بالکچین (زنجیره بلوکی) و تحوالت و کاربردهای گسترده آن در حوزههای
مختلف؛
بیت کوین؛ نمود تحول بالکچین در عرصۀ مالی

مقدمه:

 -1فناوری بالکچین :بایگانی ابری بدون کنترل متمرکز ht t ps ://arzdi gi t al .com/what -i s-bl ockchai n-t echnol ogy
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از دیدگاه سطحی ،ابتدا بالکچین را بهعنوان بایگانی که اطالعات روی آن ثبت میشوند در نظر بگیرید .با استفاده از یک
بالکچین ،افراد زیادی میتوانند گزارشهای مختلفی را به یک نوع بایگانی اطالعات وارد کنند و همچنین کاربران میتوانند
چگونگی ثبت و بهروزرسانی اطالعات را کنترل کنند .به همین منوال ،مقاالت ویکیپدیا هم محصول یک ناشر نیستند .درحالیکه
هر دو در شبکههای توزیعشده (اینترنت) اجرا میشوند ،ویکیپدیا در شبکه جهانی وب ) ،(WWWبا استفاده از یک سرور
طراحیشده است .در ویکیپدیا ،یک کاربر (کالینت) ،با مجوزهایی که در حساب کاربری خود توسط سامانه برایش تعیین
میشود ،قادر است همه یا برخی از ورودیهای ویکیپدیا را که در یک سرور متمرکز ذخیرهشدهاند ،تغییر دهد؛ اما کنترل پایگاه
داده همچنان با مدیران ویکیپدیا باقی میماند و کنترل دسترسیها و مجوزها توسط یک مقام مرکزی حفظ میشود؛ اما در
بالکچین کاربران شبکه مالک اطالعات پایگاه داده هستند و اطالعات روی بالکچین پاک نمیشود .این فناوری یک نوآوری
جالب در ثبت و توزیع اطالعات است که ما را ازیکطرف قابلاعتماد برای تسهیل روابط دیجیتالی ،بینیاز میکند .پایگاه داده
توزیعشده توسط فناوری بالکچین ،اساساً یک پشتوانه دیجیتالی کامالً متفاوت ایجاد میکند .این تفاوت است که فناوری
بالکچین را بسیار مفید میکند .فناوری بالکچین یک فناوری جدید نیست ،بلکه ترکیبی از فناوریهای تجربی است که به
روش جدیدی با یکدیگر فعالیت میکنند.
بنابراین بالکچین نوعی پایگاه داده است که روی یک یا چند سرور خاص قرار ندارد بلکه روی تمام رایانههایی
که به شبکه متصل میشوند ،توزیعشده است .بالکچین در حقیقت یک دفتر کل برای ثبت رکوردها و گزارشها
است و به دلیل نوع رمزنگاری و ثبت آن در همه رایانههای شبکه ،گزارشهای ثبتشده قابل هک یا حذف نیستند.

 -2فناوری بالکچین چگونه کار میکند؟
سه فناوری اصلی برای ایجاد یک بالکچین با هم ترکیب میشوند که هیچیک از آنها جدید نیستند ،اما تنظیم و
برنامههای کاربردی آنها جدید هستند .این فناوریها عبارتند از -1 :کلیدهای خصوصی رمزنگاریشده -۲ ،یک شبکه توزیعشده
با یک دفتر کل مشترک و  -۳انگیزهای برای انجام تراکنشهای شبکه ،ثبت ضمانت و امنیت (پاداش) .در ادامه هر یک از این سه
فناوری تشریح میگردد:
-1-2

کلیدهای رمزنگاریشده:

دو نفر میخواهند با یکدیگر از طریق اینترنت ارتباط برقرار کنند .در نسلهای قبلی همچون اینترنت مبتنی بر سرور ،آی
پی ( )IPهر فرد بهمثابه شناسۀ احراز هویت وی بود و هر تغییراتی که فرد در شبکه اینترنت ایجاد میکرد ،در سرور به نام آی پی
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وی ذخیره میشد؛ اما در بالکچین که سروری برای ذخیره هویت افراد وجود ندارد ،مفهوم کلیدهای رمزنگاریشده این وظیفه
را بر عهده دارد .هر یک از افراد فعال در شبکه ،یک کلید خصوصی و یک کلید عمومی دارند .فنّاوری ایجاد چنین کلیدهای
دیجیتالی از پیش وجود داشت و هماکنون نیز جزو زیرساختهای دیجیتالی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه
است .در ایران نیز بحث امضای دیجیتالی با استفاده از همین فنّاوری دنبال میشود.

کلید عمومی شما را در بین افراد مختلف شناسایی میکند (مانند یک نشانی رایانامه) .در عوض کلید خصوصی چگونگی
تمایل شما برای انجام یک رخداد را در شبکه نشان میدهد .اصول رمزنگاری یک مهم در انقالب بالکچین است .ترکیب کلید
عمومی و کلید خصوصی هر فرد با یکدیگر ،یک امضای دیجیتالی انحصاری برای هر فرد برای انجام یک رخداد در شبکه تولید
میکند .نتیجۀ این امر ،تولید یک شناسه اختصاصی برای هر فرد است تا هر فرد (اصطالحاً کالینت) در شبکه قابلشناسایی باشد.

اما ممکن است کلیدهای تقلبی و جعلی ایجاد شوند .برای جلوگیری از این اتفاق ،نیاز است سایر افراد حاضر در شبکه،
صحت و واقعی بودن کلید موجود را تأیید کنند .از سوی دیگر ،الزم است پس از احراز هویت ،رخدادهایی که هر فرد در شبکه
ایجاد میکند ،در تمام شبکه ثبت و ضبط شود .در نظام سنتی مبتنی بر اینترنت ،این کار از طریق ثبت رخدادها در یک منبع
ذخیرۀ متمرکز همچون سرورها انجام میشد؛ اما در بالکچین که اساساً غیرمتمرکز است و سروری وجود ندارد ،این کار از طریق
یک شبکۀ توزیعشدۀ غیرمتمرکز انجام میشود.

 .aشبکه توزیعشدۀ غیرمتمرکز (شبکهای با چندین هزار رایانه در حال فعالیت)

نیاز به یک شبکۀ توزیعشده با مثال «افتادن درختی در جنگل» بهتر درک میشود .اگر درختی در یک جنگل بیفتد و با
دوربین از آن گزارش تهیهکرده باشیم ،مطمئن هستیم که درخت افتاده ،حتی اگر جزئیات (چرا یا چگونگی) نامشخص باشد.
مهمترین ویژگی بالکچین این است که یک شبکۀ بزرگ است که در آن اعتبارسنجها (سایر کالینتها) ،مثل کسانی که دوربین
دارند ،شواهد را ثبت کردهاند؛ اما در اینجا بهجای دوربین ،تأیید ریاضی به کار آنها آمده است .این تأیید ریاضی به دلیل پیچیده
بودن ،نیازمند پردازشگرهای قوی است که سامانههای رایانهای از عهده آن برمیآیند .هرچه تعداد رایانههای موجود در شبکه
بیشتر باشد ،گویی تعداد افرادی که شواهد را ثبت کردهاند نیز بیشتر است؛ بنابراین ،اندازه شبکه (تعداد رایانههای در حال
فعالیت) برای امنیت شبکه مهم است .این یکی از جذابترین ویژگیهای بالکچین است؛ چراکه این شبکه تاکنون بسیار
۲

بزرگشده است و قدرت محاسباتی بسیار زیادی را جمعآوری کرده تا جایی که قدرت پردازش شبکه فعلی بالکچین ،از دهها
هزار بانک و شعبه و کل توان پردازشی گوگل بیشتر است.

هنگامیکه کلیدهای رمزنگاریشده با این شبکه ترکیب میشوند ،شکل فوقالعاده مفید تعامالت دیجیتالی ظاهر میشود.
هر فرد دارای هویتی مشخص است که صحت این هویت توسط سایر افراد شبکه تأیید میشود .تمام رخدادهای شبکه از سوی
هر فردی که رخ دهد نیز توسط تمام افراد شبکه تأیید ،ثبت و ضبط میشود .یک پیام یا اصطالحاً بالک – حاوی امضای
دیجیتالی ،برچسب زمانی و اطالعات مربوطه – بهراحتی ایجاد و سپس در تمام گرهها (افراد) در شبکه پخش میشود؛ اما یک
سؤال ،افراد اساساً چه انگیزهای برای حضور در شبکه و ارائۀ توان پردازشی خود جهت تداوم این نظام دارند؟
 .bپروتکل خدمات شبکه/ https://arzdigital.com/how-does-blockchain-technology-work

در مثال افتادن درخت ،یک سؤال مهم مطرح میشود :چرا بیش از یکمیلیون رایانه با دوربین در انتظار سقوط درخت
هستند؟ آیا به آنها سودی تعلق میگیرد؟ بهعبارتدیگر ،چگونه توانایی محاسبات رایانهها برای استفاده در شبکه و ایمنسازی
آن جذب میشود؟ باز کردن بالکچینهای عمومی ،اصطالحاً نیازمند فرایند استخراج است .در شبکه ،به هر رایانه که بتواند با
ارائه توان پردازش ،تغییرات در وضعیت موجود شبکه را تأیید کند و اصطالحاً به فرایند استخراج کمک کند ،پاداش تعلق
میگیرد .پس انگیزۀ دریافت پاداش باعث میشود که افراد رایانههای خود را به شبکه متصل کنند .درواقع افراد اساساً با قدرت
CPUخود دربارهی صحیح یا غلط بودن تغییر رخداده ،رأی میدهند .هنگامیکه اکثریت به یک رخداد رأی مثبت دادند،
اصطالحاً یک بالک جدید (حاوی اطالعات رخداد جدید) را به زنجیره اضافه میکنند .این بالک زمانبندی میشود و همچنین
میتواند شامل اطالعات یا پیام باشد .تصویر زیر ،یک شمای مفهومی از یک زنجیره از بالکها را نشان میدهد:

۳

نوع ،مقدار و تأییدیه ممکن است برای هر بالک از زنجیره متفاوت باشد .این موارد بهوسیلۀ پروتکل شبکه که روی
بالکچین نوشته و مورد توافق قرارگرفته است ،تعیین میگردد و از یک شبکه به شبکهای دیگر روی بالکچین میتواند متفاوت
باشد .فرآیند تأیید را میتوان برای هر بالکچین طراحی کرد .هر قاعده و انگیزه مورد نیاز میتواند زمانی ایجاد شود که گرهها
بهاندازه کافی به توافق برسند که چگونه باید رخدادها را تأیید کنند.
شکل زیر بهصورت خالصه ،اجزای شکلگیری یک شبکه بالکچین و نحوه کارکرد آن را نشان میدهد:

 .cخدمات کاربردی شناختهشده از بالکچین/ https://arzdigital.com/what-can-a-blockchain-do
مؤسسات مالی طی سی سال گذشته در صنایع بیشماری سرمایهگذاری یا کمک مالی کردهاند .بانکها با راهاندازی مراکز
تحقیقاتی ،آزمایشگاههای تحقیق و توسعه ،مشارکت با توسعهدهندگان بالکچین برای درک کامل توان فراوان این فناوری اقدام
کردهاند .این تحقیقات نزدیک به سه سال است که آغازشده است و همچنان ادامه دارد .با اینکه که بعضی از موارد درباره
بالکچین هنوز ناشناخته است ،موارد زیر برخی از کاربردهای بالکچین است:
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 .iایجاد هویت دیجیتالی

ایجاد هویت در فناوری بالکچین از طریق استفاده از کلیدهای رمزنگاری انجام میشود .ترکیب کلیدهای عمومی و
خصوصی باعث ایجاد یک هویت دیجیتالی قوی میشود که مالکیت را تأیید میکند .اصول رمزنگاری یک موضوع مهم در انقالب
بالکچین است.
 .iiخدمت بهعنوان سامانه تهیه گزارش

بالکچینها نوآوری زیادی در زمینه ثبت و توزیع اطالعات دارند .آنها برای ثبت انواع داده استاتیک و ثابت (رجیستری) و
یا دادههای دینامیک و پویا (تراکنشها) مناسب هستند و این باعث میشود که در سامانههای تهیه گزارش بسیار کارآمد باشند.
در مورد دادههای رجیستری ثابت ،میتوان آنها را با هر ترکیبی از روشهای زیر در بالکچینها ذخیره کرد:


دادههای رمزنگاری نشده :میتوانند توسط هر شرکتکننده بالکچین خوانده شود و کامالً واضح است.



