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 چکیده مدیریتی

 ونبود واسطه  یافته، یک دفترکل دیجیتالی است که بر اساس سه اصل دفترکل توزیع زنجیره بلوکی یا  چینالکب 

 .ستشده ا طراحیهای عمومی و خصوصی بالکچین به صورت ،غیرقابل تغییر بودن عملکرد ثبت شده گذشته

ن شبکه کنندگارکت، مشاخصوصیبرعکس، در یک شبکه بالکچین . اندناشناختهالً معموبالکچین عمومی مشترکان 

 .اد هستندشناخته شده و قابل اعتم

 یسک رای منجمد، کاهش داراییهشدن ها، نقدشوندهداده به اعضا دسترسی یکسان شفاف، هایداده به آنی دسترسی

  فرایندهای مالی ،اعتمادسازی برای اعضا،... از جمله مزایای بالکچین قلمداد میشود.

  هویت دیجیتالداده های بین فردی و سازمانی، تعریف  سیستم بایگانی و ثبت  

. از وشمند،..راردادهای هقایجاد  ،واقعی هایدارایی کردندیجیتالی امکانایجاد  ،کاربرد بالکچین در امور حاکمیتی

 جمله کاربردهای بالکچین محسوب می شود

 عیت ی به واقا زمانتنهبالکچین است. پتانسیل  تکنولوژی تأیید رسمی دولت و قانون از عوامل کلیدی موفقیت

 .و مقامات قانونی را کسب کند  دولت یهمیپیوندد که بتواند تأیید

  ژی تکنولو در حوزه خصوصینهادهای حاکمیتی میزان ورود بخش  رویکرددر ایران به دلیل مشخص نبودن

 داشته اند.یه را بری اولاین حال شرکتهای معتبری در این راه قدم ها بالکچین و رمزرها خیلی قابل رصد نیست با

 ارزها مورد  زتخراج رمظر استاکنون در ایران  از منظر نهادهای حاکمیتی و نظارتی کاربردهای بالکچین تنها از من

 ده است و با توجهغفول مانیها متوجه قرار گرفته است  و سایر کاربردهای  این تکنولوژی  از جمله رمز ارز کردن دارای

اکمیتی هادهای حیعی  نترین کاربردهای این تکنولوژی است بطور طببه اینکه حوزه استخراج رمز ارز از پرریسک

 رویکرد مثبتی از خود نشان نداده اند.

 : با توجه به پتانسیل های موجود در حوزه تکنولوژی بالکچین پیشنهاد میشود 

 یرد.ایی قرارگحاکمیت ذیربط موردشناسخصوصی توسط نهادهایایجادشده توسط بخشهاینهادها و پلتفرم .1

 فنی و مالی نمایند نهاد های حاکمیتی مرتبط اقدام به ایجاد زیرساخت های حقوقی، .2

 ع ورزند نی امتنارعنواهدولت و نهادهای حاکمیتی از هرگونه ورود به فعالیت تصدی گرایانه  در این حوزه تحت  .3
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 مقدمه 

یک دفترکل دیجیتالی است که بر اساس سه اصل دفترکل توزیع یافته، نبود واسطه و  زنجیره بلوکی یا چینالکب

. طراحی شده استعمومی و خصوصی  بالکچین های به صورت ،تغییر بودن عملکرد ثبت شده گذشته غیرقابل

 مختلف از جمله امنیت اطالعات، های تکنولوژی بالک چین دارای مزیت های فراوانی در حوزه

اکوسیستم  ازبالکچین  کاربرد موارد ایجاد نقدشوندگی در داراییها و تبادل  سریع  اطالعات و ... است .

در این گزارش سعی بر این است که ضمن اشاره به قابلیت و . را در بر دارد وسیعی طیف مالی های تا سرویس ارزرمز

در پایان  خطرات احتمالی و کاربردهای آن در حوزه های مختلف پرداخته شود وبه ظرفیت های تکنولوژی بالکچین، 

 رایه  شود.نیز ضمن بررسی رویکرد نهادهای حاکمیتی به موضوع بالکچین  پیشنهادهایی در این خصوص ا

 چینالکب و مفهوم تعریف.1

ترین بیان ممکن، در واقع یک دفترکل دیجیتالی است که بر اساس سه اصل  در ساده زنجیره بلوکی یا چینالکب

بالکچین یک  .طراحی شده است ،دفترکل توزیع یافته، نبود واسطه و غیرقابل تغییر بودن عملکرد ثبت شده گذشته

درنگ است که برای ثبت هرچیزی که میخواهیم آن را حفظ کنیم المعامالت از نوع برخط و بدفترکل ثبت اموال و 

هیچ شخصی در این شبکه  د.ات زنجیره تامین و ... بکار میرونظیر تراکنشهای مالی، قراردادهای تجاری، داراییها، اطالع

هر عضوی تنها میتواند  د.ببینیا بلوک را یات هر رکورد ئبر کل زنجیره بلوکی تسلط ندارد، هر عضو شبکه میتواند جز

رکورد مربوط به معامله خودش را ایجاد نماید، هر عضو کلید خصوصی دسترسی به رکوردهای مربوط به خود را در 

کرده  ها های مدیریت رکورد برای سیستمها  گزینهیکی از بهترین خواص بالکچین آن را تبدیل به  .دفترکل داراست

که  یایه ها برای ثبت اطالعات است؛ پایگاه داده اش، یکی از انواع پایگاه داده ف ظاهر پیچیدهالبرخبالکچین،  .است

 .وکار مورداستفاده قرار گیرد میتواند در یک شبکه کسب

بروزرسانی  د.میکنن یک کپی را نزد خود نگهداری (Node) ها ی گرهتماماز یک دفترکل در سطح شبکه ایجاد شده، 

