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 چکیده
 یگذاردر روند قانونها و تهديدهای موجود ترين فرصتبندی مهمپژوهش حاضر، با هدف شناسايی و رتبه

 PESTگذاری پیشنهادی بر اساس مدل و ارائه يک چارچوب قانون رانياکشور در ها و رمزارزينه نیچبالک
ها، توصیفی از نوع لحاظ نحوه گردآوری دادهصورت پذيرفته است. اين تحقیق از جهت هدف، کاربردی و به

 ، مقاالت، کتب و همچنینمدارکواکاوی  به ،مطالعات لیتحلو  هاداده یگردآور باشد. جهتپیمايشی می
نظران پژوهش شامل صاحب جامعه آماری اين .است شده پرداخته ،نظران امرنظرات نخبگان و صاحب یبررس

های مهندسی فناوری اطالعات، اقتصاد، مديريت و کارآفرينی از دانشگاه تهران، دانشگاه و اساتید مربوط به رشته
باشد. الزم راهبردی می تحقیقات و ملی دفاع عالی پژوهشگاه و پیام نور، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه

ها و تهديدهای نفر انتخاب شد. در راستای تبیین فرصت 15اری با رعايت تناسب، به ذکر است که تعداد نمونه آم
عامل تهديد( اثرگذار بر آن، استخراج  11عامل فرصت و  11عامل ) 22اين تکنولوژی نوظهور، در مجموع 

زيابی اسناد، باشد که روايی و پايايی آن، با ارساختار يافته میگرديد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه نیمه
 یهاافتهيبر اساس مدارک و مطالعه ادبیات پیشینه و همچنین با استفاده از نظر متخصصان و نخبگان، تايید شد. 

 یگذارقانون یرو فرا یهافرصت نيترمهم نظران امر،و با بررسی نظرات نخبگان و صاحب حاضر قیتحق
ی، اقتصادی هافرصت ،یبندتياولو بیبه ترت PEST بر اساس مدل رانيدر ا هاو رمزارزينه نیچبالک
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 . مقدمه1
 یگوناگون یهادغدغه ،هایفناور نياز ا یمندبه بهره ليراستا با تماهم ديجد یهایدر زمان بروز و ظهور فناور

 یو توسعه تجار رشيدر پذ ،نانیعدم اطماين و بالطبع  ردیگیشکل م یعدم شناخت فناور لیمردم به دل نیدر ب
 یساختار قانون کيبه  ازیما ن ،یتجار سعهدر کنار تو یکل ستمیگذارد. در سطح اکوسیم ریها تاثیفناور نيا

مناسب دارد که  یچارچوب قانون کيبه  ازین ستمی. اکوسميدار یعلم قاتیو تحق یقانون تيمناسب، محدود
 یهایدر حوزه فناور یقانون نانیتواند عدم اطمیم یچارچوب نیرا خوب بشناسد. چن 1یبلوک رهیزنج یفناور

به حداقل  یبرا یالمللنیو معاهدات ب نیمقررات، قوان یبرا داريپا کرديرو کي دينوظهور را کاهش دهد. با
. از ابديادامه  یفناور یگذاران از توسعه جهانهيسرما تيوجود داشته باشد، تا حما یقانون نانیرساندن عدم اطم

 هریزنج اعمال کرد.مقررات  میتوان تنظینم یاصل یهایفناور یرو بر دهد کهیمطالعات نشان م ،گريطرف د
 .را اعمال نمودمقررات  میتوان تنظیم یفناور نيا یکاربردها یرو نياست و بنابرا یاصل یفناور کي یبلوک

در حال  يیوالیهشدار داد که ه ،3فرپانکيگذاران جنبش ساانیاز بن یکي ،2یم یموتی، تمیالدی 1988در سال 
و نه بحران  ینه کشمکش نژاد ،یاسیس سميترور نه، والیه نيمدرن است. ا یایرعب و وحشت در دن جاديا
آن را به صورت هرج و مرج  یاز هرج و مرج است که م یديجد بلکه گسترش نوعاست.  یطیمح ستيز

 نترنتيدهد، ایم حیتوض 5یرمز انيدر اثر خود با نام رساله هرج و مرج گرا یکرد. آن طور که م فيتعر ،4یرمز
تر د تا به صورت ناشناسنسازیافراد را قادر م یبه زود یخصوص-یعموم هایدیکل یها در رمزنگارشرفتیو پ
 یاجرا 6مهر و موم شده یهاو جعبه یابيقابل ردریغ یهابر شبکه هیتک اارتباط و تعامل داشته باشند. ب گريکديبا 

به دانستن نام  ازیخود را بدون ن یکیالکترون یتوانند کسب و کار و قراردادهایافراد م ،یرمزنگار یهاپروتکل
 (.1397رمضانی، د )رضادوست و اجرا کنن ،طرف مقابل یقانون تيهو اي یقیحق

 تالیجيد یایدن تواندیم ،یفناور نياست. ا منيا انشيرا نهیدر زم ديجد یفناور کي، یبلوک رهیزنجدر حقیقت 
ها تراکنش ،یفعل اي یميقد نيهر تراکنش آنال یبرا 7افتهيعيتفاهم توز تیرا متحول کند و با استفاده از خصوص

امر، بدون در  نيو اعتماد باشند. ا يیشناسا قابل زین ندهيدر آ یتالیجيد یهايیکه دارا دياجرا نما یرا به نحو
اين در حال حاضر،  .ردیگیانجام م ریدرگ یهاو طرف تالیجيد یهايیدارا تیو امن یخصوص ميخطرافتادن حر

 ینوظهور یهایمجموعه فناور رديف و در استیدن یپژوهفکر و مراکز قانون یهامورد توجه اتاق اریبسفناوری 
کارگروه  ن،یچ یبانک مرکز کا،يآمر یشده است. کنگره و سنا یبندطبقه رود،یانتظارات از آنها م نيشتریکه ب
و ساير کشورهای پیشرفته و در حال  اروپا هيپارلمان اتحاد ،فرانسه یملمجلس  ه،یروس یبلوک رهیزنج یدولت

                                                           
1 Blockchain 
2 Timothy May 
3 Cypherpunk 
4 Crypto Anarchy 
5 Crypto Anarchist Manifesto 
6 Tamper-Proof Boxes 
7 Distributed Consensus 
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مختلف و صدور قطعنامه، مطالعه ابعاد مختلف  یهاها و کنفرانسجلسات استماع، کارگاه یبا برگزار زین توسعه
: 2018: کاکاشادزه و يانگ سولی، 2018)دی يانگ،  اندرا در دستور کار خود قرار داده یبلوک رهیزنج یفناور
 یهارساختياز ز یکي و دارد یاریبس یکاربردها ،یبلوک رهیزنج یفناور .(2018: اولگ و همکاران، 2019مائر، 
 اریدر دامنه بس یبلوک رهیزنج یفناور گر،يد انی(. به ب1396 ،منتصر کوهساری) باشدیم نيکوتیب یاساس

به کار گرفته شده  یبه خوب رساختيز یبه عنوان فناور زین گريد یرمالیو غ یمال یکاربرد یهااز برنامه یعیوس
انتخابات  ،یمسائل بانک ،یبهداشت یهامراقبت یهاتراکنش یاعتبارسنج یهادر حوزه یاست و اختراعات متعدد

از  یریگبهره رامونیمطالعه پ ،یگذارقانون کزها و مرادولت ل،یدل نیاست و به هم دهیبه ثبت رس یانشيو را
 یایدر دن افتهيعيتفاهم توز جاديا یبرا یستمیس ،یبلوک رهیزنج یاند. فناورآن را در دستور کار خود قرار داده

 یاطالعات در دفتر کل، تمام ريمعنا که با توجه به ثبت انکارناپذ ني. به اکندیم یزيرهيپا تالیجيد نيآنال
دفاتر  نيا گر،يد انی. به بشناسندیم تیآگاه گشته و آن را به رسم یتالیجيد داديرو کيشبکه از تحقق  یاجزا

از انواع مختلف داده مورد استفاده  يیرکوردها یجهت نگهدار یقادر خواهند بود بعنوان پلتفرم افتهيعيکل توز
پژوهش،  نياست در ا ی. گفتنباشدیم هانهيرمزارز یاساس یاز بسترها یکي نیچبالک ی. لذا فناوررندیقرار گ

 و رمزارزها(، ها، رمزپولشدهیرمزنگار یهايیدارای )مجاز یهاپول یمامشامل ت هانهياز مفهوم عام رمزارز
دارد و بخش  یداشته که کاربرد داخل یپول تیماه هانهيرمزارز نياز ا یبخش قتیاستفاده شده است. در حق

 توکن زین هانهياز رمزارز گريد یبخش نیدارد. همچن یالمللنیب تیداشته و مقبول یارز تیماه زیاز آنها ن یگريد
 استفاده دارد. تیشده است که قابل فيدر آن تعر یباشد که خدمتیتوکن از آن جهت مدنظر م نيهستند که ا

در مقابل اقتصاد  ريپذسهيباز و مقا یتالیجيتوسعه اقتصاد د یبه سو یاچهيدر چینفناوری بالک ،به طور کلی
 نه،یزم نينهفته است و تحوالت در ا یفناور نيدر پس ا یبزرگ اریبس یها. فرصتديگشایم ،یمتمرکز فعل

 های اقتصادیاند )معاونت پژوهشرا آغاز کرده یفناور نيا رامونیها، مطالعه پشده و کشورها و دولت ازتازه آغ
به وجود آمده  هانهيتبادل رمزارز یبار فقط برا نیاول ،یبلوک رهیزنج ی(. فناور1397 ،مجلس شورای اسالمی

بودن  رمتمرکزیو غ یبودن، امکان ثبت اسناد به صورت عموم گانيباز بودن، رامتن رینظ يیهایژگيبود، اما و
است که  نيفناوری ا نيا ایيجمله مزا از .ردیمورد استفاده قرار گ یارائه خدمات مختلف یآن، باعث شد تا برا

ها سازی تراکنشفد و با شفاخواهند ش ممقاو قانون ايفقات اتو الفداده نسبت به تغییرات خ هایاهيگاطالعات پا
با  ی،فناور نيشود. ایداده م گاهيپا یهابه تراکنش يیو قضا یتیامن یهاتگاهاعتماد شهروندان و دس باتموج

 یکند و در مواردیم تمحافظ زین یکيزیداده در نقاط مختلف، از آنها در مقابل حمالت ف یهاگاهيپراکندن پا
 یتيريمد طيبا شرا یهایدسترس ازمندیخود ن یقانون گاهيمتناسب با جا اراتیاخت لیبه دل یکه دو نهاد دولت

 یفناور نيانتخابات(، استفاده از ا یواحد هستند )مانند برگزار یانشيمنبع را ايداده  گاهيپا کيمتداخل به 
 گاهيدر جا یتخصص فن لیاطالعات که به دل یفناور نیکند. متخصص لیها را تسهدستگاه انیتواند تفاهم میم

قدرت دخالت بدون بازخواست  گريد یفناور نيبا کمک ا ،گرفتندیقرار م یسنت یاطالعات یهاگاهيپا یتيريمد
 رهیها در زنجسامانه نسبت به داده یسابقه اقدامات تمام اعضا رايرا نخواهند داشت. ز یاطالعات یهاگاهيدر پا
 .(1396 ،)رجبی و فريور و بازخواست خواهد بود ینیثبت شده و قابل مراجعه، بازب یبلوک
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 یگذاردر روند قانونها و تهديدهای موجود ترين فرصتبندی مهمپژوهش حاضر، با هدف شناسايی و رتبه
 PEST1گذاری پیشنهادی بر اساس تحلیل و ارائه يک چارچوب قانون رانياکشور در  هانهيو رمزارز نیچبالک