دادههای رمزنگاریشده :میتوانند توسط بعضی از شرکتکنندگان با یک کلید رمزگشایی مخصوص خوانده شوند .این
کلید دسترسی به دادههای موجود در بالکچین را فراهم میکند و میتواند نشان دهد که کدام دادهها و یا چه زمانی
اضافهشدهاند.



داده هش شده :میتواند در کنار تابع ایجاد شود و این دادهها قابل دستکاری نیست .هشهای بالکچین عموماً در
ترکیب با دادههای اصلی از قبل ذخیرهشده ،بدون زنجیره انجام میشوند .برای مثال ،اثر انگشتهای دیجیتالی اغلب در
بالکچین هش میشوند ،درحالیکه بخش اصلی اطالعات میتواند بهطور غیربرخط ذخیره شود .چنین سامانهای
میتواند در شرکتهای زیادی برای ثبت گزارش و دادهها استفاده شود .در حال حاضر ذخیره دادهها در سرورهای
خصوصی ،هزینههای بسیار زیادی برای معامالت بین شرکتها یا ایجاد فرایندها دارند.
 .iiiاثبات غیرقابل تغییر بودن دادهها

یکی از ویژگیهای اصلی پایگاه داده بالکچین ،داشتن تاریخچه در خودش است .به همین دلیل آنها اغلب نامرئی نامیده
میشوند؛ بهعبارتدیگر ،برای تغییر دادههای ورودی در پایگاه داده بالکچین روند خیلی سختی (تقریباً غیرممکن) وجود دارد،
زیرا نیاز به تغییر تمام اطالعات بعدازآن گره (که قراراست تغییر داده شود) است .بهاینترتیب ،این یک سامانه تهیه گزارش بسیار
بهتر و قویتر از یک پایگاه داده معمولی است.
 .ivخدمت بهعنوان یک سکو

ارزهای دیجیتالی اولین سکوهایی هستند که توسط بالکچین توسعهیافتهاند .در حال حاضر ،مردم بهجای سکوهای تبادل
ارز به سکوهای قرارداد هوشمند روی آوردهاند .اصطالح «قراردادهای هوشمندانه» تا حدودی به یک عبارت کلیدی تبدیلشده
است ،این ایده میتواند به چند دسته تقسیم شود:
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قراردادهای هوشمند «ماشین» در دهه  1۹۹۰توسط نیک سابو ارائه شد .در این روش دستگاه یا برنامه پس از دریافت
یک ورودی خارجی (مانند ارز دیجیتالی) ،فعالیتی را انجام میدهد (مثالً پیامی را برای شروع کار بالکها میفرستد).



همچنین قراردادهای حقوقی هوشمند (قراردادهای ریکاردی) نیز وجود دارند .بسیاری از این نرمافزارها بر اساس ایده
ذهنی بستن یک قرارداد در یک جلسه حضوری است که طرفین برای انجام کاری موافقت میکنند؛ بنابراین ،یک
قرارداد میتواند ترکیبی از یک توافق کالمی ،یک توافقنامه کتبی و یا در فناوری بالکچین اجرا شود.



درنهایت ،قراردادهای هوشمند اتریوم نیز وجود دارند .این قراردادها ،برنامههایی هستند که داراییهایی که در بالکچین
اتریوم وجود دارند را کنترل میکنند .اتریوم خود یک سکو مبتنی بر قرارداد هوشمند است.

 -3تحوالت ایجادشده توسط فناوری بالکچین در صنایع مختلف:
فناوری بالکچین تحوالت گستردهای در صنایع و حوزههای مختلف ایجاد کرده است .تاکنون کاربرد این فنّاوری در 1۳
عرصه اثباتشده و پروژهها و تحقیقات گستردهای در هر یک از این حوزهها در حال انجام است .جدول زیر ،این  1۳حوزه و
خالصهای از کاربرد بالکچین در هر حوزه را نشان میدهد/https://arzdigital.com/category/business/payments.
ردیف

حوزه

خالصه کارکرد بالکچین

1

حوزه پرداخت

تولید ارزهای رمز پایه ،درگاههای پرداخت مبتنی بر ارزهای نوین

۲

تأمین مالی استارتآپها

۳

بازارهای سرمایه

4

امنیت

5

انرژی

6
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آموزشوپرورش

تصور کنید اگر رأیگیری در ایران با فناوری بالکچین انجام شود .رأیها تنها در عرض یک ساعت بعد از رأیگیری بدون
نیاز به نیروی انسانی شمارش خواهند شد و به دلیل اینکه این کار روی بالکچین انجامشده است ،هیچگونه خطا یا تقلبی در
6

رأیها امکانپذیر نیست .به همین دالیل بیت کوین بهسرعت محبوب شد و با سرعت به سمت قلههای ارزش اقتصادی در حال
حرکت است .بیت کوین بدون نیاز به ثبتنام و یا شرکتهای واسطه میتواند تراکنشها را خیلی سریع و راحت انجام دهد.
امروزه فروشگاهها و شرکتهای بزرگ جهان قابلیت خرید با بیت کوین را فراهم کردهاند و یا در شرف پذیرش آن هستند.

-1-3

حوزه پرداخت داخل کشوری و بین کشوری:

 -1-1-3اولین کاربرد بالکچین :ارزهای مرز پایه:

بیت کوین اولین برنامهای بود که با استفاده از بالکچین ایجاد شد .در دهه  ۹۰میالدی زمانی که اینترنت برای اولین بار
مورد استفاده قرار گرفت ،احتماالً هیچکس تصور نمیکرد که وبگاههایی مانند فیسبوک ،گوگل ،اوبر و ...روی اینترنت به وجود
بیایند .بالکچین هم دقیقاً مانند اینترنت دهه  ،۹۰یک پدیدهی نوپا است و میتوان از آن برای تحقق میلیونها ایده استفاده
کرد .برای استفاده از این توان ،وجود قانون برای فناوریهای مبتنی بر بالکچین یک امر ضروری است .ما باید یک جهان مبتنی
بر بالکچین بسازیم که به جز جنایتکاران و افراد شرور ،برای همه مفید باشد .جنایتکاران حرفهای همیشه سعی میکنند تا از
آخرین فنّاوری برای ارتکاب جرم استفاده کنند؛ اما سازمانهای اجرای قانون هم همیشه سعی کردهاند که خود را برای جلوگیری
از جرائم بهروز کنند و با فناوریهای جدید سازگار باشند .تغییرات و تصویب قوانین جدید فناوریهای مورد نظر را به چالش
میکشد .بالکچین هم از این قاعده مستثنی نیست .با توجه به جدید بودن فناوری بالکچین ،در ابتدای کار قوانین سادهتر
هستند.
 -2-1-3نسل بعدی ارزهای دیجیتالی با نام ارزهای رمزنگاریشده:

بیت کوین و سایر رمز ارزهای مشابه ،یک شبکه و ارز پرداخت جدید است .تراکنشهای این شبکه بهصورت همتا به همتا و
بدون نیاز به واسطهها انجام میشوند .این بدان معناست که ما برای انجام تراکنشها نیاز به نهادهای متمرکز مانند بانک یا
مؤسسات دیگر نداریم .تفاوت اصلی بیت کوین با ارزهای سنتی غیرمتمرکز بودن آن است .بیت کوین روی یک پایگاه داده
غیرمتمرکز به اسم بالکچین فعالیت میکند؛ اما بالکچین چیست؟ به زبان ساده ،در جهان امروز بیش از  8۰درصد امور روزمره
ما به شرکتها و سازمانهای واسطه وابسته است .وقتی شما در بانکی حساب باز میکنید یا وارد رایانامه شخصی خود میشوید،
در حقیقت از سازمانهای واسطه کمک گرفتهاید .شرکتها و سازمانهای واسطه بر تمام اطالعات شما کنترل دارند؛ مثالً وقتی
به دوست خودتان در اینستاگرام پیام میفرستید در حقیقت این پیام را ابتدا برای پایگاههای داده اینستاگرام ارسال میکنید و
پایگاه داده اینستاگرام آن را برای دوست شما میفرستد .در پایگاههای داده بالکچین ،دادهها بین میلیونها رایانه توزیعشدهاند و
هیچکس قادر به کنترل دادهها نیست و اگر شخصی بخواهد بالکچین را هک کند باید بیش از  51درصد از رایانههای شبکه را
که با رمزنگاری پیشرفته حفاظتشدهاند را هک کند که تقریباً غیرممکن است؛ مثالً اگر توییتر روی بالکچین اجرا شود
هیچکس به جز شما نمیتواند توییتهای خودتان را پاک کند ،حتی مدیران توییتر .بالکچین برای بسیاری از صنایع و مشاغل
قابلاستفاده است مانند رأیگیری ،پرداخت ،سامانههای اداری ،ذخیره قراردادها و ...
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هماهنگی بین سه فناوری (ا ینترنت ،رمزنگاری کلید خصوصی و یک پروتکل ایجاد انگیزه برای کار) به وجود آمده است که
بیت کوین را بسیار کاربردی ساخته است .نتیجه کار یک سامانه برای تراکنشهای دیجیتالی است که به شخص ثالث مورد
اعتماد برای تأیید نیاز ندارد .کار حفاظت از روابط دیجیتالی در بالکچین تقریباً تضمینی است.

 -3-1-3درگاههای پرداخت با ارزهای رمز پایه:

استفاده از بیت کوین و سایر رمز ارزها بهسرعت در حال افزایش است .یکی از ابزارهای پرداخت توسعهیافته در بانکداری
الکترونیکی ،دستگاههای خودپرداز است .جالبتوجه است که رمز ارزها بهسرعت این ابزار پرداخت را نیز متأثر کردهاند .شکل زیر،
پراکندگی و تعداد دستگاههای خودپردازی که از بیت کوین پشتیبانی میکنند را نشان میدهد.

۹

شرکت اسکوئر 1اعالم کرده که این قابلیت را به اپلیکیشن خود اضافه کرده که بتوان از طریق آن بیت کوین خریداری کرد.
شرکت هیوسانگ ۲با راهاندازی خودپرداز بیت کوین استفاده از این ارز رمزگذاری شده را برای دیگران میسر ساخت .بهزودی
مشتریان دستگاههای خودپرداز میتوانند تنها با فشار یک دکمه بیت کوین خریداری کنند .هیوسانگ اعالم کرده که با کمک تیم
جاست کش ۳یک خدمت پشتیبان به تراکنش بیت کوین اضافه خواهد کرد .خدمت خودپرداز بیت کوین پس از فعال شدن این
گزینه میتواند مشابه با تراکنشهای معمولی عمل کند .با استفاده از اسکنِ کیو آر ( )QRبهجای پول نقد ارز دیجیتالی به
گیرندههای کیف پول ارسال میشود .درحالیکه بیت کوین اولین ارز رمزگذاری شدهای است که به این خدمتها اضافه میشود،
صحبتهایی صورت گرفته که بهزودی سایر کوینها نیز اضافه گردد .هیوسانگ یکی از بزرگترین شرکتهای کره جنوبی است
که تنها در سال  ۲۰15بالغ بر  ۲5۰۰۰کارمند و  17میلیارد دالر درآمد داشته است .ساخت دستگاههای خودپرداز تنها بخش
کوچکی از فعالیتهای آنهاست.
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Hyosung
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تعداد بسیاری از خودپردازهای این شرکت در ایاالتمتحده نصبشدهاند .هیوسانگ جهت تأمین دستگاههای خودپرداز در
آمریکا با بانکها مشارکت ندارد ،بلکه آنها دستگاههایشان را در فروشگاههای بینراهی و ایستگاههای گاز که مالکان آنها درآمد
خود را از وجوه بهدستآمده کسب میکنند ،نصبکردهاند.

