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 بالک چنی؛ ابزاری برای اجرای دقیق و اکرآمد سیاست های پویل

 ققنـوس به دنبال حل مشکالت میل و تاثریگـذاری در اقتـصـاد  دیجیتال

 پول از کجــا آمـد؛  نگـاهی به تاریخچه  و  فــلســفـه پــول

 ارزش افزوده CBDC برای کسب واکرهای آنالین

 بیت باند و بانک وان ِدرِهیت با بهره گریی از شبکه استالر ارز دیجیتایل با 
پشتوانه یورو )EURB( منترش خواهند کرد
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استاندارد توکن

بــایت اعضــای  نتخا ری ششــمنی دوره مجامــع ا رش برگــزا گــزا
هیئت مدیــره و بــازرس ســازمان نظــام صنــی رایانــه ای کشــور

 هاکتون ققنوس؛ آغازی برای توسعه جدی فناوری زنجریه بلوک در ایران

رویکرد جهـاین نسـبت به  ارز دیجیتال بانک مرکزی

به استقبال آینده باید رفت

 آیا بالک چنی می تواند چند هزار تراکنش در ثانیه را مدیریت کند؟

ریال رشعی است، پس ارز دیجیتال بانک مرکزی هم رشعی است

هدایت صحیح بودجه با پول رنیگ بالک چیین

گـــزارش  روند اقـتصادی  توکــن پیمـان

روند اکهیش قیمت توکن دایادایموند، متاثر از اکهش قیمت دالر

رویداد آنالین  »ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ تهدید، فرصت یا رضورت؟«

اخبار

آموزش

 فهــرست

ویزا رویش برای پرداخت با ارز دیجیتال بـه صورت غری برخط پیشنهاد کـرد



ریال دیجیتال، 
فرصت یا 

رضورت؟!

پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی یــا به اصطــاح CBDC نــوع دیجیتالــی پــول اســت کــه توســط 
بانک هــای مرکــزی صــادر می شــود و جایگزیــن ســکه و اســکناس در فضــای دیجیتــال اســت. 
ــا ارزش صــادر شــده آن پشــتوانه ارز ملــی تخصیــص داده  ــًا مطابــق ب ــه لحــاظ اقتصــادی عین ب
خواهــد شــد. در اغلــب کشــورها، بــا جایگزینــی بخشــی از حجــم اســکناس منتشــر شــده توســط 
بانــک مرکــزی، CBDC عرضه شــده اســت. CBDCهــا در دو حــوزه انتقــال ارزش، خــرد و عمده 
ــای  ــرد بانک ه ــا رویک ــق ب ــا مطاب ــاری CBDCه ــذا معم ــد و ل ــی دارن ــای قابل توجه تفاوت ه
ــا و مخاطــرات CBDCهــا رو  ــود. در ادامــه مزای ــاوت خواهــد ب ــری آن متف ــوع کارب مرکــزی و ن

ــم: ــرور می کنی م

مزایای صدور CBDC توسط بانک مرکزی

• امکان سریع تر و ارزان تر ساختن پرداخت های فرامرزی و داخلی )خرد و عمده(؛
• داشــتن پتانســیل جهــت ارائــه محلــی امــن بــرای پس انــداز ســپرده گذاران خــرد )بــرای مثــال 
ــا خطــر از دســت دادن  ــرض ی ــر از پیش ف ــا ریســک کمت ــزی( ب ــک مرک داشــتن حســاب در بان
ســرمایه در مقایســه بــا ســپرده گذاری در بانک هــای تجــاری )در هــر کشــوری متفــاوت اســت(؛
• امــکان بهبــود مقاومــت و تــاب آوری سیســتم پرداخــت در برابــر حمــات ســایبری، 
ــازی  ــردازش و ذخیره س ــا پ ــه ب ــخت افزاری در مقایس ــای س ــی و خطاه ــت های عملیات شکس
داده هــا به طــور متمرکــز کــه ممکــن اســت افزونگــی داده کمتــری داشــته و بنابرایــن مقاومــت 

ــد؛ ــان دهن ــود نش ــات از خ ــر حم ــری در براب کمت
ــرای  ــی ب ــش خصوص ــال بخ ــت  دیجیت ــای پرداخ ــرای فناوری ه ــن ب ــه جایگزی ــکان ارائ • ام
ــا ریســک عملیاتــی یــا کنتــرل انحصــاری کــه ممکــن اســت در صــورت مسلط شــدن  مقابلــه ب
آنهــا بــر بــازار بــه وجــود بیایــد و کاربــرد آن به عنــوان جایگزیــن صادرشــده از طــرف حاکمیــت 

بــرای پــول نقــد؛ البتــه در صورتــی کــه در آینــده پــول نقــد کمیــاب شــود؛
ــی در بخــش  ــراد محــروم از خدمــات مال ــرای مشــارکت اف ــزه ب • داشــتن پتانســیل ایجــاد انگی

ــداری؛ بانک
• داشــتن پتانســیل برای بهبــود فرایندهــای احــراز هویت/ضدپولشــویی و کاهــش فــرار مالیاتی، 
ــز  ــزی روی آن متمرک ــک مرک ــب بان ــه اغل ــی ک ــی )حوزه های ــای غیرقانون ــاد و فعالیت ه فس

ــوده اســت(؛ نب
• داشــتن پتانســیل کاهــش اصطــکاک و هزینه هــای مرتبــط بــا ذخیره ســازی، انتقــال و 

ــداری؛ ــتم بانک ــد در سیس ــول نق ــت پ مدیری
ــاری روی  ــای تج ــاری بانک ه ــدرت انحص ــیدن ق ــش کش ــه چال ــرای ب ــیل ب ــتن پتانس • داش
ــرخ بهــره ســپرده گذاران  ــا ن ــاورد ت ــن بانک هــا فشــار بی ــه ای ــد ب ســپرده های خــرد کــه می توان
ــد  ــد. ایــن موضــوع همچنیــن می توان ــه کنن ــه آنهــا ارائ ــی بیشــتری ب را افزایــش و خدمــات مال

یــک ریســک بــرای ثبــات سیســتم مالــی محســوب شــود.
ــه آن اشــاره شــد، چــرا بانــک مرکــزی  ــه اهمیــت موضــوع و مزایایــی کــه به اختصــار ب باتوجه ب
ایــران در ایــن حــوزه اقدامــی جــدی انجــام نــداده اســت؟ چــرا ظرفیت هــای ایــن ابــزار پولــی، 
ــب  در مدیریــت شــرایط حســاس بین المللــی کشــور مــورد بی توجهــی قــرار گرفتــه اســت؟ جال
ــکا،  ــره آمری ــاوری، کنگ ــن فن ــدد ای ــای متع ــا و مزیت ه ــل ظرفیت ه ــه دلی ــم ب ــه بدانی اســت ک
پــس از انتشــار پیش نویــس ضوابــط رمــزارز از ســوی بانــک مرکــزی، طرحــی را جهــت تحریــم 
پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی ایــران پیشــنهاد داد؛ امــا ازآنجاکــه هیــچ اقدامــی جدی از ســوی 
بانــک مرکــزی ایــران انجــام نشــد، ایــن طــرح نیــز پیگیــری نشــد. بــه نظــر می آیــد کــه در ایــن 

ــان هســتیم. ــی به صــورت توأم ــی و خارج ــای داخل ــاهد تحریم ه ــوزه ش ح

پیشنهاد غیررسمی جهت عرضه ریال دیجیتال بانک مرکزی ایران 
)Digital IRR( توسط بانک مرکزی

ماهیت DIRR چیست؟
ــه ازای ارزش  ــا ب ــه م ــود ک ــد ب ــال خواه ــکناس )M0( ری ــکه و اس ــی س ــی دیجیتال • جایگزین

ــت. ــده اس ــره ش ــان ذخی ــه توم ــزی ب ــک مرک ــزد بان ــده از آن ن ــر ش منتش محمد صمدی راد
سردبیر



چرا به DIRR نیاز داریم؟
 

ــای  ــایر ارزه ــا س ــه ب ــی آن در مواجه ــت حقوق ــال و وضعی ــظ ارزش ری ــه حف ــک ب • کم
دیجیتالــی

• کاهش هزینه انتشار و گردش اسکناس و سکه 
• شتاب دهی انطباق دیجیتالی در سطح عموم جامع در عین کنترل پذیری پولی 

ویژگی های شاخص DIRR چیست؟
 

•به عنوان جایگزین دیجیتال اسکناس و سکه، رفتار مشابهی از آن انتظار می رود.
• ساختار دوالیه، توزیع و صدور

)Dual Side Offline( امکان انتقال فردبه فرد برون خط •
• هــر فــرد حقیقــی یــا حقوقــی کــه بتوانــد یــک کیــف توکــن معتبــر را در ایــران ثبــت کنــد 

ــد. ــال اســتفاده کن ــول دیجیت ــن پ ــد از ای می توان
• فاقد سود بانکی است.

• قابل سپرده پذیری در بانک مرکزی و بانک های تجاری

DIRR چگونه کار می کند؟

 
ــره  ــاری( به ــای تج ــع: بانک ه ــزی و توزی ــک مرک ــدور: بان ــه )ص ــاختار دوالی ــک س • از ی

. می گیــرد
ــدام  ــی از DIRR اق ــدور حجم ــه ص ــبت ب ــه نس ــاز جامع ــاس نی ــر اس ــزی ب ــک مرک • بان

. می کنــد
ــه  ــبت ب ــزی نس ــک مرک ــزد بان ــک ن ــپرده گذاری یک به ی ــس از س ــاری پ ــای تج • بانک ه

ــه مخاطبیــن و مشــتریان خــود اقــدام می نماینــد. توزیــع آن ب
ــی  ــتاندارد معین ــوده و از اس ــًا آزاد ب ــاری کام ــای تج ــتفاده در بانک ه ــاوری مورداس • فن
ــد. ــت می کن ــان کفای ــط ایش ــاخص توس ــای ش ــن ویژگی ه ــًا تأمی ــد. صرف ــروی نمی کن پی

زیرســاخت فنی DIRR چه باشــد؟ 

• در الیــه صــدور بانــک مرکــزی از فنــاوری اختصاصــی خــود کــه مبتنــی بــر DLT خواهــد 
ــی پیشــنهاد نمی شــود. ــاوری ثابت ــع، مســیر فن ــه توزی ــا در الی ــد؛ ام ــود اســتفاده می کن ب

ــان  ــای بی ــه پوشــش دهنده ویژگی ه ــی ک ــنهادهای فن ــه پیش ــا ارائ ــاری ب ــای تج • بانک ه
شــده اســت، می تواننــد مســیر و راه حــل فنــی خــود را اســتقرار دهنــد.

• ظرفیت مورد انتظار از راه حل استقراریافته بیست هزار تراکنش در ثانیه خواهد بود.

دسترسی عمومی به DIRR چگونه خواهد بود؟
 

 DIRR بانک هــای تجــاری با عرضــه کیــف دیجیتــال امــکان دریافــت نگهــداری و انتقــال •
ــد. ــم می کن را فراه

ــت  ــه دریاف ــبت ب ــد نس ــتری، می توانن ــت مش ــا درخواس ــاری ب ــای تج ــن بانک ه • همچنی
ــن مشــتری،  ــق حســاب های بانکــی آنای ــا از طری ــد و ی ــدام کنن ــپرده پذیری DIRR اق و س

ــه کیــف دیجیتــال وی ارســال نماینــد. DIRR ب

چه محدودیت هایی موردنیاز است؟

• سقف تعداد DIRR برای هر کیف دیجیتال مقرر شود.
• ثبت و احراز هویت کاربران در کیف دیجیتالی الزامی است.

• پیاده سازی الزامات AML و CFT در کیف دیجیتالی الزامی است.
• تعریف سطوح متفاوت برای بهره مندی از خدمات DIRR ضروری است.

له
قا

رم
س
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ــع  ــی، درواق ــوار کنون ــج و ناگ ــت بغرن وضعی
پیامدهــای تصمیمــات گذشــته ماســت. 
جهــت تغییــر ایــن وضعیــت نامطلــوب و 
گزنــده بایســتی هرچــه ســریع تر دســت 
بــه اقدامــات جــدی و تغییــرات بنیــادی 
زد. بســیاری بــه خطــا گمــان می کننــد 
ــل  ــه دالی ــًا ب ــود صرف ــت موج ــه وضعی ک
ــه  ــت؛ درحالی ک ــده اس ــل ش ــی حاص سیاس
ایــن وضعیــت نتیجــه بدیهــی و طبیعــی 
ــت  ــان هس ــه ایرانی ــته هم ــتباهات گذش اش
ــه  ــم و زمان ــق و عل ــا منط ــتیز ب ــه در س ک
ــر  ــیر در ه ــای سریع الس ــال روش ه ــه دنب ب

زمینــه بودیــم. 
برخــاف برداشــت اولیــه تغییــر »طــرز 
ــد؛  ــلی رخ نمی ده ــرات نس ــا تغیی ــر« ب فک
ــی  ــم( کنش ــر )پارادای ــرز فک ــر ط ــه تغیی بلک
ــام  ــه انج ــراد عامدان ــه اف ــت ک ــه اس آگاهان
ــن  ــش، ای ــال پی ــد س ــًا ص ــد. دقیق می دهن
ســیون در  نیزا د و دوره مدر ا تغییــر رخ د
ــا گذشــت صــد  ــون ب ــاز شــد. اکن کشــور آغ

 بالک چنی؛ ابزاری برای اجرای 
دقیق و اکرآمد سیاست های پویل

بررسی سیاست های پولی و نقش بانک مرکزی در آن

وحید صیامی

کارشناس صنعت 

بانکداری

ســال و پیچیدگــی روزافــزون پدیدارهــا، 
ن  حــث، مــا همچنــا ت و مبا عــا موضو
ــش  ــال پی ــد س ــر ص ــرز فک ــان ط ــا هم ب
ســت نگر  کا و یــم فر ا د ا ر ن پا کــه بــه آ
ــای  ــر مبن ــد و ب )Reductionism( می گوین
ت  ئیــا جز خت  شــنا و  تحلیــل  یه و تجز
پدیده هــا اســت، بــه پیــش می رویــم. 
د  یجــا عــث ا ســت نگری با کا و یــن فر ا
ــد  ــات جدی ــه موضوع ــود ک ــی می ش فضای
ــنا  ــی و آش ــی قدیم ــه موضوع ــه ب را بافاصل
فروبکاهیــم و احســاس بلــد بــودن همگانــی 

داشــته باشــیم. 
فروکاســت گرایــی باعــث فروکاســتن »فکــر 
و عمــل« کــه بــرای موفقیــت در کارهــا 
الزم اســت، به صــرف »عمــل« اســت 
ــه  ــروژه ب ــام پ ــا اتم ــاز ت ــتن آغ و فروکاس
»کلنگ زنــی« اســت. فروکاســت گرایــی 
ــه  ــارت )Supervision( ب ــزل نظ ــث تن باع
بگیروببنــد )Investigation( شــده اســت. 
ــیاری  ــا در بس ــده م ــی ش ــر قدیم ــرز فک ط
ی  ر ا ســت گذ ز جملــه سیا مینه هــا ا ز ز ا
پولــی آســیب زننده اســت. مــا در مــورد 
ــن  ــت از عناوی ــی صحب ــت گذاری پول سیاس
ر  ا بــز تــی می کنیــم؛ نظیــر ا و موضوعا
ری و بســتر  ثرگــذا ل ا نــا ســتی، کا سیا
یــف  لــی کــه تعر ســت پو ی سیا ا جــر ا
یــن تعریــف نشــدن نیــز  ند و ا نشــده ا
ناشــی از فروکاســتن »حقــوق عمومــی« 

دبیــات« اســت. سیاســت گذاری  بــه »ا
پولــی بــه معنــای بررســی اثرگــذاری و 
اثرپذیــری سیاســت های دولــت ]بانــک 
مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار[ از اوضاع 
ــت.  ــادی اس ــاع اقتص ــر اوض ــادی و ب اقتص
ــر  ــرز فک ــا ط ــوان ب ــی را می ت ــن مباحث چنی
و رویکــرد نظــری سیســتم های پیچیــده 

بســیار بهتــر درک کــرد. 
نک هــای  لــی، با ری پو ا ســت گذ ر سیا د
مرکــزی بــه دنبــال آن هســتند کــه از 
طریــق ابزارهــا و بــر بســتر بازارهــای 
مالــی، بــا تنظیــم حجــم عرضــه پــول و نــرخ 
ــر  ــاد کان اث ــاخصه های اقتص ــر ش ــره، ب به
بگذارنــد. این هــا مســتلزم داشــتن طــرز 
فکــر و رویکــردی سیســتمی اســت کــه 
ــت  ــدم قطعی ــود ع ــا وج ــوان ب ــت آن بت تح
شــدید )کــه در واقعیــت همیشــه بــوده و 
ــدا  ــت پی ــی دس ــناخت کاف ــه ش ــت(، ب هس
کــرد و بــا تغییــرات در ســطح عرضــه 
و نــرخ در یــک بــازار خــاص، تقاضــای 
کل اقتصــاد در تمامــی بازارهــا را تحــت 
تأثیــر قــرار داد و تغییــر داد. قطعــًا طــرز 
فکــر فروکاســت گرا )برابــر بــا پارادایــم 
ــرش  ــای پذی ــر مبن ــه ب ــگاری( ک تحویل ان
رابطــه علّــی )علــت – معلــول( اســت، 
ی صحیــح چنیــن  گیــر ر ن به کا مــکا ا
ــت.  ــد داش ــده ای را نخواه ــای پیچی ابزاره
ــت،  ــروری اس ــدم، ض ــتین ق ــوان نخس به عن
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ــا  ــریع و ب ــیار س ــوان بس ــه نمی ت ــم ک بپذیری
ــن  ــی و پرداخت ــه حواش ــیدن از هم دست کش

ــید.  ــت رس ــه موفقی ــب ب ــل مطل ــه اص ب

سیاست های پولی

نیــد، توضیحــی  آنچــه در ادامــه می خوا
لــی و بســتر  ی پو ســت ها جع بــه سیا ا ر
ــول  ــف پ ــی در توصی ــرای آن و توضیحات اج
ــت.   ــزی اس ــک مرک ــادره بان ــی ص دیجیتال

توصیف کوتاه از سیاست گذاری پولی
در حــوزه تصمیم گیــری سیاســت پولــی 
ــترس  ــای در دس ــدف، ابزاره ــن ه ــه رک س

خ  ســت. نــر خیــل ا ســمی د و لنگــر ا
ســمی  لنگــر ا ه  م پیش بینی شــد ر تــو

ن تــورم اســت.  را هدف گــذا
لــی  ســت پو تــی سیا ی عملیا ها بســتر
ر  ا ز بــا لــی ) ی ما هــا ر ا ز ز با بخشــی ا
ــز  ــه می ــت ک ــازار اوراق( اس ــی و ب بین بانک
ــی  ــات پول ــزی عملی ــک مرک ــی بان عملیات
ا بــر اســاس هدف گــذاری یــا  خــود ر
خریدوفــروش اوراق در آن هــا )در قالــب 
نجــام می دهــد.  ر بــاز( ا زا عملیــات بــا
ســازوکارهای انتقــال پولــی مســیرهایی 
ف  ا هــد مینــه تحقــق ا ســت کــه ز ا
سیاســت گذار پولــی را فراهــم می کنــد.
ــی  ــی اعمــال سیاســت پول ابزارهــای ترکیب

ــه  ــی زمین ــال پول ــازوکار انتق ــق س از طری
ا  ر پولــی ر تحقــق اهــداف سیاســت گذا

ــد. ــم می کن فراه
ــا  ــت دارایی ه ــره، قیم ــرخ به ــیرهای ن مس
)ســهام، مســکن و ارز(، مســیر اعتبــاری 
ی(  مــه ا نا ز ا ری و تر عتبــا مســیرهای ا (
و انتظــارات چهــار مســیر انتقــال آثــار 

سیاســت پولــی در متغیرهــای: 
• تورم، 

• رشد اقتصادی، 
• موازنه تراز پرداخت ها و  

ــی و غیرمالی   • قیمت دارایی های مال
هســتند کــه ضرایــب اهمیــت و اثرگــذاری 

ــد. ــی دارن متفاوت

اصالحات نهادی بانک مرکزی

اصالحات نظارت بانیکاصالحات سیاست پویل

اصالحات ناظر  بر بسرتهای 
سیاست پویل بانک مرکزی

 اصالحات ساختار دروین
 بانک مرکزی

 اصالحات قانون 
بانکداری مرکزی

به رسمیت شناخنت دست کم دو 
شان متفاوت برای بانک مرکزی

انتخاب و سامان دهی مناسب 
اهداف بانک مرکزی

تامین استقالل  بانک مرکزی
 حوزه تصمیم گیری

 سیاست پولی

 حوزه  اجرای
 سیاست پولی

حوزه پاسخ گویی و شفافیت

ساز و کار انتقال پولی

بسرتهای عملیاتی

پاسخ گویی

شفافیت

• در حــوزه تصمیم گیــری سیاســت پولــی ســه رکــن هــدف، ابزارهــای در دســرس و لنگــر اســمی دخیــل اســت. نــرخ تــورم پیش بینی شــده، لنگــر اســمی 

هــدف گــذاران تــورم اســت. 

• بســرهای عملیاتــی سیاســت پولــی بخشــی از بازارهــای مالــی )بــازار بین بانکــی و بــازار اوراق( اســت کــه میــز عملیاتــی بانــک مرکــزی عملیــات پولی 

خــود را بــر اســاس هدف گــذاری یــا خریدوفــروش اوراق در آن هــا )در قالــب عملیــات بــازار بــاز( انجــام می دهــد. 

• سازوکارهای انتقال پولی، مسیرهایی است که زمینه تحقق اهداف سیاستگذار پولی را فراهم می کند.

• ابزارهای ترکیبی اعامل سیاست پولی از طریق سازوکار انتقال پولی زمینه تحقق اهداف سیاستگذار پولی را فراهم می کند.
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ت  ا نیــا تغییــر ی د هــا د قتصا کثــر ا ر ا د
ــرات  ــه تغیی ــر ب ــره منج ــرخ به ــدک در ن ان
ــاد و  ــت اقتص ــاداری در وضعی ــم و معن مه

. قتصــادی می شــود متغیرهــای ا
امــا در ایــران و برخــی دیگــر از کشــورهای 
نــه  ضعیــت بــه گو ، و ســعه ل تو حا ر د
ــه  ــرمایه گذاری و عرض ــت. س ــری اس دیگ
و تقاضــای پــول بــه دلیــل مشــکات 
ننــد  قتصــادی و ســاختاری موجــود ما ا
ی  ه بنــد ، جیر ال م بــا ر ی تــو خ هــا نر
ری  ری و عــدم دسترســی بســیا عتبــا ا
نوارهــا بــه اعتبــار، بــه تغییــرات  ز خا ا
نــرخ بهــره چنــدان حســاس نیســتند. از 
ــار  ــی و انتظ ــت پول ــال سیاس ــن رو اعم ای
اثــر گــذاری آن بــر اقتصــاد، از طریــق 
ــای  ــر تقاض ــر آن ب ــره و اث ــرخ به ــر ن تغیی
ســرمایه گذاری و عرضه و تقاضــای پــول 

یــران کارا بــه نظــر نمی رســد. در ا
مدیریــت جریــان وجــوه اقتصــاد بــه جــای 
زنامــه  زه ترا نــدا تأکیــد بــر تغییــرات ا
ز تغییــرات  نــد ا ا نــک مرکــزی می تو با
یــی  ا ر ا ن ترکیــب ســبد د ر و روا همــوا
ــره  ــز به ــادی نی ــای اقتص ــه نهاده ترازنام

گیــرد.
لــی  ز ســوی دیگــر تفــوق بخــش ما ا
F( و ســلطه  i n a n c i a l  D om i n a n c e (
نک هــای  لــی با ن ما ما بســا وضعیــت نا
کشــور بــر سیاســت های پولــی بانــک 
ــودی ســهم بدهــی  ــد صع ــه رون مرکــزی ب
نــک مرکــزی مربــوط  بانک هــا بــه با
ــای  ــی و ایف ــادالت بانک ــام مب ــت. انج اس
ــب  ــده موج ــع وام دهن ــن مرج ــش آخری نق
می شــود بخــش مالــی به ویــژه شــبکه 
ه بــر  لقــو نــد به صــورت با ا نکــی بتو با
سیاســت پولــی تســلط یابــد و موجــب 
بــل  مقا ر  د لــی  پو ســت  سیا ل  نفعــا ا
د کــه  لــی شــو ی بخــش ما ضعف هــا
ز  فتــه ا گر بر ( . د ر ا نگــر د ا یر یجــی و نتا
مقــاالت دکتــر محمــود نیلــی و آقــای 

علــی بهــادر(
بــاور کارشناســی کــه نویســنده نیــز بــه 
آن تأکیــد زیــادی دارد ایــن اســت کــه 
ــول در  ــازار پ ــک ب ــدازه کوچ ــه ان باتوجه ب
بازارهــای مالــی، ناتــرازی و دارایی هــای 
ــه  ــن در ترازنام ــوندگی پایی ــه نقدش ــا درج ب
ــی کشــور، مســیر ترازنامــه ای  نهادهــای مال
ــد گــردش وجــوه و  نقــش بیشــتری در فراین
ــای  ــی در متغیره ــت پول ــار سیاس ــال آث انتق
ــت  ــر وضعی ــا تغیی ــه ب ــاد کان دارد ک اقتص
دهــای مختلــف  یی هــای نها ا ر ا ســبد د

اقتصــادی مشــخص می شــود.

پول دیجیتالی

تجربیــات موجــود در زمینــه پــول دیجیتالــی 
صــادره توســط بانک هــای مرکــزی را 
برحســب کاربــرد در دو دســته تقســیم 
ــول کان )Wholesale( و خــرد  ــد؛ پ می کنن

 .)Retail (
چنانچــه بــر مســیر ترازنامــه ای تأکیــد 
شــود و دولــت بخواهــد بــرای اضافــه 
برداشــت بانک هــای مرکــزی برنامــه ای 
ــال  ــب اخت ــه موج ــد ک ــب ده ــر ترتی مؤث
ــزی  ــک مرک ــار بان ــت اعتب ــد هدای در فراین
نشــود و همچنیــن اگــر بانــک مرکــزی، 
ز  بــه دنبــال عملیاتــی ســاختن یکــی ا
ز در  ر بــا ا ز هــداف مهــم عملیــات بــا ا
شــکل جدیــدش )کــه از ســال گذشــته 
آغــاز گردیــده اســت( یعنــی پرداخــت 
تســهیات تأمیــن نقدینگــی بانک هــا در 
ر بین بانکــی به شــرط وثیقه گیــری  بــازا
باشــد، پــول دیجیتالــی کان صادرشــده 
توســط بانــک مرکــزی می توانــد نقشــی 
ــد کــه  بســیار مهــم در ایــن راســتا ایفــا نمای
به صــورت مفصــل در مقالــه ای دیگــر بــدان 

پرداختــه ام.
ــرد  ــی خ ــول دیجیتال ــوع پ ــا ن ــاط ب در ارتب
صــادره توســط بانــک مرکــزی بایســتی 

ــت:  ــر داش ــر را مدنظ ــه زی ــد نکت چن
در ارتبــاط بــا پــول الکترونیکــی، بانک هــای 
مرکــزی دنیــا بــه دو گــروه اکثریــت و اقلیت 
ــول  ــت، پ ــروه اقلی ــوند. در گ ــیم می ش تقس
لکترونیکــی ماهیــت »پــول درونــی/  ا
Inside Money« دارد؛ بدیــن معنــا کــه 

ــای  ــول در بانک ه ــق پ ــد خل ــابه فراین مش
ننــد بــا همــان  تجــاری، آن هــا می توا
منطــق و تحــت همــان محدودیت هایــی 
ئــه می دهنــد؛ پــول  را کــه تســهیات ا
الکترونیکــی نیــز صــادر کننــد. از منظــر 
علــم اقتصــاد، طــی ایــن حالــت صــدور 
ــاپ  ــر چ ــلی ب ــر نس ــی تغیی ــول الکترونیک پ
چــک پــول توســط بانک هــای تجــاری 

اســت. 
نک هــای مرکــزی،  کثریــت با ه ا گــرو
ا »پــول  نیکــی ر و لکتر هیــت پــول ا ما
یــن  ننــد. در ا Outside« می دا بیرونــی/
حالــت پــول درونــی توســط بانــک مرکــزی 
ــاد،  ــم اقتص ــر عل ــود و از منظ ــر می ش منتش
صــدور پــول الکترونیکــی تغییــر نســلی 
ــک مرکــزی اســت.  ــر چــاپ اســکناس بان ب
باتوجه بــه تغییــر سیاســتی کــه در دهــه 
هشــتاد از بانــک مرکــزی مبنی بــر از رده  
خــارج کــردن چک پول هــای بانک هــای 

ــای  ــت بانک ه ــروه اکثری گ
ی، ماهیــت پــول  مرکــز
پــول  « ا  ر نیکــی  و لکتر ا
 »O u t s i d e / نــی و بیر
ــت  ــن حال ــد. در ای می دانن
پــول درونــی توســط بانــک 
ــده و از  ــر ش ــزی منتش مرک
منظــر علــم اقتصــاد، صــدور 
پــول الکترونیکــی تغییــر 
نســلی بــر چــاپ اســکناس 

بانــک مرکــزی اســت
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نــک  ن چــک با ا یر ر ا ری و صــدو تجــا
ز  لکترونیکــی ا ، پــول ا د ا مرکــزی رخ د
همــان ابتــدا مشــخص بــود کــه در ایــران از 

ــود.  ــد ب ــی خواه ــول بیرون ــوع پ ن
پــول دیجیتالــی صــادره توســط بانــک 
ــول  ــه پ ــام ب ــام و تم ــباهتی ت ــزی، ش مرک
لکترونیکــی نــوع دوم دارد و در برخــی  ا
از اســناد مشــاهده می کنیــم کــه همــان 
ــای  ــوان پروژه ه ــی به عن ــه زمان ــامی ک اس
ه  د م بــر نیکــی نا و لکتر ل ا فــق پــو مو
ــی  ــول دیجیتال ــت پ ــون صف ــدند اکن می ش
بانــک مرکــزی گرفته انــد. در نمــای گل 
ــری از  ــه اث ــم ک ــاهده می کنی ــز مش ــول نی پ
ــه  ــا ب ــدارد؛ تنه ــود ن ــی وج ــول الکترونیک پ
Mobile Money صادرشــده توســط غیــر 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــزی اش ــک مرک بان
ــده  ــی صادرش ــول دیجیتال ــا پ ــاط ب در ارتب
توســط بانــک مرکــزی بایســتی ایــن را 
نیــز متذکــر شــد کــه مشــکل پرداخــت 
 دوبــاره بــا مقــدار ارزش پولــی یگانــه 
Double Spending( دغدغــه ای بســیار  (
ــد  ــام نظام من ــکان انج ــت و ام ــک اس کوچ
ــورها  ــی از کش ــذا برخ ــدارد؛ ل ــود ن آن وج
ی  ها ز بســتر ه ا د ســتفا ئد ا نظیــر ســو
ننــد.  ا قــد مزیــت می د ا فا توزیع شــده ر
ط بــا  تبــا ر ر ا ع مهــم د ضــو یــک مو
پول هــای دیجیتالــی صادرشــده توســط 
ــرد  ــه رویک ــت ک ــن اس ــزی ای ــک مرک بان
ــی  ــون پول ــیر آن از قان ــت و تفس ــی دول فعل
تبــاط بــا  ر ر ا موجــود چــه موضعــی د
ســت.  ذ نمــوده ا تخــا پذیــری ا نا پیگرد
قوانیــن پولــی کشــورها کــه همگــی مصوب 
دهه هــا قبــل اســت، بــرای اســکناس 
مــات بــا  یــری معا پذ نا د بلیــت پیگر قا
ــه  ــمرده اند ک ــمیت ش ــه رس ــکناس را ب اس
ــت  ــی محرومی ــای نوع ــه معن ــن ب ــه ای البت
ــری  ــری و ابطال پذی ــردم از پیگی ــی م همگان

ــت.  ــز هس ــه نی ــرقت رفت ــه س ــول ب پ

رویکرد دولت ها بر دو نوع است: 

ــرد  ــل پیگ ــر قاب ــن غی ــورها ای ــی کش • برخ
ــوان  ــکناس را به عن ــا اس ــات ب ــودن معام ب
ز  مکانیســمی بــرای حفــظ حلقه هایــی ا
ــون  ــد. قان ــردم می دانن ــی م ــم خصوص حری
ه  ز مــرو ز حریــم خصوصــی ا یــت ا حما
رد و  ا ز کشــورها وجــود د در بســیاری ا
مــات  ز معا ع مختلفــی ا نــوا ن ا طــی آ
ند کــه  نتقــال وجــوه تعریــف شــده ا و ا
ننــد  ا ند می تو ســته شــهرو بنــا بــه خوا
به صــورت پیگردناپذیــر صــورت پذیرنــد. 

نــد  ا می تو ت  مــا خد / ال کا ه  شــند و فر
اطاعاتــی از مشــتری دریافــت کنــد یــا 
 گمنامــی مشــتری مانعــی بــرای انجــام 

تراکنش نیست. 
یــری  پذ نا د ، پیگر ها ر ز کشــو • برخــی ا

ــن  ــدرج در قوانی ــکناس من ــا اس ــات ب معام
ــود  ــه و در نب ــر زمان ــی خــود را نوعــی جب پول
یــن  ی ا وری مقرون به صرفــه بــرا فنــا
نــد و لــذا در تــاش  ر تفســیر کرده ا کا
هســتند کــه در راهکارهــای الکترونیکــی 
ــود.  ــرف ش ــدان برط ــن فق ــی، ای و دیجیتال
در ایــن حالــت، مســتقل از نــوع عمــل 
فروشــنده، گمنامــی یــا احــراز هویــت 
خریــدار، امــکان پیگردپذیــری معامــات 

ــد. ــم می آی ــدار فراه خری
ــارات  ــوع اختی ــت و ن ــه ســاختار دول بســته ب
و آزادی عمــل بانــک مرکــزی / نهــاد 
صادرکننــده پــول دیجیتالــی، اســتفاده 
 ، ه یع شــد ز فتــر کل تو خت د ســا یر ز ز ا
می توانــد بــرای پیگردپذیــری همگانــی 
ــری  ــری از پیگردپذی ــا جلوگی ــه کار رود ی ب

نهادهــای احتمالــی. 
پــا  و ر ر ا طــی دهــه 2010 میــادی د
نــی خلــق شــد مبنی بــر  هــکاری میا را
بلیت هــای  پذیــری بــه قا ینکــه پیگرد ا
نیکــی مربــوط بــه  لکترو نه های ا ما ســا
فــزوده شــود؛  لــی ا تبــادالت خــرد ما
ــی  ــه مجازشناس ــد ک ــازه داده ش ــن اج لیک
ــدود  ــًا مح ــت صرف ــزار پرداخ ــدگان اب دارن
ــد  ــراد بتوانن ــد و اف ــت نباش ــراز هوی ــه اح ب
ز  ن های معتبــر ا یطی نشــا ا تحــت شــر
نهادهــای معتبــر را به جــای مشــخصات 
ــام و اســتفاده  هویتــی خــود در هنــگام ثبت ن
از ابزارهــا بــه کار گیرنــد. بانــک صادرکننــده 
ر آگاه اســت و  صرفــًا از هویــت خریــدا
ر کارت تحــت  حفــظ اطاعــات خریــدا
ــی  ــت و به راحت ــی اس ــوی قانون ــت ق حمای
ت  عــا طا ا نک هــا  با ز  ا ن  ا نمی تــو

خریــداران را دریافــت کــرد. 
ــم  ــررات حاک ــت مق ــاع از وضعی ــرای اط ب
بــر کشــورها در ایــن زمینــه می توانیــد 
 Financia l  Secrec y  Index رش گــزا
عــی  نتفا ا د غیر ه توســط نهــا لیدشــد تو
ــه  ــی Tax Justice Network را تهی بین الملل
 Bank Secrecy Index و بخــش مربــوط بــه

را مطالعــه کنیــد. 
در مقالــه ای دیگــر راجع بــه پــول کان 
ــزی  ــک مرک ــط بان ــادره توس ــی ص دیجیتال
بل توجــه آن در  ثرگــذاری قا مــکان ا و ا
ــه  ــران ســخن ب ــی اقتصــادی ای شــرایط فعل

ــت.   ــده اس ــان آم می

قوانیــن پولــی کشــورها کــه 
همگــی مصــوب دهه هــا 
قبل اســت، بــرای اســکناس 
ی  بلیــت پیگردناپذیــر قا
معامــات بــا اســکناس را به 
رســمیت شــمرده اند کــه 
البتــه ایــن بــه معنــای نوعی 
محرومیــت همگانــی مــردم 
ــری  ــری و ابطال پذی از پیگی
پــول بــه ســرقت رفتــه نیــز 

ــت هس
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 محمدهادی شالباف در گفت وگو با نشریه ققنوس از آینده این شبکه و برنامه های 
مجموعه بهسازان فردا در ققنوس می گوید؛

 ققنـوس به دنبال 
حل مشکالت میل 

و تاثریگـذاری در 
 اقتـصـاد 
دیجیتال
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ز  ا  ا زان فــرد مجموعــه بهســا
ن  ا به عنــو  ، مســیر ی  ا بتــد ا
ــوس  ــبکه ققن ــراه ش ــان، هم میزب
یــن  ز ا غــا ز آ ه اســت. ا بــود
همراهــی بــرای مــا بگوییــد. 
بهســازان چه طــور و بــا چــه 
ــوس حضور  ــبکه ققن ــی در ش اهداف

پیــدا کــرد؟
همان طــور کــه اشــاره کردیــد هلدینــگ 
بهســازان فــردا بــه همــراه ســایر شــرکا 
ســت.  ن شــبکه ققنــوس ا ا ر ا ن گــذ ز بنیا ا
ــا  ــن، ت ــوع باک چی ــت موض ــه اهمی باتوجه ب
قبــل از ایــن مــا در مجموعــه شــرکت های 
زان در بخش هــای مختلــف  گــروه بهســا
یــی  لیت ها یــن موضــوع فعا بســته بــه ا وا
لبتــه بیشــتر  ده بودیــم کــه ا نجــام دا ا ا ر
جنبــه مطالعــه و پژوهــش داشــت؛ نتایــج 
ــاوری  ــه فن ــی داد ک ــان م ــات نش ــن تحقیق ای
تــر  فا م د باک چیــن و موضــوع و مفهــو
ز  ر DLT ا ختصــا یــع شــده یــا به ا کل توز
ل  ر تحــو ا گــذ ثیر ر تأ ی بســیا ک هــا محر
ز جملــه صنعــت  ز حوزه هــا ا در بســیاری ا
ــد  ــه بای ــود ک ــد ب ــت خواه ــداری و پرداخ بانک
ــی  ــاید ویژگ ــا ش ــرد؛ ام ــرار گی ــه ق موردتوج
یر  یــن موضــوع نســبت بــه ســا خــاص ا
ــه  ــود ک ــی ب ــه اساس ــن نکت ــا در ای فناوری ه
ــی  ــت جمع ــک حرک ــتلزم ی ــتفاده از آن مس اس
و شــبکه ای اســت و نمی تــوان به صــورت 
ــی آن  ــت و کارای ــه آن پرداخ ــازمانی ب ــک س ت
ــبکه  ــای ش ــدد اعض ــا تع ــتقیم ب ــاط مس ارتب
ــرکت  ــیوم ش ــاد کنسرس ــده ایج ــذا از ای دارد؛ ل

ققنــوس اســتقبال کردیــم.

ــق  ــروژه ای موف ــوس را پ ــا ققن آی
ــداف  ــه اه ــازان ب ــد؟ بهس می دانی
ــت  ــوس دس ــبکه ققن ــود در ش خ

ــت؟ ــرده اس ــدا ک پی
ــوس  ــرم ققن ــت پلتف ــزان موفقی ــا می دررابطه ب
یــد اذعــان داشــت کــه دســتیابی بــه  با
اهــداف آن بســیار متأثــر از فضــای حاکــم 
رگوالتــوری کشــور بــه شــمار مــی رود و 
قاعدتــًا در حوزه هایــی کــه ایــن وابســتگی 
ــه دارد.  ــا اهــداف فاصل بیشــتر هســت، هنــوز ب
ــادی  ــدود زی ــا ح ــور ت ــد مح ــوس در چن ققن

ــه: ــت؛ از جمل ــوده اس ــق ب موف
• دســتیابی و تســلط بــه ایــن فنــاوری از 
ــوس  ــروز ققن ــی؛ ام ــی و فن ــای مفهوم جنبه ه
می دانــد کــه ایــن فنــاوری چیســت و چــه 
ابعــادی دارد؛ مــوارد کاربــرد آن چیســت؛ 
چــه نیازهایــی را می توانــد پاســخ دهــد و 
چــه راهکارهــای بهتــری بــرای ارتقــای 
ــرآن  ــود دارد؛ عاوه ب ــته وج ــیوه های گذش ش
ر و  ختا د ســا یجــا ســت بــا ا نســته ا ا تو
ی  ا جــر مینــه ا ز ز نیــا د ر ی مو م هــا پلتفر
ــه  بســیاری از آنهــا را فراهــم و برخــی را نیــز ب

اجــرا درآورد.
• در حــوزه فرهنگ ســازی و آشــنایی بــا 
ــرای  ــی ب ــاد عموم ــم در ابع ــاوری ه ــن فن ای
ــی  ــه محصــوالت عموم ــا ایجــاد نمون ــردم ب م
ــا  ــای ب ــایر توکن ه ــان و س ــن پیم ــد توک مانن
ــب وکارها  ــرای کس ــم ب ــی و ه ــتوانه دارای پش
ئــه راه حل هــا و خدمــات  را و دولــت بــا ا
ــب  ــای مناس ــاوری، قدم ه ــن فن ــر ای ــی ب مبتن
و درحال توســعه برداشــته شــده اســت؛ بــه 
گونه ایــی کــه امــروز در صــف اول نســل 

هلدینگ بهســازان فــردا وابســته بــه بانــک ملــت از اولیــن میزبانان 
شــبکه ققنــوس اســت کــه اقدامــات ارزشــمندی در راســتای توســعه 
ــریه  ــماره از نش ــن ش ــن رو، در ای ــت. ازای ــام داده اس ــبکه انج ــن ش ای
ــادی  ــا محمده ــی ب ــا، گفت وگوی ــا میزبان ه ــه ب ــش مصاحب در بخ
ــردا و  ــازان ف ــگ بهس ــب وکار هلدین ــری کس ــاون راهب ــالباف، مع ش
ــوس و  ــاره ققن ــم و درب ــام دادی ــو انج ــل وین ــوآوری پ ــز ن ــر مرک مدی
ــت  ــای وضعی ــبکه جوی ــن ش ــازان در ای ــه بهس ــای مجموع برنامه ه
ــن گفت وگــو اســت. ــد، شــرح ای شــدیم. آنچــه در ادامــه می خوانی

 مهدی فوقی
عضو  تحریریه

شــاید ویژگــی خــاص 
ایــن موضــوع نســبت 
ــا  ــایر فناوری ه ــه س ب
در ایــن نکتــه اساســی 
بــود کــه اســتفاده 
از آن مســتلزم یــک 
و  جمعــی  حرکــت 
 شــبکه ای اســت و

نمی تــوان به صــورت 
ــه آن  ــک ســازمانی ب ت
پرداخــت و کارایــی آن 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ارتب
تعــدد اعضــای شــبکه 
ز ایــده  دارد؛ لــذا ا
ایجــاد کنسرســیوم 
ققنــوس  شــرکت 

اســتقبال کردیــم
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جدیــد کــه انگیــزه و عاقــه بیشــتری بــه 
ــرده  ــدا ک ــن را پی ــکان ای ــوزه دارد، ام ــن ح ای
اســت کــه بــا نمونــه محصــوالت داخلــی نیــاز 
خــود را تامیــن نمایــد. از طرفــی کســب وکارها 
ــرح  ــا ط ــد ب ــز می توانن ــور نی ــران کش و مدی
نیازهــا و ســواالت خــود از ایــن ظرفیــت 
ــعه ای  ــای توس ــد و در رویکرده ــتفاده نماین اس

ــند.  ــی باش ــه آن متک ــود ب خ
• تربیــت نیروهــای متخصــص به   طوری کــه 
در حــال حاضــر شــرکت ققنــوس از یــک 
ه هــای  ی و مجــرب در حوز تیــم حرفــه ا
ــه  ــن زمین ــی در ای ــی، کســب وکاری و حقوق فن
ــرای توســعه و پیشــبرد  برخــوردار اســت کــه ب
اهــداف ققنــوس و شــرکای تجــاری آن بســیار 

ارزشــمند و ارزش آفریــن هســتند.
ز فنــاوری  ده ا ققنــوس بــا هــدف اســتفا
ــزرگ  ــک ب ــار بان ــور چه ــا حض ــن ب باک چی
کشــور و مجموعــه شــرکت توســن ایجــاد 
ر در  ثرگــذا شــد تــا پروژه هــای مهــم و ا
ســطح ملــی را انجــام دهــد و مشــکات و 
چالش هــای بزرگــی را رفــع کنــد؛ در ایــن 
ــه  ــرا ک ــتیم؛ چ ــبی نداش ــت مناس ــه موفقی زمین
ــائل  ــه مس ــی از جمل ــائل بیرون ــیاری از مس بس
ــدف  ــن ه ــده اســت، ای ــث ش ــوری باع رگوالت
لبتــه  ؛ ا د مــل محقــق نشــو به صــورت کا
ــا مشــکات  ققنــوس در حــال تــاش اســت ت
ــی  ــد اقدامات ــد و بتوان ــع کن ــا را رف و چالش ه
بــزرگ و ملــی را در ســطح کشــور انجــام 

دهــد.
ســت  یــن ا س ا ی ققنــو د جــو فلســفه و
کــه بانک هــا بخشــی از دارایــی خــود را، 
به خصــوص در زمینــه امــاک کــه جــزء 
دارایی هــای راکدشــان محســوب می شــود، 
ــد. در  ــل کن ــردش تبدی ــرمایه های در گ ــه س ب
ــرای توســعه پتانســیل واگــذاری  ایــن زمینــه ب
ایــن دارایی هــا، اقدامــات متعــددی انجــام 
ــم کــه باعــث شــده  ــا مشــکاتی داری شــد؛ ام
ــه  ــود. در مجموع ــی نش ــروژه عملیات ــت، پ اس
ــام  ــردا از تم ــازان ف ــروه بهس ــت و گ ــک مل بان
ــوک  ــره بل ــاوری زنجی ــوزه فن ــای ح کاربرده
و دفتــرکل توزیع شــده، بحــث کاربــردی 
یرســاخت توکــن  ز ز ه ا د ســتفا کــردن و ا
امــاک را در دســتور کار بــا تمرکــز بــاال 
قــرار دادیــم و در زمینــه مســائل قانونــی و 
ــی  ــی خوب ــرفت های خیل ــتیم پیش ــرا توانس اج

داشــته باشــیم.

