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 1کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات موسسه آموزش عالی راهبرد شمال رشت (نویسنده مسئول)
 2دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیالن
 3استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی احرار رشت

چکیده
فناوری بیت کوین و ارز های دیجیتال ،از مهمترین فناوری های ساخت بشر در عصر حاضر هستند که در سال های اخیر
توسط ساتوشی ناکاتومو معرفی شدند .به دلیل وجود قابلیت نظیر به نظیر بودن و همچنین غیر متمرکز بودن بیت کوین ،هیچ
شخص یا نهاد ثالث اعم از دولت ها ،بانک ها و موسسات مالی توانایی دخل و تصرف در آن را ندارند .به دلیل بهره گیری از
فناوری بالک چین امنیت بسیار باالیی دارد و امکان هک شدن آن نیست .همین موارد دالیلی برای استفاده از بیت کوین به
جای پول در مراودات مالی کشور در شرایط تحریمی و فشار اقتصادی است .تجربه ثابت کرده که استفاده از ارز های دیجیتال
در شرایط بروز تورم های شدید اقتصادی توانایی راه گشایی دارد .این پژوهش که در زمره پژهش های علمی ترویجی قرار می
گیرد به بررسی وضعیت ارز دیجیتال بیت کوین در ایران و قابلت های مختلف آن می پردازد.
واژههای کلیدی :بالک چین ،بیت کوین ،ارز دیجتال ،خدمات بیت کوین ،فناوری مالی
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 .1تاریخچه ارز های دیجیتال
تاریخچه ی ارز های دیجیتال در دهه  1980با کار دیوید چام 1آغازشد .وی معموال به عنوان مخترع پول نقد
دیجیتال برای مقاله خود در مورد ابتکارات رمزنگاری ام ضا های کور معرفی می شود .چام طرح رمزنگاری جدیدی را
پیشنهاد کرد تا محتوای پیام را قبل از اینکه امضا شود کور کند ،به طوری که امضا کننده نتواند محتوا را تشخیص
دهد .این امضای کور را می توان به طور عمومی درست مثل یک امضای دیجیتال معمولی تایید کرد .پیشنهاد مالی
دیجیتال چام اجازه می دهد تا کاربرن یک ارز دیجیتالی را به گونه ای معرفی کنند که توسط یکی دیگر از طرفین
قابل شناسایی نباشد .پس از آن ،در تحقیق دیگر چام و همکاران این ایده را با اجازه دادن به معامالت آنالین و اضافه
کردن مکانیزم های شناسایی دو برابری بهبود دادند .با وجود این ،سیستم برای احضار و تملک پول نقد الکترونیکی
نیز در نظر گرفته می شود .چام  DigiCashرا در سال  1990تاسیس کرد .نسل اول ارز های دیجیتال ،علی رغم
تالش های تجاری متعدد موفق نشد ].[1
 .1-1جنبش سایفرپانک
با پیشرفت دیوید چام در این زمینه ،جنبش سایف رپانک متولد شد .این گروه غیر رسمی از طریق پستی الکترونیکی
سایفرپانک ارتباط برقرار کرد و با استفاده از تکنولوژی رمزنگاری از ارتقای حریم خصوصی حمایت کرد .در میان
دیگران ،کار دیوید چام الهام بخش گروهی از فعاالن برای ترویج استفاده ی گسترده از این فناوری ها بود .قبل از آن،
رمز نگاری به طور عمومی برای مصرف کنندگان در دسترس نبود و بطور انحصاری توسط سازمان های نظامی و
اطالعاتی انجام می شد .جنبش سایفرپانک به موضوعاتی نظیر ناشناس بودن ،نامتناهی بودن ،حریم خصوصی ارتباط
و مخفی کردن اطالعات ،و همچنین سانسور و نظارت اشاره کرد .یک مسئله ی مهم در اواسط دهه 1990چیپ
کلیپر2بود که توسط ( NSAآژانس امنیت ملی ایاالت متحده امریکا) توسعه یافت که توسط سایفر پانک به خاطر
درپوش داخلی آن مورد انتقاد قرار گرفت .در سال  ،1994مت بالز 3مقاله ای را درباره آسیب پذیری در سیستم
سپرده گذاری تراشه چیپ کلیپر منتشر کرد .او دریافت که تراشه ی اطالعاتی می تواند برای بازیابی کلید رمز در
یک زمینه دسترسی به قانون ( )LEAFمورد استفاده قرار گرفته و به طور کامل در نظر گرفته شود .این LEAF
حاوی هش  16بیتی بود تا ثابت کند پیام تغییر نکرده است .با این حال  16بیت به یک اندازه یکپارچه قابل اعتماد
نبود ،زیرا به راحتی می توان یک مقدار  LEAFرا با یک هش یکسان کند ،اما کلید های تصحیح پس از آن به کار
برده می شود .در سال  1995توسط متی یونگ 4و ییر فرانکل 5کشف شد که پیگیری مجوز کلیدی می تواند با
اتصال الیه به پیام های دستگ اه های مختلف نسبت به مولفین مورد استفاده قرار گیرد تا زمان واقعی سپری شود .از
آن زمان به بعد چندبن حمله دیگر ،منتشر شده است و گروه های فعال مانند بنیاد مرزهای الکترونیک نیز نگرانی
های خود را در مورد تراشه ی کلیپر تالش دولت برای محدود کردن استفاده از رمزگذاری توسط کاربران اینترنت
ابراز کرده اند .این موضوع معموال به عنوان یکی از چالش های رمزگشایی شناخته می شود .مخترع Hashcash
آدام بک 6پیشگام استفاده از کد فوق کالسیک  3-line RSAدر پرونده امضا پرول7بود که پس از آن بر روی تی
شرت چاپ شد تا اعتراضی به مقررات صادر اتی رمزنگاری ایاالت متحده باشد .با توجه به عدم پذیرش تراشه کلیپر
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توسط سازندگان گوشی های هوشمند ،طراحی در سال  1996انجام شد .با این حال ،بحث در مورد سپرده های
کلیدی پشتوانه های تحت کنترل دولتی حتی تا این تاریخ همچنان ادامه دارد .افشا گری های ادوارد اسنودن در
سال  2013موجی از نگرانی های عمومی را ایجاد کرد که منجر به افزایش تقاضا برای کاربرد های رمزنگاری توسط
کاربران نهایی و فروشندگان شد ].[1
 .2-1ظهور ارز های دیجیتال
قبل از اولین رمز نگاری غیر متمرکز بیت کوین و جانشینان آن ،تعدادی از رویکرد هایی که بر اساس ایده ی اصلی
دیوید چام بهبود یافت ،پیشنهاد شد .این مفاهیم نشان دهنده ی پیشرفت های افزایشی هستند ،اما همانطور که
هنوز حاوی عناصر مرکزیند ،به عنوان ارز های کامال غیر متمرکز واجد شرایط نیستند.
B-money .1-2-1
در سال  ،1998وی دای 1پیشنهاد کرد که پول نقد سیستم نقدی الکترونیکی ناشناس و توزیع شده باشد .در
پیشنهاد وی ،او دو پروتکل را بر اساس این فرض در نظر گرفت که شبکه ی فرستنده و گیرنده تنها توسط نام
مستعار دیجیتالی مانند کلید عمومی آن ها شناسایی و شرح داده شود و هر پیام توسط فرستنده آن امضا شده و به
گیرنده رمزگذاری شده است .پول bبر اساس پازل های رمزگشایی که قبال حل نشدند ،مجاز شده است.
Bit Gold .2-2-1
سابو 2یک

