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چکیده
امروز تسلط ارزهای جهان روا همانند دالر و يورو بر نظام مبادالت جهانی و نیز وابستگی نقل و انتقاالت بانکی به
شبکه سوئیفت تبديل به ابزارهای قدرت برای اعمال تحريمها شده است .در گذشته استفاده از سازمانهای بین-
المللی ،امکانات ،تسهیالت و مقررات آنها ابزاری برای اعمال کنترلها و يا مديريت جهانی بود ولی امروزه با ابزارها
و سازمانهای شکل گرفته نوين در کنار ابزارهای سنتی و امکان مديريت هوشمند دادهها در بستر دنیای ديجیتال
نوع حکمرانی و روابط بین کشورها تغییر يافته است .از اينرو بسیاری از کشورها برای حفظ استقالل و موقعیت
اقتصادی خود چه از سوی شیوههای متمرکز دولتها و چه از سوی نهادهای مردمی غیرمتمرکز خواهان بازنگری در
مناسبات و استفاده از ابزارهای نوين از قبیل «رمزينهها » در بستر زنجیرههای بلوکی برای انجام مبادالت ،تأمین
مالی و نقل و انتقال دارايیهاست .میل به کاستن از قدرت انحصاری ارزهای مسلط بر اقتصاد جهانی و بستر
مبادالتی آن ،انگیزه کشورها برای انجام مبادالت دو و چند جانبه با پولهای بومی را در بستر فنآوری جديد زنجیره
بلوکی (بالک چین )7گسترش داده است .برای تسهیل در مبادالت و گريز از ريسک نوسانات نرخ ارز يکی از گزينه-
ها میتواند ايجاد نوعی «پول ديجیتال» با پشتوانه سبدی از پول ملی کشورها ،ارزهای بینالمللی ،طال ،نفت و
دارايیهايی از اين قبیل است که همانند حق برداشت مخصوص 9جديد به شکل ديجیتال امر تسويه مطمئن
پرداخت بین بازرگانان کشورها را با سرعت باال ،هزينه پايین و بینیاز از سوئیفت ،در بستر بالک چین با امکان
طراحی نودهای کنترلی برای بانک مرکزی کشورها فراهم میسازد.
در اين مقاله امکان ايجاد يک پول ديجیتال بین ايران با کشورهای عضو اتحاديه اکو و طرفهای عمده تجاری
ايران از قبیل چین ،هند و روسیه با عنوان اکومانی 4مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :رمز ارز ،پول ديجیتال ،پیمانهای دوجانبه و چندجانبه پولی ،کشورهای عضو اکو ،حق برداشت
مخصوص ،زنجیره بلوکی.
 1عضو هیئت علمی مرکز دکتری دانشگاه پیام نور تهران ()rfallah@pnu.ac.ir
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 .1مقدمه
موضوعی که اينجا موردبحث قرار میگیرد پیشنهادی است در خصوص ايجاد يک پول ديجیتال تحت عنوان
اکو مانی که میتواند در بستر بالک چین و با استفاده از اين فناوری قابلیت اجرا پیدا کند و مبادله شود؛ اما
پیشنیاز آن مبتنی بر پیمانهای دوج انبه يا چندجانبه پولی است که بايد بین چندين کشور اتفاق بیفتد تا اين
ارز ،مقبولیت پیداکرده و در مبادالت ارزی کشورها مورداستفاده قرار بگیرد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2تاریخچه مکاتب پولی
قبل از شروع اين مبحث ،بهتر است مروری به سیر انديشه اقتصادی در اوايل قرن حاضر و جدال فکری بین
7
سه مکتب فکری اقتصاد پولی داشته باشیم .يکی از اين مکتبها مکتبی بود تحت عنوان مکتب بولیونیست
ها يا «شمشیون» که اعتقاد به پول تمام فلزی با رابطه يکبهيک بین پول و ذخاير طال داشتند و معتقد بودند
حتماً بايد پشت اين پول شمش طال وجود داشته باشد که اگر بخواهیم اين مفهوم را سادهسازی کنیم ،ديدگاه
آنها مبتنی بر اين بود که به ازای هر واحد پولی که ايجاد میشود بايد صد در صد ذخیره طال وجود داشته
