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ریال دیجیتال،
فرصت یا
رضورت؟!

پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی یــا بهاصطــاح  CBDCنــوع دیجیتالــی پــول اســت کــه توســط
بانکهــای مرکــزی صــادر میشــود و جایگزیــن ســکه و اســکناس در فضــای دیجیتــال اســت.
بــه لحــاظ اقتصــادی عین ـ ًا مطابــق بــا ارزش صــادر شــده آن پشــتوانه ارز ملــی تخصیــص داده
خواهــد شــد .در اغلــب کشــورها ،بــا جایگزینــی بخشــی از حجــم اســکناس منتشــر شــده توســط
بانــک مرکــزی CBDC ،عرضه شــده اســتCBDC .هــا در دو حــوزه انتقــال ارزش ،خــرد و عمده
تفاوتهــای قابلتوجهــی دارنــد و لــذا معمــاری CBDCهــا مطابــق بــا رویکــرد بانکهــای
مرکــزی و نــوع کاربــری آن متفــاوت خواهــد بــود .در ادامــه مزایــا و مخاطــرات CBDCهــا رو
مــرور میکنیــم:
مزایای صدور  CBDCتوسط بانک مرکزی
• امکان سریعتر و ارزانتر ساختن پرداختهای فرامرزی و داخلی (خرد و عمده)؛
• داشــتن پتانســیل جهــت ارائــه محلــی امــن بــرای پسانــداز ســپردهگذاران خــرد (بــرای مثــال
داشــتن حســاب در بانــک مرکــزی) بــا ریســک کمتــر از پیشفــرض یــا خطــر از دســت دادن
ســرمایه در مقایســه بــا ســپردهگذاری در بانکهــای تجــاری (در هــر کشــوری متفــاوت اســت)؛
• امــکان بهبــود مقاومــت و تــابآوری سیســتم پرداخــت در برابــر حمــات ســایبری،
شکســتهای عملیاتــی و خطاهــای ســختافزاری در مقایســه بــا پــردازش و ذخیرهســازی
دادههــا بهطــور متمرکــز کــه ممکــن اســت افزونگــی داده کمتــری داشــته و بنابرایــن مقاومــت
کمتــری در برابــر حمــات از خــود نشــان دهنــد؛
• امــکان ارائــه جایگزیــن بــرای فناوریهــای پرداخــت دیجیتــال بخــش خصوصــی بــرای
مقابلــه بــا ریســک عملیاتــی یــا کنتــرل انحصــاری کــه ممکــن اســت در صــورت مسلطشــدن
آنهــا بــر بــازار بــه وجــود بیایــد و کاربــرد آن بهعنــوان جایگزیــن صادرشــده از طــرف حاکمیــت
بــرای پــول نقــد؛ البتــه در صورتــی کــه در آینــده پــول نقــد کمیــاب شــود؛
• داشــتن پتانســیل ایجــاد انگیــزه بــرای مشــارکت افــراد محــروم از خدمــات مالــی در بخــش
بانکــداری؛
• داشــتن پتانســیل برای بهبــود فرایندهــای احــراز هویت/ضدپولشــویی و کاهــش فــرار مالیاتی،
فســاد و فعالیتهــای غیرقانونــی (حوزههایــی کــه اغلــب بانــک مرکــزی روی آن متمرکــز
نبــوده اســت)؛
• داشــتن پتانســیل کاهــش اصطــکاک و هزینههــای مرتبــط بــا ذخیرهســازی ،انتقــال و
مدیریــت پــول نقــد در سیســتم بانکــداری؛
• داشــتن پتانســیل بــرای بــه چالــش کشــیدن قــدرت انحصــاری بانکهــای تجــاری روی
ســپردههای خــرد کــه میتوانــد بــه ایــن بانکهــا فشــار بیــاورد تــا نــرخ بهــره ســپردهگذاران
را افزایــش و خدمــات مالــی بیشــتری بــه آنهــا ارائــه کننــد .ایــن موضــوع همچنیــن میتوانــد
یــک ریســک بــرای ثبــات سیســتم مالــی محســوب شــود.
باتوجهبــه اهمیــت موضــوع و مزایایــی کــه بهاختصــار بــه آن اشــاره شــد ،چــرا بانــک مرکــزی
ایــران در ایــن حــوزه اقدامــی جــدی انجــام نــداده اســت؟ چــرا ظرفیتهــای ایــن ابــزار پولــی،
در مدیریــت شــرایط حســاس بینالمللــی کشــور مــورد بیتوجهــی قــرار گرفتــه اســت؟ جالــب
اســت کــه بدانیــم بــه دلیــل ظرفیتهــا و مزیتهــای متعــدد ایــن فنــاوری ،کنگــره آمریــکا،
پــس از انتشــار پیشنویــس 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 میآیــد کــه در ایــن
حــوزه شــاهد تحریمهــای داخلــی و خارجــی بهصــورت توأمــان هســتیم.
پیشنهاد غیررسمی جهت عرضه ریال دیجیتال بانک مرکزی ایران
توسط بانک مرکزی ()Digital IRR

محمد صمدی راد
سردبیر

ماهیت  DIRRچیست؟
• جایگزینــی دیجیتالــی ســکه و اســکناس ( )M0ریــال خواهــد بــود کــه مــا بــهازای ارزش
منتشــر شــده از آن نــزد بانــک مرکــزی بــه تومــان ذخیــره شــده اســت.

سرمقاله

چرا به  DIRRنیاز داریم؟
• کمــک بــه حفــظ ارزش ریــال و وضعیــت حقوقــی آن در مواجهــه بــا ســایر ارزهــای
دیجیتالــی
• کاهش هزینه انتشار و گردش اسکناس و سکه
• شتابدهی انطباق دیجیتالی در سطح عموم جامع در عین کنترلپذیری پولی
ویژگیهای شاخص  DIRRچیست؟
•بهعنوان جایگزین دیجیتال اسکناس و سکه ،رفتار مشابهی از آن انتظار میرود.
• ساختار دوالیه ،توزیع و صدور
• امکان انتقال فردبهفرد برونخط ()Dual Side Offline
• هــر فــرد حقیقــی یــا حقوقــی کــه بتوانــد یــک کیــف توکــن معتبــر را در ایــران ثبــت کنــد
میتوانــد از ایــن پــول دیجیتــال اســتفاده کنــد.
• فاقد سود بانکی است.
• قابل سپردهپذیری در بانک مرکزی و بانکهای تجاری
 DIRRچگونه کار میکند؟
• از یــک ســاختار دوالیــه (صــدور :بانــک مرکــزی و توزیــع :بانکهــای تجــاری) بهــره
میگیــرد.
• بانــک مرکــزی بــر اســاس نیــاز جامعــه نســبت بــه صــدور حجمــی از  DIRRاقــدام
میکنــد .
• بانکهــای تجــاری پــس از ســپردهگذاری یکبهیــک نــزد بانــک مرکــزی نســبت بــه
توزیــع آن بــه مخاطبیــن و مشــتریان خــود اقــدام مینماینــد.
• فنــاوری مورداســتفاده در بانکهــای تجــاری کامــ ً
ا آزاد بــوده و از اســتاندارد معینــی
پیــروی نمیکنــد .صرفــ ًا تأمیــن ویژگیهــای شــاخص توســط ایشــان کفایــت میکنــد.
زیرســاختفنی DIRRچهباشــد؟
• در الیــه صــدور بانــک مرکــزی از فنــاوری اختصاصــی خــود کــه مبتنــی بــر  DLTخواهــد
بــود اســتفاده میکنــد؛ امــا در الیــه توزیــع ،مســیر فنــاوری ثابتــی پیشــنهاد نمیشــود.
• بانکهــای تجــاری بــا ارائــه پیشــنهادهای فنــی کــه پوشــشدهنده ویژگیهــای بیــان
شــده اســت ،میتواننــد مســیر و راهحــل فنــی خــود را اســتقرار دهنــد.
• ظرفیت مورد انتظار از راهحل استقراریافته بیست هزار تراکنش در ثانیه خواهد بود.
دسترسی عمومی به  DIRRچگونه خواهد بود؟
• بانکهــای تجــاری با عرضــه کیــف دیجیتــال امــکان دریافــت نگهــداری و انتقــال DIRR
را فراهــم میکنــد.
• همچنیــن بانکهــای تجــاری بــا درخواســت مشــتری ،میتواننــد نســبت بــه دریافــت
و ســپردهپذیری  DIRRاقــدام کننــد و یــا از طریــق حســابهای بانکــی آنالیــن مشــتری،
 DIRRبــه کیــف دیجیتــال وی ارســال نماینــد.
چه محدودیتهایی موردنیاز است؟
• سقف تعداد  DIRRبرای هر کیف دیجیتال مقرر شود.
• ثبت و احراز هویت کاربران در کیف دیجیتالی الزامی است.
• پیادهسازی الزامات  AMLو  CFTدر کیف دیجیتالی الزامی است.
• تعریف سطوح متفاوت برای بهرهمندی از خدمات  DIRRضروری است.

بررسی سیاستهای پولی و نقش بانک مرکزی در آن

بالکچنی؛ ابزاری برای اجرای
دقیق و اکرآمد سیاستهای پویل
وحید صیامی
کارشناس صنعت
بانکداری

وضعیــت بغرنــج و ناگــوار کنونــی ،درواقــع
پیامدهــای تصمیمــات گذشــته ماســت.
جهــت تغییــر ایــن وضعیــت نامطلــوب و
گزنــده بایســتی هرچــه ســریعتر دســت
بــه اقدامــات جــدی و تغییــرات بنیــادی
زد .بســیاری بــه خطــا گمــان میکننــد
کــه وضعیــت موجــود صرفــ ًا بــه دالیــل
سیاســی حاصــل شــده اســت؛ درحالیکــه
ایــن وضعیــت نتیجــه بدیهــی و طبیعــی
اشــتباهات گذشــته همــه ایرانیــان هســت
کــه در ســتیز بــا منطــق و علــم و زمانــه
بــه دنبــال روشهــای سریعالســیر در هــر
زمینــه بودیــم.
برخــاف برداشــت اولیــه تغییــر «طــرز
فکــر» بــا تغییــرات نســلی رخ نمیدهــد؛
بلکــه تغییــر طــرز فکــر (پارادایــم) کنشــی
آگاهانــه اســت کــه افــراد عامدانــه انجــام
میدهنــد .دقیقــ ًا صــد ســال پیــش ،ایــن
تغییــر رخ داد و دوره مدرنیزاســیون در
کشــور آغــاز شــد .اکنــون بــا گذشــت صــد
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ســال و پیچیدگــی روزافــزون پدیدارهــا،
مو ضو عــا ت و مبا حــث  ،مــا همچنــا ن
بــا همــان طــرز فکــر صــد ســال پیــش
کــه بــه آ ن پا ر ا د ا یــم فر و کا ســتنگر
( )Reductionismمیگوینــد و بــر مبنــای
تجز یهو تحلیــل و شــنا خت جز ئیــا ت
پدید ههــا اســت ،بــه پیــش میرویــم.
ا یــن فر و کا ســتنگر ی با عــث ا یجــا د
فضایــی میشــود کــه موضوعــات جدیــد
را بالفاصلــه بــه موضوعــی قدیمــی و آشــنا
فروبکاهیــم و احســاس بلــد بــودن همگانــی
داشــته باشــیم.
فروکاســت گرایــی باعــث فروکاســتن «فکــر
و عمــل» کــه بــرای موفقیــت در کارهــا
الزم اســت ،بهصــرف «عمــل» اســت
و فروکاســتن آغــاز تــا اتمــام پــروژه بــه
«کلنگزنــی» اســت .فروکاســت گرایــی
باعــث تنــزل نظــارت ( )Supervisionبــه
بگیروببنــد ( )Investigationشــده اســت.
طــرز فکــر قدیمــی شــده مــا در بســیاری
ا ز ز مینههــا ا ز جملــه سیا ســتگذ ا ر ی
پولــی آســیبزننده اســت .مــا در مــورد
سیاســتگذاری پولــی صحبــت از عناویــن
و موضوعاتــی میکنیــم؛ نظیــر ابــزار
سیاســتی ،کانــال اثرگــذاری و بســتر
اجــرای سیاســت پولــی کــه تعریــف
نشــد هاند و ایــن تعریــف نشــدن نیــز
ناشــی از فروکاســتن «حقــوق عمومــی»

ماهنامه ققنوس | شماره چهارم

بــه «ادبیــات» اســت .سیاســتگذاری
پولــی بــه معنــای بررســی اثرگــذاری و
اثرپذیــری سیاســتهای دولــت [بانــک
مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار] از اوضاع
اقتصــادی و بــر اوضــاع اقتصــادی اســت.
چنیــن مباحثــی را میتــوان بــا طــرز فکــر
و رویکــرد نظــری سیســتمهای پیچیــده
بســیار بهتــر درک کــرد.
در سیاســتگذاری پولــی ،بانکهــای
مرکــزی بــه دنبــال آن هســتند کــه از
طریــق ابزارهــا و بــر بســتر بازارهــای
مالــی ،بــا تنظیــم حجــم عرضــه پــول و نــرخ
بهــره ،بــر شــاخصههای اقتصــاد کالن اثــر
بگذارنــد .اینهــا مســتلزم داشــتن طــرز
فکــر و رویکــردی سیســتمی اســت کــه
تحــت آن بتــوان بــا وجــود عــدم قطعیــت
شــدید (کــه در واقعیــت همیشــه بــوده و
هســت) ،بــه شــناخت کافــی دســت پیــدا
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 .قطعــ ًا طــرز
فکــر فروکاســتگرا (برابــر بــا پارادایــم
تحویلانــگاری) کــه بــر مبنــای پذیــرش
رابطــه علّــی (علــت – معلــول) اســت،
ا مــکا ن بهکا ر گیــر ی صحیــح چنیــن
ابزارهــای پیچیــدهای را نخواهــد داشــت.
بهعنــوان نخســتین قــدم ،ضــروری اســت،

اصالحات نهادی بانک مرکزی
بهرسمیتشناخنتدستکمدو
شان متفاوت برای بانک مرکزی
انتخابوساماندهیمناسب
اهداف بانک مرکزی

اصالحات سیاست پویل

اصالحات قانون
بانکداری مرکزی

اصالحات نظارت بانیک

اصالحات ساختار دروین
بانک مرکزی

تامیناستقالل بانکمرکزی

پاسخگویی

شفافیت

اصالحات ناظر بر بسرتهای
سیاست پویل بانک مرکزی

حوزهتصمیمگیری
سیاستپولی

بسرتهایعملیاتی

حوزه اجرای
سیاستپولی

ساز و کار انتقال پولی

حوزهپاسخگوییوشفافیت

• در حــوزه تصمیمگیــری سیاســت پولــی ســه رکــن هــدف ،ابزارهــای در دســرس و لنگــر اســمی دخیــل اســت .نــرخ تــورم پیشبینیشــده ،لنگــر اســمی
هــدف گــذاران تــورم اســت.
• بســرهای عملیاتــی سیاســت پولــی بخشــی از بازارهــای مالــی (بــازار بینبانکــی و بــازار اوراق) اســت کــه میــز عملیاتــی بانــک مرکــزی عملیــات پولی
خــود را بــر اســاس هدفگــذاری یــا خریدوفــروش اوراق در آنهــا (در قالــب عملیــات بــازار بــاز) انجــام میدهــد.
• سازوکارهای انتقال پولی ،مسیرهایی است که زمینه تحقق اهداف سیاستگذار پولی را فراهم میکند.
• ابزارهای ترکیبی اعامل سیاست پولی از طریق سازوکار انتقال پولی زمینه تحقق اهداف سیاستگذار پولی را فراهم میکند.

بپذیریــم کــه نمیتــوان بســیار ســریع و بــا
دستکشــیدن از همــه حواشــی و پرداختــن
بــه اصــل مطلــب بــه موفقیــت رســید.
سیاستهای پولی
آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،توضیحــی
راجعبــه سیاســتهای پولــی و بســتر
اجــرای آن و توضیحاتــی در توصیــف پــول
دیجیتالــی صــادره بانــک مرکــزی اســت.
توصیف کوتاه از سیاستگذاری پولی

در حــوزه تصمیمگیــری سیاســت پولــی
ســه رکــن هــدف ،ابزارهــای در دســترس

و لنگــر ا ســمی د خیــل ا ســت  .نــر خ
تــو ر م پیشبینیشــد ه لنگــر ا ســمی
هد فگــذاران تــورم اســت.
بســتر ها ی عملیا تــی سیا ســت پو لــی
بخشــی ا ز با ز ا ر هــا ی ما لــی ( بــا ز ا ر
بینبانکــی و بــازار اوراق) اســت کــه میــز
عملیاتــی بانــک مرکــزی عملیــات پولــی
خــود را بــر اســاس هد فگــذاری یــا
خریدوفــروش اوراق در آ نهــا (در قالــب
عملیــات بــازار بــاز) انجــام میدهــد.
ســازوکارهای انتقــال پولــی مســیرهایی
ا ســت کــه ز مینــه تحقــق ا هــد ا ف
سیاســتگذار پولــی را فراهــم میکنــد.
ابزارهــای ترکیبــی اعمــال سیاســت پولــی

| | kuknos.ir

از طریــق ســازوکار انتقــال پولــی زمینــه
تحقــق اهــداف سیاســتگذار پولــی را
فراهــم میکنــد.
مســیرهای نــرخ بهــره ،قیمــت داراییهــا
(ســهام ،مســکن و ارز) ،مســیر اعتبــاری
(مســیرهای اعتبــاری و ترازنامــهای)
و انتظــارات چهــار مســیر انتقــال آثــار
سیاســت پولــی در متغیرهــای:
• تورم،
• رشد اقتصادی،
• موازنه تراز پرداختها و
• قیمت داراییهای مالــی و غیرمالی
هســتند کــه ضرایــب اهمیــت و اثرگــذاری
متفاوتــی دارنــد.
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د ر ا کثــر ا قتصا د هــا ی د نیــا تغییــر ا ت
انــدک در نــرخ بهــره منجــر بــه تغییــرات
مهــم و معنــاداری در وضعیــت اقتصــاد و
متغیرهــای اقتصــادی میشــود.
امــا در ایــران و برخــی دیگــر از کشــورهای
د ر حا لتو ســعه  ،و ضعیــت بــه گو نــه
دیگــری اســت .ســرمایهگذاری و عرضــه
و تقاضــای پــول بــه دلیــل مشــکالت
اقتصــادی و ســاختاری موجــود ماننــد
نر خهــا ی تــو ر م بــا ال  ،جیر هبنــد ی
اعتبــاری و عــدم دسترســی بســیاری
از خانوارهــا بــه اعتبــار ،بــه تغییــرات
نــرخ بهــره چنــدان حســاس نیســتند .از
ایــن رو اعمــال سیاســت پولــی و انتظــار
اثــر گــذاری آن بــر اقتصــاد ،از طریــق
تغییــر نــرخ بهــره و اثــر آن بــر تقاضــای
ســرمایهگذاری و عرضهوتقاضــای پــول
در ایــران کارا بــه نظــر نمیرســد.
مدیریــت جریــان وجــوه اقتصــاد بــه جــای
تأکیــد بــر تغییــرات انــدازه ترازنامــه
بانــک مرکــزی میتوانــد از تغییــرات
همــوار و روان ترکیــب ســبد دارایــی
ترازنامــه نهادهــای اقتصــادی نیــز بهــره
گیــرد.
از ســوی دیگــر تفــوق بخــش مالــی
(  )Fi n an c i a l D om i n an c eو ســلطه
وضعیــت نابســامان مالــی بانکهــای
کشــور بــر سیاســتهای پولــی بانــک
مرکــزی بــه رونــد صعــودی ســهم بدهــی
بانکهــا بــه بانــک مرکــزی مربــوط
اســت .انجــام مبــادالت بانکــی و ایفــای
نقــش آخریــن مرجــع وا مدهنــده موجــب
میشــود بخــش مالــی بهویــژه شــبکه
بانکــی بتوانــد بهصــورت بالقــوه بــر
سیاســت پولــی تســلط یابــد و موجــب
ا نفعــا ل سیا ســت پو لــی د ر مقا بــل
ضعفهــا ی بخــش ما لــی شــو د کــه
نتا یجــی و یر ا نگــر د ا ر د  ( .بر گر فتــه ا ز
مقــاالت دکتــر محمــود نیلــی و آقــای
علــی بهــادر)
بــاور کارشناســی کــه نویســنده نیــز بــه
آن تأکیــد زیــادی دارد ایــن اســت کــه
باتوجهبــه انــدازه کوچــک بــازار پــول در
بازارهــای مالــی ،ناتــرازی و داراییهــای
بــا درجــه نقدشــوندگی پاییــن در ترازنامــه
نهادهــای مالــی کشــور ،مســیر ترازنام ـهای
نقــش بیشــتری در فراینــد گــردش وجــوه و
انتقــال آثــار سیاســت پولــی در متغیرهــای
اقتصــاد کالن دارد کــه بــا تغییــر وضعیــت
ســبد داراییهــای نهادهــای مختلــف
اقتصــادی مشــخص میشــود.

10

پول دیجیتالی

گــروه اکثریــت بانکهــای

مرکــز ی ،ماهیــت پــول
ا لکتر و نیکــی ر ا « پــو ل

بیر و نــی »O u t s i d e /

میداننــد .در ایــن حالــت
پــول درونــی توســط بانــک

مرکــزی منتشــر شــده و از

منظــر علــم اقتصــاد ،صــدور
پــول الکترونیکــی تغییــر

نســلی بــر چــاپ اســکناس
بانــک مرکــزی اســت
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تجربیــات موجــود در زمینــه پــول دیجیتالــی
صــادره توســط بانکهــای مرکــزی را
برحســب کاربــرد در دو دســته تقســیم
میکننــد؛ پــول کالن ( )Wholesaleو خــرد
(.)Retail
چنانچــه بــر مســیر ترازنامــهای تأکیــد
شــود و دولــت بخواهــد بــرای اضافــه
برداشــت بانکهــای مرکــزی برنامــهای
مؤثــر ترتیــب دهــد کــه موجــب اختــال
در فراینــد هدایــت اعتبــار بانــک مرکــزی
نشــود و همچنیــن اگــر بانــک مرکــزی،
بــه دنبــال عملیاتــی ســاختن یکــی از
اهــداف مهــم عملیــات بــازار بــاز در
شــکل جدیــدش (کــه از ســال گذشــته
آغــاز گردیــده اســت) یعنــی پرداخــت
تســهیالت تأمیــن نقدینگــی بانکهــا در
بــازار بینبانکــی بهشــرط وثیقهگیــری
باشــد ،پــول دیجیتالــی کالن صادرشــده
توســط بانــک مرکــزی میتوانــد نقشــی
بســیار مهــم در ایــن راســتا ایفــا نمایــد کــه
بهصــورت مفصــل در مقال ـهای دیگــر بــدان
پرداختــهام.
در ارتبــاط بــا نــوع پــول دیجیتالــی خــرد
صــادره توســط بانــک مرکــزی بایســتی
چنــد نکتــه زیــر را مدنظــر داشــت:
در ارتبــاط بــا پــول الکترونیکــی ،بانکهــای
مرکــزی دنیــا بــه دو گــروه اکثریــت و اقلیت
تقســیم میشــوند .در گــروه اقلیــت ،پــول
الکترونیکــی ماهیــت «پــول درونــی/
 »Inside Moneyدارد؛ بدیــن معنــا کــه
مشــابه فراینــد خلــق پــول در بانکهــای
تجــاری ،آ نهــا میتواننــد بــا همــان
منطــق و تحــت همــان محدودیتهایــی
کــه تســهیالت ارائــه میدهنــد؛ پــول
الکترونیکــی نیــز صــادر کننــد .از منظــر
علــم اقتصــاد ،طــی ایــن حالــت صــدور
پــول الکترونیکــی تغییــر نســلی بــر چــاپ
چــک پــول توســط بانکهــای تجــاری
اســت.
گــروه اکثریــت بانکهــای مرکــزی،
ماهیــت پــول الکترونیکــی را «پــول
بیرونــی »Outside /میداننــد .در ایــن
حالــت پــول درونــی توســط بانــک مرکــزی
منتشــر میشــود و از منظــر علــم اقتصــاد،
صــدور پــول الکترونیکــی تغییــر نســلی
بــر چــاپ اســکناس بانــک مرکــزی اســت.
باتوجهبــه تغییــر سیاســتی کــه در دهــه
هشــتاد از بانــک مرکــزی مبنیبــر از رده
خــارج کــردن چکپولهــای بانکهــای

تجــاری و صــدور ایرا نچــک بانــک
مرکــزی رخ داد ،پــول الکترونیکــی از
همــان ابتــدا مشــخص بــود کــه در ایــران از
نــوع پــول بیرونــی خواهــد بــود.
پــول دیجیتالــی صــادره توســط بانــک
مرکــزی ،شــباهتی تــام و تمــام بــه پــول
الکترونیکــی نــوع دوم دارد و در برخــی
از اســناد مشــاهده میکنیــم کــه همــان
اســامی کــه زمانــی بهعنــوان پروژههــای
مو فــق پــو ل ا لکتر و نیکــی نا مبــر د ه
میشــدند اکنــون صفــت پــول دیجیتالــی
بانــک مرکــزی گرفتهانــد .در نمــای گل
پــول نیــز مشــاهده میکنیــم کــه اثــری از
پــول الکترونیکــی وجــود نــدارد؛ تنهــا بــه
 Mobile Moneyصادرشــده توســط غیــر
بانــک مرکــزی اشــاره شــده اســت.
در ارتبــاط بــا پــول دیجیتالــی صادرشــده
توســط بانــک مرکــزی بایســتی ایــن را
نیــز متذکــر شــد کــه مشــکل پرداخــت
دوبــاره بــا مقــدار ارزش پولــی یگانــه
( )Double Spendingدغدغــهای بســیار
کوچــک اســت و امــکان انجــام نظاممنــد
آن وجــود نــدارد؛ لــذا برخــی از کشــورها
نظیــر ســو ئد ا ســتفا د ه ا ز بســتر ها ی
توزیعشــده را فاقــد مزیــت میداننــد.
یــک مو ضــو ع مهــم د ر ا ر تبــا ط بــا
پو لهــای دیجیتالــی صادرشــده توســط
بانــک مرکــزی ایــن اســت کــه رویکــرد
فعلــی دولــت و تفســیر آن از قانــون پولــی
موجــود چــه موضعــی در ارتبــاط بــا
پیگردناپذیــری اتخــاذ نمــوده اســت.
قوانیــن پولــی کشــورها کــه همگــی مصوب
دهههــا قبــل اســت ،بــرای اســکناس
قابلیــت پیگردناپذیــری معامــات بــا
اســکناس را بــه رســمیت شــمردهاند کــه
البتــه ایــن بــه معنــای نوعــی محرومیــت
همگانــی مــردم از پیگیــری و ابطالپذیــری
پــول بــه ســرقت رفتــه نیــز هســت.

قوانیــن پولــی کشــورها کــه

همگــی مصــوب دهههــا

قبل اســت ،بــرای اســکناس
قابلیــت پیگردناپذیــر ی

معامــات بــا اســکناس را به
رســمیت شــمردهاند کــه
البتــه ایــن بــه معنــای نوعی

محرومیــت همگانــی مــردم
از پیگیــری و ابطالپذیــری
پــول بــه ســرقت رفتــه نیــز

هســت

رویکرد دولتها بر دو نوع است:
• برخــی کشــورها ایــن غیــر قابــل پیگــرد
بــودن معامــات بــا اســکناس را بهعنــوان
مکانیســمی بــرای حفــظ حلقههایــی از
حریــم خصوصــی مــردم میداننــد .قانــون
حمایــت از حریــم خصوصــی امــروزه
در بســیاری از کشــورها وجــود دارد و
طــی آن انــواع مختلفــی از معامــات
و انتقــال وجــوه تعریــف شــد هاند کــه
بنــا بــه خواســته شــهروند میتواننــد
بهصــورت پیگردناپذیــر صــورت پذیرنــد.

| | kuknos.ir

فر و شــند ه کا ال  /خد مــا ت میتو ا نــد
اطالعاتــی از مشــتری دریافــت کنــد یــا
گمنامــی مشــتری مانعــی بــرای انجــام
تراکنش نیست.
• بر خــی ا ز کشــو ر ها  ،پیگر د نا پذ یــر ی
معامــات بــا اســکناس منــدرج در قوانیــن
پولــی خــود را نوعــی جبــر زمانــه و در نبــود
فنــاوری مقرو نبهصرفــه بــرای ایــن
کار تفســیر کرد هانــد و لــذا در تــاش
هســتند کــه در راهکارهــای الکترونیکــی
و دیجیتالــی ،ایــن فقــدان برطــرف شــود.
در ایــن حالــت ،مســتقل از نــوع عمــل
فروشــنده ،گمنامــی یــا احــراز هویــت
خریــدار ،امــکان پیگردپذیــری معامــات
خریــدار فراهــم میآیــد.
بســته بــه ســاختار دولــت و نــوع اختیــارات
و آزادی عمــل بانــک مرکــزی  /نهــاد
صادرکننــده پــول دیجیتالــی ،اســتفاده
ا ز ز یر ســا خت د فتــر کل تو ز یعشــد ه ،
میتوانــد بــرای پیگردپذیــری همگانــی
بــه کار رود یــا جلوگیــری از پیگردپذیــری
نهادهــای احتمالــی.
طــی دهــه  2010میــادی در اروپــا
راهــکاری میانــی خلــق شــد مبنیبــر
اینکــه پیگردپذیــری بــه قابلیتهــای
ســامانههای الکترونیکــی مربــوط بــه
تبــادالت خــرد مالــی افــزوده شــود؛
لیکــن اجــازه داده شــد کــه مجازشناســی
دارنــدگان ابــزار پرداخــت صرفــ ًا محــدود
بــه احــراز هویــت نباشــد و افــراد بتواننــد
تحــت شــرایطی نشــا نهای معتبــر از
نهادهــای معتبــر را بهجــای مشــخصات
هویتــی خــود در هنــگام ثبتنــام و اســتفاده
از ابزارهــا بــه کار گیرنــد .بانــک صادرکننــده
صرفــ ًا از هویــت خریــدار آگاه اســت و
حفــظ اطالعــات خریــدار کارت تحــت
حمایــت قــوی قانونــی اســت و بهراحتــی
نمیتــو ا ن ا ز با نکهــا ا طال عــا ت
خریــداران را دریافــت کــرد.
بــرای اطــاع از وضعیــت مقــررات حاکــم
بــر کشــورها در ایــن زمینــه میتوانیــد
گــزارش Financial Secrec y Index
تو لید شــد ه تو ســط نهــا د غیر ا نتفا عــی
بینالمللــی  Tax Justice Networkرا تهیــه
و بخــش مربــوط بــه Bank Secrecy Index
را مطالعــه کنیــد.
در مقالــهای دیگــر راجعبــه پــول کالن
دیجیتالــی صــادره توســط بانــک مرکــزی
و امــکان اثرگــذاری قابلتوجــه آن در
شــرایط فعلــی اقتصــادی ایــران ســخن بــه
میــان آمــده اســت.
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محمدهادی شالباف در گفتوگو با نشریه ققنوس از آینده این شبکه و برنامههای
مجموعه بهسازان فردا در ققنوس میگوید؛

ققنـوس به دنبال
حل مشکالت میل
و تاثریگـذاری در
اقتـصـاد
دیجیتال
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هلدینگ بهســازان فــردا وابســته بــه بانــک ملــت از اولیــن میزبانان
شــبکه ققنــوس اســت کــه اقدامــات ارزشــمندی در راســتای توســعه

ایــن شــبکه انجــام داده اســت .ازایــنرو ،در ایــن شــماره از نشــریه

در بخــش مصاحبــه بــا میزبانهــا ،گفتوگویــی بــا محمدهــادی
شــالباف ،معــاون راهبــری کســبوکار هلدینــگ بهســازان فــردا و

مهدی فوقی
عضو تحریریه

مجمو عــه بهســاز ان فــرد ا از
ا بتــد ا ی مســیر  ،بهعنــو ا ن
میزبــان ،همــراه شــبکه ققنــوس
بــو د ه ا ســت  .ا ز آ غــا ز ا یــن
همراهــی بــرای مــا بگوییــد.
بهســازان چهطــور و بــا چــه
اهدافــی در شــبکه ققنــوس حضور
پیــدا کــرد؟
هما نطــور کــه اشــاره کردیــد هلدینــگ
بهســازان فــردا بــه همــراه ســایر شــرکا
از بنیا نگــذاران شــبکه ققنــوس اســت.
باتوجهبــه اهمیــت موضــوع بال کچیــن ،تــا
قبــل از ایــن مــا در مجموعــه شــرکتهای
گــروه بهســازان در بخشهــای مختلــف
وابســته بــه ایــن موضــوع فعالیتهایــی
را انجــام داده بودیــم کــه البتــه بیشــتر
جنبــه مطالعــه و پژوهــش داشــت؛ نتایــج
ایــن تحقیقــات نشــان مــیداد کــه فنــاوری
بال کچیــن و موضــوع و مفهــوم دفاتــر
کل توزیــع شــده یــا بهاختصــار  DLTاز
محر کهــا ی بســیا ر تأ ثیر گــذ ا ر تحــو ل
در بســیاری از حوز ههــا از جملــه صنعــت
بانکــداری و پرداخــت خواهــد بــود کــه بایــد
موردتوجــه قــرار گیــرد؛ امــا شــاید ویژگــی
خــاص ایــن موضــوع نســبت بــه ســایر
فناوریهــا در ایــن نکتــه اساســی بــود کــه
اســتفاده از آن مســتلزم یــک حرکــت جمعــی
و شــبکهای اســت و نمیتــوان بهصــورت
تــک ســازمانی بــه آن پرداخــت و کارایــی آن
ارتبــاط مســتقیم بــا تعــدد اعضــای شــبکه
دارد؛ لــذا از ایــده ایجــاد کنسرســیوم شــرکت
ققنــوس اســتقبال کردیــم.

مدیــر مرکــز نــوآوری پــل وینــو انجــام دادیــم و دربــاره ققنــوس و

برنامههــای مجموعــه بهســازان در ایــن شــبکه جویــای وضعیــت
شــدیم .آنچــه در ادامــه میخوانیــد ،شــرح ایــن گفتوگــو اســت.

شــاید ویژگــی خــاص
ایــن موضــوع نســبت
بــه ســایر فناوریهــا
در ایــن نکتــه اساســی
بــود کــه اســتفاده
از آن مســتلزم یــک
حرکــت جمعــی و
شــبکها ی ا ســت و
نمیتــوان بهصــورت
تــک ســازمانی بــه آن
پرداخــت و کارایــی آن
ارتبــاط مســتقیم بــا
تعــدد اعضــای شــبکه
دارد؛ لــذا از ایــده
ایجــاد کنسرســیوم
شــرکت ققنــو س
اســتقبال کردیــم

| | kuknos.ir

آیــا ققنــوس را پــروژ های موفــق
میدانیــد؟ بهســازان بــه اهــداف
خــود در شــبکه ققنــوس دســت
پیــدا کــرده اســت؟
دررابطهبــا میــزان موفقیــت پلتفــرم ققنــوس
بایــد اذعــان داشــت کــه دســتیابی بــه
اهــداف آن بســیار متأثــر از فضــای حاکــم
رگوالتــوری کشــور بــه شــمار مــیرود و
قاعدتــ ًا در حوز ههایــی کــه ایــن وابســتگی
بیشــتر هســت ،هنــوز بــا اهــداف فاصلــه دارد.
ققنــوس در چنــد محــور تــا حــدود زیــادی
موفــق بــوده اســت؛ از جملــه:
• دســتیابی و تســلط بــه ایــن فنــاوری از
جنبههــای مفهومــی و فنــی؛ امــروز ققنــوس
میدانــد کــه ایــن فنــاوری چیســت و چــه
ابعــادی دارد؛ مــوارد کاربــرد آن چیســت؛
چــه نیازهایــی را میتوانــد پاســخ دهــد و
چــه راهکارهــای بهتــری بــرای ارتقــای
شــیو ههای گذشــته وجــود دارد؛ عالوهبــرآن
تو ا نســته ا ســت بــا ا یجــا د ســا ختا ر و
پلتفر مهــا ی مو ر د نیــا ز ز مینــه ا جــر ا ی
بســیاری از آنهــا را فراهــم و برخــی را نیــز بــه
اجــرا درآورد.
• در حــوزه فرهنگســازی و آشــنایی بــا
ایــن فنــاوری هــم در ابعــاد عمومــی بــرای
مــردم بــا ایجــاد نمونــه محصــوالت عمومــی
ماننــد توکــن پیمــان و ســایر توکنهــای بــا
پشــتوانه دارایــی و هــم بــرای کســبوکارها
و دولــت بــا ارائــه را هحلهــا و خدمــات
مبتنــی بــر ایــن فنــاوری ،قدمهــای مناســب
و درحا لتوســعه برداشــته شــده اســت؛ بــه
گونهایــی کــه امــروز در صــف اول نســل
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جدیــد کــه انگیــزه و عالقــه بیشــتری بــه
ایــن حــوزه دارد ،امــکان ایــن را پیــدا کــرده
اســت کــه بــا نمونــه محصــوالت داخلــی نیــاز
خــود را تامیــن نمایــد .از طرفــی کس ـبوکارها
و مدیــران کشــور نیــز میتواننــد بــا طــرح
نیازهــا و ســواالت خــود از ایــن ظرفیــت
اســتفاده نماینــد و در رویکردهــای توســعهای
خــود بــه آن متکــی باشــند.
• تربیــت نیروهــای متخصــص بهطوریکــه
در حــال حاضــر شــرکت ققنــوس از یــک
تیــم حرفــهای و مجــرب در حوز ههــای
فنــی ،کس ـبوکاری و حقوقــی در ایــن زمینــه
برخــوردار اســت کــه بــرای توســعه و پیشــبرد
اهــداف ققنــوس و شــرکای تجــاری آن بســیار
ارزشــمند و ارزشآفریــن هســتند.
ققنــوس بــا هــدف اســتفاده از فنــاوری
بال کچیــن بــا حضــور چهــار بانــک بــزرگ
کشــور و مجموعــه شــرکت توســن ایجــاد
شــد تــا پروژ ههــای مهــم و اثرگــذار در
ســطح ملــی را انجــام دهــد و مشــکالت و
چالشهــای بزرگــی را رفــع کنــد؛ در ایــن
زمینــه موفقیــت مناســبی نداشــتیم؛ چــرا کــه
بســیاری از مســائل بیرونــی از جملــه مســائل
رگوالتــوری باعــث شــده اســت ،ایــن هــدف
بهصــورت کامــل محقــق نشــود؛ البتــه
ققنــوس در حــال تــاش اســت تــا مشــکالت
و چالشهــا را رفــع کنــد و بتوانــد اقداماتــی
بــزرگ و ملــی را در ســطح کشــور انجــام
دهــد.
فلســفه و جــو د ی ققنــو س ا یــن ا ســت
کــه بانکهــا بخشــی از دارایــی خــود را،
بهخصــوص در زمینــه امــاک کــه جــزء
داراییهــای راکدشــان محســوب میشــود،
بــه ســرمایههای در گــردش تبدیــل کنــد .در
ایــن زمینــه بــرای توســعه پتانســیل واگــذاری
ایــن داراییهــا ،اقدامــات متعــددی انجــام
شــد؛ امــا مشــکالتی داریــم کــه باعــث شــده
اســت ،پــروژه عملیاتــی نشــود .در مجموعــه
بانــک ملــت و گــروه بهســازان فــردا از تمــام
کاربردهــای حــوزه فنــاوری زنجیــره بلــوک
و دفتــرکل توزیعشــده ،بحــث کاربــردی
کــردن و اســتفاده از زیرســاخت توکــن
امــاک را در دســتور کار بــا تمرکــز بــاال
قــرار دادیــم و در زمینــه مســائل قانونــی و
اجــرا توانســتیم پیشــرفتهای خیلــی خوبــی
داشــته باشــیم.

