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 قرار استفاده مورد و ایجاد خاصی گروه هاي یا افراد توسط که هستند دیجیتالی مبادله ابزارهاي مجازي، پول هاي یا رمزینه  ارز
 پول هاي عنوان به آنها نمی شود، تنظیم محلی و ملی دولت هاي توسط رمزینه   ارزهاي اکثر مقررات که آنجایی از .می گیرند
 سیاست هاي مرز و محدوده از خارج در که هستند واسط هایی و ابزارها واقع در پول ها این .می شوند گرفته نظر در جایگزین

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

 با مقاله این .رمزینهاست ارز با رابطه در مقررات گذاري بر موثر عوامل تعیین دنبال به مقاله این هدف، این گرفتن نظر در با
 اساس بر  مقاله این در  .می باشد مقررات گذاري و قوانین چنین بر موثر عوامل نمودن تعیین دنبال به پرسشنامه ابزار از استفاده

 بانکی شبکه خبرگان و متخصصین نظر از استفاده با و گردیده تهیه پرسشنامه اي اجتماعی و نرم افزاري کلیدي شاخص هاي
   .شد خواهد تعیین حوزه این در مقررات گذاري با موثر عوامل ارتباط نوع مربوطه آزمون هاي و کشور

 مقدمه



 پشتوانه به موجود، پشتوانه بدون پول هاي ارزش .می کشند چالش به را پشتوانه بدون پول هاي استاندارد مفهوم رمزینه ارزهاي
 در می باشد خصوصی کننده صادر اعتبار مرکزي، شده صادر مجازي پول هاي پشتوانه .می شود تعیین دولت و مرکزي بانک اعتبار
 در .می شود تعیین خصوصی کننده صادر خدمات و کاال ذخایر و اعتبار با زمان طول در شده صادر خصوصی وجوه ارزش که حالی

  از که می گیرد نشئت افرادي انتظارات از تنها پول ها این ارزش .ندارد منبعی هیچ از پشتوانه اي هیچ رمزینه، ارزهاي ارزش مقابل،
 .می نمایند ارزشگذاري را آن و استفاده آن

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

 مالی سیستم در بیشتري امنیت می توانند رمزینه ارزهاي .یابد کاهش صفر مرز زیر به بهره نرخ هاي که شود باعث می تواند امر این
 بانک پول به مستقیم تسویه امکان بانکی غیر مالی موسسات و خصوصی بخش شرکت هاي افراد، براي دیجیتال پول .نماید ایجاد

 در اعتباري ریسک و نقدینگی تمرکز چشم گیري طور به امر این که می نماید فراهم را )بانکی سپرده هاي جاي به( مرکزي
 با این، بر عالوه .داد خواهد کاهش نوبت به را بزرگ بانک هاي سیستمیک اهمیت امر این .می دهد کاهش را پرداخت سیستم هاي

 براي نیاز دیجیتال پول به بانکی سپرده هاي از انتقال و جهش بانکی، سپرده هاي براي ریسک بدون واقعاً جایگزین یک نمودن فراهم
 .می نماید حذف مالی سیستم از را اخالقی ریسک منشأ و داده کاهش را سپرده ها روي دولتی ضمانت نامه هاي



 معامالت از بسیاري رمزینه ارزهاي فعالیت گسترش با .دارد وجود متعددي تخلفات رمزینه ارز زمینه در کافی مقررات وجود عدم علت به

 نموده اعالم غیرقانونی را دیجیتال ارزهاي یا و ها بیت کوین از استفاده کلی طور به جهان در کشورهایی .شود می انجام طریق این از غیرقانونی

 براي ممنوعیتی 2013 سال تا آنکه وجود با چین کشور .است شمرده ممنوع را دیجیتالی ارزهاي از استفاده بولیوي کشور مثال عنوان به .اند

 نیز هند و سوئد مانند کشورهایی آن دنبال به .است نموده اعالم آن ها از استفاده براي را محدودیت هایی 2014 سال از بود نکرده برقرار آن ها

