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 :مقدمه

htمتمرکز بدون کنترل  بایگانی ابری: چینبالکفناوری  -1 tps ://arzdi gi t al .com/what-i s-bl ockchai n-technol ogy/ 

استفاده از یک  . بادر نظر بگیرید شوندمیبایگانی که اطالعات روی آن ثبت  عنوانبهرا  چینبالکاز دیدگاه سطحی، ابتدا 

 توانندمیین کاربران مختلفی را به یک نوع بایگانی اطالعات وارد کنند و همچن هایگزارش توانندمی، افراد زیادی چینبالک

 کهی. درحالهم محصول یک ناشر نیستند پدیاویکیهمین منوال، مقاالت  . بهاطالعات را کنترل کنند روزرسانیبهچگونگی ثبت و 

 سروریک با استفاده از  ،(WWW) در شبکه جهانی وب پدیاویکی، شوندمی)اینترنت( اجرا  شدهتوزیع هایشبکههر دو در 

برایش تعیین  سامانهی خود توسط کالینت(، با مجوزهایی که در حساب کاربرکاربر )، یک پدیاویکی در .است شدهطراحی

اما کنترل پایگاه  ؛، تغییر دهداندشدهذخیرهرا که در یک سرور متمرکز  پدیاویکی هایورودی، قادر است همه یا برخی از شودمی

اما در ؛ شودمیو مجوزها توسط یک مقام مرکزی حفظ  هادسترسینترل و ک ماندمیباقی  پدیاویکیداده همچنان با مدیران 

نوآوری  یک فناوری نیا .شودنمیپاک  چینبالککاربران شبکه مالک اطالعات پایگاه داده هستند و اطالعات روی  چینبالک

داده  گاهیپا .کندمی نیازبیبرای تسهیل روابط دیجیتالی،  اعتمادقابل طرفازیکجالب در ثبت و توزیع اطالعات است که ما را 

ی تفاوت است که فناور نیا .کندمیمتفاوت ایجاد  کامالًیک پشتوانه دیجیتالی  ، اساساًچینبالکوری اتوسط فن شدهتوزیع

ه تجربی است که ب هایفناوریترکیبی از بلکه  ت،یک فناوری جدید نیس چینبالک یفناور .کندمیرا بسیار مفید  چینبالک

 .کنندمیروش جدیدی با یکدیگر فعالیت 

 هاییرایانهنوعی پایگاه داده است که روی یک یا چند سرور خاص قرار ندارد بلکه روی تمام  چینبالکبنابراین 

 هارشگزادر حقیقت یک دفتر کل برای ثبت رکوردها و  چینبالک .است شدهتوزیع، شوندمیکه به شبکه متصل 

 .قابل هک یا حذف نیستند شدهثبت هایگزارششبکه،  هایرایانهاست و به دلیل نوع رمزنگاری و ثبت آن در همه 

 ؟کندمیچگونه کار  چینبالکفناوری  -2

اما تنظیم و  ،جدید نیستند هاآناز  یکهیچ که شوندمیبا هم ترکیب  چینبالکسه فناوری اصلی برای ایجاد یک 

 شدهتوزیعیک شبکه  -۲، شدهرمزنگاریهای خصوصی کلید -1ها عبارتند از: فناوری نی. اجدید هستند هاآنکاربردی  هایبرنامه

ادامه هر یک از این سه  در .)پاداش( شبکه، ثبت ضمانت و امنیت هایتراکنشبرای انجام  ایانگیزه -۳مشترک و  دفتر کلبا یک 

 :گرددمیفناوری تشریح 

 :شدهرمزنگاری کلیدهای -2-1

قبلی همچون اینترنت مبتنی بر سرور، آی  هاینسل . دربا یکدیگر از طریق اینترنت ارتباط برقرار کنند خواهندمیدو نفر 

، در سرور به نام آی پی کردمیایجاد  شبکه اینترنتشناسۀ احراز هویت وی بود و هر تغییراتی که فرد در  مثابهبه( هر فرد IPپی )



۲ 

 

این وظیفه  شدهرمزنگاریکه سروری برای ذخیره هویت افراد وجود ندارد، مفهوم کلیدهای  چینبالکاما در ؛ شدمی وی ذخیره

ایجاد چنین کلیدهای  یفنّاور .یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی دارند ل در شبکه،اافراد فعیک از  هر .را بر عهده دارد

 توسعهدرحالو  یافتهتوسعهدر بسیاری از کشورهای  یدیجیتال هایزیرساختنیز جزو  اکنونهمدیجیتالی از پیش وجود داشت و 

 .شودمیدنبال  فنّاوریبا استفاده از همین  یایران نیز بحث امضای دیجیتال در .است

 

کلید خصوصی چگونگی  عوض در .(نشانی رایانامه یک مانند) کندمی افراد مختلف شناسایی در بین را شما کلید عمومی

کلید  بی. ترکاست چینبالکمهم در انقالب  یک رمزنگاری اصول .دهدمیانجام یک رخداد را در شبکه نشان تمایل شما برای 

تولید برای انجام یک رخداد در شبکه انحصاری برای هر فرد  ییک امضای دیجیتالعمومی و کلید خصوصی هر فرد با یکدیگر، 

 باشد. شناساییقابلدر شبکه  این امر، تولید یک شناسه اختصاصی برای هر فرد است تا هر فرد )اصطالحاً کالینت( ۀجینت .کندمی

 

، نیاز است سایر افراد حاضر در شبکه، جلوگیری از این اتفاق یبرا .اما ممکن است کلیدهای تقلبی و جعلی ایجاد شوند

شبکه رخدادهایی که هر فرد در ، احراز هویتپس از  الزم است سوی دیگر، از .کنند تأییدصحت و واقعی بودن کلید موجود را 

ثبت رخدادها در یک منبع نظام سنتی مبتنی بر اینترنت، این کار از طریق  در .در تمام شبکه ثبت و ضبط شود، کندمی ایجاد

 از طریقین کار ، است و سروری وجود نداردکه اساساً غیرمتمرکز ا چینبالک دراما ؛ شدمیذخیرۀ متمرکز همچون سرورها انجام 

 .شودمی انجام غیرمتمرکز شدۀتوزیع ۀیک شبک

a.  (فعالیتدر حال  رایانهبا چندین هزار  ایشبکه) غیرمتمرکز شدۀتوزیعشبکه 

فتد و با بیدرختی در یک جنگل  اگر .شودمیبهتر درک  «درختی در جنگلافتادن »با مثال  شدهتوزیع ۀیاز به یک شبکن

. چرا یا چگونگی( نامشخص باشد، حتی اگر جزئیات )مطمئن هستیم که درخت افتاده، باشیم کردهتهیهدوربین از آن گزارش 

، مثل کسانی که دوربین (هاکالینت)سایر  هااعتبارسنجاست که در آن بزرگ  ۀاین است که یک شبک چینبالکویژگی  ترینمهم

ریاضی به دلیل پیچیده  تأیید نی. اآمده است هاآنریاضی به کار  تأییددوربین،  جایبهاما در اینجا ؛ اندکردهشواهد را ثبت  ،دارند

موجود در شبکه  هایرایانهتعداد  هرچه .آیندبرمیاز عهده آن  ایرایانه هایسامانهبودن، نیازمند پردازشگرهای قوی است که 

در حال  هایرایانهاندازه شبکه )تعداد بنابراین، ؛ نیز بیشتر است اندکردههد را ثبت بیشتر باشد، گویی تعداد افرادی که شوا

 بسیار تاکنون شبکه این؛ چراکه است چینبالک هایویژگی ترینجذابیکی از  نی. افعالیت( برای امنیت شبکه مهم است



۳ 

 

 هادهاز  ،چینبالکقدرت پردازش شبکه فعلی  که تا جایی کرده آوریجمعاست و قدرت محاسباتی بسیار زیادی را  شدهبزرگ

 .است بیشترو کل توان پردازشی گوگل هزار بانک و شعبه 

 

. شودمیظاهر  یمفید تعامالت دیجیتال العادهفوق، شکل شوندمیبا این شبکه ترکیب  شدهرمزنگاریهای کلید کههنگامی 

رخدادهای شبکه از سوی  تمام .شودمی تأییدافراد شبکه  فرد دارای هویتی مشخص است که صحت این هویت توسط سایر هر

 امضای حاوی – پیام یا اصطالحاً بالک کی .شودمیثبت و ضبط  ،تأییدهر فردی که رخ دهد نیز توسط تمام افراد شبکه 

اما یک  ؛شودمی پخش شبکه در )افراد( هاگره تمام در سپس وایجاد  راحتیبه –چسب زمانی و اطالعات مربوطه بر دیجیتالی،

 جهت تداوم این نظام دارند؟توان پردازشی خود ارائۀ برای حضور در شبکه و  ایانگیزه، افراد اساساً چه سؤال

b. پروتکل خدمات شبکه https://arzdigital.com/how-does-blockchain-technology-work/ 

سقوط درخت  با دوربین در انتظار رایانه میلیونیک: چرا بیش از شودمیمهم مطرح  سؤال کی، در مثال افتادن درخت

 سازیایمنبرای استفاده در شبکه و  هارایانه، چگونه توانایی محاسبات دیگرعبارتبه؟ گیردمیسودی تعلق  هاآنهستند؟ آیا به 

با  که بتواند رایانهبه هر شبکه،  در .استفرایند استخراج  نیازمنداصطالحاً عمومی،  هایچینبالکباز کردن  ؟شودمیآن جذب 

پاداش تعلق  و اصطالحاً به فرایند استخراج کمک کند، کند تأییدرا  تغییرات در وضعیت موجود شبکه، پردازش توان ارائه

 با قدرت اساساً افراد . درواقعخود را به شبکه متصل کنند هایرایانهکه افراد  شودمیداش باعث دریافت پا ۀانگیز . پسگیردمی

CPU  مثبت دادند رأی رخداداکثریت به یک  کهیهنگام .دهندمی رأی ،دادهرختغییر صحیح یا غلط بودن  یدربارهخود ،

و همچنین  شودمی بندیزمانبالک  نی. اکنندمیرا به زنجیره اضافه  )حاوی اطالعات رخداد جدید( بالک جدیدیک اصطالحاً 

 :دهدمیرا نشان  هابالکاز ه زنجیراز یک  شمای مفهومییک  زیر، ریصو. تشامل اطالعات یا پیام باشد تواندمی
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شبکه که روی پروتکل  وسیلۀبه موارد نی. انوع، مقدار و تأییدیه ممکن است برای هر بالک از زنجیره متفاوت باشد

وت امتف تواندمی چینبالکدیگر روی  ایشبکهو از یک شبکه به  گرددمیتعیین  ،است قرارگرفتهنوشته و مورد توافق  چینبالک

 هاگرهزمانی ایجاد شود که  تواندمیقاعده و انگیزه مورد نیاز  . هرطراحی کرد چینبالکبرای هر  توانمیرا  تأیید ندی. فرآباشد

 .کنند تأییدرا  رخدادهاوافق برسند که چگونه باید کافی به ت اندازهبه

 :دهدمیو نحوه کارکرد آن را نشان  چینبالکیک شبکه  گیریشکلخالصه، اجزای  صورتبهشکل زیر 

 

c.  چینبالکاز  شدهشناختهخدمات کاربردی https://arzdigital.com/what-can-a-blockchain-do/ 

مراکز  اندازیراه با هابانک .اندکرده یا کمک مالی گذاریسرمایه شماریبی صنایع در سال گذشتهسی  مالی طی مؤسسات

 اقدام وریفنا این فراوان توانبرای درک کامل  چینبالک دهندگانتوسعه مشارکت باتحقیق و توسعه،  هایهآزمایشگا ،تحقیقاتی

که بعضی از موارد درباره  اینکه با .است و همچنان ادامه دارد آغازشده سال است که سه تحقیقات نزدیک به نیا .اندکرده

 است: چینبالکموارد زیر برخی از کاربردهای هنوز ناشناخته است،  چینبالک
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i. یایجاد هویت دیجیتال 

عمومی و  کلیدهای بیترک .شودمی رمزنگاری انجام یکلیدها از طریق استفاده از چینبالک وریناف هویت در ایجاد

مهم در انقالب  موضوع یک رمزنگاری اصول .کندمی تأیید که مالکیت را شودمی هویت دیجیتالی قوی یک خصوصی باعث ایجاد

 .است چینبالک

ii. تهیه گزارش سامانه عنوانبه خدمت 

رجیستری( و ثابت )و  برای ثبت انواع داده استاتیک ها. آنزمینه ثبت و توزیع اطالعات دارند در نوآوری زیادی هاچینبالک

 .تهیه گزارش بسیار کارآمد باشند هایسامانه که در شودمی و این باعث مناسب هستند (هاتراکنش) دینامیک و پویا هایداده یا

 د:ذخیره کر هاچینبالکزیر در  هایروش را با هر ترکیبی از هاآن توانمی رجیستری ثابت، هایداده مورد در

 واضح است کامالً خوانده شود و چینبالک کنندهشرکت توسط هر توانندمی :رمزنگاری نشده هایداده. 

