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 چکیده  
بازارهای مالی جهان با پدیده نوینی به  2009اعتمادی به نهادهای مرکزی، در سال در پی بحران مالی و بی

ها توانستند جایگاه خوود را در ماواد     های مجازی مواجه شدند. طی زمان بسیار کوتاهی این نوع پولنام ارز
های اخیر، در ایران نیز استفاده از این وسیله پرداخت نووین سسوترپ پیودا کورده     روزانه مردم پیدا کنند. در سال

منجر به حذف نهادهای واسط و ناظر شده است، که  ها آنبا توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیرمتمرکز بودن  است.
ی پیدا کرده است. در ایون  دوچندانلزوم سیاستگذاری عمومی در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی اهمیت 

هوا و  مطالعه تالپ خواهد شد نخست به تاریخچه و سازوکار ارزهای مجازی پرداختوه شوده و سو چ، چوال     
ی در سایر کشورها مورد کاوپ قرار سرفته و در پایوان  سذار قانونه وضعیت های ارز مجازی با نگاهی بفرصت

 سذار طراحی شده است.چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای مجازی جهت استفاده قانون

 کوین شده، بیت یرمزنگارسیاستگذاری اقتصادی، ارز مجازی، پول  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کشورها  هایکه سطح معامال  از مرز مشاهده کردتوان جهانی میبا نگاهی به اقتصاد 
است. برای تجار  جهانی  سسترپدر حال با سرعت چشمگیری عاور کرده و تجار  جهانی 

ها باعث افزای  ین واسطهبا ی اکه تعداد نیاز است  واسط متعددی به همکاری نهادهای
یافتن  به دناال فعا ن اقتصادیمشکال  و دشوار شدن معامال  شده است؛ بنابراین 

 .تجار  جهانی هستند بیشتر برای تسهیل کارهاییراه
 2و 1خاص علم رمزنگاری طور بههای جدید  فناوریدر این راستا امروزه شاهد آن هستیم که 

ترین این  مهم ازجملهاند. ، تغییرا  اساسی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده3و شاکه
ارز مجازی یک  درواقعاشاره کرد.  4توان به پدیده نوظهوری به نام ارزهای مجازیتحو   می

سیستم خصوصی برای تسهیل انجام مااد   بین افراد است، بدون آنکه نیازی به حضور نهاد 
مرتاط به آن )سیستم بلوک فناوریمرکزی و واسط باشد. در حال حاضر ارزهای مجازی و 

 .(5، ص 20166هی و همکاران، )در حال فراسیر شدن هستند سرعت به( 5ایهای زنجیره

است که در  یفرد منحصربههای  یتمزد یل فراسیر شدن ارز مجازی  ترین مهمیکی از 
 مخصوصاً – ها پرداختسرعت و کارایی با  در  ازجملهدهد، کنندسان قرار می اختیار استفاده

های عملیاتی اضافی که از سوی نهادهای و همچنین حذف هزینه –ی مرز برونی ها پرداخت
نوع ارز خطراتی نیز در بردارد که  این، شده مطرحهای شود. در کنار مزیتواسط دریافت می

توان به این خطرا  می ازجملهها در قاال آن مواضع متناقضی بگیرند. باعث شده است دولت
به ها یا  تروریستی و فرارهای مالیاتی اشاره کرد که همه اینعمل، استفاده در پولشوییخطر 

داده خواهد شد، بسیار محتمل  که در ادامه توضیح هاشده این نوع ارز یرمزنگاریل ماهیت دل
 است.

-ها به نام بیتترین آنفراسیر شدن این ارزها منجر به این شده است که یکی از معروف
سذار است نهادهای سیاست  زمهای مردم ایران شود. بنابراین بخشی از تراکن  وارد 7کوین

قوانین و مقرراتی وضع نمایند تا ارزها، ایران، همانند سایر کشورها در خصوص استفاده از این 
 ها جلوسیری به عمل آید.ضمن استفاده از مزایای ارزهای مجازی، از خطرا  احتمالی آن

                                                             
1
- Cryptography 

 .اطالعات استفاده شودتواند برای پنهان کردن  ها یا حروف رمزی که می ستفاده از ریاضیات برای ایجاد کدا -2
3
- Network Computing 

4
-Virtual Currencies 

5
- Blockchain 

6-
 He et al. 

7
- Bitcoin 
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-شود و مهماین پژوه  از مطالعا  آغازین حوزه ارزهای مجازی در ایران محسوب می
آن جامع  است، نگاه یرفتهکه صور  پذخارجی  مطالعا تمایز این پژوه  با سایر ترین وجه 
بر اقتصاد ایران، جهت  دیتأکای با های موجود در ارز مجازی و ارائه چارچوب اولیهبه چال 

غلتان  لیوتحل هیتجزسیری از مدل شناخت ابعاد چالشی ارز مجازی است. عالوه بر این، بهره
ا در ههای ارز مجازی از دیگر تمایزا  این مطالعه با سایر پژوه  متحرک برای بررسی ویژسی

 .استاین حوزه 
فنی ارزهای مجازی، نگاهی  سازوکارپژوه  پی  رو پچ از معرفی اجمالی تاریخچه،  

سذاری ها داشته است و در آخر نیز با مرور تجارب قانونهای آنها و چال جامع بر مزیت
ارزهای مجازی در کشورهای جهان، چارچوبی جامع برای شناسایی ابعاد چالشی ارزهای 

 کرده است. طراحیسذار جهت استفاده قانونمجازی 

 تاریخچه پیدایش ارزهای مجازی
و با توجوه  کندنیازهوای خوود را توأمین  تمام ییتنها  در جوامع اولیه انوسان قوادر ناوود به

یعنوی پول کا یی به  ،پوول نخستیندادوستد کوا  شوکل سرفوت و  ،انوسانینیازهای بوه 
از کا هوایی بورای  هاانموشکال  پوول کوا یی موجوب شود کوه انوس جیتدر وجود آمد. به

بهتوری داشوته و سو چ از فلزاتی ماننود موچ، آهون،  های یتایون امور اسوتفاده کننود کوه قابل
نیکول، بورنج، نقوره و طوال اسوتفاده کردند که به دلیول امتیوازا  نقوره و طوال سوایر فلوزا  

نیوز  یبه وجوود آمود. سیوستم دوفلز یشودند و سیوستم پایه پولی دوفلزاز رده خوارج 
بعودها دچوار اشوکا تی شود و کشورها به سمت پایوه پوولی توک فلوزی طوال یوا نقوره روی 
آوردنود. موشکال  ایون نوع پول نیز باعث شود کوه پوول کاغوذی )اسوکناس( و پوول 

ه و در حوال حاضور نیوز شواهد هوستیم کوه پوول اعتاواری جوایگزین پوول فلزی شد
الکترونیکوی جوای خوود را در جامعوه بواز کورده و در آینوده شواهد حوذف اسوکناس 

پول ، اطالعا  یفناور با سسترپ درواقع (.115: ص 1392، یاسرار یتفقد) خوواهیم بوود
های کاغذی است اما از اسکناسپا به عرصه اقتصاد سشود که ماهیت آن همان الکترونیکی 

حالت فیزیکی و ملموس به یک سری اعداد و ارقام داخل کام یوتر و شاکه تادیل شده است. 
های متداول های الکترونیک یا دیجیتال، مکانیسمی جدید در پرداخت اسکناسبه عاارتی پول
های بانکی بدون  اسکناسذاتی با  طور بههای اخیر، پولی پدید آمد که اما در سال؛ بانکی هستند

1پشتوانه
-متفاو  و منحصربه کامالًی سازوکارکند و یک واحد سنج  جدید را با تفاو  می 

                                                             
1
- Fiat Money 
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ایده ارزهای  (.8: ص 2015، 1چون) ه استآوردبا خود به همراه « ارز مجازی»فرد به نام 
ن دیگری سردد. محققا باز می 1983در سال  2مجازی به تحقیقا  دیوید چام و استفان برندز

پروتکل ارز  5دای که وی تا آن  ( را توسعه دادند.4سازی )ه ، الگوریتم درهم3همانند آدام بک
فناوری اطالعا  است، دای که یک متخصص حوزه  را پیشنهاد کرد. وی 6شده رمزسذاری

، در تارنمای 1998سال ، اولین بار در 7شده مفهوم ارز مجازی را، به معنای ارز رمزنگذاری
عنوان یک ایده طرح نمود. مقصود او از این پیشنهاد، تسهیل امور مالی و ایجاد  خود به شخصی

