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 چکیده

متناقضی در برخورد با پدیده رمزارز و  بعضاًگذاري متفاوت و  ها و رویکردهاي رگوالتوري و قانون در سطح جهانی چارچوب
هاي کاربردي و عمومی رمزارز مانند  جنبه کوین اتخاذ گردیده است. برخی کشورها موافقت ضمنی خود را با الخصوص بیت علی

گذاري در  اند. تنوع قانون که تعدادي دیگر اعمال محدودیت و ممنوعیت قانونی را برگزیده یدرحالها اعالم کرده  انجام تراکنش
رزها و ساز از رمزا به شدت از وضعیت اقتصادي کشورها، چابکی نهادها نظارتی، میزان اطالعات نهادهاي تصمیماین حوزه 

 پذیرد. هاي تروریستی تاثیر می هاي ملی در مقابله با پولشویی و تامین مالی گروه ها و یا سیاست مکانیسم کارکردي آن

و عملکرد رگوالتوري است. بسته به اینکه فضاي بازار عرضه خدمات،  یريگ در جهت کننده یینیکی از موارد تع ،وضعیت بازار
بندي کلی  . در یک دستهیا خودگردان باشد عملکرد و نقش رگوالتور کامالً متفاوت خواهد بودانحصاري، نیمه رقابتی، رقابتی 

و  یهیو تنب یقیتشو ی،نظارت ي، بازدارنده،ا بازار به چهار دسته، مداخله یتتناسب وضع را به يرگوالتور یکردهايرو توان می
در سطح جهان در حوزه بازار رمزارز و  اتخاذشدهوالتوري . هدف از این مقاله استخراج رویکردهاي رگنمود یمخودگردان تقس

ترین  شناسایی بهترین و مناسب منظور بهگذاري در این حوزه  وسوي حرکت نهادهاي نظارتی و قانون ارائه بینشی از سمت
 .نابع استکاري و اتالف م سازي در کشور با صرف کمترین زمان و هزینه و جلوگیري از دوباره رویکرد ممکن براي پیاده

 بلوك گذاري، رمزارز، روند جهانی، زنجیره رگوالتوري، قانون واژگان کلیدي:

 JEL :R38 ،E58 ،L24 ،O16بندي  طبقه

 

 چکیده (انگلیسی)

In a general classification, the regulatory approaches can be divided into four 
categories depending on the market: interventional, Ex-ante, Ex-post, and self-regulation. The 
purpose of this paper is to extract global regulatory approaches in the field of cryptocurrency 
market and to provide insights into the orientation of supervisory, regulatory and legislative 
bodies in this area in order to identify the most appropriate approach, avoiding duplication 
and waste of resources to save time and to reduce cost for implementation in Iran. For this 
purpose, first and foremost, general regulatory regimes are introduced and explained. Then, 
by reviewing regulatory information obtained from different countries in the cryptocurrency 
area over past 5 years, which are extracted, retrieved, and summarized from well-known 
resources and references such as websites of governmental regulatory authorities and other 
legitimate news agencies, and categorizing them, it can be concluded that all approaches 
adopted globally are included in one of the four categories of regulatory approaches 
mentioned above. Last but not least, by adopting a regional strategy, the regulatory approach 
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implemented by goernments in dealing with Bitcoin and other similar cryptocurrencies is 
drawn, the frequency of countries in each category is calculated and the results are presented 
in the form of a statistical diagram. 

Keywords: Cryptocurrency, Regulation Framework, Adaptive Study 

JEL Classification: R38 ،E58 ،L24 ،O16 

 مقدمه

کوین توسط کشورهاي  بیت خصوص بهدر سطح جهانی رویکردهاي قانونی و مقرراتی مختلفی در رویارویی با پدیده رمزارزها و 
دید خود و با توجه به قوانین ملی، مخالفت شدیدي با رمزارزها از خود نشان داده و  . برخی بنا به صالحاتخاذشده استمختلف 

هاي  یراتی متعددي بر جنبهتأثتواند  تري را برگزیدند. انتخاب شیوه مقررات گذاري در این حوزه می ویکردهاي نرمبرخی دیگر ر
 اقتصادي، تجاري و حتی فرهنگی یک کشور داشته باشد.

ایی توسط رهمتناقض، خب بعضاًیخته و وگر جسته صورت به تاکنونرمزارزها در کشور رونق گرفت،  وتاب تباز زمانی که اخبار و 
هاي رمزارزها  رسد، برخی بر این باورند که با توجه به ویژگی سازان کشور و مسئوالن دولتی در این حوزه به گوش می تصمیم

تواند نظام دقیقی براي  همچون گمنامی افراد در این شبکه، امکان برخورد قهرآمیز با این پدیده وجود نداشته و دولت نمی
شنهاد دهد و لذا بایستی تنها به اعالم هشدار و آشناسازي عموم مردم با مخاطرات این حوزه ممنوعیت عملی رمزارزها پی