ود از دفترکل را ی کپی خها یکی پس از دیگرگره   دی انتشاریابنده در طول شبکه است، بدین معنی کهدفترکل فرآین

بت ث و دفتر ن را بازرسی نمایدهرکسی میتواند آولی  ؛ کاری کنددسترا ثبت  هیچ کس نمیتواند  دفتر د.بروزرسانی میکنن

 این ،میسازد اه داده مطرحنوان چیزی بیش از یک پایگنوآوری حقیقی در بالکچین که آن را به ع ت.مورد وثوق همه اس

در پایگاه  .مال نمودف و اعوکاری مربوط به تراکنشها را میتوان درهم تنیده با خود تراکنش تعری ست که قواعد کسبا

بل تغییر بودن غیرقا .دم هستنهای مرسوم قواعد یا در سطح برنامه کاربردی یا در سطح کل پایگاه داده قابل تنظی داده

شد،  کچین ثبتر بالعملکرد ثبت شده در گذشته یک خاصیت بسیار مهم فناوری بالکچین است که هرگاه تراکنشی د

دو عضو شبکه که  این اصل است که باعث میشود .ح آن توسط هیچ شخصی وجود نداردالاصیا دیگر امکان حذف و 

 .هنددنجام ون اتکا به یک واسط، با همدیگر تبادل اهمدیگر را نمیشناسند و بهم اعتماد ندارند، بد
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 رطرف ب قابل چین بالکط توسوجود دارد،  ها در زمینه مدیریت داده و امنیت تراکنش اصلی  که  دغدغه در حال حاضر

و  اطالعات امی کهصحت و یکسان بودن اطالعات و اسناد به اشتراک گذاشته شده هنگ کردن است به عبارت دیگر

محفوظ  ضو اولعتوسط یک عضو برای عضوی دیگر به اشتراک گذاشته میشود؛ درواقع، نسخه اصلی نزد اسنادی 

کند،  می ارسالرف سواست و طرف اشتراک، یک کپی از آن را دریافت میکند ممکن است طرف دوم نیز آن را برای ط

، کدام ، بعد از مدت زمانیا نسخه اصلیها و ی با تغییرات هر یک از کپی حال .که در نتیجه کپی دومی نیز خلق میشود

استفاده  ین راستاارد در وجود دا محدودیت قابلیت اعتماد به طرف سوم مورد وثوقلذا نسخه صحیح و قابل اتکا است؟ 

ک طرف عنوان ی انک بهعنوان طرف سوم مورد وثوق، جزو الینفک فعالیتهای اقتصادی است. طرفین از ب از بانک به

  د:موارد زیر را تشخیص و تایید نماینتظار دارند که سوم مورد وثوق ا

  معتبر است و او همانست که ادعا میکند؛  (متقاضی انتقال)هویت فرستنده 

  فرستنده موجودی کافی را در بانک دارد تا عملیات انتقال صورت پذیرد؛ 

  گیرنده صحیح است و پول به دست او و نه کسی دیگری میرسد 

منیتی است دفاع رای شکبتنها دفتر ثبت تراکنشها در بانک بوده و بانک یک نقطه متمرکز  شرایط فوق الذکردر 

ز هم ایح و غلط صحعات اطال لذا هکرها با حمله سایبری میتوانند وضعیت را آشفته سازند و پس از حمله،  است 

چین کصلی بالاموریت ما لذا. های صحیح گذشته نیز تغییر یافته باشند غیرقابل تشخیص بوده، ممکن است داده

 رفع این مشکل است.

 و خصوصی عمومیهای چینبالک. 2

یک  ستند.تقسیم ه قابل بالکچین ها با توجه به ماموریتی که برای آنها تعریف میشود به بالکچین عمومی و خصوصی

 کچینبال در هرکسی که دهیدمی اجازه شما آیاتفاوت مهم میان بالک چین های عمومی و خصوصی این است که 

مد نظر  ورد تاییدورود افراد م اگر صرفا امکان .ورود هستند به قادر تایید مورد گانمشارکت کنند فقط یا وارد شود شما

  قرار گیرد آنگاه بالکچین خصوصی خواهد بود.

 :باشندعمومی دفاتر ثبت می توانند به دو معنا 

 .ها را بنویسددادهتواند هر کسی بدون اجازه از سوی یک مقام دیگر، می .1

 .ها را بخواندهرکسی بدون اجازه از سوی یک مقام دیگر می تواند داده .2

د د میتواناشــته باشهرکسی که کامپیوتر دو وجود دارد یک بالکچین عمومی است  کوین  بیت رمز ارزی مانند

ت ، مشارکصیخصوکچین برعکس، در یک شبکه بال .اند ناشناخته الوارد آن شــود. بنابراین مشترکان آن معمو

تحت  یهاشرکت هی ازکننده گان شبکه شناخته شده و قابل اعتماد هستند، برای مثال یک گروه صنعتی یا گرو

 پوشش هستند. 
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 اند. رکز کردهسته تمبهای خصوصی و  رداری، بیشــتر روی بالکچینالهبشرکتها، به دلیل خطرات امنیتی و ریسک ک

 شــده میشــوند.  ع بالکچینها فقط محــدود به چند طرف معتمــد و شناختهنواین 

 .مزایای تکنولوژی بالکچین3

لی کم مزایای هستند که در زیر نی دستیابی قابل موجود یهای تکنولوژ از استفاده با که دارد مزایایی بطور کلی بالکچین

 گیرند:تواند باشد  مورد اشاره قرار میآنها و هم برخی از مزایایی که مختص بازار سرمایه می 

 ریجلوگی سیستم شدن خهچند نس از تا میشود باعث دارند، خودرا دفترکل محلی نسخه اعضا تمامی که قابلیت این 

 .کند پیدا کاهش خطاها ریسک و هزینه و آید عمل به

  آن فیتظر شدن پر ریسک نبنابرای ندارد، وجود مرکزی مرجع نهاد از استفاده برای تقاضای انبوهی بالکچین، در 

