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 دهیچک
مالی  هایالمللی باعث محدودیت تبادالت مالی و بانکی در سیستمهای بیندر سالهای اخیر، تحریم

المللی شده است که موجب عدم بازگشت درآمدهای ارزی به کشور شده است. در شرایط تحریم، بین
 کشور در اولویتترین بودجه کشور مهم تأمیندادن درآمد حاصل از آن به داخل و صادرات و برگشت
توانند بستر مناسبی برای عبور از شود. استفاده از رمزارزها میالملل محسوب میعرصه تجارت بین

کننده الزم جهت های تسهیلبانکی باشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخصمالی و  هایتحریم
 منظور این رایباشد. به با تحریم مالی و بانکی میمقابلالمللی برای استفاده از رمزارزها در مبادالت بین

 ررسیجهت ب کندال ضریب. شد استفاده خبرگان نظرات بندیجمع برای ایمرحله سه دلفی تکنیک
ر بیست و یک نف را پژوهش آماری نمونه محاسبه گردید. هاشاخص تعیین در خبرگان نظرات همخوانی
گروه  در مجموع شش .اندداده تشکیل اطالعات فناوری متخصصان و دانشگاه اساتید صنعت، از خبرگان

افزاری، ایجاد و سخت افزارینرم هایزیرساختگذاری مقررات رمزارزها، ایجاد شاخص شامل قانون
. بندی گردیدیی و اولویتشناسارمزارزهای ملی، ترویج استفاده از رمزارز و حمایت از استخراج رمزارزها 

یم المللی تحت تحرتواند راهگشای دولت ایران و کسب و کارهای بینشده پژوهش، میارائه هایشاخص
 مالی و بانکی باشد. هایتحریمجهت مقابله با 

 روش دلفی. المللی،بین کار و تحریم، رمزارز، مبادالت مالی، کسب کلیدی: هایواژه

  .JEL: G32 ،L10 ،M16 ،O32 ،H12 بندی طبقه
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   مقدمه
 مختلف مانند صنعت نفت، صنایع نظامی، هایحوزهی گسترده در هاتحریم، ایران تحت 1081بعد از دهه 

 در کاهش 2110 سال تا 2111 سال ازبویژه  هاتحریم این تأثیربوده است.  یتجاراقتصادی، بازرگانی و 
فوق بخصوص در  هایتحریمهای اخیر در سال .(2117، 1گوزلی)قره است ایران بیشتر بوده اقتصادی رشد

ده المللی کشور محدود شحوزه اقتصادی شدت گرفته است و در پی آن تمام مبادالت مالی و بانکی بین
المللی به واسطه محدود شدن مبادالت مالی با ها دولت و کسب و کارهای بیناست. در اثر این تحریم

ها بودجه درآمدی دولت بواسطه عدم بازگشت . در نتیجه این تحریماندشدهمشکالت فراوانی مواجه 
درآمدهای ارزی تضعیف شده و امکان تهیه اقالم ضروری کشور با مشکالتی مواجه شده است. اعمال 

 هایحتی افراد طرف معامله با ایران از طریق مکانیزمها و از طریق شناسایی سریع شرکت هاتحریم
های مالی با استفاده از قوانین گشته است. امکان شناسایی تراکنش پذیرهای مالی امکانشناسایی تراکنش
بعنوان مرکز جهانی ارتباطات مالی بین بانکی از تهدیدات  2پذیری سوئیفتتأثیرو  FATFو ابزارهایی گروه 

ذیر گشته است. هرچند این ابزارها با عناوینی مانند مبارزه با پولشویی و تروریسم بیان پآمریکا امکان
، ولی در واقع ابزارهایی با کاربرد دوگانه در دست کشورهای قدرتمند و استکباری است که از آن شوندمی

کنترل  . سیستم سوئیف توسط یک مرکزکنندمیفشار قراردادن کشورهای مستقل نیز استفاده برای تحت 
ژی با ظهور و پیدایش تکنولو اخیراًکند. میالمللی را کنترل تمام مبادالت مالی بین تواندمیو  شودمی

المللی از طریق رمزارزها یا همان ارزهای رمزنگاری شده فراهم گشته است امکان مبادالت بین بالکچین
 (.2121و همکاران،  9)پالمیه
 تکنولوژی یک بالکچین. ساخت پذیرامکان بار اولین برای را رمزارزها که است کلیدی مفهوم یک نبالکچی

 طریق از( هویت اوراق و قراردادها، دارایی، پول، مانند) ارزش از فرد به منحصر هاینمونه امن انتقال برای
ویژگی  .(2118، 0)سوان باشدمی یا بررسی نماید تأییدانتقال را  یواسطهاینکه شخص  بدون ،اینترنت

 این در. ردبمیکنترلی متمرکز مانند سوئیفت را از بین  هایسیستمغیرمتمرکز بودن رمزارزها لزوم وجود 
 و کنندهمبادله افراد مورد در اطالعی هیچ ،افتدمی اتفاق باال امنیت با هاتراکنش که حال عین در سیستم

کننده در مبادله هایطرفاین ویژگی ناشناس بودن هویت  (.2118 ،0ندارد )بست وجود شده مبادله شی
؛ سوان، 2118و همکاران،  6رمزارزها امکان عدم شناسایی توسط شخص ثالث را فراهم نموده است )ادهمی

را فراهم  دشومیها انجام های مالی که از طریق شناسایی تراکنشبنابراین، امکان مقابله با تحریم (.2118
 آورده است.

 مبادالت در تسهیل رمزارزها فناوری از الزم جهت استفاده هایشاخصشناسایی  هدف این تحقیق
است  سؤال ال پاسخ به ایندر واقع، این تحقیق به دنب .باشدمیمالی  هایتحریم برای مقابله با المللیبین
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در کشور برای کسب و کارهای مختلف باید ایجاد شود تا امکان  هایشاخصکه چه نوع زیرساخت و 
    ا شود؟المللی مهیکردن تحریم تبادالت مالی بینمنحصربفرد رمزارزها در خنثی هایویژگی گیری ازبهره

 نظری مبانی

 تحریم
تخریب سرمایه انسانی و جنگهای نظامی که موجب  متفاوتی نسبت به تأثیر های اقتصادیتحریم

حقوق (، کاهش 2119، 1)آلن و لکتزیان رفاه مردم از بین رفتن موجب هاتحریم، دارد. شودمیها زیرساخت
پذیرتر شدن (، آسیب2111، 2)پکسن و دروری بدتر شدن آزادی دموکراتیک، سیاسی و مدنی شهروندان

( 2111، 9و میر مادران و نوزادان )علی و شاه ( و افزایش میزان مرگ2110اقتصادی زنان )پکسن و دروری، 
المللی در یک قرن گذشته در موارد بین هایتحریمها بحث اثربخشی آن است. بعد دیگر تحریم. شودمی

ی ها نظرات موافق و مخالف زیاد. اما در مورد امکان اثربخشی تحریماست مورد استفاده قرار گرفتهمختلفی 
اده از تحریم به عنوان ابزار سیاست خارجی مناقشه برانگیز بوده است )بالدی وجود دارد. بطوری که استف

 اثربخش ها علیه یک کشوررود هزینه تحریمانتظار میهای اقتصادی (. در اعمال تحریم2110، 0و اوالدی
به  هایشبه تغییر سیاستجهت وادارکردن  هدف اقتصادی به دولتمحدودیت منجر به حداکثر  ، وباشد

 ورهایکش به فشار برای را هاتحریم تأثیر محققین برخی که حالی در ،شودکننده اعمالنفع کشورهای 
های های اخیر تحریم(. برخی محققان در سال2119، 0)دیزجی و برگجک دانندمی محدود بسیار هدف