 .(4: ص2012، 8)بانک مرکزی اروپا  ها بود پولی بدون حضور واسطه

درواقع این ایده به دناال فعال کردن پولی خصوصی بود که در میان کاربران خود با 
باشد و از سوی دیگر، نهادهای حاکمیتی و  شمول و مجازی کاربرد داشته ای جهان سستره

های مختلف این ایده در  ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن دخالتی نداشته باشند. در طول سال
، پیگیری 9های مختلف، عموماً از سوی متخصصان حوزه فناوری اطالعا  مانند هال فینی قالب

در مقاله خود طرح سیستم پرداخت  10، فردی به نام ساتوشی ناکاماتو2008شد. در اکتار سال 
عنوان اولین واحد  کوین به ، بیت2009عملیاتی مطرح کرد. در سال  طور بهرا  11نظیر به نظیر

 (.4: ص 1396های سابق معرفی شد)سلیمانی پور،  پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح

                                                             
1
- Chuen  

2
- Stefan Brands 

3
-Adam Back 

عنوان  را به یطو ن یا است که رشته یلتاد ینوع ی توسرافیکتابع ه  کر یارمزنگارانه  یساز ک تابع درهمی -4 
 یاز کل محتوا یشی. مقدار ه  حاصل، نمادهد یم یبا طول ثابت را خروج یا و رشته کند یم یافتدر یورود
حساب آورد. از توابع  آن متن به رایب« یجیتالیاثر انگشت د» یآن را نوع توان یاست و م یرشته ورود یامتن 
از کاربردها،  یا سسترده یفمتون در ط یجیتالد یضاو ام ها یامصحت پ یبررس یبرا ی توسرافیککر یساز درهم

 .(WikiPedia.orgمناع: )شود یاستفاده م یامصحت پ یقاصالت و تصد یقهمچون تصد
5.-Wei dai 

شود، با حل  شکلی از پول که تنها بر ریاضیا  ماتنی است. پول رمزی به جای پول اعتااری که چاپ می -6  
 .شود میمسائل ریاضی ماتنی بر آن تولید 

    شود.ارز رمزی نیز استفاده می ،ایهپارز رمز  ،ارز رمزینهیا پول های فارسی دیگری همانند معادل -7  
8
- European Central Bank  

9
- Hal Finney 

10
- Satoshi Nakamoto 

دهد. این یک سیستم  تعامال  نامتمرکز که حداقل بین دو طرف در یک شاکه به هم متصل رخ می -11 
کنندسان در یک نقل و انتقال از طریق یک نقطه واسطه با  است که در آن تمامی مشارکت امیجایگزین برای نظ

 . (Peer-to-Peer) شوند هم مرتاط می
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 پیشینه پژوهش
الملل مورد استفاده قرار قتصاد بینبه اینکه ارزهای مجازی در چند سال اخیر در ا با توجه

های اقتصادی در رابطه با آن انجام کمتری نسات به سایر حوزه پژوهشیسیرند، مطالعا  می
ها رو به های خاص این نوع از ارزها، میزان رشد اینگونه پژوه شده است. اما به دلیل ویژسی

( 2008مربوط به ساتوشی ناکاماتو ) نیکو تیبترین مناع مطالعه اولین و اصلیافزای  است. 
را « نیکو تیب»یعنی  1شدهعملی پول رمزنگاری سازوکاراست که در این مقاله برای اولین بار 

 کند.نخستین پول خصوصی معرفی می عنوان به
قیمت،  ازجمله( در مطالعه خود با نگاهی اقتصادی به بررسی متغیرهایی 2012) 2سوردا
سرعت سردپ پول پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در  ی ونقد شوندسنوسانا ، 

تری نسات به پول بدون پشتوانه خواهد بود و این آلپول ایده نیکو تیبمکتب اقتصاد اتریشی، 
 .استپذیر جایگزینی امکان

شده را برشمرده است. های رمزنگاریها و خطرا  پولای فرصت( در مقاله2013)3موره
توان به خاصیت ضد تورمی آن )عدم امکان خلق پول(، هزینه ی این پول میهافرصت ازجمله

و  جرائمتوان از عملیاتی پایین و سمنامی فرستنده و سیرنده اشاره کرد و در مقابل می
 حساب بهی اینترنتی، ریسک نرخ تادیل به د ر و عدم امکان بازسشت وجه ها سوءاستفاده
( در پژوه  دانشگاهی 2015)4خطرا  این پول نام برد. پارلسترند و ریدن عنوان بهفرستنده 

اند و با بررسی پرداخته شده یرمزنگارهای روی پول رسذاریتأثخود به بررسی متغیرهای 
اند که تقاضا )قیمت( ها به این نتیجه رسیدهاین پول 2015الی  2012های تاریخچه قیمتی سال

است. « شده یرمزنگارهای پول»وجوی سوسل در لغت  ترافیک جست ها متناسب بادر این پول
یابد ها با افزای  آساهی مردم نسات به آن افزای  میتوان سفت تقاضا در این پولبنابراین می

پردازد که آیا می نیکو تیب( ابتدا به ماهیت 2016)5رود. کراوسآن قیمت آن با  می تاع بهو 
پردازد یعنی زنجیره بلوکی می نیکو تیب فناوریقی شود. س چ به بستر پول تل عنوان بهتواند می

، نقاط قو  )هزینه عملیاتی پایین( نیکو تیبهای و در آخر با نگاهی به مشاهدا  تجربی داده
( در مقاله خود به 2016)6کند. دیاروا و ضعف )امنیت و نوسانا  قیمتی( آن را تایین می

مالی و پولشویی پرداخته و آن  جرائم ازجمله، شده یرمزنگارهای های موجود در پولریسک
هایی دیاروا معتقد است وجود چنین ریسک حال نیدرعرا با شواهد تجربی اثاا  کرده است. 

                                                             
1
- Cryptocurrency  

2
- Šurda  

3
- Moore  

4
- Pärlstrand and Rydén    

5
- Krause  

6
-.Dibrova  
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خود ضمن  نامه انیپا( در 2016)1ها نخواهد شد. کیان و لیمانع از توسعه و رشد این پول
 جرائمپولشویی، فرار مالیاتی،  ازجمله شده یرمزنگارهای برشمردن خطرا  فراسیری پول
اند که با سسترپ ، اثاا  کردهرمجازیغکا های  دوفروپیخراینترنتی و سایاری و تسهیل در 

دهد تر شده است. شواهد این پژوه  نشان میها راه تخلفا  فوق هموارتر و آساناین پول
ی ایفا مؤثرسایاری نق   ائمجردر سسترپ و تسهیل  خصوص بهشده، های رمزنگاریکه پول

 کرده است.
( در مقاله خود پچ از بیان تاریخچه و تایین ماانی فنی 1393سیدحسینی و دعایی )

چال   نیتر مهماند. آنان شده پرداختههای این پول رمزنگاریها و چال به فرصت نیکو تیب
دانند و کشورهای مختلف را بر اساس رویکردشان نسات  سذاری میها را بحث قانوناین پول

کنند: دسته اول کشورهایی هستند که منع قانونی  بندی میبه چهار دسته تقسیم نیکو تیببه 
مکزیک.  جز بهدر حال تدوین قوانین و مقررا  هستند، همانند قاره امریکا  عمدتاًندارند و 

کنند و به  بدبین هستند و مردم را از آن نهی می نیکو تیبدسته دوم کشورهایی هستند که به 
دناال وضع قوانینی برای جلوسیری از آن هستند، همانند مکزیک. دسته سوم، مانند ویتنام و 

اند. دسته چهارم، همانند  را غیرقانونی شمرده نیکو تیبایسلند، کشورهایی هستند که استفاده از 
 اند. ضع مشخصی در این خصوص نگرفتهایران، کشورهایی هستند که هنوز مو

 مبانی نظری 
با توجه به نوظهور بودن پدیده ارز مجازی، در این بخ  به تایین ساز و کار اجمالی ارز 

 شود.کوین پرداخته میبر بیت دیتأکبا  2مجازی
 
 
 
 

                                                             
1
 -Cian and Li 

است و خود به دو دسته قابل ( Digital Currency)مجازی زیر مجموعه ارز دیجیتالقابل ذکر است ارز  -2 
شود، به این معنا که قابلیت تادیل شدن به تقسیم می( Non-Convertible( و غیرقابل تادیل)Convertible)تادیل
متمرکز و دیگری غیرمتمرکز های رایج را دارد یا خیر. در دسته قابل تادیل نیز دو نوع ارز وجود دارد که یکی پول

سیرد. برای مطالعا  بیشتر رجوع شود به )هی و است که ارز رمزنگاری شده زیرمجموعه غیرمتمرکز قرار می
 (.  2016، همکاران
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 کوین( پول مجازی )بیت سازوکار  