ارز دیجیتالی جدید به نام بیت گلد را طراحی کرد .سیستم او همچنین بر اساس
در سال  ،1998نیک
پازل های رمز نگاری مبتنی است که بعد از حل آن ها به یک رجیستری عمومی با خطای بیزانس فرستاده می شود
و به کلید عمومی حل کننده منتقل می شود .این امر بیانگر سازگاری شبکه طبق وضعیت سکه های جدید است.
برای حل مشکل دوگانگی بدون یک مقام مرکزی ،طرح سابو برای تقلید ویژگی های اصلی طراحی شد .در سال
 2002سابو نیز تئوری کاالها بر اساس ریشه های پول را ارائه کرد.
Hashcash .3-2-1
آدام بک پیشنهاد هش کش و سیستم اثبات کار  POWبر اساس توابع هش رمز نگارانه برای به دست آوردن
احتمال محاسباتی به عنوان یک مکانیسم احراز هویت را به دست آورد .الزامات این سیستم این بود که ،از یک طرف،
سخت است که راه حل م عتبر پیدا کنی ،اما از سوی دیگر باید هر راه حل داده ای را آسان کرد .با استفاده از هش
کش ،هدف از  POWاین بود که اطمینان حاصل شود که یک اسپمر برای ارسال ایمیل در یک ایمیل ناشناس
سخت است .از آن جا که هویت فرستنده باید محافظت شود ،در چنین سناریویی هیچ احراز هویت سنتی امکان پذیر
نیست .بنابراین ،سرور پست الکترونیکی راه حل یک چالش محاسباتی را به عنوان روش احراز هویت برای پذیرش
پیام برای انتقال مجدد مورد نیاز می دهد .در مورد هش ،از طریق یک هدر پست الکترونیکی اضافی وضعیت را
متوجه شدم .طرح  POWوضعیت مفهومی در استخراج بیت کوین را ارئه می دهد.
RPOW3.4-2-1
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بر اساس کار قبلی ،هل فینی1اولین سیستم پولی را بر اساس اثبات کار قابل استفاده ی مجدد  RPOWو نظریه ی
ویلس2در سال  2004ارائه کرد .طرح مشابهی توسط سابو طرح مالی فینی را معرفی کرد که با مفهوم ارزش طال
هماهنگ بود .بعد از انتشار بیت کوین ،هل فینی اولین کاربر این رمز نگاری توزیع جدید بعد از ساتوشی ناکاتومو بود.
او یک معامله ی بیت کوین از ساتوشی ناکاموتو3دریافت کرد ].[1
 .2بیت کوین
در مقابل تمامی تالش های گذشته که تقریبا بی نتیجه بودند ولی پایه گذار آینده ،بیت کوین به عنوان اولین و
محبوب ترین و موفق ترین ارز رمزنگاری تا به امروز ،راه اندازی شد ].[2
بیت کوین یک ارز رمزنگاری شده است .یعنی یک ارز دیجیتالی رمزگذاری شده مجازی که توسط ساتوشی ناکاتومو
اختراع شده و به شکل همتا به همتا وجود دارد .بیت کوین و بازار آن به عنوان یک محصول در حال ظهور ،به سرعت
توسعه یافته و می توان آن را به عنوان دارایی در نظر گرفت که برای جلوگیری از خطرات استفاده می شود].[3
در طی بحران مالی جهانی  ، 2008-2007بیت کوین بر اساس گشایش  ،عدم تمرکز و رمزنگاری برای رقابت با پول
و سیستم های پرداخت سنتی ایجاد شد ].[4
بیت کوین که برای حل ضعف ذاتی مدل معامالت مبتنی بر اعتماد اختراع شد ،به کاالیی همانند دارایی تبدیل می
شود که در بیش از  16000بازار در سراسر جهان معامله می شود .سرمایه گذاران طبق معیارهای استفاده شده
توسط اقتصاد دانان با بیت کوین به عنوان ارز رفتار نمی کنند .آنها بیت کوین را به عنوان یک سرمایه گذاری
سوداگرانه در نظر می گیرند .قبل از اینکه بیت کوین سیستم های پرداختی و پولی موجود را مختل کند ،تجارت
چندین ساله و محبوبیت روزافزون آن توجه مردم را جلب کرد و اوج سرمایه بازار بیت کوین در سال  2017به 300
میلیارد دالر آمریکا رسید و بحث های داغی در پاسخ به دو سوال اساسی بوجود آمد :چرا بیت کوین ارزش دارد؟ چه
چیزی ارزش بیت کوین را تعیین می کند؟ در پاسخ باید گفت که در حوزه نوآوری مالی ،ارزش بیت کوین نشان
دهنده اعتماد سرمایه گذاران به ارز دیجیتال است ].[5
 .1-2اولین معامله ثبت شده با بیت کوین ،روز پیتزای بیت کوینی
الزلو هینچ4نخستین خرید ثبت شده دنیا را با استفاده از بیت کوین به انجام رسانده است .او که در ایالت فلوریدای
امریکا ساکن بود ،برای خرید دو عدد پیتزا  10هزار بیت کوین پرداخت نموده است .در  17می  2010الزلو هنیچ در
خواستی را برای خرید پیتزا و پرداخت قیمت آن از طریق بیت کوین در یک تاالر گفتمان ارسال کرد 5 .روز بعد
یعنی  22می وی گزارش نمود که به این درخواست پاسخ مثبت داده شده و نخستین تراکنش بیت کوینی به ارزش
 10هزار بیت کوین صورت گرفته است .در آن زمان مجموع ارزش این ده هزار بیت کوین حدود  41دالر بود .روز 22
ماه می را روز پیتزای بیت کوینی نامیده اند .در این روز برخی از فروشندگان پیتزا در سراسر جهان برای گرامیداشت
نخستین خرید پیتزا با بیت کوین ،تخفیفات ویژه ای برای خریداران بیت کوینی در نظر می گیرند ].[6
موضوع زمانی جال ب می شود که پرداخت السلو به دلیل افزایش ارزش بیت کوین در سال  ،2019حدود  80میلیون
دالر براورد شده است ].[7
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شکل  -1پیتزا در ازای بیت کوین؛ پست الزلو هینچ در انجمن بیت کوین تاک

ترجمه پست الزلو :برای دو تا پیتزا  10000بیت کوین پرداخت میکنم .میشه گفت شاید دو تا پیتزای بزرگ که
بتونم برای فردام هم نگه دارم .پیتزای پس مونده رو که بتونم ازش آروم آروم بخورم دوست دارم .میتونید خودتون
برام پیتزا درست کنید و بیارید یا برام سفارش بدید تا بیارن دم خونم ،اما هدفم اینه که پولشو با بیت کوین پرداخت
کنم .نمیخوام خودم درست کنم یا سفارش بدم .یه جورایی مثل هتل که درخواست میز صبحونه میکنی و اونا برات
میارن و تو حالشو میبری! دوس دارم روی پیتزام پیاز ،فلفل ،سس ،قارچ ،گوجه فرنگی ،پپرونی و از اینجور چیزا
باشه .یه چیز استاندارد و معمولی .نه اینکه چاشنیای عجیب و غریب بهش اضافه شده باشه .پیتزاهای پنیری معمولی
هم دوست دارم که درست کردنش خیلی سخت و هزینه بر نیست .اگر عالقه مند هستید ،بهم خبر بدید تا معامله رو
انجام بدیم .با تشکر الزلو
 .2-2ارزش بیت کوین
بیت کوین با نماد اختصاری  BTCیک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود
 212/12میلیارد دالر ،در رتبه  1بازار قرار داشته و سهم  58/28درصدی از کل بازار را در اختیار دارد  .هر واحد از
بیت کوین در این لحظه ( 28مهر  )99با قیمت  11،452دالر ،با احتساب نرخ دالر  372،212،750تومان معادل
 193،586،128تومان معامله می شود و حجم مبادالت روزانه آن  19/48میلیارد دالر است .باالترین قیمت بیت
کوین در تاریخ  25آذر  1396معادل  19،497.40دالر بوده است .تعداد واحدهای در گردش بیت کوین 18/52
میلیون و تعداد کل واحدهای آن  21میلیون خواهد بود1.
عوامل زیادی در باال و پایین رفتن ارزش بیت کوی موثر هستند که در ادامه به آنها می پردازیم.
شکل زیر طرح سری زمانی قیمت روزانه بیت کوین را به دالر نشان می دهد .نمونه ای از رویدادهای مهم که بر
ارزش بیت کوین تأثیر گذاشته است نیز به همراه توضیحات مختصر ارائه شده است .تا به امروز که بیت کوین در
گردش و تجارت است حوادث گوناگونی بر ارزش آن تاثیر داشته است ،نقض امنیت در برخی از مبادالت مهم
رمزنگاری و اطالعیه دولت چین مبنی بر ممنوعیت ارزهای رمزنگاری شده ،مسلما حوادثی است که منجر به
بیشترین نوسانات و کاهش قیمت بیت کوین شده است .نمودار سری زمانی قیمت روزانه بیت کوین (به دالر آمریکا)
برای دوره نمونه  28آوریل  2013تا اول مارس  2020نشان داده شده است .خطوط متراکم عمودی از ( )1تا ()15
نمونه ای از وقایع مهم اقتصادی و وقایع سیاسی که بر کاربران بیت کوین ،مبادالت و در نهایت قیمت بیت کوین
تأثیر گذاشت را نشان می دهند .تاریخ و ماهیت آنها به شرح زیر است:

 1از سایت مرجع arzdigital.com
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 14 -1مه  :2013دپارتمان امنیت ملی 1حکم توقیف علیه ( mt.Goxصرافی معروف ارز دیجیتال در توکیو) را
بدست آورد ،یک صرافی بیت کوین مستقر در توکیو.
 18 -2نوامبر  :2013سنای آمریکا جلسه دادرسی درباره بیت کوین و ارزهای دیجیتال برگزار کرد.
 24 -3فوریه  mt.Gox :2014تمام معامالت را به حالت تعلیق درآورد و تعطیل شد.
 11 -4دسامبر  :2014مایکروسافت شروع به پذیرش بیت کوین می کند.
 26 -5ژانویه  ،Coinbase :2015اولین بورس تنظیم شده بیت کوین ،در داخل مرزهای ایاالت متحده افتتاح شد.
 8 -6اکتبر  :2015مبادله بیت کوین جمینی (صرافی ارز دیجیتال در نیویورک) آغاز شد.
 2 -7آگوست  :2016تقریبا  120،000واحد بیت کوین (در این زمان به ارزش  72میلیون دالر) از صرافی ارز
 Bitfinexدر هنگ کنگ سرقت می شود.
 9 -8نوامبر  :2016دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب می شود.
 1 -9آوریل  :2017ژاپن اعالم می کند که ممکن است بیت کوین به عنوان مناقصه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
 15 -10سپتامبر  :2017سه صرافی بزرگ چین BTC :چین  Huobi ،و  ،OKCoin tradingمعامالت محلی را
به دلیل اقدامات نظارتی متوقف کرده اند که تجارت بیت کوین را خنثی کرده و یا متوثف می کند.
 26 -11ژانویه  Coincheck ، :2018که یکی از بزرگترین بازار رمزگذاری ارز رمزپایه ژاپن است ،هک شده و بیش
از  500میلیون دالر ( NEMیک پلتفرم ارز دیجیتال و بالک چین) به سرقت رفته یا مفقود شده است .این باعث
تعلیق معامالت شد.
 26 -12آوریل  17 :2018میلیون (از بین  21میلیون) بیت کوین استخراج شده است.
 14 -13سپتامبر  :2018بیش از  60میلیون دالر بیت کوین و دو ارز دیجیتال دیگر از ( Zaifصرافی ژاپنی) سرقت
می شوند.
 18 -14اکتبر  18 :2019میلیون (از بین  21میلیون) بیت کوین استخراج شده است.
 30 -15ژانویه  :2020 ،سازمان بهداشت جهانی ( )WHOشیوع کرونا ویروس ( )COVID-19را " وضعیت
اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی" اعالم کرد ].[8

