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...کوتاه سخن 
حه بااازی در یریااان بااود تااا یکدفعااه ساانا بزرگاای از ناکجااا باار روی صااف

میااز بااازی، صاافحه بااازی و مهره هااای بااازی همااه و همااه هاار . بااازی افتاااد
ی بود، بازیگران مبهوت و مشغول آنکه کار چه کس. یک به یایی افتاد

اماااا همزماااان . سااانا از کجاااا آماااد و تقصااایر چاااه کسااای اسااات، شااادند
. بااااازیگران یدیاااادی در حااااال چیاااادن صاااافحه بااااازی و مهره هااااا شاااادند

نحاوه . دندبازیگرانی که لزوماً، قبل تر به عنوان باازیگر شاناخته نمی شا
بیه بازی شان، قوانین بازی شان و زمان و مکان بازی شان هیچکادام شا

و ایاان روایاات و حکایاات ایاان روزهااای صاانعت پااولی و مااالی. قباال نبااود
.  دنیا است

بااازی کااه. ، قواعااد بااازی تااازه زناادگی بشاار اسااترمزدارایی هااا و رمزارزهااا
در. مصااادیقت تااازه اساات. ظهااورش پدیااده تااازه ای در تاااریخ نیساات

اری سال گذشته زندگی بشر و ماا ایرانیاان، ایان چهاارمین با5000طول 
کااال باه فااز اول تباادالت. است که بازی پول و قوانینت تغییر می کند

شاد، کاال بود، فاز دوم پول سکه ای رواج یافت، فاز سوم پاول اعتبااری
ا فاز چهارم پول بادون پشاتوانه ظهاور کارد و اماروز فااز پانجم ر  خاود ر 

ز و رمرزدارایی ها، پدیده ای که ا( رمزارزها)نمایان کرده است؛ رمزپول ها 
.درهم تنیدگی فناوری و صنعت مالی شکل گرفت

د تنها ارزش بازار بیت کوین  باه انادازه یاک دهام ارزش کال طاالی مویاو
ز در یهان شده است و این روندی است که پیت بینی می شود هار رو

ی ایااران مااا نیااز از ایاان یریااان مسااتثن. بیشااتر و بیشااتر خواهااد شااد
درصااد مااردم مااا 11براسااات تحقیااق میاادانی انجام شااده، تنهااا . نیساات

17هستند که در مورد رمزارزها نشنیده اند و اطالعی ندارناد و بایت از
ت درصد مردم ایران تابحال گونه ای از رمزارز را داشته اند که ممکن اسا

. خود، اقوام، دوستان یا محل کارشان برایشان خریده باشند

اینکاه بخاواهیم یاز . اما آینده کشور مان در همین امروز رقم می خورد
ین باااازیگران یدیاااد باااازی تاااازه باشااایم یاااا نباشااایم  بخاااواهیم در تعیااا

قاااوانین باااازی نقااات ایفاااا کنااایم یاااا نکنااایم  اینکاااه بخاااواهیم ماااا هااام
م تاا مهره های خود را بچینیم یا نچینایم  در هماین راساتا تاالش کاردی

در اقتصاد رمزارزها ( 1410)نشان دهیم در افق ده سال آینده ایران مان 
صااور دو سااناریو براسااات کاااهت یااا افاازایت روابااق بین الملاال قاباال ت

اماا آنچاه در(. سناریوی یاده ابریشم و سناریوی یااده چاالوت)است 
ر انتها می بینیم آن است کاه رشاد و توساعه رمزدارایی هاا و رمرزارزهاا د

آنچااه نقاات . افااق سااال های آینااده فااار  از ایاان دو سااناریو ادامااه دارد
لاات دو/اساساای و تعیین کننااده باارای کشااور مان دارد، رویکاارد حاکمیاات

ه رویکاردی کا. در توسعه یا عدم توسعه رمزارزها یا رمرزدارایی ها است
عااان بااه مااویبت شاارایطی را می تااوانیم داشااته باشاایم کااه همااه ذی نف

. ندرضاایت بااالیی داشاته باشا( دولت/مردم، کسب وکارها و حاکمیت)
ه، رویکااردی کااه دسااتاورد ملموساای در اقتاادار کشااور نااه تنهااا در منطقاا

.  بلکه در دنیا دارد
ی تااااریخ! اسااات بااارای سااااختن تااااریخی یدیااادفرصاااتی تااااریخی اکناااون 

رخاای متفاااوت از ناایم قاارن گذشااته و یریااان پول هااای باادون پشااتوانه ب
تی فرصااتی بارای ایجااد نجماای یدیاد، فرصاا...(. دالر آمریکاا و )کشاورها 

بااارای تنجااایم رواباااق در شااااهراه های ماااالی، فرصاااتی بااارای مشاااارکت در
...  چالت های یهانی 

بخت صنعت مالی
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

به  نام او
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خالصه 
مدیریتی

در ایاااان بخاااات مهم تاااارین نکااااات کلیاااادی ایاااان 
.گزارش در یازده نکته خالصه شده است

الگاااوی 4مطالعاااه عمیاااق سااایر تحاااول پاااول در تااااریخ ایاااران، منجااار باااه شناساااایی 
ایاران اول آنکه سرمایه گذاری، رفتار پولی نوظهور در میاان ماردم. تکرارشونده شد

است، سپس ایان نیازهاای ماردم و پاساخ های سیررسامی آن هاسات کاه فااز بعادی
تحول پول را مشخص می کند، همچناین دنیاای رمزارزهاا و شااخص های پاولی ایان

 هااای دوره یااک رونااد تجربه شااده در تاااریخ هسااتند و نهایتاااً یااک فرضاایه کااه وی گی
.پولی رمزارزها، با بهبود همه یانبه شرایق یامعه رابطه مستقیم دارد

سال گذشته ایران5000فاز اصلی طی 4تاریخ تحول پول در 

انقالب دیجیتال و قابلیت رمزارزها برای تبدیل شدن به پول رایج آینده

نفااار، نفاااوذ 5،620طباااق مطالعاااه  میااادانی انجام شاااده و باااا نجرسااانجی از بااایت از 
درصاد 65رمزارزها و رمزدارایی ها در یامعه ایران بسیار باال تخمین زده می شاود و 

٪ از نمونااااه آماااااری 11تنهااااا . مااااردم معتقدنااااد آینااااده متعلااااق بااااه رمزارزهااااا اساااات
موردمطالعااااه نااااام رماااازارز و انااااواعی از آن را نشاااانیده اند و همچنااااین تخمااااین زده 

درصااد از مااردم یامعااه رماازارز داشااته باشااند، کااه ایاان اماار 17می شااود کااه حاادود 
همزماان باا مشااهداتی همچاون خریاد چناد نفار باا یاک حسااب کااربری کاه ممکاان

. ساتاست از اعضای خانواده، دوستان یا حتی محل کار افراد باشاد، قابال تصاور ا
همچنااین در حااال حاضاار، انگیاازه اصاالی مااردم از خریااد رمزارزهااا ساارمایه گذاری و 

.  مدیریت کاهت ارزش ریال است

نقش رمزارزها در زندگی امروز مردم ایران

ا معرفای تکنولوژی بالکچین که آن را انقالب بعدی عصر دیجیتاال نیاز می نامناد، با
. ترمزارزها در حال رقم زدن یکی از اصلی ترین پارادایم های صنعت مالی دنیاا اسا
ر آن بیت کوین اولین و شناخته شاده ترین رمزارزی سات کاه ارزش سارمایه گذاری د

ایان درحالی سات . درصاد ارزش کال طاالی دنیاا رساید10در سال گذشته به تقریباً 
کاااه هرچناااد رمزارزهاااا اکناااون در کشاااور ماااا بیشاااتر تحااات عناااوان رمزدارایااای ماااورد 
اساااتفاده قااارار می گیرناااد اماااا قابلیااات آن هاااا در یاااایگزینی باااه یاااای پاااول نیاااز در 

وشای سال های آتی به علت بروز هرچاه بیشاتر وی گی هاای پاولی رایاج، قابال چشم پ
.نیست
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 گیری اکوسیستم رمزارزها در کشور ما به صورت ارگانیک و ناامتوازن در حاال شاکل
عاات و با نیم نگاهی به مطالعه میدانی صورت گرفته، نیااز باه آماوزش و اطال. است

ا دسدسه قانون گذاری و تنجیم گری، مهم ترین نیاز و دسدسه مردم در حاوزه رمزارزها
رت اکوسیساااتم فعلااای رمزارزهاااا باااا سااارعتی کااام و به صاااو. شناساااایی شاااده اسااات

وزه بخشاای در حااال گسااترش بااوده و نیاااز بااه توسااعه خاادمات تخصصاای در ایاان حاا
.کامالً ملموت است

عدم رشد متوازن اکوسیستم رمزارزها در ایران

یکاارد بااه اتخاااذ رو( بااه وی ه کشااورهای توسااعه یافتااه)در دنیااا، کشااورهای مختلفاای 
، اقادامات ساوییس، بحارین. مثبت درباره رمزارزها و رمزدارایی ها اقادام نموده اناد

ی کااره ینااوبی و ژاپاان باارای توسااعه زیرساااخت و قااوانین ایاان حااوزه تنهااا مثال هااای
.هستند تا این امر را که آینده متعلق به رمزارزهاست، اثبات کنند

رویکرد برخی کشورها و حاکمیت ها

همزمااان بااا رشااد تویااه کسااب وکارها و کشااورهای مختلااف بااه موضااو  رمزارزهااا، 
ش مقایساه نوساانات ارز . شناخت از این پدیده نوظهاور نیاز رو باه افازایت اسات

بیت کوین با طال و سهام آمازون در طول زمان و کاهت سهم رمزارزهاا در عملیاات
وزه عالوه بر ایان پیشارفت های حا. مجرمانه از موارد تغییر نگرش به رمزارزها است

