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(BTC)بیتکوین

2009ژانویه : تاریخ انتشار•

میلیون برای همیشه21: حداکثر تولید•

(برعکس ارزهای فیات)اثر تورمی فاقد •

(مشابه قیمت ها در بورس)امکان کاهش ارزش با افزایش فروش •

.ذیرندبیت کوین ارزشمند است؛ چرا که بسیاری از پذیرندگان آن را برای پرداخت می پ•

.دالر است3450قیمت هر بیت کوین در حال حاضر کمتر از •



(ETH)اار

2015ژانویه : تاریخ انتشار•

نامتناهی: حداکثر تولید•

(مانند ارزهای فیات)اثر تورمی دارای •

(مشابه قیمت ها در بورس)امکان کاهش ارزش با افزایش فروش •

.اتر ارزشمند است؛ چرا که بسیاری از پذیرندگان آن را برای پرداخت می پذیرند•

.دالر است110قیمت هر اتر در حال حاضر کمتر از •



(Currency)اعریفارز

تهاتربرای ابزاری •

دیگران مورد استفاده قرار گیردبرای خرید و فروش با : و ستدداد •

کردذخیره هست آن را برای استفاده در زمان دیگری که امکان خرید بتوان : اندوخته ارزش•

مشترک در جامعه یا بین گروهی از افراد باشدقادر به ارائه یک قیمت پایه : واحد حساب•

مصرف کامودیتی در قبال ارز فیات: وعده پرداخت•

ارهتای قابت  جایگزینی طال و نقره با مسکوکات فلزی ارزان تر و استتفاده از ستایر ابز: نیابت ارزش•

نیستمذاکره که ارزش ذاتیشان با ارزشی که نیابتش را بر عهده دارند برابر 



ماهیتپولیارزهای یجیتالی

.تاسنیابت ارزش همان چیزیست که با رشد عالقه به ارزهای دیجیتالی در حال وقوع •

مشکالت بحران نیابت•

نامشهود•

غیر مادی•

منبع انتزاعی•

آننسبت به عملکرد ارز اهمیت کمتر فرم •



جنبعهایفنیارزهای یجیتالی

مخاطرات

الیریسک نگهداری در کیف پول دیجیت•

محدود به کشورهای توسعه یافته•

ریسک استخراج•

خصوصیات

الگوریتمیاعتبار •

ماندنناشناس •

پرداخت سریعتاییدیه •



چالشهایفناوری

نتاوری  معطوف به یکی از سه موضوع تغییر فعمدتا •

توزیعهک اینترنتی و بازار 

تن بته رستمیت شتناخبا از رشد بدافزارها جلوگیری •

و بکه شپیش بینی راهکارهایی برای امنیت رمزارزها و 

مذکورمقابله با ریسک های 

بازارهتای غیرمجتاز و از جملته پایش تراکنش ها در •

ی الزامات پیش روی دولت ها برااز جمله وب تاریک 

.رمزارزهاستکاهش مشکالت فناوری 

در تغییر 
فناوری و 
تجهیزات  بدون شبکه 

نظارت و 
هک های 
اینترنتی مواردی نظیر 

Dark web



جنبعهایاقتصا یارزهای یجیتالی

مخاطرات

تنها به عنوان اندوخته ارزش•

نوسان قیمت•

خصوصیات

تراکنشعدم وجود هزینه های •

سرمایه گذاریابزار •

(مشابه کامودیتی ها)پایان پذیری •

ولابتدای مسیر رشد در زیستچرخ محص•



چالشهایاقتصا 

ه رستمی بتعنوان پتول و یتک ارز به نظر گرفتن در •

دمات خرید اکثر کاالها و ختدلی  امکان پذیر ساختن 

زندگیو نیز پرداخت هزینه های 

لیپوزیاد و ریسک از دست رفتن ارزش نوسانات •

را یی و سیستت های قاتاپولشویی  دولت هتا و تقلب •

به وضع قوانین و روال هتای دادرستی در ایتن مجبور 

.می کندزمینه 

نوسان نرخ ارز و
تغییر ارزش 
ات دفتری تجهیز
استخراج 

دردسرها و 
زیان های مالی 

و تقلبناشی از 
پولشویی

از نوعدارایی نه 
سرمایه گذاری  
اوراق بهادار یا 
وجوه و نه به 
عنوان حراج 
قانونی



جنبعهاینظارایارزهای یجیتالی

مخاطرات

دشواری نظارت به خاطر نوع پلتفرم•

رفتار غیرقانونی•

خصوصیات

پلتفرم های غیرمتمرکز•

ابزار قانونی•



چالشهاینظارت

ای نزدیک ترین قوانین و ابزارها به موضوع ارزهت•

رتبط با و سازوکارهای نظارتی مقوانین : دیجیتالی

سرمایهمعامالت اوراق بهادار و بازار 

د جدیتبه روزرسانی این قوانین و وضتع مقتررات •

ت موضتوعابترای پاستخگویی بته نظام پرداخت 

وی تا حدود زیادی جلتمرتبط با انتقال رمزارزها 

.را می گیرداقدامات فریبکارانه 

اقدامات و اعمال 
نادرست یا 
ثر فریبکارانه مو
بر داد و ستد

و عملیات پولی
پرداخت بدون
مجوز یا ثبت
نشده

موضوعات 
مرتبط با لحاظ
کردن مقررات 
پولی برای 
یارزهای دیجیتال



سپاس از همراهی شما

M_ALAEDDINI@MODERNISC.COM

P_NAJAFI@MODERNISC.COM