 نی. اکلید رمزگشایی مخصوص خوانده شوند یک با کنندگانشرکت توسط بعضی از توانندمی :شدهرمزنگاری هایداده 

 چه زمانی و یا هاداده نشان دهد که کدام تواندمی و کندمی را فراهم چینبالکموجود در  هایداده کلید دسترسی به

 .اندشدهاضافه

 در  عموماً چینبالک ایه. هشنیست کاریدست قابل هاداده ایجاد شود و ایندر کنار تابع  تواندمی :شده هش داده

الی اغلب در دیجیت هایانگشت اثر مثال، یبرا .شوندمی ، بدون زنجیره انجامشدهذخیره اصلی از قبل هایداده ترکیب با

 ایسامانه نیچن .ذخیره شود غیربرخط طوربه تواندمی بخش اصلی اطالعات کهدرحالی ،شوندمی هش چینبالک

در سرورهای  هاداده حال حاضر ذخیره در .استفاده شود هاداده زیادی برای ثبت گزارش و هایشرکت در تواندمی

 .دارند فرایندها یا ایجاد هاشرکت بسیار زیادی برای معامالت بین هایهزینه خصوصی،

iii.  هادادهتغییر بودن  غیرقابلاثبات 

اغلب نامرئی نامیده  هاآنهمین دلیل  . به، داشتن تاریخچه در خودش استچینبالکاصلی پایگاه داده  هایویژگییکی از 

غیرممکن( وجود دارد،  تقریباًروند خیلی سختی ) چینبالکورودی در پایگاه داده  هایداده، برای تغییر دیگرعبارتبه؛ شوندمی

تهیه گزارش بسیار  سامانه، این یک ترتیباین. بهگره )که قراراست تغییر داده شود( است زآنبعدازیرا نیاز به تغییر تمام اطالعات 

 .معمولی است پایگاه دادهاز یک  ترقویبهتر و 

iv.  سکویک  عنوانبهخدمت 

های تبادل سکو جایبهحال حاضر، مردم  . دراندیافتهتوسعه چینبالکند که توسط هایی هستسکواولین  یارزهای دیجیتال

 شدهتبدیللیدی تا حدودی به یک عبارت ک «قراردادهای هوشمندانه» اصطالح .اندآوردههای قرارداد هوشمند روی سکوارز به 

 :به چند دسته تقسیم شود تواندمیاست، این ایده 
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  پس از دریافت  این روش دستگاه یا برنامه . درتوسط نیک سابو ارائه شد 1۹۹۰در دهه  «ماشین»قراردادهای هوشمند

 .(فرستدمی هابالکپیامی را برای شروع کار  مثالً) دهدمی(، فعالیتی را انجام ییک ورودی خارجی )مانند ارز دیجیتال

 بر اساس ایده  افزارهانرماز این  یاری. بسدارند همچنین قراردادهای حقوقی هوشمند )قراردادهای ریکاردی( نیز وجود

بنابراین، یک ؛ کنندمی موافقتذهنی بستن یک قرارداد در یک جلسه حضوری است که طرفین برای انجام کاری 

 .اجرا شود چینبالککتبی و یا در فناوری  نامهتوافقترکیبی از یک توافق کالمی، یک  تواندمیقرارداد 

 چینبالککه در  هاییداراییهستند که  هاییبرنامه ،قراردادها نیا. نیز وجود دارند ، قراردادهای هوشمند اتریومدرنهایت 

 .مبتنی بر قرارداد هوشمند است سکوخود یک  ومیاتر .کنندمیاتریوم وجود دارند را کنترل 

 :در صنایع مختلف چینبالکفناوری  توسط ایجادشدهتحوالت  -3

 1۳در  فنّاوریکاربرد این  تاکنون .مختلف ایجاد کرده است هایحوزهدر صنایع و  ایگستردهتحوالت  چینبالکفناوری 

حوزه و  1۳زیر، این  جدول .در حال انجام است هاحوزهدر هر یک از این  ایگستردهو تحقیقات  هاپروژهو  شدهاثباتعرصه 

 /https://arzdigital.com/category/business/payments.دهدمیدر هر حوزه را نشان  چینبالکاز کاربرد  ایخالصه

 چینبالکخالصه کارکرد  حوزه ردیف

 پرداخت مبتنی بر ارزهای نوین هایدرگاه، رمز پایهتولید ارزهای  پرداخت حوزه 1

  هاآپمالی استارت تأمین ۲

  بازارهای سرمایه ۳

  امنیت 4

  انرژی 5

  اینترنت اشیاء 6

  بازرگانی 7

  بانکداری 8

  بیمه ۹

  تأمینزنجیره  1۰

  بهداشت 11

  سازیهویت 1۲

  وپرورشآموزش 1۳

 

بدون  گیریرأیتنها در عرض یک ساعت بعد از  های. رأانجام شود چینبالکدر ایران با فناوری  گیریرأیتصور کنید اگر 

خطا یا تقلبی در  گونههیچاست،  شدهانجام چینبالکنیاز به نیروی انسانی شمارش خواهند شد و به دلیل اینکه این کار روی 
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ارزش اقتصادی در حال  هایقلهمحبوب شد و با سرعت به سمت  سرعتبههمین دالیل بیت کوین  به .نیست پذیرامکان هارأی

. را خیلی سریع و راحت انجام دهد هاتراکنش تواندمیواسطه  هایشرکتو یا  نامثبتکوین بدون نیاز به  تی. بحرکت است

 .و یا در شرف پذیرش آن هستند اندکردهبزرگ جهان قابلیت خرید با بیت کوین را فراهم  هایشرکتو  هااهفروشگ امروزه

 :داخل کشوری و بین کشوری پرداختحوزه  -3-1

 :هیمرز پا: ارزهای چینبالکاولین کاربرد  -3-1-1

میالدی زمانی که اینترنت برای اولین بار  ۹۰دهه  در .ایجاد شد چینبالکبود که با استفاده از  ایبرنامهبیت کوین اولین 

 وجود به اینترنت روی.و ..اوبر  ، گوگل،بوکفیسمانند  هاییوبگاهکه  کردنمیتصور  کسهیچ احتماالً، قرار گرفتمورد استفاده 

ایده استفاده  هامیلیوناز آن برای تحقق  توانمینوپا است و  یپدیده، یک ۹۰مانند اینترنت دهه  قاًدقی هم چین. بالکبیایند

باید یک جهان مبتنی  . مایک امر ضروری است چینبالکمبتنی بر  هایفناوری، وجود قانون برای تواناستفاده از این  ی. براکرد

تا از  کنندمیی همیشه سع ایحرفه تکارانی. جنابسازیم که به جز جنایتکاران و افراد شرور، برای همه مفید باشد چینبالکبر 

که خود را برای جلوگیری  اندکردهاجرای قانون هم همیشه سعی  هایسازماناما ؛ اب جرم استفاده کنندبرای ارتک فنّاوریآخرین 

مورد نظر را به چالش  هایفناوریو تصویب قوانین جدید  راتیی. تغجدید سازگار باشند هایفناوریکنند و با  روزبهاز جرائم 

 ترساده، در ابتدای کار قوانین چینبالکتوجه به جدید بودن فناوری  . باهم از این قاعده مستثنی نیست چینالک. بکشدمی

 هستند.

 :شدهرمزنگاریبا نام ارزهای  ینسل بعدی ارزهای دیجیتال -3-1-2

همتا به همتا و  صورتبهاین شبکه  های. تراکنشیک شبکه و ارز پرداخت جدید استمشابه،  رمز ارزهایو سایر بیت کوین 

متمرکز مانند بانک یا  نهادهاینیاز به  هاتراکنشبدان معناست که ما برای انجام  نی. اشوندمیانجام  هابه واسطهبدون نیاز 

کوین روی یک پایگاه داده  تی. ببودن آن است اصلی بیت کوین با ارزهای سنتی غیرمتمرکز تفاوت .دیگر نداریم مؤسسات

درصد امور روزمره  8۰جهان امروز بیش از  در چیست؟ به زبان ساده، چینبالکاما  ؛کندمیفعالیت  چینبالکغیرمتمرکز به اسم 

، شویدمیشخصی خود  رایانامهیا وارد  کنیدمیشما در بانکی حساب باز  ی. وقتواسطه وابسته است هایسازمانو  هاشرکتما به 

وقتی  مثالً؛ واسطه بر تمام اطالعات شما کنترل دارند هایسازمانو  هاشرکت .ایدگرفتهواسطه کمک  هایسازماندر حقیقت از 

و  کنیدمیداده اینستاگرام ارسال  هایپایگاهدر حقیقت این پیام را ابتدا برای  فرستیدمیپیام  ستاگرامنایبه دوست خودتان در 

و  اندشدهتوزیع رایانه هامیلیونبین  هاداده، چینبالکداده  یهاپایگاه در .فرستدمیپایگاه داده اینستاگرام آن را برای دوست شما 

شبکه را  هایرایانهدرصد از  51را هک کند باید بیش از  چینبالکنیست و اگر شخصی بخواهد  هادادهقادر به کنترل  کسهیچ

اجرا شود  چینبالکاگر توییتر روی  مثالً؛ غیرممکن است تقریباًرا هک کند که  اندشدهحفاظتکه با رمزنگاری پیشرفته 

برای بسیاری از صنایع و مشاغل  چین. بالکهای خودتان را پاک کند، حتی مدیران توییترتوییت تواندمیبه جز شما ن کسهیچ

 ...و  قراردادهااداری، ذخیره  هایسامانه، پرداخت، گیریرأیاست مانند  استفادهقابل
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ینترنت، رمزنگاری کلید خصوصی و یک پروتکل ایجاد انگیزه برای کار( به وجود آمده است که هماهنگی بین سه فناوری )ا

دیجیتالی است که به شخص ثالث مورد  هایتراکنشبرای  سامانهکار یک  جهینت .را بسیار کاربردی ساخته است بیت کوین

 .تضمینی است تقریباً چینبالکدر  یحفاظت از روابط دیجیتال . کارنیاز ندارد تأییداعتماد برای 

 

 

 

 :رمز پایهپرداخت با ارزهای  هایدرگاه -3-1-3

در بانکداری  یافتهتوسعهاز ابزارهای پرداخت  یکی .در حال افزایش است سرعتبه رمز ارزهااستفاده از بیت کوین و سایر 

زیر،  شکل .اندکردهاین ابزار پرداخت را نیز متأثر  سرعتبهاست که رمز ارزها  توجهجالب .خودپرداز است هایدستگاه، یالکترونیک

 .دهدمیرا نشان  کنندمیخودپردازی که از بیت کوین پشتیبانی  هایدستگاهپراکندگی و تعداد 
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. ده که بتوان از طریق آن بیت کوین خریداری کردکراعالم کرده که این قابلیت را به اپلیکیشن خود اضافه  1شرکت اسکوئر

 زودی. بهخودپرداز بیت کوین استفاده از این ارز رمزگذاری شده را برای دیگران میسر ساخت اندازیراهبا  ۲یوسانگه شرکت

اعالم کرده که با کمک تیم  وسانگیه .تنها با فشار یک دکمه بیت کوین خریداری کنند توانندمیخودپرداز  هایدستگاهمشتریان 

خودپرداز بیت کوین پس از فعال شدن این  . خدمتپشتیبان به تراکنش بیت کوین اضافه خواهد کرد خدمتیک  ۳جاست کش

به  یپول نقد ارز دیجیتال جایبه (QRآر )استفاده از اسکنِ کیو  . بامعمولی عمل کند هایتراکنشمشابه با  تواندمیگزینه 

، شودمیاضافه  هاخدمتاست که به این  ایشدهین ارز رمزگذاری بیت کوین اول کهی. درحالشودمیکیف پول ارسال  هایگیرنده

کره جنوبی است  هایشرکت ترینبزرگیکی از  وسانگیه .نیز اضافه گردد هاکوینسایر  زودیبهصورت گرفته که  هاییصحبت