شکل  -2اتفاقات مهم رخ داده و تاثیر گذار بر ارزش بیت کوین ].[8
of Homeland Security
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مانند هر چیز دیگری که در بازار خرید و فروش میشود ،قیمت بیت کوین هم به شدت تحت تأثیر افزایش یا کاهش
عرضه و تقاضا ،باال و پایین میرود .همینطور رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی هم میتوانند بر
قیمت بیت کوین تأثیر بگذارند .مقدار بیت کوینی هم که در کل دنیا موجود است در روند قیمتگذاری مؤثر است .با
توجه به ثابت بودن مقدار بیت کوین در دنیا هر چه به پایان آن نزدیکتر میشویم قیمتها هم افزایش پیدا میکنند.
به طور کلی دو روش برای تحلیل قیمت بیت کوین وجود دارد.
اول روش تحلیل تکنیکال که بر اساس قیمتها و نوسات بیت کوین در روزها و ماههای گذشته و حجم معامالتی که
انجام شده است ،بررسی میشود .در این روش قیمت بیت کوین را میتوانید روی نمودار بر حسب بازه زمانی که
مشخص میکنید ببینید .سایتهای مختلفی وجود دارند که این نمودارها را ارائه میدهند.
دوم روش تحلیل فاندامنتال که بر اساس رویدادهای اقتصادی و شرایط حاکم برجوامع مختلف است1.
البته روش جدیدی برای تحلیل کشف شده که به تحلیل سنتیمنتال معروف است .تحلیل سنتیمنتال احساسات
غالب بر بازار ارز دیجیتال را بررسی می کند .وقتی بازار ریزش می کند مردم به دلیل ترس از دست رفتن سرمایه،
تمایل به فروشش بیشتر خواهند داشت .همچنین با باال رفتن قیمت مردم عالقه به خرید بیشتر دارند (طمع) .یکی
از بهترین روش های بررسی این وضعیت ،بررسی شاخص ترس و طمع2می باشد که عموما نشان دهنده احساسات
حاکم بر بازار است3.
 .3-2هاوینگ بیت کوین4موثر در ارزش و تعداد
ریشه کلمه هاوینگ  Halfانگلیسی است به معنای نصف .و هاوینگ به معنای نصف شدن است .بیت کوین بر اساس
الگوریتم اجماع کار ( )Proof of Workفعالیت میکند .افرادی که به آنها ماینر گفته میشود ،سخت افزارهای خود
را در اختیار شبکه قرار میدهند تا کنترل و مدیریت تراکنشها را انجام دهند و همزمان با افزایش تعداد ماینرها،
امنیت شبکه نیز بیشتر میشود .اما چرا باید کسی راضی باشد تا سخت افزار و برق خود را در اختیار شبکه بالک
چین قرار دهد ؟! ساتوشی ناکاموتو خالق بیتکوین ،شبکه را طوری طراحی کرده که با کامل شدن هر بلوک از
زنجیره بلوک های شبکه ،به فردی که توانسته است در این رقابت پیروز شود ،مقداری بیتکوین به عنوان پاداش
داده شود .اما با هدف کنترل تورم بیتکوین ،این پاداش هر  4سال یک بار (به طور دقیقتر با کامل شدن هر 210
هزار بلوک از زنجیره بلوکهای شبکه) نصف میشود5.
 3هاوینگ تا کنون رخ داده است :
اولین هاوینگ در تاریخ  29نوامبر  ،2012و در بلوک  210هزار رخ داد .پس از آن قیمت به مدت  6هفته ریزش
داشت و سپس روند صعودی یک ساله خود را آغاز کرد .در این روند ،قیمت بیتکوین  78برابر شد.
دومین بار در تاریخ دهم جوالی  2016و در بلوک  420هزار ،پاداش استخراج هر بلوک از شبکه بالکچین بیتکوین
نصف شد .این بار نیز شاهد ریزش قیمت در کوتاه مدت بودهایم و پس از آن ،قیمت بیتکوین تا  31برابر افزایش
یافت ].[9
با رخداد سوم هاوینگ در ماه می سال  ،2020این پاداش بار دیگر نصف شد و ماینرها از این پس با تکمیل هر بلوک،
 6.25بیتکوین پاداش خواهند گرفت .در همین راستا تعداد بلوک های استخراج شده شبکه  Bitcoinبه رقم 630
هزار رسید ].[10

1khanesarmaye.com

& Greed Index

2Fear

3kazive.org

halving

4bitcoin

5isignal.ir
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فلسفه رویداد هاوینگ چیست؟ شاید شما هم از خودتان بپرسید که چرا طراحی این تغییر در پاداش ماینرها الزم
بوده است و چرا نباید نرخ پاداش اعطایی به ماینرها را ثابت نگاه داشت .آیا این رویداد به ضرر ماینرها تمام نخواهد
شد؟ پاسخ این سؤال در قانون عرضه و تقاضا نهفته است .اگر بیت کوینهای جدید به سرعت تولید شوند ،یا تعداد
بیت کوینهای قابل تولید نامتناهی باشد ،به تدریج تعداد باالی بیت کوینهای در گردش ،ارزش آن را پایین خواهد
آورد .ویتالیک بوترین ،1خالق اتریوم ،در یادداشت شخصی خود برای وبسایت بیت کوین مگزین ،لزومِ کند کردن
سرعت توزیع بیت کوین از طریق رویداد هاوینگ را اینگونه شرح میدهد :علت اصلی انجام این کار کنترل تورم
است .یکی از بزرگترین خطاهای ارزهای فیات سنتی که تحت کنترل بانکهای مرکزی هستند ،این است که این
بانکها میتوانند به هر میزان که بخواهند پول چاپ کنند و اگر بیشازحد چاپ کنند ،ارزش ارز دولتی طبق قانون
عرضه و تقاضا سریعا رو به کاهش میگذارد .بیت کوین برخالف ارزهای رایج طوری طراحی شده است که مثل یک
کاالی باارزش ،مانند طال ،عمل کند .میزان طالهای موجود در دنیا محدود است و با استخراج هر گرم از آن ،استخراج
طالهای باقیمانده سختتر از قبل میشود .به دلیلِ همین عرضه (موجودی) محدود است که طال توانسته در طی
شش هزار سال گذشته ،جای پای خود را بهعنوان یک وسیله تبادل و ابزار ذخیره ارزش محکم کند .کاری که
امیدواریم بیت کوین هم از پس انجام آن برآید2.

شکل  -3اطالعات مربوط به بیت کوین در هر مرحله هاوینگ از اولین تا آخرین هاوینگ

3

 .4-2بیت کوین در دوره همه گیری کرونا ویروس یا covid-19
بیماری همه گیر اخیر  COVID-19اولین بازار خرس گسترده ( bearishکه از ریشه کلمه  bearآمده است که به
معنی خرس می باشد و روند نزولی بازار را نشان می دهد .بازار خرسی نشان دهنده ی بدبینی ،ترس و بی اعتمادی
سرمایه گذاران به روند در حال حاضر بازار می باشد و ریسک گریز می باشند و همواره از ضرر کردن در بورس
میترسند .در بازار خرسی بر خالف بازار گاوی فروشندگان ،قدرت و کنترل بازار را در اختیار دارند در واقع خرس ها
معتقدند که امکان دارد قیمت سهام افت کند .و به طور کلی خرس نماد سرمایه گذاران شکست خورده و ناامید می
باشد ).را از زمان آغاز معامالت ارزهای رمزپایه فراهم کرده است .مفهوم پناهگاه امن4سرمایه گذاری با انگیزه بیزاری
از دست دادن سرمایه گذار ایجاد می شود  ،جایی که سرمایه گذاران بیش از هرگونه سود احتمالی مرتبط  ،نگران
اجتناب از ضرر هستند .این گریز از ضرر ،سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا به دنبال دارایی های امن سرمایه باشند.
Buterin