و  فرد فردبهیرمتمرکز و ارز مجازی است که از یک سیستم غکوین یک شاکه بیت
کند. ی اعتماد به یک نهاد واسط استفاده میجا بهها رمزسذاری شده برای تأیید و انجام تراکن 

ها بدون دخالت و هزینه نهاد مرکزی صور  کوین برای اولین بار، پرداختبا اختراع بیت
نیست که همان پول بدون  1پلهای دیجیتال همانند پیکوین همانند سایر پرداختپذیرفت. بیت

کوین )پول پشتوانه )فیا ( را با مکانیسم دیجیتال منتقل و پرداخت کند، بلکه بیت
شده( به خودی خود پولی است که پشتوانه آن ملموس و فیزیکی نیست و در فضای  یرمزنگار

چون، )تواند ایفا نماید پول را می ی کارکردهای اصلی اقتصادینوع بهخورد که دیجیتال رقم می
 (.21-14: صص 2015

شفاف است و  کامالًشود. این دفتر نوشته می 2ها در یک دفتر کلکوین تمام تراکن در بیت
کوین را از های بیتتواند تمام تراکن در اختیار همگان قرار دارد و هر فردی در هر زمانی می

های )بلوک 3ه برای همگان در دسترس است، بالکچیناین طریق ردیابی کند. به این دفتر ک
سویند. این در حالی است که طرفین معامله با اسم واقعی خود در دفتر کل ای( میزنجیره
ای از حروف و اعداد نمایان هستند. دفتر کل توسط ی نیستند، بلکه از طریق رشتهابیرد قابل

 شود.ی میروزرسان بهکوین همه اعضای بیت
کوین و فرستنده و شود، در دفتر کل اطالعا  مقدار بیتک تراکن  انجام میوقتی ی

حرف  35تا  26ای از رشته صور  بهشود که آدرس طرفین معامله سیرنده ثات می
کوین انجام دهد، است. زمانی که فردی قصد دارد پرداخت خود را از طریق بیت شده مشخص

6و 5و کلید خصوصی 4فرستنده( به همراه امضا کوین و آدرساطالعا  تراکن  )مقدار بیت
به  

ها آیند که باید به سایر بلوکدرمی« بلوک»شود. این اطالعا  در قالب یک شاکه ارسال می
ییدیه در سیستم تأها متصل شود باید تأیید شود. این اضافه شوند اما قال از اینکه به سایر بلوک
کرد که آیا که ابتدا حساب شما را چک میپذیرفت سنتی از سوی نهاد مرکزی صور  می

موجودی کافی برای این تراکن  دارید یا خیر و در صور  وجود آن مالغ را از حساب شما 
یید تراکن  باید عملیا  تأاما در این سیستم برای  کردسیرنده اضافه می حساب بهکاست و  می

                                                             
1
- PayPal 

2
- Public Ledger 

3
- Blockchain 

باشد بر اینکه یک نقل و انتقال های خصوصی و عمومی تولید شده تا سواهی  سازی دیجیتالی است که با کد یک خالصه -4
 .کوین از یک آدرس خاص آمده استبیت

5
- Private Key 

هایی از یک کیف پول کویندهد شما حق خرج کردن بیتست که نشان میا ایقطعه داده محرمانه خصوصی کلید -6
 .را دارید شده یرمزنگار امضای با استفاده از یک خاص
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 3سرانریاضی توسط استخراج پیچیده مسائلای از را که شامل حل مجموعه« 2و1اثاا  کار»
 (.6: ص 2016، 4ها بورادهند )است، انجام 
را  کوینیتمتعلق به شاکه ب یها هستند که داده یوتریکام ناد اس «ها بلوک»در واقع 

-یتشاکه ب یها بق تراکن واس از تعدادی بلوک، یک. کنند یدر خود ثات م یصور  دائم به
 یک کند. بنابراین، یثات م ،وارد نشده است یقال یاهرا که در بلوک یبازه زمان یکدر  کوین

 یاهاز بلوک یا اسناد است. هر بلوک ذره دفتر ثات یادفتر کل  یکاز  یا بلوک مانند صفحه
 یکحذف  یاها  بلوک یدستکار تا امکان دهد یرا در خود قرار م یبلوک بعد سو آدر یقال

اند  شده ثات بار یکاست که  یدنااس یبلوک، مخزن دائم یک نی؛ بنابرانداشته باشدبلوک وجود 
 .یستحذف شدن ن یا ییرغت قابل یگرو د

وجود دارند  یسرانشده است. استخراج  زده یوندها پ از بلوک یکبه هر یاضیمسئله ر یک
پ الها ت هستند. آن کوینیتشاکه ب یها و ثات تراکن  پردازپ که مدام در حال رقابت بر سر

آن، هم کارمزد  یبه ازا تا کنند یلبلوک حال حاضر را تکم یه،از بق تر یعکه سر نندک یم
 یسر، بلوککه استخراج ی. زمانیرنداز شاکه پاداپ بگ کوینیتکنند و هم ب یافت  را درالمعام
 یها سره ینب هجواب مسئل کند؛ یو اقدام به حل مسائل م آید یحساب م کند، برنده به تکمیل را

سر استخراج یک. هر بار که شود یاعتاار م ییدو س چ تأ شود یم استخراج به اشتراک سذاشته
-یتآن را در چرخه شاکه ب تواند یم و کند یم یافتدر یزهجا کوینیتمسئله را حل کند، ب یک

 است که ای یزهبه جاط تراکن  مربو یشده در بلوک بعد مدرک ثات ینخرج کند. اول کوین
است که درجه  یبه نحو یاضیکرده است. مسائل ر یافتدر یبرنده بلوک قال سراستخراج

 یزانم یول شود یمسائل حل م یتدرنها یعنی شود؛ یمیین آن نسات به زمان تع یسخت
افزار  سخت ی متوسطکه با توجه به توان محاساات شود یم یمتنظ یمحاساا  آن به صورت

طول نکشد. درواقع  مد  مشخصیسرها کمتر از مورداستفاده توسط استخراج یوترهایکام 
هر بلوک حل  یلتکم یانسر برنده در پاتوسط استخراج یدکه با یاضیر ی مسئلهسطح دشوار

                                                             
1
- Proof of work 

به خودی ها باید ه  شوند، امری که  کوکند. بل است که قابلیت استخراج را به قدر  محاسااتی وابسته میسیستمی   -2
یک فرآیند محاسااتی آسان است، اما یک متغیر اضافی نیاز است تا به فرآیند ه  اضافه شود و آن را دشوارتر سازد.  خود

ک ه  شده وبنابراین، یک بل .برای محاساه صرف کرده است زمان و تالپ ،شود، هشینگ ک با موفقیت ه  میووقتی یک بل
 .شود محسوب می «کار اثاا »

3
-Miner 

4
-.Halaburda  
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: 1393یی ، دعای و نیحس دیس) 1کند یم تنظیم در شاکه را یدجد کوینیتب یدتول خشود، نر
84-89). 

 ها چالشها و  مزیت 
حائز  سیاستگذاریهای ارزهای مجازی از این جهت برای ها و چال بررسی جامع مزیت

ها، رویکرد منع قانونی استفاده از ارز مجازی که در وهله اول، با شناخت مزیت استاهمیت 
طراحی  درصددهای این ارزها سذاران با شناخت چال شود و در وهله دوم قانونمنتفی می

ها آیند. در ادامه تالپ شده است که کلیه مزیتبرمی کننده کنترلقوانین و مقررا  پیشگیرانه و 
 کامل و جامع استخراج شود. طور بههای ارز مجازی و چال 

 مزایا

ها نظیر به نظیر : در پول مجازی پرداختالمللی ینبآزادی در پرداخت و دسترسی  -1
-ای در پرداخت وجود ندارد. به همین دلیل با این پول میسیرد و هیچ واسطهصور  می

ی در هر جای دنیا بدون وجود کارمزد نهاد واسط و با سرعت، وجه هرکسان به تو
این قابلیت در کشوری مثل  .(15-14: صص 2015چون، )دلخواه خود را پرداخت نمود

های کشورهای بیگانه در تعامال  مالی در سطح ها و دخالتیل وجود تحریمبه دلایران 
آید و تحولی در نظام مالی کشور  حساب بهی فرد منحصربهتواند مزیت الملل، می ینب

 ایجاد کند.

