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 خالصه مدیریتی

کنندد و بده همدان     های نوظهور اقتصاد جهانی بيشتر خودنمایی می به عنوان پدیده رمز پایهارزهای  گذرد، می زمان هر چه

هدای  . از هدم اکندون ارز  گرفته اسدت تری به خود  رنگ و بوی جدیها در موافقت و مخالفت با آنها  ميزان نيز موضع گيری

 رمدز پایده  رسد آینده ارزهدای   به نظر میجهان باشند.  انند جزئی از عناصر دو قطبی کردنتو اند که می نشان داده رمز پایه

اقتصدادهای  بخصدو   جهدانی،  در اقتصداد   هدا بيش از هر چيز به پذیرش یا رد آن توسط دولتمردان کشورها و رسميت آن

 پيشرفته و بزرگ بستگی دارد.

با شديوه   رمز پایهشامل موافقان و مخالفان گسترش ارزهای جهان به دو گروه  کشورهای مختلف ،در یک دسته بندی کلی

. در یک سر طيف کشور آمریکا و برخی شدرکای اروپدایی آن قدرار دارندد کده مخدالف       شوند تقسيم بندی میو روند فعلی 

مخالفدت جددی    رمدز پایده  )البته در زمدان پيددایش و شدرور ارزهدای      به شمار می روند رمز پایهگسترش و رواج ارزهای 

و در سمت مقابدل کشدورهای موافد      بيشتر شده است( موضع گيری آنها عليه ارزهای رمزپایههای اخير  نداشتند و در ماه

را به عنوان ابزاری برای مبادله و پس انداز به رسميت شدناخته   رمز پایهتوسعه و گسترش این ارزها قرار دارند که ارزهای 

و ابعداد   رمدز پایده  با توجه به گسدترش روزافدزون ارزهدای     اند. و بسترهای فنی و حقوقی الزم را نيز برای آن فراهم نموده

از منظدر  بررسی روندهای آینده این پدیده نوظهدور از اهميدت بسدزایی برخدوردار اسدت و      گذار آن بر اقتصاد جهانی، تاثير

 متصور بود: سناریو برای آن 3پژوهی می توان  آینده

و از جمله بيت کوین حد نهایی توان و حدد   رمز پایهدر سناریو اول فرض می شود که وضعيت فعلی بازار ارزهای  -9

ده این بازار باشد و ارزش بازار و معامالت روزانه و تعداد آنهدا بيشدتر از ایدن تدوان افدزایش نددارد و در       بالفعل ش

یدا   آیدد  ی که برای آن پيش میقيمت شدیدنوسانات با محدودیت ها و  نيز در آینده و ماند محدوده فعلی باقی می

  .د شدنگذاری خارج خواه هو سرمای المللی بين مبادالت عرصهبه تدریج از  و آورند پيش می

بده تقویدت و    ،روز بده روز  رمدز پایده  سناریو دوم بر این فرض استوار است که کشورهای مواف  گسترش ارزهای  -7

پرداخته و در این هدف نيز موف  شوند. کمترین دسدتاورد ایدن سدناریو     پایهرمز سازی بيشتر برای ارزهای بستر

شود و اهرم فشاری که از طری  دالر بدر   ر  به رسميت شناخته میر دالدر کنا رمز پایهاین خواهد بود که ارزهای 

 گردد.   د به تدریج تضعيف میوش ت خارجی برخی از کشورها تحميل میتجار

 «سدازی  نرمدال » آزمدایش  یدک  منظدور  به را کوین آژانس امنيت ملی آمریکا( بيت) NSA ،سوم بر اساس سناریو -3

 سدسس، . شدود  داده مدردم  بده  رمدز پایده   ارز یدک  ماهيدت  درباره بيشتری اطالعات و آگاهی تا است کرده طراحی

 را آن جدای  دولدت،  نظدارت  تحدت  جدیددی  رمدز پایده   ارز و شوند می خارج رده از برنامه طب  اعتباری های پول

هدای اصدلی    یکدی از گزینده   اًباشند امدا قطعد   جای تردید و سوال داشتهاین سناریو شاید دالیل و قرائن  .گيرد می

کنونی با ترفنددهای مختلدف    رمز پایهو بخصو  بيت کوین، حذف ارزهای  رمز پایهآمریکا در مواجهه با ارزهای 

 تواند باشد. می اقتصاد آمریکابا مدیریت  پایهرمز و ایجاد یک ارز 
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داشدتن برنامده و    هر حال فارغ از اهداف طراحان و مسيرهایی کده بدرای آن مدی تدوان متصدور بدود، شدناخت کامدل،         در

رمدز  بایست جایگزین انکار، دوری و نگاه بدبينانه در موضدور ارزهدای    راهکارهای تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت می

 گردد: به صورت خالصه موارد زیر پيشنهاد می بشود. پایه

آزمایشدی و محددود   ورت به صد  معتبرترین آنها )بيت کوین(شناسایی ابعاد مختلف ارزهای رمز پایه و استفاده از  -9

 .در تجارت خارجی

های فنی جهت بررسی و طراحی  گذاری و بررسی جنبه برای سياستهای مرتبط  ریزی دستگاههماهنگی و برنامه -7

 .اییک ارز رمز پایه ملی یا مشارکت با کشورهای همسو در طراحی ارز رمز پایه فراملی یا منطقه

 .ر جهت رفع دغدغه مالياتی و پولشویی ناشی از ارزهای رمز پایهگذاری و الگوبرداری از سایر کشورها د سياست -3

عضدویت   در آنهدا  ها و اتحادیه های منطقه ای کده ایدران   سازماندر مشترک طراحی ارزهای رمز پایه  و پيگيری -4

 دارد.
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 مقدمه .1

 و اند داشتهای  خيره کننده نوسانیاز نظر تعداد و از نظر قيمت شرایط های اخير  ها و بخصو  ماه در سال رمز پایهارزهای 

بيش  آنها بهروزانه ميليارد دالر رسيده و ارزش معامالت  511به حدود  ی این محصول جدید در اقتصاد جهانیارزش بازار

حددود  بيدت کدوین بدا     ودر حدال معاملده وجدود دارد     رمدز پایده  ارز  911 بديش از . هم اکنون باشد میميليارد دالر 71از 

 به خود اختصا  داده است. در این بازار  را از نظر ارزش و مبادلهسهم  نبيشتری ،درصد41

در آیندده   هدا ادامه حيدات آن ها درباره آن و بيم و اميدها نسبت به  گيری گذرد موضع هر چه از فراگيرتر شدن این ارزها می

رش یدا رد آن توسدط دولتمدردان کشدورها و     بيش از هر چيز به پذی رمز پایهرسد آینده ارزهای  به نظر می .شود بيشتر می

شاید یکی از عناصدری   رمز پایهبخصو  اقتصادهای پيشرفته و بزرگ بستگی دارد. ارزهای جهانی، رسميت آن در اقتصاد 

عالوه بدر مزایدا و معاید      رمز پایهتوسعه و فراگيری ارزهای  .سازدنمایان  بيش از پيشکه دو قطبی شدن جهان را  باشند

 شود.   قلمداد می ارزهای جهان روا مانند دالر تهدیدی عليه ،بيش از هر چيز ،هر کشور اقتصاد ایداخلی بر

گردد و پيش از هدر چيدز    ضررهای آن برمی نفعان و  بيش از هر چيز به رویکرد و قدرت ذی رمز پایهاین آینده ارزهای بنابر

 رمز پایده بندی کلی شامل موافقان و مخالفان گسترش و فراگيری ارزهای  باید دید که کشورهای مختلف که در یک دسته

ایدن گدزارش    های جهانی چه موضعی دارند که در ادامهسبت به این عنصر نوظهور در بازارباشند ن با شيوه و روند فعلی می

 .پرداخته خواهد شد به این موضور

 و تجارت الکترونیک ارقام اقتصاد .1-1
افزارهای  های ارتباطی) اینترنت(، نرم های رقمی، شامل شبکه کند به اقتصادی که بر فناوری رقام، اشاره میااقتصاد 

ها بنا شده است. همچنين گاهی آن را اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید و اقتصاد وب نيز  کامسيوتری و دیگر فناوری

 نامند. گيرند که آنرا تجارت الکترونيک می م میهای بازرگانی در اقتصاد جدید به صورت الکترونيکی انجا نامند. فعاليت می

عنوان مثال خرید و فروش کاال و خدمات، خدمات به  انجام عملکرد کس  و کار ) به 9تجارت الکترونيکهمچنين  

باشد. تجارت  مشتریان، همکاری با شرکای کس  و کار ( به صورت الکترونيکی، به منظور بهبود عملکرد سازمان می

مدیریت زنجيره تامين، بازاریابی  همراه، انتقال الکترونيکی وجوه، هایی مانند تجارت سب  ایجاد فناوریالکترونيک 

 باشد. ها و ... می آوری داده های خودکار جمع اینترنتی، پردازش آنالین تراکنش، سيستم

  ارزرمز  .1-2
است. برای مثال، « پنهان کردن»یا « پنهان شدن»ی یونانی به معنی  معنای رمزنگاری با ریشه به 7کریستو کلمه 

های برای ارزهای رمزنگاری شده  های نوشته شده است. از این کلمه این روز به معنی فرآیند کدگذاری پيام 3گریستوگرافی

را از کدهای محسوس های طوالنی  شود. ارز دیجيتال یک ابزار مالی است که فرم بالک )ارزهای دیجيتال( استفاده می

از آن برای پرداخت بهای کاال ها و خدمات  گرفته وگذاران قرار  گيرد. این ارز مورد استفاده مردم و سرمایه الفبایی می

به هيچ دولت، شرکت یا بانکی  ارز دیجيتال مستقيماً ،برخالف ارزهای سنتی مانند اسکناس و سکه .کنند میاستفاده 

                                                      
1 E-Commerce 
2 Crypto 
3 cryptography 
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هایی که براساس معيار قانونی در نظر گرفته  يل نسبت به تورم، مقررات یا تغييرات و هزینهوابسته نيست. به همين دل

اند. بيشتر  عنوان یک وسيله یا واسطه در مبادالت طراحی شده ارزهای دیجيتال یا مجازی بهاین  .شود، حساس نيست می

 . احی شده اندارزهای دیجيتال به منظور امنيت بيشتر، حذف واسطه ها و ناشناس بودن طر

 تاریخچه رمزارز  .1-2-1
های زیادی برای خل  یک ارز دیجيتال صورت گرفت که  ميالدی، تالش 11های عظيم فناوری در دهه  در طی پيشرفت

اما به صورت غير قابل اجتنابی  گسترش یافتند، ، در بازار 6دی جی کش، 5بين، 4فلوز هایی همچون در نتيجه آن، سيستم

توان به کالهبرداری، مشکالت  ها می با شکست مواجه شدند. دالیل مختلفی برای ناکامی آنان وجود داشت که از ميان آن

 ها اشاره کرد. های ميان کارمندان و روسای شرکت مالی و حتی کشمکش

های پشتيبان  کردند؛ به این معنی که شرکت يروی میپ” شخص ثالث مورد اعتماد“ها، به ویژه از مشی  تمام آن سيستم

ها، ایجاد یک سيستم پولی  دليل عدم موفقيت این شرکتعهده داشتند. ب ها را به ها، تایيد و تسهيل تراکنش این سيستم

به  ، یک برنامه نویس، یا7111بعدها در اوایل سال  شد. ها به عنوان یک هدف تحق  نيافتنی تلقی می دیجيتال تا مدت

عبارتی یک گروه برنامه نویس ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، بيت کوین را معرفی کردند. ساتوشی، بيت کوین 

توصيف کرد. این سيستم کامال غير متمرکز است، بدین معنی که وابسته ” سيستم پولی الکترونيکی همتا به همتا“را یک 