1Vitalik

2arzdigital.com
3cointelegraph.com

haven
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دارایی های مختلفی برای پناهگاه امن وجود دارند ،از جمله طال ،ارز ،اوراق قرضه ،و اخیرا ارزهای رمزپایه .محبوبیت
فزاینده ارزهای رمزنگاری شده باعث ایجاد مطالعات بی شماری در مورد مزایای سرمایه گذاری آنها ،از جمله خواص
امن آنها شده است .اورگوهارت و ژانگ 1خواص پناهگاه امن بیت کوین در فرکانس ساعتی را بررسی کردند و
دریافتند که برای طیف وسیعی از ارزهای بین المللی به عنوان پناهگاه امن عمل می کند .شهزاد2و همکاران برخی
شواهد مبنی بر اینکه بیت کوین ،طال و شاخص کاال پناهگاه های امن ضعیفی هستند را بررسی کردند ،اما دریافتند
که این رفتار با زمان تغییر می کند وتبدیل به پناهگاهی مناسب می شود .گوئسمی3و همکاران دریافتند که از طریق
قرار دادن بیت کوین در پورتفوی (سبد دارایی سهام) متشکل از سهام طال ،نفت و بازارهای در حال ظهور  ،خطر
پرتفوی به طور قابل توجهی کاهش می یابد .کونلون و مک گی4ویژگی های امن بیت کوین را برای یک سرمایه گذار
آمریکایی در داخل کشور در بازار خرس  Covidدر نظر گرفتند و دریافتند که پورتفوی بیت کوین بیش از کاهش
خطر ،در معرض افزایش قرار دارد ].[11
5
در پژوهشی رابطه بین احساس ترس و حجم معامالت بیت کوین مورد بررسی قرار گرفته است .احساس ترس به
میزان قابل توجهی روی حجم معامالت بیت کوین تأثیر مثبت دارد .یافته ها نشان می دهد که هرچه احساس ترس
بیشتر باشد ،حجم معامالت بیت کوین نیز باالتر است .از آنجا که احساس ترس از طریق افزایش حجم جستجوی
اصطالحات مربوط به ویروس کرونا در گوگل افزایش یافته است ،سرمایه گذاران بیت کوین ممکن است بیشتر تجارت
کنند و براساس نتایج ،هم زمان با اپیدمی ویروس کرونا تصمیمات غیر منطقی بگیرند ].[12
در پژوهشی دیگر به طور کلی  ،نشان داده شد که ادعای بیت کوین به عنوان یک مکان امن و جایگزین برای طال،
نسبتا دور از ذهن است .اگرچه ،اپیدمی  COVID-19و آشفتگی بازارهای مالی ناشی از آن تنها اولین آزمایش
واقعی برای وضعیت آن است و ممکن است در شرایطی دیگر دچار تغییرات شود ].[13
 .5-2راه های کسب بیت کوین
 .1-5-2استخراج سخت افزاری یا کسب بیت کوین از راه استخراج رقابتی
بیت کوین ها در فرایندی رقابتی و غیر متمرکز شده که استخراج6نام دارد ،تولید می شوند .این فرایند مستلزم آن
است که افراد از شبکه برای خدمات خود ،جایزه دریافت کنند .استخراج کنندگان بیت کوین تراکنش ها را پردازش
کرده و با استفاده از سخت افزار تخصصی ،شبکه را ایمن کرده و در عوض آن بیت کوین های جدید استخراج می
نمایند .طراحی پروتکل بیت کوین به گونه ایست که بیت کوین های جدید را با نرخ ثابتی تولید می کند .به این
ترتیب استخراج بیت کوین یک کسب و کار رقابتی خواهد شد .اگر استخراج کنندگان بیشتری به شبکه بپیوندند،
سودآوری به مراتب دشوار خواهد شد و استخراج کنندگان باید بدنبال بازدهی بیشتر برای کاهش هزینه های
استخراج باشند .هیچ مرجع مرکزی یا توسعه دهنده ای ،اختیار آن را ندارد تا سیستم را برای افزایش سود ،کنترل یا
دستکاری کند .بیت کوین ها با نرخی کاهنده و قابل پیش بینی ،تولید می شوند تا اینکه مجموع بیت کوین های
موجود به  21میلیون برسد .از این هنگام به بعد ،دیگر بیت کوینی صادر نخواهد شد .در این نقطه ،احتماال بطور
اختصاصی به استخراج کنندگان بیت کوین مقدار کمی کارمزد تراکنش پرداخت خواهد شد .در اوایل عمر بیت کوین،
هر کسی می توانست با استفاده از  CPUکامپیوتر استخراج انجام دهد .هر چه بر تعداد استخراج کنندگان افزوده
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شد ،دشواری یافتن بالک های جدید هم به شدت زیاد شد تا جایی که امروزه تنها روش استخراج مقرون به صرفه را
با استفاده از سخت افزارهای خاص و قدرتمند ،بکار می گیرند ].[14
 -2-5-2خرید و فروش آنالین
سایت هایی ایجاد شده اند که در آن فروشندگان آگهی فروش و قیمت مورد نظر خود را به نمایش می گذارند و
خریداران می توانند با مراجعه به آن سایت ها معامالت خود را انجام دهند ].[15
وب سایت هایی مثل  CEX.ioیا  bitfinexاز جمله این وب سایت ها هستند که در آنها می توان با استفاده از
ویزا کارت یا مسترکارت پس از احراز هویت وتایید به راحتی بیت کوین خرید ].[6
 -3-5-2خرید و فروش از صرافی
صرافی ها به کاربران اجازه می دهند تا بیت کوین هایشان را به ارز تبدیل کنند .برخی از صرافی ها اجازه تبدیل ارز
های رمز نگاری شده دیگر را به یکدیگر می دهند .صرافی ها انواع مختلف سفارش ها همانند سفارش محدود و
سفارش های بازار را قبول می کنند .سفارش ها در دفتر سفارش تجمیع شده و از طریق یک الگوریتم انطباق قیمت،
اجرا می شوند .صرافی ها کارمزد ها را از هر دو طرف معامله جمع آوری می کنند .برخی از صرافی ها بطور 24
ساعته در حال انجام عملیات هستند ].[16
صرافی ها دو شکل فیزیکال و آنالین وجود دارند .خرید از صرافی فیزیکی به دالیل غیر کارشناسی و به نفع بانک ها
توسط دولت ممنوع است ولی با توجه به اینکه نمی توان جلوی تکنولوژی را گرفت این تصمیم تغییر خواهد کرد.
صرافی آنالین رایج تر است که پس از وارد کردن مشخصات واحراز هویت و تایید سایت می توان از آن ارز تهیه کرد
].[15
 .4-5-2خرید و فروش فرد به فرد
این شیوه رایج ترین روش خرید رمز ارز ها می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری انجام می شود .در روش
حضوری طرفین معامله با مالقات یکدیگر مبادله را انجام می دهند که امن ترین شیوه خرید و فروش می باشد .در
مبادالت با مبالغ حجم زیاد پیشنهاد شده که شیوه معامله حضوری باشد .در روش غیر حضوری نیز که معموال ارتباط
از طریق فضای مجازی و پیام رسان های مختلف صورت می گیرد از پر طرفدار ترین و رایج ترین روش های مبادالت
خرید و فروش رمز ارز ها می باشد .در این روش رعایت شرایط معامله و واحراز هویت و تایید ،جهت متضرر نشدن و
از دست ندادن سرمایه برای هر دو طرف خریدار و فروشنده بسیار ضروری است ].[15
 -5-5-2خرید و فروش توسط خود پرداز
خود پرداز بیت کوین به کاربران اجازه خرید و فروش بیت کوین را با پول نقد می دهد .اکثر دستگاه های خود پرداز
نیاز دارند که کاربران خود را شناسایی کنند .شرکت های عامل دستگاه های خود پرداز به طور معمول به صرافی ها
که که می توانند توازن پول نقد و بیت کوی ن را برقرار کنند متصل هستند .محل استفاده اغلب خود پرداز های بیت
کوین برای مسافران است .مسافران می توانند مقداری بیت کوین را در کشور مبدا خود خریده و آن ها را با ارز محلی
در کشور مقصد با استفاده از خود پرداز تبادل کنند .در نهایت حامیان بیت کوین استدالل می کنند خود پرداز ها
اجازه می دهند افرادی که در خدمات مرسوم بانکی پوشش داده نمی شوند به پول های دیجیتال دسترسی داشته و
آن ها در دنیای تراکنش های تجارت الکترونیکی مشارکت نمایند ].[16
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 .6-5-2بیت کوین در ازای کاال یا خدمات
راه دیگری برای کسب بیت کوین این است که در ازای فروش کال یا عرضه خدمات در سایت یا اپلیکیشن خود،
هزینه مربوط به خدمات یا کاالی ارائه شده را به جای سایر روش ها مانند پرداخت با کارت اعتباری ،از طریق
پذیرش بیت کوین دریافت نمایید ].[6
 .6-2نگهداری از بیت کوین
کیف پول بیت کوین نرم افزاری است که بیت کوین ها در آن نگهداری می شوند .از لحاظ فنی ،بیت کوین در هیچ
کجا نگهداری نمی شود ،بلکه رمزها خصوصی هستند که برای هر آدرس هر یک از بیت کوین ها وجود دارند و در
کیف بیت کوین فردی که صاحب حساب است ،نگهداری می شود .کیف پول بیت کوین ارسال و دریافت بیت کوین
را تسهیل بخشیده و مالکیت حساب بیت کوین را برای کاربر نگه میدارد ].[17
از الزامات همراه کیف های پول کلید های عمومی و خصوصی هستند1.
کیف پول بیت کوین به  5دسته زیر تقسیم می شود:
