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 چکیده 

قرار استفاده مورد صی ایجاد و اهاي خ دیجیتالی هستند که توسط افراد یا گروه مبادلههاي مجازي، ابزارهاي  پولیا   ارز رمزینه
هاي  به عنوان پولشود، آنها  تنظیم نمی و محلی هاي ملی توسط دولت   ارزهاي رمزینهاکثر مقررات  که . از آنجاییگیرند می

 هاي سیاستو مرز هایی هستند که در خارج از محدوده  ابزارها و واسط ها در واقع شوند. این پول فته میدر نظر گرجایگزین 
  .گیرند میپولی دولت قرار 

 شناسایی و بگیرند نادیده را قوانین تا سازد می قادر را مردم که باشد می خاصی بسیار اقتصادي پدیده  استفاده از ارز رمزینه
 این اما دهند، می را پول این به دسترسی اجازه جهان کشورهاي از بسیاري اینکه وجود با.سازد می ناممکن تقریبا را کاربران
برخی . دارند تردید  آن به همچنان نسبت دیگر کشورهاي از بسیاري در و کرده برقرار دقیق موشکافی و نظارت تحت را امکان

 .اند کرده اعالم غیرقانونی را آن تجارت و مالکیت استفاده، که گیرند می به صورتی در نظر را پول این دیگر از کشورها ممنوعیت
ارز رمزینهاست. این مقاله با  با رابطه گذاري در به دنبال تعیین عوامل موثر بر مقررات مقاله این هدف، این گرفتن نظر در با

در این مقاله  بر  باشد.  گذاري می ین و مقرراتاستفاده از ابزار پرسشنامه به دنبال تعیین نمودن عوامل موثر بر چنین قوان
اي تهیه گردیده و با استفاده از نظر متخصصین و خبرگان شبکه  افزاري و اجتماعی پرسشنامه هاي کلیدي نرم اساس شاخص

 گذاري در این حوزه تعیین خواهد شد.  هاي مربوطه نوع ارتباط عوامل موثر با مقررات بانکی کشور و آزمون

 لیدي: ارزهاي رمزینه، بانکداري ، قوانین و مقررات. کلمات ک
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 مقدمه  .1
روند، بسیار پیچیده هستند. در عمل، اغلب  به کار می هاي فنی که براي پشتیبانی و امنیت ارز رمزینه کدهاي منبع و کنترل

ها، امنیت، و  م متعددي ارزششود. مفاهی در تغییرات بیت کوین (اولین ارز رمزینهشناخته شده) دیده می تغییرات ارز رمزینه
هاي  است که تمام معامالت و فعالیت کلی، در واقع دفتر ارز رمزینهچین یک  بالك کنند. را مدیریت می ارز رمزینهیکپارچگی 

چین به  کند. یک بالك اي از زمان مشخص می کند، اعتبار مالکیت تمام واحدهاي پول را در هر نقطه قبلی را ثبت و ذخیره می
 یابد. افزایش می تعداد این معامالت در طول زمانرا در بر دارد که  هاي ارز رمزینه ن ثبتی از تاریخ کل معامالت و تراکنشعنوا

 سرورهاي از اي شبکه ˚شوند  ذخیره می افزاري ارز رمزینه چین در هر نود یا گره از شبکه نرم هاي یکسان از بالك نسخه
 مستمر طور به که شود می اداره کاوان داده به معروف افراد از هایی گروه یا و رایانه در متخصص افراد توسط که غیرمتمرکز

 کنند. را ثبت و تأیید می ارز رمزینه معامالت

با در نظر  رمزینه هاياکثر ارزبا این حال کنند،  را تولید می اي واحدهاي جدید ارز رمزینه ها به صورت دوره کاوي اگر چه داده
کاوان به مرور زمان واحدهاي جدید کمتري در هر  است که دادهآن اند. این به معنی  طراحی شده دورگرفتن محدودیت ص

هاي معامله را براي کار  کاوان فقط هزینه در نهایت، دادهیابد که  این روند تا جایی ادامه میکنند.  چین دریافت می واحد بالك
 کنند.  خود دریافت می

نقدشوندگی باالیی د از طریق مبادالت نظیر به نظیر معامله شوند، به این معنی که نتوان می فقط رمزینه هايبسیاري از ارز
نقش مهمی در  مبادالت ارز رمزینه دشوار است. -هاي بدون پشتوانه پول -ها  ها نسبت به سایرپول گذاري آن و ارزش داشته

تواند نوسان  می مچنانند. با این حال، قیمت مبادالت ههاي سنتی دار ها نسبت به پول نقدشوندگی بازارها و تنظیم ارزش آن
 داشته باشد.زیادي 

هاي مجازي  باشد. پول گذاران و ناظران مالی می پتانسیل ایجاد شده براي تغییر سریع در صنعت مالی، چالشی براي قانون
هاي  از طریق مواردي همچون هزینه ها لپو این اند. نسبتاً نو هستند و در شرایط عدم وجود مقررات موثر پدید آمده اي پدیده

هایی را که پول  ریسک باید د؛ اماننمای بالقوه صنعت مالی کمک می سودآوريپایین معامالت و زمان کوتاه پردازش، به منافع و 
 . شوند را در نظر گرفت میمجازي با آن مواجه 

ها  دهد. این ریسک را در معرض ریسک قرار میهاي مختلف، سیستم مالی  هاي مجازي در تعدادي از حوزه طرح کلی پول
هاي فوري و  اي از نگرانی ها در زنجیره شوند. ریسک ها نمی تر هستند اما محدود به آن رمزنگاري شده جدي  باتوجه به نوع پول

لیاتی و کننده، فرار ما مبرم در خصوص یکپارچگی مالی (ضد پولشویی/ مبارزه با تأمین مالی تروریسم)، حمایت از مصرف
ها در خصوص ثبات مالی و یا پیامد سیاست پولی خیلی فوري  گیرند. نگرانی مقررات ناظر بر نقل و انتقال سرمایه قرار می

 نیز چین، مستقل از طرح کلی پول مجازي فناوري بالك بااليرشد  نیستند، اما به تحلیل و پایش بیشتري نیاز خواهند داشت.
دهد چرا که فناوري در یک سیستم بسته به کار خواهد رفت که توسط  ان کمتري افزایش میهاي سیاستی را به میز نگرانی

 شود.  موسسات مالی تحت مقررات مقام ناظر مدیریت می
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 . مبانی نظري2

، یک دارایی دیجیتال است که به عنوان یک وسیله مبادله با استفاده از رمزنگاري طراحی شده است تا معامالت را ارز رمزینه
 د. نباش هاي دیجیتال می اي از پول زیرمجموعه ارزهاي رمزینهو ایجاد واحدهاي پول بیشتر را کنترل کند.  ودهیمن نما

اي که انتقال اطالعات حساس را  بسیار پیچیده گذاريهاي کد هاي رمزگذاري و یا سیستم با استفاده از پروتکل ارز رمزینه
ها را بر اساس ریاضیات  این پروتکل دهندگان ارز رمزینه سازد. توسعه یمن مینماید، واحد مبادله خود را ا رمزگذاري می