همچنین درگاههای پرداخت اینترنتی مبتنی بر ارزهای رمزنگاریشده بهوفور در وبگاههای مختلف مشاهده میشود .بسیاری
از وبگاههای معروف خرید اینترنتی همچون علیبابا ،آمازون و غیره ،یا بیت کوین را بهعنوان یکی از روشهای پرداخت به
درگاههای پرداخت خود اضافه کردهاند یا در حال برنامهریزی برای این کار هستند.

بسیاری از شرکتها نیز که در یک شاخۀ خاص اقتصادی فعالیت دارند ،درگاه پرداخت ارزهای رمزنگاریشده را به
روشهای پرداخت خود افزودهاند .بهعنوانمثال ،بزرگترین شرکت هواپیمایی روسیه اکنون بلیتهای مسافرتی خود را با یک
بالکچین و با پشتیبانی بزرگترین بانک خصوصی روسیه ،صادر میکند .طبق گزارش محلی خبرنگاران روسی ،کمپانی  S7و
شرکت هواپیمایی  ،S7 Ticketاین فروش را اخیراً آغاز کرد .پشتیبانی از این پروژه بر عهده  ،Alfa-Bankبزرگترین بانک
خصوصی در روسیه است .این سکو بهمنظور کاهش زمان تسویهحساب بین شرکت هواپیمایی و نمایندگان که حدود دو هفته
طول میکشید طراحیشده است .این سکو بیشتر وظیفه دارد تا فرایند پرداخت را با کسر کردن کمیسیون نماینده انجام دهد و
مبلغ را بهحساب شرکت واریز کند .بهاینترتیب ،برای اولین بار در صنعت هواپیمایی از فنّاوری اتریوم برای مسئله بلیتها استفاده
شد.
 -4-1-3دستگاههای پرداخت از طریق ارزهای رمز پایه در خردهفروشیها:

Bic Cameraیک فروشگاه زنجیرهای فروش لوازم الکترونیکی مصرفی مثل دوربین ،رایانه ،ماشین ظرفشویی و ...در ژاپن
است .بسیاری از فروشگاههای آن یا در مقابل ایستگاه قطار و یا داخل ایستگاهها است تا بتواند مشتری بیشتری جذب کند و به
قول عامیانه «پاخور» بهتری داشته باشد و همچنین بهراحتی در دسترس عموم باشد.
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Bitflyerکه یکی از صرافیهای بزرگ ازنظر حجم است همکاری خود را با این فروشگاه شروع کرده استBic Camera .

تصمیم گرفته تا از سامانه پرداخت  Bitflyerبهصورت آزمونی در برخی از فروشگاههای خود استفاده کند .این فروشگاهها
میتوانند میزان دریافتی بیت کوین خود را بهسرعت تبدیل به ین کنند که البته برای این کار باید  1%کارمزد پرداخت کنند.

مشتریان میتوانند اجناسی تا صد هزار ین معادل  ۹۰۰دالر با استفاده از دیجی ارزها خریداری کنند همچنین مشتریان با
این نوع خرید مثل خرید نقدی امتیاز کسب میکنند .یکی دیگر از صرافیهای بزرگ ژاپن به نام  Coincheckمیگوید که بیش از
 5هزار پایانه خریدوفروش و وبگاه از طریق سامانه پرداخت این شرکت بیت کوین میپذیرند .استفاده از دیجی ارزها برای
خریدوفروشهای روزانه در ژاپن بسیار طرفدار پیداکرده و هزاران مغازه و فروشگاه در ژاپن در حال حاضر بیت کوین را بهعنوان
یک روش پرداخت میپذیرند .باید منتظر بود که این اتفاق در کشورهای دیگر نیز گسترشیافته و باعث سهولت معامالت و
خریدوفروشهای روزانه شود چراکه بسیاری از کاربران بر این باورند که خرید با بیت کوین بهمراتب راحتتر از خرید با کارتهای
اعتباری است.
 -5-1-3فرایند استخراج بیت کوین چگونه است؟

مردم در طول روز بیت کوینها را از طریق شبکه بیت کوین برای یکدیگر ارسال میکنند ،اما تا وقتیکه چیزی سوابق
تراکنشها را نگهداری نکند ،هیچکس قادر به انجام تراکنش نخواهد بود .شبکه بیت کوین با جمعآوری تمام تراکنشهای
انجامشده در یک دوره زمانی معین آن را در یک فهرست که بالک نامیده میشود ،ذخیره میکند .کار رایانههای استخراجکننده
تأیید این تراکنشها است و برای آن پاداش (بیت کوین) دریافت میکنند.
-1-5-1-3

ساخت یک هش از آن:

استخراجکننده بیت کوین چگونه این کار را انجام میدهد؟ این شبکه دارای یک فهرست طوالنی از بالکها است که
بهعنوان «بالکچین» شناخته میشود .این بالکها میتوانند برای کشف نشانیهای بیت کوین مورد استفاده قرار گیرند .هر بار
که یک بالک جدید از تراکنشها ایجاد میشود ،آن را به بالکچین اضافه میکند و یک فهرست طوالنی از بالکچین ایجاد
میکند؛ اما این شبکه باید مورد اعتماد باشد که در آن دستکاری انجام نشود .اینجاست که رایانههای استخراجکننده وارد
میشوند .هنگامیکه یک بالک از تراکنشها ایجاد میشود ،معدنچیان اطالعات را که در بالک قرارگرفتهاند ،فرمولبندی ریاضی
میکنند .این چیز دیگر ،یک دنبالهای بهمراتب کوتاهتر ،بهظاهر تصادفی از حروف و اعداد شناختهشده است که هش نامیده
میشود .این هشها در کنار بالک ذخیره میشوند .درحالیکه ساخت هش آسان است ،اما هر هش منحصربهفرد است .پس
بهعبارتدیگر فقط رایانه میداند که چهکاری انجام داده است و هیچ فردی قادر به دسترسی به اطالعات نیست.
 -2-5-1-3رقابت برای دریافت پاداش به بیت کوین:

هر بار که هر رایانه با موفقیت یک هش ایجاد میکند ،مقداری بیت کوین دریافت میکند .یکی از مشکالت این است که
ایجاد یک هش از یک مجموعه داده بسیار آسان است .رایانهها واقعاً در این مورد خوب هستند .شبکه بیت کوین باید آن را
1۲

دشوارتر کند ،در غیر این صورت هر کس با صدها تراشه میتواند تمام بیت کوینها را در عرض چند دقیقه استخراج کند .پروتکل
جدید بیت کوین بهطور عمدی با معرفی چیزی به نام «اثبات کار» این مشکل را حل کرده است .پروتکل جدید بیت کوین هش
قدیمی را قبول نخواهد کرد .استخراجکنندگان قرار نیست که در دادههای تراکنش در یک بالک دخالت کنند ،اما آنها باید
دادههای مورد استفاده خود را برای ایجاد یک هش متفاوت تغییر دهند .آنها این کار را با استفاده از یک قطعه داده تصادفی به
نام  nonceانجام میدهند .این قطعه با دادههای تراکنش برای ایجاد یک هش استفاده میشود .اگر هش متناسب با قالب مورد
نیاز نباشدnonce ،تغییر میکند و همهچیز دوباره مورد استفاده قرار میگیرد.
 -6-1-3تراکنشهای بیت کوین چگونه انجام میشوند؟

هیچ بیت کوینی وجود ندارد ،فقط سوابق تراکنشها است .شاید درک این موضوع کمی سخت باشد اما در اینجا چیز جالبی
در مورد بیت کوینها وجود دارد :بیت کوین در هیچ جا وجود ندارد ،حتی در هارددیسک .ما درباره افرادی که دارای بیت کوین
هستند صحبت میکنیم ،اما وقتی به یک نشانی خاص بیت کوین نگاه میکنید  ،هیچ بیت کوین دیجیتالی در آن وجود ندارد،
دقیقاً مانند پولهای موجود در یک حساب عابر بانک .در یک حساب عابر بانک یا اینترنتی هم در حقیقت فقط عددی از میزان
پولی که شما وارد بانک کردهاید ،ثبتشده است و در صورت نیاز میتوانید آن را به اسکناس تبدیل کنید .شما نمیتوانید به یک
جسم فیزیکی یا حتی یک فایل دیجیتالی اشارهکنید و بگویید «این یک بیت کوین است» .بلکه ،فقط اطالعات مربوط به
تراکنشها بین نشانیهای مختلف وجود دارد .هر تراکنشی که تابهحال انجامشده است در یک دفتر عمومی و توزیعشده گسترده
به نام بالکچین ذخیره میشود.

1۳

برای ارسال بیت کوین ،به دو چیز نیاز دارید :یک نشانی بیت کوین (کلید عمومی) و یک کلید خصوصی .نشانی بیت کوین
بهصورت تصادفی تولید میشود و یک دنباله ساده از حروف و اعداد است و میتوانید آن را به اشتراک بگذارید .کلید خصوصی
توالی دیگری از حروف و اعداد است که درواقع قلب کیف پول شماست و میتوانید از آن برای بازیابی کیف پول در نرمافزارهای
دیگر استفاده کنید .کلید خصوصی را نباید به کسی بدهید .اگر کسی کلید خصوصی شما را داشته باشد ،دسترسی به کیف
پولتان برایش آسان میشود .نشانی بیت کوین را یک جعبه شیشهای محکم در نظر بگیرید که همه میتوانند محتویات آن را
ببینند ،اما فقط با کلید خصوصی میتوانند آن را باز کنند و به محتویات دسترسی داشته باشند.
امکان اعمال مجرمانه از طریق ارزهای رمزنگاریشده:

نباید از بیت کوین برای جرم استفاده شود .بالکچین باید بهجایی ناامن برای مجرمان تبدیل شود .به همین دلیل مردم
عالقهمند به بالکچین باید به اجرای قانون و آموزش آن کمک کنند .آگاهی مردم میتواند به اجرای بهتر قوانین سایبری کمک
کند .جلوگیری کامل از جرم در همه فناوریها غیرممکن است؛ اما باید سعی شود تا مجرمان بالکچین را در اولویت اول خود
قرار ندهند و موانع زیادی جلوی پای آنها باشد.
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 -۲-۳تحول بالکچین در حوزه بانکداری:
 -1-2-3پروژه مدیریت داراییها و بدهیها:
به گزارش  ،International Business Timesاخیراً بانکهای Societe Generale ،Commerzbankو JPMorgan Chase

Bankدر این پروژه ثبتنام کردهاند .دامین وندرویکن) ، (Damien Vandervekenمدیر تحقیق و توسعهی  SWIFTLabدر
گفتگو با رسانهها اعالم کرد« :مزایای بالقوه ی تجاری ناشی از اثبات مفهوم آشکار است .اگر بانکها بتوانند نقدینگی حساب
نوسترو خود را بهصورت آنی مدیریت کنند ،به آنها کمک خواهد کرد تا میزان پولی که در هر حساب موردنیاز است ،بهطور
دقیق تعیین کنند و درنهایت آنها را قادر میسازد تا وجوه مشخصی را برای سرمایهگذاریهای دیگر آزاد کنند».
پروژهی بالکچین مبتنی بر  Hyperledgerسوئیفت ۲۲ ،بانک دیگر را نیز تحت پوشش قرار میدهد وندرویکن در زمان
راهاندازی پروژه در ماه آوریل اعالم کرده بود که اثبات مفهوم بالکچین از فنّاوری  Hyperledgerاستفاده میکند و همکاری
بانکی میتواند به حل چالشهای کسبوکار با استفاده از فنّاوری ) DLT (Distributed Ledger Technologyکمک کند .مؤسس
بنیاد گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند در مورد بالکچین افزود« :ما در مورد آیندهی فناوریهای امن و مقیاسپذیر  DLTو
توانایی آنها در ایجاد ارزش ،هم برای بانکها و هم مشتریان خود ،بسیار خوشبین هستیم».
 -2-2-3قراردادهای هوشمند بانکی مبتنی بر بالکچین:

بانک تایلندی  Kbankتا سال  ۲۰18قراردادهای خود را با استفاده از بالکچین دیجیتالی خواهد کرد یکی
از بزرگترین بانکهای تجاری تایلند به دنبال دیجیتالی کردن برخی از قراردادهای مالی خود از طریق یک برنامه بالکچین است
که توسط شرکت  IBMتوسعهیافته است.