موضــوع وثیقــه را
بــر ا ی تســهیال ت
خــر د بهصــو ر ت
جــدی دنبــال کردیــم
تــا ایــن توکنهــا
ماننــد توکــن پیمــان
و المــاس کــه جنبــه
ســرمایهگذاری دارنــد،
بهعنــو ا ن و ثیقــه
بــر ا ی تســهیال ت
خــرد اســتفاده شــود.
ایــن موضوعــات در
حــال پیگیــری اســت
کــه میتوانــد بــه
تو ســعه ا ســتفا د ه
ا ز ا یــن توکنهــا
کمــک کنــد و ارزش
کاربــردی توکــن را
ا ر تقــا ء مید هــد

قــرار اســت ،مجموعــه بهســازان
توکنــی را بــا نــام «توکــن معیــن
ملــت» در شــبکه ققنــوس عرضــه
کنــد  .د ر ابتــد ا ا یــن پــر و ژ ه
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را بــرای مــا تشــریح کنیــد و
در ادامــه بــه مــا بگوییــد کــه
پیا د هســا ز ی ا یــن پــر و ژ ه د ر
چــه مرحلــهای اســت و بــا چــه
چالشهایــی روبــهرو اســت .چــه
زمانــی شــاهد عرضــه ایــن توکــن
خواهیــم بــود؟
ایــن پــروژه کار مشــترک مرکــز نــوآوری
پلوینــو و شــرکت بهســاز مشــارکت بانــک
ملــت اســت کــه قــرار اســت بــا اســتفاده
از پلتفــرم ققنــوس بهعنــوان یــک نمونــه
عملیا تــی منا فــع یــک ملــک تجــا ر ی
توکنیــزه و در اختیــار عمــوم قــرار داده
شــود .از مقدمــات اصلــی ایــن کار تنظیــم
دقیــق روش اجرایــی و ضوابــط و فرایندهــای
مربــوط در قالــب ســپیدنامه بــود کــه ایــن کار
انجــام شــده اســت؛ لکــن بــه دلیــل اینکــه
قــرار بــود از برخــی کانا لهــای بانــک بــرای
عرضــه آن اســتفاده شــود .بخــش حقوقــی
بانــک مأموریــت یافــت کــه موضــوع را مــورد
بررســی دقیــق قــرار دهــد .خوشــبختانه
جلســات و هماهنگیهــای نســبت ًا خــوب و
بــا نــگاه مثبتــی انجــام شــده اســت و برخــی
اصالحــات در حــال نهاییســازی اســت.
طبیعــی اســت ایــن یــک کار کامــ ً
ا نــو و
جدیــد اســت کــه قــرار اســت عــاوه بــر
اجــرای درســت ،قابلتعمیــم و گســترش
باشــد.
آیــا پــروژه دیگــری بــه جــز توکن
در حــوزه امــاک در دســتور کار
بهســازان فــردا و بانــک ملــت
قــرار دارد؟
اولویــت مــا بحــث امــاک اســت؛ امــا
موضــوع وثیقــه را بــرای تســهیالت خــرد
بهصــورت جــدی دنبــال کردیــم تــا ایــن
توکنهــا ماننــد توکــن پیمــان و المــاس
کــه جنبــه ســرمایهگذاری دارنــد ،بهعنــوان
وثیقــه بــرای تســهیالت خــرد اســتفاده شــود.
ایــن موضوعــات در حــال پیگیــری اســت
کــه میتوانــد بــه توســعه اســتفاده از ایــن
توکنهــا کمــک کنــد و ارزش کاربــردی
توکــن را ارتقــاء میدهــد .بانــک ملــت اولیــن
بانــک در ســطح کشــور اســت کــه ایــن کار را
در حــال انجــام دارد کــه بــا ایجــاد زیرســاخت
فنــی در آینــده نزدیــک ایــن اتفــاق رخ
خواهــد داد.
چشــما ند ا ز ققنــو س ا ز نــگا ه
شــما چطــور اســت؟
توکنهایــی کــه ققنــوس تــا بــه امــروز

ماهنامه ققنوس | شماره چهارم

منتشــر کــر د ه ا ســت  ،بیشــتر جنبــه
تو کنها یــی ر ا د ا ر د کــه بــر ا ی قشــر
جــوان کــه بــا فنــاوری توکنایــز کــردن
داراییهــا ،بال کچیــن و رمزارزهــا آشــنایی
دارنــد ،قابلاســتفاده اســت و خیلــی بــرای
ســازما نها قابلاســتفاده نیســت .ققنــوس
از نظــر فنــاوری و موضــوع بســیار جدیــد
اســت و تغییراتــی کــه در حــال ایجــاد
اســت ،بنیادیــن اســت و چشــمانداز آن را
بلندمــدت بایــد دیــد .تأکیــد دارم کــه هزینــه
تراکنشهــا بهصــورت کلــی بســیار بــاال
اســت کــه میتــوان بــا زیرســاخت ققنــوس
هز ینــه تر ا کنشهــا ر ا د ر ســطح کشــو ر
کاهــش داد .مهمتریــن مســئله فعالیتهــای
تجــاری ایــن اســت کــه فرایندهــا زمــان و
هزینــه زیــادی میبــرد و ققنــوس میتوانــد
هزینههــا را بــا بهر هگیــری از زیرســاخت
نویــن دفتــرکل توزیعشــده و زنجیــره بلــوک
کاهش دهــد کــه ایــن موضــوع از ارکان اصلی
اقتصــاد دیجیتــال اســت؛ نقــش اصلــی ققنوس
تأثیــر در ارکان اقتصــاد دیجیتــال اســت.
موضــوع ایــن شــماره از نشــریه
«ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی»
اســت .نظــر شــما دربــاره ایــن
پدیــده چیســت؟ آیــا در آینــده
شــاهد ارزهــای دیجیتــال بانــک
مرکــزی در سراســر دنیــا خواهیــم
بــو د ؟ د ر ا یــر ا ن چهطــو ر ،
ا ر ز د یجیتــا ل با نــک مر کــز ی
میتوانــد بــرای مــا مفیــد باشــد؟
ا صــ ً
ا چنیــن چیــز ی قا بلیــت
عملیا تیشــد ن د ا ر د ؟
بــه نظــر مــن در حــال حاضــر یــک تقابــل
جــدی بیــن طــر فداران و معتقــدان بــه
سیســتمهای متمرکــز و در اختیــار دولتهــا
و پیــروان و ترویــج دهنــدگان سیســتمهای
غیرمتمرکــز و مبتنــی بــر اجمــاع عمومــی
وجــود دارد کــه هریــک دالیــل مفصــل خــود
را دارنــد کــه در ایــن مجــال نمیگنجــد 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 شــکلگیری سیاســتها
و اجــرای آنهــا عــاوه بــر ظرفیتهــای
ســازمانی بــه طــور سیســتماتیک از نظــرات و
اجمــاع متخصصیــن و خبــرگان اســتفاده نمایــد.
در روشهــای نظارتــی و صــدور مجوزهــا نیــز
از شــیوههای غیرمتمرکــز و متکــی بــه نظــر
کل ذینفعــان اســتفاده شــود .قاعدتــ ًا اجــرا و
تصدیگــری کامــ ً
ا میتوانــد بــا شــیوههای

در عصــر اطالعــات و
اقتصــاد دیجیتالــی
شــیو ههای کنونــی
ناکارآمــد و هزینهبــر
ً
قطعــا
هســتند.البته
ایــن حرکــت در ابتــدا
ســطحی و کند خواهد
بــو د کــه بهمــر و ر
تو ســعه خو ا هــد
یا فــت ؛ چــر ا کــه
رمــزارز بانــک مرکــزی
چــه در ســطح میــان
بانکــی بــرای تســویه
تراکنشهــا و چــه در
ســطح عمــوم و خــرد،
یــک انقــاب پولــی
بــه حســاب میآیــد
و نمیتــوان انتظــار
داشــت ایــن تغییــر
بهســرعت صــورت
پذیــرد
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جدیــد از بخشهــای دولتــی منفــک شــود.
افراطیــون ماکسیمالیســتهای ایــن حــوزه
بایــد بپذیرنــد کــه حفــظ قــدرت و جایــگاه
دولــت رســمی بــا ویژگیهــای برشــمرده
غیرقابلاجتنــاب اســت و نمیتــوان آن را نفــی
کــرد .هــر نــوع دیگــر حاکمیــت (مدیریــت)
بــه مــرور تبدیــل بــه دولتهــای پنهــان و
پیچیــده غیررســمی خواهــد شــد کــه بــه نفــع
عمــوم مــردم و ملتهــا نیســت.
بــا ایــن مقدمــه بنــده اعتقــاد دارم ،بــه دلیــل
کارکردهــا و ویژگیهایــی کــه ارزهــای
دیجیتــال دارنــد ،قطعــ ًا بانکهــای مرکــزی
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
مقالــهای در ســال  2018و ســخنرانی خــود
در ســال  2020بــه طــور مســتقیم بــه
ایــن مســئله اشــاره کــرده اســت .بــا یــک
جســتوجوی ســاده در اینترنــت متوجــه
حجــم انبوهــی از مطالب از ســال  2017بــه بعد
ایــران خودمــان
دراینرابطــه میشــوید .در
ِ
در بره ـهای از زمــان ایــن مســئله دنبــال شــد و
ماموریتهایــی در ایــن راســتا بــه پســتبانک
و شــرکت انفورماتیــک داده شــد.
در عصــر اطالعــات و اقتصــاد دیجیتالــی
شــیو ههای کنونــی ناکارآمــد و هزینهبــر
هســتند .البتــه قطعــ ًا ایــن حرکــت در ابتــدا
ســطحی و کنــد خواهــد بــود کــه بهمــرور
توســعه خواهــد یافــت؛ چــرا کــه ارز دیجیتــال
بانــک مرکــزی چــه در ســطح میــان بانکــی
بــرای تســویه تراکنشهــا و چــه در ســطح
عمــوم و خــرد ،یــک انقــاب پولــی بــه حســاب
میآیــد و نمیتــوان انتظــار داشــت ایــن
تغییــر بهســرعت صــورت پذیــرد .ضمــن
اینکــه ایــن تحــول میتوانــد کســبوکار
بســیاری از اســتارتاپهای حــوزه پرداخــت
و حتــی خــود بانکهــا را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد .پــس ایــن تغییــر نیــاز بــه زمــان دارد.
برخــاف آنچــه در مخالفــت بــه رمزارزهــا
مطــر ح میکننــد  ،بــا ا نتشــا ر ر مــز ا ر ز
بانــک مرکــزی ،کنتــرل ،نظــارت و اعمــال
سیاســتهای پولــی از دســت بانــک مرکــزی
خــارج نمیشــود؛ بلکــه ایــن پدیــده ضمــن
کاهــش هزینههــای عملیاتــی ،تســهیل و
مدیریــت پرداختهــای خــرد و کنتــرل خلــق
پــول از قابلیتهایــی همچــون پیادهســازی
قراردادهــای هوشــمند نیــز برخــوردار اســت؛
همچنیــن بســیا ر ی ا ز تصد یگر یهــا ی
قــدرتزا را حــذف میکنــد کــه ایــن هــم یــک
ضــرورت و هــم بــه صــاح عمــوم اســت.
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پول از کجــا آمـد؛
نگـاهی به تاریخچه و
فــلســفـه پــول
یلدا حکیمی
کارشناس

برنامهریزی و
کنترل پروژه
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پــول از گذشــتههای دور رونــد تکاملــی خــود را در پیــش گرفــت .تاریخچــه پــول بــه
توســعه سیســتمهای اجتماعــی و اقتصــادی بازمیگــردد .تــا حــدود  700ســال قبــل از
میــاد حضــرت مســیح افــراد بــرای برطرفکــردن نیازهــای اولیــه خــود بــا یکدیگــر مبادله
میکردنــد .آنهــا کاالی تولیدشــده توســط خودشــان را بــا کاالی موردنیازشــان معاوضــه
میکردنــد .مبادلــه کاال بــه کاال درواقــع راهحلــی بــرای تامیــن نیازهــای اولیــه انســان و
بهدسـتآوردن چیزهایــی بــود کــه نداشــت .ایــن روش مشــکالتی را بــا خــود بــه همــراه
داشــت و افــراد بازهــم قــادر بــه تامیــن همــه نیازهــای خــود نبودنــد .بــرای مثــال ،عــدم
وجــود ســاختار ارزشگــذاری و همچنین پیداکــردن طــرف معادله که هــر دو نیازمنــد کاالی
یکدیگــر باشــند ،امــری دشــوار بــود.
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بهدنیاآمدن پول
جوامــع همچنــان بــه دنبــال راهــکار
ســادهتری بــرای تســهیل معامــات بودنــد،
ازایــنرو بــه فکــر اســتفاده از یــک کاالی
واســطه بهعنــوان تعیینکننــده ارزش
کاالهــا افتادنــد کــه بــه نــوع و فراوانــی
آن کاال در منطقــه بســتگی داشــت .بــرای
مثــال ممکــن بــود در شــهرهای ســاحلی از
صــدف بهعنــوان کاالی مرجــع اســتفاده
شــود یــا در بعضــی مناطــق نمــک ،عــاج،
قــوچ و غیــره را بهعنــوان کاالی واســطه
در نظــر بگیرنــد؛ امــا آن هــم مشــکالتی بــا
خــود بــه همــراه داشــت .درحقیقــت ،چالــش
اصلــی همیــن «انتخــاب کاالی واســطه»
مناســب بــود؛ چراکــه بــرای مثــال کاالی
خوراکــی فاســد میشــد ،برخــی کاالهــا
بهشــدت کمیــاب بودنــد و برخــی بهشــدت
دردســترس کــه هرکــدام مشــکالت خــود را
بــه همــراه داشــتند .در ایــن زمــان بــود کــه
پــس از کشــف طــا و نقــره و پیداکــردن
تمایــز آن نســبت بــه فلزاتــی ماننــد آهــن
و مــس ،ایــن فلــزات قیمتــی ،بهعنــوان
کاالی واســطه انتخــاب شــدند .بــه همیــن
علــت حاکمــان اکثــر کشــورها تصمیــم بــه
ضــرب ســکههای طــا و نقــره گرفتنــد
و مــردم آن را پذیرفتنــد .پــول فلــزی دو
ویژگــی مهــم یــک پــول را دارد :کمیــاب
اســت؛ بنابرایــن ،اند کانــدک عرضــه
میشــود تــا از مشــکالت تورمــی بــه دور
بمانــد و بــاارزش اســت؛ بدیــن معنــی کــه
همــه افــراد آن را در قبــال کاالی خــود
میپذیرنــد .بهتدریــج مــردم تصمیــم
گرفتنــد از طــا و نقــره در معامالتشــان
اســتفاده کننــد.
سیری در تاریخچه سکههای طال
و نقره
پــول بهخود یخــود (در شــکل ســکه)
تنهــا  2600ســال ســن دارد .همانطــور کــه
گفتیــم در دورههــای مختلــف تاریــخ ،پــول
بــه شــکل کاغــذ ،ســکه ،طــا ،نقــره ،نمــک،
گاو ،پوســت گــوزن ،عــاج و غیــره در آمــده
اســت و هــر نــوع پــول بــه دلیلــی متفــاوت
ارزشــمند بــود.
اولیــن ســکهها در ســاحل جنوبــی ترکیــه
امــروزی در پادشــاهی لیدیــا و یونیــا در
حــدود ســال  640قبــل از میــاد ظاهــر
شــدند و بعدهــا بــه دالیلــی مختلــف بــه
شــکل دایــرهای و صیقلــی تغییــر شــکل

پیــدا کردنــد .صدالبتــه زمــان و مــکان
اختــراع ســکه هنــوز در هالــهای از ابهــام
قــرار دارد.
باوجودایــن ،مدتــی طــول کشــید تــا
ســکهها ی با ســتا نی بــر ا ی تجــا ر ت
مورداســتفاده قــرار گرفتنــد .از آن زمــان
تاکنــون ،ســکهها ،جهانیتریــن تجســم
پــول بودهانــد .اولیــن ســکهها از الکتــروم
ســاخته شــده بودنــد؛ مخلوطــی بــه رنــگ

«دریــک ایرانــی» اولیــن
ســکه طــا بــود .دریــک
ســکه زر در دوره هخامنشی،
بــا وز ن  ۳۵ /۸تــا ۴۲ /۸
گــرم بودهاســت کــه بــر
یــک طــرف آن نــگارهای از
یــک کمــاندار هخامنشــی
در حــال دویــدن اســت
کــه کما نــی د ر د ســت
چــپ و نیــزهای در دســت
راســت دارد .ضــرب ایــن
ســکه را جــزو اصالحــات
پولــی داریوش هخامنشــی
بر شــمر د ه ا ند  .گما ن
ـخ نخســتین
میشــود ،تاریـ ِ
ضــرب ســکه دریــک ۵۱۴
پیــش از میــاد باشــد
زرد کمرنــگ کــه بــه طــور طبیعــی آلیــاژی
از طــا و نقــره اســت؛ زیــرا ایــن دو فلــز،
بیــش از هــر نقشــی دیگــر ،نقشــی اساســی
در تاریــخ مبادلــه داشــتهاند .از فلــزات
دیگــری هــم بــرای ضــرب ســکه اســتفاده
میشــد؛ امــا طــا و نقــره رایجترینهــا
بودنــد.
در گذشــته بــه دالیلــی گوناگــون از طــا
و نقــره بــرای ضــرب ســکهها اســتفاده

| | kuknos.ir

میشــد .بــرای مثــال مــردم بــر ایــن
بــاور بودنــد کــه طــا و نقــره بازتابهــای
زمینــی از اجــرام آســمانی هســتند کــه بــر
آســمان مــا حکمرانــی میکننــد؛ بنابرایــن
جــای تعجــب نیســت کــه تمد نهــای
سراســر جهــان آنهــا را بســیار گرانبهــا
مید ا نســتند .
طــا شــبیه خورشــید اســت؛ امــا در معنــای
بزرگتــر ،آســمان اســت .بیشــتر طــای
ز میــن د ر طــو ل شــکلگیر ی آ ن بــه
ســمت هســته کشــیده شــده اســت؛ امــا
تمــام طــای قابلدســترس زمیــن کــه در
نزدیکــی ســطح پوســته و گوشــته قــرار دارد،
از شهابســنگهایی اســت کــه چنــد صــد
میلیــون ســال پــس از تشــکیل بــه زمیــن
ســقوط کردنــد.
دالیــل دیگــر گرایــش بــه ایــن فلــزات
همانطــور کــه اشــاره کردیــم شــاید ایــن
اســت کــه آنهــا نــادر هســتند ،تجزیــه
نمیشــوند و برخــاف فلــزات دیگــر ماننــد
آهــن ،زنــگ نمیزننــد.
ســلوکیان ،اشــکانیان و ساســانیان از آن
طریــق ســکههای اســامی را بــه دنیــا
معرفــی کردنــد .همینطــور ســکههای
هنــدی تــا حــد زیــادی محصــول تاثیــرات
یونانــی ،رومــی و اســامی بــوده اســت.
ضــرب ســکه چینــی اگرچــه احتمــا ًال بــه
طــور مســتقل توســعه یافتــه اســت؛ امــا
در اواخــر قــرن نوزدهــم ضــرب ســکه بــه
ســبک غربــی رایــج شــد و کشــورهای
دیگــر در آســیا ،آفریقــا و جاهــای دیگــر نیــز
رویکــرد غربــی در ضــرب ســکه را پیــش
گرفتنــد.
شــایان توجــه اســت کــه «دریــک ایرانــی»
اولیــن ســکه طــا بــود .دریــک ســکه زر در
دوره هخامنشــی ،بــا وزن  ۳۵/۸تــا ۴۲/۸
گــرم بودهاســت کــه بــر یــک طــرف آن
نــگارهای از یــک کمــاندار هخامنشــی در
حــال دویــدن اســت کــه کمانــی در دســت
چــپ و نیــز های در دســت راســت دارد.
ضــرب ایــن ســکه را جــزو اصالحــات پولــی
داریــوش هخامنشــی برشــمرد هاند.گمان
تاریــخ نخســتین ضــرب ســکه
میشــود،
ِ
دریــک  ۵۱۴پیــش از میــاد باشــد.
رویــه اســتفاده از ســکههای طــا و نقــره
بهقــدری در میــان مردمــان جــا افتــاد کــه
بــه طــور رســمی ســکههای طــا و نقــره را
در مبــادالت و تجــارت بــه کار میبردنــد.
امــا اســتفاده از ســکهها نیــز بــا خــود
مشــکالتی را بــه همــراه داشــت ماننــد
ســختی و عــدم امنیــت بــرای جابهجایــی
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همچنیــن زمانــی کــه دولتهــا بــه دالیــل
مختلــف بــا کســری بودجــه مواجــه شــدند،
بــرای جبــران ایــن کســری کیفیــت ســکهها
را کاهــش میدادنــد و دســت بــه تغییــر
ارزش پــول میزدنــد .همــه اینهــا ســبب
شــد تــا مــردم و حکومتهــا بــه دنبــال
راهــکاری بــرای تســهیل معامــات باشــند
و بهتدریــج پولهــای کاغــذی یــا همــان
اســکناسهای امــروزی ایجــاد شــد.
از پولهای کاغذی اولیه تا
اسکنا سهای امروزی
همانطــور کــه گفتیــم ســالیان زیــادی طــول
کشــید تــا بشــر از ســکه بــه پــول کاغــذی
روی آورد .اولیــن پــول کاغــذی توســط
چینیهــا ،بــه دلیــل کمبــود طــا و فلــزات،
حــدوداً در اواســط قــرن دهــم میــادی
ایجــاد شــد و نــام آن را «چــاو» گذاشــتند؛
امــا در دیگــر نقــاط جهــان بـیارزش شــناخته
میشــد .اســتفاده عملــی و یکپارچــه از پــول
کاغــذی در سراســر چیــن از دوره یــوان آغــاز
شــد و ایــن نخســتین پــول کاغــذی جهــان
اســت.
اســتفاده از ارز کاغــذی بعــد اً در سراســر
امپراتــوری مغــول یــا خانــدان یــوان چیــن
گســترش یافــت .کاوشــگران اروپایــی ماننــد
مارکوپولــو بعــد از ســفر بــه چیــن ایــن مفهــوم
را در قــرن ســیزدهم در اروپــا نیــز مطــرح
کردنــد؛ امــا حــدوداً تــا ســال  1600میــادی
پــول کاغــذی در غــرب رواج پیــدا نکــرده
بــود .بااینحــال ،بهتدریــج بانکهــا متعهــد
میشــدند کــه در مقابــل پــول کاغــذی بــه
همــان ارزش طــا بــه مــردم بدهنــد و مــردم
نیــز ازآنجاکــه دیدنــد ایــن کار بســیار راحتتر
از حمــل بیمــورد مقــدار زیــادی طالســت،
پــول کاغــذی ردوبــدل میکردنــد.
درک اســکناس بهعنــوان پــول بــا گذشــت
زمــان تکامــل یافــت .در ابتــدا پــول بــر پایــه
فلــزات گرا نبهــا ارز شگــذاری میشــد
و سیاســت مالــی بســیاری از کشــورها بــر
پایــه «اســتاندارد طــا» اســتوار بــود؛ بدیــن
معنــی کــه پــول هــر کشــوری معــادل مقــدار
مشــخصی از طــا بــود و طــا بهتریــن
پشــتوانه بــرای پولهــای مــردم بــود .برخــی
نیــز اســکناسها را ســند بدهــکاری تلقــی
میکر د نــد .
همانطــور کــه از نــام آن پیداســت ،اصطــاح
اســتاندارد طــا بــه یــک سیســتم پولــی گفته
میشــود کــه در آن ارزش پــول بــر اســاس
طــای پشــتوانه تعییــن شــود .در مقابــل،
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سیســتم «فیــات» یــک رویکــرد پولــی اســت
کــه در آن ارزش ارز بــر اســاس هیــچ کاالی
فیزیکــی نیســت و بــا حکــم دولــت بهعنــوان
پــول قانونــی تعریــف میشــود.
در ســال  ،1821انگلســتان اولیــن کشــوری
بــود کــه بــه طــور رســمی اســتاندارد طــا را
پذیرفــت .افزایــش چشــمگیر تجــارت جهانــی
و پیشــرفت فنــاوری ،اکتشــافات بزرگــی از
طــا را بــه ارمغــان آورد که بــه اســتاندارد طال
کمــک کــرد و تــا قــرن بعــدی دس ـتنخورده
باقــی بمانــد .ازآنجاکــه ناترازیهــای تجــاری
بیــن ملتهــا بــا طــا حلوفصــل شــد،
دولتهــا انگیــزه زیــادی بــرای ذخیــره طــا
بــرای آینــده و روز مبــادا داشــتند.

بــا شــروع جنــگ جهانــی
اول ،اتحادهــای سیاســی
تغییــر کردنــد ،بدهیهــای
بینالمللــی افزایــش یافت و
امــور مالی دولــت بــا چالش
روبــهرو شــد .باوجوداینکــه
اســتاندارد طــا بــه حالــت
تعلیــق درنیامــده بــود ،در
طــول جنــگ کارآمــدی خــود
را از دســت داد و نشــان داد
کــه کشــش شــرایط بــد را
نــدارد
از ســال  1871تــا  ،1914اســتاندارد طــا در
اوج بــود .در ایــن دوره ،شــرایط سیاســی تقریب ًا
ایدهآلــی بــر جهــان حاکــم بــود؛ امــا همــه
اینهــا بــا شــروع جنــگ بــزرگ در ســال
 1914بــرای همیشــه تغییــر کــرد.
بــا شــروع جنــگ جهانــی اول ،اتحادهــای
سیا ســی تغییــر کر د نــد  ،بد هیهــا ی
بینا لمللــی ا فز ا یــش یا فــت و ا مــو ر
مالــی دولتهــا بــا چالــش روبــهرو شــد.
باوجوداینکــه اســتاندارد طــا بــه حالــت تعلیق
درنیامــده بــود ،در طــول جنــگ کارآمــدی
خــود را از دســت داد و نشــان داد کــه کشــش
شــرایط بــد را نــدارد .ایــن موضــوع باعــث
شــد ،عــدم اطمینــان بــه اســتاندارد طــا بــه
وجــود بیایــد کــه فقــط مشــکالت اقتصــادی
را تشــدید میکــرد .بهاینترتیــب آشــکار
شــد کــه جهــان بــه چیــزی انعطافپذیرتــر
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نیــاز دارد کــه بتوانــد اقتصــاد را بــر اســاس آن
پایهریــزی کنــد.
اســتاندارد طــا در حــال حاضــر توســط هیــچ
دولتــی اســتفاده نمیشــود .انگلســتان در
ســال  1931اســتفاده از اســتاندارد طــا را
متوقــف کــرد و آمریــکا نیــز باقیماندههــای
سیســتم را در ســال  1973رهــا کــرد .بــا
حــذف فلــزات گرانبهــا از سیســتم پولــی،
اســکناسها بــه پــول خالــص فیــات تبدیــل
شــدند.
در انتهــا بیایــد تعریفــی از پــول ارائــه دهیــم،
بهراســتی کــه پــول بــه چــه معناســت؟!
معنا و مفهوم پول
پــول یــک واحــد اقتصــادی اســت کــه
بهعنــوان یــک وســیله مبادلــه عمومــی
شناختهشــده بــرای اهــداف معامالتــی در
اقتصــاد عمــل میکنــد .پــول از شــکل
کاالیــی سرچشــمه میگیــرد و بایــد توســط
فعــاالن بــازار بهعنــوان وســیله مبادلــه
پذیرفتــه شــود .پــول ممکــن اســت ماننــد
ســکهها و اســکنا سها شــکل فیزیکــی
داشــته باشــد یــا ممکــن اســت بهصــورت
یــک حســاب مکتــوب یــا الکترونیکــی وجــود
داشــته باشــد .ممکن اســت ارزش ذاتی داشــته
باشــد ،از نظــر قانونــی بــا چیــزی بــا ارزش
ذاتــی قابــل معاوضــه یــا فقــط دارای ارزش
اســمی باشــد.
پــول یــک دارایــی نقــدی اســت کــه در
تســویه معامــات اســتفاده میشــود .ارزش
فعلــی آن لزومــ ًا از مــوادی کــه بــرای تولیــد
اســکناس یــا ســکه اســتفاده شــده اســت،
حاصــل نمیشــود .در عــوض ،ارزش آن از
اتــکای عمــوم بــه اســتفاده از آن در معامــات
حاصــل میشــود .ایــن عملکــرد اصلــی
پــول اســت؛ یــک وســیله مبادلــه عمومــی
شناختهشــده کــه مــردم و اقتصادهــای
جهانــی قصــد دارنــد آن را نگــه دارنــد و
مایلانــد آن را بهعنــوان پرداخــت معامــات
فعلــی یــا آینــده بپذیرنــد.
سخن پایانی
پــول در زندگــی همــگان نقــش اساســی دارد و
اهمیت پــول ب ـرای اف ـراد مختلــف متفاوت اســت.
پــول بــه نگرانکنندهتریــن 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!

ارزش افزوده CBDC
برای کسبواکرهای آنالین
کاوه مشتاق

کارشناس ارشد
توسعه کسب و کار

مطابــق تعریــف بانــک تسویهحســاب بینالملــل (گل پــول) ،پــول دیجیتــال
منتشــر شــده توســط بانــک مرکــزی کــه بهصــورت نظیــر بــه نظیــر
(بیواســطه) قابلیــت جابهجایــی داشــته باشــد را  CBDCمیگوییــم .ایــن
اصطــاح مخفــف  Central Bank Digital Currencyاســت و معنــای آن ارز
دیجیتــال بانک مرکــزی اســت .در ایــن مقاله بــر آنیــم تــا ارزش  CBDCبرای
کســبوکارهای آنالیــن را بررســی کنیــم.
مزایای کلی ارز دیجیتال بانک مرکزی
برای درک بهتر موضوع ابتدا مزایای این نوع ارز را مرور مینماییم:
 -1افزایــش کارایــی :بــا ایــن فنــاوری هزینه نقــل و انتقــاالت بانکــی کاهش
مییابــد.
 -2همهگیــری بانکــی :تمامــی افــراد واجــد شــرایط میتواننــد از خدمــات
بانکی بــا قیمــت پاییــن اســتفاده کننــد .اصــو ًال میتــوان بانکهــای مجازی
بــا هزینــه پاییــن ایجــاد و بــه عمــوم مــردم خدماترســانی کــرد.
 -3جلوگیــری از تخلــف :بررســی موضوعــات مربــوط بــه مالیــات بــا ایــن
فنــاوری ســادهتر شــده و میــزان پولشــویی کاهــش مییابــد.
 -4جایگزینــی پــول نقــد :این نــوع ارز بــه دلیــل کاهــش هزینهها بهســادگی
میتوانــد بــرای پرداختهــای خــردی کــه هماکنــون بهوســیله پــول نقــد
انجــام میشــود ،اســتفاده شــود و جایگزیــن مطمئنــی بــرای پــول نقــد کــه
هزینه آن باالســت ،باشــد.
 -5افزایــش اعتمــاد به سیســتم پرداخــت بانکــی :بــا اســتفاده از این نــوع پول
میتــوان حملههــای فیشــینگی را بســیار کم کــرد و بــا شــفافیت ایجادشــده،
اعتماد بــه سیســتم پرداخــت را بیشــتر نمود.
 -6کارایــی بیشــتر سیاسـتهای پولــی :بــا اســتفاده از این نــوع پــول میتوان
سیاسـتهای پولــی را دقیقتــر اجــرا کــرد و امــکان اســتفاده از سیاسـتهای
پیچیــدهای که اکنــون ممکــن نیســت نیــز فراهم میشــود.
 -7کاهــش ضریــب تکاثــری بانکهــا :بــا اســتفاده از ایــن نــوع پــول خلــق
پــول توســط بانکهــا را میتــوان بررســی و از فجایعــی ماننــد مشــکالت
ســال  ۲۰۰۸آمریــکا جلوگیــری کــرد.
ایــن مزایــا ،مزایــای کلــی ایــن نــوع ارز بــرای جامعــه و بانــک مرکزی اســت.
تحلیلگرانــی معتقدنــد کــه ایــن نــوع ارز میتوانــد بانکهــای تجــاری را
مجبــور بــه کاهــش هزینههــا کنــد و اختیــارات بانکهــا را کاهــش دهــد.
مزایای پول دیجیتال بانک مرکزی برای کسبوکارهای
خصوصی و آنالین چه میتواند باشد؟
سالهاســت کــه پرداختهــای خــرد در ایــران از طریــق کارتخوانهــا
انجــام میپذیــرد .ایــن روش بســیار ناکارآمــد اســت و در بیشــتر کشــورهای

جهــان بهجــای ایــن روش پرزحمــت کــه هزینههــای زیــادی دارد از
کیفپولهــای دیجیتــال اســتفاده میشــود .بــر اســاس آمارهــای جهانــی،
ایــران از حیــث تعــداد کارتخوانهــا بــا 7/3میلیــون دســتگاه فعــال ،پــس از
چیــن در مقــام دوم قــرار دارد.
امــا بــه چــه دلیــل بانــک مرکــزی ایــران اجــازه اســتفاده گســترده از
کیفپولهــای دیجیتالــی را نمیدهــد؟ بانــک مرکــزی دو دلیــل اصلــی
بــرای ایــن موضــوع دارد؛ دلیــل اول ایــن اســت کــه احتمــال خلــق پــول و
دادن پــول بیــش از میــزان دارایــی کیفپولهــا بــه مشــتریان را امکانپذیــر
میداند .ایــن موضــوع باعث تشــدید تــورم میشــود و انحصــار بانــک مرکزی
بــرای انتشــار پــول را میشــکند .دلیــل دوم عــدم نظــارت بانــک مرکــزی بــر
پرداختهــای انجــام شــده توســط کیفپولهــا اســت؛ امــا بــا اســتفاده از
فناوریهــای نویــن و پــول دیجیتــال بانک مرکــزی ،میتــوان این مشــکالت
را بــا ســرعت حــل نمــود و کســبوکارهای مختلفــی را از ایــن امکانــات
بهرهمنــد کــرد .عــاوه بــر شــکوفایی کســبوکارهای کیفپــول دیگــر
شــرکتها میتواننــد بــا اســتفاده از ایــن خدمــات ،توســعه یافتــه و مشــکالت
پرداخــت خــود را حــل نماینــد .شــرکتهای ارائهکننــده خدمــات کیفپــول
میتواننــد بــا کسـبوکارهای مختلــف قــرارداد ببندنــد و بــا دادن تخفیفهای
گروهــی ،کاربــران را بهســوی کســبوکار خاصــی هدایــت کننــد.
مشــکل دیگــری کــه شــرکتهای پرداختیــاری در ایــران را آزار میدهــد
امــکان پرداخــت بــا پولی بــا منشــأ دزدی اســت .ایــن موضوع به بســته شــدن
حســاب پرداختیــار منتــج میشــود و کل کس ـبوکار را از کار میانــدازد .بــا
اســتفاده از پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی ،ایــن مشــکل بهســادگی حــل
میشــود و میتــوان تنهــا پولهــای مشــکوک را بلوکــه کــرد.
دولــت سالهاســت کــه بــه دنبــال حمایــت هدفمنــد از برخــی کسـبوکارها
اســت ،مثـ ً
ا پرداخت کمــک بــرای خریــد اجنــاس ایرانی بــه زوجهــای جوان
از جملــه ایــن کارهاســت کــه بــه دلیــل مشــخص نبــودن جریانهــای مالــی
دولــت نمیتوانســت کــه اشــخاص را مجبــور کنــد کــه پــول پرداختشــده
را تنهــا در محــل دلخــواه خــرج کننــد .بــا اســتفاده از پــول دیجیتــال بانــک
مرکــزی ایــن مشــکل نیــز حــل میشــود و میتــوان پولــی خــاص را تنهــا
بــرای پذیرنــدهای خــاص قابــل پذیــرش کنــد.
کاربرد دیگــر این فنــاوری ،ایجــاد درگاه مســتقیم و بدون مشــکل و بــدون نیاز
بــه بانکهــای واســطه اســت .بهاینترتیــب کس ـبوکارها میتواننــد درگاه
بانکــی خــود را بــدون دغدغــه داشــته باشــند و بانــک مرکــزی هم بهســادگی
بــر ایــن درگاههــا نظارت داشــته باشــد.
درمجمــوع ســاخت پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی میتوانــد بــرای بســیاری
از کســبوکارها ،خصوصــ ًا کســبوکارهای آنالیــن ،مفیــد باشــد و امــکان
ایجــاد کسـبوکارهای آنالیــن 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.

کشورهای پیرشو در
حوزه پول دیجیتال
بانک مرکزی

ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی بــا اینکــه موضــوع جدیــدی بهحســاب میآیــد ،بســیاری
از فعــاالن حــوزه مالــی و بانکــی را بــه خــود مشــغول کــرده اســت؛ بهنحویکــه تقریبـ ً
ـا

تمامــی بانکهــای مرکــزی بودجــهای را بــرای تحقیــق بــر روی ایــن پدیــده تخصیــص

حجت عباسی
عضو تحریریه

دادهانــد؛ امــا در ایــن میــان کشــورهایی هســتند کــه در ایــن راه جدیــت بیشــتری از خــود

نشــان دادهانــد.

