
 

1 

 

 

  جانمایی رمز ارز در حوزه مالی و بانکداری

 

 h.monshian@fanavacard.irحبیب منشیان مطلق، معاون فناوری اطالعات شرکت فن آوا کارت، 

 o.rahimi@fanavacard.irامید رحیمی، کارشناس ارشد پرداخت شرکت فن آوا کارت، 

 

 چکیده )فارسی(

علیرغم گذشت بیش از یک دهه از عرضه رمز ارز و استفاده از آن در جهان، کماکان دولت ها و سازمان های مالی نتوانسته اند 

سال  G20نه ساز وکاری مدون و مصوب جهت کنترل و استفاده از آن اتخاذ نمایند. در آخرین کارگروه مالی نشست ساال

، تنها به تایید کلی ماهیت رمز ارز پرداخته شد و از سازمان های مالی و مبارزه با پولشویی درخواست بررسی و ارائه 2018

بیت کوین از  1درخواست صندوق قابل معامله در بورس 9راهکار در جهت کنترل و هدایت آن گردید. همچنین عدم پذیرش 

، نبود نظری واحد در خصوص پذیرش رمز ارز به عنوان ارز یا دارائی ، شبهات 2دار امریکاسوی کمیسیون بورس و اوراق بها

فعلی، همه بر عدم توانایی هضم آن توسط سازمان  3موجود در خصوص پشتوانه رمز ارز در مقایسه با ارزهای بدون پشتوانه

 د و فناوری است داللت دارد. های مالی و ترس قانونگذاران از ورود به این دنیای جدید که مخلوق اقتصا

رات باید براساس موازین قانون اساسی تمامی قوانین و مقر 4در کشور ما عالوه بر قوانین مالی و تجارت بین الملل، طبق اصل 

 کالت ودن آن و مششتلقی  اسالمی باشد . بنابراین جایگاه رمز ارز در فقه اسالمی ، نقش آن در عقود بیع و شرایط مال یا پول

 خال های موجود در این خصوص، شرایط سخت تری برای ماهیت این نوع ارز ایجاد نموده است.

آن  یگاه و نقششدن جابا توجه به این موارد ، مهم ترین مشکل حال حاضر برای این میهمان تازه وارد دنیای مالی ، مشخص ن

 در مباحث مالی و اقتصادی می باشد. 

الی و ر قوانین مداه آن ا بررسی بنیادی ماهیت رمز ارز و شبهات و ابهامات آن، هویت و جایگدر این مقاله سعی شده است تا ب

ات نین و مقررضع قواوتجاری شفاف گردد. همچنین چارچوبی که بتوان رمز ارز را در قالب آن کنترل نمود و بر مبنای آن به 

 پرداخت ، مورد بررسی قرار گرفته است .

 قوانین مالی و تجاری فقه اسالمی ، ،رمزارزواژگان کلیدی : 

 

 

                                                 
1 Exchange-Traded Fund (ETF) 
2 Securities and Exchange Commission (SEC) 

3 Fiat money 
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 چکیده )انگلیسی(

Cryptocurrency locating in the field of finance and banking 

Despite the passage of more than a decade of cryptocurrencies supply and its use in the 

world, governments and financial organizations have still not been able to adopt a modified 

and approved mechanism to control and use it. In the last meeting of financial committee G20 

in 2018, only the general confirmation of the cryptocurrency was noted and financial 

organizations and money laundering organizations was requested to review and provide a 

solution to control and direct them. 

Lack of acceptance of Bitcoin exchange-traded fund (ETF) 9 applications by the U.S. 

Securities and Exchange Commission (SEC), no acceptance of the cryptocurrency as a 

currency or Asset, Fiat money of cryptocurrencies funds and existing currency, it all implies 

the inability to digest it by financial organizations and the fear of legislators from entering 

this new world of economic and technological creation.  

In our country, in addition to international financial and trade laws, In accordance with 4th 

principle of the Constitution, All laws and regulations must be based on Islamic rules. 

Therefore, the status of the cryptocurrency in Islamic jurisprudences and its role in the 

bargaining and the conditions of money or being as a money And the problems and vacuum 

in this regard, has created tougher conditions for existence of this currency. 

Given these cases, the most important problem for the newly arrived guest in the financial 

world, is that it does not determine its position and its role in financial and economic 

discussions. 

This article has been tried to study this currency with the fundamental examination of the 

nature of it and its doubts and ambiguities and identity the position in the financial and 

commercial law and also, a framework for controlling the cryptocurrency in its formats and 

on the basis of the rules of payment. 
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 مقدمه

، عدم تصمیم گیری برای ایجاد چارچوب های  حال حاضر که پیش روی رمز ارزها در دنیا وجود دارد ین مانع موجودبزرگتر

اشراف بر این حوزه است . سوالی که در این  شناخت کافی و نبودبه علت . این عدم تصمیم گیری  می باشدآن ها  قانونی

وسعت و پیچیدگی ، پاسخ بهترین  وژی است واین نوع تکنول خصوص مطرح است چرایی ضعف موجود در عدم شناخت و درک

       و اقتصاد است که هرکدام از آنها نیز ، ریاضیاین موجودیت می باشد. رمز ارز به واقع ترکیبی از فناوری اطالعات

لگوریتم های رمزنگاری از ا شامل ترکیبیرمز ارز ، خود مثال تکنولوژی به کار رفته در پیچیدگی های خاص خود را دارد. برای 

می باشد که هریک دارای مفاهیم نظری وسیعی می باشد. این پیچیدگی و دیتابیس ، شبکه ،  1، تکنولوژی دفاتر توزیع شده

شده ابعاد گسترده ی رمز ارز باعث تردید نهاد ها و سازمانها و حتی افراد از ایجاد زیرساخت و توسعه ی آن در سطح کالن 

یک سیاست مالی برای ورود به حوزه ی رمز ارز باید ابتدا به بررسی کلیه ابعاد فنی و تکنولوژی آن پرداخت است. برای اتخاذ 

تا بتوان تمام ویژگی ها ، کارکرد ها و فرآیند های آن را شناخت. پس از آن باید از منظر مالی و اقتصادی یک استراتژی برای 

و بر مبنای آن در دامنه ی کاربردش اهداف مشخص تعیین و در این کنترل و نظارت بر این موجودیت جدید طرح نمود 

 قسمت ورود نمود.به جزئیات هر  جهت برنامه ریزی ، مرحله

اکمیتی وری و حو رسیدن به مقصود که همان دیدگاه جامع رگوالت دوری از اصل مطلببه همین دلیل و برای جلوگیری از 

ه عنوان ز ارز را بخصوص رم حوزه  فنی و تکنولوژی پرهیز نموده و تمامی موارد دربه رز می باشد ، از بیان دالیل و ورود رمز ا

 اصول می پذیریم تا رسیدن به یک نتیجه اثر بخش در این مقاله امکان پذیر باشد.

 

 

 :ادبیات موضوع

 در ابتدا به تشریح و تفصیر پول و انواع آن می پردازیم.