های همتا  کند. این مفهوم شباهت زیادی به شبکه رکزی آن را کنترل نمیو مربوط به هيچ سروری نيست، و هيچ قدرت م

 ها دارد. به همتا در به اشتراک گذاری فایل

 معامالت در سیستم های مالی ثبتراهکارهای  .1-2-2
دوبار خرج کردن می باشد. این یک “ترین مشکالتی که شبکه های پولی، نيازمند حل آن هستند، مقوله  یکی از مهم

متقلبانه برای خرج کردن دوباره یک مبلغ مشخص است ) وجه یا مقدار مشخصی پول الکترونيکی بيش از یک بار روش 

خرج یا مصرف شود، مانند این که کسی یک زمين را هم زمان به دو نفر بفروشد(. راه حل سنتی، یک شخص ثالث مورد 

 وجود مستلزم همواره  نگهداری کند. هرچند، این روشها را  اعتماد )سرور مرکزی( است که گزارشات ترازها و تراکنش

در یک شبکه غير  ختيارش باشد.ا در شما شخصی اطالعات تمام جزئيات و مالی منابع کنترل اساساً که است کسی

 دفتر یک –کوین، تک تک اعضای شبکه، الزم است این کار را انجام دهند. این امر از طری  بالکچين  متمرکز مانند بيت

 افراد کليه نتيجه در. گيرد می صورت -است همه برای دسترس قابل که شبکه داخل های تراکنش تمامی از عمومی کل

هر تراکنش، یک فایل حاوی کليدهای عمومی ارسال  شاهده کليه تراز حساب ها را خواهند داشت.م توانایی شبکه، درون

منتقل شده می باشد. همچنين الزم است تا ارسال کننده و دریافت کننده ) آدرس های کيف پول( و ميزان کوین 

کننده، این تراکنش را توسط کليد خصوصی خود، امضا )تایيد( کند همه این ها بر پایه رمز نگاری می باشد. در نهایت، 

 این تراکنش در شبکه منتشر می شود، اما نياز است که در ابتدا به تایيد برسد.

 پایه  رمز ارز تعریف .1-2-3

توانند معامالت آنالین انجام دهند.  ها می ارزهای رمزپایه نوعی از ارزهای دیجيتالی هستند که کاربران با استفاده از آن

شوند. ارزهای رمزپایه غيرمتمرکز هستند و  ها کنترل می ها و دولت این ارزها مانند ارزهای عادی نيستند که توسط بانک

، این ارز در شودشوند. اگر ارز دیجيتالی خریداری  ای از کامسيوترها کنترل می هجای یک نفر یا یک شرکت، توسط شبک به
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دیگر های یگوش آن را به کامسيوترها یا دتوان میکاربر  شود و صورت آفالین در یک کامسيوتر ذخيره می فضای ابری یا به

شود که دسترسی  ذخيره می« ها ی بلوک زنجيره»یا  2چين های مالی در فضایی به نام بالک ارسال کند. هرکدام از ردوبدل

  به آن برای تمام مالکان آزاد است.

 ماینینگ یا استخراج ارز رمزپایه  .1-2-4

کنند  . برای این کار کامسيوترهایی تالش میشوند یا استخراج توليد می  8ارزهای رمزپایه از طری  فرآیندی به نام ماینينگ

ی حل  کنند که درزمينه افرادی در سرتاسر جهان سعی می را حل کنند. 1ای تحت عنوان هش معماهای ریاضی پيچيده

عنوان پاداش دریافت  اولين نفر باشند و هرکسی که موف  به انجام چنين کاری شود، مقداری از ارز رمزپایه را به« هش»

روز کار کند؛ به همين خاطر حتی اگر یک  طور شبانه افزار مخصوصی است که به چنين کاری نيازمند سخت کند. می

غيراز استخراج،  البته به .بود نخواهد موف  راهی چنين در زیاد احتمال به هم باشد داشته سریع کارت گرافيککامسيوتر 

های آنالین  ترین راه این است که از طری  فروشگاه های دیگری برای به دست آوردن ارزهای رمزپایه وجود دارد. آسان راه

. همانند طال و سهام و خيلی خرید و فروش کرددیگر کاربران  باتوان آن را  و سسس می خریداری شودچنين ارزهایی را 

شود و به همين خاطر، قيمت این ارزها  ر، قيمت ارزهای رمزپایه بر اساس عرضه و تقاضا مشخص میچيزهای دیگ

 .کند وخيزهای زیادی را تجربه می تاف

 ارزهای دیجیتالنحوه کارکرد  .1-3

ه می کنند و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخيره پول را بدون نياز به استفاد غيرمتمرکز ارزهای دیجيتال از فناوری

ثبت نام یا استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه می دهند. اکثر ارزهای دیجيتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به 

 می توليد ماین یا استخراج نام به فرآیند یک توسط دیجيتال ارز اصلی های واحد بيشتر نام بالک چين اجرا می شوند.

 .شوند

 های ارزهای دیجیتالی ویژگی .1-3-1

 باشد که از جعل، تقل  و تغييرات محافظت شده است. موجودی دیجيتالی برای پرداخت می ،ارز رمزنگاری -9

برای امنيت و صحت تراکنش ها و همچنين کنترل ایجاد واحد های جدیدی از یک رمز ارز خا ، از  -7

 استفاده می شود.تکنيک رمز نگاری 

مجازی شماره منحصر بفرد خود را دارد، عمليات با ارزهای رمزنگاری به صورت مخفی و با « سکه»هر   -3

 شوند. های مخصو  انجام می استفاده از کليد

 .باشد عمليات انجام شده قابل لغو نمی -4

 باشد. اطالعات در مورد عمليات انجام شده معموال به صورت آزاد در دسترس می -5
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باشد، مانند زنجيره پيوسته ای است از  طالعات بيت کوین که یکی از محبوبترین ارزهار رمزنگاری میا  -6

شود و این نکته متدوال بودن زنجيره  . در هر بلوک اطالعات بلوک قبلی نوشته میاست های عمليات بلوک

 .کند را تامين می

خارجی توليد، محاسبه و درخواست می شوند  ارزهای رمز نگاری بدون هيچ گونه اداره و کنترل داخلی و یا -2

باشد و  و مرکز کنترل و واقعيت فيزیکی ندارند. به همين دليل نگرش به ارزهای دیجيتال بسيار متفاوت می

 .در مورد آنها نظر واحدی از لحاظ اقتصدی و قانونی وجود ندارد

ها  صورت ناشناس تراکنش دهد به ه میترین مزایای چنين ارزهایی این است که به کاربران اجاز یکی از مهم -8

توانيد بدون  آید، اما می شود و برای عموم به نمایش درمی را انجام دهند. گرچه هر تراکنشی ثبت می

 .شودگونه موارد، مبالغ مختلفی را ارسال یا دریافت  استفاده از اطالعات شخصی مانند نام، آدرس و این

که هویت  ها اشاره کرد؛ از آنجا  کار از آن های خالف ی گروه استفادهتوان به  از معای  این ارزها هم می -1

کاران محبوبيت  شناسایی است، ارزهای رمزپایه در بين خالف ی چنين ارزهایی غيرقابل های معامله طرف

ها دل خوشی از چنين ارزهایی ندارند و تالش  زیادی دارد. به خاطر همين موضور و موارد دیگر، دولت

شود یکی از دالیل محبوبيت  تری صورت بگيرد. گفته می طور شفاف استفاده از ارزهای رمزپایه بهکنند  می

 ها است. کاران از آن ی خالف ی گسترده های اخير، استفاده زیاد و افزایش قيمت ارزهای رمزپایه در سال

ود، اما مبلغ آن از ها. هرچند که برای هر معامله باید کارمزدی پرداخت ش پایين بودن کارمزد تراکنش -91

 های مالی کمتر است. ها و موسسه کارمزد بانک

 امکان جعل ارزهای رمزپایه وجود ندارد.  -99

خرد، در یک کيف پول  ای که کاربر می ضعف بالقوه باشد. ارز رمزپایه تواند یک نقطه امنيت این ارزها هم می -97

پذیر  ی باشد که هک کردن آن امکانتواند در یک فضای ابر شود؛ این کيف پول می دیجيتالی ذخيره می

تواند کيف پول مذکور را بدزدد. یک راه دیگر،  که چنين اتفاقی روی دهد، فرد هکر می است و درصورتی

صورت آفالین )مثال در کامسيوتر( است و روی آوردن به چنين روشی هم  ی کيف پول دیجيتالی به ذخيره

ر خراب شود و دیگر روشن نشود یا حتی کامسيوتر به سرقت بدون مخاطره نيست؛ مثال امکان دارد کامسيوت

 برود.

بازگشت هستند و هيچ نهاد نظارتی برای شکایت کاربران وجود  های ارزهای رمزپایه غيرقابل تمام تراکنش -93

نکند، کار ارسال به فردی پولی پرداخت کند و آن فرد کاالی موردنظر را کاربر ندارد. این یعنی که اگر 

 آید. برنمی کاربردست  چندانی از

 ترین ارزهای رمزپایه معرفی بزرگ .1-3-2

ها نفر از سرتاسر جهان از آن استفاده  شود که ميليون ترین ارز رمزپایه محسوب می ترین و معروف بيت کوین بزرگ

این واحد پول را بنياد گذاشت. هرچند، بيت کوین تنها ارز  7111در سال  91کنند. فردی با لق  ساتوشی ناکاموتو می

 نور ارز رمزپایه وجود دارد. 9111شود که حدود  رمزپایه نيست و گفته می
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ها شهرت و ارزش بسيار باالیی دارند. در ادامه،  گرچه چنين ارزهایی بسيار زیاد هستند، اما فقط تعداد کمی از آن

 .توانيد ببينيد ها را می ین ارزهای رمزپایه و ارزش کلی آنتر فهرستی از بزرگ

 ميليارد دالر 967٫41 بیت کوین: .9

 ميليارد دالر 83٫7 اتیریم: .7

 ميليارد دالر 35٫84 ریپل: .3

 ميليارد دالر 91٫63 بیت کوین کش: .4

 ميليارد دالر 99٫11 کوین: الیت .5

 ميليارد دالر 4٫96 دش: .6

 ميليارد دالر9٫.3ام: ای ان .2

 ميليارد دالر 9٫58 کانکت: بیت .8

 ميليارد دالر٫7.  نئو: .1

 ميليارد دالر7٫94 مونرو: .91

ی زیاد  کنيد، ارزش بيت کوین از ارزهای دیگر بسيار باالتر است. با توجه به فاصله همانطور که در این فهرست مشاهده می

در ادامه به صورت  اول پایين نخواهد آمد. ها از مقام توان گفت که این ارز به این زودی بيت کوین از ارزهای رقي ، می

خالصه برخی از این ارزها معرفی خواهد شد و در ادامه گزارش به صورت تفصيلی به توضيح برخی از آنها پرداخته 

 شود. می

ردی )یا افرادی( ناشناس به نام ف توسط کوین بيت. است ارزدیجيتال ترین محبوب و اولين کوین بيت بیت کوین:

 ميليارد دالر است. 967عرضه شد. ارزش کل بازار بيت کوین اکنون بيش از  7111اکاموتو در سال ساتوشی ن

توسعه یافته است، اتریوم بالک چين مخصو  خود را دارد به همين دليل به آن بالک چين دوم  7195: در سال اتریوم

اتریوم، قرارداد های هوشمند غيرمتمرکز اجرا هم گفته می شود. اتریوم فقط یک روش پرداخت نيست. روی بالک چين 

 درصد توکن های موجود روی پلتفرم اتریوم فعاليت می کنند. 11می شود. بيش از 

با هدف ایجاد ظرفيت تراکنش های  7197: ریسل یکی دیگر از پلتفرم های غيرمتمرکز مشهور است. ریسل در سال ریپل

 باال عرضه شد.