،Kasikorn Bank

یا

کِی

بانک،

امروز

اعالم

کرد

که

مایل

است ضمانتهای ارزی

کاغذی

را

به ضمانتنامههای دیجیتالی تبدیل کند .هرچند که این فرآیند یکشبه اتفاق نخواهد افتاد .به گفته مدیرعامل بانک ،این طرح
15

شامل دیجیتالی کردن  ۳5درصد از کل قراردادهایی است که تا پایان سال آینده منعقد میشوند .یکی از مقامات ارشد بانک هم
افزود که انتظار میرود تا پایان سال طبق برآورد ،حدود  ۹میلیارد دالر ضمانتنامه ارزی منعقد شود .پنج درصد از این تعداد
در سکوي بالکچین اجرا میشود که از نرمافزار  Hyperledger Fabricبهعنوان پایه استفاده میکند .کِی بانک قصد دارد در آینده
شرکای مالی زیادی برای استفاده از این سکو پیدا کند.
 -3-2-3کاربرد بالکچین در اینترنت اشیاء:

آیندهای با وسایل نقلیه بدون راننده بهسرعت
در حال نزدیک شدن است – این ایده که بالکچین
میتواند خودروها و اینترنت اشیا ) (IoTرا متصل
کند ،توجه زیادی را به خود جلب میکند .شاید
خانههای هوشمند (که در آن دربها ،کلیدها و لوازم
در آن میتوانند به اینترنت متصل شوند و فعالیت
کنند) هم چند سال پیش که فنّاوری وسایل
ضعیفتر بود ،غیرقابلتصور میشدند .جان گریتس،
یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت Oaken

گفت« :زمانبندی همهچیز است ».حاال زمان مناسب برای شروع این چیزهاست .احتماالً در  1۰-5سال آینده خودروهای بدون
سرنشین به بازار عرضه خواهند شد .گریتس درباره چیزی صحبت کرد که شامل ایجاد یک مکانیسم کامالً خودکار است که باعث
میشود وسیله نقلیه خودکار ،به معنای واقعی کلمه خودکار باشد .به این صورت که مثالً خودرو میتواند بدون نیاز به کسی
سوختگیری کند ،پارک کند و یا جریمهها را پرداخت کند .گفته میشود شرکت تویوتا اولین شرکتی است که قصد دارد
خودروهای کامالً خودکار خود را مبتنی بر بالکچین
تولید کند.

با خودکار شدن خودروهای آینده ،اکثر مردم
شاید دیگر نیاز نباشد که خودرو بخرند و میتوانند
هر وقت که نیاز داشتند آنها را برای مدتی کرایه
کنند .با استفاده از فناوری بالکچین و پرداخت
بهصورت ارز دیجیتالی ،پول واسطهای که شرکتهای
تاکسیرانی و اجاره اتومبیل دریافت میکنند دیگر وجود ندارد ،زیرا بالکچین قابلکنترل برای هیچ شرکتی نخواهد بود .از
قراردادهای هوشمند در حال اجرا بر روی بالکچین میشود برای اتصال همهچیز استفاده کرد .بهعالوه ،خودروهایی که دارای
کیف پول ارز دیجیتالی باشند ،میتوانند توسط قطعات مخصوصی که بر آنها نصب میشوند ،قیمت تمام خدمتهای خود مانند
تعویض روغن را پرداخت کنند .شرکت  Oakenوظیفه تأیید خودرو را بر عهده خواهد گرفت و اطالعات را در بالکچین وارد
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میکند تا نوعی هویت دیجیتالی را به وسایل نقلیه بدهد .هنگامیکه این هویت ثبت شد ،شرکت میتواند از  GPSبرای ردیابی
ماشین استفاده کند و مکان آن را در بالکچین ثبت کند .دادهها هم بین رایانهها و خودروهای مختلف تبادل میشود و خودرو
موقعیت خود را از دیگر خودروها حفظ میکند .به گفته جیمز جانسون ،یکی از مؤسسین و مدیر ارشد بازاریابی شرکت ،Oaken
«وقتی دیگر خودروها هم از دادهها استفاده کنند ،خودروهای خودکار با پردازش موقعیت خود نسبت به دیگران از تصادف
جلوگیری میکنند»؛ اما شرکت  Oakenقبل از خودکار کردن خودروها باید خودروهای امروزی را بهروز کند ،خودروهایی که
میتوانند مانند یک انسان با توانایی پرداخت خدمات با استفاده از ارز دیجیتالی ،مورد استفاده قرار گیرند .این شرکت اخیراً یک
پروژه در امارات انجام داده است که جایگاه اول را کسب کرده است .این پروژه به ماشینهای شرکت  Teslaامکان پرداخت
عوارض جادهای را بر روی شبکه اتریوم را میدهد .شرکت  Oakenهمچنین درحالتوسعه سامانه واسپاری سریع خودرو است که
تمام دادهها و مبالغ را در بالکچین ذخیره کند .یک برنامه کاربردی غیرمتمرکز ) (dappهم ساختهشده است که مردم میتوانند
با اتریوم خیلی سریع و بدون ثبتنام در بنگاههای خودرو ،خودرو مورد نیاز خود را اجاره کنند.

 -۳-۳تحوالت بالکچین در حوزه احراز هویت:

توسعه سکوی هویت دیجیتالی جهانی با استفاده از
فنّاوری بالکچین با اقدام مشترک اکسنچر و مایکروسافت
نشان از کاربرد بالکچین در عرصه احراز هویت دارد .این
سکو امکان شناسایی هویت  1٫1میلیارد نفر بدون مدرک
مستند را در سراسر جهان بهطور قانونی فراهم میکند .نمونه
اولیه این ابزار در ستاد مرکزی سازمان ملل بهعنوان قسمتی
از برنامه  ID۲۰۲۰توسط اکسنچر و مایکروسافت نمایان شد.
به گفته دیوید تریت ،مدیرعامل مرکز تجارت جهانی بر مبنای فنّاوری بالکچین اکسنچر ،افراد بدون هویت مستند در معرض
آسیب طرد شدن از جوامع مدرن میباشند و نمونه اولیه اکسنچر به افراد امکان دسترسی و به اشتراکگذاری اطالعات مناسب را
بدون نگرانی در مورد استفاده یا مفقود شدن مستندات کاغذی میدهد.

با استفاده از این ابزار افرادی مانند پناهندگان قادر
خواهند بود اطالعات مربوط به هویت و کشور خود را با
رضایت از طریق یک اپلیکیشن تلفن همراه نمایان سازند.
هدف برنامه  ID۲۰۲۰از ایجاد هویت جهانی ،کمک به افراد و
پناهندگان برای دسترسی به خدمات عمومی از قبیل سالمت
و آموزش در یک سرزمین جدید هست .مطابق اخبار
منتشرشده توسط اکسنچر ،نمونه اولیه و اپلیکیشن نهایی
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هیچیک جزییات شخصی را ذخیره نخواهند کرد .سامانه هویت بر مبنای فنّاوری بالکچین بیش از  7میلیون پناهنده را از 75
کشور جهان تا سال  ۲۰۲۰تحت پوشش قرار خواهد داد.

همچنین یکی از ایالتهای سوئیس (ایالت زوگ) که به
راهاندازی سامانه ارزهای دیجیتالی ،معروف است ،در حال
راهاندازی یک سامانه هویتی مبتنی بر اتریوم است .این ایالت
اعالم کرده که از ماه سپتامبر شروع به ارائه خدمت هویت
دیجیتالی از طریق یک برنامه جدید میکند که یک نشانی
رمزنگاریشده را به کارتهای شناسایی افراد مرتبط میکند.
شهروندان محلی باید با مراجعه به سازمانهای دولتی ،هویت
خود را تأیید کنند .در سامانه غیرمتمرکز بالکچین قابلیت
دستکاری و عوض کردن هویت کاربران نیست؛ بنابراین این
فناوری کمک زیادی به کم شدن آمار جرم و جنایت و یا فسادهای مالی میکند .زوگ قصد دارد که به تالشهای زیاد خود را در
رابطه با ارزهای دیجیتالی و بالکچین ادامه دهد.
دُلفی مولر ،فرماندار ایالت زوگ سوئیس میگوید :ما میخواهیم یک هویت الکترونیکی واحد – نوعی گذرنامه دیجیتالی –
برای همه برنامههای کاربردی ممکن بسازیم و با استفاده از بالکچین این سامانه متمرکز و باواسطه نخواهد بود .مولر اضافه کرد
که زوگ قصد دارد یک رأیگیری دیجیتالی بهجای استفاده از کاغذ رأیگیری ،برگزار کند .این ایالت که به بهشت مالی جهان
معروف است ،با هدف جذب شرکتهای تجاری به سوئیس ،تبدیل به یک مرکز بزرگ از ارزهای دیجیتالی و بالکچین شده
است.

 -4-۳تحوالت بالکچین در حوزه بیمه:

بیمه خودرو مهمترین موردی است که احتماالً باعث خواهد شد که مردم به کرایه خودروهای خودکار عالقهمندتر شوند.
بیمه همیشه یک ساله ارائه میشود؛ اما در خودروهای آینده بیمه بستگی به مدتزمان مسافرت تعیین میشود؛ مثالً ممکن است
 5تا  ۲۰دقیقه بیمه شوید و این هم باعث کم شدن هزینهها خواهد شد .بیمه مبتنی بر بالکچین بهاندازه کافی انعظافپذیر
خواهد بود که نسبت به میزان ترافیک هزینه را مشخص میکند .البته مشکل اصلی این بیمه عدم نظارت بر آن است که برای
حل آن هم راهی پیدا خواهد شد.
 -5-۳تحوالت بالکچین در عرصه زنجیره تأمین و حملونقل:

شرکت ، BASFغول آلمانی صنایع شیمیایی ،بالکچین را در راهکارهای زنجیرهی تأمین میآزماید .این روزها بحث
بالکچین بسیار داغ است و بسیاری از شرکتهای بزرگ به دنبال ایجاد نوآوری در راهکارهای خود با استفاده از آن هستند.
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گزارش جدیدی که اخیراً توسط  BASFمنتشرشده ،حاکی از استفاده از بالکچین در ایجاد و نگهداری زنجیرههای تأمین توسط
این شرکت است .شرکت  BASFهمواره در جستجوی راه حلی برای آن دسته از موارد تحویل کاال بوده که ناتمام ماندهاند یا به
خرابی کاال منجر شدهاند .اکنون با همکاری استارتاپ ، Quantozشرکت  BASFپالتهای هوشمندی میسازد که به
توزیعکنندگان در مورد موقعیت مکانی ،حرکت و وضعیت بارگیری محموله اطالعرسانی میکند.