در ســالهای اخیــر مبحــث پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی یــا همــان
 CBDCبــه یــک موضــوع داغ بــدل شــده اســت .بــر اســاس تحقیــق
 BISکــه در ژانویــه  2020منتشــر شــد ،در ســطح بینالمللــی بیــش از
 80درصــد بانکهــای مرکــزی در تحقیقــات مرتبــط بــا  CBDCدرگیــر
هســتند .درصــد بانکهــای مرکــزی کــه در ایــن حــوزه مدلهــای
مفهومــی راهانــدازی کردهانــد نیــز درحالرشــد و بــه میــزان 50
درصــد رســیده اســت .ده درصــد بانکهــای شــرکت کــرده در ایــن
نظرســنجی اعــام کردهانــد ،برنامــه مشــخصی بــرای معرفــی و
توســعه  CBDCخــود در ســطح خردهفروشــی در طــول ســه ســال
آینــده دارنــد و  20درصــد در شــش ســال آینــده پــول دیجیتالــی خــود
را منتشــر خواهنــد کــرد؛ بنابرایــن ،تالشهــای صورتگرفتــه در
زمینــه پــول دیجیتالــی بانــک مرکــزی بســیار پویاســت و پیشبینــی
میشــود در طــول چنــد ســال آینــده بــا شــتاب بیشــتری بــه پیــش
بــرود.
در ایــن نوشــتار ،پروژههــا و طرحهــای مرتبــط بــه  CBDCدر ســطح
جهانــی تشــریح و انگیز ههــای بانکهــا و پیشــرفتهای ایــن
پروژههــا بیــان خواهــد شــد .بــر اســاس ایــن تحقیــق در فضــای
توســعه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی ،چیــن ،ســوئد ،باهامــاس،
اتحادیــه ارزی کارائیــب شــرقی و مجموعــه جزایــر مارشــال پیشــرو
هســتند.
کشور چینDC/EP ،
بانــک مرکــزی خلــق چیــن بــا تشــکیل کارگــروه ویــژهای در ســال
 ،2014یکــی از اولیــن بانکهــای مرکــزی اســت کــه بــر توســعه
پــول دیجیتالــی بانــک مرکــزی تمرکــز کــرده اســت .پــس از رفــع
چالشهــای مختلــف در ایــن مســیر ،بانــک مرکــزی چیــن در آوریــل
ســال  ،2020همزمــان بــا اعــام آغــاز تســت نمونــه اولیــه CBDC

خــود ،توجــه جهانــی را بهســوی خــود جلــب کــرد و هماکنــون نیــز
نمونــه اولیــه پــول دیجیتالــی بانــک مرکــزی چیــن بــا نــام DC/
( EPارز دیجیتال/پرداخــت الکترونیــک) چــه در ســطح خصوصــی و
چــه در ســطح عمومــی تســت شــده و موردتأییــد اســت .هماکنــون
پنجاهدرصــد یارانــه حملونقــل کارمنــدان بخــش عمومــی و دولتــی
از طریــق پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی چیــن مســتقیم ًا بــه کیــف
پــول  DC/EPآنهــا واریــز میشــود .بــر اســاس اعالمیههــای
موجــود ،مرحلــه بعــدی آزمــون و تســت جــدی ایــن پــول دیجیتالــی
در رونــد برگــزاری المپیــک زمســتانه  2022انجــام خواهــد گرفــت.
نقــش پــول نقــد در چیــن روزب ـهروز در حــال کاهــش اســت .در ســال
 ،2016چهــل درصــد تمامــی پرداختهــا در کشــور چیــن از طریــق
پــول نقــد انجــام میگرفــت؛ امــا در ســال  2018ایــن عــدد بــه بیســت
درصــد کاهــش یافــت .الزم بــه ذکــر اســت بــرای مقایســه ،در منطقــه
اروپــا ،ایــن عــدد در حــدود 79درصــد اســت.
بــر اســاس گفتههــای  Mu Changchunاز بانــک مرکــزی خلــق
چیــن ،کاهــش اســتفاده از پــول نقــد میتوانــد مخاطراتــی بــه
همــراه داشــته باشــد Mu Changchun .بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد
کــه وابســتگی زیــاد بخــش خصوصــی بــه پلتفرمهــای خصوصــی
ارائهدهنــده خدمــات پرداخــت ایــن مخاطــره را بــه همــراه دارد کــه
در صــورت ورشکســتگی ایــن خدمتدهندههــا ،بخــش خصوصــی
و کســبوکارهایی کــه از درگاههــای پرداخــت الکترونیــک ایــن
خدمتدهندههــا اســتفاده میکننــد نیــز بــه شــدت ضربــه خواهــد
خــورد؛ امــا ازآنجاییکــه  CBDCتوســط بخــش دولتــی منتشــر و
پشــتیبانی میشــود ،پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی جایگزیــن خوبــی
بــرای پــول نقــد اســت و بــدون مخاطــره ورشکســتگی شــرکتهای
پرداخــت ،میتوانــد میــزان وابســتگی جامعــه بــه پــول نقــد را نیــز
کاهــش دهــد.
یکــی دیگــر از محرکهــای توســعه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی
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چیــن ،بینالمللــی نمــودن  RMBیعنــی پــول رســمی کشــور چیــن یــا
همــان "پــول مــردم چیــن" اســت .بــا اینکــه تالشهــای زیــادی بــرای
بینالمللیســازی  RMBصــورت گرفتــه اســت؛ امــا همچنــان دالر ایــاالت
متحــده آمریــکا در ســطح بینالمللــی یکهتــازی میکنــد .بهمنظــور
بهبــود عملکــرد پرداختهــای فرامــرزی از طریــق  RMBو اســتفاده از
 ،RMBورای مرزهــای جغرافیایــی چیــن ،توســعه یــک  CBDCمیتوانــد
امــکان اســتفاده بینالمللــی از  RMBرا تقویــت نمایــد .چنانچــه یــوآن
دیجیتــال تحــت کنترلهــای ســرمایهای (یــا همــان ،Capital Controls
مجموعــه گســترده تمهیداتــی کــه حکومتهــا بــرای محدودســازی
جابهجایــی ســرمایه و پــول بــه آن ســوی مرزهــای ملیشــان
مقــرر میدارنــد گوینــد) قــرار گیــرد ،ایــن محدودیتهــا موفقیــت
بینالمللیســازی  RMBرا کاهــش میدهــد .حــال بایســتی منتظــر مانــد
و دیــد آیــا بانــک مرکــزی کشــور چیــن بــر روی بینالمللیســازی یــوآن
تمرکــز میکنــد یــا بــر روی تحمیــل کنترلهــای ســرمایهای.
بــه کمــک یــوآن دیجیتالــی بــدون بهــره ،میتــوان پرداخــت بالدرنــگ
داشــت ،بهصــورت آفالیــن از شــبکه بانکــی ،تبــادل مالــی کــرد و نیــازی
بــه ایجــاد حســاب بانکــی نیــز نیســت .بهاحتمــال زیــاد یــوآن دیجیتالــی
بــا اپلیکیشــنهای  WeChat Payو  Alipayنیــز ادغــام خواهــد شــد.
بــر اســاس گزارشهــای رســیده ،بانــک مرکــزی چیــن قصــد دارد از
یــک معمــاری دوالیــهای اســتفاده نمایــد کــه در آن حــق انتشــار یــوان
دیجیتالــی تنهــا در انحصــار ایــن بانــک بــوده و بازخریــد یــوآن دیجیتالــی
از طریــق برخــی نهادهــای برگزیــده (هماننــد بانکهــای تجــاری و نیــز
شــرکتهای بــزرگ هماننــد  Alibabaو  )Tencentامکانپذیــر خواهــد
بــود .بانــک مرکــزی چیــن ممکــن اســت بــا اســتفاده از فنــاوری دفتــرکل
توزیــع شــده ( )DLTپــول دیجیتــال خــود را بــه ایــن نهادهــا ارســال نماید؛
امــا ازآنجاییکــه شــرکتها نیازمنــد دســتیابی بــه بیــش از ســیصد هــزار
تراکنــش موفــق در ثانیــه دارنــد ،احتمــا ًال از فنــاوری دفتــرکل توزیــع شــده
بــرای تراکنــش بــا کاربــران نهایــی خــود اســتفاده نمیکننــد.
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سوئدe-Krona ،
در مارس ســال  ،2017بانــک ســوئدی  Riksbankپــروژه پــول دیجیتالی
خــود را بــا نــام  e-kronaآغــاز نمــود و قــرار اســت در ســالهای  2020تــا
فوریــه  ،2021ایــن بســتر بهصــورت آزمایشــی مــورد بهرهبــرداری قــرار
گیــرد و باتوجهبــه اطالعــات بهدس ـتآمده از ایــن فــاز آزمایشــی ،بانــک
مرکــزی ســوئد در زمینــه ادامــه رونــد پــروژه و عرضــه پــول دیجیتــال
خــود تصمیمگیــری خواهــد کــرد .در ایــن فــاز آزمایشــی ،تمرکــز بــر
ســنجش جوانــب  CBDCبــدون بهــره (بــدون تخصیــص ســود) اســت.
در ایــن پــروژه ســعی بــر ارزیابــی پرداختهــای بالدرنــگ در هــر لحظــه
از شــبانهروز و همچنیــن تبــادالت مالــی غیــر برخــط اســت .در مــورد
ســطح گمنامــی تراکنشهــا نیــز ،بانــک مرکــزی ســوئد تأکیــد دارد کــه
ایــن گمنامــی تنهــا زمانــی میســر اســت کــه او ًال تراکنــش بــا مقــررات
اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی ســوئد تطابــق داشــته باشــد و همچنین
تنهــا در تراکنشهــای بیواســطه میســر اســت .بــرای پــروژه آزمایشــی
پــول دیجیتــال ســوئد Riksbank ،ســاختار اجرایــی دوالیــهای زیــر را
برنامهریــزی کــرده اســت.
در ایــن معمــاری ،مجموعــهای شــامل  Riksbankو برخــی بانکهــای
منتخــب ،یــک شــبکه دفتــرکل توزیعشــده مجوزمحــور را تشــکیل
میدهنــد .عــاوه بــر ایــن یــک گــره دفتــر ثبــت یــا  Notary Nodeهــم
بــرای جلوگیــری از وقــوع خــرج مجــدد وجــود دارد .پــس از فعالشــدن
شــبکه ،کاربــران نهایــی میتواننــد  e-kronaخــود را در کیــف پــول
دیجیتالــی خــود مدیریــت کننــد.
همانند کشــور چیــن ،ســوئد نیــز در حــال تجربــه کاهش میــزان اســتفاده
از پــول نقــد در میــان مــردم خــود اســت .در ســال  ،2018ســهم پــول نقد
در گــردش یــا همــان  CICتنهــا 1/4درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن
کشــور را تشــکیل مـیداد کــه کمتریــن میــزان در ســطح جهانــی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،در کشــور ســوئد ،تنهــا 20درصــد پرداختهــا بهواســطه
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پــول نقــد انجــام میشــود و تعــداد روبهرشــد فروشــگاههای آنالیــن
نیــز احتمــا ًال منجــر بــه کاهــش ایــن نــرخ در آینــده نیــز خواهــد شــد .بــر
اســاس پیشبینیهــای انجامگرفتــه توســط  ،Riksbankدر ایــن کشــور
در ســال  2023دیگــر از پــول نقــد اســتفاده نخواهــد شــد.
در حقیقــت پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی ســوئد ،بهمنظــور رویارویــی با
مســئله کاهــش اســتفاده از پــول نقــد و کاهــش اثــرات بــه حاشــیه رانــده

2012

2013

شــدن پــول بانــک مرکــزی ،بــه وجــود آمــده اســت .چنانچــه پــول نقــد
کمتــر اســتفاده شــود ،جایگزیــن پرداختهــای الکترونیــک نیــز از بیــن
خواهــد رفــت.
همچنیــن از دیــد بانــک مرکــزی ســوئد ،بــه دلیــل آنکــه بســیاری
از شــرکتهای خصوصــی فعــال در حــوزه ارائــه خدمــات پرداخــت
الکترونیکــی تنهــا بــه مبحــث ســودآوری خــود تمرکــز دارنــد ،در قیــاس
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بــا مؤسســات دولتــی و بانــک مرکــزی ،از ســامانههای امــن و مقــاوم و
معیارهایــی پیچیــده و تخصصــی بــرای پرداخــت اســتفاده نمیکننــد و
درنتیجــه در برابــر بحرانهــا و حمــات ســایبری ،پایــداری ســامانههای
پرداخــت از بیــن خواهــد رفــت .یــک  CBDCمیتوانــد در مواقــع بــروز
بحــران و ایجــاد اختــال در ســامانههای پرداخــت بخــش خصوصــی،
جایگزینــی مقــاوم و منعطــف باشــد و پایــداری سیســتم پرداخــت ســوئد
را تضمیــن کنــد.
بــا اینکــه ســوئدیها در قیــاس بــا مــردم ســایر کشــورها کمتــر از
پــول نقــد اســتفاده میکننــد ،هنــوز بخشــی از جامعــه ایــن کشــور بــا
نوآوریهــای فناورانــه همــراه نشــدهاند و بــه اســتفاده از پــول نقــد
عــادت دارنــد .چنانچــه پذیــرش پــول نقــد رونــد کاهشــی خــود را ادامــه
دهــد ،ایــن بخــش از جامعــه بــه انــزوا کشــیده میشــود.
باهاماسSand Dollar ،
پــروژه  CBDCکشــور باهامــاس« ،ســند-دالر» نــام دارد و نمونــه اولیــه
آن در دســامبر  2019در منطقــه  Exumaآغــاز بــه کار کــرده اســت و دو
مــاه پــس از آن نیــز ایــن طــرح در جزیــره  Abacoاجرایــی شــد .همچنین
بانــک مرکــزی باهامــاس ،برنامـهای بــرای توســعه ایــن پــروژه در ســایر
جزایر ایــن کشــور تــا نیمــه دوم  2020دارد .در حــال حاضر در حــدود 380
هــزار نفــر در  700جزیــره تشــکیلدهنده باهامــاس زندگــی میکننــد و
واحــد پولــی ایــن کشــور یعنــی دالر باهامــاس ،معــادل یــک دالر آمریــکا
اســت.
بــا اینکــه هشــتاد درصــد باهاماســیهایی کــه بــه ســن قانونــی
رســیدهاند دارای حســاب بانکــی هســتند (متوســط جهانــی ایــن عــدد69 ،
درصــد اســت) ،در بحــث دریافت خدمــات مالــی ،شــکاف چش ـمگیری در
میان شــهروندان ایــن مجموعــه جزایــر وجــود دارد و دلیــل آن را بایســتی
در بهصرفــه نبــودن تأســیس شــعبه بانکــی در جزایــری دورافتــاده بــا
جمعیــت کــم دانســت .از ســویی دیگــر ،پیادهســازی اســتانداردهایی برای
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جلوگیــری از پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم ،منجــر بــه افزایــش
قیمــت خدمــات بانکــی و در نتیجــه کاهــش و تعطیلــی شــعب بانکــی
کمبــازده میشــود .جالــب اســت کــه در ایــن کشــور ،کاهــش شــعب
بانکــی باعــث افزایــش اســتفاده از خدمــات بانکــداری الکترونیــک نشــده
و بلکــه اســتفاده از پــول نقــد را افزایــش داده اســت؛ بنابرایــن یکــی از
اهــداف ســند دالر ،افزایــش جذابیــت خدمــات پرداخــت دیجیتالــی از
طریــق افزایــش بهــرهوری ســامانههای پرداخــت اســت.
از طریــق پــول دیجیتالــی بانــک مرکــزی باهامــاس کــه منجــر بــه
رهگیــری دقیقتــر پــول میشــود .نظــارت اقتصــادی و مالــی بهبــود
مییابــد .از ایــن طریــق ،بانــک مرکــزی ،اطالعــات و دانــش بهتــری از
نحــوه تخصیــص پــول ،کســب میکنــد و میتوانــد سیســتم جم ـعآوری
مالیاتهــا و سیاســتگذاری در ایــن حــوزه را بهبــود دهــد.
بهمنظــور دســتیابی بــه بخــش کمبرخــوردار از خدمــات بانکــی ،اســتفاده
افــراد از ســند دالر بــه افتتــاح حســاب بانکــی نیــازی نــدارد .حتــی افرادی
کــه دارای گوشــی هوشــمند نیســتند میتواننــد بــا اســتفاده از کارت
بانکــی ،از ســند-دالر بــر روی پایانههــای فروشــگاهی اســتفاده کننــد.
تراکنشهــای ســند-دالر ،مقرونبهصرفــه بــوده ،تقریبــ ًا بالدرنــگ
هســتند و نیــازی بــه دسترســی بــه اینترنــت نــدارد .ایــن ویژگــی بــرای
منطق ـهای کــه بــه شــدت در معــرض طوفانهــای شــدید اســت بســیار
اهمیــت دارد .تراکنشهــای ســند دالر ،گمنــام نیســت؛ اما بانــک مرکزی
باهامــاس اهتمامــی جــدی بــر حفــظ محرمانگــی اطالعــات مربــوط بــه
تراکنشهــا دارد .ایــن بانــک بــرای پیادهســازی ایــن پــروژه یــک
معمــاری دوالیــه را طرحریــزی کــرده اســت.
اتحاد ارزی کارائیب شرقی (DXCD :)ECCU
در مــاه مــارس ســال  ،2019بانــک مرکــزی کارائیــب شــرقی ،پــروژه
 CBDCخــود را بــا نــام  DXCDآغــاز نمــود .از مــارس ســال  2020بــه
مدت شــش مــاه اســت کــه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی در حال تســت
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شــدن در برخــی کشــورهای عضــو اتحــاد ارزی کارائیــب شــرقی اســت.
بانــک مرکــزی کارائیــب شــرقی ،دالر کارائیــب شــرقی ( )ECDرا منتشــر
میکنــد کــه پــول قانونــی قابــل پذیــرش در میان هشــت عضــو از یــازده
عضــو ســازمان کشــورهای کارائیــب شــرقی هســتند ،کشــورهایی کــه
در کنــار یکدیگــر اتحادیــه ارزی کارائیــب شــرقی را تشــکیل میدهنــد.
جزایــری کــه ســازمان کشــورهای کارائیــب شــرقی را تشــکیل میدهنــد
در دریــای کارائیــب قــرار دارنــد و در مجمــوع  1/4میلیــون نفــر جمعیــت
دارنــد .الزم بــه ذکــر اســت از ســال  1976تــا کنــون ،ارزش هــر ECD
معــادل یــک دالر ایاالتمتحــده اســت.
ازآنجاییکــه خدمــات مالــی دیجیتالــی موجــود در ایــن منطقــه
گرانقیمــت اســت ،اســتفاده از ایــن ابزارهــا بــرای تراکنشهایــی بــا
مبالــغ پاییــن منطقــی نیســت و در نتیجــه اقتصــاد ســازمان کشــورهای
کارائیــب شــرقی ،غالبــ ًا مبتنــی بــر پــول نقــد کاغــذی اســت؛ هشــتاد
درصــد پرداختهــا از طریــق ابزارهــای ناکارآمــدی همچــون پــول نقــد
یــا چــک انجــام میشــود .باتوجهبــه آنکــه کارمــزد تراکنشهــای
 CBDCصفــر بــوده و تقریب ـ ًا در لحظــه انجــام میگیــرد ،امیــد اســت بــا

ســایر منابــع پولــی بــا نــرخ 4درصــد در ســال رشــد میکنــد .بــا اینکــه
اســتفاده از یــک سیاســت پولــی ثابــت و غیــر منعطــف منجــر بــه ایجــاد
اعتمــاد میشــود؛ امــا بــرای مقابلــه بــا تــورم مثبــت و منفــی  SOVنیــاز بــه
یــک سیاســت پولــی قابــل تنظیــم و منعطــف اســت .در نتیجــه باتوجهبــه
این سیاســت فعلــی (ثابــت و غیــر منعطــف) نوســانات شــدید ارزش و قیمت
 SOVمحتمــل اســت .ایــن نوســانات شــدید یکــی از دالیــل نگرانیهــای
صنــدوق جهانــی پــول ( )IMFدر مــورد پــروژه  CBDCمجموعــه جزایــر
مارشــال اســت.
در شــبکه مبتنــی بــر فنــاوری دفتــر کل توزیــع شــده مورداســتفاده،
تاییدکنندگانــی از پیــش تعییــن شــده ،کاربــران و تراکنشهــای آنــان را
پــردازش میکننــد و بدیــن ترتیــب افــراد میتواننــد از طریــق  SOVبــر
بســتر دفتــرکل توزیــع شــده تراکنــش بزننــد .در ابتــدای امــر بیســت و یــک
تأییدکننــده موردتأییــد جمهــوری مجموعــه جزایــر مارشــال رونــد تأییــد
تراکنشهــا را آغــاز میکننــد و در ادامــه ســایر تأییدکننــدگان منتخــب دیگر
نیــز اضافــه خواهنــد شــد .بــا اینکــه تراکنشهــای  SOVفاقــد اطالعــات
شناســایی افــراد اســت ،کاربــران بایســتی ابتــدای امــر احــراز هویــت شــوند.

مجموعــه جزایــر مارشــال در پــی ایجــاد یــک پــول قانونــی دومــی کــه تنهــا بهصــورت
دیجیتالــی عرضــه میشــود اســت .مشــوق و محــرک توســعه ایــن پــول دیجیتالــی،
متدهــای پرداخــت ناکارآمــد و گرانقیمــت موجــود در مجموعــه جزایــر مارشــال اســت
توســعه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی و عــدم نیــاز بــه افتتــاح حســاب
بــرای اســتفاده از ایــن نــوع پــول ،جمعیــت کمبرخــوردار از خدمــات مالی
الکترونیــک ،از ایــن نــوع خدمــات بهرهمنــد شــوند.
ایــن اتحادیــه بــرای پیادهســازی  CBDCاز یــک معمــاری دوالیــه بهــره
میگیــرد کــه الیــه اول آن مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده
خواهــد بــود و ازآنجاییکــه اســتفاده از  ECDدیجیتالــی دقیقــ ًا معــادل
اســتفاده از پــول نقــد اســت ،کنترلهــای ســرمایهای در ایــن فضــا نیــز
حکمفرمــا اســت.
جزایر مارشالSOV ،
در فوریــه ســال  ،2018جمهــوری مجموعــه جزایــر مارشــال ،برنامــه خــود
را بــرای انتشــار ارز دیجیتالــی بــا نــام ( )Sovereign SOVاعــام کــرد .بــا
جمعیتــی تنهــا در حــدود  58هــزار نفــر ،هزینــه تولیــد و عرضــه پــول نقــد
فیزیکــی ،بیــش از مزایــا و منافع آن اســت؛ بــه همین دلیل اســت کــه از دالر
ایاالتمتحــده بهعنــوان پــول قانونــی در مجموعــه جزایر مارشــال اســتفاده
میشــود .مجموعــه جزایــر مارشــال در پــی ایجاد یــک پــول قانونــی دومی
کــه تنهــا بهصــورت دیجیتالــی عرضــه میشــود اســت .مشــوق و محــرک
توســعه ایــن پــول دیجیتالــی ،متدهــای پرداخــت ناکارآمــد و گرانقیمــت
موجــود در مجموعــه جزایر مارشــال اســت (بــرای نمونــه ،انتقــال بینالمللی
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  CBDCدر پــی ایجــاد خدمــات مالــی دیجیتالی
جــذاب بــرای افــراد بیبهــره از خدمــات بانکــی اســت.
پــول  SOVمبتنــی بــر فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده مجوزمحــور اســت
کــه در آن افزایــش منابــع پولــی توســط پروتــکل شــبکه و بــا نرخــی ثابــت
در نظــر گرفتــه شــده اســت .پــس از انتشــار  24میلیــون واحــد  SOVاولیــه،

نتیجهگیری
بــا گذشــت زمــان ،تعــداد بیشــتری از بانکهــا عالقــه خــود را بــه
توســعه  CBDCنشــان میدهنــد .پروژههــای پیشــرویی کــه در بــاال
بــه آنهــا اشــاره شــد ،هریــک بــا یــک دلیــل و انگیــزه محــوری ایجاد
شــدهاند .جــای بســی شــگفتی و تعجــب اســت کــه هــم اســتفاده
بیــش از حــد از پــول نقــد و هــم کاهــش اســتفاده از پــول نقــد،
دو دلیــل اصلــی بــرای پیادهســازی  CBDCدر دو کشــور مختلــف
بــوده اســت .در یــک ســو بانــک مرکــزی باهامــاس ،ناکارآمــدی
سیســتمهای مالــی و اســتفاده زیــاد از پــول نقــد را دلیلــی بــرای
توســعه  CBDCخــود میداننــد و از توســعه آن در پــی فراگیــری
اســتفاده از ســامانههای پرداخــت الکترونیکــی پــول نقــد هســتند و
در ســویی دیگــر ،در چیــن و ســوئد ،کاهــش اســتفاده از پــول نقــد،
محــرک توســعه پــول دیجیتالــی بانــک مرکــزی اســت .برخــی دالیــل
نظیــر نظــارت بهتــر بــر شــبکه پرداخــت (هماننــد بانــک مرکــزی
باهامــاس) ،تســهیل بینالمللیســازی ارز ملــی (هماننــد بانــک
مرکــزی خلــق چیــن) و ایجــاد منبــع جایگزیــن درآمــدی (جمهــوری
مجموعــه جزایــر مارشــال) نیــز عامــل ایجــاد پولهــای دیجیتــال
بانــک مرکــزی بــوده اســت .علیرغــم اهــداف مختلــف و متنــوع در
ایجــاد  ،CBDCمعمــاری پیادهســازی مــوارد بررســی شــده عمومــ ًا
مشــابه یکدیگــر هســتند .بــه جــز  ،SOVســایر پروژههــا از یــک
معمــاری دوالیــه اســتفاده میکننــد و هیچکــدام قصــد تخصیــص
ســود بــه ایــن پــول را ندارنــد.
در انتهــا الزم بــه ذکــر اســت ،تأثیــرات  CBDCبــر ســامانههای مالــی
چیــزی اســت کــه فع ـ ً
ا در حــد تئــوری قابــل تجزیهوتحلیــل اســت؛
بنابرایــن ،بایســتی منتظــر مانــد و واکنــش مــردم بــه ایــن شــکل
جدیــد از پــول بانــک مرکــزی را دیــد.
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 Bitbondو بانکVON DER HEYDT
با بهرهگریی از شبکه استالر ارز دیجیتایل با
پشتوانه یورو ( )EURBمنترش خواهند کرد

مجتبی انصافی
عضو تحریریه

ارزهــای دیجیتــال باپشــتوانه برخــاف چیــزی کــه طــرفداران افراطــی بالکچیــن
از ایــن فنــاوری انتظــار داشــتند ،تبدیــل بــه عنصــری جداییناپذیــر شــدهاند.
علیالخصــوص در حــوزه ســوداگری ،بــرای حفــظ ســرمایه و در مبحــث انتقــال پــول،
درحالیکــه هنــوز رمزارزهــا بــه انــدازه کافــی بــرای جابهجایــی پــول رایــج نشــدهاند،
شــاهد فراگیــری ارزهــای دیجیتــال بــا پشــتوانه دالر ،طــا ،یــورو و غیــره هســتیم.
در ادامــه ایــن رونــد فراگیــری ،ارز دیجیتــال بــا پشــتوانه یــورو بــه شــبکه مبتنــی بــر
بالکچیــن اســتالر اضافــه خواهــد شــد.

بیتبانــد ،رهبــر بــازار ارز دیجیتــال آلمــان و بانــک واندِرهِیــت،
یکــی از قدیمیتریــن بانکهــای اروپــا ،بــرای انتشــار ارز دیجیتــال
بــا پشــتوانه یــورو در شــبکه اســتالر همــکاری خــود را آغــاز کردهانــد.
 EURBاولیــن ارز دیجیتــال باپشــتوانه کــه مســتقیم ًا توســط یــک بانک و
بــر روی اســتالر منتشــر شــده و اولیــن در نــوع خــود ،در بــازار ارز دیجیتال
اروپــا اســت.
ندِرهِیــت کــه از ســال  1754در حــال فعالیــت اســت ،عمدتــ ًا
بانــک وا 
متمرکــز بــر ارائــه خدمــات مربــوط بــه بهادارســازی بــه مشــتریان نهادی
اســت .این بانک پــس از بررســی کارآمــدی فنــاوری  DLTدر کس ـبوکار
خــود« ،فنــاوری توکنایــز کــردن برچســب ســفید» شــرکت بیتبانــد
را بهعنــوان بهتریــن روش بــرای انجــام ایــن کار انتخــاب کــرد .بنیــاد
توســعه اســتالر کــه ســازمانی غیرانتفاعــی اســت و از توســعه و رشــد
اســتالر حمایــت میکنــد ،توســعه  EURBرا تســهیل کــرده و در مــورد
ادغــام فنــی آن بــه بیتبانــد و بانــک واندرهیــت مشــاوره داده اســت.
مشــتر یا ن با نــک و ا ند ر هیــت و همچنیــن تو ســعهد هند گا ن
نرمافزارهــای واســطه ارائهکننــده خدمــات مالــی میتواننــد از EURB
بــرای تسویهحســاب نقلوانتقا لهــای
داراییهــای دیجیتــال اســتفاده کننــد.
باتوجهبــه اینکــه  EURBاکنــون در
اســتالر در دســترس اســت ،بیتبانــد آن را
بــا پلتفرمــی کــه خــود ســاخته اســت ،ادغــام
خواهــد کــرد کــه در آنجــا از ایــن ارز دیجیتال
باپشــتوانه بــرای بهادارســازی اســتفاده
میشــود و ســازوکارهای مینــت ( )Mintو
ســوزاندن در آن وجــود دارد .ایــن اقــدام یــک
درگاه ورود و خــروج یــورو در شــبکه اســتالر
ایجــاد خواهــد کــرد .هــر کســبوکار یــا
کاربــری کــه بــه دنبــال اتصــال بــه یــورو از
طریــق اســتالر باشــد ،در حــال حاضــر قــادر
بــه چنیــن کاری خواهــد بــود.
بــه گفتــه دان ِــل دیکســون ،مدیرعامــل و
مدیــر اجرایــی بنیــاد توســعه اســتالر« :بــا
در کنــار هــم قــراردادن یکــی از قدیمیتریــن بانکهــای اروپــا و
اســتارتآپ فینتــک بــرای نــوآوری در زمینــه ارزهــای دیجیتــال،
ایــن پــروژه ،راهکارهــای ممکــن بــرای همــکاری ســامانههای بانکــی
ســنتی و بالکچیــن را آزمایــش میکنــد .افــزودن یــک دارایــی بــا
کیفیــت بــاال و منتشرشــده توســط یــک بانــک ،از جنــس یــورو بــه
اســتالر بــرای کاربــران و ســازندگان این شــبکه بســیار ارزشــمند اســت؛
چــرا کــه موتــور محــرک یــک نــوآوری مالــی اســت کــه فــوراً توســط
ـردی مبتنــی بــر اســتالر ماننــد DSTOQ، Vibrant
نرمافزارهــای کاربـ ِ
و  Lobstrبــه کار گرفتــه خواهــد شــد».
همچنیــن رادوســاو آلبــرش ،بنیانگــذار و مدیرعامــل بیتبانــد
گفتــه اســت« :بیتبانــد از ســال  2019بــا اســتالر همــکاری میکنــد؛
در آن زمــان مــا اولیــن اوراق بهــادار توکنیسازیشــده کــه توســط
بافیــن ( ،)BaFinنهــاد مقرراتگــذار حــوزه مالــی آلمــان ،موردتأییــد
قــرار گرفــت ،منتشــر کردیــم .بــا تحویــل فنــاوری انتشــار ارز دیجیتــال
باپشــتوانه ،بیتبانــد مجموعــه فنــاوری داراییهــای دیجیتــال خــود
را تکمیــل کــرد کــه تــا بــه امــروز شــامل دارایــی دیجیتــال قیمومیتــی
(تقریب ـ ًا معــادل مدیریــت دارایــی وکالتــی) و فنــاوری توکنایــز کــردن
میشــود».
حــال ،بانــک واندرهیــت میتوانــد بــرای انتشــار اوراق بهــادار جدیــد

نقــش آژانــس پرداخــت را برعهــده بگیــرد و فرصتهــای جدیــدی
بهوســیله مشــتریان بانکــی کــه میخواهنــد دارایــی مالــی توکنایزشــده
کــه معامــات آن کامــ ً
ا برزنجیــره (بــر روی زنجیرهبلــوک) انجــام
میشــود ،ایجــاد کنــد .توســعهدهندگان نرمافزارهــای کاربــردی
مالــی بــا بهرهگیــری از  EURBمیتواننــد داراییهــا را بهصــورت
کامـ ً
ا برزنجیــره منتقــل و معامــات مربــوط بــه آن را تســویه کننــد؛ بــا
ارز دیجیتالــی بــا پشــتوانه یکبهیــک یــورو.
فیلیــپ داپِلهامِــر ،مدیــر ســازمانی بانــک واندرهیــت ،در ایــن بــاره
گفتــه اســت« :مــا بــه دلیــل ســادگی انتشــار و مدیریــت دارایــی بــر روی
شــبکه اســتالر ،جــذب بیتبانــد و اســتالر شــدیم .در اولیــن کاربــرد
مدنظــر مــا ،ساتوش ـیپِی ،شــرکت فعــال در حــوزه پرداخــت بالکچینــی
و یکــی از اولیــن اعضــای اســتالر EURB ،را بــه خدمــت دیترانســفر
( )DTransferخــود خواهــد افــزود .دیترانســفر امــکان انتقــال پــول
برونمــرزی در ســطح جهانــی را بــرای مشــتریان خــود ،بهوســیله مبادلــه
ارزهــای دیجیتــال باپشــتوانه و اتصــال مشــتریان بــه ســامانههای بانکــی
در سراســر جهــان ،مهیــا میکنــد».
بنیاد توسعه استالر
بنیاد توســعه اســتالر یــک ســازمان غیرانتفاعی
اســت کــه از رشــد و توســعه شــبکه اســتالر،
شــبکهای منبعبــاز کــه زیرســاختهای
مالــی از سراســر جهــان را بــه یکدیگــر مرتبــط
میکنــد ،حمایــت میکنــد .ایــن بنیــاد کــه
در ســال  2014تأســیس شــده اســت ،بــه
حفــظ پایــگاه کــد اســتالر کمــک میکنــد،
از انجمنهــای کســبوکاری و توســعهای
کــه بــر روی شــبکه ســاخته شــدهاند حمایــت
میکنــد و بهنوعــی صــدای جامعــه اســتالر
در برابــر مقرراتگــذاران و نهادهاســت .هــدف
ایــن بنیــاد ایجــاد یــک فضــای منصفانــه برای
دسترســی بــه ســامانههای مالــی جهانــی بــا
اســتفاده از شــبکه اســتالر اســت تــا فرصتهــای فنــاوری بالکچیــن در
اقتصــاد جهانــی را بــه همــگان نشــان دهــد و آنهــا را پیادهســازی کنــد.
بیتباند
بیتبانــد خدمــات مرتبــط بــا فنــاوری بالکچیــن در ســطح بانکــی
ارائــه میکنــد .نرمافــزار «برچســب ســفید» ،انتشــار ،تســویه و خدمــات
وکالتــی اوراق بهــادار و دیگــر ابزارهــای مالــی را بهبــود میبخشــد.
ماژولهایــی کــه ایــن نرمافــزار ارائــه میکنــد شــامل خدمــات وکالتــی
دارایــی دیجیتــال ،توکنایــز کــردن و پرداخــت برزنجیــره میشــود.
بیتبانــد در ســال  2013و در برلیــن بنیانگــذاری شــده و نرمافزارهایــی
بــرای مشــتریان قانونــی خــود از سراســر اروپــا و آســیا توســعه داده اســت.
بانک واندرهیت
بانــک واندرهیــت یکــی از قدیمیتریــن بانکهــای اروپاســت و از ســال
 1754مشــغول بــه فعالیــت اســت .در حــال حاضــر ،واندرهیــت یکــی از
اولیــن بانکهایــی اســت کــه فنــاوری بالکچیــن را پیادهســازی کــرده
کــه یــک فضــای جدیــد در دنیــای مالــی ایجــاد کرده اســت.
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توکـــن؛ ایــن ابــزار جـدیـــد سـرمـایـهگـــذاری چگـونـــه روندهــای تغییــر در جهان را شــتاب
میبخشــد و اســتاندارد جدیــد پولــی را خلــق میکنــد

استاندارد توکن

رضا قربانی
رئیس هیئتمدیره مؤسسه راه پرداخت

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
چگونــه کار میکنــد؟ رشــد از کجــا میآیــد؟ اینهمــه اختــاف طبقاتــی در جهــان
بــه چــه علتــی وجــود دارد؟ چــرا برخــی از نظــر ســطح دسترســی بــه رفــاه وضعیــت
بهتــر و برخــی وضعیــت بدتــری دارنــد؟ پاســخ بــه ایــن پرســشها بهراحتــی مــا
را در دام بحثهــای بیســرانجام میانــدازد .بنابرایــن در ایــن مقالــه صرفــ ًا
مد لهایــی بــرای درک ایــن پرســشها و نــه لزومــ ًا پاســخ آنهــا ارائــه میشــود.
رشــد در اقتصــاد اساســی از ســه منبــع شــروع میشــود :ثــروت ،ابــزار و نــوآوری.
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ثــروت هــر چیــزی اســت کــه بهنوعــی ذخیــره
ارزش را انجــام داده اســت .بهعنــوان نمونــه اگــر
همــگان قبــول دارنــد کــه طــا یــا ســکه طــا
وســیلهای بــرای ذخیــره ارزش اســت ،طــا نوعــی
ثــروت اســت .یــا مثــ ً
ا اگــر همــگان (اکثریــت)
قبــول دارنــد کــه ملــک نوعــی ابــزار ذخیــره ارزش
اســت ،ملــک هــم ثــروت اســت .ثــروت جنبههــای
گوناگونــی دارد و پــول کــه خــود نوعــی وســیله
ذخیــره ارزش اســت ،ابــزار انداز هگیــری ثــروت هــم
هســت .در مبــادالت روزمــره هــم از پــول اســتفاده
میکنیــم .پــس پــول نهتنهــا ابــزار ذخیــره ارزش
اســت بلکــه ابــزار انداز هگیــری ارزش و مبادلــه
ارزش هــم هســت .بــه همیــن دلیــل پــول (و

بهطورکلــی ارز) در اقتصــاد جایــگاه ویــژهای دارد
و برخــی ثــروت و پــول را معــادل هــم میداننــد.
درحالیکــه پــول نوعــی ثــروت اســت و نســبت
بــه دیگــر ابزارهــای ذخیــره ارزش ماننــد طــا
بــدون پشــتوانه اســت و ارزش پــول صرف ـ ًا در ذهــن
انسا نهاســت .بــه عبارتــی تــا زمانــی کــه در یــک
جغرافیــا توافــق جمعــی بــر ســر ارزشــمند بــودن
پــول وجــود دارد پــول ارزش دارد و برخــاف دیگــر
کالسهــای دیگــر دارایــی بــه شــدت وابســته بــه
جغرافیایــی اســت کــه در آن قابلاســتفاده اســت.
اکثــر پو لهــای دنیــا فقــط در جغرافیایــی محــدود
کاربــرد دارنــد و ارزهــای کمــی هســتند کــه در
خــارج از جغرافیــای اصلــی خــود هــم ارزشــمند
محســوب میشــوند.
دومیــن ابــزار خلــق ارزش و رشــد در جهــان
ابزارهــای بهــرهوری یــا نیــروی کار اســت .اگــر
زمیــن را نوعــی ثــروت بدانیــم نیــروی کاری کــه
میتوانــد زمیــن را شــخم بزنــد ابــزار بهــر هوری
محســوب میشــود .هــر فــردی کــه در اقتصــاد
فعالیــت میکنــد بهنوعــی ابــزار اســت و همــه
ا نســا نها و چیز ها یــی کــه بــر ا ی ا فز ا یــش
بهــر هوری اســتفاده میشــود نوعــی ابــزار هســتند.
ابزارهــا از طریــق افزایــش میــزان تولیــد خلــق
ارزش و ثــروت میکننــد و میــزان بهر همنــدی آنهــا
تابعــی از میــزان خلــق ارزش اســت .بــه عبارتــی اگر
کســی بتوانــد  ۱۰برابــر فــرد دیگــری از یــک زمیــن
محصــول بــه دســت آورد بهصــورت طبیعــی بایــد
 ۱۰برابــر او عایــدی و درآمــد داشــته باشــد .منتهــا
در اقتصــاد عوامــل دیگــری هــم دخالــت میکننــد
و لزومــ ًا کســی کــه  ۱۰برابــر خلــق ارزش میکنــد
 ۱۰برابــر عایــدی مالــی نــدارد.
ســومین راه خلــق ارزش و ایجــاد رشــد در اقتصــاد
نــوآوری اســت .برخــاف تصــور نــوآوری فعالیــت
بــدون نظــم نیســت و درآمدزایــی از نــوآوری
فعا لیتــی نظا ممنــد و مبتنــی بــر ر و شهــا ی
اصولــی اســت .اگــر از اســتثناها بگذریــم ،هرگــز
نمیتوانیــم بهصــورت تصادفــی و مــوردی از
نــوآوری درآمدزایــی کــرد .حداقــل  ۱۰نــوآوری
مشــخص وجــود دارد و افــراد ،کســبوکارها و
کشــورها معمــو ًال یــک یــا چنــد مــورد را اســتفاده
میکننــد .
بنابرایــن ثــروت ،ابــزار و نــوآوری راههــای خلــق
ثــروت و رشــد در اقتصــاد هســتند .اقتصــاد توکــن
و اقتصــاد اشــتراکی نوعــی نــوآوری هســتند .ایــن
نــوآوری مالــک و راهبــر مشــخصی نــدارد و خــرد
جمعــی پیشــران آن اســت .اقتصادهــا در طــول
دوران تکامــل خــود مســیرهای گوناگونــی را طــی
کردنــد و اکنــون وارد دورانــی شــدهایم کــه ابــزاری
مثــل پــول در حــال تغییروتحــول جــدی اســت.
ایــن تغییروتحــول جــدی در ابــزار زمینــه رشــد
کســبوکارهای جدیــدی را فراهــم کــرده اســت