 7193 سال در تر، راحت استخراج تغييراتی در بيت کوین مانند انجام سریع تر تراکنش ها و: این ارز با الیت کوین

 عرضه شد.
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  دیجیتالارزهای دلیل محبوبیت  .1-4

ارزهای دیجيتال جایگاهی ارزهای دیجيتال به منظور امنيت و ناشناس بودن ساخته شده اند. تقل  درتراکنش های 

ندارد. کسی مالک آن ها نيست و کسی نمی تواند آن ها را متوقف یا هک کند. آن ها غيرمتمرکز هستند و واسطه ها را 

حذف می کنند.استفاده از ارزهای دیجيتال نياز به ثبت نام یا مدارک ندارد. فرایند استخراج برای همه مقدور است و همه 

 فزار های مناس  از آن کس  درآمد کنند.می توانند با سخت ا

 آینده خوبی پیش رو دارند 2118ی که در سال هایرمز ارز .1-4-1

توان  طور قطع می شده باال گرفت که به گذاری روی ارزهای رمزنگاری ، چنان ت  سرمایه7192 سال پایانی ماه چند در

ای درخشان در  شود، آینده بينی می گذاری کرد. با توجه به این موضور، پيش شده نام را سال ارزهای رمزنگاری 7192سال 

 97به ادامهگذاری نکردند، در  انتظار این ارزها باشد. خيلی از افراد نگران این هستند که چرا هنوز روی این ارزها سرمایه

 . شود پرداخته می یابد شان افزایش می های آینده ارزش ای را که احتماال در سال شده ارز رمزنگاری

     11اتریوم

 

 9311ای است که بيشترین بازار سرمایه را در بين  شده کوین، دومين ارز رمزنگاری اولين ارز اتریوم است که بعد از بيت

ميليون دالر دارد. با اینکه بازار  549ميليارد و  27ای به بزرگی  شده در جهان دارد. اتریوم بازار سرمایه ارز رمزنگاری

 کوین هم عبور کند. کوین خيلی فاصله دارد، اما توانایی این را دارد که حتی از بيت سرمایه اتریوم از بازار سرمایه بيت

ای بسيار پيچيده است،  های غيرمتمرکز روی زنجيره بلوک است که ایده دانيد هدف اتریوم ایجاد برنامه طور که می همان

کوین اولين  ا زمانی که ویليام باترین برای اولين بار آن را مطرح کرد، او یک کار مهم را شرور کرد. در واقع که بيتام

دهندگان زیادی  عامل ویندوز و مک است که توسعه است، اما ارزهای بهتری بعد از آن ایجاد شدند. اتریوم مانند سيستم

کوین امروزه تبدیل به محصولی شده است، برای برخی از  هستند و اما بيتهای کاربردی برای آن  در حال ایجاد برنامه

های باال و زمان معامله آهسته،  کوین با هزینه های آن را تامين کنند. بيت های باالی تراکنش توانند هزینه افرادی که می

ز قراردادهای هوشمند استفاده های بلوکی که ا ها خيلی مناس  نيست. اکنون درهای موفقيت برای زنجيره برای پرداخت

اتریوم  گذاری و تجارت غيرمتمرکز هستند. هایی مانند اتریوم، یک بستر مناس  برای سرمایه کنند، باز است و پلتفرم می

 ميليارد دالر دارد. 83ای به بزرگی  بازار سرمایه اتریوم.  دالر است. 859در زمان نوشتن این مطل ، قيمت هر واحد آن 
  12ریپل
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شده، موج  رون   خواهند پول به دست بياورند. توسعه ارزهای رمزنگاری خيلی واضح است که مردم در سراسر جهان می

حساب  های سودآور به توان گفت که ارزهای دیجيتال از سرمایه بزرگی در بازارهای سرمایه شده است، در واقع می

کوین جدید، ولی با قيمت بسيار مناس  هستند. ریسل به  تگذاران در حال پيدا کردن بي آیند. بسياری از سرمایه می

اش با  نکته مهمی که در رابطه با ریسل وجود دارد، دوستی .تواند گزینه خوبی در این مورد باشد زیاد می احتمال  

این ارزها  اند تا بمانند، اما نکته مهم این است که شده آمده هاست. در این شکی وجود ندارد که ارزهای رمزنگاری بانک

ها، به زندگی روزمره ما متصل شوند. در حال حاضر تعدادی  باید بتوانند از طری  بازیکنان بزرگ دنيای مالی؛ یعنی بانک

ای است که توسط  شده کنند و این بدان معناست که ریسل اولين ارز رمزنگاری های دنيا از شبکه ریسل استفاده می از بانک

ای استفاده  شده دهد از ارزهای رمزنگاری تصوی  رسيده است و چون نظام بانکی ترجيح میها به  موسسات مالی و بانک

تواند افزایش چشمگيری داشته  زیاد ارزش ریسل می احتمال  کند که ثبات عملکرد دارند و نوسانات زیادی هم ندارند، به 

کوین، اتریوم و  راحی شده است و کامال از بيتها ط ای ميان بانک های لحظه ریسل صرافی است که برای انجام تسویه باشد.

قيمت هر واحد ریسل در زمان نوشتن این  کوین متفاوت است و برای رفع یک مشکل کامال متفاوت ایجاد شده است. الیت

قرار  coinmarketcapاست و همچنين از لحاظ ميزان بازار سرمایه، سومين ارزی است که در سایت  دالر 9حدود 

 ميليارد دالر دارد. 35ای به بزرگی  بازار سرمایهدارد. ریسل 

13کوین الیت
 

 

کوین ایجاد شد. در حالی  عنوان جایگزینی برای بيت به 94توسط کارمند ساب  گوگل، چارلز لی 7199کوین در اکتبر  الیت

ترین تفاوتی که  کوین تعل  گرفته است. بزرگ نامند، عنوان نقره دیجيتال هم به الیت کوین را طالی دیجيتال می که بيت

دقيقه یا  91ن، کوی ها در بيت کوین دارد، زمان تایيد معامالت است. به این صورت که زمان تایيد بلوک کوین با بيت الیت

کوین دارد و برای  دقيقه است و کارمزد کمتری را نيز نسبت به بيت 7.5کوین  بيشتر است، در حالی که در الیت

کوین  های پرداخت خود همکاری داشته باشند، الیت شده برای روش خواهند با ارزهای رمزنگاری وکارهایی که می کس 

مان این بود که مردم  کوین هدف با کاهش زمان تایيد معامالت در الیت گوید گزینه بسيار خوبی است. چارلز لی می
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 777کوین  در زمان نوشتن مطل ، قيمت هر واحد الیت های روزمره خود نيز از این ارز استفاده کنند. بتوانند در پرداخت

 .ميليارد دالر است 97دالر است و دارای بازار سرمایه به بزرگی 

 

  15نئو

 

خاطر همين  به. گویند که نئو در واقع همان اتریوم است، ولی در کشور چين کنند و می را با اتریوم مقایسه میها نئو  خيلی

کند، اما نئو  گویند. در واقع نئو نيز همانند اتریوم از قراردادهای هوشمند پشتيبانی می شباهت هم به آن اتریوم چينی می

ز اتریوم ایجاد شد، سازندگان آن وقت داشتند تا مشکالت اتریوم را ببينيد و تر از اتریوم است و چون بعد ا بسيار پيشرفته

هایش با اتریوم هم در این است که بر خالف اتریوم که تنها از  اندازی کنند. یکی از تفاوت شده بهتر را راه یک ارز رمزنگاری

کند. همچنين  معروف دیگری نيز استفاده میهای  کند، نئو از زبان ستفاده می 96تی دی سالینویسی شده  زبان برنامه

 کنند و کاربرپسندتر هستند. پذیرتر هستند، امنيت بيشتری را تضمين می قراردادهای هوشمند نئو چون مقياس

خوبی ثابت کرده است و بعد از  توان آینده زنجيره بلوک دانست و اتریوم این ادعا را به قراردادهای هوشمند را می

ای است که بيشترین ارزش را داراست. نئو نيز نسل بعدی قراردادهای هوشمند است  شده ارز رمزنگاری کوین، دومين بيت

قيمت هر واحد  تبدیل شود. 7198ترین ارزها در سال  تواند به یکی از باارزش که با در اختيار داشتن بازار بزرگ چين می

 ميليارد دالر. 2آن دالر است و بازار سرمایه  991نئو در زمان نوشتن این مطل  

17کاردانو
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یکی از  98هاسکينسونتوان آن را همانند نئو نسل بعدی اتریوم ناميد که توسط  ای است که می شده کاردانو ارز رمزنگاری

دليل  را به خود اختصا  داده است و هميشه به« قاتل اتریوم»بنيانگذاران پروژه اتریوم ایجاد شده است. این ارز نام 

شود؛ زیرا درست مثل اتریوم و نئو، پلتفرمی است که  مشابهی که با اتریوم و نئو دارد، با آنها مقایسه میهای  ویژگی

خوانند، کاردانو را  کند و همانند نئو که آن را اتریوم چينی می های غيرمتمرکز و قراردادهای هوشمند را اجرا می برنامه

ای ایجاد شده  کامل است که با تمرکز بر امنيت از طری  معماری الیه کاردانو، یک زنجيره بلوک گویند. اتریوم ژاپنی می

ساخته شده است. با توجه به گفته فيليپ وادلر، طراح اصلی زبان  91هاسکلنویسی کاربردی  است و از ابتدا در زبان برنامه

امن و قابل اطمينان است؛  کند که نتيجه آن، یک پروتکل بسيار ، این زبان از روشی مبتنی بر ریاضی استفاده میهاسکل

کاردانو قصد دارد به یک پلتفرم پيشرفته  های بسيار بهتری را نسبت به اتریوم در کاردانو دید. توان ویژگی بنابراین می

های  اخترار کرده است که ویژگی 79اوروبوروسجدید به نام  71اثبات مدارکقراردادهای هوشمند تبدیل شود و یک روش 

شده شبکه کاردانو است، ادعا  که ارز رمزنگاری 77ای دی ایکند؛ بنابراین  تر و بهتری را نسبت به اتریوم ارائه می قوی

های بهتری را نسبت به اتریوم ارائه کند و این در حالی است که این ارز با عملکرد قوی،  تواند قابليت کند که می می

دالر  1.3در زمان نوشتن این مطل  آن قيمت هر واحد رزان تا به امروز توانسته است این ادعا را برآورده کند وکارآمد و ا

کاردانو اولين پروژه زنجيره بلوکی است که با فلسفه علمی ساخته  .ميليارد دالر دارد 8ای به بزرگی  بازار سرمایهاست و 

شده دیگر، هدف تيم کاردانو، اصالح  ست. برخالف ارزهای رمزنگاریشده است و از طری  تحقيقات علمی بررسی شده ا

های بانکی به جاهایی است که  کل نظام مالی نيست؛ بلکه هدف آنها استفاده از تکنولوژی زنجيره بلوک برای ارائه سرویس

پيشرفت جدی آن در آینده  دتوانيم شاه صرفه نبوده است. با این هدف کاردانو، می به قبال ارائه آنها در آن مکان، مقرون

 باشيم.