 ارزهاي انتقال و نقل و مبادالت از متحده ایاالت کشورها این برخالف .گرفته اند نظر در دیجیتال ارزهاي از استفاده در را خاصی محدودیت هاي

 در .ندارد دیجیتال ارزهاي ضد بر پولشویی قوانین و نموده دریافت مالیات دیجیتال ارزهاي بر نیز کانادا .می نمایند یافت در مالیات دیجیتال

 در دیجیتال ارزهاي انتقال و نقل .شود می اخذ افزوده ارزش بر مالیات دیجیتال ارزهاي انتقاالت و نقل روي بر اروپایی کشورهاي از دیگر بسیاري

 چین شبیه نیز هند کشور .است شده قائل محدودیت عملیاتی چنین انجام براي داخلی بانک هاي از چین مرکزي بانک ولی بوده قانونی چین

 رمزنگاري پول هاي مورد در را مقرراتی و قوانین هیچ ژاپن .است شده گرفته نظر در است برقرار هند کشور در آنچه به شبیه مقرراتی و شده عمل

 وضعیت ولی است شده پذیرفته الکترونیکی پول یک عنوان به بیت کوین آلمان کشور در  .شود نمی شناخته ارز یک عنوان به و نداشته شده

 و قانون نوع هیچ و است شده فراهم دیجیتال پول عنوان به آفریقا در فعالیت اجازه .است ضعیف بسیار قانونی لحاظ به آلمان در بیت کوین

   .است افزایش حال در آن محبوبیت حال این با ولی ندارد وجود زمینه این در مقرراتی

  

 سابقه تحقیق



  :گیرند قرار توجه مورد باید زیر، موارد همانند ریسک هایی
 تبادل یا پول کیف در تکنولوژیکی شکست یک یا و کاربر، خطاي امنیتی، شکاف یک طریق از می تواند رمزینه ارز :سرقت یا شدن مفقود .1

 .شود بازیابی تواند نمی معمول طور به فقدان صورت در رمزینه ارز .شود مفقود یا رفته بین از مجازي
 .کند خرج را رمزینه ارز می تواند مربوطه مالکیت اعتبارنامه داشتن اختیار در با کسی هر عموماً :غیرمجاز بهره برداري یا کالهبرداري.2

 .نیست پذیر برگشت غیرمجاز بهره برداري یا کالهبرداري وجود صورت در حتی رمزینه، ارز اکثر در معامالت
 نادرستی سمت پردازندهبه یا و مبادله، شده، رمزنگاري پول کیف یک در خطا یک موجب به که صورتی در :تراکنش ها پردازش خطاي .3

 مدرکی و منبع هیچ کننده مصرف و نبوده اصالح قابل خطاها قسم این نیست، برگشت پذیر تراکنش این رایج پول  هاي اکثر در شود، هدایت
 .ندارد پردازنده یا و مبادله پول، کیف مقابل در
 از صورت در را آن ها به شده وارد زیان که ندارد وجود حساب دارندگان براي بیمه اي مکانیزم هیچ :مبادله یا و پول کیف یک رفتن بین از .4

  .کند جبران حساب ها شدن دسترس قابل غیر یا و مجازي پول کیف یا مبادله اپراتور، رفتن بین
 پول تراکنش هاي با رابطه در خدمات هزینه هاي افشاي به نسبت تعهدي هیچ مبادله اپراتورهاي و پول ها کیف :ناکافی و نامناسب افشاي .5

 براي متن، این در شده اشاره دیگر ریسک هاي از یک هر یا و مجازي پول اکوسیستم کنترل قابل غیر ماهیت و نوسانات مجازي،
 .نمی کند ارائه مصرف کنندگان

 ریسک هاي موجود در فضاي استفاده از ارزهاي رمزینه 



 چارچوب پیشنهادي مقررات گذاري در ارز رمزینه
 

 رگوالتور یا کننده تنظیم یک که را اهدافی گذاران، سرمایه ریسک هاي امنیت، همچون مسائلی به توجه با رمزینه ارزهاي در شده مطرح مسائل