که اساس این نوع تحریم اعمال محدودیت بدون تبعیض  دانندمی 6اقتصادی موجود را تحریمهای گنگ
عالوه  ها الزم استبمنظور اثربخشی تحریم کنندمی. و پیشنهاد گذاردمی تأثیرو بر همه شهروندان  است

این افراد تاثیرگذار و  شودبر افراد تاثیرگذار در کشور هدف اعمال  7هوشمند هایتحریمهای گنگ، بر تحریم
ای از جمله های گستردهمحدودیت هااین تحریم .تفاده از نفوذ خود برای تغییر رفتار دولت کندرا وادار به اس

)بالدی و  کندوضع می المللیمالی و تجاری و محدودیت ترددهای بین هایمحدودیت، تصرف دارایی
   (.2110اوالدی، 

عدم  و)کاهش فروش نفت( بخش انرژی که هدف عمده آن شده بر ایران، المللی اعمالهای بینتحریم
و کارهای  کسب، باشدمیهای مالی برای تبادالت مالی با سایر کشورها اتصال به سیستمتوانایی برای 

ود قرار داده خ تأثیراند را تحت المللی بودهمرتبط با حوزه نفت و حوزه بانکی و مالی که دارای مبادالت بین
 .(1908)زمانی و همکاران،  استمنفی داشته  تأثیراقتصاد ایران و بر 

راسر دنیا های اینترنت به طور گسترده در ستکنولوژی. است تغییر کرده از بنیادگذشته، اینترنت  هایدر سال
زها یکی از این تحوالت اساسی رمزار. عملکرد خود را بهبود بخشندها شرکتمورد استقبال قرار گرفتند تا 

د ایجای که تحول عظیمی در ابزارهای کسب و کار مجازی و تجارت الکترونیک هستند. ابزارهای جدید
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 هایطرفناشناس بودن هویت  غیرمتمرکز بودن و هایویژگی(. 2110، 1)هزلت و لوترکرد خواهند 
ورده آهای مالی و بانکی بوجود مقابله با تحریماستفاده از رمزارزها را برای امکان  ،کننده در رمزارزهامبادله
  است.

  رمزارز
. دنمایمی ارائه جدیدی امکانات و هاویژگی که اندآورده وجود به جدیدی آنالین پرداخت سیستم رمزارزها

 بصورت ودش متصل مالی موسسه یا متمرکز مالی سیستم یک به اینکه بدون همتا به همتا سیستم این
 به نیاز بدون شده توزیع هایسیستم این. (2110، 2)لی آوردمی فراهم را آنالین پرداخت امکان مستقیم

و همکاران،  9)کوربت کنندمی کار دارد وجود مرسوم مالی سیستمهای در که فیزیکی و نظارتی کنترلی، مرکز
برای اولین بار فردی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو یک دارایی مالی دیجیتالی با  ،2118 سال در (.2118

 111760/1 قیمت 2110در ماه اکتبر سال  کوین را به جهان معرفی کرد.به نام بیتدیتابیس توزیع شده 
کوین به عنوان اولین رمزارز، برترین (. بیت2118، 0گردید )آموس ثبت کوین در یک صرافیبیت برای دالر

 در رمزارز هزار پنج از . در حال حاضر بیشباشدمیترین پول دیجیتال غیر متمرکز در حال حاضر و موفق
 رمزارزها حدود 0سرمایه کلی بازار 2121در ژانویه  .شودمی افزوده آنها تعداد به روز هر و دارد وجود بازار این

 .(coinmarketcap.com)بوده است  میلیارد دالر 292

 طمانند آنچه در سیستمهای سنتی توس مرکزی سیستم هیچ که است شده طراحی ایگونه به کوینبیت
است. این  ماینرها شده توزیع شبکه کوین یکبیت. پذیر نباشدامکان شودمی کنترل هادولت یا هابانک

. همچنین شودمیهای یک رمزارز استفاده که برای ثبت تراکنش باشدمی شفاف کل دفتر شبکه همانند یک
 شفافیت .دنماییماین شبکه توزیع شده امکان تراکنش بدون محدودیت جغرافیایی و بصورت ایمن را فراهم 

های است در عین حال طرف تأییدهای مالی توسط همگان قابل مشاهده و تراکنش کندمیدفتر کل بیان 
رمزارزها در واقع ناشی  هایویژگی (.2118، 6)بست باشندمیانجام دهنده تراکنش ناشناس بصورت یک کد 

 ،غیرمتمرکز و توزیع شده است کامالًعمومی یک محیط  بالکچیناست.  بالکچینآوری فن هایویژگیاز 
صوصی حریم خ. رمزارزها شودمینجام ا ناشناخته و اعتبارسنجی نشده هایدر میان گره هاتراکنش تأییدکه 

تواند بدون نگرانی در سراسر جهان مورد استفاده بنابراین مید، شناسهیچ مرزی نمی و دهدمیرا گسترش 
عمومی اساساً هویت ناشناس است ولی امکان  بالکچیندر  .(1900 همکاران، و پورابراهیمی) قرار گیرد

 .(1900وجود دارد )ثالث موید و همکاران،  کاربر واقعی هویت به اتصال هویت
یژگی و ایجاد کنند.تحول عظیمی در ابزارهای کسب و کار مجازی و تجارت الکترونیک  توانندمیرمزارزها 

وئیفت کنترلی متمرکز مانند س هایسیستمها در رمز ارزها لزوم وجود تراکنش تأییدغیرمتمرکز بودن ثبت و 
کننده در مبادله هایطرفویژگی ناشناس بودن هویت همچنین (. 2110و همکاران،  7)کیو بردمیرا از بین 
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امکان  هاویژگی(. این 2118 رمزارزها امکان عدم شناسایی توسط شخص ثالث را فراهم نموده است )سوان،
در حوزه رمزارزها  هاپژوهشبا توجه به این که های مالی و بانکی را بوجود آورده است. مقابله با تحریم

هنوز کسی بصورت مستقیم به های پژوهشی زیادی در ادبیات موجود وجود دارد و جدید هستند شکاف
حریم المللی برای عبور از تمالی بینبررسی بسترهای الزم برای امکان استفاده از رمزارزها در حوزه تبادالت 

   .شودمیاقتصادی نپرداخته است. در ادامه برخی کارهای مرتبط با حوزه رمزارزها مرور 

 پژوهش پیشینه

های اخیر، انتقال پول دیجیتال بدون دخالت یک سازمان مانند یک نوآوری کندمی( بیان 2110) 1دویر
محدودیت  و تکنولوژیدهد که چگونه استفاده از این توضیح میاین مقاله  .است پذیر ساختهبانک را امکان

 .بردمیضمن ایجاد ارزش مثبت برای رمزارزها، امکان چند بار خرج کردن را از بین  ،مقدار تولید شده

 رمزارزها یک بررسی اصولی از مقاالت تجربی مبتنی بر موضوعات اصلی بازار( 2118و همکاران ) 2کوربت

ز انگیقیمت شگفترشد از  تمجید وجود با همچنین. دهدمی ارائه 2110در سال  رمزارزهاکه از زمان توسعه 
ناس ناش ویژگیپتانسیل استفاده غیر قانونی از به علت  در معرض اتهام رمزارزها را، 2110تا اوایل سال 

 .دانندمیسایبری  جرائم رشددر جهت بودن آن در یک سیستم تبادل پیشرفته، 
 در دامنه-سی ریسکرکوین اقدام به برالیت، اتر، ریپل و کوینبیت رمزارزهایی مانند برای (2110) 9بوری

اما  ،بسته هستندبه شدت هم رمزارزهای موجود که کندمیبیان  رمزارزها نموده است. همچنین او بازارها
  .نددهمینشان شوند، همبستگی ضعیفی ها مقایسه میکه اغلب با آن مانند طال، اهبا دیگر دارایی

 مقاله این درده است. ، تمرکز کرارز، به خصوص از نظر رمزارزهای مختلف بر درک جنبه( 2116) 0دیبرووا
 رارق بحث مورد مقررات، بودن ناکافی و رمزارزها احتمالی توسعه به مربوط خطرات برآورد و کلی تحلیل