کیف پول دسکتاپ :این کیف پول به شکل یک نرم افزار روی کامپیوتر نصب می شود و پس از نصب به صورت
آفالین هم قابلیت دسترسی دارد.
کیف پول موبایل :این کیف پول ها همچون همراه بانک برای دسترسی به بیت کوین از طریق گوشی همراه طراحی
شده است .امروزه تعداد آن ها زیاد شده و خیلی از کیف پول های دسکتاپ نسخه موبایل خود را نیز به بازار داده اند.
کیف پول وب :ای ن کیف پول معموال توسط شرکت ها و خدمات شخص ثالث در اختیار کاربران قرار می گیرد و
برای استفاده از آن باید آنالین بود .صرافی هایی که در این حوزه فعالیت می کنند عالوه بر فراهم کردن امکان
مبادله ،می توانند بستری برای نگهداری بیت کوین نیز باشند.
کیف پول سخت افزاری :این کیف پول ها در ظاهر شبیه به ( USBهارد اکسترنال) هستند و بسیار راحت جا به
جا می شوند .البته باید آن ها را خریداری کرد .می توان از فروشگاه های اینترنتی آنالین آن ها را به شکل مستقیم
تهیه کرد.
کیف پول کاغذی :شما می توانید از طریق سایت  bitaddress.orgیا  blockchain.comاین کیف پول ها را
بسازید و بصورت آفالین فایل آن ها را در جایی ذخیره کنید .می توانید از آن ها پرینت بگیرید و بصورت فیزیکی از
آن ها استفاده کنید ].[6
 .7-2مسائل فقهی و حقوقی بیت کوین در ایران
 .1-7-2دیدگاه قانونی:
 -1بدیهی است ،دولت ها از طریق اعمال سیاست های پولی از ارزش پول های قانونی کشور حمایت می کنند .از
آنجایی که بیت کوین وابسته به هیچ مقام یا دولت مرکزی نیست ،در حال حاضر از این حمایت در بسیاری از
کشورها از جمله ایران محروم است؛ لذا بیت کوین تاکنون نتوانسته در جایگاه پول کارکرد قانونی داشته باشد و برای
 1کلید خصوصی و عمومی :از آن جایی که پلتفرم بالک چین از رمزنگاری عمومی برای اجرای تراکنش ها استفاده می کند و رمزنگاری عمومی نیازمند یک کلید
عمومی و خصوصی است ،هر کار بر بیت کوین یک کلید عمومی و خصوصی دارد .این کلید ها ترتیبی از اعداد و حروف طوالنی هستند که منحصر به فرد می باشند .کلید
خصوصی ،پس از این که کاربر کیف پول خود را ساخت ،ایجاد می شود .این کلید  256بیتی است .کلید خصوصی یعنی باید در مکانی خصوصی و به دور از دسترس
دیگران نگهداری شود و هیچکس به جز مالک نباید از آن خبر داشته باشد .این همان کلیدی است که هویت تراکنش یک شخص در بالک چین را تایید می کند .از
سویی دیگر ،کلید عمومی کلیدی است که فرد با عموم در شبکه بالک چین به اشتراک می گذارد (در واقع آدرس کیف پول است) .همه می توانند کلید عمومی را
ببینند و برای انجام تراکنش از آن استفاده کنند.
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انجام تجارت و ذخیرة ارزش برای آینده به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد .همان طور که بند( :الف) و (ب)
مادة  10قانون پولی و بانکی کشور اشعار می دارد «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و
اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد و هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنة
پرداخت ها و تسهیل مبادالت بازرگانی و از این رو و با توجه به فرا ملی و مجازی بودن این شکل کمک به رشد
اقتصادی کشور است» واکاوی ارز دیجیتال ،چالش های آن و اعمال نظام مالی و حقوقی متناسب که ضامن مصلحت
عمومی باشد ،ضروری و اجتناب ناپذیر است ].[18
 -2بیت کوین در ایران هنوز بهطور کامل به رسمیت شناخته نشده است ،اما سرمایهگذاری ،نگهداری یا استفاده از
بیت کوین در کشور جرم هم نیست .طبق ماده  2قانون مجازات عمومی« ،هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل
مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه
به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد ».بنابراین ،بهدلیل عدم وجود مجازات
برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین ،نمیتوان این اعمال را جرم دانست .جرم نبودن استفاده از
بیت کوین و نگهداری آن تنها در صورتی است که بیت کوین ابزار جرم دیگری نباشد یا قانون باال دستی را نقض
نکند .بهعنوان مثال ،از آنجایی که پولشویی جرم است ،اگر با بیت کوین پولشویی یا هر فعالیت مجرمانه دیگر انجام
شود ،مشمول مجازات خواهد بود .نهادهایی مانند نیروی انتظامی در قبال کالهبرداریهای حوزه فناوری مسئولیت و
اختیار دارند .بنابراین ،جدای بحث چیستیِ ارزهای دیجیتال ،بهعنوان یک فناوری ،قانون میتواند پیگیریهای الزم را
تا جایی که ممکن باشد ،انجام دهد .در صورت رخ دادن هرگونه کالهبرداری ،هک و یا عدم وفای به عهد در فضای
ارزهای دیجیتال ،یک فرد میتواند شکایت رسمی ارائه دهد و قوه قضاییه به آن رسیدگی خواهد کرد .در مورد
شرایط برای کسبوکارها باید گفت در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تأسیس صرافی یا سایت خرید و
فروش ارزهای دیجیتال از سوی بانک مرکزی صادر نمیشود و تمامی سایتها و مراکز فعلی بهصورت غیررسمی
فعالیت میکنند .بانک مرکزی همچنین در زمستان  96این خصوص اطالعیهای منتشر کرد .در بهمن  ،97بانک
مرکزی پیشنویس قوانین ارزهای دیجیتال را منتشر کرد .قرار بود این پیشنویس پس از چند ماه به تصویب نهایی
برسد که هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است .در این پیشنویس صرافیها میتوانند با دریافت مجوز فعالیت کنند ،اما
استفاده از بیت کوین بهعنوان ابزار پرداخت ممنوع است .بهطور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین برای مردم
جرم نیست ،اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداختهای کالن کشور ،فعال مجوز خاصی صادر نشده است .استخراج بیت
کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در ایران قانونی است ،اما باید برای انجام آن از وزارت صنعت ،معدن و تجارت مجوز
دریافت شود .استخراج ارزهای دیجیتال بدون مجوز از وزارت صمت ،غیر مجاز اعالم شده است .همچنین باید از
وزارت نیرو برق مخصوص ماینینگ با تعرفه صادراتی دریافت کرد .استخراج بهصرفه بیت کوین از طریق دستگاههای
استخراجی تحت عنوان ایسیک ( )ASICانجام میشود .این دستگاهها وارداتی هستند .تا پیش از تیر ماه  ،98اداره
گمرک ایران ،واردات دستگاههای استخراج را ممنوع کرده بود و این دستگاهها عمدتا بهصورت قاچاق وارد کشور
میشدند .همین باعث شده بود که قانون حق ضبط و توقیف این دستگاهها را داشته باشد .اکنون امکان وارد کردن
دستگاههای استخراج به ایران وجود دارد ،اما طبق گفته معاون گمرک ،برای ترخیص دستگاههای استخراج هم اخذ
مجوز از وزارت صنعت ضروری است .در مورد آن دسته از دستگاههای استخراجی که قبال برچسب «قاچاق» خورده یا
توقیف شدهاند ،طبق اعالم انجمن بالک چین ایران ،افراد میتوانند با خوداظهاری و پرداخت عوارض و جریمه
دستگاهها ،نسبت به آزادسازی آنها اقدام کنند .علی بابکنیا ،دبیر کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بالکچین ،درباره
جزئیات طرح خوداظهاری گفت :این طرح در قالب  5بند تهیه شده که طی آن وزارت صنعت متولی طرح
خوداظهاری تجهیزات ماینر تعیین گردیده است .در بند دیگر آن قید شده است که دارندگان جواز تاسیس استخراج
رمز ارز از وزارت صمت امکان بهرهمندی از طرح را خواهند داشت و میتوانند درخواست خود را از طریق سامانه بهین
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یاب مطرح نمایند .استخراجکنندگان پس از اعالم تعداد و نوع تجهیزات میبایست نسبت به پرداخت عوارض و حقوق
گمرکی که متعاقبا برای هر دستگاه اعالم میشود ،اقدام کنند و بعد از تأیید این مراحل این دستگاهها به عنوان
دستگاههای دارای مجوز و به صورت قانونی در فارمها و سیستم استخراج رمز ارزها مورد استفاده قرار میگیرند.
بنابراین ،استخراج بیت کوین در ایران یک صنعت بوده و قانونی است ،اما باید مجوزهای الزم را از وزارت صنعت و
وزارت نیرو دریافت کرد ،در غیر این صورت سازمان برق میتواند جلوی استفاده از برق را برای این فعالیت بگیرد و