  .می باشد نماید دنبال مجازي فضاي یک در می خواهد

 و نماید محدود را شبکه کل که شود گرفته درنظر مقرراتی باید شبکه در مقررات و قوانین تعیین براي رمزینه ارزهاي نرم افزاري شرایط به توجه با•

 بخش دو به باشد داشته تاثیر سرمایه گذار و کاربر ریسک بر می تواند که رمزینه ارزهاي شاخص هاي .می باشد مرتبط افزاري نرم قوانین به بیشتر

  :است تقسیم قابل کلی

   .می کنند ایجاد شبکه اي ارتباط و رمزینه ارز که نرم افزاري متغیرهاي1.

   .می آورد فراهم آن براي را اجرا قابلیت و توسعه را افزار نرم که اجتماعی متغیرهاي2.

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

 



 روش شناسی تحقیق 
 

 گذاري مقررات براي مرتبط عوامل گرفتن نظر در با تحقیق این و است بوده پیمایشی توصیفی تحقیق این در نظر مورد تحقیق روش

 صورت به اطالعات، گردآوري براي تحقیق این اجراي در .می باشد زمینه این در عوامل رتبه بندي و شناسایی دنبال به رمزینه ارزهاي

  تا گیري اندازه ابزار یک دهد می نشان که پرسشنامه اعتبار یا روایی تعین براي .است بوده پرسشنامه تحقیق ابزار و شده انجام میدانی

 شده، طراحی پرسشنامه مورد در صاحب نظران و متخصصین اساتید، نظر است، بوده نظر مورد که می گیرد اندازه را چیزي آن حد چه

 .است گرفته قرار توجه مورد

 با و است شده گرفته نظر در و شناسایی اجتماعی معیارهاي و افزاري نرم اصول به توجه با رمزینه پول هاي مقررات گذاري بر موثر عوامل

   .است شده انجام عوامل رتبه بندي تحقیق سواالت براساس فازي مراتبی سلسله فرآیند تکنیک



 نرخ سازگاري عنوان ماتریس هاي تجمیع شده سطوح ساختار سلسله مراتب

 سطح سوم

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها  کمیابی

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها اجماع و توافق عمومی

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها توزیع اجتماعی

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها مجوزها

 ماتریس تجمیع شده مقایسات زوجی زیر معیارها شفافیت

 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 

 0.0714 تجمیع شده مقایسات زوجی عوامل موثر بر مقررات گذاري ارزهاي رمزینهماتریس  سطح دوم

 به 0.0714 معادل سازگاري نرخ رمزینه، ارزهاي مقررات گذاري بر موثر عوامل تعیین براي زوجی مقایسات شده تجمیع ماتریس هاي بررسی با
 مشاهده زیرمعیارها زوجی مقایسات شده تجمیع ماتریس هاي بررسی در همچنین .می باشد شده تهیه پرسشنامه هاي روایی گویاي که آمده دست

 .می نماید تأیید را پرسشنامه روایی مجدداً که بوده 0.10 از کمتر سازگاري نرخ که می شود

 نرخ سازگاري ماتریس هاي تجمیع شده در روش سلسله مراتبی فازي



 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

 در اجتماعی معیارهاي باالتر نسبی اهمیت گویاي که دارند افزاري نرم عوامل به نسبت بیشتري نسبی وزن اجتماعی عوامل
 با را اجتماعی معیارهاي اهمیت توان می .می باشد بانکی خبرگان دید از نرم افزاري به نسبت رمزینه ارز هاي کارگیري به زمینه
 بر و داشته بیشتري اهمیت خبرگان نظر از شفافیت و سودآوري همچون زیرمعیارهایی .داد توضیح آن زیرمعیارهاي به توجه

 صورتی در .دانست سودآوري معیار می توان را بازارها این به جذب دلیل بیشترین .افزوده اند نیز اجتماعی عوامل نسبی اهمیت
 به تعهد خریداران، اعتماد جلب براي آنالین بازاریابی خود، آینده فناوري می بایست باشند، سریع سودآوري پی در کاربران که