ــازان  ــه بهس ــت، مجموع ــرار اس ق
ــن  ــن معی ــام »توک ــا ن ــی را ب توکن
ــه  ــوس عرض ــبکه ققن ــت« در ش مل
یــن پــروژه  بتــدا ا کنــد. در ا

را بــرای مــا تشــریح کنیــد و 
در ادامــه بــه مــا بگوییــد کــه 
یــن پــروژه در  زی ا ده ســا پیا
ــه  ــا چ ــت و ب ــه ای اس ــه مرحل چ
ــه  ــت. چ ــه رو اس ــی روب چالش های
زمانــی شــاهد عرضــه ایــن توکــن 

خواهیــم بــود؟ 
ایــن پــروژه کار مشــترک مرکــز نــوآوری 
ــک  ــارکت بان ــاز مش ــرکت بهس ــو و ش پل وین
ملــت اســت کــه قــرار اســت بــا اســتفاده 
از پلتفــرم ققنــوس به عنــوان یــک نمونــه 
ی  ر فــع یــک ملــک تجــا تــی منا عملیا
ده  ا ر د ا ر عمــوم قــر ختیــا توکنیــزه و در ا
شــود. از مقدمــات اصلــی ایــن کار تنظیــم 
ــای  ــط و فراینده ــی و ضواب ــق روش اجرای دقی
ــود کــه ایــن کار  ــوط در قالــب ســپیدنامه ب مرب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــن ب ــت؛ لک ــده اس ــام ش انج
ــرای  ــک ب ــای بان ــی کانال ه ــود از برخ ــرار ب ق
عرضــه آن اســتفاده شــود. بخــش حقوقــی 
بانــک مأموریــت یافــت کــه موضــوع را مــورد 
ر دهــد. خوشــبختانه  بررســی دقیــق قــرا
جلســات و هماهنگی هــای نســبتًا خــوب و 
ــی  ــده اســت و برخ ــام ش ــی انج ــگاه مثبت ــا ن ب
اصاحــات در حــال نهایی ســازی اســت. 
طبیعــی اســت ایــن یــک کار کامــًا نــو و 
جدیــد اســت کــه قــرار اســت عــاوه بــر 
اجــرای درســت، قابل تعمیــم و گســترش 

باشــد.

آیــا پــروژه دیگــری بــه جــز توکن 
در حــوزه امــاک در دســتور کار 
بهســازان فــردا و بانــک ملــت 

ــرار دارد؟ ق
مــا  ولویــت مــا بحــث امــاک اســت؛ ا ا
موضــوع وثیقــه را بــرای تســهیات خــرد 
به صــورت جــدی دنبــال کردیــم تــا ایــن 
لمــاس  توکن هــا ماننــد توکــن پیمــان و ا
ــوان  ــد، به عن ــرمایه گذاری دارن ــه س ــه جنب ک
ــرای تســهیات خــرد اســتفاده شــود.  وثیقــه ب
ایــن موضوعــات در حــال پیگیــری اســت 
کــه می توانــد بــه توســعه اســتفاده از ایــن 
توکن هــا کمــک کنــد و ارزش کاربــردی 
توکــن را ارتقــاء می دهــد. بانــک ملــت اولیــن 
بانــک در ســطح کشــور اســت کــه ایــن کار را 
در حــال انجــام دارد کــه بــا ایجــاد زیرســاخت 
تفــاق رخ  یــن ا ینــده نزدیــک ا فنــی در آ

خواهــد داد.

ه  ز نــگا ز ققنــوس ا ندا چشــم ا
شــما چطــور اســت؟

توکن هایــی کــه ققنــوس تــا بــه امــروز 

موضــوع وثیقــه را 
تســهیالت  ای  بــر
به صــورت  د  خــر
ــم  ــال کردی ــدی دنب ج
تــا ایــن توکن هــا 
ــان  ــن پیم ــد توک مانن
و المــاس کــه جنبــه 
ســرمایه گذاری دارنــد، 
وثیقــه  ن  به عنــوا
تســهیالت  ای  بــر
خــرد اســتفاده شــود. 
ایــن موضوعــات در 
ــری اســت  حــال پیگی
کــه می توانــد بــه 
ده  ســتفا ا توســعه 
توکن هــا  یــن  ا ز  ا
کمــک کنــد و ارزش 
کاربــردی توکــن را 

ء می دهــد تقــا ر ا
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جنبــه  بیشــتر   ، ســت ا ه  د کــر منتشــر 
ی قشــر  ا د کــه بــر ر ا ا د یــی ر کن ها تو
جــوان کــه بــا فنــاوری توکنایــز کــردن 
دارایی هــا، باک چیــن و رمزارزهــا آشــنایی 
دارنــد، قابل اســتفاده اســت و خیلــی بــرای 
ســازمان ها قابل اســتفاده نیســت. ققنــوس 
از نظــر فنــاوری و موضــوع بســیار جدیــد 
د  یجــا ل ا تــی کــه در حــا ا ســت و تغییر ا
نداز آن را  اســت، بنیادیــن اســت و چشــم ا
ــه  ــه هزین ــد دارم ک ــد. تأکی ــد دی ــدت بای بلندم
تراکنش هــا به صــورت کلــی بســیار بــاال 
ــوس  ــاخت ققن ــا زیرس ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
ر  ر ســطح کشــو ا د کنش هــا ر ا ینــه تر هز
ــای  ــئله فعالیت ه ــن مس ــش داد. مهم تری کاه
ــان و  ــا زم ــه فراینده ــت ک ــن اس ــاری ای تج
ــد  ــوس می توان ــرد و ققن ــادی می ب ــه زی هزین
ز زیرســاخت  هزینه هــا را بــا بهره گیــری ا
ــوک  ــره بل ــده و زنجی ــرکل توزیع ش ــن دفت نوی
کاهش دهــد کــه ایــن موضــوع از ارکان اصلی 
اقتصــاد دیجیتــال اســت؛ نقــش اصلــی ققنوس 

تأثیــر در ارکان اقتصــاد دیجیتــال اســت.

ــریه  ــماره از نش ــن ش ــوع ای موض
»ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی« 
ــن  ــاره ای ــما درب ــر ش ــت. نظ اس
پدیــده چیســت؟ آیــا در آینــده 
ــک  ــال بان ــای دیجیت ــاهد ارزه ش
ــم  ــا خواهی ــزی در سراســر دنی مرک
 ، ر چه طــو ن  ا یــر ا ر  د ؟  د بــو
ی  کــز نــک مر ل با یجیتــا ز د ر ا
ــد؟  ــد باش ــا مفی ــرای م ــد ب می توان
بلیــت  اصــًا چنیــن چیــزی قا

؟ د ر ا د ن  تی شــد عملیا
ــل  ــک تقاب ــر ی ــال حاض ــن در ح ــر م ــه نظ ب
ران و معتقــدان بــه  جــدی بیــن طــرف دا
سیســتم های متمرکــز و در اختیــار دولت هــا 
و پیــروان و ترویــج دهنــدگان سیســتم های 
غیرمتمرکــز و مبتنــی بــر اجمــاع عمومــی 
ــود  ــل خ ــل مفص ــک دالی ــه هری ــود دارد ک وج
را دارنــد کــه در ایــن مجــال نمی گنجــد و 

مخاطــب خــاص خــود را دارد. 
بــرآورد مــن تعدیــل بیــن ایــن دو دیــدگاه 
اســت؛ یعنــی دولــت بایــد جایــگاه خــود را ارتقــا 
دهــد و در مراحــل شــکل گیری سیاســت ها 
و اجــرای آنهــا عــاوه بــر ظرفیت هــای 
ــرات و  ــتماتیک از نظ ــور سیس ــه ط ــازمانی ب س
اجمــاع متخصصیــن و خبــرگان اســتفاده نمایــد. 
ــز  ــا نی ــی و صــدور مجوزه ــای نظارت در روش ه
ــر  ــه نظ ــی ب ــز و متک ــیوه های غیرمتمرک از ش
ــرا و  ــًا اج ــود. قاعدت ــتفاده ش ــان اس کل ذی نفع
ــیوه های  ــا ش ــد ب ــًا می توان ــری کام تصدی گ

جدیــد از بخش هــای دولتــی منفــک شــود. 
افراطیــون ماکسیمالیســت های ایــن حــوزه 
بایــد بپذیرنــد کــه حفــظ قــدرت و جایــگاه 
دولــت رســمی بــا ویژگی هــای برشــمرده 
ــی  ــوان آن را نف ــت و نمی ت ــاب اس غیرقابل اجتن
ــت(  ــت )مدیری ــر حاکمی ــوع دیگ ــر ن ــرد. ه ک
بــه مــرور تبدیــل بــه دولت هــای پنهــان و 
ــع  ــه نف ــه ب ــده غیررســمی خواهــد شــد ک پیچی

عمــوم مــردم و ملت هــا نیســت.
ــل  ــه دلی ــاد دارم، ب ــده اعتق ــه بن ــن مقدم ــا ای ب
رزهــای  یــی کــه ا کارکردهــا و ویژگی ها
ــزی  ــای مرک ــًا بانک ه ــد، قطع ــال دارن دیجیت
بــه ســراغ آن خواهنــد رفــت؛ در غیــر ایــن 
صــورت از فضــای تحــول جهانــی عقــب 
خواهنــد مانــد. کمااینکــه خانــم کریســتین 
الگارد، رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا، در 
مقالــه ای در ســال 2018 و ســخنرانی خــود 
ر مســتقیم بــه  ل 2020 بــه طــو ر ســا د
ــک  ــا ی ــت. ب ــرده اس ــاره ک ــئله اش ــن مس ای
ینترنــت متوجــه  جســت وجوی ســاده در ا
ــه بعد  حجــم انبوهــی از مطالب از ســال 2017 ب
دراین رابطــه می شــوید. در ایــراِن خودمــان 
در برهــه ای از زمــان ایــن مســئله دنبــال شــد و 
ــت بانک  ــه پس ــتا ب ــن راس ــی در ای ماموریت های

و شــرکت انفورماتیــک داده شــد.
قتصــاد دیجیتالــی  در عصــر اطاعــات و ا
مــد و هزینه بــر  رآ کا شــیوه های کنونــی نا
ــدا  ــت در ابت ــن حرک ــًا ای ــه قطع ــتند. البت هس
ســطحی و کنــد خواهــد بــود کــه به مــرور 
ــال  ــه ارز دیجیت ــرا ک ــت؛ چ ــد یاف توســعه خواه
ــی  ــان بانک ــطح می ــه در س ــزی چ ــک مرک بان
بــرای تســویه تراکنش هــا و چــه در ســطح 
عمــوم و خــرد، یــک انقــاب پولــی بــه حســاب 
می آیــد و نمی تــوان انتظــار داشــت ایــن 
تغییــر به ســرعت صــورت پذیــرد. ضمــن 
اینکــه ایــن تحــول می توانــد کســب وکار 
بســیاری از اســتارتاپ های حــوزه پرداخــت 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــود بانک ه ــی خ و حت
ــان دارد.  ــه زم ــاز ب ــر نی ــن تغیی ــس ای ــد. پ ده
برخــاف آنچــه در مخالفــت بــه رمزارزهــا 
ز  ر ا مــز ر ر نتشــا ، بــا ا ح می کننــد مطــر
بانــک مرکــزی، کنتــرل، نظــارت و اعمــال 
ــزی  ــک مرک ــت بان ــی از دس ــت های پول سیاس
ــن  ــده ضم ــن پدی ــه ای ــود؛ بلک ــارج نمی ش خ
کاهــش هزینه هــای عملیاتــی، تســهیل و 
ــق  ــرل خل ــرد و کنت ــای خ ــت پرداخت ه مدیری
پــول از قابلیت هایــی همچــون پیاده ســازی 
ــت؛  ــوردار اس ــز برخ ــمند نی ــای هوش قرارداده
ی  ی هــا ی گر ز تصد ی ا ر همچنیــن بســیا
قــدرت زا را حــذف می کنــد کــه ایــن هــم یــک 

ــت. ــوم اس ــاح عم ــه ص ــم ب ــرورت و ه ض

در عصــر اطالعــات و 
اقتصــاد دیجیتالــی 
شــیوه های کنونــی 
ناکارآمــد و هزینه بــر 
هســتند.البته قطعــًا 
ــدا  ــت در ابت ــن حرک ای
ــطحی و کند خواهد  س
بــود کــه به مــرور 
هــد  خوا توســعه 
ا کــه  فــت؛ چــر یا
ــزی  ــک مرک ــزارز بان رم
ــان  ــطح می ــه در س چ
ــویه  ــرای تس ــی ب بانک
تراکنش هــا و چــه در 
ســطح عمــوم و خــرد، 
یــک انقــالب پولــی 
ــد  ــاب می آی ــه حس ب
و نمی تــوان انتظــار 
داشــت ایــن تغییــر 
به ســرعت صــورت 

پذیــرد
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  پول از کجــا آمـد؛ 
نگـاهی به تاریخچه  و

 فــلســفـه پــول
ــه  ــول ب ــه پ ــت. تاریخچ ــش گرف ــود را در پی ــی خ ــد تکامل ــته های دور رون ــول از گذش پ
ــل از  ــال قب ــدود 700 س ــا ح ــردد. ت ــادی بازمی گ ــی و اقتص ــتم های اجتماع ــعه سیس توس
میــاد حضــرت مســیح افــراد بــرای برطرف کــردن نیازهــای اولیــه خــود بــا یکدیگــر مبادله 
می کردنــد. آن هــا کاالی تولیدشــده توســط خودشــان را بــا کاالی موردنیازشــان معاوضــه 
ــان و  ــه انس ــای اولی ــن نیازه ــرای تامی ــی ب ــع راه حل ــه کاال درواق ــه کاال ب ــد. مبادل می کردن
به دســت آوردن چیزهایــی بــود کــه نداشــت. ایــن روش مشــکاتی را بــا خــود بــه همــراه 
داشــت و افــراد بازهــم قــادر بــه تامیــن همــه نیازهــای خــود نبودنــد. بــرای مثــال، عــدم 
وجــود ســاختار ارزش گــذاری و همچنین پیداکــردن طــرف معادله که هــر دو نیازمنــد کاالی 

یکدیگــر باشــند، امــری دشــوار بــود.

 یلدا حکیمی
کارشناس 

برنامه ریزی  و 
کنترل پروژه
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به دنیاآمدن پول

ر  مــع همچنــان بــه دنبــال راهــکا جوا
ــد،  ــرای تســهیل معامــات بودن ســاده تری ب
ــک کاالی  ــتفاده از ی ــر اس ــه فک ــن رو ب ازای
رزش  ه ا ن تعیین کننــد ا ســطه به عنــو ا و
ــی  ــوع و فراوان ــه ن ــه ب ــد ک ــا افتادن کااله
ــرای  ــت. ب ــتگی داش ــه بس آن کاال در منطق
ــاحلی از  ــهرهای س ــود در ش ــن ب ــال ممک مث
صــدف به عنــوان کاالی مرجــع اســتفاده 
ــاج،  ــک، ع ــق نم ــی مناط ــا در بعض ــود ی ش
قــوچ و غیــره را به عنــوان کاالی واســطه 
ــا  ــا آن هــم مشــکاتی ب ــد؛ ام در نظــر بگیرن
خــود بــه همــراه داشــت. درحقیقــت، چالــش 
ــطه«  ــاب کاالی واس ــن »انتخ ــی همی اصل
ــال کاالی  ــرای مث ــه ب ــود؛ چراک ــب ب مناس
خوراکــی فاســد می شــد، برخــی کاالهــا 
ــدت  ــی به ش ــد و برخ ــاب بودن ــدت کمی به ش
دردســترس کــه هرکــدام مشــکات خــود را 
ــود کــه  ــه همــراه داشــتند. در ایــن زمــان ب ب
ــردن  ــره و پیداک ــا و نق ــف ط ــس از کش پ
ــن  ــد آه ــی مانن ــه فلزات ــبت ب ــز آن نس تمای
و مــس، ایــن فلــزات قیمتــی، به عنــوان 
ــن  ــه همی ــدند. ب ــاب ش ــطه انتخ کاالی واس
ــه  ــم ب ــر کشــورها تصمی ــان اکث ــت حاکم عل
ضــرب ســکه های طــا و نقــره گرفتنــد 
و مــردم آن را پذیرفتنــد. پــول فلــزی دو 
ــاب  ــول را دارد: کمی ــک پ ــم ی ــی مه ویژگ
نــدک عرضــه  ندک ا یــن، ا برا اســت؛ بنا
ــه دور  ــی ب ــکات تورم ــا از مش ــود ت می ش
ــه  ــی ک ــن معن ــت؛ بدی ــاارزش اس ــد و ب بمان
همــه افــراد آن را در قبــال کاالی خــود 
یــج مــردم تصمیــم  . به تدر نــد می پذیر
گرفتنــد از طــا و نقــره در معاماتشــان 

اســتفاده کننــد.

سیری در تاریخچه سکه های طا 
و نقره

پــول به خودی خــود )در شــکل ســکه( 
تنهــا 2600 ســال ســن دارد. همان طــور کــه 
ــول  ــخ، پ ــف تاری ــای مختل ــم در دوره ه گفتی
بــه شــکل کاغــذ، ســکه، طــا، نقــره، نمــک، 
ــده  ــره در آم ــاج و غی ــوزن، ع ــت گ گاو، پوس
ــاوت  ــی متف ــه دلیل ــول ب ــوع پ اســت و هــر ن

ــود. ــمند ب ارزش
ــه  ــی ترکی ــاحل جنوب ــکه ها در س ــن س اولی
امــروزی در پادشــاهی لیدیــا و یونیــا در 
حــدود ســال 640 قبــل از میــاد ظاهــر 
ــه  ــف ب ــی مختل ــه دالیل ــا ب ــدند و بعده ش
شــکل دایــره ای و صیقلــی تغییــر شــکل 

پیــدا کردنــد. صدالبتــه زمــان و مــکان 
ــام  ــه ای از ابه ــوز در هال ــکه هن ــراع س اخت

قــرار دارد.
یــن، مدتــی طــول کشــید تــا  ا باوجود
ت  ر ی تجــا ا نی بــر ســتا ی با ســکه ها
مورداســتفاده قــرار گرفتنــد. از آن زمــان 
تاکنــون، ســکه ها، جهانی تریــن تجســم 
ــروم  ــکه ها از الکت ــن س ــد. اولی ــول بوده ان پ
ــگ  ــه رن ــی ب ــد؛ مخلوط ــده بودن ــاخته ش س

ــاژی  ــی آلی ــه طــور طبیع ــگ کــه ب زرد کم رن
ــز،  ــن دو فل ــرا ای ــت؛ زی ــره اس ــا و نق از ط
ــش از هــر نقشــی دیگــر، نقشــی اساســی  بی
ند. از فلــزات  در تاریــخ مبادلــه داشــته ا
ــتفاده  ــرای ضــرب ســکه اس ــم ب دیگــری ه
می شــد؛ امــا طــا و نقــره رایج ترین هــا 

بودنــد. 
ــا  ــون از ط ــی گوناگ ــه دالیل ــته ب در گذش
و نقــره بــرای ضــرب ســکه ها اســتفاده 

 »دریــک ایرانــی« اولیــن 
ســکه طــا بــود. دریــک 
ــکه زر در دوره هخامنشی،  س
 ۴۲ ۳۵ تــا ۸/ ن ۸/ بــا وز
گــرم بوده اســت کــه بــر 
ــگاره ای از  ــرف آن ن ــک ط ی
ــی  ــان دار هخامنش ــک کم ی
در حــال دویــدن اســت 
ســت  نــی در د کــه کما
ــت  ــزه ای در دس ــپ و نی چ
راســت دارد. ضــرب ایــن 
 ســکه را جــزو اصاحــات 
ــی  ــی داریوش هخامنش پول
ن  گما . ند ه ا د شــمر بر
می شــود، تاریــِخ نخســتین 
ضــرب ســکه دریــک ۵۱۴ 

پیــش از میــاد باشــد 

می شــد. بــرای مثــال مــردم بــر ایــن 
ــای  ــره بازتاب ه ــا و نق ــه ط ــد ک ــاور بودن ب
ــر  ــه ب ــتند ک ــمانی هس ــرام آس ــی از اج زمین
ــن  ــد؛ بنابرای ــی می کنن ــا حکمران ــمان م آس
جــای تعجــب نیســت کــه تمدن هــای 
ــا  ــیار گران به ــا را بس ــان آن ه ــر جه سراس

. نســتند ا می د
ــای  ــا در معن طــا شــبیه خورشــید اســت؛ ام
بزرگ تــر، آســمان اســت. بیشــتر طــای 
ن بــه  ر طــول شــکل گیری آ میــن د ز
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــیده ش ــته کش ــمت هس س
ــه در  ــن ک ــترس زمی ــای قابل دس ــام ط تم
نزدیکــی ســطح پوســته و گوشــته قــرار دارد، 
ــد  ــد ص ــه چن ــت ک ــنگ هایی اس از شهاب س
ــن  ــه زمی ــکیل ب ــس از تش ــال پ ــون س میلی

ــد. ــقوط کردن س
دالیــل دیگــر گرایــش بــه ایــن فلــزات 
ــن  ــاید ای ــم ش ــاره کردی ــه اش ــور ک همان ط
اســت کــه آن هــا نــادر هســتند، تجزیــه 
ــد  ــر مانن ــزات دیگ ــاف فل ــوند و برخ نمی ش

آهــن، زنــگ نمی زننــد.
ســلوکیان، اشــکانیان و ساســانیان از آن 
طریــق ســکه های اســامی را بــه دنیــا 
معرفــی کردنــد. همین طــور ســکه های 
ــرات  ــول تاثی ــادی محص ــد زی ــا ح ــدی ت هن
یونانــی، رومــی و اســامی بــوده اســت. 
ــه  ــااًل ب ــه احتم ــی اگرچ ــکه چین ــرب س ض
ــا  ــت؛ ام ــتقل توســعه یافتــه اس ــور مس ط
ــه  ــکه ب ــرب س ــم ض ــرن نوزده ــر ق در اواخ
ســبک غربــی رایــج شــد و کشــورهای 
دیگــر در آســیا، آفریقــا و جاهــای دیگــر نیــز 
ــش  ــکه را پی ــرب س ــی در ض ــرد غرب رویک

گرفتنــد.
شــایان توجــه اســت کــه »دریــک ایرانــی« 
ــود. دریــک ســکه زر در  اولیــن ســکه طــا ب
دوره هخامنشــی، بــا وزن ۳۵/8 تــا 42/8 
ــرف آن  ــک ط ــر ی ــه ب ــت ک ــرم بوده اس گ
ــی در  ــان دار هخامنش ــک کم ــگاره ای از ی ن
ــت  ــی در دس ــه کمان ــت ک ــدن اس ــال دوی ح
چــپ و نیــزه ای در دســت راســت دارد. 
ضــرب ایــن ســکه را جــزو اصاحــات پولــی 
داریــوش هخامنشــی برشــمرده اند.گمان 
می شــود، تاریــِخ نخســتین ضــرب ســکه 

ــد. ــاد باش ــش از می ــک ۵14 پی دری
ــره  ــا و نق ــکه های ط ــتفاده از س ــه اس روی
ــه  ــاد ک ــا افت ــان ج ــان مردم ــدری در می به ق
ــره را  ــه طــور رســمی ســکه های طــا و نق ب

ــد. ــه کار می بردن ــارت ب ــادالت و تج در مب
امــا اســتفاده از ســکه ها نیــز بــا خــود 
مشــکاتی را بــه همــراه داشــت ماننــد 
ــی  ــرای جابه جای ــت ب ــدم امنی ــختی و ع س
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ــل  ــه دالی ــا ب ــه دولت ه ــی ک ــن زمان همچنی
ــا کســری بودجــه مواجــه شــدند،  ــف ب مختل
بــرای جبــران ایــن کســری کیفیــت ســکه ها 
را کاهــش می دادنــد و دســت بــه تغییــر 
ــبب  ــا س ــه این ه ــد. هم ــول می زدن ارزش پ
شــد تــا مــردم و حکومت هــا بــه دنبــال 
ــند  ــات باش ــهیل معام ــرای تس ــکاری ب راه
ــان  ــا هم ــذی ی ــای کاغ ــج پول ه و به تدری

اســکناس های امــروزی ایجــاد شــد.

از پول های کاغذی اولیه تا 
اسکناس های امروزی 

همان طــور کــه گفتیــم ســالیان زیــادی طــول 
ــذی  ــول کاغ ــه پ ــکه ب ــر از س ــا بش ــید ت کش
روی آورد. اولیــن پــول کاغــذی توســط 
ــزات،  ــا و فل ــود ط ــل کمب ــه دلی ــا، ب چینی ه
حــدوداً در اواســط قــرن دهــم میــادی 
ــتند؛  ــاو« گذاش ــام آن را »چ ــد و ن ــاد ش ایج
امــا در دیگــر نقــاط جهــان بــی ارزش شــناخته 
ــول  ــه از پ ــی و یکپارچ ــتفاده عمل ــد. اس می ش
ــوان آغــاز  ــن از دوره ی کاغــذی در سراســر چی
ــان  ــذی جه ــول کاغ ــتین پ ــن نخس ــد و ای ش

ــت. اس
اســتفاده از ارز کاغــذی بعــداً در سراســر 
ــن  ــوان چی ــدان ی ــا خان ــول ی ــوری مغ امپرات
ــد  ــی مانن گســترش یافــت. کاوشــگران اروپای
مارکوپولــو بعــد از ســفر بــه چیــن ایــن مفهــوم 
را در قــرن ســیزدهم در اروپــا نیــز مطــرح 
ــا ســال 1600 میــادی  ــد؛ امــا حــدوداً ت کردن
پــول کاغــذی در غــرب رواج پیــدا نکــرده 
ــد  ــا متعه ــج بانک ه ــال، به تدری ــود. بااین ح ب
ــه  ــذی ب ــول کاغ ــل پ ــه در مقاب ــدند ک می ش
همــان ارزش طــا بــه مــردم بدهنــد و مــردم 
نیــز ازآنجاکــه دیدنــد ایــن کار بســیار راحت تر 
ــت،  ــادی طاس ــدار زی ــورد مق ــل بی م از حم

پــول کاغــذی ردوبــدل می کردنــد. 
ــت  ــا گذش ــول ب ــوان پ ــکناس به عن درک اس
ــر پایــه  زمــان تکامــل یافــت. در ابتــدا پــول ب
فلــزات گران بهــا ارزش گــذاری می شــد 
و سیاســت مالــی بســیاری از کشــورها بــر 
ــن  ــود؛ بدی ــتوار ب ــتاندارد طــا« اس ــه »اس پای
معنــی کــه پــول هــر کشــوری معــادل مقــدار 
مشــخصی از طــا بــود و طــا بهتریــن 
ــود. برخــی  ــرای پول هــای مــردم ب پشــتوانه ب
ــی  ــکاری تلق ــند بده ــکناس ها را س ــز اس نی

 . نــد د می کر
همان طــور کــه از نــام آن پیداســت، اصطــاح 
اســتاندارد طــا بــه یــک سیســتم پولــی گفته 
ــاس  ــر اس ــول ب ــه در آن ارزش پ ــود ک می ش
طــای پشــتوانه تعییــن شــود. در مقابــل، 

سیســتم »فیــات« یــک رویکــرد پولــی اســت 
ــچ کاالی  ــاس هی ــر اس ــه در آن ارزش ارز ب ک
ــا حکــم دولــت به عنــوان  فیزیکــی نیســت و ب

ــود. ــف می ش ــی تعری ــول قانون پ
ــوری  ــن کش ــتان اولی ــال 1821، انگلس در س
ــه طــور رســمی اســتاندارد طــا را  ــود کــه ب ب
پذیرفــت. افزایــش چشــمگیر تجــارت جهانــی 
و پیشــرفت فنــاوری، اکتشــافات بزرگــی از 
طــا را بــه ارمغــان آورد که بــه اســتاندارد طا 
ــا قــرن بعــدی دســت نخورده  کمــک کــرد و ت
باقــی بمانــد. ازآنجاکــه ناترازی هــای تجــاری 
بیــن ملت هــا بــا طــا حل وفصــل شــد، 
ــره طــا  ــرای ذخی ــادی ب ــزه زی دولت هــا انگی

ــتند. ــادا داش ــده و روز مب ــرای آین ب

ــا در  ــتاندارد ط ــا 1914، اس ــال 1871 ت از س
اوج بــود. در ایــن دوره، شــرایط سیاســی تقریبًا 
ــه  ــا هم ــود؛ ام ــم ب ــان حاک ــر جه ــی ب ایده آل
ــال  ــزرگ در س ــگ ب ــروع جن ــا ش ــا ب این ه

ــرد. ــر ک ــه تغیی ــرای همیش 1914 ب
ــای  ــی اول، اتحاده ــگ جهان ــروع جن ــا ش ب
ی  هی هــا بد  ، نــد د تغییــر کر ســی  سیا
ر  مــو فــت و ا یــش یا ا فز لمللــی ا بین ا
مالــی دولت هــا بــا چالــش روبــه رو شــد. 
باوجوداینکــه اســتاندارد طــا بــه حالــت تعلیق 
ــدی  ــگ کارآم ــول جن ــود، در ط ــده ب درنیام
خــود را از دســت داد و نشــان داد کــه کشــش 
ــث  ــوع باع ــن موض ــدارد. ای ــد را ن ــرایط ب ش
ــه  ــه اســتاندارد طــا ب ــان ب شــد، عــدم اطمین
ــد کــه فقــط مشــکات اقتصــادی  وجــود بیای
را تشــدید می کــرد. به این ترتیــب آشــکار 
ــر  ــزی انعطاف پذیرت ــه چی ــان ب ــه جه ــد ک ش

نیــاز دارد کــه بتوانــد اقتصــاد را بــر اســاس آن 
پایه ریــزی کنــد.

اســتاندارد طــا در حــال حاضــر توســط هیــچ 
دولتــی اســتفاده نمی شــود. انگلســتان در 
ســال 19۳1 اســتفاده از اســتاندارد طــا را 
ــای  ــز باقیمانده ه ــکا نی ــرد و آمری ــف ک متوق
سیســتم را در ســال 197۳ رهــا کــرد. بــا 
ــی،  ــتم پول ــا از سیس ــزات گران به ــذف فل ح
ــل  ــات تبدی ــص فی ــول خال ــه پ اســکناس ها ب

شــدند.
ــم،  ــه دهی ــول ارائ ــی از پ ــد تعریف در انتهــا بیای

ــت؟! ــه معناس ــه چ ــول ب ــه پ ــتی ک به راس

معنا و مفهوم پول

پــول یــک واحــد اقتصــادی اســت کــه 
به عنــوان یــک وســیله مبادلــه عمومــی 
شناخته شــده بــرای اهــداف معاماتــی در 
اقتصــاد عمــل می کنــد. پــول از شــکل 
ــط  ــد توس ــرد و بای ــمه می گی ــی سرچش کاالی
فعــاالن بــازار به عنــوان وســیله مبادلــه 
ــد  ــت مانن ــن اس ــول ممک ــود. پ ــه ش پذیرفت
ســکه ها و اســکناس ها شــکل فیزیکــی 
ــورت  ــت به ص ــن اس ــا ممک ــد ی ــته باش داش
یــک حســاب مکتــوب یــا الکترونیکــی وجــود 
داشــته باشــد. ممکن اســت ارزش ذاتی داشــته 
ــا ارزش  ــزی ب ــا چی ــی ب ــر قانون ــد، از نظ باش
ــط دارای ارزش  ــا فق ــه ی ــل معاوض ــی قاب ذات

اســمی باشــد.
پــول یــک دارایــی نقــدی اســت کــه در 
ــود. ارزش  ــتفاده می ش ــات اس ــویه معام تس
ــد  ــرای تولی ــه ب ــوادی ک ــًا از م ــی آن لزوم فعل
ــت،  ــده اس ــتفاده ش ــکه اس ــا س ــکناس ی اس
حاصــل نمی شــود. در عــوض، ارزش آن از 
اتــکای عمــوم بــه اســتفاده از آن در معامــات 
حاصــل می شــود. ایــن عملکــرد اصلــی 
ــی  ــه عموم ــیله مبادل ــک وس ــت؛ ی ــول اس پ
شناخته شــده کــه مــردم و اقتصادهــای 
جهانــی قصــد دارنــد آن را نگــه دارنــد و 
ــات  ــت معام ــوان پرداخ ــد آن را به عن مایل ان

ــد. ــده بپذیرن ــا آین ــی ی فعل

سخن پایانی

ــی دارد و  ــش اساس ــگان نق ــی هم ــول در زندگ پ
اهمیت پــول بــرای افــراد مختلــف متفاوت اســت. 
پــول بــه نگران کننده تریــن واقعیت جهــان کنونی 
تبدیل شــده اســت و جامعه امــروز تاثیر عظیمــی از 
پــول را بر خــود گرفتــه اســت. اعتقــاد بر این اســت 

کــه پــول بهتریــن اختراع بشــر اســت!

ــی  ــگ جهان ــروع جن ــا ش ب
اول، اتحادهــای سیاســی 
ــای  ــد، بدهی ه ــر کردن تغیی
ــش یافت و  ــی افزای بین الملل
ــا چالش  ــت ب ــور مالی دول ام
ــه  ــد. باوجوداینک ــه رو ش روب
ــت  ــه حال ــا ب ــتاندارد ط اس
تعلیــق درنیامــده بــود، در 
طــول جنــگ کارآمــدی خــود 
را از دســت داد و نشــان داد 
ــد را  ــرایط ب ــش ش ــه کش ک

ــدارد ن



مطابــق تعریــف بانــک تسویه حســاب بین الملــل )گل پــول(، پــول دیجیتــال 
ــر  ــه نظی ــر ب ــورت نظی ــه به ص ــزی ک ــک مرک ــط بان ــده توس ــر ش منتش
ــن  ــم. ای ــد را CBDC  می گویی ــته باش ــی داش ــت جابه جای ــطه( قابلی )بی واس
ــای آن ارز  ــت و معن ــف Central Bank Digital Currency اس ــاح مخف اصط
دیجیتــال بانک مرکــزی اســت. در ایــن مقاله بــر آنیــم تــا ارزش CBDC برای 

ــم. ــی کنی ــن را بررس ــب وکارهای آنای کس

مزایای کلی ارز دیجیتال بانک مرکزی

برای درک بهتر موضوع ابتدا مزایای این نوع ارز را مرور می نماییم:
1- افزایــش کارایــی: بــا ایــن فنــاوری هزینه نقــل و انتقــاالت بانکــی کاهش 

می یابــد.
ــات  ــد از خدم ــرایط می توانن ــد ش ــراد واج ــی اف ــی: تمام ــری بانک 2- همه گی
بانکی بــا قیمــت پاییــن اســتفاده کننــد. اصــواًل می تــوان بانک هــای مجازی 

بــا هزینــه پاییــن ایجــاد و بــه عمــوم مــردم خدمات رســانی کــرد.
ــن  ــا ای ــات ب ــه مالی ــوط ب ــات مرب ــف: بررســی موضوع ــری از تخل ۳- جلوگی

ــد. ــش می یاب ــویی کاه ــزان پول ش ــده و می ــاده تر ش ــاوری س فن
4- جایگزینــی پــول نقــد: این نــوع ارز بــه دلیــل کاهــش هزینه ها به ســادگی 
ــد  ــول نق ــون به وســیله پ ــه هم اکن ــای خــردی ک ــرای پرداخت ه ــد ب می توان
انجــام می شــود، اســتفاده شــود و جایگزیــن مطمئنــی بــرای پــول نقــد کــه 

ــد. ــت، باش هزینه آن باالس
۵- افزایــش اعتمــاد به سیســتم پرداخــت بانکــی: بــا اســتفاده از این نــوع پول 
می تــوان حمله هــای فیشــینگی را بســیار کم کــرد و بــا شــفافیت ایجادشــده، 

ــه سیســتم پرداخــت را بیشــتر نمود. اعتماد ب
6- کارایــی بیشــتر سیاســت های پولــی: بــا اســتفاده از این نــوع پــول می توان 
سیاســت های پولــی را دقیق تــر اجــرا کــرد و امــکان اســتفاده از سیاســت های 

پیچیــده ای که اکنــون ممکــن نیســت نیــز فراهم می شــود.
7- کاهــش ضریــب تکاثــری بانک هــا: بــا اســتفاده از ایــن نــوع پــول خلــق 
ــکات  ــد مش ــی مانن ــی و از فجایع ــوان بررس ــا را می ت ــط بانک ه ــول توس پ

ســال 2008 آمریــکا جلوگیــری کــرد. 
ایــن مزایــا،  مزایــای کلــی ایــن نــوع ارز بــرای جامعــه و بانــک مرکزی اســت. 
ــاری را  ــای تج ــد بانک ه ــوع ارز می توان ــن ن ــه ای ــد ک ــی معتقدن تحلیل گران

ــارات بانک هــا را کاهــش دهــد. ــد و اختی ــه کاهــش هزینه هــا کن ــور ب مجب

مزایای پول دیجیتال بانک مرکزی برای کسب وکارهای 
خصوصی و آناین چه می تواند باشد؟

ــا  ــق کارت خوان ه ــران از طری ــرد در ای ــای خ ــه پرداخت ه ــت ک سال هاس
انجــام می پذیــرد. ایــن روش بســیار ناکارآمــد اســت و در بیشــتر کشــورهای 

جهــان به جــای ایــن روش پرزحمــت کــه هزینه هــای زیــادی دارد از 
ــی،  ــر اســاس آمارهــای جهان ــال اســتفاده می شــود. ب کیف پول هــای دیجیت
ایــران از حیــث تعــداد کارت خوان هــا بــا 7/۳میلیــون دســتگاه فعــال، پــس از 

ــرار دارد. ــام دوم ق ــن در مق چی
ــترده از  ــتفاده گس ــازه اس ــران اج ــزی ای ــک مرک ــل بان ــه دلی ــه چ ــا ب  ام
ــی  ــل اصل ــزی دو دلی ــک مرک ــد؟ بان ــی را نمی ده ــای دیجیتال کیف پول ه
ــول و  ــق پ ــال خل ــه احتم ــن اســت ک ــل اول ای ــن موضــوع دارد؛ دلی ــرای ای ب
ــر  ــه مشــتریان را امکان پذی ــی کیف پول هــا ب ــزان دارای ــول بیــش از می دادن پ
می داند. ایــن موضــوع باعث تشــدید تــورم می شــود و انحصــار بانــک مرکزی 
بــرای انتشــار پــول را می شــکند. دلیــل دوم عــدم نظــارت بانــک مرکــزی بــر 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــت؛ ام ــا اس ــط کیف پول ه ــده توس ــام ش ــای انج پرداخت ه
فناوری هــای نویــن و پــول دیجیتــال بانک مرکــزی، می تــوان این مشــکات 
ــات  ــن امکان ــی را از ای ــب وکارهای مختلف ــود و کس ــل نم ــرعت ح ــا س را ب
ــر  ــول دیگ ــب وکارهای کیف پ ــکوفایی کس ــر ش ــاوه ب ــرد. ع ــد ک بهره من
شــرکت ها می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن خدمــات، توســعه یافتــه و مشــکات 
ــول  ــات کیف پ ــده خدم ــد. شــرکت های ارائه کنن پرداخــت خــود را حــل نماین
می تواننــد بــا کســب وکارهای مختلــف قــرارداد ببندنــد و بــا دادن تخفیف های 

ــد. ــت کنن ــران را به ســوی کســب وکار خاصــی هدای ــی، کارب گروه
ــد  ــران را آزار می ده ــاری در ای ــرکت های پرداخت ی ــه ش ــری ک ــکل دیگ مش
امــکان پرداخــت بــا پولی بــا منشــأ دزدی اســت. ایــن موضوع به بســته شــدن 
ــا  ــدازد. ب ــج می شــود و کل کســب وکار را از کار می ان ــار منت حســاب پرداخت ی
ــل  ــادگی ح ــن مشــکل به س ــزی، ای ــک مرک ــال بان ــول دیجیت ــتفاده از پ اس

ــرد. ــه ک ــکوک را بلوک ــای مش ــا پول ه ــوان تنه ــود و می ت می ش
دولــت سال هاســت کــه بــه دنبــال حمایــت هدفمنــد از برخــی کســب وکارها 
اســت، مثــًا پرداخت کمــک بــرای خریــد اجنــاس ایرانی بــه زوج هــای جوان 
از جملــه ایــن کارهاســت کــه بــه دلیــل مشــخص نبــودن جریان هــای مالــی 
ــول پرداخت شــده  ــت نمی توانســت کــه اشــخاص را مجبــور کنــد کــه پ دول
ــا اســتفاده از پــول دیجیتــال بانــک  را تنهــا در محــل دلخــواه خــرج کننــد. ب
ــی خــاص را تنهــا  ــوان پول ــز حــل می شــود و می ت مرکــزی ایــن مشــکل نی

بــرای پذیرنــده ای خــاص قابــل پذیــرش کنــد.
کاربرد دیگــر این فنــاوری، ایجــاد درگاه مســتقیم و بدون مشــکل و بــدون نیاز 
ــد درگاه  ــب کســب وکارها می توانن ــه بانک هــای واســطه اســت. به این ترتی ب
بانکــی خــود را بــدون دغدغــه داشــته باشــند و بانــک مرکــزی هم به ســادگی 

بــر ایــن درگاه هــا نظارت داشــته باشــد.
درمجمــوع ســاخت پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی می توانــد بــرای بســیاری 
ــکان  ــد و ام ــد باش ــن، مفی ــاً کســب وکارهای آنای از کســب وکارها، خصوص
ایجــاد کســب وکارهای آنایــن جدیــد بــر مبنــای آن وجــود دارد. البتــه نکتــه 
مهــم دیگــر نحــوه طراحــی ایــن پــول دیجیتال اســت کــه بهتــر آن اســت بر 

اســاس تجربیــات موفــق دفاتــر کل توزیــع شــده، ایجاد شــود.

 CBDC ارزش افزوده  
برای کسب واکرهای آنالین

  کاوه مشتاق
کارشناس ارشد 

توسعه کسب و کار



کشورهای پیرشو در 
حوزه پول دیجیتال 

بانک مرکزی

 حجت عباسی
عضو  تحریریه

ــیاری  ــد، بس ــاب می آی ــدی به حس ــوع جدی ــه موض ــا این ک ــزی ب ــک مرک ــال بان ارز دیجیت
ــًا  ــه تقریب ــت؛ به نحوی ک ــرده اس ــغول ک ــود مش ــه خ ــی را ب ــی و بانک ــوزه مال ــاالن ح از فع
ــص  ــده تخصی ــن پدی ــر روی ای ــق ب ــرای تحقی ــه ای را ب ــزی بودج ــای مرک ــی بانک ه تمام
داده انــد؛ امــا در ایــن میــان کشــورهایی هســتند کــه در ایــن راه جدیــت بیشــتری از خــود 

ــد. نشــان داده ان
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ــا همــان  ــال بانــک مرکــزی ی ــول دیجیت در ســال های اخیــر مبحــث پ
ــق  ــر اســاس تحقی ــدل شــده اســت. ب ــه یــک موضــوع داغ ب CBDC ب

ــش از  ــی بی ــد، در ســطح بین الملل ــه 2020 منتشــر ش ــه در ژانوی BIS ک

80 درصــد بانک هــای مرکــزی در تحقیقــات مرتبــط بــا CBDC درگیــر 
ــای  ــوزه مدل ه ــن ح ــه در ای ــزی ک ــای مرک ــد بانک ه ــتند. درص هس
مفهومــی راه انــدازی کرده انــد نیــز درحال رشــد و بــه میــزان ۵0 
ــن  ــرده در ای ــرکت ک ــای ش ــد بانک ه ــت. ده درص ــیده اس ــد  رس درص
نظرســنجی اعــام کرده انــد، برنامــه مشــخصی بــرای معرفــی و 
ــال  ــه س ــول س ــی در ط ــطح خرده فروش ــود در س ــعه CBDC خ توس
آینــده دارنــد و 20 درصــد  در شــش ســال آینــده پــول دیجیتالــی خــود 
را منتشــر خواهنــد کــرد؛ بنابرایــن، تاش هــای صورت گرفتــه در 
ــی  ــت و پیش بین ــیار پویاس ــزی بس ــک مرک ــی بان ــول دیجیتال ــه پ زمین
ــش  ــه پی ــتری ب ــتاب بیش ــا ش ــده ب ــال آین ــد س ــول چن ــود در ط می ش

ــرود. ب
ــطح  ــه CBDC در س ــط ب ــای مرتب ــا و طرح ه ــتار، پروژه ه ــن نوش در ای
جهانــی تشــریح و انگیزه هــای بانک هــا و پیشــرفت های ایــن 
ــای  ــق در فض ــن تحقی ــاس ای ــر اس ــد. ب ــد ش ــان خواه ــا بی پروژه   ه
ــاس،  ــوئد، باهام ــن، س ــزی، چی ــک مرک ــال بان ــول دیجیت ــعه پ توس
ــرو  ــال پیش ــر مارش ــه جزای ــرقی و مجموع ــب ش ــه ارزی کارائی اتحادی

هســتند. 