برداري  تر بخشی از توان خود را براي بهره بین برخی دیگر، بر این باورند که کشور بایستی هر چه سریع یندرابسنده کرد. 
و مستقل شدن از شبکه مالی تحت کنترل آمریکا، سوئیفت،  ها حداکثري از مزایاي رمزارزها در مواردي همانند دور زدن تحریم

ی پوش چشمکوین در کشور  بیت خصوص بهتوان از استقبال عموم مردم و مقبولیت رمزارزها و  بسیج نماید. در همین اثنا، نمی
 ن حوزه بیان دارد.رگوالتور حوزه مالی کشور، نظر قاطع خود را در ای عنوان بهتر، بانک مرکزي  یعسرکرد و بایستی هرچه 

کشور جهان، رویکردهاي جهانی در مواجهه با رمزارزها را بررسی و  72در این مقاله بر آنیم تا با بررسی قوانین و مقررات 
 ي نماییم تا به توان بر اساس آن، مدل مطلوب رگوالتوري رمزارزها در کشور را پیشنهاد داد.بند دسته

هاي رایج رگوالتوري مستقل از بازار  کوین و چارچوب ت موضوع، رمزارزها با تمرکز بر بیتبدین منظور در ادامه در قالب ادبیا
بندي  کشور بیان خواهد شد. در انتها نیز دسته 72ها و نمودارهاي مستخرج از  بندي بررسی و در ادامه اطالعات، دسته

 مطلوب کشور بیان خواهد شد.رویکردهاي مختلف همراه با نظر نگارنده در مورد پیشنهاد مدل رگوالتوري 

 موضوع ادبیات

توان از دو دیدگاه مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد. برخی بر این باورند که رمزارزها تنها با مقاصد  پدیده رمزارزها را می
از مزایاي آن پیشی  و در کل معتقدند معایب این پدیده اند آمدهبه وجود  تبهکارانههاي  عنوان ابزار پرداختی گروه مجرمانه و به

 هستند. 1شکل گرفت است. این دیدگاه معتقد است که رمزارزها داراي معایب و تهدیداتی به شرح 

هاي تبهکارانه مستقل از  هاي گروه دقیقاً در نقطه روبروي این دیدگاه بدبینانه، عده از کشورها و مدیران معتقدند، فعالیت
دادند. این گروه بر این باورند،  ها پیش از به وجود آمدن رمزارزها نیز به جرائم خود ادامه می رزها بوده و این گروهمزایاي رمزا

هاي تروریستی، این فرصت بزرگ  مالی برخی گروه تأمینتوان به خاطر مقابله با  مزایاي متعددي دارند که نمی قدر آنرمزارزها 
 است. از دید این گروه به شرحرا از دست داد. مزایاي رمزارزها 
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 تهدیدات ناشی از رمزارزها براي اقتصاد، تجارت و فرهنگ کشورها -1شکل 

 
 مزایاي رمزارزها براي اقتصاد، تجارت و فرهنگ کشورها -2شکل 
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ها و تهدیدات  توانند براي کشور ما فرصت کشور، رمزارزها میحال با توجه به شرایط ویژه سیاسی، اقتصادي، تجاري و فرهنگی 
ین رمزارزها آفر بحرانسناریو  3اي نیز به همراه داشته باشند. در ادامه با هدف تفهیم اهمیت توجه به این پدیده نوظهور،  ویژه

 سناریو براي شکوفایی کشور از محل رمزارزها بیان خواهد شد. 4براي کشور و 

 

 
 LocalBitcoinکوین ایرانیان در صرافی  یتبیدوفروش خرحجم بازار  -1نمودار 

 
 LocalBitcoinکوین توسط ایرانیان در صرافی  یتبیدوفروش خرتعداد  -2نمودار 

 

 سناریو بحران در کشور با رمزارزها سه

وتی خود را نسبت به این حوزه ادامه دهند و کاري اصولی در این بخش انجام ندهند، با تفا یبسازان کشور روند  تصمیمچنانچه 
)، [1]میلیارد تومان در هفته دارد  5بازاري در حدود  LocalBitcoinتوجه به اقبال عموم نسبت به رمزارزها (تنها در صرافی 

هاي همچون  ه باشد. این عواقب چیزي فراي بحثاحتمال دارد عواقب خطرناکی براي اقتصاد و تجارت کشور در کمین نشست
 ها در ادامه آورده شده است. اي نماید. اهم این بحران هاي صدمه زننده تواند کشور را وارد بحران بوده و می شویی پول
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 هژمونی مالکان رمزارزها

کوین را در جهان دارند. در  بیت دو غول بزرگ اقتصادي جهان یعنی چین و آمریکا، به ترتیب بیشترین تولید و بیشترین خرید
کوین جهان است  % درصد بیت60متحده مقصد فروش بیش از  یاالتایدشده و تولکوین جهان در چین  % بیت80حدود بیش از 

رسد کشورهایی تالش دارند کنترل قیمت آتی این ارز را در دست  . حال سواي بحث این دو کشور، در کل به نظر می[2,3]
ند از آن در راستاي منافع ملی خود و در مقابله با منافع دشمنان خود استفاده نمایند. حال فرض کنید چین گرفته تا بتوان