همچنین تعاونی کشاورزی ایالت آرکانزاس بالکچین را برای حملونقل محمولههای مرغ آزمایش کرده است .تعاونی
کشاورزی دامداری در ایالت آرکانزاس ،برای ایجاد برنامهای برای حملونقل و ردیابی پرندگان ،در حال آزمایش بر بالکچین
است .تعاونی  Grass Rootsبا مشرکت شرکت گوشت سانفرانسیسکو و یک استارتآپ بریتانیایی به اسم  Provenanceاز
بالکچین برای حملونقل و ردیابی مرغ استفاده میکنند.

این تعاونی مشارکت خود را در پروژه توضیح میدهد که در
آن گفتهشده این ابزار به مشتریان کمک میکند تا بتوانند «در مورد افرادی که
به تولید محصول نهایی کمک میکنند بیشتر بیاموزند» .هر محموله با استفاده از
کد  QRمهر میشود و در بالکچین ذخیره میشود .کودی هاپکینز ،مدیرکل
شرکت ، Grass Rootsنوشت :شرکت ما امیدوار است که بتواند با ایجاد یک
شبکه همتا به همتا باعث شود که اعتماد مشتریان به مواد غذایی و معامله گران
در روابط اقتصادی بیشتر شود .آخرین اخبار نشان بر این دارد که استفاده
از بالکچین برای ردیابی و انتقال کاالهای فیزیکی ،روزبهروز بیشتر خواهد شد .در اوایل این هفته ،احتماالً بزرگترین شرکت
استرالیایی صادرکننده دانههای کشاورزی ،CBHGroup ،بالکچین را آزمایش خواهد کرد.
 -6-۳آموزش:

سونی و  IBMاز بالکچین برای سامانه آموزشی استفاده خواهند کرد .شرکت سونی یک سکوی آموزشی جدید با مشارکت
IBMتوسعه داده است که برای محافظت و به اشتراکگذاری سوابق دانشآموزان از بالکچین استفاده میکند .این دو شرکت
امروز رسماً این خبر را اعالم کردند .شرکت زیرمجموعه سونی ،Sony Global Education ،این خدمت را تا سال آینده عرضه
خواهد کرد .بستر این سکوIBM Blockchain ،است که رسماً در ماه مارس راهاندازی شد .این سکو به آموزگاران اجازه میدهد
که اطالعاتی را در مورد رشد درسی دانشآموزان تبادل کنند .با توجه به گزارش سونی ،مؤسسات ابتدایی و آموزش عالی را
بهعنوان کاربران محصول جدید معرفی کرده است .سونی گفت در آینده قصد دارد خدمات آموزشی دیگری را توسعه دهد.
فناوری بالکچین قابلیتهای بالقوهای برای گسترش صنایع دارد و حوزه آموزشی از این قاعده مستثنا نیست .دادههای آموزشی
بهطور ایمن در بالکچین ذخیره میشود و در میان کاربران به اشتراک گذاشته میشوند .سونی افزود که به دنبال اجرای
برنامههای کاربردی بالکچین در زمینه زنجیره تأمین و تدارکات هست که نشان میدهد این شرکت همچنان به بررسی این
فناوری برای استفاده در آینده ادامه خواهد داد.

1۹

 -1-6-3نگهداری دادهها:

یکی از بزرگترین مشکالت سازمانهای اجرای قانون با شرکتهای مخابراتی و اینترنتی ،عدم همکاری برخی از شرکتها با
قانون یا حذف اطالعات مشتریان است .برای دسترسی به اطالعات یک جنایتکار ،نیاز به انواع مجوزها است و بعضی مواقع
اطالعات پاکشدهاند .بالکچین همهچیز را برای همیشه ذخیره میکند .این دادهها بههیچوجه پاک نخواهند شد و مسئولین
خواهند توانست به تمام آرشیو آن دسترسی داشته باشند ،اما کسی نمیتواند اطالعات را پاک کند .این مورد میتواند برای
جلوگیری از فساد هم مفید باشد .اطالعات در بالکچین بدون نیاز بهواسطه ذخیره میشوند .بین بسیاری از کشورها رابطهای در
قبال انتقال اطالعات مجرم وجود ندارد؛ مثالً یک مجرم در کشور دیگر ممکن است بتواند بهراحتی زندگی کند .با استفاده از
بالکچین مرزهای اطالعات بازخواهند شد .سازمانهای قانونی در سراسر جهان خواهند توانست اطالعات را روی بالکچین قرار
دهند تا همه از مجرم بودن یک فرد باخبر شوند.
شرکت رنو نیز قصد دارد از این قابلیت استفاده کند .خودروسازی رنو با بزرگان صنعت بالکچین ،مایکروسافت و VISEO

همکاری جدیدی را آغاز کرده است .این همکاری در راستای ذخیرهسازی دادههای کارت خودرو روی بالکچین انجام میشود.
در روش فعلی ،اطالعات مشتریان و وسایل نقلیهی آنها در مجموعهای از سامانههای مختلف که توسط خودروسازان ،بیمهگران و
تعمیرگاهها نگهداری میشود ،پراکندهشده است؛ اما رنو قصد دارد با بهرهگیری از قدرت فنّاوری بالکچین ،این اطالعات را
یکپارچه کند .با استفاده از این فنّاوری ،میتوان تمام اطالعات مربوط به یک خودرو را در یک نقطه جمع کرد و در دسترس
مشتریان قرار داد .بهکارگیری بالکچین برای ذخیرهسازی اطالعات کارت ماشین ،توسط خودروسازی رنو بهاینترتیب مالک
خودرو ،هنگام فروش وسیلهی نقلیه میتواند اطالعات بیشتری در اختیار فروشندگان بالقوه قرار دهد .در این رابطه مدیر بخش
وسایل نقلیهی دیجیتالی گروه خودروسازی رنو توضیح میدهد که« :این دفترچهی دیجیتالی خودرو ،ما را قادر میسازد در یک
زیستبوم همراه با بیمهگذاران و نمایندگیهای مجاز ،خدمات جدیدی به مشتریان ارائه دهیم .فناوری بالکچین قادر به ایجاد
یک پروتکل اعتماد معتبر ) (Reliable trust protocolاست».
ارزش شرکت بزرگی مانند مایکروسافت ،وقتی نام آن پشت فناوریهای نوآورانهای مانند بالکچین میآید در این است که
سایر شرکتهای بزرگ را به استفاده از این فنّاوری ترغیب میکند .مدیر ارشد فنّاوری دفتر مایکروسافت فرانسه میگوید« :در
ادامهی مشارکت با رنو در حوزه وسایل نقلیهی متصل) ، (Connected vehiclesخوشحالیم که قادر به حمایت از تحول دیجیتالی
رنو هستیم و با یکدیگر همکاری میکنیم تا یک راهکار نوین بالکچین ارائه کنیم که توان تقویت کل زیستبوم خودرو و
اطمینان از مورد اعتماد بودن اطالعات به اشتراکگذاری شده را داشته باشد ».شرکت مشاورهی ، Viseoدر فناوری بالکچین
پیشگام است و بر اجرای فنّاورانه پروژه (با همکاری استارتآپ چینی ) BitSeو طراحی کاربر نظارت میکند .مدیرعامل این
شرکت میگوید« :ما به توان فنّاوری بالکچین اعتقاد داریم ،بهخصوص به تحولی که میتواند در شفافیت روابط بین شرکای
اقتصادی در زیستبوم  B۲Bایجاد کند .ما در کارخانههای دیجیتالی خود ،تیمهای اختصاصی بالکچین داریم که به ما اجازه
میدهد پروژههایی مانند پروژهی مشترک با رنو را انجام دهیم« .

۲۰
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سیاست کشورها در برابر ارزهای رمز پایه:

 -1-4سیاستهای آمریکا؛ در حال بررسی:

همانطور که چندان هم دور از انتظار نیست ،آمریکا میزبان بیشترین تعداد کاربران ارز دیجیتالی و باالترین حجم معامالت
بیت کوین در جهان است .این کشور از همان ابتدا با حمایت سیلیکون ولی که مراکز متعدد ارزهای رمز پایه ،استارتاپهای
مربوط به بالکچین و دستگاههای خودپرداز بیت کوین در آنجا قرار دارند ،در عرصهی ارزهای مجازی پیشتاز بوده است .عالوه بر
این ،بهعنوان یک ابرقدرت مالی در جهان ،دیگر کشورها پیرو سبک این کشور هستند و این پیروی نهتنها از واشنگتن ،بلکه از
ایالتهایی مثل کالیفرنیا ،نیویورک و نیوهمپشابر هم وجود دارد .به نظر میرسد دیگر کشورها که هنوز تصمیمی در مورد بیت
کوین اتخاذ نکرده اند ،منتظر هستند تا ببینند چه رویکردی بنا به موفقیت آن در آمریکا صحیح است!
https://arzdigital.com/currency-law-in-countries/

به دلیل اهمیت ابزارهای مالی جدید مانند بیت کوین ،کنگره و سنای آمریکا در جلسات استماع در جریان چیستی بیت
کوین قرار گرفتند .در این جلسات ،بیت کوین بهمثابه اینترنت مورد توجه قرار گرفت ،همانطور که اینترنت فرصتها و تهدیداتی
داشت که بعداً مشخص شد فرصتهای آن بر تهدیداتش میچربد ،فرصتهای بیت کوین برای آمریکا از تهدیداتش بیشتر است.
درمجموع همه مراجع دولتی آمریکا در این جلسات نگرانی خود را از استفاده های غیرقانونی از ارزهای دیجیتالی اعالم کردند ،اما
همچنین بر این نکته تأکید کردند که ارزهای دیجیتالی استفادههای مشروعی دارد که باید با مقررات گذاری مناسب آنها را
تقویت کرد؛ چراکه در آمریکا با توجه به قوانین موجود نیاز به تصویب قانون جدید نیست ،اما مقررات گذاری حوزه ضروری است.
در این راستا شبکه جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا و وزارت دادگستری این کشور ،بیانیههایی رسمی در ارتباط با مقررات
گذاری ارزهای مجازی همچون بیت کوین منتشر کردند .شبکه جرائم مالی آمریکا بهعنوان اولین اولویت ،ابتدا در سال  ۲۰11به
مقررات گذاری کار مبادله بیت کوین اقدام کرد.

شبکه جرائم مالی آمریکا در رهنمود  18مارس  ۲۰1۳خود ،ارز یا ارز واقعی را اینگونه تعریف کرد« :سکه و اسکناس
منتشرشده توسط آمریکا یا کشورهای دیگر که بهعنوان پول رایج تعیینشده و در کشور صادرکنندهاش بهطورمعمول بهعنوان
واسط مبادالت در جریان است و پذیرفته میشود ».در مقابل ارز مجازی « یک واسط مبادالت است که در برخی محیطها
بهعنوان ارز عمل میکند ،اما همه مشخصات ارز واقعی را ندارد و در هیچ حکمی در جایگاه پول قانونی قرار نخواهد گرفت».
بنابراین با اشاره به این تعریف مشخص میشود که در سیاستگذاری آمریکا بیت کوین و ابزارهای مالی مشابه بهمثابه ارز واقعی
تعریف نمی شوند ،بلکه عنوان جدید ارز مجازی برای اطالق به آن در نظر گرفتهشده است .البته نوعی از ارز مجازی که این مرکز
به مقررات گذاری آن پرداخت ،ارزهایی هستند که قابلمعاوضه با ارزهای واقعی باشند یا بهعنوان جایگزین این ارزها عمل
میکنند .در سلسله مقررات گذاریهای بعدی ،شبکه جرائم مالی و دیگر نهادها مانند دفتر پاسخگویی دولت آمریکا جوانب
مختلف بیت کوین ازنظر مالیات بر درآمد ،قوانین ناظر بر تولیدکنندگان و مبادله کنندگان بیت کوین با دیگر ارزها بهطور کامل
۲1

روشن شدند .مرکز درآمدهای داخلی آمریکا بیت کوین را یک مایملک و دارایی و قوانین و مقررات مربوط به دارایی را در مورد
آن جاری میداند .درنتیجه در آمریکا استفاده از بیت کوین برای مقاصد قانونی مانند خریدوفروش و مبادله آن با دالر آمریکا برای
کاربران آزاد است ،اما بر تولیدکنندگان ،مبادله کنندگان و کسبوکارهای مرتبط با بیت کوین قوانین بسیار دقیقی اعمال
میشود .به نظر میرسد پیشبینی جاری صاحبنظران آمریکا یی این است که دالر آمریکا از قدرت کافی برای مبارزه با جایگزین
شدن به وسیله ارزهای دیجیتالی برخوردار است و اگر قرار بر جایگزین شدن دالر آمریکا با یک ارز جدید باشد ،این جایگزینی یک
فرایند بلندمدت خواهد بود.