تقریباً  ها پولاین کپی و یا جعل  طریقها از  نمایند که شکست دادن آن پیشرفته و اصول مهندسی کامپیوتر ایجاد می
هاي پولی را براي  معامالت و جریان کنند که با این امر ها هویت کاربران پول مجازي را مخفی می غیرممکن است. این پروتکل

 کند.  هاي خاص مشکل می اختصاص دادن به افراد یا گروه

هاي آگاهانه  گیري تصمیمنه بر اساس هاي مجازي  کند. عرضه و ارزش پول نیز با کنترل تمرکز زدایی معنی پیدا می ارز رمزینه
ها  هاي نظارتی آن اي که در کد هاي بسیار پیچیده و پروتکل هاي کاربران بانک هاي مرکزي و سایر مقامات نظارتی با فعالیت

را  باالیی توان محاسباتی توانستند که کاربرانی ˚کاوان  هاي داده خص، فعالیتمششود نه. به طور  ساخته شده است، کنترل می
رداخت شده توسط دیگر هاي معامله پ جدید ایجاد شده و در مقابل، هزینه ینهدریافت واحدهاي رمز و براي ثبت معامالت

هاي  توانند پول می رمزینههاي که ارز این نکته الزم به ذکر استبراي ثبات ارز و عملکرد صحیح حیاتی باشند.   -کاربران 
خاص معامله شوند، به این معنی که هر یک نرخ ارز متغیري با ارزهاي اصلی جهان (مانند  برخطبدون پشتوانه در بازارهاي 

پذیر  تا حدودي نسبت به هک شدن آسیب وند انگلیس، یورو اروپایی و ین ژاپن) دارند. مبادالت ارز رمزینهدالر آمریکا، پ
 باشند. ترین فضا براي سرقت دیجیتال می هستند و نیز شایع

شوند که براي  مند می ها ، از مزایایی بهره و امنیت داده خود، با توجه به استقالل سیاسی ارزهاي رمزینه اربرانک
کنند، وجود ندارد. به  ها حمایت می کنندگان پول بدون پشتوانه مانند دالر آمریکا و سیستم هاي مالی که از این پول استفاده

تواند یک حساب بانکی را که در قلمرو خود قرار دارد، بلوکه کرده یا ضبط نماید  یا حتی  عنوان مثال، یک دولت به راحتی می
از سوي  ممکن نیست. روند یا دارنده اقامت قانونی باشد، در حالی که این امر با ارز رمزینهحتی اگر یک شه -آن را بگیرد 

هاي بدون پشتوانه  ها مانند ریسک نقدینگی و نوسانات ارزش، که بر بسیاري از پول اي از ریسک با مجموعه دیگر، ارز رمزینه
راي تسهیل معامالت تجاري خاکستري و سیاه و سفید استفاده تاثیر نمی گذارد، همراه است. عالوه بر این، ارز رمزینهاغلب ب

را  بینند. در حالی که برخی ارز رمزینه اعتمادي یا خصومت می می شود، بنابراین بسیاري از کشورها آن را با بی
بازي مناسب  تهسفبراي ها را جز  کنند، تعداد کمی از متخصصین مالی، آن هاي سودآور بالقوه جایگزین تلقی می گذاري سرمایه

 دانند. می

هاي غیرمتمرکز، هیچ نهاد مرکزي (به عنوان مثال، یک بانک مرکزي) وجود ندارد که سیستم را مدیریت نماید و یا  در سیستم
شود که عملکرد سیستم را راهبري و  هاي داخلی جایگزین می را صادر نماید. نهاد مرکزي با چارچوبی از پروتکل ارزهاي رمزینه

سازد. از آنجایی که  پذیر می گیرد، امکان هایی را که توسط اعضاي همان سیستم صورت می نماید و تأیید تراکنش ینظارت م
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 ها کاوان) براي اجراي وظیفه پردازش پرداخت گیرند، به اعضا (داده ها از طریق سیستم  صورت می ها و تراکنش پرداخت
اوالً ارزهاي گیرد:  . این رویکرد در راستاي خدمت به دو هدف قرار میشود کاوي) در قالب پول جدید پاداش داده می (داده

نماید. بر  را فراهم می ارز رمزینهامکان عملکرد غیرمتمرکز طرح  ثانیاً به تازگی ضرب شده را به سیستم معرفی کرده و رمزینه
ممکن است مجوز صدور تعداد  نشان دهنده بدهی به کسی نیست. این سیستم ارزهاي رمزینهخالف پول بدون پشتوانه، 

ها (از جمله بیت کوین)، محدودیت در  محدود و یا نامحدودي از واحدهاي پول را بدهد. در حال حاضر در بیشتر این سیستم
هایی  هاي جدیدي که چنین محدودیت تواند صادر شود وجود دارد. با این حال، سیستم تعداد واحدهاي پولی که در نهایت می

هاي رمزنگاري شده به  هستند، در حالی که تراکنش» شبه ناشناس« ارزهاي رمزینهاکثر  .باشند ر حال ظهور میرا ندارند، د
شوند که بدین معنی است که ردیابی  خود شناخته میارز رمزینه هاي  شوند، اما کاربران تنها با نشانی طور عمومی ثبت می

هاي پول رمزنگاري شده، نسبت به پول  باشد. بدین ترتیب، تراکنش یر نمیپذ هویت کاربران در دنیاي واقعی از این طریق امکان
 باشند. تر می هاي دیگر پرداخت برخط یا اینترنتی ناشناخته تر هستند اما از فرم نقد شفاف

پشتوانه  هاي بدون پشتوانه موجود، به کشند. ارزش پول هاي بدون پشتوانه را به چالش می مفهوم استاندارد پول ارزهاي رمزینه
باشد  هاي مجازي صادر شده مرکزي، اعتبار صادر کننده خصوصی می شود. پشتوانه پول اعتبار بانک مرکزي و دولت تعیین می

در حالی که ارزش وجوه خصوصی صادر شده در طول زمان با اعتبار و ذخایر کاال و خدمات صادر کننده خصوصی تعیین 
ها تنها از انتظارات افرادي نشئت  اي از هیچ منبعی ندارد. ارزش این پول ، هیچ پشتوانهارزهاي رمزینهشود. در مقابل، ارزش  می
 نمایند. گیرد که از آن استفاده و آن را ارزشگذاري می می

تواند  سازي پول دیجیتال می گردد. پیاده پولی می هاي سیاست براي ها گزینه از وسیعی طیف گسترش ارزهاي رمزینه باعث
گیري ابزارهاي جدید سیاست پولی را فراهم نماید. در صورتی که پول دیجیتال به طور کامل جایگزین وجه نقد امکان به کار

توانند امنیت  هاي بهره به زیر مرز صفر کاهش یابد. ارزهاي رمزینه می تواند باعث شود که نرخ فیزیکی گردد، این امر می
هاي بخش خصوصی و موسسات مالی غیر بانکی امکان  راي افراد، شرکتبیشتري در سیستم مالی ایجاد نماید. پول دیجیتال ب

گیري تمرکز  نماید که این امر به طور چشم هاي بانکی) را فراهم می تسویه مستقیم به پول بانک مرکزي (به جاي سپرده
بزرگ را به نوبت  هاي دهد. این امر اهمیت سیستمیک بانک هاي پرداخت را کاهش می نقدینگی و ریسک اعتباري در سیستم