 دارند. بیشتر توسعه برای باالیی پتانسیل رمزارزها واحدهای که شودمیداده  نشان گیرد ومی
برای  د وظایف پول را انجام دهد؟نتوانمی رمزارزها آیاکه  دهدمیپاسخ  سؤال( به این 2118) 0آموس

پنج . کندارزیابی می بررسی و ای رایج سنتیهدر مقایسه با ارزرمزارزها را  سیاست پولی بررسی این مسئله
سنتی دارای عملکردهای واحد حساب،  هایپول .اندگرفتهبا بیشترین ارزش بازار مورد بررسی قرار  رمزارز

پول درمورد رمزارزها مورد بررسی قرار گرفته  سنتی عملکرد سهاین وسیله تبادل و ذخیره ارزش هستند. 
چنین عملکردهایی را از خود نشان دهد.  تواندمی کوینتنها بیت دهدمیاست. نتایج بدست آمده نشان 

 .اشدبمی بینی عرضه آن، عدم امکان دستکاری آنه به علت اعتبار باال، امکان پیشعلت این مسئل
کوین به یک ارز مورد موجب تبدیل شدن بیت که ممکن است هاییویژگی( 2116و همکاران ) 6سیایان

واحد به عنوان  آن هایی که ممکن است مانع استفاده ازهمچنین ویژگی المللی شود واستفاده در سطح بین
ی استاندارد هابه وضوح در مقایسه با ارز کوینبیت. نوسانات شدید قیمت انددادهمورد بررسی قرار  شودپول 

                                                                                                                             
1. Dwyer 
2. Corbet 

3. Borri 

4. Dibrova 
5. Ammous 

6. Ciaian 
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ت کوین جذابیت آن است که موجب باال رفتن قیمعلت تمایل بازار به بیت دهدمینتایج نشان آشکار است. 
 تعیین ینظر هایگذاریسرمایه توسط عمدتاً کوینبیت قیمت که زمانی تا که بیان شده. شودمیآن نیز 

 کوین همانند دیگر ارزهای سنتی وجود ندارد.شود، امکان مقایسه و انتظار انجام وظایف پول توسط بیت

تحلیل و بررسی کاملی از رفتار رمزارزها انجام نگرفته  در حال حاضر ( معتقدند2118و همکارانش ) 1گاجاردو
گیری تیجهن المللی، طال و سهاممطرح بینی هابا ارزدر مقایسه کوین بیت تحلیل رفتار ارزشآنها با  است.
 اتوجه به. بدر نظر گرفته شودگذاری باید در هنگام سرمایه متفاوت است و کوینبیترفتار که  اندکرده

  خواهد بود.تدریجی ، ها و عموم مردمهای مالی، دولتآن توسط سازمان استفاده از رمزارز،های ویژگی

  پژوهش روش
برد برای استخراج بینش تخصصی در کاردر نبود پیشینه تحقیق و تجربه علمی کافی، از مطالعه دلفی 

بینی پیشروش دلفی عالوه بر اینکه یک روش رمزارزها در عبور از تحریم اقتصادی استفاده شده است. 
از زمان به وجود (. 1908دارد )بیات و همکاران،  زیادی نیزکاربردهای کیفی تحقیقات زمینه دراست،  آینده

به  توانمیدر تحقیقات بسیاری از این روش استفاده شده است. که  1001آمدن تکنیک دلفی در دهه 
و همکاران،  9)بریل مدیریت پروژه(، 2119، 2باال بردن کارایی در کسب و کار )هارر بعضی از آنها مانند

(، 2110و همکاران،  0وژی اطالعات )هونگ(، تکنول2110و همکاران،  0)ملنیک تأمینزنجیره  آینده، (2116
 به قضاوت دلفی، نیاز در روش و موارد گسترده دیگر اشاره کرد. (2117، 6)وایت بالکچینتکنولوژی 

 تخصصینبودن م دسترس در ای،رشتهبین اطالعات وجود نتایج، به در دستیابی گروهی توافق متخصصان،
(. اجرای روش دلفی دارای 1908)بهبودی و همکاران،  باشدمیها داده آوریجمع در لزوم گمنامیو  باتجربه

که این موارد شامل نحوه پیداکردن و شناسایی افراد متخصص برای پانل مشکالت و چالشهایی هست 
راحی دهی خبرگان، طخبرگان، نحوه تشویق و ایجاد تعهد برای پاسخگویی مناسب، باالبردن درصد پاسخ

اسب با اهداف تحقیق، تعیین تعداد مراحل دلفی برای رسیدن به یک توافق رضایتبخش ها متنمناسب گویه
 مؤثر دلفی مطالعه یک در باید که مراحل تعداد مورد (. در2116و همکاران،  7)بریل باشدمیبین خبرگان 

 دهیخپاس هاینرخ به منجر نیز بیشتر مرحله کردن اضافه و ندارد، توافق مشخصی وجود شوند گنجانده
در تکنیک دلفی از آمار توصیفی برای بررسی و  (.2110، 8شود )گری و هیکومی کنندگانشرکت ترکم

ها و از کردن پاسخ. از مقیاس لیکرت برای کمی(2117 وایت،) شودمیهای خبرگان استفاده مقایسه پاسخ
همگرایی ایجاد شده در مراحل کردن ها و مشخصبرای بدست آوردن مقدار همخوانی پاسخ 0کندالضریب 

 سطحنبودن  دهندهنشانW = 0  ضریب کندال، در (.2110و همکاران،  11)ملنیک دلفی استفاده شده است
 که W عمومی برای شدهتوافق مقدار هیچ .باشدمیکامل  انطباق سطح دهندهنشان W = 1و  انطباق

                                                                                                                             
1. Gajardo 

2. Harer 

3. Brill 
4. Melnyk 

5. Hong 

6. White 

7. Brill 

8. Gary & Heiko 
9. Kendall’s W 

10. Melnyk 
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 قیتطبی شاخص یک عنوان به است ممکن اما ندارد، وجود دهدمی نشان را همخوانی از "قبول قابل" سطح
 (.2117گیرد )وایت،  قرار استفاده مورد دلفی مطالعه یک متوالی هایمرحله بین

 جهت هشپژو زمینه در دانش دارای و باتجربه متخصص، افراد از دلفی تکنیک در خبرگان؛ پانل تشکیل
 عتبارا که چرا است مهم بسیار دلفی پانل اعضای انتخاب. آیدمی بعمل دعوت خبرگان پانل در عضویت
 هدفمند و غیراحتمالی روش به گیرینمونه دلفی روش در. دارد اعضا شایستگی با مستقیم ارتباط پژوهش،

 ساییشنا قابل راحتی به مطالعه مورد واحدهای که است مواقعی برای گیرینمونه روش این. شودمی انجام
 حقیقت موضوع از مناسب درک و دانش دارای که شرایط، واجد متخصصان بنابراین،. نباشند دسترس در و

 و مالی هایتحریم حوزه در خبرگان محدود تعداد به توجه با. شوندمی شناسایی پژوهشگران توسط باشند،
 هتج خبرگان از مناسب تعداد انتخاب. شد انجام هدفمند بصورت و بیشتر دقت با گیرینمونه رمزارزها،

 اتفاق یجادا و تحقیق موضوع در پانل اعضای بودن متخصص. است مهم نکات از یکی دلفی پانل تشکیل
 ایاعض تعداد. دهدمی افزایش را نمونه حجم انتخاب دشواری دلفی، روش هدف عنوان به خبرگان بین نظر
 از کمتر تعداد. باشدمی نفر 21 الی 8 حدود شده پیشنهاد مقدار اما است، متفاوت پیشین تحقیقات در پانل