و همچنین  مستندات ، مقاالت، کتب ومدارکنیل به اين رويکرد، شامل واکاوی  صورت پذيرفته است. مسیر
اطالعات، اقتصاد،  یفناور یمهندس یهامربوط به رشته دیو اسات نظران امرنظرات نخبگان و صاحب یبررس

چمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه  دینور، دانشگاه شه امیاز دانشگاه تهران، دانشگاه پ ینيو کارآفر تيريمد
نفر  15تناسب،  تيبا رعا ی. الزم به ذکر است که تعداد نمونه آمارباشدیم یراهبرد قاتیو تحق یدفاع مل یعال

عامل  11عامل ) 22نوظهور، در مجموع  یتکنولوژ نيا یدهايها و تهدفرصت نییتب یانتخاب شد. در راستا
 ساختار يافتهنیمهاطالعات پرسشنامه  ی. ابزار گردآوردير بر آن استخراج گرد( اثرگذاديعامل تهد 11فرصت و 
، PESTسپس در چارچوب مدل  شد. ديیآن با استفاده از نظر متخصصان تا يیکه روا باشدیساخته م

بررسی لزوم تنظیم راهبردهای مواجهه با اين تکنولوژی نوظهور، تبیین و درنهايت اين راهبردها در جهت 
 گذاری پیشنهادی، مورد استفاده قرار گرفته است.و سپس ارائه يک چارچوب قانونمقررات زنجیره بلوکی 

 پژوهش نهیشیپ. مبانی نظری و 2
 یقانون طیمح. 1-2

به  یحقوق خال نيحال، ا نيقرار دارند. با ا یحقوق و خال یمبهم قانون طیدر مح یبلوک رهیزنج یهاآپاستارت
 یهاشرفتیکه پ یروبرو هستند. در حال یتهاجم دهيپد نيبا ا یقانون یاصل یهامولفه رايکند، زیم رییسرعت تغ

 ،هادولت یباشند، واکنش قطعیمتفاوت م گريبه حوزه د یابه سرعت در حال رشد هستند و از حوزه یقانون
کند. یو اختالل در صنعت را محدود م ینوآورگذارد که سرعت یم ریتاث ندهيآ هایICOsی بدون شک بر رو

و  ردیمورد نظارت قرار گ قیبه طور دق ،یبلوک رهیکسب و کار زنج کيدر هنگام شروع  ديبا یمقررات آت نیچن
کم دست ايکنند و یرا استفاده نم یآت یهایفناور نيسرتاسر جهان ا درسفانه همه کشورها امت آيند. به حساب

صدمه نزن را به منظور محافظت از اثرات مضر  کردياز کشورها، رو یبرند. برخیرا بکار نم 2نزن هصدم کرديرو
 یبرخ ر،تکنند. در موارد خاصیخود اتخاذ م یو صنعت مال یمرکز یهابر بانک هيسرما ديجد یهایفناور نيا

 رهیزنج یاز فناور یکننده ناشما عواقب مختل اگر دارند. کرديرو نيا رشيپذ یبرا یتراز کشورها داليل مبهم
صنعت در کشور خود  نيبه دادن اجازه به ا یليتما 3اقتدارگرا یهااز دولت یاریبس م،يریرا در نظر بگ یبلوک

استفاده  یاقتصاد یهاميدور زدن تحر یبرا یفناور نياز ا یاز کشورها مانند ونزوئال حت یندارند. اما بعض
شود یباعث م مار،یقدرتمند ب یبا ساختارها 5یو بدرفتار 4مخرب یجعل یرفتارها نديناخوشا یهاانکنند. داستیم

                                                           
1 Political,Economical,Social and Technological analysis 
2 Do Not Harm 
3 Authoritarian 
4 Destructive Fraudulent Behaviour 
5 Mishandling 
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 یزيبه دستاو لياغلب تبد ،هااستدالل ني. اابديکاهش  یبلوک رهیزنج یتا اثرات بالقوه سودمند در درک فناور
  (.1396 ،ی)خوشبخت و عباس شودیشکاک م یاسیو رهبران س یسنت عيصنا یبرا

عدم محدود  ايخله عدم مدا ،افتهيتوسعه یهمچنان مثبت است. اکثر اقتصادها ی،بلوک رهیزنج یانداز فعلچشم
 رهیزنج ستمیکه اکوس بود تیواقع نيا لیبه دل نيا دياند. شاگرفته شیرا پ یبلوک رهیصنعت زنج یکردن رشد کل

توان یصنعت، م شرفتیاست. با پ یرسازگارت اری، صنعت بساست شده ینیبشینسبت به آنچه که قبال پ یبلوک
 رهیصنعت زنج ديجد یهاتیفعال نیکه شامل موارد مهم مانند بودجه و همچن یديجد نیانتظار داشت که قوان

انطور که فضا شود. هم جاديشود، ایاستفاده مکنند و مانع از سوءیکنندگان محافظت مکه از شرکت یبلوک
صحنه  نيکه ا میشانتظار داشته با میتوانیکنند، ما میروع بکار مش ديجد یکند و کسب و کارهایم شرفتیپ

 طيشرا شیا پبکه مطابق  ديجد یهاو مقررات و هم سازمان نیداشته باشد، هم به لحاظ قوان یشتریرشد ب
  شوند.یم جاديشوند، ایمرتبط اعمال م یقانون یموجود توسط نهادها

 انداز قانونی. چشم2-2
در آن وجود دارد. تعداد  عيرشد سر لیتوسعه قرار دارد، اما پتانس هیهنوز در مراحل اول یبلوک رهیزنج یفناور

 مانند یمخرب )برانداز( قبل یهایاست و بر خالف فناور شيموارد استفاده آن به طور مداوم در حال افزا
TCP/IP یمربوطه از کشورها نیطرف نیب یشتریب یجهان یمورد گفتگوها نيرسد در ایبه نظر م نترنت،يو ا 

 ،یفناور کيبه عنوان  یبلوک رهیگذاران در زنجاستیس یعموم کرديروبه طور کلی، داشته باشد.  مختلف وجود
 رهیظهور زنج یو اقدام بر رو یابيارزالمللی نیز شروع به ها و نهادهای مختلف بینکشورها، سازمان مثبت است.

 رهیزنج یهامربوط به مولفه خيتار نيملموس تا ا یقانون یکردهايتمام رو بايحال، تقر نياند. با اکرده یبلوک
 3يیو پولشو 2یمشتر يیخاص مانند شناسا یو در مورد مسائل قانون 1سکه هی، عرضه اولپولمانند رمز یبلوک

 وجود ندارد. یبه طور کل یبلوک رهیبه زنج تنظیم مقرراتجامع  کرديرو کي. در حال حاضر، ستبوده ا
مختلف  یهاکشورها و نهاد ،يیمختلف قضا یهاحوزه یغیرجامع از مواضع قانون یفهرست ر،يجدول زدر 

انداز واقع، چشمست. بهاارائه شده  هانهيرمزارزی و بلوک رهیمقررات به زنج میتنظ یکردهايرو زیو ن یالمللنیب
 .(1396پور، ب)نوری و نوامقررات اغلب نابالغ هستند  میتنظ یکردهاياست و رو دهیچیپ

 هانهيو رمزارز یبلوک رهیبه زنج قانونی کردهایيرو( 1جدول شماره )
 رويکرد زنجیره بلوکی هارمزارزينه کشور/سازمان

 ارائه گزارش / تشکیل گروه ضربت مثبت خنثی پارلمان اروپا

 بانک مرکزی اروپا 
(ECB) 

 ارائه گزارش و اعالمیه مثبت منفی

                                                           
1 ICOs 
2 KYC 
3 AML 
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 رويکرد زنجیره بلوکی هارمزارزينه کشور/سازمان

 سازمان بانکداری اروپا
(EBA) 

 خنثی منفی
و  هانهيمربوط به رمزارز هایهیتوص

در  هاآنگران اصالحات مربوط به معامله
 پولشويی دستورالعمل مبارزه با

 مثبت خنثی / کنگره کايسنای آمر
 گروه لیارجاع به رگوالتورها / تشک

 ضربت

 ارائه گزارش و اعالمیه مثبت مثبت فدرال رزرو

 یاقدام مال ژهيگروه و
(FATF) 

 خنثی منفی
با  یرقانونیگزارش درباره تجارت غ

 هاپولرمز

 پول یالمللنیصندوق ب
(IMF) 

 هاگزارش مثبت مثبت

های حساب هيبانک تسو
 یالمللنیب

(BIS) 
 هاگزارش خنثی منفی

 ارائه گزارش / تشکیل گروه ضربت مثبت خنثی ایاسترال

 خنثی منفی روسیه
ضربت روی  / گروه هاپولرمز تیممنوع

 یبلوک رهیزنج

 مثبت منفی چین
ضربت روی  / گروه هاپولرمز تیممنوع

 یبلوک رهیزنج

 مثبت خنثی فرانسه
از استفاده از  یبانیارائه گزارش / پشت

 یبلوک رهیزنج

 ارائه گزارش / تشکیل گروه ضربت مثبت خنثی کانادا

 1397دوست و نداف، ؛ فرقان1396پور، نوری و نوابمنبع: 

 . تنظیم مقررات3-2
 ريبرجسته بود، به مرور زمان در سا یمال یکاربردها نهیکه در زم يیابتدا یبعد از معرف یبلوک رهیزنج یفناور

دارد که  يیهاهم چالش یکاربرد یهاحوزه ريدر سا یبلوک رهیشد. اگرچه زنج انيهم نما یکاربرد یهانهیزم
ها بوده است. انواع ارزينهو رمز یخدمات مال نهیمها در زچالش نيشتریمقررات داشته باشند، اما ب میبه تنظ ازین

 یبلوک رهیمرتبط با زنج یهاتیمقررات فعال میمند به تنظعالقه ،یالمللنیو موسسات ب یدولت یهاسازمان
 جامان یتیچه فعال یکه هر سازمان نيا یقطع نییتع ،یبلوک رهیزنج یبودن فناور ديو جد عیاند. کاربرد وسشده

حوزه به  نيمقررات هنوز در ا میتنظ یاست که قلمرو نيا لیامر عمدتا به دل ني. اکندیرا دشوار م دهدیم
. با رندیسازمان قرار گ نيقدرت چند یدر قلمرو توانندیم یبلوک رهیزنج یهاتینشده است و فعال فيتعر یخوب

زود هنگام  یلیآن خ یمقررات برا میتنظ نيابراتوسعه قرار دارد، بن مراحل اولیهدر  یفناور نيا نکهيتوجه به ا
 یگذارمقررات یهاچالش نيتردر نظر گرفت. از جمله مهم زیزودهنگام را ن یگذارمقررات سکير دياست و با

از روابط و انجام  یعدم شناخت کاف ،یفناور یهالیو پتانس شتریزودهنگام عبارتند از: محدود کردن توسعه ب
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 لیبدل که ینیبه اصالح قوان ازین ،یبلوک رهیزنج یاصل یهااز چالش یعدم شناخت کاف سب،نامنا یگذارمقررات
که به نوبه خود مانع ورود  نهيپر هز جهیو در نت دهیچیمقررات پ میتوسعه فناوری زود مصوب شوند، تنظ

عدم  لیبدل ینقانو یو سردرگم یفناور یواقع تیاز ماه یعدم درک کاف لیبدل شود،ینوآور م یهااستارتاپ
توسعه  یآن برا بينسبت به معا یشتریب یايمقررات مزا ني. تدوديجد یاز فناور یمشترک جهان ریوجود تفس

ها و ها، سازمانشرکت یدارد. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است باعث ناراحت یبلوک رهیکل صنعت زنج
 ی، مقررات برایاقتصاد دگاهي. از دکندیم تيرا تقو یبلوک رهیزنجمتخصصان شود، اما مقررات، در دراز مدت 

 تیوجود ندارد، توسعه صنعت در وضع یکه قانون یسودمند است. زمان یقانونیاز ب شتریب ،یتوسعه اقتصاد
 نییتع نیکه قوان ی. هنگامشودیپول م عيکسب سر یراقرار دارد که موجب مخاطرات و اغفال ب یآشفتگ

 ،یاست )خوشبخت و عباس تریکار اقتصاد نيا رايز کنند،یطبق هنجارها کار درست را شروع م ادافر شوند،یم
1396.) 