همچنین نیروی انتظامی حق ضبط دستگاههای استخراج را دارد1.
 -3چند سوال و قانون شرعی در خصوص ارز مجازی :آیا استفاده از بیت کوین در ایران جرم است؟ خیر در حال
حاضر برای این مبحث جرم انگاری انجام نشده است .آیا برای ارزدیجیتال ملی برنامه ریزی صورت گرفته است؟
احتماال بله .آیا ماینینگ قانونی است؟ بله اما با اخذ مجوز از وزارت صنعت .آیا واردات تجهیزات استخراج قانونی
است؟ برای دستگاههای استخراج ( )ASICردیف کاال مشخص شده است .واردات این دستگاهها مشروط به دریافت
مجوز از وزارت صمت است .آیا ورود به این حوزه برای بانک ها ،صرافی ها و موسسات مالی مجاز است؟ در حال
حاضر خیر آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای عموم مردم آزاد است؟ نامشخص  ،هنوز قانون گذاری
صورت نگرفته است .جرم نیست .آیا امکان طرح شکایت برای جرائم مربوطه وجود دارد؟ بله  ،رویه پیگیری مشابه
سایر جرایم کیفری و پرونده های حقوقی است .آیا بالکچین قانونی است ؟ بالکچین یک فناوری عمومی بوده و
احتماال در مصادیق کاربردی قانون گذاری شود .وضعیت فقهی و شرعی این ارزها چیست ؟ این موضوع بسته به نظر
مراجع عظام تقلید متفاوت است2.
 -4یک نماینده سابق مجلس ،در اظهاراتی بیان کرد :با توجه به اینکه ارز دیجیتال قابل تحریم نیست باید از ظرفیت
ارزهای دیجیتال(بیت کوین) در معامالت به خوبی استفاده کنیم .محمدجواد ابطحی در گفتوگو با ایسنا در خصوص
نوسان شدید بازار ارز و رسیدن نرخ دالر به باالی  20هزار تومان ،اظهار کرد :ویروس کرونا سبب شد معامالت و
صادرات غیرنفتی کشور دچار مشکل شدید شود و در نتیجه در تأمین دالر کاغذی و نه حوالهای دچار مشکل و
کمبود شویم .البته هنگامی که دالر به  20هزار تومان میرسد کسری بودجه دولت هم به نوعی جبران میشود .وی
افزود :راز مهار نقدینگی در چند سال گذشته تولید بیشتر بود و مرتب در کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع
مطرح شد که این پتروپاالیش ها را احیا کنید و در اختیار بخش خصوصی قرار دهید .در سال  98مقداری این کار
انجام و بخشی از نقدینگی جذب شد و به جای خام فروشی نفت از محصوالت پتروپاالیش ها استفاده کنیم و
صادرات خوبی داشته باشیم .این نماینده سابق مجلس ،تصریح کرد :بنابراین راه حل برای ثبات دادن به بازار ارز و
کاهش نرخ آن وجود دارد ،اما متأسفانه اراده الزم وجود ندارد .یکی از مهمترین این راهکارها ،انعقاد قراردادهای دو
جانبه و چند جانبه پولی با کشورهای دوست مانند چین و روسیه است تا وابستگی به دالر کاهش و حتی قطع شود.
ابطحی با بیان اینکه ارز دیجیتال قابل تحریم نیست ،گفت :با توجه به این موضوع باید از ظرفیت ارزهای
دیجیتال(بیت کوین) در معامالت به خوبی استفاده کنیم .صادرکنندگان میتوانند ارز دیجیتال را دریافت و در ایران
خرج کنند که در مجلس گذشته در این خصوص تذکر شفاهی و کتبی داده شد .وی افزود :ونزوئال تورم  2میلیون و
 200هزار درصدی خود را با استفاده از ظرفیت ارز دیجیتال به  20هزار درصد رساند .بنابراین هماکنون که در جنگ
اقتصادی هستیم نیاز به مردانی در عرصه سیاسی داریم که اراده و عزم قوی داشته باشند .ابطحی با بیان اینکه
مجلس یازدهم نباید در چنبره بروکراسی داخلی مجلس گرفتار شود ،گفت :نباید نمایندگان مسائل خسته کننده را
هر روز در صحن مطرح کنند ،بلکه باید طرحهای دو و سه فوریتی را به اجرا دربیاورند و با وضع قوانین محکم ،دولت
را مکلف کنند که در مسیر خود یک بازنگری اساسی داشته باشد .این نماینده سابق مجلس ،خاطرنشان کرد :با این
1arzdigital.com
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وضعیت دالر گرانتر خواهد شد مگر اینکه تصمیمات انقالبی گرفته شود .باال رفتن نرخ دالر سبب میشود همه
کاالها گران شود و به قشر ضعیف و روزمزدها فشار زیادی وارد شود1.
 -5مشکالت موجو د در بحث ماهیت پول بیان شد ،اما موضوع اصلی این است که با توجه به قواعد و مقررات موجود،
بیت کوین چه جایگاه ی در حقوق ایران دارد؟ آیا می توان بیت کوین را نوعی پول دانست؟ در صورتیکه ارز خارجی
با اینکه پشتوانه حاکمیتی دارد را نیز نمی توان پول دانست پس به طریقی بیت کوین را نیز نمی توان پول دانست.
اما آیا می توان کارکرد های ارز خارجی را نیز برای بیت کوین قائل شد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت بلی،
یرا در قوانین شرط اینکه ارز خارجی توسط دولتی منتشر شود نیست و سکوت قانون گذار را می توان با تفسیر
حمل بر این کرد که هر چیزی که کار کرد های پول را داشته باشد ولی توسط نظام بانکی ایران منتشر نشده باشد
معادل ارز خارجی است ].[19
با وجود تمام دیدگاه های مطرح شده کماکان خال قانونی در قبال ارز های مجازی در کشور وجود دارد .امید است
مجلس شورای اسالمی با همکاری دولت و سایر نهاد ها گامی در راستای ایجاد بستری قانونی و محکم جهت استفاده
از ارز های دیجیتال در ایران بردارد.
 .2-7-2دیدگاه فقهی
از نظر دینی و فقهی تئوری ها و نظرات بسیار زیاد ،متفاوت و متناقضی و جود دارد که بسیاری منفی و برخی هم
مثبت هستند .نظرات منفی گاهی ریشه در عدم شناخت علمی ماهیت ارز دیجیتال دارد .کما اینکه برخی کشور های
جهان اسالم ارز دیجیتال را به رسمیت شناخته و برخی حتی ارز دیجیتال ملی را راه اندازی کرده اند لذا توصیه می
شود که با شناخت علمی ماهیت ارز های دیجیتال و تبدیل تهدیدات به فرصت ها ما نیز بتوانیم از آن ها بهره ببریم.
در ادامه چندین دیدگاه و بحث از نظر فقهی به ارز دیجیتال را بیان می نماییم که این نظرات اکثرا جنبه مثبت
داشته و از دید فقهی ارز دیجیتال را تایید می نماید.
 -1ظهور رمز ارز ها در سال هایی اخیر سواالت فقهی متعددی را در زمینه تولید و مبادله آن ها مطرح کرده است.
در مورد فرایند تولید و استخراج رمز ارز ها از جمله بیت کوین و همچنین مالکیت ارز به دست آمده احتماالتی
همچون قمار و مسابقه برای دریافت جایزه ،هدیه ،اجاره ی ماینر ،جعاله 2،معدن کاوی ،گنج یابی و حیازت3مطرح
است .نظریه تالش برای رمز گشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه نزدیک ترین گزینه به واقع است .هر چند
مشروعیت تولید رمز ارز ها را بر اساس این نظریه می توان تایید کرد .بر اساس نتایج فقهی در معامله رمز ارز ها
امکان رعایت شروط متعاقدین 4،عوضین5و انشای معاطاتی تملیک 6وجود دارد .اشکاالت متعدد در باره تجارت بیت
کوین مطرح شده است همچون پول شویی ،حباب ارزی بودن بیت کوین ،کاهش ارزش پولی به دنبال رواج این ارز
د ر کشر ،تهی از هویت پول و کاال بودن آن ،تبادل مفهوم در تجارت آن ،باطل بودن بیت کوین و قرار گرفتن پول
دریافتی در عوض آن ،غرری و خطری بودن خرید آن ،متضرر شدن خریداران و جامعه در صورت معامله رمز ارز ها و
isna.ir 1
 2جُعاله در فقه و حقوق ایران عبارت است از عقدی که طی آن شخصی در برابر دریافت اجرت یا پاداشی التزام به انجام کاری مییابد .جعاله در لغت به معنای اجرت و
دستمزد بهکار می رود .به عبارت دیگر و از نگاه فقهی جعاله ملتزم شدن جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حالل و مقصود عقال است .در جعاله ،شخص ملتزم
را جاعل و طرف مقابل را عامل ،و اجرت را جُعل میگویند.
 3اصطالحی در فقه و حقوق  ،به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول میباشد .و حیازت مباحات،در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته میشود.
 4شامل سه شرط است .شرط اول :دارای اختیار باشند .شرط دوم :جنس یا عوضی را که می دهند مالک بوده یا در حکمِ مالک باشند .شرط سوم :محجور و ممنوع از
تصرّف در اموالشان نباشند.
 5شروط عوضین یکی از مباحث مهم در بیع و معامالت است که فقها و حقوقدانان به آن پرداخته اند .شروط به  5قسمت تقسیم شده اند که عبارتند از عین بودن-
معلوم و معین بودن -مالیت داشتن -ملک متبایعین بودن و طلق بودن -قدرت بر تسلیم داشتن.