DC/EP ،کشور چین 

ــال  ــژه ای در س ــروه وی ــکیل کارگ ــا تش ــن ب ــق چی ــزی خل ــک مرک بان
ــعه  ــر توس ــه ب ــت ک ــزی اس ــای مرک ــن بانک ه ــی از اولی 2014، یک
ــع  ــس از رف ــت. پ ــرده اس ــز ک ــزی تمرک ــک مرک ــی بان ــول دیجیتال پ
ــل  ــن در آوری ــک مرکــزی چی ــن مســیر، بان ــف در ای چالش هــای مختل
 CBDC ــه ــه اولی ــت نمون ــاز تس ــام آغ ــا اع ــان ب ــال 2020، هم زم س

ــز  ــون نی ــرد و هم اکن ــب ک ــود جل ــوی خ ــی را به س ــه جهان ــود، توج خ
DC/ ــام ــا ن ــن ب ــزی چی ــک مرک ــی بان ــول دیجیتال ــه پ ــه اولی نمون

ــی و  ــطح خصوص ــه در س ــک( چ ــت الکترونی EP )ارز دیجیتال/پرداخ

ــون  ــت. هم اکن ــد اس ــده و موردتأیی ــت ش ــی تس ــطح عموم ــه در س چ
ــی  ــی و دولت ــش عموم ــدان بخ ــل کارمن ــه حمل ونق ــد یاران پنجاه درص
ــف  ــه کی ــتقیمًا ب ــن مس ــزی چی ــک مرک ــال بان ــول دیجیت ــق پ از طری
پــول DC/EP آن هــا واریــز می شــود. بــر اســاس اعامیه هــای 
ــی  ــول دیجیتال ــن پ ــون و تســت جــدی ای ــدی آزم ــه بع موجــود، مرحل
ــت. ــد گرف ــام خواه ــتانه 2022 انج ــک زمس ــزاری المپی ــد برگ در رون

 نقــش پــول نقــد در چیــن روزبــه روز در حــال کاهــش اســت. در ســال 
ــق  ــن از طری ــور چی ــا در کش ــی پرداخت ه ــد تمام ــل درص 2016، چه
پــول نقــد انجــام می گرفــت؛ امــا در ســال 2018 ایــن عــدد بــه بیســت 
درصــد کاهــش یافــت. الزم بــه ذکــر اســت بــرای مقایســه، در منطقــه 

اروپــا، ایــن عــدد در حــدود 79درصــد اســت.
بــر اســاس گفته هــای Mu Changchun از بانــک مرکــزی خلــق 
چیــن، کاهــش اســتفاده از پــول نقــد می توانــد مخاطراتــی بــه 
ــاره دارد  ــه اش ــن نکت ــه ای ــد. Mu Changchun ب ــته باش ــراه داش هم
ــی  ــای خصوص ــه پلتفرم ه ــی ب ــش خصوص ــاد بخ ــتگی زی ــه وابس ک
ــه  ــراه دارد ک ــه هم ــره را ب ــن مخاط ــت ای ــات پرداخ ــده خدم ارائه دهن
در صــورت ورشکســتگی ایــن خدمت دهنده هــا، بخــش خصوصــی 
و کســب وکارهایی کــه از درگاه هــای پرداخــت الکترونیــک ایــن 
ــد  ــه خواه ــدت ضرب ــه ش ــز ب ــد نی ــتفاده می کنن ــا اس خدمت دهنده ه
خــورد؛ امــا ازآنجایی کــه CBDC توســط بخــش دولتــی منتشــر و 
ــی  ــال بانــک مرکــزی جایگزیــن خوب ــول دیجیت پشــتیبانی می شــود، پ
ــرکت های  ــره ورشکســتگی ش ــدون مخاط ــد اســت و ب ــول نق ــرای پ ب
ــز  ــد را نی ــول نق ــه پ ــه ب ــتگی جامع ــزان وابس ــد می ــت، می توان پرداخ

ــد.  ــش ده کاه
ــزی  ــک مرک ــال بان ــول دیجیت ــعه پ ــای توس ــر از محرک ه ــی دیگ یک
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ــا  ــن ی ــور چی ــمی کش ــول رس ــی پ ــودن RMB یعن ــی نم ــن، بین الملل چی
ــرای  ــادی ب ــا اینکــه تاش هــای زی ــردم چیــن" اســت. ب ــول م همــان "پ
بین المللی ســازی RMB صــورت گرفتــه اســت؛ امــا همچنــان دالر ایــاالت 
متحــده آمریــکا در ســطح بین المللــی یکه تــازی می کنــد. به منظــور  
ــتفاده از  ــق RMB و اس ــرزی از طری ــای فرام ــرد پرداخت ه ــود عملک بهب
ــد  ــک CBDC می توان ــن، توســعه ی ــی چی ــای جغرافیای RMB، ورای مرزه

ــوآن  ــه ی ــد. چنانچ ــت نمای ــی از RMB را تقوی ــتفاده بین الملل ــکان اس ام
 ،Capital Controls ــا همــان ــال تحــت کنترل هــای ســرمایه ای )ی دیجیت
ــازی  ــرای محدود س ــا ب ــه حکومت ه ــی ک ــترده تمهیدات ــه گس مجموع
جابه جایــی ســرمایه و پــول بــه آن ســوی مرزهــای ملی شــان 
مقــرر می دارنــد گوینــد( قــرار گیــرد، ایــن محدودیت هــا موفقیــت 
ــد  ــد. حــال بایســتی منتظــر مان بین المللی ســازی RMB را کاهــش می ده
ــوآن  ــر روی بین المللی ســازی ی ــا بانــک مرکــزی کشــور چیــن ب ــد آی و دی

ــرمایه ای. ــای س ــل کنترل ه ــر روی تحمی ــا ب ــد ی ــز می کن تمرک
ــگ  ــوان پرداخــت بادرن ــدون بهــره، می ت ــی ب ــوآن دیجیتال ــه کمــک ی ب
ــی کــرد و نیــازی  داشــت، به صــورت آفایــن از شــبکه بانکــی، تبــادل مال
ــه ایجــاد حســاب بانکــی نیــز نیســت. به احتمــال زیــاد یــوآن دیجیتالــی  ب
بــا اپلیکیشــن های WeChat Pay و Alipay نیــز ادغــام خواهــد شــد. 
ــد دارد از  ــن قص ــزی چی ــک مرک ــیده، بان ــای رس ــاس گزارش ه ــر اس ب
ــوان  ــار ی ــق انتش ــه در آن ح ــد ک ــتفاده نمای ــه ای اس ــاری دوالی ــک معم ی
دیجیتالــی تنهــا در انحصــار ایــن بانــک بــوده و بازخریــد یــوآن دیجیتالــی 
ــز  ــد بانک هــای تجــاری و نی ــده )همانن ــق برخــی نهادهــای برگزی از طری
ــد  ــر خواه ــد Alibaba و Tencent( امکان پذی ــزرگ همانن ــرکت های ب ش
بــود. بانــک مرکــزی چیــن ممکــن اســت بــا اســتفاده از فنــاوری دفتــرکل 
توزیــع شــده )DLT( پــول دیجیتــال خــود را بــه ایــن نهادهــا ارســال نماید؛ 
ــه بیــش از ســیصد هــزار  ــد دســتیابی ب ــا ازآنجایی کــه شــرکت ها نیازمن ام
تراکنــش موفــق در ثانیــه دارنــد، احتمــااًل از فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده 

ــد. ــتفاده نمی کنن ــود اس ــی خ ــران نهای ــا کارب ــش ب ــرای تراکن ب

e-Krona ،سوئد

در مارس ســال 2017، بانــک ســوئدی Riksbank پــروژه پــول دیجیتالی 
خــود را بــا نــام e-krona آغــاز نمــود و قــرار اســت در ســال های 2020 تــا 
ــرداری قــرار  فوریــه 2021، ایــن بســتر به صــورت آزمایشــی مــورد بهره ب
ــه اطاعــات به دســت آمده از ایــن فــاز آزمایشــی، بانــک  گیــرد و باتوجه ب
ــال  ــول دیجیت ــروژه و عرضــه پ ــد پ ــه رون ــه ادام ــزی ســوئد در زمین مرک
ــر  ــز ب ــی، تمرک ــاز آزمایش ــن ف ــرد. در ای ــد ک ــری خواه ــود تصمیم گی خ
ســنجش جوانــب CBDC بــدون بهــره )بــدون تخصیــص ســود( اســت. 
در ایــن پــروژه ســعی بــر ارزیابــی پرداخت هــای بادرنــگ در هــر لحظــه 
ــورد  ــت. در م ــط اس ــر برخ ــی غی ــادالت مال ــن تب ــبانه روز و همچنی از ش
ســطح گمنامــی تراکنش هــا نیــز، بانــک مرکــزی ســوئد تأکیــد دارد کــه 
ــا مقــررات  ــی میســر اســت کــه اواًل تراکنــش ب ایــن گمنامــی تنهــا زمان
اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی ســوئد تطابــق داشــته باشــد و همچنین 
ــروژه آزمایشــی  ــرای پ تنهــا در تراکنش هــای بی واســطه میســر اســت. ب
ــر را   ــه ای زی ــی دوالی ــاختار اجرای ــوئد، Riksbank س ــال س ــول دیجیت پ

ــت. ــرده اس ــزی ک برنامه ری
ــای  ــی بانک ه ــامل Riksbank و برخ ــه ای ش ــاری، مجموع ــن معم  در ای
ــکیل  ــور را تش ــده مجوزمح ــرکل توزیع ش ــبکه دفت ــک ش ــب، ی منتخ
می دهنــد. عــاوه بــر ایــن یــک گــره دفتــر ثبــت یــا Notary Node هــم 
ــس از فعال شــدن  ــوع خــرج مجــدد وجــود دارد. پ ــری از وق ــرای جلوگی ب
ــول  ــف پ ــود را در کی ــد e-krona خ ــی می توانن ــران نهای ــبکه، کارب ش

ــد. ــت کنن ــی خــود مدیری دیجیتال
همانند کشــور چیــن، ســوئد نیــز در حــال تجربــه کاهش میــزان اســتفاده 
از پــول نقــد در میــان مــردم خــود اســت. در ســال 2018، ســهم پــول نقد 
در گــردش یــا همــان CIC تنهــا 1/4درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن 
کشــور را تشــکیل مــی داد کــه کمتریــن میــزان در ســطح جهانــی اســت. 
عــاوه بــر ایــن، در کشــور ســوئد، تنهــا 20درصــد پرداخت هــا به واســطه 
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ــن  ــگاه های آنای ــد فروش ــداد روبه رش ــود و تع ــام می ش ــد انج ــول نق پ
نیــز احتمــااًل منجــر بــه کاهــش ایــن نــرخ در آینــده نیــز خواهــد شــد. بــر 
ــن کشــور  ــه توســط Riksbank، در ای ــای انجام گرفت اســاس پیش بینی ه

در ســال 202۳ دیگــر از پــول نقــد اســتفاده نخواهــد شــد.
 در حقیقــت پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی ســوئد، به منظــور رویارویــی با 
مســئله کاهــش اســتفاده از پــول نقــد و کاهــش اثــرات بــه حاشــیه رانــده 

شــدن پــول بانــک مرکــزی، بــه وجــود آمــده اســت. چنانچــه پــول نقــد 
ــن  ــز از بی ــک نی ــن پرداخت هــای الکترونی ــر اســتفاده شــود، جایگزی کمت

خواهــد رفــت.
ــیاری  ــه بس ــل آنک ــه دلی ــوئد، ب ــزی س ــک مرک ــد بان ــن از دی همچنی
از شــرکت های خصوصــی فعــال در حــوزه ارائــه خدمــات پرداخــت 
الکترونیکــی تنهــا بــه مبحــث ســودآوری خــود تمرکــز دارنــد، در قیــاس 
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ــاوم و  ــن و مق ــامانه های ام ــزی، از س ــک مرک ــی و بان ــا مؤسســات دولت ب
ــد و  ــتفاده نمی کنن ــت اس ــرای پرداخ ــی ب ــده و تخصص ــی پیچی معیارهای
درنتیجــه در برابــر بحران هــا و حمــات ســایبری، پایــداری ســامانه های 
ــروز  ــع ب ــد در مواق ــک CBDC می توان ــت. ی ــد رف ــن خواه پرداخــت از بی
ــی،  ــش خصوص ــت بخ ــامانه های پرداخ ــال در س ــاد اخت ــران و ایج بح
جایگزینــی مقــاوم و منعطــف باشــد و پایــداری سیســتم پرداخــت ســوئد 

ــد. ــن کن را تضمی
ــر از  ــورها کمت ــایر کش ــردم س ــا م ــاس ب ــوئدی ها در قی ــه س ــا اینک ب
ــا  ــور ب ــن کش ــه ای ــی از جامع ــوز بخش ــد، هن ــتفاده می کنن ــد اس ــول نق پ
ــد  ــول نق ــتفاده از پ ــه اس ــده اند و ب ــراه نش ــه هم ــای فناوران نوآوری ه
عــادت دارنــد. چنانچــه پذیــرش پــول نقــد رونــد کاهشــی خــود را ادامــه 

ــود. ــیده می ش ــزوا کش ــه ان ــه ب ــش از جامع ــن بخ ــد، ای ده

Sand Dollar ،باهاماس 

پــروژه CBDC کشــور باهامــاس، »ســند-دالر« نــام دارد و نمونــه اولیــه 
ــت و دو  ــرده اس ــه کار ک ــاز ب ــه Exuma آغ ــامبر 2019 در منطق آن در دس
مــاه پــس از آن نیــز ایــن طــرح در جزیــره Abaco اجرایــی شــد. همچنین 
بانــک مرکــزی باهامــاس، برنامــه ای بــرای توســعه ایــن پــروژه در ســایر 
جزایر ایــن کشــور تــا نیمــه دوم 2020 دارد. در حــال حاضر در حــدود ۳80 
ــد و  ــی می کنن ــاس زندگ ــره تشــکیل دهنده باهام ــر در 700 جزی ــزار نف ه
واحــد پولــی ایــن کشــور یعنــی دالر باهامــاس، معــادل یــک دالر آمریــکا 

ــت. اس
بــا اینکــه هشــتاد درصــد باهاماســی هایی کــه بــه ســن قانونــی 
رســیده اند دارای حســاب بانکــی هســتند )متوســط جهانــی ایــن عــدد، 69 
درصــد اســت(، در بحــث دریافت خدمــات مالــی، شــکاف چشــم گیری در 
میان شــهروندان ایــن مجموعــه جزایــر وجــود دارد و دلیــل آن را بایســتی 
ــا  ــاده ب ــری دورافت ــی در جزای ــعبه بانک ــیس ش ــودن تأس ــه نب در به صرف
جمعیــت کــم دانســت. از ســویی دیگــر، پیاده ســازی اســتانداردهایی برای 

ــش  ــه افزای ــی تروریســم، منجــر ب ــن مال ــری از پول شــویی و تأمی جلوگی
ــی  ــعب بانک ــی ش ــش و تعطیل ــه کاه ــی و در نتیج ــات بانک ــت خدم قیم
ــعب  ــش ش ــور، کاه ــن کش ــه در ای ــت ک ــب اس ــود. جال ــازده می ش کم ب
بانکــی باعــث افزایــش اســتفاده از خدمــات بانکــداری الکترونیــک نشــده 
ــی از  ــن یک ــت؛ بنابرای ــش داده اس ــد را افزای ــول نق ــتفاده از پ ــه اس و بلک
ــی از  ــت دیجیتال ــات پرداخ ــت خدم ــش جذابی ــند دالر، افزای ــداف س اه

ــت.  ــت اس ــامانه های پرداخ ــره وری س ــش به ــق افزای طری
ــه  ــر ب ــه منج ــاس ک ــزی باهام ــک مرک ــی بان ــول دیجیتال ــق پ از طری
ــود  ــی بهب ــادی و مال ــارت اقتص ــود. نظ ــول می ش ــر پ ــری دقیق ت رهگی
ــری از  ــق، بانــک مرکــزی، اطاعــات و دانــش بهت ــن طری ــد. از ای می یاب
نحــوه تخصیــص پــول، کســب می کنــد و می توانــد سیســتم جمــع آوری 

ــد. ــود ده ــوزه را بهب ــن ح ــت گذاری در ای ــا و سیاس مالیات ه
به منظــور دســتیابی بــه بخــش کم برخــوردار از خدمــات بانکــی، اســتفاده 
افــراد از ســند دالر بــه افتتــاح حســاب بانکــی نیــازی نــدارد. حتــی افرادی 
ــتفاده از کارت  ــا اس ــد ب ــتند می توانن ــمند نیس ــی هوش ــه دارای گوش ک
ــد.  ــتفاده کنن ــگاهی اس ــای فروش ــر روی پایانه ه ــند-دالر ب ــی، از س بانک
تراکنش هــای ســند-دالر، مقرون به صرفــه بــوده، تقریبــًا بادرنــگ 
ــرای  ــدارد. ایــن ویژگــی ب ــه اینترنــت ن ــه دسترســی ب هســتند و نیــازی ب
ــه شــدت در معــرض طوفان هــای شــدید اســت بســیار  منطقــه ای کــه ب
اهمیــت دارد. تراکنش هــای ســند دالر، گمنــام نیســت؛ اما بانــک مرکزی 
باهامــاس اهتمامــی جــدی بــر حفــظ محرمانگــی اطاعــات مربــوط بــه 
تراکنش هــا دارد. ایــن بانــک بــرای پیاده ســازی ایــن پــروژه یــک 

ــت. ــرده اس ــزی ک ــه را طرح ری ــاری دوالی معم

  :)ECCU( اتحاد ارزی کارائیب شرقی 

ــروژه  ــرقی، پ ــب ش ــزی کارائی ــک مرک ــال 2019، بان ــارس س ــاه  م در م
ــه  ــال 2020 ب ــارس س ــود. از م ــاز نم ــام DXCD آغ ــا ن ــود را ب CBDC خ

مدت شــش مــاه اســت کــه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی در حال تســت 

DXCD
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شــدن در برخــی کشــورهای عضــو اتحــاد ارزی کارائیــب شــرقی اســت. 
بانــک مرکــزی کارائیــب شــرقی، دالر کارائیــب شــرقی )ECD( را منتشــر 
می کنــد کــه پــول قانونــی قابــل پذیــرش در میان هشــت عضــو از یــازده 
ــه  ــب شــرقی هســتند، کشــورهایی ک عضــو ســازمان کشــورهای کارائی
ــد.  ــب شــرقی را تشــکیل می دهن ــه ارزی کارائی ــار یکدیگــر اتحادی در کن
جزایــری کــه ســازمان کشــورهای کارائیــب شــرقی را تشــکیل می دهنــد 
در دریــای کارائیــب قــرار دارنــد و در مجمــوع 1/4 میلیــون نفــر جمعیــت 
 ECD ــر ــون، ارزش ه ــا کن ــال 1976 ت ــت از س ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب دارن

ــت. ــده اس ــک دالر ایاالت متح ــادل ی مع
ازآنجایی کــه خدمــات مالــی دیجیتالــی موجــود در ایــن منطقــه 
ــا  ــی ب ــرای تراکنش های ــا ب ــن ابزاره ــتفاده از ای ــت، اس ــت اس گران قیم
ــی نیســت و در نتیجــه اقتصــاد ســازمان کشــورهای  ــن منطق ــغ پایی مبال
ــتاد  ــذی اســت؛ هش ــد کاغ ــول نق ــر پ ــی ب ــًا مبتن ــرقی، غالب ــب ش کارائی
ــول نقــد  درصــد پرداخت هــا از طریــق ابزارهــای ناکارآمــدی همچــون پ
یــا چــک انجــام می شــود. باتوجه بــه آنکــه کارمــزد تراکنش هــای 
ــا  ــًا در لحظــه انجــام می گیــرد، امیــد اســت ب ــوده و تقریب CBDC صفــر ب

ــه افتتــاح حســاب  ــاز ب توســعه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی و عــدم نی
بــرای اســتفاده از ایــن نــوع پــول، جمعیــت کم برخــوردار از خدمــات مالی 

ــوند.  ــد ش ــات بهره من ــوع خدم ــن ن ــک، از ای الکترونی
ایــن اتحادیــه بــرای پیاده ســازی CBDC از یــک معمــاری دوالیــه بهــره 
ــده  ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــر فن ــی ب ــه اول آن مبتن ــه الی ــرد ک می گی
ــادل  ــًا مع ــی دقیق ــتفاده از ECD دیجیتال ــه اس ــود و ازآنجایی ک ــد ب خواه
ــز  ــن فضــا نی ــد اســت، کنترل هــای ســرمایه ای در ای ــول نق اســتفاده از پ

حکم فرمــا اســت.

SOV ،جزایر مارشال 

در فوریــه ســال 2018، جمهــوری مجموعــه جزایــر مارشــال، برنامــه خــود 
ــا  ــرد. ب ــام )Sovereign SOV(  اعــام ک ــا ن ــی ب ــرای انتشــار ارز دیجیتال را ب
جمعیتــی تنهــا در حــدود ۵8 هــزار نفــر، هزینــه تولیــد و عرضــه پــول نقــد 
فیزیکــی، بیــش از مزایــا و منافع آن اســت؛ بــه همین دلیل اســت کــه از دالر 
ایاالت متحــده به عنــوان پــول قانونــی در مجموعــه جزایر مارشــال اســتفاده 
می شــود. مجموعــه جزایــر مارشــال در پــی ایجاد یــک پــول قانونــی دومی 
کــه تنهــا به صــورت دیجیتالــی عرضــه می شــود اســت. مشــوق و محــرک 
ــی، متدهــای پرداخــت ناکارآمــد و گران قیمــت  ــول دیجیتال ــن پ توســعه ای
موجــود در مجموعــه جزایر مارشــال اســت )بــرای نمونــه، انتقــال بین المللی 
در ایــن کشــور، تــا ده درصــد مبلــغ تراکنش برســد(. بنــا بــر آنچه گفته شــد، 
طبیعــی اســت کــه سیســتم پرداخــت ایــن کشــور مبتنــی بر پــول نقد باشــد 
و بانک مرکــزی بــا توســعه CBDC در پــی ایجــاد خدمــات مالــی دیجیتالی 

جــذاب بــرای افــراد بی بهــره از خدمــات بانکــی اســت.
ــت  ــور اس ــده مجوزمح ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــر فن ــی ب ــول SOV مبتن پ
کــه در آن افزایــش منابــع پولــی توســط پروتــکل شــبکه و بــا نرخــی ثابــت 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. پــس از انتشــار 24 میلیــون واحــد SOV  اولیــه، 

ــه  ــا اینک ــد. ب ــد می کن ــال رش ــد در س ــرخ 4درص ــا ن ــی ب ــع پول ــایر مناب س
ــه ایجــاد  ــر منعطــف منجــر ب ــت و غی ــی ثاب ــک سیاســت پول اســتفاده از ی
اعتمــاد می شــود؛ امــا بــرای مقابلــه بــا تــورم مثبــت و منفــی SOV نیــاز بــه 
ــه  یــک سیاســت پولــی قابــل تنظیــم و منعطــف اســت. در نتیجــه باتوجه ب
این سیاســت فعلــی )ثابــت و غیــر منعطــف( نوســانات شــدید ارزش و قیمت 
SOV محتمــل اســت. ایــن نوســانات شــدید یکــی از دالیــل نگرانی هــای 

ــر  ــه جزای ــروژه CBDC مجموع ــورد پ ــول )IMF( در م ــی پ ــدوق جهان صن
ــت.  ــال اس مارش

در شــبکه مبتنــی بــر فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده مورداســتفاده، 
ــان را  ــای آن ــران و تراکنش ه ــده، کارب ــن ش ــش تعیی ــی از پی تاییدکنندگان
ــر  ــق SOV ب ــد از طری ــراد می توانن ــب اف ــن ترتی ــد و بدی ــردازش می کنن پ
بســتر دفتــرکل توزیــع شــده تراکنــش بزننــد. در ابتــدای امــر بیســت و یــک 
ــد  ــد تأیی ــال رون ــر مارش ــه جزای ــوری مجموع ــد جمه ــده موردتأیی تأییدکنن
تراکنش هــا را آغــاز می کننــد و در ادامــه ســایر تأییدکننــدگان منتخــب دیگر 
ــات  ــد اطاع ــای SOV فاق ــا اینکــه تراکنش ه ــد شــد. ب ــه خواهن ــز اضاف نی
شناســایی افــراد اســت، کاربــران بایســتی ابتــدای امــر احــراز هویــت شــوند.

 نتیجه گیری

ــه  ــود را ب ــه خ ــا عاق ــتری از بانک ه ــداد بیش ــان، تع ــت زم ــا گذش ب
ــاال  ــه در ب ــای پیشــرویی ک ــد. پروژه ه ــعه CBDC نشــان می دهن توس
بــه آن هــا اشــاره شــد، هریــک بــا یــک دلیــل و انگیــزه محــوری ایجاد 
ــتفاده  ــم اس ــه ه ــت ک ــب اس ــگفتی و تعج ــی ش ــای بس ــده اند. ج ش
ــد،  ــول نق ــتفاده از پ ــش اس ــم کاه ــد و ه ــول نق ــد از پ ــش از ح بی
دو دلیــل اصلــی بــرای پیاده ســازی CBDC در دو کشــور مختلــف 
ــدی  ــاس، ناکارآم ــزی باهام ــک مرک ــو بان ــک س ــت. در ی ــوده اس ب
ــرای  ــی ب ــد را دلیل ــول نق ــاد از پ ــتفاده زی ــی و اس ــتم های مال سیس
توســعه CBDC خــود می داننــد و از توســعه آن در پــی فراگیــری 
ــتند و  ــد هس ــول نق ــی پ ــت الکترونیک ــامانه های پرداخ ــتفاده از س اس
ــد،  ــول نق ــتفاده از پ ــش اس ــوئد، کاه ــن و س ــر، در چی ــویی دیگ در س
محــرک توســعه پــول دیجیتالــی بانــک مرکــزی اســت. برخــی دالیــل 
ــزی  ــک مرک ــد بان ــت )همانن ــبکه پرداخ ــر ش ــر ب ــارت بهت ــر نظ نظی
باهامــاس(، تســهیل بین المللی ســازی ارز ملــی )هماننــد بانــک 
ــن درآمــدی )جمهــوری  ــع جایگزی ــن( و ایجــاد منب ــق چی مرکــزی خل
ــال  ــای دیجیت ــاد پول ه ــل ایج ــز عام ــال( نی ــر مارش ــه جزای مجموع
ــوع در  ــف و متن ــداف مختل ــم اه ــوده اســت. علی رغ ــزی ب ــک مرک بان
ــًا  ــده عموم ــی ش ــوارد بررس ــازی م ــاری پیاده س ــاد CBDC، معم ایج
ــک  ــا از ی ــایر پروژه ه ــز SOV، س ــتند. بــه ج ــر هس ــابه یکدیگ مش
ــص  ــد تخصی ــدام قص ــد و هیچ ک ــتفاده می کنن ــه اس ــاری دوالی معم

ــد.  ــول را ندارن ــن پ ــه ای ــود ب س
در انتهــا الزم بــه ذکــر اســت، تأثیــرات CBDC بــر ســامانه های مالــی 
ــل اســت؛  ــل تجزیه وتحلی ــوری قاب ــًا در حــد تئ ــزی اســت کــه فع چی
ــکل  ــن ش ــه ای ــردم ب ــش م ــد و واکن ــر مان ــتی منتظ ــن، بایس بنابرای

ــد.  ــک مرکــزی را دی ــول بان ــد از پ جدی

ــورت  ــا به ص ــه تنه ــی ک ــی دوم ــول قانون ــک پ ــاد ی ــی ایج ــال در پ ــر مارش ــه جزای مجموع
ــی،  ــول دیجیتال ــن پ ــعه ای ــرک توس ــوق و مح ــت. مش ــود اس ــه می ش ــی عرض دیجیتال
ــت ــال اس ــر مارش ــه جزای ــود در مجموع ــت موج ــد و گران قیم ــت ناکارآم ــای پرداخ متده



 VON DER HEYDTو بانک Bitbond
با بهره گریی از شبکه استالر ارز دیجیتایل با 
پشتوانه یورو )EURB( منترش خواهند کرد

ــن  ــی باک چی ــرف داران افراط ــه ط ــزی ک ــاف چی ــتوانه برخ ــال باپش ــای دیجیت ارزه
از ایــن فنــاوری انتظــار داشــتند، تبدیــل بــه عنصــری جدایی ناپذیــر شــده اند. 
علی الخصــوص در حــوزه ســوداگری، بــرای حفــظ ســرمایه و در مبحــث انتقــال پــول، 
درحالی کــه هنــوز رمزارزهــا بــه انــدازه کافــی بــرای جابه جایــی پــول رایــج نشــده اند، 
ــتیم.  ــره هس ــورو و غی ــا، ی ــتوانه دالر، ط ــا پش ــال ب ــای دیجیت ــری ارزه ــاهد فراگی ش
ــا پشــتوانه یــورو بــه شــبکه مبتنــی بــر  در ادامــه ایــن رونــد فراگیــری، ارز دیجیتــال ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــتار اضاف ــن اس باک چی

مجتبی انصافی
عضو  تحریریه



27 | kuknos.ir |

بیت بانــد، رهبــر بــازار  ارز دیجیتــال آلمــان و بانــک وان ِدرِهیــت، 
ــرای انتشــار ارز دیجیتــال  ــا، ب ــای اروپ ــن بانک ه ــی از قدیمی تری یک
ــد.  ــاز کرده ان ــود را آغ ــکاری خ ــتار هم ــبکه اس ــورو در ش ــتوانه ی ــا پش ب
EURB اولیــن ارز دیجیتــال باپشــتوانه کــه مســتقیمًا توســط یــک بانک و 

بــر روی اســتار منتشــر شــده و اولیــن در نــوع خــود، در بــازار ارز دیجیتال 
ــا اســت. اروپ

ــًا  ــت، عمدت ــت اس ــال فعالی ــال 17۵4 در ح ــه از س ــت ک ــک وان ِدرِهی بان
متمرکــز بــر ارائــه خدمــات مربــوط بــه بهادارســازی بــه مشــتریان نهادی 
اســت. این بانک پــس از بررســی کارآمــدی فنــاوری DLT در کســب وکار 
ــد  ــرکت بیت بان ــفید« ش ــب س ــردن برچس ــز ک ــاوری توکنای ــود، »فن خ
ــاد  ــرد. بنی ــاب ک ــن کار انتخ ــام ای ــرای انج ــن روش ب ــوان بهتری را به عن
ــد  ــعه و رش ــت و از توس ــی اس ــازمانی غیرانتفاع ــه س ــتار ک ــعه اس توس
ــورد  ــرده و در م ــهیل ک ــعه EURB را تس ــد، توس ــت می کن ــتار حمای اس
ــت. ــاوره داده اس ــت مش ــک وان درهی ــد و بان ــه بیت بان ــی آن ب ــام فن ادغ
ن  هندگا هیــت و همچنیــن توســعه د ر ن د ا نــک و ن با یا مشــتر
 EURB ــد از ــی می توانن ــات مال ــده خدم ــطه ارائه کنن ــای واس نرم افزاره

نتقال هــای  ا بــرای تسویه حســاب نقل و
دارایی هــای دیجیتــال اســتفاده کننــد. 
ر  کنــون د EURB ا ین کــه  توجه بــه ا با
اســتار در دســترس اســت، بیت بانــد آن را 
ــا پلتفرمــی کــه خــود ســاخته اســت، ادغــام  ب
خواهــد کــرد کــه در آنجــا از ایــن ارز دیجیتال 
باپشــتوانه بــرای بهادارســازی اســتفاده 
می شــود و ســازوکارهای مینــت )Mint( و 
ســوزاندن در آن وجــود دارد. ایــن اقــدام یــک 
ــتار  ــبکه اس ــورو در ش ــروج ی درگاه ورود و خ
ایجــاد خواهــد کــرد. هــر کســب وکار یــا 
ــورو از  ــه ی ــال اتصــال ب ــه دنب ــه ب ــری ک کارب
ــادر  ــق اســتار باشــد، در حــال حاضــر ق طری

ــود. ــد ب ــن کاری خواه ــه چنی ب
بــه گفتــه دانِــل دیکســون، مدیرعامــل و 
ــا  ــتار: »ب ــعه اس ــاد توس ــی بنی ــر اجرای مدی

در کنــار هــم قــراردادن یکــی از قدیمی تریــن بانک هــای اروپــا و 
ــال،  ــای دیجیت ــه ارزه ــوآوری در زمین ــرای ن ــک ب ــتارت آپ فین ت اس
ایــن پــروژه، راهکارهــای ممکــن بــرای همــکاری ســامانه های بانکــی 
ــا  ــی ب ــک دارای ــزودن ی ــد. اف ــش می کن ــن را آزمای ــنتی و باک چی س
ــه  ــورو ب ــس ی ــک، از جن ــک بان ــط ی ــده توس ــاال و منتشرش ــت ب کیفی
اســتار بــرای کاربــران و ســازندگان این شــبکه بســیار ارزشــمند اســت؛ 
چــرا کــه موتــور محــرک یــک نــوآوری مالــی اســت کــه فــوراً توســط 
 DSTOQ، Vibrant ــد ــر اســتار مانن ــردِی مبتنــی ب نرم افزارهــای کارب

ــد«. ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت و Lobstr ب
همچنیــن رادوســاو آلبــرش، بنیان گــذار و مدیرعامــل بیت بانــد 
ــد؛  ــا اســتار همــکاری می کن ــد از ســال 2019 ب ــه اســت: »بیت بان گفت
ــط  ــه توس ــده ک ــادار توکنی سازی ش ــن اوراق به ــا اولی ــان م در آن زم
ــد  ــان، موردتأیی ــی آلم ــوزه مال ــذار ح ــاد مقررات گ ــن )BaFin(، نه بافی
قــرار گرفــت، منتشــر کردیــم. بــا تحویــل فنــاوری انتشــار ارز دیجیتــال 
ــود  ــال خ ــای دیجیت ــاوری دارایی ه ــه فن ــد مجموع ــتوانه، بیت بان باپش
را تکمیــل کــرد کــه تــا بــه امــروز شــامل دارایــی دیجیتــال قیمومیتــی 
ــردن  ــز ک ــاوری توکنای ــی( و فن ــی وکالت ــت دارای ــادل مدیری ــًا مع )تقریب

می شــود«.
ــد  ــادار جدی ــرای انتشــار اوراق به ــد ب ــت می توان ــک وان درهی حــال، بان

ــدی  ــای جدی ــرد و فرصت ه ــده بگی ــت را برعه ــس پرداخ ــش آژان نق
به وســیله مشــتریان بانکــی کــه می خواهنــد دارایــی مالــی توکنایزشــده 
ــام  ــوک( انج ــر روی زنجیره بل ــره )ب ــًا برزنجی ــات آن کام ــه معام ک
می شــود، ایجــاد کنــد. توســعه دهندگان نرم افزارهــای کاربــردی 
مالــی بــا بهره گیــری از EURB می تواننــد دارایی هــا را به صــورت 
کامــًا برزنجیــره منتقــل و معامــات مربــوط بــه آن را تســویه کننــد؛ بــا 

ــورو. ــک ی ــتوانه یک به ی ــا پش ــی ب ارز دیجیتال
ــاره  ــن ب ــت، در ای ــک وان درهی ــازمانی بان ــر س ــر، مدی ــپ داپِل هاِم فیلی
گفتــه اســت: »مــا بــه دلیــل ســادگی انتشــار و مدیریــت دارایــی بــر روی 
ــرد  ــن کارب ــدیم. در اولی ــتار ش ــد و اس ــذب بیت بان ــتار، ج ــبکه اس ش
مدنظــر مــا، ساتوشــی پِی، شــرکت فعــال در حــوزه پرداخــت باک چینــی 
ــفر  ــت دی ترانس ــه خدم ــتار، EURB را ب ــای اس ــن اعض ــی از اولی و یک
ــول  ــال پ ــکان انتق ــفر ام ــزود. دی ترانس ــد اف ــود خواه )DTransfer( خ
برون مــرزی در ســطح جهانــی را بــرای مشــتریان خــود، به وســیله مبادلــه 
ارزهــای دیجیتــال باپشــتوانه و اتصــال مشــتریان بــه ســامانه های بانکــی 

ــد«. ــا می کن ــان، مهی ــر جه در سراس

بنیاد توسعه استار

بنیاد توســعه اســتار یــک ســازمان غیرانتفاعی 
ــتار،  ــبکه اس ــعه ش ــد و توس ــه از رش ــت ک اس
شــبکه ای منبع بــاز کــه زیرســاخت های 
مالــی از سراســر جهــان را بــه یکدیگــر مرتبــط 
ــه  ــاد ک ــن بنی ــد. ای ــت می کن ــد، حمای می کن
در ســال 2014 تأســیس شــده اســت، بــه 
ــد،  ــک می کن ــتار کم ــد اس ــگاه ک ــظ پای حف
از انجمن هــای کســب وکاری و توســعه ای 
ــت  ــر روی شــبکه ســاخته شــده اند حمای کــه ب
ــتار  ــه اس ــدای جامع ــی ص ــد و به نوع می کن
ــر مقررات گــذاران و نهادهاســت. هــدف  در براب
ایــن بنیــاد ایجــاد یــک فضــای منصفانــه برای 
ــا  ــی ب ــی جهان ــامانه های مال ــه س ــی ب دسترس
اســتفاده از شــبکه اســتار اســت تــا فرصت هــای فنــاوری باک چیــن در 
اقتصــاد جهانــی را بــه همــگان نشــان دهــد و آن هــا را پیاده ســازی کنــد.

بیت باند

ــی  ــطح بانک ــن در س ــاوری باک چی ــا فن ــط ب ــات مرتب ــد خدم بیت بان
ــزار »برچســب ســفید«، انتشــار، تســویه و خدمــات  ــد. نرم اف ــه می کن ارائ
ــد.  ــود می بخش ــی را بهب ــای مال ــر ابزاره ــادار و دیگ ــی اوراق به وکالت
ــد شــامل خدمــات وکالتــی  ــه می کن ــزار ارائ ــن نرم اف ماژول هایــی کــه ای
دارایــی دیجیتــال، توکنایــز کــردن و پرداخــت برزنجیــره می شــود. 
ــی  ــذاری شــده و نرم افزارهای ــن بنیان گ ــد در ســال 201۳ و در برلی بیت بان
بــرای مشــتریان قانونــی خــود از سراســر اروپــا و آســیا توســعه داده اســت.

بانک وان درهیت

بانــک وان درهیــت یکــی از قدیمی تریــن بانک هــای اروپاســت و از ســال 
17۵4 مشــغول بــه فعالیــت اســت. در حــال حاضــر، وان درهیــت یکــی از 
ــاوری باک چیــن را پیاده ســازی کــرده  اولیــن بانک هایــی اســت کــه فن

کــه یــک فضــای جدیــد در دنیــای مالــی ایجــاد کرده اســت.
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اقتصــاد توکــن و اقتصــاد اشــتراکی چیســت و چگونــه در حــال تغییــر جهــان اســت؟ 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد ابتــدا ایــن ســوال را بررســی کنیــم کــه اقتصــاد 
ــی در جهــان  ــد؟ این همــه اختــاف طبقات ــد؟ رشــد از کجــا می آی ــه کار می کن چگون
بــه چــه علتــی وجــود دارد؟ چــرا برخــی از نظــر ســطح دسترســی بــه رفــاه وضعیــت 
ــا  ــی م ــش ها به راحت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد؟ پاس ــری دارن ــت بدت ــی وضعی ــر و برخ بهت
را در دام بحث هــای بی ســرانجام می انــدازد. بنابرایــن در ایــن مقالــه صرفــًا 
ــود. ــه می ش ــا ارائ ــخ آنه ــًا پاس ــه لزوم ــش ها و ن ــن پرس ــرای درک ای ــی ب مدل های

ــوآوری.  ــزار و ن ــروت، اب ــع شــروع می شــود: ث رشــد در اقتصــاد اساســی از ســه منب

ــره  ــی ذخی ــه به نوع ــت ک ــزی اس ــر چی ــروت ه ث
ــر  ــه اگ ــوان نمون ــت. به عن ــام داده اس ارزش را انج
ــا  ــکه ط ــا س ــا ی ــه ط ــد ک ــول دارن ــگان قب هم
ــره ارزش اســت، طــا نوعــی  ــرای ذخی وســیله ای ب
ــت(  ــگان )اکثری ــر هم ــًا اگ ــا مث ــت. ی ــروت اس ث
ــره ارزش  ــزار ذخی ــد کــه ملــک نوعــی اب قبــول دارن
ــروت جنبه هــای  ــروت اســت. ث اســت، ملــک هــم ث
گوناگونــی دارد و پــول کــه خــود نوعــی وســیله 
ذخیــره ارزش اســت، ابــزار اندازه گیــری ثــروت هــم 
ــول اســتفاده  ــادالت روزمــره هــم از پ هســت. در مب
ــره ارزش  ــزار ذخی ــا اب ــول نه تنه ــس پ ــم. پ می کنی
اســت بلکــه ابــزار اندازه گیــری ارزش و مبادلــه 
ارزش هــم هســت. بــه همیــن دلیــل پــول )و 

توکـــن؛ ایــن  ابــزار جـدیـــد سـرمـایـه گـــذاری چگـونـــه روندهــای تغییــر در جهان را  شــتاب 
ــد ــق می کن ــی را خل ــد پول ــتاندارد جدی ــد  و اس می بخش

رضا قربانی
رئیس هیئت مدیره مؤسسه راه پرداخت

استاندارد توکن
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ــژه ای دارد  ــگاه وی ــاد جای ــی ارز( در اقتص به طورکل
ــد.  ــم می دانن ــادل ه ــول را مع ــروت و پ ــی ث و برخ
درحالی کــه پــول نوعــی ثــروت اســت و نســبت 
بــه دیگــر ابزارهــای ذخیــره ارزش ماننــد طــا 
بــدون پشــتوانه اســت و ارزش پــول صرفــًا در ذهــن 
ــک  ــه در ی ــی ک ــا زمان ــی ت ــه عبارت انسان هاســت. ب
ــودن  ــمند ب ــر ارزش ــر س ــی ب ــق جمع ــا تواف جغرافی
پــول وجــود دارد پــول ارزش دارد و برخــاف دیگــر 
ــه  ــته ب ــه شــدت وابس ــی ب ــر دارای ــای دیگ کاس ه
ــت. ــتفاده اس ــه در آن قابل اس ــت ک ــی اس جغرافیای
ــدود  ــی مح ــط در جغرافیای ــا فق ــای دنی ــر پول ه اکث
کاربــرد دارنــد و ارزهــای کمــی هســتند کــه در 
خــارج از جغرافیــای اصلــی خــود هــم ارزشــمند 

محســوب می شــوند.
ر خلــق ارزش و رشــد در جهــان  بــزا دومیــن ا
ــر  ــت. اگ ــروی کار اس ــا نی ــره وری ی ــای به ابزاره
ــه  ــروی کاری ک ــم نی ــروت بدانی ــی ث ــن را نوع زمی
ــره وری  ــزار به ــد اب ــخم بزن ــن را ش ــد زمی می توان
محســوب می شــود. هــر فــردی کــه در اقتصــاد 
فعالیــت می کنــد به نوعــی ابــزار اســت و همــه 
یــش  ا فز ی ا ا یــی کــه بــر ها ن ها و چیز نســا ا
ــتند.  ــزار هس ــی اب ــود نوع ــتفاده می ش ــره وری اس به
ابزارهــا از طریــق افزایــش میــزان تولیــد خلــق 
ــا  ــدی آنه ــزان بهره من ــد و می ــروت می کنن ارزش و ث
تابعــی از میــزان خلــق ارزش اســت. بــه عبارتــی اگر 
کســی بتوانــد 10 برابــر فــرد دیگــری از یــک زمیــن 
ــد  ــی بای ــورت طبیع ــت آورد به ص ــه دس ــول ب محص
ــا  ــد. منته ــته باش ــد داش ــدی و درآم ــر او عای 10 براب
ــد  ــت می کنن ــم دخال ــری ه ــل دیگ ــاد عوام در اقتص
ــد  ــق ارزش می کن ــر خل ــه 10 براب ــی ک ــًا کس و لزوم

ــدارد. ــی ن ــدی مال ــر عای 10 براب
ــاد  ــد در اقتص ــاد رش ــق ارزش و ایج ــومین راه خل س
ــت  ــوآوری فعالی ــور ن ــاف تص ــت. برخ ــوآوری اس ن
بــدون نظــم نیســت و درآمدزایــی از نــوآوری 
ی  وش هــا م منــد و مبتنــی بــر ر لیتــی نظا فعا
ــز  ــم، هرگ ــتثناها بگذری ــر از اس ــت. اگ ــی اس اصول
ز  دفــی و مــوردی ا نیــم به صــورت تصا ا نمی تو
نــوآوری درآمدزایــی کــرد. حداقــل 10 نــوآوری 
مشــخص وجــود دارد و افــراد، کســب وکارها و 
ــتفاده  ــورد را اس ــد م ــا چن ــک ی ــواًل ی ــورها معم کش