 پژوهش نهیشیپ. 4-2
 رند،یگیمورد استفاده قرار م المللنیدر اقتصاد ب ریاخ انیدر سال هانهيو رمزارز نیچبالک نکهيبا توجه به ا

 لیدر رابطه با آنها انجام شده است. اما به دل یاقتصاد یهاحوزه رينسبت به سا یکمتر یمطالعات پژوهش
در زير، به بیان  است. شيها رو به افزااز پژوهش گونهنيرشد ا زانی، مفناورینوع از  نيخاص ا یهایژگيو

 های داخلی و خارجی که در اين حوزه صورت پذيرفته است، خواهیم پرداخت.تعدادی از پژوهش

 های داخلی. پژوهش1-4-2
ها و به فرصت ن،يکوتیب یفن یمبان نییو تب خچهيتار انی(، در مقاله خود پس از ب1393) يیو دعا ینیدحسیس

 یدانسته و کشورها یگذارها را بحث قانونپول نيچالش ا نيتراند. آنان مهمپرداخته ارزرمز نيا یهاچالش
هستند  يینمودند: دسته اول، کشورها میبه چهار دسته تقس نيکو تینسبت به ب کردشانيمختلف را بر اساس رو

. دسته کيبه جز مکز کايو مقررات هستند، همانند قاره آمر نیقوان نيندارند و عمدتا در حال تدو یکه منع قانون
 ینیکرده و به دنبال وضع قوان یبوده و مردم را از آن نه نیبدب نيکوتیهستند که نسبت به ب يیدوم، کشورها

 یرقانونیرا غ نيکوتیهستند که استفاده از ب يی. دسته سوم، کشورهاکيهستند مانند مکز آناز  یریجهت جلوگ
در  یهستند که هنوز موضع مشخص يیکشورها ران،يهمانند ا زیچهارم ن . دستهسلنديو ا تنامياند مانند وشمرده

 اند.خصوص نگرفته نيا

در  کیو کاربردشان در تجارت الکترون تالیجيد یبا عنوان ارزها ی(، در پژوهش1396) فردیاکباتانو  یرازق
نقش و  یبه بررس ن،يکوتیو ب تالیجيد یارزها تیو ماه خچهيتار یها، پس از معرفها و فرصت: چالشرانيا

در  تالیجياند و در ادامه نقش ارز دپرداخته راتلبنان و اما ژهيبه و رانيا هيهمسا یارزها در کشورها نيا گاهيجا
 سهيآن در بهبود عملکرد و منافع آن در مقا ریو تاث کیدر بحث تجارت الکترون الخصوصیعل رانيبازار تجارت ا
 يیراهکارها ران،يموجود در ا یهااز چالش یبرخ یقرار داده و برا زیمورد آنال را یتبادالت مال یبا روش سنت

 .اندهارائه داد
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استفاده از پول  هایديها و تهدفرصت یبندتيو اولو يیشناسادر پژوهش خود به (، 1397) پناه و زرگراسالم
مختلف  یعلمع تفاده از منابعالوه بر اس هاپردازند. آنمی آن، استفاده از یمناسب برا یو ارائه راهکارها تالیجيد

د فعال در افرا انیاز م تال،یجيد یمربوط به استخراج ارزها یافزارهاافزارها و سختنرم نترنت،يمقاالت، ا رینظ
 یبندطبقه یتصادف یریگنفر و با روش نمونه 30به حجم  یانمونه تالیجياستخراج و استفاده از ارز د نهیزم

 متلياستاندارد د ها و جلب نظر خبرگان، از پرسشنامهداده یآورجمع یبرادر ادامه  .کنندمیشده، انتخاب 
قرار  لیو تحل هيتجز مورد یفیبدست آمده با استفاده از آمار توص یها، دادههاآن قی. در تحقکنندمیاستفاده 

دور زدن  تالیجيداستفاده از ارز  یهافرصت نيترمهمگیرند. مطابق با نتايج حاصل شده از اين پژوهش، می
عدم  ،يیپولشو ن،یچبالک داتيتهد نيترو مهم یپرداخت امن و حفظ ارزش پول مل نه،يها، کاهش هزميتحر

 .گرددمی يیشناسا یامکان نظارت و امکانات فن

 طيها در شرازپولرم و استفاده از نيکوتیب یشناخت لیبا عنوان تحل ی(، در پژوهش1397) يیو دعا یرزاخانیم
 تیشور و وضعک یميتحر طيها، با توجه به شرارمزپول یشناخت یمبان یضمن بررس ران،ياقتصاد ا یميتحر

 گريو د نيکوتیز بابا استفاده  م،يحررفت از مشکالت تدر جهت برون يیشنهادهایها و پموجود، طرح یاقتصاد
 یکنون تیدر وضع یابزار نیاز چن یبرداربهره یبرا یمقررات یالزامات تاياند و نهاموجود ارائه کرده یهارمزپول

ها در کشور ه از رمزپولاستفاد یبرا یمقررات يیشنهادهایپژوهش خود، پ انيدر پا شانيا نیاند. همچنکرده نییتب
 .اندارائه کرده

 ی خارجیهاپژوهش. 2-4-2
 ینوسانات، نقدشوندگ مت،یاز جمله ق يیرهایمتغ یبه بررس یاقتصاد ی(، در مطالعه خود با نگاه2012) 1سوردا

پول  نيکوتیب ،یشياست که در مکتب اقتصاد اتر دهیرس جهینت نيو سرعت گردش پول پرداخته و به ا
 است. ريپذامکان ینيگزيجا نينسبت به پول بدون پشتوانه خواهد بود و ا یترآلدهيا

شده از جمله یرمزنگار یهاپول یرینامه خود ضمن برشمردن خطرات فراگ انيدر پا (،2016) یلن و ایک
اند که با ثبات کردها رمجاز،یغ یو فروش کاالها ديدر خر یبريو سا ینترنتيجرائم ا ،یاتیفرار مال ،يیپولشو

دهد که یمپژوهش نشان  نيشواهد ا تر شده است.راه تخلفات فوق هموارتر و آسان ،هاپول نيگسترش ا
 اند.کرده فايا ینقش مؤثر یبريجرائم سا لیشده، به خصوص در گسترش و تسهیرمزنگار یهاپول

صادر شده  یتالیجيارز د کي ریثات ،تالیجيد یدر ارزها یبا عنوان نقش بانک مرکز یادر مقاله (،2018ز )سانچ
 نياز ا یمقاله حاک نيا جيکند. نتایم یو رفاه بررس یاقتصاد تیرا بر نرخ بهره، سطح فعال یتوسط بانک مرکز

ارز  کي یمعرف ند،يو استفاده نما یداررا نگه تالیجيارز د یاقتصاد یهاامر است که اگر خانوارها و بنگاه
از  یکشورها است. مقدار قابل توجه یپول استیدر س یخيبالقوه تار ینوآور کي یتوسط بانک مرکز یتالیجيد

                                                           
1 Peter Surda 
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 .کندیم جاديا ،شودیکه مبادله م يیهايیکل کشور و نوع دارا ینگيدر نقد یقابل توجه ریی، تغیارز نیچن
شود؛  جاديتواند ایم ،حوزه نيمدل نسبتا استاندارد در ا کيدهد که چگونه یممقاله نشان  نيا لیو تحل هيتجز
 یبانک یهااستیس رییتواند تبادل کارآمد را ارتقا دهد، منجر به تغیواقعا م تالیجيد ارز کيکه  یدر حال نکهيو ا

 .دهدیم شيبانک را افزا یمال نیمات یهانهيهز جهیها و در نتشود و با انتخاب مناسب نرخ بهره، سپردهیم زین

 شناسی پژوهش. روش3
سبب د توانیفراهم آورد، هم م هاسازمان یبرا یبزرگ یهافرصت قادر استهم  ،کار و کسب طیدر مح راتییتغ
عوامل  نییپژوهش جهت تع نيکه در ا PESTو تحلیل  هزيمدل تج. گردد یقابل  توجه داتيتهد جاديا

استفاده گسترده است که به درک  تیحال مهم و با قابل نیابزار ساده و در ع کيرود، یبکار م یطیمح یراهبرد
 یروهاین يیشناسا یبرا PESTتحلیل  .نمايدیمشايانی کمک  ،میکنیم تیکه در آن فعال یطیمح طيشرا
 کيبا  .ردیگیکالن سازمان هستند، مورد استفاده قرار م طیدهنده محلیگذار بر سازمان که همان تشکریتاث
 یسازشفاف يیو توانا دياز زمان را مشاهده نما یتریتواند افق طوالنیم ی، بنگاه اقتصادPESTیل لتح

نیروهای تاثیرگذار  دنيد یبرا یرامونیپ طیمح یجوخود را داشته باشد. با جست یرو شیپ یدهايها و تهدفرصت
ريزی استراتژيک را ورای زمان جاری و در ظرف تواند فرآيند برنامهای در افق، بنگاه اقتصادی میبالقوه در هاله

داد. او  شنهادیهاروارد پ ، استاد دانشگاه1الریآگوئ سیسبار فران نیرا اول PEST لیتحلافق آينده، تدوين نمايد. 
 ني. ا(2013)کامپارولیس،  کرد یمعرف ETPSرا با عنوان  یابزار ،وکارکسب طیبا عنوان مرور مح یدر کتاب
 طیمح طيشرا یايمخفف چهار واژه است که گو PESTآن درآمد.  یکرد و به شکل امروز رییها تغنام بعد
 -یاجتماع ،3یاقتصاد ،2حقوقی-یاسیس شرايطها عبارتند از: واژه نيباشند. ایدولت م اي زمانسا یعموم

 نيها جهت تدوسازمان رانيمد قياز طر ا،یدر سراسر دن PEST لیو تحل هي. تجز5تکنولوژيکو  4یفرهنگ
)عظیمی،  دارد تیاهم ريز ليدال به PESTو تحلیل  هي. تجزردیگیمورد استفاده قرار م ندهيآنان در آ نشیب

1389 :) 

 ینیبشیاسب با پمورد نظر در سازمان، متن راتیی، تغPESTو تحلیل  هياستفاده موثر از تجز قياز طر. 1
سازمان  یبقا یبرا یديآنکه تهد یدر سازمان به جا رییتغ ق،يطر نيشود و از ایانجام م یطیعوامل مح راتییتغ