 در را اطالعات سویه ود صورت به مرکزی، نهاد به نیاز بدون توانند می معامله طرفین. رسد می حداقل به نیز

 اردو که رکوردی هر. اشتد نخواهد هم وجود شکستی نقطه  مرکزی، مرجع نهاد نبود در. دهند قرار یکدیگر اختیار

 کاهش ریسک دستکاری نتیجه، در و بود خواهد تغییر قابل غیر بگیرد، قبول تایید مورد و شده بالکچین شبکه

 . مییابد

 ؛دهد تغییر را فترکلد نسخه های تمامی باید دهد، تغییر را بالکچین در شده ثبت داده های بخواهد کسی اگر 

 . میکند غیرممکن تقریبا را آن انجام که است همراه چالشهایی با اینکار

 از تا دهد می اجازه اربرانشک به و میکند فراهم را پیچیده تر قراردادهای هوشمند اجرای امکان شده توزیع دفترکل 

 .شوند مند بهره کامل صورت به قراردادها این مزایای

 چه هر ارتقای به تا کند یم ایجاد افراد در را باالیی انرژی و انگیزه بالکچین تکنولوژی با مرتبط های فعالیت 

 از است عبارت آن و رددا وجود نوآوریها از برخی توسعه مسیر در مشترک یک مانع. بپردازند سیستم این بیشتر

 برره نقش انحصاری، یطیشرا در و بگیرد عهده به اساسی را مسئولیتهای که اصلی، دهنده ارائه یک سر بر توافق

 گیریکار به اب که باشد این رهبر، انتخاب برای صنعت اعضای تمامی رسیدن توافق به راه تنها شاید. باشد داشته را

 .باشند سهیم نوآورانه راهکارهای مالکیت و توسعه در همگی بالکچین،

 بالکچین، به کارگیری با. میکند کاربران فراهم برای را زیادی عملیاتی مزایای شفاف، های ه داد به آنی دسترسی 

 .شود انجام ها داده روی کارهای اضافه که نیست نیازی دیگر

 در موجود اختالفات فصل حل و و گیریت مغایر تسویه، فرآیند با داده های معامالتی داده های سازی هماهنگ 

 .میشوند حذف ینبالکچ به بکارگیری با هستند که زائد کارهای همین از نمونه هایی تراکنش، طرفین بین

  هب تا تالش میکنند ارههمو کنند، ثابت خود تجاری مقابل طرف به را خود بتوانند شایستگی که این برای اعضا 

 ریسکهای سطح تیجهن در بگذارند؛ اشتراک مقابل به طرف با را خود اعتماد مورد ایه هداد انتخابی، صورت

 .میکند پیدا کاهش اعتباری
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  را شوند نمی گرفته ارک به معامالت در و هستند اغلب منجمد که بالکچین در شده ثبت داراییهای از دسته آن 

 رارق استفاده حیت موردصال دادن نشان یا وثیقه عنوان به که گرفت نظر در اطمینانی ارزش قابل منابع میتوان

 .میگیرند

 عمالا بازار بخشهای میتما در سریع خیلی بروزرسانی ها تمامی و دارند دسترسی یکسانی داده های به اعضا همه 

 زرسانیبرو که محض آن به .میگیرد انجام باالتری بازدهی با تراکنشها تسویه و فرآیند پردازش بنابراین میشود،

 دیگر دفر به دارایی یک تمالکی و میگیرد انجام آنی صورت تراکنش به تسویه بگیرد، قرار توافق مورد شبکه جدید

 متمرکز ویهتس مراکز و جارتیتاییدیه های پسات به نیازی تسویه، چرخه طی تا میشود باعث امر این. انتقال مییابد

 .(دمیگیرن انجام ثانیه چند یا دقیقه چند عرض در و شده کوتاه این عملیات نیز اوقات برخی )در باشیم نداشته

 رو نای از میکنند، دهاستفا یکسان داده پیامهای مجموعه یک از تجاری عملیات انجام برای شبکه اعضای تمامی 

 به ار زمانی تسویه ایتاخیره و اختالفها میدهد، کاهش را ها داده خطای بالکچین دامنه که کرد ادعا میتوان

 .سرعت میبخشد را کاربر به کاربر فرآیندهای و میرساند حداقل

 1کاربردها و موارد استفاده بالکچین.4

رش وب رخ هور و گستبا ظ میالدیاست که در اواخر سده گذشته  یبرای بسیاری، فناوری زنجیره بلوکی، یادآور انقالب

بلی و خص بدون شناخت قشمیدانند، چرا که این قابلیت را میسر میسازد که دو  ماشین اعتمادداد؛ برخی آن را یک 

از یک واسط  اقتصادی تتبادال امروزه، در بسیاری ازاین در حالی است که بدون اعتماد بهم، باهم تبادل داشته باشند. 

و  ازد تا خریدارانراهم میسفن را نظیر بانک برای انجام تراکنشها استفاده میشود، بالکچین این امکا ؛مورد اعتماد اعضاء

 .فروشندگان مستقیما، بدون نیاز به واسطه با یکدیگر تجارت کنند

 داده های بین فردی و سازمانی  به عنوان یک سیستم بایگانی و ثبتبالکچین -4-1 

و شناسایی داراییهای دیجیتالی است. این امر بدون در خطر افتادن حریم خصوصی و بالکچین ابزاری مهم برای ثبت 

بالکچین در مجموعه فناوریهای نوظهوری که بیشترین  .امنیت داراییهای دیجیتال و طرفهای درگیر انجام میگیرد

پایگاههای داده نسبت به که اطالعات  از مزایای این فناوری است. بندی شده است انتظارات از آنها میرود طبقه