.هدرگ تک و ابزارهای نجارتی و قانونی، خبر از توسعه روزافزون این پدیده می د

کاهش بسیاری از دغدغه ها و چالش های ذهنی در سال اخیر

خالصه 
مدیریتی

در ایاااان بخاااات مهم تاااارین نکااااات کلیاااادی ایاااان 
.گزارش در یازده نکته خالصه شده است

ماااه گذشااته بااه خریااد 6٪ از پاسااخ دهندگان بااه پرسشاانامه مااذکور طاای 55حاادود 
رشااد )همچنااین رشااد تعااداد کاااربران پلت فرم هااای داخلاای . رمزارزهااا روی آورده انااد

خباااااار از رشااااااد روزافاااااازون اسااااااتقبال از ( 99برابااااااری تنهااااااا در سااااااال 13حااااااداقل 
( 99برابری تنها در ساال 45رشد حداقل )سرمایه گذاری و خرید و فروش رمزارزها 

ی و نکته قابل تویه اینکه عدم ویود بسترهای داخلا. و رمزدارایی ها در ایران دارد
رمایه ها رویکرد فعاالنه برای شکل  دادن به اکوسیستم رمزارزها، منجر به خروج س

.به سمت بسترهای خاریی خواهد شد

رشد بازار رمزارزها در ایران
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خالصه 
مدیریتی

در ایاااان بخاااات مهم تاااارین نکااااات کلیاااادی ایاااان 
.گزارش در یازده نکته خالصه شده است

باااا ویاااود امکاااان رخاااداد هریاااک از دو ساااناریوی محتمااال بااارای آیناااده اکوسیساااتم 
ان رمزارزها در ایران، آنچه مهم و تضمین کننده رضاایت گروه هاای مختلاف ذی نفعا

دولاات از آیناده سوطااه ور در رمزارزهاا اساات، رویکارد مثباات، /باه وی ه خااود حاکمیات
خاات توسااعه فنااوری نااانو و پلتفرم هاای پ. دولاات اسات/خنثای یاا منفاای حاکمیات

دولاات/ فاایلم بااومی در سااال های گذشااته مثال هااایی از رویکاارد مثباات حاکمیاات
.  است

دولت/رویکردهای متفاوت مثبت، خنثی و منفی حاکمیت

دارد باا بررسای ابعاااد مختلاف رضاایت ذی نفعااان مختلاف، تحلیل هاا حکایاات از آن
ز رضایت دولت است که می توان ا/که تنها با اتخاذ رویکرد مثبت توسق حاکمیت

رزهاا و دولات از مناافع شاکل گیری اکوسیساتم رمزا/همه ذی نفعان، بهره حاکمیات
حتمال نهایتاً حفظ و تقویت اقتدار ملی و یا حتی بین المللی در هر دو ساناریوی م

.مطمئن بود

بهترین رویکرد کدام است؟

ا دولاات را درباااره مااردم و کسااب وکاره/مصااادیق اقاادامات رویکاارد مثباات حاکمیاات
می توانااااد طیاااااف گساااااترده ای داشاااااته باشااااد کاااااه اقااااادامات آموزشااااای، حماااااایتی، 

توساااعه منطقاااه های ویااا ه توساااعه رمزارزهاااا و خااادمات )قانون گاااذاری و توساااعه ای 
.برخی از آن ها است( متناظر با آن ها

برخی دسته اقدامات رویکرد مثبت

یعناای بااا شناسااایی مهم تاارین رونااد مااثر باار شااکل گیری اکوسیسااتم رماازارز ایااران
ق در افا« یااده چاالوت»و « یااده ابریشام»میزان رواباق بین المللای، دو ساناریوی 

فار  از تفاوت های این دو سناریو همچاون تغییار ماهیات. ایران تدوین شد1410
سارویس دهندگان خااریی و رویکارد/نیاز مردم، حضور یا عدم حضاور کساب وکارها

ارز هاا ملی یا بین المللی دولت، مهم تارین یاز  مشاترر هار دو ساناریو، سالطه رمز 
.در آینده مورد تصور است

ایران1410دو سناریوی جاده ابریشم و جاده چالوس در افق 



و ما،
انسان های تکرارشونده

ایران
دیروز
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در گذر تاریخپول ما 
وپولیتعامالتدرتویهقابلتغییرفازیادورهچهارازحکایتایرانیان،ماوبشرزندگیگذشتهسال5000تاریخبررسی
دومازفسالهشتصدوهزار.(اولفاز)می شودسپریکاالبهکاالتبادالتبهاولسالپانصدوهزاردوحدود.داردمالی
شاهیانخوارزمسامانیان،وصفاریانساسانیان،اشکانیان،سلوکیان،ومی شودآسازهخامنشیاندورهاز(سکه ایپول)
شکلراومسفازومی شودسپریاعتباریپولتوسعهوشکل گیریبابعدسالهفتصد.می شودشاملراایلخانیانو

ود می شدادهتوسعهمرکزیبانکتوسقپشتوانهبدونپولگذشتهدههدوازکمترطولدرنهایتدراما.می دهد
باراولینبرای1971درکهآمریکامانندبودند،کردهشرو راچهارمفازاینازپیتکهبودنددیگریکشورهایالبته)

.می دهدشکلراچهارمفازو(می کندمنتشرپشتوانهبدوندالر
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:  1فاز

سیستم پولی 
اندر ایر ( کاال به کاال)اولیه 

از مرحلااه ی زناادگی بیابااانگردی و ...( ایالمیااان، مادهااا و )در ایاان دوره مااردم در ایااران 
. شاااکار بیااارون آماااده بودناااد و باااه کشااااورزی و اهلااای نماااودن حیواناااات می پرداختناااد
ايع همزمااان بااا دسااتناب  آنااان بااه فلزاتاای همچااون مااس و برنااز و اختاارا  مفاار ، صاان

همچناااین در ايااان دوره ساااندهای . فلزكااااری ایالمیاااان توساااعه ی چشااامگنری يافااات
بسااناری ماننااد وام هااای بااذر، خااورار، نقااره و قراردادهااای معمااولی بازرگااانی، فااروش 
زماانن، ملااک يااا خانااه و ایاره نامااه و رسااند پرداخاات ایاره بهااا در ایااران ویااود داشااته 

.است
یاااه در ایااان سیساااتم پاااولی کلبراساااات مطالعاااات صاااورت گرفتاااه 

گااذاری کاالهااا باار اساااس یااک مریااار مشااتر  قیماات
ا باا( اباازار مبادلااه)می شاادند امااا پرداخاات واقراای آن هااا 

. تاستفاده از کاالهای متعددی صورت می گرفته اسا
، حدت به دلیل آنکه حکومت ایرانیان در آن زمان به ساختار منسجمی نرسیده بود

ا اما. و گمان هایی دربااره اساتفاده افاراد از معیاار مشاترر وزن نقاره و طاال ویاود دارد
ه آنچه مشخص است این است که پرداخت ها در قالب دیگر کاالها مانند ماواردی کا

. در باال ذکر شد صورت می گرفته است
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شاخص های تحلیل پول

متنوع غیرمتنوع

غیرمتمرکز متمرکز

ذاتی قراردادی
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1400تحلیل ایلیا، 

مردم ایران

اریتکثر و تعدد ابزارهای مبادله و چالش ارز ش گذ

(مرتبط به پول)مهم ترین دغدغه مردم 

تنوع رفتار پولی در میان مردم
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1400تحلیل ایلیا، 
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:  2فاز

سیستم پولی
در ایرانسکه ای 

در ایااران سیسااتم پااولی سااکه ای از زمااان هخامنشاایان و بااه طااور یاادی تر در زمااان
ر ضارب ساکه های طاال و نقاره ددر این دوران . داریوش گسترش یافت

در ابتادا چیازی کاه در نگااه ماردم . شروع شاداندازه و عیار مشخص
امااا باااه ماارور حکومت هاااا . ارزش ایاان سااکه ها را مشاااخص می کاارد عیااار آن هاااا بااود

رند، اقداماتی در راستای اینکه مردم ارزش سکه ها را فار  از عیار آن ها در نجر بگی
رداخات پذیرش این امر توسق مردم تنها زمانی ر  داد که دسدسه پ. پیت گرفتند

رآماد ی برای مثال در دوران ساسانیان یکی از مهم ترین مناابع د. مالیات اوج گرفت
ه پااذیرش آنکااه پرداخاات باادهی مااردم باا. حکوماات، انااوا  مالیات هااای دریااافتی بااود

دولااات بااار اساااات ساااکه هایی صاااورت گیااارد کاااه حکومااات باااه شااااخص عیاااار آن هاااا 
اول بی تویااه بااود، منجاار شااد تااا مااردم نیااز بااه سااکه ها باار اسااات صاارفاً سااکه متااد

اتخاااذ ایاان رویکاارد زمااانی کااه یااک . بودنشااان ارزش دهنااد و نااه عیااار یااا وزن آن هااا
ر شارایق کشور با ثبات همراه است بسیار کمک کننده است اماا زماانی کاه کشاور د

651پاااس از ساااال . بی ثبااااتی قااارار بگیااارد ارزش ساااکه باااه شااادت کااااهت می یاباااد
میالدی کشور مورد هجوم قوم ها و روی کار آمدن حکومت های مختلف قرار گرفت

حتاای در زمااان تشااکیل دوباااره . کااه بااه کاااهت ارزش سااکه های ایراناای منجاار شااد
و حکومت مقتدر ایرانی در زمان صفوی، باز هم به دلیل حضاور خارییاان در ایاران

د ارزش سکه آن زمان که مبنای آن نقره باو( ارزهای متنو )ویود سکه های خاریی 
از اگاار چااه در ایاان دوره سااکه بااه عنوان یااک اباازار مبادلااه موردنیاا. رو بااه کاااهت بااود

منابع باا مورد استفاده قرار گرفت اما به مرور زمان تأمین این ابزار به دلیل کمبود
از ایان رو در اداماه بارای مثاال در دوران ایلخانیاان و پادشااهی. مشکل روبه رو شاد

کاساذی گیخاتو خان، باه دلیال کمباود نقاره در خازاان، شااه تصامیم باه توزیاع پاول
م قارار بدون پشتوانه کرد که البتاه باه دلیال عادم اعتمااد ماورد پاذیرش مارد( چاو)