 تریکم کندال هماهنگی ضریب مقدار هانمونه شدن زیاد با و شوندمی اطمینان قابلیت کاهش باعث 8
 ذکر موارد اساس بر. (2117؛ وایت، 2111و همکاران،  2؛ کینی2121و همکاران،  1دومونی) آیدمی بدست
 از نفر 21 مجموع در. شدند انتخاب هدفمند و غیراحتمالی گیرینمونه روش به خبرگان پانل اعضای شده،

 ژوهشپ در مشارکت برای آماری جامعه عنوان به دانشگاهی اساتید و اطالعات آوریفن صنعت، متخصصین
 :بودند زیر هایویژگی از یکی دارای انتخابی، پانل اعضای. شدند داده تشخیص مناسب

 حوزه رد فعالیت زمینه دارای و صنایع، و مدیریت اطالعات، آوریفن زمینه در دانشگاه علمی هیات عضو. 1
 .   بالکچین تکنولوژی

 رمزارزها اب همچنین و هستند، المللیبین ارتباطات دارای که صنعت بخش در بازرگانی و مالی کارشناس. 2

 .دارند آشنایی
  .دارند فعالیت رمزارز زمینه در که اطالعات وریآفن کارشناسان. 9

 صنایع) صنعت متخصصین از نفر 8 شامل خبرگان. باشدمی خبره نفر 21 شامل پژوهش، این خبرگان پانل
 هایشرکت و هاسازمان در اطالعات آوریفن متخصصان از نفر 11 ،(شیمیایی صنایع غذایی، صنایع نفت،

 درباره بیشتر اطالعات. باشندمی هادانشگاه علمی هیات اعضای از نفر 9 و خصوصی، و دولتی بخش
   .است شده آورده( 1) جدول در پانل اعضای توصیفی هایویژگی

 
 
 

 

                                                                                                                             
1. Domoney 2. Keeney 
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 پانل اعضای توصیفی هایویژگی. 1 جدول

 فراوانی نسبی  فراوانی ویژگی بندی تقسیم ویژگی

 شغل
 علمی دانشگاههیئت

 متخصص صنعت
 متخصص فن آوری اطالعات

9 
8 
11 

10% 
98% 
08% 

 تحصیالت
 کارشناسی

 کارشناسی ارشد
 دکتری

0 
12 
0 

10% 
07% 
20% 

 سن
21-20 
91-90 
01-00 

7 
11 
0 

99% 
08% 
10% 

 تجربه کار
 سال 11تا 
 سال 10تا  11

 سال 10بیشتر از 

9 
11 
7 

10% 
09% 
99% 

 جنسیت
 زن
 مرد

9 
18 

10% 
86% 

 هایدیدگاه کسب منظور به متخصصان و محققان دیدگاه از 1دلفی ایمرحله سه مطالعه یک مطالعه این
المللی برای عبور از تحریم اقتصادی از رمزارزها در حوزه تبادالت مالی بین توانمی چگونه: مورد ها درآن

  ؟استفاده کرد
راتژی زایش است عنوانبهکه است، پاسخ  بدون ساختار یا باز صورتبهدلفی، اولین پرسشنامه  مرحله اولر د

 امهپرسشن. ط با عنوان تحت مطالعه استمرتب موضوعات عمل نموده و هدف آن آشکارسازی کلیه هاایده
بخش اول بمنظور آشنایی بیشتر متخصصین از حوزه مورد نظر پژوهش، : شده است تشکیل بخش چهار از

 خپاس حوزه تخصص . بخش دومکندمیدر تحریم را بیان  مؤثرتوضیحاتی درباره رمزارزها و پارامترهای 
 شوندمیکه در آن پاسخ دهندگان تشویق  است 2پایان باز سؤالیک دهنده را مشخص کرد و بخش سوم 

 مالی هایتحریم زدن دور در رمزارزها از استفاده امکان در تسهیل موجبکه  پارامترهایی را بیان نمایند

اده از و نحوه استف هاویژگیدرمورد  بیشتر جزئیات کسب برای دهندهپاسخ هر با کوتاه مصاحبه .شودمی
 مطرح آزادانه را خود نظر و ایده نوع هر شودمی درخواست متخصصین از یک هر از. شودمیرمزارزها انجام 

 ها،پرسشنامه آوریجمع از (. پس2110، 9کنند )دنسکمب بیان را خود موردنظر پارامترهای فهرست و نماید
 و تا حد امکان شودمیضوعات تکراری حذف مو و بندیگروه ترکیب، مشابه نظرات دهی،سازمان هاپاسخ
ه رسشنامپ برای تهیه ی الزمشدن پارامترها مشخص نهایی، (. نتیجه2110، 0گردد )فارلیمیکوتاه  هاپاسخ

 .باشدمیدوم  مرحلهدارای ساختار 

                                                                                                                             
1. Three‐round Delphi study 

2. open‐ended question 

3. Denscombe 

4. Farley 
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اول  همرحلاغلب پرسشنامه دارای ساختار استفاده شده و از افراد مشابه در از مرحله دوم به بعد،  ؛دوم مرحله
در  .نمایند یرپذکمیتو به عبارتی،  بندیرتبهرا با استفاده از مقیاس لیکرت  شاخصتا هر  شودمیخواسته 

ر، سیجدید، تصحیح، تف هایایدهو فضایی برای شناسایی  شودمیاینجا موارد توافق و عدم توافق مشخص 
 مرحله پرسشنامه دوم و اول بخش(. 2116، 1آید )الندتامیها به وجود حذف و توضیح قدرت و ضعف آن

ل از ای متشکبخش سوم، پرسشنامه. شدند بندیقالب اول دور در شده استفاده هاینمونه با مشابه دوم،
های شاخص سؤالترکیب شاخصهای مستخرج از مرور ادبیات و پرسشنامه مرحله اول دلفی در پاسخ به 

ست. المللی برای عبور از تحریم اقتصادی اکننده برای استفاده از رمزارزها در حوزه تبادالت مالی بینتسهیل
 ینبیشتر" توسط عدد یک و "توافق کمترین"آن  در کهای، هگزین 0بخش سوم با استفاده از طیف لیکرت 

 زا تنها مرحله، این ها استفاده شد. درگذاری شاخصنشان داده شد، برای ارزشتوسط عدد پنج  "توافق
 .نمایند تکمیل را هاپرسشنامه گردید درخواست اول، مرحله کنندگان مشارکت

ات در نظر ،را مجدداً مرور نموده در صورت نیاز هاپاسختا  شودمیدرخواست  کنندگانشرکت، از سوممرحله 
کرده و دالیل خود را در موارد عدم اجماع ذکر نمایند و با در نظر گرفتن  تجدیدنظرخود  هایقضاوتو 

ر با در نظ. در مرحله سوم اعضای پنل نمایند بندیدرجهمیانگین و میانه نمرات هر عنوان، اهمیت آن را 
بندی نمودند. همچنین از آنها را با توجه به اولویت اجرای آنها رتبه ها،شاخصن نمرات گرفتن میانگی