 6توافقی که در آن برای انعقاد عقد ،لفظی بیان نمیشود بلکه از اعمال طرفین میتوان اراده آنها مبنی بر عقد را فهمید.
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استفاده رمزینه ارز ها در سفارش های مجرمانه و لزوم مقابله با آن .با این وجود نمی توان تجارت رمز ارز ها از جمله
بیت کوین را به استناد به این دالیل ممنوع دانست ].[20
 -2از منظر فقه و بر اساس نظریة مال اعتباری بودن پول ،پول های مجازی متناسب با فضای خلق و گردش آن در
دنیای مجازی ،پشتوانة ارزش ،واحد ارزش ،کارکردها و سایر آثار و مراتب وجودی آن توسط مرکز معتبر جعل می
شود و مادامی که اعتبار پول مجازی توسط خالق و کاربران آن مورد قبول باشد ،وجود پول مجازی جریان دارد .لذا
چنانچه مبنای تولید و گردش پول مجازی مشروع باشد ،شارع در قبال این اعتبارات عرفی و قراردادها مانعی ایجاد
نمی کند .بنابراین بیت کوین هم از دیدگاه اقتصادی و هم از منظر نگرش حقوق دانان به پول که اصوال و عمدتا از
دیدگاه حقوق و تعهدات ناشی از کاربرد آن است و کمتر به تعهدات ناشی از خلق و نشر آن پرداخته می شود ،قابلیت
برخورداری از کارکردها و وظایف پول را داراست .از این رو بیت کوین را می توان از نظر ماهیت نوعی پول مجازی
تحلیل نمود و به نظر می رسد قبول نظریات غیرپولی (کاال ،دارایی دیجیتال و  )..به معنای نادیده گرفتن کارکرد و
نقش بیت کوین به عنوان واسطه ی مبادله و عیار سنجش ارزش است .چراکه تکنولوژی و فناوری های مجازی از
جمله بیت کوین به سرعت عرصه ی تجارت را متحول نموده است.[18] .
 -3ربا در متون فقهی بر دو نوع است .ربای معاملی  ،عبارت است از اضافه ای که در مبادله دو کاالی مثل هم کیلی
و وزنی1با پیش شرایط قبلی دریافت می شود و ربای قرضی که به آن مقدار اضافه بر مبلغ قرضی گفته می شود که
قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد .بدیهی است که بیت کوین نه از جنس کیل است
و نه از جنس موزون بلکه معدود بوده و امکان ربای معاملی در بیت کوین منتفی است .اما قرض ربوی اختصاص به
پول و اسکناس ندارد ،و در غیر پول از نوع کاالها نیز به کار می رود ،گر چه در عصر کنونی اختصاص به پول پیدا
کرده است؛ و در میان کاالها نیز فرقی نیست بین آنکه کیلی و وزنی باشد یا نه و در بیت کوین هم می تواند این
اتفاق بیافتد .با توجه به اینکه بیت کوین یک پول غیرمتمرکز بوده و بانک و سپرده گزاری در آن معنایی ندارد از این
جهت نسبت به پول های بدون پشتوانه امروزی موجه تر به نظر میرسد .یکی از استاتید دانشگاه بری2در یک مقاله
به ارزیابی ارزهای مجازی با الزامات بانکداری و مالی اسالمی در مجله بانکداری و مالی اسالمی پرداخته است؛ وی در
این مقاله چنین بیان میکند :بیت کوین یا سیستم مشابه ممکن است نسبت به پول نقد با پشتوانه بانک مرکزی که
به وسیله ربا حمایت میشود ،در بانکداری و مالی اسالمی مناسب تر باشد .علی الخصوص در تجارت های بدون بانکی
و در مقیاس های کوچک .البته الزم به ذکر است که بدون نگاه نظام مند به این پدیده نمیتوان به راحتی در مورد
مسائل ربوی این نوع پول ها اظهار نظر نمود ].[21
 -4اگر پول را مطابق نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی (ره) به عنوان نفس االمر اعتباری در نظر داشته باشیم ،پول
جنبه وضعی ،قراردادی ،فرضی و اعتباری خواهد داشد .بیت کوین جنبه وضعی و قراردادی دارد ،آنچنان که براساس
اجماع افراد مبنی بر امکان مبادله کاال و خدمات با آن شکل گرفته است .همچنین بیت کوین فرضی و اعتباری است،
چراکه هیچ گونه هویت حقیقی نداشته و ارزش ذاتی ندارد .بیت کوین برخالف سایر پول ها مثل دالر ،هیچ شکل
فیزیکی ندارد ،قانونی نیست و از طرف هیچ دولت یا موجودیت قانونی حمایت نمی شود و عرضه آن توسط بانک
مرکزی تعیین نمی شود .منشا ارزش آن چیزی جز مقبولیت بین طرفین معامله نیست ،البته میزان فراوانی یا کمیابی
آن در بازار منجر به باال و پایین رفتن قیمت آن در مقابل کاالها خواهد بود .با توجه به ویژگی های اعتباریات،
مشخص می شود ،ارزش پول منوط به مادیت و ارزش ذاتی آن نیست .بنابراین اختالف این نظریه با رویکرد فلزگرایی
در تئوری پولی مبرهن اسد .حال سوال اینجاست که اگر ارزش پول در نظر عالمه به مادیت آن نیست ،چه چیز مقوم
ارزش پول است؟ برآیند کالم عالمه این اسدت که مقوم ارزش پول ،تایید آن به عنوان پول توسط افراد جامعه و یا
 1اعتبار کیل یا وزن یعنی کاالهایی که مبادله میشوند ،کیلی (پیمانهای) یا وزنی (کشیدنی) باشند.
Berry College 2
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طرفین مبادله است و وجود ناشر معتبر ضرورتی برای ارزشمندی پول نیست .عالمه اعتبارات فرعی را در کنار پول
نام می برد که اشاره به سیستم پولی دارد که در کنار پول ایجاد می شود البته این اعتبار نیز یک سلسله اعتبارات
فرعی مربوطه را ایجاب میکند که دستگاه وضع پول طال و نقره و اسکناس و چک و اوراق دیگر بهادار و اعتبار و غیره
با احکام و آثار خود ،نماینده آن ها می باشند .پول در چارچوب اعتباریات عالمه ،تابع احتیاج های حیاتی و عامل
های ویژه محیط است و با تغییر آن ها تغییر می کند .بنابراین  ،تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش
نیازهای مبادالتی ضروری می کند .از این منظر ،ظهور پدیده بیت کوین با توجه به محدودیت های مبادالت با واسطه
مالی نه تنها مجاز خواهد بود ،بلکه می توان نسبت به ضرورت آن نیز تامل کرد .برای مثال ،یکی از ضرورت های
مبادالت مالی در شرایط تحریم از بین بردن واسطه های مالی است که بیت کوین این محدودیت را ندارد ].[22
 -5استخراج حکم فقهی استفاده از ارز های مجازی و هم چنین احکام مربوط به آن همچون خمس و زکات از
مهمترین و اساسی ترین مسائلی است که هر چه سریع تر باید توسط مراجع عظام تقلید و شورای فقهی بانک
مرکزی و سازمان بورس تعیین تکلیف شود ،چرا که روزانه مسلمانان زیای اقدام به خرید و فروش ارز های مجازی
می کنند بدون آن که از تکلیف شرعی خود آگاه باشند .الزم به ذکر است روشن شدن این مسئله پایه و اساس
تصمیم گ یری و قانون گذاری توسط مجلس شورای اسالمی و مبنای شورای نگهبان خواهد بود ].[23
 .8-2تحریم ها و بیت کوین
پس از تصویب قطعنامه  1737شورای امنیت در  21فوریه  ،2007ایاالت متحده شدید ترین تحریم های یک جانبه
خود را علیه ایران فراتر از اقدامات توصیه شده سازمان ملل آغاز کرد .موسسات سپرده گذاری ایاالت متحده دیگر
نمی توانستند نقل و انتقاالت پول مربوط به ایران را که با بانک های خارجی غیر ایرانی آغاز و به پایان می رسید،
پردازش کنند .تحریم های ایاالت متحده بخش های مالی  ،انرژی و حمل و نقل ایران را هدف قرار داده است .عالوه
بر این  ،کنگره آمریکا در ژوئیه  ، 2010قانون جامع تحریم ها ،پاسخگویی و واگذاری سیاست های ایران
 CISADA1را تصویب کرد ،که تحریم های اقتصادی فراسرزمینی ایاالت متحده را تمدید می کرد .مقررات اصلی
 CISADAمحدود کردن سرمایه گذاری در منابع نفتی ایران ،جلوگیری از کمک به ایران برای حفظ یا گسترش
تولید داخلی منابع تصفیه شده نفت ،از جمله هر گونه کمک در ساخت ،نوسازی یا تعمیر پاالیشگاه یا تأمین منابع
پتروشیمی ایران بود .همچنین معامالت ارزی  ،بانکی و دارایی را ممنوع کرد .در مدت طوالنی تحت تحریم های
اقتصادی ایاالت متحده  ،ایران یاد گرفت اقتصاد خود را تحت این تحریم ها تنظیم کند .با این وجود ،تحریم های
اعمال شده علیه معامالت مالی بانک مرکزی ایران ،و تحریم نفتی اتحادیه اروپا اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد.
مهمترین تاثیر اثتصادی کاهش بسیار زیاد ارزش پول ملی ایران در برابر دالر بود ].[24
بسیاری از بیماران پس از اعمال مجدد و تشدید تحریم های اقتصادی ایران  ،سختی و سرخوردگی قابل توجهی را