 :شناخت و تعریف پول -1

قبول و  ی موردطالق می گردد که در ازای کاال یا خدمات و یا به جهت باز پرداخت بدهی بطور عمومپول به هر چیزی ا

 ویژگی اصلی اشاره نمود : 6استفاده باشد . از جمله خصوصیات پول می توان به 

 قابل حمل بودن 

 بادوام بودن 

                                                 
1 Distributed ledger technology  
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 قابلیت تقیسم پذیری 

 یکسان و متحد الشکل بودن 

 اصالت آن برای عموم وجود داشته باشد.( قابلیت تشخیص ) امکان تشخیص 

   مقبولیت 

 از جمله وظایف پول می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 1واسطه مبادله  

 ) 2وسیله سنجش ارزش ) مقیاسی برای تعیین ارزش 

 3وسیله حفظ ارزش 

 :4تعریف شبه پول 

                ا به پول یل آنهه استفاده نمود ولی سرعت تبدبه دارایی هایی گفته می شود که نتوان از آنها به عنوان وسیله مبادل

 ) نقدشوندگی ( بدون زیان قابل توجه ، خیلی زیاد است.

 

 

 انواع پول : -2

 برخی از انواع پول در طی زمان به شرح ذیل می باشد. 

 5 پول کاالیی -1-2

الی مشخصی به عنوان پول جهت مبادالت و با ارزش اسمی اش برابری می کند. در گذشته از کا پولی است که ارزش ذاتی آن

پرداخت بدهی ها استفاده می گردید. برای مثال از بسته های نمک و فلفل ، پوست حیوانات ، صدف ، چای ، احشام ، تنباکو و 

 موارد دیگر ،که در جوامع مختلف به عنوان پول مورد پذیرش قرار گرفته بود.

                                                 
1 Media of exchange 
2 Unit of measurement 

3 Store of value 
4 Near-money 
5 Commodity money 
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دن ، ل تقسیم بویر قابین کاالها بعنوان پول وجود داشت مثل متحدالشکل نبودن ، غبا توجه به مشکالتی که در استفاده از ا

قره و یا طال و نوص ات بخصرفته رفته استفاده از فلز عدم ماندگاری ، محدودیت در نقل و انتقال ، مشکالت در نگهداری و ... ،

 یافت. رواج ترکیبی از آنها عمومیت پیدا نمود و پس از آن سکه به عنوان پول 

پولی دو  نظامل مدمی کرده است به دو  طور کلی نظام پولی کشورهای مختلف بر حسب نقشی که پول فلزی در اقتصاد ایفاب

 عنوان واحدعیار معین ب ونقره با وزن  یادر واقع یک فلز طال  نظام پولی تک فلزی در تفکیک شد .تک فلزی پولی  نظامو فلزی 

 دو فلزی بوده است :نظام پولی ما ا . بودپول کشور انتخاب شده 

o  نظام پولی دو فلزی با نسبت رسمی و رابطه تبدیل مشخص بین آنها 

o نظام پولی دو فلزی بدون نسبت رسمی و رابطه تبدیل مشخص بین آنها 

ولی که در مدلی که بین دو پول رایج ، نسبتی از سوی حاکمیت برای تبادل آنها تعیین گردد مشکلی به وجود خواهد آمد و پ

در قرن  1شامموضوع که توسط توماس گرتوسط عموم مردم به پول دیگر ترجیح داده شود به تدریج از بین خواهد رفت. این 

ل خوب را از گردش خارج می پول بد ، پو»شام معروف است بیان می کند که : شناخته شد و به قانون گرشانزدهم میالدی 

 [2]« کند . 

است  ین شدهبت بین دو پول می باشد ، یکی نسبت رسمی که توسط حاکمیت بین دو سکه تعیعلت این موضوع وجود دو نس

دو نسبت  ودن ایندر صورت یکی ب دارند ، می باشدو دیگری نسبت غیر رسمی که هر یک بعنوان کاال در تبدیل به یکدیگر 

یرا با هد رفت . زین خواش آن باالتر است از بمشکلی بوجود نخواهد آمد اما هنگامی که این نسبت ها یکی نباشند پولی که ارز

ن و بنابرای می شود نصیب فروشنده از پولی که ارزش کمتری دارد بیشتری ارزش تر به کاال و فروش آن میزانتبدیل پول با 

 سکه ی ارزشمند توسط مردم به کاال تبدیل می شود. 

 ست.صادق ا نیز اسکناس و مسکوک و در مورد ارز ای در زمان حال و براصل گرشام نه تنها در سیستم دو فلزی بلکه 

 پول کاغذی : -2-2

صادر می کردند و این  2در گذشته صرافها به ازای پول هایی که نزد ایشان به ودیعه گذاشته بودند ، کاغذ هایی بعنوان رسید

برای اولین هفدهم میالدی  کاغذها نزد مردم جهت انجام مبادالت و پرداخت بدهی به جای پول رد و بدل می گردید. در قرن

بار پول کاغذی مشابه اسکناس های امروزی و جایگزین رسید منتشر گردید. چاپ و رواج اسکناس با توجه به اینکه برخالف 

پول کاالیی ، ارزش ذاتی پول کاغذی با ارزش اسمی اش برابری نمی کند و به ازای نسبت مشخصی از فلز طال یا نقره منتشر 

است. بطوریکه امروزه تمامی اسکناس های موجود در دنیا پول بدون  3ث ظهور پول بدون پشتوانه گشتهشده است ، باع

 .پشتوانه می باشند

                                                 
1 Sir thomas gresham 
2 Recepta 
3 Fiat Money 
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 :) پول فیات ( پول بدون پشتوانه -3

است . در این مفهوم   1«دستور ) حکومتی(» تعریف واژگانی استانداردی که برای عبارت فیات در سیستم مالی به کار می رود 

 وان پول فیات را به صورت زیر تفصیر نمود :می ت

 [4].«پولی که توسط حکومت یا دولت ایجاد شده و به واسطه ی دستور آن ارزشش را داراست »

 تعریف می شود.  2«توکن بدون پشتوانه و ارزش ذاتی » البته در ادبیات مالی مدرن ، فیات مانی به عنوان 

ین امکان ااست ،  ارزشی نداشته و توسط نهادی جایگزین پول کاالیی و فلزی شدهبا بوجود آمدن پول کاغذی که به ذات ، 

وع که ، این موض نماید توسط نهاد منتشر کننده ی پول بوجود آمده است که بتواند به میزان دلخواه خود اقدام به انتشار آن

ابل کنترل م غیر قو پیامد آن ایجاد تورباعث می شود پول کاغذی ) اسکناس ( تبدیل به پول فیات و بدون پشتوانه گردد 

 است.