 کند.یم نیسازمان را تضم یمحسوب شود، ابقا

ازمان سکه منجر به شکست  یکند که ما از عملیکمک م PESTو تحلیل  هياز تجز حیصح استفاده .2
 .مياز کنترل سازمان خارج است، اجتناب ورز زیشکست ن نيا ليشود و دالیم

                                                           
1 Francis Aguilar 
2 Political 
3 Economical 
4 Social 
5 Technological 
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واقع شده و باعث  دیمف اریبس ديمنطقه جد کي ايسازمان و  کي تیفعال یدر ابتدا PEST لیو تحل هيتجز .3
 . میابيتطبیق  طیمح یهاتیاستفاده نشود و با واقع يیعقالریامور از مفروضات غ دارهکه در ا شودیم

 طیبه مح طرفانهیبه صورت ب ،ديبازار جد ايکشور، منطقه،  کيتا هنگام ورود به  کندیکمک م. اين تحلیل، 4
 .شود یجانبدارانه خوددار یهافرضشیو از پ نگريسته شودآن 

که در باشد ها، توصیفی از نوع پیمايشی میلحاظ نحوه گردآوری دادههت هدف، کاربردی و بهاين تحقیق از ج
نظران از صاحب ینظرسنج و همچنین مدارک و مستندات یبه بررس ،مطالعات لیتحلو  هاداده یگردآور یآن برا

های نظران و اساتید مربوط به رشتهاست. جامعه آماری اين پژوهش شامل صاحب شده پرداخته ،نخبگانو 
 دینور، دانشگاه شه امیاز دانشگاه تهران، دانشگاه پ ینيو کارآفر تيرياطالعات، اقتصاد، مد یفناور یمهندس

است که تعداد باشد. الزم به ذکر می یراهبرد قاتیو تحق یدفاع مل یچمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عال
 نییشده جهت تع یآورپرسشنامه جمع 15تعداد  جينتانفر انتخاب شد.  15نمونه آماری با رعايت تناسب، 

و  EXCELافزار کار با استفاده از نرم نيمورد استفاده قرار گرفت. ا هیاول یبندتيو اولو ها و تهديدهافرصت
 نيباالتر یدارا هیپرسشنامه اول لیو تحل هيتجز جيکه با توجه به نتا يیارهای. معصورت پذيرفت یهندس نیانگیم

پرسشنامه  یهاکل پاسخ یهندس نیانگیباالتر از م یاکه نمره يیارهایمعنا که آن دسته از مع نيبودند؛ بد تیاهم
حذف  ندآياز فر ،کل داشتند نیانگیکمتر از م یهندس نیانگیکه م ارهایاز مع یاند، نگه داشته شدند و تعدادداشته
 شدند.

 یجوشش فکر جادي: اردیگیصورت م یاسه مرحله نديفرا کي یط ،PESTو تحلیل  هيمعموال استفاده از تجز
 یریگجهیو نت ندعوامل نقش دار نيا یکه در اجرا یاطالعات يیمرتبط با عوامل مورد نظر، شناسا یزیانگذهن اي

 یعوامل برا یمعان نهیدر زم قیاز مجموع اطالعات. نکته مهم در حرکت از مرحله دوم به مرحله سوم، تفکر عم
در  .(1388)ابطحی و موسوی،  ستین قیکامل و دق ل،یو تحل هيصورت تجز نيا ریباشد. در غیآنها م فیتوص

 شد. زير هر کدام از عوامل چهارگانه مذکور به طور خالصه شرح داده خواهد

 . عوامل اقتصادی1-3
مسائل  نيبه ا شتریدسته از عوامل ب نيپردازند. در ایم یاقتصاد یهامشخصه حيبه تشر شتریب یعوامل اقتصاد

 ديها باکند. شرکتیو استفاده م عيتوز د،یشود که جامعه چگونه کاال و خدمات مختلف را تولیپرداخته م
کارشناسان  یتمام بايامروزه تقر کنند. درکگذارد، یرا که بر صنعت آنها اثر م يیهادر بخش یاقتصاد یروندها
و عدم تعامل  يیگرابازار، درون یساختار انحصار ،یگسترده دولت تیاز مالک رانيمعتقدند که اقتصاد ا یاقتصاد

از  یاریبس یرو به اقتصاد بر یساختار راداتيا نیاست که وجود چن یهيبرد. بدیرنج م یخارج یبا بازارها
ترين عوامل اقتصادی عبارتند از: مهمخواهد گذاشت  یمنف ریتاث زنجیره بلوکیاز جمله ها و تکنولوژی عيصنا

 (.1385 ،اعرابی و رزمجوی)نرخ بهره، نوسان قیمت، نرخ تورم و ... 
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 حقوقی–. عوامل سیاسی 2-3
رود. یبه شمار م سازمان یاستراتژ یبندمالحظه در صورت نيترمهم ،رانيمد یدسته از عوامل برا نيا تیماه

مبادرت  اتیخواهد در قالب آن به عملیم اي ديبا سازمان يارا که  یدولت اي یعوامل قانون ،یاسیمالحظات س
 نيرا تدو یهستند که مقررات یاصل یها و نهادهادر زمره شرکت یدولت یها و نهادهاشود. دولتیشامل م ،ورزد

هستند.  گريد یهاشرکت یمشتر ايکارفرما  و ندينمایپرداخت م ارانهيکنند، یرا حذف م یمقررات ند،ينمایم
. روندیبه شمار م یسازمان تیموفق یهاکنندهنییتع نيترهم از داخل و هم از خارج از عمده یاسیس یروهاین

محیط زيست، قوانین مالیاتی، مقررات کننده از حقوقی عبارتند از: قوانین حمايت-ترين عوامل سیاسیمهم
 .(1385 ،تجاری، قوانین ضد انحصاری و ... )اعرابی و رزمجوی

 فرهنگی-. عوامل اجتماعی3-3
خارج سازمان هستند، در بر  طیرا که در مح یو سبک زندگ اتيها، نظرها، نگرشعوامل، باورها، ارزش نيا
 چنان که. همردیگیآنها سرچشمه م یآموزش و قوم ،یمذهب ،یشناخت تیجمع ،یفرهنگ طيکه از شرا ردیگیم

کاالها و خدمات  ريو سا یحيتفر تیاز لباس، کتاب، فعال یاانواع تازه یکند، تقاضا برایم رییتغ ینگرش اجتماع
روابط  ديبا سازماندهد. یم صیرا تشخ یفرهنگ-یاجتماع یروهایسازمان اثرات بالقوه ن کي. ديآیم ديپد زین

ترين . مهمجامعه عمل کند ینگهبان برا کياز جامعه به دست آورد و همانند  یعیو حسن شهرت را در سطح وس
فرهنگی عبارتند از: درآمد سرانه، نگرش به دولت، ايجاد اعتماد عمومی و ... )اعرابی و -عوامل اجتماعی

  .(1385 ،رزمجوی

 . عوامل تکنولوژیک4-3
عوامل عالوه  نيمختلف داشته باشد. ا عيبر صنا اریتواند اثر بسیم یعموم طیمح کيژدر بخش تکنولو راتییتغ

 هااز فرصت يیهانمونه ،کيشوند. عوامل تکنولوژیم زین ديجد یکردهايشامل رو ديجد زاتیبر ابزارها و تجه
را مورد توجه قرار دهند.  هاآن ديها بایاستراتژ نيبه هنگام تدو هاو سازمان هاباشند که شرکتیم دهايو تهد

 ه،یکننده مواد اولعرضه یهاتوانند بر محصوالت، خدمات، بازارها، سازمانیم یفناور یهاشرفتیپ
 ديبگذارند. لذا با دياثرات شد یابيبازار یهاو روش دیتول یندهايفرا ان،يمشتر ب،یرق یهاکنندگان، شرکتعيتوز

را  یو اثرات ردیکامل قرار گ لیو تحل هيو تجز یمورد بررس د،يجد یهایاز فناور یناش یدهايها و تهدفرصت
عبارتند  تکنولوژيکعوامل  نيترمهم قرار داد. یابيمورد ارز ،مهم سازمان دارند یهایبر استراتژ عوامل نيکه ا

اعرابی )های تکنولوژی، حمايت از مالکیت معنوی، تحوالت جديد در انتقال تکنولوژی و ... ساختار و ويژگی از:
  (.1385 ،و رزمجوی
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 های پژوهشها و یافته. تجزیه و تحلیل داده4
 ها و تهدیدها. تحلیل و شناسایی فرصت1-4

مواجهه و  جهت یمقتض یهااستیبر عملکرد کشور و ارائه س هاو رمزارزينه نیچآثار بالک یمنظور بررسبه
را به دو دسته  فناوری نياثرگذار بر ا یطیعوامل مح ،PESTتحلیل مدل بر  یمبتن طيشرا نيا نهیبه تيريمد
 طيمتناسب با شرا یراهبرد یعوامل، راهکارها نينموده و بر اساس ا یبندمیتقس هاديها و تهدفرصت یاصل
 شود. یارائه م فناوری نيناظر بر ا یکنون

 ها. فرصت1-1-4
، مقاالت، مدارکدر جهان و همچنین بررسی و واکاوی  هانهيو رمزارز نیچبالک یرامونیپ طيشرا یبا بررس
اين  یرو شیپ یهافرصت نيترمتوان مهیم امر، نظران و نخبگاناز صاحب ینظرسنج نیزمستندات و  کتب و

 : نمود نییتب ليشرح ذ را به تکنولوژی

باز است و کسی مالک آن نیست. به عبارت ديگر، اين بالکچین يک فناوری متنباز بودن: . شفافیت و متن1

 .کندهای انجام شده ندارد و به صورت خودکار شبکه را تنظیم میفناوری يک دفتر مرکزی برای تايید تراکنش
است که  یمعن نداب نيا .برخوردارند يیباال تیاز شفاف هانهيارزرمزچین و لذا در پی آن و به همین دلیل بالک

دهد، اشکاالتش را  رییداشته باشد و آن را مشاهده کند، تغ دسترسی آنهابه کدها و ساختار  تواندیم یهر کس
 تياحراز هو یندهايدر فرآ رییتغ یمناسب برا یپاسخ نیچکند. بالک یسازیخود شخص یبرا یحت اي ردیبگ
 یاصل یايروز به اطالعات کاربر، از مزاو به منيا یدسترس ت،یاطالعات، شفاف یريرناپذییاست. تغ تالیجيد

 .(1396)رجبی و فريور،  خواهد بود دیمف تالیجيد تياست که در احراز هو نیچبالک

پرداخت  یدارند، پول چاپ کنند و برا تمايلتوانند هرچقدر که یها مدولت . نرخ ثابت تورم: در شرايط کنونی2
پول  نيتواند از ایصورت دولت م نيآشفته باشد، در ا یاقتصاد تی. اگر وضعاز آن استفاده کنند یمل یبده

و موجب  دهدرا کاهش می پول ملیکار ارزش  نياکه البته  کند قيجديد استفاده کند و آن را به اقتصاد تزر
کاهش قدرت  باعثقابل کنترل است و  یتورم، به سخت اين .شودمیخدمات کاالها و  متیق تورم و افزايش

شده  یطراح یطور کوين،نظیر بیت يیهانهيرمزارزچین و فناوری حاصل از آن يعنی بالک. شودمی مردم ديخر
خواهد  دیسکه تول ونیلیم 21 هاتن ه،یوجود داشته باشد. طبق مشخصات اول سقف هاتعداد سکه یکه برا است
 ناشی از خلق پول تورم ،فلذا .افتي نخواهد شيها افزانيکوتیتعداد، تعداد ب نيبه ا دنیپس از رس ،یعنيشد. 