باشد ،اما اينکه با چه ابزارها و سیاستهايی نظام پول کاغذی هم مانند پول فلزی مطلوب عمل کند موضوع
بحث و مناظره بود و اينکه آيا تنها با الزام قابلیت تبديل پول کاغذی به طال و آيا با تحمیل قواعد و قوانین
سخت بر انتشار پولهای بانکی اين عملکرد مطلوب و مورد انتظار قابل تحقق است يا خیر؟ موضوع بحث و
مناظره بین اقتصاددانان آن زمان بود که البته موضوع امروز کشور ما نیز هست .مکتب دوم مکتبی بود تحت
عنوان بانکیون 7که میگفتند نیازی نیست که ما برای پشتوانه پولی صد در صد ذخیره نگهداريم و اگر
درصدی از آن را بهعنوان طال نگهداريم کافی است .طبیعتاً در اينجاست که موضوع خلق پول اتفاق میافتد و
بحثی بهعنوان درصد ذخیره قانونی که امروز متداول است .درواقع پیروان مکتب بانکی درصدد پاسخ به اين
سؤاالت بودند که:
آيا سیاستگذاری پولی بر اساس مصلحت و صالحديد به مقتضای شرايط ،بهتر از يک قاعده و قانون ثابت و
غیرقابل انعطاف نیست؟
آيا انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی مناسب و مطلوب است؟ يا اينکه اين امر باعث عدم تثبیتکنندگی
طبیعی اقتصاد میشود.
چرا سیکلهای تجاری اتفاق میافتند و نقش پول در آنها چیست؟
آيا نیازی به وجود بانک مرکزی هست يا خیر؟ اگر بلی با کدام نقش؟
اما مکتب سومی وجود داشت به نام مکتب بانکداری آزاد 9که اعتقاد داشتند بانک مرکزی ،موجودی زائد
است و اصالً نیازی به وجود آن نیست .همانطور که هر کااليی بر اساس عرضه و تقاضا بازارش تنظیم
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میشود ،تعادل بازار پول هم مثل بازار کاالها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا است؛ يعنی هرگاه تقاضای
واقعی در اقتصاد برای انجام مبادالت وجود دارد متناسب با آن تقاضا برای پول بهعنوان وسیله مبادله هم
ايجاد میشود و بر اساس آن براتهای حقیقی 7است که عرضه آن اتفاق میافتد و اين براتهای حقیقی
عامل عرضه پول هستند و بر همین اساس همیشه عرضه و تقاضای آنها باهم برابرند .چون ابتدا در عالم
واقع در بازار کاالها و خدمات ،تقاضا برای آن شکلگرفته و متناسب با آن براتهای حقیقی و عرضه آن
شکل میگیرد؛ بنابراين عرضه و تقاضا باهم برابر خواهند بود و نگران آن که لزوماً بايد يک سیاستگذار پولی
وجود داشته باشد تا عرضه و تقاضا را باهم باالنس کند و تعادل در بازار پول به هم نخورد ،وجود ندارد.
بحثها و جدلهای جدی فکری در اين خصوص وجود داشت ،ولی پیروان اين مکتب نتوانستند حرف خود را
به کرسی بنشانند مبنی بر اينکه میتوان هم وجود قانون و هم اختیار انحصار به بانک مرکزی را رد کرد و
بهجای آن از يک سیستم رقابتی نشر اسکناس که خود تنظیم و قابل تبديل به مسکوک طال باشد ،نام برد.
چون آن روز فناوری بالک چین وجود نداشت؛ اما امروز حرف آن مکتب دارد سنديت پیدا میکند و يک
محصول از فنآوری بالک چین میگويد ما يک وسیله مبادله میخواهیم برای انجام مبادالت که وقتی مردم
اين را قبول دارند ،باهم مبادله میکنند و وقتی اين برات يا رسید را به همديگر منتقل میکنند و درازای
آنيک کااليی میگیرند اين مقبولیت ،بهعنوان پشتوانه آن است و ديگر هیچ نیازی به تأيید نهادی مثل بانکِ
مرکزی نخواهیم داشت .اين جريان فکری حدود يک قرن پیش در ادبیات اقتصاد پولی وجود داشت و
تاريخچهاش موجود است و مقاالت زيادی در اين خصوص وجود دارد که میتوان به آنها مراجعه کرد.