هاي بانکی، جهش و انتقال از  کاهش خواهد داد. عالوه بر این، با فراهم نمودن یک جایگزین واقعاً بدون ریسک براي سپرده
ها را کاهش داده و منشأ ریسک اخالقی را از  هاي دولتی روي سپرده نامه هاي بانکی به پول دیجیتال نیاز براي ضمانت سپرده

 نماید. میسیستم مالی حذف 
اي ارائه  هاي پرداخت را تشویق نماید. چارچوب مقرراتی، به طور قابل مالحظه تواند رقابت و نوآوري در سیستم ارز رمزینه می

هاي موجود رقابت را ایجاد  ها را تسهیل نموده و براي بانک هاي پرداخت براي وارد شوندگان جدید به بخش پرداخت حساب
هاي  هایشان از طریق بانک ها و موسسات غیر بانکی کوچکتر براي انجام پرداخت نین نیاز اکثر بانکنماید. پول مجازي همچ می

هاي تراکنش در سطحی هستند که رقباي کوچکتر خود را در  هایی که قادر به تنظیم هزینه دهد (بانک بزرگتر را کاهش می
 دهی قرار دهند.)  موقعیت ضعف و زیان
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رداختن به پیامدهاي امور مالی جایگزین براي ایجاد و توزیع پول کمک نماید. موسسات غیربانکی تواند در پ ارز رمزینه می
اند. این  دهی کل را در دست گرفته ها هستند و سهم بیشتري از وام دهندگان نظیر به نظیر، در حال رقابت با بانک همچون وام

هاي جدیدي (پول  نماید، سپرده که یک بانک وامی را ایجاد می امر پیامدهایی براي خلق و توزیع پول به همراه دارد. زمانی
نماید، به سادگی  دهنده نظیر به نظیر وامی را ایجاد می نماید. اما زمانی که یک شرکت وام گیرنده ایجاد می جدید) را براي وام

شود. با صدور  دیدي ایجاد و خلق نمینماید و هیچ پول ج گیرنده منتقل می اندازکننده به وام هاي موجود قبلی را از پس سپرده
هاي ایجاد کننده پول و سقوط متعاقب آن در  دهی از بانک تواند هرگونه انتقال در وام فعاالنه پول دیجیتال، بانک مرکزي می

 خلق پول را جبران نماید.
 

 . پیشینه تحقیق3

و قانونگذاران قابل شناسایی نیستند. البته مفهوم  ارزهاي رمزینه به مراکز رمز نگاري وابسته هستند که توسط مقامات نظارتی
ارائه شده است. البته تا  1گردد. پول رمزنگاري شده براي براي اولین بار توسط وي داي برمی 1988آنها جدید نبوده و به زمان 

 که ساتوشی کدنویس ژاپنی بیت کوین را ایجاد نموده بود به صورت گسترده فراگیر نشده بود.  2009سال 

بیت « 3، یک سیستم الکترونیک نقدي ناشناس، منتشر نمود. اندکی بعد، نیک زابو2مانی شرحی از بی ، وي داي1998در سال 

کند. بیت گلد یک سیستم پول  هاي رمزنگاري شده دیگر از آن تبعیت می کوین و پول را ایجاد کرد که مانند بیت» گلد
ها را که به لحاظ رمزنگاري کنار هم قرار داده و منتشر  حل شواهد و مدارکی از راه کهالکترونیکی است که نیاز به کاربرانی دارد 

توسط هال فینی در  4قابل استفاده مجدد الگوریتم اثبات کاراند تکمیل نمایند. کمی بعد، یک سیستم پولی بر اساس یک  شده
 ادامه کار داي و زابو ایجاد شد. 

اي با نام مستعار ساتوشی ناکاماتو ایجاد  دهنده توسط توسعه 2009رمتمرکز ، در سال کوین، اولین پول رمزنگاري شده غی بیت

استفاده  6الگوریتم اثبات کار، یک کارکرد ترکیبی رمزگذاري، به عنوان طرح کلی  5کوین از الگوریتم ترکیبی امنیتی شد. بیت

 نمود. 

غیرمتمرکز که سانسور اینترنتی را بسیار دشوار  DNSبه عنوان تالشی در تشکیل یک  7کوین ، نیم2011در آوریل سال 
کوین، اولین پول رمزنگاري شده  منتشر شد. الیت  8الیت کوین،  2011نماید، به وجود آمد. کمی پس از آن، در اکتبر سال  می

1 Wei Dai 
2 b-money 
3 Nick Szabo 
4 reusable proof of work 
5 SHA (Secure Hash Algorithm)  

                                                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
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ده قابل بود. یک پول رمزنگاري ش  SHA-2به عنوان کارکرد ترکیبی خود به جاي  9کد (اسکریپت)موفق به استفاده از 
کرد.  استفاده می 11الگوریتم اثبات سهامیا  الگوریتم اثبات کاربود که اولین پولی بود که از یک  10کوین مالحظه دیگر، پیر

نوآوري  سطح اند، چرا که ها موفق عمل کرده اند اما تنها تعداد کمی از آن ایجاد شدهنیز هاي رمزنگاري شده بسیار دیگري  پول
 است.  بوده پایین فنی آنها

تکنولوژي پول اینترنتی بر مبناي فراهم نمودن تمامی این موضوع تا حدودي به مباحث پول اینترنتی نیز شبیه است. 
دهد،  می راهاي باارزش در نهادهاي خصوصی  هایی که به کاربران امکان اجرا و کنترل حقوق مالکیت فردي براي دارایی واسط

هاي امن و در زمان واقعی، با استفاده از واحدهاي پولی  سازد که تراکنش ران را قادر میگذاري شده است. این سیستم کارب پایه
اندازي یک حساب پول اینترنتی الزم نیست.  اي براي باز کردن یا راه اینترنتی انجام شوند. هیچ حساب بانکی یا کارت اعتباري

پذیرند. انتقال پول اینترنتی خدمات مالی  ل اینترنتی را میها و خدمات برخط پرداخت با پو مورد از فروشگاه صد هزاربیش از 
هاي صدور برخط  هاي تجاري مبتنی بر اینترنت، خدمات تجاري و سیستم ، پلتفرمنظیر به نظیرهاي پرداخت  برخط، راه حل

 نماید. صورتحساب را نیز ارائه می

دهند اما امکان  هاي فیزیکی را نشان می مشابه پول هاي فیزیکی (همچون اسکناس و سکوك)، که خواصی پول دیجیتال از پول
توانند براي خرید  ها همچون پول سنتی می کند، متمایز است. این پول هاي آنی و انتقال مالکیت بدون مرز را فراهم می تراکنش

شبکه اجتماعی  یا آنالینتوانند به اجتماعات مشخصی همچون استفاده در یک بازي  کاالها و خدمات به کار روند اما می
 هاي دیجیتال هستند. هاي رمزنگاري شده، هر دو از انواع پول هاي مجازي و پول محدود شوند. پول