خودپرداز تنها بخش  هایدستگاه . ساختر درآمد داشته استمیلیارد دال 17کارمند و  ۲5۰۰۰بالغ بر  ۲۰15که تنها در سال 

 .هاستآن هایفعالیتکوچکی از 

                                                      
1 Square 

۲ Hyosung 

۳ Just Cash 
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خودپرداز در  هایدستگاه تأمینجهت  وسانگی. هاندشدهنصب متحدهایاالتتعداد بسیاری از خودپردازهای این شرکت در 

درآمد  هاآنگاز که مالکان  هایاهایستگو  راهیبین هایفروشگاهرا در  هایشاندستگاه هاآنبلکه  ،مشارکت ندارد هابانکآمریکا با 

 .اندکردهنصب، کنندمیکسب  آمدهدستبهخود را از وجوه 

 یاریبس .شودمیمختلف مشاهده  هایوبگاهدر  وفوربه شدهرمزنگاریپرداخت اینترنتی مبتنی بر ارزهای  هایدرگاههمچنین 

پرداخت به  هایروشیکی از  عنوانبه، آمازون و غیره، یا بیت کوین را باباعلیمعروف خرید اینترنتی همچون  هایوبگاهاز 

 برای این کار هستند. ریزیبرنامهیا در حال  اندکردهاضافه پرداخت خود  هایدرگاه

 

را به  شدهرمزنگارینیز که در یک شاخۀ خاص اقتصادی فعالیت دارند، درگاه پرداخت ارزهای  هاشرکتبسیاری از 

مسافرتی خود را با یک  هایبلیتشرکت هواپیمایی روسیه اکنون  ترینبزرگ، مثالعنوانبه .اندافزودهرداخت خود پ هایروش

و  S7 گزارش محلی خبرنگاران روسی، کمپانی طبق .کندمیبانک خصوصی روسیه، صادر  ترینبزرگو با پشتیبانی  چینبالک

بانک  ترینبزرگ، Alfa-Bankاز این پروژه بر عهده  یبانی. پشتآغاز کرد اخیراً، این فروش را S7 Ticket شرکت هواپیمایی

بین شرکت هواپیمایی و نمایندگان که حدود دو هفته  حسابتسویهکاهش زمان  منظوربه سکو نیا .خصوصی در روسیه است

کمیسیون نماینده انجام دهد و بیشتر وظیفه دارد تا فرایند پرداخت را با کسر کردن  سکو نیا .است شدهطراحی کشیدمیطول 

استفاده  هابلیتمسئله اتریوم برای  فنّاوری، برای اولین بار در صنعت هواپیمایی از ترتیباین. بهشرکت واریز کند حساببهمبلغ را 

 شد.

 :هافروشیخردهدر  رمز پایهپرداخت از طریق ارزهای  هایدستگاه -3-1-4

Bic Camera  ژاپن در.و .. شوییظرف، ماشین رایانهربین، فروش لوازم الکترونیکی مصرفی مثل دو ایزنجیرهیک فروشگاه 

است تا بتواند مشتری بیشتری جذب کند و به  هاایستگاهآن یا در مقابل ایستگاه قطار و یا داخل  هایفروشگاهاز  یاری. بستاس

 .در دسترس عموم باشد راحتیبهبهتری داشته باشد و همچنین  «پاخور»قول عامیانه 
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Bitflyer  حجم است همکاری خود را با این فروشگاه شروع کرده است ازنظربزرگ  هایصرافیکه یکی از.Bic Camera 

 هافروشگاه نی. اخود استفاده کند هایفروشگاهی در برخی از آزمون صورتبه Bitflyer پرداخت سامانهتصمیم گرفته تا از 

 .کارمزد پرداخت کنند 1%تبدیل به ین کنند که البته برای این کار باید  سرعتبهکوین خود را  ی بیتمیزان دریافت توانندمی

با استفاده از دیجی ارزها خریداری کنند همچنین مشتریان با  دالر ۹۰۰ین معادل  صد هزاراجناسی تا  توانندمیمشتریان 

که بیش از  گویدمی Coincheck بزرگ ژاپن به نام هایصرافیگر از دی یکی. کنندمیاین نوع خرید مثل خرید نقدی امتیاز کسب 

از دیجی ارزها برای  . استفادهپذیرندمیکوین  پرداخت این شرکت بیت سامانهاز طریق  گاهو وب خریدوفروشهزار پایانه  5

 عنوانبهکوین را  ر حال حاضر بیتو هزاران مغازه و فروشگاه در ژاپن د پیداکردهروزانه در ژاپن بسیار طرفدار  هایخریدوفروش

و باعث سهولت معامالت و  یافتهگسترشبود که این اتفاق در کشورهای دیگر نیز منتظر  دی. باپذیرندمییک روش پرداخت 

 هایکارتاز خرید با  ترراحت مراتببهکوین  بسیاری از کاربران بر این باورند که خرید با بیت چراکهروزانه شود  هایخریدوفروش

 .اعتباری است

 فرایند استخراج بیت کوین چگونه است؟ -3-1-5

چیزی سوابق  کهوقتیما تا ، اکنندمیه بیت کوین برای یکدیگر ارسال را از طریق شبک هاکوینمردم در طول روز بیت 

 هایتراکنشتمام  آوریجمعکوین با  بیت . شبکهقادر به انجام تراکنش نخواهد بود کسهیچداری نکند، هرا نگ هاتراکنش

 کنندهاستخراج هایرایانه کار .کندمی، ذخیره شودمیست که بالک نامیده فهررا در یک در یک دوره زمانی معین آن  شدهانجام

 .کنندمیی آن پاداش )بیت کوین( دریافت است و برا هاتراکنشاین  تأیید

 :ساخت یک هش از آن -3-1-5-1

است که  هابالکطوالنی از  فهرستکه دارای یک این شب ؟دهدمیچگونه این کار را انجام  بیت کوین کنندهاستخراج

بار  . هربیت کوین مورد استفاده قرار گیرند هاینشانیبرای کشف  توانندمی هابالک نی. اشودمیشناخته  «چینبالک» عنوانبه

ایجاد  چینبالکطوالنی از  فهرستو یک  کندمیاضافه  ینچبالک، آن را به شودمیایجاد  هاتراکنشکه یک بالک جدید از 

وارد  کنندهاستخراج هایرایانهکه  نجاستی. اانجام نشود کاریدستاما این شبکه باید مورد اعتماد باشد که در آن ؛ کندمی

 ریاضی بندیفرمول ،اندقرارگرفتهدر بالک که ، معدنچیان اطالعات را شودمیایجاد  هاتراکنشیک بالک از  کهیهنگام .شوندمی

نامیده  هشاست که  شدهشناخته تصادفی از حروف و اعداد ظاهربه، ترکوتاه مراتببه ایدنبالهیک  ،چیز دیگر نیا .کنندمی

 . پساست فردمنحصربهساخت هش آسان است، اما هر هش  کهی. درحالشوندمیها در کنار بالک ذخیره هش نی. اشودمی

 .انجام داده است و هیچ فردی قادر به دسترسی به اطالعات نیست کاریچهکه  داندمی رایانهفقط  دیگرعبارتبه

 :دریافت پاداش به بیت کوینرقابت برای  -3-1-5-2

از مشکالت این است که  یکی .کندمی، مقداری بیت کوین دریافت کندمیبا موفقیت یک هش ایجاد  رایانههر بار که هر 

بیت کوین باید آن را  . شبکهدر این مورد خوب هستند واقعاً هاانهیرا .از یک مجموعه داده بسیار آسان است ایجاد یک هش
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 . پروتکلرا در عرض چند دقیقه استخراج کند هاکوینتمام بیت  تواندمیاین صورت هر کس با صدها تراشه دشوارتر کند، در غیر 

جدید بیت کوین هش  . پروتکلاین مشکل را حل کرده است« اثبات کار»ه نام عمدی با معرفی چیزی ب طوربهجدید بیت کوین 

باید  هاآندخالت کنند، اما  تراکنش در یک بالک هایدادهقرار نیست که در  کنندگان. استخراجقدیمی را قبول نخواهد کرد

این کار را با استفاده از یک قطعه داده تصادفی به  ها. آنمورد استفاده خود را برای ایجاد یک هش متفاوت تغییر دهند هایداده

مورد قالب هش متناسب با  . اگرشودمیکنش برای ایجاد یک هش استفاده ترا هایدادهقطعه با  نی. ادهندمیانجام  nonce نام

 .گیردمیدوباره مورد استفاده قرار  چیزهمهو  کندمیتغییر  nonceنیاز نباشد،

 ؟شوندمیچگونه انجام بیت کوین  هایتراکنش -3-1-6

ینجا چیز جالبی در ا درک این موضوع کمی سخت باشد اما دیشا .است هاتراکنشنی وجود ندارد، فقط سوابق هیچ بیت کوی

که دارای بیت کوین درباره افرادی  ما .هارددیسکدر هیچ جا وجود ندارد، حتی در  بیت کوینوجود دارد:  هاکویندر مورد بیت 

، هیچ بیت کوین دیجیتالی در آن وجود ندارد، کنیدمیخاص بیت کوین نگاه  نشانیبه یک ، اما وقتی کنیممیهستند صحبت 

یک حساب عابر بانک یا اینترنتی هم در حقیقت فقط عددی از میزان  . درعابر بانکموجود در یک حساب  هایپولمانند  دقیقاً

به یک  توانیدنمی شما .آن را به اسکناس تبدیل کنید توانیدمیر صورت نیاز است و د شدهثبت، ایدکردهپولی که شما وارد بانک 

، فقط اطالعات مربوط به بلکه .«این یک بیت کوین است»و بگویید  کنیداشاره یجسم فیزیکی یا حتی یک فایل دیجیتال

گسترده  شدهتوزیعیک دفتر عمومی و  است در شدهانجام حالتابهتراکنشی که  هر .مختلف وجود دارد هاینشانیبین  هاتراکنش

 .شودمیذخیره  چینبالکبه نام 
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یت کوین ب ی. نشانبیت کوین )کلید عمومی( و یک کلید خصوصی نشانیبرای ارسال بیت کوین، به دو چیز نیاز دارید: یک 

خصوصی  دی. کلآن را به اشتراک بگذارید توانیدمیاعداد است و و یک دنباله ساده از حروف و  شودمیتصادفی تولید  صورتبه

ی افزارهانرماز آن برای بازیابی کیف پول در  توانیدمیدرواقع قلب کیف پول شماست و که  توالی دیگری از حروف و اعداد است

 کسی کلید خصوصی شما را داشته باشد، دسترسی به کیف . اگرخصوصی را نباید به کسی بدهید دی. کلدیگر استفاده کنید

محتویات آن را  توانندمید که همه یبگیر در نظرمحکم  ایشیشهبیت کوین را یک جعبه  ی. نشانشودمیپولتان برایش آسان 

 .د و به محتویات دسترسی داشته باشندنآن را باز کن توانندمیاما فقط با کلید خصوصی  ،ببینند

 :شدهرمزنگاریامکان اعمال مجرمانه از طریق ارزهای  

همین دلیل مردم  . بهبرای مجرمان تبدیل شود ناامنی جایبهباید  چین. بالکبیت کوین برای جرم استفاده شود نباید از

سایبری کمک  قوانینبه اجرای بهتر  تواندمیمردم  ی. آگاهباید به اجرای قانون و آموزش آن کمک کنند چینبالکبه  مندعالقه

یت اول خود ورا در اول چینبالکاما باید سعی شود تا مجرمان ؛ است غیرممکن اهفناوریکامل از جرم در همه  یری. جلوگکند

 .باشد هاآنقرار ندهند و موانع زیادی جلوی پای 
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 :در حوزه بانکداری چینبالکتحول  -۳-۲

 :هابدهیو  هاداراییمدیریت پروژه  -3-2-1

 JPMorgan Chase و Commerzbank ،Societe Generale هایبانک اخیراً، International Business Times به گزارش

Bank وندرویکن نی. داماندکردهنام در این پروژه ثبت (Damien Vanderveken)ی، مدیر تحقیق و توسعه SWIFTLab  در

بتوانند نقدینگی حساب  هابانک . اگری تجاری ناشی از اثبات مفهوم آشکار استمزایای بالقوه»ها اعالم کرد: گفتگو با رسانه

 طوربهکمک خواهد کرد تا میزان پولی که در هر حساب موردنیاز است،  هاآنآنی مدیریت کنند، به  صورتبهنوسترو خود را 