.نگرفت
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1400تحلیل ایلیا، 

مردم ایران

و کاهش ارزش آن( سکه)کمیابی ابزار مبادله 

(مرتبط به پول)مهم ترین دغدغه مردم 

تنوع رفتار پولی در میان مردم
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بااه در دوره ی صاافوی، پااول در بخاات اقتصاااد داخلاای بااه طااور گسااترده تری نساابت
سااکه های رایااج در زمااان صاافوی از طااال، نقااره و . تجااارت خاااریی، نقاات ايفااا می كاارد

ل اگر چاه قبال از ایان دوران نیاز بازرگاناان، تجاار و صاراش ها نقات قابا. مس بودند
تاویهی را در بااه چاارخت درآوردن پااول ایفااا می کردناد، امااا بااه دلیاال کاااهت اعتماااد
در مااردم نساابت بااه حکوماات، در توسااعه پااول اعتباااری نقاات آن هااا بیشااتر شااد و

نیاااز نقااات مهمااای را ایفاااا « بااارات»پرداخااات و وصاااول حوالاااه های اعتبااااری نجیااار 
خرید، فروش و تبدیل ارزهاای خااریی از طریاق آن هاا انجاام می گرفات و . می کردند

.وام های متعددی را در اختیاار ماردم جامراه قارار می دادناد
رافان از طرفی قانون مشخصی در ایران مبنی بار مادیریت کاار تجاار، بازرگاناان و صا

ویود نداشت و تنها عارش، سانت و اعتبااری کاه در طاول زماان باه ویاود آماده باود
در ابتاااادا یکاااای از معضااااالت ایاااان سیسااااتم پااااولی . حاااادود کااااار را تعیااااین می کاااارد

. عدم تمرکز آن و ویود رویکردهای متنو  در تعیین نر  بهره بود
فعالیت خود را 1267بانک شاهنشاهی ایران به عنوان اولین بانک رسمی در سال 

صاد ایان باناک حاق چاان و نشار اساکنات باا پشاتوانه صاد در . در ایران شرو  کرد
و تغییار (بانک ایرانای)اگرچه با تأسیس بانک ملی . فلزات گران بها و ارز را دارا بود

اندارد به طال، ایران با یریاان اسات( قران)پشتوانه اسکنات های چان شده از نقره 
ش طال همراه شد، اماا باه دلیال تأخیرهاای صاورت گرفتاه در اتخااذ ایان تصامیم ارز 

یکااای از مزایاااای . پاااول ایاااران از زماااان قایاااار تاااا پهلاااوی کااااهت چشااام گیری داشااات
ه دریافات اسااکنات باارای مااردم آن بااود کااه در هاار زمااان می توانسااتند بااا مرایعااه باا
ا به بانک در ازای اسکنات طال دریافت کنند و همچنین تمامی پرداخت های خود ر 

. و تبادل در بازار را با اسکنات انجام دهند( مالیات)دولت 

:  3فاز

سیستم پولی 
در ایراناعتباری 
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1400تحلیل ایلیا، 

مردم ایران

هعدم توانایی بانک ها در تأمین طالی پشتوان

(مرتبط به پول)مهم ترین دغدغه مردم 
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عناای اگاار چااه سیسااتم پااولی اعتباااری از طریااق بخت هااای سااه گانه ایاان سیسااتم ی
انااک  تعیااین طااال بااه عنااوان معیااار اناادازه گیری، ماادیریت توزیااع اسااکنات توسااق ب

ی کردناد، مرکزی و توسعه بانک های تجاری دیگر که به پشتوانه بانک مرکزی کاار م
در زمان هاااای . دارای بلااو  کااافی باااود امااا محاادودیت های آن سااابب تحااول آن شااد

ی ثباااات سیاسااای و اقتصاااادی بانک هاااا باااه نشااار اساااکنات پرداختاااه و در ازای طاااال
بانک هااا از طااالی انبار شااده در یهاات. دریااافتی بااه افااراد بهااره پرداخاات می کردنااد

ه اسات اما در زمان های بی ثباتی مشااهده شاد. سازندگی کشور استفاده می کردند
ه بانک  هاا که تقاضا برای تبدیل اسکنات به طال توسق مردم باال می رود در حالی ک

از ایااااان رو . تواناااااایی بازپرداخااااات طاااااال در ازای اساااااکنات را نخواهناااااد داشااااات
بانک هاااای مرکااازی باااه طاااور رسااامی درصاااد پشاااتوانه ی طاااال را کااااهش 

زی بناااابراین اساااکناس های منتشااار شاااده توساااط باناااک مرکااا. دادناااد
اد در پشااتوانه اقتدااادی آن کشااور و حساااب های بااانکی افاار بر اساااس

. دبانک هااای تجاااری بااا پشااتوانه اسااناد بانااک مرکاازی چاااپ می شاادن
دی ارزش پشتوانه اقتصادی اسکنات منجر می شود تا در شرایق بحران های اقتصا

ز بناااابراین تاااورم و کااااهت ارزش پاااول یکااای ا. پاااول بسااایار تزلااازل داشاااته باشاااد
ی رساد اگر چه به نجر م. موضوعات ناگزیر برای کشورهایی با اقتصاد ضعیف است

لیاات ایان سیسااتم پاولی باادون ارزش واقعای اساات اماا تااا زماانی کااه اعتمااد و مقبو
ران در ایا. می گیاردیمعی برای پاذیرش آن ویاود داشاته باشاد ماورد اساتفاده قارار 
.نیز از اواسق دهه هشتاد پول بدون پشتوانه ظهور یافته است

:  4فاز

سیستم پولی
در ایرانبدون پشتوانه 

تنوع پول

توزیع پول

ارزش پول

شاخص های تحلیل پول

مردم ایران

تورم و کاهش ارزش پول رایج

(مرتبط به پول)مهم ترین دغدغه مردم 

تنوع رفتار پولی در میان مردم

مدیریت 
کردن

رصد 
کردن

اعتبار 
بخشیدن

کسب
کردن

خرج 
کردن

متنوع غیرمتنوع

غیرمتمرکز متمرکز

ذاتی قراردادی
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1400تحلیل ایلیا، 
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بعدیانقالب 
عصر دیجیتال

دهاااه از اختااارا  تکنولوژی هاااای پاااول 4باااا ویاااود گذشااات حااادود 
سااال )2008، در سااال Cryptographyدیجیتااال و الگوریتم هااای 

اموتو ، اولین رمزارز یعنی بیات کوین توساق ساتوشای ناکا(1387
یکاااای از مهم تاااارین . معرفاااای شااااد و مااااورد تویااااه قاااارار گرفاااات

. تکارکردهاای معرفی شاده بارای بیات کوین، کاارکرد پاولی آن اسا
هرچنااد کااه بااا ویااود وی گی هااایی همچااون محاادود بااودن عرضااه، 

ول نجااام سیرمتمرکاز بااودن و شاافافیت، بیات کوین پتانساایل تحاا
پولی حااکم را از خاود باروز می دهاد اماا باه علت ساایر وی گی هاای
یااز فناای و محاادودیت های آن ایاان پیت بیناای بااا مخالفت هااایی ن

.  همراه است
ده باااه طور کلااای رمزارزهاااا بااار پایاااه تکنولاااوژی دفتااار کااال توزیع شااا

(DLT )بالکچاااااااین یاااااااک . و بالکچاااااااین توساااااااعه داده شاااااااده اند
ای پایگاااه داده توزیع شااده اساات کااه توسااق یکاای از اعضاا/دفتاار

و  شاابکه آساااز می شااود تااا در نهایاات یااک بلااور از اطالعااات متناا
ر شااکل بگیاارد، ایاان بلااور در ادامااه به صااورت رمزگذاری شاااده د
سااطش شااابکه پخاات می شاااود و در عاااین دسترساای هماااه اعضاااا 
شاابکه امکااان دسااتکاری آن ویااود ناادارد و ایاان اماار عاادم تمرکز و

. شفافیت را تضمین می کند

دومیناینترنت،ازپس،بالکچین
.استدیجیتالعصربزرگانقالب

فای خالق بیت کوین رمزارز را زنجیره ای از امضاهای دیجیتاال معر 
از می کناااد کاااه باااه عنوان بلاااور شاااناخته می شاااود و باااا اینکاااه آسااا

ت اماا معرفی این تکنولاوژی تحاول آفرین باا بیات کوین باوده اسا
ویاود (coinmarketcap.com, Apr 2021)رمازارز 9،190در حاال حاضار حادود 

.استدارد و دیگر به عنوان نوعی از دارایی کامالً پذیرفته شده 

اره بااا اینکااه در میااان صاااحب نجران و فعاااالن اقتصااادی دنیااا درباا
آینااده بیاات کوین، رمزارزهااا و انااوا  مختلااف آن هااا و به خصااو  
ن دربااااره سرنوشااات پاااول رایاااج و تاااأثیراتی کاااه ممکااان اسااات از آ
3ر بپذیرد اختالش نجر یدی ویود دارد، اما تصور تأثیرات آن با
.دشاخص تحلیل پول به شکل زیر دور از ذهن به نجر نمی رس

میلیارد دالر135هزار و 1
ارزش بازار بیت کوین

برابری در سال گذشته10با رشد حدود 
(coinmarketcap.com, Apr 2021)

~10٪
ارزش کل طالی دنیا

میلیارد دالر780هزار و 12
(World gold council, March 2021)

شاخص های تحلیل پول

متنوع غیرمتنوع

تنوع پول

توزیع پول
غیرمتمرکز متمرکز

ارزش پول

ذاتی قراردادی
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دنیایدسته بندی
رمزارزها

ماثالً )ج رایاارزهای مجازی به دو دسته قابل تبدیل و سیرقابل تبدیل شدن به پاول 
نیاز باه ارز مجازی قابال تبادیل. دسته بندی می شوند( در بازی های کامپیوتریپول 