کوین در جهان تصمیم بگیرد بخشی از تجارت خود را از طریق رمزارزها انجام دهد، در این  یتبتولیدکننده  ترین بزرگعنوان  به
یمتی باالتر، از باقسازي رمزارزها ندارند مجبورند رمزارز را  اي براي ذخیره هصورت کشورهایی مانند کشور ایران که هیچ برنام

مایحتاج خود صرف نمایند. بیان این مسئله یک توهم توطئه نیست زیرا چند ماهی است شرکت  تأمینبازار سیاه تهیه و براي 
گاه خرید دالري خود را برداشته تنها با رمزارز کوین در جهان، در تولیدکننده دستگاه ماینر بیت ترین بزرگعنوان  به 1مین بیت
ثبت سفارش خود، در  بازنمودنهاي  یی در بازهتنها بهکند. این شرکت  کوین) سفارش ثبت می کش (انشعابی از بیت کوین بیت

نی براي خود ي، سود دوچنداباز سفتهکند تا از محل  کش را باال و پایین می کوین کوین و بیت دالر قیمت بیت چند هزارحدود 
 کسب نماید.

هاي بانک مرکزي براي تثبیت نرخ ارز و سکه، تزریق آن در بازار است. در شرایط فعلی که  از سویی دیگر، یکی از سیاست
کوین از بازار  و یا بیرون کشیدن بیت باعرضهتوانند  کشور ذخیره مشخصی از رمزارزها ندارد، سایر کشورهاي قدرتمند می

 تکان دهند. شدت بههاي اقتصاد کشور را  یدي بر قیمت ریال داشته و پایهیرات شدتأثکشور، 

کوین یا  درصد) به بیت 5در این شرایط اصل عقالیی بودن رفع خطر احتمالی، تبدیل نمودن بخشی از صندوق ذخیره ارزي (
 داند. کوین را منطقی می اندازي مراکزي براي استخراج بیت سایر رمزارزهاي معتبر یا راه

 مالی مؤسساتورشکستگی 

شود. ذات  کوین و یا سایر ارزهاي مجازي از کشور خارج می ها میلیارد ریال، براي خرید بیت در شرایط کنونی، ماهانه ده
در این حوزه، باعث  مدت کوتاهگذاري  یز بودن سرمایهآم مخاطرهاي قیمت آن و  کوین، عدم ثبات لحظه متالطم قیمت بیت

گردد که تا  تأمینهاي خرد عموم  جوهات نه از محل فروش امالك و زمین، بلکه در حقیقت سرمایهشود بیشتر این و می
کوین  انداز شده بودند و حاال با توجه به سوددهی بیشتر بازار بیت مالی براي دریافت سود، پس مؤسساتها و  ازاین در بانک یشپ

 -رسد با توجه به رفتار جمعی  نک مرکزي در این حوزه، به نظر میتفاوتی با به این سمت رخنه کرده است. حال با توجه به بی
هاي هرمی،  شرکت قارچ گونهپویایی جامعه ایران و حرکات دفعتی جامعه (مانند هجوم عموم براي خرید پراید، رشد 

وارد مشابه)، کوین در کشور و بسیاري م هاي اجتماعی، رشد صعودي نمودار حجم بازار بیت جمعی در شبکه هاي دسته هجمه
شود. براي درك  ها احساس می هاي بانک یجه کاهش نمایی سرمایهدرنتکوین و  خطر حرکت عامه مردم به سمت خرید بیت

رغم  درصد سود بیشتر و علی 10بهتر این بحران در کمین نشسته، بایستی توجه کرد که موسسه فرشتگان تنها به علت 
میلیون تومان  600هزار  8مالی بدون مجوز توانست  مؤسساتگذاري در  رمایههشدارهاي بانک مرکزي در مورد مخاطرات س

 سرمایه از مردم جذب نماید.

گذاري  ها و سرمایه کوین و اقبال عموم نسبت به آن، روند بیرون کشیدن وجوهات از بانک فرض کنید، با باالتر رفتن قیمت بیت
یلیاردها تومان از کشور خارج شود، در این شرایط خطر ورشکستگی کوین و سایر رمزارزها سرعت گیرد و ماهانه م در بیت

1 Bitmain 
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کوینی براي خود نیندوخته و سازوکاري  که بانک مرکزي پشتوانه بیت ییازآنجامحتمل خواهد بود و  شدت بههاي کشور  بانک
یسمی براي مکاندارد، هیچ همانند صرافی معتبر داخلی براي تبدیل ریال به رمزارز و جلوگیري از خروج پول از مملکت وجود ن

 یجه اقتصاد کشور با بحران روبرو خواهد شد.درنتنشده است و  بینی یشپجلوگیري از این فاجعه 

 ي بدون مجوزها و سکه ها صرافی، ها والت

در  برداران کالههاي دقیق در حوزه رمزارزها و عدم انتشار مجوز فعالیت در این حوزه، فضا براي ورود  به علت نبود سیاست
ي خارجی نگهداري شده و میزان زیادي از ها پول یفککشور باز و بدون مانع است. حجم زیادي از رمزارزهاي خرد افراد درون 