 .2-2کاربرد زنجیره بلوکی در مبادله
امروزه فناوری بالک چین فضايی را برای ما فراهم کرده است که ما میتوانیم در اين فضا مبادالت را
ساماندهی کنیم و ابزارهای متعددی خلق کنیم که قابلیت مبادله با هر کاالی ديگری را دارند بدون اينکه
تأيید بانک مرکزی روی آن باشد و يا اصالً نیازی به تأيید آن باشد .آن موقع آن پولها کاغذی بوده است و
حاال میتواند ديجیتال باشد .حرفی که درواقع امروز زده میشود همین است؛ اما پیشنهادی که در اين مقاله
عرضه میشود ،هم میخواهد از بستر بالک چین استفاده کند و هم میخواهد با تجربه گذشته قطع رابطه
نکند .بلکه مبتنی بر ارزهای فعلی است اما بهصورت ديجیتال و در بستر بالک چین.
 .3-2ضرورت ایجاد ارز ثالث
اما مسئله و موضوعی که امروزه وجود دارد و بايد به آن اشاره کرد اين است که چرا کشورها با ارزهای محلی
باهم مبادله نمیکنند؟ داليل نیاز به يک ارز ثالث بین طرفهای تجاری چیست؟
اگر تاجری میتواند ريال بدهد و لیره ترکیه ،يوان و يا روپیه بگیرد پس چرا با يک ارز ثالث مبادالت خود را
انجام میدهد؟ درواقع يکطرف تجاری برای انجام مبادالت خود نیاز به يک وسیلهای دارد که ارزش کاالها
Real Bills
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و خدمات را با آن تعیین کند ،اين از وظیفههای سنتی پول است .حال اگر يک ارز ثالث انتخاب میشود ،آن
ارز ثالث هم بايد برای طرفهای تجاری همین عملکردها را داشته باشد .وسیله تسويه برای مبادالت
بینالمللی باشد و مهمترين نکتهاش اين است که بتواند ريسک نوسان ارزش پول کشورها را پوشش دهد.
پس چرا کشورها بهصورت دوجانبه و با پول محلی باهم مبادله نمیکنند؟ چون نگران نوسان ارزش هستند.
مثالً اگر تاجر ترکیهای ،ريال ايران را گرفته بود ،با اين شرايط ارزی که در کشور ايران اتفاق افتاده است ،چه
باليی سر صادرکننده ترک میآمد و بالعکس اگر تاجر ايرانی لیره ترکیه را گرفته بود با کاهش ارزش لیره چه
باليی سر تاجر ايرانی میآمد؟ حتی در مقطعی ما مبادالت خودمان را با هند به روپیه انجام داديم و گفتیم که
روپیه میپذيريم؛ و بعد ديديم که ارزش روپیه نسبت به دالر خیلی پايین آمد که در اين شرايط هم کشور و
هم تجار ضرر میکنند ،چراکه ارزش صادراتشان ناشی از اين نوسان برحسب ارزش پول از بین میرود .پس
بنابراين نیاز به يک ارز ثالث وجود دارد تا ضمن پوشش ريسک نوسانات ارزش پول کشورها نسبت به
يکديگر ،بتواند نقش وسیله ارزش را بهخوبی ايفا کند؛ اما استفاده کردن از يک ارز ثالث مشکالتی را به دنبال
دارد .درست است که وظیفه حفظ ارزش پول تا حد زيادی تأمین میشود اما مشکالتی ايجاد میکند؛ يکی از
مشکالت ناشی از اين است که شما ناچاريد هزينه تبديل و هزينه نقلوانتقاالت را بپردازيد .درحالیکه با پول
محلی نیازی به اين کار نبود .نکته دوم اين است کشور سومی که واحد پولش بهعنوان ارز واسط انتخابشده
است يک سری سیاستها ،مقررات و محدوديتهايی وضع میکند که بر منافع اين دارندگان ارزها اثر می-
گذارد و آنها را آسیبپذير میکند .کسی که دالر را نگهداشته است با محدوديتها و مقرراتی مانند يوترن 7که
آمريکا مطرح میکند ،آسیب میبیند همچنین اگر ارزشِ آن پول ثالث تغییر پیدا کند؛ باز آسیب از ناحیه وجود
دارد .به همین خاطر و در همین راستا بحث پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه بهعنوان يک راهکار تکمیلی
مطرح شد؛ که مطابق آن کشورها يک پیمانهای دو يا چندجانبه با پولها و ارزهای محلی خودشان که
موردقبول طرفین است میبندند؛ اما اين پیشنهاد نیاز به يک سازوکار تسويه دارد بهنحویکه بتواند آن