 از امروزه یات شده اند .، دالر و سایر ارزهای دنیا تبدیل به پول ف1971پس از خروج امریکا از قرارداد بروتن وودز در سال 

مالی  انه هایبدون پشتوانه بودن پول فیات به چالش کشیده شده است و اختالف نظرهایی در خصوص پشتومنظر اقتصادی 

ا در هر دولت و اختیاآن پول وجود دارد. اما ویژگی هایی که در خصوص پول فیات مشخص می باشد ، نداشتن ارزش ذاتی 

 ر پول فیاته انتشابدرست است که براساس مدل های مالی و شرایط اقتصادی یک کشور ، دولت اقدام  . میزان انتشار آنهاست

 ور آن کامال بدون محدودیت و در اختیار دولت می باشد. می نمایند ، اما در هر نهایت میزان صد

 

 

 :3دفاتر اشتراکی و زنجیره ی بلوکی -4

یک نوع از دیتابیس شامل تعدادی رکورد است که رکوردها داخل یک بلوک قرارداده شده اند و هر  تعریف زنجیره ی بلوکی:

گشته است. حال اگر هر زنجیره ی بلوکی را یک  بلوک به بلوک بعدی خود با استفاده از یک رمزنگاری مختص خود متصل

 ببینیم ، امکان به اشتراک گذاری آن با هرشخص  دیگری و دسترسی مناسب امکان پذیر است.  4دفتر

نولوژی زنجیره ی بلوکی فرای یک دیتابیس بوده ، بطوریکه در دیتابیس های متداول قوانین ) منطق کسب و البته به واقع تک

                                                 
1 A (government) decree [4] 
2 intrinsically useless unbacked token [4] 
3 Blockchain  

4 Ledger 
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به یک تراکنش یا درسطح کل دیتابیس و یا در برنامه گنجانده شده است اما در زنجیره ی بلوکی قوانین و ( مربوط 1کاری 

 رول ها داخل خود تراکنش ) زنجیره ( نگهداری میشود و به واقع رول ها و دیتاها در یک بسته بصورت یکجا قرار گرفته اند.

فتر ، اجماع می گویند. برای این موضوع راهکار های مختلفی راهکار تایید اصالت و صحت سنجی یک د :2تعریف اجماع 

 وجود دارد که خارج از حیطه مقاله بوده و آنچه اهمیت دارد خود عمل اجماع می باشد.

و به واقع قابل تملک نیستند. بهترین مثال برای این   دفاتری که یک مالک ندارد  : 3بدون مجوز اشتراکی دفاترتعریف 

 ت.مدل بیت کوین اس

هدف از ایجاد یک دفتر بدون مجوز ،  این است که هر کس بتواند در محتوای آن مشارکت نموده و همه بتوانند با داشتن کپی 

های یکسان از آن ، مالکش باشند. این روش باعث می شود تا از طریق نیازمندی به اجماع برای هر وضعیت جدید بین تمامی 

 ردد. و امکان سانسور یک تراکنش وجود نداشته باشد. داده حفظ گ 4اعضای دفتر ، یکپارچگی

بلوک  د تغییر دران ایجابلوک و اتصال آن به زنجیره بصورت رمزنگاری شده و نیز عدم امکبه واقع با ذخیره هر تراکنش در هر 

رد. این ود داجوها در یک دفتر بدون مجوز بواسطه ی مدل اجماع آن ، به واقع تاریخچه تراکنش ها بطور کامل و صحیح 

 د.ود داربزرگترین ویژگی بیت کوین است که برخالف باور عموم ، امکان ردگیری کلیه تراکنش ها کیف پول ها وج

در این نوع دفاتر ، یک یا چند مالک مشخص برای دفتر وجود دارد یکپارچگی آن از  :5با مجوز  اشتراکی دفاترتعریف 

الکین دفتر( اتفاق می افتد. مانند ساختارهای بانکی و دولتی. از ویژگی های این طریق فرآیند اجماع توسط افراد مطمئن ) م

 دفاتر نسبت به دفاتر بدون مجوز ساده تر بودن فرآیند اجماع و در نتیجه سرعت باالتر آنهاست.

 

سه یا کشور ( در این نوع ، دیتابیس ها درمیان چندین حوزه مختلف ) سایت ، موس :6توزیع شده  اشتراکی تعریف دفاتر

پخش شده اند و معموال بصورت عمومی هستند. رکورد ها به جای بلوک ، در داخل دفتر بصورت زنجیره ذخیره شده و در واقع 

کسب تایید اکثریت اعضا می باشد. در بلوک از داخل دفاتر حذف شده است. در این مدل برای افزودن یک رکورد جدید نیاز به 

باالتری به اپراتور ها یا کنترل کنندگان سیستم  می باشد. معروف ترین مثال برای این نوع از دفاتر رمز این مدل نیاز به اعتماد 

از تایی از اپراتورها  200حداکثر  یلیستبرای انجام یک تراکنش در سیستم تراکنش های مالی ریپل ،  می باشد. 7ارز ریپل 

جام تقلب مورد اعتماد هستند به جهت کنترل تراکنش انتخاب می میان تمام اپراتورهای شناخته شده که به جهت عدم ان

                                                 
1 Business logic 
2 Consensus  

3 Unpermissioned shared ledgers 
4 Integrity  

5 Permissioned shared ledgers 
6 Distributed shared ledgers 

7 Ripple 
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شوند. در این فرآیند ، از امضای دیجیتال استفاده می شود که به مراتب سریع تر از بیت کوین می باشد اما مقاومت به 

 آن کمتر است. 1سانسور

بصورت محدود به هر دیتابیسی که ایجاد شده است ، 3این تعریف که توسط ریچارد بران  :2تعریف دفاتر اشتراکی 

. این نوع از دفاتر بسیار جامع بوده و تمامی گفته می شود یا بدون محدودیت ) عمومی ( به اشتراک گذاشته شود ،  )خصوصی(

 تکنولوژی های این حوزه که در باال تعریف شده اند را شامل می شود.

ز دفاتر ی کنید به جنمایش داده شده است. همانطور که مشاهده م شیوه ساده ای جهت تفکیک انواع دفاتر 1در تصویر شماره 

 سنتی ، تمامی دفاتری که چندین نسخه یکسان هستند دفتر اشتراکی به حساب می آیند.

 

                                                 
1 censorship resistant 
2 shared ledgers 

3 Richard Brown 
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 طبقه بندی انواع دفاتر – 1تصویر 

 

 :ماهیت رمز ارز -5

برای امنیت آن از الگورتیم های رمزنگاری استفاده شده است رمزارز می باشد.  که 1تعریف رمز ارز : هر ارز دیجیتال یا مجازی

تقریبا تمامی رمز  ارز های متدوال جهت یکپارچگی و امنیت باالتر از تکنولوژی دفاتر اشتراکی استفاده می کنند. نکته ی قابل 

نهاست . لذا توکن یا ارزهای دیجیتالی که جهت در داخل آ 2تامل در خصوص رمز ارز ها استفاده از الگوریتم های رمز نگاری

ذخیره سازی امن آنها در دیتابیس ها از الگوریتم های رمزنگاری استفاده می کنند و پروتکل های رمزنگاری داخل آنها استفاده 

 نشده است رمز ارز نمی باشند.