 -۲-4سیاستهای چین؛ مخالف بیت کوین ،موافق ارزهای رمزنگاریشده بومی:
https://arzdigital.com/currency-law-in-countries/

مطالعه سیاستگذاری چین در مورد پدیده بیت کوین نشان میدهد این کشور از سال  ۲۰۰7با انتشار هشدار پیرامون
استفاده غیرقانونی از ارزهای مجازی و از سال  ۲۰۰۹با مقررات گذاری و محدودسازی استفاده از ارزهای مجازی در فضاهای
مجازی پیش از دیگر کشورهای جهان به مقررات گذاری ارزهای مجازی اقدام کرده بود .البته این پیشتازی چینیها به قیمت
ناپختگی مقررات این کشور در مواجهه با ظهور ابزارهای مالی جدید که بیت کوین هم یکی از آنهاست ،تمام شد؛ بنابراین در
این بخش ابتدا سیاستگذاری چین در مورد ارزهای مجازی ذکر میشود و سپس با ذکر شواهد ،ضعف قانونگذار چینی ازنظر
فناوری مبنا بودن حکمش برای درس گرفتن از آن در تعریف درست بیت کوین ،نشان داده میشود.

در سال  ۲۰۰7یعنی هنگامیکه چین به رواج ارزهای تولیدشده در فضای بازیهای رایانهای اینترنتی در کل دنیای واقعی با
انتشار هشدارنامه واکنش نشان داد ،مقررات گذاری گونههای جدید پول الکترونیکی در این کشور آغازشده بود .بهطورکلی تا
پیش از اختراع بیت کوین ،چهار نوع ارز مجازی در جهان منتشرشده بودند .ارزهای نوع اول تنها برای خرید کاالها و خدمات
مجازی کاربرد دارند .در اینگونه از سامانه پول مجازی ،پول مجازی بر اساس عملکرد مجازی اعضای جامعه مجازی به آنها داده
میشود و پولهای مجازی برای مصرف کاالها و خدمات مجازی که توسط همان جامعه مجازی عرضهشده استفاده خواهند شد.
این کاالهای مجازی میتوانند مواردی با ارزش همچون کتاب الکترونیکی تا سایر اقالم مجازی تفریحی را در بربگیرند .پولهای
مجازی نوع دوم بسط یافته سامانههای نوع اول هستند که به کاربر اجازه میدهند کاالهای دنیای واقعی را نیز خریداری کنند .در
این نوع از پول مجازی ،ایجاد واسطی برای خرید کاالها و خدمات دنیای واقعی ضرورت مییابد و این نوع پول نشانگر مشارکت
پول مجازی در دنیای واقعی نیز هست .به دلیل اینکه پول نوع سوم از طریق پولهای دنیای واقعی قابل خریداری است ،این نوع
پول مجازی بسط یافته پول مجازی نوع دوم است .پول مجازی نوع چهارم نهتنها با پول دنیای واقعی قابل خریداری است ،بلکه
قابلتبدیل به پول دنیای واقعی نیز میشود .مدیریت تولید و تبادل ارزهای مجازی با ادارهکنندگان فضاهای مجازی است.

بهبیاندیگر ،در سال  ۲۰۰7گسترش ارزهای مجازی در کشور چین ازلحاظ حجم در گردش و نحوه ایجادشان ،احتمال
خطر تضعیف جایگاه یوان و نابسامانی اقتصادی در این کشور را مطرح کرد؛ بنابراین در سال  ۲۰۰7مراجع ذیربط هشدارنامهای
در مورد استفاده غیرمتعارف از ارزهای مجازی منتشر کردند .پیرو این هشدارنامه ،وزارت فرهنگ و وزارت تجارت چین در سال
۲۲

 ۲۰۰۹بهطور مشترک با انتشار بیانیهای به مقررات گذاری این حوزه پرداختند .در این مقرراتگذاریها چینیها ارز مجازی را به
لحاظ حقوقی به این صورت تعریف کردند« :ارز مجازی یکی از انواع ابزارهای مبادلهای مجازی که توسط سازمانهای گرداننده
بازیهای رایانهای اینترنتی منتشر میشود ،مستقیماً یا غیرمستقیم توسط کاربر بازی به ازای یک نرخ مشخص با ارزهای قانونی
معاوضه و خارج از برنامههای بازی ذخیره میشود ،در رایانههای خادم یا سرورهایی که توسط شرکت گرداننده بازی تهیهشدهاند
و در قالب ثبت الکترونیکی ذخیرهشده و با واحدهای عددی خاصی بازنمایی میشوند .ارز مجازی به ازای میزان و زمانی معین
برای مبادله با خدمات بازی که توسط سازمان منتشرکنندهاش عرضهشده ،استفاده میشود .ارز مجازی به اشکال مختلفی
بازنمایی میشود .بهطور نمونه ،کارتهای بازی پیشپرداخت و مقادیر پیشپرداخت؛ اما داراییهایی که از بازی کردن بازیهای
برخط یا برخط به دست میآیند ،شامل این تعریف نمیشود».
تأکید مقررات منتشره از سوی مراجع سیاستگذار چینی بر نقش منتشرکننده و ادارهکننده مرکزی در ارزهای مجازی
موجب شد که در مواجهه با پدیده بیت کوین هشدارنامه سال  ۲۰۰۹کفایت نکند ،زیرا بیت کوین یک منتشرکننده و ادارهکننده
یکتا ندارد؛ بهاینترتیب خأل قانونی به وجود آمده موجب شد تا نظام حقوقی چین دچار نوعی سردرگمی در مواجهه با بیت کوین
شود .به واسطه این خأل قانونی ،در آغاز ،چین رویکرد بسیار مثبتی به بیت کوین داشت ،بهنحویکه کارآفرینان برخط این کشور و
بسیاری از خردهفروشان اینترنتی کاالها و خدمات خود را به ازای بیت کوین مبادله میکردند .شهروندان میتوانستند بهراحتی از
طریق مراکز مبادله پول خود را به بیت کوین تبدیل کنند ،اما در پنجم دسامبر  ۲۰1۳برای حفظ حقوق و منافع عامه ،برای
حفاظت جایگاه قانونی ارز یوان و بهمنظور ممانعت از مخاطرات پولشویی و حفاظت از ثبات مالی ،بانک خلق چین ،وزارت صنعت
و فناوری اطالعات ،کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری چین ،کمیسیون تنظیم مقررات سهام چین و کمیسیون تنظیم مقررات
بیمه چین بهصورت مشترک اخطاریه ممانعت از مخاطرات بیت کوین را منتشر کردند .در این اخطاریه کسبوکارها و مردم عادی
از استفاده از بیت کوین بهمثابه پول و ارز منع شدند ،اما خریدوفروش بیت کوین بهعنوان کاالی مجازی پرمخاطره برای مردم
عادی مجاز باقی ماندند .در پاراگرافهای پیوست فرهنگی این بیانیه ،اقناع آحاد مردم از چیستی ارز و پول و دالیل صدور این
حکم به بانکها و مراجع ذیربط تکلیف شد.

 -۳-4سیاستهای آلمان؛ در حال بررسی:

آلمان ازجمله کشورهایی است که موضعگیری و سیاستگذاریهایش در مورد بیت کوین تأثیر جدی بر سیاستهای
اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای اروپایی گذاشته است .در دسامبر  ۲۰11مرجع مقررات گذاری آلمان یا بافین ،در گزارشی به اعالم
موضع در مورد بیت کوین پرداخت .در این اعالم موضع با استناد به قانون نظارت بر خدمات پرداخت آلمان بیت کوین با استناد
به ویژگیهایش بهمثابه پول الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت .از این نظر بافین به همین نتیجهای رسید که بانک مرکزی
اتحادیه اروپا در سال  ۲۰1۲به آن رسیده بود :بیت کوین یک پول الکترونیکی نیست .سپس بافین بیت کوینها را واحد ارزش
تعریف کرد .عبارت واحد محاسبه یک عبارت فنی است که در قوانین مالی دارای جایگاه است ،اما واحد ارزش هیچگونه معنای
حقوقی ندارد.
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گرچه تعریف اولیه بیت کوین از سوی بافین ،آلمان را در زمره اولین کشورهایی قرار میداد که به مقررات گذاری بیت کوین
پرداخته بود ،اما یکی از نمایندگان قوه مقننه آلمان ،مقررات گذاری اولیه را کافی ندانست و با استفسار از قوه مجریه این کشور
خواستار تعیین تکلیف بیت کوین از سوی وزارت دارایی آلمان شد .نماینده مجلس آلمان در این استفساریه برای وزارت دارایی
دو سؤال مطرح کرد؛ سؤال اول در مورد مالیات پذیری و چگونگی محاسبه میزان مالیاتی که بر بیت کوین تعلق میگیرد و سؤال
دوم در مورد تعریف بیت کوین و مالیات پذیری مبادالت آن بود .معاونت مجلس وزارت دارایی آلمان در پاسخ به سؤال اول،
تراکنش بیت کوین را مالیات پذیر دانست و نحوه محاسبه مالیات بیت کوینها را سالیانه اعالم کرد ،اما تصمیمگیری در مورد
برخی جزییات را به اجالس آینده روسای اداری دارایی ایاالت فدرال آلمان موکول کرد .معاونت مجلس وزارت دارایی آلمان ،در
پاسخ به سؤال دوم اعالم کرد« :بیت کوینها نه پول الکترونیکی هستند و نه واحد پرداخت قانونی و درنتیجه بهعنوان ارز یا انواع
ارز ردهبندی نمیشوند .بیت کوینها بر اساس پاراگراف یکم بند  11شماره هفت قانون اعتبار صرفاً تحت مفهوم واحد پرداخت و
واحد ارزش قلمداد میشوند و به این عنوان با ارز قابلمقایسهاند  ،اما غیر ارز هستند؛ زیرا از لحاظ قانونی وسیله پرداخت محسوب
نمیشوند؛ مثل سایر پولهای خصوصی یا مکمل ارزها که به علت خصوصی بودن توافقهای پرداخت میتوانند در حلقههای
معامالتی چندجانبه مورد استفاده قرار بگیرند ،پدیدههایی مثل بیت کوین پدیدههایی با نقش و کارکرد وسیله پرداخت در
معامالت چرخهای هستند.

 -4-4استونی؛ موافق:

کشور جمهوری استونی در منطقه بالتیک ،در شمال اروپا پیشازاین هم سابقهی استفاده از فنّاوریهای روز را دارد .دولت
استونی به پیادهسازی فناوریهایی مثل بالکچین ) (Blockchainدر حوزه سالمت ،خدمات بانکی و حتی خدمات دولتی تمایل
دارد .این کشور شناختهشده بهعنوان زادگاه اسکایپ ،حال با داشتن دستگاههای خودپرداز بیت کوین و استارتاپهایی مثل
 ،Paxfulیک خدمت خریدوفروش جهانی بیت کوین ،شناخته میشود .استونی یکی از بهترین کشورها برای کاربران ارزهای رمز
پایه است؛ چون از باالترین میزان نفوذ در اینترنت برخوردار است.