-المللی، هزینه ینبی متعارف پرداخت در سطح ها نظام: از معایب پایین هزینه معامالتی -2
ی ها نظامدر  اما شودبا یی است که توسط نهادهای واسط دریافت می 2های معامالتی

های معامالتی بسیار یل فقدان نهادهای واسط هزینهبه دلکوین، نوین پرداخت همانند بیت
تواند وجه خود را انتقال ای میاندکی وجود دارد و هر فردی بدون نیاز به پرداخت اضافه

 (.19: ص 2015بانک مرکزی اروپا، ) دهد

 صور  به: انتقا   در این سیستم المللی و فرامرزی ینبدر انتقاالت  باال  سرعت -3
دقیقه وجه از حساب فردی  10میانگین در کمتر از  طور بهپذیرد و صور  می فرد فردبه

تواند با تعریف ، هر فرد میبا تر سرعت  بهیاز در صور  نسردد. میبه فرد دیگر منتقل 
که در  یدرحالرا افزای  دهد. کارمزدی برای تراکن  خود سرعت انتقال وجه خود 

                                                             
 Antonopoulos(2017),Tapscott and Tapscott(2016), Narayananبرای مطالعا  بیشتر رجوع شود به  -1 

and et al (2016), Vigna and Casey (2016). 
2
- Transaction cost 
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های مالی متعدد با تر است سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطه
 (.17: ص 2014، 1)مقاما  بانکی اروپایی

که خلق پول بر اساس : با توجه به اینرویه در اقتصاد و کنترل تورمعدم خلق پول بی -4
پذیر نیست و نیز این میلیون واحد امکان 21کوین، بی  از شده در بیت یفتعر سازوکار
رویه ، امکان خلق بیستینغیرمتمرکز بوده و در اختیار بانک مرکزی  صور  بهنوع پول 
یخته برای آن متصور نیست. افسارسسکاه  ارزپ شدید پول و یا تورم  جهیدرنتپول و 

در کشورهایی که بانک مرکزی از استقالل  زم برخوردار ناوده و سلطه مالی  عالوه به
های دولت در کسری بودجه واسطه بهدولت وجود دارد، امکان سسترپ حجم پول 

  سردد.، مشاهده نمیاین مشکل در رابطه با این پول که اقتصاد هست

از مزایای ارزهای مجازی برای  : یکیاستفاده از ارز مجازی در شرایط تحریمی ایران -5
که بیان  سونه همان چراکههای بانکی است، اقتصاد ایران، استفاده از آن در شرایط تحریم

شود و هیچ نهادی توانایی دخالت شد، ارزهای مجازی نوعی ارز خصوصی محسوب می
یی اساشن رقابلیغهای آن را ندارد. همچنین فرستنده و سیرنده در این سیستم در تراکن 

ی راحت بهتواند در تعامال  مالی ایران از این طریق المللی نمیهای بیناست و تحریم
 اثرسذار باشد.

در بسیاری از کشورها در شرایط ها در مصادره و بلوکه کردن: عدم توانایی دولت -6
های اشخاص حقیقی ها اقدام به مصادره اموال و داراییخاص سیاسی و اقتصادی، دولت

های میان نمایند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها )همانند تن می و حقوقی
جمهوری اسالمی ایران و ایا   متحده امریکا( بلوکه کردن اموال امری متداول است. 

پذیر ناوده و حقوق مالکیت اشخاص و این عدم امنیت در ساختار ارز مجازی امکان
 سیرد.نمیها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار دولت

کوین از جمله : قابلیت رصد و رهگیری مااد   در بیتامکان رهگیری و شفافیت -7
استفاده از بستر زنجیره بلوکی( است که در عین نامشخص بودن  لیبه دلمزایای آن )

 کوین از ابتدا تا انتها میسر خواهد بود. فرستنده و سیرنده، رهگیری یک بیت

کوین چنانچه قسمتی از اعضای شاکه : در شاکه بیت لو ارتقای پروتک 2امکان انشعاب -8
کوین را ارتقا دهند )به طور مثال اندازه هر تصمیم بگیرند که پروتکل نوشته شده در بیت

                                                             
1
- European Banking Authority  

2
- Fork 
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توان تغییر مد نظر را اعمال نموده و  از سیستم موجود جدا شده بلوک افزای  یابد(، می
 .1کوین ک مانند بیتو ارز دیگری از آن زنجیره به بعد ایجاد کنند، ه

ارزان بودن انرژی در ایران نسات به سایر  لیبه دل: کوینمزیت نسبی استخراج بیت -9
ی را ا مالحظه قابلتواند سودآوری کوین صرفه بیشتری دارد و میکشورها، استخراج بیت

 برای کشور در برداشته باشد.

 ها ها و ریسک چالش 
ی ناشی از آن هایک پدیده نوظهور، شناخت چال  سیاستگذاریترین بحث در فرآیند مهم

ابعاد چالشی ارز مجازی  تمامگذار باید تسلط جامعی روی است، بنابراین قانونگذار و سیاست
های نهادهای های علمی، سزارپهای مستخرج از پژوه داشته باشد. در ادامه کلیه چال 

سیری از اقتصاد ایران به همراه بهرههای نویسندسان با توجه به شرایط المللی و یافتهبین
 شود.غلتان)متحرک( آورده می لیوتحل هیتجز

های کوین در طول دوره خود با فراز و نشیب: قیمت بیتثباتینوسانات قیمتی و بی -1
سال از کمتر از یک د ر به با ی هزار د ر  4که طی  یطور به ،زیادی مواجه بوده است

  (. 1رسید)نمودار 

 
 (blockchain.info: مناع( )متحرک) انتغل نیانگیم و نکوی تیب روزانه متیق -1 شکل

                                                             

ایجاد  2017کوین اصلی است که در آسوست  از بیت انشعابیک ارز دیجیتالی و یک  (Bitcoin Cash)کوین ک  بیت -1
 .های بیشتری در معامال  پردازپ شوندها، این امکان را فراهم کرد تا تراکن شد. این ارز دیجیتالی با افزای  اندازه بلوک
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غلتان برای  لیوتحل هیتجزکوین از روپ تر نوسانا  قیمت بیتبررسی دقیق منظور به
های مرسوم، اطالعا  بیشتری از است. این روپ نسات به روپ شده استفاده 1های زمانیسری
و 2( میانگین، واریانچ2و ) (1دهد. بر اساس رابطه )ها در اختیار پژوهشگران قرار میداده

است. برای  شده محاساهکوین انحراف معیار متحرک)غلتان( برای سری زمانی قیمت بیت
کند، مشاهده که در طول نمونه تغییر می 𝑛متحرک از  3ایمحاساه هرکدام از روابط، پنجره

ی جا بهدر این شرایط پویا نمایان شود.  صور  بهی زمان یسرهای شود تا ویژسیاستفاده می
یک میانگین و یک واریانچ برای کل دوره، به ازای هر زمان یک میانگین و واریانچ خواهیم 

  .4داشت

شود ( به همراه قیمت آن مشاهده می1کوین در نمودار )میانگین غلتان)متحرک( قیمت بیت
 دهد.نحراف معیار غلتان)متحرک( را در طی زمان نمای  می( ا2و نمودار )

 (1)                 𝜇 ̂𝑡 𝑛 = 𝑛 ∑ 𝑦𝑡−𝑖 𝑛−𝑖=  

  (2                        )𝜎 ̂𝑡 𝑛 = 𝑛− ∑ (𝑦𝑡−𝑖 − 𝜇 ̂𝑡 𝑛 )𝑛−𝑖=     

 (3)         𝜎 ̂𝑡 𝑛 =  √𝜎 ̂𝑡 𝑛 

-د ری در ارزپ بیت 50 نوسانا در برخی از روزهای سال،  همچنین مطابق این نمودار
خطر عدم  چراکهشود اعتمادی به این ارز می یبکوین وجود داشته است که این مطلب منجر به 

 شود. یمثاا  در آن احساس 

 

                                                             
1
- Rolling Analysis of Time Series 

𝜎 ̂𝑡های با فراوانی با ، برای محاساه واریانچ بازده از فرمولاست برای داده ذکر قابل -2  𝑛 = 𝑛 ∑ 𝑟𝑡−𝑖  𝑛−𝑖=  نیز می-

𝑅𝑉𝑡 ی نوسانا  نیز از رابطهساز مدلدر ادبیا  توان استفاده کرد. همچنین  = ∑ 𝑟𝑡−𝑖  𝑛−𝑖=   تحت عنوان نوسانا
( رجوع شود به RVیافته)شود. به منظور مطالعا  بیشتر در باره  نوسانا  تحقق( یاد میRealized volatility)افتهی تحقق

McAleer and Medeiros(2008)  وAndersen, Bollerslev, Diebold and Labys (2003). 
3
- Window 

 .Zivot and Wang(2003)برای مطالعا  بیشتر در رابطه با تجزیه و تحلیل غلتان سری زمانی رجوع شود به کتاب  -4 
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\ 

 ماه متیق نیانگیم به نسات نیکو تیب متیق روزانه( غلتان اریمع انحراف) نوسانا  -2 شکل

 مناع: محاساا  نویسندسان

های سنتی از قوانین و پول برعکچ: پول مجازی فقدان قوانین و مقررات مشخص -2
تواند تادیل به یک چال  جدی برای هر دولتی مقررا  شفاف برخوردار ناوده و این می

کند و این مشکل  یمو غیره باز  پولشوییراه را برای انجام کارهای مجرمانه،  چراکهشود 
به خاطر ماهیت رمزسذاری شده این پول است که در آن هویت واقعی فرستنده و سیرنده 

 .(21: ص 2012)بانک مرکزی اروپا، ماند ناشناخته می

 مجازی پول کنندیم پیدا ارتااط مجازی و حقیقی پول که جایی :واقعی اقتصاد تهدید -3

 بر اثرسذار عوامل دیگر همچنین .کند تحریک تواند یم حقیقی دنیای در را تقاضا مقدار

-18: ص 2014، 1)هلالینگ دهد قرار تأثیر تحت تواندطریق می این از نیز پولی سیاست
21.) 