                                                 
1 Digital currency / Virtual currency 

2 Cryptography  
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 6بررسی وجود این  باشد. در این قسمت به ویژگی اصلی را باید داشته 6همانطور که در قسمت های قبل بیان گردید ، پول 

 ویژگی در رمزارز می پردازیم :

قابل حمل بودن : امروزه با رشد استفاده از تلفن های هوشمند و نیز شبکه های بیسیم ، دسترسی به  -1-5

با توجه و تمرکز سازمان ها و دولت ها بروی موضوع نقاط دنیا وجود دارد ، همچنین  اکثراینترنت در 

که برای توسعه آن نیاز به همگانی کردن دسترسی به اینترنت می باشد تقریبا دسترسی به  1ت اشیا اینترن

اینترنت در تمامی دنیا محقق خواهد شد. عالوه بر این ، امکان انتقال و ذخیره سازی بعضی از انواع رمزارز 

 نده نزدیک می کند.، همه داللت بر تقویت ویژگی قابل حمل بودن رمزارز در آی 2بصورت برون خط

ز یاین ویژگی ن زارز ،با دوام بودن : با توجه به ساختار دفاتر اشتراکی و وجود نسخه متعدد از داده های رم -2-5

 ی کند.مدگارتر خصوص رمز ارز صدق می کند و تقریبا می توان گفت آن را از تمامی پول های دنیا ماندر 

آن را در  شتراکیکوین را از بین ببرید که کل دفاتر ا علت آن هم این است که زمانی شما می توانید بیت

 دنیا غیر فعال نمایید و این موضوع تقریبا غیر ممکن است.

میزان  یری بهقابلیت تقسیم پذیری : رمز ارز برخالف سایر پول های فیزیکی به راحتی امکان تقسیم پذ -3-5

ونیکی نیز ت الکترحتی تبادالت پول بصوردلخواه افراد را دارد. بطوریکه حتی در مورد پول های کاغذی یا 

 ل دهید.بیت کوین نیز انتقااین میزان انعطاف وجود ندارد و شما می توانید حتی تا چند هزارم 

تی حین ویژگی : به کمک تکنولوژی و زیرساخت مورد استفاده برای رمزارز ، امتحدالشکل بودن و یکسان  -4-5

 می کند.بهتر از سایر پول ها در خصوص رمز ارز صدق 

  قابلیت تشخیص ) امکان تشخیص اصالت آن برای عموم وجود داشته باشد.( : بزرگترین نقطه ی قوت   -5-5

مثل  3ارز ، عدم امکان تقلب و جعل آن می باشد یکی از سواالت متدوال در خصوص رمزارزهای منبع بازرمز

نت و در اختیار عموم وجود دارد ، بیت کوین این است که : چگونه با وجود اینکه منبع این سیستم در اینتر

 با این حال امکان جعل آن وجود ندارد؟

باید به این موضوع اشاره نمود اگر بخواهیم به این سوال بطور کلی و بدون ورود به جزییات آن پاسخ داد ، 

کپی که آنچه از روی منبع در اختیار عمومی قرار خواهد گرفت ، ساختار ومعماری آن بوده ، بطوریکه با 

هر راه اندازی هر نمونه کپی شده از آن ، باتوجه به معماری رمزنگاری بکار رفته در آن زنجیره برداری از آن 

ی بلوکی و حتی دفاتر هیچکدام مشابه هم نخواهد بود. بطوریکه هیچ وقت نمی تواند دو زنجیره ی بلوکی 

دانلود کرده و  githubبیت کوین را از سایت  یکسان را راه اندازی نمایید. بنابراین اگر شما هم اکنون منبع

   راه اندازی نمایید. شما یک رمز ارز مشابه بیت کوین به لحاظ معماری خواهید داشت اما هیچ وقت 

رمزارز های تولیدی در سیستم زنجیره ی بلوکی شما قابل استفاده در زنجیره ی بلوکی فعلی بیت کوین 

                                                 
1 Internet of things 
2 Off-line 
3 Open-source 
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 ها از هم مجزا است و قابل ادغام نمی باشد.نمی باشد ، زیرا دفاتر اشتراکی آن

اضر آن ، ت حال حرغم ابهامات و مشکالدر دنیا علیافزون از رمزارز : با وجود رشد استفاده ی روزمقبولیت  -6-5

وجود مدیدهای رمزارز صدق می کند. با وجود نبود رگوالتوری مشخص ، ابهامات و تراین ویژگی نیز برای 

 وجود سارقان ،یسک باالی کاهش سرمایه با توجه به نوسانات ارزش رمزارزها در خصوص استفاده از آن ، ر

عتا با ردد و طبیه می گاینترنتی و بسیاری مواتع دیگر ، روز به روز به استفاده کنندگان از این نوع پول اضاف

 د.شحل این مساله توسط سازمان ها و دولت ها ، استفاده و قبول این نوع پول فراگیر خواهد 

 

 برآید. انتظار می رود تا این نوع پول بتواند از عهده ی وظایف پول نیزبا پذیرش رمز ارز به عنوان پول ، 

 رز اش این نوع ه پذیرواسطه ی تبادل : انجام معامالت و خریدهای اینترنتی و نیز فروشگاههای اینترنتی که اقدام ب

ر آمده بل است وظیفه که اصلی ترین وظیفه ی یک پو می کنند ، نشان داده است که این نوع پول از عهده ی این

 است.

  عیین قیاس تموسیله ی سنجش ارزش : قیمت گذاری و خرید و فروش کاالها نیز نشانده ی توانمندی این پول در

 ارزش است .

  ولپه سایر برمز ارز ، عدم ثبات و نوسان شدید ارزش آن نسبت وسیله حفظ ارزش : بزرگترین چالش حال حاضر 

ده ا با آن بوازمانههای موجود است. یکی از دالیل عدم ثبات ارزش این نوع پول ، رویکرد غلط بعضی از نهادها و س

زش ذاتی ه دارای ارنکاال  است ، برای مثال قبول این نوع پول به عنوا کاال در بورس امریکا در حالیکه این )به ظاهر (

 یری و ورودصمیم گطمه به این نوع پول شده است. دیگر اینکه عدم تاست و نه پشتوانه دولتی و اقتصادی ، باعث ل

رده است. کل کمک دولتی ها در خصوص پذیرش آن وایجاد ساز و کار کنترلی و نظارتی نیز به عدم ثبات این نوع پو

یی ه توانار بنوظهو در حالی که با ایجاد قوانین حاکمیتی و رگوالتوری درست برای رمزارز ، باعث کمک به این پول

 حفظ ارزش کاالها به عنوان وظیفه ی پولی آن شده و امکان ایجاد ثبات برای آن خواهد آمد.

 در ادامه به راهکار و رویکردهای درستی که می تواند به این امر منجر گردد خواهیم پرداخت.