کوین بسیاري از  به علت عدم وجود مقررات کافی در زمینه ارز رمزینه تخلفات متعددي وجود دارد. با گسترش فعالیت بیت
کوین ها و یا ارزهاي دیجیتال  ورهایی در جهان به طور کلی استفاده از بیتمعامالت غیرقانونی از این طریق انجام می شود. کش

را غیرقانونی اعالم نموده اند. به عنوان مثال کشور بولیوي استفاده از ارزهاي دیجیتالی را ممنوع شمرده است. کشور چین با 
ها اعالم  هایی را براي استفاده از آن حدودیتم 2014ها برقرار نکرده بود از سال  ممنوعیتی براي آن 2013وجود آنکه تا سال 

هاي خاصی را در استفاده از ارزهاي دیجیتال در نظر  نموده است. به دنبال آن کشورهایی مانند سوئد و هند نیز محدودیت
یند. کانادا نیز نما اند. برخالف این کشورها ایاالت متحده از مبادالت و نقل و انتقال ارزهاي دیجیتال مالیات در یافت می گرفته

بر ارزهاي دیجیتال مالیات دریافت نموده و قوانین پولشویی بر ضد ارزهاي دیجیتال ندارد. در بسیاري دیگر از کشورهاي 
اروپایی بر روي نقل و انتقاالت ارزهاي دیجیتال مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود. نقل و انتقال ارزهاي دیجیتال در چین 

هاي داخلی براي انجام چنین عملیاتی محدودیت قائل شده است. کشور هند نیز  انک مرکزي چین از بانکقانونی بوده ولی ب
شبیه چین عمل شده و مقرراتی شبیه به آنچه در کشور هند برقرار است در نظر گرفته شده است. ژاپن هیچ قوانین و مقرراتی 

کوین به عنوان یک پول  رز شناخته نمی شود.  در کشور آلمان بیتهاي رمزنگاري شده نداشته و به عنوان یک ا را در مورد پول

9   scrypt 
10 Peercoin 

proof of stake11- گیري از ایجاد یتمی است که به عنوان معادل الگوریتم اثبات کار توسعه پیدا کرده و هدفش ضمن حفظ اجماع جلوالگور
 است. هاي تقلبی تراکنش

                                                 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peercoin
https://en.wikipedia.org/wiki/Peercoin
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کوین در آلمان به لحاظ قانونی بسیار ضعیف است. اجازه فعالیت در آفریقا به  الکترونیکی پذیرفته شده است ولی وضعیت بیت
با این حال محبوبیت آن در  عنوان پول دیجیتال فراهم شده است و هیچ نوع قانون و مقرراتی در این زمینه وجود ندارد ولی

 حال افزایش است. 
 

 ارزهاي رمزینه و سیاستی مقرراتیي ها چالش. 4

ها، کاالها و  هاي پول هاي مجازي ویژگی نمایند. پول هاي مجازي یک چالش مفهومی را براي مقامات ناظر ایجاد می پول
-ها  اغلب پیامدهایی براي رفتار مقام نظارتی و قانونی آننمایند.  ها را ترکیب می بندي آن هاي پرداخت و طبقه خدمات، سیستم

هاي رمزنگاري  پول خواهد داشت. -گذاري نمایند ها قانون ها باید براي آن  یک از آژانس به طور مشخص در تعیین این که کدام
 ها مطابقت ندارد. گنجد و با آن هاي مقرراتی سنتی نمی شده به سادگی در مدل

 باشند. ارزهاي رمزینه مقررات ضد پولشویی/ مبارزه با تأمین مالی تروریسم اي رمزینه باید همراه بامقررات گذاري ارزه
توانند براي پنهان کردن منشأ غیرقانونی و یا مقصد تحریم شده وجوه به کار روند و در نتیجه پولشویی، تأمین مالی  می

وجود در به کارگیري مقررات ضد پولشویی/ مبارزه با تأمین مالی هاي م ها را تجهیز نمایند. چالش تروریسم و فرار از تحریم
هاي  هاي مجازي (براي مثال، مبادالت پول عملیات در پولشامل دو جنبه می باشد. از یک طرف هاي مجازي  تروریسم در پول
یی و مبارزه با تأمین مالی بایست در حوزه نظام ضد پولشو ها با پول مجازي) می هاي بدون پشتوانه و تراکنش مجازي براي پول

 .بایست تعهدات مربوطه را به عهده گیرد چه کسی میو از طرف دیگر،  تروریسم قرار گیرند

داشته باشد.   مبادالت و مدیریت جریان سرمایه بر  کنترلاي باشد که  هاي رمزینه باید باید به گونه گذاري در پول مقررات
توانند براي  ها می پولاین اي مورد استفاده قرار گیرند.  هاي مبادالتی و سرمایه کنترل توانند براي دور زدن می ارزهاي رمزینه

زنند. از  میهاي پرداخت سنتی را دور  مرزي با پول بدون پشتوانه صورت بگیرند در حالی که سیستم انجام موثر معامالت برون
ها اغلب شفاف نیست، پتانسیل الزم براي طرح کلی پول  هاي کنترل ارزي ملی در این سیستم آنجایی که قابلیت کاربرد نظام

 گردد. مجازي به منظور ایجاد امکانی براي فرار از کنترل سرمایه فراهم می

در حال حاضر  توجه وافر داشته باشد. ارزهاي رمزینه سیاست پولیگذاري در ارزهاي رمزینه بر تاثیرات آن بر  مقررات
توانند  هاي پولی ندارند اما در صورتی که در سطح گسترده به کار گرفته شوند، می استاي براي سی پیامدهاي قابل مالحظه

 کاهش به تواند می ˚هاي رمزنگاري شده  مشخصاً بسیاري از پول -هاي مجازي هایی را به بار آورند.عرضه نسبتاً ثابت پول نگرانی
 . افتاد اتفاق طال پولی پایه نظام براي که همانگونه شود منجر ها قیمت ساختاري

تمرکز اصلی بحث عمومی کنندگان، لزوم خاصی براي برقراري قوانین و مقررات براي ارزهاي رمزینه وجود دارد.  از منظر مصرف
هاي پرداخت سنتی قابلیت حمایت از مصرف  ، حمایت از مصرف کنندگان است. سیستمرمزنگاري شدهدر رابطه با مقررات پول 

هاي مصرف کنندگان و توسعه  پتانسیل افزایش انتخاب رمزنگاري شدههاي  مختلف ریسک را دارند. پول کنندگان در برابر انواع
هاي مقرراتی هستند و  هاي مجازي مقید به محدودیت جدید را دارند. با این حال، از آنجایی که پول  گذاري فناوري و سرمایه
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هاي  ، بسیاري از این حمایترمزنگاري شدهختاري اکوسیستم پول هاي سا همانطور که جلوتر بحث خواهد شد، با توجه به جنبه
هایی  ممکن است مصرف کنندگان در معرض ریسکوجود ندارد.  رمزنگاري شدهمصرف کنندگان در حال حاضر در زمینه پول 

  همانند موارد زیر، قرار گیرند:

خطاي کاربر، و یا یک شکست تکنولوژیکی در کیف  تواند از طریق یک شکاف امنیتی، می ارز رمزینه. مفقود شدن یا سرقت: 1
 در صورت فقدان به طور معمول نمی تواند بازیابی شود. ارز رمزینهمفقود شود. از بین رفته یا پول یا تبادل مجازي 

را  ز رمزینهارتواند  برداري غیرمجاز: عموماً هر کسی با در اختیار داشتن اعتبارنامه مالکیت مربوطه می .کالهبرداري یا بهره2
 برداري غیرمجاز برگشت پذیر نیست. ، حتی در صورت وجود کالهبرداري یا بهرهارز رمزینهخرج کند. معامالت در اکثر 

به ، مبادله، و یا پردازندهرمزنگاري شدهها: در صورتی که به موجب یک خطا در یک کیف پول  . خطاي پردازش تراکنش3
و  ها قابل اصالح نبودهخطاقسم پذیر نیست، این  تراکنش برگشتاین هاي رایج   ، در اکثر پولسمت نادرستی هدایت شود

 مصرف کننده هیچ منبع و مدرکی در مقابل کیف پول، مبادله و یا پردازنده ندارد.