  .دالیل خود را در موارد عدم اجماع ذکر نمایند ،در صورت نیازمتخصصان مذکور خواسته شد 

                                                                                                                             
1. Landeta 
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  پارامترهای مستخرج از مرحله اول .2جدول 

افزارینرم هایپلتفرم ایجاد  
 رمزارزها و بالکچین

مختلف کاردهای با رمزارزها ایجاد 
 کشور داخل در

رایب مناسب سایبری امنیت ایجاد  
 رمزارزها

غیرمتمرکز هایصرافی ایجاد  
 مجازی فضای در رمزارز

تقابلی با ایرانی پول کیف ایجاد  
 مطرح رمزارزهای اکثر پوشش

هحوز در کاربردی هایبرنامه تولید  
 رمزارزها و بالکچین

هایزیرساخت ایجاد  

افزارینرم   

میزبان داخلی سرورهای ایجاد  
 رمزارزها افزارنرم هایپلتفرم

ردعملک ثبات، با افزارسخت تولید 
 باال کارایی و مناسب

داخل در رمزارزها صرافی ایجاد 
 کشور

هایدستگاه نصب ATM رمزارز 

هایدستگاه نصب POS رمزارزها 

افزاریسخت هایپول کیف تولید  
 ملی رمزارز

افزاریسخت هایزیرساخت تقویت  
 سایبری امنیت افزایش جهت در

هایزیرساخت ایجاد  

افزاریسخت   

سمجل ایجاد قوانین مناسب توسط 

  حمایت قانونی و ایجاد بسترهای
 دولت قانونی توسط

بانک مرکزی قانونگذاری 

  حمایت قانونی بانک مرکزی از
 فعال در این حوزه هایشرکت

ایجاد قوانین مالکیت 

ایجاد قوانین مالیات 

استخراج ایجاد قوانین 

 مناسب گذاریسرمایهقوانین 

 هاصرافیقوانین 

 اسناد مالیقوانین 

 مالی مستندسازیقوانین 

گذاریقانون  

(رمزارزها مقررات)   

تحریم شرایط در رمزارز از استفاده با المللیبینمبادالت  تسهیل  

  حمایت دولت از صنعت استخراج
 رمزارزها

تبدیل انرژی مازاد کشور به منابع  
 ارزی در استخراج رمزارزها

استخراج هایدستگاه تولید  
 باال کارایی با رمزارزها

  عوارض گمرکی مناسب برای
 استخراج هایدستگاهواردات 

 عدم اخذ مالیات مضاعف از
 کنندگاناستخراج

 قیمت عادالنه انرژی مصرفی
 کنندگاناستخراجتوسط 

رمزارزها استخراج از حمایت  

هوسیل عنوانبه رمزارزها از استفاده  
 پرداخت و معامله

صادراتی درآمدهای از استفاده  
 فیات هایپول به آن تبدیل بدون

و هاشرکت ماندن ناشناس  
 تحریم زننده دور اشخاص

پول انتقال هزینه کاهش 

آینده در رمزارزها مزایای از استفاده 

کشور در جدید تکنولوژی ترویج 

کاربردی افزارهاینرم از استفاده  
 بالکچین

اولیه گذاریسرمایه تأمین امکان  
 ICO با هاپروژه

  در رمزارز از استفاده ترویج

کشور داخل  

توسعه رمزارزها در سطح ملی 

  ایجاد رمزارز استیبل کوین ملی بر

 اساس ریال

 هایکوینحمایت از استیبل  

 المللیبین

استفاده از مزایای استیبل کوین 

 حمایت از ایجاد رمزارز ملی

کشورهای دوست جهت مبادالت  

 ربا همدیگ ترراحتمالی 

 باالای بر هاکویناستفاده از استیبل  

 سرمایه کل بازار بردن

ملی رمزارزهای ایجاد  
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 هاداده وتحلیلتجزیه

 ارامترهاییپ بیان بر مبنی پژوهش سؤال ساختاریافته، نیمه مصاحبه روش این مرحله به ، درمرحله اول دلفی
 21 .گردید مطرح شد، خواهد مالی هایتحریم زدن دور در رمزارزها از استفاده امکان در تسهیل موجب که

 ( بیان شده است. پس1توصیفی اعضای پانل در جدول ) هایویژگیپاسخ دادند که  سؤالنفر خبره به این 
 از مدهآ بدست اطالعاتی اشرافیت با پژوهشگران متخصصین، هایدیدگاه بررسی و هاپاسخ دریافت از

 ستفادها امکان در کنندهتسهیل عنوان به را پارامترها از فهرستی پانل اعضای همراهی با و ادبیات مطالعه
 بدست پارامتر 61 اولیه بررسی در. دادند قرار وتحلیلتجزیه مورد مالی هایتحریم زدن دور در رمزارزها از

 ظراتن دهی،سازمان هاپاسخ خبرگان، از نفر سه کمک با کننده،تسهیل پارامترهای تنوع به توجه با. آمد
 در. دگردی کوتاه هاپاسخ امکان حد تا و حذف ایحاشیه و تکراری موضوعات و بندیگروه ترکیب، مشابه
 روایی. شد بندی طبقه شاخص گروه 6 در پارامترهاشد و همچنین  تدوین و استخراج پارامتر 00 نتیجه

 زا نفر سه توسط آنها، به مربوط شده استخراج سؤاالت و دلفی اول مرحله از شده استخراج هایشاخص
 امتیاز ار آمده بدست هایشاخص بندی،گروه با موافقت ضمن دوم مرحله در پانل اعضای .شد تأیید خبرگان

 ( آورده شده است.2از مرحله اول در جدول ) عوامل مستخرج .نمودند دهی
زدن  کننده استفاده از رمزارزها در دورهای تسهیلسازی شاخص، این مرحله کمیمرحله دوم دلفی

هت . جباشدمیبندی مرحله اول و طیف لیکرت های مالی با استفاده از پرسشنامه حاصل از جمعتحریم
ای استفاده شد. نتایج گزینه 0ها از طیف لیکرت یک از شاخصتعیین میزان توافق اعضای پانل بر روی هر 

( آورده شده است. جواب خبرگان دارای درجه کمی از هماهنگی 9ها در جدول )بندی شاخصرتبه
(W=0.2طبق ضریب هماهنگی کندال دارند. بیشتر ) ایجاد "ین توافق خبرگان بر اهمیت شاخص

قانون ". باشدمی( 76/0های مالی )میانگین پاسخ= دور زدن تحریمکننده در بعنوان تسهیل "رمزارزهای ملی
 ایجاد". شاخص سوم باشدمی( 61/0شاخص بعدی )میانگین پاسخ=  "گذاری حمایتی از رمزارزها

 "افزاریسخت هایزیرساخت ایجاد"(، شاخص چهارم 99/0انگین پاسخ= )می "افزارینرم هایزیرساخت
( و 10/0)میانگین پاسخ=  "کشور داخل در رمزارز استفاده ترویج"پنجم  (، شاخص28/0یانگین پاسخ= )م

  .باشدمی( 81/9)میانگین پاسخ=  "استخراج صنعت از حمایت"شاخص ششم 

 دلفی دوم مرحله در شدهاستخراج هایشاخص بندی رتبه .3 جدول

 رتبه بندی انحراف معیار میانگین هاشاخص

 1 09/1 76/0 ملی رمزارزهای ایجاد

 2 08/1 61/0 گذاری )مقررات رمزارزها( قانون

 9 60/1 99/0 افزارینرم هایزیرساخت ایجاد

 0 06/1 28/0 افزاریسخت هایزیرساخت ایجاد

 0 02/1 10/0 کشور داخل در رمزارز استفاده ترویج

 6 08/1 81/9 استخراج رمزارزها از حمایت
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 رارکننده در مرحله قبل قدیگری در اختیار خبرگان مشارکت، در این مرحله پرسشنامه مرحله سوم دلفی
براساس میانگین امتیازات  2بندی بدست آمده از مرحله خواسته شد تا ضمن مشاهده رتبه هاآنگرفت. از 

بندی نمایند. را بر اساس اهمیت اجرای آنها اولویت هاشاخصداده شده برای هرشاخص توسط خبرگان، 
 بندی انجام شده بیان نمایند. با توجه بهبندی بدست آمده و اولویتر رابطه با رتبهسپس نظرات خود را د

آنها امتیاز  ترینیینپاو به  6شاخص در این مرحله توسط خبرگان، به باالترین اولویت امتیاز  6بندی اولویت
مرحله  . در اینپذیر گرددتخصیص داده شد تا امکان محاسبه میانگین و ضریب هماهنگی کندال امکان 1

  ( بدست آمد.W=0.8مقدار باالتری از ضریب هماهنگی کندال )