 -5-4دانمارک؛ موافق:

کشور دانمارک ازنظر استانداردهای زندگی و استفاده از فنّاوری روز ،جزو پیشرفتهترین کشورها است .دانمارک عالوه بر این
از پیشتازان طرح حذف پول نقد و استفاده از ارز دیجیتالی است ،اما اینکه بیت کوین بهعنوان جایگزینی برای حذف پول نقد
خواهد بود یا نه ،سؤالی است که هنوز پاسخ مشخصی به آن داده نشده است .بااینحال بانک مرکزی دانمارک ،بیت کوین را
بهعنوان ارز قانونی در این کشور اعالم کرده است .آمارها در این کشور حاکی از این است که معامالت بیت کوین پس از اعالم
طرح حذف پول نقد رشد تدریجی و قابلمالحظهای داشته است .استارتاپهایی نظیر CCEDKکه از نوآوریهای قدرتمند در
زمینهی ارزهای رمز پایه و بهخصوص بیت کوین است ،در کشور دانمارک قرار دارد .مدیرعامل این شرکت در سخنانی اظهار
داشت :اساسیترین بخش آموزش در مدارس ما به این مسئله اختصاص دارد که آزادی ،مسئولیت در پی دارد .اکنون با این
دسترسی آسان به ارزهای رمز پایه ،این مسئولیت بر دوش ما است تا این ارز موردپذیرش باشد.
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 -6-4سوئد؛ موافق:

سوئد هم همانند دانمارک ،طرحهایی برای استفاده کمتر از پول نقد و حذف تدریجی آن دارد .با نرخ بهرهی منفی بانکهای
سوئدی ،افزایش تقاضا برای ارز قانونی بیت کوین در آیندهای نهچندان دور میتواند راهی برای پسانداز و افزایش ثروت
شهروندان سوئدی باشد .اداره نظارت بر امور مالی سوئد ،با به رسمیت شناختن بیت کوین بهعنوان ارز قانونی و قابل پرداخت،
رشد روزافزون صنعت در این کشور را سرعت بخشیده است .سوئد خاستگاه استارتاپهای نظیر  Safelloدر زمینه مبادالت بیت
کوین و  KnCMinerیکی از مهمترین توسعهدهندگان سختافزاری برای استخراج بیت کوین است .حجم مبادالت بیت کوین در
سوئد با رشد دائمی در میزان تقاضا برای رمزنگاری و استخراج بیت کوین همراه است.

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

صنعت و فناوری در کشور کره جنوبی ،باوجود غولهایی مثل سامسونگ و الجی از پیشتازان در سطح جهانی است .با این
سطح از فنّاوری ،جای تعجب نیست که بیت کوین بهعنوان ارز قانونی در معامالت و سرمایهگذاریهای این کشور به چشم
میخورد .برای تنظیم استفاده از بیت کوین ،استارتاپهایی نظیر  Korbitکه یک خدمت امن و جامع برای خریدوفروش با بیت
کوین است ،به فعالیت میپردازند .این شرکت همچنین در زمینه پرداختهای بینالمللی هم فعال است .کمپانی بیت کوین کره
جنوبی اخیراً در کمپینی ،مردم را تشویق به خرید بیت کوین میکند و به این منظور ،امکان خرید در فروشگاههای زنجیرهای
خاصی در سراسر دنیا را با ارز قانونی بیت کوین میسر ساخته است .کره جنوبی بهطور مرتب میزبان کنفرانسهای بیت کوین
است و محیطی دوستانه برای جامعه جهانی بیت کوین به وجود آورده است.

 -8-4هلند؛ موافق:

کشور هلند با شهر آرنهم که به شهر بیت کوین هلند معروف است ،از معروفترین کشورهای بیت کوین دوست در جهان
است .قدرت خرید با بیت کوین در این کشور بسیار باال است .با ارز قانونی بیت کوین میتوان همهچیز ازجمله گاز ،مسکن و
حتی خدمات دندانپزشکی دریافت کرد .استارتاپهای زیادی برای تنظیم استفاده از بیت کوین راهاندازی شدهاند .خودپردازهای
متعدد و همچنین سفارت بیت کوین در قلب آمستردام ،نشان از موردقبول بودن این ارز رمز پایه در هلند است .عالوه بر این،
سامانه بانکی کشور هلند ،از بیت کوین بهعنوان راهی برای ارتقای فنّاوری خود و کاهش هزینهها یاد میکنند .میزبانی منظم
شرکتهای جهانی بیت کوین نظیر بیت پی در هلند بهدفعات صورت میگیرد.

 -۹-4فنالند؛ موافق:

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

فنالند هم مانند دیگر همسایگان اسکاندیناوی خود ،بر پایهی فنّاوریهای روز دنیا عمل میکند .این کشور که به زادگاه
نوکیا مشهور است ،ارز قانونی بیت کوین را بهعنوان یک خدمت مالی معتبر و قانونی اعالم کرده است و آن را از مالیات بر
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ارزشافزوده معاف کرده است .تعداد قابلتوجهی از خودپردازهای بیت کوین با توجه به جمعیت در شهرهای مختلف فنالند وجود
دارند .ازجمله  1۰خودپرداز در پایتخت فنالند ،هلسینکی ،برای استفاده شهروندان نصبشدهاند .مبادالت بینالمللی بیت کوین با
شرکتهایی فعال در این زمینه ،خاستگاهی فنالندی دارند .گرانترین خرید با بیت کوین در سال  ۲۰16در هلسینکی صورت
گرفت که خرید یک وسیله نقلیه لوکس بود.

 -1۰-4کانادا؛ موافق:

کانادا با دستگاههای خودپرداز متعدد و استارتاپهای مربوط به ارز قانونی بیت کوین در این کشور و همراه با همسایه
جنوبیاش ،فضایی بیت کوین دوستانه را فراهم کرده است .تورنتو و ونکوور قطبهای بیت کوین این کشور محسوب میشوند.
ونکوور بهتنهایی بیست دستگاه خودپرداز بیت کوین دارد و تورنتو میزبان بزرگترین کنفرانس بالکچین بوده است .حجم
مبادالت بیت کوین از سال  ۲۰1۳بهطور مداوم افزایش داشته است.

 -11-4استرالیا؛ موافق و توسعهدهنده:

بااینکه بانک های بزرگ استرالیا رویکرد مثبتی نسبت به بیت کوین ندارند ،ولی دولت این کشور با حذف مالیات بیت کوین،
رشد مبادالت را بیشتر از پیش کرد .هیچ قانونی علیه مبادالت بیت کوین در این کشور وجود ندارد و میتوان خریدوفروش با این
ارز را بدون منع قانونی در استرالیا انجام داد .بورس اوراق بهادار استرالیا به دنبال آزمایش پروژهای در زمینه فنّاوری بالکچین
است که به مردم امکان میدهد تا ارزهای رمز پایه خود را با هویت دیجیتالی در آن نگهداری کنند.

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

کشور انگلیس اغلب بهعنوان مرکز اصلی مالی در جهان شناخته میشود .همراه شدن این کشور با نوآوریهای روز ،وجود
استارتاپهای بیت کوین و بالکچین را در این کشور تأیید میکند .بانک انگلستان در مورد بیت کوین بسیار دوستانه عمل
میکند و حتی برای بهبود سامانه پولی خود به آن نگاه میکند .در حال حاضر بیت کوین در انگلستان بهعنوان یک ارز قانونی و
همراه با مالیات بر ارزشافزوده به کار گرفته میشود .محاسبات سود و زیان و خریدوفروش آن ،قوانینی مشابه ایاالتمتحده در
این کشور دارد .مؤسسات مالی ازجمله بارکلیز ،به دنبال فناوریهای مبتنی بر ارزهای دیجیتالی هستند تا بتوانند بهعنوان یک
سرمایهگذاری موفق در این زمینه دست پیدا کنند.

 -1۳-4عربستان و امارات:

در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از شروع آزمایشی طرحهایی از جانب بانکهای مرکزی عربستان سعودی و امارات
متحده عربی در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتالی در معامالت برونمرزی به گوش میرسد .این گزارشهای حاکی از اجرای
طرحهای ابتدایی بهمنظور استفاده از این ارزها در برخی معامالت و پرداختهایشان هستند« .مبارک رشید المنصوری» ،رئیس
بانک مرکزی امارات متحده عربی در نشست صندوق پول کشورهای عربی از اجرای طرحهای اولیه به همین منظور خبر داد .این
اولین باری است که سران مالی دو کشور برای استفاده از فناوری بالکچین با یکدیگر همکاری میکنند .المنصوری هدف این
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پروژه را دیجیتالی کردن فعالیتهایی که بین بانکهای مرکزی دو کشور و بانکهای داخلی صورت میگیرد توصیف کرد .شرکت
کردن بانک مرکزی عربستان سعودی در این نشست قابلتوجه است که نشان میدهد این کشور در برابر این فناوری موضع
منفی ندارد و کاربردهای بالقوه آن را بررسی کرده است .در مقابل ،امارات متحده عربی برای چند طرح خصوصی و عمومی
ازجمله شورای جهانی بالکچین دبی ،برنامهریزی کرده است .تعدادی از مؤسسات مالی امارات هم در ماههای اخیر استفاده از
این فنّاوری را مورد بررسی قرار دادهاند که از آنها میتوان به  ،Emirates NBDاشاره کرد.

 -14-4روسیه؛ موافق بیت کوین در حال قانونگذاری ،موافق ارزهای رمزنگاریشده بومی:

در پی دستور رئیسجمهور والدیمیر پوتین مبنی بر نهایی کردن تنظیم قوانین مربوط به ارزهای رمزنگاریشده تا جوالی
سال آینده (تیر  ،)1۳۹7شهر والدی وستوک بهعنوان شهر آزمایشی برای راهاندازی دو موسسه در زمینه ارزهای رمزنگاریشده
انتخاب شد .والدی وستوک ،بزرگترین شهر روسیه و پایتخت استان پریمورسکی کرای 4هست که ازنظر اقتصادی و جمعیت،
بزرگترین فدرال در خاور دور است .سمینارهایی برگزار خواهند شد تا شرکتکنندگان بتوانند گواهینامههایی دریافت کنند که
بهعنوان مجوزی برای فعالیت آنها در مشاغل رمزنگاری باشد و همچنین نحوهی حفاظت از خودشان در برابر حمالت سایبری را
یاد بگیرند .شهر والدی وستوک بهعنوان یکی از این شهرها انتخابشده است .یکی از این موسسهها ،ارائهدهندهی خدمات مشاوره
در زمینه ارزهای رمزنگاریشده 5است و دیگری موسسه تحقیقاتی( 6کارآگاهی) در این زمینه است .موسسه مشاورهای ارزهای
رمزنگاریشدهی والدی وستوک اولین موسسه با هدف ارائهی مشاوره به شهروندانی که میخواهند در روسیه با ارزهای
رمزنگاریشده کار کنند خواهد بود .این موسسه از  15نوامبر ( ۲4آبان) آغاز به کار خواهد کرد و به روی تمامی افراد ،هر فردی
که میخواهد مشاوره دریافت کند ،باز است و عالوه بر این ،از آن روز ( ۲4آبان به بعد) سمینارهای منظمی برای افرادی مانند
مشاوران و مربیان که میخواهند با ارزهای دیجیتالی کار کنند ،برگزار خواهند شد .موسسه دیگر ،یک پروژهی آزمایشی روسی
است که اولین موسسه تحقیقاتی در زمینه ارزهای رمزگذاری شده در خاور دور متکی بر اینترپل خواهد بود و این موسسه به
آموزش شهروندان برای حفاظت از خودشان در برابر کیف پولهای مجازی قالبی ،وبگاههای فیشینگ 7و حمالت هکرها کمک
میکند.