شده این پول از سازوکار  یانبکه  سونه همان مشخص نبودن هویت فرستنده و گیرنده: -4
هیچ فرستنده و  بنابراین ،کندشده برای ایجاد امنیت در شاکه استفاده می یرمزنگار

نمونه،  براییی نیست و این منجر به اقداما  مجرمانه خواهد شد. شناسا قابلای  یرندهس
صور  که سیستم یک مقام ارشد را هک و اطالعات  را  ینبد ؛باج افزارها وجود دارند

کوین. در اینجا فرد مجرم پول را دریافت واریز مقدار معینی بیتکنند مشروط به قفل می
که این مورد است الاته  زم به ذکر  کند بدون آنکه قابلیت پیگیری وجود داشته باشد.می

                                                             
1
- Helbling  
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تواند برای ایران در دوران تحریم یک مزیت و فرصت محسوب شود و تااد   مالی می
 دهد. انجام ،دخود را از این طریق بدون آنکه شناسایی شو

های مجازی، نق  نهادهای واسط : با رواج پولتضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط -5
تواند یک خطر بسیار شود و این میهای کشور کمرنگ میو بانک مرکزی در تراکن 

در این صور  جایی برای  چراکه ،جدی برای سیستم پولی و مالی یک کشور باشد
های روزانه وجود نخواهد ند و هیچ نظارتی بر تراکن ماهای پولی نمیاعمال سیاست

 (.25: ص 2012، اروپا)بانک مرکزی داشت 

یل ماهیت به دل: و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد ، پولشوییامکان فرار مالیاتی -6
شده این پول و عدم شناسایی طرفین معامله، انگیزه برای انتقال بخشی از  یرمزنگار

فرار  جهیدرنتو ثرو  توسط این سیستم وجود داشته و معامال  و نگهداری درآمد 
ها شده و پذیر خواهد بود. این فرار مالیاتی منجر به کاه  درآمدهای دولتمالیاتی امکان

کند. عالوه بر این با توجه به ساز و  یمزمینه را برای سسترپ اقتصاد غیررسمی فراهم 
تا پول غیرمشروع را از طریق  کار پول مجازی این امکان برای متخلفین فراهم است

 وارد سیستم مالی کشور کنند. پولشوییفرآیند 

شدن،  های امنیتی مانند سم : الکترونیکی بودن پول مجازی چال بروز مشکالت امنیتی -7
(. 1150: ص2010، 1مکارتیدارد )حساب کاربر و سرقت را به همراه  هک شدن

های او برای  خود را فراموپ کند پولعالوه، اسر کاربر اطالعا  حساب و رمز عاور  به
در سیستم بانکداری متداول  (.233: ص2015، 2رود )بوهوم و همکاران همیشه از بین می

تواند می ،کنونی اسر فردی کار  عابر بانک خود را سم کند و یا رمز آن را فراموپ کند
اما  کندبازیابی ی با مدارک شناسایی خود به بانک مراجعه و کار  و رمز خود را راحت به

 عنوان چیه به کند،در ارز مجازی اسر فردی کلید خصوصی یا عمومی خود را فراموپ 
که بتواند به آن مراجعه  ستینحساب او نزد هیچ نهادی ثات  چراکه ،قابل بازیابی نیست

 سویند.می« شدن سم» اصطالحاً مسئلهرود. به این از بین می کامالًسرمایه او  کند، بنابراین

این امکان  کند،که صاحب حساب فو   یدرصورت: در نظام بانکی موجود مشکل وراثت -8
فرد  حساب بهاز طی مراحل قانونی، دسترسی  پچبرای ورثه وجود خواهد داشت که 

با  صرفاًشخص  حساب بهکوین دسترسی که در سیستم بیت یدرحالمتوفی داشته باشند. 
که این اطالعا  تنها در  یدرصورت ،یر استپذداشتن آدرس کیف پول و رمز عاور امکان

یسمی برای دستیابی ورثه به ارث خود وجود نخواهد مکاناختیار متوفی باشد، هیچ 
 داشت.

                                                             
1
- MacCarthy  

2
- Böhme et al  
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های مهم هر پدیده نوظهور در اقتصاد ایران، نظر شریعت در : از چال چالش فقهی -9

نیز داند یا خیر؟ در خصوص پول مجازی خصوص آن است که آیا آن را مشروع می
هیچ نظر قطعی از سوی فقهای شیعه در خصوص استفاده از پول  تاکنونچنین است. 

تر در این رابطه اقدامی صور  پذیرد. الاته و  زم است هر چه سریع نشده اعالممجازی 
های پول خصوصناسفته نماند که برخی از فقهای فرق دیگر اسالمی نظر خود را در 

عدم امکان  لیبه دلن معتقدند این پول اهمچنین برخی از محقق. 1اند کردهمجازی اعالم 
 .2های بانکی تطابق بیشتری با ممنوعیت ربا داردخلق پول نسات به اسکناس

های ارز مجازی در سراسر جهان ترین چال  : از مهمابهام در ماهیت ارزهای مجازی -10
ل را مطابق با تعریف تواند نق  پوابهام در ماهیت حقیقی آن است. آیا ارز مجازی می

مورد قاول عامه مردم جهت پرداخت برای خرید هر چیزی که »آنچه عاار  است از 
ایفا نماید؟ با توجه به  ،«(2007، 3میشکین)کا ، خدما  و پرداخت بدهی واقع شود

« 4کا »ها را جزو ها آنارز مجازی برخی از کشور سازوکارو  تفاو  تفسیر از ماهیت
اند و دسته دیگر محسوب کرده« 5دارایی نامشهود»برخی دیگر جزو  اند،کردهی بند دسته

 اند.پذیرفته« 6پول»ها ارز مجازی را تحت عنوان از کشور

اند و به محسوب نموده «پول»ها ارز مجازی را برخی از دولت ،که بیان شد سونه همان
از: وسیله ماادله،  اند عاار عاارتی اعتقاد دارند که ارز مجازی سه کارکرد اصلی پول را که 

 از برخی سفته ست. بهدارا (17-10: صص 2014، 7کلی) واحد محاساه و ذخیره ارزپ

 طور بهشوند که  پول در نظر سرفته عنوان بهتوانند می اشیایی فقط اقتصادی، نظران صاحب
-در جوامع فراسیر شده و مورد استفاده قرار سیرند. تنها در این صور  است که می سسترده

 .(82: ص1394 ی،اسد و ی)سلطانوانند سه کارکرد اصلی پول را ایفا نمایندت
وسیعی مورد  در سستره پول مطرح شود که عنوان بهتواند ارز مجازی زمانی می جهیدرنت

لو و )یل نوسانا  شدید قیمت ارزهای مجازی به دلتا به امروز  مسئلهاستفاده قرار سیرد و این 

                                                             

  برای مطالعا  بیشتر رجوع شود به: -1
 https://www.coingecko.com/buzz/bitcoin-islam-islamic-banking-finance  

    .Adam(2017)و  Evans(2015)رجوع شود به  -2

3
- Mishkin  

4
- Commodity 

5
- Intangible Asset 

6
- Currency 

7
- Kelly  
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-است اعتماد استفادهه و نتوانسته ها محقق نگردیددولت تیحما عدمو  (1: ص 2015، 1وانگ
 . (19: ص 2013، 2یرماک) کندکنندسان را به خود جلب 

از ارزهای  ( حکایت از رشد روزافزون استفاده3ها و آمارهای موجود)نمودار  یبررسالاته 
ای نزدیک استفاده  یندهآکه در  کردبینی  ی پتوان  یممجازی دارد که در صور  ادامه این روند 

شود.  یمسردد که در پی آن کاه  نوسانا  قیمتی نیز حاصل  یمسسترده از این ارزها محقق 
نخواهد ی آینده دور از ذهن ها سالارز مجازی در  به وسیلهایفای کارکردهای پول  جهیدرنت
 بود.
 