ها را  ناي براي دارندگان حساب وجود ندارد که زیان وارد شده به آ یک کیف پول و یا مبادله: هیچ مکانیزم بیمه از بین رفتن. 4
 ها جبران کند.  اپراتور، مبادله یا کیف پول مجازي و یا غیر قابل دسترس شدن حساب از بین رفتندر صورت 

رابطه با  هاي خدمات در ها و اپراتورهاي مبادله هیچ تعهدي نسبت به افشاي هزینه . افشاي نامناسب و ناکافی: کیف پول5
هاي دیگر اشاره  قابل کنترل اکوسیستم پول مجازي و یا هر یک از ریسک هاي پول مجازي، نوسانات و ماهیت غیر تراکنش

 کند. کنندگان ارائه نمی شده در این متن، براي مصرف

 گذاري در ارز رمزینه . چارچوب پیشنهادي مقررات5

که یک تنظیم  هاي سرمایه گذاران، اهدافی را مسائل مطرح شده در ارزهاي رمزینه با توجه به مسائلی همچون امنیت، ریسک
 باشد.  خواهد در یک فضاي مجازي دنبال نماید می کننده یا رگوالتور می

افزاري ارزهاي رمزینه براي تعیین قوانین و مقررات در شبکه باید مقرراتی درنظر گرفته شود که کل  با توجه به شرایط نرم
تواند بر ریسک کاربر و  هاي ارزهاي رمزینه که می اخصباشد. ش شبکه را محدود نماید و بیشتر به قوانین نرم افزاري مرتبط می

  گذار تاثیر داشته باشد به دو بخش کلی قابل تقسیم است: سرمایه
 کنند.  اي ایجاد می افزاري که ارز رمزینه و ارتباط شبکه متغیرهاي نرم .1

 آورد.  متغیرهاي اجتماعی که نرم افزار را توسعه و قابلیت اجرا را براي آن فراهم می .2

 متغیرهاي نرم افزاري

کند. نرم افزار مربوط  متغیرهاي نرم افزاري با ایجاد رمزها و به مکانیزم رمزنگاري مرتبط بوده و پیامدهاي مشخصی را دنبال می
 دهد.  به ارز رمزینه بسیاري از ویژگی هاي کلیدي ارز رمزینه را تحت تاثیر قرار می
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ها و یا ارزیابی مقادیر ارزهاي رمزینه موجود و  رگیرند که کمبود و اعتبارسنجی تراکنشهایی را در ب این نرم افزارها باید ویژگی
هاي  یا جدید را مد نظر قرار دهد. توزیع این ارزها و مجوزهاي مالکیتی آن نیز در رده بعدي باید مورد توجه قرار گیرد. ویژگی

  قسیم بندي شود:تواند در چهار معیار زیر ت با اهمیت براي این نرم افزارها می
 

 کمیابی.1

جدید در   نرم افزار اصلی الگوریتم اثبات کار ارز رمزینه مشخص کننده عرضه کل پول رمزنگاري شده است. میزان ارز رمزینه
ییر شوند که کمیابی ارز رمزینه را تغ افزارها با انبوهی از یک و صفرها در نظر گرفته می افزار ثابت است. نرم اقتصاد تقریبا در نرم

تغییر ایجاد نمود. با پذیرش کدهاي   توان به آسانی در میزان عرضه ارز رمزینه دهند. بنابراین، با تغییر در کدهاي نرم افزارها می
 توان ایجاد نمود.  را می  هاي متصل اینترنتی در شبکه ها ارز رمزینه افزاري جدید در جفت نرم

 

 اجماع .2

کننده به  یست کلیه قوانین سیاستی و قواعد و مقررات را رعایت کنند. قواعد سیاستی تنظیمبا افزارهاي ارز رمزینه می تمام نرم
افزاري گزینه مورد نظر را انتخاب کند.  هاي مختلف نرم تواند از میان گزینه کند چگونه یک فرد می شکلی است که مشخص می

باقی بمانند تا مشارکت افراد را به رسمیت شناخته باشند. این افزارها هستند که باید بدون تغییر  هایی از نرم قواعد اجماع جنبه
کوین)، قواعد انجام معامالت باشند.  هاي بیت قواعد می توانند شامل قواعد رمزنگاري، تعیین متغیرهاي بنیادي (عرضه کل سکه

ها باید فرمت  د. معامالت بالكهاي جدید را ایجاد کنن کوین هاي جدید فقط می توانند تعداد مشخصی از بیت کاوان بالك داده
اي مشخصی را دارا باشند. بیت کوین صرف شده در یک معامله نمی تواند براي مبادالت دیگر مورد استفاده قرار گیرد.  داده

افزار در اختیار مشتریان قرار داد. این قواعد در یک وبسایت با عنوان  توان در نسخه مرجع نرم ها را می کوین قواعد بیت

GitHub شود. اجماع و سازگاري باید در کلیه قواعد و مقررات در میان  به به صورت عمومی اشتراك گذاشته می

 افزارهاي جدید و قدیم وجود داشته باشد. نرم

 توزیع .3

توانستند  کوین می افزار بیت شدند. در این حالت افراد با دانلود نرم کاوي ایجاد می ها از طریق داده کوین ، بیت2009قبل از سال 
شدند. در ابتدا  هاي اینترنتی شناسایی می هاي مختلف و انجمن ها دسترسی پیدا کنند مردم به صورت نامتقارن در لیست به آن

شد تا با  هاي تشویقی در این موارد استفاده می گرفت کمتر از سیاست که پذیرش ارز رمزینه براي مردم کمتر صورت می
و بعد از آن با افزایش قیمت  2011صورت یک مورد خاص مورد توزیع قرار گیرد. در سال استفاده از پاداش و جوایز به 

ها افزایش یافت. در این  کوین کوین ایجاد شد و سرعت در مبادالت به همراه بیت درصدي قیمت بیت 92ها، افزایش  کوین بیت
ها و  کوین افزار و یا آزاد نمودن میزان عرضه بیت ماي همچون آزاد نمودن نر ها مساله کوین صورت براي توسعه شبکه توزیع بیت
افزار ارزهاي رمزینه قابل طرح است. البته مسئله تعیین  ها به همراه آزاد نمودن نرم کوین یا در نظر گرفتن همان میزان بیت