کاالها و خدمات  ی، که در آن بهاخودکار پولی انقباض ن،يکوتینخواهد شد. در واقع در جهان ب نيآفرمشکل
 .(1393)سیدحسینی و دعائی،  تر استمحتمل ابد،يیکاهش م

است که به  یفناور نینخست نیچبالک نترنت،يپس از آغاز ا ی:و انرژ یتجار ،یگسترده مال یکاربردها. 3
داشت، به سرعت در حال  یدر ابتدا دامنه کاربرد کم نکهيو با وجود ا پوشاندیها جامه عمل مانسان یايرو
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 یسونام کيبه  جياست که به تدر یانقالب باشد، حرکت آرام کياز آنکه  شیب ن،یچبالک گسترش است.
مدام  نیچبالک .داردیرو برم شیمشکل کند، از پ جاديآن ا شرفتیپ ریرا که در مس یزیو هر چ شودیم ليتبد

رخ داده است.  یاست که به تازگ یاز جمله تحوالت ،هوشمند یو تحول است. توسعه قراردادها رییدر حال تغ
 یفناور نيزود همه متوجه شدند ا یلیبه سرعت  توجه عموم را به خود جلب کرد و خ ن،یچبالک یفناور

 یاستفاده از فناور یايلذا همانطور که گفته شد، مزا .ردیمختلف مورد استفاده قرار گ یهانهیدر زم تواندیم
نوظهور در  یدیاز موارد کل یکيآن است.  یفن یهاو چالش یسازاز مشکالت هماهنگ شیب ن،یچبالک

 اولیه توسعههنوز در مرحله  نیچکه بالک یاست. در حال هوشمند یقراردادها ،یبلوک رهیزنج یاستفاده از فناور
به  ،یو اجتماع یاقتصاد یهاستمیس یهااز بخش یاریدر بس يیهاداشتن برنامه لیخود قرار دارد، با پتانس

استفاده از زنجیره بلوکی در بازار توان به ن فناوری میاز جمله کاربردهای ديگر اي سرعت در حال تحول است.
، انتخابات و شمارش آرا، کاربردهای گسترده تجاری، انرژی و ... اشاره نمود دفتر اسناد رسمی، امور بیمه، سهام

 (.1396)رجبی و فريور، 

 کشورهایت که اس يیاز راهکارها یکي ،هاو رمزارزينه نیچبالک فناوری یریکارگه بپذيری کم: . تحريم4
به دنبال  شوند،یم ميتحر متحده االتيکه توسط ا يیهادولت .رندیگیکار مه ب هاميمختلف در برابر تحر

و  نیچکبالهای اساسی فناوری يکی از ويژگی .کاهش بدهندرا  هاتيمحدود نيکه ا گردندیم يیهاروش
باز هستند؛ متن ها،یفناور نيااست.  متحده االتياسوی ی وارده از مال یفشارهاقابلیت تقلیل  ،هانهيرمزارز

لق ندارند و تع یسازمان مشخص چیهستند، به ه یو آزادانه قابل دسترس گانيصورت را که به یمعن نديب
  .(1397ی، يو دعا یرزاخانیم) ها، ممانعت به عمل آوردشده به آن ذکر یکشورها یاز دسترس توانینم

ها تراکنش یت دائمثبآن  وجود دارد که کار یفناور ، يکنیچدر هسته بالکها: . تغییرناپذير بودن تراکنش5
 کيها را حذف کند؛ و تواند تراکنشینم یکس چیشوند؛ هیم یروزرسانبه یها به صورت متوالتراکنش. است

رسد، ینظر م ساده به اکه ظاهر یعملکرد فیتوص نيا .ها وجود دارداز تراکنش تينهایب یخيدنباله تار
ها، تراکنش جاديا یميقد یهاوهیشود تا شیباال موجب م في. تعرداشترا به همراه خواهد  یمیعظ یامدهایپ

 کي یرو یهانشتراکبه عبارت ديگر،  .میقرار ده یها را مورد بازنگريیداده و انتقال دارا یسازرهیذخ
 .(1396ريور، )رجبی و ف داد رییتغ ايها را پاک کرد آن توانینم راياست؛ ز رییتغ رقابلیغ ن،یچبالک

بردن  نیبا از ب تواندیم نیچهمان بالک اي شدهعيدفترکل توز ستمیس: به حداقل رساندن و حذف کارمزدها. 6
متمرکز تبادل،  ستمیدر س کند. جاديا نهیزم نيدر ا یتحول ،3و آپورک 2اوبر ،1یبانیربيا رینظ يیهاکارمزد واسطه

 ديجد يیایدن نیچاما بالک ها حضور دارند.به عنوان واسطه تراکنش یفعال در حوزه اقتصاد اشتراک یهاشرکت
شده  عيکاربران توز نیها به صورت خودکار صورت گرفته و قدرت شبکه بکه در آن، تراکنش زندیرا رقم م

                                                           
1 Airbnb 
2 Uber 
3 Upwork 
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 لیميمشابه ا ینظام ارتباط کيو  دهی( انجامهامتیق ديشا یو حتتراکنش ) یهانهيالگو به کاهش هز نياست. ا
 .(1394)صیادمعروف و رشیدی،  دهدیوب را شکل م ايو 

 یو برا شوندیها حذف ماز واسطه یاریبس نیچبا استفاده از بالکو دسترسی برابر:  هاحذف واسطه. 7
 در حقیقت کند.با رسانه ارتباط برقرار  میبه طور مستق تواندیو م شودیم جاديا یاساده اریراهکار بس دهندهغیتبل

از  یکي. خواهد شدها و منجر به حذف واسطه کندیم جاديا تیشفاف ن،یچبر بالک یسازوکار مبتن جاديا
کردن چرخه  نهیو به یکسب و کارها و چرخه مال یسازبه صنعت رسانه، ساده نیچورود بالک یايمزا نيبزرگتر

 یهالدر تباد را هاکوچکتر شدن نقش واسطه ايحذف و  امکان جيبه تدر نیچبالکدر نتیجه است.  یمال
 .(1397پناه و زرگر، خواهد ساخت )اسالم فراهممختلف 

 تالیجيد تياحراز هو یندهايدر فرآ رییتغ یمناسب برا یپاسخ نیچبالک: تالیجيد تياحراز هو لیتسه. 8
 نیچبالک یاصل یايروز به اطالعات کاربر از مزاب و منيا یدسترس ت،یاطالعات، شفاف یريرناپذییاست. تغ

 یمنبع موثق برا کياز  توانندیها مسازمان قيطر نيبه ا خواهد بود. دیمف تالیجيد تياست که در احراز هو
زمان و  ستیالزم ن زیو کاربران ن گرفتهآنان کمک  یهاتیبه اطالعات کاربران و درک بهتر فعال یدسترس

 .(1397پناه و زرگر، )اسالم مختلف هدر دهند یدر نهادها تياحراز هو یتکرار یندهايفرآ یخود را برا یانرژ

کنند، یعمل م یداده عموم یهاگاهيبه عنوان پا نیچکبال یهااز شبکه یاریبسی: خصوص ميحر تيريمد. 9
معامالت شبکه را مشاهده کند. اما گرچه کاربران  خچهيتارتواند یمتصل باشد م نترنتيهرکس که به ا یعني
به  بوطتوانند به اطالعات مریهرگز نم یکنکنند، ول دایپ یمربوط به معامالت دسترس اتیتوانند به جزئیم

کاربر معامالت  کي به عبارت ديگر، هنگامی کهکنند.  دایپ یدسترس ،دهندیمعامالت را انجام م نيکه ا یکاربران
ثبت  نیچآنها در بالک یاطالعات شخص یبه جا ،یعموم دیدهد، کد منحصر بفرد به نام کلیانجام م یعموم

اطالعات  یابیامر مانع از دست نيآنها مرتبط است، اما ا نیچشخص با آدرس بالک تيشود. گرچه هویم
خواهد شد  فتد،یبانک اتفاق ب کيهک کردن  متواند هنگایکاربر توسط هکرها، همانطور که م یشخص

 .(1394)صیادمعروف و رشیدی، 

 کيکرد که نه توسط  یمعرف یسیتابيد توانیرا م نیچبالک یفناور: به طور کلی، مناسب شبکه تيريمد. 10
متمرکز بوده و کنترل آن در دست ریرو غ نياز ا شود؛یاز کاربران کنترل م یجمع قيبلکه از طر ،یواحد مرکز

انجام شد، اطالعات آن  یتالیجيد معامله کي کهیهنگامبه عبارت ديگر،  قرار ندارد. ینهاد واسط مرکز کي
گذشته اتفاق  قهیدق 10که در  يیهاتراکنش هیبا کل یرمزنگار قيبلوک محافظت شده و از طر کي درونمعامله 

هر  ات،یاضير دهیچیپ نیقوان یسر کي. بر اساس شوندیشده و به کل شبکه فرستاده م یبندافتاده است، گروه
. رساندیخود م زانیموضوع اعتماد به آن را به حداکثر م نیاست که هم نیچکامل از کل بالک نسخه کيبلوک 

 جاديا نهیزم نيدر ا یتحول ،مديريت مناسب شبکهبا  تواندیم ،نیچهمان بالک اي شدهعيدفترکل توز ستمیسلذا 
 .(1396)رجبی و فريور،  کند
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ی زنجیره بلوکی در بازار استفاده از فناور رشدنیبا توجه به فراگی: تيو حما یاتیمال ،ینظارت نیقوان بيتصو. 11
ها دولت الزم است ستم،یس نياستفاده از ا یبرا مردم شتریب بیو ترغی مجاز یفضای مبادالت اقتصاد

های تراکنش ديدر دنیای جدبه عبارت ديگر،  .ندينما بيرا تصو نينو یفناور اين استفاده از یکل یهااستیس
 ،هافناوری نيهای خود از مخاطرات استفاده از انیگران های دولتی با توجه بهسازمان، مبتنی بر زنجیره بلوکی

های اين گیری کامل از توانمندی، فرصتی مناسب جهت بهرهآن لبرای کنتر ديوانین جدقبا صدور  توانندمی
 .(1396 ،فردیاکباتانو  یرازقهای مختلف را فراهم سازند )عرصهنوع تکنولوژی در 

 . تهدیدها2-1-4
 نمود: نییتب ليبه شرح ذتوان در ايران را می هانهيو رمزارز نیچبالک یرو فرا تهديدهای نيترمهم

جنس  ايفلز، کاال و اين است که توسط  هانهيرمزارز. بدون پشتوانه بودن: نکته اساسی در مورد برخی از 1
 است. هامردم بر ارزشمند بودن آن دهیاز عق یناش هانهي. در واقع ارزش رمزارزدنشوینم یسازپشتوانه یارزشمند

 متشانیکند و ق رییآزادانه تغ تواندی. چراکه ارزش آنها منديآیحساب م بدون پشتوانه به يیارزهالذا برخی از آنها، 
هستند که  تالیجيد یکنندگان ارزهامصرف نيا ،گفت توانیم یکه حت يی. تا جاشودیم نییتوسط بازار تع

 .(1397پناه و زرگر، )اسالم کنندیمشخص م ،مفهوم اجماع لهیوس آن را به متیق

 یرمزنگار یاز فناور هارمزارزينه یدر طراح: به طور کلی سميترور یمال نیو  تام یاتیفرار مال ،يیپولشو. 2
 شود،یطور ناشناس انجام ممعامالت به آنها ستمیدر سند. شویاداره م رمتمرکزیطور معمول غه و بهشد استفاده

هر کاربر را  اتیعمل توانیدشوار م اریمعامالت داشته باشد و بس یبرا ینشان نيچند تواندیهر کاربر م رايز
تر و ارزان تر،عيطور سربه یرقانونیرا قادر به انتقال و حرکت وجوه غ افراد هانهيکرد. اساسا رمزارز یابيرد

 ینشان ني. اشودیثبت م هانهيرمزارز رندهیفرستنده و گ یدر هر تراکنش، نشان .ندنکیم شهیتر از همپراکنده
 یهر فرد ني. بنابراستیاو ن یاز سو تيبه ارائه هو یازیدست آوردن آن نبه یبرا کهاست  یمتعلق به فرد

دست آورده و با آنها اقدام به مبادله کند. تنها  به ینشان نيچند اي کيپول  فیک یهابه کمک برنامه تواندیم
معامله،  یهااز طرف یکي اياقدام به مبادله کرده  یدر صراف یکه و شودیفرد مشخص م تيهو یدر صورت

 تشيشرکت کرده، بدون آنکه هو یادر معامله تواندیصورت، فرد م نيا ریرا درخواست کند. در غ یو تيهو
 سميترور یمال نیو  تام یاتیفرار مال ،يی، امکان پولشوهانهيدر رمزارز یگمنام یژگيو لیدل بهلذا  مشخص شود.