برای تهیه داروهای خود ابراز داشته اند .مهمتر از همه  ،بسیاری از بیماران اظهار داشتند که در این دوره زمانی
شرایط آنها بدتر شده است .براساس مشاهدات پس از اعمال مجدد تحریم های اقتصادی  ،برخی از داروها در بازار
ایران موجود نبودند .عالوه بر این  ،برخی دیگر از داروهای وارداتی که به طور گسترده استفاده می شود به سختی در
دسترس بودند .بعالوه  ،قیمت ها به طرز چشمگیری افزایش یافت  ،که گاهی بیش از  ٪250در بازار سیاه بود .به
دنبال دور جدید تحریم ها  ،بازار دارویی ایران برای واردات محصوالت نهایی و مواد اولیه با مشکالت قابل توجهی
روبرو شده است ..علی رغم ادعای معافیت داروها از تحریم ها ،در حقیقت ،به دلیل محدودیت در معامالت پول و
سایر موانع مالی ،واردات کاال به ایران محدود شده است .شرکت های دارویی و موسسات مالی در انجام تجارت با
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ایران بسیار محتاطانه عمل می کنند .این امر به طور قابل توجهی بر افراد عادی به ویژه بر افراد آسیب پذیر (یعنی
بیماران) تأثیر گذاشته است ].[25
بعد از خروج دولت آمریکا از توافق هسته ای در ماه مه  2018و همچنین تحریم های سختگیرانه تر آمریکا که از 18
مارس  2020اعمال شده است ،تحریم های یک جانبه اقتصادی که مجددا اعمال شده اند ،توانایی کشور ما را برای
مقابله با ویروس  COVID-19کاهش می دهد .حتی قبل از  ،COVID-19سیستم بهداشتی ایران تأثیر تحریم ها
را احساس می کرد  .اکنون تأثیر آنها شدید تر شده است  ،زیرا تحریم توانایی دولت در جمع آوری پول یا واردات
کاالهای اساسی را محدود می کنند .از ده کشور با باالترین تعداد موارد ثبت شده  COVID-19تا به امروز  ،ایران
فقیرترین است و بدذ ترین شرایط اقتصاد را تجربه می کند .در سال  ، 2019ایران کمترین نرخ رشد اقتصادی و
باالترین نرخ تورم ثبت شده در کشور طی  20سال گذشته .این وضعیت مالی  ،بودجه پیشگیری  ،تشخیص و درمان
کافی  COVID-19را غیرممکن می کند و کشور نمی تواند همان تدابیر اتخاذ شده در سایر کشورها را برای تقویت
پاسخ ها مانند پرداخت کل هزینه های درمان ،اتخاذ کند .داروهای اساسی و تجهیزات پزشکی از نظر فنی از تحریم
ها معاف هستند ،اما در دسترس بودن آنها تأثیر تحریم های تجاری ،کاهش ظرفیت تولید و تجارت و نرخ ارز محدود
می شود .در نتیجه  ،اگرچه تقریبا  184000کارمند بیمارستان و مراقبت های بهداشتی در حال کار برای مبارزه با
 COVID-19هستند ،اما تالش آنها با کمبود کیت آزمایش ،تجهیزات حفاظتی و ونتیالتور خنثی می شود .بیماری
همه گیر  COVID-19در زمان بحران اقتصادی در ایران رخ داده است که در آن افزایش شدید قیمت دارو تقریبا
 6میلیون بیمار مبتال به بیماری های پیچیده و مزمن را تحت تأثیر قرار داده است ].[26
در این شرایط بد اقتصادی به دلیل قابلیت نظیر به نظیر و عدم تمرکز و همچنین به دلیل بهره گیری از فناوری
بالک چین استفاده از ارز دیجیتال بیت کوین به دولت در مراودات مالی توصیه می شود .هیچ دولت یا حکومتی
توانایی دخل و تصرف در بیت کوین را ندارد و هیچ گاه تحریم روی این ارز دیجیتال تاثیر نخواهد داشت .می توان از
آن برای پرداخت هزینه دارو یا دریافت هزینه صادرات و نفت استفاده کرد .به دلیل ناشناس بودن هویت طرفین
مبادله این ارز دیجیتال در شرایط تحریمی می تواند بسیار کاربردی و مفید باشد.
کشور ایران و بخصوص مردم که سال هاست زیر فشار تحریم هستند و از امکان استفاده از کارت ها و روش های
پرداخت بین المللی آنالین محروم هستند و حتی امکان داد ستد برای افرادی که بطور فری لنس (گونهای قرارداد
کاری است که بر پایه آن فرد یا شرکتی قول انجام کاری را برای یک کارفرما در ازای دستمزدی مشخص را میدهد.
کارمزد یا فریلنسر کسی است که سرویسها یا خدمات خود را بدون تعهد درازمدت به کارفرما ارائه میکند .آنها
معموال ساعتی ،روزانه یا پروژهای دستمزد میگیرند و اساسا یک کسب و کار یک نفره است) کار میکنند با خارج از
کشور وجود ندارد ،ارز های دیجیتال ،می توانند کمک بزرگی برای کاربران ایرانی باشد.[27] .
گرچه ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین نیازمند توجه مراکز عالی سیاست گذاری هستند ،اما سیاست گذاری
ارزهای دیجیتالی در همه این کشورها به نهادهای ذیصالح در قوه مجریه تسلیم شده است .نخستین گام در تعیین
مراجع ذی صالح ،تعریف ارزهای دیجیتالی با توجه به فرصت ها و تهدید های پیش روی کشور است .جنبه های
پولی ارزهای دیجیتالی و مسائلی که به واسطه کارکرد پولی ارزهای دیجیتال حادث می شوند ،پرداختن به ارزهای
دیجیتالی را در حیطه صالحیت بانک مرکزی ،شورای پول و اعتبار ،شورای عالی مبارزه با پولشویی ،ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز و پلیس فتا قرار می دهد .جاذبه های سوداگرانه و نبود وجود پشتیبان قانونی در مورد پول بودن
ارزهای دیجیتالی جنبه کاال بودن ارزهای دیجیتالی را پر رنگ می سازد و از این نظر بیت کوین را در حیطه
صالحیت سازمان امور مالیاتی و شورای عالی مالیاتی قرار می دهد .جهانی بودن و قابلیت تسهیل مبادالت بین المللی
و کمک به صاحبان صنایع و فعاالن اقتصادی کشور در حضور جهانی کارکردی است که آن را در حیطه صالحیت
ورود وزارت صمت قرار می دهد .توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم برای حضور ایمن و کنترل
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شده فعاالن کشور در حوزه بیت کوین نیازمند ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به صحنه است .آگاهی رسانی
به آحاد مردم در مورد مخاطرات و فرصت های ارزهای دیجیتالی حتی پیش از تدوین مقررات الزمه ،از وظایف همه
ی دستگاه ها و به ویژه رسانه ملی است ].[28
در مفهوم اقتصادی پول بسیار متفاوت از تعریف عمومی آن می باشد .حجم پول آثار کامال بارزی در اقتصاد داشته و
بر نرخ تورم ،بهره ،بیکاری و تولید تاثیرگذار بوده است .در واقع پول از ابزارهای کنترل اقتصاد کشورها می باشد .طی
چند دهه اخیر فناوری اطالعات خدمات بزرگی را به نظام پولی ارائه داده است که بانکداری الکترونیکی یکی از
بهترین این خدمات می باشد .سال  2008اتفاق بزرگی را در عرصه پول ایجاد کرد به نحوی که کنترل پول با آمدن
بیت کوین از استعمار دولت ها خارج گردید و دولت هایی که از این ابزار برای منافع خود استفاده می کردند را با
چالش جدی مواجه کرد .کشور ما نیز با رسمی کردن این اتفاق با چالش هایی (چه مثبت و چه منفی) رو به رو
خواهد بود .قیمت یک بیت کوین در ایران حدود  195میلیون تومان می باشد 1.این نشان از ارزش باالی ارز دیجیتال
دارد .مدتی است که شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی برای وضع قوانین و تعیین موضع دولت ایران در قبال
این پول دیجیتال است؛ اما فعال وضعیت رسمی بیت کوین در ایران نسبتا مبهم است ].[29
 -3نتیجه گیری
ارز های دیجیتال ،فناوری جدید مالی و نقطه مقابل پول های رایج کاغذی هستند .بیت کوین رمز ارزیست که به
دلیل ارزش باال و ساز و کار به خصوص آن ارزشمند ترین ارز دیجیتال به شمار می رود .در معامالت پرداخت ها نظیر
به نظیر است و معامال متمرکز نیست .به دلیل بهره گیری از فناوری بالک چین تراکنش ها با امنیت بسیار باالیی
انجام می شوند .طرفین معامله ناشناسند و این مزیتی دیگر به شمار می رود .تمامی این مزایا دلیل است که دولت
کشور های در حال توسعه از این ارز برای حل مشکالت اقتصادی بهره ببرند .کاهش روز به روز ارزش پول ملی،
تحریم های سنگین اقتصادی ،عدم توانایی پرداخت و دریافت هزینه مبادالت بین المللی ،به دلیل تحریم های بانکی
دالیلی معتبری هستند تا از بیت کوین به جای پول برای مبادالت استفاده کرد .در این پژوهش که پژوهشی علمی
ترویجی محسوب می شود کاربرد های ارز دیجیتال بیت کوین به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت.
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