. می کننــد
ــق  ــای خل ــوآوری راه ه ــزار و ن ــروت، اب ــن ث بنابرای
ــن  ــاد توک ــتند. اقتص ــاد هس ــد در اقتص ــروت و رش ث
ــن  ــتند. ای ــوآوری هس ــی ن ــتراکی نوع ــاد اش و اقتص
ــرد  ــدارد و خ ــخصی ن ــر مش ــک و راهب ــوآوری مال ن
جمعــی پیشــران آن اســت. اقتصادهــا در طــول 
ــی  ــی را ط ــیرهای گوناگون ــود مس ــل خ دوران تکام
کردنــد و اکنــون وارد دورانــی شــده ایم کــه ابــزاری 
ــت.  ــدی اس ــول ج ــال تغییروتح ــول در ح ــل پ مث
ایــن تغییروتحــول جــدی در ابــزار زمینــه رشــد 
ــت  ــرده اس ــم ک ــدی را فراه ــب وکارهای جدی کس

ــد  ــد مانن ــود را درک کنن ــای موج ــد فرصت ه ــر بتوانن ــه زودت ــی ک ــه آنهای و هم
ــای  ــد دنی ــده اند. مانن ــود ش ــای موج ــک زمین ه ــر مال ــه زودت ــتند ک ــانی هس کس
واقعــی کــه طــای خــودش را دارد، در دنیــای دیجیتــال نیــز معــدن طایــی کشــف 

ــن! ــم توک ــه آن می گویی ــا ب ــه م ــت ک ــده اس ش

نسل جدید مالکیت

ــن  ــا جایگزی ــی چیســت؟ توکن ه ــای قبل ــام نوآوری ه ــه تم ــن نســبت ب ــاوت توک تف
و مکمــل ابزارهــای اعــام مالکیــت ماننــد پــول هســتند. تمــام نوآوری هــای قبلــی 
در چارچــوب اقتصــادی موجــود و پول هــای فیــات )بــدون پشــتوانه( فعالیــت 
می کردنــد. به عنــوان نمونــه اینترنــت، کامپیوتــر و موبایــل هیچ کــدام منطــق 
ــه پول هــای فیزیکــی )ســکه  ــی ک ــی زمان ــد. حت ــه هــم نزدن پول هــای موجــود را ب
و اســکناس( الکترونیکــی و دیجیتــال شــدند منطــق آنهــا حفــظ شــد و چیــزی تغییــر 
ــا  ــدی ی ــتیکی نق ــای پاس ــه از کارت ه ــی ک ــال زمان ــای دیجیت ــا در دنی ــرد. م نک
ــای فیزیکــی و ســکه و اســکناس  ــم، همــان منطــق دنی ــاری اســتفاده می کردی اعتب
ــدی در آن  ــر ج ــه تغیی ــت ب ــو دس ــاد کریپت ــا و اقتص ــم. توکن ه ــال می کردی را دنب
ــو  ــن و کریپت ــی توک ــه عبارت ــت. ب ــیم زده اس ــول می شناس ــوان پ ــه به عن ــزی ک چی
ــی  ــق متفاوت ــه منط ــد بلک ــا می کنن ــد را بن ــاد جدی ــتند و اقتص ــوآوری هس ــا ن نه تنه

ــد.  ــول دارن ــد پ ــت موجــود مانن ــا ابزارهــای اعــام مالکی ب
در اقتصــاد توکــن و کریپتوکارنســی یکــی از مهم تریــن دســتاوردها بیت کویــن 
ــوگل  ــازون و گ ــه آم ــه ک ــت؛ همان گون ــرا نیس ــه ماج ــن هم ــا بیت کوی ــت؛ ام اس
ــا  ــت؛ ب ــده اس ــی نمان ــو باق ــادی از یاه ــز زی ــروز چی ــتند و ام ــت نیس ــه اینترن هم
ــه  ــن ب ــال 2017 بیت کوی ــود. س ــت ب ــر اینترن ــن بازیگ ــی بزرگ تری ــه زمان این ک
کانــون توجــه بســیاری تبدیــل شــد. علــت ایــن توجــه هــم رونــد صعــودی قیمــت 
ــن  ــه بیت کوی ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــوع ب ــی موض ــرای برخ ــود. ب ــن ب بیت کوی
ــاب  ــبیه حب ــرا ش ــر ماج ــی دیگ ــرای برخ ــت دارد؛ ب ــد افزایشــی قیم ــور رون همین ط
گل اللــه و حبــاب دات کام بــود و منتظــر بودنــد ایــن حبــاب بترکــد. نــه آنهایــی کــه 
ــوند  ــول دار می ش ــرعت پ ــن به س ــداری بیت کوی ــدن مق ــا خری ــد ب ــور می کردن تص
ــک کاالی  ــرمایه گذاری روی ی ــی س ــه به کل ــا ک ــه آنه ــد ن ــر می کردن ــت فک درس
ــی  ــک کاالی فیزیک ــی ی ــا حت ــت ی ــوی دول ــتوانه ای از س ــچ پش ــه هی ــال ک دیجیت
ــادی  ــک های زی ــن ریس ــرمایه گذاری در بیت کوی ــتند. س ــه می دانس ــدارد احمقان ن

ــود دارد. ــرمایه گذاری وج ــن س ــم در ای ــی ه ــای عال ــی فرصت ه دارد ول
ــرای  ــو ب ــن و کریپت ــاد توک ــروع اقتص ــن و ش ــق بیت کوی ــد از خل ــر روی بع ــه ه ب
ــه  ــاز ب ــدون نی ــم ب ــراد دور از ه ــن اف ــال ارزش بی ــخ انتق ــول تاری ــار در ط اولین ب
ــال 2008  ــده اســت. س ــت ممکــن ش ــا دول ــک ی ــد بان ــاد مانن واســطه ای قابل اعتم
ــر  ــه منتش ــری در 9 صفح ــو( وایت پیپ ــی ناکاموت ــتعار ساتوش ــام مس ــا ن ــی )ب ناشناس
ــی  ــر یعن ــوم کامپیوت ــای عل ــی دنی ــائل قدیم ــی از مس ــرای یک ــی ب ــه راه حل ــرد ک ک
مســئله ژنرال هــای بیزانســی داشــت. راه حــل ناکاموتــو و سیســتمی کــه ارائــه کــرد 
ــریع ارزش  ــال س ــکان انتق ــار ام ــرای اولین ب ــن ب ــد. بیت کوی ــده ش ــن نامی بیت کوی
ــتاوردهای  ــرد. دس ــم ک ــن فراه ــورت مطمئ ــان را به ص ــه از جه ــر دو نقط ــن ه بی

اقتصــادی بیت کویــن گســترده تر از خــود بیت کویــن اســت.
ســرمایه گذاران در هنــگام مواجهــه بــا بیت کویــن و اساســًا همــه کوین هــا و 
ــرمایه گذارانه  ــدند نــگاه س ــداع بیت کویــن ایجــاد ش ــد از اب ــی کــه بع توکن های
ــگاه  ــاب ن ــال کمی ــک کاالی دیجیت ــد ی ــا مانن ــه توکن ه ــد و ب ــظ می کنن خــود را حف
ــال  ــل نقل وانتق ــی قاب ــن دیجیتال ــک توک ــن ی ــاص بیت کوی ــور خ ــه ط ــد. ب می کنن
اســت کــه در فراینــدی بــا عنــوان »ماینینــگ« تولیــد می شــود؛ امــا همــه توکن هــا 
از طریــق ماینینــگ تولیــد نمی شــوند. بــرای راحتــی می تــوان ماینینــگ را 
ــه  ــاوت مهــم ک ــن تف ــا ای ــرد ب ــادن تصــور ک ــد اســتخراج طــا از مع ــدی مانن فراین
ــه  ــوان نمون ــت. به عن ــده اس ــن ش ــش تعیی ــه از پی ــک برنام ــر ی ــی ب ــگ مبتن ماینین
ــش  ــروز بی ــا ام ــتخراج دارد و ت ــل اس ــد قاب ــون واح ــر 21 میلی ــن حداکث بیت کوی
ــای  ــز واحده ــار نی ــک ب ــال ی ــر 4 س ــت. ه ــده اس ــتخراج ش ــون از آن اس از 18میلی
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ــن  ــه 6.2۵ بیت کوی ــر 10 دقیق ــال حاضــر ه ــل اســتخراج نصــف می شــود؛ در ح قاب
ــال  ــا س ــود و ت ــف می ش ــر نص ــال دیگ ــر از 4 س ــا کم ت ــه ت ــود ک ــتخراج می ش اس

2140 اســتخراج بیت کویــن تقریبــًا متوقــف می شــود.
نی  ز ســوی هیــچ کاالی فیزیکــی پشــتیبا ننــد بیت کویــن ا یــی ما توکن ها
ــی  ــای فیزیک ــا کااله ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــان توکن های ــه در جه ــوند؛ البت نمی ش
پشــتیبانی می شــوند. همچنیــن توکن هــا از ســوی هیــچ دولــت و شــرکتی 
رد کــه  ا یــی در جهــان وجــود د ین حــال توکن ها ا نی نمی شــوند؛ با پشــتیبا
ــوال  ــن س ــن، ای ــد. باوجودای ــت می کنن ــا را ضمان ــرکت هایی آنه ــا ش ــا ی دولت ه

مطــرح می شــود کــه اساســًا چــرا توکن هــا ارزش دارنــد؟
ــتغات  ــاک و مس ــه، ام ــهام، اوراق قرض ــاف س ــو برخ ــن و کریپت ــای توک در دنی
ــل  ــای تحلی ــر مبن ــا را ب ــوان آنه ــدم، نمی ت ــت و گن ــد نف ــی مانن ــی کاالهای ــا حت ی
ــر  ــه باالت ــا مرتب ــی ب ــد کاالهای ــرای تولی ــا ب ــا تقاض ــی ی ــدی تنزیل ــردش نق گ
ــوان  ــا عن ــا ب ــی از کااله ــًا متفاوت ــته کام ــا در دس ــرد. توکن ه ــذاری ک ارزش گ
کاالهــای پولــی قــرار می گیرنــد کــه ارزش آنهــا بــر اســاس نظریــه بازی هــا تعییــن 
ــر اســاس ارزیابــی خــود  ــازار ایــن کاال را ب می شــود. یعنــی هــر یــک از بازیگــران ب
ــازی در  ــرای درک نظریــه ب ــا ارزیابــی دیگــر بازیگــران ارزش گــذاری می کننــد. ب ی

ــم. ــی کنی ــول را بررس ــق پ ــه های خل ــد ریش ــی بای ــای پول کااله

خلق توکن

ــا  ــا از کج ــه توکن ه ــم ک ــم و بدانی ــی کنی ــن را بررس ــش توک ــم پیدای ــر بخواهی اگ
ــم. ــی کنی ــول را بررس ــی پ ــه های تاریخ ــت، ریش ــد، الزم اس آمده ان

ریشه های پول

پول هــا چگونــه وارد زندگــی مــا شــدند؟ برخــاف تصــور مــا پــول تاریــخ طوالنــی 
ــری  ــیار کوتاه ت ــخ بس ــکناس تاری ــی اس ــول یعن ــاد پ ــر و نم ــن مظه ــدارد. مهم تری ن
نســبت بــه خــود پــول دارد. ســکه و اســکناس مظاهــر پــول هســتند. پــول در روایت 
ــادالت  ــر در مب ــزار تهات تاریخــی معمــواًل این طــور گفتــه می شــود کــه جایگزیــن اب

شــده اســت. هرچنــد شــواهد تاریخــی در تأییــد ایــن مدعــا وجــود نــدارد.
ولیــه بشــری انســان ها به صــورت کاال بــه کاال مبادلــه )و نــه  در جوامــع ا
معاملــه( انجــام می دادنــد. ایــن روش محدودیت هــای بســیاری را بــه همــه 
ــای  ــاس و جغرافی ــه کاال مقی ــه کاال ب ــه در مبادل ــوان نمون ــد. به عن ــل می کن تحمی
ــه کاال  ــم مبادل ــکات مه ــی از مش ــه یک ــت؛ البت ــدود اس ــیار مح ــه بس ــام مبادل انج
ــت  ــیب زمینی کش ــه س ــردی ک ــًا ف ــت. مث ــه اس ــق دوطرف ــکل تطاب ــه کاال مش ب
ــد؛  ــه کن ــرد مبادل ــی می گی ــه ماه ــردی ک ــا ف ــد ب ــت بخواه ــن اس ــد ممک می کن
ــرور  ــت. به م ــام نیس ــل انج ــه قاب ــد، مبادل ــیب زمینی نخواه ــر س ــر ماهی گی ــا اگ ام
ــد و  ــاب بودن ــون کمی ــد چ ــیونی کردن ــیا کلکس ــداری اش ــه نگه ــروع ب ــردم ش م
ــنگ ها.  ــات و س ــدان حیوان ــدف، دن ــد ص ــی مانن ــتند؛ چیزهای ــن داش  ارزش نمادی
ــل  ــه تمای ــد ک ــول« نشــان می ده ــوان »منشــأ پ ــا عن ــه ای ب ــو« در مقال ــک زاب »نی
انســان بــرای اشــیا کلکســیونی در مقایســه بــا انســان های اولیــه و رقبــای 
ــود آورد.  ــه وج ــا ب ــی در آنه ــا مزیت ــی نئاندرتال ه ــود یعن ــک خ ــی نزدی بیولوژیک
ــرای  ــیله ای ب ــیا کلکســیونی وس ــی اش ــی و نهای ــی اصل ــش تکامل ــد نق ــو می گوی زاب
ذخیره ســازی و انتقــال ثــروت بــود. ابتــدا ایــن اشــیا کلکســیونی بودنــد کــه 
ــن  ــه بی ــکان مبادل ــد و ام ــا می کردن ــی را ایف ــای ابتدای ــش پول ه ــوی نق ــه نح ب
ــد.  ــم می کردن ــل ها فراه ــن نس ــروت بی ــال ث ــق انتق ــاوت را از طری ــای متف گروه ه
در جوامــع قدیــم تبــادل و انتقــال ایــن اشــیا بســیار نــادر بــود و ایــن کاالهــا بیشــتر 
ــند  ــه باش ــرای مبادل ــیله ای ب ــروزی وس ــدرن و ام ــع م ــد جوام ــه مانن ــای این ک به ج

ــد.  ــره ارزش بودن ــرای ذخی ــیله ای ب ــش وس نق
زابــو می گویــد: »پــول بــدوی در مقایســه بــا پــول مــدرن ســرعت گــردش 

ــرد  ــه ف ــورت ک ــن ص ــه ای ــت. ب ــی داش ــیار کم بس
د  ا نســت تعــد ا د تنهــا می تو ر کل عمــر خــو د
انگشت شــماری مبادلــه انجــام دهــد. بــا ایــن 
ــزی  ــادوام )چی ــاارزش و ب ــیء ب ــک ش ــاف ی اوص
م بیــاورد  نســت نســل ها دوا ننــد ارث( می توا ما
ــی  ــد؛ و حت ــود بیفزای ــر ارزش خ ــادل ب ــر تب ــا ه و ب
ارزش آن بــه حــدی برســد کــه دیگــر نتــوان مبادلــه 

را انجــام داد.«
یــن بــود  ولیــه ا پرســش پیــش روی جوامــع ا
ــد؛  ــد کنن ــا تولی ــع آوری ی ــیا را جم ــدام اش ــه ک ک
ــازی  ــه ب ــه در نظری ــود ک ــی ب ــای مهم ــن معم ای
ــد  ــه بای ــع اولی ــان های جوام ــود. انس ــرح می ش مط
مشــخص می کردنــد کــه چــه چیــزی مطلــوب 
انســان های دیگــر اســت. در صورتــی کــه آنهــا 
دنــد  ا ا تشــخیص می د شــیا ر یــن ا به درســتی ا
ســود زیــادی نصیــب مالــک آنهــا در جهــت تکمیــل 
مبــادالت و کســب ثــروت می شــد. برخــی از قبایــل 
)مثــل نــاراگان ســت ها در آمریــکا( در تولیــد 
ــرد  ــارت کارب ــرای تج ــًا ب ــه صرف ــاارزش ک ــیا ب اش
ــدر  ــه هرچق ــت ک ــح اس ــدند. واض ــره ش ــتند خب داش
تــی بــرای یــک کاالی  پیش بینــی تقاضــای آ
ــد  ــد ســود بیشــتری عای ــاق بیفت ــر اتف ــاارزش زودت ب
ــی  ــا زمان ــه ب ــرا در مقایس ــود. زی ــک آن می ش مال
ــوان  ــد می ت ــش می یاب ــرای آن افزای ــا ب ــه تقاض ک
ــک کاال  ــد ی ــن خری ــد. همچنی ــر خری آن را ارزان ت
ــیله ای  ــوان وس ــا در آن به عن ــاد تقاض ــد ایج ــه امی ب
بــرای ذخیــره ارزش در آینــده باعــث می شــود 

ــد ایجــاد  ــه امی ــد یــک کاال ب خری
تقاضــا در آن به عنــوان وســیله ای 
بــرای ذخیــره ارزش در آینــده 
باعــث می شــود شــتاب پذیــرش 
ــدف  ــن ه ــرای همی ــًا ب آن دقیق
بیشــتر شــود. ایــن حرکــت 
ــورد  ــه بازخ ــک حلق ــره ای ی دای
اســت کــه جوامــع را ترغیــب 
ــک  ــا ی ــر تنه ــر س ــا ب ــد ت می کن
ــه  ــریع ب ــره ارزش س ــیله ذخی وس

ــند ــق برس تواف
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شــتاب پذیــرش آن دقیقــًا بــرای همیــن هــدف 
ــه  ــک حلق ــره ای ی ــت دای ــن حرک ــود. ای ــتر ش بیش
بازخــورد اســت کــه جوامــع را ترغیــب می کنــد 
ــره ارزش ســریع  ــر ســر تنهــا یــک وســیله ذخی ــا ب ت
ــن  ــه ای ــا ب ــه بازی ه ــند. در نظری ــق برس ــه تواف ب
حلقــه تعــادل نــش می گوینــد. در صورتــی کــه 
ــادل دســت  ــن تع ــه ای ــره ارزش ب ــیله ذخی ــک وس ی
ــن  ــه ای ــرا ک ــد. چ ــق می یابن ــع رون ــد جوام ــدا کن پی
ــه و تقســیم کار را تســهیل  ــادی مبادل ــا حــد زی کار ت
ــد  ــور می یاب ــق ظه ــن طری ــدن از ای ــد و تم می کن

و رشــد می کنــد. 
ــری  ــع بش ــد جوام ــا رش ــال و ب ــزاران س ــس از ه پ
و توســعه راه هــای دادوســتد و معاملــه از طریــق 
ــاد  ــه ایج ــر جامع ــه در ه ــره ارزشــی ک ــایل ذخی وس
ــره ارزش  ــیله های ذخی ــن وس ــت بی ــود رقاب ــده ب ش
بــاال گرفــت. بازرگان هــا و تاجــران بایــد بیــن 
ــره  ــزار ذخی ــب اب ــود برحس ــه خ ــود معامل ــظ س حف
ارزش جامعــه مبــدأ و مقصــد یــا توازنــی میــان ایــن 
دوراهــی انتخــاب می کردنــد. مزیــت پس انــداز 
ــم  ــر ه ــه دیگ ــره ارزش جامع ــزار ذخی ــب اب برحس

ــود. ــی ب ــه خارج ــتد در جامع ــهیل دادوس تس
پس انــداز دارایــی بازرگانــان برحســب ابــزار ذخیــره 
ــرش آن در  ــا پذی ــود ت ــث می ش ــی باع ارزش خارج
ــه  ــرا ک ــود. چ ــهیل ش ــم تس ــا ه ــود آنه ــع خ جوام
ــش  ــا را افزای ــداز آنه ــی پس ان ــد خارج ــدرت خری ق
ــزار ذخیــره ارزش خارجــی  مــی داد. مزایــای یــک اب
نه تنهــا در زمــان واردات بلکــه در خــود جوامــع 

نیــز شــامل حــال بازرگانــان و دســت اندرکاران می شــد. وقتــی دو جامعــه بــر 
ــه  ــیدند هزین ــق می رس ــه تواف ــد ب ــره ارزش واح ــیله ذخی ــک وس ــتفاده از ی ــر اس س
ــر معامــات  ــی ب ــروت مبتن ــادی کاهــش و ث ــا حــد زی ــا هــم را ت انجــام دادوســتد ب
ــر  ــورها ب ــب کش ــادی اغل ــرن 19 می ــار در ق ــد. اولین ب ــش می دادن ــود را افزای خ
ــن دوره  ــیدند و ای ــق رس ــه تواف ــا ب ــی ط ــد یعن ــره ارزش واح ــزار ذخی ــک اب ــر ی س
ــن  ــز در ای ــرد کین ــم. ل ــر بودی ــخ بش ــات تاری ــه معام ــگ گون ــد بیگ بن ــاهد رش ش
ــود …  ــاده ب ــیار فوق الع ــادی بس ــق اقتص ــت: »در آن دوران رون ــته اس ــاره نوش ب
ــا  ــت ب ــه ای می توانس ــر طبق ــا از ه ــخصیت ی ــا ش ــت ی ــر ظرفی ــا ه ــردی ب ــر ف ه
ــی در  ــه حت ــد ک ــت یاب ــی دس ــاه و امکانات ــه رف ــکل ب ــن مش ــم و کم تری ــه ک هزین
ــاکنان  ــد. س ــش نمی گنجی ــال های پی ــد س ــد و ثروتمن ــاهان قدرتمن ــه پادش مخیل
ــت  ــه در تخ ــد. درحالی ک ــی بدهن ــود را تلفن ــفارش های خ ــتند س ــدن می توانس لن
ــر  ــا ه ــان ب ــدد و مناســب را از سراســر جه ــند؛ محصــوالت متع ــای می نوش ــود چ خ
ــل  ــزل خــود تحوی ــاه در درب من ــان نســبتًا کوت ــد و در مدت زم ــدادی کــه بخواهن تع

بگیرنــد.«

ویژگی های یک ابزار ذخیره ارزش مناسب

ــت  ــا اس ــای آنه ــن ویژگی ه ــد. ای ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ــره ارزش ب ــای ذخی ابزاره
ــک  ــه ی ــه ای ک ــد؛ به گون ــخص می کن ــد مش ــوب را از ب ــره ارزش خ ــک ذخی ــه ی ک
ذخیــره ارزش مناســب می توانــد به مرورزمــان میــزان تقاضــای بیشــتری بــه 
ــه  ــول اولی ــا پ ــره ارزش ی ــوان ذخی ــادی به عن ــای زی ــروز کااله ــا ام ــت آورد. ت دس
ــوده  ــا ب ــی کااله ــا در برخ ــی ویژگی ه ــی برخ ــد ول ــرار گرفته ان ــتفاده ق مورداس
ــره  ــزار ذخی ــک اب ــت. ی ــرده اس ــری ک ــره ارزش بهت ــزار ذخی ــا را اب ــه آنه ــت ک اس

ارزش ایــده آل ویژگی هــای زیــر را دارد:

• دوام
بلیت حمل • قا

بلیت تعویض • قا
بلیت تأیید • قا

• قابلیت تقســیم پذیری
• کمیابــی 

• تاریخچه ثبت شده
• مقاومت در برابر سانسور

ــر توضیح می دهیم: در ادامه هرکدام را به صورت مختص

ــر  ــن خاط ــه همی ــرود؛ ب ــن ب ــی از بی ــا به راحت ــد فاســد شــود ی ــن کاال نبای دوام: ای
ــت. ــبی نیس ــره ارزش مناس ــدم ذخی گن

قابلیــت حمــل: حمل ونقــل و ذخیره ســازی ایــن کاال بایــد آســان باشــد و بتــوان 
ــه  ــل دور ب ــن در فواص ــت و همچنی ــه داش ــان نگ ــدن درام آن را از دزدی و گم ش
ــتبند طــا انتخــاب  ــک دس ــه ی ــل گاو نســبت ب ــن دلی ــه همی ــتد پرداخــت. ب دادوس

ــت. ــی نیس خوب
ــر  ــداری براب ــا مق ــوان ب ــد بت ــن کاال را بای ــه از ای ــک نمون ــض: ی ــت تعوی قابلی
تعویــض کــرد. بــدون وجــود ایــن ویژگــی مشــکل تطابــق دوطرفــه حــل نمی شــود. 
ــخصی دارد  ــت نامش ــکل و کیفی ــه ش ــاس ک ــه الم ــبت ب ــا نس ــل ط ــن دلی ــه همی ب

ــت. ــری اس ــه بهت گزین

ــد  ــار آن را تأیی ــوان ســریع شناســایی و اعتب ــد بت ــن کاال را بای ــد: ای ــت تأیی قابلی
ــدگان آن و افزایــش احتمــال انجــام  کــرد. تأییــد آســان باعــث اعتمــاد بیشــتر گیرن

دادوســتد می شــود.

یــک ویژگــی جدیــد کــه در 
ــا  ــال م ــدرن و دیجیت ــه م جامع
بــه دلیــل وجــود نظارت هــای 
ــدا  ــتری پی ــت بیش ــر اهمی فراگی
ــر  ــت در براب ــت، مقاوم ــرده اس ک
سانســور اســت. ایــن ویژگــی 
ــری  ــواری جلوگی ــزان دش ــه می ب
ی و اســتفاده از کاال  از نگهــدار
ــل  ــی مث ــخص خارج ــط ش توس
ــه  ــت گفت ــا دول ــرکت ی ــک ش ی

می شــود
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ــای  ــه بخش ه ــی ب ــوان به راحت ــد بت ــن کاال را بای ــیم پذیری: ای ــت تقس قابلی
کوچک تــر تقســیم کــرد. درحالی کــه ایــن ویژگــی در جوامــع اولیــه ای کــه 
ــق  ــا رون ــا ب ــت، ام ــادی نداش ــت زی ــد اهمی ــتد می پرداختن ــه دادوس ــدرت ب به ن
ــت  ــی اهمی ــن ویژگ ــه، ای ــر مبادل ــدن مقادی ــر ش ــر و دقیق ت ــتد، کوچک ت دادوس

ــت. ــتری یاف بیش

ــد  ــی بای ــک کاالی پول ــد، ی ــان می کن ــو بی ــک زاب ــه نی ــور ک ــی: همان ط کمیاب
ــد  ــن کاال نبای ــان دیگــر ای ــه بی ــی« داشــته باشــد. ب ــل جعل ــر قاب ــاالی غی »ارزش ب
ــه آن آســان باشــد. شــاید کمیابــی مهم تریــن  ــا تولیــد و دســتیابی ب فــراوان باشــد ی
ویژگــی یــک ذخیــره ارزش باشــد؛ چــرا کــه ایــن ویژگــی دقیقــًا دســت خــود را بــر 
ــی  ــن ویژگ ــذارد. ای ــاب می گ ــیاء کمی ــع آوری اش ــت جم ــان جه ــل انس روی تمای

ــره ارزش اســت. ــک ذخی ــی ی منشــأ ارزش اصل

تاریخچــه ثبــت شــده: هــر چــه پیشــینه ارزش گــذاری و درک یــک کاال طوالنی تر 
ــه  ــر ارزش دیرین ــد. ذخای ــش می یاب ــره ارزش افزای ــرای ذخی ــت آن ب ــد، مطلوبی باش
ــا  ــود ی ــام ش ــا زور انج ــن کار ب ــه ای ــر آن ک ــرد؛ مگ ــوض ک ــوان ع ــختی می ت را به س

ــد. ــته باش ــود داش ــد در آن وج ــوان ش ــاال عن ــت ب ــه در لیس ــری ک ــای بهت ویژگی ه
مقاومــت در برابر سانســور: یــک ویژگــی جدیــد کــه در جامعــه مــدرن و دیجیتال 
مــا بــه دلیــل وجــود نظارت هــای فراگیــر اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت، مقاومــت 
ــداری و  ــری از نگه ــزان دشــواری جلوگی ــه می ــی ب ــن ویژگ ــر سانســور اســت. ای در براب
اســتفاده از کاال توســط شــخص خارجــی مثــل یــک شــرکت یــا دولــت گفتــه می شــود. 
کاالهایــی کــه در برابــر سانســور مقــاوم هســتند بــرای افــرادی مناســب اند کــه تحــت 
ــتدهای  ــی دادوس ــواع مختلف ــی از ان ــا ممنوعیت های ــرمایه ی ــاری س ــای اجب کنترل ه

ــد.  ــرار دارن ــز ق صلح آمی

تکامل پول

ــول وســواس خاصــی  ــه ای پ ــه نقــش واســطه مبادل ــی، نســبت ب در اقتصــاد مــدرن پول
ــورت  ــرده و به ص ــاری ک ــول را انحص ــدور پ ــا ص ــتم دولت ه ــرن بیس ــود دارد. در ق وج
مکــرر کاربــرد آن را به عنــوان ذخیــره ارزش از بیــن بردنــد و ایــن بــاور غلــط را بــه وجــود 
آوردنــد کــه نقــش اولیــه پــول وســیله ای بــرای مبادلــه اســت. بســیاری از افــراد توکــن 
را بــرای ایفــای نقــش پــول مناســب نمی داننــد؛ چراکــه قیمــت آن بیــش از حــد متغیــر 
ــح نیســت.  ــن نگــرش صحی ــا ای ــه باشــد؛ ام ــرای مبادل ــیله ای ب ــد وس اســت و نمی توان
ــر از  ــره ارزش آن برت ــش ذخی ــه نق ــوده ک ــه ای ب ــواره به گون ــول هم ــل پ ــوه تکام نح
نقــش وســیله مبادلــه آن بــوده اســت، ایــن نگــرش همــان مثــال قــراردادن گاری جلوی 

اســب اســت. 
طــا از قدیــم کاالی بــا ارزشــی بــوده کــه بیشــتر بــرای مقاصــد تزئینــی از آن اســتفاده 
می شــده اســت. کاربــرد دوم آن ذخیــره ارزش، کاربــرد ســوم آن وســیله ای بــرای مبادلــه 
ــول  ــروزی، پ ــت. در واژگان ام ــوده اس ــنجش ارزش ب ــرای س ــیله ای ب ــت وس و درنهای

ــد:  ــدا می کن ــل پی ــر تکام ــه زی ــواره در 4 مرحل هم
1- کلکســیونی بــودن: در اولیــن مرحلــه از تکامــل پــول، پــول صرفــًا به خاطــر 
ــده آن  ــوس دارن ــواس و ه ــل وس ــه دلی ــواًل ب ــش و معم ــب و غریب ــای عجی ویژگی ه
ــه  ــال ب ــش از انتق ــا پی ــد و ط ــای گردنبن ــدف، دانه ه ــرد. ص ــرار می گی ــا ق ــورد تقاض م

ــد.  ــول، اشــیائی کلکســیونی بودن نقش هــای آشــناتر پ
ــول  ــه اول، پ ــذر از مرحل ــد از گ ــره ارزش: بع 2- ذخی
به عنــوان وســیله ای بــرای ذخیــره ارزش در گــذر زمان 
ــوان  ــی به عن ــه کاالی ــد از آن ک ــود. بع ــناخته می ش ش
ــدرت  ــود، ق ــناخته می ش ــب ش ــی مناس ــره ارزش ذخی
خریــد آن افزایــش می یابــد؛ چــرا کــه مــردم بیشــتری 
بــرای ایــن هــدف بــه آن نیــاز خواهنــد داشــت. قــدرت 
ــد  ــش خواه ــار کاه ــره ارزش، به ناچ ــک ذخی ــد ی خری
یافــت؛ چراکــه مــردم بیشــتری آن را نگهــداری کــرده 
ــه ســمت آن  ــد ب ــراد جدی ــری از هجــوم اف و دیگــر خب

ــود. ــد ب نخواه
۳- واســطه مبادلــه: زمانــی کــه پــول کامــًا به عنــوان 

ذخیــره ارزش پــا می گیــرد، قــدرت خریــد آن بــه ثبــات 
می رســد و بــا ثابــت شــدن قــدرت خریــد هزینــه 
فرصــت اســتفاده از پــول جهــت انجــام مبــادالت 
به قــدری کاهــش می یابــد کــه ایــن پــول بــرای 
ــود. در  ــب ش ــه مناس ــیله مبادل ــوان وس ــتفاده به عن اس
روزهــای اول پیدایــش توکــن بســیاری از مــردم هزینه 
ــوان  ــن به عن ــتفاده از توک ــاالی اس ــیار ب ــت بس فرص
وســیله مبادلــه به جــای ذخیــره ارزش را درک 
نمی کردنــد. داســتان معــروف فــردی کــه بــا 10 هــزار 
توکــن )کــه در زمــان نوشــتن ایــن مطلــب 94 میلیــون 
ــن  ــر همی ــد، بیانگ ــزا خری ــدد پیت دالر ارزش دارد( دو ع

ــت.  ــئله اس مس
4- واحــد محاســبه: زمانــی کــه کاربــرد پــول 
به عنــوان وســیله مبادلــه بــه حداکثــر می رســد، 
قیمــت کاالهــا بــر اســاس آن محاســبه می شــود. 
بــه ایــن معنــی کــه نســبت مبادلــه در برابــر پــول برای 
ــور  ــن تص ــت. ای ــد داش ــود خواه ــا وج ــب کااله اغل
غلطی اســت کــه قیمــت توکــن بــرای اغلــب کاالهای 
ــت  ــال درس ــرای مث ــت. ب ــتفاده اس ــروزی قابل اس ام
ــک  ــن ی ــتفاده از بیت کوی ــا اس ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
فنجــان قهــوه خریــداری کــرد؛ امــا مســئله ایــن اســت 
کــه قیمــت لیســت شــده آن قیمــت واقعــی بیت کویــن 
ــر  ــه موردنظ ــت ک ــت دالری اس ــه قیم ــت؛ بلک نیس
ــه  ــرخ USD/BTC ب ــاس ن ــر اس ــوده و ب ــنده ب فروش

بیت کویــن تبدیــل شــده اســت.
به هرحــال یــک ذخیــره ارزش نوظهــور بــرای آن 
ــک جامعــه پیشــرفته به صــورت عمومــی  کــه در ی
ــع  ــود، موان ــه ش ــه پذیرفت ــرای مبادل ــطه ای ب ــه واس ب

ــر راه دارد. ــر س ــیاری ب ــازمانی بس س
در سال های آینده »مبنای پولی«، توکن خواهد بود.

طــا از قدیــم کاالی با ارزشــی بــوده که بیشــتر بــرای مقاصــد تزئینــی از آن اســتفاده می شــده 
ــت  ــه و درنهای ــرای مبادل ــیله ای ب ــوم آن وس ــرد س ــره ارزش، کارب ــرد دوم آن ذخی ــت. کارب اس

وســیله ای بــرای ســنجش ارزش بــوده اســت
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بــر اســاس نامه های دریافت شــده از ســوی 
ســازمان های نظــام صنفــی رایانــه ای در ســطح 
کشــور، 14 اســتان متقاضــی برگــزاری انتخابات 
ــی  ــکوی انتخابات ــتفاده از س ــی و اس الکترونیک
شــرکت ققنــوس بودنــد کــه در ادامــه بــه دلیــل 
ــره  ــوری تعــدادی از اعضــای هیئت مدی کاندیدات
ــران،  ــر ته ــات نص ــوس در انتخاب ــرکت ققن ش
ــم  ــا تصمی ــع و ب ــاد مناف ــل تض ــت اص ــه جه ب
ــات  ــد انتخاب ــرر گردی ســازمان نصــر کشــور مق
اســتان های تهــران و البــرز توســط شــرکت 
دیگری انجــام پذیــرد. مع الوصــف انتخابــات 12 
اســتان دیگــر بــا اســتفاده از ســکوی انتخاباتــی 
شــرکت ققنــوس آغــاز شــد کــه در گام نخســت 
و در تاریــخ 1۳99/08/29 انتخابــات پنــج اســتان 
کشــور به صــورت کامــًا هم زمــان برگــزار شــد 
کــه بــا ثبــت مشــارکت بی ســابقه، بــرگ زرینــی 
ــر  ــات الکترونیکــی مبتنــی ب در برگــزاری انتخاب
باک چیــن کــه بــرای اولین بــار در ســطح 

ــرد. ــت ک ــت، ثب ــام می گرف ــور انج کش
ــات فــوق، شــرکت ققنــوس  در برگــزاری انتخاب
ضمــن همراهــی و همــکاری از 72 ســاعت 
مانــده بــه انتخابــات تــا زمــان قرارگیــری نتایــج 
بــر روی ســایت، اقدامــات مقتضــی جهــت 
ــدام از  ــتیبان اختصاصی برای هرک تخصیص پش
اســتان ها، ارائــه گزارش هــای آمــاری لحظــه ای، 
ارســال پیامــک در زمان هــای مختلــف )تعریــف 
ــن  ــات، در حی ــروع انتخاب ــل از ش ــات، قب انتخاب
برگــزاری، در زمــان تمدیــد، پــس از رأی دهــی و 

جهت ارائــه رســید رأی و غیــره(، بررســی انطباق 
ــا  ــدگان ب ــاس رأی دهن ــماره تم ــی و ش ــد مل ک
اســتفاده از ســرویس شــاهکار و غیره را انجام داد.
محتــرم  عضــای  ا لیت پذیری  مســئو
ســازمان های نظــام صنفــی رایانــه ای در 
ســطح کشــور و اســتان های متقاضــی برگــزاری 
انتخابــات الکترونیکــی در کنار ســامانه رأی دهی 
ــده  ــای ترغیب کنن ــوس، پیامک ه ــک ققن چاب
ارســالی از ســمت ققنــوس و پشــتیبانی لحظه ای 
ــات موجــب شــد، در برخــی  و ازاین دســت اقدام
ــاید  ــر و ش ــارکت کم نظی ــاهد مش ــتان ها ش اس
ــرایط  ــز ش ــراد حائ ــدی  اف ــر 97.۵ درص بی نظی
رأی دهــی باشــیم. در جــدول گــزارش مختصری 
ــخ  ــا تاری ــات ت ــن انتخاب ــزاری ای ــج برگ از نتای

ــت. ــده اس ــه ش ــاری ارائ ج
شــایان ذکر اســت اســتفاده از ایــن ســکوی 
باتــی بــه جهــت شــفافیت بــاال و  نتخا ا
ــن  ــا ای ــده اســت، ت ــه ناپذیری، موجــب ش خدش
ــای  ــوی کاندیداه ــچ اعتراضــی از س ــه هی لحظ
محتــرم اعــام نشــود کــه نشــان دهنده اعتمــاد 
ــن  ــی اســتفاده کنندگان از ای ــاالی تمام بســیار ب

ــت. ــتر اس بس
ــع  ــر کل توزی ــی بردفت ــات مبتن ــکوی انتخاب س
شــده  شــرکت فناوری هــای اطاعاتــی و مالــی 
ــر  ــارس عــاوه ب ــوس پ ــا ققن ــع شــده یکت توزی
ــیار  ــای بس ــاال، از ویژگی ه چابکــی و انعطــاف ب
ــل  ــه در ذی ــت ک ــوردار اس ــری برخ ــم دیگ مه
ــا  ــن ویژگی ه ــی از ای ــاه بخش ــی کوت ــه معرف ب

می پردازیــم:
ــات  ــرای هــر انتخاب ــری ب • ایجــاد حســاب کارب
و ذخیره ســازی تمامــی اطاعــات انتخابــات 
ــدگان،  ــات رأی دهن ــر اطاع ــر روی آن )نظی ب

ــره( ــدی و غی ــن، زمان بن ــدا، ناظری کاندی
• شفافیت باال

• اعتمادپذیری
ــتفاده از  ــا اس ــدگان ب ــت رأی دهن ــراز هوی • اح

ــاهکار ــرویس ش س
• حفظ حریم خصوصی رأی دهندگان

• ارائه رسید رأی
• سامانه غیرمتمرکز

• ذخیره ســازی آراء رأی دهنــدگان به صــورت 
کامــًا رمزنــگاری شــده بــر روی دفتــر کل 

ــده ــع ش توزی
• بی نام سازی و درهم سازی آراء

• عدم  اثبات رأی به یک نامزد خاص
• شمارش سریع آراء

• رصد لحظه ای تعداد آراء
ــت  ــای هیئ ــط اعض ــاً توس ــمارش آراء صرف • ش
ــی  ــای خصوص ــتفاده از کلیده ــا اس ــارت و ب نظ

ــان ایش
ــر کل  ــتر دفت ــر بس ــات ب ــن انتخاب ــزاری ای برگ
توزیع شــده ققنــوس نشــان داد کــه نه تنهــا ایــن 
فنــاوری در تئــوری قــادر بــه مدیریــت برگــزاری 
ــات و رأی گیری اســت، بلکه در عمــل و در  انتخاب
ــزاری  ــد اب همیــن کشــور عزیزمــان نیــز می توان

مترقــی و مطمئــن بــرای ایــن منظــور باشــد.

گــزارش برگــزاری ششــمنی دوره مجامــع انتخابــایت اعضــای 
ــا  ــور ب ــه ای کش ــی رایان ــام صن ــازمان نظ ــازرس س ــره و ب هیئت مدی
اســتفاده از ســکوی انتخابــات مبتــین بردفــرت لک توزیــع شــده رشکت 
ــارس ــوس پ ــا ققن ــده یکت ــع ش ــایل توزی ــایت و م ــای اطالع فناوری ه

محمد قادری
مدیر برنامه ریزی  و کنترل 

پروژه ققنوس

پیــرو برگــزاری ششــمین دوره مجامــع انتخاباتــی اعضــای هیئت مدیــره و 
بــازرس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور، شــرکت فناوری هــای اطاعاتــی 
ــئولیت های  ــام مس ــتای انج ــارس در راس ــوس پ ــا ققن ــده یکت ــی توزیع ش و مال
ــر  ــی ب ــات مبتن ــی برگــزاری انتخاب ــه طــرح فن ــه ارائ اجتماعــی خویــش اقــدام ب
ــرم،  ــازمان محت ــد آن س ــس از تأیی ــرد و پ ــده )DLT(  ک ــع ش ــتردفتر کل توزی بس
نســبت بــه ارائــه برنامــه زمان بنــدی، ارائــه طــرح فنــی، ارائــه ســامانه برگــزاری 

ــد. ــام ورزی ــات اهتم انتخاب
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1• کاربر پیامک دعوت به 

انتخابات را دریافت می کند

6• آرا به صورت مشترک  توسط 

نظار رمزگشایی می شود

7•آرا  رمز گشایی شده شمارش 

می شود

8•نتایج با استفاده کلید 

خصوصی نظار، تایید و امضاء 

می شود 

9•نتایج اطاع  رسانی می  شود

2• کاربر با OPT خود وارد پنل 

رای دهی می شود

3• کاربر  رای خود را  به صورت 

رمز شده  و با امضای دیجیتال 

ثبت می کند

4• رای ها در دفتر کل توزیع 

شده  ققنوس ثبت می گردد

5• آرا بی نام شده و رسید آنها حذف می شود

123

4 5

6789

 گیالن | %97.58

 آذربایجان غربی | %57.14

 مازندران  | %88.19

  اصفهان  | %70.64

 کرمان  | %68.12
     

ایالم  | %63.83

        
همدان | %61.54

     
مرکزی|  %52.94

  قم | %88.46

• درصد مشارکت  استان  ها:
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ــوزش در  ــعه آم ــازی و توس ــوس فرهنگ س ــداف ققن ــن اه ــی از مهم تری یک
زمینه فنــاوری نویــن دفتــرکل توزیع شــده اســت؛ در همیــن راســتا، حمایت و 
تســهیل تجاری ســازی ایده هــای اســتارت آپی مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل 
ــه  ــوس« در زمین ــون ققن ــداد برنامه نویســی »هکات ــب روی توزیع شــده در قال
دفتــرکل توزیع شــده و فنــاوری زنجیره بلــوک با محوریت توســعه زیرســاخت 

و محصــوالت شــبکه ققنــوس در دســتور کار قــرار گرفت.
ــه توســعه آمــوزش و  ــد ب ــداد هکاتــون ققنــوس بای از مهم تریــن اهــداف روی
ــات  ــوالت و خدم ــترش محص ــوس، گس ــت بوم ققن ــازی در زیس فرهنگ س

مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده در شــبکه ققنــوس، ایجاد و توســعه 
ــده  ــرکل توزیع ش ــاوری دفت ــری از فن ــا بهره گی ــد ب ــب و کارهای جدی کس
و جــذب کاربــران عاقه منــد و نخبــه در زیســت بوم فنــاوری دفتــرکل 
ــه و آگاهــی  ــش عاق ــن افزای ــد ضم ــه می توان ــاره داشــت ک توزیع شــده اش
در زمینــه دانش فنــاوری زنجیــره بلــوک در ایــران راهکار بســیار مثبتی باشــد 
کــه در افزایــش جامعه مخاطبــان و خدمــات کاربــردی  جدیــد و بهتر از ســوی 

ــرد دارد. ــوس کارب ققن
ــت  ــرورت رعای ــه ض ــداد و باتوجه ب ــن روی ــای ای ــدن فراینده ــی ش ــا اجرای ب
پروتکل هــای بهداشــتی بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــن  ــاوری باک چی ــر فن ــی ب ــد و مبتن ــی جدی ــا ایده های ــم ب ــر ۳0 تی بالغ ب
ــس از  ــد. پ ــی کردن ــام آمادگ ــران اع ــر ای ــده در سراس ــرکل توزیع ش و دفت
ــون،  ــای هکات ــد فرصــت ارســال طرح ه ــن و تمدی ــی آنای ــن گردهمای اولی
چندیــن نشســت حضــوری و آنایــن در راســتای آشــنایی بیشــتر بــا شــبکه 

 گزارشی از سه روز برگزاری هکاتون ققنوس

 هاکتون ققنوس؛ آغازی برای توسعه 
جدی فناوری دفرت لک توزیع شده در ایران

 ویدا رزبانی

کارشناس آکادمی ققنوس
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ــی و  ــداد برنامه نویس ــای روی ــا تیم ه ــؤاالت ب ــه س ــخ گویی ب ــوس و پاس ققن
توســعه محصول هکاتــون ققنــوس از ســوی بخــش آکادمــی، فنی و توســعه 
کســب و کار شــرکت ققنــوس بــا تیم هــای حاضــر در رویــداد هکاتــون برگزار 
شــد کــه بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد و پــس از ارزیابــی طرح هــا و ایده هــا، 16 

ــه داوری رســیدند. ــه مرحل ــم ب تی
ــا  ــون ب ــداد هکات ــای روی ــا تیم ه ــوس ب ــری ققن ــت های هم فک در نشس
ــوس در  ــی ققن ــای فن ــی از تیم ه ــی نمایندگان ــا میزبان ــم و ب ــور 1۳ تی حض
بخــش توســعه Backend و Frontend، توســعه کســب وکار و آکادمی ققنوس 
مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ از جملــه موضوعــات مبتنی بــر توســعه محصول 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
1. توســعه محصــول در موضــوع بازی هــای رایانــه ای از چالــش ســایر 

ــده ــع ش ــر کل توزی ــر دفت ــی ب ــه مبتن ــوالت نوآوران محص
2. وام دهی فردبه فرد مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
۳. بیمه همتا به همتا مبتنی بر دفتر کل توزیع شده

4. توکنیزه کردن خریدوفروش فی مابین کارفرمایان و فریلنسرها 
۵. فــروش خدمــات رایانــش ابــری مبتنی بــر دفتــر کل توزیع شــده و آشــنایی 

Monster با
6. حسابداری مبتنی بر دفتر کل توزیع شده 

7. ســکوی بــورس امــاک مبتنی بــر دفتــر کل توزیع شــده همــراه بــا پلتفرم 
)HomHub( ــاب هوم ه

8. زنجیره تأمین مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
 SWARM INTELLIGENCE- ــمند ــری هوش ــای یادگی ــعه مدل ه 9. توس

ــر دفتــر کل توزیــع شــده PLATFORM مبتنــی ب

10. وام دهی فردبه فرد مبتنی بر دفتر کل توزیع شده 
11. بیمه همتا به همتا در صنعت خودرو مبتنی بر دفتر کل توزیع شده

12. زنجیره تأمین در مواد غذایی مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
1۳. زیرســاخت موقعیــت جغرافیایــی ققنــوس و پلتفــرم ماشــین های باربــری 

ــر دفتــر کل توزیع شــده مبتنــی ب
ــا  ــوس ب ــون ققن ــداد هکات ــان تیم هــای شــرکت کننده در روی در جلســات می
واحدهای شــرکت ققنــوس، ابهامــات شــرکت کنندگان برطــرف و تأکید شــد 
تــا تیم هــا بــا شــبکه ققنــوس و توکن هــا آشــنا شــوند. همچنیــن تیم هــا ارائه 
مختصــری دربــاره محصــول و ایــده خــود داشــتند تــا بــا راهنمایــی واحدهای 
ــای  ــه و چالش ه ــری را ارائ ــد MVP بهت ــوس بتوانن ــرکت ققن ــئول در ش مس

خــود را رفــع کننــد.