12 GitHub  باشد. افزاري در حال توسعه) می ابزار آنالین براي کنترل (پایش، بازبینی و پذیرش تغییرات کد نرم 
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ها در  کوین نصفانه بیتیابد. هدف عمدتا توزیع عادالنه و م هاي ارائه شده نیز با عرضه آن در این قیمت اهمیت می قیمت سکه
 هاي ارز رمزینه صورت پذیرد. بایست به همراه توسعه پلتفرم ها می ها است و توزیع عادالنه این پول بین متقاضیان آن

 مجوزها.4

دهد  کنندگان ارزهاي رمزینه می هایی مجوزهاي ریسک ارزهاي رمزینه و اختیاراتی که به استفاده در این بخش باید به تفاوت
و  هاي رمزگذاري شده به صورت مناسب انجام شده و شرایط قانونی خاصی براي حقوق شت. الزم است ثبت معاملهتوجه دا

کنندگان و کاربران را در  استفادهبراي ها و مجوزات  ییتوانا یدو مقررات با ینشود. قوان یجادا در ارز رمزینه کاربران یاراتاخت
تا  کار بردرا  یرمتمرکزمتمرکز و غ ياز نرم افزارها یبیبخش مجوزها ترک يبرا دیو مقررات با ین. در قوانیدشبکه مشخص نما

 نمود.  یجادرا ا یبیک پروتکل ترکیبتوان 
 

 متغیرهاي اجتماعی

در قوانین و مقررات باید عالوه برمعیار نرم افزار، توسعه و پشتیبانی در جامعه را تحت عنوان متغیرهاي اجتماعی در نظر 
 داشت. 

  زمینه توجه به موارد زیر الزم به نظر می رسد: در این
 وجود دارد.  ١٣آیا در شبکه نرم افزاري ایجاد شده منبع آزاد .1

 آیا تصمیمات مرتبط با گسترش و توسعه نرم افزار به صورت عمومی انتشار داده شده است.  .2

هاي مستقل و متمایز  دادي از گروهآیا بالك چین ها به صورت عمومی در اختیار همگان قرار دارد. آیا اجماع بین تع .3
 وجود دارد. 

 آیا یک جامعه متنوع از توسعه دهندگان و کاربران نرم افزار وجود دارد. .4

 آیا توسعه دهندگان درصد باالیی از نشانه هاي رمزي(کد) کمیاب را توزیع می نمایند.  .5

شود.  ر متغیرهاي اجتماعی در نظر گرفته میبا توجه به موارد فوق سه بخش اصلی شفافیت، تمرکززدایی و افزایش سود د
نمایند حائز اهمیت است. همچنین  در مساله شفافیت توجه به نرم افزارهایی که امکان منبع آزاد بودن را فراهم می

اي شرایط بازبینی و تحلیل توسط کاربران دردسترس عموم باشد. در  افزارهاي مربوطه به طور گسترده بایست در نرم می
افزار نیز باید امکان بحث و بررسی در خصوص تغییرات پیشنهادي به صورت عمومی وجود  غییر در ساختار نرمصورت ت

 هاي ایجاد شده نیز باید امکان حسابرسی به صورت عمومی وجود داشته باشد.  داشته باشد. در بالك چین
هاي  تعیین شود که صالحیت ایجاد بالك چینهایی  در مساله تمرکززدایی، قوانین ارز رمزینه باید توسط افراد و گروه

جدید را داشته باشند. یک سیستم باید هر شخصی را که مشتاق یا قادر به تشخیص و تحلیل محاسبات پیچیده شبکه را 
 باشند.  کاوان می گیرد که این اشخاص در واقع داده باشد دربر می

ثبات مانع از  ینبا ثبات خواهد بود. ا گیري یمتصم یندوجود داشته باشد، فرآ یو اعتبارسنج يبند رتبه یستماگر س
با مجموعه  . ثبات در ارز رمزینهمی تواند تاثیرات بیشتري را بر ثبات داشته باشداجماع  طریقاز شده و مخرب  ییراتتغ

13 - Open Source 
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کدها و  یهولدهندگان ا کاوان، توسعه ن مجموعه دادهیکوچک و متمرکز ممکن است وجود نداشته باشد. در ا هاي يکاو داده
 .باشند یها م کاربران آن

 یکدر  یکپارچه ییراتتغ ینبنابرا پذیرد؛ یصورت م گذار یهسرما يها از گروه یبه نفع برخ یخاص يها در گروه تغییرات
افق اجماع و تو یقها از طر دهندگان، افراد و گروه توسعه یی،ها گروه ینکاربرد داشته باشد. در چن تواند یبازار رقابت کامل م

 . گردند یم ییننظر تع
در متغیرهاي اجتماعی توجه به سودآوري در مبادالت ارزهاي رمزینه از اهمیت ویژه اي برخوردار است. مساله اساسی در 
این مورد توجه به عرضه و تقاضاي ارزهاي رمزینه و خرید و فروش آن است. از این رو توجه به مساله سودآوري از اهمیت 

گذاران باشد.  کنندگان و سرمایه بوده و می تواند معیار اساسی براي جذب سود بیشتر براي مصرفبیشتري برخوردار 
کنند و از نظر زمانی و سودآوري در  یم یداپ یزهبا سود انگ رمزینه هايدهندگان ارز توسعهبنابراین توجه به این موضوع که 

خود،  یندهآ يفناور بایست یباشند، م یعسر يسودآور یها در پ که آن یصورت اي هستند اهمیت می یابد. در چه مرحله
 یلیخ یهمگ ینده،در آ يکاربرد يها و برنامه سازي یکپارچهتعهد به ادغام و  یداران،جلب اعتماد خر يبرا برخط یابیبازار

 کنند. یداپ  توسعه شاخه ساده از ارز رمزینه یکفراتر از 
 
 

 . روش شناسی تحقیق 6

این تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است و این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل مرتبط براي مقررات  روش تحقیق مورد نظر در
در اجراي این تحقیق براي گردآوري باشد.  بندي عوامل در این زمینه می گذاري ارزهاي رمزینه به دنبال شناسایی و رتبه

ه است. براي تعین روایی یا اعتبار پرسشنامه که نشان می اطالعات، به صورت میدانی انجام شده و ابزار تحقیق پرسشنامه بود
گیرد که مورد نظر بوده است، نظر اساتید، متخصصین و  دهد یک ابزار اندازه گیري تا چه حد آن چیزي را اندازه می

 ه است.نظران در مورد پرسشنامه طراحی شده، مورد توجه قرار گرفت صاحب
رمزینه با توجه به اصول نرم افزاري و معیارهاي اجتماعی شناسایی و در نظر گرفته شده  هاي گذاري پول عوامل موثر بر مقررات

بندي عوامل انجام شده است. با توجه به تخصصی  است و با تکنیک فرآیند سلسله مراتبی فازي براساس سواالت تحقیق رتبه
 112زمینه استفاده شده است. براین اساس  بودن موضوع پژوهش از خبرگان و متخصصان بانکی و کارشناسان مرتبط در این