 «.دیگر آزاد کنند هایگذاریسرمایهسازد تا وجوه مشخصی را برای را قادر می هاآن درنهایتدقیق تعیین کنند و 

وندرویکن در زمان  دهدمیبانک دیگر را نیز تحت پوشش قرار  ۲۲سوئیفت،    Hyperledger بر مبتنی چینبالک ی پروژه

و همکاری  کندمیاستفاده  Hyperledger فنّاوریاز  چینبالکپروژه در ماه آوریل اعالم کرده بود که اثبات مفهوم  اندازیراه

 . مؤسسکمک کند DLT (Distributed Ledger Technology) فنّاوریوکار با استفاده از های کسببه حل چالش تواندمیبانکی 

و  DLT پذیرمقیاس و امن هایفناوری یآینده مورد در ما»: افزود چینبالک مورد در نیوزیلند استرالیا و  بنیاد گروه بانکداری 

 «.بین هستیمو هم مشتریان خود، بسیار خوش هابانکدر ایجاد ارزش، هم برای  هاآنتوانایی 

 :چینبالکقراردادهای هوشمند بانکی مبتنی بر  -3-2-2

یکی  دیجیتالی خواهد کرد چینبالکقراردادهای خود را با استفاده از  ۲۰18تا سال  Kbank بانک تایلندی

است  چینبالک برنامه یک کردن برخی از قراردادهای مالی خود از طریق دیجیتالی تجاری تایلند به دنبال هایبانک ترینبزرگ از

 .است یافتهتوسعه IBM که توسط شرکت

 

Kasikorn Bankاارزی کاغذی ر هایضمانت ، یا کِی بانک، امروز اعالم کرد که مایل است 

گفته مدیرعامل بانک، این طرح  . بهاتفاق نخواهد افتاد شبهیک که این فرآیند . هرچندتبدیل کند دیجیتالی هاینامهضمانت به
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از مقامات ارشد بانک هم  یکی .شوندمی درصد از کل قراردادهایی است که تا پایان سال آینده منعقد ۳5 کردن دیجیتالی شامل

درصد از این تعداد  پنج .ارزی منعقد شود نامهضمانت دالر میلیارد ۹ ، حدودبرآورد تا پایان سال طبق رودمی انتظار  افزود که 

بانک قصد دارد در آینده  ی. کِکندمی پایه استفاده عنوانبه Hyperledger Fabric افزارنرم که از شودمی اجرا چینبالک يسکو در

 .پیدا کند سکو شرکای مالی زیادی برای استفاده از این

 :در اینترنت اشیاء چینبالککاربرد  -3-2-3

 سرعتبهبا وسایل نقلیه بدون راننده  ایآینده

 چینبالک که ایده این –در حال نزدیک شدن است 

را متصل  (IoT) اشیا اینترنت و خودروها تواندمی

 دی. شاکندمیه خود جلب کند، توجه زیادی را ب

، کلیدها و لوازم هادربهوشمند )که در آن  هایخانه

به اینترنت متصل شوند و فعالیت  توانندمیدر آن 

وسایل  فنّاوریسال پیش که  هم چند( کنند

گریتس،  . جانشدندمی تصورغیرقابلبود،  ترضعیف

 Oaken شرکت مدیرعاملو  گذارانبنیانیکی از 

سال آینده خودروهای بدون  1۰-5در  . احتماالًحاال زمان مناسب برای شروع این چیزهاست «است. چیزهمه بندیزمان»گفت: 

خودکار است که باعث  کامالًگریتس درباره چیزی صحبت کرد که شامل ایجاد یک مکانیسم  .سرنشین به بازار عرضه خواهند شد

بدون نیاز به کسی  تواندمیخودرو  مثالًاین صورت که  . بهباشد خودکار، به معنای واقعی کلمه خودکاروسیله نقلیه  شودمی

شرکت تویوتا اولین شرکتی است که قصد دارد  شودمی . گفتهرا پرداخت کند هاجریمهکند، پارک کند و یا  گیریسوخت

 چینبالکخود را مبتنی بر  خودکار کامالًخودروهای 

 .تولید کند

با خودکار شدن خودروهای آینده، اکثر مردم 

 توانندمیشاید دیگر نیاز نباشد که خودرو بخرند و 

را برای مدتی کرایه  هاآنهر وقت که نیاز داشتند 

و پرداخت  چینبالکاوری استفاده از فن . باکنند

 هایشرکتکه  ایواسطه، پول یجیتالید ارز صورتبه

 از .بود نخواهد شرکتی هیچ برای کنترلقابل چینبالک ازیر ،دیگر وجود ندارد کنندمییرانی و اجاره اتومبیل دریافت تاکس

، خودروهایی که دارای عالوه. بهاستفاده کرد چیزهمهبرای اتصال  شودمی چینبالکقراردادهای هوشمند در حال اجرا بر روی 

خود مانند  هایخدمت، قیمت تمام شوندمینصب  هاآنقطعات مخصوصی که بر  توسط توانندمی ،باشند یکیف پول ارز دیجیتال

وارد  چینبالکاطالعات را در  خواهد گرفت و بر عهدهخودرو را  تأییدوظیفه  Oaken . شرکتتعویض روغن را پرداخت کنند
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برای ردیابی  GPS از تواندمیاین هویت ثبت شد، شرکت  کهیهنگام .را به وسایل نقلیه بدهد یهویت دیجیتالتا نوعی  کندمی

خودرو و  شودمیو خودروهای مختلف تبادل  هارایانههم بین  ها. دادهثبت کند چینبالکماشین استفاده کند و مکان آن را در 

، Oaken گفته جیمز جانسون، یکی از مؤسسین و مدیر ارشد بازاریابی شرکت به .کندمیودروها حفظ موقعیت خود را از دیگر خ

با پردازش موقعیت خود نسبت به دیگران از تصادف  خودکارهای خودرو ،استفاده کنند هادادهوقتی دیگر خودروها هم از »

کند، خودروهایی که  روزبههای امروزی را کردن خودروها باید خودرو از خودکارقبل  Oaken اما شرکت؛ «کنندمیجلوگیری 

یک  اخیراًشرکت  نی. ا، مورد استفاده قرار گیرندیارز دیجیتالمانند یک انسان با توانایی پرداخت خدمات با استفاده از  توانندمی

امکان پرداخت  Tesla شرکت هایماشینبه پروژه  نی. ات انجام داده است که جایگاه اول را کسب کرده استاپروژه در امار

سریع خودرو است که  واسپاری سامانه توسعهدرحالهمچنین  Oaken . شرکتدهدمیوم را یرا بر روی شبکه اتر ایجادهعوارض 

 توانندمیاست که مردم  شدهساختههم  (dapp) غیرمتمرکزبرنامه کاربردی  کی. ذخیره کند چینبالکو مبالغ را در  هادادهتمام 

 .خودرو، خودرو مورد نیاز خود را اجاره کنند هایبنگاهدر  نامثبتلی سریع و بدون با اتریوم خی

 :هویتدر حوزه احراز  چینبالکتحوالت  -۳-۳

 از استفاده با جهانی یدیجیتال هویت یسکوتوسعه 

 مایکروسافت و اکسنچر مشترک اقدام با چینبالک فنّاوری

 نیا .در عرصه احراز هویت دارد چینبالکنشان از کاربرد 

میلیارد نفر بدون مدرک  1٫1امکان شناسایی هویت  سکو

 . نمونهکندمیقانونی فراهم  طوربهمستند را در سراسر جهان 

قسمتی  عنوانبهاولیه این ابزار در ستاد مرکزی سازمان ملل 

. توسط اکسنچر و مایکروسافت نمایان شد ID۲۰۲۰  از برنامه

اکسنچر، افراد بدون هویت مستند در معرض  چینبالک فنّاوریمرکز تجارت جهانی بر مبنای  مدیرعاملگفته دیوید تریت،  به

 را مناسب اطالعات گذاریاشتراک و نمونه اولیه اکسنچر به افراد امکان دسترسی و به باشندمیآسیب طرد شدن از جوامع مدرن 

 .دهدمی کاغذی مستندات شدن مفقود یا استفاده مورد در نگرانی بدون

با استفاده از این ابزار افرادی مانند پناهندگان قادر 

خواهند بود اطالعات مربوط به هویت و کشور خود را با 

. نمایان سازند تلفن همراه  اپلیکیشن رضایت از طریق یک 

از ایجاد هویت جهانی، کمک به افراد و  ID۲۰۲۰ برنامه هدف

مت دسترسی به خدمات عمومی از قبیل سال پناهندگان برای

اخبار  مطابق .هستو آموزش در یک سرزمین جدید 

توسط اکسنچر، نمونه اولیه و اپلیکیشن نهایی  منتشرشده
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 75میلیون پناهنده را از  7بیش از  چینبالک فنّاوری مبنای بر هویت  . سامانهجزییات شخصی را ذخیره نخواهند کرد یکهیچ

 .تحت پوشش قرار خواهد داد ۲۰۲۰سال  کشور جهان تا

که به  (زوگ)ایالت  سوئیس هایایالتیکی از همچنین 

در حال  ،، معروف استیارزهای دیجیتال سامانه اندازیراه

 این ایالت .هویتی مبتنی بر اتریوم است سامانهیک  اندازیراه

هویت  خدمتکه از ماه سپتامبر شروع به ارائه  هاعالم کرد

 نشانیکه یک  کندمیاز طریق یک برنامه جدید  یدیجیتال

. کندمیشناسایی افراد مرتبط  هایکارترا به  شدهیرمزنگار

دولتی، هویت  هایسازمانمحلی باید با مراجعه به  شهروندان

قابلیت  چینبالکغیرمتمرکز  سامانه . درکنند تأییدخود را 

بنابراین این  ؛و عوض کردن هویت کاربران نیست کاریدست

زیاد خود را در  هایتالشقصد دارد که به  زوگ. کندمیمالی  فسادهایفناوری کمک زیادی به کم شدن آمار جرم و جنایت و یا 

 .ادامه دهد چینبالکو  یدیجیتالهای رابطه با ارز

 – یدیجیتال گذرنامه نوعی – یک هویت الکترونیکی واحد خواهیممیما  :گویدمی سوئیس زوگفرماندار ایالت ، دُلفی مولر

اضافه کرد  مولر .نخواهد بود باواسطهکز و رممت سامانهاین  چینبالک از استفاده با و بسازیم ممکن کاربردی هایبرنامه همه برای

ایالت که به بهشت مالی جهان  نی. ا، برگزار کندگیریرأیاستفاده از کاغذ  جایبهتالی دیجی گیریرأییک قصد دارد  زوگکه 

شده  چینبالکو  یتجاری به سوئیس، تبدیل به یک مرکز بزرگ از ارزهای دیجیتال هایشرکتروف است، با هدف جذب عم

 .است

 :بیمهدر حوزه  چینبالکتحوالت  -۳-4

. شوند مندترعالقه خودکارباعث خواهد شد که مردم به کرایه خودروهای  احتماالًموردی است که  ترینمهمبیمه خودرو 

ممکن است  مثالً؛ شودمیمسافرت تعیین  زمانمدتآینده بیمه بستگی به  خودروهایاما در ؛ شودمیهمیشه یک ساله ارائه  مهیب

پذیر کافی انعظاف اندازهبه چینبالک مبتنی بر مهی. بخواهد شد هاهزینهدقیقه بیمه شوید و این هم باعث کم شدن  ۲۰تا  5

برای مشکل اصلی این بیمه عدم نظارت بر آن است که  . البتهکندمیه میزان ترافیک هزینه را مشخص ب ته نسبخواهد بود ک

 شد. حل آن هم راهی پیدا خواهد

 :ونقلحملو  تأمیندر عرصه زنجیره  چینبالکتحوالت  -۳-5

روزها بحث  نیا .آزمایدمی تأمین یزنجیره راهکارهای در را چینبالک غول آلمانی صنایع شیمیایی، ،BASF شرکت

. بزرگ به دنبال ایجاد نوآوری در راهکارهای خود با استفاده از آن هستند هایشرکتبسیار داغ است و بسیاری از  چینبالک
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توسط  تأمینهای در ایجاد و نگهداری زنجیره چینبالک، حاکی از استفاده از منتشرشده BASF توسط اخیراًجدیدی که  گزارش

اند یا به حلی برای آن دسته از موارد تحویل کاال بوده که ناتمام ماندههمواره در جستجوی راه BASF شرکت .است این شرکت

سازد که به های هوشمندی میپالت BASF ، شرکتQuantoz با همکاری استارتاپ . اکنوناندشدهخرابی کاال منجر 