 یسه رمز ارز و پول بدون پشتوانه:مقا -6

 درخصوص پشتوانه ی آن است. ارز مطرح است رایج ترین سوالی که در خصوص رمز

 ؟ پشتوانه ی آن چیست ، ارز ماهیت پولی دارد اگر رمز -

 چون رمزارز پشتوانه ی طال و اقتصادی ندارد ارزش پولی ندارد. -

همیشه با این جمالت توسط افرادی که با این پول جدید آشنا می شوند مواجه می شویم. در پاسخ می توان مثال زیر را بیان 
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 کرد : 

ده خود نمو ردر به فطرح منحصناکاموتو با استفاده از کاغذ و بصورت دستی اقدام به انتشار اسکناس های دست ساز با  آقای

اس با ت این اسکن. تفاواست. هنر به کار رفته در  این اسکناس ها کامال منحصر به فرد بوده بطوریکه قابل کپی برداری نیست

اموتو  ناکاز س؟ مگر به لحاظ خصوصیات فیزیکی تفاوتی بین اسکناس های دست سایر پول های کاغذی از منظر پولی چیست

    ختص طرح م وو انواع گوناگون اسکناس های دنیا وجود دارد؟ پول های کاغذی که غیر قابل کپی بوده و هرکدام شکل 

 را دارد. خود

ی اقدام به بیشتر لب می شود. هر روز افرادحال اتفاقی رخ می دهد ، توجه ها به اسکناس های دست ساز آقای ناکاموتو ج

زیاد  ا بین مردمهکاغذ  خرید آثار این هنرمند که همانند تابلوی نقاشی در ابعاد کوچک است می کنند . رفته رفته تعداد این

توسط آن  یعرضه  می شود ولی با توجه به دست ساز بودن و  زمان بر بودن انتشار آن ، همیشه تقاضا برای خرید بیش از

ال ن بسیار باآقیمت  آقای ناکاموتو است ، میزان اشتیاق و تقاضا برای خرید این اسکناس های دست ساز به قدری باالست که

بودن و  دودحآیا به جز م رفته و به چند هزار دالر می رسد. افراد شروع به جمع آوری و تهیه کلکسیونی از این آثار می کنند.

تی می آمد قیمنخوشش  ناس ها دلیلی برای خرید آنها وجود دارد؟ آیا اگر کسی از این تکه کاغذمنحصر به فرد بودن این اسک

 پیدا می کرد؟ 

 اسکناس یک عنوان اتفاق جدید دیگری به وقوع می پیوندند. بانک فدرال آمریکا طرح های آقای ناکاموتو را برای چاپ به

ا چ تفاوتی بدون هیب از وی می خرد. پس از آن انتشار این اسکناس دالری انتخاب می کند و روش ساخت آن را به قیمت باال

کاغذ چند  آنیمت کارهای آقای ناکاموتو و با همان کیفیت در سطحی وسیع به عنوان دالری آمریکا  شروع می شود. حال ق

ه ده بود ، ببدیل شتده هزار دالری تبدیل به یک دالر شد. حال آن کاغذ ها که در ابتدا بی ارزش و سپس به یک اثر هنری 

 پشتوانه ی اقتصاد آمریکا دارای ارزش ثابت یک دالر در سراسر جهان گشت.

 خودرای و متعصبی هستید! حتما شخصاگر شما هنوز همان پاسخ اول را به سواالت این مثال می دهید ، 

ودن ست کاغذی بایسته ادنیای امروز که تمامی ارزهای کاغذی دنیا پول فیات هستند و اعتبار و ارزش آن ها به دولت ها ودر 

ر در هر کشو ی حاکمیا مجازی بودن آن طبیعتا تاثیری در ارزش و اعتبار خود پول ندارد. این شرایط و سیاست های اقتصاد

 پول آن کشور را در دنیا تعیین می کند نه نوع پول آن. است که ارزش

ی با ه مدل مجازاغذی بکرمز ارز به تنهایی یک نوع پول بدون پشتوانه است . اما این نوع پول با توجه به تغییر آن از مدل 

ه کی رایج شدی فیزیساختار پیچیده ی رمزی ، قابلیت هایی را برای آن ایجاد نموده است که باعث تمایزش با سایر پول ها

 است.

 یکی از این تمایز ها ، قابلیت کنترل آن است. 

 عنوان می کند : 1آقای ریچارد جی بران

                                                 
1 Richard G Brown 
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شخص  ترل هیچپول فیزیکی متفاوت از تمامی مدل های پولی است. بطوریکه می تواند بین دوشخص و بدون دخالت و کن» 

توان این  گونه میچزنجیره ی بلوکی آن به ما نشان داده است که ثالث مثل بانک یا دولت تبادل شود. بیت کوین و سیستم 

 [5]«ترفند را بصورت الکترونیکی پیاده نمود.

ولوژی در های تکن نشان دهنده ی بزرگترین خال موجود در درک ماهیت رمزارز است. بعلت پیچیدگی کامال اشتباهاین جمله 

ر خصوص دشتباه ااین پول ، عموما برداشت ها و تصمیم گیری های  ساختار رمز ارز و نیز مباحث عمیق اقتصادی در خصوص

ران ، ی ریچارد بتی آقاحباور عموم و  این نوع پول وجود دارد و این دلیلی بر عدم توانایی درک ماهیت رمز ارز است. برخالف

ارد که هر جود دوبالک ها  همانطور که در خصوص زنجیره ی بلوکی تشریح گردید ، در یک زنجیره ی بلوکی ، زنجیره ای از

ای آن سته بربالک به بالک قبلی اش که وجود داشته رجوع می کند و هر بالک حاوی اطالعات یک تراکنش به وقوع پیو

 یاد دالری صسکناس ارمزارز است. یعنی شاید دو نفر بتوانند بدون اینکه هیچ کس در دنیا متوجه شود اقدام به تبادل یک 

 ه است.بکنند ، اما در سیستم رمز ارز ، تاریخچه تمامی تراکنش ها موجود و قابل مشاهدیک کیف پر از دالر 

   یچ وقت یکهتراکی مزارزها نسبت به پول کاغذی ، ماندگاری بیشتر آنهاست. بطوریکه با تکنولوژی دفاتر اشتمایز دیگر ر

از  زبیت کوین نی مدرن ، دیگر در صورت نابودی تمدن از بین نخواهد رفت مگر اینکه اینترنت از بین برود. به عبارت بیت کوین

 ند.ر نداربین خواهد رفت در حالی که ماندگارترین اسکناس ها در کشورهای پیشرفته نیز بیش از چند دهه طول عم

 

 یا تهدید : رمز ارز به عنوان فرصت -7

 تصور غلط بر ن شد ،که در قسمت قبل بیا اولین باور غلط که باعث تهدید تلقی شدن رمزارز بین افراد شده است ، همانطور

ا ، ری رمزارزهت معماغیر قابل کنترل بودن آن است. دوباره این موضوع را تکرار می کنیم که برخالف باور عمومی ، زیرساخ

 رل کیف پولیز کنتنسبت به رد گیری کلیه تراکنش های رخداده از ابتدا توانایی دارد. حتی در خصوص شناسایی افراد و ن

ول نیز کیف پ پول و های آنها نیز این امکان وجود دارد. بطوریکه به سادگی می توان گزارشی از کلیه تراکنش های یک کیف

تمامی تبادالت شبکه   تاکنون امریکا بر 2009جالب تر این است که از سال  هایی که با آن تبادل مالی داشته اند را داشت.