ريسکها را پوشش دهد .مسئله تغییر ارزش پولی ملی دو کشور نسبت به يکديگر از موانعی است که در اين
مسئله مطرح میشود؛ بنابراين پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه بهعنوان راهکار اصولی مطرح است؛ اما
مسئله تعیین نرخ برابری در تسويه مبادالتی ،مسئله نیاز به يک اتاق تسويه در سیکلهای تجاری متعدد،
مسئله فقدان تخصص و تجربه کافی بانکها برای پیادهسازی اين راهکار و مسئله تغییر ارزش پول ملی دو
کشور نسبت به يکديگر از مشکالتی است که درباره آنها توضیح داده میشود؛ يعنی بهنوعی مشکالت آن
مشابه با همان مشکالت نظام پاياپای است و درنهايت اين مشکالت موجب عدم گسترش وسیع اين پیمانها
شده است .اين محدوديتها و مشکالت يک مقدار کار را در پیمانها سخت میکند .به خاطر همین اين
پیشنهادی که امروز ارائه میشود درواقع تا حد زيادی میخواهد اين مشکالت را حل بکند؛ و مسئله آخر،
زمانبر بودن انعقاد پیمانهای دو يا چندجانبه است که همه اينها موجب عدم گسترش وسیع اين پیمانها
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شده است .چین هم که میخواست اين را ترويج کند با مشکالتی مواجه شد و نتوانست يک پیمان چندجانبه
متعدد را منعقد کند و مجبور شد پیمان دوجانبه با کشورهای مختلف به صورت جداگانه ببندد.
 .4-2طرح کلی پیشنهادی
پیشنهاد کلی که بهعنوان يک راهکار مطرح میشود عبارت است از :ايجاد انواع ارزهای ديجیتال با پشتوانه
يورو ،سبدی از ارزها ،طال ،نفت ،قراردادهای آتی و دارايیهای اينچنین؛ يعنی درواقع ارزهای ديجیتالی
درست کنیم نه مثل بیت کوين 7که پشتوانه ای جز رمز ندارند و قابلیت جلب اعتماد به آنها زمانبر است بلکه
ارزهايی که يک دارايی پشت آنها قرار بگیرد و اين پولها رسید مالکیت آن دارايیها محسوب میشوند و بعد
اين رسیدها را باهم مبادله و نقشی که از پول به عنوان وسیله تسويه انتظار داريم ،با استفاده از اين رسیدها
اعمال نمايیم.
سادهترين و اولیهترين پیشنهادی که میتوان مطرح کرد به نحوی که بشود آن را با سرعت بااليی اجرا کرد،
ايجاد يک پول ديجیتال با رابطه تناظری با يورو و مبتنی بر فناوری بالک چین بر اساس پیمان چندجانبه
پولی بین چندين کشور است .درواقع ما به ازای ذخیره يورويی که در يک بانکی قرار خواهیم داد میتوانیم
متناظر با آن بهصورت يک رابطه تناظری يکبهيک نوعی پول ديجیتال درست کنیم که به ازای هر يک
يورو ،يک گواهی ارزی به نام اکومانی ايجاد کنیم که قابلیت تبديل به يورو دارد يعنی هرزمانی که ما
بخواهیم اين اکومانی را پس داده و يک يورو بگیريم و يا يک يورو بدهیم و يک اکومانی بگیريم امکانپذير
است .تجربه اين موضوع هم وجود داشته است که عبارت است از:
الف -تجربه سبد ارزی حق برداشت مخصوص 7همین بوده است و درواقع اين پول بهصورت فیزيکی وجود
نداشت بلکه يک پول دفتری و درواقع يک پول حسابداری بود برای تسويه بدهکار و بستانکار کردن در دفاتر
بین کشورها .حاال عین اين پول را ايجاد میکنیم بهصورت ديجیتال اما نه برای تسويه بین دولتها بلکه
برای تسويه بین صادرکنندگان و واردکنندگان کاالها و خدمات در کشورهای مختلف .اينيک تجربهای است
که بعد از جنگ جهانی دوم ايجادشده و اآلن هم حق برداشت مخصوص وجود دارد و برخی از کشورها بخش
عمدهای از ذخاير خودشان را به حق برداشت مخصوص نگه میدارند و تسويه بین خودشان را با اين ارز انجام
میدهند؛ اما پشت اين حق برداشت مخصوص درواقع سبدی از ارزهای متعدد ديگری وجود دارد که ارزش
حق برداشت مخصوص را باثبات نگه میدارد.