 23آیوتا

 

آالت  منظور ارائه معامالت امن و واقعی بين ماشين به 7195است که در سال  74متن بازشده  آیوتا یک دفترکل توزیع

های اینترنت اشيا تبدیل شود. به گفته برخی از ناظران  اندازی شد و هدفش این است که به ارزی برای تمامی تراکنش راه

تواند  این ارز میاین صنعت، آیوتا یکی از ارزهایی است که پتانسيل این را دارد تا زندگی انسان را تغيير دهد. در حقيقت 

شده دیگر که از فناوری زنجيره بلوک  ترین بازار رشد را داشته باشد. برخالف ارزهای رمزنگاری های آینده سریع در سال

شده بدون محدودیت است که  کند که یک دفترکل توزیع استفاده می 75نام تنگل کنند، آیوتا از فناوری به استفاده می
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های آیوتا با ارزهای دیگر، طراحی هدفمند آیوتا  کند. از دیگر تفاوت ای فراهم می هيچ هزینهامکان انتقال ارزش را بدون 

76های  های ماشين به ماشين متمرکز است؛ در واقع پرداخت این ارز روی تراکنش برای اینترنت اشياست.
M2M  را

یرا معتقدند آینده به سمت اینترنت اشيا مند هستند؛ ز بسيار به این ارز عالقه 72هایی مانند بوش آورد و شرکت فراهم می

عنوان ارز اصلی در  در حرکت است. اینترنت اشيا قرار است انقالب بزرگی را در دنيا ایجاد کند و آیوتا در حال حاضر به

های آینده، رشد  خوبی خود را مطرح کرده است و با توجه به پيشرفت اینترنت اشيا در سال زمينه اینترنت اشيا، به

 5سنت است و دارای  21دالر و  9در زمان نوشتن این مطل  قيمت هر واحد آیوتا  يری نصي  آیوتا خواهد شد.چشمگ

 .ميليارد دالر بازار سرمایه است

22مونرو
 

 

کوین ناشناس است. با مونرو  است که روی حریم خصوصی تمرکز کرده است. خال  مونرو مانند بيت متن باز مونرو یک ارز

ترین  شناسایی نخواهد بود. در واقع بزرگ شده قابل  جزئيات هر تراکنش، از جمله فرستنده، گيرنده و ميزان ارز تبادل

هاست. این ارز توسط  ناس ماندن جزئيات تراکنششود مونرو در ميان بقيه ارزها ایستادگی کند، ناش چيزی که باعث می

معامالت خصوصی،  درهای مالی کامال خصوصی را داشته باشند. بنابراین  خواهند فعاليت شود که می افرادی استفاده می

دالر است و یازدهمين ارزی  727قيمت هر واحد مونرو در زمان نوشتن این مطل   تواند گزینه خوبی باشد. مونرو می

 ميليارد دالر است. 4قرار دارد. بازار سرمایه آن  coinmarketcapکه از نظر بازار سرمایه در سایت است 

  2۹ام ئی ان
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 XEMایجاد شد. این ارز با نماد  7195شده همتا به همتا با فناوری زنجيره بلوک است که در سال  ام ارز رمزنگاری ئی ان

ای که  دليل ویژگی امنيت پيشرفته ام به ئی کند. ان شود و از الگوریتمی به نام الگوریتم اثبات اهميت استفاده می معامله می

های مختلفی برای این ارز وجود دارد و کارمزدش نيز نسبت به ارزهای  کوین و اتریوم بهتر است. کيف پول دارد، از بيت

هایی را در سال  چت همکاری ه شده است که قرار است این ارز با اپليکيشن ویخبرهایی شنيد دیگر بسيار کم است.

رقم بزند. قيمت هر  7198ام در سال  ئی های چشمگيری را برای ان تواند پيشرفت آغاز کند که این همکاری می 7198

  ميليارد دالر را داراست. 3.5ای به بزرگی  بازار سرمایه دالر است و 1.31 ام  ئی ان واحد

  31استالر

 

 مک کال اندازی شد.  بنيانگذاران ریسل بود، راه تر، از هم که پيش 39مک کال ای است که توسط  شده استالر ارز رمزنگاری

شده ثبت  های استالر روی یک دفترکل توزیع منظور ایجاد یک شبکه زنجيره بلوک بهتر ترک کرد. تراکنش تيم ریسل را به

کند که این  تری را استفاده می شوند و بر خالف ارزهای دیگر که باید آنها را استخراج کرد، استالر فناوری متفاوت می

هایش از قدرت کمتری  جمار متکی است. این سيستم برای تایيد تراکنشجای استخراج روی یک الگوریتم ا فناوری به

اندازی استالر، ایجاد یک زنجيره بلوک کامال غيرمتمرکز بود که  تر است. هدف از راه کند و در عين حال سریع استفاده می

مطل  قيمت هر واحد  در زمان نوشتن این است. XLMهایی مانند مبادالت نيازی نداشت و نام ارز استالر  واسطه به

  است و دارای بازار سرمایه به بزرگی شش ميليارد دالر است. دالر 1.35استالر 

32کوانتوم
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. است شده ایجاد دیگر ارزهای بين همکاری تسهيل برای که است ای شده رمزنگاری ارز شود، می تلفظ کوانتوم که کونتوم

اندازی کند. در واقع هدف این  را راه 33ارز انتقال پروتکل اولين و کند کار صنعتی شرکای با که است این کوانتوم هدف

کوین و اتریوم، در دنيای زنجيره بلوک است. همچنين این ارز ایجاد  ارز، برای مثال ایجاد پل ارتباطی بين کاربران بيت

رسيده است؛ بنابراین عمده طور رسمی در سنگاپور به ثبت  کند. کوانتوم به تر می تر و امن قراردادهای هوشمند را آسان

دهندگان این ارز،  کوین است، اما توسعه دهندگانش در چين هستند. پایه و اساس کد کوانتوم، زنجيره بلوک بيت توسعه

دهند تا قراردادهای  اند که به ماشين مجازی اتریوم این اجازه را می کوین اضافه کرده هایی را به زنجيره بلوک بيت الیه

کوین و اتریوم  های جدید در اجتمار بيت کوین ایجاد شوند. به همين ترتي ، کوانتوم از پيشرفت بر بيتهوشمند مبتنی 

در زمان نوشتن این مطل   شوند. راحتی به کوانتوم منتقل می شده در اتریوم به برد و قراردادهای هوشمند ساخته سود می

شده مانند بورس، بازار بسيار  تجارت ارزهای رمزنگاری دالر است. در آخر باید گفت که 75قيمت هر واحد کوانتوم، 

کنند  کدام از این ارزها تضمين نمی ریسکی دارد؛ بنابراین احتمال از دست دادن سرمایه هميشه وجود دارد. همچنين هيچ

 .که در آینده رشد داشته باشند

34ارز رمزنگاری شده جدید تلگرامتون، 
 

کنند برای ایجاد جهانی امن و خود مختدار   چين فعاليت می هایی که مبتنی بر بالک سيستمارزهای رمزنگاری شده و دیگر 

هدا   کوین و اتریوم بده عندوان برتدرین آن    اند. عالوه بر خاصيت انقالبی که تمامی ارزها دارند اما بيت توسط مردم ایجاد شده

 دارای معایبی هستند:

هدا   تراکنش را پشتيبانی کنند و بده ایدن زودی   95تواند  ریوم در هر ثانيه میتراکنش و ات 2تواند  کوین در هر ثانيه می بيت

توانيم از این دو ارز انتظار جایگزینی ویزا کارت و یا مستر کارت را داشته باشيم و این ميزان تأیيد تدراکنش بدرای دو    نمی

وین کده مبلدغ بداالیی اسدت هدم در نظدر       ک طور باید هزینه تراکنش بيت غول این بازار مقدار بسيار پایينی هستند. همين

ریدزی   تبادل اطالعات و سرمایه در سيستم بالک چين باید به سرعت و به راحتی انجام بگيرد و این منط  با برنامه گرفت.

مبتنی بر بالک چين از مکدانيزم مسديریابی هوشدمند     تونسيستم  .گيرد چين صورت می یک اکوسيستم منطقی در بالک

طور زمدان مدورد    کند همين که به صورت کامالً هوشمند معامالت طرفين را تا رسيدن به مقصد دنبال میکند  استفاده می

کند که همين موضور باعث قدرت گرفتن این سيسدتم و   ها به صورت لگاریتمی رشد می نياز برای انتقال با تعداد تراکنش

ICO های اوليه سکه ها تراکنش در ثانيه است. این انجام ميليون
موف  به رکوردشکنی شده و توانسته بيشترین سرمایه  35

 ها به خود جذب کند. ICOرا در بين 

 

                                                      
33 VTP 
34 TON 
35 Initial coin offering  
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  رمز پایهکشورهای مخالف ارزهای  .2

  آمریکا .2-1
کشدورهای  آمریکا نه تنها ممانعتی برای آن ایجاد نکرد بلکه در این زمينه جزو  پایهرمز اگر چه در ابتدای مبادالت ارزهای 

جریدان  درکدوین، کنگدره و سدنای آمریکدا      دليل اهميت ابزارهای مالی جدیدد مانندد بيدت     به رفت،پيشرو نيز به شمار می 

طور کده اینترندت    مثابه اینترنت مورد توجه قرار گرفت، همان کوین به کوین قرار گرفتند. در این جلسات، بيت چيستی بيت

کدوین بدرای    هدای بيدت   چربدد، فرصدت   میهای آن بر تهدیداتش  ها و تهدیداتی داشت که بعدا مشخص شد فرصت فرصت

ایاالت متحده آمریکا از تهدیداتش بيشتر است. در مجمور همه مراجع دولتی آمریکا در ایدن جلسدات نگراندی خدود را از     

های غيرقانونی از ارزهای دیجيتالی اعالم کردند، اما همچنين بر این نکتده تاکيدد کردندد کده ارزهدای دیجيتدالی        استفاده

 .ها را تقویت کرد گذاری مناس  آن مشروعی دارد که باید با مقررات های استفاده

شوند، بلکده عندوان    مثابه ارز واقعی تعریف نمی کوین و ابزارهای مالی مشابه به گذاری ایاالت متحده آمریکا بيت در سياست

گدذاری آن   این مرکز به مقرراتجدید ارز مجازی برای اطالق به آن در نظر گرفته شده است. البته نوعی از ارز مجازی که 

کنند. در سلسدله   عنوان جایگزین این ارزها عمل می پرداخت، ارزهایی هستند که قابل معاوضه با ارزهای واقعی باشند یا به

کدوین   های بعدی، شبکه جرایم مالی و دیگر نهادها مانند دفتر پاسخگویی دولت آمریکا جوان  مختلف بيدت  گذاری مقررات

طور کامل روشن شددند.   کوین با دیگر ارزها به کنندگان بيت ات بر درآمد، قوانين ناظر بر توليدکنندگان و مبادلهاز نظر مالي

کوین را یک دارایی و قوانين و مقررات مربوط به دارایدی را در مدورد آن    مرکز درآمدهای داخلی ایاالت متحده آمریکا بيت

کوین برای مقاصد قانونی مانند خریدد و فدروش و مبادلده     یکا استفاده از بيتداند. در نتيجه در ایاالت متحده آمر جاری می

کدوین   وکارهای مدرتبط بدا بيدت    کنندگان و کس  توليدکنندگان، مبادله ایآن با دالر آمریکا برای کاربران آزاد است، اما بر

کده دالر آمریکدا از    بود آمریکایی این نظران بينی صاح  پيشرسد در ابتدا  به نظر می  .شود قوانين بسيار دقيقی اعمال می

وسيله ارزهای دیجيتالی برخوردار است و اگدر قدرار بدر جدایگزین شددن دالر       قدرت کافی برای مبارزه با جایگزین شدن به

 .آمریکا با یک ارز جدید باشد، این جایگزینی یک فرایند بلندمدت خواهد بود

یدک کدابوس بدرای     تددریج به گذاری  در تجارت و سرمایه آنهاو فراگيری استفاده از  رمز پایهاما توسعه و گسترش ارزهای 

و بده کدارکرده   ری و پس انداز آن توجده شدده بدود    گذا در اوایل بيشتر به کارکرد سرمایهچرا که  تبدیل شداقتصاد آمریکا 