و همــه آنهایــی کــه زودتــر بتواننــد فرصتهــای موجــود را درک کننــد ماننــد
کســانی هســتند کــه زودتــر مالــک زمینهــای موجــود شــد هاند .ماننــد دنیــای
واقعــی کــه طــای خــودش را دارد ،در دنیــای دیجیتــال نیــز معــدن طالیــی کشــف
شــده اســت کــه مــا بــه آن میگوییــم توکــن!
نسل جدید مالکیت
تفــاوت توکــن نســبت بــه تمــام نوآوریهــای قبلــی چیســت؟ توکنهــا جایگزیــن
و مکمــل ابزارهــای اعــام مالکیــت ماننــد پــول هســتند .تمــام نوآوریهــای قبلــی
در چارچــوب اقتصــادی موجــود و پو لهــای فیــات (بــدون پشــتوانه) فعالیــت
میکردنــد .بهعنــوان نمونــه اینترنــت ،کامپیوتــر و موبایــل هیچکــدام منطــق
پو لهــای موجــود را بــه هــم نزدنــد .حتــی زمانــی کــه پو لهــای فیزیکــی (ســکه
و اســکناس) الکترونیکــی و دیجیتــال شــدند منطــق آنهــا حفــظ شــد و چیــزی تغییــر
نکــرد .مــا در دنیــای دیجیتــال زمانــی کــه از کار تهــای پالســتیکی نقــدی یــا
اعتبــاری اســتفاده میکردیــم ،همــان منطــق دنیــای فیزیکــی و ســکه و اســکناس
را دنبــال میکردیــم .توکنهــا و اقتصــاد کریپتــو دســت بــه تغییــر جــدی در آن
چیــزی کــه بهعنــوان پــول میشناســیم زده اســت .بــه عبارتــی توکــن و کریپتــو
نهتنهــا نــوآوری هســتند و اقتصــاد جدیــد را بنــا میکننــد بلکــه منطــق متفاوتــی
بــا ابزارهــای اعــام مالکیــت موجــود ماننــد پــول دارنــد.
در اقتصــاد توکــن و کریپتوکارنســی یکــی از مهمتریــن دســتاوردها بیتکویــن
اســت؛ امــا بیتکویــن همــه ماجــرا نیســت؛ هما نگونــه کــه آمــازون و گــوگل
همــه اینترنــت نیســتند و امــروز چیــز زیــادی از یاهــو باقــی نمانــده اســت؛ بــا
اینکــه زمانــی بزرگتریــن بازیگــر اینترنــت بــود .ســال  ۲۰۱۷بیتکویــن بــه
کانــون توجــه بســیاری تبدیــل شــد .علــت ایــن توجــه هــم رونــد صعــودی قیمــت
بیتکویــن بــود .بــرای برخــی موضــوع بــه ایــن صــورت بــود کــه بیتکویــن
همینطــور رونــد افزایشــی قیمــت دارد؛ بــرای برخــی دیگــر ماجــرا شــبیه حبــاب
گل اللــه و حبــاب دات کام بــود و منتظــر بودنــد ایــن حبــاب بترکــد .نــه آنهایــی کــه
تصــور میکردنــد بــا خریــدن مقــداری بیتکویــن بهســرعت پــو لدار میشــوند
درســت فکــر میکردنــد نــه آنهــا کــه بهکلــی ســرمایهگذاری روی یــک کاالی
دیجیتــال کــه هیــچ پشــتوانهای از ســوی دولــت یــا حتــی یــک کاالی فیزیکــی
نــدارد احمقانــه میدانســتند .ســرمایهگذاری در بیتکویــن ریســکهای زیــادی
دارد ولــی فرصتهــای عالــی هــم در ایــن ســرمایهگذاری وجــود دارد.
بــه هــر روی بعــد از خلــق بیتکویــن و شــروع اقتصــاد توکــن و کریپتــو بــرای
اولینبــار در طــول تاریــخ انتقــال ارزش بیــن افــراد دور از هــم بــدون نیــاز بــه
واســطهای قابلاعتمــاد ماننــد بانــک یــا دولــت ممکــن شــده اســت .ســال ۲۰۰۸
ناشناســی (بــا نــام مســتعار ساتوشــی ناکاموتــو) وایتپیپــری در  ۹صفحــه منتشــر
کــرد کــه را هحلــی بــرای یکــی از مســائل قدیمــی دنیــای علــوم کامپیوتــر یعنــی
مســئله ژنرا لهــای بیزانســی داشــت .را هحــل ناکاموتــو و سیســتمی کــه ارائــه کــرد
بیتکویــن نامیــده شــد .بیتکویــن بــرای اولینبــار امــکان انتقــال ســریع ارزش
بیــن هــر دو نقطــه از جهــان را بهصــورت مطمئــن فراهــم کــرد .دســتاوردهای
اقتصــادی بیتکویــن گســترد هتر از خــود بیتکویــن اســت.
ســرمایهگذاران در هنــگام مواجهــه بــا بیتکویــن و اساســ ًا همــه کوینهــا و
توکنهایــی کــه بعــد از ابــداع بیتکویــن ایجــاد شــدند نــگاه ســرمایهگذارانه
خــود را حفــظ میکننــد و بــه توکنهــا ماننــد یــک کاالی دیجیتــال کمیــاب نــگاه
میکننــد .بــه طــور خــاص بیتکویــن یــک توکــن دیجیتالــی قابــل نقلوانتقــال
اســت کــه در فراینــدی بــا عنــوان «ماینینــگ» تولیــد میشــود؛ امــا همــه توکنهــا
از طریــق ماینینــگ تولیــد نمیشــوند .بــرای راحتــی میتــوان ماینینــگ را
فراینــدی ماننــد اســتخراج طــا از معــادن تصــور کــرد بــا ایــن تفــاوت مهــم کــه
ماینینــگ مبتنــی بــر یــک برنامــه از پیــش تعییــن شــده اســت .بهعنــوان نمونــه
بیتکویــن حداکثــر  ۲۱میلیــون واحــد قابــل اســتخراج دارد و تــا امــروز بیــش
از 18میلیــون از آن اســتخراج شــده اســت .هــر  ۴ســال یــک بــار نیــز واحدهــای
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قابــل اســتخراج نصــف میشــود؛ در حــال حاضــر هــر  ۱۰دقیقــه  ۶.۲۵بیتکویــن
اســتخراج میشــود کــه تــا کمتــر از  ۴ســال دیگــر نصــف میشــود و تــا ســال
 ۲۱۴۰اســتخراج بیتکویــن تقریبــ ًا متوقــف میشــود.
توکنهایــی ماننــد بیتکویــن از ســوی هیــچ کاالی فیزیکــی پشــتیبانی
نمیشــوند؛ البتــه در جهــان توکنهایــی وجــود دارد کــه بــا کاالهــای فیزیکــی
پشــتیبانی میشــوند .همچنیــن توکنهــا از ســوی هیــچ دولــت و شــرکتی
پشــتیبانی نمیشــوند؛ بااینحــال توکنهایــی در جهــان وجــود دارد کــه
دولتهــا یــا شــرکتهایی آنهــا را ضمانــت میکننــد .باوجودایــن ،ایــن ســوال
مطــرح میشــود کــه اساســ ًا چــرا توکنهــا ارزش دارنــد؟
در دنیــای توکــن و کریپتــو برخــاف ســهام ،اوراق قرضــه ،امــاک و مســتغالت
یــا حتــی کاالهایــی ماننــد نفــت و گنــدم ،نمیتــوان آنهــا را بــر مبنــای تحلیــل
گــردش نقــدی تنزیلــی یــا تقاضــا بــرای تولیــد کاالهایــی بــا مرتبــه باالتــر
ارزشگــذاری کــرد .توکنهــا در دســته کامــ ً
ا متفاوتــی از کاالهــا بــا عنــوان
کاالهــای پولــی قــرار میگیرنــد کــه ارزش آنهــا بــر اســاس نظریــه بازیهــا تعییــن
میشــود .یعنــی هــر یــک از بازیگــران بــازار ایــن کاال را بــر اســاس ارزیابــی خــود
یــا ارزیابــی دیگــر بازیگــران ارزشگــذاری میکننــد .بــرای درک نظریــه بــازی در
کاالهــای پولــی بایــد ریشــههای خلــق پــول را بررســی کنیــم.
خلق توکن

خریــد یــک کاال بــه امیــد ایجــاد
تقاضــا در آن بهعنــوان وســیلهای
بــرای ذخیــره ارزش در آینــده
باعــث میشــود شــتاب پذیــرش
ً
دقیقــا بــرای همیــن هــدف
آن
بیشــتر شــود .ایــن حرکــت
دایــرهای یــک حلقــه بازخــورد
اســت کــه جوامــع را ترغیــب
میکنــد تــا بــر ســر تنهــا یــک
وســیله ذخیــره ارزش ســریع بــه
توافــق برســند

اگــر بخواهیــم پیدایــش توکــن را بررســی کنیــم و بدانیــم کــه توکنهــا از کجــا
آمد هانــد ،الزم اســت ،ریشــههای تاریخــی پــول را بررســی کنیــم.
ریشههای پول
پو لهــا چگونــه وارد زندگــی مــا شــدند؟ برخــاف تصــور مــا پــول تاریــخ طوالنــی
نــدارد .مهمتریــن مظهــر و نمــاد پــول یعنــی اســکناس تاریــخ بســیار کوتا هتــری
نســبت بــه خــود پــول دارد .ســکه و اســکناس مظاهــر پــول هســتند .پــول در روایت
تاریخــی معمــو ًال اینطــور گفتــه میشــود کــه جایگزیــن ابــزار تهاتــر در مبــادالت
شــده اســت .هرچنــد شــواهد تاریخــی در تأییــد ایــن مدعــا وجــود نــدارد.
در جوامــع اولیــه بشــری انســا نها بهصــورت کاال بــه کاال مبادلــه (و نــه
معاملــه) انجــام میدادنــد .ایــن روش محدودیتهــای بســیاری را بــه همــه
تحمیــل میکنــد .بهعنــوان نمونــه در مبادلــه کاال بــه کاال مقیــاس و جغرافیــای
انجــام مبادلــه بســیار محــدود اســت؛ البتــه یکــی از مشــکالت مهــم مبادلــه کاال
بــه کاال مشــکل تطابــق دوطرفــه اســت .مثــ ً
ا فــردی کــه ســیبزمینی کشــت
میکنــد ممکــن اســت بخواهــد بــا فــردی کــه ماهــی میگیــرد مبادلــه کنــد؛
امــا اگــر ماهیگیــر ســیبزمینی نخواهــد ،مبادلــه قابــل انجــام نیســت .بهمــرور
مــردم شــروع بــه نگهــداری اشــیا کلکســیونی کردنــد چــون کمیــاب بودنــد و
ارزش نمادیــن داشــتند؛ چیزهایــی ماننــد صــدف ،دنــدان حیوانــات و ســنگها.
«نیــک زابــو» در مقال ـهای بــا عنــوان «منشــأ پــول» نشــان میدهــد کــه تمایــل
انســان بــرای اشــیا کلکســیونی در مقایســه بــا انســا نهای اولیــه و رقبــای
بیولوژیکــی نزدیــک خــود یعنــی نئاندرتا لهــا مزیتــی در آنهــا بــه وجــود آورد.
زابــو میگویــد نقــش تکاملــی اصلــی و نهایــی اشــیا کلکســیونی وســیلهای بــرای
ذخیر هســازی و انتقــال ثــروت بــود .ابتــدا ایــن اشــیا کلکســیونی بودنــد کــه
بــه نحــوی نقــش پو لهــای ابتدایــی را ایفــا میکردنــد و امــکان مبادلــه بیــن
گرو ههــای متفــاوت را از طریــق انتقــال ثــروت بیــن نســلها فراهــم میکردنــد.
در جوامــع قدیــم تبــادل و انتقــال ایــن اشــیا بســیار نــادر بــود و ایــن کاالهــا بیشــتر
بهجــای اینکــه ماننــد جوامــع مــدرن و امــروزی وســیلهای بــرای مبادلــه باشــند
نقــش وســیلهای بــرای ذخیــره ارزش بودنــد.
گــرد
ســرعت
مــدرن
پــول
بــا
زابــو میگویــد« :پــول بــدوی در مقایســه
ش
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بســیار کمــی داشــت .بــه ایــن صــورت کــه فــرد
د ر کل عمــر خــو د تنهــا میتو ا نســت تعــد ا د
انگشتشــماری مبادلــه انجــام دهــد .بــا ایــن
اوصــاف یــک شــیء بــاارزش و بــادوام (چیــزی
ماننــد ارث) میتوانســت نســلها دوام بیــاورد
و بــا هــر تبــادل بــر ارزش خــود بیفزایــد؛ و حتــی
ارزش آن بــه حــدی برســد کــه دیگــر نتــوان مبادلــه
را انجــام داد».
پرســش پیــش روی جوامــع اولیــه ایــن بــود
کــه کــدام اشــیا را جمــعآوری یــا تولیــد کننــد؛
ایــن معمــای مهمــی بــود کــه در نظریــه بــازی
مطــرح میشــود .انســا نهای جوامــع اولیــه بایــد
مشــخص میکردنــد کــه چــه چیــزی مطلــوب
انســا نهای دیگــر اســت .در صورتــی کــه آنهــا
بهدرســتی ایــن اشــیا را تشــخیص میدادنــد
ســود زیــادی نصیــب مالــک آنهــا در جهــت تکمیــل
مبــادالت و کســب ثــروت میشــد .برخــی از قبایــل
(مثــل نــاراگان ســتها در آمریــکا) در تولیــد
اشــیا بــاارزش کــه صرفــ ًا بــرای تجــارت کاربــرد
داشــتند خبــره شــدند .واضــح اســت کــه هرچقــدر
پیشبینــی تقاضــای آتــی بــرای یــک کاالی
بــاارزش زودتــر اتفــاق بیفتــد ســود بیشــتری عایــد
مالــک آن میشــود .زیــرا در مقایســه بــا زمانــی
کــه تقاضــا بــرای آن افزایــش مییابــد میتــوان
آن را ارزا نتــر خریــد .همچنیــن خریــد یــک کاال
بــه امیــد ایجــاد تقاضــا در آن بهعنــوان وســیلهای
بــرای ذخیــره ارزش در آینــده باعــث میشــود

شــتاب پذیــرش آن دقیقــ ًا بــرای همیــن هــدف
بیشــتر شــود .ایــن حرکــت دایــر های یــک حلقــه
بازخــورد اســت کــه جوامــع را ترغیــب میکنــد
تــا بــر ســر تنهــا یــک وســیله ذخیــره ارزش ســریع
بــه توافــق برســند .در نظریــه بازیهــا بــه ایــن
حلقــه تعــادل نــش میگوینــد .در صورتــی کــه
یــک وســیله ذخیــره ارزش بــه ایــن تعــادل دســت
پیــدا کنــد جوامــع رونــق مییابنــد .چــرا کــه ایــن
کار تــا حــد زیــادی مبادلــه و تقســیم کار را تســهیل
میکنــد و تمــدن از ایــن طریــق ظهــور مییابــد
و رشــد میکنــد.
پــس از هــزاران ســال و بــا رشــد جوامــع بشــری
و توســعه را ههــای دادوســتد و معاملــه از طریــق
وســایل ذخیــره ارزشــی کــه در هــر جامعــه ایجــاد
شــده بــود رقابــت بیــن وســیلههای ذخیــره ارزش
بــاال گرفــت .بازرگا نهــا و تاجــران بایــد بیــن
حفــظ ســود معاملــه خــود برحســب ابــزار ذخیــره
ارزش جامعــه مبــدأ و مقصــد یــا توازنــی میــان ایــن
دوراهــی انتخــاب میکردنــد .مزیــت پسانــداز
برحســب ابــزار ذخیــره ارزش جامعــه دیگــر هــم
تســهیل دادوســتد در جامعــه خارجــی بــود.
پسانــداز دارایــی بازرگانــان برحســب ابــزار ذخیــره
ارزش خارجــی باعــث میشــود تــا پذیــرش آن در
جوامــع خــود آنهــا هــم تســهیل شــود .چــرا کــه
قــدرت خریــد خارجــی پسانــداز آنهــا را افزایــش
م ـیداد .مزایــای یــک ابــزار ذخیــره ارزش خارجــی
نهتنهــا در زمــان واردات بلکــه در خــود جوامــع

یــک ویژگــی جدیــد کــه در
جامعــه مــدرن و دیجیتــال مــا
بــه دلیــل وجــود نظارتهــای
فراگیــر اهمیــت بیشــتری پیــدا
کــرده اســت ،مقاومــت در برابــر
سانســور اســت .ایــن ویژگــی
بــه میــزان دشــواری جلوگیــری
از نگهــدار ی و اســتفاده از کاال
توســط شــخص خارجــی مثــل
یــک شــرکت یــا دولــت گفتــه
میشــود

نیــز شــامل حــال بازرگانــان و دســتاندرکاران میشــد .وقتــی دو جامعــه بــر
ســر اســتفاده از یــک وســیله ذخیــره ارزش واحــد بــه توافــق میرســیدند هزینــه
انجــام دادوســتد بــا هــم را تــا حــد زیــادی کاهــش و ثــروت مبتنــی بــر معامــات
خــود را افزایــش میدادنــد .اولینبــار در قــرن  ۱۹میــادی اغلــب کشــورها بــر
ســر یــک ابــزار ذخیــره ارزش واحــد یعنــی طــا بــه توافــق رســیدند و ایــن دوره
شــاهد رشــد بیگبنــگ گونــه معامــات تاریــخ بشــر بودیــم .لــرد کینــز در ایــن
بــاره نوشــته اســت« :در آن دوران رونــق اقتصــادی بســیار فوقالعــاده بــود …
هــر فــردی بــا هــر ظرفیــت یــا شــخصیت یــا از هــر طبقــهای میتوانســت بــا
هزینــه کــم و کمتریــن مشــکل بــه رفــاه و امکاناتــی دســت یابــد کــه حتــی در
مخیلــه پادشــاهان قدرتمنــد و ثروتمنــد ســا لهای پیــش نمیگنجیــد .ســاکنان
لنــدن میتوانســتند ســفارشهای خــود را تلفنــی بدهنــد .درحالیکــه در تخــت
خــود چــای مینوشــند؛ محصــوالت متعــدد و مناســب را از سراســر جهــان بــا هــر
تعــدادی کــه بخواهنــد و در مد تزمــان نســبت ًا کوتــاه در درب منــزل خــود تحویــل
بگیرنــد».
ویژگیهای یک ابزار ذخیره ارزش مناسب
ابزارهــای ذخیــره ارزش بــا هــم رقابــت میکننــد .ایــن ویژگیهــای آنهــا اســت
کــه یــک ذخیــره ارزش خــوب را از بــد مشــخص میکنــد؛ بهگونــهای کــه یــک
ذخیــره ارزش مناســب میتوانــد بهمرورزمــان میــزان تقاضــای بیشــتری بــه
دســت آورد .تــا امــروز کاالهــای زیــادی بهعنــوان ذخیــره ارزش یــا پــول اولیــه
مورداســتفاده قــرار گرفتهانــد ولــی برخــی ویژگیهــا در برخــی کاالهــا بــوده
اســت کــه آنهــا را ابــزار ذخیــره ارزش بهتــری کــرده اســت .یــک ابــزار ذخیــره
ارزش ایــدهآل ویژگیهــای زیــر را دارد:
• دوام
• قابلیت حمل
• قابلیت تعویض
• قابلیت تأیید
• قابلیت تقســیمپذیری
• کمیابــی
• تاریخچه ثبتشده
• مقاومت در برابر سانسور
در ادامه هرکدام را بهصورت مختصــر توضیح میدهیم:
دوام :ایــن کاال نبایــد فاســد شــود یــا بهراحتــی از بیــن بــرود؛ بــه همیــن خاطــر
گنــدم ذخیــره ارزش مناســبی نیســت.
قابلیــت حمــل :حملونقــل و ذخیر هســازی ایــن کاال بایــد آســان باشــد و بتــوان
آن را از دزدی و گمشــدن درامــان نگــه داشــت و همچنیــن در فواصــل دور بــه
دادوســتد پرداخــت .بــه همیــن دلیــل گاو نســبت بــه یــک دســتبند طــا انتخــاب
خوبــی نیســت.
قابلیــت تعویــض :یــک نمونــه از ایــن کاال را بایــد بتــوان بــا مقــداری برابــر
تعویــض کــرد .بــدون وجــود ایــن ویژگــی مشــکل تطابــق دوطرفــه حــل نمیشــود.
بــه همیــن دلیــل طــا نســبت بــه المــاس کــه شــکل و کیفیــت نامشــخصی دارد
گزینــه بهتــری اســت.
قابلیــت تأییــد :ایــن کاال را بایــد بتــوان ســریع شناســایی و اعتبــار آن را تأییــد
کــرد .تأییــد آســان باعــث اعتمــاد بیشــتر گیرنــدگان آن و افزایــش احتمــال انجــام
دادوســتد میشــود.
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قابلیــت تقســیمپذیری :ایــن کاال را بایــد بتــوان بهراحتــی بــه بخشهــای
کوچکتــر تقســیم کــرد .درحالیکــه ایــن ویژگــی در جوامــع اولیــهای کــه
بهنــدرت بــه دادوســتد میپرداختنــد اهمیــت زیــادی نداشــت ،امــا بــا رونــق
دادوســتد ،کوچکتــر و دقیقتــر شــدن مقادیــر مبادلــه ،ایــن ویژگــی اهمیــت
بیشــتری یافــت.
کمیابــی :هما نطــور کــه نیــک زابــو بیــان میکنــد ،یــک کاالی پولــی بایــد
«ارزش بــاالی غیــر قابــل جعلــی» داشــته باشــد .بــه بیــان دیگــر ایــن کاال نبایــد
فــراوان باشــد یــا تولیــد و دســتیابی بــه آن آســان باشــد .شــاید کمیابــی مهمتریــن
ویژگــی یــک ذخیــره ارزش باشــد؛ چــرا کــه ایــن ویژگــی دقیق ـ ًا دســت خــود را بــر
روی تمایــل انســان جهــت جمــعآوری اشــیاء کمیــاب میگــذارد .ایــن ویژگــی
منشــأ ارزش اصلــی یــک ذخیــره ارزش اســت.

نقشهــای آشــناتر پــول ،اشــیائی کلکســیونی بودنــد.
 -2ذخیــره ارزش :بعــد از گــذر از مرحلــه اول ،پــول
بهعنــوان وســیلهای بــرای ذخیــره ارزش در گــذر زمان
شــناخته میشــود .بعــد از آن کــه کاالیــی بهعنــوان
ذخیــره ارزشــی مناســب شــناخته میشــود ،قــدرت
خریــد آن افزایــش مییابــد؛ چــرا کــه مــردم بیشــتری
بــرای ایــن هــدف بــه آن نیــاز خواهنــد داشــت .قــدرت
خریــد یــک ذخیــره ارزش ،بهناچــار کاهــش خواهــد
یافــت؛ چراکــه مــردم بیشــتری آن را نگهــداری کــرده
و دیگــر خبــری از هجــوم افــراد جدیــد بــه ســمت آن
نخواهــد بــود.
 -3واســطه مبادلــه :زمانــی کــه پــول کام ـ ً
ا بهعنــوان

طــا از قدیــم کاالی با ارزشــی بــوده که بیشــتر بــرای مقاصــد تزئینــی از آن اســتفاده میشــده
اســت .کاربــرد دوم آن ذخیــره ارزش ،کاربــرد ســوم آن وســیلهای بــرای مبادلــه و درنهایــت
وســیلهای بــرای ســنجش ارزش بــوده اســت
تاریخچــه ثبــت شــده :هــر چــه پیشــینه ارزشگــذاری و درک یــک کاال طوالنیتر
باشــد ،مطلوبیــت آن بــرای ذخیــره ارزش افزایــش مییابــد .ذخایــر ارزش دیرینــه
را بهســختی میتــوان عــوض کــرد؛ مگــر آن کــه ایــن کار بــا زور انجــام شــود یــا
ویژگیهــای بهتــری کــه در لیســت بــاال عنــوان شــد در آن وجــود داشــته باشــد.
مقاومــت در برابر سانســور :یــک ویژگــی جدیــد کــه در جامعــه مــدرن و دیجیتال
مــا بــه دلیــل وجــود نظارتهــای فراگیــر اهمیــت بیشــتری پیــدا کــرده اســت ،مقاومــت
در برابــر سانســور اســت .ایــن ویژگــی بــه میــزان دشــواری جلوگیــری از نگهــداری و
اســتفاده از کاال توســط شــخص خارجــی مثــل یــک شــرکت یــا دولــت گفتــه میشــود.
کاالهایــی کــه در برابــر سانســور مقــاوم هســتند بــرای افــرادی مناس ـباند کــه تحــت
کنترلهــای اجبــاری ســرمایه یــا ممنوعیتهایــی از انــواع مختلفــی دادوســتدهای
صلحآمیــز قــرار دارنــد.
تکامل پول
در اقتصــاد مــدرن پولــی ،نســبت بــه نقــش واســطه مبادل ـهای پــول وســواس خاصــی
وجــود دارد .در قــرن بیســتم دولتهــا صــدور پــول را انحصــاری کــرده و بهصــورت
مکــرر کاربــرد آن را بهعنــوان ذخیــره ارزش از بیــن بردنــد و ایــن بــاور غلــط را بــه وجــود
آوردنــد کــه نقــش اولیــه پــول وســیلهای بــرای مبادلــه اســت .بســیاری از افــراد توکــن
را بــرای ایفــای نقــش پــول مناســب نمیداننــد؛ چراکــه قیمــت آن بیــش از حــد متغیــر
اســت و نمیتوانــد وســیلهای بــرای مبادلــه باشــد؛ امــا ایــن نگــرش صحیــح نیســت.
نحــوه تکامــل پــول همــواره بهگونــهای بــوده کــه نقــش ذخیــره ارزش آن برتــر از
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
میشــده اســت .کاربــرد دوم آن ذخیــره ارزش ،کاربــرد ســوم آن وســیلهای بــرای مبادلــه
و درنهایــت وســیلهای بــرای ســنجش ارزش بــوده اســت .در واژگان امــروزی ،پــول
همــواره در  ۴مرحلــه زیــر تکامــل پیــدا میکنــد:
ً
 -1کلکســیونی بــودن :در اولیــن مرحلــه از تکامــل پــول ،پــول صرفــا بهخاطــر
ویژگیهــای عجیــب و غریبــش و معمــو ًال بــه دلیــل وســواس و هــوس دارنــده آن
مــورد تقاضــا قــرار میگیــرد .صــدف ،دانههــای گردنبنــد و طــا پیــش از انتقــال بــه
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ذخیــره ارزش پــا میگیــرد ،قــدرت خریــد آن بــه ثبــات
میرســد و بــا ثابــت شــدن قــدرت خریــد هزینــه
فرصــت اســتفاده از پــول جهــت انجــام مبــادالت
بهقــدری کاهــش مییابــد کــه ایــن پــول بــرای
اســتفاده بهعنــوان وســیله مبادلــه مناســب شــود .در
روزهــای اول پیدایــش توکــن بســیاری از مــردم هزینه
فرصــت بســیار بــاالی اســتفاده از توکــن بهعنــوان
وســیله مبادلــه بهجــای ذخیــره ارزش را درک
نمیکردنــد .داســتان معــروف فــردی کــه بــا  ۱۰هــزار
توکــن (کــه در زمــان نوشــتن ایــن مطلــب  ۹۴میلیــون
دالر ارزش دارد) دو عــدد پیتــزا خریــد ،بیانگــر همیــن
مســئله اســت.
 -4واحــد محاســبه :زمانــی کــه کاربــرد پــول
بهعنــوان وســیله مبادلــه بــه حداکثــر میرســد،
قیمــت کاالهــا بــر اســاس آن محاســبه میشــود.
بــه ایــن معنــی کــه نســبت مبادلــه در برابــر پــول برای
اغلــب کاالهــا وجــود خواهــد داشــت .ایــن تصــور
غلطی اســت کــه قیمــت توکــن بــرای اغلــب کاالهای
امــروزی قابلاســتفاده اســت .بــرای مثــال درســت
اســت کــه میتــوان بــا اســتفاده از بیتکویــن یــک
فنجــان قهــوه خریــداری کــرد؛ امــا مســئله ایــن اســت
کــه قیمــت لیســت شــده آن قیمــت واقعــی بیتکویــن
نیســت؛ بلکــه قیمــت دالری اســت کــه موردنظــر
فروشــنده بــوده و بــر اســاس نــرخ  USD/BTCبــه
بیتکویــن تبدیــل شــده اســت.
بههرحــال یــک ذخیــره ارزش نوظهــور بــرای آن
کــه در یــک جامعــه پیشــرفته بهصــورت عمومــی
بــه واســطهای بــرای مبادلــه پذیرفتــه شــود ،موانــع
ســازمانی بســیاری بــر ســر راه دارد.
در سالهای آینده «مبنای پولی» ،توکن خواهد بود.

گــزارش برگــزاری ششــمنی دوره مجامــع انتخابــایت اعضــای
هیئتمدیــره و بــازرس ســازمان نظــام صنــی رایانــهای کشــور بــا
اســتفاده از ســکوی انتخابــات مبتــی بردفــر لک توزیــع شــده رشکت
فناوریهــای اطالعــایت و مــایل توزیــع شــده یکتــا ققنــوس پــارس

محمد قادری

مدیر برنامه ریزی و کنترل
پروژه ققنوس

پیــرو برگــزاری ششــمین دوره مجامــع انتخاباتــی اعضــای هیئتمدیــره و
بــازرس ســازمان نظــام صنفــی رایانـهای کشــور ،شــرکت فناور یهــای اطالعاتــی
و مالــی توزیعشــده یکتــا ققنــوس پــارس در راســتای انجــام مســئولیتهای
اجتماعــی خویــش اقــدام بــه ارائــه طــرح فنــی برگــزاری انتخابــات مبتنــی بــر
بســتردفتر کل توزیــع شــده ( )DLTکــرد و پــس از تأییــد آن ســازمان محتــرم،
نســبت بــه ارائــه برنامــه زمانبنــدی ،ارائــه طــرح فنــی ،ارائــه ســامانه برگــزاری
انتخابــات اهتمــام ورزیــد.

بــر اســاسنامههای دریافتشــده از ســوی
ســازمانهای نظــام صنفــی رایان ـهای در ســطح
کشــور 14 ،اســتان متقاضــی برگــزاری انتخابات
الکترونیکــی و اســتفاده از ســکوی انتخاباتــی
شــرکت ققنــوس بودنــد کــه در ادامــه بــه دلیــل
کاندیداتــوری تعــدادی از اعضــای هیئتمدیــره
شــرکت ققنــوس در انتخابــات نصــر تهــران،
بــه جهــت اصــل تضــاد منافــع و بــا تصمیــم
ســازمان نصــر کشــور مقــرر گردیــد انتخابــات
اســتانهای تهــران و البــرز توســط شــرکت
دیگری انجــام پذیــرد .معالوصــف انتخابــات 12
اســتان دیگــر بــا اســتفاده از ســکوی انتخاباتــی
شــرکت ققنــوس آغــاز شــد کــه در گام نخســت
و در تاریــخ  1399/08/29انتخابــات پنــج اســتان
کشــور بهصــورت کام ـ ً
ا همزمــان برگــزار شــد
کــه بــا ثبــت مشــارکت بیســابقه ،بــرگ زرینــی
در برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی مبتنــی بــر
بالکچیــن کــه بــرای اولینبــار در ســطح
کشــور انجــام میگرفــت ،ثبــت کــرد.
در برگــزاری انتخابــات فــوق ،شــرکت ققنــوس
ضمــن همراهــی و همــکاری از  72ســاعت
مانــده بــه انتخابــات تــا زمــان قرارگیــری نتایــج
بــر روی ســایت ،اقدامــات مقتضــی جهــت
تخصیص پشــتیبان اختصاصی برای هرکــدام از
اســتانها ،ارائــه گزارشهــای آمــاری لحظـهای،
ارســال پیامــک در زمانهــای مختلــف (تعریــف
انتخابــات ،قبــل از شــروع انتخابــات ،در حیــن
برگــزاری ،در زمــان تمدیــد ،پــس از رأیدهــی و
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جهت ارائــه رســید رأی و غیــره) ،بررســی انطباق
کــد ملــی و شــماره تمــاس رأی دهنــدگان بــا
اســتفاده از ســرویس شــاهکار و غیره را انجام داد.
مســئولیتپذیری اعضــای محتــرم
ســازمانهای نظــام صنفــی رایانــهای در
ســطح کشــور و اســتانهای متقاضــی برگــزاری
انتخابــات الکترونیکــی در کنار ســامانه رأیدهی
چابــک ققنــوس ،پیامکهــای ترغیبکننــده
ارســالی از ســمت ققنــوس و پشــتیبانی لحظهای
و ازایندســت اقدامــات موجــب شــد ،در برخــی
اســتانها شــاهد مشــارکت کمنظیــر و شــاید
بینظیــر  97.5درصــدی افــراد حائــز شــرایط
رأیدهــی باشــیم .در جــدول گــزارش مختصری
از نتایــج برگــزاری ایــن انتخابــات تــا تاریــخ
جــاری ارائــه شــده اســت.
شــایانذکر اســت اســتفاده از ایــن ســکوی
انتخاباتــی بــه جهــت شــفافیت بــاال و
خدشــهناپذیری ،موجــب شــده اســت ،تــا ایــن
لحظــه هیــچ اعتراضــی از ســوی کاندیداهــای
محتــرم اعــام نشــود کــه نشــاندهنده اعتمــاد
بســیار بــاالی تمامــی اســتفادهکنندگان از ایــن
بســتر اســت.
ســکوی انتخابــات مبتنــی بردفتــر کل توزیــع
شــده شــرکت فناوریهــای اطالعاتــی و مالــی
توزیــع شــده یکتــا ققنــوس پــارس عــاوه بــر
چابکــی و انعطــاف بــاال ،از ویژگیهــای بســیار
مهــم دیگــری برخــوردار اســت کــه در ذیــل
بــه معرفــی کوتــاه بخشــی از ایــن ویژگیهــا
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میپردازیــم:
• ایجــاد حســاب کاربــری بــرای هــر انتخابــات
و ذخیرهســازی تمامــی اطالعــات انتخابــات
بــر روی آن (نظیــر اطالعــات رأی دهنــدگان،
کاندیــدا ،ناظریــن ،زمانبنــدی و غیــره)
• شفافیت باال
• اعتمادپذیری
• احــراز هویــت رأی دهنــدگان بــا اســتفاده از
ســرویس شــاهکار
• حفظ حریم خصوصی رأی دهندگان
• ارائه رسید رأی
• سامانهغیرمتمرکز
• ذخیرهســازی آراء رأی دهنــدگان بهصــورت
کامــ ً
ا رمزنــگاری شــده بــر روی دفتــر کل
توزیــع شــده
• بینام سازی و درهمسازی آراء
• عدم اثبات رأی به یک نامزد خاص
• شمارش سریع آراء
• رصد لحظهای تعداد آراء
• شــمارش آراء صرفــ ًا توســط اعضــای هیئــت
نظــارت و بــا اســتفاده از کلیدهــای خصوصــی
ایشــان
برگــزاری ایــن انتخابــات بــر بســتر دفتــر کل
توزیعشــده ققنــوس نشــان داد کــه نهتنهــا ایــن
فنــاوری در تئــوری قــادر بــه مدیریــت برگــزاری
انتخابــات و رأیگیری اســت ،بلکه در عمــل و در
همیــن کشــور عزیزمــان نیــز میتوانــد ابــزاری
مترقــی و مطمئــن بــرای ایــن منظــور باشــد.

 •6آرا به صورت مشترک توسط

 •1کاربر پیامک دعوت به

نظار رمزگشایی می شود

انتخابات را دریافت می کند

 •2کاربر با  OPTخود وارد پنل

•7آرا رمز گشایی شده شمارش

رای دهی می شود

2

1

می شود

3

•8نتایج با استفاده کلید
 •3کاربر رای خود را به صورت

خصوصی نظار ،تایید و امضاء

رمز شده و با امضای دیجیتال

میشود

ثبت میکند

4

5

•9نتایج اطالعرسانی میشود

 •4رایها در دفتر کل توزیع
شده ققنوس ثبت می گردد

7

6

9

8

 •5آرا بینام شده و رسید آنها حذف میشود

آذربایجان غربی | %57.14

• درصد مشارکت استانها:
گیالن | %97.58
مازندران | %88.19

اصفهان | %70.64

قم | %88.46
همدان | %61.54

کرمان | %68.12
مرکزی| %52.94

| | kuknos.ir

ایالم | %63.83
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گزارشی از سه روز برگزاری هکاتون ققنوس

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

ویدا رزبانی
کارشناس آکادمی ققنوس

یکــی از مهمتریــن اهــداف ققنــوس فرهنگســازی و توســعه آمــوزش در
زمینه فنــاوری نویــن دفتــرکل توزیعشــده اســت؛ در همیــن راســتا ،حمایت و
تســهیل تجاریســازی ایدههــای اســتارتآپی مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل
توزیعشــده در قالــب رویــداد برنامهنویســی «هکاتــون ققنــوس» در زمینــه
دفتــرکل توزیعشــده و فنــاوری زنجیره بلــوک با محوریت توســعه زیرســاخت
و محصــوالت شــبکه ققنــوس در دســتور کار قــرار گرفت.
از مهمتریــن اهــداف رویــداد هکاتــون ققنــوس بایــد بــه توســعه آمــوزش و
فرهنگســازی در زیســتبوم ققنــوس ،گســترش محصــوالت و خدمــات
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مبتنــی بــر فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده در شــبکه ققنــوس ،ایجاد و توســعه
بوکارهای جدیــد بــا بهرهگیــری از فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده
کســ 
و جــذب کاربــران عالقهمنــد و نخبــه در زیســتبوم فنــاوری دفتــرکل
توزیعشــده اشــاره داشــت کــه میتوانــد ضمــن افزایــش عالقــه و آگاهــی
در زمینــه دانش فنــاوری زنجیــره بلــوک در ایــران راهکار بســیار مثبتی باشــد
ی جدیــد و بهتر از ســوی
کــه در افزایــش جامعه مخاطبــان و خدمــات کاربــرد 
ققنــوس کاربــرد دارد.
بــا اجرایــی شــدن فرایندهــای ایــن رویــداد و باتوجهبــه ضــرورت رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا،
بالغبــر  30تیــم بــا ایدههایــی جدیــد و مبتنــی بــر فنــاوری بالکچیــن
و دفتــرکل توزیعشــده در سراســر ایــران اعــام آمادگــی کردنــد .پــس از
اولیــن گردهمایــی آنالیــن و تمدیــد فرصــت ارســال طرحهــای هکاتــون،
چندیــن نشســت حضــوری و آنالیــن در راســتای آشــنایی بیشــتر بــا شــبکه
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ققنــوس و پاســخگویی بــه ســؤاالت بــا تیمهــای رویــداد برنامهنویســی و
توســعه محصول هکاتــون ققنــوس از ســوی بخــش آکادمــی ،فنی و توســعه
بوکار شــرکت ققنــوس بــا تیمهــای حاضــر در رویــداد هکاتــون برگزار
کسـ 
شــد کــه بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد و پــس از ارزیابــی طرحهــا و ایدههــا16 ،
تیــم بــه مرحلــه داوری رســیدند.
در نشســتهای همفکــری ققنــوس بــا تیمهــای رویــداد هکاتــون بــا
حضــور  13تیــم و بــا میزبانــی نمایندگانــی از تیمهــای فنــی ققنــوس در
بخــش توســعه  Backendو  ،Frontendتوســعه کس ـبوکار و آکادمی ققنوس
مــورد بررســی قــرار گرفــت؛ از جملــه موضوعــات مبتنی بــر توســعه محصول
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1توســعه محصــول در موضــوع بازیهــای رایانــهای از چالــش ســایر
محصــوالت نوآورانــه مبتنــی بــر دفتــر کل توزیــع شــده
 .2وامدهی فردبهفرد مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
.3بیمههمتابههمتامبتنیبردفترکلتوزیعشده
.4توکنیزهکردنخریدوفروشفیمابینکارفرمایانوفریلنسرها
 .5فــروش خدمــات رایانــش ابــری مبتنی بــر دفتــر کل توزیع شــده و آشــنایی
با Monster
 .6حسابداری مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
 .7ســکوی بــورس امــاک مبتنی بــر دفتــر کل توزیع شــده همــراه بــا پلتفرم
هومهــاب ()HomHub
.8زنجیرهتأمینمبتنیبردفترکلتوزیعشده
 .9توســعه مدلهــای یادگیــری هوشــمند SWARM INTELLIGENCE-
 PLATFORMمبتنــی بــر دفتــر کل توزیــع شــده
 .10وامدهی فردبهفرد مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
.11بیمههمتابههمتادرصنعتخودرومبتنیبردفترکلتوزیعشده
 .12زنجیره تأمین در مواد غذایی مبتنی بر دفتر کل توزیع شده
 .13زیرســاخت موقعیــت جغرافیایــی ققنــوس و پلتفــرم ماشــینهای باربــری
مبتنــی بــر دفتــر کل توزیع شــده
در جلســات میــان تیمهــای شــرکتکننده در رویــداد هکاتــون ققنــوس بــا
واحدهای شــرکت ققنــوس ،ابهامــات شــرکتکنندگان برطــرف و تأکید شــد
تــا تیمهــا بــا شــبکه ققنــوس و توکنهــا آشــنا شــوند .همچنیــن تیمهــا ارائه
مختصــری دربــاره محصــول و ایــده خــود داشــتند تــا بــا راهنمایــی واحدهای
مســئول در شــرکت ققنــوس بتواننــد  MVPبهتــری را ارائــه و چالشهــای
خــود را رفــع کننــد.
شانزده تیم به ایستگاه داوری رویداد هکاتون رسیدند
در نتیجــه ایــن جلســات مدلهــای متفاوتــی ب ـرای ارائــه حداقــل محصــول
پذیرفتنــی توســط هریــک از تیمهــای مســابقه هکاتــون ققنــوس پیشبینــی
شــد و تیمها بـرای ارســال دمــوی محصــول خــود در بخــش داوری میبایســت
بر اســاس نوع محصــول ،دمــوی برنامهنویســی یا پیــش نویســی از ســپیدنامه را
توســعه دهند تــا ابعــاد نمونــه اولیــه محصــول خــود را بهصــورت مــدل قابلارائه
پیادهســازی و تشــریح کنند .بــا پایــان یافتن فرصــت ارائــه محصــوالت 16،تیم
توانســتند دمو اولیــه موفــق را ارســال کننــد کــه شــرح اقدامــات و ایــده تیمهای
حاضــر در بخــش داوری رویـداد هکاتــون بــه شــرح زیر اســت:
 « .1تیــم تکانــه» بــا موضــوع ســایر محصــوالت نوآورانــه تصمیــم دارد
کــه یــک پلتفــرم بــا عنــوان طــرح همســاخت در زمینــه ساختوســاز و
مبتنــی بــر دفتــر کل توزیــع شــده تهیــه نمایــد.
« .2تیــم هوتُــک» بــا موضــوع ســایر محصــوالت نوآورانــه تصمیــم
دارد در حــوزه بازیهــای رایان ـهای از دفتــر کل توزیــع شــده و ســاختار
توکنیــزه کــردن اســتفاده کنــد.