ب-تجربهای که امروز وجود دارد و دوستان هم مطلع هستند که يک پول ديجیتالی با پشتوانه دالر داريم به
نام تِتِر .9يک شرکت خصوصی يک میلیارد دالر را در ابتدا نزد بانک گذاشته و درخواست کرده که به ازای آن
يک میلیارد دالر گواهی معادل آن را به نام تتر به او بدهند .البته هر فردی میتواند به حساب اين شرکت نزد
بانک مراجعه کند و ببینید که معادل تمامی تترها ،در بانک دالر وجود دارد و اين شرکت حق برداشت را هم
1

Bitcoin
Special Drawing Right
3
Tether
2
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از خودش سلب کرده است .مگر اينکه تتر برگرداند و بخواهد دالر پس بگیرد؛ بنابراين اين اطمینان را به
مردم داده است هرکسی که تتر دارد بداند مابهازايش با تناظر يکبهيک دالر در آن بانک وجود دارد و
هرزمانی که تتر را هرکسی بدهد میتواند دالر بگیرد و برعکس .اآلن ارزش بازار همین تتر در حد دو و نیم
يا  7/2میلیارد دالر شده است و در مقیاس کوچک بسیاری از افراد مبادالتشان را با تتر انجام میدهند چون
هرزمانی که بخواهد میتواند تتر را به کیف پول شخص ديگری منتقل و کااليی در ازای آن تحويل بگیرد و
يا تتر بدهد و دالر در ازای آن بگیرد .پس اين تجربه هم وجود دارد .وقتی ما از اين دو تجربه ايده میگیريم
میگويیم که آيا نمیشود اين کار را در يک مقیاس بزرگتر و فراگیر انجام دهیم؟ پیشنهادی که در اينجا
مطرحشده اين است که ما اگر بیايیم بین بانک مرکزی ايران و بانکهای چندين کشور عضو اکو که بستر
قانونیاش نیز وجود دارد و سازمان اکو خودش دارای مصوبه از سازمان ملل است و جايگاه قانونی دارد پیمان
پولی چندجانبه برقرار بکنیم و کشورهای چین ،هند و روسیه را هم که برای گسترش اين پیمان پولی انگیزه
دارند به اين کشورها اضافه کنیم ،قادر به ايجاد يک پول ديجیتالی با قابلیت و مقبولیت در مبادالت بین اين
کشورها خواهیم بود .حتی رئیس کمیسیون اقتصادی دومالی روسیه به تیم اقتصادی نمايندگان مجلس ما
پیشنهاد دادند که چرا نمیآيید يک پول ديجیتال درست کنیم و مبادالت خودمان را فارغ از همه قیدوبندهای
روی دالر با آن پول ديجیتال ساماندهی کنیم .خب مطابق اين پیمان هرکدام از اين کشورها میتوانند مبلغی
را نزد يک بانک عامل آسیايی ذخیره کنند که اين بانک عامل میتواند هم بانک توسعه آسیايی باشد و هم
میتواند مثالً بانک اکو يا هر بانک ديگری باشد ،اما کارگزاران آنها در کشورهای مختلف ،شبکههای بانکی
رايج هر کشور برای انجام اين مبادالت باشند.
 .5-2خالصه پیشنهاد؛ ایجاد پول دیجیتال اکومانی
بر اساس يک پیمان پولی بین بانک مرکزی کشورهای مختلف هرکدام از آنها بر اساس يک معیار توافقی
مبلغ مشخصی را برحسب يک ارز بینالمللی مانند يورو به اين امر اختصاص و با نسبت تناظری تبديل
يکبهيک با يورو ،ارز جديد ديجیتال را به بازرگانان و متقاضیان ارز تخصیص میدهند تا با اين ارز جديد به
سهولت مبادرت به انجام مبادالت بنمايند .ماهیت اين پول ديجیتالی جديد همانند حق برداشت مخصوص
است که بعد از جنگ جهانی دوم توسط صندوق بینالمللی پول بهصورت دفتری (تحريری يا حسابداری)
برای انجام تسويههای بینالمللی بین کشورها بکار گرفته شد.