  بیت کوین اشراف کامل دارد.

ستفاده از اابراین یر کشورها بر عملکرد یکدیگر است و بناین موضوع تهدید دیگری را مطرح می کند و آن اشراف ساالبته 

بهتر  شود و سیستم های اشتراکی عمومی و بدون مجوز مثل بیت کوین در حوزه کالن برای ارکان کشور های توصیه نمی

 رهای متمرکز استفاده گردد.است از سیستم های اشتراکی خصوصی و حتی در مواردی بست

جود محدودیت در تبادالت مالی وجود دارد ، عدم امکان کنترل و عدم ودومین تهدیدی که در خصوص زنجیره ی بلوکی 

، در دفاتر اشتراکی بدون مجوز مثل بیت کوین ، هر شخصی می تواند به دلخواه خود و به هر میزان بیت کوین به حساب است

این موضوع در خصوص عدم امکان اعمال محدودیت و کنترل بر شبکه های  ی جهان انتقال دهد.شخصی دیگری در هر جا

عمومی و خصوصی با مجوز شده است تا امکان اعمال سیاست بدون مجوز باعث تمایل نهادها و موسسات به ایجاد شبکه های 

ومی ، امکان ایجاد امنیت بیشتر و اعتماد های مد نظرشان روی آن وجود داشته باشد و همچنین با ایجاد بستر های غیرعم
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 باالتررا برای کسب و کار ها فراهم نمایند. 

 تمرکز فعلیمم های در مجموع استفاده از یک گستره ی پیوسته بین تکنولوژی های موجود از دفاتر عمومی غیرمجاز تا سیست

باط و کنترل و نظارت ه ی توسعه ی هر بستر ، ارت. نحو( 2بدون شک بهترین شیوه ی استفاده از این تکنولوژی است ) تصویر 

 بر آنها همگی مباحث قابل بحث براساس سیاست ها و شرایط و سایر پارامترهای موجود است.

 

 تفاوت در میزان کنترل دفاتر اشتراکی و سیستم های فعلی متمرکز-2تصویر

لی ستم های ماوجود سیجیره ی بلوکی داراست ، مبارزه با بزرگترین چالش هزینه ای مکه رمزارز و زن یک پتانسیل مثبتیاما 

ه ، کاهش طرح شدمیعنی هزینه مصرف کاغذ است. پس از ترویج استفاده از کارت بانکی به جای پول نقد ، یکی از مزایای 

. ر بوده استحد تصو سال بسیار بیشتر ازهزینه چاپ اسکناس بود. اما امروز تنها هزینه ی کاغذ مصرفی دستگاههای پوز در 

 د.این در حالی است که این هزینه تنها صرف کاغذی شده است که پس از انجام تراکنش دور انداخته می شو

دیمی و روش های ق نها باآالبته در بسیار از موارد حتی با ایجاد راهکار های نوین و ورود تکنولوژی های جدید ، شاهد ترکیب 

است. این  ی جدیددیگری هستیم که بازهم منجر به راهکار های سنتی استفاده از کاغذ در کنار تکنولوژی ها خلق فرآیند

شان  های قدیمی ن عادتموضوع نشانگر عدم اطمینان نهاد ها یا سازمان ها به راهکارهای جدید و یا تمایل آنها به حذف نکرد

کنولوژی سب با ته سیستم های جدید و نیز ایجاد فرآیند های متنااطمینان باست. در صورت نگرش درست  در این خصوص و 

 روز ، امید به کاهش هزینه سرسام آور مصرف کاغذ در سیستم های مالی و پولی را خواهیم داشت.

 

 حاکمیت و رگوالتوری : -8

در  جاد قوانینو ای اریپس از شناخت ماهیت رمزارز و اشراف به ویژگی های این پول نوین ، نیاز به بررسی نحوه ی قانونگذ

 راستای کنترل آن می باشد.
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) قوانینی که  2) دستوراتی که شامل تکالیف قانونی است( و کدهای تکنیکی 1در این قسمت به تمایز میان کد های دستوری

یک سیستم  اعضایقانونگذاری توسط صاحبان یا  ) 3در نرم افزارها و پروتکل های پیاده شده است( و نیز تمایز میان حاکمیت

) قانونگذاری توسط یک مقام بیرونی که وظیفه 4و رگوالتوری آن سیستم( داخلی و خصوصیبا هدف حفاظت از منافع 

 نمایندگی منافعی عمومی را دارد.( می پردازیم.

 کد های دستوری و کد های تکنیکی : -1-8

 های دستوریبه کد یت هاست. قوانین مربوطیکی از تفاوت های اساسی بین این کد ها ، مکانیسم تاثیرگذاری هریک بر فعال

ع عواقبی وض وجازات مجنبه بیرونی دارند و بنابراین قابل تخطی هستند. به همین دلیل نیز جهت  جلوگیری  از شکستن آنها 

خالف جهت  طرفه ،شده است. برای مثال قوانین راهنمایی و رانندگی کد دستوری هستند و شما می تواند در یک خیابان یک

نی و قابل ی و درواما قوانین کد تکنیکی ذاترانندگی کنید و امکان محدودیت برای شما جهت شکستن قوانین وجود ندارد. 

نند ، در کمل می عشکستن نیست. به همین دلیل انطباق پذیری در ذات آنهاست. همچنین از آنجاییکه ماشین ها قاعده مند 

 نشده نیز از قوانین پیروی می کنند. همه ی شرایط ، حتی در خصوص شرایط پیش بینی

 :از طریق کد های دستوری ) سیستم مالی فعلی( حکمرانی .1-1-8

ی در های تکنیک از کد و کامپیوتری شده است، بنابراین در سیستم فعلی ، با توجه به اینکه تمامی سیستم های مالی مکانیزه

یت مالی و ا حاکمتوری و تکنیکی مدیریت می گردد. امآنها استفاده شده است و سیستم مالی بصورت ترکیبی از کد های دس

 رگوالتوری کماکان تمرکز بروی کدهای دستوری دارند.

مسئول  ی مالیاجبار به رعایت کد های دستوری در سیستم مالی ، منجر به این می شود که تیمی متخصص از رگوالتورها

هت زرسان را جیاز بانظور باید اعضا تمامی اطالعات مورد ناطمینان از انطباق اعضای سیستم با قوانین باشند. به همین م

ضو ازگشت آن عبر جهت کنترل انطباق ها در اختیارشان قرار دهند. در صورت تخلی هر یک از اعضا ، رگوالتور اقداماتی را د

گوالتوری رود اما ش ت میسیستم مالی از طریق کد های تکنیکی مدیریبنابرای علیرغم اینکه در چهارچوب انجام خواهد داد. 

 ها کامال بر مبنای کد های دستور انجام می گردد.