« .3تیم پیلتونــت» بــا راهانــدازی پلتفرم پیلتونــت قصــد دارد در حــوزه وامدهی
فردبهفــرد ،پلتفــرم مبتنی بــر دفتــر کل توزیــع شــده راهانــدازی نماید.
« .4تیــم ســیب» بــا راهانــدازی پلتفــرم Monsterقصــد دارد کــه از توکنهای
پلتفــرم ققنــوس بــرای ذخیرهســازی ابــری اســتفاده نماید.
« .5تیــم هومهــاب» بــا موضــوع ســکوی بــورس امــاک ســعی دارد
خریدوفــروش ملــک را بــر بســتر فنــاوری زنجیــره بلوکــی پیادهســازی نماید.
 .6تیــم دانشفــراز 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 راهانــدازی نماید.
 .7از شــتابدهنده گریــن وب تیمــی بــا هــدف راهانــدازی کیــف توکــن
حملونقــل قصــد دارد بــا اســتفاده از فنــاوری زنجیــره بلوکــی مشــکالت این
صنعــت را تســهیل نمایــد.
« .8تیــم َولتوکــن» میخواهــد توکنــی بــرای اتصــال بــه پلتفــرم
 Swarm Intelligenceطراحــی نمایــد تــا در صنایــع مختلــف به شفافســازی
قیمتهــای بــازار کمــک کنــد.
« .9تیــم لنــداپ» بــا راهانــدازی پلتفــرم وامدهــی فردبهفــرد از توکنهــای
موجــود در بــازار بــرای وامدهی اســتفاده میکنــد و تصمیــم دارد در پلتفــرم خود
از توکنهــا و قابلیــت قراردادهای هوشــمند شــبکه ققنــوس نیز اســتفاده نماید.
« .10تیــم ویــرا» قصــد دارد در حــوزه بیمــه بدنــه همتــا به همتــا برای خــودرو
از فنــاوری زنجیرهبلــوک اســتفاده نمایــد.
« .11تیــم 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.
« .12تیــم بــاری بــرد» قصــد دارد بــا اســتفاده از قابلیتهــای شــبکه ققنــوس
بارهــا را بــه کامیونهــای بــاری خــود برســاند و قــرارداد فیمابیــن آنهــا را
تنظیــم کنــد.
« .13تادوپینــو یــک» کیــف پــول ســختافزاری اســت کــه بــا هــدف ارائــه
توکنهای شــبکه ققنــوس طراحی شــده اســت و تصمیــم دارد .تیــم تاردوپینو
قصــد دارد ایــن کیــف ســختافزاری را بهعنــوان کیــف ســختافزاری
ققنــوس وارد بــازار کنــد.
« .14تیــم بیمیچیــن» قصــد دارد در حــوزه بیمــه بدنــه خــودرو پلتفــرم بیمــه
همتــا بــه همتــا ارائــه نمایــد و از توانمندیهای شــبکه ققنــوس اســتفاده نماید
تــا بتوانــد قراردادهــای بیم ـهای را مبتنی بــر دفتــر کل توزیــع شــده منعقد کند
« .15تیــم پرونکــس» قــرار اســت از طریــق یــک پلتفــرم قراردادهــای بیــن
کارفرمایــان و پذیرنــدگان در حــوزه تبلیغــات و بازاریابــی را بــر بســتر فنــاوری
زنجیرهبلــوک پیادهســازی کنــد و اتصــال بــه شــبکه ققنــوس از قابلیــت ثبــت
قــرارداد هوشــمند و توکنیــزه کــردن ایــن شــبکه بهرهمنــد شــود.
« .16تیــم مدیکوفانــد» قــرار اســت کــه در حــوزه واگــذاری و خریــدو فــروش
تجهیــزات پزشــکی قــرار اســت پلتفرمــی ارائــه نمایــد و از ویژگیهای شــبکه
ققنــوس در ایــن زمینــه بهرهمنــد خواهــد شــد.
چشمانداز رویداد هکاتون ققنوس؛ مسیری توقفناپذیر!
شــرکت یکتــا ققنــوس پــارس بهعنــوان پیشــرو در تولیــد و ارائــه راهکارهــا
و محصــوالت مبتنــی بــر دفتــرکل توزیعشــده و فنــاوری زنجیــره بلــوک در
ایــران و یکــی از میزبانــان شــبکه ققنــوس ،اولیــن و بزرگتریــن زیرســاخت
دفتــرکل توزیع شــده در ایــران ،در اولیــن دوره رویــداد هکاتون ققنــوس افتخار
پیدا کرد تــا میزبــان  30تیــم و ایــده فناورانــه و خالقانه 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 تیمهای بیشــتری
از اقصینقــاط میهــن عزیزمــان باشــد.
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رویکرد جهـاین نسـبت به
ارز دیجیتال بانک مرکزی
محدثه دهباشی

دههــا بانــک مرکــزی در سراســر جهــان بهطــور جــدی در حــال تحقیــق روی ایــن موضــوع هســتند که
آیــا فنــاوری بالکچیــن و دفتــرکل توزیعشــده میتواننــد بــه بهبــود سیســتمهای پرداخــت و بانکــی،
امنیــت پرداخــت و تــابآوری ،شــمول مالــی و موارد بیشــتر کمــک کنند؟ ایــن تحقیقــات از ســال ۲۰۱۴
و بــا بانــک انگلســتان آغــاز شــد و اکنــون بیــش از  ۶۰مقالــه پژوهشــی و چندیــن طــرح مقیاسبــزرگ
در حــال بررســی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی ( )CBDCو دیگــر کاربردهــای ایــن فناوریهــای نوظهــور
هســتند .در مجمــوع بانکهــای مرکــزی در حــال بررســی فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده بــرای حداقل ۱۰
مــورد اســتفاده مجــزا هســتند .الزم بــه ذکــر اســت CBDC ،میتوانــد بــدون اســتفاده از فنــاوری دفتر
کل توزیعشــده پیادهســازی شــود.
مجمــع جهانــی اقتصــاد فهرســتی بالــغ بــر  ۶۰گــزارش ،وایتپیپــر و ســخنرانی پژوهشــگران بانکــی،
ســازمانهای بینالمللــی یــا اقتصاددانــان در زمینــه بالکچیــن و فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده در
خصــوص فرایندهــای بانــک مرکــزی و اقتصــاد کالن تنظیــم کــرده اســت .یکــی از ایــن گزارشهــا بــا
عنــوان «بانکهــای مرکــزی و فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده» منتشــر شــده اســت .راه پرداخــت نیــز بــا
همکاری شرکت ققنوس این گزارش را ترجمه و بازطراحی کرده است.

 CBDCچگونه در طر حها پیادهسازی شد؟
در بســیاری از طرحهــای مرتبــط بــا  ،CBDCبانــک مرکــزی توکنهــای
دیجیتالــی را صــادر میکنــد کــه روی یــک دفتــر کل توزیعشــده قــرار دارد و
ذخایــر بانــک مرکــزی کــه بهصــورت ارز داخلــی در یــک حســاب جداگانــه
نگهــداری میشــوند را نمایندگــی (و بازخریــد) میکنــد .کارشناســان موجود
در سیســتم از  CBDCبــرای انجــام انتقــاالت بینبانکــی کــه روی دفتــر کل
توزیعشــده تاییــد و تســویه میشــوند ،اســتفاده میکننــد.
بانکهــای مرکــزی معمــوال شــبکه بالکچیــن «مجــوزدار» را پیادهســازی
میکننــد کــه بــه موجــب آن مشــارکتکنندگان در شــبکه محــدود شــده و
بایــد بــرای مشــارکت در شــبکه و مشــاهده تراکنشهــا مجــوز دسترســی
داشــته باشــند .در عــوض ،بالکچینهــای «بــدون مجــوز» ،ماننــد
بیتکویــن و اتریــوم ،بــه عمــوم افــراد امــکان مشــارکت و توانایــی مشــاهده
کامــل را میدهنــد .هــم شــبکههای مجــوزدار و هــم شــبکههای بــدون
مجــوز در صــورت لــزوم میتواننــد الزامــات حریــم خصوصــی و محرمانگــی
را بــرای پنهانکــردن جزئیــات تراکنــش افزایــش دهنــد.
پروژههایی CBDC
پــس از آشــنایی جزئــی بــا مقولــه  CBDCنهادهایــی از سرتاســر دنیــا
را (بهعنــوان نمونــه) بررســی میکنیــم تــا ببینیــم در ایــن حــوزه چــه
فعالیتهایــی و در چــه کشــورهایی انجــام شــده یــا در حــال انجام اســت:
• بانــک لتونی قصــد دارد کویــن دیجیتــال «کالکتــور» را جهــت آزمایش
بالکچیــن در یــک محیــط بــا مقیــاس کوچــک و واقعــی صــادر کنــد.
ایــن ابــزار بــا کوینهــای کالکتــور فیزیکــی کــه در خزانههــای بانــک
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لتونــی نگهــداری میشــوند در ارتبــاط خواهــد بــود .همچنیــن بانــک از
یــک ســندباکس بالکچیــن بــه نــام « »LBChainحمایــت میکنــد.
• بانــک تایلنــد  CBDCرا بــرای پرداختهــای بینبانکــی و افزایــش
کارایــی مدیریــت نقدینگــی بــا پــروژه « »Inthanonبررســی میکنــد.
• بانــک مرکــزی برزیــل در حــال بررســی فنــاوری دفاتــرکل توزیعشــده
بــرای ایجــاد یــک سیســتم پرداخــت بیــنبانکــی انعطافپذیــر (پــروژه
 )SALTو همچنیــن یــک پلتفــرم تبــادل اطالعــات غیرمتمرکــز (پــروژه
 )PIERاســت.
• بانــک مرکــزی کارائیــب شــرقی در حــال بررســی ایجــاد یــک ارز
مبتنــی بــر  DLTبهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف متعــددی از جملــه رشــد
اقتصــادی ،تــابآوری سیســتم پرداخــت و شــمول مالــی اســت.
• بانــک مرکــزی آلمــان « »Deutsche Bundesbank DLTرا بــرای
اهــداف متعــددی از جملــه بهبــود کارایــی و کاهــش ریســک در
فرایندهــای تســویه اوراق بهــادار بینبانکــی بــا نمونــه اولیـهای بــا عنوان
«بال کباســتر» بررســی میکنــد.
• نهــاد مالــی مرکــزی هنگکنــگ ،پژوهشهــا و آزمایشهایــی را
روی مــوارد کاربــردی متعــددی از جملــهتریــد فایننــس ،مدیریــت هویت
دیجیتــال و فرایندهــای احــراز هویــت مشــتری (/)KYCضدپولشــویی
( )AMLانجــام میدهــد.
• نهــاد مالــی مرکــزی عربســتان ســعودی بــه همــراه امــارات متحــده
عربــی پــروژه « »Aberرا بــرای بهکارگیــری  DLTجهــت پرداختهــا و
تســویه بینبانکــی میــان عربســتان و امــارات ،اجــرا میکنــد.
• بانــک رزرو آفریقــای جنوبــی CBDC ،را برای بهبــود پرداخت و تســویه
بینبانکــی داخلــی بــا راهانــدازی پــروژه « »Khokhaبررســی میکنــد.
• بانــک مرکــزی ســوئد ( )Sveriges Riksbankدر حــال تحقیق روی
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پــروژه مبتنــی بــر بالکچیــن بــا نــام « »e-kronaاســت تــا بتوانــد آن را
بهعنــوان 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 میپذیــرد .نکتــه قابــل توجــه اینکــه بانــک مرکــزی ســوئد
هنــوز مشــخص نکــرده کــه اگــر  e-kronaرا پیادهســازی کنــد DLT ،را
بــه کار خواهــد گرفــت یــا خیــر.

 ۱۰مورد کاربردی برای بانکهای مرکزی با فناوری
دفترکل توزیعشده:
بــا بررســی ایــن پروژههــا و اهدافــی کــه دنبــال میکننــد 10 ،مــورد
کاربــردی بــرای ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی میتــوان مشــاهده کــرد
کــه در جــدول میبینیــد.

ارزدیجیتالبانکمرکزی()CBDCخرد:یکارزدیجیتالصادرشدهازبانکمرکزیکهبهشیوههمتابههمتاوغیرمتمرکز(بدونواسطه)
عملکردهوتسویهمیشودوبهطورگستردهبرایاستفادهمشتریاندردسترساستکهبهعنوانیکمکملیامعادلیبرایپولنقدفیزیکی
وجایگزینیبرایسپردههایبانکیسنتیبهکارگرفتهمیشود.

1

ارزدیجیتالبانکمرکزی()CBDCعمده:یکارزدیجیتالصادرهازبانکمرکزیکهبهشیوههمتابههمتاوغیرمتمرکز(بدونواسطه)عمل
کردهوتسویهمیشودوفقطبرایبانکهایتجاریواتاقهایتصفیهجهتاستفادهدربازارهایبینبانکیعمدهدردسترساست.

2

تسویهاوراقبهاداربینبانکی:یککارکردارزدیجیتالمبتنیبربالکچین(شامل)CBDCکهامکانتصفیهوتسویهسریعاوراقبهاداربا
پولنقدرافراهممیکند.همچنینمیتواندبرایسیستمهایبینبانکی«تحویلدرازایپرداخت»کهدرآنهادوطرفیکداراییرامعامله
میکنند(ماننداوراقبهاداروپولنقد)،امکانپرداختوتحویلداراییرابهطورهمزمانفراهمکند.

3

تابآوری و وابستگی سیستم پرداخت DLT:در یک سیستم پرداخت و تسویه بینبانکی بهعنوان 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 میتواند
مورد استفاده قرار گیرد .اغلب ،این مورد کاربردی با سایر مزایایی که پیادهسازی یک DLTبهطور بالقوه میتواند ارائه دهد ،همراه میشود.

4

صدور اوراق قرضه و مدیریت چرخه عمر DLT:در مزایده ،صدور یا دیگر فرایندهای چرخه عمر اوراق قرضه جهت کاهش هزینه و افزایش
بهرهوری استفاده میشود .همچنین DLTممکن است در اوراق قرضه صادرشده و مدیریتشده توسط کشورهای مستقل ،سازمانهای
بینالمللی یا آژانسهای دولتی به کار گرفته شود .بانکهای مرکزی یا رگوالتورهای دولتی در صورت لزوم ،میتوانند بهعنوان «نودهای
ناظر» فعالیتها را رصد کنند.

5

فرایند احراز هویت مشتری و ضدپولشویی :فرایندهای KYC/AMLدیجیتال از DLTبرای ردیابی و بهاشتراکگذاری اطالعات پرداخت
و هویت مشتریان بهمنظور تسهیل فرایندها بهره میبرند .این فرایند ممکن است به یک پلتفرم هویت ملی دیجیتال یا سیستمهای احراز
هویت الکترونیکی یا سیستمهای ضدپولشویی که از قبل موجود بودهاند ،متصل شوند .همچنین پتانسیل این کار وجود دارد که CBDCدر
پرداختها و ردیابی فعالیتهای مالی به کار گرفته شود.

6

تبادلاطالعاتوبهاشتراکگذاریدادهها:پایگاههایدادهتوزیعشدهیاغیرمتمرکزبرایایجادسیستمهایجایگزینبرایبهاشتراکگذاری
اطالعاتودادههادرنهادهایدولتییادربخشخصوصیمورداستفادهقرارمیگیرند.

7

تریــد فایننــس :بهکارگیــری یــک پایــگاه داده غیرمتمرکــز کــه امــکان تریــد فایننســینگ ســریعتر ،کارآمدتــر و جامعتــر را فراهــم
میکنــد ،همچنیــن فرایندهــای تریــد فایننس امــروزی کــه اغلــب مبتنی بــر کاغــذ ،نیازمنــد نیــروی انســانی زیــاد و زمانبر هســتند
را بهبــود میبخشــد .اطالعــات مشــتری و ســوابق تراکنــش بیــن مشــارکتکنندگان در پایــگاه داده غیرمتمرکــز ضمن حفــظ حریم
خصوصــی و محرمانگــی ،در صــورت لــزوم بــه اشــتراک گذاشــته میشــود.

8

زنجیره تامین پول نقد DLT :برای صدور ،ردیابی و مدیریت تحویل و جابهجایی وجه نقد از مراکز تولیدی به شعب بانک
مرکزی و بانک تجاری استفاده میشود؛ کاربردهای  DLTمیتواند شامل سفارش ،سپردهگذاری یا جابهجایی وجوه و تسهیل
گزارشدهی رگوالتوری نیز باشد.

9

تامین شناســه اعتبــاری ســپای مشــتری ( :)SCIمنبع اشــتراک غیرمتمرکــز مبتنی بــر بالکچین بــرای شناسـههای اعتباری ســپا که
توســط بانــک مرکــزی و بانکهــای تجــاری در طــرح « »SEPA debitingمدیریت میشــود که یک سیســتم ســریعتر ،تسهیلشــده
و غیرمتمرکــز بــرای تامیــن و بهاشــتراکگذاری هویتهاســت کــه میتوانــد بــا فرایندهــای دســتی و متمرکــز موجــود کــه زمانبر و
نیازمنــد منابع زیــاد هســتند ،جایگزین شــوند .ایــن سیســتم در پیادهســازی پــروژه MADREفرانســه دیده میشــود.
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گل پول
«گل پــول» در گزارشهــای متعــددی راجــع بــه  CBDCجهــت کمــک
بــه تعییــن ارتبــاط میــان CBDCهــا و دیگــر اشــکال پــول بــه کار گرفتــه
شــده اســت .دو مــورد کــه بــا رنــگ بنفــش مشــخص شــدهاند نشــانگر
 CBDCخــرد و عمــده هســتند ،در حالــی کــه دو مــوردی کــه بــا رنــگ
ســبز مشــخص شــدهاند ،نشــانگر رمزارزهایــی ماننــد بیتکویــن و اتریــوم

امروزه پروژههای مربوط به  CBDCعمده بر چه چیزی
متمرکز هستند؟
مهمتریــن مزیــت  CBDCعمــده ،افزایــش کارایــی در پرداختهــای
بینبانکــی فرامــرزی ،تریدینــگ و تســویه بینبانکــی اوراق بهــادار اســت.
 CBDCعمــده پرداختهــای بینبانکــی داخلــی را نیــز هــدف قــرار داده و
در حــال حاضــر هــم بیشــتر کشــورهای توســعهیافته دارای سیســتمهای

صادر شده توسط
بانک مرکزی

دیجیتال
ارز مجازی

همتا به همتا
ذخایر ارزی و حسابهای
تسویه بانک مرکزی

ارز دیجیتال

سپرده های
بانکی

حساب ارزی سپرده گذاری

بانک مرکزی

بانک مرکزی

(عمده)

ارز دیجیتال

بانک مرکزی

رمزارز

(DLTمجوزدار)

دسترسی گسترده

(خرد)

رمزارز

پول نقد

( DLTبدون
مجوز)

پول کاالیی

اســت کــه بهطــور خصوصــی صــادر شــدهاند و در حــال حاضــر بــه شــکل
«بــدون مجــوز» و «مجــوزدار» در دســترس قــرار دارنــد.
شــایان ذکــر اســت کــه در حــال حاضــر بانکهــای مرکــزی پــول را بــه
شــکل دیجیتالیشــده صــادر میکننــد .بهعــاوه ،بانکهــای مرکــزی
پژوهشهایــی در مــورد شــهروندانی کــه سپردههایشــان را بهصــورت
مســتقیم در حســابهای بانــک مرکــزی بــا عنــوان «حســابهای ارزی
سپردهگذاریشــده بانــک مرکــزی» (در ســمت چــپ گل پــول) نگهــداری
میکننــد ،انجــام دادهانــد Dinero Electrónico.اکــوادور یــک نمونــه از ایــن
حسابهاســت ،هرچنــد بهدلیــل پذیــرش انــدک بعــد از ســه ســال اســتفاده
بســته شــد (ایــن طــرح از DLTاســتفاده نکــرد) .بانکهــای مرکــزی ،در
ارزیابیهایشــان از صــدور  ،CBDCنمونههایــی را کــه از  DLTاســتفاده
نکردهانــد ،در نظــر میگیرنــد.
 CDBCخرد؛مزایاومعایبکلیدی
جدولی کــه در صفحــه بعدی مشــاهده میکنیــد ،مزایــا و معایب مهــمCBDC
خــرد کــه برگرفتــه از پژوهشهــای صورتگرفتــه فعلــی اســت را بهطــور
خالصه بیــان میکنــد .بــرای سیاس ـتگذاران و پژوهشــگران بســیار ضروری
اســت کــه تمــام ریســکها و معایــب پیادهســازی DLTدر چارچــوب یــک
کشــور خــاص را بهطــور عمیــق مــورد مالحظــه و مزایــا را تــوام بــا ریسـکها
و معایــب آن مــورد بررســی قــرار دهند.
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پرداخــت داخلــی کارآمدی هســتند .بیشــتر طرحهایــی کــه در مراحــل ابتدایی
قــرار دارنــد ،بــر اســتفاده داخلــی از CBDCعمــده متمرکــز هســتند .در حــال
حاضــر از آنجایــی کــه آزمایشهــا اغلــب در کشــورهایی صــورت میگیــرد
کــه دارای سیســتم پرداخــت بینبانکــی داخلــی کارآمــدی هســتند ،بنابرایــن
بهطــور کلــی نتیجهگیــری اولیــه پژوهشهــا بــه ارزش بــاالی CBDCبــرای
ایــن کاربــرد خــاص اشــارهای نمیکننــد .ایــن موضــوع بــرای فــاز یک پــروژه
«جاســپر» بانــک کانــادا ،پــروژه « »Khokhaبانــک رزرو آفریقــای جنوبــی و
پــروژه «اســتال» کــه پــروژه مشــترک بانــک مرکــزی اروپــا و بانــک ژاپــن
اســت ،صــدق میکنــد.
 CBDCدر مدلهای اقتصاد کالن
تا بــه امــروز ،یــک تجزیهوتحلیل کمــی قابــل اعتمــاد و کامــل در مــورد اثرات
 CBDCیــا ســایر کاربردهایی کــه از DLTنشــات میگیرد ،انجام نشــده اســت.
ایــن موضــوع ممکــن اســت مانعــی در مقابل پذیــرش ایــن فنــاوری از ســوی
سیاس ـتگذاران ایجــاد کنــد .در مــواردی محــدود ،اقتصاددانــان از الگوهــای
موجــود اســتفاده کردهاند تــا این موضــوع را بررســی کننــد کــه CBDCچگونه
میتوانــد 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 ،مدلهــای موجــود توانایی
محــدودی بــرای بــرآورد پیامدهــای اثــرات فناوریهــای مزبــور داشــتهاند.
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معایب صدور  CBDCتوسط بانک مرکزی

مزایای صدور  CBDCتوسط بانک مرکزی
امکان سریعتر و ارزانتر ساختن پرداختهای فرامرزی و داخلی (خرد و عمده)؛

ریسکهای قابل توجه برای ثبات مالی ناشی از بیرون
کشیدهشدن سرمایهها از بانکها و دیگر نهادها؛

داشتن پتانسیل جهت ارائه محلی امن برای پسانداز سپردهگذاران خرد (برای مثال
داشتن حساب در بانک مرکزی) با ریسک کمتر از پیشفرض یا خطر از دست دادن
سرمایه در مقایسه با سپردهگذاری در بانکهای تجاری (در هر کشوری متفاوت است)؛

در مقایسه با پول نقد ،ریسکهایی در زمینه حفظ حریم
خصوصی و مسائل امنیتی افراد به وجود میآورد؛

امکان بهبود مقاومت و تابآوری سیستم پرداخت در برابر حمالت سایبری ،شکستهای
عملیاتی و خطاهای سختافزاری در مقایسه با پردازش و ذخیرهسازی دادهها بهطور
متمرکز که ممکن است افزونگی داده کمتری داشته و بنابراین مقاومت کمتری در برابر
حمالت از خود نشان دهند؛

چالشهای فناوری بالکچین؛ مقیاسپذیری
تراکنش ،تجربه کاربری ،مدیریت کلید،
محرمانهبودن عملیات و سرعت معامالت؛

ت دیجیتال بخش خصوصی برای مقابله
امکان ارائه جایگزین برای فناوریهای پرداخ 
با ریسک عملیاتی یا کنترل انحصاری که ممکن است در صورت مسلطشدن آنها بر
بازار به وجود بیاید و کاربرد آن بهعنوان جایگزین صادرشده از طرف حاکمیت برای پول
نقد؛ البته در صورتی که در آینده پول نقد کمیاب شود؛

در صورتی که جامعه CBDCرا نپذیرد ،افراد محروم از
خدماتمالیبیشترازسیستمهایپرداختدیجیتال
فاصلهمیگیرندوبهحاشیهراندهمیشوند؛

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

امکان دسترسی بیشتر حاکمیت به سرمایههای
شهروندان (برای هر شکل از پول که توسط بانک
مرکزی نگهداری میشود)؛

داشتن پتانسیل برای بهبود فرایندهای احراز هویت/ضدپولشویی و کاهش فرار مالیاتی ،فساد
و فعالیتهای غیرقانونی (حوزههایی که اغلب بانک مرکزی روی آن متمرکز نبوده است)؛

معرفی ریسکهای ناشناخته.

داشتن پتانسیل کاهش اصطکاک و هزینههای مرتبط با ذخیرهسازی ،انتقال و مدیریت پول نقد در سیستم بانکداری؛

داشتن پتانسیل برای به چالش کشیدن قدرت انحصاری بانکهای تجاری روی سپردههای خرد که میتواند به این بانکها فشار بیاورد تا نرخ بهره
سپردهگذاران را افزایش و خدمات مالی بیشتری به آنها ارائه کنند .این موضوع همچنین میتواند یک ریسک برای ثبات سیستم مالی محسوب شود.

مقالــه ســال ۲۰۱۸کــه توســط بانــک کانــادا بــا عنــوان «ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی و سیاس ـتهای پولــی» منتشــر شــد ،ارزیابــی میکنــد کــه صــدور
یــک CBDCشــناس ( )non-anonymousتوســط بانــک مرکــزی چگونــه
میتوانــد در محیطهایــی که پــول نقــد همچنــان کاربــرد دارد و در محیطهایی
کــه پــول نقــد رواج نــدارد ،بــر رفــاه و سیاســتهای پولــی تاثیــر بگــذارد.
تحلیلهــا نشــان میدهــد در جایــی کــه پــول نقــد همچنــان مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد ،صــدور CBDCاثــر قابــل توجهــی نــدارد و در جایــی کــه پــول
نقــد از اقتصــاد خــارج شــود (یــک ســناریوی غیرمحتمــل در کوتاهمــدت یــا
میانمــدت) CBDCمیتوانــد تولیــد ناخالــص داخلــی را تــا ۶۴.۰درصــد در
کانــادا و تــا ۶.۱درصــد در ایــاالت متحــده بــاال ببــرد کــه ایــن بهخاطر توســعه
ابزارهــای سیاســت پولــی اســت.
نتیجهگیری
بررس ـیها در کشــورهای مختلــف متفــاوت اســت و بســیاری از پژوهشــگران

بانــک مرکــزی هنــوز بــه ایــن نتیجــه نرســیدهاند کــه آیــا فنــاوری دفتــرکل
توزیعشــده بــا وجــود محدودیتهــا و ریس ـکهای بزرگــی کــه بــه همــراه
دارد ،میتوانــد در فرایندهــای بانــک مرکــزی ارزشــی ایجــاد کنــد یــا خیــر.
بانکهــای مرکــزی کشــورهای نوظهــور ممکــن اســت دســتاوردهای
بیشــتری از پیادهســازی  DLTداشــته باشــند ،چراکــه هنــوز سیســتمهای
فنــاوری و فرایندهــای مالــی آنهــا بــه انــدازه کافــی کارآمــد و ریشــهدار
نشــدهاند .ایــن کشــورها همچنیــن ممکــن اســت از اجــرای  CBDCیا ســایر
کاربردهــای مبتنــی بــر بالکچیــن بــه شــمول مالــی بیشــتری دســت یابند.
برای بانکهــای مرکزی در سراســر جهــان کاربردهــای  DLTماننــد CBDC
میتوانــد موجــب افزایــش بهــرهوری و کاهــش اصطــکاک در پرداختهــای
بینمــرزی ،چــه در ســطح مشــتری (خــرد) و چــه در ســطح بینبانکــی
(عمــده) شــود.
طی چهــار ســال آینــده باید منتظــر باشــیم و ببینیــم کــه بانکهــای مرکزی
آیــا میخواهنــد از فناوریهــای بالکچیــن و دفتــرکل توزیعشــده بــرای
بهبــود فرایندهــا و رفــاه اقتصــادی اســتفاده کنند یــا خیر.
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بررسی فقهی و حقوقی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

به استقبـال آینـده بایـد رفت

سامان بیگدلی

کارشناس حقوقی

42

جهــان فقــه و حقــوق ،دنیــای اعتبــار اســت .فقیــه اگــر در پــی اســتخراج حکــم
از آموزههــای شــرعی اســت و حقــوقدان اگــر میکوشــد بــا جعــل و وضــع
قاعــده حقوقــی ،بــه تنظیــم روابــط افــراد در اجتمــاع نایــل آیــد ،پــا در عالــم
«باید»هــا گذاشــتهاند .گســترۀ عالــم اعتباریــات تــا بــه آنجاســت کــه بیراهــه
نیســت اگــر گفتــه شــود انســان عیــن جعــل اســت .امــا جــوالن در «جعل»هــا
فقیــه و حقــوقدان را یکســره از نظــر بــه «واقعیــات» بینیــاز نمیکنــد .فقیــه و
حقــوقدان نظــر بــه «هســتها» دارد و رو بهســوی وضــع «بایدهــا».
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مرکــزی ،آشــنایی اجمالــی بــا اصطالحــات و مفاهیــم ایــن حــوزه ضــروری اســت.
ارز دیجیتــال عامتریــن مفهــوم ایــن حــوزه اســت .ارزهــای دیجیتــال بهصــورت
الکترونیکــی ذخیــره و منتقــل میشــوند و غیرملمــوس هســتند؛ ماننــد موجودی حســاب در
کارت بانکــی کــه نماینــده اســکناسهای رایــج ولــی بــا ســازوکاری غیرفیزیکی اســت .ارز
مجــازی زیرمجموعـهای از ارز دیجیتــال اســت؛ ایــن نــوع ارز لزومـ ًا بــا پــول بانکــی ارتباط
غیرقابل تبدیــل تقســیم میشــوند .ارز
ـل تبدیــل و
ِ
نــدارد؛ ایــن ارزهــا از یــک منظــر ،بــه قابـ ِ
ـل تبدیــل امــکان تبدیلشــدن بــه پولهــای رایــج بانکــی را نــدارد؛ همانند
مجــازی غیرقابـ ِ
پولهایــی کــه در بازیهــای کامپیوتــری وجــود دارنــد و تنهــا امــکان اســتفاده در محیــط
بــازی بــرای آنهــا متصــور اســت.
ارزهای مجــازی قابــل تبدیــل خــود بــه دو گــروه متمرکــز و غیرمتمرکز تقســیم میشــوند.
مشــهورترین مثــال بــرای ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل « ِوبمانــی» اســت .بــر اســاس
دســتهبندی صنــدوق بینالمللــی پــول ،نهایتـ ًا آن دســته از ارزهــای مجــازی قابــل تبدیــل
کــه غیرمتمرکــز نیــز هســتند ،رمــزارز تعریــف شــدهاند .بــه عبــارت بهتــر ،رمــزارز همچون
بیتکویــن نوعــی ارز مجــازی اســت کــه از قابلیــت تبدیلشــدن بــه پــول رایــج برخــوردار
اســت و هیچگونــه 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 لزومـ ًا صــادق نیســت.
توکن نیــز نماینــده یــک دارایــی تاییدشــده و دارای ارزش ماننــد ارز ،طــا ،حوالــه ،آیتمهای
بازیهــای کامپیوتــری و… اســت .بهعبارتدیگــر ،توکــن یــک موجودیــت رمزینــه اســت
کــه یــک ارزش واقعــی یــا مجــازی را در بســتر پلتفــرم زنجیرهبلــوک نمایندگــی میکنــد.
درواقــع ،میتــوان گفــت کــه معمــو ًال رمزارزهــا توکــن هســتند ،ولــی توکنهــا لزومــ ًا
رمــزارز نیســتند .در پژوهشهــای ایــن حــوزه عموم ـ ًا ایــن دو مفهــوم معــادل هــم تصــور
میشــوند؛ درحالیکــه رمــزارز صرف ـ ًا نــوع خاصــی از توکــن اســت.
طبــق گــزارش پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در
خصــوص رمزارزهــا و توکنهــا CBDC ،یــا همــان ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی ،شــکل
الکترونیــک همــان پولــی اســت کــه توســط بانــک مرکــزی خلــق و صــادر میشــود
و قابلیــت آن را دارد کــه منطبــق بــر اصــول رمزنــگاری ،در یــک بســتر توزیعشــده و
بهصــورت فردبهفــرد بــدون دخالــت هیــچ نهــاد واســط پرداخــت تبــادل شــود .ایــن نــوع
رمــزارز بــه پشــتوانۀ پــول ملــی کشــور (ریــال) صــادر میشــود.
با این مقدمه ،بپردازیم به مسائل فقهی.

نظــام حقوقــی ایــران هــم از دیربــاز ،فقیــه و حقــوقدان
را ،هرچنــد چــون دو پادشــاه در یــک اقلیــم ،امــا در کنــار
یکدیگــر دیــده تــا بــه یــاری هــم ،و پابهپــای جلورفــت
وقایــع ،عالــم «جعلیــات» را در عــرض « َفکت»هــا
ببیننــد و انطبــاق ایــن دو را بیشازپیــش ممکــن ســازند.
شــریعت اســامی نیــز بــا تغییــر و تکامــل بیگانه نیســت
کــه فقــه پویــا و لــزوم چارهاندیشــی در خصوص مســائل
مســتحدث ،پــرده از لــزوم همیــن همگامــی و همپایــی
برمــیدارد.
انقــاب اطالعــات و پیشــرفت فنــاوری ،زمینــه و زمانــه
امــروز مــا را چنــان دســتخوش دگرگونــی کــرده کــه
غفلــت از آن ،نتیجــهای جــز وهــن نظــام حقوقــی در
پــی نخواهــد داشــت .حقــوقدان بایــد از بــرج عــاج
محافظــهکاری و جزماندیشــی پاییــن بیایــد و چــون
نوآمــوزی در پی کشــف وقایــع و تغییــرات زمانه ،بکوشــد
بــا ایــن قافلــه همراســتا شــود؛ حتــی بــه قیمــت حیرانی
در آغــاز راه.
توســعه دانــش رمزنــگاری یکــی از ایــن عرصههاســت
کــه در دوره اخیــر زمینــه ایجــاد اصالحــات اساســی در
ســاختار نظامهــای اقتصــادی ،مالــی و پولــی را فراهــم
کــرده و منجــر بــه شــکلگیری پدیدههــای نوینــی
چــون رمزارزهــا و توکنهــا شــده اســت .تحــوالت
جهانــی و توســعه روزافــزون رمزارزهــا در ســطح
بینالمللــی ،نظامهــای حقوقــی و قانونگــذاری را بــر
آن داشــته تــا ضمــن اشــراف کامــل بــر ابعــاد موضوعی،
کمــر بــر تمشــیت جوانــب حقوقــی آن بربندند .بــر همین
اســاس ،نظــام حقوقــی ایــران نیــز ،تالشهایــی را در
راســتای موضوعشناســی ،ســنجش مزایــا و مخاطــرات
و درنهایــت تقنیــن و ریلگــذاری معمــول داشــته کــه به
دلیــل ابهامــات فقهــی ،عمدت ـ ًا در همــان مراحــل اولیــه
متوقــف مانــده اســت.
ایــن چالــش امــا بــرای نظــام حقوقــی ایــران ،چیــز
تــازهای نیســت .نمونههــای بیشــماری ازایندســت
نزاعهــا را میتــوان در تاریــخ تقنیــن در ایــران ســراغ
گرفــت .مقاومــت فقــه در برابــر «مــال» دانســتن حقوق
و منافــع و دســتاوردهای علمــی و هنــری از همیــن جمله
اســت.

ورود رمزارزهــا بــه نظــام حقوقــی ایــران ،هماننــد هر موضــوع دیگــری موکــول بــر انطباق
بــا موازیــن فقهــی اســت .فقیــه معاصــر بــرای حکــم بــه جــواز و مشروعیتبخشــی بــه هر
موضــوع تــازهای بــه اصــول و قواعــد کلــی فقهــی رجــوع و بــا کاربســت آن ،حکم نهایــی را
از دل شــریعت اســتخراج میکنــد.