سازی تراکنشها، موجب جلب اعتماد شهروندان و دستگاههای  ف توافقات یا قانون مقاوم هستند و با شفافالتغییرات خ

عرصه ) امن های نا ای را در محیط بالکچین محیط امن یکپارچه د.ی به تراکنشهای پایگاه داده میشوامنیتی و قضای

 نهادهای برای را جهانی داده منابع از استفاده قابلیت جدید، یهای تکنولوژ از قبیل این د.ایجاد میکن (خدمات عمومی

 انواع تمامی. میدهند انجام خودکار صورت به اعضا تمامی بین را گیری مغایرت فرآیند و میکنند فراهم مستقل

داده  .داد نمایش بالکچین در میتوان را آماری های داده و قراردادی تعهدات تا گرفته دارایی مالکیت از داده، رکوردهای

                                                           
1/do-blockchain-a-can-https://arzdigital.com/what  

https://arzdigital.com/what-can-a-blockchain-do/


 
 
 
 
 
 

6 
 

 تولید جدیدی داده های مجموعه امر، این درنتیجه کرد؛ وارد دفترکل در و رمزگذاری ،هش میتوان را مذکور های

 میتوان مالکیت های داده کردن وارد با مثال، عنوان به. هستند غنی تر کنونی داده به مجموعه های نسبت که میشوند

. برداشت میان از را سرپرستی قراردادهای در موجود مراتب سلسله و کرد ثبت را انتفاعی مالکیت از مختلفی سطوح

 پیاده سازی با. میشوند ثبت اعضا توسط محلی صورت به اطالعاتی، ارزشمند منابع عنوان به شده توزیع رکوردهای

 از تراکنشها و داراییها رکوردهای از نگهداری و پیگیری برای استفاده مورد کنونی سیستمهای از بسیاری بالکچین،

 با یا و دهیم قرار ارزیابی مورد را متمرکز داده های پایگاه که بود نخواهد نیازی همچنین. شد خواهند برداشته میان

 .2کنیم حاصل اطمینان داده ها بودن هماهنگ از اعضا، سایر به پیام ارسال

 دیجیتالهویت کاربرد بالکچین در تعریف -4-2

رتباطات جدید، ا الکیتمقرار گرفتن کلید های رمزنگاری شده در اختیار اشخاص باعث می شود با استفاده از حقوق 

لی را ت دیجیتاهوی رایدیجیتالی شکل گیرد.  این یک فرصت و شانس مناسب برای به وجود آوردن یک سیستم قوی ب

 واه جدید است، یک ر به معنی حق مالکیت سرمایه دیجیتال در دست داشتن کلید تبادالت خصوصی که د.مهیا می کن

د حبیش از  ذاشتنمطمئن برای احراز هویت در دنیای دیجیتال محسوب می شود که کاربران را از به اشتراک گ

 .اطالعات شخصی حساس و آسیب پذیر باز می دارد

 کاربرد بالکچین در امور حاکمیتی-4-3

ل آن داشتن حق بُعد او .اند ر دادهمورد توجه قرافناوریِ بالکچین از   همه ابعاد و یا نهادهای حاکمیتی  امروزه دولت ها

ها مشتاق هستند بدانند  دولت ؛بعد دومدر  .ستامالکیت کلید رمز نگاری  تصاحب، ابطال، گسترش، جابجایی در ازای 

مختلف  معامالت پروسه موضوع آنجاست که معموال آنهاچه کسانی می توانند عضو شبکه بالکچینی شوند و دلیل این 

ویب می یین و تصرا تع تپلتفرم مبادال)به عنوان مثال قانون گذاران بورس،  را تصویب، کنترل و تنظیم می کنند.

 .دانندآن را ب ز مراتبادر مورد پروتکل و پروسه فناوریِ بالکچین نیز مشتاق هستند تا جزئیات بیشتری   کنند.(

 برای ردگیری و ممیزیکاربرد بالکچین -4-4

بانک ها و موسسات بزرگی که روابط دیجیتالی اشخاص را از طریق اینترنت تحت کنترل دارند، موظف اند که با 

با وجود این که بانک ها د. فراد در برابر هکر ها محافظت کنناستفاده از سیستم متمرکز کامپیوتری از اطالعات حساب ا

دالر صرف امنیت این اطالعات می کنند، سیستم نیازمند امنیت بیشتر است و موسسات مالی مجبورند که در میلیارد ها 

این کار مبادرت بیشتر ورزند. از آنجا که هنوز موسسات مورد حمله هکر ها قرار می گیرند، گاهی اوقات اطالعات 

استفاده از ابزار هایی را پیشنهاد می کند که به  فناوری بالکچین در زمینه امنیتی،. محرمانه مشتری ها فاش می شود

                                                           
 17/5/97تاریخ  مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، گزارش نشست تخصصی بررسی ابعاد فناوری بالک چین 2
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اند را تهیه و همچنین محور هایی برای دسترسی به صورت خودکار لیست افرادی را که به اطالعات دسترسی داشته

 .اطالعات را تنظیم می کند. این ابزار می تواند در حفظ امنیت حساب ها نقش عمده ای ایفا کند

 برای قرارداد های هوشمند یک پلتفرمبه عنوان بالکچین -4-5

از  استفاده ه دنبالبنسخه قراردادهای هوشمند،  در واقع. می دهدروابط دیجیتالیِ امن و مطمئن شکل  بالکچین

ود این اتصال، مان می رست. گاطالعات و اسناد ذخیره شده در بالکچین ها جهت پشتیبانی از توافقات قانونیِ پیچیده ا

 .بر آیندهم انواع تراکنش های ویژه   قادر به خلق بالکچین هایی شوند که از پسِ

 زارهابا بالکچین ابزاری در خدمت-4-6

ی کنترل کدهای ی که براین معنمی توان به اوراق قرضه دیجیتالی اشاره کرد، به ادر مورد کاربرد بالکچین در بازارها 