شانزده تیم به ایستگاه داوری رویداد هکاتون رسیدند

ــل محصــول  ــه حداق ــرای ارائ ــی ب ــای متفاوت ــن جلســات مدل ه در نتیجــه ای
پذیرفتنــی توســط هریــک از تیم هــای مســابقه هکاتــون ققنــوس پیش بینــی 
شــد و تیم ها بــرای ارســال دمــوی محصــول خــود در بخــش داوری می بایســت 
بر اســاس نوع محصــول، دمــوی برنامه نویســی یا پیــش نویســی از ســپیدنامه را 
توســعه دهند تــا ابعــاد نمونــه اولیــه محصــول خــود را به صــورت مــدل قابل ارائه 
پیاده ســازی و تشــریح کنند. بــا پایــان یافتن فرصــت ارائــه محصــوالت، 16 تیم 
توانســتند دمو اولیــه موفــق را ارســال کننــد کــه شــرح اقدامــات و ایــده تیم های 

حاضــر در بخــش داوری رویــداد هکاتــون بــه شــرح زیر اســت:
1. » تیــم تکانــه«  بــا موضــوع ســایر محصــوالت نوآورانــه تصمیــم دارد 
کــه یــک پلتفــرم بــا عنــوان طــرح هم ســاخت در زمینــه ساخت وســاز و 

مبتنــی بــر دفتــر کل توزیــع شــده تهیــه نمایــد.
ــم  ــه تصمی ــوالت نوآوران ــایر محص ــوع س ــا موض ــک«  ب ــم هوُت 2. »تی
ــع شــده و ســاختار  ــر کل توزی ــه ای از دفت دارد در حــوزه بازی هــای رایان

ــد. ــردن اســتفاده کن ــزه ک توکنی

۳. »تیم پیلتونــت«  بــا راه انــدازی پلتفرم پیلتونــت قصــد دارد در حــوزه وام دهی 
فردبه فــرد، پلتفــرم مبتنی بــر دفتــر کل توزیــع شــده راه انــدازی نماید.

4.  »تیــم ســیب«  بــا راه انــدازی پلتفــرم Monster قصــد دارد کــه از توکن های 
پلتفــرم ققنــوس بــرای ذخیره ســازی ابــری اســتفاده نماید.

۵. »تیــم هوم هــاب«  بــا موضــوع ســکوی بــورس امــاک ســعی دارد 
خریدوفــروش ملــک را بــر بســتر فنــاوری زنجیــره بلوکــی پیاده ســازی نماید.
6. تیــم دانش فــراز محاســب بــا موضــوع حســابداری در هکاتون شــرکت کرده 
اســت و قصــد دارد برای تبــادل برخــی از اســناد حســابداری پلتفرمــی مبتنی بر 

دفتــر کل توزیــع شــده راه انــدازی نماید.
ــن  ــف توک ــدازی کی ــدف راه ان ــا ه ــی ب ــن وب تیم ــتاب دهنده گری 7. از ش
حمل ونقــل قصــد دارد بــا اســتفاده از فنــاوری زنجیــره بلوکــی مشــکات این 

ــد. صنعــت را تســهیل نمای
 8. »تیــم َولتوکــن«  می خواهــد توکنــی بــرای اتصــال بــه پلتفــرم

 Swarm Intelligence طراحــی نمایــد تــا در صنایــع مختلــف به شفاف ســازی 
قیمت هــای بــازار کمــک کنــد.

ــای  ــرد از توکن ه ــی فردبه ف ــرم وام ده ــدازی پلتف ــا راه ان ــداپ«  ب ــم لن 9. »تی
موجــود در بــازار بــرای وام دهی اســتفاده می کنــد و تصمیــم دارد در پلتفــرم خود 
از توکن هــا و قابلیــت قراردادهای هوشــمند شــبکه ققنــوس نیز اســتفاده نماید.

10. »تیــم ویــرا«  قصــد دارد در حــوزه بیمــه بدنــه همتــا به همتــا برای خــودرو 
از فنــاوری زنجیره بلــوک اســتفاده نمایــد.

11. »تیــم رایــکا«  بــا هدف توســعه زنجیــره تأمیــن مبتنی بــر دفتــر کل توزیع 
شــده بــرای زنجیــره تأمین یــک خــوراک گیاهــی قصــد دارد با شــبکه ققنوس 

همراه شــود.
12. »تیــم بــاری بــرد«  قصــد دارد بــا اســتفاده از قابلیت هــای شــبکه ققنــوس 
ــا را  ــن آن ه ــرارداد فی مابی ــاند و ق ــود برس ــاری خ ــای ب ــه کامیون ه ــا را ب باره

تنظیــم کنــد.
ــه  ــا هــدف ارائ 1۳. »تادوپینــو یــک« کیــف پــول ســخت افزاری اســت کــه ب
توکن های شــبکه ققنــوس طراحی شــده اســت و تصمیــم دارد. تیــم تاردوپینو 
قصــد دارد ایــن کیــف ســخت افزاری را به عنــوان کیــف ســخت افزاری 

ققنــوس وارد بــازار کنــد.
14. »تیــم بیمی چیــن«  قصــد دارد در حــوزه بیمــه بدنــه خــودرو پلتفــرم بیمــه 
همتــا بــه همتــا ارائــه نمایــد و از توانمندی های شــبکه ققنــوس اســتفاده نماید 
تــا بتوانــد قراردادهــای بیمــه ای را مبتنی بــر دفتــر کل توزیــع شــده منعقد کند 
1۵. »تیــم پرونکــس«  قــرار اســت از طریــق یــک پلتفــرم قراردادهــای بیــن 
کارفرمایــان و پذیرنــدگان در حــوزه تبلیغــات و بازاریابــی را بــر بســتر فنــاوری 
زنجیره بلــوک پیاده ســازی کنــد و اتصــال بــه شــبکه ققنــوس از قابلیــت ثبــت 

قــرارداد هوشــمند و توکنیــزه کــردن ایــن شــبکه بهره منــد شــود.
16. »تیــم مدیکوفانــد«  قــرار اســت کــه در حــوزه واگــذاری و خریــدو فــروش 
تجهیــزات پزشــکی قــرار اســت پلتفرمــی ارائــه نمایــد و از ویژگی های شــبکه 

ققنــوس در ایــن زمینــه بهره منــد خواهــد شــد.

چشم انداز رویداد هکاتون ققنوس؛ مسیری توقف ناپذیر! 

شــرکت یکتــا ققنــوس پــارس به عنــوان پیشــرو در تولیــد و ارائــه راهکارهــا 
و محصــوالت مبتنــی بــر دفتــرکل توزیع شــده و فنــاوری زنجیــره بلــوک در 
ایــران و یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس، اولیــن و بزرگ تریــن زیرســاخت 
دفتــرکل توزیع شــده در ایــران، در اولیــن دوره رویــداد هکاتون ققنــوس افتخار 
پیدا کرد تــا میزبــان ۳0 تیــم و ایــده فناورانــه و خاقانه از چهــار اســتان تهران، 
اصفهــان، خراســان رضــوی و فارس باشــد و امیــدوار اســت با توســعه فرهنگ 
و دانــش در زمینــه فنــاوری زنجیــره بلوک، شــاهد حضــور  تیم های بیشــتری 

از اقصی نقــاط میهــن عزیزمــان باشــد.
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ــک از  ــن بان ــود. همچنی ــاط خواهــد ب ــی نگهــداری می شــوند در ارتب لتون
ــد. ــت می کن ــام »LBChain« حمای ــه ن ــن ب ــندباکس باک چی ــک س ی

ــش  ــی و افزای ــای بین بانک ــرای پرداخت ه ــد CBDC را ب ــک تایلن •  بان
ــد. ــی می کن ــروژه »Inthanon« بررس ــا پ ــی ب ــت نقدینگ ــی مدیری کارای
•  بانــک مرکــزی برزیــل در حــال بررســی فنــاوری دفاتــرکل توزیع شــده 
ــروژه  ــر )پ ــرای ایجــاد یــک سیســتم پرداخــت بیــن  بانکــی انعطاف پذی ب
ــروژه  ــادل اطاعــات غیرمتمرکــز )پ SALT( و همچنیــن یــک پلتفــرم تب

ــت. PIER( اس

ــک ارز  ــاد ی ــی ایج ــال بررس ــرقی در ح ــب ش ــزی کارائی ــک مرک • بان
مبتنــی بــر DLT به منظــور دســتیابی بــه اهــداف متعــددی از جملــه رشــد 

ــت. ــی اس ــمول مال ــت و ش ــتم پرداخ ــاب آوری سیس ــادی، ت اقتص
•  بانــک مرکــزی آلمــان »Deutsche Bundesbank DLT« را بــرای 
اهــداف متعــددی از جملــه بهبــود کارایــی و کاهــش ریســک در 
فرایندهــای تســویه اوراق بهــادار بین بانکــی بــا نمونــه اولیــه ای بــا عنوان 

»باک باســتر« بررســی می کنــد.
•  نهــاد مالــی مرکــزی هنگ کنــگ، پژوهش هــا و آزمایش هایــی را 
روی مــوارد کاربــردی متعــددی از جملــه  تریــد فایننــس، مدیریــت هویت 
ــویی  ــتری )KYC(/ضدپولش ــت مش ــراز هوی ــای اح ــال و فراینده دیجیت

)AML( انجــام می دهــد.
ــارات متحــده  ــراه ام ــه هم ــزی عربســتان ســعودی ب ــی مرک ــاد مال •  نه
ــا و  ــت پرداخت ه ــری DLT جه ــرای به کارگی ــروژه »Aber« را ب ــی پ عرب

ــد. ــرا می کن ــارات، اج ــتان و ام ــان عربس ــی می ــویه بین بانک تس
•  بانــک رزرو آفریقــای جنوبــی، CBDC را برای بهبــود پرداخت و تســویه 

ــا راه انــدازی پــروژه »Khokha« بررســی می کنــد. بین بانکــی داخلــی ب
•  بانــک مرکــزی ســوئد )Sveriges Riksbank( در حــال تحقیق روی 

 رویکرد جهـاین نسـبت به
 ارز دیجیتال بانک مرکزی

ده هــا بانــک مرکــزی در سراســر جهــان به طــور جــدی در حــال تحقیــق روی ایــن موضــوع هســتند که 
آیــا فنــاوری بالک چیــن و دفتــرکل توزیع شــده می تواننــد بــه بهبــود سیســتم های پرداخــت و بانکــی، 
امنیــت پرداخــت و تــاب آوری، شــمول مالــی و موارد بیشــتر کمــک کنند؟ ایــن تحقیقــات از ســال ۲۰۱۴ 
و بــا بانــک انگلســتان آغــاز شــد و اکنــون بیــش از ۶۰ مقالــه پژوهشــی و چندیــن طــرح مقیاس بــزرگ 
در حــال بررســی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی )CBDC( و دیگــر کاربردهــای ایــن فناوری هــای نوظهــور 
هســتند. در مجمــوع بانک هــای مرکــزی در حــال بررســی فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده بــرای حداقل ۱۰ 
مــورد اســتفاده مجــزا هســتند. الزم بــه ذکــر اســت، CBDC می توانــد بــدون اســتفاده از فنــاوری دفتر 

ــود. ــازی ش ــده پیاده س کل توزیع ش
مجمــع جهانــی اقتصــاد فهرســتی بالــغ بــر ۶۰ گــزارش، وایت پیپــر و ســخنرانی پژوهشــگران بانکــی، 
ــده در  ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــن و فن ــه بالک چی ــان در زمین ــا اقتصاددان ــی ی ــازمان های بین الملل س
خصــوص فرایندهــای بانــک مرکــزی و اقتصــاد کالن تنظیــم کــرده اســت. یکــی از ایــن گزارش هــا بــا 
عنــوان »بانک هــای مرکــزی و فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده« منتشــر شــده اســت. راه پرداخــت نیــز بــا 

همکاری شرکت ققنوس این گزارش را ترجمه و بازطراحی کرده است.  

CBDC چگونه در طرح ها پیاده سازی شد؟

ــای  ــزی توکن ه ــک مرک ــا CBDC، بان ــط ب ــای مرتب ــیاری از طرح ه در بس
دیجیتالــی را صــادر می کنــد کــه روی یــک دفتــر کل توزیع شــده قــرار دارد و 
ذخایــر بانــک مرکــزی کــه به صــورت ارز داخلــی در یــک حســاب جداگانــه 
نگهــداری می شــوند را نمایندگــی )و بازخریــد( می کنــد. کارشناســان موجود 
در سیســتم از CBDC بــرای انجــام انتقــاالت بین بانکــی کــه روی دفتــر کل 

ــد. ــتفاده می کنن ــوند، اس ــویه می ش ــد و تس ــده تایی توزیع ش
بانک هــای مرکــزی معمــوال شــبکه باک چیــن »مجــوزدار« را پیاده ســازی 
ــه موجــب آن مشــارکت کنندگان در شــبکه محــدود شــده و  می کننــد کــه ب
ــا مجــوز دسترســی  ــرای مشــارکت در شــبکه و مشــاهده تراکنش ه ــد ب بای
داشــته باشــند. در عــوض، باک چین هــای »بــدون مجــوز«، ماننــد 
بیت کویــن و اتریــوم، بــه عمــوم افــراد امــکان مشــارکت و توانایــی مشــاهده 
ــدون  ــبکه های ب ــم ش ــوزدار و ه ــبکه های مج ــم ش ــد. ه ــل را می دهن کام
مجــوز در صــورت لــزوم می تواننــد الزامــات حریــم خصوصــی و محرمانگــی 

ــد. ــش دهن ــش افزای ــات تراکن ــرای پنهان کــردن جزئی را ب

CBDC پروژه هایی

ــا  ــر دنی ــی از سرتاس ــه CBDC نهادهای ــا مقول ــی ب ــنایی جزئ ــس از آش پ
ــه  ــوزه چ ــن ح ــم در ای ــا ببینی ــم ت ــی می کنی ــه( بررس ــوان نمون را )به عن
فعالیت هایــی و در چــه کشــورهایی انجــام شــده یــا در حــال انجام اســت:

•  بانــک لتونی قصــد دارد کویــن دیجیتــال »کالکتــور« را جهــت آزمایش 
ــد.  ــی صــادر کن ــاس کوچــک و واقع ــا مقی ــط ب ــک محی ــن در ی باک چی
ــک  ــای بان ــه در خزانه ه ــی ک ــور فیزیک ــای کالکت ــا کوین ه ــزار ب ــن اب ای

  محدثه دهباشی 
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ارز دیجیتال بانک مرکزی )CBDC( خرد: یک ارز دیجیتال صادرشده از بانک مرکزی که به شیوه همتابه همتا و غیرمتمرکز )بدون واسطه( 
عمل کرده و تسویه می شود و به طور گسترده برای استفاده مشتریان در دسترس است که به عنوان یک مکمل یا معادلی برای پول نقد فیزیکی 

و جایگزینی برای سپرده های بانکی سنتی به کار گرفته می شود.

ارز دیجیتال بانک مرکزی )CBDC( عمده: یک ارز دیجیتال صادره از بانک مرکزی که به شیوه همتابه همتا و غیرمتمرکز )بدون واسطه( عمل 
کرده و تسویه می شود و فقط برای بانک های تجاری و اتاق های تصفیه جهت استفاده در بازارهای بین بانکی عمده در دسترس است.

تسویه اوراق بهادار بین بانکی: یک کارکرد ارز دیجیتال مبتنی بر باکچین )شامل CBDC( که امکان تصفیه و تسویه سریع اوراق بهادار با 
پول نقد را فراهم می کند. همچنین می تواند برای سیستم های بین بانکی »تحویل در ازای پرداخت« که در آنها دو طرف یک دارایی را معامله 

می کنند )مانند اوراق بهادار و پول نقد(، امکان پرداخت و تحویل دارایی را به طور همزمان فراهم کند.

تاب آوری و وابستگی سیستم پرداخت: DLT در یک سیستم پرداخت و تسویه بین بانکی به عنوان یک فرایند داخلی اصلی یا پشتیبان 
جهت تامین امنیت و پایداری شبکه در مقابل تهدیدهایی مانند نقص فنی شبکه، حوادث طبیعی، جرائم سایبری و دیگر موارد می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. اغلب، این مورد کاربردی با سایر مزایایی که پیاده سازی یک DLT به طور بالقوه می تواند ارائه دهد، همراه می شود.

صدور اوراق قرضه و مدیریت چرخه عمر: DLT در مزایده، صدور یا دیگر فرایندهای چرخه عمر اوراق قرضه جهت کاهش هزینه و افزایش 
بهره وری استفاده می شود. همچنین DLT ممکن است در اوراق قرضه صادرشده و مدیریت شده توسط کشورهای مستقل، سازمان های 
بین المللی یا آژانس های دولتی به کار گرفته شود. بانک های مرکزی یا رگوالتورهای دولتی در صورت لزوم، می توانند به عنوان »نودهای 

ناظر« فعالیت ها را رصد کنند.
فرایند احراز هویت مشتری و ضدپولشویی: فرایندهای KYC/AML دیجیتال از DLT برای ردیابی و به اشتراک گذاری اطاعات پرداخت 
و هویت مشتریان به منظور تسهیل فرایندها بهره می برند. این فرایند ممکن است به یک پلتفرم هویت ملی دیجیتال یا سیستم های احراز 
هویت الکترونیکی یا سیستم های ضدپولشویی که از قبل موجود بوده اند، متصل شوند. همچنین پتانسیل این کار وجود دارد که CBDC در 

پرداخت ها و ردیابی فعالیت های مالی به کار گرفته شود.

تریــد فایننــس: به کارگیــری یــک پایــگاه داده غیرمتمرکــز کــه امــکان تریــد فایننســینگ ســریع تر، کارآمدتــر و جامع تــر را فراهــم 
می کنــد، همچنیــن فرایندهــای تریــد فایننس امــروزی کــه اغلــب مبتنی بــر کاغــذ، نیازمنــد نیــروی انســانی زیــاد و زمان بر هســتند 
را بهبــود می بخشــد. اطاعــات مشــتری و ســوابق تراکنــش بیــن مشــارکت کنندگان در پایــگاه داده غیرمتمرکــز ضمن حفــظ حریم 

خصوصــی و محرمانگــی، در صــورت لــزوم بــه اشــتراک گذاشــته می شــود.

تبادل اطاعات و به اشتراک گذاری داده ها: پایگاه های داده توزیع شده یا غیرمتمرکز برای ایجاد سیستم های جایگزین برای به اشتراک گذاری 
اطاعات و داده ها در نهادهای دولتی یا در بخش خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند.

زنجیره تامین پول نقد: DLT برای صدور، ردیابی و مدیریت تحویل و جابه جایی وجه نقد از مراکز تولیدی به شعب بانک 
مرکزی و بانک تجاری استفاده می شود؛ کاربردهای DLT می تواند شامل سفارش، سپرده گذاری یا جابه جایی وجوه و تسهیل 

گزارش دهی رگوالتوری نیز باشد.

تامین شناســه اعتبــاری ســپای مشــتری )SCI(: منبع اشــتراک غیرمتمرکــز مبتنی بــر باکچین بــرای شناســه های اعتباری ســپا که 
توســط بانــک مرکــزی و بانک هــای تجــاری در طــرح »SEPA debiting« مدیریت می شــود که یک سیســتم ســریع تر، تسهیل شــده 
و غیرمتمرکــز بــرای تامیــن و به اشــتراک گذاری هویت هاســت کــه می توانــد بــا فرایندهــای دســتی و متمرکــز موجــود کــه زمان بر و 

نیازمنــد منابع زیــاد هســتند، جایگزین شــوند. ایــن سیســتم در پیاده ســازی پــروژه MADRE فرانســه دیده می شــود.
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پــروژه مبتنــی بــر باک چیــن بــا نــام »e-krona« اســت تــا بتوانــد آن را 
به عنــوان یــک شــکل جایگزیــن بــرای پــول صادرشــده از ســوی بانــک 
مرکــزی بــه کار گیــرد. ایــن کار بــا هــدف کاهــش اســتفاده از پــول نقد در 
ســوئد انجــام می پذیــرد. نکتــه قابــل توجــه اینکــه بانــک مرکــزی ســوئد 
ــد، DLT را  ــر e-krona را پیاده ســازی کن ــه اگ ــوز مشــخص نکــرده ک هن

بــه کار خواهــد گرفــت یــا خیــر.

۱۰ مورد کاربردی برای بانک های مرکزی با فناوری 
 دفترکل توزیع شده:

ــورد  ــد، 10 م ــال می کنن ــه دنب ــی ک ــا و اهداف ــن پروژه ه ــی ای ــا بررس ب
ــرد  ــوان مشــاهده ک ــزی می ت ــک مرک ــال بان ــرای ارز دیجیت ــردی ب کارب

ــد. ــدول می بینی ــه در ج ک
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گل پول 

ــک  ــت کم ــه CBDC جه ــع ب ــددی راج ــای متع ــول« در گزارش ه »گل پ
بــه تعییــن ارتبــاط میــان CBDCهــا و دیگــر اشــکال پــول بــه کار گرفتــه 
ــش مشــخص شــده اند نشــانگر  ــگ بنف ــا رن ــه ب ــورد ک شــده اســت. دو م
ــگ  ــا رن ــه ب ــوردی ک ــه دو م ــی ک ــتند، در حال ــده هس ــرد و عم CBDC خ

ســبز مشــخص شــده اند، نشــانگر رمزارزهایــی ماننــد بیت کویــن و اتریــوم 

اســت کــه به طــور خصوصــی صــادر شــده اند و در حــال حاضــر بــه شــکل 
ــد. ــرار دارن ــدون مجــوز« و »مجــوزدار« در دســترس ق »ب

ــه  ــول را ب ــزی پ ــای مرک ــر بانک ه ــال حاض ــه در ح ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
شــکل دیجیتالی شــده صــادر می کننــد. به عــاوه، بانک هــای مرکــزی 
پژوهش هایــی در مــورد شــهروندانی کــه سپرده هایشــان را به صــورت 
ــاب های ارزی  ــوان »حس ــا عن ــزی ب ــک مرک ــاب های بان ــتقیم در حس مس
ــداری  ــول( نگه ــپ گل پ ــمت چ ــزی« )در س ــک مرک ــده بان سپرده گذاری ش
ــن  ــه از ای ــک نمون ــوادور ی ــد. Dinero Electrónico اک ــام داده ان ــد، انج می کنن
ــدک بعــد از ســه ســال اســتفاده  ــد به دلیــل پذیــرش ان حساب هاســت، هرچن
ــزی، در  ــای مرک ــرد(. بانک ه ــتفاده نک ــرح از DLT اس ــن ط ــد )ای ــته ش بس
ارزیابی هایشــان از صــدور CBDC، نمونه هایــی را کــه از DLT اســتفاده 

نکرده انــد، در نظــر می گیرنــد.

CDBC خرد؛ مزایا و معایب کلیدی

 CBDC جدولی کــه در صفحــه بعدی  مشــاهده می کنیــد، مزایــا و معایب مهــم
ــور  ــت را به ط ــی اس ــه فعل ــای صورت گرفت ــه از پژوهش ه ــه برگرفت ــرد ک خ
خاصه بیــان می کنــد. بــرای سیاســت گذاران و پژوهشــگران بســیار ضروری 
ــک  ــوب ی ــازی DLT در چارچ ــب پیاده س ــک ها و معای ــام ریس ــه تم ــت ک اس
کشــور خــاص را به طــور عمیــق مــورد ماحظــه و مزایــا را تــوام بــا ریســک ها 

و معایــب آن مــورد بررســی قــرار دهند.

همتا به همتا

دیجیتال

دسترسی گسترده

صادر شده توسط 
بانک مرکزی

ذخایر ارزی و حساب های  
تسویه بانک مرکزی

حساب  ارزی سپرده گذاری 
بانک مرکزی

 رمزارز
)DLTمجوزدار(

 رمزارز
)DLT بدون 

مجوز(

سپرده های 
بانکی

پول نقد

پول کاالیی

ارز دیجیتال 
بانک مرکزی 

)خرد(

ارز دیجیتال 
بانک مرکزی 

)عمده(

ارز  مجازی

امروزه پروژه های مربوط به CBDC عمده بر چه چیزی 
متمرکز هستند؟

مهم تریــن مزیــت CBDC عمــده، افزایــش کارایــی در پرداخت هــای 
ــت.  ــادار اس ــی اوراق به ــویه بین  بانک ــگ و تس ــرزی، تریدین ــی فرام بین بانک
ــرار داده و  ــدف ق ــز ه ــی را نی ــی داخل ــای بین بانک ــده پرداخت ه CBDC عم

ــتم های  ــعه یافته دارای سیس ــورهای توس ــتر کش ــم بیش ــر ه ــال حاض در ح

پرداخــت داخلــی کارآمدی هســتند. بیشــتر طرح هایــی کــه در مراحــل ابتدایی 
قــرار دارنــد، بــر اســتفاده داخلــی از CBDC عمــده متمرکــز هســتند. در حــال 
ــرد  ــب در کشــورهایی صــورت می گی ــا اغل ــه آزمایش ه ــی ک حاضــر از آنجای
کــه دارای سیســتم پرداخــت بین بانکــی داخلــی کارآمــدی هســتند، بنابرایــن 
به طــور کلــی نتیجه گیــری اولیــه پژوهش هــا بــه ارزش بــاالی CBDC بــرای 
ایــن کاربــرد خــاص اشــاره ای نمی کننــد. ایــن موضــوع بــرای فــاز یک پــروژه 
ــی و  ــای جنوب ــک رزرو آفریق ــروژه »Khokha« بان ــادا، پ ــک کان »جاســپر« بان
ــن  ــک ژاپ ــا و بان ــک مرکــزی اروپ ــروژه مشــترک بان ــروژه »اســتا« کــه پ پ

ــد. ــدق می کن ــت، ص اس

CBDC در مدل های اقتصاد کان

تا بــه امــروز، یــک تجزیه وتحلیل کمــی قابــل اعتمــاد و کامــل در مــورد اثرات 
CBDC یــا ســایر کاربردهایی کــه از DLT نشــات می گیرد، انجام نشــده اســت. 

ایــن موضــوع ممکــن اســت مانعــی در مقابل پذیــرش ایــن فنــاوری از ســوی 
ــای  ــان از الگوه ــواردی محــدود، اقتصاددان ــد. در م سیاســت گذاران ایجــاد کن
موجــود اســتفاده کرده اند تــا این موضــوع را بررســی کننــد کــه CBDC چگونه 
می توانــد بــر تولیــد ناخالــص داخلــی یــا رفــاه یــک کشــور تاثیرگــذار باشــد. 
نتایج این مقــاالت حاکــی از مزایــای ناهمســانی اســت و نویســندگان را به این 
نتیجــه رســانده که بــا توجه بــه پیچیدگــی شــرایط، مدل هــای موجــود توانایی 

محــدودی بــرای بــرآورد پیامدهــای اثــرات فناوری هــای مزبــور داشــته اند.
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امکان سریع تر و ارزان تر ساختن پرداخت های فرامرزی و داخلی )خرد و عمده(؛

داشتن پتانسیل جهت ارائه محلی امن برای پس انداز سپرده گذاران خرد )برای مثال 
داشتن حساب در بانک مرکزی( با ریسک کمتر از پیش فرض یا خطر از دست دادن 

سرمایه در مقایسه با سپرده گذاری در بانک های تجاری )در هر کشوری متفاوت است(؛

امکان بهبود مقاومت و تاب آوری سیستم پرداخت در برابر حمات سایبری، شکست های 
عملیاتی و خطاهای سخت افزاری در مقایسه با پردازش و ذخیره سازی داده ها به طور 
متمرکز که ممکن است افزونگی داده کمتری داشته و بنابراین مقاومت کمتری در برابر 

حمات از خود نشان دهند؛

امکان ارائه جایگزین برای فناوری های پرداخت  دیجیتال بخش خصوصی برای مقابله 
با ریسک عملیاتی یا کنترل انحصاری که ممکن است در صورت مسلط شدن آنها بر 

بازار به وجود بیاید و کاربرد آن به عنوان جایگزین صادرشده از طرف حاکمیت برای پول 
نقد؛ البته در صورتی که در آینده پول نقد کمیاب شود؛

داشتن پتانسیل ایجاد انگیزه برای مشارکت افراد محروم از خدمات مالی در بخش بانکداری؛

داشتن پتانسیل برای بهبود فرایندهای احراز هویت/ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی، فساد 
معرفی ریسک های ناشناخته.و فعالیت های غیرقانونی )حوزه هایی که اغلب بانک مرکزی روی آن متمرکز نبوده است(؛

داشتن پتانسیل کاهش اصطکاک و هزینه های مرتبط با ذخیره سازی، انتقال و مدیریت پول نقد در سیستم بانکداری؛

امکان دسترسی بیشتر حاکمیت به سرمایه های 
شهروندان )برای هر شکل از پول که توسط بانک 

مرکزی نگهداری می شود(؛

در صورتی که جامعه CBDC را نپذیرد، افراد محروم از 
خدمات مالی بیشتر از سیستم های پرداخت دیجیتال 

فاصله می گیرند و به حاشیه رانده می شوند؛

چالش های فناوری باکچین؛ مقیاس پذیری 
تراکنش، تجربه کاربری، مدیریت کلید، 
محرمانه بودن عملیات و سرعت معامات؛

در مقایسه با پول نقد، ریسک هایی در زمینه حفظ حریم 
خصوصی و مسائل امنیتی افراد به وجود می آورد؛

داشتن پتانسیل برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانک های تجاری روی سپرده های خرد که می تواند به این بانک ها فشار بیاورد تا نرخ بهره 
سپرده گذاران را افزایش و خدمات مالی بیشتری به آنها ارائه کنند. این موضوع همچنین می تواند یک ریسک برای ثبات سیستم مالی محسوب شود.

ریسک های قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از بیرون 
کشیده شدن سرمایه ها از بانک ها و دیگر نهادها؛

مقالــه ســال 2018 کــه توســط بانــک کانــادا بــا عنــوان »ارز دیجیتــال بانــک 
ــی می کنــد کــه صــدور  ــی« منتشــر شــد، ارزیاب مرکــزی و سیاســت های پول
ــه  ــزی چگون ــک مرک ــط بان ــناس )non-anonymous( توس ــک CBDC ش ی
می توانــد در محیط هایــی که پــول نقــد همچنــان کاربــرد دارد و در محیط هایی 
ــذارد.  ــر بگ ــی تاثی ــت های پول ــاه و سیاس ــر رف ــدارد، ب ــد رواج ن ــول نق ــه پ ک
تحلیل هــا نشــان می دهــد در جایــی کــه پــول نقــد همچنــان مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد، صــدور CBDC اثــر قابــل توجهــی نــدارد و در جایــی کــه پــول 
ــا  نقــد از اقتصــاد خــارج شــود )یــک ســناریوی غیرمحتمــل در کوتاه مــدت ی
ــد در  ــا 64.0 درص ــی را ت ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــدت( CBDC می توان میان م
کانــادا و تــا 6.1 درصــد در ایــاالت متحــده بــاال ببــرد کــه ایــن به خاطر توســعه 

ابزارهــای سیاســت پولــی اســت.

نتیجه گیری

بررســی ها در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و بســیاری از پژوهشــگران 

بانــک مرکــزی هنــوز بــه ایــن نتیجــه نرســیده اند کــه آیــا فنــاوری دفتــرکل 
ــه همــراه  ــا وجــود محدودیت هــا و ریســک های بزرگــی کــه ب توزیع شــده ب
دارد، می توانــد در فرایندهــای بانــک مرکــزی ارزشــی ایجــاد کنــد یــا خیــر. 
ــتاوردهای  ــت دس ــن اس ــور ممک ــورهای نوظه ــزی کش ــای مرک بانک ه
ــتم های  ــوز سیس ــه هن ــند، چراک ــته باش ــازی DLT داش ــتری از پیاده س بیش
ــه دار  ــد و ریش ــی کارآم ــدازه کاف ــه ان ــا ب ــی آنه ــای مال ــاوری و فراینده فن
نشــده اند. ایــن کشــورها همچنیــن ممکــن اســت از اجــرای CBDC یا ســایر 
کاربردهــای مبتنــی بــر باک چیــن بــه شــمول مالــی بیشــتری دســت یابند. 
 CBDC ماننــد DLT برای بانک هــای مرکزی در سراســر جهــان کاربردهــای
می توانــد موجــب افزایــش بهــره وری و کاهــش اصطــکاک در پرداخت هــای 
ــی  ــطح بین بانک ــه در س ــرد( و چ ــتری )خ ــطح مش ــه در س ــرزی، چ بین م

)عمــده( شــود.
طی چهــار ســال آینــده باید منتظــر باشــیم و ببینیــم کــه بانک هــای مرکزی 
ــرای  ــده ب ــرکل توزیع ش ــن و دفت ــای باک چی ــد از فناوری ه ــا می خواهن آی

بهبــود فرایندهــا و رفــاه اقتصــادی اســتفاده کنند یــا خیر.

معایب صدور CBDC توسط بانک مرکزیمزایای صدور CBDC توسط بانک مرکزی
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به استقبـال آینـده بایـد رفت

 بررسی فقهی و حقوقی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

 سامان بیگدلی
کارشناس حقوقی

جهــان فقــه و حقــوق، دنیــای اعتبــار اســت. فقیــه اگــر در پــی اســتخراج حکــم 
ــع  ــل و وض ــا جع ــد ب ــر می کوش ــوق دان اگ ــت و حق ــرعی اس ــای ش از آموزه ه
ــم  ــا در عال ــد، پ ــل آی ــراد در اجتمــاع نای ــط اف ــم رواب ــه تنظی ــی، ب قاعــده حقوق
»باید«هــا گذاشــته اند. گســترۀ عالــم اعتباریــات تــا بــه آنجاســت کــه بیراهــه 
نیســت اگــر گفتــه شــود انســان عیــن جعــل اســت. امــا جــوالن در »جعل«هــا 
فقیــه و حقــوق دان را یکســره از نظــر بــه »واقعیــات« بی نیــاز نمی کنــد. فقیــه و 

ــا«.  ــع »بایده ــوی وض ــت ها« دارد و رو به س ــه »هس ــر ب ــوق دان نظ حق
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ــت.  ــروری اس ــوزه ض ــن ح ــم ای ــات و مفاهی ــا اصطاح ــی ب ــنایی اجمال ــزی، آش مرک
ارز دیجیتــال عام تریــن مفهــوم ایــن حــوزه اســت. ارزهــای دیجیتــال به صــورت 
الکترونیکــی ذخیــره و منتقــل می شــوند و غیرملمــوس هســتند؛ ماننــد موجودی حســاب در 
کارت بانکــی کــه نماینــده اســکناس های رایــج ولــی بــا ســازوکاری غیرفیزیکی اســت. ارز 
مجــازی زیرمجموعــه ای از ارز دیجیتــال اســت؛  ایــن نــوع ارز لزومــاً بــا پــول بانکــی ارتباط 
نــدارد؛ ایــن ارزهــا از یــک منظــر، بــه  قابــِل تبدیــل و غیرقابِل تبدیــل تقســیم می شــوند. ارز 
مجــازی غیرقابــِل تبدیــل امــکان تبدیل شــدن بــه پول هــای رایــج بانکــی را نــدارد؛ همانند 
پول هایــی کــه در بازی هــای کامپیوتــری وجــود دارنــد و تنهــا امــکان اســتفاده در محیــط 

بــازی بــرای آن هــا متصــور اســت.
ارزهای مجــازی قابــل تبدیــل خــود بــه دو گــروه متمرکــز و غیرمتمرکز تقســیم می شــوند. 
مشــهورترین مثــال بــرای ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل »ِوب مانــی« اســت. بــر اســاس 
دســته بندی صنــدوق بین المللــی پــول، نهایتــاً آن دســته از ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل 
کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند، رمــزارز تعریــف شــده اند. بــه عبــارت بهتــر، رمــزارز همچون 
بیت کویــن نوعــی ارز مجــازی اســت کــه از قابلیــت تبدیل شــدن بــه پــول رایــج برخــوردار 
اســت و هیچ گونــه وابســتگی بــه یــک نهــاد مرکــزی همچــون بانــک مرکــزی نــدارد؛ لــذا 
توجه بــه این نکتــه ضــروری اســت کــه همــه رمزارزهــا ارز مجــازی و ارز دیجیتال هســتند، 

ولــی برعکــس آن لزومــاً صــادق نیســت.
توکن نیــز نماینــده یــک دارایــی تاییدشــده و دارای ارزش ماننــد ارز، طــا، حوالــه، آیتم های 
بازی هــای کامپیوتــری و… اســت. به عبارت دیگــر، توکــن یــک موجودیــت رمزینــه اســت 
کــه یــک ارزش واقعــی یــا مجــازی را در بســتر پلتفــرم زنجیره بلــوک نمایندگــی می کنــد. 
ــًا  ــا لزوم ــی توکن ه ــتند، ول ــن هس ــا توک ــواًل رمزارزه ــه معم ــت ک ــوان گف ــع، می ت درواق
رمــزارز نیســتند. در پژوهش هــای ایــن حــوزه عمومــاً ایــن دو مفهــوم معــادل هــم تصــور 

ــوع خاصــی از توکــن اســت. ــاً ن ــزارز صرف می شــوند؛ درحالی کــه رم
طبــق گــزارش پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در 
ــک مرکــزی، شــکل  ــال بان ــان ارز دیجیت ــا هم ــا، CBDC ی ــا و توکن ه خصــوص رمزارزه
ــود  ــادر می ش ــق و ص ــزی خل ــک مرک ــط بان ــه توس ــت ک ــی اس ــان پول ــک هم الکترونی
ــده و  ــتر توزیع ش ــک بس ــگاری، در ی ــول رمزن ــر اص ــق ب ــه منطب ــت آن را دارد ک و قابلی
به صــورت فردبه فــرد بــدون دخالــت هیــچ نهــاد واســط پرداخــت تبــادل شــود. ایــن نــوع 

ــود. ــال( صــادر می ش ــور )ری ــی کش ــول مل ــتوانۀ پ ــه پش ــزارز ب رم
با این مقدمه، بپردازیم به مسائل فقهی.

 ابعاد فقهی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

ورود رمزارزهــا بــه نظــام حقوقــی ایــران، هماننــد هر موضــوع دیگــری موکــول بــر انطباق 
بــا موازیــن فقهــی اســت. فقیــه معاصــر بــرای حکــم بــه جــواز و مشروعیت بخشــی بــه هر 
موضــوع تــازه ای بــه اصــول و قواعــد کلــی فقهــی رجــوع و بــا کاربســت آن، حکم نهایــی را 

ــد. ــتخراج می کن ــریعت اس از دل ش

 مؤیدات فقهی

 اصل صحت و لزوم قراردادها

بــر اســاس شــریعت اســام، اصــل بــر آن اســت کــه کلیــه ابزارهــا و راهکارهــای جدیــد که 
ــداع می شــود،  ــه نیازهــای هــر عصــر و دوره ای اب ــف جهــت پاســخ گویی ب ــان مختل در زم
بــه لحــاظ شــرعی مــورد تاییــد اســت، مگــر آنکــه خــاف یکــی از ضوابــط شــریعت )مانند 
ربــا یــا قمــار( باشــد. عــاوه بــر ایــن، اصــل اولــی در قراردادهــا »لــزوم« اســت، مگــر اینکه 

»جــواز« یــک قــرارداد بــا دلیــل خــاص ثابــت شــود.
بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، می تــوان ایــن اصــل را این گونــه تعریــف کــرد: »عهــد و پیمانی 
کــه از منظــر عــرف و عقــا قــرارداد و عقد محســوب شــود، از دیــدگاه شــرع صحیــح و الزم 
اســت؛ مگــر اینکــه دلیــل خــاص یــا عامــی برخــاف آن اقامــه شــود.« لــذا بعــد از احــراز 
ــا  ــه هــر دلیلــی در صحــت شــرعی شــک داشــته باشــیم، ت ــه، اگــر ب عرفــی صــدق معامل

نظــام حقوقــی ایــران هــم از دیربــاز، فقیــه و حقــوق دان 
را، هرچنــد چــون دو پادشــاه در یــک اقلیــم، امــا در کنــار 
ــه یــاری هــم، و پابه پــای جلورفــت  ــا ب یکدیگــر دیــده ت
وقایــع، عالــم »جعلیــات« را در عــرض »َفکت«هــا 
ببیننــد و انطبــاق ایــن دو را بیش ازپیــش ممکــن ســازند. 
شــریعت اســامی نیــز بــا تغییــر و تکامــل بیگانه نیســت 
کــه فقــه پویــا و لــزوم چاره اندیشــی در خصوص مســائل 
ــی  ــزوم همیــن همگامــی و همپای ــرده از ل مســتحدث، پ

ــی دارد. برم
انقــاب اطاعــات و پیشــرفت فنــاوری، زمینــه و زمانــه 
ــه  ــرده ک ــی ک ــتخوش دگرگون ــان دس ــا را چن ــروز م ام
ــی در  ــام حقوق ــن نظ ــز وه ــه ای ج ــت از آن، نتیج غفل
ــاج  ــرج ع ــد از ب ــوق دان بای ــت. حق ــد داش ــی نخواه پ
محافظــه کاری و جزم اندیشــی پاییــن بیایــد و چــون 
نوآمــوزی در پی کشــف وقایــع و تغییــرات زمانه، بکوشــد 
بــا ایــن قافلــه هم راســتا شــود؛ حتــی بــه قیمــت حیرانی 

در آغــاز راه.
ــن عرصه هاســت  ــگاری یکــی از ای ــش رمزن توســعه دان
ــات اساســی در  ــه ایجــاد اصاح ــر زمین ــه در دوره اخی ک
ــم  ــی را فراه ــی و پول ــای اقتصــادی، مال ــاختار نظام ه س
ــی  ــای نوین ــکل گیری پدیده ه ــه ش ــر ب ــرده و منج ک
چــون رمزارزهــا و توکن هــا شــده اســت. تحــوالت 
جهانــی و توســعه روزافــزون رمزارزهــا در ســطح 
ــر  ــذاری را ب ــی و قانون گ ــای حقوق ــی، نظام ه بین الملل
آن داشــته تــا ضمــن اشــراف کامــل بــر ابعــاد موضوعی، 
کمــر بــر تمشــیت جوانــب حقوقــی آن بربندند. بــر همین 
ــی را در  ــز، تاش های ــران نی ــی ای ــام حقوق ــاس، نظ اس
ــا و مخاطــرات  راســتای موضوع شناســی، ســنجش مزای
و درنهایــت تقنیــن و ریل گــذاری معمــول داشــته کــه به 
دلیــل ابهامــات فقهــی، عمدتــاً در همــان مراحــل اولیــه 

ــده اســت. ــف مان متوق
ــز  ــران، چی ــی ای ــام حقوق ــرای نظ ــا ب ــش ام ــن چال ای
ــت  ــماری ازاین دس ــای بی ش ــت. نمونه ه ــازه ای نیس ت
ــراغ  ــران س ــن در ای ــخ تقنی ــوان در تاری ــا را می ت نزاع ه
گرفــت. مقاومــت فقــه در برابــر »مــال« دانســتن حقوق 
و منافــع و دســتاوردهای علمــی و هنــری از همیــن جمله 

ــت. اس

 موضوع شناسی، مفاهیم و مبانی

رمــزارز یکــی از جدیدتریــن نوآوری هــا در عرصــه 
فناوری هــای مالــی اســت کــه رونــدی تکاملــی و 
پرشــتاب را دنبــال می کنــد و بــه نظــر می رســد بــا 
طراحــی خاقانــه بتوانــد نظام هــای مالــی را دســتخوش 
ــد. رمزارزهــا پروتکل هایــی ضــروری هســتند  ــر کن تغیی
ــتفاده  ــگاری اس ــاوری رمزن ــا از فن ــی آن ه ــه در طراح ک
شــده و امــکان اعتبارســنجی تراکنش هــا را بــدون 
ــک  ــد ی ــان مانن ــث قابل اطمین ــخص ثال ــه ش ــاز ب نی
بانــک، شــرکت، کارت اعتبــاری یــا مراکــز ثبــت فراهــم 
ــی  ــای فقه ــه چالش ه ــن ب ــش از پرداخت ــد. پی می کنن
ــک  ــال بان ــص ارز دیجیت ــا و باالخ ــی رمزارزه و حقوق
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زمانــی که دلیــل خــاص یا عــام بــر بطــان معاملــه نباشــد، معاملــه از نظــر شــرعی صحیح 
ــات  ــن معام ــی بی ــوص، تفاوت ــود. دراین خص ــب می ش ــر آن مترت ــه ب ــار معامل ــت و آث اس
رایــج در صــدر اســام و معامــات جدیــد وجــود نــدارد. همــان گونــه کــه ماحظه می شــود 
ــه روایــی و مشــروعیت یــک  ــاره، همین کــه »عــرف« و »بنــای عقــا« حکــم ب در ایــن ب
ــدارد مگــر آنکــه  ــر اصــل صحــت، آن را صحیــح می پن ــه ب ــا تکی ــه هــم ب ــرارداد داد، فقی ق

یــک دلیــل قطعــی شــرعی برخــاف آن حکــم کنــد.