 (5 اشتراکیحکمرانی از طریق کد های تکنیکی ) سیستم دفاتر  .2-1-8

  برای مثالمثل بیت کوین ، به جای کد های دستوری تماما از کد های تکنیکی استفاده شده است.  اشتراکی در سیستم دفاتر 

م تراکنش در شبکه ، از یک نرم افزار سازگار و مشخص استفاده کنند. برای انجام یک تراکنش باید تمامی اعضا باید برای انجا

مبلغ آن از موجود کیف پول بیشتر نباشد. برای انجام تراکنش نیاز به اجماع آن توسط یکی از تایید کنندگان ) در سیستم 

                                                 
1 Legal code 
2 Technical code 

3 Governance  
4 regulation 

5 Distributed ledger systems 
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همچنین سیستم توسط خودش کنترل حفظ یکپارچگی را به  نامیده می شوند.( قبل از ارسال به دفتر است. ماینربیت کوین 

 رگوالتور خارجی و کنترل کد دستوری ندارد.شخص و عهده دارد و نیاز به 

 ط کد هایبه جای کد های دستوری توس در مقایسه با سیستم های مالی متداول، اشتراکی در کل سیستم های دفاتر 

مه هار سازگار رم افزهزینه های انطباق اعضا در آن می شود. چون با تهیه ن این موضوع باعث کاهش تکنیکی کنترل می شوند.

تکنیکی و  یق کدهایهزینه اعمال قوانین از طر چیز منطبق خواهد شد و بقیه موارد به عهده سیستم است. اما در این مدل 

ه ی آن از ه هزینکا مصرف می شود کنترل ها باالست . در این  سیستم منابع زیادی توسط ماینر ها برای اجماع تراکنش ه

 کاربران سیستم گرفته می شود.

 

 و رگوالتوری: حاکمیت -2-8

وال مطرح سد ، این ، دو مدل قوانین متفاوت کنترل می شون اشتراکی از آنجاییکه در سیستم مالی امروزی و سیستم دفاتر 

 می شود که در هرکدام چه کسی قانونگذاری می کند؟

 سیستم مالی امروزی : .1-2-8

مومی گذاری عتقسیم کرد : قانونگذاری خصوصی )حاکمیت( و قانون این سیستم می توان قانونگذاری را به دو قسمتر د

ع جه به منافبا تو ( . برای مثال در شبکه پرداخت ویزا ، قوانین شبکه داخلی ویزا توسط خود شبکه داخلی آن)رگوالتوری

که اروپا  یزا دراکمیتی( است ،اما قوانین نظارت برسیستم پرداخت وخصوصی شبکه وضع شده است قانونگذاری خصوصی )یا ح

 گذاری عمومی )یا رگوالتوری( است.وجود دارد ، نمونه ای از قانونتوسط بانک انگلستان 

 ) قانونگذاری صرفا خصوصی( : اشتراکی سیستم دفاتر  .2-2-8

نگذاری افراد و توسط الگوریتم های ریاضی مستقال این طرز تفکر که سیستم های دفاتر اشتراکی غیر مجاز بدون نیاز به قانو

کنترل می شود اشتباه است. درست مانند کد های دستوری ، کد های تکنیکی هم نیاز به تولید و نگهداری دارند و باید توسط 

 1توشی ناکاموتوافرادی که آن قوانین را در داخل سیستم گنجانده اند مراقبت و نگهداری و به روز رسانی شوند. برای مثال سا

بیت  داد و  از آن زمان  2کنترل این پروژه را به دست گیون اندرسن  2010پس از انتشار اولین نسخه بیت کوین ، از سال 

کوین در حال به روز رسانی در جهت هدایت باگها ، موارد امنیتی و تغییرات در محیط های عملیاتی و کنترل آنها می باشد. 

نفره به رهبری اندرسن در حال نگهداری و به روز  5سمی بیت کوین توسط یک تیم برنامه نویس در حال حاضر ، نسخه ر

رسانی می باشد. امروزه در شبکه بیت کوین در خصوص نسخ درحال استفاده دیگر یکپارچگی مشاهده نمی شود.) تصویر 

، در مواردی که در نسخه جدید باگی رفع  ( . با توجه به اینکه هر نسخه جدید باید توسط اعضای شبکه نصب گردد3شماره 

شده بود این یکپارچگی در به روز رسانی نسخ بین اعضا دیده می شد. اما با گذشت زمان و تفاوت در سطح منافع و اولویت 

                                                 
1 Satoshi Nakamoto 

2 Gavin Andresen 
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 های ذینفعان و اعضا . رفته رفته شکاف در یکپارچگی نسخه های مورد استفاده مشاهده گردید. این موضوع باتوجه به اینکه

گرایانه ای ایجاد گردیده است ، بیانگر ارزش کد های دستوری است و اینکه کد  بیت کوین براساس اصول کامال ضد سازمان

 های تکنیکی به تنهایی نمی توانند بهینه عمل کنند.

 

 3تصویر شماره 

 

د های کختیار وضع الک با قانونگذاری نرم افزار بصورت ساده تر و با این ایده که یک ما از ،در سیستم های دفاتر اشتراکی مج

ن تنها ایر کاربراست و سدستوری و تکنیکی وجود دارد ، تولید می شود. در این سیستم اختیار اصالح و تغییر کد ها با مالک ا

 .اختیار تصمیم بر استفاده یا عدم استفاده از سیستم را دارند

 را رگوالتوری نمود؟ اشتراکی چگونه باید یک سیستم دفاتر  -3-8

مکن است ت. اما مبا نیاز ذینفعان در ارتباط اس اشتراکی همانگونه که توضیح داده شد ، حاکمیت در سیستم های دفاتر 

تورها به رگوالت در خصوص عملکرد سیستم درگیر باشد.  برای مثال ممکن اس تمایالت اجتماعی وسیع تر از نیاز ذینفعان

م توسعه ک سیستیهمچنین اگر  جمع آوری مالیات ، تعقیب مجرمان و یا محدود کردن اعمال مجرمانه تمایل داشته باشند.

اصیت ای بازار خهه ریسک اثر پذیری از جامعه را داشته باشد، رگوالتورها تمایل دارند تا سیستم نسبت بپیداکرده ، پتانسیل 

 .مهم از دو طریق امکان پذیر است  نارتجاعی داشته باشد. ای

 

 رگوالتوری دفاتر از طریق کد دستوری : .1-3-8
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ی دفاتر ت. اما براذیر اسبرای دفاتر مجاز رگوالتوری به راحتی و از طریق تحمیل قوانین و محدودیت ها به صاحبین آن امکان پ

رای مثال باست.  حد قانونی برای کنترلشغیرمجاز مثل بیت کوین این امر کمی دشوار است و علت آن نبود یک موجودیت وا

د دستوری کز طریق اهمین دلیل برای رگوالتوری دفاتر اندرسن نمی تواند افراد را مجبور به نصب آخرین نسخه نماید. به 

هندگان رائه دابهترین راهکار تمرکز روی رگوالتوری و نظارت بر کسب و کارهای مرتبط با بیت کوین مثل صرافی ها و 

 کیف پول بیت کوین است. سرویس

است. این  bit licenseیک مثال شناخته شده در خصوص رگوالتوری غیر مستقیم بیت کوین توسط کد دستوری ، مجوز 

برای کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتال که به ساکنین نیویورک سرویس  1مجوز که توسط دپارتمان مالی ایالت نیویورک

را ملزم به رعایت قوانین کد دستوری صادر شده در راستای نظارت بر رمز ارز در این شهر  می دادند وضع شد ، شرکت ها

 ایجاد شد و کسب و کارهای بدون این جواز مشمول مقررات تنبیهی می شدند.