 پرسشنامه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
 يها وزن یانگینروش م ینارائه نموده است. در ا يا را با استفاده از اعداد ذوزنقه يفاز یمراتب ) روش سلسله1985( باکلی

 يبا استفاده از اعداد فاز يفاز یمراتب سلسله یلحلروش ت البتهمحاسبه خواهد شد. یهندس یانگینمحاسبه شده بر اساس م
مختلف روش سلسله  يها اند. در طول سال شده ریزي یهپا یمثلث ياست و توابع بر اساس اعداد فاز یقابل بررس یزن یمثلث
را ارائه  هایی گوریتمقرار گرفته و ال یديجد یمفهوم هاي یدها ي)، مبنا1999و همکاران ( ی) و ل1999توسط دنگ ( یمراتب

 هاي ياز تئور ياساس کاربرد یننموده  و بر ا یلتبد یرا به صورت کم يفاز یطمح یرملموسملموس و غ یاينمودند تا مزا
 يبند و رتبه ییها با شناسا . آنیندنما یجادا ياقتصاد هاي یابیو ارز  یمراتب سلسله یلرا در ساختار تحل يفاز يها مجموعه
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به  AHPوزن در روش  محاسبه اند. را ارائه نموده یمناسب هاي یلرا محاسبه نموده و تحل حاتیو ترج رتبه يفاز يها شاخص
بدست آمده و وزن مطلق، وزن  یزوج یساتمقا یساز ماتر ی. وزن نسبپذیرد یو وزن مطلق صورت م یدو صورت وزن نسب

 AHP یا FAHPروش  در. گردد یم محاسبه یزوج یساتجداول مقا ینسب يها وزن یقاز تلف باشد، یم ینههر گز یینها
محاسبه  یارو مع ینههر گز یی،محاسبه وزن نها یتو در نها یزوج یساتمقا یسماتر ياعداد فاز یبا محاسبه وزن نسب ي،فاز
در نظر گرفته  یربخشز هاي ینهها) و گز (شاخصیارهاهدف، مع یروش با در نظر گرفتن ساختار سه سطح ین. در اگردد یم

موجود در سطح دوم محاسبه خواهد  يها از شاخص یکهر  یرتحت تأث هاي ینهگز یانارتباط م قراريبا بر رها،یامع يشده برا
 شد.

به منظور کسب نظرات خبرگان در ماتریس مقایسه هاي زوجی از پرسشنامه استفاده شده است. در پرسشنامه امکان مقایسه 
ت. براي سنجش روایی پرسشنامه از نرخ سازگاري مطابق با جدول زیر زوجی میان معیارها و زیرمعیارها در نظر گرفته شده اس

 درصد مناسب بوده است. 0,1استفاده شده است. نرخ سازگاري کمتر از 
 

 نرخ سازگاري ماتریس هاي تجمیع شده در روش سلسله مراتبی فازي  :1جدول 

سطوح ساختار 

 سلسله مراتب

 نرخ سازگاري عنوان ماتریس هاي تجمیع شده

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها  کمیابی طح سومس
یارها اجماع و توافق معماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر 

 عمومی
 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها توزیع اجتماعی

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها مجوزها
 ر معیارها شفافیتماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زی

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر عامل  تمرکز زدایی
 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر عامل سودآوري

0,0564 
0,0789 
0,0677 
0,0541 
0,0821 
0,0689 
0,0855 

ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی عوامل موثر بر مقررات گذاري  سطح دوم
 ارزهاي رمزینه

0,0714 

 یافته هاي تحقیق  ع :منب
 

هاي تجمیع شده مقایسات زوجی براي تعیین عوامل موثر بر  مشهود است، با بررسی ماتریس 1همان طور که در جدول 
هاي تهیه شده  به دست آمده که گویاي روایی پرسشنامه 0714/0گذاري ارزهاي رمزینه، نرخ سازگاري معادل  مقررات

شود که نرخ سازگاري  هاي تجمیع شده مقایسات زوجی زیرمعیارها مشاهده می باشد. همچنین در بررسی ماتریس می
 نماید. بوده که مجدداً روایی پرسشنامه را تأیید می 01/0کمتر از 
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ضرب  از مجموع حاصل یزن ینههر گز ییوزن نها ی،زوج یساتمقا هاي یسعناصر ماتر یاز به دست آوردن وزن نسب پس
از  ي،بر اساس روش فاز ها ینهگز یینها يها وزن يبند رتبه ي. براشود یمحاسبه م ها ینهگز یدر وزن نسب یارهامع یتاهم

انجام دو قسمت جداگانه روش سلسله مراتبی فازي به محاسبۀ وزن در  .شود یاستفاده م يفاز يبند رتبه يها روش
. وزن نسبی از باشد ) مینهایی( وزن نسبی و وزن مطلقهاي در نظر گرفته شده در این بخش شامل دو  شود. وزن می

هاي نسبی  درحالی که وزن مطلق، رتبۀ نهایی هر گزینه است که از تلفیق وزنآمده دست  ماتریس مقایسۀ زوجی به
 هاي تقریبی است.  هاي ناسازگار، استفاده از روش هاي محاسبۀ وزن نسبی در ماتریس یکی از راه. گردد محاسبه می

 

 معیار وزن زیرمعیار رتبه  وزن نهایی

0,452 

0,154 

0,291 

0,183 

1 
4 
2 
3 

 توزیع 
 کمیابی

 اجماع و توافق عمومی
 مجوزها

 نرم افزاري 0,369

0,561 

0,204 

0,235 

1 
3 
2 

 سودآوري
 تمرکز زدایی

 شفافیت

 اجتماعی 0,631

 منبع: یافته هاي تحقیق 
 

شتري نسبت به عوامل اجتماعی دارند که گویاي شود، عوامل اجتماعی وزن نسبی بی مشاهده می 2گونه که در جدول  همان
افزاري از دید خبرگان بانکی  هاي رمزینه نسبت به نرم اهمیت نسبی باالتر معیارهاي اجتماعی در زمینه به کارگیري ارز

ي و باشد. می توان اهمیت معیارهاي اجتماعی را با توجه به زیرمعیارهاي آن توضیح داد. زیرمعیارهایی همچون سودآور می
اند. بیشترین دلیل جذب به این  شفافیت از نظر خبرگان اهمیت بیشتري داشته و بر اهمیت نسبی عوامل اجتماعی نیز افزوده

خود،  یندهآ يفناور بایست یباشند، م یعسر يسودآور یدر پ کاربران که یصورت توان معیار سودآوري دانست. در بازارها را می
فراتر  یلیخ یهمگ ینده،در آ يکاربرد يها و برنامه سازي یکپارچهتعهد به ادغام و  یداران،ماد خرجلب اعت يبرا ینآنال یابیبازار
 کنند. یداپ  توسعه شاخه ساده از ارز رمزینه یکاز 

افزاري بیشترین وزن را به خود اختصاص داده که بیانگر اهمیت نسبی باالي این  عامل توزیع در بین سایر زیرمعیارهاي نرم
ها است و توزیع  ها در بین متقاضیان آن کوین باشد. هدف عمدتا توزیع عادالنه و منصفانه بیت ز دید خبرگان بانکی میمعیار ا