 -15-4بانک توسعه اسالمی در حال تحقیق در خصوص محصوالت بالکچین مطابق با شریعت اسالم:

گروه تحقیقات بانک توسعه اسالمی ) (IDBجهت توسعه محصوالت مالی جدید مطابق با شریعت اسالم بکار خود ادامه
میدهد .به گزارش رویترز ) ، (Reutersموسسه آموزش و تحقیقات اسالمی با توافق دو شرکت استارتآپ اتون ( )Ateonو ستل
مینت ( )SettleMintکه دومین آن در بلژیک مستقر هست ،جهت مطالعات فنی پیش از تحقیق و توسعه راهاندازی شده است.
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شرکت  SettleMintدر اوایل هفته جاری اخبار مربوط به این معامالت را در وبالگ رسمی خود منتشر کرد .در شریعت اسالم
بهطورکلی هرگونه سود تسهیالت و همچنین سرمایهگذاریهای احتکار آمیز ممنوع هست .درحالیکه مشخص نیست چه نوع
محصول خاصی ممکن است نهایتاً تحت توسعه قرار گیرد ،این گروه طی گزارشی عنوان داشته که به مبادله داراییهایی که
میتوانند طی زمان نسبتاً سریعی تسویه شوند ،تمایل دارد .متیو ون نیکرک ( ،)Matthew Van Niekerkمدیرعامل و مؤسس
شرکت ، SettleMintطی بیانیهای اذعان داشت :ما از اینکه میتوانیم با این پروژه همکاری داشته باشیم ،بسیار هیجانزده
هستیم .یکی از ارزشهای اصلی شرکت SettleMintاین است که همیشه با استفاده از بالکچین جهت تأمین مالی و توسعه 57
کشور عضو سعی بر تغییر جهان به شکل بهتر داشته و این پروژه بهنوعی در راستای اهداف ما هست .بر اساس بیانیهای از سوی
شرکت ، SettleMintقراردادهای هوشمند ( )smart contractsبالکچین با کاهش پیچیدگیهای قانونی و اجرایی و انحرافات
مربوط به محصوالت مالی مطابق با شریعت اسالمی کمک میکند که فرایندهای قراردادی مؤسسات اسالمی بهطور خودکار عمل
کنند.

 -16-4مواجهه ایران با بیت کوین:

برخی از کشورها آن را پذیرفته و برخی دیگر آن را رد کردهاند .در کشور ما نیز بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی مسئول در
حال مطالعه بر روی بیت کوین هستند که چطور با این پدیده برخورد شود .برخی معتقدند بیت کوین میتواند راهکاری مناسب
برای دور زدن برخی تحریمها باشد .نمیتوان گفت که بیت کوین در ایران قانونی است یا خیر .درواقع قانون در مورد بیت کوین
در ایران ساکت است .تقریباً بیت کوین مانند وی پی ان است .نه معلوم است که قانونی است و نه معلوم است که غیرقانونی است.
میشود گفت بیت کوین چون محدود به کشور و جغرافیای خاصی نیست ،در ایران قانونی است اما مسئولین درباره قانونی یا
غیرقانونی بودن آن اظهارنظر نکردهاند؛ اما مواردی هست که کمی استفاده از بیت کوین را در چارچوب قانون شفافتر میکند.

بااینحال ،سعید مهدیون معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از نهایی شدن یک سناریو از  5سناریوی مواجه با
بیت کوین و پولهای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت :روح کلی این سناریو مواجهه و برخورد قانونمند با این
پدیده برای استفاده از مزایای آن در کشور است .وی با تشریح آخرین وضعیت سیاستگذاری برای بیت کوین (پول مجازی) در
کشور ،ادامه داد 5 :سناریو در جلسات کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد و اعضاء نسبت به یک
یا دو سناریو نظر مساعدتری داشتند .با تصویب یک سناریو در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کار روی این سناریو آغاز شد و
بهموازات آن کمیسیون عالی امنیت مرکز ملی فضای مجازی نیز بررسی ابعاد امنیتی این موضوع را آغاز کرد .در کمیسیون عالی
تنظیم مقررات ابعاد اقتصادی پولهای الکترونیکی و در کمیسیون عالی امنیت ابعاد امنیتی این موضوع بررسی میشود و
مقررشده در جلسه مشترکی نتیجه مطالعات هر دو کمیسیون یکپارچه شود .با توجه به افتوخیزهای یک سال اخیر که با ورود
پولهای دیگر به جمع پولهای الکترونیکی همراه بود ،سناریوی ابتدایی تغییراتی کرد و تکامل یافت.

مطالعات اقتصادی کمیسیون عالی تنظیم مقررات تقریباً نهایی شده و پس از آماده شدن نتیجه مطالعات کمیسیون عالی
امنیت و یکپارچه شدن مطالعات دو کمیسیون احتماالً دو تا سه ماه برای تهیه پیشنهاد کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی
۲8

فضای مجازی زمان الزم است و پیشبینی میشود پیشنهاد نهایی حدود سه تا چهار ماه آینده به شورای عالی فضای مجازی
ارسال شود .مقررات گذاری برای بیت کوین و پولهای الکترونیکی ،نیازمند تصویب در شورای عالی فضای مجازی است ،زیرا
کمیسیون های عالی مرکز ملی فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی اقدام به تصویب دستورالعملها
میکنند .ازآنجاکه در این زمینه تاکنون مقرراتی وجود نداشته ،وضع مقررات اولیه باید توسط شورا انجام شود .با توجه به توان
باالی ایران در زمینه نیروی جوان و عالقهمند به فنّاوری آیا میتوانیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم؟ آیا این توان
ایران را میتواند به قطب ارزهای رمزگذاری شده و بالکچین تبدیل کند؟ چه نوع تعاملی در داخل کشور منجر به نتایج مثبت و
سریع خواهد شد؟ چه موانعی در این راه وجود دارد؟
در همین رابطه ،رئیسکل بانک مرکزی به مردم برای خریدوفروش بیت کوین هشدار داد و از اقدام بانک مرکزی در این
زمینه خبر داد .وی اظهار کرد :بانک مرکزی نسبت به خریدوفروش این ارزها هشدارهای الزم را به مردم میدهد و در کنار آن
نیز در تالش است تا امنیتهای نسبی در این رابطه ایجاد شود .همچنین ناصر حکیمی ،معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با
اشاره به معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز گفت که درباره سپردهگذاری در مؤسسات غیرمجاز نیز بانک مرکزی بارها
به مردم هشدار داد ،ولی باوجوداین عدهای برای کسب سود بیشتر جذب این مؤسسات شدند و درنهایت دچار مشکل شدند.
درباره خریدوفروش ارزهای رمزنگاریشده نیز از هماکنون به مردم هشدار میدهیم که در صورت کالهبرداری از آنها یا زیان از
محل افت قیمت این ارز دیجیتالی هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد چراکه هنوز در قوانین و مقررات دیده نشده
است .او درباره اینکه اکنون برخی از صرافیها به این حوزه ورود کردهاند ،گفت« :بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاریشده هنوز
ارز رسمی پذیرفتهشده از سوی بانک مرکزی نیست و باید بخش نظارتی با این موارد برخورد کند .البته هماهنگیهایی نیز در این
زمینه با سایر دستگاهها در جریان است .حساسیت درباره ارزهای رمزنگاریشده در قوه قضائیه ،شورای عالی فضای مجازی و
دیگر دستگاهها باالست اما بحث بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاریشده اولازهمه بحث پولی است و باید در بانک مرکزی ابتدا
تعیین تکلیف

شود8».

در عین اینکه مردم به معامله این نوع ارز روی خوش نشان دادهاند ،اما مسئولین هیچگونه چراغ سبزی برای معامله بیت
کوین نشان نداده و حتی شاپور محمدی ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازهترین اظهارنظر خود خریدوفروش بیت کوین
از سوی کارگزاریها را تخلف عنوان کرد .او افزود« :سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت کوین برای ورود به
اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاریها اقدام به خریدوفروش محصوالت کنند،
تخلف کردهاند».

http://way۲pay.ir/87۳5۳
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 -1-۳فرصتهای بیت کوین برای ایران:
امیر شکاری ،مدیر گروه بانکداری الکترونیکی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی میگوید تنها چند کشور ازجمله ایران
هنوز موضعی در قبال ارزهای مجازی اتخاذ نکردهاند که این ،بدترین حالت ممکن است .این پدیده که از ظهور آن  ۹-8سال
میگذرد ،در طول سالهای اخیر به یک پدیده فراگیر تبدیلشده که بهتدریج در بین جوامع مختلف موردپذیرش و مقبولیت
قرارگرفته است .این ارز بهعنوان ابزار پرداخت ،ابزار پرداخت در وجه حامل و ابزاری برای سرمایهگذاری خود را معرفی کرده است
و این پدیده موجودی است با تلفیقی از پول ،اوراق مشارکت ،ابزار سرمایهگذاری و کاال .اقتصاددانان بر اساس وضعیت اقتصادی
گذشته به مدلسازی و تحلیل میپردازند و وقتیکه ابزارها و فنّاوری عوض میشود ،مدلهای قبلی نمیتواند پاسخگوی فضای
جدید شکلگرفته باشد .برخی اقتصاددانان میگویند بیت کوین ابزاری برای فعالیتهای بازار سیاه است و افراد با استفاده از آن
میخواهند منشأ پول و معامالت مشخص نشود؛ اما اگر از منظر غرب و آمریکا نگاه کنیم ،ایران هم مشمول همان بازار سیاه
میشود ،هرچند که ما این اتهام را قبول نداریم اما همین مسئله موجب ایجاد محدودیت برای مبادالت مالی ایران با بسیاری از
کشورها شده است ،بنابراین میتوانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کرده و از ابزاری که سوئیفت ،بانک جهانی و ابرقدرتها آن را
رصد نمیکنند ،برای معامالت بینالمللی استفاده کنیم .هماکنون  1۰۰بانک در جهان به دلیل نرخ باالی کارمزد شبکه سوئیفت،
شبکه ارز مجازی ایجاد کردهاند و مبادالت را با مبالغ کمتری انجام میدهند .این بانکها تحریم نبودند اما به دلیل کارمزد باال،
شبکه ارز مجازی راهاندازی کردهاند؛ حال چرا ما چنین کاری انجام ندهیم؟ میتوان با چند بانک چینی یا روسی وارد این فضای
مبادالتی شویم که در این صورت بخشی از نیازهای کشور با این روش تأمین میشود .منظور این نیست که همه مبادالت را
با ارزهای مجازی انجام دهیم ،اما میتوان بخشی از تجارت کشور و معامالت را به سمت استفاده از این ابزار هدایت کرد .اکثر
کشورهای اروپایی و آمریکایی ارزهای مجازی را دنبال میکنند ،اما دولت چین در ماه اخیر موضع منفی اتخاذ کرده است؛ در
کشورهای سنگاپور ،ژاپن ،هنگکنگ  ،استرالیا و کره جنوبی هم معامله با ارز مجازی آزاد است .البته در برخی کشورها مانند کره
جنوبی ایجاد و یا تولید ارز مجازی توسط بخش خصوصی ممنوع شده است .درواقع اغلب کشورها موضع خود را نسبت به ارزهای
مجازی اعالم کردهاند ،اما کشورهای معدودی ازجمله ایران هنوز هیچ موضعی نسبت به آن نگرفتهاند و شرایط بدون موضع بودن،
بدترین حالت است .به همان شکل که معامالت ارزی در صرافیها قابل نظارت و رصد است و برای این معامالت قوانین مشخصی
تدوینشده است ،برای بیت کوین هم میتوان این چارچوب ها را تعیین کرد اما شرط آن شناخت پدیده بیت کوین و ارزهای
مجازی است .در حال حاضر برخی کشورها ارزهای مجازی را پذیرفتهاند و آنها در حال ایجاد چارچوبهای مشخص نظارتی و
کنترلی هستند چراکه میدانیم در آن کشورها مبارزه با پولشویی بسیار حائز اهمیت است .شکل زیر ،بیت کوین را با دالر و طال
مقایسه کرده است:

۳۰

۳1