عریاف، منجاور از تمرکاز در ایان ت. دو دسته متمرکاز و سیرمتمرکاز تقسایم می شاود
نااک باارای مثااال رمزپول هااای با. انتشااار و کنتاارل ارز توسااق یااک نهاااد مرکاازی اساات

.مثالی از ارزهای مجازی قابل تبدیل و متمرکز هستند( CBDC)مرکزی 

رمزارزهاانواع

ور توکن یک مویودیت رمزنگاری شده است که یک دارایی باا ارزش واقعای یاا مجاازی را در زنجیاره بلا
.  نمایندگی می کند

توکن

توکن هادسته بندی کلی 
رمراوضه پذی

توکن پرداخت
(Payment Token  )

توکن کاربردی
(Utility Token)

یتوکن سرمایه گذار
(Investment Token)

غیر قابل مراوضه

ه توکن قابل مبادل

ه ای و این موارد توکن هایی می باشند که دارای اطالعات هویتی، پیشین
ه بارای برای مثال تاوکنی کاه مالکیات نجارات درج شاد. شهرتی هستند

ت یاااک وب ساااایت را ثابااات می کناااد و البتاااه قابااال انتقاااال باااه وب ساااای
.دیگری نیز نیست

هتوکن سیر قابل مبادل

ادله و ابزار مببه عنوانتوکن پرداخت دارایی رمزنگاری شده ای است که 
در حقیقات تاوکن پرداخات در پای. ایجااد می شاودوسیله ذخیاره ارزش 

بکه آن است تا با نوآوری، عملکرد و نقت مواردی مانند پول فیات و ش
ن به همین یهت متداول است که ایان ناو  تاوک. ارزش آن را بازی کند

.نام گذاری کنندرمزارزرا تحت عنوان 

ربااه من وتوکن هااای کاااربردی دارایی هااای رمزنگاااری شااده ای هسااتند کااه 
.ایجاد شده اندمدرف  شدن و فراهم کردن سود 

توکن احراز هویت/ توکن های سرویس دیجیتال / اتر : از توکن کاربردیمثال هایی 

این توکن ها در دریه نخست ابزاری در یهات سارمایه گذاری ماالی بارای
دارنده آن هستند و باه هماین یهات از نجار اسلاب نهادهاای نجاارتی باه 

.در نجر گرفته می شوند( یا در برخی موارد کاال)عنوان اورا  بهادار 
اورا  بدهی/ سرمایه گذاری در استارتان ها : از توکن سرمایه گذاریمثال هایی 

ارز رماااز ارز مجاااازی قابااال تبااادیل و سیرمتمرکاااز توساااق صاااندو  بین المللااای پاااول، 
(Cryptocurrency) ها به دلیل برخی وی گی های ذاتی رمزارز که نام گذاری می شود

. خوانااده می شااوندنیااز ((Cryptoassetرمزدارایاای و نگاااه ساارمایه گذاری بااه آن هااا، 
انوا  رمزارزهایی که در حال حاضر در دنیا ویود دارند، به شرح زیر است؛ 

رمزارزهای با ارزش ثابت/ بیت کوین : از توکن پرداختمثال هایی 

ایااان ناااو  توکن هاااا نشاااان دارایی هاااا و اطالعاااات منحصاااربفرد و کمیااااب هساااتند و اصااالی ترین علااات 
.استفاده از این توکن ها این است که مویب اطمینان از عدم یعل می شوند

(Stablecoins)ثابت رمزارزهای با ارزش 
ات و یاا ارزش پیشنهادی اینگوناه از رمزارزهاا ثباات قیمتای اسات کاه ایان کاار را باا تکیاه بار ارزهاای فیا

.مثالی از این نو  رمزارز، تتر است. پشتوانه های دیگر مانند طال انجام می دهند

رمزارزهای یهان روای با ارزش متغیر 
ایان . داین دسته از رمزارزها بدون نیاز به مجوز قاانونی و باه صاورت سیرمتمرکاز توساعه داده می شاون

ا مشاااهورترین آن هااا. رمزارزهااا قابلیااات تباااادل و اساااتفاده باااه عنوان اباازاری بااارای ذخیاااره ارزش را دارناااد
.بیت کوین است

(Corporate Currencies)سازمانی ارز شرکتی و 
واناایی این ارز، با استفاده از سرعت و کارایی بالکچاین در کناار حفاظ قادرت کنتارل در طاول شابکه و ت

از ایان باه عنوان مثاالی. ایجاد محدودیت به عنوان ابزار نقل و انتقال میان کسب وکارها به کار مای رود
.اشاره کردJP Morganنو  ارز، می توان به کوین توسعه داده شده توسق 

را توکن هااای منحصااربفردی کااه قابلیاات انتقااال بااه یااک دارنااده یدیااد
دارناااد، مانناااد آثاااار دیجیتاااال و یاااک مثاااال معاااروش از ایااان ناااو  تاااوکن 

Crypto-Kittiesاست.

.فته استنگر به علت نوظهور بودن پدیده رمزارزها، هنوز تعاریف و دسته بندی دنیای رمزارزها به طور کامل مورد ایما  نجر خبرگان و کارشناسان قرار  *

*
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، رمزارزها

پول آینده
،(وکنتخریدارییاچیزیبه  ازایدریافت)دستیابیقابلیتهمچونارزهااقتصادیارزشتعریف کنندهوی گی هایبودندارابه علترمزارزها
ودولت هاوشودگرفتهنجردررایجپولبه عنوانمی تواندارزها،سایربهتبدیلقابلیتوتعریف شدهسیستمازخارجبهانتقالقابلیت
.هستندمحصوالتوخدماتارااهازایدرپولبه عنوانرمزارزهاپذیرشسمتبهحرکتحالدردنیادرمختلفیبازیگران
ً اکنونماکشوردرهرچند پولزامتفاوتآن هاویودیماهیتامامی شوندگرفتهنجردرسرمایه گذاریگزینهوداراییبه عنوانرمزارزهاعمدتا
ً )ارزشذخیرهوسیلهیعنیپولکارکردسهازمورددوونبودهرایج وکن هاتارااه)ارزشتبادل،(رمزارزهادرسرمایه گذاری شدهارزشرشدعمدتا
بابهمحاسمعیاریعنینیزسومکارکردواستصاد آندرباره(زیادبسیارخردشوندگیقابلیتبا...وخدماتمحصوالت،دریافتبرای

دهآینپولبهشدنتبدیلبرایرمزارزهاقابلیتازحکایتموارداینهمه.استبهبودحالدرزمانطولدررمزارزهاارزشنوساناتکاهت
.داردرابشرزندگی



16صفحه  

اما،
چند الگوی تکرارشونده
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سیستم پولی بدون پشتوانه: 4فاز

مدیریت 
کردن

رصد 
کردن

اعتبار 
بخشیدن

کسب
کردن

خرج 
کردن

سیستم پولی اولیه: 1فاز

مدیریت 
کردن

رصد 
کردن

اعتبار 
بخشیدن

کسب
کردن

خرج 
کردن

سیستم پولی سکه ای: 2فاز

مدیریت 
کردن

رصد 
کردن

اعتبار 
بخشیدن

کسب
کردن

خرج 
کردن

سیستم پولی اعتباری: 3فاز

مدیریت 
کردن

رصد 
کردن

اعتبار 
بخشیدن

کسب
کردن

خرج 
کردن

ن
ن مردم ایرا

سیر تحول تنوع رفتار پولی در میا

ر ساارمایه گذاری، رفتااار پااولی نوظهااور د
.میان مردم ایران است

ران، یکاای از نکااات قاباال تااویهی کااه در بررساای تاااریخی پااول در ایاا
. تمشاهده می شود، تغییر و یا تکامل رفتارهای پاولی ماردم اسا

ا بررساای رفتااار پااولی مااردم در زمان هااای گذشااته و در مقایسااه باا
اماااروز نشاااان می دهاااد، در ساااالیان دور، عماااده دسدساااه ماااردم در 

امااا بااه . تعاماال بااا پااول، کسااب کااردن و خاارج کااردن بااوده اساات
دارایی هااای خااود( حساااب و کتاااب)تاادریج افااراد نساابت بااه رصااد 

حساااات تر شاااده اند و کساااب اعتباااار باااه واساااطه پاااول را نیاااز در 
اماا آنچاه در دو دهاه. زندگی معماول خاود بیشاتر لماس کرده اناد

اخیاار ایااران، پررنااا تر شااده اساات و در گذشااته بااه ایاان شاادت 
یاازوی از دسدساااه های رفتاااار ماااالی ماااردم نباااوده اسااات، مااادیریت 

ه شایان ذکر است آنچه در اینجاا با. دارایی و سرمایه گذاری است
عناااوان رفتاااار سالاااب پاااولی ماااردم اشااااره می شاااود، یریاااان فضاااای 
عمومی یامعه است و بخت خا  یا محدودی از یامعه مدنجر 

.نیست

1الگوی 
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یسیستم پول
اولیه

تکثر و تعدد 
ابزارهای مبادله و 
چالش ارزش گذاری

نیاز مردم

انتخاب 
دام برای 
هابزار مبادل

توافق های 
محلی برای 
انتخاب یک
هابزار مبادل

می
س
ر ر
غی
خ 
س
پا

یسیستم پول
سکه ای

نیاز مردم

توزیع 
ط برات توس
بازرگانان

ایجاد 
روش های 

فروش پیش
و پیش خرید

توسره 
بیجک ها در 
میان مردم

یسیستم پول
اعتباری

نیاز مردم

توسره 
ر مبادله تنها ب
اساس اعتبار 
میان بازرگانان

فشار 
مردم برای 

دریافت دوباره 
مسکوکات

یسیستم پول
هبدون پشتوان

نیاز مردم

سرمایه گذاری
در سهام

می
س
ر ر
غی
خ 
س
پا

می
س
ر ر
غی
خ 
س
پا

می
س
ر ر
غی
خ 
س
پا

ی سیستم پول
بر پایه 

رمزدارایی ها

له کمیابی ابزار مباد
و کاهش ( سکه)