 دلفی سوم مرحله در هاشاخص اجرای اهمیت بندی . اولویت4جدول 

 اولویت بندی انحراف معیار میانگین هاشاخص

 1 91/1 01/0 )مقررات رمزارزها( گذاریقانون

 2 61/1 02/0 افزارینرم هایزیرساخت ایجاد

 9 60/1 10/0 افزاریسخت هایزیرساخت ایجاد

 0 16/1 10/9 ملی رمزارزهای ایجاد

 0 98/1 10/2 کشور داخل در رمزارز استفاده ترویج

 6 67/1 10/1 استخراج رمزارزها از حمایت

 

 "قانون گذاری حمایتی از رمزارزها"(، اهمیت و اولویت اول اجرا طبق نظر خبرگان 0مطابق جدول )
)میانگین پاسخ=  "افزارینرم هایزیرساخت ایجاد"بعدی  هایاولویت. باشدمی( 01/0)میانگین پاسخ= 

)میانگین  "ملی ایجاد رمزارزهای"(، 10/0)میانگین پاسخ=  "افزاریسخت هایزیرساخت ایجاد"(، 02/0
 از حمایت"( و الویت آخر10/2)میانگین پاسخ=  "کشور داخل در رمزارز استفاده ترویج "(، 10/9پاسخ= 
 .باشدمی( 10/1)میانگین پاسخ=  "استخراج صنعت

 بحث
و ابعاد آن هنوز به طور کامل شناسایی نشده  گذردیمپدیده نوظهور رمزارزها که از عمر آن فقط یک دهه 

و تهدیداتی هستند که نیاز به  هافرصتجدید دارای  هاییدهپدفراوانی است.  هاییلپتانساست، دارای 
 های آن استفاده و تهدیدات آن را با تدبیر دفع کرد.شناسایی دارد تا بتوان از فرصت

 های مالی الزاماتی الزم است.رمزارزها برای مقابله با تحریمجهت استفاده از فرصت ایجادشده به واسطه 
که بایستی محقق گردد تا بستر و امکان استفاده از رمزارزها  دهدیماین تحقیقات پارامترهایی را نشان 

توسط دولت و کسب و کارها برای مقابله با تحریم مالی به وجود آید. شش شاخص شامل قانونگذاری 
افزاری، ایجاد رمزارزهای سخت هایزیرساخت، ایجاد افزارینرم هایزیرساخت)مقررات رمزارزها(، ایجاد 

ملی(، ترویج استفاده از رمزارزها و حمایت از استخراج رمزارزها بدست آمده است.  هایینکوملی )استیبل 
  .شودمیبیان  هاشاخصدر ادامه توضیحات تکمیلی 
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 رمزارزها از حمایتی گذاریقانون
به سوی قوانین  ی پیشرو در زمینه رمزارزهاشورهاهنوز قوانین جامعی درباره رمزارزها وجود ندارد. اما ک

های فعال در حوزه رمزارز ایجاد اند تا بستر را برای فعالیت شرکترفته حمایتی چارچوبیایجاد شفاف و 
، گذاریهای استخراج، مالیات، مالکیت، سرمایهقوانین مورد نیاز در حوزه. الزم است در ایران نیز کنند

ارزها انجام نشود، حجم تخلفات در رمزگذاری برای نقانواگر  تدوین شود. با توجه به منافع ملی، هاصرافی
از حق و حقوق طرفین  وانین و مقرراتق ،اقتصادی هاییتفعالدر تمام  .کنداین حوزه افزایش پیدا می

 هستیم تا امکان حمایت از فعالین این اییژهونیازمند قانون  نیز رمزارزها حوزهدر بنابرین  .کندیمحمایت 
 هایصراف در را رمزارز کاربران، که وقتی .عرصه فراهم شود و با متخلفین نیز برخورد مناسب صورت گیرد

 که داخلی قوانین واسطه به ،کنندیم جابجا ایران داخل قانونی دیجیتال ارز دهنده خدمات مراکز سایر یا
 و اربرانک کار این با. دهندیم قرار اصلی قوانین جزو را شخصی هویت ییدتأ شود، ایجاد آینده در بایستی

 نظارتی وظیفه توانندیم و شودیم شفاف و مشخص دولت مانند داخلی هاییستمس برای آنها یهاتراکنش
 قوانین ایجاد با ،افزارینرم و افزاریسخت هایزیرساخت ایجاد از پس دولت واقع در. دهند انجام را خود

 را هکنندتحریم کشورهای دسترسی امکان خود، نظارتی وظایف انجام ضمن تواندیم داخلی هویت احراز
 .نماید مسدود را ایرانی کاربران اطالعات به

 این بر نظارت پیامدهای و هستند، رمزارز و بالکچین حوزه در قوانین ایجاد حال در مختلف کشورهای
و  1؛ شاناو2110و همکاران،  بوری) مقاالت در گذاری قانون شاخص. اندداده قرار توجه مورد نیز را حوزه

 دهدیم نشان آمارها ،(2121 همکاران، و )پالمیه مقاله طبق. است گرفته قرار تاکید مورد (2121همکاران، 
 و است متحده ایاالت به مربوط 2119 سال از حوزه این در نظارت و قانونگذاری فعالیتهای از درصد 70

 .باشندیم زمینه این در خود هاییتفعال گسترش حال در اروپایی کشورهای
 ارائه مکانا برای قوانینی ایجاد تکنولوژی، در پیشروی برای خصوصی شرکتهای از حمایت قوانین ایجاد
 چگونگی شدن مشخص و هویت احراز قواعد ایجاد مالیات، و حسابرسی برای نیاز مورد مدارک و اسناد

در پیش گرفتن  .است اهمیت حائز رمزارزها رشد در رمزارزها حوزه در پولشویی با مبارزه قانون رعایت
ویب همچنین تص و ،بالکچیندر حوزه رمزارزها و فن آوری  مرکزی و بانک سیاستهای مناسب توسط دولت

 بسترهای مناسب برای رشد و ترویج این فن آوری را ایجاد نماید. تواندیممجلس  توسطقوانین حمایتی 

 افزاریسخت هایزیرساخت ایجاد
می در مه یرتأثافزار . سختباشدیمافزار مناسب برای اجرا نیازمند سخت افزارینرمهر سیستم و برنامه 

 افزاریسخت بهبودکامپیوتری دارد.  هاییستمسسرعت، پایداری، عملکرد صحیح، کارایی، مصرف انرژی 
 نشتراک ییدتأ و استخراج در مرتبط افزارهایسخت مناسب بازده و رمزارزها استخراج در پردازش یهاهسته

 اناییتو یا پذیری مقیاس ،بالکچین توسعه در مهم مسائل از یکی واقع در. دارد بسیاری اهمیت رمزارزها

                                                                                                                             
1. Shanaev 
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؛ 2121)دونگ و همکاران،  مقاالت در شاخص این اهمیت. است شبکه از تقاضا میزان به شبکه پاسخگویی
 تاکید (2121 همکاران، و )پالمیه مقاله در همچنین. است گرفته قرار تاکید مورد (2121حاجی اوغلو، 

 کانام افزارها نرم و افزارهاسخت هماهنگ توسعه و ارتقا با سایبری امنیت افزایش و توسعه که شودیم
 .بود خواهد پذیر

قوی در کشور عالوه بر امکان حمایت از پلتفرمهای رمزارزها و  افزاریسخت سرورها و پلتفرمهایوجود 
 یهادستگاهتولید سرورهای داخلی،  .دهدیمنرم افزارهای کاربردی آنها، امنیت استفاده از آنها را افزایش 

افزاری و مراکز خدماتی، کیف پولهای سخت هافروشگاهرمزارز  2POSرمزارزها، دستگاهای  1خودپرداز
 ایجاد و رمزارزها از استفاده ترویج موجب کشور داخل در رمزارزها صرافی ایجاد رمزارزها در داخل کشور و