شددن نقدش   آن کمرنگ ز پيامدهای لذا آمریکا دریافت که یکی ا   در تجارت کمتر پرداخته شده بودمبادالتی آن بخصو

رود. از همين رو آمریکا درصددد یدارگيری    قرار نظام برتون وودز به شمار میروایی آن بعد از است دالر و کاهش اعتبار جهان

تدا آنجدا کده مقامدات     دارد  و همچنان در این راستا گام بر مدی  پرداخت رمز پایهجهانی برای ممنوعيت و مقابله با ارزهای 

از مدیران ارشد بورس آمریکا اعالم کرد « استيو چياورون». از جمله اند آمریکایی بارها به صراحت این موضع را اعالم کرده

 .که بيت کوین سياست پولی ایاالت متحده نيست، بنابراین فدرال رزرو آن را سرکوب خواهد کرد
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ی بين المللی را نيدز بده اتخداذ مخالفدت بدا بيدت کدوین        های پولی و مال آمریکا عالوه بر کشورهای همسو با خود، سازمان

 اعمدال  بده  را جهدان  مرکدزی  هدای  باندک  ، (BIS)بانک تسویه حساب های بين المللی نماید. به عنوان مثال،  تحریک می

 .کرد تشوی  رمز پایه ارزهای نابودی برای گيرانه سخت های سياست

. دانسدت و یک فاجعده   ،ترکيبی از حباب را بين المللی بيت کوین، ریيس بانک تسویه حساب های «آگوستين کارستنس»

ع از را تحدت فشدار قدرار داده و مدان     رمدز پایده  و دیگدر ارزهدای    بيت کوین وی از نهادهای مالی جهانی درخواست کرد تا

 .شونداین ارزها برای ثبات مالی جهان  تهدیدات

، «جدی پدی مورگدان چديس    »هدای   باندک  بهاز جمله اینکه،  در عمل نيز عليه بيت کوین اقدامات زیادی انجام داد، آمریکا

وسديله   را بده  پایده رمدز  دیگدر حد  خریدد ارزهدای     دستور داد که مشتریان ایدن بانکهدا   « سيتی گروپ»و « بانک آمریکا»

 شان ندارند.  های اعتباری کارت

 کده  کدرد  اعدالم  رسدما  ای سداالنه  گزارش در شود، می محسوب دنيا در مالی موسسات ترین بزرگ از یکی که آمریکا، بانک

 و شدد  منتشدر  فوریده  77 کده  گزارش این در. آیند می حساب به وکارشان کس  مدل برای تهدیدی شده رمزنگاری ارزهای

 کده  عملياتی و سياسی-جغرافيایی اقتصادی، های ریسک از تعدادی است، شده ثبت بهادار اوراق و بورس کميسيون توسط

 دليدل  بده  بانک گفته به که مشکالتی است؛ کرده مطرح را شده رو روبه آن با جدید مالی سال به ورودش بدو در بانک این

 بدرای  اعتبداری  هدای  کارت از استفاده امکان تازگی به که بانک این. اند شده ایجاد شده رمزنگاری ارزهای از استفاده افزایش

 بدر  هزینده  بسديار  تواند می اقداماتی چنين که است گفته بود، کرده مسدود مشتریانش برای را شده رمزنگاری ارزهای خرید

 :داد توضيح ادامه در و باشد

 هدای  هزینده  باندک  که است این مستلزم تک فين های نوآوری دیگر و شده رمزنگاری ارزهای از گسترده استفاده و پذیرش»

 حفدظ  نوظهدور  هدای  شدرکت  بدا  را رقدابتش  همچنان و روزرسانی به را اش کنونی های سرویس بتواند تا دهد انجام بسياری

 .«کند

 اروپا .2-2
هدای اعتبداری خدود را در سراسدر      توسدط کدارت   رمز پایهخرید ارزهای ، انگليس لوید گروه بانکداریاز آمریکا،  پيرویبه  

اندد کده    های منتشر شده، آلمان و فرانسه هم به جمع کشورهایی پيوسته اساس گزارشبر بریتانيا ممنور اعالم کرده است.

 ی وزرای امدور اقتصدادی   دی را بر آن اعمال کنندد. بده گفتده   های شدی قصد دارند بيت کوین را تحریم کرده یا محدودیت

و ثبدات مدالی و   ” گدذاران بده وجدود آورندد     می توانند ریسک قابل توجهی را برای سرمایه” رمز پایه ارزهای آلمان و فرانسه

 خطر بيندازند. به بلند مدترا در اقتصادی 

گدروه   اقتصداد ای بده وزیدران    مرکزی این دو کشور طی نامه های همراه روسای بانکبه  آلمان و فرانسه تصادیاق امور وزرای

در دنيدا  الی مد  وضدعيت  بده  بخشدی  ثبات در محدودی بسيار تاثيرات  رمز پایهند که ارزهای ا اعالم کرده 71-اقتصادی جدی 

 د.ندار

https://arzdigital.com/tag/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%88%db%8c%d9%86/
https://arzdigital.com/france-germany-to-make-joint-bitcoin-regulation/
https://arzdigital.com/france-germany-to-make-joint-bitcoin-regulation/
https://arzdigital.com/france-germany-to-make-joint-bitcoin-regulation/
https://arzdigital.com/france-germany-to-make-joint-bitcoin-regulation/
https://arzdigital.com/eu-launches-blockchain-observatory-with-ethereum-startup/
https://arzdigital.com/eu-launches-blockchain-observatory-with-ethereum-startup/
https://arzdigital.com/eu-launches-blockchain-observatory-with-ethereum-startup/
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هدای   کوین تداثير جددی بدر سياسدت     هایش درمورد بيت گذاری گيری و سياست آلمان از جمله کشورهایی است که موضع 

گذاری آلمان یا بدافين، در گزارشدی    مرجع مقررات 7199اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گذاشته است. در دسامبر 

م موضع با استناد بده قدانون نظدارت بدر خددمات پرداخدت آلمدان        کوین پرداخت. در این اعال به اعالم موضع در مورد بيت

ای  مثابه پول الکترونيکی مورد بررسی قرار گرفت. از این نظر بافين به همين نتيجده  هایش به کوین با استناد به ویژگی بيت

نيست. سسس بدافين  کوین یک پول الکترونيکی  به آن رسيده بود: بيت 7197رسيد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا در سال 

ها را واحد ارزش تعریف کرد. عبارت واحد محاسبه یک عبارت فنی است که در قوانين مالی دارای جایگاه است،  کوین بيت

   .گونه معنای حقوقی ندارد اما واحد ارزش هيچ

 

 چین .2-3
تشدار هشددار پيرامدون    با ان 7112دهد این کشور از سال  کوین نشان می گذاری چين در مورد پدیده بيت مطالعه سياست 

گدذاری و محدودسدازی اسدتفاده از ارزهدای مجدازی در       بدا مقدررات   7111استفاده غيرقانونی از ارزهای مجازی و از سال 

چدين بارهدا در کدار    گذاری ارزهدای مجدازی اقددام کدرده بدود.       فضاهای مجازی پيش از دیگر کشورهای جهان به مقررات

ه تداثير گذاشدت  بيت کدوین  قيمت  برهای قوی تر،  ی چندمين بار با اعمال محدودیتبراو ه دکارشکنی کر رمز پایهارزهای 

 . است

برای حفظ حقوق و منافع عامه، برای حفاظت جایگداه قدانونی ارز یدوان و بده منظدور ممانعدت از        7193در پنجم دسامبر 

عات، کميسيون تنظيم مقدررات  مخاطرات پولشویی و حفاظت از ثبات مالی، بانک خل  چين، وزارت صنعت و فناوری اطال

صدورت مشدترک اخطاریده     بانکداری چين، کميسيون تنظيم مقررات سهام چين و کميسيون تنظيم مقررات بيمه چين به

کدوین   کارهدا و مدردم عدادی از اسدتفاده از بيدت      و کوین را منتشر کردند. در این اخطاریه کسد   ممانعت از مخاطرات بيت

عنوان کاالی مجازی پرمخاطره برای مردم عدادی مجداز بداقی     کوین به د، اما خرید و فروش بيتمثابه پول و ارز منع شدن به

های پيوست فرهنگی این بيانيه، اقنار آحاد مردم از چيستی ارز و پول و دالیدل صددور ایدن حکدم بده       ماندند. در پاراگراف

 .ربط تکليف شد ها و مراجع ذی بانک

قصدد دارد تدا جلدوی معدامالت مدردم در        ،ا در صرافی های داخلی ممنور کردهر ایهرمز پدولت چين که معامالت ارزهای 

روی کند اما به دو دليل با بيت کوین مخالف اسدت یکدی    ين شاید نخواهد از آمریکا دنبالهچ صرافی های خارجی را بگيرد.

گریز است و دوم کشور چدين بديش    کریس اًذات پایهرمز مجازی و اینکه اقتصاد چين توليد محور است و نسبت به اقتصاد 

 انجامد.   های خارجی دارد که هر گونه تضعيف دالر به کاهش ارزش ذخایر آن می ميليارد دالر ذخایر دارایی 7511از 

 هند .2-4
، وزیر اقتصاد هند اعالم کرد که تمام توان خود را برای محدود کدردن  پایهرمز یکی از آخرین اقدامات در مورد ارزهای  در

عنوان یک روش پرداخت و حتی یک ارز در هند به کار خواهد گرفت. به گفتده او،   را به رمز پایهن و سایر ارزهای بيت کوی
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رسد کده تبدادالت ارزهدا در     شناسد. از طرفی به نظر نمی عنوان یک وسيله تبادل به رسميت نمی هند چنين ارزهایی را به

 ار خود ادامه دهند.ک توانند به ها همچنان می هند ممنور باشد و صرافی

رمز و بخصو  بيت کوین، کشورهایی نيز توسعه اینگونه ارزهای  رمز پایهفراگيری ارزهای  مخالف اما در مقابل کشورهای

 .باشد میهایی برای اجرایی کردن آن  دانند و به دنبال برنامه و البته عرضه نور بومی آن را به نفع خود می پایه

 پایهرمز کشورهای موافق گسترش ارزهای  .3

 روسیه .3-1
شدده تغييدر داده اسدت و از یدک موضدور کدامال        طی چند سال گذشته، روسيه بازخوردش را نسبت به ارزهای رمزنگداری 

بده دنبدال رواج و    بشددت شاید بتوان گفت یکی از کشدورهایی کده   بطوریکه  ممنوعه، به موضوعی قابل بحث رسيده است

و بخصو  بيت کوین در مقطع فعلی و انتشار نور بومی شده آن بطور رسمی در آینده  رمز پایهتوسعه استفاده از ارزهای 

های مالی این کشدور   باشد. تحریم های آمریکا و اروپا عليه روسيه بعد از ماجرای کریمه و محدودیت است کشور روسيه می

 است. انگيزه مضاعفی برای روسيه در این مساله ایجاد کرده ،های اخير و سقوط ارزش روبل در سال

 مدورد  در پيشدنهاد  اولدين  .اسدت  کدرده  صدادر  را ،36روبل کریستو شده، رمزگذاری ارز صدور دستور روسيه، جمهور ریيس

 . بود شده مطرح روسيه جمعی، های رسانه و ارتباطات وزیر ،نيکيفورو نيکالی توسط این از پيش روبل کریستو

 رسدمی  بطور شده رمزگذاری ارزهای که نمودند اعالم پوتين والدیمير با دیدار از پس روسيه ارز کنندگان تنظيمهمچنين 

 چهارچوب ارائه جهت را قانونی نویس پيش یکدیگر همکاری با اقتصاد وزارت و مرکزی بانک. شد خواهند تنظيم روسيه در

 پديش  ایدن  طرح رود می انتظار که داد خواهند پيشنهاد کوین بيت جمله از شده رمزگذاری ارزهای برای بنيادین تنظيمی

 .انجامد بطولميالدی جاری  سال انتهای تا نویس

 شدرکت  یدک  طرید   از خودپرداز ده تعداد. داد افزایش را کوین بيت (ATM)خودپردازهای شماردر اقدامی دیگر، روسيه 

 ایدن  در دارد قصدد  کده  نمود اعالم دیگری شرکت. شد اندازی راه و نص  نووسيبيرسک از ناحيه پنج در محلی آپ استارت

 همچندين . نمایدد  مسدکو  هدای  فرودگداه  پایانده  و ها هتل در شده رمزگذاری ارزهای خودپرداز یکصد اندازی راه به اقدام ماه

تعداد صد خدودپرداز یکسدویه ارزهدای رمدز گدذاری شدده در        رامبلر نيوز گزارش داد که از هم اکنون تا پایان سال تقریباً

 مسکو راه اندازی خواهد شد.