امّا تفاوت اين پول ديجیتال با حق برداشت مخصوص اين است که اوال محدود به تسويه بین دولتها نیست
بلکه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان کاالها و خدمات به سهولت و فراوانی میتوانند از آن استفاده کنند و
ثانیاٌ ساز و کار نقلوانتقاالت آن در بستر فناوری جديد موسوم به بالک چین قابلیت اجرا خواهد داشت ،دقیقاٌ
مشابه آنچه امروز در مورد بیت کوين ،7تتر ،7اتريوم 7و ساير توکن های ديجیتال اتفاق میافتد و ثبت و تائید
نقلوانتقاالت بر اساس دفاتر توزيعشده در بستر مذکور خواهد بود.
Bitcoin
Tether

1
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در اين حالت بهعنوان مثال  755میلیارد يورو و يا بیشتر توسط بانک مرکزی کشورها بهصورت نقدی-
تعهدی ايجاد و حدود  70تا  95درصد آن در حسابی نزد يک بانک منتخب بهعنوان بانک عامل ذخیره
میشود و متناظر با آن  755میلیارد پول ديجیتال با عنوانی مشابه حق برداشت مخصوص تولید و به
متقاضیان ارز فروخته میشود .بهمحض تخصیص اين ارز جديد همه بازرگانان ،صرافان ،بانکها و ...
میتوانند در يک بازار مجازی الکترونیکی مبادرت به خريدوفروش ،مبادله و يا تبديل آن نمايند.
با گسترش و تعمیق اين بازار تمايل دارندگان اين ارز به تبديل آن به يورو کم و کمتر خواهد شد ولی در
صورت نیاز به يورو میتوانند آن را به بانک عامل و يا کارگزار آن عرضه و معادل آن با نرخ همیشه ثابت
يکبهيک يورو دريافت نمايند و يا در همان بازار مجازی پول ديجیتال خود را به متقاضیان عرضه و درازای
آن يورو دريافت نمايند بدون اينکه لزومی برای مراجعه با بانک عامل وجود داشته باشد .بهعنوان مثال در
حال حاضر در بین پولهای ديجیتالی جديد ارزی تحت عنوان تتر باارزشی معادل  0/7میلیارد دالر با نسبت
تناظری يکبهيک برحسب دالر ايجادشده و نرخ آن با تغییرات بسیار ناچیز در حولوحوش يک دالر رواج
يافته است.
مطابق اين پیشنهاد توسط بانک مرکزی کشورهای عضو پیمان مجموعاً رقمی در حدود  755میلیارد يورو که
9
حدود  70درصد آن نقدی خواهد بود در يک بانک از قبیل بانک توسعه سرمايهگذاری آسیا 7يا بانک اکو
سپرده گذاری (ذخیره) و يا ايجاد تعهد میشود و  755میلیارد رسید الکترونیکی اين سپرده با نام جديدی از
قبیل اکومانی يا اکوکوين 4بین کشورهای مورد پیمان فوقالذکر و يا  75کشور عضو اتحاديه اقتصادی اکو
بهعنوان يک پول ديجیتال مورد مبادله قرار خواهد گرفت .بديهی است اين رقم  755میلیارد با توجه بهسرعت
گردش خود میتواند انجام مبادالتی بیش از  7555میلیارد يورو را در بین کشورهای ايران و طرفهای عمده
تجاری میسر نمايد که البته در صورت بسط و تعمیق ،مبادالت با اين پول ديجیتال محدود به اين کشورها
نخواهد بود و حوزه نفوذ آن از کشورهای عضو اکو و کشورهايی از قبیل چین ،روسیه ،هند ،قطر و کره جنوبی
و  ...فراتر خواهد رفت.
انجام مبادالت اقتصادی با اين ارز جديد ديجیتال چون در بستر بالک چین صورت میگیرد بهمنزله قطع
وابستگی از سوئیفت و احتمال تحريم آن با هزينههايی بهمراتب کمتر و با سرعت بسیار باالتر خواهد بود که
از اين منظر تراکنشهای آن خارج از حوزه نهادهای کنترل اطالعات گردش دالر و تا حدی يورو خواهد بود.