ه صورت بی تواند دها ماین ک. نشان دهنده حقوق مالکیت، کدهایی با مشخصه دیجیتال منحصر به فرد در نظر بگیریم

ین تعیین می کل بالکچس پروتدیگری عرضه گردد. قواعد و قوانین داد و ستد این اسناد بر اسا نوع داراییسهام یا هر 

 .گردد

 به معنی معامله است و Trade حرف اول کلمه T رایج است T+3 اغلب در بازار خرید و فروش سهام، اصطالح

T+3  ( وجود 3) الکچین برای کاهش این عددراه هایی غیر از ب .یعنی یک معامله بعد از سه روز به سر انجام می رسد

اما با فناوری بالکچین معامله . دارد که معامالت بتوانند سریع تر انجام شوند. اما اغلب نا امن و با ریسک باال هستند

 .بر قرار می شود T+0 مورد نظر شکل می گیرد و معادله

  اطالعات برای انطباق قانونی خودکار استفاده از  بالکچین-4-7

کد ایجاد  ا به شکلونی رعالوه بر اینکه بالکچین یک مخزن قابل اعتماد برای اطالعات است، می تواند انطباق قان

ای دیجیتالی ت به کدهیِ دولیعنی بالک های مجاز موجود در بالکچین می توانند یک ترجمه ازتبدیل ادبیات قانون کند.

ه فناوری . به وسیلبخشید دبهبو را پولشویی ضد های سیاست اراییک توان می وسیله این مثال در امور بانکی به .باشد

کنش ها را مجاز نواع تراا ی ازبالکچین کارهای مختلفی می توان انجام داد، از جمله بر پایه قوانین دقیق می توان بعض

 .و یا بعضی ها را گزارش کرد

 کاربردهای بالکچین در توکنایز کردن داراییها-5

است و به دلیل  بالکچین کنولوژیداراییها و یا ایجاد رمز ارز بر روی داراییها یکی از کاربردهای اصلی  تسازی توکنی 

ین موضوع در ابخش به  ر اینداهمیتی که این کاربرد در نقدشونده شدن داراییها و تسهیل تبادالت تجاری ایجاد میکند 

 قالب محورهای ذیل بیشتر پرداخته می شود.

 



 
 
 
 
 
 

8 
 

  واقعی هایدارایی کردن دیجیتالی محور امکاناقتصادتوکن سوی هب حرکت -5-1

ا گرفتن وام ید سهام یخر ایامروزه با یک کلیک ساده میتوانیم برای خرید بلیت هواپیما یا لباس اقدام کنیم ولی بر

یادی زمدت  سابحسویه تمسکن، به زمان بیشتری احتیاج است. گاهی باید برای آماده شدن یک سری اسناد یا انجام 

آثار هنری  ک،ال، امطال انندانتقال داراییهایی مو  صورت آنی انجام نمیشوند صبر کنیم زیرا بسیاری از تراکنشها به

ت سر پشنی الوراحل طمتر است و گاهی خریداران و فروشندگان را مجبور میکند با تشر یفات اداری و  بسیار سخت

یا )دیجیتال  وزیع شدهتتر کل های دیجیتال و ارائه آنها در یک دف به توکن . با تبدیل شدن داراییهای فیزیکیبگذارند

و  ماند ماناداری در ازیهای ها از همه کاغذبا ، میتوان ارزش داراییهای حقیقی را شکوفا کرد. با این توکن(بالکچین

 رد.میتوان داراییها را در لحظه مبادله ک

 ارزش  تبادل سرعت محور افزایشتوکن اقتصاد سوی به حرکت-5-2

 د.رو هســتن های زیادی روبه ی و ناکارآمدیزی با تأخیر، پیچیدگرم بروندرون مرزی و  ای پرداختیامروزه فراینده

شــود. نمی صورت آنی انجام  پرداختها به هم اصلی تجارت جهانی به حساب میآید ولی هنوز کلید مسئله پرداخت، 

داراییهای واقعی را به یک سیستم  دیگر دارایی، در هر صورت اگر بتوان نوعفرقی نمیکند که موضوع پرداخت باشد یا 

ایم و هم خصوصیات آن دارایی را حفظ  ، هم آنها را در یک پلتفــرم امن دیجیتال نگهداری کردهادبالکچین انتقال د

ت که در آن تعهدات قراردادی مانند رهن، اجاره خودرو، بدهیهای رایندی اسیل به اوراق بهادار، فمیکنیم. فرایند تبد

گذاران  وند و جریانات نقدی آنها به عنوان واحدهای استاندارد به سرمایهآوری میش شخصی یا حسابهای دریافتی جمع

ترین  ترین و پراستفاده ایجحال، این فراینــد، تبدیل به ر به تا 1970از اوایل دهه  در تجربه جهانی  فروخته میشوند.

از آن هم یک قدم فراتر میرود. فرایند توکنیزاسیون به جای بازسازی  "توکنیزاسیون"فرایند مالی شده است ولی 

ازی داراییها، فرایندی س دیجیتالی د.را پولی میکن"حق استفاده"(،مانند فرایند تبدیل به اوراق بهادار)جریانات نقدینگی 

مربوط به یک دارایی تبدیل به یک توکن دیجیتال در بستر بالکچین میشود. در این فرایند  ت که در آن حقوقاس

ر بالکچین و نیز سهولت فافیت موجود دپلتفرم دیجیتال معامله میشود. شـک لکیت انتقال پیدا میکند و روی یحقوق ما

پول نقد را نداشتند، دسترسی و جذابیت ود داراییهایی که در گذشته قابلیت تبدیل به ها باعث میش ا توکنمعامله ب

 بســیاری از انواع داراییهای مالی در حال حاضر هم دیجیتال هستند؛ مانند زمانی که پول نقد به .بیشتری پیدا کنند