 .(1396)رجبی و فريور،  وجود دارد آنها لهیوس به

 متیق گذاری و مقررات جديد هستند،سیاستها به شدت متأثر از ارزينهرمز که يیاز آنجا. نوسانات قیمت: 3
 یگذارهيرا دشوار کرده و ريسک ضرر سرما هاآن یارزش واقع یابيامر ارز نينوسان است که ا یدارا داًيشد آنها
 توان شش عامل را در نظر گرفت:یم ،هانهيارزرمز کارزاردر  ادينوسانات ز یبرا یبطور کل برد.یرا باال م آنهادر 

آنها، بزرگ در  یهاهيفقدان سرما، وجود ندارد بر آنها ینظارت قانون چیه، هستند یفاقد ارزش ذات برخی از آنها
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 وجود دارد درهايتر نیدر ب یاتفکر گلهو  در بلند مدت آنها ینگهدارآنها،  کم بودن حجم معامالت در بازار
 (. 1393)سیدحسینی و دعائی، 

 ها و تفاوت، رمزارزينهنیچاز مردم، هنوز در مورد بالک یاریبسی: اعتماد عموم جاديو ا رشياندک پذ زانیم. 4
آن را  یايه مزاک چرا رند،يپذیرا م هااين فناوری یشتریب یندارند. همه روزه کسب و کارها یآگاه آنها

 بهره جست تکنولوژی نيا مزايایبه رشد دارد تا بتوان از  ازیفهرست هنوز کوچک است و ن نيخواهند، اما ایم
 .(1394)صیادمعروف و رشیدی، 

 یرقانونیغ یهاتیفعال در آنهاممکن است منجر به استفاده  ها،نهيکاربران رمزارز یگمنام. گمنامی کاربران: 5
 یهااستیور زدن سدقمار و  سم،يترور یمال نیصادرات اسلحه، تام ،یاتیفرار مال نظیر پولشويی،و نامشروع 

 نيبا ا یاست ول ینسبت به پول سنت یشتریب تیشفاف یدارا ستم،یس نيشد که ا انید. البته بکنترل ارز شو
 .(1394رشیدی،  و)صیادمعروف  گزارش شده است یرقانونیاز استفاده غ یاریموارد بس ریاخ یهاحال، در سال

اصل متکی است که  نيبر ابنیان فناوری زنجیره بلوکی ی: رمزنگار یسازو ساده یکوانتوم یهاانهيظهور را. 6
غیرممکن است که بتواند  ،هاانهيدرت محاسباتی راقبا توجه به کمبود  ،شخص منفرد کي برای اضیياز نظر ر

دری قری ممکن است به کلیدهای رمزگذا ،ندهيکوانتومی در آ هایانهيبا ظهور را امایرد. گ سیستم را به بازی
کل سیستم  عموضو نيابل دسترسی باشد. اقزمان منطقی  کيشکستن آنها برای افراد بدخواه در  ساده شوند که

)رجبی و فريور،  ا ساده نباشددرتمندتر شود تا شکست آنهقتواند در خواهد آورد. البته طراحی کلیدها می را به زانو
1396). 

چهارم قرار  یدر آستانه انقالب صنعت رسدینظر مبه: و عرضه پول تيريها در مدشکستن انحصار بانک. 7
ناورانه در امتداد انقالب انقالب ف نيخواهد داشت. ا یفناورانه را در پ یهادر عرصه ریکه تحوالت فراگ مياگرفته

نقالب چهارم مهم عصر ا یهادهياز پد یکي نیچبالک قرار گرفته است. تالیجيانقالب د اي یسوم اقتصاد
 یبا ادعا نيکوتیب .ديآیحساب ماقتصاد هوشمند به اي تالیجياقتصاد د یهاشرانیاز پ یکياست که  یصنعت

در  نیچبالک یفناور رسدینظر مشد، اما به یو معرف دیو انحصار انتشار پول تول یمرکز یهامقابله با بانک
 ،نیچنفوذ بالک شيا افزاب. لذا اقتصاد هوشمند ورود خواهد داشت یطور کلو به اتیو مال مهیب یهادر حوزه ندهيآ

 (.1396)کیوانیان و حسینی،  شکسته خواهد شد یدر انتشار پول سنت یمرکز یهاانحصار بانک

 یبرا يیجوتواند باعث صرفهیم نیچگرچه بالکی: انرژ یو مصرف باال نهيپرهز یسازو توسعه هارساختيز. 8
 1اثبات عمل ستمی. مثال سستین گانيآنقدرها هم را یفناور نيمعامله شود، اما ا یهانهيکنندگان در هزمصرف

. ندکیرا مصرف م یاز قدرت محاسبات یعیمقدار وس ،کندیمعامالت از آن استفاده م ديیتا یبرا نيکوتیکه ب

                                                           
1 proof of work 
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 ن،يکوتیاستخراج ب یهانهيهز رغمیعلا خواهد بود. همچنین زنهيهز یانرژ نيتمام ا ی،واقع یایدر دنلذا 
 .(1397دوست و نداف، )فرقان باال برند نیچبالک یمعامالت بر رو ديیتا یبرا ديبا زیبرق را ن نهيکاربران هز

گذاشته  ایدن یبر اقتصاد اغلب کشورها یشگرف ریتاث نترنت،يگسترش ای: ارزش پول مل یبر رو راتیتاث. 9
را  ی، فرصتهانهياما اختراع رمزارز د،یچرخیها دست به دست مواسطه نیاست. در گذشته، پول ملموس بود و ب

جهان، در حال  یپول مجاز نیاول ن،يکوتیب وب فراهم آورد. یدر شبکه جهان یمجاز یهاتراکنش یبرا
 ريو سا ورويبه دالر،  نيکوتیارز ب ليبر نرخ تبد یشماریب قاتیکه تحق يیگسترش روز افزون است، تا جا

 مطالعهنوع پول بر اقتصاد کشورها در حال  نيا ریتاث یبر رو یشماریمحققان ب انجام شده است. یسنت یارزها
بر  یادوجانبه ریموجود در بازار، تاث هيدر گردش و سرما یهانيکوتیتعداد ب ،هایبررس نيلذا مطابق با ا هستند.

 (. 1396)کیوانیان و حسینی،  خواهند داشت سنتی عرضه پول یرو

چند راه نفوذ دارند  اي کيها تمام شبکه ی،نظر تئور نقطه از: افزارهاصددرصد و حمالت باج یافتگینتوسعه. 10
 افزراها و هکرهاباجمستعد حمالت  نیچبالک یهاشبکهلذا  .ستین یقاعده مستثن نياز ا نیز نیچو بالک

را ارائه  یگريو خدمات د کنندیو اجرا م جاديها را ااست که تراکنش يیشامل نودها نیچشبکه بالک .باشندیم
و  کنندیم افتيها را ارسال و دراست که تراکنش يیشامل نودها نيکوتی. به عنوان مثال شبکه بدهندیم

 نیدر کم ی هموارهبريسا ان. مجرمکنندیها اضافه مشده را به بالک ديیتا یهاکنندگان تراکنشاستخراج
دوست و نداف، )فرقان هستند نیچبالک یهاحمله به شبکه یشبکه و سوءاستفاده از آن برا یريپذبیآس

1397). 

 گرددیبر م یريپذبیآس نيمواجه است و ا یذات یريپذبیآس کيبا  نیچبالک: به طور کلی، شبکه تیامن. 11
ها هدف هکر همواره هاپولفیک ني. اکنندیها از آنها استفاده مکننده تراکنشديیکه افراد تا يیهاپولفیبه ک

او در نظر گرفته  تیو امن تيکاربر به عنوان شناسه هو یخصوص دین،کلیچهنگام استفاده از بالک. هستند
 یخصوص دیاگر کاربر کللذا  .شودیم یو نگهدار دیشخص ثالث تول یهاسازمان یکه توسط کاربر به جا شودیم

خالفکارها به سرقت  ايتوسط هکرها  یخصوص دیاگر کل نخواهد بود. ريپذن امکانآ یابيباز خود را فراموش کند،
 نیچنجا که بالکآاز  مواجه خواهد شد. گرانيتوسط د یشخص با خطر دستکار یحساب کاربر رفته باشد،

 یریگیپ ،به سرقت رفته باشد یشخص یخصوص دیکل اگر ست،یمورد اعتماد طرف سوم ن یوابسته به نهادها
 .(1397دوست و نداف، )فرقان خواهد بود واراصالح شده دش نیچاطالعات بالک یابيرفتار خالفکاران و باز

ها فرصت، در ايران هانهيو رمزارز نیچبر بالک رگذاریثاعوامل ت یچارچوب بررس در (،2) شماره مطابق با جدول
 و تهديدها عبارتند از:
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 ها ها و تهديدهای فنآوری جديد بالکچین و رمزارزينه( لیست فرصت2جدول شماره )

 عوامل

 تهديدها هافرصت

 بدون پشتوانه بودن. 1 باز بودنو متن تیشفاف. 1

 یاعتماد عموم جاديو ا رشياندک پذ زانیم. 2 نرخ ثابت تورم. 2

 سميترور یمال نیو  تام یاتیفرار مال ،يیپولشو. 3 برابر یها و دسترسحذف واسطه. 3

 متینوسانات ق. 4 به حداقل رساندن و حذف کارمزدها. 4

 هاکاربران و تراکنش یگمنام. 5 یو انرژ یتجار ،یگسترده مال یکاربردها. 5

 یانرژ یو مصرف باال نهيپرهز یسازو توسعه هارساختيز. 6 تالیجيد تياحراز هو لیتسه. 6

 یرمزنگار یسازو ساده یکوانتوم یهاانهيظهور را. 7 پذيری کم. تحريم7

 و عرضه پول تيريها در مدشکستن انحصار بانک. 8 یخصوص ميحر تيريمد. 8

 یارزش پول مل یبر رو راتیتاث. 9 مناسب شبکه تيريمد. 9

 افزارهاصد درصد و حمالت باج یافتگینتوسعه. 10 هابودن تراکنش ريرناپذییتغ. 10

 شبکه تیامن. 11 یتيو حما یاتیمال ،ینظارت نیقوان بيتصو. 11

 منبع: نتايج تحقیق

 بندی عوامل و معیارها. رتبه2-4
با توجه  ،یبندتيپرشسنامه نخبگان به منظور اولو هی، جهت تهها و تهديدهافرصت يیدر مرحله بعد از شناسا