 عرفی بودن مفهوم پول

دراین خصــوص توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مفهــوم پــول اختــراع شــریعت 
نبــوده و پدیــده ای عرفــی اســت و همان طــور که پــول درهــم و دینــار در عصــر پیامبــر رایج 
ــدون پشــتوانه امــروزی  ــاری و ب ــرار نگرفــت، پول هــای اعتب ــود و مــورد نهــی شــرعی ق ب
نیــز همیــن وضعیــت را دارد؛ یعنــی پدیــده ای عرفــی اســت کــه در چارچــوب شــریعت مورد 
پذیــرش واقــع می شــود. براین اســاس، اگــر در آینــده رمزارزهــا کارکــرد پــول پیــدا کنــد و 
بتوانــد وظایــف و کارکردهــای اصلــی پــول شــامل وســیلۀ مبادلــه، معیــار ســنجش، ذخیرۀ 
ارزش، و معیــار پرداخت هــای معــوق را ایفــا کنــد، امــکان پذیــرش آن هــا به عنــوان پــول به 
لحاظ شــرعی بــا محدودیــت خاصــی مواجــه نیســت؛ چراکــه اساســاً پــول مفهومــی عرفی 

اســت و نــه ابــداع شــریعت.

عرفی بودن مفهوم مال و مالیت

ــه  ــی انتزاعــی« اســت و ن ــی عرف ــت اساســاً »مفهوم ــال و مالی ــه اســامی، م از منظــر فق
»مفهومــی شــرعی«. درواقــع، معیــار و مرجــع برای تشــخیص مــال بــودن و مالیت داشــتن 
یک شــیء صرفــاً عــرف اســت و بــرای اســتخراج ایــن موضــوع نیــز باید بــه عــرف مراجعه 
ــذا  ــت شــرعی؛ ل ــه مالی ــی اســت و ن ــت عرف ــار دارد مالی ــرد. به عبارت دیگــر، آنچــه اعتب ک
اگــر فــرض شــود کــه یــک شــیء از نظــر شــارع مقــدس مــال نیســت، ولــی از نظــر عــرف 
مــال محســوب می شــود، ایــن موضــوع بــر مــال دانســتن آن شــیء خللــی وارد نمی کنــد؛ 
ــه  ــت و آنچ ــریعت نیس ــع ش ــیا در وس ــی اش ــت عرف ــردن مالی ــاقط ک ــاً س ــن، اساس بنابرای
ــی  ــا جزئ ــی ی ــار معامــات به صــورت کل ــری از آث ــد انجــام دهــد، جلوگی شــریعت می توان

اســت و نــه ســلب کــردن جایــگاه و اعتبــار عــرف در تعییــن مالیــت اشــیاء.

 معتبر دانستن تمام انگیزه های عقایی در شریعت

تمــام انگیزه هایــی کــه افــراد بــه دلیــل آن هــا بــه انجــام دادن معامــات اقــدام می کننــد، 
بــه لحــاظ شــرعی مــورد تاییــد اســت، مگــر آنکــه نهــی خاصــی وجــود داشــته باشــد. مثًا 
ــد کاالهــا و خدمــات به قصــد مصــرف، ســرمایه گذاری، کســب ســود، سیاســتگذاری  خری
پولــی و مالــی، و غیــره صحیــح اســت. البتــه پذیــرش تمــام انگیزه هــای عقایــی محــدود 

بــه ضوابــط کلــی شــریعت اســامی ماننــد ربــا، قمــار، غــرر، و ضــرر اســت.
همــان گونــه کــه ماحظــه می شــود، فقیــه در مواجهــه بــا مســائل مســتحدث، مایل اســت 
ــه اصــول کلــی شــریعت اســامی خدشــه ای وارد نشــود، عــرِف عقــای  ــا جایــی کــه ب ت
اجتمــاع را محتــرم شــمارد و جــز در مــواردی کــه شــارع مقــدس نهــی کــرده، مانــع اصــل 
آزادی قــراردادی و جریــان آزاد دادوســتد میــان افــراد اجتمــاع نشــود؛ امــا ایــن تمایــل بــه 

معتبــر دانســتن عــرف و بنــای عقــا را بایــد در چارچــوب موانــع فقهــی نگریســت. 

 شبهات فقهی 

مهم ترین این شبهات و موانع عبارت است از:
ضــرری بــودن: ضــرری بــودن رمزارزهــای جهــان روا نــه در ســطح فــردی نه در ســطح 
اجتمــاع، امــری قطعــی محســوب نمی شــود. در ســطح فــردی اگر افــراد بــا اطاع مناســب 
بــه خریدوفــروش رمزارزهــای جهــان روا اقــدام کننــد و از ایــن محــل ضــرری متوجــه آن ها 
شــود، از نــوع پذیــرش ریســک و انجــام معامــات پرمخاطــره محســوب می شــود کــه در 

ــوان  ــت و نمی ت ــرح اس ــدام مط ــی اق ــده فقه ــل قاع ذی
ــراد  ــه اف ــور ک ــت. همان ط ــرری دانس ــی ض آن را فعل
ــد  ــه خری ــد ب ــی می توانن ــرمایه و بده ــای س در بازاره
دارایی هــای مالــی پرریســک اقــدام کننــد و ایــن فعــل را 

ــرد. ــوب ک ــرری محس ــاً ض ــوان الزام نمی ت
ــدارد  ــود ن ــی وج ــز دلیل ــت نی ــه و حاکمی در ســطح جامع
ــوب  ــرری محس ــاً ض ــا را الزام ــات رمزارزه ــه معام ک
کــرد. همان طــور کــه در بســیاری از کشــورها رمزارزهــا 
ــگاه  ــی  و کاال جای ــی مال ــزار پرداخــت، دارای ــوان اب به عن
قانونــی مشــخص پیــدا کرده انــد و توســعه آن هــا نه تنهــا 
ــرده،  ــاد نک ــت ایج ــاد و حاکمی ــرای کل اقتص ــرری ب ض
ــش  ــی و افزای ــای مبادالت ــش هزینه ه ــا کاه ــه ب بلک
ســرعت مبــادالت، زمینــه افزایــش کارایــی در بازارهــای 

ــرده اســت. ــی را فراهــم ک مال

ــدارد و  ــا راه ن ــن رمزارزه ــا در ذات ای ــار: رب ــا و قم  رب
ــی  ــب معامات ــان روا در قال ــای جه ــوان از رمزارزه  می ت
غیــر قرضــی اســتفاده کــرد. مســئله قمــار نیــز بــه طــور 
ــا آن هــا مطــرح نیســت؛ زیــرا اگــر بــر  ذاتــی در رابطــه ب
ــت  ــامل دو حال ــار ش ــی قم ــهور فقه ــر مش ــاس نظ اس
یعنــی »بــازی بــا وســایل )آالت( مخصــوص قمــار، چــه 
بــا شــرط بندی )مراهنــه( باشــد و چــه بــدون آن« و »هــر 
نــوع بــازی همــراه بــا شــرط بندی« در نظــر گرفته شــود، 
معامــات رمزارزهــای جهــان روا شــامل هیچ کــدام 
ــار  ــوص قم ــایل مخص ــزارز از وس ــرا رم ــود؛ زی نمی ش
ــود.  ــام می ش ــرط بندی انج ــدون ش ــاً ب ــت و اساس نیس
به عبارت دیگــر، اساســًا منطــق شــرط بندی در 
ــًا  ــرد الزام ــک ف ــود ی ــت و س ــور نیس ــا قابل تص رمزارزه

ــود. ــوب نمی ش ــر محس ــرف دیگ ــان ط ــادل زی مع

 مالیــت: در خصــوص شــبهه مالیت اشــیا، همــان گونه 
کــه پیش تــر ذکــرش آمــد، فقیــه می کوشــد بــرای ایــن 

ــرد  ــا کارک ــده رمزارزه ــر در آین اگ
پــول پیــدا کنــد و بتوانــد وظایف 
رکردهــای اصلــی پــول  و کا
ــار  ــه، معی ــیلۀ مبادل ــامل وس ش
ســنجش، ذخیــرۀ ارزش، و معیــار 
پرداخت هــای معــوق را ایفــا 
کنــد، امــکان پذیــرش آن هــا 
ظ  ل بــه لحــا ن پــو ا به عنــو
ــی  ــت خاص ــا محدودی ــرعی ب ش
ــًا  ــه اساس ــت؛ چراک ــه نیس مواج
ــت و  ــی اس ــی عرف ــول مفهوم پ

ــریعت ــداع ش ــه اب ن
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ــزد عــرف، »مــال«  ســؤال کــه »چــرا برخــی از اشــیاء ن
شــناخته می شــود و برخــی دیگــر مــال به حســاب 
ــا  ــه ب ــع، فقی ــد. درواق ــور بیاب ــخی درخ ــد؟« پاس نمی آی
تامــل در عــرف عقــا بــر آن اســت کــه دریابــد مــاک 
ــردم چیســت؟ ــزد م ــال به حســاب آمدن یــک شــیء ن م

پاســخی اجمالــی کــه تقریبــاً تمــام فقهــا در رابطه بــا آن 
ــتن  ــال دانس ــاک م ــه م ــت ک ــد آن اس ــر دارن اتفاق نظ
یک شــیء، وجــود نفــع عقایــی در آن و بــه تعبیــر دیگر 
منفعــت محلَّلــه مقصــوده اســت؛ یعنــی منفعــت حالــی 
کــه موردتوجــه و قصــد عقــا قــرار می گیــرد. امــا پاســخ 
به ایــن ســؤال کــه مقصــود از منفعــت عقایی چیســت؟ 
فقیهــان را بــه دو گــروه تقســیم می کنــد؛ یکــی آن هایی 
کــه مــاک عقایــی بــودن منفعــت را وجــود هــر نــوع 
نفــع عقایــی جهــت ایجــاد مالیــت می داننــد و دیگــری 
آن هایــی کــه وجــود نفــع عقایــِی نوعــی را بــرای ایجاد 

ــد. ــروری می پندارن ــت ض مالی
ــوع عرضــه و  ــر ن ــود ه ــه وج ــروه نخســت ک ــدگاه گ دی
تقاضــا بــرای یــک شــیء را بــرای ایجــاد مالیــت کافــی 
ــکل گیری  ــت ش ــام جه ــرف ع ــاد ع ــه ایج ــد و ب می دان
ــتا  ــتر هم راس ــر و بیش ــت، منطقی ت ــه اس ــت بی توج مالی
بــا نیازهــای روز جوامــع بــه نظــر می رســد. براین اســاس، 
»مالیــت یک شــیء هــم از جهــت اصــل تحققــش و هم 
از جهــت مقــدار مالیتــش، بســتگی بــه عرضــه و تقاضــا 
دارد. پــس چیزی کــه هیــچ منفعــت نــدارد، اگــر به خاطر 
ــش  ــدوم کردن ــد و مع ــا خری ــش و ی ــد و حفــظ کردن خری
غــرض سیاســی دولــت )یــا ســایر غرض هــای عقایی( 
بــه آن تعلــق بگیــرد و وجــود چنیــن غرض هایی نســبت 
ــود  ــود، خ ــد آن ش ــه خری ــت ب ــبب رغب ــه آن شــیء س ب
ــت در  ــاد مالی ــبب ایج ــا س ــت و تقاض ــن رغب ــود ای وج
ــت  ــی مالی ــاک اصل ــن م ــد.« بنابرای ــد ش ــیء خواه ش

صرفــاً وجــود هــر نــوع تقاضــا و شــکل گیری بــازار اســت و الزم نیســت اکثــر عقــا وجــود 
چنیــن نفعــی را در شــیء تاییــد کننــد.

 غــرر: در فقــه اســامی، بــه معاملــه ای کــه در آن نوعــی از خدعــه یــا خطــر وجــود داشــته 
باشــد، معاملــۀ غــرری گفتــه می شــود. در بررســی شــبهه غــرری بــودن معامــات حــوزه 
رمزارزهــا را بایــد بــه رابطــه مفهومی غــرر و ریســک توجه کــرد. درواقــع، اگر ریســک و عدم 
اطمینــان ناشــی از جهــل و ابهــام در ارکان قــرارداد )ماننــد ثمــن و مثمــن در قــرارداد بیــع( 
باشــد، مصــداق غــرر خواهــد بــود؛ امــا چنانچــه ریســک ناشــی از ابهــام و جهــل نســبت به 
آینــده دارایــی باشــد، مصــداق غــرر نیســت و ازاین حیــث معاملــه اشــکالی نخواهــد داشــت.
در رابطــه بــا رمزارزهــای جهــان روا نیــز زمانــی کــه فــرد بــه خریــد آن هــا اقــدام می کنــد، از 
مقــدار، ارزش دالری یــا ریالــی آن هــا، زمــان تحویــل، و غیــره اطاعــات کامــل دارد و فقط 
ــا نوســانات قیمتــی و ریســک مواجــه  ممکــن اســت اگــر رمزارزهــا را نگــه دارد در آینــده ب
شــود. در اینجــا ابهامــی در ارکان قــرارداد وجــود نــدارد و این ریســک منجــر به ایجــاد جهل 
و ابهــام در ارکان قــرارداد نمی شــود و ازایــن رو، چالــش غــرر در مــورد رمزارزهــای جهــان روا 

قابــل پذیــرش نیســت.

 نتیجه

ــه  ــخ گویی ب ــد در پاس ــه و ناکارآم ــدی خاک گرفت ــه قواع ــه را محــدود دانســتن ب ــان فق انب
نیازهــای روز، خطایــی راهبــردی اســت کــه محقــق و مقنــن را بــه انتــزاع از واقعیات ســوق 
ــره از کار  ــد گ ــه می توان ــی ک ــت از ابزارهای ــر اس ــر پ ــه معاص ــه دان فقی ــد داد. توش خواه
فروبســته ایــن نیازهــا بگشــاید و راه ســازگاری نظــام حقوقــی بــا پیشــامدهای نــو را همــوار 
ــد  ــور را خواه ــیت ام ــارای تمش ــه ی ــرد تفوق جویان ــا رویک ــی و ب ــه به تنهای ــه فقی ــازد. ن س
داشــت و نــه حقــوق دان بــا کوفتــن بــر طبــل تک صدایــی کــه هم جــواری و همپایــی ایــن 
دو اســت کــه می توانــد بــا تمســک بــه ضوابــط و قواعــد فقهــی از یــک ســو، و انطبــاق بــا 

اصــول بنیادیــن حقوقــی نیازهــای زمانــه را بازشــناخته و رخــت قانــون بــر تــن آن کنــد.
ــش خواهــد  ــه آخرین ــن چالش هاســت و ن ــه ای ــن نمون ــه اولی ــا ن ــور و توســعه رمزارزه ظه
ــرای  ــه را ب ــی، زمین ــط فقه ــد از ضواب ــی و زمانمن ــت عرف ــر قرائ ــد ب ــز و تاکی ــود. تمرک ب
ــاختار  ــاال در س ــفافیت ب ــاخت. ش ــد س ــا خواه ــت مهی ــی ازاین دس ــت از چالش های برون رف
و ماهیــت فنــی رمزارزهــا ازجملــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی کــه بــا ثبــت همیشــگی و 
تغییرناپذیــر تراکنش هــا بــر بســتر باک چیــن، امــکان ارزیابــی و صحت ســنجی را میســر 
ــا. از ســوی  ــت آن ه ــرش فقهــی مالی ــرای پذی ــاره ای باشــد ب ــد خــود ام می ســازد، می توان
دیگــر، مســئولیت قانونــی و حقوقــی مشــخص و تعریف شــده بانــک مرکــزی در خصــوص 
ایــن رمــزارز، ایــراد نبــود معتبِــر )اعتباردهنــده( را نیــز رفــع می کنــد. ازایــن رو، تفاوتــی میان 
CBDC بــا ریــال وجــود نخواهــد داشــت. فقــط در توســعه ایــن واحــد پولــی جدیــد از بســتر 

ــل پول شــویی،  ــی از قبی ــتفاده شــده اســت. ایرادات ــر کل توزیع شــده اس ــن و دفات باک چی
تامیــن مالــی تروریســم، فــرار مالیاتــی، تســلط بیگانــگان و قاعــده نفــی ســبیل و اخــال 
ــی  ــوارد جــزو اوصــاف ذات ــن م ــدارد؛ چراکــه ای ــی از اعــراب ن ــز محل در نظــام اســامی نی

ــا نیســت. رمزارزه
ــاد  ــر ابع ــتر ب ــراف بیش ــه اش ــد ب ــی، هرچن ــی و حقوق ــبهات فقه ــرح ش ــر روی، ط ــه ه ب
موضوعــی امــر و اســتحکام چهارچــوب حکمــی آن منجر می شــود، نبایــد فقیه و حقــوق دان 

ــو برحــذر داشــت. ــا مســائل ن را از مواجهــه ب
 آینده دق الباب کرده است. بهتر است به استقبالش برویم.

ــودن  ــرری ب ــبهه غ ــی ش در بررس
معامــات حــوزه رمزارزهــا را 
ــرر  ــی غ ــه مفهوم ــه رابط ــد ب بای
ــع،  ــرد. درواق ــه ک ــک توج و ریس
اگــر ریســک و عــدم اطمینــان 
ــام در ارکان  ــل و ابه ــی از جه ناش
ــن  ــن و مثم ــد ثم ــرارداد )مانن ق
در قــرارداد بیــع( باشــد، مصــداق 
ــه  ــا چنانچ ــود؛ ام ــد ب ــرر خواه غ
ــل  ــام و جه ــی از ابه ــک ناش ریس
یــی  ا ر نســبت بــه آینــده دا
ــت و  ــرر نیس ــداق غ ــد، مص باش
ازاین حیــث معاملــه اشــکالی 

نخواهــد داشــت.
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 آیا بالک چنی می تواند چند هزار 
تراکنش در ثانیه را مدیریت کند؟

 بررسی شبکه »الیتنینگ« و کاربرد آن در توسعه زیرساخت ارز دیجیتال بانک مرکزی

حمید شهسواری 
عضو  تیم توسعه  
زیست بوم ققنوس

یکــی از بزرگ تریــن موانــع فراگیری 
ارزهــای دیجیتــال مبتنــی بــر 
ی زنجیره بلــوک مســئله  فنــاور
مقیاس پذیــری اســت. شــبکه های 
ــه  ــی،  باتوجه ب ــی عموم زنجیره بلوک
ــه  ــادر ب ــی ق ــان، به تنهای ماهیت ش
مدیریــت تراکنش هــا در حجــم 
بــاال نیســتند؛ خصوصــًا زمانــی 
ــک  ــال بان ــوع ارز دیجیت ــه موض ک
مرکــزی، بــا تقاضــای بســیار بــاالی 
تراکنــش بــر ثانیــه، مطــرح باشــد؛ 
ــکاری  ــل راه ــن معض ــرای ای ــا ب ام
خلــق شــده اســت؛ الصــاق الیــه ای 
بیــرون از زنجیــره بــه زنجیــره اصلی 
ــن  ــن دو. ای ــاوب ای ــویه متن و تس

ــام دارد. ــگ« ن ــکار »الیتنین راه
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ــا  ــک مرکــزی )CBDC(، ی ــال بان ا رزهــای دیجیت
ــازی ای  ــای مج ــی، ارزه ــال مل ــای دیجیت ارزه
ــی  ــر مال ــاد ناظ ــک نه ــوی ی ــه از س ــتند ک هس
منتشــر  و کنتــرل می شــوند. ازایــن رو، ایــن ارزهــا 
کامــًا تحــت نظــارت دولــت )یــا نهــاد خصوصــی 
رگوالتــور مالی( هســتند. ارزهــای دیجیتــال بانک 
ــال،  ــای دیجیت ــب ارزه ــاف اغل ــزی، برخ مرک
کامــًا غیرمتمرکــز نیســتند؛ بلکــه نماینــده پــول 

ــال. ــورت دیجیت ــا به ص ــود؛ ام ــد ب ــات خواهن فی
 CBDC ــک ــه ی ــزی ک ــک مرک ــه، آن بان درنتیج
منتشــر می کنــد، هــم نهــاد ناظــر آن خواهــد بــود 
و هــم دارنــده حســاب مشــتریان آن. هــر واحــد ارز 
دیجیتــال بانــک مرکــزی، معــادل دیجیتالــی امنی 
برای یــک اســکناس اســت و معمــواًل از تکنولوژی 

ــد. ــتفاده می کن ــده )DLT( اس ــر کل توزیع ش دفت
ــی در  ــزی واکنش ــک مرک ــال بان ــای دیجیت ارزه
ــال  ــای دیجیت ــزون ارزه ــت روزاف ــر محبوبی براب
هســتند کــه در محــدوده نظــارت نهادهــای ناظــر 
قــرار نمی گیرنــد. درنتیجــه CBDCهــا ســعی 
ــه لحــاظ راحتــی و  ــد از ارزهــای دیجیتــال، ب کردن
ــا  امنیــت، پیشــی بگیرنــد و ویژگی هــای فــوق را ب
ــی  ــتم بانک ــد سیس ــی و کارآم ــای قدیم ویژگی ه
تلفیــق کننــد. در سیســتم متــداول بانکــی، گردش 

ــت. ــده اس ــول، مدیریت ش پ
ز مهم تریــن چالش هــای پیــش رو  یکــی ا
ــا،  ــترده از CDBCه ــتفاده گس ــه و اس ــرای عرض ب
ــن مســئله در  ــری آن اســت. ای مســئله مقیاس پذی
ــود  ــی موج ــبکه های باک چین ــی ش ــورد تمام م
هــم چالــش بزرگــی محســوب می شــود؛ 
به طوری کــه از اولیــن روزهــای پیدایــش 
ــائل  ــن مس ــی از مهم تری ــال، یک ــای دیجیت ارزه
ــوده  ــا ب ــری آنه ــث مقیاس پذی ــده، بح مطرح ش
ــن  ــان ای ــال همچن ــد از گذشــت 11 س اســت و بع
ــای  ــش روی ارزه ــش پی ــن چال مســئله بزرگ تری
 Lightning( ــگ ــبکه الیتنین ــت. ش ــال اس دیجیت
ــرای  ــکاری ب ــه، راه ــبکه صاعق ــا ش Network( ی

حــل ایــن مشــکل اســت؛ امــا پیــش از تشــریح آن 
ابتــدا بایــد کمــی بیشــتر بــا مفهــوم مقیاس پذیری 

ــویم. ــنا ش آش

مقیاس پذیری چیست؟

بــه بیــان ســاده، مقیاس پذیــری بــه معنــای 
حفــظ عملکــرد طبیعــی شــبکه بــا افزایــش تعــداد 
ــا اســت. بســیاری از  ــزان تراکنش ه ــران و می کارب
ــر ثانیــه ای  ارزهــای دیجیتــال موجــود تراکنــش ب
)TPS( مابیــن 7 تــا 1000 دارنــد. اگرچــه ایــن 
ــودن  ــم ب ــه ک ــه باتوجه ب ــال های اولی ــدار در س مق
تراکنش هــا کافــی بــود، بــا افزایــش تعــداد 
کاربــران، مقیاس ناپذیــری بــه یکــی از مشــکات 

 مطمئنًا شبکه های 
باک چینی با 

شرایط حال حاضر 
پاسخگوی نیازهای 
تجاری خرده فروشی 

به صورت گسترده 
نیستند و همین 

چالش باعث شد تا 
محققان و فعالین 
حوزه باک چین از 

همان ابتدا به دنبال 
راه حلی برای گذر 
از این مانع باشند. 
یکی از مهم ترین و 

عملی ترین راه حل های 
مطرح شده، شبکه 
الیتنینگ بوده است

ــان الزم  ــش زم ــه افزای ــد ک ــل ش ــی تبدی اساس
ــا را  ــش کارمزده ــا و افزای ــد تراکنش ه ــرای تأیی ب
ــوع  ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ــت. ب ــی داش در پ
ــه را  ــر ثانی ــش در ه ــداد 7 تراکن ــت تع ــی اس کاف
ــبکه های  ــای ش ــداد تراکنش ه ــن تع ــا میانگی ب
ــر  ــش در ه ــه 24.000 تراکن ــزی ک پرداخــت مرک
ثانیــه اســت، مقایســه کنیــد. مطمئنــاً شــبکه های 
باک چینــی بــا شــرایط حــال حاضــر پاســخگوی 
نیازهــای تجــاری خرده فروشــی به صــورت 
گســترده نیســتند و همیــن چالــش باعــث شــد تــا 
ــان  ــن از هم ــوزه باک چی ــن ح ــان و فعالی محقق
ابتــدا بــه دنبــال راه حلــی بــرای گــذر از ایــن 
ــن  ــن و عملی تری ــی از مهم تری ــند. یک ــع باش مان
راه حل هــای مطرح شــده، شــبکه الیتنینــگ 

ــت. ــوده اس ب

الیتنینگ به زبان ساده

هــکاری الیــه دوم ا  شــبکه الیتنینــگ، ر
حــل  ی  ا بــر  )Second  L ayer (
ســت  ا یــری  مقیاس پذ مشــکل 
 کــه بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند

Smart Contracts( بــه کاربــران امــکان  ( 
ــرون  ــخصی و ب ــی ش ــای پرداخت ــاخت کانال ه س
ــبکه های  ــر روی ش ــره ای )Off-Chain( را ب زنجی
باک چینــی می دهــد. ایــن شــبکه امــکان انجــام 
ــر را  ــه کمت ــا ســرعت بیشــتر و هزین تراکنش هــا ب

ــد. ــم می کن ــادی فراه ــت ع ــه حال ــبت ب نس
یکــی از مشــکات اصلــی باک چیــن ایــن 
اســت کــه تمامــی تراکنش هــا و اطاعــات 
مرتبــط بــا آن بایــد در بلوک هــا ثبــت شــود و 
ــان  ــخص و مدت زم ــدازه مش ــوک دارای ان ــر بل ه
ثبــت تقریبــًا مشــخص اســت؛ در نتیجــه در 
هنــگام شــلوغی شــبکه، زمــان تأییــد تراکنش هــا 
و کارمزدهــا افزایــش می یابــد )ممکــن اســت 
ــد  ــای نگیرن ــوک ج ــک بل ــا در ی ــه تراکنش ه هم
ــول شــود(؛  ــدی موک ــوک بع ــه بل ــا ب ــت آن ه و ثب
امــا در شــبکه الیتنینــگ بــه دلیــل انتقــال انجــام 
ــگام  ــی، هن ــره اصل ــه خــارج از زنجی تراکنش هــا ب
ــه  ــازی ب ــرد، نی ــط دو ف ــا توس ــام تراکنش ه انج
ــت  ــن نیس ــا در باک چی ــی تراکنش ه ــت تمام ثب
و تنهــا و درنهایــت یــک تراکنــش کلــی در شــبکه 

اصلــی ثبــت می شــود.
شــبکه الیتنینــگ الیــه ای دیگــر بــه باک چیــن 
ــای  ــاد کانال ه ــکان ایج ــه ام ــد ک ــه می کن اضاف
پرداختــی دونفــره )P2P(  را بــه کاربــران می دهــد. 
ــاز  ــا نی ــه آن ه ــه ب ــی ک ــا زمان ــا ت ــن کانال ه ای
باشــد، می تواننــد وجــود داشــته باشــند و بــه 
ــده اند،  ــاد ش ــرد ایج ــن دو ف ــه بی ــل ک ــن دلی ای
ــی را  ــال پرداخت ــرد کان ــن دو ف ــه ای ــی ک ــا زمان ت
نبندنــد، تراکنش هــا به صــورت عمومــی در 
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ــام  ــن انج ــود؛ بنابرای ــر نمی ش ــن منتش باک چی
تراکنش هــا توســط شــبکه الیتنینــگ تقریبــاً آنــی 
ــد. در  ــاق می افت ــه ممکــن اتف ــن هزین ــا کمتری و ب
ــای  ــام تراکنش ه ــرای انج ــر ب ــن روش دو کارب ای
خــود به صــرف وقــت بــرای تأییــد بلــوک توســط 
ــد و  ــازی ندارن ــا نی ــزد آن ه ــتخراج گران و کارم اس
در نتیجــه هزینــه انتقــال پــول آن هــا نیــز تــا حــد 
ــز  ــد. در شــبکه ققنــوس نی ــادی کاهــش می یاب زی

ــت. ــده اس ــه ش ــگ تعبی ــره الیتنین برون زنجی

نحوه کار شبکه الیتنینگ ققنوس

ــارغ از  ــد ف ــارا می خواهن ــی و س ــد عل ــرض کنی ف
تراکنش هــای درون شــبکه پرداخت هایــی بــه 
یکدیگــر داشــته باشــند. علــی یــک کانــال پرداخت 

ــد. ــاد می کن ــارا ایج ــا س ب

ایجاد کانال
ــه از  ــهم اولی ــان و س ــر روی زم ــن ب ــدا طرفی در ابت
حجــم کانــال توافــق می کننــد. فــرض کنیــم 
می خواهیــم کانالــی بــرای ده روز ســاخته شــود 
و ســهم ســارا 1000 ریــال و ســهم علــی ۵00 
ریــال از حجــم کانــال باشــد. بــا اســتفاده از مفاهیــم 
ــمند  ــرارداد هوش ــی و ق ــد امضای ــاب های چن حس

ــدام از  ــهم هرک ــه س ــد ک ــق می کنن ــرف تواف دو ط
موجــودی کانــال چقــدر باشــد و هــر یــک از طرفین 
ــرای  ــان مــورد توافــق ب ــا ده روز )مدت زم ــر ت حداکث
ــال  ــود از کان ــهم خ ــد س ــی بتوانن ــال( آت ــام کان اتم
ــورد  ــن در م ــه طرفی ــد از اینک ــد. بع ــت کنن را برداش
ســهم خــود از کانــال و زمان اتمــام کانــال بــه توافق 
ــت  ــا در حقیق ــا )توافق نامه ه ــیدند و توافقنامه ه رس
تراکنش هایــی بــر روی حســاب های میانــی 
ــال امضــا شــده و  ــن کان هســتند کــه توســط طرفی
ــد، حســاب های  ــدل ش ــده  اســت( ردوب ــدل ش ردوب
ــاب  ــود و حس ــاخته می ش ــی س ــی میان ــد امضای چن
مشــترک توســط علــی و ســارا شــارژ می شــود. حال 
ببینیــم در حســاب های میانــی چــه اتفاقــی می افتد.

شرح حساب های  میانی
- GCommon  حســاب واســطی کــه نقــش 
نگهــداری موجــودی کانــال و تبــادالت مالــی بعدی 

ــت. ــد داش را خواه
- GCSara حســاب واســط ســارا کــه نقــش 
ــان  ــان زم ــا پای ــال ت ــارا از کان ــهم س ــداری س نگه

کانــال را خواهــد داشــت.
- GCAli حســاب واســط علی کــه نقــش نگهداری 
ســهم علــی از کانال تــا پایــان زمــان کانــال را خواهد 

داشــت. 

در شبکه الیتنینگ 
به دلیل انتقال 

انجام تراکنش ها 
به خارج از زنجیره 

اصلی، هنگام انجام 
تراکنش ها توسط دو 

فرد، نیازی به ثبت 
تمامی تراکنش ها در 
باک چین نیست و 
تنها و درنهایت یک 

تراکنش کلی در شبکه 
اصلی ثبت می شود

Main Blockchain

Multi-Sig Wallet

فردفروشگاه
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شبکه الیتنینگ و 
قراردادهای هوشمند، 
استفاده از باک چین 
و دفتر کل توزیع شده 

را در سطح وسیع 
امکان پذیر می کنند 

و صنعت بانکداری را 
به بهره مندی از مزایا و 
فواید باک چین، یک 

قدم نزدیک تر

تراکنــش شــماره 
ــق: ــورد تواف ــک م ی

ــودی  ــال از موج ــزار ری • ه
کانــال بــه حســاب واســط 

ــز شــود. ســارا واری
ــال از موجودی  • پانصــد ری
کانــال بــه حســاب واســط 

علــی واریــز شــود.

ــماره دو  ــش ش تراکن
ــق: ــورد تواف م

پس از اتمام زمان کانال:
• موجودی حســاب واســط 
ــارا  ــاب س ــه حس ــارا ب س

ــود. ــز ش واری
• موجودی حســاب واســط 
ــی  ــاب عل ــه حس ــی ب عل

ــود.  ــز ش واری
ــط  ــا توس ــن تراکنش ه ای
ــده  ــا ش ــرد امض ــر دو ف ه
و هــر یــک از طرفیــن 
بــدون نیــاز بــه طــرف 
ــکان اجــرا کردن  دیگــر ام
ــبکه  ــن تراکنش روی ش ای
ــت. ــوس را خواهد داش ققن

تبادالت مالی
ــه  فــرض کنیــم علــی می خواهــد ۵0 ریــال پــول ب
ســارا بدهد. یــک توافــق جدیــد توســط دو تراکنش 

بــه شــرح زیــر ایجــاد می کنــد:
تراکنش اول:

10۵0 ریــال از موجــودی کانــال بــه حســاب واســط 
ســارا واریــز شــود.

ــه حســاب واســط  ــال ب ــال از موجــودی کان 4۵0 ری
ــز شــود. ــی واری عل

تراکنش دوم:
ــای  ــه تراکنش ه ــال ک ــن کان ــک از طرفی ــر ی ه
مــورد توافــق قبلــی را روی شــبکه بــه اجــرا بگــذارد 
طــرف دیگــر کانــال حــق دارد بنــد مجــازات* را به 

ــرا بگــذارد. اج
*بنــد مجــازات: بنــد مجــازات در حقیقــت یــک 
ــر  ــد ه ــان می کن ــه بی ــت ک ــمند اس ــرارداد هوش ق
ــی از  ــات قبل ــود توافق ــث می ش ــد باع ــق جدی تواف
ــی را  ــار خــارج شــود و هــر کــس توافقــات قبل اعتب
روی شــبکه ققنــوس اجــرا کنــد بــه طــرف مقابــل 
امــکان ایــن را خواهــد داد تــا تمــام موجــودی کانال 

ــد. ــه نفــع خــودش مصــادره کن را ب
ــی  ــق مال ــادل و تواف ــر تب ــب در ه ــن ترتی ــه همی ب
ــال مشــخص شــده  ــد ســهم هــر کــس از کان جدی
ــن  ــای طرفی ــه امض ــد ب ــش جدی ــک تراکن و در ی
ــکان  ــی ام ــای قبل ــرای تراکنش ه ــد و اج می رس

ــازات را  ــد مج ــرای بن اج
ــرای طــرف دیگــر کانال  ب

میســر می کنــد.

 اتمام کانال:
هــر یــک از طرفیــن در 
ــد  ــه بخواه ــی ک ــر زمان ه
ــد،  ــان ده ــال پای ــه کان ب
ــورد  ــش م ــن تراکن آخری
ا روی  فــق خــود ر توا
ــد  ــرا خواه ــه اج ــال ب کان
ــش  ــن تراکن ــت. ای گذاش
باعــث می شــود ســهم 
هــر کــس وارد حســاب 
واســط آن فــرد بشــود. 
درصورتی کــه طــرف 
دیگــر کانــال اجــازه پایــان 
کانــال را بدهــد. پــول 
از حســاب های واســط 
وارد حســاب شــخصی 
طرفیــن می شــود و کانــال 
ــر  ــد و در غی ــان می یاب پای
ایــن صــورت در زمــان 
پایــان کانــال )زمــان مورد 
توافــق اولیــه( امــکان 
برداشــت از حســاب واسط 
بــه حســاب شــخصی 

ــود. ــد ب ــر خواه میس

سخن پایانی 

باتوجه بــه گســترش روزافــزون رمزارزهــا و 
ــداری  ــذار از بانک ــع از آن، گ ــوم جوام ــتقبال عم اس
ســنتی و تکنولوژی هــای قدیمــی بــه فناوری هــای 
ــود.  ــی می ش ــی تلق ــرم و حیات ــازی مب ــد، نی جدی
فنــاوری باک چیــن و دفتــر کل توزیع شــده از 
جملــه فناوری هــا و نوآوری هایــی اســت کــه 
ــع  ــداری و به تب ــت بانک ــی، صنع ــال های آت در س
ــاس  ــی را در مقی ــته و خرده فروش ــع وابس آن صنای
جهانــی دگرگــون خواهــد کــرد. بــدون شــک 
در ایــن دوران گــذار، چالش هــای بســیاری 
بــرای وفق پذیــری و اســتفاده از فرصت هــای 
ــی  ــت. یک ــت اس ــن صنع ــش روی ای ــد، پی جدی
از چالش هــای فنــی در شــبکه های مالــی و 
ــی،  ــی و جهان ــطح مل ــوص در س ــترده، به خص گس
مقیاس پذیــری و امــکان گســترش آســان 
تکنولــوژی اســت. شــبکه الیتنینــگ و قراردادهای 
هوشــمند، اســتفاده از باک چیــن و دفتــر کل 
توزیع شــده را در ســطح وســیع امکان پذیــر 
ــدی از  ــه بهره من ــد و صنعــت بانکــداری را ب می کنن
ــر. ــدم نزدیک ت ــک ق ــن، ی ــد باک چی ــا و فوای مزای

10PMN

1PMN

3PMN

12PMN 8PMN

6PMN

10PMN
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ــه  ــوند ک ــوب می ش ــر محس ــر حاض ــد در عص ــی جدی ــا پدیده های ــا و توکن ه رمزارزه
ــتند.  ــورها هس ــادی کش ــی و اقتص ــای پول ــر نظام ه ــذاری ب ــال اثرگ ــج در ح به تدری
ایــن پدیده هــا کــه در چارچــوب فنــاوری زنجیره بلــوک و دفاتــر کل توزیع شــده 
ــازی  ــت ساده س ــی جه ــترهای نوین ــا بس ــد ت ــاش می کنن ــد، ت ــدا کرده ان ــعه پی توس
ــد. ــم کنن ــادالت فراه ــت مب ــرعت و امنی ــش س ــا و افزای ــش هزینه ه ــادالت، کاه مب

همــگام بــا تحــوالت جهانــی، در نظــام پولــی و مالــی کشــور نیــز اســتفاده از 
ــه  ــی مواج ــد قابل توجه ــا رش ــر ب ــال های اخی ــن در س ــد بیت کوی ــی مانن رمزارزهای
ــذاری  ــیر قانون گ ــی را در مس ــت گذاران تاش های ــاس، سیاس ــت. براین اس ــده اس ش
ــرات  ــش مخاط ــا و کاه ــن ابزاره ــب از ای ــتفاده مناس ــت اس ــذاری جه و مقررات گ

احتمالــی آغــاز کرده انــد. گام اول در مقررات گــذاری موضوع شناســی اســت.