 
 (blockchain.info: مناع) نکوی تیب روزانه یها تراکن  تعداد -3 شکل

یکی از مشکال  جدی که در خصوص نگهداری ارزهای مجازی  :عدم حفظ ارزش.  -11
حداقل انتظار خریداران ارز  چراکه ،عدم حفظ ارزپ آن در سذر زمان است ،وجود دارد

این است که بتوانند آن را در آینده خرج و همان ارزپ اقتصادی زمان قالی را دریافت 
کوین . برای فهم بهتر این چال  به بررسی هماستگی ساده و غلتان میان بیتکنند
(BTCطال ،) (Goldپوند ،) (GBP( یورو ،)EURفرانک ،) (CHF( و یوآن )CNY )

 ه است.شد پرداخته

ها از کوواریانچ و هماستگی و سایر قیمت کوینبیتبرای بررسی هماستگی میان قیمت 
( مشخص 4که از نمودار) طور هماناست.  شده استفاده( 5( و )4متحرک)غلتان( بر طاق روابط )

                                                             
1
- Lo & Wang  

2
- Yermack  
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های بسیاری است که کوین و سایر متغیرها دارای تالطماست؛ تغییرا  هماستگی میان بیت
 ست.مشخص و پایدار با سایر متغیرها عدم رابطه دهندهنشان

 ( )𝜎 ̂ ,𝑡 𝑛 = 𝑛− ∑ 𝑦 ,𝑡−𝑖 − 𝜇 ̂ ,𝑡 𝑛𝑛−𝑖= 𝑦 ,𝑡−𝑖 − 𝜇 ̂ ,𝑡 𝑛               

()                   𝜌 ̂ ,𝑡 𝑛 = 𝜎 ̂ ,𝑡 𝑛𝜎 ̂ ,𝑡 𝑛 𝜎 ̂ ,𝑡 𝑛                 

ها، یک رابطه کوین با سایر قیمتتوان بیان داشت رابطه میان قیمت بیتنمودار می بر اساس
کوین و سایر های هماستگی میان بیتپویایی دربسیار پرنوسانی بوده و تغییرا  بسیار با یی 

تی قیمتی این ارز ثاانوظهور بودن و بی دهنده نشانشود. این تغییرا  ها مالحظه میقیمت
 های مالی است.  مجازی نسات به سایر دارایی

 

 کوین با قیمت ارزها و  قیمت طال هماستگی غلتان)متحرک( میان قیمت بیت - 4 شکل
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 0.01* معنادار در سطح        
 دهنده حد پایین و باالی همبستگی است. نشان []اعداد داخل   

 منبع: محاسبات نویسندگان

کوین و کلیه ارزهای شود هماستگی بین بیتمشاهده می 1که در جدول شماره  سونه همان
کوین در طول زمان  منتخب مندرج در جدول منفی است و این نشانه عدم حفظ ارزپ در بیت

است که از نگاه دیگر و با توجه به محدود بودن خلق این پول،  ذکر قابلخواهد بود. الاته 
 ذخیره ارزپ قرار سیرد.  عنوان بهتواند فزای  سرای  داشته و میقیمت آن به سمت ا

اشتااه  طور به: در سیستم کنونی بانک محور اسر چنانچه مالغی ی وجهریناپذ برگشت -12
ی راحت بهتواند وجه را سذار دارد میواریز شود، بانک با وکالتی که از جانب س رده

بازسرداند اما در ارز مجازی چون هیچ نهاد مرکزی و واسطی وجود ندارد و همچنین 
اشتااه به یک کیف پول  طور بههویت دارندسان کیف پول مشخص نیست چنانچه وجهی 

 یی و بازسشت نیست.شناسا قابل عنوان چیه به ،دیگر واریز شود

 1باز متنتماد به سیستم، کوین به دلیل جلب اع: ارز مجازی همچون بیتتهدید رقبا -13
ی از روی آن برنامه ک ی و یک ارز راحت بهشود که دیگران منجر می مسئلههستند و این 

ارز مجازی  700( بی  از 1395)اسفند  تاکنون که یطور به ،مجازی دیگر درست کنند

                                                             
1
- Open Source 

 2017 سال یابتدا تا 2011 سال از نکوی تیب با منتخب یارزها یها متیق روزانه یهمبستگ -1جدول 

 
BTC EUR GBP CHF CNY Gold 

BTC 
1.00 

      

EUR 

-0.36* 

[-0.40  -0.31]  
1.00 

    

GBP 

-0.43* 

[-0.47  -0.38] 

0.76* 

[0.74  0.78] 
1.00 

   

CHF 

-0.25* 

[-0.30  -0.20] 

0.82* 

[0.81  0.84] 

0.71* 

[0.68  0.73] 
1.00 

  

CNY 

-0.40* 

[-0.44  -0.36] 

0.65* 

[0.62  0.68] 

0.86* 

[0.84  0.87] 

0.56* 

[0.52  0.59] 
1.00 

 

Gold 

-0.65* 

[-0.68  -0.62] 

0.59* 

[0.55 0.62] 

0.30* 

[0.25  0.35] 

0.45* 

[0.41  0.49] 

0.11* 

[0.06  0.16] 
1.00 
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تواند تهدید بزرسی برای ارزهای مجازی اولیه است. این روند رقابتی می شده خلق
 .کندکوین ایجاد بیت همچون

انتقال وجه در این نوع ارزها غیرقابل تشخیص و امکان رهگیری  فقدان مستند قانونی: -14
ارز مجازی کا یی  بابه طور مثال اسر فردی از یک فروشگاه ، آن به راحتی میسر نیست

و فروشنده پچ از دریافت وجه از ارسال کا  امتناع ورزد، خریدار  کندرا خریداری 
چرا که  ،ن پیگیری حقوقی از مراجع قضایی به دلیل فقدان مستندا   زم را نداردامکا

تواند در هر و همچنین فروشنده می نیستندها در بردارنده هویت اصلی مالک آدرس
. عالوه بر این هیچ نهادی متولی این امر نخواهد کندتراکن  از آدرس جدیدی استفاده 

 بود. 

های به دلیل ساز و کار پنهان تراکن  یستی و معاند سیاسی:های ترورتأمین مالی گروه -15
توانند برای مقاصد خوی ، به راحتی از های تروریستی و معاند میارز مجازی، سروه

های و دستگاه کنندمالی  نیتأممنابع داخلی و خارجی از طریق ارز مجازی اقدام به 
 اطالعاتی توانایی شناسایی آن را ندارند.

های مالی، میزان های مهم داراییاز ویژسی پایین در اقتصاد ایران:نقدشوندگی  -16
الملل و به طور نقدشوندسی آن است. با توجه به نوظهور بودن این پدیده در اقتصاد بین

خاص در اقتصاد ایران، امکان تادیل ارز مجازی به ارزهای رایج و یا پول رسمی کشور 
ز عدم وجود نظار  مشخص، فاصله میان نرخ خرید )ریال( در ماالغ با  دشوار بوده و نی

 های فعال در ایران با تر از حد متعارف است.( در صرافی1و فروپ )نرخ حاشیه

سال از پیدای  ارزهای  هفترغم سذشت به ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی: -17
و فضای  ها در مجامع علمیمجازی در جهان، معرفی این ارزها و فناوری مرتاط با آن

ای کشور به طور جدی مطرح نشده است؛ در نتیجه عموم مردم و حتی نخاگان رسانه
شناخت مناسای نسات به ارزهای مجازی ندارند و این مسئله فراسیری استفاده از این 

 ارزها را با کندی با مواجه کرده است.