هایی که در برخی موارد مانند صرافی  گیرد، صرافی المللی خارجی انجام می هاي بین تبادالت رمزارزي نیز در صرافی
ذیرش عواقب تصمیمات خود، دسترسی ایرانیان به رمزارزهایشان را قطع نمود و حجم فینیکس، بدون اطالع قبلی و بدون پ بیت

هاي مردم و کشور مسدود کرد. چنانچه فضاي رمزارزها در کشور سروسامانی نگیرد و مجوزهاي رسمی براي  بزرگی از سرمایه
از دست رفتن کنترل بانک مرکزي بر هاي معتبر منتشر نگردد، در کنار  پول و صرافی دهندگان خدمات کیف فعالیت ارائه

هاي اجتماعی همانند  آن ناآرامی تبع بههاي مردم و  و سرقت سرمایه برداري کالههاي مردمی در حوزه رمزارزها، تهدید  سرمایه
 کند. مالی بدون مجوز رخ داد، کشور را تهدید می مؤسساتآنچه در مورد تجمعات مردم در مورد 

 ICOي دقیق در کشور درزمینه حراج سکه اولیه یا همان مقررات گذاراست، نبود  طرح قابلخطر دیگري که در این فضا 
بردار با سوءاستفاده از گمنامی اعضاء در  ترتیب است که کاله این برداري در فضاي رمزارزها به است. یکی از روش جدید کاله

غات واهی و دروغین در مورد سودآور بودن رمزارز خود، کند از طریق تبلی شبکه، با ایجاد و معرفی یک رمزارز جدید، سعی می
یک حباب قیمتی براي رمزارز ایجاد کرده و پس از فروش مقدار زیادي از سکه خود با قیمت باال، مبالغ زیادي را به سرقت 

 350کوین، توانست  اي اي به نام داگ موارد، سکه ترین بزرگیکی از دربرداري جدیدًا بسیار رایج شده و  ببرد. این نوع کاله
 .[4]میلیون دالر به جیب بزند 

ی رسمی در اختیار مردم قرار ندارد و افراد رسان اطالعکند. در شرایطی که هیچ  خطر مشابهی بازار رمزارز کشور را نیز تهدید می
ند به مردم و توان هاي مختلفی میICOهاي دالالن است،  تنها معیارشان براي سنجش یک رمزارز رشد قیمت آن و توصیه

 اقتصاد کشور صدمه وارد کنند.

 چهار سناریو براي شکوفایی کشور با رمزارزها

توان براي  ها می هاي بزرگی نیز در رمزارزها نهفته هستند که با استخراج آن هاي محتمل، فرصت در کنار این دست از بحران
 شود. ین این موارد پرداخته میرت مهماقتصاد کشور شکوفایی عظیمی متصور شد. در ادامه به برخی از 

 کشور صادرات تسریع، تسهیل و افزایش حجم

و مشکالت بانکی که باعث  بازکردههاي بانکی را از پاي اقتصاد کشور  رمزارزها این پتانسیل را دارا هستند که بندهاي تحریم
ي باال سرعته بازارهاي جهانی تبدیل نماید. شده تجارت ایران در سطح بازارهاي محدود باقی بماند را رفع و این بازارها را ب

دهی و بانکی همانند سوئیفت،  هاي پیام هاي پرداخت، مستقل بودن از سیستم تراکنش بر بستر رمزارزها، کاهش شدید هزینه
تصاد وکارها و اق هاي پرداخت و بسیاري مزایاي دیگر، فرصتی براي کسب ی نقاط جهان، رفع مغایرتتمام بهامکان ارسال وجه 

اي کم  المللی با هزینه ی خریداران بینتمام بهایران فراهم آورده تا بتواند حجم صادرات خود را افزایش داده، کاالهاي خود را 
ي، ارزش ریال را ارتقاء داده و قدرت خرید مردم کشور را ارزآور، با تقویت نظام اقتصادي کشور و بلندمدتعرضه دارد و در 
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سازي اقتصاد  ر خود منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی، شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ملی و مقاومتقویت نماید که این ام
 گردد. می

 

 بلوك و رمزارزها استقالل از سیستم مالی آمریکا با ایجاد سوئیفت موازي منطبق بر فناوري زنجیره

المللی  ئیفت، از این ابزار تسهیل گر معامالت بینگذاري در شبکه سو متحده، از طریق کنترل و سیاست یاالتاهاست که  سال
عنوان  کند. کشور ایران نیز به هاي اقتصادي علیه کشورهاي مخالف خود استفاده می آویزي براي اعمال تحریم عنوان دست به

ر دستان برد، مشکلی که کلید رفع آن د هاست از این مشکل رنج می متحده، مدت یاالتاهاي  یک از مخالفین بزرگ سیاست
کوین توسط هیچ نهادي مدیریت و اداره  بیت خصوص بهکه شبکه رمزارزها و  ییازآنجابلوك و رمزارزها قرار دارد.  فناوري زنجیره