ها باعث میشوند بعضی داراییها با سرعت بیشتری در  ود ولی توکند روی صفحه نمایش نشان داده میشصورت عد

توکنها، مرزهای جغرافیایی برداشته میشــوند و تفاده از با اس. ال پیدا کنندتال انتقهای دیجی ها و پلتفرم بکهش

به وجود میآید. توکنیزاسیون میتواند برای داراییهای مسدود و درون مرزی  مرزی رای معامالت بینفرصتهای بیشتری ب

جدیدی  ای جدیدی را ایجاد کند و فرصتهایبازاره وندگی پایینی دارند،د یا داراییهایی که قابلیت نقدشکاربر شده و کم
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با کمک توکنیزاسیون  3.ای از افراد فراهم میکنند به وجود آورد که امکان مالکیت مشترک آن داراییها را برای مجموعه

 تمعامالخالف ی از هر ملک را به صاحب توکن منتقــل کرد. به این ترتیب، بردر این صنعت، میتوان مالکیت بخش

ک، با این روش میتوان دارایی را به بخشهای کوچکی تقسیم کرد و هر یک از این بخشها را جداگانه الی امسنت

ود و اگر ملک د، از مزایای دارایی مانند درآمد اجاره بهرمند میشی که یک یا چند توکن خریداری کنهر کس. فروخت

تفاده از مفهوم توکنیزاسیون، میتوان یک ملک که ش پول دریافت میکند. با اسا فیزیکی فروخته شد، به اندازه سهم

 .تبدیل کرد که به راحتی قابل خرید و فروش است ال ی با نقدشوندگی باالیقابلیت نقدشوندگی متوسطی دارد را به کا

 در  استقرار بالکچین و توکنی سازی اقتصاد موفقیت کلیدی عوامل-6

 یبی یکرد ترکرو خاذاتمحور بسیار ضروری است و به همین خاطر است  ئله امنیت برای موفقیت اقتصاد توکنمس

زادانه به آیتوانند ماربران . در این سناریو، کباید در دستور کار قرار گیرد "بالکچین عمومی دارای مجوز"یعنی 

تی از این قوی شوند. ارسنجشبکه ملحق شوند ولی برای اینکه معامله انجام دهند، باید اول مجوز بگیرند یا اعتب

طمئن و مهای  بکهشه به مرحله عبور کنند، مجوزی به آنها داده میشود تا وارد بالکچین شوند. این سیستم شبی

ی یت بیشترال امنهای عمومی را داشته و در عین ح خصوصی است؛ با این تفاوت که دسترسی و مزایای شبکه

امنیت،  پذیری، مقیاس ازمانی،ـت که قابلیتهای س، آن اسـنسبت به آنها دارد. هدف از ساخت این نوع بالکچین

ییها دارا آن ر بسترشود تا دهای عمومی اضافه  بکهان مدیریت هویت قدرتمند را به شاختارهای مجاز و امکس

 .د آزادانه ذخیره شوند و انتقال یابندبتوانن

 مانی به ور تنها زمح نصاد توکتأیید رسمی دولت و قانون یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت است. پتانسیل اقت

بازارهای انرژی را تغییر میدهند  توکنها  د.و مقامات قانونی را کسب کن ها  دولت یهواقعیت میپیوندد که بتواند تأیید

انتشار  این طریق و از های موجود چطور با بالکچین تغییر میکنندرو این مثال خوبی است که نشان میدهد بازا

گیری این  ال، فرایند اندازهبا این ح .تاثیرات کربن ناشی از تولیدات خود را به حداقل برسانندای  گازهای گلخانه

همان اندازه  لی هم بهبزار ماابر است. خرید این  کننده و هزینه انتشارها در کل زنجیره تأمین پیچیده، بسیار گیج

شکل بخورند؛ یان به می مشترذاران نهادی و حتگ دشوار است. این موانع باعث شده شرکتها با قانونگذاران، سرمایه

ست آسیب محیط زی د و بهشان را بهبود بخشن زیرا همه آنها از شــرکتها توقع دارند حاکمیت محیطی و اجتماعی

 نزنند

 طبیعتا مقاومت هم  انه با دیده شک نگاه می کنندنوآور به ابزارهایقانونــی و دولتها  به طور معمول نهادهای

ی و قانونی را دولت نهادهای وقتی از همان ابتدا. گرفتن موافقت و تأییدیه از آنها ضروری است ا این حالمیکنند ب

وند و بدین ترتیب سازی دارایی را متوجه ش در کارهای اقتصادی در نظر بگیریم، بهتر میتوانند مزایای دیجیتالی

                                                           
 آمریکا تخمین زده شده اســت. الرهزار میلیــارد د 217ت در جهان اخیرا حدود غالو مســت ارزش بازارامالک نقش توکنها درامالک 3
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دی هر زمان که کانالهای جدی. ن کمک میکندحل تبدیل میشوند و به پیشرفت آ ی از آن راهخودشان هم به بخش

تبدیل میشوند. این مسئله نیز  به ابزاری برای پولشویی البرای انجام فعالیتهای تجاری به وجود میآیند، معمو

 ب ایجاد نشدهمناس وانینتر است زیرا کنترلهای امنیتی و ق رایجها بخصوص در اولین روزهای شروع به کار پلتفرم 

اده بودن تبادل ارزش آنها را به ابزاری مانند حریم خصوصی، بازبودن و س رمزارز اتخیلی از خصوصیاند. همچنین، 

قانونی پول تبدیل میکند. هرچه این ابزارها بیشتر مورد استفاده و استقبال مردم قرار میگیرند،  برای انتقال غیر

ری وضع میشوند تا بتوان آنها را بدون نگرانی جهت کنترل جرائم مالی و جرائم مربوط به پولشویی آن، قوانین بیشت