 .کندمیرسانی رگیری محموله اطالعکنندگان در مورد موقعیت مکانی، حرکت و وضعیت باتوزیع

 یتعاون .ه استمرغ آزمایش کرد هایمحموله ونقلحملرا برای  چینبالکتعاونی کشاورزی ایالت آرکانزاس همچنین 

 چینبالک و ردیابی پرندگان، در حال آزمایش بر ونقلحمل برای ایبرنامه کشاورزی دامداری در ایالت آرکانزاس، برای ایجاد

از   Provenance بریتانیایی به اسم آپاستارت یک با مشرکت شرکت گوشت سانفرانسیسکو و Grass Roots  یتعاون. است

 .کنندمی و ردیابی مرغ استفاده ونقلحمل برای چینبالک

در  که دهدمی این تعاونی مشارکت خود را در پروژه توضیح

در مورد افرادی که »انند تا بتو کندمی این ابزار به مشتریان کمک شدهگفته آن

محموله با استفاده از  هر .«بیشتر بیاموزند کنندمی به تولید محصول نهایی کمک

 مدیرکلهاپکینز،  ی. کودشودمی ذخیره چینبالک و در شودمی مهر QR کد

شرکت ما امیدوار است که بتواند با ایجاد یک  :، نوشتGrass Roots شرکت

شبکه همتا به همتا باعث شود که اعتماد مشتریان به مواد غذایی و معامله گران 

اخبار نشان بر این دارد که استفاده  نی. آخربیشتر شود اقتصادیدر روابط 

 شرکت ترینبزرگ احتماالً هفته، این اوایل . درشد خواهد بیشتر روزروزبه فیزیکی، کاالهای انتقال و ردیابی برای چینبالک از

 .کرد خواهد آزمایش را چینبالک ،CBHGroup کشاورزی، هایدانه صادرکننده استرالیایی

 :آموزش -۳-6

 آموزشی جدید با مشارکت یسکوسونی یک  شرکت .آموزشی استفاده خواهند کرد سامانهبرای  چینبالکاز  IBM سونی و

IBM  دو شرکت  نی. اکندمیاستفاده  چینبالکآموزان از سوابق دانش گذاریاشتراکتوسعه داده است که برای محافظت و به

را تا سال آینده عرضه  خدمت، این Sony Global Educationزیرمجموعه سونی،  . شرکتاین خبر را اعالم کردند رسماًامروز 

 دهدمیبه آموزگاران اجازه  سکو نی. اشد اندازیراهدر ماه مارس  رسماًکه  است IBM Blockchain، سکواین  . بسترخواهد کرد

ابتدایی و آموزش عالی را  مؤسساتتوجه به گزارش سونی،  . باآموزان تبادل کنندمورد رشد درسی دانش که اطالعاتی را در

 .دمات آموزشی دیگری را توسعه دهدخآینده قصد دارد  گفت در ی. سونکاربران محصول جدید معرفی کرده است عنوانبه

ی آموزشی ها. دادهبرای گسترش صنایع دارد و حوزه آموزشی از این قاعده مستثنا نیست ایبالقوه هایقابلیت چینبالک یفناور

افزود که به دنبال اجرای  سونی .شوندمییان کاربران به اشتراک گذاشته و در م شودمیذخیره  چینبالکایمن در  طوربه

این شرکت همچنان به بررسی این  دهدمیکه نشان  هستو تدارکات  تأمینزمینه زنجیره در  چینبالککاربردی  هایبرنامه

 .فناوری برای استفاده در آینده ادامه خواهد داد
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 :هادادهنگهداری  -3-6-1

با  هاشرکتنترنتی، عدم همکاری برخی از مخابراتی و ای هایشرکتاجرای قانون با  هایسازمان مشکالت ترینبزرگیکی از 

ها است و بعضی مواقع یک جنایتکار، نیاز به انواع مجوزدسترسی به اطالعات  یبرا .انون یا حذف اطالعات مشتریان استق

اهند شد و مسئولین پاک نخو وجههیچبه هاداده نی. اکندمیرا برای همیشه ذخیره  چیزهمه چینبالک .اندشدهپاکاطالعات 

برای  تواندمیمورد  نی. ااطالعات را پاک کند تواندمیخواهند توانست به تمام آرشیو آن دسترسی داشته باشند، اما کسی ن

در  ایرابطهبسیاری از کشورها  نی. بشوندمیذخیره  واسطهبهبدون نیاز  چینبالکدر  . اطالعاتجلوگیری از فساد هم مفید باشد

استفاده از  . بازندگی کند راحتیبهیک مجرم در کشور دیگر ممکن است بتواند  مثالً؛ قبال انتقال اطالعات مجرم وجود ندارد

 قرار چینبالکقانونی در سراسر جهان خواهند توانست اطالعات را روی  های. سازمانشد بازخواهندمرزهای اطالعات  چینبالک

 .یک فرد باخبر شونددهند تا همه از مجرم بودن 

 VISEO ، مایکروسافت وچینبالکرنو با بزرگان صنعت  یخودروساز .شرکت رنو نیز قصد دارد از این قابلیت استفاده کند

. شودمیانجام  چینبالککارت خودرو روی  هایدادهسازی همکاری در راستای ذخیره نی. اجدیدی را آغاز کرده است همکاری

گران و مختلف که توسط خودروسازان، بیمه هایسامانهای از همجموع در هاآنی ت مشتریان و وسایل نقلیهروش فعلی، اطالعا در

، این اطالعات را چینبالک فنّاوریگیری از قدرت اما رنو قصد دارد با بهره ؛است شدهپراکنده، شودمیها نگهداری تعمیرگاه

تمام اطالعات مربوط به یک خودرو را در یک نقطه جمع کرد و در دسترس  توانمی، فنّاوریاستفاده از این  . بایکپارچه کند

مالک  ترتیباینبهرنو  خودروسازی توسط ماشین، کارت اطالعات سازیذخیره برای چینبالک کارگیری. بهمشتریان قرار داد

این رابطه مدیر بخش  . دران بالقوه قرار دهداطالعات بیشتری در اختیار فروشندگ تواندمیی نقلیه خودرو، هنگام فروش وسیله

سازد در یک ی دیجیتالی خودرو، ما را قادر میاین دفترچه»که:  دهدمیگروه خودروسازی رنو توضیح  یی دیجیتالوسایل نقلیه

قادر به ایجاد  نچیبالک ی. فناورهای مجاز، خدمات جدیدی به مشتریان ارائه دهیمگذاران و نمایندگیهمراه با بیمه بومزیست

 «.است (Reliable trust protocol) یک پروتکل اعتماد معتبر

آید در این است که می چینبالکای مانند نوآورانه هایفناوریارزش شرکت بزرگی مانند مایکروسافت، وقتی نام آن پشت 

در »: گویدمیدفتر مایکروسافت فرانسه  فنّاوریارشد  ری. مدکندمیترغیب  فنّاوریبزرگ را به استفاده از این  هایشرکتسایر 

 ی، خوشحالیم که قادر به حمایت از تحول دیجیتال(Connected vehicles) ی متصلنقلیه وسایلی مشارکت با رنو در حوزه ادامه

خودرو و  ومبزیستتقویت کل  توانارائه کنیم که  چینبالکتا یک راهکار نوین  کنیممیرنو هستیم و با یکدیگر همکاری 

 چینبالک، در فناوری Viseo یشرکت مشاوره «.شده را داشته باشد گذاریاشتراکاطمینان از مورد اعتماد بودن اطالعات به 

این  رعاملی. مدکندمیو طراحی کاربر نظارت  (BitSe آپ چینیبا همکاری استارت) پروژه فنّاورانهپیشگام است و بر اجرای 

در شفافیت روابط بین شرکای  تواندمیبه تحولی که  خصوصبهاعتقاد داریم،  چینبالک فنّاوری توانما به »: گویدمیشرکت 

که به ما اجازه  داریم چینبالکهای اختصاصی خود، تیم یهای دیجیتالدر کارخانه . ماایجاد کند B۲B بومزیستاقتصادی در 

 » .ی مشترک با رنو را انجام دهیمهایی مانند پروژهپروژه دهدمی
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 :رمز پایهسیاست کشورها در برابر ارزهای   -4

 :؛ در حال بررسیهای آمریکاسیاست -4-1

و باالترین حجم معامالت  یکه چندان هم دور از انتظار نیست، آمریکا میزبان بیشترین تعداد کاربران ارز دیجیتال طورهمان

های ، استارتاپرمز پایهکه مراکز متعدد ارزهای  کشور از همان ابتدا با حمایت سیلیکون ولی نی. اان استبیت کوین در جه

بر  . عالوهی ارزهای مجازی پیشتاز بوده استخودپرداز بیت کوین در آنجا قرار دارند، در عرصه هایدستگاهو  چینبالکمربوط به 

از واشنگتن، بلکه از  تنهانهگر کشورها پیرو سبک این کشور هستند و این پیروی یک ابرقدرت مالی در جهان، دی عنوانبهاین، 

رسد دیگر کشورها که هنوز تصمیمی در مورد بیت نظر می . بههم وجود دارد نیوهمپشابرهایی مثل کالیفرنیا، نیویورک و ایالت

 !اند، منتظر هستند تا ببینند چه رویکردی بنا به موفقیت آن در آمریکا صحیح استکوین اتخاذ نکرده

https://arzdigital.com/currency-law-in-countries/ 

بیت مریکا در جلسات استماع در جریان چیستی ، کنگره و سنای آبیت کویناهمیت ابزارهای مالی جدید مانند  به دلیل

ها و تهدیداتی طور که اینترنت فرصتمثابه اینترنت مورد توجه قرار گرفت، همانبه بیت کویناین جلسات،  . درقرار گرفتند کوین

. بیشتر استبرای آمریکا از تهدیداتش  بیت کوین هایفرصتچربد، آن بر تهدیداتش می هایفرصتمشخص شد  بعداًداشت که 

های غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی اعالم کردند، اما همه مراجع دولتی آمریکا در این جلسات نگرانی خود را از استفاده درمجموع

را  هاآنمناسب  مقررات گذاریهای مشروعی دارد که باید با کردند که ارزهای دیجیتالی استفاده تأکیدهمچنین بر این نکته 

 .حوزه ضروری است مقررات گذاریبه قوانین موجود نیاز به تصویب قانون جدید نیست، اما  با توجهآمریکا  اکه درتقویت کرد؛ چر

مقررات هایی رسمی در ارتباط با آمریکا و وزارت دادگستری این کشور، بیانیه داریمالی وزارت خزانه جرائماین راستا شبکه  در

به  ۲۰11عنوان اولین اولویت، ابتدا در سال مالی آمریکا به جرائم . شبکهشر کردندمنت بیت کوینارزهای مجازی همچون  گذاری

 .اقدام کرد بیت کوینکار مبادله  مقررات گذاری

سکه و اسکناس »گونه تعریف کرد: خود، ارز یا ارز واقعی را این ۲۰1۳مارس  18مالی آمریکا در رهنمود  جرائمشبکه 

عنوان به طورمعمولبهاش و در کشور صادرکننده شدهتعیینعنوان پول رایج ا کشورهای دیگر که بهیتوسط آمریکا  منتشرشده

ها یک واسط مبادالت است که در برخی محیط»در مقابل ارز مجازی .« شودمیواسط مبادالت در جریان است و پذیرفته 

« ر هیچ حکمی در جایگاه پول قانونی قرار نخواهد گرفت.، اما همه مشخصات ارز واقعی را ندارد و دکندمیعنوان ارز عمل به

مثابه ارز واقعی و ابزارهای مالی مشابه به بیت کوینگذاری آمریکا که در سیاست شودمیبنابراین با اشاره به این تعریف مشخص 

نوعی از ارز مجازی که این مرکز  . البتهاست شدهگرفتهشوند، بلکه عنوان جدید ارز مجازی برای اطالق به آن در نظر تعریف نمی

عنوان جایگزین این ارزها عمل با ارزهای واقعی باشند یا به معاوضهقابلآن پرداخت، ارزهایی هستند که  مقررات گذاریبه 

مالی و دیگر نهادها مانند دفتر پاسخگویی دولت آمریکا جوانب  جرائمبعدی، شبکه  هایمقررات گذاریسلسله  . درکنندمی

طور کامل با دیگر ارزها به بیت کوین مبادله کنندگانمالیات بر درآمد، قوانین ناظر بر تولیدکنندگان و  ازنظر بیت کوین مختلف



۲۲ 

 