مالی همانند  : عدم وجود واسطهعدم امکان تجهیز و تخصیص منابع به فعاالن اقتصادی -18
سذاری در نهاد مالی مشخصی وجود نداشته و بانک در سیستم ارز مجازی، امکان س رده

های اقتصادی میسر نخواهد بود. در این به تاع آن تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت
شرایط استفاده بهینه از منابع خرد و کالن صور  ن ذیرفته و رشد اقتصادی از این طریق 

 شود.جه میبا مشکل موا
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کوین به های بیتتراکن  تمامتأیید خلی: اتراکنش برای مبادالت د تأییدزمان باالی  -91
المللی مزیت های بینکشد که این زمان نسات به تراکن دقیقه طول می 10طور متوسط 

های چرا که تراکن  شود،میهای داخلی یک عیب محسوب اما نسات به  تراکن 
 یرد.س داخلی در لحظه صور  می

سران در خارج در شرایط کنونی ارزهای مجازی که عمده استخراجخروج ارز از کشور:  -22
کنند در واقع باشند، افرادی که از داخل ایران اقدام به خرید این ارزها میاز ایران می

 شوند.منجر به خروج ارز )د ر( از کشور و در نتیجه تضعیف اقتصاد کشور می

کوین افزوده شود، ها و اعضای شاکه بیتچه به تعداد تراکن هر مصرف باالی انرژی:  -29
 مسئلهها و فرآیند استخراج به انرژی برق بیشتری نیاز است و این برای تأیید تراکن 

 سردد.منجر به اتالف بیهوده انرژی در سطح کالن می

 در برابر ارز مجازی ها دولترویکرد سیاستی   
خود، خطراتی نیز به همراه دارد که این  فرد منحصربههای  یتمزارز مجازی در عین داشتن 

وضع قوانین و مقررا  مرتاط با ارز مجازی  درصددی مختلف ها دولت ساب شده مسائل
تواند  ینمنهاد دولتی  بر آن توسط یک  ینظارت چراکه ،این کار بسیار دشوار است اسرچهبرآیند. 

ز کشورها مطلقاً استفاده از این پول را ممنوع است که برخی ا سابصور  پذیرد و به همین 
ها، وضع مقررا  و ی بودن این نوع پولفرامرزبه دلیل ماهیت  است که ذکر قابل. الاته اند کرده

های دولت العمل عکچتواند بیشتر راهگشا باشد. در ادامه،  یمالمللی  ینباستانداردهای 
 سردد.بیان می« کوینبیت»مشخص  رطو بهکشورهای جهان در قاال ورود ارز مجازی و 

عنوان یک درآمد  را بهآن سود حاصل از کوین، ضمن پذیرپ بیت  مریکاادولت  مریکا:ا -1
 .1نمایدو از طریق فرآیند خوداظهاری، آن را اخذ میکرده محسوب مشمول مالیا  

. 2استی کرده بند دسته« دارایی نامشهود»کوین را تحت عنوان دولت کانادا بیت کانادا: -2
کوین، این دولت در قوانین و مقررا  همچنین برای جلوسیری از اثرا  مخرب بیت

، 3رابنفلد)کوین اختصاص داده است و ضد تروریست خود مفادی را به بیت پولشویی
2014). 

پولی که تحت نظار   هرسونه اکوادور: در کشورهایی همانند بولیوی و مریکای جنوبیا -3
کوین با وضع . اما در برزیل، بیت(2014، 4کوتارتسون)دولت نااشد رسماً ممنوع است 
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شده است و برخی از کشورها مانند کلمایا هنوز موضع رسمی در  یرفتهپذقوانین مالیاتی 
. بانک مرکزی کشور مکزیک نیز طی (2014، 1سارسیا) اند نگرفتههای مجازی قاال پول

و سرقت ارزهای مجازی  پولشوییدر خصوص خطرا   2014ای در سال  یهاعالم
موضع رسمی و شفافی  تاکنونعموم مردم و مؤسسا  مالی داد اما هشدارهای  زم را به 

  (.2014، 2در مواجهه با ارزهای مجازی نگرفته است)بانک مکزیک

اتحادیه اروپا طاق آخرین سزارپ، در حال بررسی این پدیده نوظهور و استخراج  اروپا: -4
و تا آن زمان نهادهای مالی را از خرید، فروپ و  ستای سذار قانونالزاما   زم جهت 

 (.47-45: ص 2014است )مقاما  بانکی اروپا،  کردهنگهداری این پول منع 

مثال  طور به ،اند نگرفتهای در این خصوص  اما کشورهای مختلف در اروپا مواضع یک ارچه
وم مردم را از خطرا  ای، عم یهاعالمبانک مرکزی بلژیک و نهاد نظار  مالی فدرال آلمان طی 

، تروریسم مالی، فقدان نظار ، نوسانا  پولشویی ازجمله ها پولهای استفاده از این و ریسک
کتابخانه اند )اما مداخله دولت در آن را ضروری ندانسته اندکردهقیمت و مشکال  امنیتی آساه 

های مالی به سایر داراییهمانند  از طرفی دیگر در بلغارستان ارز مجازی (.2014، 3قانون کنگره
-درصد مالیا  تعلق می 10کوین است لذا به درآمد حاصل از فروپ بیت شده شناختهرسمیت 

کوین را یک دارایی حقیقی ها بیتی دیگر است؛ آنا سونه بهاما در دانمارک موضع دولت  4سیرد
کی از وپایی آلمان یمیان کشورهای ار درشود. سونه مالیاتی شامل آن نمی یچهلذا  ،دانندنمی

 تمام کردهصور  که مقرر  ینبد ،اتخاذ کرده استکوین در مورد بیت را ضوابط ینتر محکم
 .(2014، 5استنلی اسمیت)سرددکوین باید توسط حکومت ثات بیت هایتراکن 

های مجازی برای نهادهای دولتی و در کشورهایی همانند چین استفاده از پول آسیا: -5
. (2014، 6است )ش انسکی بالمانعاما ماادله آن توسط افراد حقیقی  استحقوقی ممنوع 

کند. سنگاپور ای بیان کرده است قانونی در این رابطه وضع نمی یهاطالعطی  رسماًمالزی 
کوین باشد ین مراکز استفاده از بیتتر عمدهای نزدیک جزو  یندهآرود در که احتمال می

                                                             
1
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2
- Bank of Mexico 

3
-The Law Library of Congress 

پردازند ها( که به خرید و فروپ بیت کوین میهای رسمی ثات شده )همانند صرافیاین مالیا  از شرکت -4 
نمایند.  زم کوین از مشتری، مالیا  مربوطه را اخذ میهای مذکور در هنگام خرید بیتسردد. لذا شرکتمطالاه می

کوین برای همگان مشهود ها مشخص بوده و دارایی آنان در شاکه بیتبه ذکر است آدرس عمومی این شرکت
 است.
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کتابخانه قانون ) است کردههمچون کا ها وضع  افزوده ارزپبرای آن قوانین مالیاتی 
 . (2014کنگره، 

 ،اند دادهاز میان کشورهای خاورمیانه که نسات به این پدیده واکن  نشان  خاورمیانه: -6
یل نوسانا  شدید به دلرا  نیکو تیبکشور  دو هرکه  کردتوان به اردن و لانان اشاره می

، 1نوتسنیرقانونی اعالم کردند )غی مجرمانه ها تراکن قیمتی و احتمال استفاده در 
2014). 

کوین اعالم کرد که در رئیچ بانک مرکزی استرالیا در یک مصاحاه درباره بیت :اقیانوسیه -7
خواهند از سایر ارزها برای خرید  یمافرادی که  سونه محدودیتی برای یچهاین کشور 

سال  7اندونزی طاق ماده شماره . در کشور (2013، 2هیزلمن) استفاده کنند وجود ندارد
محسوب شده و استفاده از آن در این  «3کنندهنگران ارزهای»ارزهای مجازی جزو  2012
 کرده. بانک مرکزی کشور نیوزیلند نیز اعالم (2014، 4جیکوبز)یرقانونی استغکشور 

ها نیازی به اجازه بانک مرکزی در خصوص نحوه بانک رازیغ بهاست که نهادهای مالی 
ی مجاز بانک یرغکوین برای نهادهای لذا استفاده از بیت ،انتقال پول و ذخیره ارزپ ندارند

  (.2013، 5)بانک مرکزی نیوزیلنداست

 می سیاستگذاری ارزهای مجازیچارچوب مفهو  
ها را در چهار توان چال ، می«هاها و ریسکچال »در بخ   شده انیبمطابق با موارد 
از ابهاما  نظری و دانشی، تهدید اقتصاد  ندعاارت. این چهار محور کردبندی محور اصلی دسته

های ارز مجازی بر و مشکال  امنیتی. در مدل زیر چال  جرائمکالن، بسترسازی تخلفا  و 
ها، نهادهای نامارده در است که متولی حل هر یک از چال  شده میترسمانای این چهار محور 

کلیه ابعاد آن دیده  سیاستگذاریمدل زیر نقشه راهی است که باید برای  درواقعباشند. مدل می
 شود و به نهاد مربوطه ارجاع سردد.
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های مطرح شده در بخ  قال و بر اساس چارچوب طراحی شده فوق، با توجه به چال 
های ارزهای مجازی را در چهار محور مشکال  نظری و دانشی، توان چال کلی می طور به

بندی اجتماعی و تهدید اقتصاد کالن دسته جرائمامنیت سرمایه فردی، بسترسازی تخلفا  و 
 سردد. نمود. در ادامه به توضیح هر یک از محورها اشاره می

مچنین استخراج حکم فقهی استفاده از ارزهای مجازی و ه: یدانشو  یمشکالت نظر -1
ترین مسائلی است که و اساسی نیتر مهمهمچون خمچ و زکا  از  بر آناحکام مترتب 

توسط مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک مرکزی و سازمان  باید تر عیسرهر چه 
چرا که روزانه مسلمانان زیادی اقدام به خرید و فروپ  ،بورس تعیین تکلیف شود

.  زم به ذکر است 1از تکلیف شرعی خود آساه باشند کنند بدون آنکهارزهای مجازی می
گذاری توسط مجلچ شورای سیری و قانونپایه و اساس تصمیم روشن شدن این مسئله

 اسالمی و مانای تأیید شورای نگهاان خواهد بود.