 ت. انتقال پول در اختیار عموم گذاشو به عنوان روشی برای تبادل ارزش و 

چین و فرمهــای بالک کنندگان پلت فرصت بــرای تامین 2021اکنون تا سال  از همانتظار میرود 

ری در و فرصت چشمگیرت تر شودهای بالکچین پنج تا ده برابر بیش شبکه مالکان همچنین خدمات و 

و  ای دیجیتال جدیدداراییه زند واقتصاد توکن دیجیتال برای آن به وجود بیاید. صنایع تا آن زمان خودشان را از نو میسا

ود؛ ش یدی ایجادجد الامود بازارهای ثانویه و اولیه کآیند که باعث میشیی به وجود میهای جدیدی از داراطبقه

ی را تغییر دهد ای جهانهقتصادکل اانتظار میرود این تغییرات ش. نوسانات ممکن را دارند اقلنه کم حدبازارهایی که هزی

 .کنندگان کمی دارند را توانمند سازند محروم که تامین ای نیمهو بازاره

 مالی مین برای تأ یگزینی جاوردار میشوند. روشمحور هر روز بین مردم از محبوبیت بیشتری برخ داراییهای توکن

 رمایهسارکت با یا مش ها است و مزیتهایی نسبت به روشهای سنتی جذب سرمایه، مثل وام گرفتن از بانک پروژه

ش را به ا پروژه زمام م نیست کسیاپذیر دارد. این روش، زمان کمتری میبرد و در عین حال الز گذاران مخاطره

ای  هانویبازار ث دارد وتی تامین مالی جمعی را نشهای سنعرضه اولیه سکه محدودیت رو. دست فرد دیگری بسپارد

این نوع سک بودنجود پرریه با وگذارانشان میگذارند و این بازار ثانویه دقیقا همان دلیلی است ک در اختیار سرمایه

این شان را در  سضرند شانند، حاان رقم میزنها برایش رمایهای که این س عادهال ، افراد به امید نتایج فوقرمز ارزها

   .زمینه امتحان کنند

 یجاد روع به اور سوئد شاند. اخیرا کش  سرعت رشد کرده هایی هستند که به ارزهای دیجیتال یکی دیگر از حوزه

جیتال به عنوان کرده است. این نوع ارز دی( CBDC) شکل جدیدی از پول به نام ارز دیجیتال بانک مرکزی

د که به رار میدهفراد قاو راهکاری تحت حمایت دولت را در اختیار مکملی برای پرداختهای دیجیتال عمل میکند 

ا با پول التشان رز معامتند که هنودر سوئد، افراد کمی هس. گیر و قابل دسترسی است اندازه سکه و اسکناس همه

با این ند. هد د نمیای خویاری از بانکهای این کشور دیگر اسکناس به مشتریهقد انجــام دهند؛ تا جایی که بسن

ود سیاست دلیل نب و به وئد معتقدند که هنوز نمیشود جامعه مالی را صددرصد غیرنقدی کردحال، مقامات دولت س

ه زیادی نزیهس و سکه ی اسکناکه تولید، توزیع، کنترل و جایگزین کنند. همه میدانند پولی، این کار را توصیه نمی

 .ارددلب وجود و تق برداریالهردیابی نیستند و امکان که بر آن، این اَشکال فیزیکی پول قابل الودارد. ع
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 وری بالکچین در بخش خصوصی در ایران اهای مرتبط با گسترش فنفعالیت-8

در ایران به دلیل مشخص نبودن رویکرد نهادهای حاکمیتی میزان ورود بخش خصوصی در حوزه تکنولوژی بالکچین و 

که کاربرد های  است 4از اصلی ترین نهاد فعال در این حوزه بنیاد ققنوس رمزرها خیلی قابل رصد نیست با این حال یکی

تهاتر بدهی های دولت و  ،فروش امالک مازاد بانک ها،kycبالکچین را در حوزهایی مانند احراز هویت مشتریان 

و به دنبال اخذ  توکنایز کردن و ایجاد امکان تهاتر محصوالت و نهاده های کشاورزی را در دستور کار قرار داده است

  زهای الزم از نهادهای قانونی است.مجو

 نگاهی به استفاده از استفاده تکنولوژی بلک چین در ایران و رویکرد نهادهای نظارتی -9

در ایران از منظر نهادهای حاکمیتی و نظارتی کاربردهای بالکچین تنها از منظر استخراج رمز ارزها مورد توجه قرار 

کاربردهای این تکنولوژی از جمله رمز ارز کردن داراییها مغفول مانده است و با توجه به اینکه حوزه  گرفته است و سایر

استخراج رمز ارز از پرریسک ترین کاربردهای این تکنولوژی است بطور طبیعی  نهادهای حاکمیتی رویکرد مثبتی از 

با  5در مصوبه هیات وزیران  زمینه صادر شده است. تاکنون دو نوع ابالغیه از طرف دولت در این .خود نشان نداده اند

 محوریت استخراج رمز ارزها محور های زیر را مورد تاکید قرار داده است:

ز سوی ا)ریسک(  پذیریمسئولیت خطر شده( صرفاً با قبولهای پردازشی رمزنگاریاستفاده از رمزارزها )فرآورده .1

الت در مباد از آن ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفادهمتعامالن صورت می گیرد و مشمول حمایت و 

  .داخل کشور مجاز نیست

ن و تجارت نعت، معدارت صاستخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( با اخذ مجوز از وز .2

 .مجاز است

، برچسب اطالعات ناوریفارتباطات و  های نیرو وخانهسازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت .3

ات تجهیزات د و واردتولی انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای

 .فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها )ماینینگ( را تدوین و ابالغ نماید

وگاه جدید حداث نیریا ا ریافت انشعاب برق از شبکه سراسریتأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با د .4