موضوعشناسی ،مفاهیم و مبانی

مؤیدات فقهی

رمــزارز یکــی از جدیدتریــن نوآوریهــا در عرصــه
فناوریهــای مالــی اســت کــه رونــدی تکاملــی و
پرشــتاب را دنبــال میکنــد و بــه نظــر میرســد بــا
طراحــی خالقانــه بتوانــد نظامهــای مالــی را دســتخوش
تغییــر کنــد .رمزارزهــا پروتکلهایــی ضــروری هســتند
کــه در طراحــی آنهــا از فنــاوری رمزنــگاری اســتفاده
شــده و امــکان اعتبارســنجی تراکنشهــا را بــدون
نیــاز بــه شــخص ثالــث قابلاطمینــان ماننــد یــک
بانــک ،شــرکت ،کارت اعتبــاری یــا مراکــز ثبــت فراهــم
میکننــد .پیــش از پرداختــن بــه چالشهــای فقهــی
و حقوقــی رمزارزهــا و باالخــص ارز دیجیتــال بانــک

اصل صحت و لزوم قراردادها

ابعاد فقهی رمزارزها با تمرکز بر ارز دیجیتال بانک مرکزی

بــر اســاس شــریعت اســام ،اصــل بــر آن اســت کــه کلیــه ابزارهــا و راهکارهــای جدیــد که
در زمــان مختلــف جهــت پاس ـخگویی بــه نیازهــای هــر عصــر و دورهای ابــداع میشــود،
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 ،میتــوان ایــن اصــل را اینگونــه 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
عرفــی صــدق معاملــه ،اگــر بــه هــر دلیلــی در صحــت شــرعی شــک داشــته باشــیم ،تــا
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زمانــی که دلیــل خــاص یا عــام بــر بطــان معاملــه نباشــد ،معاملــه از نظــر شــرعی صحیح
اســت و آثــار معاملــه بــر آن مترتــب میشــود .دراینخصــوص ،تفاوتــی بیــن معامــات
رایــج در صــدر اســام و معامــات جدیــد وجــود نــدارد .همــان گونــه کــه مالحظه میشــود
در ایــن بــاره ،همینکــه «عــرف» و «بنــای عقــا» حکــم بــه روایــی و مشــروعیت یــک
قــرارداد داد ،فقیــه هــم بــا تکیــه بــر اصــل صحــت ،آن را صحیــح میپنــدارد مگــر آنکــه
یــک دلیــل قطعــی شــرعی برخــاف آن حکــم کنــد.
عرفی بودن مفهوم پول
دراینخصــوص توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مفهــوم پــول اختــراع شــریعت
نبــوده و پدیــدهای عرفــی اســت و همانطــور که پــول درهــم و دینــار در عصــر پیامبــر رایج
بــود و مــورد نهــی شــرعی قــرار نگرفــت ،پولهــای اعتبــاری و بــدون پشــتوانه امــروزی
نیــز همیــن وضعیــت را دارد؛ یعنــی پدیــدهای عرفــی اســت کــه در چارچــوب شــریعت مورد
پذیــرش واقــع میشــود .برایناســاس ،اگــر در آینــده رمزارزهــا کارکــرد پــول پیــدا کنــد و
بتوانــد وظایــف و کارکردهــای اصلــی پــول شــامل وســیلۀ مبادلــه ،معیــار ســنجش ،ذخیرۀ
ارزش ،و معیــار پرداختهــای معــوق را ایفــا کنــد ،امــکان پذیــرش آنهــا بهعنــوان پــول به
لحاظ شــرعی بــا محدودیــت خاصــی مواجــه نیســت؛ چراکــه اساسـ ًا پــول مفهومــی عرفی
اســت و نــه ابــداع شــریعت.
عرفی بودن مفهوم مال و مالیت
از منظــر فقــه اســامی ،مــال و مالیــت اساس ـ ًا «مفهومــی عرفــی انتزاعــی» اســت و نــه
«مفهومــی شــرعی» .درواقــع ،معیــار و مرجــع برای تشــخیص مــال بــودن و مالیت داشــتن
یک شــیء صرفـ ًا عــرف اســت و بــرای اســتخراج ایــن موضــوع نیــز باید بــه عــرف مراجعه
کــرد .بهعبارتدیگــر ،آنچــه اعتبــار دارد مالیــت عرفــی اســت و نــه مالیــت شــرعی؛ لــذا
اگــر فــرض شــود کــه یــک شــیء از نظــر شــارع مقــدس مــال نیســت ،ولــی از نظــر عــرف
مــال محســوب میشــود ،ایــن موضــوع بــر مــال دانســتن آن شــیء خللــی وارد نمیکنــد؛
بنابرایــن ،اساســ ًا ســاقط کــردن مالیــت عرفــی اشــیا در وســع شــریعت نیســت و آنچــه
شــریعت میتوانــد انجــام دهــد ،جلوگیــری از آثــار معامــات بهصــورت کلــی یــا جزئــی
اســت و نــه ســلب کــردن جایــگاه و اعتبــار عــرف در تعییــن مالیــت اشــیاء.
معتبر دانستن تمام انگیزههای عقالیی در شریعت
تمــام انگیزههایــی کــه افــراد بــه دلیــل آنهــا بــه انجــامدادن معامــات اقــدام میکننــد،
بــه لحــاظ شــرعی مــورد تاییــد اســت ،مگــر آنکــه نهــی خاصــی وجــود داشــته باشــد .مث ً
ال
خریــد کاالهــا و خدمــات بهقصــد مصــرف ،ســرمایهگذاری ،کســب ســود ،سیاســتگذاری
پولــی و مالــی ،و غیــره صحیــح اســت .البتــه پذیــرش تمــام انگیزههــای عقالیــی محــدود
بــه ضوابــط کلــی شــریعت اســامی ماننــد ربــا ،قمــار ،غــرر ،و ضــرر اســت.
همــان گونــه کــه مالحظــه میشــود ،فقیــه در مواجهــه بــا مســائل مســتحدث ،مایل اســت
ـرف عقــای
تــا جایــی کــه بــه اصــول کلــی شــریعت اســامی خدش ـهای وارد نشــود ،عـ ِ
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
مهمترین این شبهات و موانع عبارت است از:
ضــرری بــودن :ضــرری بــودن رمزارزهــای جهــانروا نــه در ســطح فــردی نه در ســطح
اجتمــاع ،امــری قطعــی محســوب نمیشــود .در ســطح فــردی اگر افــراد بــا اطالع مناســب
بــه خریدوفــروش رمزارزهــای جهــانروا اقــدام کننــد و از ایــن محــل ضــرری متوجــه آنها
شــود ،از نــوع پذیــرش ریســک و انجــام معامــات پرمخاطــره محســوب میشــود کــه در
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اگــر در آینــده رمزارزهــا کارکــرد
پــول پیــدا کنــد و بتوانــد وظایف
و کا رکر د هــا ی ا صلــی پــو ل
شــامل وســیلۀ مبادلــه ،معیــار
ســنجش ،ذخیــرۀ ارزش ،و معیــار
پرداختهــای معــوق را ایفــا
کنــد ،امــکان پذیــرش آنهــا
بهعنــو ا ن پــو ل بــه لحــا ظ
شــرعی بــا محدودیــت خاصــی
مواجــه نیســت؛ چراکــه اساسـ ً
ـا
پــول مفهومــی عرفــی اســت و
نــه ابــداع شــریعت
ذیــل قاعــده فقهــی اقــدام مطــرح اســت و نمیتــوان
آن را فعلــی ضــرری دانســت .همانطــور کــه افــراد
در بازارهــای ســرمایه و بدهــی میتواننــد بــه خریــد
داراییهــای مالــی پرریســک اقــدام کننــد و ایــن فعــل را
نمیتــوان الزامــ ًا ضــرری محســوب کــرد.
در ســطح جامعــه و حاکمیــت نیــز دلیلــی وجــود نــدارد
کــه معامــات رمزارزهــا را الزامــ ًا ضــرری محســوب
کــرد .همانطــور کــه در بســیاری از کشــورها رمزارزهــا
بهعنــوان ابــزار پرداخــت ،دارایــی مالــی و کاال جایــگاه
قانونــی مشــخص پیــدا کردهانــد و توســعه آنهــا نهتنهــا
ضــرری بــرای کل اقتصــاد و حاکمیــت ایجــاد نکــرده،
بلکــه بــا کاهــش هزینههــای مبادالتــی و افزایــش
ســرعت مبــادالت ،زمینــه افزایــش کارایــی در بازارهــای
مالــی را فراهــم کــرده اســت.
ربــا و قمــار :ربــا در ذات ایــن رمزارزهــا راه نــدارد و
میتــوان از رمزارزهــای جهــانروا در قالــب معامالتــی
غیــر قرضــی اســتفاده کــرد .مســئله قمــار نیــز بــه طــور
ذاتــی در رابطــه بــا آنهــا مطــرح نیســت؛ زیــرا اگــر بــر
اســاس نظــر مشــهور فقهــی قمــار شــامل دو حالــت
یعنــی «بــازی بــا وســایل (آالت) مخصــوص قمــار ،چــه
بــا شــرطبندی (مراهنــه) باشــد و چــه بــدون آن» و «هــر
نــوع بــازی همــراه بــا شــرطبندی» در نظــر گرفته شــود،
معامــات رمزارزهــای جهــانروا شــامل هیچکــدام
نمیشــود؛ زیــرا رمــزارز از وســایل مخصــوص قمــار
نیســت و اساســ ًا بــدون شــرطبندی انجــام میشــود.
بهعبار تدیگــر ،اساســ ًا منطــق شــر طبندی در
رمزارزهــا قابلتصــور نیســت و ســود یــک فــرد الزامــ ًا
معــادل زیــان طــرف دیگــر محســوب نمیشــود.
مالیــت :در خصــوص شــبهه مالیت اشــیا ،همــان گونه
کــه پیشتــر ذکــرش آمــد ،فقیــه میکوشــد بــرای ایــن

ســؤال کــه «چــرا برخــی از اشــیاء نــزد عــرف« ،مــال»
شــناخته میشــود و برخــی دیگــر مــال بهحســاب
نمیآیــد؟» پاســخی درخــور بیابــد .درواقــع ،فقیــه بــا
تامــل در عــرف عقــا بــر آن اســت کــه دریابــد مــاک
مــال بهحســابآمدن یــک شــیء نــزد مــردم چیســت؟
پاســخی اجمالــی کــه تقریب ـ ًا تمــام فقهــا در رابطه بــا آن
اتفاقنظــر دارنــد آن اســت کــه مــاک مــال دانســتن
یک شــیء ،وجــود نفــع عقالیــی در آن و بــه تعبیــر دیگر
منفعــت محلَّلــه مقصــوده اســت؛ یعنــی منفعــت حاللــی
کــه موردتوجــه و قصــد عقــا قــرار میگیــرد .امــا پاســخ
به ایــن ســؤال کــه مقصــود از منفعــت عقالیی چیســت؟
فقیهــان را بــه دو گــروه تقســیم میکنــد؛ یکــی آنهایی
کــه مــاک عقالیــی بــودن منفعــت را وجــود هــر نــوع
نفــع عقالیــی جهــت ایجــاد مالیــت میداننــد و دیگــری
ـی نوعــی را بــرای ایجاد
آنهایــی کــه وجــود نفــع عقالیـ ِ
مالیــت ضــروری میپندارنــد.
دیــدگاه گــروه نخســت کــه وجــود هــر نــوع عرضــه و
تقاضــا بــرای یــک شــیء را بــرای ایجــاد مالیــت کافــی
میدانــد و بــه ایجــاد عــرف عــام جهــت شــکلگیری
مالیــت بیتوجــه اســت ،منطقیتــر و بیشــتر همراســتا
بــا نیازهــای روز جوامــع بــه نظــر میرســد .برایناســاس،
«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 بهخاطر
خریــد و حفــظ کردنــش و یــا خریــد و معــدوم کردنــش
غــرض سیاســی دولــت (یــا ســایر غرضهــای عقالیی)
بــه آن تعلــق بگیــرد و وجــود چنیــن غرضهایی نســبت
بــه آن شــیء ســبب رغبــت بــه خریــد آن شــود ،خــود
وجــود ایــن رغبــت و تقاضــا ســبب ایجــاد مالیــت در
شــیء خواهــد شــد ».بنابرایــن مــاک اصلــی مالیــت

در بررســی شــبهه غــرری بــودن
معامــات حــوزه رمزارزهــا را
بایــد بــه رابطــه مفهومــی غــرر
و ریســک توجــه کــرد .درواقــع،
اگــر ریســک و عــدم 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 بــه آینــده دارایــی
باشــد ،مصــداق غــرر نیســت و
ازاینحیــث معاملــه اشــکالی
نخواهــد داشــت.

صرفـ ًا وجــود هــر نــوع تقاضــا و شــکلگیری بــازار اســت و الزم نیســت اکثــر عقــا وجــود
چنیــن نفعــی را در شــیء تاییــد کننــد.
غــرر :در فقــه اســامی ،بــه معاملـهای کــه در آن نوعــی از خدعــه یــا خطــر وجــود داشــته
باشــد ،معاملــۀ غــرری گفتــه میشــود .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 ازاینحیــث معاملــه اشــکالی نخواهــد داشــت.
در رابطــه بــا رمزارزهــای جهــانروا نیــز زمانــی کــه فــرد بــه خریــد آنهــا اقــدام میکنــد ،از
مقــدار ،ارزش دالری یــا ریالــی آنهــا ،زمــان تحویــل ،و غیــره اطالعــات کامــل دارد و فقط
ممکــن اســت اگــر رمزارزهــا را نگــه دارد در آینــده بــا نوســانات قیمتــی و ریســک مواجــه
شــود .در اینجــا ابهامــی در ارکان قــرارداد وجــود نــدارد و این ریســک منجــر به ایجــاد جهل
و ابهــام در ارکان قــرارداد نمیشــود و ازایـنرو ،چالــش غــرر در مــورد رمزارزهــای جهــانروا
قابــل پذیــرش نیســت.
نتیجه
انبــان فقــه را محــدود دانســتن بــه قواعــدی خاکگرفتــه و ناکارآمــد در پاســخگویی بــه
نیازهــای روز ،خطایــی راهبــردی اســت کــه محقــق و مقنــن را بــه انتــزاع از واقعیات ســوق
خواهــد داد .توشــهدان فقیــه معاصــر پــر اســت از ابزارهایــی کــه میتوانــد گــره از کار
فروبســته ایــن نیازهــا بگشــاید و راه ســازگاری نظــام حقوقــی بــا پیشــامدهای نــو را همــوار
ســازد .نــه فقیــه بهتنهایــی و بــا رویکــرد تفوقجویانــه یــارای تمشــیت امــور را خواهــد
داشــت و نــه حقــوقدان بــا کوفتــن بــر طبــل تکصدایــی کــه همجــواری و همپایــی ایــن
دو اســت کــه میتوانــد 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.
ظهــور و توســعه رمزارزهــا نــه اولیــن نمونــه ایــن چالشهاســت و نــه آخرینــش خواهــد
بــود .تمرکــز و تاکیــد بــر قرائــت عرفــی و زمانمنــد از ضوابــط فقهــی ،زمینــه را بــرای
برونرفــت از چالشهایــی ازایندســت مهیــا خواهــد ســاخت .شــفافیت بــاال در ســاختار
و ماهیــت فنــی رمزارزهــا ازجملــه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی کــه بــا ثبــت همیشــگی و
تغییرناپذیــر تراکنشهــا بــر بســتر بالکچیــن ،امــکان ارزیابــی و صحتســنجی را میســر
میســازد ،میتوانــد خــود امــارهای باشــد بــرای پذیــرش فقهــی مالیــت آنهــا .از ســوی
دیگــر ،مســئولیت قانونــی و حقوقــی مشــخص و تعریفشــده بانــک مرکــزی در خصــوص
ایــن رمــزارز ،ایــراد نبــود معتبِــر (اعتباردهنــده) را نیــز رفــع میکنــد .ازایـنرو ،تفاوتــی میان
 CBDCبــا ریــال وجــود نخواهــد داشــت .فقــط در توســعه ایــن واحــد پولــی جدیــد از بســتر
بالکچیــن و دفاتــر کل توزیعشــده اســتفاده شــده اســت .ایراداتــی از قبیــل پولشــویی،
تامیــن مالــی تروریســم ،فــرار مالیاتــی ،تســلط بیگانــگان و قاعــده نفــی ســبیل و اخــال
در نظــام اســامی نیــز محلــی از اعــراب نــدارد؛ چراکــه ایــن مــوارد جــزو اوصــاف ذاتــی
رمزارزهــا نیســت.
بــه هــر روی ،طــرح شــبهات فقهــی و حقوقــی ،هرچنــد بــه اشــراف بیشــتر بــر ابعــاد
موضوعــی امــر و اســتحکام چهارچــوب حکمــی آن منجر میشــود ،نبایــد فقیه و حقــوقدان
را از مواجهــه بــا مســائل نــو برحــذر داشــت.
آینده دقالباب کرده است .بهتر است به استقبالش برویم.
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بررسی شبکه «الیتنینگ» و کاربرد آن در توسعه زیرساخت ارز دیجیتال بانک مرکزی

آیا بالکچنی میتواند چند هزار
تراکنش در ثانیه را مدیریت کند؟

حمید شهسواری
عضو تیم توسعه

زیست بوم ققنوس

یکــی از بزرگتریــن موانــع فراگیری
ارزهــای دیجیتــال مبتنــی بــر
فنــاور ی زنجیر هبلــوک مســئله
مقیاسپذیــری اســت .شــبکههای
زنجیرهبلوکــی عمومــی ،باتوجهبــه
ماهیتشــان ،بهتنهایــی قــادر بــه
مدیریــت تراکنشهــا در حجــم
ً
خصوصــا زمانــی
بــاال نیســتند؛
کــه موضــوع ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی ،بــا تقاضــای بســیار بــاالی
تراکنــش بــر ثانیــه ،مطــرح باشــد؛
امــا بــرای ایــن معضــل راهــکاری
خلــق شــده اســت؛ الصــاق الی ـهای
بیــرون از زنجیــره بــه زنجیــره اصلی
و تســویه متنــاوب ایــن دو .ایــن
راهــکار «الیتنینــگ» نــام دارد.
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ا رزهــای دیجیتــال بانــک مرکــزی ( ،)CBDCیــا
ارزهــای دیجیتــال ملــی ،ارزهــای مجــازیای
هســتند کــه از ســوی یــک نهــاد ناظــر مالــی
منتشــر و کنتــرل میشــوند .ازای ـنرو ،ایــن ارزهــا
کامـ ً
ا تحــت نظــارت دولــت (یــا نهــاد خصوصــی
رگوالتــور مالی) هســتند .ارزهــای دیجیتــال بانک
مرکــزی ،برخــاف اغلــب ارزهــای دیجیتــال،
کام ـ ً
ا غیرمتمرکــز نیســتند؛ بلکــه نماینــده پــول
فیــات خواهنــد بــود؛ امــا بهصــورت دیجیتــال.
درنتیجــه ،آن بانــک مرکــزی کــه یــک CBDC
منتشــر میکنــد ،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 معمــو ًال از تکنولوژی
دفتــر کل توزیعشــده ( )DLTاســتفاده میکنــد.
ارزهــای دیجیتــال بانــک مرکــزی واکنشــی در
برابــر محبوبیــت روزافــزون ارزهــای دیجیتــال
هســتند کــه در محــدوده نظــارت نهادهــای ناظــر
قــرار نمیگیرنــد .درنتیجــه CBDCهــا ســعی
کردنــد از ارزهــای دیجیتــال ،بــه لحــاظ راحتــی و
امنیــت ،پیشــی بگیرنــد و ویژگیهــای فــوق را بــا
ویژگیهــای قدیمــی و کارآمــد سیســتم بانکــی
تلفیــق کننــد .در سیســتم متــداول بانکــی ،گردش
پــول ،مدیریتشــده اســت.
یکــی از مهمتریــن چالشهــای پیــش رو
بــرای عرضــه و اســتفاده گســترده از CDBCهــا،
مســئله مقیاسپذیــری آن اســت .ایــن مســئله در
مــورد تمامــی شــبکههای بالکچینــی موجــود
هــم چالــش بزرگــی محســوب میشــود؛
بهطور یکــه از اولیــن روزهــای پیدایــش
ارزهــای دیجیتــال ،یکــی از مهمتریــن مســائل
مطرحشــده ،بحــث مقیاسپذیــری آنهــا بــوده
اســت و بعــد از گذشــت  ۱۱ســال همچنــان ایــن
مســئله بزرگتریــن چالــش پیــش روی ارزهــای
دیجیتــال اســت .شــبکه الیتنینــگ (Lightning
 )Networkیــا شــبکه صاعقــه ،راهــکاری بــرای
حــل ایــن مشــکل اســت؛ امــا پیــش از تشــریح آن
ابتــدا بایــد کمــی بیشــتر بــا مفهــوم مقیاسپذیری
آشــنا شــویم.

ً
مطمئنا شبکههای
بالکچینی با
شرایط حال حاضر
پاسخگوی نیازهای
تجاری خردهفروشی
بهصورت گسترده
نیستند و همین
چالش باعث شد تا
محققان و فعالین
حوزه بالکچین از
همان ابتدا به دنبال
راهحلی برای گذر
از این مانع باشند.
یکی از مهمترین و
عملیترین راهحلهای
مطر حشده ،شبکه
الیتنینگ بوده است

مقیاسپذیری چیست؟
بــه بیــان ســاده ،مقیاسپذیــری بــه معنــای
حفــظ عملکــرد طبیعــی شــبکه بــا افزایــش تعــداد
کاربــران و میــزان تراکنشهــا اســت .بســیاری از
ارزهــای دیجیتــال موجــود تراکنــش بــر ثانی ـهای
( )TPSمابیــن  ۷تــا  ۱۰۰۰دارنــد .اگرچــه ایــن
مقــدار در ســالهای اولیــه باتوجهبــه کــم بــودن
تراکنشهــا کافــی بــود ،بــا افزایــش تعــداد
کاربــران ،مقیاسناپذیــری بــه یکــی از مشــکالت
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اساســی تبدیــل شــد کــه افزایــش زمــان الزم
بــرای تأییــد تراکنشهــا و افزایــش کارمزدهــا را
در پــی داشــت .بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع
کافــی اســت تعــداد  7تراکنــش در هــر ثانیــه را
بــا میانگیــن تعــداد تراکنشهــای شــبکههای
پرداخــت مرکــزی کــه  24,000تراکنــش در هــر
ثانیــه اســت ،مقایســه کنیــد .مطمئن ـ ًا شــبکههای
بالکچینــی بــا شــرایط حــال حاضــر پاســخگوی
نیازهــای تجــاری خرد هفروشــی بهصــورت
گســترده نیســتند و همیــن چالــش باعــث شــد تــا
محققــان و فعالیــن حــوزه بالکچیــن از همــان
ابتــدا بــه دنبــال راهحلــی بــرای گــذر از ایــن
مانــع باشــند .یکــی از مهمتریــن و عملیتریــن
راهحلهــای مطرحشــده ،شــبکه الیتنینــگ
بــوده اســت.
الیتنینگ به زبان ساده
شــبکه الیتنینــگ ،راهــکاری الیــه دوم
(  )Second L ayerبــر ا ی حــل
ا ســت
مقیا سپذ یــر ی
مشــکل
کــه بــا اســتفاده از قراردادهــای هوشــمند
( )Smart Contractsبــه کاربــران امــکان
ســاخت کانالهــای پرداختــی شــخصی و بــرون
زنجیــرهای ( )Off-Chainرا بــر روی شــبکههای
بالکچینــی میدهــد .ایــن شــبکه امــکان انجــام
تراکنشهــا بــا ســرعت بیشــتر و هزینــه کمتــر را
نســبت بــه حالــت عــادی فراهــم میکنــد.
یکــی از مشــکالت اصلــی بالکچیــن ایــن
اســت کــه تمامــی تراکنشهــا و اطالعــات
مرتبــط بــا آن بایــد در بلوکهــا ثبــت شــود و
هــر بلــوک دارای انــدازه مشــخص و مدتزمــان
ثبــت تقریبــ ًا مشــخص اســت؛ در نتیجــه در
هنــگام شــلوغی شــبکه ،زمــان تأییــد تراکنشهــا
و کارمزدهــا افزایــش مییابــد (ممکــن اســت
همــه تراکنشهــا در یــک بلــوک جــای نگیرنــد
و ثبــت آنهــا بــه بلــوک بعــدی موکــول شــود)؛
امــا در شــبکه الیتنینــگ بــه دلیــل انتقــال انجــام
تراکنشهــا بــه خــارج از زنجیــره اصلــی ،هنــگام
انجــام تراکنشهــا توســط دو فــرد ،نیــازی بــه
ثبــت تمامــی تراکنشهــا در بالکچیــن نیســت
و تنهــا و درنهایــت یــک تراکنــش کلــی در شــبکه
اصلــی ثبــت میشــود.
شــبکه الیتنینــگ الی ـهای دیگــر بــه بالکچیــن
اضافــه میکنــد کــه امــکان ایجــاد کانالهــای
پرداختــی دونفــره ( )P2Pرا بــه کاربــران میدهــد.
ایــن کانالهــا تــا زمانــی کــه بــه آنهــا نیــاز
باشــد ،میتواننــد وجــود داشــته باشــند و بــه
ایــن دلیــل کــه بیــن دو فــرد ایجــاد شــدهاند،
تــا زمانــی کــه ایــن دو فــرد کانــال پرداختــی را
نبندنــد ،تراکنشهــا بهصــورت عمومــی در
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فرد

فروشگاه

Multi-Sig Wallet

Main Blockchain
بالکچیــن منتشــر نمیشــود؛ بنابرایــن انجــام
تراکنشهــا توســط شــبکه الیتنینــگ تقریبـ ًا آنــی
و بــا کمتریــن هزینــه ممکــن اتفــاق میافتــد .در
ایــن روش دو کاربــر بــرای انجــام تراکنشهــای
خــود بهصــرف وقــت بــرای تأییــد بلــوک توســط
اســتخراجگران و کارمــزد آنهــا نیــازی ندارنــد و
در نتیجــه هزینــه انتقــال پــول آنهــا نیــز تــا حــد
زیــادی کاهــش مییابــد .در شــبکه ققنــوس نیــز
برونزنجیــره الیتنینــگ تعبیــه شــده اســت.
نحوهکارشبکهالیتنینگققنوس
فــرض کنیــد علــی و ســارا میخواهنــد فــارغ از
تراکنشهــای درون شــبکه پرداختهایــی بــه
یکدیگــر داشــته باشــند .علــی یــک کانــال پرداخت
بــا ســارا ایجــاد میکنــد.
ایجاد کانال
در ابتــدا طرفیــن بــر روی زمــان و ســهم اولیــه از
حجــم کانــال توافــق میکننــد .فــرض کنیــم
میخواهیــم کانالــی بــرای ده روز ســاخته شــود
و ســهم ســارا  ۱۰۰۰ریــال و ســهم علــی ۵۰۰
ریــال از حجــم کانــال باشــد .بــا اســتفاده از مفاهیــم
حســابهای چنــد امضایــی و قــرارداد هوشــمند
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در شبکه الیتنینگ
به دلیل انتقال
انجام تراکنشها
به خارج از زنجیره
اصلی ،هنگام انجام
تراکنشها توسط دو
فرد ،نیازی به ثبت
تمامی تراکنشها در
بالکچین نیست و
تنها و درنهایت یک
تراکنش کلی در شبکه
اصلی ثبت میشود
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دو طــرف توافــق میکننــد کــه ســهم هرکــدام از
موجــودی کانــال چقــدر باشــد و هــر یــک از طرفین
حداکثــر تــا ده روز (مدتزمــان مــورد توافــق بــرای
اتمــام کانــال) آتــی بتواننــد ســهم خــود از کانــال
را برداشــت کننــد .بعــد از اینکــه طرفیــن در مــورد
ســهم خــود از کانــال و زمان اتمــام کانــال بــه توافق
رســیدند و توافقنامههــا (توافقنامههــا در حقیقــت
تراکنشهایــی بــر روی حســابهای میانــی
هســتند کــه توســط طرفیــن کانــال امضــا شــده و
ردوبــدل شــدهاســت) ردوبــدل شــد ،حســابهای
چنــد امضایــی میانــی ســاخته میشــود و حســاب
مشــترک توســط علــی و ســارا شــارژ میشــود .حال
ببینیــم در حســابهای میانــی چــه اتفاقــی میافتد.
شرح حسابهای میانی
  GCommonحســاب واســطی کــه نقــشنگهــداری موجــودی کانــال و تبــادالت مالــی بعدی
را خواهــد داشــت.
  GCSaraحســاب واســط ســارا کــه نقــشنگهــداری ســهم ســارا از کانــال تــا پایــان زمــان
کانــال را خواهــد داشــت.
  GCAliحســاب واســط علی کــه نقــش نگهداریســهم علــی از کانال تــا پایــان زمــان کانــال را خواهد
داشــت.

تراکنــش شــماره
یــک مــورد توافــق:
• هــزار ریــال از موجــودی
کانــال بــه حســاب واســط
ســارا واریــز شــود.
• پانصــد ریــال از موجودی
کانــال بــه حســاب واســط
علــی واریــز شــود.
تراکنــش شــماره دو
مــورد توافــق:
پس از اتمام زمان کانال:
• موجودی حســاب واســط
ســارا بــه حســاب ســارا
واریــز شــود.
• موجودی حســاب واســط
علــی بــه حســاب علــی
واریــز شــود.
ایــن تراکنشهــا توســط
هــر دو فــرد امضــا شــده
و هــر یــک از طرفیــن
بــدون نیــاز بــه طــرف
دیگــر امــکان اجــرا کردن
ایــن تراکنش روی شــبکه
ققنــوس را خواهد داشــت.
تبادالت مالی
فــرض کنیــم علــی میخواهــد  ۵۰ریــال پــول بــه
ســارا بدهد .یــک توافــق جدیــد توســط دو تراکنش
بــه شــرح زیــر ایجــاد میکنــد:
تراکنش اول:
 ۱۰۵۰ریــال از موجــودی کانــال بــه حســاب واســط
ســارا واریــز شــود.
 ۴۵۰ریــال از موجــودی کانــال بــه حســاب واســط
علــی واریــز شــود.
تراکنش دوم:
هــر یــک از طرفیــن کانــال کــه تراکنشهــای
مــورد توافــق قبلــی را روی شــبکه بــه اجــرا بگــذارد
طــرف دیگــر کانــال حــق دارد بنــد مجــازات* را به
اجــرا بگــذارد.
*بنــد مجــازات :بنــد مجــازات در حقیقــت یــک
قــرارداد هوشــمند اســت کــه بیــان میکنــد هــر
توافــق جدیــد باعــث میشــود توافقــات قبلــی از
اعتبــار خــارج شــود و هــر کــس توافقــات قبلــی را
روی شــبکه ققنــوس اجــرا کنــد بــه طــرف مقابــل
امــکان ایــن را خواهــد داد تــا تمــام موجــودی کانال
را بــه نفــع خــودش مصــادره کنــد.
بــه همیــن ترتیــب در هــر تبــادل و توافــق مالــی
جدیــد ســهم هــر کــس از کانــال مشــخص شــده
و در یــک تراکنــش جدیــد بــه امضــای طرفیــن
میرســد و اجــرای تراکنشهــای قبلــی امــکان

اجــرای بنــد مجــازات را
بــرای طــرف دیگــر کانال
میســر میکنــد.
10PMN

10PMN

1PMN

6PMN

3PMN

8PMN

12PMN

میســر خواهــد بــود.

اتمام کانال:
هــر یــک از طرفیــن در
هــر زمانــی کــه بخواهــد
بــه کانــال پایــان دهــد،
آخریــن تراکنــش مــورد
توافــق خــود را روی
کانــال بــه اجــرا خواهــد
گذاشــت .ایــن تراکنــش
باعــث میشــود ســهم
هــر کــس وارد حســاب
واســط آن فــرد بشــود.
درصورتیکــه طــرف
دیگــر کانــال اجــازه پایــان
کانــال را بدهــد .پــول
از حســا بهای واســط
وارد حســاب شــخصی
طرفیــن میشــود و کانــال
پایــان مییابــد و در غیــر
ایــن صــورت در زمــان
پایــان کانــال (زمــان مورد
توافــق اولیــه) امــکان
برداشــت از حســاب واسط
بــه حســاب شــخصی

سخن پایانی

شبکه الیتنینگ و

قراردادهای هوشمند،
استفاده از بالکچین
و دفتر کل توزیعشده
را در سطح وسیع

امکانپذیر میکنند

و صنعت بانکداری را

به بهرهمندی از مزایا و
فواید بالکچین ،یک
قدم نزدیکتر

| | kuknos.ir

باتوجهبــه گســترش روزافــزون رمزارزهــا و
اســتقبال عمــوم جوامــع از آن ،گــذار از بانکــداری
ســنتی و تکنولوژیهــای قدیمــی بــه فناوریهــای
جدیــد ،نیــازی مبــرم و حیاتــی تلقــی میشــود.
فنــاوری بالکچیــن و دفتــر کل توزیعشــده از
جملــه فناوریهــا و نوآوریهایــی اســت کــه
در ســالهای آتــی ،صنعــت بانکــداری و بهتبــع
آن صنایــع وابســته و خردهفروشــی را در مقیــاس
جهانــی دگرگــون خواهــد کــرد .بــدون شــک
در ایــن دوران گــذار ،چالشهــای بســیاری
بــرای وفقپذیــری و اســتفاده از فرصتهــای
جدیــد ،پیــش روی ایــن صنعــت اســت .یکــی
از چالشهــای فنــی در شــبکههای مالــی و
گســترده ،بهخصــوص در ســطح ملــی و جهانــی،
مقیا سپذیــری و امــکان گســترش آســان
تکنولــوژی اســت .شــبکه الیتنینــگ و قراردادهای
هوشــمند ،اســتفاده از بالکچیــن و دفتــر کل
توزیعشــده را در ســطح وســیع امکا نپذیــر
میکننــد و صنعــت بانکــداری را بــه بهرهمنــدی از
مزایــا و فوایــد بالکچیــن ،یــک قــدم نزدیکتــر.
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حسین میثمی
صاحبنظر

پولی و بانکی

هماننــد هــر پدیــده دیگــری ،زمانــی رمزارزهــا و توکنهــا میتواننــد
در نظــام پولــی و مالــی کشــور بهصــورت گســترده مورداســتفاده قــرار
گیرنــد کــه ابعــاد و جوانــب مختلــف آنهــا از زوایــای اقتصــادی ،مالــی،
فرهنگــی و فقهــی /حقوقــی بــه بحــث قــرار گذاشــته شــود .باتوجهبــه
محدودیتهــای موجــود ،در ایــن گــزارش بهصــورت مختصــر بــه
موضوعشناســی و تحلیــل فقهــی (حکمشناســی) رمزارزهــا بــا تأکیــد
بــر «رمــزارز بانــک مرکــزی» ( )CBCCپرداختــه میشــود.

رمزارزهــا و توکنهــا پدیدههایــی جدیــد در عصــر حاضــر محســوب میشــوند کــه
بهتدریــج در حــال اثرگــذاری بــر نظامهــای پولــی و اقتصــادی کشــورها هســتند.
ایــن پدیدههــا کــه در چارچــوب فنــاوری زنجیرهبلــوک و دفاتــر کل توزیعشــده
توســعه پیــدا کردهانــد ،تــاش میکننــد تــا بســترهای نوینــی جهــت سادهســازی
مبــادالت ،کاهــش هزینههــا و افزایــش ســرعت و امنیــت مبــادالت فراهــم کننــد.
همــگام بــا تحــوالت جهانــی ،در نظــام پولــی و مالــی کشــور نیــز اســتفاده از
رمزارزهایــی ماننــد بیتکویــن در ســالهای اخیــر بــا رشــد قابلتوجهــی مواجــه
شــده اســت .برایناســاس ،سیاســتگذاران تالشهایــی را در مســیر قانونگــذاری
و مقرراتگــذاری جهــت اســتفاده مناســب از ایــن ابزارهــا و کاهــش مخاطــرات
احتمالــی آغــاز کردهانــد .گام اول در مقرراتگــذاری موضوعشناســی اســت.
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تعر یــف  ،ما هیــت و گو نهشنا ســی
انــواع رمزارزهــا
هرچنــد تعاریــف گوناگونــی دررابطهبــا رمزارزهــا
ذکــر شــده ،امــا بــر اســاس ســند پیشنویــس ارائــه
شــده توســط بانــک مرکــزی ج.ا.ا در ســال ،۱۳۹۷
رمــزارز یــک نــوع دارایــی مالــی اســت کــه بــر
بســتری دیجیتــال ،غیرمتمرکــز و شــفاف بــه نــام
زنجیرهبلــوک موجودیــت مییابــد و ایــن دارایــی در
شــرایطی میتوانــد کارکــرد پولــی بــه خــود بگیــرد.