 .6-2مزایای پیشنهاد ایجاد ارز جدید دیجیتال برای ج.ا .ایران
 .7گسستن از محدوديتهای دالر و يو ترن0؛
 .7تقلیل وابستگی به دالر و يا ارزهای ديگر در راستای کاهش سلطه دالر؛
1
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4
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 .9رهايی از ريسک نوسانات نرخ ارز برای مبادالت با پول محلی و ملی کشورها؛
 .4کاهش نیاز به تأمین اسکناس ارزی و هزينههای تأمین آن؛
 .0افزايش عرضه ارز به نسبت و میزان مقدار تعهدی بانک مرکزی کشورها؛ ( 10درصد تعهدی و فقط 70
درصد نقدی)
 .2تسهیل در مبادالت ارزی با هزينههای بسیار پايین در بستر بالک چین؛
 .1کاهش وابستگی به سوئیفت7؛
 .8تقويت بانک توسعه سرمايهگذاری آسیايی در صورت انتخاب بهعنوان بانک عامل و احتمال باالی حمايت
چین ،روسیه ،هند و ترکیه از اين سازوکار؛
 .3تقلیل فشار مقررات  FATFو تشخیص هويت ( )kycمشتريان به مراحل ابتدايی و انتهايی تبديل پول
ديجیتال به يورو و يا بالعکس و عدم نیاز به رصد مبادالت پولی بین فعاالن بازار برحسب پول ديجیتال؛
 .75ايجاد ابزار جديد برای افرادی که در تالطمهای ارزی به دنبال حفظ قدرت خريد بر پايه ارز هستند؛
 .77انتخاب چند بانک بزرگ ايرانی بهعنوان کارگزار بانک عامل و رونقبخش ارزی اين بانکها؛
 .77کمک به همگرايی کشورها در قبال جنگ اقتصادی و تجاری؛
 .79بسط و تعمیق بازار پول ديجیتال با تقاضای داوطلبانه افراد به بانک عامل برای تبديل يورو به اين پول
ديجیتال و کاهش تدريجی نقش سپرده بانک مرکزی کشورها در ايجاد و گسترش اين ارز.
نکته :مبادله و نقلوانتقال اين پول ديجیتال در بستر بالک چین و بینیاز از سوئیفت خواهد بود.
 .7-2انواع ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی
 -7ارزهايی که مبنای تولید و يا استخدام آنها رمز است مثل بیت کوين و اليتکوين و اتريوم.
 -7ارزهايی که مبنا و پشتوانه تولیدشان ارائه يک کارکرد يا خدمت است مانند بی ام بی ،7ريپل ،نانو و...
بعنوان مثال افراد ريپل را تقاضا میکنند تا با آن يک بسته از نقل و انتقاالت و حوالجات را در آن تعريف و
ارسال نمايند .در اين صورت آن ريپل سوخت و يا مصرف میشود و از بین میرود .مثل استفاده از تمبر و
ابطال آن میماند .اين تمبر برای ارسال بود و باطل میشود .اينها هم يک نوع از «رمزينه ها» و يا
«لوحهای رمزينه» هستند.
 -9ارزهايی که پشتوانهاش کاال و دارايیها هستند مانند توکن های يورو ،نفت ،طال و غیره.
نکته :قابل ذکر اين است که ايجاد اين پول ديجیتال پیشنهادی از نوع سوم است.

1
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 .8-2منافع رویکرد توزیعشده (زنجیره بلوک) در مقایسه با رویکرد متمرکز




نیازی به تمرکز اطالعات تراکنشها و پیامهای بانکی در يک نقطه نیست (رعايت حريم
خصوصی)
امنیت رويکرد توزيعشده در قبال حمالت سايبری بسیار باالتر از رويکرد متمرکز است
کاهش هزينه قابلمالحظه در جابجايی ارزش (پول)

 .3نتیجهگیری
بنابراين ما به دنبال خلق يک وسیله مبادله هستیم که ماهیت ديجیتال دارد ،پشت آن در گام اول دارايی
ارزی است که بعداً دارايیهای متعدد ديگر را میتوان به آن اضافه کرد و به صورت يک سبدی از دارايیها
میتوان تعريف کرد که کار تسهیل مبادالت را در شرايطی که امروز دنیا با آن مواجه شده است و ما با آن
مواجه شدهايم ،به سهولت انجام خواهد داد و از بازارها و اکسچنچ های مبتنی بر بستر بالک چین میتوان
برای انجام مبادالت آن استفاده نمود.
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