ارزش آن

عدم توانایی 
بانک ها در تامین
طالی پشتوانه

تورم و کاهش 
ارزش پول رایج

1400تحلیل ایلیا، 

سرمایه گذاری 
در دیگر دارایی ها 
مانند خرید دالر و 

رمزارز

نیازهای ماردم و پاساخ های سیررسامی
آن هااااااا، فاااااااز بعاااااادی تحااااااول پااااااول را 

.مشخص می کند
ماردم در طول تاریخ مشاهده می شود که رابطه سیستم پولی باا

ر نیازهاای پاولی ماردم نقات اساسای د. به صاورت دوطرفاه اسات
م در واقاع نیازهاای مارد. ظهور سیستم پولی یدید داشته   اسات

در و سیساااتم پاااولی، در صاااورت شاااکل گیری اعتمااااد فی ماااابین،
. ندبازه های  زمانی معناداری معموالً باه یاک تعاادل نسابی می رسا

پاول باا منجور از اعتماد آنست که مردم به اینکه سیستم پولی،
در اختیاااار آن هاااا قااارار می دهاااد، ( حتااای باااا ارزش قاااراردادی)ارزش 

پااول اعتماااد می کننااد و از آن طاارش سیسااتم پااولی نیااز بااه اینکااه
.یدمویود توسق مردم مورد استفاده قرار می گیرد، اتکا می نما
پاولی هر زمانی که این اعتماد شکل بگیارد، توساعه آن سیساتم

ماننااد زمااانی کااه سااکه شاااهی بااه صااورت)چااه بااه صااورت رساامی 
ی مانناد زماان)چه سیررسامی ( رسمی در زمان داریوش معرفی شد

کااه مااردم بااه همااراه بازرگانااان بااه دلیاال محاادودیت های سااکه بااه
. ممکن خواهد بود( توسعه پول اعتباری پرداختند

ولی را بنابراین نگاه به نیازهاای ماردم می تواناد آیناده سیساتم پا
مشخص کند و آنچه امروز در نیازهای مردم پررناا شاده اسات،

.  نیاز به گزینه های سرمایه گذاری تازه مانند رمزدارایی ها است

2الگوی 
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ل 
پو
ل 
لی
تح
ی 
ها
ص 
اخ
ش

(
و 
تن
و 
ع 
زی
تو
ش، 

رز
ا

)

ارزش پول

کامال ذاتی

توزیع پول

کامال سیرمتمرکز

تنوع پول

بسیار زیاد

ارزش پول

بیشتر ذاتی

توزیع پول

اکثرا به صورت متمرکز

تنوع پول
متنو  با ویود 
سکه ها رسمی

ارزش پول

بیشتر قراردادی

توزیع پول
متمرکز 

(اسکنات و برات)

تنوع پول

بیشتر سیر متنو 

ارزش پول

کامال قراردادی

توزیع پول

(بانک مرکزی)متمرکز 

تنوع پول

سیرمتنو 

ارزش پول

کامال ذاتی

توزیع پول

کامال سیرمتمرکز

لی
پو
ل 
لی
تح
ی 
ها
ص 
اخ
ش

دنیای رمزارزها
ذاتی

سیرمتمرکز
متنو 

قراردادی
متمرکز

سیر متنو 

ی به یک طیفی از دارایی هاا باا ارزش ذاتا: ارزش پول
ارد تا قراردادی اشاره می کند و بیان مای د

کاااه دارایی هاااایی مانناااد طاااال باااه سااابب 
اقباااال عماااومی و ساااایر وی گی هاااا، دارای 

در . ارزش پاااااااااااااول ذاتااااااااااااای هساااااااااااااتند
.سیر این  صورت پول ارزش قراردادی دارد

ول باااه کنتااارل و تصااامیم گیری دربااااره پااا: توزیع پول
یاااک کشاااور اشااااره دارد و باااه دو دساااته 

. ودمتمرکااز و سیرمتمرکااز تقساایم می شاا
تارل امروزه بانک های مرکزی سیستم کن

.متمرکز را مدیریت می کنند

بااااه تنااااو  دارایی هااااا و ارزهااااای مختلااااف : تنوع پول
مااااااااااااااااااااورد اسااااااااااااااااااااتفاده یامعااااااااااااااااااااه

اشااااااره (  ارزهاااااایی باااااا امکاااااان معاملاااااه)
.می کند

سیستم : 1فاز
پولی اولیه

سیستم : 2فاز
پولی سکه ای

سیستم : 3فاز
پولی اعتباری

سیستم پولی : 4فاز
بدون پشتوانه

فاز های زمانی

1400تحلیل ایلیا، 

تنوع پول

بسیار متنو 

دنیاااای رمزارزهاااا و شااااخص های پاااولی 
ایااان دوره، یاااک روناااد تجربه شاااده در 

.تاریخ است
با مارور رویادادها و یریان هاایی کاه در فازهاای مختلاف تااریخ در 
ایاااااران باااااه وقاااااو  پیوساااااته اسااااات، مشااااااهده می شاااااود پاااااول و 

ویهی شاخص های تحلیل آن از گذشته تااکنون تغییارات قابال تا
پاااول از یاااک ماهیااات فیزیکااای باااه دنیاااای مجاااازی . داشاااته اسااات

مهایرت کرده است اما در طی تمامی این دوران ها خاصیت خاود 
ده در دو بُعااد معیااار اناادازه گیری و اباازاری باارای مبادلااه را حفااظ کاار 

.  است
نمودار روبه رو نشان می دهد که پول در ایاران از نقطاه شارو  آن

زیااد که در بیشاترین حاد ارزش ذاتای، توزیاع سیرمتمرکاز و تناو 
بوده اسات باه مارور در فازهاای مختلاف باه آن سار طیاف حرکات

سیسااااتم پااااولی باااادون )می کنااااد، بااااه طااااوری کااااه در فاااااز چهااااارم 
بااااه بیشااااترین حااااد خااااود در ارزش قااااراردادی، توزیااااع ( پشااااتوانه

. متمرکز و سیرمتنو  می رسد
ی حال نکته قابل تویاه آن اسات کاه وی گی هاای رمزارزهاا در دنیاا
ی امااروز شااباهت بسااایار زیااادی بااه فااااز اول یعناای سیسااتم پاااول
ا اولیاه دارد و ایان یعنای، رمزارزهاا اولاین پاول رایاج زنادگی بشار باا

.چنین وی گی هایی نیستند؛ و تاریخ تکرار می شود

3الگوی 
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فاز های زمانی

لی
پو
ل 
لی
تح
ی 
ها
ص 
اخ
ش

سیستم : 1فاز
پولی اولیه

سیستم : 2فاز
پولی سکه ای

سیستم : 3فاز
پولی اعتباری

سیستم پولی : 4فاز
ذاتیبدون پشتوانه

سیرمتمرکز
متنو 

قراردادی
متمرکز

سیر متنو 

سرمایه ایتماعی
توسعه اقصادی
اقتدار حاکمیت

فراگیری دانت و فناوری

سرمایه ایتماعی
توسعه اقصادی
اقتدار حاکمیت

فراگیری دانت و فناوری

سرمایه ایتماعی
توسعه اقصادی
اقتدار حاکمیت

فراگیری دانت و فناوری

ساااااااااارمایه 
: اجتماعی

ایاااااان شااااااااخص نشااااااان دهنده میااااااازان 
ت همبستگی مردم و باور باه آرماانی اسا
از . کاااااه در یهااااات آن حرکااااات می کنناااااد

طرفااااااای می تاااااااوان آن را مجموعاااااااه ای از 
میااازان اعتمااااد، بااااور باااه ماااوثر باااودن و 

.میزان مشارکت مردم در نجر گرفت

توسااااااااااااااره 
: اقتدادی

باااه معنااایاین یااااتوساااعه اقتصاااادی در 
گساااااترش و روناااااق تجاااااارت و مباااااادالت 

همچناااااااین می تواناااااااد بیاااااااانگر . اسااااااات
ی تغییاااارات کیفاااای در ساااااختار اقتصاااااد

.کشور باشد

اقتااااااااااااااادار 
:حاکمیت

اقتااادار حاکمیااات بیاااانگر میااازان قااادرت
کشاااااااور در منطقاااااااه و عااااااادم دخالااااااات 

.بیگانگان در امورات آن است

فراگیاااااااااااری 
داناااااااااااش و 

:فناوری

ایاااان شاااااخص بیااااانگر میاااازان توسااااعه 
دانااات و فنااااوری یدیاااد در یامعاااه بااار 

.باشداسات شرایق مختلف می

1400تحلیل ایلیا، خیلی قویقویضعیفخیلی ضعیف

دنیای رمزارزها

(کوروش کبیر)م .ن559-528

(قایار)ج .ه1175-1320 امروز

وی گی هاااای پاااولی رمزارزهاااا، باااا بهباااود
همه یانبااااااه شاااااارایق یامعااااااه رابطااااااه 

.مستقیم دارد
می تاااوانباااا بررسااای شااارایق یامعاااه در فازهاااای مختلاااف تااااریخی 

چهاااار شااااخص توساااعه اقتصاااادی، سااارمایه ایتمااااعی، بر اساااات
دی اقتدار حاکمیات و توساعه دانات و فنااوری باه فرضایات یدیا

طباااق ایااان بررسااای ها باااه نجااار می رساااد در زمان هاااایی کاااه . رساااید
یامعااه در هاار چهااار شاااخص از وضااعیت مطلااوبی برخااوردار بااوده 
ی، است، شاخص های تحلیل پولی نیاز در حالات ارزش کاامالً ذاتا

باا . تاساتوزیع کامالً سیرمتمرکز و تناو  بسایار زیااد قارار داشاته 
تغییر شاخص های پولی در ایاران در فازهاای دو و ساه، مشااهده 
می شود که شرایق یامعه باه مارور در شااخص های مرباو  باه آن

.  دچار افول شده است
زارزها که بنابراین می توان این فرضیه را بیان کرد که در دنیای رم