در زمینــه ماهیــت رمزارزهــا بایــد توجــه داشــت
کــه بــه دلیــل جدیــد بــودن ایــن پدیــده ،هنــوز
دررابطهبــا ماهیــت آن اتفاقنظــر وجــود نــدارد؛ امــا
بهطورکلــی ،غالب ـ ًا ســه رویکــرد توســط کشــورهایی
کــه بــه ایــن حــوزه ورود کرد هانــد دررابطهبــا
ماهیــت رمزارزهــا وجــود دارد .برخــی آن را شــکلی
از پــول (ابــزار پرداخــت) ،برخــی نوعــی از دارایــی و
برخــی دیگــر ماهیــت آن را کاال میداننــد .در ایــن
میــان کشــورهایی هــم هســتند کــه تــا بــه امــروز
هیچگونــه اظهارنظــر رســمی دراینخصــوص
نکــرده انــد.
یکــی ا ز مهمتر یــن مســا ئلی کــه د ر ر ا بطهبــا
رمزارزهــا مطــرح میشــود ،گونهشناســی انــواع
آ نهــا اســت .دراینرابطــه تقســیمبند یهای
گوناگونــی توســط برخــی نهادهــای بینالمللــی
( ما ننــد با نــک تســو یه بینا لمللــی ) مطــر ح
شــده کــه عمدتــ ًا یــا مبتنــی بــر تقســیمبندی
جغرافیایــی اســت یــا تقســیمبندی بــر اســاس
کاربــرد .بااینحــال میتــوان بــا جمعبنــدی بیــن
رویکردهــای مختلــف ،انــواع رمزارزهــا را بــر اســاس
شــکل زیــر طبقهبنــدی کــرد.
در شــکل ،منظــور از توکــن پرداخــت ،نوعــی خــاص
از توکــن اســت کــه کارکــردی پولــی دارد و جهــت

دفتر کل
توزیع خاص
توکن احراز
هویت ،گرام
تلگرام و غیره

پرداخــت یــا ذخیــره ارزش مورداســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن نــوع توکــن باتوجهبــه
نــوع دسترســی بــه دفتــر کل توزیعشــده ،شــامل دو نــوع می٬شــود کــه عبارتانــد
از :توکــن پرداخــت بــر بســتر «دفتــر کل توزیــع شــده عــام» و توکــن پرداخــت بــر
بســتر «دفتــر کل توزیــع شــده خــاص».
در توکنهــای پرداخــت در بســتر دفتــر کل توزیــع شــده عــام ،مجــوز دسترســی
در اختیــار عمــوم بــوده و محــدود بــه افــراد خاصــی نیســت .برایناســاس ،تمامــی
رمزارزهــای جهــانروا ماننــد بیتکویــن در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد؛ امــا در
توکنهــای پرداخــت بــر بســتر دفتــر کل توزیــع شــده خــاص ،مجــوز دسترســی
بهصــورت اختصاصــی و غیرعمومــی ارائــه میشــود .بــه طــور مشــخص رمــزارز
بانــک مرکــزی را میتــوان در ایــن گــروه جــای داد.
در واقــع میتــوان رمــزارز بانــک مرکــزی را شــکل الکترونیــک همــان پولــی در نظر
گرفــت کــه توســط بانــک مرکــزی خلــق و صــادر میشــود و قابلیــت آن را دارد کــه
منطبــق بــر اصــول رمزنــگاری ،در یــک بســتر توزیعشــده و بهصــورت فردبهفــرد،
بــدون دخالــت هیــچ نهــاد واســط پرداخــت ،تبــادل شــود .ایــن نــوع رمــزارز بــه
پشــتوانه پــول ملــی کشــور (مثــ ً
ا ریــال) صــادر میشــود .نمونــهای از ایــن نــوع
رمــزارزَ « ،کدکویــن کاناداســت» کــه تناظــر یکبهیــک بــا دالر کانــادا دارد و
در شــبکه دسترســی خــاص آن ،بانــک مرکــزی کانــادا و تعــدادی از بانکهــای
تجــاری ایــن کشــور حضــور دارنــد .کدکویــن بــرای تســویه بینبانکــی اســتفاده
میشــود و مــوازی بــا ســامانه تســویه ناخالــص آنــی عمــل میکنــد.
در شــکل ،منظــور از توکــن بهــادار ،نوعــی توکــن اســت کــه از یــک ســو دفتــر
کل توزیعشــده آن محــدود بــه دسترســی افــراد خــاص اســت و از ســوی دیگــر،
حتمــ ًا بــه پشــتوانه دارایــی (مشــهود یــا غیرمشــهود ،مجــازی یــا واقعــی) منتشــر
میشــود .بــا ایــن توکنهــا عــاوه بــر اینکــه میتــوان محصــوالت و خدمــات
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را خریــداری کــرد ،میتــوان بــا نگهــداری آنهــا از بــازده ســرمایهگذاری نیــز
برخــوردار شــد .نمونــهای از ایــن نــوع توکــن ،توکــن پیمــان اســت کــه توســط
کنسرســیوم ققنــوس در ایــران ارائــه شــده اســت .از دیگــر مــواردی کــه در ایــن
بخــش میتــوان بــه آن اشــاره کــرد توکــن ســهام ،اوراق بدهــی ،اوراق مشــتقه و
غیــره اســت.
در نهایــت در شــکل ،منظــور از توکــن کاربــردی ،نــوع خاصــی از توکــن اســت کــه
در اختیــار داشــتن آن بــه معنــای داشــتن مجــوز بــرای دسترســی بــه ســرویسهای
شــبکه اســت .بهعبارتدیگــر ،ایــن نــوع از توکنهــا بــه دارندگانشــان اجــازه
دسترســی بــه یــک محصــول یــا ســرویس خــاص را میدهنــد .از نمونههــای
ایــن توکــن میتــوان بــه توکنهــای احــراز هویــت مشــتری اشــاره کــرد.
بهعنوانمثــال ،فــرض کنیــد یــک برنــد خــودرو توکنــی را ارائــه میدهــد کــه
دارنــده آن اجــازه یــک ســاعت رانندگــی بــا جدیدتریــن محصــول تولیدشــده را پیــدا
میکنــد .
تحلیل رمزارزها از منظر ضوابط شریعت
بعــد از شــناخت موضــوع ،نوبــت بــه اســتخراج احــکام رمزارزهــا میرســد.
دراینرابطــه بــه نظــر میرســد بهصــورت کلــی رویکــرد شــریعت اســامی بــه
نهادهــا ،ابزارهــا ،و محصــوالت جدیــد نهتنهــا محدودکننــده نیســت ،بلکــه بــا
پذیــرش اصولــی ماننــد اصــل صحــت و لــزوم قراردادهــا ،بســتر الزم بــرای اســتفاده
از آنهــا فراهــم اســت.
بااینحــال ،الزم اســت توجــه شــود کــه اصــول ذکرشــده در چارچــوب ضوابــط
شــریعت معنــا پیــدا میکنــد و بــه همیــن دلیــل بررســی ضوابــط فقهــی دررابطهبــا
رمزارزهــا دارای اهمیــت اســت .ایــن ضوابــط عبارتانــد از :مالیــت ،ممنوعیــت
غــرر ،ممنوعیــت ربــا ،ممنوعیــت قمــار ،ممنوعیــت ضــرر و ممنوعیــت اکل مــال
بــه باطــل.
جهــت انطبــاق ماهیــت رمزارزهــا بــا ضوابــط فقهــی ،الزم اســت بــر اســاس
موضوعشناســی انجامشــده بیــن چهــار گــروه یعنــی رمزارزهــای جهــانروا (توکــن
پرداخــت بــا دفتــر کل توزیــع شــده عــام) ،رمــزارز بانــک مرکــزی (توکــن پرداخــت
بــا دفتــر کل توزیــع خــاص) ،توکنهــای بهــادار و توکنهــای کاربــردی تفکیــک
قائــل شــد.
دررابطهبــا رمزارزهــای جهــانروا (ماننــد بیتکویــن) الزم بــه ذکــر اســت کــه
ایــن توکنهــا دارای مســئول و اعتباردهنــده قانونــی مشــخص نیســتند و اساســ ًا
غیرمتمرکــز بــودن آنهــا ،دلیــل اســتفاده گســترده از آنهــا محســوب میشــود.
بــه دلیــل همیــن ماهیــت ،مالیــت آنهــا بــه لحــاظ فقهــی بــا شــبهه مواجــه
اســت .در واقــع ،رمزارزهــای جهــانروا اعتباردهنــده قانونــی نــدارد و هیچکــس

بــه طــور خــاص ،ربــا در ذات ایــن رمزارزهــا راه نــدارد و
میتــوان از رمزارزهــای جهــانروا در قالــب معامالتــی
غیــر قرضــی اســتفاده کــرد .مســئله قمــار نیــز بــه
طــور ذاتــی دررابطهبــا آنهــا مطــرح نیســت؛ زیــرا
ً
اساســا منطــق شــرطبندی در رمزارزهــای جهــانروا
قابلتصــور نیســت
ِ
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مســئولیتپذیری حقوقــی دررابطهبــا آنهــا را بــه
عهــده نمیگیــرد .بــه عبــارت دقیقتــر ،هیــچ
داور یــا ناظــری مرکــزی دررابطهبــا رمزارزهــای
جهــا نروا وجــود نــدارد و ایــن ســبب میشــود
پاســخگویی قانونــی دررابطهبــا آ نهــا وجــود
نداشــته باشــد .برایناســاس ،اجــرای احــکام
از طریــق مســدودی حســاب در رمزارزهــای
جهــا نروا امکا نپذیــر نیســت .بهعنوا نمثــال،
اگــر معاملــهای کــه بــر اســاس عقــد بیــع انجــام
شــده و ثمــن معاملــه از رمزارزهــای جهــانروا بــوده
باشــد ،درصورتیکــه بعــداً کشــف شــود کــه بــه
هــر دلیــل عقــد بیــع باطــل بــوده اســت ،امــکان
مســدودکردن حســاب فراهــم نیســت .همچنیــن
هــر مشــکل احتمالــی کــه در آینــده در ســاختار فنــی
رمزارزهــای جهــانروا ایجــاد شــود ،بــا پاســخگویی
قانونــی هیــچ نهــادی همــراه نخواهــد بــود .همیــن
مســائل ســبب ایجــاد شــبهه فقهــی دررابطهبــا
مالیــت رمزارزهــای جهــا نروا و وجــود غــرر در
آ نهــا میشــود.
بااینحــال بــه نظــر میرســد ســایر ضوابــط فقهــی
دررابطهبــا رمزارزهــای جهــانروا چنــدان مطــرح
نباشــد .بــه طــور خــاص ،ربــا در ذات ایــن رمزارزهــا
راه نــدارد و میتــوان از رمزارزهــای جهــا نروا
در قالــب معامالتــی غیــر قرضــی اســتفاده کــرد.
مســئله قمــار نیــز بــه طــور ذاتــی دررابطهبــا آنهــا
مطــرح نیســت؛ زیــرا اساســ ًا منطــق شــرطبندی
قابلتصــور نیســت و
در رمزارزهــای جهــا نروا ِ
ســود یــک فــرد الزام ـ ًا معــادل زیــان طــرف دیگــر
محســوب نمیشــود.
ضــرری بــودن رمزارزهــای جهــانروا نــه در ســطح
فــردی نــه در ســطح اجتمــاع ،امــری قطعــی
محســوب نمیشــود .در ســطح فــردی اگــر افــراد
بــا اطــاع مناســب بــه خریدوفــروش رمزارزهــای
جهــانروا اقــدام کننــد و از ایــن محــل ضــرری
متوجــه آنهــا شــود ،از نــوع پذیــرش ریســک و
انجــام معامــات پرمخاطــره محســوب میشــود
کــه در ذیــل قاعــده فقهــی «اقــدام» مطــرح
میشــود و نمیتــوان آن را فعلــی ضــرری دانســت.
هما نطــور کــه افــراد در بازارهــای ســرمایه و
بدهــی میتواننــد بــه خریــد داراییهــای مالــی
پرریســک اقــدام کننــد و ایــن فعــل را نمیتــوان
الزامــ ًا ضــرری محســوب کــرد.
در ســطح جامعــه و حاکمیــت نیــز دلیلــی وجــود
نــدارد کــه معامــات رمزارزهــا را الزامــ ًا ضــرری
محســوب کــرد؛ هما نطــور کــه در بســیاری از
کشــورها رمزارزهــا بهعنــوان ابــزار پرداخــت،
دارایــی مالــی یــا کاال جایــگاه قانونــی مشــخصی
پیــدا کردهانــد و توســعه آنهــا نهتنهــا ضــرری
بــرای کل اقتصــاد و حاکمیــت ایجــاد نکــرده و
بالعکــس بــا کاهــش هزینههــای مبادالتــی و
افزایــش ســرعت مبــادالت ،زمینــه افزایــش کارایــی

در بازارهــای مالــی را فراهــم کــرده اســت.
دررابطهبــا بحــث قاعــده اکل مــال بــه باطــل،
صرفنظــر از دو بحــث مالیــت و غــرر ،میتــوان
مدعــی بــود کــه دلیلــی بــرای وجــود اکل مــال بــه
باطــل در معامــات رمزارزهــا وجــود نــدارد؛ امــا اگــر
ثابــت شــود کــه شــبهات مالیــت و غــرر دررابطهبــا
قابلطــرح اســت،
رمزارزهــا بهصــورت جــدی ِ
آنــگاه بهتبــع آن شــبهه اکل مــال بــه باطــل نیــز
مطــرح خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،برخــی از محققیــن در تحلیــل
فقهــی رمزارزهــا بــه مــواردی همچــون پولشــویی،
تأمیــن مالــی تروریســم ،فــرار مالیاتــی ،تســلط
بیگانــگان و قاعــده نفــی ســبیل ،اخــال در نظــام
اســامی ،ناعادالنــه بــودن و غیــره اشــاره کردهانــد
کــه بــه نظــر میرســد ایــن مــوارد مبنــای
فقهــی دقیقــی نداشــته و بیشــتر ناشــی از خطــای
موضو عشناســی اســت؛ چــرا کــه ایــن مــوارد
جــزء ذات رمزارزهــا محســوب نمیشــود و تبعــی
اســت .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری
از کشــورها تــاش کردهانــد تــا بــا درنظرگرفتــن
تدابیــر مقرراتــی و نظارتــی مناســب ،ازیکســو از
منافــع رمزارزهــا اســتفاده کننــد و از ســوی دیگــر
مخاطــرات ذکرشــده را مدیریــت کننــد.
عــاوه بــر ایــن ،شــبهات مذکــور عینــ ًا میتوانــد
دررابطهبــا ســایر پدیدههــای جدیــد ماننــد شــبکههای
اجتماعــی و اینترنــت و حتــی اســاس توســعه بــازار بدهی
و بــازار پــول مطــرح شــود و همانطــور کــه در ایــن
مــوارد بــه دلیــل وجــود مخاطــره و نگرانــی حکــم بــه
عــدم جــواز شــرعی داده نمیشــود ،دررابطهبــا رمزارزهــا
نیــز نمیتــوان بــر اســاس ایــن مــوارد حکــم بــه خــاف
شــرع بودن آنهــا داد .البتــه الزم اســت با شــناخت دقیق
ریســکها و مخاطــرات مذکــور (بــا اســتفاده مناســب
از تجــارب ســایر کشــورها) بــرای آنهــا تدابیــری در
نظــر گرفــت تــا توســعه بــازار رمزارزهــا ســبب ایجــاد
چالشهــای ذکرشــده نشــود.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد صرفــ ًا دو شــبهه مالیــت و
غــرر دررابطهبــا رمزارزهــای جهــانروا قابلیــت طــرح
داشــته باشــد؛ امــا ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود
آن اســت کــه آیــا ایــن دو شــبهه دررابطهبــا رمــزارز
بانــک مرکــزی و توکنهــا هــم قابلتصــور اســت؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال میتــوان اینطــور مطــرح
نمــود کــه بانــک مرکــزی مســئولیت قانونــی و حقوقــی
مشــخص و تعریفشــده دررابطهبــا رمــزارز بانــک
مرکــزی برعهــده دارد و بــه بیــان فقهــی ،بانــک مرکزی
معتبِــر (اعتباردهنــده) ایــن رمزارزهاســت .برایناســاس،
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
بالکچیــن و دفاتــر کل توزیعشــده اســتفاده شــده
اســت؛ لــذا همانطــور کــه اســتفاده از ریــال بــا شــبهه
شــرعی مواجه نیســت ،اســتفاده از رمــزارز بانــک مرکزی

بــه بیــان فقهــی ،بانــک مرکــزی معت ِبــر (اعتباردهنده)
ایــن رمزارزهاســت .برایناســاس ،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 بالکچیــن
و دفاتــر کل توزیعشــده اســتفاده شــده اســت

نیــز بهصــورت ذاتــی بــا شــبهه شــرعی مواجــه نیســت .البتــه ممکــن اســت در عمــل از
رمــزارز بانــک مرکــزی جهــت معامــات ربــوی یــا غــرری اســتفاده شــود کــه ایــن بحثــی
ثانویــه اســت و ارتباطــی بــا ماهیــت رمــزارز نــدارد؛ همانطــور کــه ممکن اســت از ریــال در
معامــات دارای شــبهه اســتفاده شــود.
مشــابه همیــن بحــث دررابطهبــا توکنهــای بهــادار و کاربــردی نیــز مطــرح میشــود.
چــرا کــه ایــن توکنهــا درواقــع محصــوالت رمزنــگاری شــده یــک یــا چنــد بانــک،
نهــاد مالــی یــا غیرمالــی اســت کــه دارنــده آن دارای حقوقــی دررابطهبــا داراییهــای
مشــخص یــا اولویتهــای خــاص اســت .برایناســاس ،ماهیــت آنهــا بــا ماهیــت
ســایر داراییهــای مالــی شــباهت پیــدا میکنــد .مث ـ ً
ا شــخصی کــه توکــن ســهام یــا
توکــن اوراق بهــادار (صکــوک) را خریــداری میکنــد ،بــه لحــاظ حقوقــی ماننــد کســی
اســت کــه ســهام عــادی را خریــداری کــرده اســت .در اینجــا هــم تمــام توکنهــا دارای
مســئول یــا اعتباردهنــده قانونــی مشــخص هســتند و لــذا بهصــورت ذاتــی شــبهه
فقهــی خاصــی دررابطهبــا آنهــا مطــرح نمیشــود.
جمعبندی
رمزارزهــا و توکنهــا پدیدههــای جدیــد و مســتحدثی هســتند کــه در اقتصادهــای
امــروزی مطــرح شــده و تــاش میکننــد تــا بــا اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــای
فنــاوری ،در مســیر افزایــش ســرعت معامــات و کاهــش هزینههــای مبادالتــی حرکت
کننــد .برایناســاس ،در حــال حاضــر اســتفاده از رمزارزهــا در ســطح جهانــی و ملــی
موردتوجــه قــرار گرفتــه و انتظــار مــیرود ایــن پدیدههــا در آینــده نزدیــک توســعه
قابلتوجهــی در مبــادالت پیــدا کننــد.
بااینحــال اســتفاده از ایــن ابزارهــای جدیــد در اقتصــاد و نظــام پولــی و مالــی کشــور،
نیازمنــد فراهــم کــردن زمینههــای توســعه آنهــا اســت کــه یکــی از مهمتریــن
ایــن بســترها ،ارائــه چارچــوب فقهــی شــفاف جهــت تحلیــل آنهــا اســت .بــر اســاس
یافتههــای ایــن گــزارش ،بــه نظــر میرســد زیرســاختهای فقهــی جهــت پذیــرش
رمزارزهــا و توکنهــا در چهارچــوب شــریعت اســامی بــا درنظرگرفتــن قواعــدی ماننــد
اصــل صحــت و لــزوم قراردادهــا فراهــم اســت .بااینحــال دو شــبهه مالیــت و غــرر
دررابطهبــا رمزارزهــای جهــانروا (ماننــد بیتکویــن) قابلتصــور اســت کــه الزم
اســت تدابیــر الزم جهــت پاســخگویی بــه ایــن شــبهات در نظــر گرفتــه شــود.
بااینحــال ،ایــن چالشهــای فقهــی صرفــ ًا دررابطهبــا رمزارزهــای جهــانروا مطــرح
بــوده و دررابطهبــا رمــزارز بانــک مرکــزی و توکنهــای بهــادار یــا کاربــردی کــه دارای
اعتباردهنــده قانونــی مشــخص هســتند ،مطــرح نمیشــوند .برایناســاس ،توصیــه
میشــود مقرراتگــذاری جهــت اســتفاده از رمــزارز بانــک مرکــزی و توکنهــا ،در
گذاران نظــام اقتصــادی کشــور قــرار گیــرد.
دســتور کار سیاس ـت
ِ
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نگاهی به چیستی پول رنگی و کاربرد و پیادهسازی آن در شبکه ققنوس:

هدایت صحیح بودجه با
پول رنیگ بال کچیین
کاوه مشتاق
کارشناس ارشد توسعه کسب و کار

دولتهــا از طریــق برنامــه جامــع مالــی بــه نــام بودجــه ،اداره امور کشــور
را انجــام میدهنــد .ایــن ابــزار مهمتریــن ابــزار دولــت بــرای برنامهریــزی
مالــی کشــور اســت .در ایــران ،ســازمان برنامهوبودجــه بهصــورت ســاالنه
بودجــه عمومــی کشــور را تنظیــم میکنــد .در فراینــد بودجــه مشــکالتی
وجــود دارد و ایــن مشــکالت باعــث میشــود دولــت بهخوبــی نتوانــد
برنامههــای اقتصــادی خــود را پیادهســازی کنــد .یکــی از مهمتریــن
ایــن اشــکاالت در مرحلــه اجــرای بودجــه ،خــرج کــردن بودجــه در محلی
غیــر از محــل مصــوب آن اســت .بهعنوانمثــال ،ممکــن اســت بودجــه
تخصیصدادهشــده بــه خریــد تجهیــزات یــا انجــام امــور عمرانــی،
بهمنظــور پرداخــت حقــوق و معوقــات کارمنــدان ســازمان ذینفــع مصرف
شــود .مشــکل دیگر ایــن اســت کــه پــول زودتــر از موعــد معیــن از خزانه
خــارج میشــود .بهعنــوان مثــال بودج ـهای کــه بــرای فصــل زمســتان
ســازمانی در نظــر گرفتهشــده اســت در همــان ابتــدای ســال از خزانــه
خــارج میشــود کــه ایــن موضــوع باعــث افزایــش قیمــت تمامشــده
پــول بــرای دولــت میشــود .بهعبارتدیگــر دولــت در مرحلــه اجــرای
بودجــه بــا دو مشــکل روبروســت کــه یکــی عــدم اطمینــان از محــل
صــرف بودجــه و دیگــری هزینــه پــول ایجادشــده اســت.
بالکچین و پول رنگی
بــا اســتفاده از فناوریهــای نویــن میتــوان ایــن مشــکل را بهصــورت
مؤثــر و کارا برطــرف نمــود .آن فنــاوری کــه بــرای حــل ایــن مشــکل در
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نظــر گرفتهشــده اســت ،فنــاوری زنجیرهبلــوک یــا در حالــت کلیتــر
فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده اســت .ایــن فنــاوری کــه نظــرات بســیاری
را در حــوزه مالــی بــه خــود جلــب نمــوده اســت ،بــا ایجــاد شــفافیت و
امنیــت میتوانــد ایــن مشــکالت را بهصــورت مطمئــن حــل کنــد و
ابــزاری قدرتمنــد بــرای نظــارت و مدیریــت خرجکــرد پــول باشــد .بــا
اســتفاده از ایــن فنــاوری میتــوان توکنهایــی بــرای هــر ردیــف
بودجــه ایجــاد کــرد و ایــن توکنهــای قابــل ردگیــری ،تنهــا در محــل
تخصیصدادهشــده یــا در زمــان مقتضــی قابــل خرجکــردن باشــند.
فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده بــا هزینــهای انــدک میتوانــد ابــزار
مناســبی بــرای حــل ایــن موضوعــات باشــد و هزینههــای اجــرای بودجه
عمومــی کشــور و نظــارت بــر آن را تعدیــل کنــد؛ عالوهبرایــن میتوانــد
بــا ایجــاد شــفافیت موجبــات مصــارف بهینــه بودجــه را ایجــاد و امــکان
ارائــه ســریع گــزارش تفریــغ بودجــه را بــرای دســتگاههای نظارتــی
فراهــم کنــد.
ایــن روش برنامهریــزی ،بودجهریــزی بــا پولهــای رنگــی نــام دارد و
تاکنــون طرحهــای مختلفــی بــرای اســتفاده از آن در کشــورهای مختلف
جهــان اجــرا شــده اســت.
طرحــی کــه در اینجــا بررســی میکنیــم طرحــی اســت کــه در تورنتــو
بــرای بودجــه آموزشوپــرورش طراحــی شــده اســت .در ایــن طــرح کــه
« »EYنــام دارد ،از قراردادهــای هوشــمند اســتفاده شــد .ســاختار فنــی
طــرح بــه ایــن صــورت بــود کــه از یــک نســخه کنسرســیومی اتریــوم
بهعنــوان زنجیــره زیربنایــی اســتفاده و ســپس اطالعــات بــا الگوریتــم
اثبــات دانشصفــر روی ایــن بالکچیــن نوشــته شــد .علــت اســتفاده
از ایــن الگوریتــم ،ناشــناس مانــدن تکپرداختهــا اســت .قــرارداد
هوشــمند ایــن زنجیــره میتوانــد اطالعاتــی در زمینــه تجــارت شــامل
قــرارداد ،ســفارش ،فاکتــور پرداخــت را پشــتیبانی و آنالیــز کنــد .شــکل،
طــرح مفهومــی ایــن فراینــد را نشــان میدهــد.
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خروجی های اندازه گیری شده

فعالیت های پس از
#ثبت نام بچه ها
مدرسه
$جربان خسارت

عامل تحویل

اداره /وزارت خانه

شورا مدرسه

دفرت مدیر برنامه

مرجع مرکزی بودجه

60$

حقوق و دستمزد

برنامه خدمات جوانان

20$

دبریخزانه داری

100$

$هزینه اداره لک

120$

#اماکنات

بودجه تنخواه

#خدمات مشرتیان

بودجه
استارت آپ ها

$جربان خسارت

حقوق و دستمزد

انجمن مرکزی
وزارت آموزش و پرورش
40$

موافقتنامه قانوین

$هزینه اداره لک
عامل تحویل

اداره برنامه ریزی

وزارت خانه

وزارت آموزش و پرورش

مرجع اجرایــی دولت ســاختار اختصاصــی را تاییــد میکنــد و وزارت آمــوزش و پرورش بودجـهای را بــه برنامه
خدمــات جوانان(تحــت کنــرل یــک دفــر برنامــه) اختصــاص میدهــد .دادههــا روی سیســتمهای EPR
داخلــی ضبــط میشــوند.
وزارت خزانــه داری بــا ایجــاد رای اعتبــارات را اختصاص میدهــد .مالکیت رای بــه وزارتخانه منتقل میشــود
و در بالکچیــن ثبــت میشــود.
اطالعات رای از  EPRگرفته میشود.
دفرت برنامهریزی با عوامل تحویل موافقت میکند(شورای مدرسه و انجمن مرکزی و غیره)
وزارت آمــوزش و پــرورش میــزان رای را تقســیم میکنــد و مالکیــت را بــه مناینــدگان تحویــل میدهــد.
وزارتخانــه KPIهــای هــدف را تعییــن می کنــد و بــه برنامههایی کــه توســط عوامل تحویل(شــورای مدرســه
و انجمــن مرکــزی) اداره میشــوند اختصــاص میدهــد.
عوامل تحویــل داخلــی بــه صــورت مــداوم اندازهگیری مــیشــوند .ایــن KPIهــا بـرای آگاهــی از مدیریت و
تصمیــات اسـراتژیک در جهت بهبــود نتیــاج در طــول زمان اســتفاده میشــود.
KPIهــای خــرج و مخــارج اختصــاص یافتــه اســت و وزارت خزانـهداری و .وزارت امــور خارجــه منــای کلــی از
جریــان وجــوه ،هزینههــا و خروجــی حاصــل از بودجــه را دارنــد.
خروجی ها به صورت مداوم اندازه کیری میشوند.
این KPIهــا بـرای آگاهــی از مدیریــت و تصمیــات اسـراتژیک بـرای بهبــود نتایــج در طــول زمان اســتفاده
میشــوند.
KPIهــای خــرج و مخــارج اختصــاص یافتــه اســت .وزارت خزانــه داری و وزارت امــور خارجــه منــای کلــی از
جریــان وجــوه ،هزینههــا و خروجیهــای حاصــل از بودجــه را دارنــد.

تجزیه و تحلیلهــای اضافــی با نشــان دادن عوامــل تحویل با بیشــرین عملکــرد ،تاخیرهــا ،اثربخشــی برنامه
و غیــره و تخصیــص صنــدوق ،بــه تصمیمگیــری کمــک میکند
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فرایند بودجه مدرسه
میتــوان چنیــن طرحــی را بــرای بودجــه ایــران نیــز اجــرا کــرد .ایــن
طــرح بــه ایــن شــکل خواهــد بــود.
در ایــن مــدل گواهــی پــول توســط ســازمان برنامهوبودجــه و وزارت
اقتصــاد در قالــب توکنهــای الکترونیکــی ایجــاد و پــس از طــی فراینــد
تخصیــص ،کدگــذاری و بــه دســتگاه اجرایــی منتقــل میشــود.
دســتگاه اجرایــی ایــن اعتبــار را دریافــت میکنــد و توزیــع آن بیــن
زیرمجموعههــا (شــرکتها ،ســازمانها یــا افــراد حقیقــی یــا حقوقــی)
را انجــام میدهــد .ایــن توکنهــا در کیــف مخصــوص ققنــوس قــرار
میگیــرد و تنهــا در محــل خاصــی قابلیــت خــرج شــدن را دارد .ایــن
محلهــای خــرج شــدن بــه ایــن صــورت تعییــن میشــوند کــه
بــهازای هــر طــرح یــک مناقصــه /مزایــده برگــزار شــده و برنــده آن
میتوانــد ایــن توکنهــا را دریافــت کنــد .میتــوان شــروط مختلــف
بــرای دریافــت توکــن ایجــاد و متناســب بــا پیشــرفت کار ،توکــن آزاد
کــرد.

گمرکــی و بازگردانــدن آن بــه خزانــهداری یــا اســتفاده از آن
بهعنــو ا ن ضما نتهــا ی با نکــی
دولت:
• کاهش تنوع اوراق و افزایــش عمق بازار اوراق بدهی
• جلوگیــری از ایجــاد نوســانات بــزرگ بــه بــازار بدهــی درنتیجــه
ورود پیمانــکاران بــه ایــن بــازار و رفتــار غیرحرفـهای ایــن بازیگــران
در فــروش و واگــذاری اســناد خزانــه در موعدهــای مقــرری از مــاه
بــرای تأمیــن نقدینگــی موردنیــاز آ نهــا
• کاهــش هزینــه تأمیــن مالــی دولــت درنتیجــه مدیریــت بهتــر
جریــان نقــدی و جلوگیــری از خــروج نقدینگــی قبــل از زمــان
منا ســب
• افزایش بهر هوری بودجه عمرانی
• نشــا ندار شــدن پــول و ایجــاد شــفافیت در نحــوه هزینهکــرد
بودجــه

فنــاوری دفتــرکل توزیعشــده بــا هزینــهای انــدک میتوانــد ابــزار مناســبی بــرای حــل ایــن
موضوعــات باشــد و هزینههــای اجــرای بودجــه عمومــی کشــور و نظــارت بــر آن را تعدیــل
کنــد؛ عالوهبرایــن میتوانــد بــا ایجــاد شــفافیت موجبــات مصــارف بهینــه بودجــه را ایجــاد و
امــکان ارائــه ســریع گــزارش تفریــغ بودجــه را بــرای دســتگاههای نظارتــی فراهــم کنــد

بــرای اجرایــی شــدن کار میتــوان از اوراق خزانــه اســامی کــه
بهصــورت توکنیــزه درآمــده اســت ،اســتفاده کــرد.
چرا باید از پول رنگی استفاده کنیم؟
مزایــای ایــن کار را بــرای ذینفعــان مختلــف میتــوان بــه ایــن
صــورت طبقهبنــدی کــرد:
پیمانکاران دستگاه اجرایی:
• تســهیل نقدکردن منابع مالی
•عــدم نیــاز بــه دریافــت کــد بورســی ،رجــوع بــه بــورس و منتظــر
مانــدن بــرای پذیــرش اوراق واگذارشــده بــه بــورس جهــت تبدیــل
آن بــه منابــع نقــدی
• افزایــش امــکان تســهیالتگیری و ایجــاد ســابقه اعتبــاری در
شــبکه بانکــی بــرای پیمــا نکاران
• امــکان اســتفاده از ایــن اعتبــار بهعنــوان اعتبــار مالیاتــی/
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بانک:
• اســتفاده از اوراق در عملیــات بــازار بــاز بهمنظــور وثیقهگــذاری اســناد نزد
بانــک مرکــزی در هنــگام اضافهبرداشـتها یــا اعطــای خــط اعتبــاری
• دریافــت کارمــزد خدمــات ارائــه شــده از محــل کاهــش هزینههــای
بهــرهای دولــت
دستگاههای اجرایی:
• تســهیل در ارتبــاط دســتگاه اجرایــی و پیمانــکاران دســتگاه اجرایــی
بهخصــوص در طرحهــای کوچــک تملــک داراییهــای ســرمایهای
(پیمانــکاران بــرای دریافــت منابــع کــم  -در حــد چنــد میلیــارد تومــان -
مجبــور بــه طــی مراحــل پذیــرش در بــورس هســتند کــه از توجیــه منطقی
و عملیاتــی کافــی برخــوردار نیســت)
• تسهیل در عملیات حسابداری دستگاههای اجرایی
بهاینترتیــب میتــوان بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری نویــن از ایــن مزایــا
بهســادگی اســتفاده کــرد.
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دایادایاموند
فعال شد
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گــزارش روند اقـتصادی توکـن پیمـان
زهرا پیرهادی

کارشناس توسعه
کسب و کار

پیمان در هفتههایی که گذشت

گزارش جهانی اونس طال و دالر
قیمــت طــا در حــال تجربــه یــک ســقوط
گســترده اســت امــا تــا پیــش از ســقوط کامــل
یکبــار دیگــر افزایــش خواهــد یافــت و بــه
باالتریــن میــزان خــود خواهــد رســید و رکــورد
باالتریــن قیمــت خــود در چنــد مــاه گذشــته را
خواهــد شکســت.
تحلیلگــر بــازار  -هــری دنــت  -میگویــد کــه
طــا پیــش از ســقوط بــه پایینتریــن میــزان
چندســاله ابتــدا یــک اوج دیگــر را تجربــه خواهد

نمودار تحلیلی انس طالی جهانی

باتوجهبــه شــکل  1کــه نمــودار قیمــت توکــن
پیمــان را نشــان میدهــد ،از تاریــخ 99/08/18
تــا تاریــخ  99/08/21قیمــت پیمــان رونــد
صعــودی داشــته و بــه مبلــغ  19،679ریــال
رســیده اســت .پــس از آن تــا تاریــخ 99/08/28
نوســانهای زیــادی کــرده اســت کــه ایــن
نوســانات بیــن قیمــت  19000ریــال تــا 18000
ریــال بودهانــد .بعــد از تاریــخ  99/08/28قیمــت
پیمــان رونــد کاهشــی داشــته و تــا 16،642ریال
رســیده اســت .کارشناســان علت کاهشــی بودن
قیمــت طــا را اخبــار جدیــد در مــورد کشــف
واکســن کرونــا و خوشبینــی نســبت بــه آینــده
بازارهــای جهانــی دانســتهاند .بورسهــای
جهانــی نیــز در واکنــش بــه همیــن اخبــار رونــد
افزایشــی داشــته و از جملــه وال اســتریت ،بــازار
آســیا و اروپــا ســبزپوش شــدهاند .در همیــن بیــن
بهــای جهانــی طــا در روز جمعــه بــا کاهــش دو
درصــدی مواجــه شــد .از دیگــر دالیــل کاهــش
بهــای جهانــی طــا رونــق شــاخصهای
بــورس در آمریکاســت .از تاریــخ  99/09/10بــه
بعد مجــدد شــاهد افزایــش و نوســان قیمت طال
بــه دلیــل رشــد بهــای اونــس طــا در بازارهــای
جهانــی و افزایــش نــرخ فــروش دالر در بــازار
داخلــی بودیــم .ایــن نوســانات ادامــه داشــت تــا

تاریــخ  99/09/20و در ایــن تاریــخ قیمــت پیمان
به مبلــغ 18.598ریال رســیده اســت و مجــدد به
دلیــل اینکــه بیشــتر کشــورهای جهــان از جمله
ایــاالت متحــده آمریــکا ،اروپــا و البتــه ایــران
در حــال تجربــه شــرایط حــاد ویــروس کرونــا
هســتند کــه باعــث شــده اســت تــا در بعضــی از
کشــورها برخــی از محدودیتهــا دوبــاره وضــع
شــوند ســبب شــد قیمت اونــس جهانــی کاهش
یابــد و در  99/09/30قیمــت توکــن پیمــان بــه
 18.014ریــال برســد و در شــکل  2میتوانیــد
شــاهد درصــد تغییــرات روزانــه توکــن پیمــان و
نوســانات آن باشــید.
باتوجهبــه نمــودار تعــداد فــروش توکــن پیمــان
میتــوان مشــاهده کــرد کــه تقاضــا بــرای
توکــن پیمــان دارای نوســانات زیــادی بــوده
اســت و بیشــترین میــزان فــروش توکــن پیمان
در تاریــخ  99/08/19بــه تعــداد  64،495اســت و
کمترین فــروش پیمــان در تاریــخ  99/09/28به
تعــداد  2378اســت.

کــرد و باتوجهبــه محرکهــای مالــی افزایــش
قیمــت طــا در ســال آینــده بســیار بــاال بــوده و
رســیدن آن بــه  2200دالر بســیار محتمــل بــه
نظــر میرســد .در شــکل زیــر در ماههــای اخیــر
اونــس طــا خیلــی نســبت بــه خــط آبیرنــگ
واکنــش نشــان داده و انتظــار مــیرود ایــن
مــوج نزولــی اونــس طــا بــا برخــورد بــه خــط
آبیرنــگ واکنــش نشــان دهــد.
در تاریــخ  99/08/18شــاهد ریزش شــدید اونس
جهانــی طــا بــه علــت انتخابــات آمریــکا و
انتخــاب بایــدن بهعنــوان رئیسجمهــور بودیــم
کــه باتوجهبــه شــکل  5قیمــت از  1966دالر تــا
محــدوده  1860دالر رســیده اســت ولــی در ایــن
ســطح حمایتــی ،کمــی بــا حمایــت مواجــه شــد
و قیمــت تــا محــدوده  1900دالر هــم رشــد کرد
امــا پ ـسازآن مجــدد بــه ریــزش ادامــه داده و در
تاریــخ  99/09/09تــا  1760دالر هــم ریــزش
کــرده و بــه پایینتریــن ســطح خــود در طــول
 5ماه گذشــته رســیده اســت و بعــد از حمایــت در
ایــن قیمــت در طــی ایــن چنــد روز شــاهد رشــد
تقریبــ ًا  7درصــدی قیمــت بودیــم و قیمــت تــا
محــدوده  1800رشــد داشــته امــا در حــال حاضر
قیمــت در  1706دالر قــرار گرفتــه اســت.
پــس از مشخصشــدن نتایــج انتخابــات آمریــکا
و پیــروزی حــزب دموکــرات باتوجهبــه شــکل
 6قیمــت دالر تــا محــدوده  228.000ریــال هــم
ریــزش داشــته امــا بعــد از آن شــاهد رشــد قیمت
بودیــم و قیمــت تــا محــدوده  270.000ریــال
هــم رشــد نمــوده امــا در طــول یــک ماه گذشــته
قیمــت در محــدوده  252.000ریال تــا 262.000
ریــال آرامگرفتــه اســت.
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شکل  :1قیمت توکن پیمان
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روند اکهیش قیمت توکن دایادایموند،
متاثر از اکهش قیمت دالر

یکــی از دالیــل طبیعــی افزایــش ارزش المــاس،
کاهــش مــداوم در تولیــد آن اســت .همچنیــن
المــاس بــه دلیــل دارابــودن ارزش ذاتــی فیزیکی
خــود ،تحــت تأثیــر تحــوالت سیاســی ،اقتصادی
و غیــره نیســت و ارزش آن در طــول زمــان
حفــظ میشــود .بــرای ورود اشــخاص دارای
ســرمایههای خــرد بــه بــازار المــاس و حمایــت
از آنهــا بــرای دســتیابی بــه منافــع ارزشــمند آن
از یکســو و صیانــت از دارایــی و ســرمایه آنهــا
از ســوی دیگــر ،فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده
راهــکار ســازندهای را فراهــم آورده اســت .با کمک
ایــن فنــاوری میتــوان داراییهــای مختلــف را
توکنســازی کــرد ،بدیــن معنــی کــه به پشــتوانه
آن دارایــی ،تعــدادی توکــن صــادر کــرد کــه هــر
یــک از ایــن توکنهــا ،بــه بخشــی از آن دارایــی
پشــتوانه داللــت دارد.
دایادایمونددرهفتههایاخیر
همانطــور کــه در شــکل 1میتــوان مشــاهده
کــرد از تاریــخ  99/08/18توکــن المــاس
دایادایمونــد رونــدی صعــودی داشــته اســت و در
تاریــخ 99/08/21دارای بیشــترین قیمــت بــه
مبلــغ2.843.260ریــال اســت .همانطــور کــه
میدانیــم قیمــت توکــن المــاس دایادایمونــد
وابســته بــه دو فاکتــور قیمــت دالر طــا و قیمــت
اعالمــی راپاپــورت اســت .قیمــت اعالمــی

راپاپــورت تغییــری نکــرده اســت؛ ولــی باتوجهبــه
شــکل 3بعدازایــن تاریــخ یعنــی 99/07/28بــه
دلیــل کاهــش قیمــت دالر ارزش دایادایمونــد هم
کاهــش پیــدا کــرده اســت .کاهــش نــرخ دالر
بیشــتر روانی بــوده اســت و ایــن کاهــش بعدازاین
کــه جــو بایــدن بهعنــوان رئیسجمهــور منتخب
آمریــکا تیم سیاســت خارجــی خــود را اعــام کرد
و باتوجهبــه اینکــه افــراد انتخابشــده همگــی
طــرفدار بازگشــت بــه برجــام هســتند ،بــازار ارز
به ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و نــرخ دالر در
صرافی ملــی بــه کانــال ۲۳هزار تومــان وارد شــد.
درنتیجه تحــت تأثیــر قیمــت دالر قیمــت الماس
دایادایمونــد نیــز کاهــش پیــدا کــرده اســت .از
تاریــخ 99/09/10بــه بعد مجــدد شــاهد افزایش و
نوســان قیمــت طال بــه دلیــل رشــد بهــای اونس
طــا در بازارهــای جهانــی و افزایــش نــرخ فروش
دالر در بــازار داخلــی بودیــم و همانطــور کــه در
شــکل 1مشــاهده میکنیــم ،شــاهد افزایــش
قیمــت توکــن دایادایمونــد و نوســان زیــاد آن در
قیمتهــای 2.500.000ریــال تــا2.600.000
ریال بودیم ولــی در تاریخ 99/09/20در بیشــترین
قیمــت خــود بــه مبلــغ 2.743.640ریــال رســید
و مجــدد بــه دلیــل اینکــه بیشــتر کشــورهای
جهــان ازجملــه ایاالتمتحــده آمریــکا ،اروپــا و
البتــه ایــران در حــال تجربه شــرایط حــاد ویروس
کرونا هســتند کــه باعث شــده اســت تــا در بعضی
از کشــورها برخــی از محدودیتهــا دوبــاره وضــع
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شــوند ،ســبب شــد ،قیمت اونــس جهانــی کاهش
یابــد و قیمــت توکــن دایادایمونــد در تاریــخ
 99/09/30بــه پایینتریــن قیمــت خــود بــه مبلغ
 2.508.200ریــال برســد.
شــکل 2درصــد تغییــرات روزانــه قیمــت توکــن
دایادایمونــد را نشــان میدهــد .همانطــور کــه
میتــوان مشــاهده کــرد در  99/08/19دارای
بیشــترین تغییــرات اســت و در 99/08/25دارای
کمتریــن تغییــرات.
باتوجهبــه شــکل 3مشــاهده میکنیــم کــه در
 99/08/20توکــن دایادایمونــد بیشــترین فــروش
را در آبانمــاه داشــته درســت یــک روز قبــل از
افزایــش قیمــت آن و بعــد از تاریــخ99/08/21
مــا شــاهد نوســان در فــروش توکــن دایادایمونــد
هســتیم و در 99/09/18بــا فــروش 38/7توکــن
دایادایموند بیشــترین فروش را در ماه آذر داشــتیم.