شدن به  یلتبدهاي خودسرانه در آن وجود نداشته و در حقیقت این شبکه پتانسیل خوبی براي  شود، امکان تعریف سیاست نمی
برداري مطلوبی نموده و با  یجادشده بهرهاتواند از این فرصت  المللی دارد. کشور ما می هاي بین ابزاري جهت انجام پرداخت

هاي خصمانه غرب، تبادالت مالی خود با کشورهاي  استفاده از این شبکه پرداخت موازي با شبکه سوئیفت، مستقل از سیاست
 تر انجام دهد. تر و راحت تر، ارزان جهان را سریع

گیري ایران از  هاي ناپایدارکننده ایران در منطقه، از خطر بهره از استراتژي ملی آمریکا در برخورد با فعالیت در بند هشتم
متحده بایستی مطالعاتی جهت کنترل ایران در فضاي  دارد ایاالت هاي اقتصادي نام برده و بیان می رمزارزها براي فرار از تحریم

سد مخالفین نظام جمهوري اسالمی ایران، بیشتر از مدیران کشور، از فرصت رمزارزها ر . به نظر می[5]رمزارزها انجام دهد 
 براي رشد اقتصادي ایران اطالع داشته و نگران آن هستند.

 

 باال یشده با بازده يفرآور يصادرات انرژ

توسط نگارنده و بر اساس اطالعات  گرفته انجاممحاسبات  بنا برتوان فرآوري و صادرات برق دانست.  رمزارزها را میماینینگ 
 17کوین (حدود  باشد. با توجه به قیمت روز بیت بشکه نفت می 20کوین نیاز به انرژي برابر  ، براي تولید یک بیت[6]موجود 

از  توان با تبدیل نفت به برق و صرف آن در فرآیند ماینینگ، اي و عملیاتی، می هاي سرمایه هزار دالر) و بدون محاسبه هزینه
برابر فروش همان بشکه نفت در بازار آزاد.  17دالر درآمد کسب نمود، در حقیقت درآمدي در حدود  850هر بشکه نفت حدود 

گردد بخشی از ذخایر نفتی و گازي  کوین، پیشنهاد می گذاري در این حوزه و تالطم قیمت بیت البته با توجه به ریسک سرمایه
د بانک مرکزي بکار گرفته شده و حتی بخشی از آن نیز براي درآمدزایی کشور به فروش کشور، جهت تولید ذخیره رمزارز نز

 برسد.

 ارز مشترك کشورهاي اسالمی رمز

کشور بنگالدش،  جز بهیک از کشورهاي اسالمی  یچهکشور با رمزارزها،  72هاي برخورد  از سیاست گرفته انجامبا بررسی 
تواند دو واکنش مناسب از خود نشان  آمده، کشور می یشپاند. در این فرصت  ودهسیاست خاصی درزمینه رمزارزها اتخاذ ننم

هاي فقهی  گرفتن تمام موازین شرعی و نگرانی در نظردهد، یکی تعریف یک رمزارز براي تبادالت مالی کشورهاي اسالمی با 
 اي رگوالتوري رمزارزها.کشورهاي اسالمی همچون ربا در بانکداري و دیگري ارائه یک چارچوب مرجع اسالمی بر
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 یها در سطح ملبا رمزارز یاروییرو یجرا یکردهايرو -3شکل 

اندازي یک شبکه بانکی جهت تبادالت مالی، ضمن مستقل نمودن خود از  توانند با راه کشورهاي اسالمی با رهبري ایران می
آسان و ارزان حجم  صورت بههاي مالی،  مغایرت دوراز بههاي بانکی غیر اسالمی، روند تبادالت مالی خود را شفاف نموده و  نظام

 اقتصادي خود را افزایش دهند.معامالت 

هاي کشورهاي اسالمی بسیار احساس  بین، نیاز به یک چارچوب رگوالتوري درزمینه رمزارزها با در نظر گرفتن دغدغه یندرا
مستقیم از  صورت بهتوان  هاي مالی غیر اسالمی، نمی گردد. به علت تفاوت ذات بانکداري اسالمی غیر ربوي با نظام می

تعداد نیروي  ازنظرنترلی رمزارزها در کشورهاي غربی، در کشورهاي اسالمی استفاده نمود. کشور ایران، هاي ک چارچوب
تا قبل از اقدامات سایر کشورهاي اسالمی، چارچوبی بهینه براي کنترل مشکالت  متخصص و متشرع، این پتانسیل را داراست

 ئه دهد.رمزارزها در حین استفاده حداکثري از منافع این ارزها ارا
 

 استخراج رویکردهاي کشورها در مواجهه با رمزارزها

توان دریافت که نبود نظام رگوالتوري رمزارزها در کشور، این  هاي رمزارزها براي کشور، می پس از برشمردن تهدیدات و فرصت
اختار مقرراتی مطلوب، نیاز منظور دستیابی به یک س بازار نابسامان را بیشتر از منافع به سمت تهدیدات سوق خواهد داد. به

شده تا بتوان با الهام گیري از این تجربیات، مدلی مناسب با  یبررساست رویکردهاي کشورهاي مختلف در رویارویی با رمزارزها 
 اي از کشور درزمینه رمزارزها بررسی و خالصه 72حداقل ایرادات ارائه نمود. بدین منظور با توجه به منابع در دسترس، رویکرد 

 آن در ادامه آورده شده است.

