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؟بالکچینچیست

.  بالکچین یک دفتر کل توزیع شده غیرمتمرکز است•
ه بهه ن  اطالعات دیجیتالی است که در یک دیتابیس عمومی ذخیره شده است ک« بالک»•

.  زنجیره می گوییم
. در بالک ها اطالعاتی درباره تراکنش ها ذخیره می شود؛ مواردی مانند تاریخ، زما  و ارزش•

.تراکنش ها یک امضای دیجیتال منحصربه فرد دارند
. تهر بالک هم کد منحصربه فردی دارد که به ن  هش گفته می شود که معرف بالک اسه•

ز هر تراکنشی در یهک بهالک ذخیهره می شهود و ن  تهراکنش بایهد توسهک یهک شه  ه ا
وص خهود بهه وقتی که تراکنش ها تأیید شد بالک با هش مخص. کامپیوترها تأییدشده باشد

.اضافه می شود( زنجیره بلوک)بالکچین 



؟بالکچینچیست

ههداری هر کامپیوتری که در ش  ه حضور دارد دقیقها  یهک کپهی ی  ها  از بالکچهین ن •
. می شهودمیلیو  ها کامپیوتر این چنین در ش  ه وجود دارد که به ننها نهود گفتهه. می کند

این فهر  دفتهر کهل توزیع شهده به شهدت در مقابهل دسهت کاری ایمهن اسهت و اطالعهات 
.ذخیره شده قابل تغییر نی ت



؟بالکچینچهمزایاییدارد

ع شده است؛ بالکچین نقطه وصل مفاهیم دنیای توزی. بالکچین صرفا  یک دستاورد فنی نی ت•
.  مهم ترین ن ته ای که بالکچین به ما یادنوری کرد تمرکززدایی بود

ر اعتماد در بی اعتمادی ی ی از دستاوردهای بالکچین است؛ یعنی برای انجا  تراکنش ها د•
.  محیطی که افراد به هم اعتماد ندارد نیازی به واسطه ها وجود ندارد

همیشه این واسطه ها بوده اند که نقش ایجاد اعتماد در محیک های بدو  اعتماد را به عهده •
.  حاال این نقش به بالکچین سپرده شده است. گرفته اند

ود  از مواردی مانند حاکمیت افراد بر پروت ل، مقاو  در برابر سان ور و تغییر و ضد تور  ب•
را فراهم به ع ارتی بالکچین زمینه حاکمیت اثربخش مرد . ویژگی های مث ت بالکچین است

.می کند و افراد می توانند دیدگاه هایشا  را از طریق پروت ل به قانو  ت دیل کنند



؟چهمعایبیوجوددارد

ی پایین، انجا  پردازش های سن ین تر برای یک کار ی  ا ؛ حذف تمامی اختیارات ان انی؛ کارای•
ی شود که ؛ بنابراین ب یاری از صح ت هایی که مطرح م(در بیشتر اپلی یشن ها)گرا  و کند 

.  بالکچین ابزاری ارزا  برای انتقال پول است اشت اه است
قل کرد یا مثال  این که بالکچین کارایی باالیی دارد و می توا  به نسانی از طریق ن  پول منت•

ی است که بالکچین ابزاری کند، گرا  و با کارایی پایین است؛ بالکچین فناور. درست نی ت
.به طور خاص برای این طراحی شده که واسطه ها را حذف کند

راه حل های متمرکز. برای رسید  به این هدف نیاز به مصرف انرژی ب یار زیادی وجود دارد•
رف سو  عموما  سریع تر، ارزا  تر و کارایی بیشتری دارند که وظیفه ایجاد اعتماد را یک واسطه ط

.ایجاد می کند



؟چهمعایبیوجوددارد

یاز به طرف جالب اینجاست که تقری ا  تما  راه حل های م تنی بر بالکچین فعلی جایی نن ته •
مرکززدایی باید سو  و واسطه پیدا می کنند که این با فل فه بالکچین در تضاد است؛ بنابراین ت

بخرند؛ به اندازه کافی جذاب باشد که افراد حاضر شوند هزینه بیشتر و کارایی کم تر را به جا 
.هما  گونه که این موضوع در بیت کوین جواب داده است



بالکچینپتانسیلهای

:  فعال  در سه حوزه پتان یل های بالکچین تقری ا  بالفعل شده است•
پرداخت های دیجیتال مانند بیت کوین؛ •
قراردادهای هوشمند مانند اتریو  •
.  و مدیریت دیتابیس و رکوردها•

ید اجازه ده. در مورد پرداخت های دیجیتال مانند بیت کوین به اندازه کافی صح ت شده است•
.اندکی درباره دو موضوع دی ر صح ت کنیم



اکوسیستمبالکچینایران

تحقیق و 
توسعه

ماینینگ

تریدینگ



وضعیتفعلی

(الزامات و ضوابک حوزه رمزارزها)پیش نویس طرح بانک مرکزی •
تریدینگ•

کشورو ارزهای رمزینه در( بالکچین)تنظیم گری فناوری زنجیره بلوکی )پیش نویس دولت •
ماینینگ•

•***
تغییرروندهای / بحث نموزش و شناخت فناوری •



چندعدددربارهماینینگ

.گی اوات تخمین زده می شود۵۷حدود ۹۷مصرف برق در ایرا  در سال •
.میلیارد دالر یارانه در حوزه انرژی توسک وزارت نفت پرداخت می شود۸۰•
میلیارد دالر در حوزه گاز مورد استفاده در نیروگاه های ۲۴درصد این م لغ یعنی حدود ۳۰•

.کشور است
.میلیارد دالر بوده است۱۳۹۶۴۰درنمد نفتی ایرا  در سال •
.درصد است۵نرخ افزایش مصرف برق در ایرا  حدود •
.میلیارد دالر یارانه گاز نیروگاه های تولید برق خواهد بود۴۴حدود ۱۴۱۰سال •
.میلیارد دالر یارانه۴۵۰حدود ۱۴۱۰یعنی تا سال •
.نیروگاه خورشیدی یک گی اواتی نزدیک یک میلیارد دالر هزینه دارد•



تبماینینگ

بش ه نفت انرژی۱۰۷هر بیت کوین معادل سوخت  استخراج •



رمزارزهاوضوابطحوزهخالصهالزامات
استخراج معامله در صرافی ابزار پرداخت

مسئولیت بانک
مرکزی امکان انتشار

بله بله نه هیچ
توانه ب ت ی به پش
دارد

کریپتوکارن ی

نه بانک نه بله دارد
انحصاری بانک 

مرکزی
رمز ارز ملی

نه و صرافیبانک بله بله دارد
انحصاری بانک 

مرکزی
رمز ارز منطقه ای

نه و صرافیبانک بله نه مجوز مجوز
ه با پشتوانتوکن

طال

نه و صرافیبانک بله نه
انحصاری بانک 

مرکزی
ه ارزپشتوانتوکن با

نه نه هیچ بورس
توکن با سایر 
پشتوانه ها

نه هیچ * وانهتوکن بدو  پشت



نگاهیآماریبهوضعیتفعلی

شرکت ث ت شده؛۲۰نزدیک به •
شتاب دهنده؛۴•
؛(اک چنج)صرافی ۲۰حدود •
ارائه دهنده سرویس؛۱۰حدود •
.رویدادرسانه و ۳۰بیشتر از ولی •