یــف، ماهیــت و گونه شناســی  تعر
انــواع رمزارزهــا

هرچنــد تعاریــف گوناگونــی دررابطه بــا رمزارزهــا 
ــه  ــر اســاس ســند پیش نویــس ارائ ــا ب ذکــر شــده، ام
ــال 1۳97،  ــزی ج.ا.ا در س ــک مرک ــط بان ــده توس ش
ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــی مال ــوع دارای ــک ن ــزارز ی رم
ــام  ــه ن ــفاف ب ــز و ش ــال، غیرمتمرک ــتری دیجیت بس
ــی در  ــن دارای ــد و ای ــت می یاب ــوک موجودی زنجیره بل
ــرد. ــه خــود بگی ــی ب ــد کارکــرد پول شــرایطی می توان

ریال رشعی است، پس ارز دیجیتال 
بانک مرکزی هم رشعی است

 حسین میثمی
 صاحب نظر

 پولی و بانکی

ــد  ــا می توانن ــا و توکن ه ــی رمزارزه ــری، زمان ــده دیگ ــر پدی ــد ه  همانن
ــرار  ــتفاده ق ــترده مورداس ــورت گس ــور به ص ــی کش ــی و مال ــام پول در نظ
گیرنــد کــه ابعــاد و جوانــب مختلــف آن هــا از زوایــای اقتصــادی، مالــی، 
ــه  ــرار گذاشــته شــود. باتوجه ب ــه بحــث ق فرهنگــی و فقهــی/ حقوقــی ب
محدودیت هــای موجــود، در ایــن گــزارش به صــورت مختصــر بــه 
ــد  ــا تأکی ــا ب ــی( رمزارزه ــی )حکم شناس ــل فقه ــی و تحلی موضوع شناس

ــود. ــه می ش ــزی« )CBCC( پرداخت ــک مرک ــزارز بان ــر »رم ب
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ن پرداخت
توک

توکن بهادار

توکن کاربردی

در زمینــه ماهیــت رمزارزهــا بایــد توجــه داشــت 
ــوز  ــده، هن ــن پدی ــودن ای ــد ب ــل جدی ــه دلی ــه ب ک
ــا  ــدارد؛ ام ــود ن ــر وج ــت آن اتفاق نظ ــا ماهی دررابطه ب
ــًا ســه رویکــرد توســط کشــورهایی  ــی، غالب به طورکل
کــه بــه ایــن حــوزه ورود کرده انــد دررابطه بــا 
ــکلی  ــی آن را ش ــود دارد. برخ ــا وج ــت رمزارزه ماهی
ــی و  ــزار پرداخــت(، برخــی نوعــی از دارای ــول )اب از پ
ــن  ــد. در ای ــت آن را کاال می دانن ــر ماهی ــی دیگ برخ
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــتند ک ــم هس ــورهایی ه ــان کش می
ین خصــوص  ا ر نظــر رســمی د ر ظها نــه ا هیچ گو

ــد. ــرده ان نک
بطه بــا  ا ر ر ئلی کــه د یــن مســا ز مهم تر یکــی ا
رمزارزهــا مطــرح می شــود، گونه شناســی انــواع 
بطــه تقســیم بندی های  ا ین ر ا ر ســت. د ن هــا ا آ
گوناگونــی توســط برخــی نهادهــای بین المللــی 
ح  ( مطــر لمللــی یه بین ا نــک تســو ننــد با ما (
شــده کــه عمدتــًا یــا مبتنــی بــر تقســیم بندی 
جغرافیایــی اســت یــا تقســیم بندی بــر اســاس 
ــن  ــدی بی ــا جمع بن ــوان ب ــال می ت ــرد. بااین ح کارب
رویکردهــای مختلــف، انــواع رمزارزهــا را بــر اســاس 

شــکل زیــر طبقه بنــدی کــرد. 
در شــکل، منظــور از توکــن پرداخــت، نوعــی خــاص 
ــت  ــی دارد و جه ــردی پول ــه کارک ــت ک ــن اس از توک

پرداخــت یــا ذخیــره ارزش مورداســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن نــوع توکــن باتوجه بــه 
ــد  ــوع می٬شــود کــه عبارت ان ــر کل توزیع شــده، شــامل دو ن ــه دفت ــوع دسترســی ب ن
ــر  از: توکــن پرداخــت بــر بســتر »دفتــر کل توزیــع شــده عــام« و توکــن پرداخــت ب

ــع شــده خــاص«.  ــر کل توزی بســتر »دفت
ــی  ــوز دسترس ــام، مج ــده ع ــع ش ــر کل توزی ــتر دفت ــت در بس ــای پرداخ در توکن ه
ــراد خاصــی نیســت. براین اســاس، تمامــی  ــه اف ــوده و محــدود ب ــار عمــوم ب در اختی
ــا در  ــد؛ ام ــرار می گیرن ــروه ق ــن گ ــن در ای ــد بیت کوی ــان روا مانن ــای جه رمزارزه
ــی  ــوز دسترس ــاص، مج ــده خ ــع ش ــر کل توزی ــتر دفت ــر بس ــت ب ــای پرداخ توکن ه
ــزارز  ــخص رم ــور مش ــه ط ــود. ب ــه می ش ــی ارائ ــی و غیرعموم ــورت اختصاص به ص

ــای داد.  ــروه ج ــن گ ــوان در ای ــزی را می ت ــک مرک بان
در واقــع می تــوان رمــزارز بانــک مرکــزی را شــکل الکترونیــک همــان پولــی در نظر 
گرفــت کــه توســط بانــک مرکــزی خلــق و صــادر می شــود و قابلیــت آن را دارد کــه 
ــرد،  ــک بســتر توزیع شــده و به صــورت فردبه ف ــگاری، در ی ــر اصــول رمزن ــق ب منطب
ــه  ــزارز ب ــوع رم ــن ن ــود. ای ــادل ش ــت، تب ــط پرداخ ــاد واس ــچ نه ــت هی ــدون دخال ب
ــوع  ــن ن ــه ای از ای ــود. نمون ــال( صــادر می ش ــًا ری ــی کشــور )مث ــول مل ــتوانه پ پش
رمــزارز، »َکدکویــن کاناداســت« کــه تناظــر یک به یــک بــا دالر کانــادا دارد و 
ــای  ــدادی از بانک ه ــادا و تع ــزی کان ــک مرک ــاص آن، بان ــی خ ــبکه دسترس در ش
ــتفاده  ــی اس ــویه بین بانک ــرای تس ــن ب ــد. کدکوی ــور دارن ــور حض ــن کش ــاری ای تج

ــد. ــل می کن ــی عم ــص آن ــویه ناخال ــامانه تس ــا س ــوازی ب ــود و م می ش
ــر  ــو دفت ــک س ــه از ی ــت ک ــن اس ــی توک ــادار، نوع ــن به ــور از توک ــکل، منظ در ش
ــر،  ــوی دیگ ــت و از س ــاص اس ــراد خ ــی اف ــه دسترس ــدود ب ــده آن مح کل توزیع ش
ــی( منتشــر  ــا واقع ــا غیرمشــهود، مجــازی ی ــی )مشــهود ی ــه پشــتوانه دارای ــًا ب حتم
ــات  ــوالت و خدم ــوان محص ــه می ت ــر اینک ــاوه ب ــا ع ــن توکن ه ــا ای ــود. ب می ش

طبقه بندی انواع رمزارزها و توکن ها
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ــز  ــرمایه گذاری نی ــازده س ــا از ب ــداری آن ه ــا نگه ــوان ب ــرد، می ت ــداری ک را خری
ــط  ــه توس ــت ک ــان اس ــن پیم ــن، توک ــوع توک ــن ن ــه ای از ای ــد. نمون ــوردار ش برخ
ــن  ــه در ای ــواردی ک ــر م ــت. از دیگ ــده اس ــه ش ــران ارائ ــوس در ای ــیوم ققن کنسرس
ــتقه و  ــی، اوراق مش ــهام، اوراق بده ــن س ــرد توک ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــش می ت بخ

ــت. ــره اس غی
ــوع خاصــی از توکــن اســت کــه  ــردی، ن در نهایــت در شــکل، منظــور از توکــن کارب
در اختیــار داشــتن آن بــه معنــای داشــتن مجــوز بــرای دسترســی بــه ســرویس های 
شــبکه اســت. به عبارت دیگــر، ایــن نــوع از توکن هــا بــه دارندگانشــان اجــازه 
دسترســی بــه یــک محصــول یــا ســرویس خــاص را می دهنــد. از نمونه هــای 
ایــن توکــن می تــوان بــه توکن هــای احــراز هویــت مشــتری اشــاره کــرد. 
ــه  ــد ک ــه می ده ــی را ارائ ــودرو توکن ــد خ ــک برن ــد ی ــرض کنی ــال، ف به عنوان مث
دارنــده آن اجــازه یــک ســاعت رانندگــی بــا جدیدتریــن محصــول تولیدشــده را پیــدا 

 . می کنــد

تحلیل رمزارزها از منظر ضوابط شریعت 
 

بعــد از شــناخت موضــوع، نوبــت بــه اســتخراج احــکام رمزارزهــا می رســد. 
ــه  ــامی ب ــریعت اس ــرد ش ــی رویک ــورت کل ــد به ص ــر می رس ــه نظ ــه ب دراین رابط
ــا  ــه ب ــت، بلک ــده نیس ــا محدودکنن ــد نه تنه ــوالت جدی ــا، و محص ــا، ابزاره نهاده
پذیــرش اصولــی ماننــد اصــل صحــت و لــزوم قراردادهــا، بســتر الزم بــرای اســتفاده 

ــت. ــم اس ــا فراه از آن ه
ــط  ــوب ضواب ــده در چارچ ــول ذکرش ــه اص ــود ک ــه ش ــت توج ــال، الزم اس بااین ح
ــا  ــط فقهــی دررابطه ب ــل بررســی ضواب ــن دلی ــه همی ــد و ب ــدا می کن ــا پی شــریعت معن
ــت  ــت، ممنوعی ــد از: مالی ــط عبارت ان ــن ضواب ــت. ای ــت اس ــا دارای اهمی رمزارزه
ــال  ــت اکل م ــرر و ممنوعی ــت ض ــار، ممنوعی ــت قم ــا، ممنوعی ــت رب ــرر، ممنوعی غ

ــل. ــه باط ب
جهــت انطبــاق ماهیــت رمزارزهــا بــا ضوابــط فقهــی، الزم اســت بــر اســاس 
موضوع شناســی انجام شــده بیــن چهــار گــروه یعنــی رمزارزهــای جهــان روا )توکــن 
پرداخــت بــا دفتــر کل توزیــع شــده عــام(، رمــزارز بانــک مرکــزی )توکــن پرداخــت 
ــک  ــردی تفکی ــای کارب ــادار و توکن ه ــای به ــاص(، توکن ه ــع خ ــر کل توزی ــا دفت ب

ــد.  ــل ش قائ
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــن( الزم ب ــد بیت کوی ــان روا )مانن ــای جه ــا رمزارزه دررابطه ب
ــًا  ــتند و اساس ــخص نیس ــی مش ــده قانون ــئول و اعتباردهن ــا دارای مس ــن توکن ه ای
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــترده از آن ه ــتفاده گس ــل اس ــا، دلی ــودن آن ه ــز ب غیرمتمرک
ــه  ــبهه مواج ــا ش ــی ب ــاظ فقه ــه لح ــا ب ــت آن ه ــت، مالی ــن ماهی ــل همی ــه دلی ب
ــس  ــدارد و هیچ ک ــی ن ــده قانون ــان روا اعتباردهن ــای جه ــع، رمزارزه ــت. در واق اس

ــه  ــا را ب ــا آن ه ــی دررابطه ب ــئولیت پذیری حقوق مس
عهــده نمی گیــرد. بــه عبــارت دقیق تــر، هیــچ 
داور یــا ناظــری مرکــزی دررابطه بــا رمزارزهــای 
جهــان روا وجــود نــدارد و ایــن ســبب می شــود 
بطه بــا آن هــا وجــود  پاســخگویی قانونــی دررا
نداشــته باشــد. براین اســاس، اجــرای احــکام 
رزهــای  ز طریــق مســدودی حســاب در رمزا ا
جهــان روا امکان پذیــر نیســت. به عنوان مثــال، 
ــام  ــع انج ــد بی ــاس عق ــر اس ــه ب ــه ای ک ــر معامل اگ
شــده و ثمــن معاملــه از رمزارزهــای جهــان روا بــوده 
ــه  ــه ب ــود ک ــف ش ــداً کش ــه بع ــد، درصورتی ک باش
ــکان  ــت، ام ــوده اس ــل ب ــع باط ــد بی ــل عق ــر دلی ه
مســدودکردن حســاب فراهــم نیســت. همچنیــن 
هــر مشــکل احتمالــی کــه در آینــده در ســاختار فنــی 
ــا پاســخگویی  رمزارزهــای جهــان روا ایجــاد شــود، ب
ــن  ــود. همی ــچ نهــادی همــراه نخواهــد ب ــی هی قانون
مســائل ســبب ایجــاد شــبهه فقهــی دررابطه بــا 
مالیــت رمزارزهــای جهــان روا و وجــود غــرر در 

آن هــا می شــود. 
ــی  ــط فقه ــایر ضواب ــد س ــر می رس ــه نظ ــال ب بااین ح
ــرح  ــدان مط ــان روا چن ــای جه ــا رمزارزه دررابطه ب
نباشــد. بــه طــور خــاص، ربــا در ذات ایــن رمزارزهــا 
راه نــدارد و می تــوان از رمزارزهــای جهــان روا 
ــرد.  ــتفاده ک ــی اس ــر قرض ــی غی ــب معامات در قال
ــا آن هــا  ــی دررابطه ب ــه طــور ذات ــز ب مســئله قمــار نی
ــرط بندی  ــق ش ــًا منط ــرا اساس ــت؛ زی ــرح نیس مط
در رمزارزهــای جهــان روا قابلِ تصــور نیســت و 
ــان طــرف دیگــر  ــادل زی ــًا مع ــرد الزام ــک ف ســود ی

محســوب نمی شــود.
ــه در ســطح  ــودن رمزارزهــای جهــان روا ن ضــرری ب
فــردی نــه در ســطح اجتمــاع، امــری قطعــی 
ــراد  ــر اف ــردی اگ ــطح ف ــود. در س ــوب نمی ش محس
ــای  ــروش رمزارزه ــه خریدوف ــب ب ــاع مناس ــا اط ب
جهــان روا اقــدام کننــد و از ایــن محــل ضــرری 
متوجــه آن هــا شــود، از نــوع پذیــرش ریســک و 
انجــام معامــات پرمخاطــره محســوب می شــود 
کــه در ذیــل قاعــده فقهــی »اقــدام« مطــرح 
ــت.  ــرری دانس ــی ض ــوان آن را فعل ــود و نمی ت می ش
همان طــور کــه افــراد در بازارهــای ســرمایه و 
بدهــی می تواننــد بــه خریــد دارایی هــای مالــی 
ــوان  ــل را نمی ت ــن فع ــد و ای ــدام کنن ــک اق پرریس

ــرد. ــوب ک ــرری محس ــًا ض الزام
در ســطح جامعــه و حاکمیــت نیــز دلیلــی وجــود 
ــرری  ــًا ض ــا را الزام ــات رمزارزه ــه معام ــدارد ک ن
محســوب کــرد؛ همان طــور کــه در بســیاری از 
کشــورها رمزارزهــا به عنــوان ابــزار پرداخــت، 
ــخصی  ــی مش ــگاه قانون ــا کاال جای ــی ی ــی مال دارای
پیــدا کرده انــد و توســعه آن هــا نه تنهــا ضــرری 
بــرای کل اقتصــاد و حاکمیــت ایجــاد نکــرده و 
لعکــس بــا کاهــش هزینه هــای مبادالتــی و  با
افزایــش ســرعت مبــادالت، زمینــه افزایــش کارایــی 

بــه طــور خــاص، ربــا در ذات ایــن رمزارزهــا راه نــدارد و 
می تــوان از رمزارزهــای جهــان روا در قالــب معاماتــی 
ــه  ــز ب ــار نی ــئله قم ــرد. مس ــتفاده ک ــی اس ــر قرض غی
ــرا  ــت؛ زی ــرح نیس ــا مط ــا آن ه ــی دررابطه ب ــور ذات ط
ــان روا  ــای جه ــرط بندی در رمزارزه ــق ش ــًا منط اساس

قابلِ تصــور نیســت
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در بازارهــای مالــی را فراهــم کــرده اســت.
دررابطه بــا بحــث قاعــده اکل مــال بــه باطــل، 
صرف نظــر از دو بحــث مالیــت و غــرر، می تــوان 
ــه  ــال ب ــرای وجــود اکل م ــی ب ــود کــه دلیل مدعــی ب
باطــل در معامــات رمزارزهــا وجــود نــدارد؛ امــا اگــر 
ــا  ــرر دررابطه ب ــت و غ ــبهات مالی ــه ش ــود ک ــت ش ثاب
رمزارزهــا به صــورت جــدی قابلِ طــرح اســت، 
ــز  ــل نی ــه باط ــال ب ــبهه اکل م ــع آن ش ــگاه به تب آن

ــد. ــد ش ــرح خواه مط
ــل  ــن در تحلی ــر اســت، برخــی از محققی ــه ذک الزم ب
فقهــی رمزارزهــا بــه مــواردی همچــون پول شــویی، 
تأمیــن مالــی تروریســم، فــرار مالیاتــی، تســلط 
ــام  ــال در نظ ــبیل، اخ ــی س ــده نف ــگان و قاع بیگان
ــد  ــره اشــاره کرده ان ــودن و غی ــه ب اســامی، ناعادالن
رد مبنــای  یــن مــوا کــه بــه نظــر می رســد ا
ــای  ــی از خط ــتر ناش ــته و بیش ــی نداش ــی دقیق فقه
موضوع شناســی اســت؛ چــرا کــه ایــن مــوارد 
جــزء ذات رمزارزهــا محســوب نمی شــود و تبعــی 
ــه بســیاری  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی اســت. شــاید ب
ــن  ــا درنظرگرفت ــا ب ــد ت ــاش کرده ان ــورها ت از کش
ــو از  ــب، ازیک س ــی مناس ــی و نظارت ــر مقررات تدابی
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــتفاده کنن ــا اس ــع رمزارزه مناف

مخاطــرات ذکرشــده را مدیریــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن، شــبهات مذکــور عینــاً می توانــد 
ــبکه های  ــد ش ــد مانن ــای جدی ــایر پدیده ه ــا س دررابطه ب
اجتماعــی و اینترنــت و حتــی اســاس توســعه بــازار بدهی 
ــن  ــه در ای ــور ک ــود و همان ط ــرح ش ــول مط ــازار پ و ب
ــه  ــم ب ــی حک ــره و نگران ــود مخاط ــل وج ــه دلی ــوارد ب م
عــدم جــواز شــرعی داده نمی شــود، دررابطه بــا رمزارزهــا 
نیــز نمی تــوان بــر اســاس ایــن مــوارد حکــم بــه خــاف 
شــرع بودن آن هــا داد. البتــه الزم اســت با شــناخت دقیق 
ــب  ــتفاده مناس ــا اس ــور )ب ــرات مذک ــک ها و مخاط ریس
ــری در  ــا تدابی ــرای آن ه ــورها( ب ــایر کش ــارب س از تج
ــاد  ــبب ایج ــا س ــازار رمزارزه ــعه ب ــا توس ــت ت ــر گرف نظ

ــود. ــده نش ــای ذکرش چالش ه
ــت و  ــبهه مالی ــاً دو ش ــد صرف ــر می رس ــه نظ ــن ب بنابرای
ــرح  ــت ط ــان روا قابلی ــای جه ــا رمزارزه ــرر دررابطه ب غ
داشــته باشــد؛ امــا ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح می شــود 
ــزارز  ــا رم ــبهه دررابطه ب ــن دو ش ــا ای ــه آی ــت ک آن اس
ــت؟  ــور اس ــم قابل تص ــا ه ــزی و توکن ه ــک مرک بان

ــرح  ــور مط ــوان این ط ــؤال می ت ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
نمــود کــه بانــک مرکــزی مســئولیت قانونــی و حقوقــی 
مشــخص و تعریف شــده دررابطه بــا رمــزارز بانــک 
مرکــزی برعهــده دارد و بــه بیــان فقهــی، بانــک مرکزی 
ــر )اعتباردهنــده( ایــن رمزارزهاســت. براین اســاس،  معتبِ
ایــن رمــزارز درواقــع یــک نــوع ریــال جدیــد و رمزنگاری 
شــده اســت و لــذا ماهیــت آن بــا ماهیــت ریــال تفاوتــی 
نــدارد؛ فقــط در توســعه ایــن واحــد پولــی جدیــد از بســتر 
باک چیــن و دفاتــر کل توزیع شــده اســتفاده شــده 
ــا شــبهه  ــال ب ــذا همان طــور کــه اســتفاده از ری اســت؛ ل
شــرعی مواجه نیســت، اســتفاده از رمــزارز بانــک مرکزی 

بــه بیــان فقهــی، بانــک مرکــزی معتِبــر )اعتباردهنده( 
ایــن رمزارزهاســت. براین اســاس، ایــن رمــزارز درواقع 
یــک نــوع ریــال جدیــد و رمزنــگاری شــده اســت و لذا 
ماهیــت آن بــا ماهیــت ریــال تفاوتــی نــدارد؛ فقط در 
توســعه ایــن واحــد پولــی جدیــد از بســتر باک چیــن 

و دفاتــر کل توزیع شــده اســتفاده شــده اســت

ــه ممکــن اســت در عمــل از  ــا شــبهه شــرعی مواجــه نیســت. البت ــی ب ــز به صــورت ذات نی
رمــزارز بانــک مرکــزی جهــت معامــات ربــوی یــا غــرری اســتفاده شــود کــه ایــن بحثــی 
ثانویــه اســت و ارتباطــی بــا ماهیــت رمــزارز نــدارد؛ همان طــور کــه ممکن اســت از ریــال در 

ــات دارای شــبهه اســتفاده شــود. معام
ــا توکن هــای بهــادار و کاربــردی نیــز مطــرح می شــود.  مشــابه همیــن بحــث دررابطه ب
ــک،  ــد بان ــا چن ــک ی ــگاری شــده ی ــع محصــوالت رمزن ــن توکن هــا درواق چــرا کــه ای
ــا دارایی هــای  ــده آن دارای حقوقــی دررابطه ب ــی اســت کــه دارن ــا غیرمال ــی ی نهــاد مال
ــت  ــا ماهی ــا ب ــت آن ه ــاس، ماهی ــت. براین اس ــاص اس ــای خ ــا اولویت ه ــخص ی مش
ســایر دارایی هــای مالــی شــباهت پیــدا می کنــد. مثــًا شــخصی کــه توکــن ســهام یــا 
توکــن اوراق بهــادار )صکــوک( را خریــداری می کنــد، بــه لحــاظ حقوقــی ماننــد کســی 
اســت کــه ســهام عــادی را خریــداری کــرده اســت. در اینجــا هــم تمــام توکن هــا دارای 
ــبهه  ــی ش ــورت ذات ــذا به ص ــتند و ل ــخص هس ــی مش ــده قانون ــا اعتباردهن ــئول ی مس

ــود. ــرح نمی ش ــا مط ــا آن ه ــی دررابطه ب ــی خاص فقه

جمع بندی   

ــای  ــه در اقتصاده ــتند ک ــتحدثی هس ــد و مس ــای جدی ــا پدیده ه ــا و توکن ه رمزارزه
ــای  ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث ــا اس ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــده و ت ــرح ش ــروزی مط ام
فنــاوری، در مســیر افزایــش ســرعت معامــات و کاهــش هزینه هــای مبادالتــی حرکت 
ــی  ــی و مل ــطح جهان ــا در س ــتفاده از رمزارزه ــر اس ــال حاض ــاس، در ح ــد. براین اس کنن
ــعه  ــک توس ــده نزدی ــا در آین ــن پدیده ه ــی رود ای ــار م ــه و انتظ ــرار گرفت ــه ق موردتوج

ــد.  ــدا کنن ــادالت پی ــی در مب قابل توجه
ــی کشــور،  ــی و مال ــد در اقتصــاد و نظــام پول بااین حــال اســتفاده از ایــن ابزارهــای جدی
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــت ک ــا اس ــعه آن ه ــای توس ــردن زمینه ه ــم ک ــد فراه نیازمن
ایــن بســترها، ارائــه چارچــوب فقهــی شــفاف جهــت تحلیــل آن هــا اســت. بــر اســاس 
ــرش  ــت پذی ــی جه ــاخت های فقه ــد زیرس ــر می رس ــه نظ ــزارش، ب ــن گ ــای ای یافته ه
رمزارزهــا و توکن هــا در چهارچــوب شــریعت اســامی بــا درنظرگرفتــن قواعــدی ماننــد 
ــرر  ــت و غ ــبهه مالی ــال دو ش ــت. بااین ح ــم اس ــا فراه ــزوم قرارداده ــت و ل ــل صح اص
ــه الزم  ــت ک ــور اس ــن( قابل تص ــد بیت کوی ــان روا )مانن ــای جه ــا رمزارزه دررابطه ب

ــه ایــن شــبهات در نظــر گرفتــه شــود.  اســت تدابیــر الزم جهــت پاســخگویی ب
ــان روا مطــرح  ــای جه ــا رمزارزه ــًا دررابطه ب ــی صرف ــای فقه ــن چالش ه ــال، ای بااین ح
بــوده و دررابطه بــا رمــزارز بانــک مرکــزی و توکن هــای بهــادار یــا کاربــردی کــه دارای 
ــه  ــاس، توصی ــوند. براین اس ــرح نمی ش ــتند، مط ــخص هس ــی مش ــده قانون اعتباردهن
ــا، در  ــزی و توکن ه ــک مرک ــزارز بان ــتفاده از رم ــت اس ــذاری جه ــود مقررات گ می ش

ــرد. ــرار گی دســتور کار سیاســت گذاراِن نظــام اقتصــادی کشــور ق
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دولت  هــا از طریــق برنامــه جامــع مالــی بــه نــام بودجــه، اداره امور کشــور 
را انجــام می دهنــد. ایــن ابــزار مهم تریــن ابــزار دولــت بــرای برنامه ریــزی 
مالــی کشــور اســت. در ایــران، ســازمان برنامه وبودجــه به صــورت ســاالنه 
بودجــه عمومــی کشــور را تنظیــم می کنــد. در فراینــد بودجــه مشــکاتی 
ــد  ــی نتوان ــت به خوب ــود دول ــث می ش ــکات باع ــن مش ــود دارد و ای وج
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــازی کن ــود را پیاده س ــادی خ ــای اقتص برنامه ه
ایــن اشــکاالت در مرحلــه اجــرای بودجــه، خــرج کــردن بودجــه در محلی 
ــه  ــال، ممکــن اســت بودج ــر از محــل مصــوب آن اســت. به عنوان مث غی
ــی،  ــور عمران ــام ام ــا انج ــزات ی ــد تجهی ــه خری ــده ب تخصیص داده ش
به منظــور پرداخــت حقــوق و معوقــات کارمنــدان ســازمان ذینفــع مصرف 
شــود. مشــکل دیگر ایــن اســت کــه پــول زودتــر از موعــد معیــن از خزانه 
ــرای فصــل زمســتان  ــه ب ــال بودجــه ای ک ــوان مث خــارج می شــود. به عن
ــه  ــال از خزان ــدای س ــان ابت ــت در هم ــده اس ــر گرفته ش ــازمانی در نظ س
ــده  ــت تمام ش ــش قیم ــث افزای ــوع باع ــن موض ــه ای ــود ک ــارج می ش خ
ــرای  ــه اج ــت در مرحل ــر دول ــود. به عبارت دیگ ــت می ش ــرای دول ــول ب پ
ــل  ــان از مح ــدم اطمین ــی ع ــه یک ــت ک ــکل روبروس ــا دو مش ــه ب بودج

صــرف بودجــه و دیگــری هزینــه پــول ایجادشــده اســت.

باک چین و پول رنگی

ــورت  ــکل را به ص ــن مش ــوان ای ــن می ت ــای نوی ــتفاده از فناوری ه ــا اس ب
مؤثــر و کارا برطــرف نمــود. آن فنــاوری کــه بــرای حــل ایــن مشــکل در 

ــر  ــت کلی ت ــا در حال ــوک ی ــاوری زنجیره بل ــت، فن ــده اس ــر گرفته ش نظ
فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده اســت. ایــن فنــاوری کــه نظــرات بســیاری 
ــفافیت و  ــاد ش ــا ایج ــت، ب ــوده اس ــب نم ــود جل ــه خ ــی ب ــوزه مال را در ح
ــد و  ــل کن ــن ح ــورت مطمئ ــکات را به ص ــن مش ــد ای ــت می توان امنی
ــا  ــد. ب ــول باش ــرد پ ــت خرج ک ــارت و مدیری ــرای نظ ــد ب ــزاری قدرتمن اب
اســتفاده از ایــن فنــاوری می تــوان توکن هایــی بــرای هــر ردیــف 
ــا در محــل  ــری، تنه ــل ردگی ــای قاب ــن توکن ه ــرد و ای ــه ایجــاد ک بودج
ــند. ــردن باش ــل خرج ک ــی قاب ــان مقتض ــا در زم ــده ی تخصیص داده ش

فنــاوری دفتــرکل توزیع شــده بــا هزینــه ای انــدک می توانــد ابــزار 
مناســبی بــرای حــل ایــن موضوعــات باشــد و هزینه هــای اجــرای بودجه 
ــد  ــد؛ عاوه برایــن می توان ــر آن را تعدیــل کن عمومــی کشــور و نظــارت ب
ــا ایجــاد شــفافیت موجبــات مصــارف بهینــه بودجــه را ایجــاد و امــکان  ب
ــی  ــتگاه های نظارت ــرای دس ــه را ب ــغ بودج ــزارش تفری ــریع گ ــه س ارائ

ــد. ــم کن فراه
ــام دارد و  ــی ن ــای رنگ ــا پول ه ــزی ب ــزی، بودجه ری ــن روش برنامه ری ای
تاکنــون طرح هــای مختلفــی بــرای اســتفاده از آن در کشــورهای مختلف 

جهــان اجــرا شــده اســت.
ــو  ــه در تورنت ــت ک ــی اس ــم طرح ــی می کنی ــا بررس ــه در اینج ــی ک طرح
بــرای بودجــه آموزش وپــرورش طراحــی شــده اســت. در ایــن طــرح کــه 
ــی  ــاختار فن ــد. س ــتفاده ش ــمند اس ــای هوش ــام دارد، از قرارداده »EY« ن
ــوم  ــک نســخه کنسرســیومی اتری ــه از ی ــود ک ــن صــورت ب ــه ای طــرح ب
ــم  ــا الگوریت ــات ب ــتفاده و ســپس اطاع ــی اس ــره زیربنای ــوان زنجی به عن
ــتفاده  ــت اس ــد. عل ــته ش ــن نوش ــن باک چی ــر روی ای ــات دانش صف اثب
از ایــن الگوریتــم، ناشــناس مانــدن تک پرداخت هــا اســت. قــرارداد 
ــامل  ــارت ش ــه تج ــی در زمین ــد اطاعات ــره می توان ــن زنجی ــمند ای هوش
ــد. شــکل،  ــز کن ــور پرداخــت را پشــتیبانی و آنالی ــرارداد، ســفارش، فاکت ق

ــد. ــان می ده ــد را نش ــن فراین ــی ای ــرح مفهوم ط

 نگاهی به چیستی پول رنگی و کاربرد و پیاده سازی آن در شبکه ققنوس:

هدایت صحیح بودجه با 
پول رنیگ بالک چیین

  کاوه مشتاق

کارشناس ارشد توسعه کسب و کار
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مرجع اجرایــی دولت ســاختار اختصاصــی را تاییــد می کنــد و وزارت آمــوزش و پرورش بودجــه ای را بــه برنامه 

 EPR ــتم های ــا روی سیس ــد. داده ه ــاص می ده ــه( اختص ــر برنام ــک دف ــرل ی ــت کن ــات جوانان)تح خدم

ــط می شــوند. ــی ضب داخل

وزارت خزانــه داری بــا ایجــاد رای اعتبــارات را  اختصاص می دهــد. مالکیت رای بــه وزارتخانه منتقل می شــود  

و در بالک چیــن ثبــت می شــود.

اطالعات رای از  EPR گرفته می شود.

دفر برنامه ریزی با عوامل تحویل موافقت می کند)شورای  مدرسه  و انجمن مرکزی و غیره(

ــد.  ــل می ده ــدگان تحوی ــه مناین ــت را ب ــد و مالکی ــیم می کن ــزان رای را تقس ــرورش می ــوزش و پ وزارت آم

وزارتخانــه KPIهــای هــدف را تعییــن می کنــد و بــه برنامه هایی کــه توســط عوامل تحویل)شــورای مدرســه 

ــد. ــاص می ده ــوند اختص ــزی( اداره می ش ــن مرک و انجم

خروجی ها به صورت مداوم اندازه کیری می شوند.

این KPIهــا بــرای آگاهــی از مدیریــت و تصمیــامت اســراتژیک بــرای بهبــود نتایــج در طــول زمان اســتفاده 

می شــوند.

KPIهــای خــرج و مخــارج اختصــاص یافتــه اســت. وزارت خزانــه داری و وزارت امــور خارجــه منــای کلــی از 

ــد. ــان وجــوه، هزینه هــا و خروجی هــای حاصــل از بودجــه را دارن جری

عوامل  تحویــل داخلــی بــه صــورت مــداوم اندازه گیری مــی  شــوند. ایــن KPIهــا بــرای آگاهــی از مدیریت و 

تصمیــامت اســراتژیک  در جهت بهبــود نتیــاج در طــول زمان اســتفاده می شــود.

KPIهــای خــرج و مخــارج اختصــاص یافتــه اســت و وزارت خزانــه داری و. وزارت امــور خارجــه منــای کلــی از 

جریــان وجــوه، هزینه هــا و خروجــی حاصــل از بودجــه  را دارنــد.

تجزیه و تحلیل هــای اضافــی با نشــان دادن عوامــل تحویل با بیشــرین عملکــرد، تاخیرهــا، اثربخشــی برنامه 

و غیــره  و تخصیــص صنــدوق، بــه تصمیم گیــری کمــک می کند

مرجع مرکزی بودجه

وزارت آموزش و پرورش وزارت خانه اداره برنامه ریزی عامل تحویل

اداره/ وزارت خانه

#ثبت نام بچه ها

بودجه تن خواه

حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

فعالیت های پس از 
مدرسه

 بودجه
 استارت آپ ها

#اماکنات

#خدمات مشرتیان

$جربان خسارت

$جربان خسارت

$هزینه اداره لک

$هزینه اداره لک

عامل تحویل خروجی های اندازه گیری شده

120$

20$

60$

40$

وزارت آموزش و پرورش

دبریخزانه داری

دفرت مدیر برنامه شورا مدرسه

انجمن مرکزی

برنامه خدمات جوانان

100$

موافقت نامه قانوین
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 فرایند بودجه مدرسه

ــن  ــرد. ای ــز اجــرا ک ــران نی ــرای بودجــه ای ــن طرحــی را ب ــوان چنی می ت
طــرح بــه ایــن شــکل خواهــد بــود.

ــه و وزارت  ــازمان برنامه وبودج ــط س ــول توس ــی پ ــدل گواه ــن م در ای
اقتصــاد در قالــب توکن هــای الکترونیکــی ایجــاد و پــس از طــی فراینــد 
تخصیــص، کدگــذاری و بــه دســتگاه اجرایــی منتقــل می شــود. 
ــن  ــع آن بی ــد و توزی ــت می کن ــار را دریاف ــن اعتب ــی ای ــتگاه اجرای دس
ــی(  ــا حقوق ــراد حقیقــی ی ــا اف زیرمجموعه هــا )شــرکت ها، ســازمان ها ی
ــرار  ــوس ق ــوص ققن ــف مخص ــا در کی ــن توکن ه ــد. ای ــام می ده را انج
ــن  ــدن را دارد. ای ــرج ش ــت خ ــی قابلی ــل خاص ــا در مح ــرد و تنه می گی
محل هــای خــرج شــدن بــه ایــن صــورت تعییــن می شــوند کــه 
ــده آن  ــده و برن ــزار ش ــده برگ ــه/ مزای ــک مناقص ــرح ی ــر ط ــه ازای ه ب
ــف  ــروط مختل ــوان ش ــد. می ت ــت کن ــا را دریاف ــن توکن ه ــد ای می توان
ــن آزاد  ــا پیشــرفت کار، توک ــن ایجــاد و متناســب ب ــت توک ــرای دریاف ب

ــرد. ک

ــن  ــرای حــل ای ــزار مناســبی ب ــد اب ــدک می توان ــه ای ان ــا هزین ــرکل توزیع شــده ب ــاوری دفت فن
ــل  ــر آن را تعدی ــارت ب ــور و نظ ــی کش ــه عموم ــرای بودج ــای اج ــد و هزینه ه ــات باش موضوع
کنــد؛ عالوه برایــن می توانــد بــا ایجــاد شــفافیت موجبــات مصــارف بهینــه بودجــه را ایجــاد و 

ــد ــرای دســتگاه های نظارتــی فراهــم کن ــه ســریع گــزارش تفریــغ بودجــه را ب امــکان ارائ

بــرای اجرایــی شــدن کار می تــوان از اوراق خزانــه اســامی کــه 
به صــورت توکنیــزه درآمــده اســت، اســتفاده کــرد.

چرا باید از پول رنگی استفاده کنیم؟

ــن  ــه ای ــوان ب ــف می ت ــان مختل ــرای ذینفع ــن کار را ب ــای ای مزای
صــورت طبقه بنــدی کــرد:

پیمان کاران دستگاه اجرایی:

• تســهیل نقدکردن منابع مالی
ــورس و منتظــر  ــه ب ــوع ب ــد بورســی، رج ــت ک ــه دریاف ــاز ب ــدم نی •ع

ــل  ــورس جهــت تبدی ــه ب ــرش اوراق واگذارشــده ب ــرای پذی ــدن ب مان
ــدی ــع نق ــه مناب آن ب

• افزایــش امــکان تســهیات گیری و ایجــاد ســابقه اعتبــاری در 
ــان کاران ــرای پیم ــی ب ــبکه بانک ش

• امــکان اســتفاده از ایــن اعتبــار به عنــوان اعتبــار مالیاتــی/ 

گمرکــی و بازگردانــدن آن بــه خزانــه داری یــا اســتفاده از آن 
نکــی ی با نت هــا ن ضما ا به عنــو

دولت:

• کاهش تنوع اوراق و افزایــش عمق بازار اوراق بدهی
ــه  ــی درنتیج ــازار بده ــه ب ــزرگ ب ــانات ب ــاد نوس ــری از ایج • جلوگی
ورود پیمانــکاران بــه ایــن بــازار و رفتــار غیرحرفــه ای ایــن بازیگــران 
ــاه  ــرری از م ــای مق ــه در موعده ــناد خزان ــذاری اس ــروش و واگ در ف

ــا ــاز آن ه ــی موردنی ــن نقدینگ ــرای تأمی ب
ــر  ــت بهت ــه مدیری ــت درنتیج ــی دول ــن مال ــه تأمی ــش هزین • کاه
جریــان نقــدی و جلوگیــری از خــروج نقدینگــی قبــل از زمــان 

ســب منا
• افزایش بهره وری بودجه عمرانی

• نشــان دار شــدن پــول و ایجــاد شــفافیت در نحــوه هزینه کــرد 
بودجــه

بانک:

•  اســتفاده از اوراق در عملیــات بــازار بــاز به منظــور وثیقه گــذاری اســناد نزد 
بانــک مرکــزی در هنــگام اضافه برداشــت ها یــا اعطــای خــط اعتبــاری

ــای  ــش هزینه ه ــل کاه ــده از مح ــه ش ــات ارائ ــزد خدم ــت کارم •  دریاف
ــت ــره ای دول به

دستگاه های اجرایی:

ــی  ــتگاه اجرای ــکاران دس ــی و پیمان ــتگاه اجرای ــاط دس ــهیل در ارتب •  تس
به خصــوص در طرح هــای کوچــک تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
ــارد تومــان -  ــد میلی ــع کــم - در حــد چن ــرای دریافــت مناب ــکاران ب )پیمان
مجبــور بــه طــی مراحــل پذیــرش در بــورس هســتند کــه از توجیــه منطقی 

ــت( ــوردار نیس ــی برخ ــی کاف و عملیات
• تسهیل در عملیات حسابداری دستگاه های اجرایی

ــا  ــن مزای ــن از ای ــاوری نوی ــن فن ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ــب می ت به این ترتی
ــرد. ــتفاده ک ــادگی اس به س



با 2000  تومن میشه سرمایه گذاری کرد
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گــزارش روند اقـتصادی توکـن پیمـان

زهرا پیرهادی
کارشناس توسعه 

کسب و کار

پیمان در هفته هایی که گذشت

ــه نمــودار قیمــت توکــن  ــه شــکل 1  ک باتوجه ب
ــخ 99/08/18  ــد، از تاری ــان می ده ــان را نش پیم
تــا تاریــخ 99/08/21 قیمــت پیمــان رونــد 
صعــودی داشــته و بــه مبلــغ 19،679 ریــال 
ــخ 99/08/28  ــا تاری ــس از آن ت رســیده اســت. پ
ــن  ــه ای ــت ک ــرده اس ــادی ک ــان های زی نوس
نوســانات بیــن قیمــت 19000 ریــال تــا 18000 
ریــال بوده انــد. بعــد از تاریــخ 99/08/28 قیمــت 
پیمــان رونــد کاهشــی داشــته و تــا 16،642ریال 
رســیده اســت. کارشناســان علت کاهشــی بودن 
ــف  ــورد کش ــد در م ــار جدی ــا را اخب ــت ط قیم
واکســن کرونــا و خوش بینــی نســبت بــه آینــده 
بازارهــای جهانــی دانســته اند. بورس هــای 
جهانــی نیــز در واکنــش بــه همیــن اخبــار رونــد 
ــازار  ــه وال اســتریت، ب افزایشــی داشــته و از جمل
آســیا و اروپــا ســبزپوش شــده اند. در همیــن بیــن 
بهــای جهانــی طــا در روز جمعــه بــا کاهــش دو 
درصــدی مواجــه شــد. از دیگــر دالیــل کاهــش 
بهــای جهانــی طــا رونــق شــاخص های 
ــه  ــورس در آمریکاســت. از تاریــخ 99/09/10  ب ب
بعد مجــدد شــاهد افزایــش و نوســان قیمت طا 
بــه دلیــل رشــد بهــای اونــس طــا در بازارهــای 
ــازار  ــروش دالر در ب ــرخ ف ــش ن ــی و افزای جهان
داخلــی بودیــم. ایــن نوســانات ادامــه داشــت تــا 

تاریــخ 99/09/20 و در ایــن تاریــخ قیمــت پیمان 
ــغ 18.۵98ریال رســیده اســت و مجــدد به  به مبل
دلیــل اینکــه بیشــتر کشــورهای جهــان از جمله 
ــران  ــه ای ــا و البت ــکا، اروپ ــده آمری ــاالت متح ای
ــا  ــروس کرون ــاد وی ــرایط ح ــه ش ــال تجرب در ح
هســتند کــه باعــث شــده اســت تــا در بعضــی از 
ــاره وضــع  کشــورها برخــی از محدودیت هــا دوب
شــوند ســبب شــد قیمت اونــس جهانــی کاهش 
ــه  ــان ب ــن پیم ــد و در 99/09/۳0 قیمــت توک یاب
ــد  ــکل 2 می توانی ــد و در ش ــال برس 18.014 ری
شــاهد درصــد تغییــرات روزانــه توکــن پیمــان و 

ــید. ــانات آن باش نوس
باتوجه بــه نمــودار تعــداد فــروش توکــن پیمــان 
می تــوان مشــاهده کــرد کــه تقاضــا بــرای 
ــوده  ــادی ب ــانات زی ــان دارای نوس ــن پیم توک
اســت و بیشــترین میــزان فــروش توکــن پیمان 
ــه تعــداد 64،49۵ اســت و  در تاریــخ 99/08/19 ب
ــخ 99/09/28 به  ــان در تاری ــروش پیم کمترین ف

ــت. ــداد 2۳78 اس تع

گزارش جهانی اونس طا و دالر

ــقوط  ــک س ــه ی ــال تجرب ــا در ح ــت ط قیم
ــا پیــش از ســقوط کامــل  ــا ت گســترده اســت ام
ــه  ــت و ب ــد یاف ــش خواه ــر افزای ــار دیگ یک ب
ــزان خــود خواهــد رســید و رکــورد  ــن می باالتری
ــاه گذشــته را  ــد م ــود در چن ــن قیمــت خ باالتری

ــت.  ــد شکس خواه
ــه  ــد ک ــت - می گوی ــازار - هــری دن تحلیلگــر ب
ــزان  ــن می ــه پایین تری ــقوط ب ــش از س ــا پی ط
چندســاله ابتــدا یــک اوج دیگــر را تجربــه خواهد 

ــش  ــی افزای ــای مال ــه محرک ه ــرد و باتوجه ب ک
قیمــت طــا در ســال آینــده بســیار بــاال بــوده و 
ــه  ــل ب ــه 2200 دالر بســیار محتم ــیدن آن ب رس
نظــر می رســد. در شــکل زیــر در ماه هــای اخیــر 
ــه خــط آبی رنــگ  اونــس طــا خیلــی نســبت ب
واکنــش نشــان داده و انتظــار مــی رود ایــن 
ــه خــط  ــا برخــورد ب ــی اونــس طــا ب مــوج نزول

ــد. ــان ده ــش نش ــگ واکن آبی رن
در تاریــخ 99/08/18 شــاهد ریزش شــدید اونس 
ــکا و  ــات آمری ــت انتخاب ــه عل ــا ب ــی ط جهان
انتخــاب بایــدن به عنــوان رئیس جمهــور بودیــم 
ــا  ــه شــکل ۵ قیمــت از 1966 دالر ت کــه باتوجه ب
محــدوده 1860 دالر رســیده اســت ولــی در ایــن 
ســطح حمایتــی، کمــی بــا حمایــت مواجــه شــد 
و قیمــت تــا محــدوده 1900 دالر هــم رشــد کرد 
امــا پــس ازآن مجــدد بــه ریــزش ادامــه داده و در 
ــزش  ــم ری ــا 1760 دالر ه ــخ 99/09/09 ت تاری
ــول  ــود در ط ــطح خ ــن س ــه پایین تری ــرده و ب ک
۵ ماه گذشــته رســیده اســت و بعــد از حمایــت در 
ایــن قیمــت در طــی ایــن چنــد روز شــاهد رشــد 
ــا  ــت ت ــم و قیم ــت بودی ــاً 7 درصــدی قیم تقریب
محــدوده 1800 رشــد داشــته امــا در حــال حاضر 

قیمــت در 1706 دالر قــرار گرفتــه اســت.
پــس از مشخص شــدن نتایــج انتخابــات آمریــکا 
ــکل  ــه ش ــرات باتوجه ب ــزب دموک ــروزی ح و پی
6 قیمــت دالر تــا محــدوده 228.000 ریــال هــم 
ریــزش داشــته امــا بعــد از آن شــاهد رشــد قیمت 
ــال  ــدوده 270.000 ری ــا مح ــت ت ــم و قیم بودی
هــم رشــد نمــوده امــا در طــول یــک ماه گذشــته 
قیمــت در محــدوده 2۵2.000 ریال تــا 262.000 

ریــال آرام گرفتــه اســت.
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یکــی از دالیــل طبیعــی افزایــش ارزش المــاس، 
ــن  ــت. همچنی ــد آن اس ــداوم در تولی ــش م کاه
المــاس بــه دلیــل دارابــودن ارزش ذاتــی فیزیکی 
خــود، تحــت تأثیــر تحــوالت سیاســی، اقتصادی 
و غیــره نیســت و ارزش آن در طــول زمــان 
حفــظ می شــود. بــرای ورود اشــخاص دارای 
ــت  ــاس و حمای ــازار الم ــه ب ــرد ب ــرمایه های خ س
از آن هــا بــرای دســتیابی بــه منافــع ارزشــمند آن 
ــا  ــرمایه آن ه ــی و س ــت از دارای ــو و صیان از یک س
ــده  ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــر، فن ــوی دیگ از س
راهــکار ســازنده ای را فراهــم آورده اســت. با کمک 
ــف را  ــای مختل ــوان دارایی ه ــاوری می ت ــن فن ای
توکن ســازی کــرد، بدیــن معنــی کــه به پشــتوانه 
آن دارایــی، تعــدادی توکــن صــادر کــرد کــه هــر 
ــی  ــه بخشــی از آن دارای ــا، ب ــن توکن ه ــک از ای ی

ــت دارد. ــتوانه دالل پش

دایادایموند در هفته های اخیر

ــاهده  ــوان مش ــکل 1 می ت ــه در ش ــور ک همان ط
کــرد از تاریــخ 99/08/18 توکــن المــاس 
ــدی صعــودی داشــته اســت و در  ــد رون دایادایمون
ــه  ــت ب ــترین قیم ــخ 99/08/21 دارای بیش تاری
ــه  ــور ک ــت. همان ط ــال اس ــغ 2.84۳.260ری مبل
ــد  ــاس دایادایمون ــن الم ــت توک ــم قیم می دانی
وابســته بــه دو فاکتــور قیمــت دالر طــا و قیمــت 
اعامــی راپاپــورت اســت. قیمــت اعامــی 

روند اکهیش قیمت توکن دایادایموند، 
متاثر از اکهش قیمت دالر

راپاپــورت تغییــری نکــرده اســت؛ ولــی باتوجه بــه 
ــه  ــی 99/07/28 ب ــخ یعن ــن تاری ــکل ۳ بعدازای ش
دلیــل کاهــش قیمــت دالر ارزش دایادایمونــد هم 
ــرخ دالر  ــش ن ــت. کاه ــرده اس ــدا ک ــش پی کاه
بیشــتر روانی بــوده اســت و ایــن کاهــش بعدازاین 
کــه جــو بایــدن به عنــوان رئیس جمهــور منتخب 
آمریــکا تیم سیاســت خارجــی خــود را اعــام کرد 
ــی  ــده همگ ــراد انتخاب ش ــه اف ــه اینک و باتوجه ب
ــازار ارز  ــه برجــام هســتند، ب طــرف دار بازگشــت ب
به ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و نــرخ دالر در 
صرافی ملــی بــه کانــال 2۳ هزار تومــان وارد شــد. 
درنتیجه تحــت تأثیــر قیمــت دالر قیمــت الماس 
ــت. از  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــز کاه ــد نی دایادایمون
تاریــخ 99/09/10 بــه بعد مجــدد شــاهد افزایش و 
نوســان قیمــت طا بــه دلیــل رشــد بهــای اونس 
طــا در بازارهــای جهانــی و افزایــش نــرخ فروش 
ــه در  ــور ک ــم و همان ط ــی بودی ــازار داخل دالر در ب
ــش  ــاهد افزای ــم، ش ــاهده می کنی ــکل 1 مش ش
ــاد آن در  ــان زی ــد و نوس ــن دایادایمون ــت توک قیم
قیمت هــای 2.۵00.000 ریــال تــا 2.600.000 
ــی در تاریخ 99/09/20 در بیشــترین  ریال بودیم ول
ــه مبلــغ 2.74۳.640 ریــال رســید  قیمــت خــود ب
ــورهای  ــتر کش ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــدد ب و مج
ــا و  ــکا، اروپ ــده آمری ــه ایاالت متح ــان ازجمل جه
البتــه ایــران در حــال تجربه شــرایط حــاد ویروس 
کرونا هســتند کــه باعث شــده اســت تــا در بعضی 
از کشــورها برخــی از محدودیت هــا دوبــاره وضــع 

شــوند، ســبب شــد، قیمت اونــس جهانــی کاهش 
یابــد و قیمــت توکــن دایادایمونــد در تاریــخ 
99/09/۳0 بــه پایین تریــن قیمــت خــود بــه مبلغ 

ــد. ــال برس 2.۵08.200 ری
شــکل 2 درصــد تغییــرات روزانــه قیمــت توکــن 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــان می ده ــد را نش دایادایمون
می تــوان مشــاهده کــرد در 99/08/19 دارای 
ــت و در 99/08/2۵ دارای  ــرات اس ــترین تغیی بیش

ــرات. ــن تغیی کمتری
ــه در  ــم ک ــاهده می کنی ــکل ۳ مش ــه ش باتوجه ب
99/08/20 توکــن دایادایمونــد بیشــترین فــروش 
ــل از  ــک روز قب ــت ی ــته درس ــاه داش را در آبان م
ــخ 99/08/21  ــد از تاری ــت آن و بع ــش قیم افزای
مــا شــاهد نوســان در فــروش توکــن دایادایمونــد 
ــروش ۳8/7 توکــن  ــا ف هســتیم و در 99/09/18 ب
ــتیم. ــترین فروش را در ماه آذر داش دایادایموند بیش

تحلیل دالر

پــس از مشخص شــدن نتایــج انتخابــات آمریــکا 
ــکل  ــه ش ــرات باتوجه ب ــزب دموک ــروزی ح و پی
ــال هــم  ــا محــدوده 228.000 ری 4 قیمــت دالر ت
ریــزش داشــته امــا بعــد از آن شــاهد رشــد قیمــت 
بودیــم و قیمــت تــا محــدوده 270.000 ریــال هم 
رشــد نمــوده اســت؛ امــا در طول یــک ماه گذشــته 
قیمــت در محــدوده 2۵2.000 ریــال تــا 262.000 

ریــال آرام گرفتــه اســت.
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کیــف توکــن ققنــوس، پلتفــرم هوشــمند ســرمایه گذاری و مدیریــت 
دارایی هــای دیجیتــال بــه اپلیکیشــن معتبــر خدمــات پرداخــت الکترونیــک 

ــه شــد. ــر اضاف ــون کارب ــک میلی ــش از ی ــا بی ــاپ ب ــی ت و مال
ســرویس کیف توکن ققنــوس به عنــوان پلتفــرم هوشــمند ســرمایه گذاری و 
مدیریــت دارایی هــای دیجیتــال در قالــب توکن های دارای پشــتوانه بر بســتر 
شــبکه ققنــوس از جملــه توکن پیمــان بــه ارزش یک ســوت طــای 24 عیار 
و توکــن دایادایمونــد با پشــتوانه المــاس در راســتای توســعه ســرویس دهی و 
افزایــش راهکارهای دسترســی و اســتفاده بــه اپلیکیشــن تــاپ، معتبرترین و 
یکــی از بزرگ تریــن نــرم افزارهــای خدمــات پرداخــت الکترونیــک کشــور با 

بیــش از یــک میلیــون کاربــر فعال پیوســت.
ــا اســتفاده از گزینــه  ــران اپلیکیشــن تــاپ می تواننــد ب در حــال حاضــر، کارب
مالــی و بــازار ســرمایه، وارد منــو ســرمایه گذاری شــده و کیف توکــن ققنوس 

ــدار  ــر مق ــا ه ــاد و ب ــی ایج ــری ققنوس ــاب کارب ــا حس ــد ت ــاب کنن را انتخ
ســرمایه در دارایی هــای ارزشــمند و ســودآور از جملــه طــا، المــاس و ملــک 
ســرمایه گذاری کننــد؛ در صورتــی کــه کاربــر ققنــوس هســتید و از خدمــات 
ــوس  ــن ققن ــف توک ــد وارد کی ــد، می توانی ــتفاده می کنی ــاپ اس ــن ت اپلکیش
ــا اســتفاده از کلمــات عمومــی،  در تــاپ شــوید و حســاب ققنوســی خــود را ب
بازیابــی کنیــد تــا بــه حســاب خــود از طریق تــاپ دسترســی داشــته باشــید و 

از امکانــات آن نیــز اســتفاده کنیــد.
ــه کیــف توکــن ققنــوس  ــه زودی ویژگی هــای جدیــدی ب گفتنــی اســت، ب
ــول  ــف پ ــق کی ــی از طری ــد ریال ــد و بازخری ــت خری ــه قابلی ــاپ از جمل در ت
ــد؛  ــریع می کن ــهیل و تس ــا را تس ــن فراینده ــه ای ــود ک ــه می ش ــاپ اضاف ت
 شــما می توانیــد نــرم افــزار تــاپ را از وب ســایت رســمی تــاپ  بــه 

آدرس TOP.IR یا تمامی مارکت های نرم افزاری معتبر دریافت کنید.