 دو انددازی  راه بدرای  آزمایشدی  شدهر  عندوان  بده  روسيه در شهری پوتين، والدیمير جمهور رئيس دستور پی درهمچنين 

  .شد انتخاب شده رمزنگاری ارزهای زمينه در موسسه

                                                      
36

 cryptoruble 
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، برای اولين بار روسيه بيدت کدوین را در   آن بود کهاقدام دیگر روسيه که توجه محافل اقتصادی دنيا را به خود جل  کرد 

   هزار تن گندم را با کشور ترکيه بر مبنای بيت کوین معامله نمود.31تجارت خارجی خود مورد استفاده قرار داد و 

 استونی .3-2
هدای روز را دارد.   ی استفاده از تکنولدوژی  در شمال اروپا پيش از این هم سابقهکشور جمهوری استونی در منطقه بالتيک، 

در حوزه سالمت، خدمات بانکی و حتی خددمات دولتدی تمایدل     چين بالک هایی مثل سازی فناوری دولت استونی به پياده

   دارد.

 هدایی مثدل   های خودپرداز بيت کوین و اسدتارتاپ  حال با داشتن دستگاه ،شناخته شده این کشور به عنوان زادگاه اسکایپ

شدود. اسدتونی یکدی از بهتدرین کشدورها بدرای        ، یک سرویس خرید و فروش جهانی بيت کوین، شناخته مدی  پاکس فول

 کاربران ارزهای رمزپایه است؛ چون از باالترین ميزان نفوذ در اینترنت برخوردار است.

 دانمارک  .3-3
ترین کشورها است. دانمدارک عدالوه    مارک از نظر استانداردهای زندگی و استفاده از تکنولوژی روز، جزو پيشرفتهکشور دان

است، اما این که بيت کوین بده عندوان جدایگزینی بدرای      رمز پایهبر این از پيشتازان طرح حذف پول نقد و استفاده از ارز 

پاسخ مشخصی به آن داده نشده است. با ایدن حدال باندک مرکدزی      حذف پول نقد خواهد بود یا نه، سوالی است که هنوز

 دانمارک، بيت کوین را به عنوان ارز قانونی در این کشور اعالم کرده است. 

 ترکیه .3-4
کوین به پشتوانه منابع حساب ذخيره ملدی ایدن    در حال بررسی طرح ایجاد ارز رمزنگاری شده ترک ترکيهدولت و مقامات 

کلو وزیر ساب  صنعت و معاون کنونی حزب حرکت ملی ترکيه معتقد است جهان در حدال   ن تنریاحمد تنا کشور هستند.

حرکت به سمت یک نظام جدید دیجيتال است و ترکيه نيز باید قبل از اینکه خيلی دیر شود نظام ارزی و دیجيتدال خدود   

ح است و باید از استفاده غيرقدانونی از ارزهدای   اکنون نياز به قانونمند کردن این فضا بسيار واض هم»او گفت:  را ایجاد کند.

گيدری دولدت ائتالفدی     حزب حرکت ملی ترکيه همگام با حزب عدالت و توسعه در شدکل  «.رمزنگاری شده جلوگيری شود

این کشور سهيم بوده است. در حالی که وزرای حزب عدالت و توسعه معتقدند که ارزهای مجازی ساختاری هرمدی دارندد   

چين و از طری  قانونمند  کلو معتقد است که ترکيه باید با استفاده از فناوری بالک تنری با آن مخالف هستند. ای و به گونه

 کدوین بده ایدن سدو قددم بدردارد.       کردن فضای ارزهای رمزنگاری شده از طری  ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی به نام تدرک 

وین غيراسالمی است اما در حال حاضر هيچ ممنوعيتی در بدازار  ک تر مقامات مذهبی ترکيه اعالم کرده بودند که بيت پيش

کوین برمبنای لير ایدن کشدور    کوین وجود ندارد. به عالوه با استناد به ایجاد بورس مبادله بيت وانتقال بيت ترکيه برای نقل

کدوین نيدز    پرداز خرید بيتاز سوی دیگر خود داران ترک برای ورود به این بازار به شدت افزایش یافته است. تمایل سرمایه

 در نزدیکی فرودگاه آتاتورک استانبول نص  شده است.
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 سوئد .3-5
ی منفدی   هایی برای استفاده کمتر از پول نقدد و حدذف تددریجی آن دارد. بدا ندره بهدره       همانند دانمارک، طرح نيز سوئد

اندداز و   تواندد راهدی بدرای پدس     ای نه چندان دور می های سوئدی، افزایش تقاضا برای ارز قانونی بيت کوین در آینده بانک

 .باشد افزایش ثروت شهروندان سوئدی

تدرین   یکدی از مهدم   (KnCMiner)در زمينده مبدادالت بيدت کدوین و      (Safello)هدای نظيدر    سوئد خواسدتگاه اسدتارتاپ  

افزاری برای استخراج بيت کوین است. حجم مبادالت بيت کوین در سوئد با رشد دائمدی در ميدزان    دهندگان سخت توسعه

 تقاضا برای رمزنگاری و استخراج بيت کوین همراه است.

 هلند .3-6
در جهدان   بيت کدوین مواف  ترین کشورهای  شور هلند با شهر آرنهم که به شهر بيت کوین هلند معروف است، از معروفک

تدوان همده چيدز از جملده گداز،       است. قدرت خرید با بيت کوین در این کشور بسيار باال است. با ارز قانونی بيت کوین می

انددازی   هدای زیدادی بدرای تنظديم اسدتفاده از بيدت کدوین راه        پمسکن و حتی خدمات دندانسزشکی دریافت کرد. استارتا

اند. خودپردازهای متعدد و همچنين سفارت بيت کوین در قل  آمستردام، نشان از موردقبول بدودن ایدن ارز رمزپایده     شده

 در هلند است.

هدا یداد    خود و کاهش هزینده  عالوه بر این، سيستم بانکی کشور هلند، از بيت کوین به عنوان راهی برای ارتقای تکنولوژی

 گيرد. پی در هلند به دفعات صورت می های جهانی بيت کوین نظير بيت کنند. ميزبانی منظم شرکت می

 فنالند .3-7
کندد. ایدن کشدور کده بده       های روز دنيا عمل مدی  ی تکنولوژی فنالند هم مانند دیگر همسایگان اسکاندیناوی خود، بر پایه

انونی بيت کوین را به عنوان یک سرویس مالی معتبر و قانونی اعالم کدرده اسدت و آن را از   زادگاه نوکيا مشهور است، ارز ق

 ماليات بر ارزش افزوده معاف کرده است.

 کره جنوبی  .3-8
جی از پيشتازان در سطح جهانی است. بدا   سامسونگ و ال مانندهایی  صنعت تکنولوژی در کشور کره جنوبی، با وجود غول

های این کشدور   گذاری کوین به عنوان ارز قانونی در معامالت و سرمایه این سطح از تکنولوژی، جای تعج  نيست که بيت

 البته این کشور در ماه های اخير محدودیت هایی با هدف ساختارمند شدن بدر معدامالت بيدت کدوین     خورد. به چشم می

 .است پایهرمز  ارزهای های صرافی برای شده تائيد سيستم یک گيری کار به دنبال به جنوبی کرهوضع نموده است 

 کانادا .3-۹
کشدور فضدایی بيدت کدوین     های مربوط به ارز قانونی بيت کوین در ایدن   های خودپرداز متعدد و استارتاپ کانادا با دستگاه

 شوند. های بيت کوین این کشور محسوب می ر قط دوستانه را فراهم کرده است. تورنتو و ونکوو
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  بالروس .3-11
 ارزهدای  بده  پدول  انتقال و نقل کشورش، اقتصاد و خصوصی بخش تقویت و گذاران سرمایه ترغي  منظور به بالروس کشور

الکسداندر لوکانشدنکو، ریاسدت جمهدوری کشدور       .کرد اعالم مجاز و قانونی را کوین بيت همچون شده رمزنگاری دیجيتالی

کوین را به منظور تقویدت بخدش    بالروس در دیداری مطبوعاتی اعالم کرد که قانون استفاده و مبادله با ارزهای مشابه بيت

 خصوصی و به طور کلی ارتقای سطح اقتصادی کشورش رسما به امضا رسانده است.

 

 استرالیا .3-11
های بزرگ استراليا رویکرد مثبتی نسبت به بيت کوین ندارند، ولی دولت این کشور با حدذف ماليدات بيدت     با این که بانک

تدوان   . هيچ قانونی عليه مبادالت بيت کوین در ایدن کشدور وجدود نددارد و مدی     نمودکوین، رشد مبادالت را بيش از پيش 

 استراليا انجام داد.خرید و فروش با این ارز را بدون منع قانونی در 

دهدد تدا    ای در زمينه تکنولوژی بالک چين است که به مردم امکان می بورس اوراق بهادار استراليا به دنبال آزمایش پروژه

 در آن نگهداری کنند. پایهرمز ارزهای رمزپایه خود را با هویت 

 مالزی .3-12
 کده  ایکس گلد نام با خود رمزنگار ارز از مالزی در گلد هِلو شد، شرکت رونمایی مالزی در جهان اسالمی رمزنگار ارز اولين

 .کرده است رونمایی است، اسالمی شریعت با سازگار

 مجدوز  کسد   به موف  شود می عرضه  هِلوگلد شرکت توسط و مالزی در که ایکس گلد مجازی ارز اسسوتنيک، گزارش به

 انتشدار  زمدان  در مجدارزی  ارزهدای  سایر خالف بر ایکس گلد.شد کشور این «آمانی» اسالمی فاینانس شرکت مشاورین از

 طرید   این از آمده بدست های دارایی و انتشار فرآیند که است آن معنی به این. شود می پشتيانی فيزیکی طالی با ژتون

 مدالی  دادهدای  قدرار  در مهدم  اصدول  از آنها تمامی که دارد همراه به را سریع تراکنش و اطمينان شفافيت، مشتریان برای

 هستند. اسالمی

 ارزهای عرصه در جدید فناوری که دهند می را اجازه این «آمانی» مشاورین قبيل از اسالمی فاینانس مشاوره های شرکت

 هِلدو  شدرکت  گفتده  بده . کندد  پيدا گسترش آسيا و خاورميانه  اسالمی فاینانس بازارهای در آن تاثير و شود حالل رمزنگار

 بدر  اپليکيشدن  یدک  تازگی به شرکت این همچنين. است تایلند در خود طالی فرم پلت توسعه شرکت این بعدی گام گلد،

 .است کرده اندازی راه همراه های گوشی روی بر چين بالک فناوری پایه

 ونزوئال .3-13
 را خدود  شدده  رمزنگاری ارز دومين دارد قصد کشور این ونزوئال سوی از پترو شده رمزنگاری ارز آميز موفقيت انتشار از پس

 کندد  منتشر را خود مجازی ارز دومين ونزوئال که صورتی در: »کرد اعالم گلوویژن تلویزیونی خبری شبکه. کند منتشر نيز