ده مزنگاری شهای پردازشی رخارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده

یرو تعیین و نط وزارت ه توسرمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما ک

 .می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد اعالم

                                                           
4 /https://www.kuknos.org 
 در شدهرمزنگاری پردازشی هایفرآورده استخراج نامهآیین 139۸ مرداد ۶ جلسه در وزیران هیئت به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 5

 .کرد تصویب را کشور
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درصد  70یمت یرو با قنزارت تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه و  .5

مت متوسط یز با قیایع نمتوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می شود و تعرفه سوخت م

حاسبه و می گردد، الم مراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعریالی سوخت مایع صاد

 .اعمال خواهد شد

 .است مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها )ماینینگ( در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع .۶

  ۶حورهای ذیل استدر راستای مصوبه فوق الذکر دستورالعملی توسط وزارت صمت ابالغ شده است که دارای م

 نیست مجاز حقوقی شخص چند یا و حقیقی شخص چند نام به تأسیس جواز صدور 

 است مجاز مربوطه ضوابط رعایت با حقیقی  وحقوقی خارجی اشخاص جهت تأسیس جواز صدور 

 دارای بایست می و بوده صنعتی واحدهای استقرار ضوابط مشمول رمزارز کننده استخراج واحد استقرار مکان 

 30 و اصفهان شهر کیلومتری50 تهران، شهر کیلومتری 120 محدوده محدودیت و شامل باشد کاربری صنعتی

 نمیباشند استانها سایر مراکز کیلومتری

 وزارت و توسط  فویضت با و دستورالعمل چارچوب در اقتصادی ویژه و صنعتی تجاری آزاد مناطق در مجوز صدور

 .شد خواهد انجام منطقه مسئول سازمان

 اقدام چارچوب در توانندمی باشد گذشته انها فعالیت عدم از سال 3 حداقل که فعال غیر معدنی و صنعتی واحدهای 

  نمایند بهرهبرداری پروانه یا و تأسیس جواز دریافت به

 است ممنوع موجود ومعدنی صنعتی فعال تولیدی واحدهای محل در رمزارز استخراج. 

 سوی زابالغ شده ا  اتتجهیز واردات و برای تولید کیفیت استانداردهای و انرژی برچسب به مربو ضوابط رعایت 

 .است استاندارد الزامی مؤسسه

ورود  به بحث رمزارز ها  تقریبا مجرمانه تلقی  7در خصوص رمز ارزها ای  اطالعیهطی  در رویکرد  دیگر بانک مرکزی

 شده است که محور های ان طی اطالعیه ایی  با مفاد زیر منعکس شده است :

 انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طال و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است. -1

                                                           
  10/9005رمزارز شماره  برای استخراج بهره برداری پروانه و جوازتأسیس صدور دستورالعمل ۶
 :، 139۸ تیر 19مرکزی در  روابط عمومی بانکابالغیه  7

رداخت را ل رایج و تعیین ابزارهای پو اصالحات بعدی آن( که تولید و انتشار پو 1351با استناد به قانون پولی و بانکی کشور )مصوب سال 
یت و اجرای بنی بر رعانکی کشور مفعاالن حوزه پولی و با الزامات توسط  بر رعایت  در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک 

از  و استفاده ناشی از معرفی در خصوص رمزارزها و مخاطرات« شورای عالی مبارزه با پولشویی»سی امین جلسه  139۶.10.9خ مصوبه مور
 تاکید میکندرمزارزها، 
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ی زنجیره بلوک، از نظر این فناور بر مبتنی پرداخت و پولی شبکه اداره و ایجاد برای اشخاص فعالیت و تشکیل -2

بانک، غیرمجاز محسوب می شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و 

 اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می کنند را برای خود محفوظ می داند.

ای بلوک و کسب پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره هایشبکه اساس بر عالیتف از ناشی زیان و ضرر هرگونه -3

 )گان( و یا متعامالن آن است.پذیرندمتوجه ناشر)ین(، با آن، و کارهای مرتبط

 از پس و است بررسی حال در دولت اقتصادی کمیسیون در آن شرایط و روا جهان ارزهای رمز استخراج موضوع -4

 مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابالغ می شود. آن ضوابط الزم، تصمیمات اتخاذ

 بندی و پیشنهادهاجمع-10

رصتهای ف. گشایدعلی میفای به سوی توسعه اقتصاد دیجیتالی باز در مقابل اقتصاد متمرکز  فناوری بالکچین دریچه

طالعه پیرامون مدولتها  رها وآغاز شده و کشو ت در این زمینه تازهالبسیار بزرگی در پس این فناوری نهفته است و تحو

ا در یک رذیر خود پ ت آسیباین تکنولوژی به گروههای مختلف اجازه میدهد که اطالعا. اند این فناوری را آغاز کرده

وابق، از دارک و سمگهداری دولتها میتوانند برای تسهیل ن. دسترس، ذخیره کنند فضای امن، مداوم، ناشناخته و قابل

اوری هایی سایر فن هم مثل البته این صنعت منجمد اقتصاد نقدشونده گردد. یو داراییها کنندتکنولوژی استفاده  این

پیشنهاد  ین راستاارد. در جویی قرار گیهایی خواهد بود که باید به درستی شناسایی و مورد چارهجدید دارای آسیب

 میشود:

  رد.قرار گی ناساییشخصوصی توسط نهادهای حاکمیت ذیربط مورد نهادها و پلتفرم های ایجاد شده  توسط بخش 

 نهادهای حاکمیتی مرتبط اقدام به ایجاد زیرساخت های حقوقی ،فنی و مالی نمایند 

 ورزند  ی امتناعرعنوانهگرایانه در این حوزه تحت دولت و نهادهای حاکمیتی از هرگونه ورود به فعالیت تصدی 

       