شاااااخص های پااااولی در حااااداکثر ارزش ذاتاااای، سیرمتمرکااااز بااااودن 
توزیاااع و تناااو  بااااال قااارار دارد، شااااخص های مرباااو  باااه تحلیاااال 
وضعیت یامعه نیز می تواند در حالت ایده آل خاود قارار گیرناد و
ایاااان یعناااای حرکاااات بااااه ساااامت دنیااااای رمزارزهااااا لزومااااا شاااارایق 

.نامناسبی برای کشور بویود نمی آورد

(یک فرضیه)4الگوی 
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ماامروز یایگاه رمزارز ها و رمزدارایی ها در زندگی
ز در زمیناه رفتارهاای ماالی و پاولی نیا. یامعه ایران طی سال های اخیر وی گی های یاک یامعاه باا سابک زنادگی مادرن را از خاود نشاان داده اسات

از پایت عادات پرداخت و خریدهای آنالین، استفاده از اپلیکیشن های موبایلی پرداخت، تمایل به انوا  گزینه های سرمایه گذاری هار روز بایت
.  در حال رشد است

و نوظهاوریکی از قابل تویه ترین تغییرات رفتااری در گزیناه های سارمایه گذاری ماردم کشاور ماا، اقباال عماومی باه گزیناه های سارمایه گذاری تاازه
ساوال از 23به منجور شناخت دقیق تر این پدیده بر آن شادیم تاا باا اساتفاده از یاک پرسشانامه باا . مانند رمزدارایی ها و یا رمزارزها بوده است

باه )نفار در پاساخ باه آن 5،620مردم یامعه ایران درباره میزان آشنایی، دسدساه ها و رفتاار آن هاا در رابطاه باا رمزارزهاا تحقیاق کنایم کاه بایت از 
اناه ای باه در ادامه تالش کاردیم تاا اطالعاات میادانی و کتابخ. مشارکت کردند( اطالعات دموگرافیک پاسخ دهنده ها در پیوست اشاره شده است

حات دولات دسااته بندی و تحلیال کناایم کاه در صااف/دسات آماده را بااا اطالعااتی از کشااورهای دیگار در ساه بخاات ماردم، کسااب وکارها و حاکمیات
ردم باوده شایان ذکار اسات، در میاان ایان ساه بخات، بیشاترین میازان تطبیق پاذیری باا سایل و ماوج رمزارزهاا متویاه ما. بعدی تبیین می گردد

.است
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مردم
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نفوذمیزان
رمزارزها در میان مردم ایران 

.بسیار چشم گیر است

و یا به بخت پیوست 1399، تهیه شده توسق شرکت مشاوره مدیریت ایلیا در زمستان «مردم ایران از خدمات مالی چه می خواهند »برای آشنایی بیشتر با گروه های رفتار مالی مردم ایران می توانید به گزارش 
.این گزارش مرایعه کنید

*

با توجه به ماهیت، نو و جدید 
بودن پدیده رمزارزها، در نمونه 
ی مورد مطالره، گروه های رفتار مال
از کمال طلبان و دنباله روها بیش
*.سایر گروه ها به چشم می خورند

به رمزارزاسم آیا تابحال
گوشتان خورده است؟

بله

89٪

11٪
خیر

دارید؟رمزارزآیا

در حال حاضر 
رمزارز دارم

31٪

6٪

هیچوقت 
.نداشتم

قبالً داشتم، ولی
.دیگه ندارم

63٪

نه یکی از رفتارهای متداول در زمی
خرید رمزارزها در ایران، خرید 
چند نفر با یک حساب کاربری

که ممکن است از اعضای )
خانواده، دوستان یا حتی محل 

.است( کار افراد باشد

چند درصد مردم ایران رمزارز دارند؟
 

نی ازآنجاییکه نمونه آماری این گزارش بر افراد در بازه س
در سال تمرکز داشته اسات، می تاوان اینگوناه65تا 18

.مردم ایران رمزارز دارند٪71نجر داشت که حدود 
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در حال حاضر 
رمزارز دارم

31٪
6٪

هیچوقت 
.نداشتم

قبالً داشتم، 
ولی دیگه 
.ندارم

63٪

نگرش
و رویکرد مردم 

ا نسبت به رمزارزه
بسیار مثبت 

.است

آیا به فرالیت در حوزه خرید و 
مندید؟عالقه تبادل رمزارزها 

خیر بله

21٪

79٪

ر آیا باز هم به خرید و تبادل رمزارزها د
فکر می کنید؟آینده

خیر بله

14٪

86٪

آیا تمایل به نگهداری رمزارزهای
دارید؟ آیندهخود در 

دوست ندارم 
نگه دارم

دوست دارم 
نگه دارم

3/6٪

80٪

16/4٪

اآلن 
مطمئن نیستم

دارید؟رمزارز آیا

65٪

مردم ایران، مرتقدند که آینده 
.متعلق به رمزارزهاست

درباره سرنوشت آن تردید دارند٪ 33

مردم به آینده آن بدبین ٪ 2و تنها 
.  هستند

جستجوی کلیدواژه بیت کوین،
در دنیا و ایران

ایراندنیا

صد
در

 /۰۲۰۲  /۰۲۰۲ زمان

 ۰۲
  ۲
۲
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رفتار یامعه ما به منجور
در سرمایه گذاری 

انه رمزارزها، رفتاری نسبتا بالغ
.  است

م وضریت سبد سرمایه گذاری مرد
خبر از بلوغ ( سبدهای متنوع)

نسبی سرمایه گذاری در رمزارزها 
.می دهد

درصد10تا0

حداکثر تا چند درصد دارایی های خود را در 
رمزارزها سرمایه گذاری می کنید؟

27٪

درصد100تا65درصد65تا35درصد35تا 10

33٪
24٪16٪

76٪

از سرمایه گذاران در رمزارزها، با رشد 
ارزش سبد سرمایه گذاری خود در مدت

.سرمایه گذاری روبه رو بوده اند

۱۹ -رمزارز ها و دوران کووید
،    -و در دوران کوویاااد۰۲۰۲ بر اساااات مطالعاااات صاااورت گرفتاااه در ساااال 

افاارادی کااه در دوران ایاان بیماااری همااه گیر باار روی رمزارزهااا ساارمایه گذاری 
درصاااد بیشاااتر از ساااایرین بیاااان نموده اناااد کاااه شااارایق 48کرده اناااد، تاااا 

 Change In)مالی شااان بهبااود یافتااه اساات یااا خااوب باااقی مانااده اساات
Financial Health Since Covid, Cornerstone Advisors, 2020).

شما شامل چه رمزارزهایی است؟سبد رمزارز

41٪
نه ها و ترکیبی از همه گزی)سبد متنو  

(هاCoinسایر 

20٪
Altcoin

(سایر رمزارزها به یز بیت کوین)

18٪
نفقق بیت کوی

16٪
Bitcoin

Altcoinو 

3٪
Altcoin

و 
Stablecoin

1٪
Bitcoin و
Stablecoin

1٪
Stabl
coin
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نقت
رمزارزها 

در زندگی امروز مردم

ا، کارکرد اصلی رمزارزها در کشور م
درحال حاضر، به عنوان گزینه 

سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش 
.پول است

استفاده برای 
شرکت )کسب وکار 

(یا شخصیت حقوقی

استفاده شخدی 
(شخصیت حقیقی)

هردو

هدف مردم از خرید و تبادل رمزارزها چیست؟

7٪

66٪

27٪

جا به جایی بین المللی پول

حمایت از تکنولوژی
و پدیده های نوظهور

پرداخت و خرید

سرمایه گذاری 
(حفظ ارزش پول با سود)

(کار یا حرفه)شغل 

از خوانواده و دوست و آشنا قرض کردمکنجکاوی و سرگرمی

از درآمد ماهانه ام

از پس اندازم

بخشی از داراای ام را فروختم

مخودم را از بازار سرمایه خارج کرد( سهام)سرمایه 

وام گرفتم

77٪

1٪

3٪

15٪

1٪

3٪

دلیل خرید و تبادل رمزارزها و منبع تأمین پول آن در مهم ترین
میان مردم چه بوده است؟

خرید و فروش رمزارزها به عنوان منبع درآمد
درصاد از  ۵،  ۰۲۰ بر اسات گزارش منتشر شده از ساوی باایننس در ساال 

افرادی کاه بار روی رمزارزهاا سارمایه گذاری کرده اناد، بیاان نمودناد کاه از آن
درصد از این افراد ۵  در این میان . به عنوان یک منبع درآمد بهره می برند

درصد نیز از آن به عنوان ۶ آن را منبع درآمد اولیه خود معرفی کرده اند و 
(.Global Crypto Index, Binance, 2021)منبع درآمد دوم یاد کرده اند 
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کسب وکارها
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ماکوسیست
رمزارزها در ایران
دنیای رمزارزها در حال شاکل گیری اسات
ن و و پاسخ باه ایان ساوال کاه آیاا باازیگرا

د ذی نفعااان مختلااف نقاات فعاالنااه ی خااو
را باااااارای شااااااکل دهی بهینااااااه، اسااااااتفاده 
حاااداکثری از مناااافع و کااااهت ریساااک ها 

.اتخاذ نموده اند یا خیر، کلیدی است

صدور

ایردران
(Airdrop)

خرید  و
فروش

پرداخت

ذخیره

خدمات
رمزارز محور

صرافی
(Exchage)

درگاه پرداخت

کیف پول سرد
(Cold Wallet)

کیف پول گرم 
Hot Wallet))

آموزش و مشاوره

توسعه محصوالت
خدمات اعتباردهی

سرمایه گذاری/مدیریت دارایی ها

R&D

خدمات

فروشگاه آنالین

یفروشگاه فیزیک محل هزینه کرد 
رمزارزها

مالیات

سایر صنایع و 
اکوسیستم ها

قوانین
نهادها

P2Pپرداخت 

حواله پول

/کسب وکارها
سرویس دهندگان

دولت/حاکمیت

Custody

انجمن های علمی 
و صنفی
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صاااااااااااااااارافی
رماااااااااااااااااااازارز