 یعتوسعه شبکه توز يصورت برا یندر ا ها صورت پذیرد. کوین هاي بیت بایست به همراه توسعه پلتفرم ها می عادالنه این پول
 یزاندر نظر گرفتن همان م یاو  ها کوین یتعرضه ب یزانآزاد نمودن م یاافزار و  ن نرمهمچون آزاد نمود يا مساله ها کوین یتب
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با  یزن دهارائه ش يها سکه یمتق یینقابل طرح است. البته مسئله تع ها کوین یتافزار ب به همراه آزاد نمودن نرم ها کوین یتب
 .یابد یم یتاهم یمتق ینعرضه آن در ا

رتبه  183/0، رتبه دوم اهمیت را دارد. در مورد مجوزها نیز با وزن نسبی 291/0با وزن نسبی  به همین طریق، معیار اجماع
 باشند.  رتبه چهارم را به لحاظ درجه اهمیت دارا می154/0سوم  و عامل کمیابی نیز با وزن نسبی 

عامل شفافیت با وزن  بیشترین اهمیت و پس از آن 561/0در خصوص معیارهاي اجتماعی، عامل سودآوري با وزن نسبی 
ترین اهمیت نسبی را داشته  کم204/0باشد. عامل تمرکززدایی نیز با وزن نسبی  اهمیت نسبی دوم را دارا می 235/0نسبی 
کاربران و  هاي یتبا فعال يمجاز يها . عرضه و ارزش پولکند یم یداپ یمعن ییبا کنترل تمرکز زدا یزارز رمزینهن است.

آگاهانه بانک  هاي گیري یمنه تصم شود یها ساخته شده است، کنترل م آن ینظارت يها که در کد اي یدهیچپ یاربس يها پروتکل
از توان  ییکه توانستند حد باال کاربرانی ˚کاوان  داده يها یت. به طور خاص، فعالیمقامات نظارت یرو سا يمرکز يها

معامله پرداخت شده  هاي ینهشده و در مقابل، هز یجادا دیجد يرمزنگار يواحدها یافتثبت معامالت، در يرا برا یمحاسبات
 باشند.   یاتیح یحثبات ارز و عملکرد صح يبرا -کاربران  یگرتوسط د

 
 . جمع بندي7  

تواند  سازي پول دیجیتال می گردد. پیاده پولی می هاي سیاست براي ها گزینه از وسیعی طیف گسترش ارزهاي رمزینه باعث
بزارهاي جدید سیاست پولی را فراهم نماید. در صورتی که پول دیجیتال به طور کامل جایگزین وجه نقد امکان به کارگیري ا

توانند امنیت  هاي بهره به زیر مرز صفر کاهش یابد. ارزهاي رمزینه می تواند باعث شود که نرخ فیزیکی گردد، این امر می
هاي بخش خصوصی و موسسات مالی غیر بانکی امکان  راد، شرکتبیشتري در سیستم مالی ایجاد نماید. پول دیجیتال براي اف

نماید که این امر به طور چشمگیري تمرکز  هاي بانکی) را فراهم می تسویه مستقیم به پول بانک مرکزي (به جاي سپرده
ا به نوبت هاي بزرگ ر دهد. این امر اهمیت سیستمیک بانک هاي پرداخت را کاهش می نقدینگی و ریسک اعتباري در سیستم

هاي بانکی، جهش و انتقال از  کاهش خواهد داد. عالوه بر این، با فراهم نمودن یک جایگزین واقعاً بدون ریسک براي سپرده
ها را کاهش داده و منشأ ریسک اخالقی را از  هاي دولتی روي سپرده نامه هاي بانکی به پول دیجیتال نیاز براي ضمانت سپرده

هاي پرداخت را تشویق نماید. چارچوب مقرراتی،  تواند رقابت و نوآوري در سیستم د. ارز رمزینه مینمای سیستم مالی حذف می
ها را تسهیل نموده و براي  هاي پرداخت براي وارد شوندگان جدید به بخش پرداخت اي ارائه حساب به طور قابل مالحظه

 نماید.  هاي موجود رقابت را ایجاد می بانک

ده، عوامل اجتماعی وزن نسبی بیشتري نسبت به عوامل اجتماعی دارند که گویاي اهمیت نسبی باالتر مطابق نتایج بدست آم
باشد. می توان اهمیت  افزاري از دید خبرگان بانکی می هاي رمزینه نسبت به نرم معیارهاي اجتماعی در زمینه به کارگیري ارز

اد. زیرمعیارهایی همچون سودآوري و شفافیت از نظر خبرگان معیارهاي اجتماعی را با توجه به زیرمعیارهاي آن توضیح د
اهمیت بیشتري داشته و بر اهمیت نسبی عوامل اجتماعی نیز افزوده اند. بیشترین دلیل جذب به این بازارها را می توان معیار 

 يبرا ینآنال یابیبازارخود،  یندهآ يفناور بایست یباشند، م یعسر يسودآور یدر پ کاربران که یصورت سودآوري دانست. در
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شاخه ساده از  یکفراتر از  یلیخ یهمگ ینده،در آ يکاربرد يها و برنامه سازي یکپارچهتعهد به ادغام و  یداران،جلب اعتماد خر
 کنند. یداپ  توسعه ارز رمزینه

اهمیت نسبی باالي این  افزاري بیشترین وزن را به خود اختصاص داده که بیانگر عامل توزیع در بین سایر زیرمعیارهاي نرم
ها است و توزیع  ها در بین متقاضیان آن کوین باشد. هدف عمدتا توزیع عادالنه و منصفانه بیت معیار از دید خبرگان بانکی می

 یعتوسعه شبکه توز يصورت برا یندر ا ها صورت پذیرد. کوین هاي بیت بایست به همراه توسعه پلتفرم ها می عادالنه این پول
 یزاندر نظر گرفتن همان م یاو  ها کوین یتعرضه ب یزانآزاد نمودن م یاافزار و  همچون آزاد نمودن نرم يا مساله ها نکوی یتب
با  یزن دهارائه ش يها سکه یمتق یینقابل طرح است. البته مسئله تع ها کوین یتافزار ب به همراه آزاد نمودن نرم ها کوین یتب

 .بدیا یم یتاهم یمتق ینعرضه آن در ا
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Crypto currencies are digital exchange tools, which are created and used by individuals or 
groups. Since the rules for most of the Crypto currencies are not regulated by national and 
local governments, they are considered as alternative money. These funds are in fact means 
and interfaces that are not embedded the scope of the monetary policy. 

The use of Crypto currencies is a very specific economic phenomenon that enables people to 
ignore rules and limit the transparency of users’ identity. Numbers of countries have this 
permission to access Crypto currencies and are able to monitor and supervise. In some 
countries, usage, ownership and transaction of Crypto currencies are forbidden. 

With this in mind, this paper intends to identify the factors influencing the regulation of 
Crypto currencies. This paper employs a questionnaire in order to determine the factors 
affecting rules and regulations. This questionnaire is collected base on key indicators of 
scarcity, consensus, distribution, software permission and infrastructure. 