کوین در میان کشورهاي جهان  بیت خصوص بهرویکرد متفاوت در برخورد با رمزارزها و  4، در کل، گرفته انجامهاي  بنا به تحلیل
 متعارف است. این چهار مورد به شرح زیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجهی کامل نسبت به رمزارزها بی  

صورت رسمی رمزارزها را ممنوع  ورهایی مانند عربستان سعودي، یونان، قبرس و ایران، نه بهکش، شده یبررس کشور 72در میان 
اند. نگارنده معتقد است، کشورهایی که در این دسته قرار  دانسته و نه براي مقررات گذاري این حوزه فعالیت خاصی انجام داده
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نشده آن براي  بینی یشپنه داشته و به علت ترس از عواقب کارا هاي نوظهور رویکردي محافظه گیرند، احتماالً با پدیده می
هاي سایر  دهد فعالً واکنش صریحی از خود نشان نداده و منتظر بازخورد نتایج فعالیت اقتصادهاي نسبتاً ناپایدار خود ترجیح می

 کشورهاي پیشرو باقی بمانند.

 استفاده از رمزارزها یتممنوع

صورت رسمی خریدوفروش و نگهداري  هایی همانند بولیوي، اکوادور، نپال و بنگالدش، بهشده، کشور یبررسکشور  72در میان 
 سؤالسال زندان در نظر گرفته است. حال  12کوین را ممنوع دانسته و حتی کشور بنگالدش براي این تخلف مجازاتی تا  بیت

 بنا بروین و رمزارزها در این کشورها ایجاد نماید. ک اینجاست که آیا این رفتار قهرآمیز توانسته مانعی جدي براي تبادالت بیت
. [7]گیري روبرو است  کوین در کشور اکوادور، علی رقم ممنوعیت آن با رشد چشم اطالعات موجود، براي نمونه استفاده از بیت

یا مواد مخدر در یدوفروش اسلحه خرنگارنده معتقد است کشورهاي این گروه عموماً جزء کشورهایی هستند که یا بازار سیاه 
 هستند. شویی پولهاي بانکی، مقصد  ها رواج دارد و یا به علت نقص شدید سیستم آن

 و مقررات موجود ینگنجاندن رمزارزها در قوان

منظور تسریع روند مقررات گذاري این حوزه، رمزارزها را به  اند به شده، اکثراً کشورها، سعی نموده یبررسکشور  72در میان 
گرفته رمزارزها در قالب کاال،  ف نمایند که بتوان آن را ذیل قوانین و مقررات جاري کشور گنجاند. در تحقیقات انجامنحوي تعری

شویی و قوانین مبارزه با تأمین  شده و ذیل قوانین مالیاتی، مبارزه با پول يبند دستهیرمنقول و داراي ناملموس غدارایی منقول و 
کوین در چارچوب تعاریف  رمزارزها و مخصوصاً بیت درواقع. نگارنده معتقد است اند رفتهقرارگهاي تروریستی  مالی گروه

 گیرند و بایستی خاص آن، مقررات و تعاریف مشخصی تدوین نمود. شده جاي نمی یانب

 ایجاد تغییر در مقررات موجود جهت استفاده از رمزارزها

آلمان، ایالت نیویورك و ژاپن سعی دارند با بررسی دقیق همه  شده، کشورهایی همانند استونی، یبررسدر میان کشورهاي 
سعی دارند در راستاي رفع موانع موجود جوانب رمزارزها، قوانین و مقرراتی خاص این حوزه تدین نمایند. این کشورها 

افراد در شبکه  به قوانین و مقررات ملی خود اضافه نمایند. در حقیقت گمنامی هایی کوین، الحاقیه در مسیر توسعه بیت
براي نمونه بر اساس قوانین و مقررات کشور استونی  مانعی است که این کشورها سعی در رفع آن دارند. ترین بزرگکوین  بیت

پول بایستی اطالعات هویتی کاربران خود را اخذ و نگهداري نمایند، همچنین تجار و  دهندگان کیف در حوزه رمزارزها، ارائه
ها را اخذ و  صورت حضوري دیده و اطالعات هویتی آن کوین، مشتریان خود را به اي خرید یا فروش بیتها بایستی بر صرافی

یورو رمزارز خریداري  1000اطالعات هویتی مشتریانی که در ماه بیش از  اند موظفها  نگهداري نماید. همچنین صرافی
 صالح قرار دهند. کنند را در اختیار مراجع ذي می

وکارهاي فعال در حوزه رمزارزها،  کشور آلمان سعی دارد در آینده نزدیک همانند ایالت نیویورك، براي کسب در مثالی دیگر،
 هاي الزم، اطالعات هویتی افراد را نیز گردآوري و نگهداري کند. پروانه فعالیت صادر نموده و بدین ترتیب، ضمن اخذ ضمانت