 تلویزیدونی  شدبکه  ایدن .«اسدت  کرده رایج تاکنون کشورش در را مجازی ارز دو که شد خواهد تبدیل کشوری نخستين به
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 ایدن  نفت ذخایر توسط مجازی ارز این که بود کرده اعالم پيشتر ونزوئال جمهور رئيس مادرو نيکالس: »کرد اعالم همچنين

 جدیدد  مجدازی  ارز ایدن  است قرار. شد خواهد منتشر کشور این فلزات پشتوانه به هم جدید ارز و شود می پشتيبانی کشور

 سدلطه  کشدور  این در شده رمزنگاری ارزهای از استفاده با تا کند می تالش ونزوئال. «شود منتشر کشور این در آینده هفته

 کشدورهای  بده  هدم  قدبالً  کشدور  ایدن  جمهدور  رئديس . دهدد  کداهش  خدودش  کشور به ویژه به جهانی بازارهای در را دالر

 کارشناسدان .کنندد  اسدتفاده  شده رمزنگاری ارزهای از دالر جای به نفتی مبادالت در تا بود داده پيشنهاد نفت توليدکننده

 شدرایط  اسدت  تدر  ضعيف دالر به نسبت آنها ارز مبادله نره که کشورهایی برای شده رمزنگاری ارزهای از استفاده معتقدند

 تدورم  بدا  کشدورهایی  بدرای  شده رمزنگاری ارزهای از استفاده گویند می کارشناسان این همچنين. زد خواهد رقم را بهتری

 معتقدندد  برخدی  همچندين . بدود  رسديده  درصدد  211 به ونزوئال در تورم گذشته های سال طی. است تر مناس  باال بسيار

 کده  اسدت  دالری هدای  تحدریم  اینهدا  جمله از است آنها عليه کشورها های تحریم برای خوبی روش شده رمزنگاری ارزهای

 کده  اسدت  داده هشددار  وندزوئال  بده  آمریکدا . اسدت  شده اعمال ونزوئال جمله از کشورها برخی برای آمریکا سوی از معموالً

 .کرد خواهد جریمه مشمول را آنها شده رمزنگاری ارزهای از استفاده

 رمز پایهایران و ارزهای  .4

اسدت.   صادر نکدرده  رمز پایهبه صورت رسمی مجوزی برای استفاده از ارزهای تاکنون ایران  جمهوری اسالمی بانک مرکزی

هدای فندی و حقدوقی اسدتفاده از چندين       بر اساس اعالم مقامات بانک مرکزی، در حال مطالعات اوليه در خصدو  جنبده  

 هسدتند  محصوالتی از یکی مجازی های پولشود،  اما با تصميم بانک مرکزی کل مساله حل نمی .هستندارزهایی در ایران 

 خدود  هدای  سياسدت  اتخاذ دنبال بهباید  مرکزی بانک لذا. اند گرفته شکل 32چين بالک غيرمتمرکز های سيستم پایه بر که

 هدای  زیرسداخت  مهياسدازی  نيدز  اطالعدات  فنداوری  و ارتباطدات  وزارتباشدد و   مجازی مشابه های پول و نکوی بيت درباره

   .خود قرار دهد کار دستور در را چين بالک یعنی آن فناورانه

هدای ندوین ایدن     دیجيتال توسط ناصر حکيمی، معاون فناوری هاینخستين واکنش رسمی بانک مرکزی به دادوستدها ارز

ای بدرای خریدد و یدا     باندک مرکدزی توصديه   »ماه امسال در یک نشست خبری اظهار داشدت:   بانک اعالم شد. او دوم بهمن

م، تصدریح  های رمزی چيزی بگدویي  توانيم درباره پول تر از این نمی او با تأکيد براینکه شفاف «.نخریدن ارزهای رمزی ندارد

اندد تدا    وکارهدا فدراهم کدرده    خيلی از جاها فضای آزمایشگاهی برای بررسی اثرات ایدن ارز رمزهدا بدر سدایر کسد      »کرد: 

آذری  مقامات باندک مرکدزی، محمددجواد     دو پهلوی. پس از تکرار مواضع  «های خود را بر آن اساس تدوین کنند سياست

صدورت آزمایشدگاهی خبدر داد و     سازی نخستين ارز دیجيتال کشور بده  پيادهجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از 

مانددگی و در نهایدت انفعدال     ها از یکدیگر طبيعتداً باعدث عقد     رویکرد انفعالی درخصو  فناوری و انتظار دستگاه»گفت: 

هدای دیجيتدال    از پدول  . قرار است بانک مرکزی تا بهار سال آینده نظر رسمی خود را درباره استفاده"حاکميت خواهد شد

 اعالم کند.

                                                      
 .شود، بنابراین امکان دستکاری در یک بالک چين وجود ندارد شوند، به اشتراک گذاشته می ثبت شده روی آن، ميان تمام افرادی که به آن متصل میبالک چين، دفترکلی است که اطالعات  32
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مخاطرات ارزهای دیجيتالی حتی پديش از  و  ها به آحاد مردم در مورد فرصتو اطالر رسانی ی زسا آگاهاما باید دانست که 

 ویژه رسانه ملی است. ها و به از وظایف همه دستگاه تدوین مقررات الزم

اند که این، بددترین حالدت    در قبال ارزهای مجازی اتخاذ نکردهتنها چند کشور از جمله ایران هنوز موضعی از سوی دیگر 

به بسدتر دیگدری بدرای     رمز پایهتبدیل ارزهای ، دغدغه م تمایل بانک مرکزی و دولت ایرانعد دالیلیکی از  ممکن است.

سرمایه گذاری های احتکاری در ایران است. به عالوه، تعدادی از نهادهای دولتی ایران نگران ظهور مجدد شرکت های بده  

 اصطالح هرمی استفاده کننده از ارزهای مجازی هستند.

مدی دهدد تدا بددون داشدتن       به شرکت های ایرانی اجدازه  رمز پایهبرخی استدالل می کنند که بيت کوین و دیگر ارزهای 

حساب های بانکی و تسهيالت اعتباری از بانک های بين المللی به معامالت بين المللی مبادرت ورزند. اما بيت کدوین بده   

توان انتظار داشت مقامات ایرانی به طور کامل استفاده از آن را تایيد کنند.  اندازه ای پرنوسان و نظارت نشده است که نمی

امکان و ميزان امنيدت بلوکده   نقطه نظر سياسی، یکی از جنبه های کليدی رسميت یافتن بيت کوین در ایران  به عالوه، از

است که آیا دارایی های بيت کدوینی ایدران از نقطده     آمریکا یا هر کشور دیگریشدن دارایی های بيت کوین ایران توسط 

 ردار خواهد بود یا نه.نظر بلوکه شدن توسط امریکا یا هر کشور دیگری از امنيت برخو

عدالوه بدر کسد  و کارهدای      اندد.  شدکل گرفتده  در تمام دنيدا    کوین ه و بيتهمراه با ارزهای رمزنگاری شدی وکارهای س ک

 داشته باشد شامل:  همراه بهتواند  می ایران اقتصاد برای کوین بيت که فرصتی چهار مستقيم،

شدرایط را تسدهيل    تدوان  می ای رمزنگاری شده و استخراج ارز،گذاری و وضع سریع قوانين برای ارزه با قانون -9

بدرق  صدادرات  بده ندوعی   بدا اسدتخراج بيدت کدوین      شدده و فروشی برق جلوگيری  در وهله نخست از خامرد تا ک

فایدده آن  -بایست مورد بررسی قرار گرفته و هزینه میبرای ایران است که ی این فرصتغيرمستقيم داشته باشيم. 

  استخراج شود.

در کندار ارزهدای    توانندد  کوین و ارزهای مجدازی مدی   بيت، فرصت دوم در صنعت توریست و گردشگری است -7

 به کمک افراد در کشورهای مختلف بياید و ارز مشترکی برای تبادل باشند.   رسمی

توانندد   مشکلی که بسدياری از افدراد دارندد، ایدن اسدت کده نمدی       تجارت خارجی است،فرصت سوم در فضای  -3

کدوین ایدن فرصدت را بدرای آنهدا فدراهم        سياری از درآمدهای ارزی خود را به راحتی به ریال تبدیل کنند. بيتب

 اند از این طری  دریافت کنند. المللی ارائه کرده کند که پول کاال یا خدماتی را که به بازار بين می

های دولت در کشدورهای   ياری از پولوانتقاالت مالی و پولی دولت است. متاسفانه بس فرصت چهارم بحث نقل -4

هدا بده    را از صدرافی  هدا  تواندد ایدن پدول    کوین دولت مدی  ها بلوکه شده است. به واسطه بيت دیگر به دليل تحریم

 کوین تبدیل کند و چرخش پول خودش را داشته باشد.   بيت
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 رمز پایهسناریوهای مختلف برای آینده ارزهای  .5

 سناریو اول .5-1
و حدد بالفعدل    و از جمله بيت کوین حد نهایی توان رمز پایهبازار ارزهای وضعيت فعلی در سناریو اول فرض می شود که  

در محدوده فعلی بداقی   و نداشتهبيشتر از این توان افزایش  و ارزش بازار و معامالت روزانه و تعداد آنها استاین بازار  شده

و بخصو  بيت کوین با اسدتراتژی مقابلده فرسایشدی از طرید  ایجداد       پایهرمز مخالفان ارزهای ، . در این سناریومی ماند

محدودیت های معامالتی و نقدشوندگی و ایجاد نوسانات شدید قيمتی به تدریج ریسک سدرمایه گدذاری در ایدن ارزهدا را     

ری و سفته بدازی بده طدور کامدل حدذف      باال برده بطوریکه رغبت عمومی به آنها کاهش و در نهایت از چرخه سرمایه گذا

 و به عنوان ابزار مبادالتی تبليغ می شود.د و دالر همچنان به عنوان ارز با پشتوانه و مطمئن نشو می

 

 سناریو دوم .5-2
روسيه، ترکيه، ایران، ونزوئال و غيره با هددف تضدعيف دالر از مبدادالت     ماننددر این سناریو فرض می شود که کشورهایی 

را بده رسدميت شدناخته و     رمز پایده و رقي  تراشی برای دالر از یک سو و تعداد دیگری از کشورها که ارزهای بين المللی 

روز به روز به تقویت و بستر سازی بيشتر بدرای ارزهدای    ،بسترهای فنی و حقوقی آن را نيز تدارک دیده اند از سوی دیگر

در کنار  رمز پایهدستاورد این سناریو این خواهد بود که ارزهای پرداخته و در این هدف نيز موف  شوند. کمترین  پایهرمز 

دالر و به عنوان بدیلی برای آن به رسميت شناخته می شود و اهرم فشاری که از طری  دالر بر تجارت خدارجی برخدی از   

اری دو جانبده  . در این شرایط انتظار می رود که موافقت نامه های تجگرددضعيف می تکشورها تحميل می شد به تدریج 

افزایش یابدد و سياسدت    ،به رسميت شناخته شده رمز پایهبر مبنای ارزهای و منطقه ای بخصو  ميان کشورهای همسو 

های سازمان هایی همچون سازمان تجارت جهانی نيز به تبع وضعيت جدید کمرندگ شدود، البتده چدالش اصدلی در ایدن       

ملی فکر مدی کنندد و تدا کندون      پایهرمز به ابدار ارز  پایهرمز ارزهای  سناریو این است که اکثر کشورهای مواف  با توسعه

هيچ برنامه مشارکتی فراملی حداقل در بين این گروه کشورها پایه ریزی و طراحی نشده است. همچنين در صورت پديش  

ی، تجدارت هدای   باید برای مباحثی همچدون پولشدوی   پایهرمز رفتن شرایط بر اساس این سناریو کشورهای مواف  ارزهای 

سياست ها و برنامه های الزم و قوی تدارک دیده باشند چرا که کشورهای مخدالف   ،غيرقانونی، مباحث فرار مالياتی و غيره

به رهبری آمریکا با این اتهامات و اعمال محدودیت ها و تحریم ها می توانندد مدوانعی جددی بدر سدر راه جهدانی سدازی        

 ایجاد نمایند. رمز پایهارزهای 

 سناریو سوم .5-3
این سناریو بر پایه قرائن و ادله هایی که می تواند یکی از حالتهای ممکن با احتمال نه چندان کم باشد ارایه مدی گدردد.      