تحلیلدالر
پــس از مشخصشــدن نتایــج انتخابــات آمریــکا
و پیــروزی حــزب دموکــرات باتوجهبــه شــکل
 4قیمــت دالر تــا محــدوده 228.000ریــال هــم
ریــزش داشــته امــا بعــد از آن شــاهد رشــد قیمــت
بودیــم و قیمــت تــا محــدوده 270.000ریــال هم
رشــد نمــوده اســت؛ امــا در طول یــک ماه گذشــته
قیمــت در محــدوده 252.000ریــال تــا262.000
ریــال آرام گرفتــه اســت.
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کیف توکن ققنوس به تاپ اضافه شد

کیــف توکــن ققنــوس ،پلتفــرم هوشــمند ســرمایهگذاری و مدیریــت
داراییهــای دیجیتــال بــه اپلیکیشــن معتبــر خدمــات پرداخــت الکترونیــک
و مالــی تــاپ بــا بیــش از یــک میلیــون کاربــر اضافــه شــد.
ســرویس کیف توکن ققنــوس به عنــوان پلتفــرم هوشــمند ســرمایهگذاری و
مدیریــت داراییهــای دیجیتــال در قالــب توکنهای دارای پشــتوانه بر بســتر
شــبکه ققنــوس از جملــه توکن پیمــان بــه ارزش یک ســوت طــای  ۲۴عیار
و توکــن دایادایمونــد با پشــتوانه المــاس در راســتای توســعه ســرویسدهی و
افزایــش راهکارهای دسترســی و اســتفاده بــه اپلیکیشــن تــاپ ،معتبرترین و
یکــی از بزرگتریــن نــرم افزارهــای خدمــات پرداخــت الکترونیــک کشــور با
بیــش از یــک میلیــون کاربــر فعال پیوســت.
در حــال حاضــر ،کاربــران اپلیکیشــن تــاپ میتواننــد بــا اســتفاده از گزینــه
مالــی و بــازار ســرمایه ،وارد منــو ســرمایهگذاری شــده و کیف توکــن ققنوس

یک کتـاب ،یک پیشـنهـاد

را انتخــاب کننــد تــا حســاب کاربــری ققنوســی ایجــاد و بــا هــر مقــدار
ســرمایه در داراییهــای ارزشــمند و ســودآور از جملــه طــا ،المــاس و ملــک
ســرمایهگذاری کننــد؛ در صورتــی کــه کاربــر ققنــوس هســتید و از خدمــات
اپلکیشــن تــاپ اســتفاده میکنیــد ،میتوانیــد وارد کیــف توکــن ققنــوس
در تــاپ شــوید و حســاب ققنوســی خــود را بــا اســتفاده از کلمــات عمومــی،
بازیابــی کنیــد تــا بــه حســاب خــود از طریق تــاپ دسترســی داشــته باشــید و
از امکانــات آن نیــز اســتفاده کنیــد.
گفتنــی اســت ،بــه زودی ویژگیهــای جدیــدی بــه کیــف توکــن ققنــوس
در تــاپ از جملــه قابلیــت خریــد و بازخریــد ریالــی از طریــق کیــف پــول
تــاپ اضافــه میشــود کــه ایــن فرایندهــا را تســهیل و تســریع میکنــد؛
شــما میتوانیــد نــرم افــزار تــاپ را از وبســایت رســمی تــاپ بــه
آدرس TOP.IRیا تمامی مارکتهای نرم افزاری معتبر دریافت کنید.

کتــاب انقــاب بالکچیــن ،فنــاوری جدیــدی را بــه تصویــر میکشــد کــه ممکــن اســت خیلــی زود
شــیوهای را کــه در بانکهــا و کســبوکار روزمــره اســتفاده میکنیــم تغییــر دهــد .بالکچیــن ،در
حقیقــت همــان فنــاوری پشــت پــرده بیتکویــن و البتــه چیــزی فراتــر از آن اســت .اگــر مــا بــه طــور
کامــل از آن اســتفاده کنیــم میتوانیــم واســطههای گرانقیمــت را کنــار بزنیــم و یــک سیســتم مالــی
شــفاف بــدون فســادهای مالــی و پولهــای ســیاهی کــه جهــان را در خــود میبلعــد ایجــاد کنیــم.
کتاب انقــاب بالکچیــن دربــاره کاربردهــای فنــاوری بالکچیــن ،چگونگــی گســترش آن در آینده
و تغییــر و تحولــی کــه در رونــد اجــرای فرایندهــای برخط بــه وجــود مـیآورد صحبت کــرده اســت .در
ایــن کتــاب دان و الکــس تــاپ اســکات عنــوان میکننــد کــه چگونــه ایــن فناوریهــای تحولآفرین،
آینــده اقتصــاد دنیــا را شــکل میدهنــد و به شــکل چشــمگیری همــه چیــز را ارتقــا خواهنــد داد؛ از ثبت
دادههای پزشــکی تــا رأیگیریهــای آنالیــن ،از تقاضانامــه بیمه تــا موضوعــات پرداختی .ایــن کتاب،
اثــری برجســته و ارزشــمند بــرای درک تغییــر بــزرگ آینــده اســت .نویســندگان ایــن کتــاب تــاش
کردهانــد ،ضمــن برشــمردن مزایایی کــه فنــاوری بالکچین بــه ارمغــان مـیآورد ،چالشهــا 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 :عالقهمنــدان بــه مباحــث روز فنــاوری ،دانشــجویان رشــتههای اقتصــاد ،مالی،
کامپیوتــر و مدیریــت ،صاحبــان کسـبوکار و کارآفرینــان که بــه دنبــال فرصتهای جدید هســتند.
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در گــزارش مشــترک میــان بانکهــای
مرکــزی عربســتان ســعودی و امــارات
متحــده عربــی پــروژه «عابــر» ،ارز
دیجیتــال بانــک مرکــزی ،تشــریح شــد.

بــر ا ســا س صحبتها یــی کــه
در پارلمــان مطــر ح اســت ،یــوآن
دیجیتــال قــرار اســت در هنگکنــگ
آزمایــش شــود.

پــروژه عابــر کــه در ژانویــه  2019بــرای اولینبــار دربــاره آن
اطال عرســانی شــده بــود ،تالشــی مشــترک میــان عربســتان و
امــارات ،بهمنظــور مشــارکت در بدنــه علمــی موضــوع ارز دیجیتــال
بانــک مرکــزی و فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده ،اســت .ایــن تــاش
مشــترک میــان دو بانــک مرکــزی ،اولیــن در نــوع خــود اســت.
نــام عابــر برگرفتــه از مأموریــت اصلــی ایــن پــروژه اســت .عابــر
قــرار اســت بــا اســتفاده از فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده از مرزهــا
عبــور کنــد (یــک پــروژه برو نمــرزی باشــد).
بــر اســاس ایــن گــزارش ،پیاد هســازی ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی کــه دو نهــاد آن را منتشــر خواهنــد کــرد ،نهتنهــا
بهمنظــور پرداختهــای برو نمــرزی امکا نپذیــر اســت ،بلکــه
ســامانههای پرداخــت متمرکــز را از منظــر مقاومــت ســاختاری
بهبــو د قا بلمال حظــها ی میبخشــد .
در ایــن گــزارش تمامــی نیازمندیهــای حیاتــی پــروژه پیشبینــی
و برطــرف شــده اســت؛ ازجملــه نیازهــای پیچیــده مرتبــط بــا حریــم
خصوصــی و غیــر متمرکزســازی و کاهــش ریســکهای اقتصــادی
ماننــد نمایــان بــودن ذخیــره پولــی بانــک مرکــزی و امــکان
رهگیــری ارز منتشرشــده.
بدیــن ترتیــب ایــن دو کشــور متمــول خاورمیانــه نیــز بــه جمــع
کشــورهایی کــه اخیــر اً و بهطورجــدی بــه موضــوع ارز دیجیتــال
بانــک مرکــزی پرداختهانــد ،ماننــد چیــن ،انگلســتان و برزیــل
پیو ســتند .

بانک مرکــزی چیــن و اداره امــور مالــی هنگکنــگ در مراحل اولیــه آزمایش
یــوآن دیجیتــال بــرای پرداخــت برونمــرزی هســتند که ایــن موضــوع نقطه
عطفــی در توســعه ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی این کشــور خواهــد بود.
بــه گفتــه «ا ِدی یــو» ،مدیرعامــل اداره امــور مالــی هنگکنــگ ،یــوآن
دیجیتــال مزایــای زیــادی بــرای گردشــگران چینــی و بومیــان مناطــق
گردشــگری هنگکنگــی خواهد داشــت؛ چــرا کــه عملکــرد یــوآن دیجیتال
مانند پــول نقــد خواهد بــود و همچنیــن یــوآن در حــال حاضــر در هنگکنگ
اســتفاده میشــود و اســتفاده از معــادل دیجیتــال آن بهمراتــب ســادهتر
اســت.
چین همچنــان بــه پیشگامــی خــود در توســعه ارز دیجیتــال بانــک مرکزی
ادامــه میدهــد .تــا ابتــدای نوامبــر ســال جــاری تراکنشهایــی بــه ارزش
حــدودی  300میلیــون دالر توســط یــوآن دیجیتــال پــردازش شــده اســت.
پروژههــای آزمایشــی در چهــار شــهر بــزرگ ایــن کشــور در مــاه آوریــل آغاز
خواهــد شــد و پــس از آن بــه  9ناحیــه شــهری بــزرگ گســترش پیــدا خواهد
کــرد.
هنگکنــگ نیــز حداقل از ســه ســال گذشــته بــه دنبــال مــوارد کاربــردی ارز
دیجیتــال بانک مرکــزی بــوده اســت .هنگکنــگ در ســال  2019بــه همراه
بانــک مرکــزی تایلنــد پــروژهای تحقیقاتــی را راجعبــه موضوعــات مختلــف
مرتبــط بــا پرداخــت برونمــرزی بــا ارزهــای دیجیتــال آغــاز کــرده اســت
کــه بــه گفتــه «یــو» وارد مرحلــه دوم شــده .در ایــن مرحلــه مقیاسپذیــری و
تعاملپذیــری ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی در مبحــث پرداختهــا ســنجیده
خواهــد شــد.
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ممـکـن اسـت کـانادا
سـریعتر از آنچه انتـظار
میرود ،ارز دیـجـیـتال
بانـک مرکـزی خــود را
راهانـدازی کند

سـازمـان اطـالعات
ایـاالتمتحده ارز
دیجـیتـال بانـک
مرکـزی چیـن را یک
تهدیـد ملی میداند

شــرایط همــه گیــری ویــروس کرونــا
میتوانــد بانــک مرکــزی کانــادا را مجبــور
کنــد کــه ســریعتر ارز دیجیتــال بانــک
مرکــزی را بــه مرحلــه اجرایــی برســاند.

کمیســیون مبادالت و اوراق بهــادار ()SEC
امر یــکا گزارشــی راجعبــه خطــرات
احتمالــی ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی چین
ارائــه میکنــد.

«تیموتــی ل ِیــن» ،نایبرئیــس بانــک مرکــزی کانــادا و مدیــر گــروه
تحقیقاتــی دپارتمــان حــوزه مالــی و رمــزارز ایــن بانــک ،مدعــی شــد ،ارز
دیجیتــال بانــک مرکــزی ممکــن اســت زودتــر از آنچــه قبـ ً
ا مطرح شــده
بــود ،راهانــدازی شــود.
بــر اســاس گفتههــای ل ِیــن ،کاهــش پیشبینیشــده شــیوع کرونــا باعــث
شــده اســت ،حجــم تراکنشهــا بــا وجــه نقــد ســریعتر از انتظــار بانــک
مرکــزی افزایــش پیــدا کنــد .ایــن موضــوع ممکــن اســت بانــک مرکــزی
را ترغیــب کنــد کــه ســریعتر از موعــد ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی را وارد
اقتصــاد کنــد.
وی همچنیــن بیــان کــرده اســت« :در مــاه فوریــه دو ســناریوی احتمالــی
پیــش روی ماســت که بایــد بــرای آن آمــاده باشــیم .اولــی کاهــش پذیرش
وجــه نقــد در نــزد عمــوم جامعــه و دومــی ظهــور و گســترش ارزهــای
دیجیتــال».
در مــاه اکتبــر بانــک مرکــزی کانــادا گزارشــی را منتشــر کــرد کــه در آن
مخاطــرات مرتبــط بــا ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی ذکــر شــده بــود .ایــن
بانــک گفته بــود کــه نیــاز اســت ،نحــوه تجمیــع ارز دیجیتــال بانــک مرکزی
بــا اقتصــاد و اســتفاده آن بهدقت بررســی شــود ،تــا اطمینــان حاصل شــود که
ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی یــک روش پرداخــت امــن و کارآمد خواهــد بود.
باوجوداینکــه پرداختهــای دیجیتــال بــه دلیــل شــیوع کرونــا افزایــش یافته
و چیــن درحالتوســعه ســریع یــوآن دیجیتــال اســت ،بســیاری از کشــورها از
سراســر جهــان ماننــد ایــاالت متحــده ،نیوزیلنــد و روســیه رویکــرد انفعالــی
(صبــر ،مشــاهده) نســبت بــه ارز دیجیتــال را در پیــش گرفتهانــد.

ســازمان امنیــت ملــی ایاال تمتحــده بــه دیگــر نهادهــای ملــی ایــن
کشــور دربــاره یــوآن دیجیتــال هشــدار داد.
جــان را تکلیــف ،مدیــر ســازمان اطالعــات ایاال تمتحــده ،در
نامـهای از رئیــس ِ ،SECجــی ِکلِیتــون ،خواســته اســت کــه مشــکالت
امنیتــی احتمالــی حاصــل از غلبــه چیــن بــر بــازار اســتخراج
رمزارزهــا و پیشــرفت پــروژه یــوآن دیجیتــال را بررســی و گــزارش
کنــد.
همچنیــن در ایــن نامــه خواســته شــده اســت کــه راهــکاری بــرای
اینکــه شــرکتهای فعــال در حــوزه رمــزارز در ایــن کشــور مزیــت
رقابتــی داشــته باشــند ،ارائــه شــود.
از زمــان عقــد معاهــده برتــون وودز در ســال  ،1944ایــاالت متحــده
از امتیــاز «منتشــرکننده ارز رایــج دنیــا» ،دالر آمریــکا ،بهــره بــرده
اســت.
تــا بــه امــروز ،تقریبــ ًا تمامــی معامــات تجــاری بینالمللــی بــا
دالر تســویه شــده اســت؛ درحالیکــه بــه دلیــل تحریمهــا ،اوضــاع
بــرای کشــورهایی ماننــد چیــن و روســیه تغییــر کــرده اســت.
از یــک ســو ،اگــر پــروژه یــوآن دیجیتــال موفقیتآمیــز انجــام
شــود ،وضعیــت دالر آمریــکا در تجــارت بینالمللــی را بــه چالــش
خواهــد کشــید.
امــا از ســوی دیگــر ،ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه
یــوآن دیجیتــال میتوانــد ابــزاری بــرای اعمــال نظــارت بیشــتر
بــر حــزب کمونیســت چیــن باشــد.
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تغیریات نسخه
 1.7کیف توکن
ققنو س
در راســتای بهبــود خدماترســانی شــبکه ققنــوس بــه شــما کاربــران عزیــز ،تیــم فنــی
ققنــوس نســخه  1.7کیــف توکــن ققنــوس را بــرای سیســتمعاملهای اندرویــد و iOS
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.
عالوهبرایــن ،نســخه  1.6.2دســکتاپ 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.
تغییرات نسخه  1.7کیف توکن ققنوس برای اندروید و :iOS
• رفع مشکل بازخرید در اعشار باال
• بهبود عملکرد و افزایش سرعت در ثبتنام:
بــه اقتضــای کارکــرد فنــاوری بالکچیــن ،ثبــت حســاب کاربــری در شــبکه ققنــوس
اندکــی زمانبــر اســت کــه در ایــن نســخه تــا حــد مطلوبــی ســریعتر شــده اســت.
• نمایش قیمت واحد توکن و درصد نوسان در صفحه اصلی:
در ایــن نســخه و در منــوی کیــف توکــن ققنــوس شــما میتوانیــد قیمــت واحــد هــر توکن
را در آیتــم مربــوط بــه آن توکــن ،در زیــر تعــداد داراییهــای آن توکــن مشــاهده کنید.
همچنیــن درصــد نوســان قیمــت هــر توکــن نســبت بــه میانگیــن  24ســاعت گذشــته را
میتوانیــد در کنــار قیمــت واحــد آن توکــن مشــاهده کنیــد کــه اگــر نســبت بــه  24ســاعت
گذشــته ایــن قیمــت افزایــش پیــدا کــرده باشــد ،درصــد نوســان بــه رنــگ ســبز و بــا یــک
فلــش روبهبــاال نمایــش داده خواهــد شــد و درصورتیکــه قیمــت کاهــش پیــدا کرده باشــد
ایــن درصــد بــه رنــگ قرمــز و یــک فلــش رو بــه پاییــن خواهــد بــود .گفتنــی اســت کــه
درصــد تغییــرات در  24ســاعت گذشــته ،در هــر دقیقــه ب ـهروز میشــود.
• ایجاد قابلیت مدیریت چندحسابه بودن کیف توکن:
در ایــن نســخه و در منــوی کیــف توکــن ققنــوس ،در بــاالی صفحــه و در کنــار لوگــوی
پشــتیبانی ،آدرس ققنوســی حســاب فعلــی شــما نمایــش داده شــده اســت کــه در صــورت
لمــس کــردن آن ،شــما بــه صفحــه مدیریــت حســابها منتقــل خواهیــد شــد کــه در آن
صفحــه میتوانیــد چندیــن حســاب جدیــد بســازید یــا بازیابــی کنیــد .حســاب فعلــی شــما
بــا یــک عالمــت تیــک آبیرنــگ از بقیــه حســابهایتان متمایــز اســت .در هــر آیتــم
ایــن صفحــه ،آدرس ققنوســی و آدرس عمومــی حســاب مربوطــه نمایــش داده میشــود
کــه بــا لمــس کــردن هــر حســاب ،شــما میتوانیــد بیــن حســابهایتان جابهجــا شــوید.
همچنیــن در هــر آیتم ،یــک دکمــه جهــت حــذف حســاب از لیســت حســابها وجــود دارد.
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• نمایــش نــکات مهــم هریــک از توکــن هــا در
زمــان ثبــت خــط اعتمــاد:
در زمــان ثبــت خــط اعتمــاد و در دیالــوگ
آن ،اطالعاتــی از قبیــل نــام توکــن ،ناشــر
آن ،پشــتوانه ،قیمــت فعلــی فــروش ،کارمــزد
بازخریــد و غیــره نمایــش داده میشــود .بدیــن
ترتیــب میتوانیــد بــا آگاهــی کامــل نســبت بــه
ثبــت خــط اعتمــاد اقــدام کنیــد.
• نمایــش توکــن پیمــان ماننــد ســایر توکــن
هــا در صفحــه اصلــی:
د ر نســخهها ی پیشــین تو کــن پیمــا ن بــا
پسزمینــه آبیرنــگ و بــه صورتــی متمایــز
از ســایر توکــن هــا نمایــش داده میشــد کــه
در ایــن نســخه آیتــم ایــن توکــن هماننــد ســایر
توکنهــای 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
آیکــون خریــد در آیتــم مربــوط بــه هــر توکــن،
در صفحــه خریــد و دریافــت و در زیــر تصویــر
کیــو آر کــد ،یــک کادر کشــویی وجــود دارد کــه
توکنهــای (داراییهــای) شــما در آن نمایــش
داده میشــود و شــما میتوانیــد بــا انتخــاب
هرکــدام نســبت بــه خریــد آن توکــن اقــدام
کنیــد.
• امــکان انتخــاب توکــن پایــه و توکــن نهایــی
در صفحــه دفترچــه سفارشــات:
د ر منــو ی معا مــا ت و د ر تــب د فتر چــه
سفارشــات ،در بــاالی صفحــه شــما میتوانیــد بــا
انتخــاب توکــن مــد نظرتــان در قســمت پیشــنهادات
فــروش یــا پیشــنهادات خریــد ،معامــات مربــوط به
آن توکن ها را مشــاهده نمایید.

 USDCوارد شبکه استالر شد

در مــاه اکتبــر ســال جــاری و در وبینــار اســتالر خبــری
بســیار هیجانــی مبنیبــر انتشــار ارز دیجیتــال
« »USDCoinبــر روی شــبکه اســتالر اعــان شــد.
اکوسیســتم ایــن شــبکه نیــز بســیار مشــتاق ورود ایــن
ارز دیجیتــال بــه اســتالر اســت .بنــا بــر پیشبینیهــا
 USDCدر مــاه فوریــه  2021بــر روی اســتالر در
دســترس خواهــد بــود.
 USDCچیست؟

 USDCیــک ارز دیجیتــال باپشــتوانه اســت کــه توســط
کنسرسیوم « ،»Centreمتشکل از دو کمپانی «»Circle
و « ،»Coinbaseتوســعه یافتــه اســت .ایــن دارایــی
دیجیتــال توســط مؤسســات معتبــر مالی منتشــر شــده
اســت و بازخریــد آن بــا تناظــر یکبهیــک بــا دالر
ایاالتمتحــده امکانپذیــر خواهــد بــود.
مزایای ورود  USDCبه استالر
بــه طــور خالصــه Circle ،ارز دیجیتــال با پشــتوانه دالر
منتشــر خواهــد کــرد؛ توســعهدهندگان و کس ـبوکارها
میتواننــد آن را بــا خدمــات و نرمافزارهــای خــود ادغــام
کننــد تــا کاربــران بتواننــد ایــن ارز دیجیتــال را واریــز و
برداشــت کننــد؛ کاربــران نیــز میتواننــد  USDCرا مانند
هــر دارایــی دیگــر بــر روی شــبکه ،نگهــداری ،منتقل یا
مبادلــه کننــد.
ای
 USDCاســتالر بخشــی از چارچــوب چندزنجیــره ِ
 USDC، Centreاســت .ایــن ارز دیجیتــال میتوانــد بــا
توکنهــای  USDCدیگــر ماننــد توکــن اصلــی USDC
بــر روی اتریــوم ،همزیســتی و تعامل کنــد و هــر زنجیره
مزایــای خــاص خــود را دارد .اســتالر کــه بهمنظــور
اتصــال تمامــی ارزهــا بــر روی یــک پلتفــرم طراحــی
شــده اســت ،چشــماندازهای جدیــدی را در حــوزه
پرداخــت بــرای  USDCمتصــور شــده اســت.
کاربــرد  USDCبــرای کســبوکارهای
موجــود بــر روی اســتالر
 USDCهماهنــگ بــا اســتانداردهای ســختگیرانه
 Centreطراحــی شــده اســت تــا امنیــت ســرمایه

مشــتریان به بهتریــن نحــو ممکــن حفــظ شــود .ایــن ارز دیجیتــال در ســطح جهانــی و از منظر
حقوقــی ،مالــی و غیــره پذیرفتــه شــده اســت و از نقدشــوندگی بســیار باالیــی در کشــورها و
پلتفرمهــای مختلــف برخــوردار اســت کــه آن را تبدیــل بــه یــک دارایــی بهینــه بهمنظــور
اســتفاده در تراکنشهــای برونمــرزی کــرده اســت .اساســ ًا ،ایــن فــرم دیجیتــال دسترســی
قابلاتکاتــری بــه  USDCبهمنظــور ارائــه خدمــات و نرمافزارهــا بــرای مشــتریان و
کســبوکارها بــه وجــود آورده اســت.
ایجاد کسبوکارها بر روی  USDCادغامشده با استالر

در ابتــدای را هانــدازی USDC ،مبتنــی بــر اســتالر بــدون هزینــه در دســترس
حســابهای کســبوکاری  Circleخواهــد بــود .توســعهدهندگان میتواننــد از دو
طریــق واســط کاربــری برنامهنویســی و گرافیکــی و همچنیــن دیگــر محصــوالت
 Circleبــه ایــن ارز دیجیتــال دسترســی داشــته باشــند.
کمــی بعــد ،بــر اســاس برنامهریــزی انجا مشــده ،دیگــر کســبوکارها ،شــامل
مــواردی کــه بــا ( 24-SEPاســتاندارد) مطابقــت میکننــد تــا تعاملپذیــری پیوســته
بــا کیفپولهــا و نرمافزارهــا ایجــاد کننــد ،در اکوسیســتم اســتالر میتواننــد درگاه
ورود و خــروج  USDCایجــاد کننــد .ایــن درگاههــای ورود و خــروج بــه توســعهدهندگان
اجــازه میدهــد خدمــات واریــز و برداشــت  USDCرا بــر روی نرمافزارهــا تعبیــه کننــد.
الزامــات ارائــه درگاه ورود و خــروج (یــا حضــور بهعنــوان اَنکِــر ( ))Anchorبــرای
USDC
نهادهــای دارای مجــوز فعالیــت میتواننــد راهکارهــای مبتنــی بــر درگاه بــا USDC
ارائــه دهنــد تــا واریــز و برداشــت ارز (فیــات) را سادهســازی کننــد .ارائهکننــدگان
خدمــات ســطح بــاال بایــد بــا الزامــات زیــر مطابقــت کننــد:
• واریــز و برداشــت بایــد از طریــق مســیرهای پرداختهــای محلــی و نــه از طریــق
شــبکههای بانکــی بینالمللــی انجــام شــود.
• جریــان واریــز و برداشــت بایــد از اســتانداردهای اکوسیســتم اســتالر پیــروی کنــد تــا
امــکان تعامــل پیوســتهای میــان کیفپولهــا و انکرهــا در شــبکه ،همانطــور کــه
در اســناد توســعه اســتالر توصیــف شــده اســت ،ایجــاد شــود.
• انکرهــا بایــد خدمــات ارتبــاط بــا مشــتری ارائــه کننــد تــا اطمینــان حاصــل کننــد،
ســؤاالت و مشــکالت در زمــان مناســب پاســخ داده شــود.
• انکرهــا بایــد سیاســت و برنامــه ضــد پولشــویی ،شــامل امــکان انجــام کنترلهــای
«شــناخت مشــتری» بــر مشــتریان جدیــد داشــته باشــند.
در تمامــی مناطقــی کــه انکــر خدمــت ارائــه میکنــد بایــد بــا مــوارد زیــر مطابقــت
کنــد:
مقــررات ،ثبتنــام و الزامــات مربــوط بــه کســب مجــوز بــرای کارکــرد بهعنــوان یــک
ارائهکننــده خدمــت مالــی و انتقــال پــول
• الزامات مربوط به جرائم مالی ،ضد پولشــویی و ضد حمایت مالی تروریسم
• مقررات و قوانین مربوط به اطالعات شــخصی (حریم خصوصی)
• اقدامات مربوط به اســتانداردهای امنیت سایبری
همچنین انکرها باید پایبند به تحریمهای ایاالتمتحده باشــند.
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رویداد آنالین «ارز دیجیتال بانک مرکزی؛
تهدید ،فرصت یا رضورت؟»
پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی یــا ،CBDC
نســل جدیــد و دیجیتــال پــول اســت کــه از
ســوی دولــت صــادر میشــود و جایگزینــی
اســت بــرای ارزهــای ســنتی و فیزیکــی؛ ایــن
نــوع از پــول دیجیتــال بــا ارزهــای دیجیتــال و
رمزنــگاری شــده تفــاوت دارد؛ چــرا کــه تحــت
مهدی فوقی
نظارت مســتقیم بانــک مرکزی و مورداســتفاده
عضو تحریریه
در ســطح شــبکه بانکــی اســت.
پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی میتوانــد در دســترس تمــام افــرادی کــه
از تلفــن هوشــمند برخــوردار هســتند ،قــرار بگیــرد و همیــن موضــوع باعــث
میشــود تــا ســطح اقتصــادی افــراد در نقــاط محــروم و روســتایی را ارتقــاء
دهد کــه موضــوع بســیار مهمــی بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی و کیفیت
زندگــی اســت .بانکهــای مرکــزی هزینــه بســیار زیــادی را بهصــورت
ســاالنه صــرف چــاپ پــول و نظــارت بــر اســکناس میکننــد؛ بهطوریکــه
بهصــورت میانگیــن هزینــه چاپ یــک اســکناس یــک دالری بالغبــر 0.077
دالر اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه ارزهــای دیجیتــال در تولیــد و نظــارت
هزینــه بســیار پایینــی دارنــد و  CBDCمیتوانــد نقــش مهــم و تأثیرگــذاری
در کاهــش هزینــه بانکهــای مرکــزی و مدیریــت هزینههــا داشــته باشــد
که بــه افزایــش ســطح اقتصــادی و بهبــود وضعیــت بودجــه کشــورها کمک
میکنــد .همچنیــن از جملــه مزایــای دیگــر پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی
تحــت عنــوان  ،CBDCدسترســی  24ســاعته ،بــدون محدودیــت و هرگونــه
تعطیلــی در مقایســه بــا اتاقهــای پایاپــای اســت کــه انجــام تراکنشهــا در
آنهــا بــا محدودیــت مواجــه اســت.
آخرین وضعیــت کشــورها در خصــوص  CBDCحرکــت بهســوی پژوهش و
برنامهریــزی بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای اقتصــادی پــول دیجیتــال بانک
مرکــزی و خنثیکــردن خطــرات و معایــب آن اســت .دالر آمریــکا ،یــورو ،ین
ژاپــن ،پونــد بریتانیــا و یــوان چیــن مهمتریــن ارزهایــی بــه شــمار میرونــد
که بــر اســاس تصمیمــات در حــال حرکــت بهســوی  CBDCهســتند.
«وبینــار پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ الــزام یــا اختیــار» بهمنظور بررســی
ضرورت ،تشــریح ابعــاد فنــی ،اقتصــادی و حقوقــی مقرراتگذاری هوشــمند
و ایجــاد و عرضــه پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی برنامهریزیشــده اســت
تــا نتایــج ایــن بررســی پژوهشــی معتبــر و قابلاتــکا در اختیــار نهادهــای
تصمیمســاز در کشــور دربــاره پدیــده پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی
( )CBDCقــرار گیــرد تــا بتــوان بــا تصمیمگیــری وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی و بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران از راهــکار  CBDCبرای
رفــع چالشهــای مهــم و بــزرگ در صنعــت بانکــداری و پرداخــت کشــور
اســتفاده شــود.
شــرکتکنندگان؛ همافزایــی مدیــران دولتــی
و ا کو سیســتم با نکــدار ی و زنجیر هبلــوک
شــرکتکنندگان در رویــداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی افراد سرشــناس
و مهمــی از نهادهــا و ســازمانهای تصمیمســاز کشــور و اکوسیســتم فناوری
زنجیرهبلــوک هســتند کــه در ادامــه معرفــی شــدهاند.
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امیر ناظمی
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و رئیــس ســازمان فنــاوری
اطالعــات ایــران دربــاره ارزش افــزوده  CBDCبــرای کســبوکارهای
آنالیــن در ایــن رویــداد صحبــت میکنــد.
سید حمید پورمحمدی
معــاون امــور اقتصــادی و هماهنگــی برنامهوبودجــه ســازمان
برنامهوبودجــه کشــور اســت کــه در زمینــه "پــول رنگــی" و رهگیــری
مصــارف بودجــه در کشــور در ایــن رویــداد ســخنرانی میکنــد.
رضا باقری اصل
دبیــر شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات در رویــداد پــول دیجیتــال بانک
مرکــزی حضــور دارد و بــه نقــش  CBDCدر تحــول دیجیتــال و اقتصــاد
هوشــمند میپــردازد.
سید هادی موسوی نیک
موضوع پــول محلی :ابــزاری بــرای حمایــت اجتماعــی و توســعه منطقهای
را در ســمت مدیــرکل مطالعــات رفــاه اجتماعــی ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی مــورد واکاوی قــرار میدهــد.
حسین سالح ورزی
نایبرئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در رویداد
پول دیجیتــال بانک مرکــزی کاربــرد  CBDCرا در تســهیل مــراودات مالی
بینالمللــی بررســی میکنــد.
سید ولیاهلل فاطمی
دبیــر بنیــاد ققنــوس ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت  CBDCرا در ایــران
بررســی میکنــد.
ناصر حکیمی
مشــاور مدیرعامــل بانــک تجــارت اســت کــه تهدیدهــا و مخاطــرات ایجاد
پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی را مــورد واکاوی قــرار میدهــد.
مهدی نوری
مــدرس دانشــگاه تهــران و دکتــری اقتصــاد اســت کــه در رویــداد CBDC
چالشهــای نظــام پولــی و بانکــی کشــور را بررســی مــی کنــد.
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محمدجواد صمدی راد

حجت عباسی

قائممقــام مدیرعامــل ققنــوس در ایــن رویــداد پرســش جنــگ ارزی،
 CBDCکشــور چیــن چــه رؤیایــی را دنبــال میکنــد؟ را پاســخ خواهــد داد.
جعفر نعناکار
عضــو هیئــت مدیــره فنــاپ تــک ،دربــاره ابعــاد قانونــی و حقوقــی پــول
دیجیتــال بانــک مرکــزی در ایــران ســخنرانی میکنــد.
امیرعباس امامی
مدیرعامــل کارچیــن در رویــداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی موضــوع
فلســفه و تاریخچــه پــول را بررســی میکنــد.
رضا قربانی
رئیــس هیئتمدیــره گــروه رســانهای راهپرداخــت در رویــداد پــول دیجیتال
بانــک مرکــزی پــول و اســتانداردهای آن را بررســی میکند.
وحید صیامی
کارشــناس صنعت بانکــداری اســت کــه در زمینــه تأثیــر انتشــار CBDCها
بــر سیاســتهای پولــی بانکهــای مرکــزی در رویــداد پــول دیجیتــال
ســخنرانی میکنــد.

مدیــر آکادمــی ققنــوس در رویداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی محتوای
مطالعــه مــوردی CBDCهــای فعــال در جهــان را مــرور میکنــد.
حامیان رویداد
حامیــان برگزاریــارز دیجیتــال بانــک مرکــزی؛ تهدیــد ،فرصــت یا ضــرورت؟
شــرکت یکتــا ققنــوس پــارس بهعنــوان نخســتین و بزرگتریــن شــرکت
پیشــرو در حــوزه فنــاوری زنجیرهبلــوک و اســتفاده از کاربردهــای دفتــرکل
توزیــع شــده در ایــران ،گــروه مالــی و ســرمایهگذاری شــریف ،اولیــن مرکــز
آموزشهــای تخصصــی در حــوزه تأمیــن مالــی و ســرمایهگذاری و گــروه
رســانهای راهپرداخــت ،پربازدیدتریــن مرجــع آموزشــی تخصصــی در حــوزه
فناوریهــای مالــی و بانکــداری در ایــران هســتند.
مخاطبین
عمــوم فعالیــن حــوزه فنــاوری ،بانکــداری و اقتصــاد ،کارکنــان
شــبکه بانکــی ،اعضــای محتــرم هیئــت علمــی دانشــکد ههای
اقتصــاد ،دانشــجویان رشــتههای کامپیوتــر و اقتصــاد ،اعضــای
جامعــه بالکچیــن و رمــزارز کشــور جــزء مخاطبیــن ایــن رویــداد
خواهنــد بــود.
نحوه ثبتنام در رویداد پول دیجیتال بانک مرکزی
بهمنظــور ثبتنــام در رویــداد پــول دیجیتــال بانــک مرکــزی
( )CBDCو کســب اطالعــات بیشــتر میتوانیــد بــه آدرس اینترنــی
 kuknos.ir/CBDC-EVENTمراجعــه کنیــد.

غول صنعت پرداخت ،ویزا ،مقالهای در ارتباط با مزایای
ارز دیجیتال بانک مرکزی و نحوه استفاده از آن بهصورت
غیر برخط در اختیار عموم قرار داد

ویزا رویش برای پرداخت با ارز
دیجیتال بـهصورت غری برخط
پیشنهاد کـرد

ویــزا در مقالـهای تحقیقاتــی یــک ســامانه غیــر برخــط بــرای ارز دیجیتال
بانــک مرکــزی ( )CBDCپیشــنهاد کــرده اســت .در مقالــه ویــزا بــا عنــوان
«بهســوی زیرســاخت سلســلهمراتبی دوالیــه :ســامانه پرداخــت غیــر
برخط ارز دیجیتــال بانــک مرکــزی» ،مزایــای  CBDCرا اقرار کرده اســت؛
امــا اذعــان کــرده اســت ،زمانــی کــه در نهایــت ایــن پدیــده در دســترس
همــگان قــرار میگیــرد ،بایــد توانایــی کار بــدون اتصــال بــه اینترنــت را
داشــته باشــد.
 CBDCشــکلی از ارز بیپشــتوانه (ارزهــای رایــج ماننــد ریــال) اســت کــه
میتوانــد بــر روی زنجیرهبلــوک پیادهســازی شــود؛ امــا لزوم ـ ًا نیــازی بــه
فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده (زنجیرهبلــوک بهتریــن روش پیادهســازی
ارائهشــده بــرای فنــاوری دفتــر کل توزیعشــده اســت) نــدارد .برخــاف
رمزارزهایــی ماننــد بیتکویــن و الیتکویــن CBDC ،احتمــا ًال توســط
یــک نهــاد خــاص کنتــرل میشــود (مث ـ ً
ا بانــک مرکــزی).
ویــزا بهمنظــور انجــام تراکنشهــای پرداخــت بهصــورت غیــر برخــط،

ســامانهای را پیشــنهاد کــرده اســت کــه از یــک فنــاوری منبعبــاز و
زیرســاخت کلیــد خصوصــی اســتفاده خواهــد کــرد تــا تراکنشهــا را بتوان
بدون نیــاز بــه اتصــال بــه اینترنــت امضــا کــرد .در این مقالــه پیشــنهادی،
بهصــورت خالصــه دربــاره پروتکلــی کــه در آینــده ممکــن اســت توســعه
داده شــود ،توضیــح داده شــده اســت؛ امــا هیــچ کــد برنامهنویســی بــرای
ایــن ایــده نوشــته نشــده اســت.
بــر اســاس گفتههــای ویــزا ،یکــی از مهمتریــن دالیــل گرایــش
بانکهــای مرکــزی بــه  CBDCایــن اســت کــه ایــن پدیــده میتوانــد
افــراد محــروم از نظــام بانکــی را بــه «اکوسیســتم پویــای فینتکهــای
در دســترس و دیگــر محصــوالت مالــی» متصــل کنــد.
ایــده اصلــی و پشــتوانه ایــن مقالــه این اســت که یــک ســامانه غیــر برخط
پرداخــت یــک تجربــه مشــتری مشــابه پــول فیزیکــی ایجــاد میکنــد؛ اما
برخــاف وجــه نقــد کــه کاغــذی در جیــب شماســت ،بهصــورت بایتهــا
و بیتهــا در تلفــن همــراه شــما موجــود خواهــد بــود.
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