 

 رگوالتوری دفاتر از طریق کد تکنیکی : .2-3-8

یک بخش  ز طریقامکان رگوالتوری آن ا اگرچه امروزه کد تکنیکی بیت کوین توسط بازیگران خصوصی ایجاد می شود ، اما

 عمومی با کد تکنیکی وجود دارد. 

وژه خصوصی یا بعضی دیگر از پروتکل های اینترنت که توسط ارتش آمریکا و به عنوان پر TCP/IPبرای مثال پروتکل 

. وری می شودگوالترللی راهبری می شد ، در حال حاضر به عنوان زیرساخت اینترنت و توسط یک سازمان غیر انتفاعی بین الم

ی تورهابخش های دیگری از اینترنت نیز توسط بخش های خصوصی کنترل می شود. بقیه قسمت ها نیز تحت نظر رگوال

 مکان دخالتاهنده ی نشان دعمومی امریکا است. اگرچه این مدل تکه تکه با یک راهکار جامع و ایده آل فاصله دارد ، اما  

 ی در کد تکنیکی است.نهادهای عمومی و رگوالتور

 هامداری درسایجاد فرآیندهای رسمی بصورت چند  ازنیز امکان رگوالتوری  اشتراکی به همین صورت در سیستم دفاتر 

 خصوص نگهداری کد تکنیکی تا توسعه استاندارهای عمومی در این جهت ، وجود دارد.

ستوری و ق کد دتاثیر گذاری روی آن از هر دو طری رگوالتوری و اجازه خلق یک سیستم مجاز جدید که  عالوه بر این ،

 .امکان پذیر است تکنیکی را داشته باشند ،  نیز 

 

 

 

 و ارائه راهکار : جمع بندی

                                                 
1 New York State Department of Financial Services 



 

19 

 

با در نظر گرفتن رمز ارزها به عنوان نوع پولی جدید ، دولت ها امکان بهره مندی از مزایای این نوع از پول در جهت توسعه و 

ی و اقتصادی کشورشان را خواهند داشت. البته نکته ی قابل توجه در مورد رمز ارز ، شمشیر دولبه تقویت ساختار های مال

بودن آن است. ورود این پول به ساختار های مالی سنتی باعث وارد شدن ضربه های جبران ناپذیر به اقتصاد خواهد شد. در 

ستوری و تکنیکی باید تغییر کنند ، نحوه ی نظارت سنتی هستند . قوانین د ها 1رگ تکواقع حلقه ی مفقوده ی این چرخه ، 

ناکارآمد بواسطه ی منابع داده ای که تکنولوژی در اختیار دولت ها قرار داده است ، آنها را با حجم عظیمی از و کنترل های 

 اطالعات غیر قابل کنترل و در نتیجه خروجی های منفی رو به رو نموده است. 

تی ، لتر های سنجاد فیه بازارهای مالی سرعت و اختیارات نا محدود داده است ، دولت ها از طریق ایدر حالی که تکنولوژی ب

ی و یا الی و تجارم ازارهای کنترل بازار های مالی و تجاری را دارند که این امر یا منجر به فلج شدن اقتصاد و رکود در ب قصد 

یت نها در نهار دوی آهدر نتیجه تورم و فساد خواهد گردید ، که خروجی منجر به از دست دادن توان کنترل بازارهای مالی و 

 لطمه های جبران ناپذیر به اقتصاد کشور است.

به  کد های دستوری تبدیل بخشی ازو  در پایش و رصد بازار BIو  ، هوش مصنوعی استفاده از سیستم های خبره بابنابراین 

 رهامکان حرکت  رگوالتوری و حاکمیت بر بازارهای مالی ،د تکنولوژی در کد های تکنیکی و در مجموع کمک گرفتن از خو

 ود.بچه سریعتر همگام با تکنولوژی و استفاده از مزایای آن بدون وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر خواهد 

 

گسترش و  قصد یکدر انتها به بیان یک راهکار کلی جهت شکل دهی آینده می پردازیم. در صورتی که ایران در آینده نزد

 توسعه رمزارز و بهرمندی از مزایای آن را داشته باشد در حوزه های زیر نیاز به حرکت است :

 

 حوزه بازار مالی :

رل ها و یجاد کنتایا مجاز برای یک واحد پولی رسمی در کشور و  اشتراکی رمزارز بصورت دفتر اشتراکی  ایجاد یک -

 و تکنیکی در راستای کنترل کامل آن همانند ریال.چارچوب های الزم اعم از قوانین دستوری 

 اخت بانان.ای پردایجاد یک رمزارز بصورت دفتر اشتراکی توزیع شده یا مجاز برای یک واحد پولی خرد در کشور بر -

 ایجاد یک رمز ارز بصورت دفتر اشتراکی خصوصی برای زیرساخت بانکی کشور. -

د ر های محدوساختا از با قابلیت رگوالتوری آن از طریق ایجاد بعضیایجاد یک رمز ارز بصورت دفتر اشتراکی غیرمج -

 کننده در آن برای شرکت های فعال در حوزه های مالی ، بازار سرمایه و فین تک ها 

 ستوریدیکی و راه اندازی زیرساخت الزم در جهت کنترل تبادالت بین پول های موجود از طریق قوانین های تکن -

                                                 
1 Reg Tech 
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ارجی رمز خدر جهت کنترل تبادالت   BIیکی به کمک سیستم های خبره ، هوش مصنوعی و قوانین های تکنایجاد  -

 ارزها و حذف سیستم های سنتی امروزی.

 

 حوزه قانون گذاری:

پول  یف هایکایجاد محدودیت ها و جذابیت ها در جهت کنترل بازار های خارجی رمز ارز ، همانند بیمه کردن  -

صوص خفری در ، مالیات بر کیف پول های خارج از کشور ، قوانین حقوقی و کیرسمی ثبت شده در خارج از کشور 

 استفاده از کیف پول های غیر رسمی و ثبت نشده و ... .

لشویی ، بردای ، پوع کالهبررسی حوزه های جدید بازار مالی با ورود رمز ارز و اصالحات قانونی در جهت مبارزه با انوا -

 تقلب و تخلف های مالی.

 

 امنیتی و قضایی :حوزه 

خلف های ه با تامکان رصد بازار مالی کشور و استفاده از سیستم های هوش مصنوعی و خبره در جهت کشف و مقابل -

    نسان نترل اکمالی ، پولشویی ، سرقت و تمامی جرایم مربوط به حوزه ی پول مجازی با حداقل میزان دخالت و 

 در آن.

 ج از کشور و رمز ارزهای خارجی بدون دخالت انسانکنترل تبادالت مالی و ارزی با خار -
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