(Exchange  :)

ر کاااربران بااه سااایرماازارز، نهااادی اساات کااه وظیفااه تباادیل رماازا رزصاارافی 
ه رایاج دنیاا و بارعکس را بار عهادارزهاای، پول ملی کشور یاا ساایر رمزارزها
.دارد

مراملاااااااااااه 
خااااااااااارج از 
پلااااااات فرم

(OTC  :)

(Over The Counter) OTC معامله ای است پلت فرم، یا معامله خارج از
ون کااه مسااتقیماً بااین افااراد عالقه منااد صااورت می گیاارد و ایاان معاملااه بااد

.انجام می شودصرافی ها یا پلت فرم های تبادل نجارت 

بازارگاااااااااااااااااه
(Platform):

ارزهاا، تبدیل رمزارز ها به ساایر رمز )بستر آنالین معامله و مبادله رمزارزها 
ه باین بازارگاه ها به شکل واسط(. پول ملی کشور یا سایر ارزهای رایج دنیا

خریاادار و فروشاانده عماال کاارده و از طریااق کااارمزد و هزینااه های معااامالتی 
.کسب درآمد می کنند

اساااااااااتخراج
(Mining)  :

اال و به فرآیند حل مساال ریاضی به کمک کامپیوترهاای باا قادرت هات با
سااپس افاازودن بلااور هت شااده بااه یااک لیساات بلنااد و عمااومی بااه نااام

یا استخراج Miningکه تراکنت های دیگر را نیز شامل می شود، بالکچین
. ارز دیجیتال گفته می شود

احااااااااااااااااااااااراز 
هویااااااااااااااااات

(KYC  :)

Know Your Customer یااا فرآیناادهای احااراز هویاات مشااتری، سااتون
ن و همچناایمبااارزه بااا پولشااوییاصاالی تالش هااای مسسااات مااالی باارای

ن ابازاری باارای شناساایی و یلااوگیری از رفتارهاای مجرمانااه در سراسار یهااا
.است

عرضه اولیه
سااااااااااااااااااااااکه

(ICO)  :

روشای بارای یاذب سارمایه و ،(Initial Coin Offering)عرضاه اولیاه ساکه 
ارزهااااایهمااااان )اساااات کااااه در آن توکن هااااا ساااارمایه گذاریفرصااااتی باااارای 

و افاارادمی شااوندپااروژه فروختااه راه اناادازییااک پااروژه، پاایت از ( دیجیتااال
.کنندسرمایه گذاریبا خریدن توکن ها در آن می توانند

تأیید
(Validation):

ه کال زمانی که استخراج کننده ای موفق به هت بلوکی شد، این موضاو  با
ت کاار شبکه اطال  داده می شومد و دیگر استخراج کنندگان با بررسای صاح

.استخراج کننده و تأیید آن مویب شکل گیری زنجیره می شوند

ویاااود دارد کاااه در آن منحصاااربه فردیروش بازاریاااابی رمزارزهاااادر دنیاااای 
مزارزر به کاربران پیرامون یک آگاهی بخشیبا هدش رمزارزتعدادی سکه یا 

رانایردارسال می شود؛ به این ترفند، آن هارمزارزیکیف پول هاییدید به 
.می گویند

کیف پول
گرم

(Hot Wallet)  :

یبای به کیاف پول هاای تحات وب، موباایلی، فعاال بار روی کامپیوترهاا و ترک
.گفته می شود که به اینترنت متصل  هستند

و که فقاق صااحب کیاف پاول، حاافظسخت افزاریکاسذی یا پول هایکیف 
متصل این کیف پول ها به اینترنت. می باشدکلید خصوصی آن نگه دارنده
.نیستند

پرداخت
همتا به 
(:  P2P)همتا 

روش مبادالت همتا به همتا زمانی انجام می شود که دو نفر برای خرید یا ف
ادلااه، در ایاان نااو  مب. ارز دیجیتااال مسااتقیماً بااا یکاادیگر در تعاماال باشااند

خریاااداران و فروشاااندگان در یاااک وب ساااایت ثبت ناااام می کنناااد و فرآیناااد 
.معامله را طی می کنند

Custody: راهکااار ذخیره ساااازی، انتقاااال و تاااأمین امنیااات رمزدارایی هاااا را باااه طور کلااای
Custodyمی نامند .

تعریف برخی
ایزای 

رزهارمزااکوسیستم 
ایردراپ

(Airdrop  :)

کیف پول
سرد

(Cold  Wallet)  :

Mihanblockchain, Bourseiness: منابع and Wallex
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یگرانباز
اکوسیستم 

رمزارزها در ایران
نه ای رمزارزها در کشور ما به گویستمساکو

.ازن رشد یافته استنامتو
ن اکوسیسااااااااتم رشااااااااد فزاینااااااااده در ایاااااااا
رم هاااا و راهکارهاااای خریااادوفروش از پلت ف
و و نباااود ساااایر ایااازای اکوسیساااتمطرفااای 
ین و اقااااااااااادامات سااااااااااااختاردهی و قاااااااااااوان
ه اری از طرفی دیگر مویاب توساعقانون گذ

.اکوسیستم شده استننامتوازن ای

Issuer
Airdrop

پرداخت

Coldکیف پول ذخیره
Hotکیف پول 

خدمات

فروشگاه آنالین

یفروشگاه فیزیک

/کسب وکارها
سرویس دهندگان

آموزش و مشاوره

مدیریت دارایی ها
سرمایه گذاری/

بازارگاه

خرید  و
فروش

صرافی

درگاه 
پرداخت

مشاوره راه اندازی 
R&Dو 

بیت از
ماینر با 400

فعالیت 
رسمی

زها در اکوسیستم رمزار 
ازن ی نامتوکشور ما به گونه ا

.یافته استرشد

نوبیتکس

خدمات 
رمزارزمحور

Custody

انجمن های علمی 
و صنفی
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Custody

ایزاینقت 
اکوسیستم

عمده رمزارزهای خود را چگونه به دست آوردید؟

استخراج پلت فرم های 
خرید و فروش 

آنالین

4٪

88٪

5٪

صرافی فیزیکی

Airdrop

پرداخت

صرافی

درگاه پرداخت

توسعه محصوالت
خدمات اعتباردهی

سرمایه گذاری/مدیریت دارایی ها

R&D

P2Pپرداخت 

حواله پول

خدمات 
رمزارزمحور

آموزش و مشاوره
Issuer

خرید  و
فروش

Coldکیف پول ذخیره

Hotکیف پول 

/کسب وکارها
سرویس دهندگان

1٪

در ازای 
فروش 

محدوالت و خدمات

2٪

دریافت از 
دوستان و اقوام

برای خرید و فروش رمزارز چه 
پلت فرم هایی را ترجیح می دهید؟

پلت فرم های 
خارجی

پلت فرم های 
داخلی

42٪
58٪

برای نگهداری رمزارز خریداری شده خود 
نید؟بیشتر از چه گزینه ای استفاده می ک

پلت فرم های 
خارجی

پلت فرم های 
داخلی

20٪

44٪

والت شخدی 
خودم

36٪

ساعت 90میلیون دالر سرمایه از پلت فرم های داخلی در 50کوچ 
در پی ابالغ بخشنامه شاپر  به شرکت های پرداخت یار

99اسفند 24، رایس کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان نجام صنفی رایانه ای

ت پلت فرم های داخلی نقش قابل توجهی در ممانع
از خروج ارز از کشور دارند و اگر فرالیت آن ها دچار 

درصدی که در حال حاضر از 58اختالل شود، حدود 
جی آن ها استفاده می کنند نیز به پلت فرم های خار 

.رجوع خواهند کرد
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Custody

.به تخدص نیاز دارد
21٪

.سود کافی را کردم
21٪

.ضرر کردم
12٪

.در گزینه جذاب تری سرمایه گذاری کردم
8٪

.ازم کالهبرداری شد
7٪

.کلید خدوصی را فراموش یا گم کردم
4٪

...(بلوکه شدن و )ریسک قانونی 
3٪

.سرمایه ام در پلت فرم خارجی بلوکه شد
2٪

سایر
22٪

ایرانمردمدلیل خروج 
از خرید و تبادل رمزارزها چیست؟

ران اصلی ترین دلیلی که مردم ای
برای عدم ورود و همینطور خروج 
از فرالیت در حوزه رمزارزها 
و اذعان می کنند، نبود تخدص
.اطالعات در خدوص آن است

Issuer
Airdrop

خرید  و
فروش

پرداخت

ذخیره

صرافی

درگاه پرداخت

Coldکیف پول 

Hotکیف پول 

توسعه محصوالت
خدمات اعتباردهی

R&D

P2Pپرداخت 

حواله پول

خدمات
رمزارزمحور

آموزش و مشاوره

سرمایه گذاری/مدیریت دارایی ها

/کسب وکارها
سرویس دهندگان

حس، نجر و 
تحلیل خودم

62٪

5٪

سایت ها و 
کانال های 
تحلیلی

خانواده، دوستان و 
همکاران

30٪

مهم ترین عامل مؤثر بر تدمیم گیری 
سرمایه گذاری در رمزارزها چیست؟

ربات ها 
و ابزارهای اتوماتیک

معامله گری

به شخص دیگری 
واگذار کرده ام
1٪

2٪

عدم بلوغ 
اکوسیستم رمزارزها 
به علت 
تدمیم گیری های 
غیرتحلیلی

.اطالعات چندانی درباره اش ندارم

.پولش را ندارم

(نوسانات شدید ارزش)ریسک باال 
11٪

(.احتمال کالهبرداری)امنیت ندارد 
9٪

.قانونی نیست
6٪

.سایر گزینه های سرمایه گذاری جذاب تر است
3٪

.عالقه ای به رمزارزها ندارم
2٪

.عالقه ای به سرمایه گذاری ندارم
1٪

سایر
6٪

مردم دلیل عدم ورود مهم ترین
به خرید و تبادل رمزارزها چیست؟

38/5٪

23/5٪
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شواهد حرکت 
ه بکسب وکارها