را یک مایملک و دارایی و قوانین و مقررات مربوط به دارایی را در مورد  بیت کویندرآمدهای داخلی آمریکا  . مرکزروشن شدند

و مبادله آن با دالر آمریکا برای  خریدوفروشبرای مقاصد قانونی مانند  بیت کوینمریکا استفاده از در آ جهی. درنتداندمیآن جاری 

قوانین بسیار دقیقی اعمال  بیت کوینوکارهای مرتبط با و کسب مبادله کنندگانکاربران آزاد است، اما بر تولیدکنندگان، 

یی این است که دالر آمریکا از قدرت کافی برای مبارزه با جایگزین نظران آمریکابینی جاری صاحبرسد پیشنظر می به .شودمی

وسیله ارزهای دیجیتالی برخوردار است و اگر قرار بر جایگزین شدن دالر آمریکا با یک ارز جدید باشد، این جایگزینی یک شدن به

 .فرایند بلندمدت خواهد بود

 :بومی شدهرمزنگاری؛ مخالف بیت کوین، موافق ارزهای های چینسیاست -4-۲

https://arzdigital.com/currency-law-in-countries/ 

با انتشار هشدار پیرامون  ۲۰۰7این کشور از سال  دهدمینشان  بیت کوینگذاری چین در مورد پدیده مطالعه سیاست

از ارزهای مجازی در فضاهای و محدودسازی استفاده  مقررات گذاریبا  ۲۰۰۹استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی و از سال 

ها به قیمت این پیشتازی چینی . البتهارزهای مجازی اقدام کرده بود مقررات گذاریمجازی پیش از دیگر کشورهای جهان به 

بنابراین در ؛ ، تمام شدهاستآنهم یکی از  بیت کوینناپختگی مقررات این کشور در مواجهه با ظهور ابزارهای مالی جدید که 

 ازنظرگذار چینی و سپس با ذکر شواهد، ضعف قانون شودمیارزهای مجازی ذکر  در موردگذاری چین ابتدا سیاست این بخش

 .شودمی، نشان داده بیت کوینفناوری مبنا بودن حکمش برای درس گرفتن از آن در تعریف درست 

ای اینترنتی در کل دنیای واقعی با ای رایانههشده در فضای بازیچین به رواج ارزهای تولید کههنگامییعنی  ۲۰۰7در سال 

تا  طورکلی. بهبود آغازشدههای جدید پول الکترونیکی در این کشور گونه مقررات گذاریانتشار هشدارنامه واکنش نشان داد، 

ها و خدمات نوع اول تنها برای خرید کاال ی. ارزهابودند منتشرشده، چهار نوع ارز مجازی در جهان بیت کوینپیش از اختراع 

داده  هاآنعملکرد مجازی اعضای جامعه مجازی به  بر اساسپول مجازی، پول مجازی  سامانهگونه از این . درمجازی کاربرد دارند

. استفاده خواهند شد شدهعرضهمجازی برای مصرف کاالها و خدمات مجازی که توسط همان جامعه مجازی  هایپولو  شودمی

 های. پولرندیبربگمواردی با ارزش همچون کتاب الکترونیکی تا سایر اقالم مجازی تفریحی را در  توانندمیکاالهای مجازی  نیا

 . درکاالهای دنیای واقعی را نیز خریداری کنند دهندمینوع اول هستند که به کاربر اجازه  هایسامانه افتهیبسط مجازی نوع دوم 

یابد و این نوع پول نشانگر مشارکت خرید کاالها و خدمات دنیای واقعی ضرورت میاین نوع از پول مجازی، ایجاد واسطی برای 

دنیای واقعی قابل خریداری است، این نوع  هایپولدلیل اینکه پول نوع سوم از طریق  . بهپول مجازی در دنیای واقعی نیز هست

ها با پول دنیای واقعی قابل خریداری است، بلکه تنمجازی نوع چهارم نه . پولپول مجازی نوع دوم است افتهیبسط پول مجازی 

 .کنندگان فضاهای مجازی استتولید و تبادل ارزهای مجازی با اداره تیری. مدشودمیبه پول دنیای واقعی نیز  لیتبدقابل

حجم در گردش و نحوه ایجادشان، احتمال  ازلحاظگسترش ارزهای مجازی در کشور چین  ۲۰۰7، در سال گریدانیببه

ای ربط هشدارنامهمراجع ذی ۲۰۰7خطر تضعیف جایگاه یوان و نابسامانی اقتصادی در این کشور را مطرح کرد؛ بنابراین در سال 

این هشدارنامه، وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چین در سال  روی. پدر مورد استفاده غیرمتعارف از ارزهای مجازی منتشر کردند
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ها ارز مجازی را به ها چینیگذاریاین مقررات . دراین حوزه پرداختند مقررات گذاریای به هیطور مشترک با انتشار بیانبه ۲۰۰۹

گرداننده  هایسازمانای مجازی که توسط ارز مجازی یکی از انواع ابزارهای مبادله»لحاظ حقوقی به این صورت تعریف کردند: 

یا غیرمستقیم توسط کاربر بازی به ازای یک نرخ مشخص با ارزهای قانونی  مستقیماً، شودمیمنتشر  ای اینترنتیهای رایانهبازی

 اندشدهتهیهخادم یا سرورهایی که توسط شرکت گرداننده بازی  هایرایانه، در شودمیبازی ذخیره  هایبرنامهمعاوضه و خارج از 

مجازی به ازای میزان و زمانی معین  ارز .شوندمیعددی خاصی بازنمایی و با واحدهای  شدهذخیرهثبت الکترونیکی  قالبو در 

مجازی به اشکال مختلفی  . ارزشودمی، استفاده شدهعرضهاش برای مبادله با خدمات بازی که توسط سازمان منتشرکننده

های که از بازی کردن بازی هاییاییدارپرداخت؛ اما پرداخت و مقادیر پیشبازی پیش هایکارتطور نمونه، . بهشودمیبازنمایی 

 «.شودآیند، شامل این تعریف نمیبه دست می برخطبرخط یا 

کننده مرکزی در ارزهای مجازی گذار چینی بر نقش منتشرکننده و ادارهمقررات منتشره از سوی مراجع سیاست تأکید

کننده یک منتشرکننده و اداره بیت کوینکفایت نکند، زیرا  ۲۰۰۹نامه سال هشدار بیت کوینموجب شد که در مواجهه با پدیده 

 بیت کوینخأل قانونی به وجود آمده موجب شد تا نظام حقوقی چین دچار نوعی سردرگمی در مواجهه با  ترتیباینبهیکتا ندارد؛ 

این کشور و  برخطکارآفرینان  کهنحویبهداشت،  بیت کوینواسطه این خأل قانونی، در آغاز، چین رویکرد بسیار مثبتی به . بهشود

راحتی از توانستند بهمی . شهروندانکردندمبادله می بیت کوین به ازایفروشان اینترنتی کاالها و خدمات خود را بسیاری از خرده

عامه، برای  برای حفظ حقوق و منافع ۲۰1۳تبدیل کنند، اما در پنجم دسامبر  بیت کوینطریق مراکز مبادله پول خود را به 

و حفاظت از ثبات مالی، بانک خلق چین، وزارت صنعت  شوییپولممانعت از مخاطرات  منظوربهحفاظت جایگاه قانونی ارز یوان و 

و فناوری اطالعات، کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری چین، کمیسیون تنظیم مقررات سهام چین و کمیسیون تنظیم مقررات 

کارها و مردم عادی واین اخطاریه کسب . دررا منتشر کردند بیت کوینخطاریه ممانعت از مخاطرات صورت مشترک ابیمه چین به

عنوان کاالی مجازی پرمخاطره برای مردم به بیت کوین خریدوفروشمثابه پول و ارز منع شدند، اما به بیت کویناز استفاده از 

این بیانیه، اقناع آحاد مردم از چیستی ارز و پول و دالیل صدور این های پیوست فرهنگی پاراگراف . درعادی مجاز باقی ماندند

 .ربط تکلیف شدو مراجع ذی هابانکحکم به 

 :؛ در حال بررسیهای آلمانسیاست -4-۳

های جدی بر سیاست تأثیر بیت کوین در موردهایش گذاریگیری و سیاستکشورهایی است که موضع ازجملهآلمان 

آلمان یا بافین، در گزارشی به اعالم  مقررات گذاریمرجع  ۲۰11دسامبر  . درورهای اروپایی گذاشته استاتحادیه اروپا و دیگر کش

با استناد  بیت کویناین اعالم موضع با استناد به قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان  . درپرداخت بیت کوینموضع در مورد 

ای رسید که بانک مرکزی این نظر بافین به همین نتیجه . ازقرار گرفت مثابه پول الکترونیکی مورد بررسیهایش بهبه ویژگی

را واحد ارزش  هابیت کوینبافین  . سپسیک پول الکترونیکی نیست بیت کوینبه آن رسیده بود:  ۲۰1۲اتحادیه اروپا در سال 

گونه معنای ، اما واحد ارزش هیچواحد محاسبه یک عبارت فنی است که در قوانین مالی دارای جایگاه است . عبارتتعریف کرد

 .حقوقی ندارد
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 بیت کوین مقررات گذاریداد که به از سوی بافین، آلمان را در زمره اولین کشورهایی قرار می بیت کوینگرچه تعریف اولیه 

اولیه را کافی ندانست و با استفسار از قوه مجریه این کشور  مقررات گذاریپرداخته بود، اما یکی از نمایندگان قوه مقننه آلمان، 

آلمان در این استفساریه برای وزارت دارایی  مجلس ندهی. نمااز سوی وزارت دارایی آلمان شد بیت کوینخواستار تعیین تکلیف 

 سؤالو  گیردمیتعلق  ت کوینبیو چگونگی محاسبه میزان مالیاتی که بر  مالیات پذیریاول در مورد  سؤالمطرح کرد؛  سؤالدو 

اول،  سؤالوزارت دارایی آلمان در پاسخ به  مجلس . معاونتمبادالت آن بود مالیات پذیریو  بیت کویندوم در مورد تعریف 

گیری در مورد را سالیانه اعالم کرد، اما تصمیم هابیت کویندانست و نحوه محاسبه مالیات  مالیات پذیررا  بیت کوینتراکنش 

وزارت دارایی آلمان، در  مجلس . معاونتدارایی ایاالت فدرال آلمان موکول کرد یادارجزییات را به اجالس آینده روسای  برخی

عنوان ارز یا انواع به درنتیجهنه پول الکترونیکی هستند و نه واحد پرداخت قانونی و  هابیت کوین»دوم اعالم کرد:  سؤالپاسخ به 

تحت مفهوم واحد پرداخت و  صرفاًشماره هفت قانون اعتبار  11پاراگراف یکم بند  بر اساس هاکوین تی. بشوندبندی نمیارز رده

، اما غیر ارز هستند؛ زیرا از لحاظ قانونی وسیله پرداخت محسوب اندمقایسهقابلو به این عنوان با ارز  شوندمیواحد ارزش قلمداد 

های در حلقه توانندمیهای پرداخت زها که به علت خصوصی بودن توافقخصوصی یا مکمل ار هایپولشوند؛ مثل سایر نمی

هایی با نقش و کارکرد وسیله پرداخت در پدیده بیت کوینهایی مثل معامالتی چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرند، پدیده

 .ای هستندمعامالت چرخه

 :؛ موافقاستونی -4-4

 . دولتروز را دارد هایفنّاوریی استفاده از هم سابقه ازاینپیشکشور جمهوری استونی در منطقه بالتیک، در شمال اروپا 

در حوزه سالمت، خدمات بانکی و حتی خدمات دولتی تمایل  (Blockchain) چینبالک هایی مثلسازی فناوریاستونی به پیاده

هایی مثل خودپرداز بیت کوین و استارتاپ هایدستگاهزادگاه اسکایپ، حال با داشتن  عنوانبه شدهشناختهکشور  نیا .دارد

Paxful رمز یکی از بهترین کشورها برای کاربران ارزهای  ی. استونشودمیجهانی بیت کوین، شناخته  خریدوفروش خدمت، یک

 .است؛ چون از باالترین میزان نفوذ در اینترنت برخوردار است پایه

 :؛ موافقدانمارک -4-5

عالوه بر این  . دانمارکترین کشورها استروز، جزو پیشرفته فنّاوریاستانداردهای زندگی و استفاده از  ازنظرکشور دانمارک 

جایگزینی برای حذف پول نقد  عنوانبهبیت کوین  کهنیااست، اما  یاز پیشتازان طرح حذف پول نقد و استفاده از ارز دیجیتال