 .دهدیم کاهش را افزاریسخت تجهیزات تحریم امکان همچنین و .شد خواهد جامعه عمومی اعتماد

 افزارینرم هایزیرساخت ایجاد
. دارند آن اب مرتبط هاییفناور و کامپیوتر دنیای در مهمی بسیار نقش افزارینرم هایزیرساخت و هاپلتفرم
 بهینه مصرف و کارایی در اجماع هاییتمالگور زمینه در بخصوص بالکچین افزارینرم پلتفرمهای توسعه
 رمزارزها، و بالکچین مزیتهای به توجه با. (2118 همکاران، و )ورییاستوات دارد باالیی اهمیت انرژی
 جهان مردم عمومی استفاده که هستند توسعه حال در آنها مبنای بر مختلفی کاربردی افزارینرم یهاپلتفرم

 آزمایش حال در پرداخت یهاشرکت ها،بانک از بسیاری. داد خواهد افزایش را تکنولوژی این از
 و المیه)پ مقاله در شاخص این اهمیت. باشندیم مالی هاییستمس برای بالکچین پایه بر افزارهایینرم

 .است گرفته قرار تاکید مورد (2110 همکاران، و کاسینو؛ 2121 همکاران،
 التمباد انجام برای مطمئن مرکز ،(پول کیف) دارایی نگهداری برای مناسب محل ،رمزارزها مبادله بحث در
ت از حمای .دارد اهمیت بسیار افزارینرم هایزیرساخت سایبری امنیت و( صرافی افزارینرم هاییستمس)

 موجب حوزه این در کاربردی یهابرنامه و رمزارزها و رمزارزها، ایجاد بالکچین افزارینرم یهاپلتفرمایجاد 
 پایداری و انعطاف پذیری کشور در برابر تهدیدات آینده در این حوزه خواهد شد.

 ملی رمزارزهای ایجاد

 در انواع مختلف، مشابه یکی از رمزارزهای موجود در بازار ایجاد شود. استیبل تواندیمرمزارزهای ملی 
ا نظر دولتها ر تواندیمو کارکردهای مثبت رمزارز هستند که  هایژگیورمزارزهای ملی با  ملی، هایینکو

. هستند ارمزارزه بازار از حیاتی و مهم بخش پایین، قیمتی ریسک با هاینکو استیبل به خود جلب نماید.
 یک ملی پول واحد از مشخصی مقدار یا یک با معادل آن واحد یک که است رمزارزی ملی، کوین استیبل
 و کنند کمک یزن بازار پایداری به توانندیم هاینکو استیبل. باشد ملی پول تابع آن نوسانات و باشد کشور

 حاضر حال در. شد خواهد رمزارزها از استفاده به تمایل موجب مسئله این. دهند کاهش را بازار ریسک
. دهدیم نشان خود از خصوص این در را اثر بیشترین که است شده ایجاد تتر نام به دالر کوین استیبل

                                                                                                                             
1. ATM 2. Point of sale 
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و همکاران،  2؛ باور2121و همکاران  1؛ وانگ2121آنت و همکاران، ) مقاالت در ملی رمزارز ایجاد اهمیت
 یک ای آن نماینده یا مرکزی بانک با رمزارز این جاری مقدار کنترل .است گرفته قرار تاکید مورد (2121

مشکل مقدار کم سرمایه کل بازار رمزارزها  توانیمعالوه بر مزیت نوسان کم،  .باشد دار مجوز شرکت
توسط استیبل کوین حل شود. هماهنگی با دیگر کشورهای تحت تحریم یا دوست برای ایجاد رمزارز ملی 
با پشتوانه پول ملی خودشان جهت راحتتر کردن تبادالت مالی بین دو کشور و همچنین باالبردن حجم 

 .کندیمبازرگانی با مقادیر میلیاردی را فراهم بازار رمزارز برای ایجاد امکان تبادالت 

 کشور داخل در رمزارز استفاده ترویج

 از یادیز تعداد توجهات گذشته دهه یک در بالکچین تکنولوژی محصول عنوان به بیتکوین شدن مطرح
 و هایژگیو دلیل به. است کرده جلب خود به را صنعتی یهابخش و دانشگاهیان ،هایخبرگزار مردم،

 شده، وزیعت اعتماد و امنیت بر آن تأکید و مختلف چالشهای حل در بالکچین تکنولوژی بالقوه پتانسیل
 رمزارزها زا استفاده ترویج. است افزایش حال در مختلف بخشهای در تکنولوژی این از استفاده برای تقاضا
. است روریض الکترونیکی تجارت یهاتراکنش از مؤثر پشتیبانی برای آنالین روابط در اعتماد ایجاد جهت

 (2121، 0یوسن؛ استو2121و همکاران،  0؛ چن2110و همکاران،  9ماتیسون) مقاالت در شاخص این اهمیت
  .است گرفته قرار تاکید مورد

ترویج استفاده عمومی مردم از رمزارزها بعنوان وسیله معامله و پرداخت، مزایایی مانند کاهش هزینه و 
المللی دارد. استفاده عمومی از رمزارزها امکان مصرف بخصوص در پرداختهای بین کاهش زمان انتقال

 تمایل موجبکنندگان و تهیه رمزارز مورد نیاز واردکنندگان را تسهیل و ررمزارزها حاصل از در آمد صاد
 .شودیم رمزارزها دهندگان توسعه تشویق و رمزارزها از استفاده برای آنها بیشتر

 استخراج رمزارزها صنعت از حمایت

زمینه تبدیل انرژی برق مازاد کشور به  تواندیمحمایت و قانونمند کردن استخراج رمزارزها توسط دولت 
 استخراج در برق از مناسب استفاده برای استراتژی بهترین اجرای و ایجادمنابع ارزی را فراهم نماید. 

 پایدار توسعه و کربن انتشار جهانی، انرژی مصرف با رمزارزها استخراج وری بهره. است مهم رمزارزها
 و آب تاثیرات انسانها، میر و مرگ هوا، آلودگی از ناشی اقتصادی خسارات بایستی. دارد مستقیم ارتباط
 هب توجه همچنین و شده ذکر موارد به توجهبنابرین . شود برآورد اقتصادی منافع برابر در آن هوایی

ر د موفقیت برای رمزارزها بازار در گذاری سرمایه برای مناسب استراتژی اتخاذ و تجدیدپذیر هاییانرژ
و همکاران،  7؛ گودکیند2121و همکاران،  6لوو) مقاالت در شاخص این اهمیت. است حیاتی بسیارآینده 
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 هینهب مدیریتضمن توجه به  بایستی .است گرفته قرار تاکید مورد( 2121و همکاران،  1؛ باستین پینتو2121
   .شود ایجاد تعادل رمزارزها استخراج برای انرژی مصرف معایب و مزایا بین، انرژیمصرف 

بندی بر اساس اهمیت ( و اولویت9( در جدول )2بندی بر اساس میانگین امتیازات پاسخ خبرگان )مرحله رتبه
( آورده شده است و دارای سیر منطقی هستند. تفاوت عمده بین دو مرحله، 0( در جدول )9مرحله اجرا )

که در مرحله دوم بیشترین توافق بین خبرگان به عنوان  باشدیم "ایجاد رمزارزهای ملی"شاخص 
کننده برای دور زدن تحریم مالی را به خود اختصاص داده است. این به این مفهوم است که در تسهیل

ت ملی کشورهای دوست در تبادال هایینکویا به عبارتی استفاده از استیبل  "ایجاد رمز ارزهای ملی" دمور
المللی بیشترین توافق و اتفاق نظر وجود دارد. از دید خبرگان این مسئله به علت دوری از مالی متقابل بین

توسط  هاتراکنشانند عدم شناسایی مشکل نوسانات زیاد قیمتی رمزارزها و استفاده از مزیتهای رمزارزها م
رزی ا یهاتراکنشکننده، هزینه تراکنش پایین و زمان کم انجام تراکنش در مقابل کشورهای تحریم