 روش تحقیق

ها براي رسیدن  چند پدیده در دامنه مشخص براي کشف نقاط اشتراك و اختالف آن مطالعه تطبیقی در حقیقت مقایسه دو یا
 اي به شرح زیر استفاده شده است: مرحله 6در تهیه این مقاله از روش تحقیق مطالعه تطبیقی باشد.  به هدف تحقیق می

 تدوین مسئله -1
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 تعیین دامنه تحقیق -2

 تدوین فرضیه -3

 استقصاي موارد مشابهت و تفاوت -4

 واضع خالف و وفاقتوصیف م -5

 تبیین مواضع خالف و وفاق -6

 ها و نتایج یافته

صورت خالصه در قالب چند نمودار بیان خواهد شد. در بخش بعدي بر اساس  به گرفته انجامدر ادامه نتایج مطالعات تطبیقی 
رمزارزها در کشور اعالم  از تجربیات کشورهاي موفق در این حوزه، روند پیشنهادي براي مقررات گذاري آمده دست بهاطالعات 

 خواهد شد.

کوین را غیرقانونی  کشور بیت 66صورت کامل ممنوع اعالم کردند،  کوین را به کشور بیت 6شده،  یبررسکشور  72از مجموع 
کشور در غیر غیرقانونی ندانستن  7ی تدوین کرده و و مشخصکوین قوانین خاص  اعالم نکردند، ایالت نیویورك براي بیت

 ن، اعالم کردند در آینده نزدیک مقرراتی خاص این حوزه تدوین خواهند کرد.کوی بیت

 

 
 شده در حوزه رمزارزها یبررسکشور  72قوانین فعلی وآتی  -4شکل 

 

کشور  24، ها دانسته شویی و تأمین مالی تروریست کوین را ذیل قوانین مبارزه با پول بیت 13شده،  یبررساز میان کشورهاي 
کشور مقرراتی براي  7دانند، یک کشور (چین) استفاده از آن را تنها براي اشخاص حقیقی آزاد دانسته،  ذیل قوانین مالیاتی می

کشور توسط بانک مرکزي خود، ارزهاي مجازي ملی منتشر کردند  5کوین به تصویب رسانده،  استفاده اشخاص حقوقی از بیت
 کوین دارند. هاي بیت فیکشور مقرراتی براي صرا 9و 
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 کوین در میان کشورهاي مطالعه تطبیقی بررسی وضعیت قوانین گذاري در حوزه بیت -5شکل 

 

 کوین بررسی رویکرد کشورهاي اسالمی در برخورد با رمزارزها و بیت

دي و اندونزي وجود داشته که در ادامه قوانین کشور بنگالدش، ترکیه، مالزي، عربستان سعو 5شده،  یبررسکشورهاي در میان 
 ها در برخورد با رمزارزها بیان شده است. آن

کوینی را ممنوع نکرده و  هاي بیت وکارها و تراکنش از این کشورها به جزء بنگالدش، کسب یک یچهدر میان کشورهاي اسالمی 
 اند. مقررات خاصی هم در این حوزه تنظیم ننموده

کوین  هاي مجرمانه، اما استفاده از بیت کوین و امکان استفاده از این ارز در فعالیت مام تبلیغات منفی علیه بیتباوجود ت :ترکیه
توانند در هنگام ورود  می شده است و مسافران خارجی کوین به لیر در ترکیه تأسیس در ترکیه رو به رشد است. یک صرافی بیت

 کوین و یا بالعکس، تبدیل نمایند. یه عابر بانک، ارزهاي خود را به بیتترکیه از طریق دستگاهی شب هاي به فرودگاه

عنوان واحد پول قانونی در مالزي  کوین به کوین بیان نمود، بیت بانک مرکزي مالزي با انتشار بیانیه در مورد بیت :مالزي
ه عموم بایستی از مخاطرات استفاده کند؛ درنتیج کوین تنظیم مقررات نمی شود و بانک مرکزي براي عملیات بیت شناخته نمی

 کوین مطلع باشند. از بیت

نشده است. تنها نهاد پولی عربستان  کوین توسط هیچ حزبی در عربستان سعودي ممنوع اعالم بیت: عربستان سعودي
 کنندگان اعالم نمود. درزمینه مخاطرات باالي این ارز و نبود هیچ ضمانت و امکان نقض حقوق مصرف هشدارهایی

بیانیه، این ارزهاي  ینبنابرا ؛کوین و دیگر ارزهاي مجازي منتشر نمود اي در حوزه بیت بانک مرکزي اندونزي بیانیه: اندونزي
فراد شود و درزمینه مخاطرات این حوزه به عموم ا عنوان واحد پولی یا ابزار قانونی پرداخت در اندونزي شناخته نمی مجازي به

 هشدار داد.