 کدرده  طراحی «سازی نرمال» آزمایش یک منظور به را کوین بيت (NSA)آژانس امنيت ملی آمریکا  ،بر اساس این سناریو

 برنامده  طب  اعتباری های پول سسس،. شود داده مردم به رمز پایهارز یک ماهيت درباره ریبيشت اطالعات و آگاهی تا است
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 را آن جدای  دولدت آمریکدا   نظدارت  تحت جدیدی رمز پایهارز و( به آن می پردازیم بيشتر ادامه در)  شوند می خارج رده از

 .شد خواهند کنترلغرب  دولتی های سازمان توسط رمز پایه های پول کيف و معامالت تمام ترتي ، بدین. بگيرد

 How to make a mint: The cryptography of» گدزارش  بده  نگاهی ابتدا دارد؟ وجود ادعا این بر دال شواهدی چه

anonymous electronic cash» از جزئيداتی  گدزارش  این در. شود انداخته می گذرد می آن انتشار از سال 71 حدود که 

 .است شده نوشته کوین بيت رمز پایهارز عملکرد و کلی ساختار

 اطالعدات  امنيدت  پدژوهش  و فناوری دپارتمان در که است شده نوشته رمزنگاری ریاضيدانان دست به اصل در گزارش ینا

 .کردند می کارآمریکا  ملی امنيت آژانس در واقع

 اصدول   نظيدر  مسدائلی  و آن پروتکدل  جزئيدات  از سدازمان  ایدن  شدود،  سداخته  کدوین  بيدت  آنکه از پيش دیگر، عبارت به

 از حداکی  کده  دیگری متعدد های ویژگی و ها تراکنش تصدی  طری  از رمز پایه کوین در تقل  حذف امضا، سنجی اصالت

 بداب  در ای گسدترده  توضيحات مذکور سند. است کرده صحبت هستند، ها تراکنش بودن کشف قابل غير و بودن ناشناس

 منظدور  بده  «امن 38کردن هش» درباره توصيفاتی همچنين،. است داده ارائه ،رمز پایهارز طری  از شویی پول وقور ریسک

 .است نموده مطرح نيز را «تصادم برابر در مقاومت و بودن طرفه یک»

 و ماینيندگ، : نظير. است شده اضافه آن به دیگری مسائل و است تر پيشرفته شده گفته که آنچه از کوین بيت سيستم البته

 کده  اسدت  مشدخص . گيدرد  مدی  صدورت  چدين  بالک همتای به همتا شبکه بستر در که هایی تراکنش هویت احراز سيستم

 تحقيد   آن دربداره  برسد، امروز ای حرفه کاربران گوش به رمز پایه ارز اسم آنکه از پيش (NSA)آژانس امنيت ملی آمریکا 

 این که شده گفته. شناسيم می ناکاموتو ساتوشی نام با را کوین بيت مخترر که باشيد داشته خاطر به. است کرده پژوهش و

 دربداره  که هستند زیادی های پست و مقاالت مجازی فضای در. است گذاشته کنار کوین بيت ميليون یک خودش برای فرد

 آژاندس امنيدت ملدی آمریکدا      کده  اسدت  شدده  نوشته این درباره نيز دیگری بسيار مقاالت. اند شده نوشته او احتمالی هویت

  (NSA)آژاندس امنيدت ملدی آمریکدا      خدود  ساتوشدی  که دارد وجود نيز این امکان البته،. است کرده شناسایی را ساتوشی

 (NSA)آژانس امنيت ملدی آمریکدا    که است ساختگی شخصيت یک کال اینکه یا و کند، می کار سازمان این برای یا! باشد

 .است آورده وجود به بزرگ آزمایش این انجام منظور به

های آن  است تا تمام تراکنشای را طراحی کرده برای بيت کوین هش رمزپایه (NSA)آژانس امنيت ملی آمریکا همچنين، 

 امن باشند.

ای در بداب جزئيدات    مقالده  (NSA)آژانس امنيت ملدی آمریکدا   بگذارد،  رمز پایهسالها پيش از آنکه بيت کوین پا به دنيای 

که تمدام   756-تر از همه اینکه، دليل دیگری برای اثبات مدعی مذکور وجود دارد: هش است. مهم پروتکل آن منتشر کرده

آژاندس امنيدت ملدی آمریکدا      اسدت.  د، توسط این آژانس طراحی شدده گير های بيت کوین در بستر آن صورت می تراکنش

(NSA) است. این هش را طراحی و مؤسسه ملی فناوری و استانداردها آن را منتشر نموده 

                                                      
Hash38 خروجدی  آن بررسدی  با که کند می تبدیل خروجی یک به متوالی عمليات چند انجام با را خود ورودی که هستند طرفه یک توابعی ها 

 .رسيد خروجی به توان می سادگی به تابع و ورودی داشتن با اما بوده، چيزی چه اوليه ورودی که شد متوجه توان نمی
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ایدن ارز ابتددا بده ایدن منظدور       وجدود دارد کده   احتمالاما این هنوز برای نتيجه گيری درباره بيت کوین زود است.  شاید

 طراحی شده که به عنوان ابزاری برای کنترل ذخيره های پولی در جهان مورد استفاده قرار بگيرد.

در تکميل این سناریو باید گفت شاید دالیل و قرائن فوق جای تردید و سوال داشته باشند اما قطعآ یکدی از گزینده هدای    

کنونی بدا ترفنددهای مختلدف و     رمز پایهو بخصو  بيت کوین، حذف ارزهای  رمز پایهاصلی آمریکا در مواجهه با ارزهای 

د باشد، دالیلی نيز برای این بخش از ایدن سدناریو وجدود دارد از جملده     می توان شبا مدیریت خود پایهرمز ایجاد یک ارز 

بده صدورت گسدترده بده      رمز پایهارزهای سازد، که در دنيای آینده که  این پروژه این امکان را برای آمریکا فراهم میاینکه،

رسدد، و   هدای فعلدی مدی    قيمدت  گيرد، و ارزش آن به ارقامی بده مراتد  بداالتر از    عنوان پولی جدید مورد استفاده قرار می

هدای   عنوان برترین دارنده تکنولدوژی  شود، به های جدید به شدت به صرفه می یا همان یافتن بيت کوین miningعمليات 

هایی جدید برای استخراج بيت کوین کرده و اقتصاد خود را از ایدن طرید     ، اقدام به فروش رایانهHigh-Techبه اصطالح 

 سر و سامانی بخشد.

هدا و   ز طرف دیگر وابسته بودن شدید این تکنولوژی به اینترنت و حاکميت بالمنازر آمریکا بر حجم زیدادی از تکنولدوژی  ا

سخت افزارهای مربوط به اینترنت مانند سرورها، باردیگر تکنولوژی و در نتيجه اقتصاد آمریکا را در صدر دنيا قرار خواهدد  

تواند بدا   افزونی که شبکه اینترنت برای هر کشور پيدا خواهد کرد، آمریکا میروزرایطی با توجه به اهميت داد. در چنين ش

های مخالف خود در دنيدا   ، به راحتی دولتتحریم اعمال هایی مانند تسلطی که بر اینترنت دارد، با در پيش گرفتن سياست

 .نمایدهایی به مرات  سخت تر عليه آن ها وضع  را از نظر سياسی تحت فشار قرار داده و تحریم

هدزار   71که یکبداره تدا مدرز     های معامالتی و نقد شوندگی و همچنين نوسانات شدید قيمتی بيت کوین بطوری محدودیت

اعتمداد   تواند بخشی از برنامه بدی  کند می دالر سقوط می 6111یابد و در مدت کوتاهی به محدوده قيمتی  دالر افزایش می

  جایگزین باشد. پایهرمز ایجاد یک ارز ساز  زمينهو  ودهدن نسبت به اینگونه ارزها بمون

 ات سیاستیگیری و پیشنهاد نتیجه .6

برای دالر به شمار  -سيار کوچکهر چند در شرایط فعلی ب-جدید و بيت کوین رقيبی  پایهرمز به هر حال ارزهای 

و ترویج آنها در فضای تجارت  و نقل و انتقاالت پولی، توسعهروند که برای کشور ما به دليل تحریم های مالی  می

 سوئيفت، شبکه کارمزد باالی نره دليل به جهان در بانک 911 اکنون حدود رود. هم المللی، فرصت خوبی به شمار می بين

 دليل به اما نبودند تحریم ها بانک این. دهند می انجام کمتری مبالغ با را مبادالت و اند کرده ایجاد مجازی ارز شبکه

توان  میبه هر حال فارغ از اهداف طراحان و مسيرهایی که برای آن اند.  کرده اندازی راه مجازی ارز شبکه باال، کارمزد

بایست جایگزین انکار،  داشتن برنامه و راهکارهای تبدیل تهدیدهای احتمالی به فرصت می متصور بود، شناخت کامل،

  شود.  پایهرمز ينانه در موضور ارزهای دوری و نگاه بدب

 پیشنهادات:

 بتوانتا  نموداگر چه هنوز بسيار زود است که برای وقور هر کدام از سناریوهای فوق درصد احتمال تعيين  -9

 مرحلههای مربوطه در ها و نهاد رسد ضرورت دارد دستگاه ، اما به نظر میکهریزی  مطاب  احتمال وقور برنامه
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صورت  به صورت رسمی در دستور کار قرار دهند و سسس به را پایهرمز مساله ارزهای ابعاد  شناسایی نخست

 آن را مورد استفاده قرار بدهند. ،محدود و آزمایشی جهت ترویج و تبليغ در تجارت خارجی

مقرراتی و گذاری اقتصادی و  نيازمند زیرساخت سياست رمز پایهاندازی و بکارگيری ارزهای  با توجه به اینکه راه -7

هایی همچون بانک  فنی و ارتباطی هستند بنابراین الزمه این اقدام همکاری دستگاه های همچنين زیرساخت

مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک سو و وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات از سوی دیگر با 

 باشد. همکاری سایر نهادهای اجرایی و قانونگذاری می

وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به دو جنبه اصلی این موضور دغدغه دارد که می بایست در فرآیند طراحی  -3

تعریف پایه مالياتی برای آن و جلوگيری از فرار مالياتی آن یا  -9به آن توجه شود: رمز پایهو بکارگيری ارزهای 

از  برخی حاضر حال که البته در هر دو مورد درمباحث مربوط به پولشویی -7بکارگيری آن جهت فرار مالياتی 

 چرا هستند کنترلی و نظارتی مشخص های چارچوب ایجاد حال اند، در پذیرفته را مجازی ارزهای کهکشورهایی 

 .است اهميت حائز بسيار پولشویی با فرار مالياتی و مبارزه کشورها آن در  که

 پایده رمدز  ای بده عندوان مثدال ارز     منطقه پایهرمز توان ایجاد ارزهای  ملی تمرکز شود می پایهرمز بيش از آنکه به ارزهای 

های  مخصو  کشورهای عضو سازمان شانگ پایهرمز یا ارز  ت مبادله تجاری ميان کشورهای عضوکشورهای عضو اکو جه

 ود.نم تمرکزدو جانبه یا چند جانبه با برخی شرکای تجاری  پایهرمز و همچنين ارزهای 
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