داده  صیتر تشخآنها باالتر بود و مهم نیانگیکه م ارهایاز مع یتعداد ،یو نخبگان نمونه آمار دیبه نظر استات
از در ادامه  شد. هیاز نخبگان ته ینظرسنج تجه یزوج ساتيانتخاب و بر اساس آنها پرسشنامه مقا ،شدند

نخبگان  نیپرسشنامه ب 15. تعداد رندیبه کار گ یزوج ساتيرا در مقا 5تا  1 نیب یانخبگان خواسته شد تا نمره
و  تيرياطالعات، اقتصاد، مد یفناور یمهندس یهامربوط به رشته دینظران و اساتحبنفر از صا 15که شامل 

دفاع  یچمران اهواز و دانشگاه و پژوهشگاه عال دینور، دانشگاه شه امیاز دانشگاه تهران، دانشگاه پ ینيکارآفر
 یهاپرسشنامه عودت داده شد و بر اساس داده 15تعداد  تيهاشد که در ن عي، توزی بودندراهبرد قاتیو تحق یمل

  .پذيرفتصورت  یبندرتبه ،پرسشنامه 15 نيبدست آمده از ا
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. ديد میرا خواه جياستفاده شد که در ادامه نتا SAW یبندرتبه کی، از تکنارهایعوامل و مع یبندمنظور رتبهبه
 .خواهد شدداده  حیبه اختصار توض SAW یبندرتبه کیتکن ج،يقبل از ارائه نتا

با . باشدیچند شاخصه م یریگمیتصم یهاروش نيتراز ساده یکي، SAW یعني ،یمدل مجموع ساده وزن
 ريروش، مراحل ز نياستفاده از ا یروش استفاده کرد. برا نياز ا یتوان به راحتیها، ممحاسبه اوزان شاخص

 (:1385 ،اعرابی و رزمجوی) است یضرور

 یریگمیتصم سيکردن ماتر یکم. 1

 یریگمیتصم سيماتر ريمقاد یخط یسازاسیمق یب. 2

 هاشده در اوزان شاخصاسیمق یب سيضرب ماتر. 3

 :ريز اریبا استفاده از مع (∗𝐴) نهيگز نيانتخاب بهتر. 4

(1                                                                    )𝐴∗ = {𝐴𝑖|𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑛𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1 } 

شده وزنی (، که حاصل جمع مقادير بی مقیاس∗𝐴شود )ای انتخاب میگزينه SAWبه بیانی ديگر، در روش 

 ها بیشتر باشد.(، از مابقی گزينه𝑛𝑖𝑗𝑤𝑗آن )

  ارهایعوامل و مع یبندرتبه( 3جدول شماره )

 فرصت نوع عامل
مجموع 

نظر 
 خبرگان

 مجموع نوع
 فرصت/تهديد

میانگین 
اهمیت 
 خبرگان

میانگین نوع 
 فرصت/تهديد

وزن 
 عامل

حاصل وزن 
در نوع 

 فرصت/تهديد

-اقتصادی
 تکنولوژيک

و  تیشفاف
 باز بودنمتن

51 54 40/3 60/3 05/0 19/0 

 20/0 05/0 73/3 40/3 56 51 نرخ ثابت تورم اقتصادی

-سیاسی
 اقتصادی

ها حذف واسطه
 و دسترسی برابر

45 52 00/3 47/3 05/0 17/0 

 اقتصادی
به حداقل 

رساندن و حذف 
 کارمزدها

31 51 07/2 40/3 03/0 11/0 

 اقتصادی
کاربردهای 

مالی،  گسترده
 تجاری و انرژی

50 53 33/3 53/3 05/0 19/0 

-تکنولوژيک
 اجتماعی

احراز  لیتسه
 تالیجيد تيهو

36 50 40/2 33/3 04/0 13/0 
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 فرصت نوع عامل
مجموع 

نظر 
 خبرگان

 مجموع نوع
 فرصت/تهديد

میانگین 
اهمیت 
 خبرگان

میانگین نوع 
 فرصت/تهديد

وزن 
 عامل

حاصل وزن 
در نوع 

 فرصت/تهديد

-سیاسی
 اقتصادی

دور زدن 
 هاتحريم

38 47 53/2 13/3 04/0 13/0 

-سیاسی
-اقتصادی
 اجتماعی

مديريت حريم 
 خصوصی

53 56 53/3 73/3 06/0 21/0 

-سیاسی
-اقتصادی
 اجتماعی

مديريت مناسب 
 شبکه

56 57 37/3 80/3 06/0 23/0 

 اقتصادی
تغییرناپذير بودن 

 هاتراکنش
55 57 67/3 80/3 06/0 22/0 

-سیاسی
 اقتصادی

 نیقوان بيتصو
 یاتیمال ،ینظارت

 یتيو حما
51 50 40/3 33/3 05/0 18/0 

 تهديد نوع عامل
مجموع 

نظر 
 خبرگان

 مجموع نوع
 فرصت/تهديد

میانگین 
اهمیت 
 خبرگان

میانگین نوع 
 فرصت/تهديد

وزن 
 عامل

حاصل وزن 
در نوع 

 فرصت/تهديد

 اقتصادی
بدون پشتوانه 

 بودن
56 19 73/3 27/1 06/0 08/0 

-اقتصادی
 تکنولوژيک

ها و زيرساخت
سازی توسعه

پرهزينه و 
مصرف باالی 

 انرژی

38 22 53/2 47/1 04/0 06/0 

-اقتصادی
 اجتماعی

میزان اندک 
پذيرش و ايجاد 
 اعتماد عمومی

45 25 00/3 67/1 05/0 08/0 

-اقتصادی
 تکنولوژيک

های ظهور رايانه
کوانتومی و 

سازی ساده
 رمزنگاری

27 29 80/1 93/1 03/0 06/0 

-سیاسی
-اقتصادی
 اجتماعی

شکستن انحصار 
ها در بانک

مديريت و عرضه 
 پول

50 21 33/3 40/1 05/0 07/0 
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 فرصت نوع عامل
مجموع 

نظر 
 خبرگان

 مجموع نوع
 فرصت/تهديد

میانگین 
اهمیت 
 خبرگان

میانگین نوع 
 فرصت/تهديد

وزن 
 عامل

حاصل وزن 
در نوع 

 فرصت/تهديد

-سیاسی
-اقتصادی
 اجتماعی

فرار  يی،پولشو
ی و  تامین اتیمال

 مالی تروريسم
50 18 33/3 20/1 05/0 06/0 

 05/0 03/0 73/1 80/1 26 27 متینوسانات ق اقتصادی

-اقتصادی
 اجتماعی

کاربران  یگمنام
 هاو تراکنش

34 23 27/2 53/1 04/0 06/0 

-اقتصادی
 سیاسی

 یرات بر رویاثت
 یارزش پول مل

33 25 20/2 67/1 03/0 06/0 

 تکنولوژيک

نیافتگی توسعه
صد درصد و 

حمالت 
 افزارهاباج

37 25 47/2 67/1 04/0 07/0 

 06/0 03/0 80/1 07/2 27 31 امنیت شبکه تکنولوژيک

 64/2 00/1 50/56 00/63 843 945 نتايج

 های تحقیقشده از پرسشنامهمنبع: نتايج استخراج

که  یفرصت و در صورت طيباشد، در شرا 4 یال 5/2 نیکه نمره باالتر ب یلذا با توجه به جدول باال، در صورت
 5/2و باالتر از  64/2نمره بدست آمده  نکهي. با توجه به اميقرار دار ديتهد طيباشد، در شرا 5/2 یال 1 نینمره ب

در  هاو رمزارزينه نیچبالک یگذارقانون وندموجود در ر یطیمح یکل طيگرفت که شرا جهینت توانیاست، م
در  زیرا ن یخنث طيشرا توانیم بايتقر 5/2نمره به  نيا یکينزد لیفرصت است. البته به دل کي ران،يکشور ا

 نظر گرفت.

 . راهبردهای پیشنهادی3-4
آن  یهاتهديدو  هافرصتتر و استخراج قیبه شناخت دق ازین ،یبلوک رهیکامال متفاوت زنج تیبه ماه با توجه

 یفناور نيدر واکنش به ورود ا یامناسب و مدبرانه یگرمیتنظ تر،عيگذاران هرچه سرشود تا قانونیاحساس م
بهره برده و خطرات آن به حداقل  یاورفن نيا یهابه کشور انجام دهند که به موجب آن اقتصاد کشور از فرصت

شود؛ اکثر یمشاهده م دهيپد نيا تنظیم مقرراتبه  ایدن یکشورها انیم یمتفاوت یهاممکن برسد. البته نگاه
)نه  هنياگرامیمثبت و تنظ یکرديبا رو ايدانند یحوزه را زودهنگام م نيمقررات ا میتنظ افتهيتوسعه یکشورها
مرتبط از جمله وزارت  ینهادها هیبر کل ی،طيشرا نیاند. در چنحوزه پرداخته نيا در یگذاربه قانون (،کنندهممنوع

سازمان  ،یاسالم یمجلس شورا ،یبانک مرکز ،یمجازی فضا یعال یاطالعات، شورا یارتباطات و فناور
 یعال یشورا ،یجمهور استير یو فناور یبورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علم

 یعالی پول و اعتبار، شورا یشورا ،یاتیوزارت اقتصاد، سازمان امور مال ه،یوزارت اطالعات، قوه قضائ یمل تیامن
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کارگروه  کي لیفتا الزم است با تشک سیستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گمرک و پل ،يیمبارزه با پولشو
آنها در مراجع مربوطه، از خطرات  بيو مقررات و تصو نیقوان سينوشیپ نيبا تدو ترعيهرچه سر ،مشترک

لذا  کنند. یریجلوگ رهیو غ سميترور یمال نیتام ،یاتیفرار مال ،يیهمانند پولشو یبلوک رهیزنج یفناور یاحتمال
ها بر روند تهديدو کمک به کاهش آثار تنگناها و  هافرصتاز  یاستفاده حداکثرمنظور شود بهپیشنهاد می

 ربط صورت گیرد:های ذی، اقدامات زير به ترتیب توسط دستگاهرانيدر ا هاو رمزارزينه نیچبالک یگذارانونق

دقت و  ديگذار بااستیس ،یبلوک رهیزنج یشده در حوزه نوظهور فناوروضع نیها و قواندر اعالم بخشنامه. 1
 رهیزنج یفناور یهاشود از فرصتیزده موجب منامناسب و شتاب انیب راياز خود نشان دهد؛ ز یاژهيظرافت و

بگذارد و راه  یتاکنون بر جا فتهشکل گر ینوپا یبر کسب و کارها یآثار مخرب یاستفاده نشده و حت یبلوک
خواهد  سریم یامکان اصالح آن به سخت ،طيشرا نيناهموار سازد که در ا یبلوک رهیرا در حوزه زنج شرفتیپ

 شد. 