بانک مرکزی دانمارک، بیت کوین را  حالنی. باااست که هنوز پاسخ مشخصی به آن داده نشده است سؤالیخواهد بود یا نه، 

در این کشور حاکی از این است که معامالت بیت کوین پس از اعالم  . آمارهاارز قانونی در این کشور اعالم کرده است عنوانبه

های قدرتمند در که از نوآوری CCEDK هایی نظیر. استارتاپاست داشته ایمالحظهقابلطرح حذف پول نقد رشد تدریجی و 

این شرکت در سخنانی اظهار  رعاملی. مدبیت کوین است، در کشور دانمارک قرار دارد خصوصبهو  رمز پایهی ارزهای زمینه

ا این ب . اکنوندارداختصاص دارد که آزادی، مسئولیت در پی  مسئلهترین بخش آموزش در مدارس ما به این اساسی :داشت

 باشد. موردپذیرش، این مسئولیت بر دوش ما است تا این ارز رمز پایهدسترسی آسان به ارزهای 
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 :؛ موافقسوئد -4-6

های ی منفی بانکنرخ بهره . باهایی برای استفاده کمتر از پول نقد و حذف تدریجی آن داردسوئد هم همانند دانمارک، طرح

انداز و افزایش ثروت راهی برای پس تواندمیدور  چنداننه ایآیندهز قانونی بیت کوین در سوئدی، افزایش تقاضا برای ار

ارز قانونی و قابل پرداخت،  عنوانبهنظارت بر امور مالی سوئد، با به رسمیت شناختن بیت کوین  . ادارهباشد شهروندان سوئدی

در زمینه مبادالت بیت  Safelloهای نظیر استگاه استارتاپخ . سوئدرشد روزافزون صنعت در این کشور را سرعت بخشیده است

مبادالت بیت کوین در  . حجمافزاری برای استخراج بیت کوین استدهندگان سختتوسعه ترینمهمیکی از  KnCMiner کوین و

 .سوئد با رشد دائمی در میزان تقاضا برای رمزنگاری و استخراج بیت کوین همراه است

 :صحیح دهیجهتو  مقررات گذاری؛ موافق و در حال کره جنوبی -4-7

این  . باجی از پیشتازان در سطح جهانی استسامسونگ و ال لمثهایی غول باوجوددر کشور کره جنوبی، و فناوری صنعت 

چشم این کشور به  هایگذاریسرمایهارز قانونی در معامالت و  عنوانبهکوین  ، جای تعجب نیست که بیتفنّاوریسطح از 

با بیت  خریدوفروشامن و جامع برای  خدمتکه یک  Korbitهایی نظیر تنظیم استفاده از بیت کوین، استارتاپ ی. براخوردمی

بیت کوین کره  ی. کمپانالمللی هم فعال استهای بینشرکت همچنین در زمینه پرداخت نی. اپردازندکوین است، به فعالیت می

ای زنجیره هایفروشگاهبه این منظور، امکان خرید در  و کندمی کوین بیت خرید به تشویق را مردم کمپینی، در اخیراً جنوبی

های بیت کوین مرتب میزبان کنفرانس طوربهجنوبی  . کرهخاصی در سراسر دنیا را با ارز قانونی بیت کوین میسر ساخته است

 .است و محیطی دوستانه برای جامعه جهانی بیت کوین به وجود آورده است

 :؛ موافقهلند -4-8

دوست در جهان  ترین کشورهای بیت کوینکشور هلند با شهر آرنهم که به شهر بیت کوین هلند معروف است، از معروف

گاز، مسکن و  ازجمله چیزهمه توانمیارز قانونی بیت کوین  . بایار باال استخرید با بیت کوین در این کشور بس . قدرتاست

 ی. خودپردازهااندشده اندازیراههای زیادی برای تنظیم استفاده از بیت کوین . استارتاپحتی خدمات دندانپزشکی دریافت کرد

بر این،  . عالوهدر هلند است رمز پایهاین ارز بودن  موردقبولمتعدد و همچنین سفارت بیت کوین در قلب آمستردام، نشان از 

منظم  یزبانی. مکنندمیها یاد خود و کاهش هزینه فنّاوریراهی برای ارتقای  عنوانبهبانکی کشور هلند، از بیت کوین  سامانه

 .گیردمیصورت  دفعاتبهدر هلند  یپ تیبجهانی بیت کوین نظیر  هایشرکت

 :؛ موافقفنالند -4-۹

 

 https://arzdigital.com/bitcoin-freindly-countries/ 

کشور که به زادگاه  نی. اکندمیروز دنیا عمل  هایفنّاوریی فنالند هم مانند دیگر همسایگان اسکاندیناوی خود، بر پایه

و آن را از مالیات بر مالی معتبر و قانونی اعالم کرده است  خدمتیک  عنوانبهنوکیا مشهور است، ارز قانونی بیت کوین را 
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از خودپردازهای بیت کوین با توجه به جمعیت در شهرهای مختلف فنالند وجود  یتوجهقابل . تعدادمعاف کرده است افزودهارزش

المللی بیت کوین با بین . مبادالتاندشدهنصبخودپرداز در پایتخت فنالند، هلسینکی، برای استفاده شهروندان  1۰ ازجمله .دارند

در هلسینکی صورت  ۲۰16ترین خرید با بیت کوین در سال . گرانهایی فعال در این زمینه، خاستگاهی فنالندی دارندتشرک

 .گرفت که خرید یک وسیله نقلیه لوکس بود

 :؛ موافقکانادا -4-1۰

ه با همسایه های مربوط به ارز قانونی بیت کوین در این کشور و همراخودپرداز متعدد و استارتاپ هایدستگاهکانادا با 

 .شوندمیهای بیت کوین این کشور محسوب و ونکوور قطب . تورنتواش، فضایی بیت کوین دوستانه را فراهم کرده استجنوبی

 . حجمبوده است چینبالککنفرانس  ترینبزرگبیست دستگاه خودپرداز بیت کوین دارد و تورنتو میزبان  تنهاییبه ونکوور

 .مداوم افزایش داشته است طوربه ۲۰1۳مبادالت بیت کوین از سال 

 :دهندهتوسعه؛ موافق و استرالیا -4-11

های بزرگ استرالیا رویکرد مثبتی نسبت به بیت کوین ندارند، ولی دولت این کشور با حذف مالیات بیت کوین، بانک بااینکه

با این  خریدوفروش توانمیقانونی علیه مبادالت بیت کوین در این کشور وجود ندارد و  چیه .رشد مبادالت را بیشتر از پیش کرد

 چینبالک فنّاوریای در زمینه اوراق بهادار استرالیا به دنبال آزمایش پروژه . بورسارز را بدون منع قانونی در استرالیا انجام داد

 .ا با هویت دیجیتالی در آن نگهداری کنندخود ر رمز پایهتا ارزهای  دهدمیاست که به مردم امکان 

 :گذاریقانون؛ موافق و در حال انگلستان -4-1۲

های روز، وجود با نوآوری کشور شدن این . همراهشودمیمرکز اصلی مالی در جهان شناخته  عنوانبهکشور انگلیس اغلب 

تان در مورد بیت کوین بسیار دوستانه عمل انگلس . بانککندمی تأییدرا در این کشور  چینبالکهای بیت کوین و استارتاپ

یک ارز قانونی و  عنوانبهحال حاضر بیت کوین در انگلستان  . درکندمیپولی خود به آن نگاه  سامانهو حتی برای بهبود  کندمی

در  متحدهایاالتآن، قوانینی مشابه  خریدوفروشسود و زیان و  . محاسباتشودمیبه کار گرفته  افزودهارزشهمراه با مالیات بر 

 یک عنوانبه بتوانند تا هستند یدیجیتال ارزهای بر مبتنی هایفناوری دنبال به بارکلیز، ازجملهمالی  . مؤسساتاین کشور دارد

 .کنند پیدا دست زمینه این در موفق گذاریسرمایه

 :عربستان و امارات -4-1۳

های مرکزی عربستان سعودی و امارات هایی از جانب بانکآزمایشی طرح متعددی از شروع هایگزارشهای اخیر در ماه

حاکی از اجرای  هایگزارش نی. ارسدبه گوش می مرزیبروندر معامالت  یمتحده عربی در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال

، رئیس «مبارک رشید المنصوری. »هایشان هستنداستفاده از این ارزها در برخی معامالت و پرداخت منظوربههای ابتدایی طرح

 نی. اهای اولیه به همین منظور خبر دادبانک مرکزی امارات متحده عربی در نشست صندوق پول کشورهای عربی از اجرای طرح

هدف این  یالمنصور .کنندمیهمکاری  با یکدیگر چینبالکی اولین باری است که سران مالی دو کشور برای استفاده از فناور
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 . شرکتتوصیف کرد گیردمیداخلی صورت  هایبانکمرکزی دو کشور و  هایبانککه بین  هاییفعالیتپروژه را دیجیتالی کردن 

موضع  فناوری ینا در برابر کشور این  دهدمیکه نشان  است توجهقابلکردن بانک مرکزی عربستان سعودی در این نشست 

مقابل، امارات متحده عربی برای چند طرح خصوصی و عمومی  . درکرده است بررسی را آن بالقوه کاربردهای و ندارد منفی

اخیر استفاده از  هایماهمالی امارات هم در  مؤسساتاز  ی. تعدادکرده است ریزیبرنامهدبی،  چینبالکشورای جهانی  ازجمله

 .، اشاره کردEmirates NBDبه  توانمی هاآنکه از  انددادهرا مورد بررسی قرار  فنّاوریاین 

 :بومی شدهرمزنگاری، موافق ارزهای گذاریقانوندر حال  روسیه؛ موافق بیت کوین -4-14

ی تا جوال شدهرمزنگارینهایی کردن تنظیم قوانین مربوط به ارزهای مبنی بر  والدیمیر پوتین جمهوررئیسدر پی دستور 

 شدهرمزنگاریدو موسسه در زمینه ارزهای  اندازیراهشهر آزمایشی برای  عنوانبهوستوک  شهر والدی، (1۳۹7تیر ) ندهیآسال 

اقتصادی و جمعیت،  ازنظرکه  هست 4شهر روسیه و پایتخت استان پریمورسکی کرای ترینبزرگوستوک،  ی. والدانتخاب شد

ه دریافت کنند ک هاییگواهینامهد بتوانن کنندگانشرکتبرگزار خواهند شد تا  یینارهایسم .فدرال در خاور دور است ترینبزرگ

حفاظت از خودشان در برابر حمالت سایبری را  ینحوهاغل رمزنگاری باشد و همچنین در مش هاآنمجوزی برای فعالیت  عنوانبه

خدمات مشاوره  یدهندهارائه، هاموسسهاز این  یکی .است شدهانتخاب یکی از این شهرها عنوانبه وستوک والدی شهر .یاد بگیرند

ارزهای  ایمشاوره . موسسهاست )کارآگاهی( در این زمینه 6است و دیگری موسسه تحقیقاتی 5شدهرمزنگاریارزهای در زمینه 

در روسیه با ارزهای  اهندخومیمشاوره به شهروندانی که  یارائهوستوک اولین موسسه با هدف  والدی یشدهرمزنگاری

آبان( آغاز به کار خواهد کرد و به روی تمامی افراد، هر فردی  ۲4) نوامبر 15موسسه از  نی. اکار کنند خواهد بود شدهرمزنگاری

د آبان به بعد( سمینارهای منظمی برای افرادی مانن ۲4مشاوره دریافت کند، باز است و عالوه بر این، از آن روز ) خواهدمیکه 

آزمایشی روسی  یپروژهدیگر، یک  . موسسهبا ارزهای دیجیتالی کار کنند، برگزار خواهند شد خواهندمیکه  مشاوران و مربیان

 به موسسه این خواهد بود و است که اولین موسسه تحقیقاتی در زمینه ارزهای رمزگذاری شده در خاور دور متکی بر اینترپل

کمک  حمالت هکرهاو  7فیشینگ هایوبگاه قالبی، مجازی هایپول کیف برابر در خودشان از حفاظت برای شهروندان آموزش

 .کندمی

 :اسالممطابق با شریعت  چینبالکبانک توسعه اسالمی در حال تحقیق در خصوص محصوالت  -4-15

جهت توسعه محصوالت مالی جدید مطابق با شریعت اسالم بکار خود ادامه  (IDB) گروه تحقیقات بانک توسعه اسالمی