و نخاگان  استاداندومین مورد در این محور، معین نمودن ماهیت ارزهای مجازی توسط 
  یا پول است که پیامدهای عملیاتی این بحث در تدوین مقررا  مالیاتی و کا عنوان بهعلمی 

در شکل با  مشخص است،  سونه هماناستخراج احکام فقهی نمود پیدا خواهد کرد. همچنین 
های ناآساهی مردم و عدم وجود مستند برای اقامه دعوی در مجامع قضایی از دیگر چال 

ها، مراکز آموزشی و قوه قضائیه راهکاری برای این رسانه محور اول هستند که باید به ترتیب
 مسائل بیندیشند.

انگیز : از د یلی که عموم مردم با وجود دیدن رشد قیمتی شگفتیفرد یهسرما یتامن -2
کنند، احساس عدم امنیت کوین، اقدام به خرید آن نمیارزهای مجازی همچون بیت
عاور، هک شدن کیف پول توسط شدن و فراموشی رمز سرمایه است. مسائلی چون سم

های متقلب منجر به ایجاد چنین احساسی شده رداران و سرفتار شدن در دام صرافیکالها
های خدما  کیف پول دهنده ارائههای است. همچنین طاق اخاار موجود برخی از شرکت

برای  قطعاًت. اس شده مشاهدهتحت وب مورد اعتماد ناوده و در چندین مورد تخلف 
نماید و همچنین پلیچ فتا نق  اساسی را ایفا می ،جلوسیری از پیدای  چنین مسائلی

تواند با طراحی نظام نظارتی دقیق از خطر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می
 های متخلف بکاهد.صرافی

ناسهانی  وراثت است که این بیم وجود دارد بر اثر مرگ مسئلهآخرین چال  در این محور 
آورده  به دستها و رمز عاور او نااشد و کل سرمایه فرد، شخص دیگری در جریان دارایی

                                                             
در محدوده  کوینبیتوجوی واژه  برای میزان جست Google Trendدر  شده ارائهتوان به آمار در این رابطه می -1 

     جغرافیایی ایران توسط کاربران اشاره کرد که همانند سایر کشورها، رشد نمایی شدیدی داشته است.
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شده برای همیشه نابود شود. این چال  باید به دست خود فرد برطرف سردد و با در میان 
 سذاشتن اطالعا  حساب خود نزد یک فرد امین به این مسئله پایان دهد.

-ترین چال جزو اصلی پولشویی: فرار مالیاتی و یجتماعتخلفات و جرائم ا یبسترساز -3
سذاری های ارزهای مجازی در سطح جهان هستند که مجلچ شورای اسالمی با قانون

با تدوین  پولشوییماارزه با  یعال یشوراصحیح و دقیق و سازمان امور مالیاتی کشور و 
 ا این مسئله داشته باشند.توانند نقشی مؤثر در مقابله بمقررا  کارآمد و اجرای آن می

افزارها، شورای عالی فضای مجازی همچنین در خصوص وقوع جرائم سایاری همچون باج
. کنندناپذیر باید تدابیر  زم را اتخاذ و پلیچ فتا مسئول هستند و قال از وقوع اتفاقا  جاران

اخت باج به افزارها دچار شوند راهی جز پرداسر مراکز مهم و حساس کشور به حمله باج
 ها نخواهد بود.مجرمان نیست و هیچ روشی برای یافتن آن

های مخالف و معاند نظام است که خطر آن آخرین چال  این محور، تأمین مالی سروه
ن زیاد بسیار محتمل است. وزار  اطالعا  اخاص برای ایران با وجود داشتن مخالف طور به

 را در دستور کار خود قرار دهد. قطعاً باید ارائه راهکاری برای این مسئله
های پولی، تهدید اقتصاد : عدم وجود ابزار  زم برای اعمال سیاستاقتصاد کالن یدتهد -4

واقعی توسط ارائه ارزهای مجازی و عدم وجود راهکار مناسب برای تجهیز منابع از 
ها به فعا ن اقتصادی جهت رشد و شکوفایی کشور های خرد و تخصیص آنسرمایه

وزار  اقتصاد و دارایی و بانک  ازجملهکال  جدی هستند که نهادهای مختلفی مش
 مرکزی جمهوری اسالمی ایران درسیر آن خواهند بود.

نوسانا  قیمتی، عدم  ازجملهسذاری در ارزهای مجازی بسیار متعدد است ریسک سرمایه
سذار در سرمایه اینبنابری پایین. نقدشوندسناپذیری وجه، تهدید رقاا و حفظ ارزپ، برسشت

آن نخواهد بود.  مسئولپذیرد و هیچ نهادی ها را میاین ریسک تمامصور  خرید ارز مجازی 
تواند با طراحی بازار مشتقه برای این نهادی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار می الاته

و اتالف همچنین خروج ارز از کشور ی را تا حدودی کاه  دهد. سذار هیسرماارزها، ریسک 
توان از دیگر عوامل تهدیدکننده اقتصاد ایران به کوین را میبا ی انرژی برای استخراج بیت

 شمار آورد.

 های سیاستی توصیه
شود روز به هایی دارند که باعث می یژسیوشواهد بر این سواه است که ارزهای مجازی،  

لذا با توجه به ماهیت  ،تر شودالمللی بیش ینبدر عرصه مااد    باألخصروز استفاده از آن 
تر آن، مزایا و های سنتی  زم است با شناخت دقیقمتفاو  این پول نسات به پول کامالً
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تر در واکن  به ورود این پول  یعسرسذاران هر چه و قانون شودهای استفاده از آن تایین چال 
؛ اند دادهیافته انجام  هتوسعاکثر کشورهای  که این کاری است کنند.به کشور مقرراتی وضع 

یرقانونی اعالم نمودند، برخی آن را غبرخی آن را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را 
 العمل عکچسونه  یچه. سروه آخر 1کردنددارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع 

موضعی رسمی در رابطه با  تاکنون. دولت ایران نیز اند ندادهرسمی در قاال ارز مجازی نشان 
بانک مرکزی،  ازجملهنهادهای مرتاط  تمامبر  بنابراین ،موضوع ارز مجازی اعالم نکرده است

مجلچ شورای اسالمی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای ملی فضای مجازی، وزار  
ماارزه با  اطالعا ، وزار  اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، شورای پول و اعتاار، شورای عالی

تشکیل یک  با، ستاد ماارزه با قاچاق کا  و ارز، سمرک و پلیچ فتا  زم است پولشویی
از خطرا  احتمالی  تر با وضع قوانین و مقررا  مربوطکارسروه مشترک هر چه سریع

، فرار مالیاتی، ضرر و زیان حاصل از نوسانا  پولشوییپول مجازی همانند  دوفروپیخر
تسهیل در این فرآیند در این پژوه  یک چارچوب کلی  برای. کنندوسیری قیمتی و غیره جل

آن  لهیوس بهگذاران زهای مجازی طراحی سردید تا قانونگذاران و سیاستهای موجود اراز چال 
ریزی و قوانین و مقررا  مقتضی را پایه دایپبتوانند بر کلیه ابعاد چالشی این نوع ارزها اشراف 

های ه با پدیدههعمومی در کشور در مواج سیاستگذاریرسد بایستی نظر می ی بهطورکل به. کنند
طراحی  باپذیری بیشتری برخوردار باشد و در حوزه اقتصادی از انعطاف خصوص بهنوظهور، 
 سذاری را سرعت باخشد.مناسب فرآیند قانون سازوکار

 منابع
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