 ادي براي رگوالتوري رمزارزها در کشورارائه مدل پیشنه

توانند بسته به نوع بازار  رویکرد مختلف زیر می 4در حالت کلی در بازارهاي مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات، رگوالتورها 
رویکرد را با  4رویکرد مستقل از یکدیگر نبوده و رگوالتورها طیفی شامل هر  4براي خود در نظر بگیرند. البته در واقعیت این 
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 نمایند. شدت و ضعف مناسب پیاده می

 اي رویکرد مداخله

در این مدل بار نماید.  نظارت می ها آنرا تعیین و بر رعایت  دهندگان خدمات رگوالتور تعهدات ارائه اي رویکرد مداخلهدر 
ها وارد نامهدیدي از مقررات و آییننظارتی و اجرایی بسیار زیادي بر دوش رگوالتور است با هر حرکت جدید در بازار، موج ج

 شود. در این بازار تنها عامل مهارکننده، رگوالتور بوده و در نبود آن، ممکن است بازار به شکست نزدیک شود.عمل می

 رویکرد پیشگیرانه

چارچوب صدور پروانه گیرد. در این رویکرد  را بکار می گیرانهپیش کنترلجهت کنترل شرایط بازار و ایجاد رقابت، در  رگوالتور
شود که  وضع می اي گونه بهکند و همچنین قوانین و مقررات تکمیلی  تسهیلکند که ورود بازیگران جدید را  اي تغییر می گونه به

، یضد رقابتمانند مقررات مربوط به رفتارهاي  پیشگیرانه  التور با استفاده از مقرراترگو درواقعموانع ورود به بازار کاهش یابد. 
 آورد. به وجود میزمینه ایجاد بازار رقابتی را  موارد مشابه آن،و  يتعرفه گذارچارچوب صدور پروانه، 

 

 رویکرد نظارتی

گیرد. این رویکرد هنگامی کاربرد دارد که فضاي  را بکار می Ex-Post2 کنترل، یضد رقابتجهت کنترل رفتارهاي رگوالتور در 
، بازار را یضد رقابتین رویکرد، رگوالتور با استفاده از مقررات پسین در صورت بروز رفتارهاي در اتقریباً رقابتی شده است. بازار 

تواند تبدیل به مانعی  که می يیابد و رگوالتور باید مقررات زائد . میزان دخالت رگوالتور در این حالت کاهش مینماید تنظیم می
 د.حذف کندهندگان جدید به بازار شود را  ود ارائهجهت ور

 رویکرد خودگردان

دهد. در این رویکرد، رگوالتور  را برداشته و خودگردانی کامل بازار را انجام می 3رویکرد خودگردان مقررات حوزه خاص

ها به  بر اساس قوانین کلی رقابت و مقرراتی که توسط توافق آن وکارها کسبطور کامل حذف نموده و  مقررات حوزه خاص را به

صورت خودگردان اداره  رسد و بازار به کنند. نقش رگوالتور در این حالت به حداقل میزان ممکن می لیت میوجود آمده است فعا

 شود. می

که بازار کشور در این حوزه، تازه متولد و نوپا بوده بایستی نهاد رگوالتوري مقرراتی با تمرکز بر مداخله و  ییازآنجابر این اساس، 
 گردد. هاي زیر پیشنهاد می تصویب برساند. به این منظور فهرست فعالیت نگاهی به پیشگیرانگی به یمنبا 

 تهیه محتواي آموزشی و آگاهی بخشی عمومی درزمینه مخاطرات این حوزه -1
کوینی و ایجاد توان تنظیم بازار در  کوین با هدف ایجاد ذخیره بیت یس فارم ماینینگ رمزارزها با تمرکز بر بیتتأس -2

 صورت بروز بحران
 منظور شناسایی هر چه بیشتر کاربران ایرانی پول الکترونیک به دهندگان خدمات کیف پروانه براي ارائه تدوین -3

 شود.نبیهی نیز نامیده میپسین یا ت 2
3 Sector Specific 
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هاي این حوزه و با هدف جلوگیري  منظور رسمی نمودن فعالیت هاي رمزارزها در کشور به تدوین پروانه فعالیت صرافی -4
 هاي مردم به بیرون مرزها از خروج سرمایه

وکارهاي فعال در حوزه رمزارزها با هدف شناسایی افراد فعال در این زمینه و گردآوري  ت کسبتدوین پروانه فعالی -5
 اطالعات افراد

 ها در کشورICOتدوین مقررات  -6
 بنديجمع

تر برنامه راهبردي خود را در سطح ملی تعریف نماید تا با نگاشت نهادي و تعیین  در این شرایط، کشور بایستی هرچه سریع
هاي در کمین نشسته را با موفقیت عبور کرده و براي  هاي کشور، از جمله نهاد رگوالتوري، از بحران از دستگاه وظایف هر یک

 کشور فرصت سازي نماید.

حال که اهمیت و لزوم تشکیل یک نهاد رگوالتوري در این حوزه در متن مقاله بررسی و اثبات گردید، نیاز است مسئولین و 
روسامان دادن به این بازار بی قانون، هرچه سریعتر وارد عمل شوند تا خداي نکرده کشور وارد سازان کشور براي س تصمیم
 هاي جدي اقتصادي نگردد.  بحران
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