از  یکيکشور،  یریگمینظام تصم یو کند هانهيو رمزارز یبلوک رهیزنج یفناور عيسر راتییبا توجه به تغ. 2
مجبور خواهد شد  یاست که پس از مدت یزمان ریخابا ت نیقوان مگذار، اعالاستیس یرو شیمهم پ تهديدهای

موجود  يیايبه پو یتوجهیرا اصالح کند که در صورت ب نیشیو مقررات پ نیحوزه، قوان نيتحوالت ا اساس بر
 ال ببرد.وس ريگذار را زاستیتواند اعتبار سیم ،و نگاه محدود

 یهاتهديدمناسب، امکان به حداقل رساندن  یگرمیتنظ جهیو در نت یراهبرد یزيربرنامه ق،یعم نشیبا ب. 3
 اریبس یهانحو از فرصت نياقتصاد کشور فراهم شود تا اقتصاد کشور به بهتر یبرا یبلوک رهیزنج یفناور

 منحصر به فرد آن منتفع شود.

افراد جامعه  شتریشناخت هرچه ب یبرا يیارائه راهکارها ی،بلوک رهیزنج یاز نکات مهم در رابطه با فناور یک. ي4
 دایها نخست متوجه فرد است و سپس آثار آن در سطح کالن بروز پپولرمز یهاسکياز ر یاریبس راياست، ز

آنها در اقتصاد  یاحتمال طراتموجب کاهش خ ،دارجهت غاتیو به دور از تبل حیحص یسازخواهد کرد. آگاه
 خواهد شد.

از  یاساس نظر برخ بر ر،یآنها در چند سال اخ افتنيو شدت  رانيشده بر اقتصاد اوضع یهاميبا وجود تحر. 5
خواهد بود تا امکان نقل  یبلوک رهیزنج یاستفاده از فناور ط،يشرا نيرفت از ابرون یهااز راه یکيکارشناسان 

قانون  8است که بند  تین نکته حائز اهمي. اديفراهم آ یبه راحت یالمللنیکشور در سطح ب یو انتقاالت مال
وضع شده  یو کره شمال هیروس ران،يا یکشورها هیعل کايمتحده آمر االتيا یکه توسط کنگره و سنا، کاتسا

نکته  نيکشورها اشاره دارد. ا نيتوسط ا هاميدور زدن تحر یبرا هانهياست؛ به نظارت بر عدم استفاده از رمزارز
از  یرفع برخ یبرا رانيکشور ا یاز راهبردها یکيتواند یم هانهيرمزارز از حیاستفاده صح که دهدینشان م

نوع از  نيو به طور خاص استفاده از ا یمل رمزپول جاديعالوه اشده بر اقتصاد باشد. بهوضع یمال یهاميتحر
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 نيا یجد یهاتياز مز یکي ،کشورها ريو سا رانيا انیچندجانبه م ايدو  یپول یهامانیپ لیتسهی ارزها برا
 شود.یاقتصاد کشور محسوب م یبرا هانهيرمزارز

موثر  تواندیم یگذارمقررات یبرا هیاول یهایبندمیتقس ،یبلوک رهیزنج یفناور یدگیچیبا توجه به تنوع و پ. 6
آن را  توانیکرد: دسته اول که م میرا به دو دسته تقس یبلوک رهیمقررات زنج میتنظ یهاچالش توانیباشد. م
به  یبلوک رهیشناختن اسناد زنج تیمبرس ،يیحوزه قضا ،یخصوص ميدانست، شامل حر رهیزنج یکل یهاچالش

 یها موارد. دسته دوم چالشیريپذتیلئوو مس سميترور یمال نیو تام یاتیفرار مال ،يیپولشو ،يیعنوان سند قضا
مقررات مختص به خود  میمباحث تنظ کيکه هر  نديآیبوجود م یفناور نيا یاصل یکاربردها یاست که در پ

 .رندیقرار گ یدگیمورد رس یمتفاوت یهانهادها و سازمان سطبطور جداگانه و تو ديرا دارد و با

 گیری. نتیجه5
 یو فناور نیچنوظهور بالک یمواجهه با تکنولوژ یمطلوب برا یراهبردها لیو تحل یمطالعه با هدف معرف نيا

صورت  یتکنولوژ نيا یرامونیو پ یسازمان یهاتیبه واقع تيدر کشور، با عنا هانهيرمزارز یعنيتحت امر آن 
و به  ینسب یآن، شناخت یابتدا با بررس ،یتکنولوژ نيا طيبهتر از شرا یبندو دسته یمنظور آگاه به. لذا رفتيپذ

 یدهايها و تهدفرصت ،یتکنولوژ نياثرگذار بر ا یهاو سپس با تمرکز بر جنبه ديروز از ابعاد آن حاصل گرد
امل فرصت و ع 11) یطیمح ملعا 22. بر اساس مطالعات انجام شده در مجموع دياحصا گرد زیآن ن یفرا رو

قابل  یهااز جنبه یکشور اثرگذار بوده است. پس از آگاه یبلوک رهیزنج یکنون تی( بر وضعديعامل تهد 11
ها از فرصت یمندبهره نهیبه ی، راهبردهاPEST لیدر ادامه با استفاده از مدل تحل ،یفناور نيتامل اثرگذار بر ا

 یابیدست یمدل و برا ني. سپس بر اساس منطق امينمود لیو تحل یعرفرو را م شیپ داتيتهد یسازو حداقل
احصا شده،  جي. مطابق با نتارفتيالزم صورت پذ یهایریگجهینت ،یگذارچارچوب قانون یشنهادیبه اهداف پ

 بیبه ترت PESTبر اساس مدل  رانيدر ا هانهيو رمزارز نیچبالک یگذارقانون یفرا رو یهافرصت نيترمهم
 یهاو فرصت یکيتکنولوژ یهافرصت ،یحقوق-یاسیس یهافرصت ،یاقتصاد یهافرصت ،یبندتياولو

 ،یحقوق-یاسیس یدهايتهد ،یاقتصاد یدهايتهد ،یبندتياولو بیبه ترت نی. همچنباشدیم یفرهنگ-یاجتماع
 نیچبالک یگذارقانون یفرا رو یدهايتهد نيترمهم ،یکيتکنولوژ یدهايو تهد یفرهنگ-یاجتماع یدهايتهد

باز بودن، نرخ ثابت تورم، دور زدن و متن تیشفاف رینظ یعوامل نی. همچنباشدیم رانيدر ا هانهيو رمزارز
 یهافرصت نيتربرابر، مهم یها و دسترسحذف واسطه ،یو انرژ یتجار ،یگسترده مال یکاربردها ها،ميتحر

 ،يیبدون پشتوانه بودن، پولشو ،یخصوص ميهمچون حر یو عوامل رانيدر کشور ا یتکنولوژ نيا یرو شیپ
 شدند. يیآن شناسا یدهايتهد نيترمهم سم،يترور یمال نیو تام یاتیفرار مال

کامل و  یچهارچوب قانون کياست، هنوز  دهیهنوز به بلوغ خود نرس یبلوک رهیزنج یفناور نکهيبا توجه به ا
فعال به دنبال  یجهان به شکل ینشده است. اغلب کشورها یاز کشورها معرف کي چیآن در ه یبرا یقطع

عدم  ،یبلوک رهیمورد زنج درخود هستند.  یو مقررات یقانون یفعل یکربندیبا پ یبلوک رهیزنج یتطبیق فناور
 یمقررات رو میموجب شده است که تنظ ،موارد استفاده يیشناسا یشيو مرحله آزما هیاول یهابلوغ طرح
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مقررات  میکه تنظ نيبا توجه به ا .هنوز وجود نداشته باشد یدر صنعت خدمات مال یبلوک رهیزنج یهاتیفعال
 یبرقرار گذارانقانوندارد، در حال حاضر هدف  تیفعال نيا نهیبه زم یبستگ یبلوک رهیزنج یرو یهاتیفعال
از  یحال، برخ نيبا ا. دباشیم یبلوک رهیزنج ديجد یهاآپرقابت با استارت یبرابر و منصفانه برا یرقابت طيشرا

گذاران و قانون کينزد یاعمال خواهند شد. فلذا، همکار یبلوک رهیبر زنج یخدمات مبتن یبر رو یمقررات فعل
و  نیقوان است. یضرور یبلوک رهیزنج یهایو توسعه مقررات سازگار با فناور قیتطب یناظران از ابتدا برا

 ديبا تنظیم مقررات یکردهايرو ن،يبگذارند. بنابرا ریتاث یناورف شرفتیپ زانیسرعت و م یرو توانندیمقررات م
ناخواسته  کیستماتیحال، خطرات س نیهماهنگ شوند و در ع هایبا روح نوآورانه فناور یابطور هوشمندانه

 یمتفاوت کرديگذاران در سراسر جهان روکه قانون ارداحتمال وجود د نيا کينزد یاندهيرا بشناسند. در آ یفناور
 نيا رايظاهر شود، ز یترمناسب نيگزيبه عنوان جا تواندیم ینفعیمدل راهبرد چند ذ کي رايز نديرا اتخاذ نما

 یمعنا جهیو در نت شودیم یجامعه مدن یهابازار از جمله سازمان یدیکنندگان کلمشارکت یمدل شامل همکار
ورود  تیاهم ها،ميو تحر رانيا یخاص اقتصاد طيلذا با توجه به شرا مفهوم مشارکت خواهد داد. هرا ب یبهتر
جز عقب ماندن  یامدیپ ،یفناور نيو منفعالنه با ا یو برخورد سلب شودیکشور دو چندان م یموضوع برا نيبه ا

 ازبه سمت استفاده گسترده  میو چه نخواه میجهان چه بخواه ندهينخواهد داشت. آ یدر پ یاز قافله رشد جهان
 یاقتصاد شرفتیاز پ رانيا کينزد ندهيدر آ ،یداخل یميخواهد رفت و در صورت خودتحر شیپ نیچبالک یفناور

 محروم خواهد شد. ،یصادرات یهاباالتر از فرصت یو در سطح یدرون یهاتیبا نگاه به ظرف
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Abstract 

This study aims to identify and rank the most important opportunities and 

threats in the process of blockchain and cryptocurrency legislation in Iran and 

to provide a proposed legislative framework based on the PEST model. This 

research is an applied research in terms of purpose and descriptive survey 

research in terms of data collection. To gather data and analyze studies, 

documents, articles, books, as well as the opinions of elites and experts have 

been analyzed. The statistical population of this research includes experts and 

professors in the fields of information technology engineering, economics, 

management and entrepreneurship from the University of Tehran, Payame 

Noor University, Shahid Chamran University of Ahvaz and the University 

and Higher Research Institute of National Defense and Strategic Research. It 

should be noted that the number of statistical samples was selected by 

observing the proportion of 15 people. To explain the opportunities and 

threats of this technology, a total of 22 factors (11 opportunity factors and 11 

threat factors) were extracted. The data collection tool is a semi-structured 

questionnaire whose validity and reliability were confirmed by evaluating 

documents and studying the background literature, and using the opinions of 

experts and elites. Based on the findings of the present study and examining 

the views of elites, the most important opportunities for blockchain legislation 

and cryptocurrencies in Iran are economic opportunities, political-legal 

opportunities, technological opportunities and socio-cultural opportunities, 

respectively. Economic threats, political-legal threats, socio-cultural threats 

and technological threats are the most important threats to blockchain 

legislation in Iran, respectively. 

Keywords:Blockchain, Cryptocurrencies, Opportunities, Threats, PEST 

model. 
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