 .کنند پیدا توسعه  رمزینه ارز از ساده شاخه یک از فراتر خیلی همگی آینده، در کاربردي برنامه هاي و یکپارچه سازي و ادغام



 نتایج تحقیق
 دید از معیار این باالي نسبی اهمیت بیانگر که داده اختصاص خود به را وزن بیشترین نرم افزاري زیرمعیارهاي سایر بین در توزیع عامل•

 می بایست پول ها این عادالنه توزیع و است آن ها متقاضیان بین در بیت کوین ها منصفانه و عادالنه توزیع عمدتا هدف .می باشد بانکی خبرگان
 نمودن آزاد همچون مساله اي بیت کوین ها توزیع شبکه توسعه براي صورت این در .پذیرد صورت بیت کوین ها پلتفرم هاي توسعه همراه به

 قابل بیت کوین ها نرم افزار نمودن آزاد همراه به بیت کوین ها میزان همان گرفتن نظر در یا و بیت کوین ها عرضه میزان نمودن آزاد یا و نرم افزار
 .می یابد اهمیت قیمت این در آن عرضه با نیز شده ارائه سکه هاي قیمت تعیین مسئله البته .است طرح

 عامل و  سوم رتبه 0.183 نسبی وزن با نیز مجوزها مورد در .دارد را اهمیت دوم رتبه ،0.291 نسبی وزن با اجماع معیار طریق، همین به•
  .می باشند دارا اهمیت درجه لحاظ به را چهارم رتبه0.154 نسبی وزن با نیز کمیابی

 0.235 نسبی وزن با شفافیت عامل آن از پس و اهمیت بیشترین0.561 نسبی وزن با سودآوري عامل اجتماعی، معیارهاي خصوص در•
 کنترل با رمزینهنیز ارز .است داشته را نسبی اهمیت کم ترین0.204 نسبی وزن با نیز تمرکززدایی عامل .می باشد دارا را دوم نسبی اهمیت
  نظارتی کد هاي در که پیچیده اي بسیار پروتکل هاي و کاربران فعالیت هاي با مجازي پول هاي ارزش و عرضه .می کند پیدا معنی زدایی تمرکز
  هاي فعالیت خاص، طور به .نظارتی مقامات سایر و مرکزي هاي بانک آگاهانه تصمیم گیري هاي نه می شود کنترل است، شده ساخته آن ها

 در و شده ایجاد جدید رمزنگاري واحدهاي دریافت معامالت، ثبت براي را محاسباتی توان از باالیی حد توانستند که کاربرانی – داده کاوان
    .باشند حیاتی صحیح عملکرد و ارز ثبات براي - کاربران دیگر توسط شده پرداخت معامله هزینه هاي مقابل،

•  

 



 جمع بندي

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

 نسبی اهمیت بر و داشته بیشتري اهمیت خبرگان نظر از شفافیت و سودآوري همچون زیرمعیارهایی .داد توضیح آن زیرمعیارهاي به توجه
 پی در کاربران که صورتی در .دانست سودآوري معیار توان می را بازارها این به جذب دلیل بیشترین .اند افزوده نیز اجتماعی عوامل

 و یکپارچه سازي و ادغام به تعهد خریداران، اعتماد جلب براي آنالین بازاریابی خود، آینده فناوري می بایست باشند، سریع سودآوري
 .کنند پیدا توسعه  رمزینه ارز از ساده شاخه یک از فراتر خیلی همگی آینده، در کاربردي برنامه هاي

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

  نمودن آزاد همچون مساله اي بیت کوین ها توزیع شبکه توسعه براي صورت این در .پذیرد صورت بیت کوین ها پلتفرم هاي توسعه همراه به
 قابل بیت کوین ها نرم افزار نمودن آزاد همراه به بیت کوین ها میزان همان گرفتن نظر در یا و بیت کوین ها عرضه میزان نمودن آزاد یا و نرم افزار

 .می یابد اهمیت قیمت این در آن عرضه با نیز شده ارائه سکه هاي قیمت تعیین مسئله البته .است طرح
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