کتــاب انقــاب باک چیــن، فنــاوری جدیــدی را بــه تصویــر می کشــد کــه ممکــن اســت خیلــی زود 
ــن، در  ــد. باک چی ــر ده ــم تغیی ــتفاده می کنی ــره اس ــب وکار روزم ــا و کس ــه در بانک ه ــیوه ای را ک ش
حقیقــت همــان فنــاوری پشــت پــرده بیت کویــن و البتــه چیــزی فراتــر از آن اســت. اگــر مــا بــه طــور 
کامــل از آن اســتفاده کنیــم می توانیــم واســطه های گران قیمــت را کنــار بزنیــم و یــک سیســتم مالــی 

شــفاف بــدون فســادهای مالــی و پول هــای ســیاهی کــه جهــان را در خــود می بلعــد ایجــاد کنیــم.
کتاب انقــاب باک چیــن دربــاره کاربردهــای فنــاوری باک چیــن، چگونگــی گســترش آن در آینده 
و تغییــر و تحولــی کــه در رونــد اجــرای فرایندهــای برخط بــه وجــود مــی آورد صحبت کــرده اســت. در 
ایــن کتــاب دان و الکــس تــاپ اســکات عنــوان می کننــد کــه چگونــه ایــن فناوری هــای تحول آفرین، 
آینــده اقتصــاد دنیــا را شــکل می دهنــد و به شــکل چشــمگیری همــه چیــز را ارتقــا خواهنــد داد؛ از ثبت 
داده های پزشــکی تــا رأی گیری هــای آنایــن، از تقاضانامــه بیمه تــا موضوعــات پرداختی. ایــن کتاب، 
اثــری برجســته و ارزشــمند بــرای درک تغییــر بــزرگ آینــده اســت. نویســندگان ایــن کتــاب تــاش 
کرده انــد، ضمــن برشــمردن مزایایی کــه فنــاوری باک چین بــه ارمغــان مــی آورد، چالش هــا و موانعی 
که بــر ســر راه توســعه ایــن فنــاوری وجــود دارد را نیز بیــان کننــد. کتــاب پیــش رو نوشــته دان و الکس 
تــاپ اســکات و برگردانده شــده توســط مازیار معتمــدی اســت کــه ویرایــش دوم آن را به درخواســت راه 
پرداخــت و بــا حمایت شــرکت یکتا ققنــوس پــارس انتشــارات صفحه ســفید آن را منتشــر کرده اســت.

مخاطبــان این کتــاب: عاقه منــدان بــه مباحــث روز فنــاوری،  دانشــجویان رشــته های اقتصــاد، مالی، 
کامپیوتــر و مدیریــت،  صاحبــان کســب وکار و کارآفرینــان که بــه دنبــال فرصت های جدید هســتند.

یک کتـاب، یک پیشـنهـاد

کیف توکن ققنوس به تاپ اضافه شد
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بانک مرکــزی چیــن و اداره امــور مالــی هنگ کنــگ در مراحل اولیــه آزمایش 
یــوآن دیجیتــال بــرای پرداخــت برون مــرزی هســتند که ایــن موضــوع نقطه 

عطفــی در توســعه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی این کشــور خواهــد بود.
ــوآن  ــگ، ی ــی هنگ کن ــور مال ــل اداره ام ــو«، مدیرعام ــه »اِدی ی ــه گفت ب
ــق  ــان مناط ــی و بومی ــگران چین ــرای گردش ــادی ب ــای زی ــال مزای دیجیت
گردشــگری هنگ کنگــی خواهد داشــت؛ چــرا کــه عملکــرد یــوآن دیجیتال 
مانند پــول نقــد خواهد بــود و همچنیــن یــوآن در حــال حاضــر در هنگ کنگ 
ــاده تر  ــب س ــال آن به مرات ــادل دیجیت ــتفاده از مع ــود و اس ــتفاده می ش اس

ــت. اس
چین همچنــان بــه پیش گامــی خــود در توســعه ارز دیجیتــال بانــک مرکزی 
ــه ارزش  ــی ب ــاری تراکنش های ــال ج ــر س ــدای نوامب ــا ابت ــد. ت ــه می ده ادام
ــردازش شــده اســت.  ــال پ ــوآن دیجیت حــدودی ۳00 میلیــون دالر توســط ی
پروژه هــای آزمایشــی در چهــار شــهر بــزرگ ایــن کشــور در مــاه آوریــل آغاز 
خواهــد شــد و پــس از آن بــه 9 ناحیــه شــهری بــزرگ گســترش پیــدا خواهد 

ــرد. ک
هنگ کنــگ نیــز حداقل از ســه ســال گذشــته بــه دنبــال مــوارد کاربــردی ارز 
دیجیتــال بانک مرکــزی بــوده اســت. هنگ کنــگ در ســال 2019 بــه همراه 
بانــک مرکــزی تایلنــد پــروژه ای تحقیقاتــی را راجع بــه موضوعــات مختلــف 
ــال آغــاز کــرده اســت  ــا ارزهــای دیجیت ــا پرداخــت برون مــرزی ب ــط ب مرتب
کــه بــه گفتــه »یــو« وارد مرحلــه دوم شــده. در ایــن مرحلــه مقیاس پذیــری و 
تعامل پذیــری ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی در مبحــث پرداخت هــا ســنجیده 

خواهــد شــد.

چین؛پرچمدار توسعه ارز 
دیجیتال بانک مرکزی

کــه  یــی  صحبت ها س  ســا ا بــر 
ح اســت، یــوآن  رلمــان مطــر در پا
دیجیتــال قــرار اســت در هنگ کنــگ 

آزمایــش شــود.

پــروژه عابــر کــه در ژانویــه 2019 بــرای اولین بــار دربــاره آن 
اطاع رســانی شــده بــود، تاشــی مشــترک میــان عربســتان و 
ــال  ــه علمــی موضــوع ارز دیجیت ــارات، به منظــور مشــارکت در بدن ام
بانــک مرکــزی و فنــاوری دفتــر کل توزیع شــده، اســت. ایــن تــاش 

ــت. ــود اس ــوع خ ــن در ن ــزی، اولی ــک مرک ــان دو بان ــترک می مش
ــر  ــت. عاب ــروژه اس ــن پ ــی ای ــت اصل ــه از مأموری ــر برگرفت ــام عاب ن
ــا  ــده از مرزه ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــتفاده از فن ــا اس ــت ب ــرار اس ق

ــد(. ــرزی باش ــروژه برون م ــک پ ــد )ی ــور کن عب
یــن گــزارش، پیاده ســازی ارز دیجیتــال بانــک  بــر اســاس ا
هنــد کــرد، نه تنهــا  ا منتشــر خوا د آن ر مرکــزی کــه دو نهــا
به منظــور پرداخت هــای برون مــرزی امکان پذیــر اســت، بلکــه 
ســامانه های پرداخــت متمرکــز را از منظــر مقاومــت ســاختاری 

. ی می بخشــد حظــه ا بل ما د قا بهبــو
ــی  ــروژه پیش بین ــی پ ــای حیات ــی نیازمندی ه ــزارش تمام ــن گ در ای
و برطــرف شــده اســت؛ ازجملــه نیازهــای پیچیــده مرتبــط بــا حریــم 
ــادی  ــک های اقتص ــش ریس ــازی و کاه ــر متمرکزس ــی و غی خصوص
ماننــد نمایــان بــودن ذخیــره پولــی بانــک مرکــزی و امــکان 

رهگیــری ارز منتشرشــده.
ــع  ــه جم ــز ب ــه نی ــول خاورمیان ــور متم ــن دو کش ــب ای ــن ترتی بدی
ــال  ــوع ارز دیجیت ــه موض ــدی ب ــراً و به طورج ــه اخی ــورهایی ک کش
بانــک مرکــزی پرداخته انــد، ماننــد چیــن، انگلســتان و برزیــل 

. ســتند پیو

 عربستان و امارات به دنبال 
ارز دیجیتال بانک مرکزی

در گــزارش مشــترک میــان بانک هــای 
مرکــزی عربســتان ســعودی و امــارات 
متحــده عربــی پــروژه »عابــر«، ارز 
ــد. ــریح ش ــزی، تش ــک مرک ــال بان دیجیت
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ــروه  ــر گ ــادا و مدی ــزی کان ــک مرک ــس بان ــن«، نایب رئی ــی لِی »تیموت
ــی و رمــزارز ایــن بانــک، مدعــی شــد، ارز  ــی دپارتمــان حــوزه مال تحقیقات
دیجیتــال بانــک مرکــزی ممکــن اســت زودتــر از آنچــه قبــًا مطرح شــده 

ــود. ــدازی ش ــود، راه ان ب
بــر اســاس گفته هــای لِیــن، کاهــش پیش بینی شــده شــیوع کرونــا باعــث 
ــک  ــار بان ــریع تر از انتظ ــد س ــه نق ــا وج ــا ب ــده اســت، حجــم تراکنش ه ش
مرکــزی افزایــش پیــدا کنــد. ایــن موضــوع ممکــن اســت بانــک مرکــزی 
را ترغیــب کنــد کــه ســریع تر از موعــد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی را وارد 

اقتصــاد کنــد.
ــی  ــه دو ســناریوی احتمال وی همچنیــن بیــان کــرده اســت: »در مــاه فوری
پیــش روی ماســت که بایــد بــرای آن آمــاده باشــیم. اولــی کاهــش پذیرش 
ــای  ــترش ارزه ــور و گس ــی ظه ــه و دوم ــوم جامع ــزد عم ــد در ن ــه نق وج

ــال.« دیجیت
ــه در آن  ــرد ک ــر ک ــی را منتش ــادا گزارش ــزی کان ــک مرک ــر بان ــاه اکتب در م
ــن  ــود. ای ــک مرکــزی ذکــر شــده ب ــال بان ــا ارز دیجیت ــط ب مخاطــرات مرتب
بانــک گفته بــود کــه نیــاز اســت، نحــوه تجمیــع ارز دیجیتــال بانــک مرکزی 
بــا اقتصــاد و اســتفاده آن به دقت بررســی شــود، تــا اطمینــان حاصل شــود که 
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی یــک روش پرداخــت امــن و کارآمد خواهــد بود.

باوجوداینکــه پرداخت هــای دیجیتــال بــه دلیــل شــیوع کرونــا افزایــش یافته 
و چیــن درحال توســعه ســریع یــوآن دیجیتــال اســت، بســیاری از کشــورها از 
سراســر جهــان ماننــد ایــاالت متحــده، نیوزیلنــد و روســیه رویکــرد انفعالــی 

ــد. ــه ارز دیجیتــال را در پیــش گرفته ان )صبــر، مشــاهده( نســبت ب

ممـکـن اسـت کـانادا 
سـریع تر از آنچه انتـظار 
می رود، ارز دیـجـیـتال 
بانـک مرکـزی خــود را 

راه انـدازی کند
شــرایط همــه گیــری  ویــروس کرونــا 
ــور  ــادا را مجب ــزی کان ــک مرک ــد بان می توان
کنــد کــه ســریع تر ارز دیجیتــال بانــک 
ــاند. ــی برس ــه اجرای ــه مرحل ــزی را ب مرک

ســازمان امنیــت ملــی ایاالت متحــده بــه دیگــر نهادهــای ملــی ایــن 
کشــور دربــاره یــوآن دیجیتــال هشــدار داد.

جــان رات کلیــف، مدیــر ســازمان اطاعــات ایاالت متحــده، در 
نامــه ای از رئیــس SEC، ِجــی ِکلِیتــون، خواســته اســت کــه مشــکات 
امنیتــی احتمالــی حاصــل از غلبــه چیــن بــر بــازار اســتخراج 
ــزارش  ــال را بررســی و گ ــوآن دیجیت ــروژه ی ــا و پیشــرفت پ رمزارزه

ــد. کن
ــرای  ــکاری ب ــه راه ــه خواســته شــده اســت ک ــن نام ــن در ای همچنی
ــت  ــور مزی ــن کش ــزارز در ای ــوزه رم ــال در ح ــرکت های فع ــه ش اینک

ــه شــود. ــی داشــته باشــند، ارائ رقابت
از زمــان عقــد معاهــده برتــون وودز در ســال 1944، ایــاالت متحــده 
ــرده  ــره ب ــکا، به ــا«، دالر آمری ــج دنی ــرکننده ارز رای ــاز »منتش از امتی

ــت. اس
ــا  ــی ب ــاری بین الملل ــات تج ــی معام ــًا تمام ــروز، تقریب ــه ام ــا ب ت
ــا، اوضــاع  ــل تحریم ه ــه دلی ــه ب ــده اســت؛ درحالی ک دالر تســویه ش

ــت. ــرده اس ــر ک ــیه تغیی ــن و روس ــد چی ــورهایی مانن ــرای کش ب
از یــک ســو، اگــر پــروژه یــوآن دیجیتــال موفقیت آمیــز انجــام 
ــش  ــه چال ــی را ب ــارت بین الملل ــکا در تج ــت دالر آمری ــود، وضعی ش

ــید. ــد کش خواه
ــه  ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــز بای ــه را نی ــن نکت ــر، ای ــوی دیگ ــا از س ام
ــتر  ــارت بیش ــال نظ ــرای اعم ــزاری ب ــد اب ــال می توان ــوآن دیجیت ی

ــد. ــن باش ــت چی ــزب کمونیس ــر ح ب

 سـازمـان اطـالعات 
ایـاالت متحده ارز 
دیجـیتـال بانـک 

مرکـزی چیـن را یک 
تهدیـد ملی می داند

 )SEC( ــادار ــیون مبادالت و اوراق به  کمیس
امریــکا گزارشــی راجع بــه خطــرات 
احتمالــی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی چین 

ارائــه می کنــد.
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ــی  ــم فن ــز، تی ــران عزی ــه شــما کارب ــوس ب ــود خدمات رســانی شــبکه ققن در راســتای بهب
 iOS ــد و ــتم عامل های اندروی ــرای سیس ــوس را ب ــن ققن ــف توک ــخه 1.7 کی ــوس نس ققن
منتشــر کــرد. در ایــن نســخه عــاوه بــر اضافــه شــدن برخــی امکانــات جدیــد فنــی ماننــد 
ایجــاد حســاب چندامضایــی، رابــط کاربــری نیــز بهبــود یافتــه تــا تجربــه مشــتری بهتری 

در اختیــار کاربــران قــرار دهــد.
عاوه برایــن، نســخه 1.6.2 دســکتاپ و لینوکــس کیــف توکــن نیــز در اختیــار شــما قــرار 
گرفتــه اســت. در ایــن نســخه عــاوه بــر مدیریــت حســاب و دارایــی امــکان خریــد توکــن 

نیــز مهیــا شــده اســت.

:iOS تغییرات نسخه 1.7 کیف توکن ققنوس برای اندروید و

• رفع مشکل بازخرید در اعشار باال
•  بهبود عملکرد و افزایش سرعت در ثبت نام:

ــوس  ــبکه ققن ــری در ش ــاب کارب ــت حس ــن، ثب ــاوری باک چی ــرد فن ــای کارک ــه اقتض ب
ــت. ــده اس ــریع تر ش ــی س ــد مطلوب ــا ح ــخه ت ــن نس ــه در ای ــت ک ــر اس ــی زمان ب اندک

•  نمایش قیمت واحد توکن و درصد نوسان در صفحه اصلی:
در ایــن نســخه و در منــوی کیــف توکــن ققنــوس شــما می توانیــد قیمــت واحــد هــر توکن 

را در آیتــم مربــوط بــه آن توکــن، در زیــر تعــداد دارایی هــای آن توکــن مشــاهده کنید.
ــه میانگیــن 24 ســاعت گذشــته را  همچنیــن درصــد نوســان قیمــت هــر توکــن نســبت ب
می توانیــد در کنــار قیمــت واحــد آن توکــن مشــاهده کنیــد کــه اگــر نســبت بــه 24 ســاعت 
گذشــته ایــن قیمــت افزایــش پیــدا کــرده باشــد، درصــد نوســان بــه رنــگ ســبز و بــا یــک 
فلــش روبه بــاال نمایــش داده خواهــد شــد و درصورتی کــه قیمــت کاهــش پیــدا کرده باشــد 
ایــن درصــد بــه رنــگ قرمــز و یــک فلــش رو بــه پاییــن خواهــد بــود. گفتنــی اســت کــه 

ــه روز می شــود. درصــد تغییــرات در 24 ســاعت گذشــته، در هــر دقیقــه ب
•  ایجاد قابلیت مدیریت چندحسابه بودن کیف توکن:

ــار لوگــوی  ــاالی صفحــه و در کن ــوس، در ب ــف توکــن ققن ــوی کی ــن نســخه و در من در ای
پشــتیبانی، آدرس ققنوســی حســاب فعلــی شــما نمایــش داده شــده اســت کــه در صــورت 
ــه صفحــه مدیریــت حســاب ها منتقــل خواهیــد شــد کــه در آن  لمــس کــردن آن، شــما ب
صفحــه می توانیــد چندیــن حســاب جدیــد بســازید یــا بازیابــی کنیــد. حســاب فعلــی شــما 
ــم  ــر آیت ــت. در ه ــز اس ــاب هایتان متمای ــه حس ــگ از بقی ــک آبی رن ــت تی ــک عام ــا ی ب
ــش داده می شــود  ــی حســاب مربوطــه نمای ــن صفحــه، آدرس ققنوســی و آدرس عموم ای
ــد بیــن حســاب هایتان جابه جــا شــوید.  ــا لمــس کــردن هــر حســاب، شــما می توانی کــه ب
همچنیــن در هــر آیتم، یــک دکمــه جهــت حــذف حســاب از لیســت حســاب ها وجــود دارد. 

 تغیریات نسخه 
1.7 کیف توکن 

ققنو س

ــا در  ــک از توکــن ه ــکات مهــم هری ــش ن •  نمای
ــاد: ــت خــط اعتم ــان ثب زم

لــوگ  د و در دیا عتمــا در زمــان ثبــت خــط ا
ز قبیــل نــام توکــن، ناشــر  تــی ا آن، اطاعا
آن، پشــتوانه، قیمــت فعلــی فــروش، کارمــزد 
ــن  ــود. بدی ــش داده می ش ــره نمای ــد و غی بازخری
ــه  ــبت ب ــل نس ــی کام ــا آگاه ــد ب ــب می توانی ترتی

ــد. ــدام کنی ــاد اق ــط اعتم ــت خ ثب
ــن  ــایر توک ــد س ــان مانن ــن پیم ــش توک •  نمای

ــی: ــه اصل ــا در صفح ه
ن بــا  کــن پیمــا ی پیشــین تو ر نســخه ها د
یــز  پس زمینــه آبی رنــگ و بــه صورتــی متما
ــه  ــد ک ــش داده می ش ــا نمای ــن ه ــایر توک از س
ــایر  ــد س ــن همانن ــن توک ــم ای ــن نســخه آیت در ای

توکن هــای شــبکه خواهــد بــود.
•  امــکان انتخــاب توکــن در صفحــه خریــد و 

دریافــت:
بــا لمــس دکمــه خریــد و دریافــت توکــن در 
منــوی کیــف توکــن ققنــوس یــا بــا لمــس 
ــن،  ــر توک ــه ه ــوط ب ــم مرب ــد در آیت ــون خری آیک
ــر  ــر تصوی ــت و در زی ــد و دریاف ــه خری در صفح
ــه  ــک کادر کشــویی وجــود دارد ک ــد، ی ــو آر ک کی
توکن هــای )دارایی هــای( شــما در آن نمایــش 
نتخــاب  نیــد بــا ا داده می شــود و شــما می توا
هرکــدام نســبت بــه خریــد آن توکــن اقــدام 

کنیــد.
ــی  ــن نهای ــه و توک ــن پای ــاب توک ــکان انتخ •  ام

ــات: ــه سفارش ــه دفترچ در صفح
چــه  فتر ر تــب د ت و د مــا ی معا ر منــو د
ــا  ــد ب ــما می توانی ــه ش ــاالی صفح ــات، در ب سفارش
انتخــاب توکــن مــد نظرتــان در قســمت پیشــنهادات 
فــروش یــا پیشــنهادات خریــد، معامــات مربــوط به 

آن توکن ها را مشــاهده نمایید.  



69 | kuknos.ir |

در مــاه اکتبــر ســال جــاری و در وبینــار اســتار خبــری 
بســیار هیجانــی مبنی بــر انتشــار ارز دیجیتــال 
ــد.  ــان ش ــتار اع ــبکه اس ــر روی ش »USDCoin« ب
اکوسیســتم ایــن شــبکه نیــز بســیار مشــتاق ورود ایــن 
ــا  ــر پیش بینی ه ــا ب ــتار اســت. بن ــه اس ــال ب ارز دیجیت
USDC در مــاه فوریــه 2021 بــر روی اســتار در 

ــود. ــد ب ــترس خواه دس

USDC چیست؟

USDC یــک ارز دیجیتــال باپشــتوانه اســت کــه توســط 

 »Circle« متشکل از دو کمپانی ،»Centre« کنسرسیوم
و »Coinbase«، توســعه یافتــه اســت. ایــن دارایــی 
دیجیتــال توســط مؤسســات معتبــر مالی منتشــر شــده 
اســت و بازخریــد آن بــا تناظــر یک به یــک بــا دالر 

ــود. ــد ب ــر خواه ــده امکان پذی ایاالت متح

مزایای ورود USDC به استار

بــه طــور خاصــه، Circle ارز دیجیتــال با پشــتوانه دالر 
منتشــر خواهــد کــرد؛ توســعه دهندگان و کســب وکارها 
می تواننــد آن را بــا خدمــات و نرم افزارهــای خــود ادغــام 
ــران بتواننــد ایــن ارز دیجیتــال را واریــز و  ــا کارب کننــد ت
برداشــت کننــد؛ کاربــران نیــز می تواننــد USDC را مانند 
هــر دارایــی دیگــر بــر روی شــبکه، نگهــداری، منتقل یا 

مبادلــه کننــد.
ــره اِی  ــوب چندزنجی ــی از چارچ ــتار بخش USDC اس

ــا  ــد ب USDC، Centre اســت. ایــن ارز دیجیتــال می توان

 USDC دیگــر ماننــد توکــن اصلــی USDC توکن هــای
بــر روی اتریــوم، همزیســتی و تعامل کنــد و هــر زنجیره 
ــور  ــه به منظ ــتار ک ــود را دارد. اس ــاص خ ــای خ مزای
ــرم طراحــی  ــک پلتف ــر روی ی ــا ب ــی ارزه اتصــال تمام
شــده اســت، چشــم اندازهای جدیــدی را در حــوزه 

ــده اســت. ــرای USDC متصــور ش ــت ب پرداخ

ــب وکارهای  ــرای کس ــرد USDC ب کارب
موجــود بــر روی اســتار

USDC هماهنــگ بــا اســتانداردهای ســخت گیرانه 

Centre طراحــی شــده اســت تــا امنیــت ســرمایه 

مشــتریان به بهتریــن نحــو ممکــن حفــظ شــود. ایــن ارز دیجیتــال در ســطح جهانــی و از منظر 
ــورها و  ــی در کش ــیار باالی ــوندگی بس ــده اســت و از نقدش ــه ش ــره پذیرفت ــی و غی ــی، مال حقوق
ــور  ــه به منظ ــی بهین ــک دارای ــه ی ــل ب ــه آن را تبدی ــت ک ــوردار اس ــف برخ ــای مختل پلتفرم ه
ــال دسترســی  ــرم دیجیت ــن ف ــاً، ای ــرده اســت. اساس ــرزی ک ــای برون م ــتفاده در تراکنش ه اس
قابل اتکاتــری بــه USDC به منظــور ارائــه خدمــات و نرم افزارهــا بــرای مشــتریان و 

کســب وکارها بــه وجــود آورده اســت.

ایجاد کسب وکارها بر روی USDC ادغام شده با استار

در ابتــدای راه انــدازی، USDC مبتنــی بــر اســتار بــدون هزینــه در دســترس 
حســاب های کســب وکاری Circle خواهــد بــود. توســعه دهندگان می تواننــد از دو 
ــوالت  ــر محص ــن دیگ ــی و همچنی ــی و گرافیک ــری برنامه نویس ــط کارب ــق واس طری

ــند. ــته باش ــی داش ــال دسترس ــن ارز دیجیت ــه ای Circle ب

کمــی بعــد، بــر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده، دیگــر کســب وکارها، شــامل 
ــته  ــری پیوس ــا تعامل پذی ــد ت ــت می کنن ــتاندارد( مطابق ــا SEP-24 )اس ــه ب ــواردی ک م
ــد درگاه  ــتار می توانن ــتم اس ــد، در اکوسیس ــاد کنن ــا ایج ــا و نرم افزاره ــا کیف پول ه ب
ورود و خــروج USDC ایجــاد کننــد. ایــن درگاه هــای ورود و خــروج بــه توســعه دهندگان 
اجــازه می دهــد خدمــات واریــز و برداشــت USDC را بــر روی نرم افزارهــا تعبیــه کننــد.

ــرای  ــر )Anchor(( ب ــوان اَنِک ــور به عن ــا حض ــروج )ی ــه درگاه ورود و خ ــات ارائ الزام
USDC

 USDC ــا ــر درگاه ب ــی ب ــای مبتن ــد راهکاره ــت می توانن ــوز فعالی ــای دارای مج نهاده
ــدگان  ــد. ارائه کنن ــازی کنن ــات( را ساده س ــت ارز )فی ــز و برداش ــا واری ــد ت ــه دهن ارائ

ــد: ــت کنن ــر مطابق ــات زی ــا الزام ــد ب ــاال بای ــطح ب ــات س خدم
ــق  ــه از طری ــی و ن ــای محل ــیرهای پرداخت ه ــق مس ــد از طری ــت بای ــز و برداش • واری

شــبکه های بانکــی بین المللــی انجــام شــود.
• جریــان واریــز و برداشــت بایــد از اســتانداردهای اکوسیســتم اســتار پیــروی کنــد تــا 
ــه  ــور ک ــبکه، همان ط ــا در ش ــا و انکره ــان کیف پول ه ــته ای می ــل پیوس ــکان تعام ام

در اســناد توســعه اســتار توصیــف شــده اســت، ایجــاد شــود.
ــد،  ــان حاصــل کنن ــا اطمین ــد ت ــه کنن ــا مشــتری ارائ ــاط ب ــات ارتب ــد خدم ــا بای • انکره

ــود. ــخ داده ش ــب پاس ــان مناس ــکات در زم ــؤاالت و مش س
ــد سیاســت و برنامــه ضــد پول شــویی، شــامل امــکان انجــام کنترل هــای  • انکرهــا بای

»شــناخت مشــتری« بــر مشــتریان جدیــد داشــته باشــند.
ــت  ــر مطابق ــوارد زی ــا م ــد ب ــد بای ــه می کن ــت ارائ ــر خدم ــه انک ــی ک ــی مناطق در تمام

ــد: کن
ــرای کارکــرد به عنــوان یــک  ــه کســب مجــوز ب ــام و الزامــات مربــوط ب مقــررات، ثبت ن

ــول ــال پ ــی و انتق ــده خدمــت مال ارائه کنن
ــویی و ضد حمایت مالی تروریسم • الزامات مربوط به جرائم مالی، ضد پول ش

• مقررات و قوانین مربوط به اطاعات شــخصی )حریم خصوصی(
• اقدامات مربوط به اســتانداردهای امنیت سایبری

ــند. همچنین انکرها باید پایبند به تحریم های ایاالت متحده باش

USDC وارد شبکه استالر شد
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 ،CBDC ــا ــزی ی ــک مرک ــال بان ــول دیجیت پ
ــه از  ــت ک ــول اس ــال پ ــد و دیجیت ــل جدی نس
ــی  ــود و جایگزین ــادر می ش ــت ص ــوی دول س
اســت بــرای ارزهــای ســنتی و فیزیکــی؛ ایــن 
نــوع از پــول دیجیتــال بــا ارزهــای دیجیتــال و 
رمزنــگاری شــده تفــاوت دارد؛ چــرا کــه تحــت 
نظارت مســتقیم بانــک مرکزی و مورداســتفاده 

در ســطح شــبکه بانکــی اســت.
ــه  ــرادی ک ــام اف ــترس تم ــد در دس ــزی می توان ــک مرک ــال بان ــول دیجیت پ
از تلفــن هوشــمند برخــوردار هســتند، قــرار بگیــرد و همیــن موضــوع باعــث 
ــا ســطح اقتصــادی افــراد در نقــاط محــروم و روســتایی را ارتقــاء  می شــود ت
دهد کــه موضــوع بســیار مهمــی بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی و کیفیت 
ــورت  ــادی را به ص ــیار زی ــه بس ــزی هزین ــای مرک ــت. بانک ه ــی اس زندگ
ســاالنه صــرف چــاپ پــول و نظــارت بــر اســکناس می کننــد؛ به طوری کــه 
به صــورت میانگیــن هزینــه چاپ یــک اســکناس یــک دالری بالغ بــر 0.077 
دالر اســت، ایــن در حالــی اســت کــه ارزهــای دیجیتــال در تولیــد و نظــارت 
هزینــه بســیار پایینــی دارنــد و CBDC می توانــد نقــش مهــم و تأثیرگــذاری 
ــه بانک هــای مرکــزی و مدیریــت هزینه هــا داشــته باشــد  در کاهــش هزین
که بــه افزایــش ســطح اقتصــادی و بهبــود وضعیــت بودجــه کشــورها کمک 
می کنــد. همچنیــن از جملــه مزایــای دیگــر پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی 
تحــت عنــوان CBDC، دسترســی 24 ســاعته، بــدون محدودیــت و هرگونــه 
تعطیلــی در مقایســه بــا اتاق هــای پایاپــای اســت کــه انجــام تراکنش هــا در 

آن هــا بــا محدودیــت مواجــه اســت.
آخرین وضعیــت کشــورها در خصــوص CBDC حرکــت به ســوی پژوهش و 
برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از ظرفیت هــای اقتصــادی پــول دیجیتــال بانک 
مرکــزی و خنثی کــردن خطــرات و معایــب آن اســت. دالر آمریــکا، یــورو، ین 
ژاپــن، پونــد بریتانیــا و یــوان چیــن مهم تریــن ارزهایــی بــه شــمار می رونــد 

که بــر اســاس تصمیمــات در حــال حرکــت به ســوی CBDC هســتند.
»وبینــار پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ الــزام یــا اختیــار« به منظور بررســی 
ضرورت، تشــریح ابعــاد فنــی، اقتصــادی و حقوقــی مقررات گذاری هوشــمند 
ــک مرکــزی برنامه ریزی شــده اســت  ــال بان ــول دیجیت و ایجــاد و عرضــه پ
ــای  ــار نهاده ــکا در اختی ــر و قابل ات ــی پژوهشــی معتب ــن بررس ــج ای ــا نتای ت
ــزی  ــک مرک ــال بان ــول دیجیت ــده پ ــاره پدی ــور درب ــاز در کش تصمیم س
ــور اقتصــادی و  ــری وزارت ام ــا تصمیم گی ــوان ب ــا بت ــرد ت ــرار گی )CBDC( ق
دارایــی و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران از راهــکار CBDC برای 
ــداری و پرداخــت کشــور  ــت بانک ــزرگ در صنع ــم و ب ــای مه ــع چالش ه رف

اســتفاده شــود.

شــرکت کنندگان؛ هم افزایــی مدیــران دولتــی 
زنجیره بلــوک و  ی  ر نکــدا با کوسیســتم  ا و 

شــرکت کنندگان در رویــداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی افراد سرشــناس 
و مهمــی از نهادهــا و ســازمان های تصمیم ســاز کشــور و اکوسیســتم فناوری 

زنجیره بلــوک هســتند کــه در ادامــه معرفــی شــده اند.

امیر ناظمی

ــاوری  ــاوری اطاعــات و رئیــس ســازمان فن ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی مع
ــب وکارهای  ــرای کس ــزوده CBDC ب ــاره ارزش اف ــران درب ــات ای اطاع

ــد. ــت می کن ــداد صحب ــن روی ــن در ای آنای

سید حمید پورمحمدی

معــاون امــور اقتصــادی و هماهنگــی برنامه وبودجــه ســازمان 
ــری  ــی" و رهگی ــول رنگ ــه "پ ــه در زمین ــت ک ــور اس ــه کش برنامه وبودج

مصــارف بودجــه در کشــور در ایــن رویــداد ســخنرانی می کنــد.

رضا باقری اصل

دبیــر شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات در رویــداد پــول دیجیتــال بانک 
ــاد  ــال و اقتص ــول دیجیت ــش CBDC در تح ــه نق ــور دارد و ب ــزی حض مرک

ــردازد. ــمند می پ هوش

سید هادی موسوی نیک

موضوع پــول محلی: ابــزاری بــرای حمایــت اجتماعــی و توســعه منطقه ای 
را در ســمت مدیــرکل مطالعــات رفــاه اجتماعــی، وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

ــرار می دهــد. ــورد واکاوی ق اجتماعــی م

حسین ساح ورزی

نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران در رویداد 
پول دیجیتــال بانک مرکــزی کاربــرد CBDC را در تســهیل مــراودات مالی 

ــد. ــی می کن ــی بررس بین الملل

سید ولی اهلل فاطمی

ــران  ــت CBDC را در ای ــتفاده از ظرفی ــرورت اس ــوس ض ــاد ققن ــر بنی دبی
بررســی می کنــد.

ناصر حکیمی

مشــاور مدیرعامــل بانــک تجــارت اســت کــه تهدیدهــا و مخاطــرات ایجاد 
پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی را مــورد واکاوی قــرار می دهــد.

مهدی نوری 

 CBDC مــدرس دانشــگاه تهــران و دکتــری اقتصــاد اســت کــه در رویــداد
ــد. ــی و بانکــی کشــور را بررســی مــی کن چالش هــای نظــام پول

رویداد آنالین  »ارز دیجیتال بانک مرکزی؛ 
تهدید، فرصت یا رضورت؟«

مهدی فوقی 
عضو تحریریه
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محمدجواد صمدی راد

ــگ ارزی،  ــش جن ــداد پرس ــن روی ــوس در ای ــل ققن ــام مدیرعام قائم مق
CBDC کشــور چیــن چــه رؤیایــی را دنبــال می کنــد؟ را پاســخ خواهــد داد.

جعفر نعناکار

ــول  ــی پ ــی و حقوق ــاد قانون ــاره ابع ــک، درب ــاپ ت ــره  فن عضــو هیئــت مدی
ــد. ــخنرانی می کن ــران س ــزی در ای ــک مرک ــال بان دیجیت

امیرعباس امامی

ــک مرکــزی موضــوع  ــال بان ــول دیجیت ــداد پ ــن در روی مدیرعامــل کارچی
ــد. ــی می کن ــول را بررس ــه پ ــفه و تاریخچ فلس

رضا قربانی

رئیــس هیئت مدیــره گــروه رســانه ای راه پرداخــت در رویــداد پــول دیجیتال 
بانــک مرکــزی پــول و اســتانداردهای آن را بررســی می کند.

وحید صیامی

کارشــناس صنعت بانکــداری اســت کــه در زمینــه تأثیــر انتشــار CBDCها 
ــال  ــول دیجیت ــداد پ ــزی در روی ــای مرک ــی بانک ه ــت های پول ــر سیاس ب

ــد. ــخنرانی می کن س

حجت عباسی

مدیــر آکادمــی ققنــوس در رویداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی محتوای 
مطالعــه مــوردی CBDCهــای فعــال در جهــان را مــرور می کنــد.

حامیان رویداد
حامیــان برگزاریــارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد، فرصــت یا ضــرورت؟ 
ــن شــرکت  ــوان نخســتین و بزرگ تری ــارس به عن ــوس پ ــا ققن شــرکت یکت
ــرکل  ــای دفت ــتفاده از کاربرده ــوک و اس ــاوری زنجیره بل ــوزه فن پیشــرو در ح
توزیــع شــده در ایــران، گــروه مالــی و ســرمایه گذاری شــریف، اولیــن مرکــز 
ــروه  ــرمایه گذاری و گ ــی و س ــن مال ــوزه تأمی ــی در ح ــای تخصص آموزش ه
ــن مرجــع آموزشــی تخصصــی در حــوزه  رســانه ای راه پرداخــت، پربازدیدتری

ــتند. ــران هس ــداری در ای ــی و بانک ــای مال فناوری ه

 مخاطبین
عمــوم فعالیــن حــوزه فنــاوری، بانکــداری و اقتصــاد، کارکنــان 
شــبکه بانکــی، اعضــای محتــرم هیئــت علمــی دانشــکده های 
اقتصــاد، دانشــجویان رشــته های کامپیوتــر و اقتصــاد، اعضــای 
ــداد  ــن روی ــن ای ــزء مخاطبی ــور ج ــزارز کش ــن و رم ــه باکچی جامع

ــود. ــد ب خواهن

نحوه ثبت نام در رویداد پول دیجیتال بانک مرکزی
به منظــور ثبت نــام در رویــداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی 
ــی  ــه آدرس اینترن ــد ب ــتر می توانی ــات بیش ــب اطاع )CBDC( و کس

kuknos.ir/CBDC-EVENT مراجعــه کنیــد.

ویــزا در مقالــه ای تحقیقاتــی یــک ســامانه غیــر برخــط بــرای ارز دیجیتال 
بانــک مرکــزی )CBDC( پیشــنهاد کــرده اســت. در مقالــه ویــزا بــا عنــوان 
ــر  ــت غی ــامانه پرداخ ــه: س ــله مراتبی دوالی ــاخت سلس ــوی زیرس »به س
برخط ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی«، مزایــای CBDC را اقرار کرده اســت؛ 
امــا اذعــان کــرده اســت، زمانــی کــه در نهایــت ایــن پدیــده در دســترس 
ــت را  ــه اینترن ــدون اتصــال ب ــد توانایــی کار ب ــرد، بای ــرار می گی همــگان ق

داشــته باشــد.
CBDC شــکلی از ارز بی پشــتوانه )ارزهــای رایــج ماننــد ریــال( اســت کــه 

می توانــد بــر روی زنجیره بلــوک پیاده ســازی شــود؛ امــا لزومــاً نیــازی بــه 
ــن روش پیاده ســازی  ــوک بهتری ــر کل توزیع شــده )زنجیره بل ــاوری دفت فن
ــدارد. برخــاف  ــده اســت( ن ــر کل توزیع ش ــاوری دفت ــرای فن ــده ب ارائه ش
ــط  ــااًل توس ــن، CBDC احتم ــن و الیت کوی ــد بیت کوی ــی مانن رمزارزهای

یــک نهــاد خــاص کنتــرل می شــود )مثــًا بانــک مرکــزی(.
ــط،  ــر برخ ــورت غی ــت به ص ــای پرداخ ــام تراکنش ه ــور انج ــزا به منظ وی

ــاز و  ــاوری منبع ب ــک فن ــه از ی ــت ک ــرده اس ــنهاد ک ــامانه ای را پیش س
زیرســاخت کلیــد خصوصــی اســتفاده خواهــد کــرد تــا تراکنش هــا را بتوان 
بدون نیــاز بــه اتصــال بــه اینترنــت امضــا کــرد. در این مقالــه پیشــنهادی، 
به صــورت خاصــه دربــاره پروتکلــی کــه در آینــده ممکــن اســت توســعه 
داده شــود، توضیــح داده شــده اســت؛ امــا هیــچ کــد برنامه نویســی بــرای 

ایــن ایــده نوشــته نشــده اســت.
بــر اســاس گفته هــای ویــزا، یکــی از مهم تریــن دالیــل گرایــش 
ــد  ــده می توان ــن پدی ــه ای ــت ک ــن اس ــه CBDC ای ــزی ب ــای مرک بانک ه
ــای فین تک هــای  ــه »اکوسیســتم پوی ــراد محــروم از نظــام بانکــی را ب اف

ــد. ــل کن ــی« متص ــوالت مال ــر محص ــترس و دیگ در دس
ایــده اصلــی و پشــتوانه ایــن مقالــه این اســت که یــک ســامانه غیــر برخط 
پرداخــت یــک تجربــه مشــتری مشــابه پــول فیزیکــی ایجــاد می کنــد؛ اما 
برخــاف وجــه نقــد کــه کاغــذی در جیــب شماســت، به صــورت بایت هــا 

و بیت هــا در تلفــن همــراه شــما موجــود خواهــد بــود.

ویزا رویش برای پرداخت با ارز 
دیجیتال بـه صورت غری برخط 

پیشنهاد کـرد

غول صنعت پرداخت، ویزا، مقاله ای در ارتباط با مزایای 

ارز دیجیتال بانک مرکزی و نحوه استفاده از آن به صورت 

غیر برخط در اختیار عموم قرار داد
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