و ستل Ateon( اتون )آپ ، موسسه آموزش و تحقیقات اسالمی با توافق دو شرکت استارت(Reuters) رویترزگزارش  به .دهدمی

. است شده اندازیراه توسعه و تحقیق از پیش فنی مطالعات جهت ،هست مستقر بلژیک که دومین آن در (SettleMint) نتیم

                                                      
4 Primorsky Krai 

5 crypto-advisory agency 

6 crypto-detective agency 

7 phishing 
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 اسالم شریعت . دردکردر اوایل هفته جاری اخبار مربوط به این معامالت را در وبالگ رسمی خود منتشر  SettleMint شرکت

 نوع چه نیست مشخص کهی. درحالهست ممنوع آمیز احتکار هایگذاریسرمایه همچنین و تسهیالت سود هرگونه طورکلیبه

که  هاییداراییبه مبادله  که داشته عنوان گزارشی طی گروه این گیرد، قرار توسعه تحت نهایتاً است ممکن خاصی محصول

 مؤسسو  مدیرعامل، (Matthew Van Niekerk) کرکین ون وی. متسریعی تسویه شوند، تمایل دارد نسبتاًطی زمان  توانندمی

 زدههیجانبا این پروژه همکاری داشته باشیم، بسیار  توانیممیما از اینکه  :اذعان داشت ایبیانیه، طی SettleMint شرکت

 57مالی و توسعه  تأمینجهت  چینبالکاین است که همیشه با استفاده از  SettleMintاصلی شرکت  هایارزشاز  یکی. هستیم

از سوی  ایبیانیه اساس بر .هستدر راستای اهداف ما  نوعیبهان به شکل بهتر داشته و این پروژه کشور عضو سعی بر تغییر جه

قانونی و اجرایی و انحرافات  هایپیچیدگیبا کاهش  چینبالک (smart contractsهوشمند )، قراردادهای SettleMint شرکت

خودکار عمل  طوربهاسالمی  مؤسساتکه فرایندهای قراردادی  کندمیمربوط به محصوالت مالی مطابق با شریعت اسالمی کمک 

 .نندک

 :مواجهه ایران با بیت کوین -4-16

کشور ما نیز بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی مسئول در  در .اندکردهبرخی از کشورها آن را پذیرفته و برخی دیگر آن را رد 

راهکاری مناسب  تواندمیبیت کوین معتقدند  یبرخ .خورد شودهستند که چطور با این پدیده بر بیت کوینحال مطالعه بر روی 

قانون در مورد بیت کوین  . درواقعگفت که بیت کوین در ایران قانونی است یا خیر توانینم .باشد هابرای دور زدن برخی تحریم

. معلوم است که قانونی است و نه معلوم است که غیرقانونی است . نهبیت کوین مانند وی پی ان است باًی. تقردر ایران ساکت است

گفت بیت کوین چون محدود به کشور و جغرافیای خاصی نیست، در ایران قانونی است اما مسئولین درباره قانونی یا  شودیم

 .کندمی ترشفافچوب قانون ن را در چاراما مواردی هست که کمی استفاده از بیت کوی ؛اندنکرده اظهارنظررقانونی بودن آن غی

سناریوی مواجه با  5سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از نهایی شدن یک سناریو از ، حالبااین

 این با قانونمند برخورد و مواجهه سناریو این کلی روح مجازی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: هایپولبیت کوین و 

گذاری برای بیت کوین )پول مجازی( در با تشریح آخرین وضعیت سیاست یو .استفاده از مزایای آن در کشور است برای پدیده

نسبت به یک  اعضاء و شد بررسی سناریو در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی 5کشور، ادامه داد: 

یک سناریو در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کار روی این سناریو آغاز شد و تصویب  با .یا دو سناریو نظر مساعدتری داشتند

کمیسیون عالی  در .امنیتی این موضوع را آغاز کرد ابعاد بررسی نیز مجازی فضای ملی مرکز امنیت عالی آن کمیسیون  موازاتبه

و  شودمیسی راد امنیتی این موضوع برالکترونیکی و در کمیسیون عالی امنیت ابع هایپولتنظیم مقررات ابعاد اقتصادی 

یک سال اخیر که با ورود  یزهایوخافتتوجه به  با .در جلسه مشترکی نتیجه مطالعات هر دو کمیسیون یکپارچه شود مقررشده

 .الکترونیکی همراه بود، سناریوی ابتدایی تغییراتی کرد و تکامل یافت هایپولدیگر به جمع  هایپول

نهایی شده و پس از آماده شدن نتیجه مطالعات کمیسیون عالی  تقریباًمطالعات اقتصادی کمیسیون عالی تنظیم مقررات 

دو تا سه ماه برای تهیه پیشنهاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی  احتماالًامنیت و یکپارچه شدن مطالعات دو کمیسیون 

https://arzdigital.com/block-chain
https://arzdigital.com/block-chain
https://arzdigital.com/block-chain
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پیشنهاد نهایی حدود سه تا چهار ماه آینده به شورای عالی فضای مجازی  شودیمبینی فضای مجازی زمان الزم است و پیش

زیرا  ،یب در شورای عالی فضای مجازی استالکترونیکی، نیازمند تصو هایپولو  بیت کوینبرای  گذاری مقررات .ارسال شود

ها به تصویب دستورالعمل اقدامهای عالی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی کمیسیون

 توانتوجه به  با .وضع مقررات اولیه باید توسط شورا انجام شود ،نون مقرراتی وجود نداشتهکدر این زمینه تا ازآنجاکه .کنندمی

 تواناز این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم؟ آیا این  میتوانیمآیا  فنّاوریبه  مندعالقهباالی ایران در زمینه نیروی جوان و 

تبدیل کند؟ چه نوع تعاملی در داخل کشور منجر به نتایج مثبت و  چینبالکبه قطب ارزهای رمزگذاری شده و  تواندمیایران را 

 سریع خواهد شد؟ چه موانعی در این راه وجود دارد؟

هشدار داد و از اقدام بانک مرکزی در این  بیت کوینبرای خریدوفروش کل بانک مرکزی به مردم رئیسدر همین رابطه، 

و در کنار آن  دهدمیین ارزها هشدارهای الزم را به مردم ا خریدوفروش به نسبت مرکزی بانکاظهار کرد:  یو .زمینه خبر داد

نوین بانک مرکزی با  هایفناوریناصر حکیمی، معاون  نی. همچنشود جادیرابطه اای نسبی در این هنیز در تالش است تا امنیت

گذاری در مؤسسات غیرمجاز نیز بانک مرکزی بارها اشاره به معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز گفت که درباره سپرده

. مشکل شدندای برای کسب سود بیشتر جذب این مؤسسات شدند و درنهایت دچار عده نیباوجوداولی  ،به مردم هشدار داد

یا زیان از  هاآنبرداری از دهیم که در صورت کالهبه مردم هشدار می اکنونهمنیز از  شدهرمزنگاریخریدوفروش ارزهای  درباره

هنوز در قوانین و مقررات دیده نشده  چراکهگیرد نمی بر عهدهمحل افت قیمت این ارز دیجیتالی هیچ نهادی مسئولیت آن را 

هنوز  شدهرمزنگاریو سایر ارزهای  بیت کوین»، گفت: اندکردهها به این حوزه ورود ینکه اکنون برخی از صرافیدرباره ا . اواست

هایی نیز در این هماهنگی . البتهاز سوی بانک مرکزی نیست و باید بخش نظارتی با این موارد برخورد کند شدهرفتهیپذارز رسمی 

در قوه قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و  شدهرمزنگاریدرباره ارزهای  تیحساس .ها در جریان استزمینه با سایر دستگاه

ک مرکزی ابتدا بحث پولی است و باید در بان ازهمهاول شدهرمزنگاریو سایر ارزهای  بیت کوینها باالست اما بحث دیگر دستگاه

 8«تعیین تکلیف شود.

بیت گونه چراغ سبزی برای معامله اما مسئولین هیچ ،انددادهنشان  در عین اینکه مردم به معامله این نوع ارز روی خوش

 بیت کوینترین اظهارنظر خود خریدوفروش نشان نداده و حتی شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه کوین

برای ورود به  بیت کوینسازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت »افزود:  . اوها را تخلف عنوان کرداز سوی کارگزاری

ها اقدام به خریدوفروش محصوالت کنند، اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری

 .«اندکردهتخلف 

                                                      
8 http://way۲pay.ir/87۳5۳ 
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 :بیت کوین برای ایران هایفرصت -۳-1

ایران  ازجملهتنها چند کشور  گویدمیپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی  یگروه بانکداری الکترونیکمدیر امیر شکاری، 

سال  ۹-8پدیده که از ظهور آن  نی. ااند که این، بدترین حالت ممکن استهنوز موضعی در قبال ارزهای مجازی اتخاذ نکرده

و مقبولیت  موردپذیرشدر بین جوامع مختلف  تدریجبهکه  شدهتبدیلاخیر به یک پدیده فراگیر  یهاگذرد، در طول سالمی

است  خود را معرفی کرده گذاریسرمایهابزار پرداخت، ابزار پرداخت در وجه حامل و ابزاری برای  عنوانبهارز  نی. ااست قرارگرفته

وضعیت اقتصادی  بر اساس . اقتصاددانانو کاال گذاریسرمایهو این پدیده موجودی است با تلفیقی از پول، اوراق مشارکت، ابزار 

 فضای پاسخگوی تواندنمی قبلی هایمدل ،شودمی عوض فنّاوری و ابزارها کهوقتی و پردازندمی تحلیل و سازیمدل به گذشته

د با استفاده از آن است و افرا بازار سیاه هایفعالیتگویند بیت کوین ابزاری برای اقتصاددانان می ی. برخباشد گرفتهشکل جدید

 ازار سیاهاما اگر از منظر غرب و آمریکا نگاه کنیم، ایران هم مشمول همان ب؛ پول و معامالت مشخص نشود منشأ خواهندمی

موجب ایجاد محدودیت برای مبادالت مالی ایران با بسیاری از  مسئلهکه ما این اتهام را قبول نداریم اما همین  هرچند، شودمی

ها آن را ، بانک جهانی و ابرقدرتسوئیفت توانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و از ابزاری کهکشورها شده است، بنابراین می

ه دلیل نرخ باالی کارمزد شبکه سوئیفت، بانک در جهان ب 1۰۰ اکنون. همالمللی استفاده کنیمکنند، برای معامالت بینرصد نمی

تحریم نبودند اما به دلیل کارمزد باال،  هابانک نی. ادهندمیو مبادالت را با مبالغ کمتری انجام  اندکردهشبکه ارز مجازی ایجاد 

ا روسی وارد این فضای با چند بانک چینی ی توانمی ؛ حال چرا ما چنین کاری انجام ندهیم؟اندکرده اندازیراهشبکه ارز مجازی 

این نیست که همه مبادالت را  . منظورشودمی تأمینمبادالتی شویم که در این صورت بخشی از نیازهای کشور با این روش 

 . اکثربخشی از تجارت کشور و معامالت را به سمت استفاده از این ابزار هدایت کرد توانمیمجازی انجام دهیم، اما  ارزهای با

، اما دولت چین در ماه اخیر موضع منفی اتخاذ کرده است؛ در کنندمیپایی و آمریکایی ارزهای مجازی را دنبال کشورهای ارو

در برخی کشورها مانند کره  . البته، استرالیا و کره جنوبی هم معامله با ارز مجازی آزاد استکنگهنگکشورهای سنگاپور، ژاپن، 

اغلب کشورها موضع خود را نسبت به ارزهای  . درواقعبخش خصوصی ممنوع شده استجنوبی ایجاد و یا تولید ارز مجازی توسط 

، موضع بودناند و شرایط بدون ایران هنوز هیچ موضعی نسبت به آن نگرفته ازجمله، اما کشورهای معدودی اندکردهمجازی اعالم 

رصد است و برای این معامالت قوانین مشخصی ها قابل نظارت و همان شکل که معامالت ارزی در صرافی . بهبدترین حالت است

ها را تعیین کرد اما شرط آن شناخت پدیده بیت کوین و ارزهای این چارچوب توانمیاست، برای بیت کوین هم  شدهتدوین

 های مشخص نظارتی ودر حال ایجاد چارچوب هاآناند و حال حاضر برخی کشورها ارزهای مجازی را پذیرفته . درمجازی است

زیر، بیت کوین را با دالر و طال  . شکلبسیار حائز اهمیت است شوییپولدانیم در آن کشورها مبارزه با می چراکهکنترلی هستند 

 مقایسه کرده است:
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