نیز منطقی است. چرا که به  9. از طرف دیگر اولویت چهارم در مرحله باشدیمالمللی معمول مطرح بین
 .باشدیممناسب  هایزیرساختبرای اجرا نیازمند قوانین و  یابرنامهلحاظ اولویت اجرا، هر 

 

 گیرییجهنت
کننده الزم برای استفاده از رمزارزها در مبادالت تسهیل یهاشاخص"این مقاله یک چارچوب برای 

با  درک و یک کندیمالمللی فراهم برای کسب و کارهای بین "المللی برای مقابله با تحریم مالیبین
ودن . با توجه به محدود بدهدیمارائه از طریق استفاده از مطالعه دلفی،  گانخبر پانلاستخراج بینش یک 

ادبیات در این حوزه، این مطالعه ضمن بیان پارامترهای الزم برای استفاده از رمزارزها برای مقابله با تحریم، 
 جادای قانونگذاری، شامل اصلی پارامترهای .کندیماولویت بندی اهمیت اجرا را نیز بررسی و تحلیل 

 از حمایت و رمزارز از استفاده ترویج ملی، رمزارزهای ایجاد افزاری،سخت و افزارینرم هایزیرساخت
 .است شده آورده( 1) شکل در شده ارائه مدل در هاشاخص. باشندیم رمزارزها استخراج

 

                                                                                                                             
1. Bastian-Pinto 



  113ــــــــــ ...  المللیدر مبادالت بین رمزارزها استفاده از کنندهی تسهیلهاشاخصمدل مفهومی 

 
 ریمتح شرایط در رمزارز از استفاده با کارها و کسبالمللی تسهیل مبادالت بین مفهومی مدل .1شکل 

گذار و دولت با قوانین مناسب گذاری در اولویت اول است. مراکز قانونطبق اولویت بدست آمده قانون
افزاری و سخت افزارینرمو زیرساخت  هاپلتفرم. ایجاد آورندیمحمایتی، زمینه رشد این تکنولوژی را فراهم 

است. ایجاد رمزارزهای استیبل کوین ملی با توجه به بیشترین توافق روی آن،  یاپروژهنقطه شروع هر 
من در ض تواندیمدر این مقطع زمانی است. این نوع رمزارزها  هایمتحرپارامتر بسیار حیاتی برای دور زدن 

استفاده  د. ترویجکنترل بودن دولت مرکزی هر کشور، امکان ناشناس بودن برای سایر کشورها را فراهم نمای
. کندیممربوطه را نیز فراهم  هاییتکنولوژاز رمزارزها عالوه بر استفاده از مزایای رمزارزها، زمینه ساز رشد 

در زمینه حمایت از استخراج رمزارزها، نیاز به بررسی بیشتری است، چرا که ضمن استخراج رمزارز مسئله 
 زیست نیز مطرح است.مصرف زیاد انرژی و تولید آلودگی برای محیط 

 کاربردی پیشنهادات
 وکارها کسب مالی مبادالت تسهیل جهت در و باشدیم مالی و بانکی هایتحریم پیرامون آمده بدست مدل
 نظر در با هک شودیم پیشنهاد راستا این در. است شده ارائه تحریم شرایط در رمزارز از استفاده با المللیبین

 برای کشور در المللیبین مالی مبادالت انجام امکان مفهومی، مدل در شده ارائه شاخصهای گرفتن

ت تسهیل مبادال
ا بین المللی ب

رمزارز

قانون گذاری

زیرساختهای نرم
افزاری

ملیاستیبل کوین

استخراج

ترویج

زیرساختهای 
سخت افزاری
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 لوکهب مشکل تواندیم امر این به پرداختن. گردد فراهم مختلف المللیبین کارهای و کسب و هاسازمان
 زا براحتی حال عین در و بخشد بهبود را خصوصی بخش صادرات و نفت صادرات از حاصل پولهای شدن
 .کرد استفاده واردات برای صادرات پول

را و رمزارز حمایت نماید. چ بالکچینکه دولت بایستی بصورت جدی از تکنولوژی  دهدیمنشان  هایافته
و رمزارزها با توجه به استفاده از پایگاه داده توزیع شده و عدم کنترل توسط یک  بالکچینکه تکنولوژی 

 .باشد بانکی و مالی هاییمتحر با مقابله جهت تحریم تحت یهادولت راهگشای تواندمی سیستم مرکزی،
، و استفاده 1عالوه بر امکان دور زدن تحریم، فرصت جدیدی را در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، فین تک

 ذاریگقانون همچنین طبق نتایج بدست آمده، از انواع نرم افزارهای کاربردی توزیع شده ایجاد خواهد کرد.
در حال حاضر با توجه به درحال رشد بودن این تکنولوژی و نبود قوانین و  قرار دارد. اول اولویت در
کامل و روشن در کشورهای جهان، بایستی سیاست محتاطانه و در عین حال حمایتی برای  هاییاستس

ا به ت و رمزارزها در کشور فراهم شود. بالکچیناستفاده از رمزارزها و ایجاد زمینه رشد و توسعه تکنولوژی 
مرور زمان با روشن شدن ابعاد قضیه و کسب تجارب از مسائل آینده کشور و جهان، قوانین به روز شده و 

جهت استفاده از مزایای رمزارز و در امان ماندن از نوسانات زیاد  سیاست روشنی در این زمینه اتخاذ شود.
 کار بانک مرکزی قرار گیرد. قیمت آن، بایستی ایجاد رمزارز ملی بصورت استیبل کوین در دستور

 آتی یهاپژوهش برای و پیشنهاد هایتمحدود

 رایب ایران در رمزارز از استفاده بررسی بر مطالعه این نخست،. استشده  محدود عامل چند با مطالعه این
 پارامترهای اتخاذ با است ممکن هاتحریم تحت دیگر کشورهای. دارد تمرکز مالی هایتحریم بر غلبه

 تمرکز هاریمتح بحرانی وضعیت بر مطالعه این ،یاًثان. کنند استفاده رمزارز از خود وضعیت با مطابق مختلف
 عمرج هایچارچوب از استفاده با است ممکن بحرانی شرایط سایر در رمزارز بالقوه کاربردهای سایر. دارد

 .شوند شناسایی متفاوت
 تکنولوژیک عهتوس. نمایند بررسی را رمزارزها و بالکچین توسعه مختلف ابعاد آتی تحقیقات شودیمپیشنهاد 
، پرداخت و بانکی کاربردهای توسعه یهامدل ،افزارینرم و افزاریسخت هایزیرساخت لحاظ از بالکچین

 با قابلهم زمینه در. گیرد قرار توجه مورد باید آن قانونی پیامدهای رمزارزها و از استفاده ترویج موانع و مزایا
 و یفن ابعاد شدن مشخص برای جداگانه بررسی به نیاز پارامترها و شاخصها از یک هر مالی، هایتحریم

 آتی قیقاتتح در تحریم درگیر کشورهای سایر خبرگان از استفاده. گردد عملیاتی فاز وارد تا دارد تخصصی
 یگرد کشورها با تجاری روابط توسعه ملزوماتدر  پژوهش. دهد افزایش را نتایج پذیریتعمیم تواندیم

رزها رمزا یهپا برهوشمند  یاستفاده از قراردادها امکان ینهمچن و ،رمزارز و بالکچین تکنولوژی براساس
 و ینبالکچخواهد کرد.  کمک یالمللینب تجارتتوسعه استفاده از رمزارزها در  به الکترونیکدر تجارت 
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 ،پزشکی مصنوعی، هوش مانند دیگری هایینهزم در مالی هایتحریم با مقابله زمینه بر عالوه رمزارزها
 .است بررسی قابل انتخابات و اشیاء اینترنت
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