سوی رمزارزها در دنیا

:برخی از کسب و کارهایی که رمزارز را به عنوان یک گزینه پرداخت اعالم کرده اند

با رمزارزهاPayPalامکان خرید از میلیون ها پذیرنده 
خااود بیاات کوین، اتریااوم، PayPalمشاتریانی کااه در کیااف پااول دیجیتااال 

ن بیااات کوین  کااات و الیااات کوین نگهاااداری می کنناااد می توانناااد باااه همااای
. خریداری کرده و پرداخات داشاته باشاندPayPalوسیله از پذیرنده های 

میلیاون از  ۰ این مجموعه بیان کرده است که باه زودی ایان امکاان بارای 
(.Reuters, 2021)فراهم خواهد شدPayPalپذیرندگان 

اکناااون شااارکت های بااازرگ یهاااان در حاااال ساااوار شااادن بااار ماااوج 
رمزارزهااا و ایفااای نقاات خااود بااه عنوان شااکل دهنده آینااده دنیااا از 

.طریق آن هستند
شااااارکت ها و کمپانی هاااااای کوچاااااک و بااااازرگ در مقابااااال رفتارهاااااا و 
خواسااااته های یدیااااد کااااه رمزارزهااااا در کاااااربران ایجاااااد نموده انااااد، 
اقاااداماتی مانناااد پاااذیرش رمزارزهاااا باااه عناااوان یکااای از گزیناااه های 

در همچنااین شاارکت های بزرگاای نیااز. پرداخاات را پاایت گرفته انااد
.حال توسعه محصوالت و خدماتی مبتنی  بر رمزارزها هستند

میلیارد دالری تسال در بیت کوین۱/۵سرمایه گذاری 
د از پس از اعالم سارمایه گذاری تساال روی بیات کوین و اعاالم امکاان خریا
تنهاا این کمپانی به وسیله رمزارزها، تخمین زده شاده اسات ایان کمپاانی

به واسااطه همااین اقاادام میلیاردهااا دالر سااود کسااب کاارده باشااد؛ و نیااز 
بیشااترین ۰۲۰۲ شااواهدی ویااود دارد کااه نشااان می دهااد تسااال در سااال 
,Entrepreneur)سااارمایه گذاری خاااود را بااار روی بیااات کوین داشاااته اسااات 

2021.)

وسط توسره محدول سرمایه گذاری مبتنی بر رمزارز ها ت
JP Morgan

JP Morgan در حاااال سااارمایه گذاری و توساااعه محصاااوالت و خااادماتی
رمزارزهااا و می باشااد و پیت بینی هااای مثبتاای از آیناادهبالکچااینمبتنی باار

عه این شرکت در تاازه ترین اقادام خاود در حاال توسا. بیت کوین نیز دارد
محصاااولی اسااات کاااه ساااهام شااارکت ها را بااار حساااب بیااات کوین و ساااایر 
رمزارزهااا باارآورد و ارااااه کنااد کااه خااود اقاادامی در یهاات پااذیرش روزافاازون 

(.News.bitcoin, 2021)رمزارزها در دنیای مالی می باشد 
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رشد بازار
رمزارزها در ایران

نرخ رشد حساب کاربری در پلت فرم های داخلی

سه ماهه دوم
1399

سه ماهه چهارم
1399

سه ماهه سوم
1399

سه ماهه اول
1399

نرخ رشد مبادالت در پلت فرم های داخلی

سه ماهه دوم
1399

سه ماهه چهارم
1399

سه ماهه سوم
1399

سه ماهه اول
1399

بااااااازار رمزارزهااااااا در کشااااااور، 
به صاااااورت نماااااایی در حاااااال 

.رشد است

درمی شودتخمین زدهبه دست آمدهاطالعاتبراساس
وجودکاربریحسابمیلیون2/5ازبیشداخلیپلت فرم های

ایراندرکاربریحسابهرشواهد،بهتوجهباهمچنین.دارد
که)می دهدانجامفروشوخریدنفر3برایمیانگینبه طور
.(باشدافرادکارمحلیادوستانیااقوامتوسطاستممکن

ازکهکاربرانیکردناضافهوموضوعاینگرفتنن ردربا
(میدانیداده هایبراساس)صرافی هاوخارجیپلت فرم های

میلیون12ازبیشمجموعدرحاضرحالدرمی کنند؛استفاده
.داردوجودایراندررمزارزدارنده

حجم مبادالت روزانه 
رمزارزها در انتهای 

، حداقل 1399سال 
هزار10تاهزار5

میلیارد تومان برآورد 
.شده است

از مردم ایران که 62٪
رمزارز خریداری یا مرامله 

ماه اخیر وارد 6کرده اند در 
.  بازار شده اند
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دولت/حاکمیت
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به رسمیت 
شناختن 

فعالیت

ماینرها 
به عنوان یک صنعت

حاکمیت
در اکوسیستم 

رمزارزها

محل 
هزینه کرد 
رمزارزها

قوانین

چارچوب اولیه 
الزامات و 
ضوابق حوزه 

مصوب رمزارزها 
شورای پول و اعتبار

مبادله 
صرفاً رمزارزها 

تأمین ارز برای 
کشور، واردات 

مصوب هیئت 
وزیران

/کسب وکارها
سرویس دهندگان

نهادها

شورای عالی
امنیت ملی

شورای عالی
مبارزه با 
پولشویی

مالیات

مردم درباره رمزارزها چیست؟دغدغهبزرگترین 

مسائل قانونی یا 
بلوکه شدن

64٪

نوسانات شدید ارزش
19٪ عدم امنیت 

و کالهبرداری

8٪

عدم وجود 
افپشتوانه شف

6٪

مالح ات شرعی
3٪

بر اسات قانون شورای 
عالی مبارزه با پولشویی
و مصوبه هیئت دولت 

استفاده    در سال 
در رمزارزهااز 

تبادالت داخلی 
.ممنو  است
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ود سوییس یکی از کشورهای دوستدار رمزارزها در اروپاسات چراکاه عالوه بار ویا
ه هاای دانت و زیرساخت های بالکچین، فضایی را برای حمایت و شتابدهی پروژ 

ایااان . ایجاااد نماااوده اساات« دره رمزارزهاااا»بالکچااین از تماااام دنیااا تحااات عنااوان 
اساااتارتان ها را نیاااز در دسااات ICOمنطقااه همچناااین دساااتورالعمل های قااانونی 

آزمااون دارد و شااهروندان حتاای می تواننااد هزینااه خاادمات دولتاای را بااا رمزارزهااا 
Bitcoin and beyond Book, 2018)نمایناد پرداخات  and Coinfirm, Switzerland crypto 

regulations, 2021).

ه در بحرین یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در زمینه رمزارزها است کا
راسااتای هاادش خااود باارای تباادیل شاادن بااه قطااب اصاالی فینتااک در منطقااه،

شاور باناک مرکازی ایان ک. رویکردی باز در زمیناه رمزارزهاا را پایت گرفتاه اسات
قاااااوانین تنجااااایم شاااااده خااااادمات دارایاااااای »مقاااااررات یاااااامعی را باااااا عناااااوان 

۲  صااادر کاارده اساات و عالوه بااراین بااا تأییااد رساامی باایت از « رمزنگاری شااده
ادلاه پلت فرم و کسب وکار فعال در زمینه ارزهاای دیجیتاال امکاان معاملاه و مب

tamimi, 2019)است رمزارزها را نیز فراهم کرده  and buybitcoinworldwide, 2021).

شواهدی از
رویکرد مثبت 

رمزارزهابه کشورها 
بااا رشااد روزافاازون اقبااال مااردم از رمزارزهااا و رمزدارایی هااا، کشااورها و 
در ارگان هااای مختلااف بااه تصاامیم گیری و اتخاااذ رویکردهااای مختلفاای

در ایاان میااان کشااورهایی در یهاات اهااداش و . ایاان زمینااه پرداخته انااد
چشااام اندازهای خاااود مانناااد هااادش کساااب رتباااه یاااک در خاورمیاناااه، 

بااه باه ایان پدیااده تحاول آفرین... و بالکچااینهاابتبادیل شادن بااه 
ته انااد چشاام یااک فرصاات نگریسااته و رویکاارد مثبتاای را در پاایت گرف

کشااور در راسااتای قانون گااذاری توسااعه ای در حااوزه رمزارزهااا 22هم اکنااون حااداقل )
:که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد( اقداماتی کرده اند

سوییس، 
دره رمزارزها

بحرین، 
پیشرو در خاورمیانه

کره جنوبی، 
رمزارزهاپیشتاز در 

ناار  ساارمایه گذاری در رمزارزهااا در کااره ینااوبی باااال بااوده و آمااار و ارقااام نشااان 
بیت از یک سوم از مردم این کشور به شکل فعاال  ۰۲ می دهد که در سال 

همچنااین تعااداد کاااربران اپلیکیشاان های. در رمزارزهااا ساارمایه گذاری کرده انااد
کاااره اقااادام باااه . درصاااد رشاااد داشاااته  اسااات۲   ،  ۰۲۰ رمااازارز در پنج ماهاااه اول 

نماوده اسات و در حاال حاضار ۰۲۰۲ شفاش سازی قوانین مالیااتی خاود در ساال 
ر نیز باه توساعه زیرسااخت های مالیااتی خاود در زمیناه رمزارزهاا می پاردازد تاا د

.(techcrunch, 2020)بپردازد به ایرای این قوانین 2022سال 

ژاپن، 
رمزارزهابلوغ و نبوغ در 

وآورانه بسیاری بر این باورند که ژاپن در دهه گذشته با اتخاذ رویکرد ی باز و  ن
تاال و در زمینه تنجیم قوانین عملیاتی که به رشاد و تکامال دارایای هاای دیجی

امااروزه ژاپاان بااا در اختیااار . رمزارزمحااور کمااک کاارده اساات، اقاادام نمااوده اساات
داشتن یک چارچوب مبتنی بر دارایی هاای دیجیتاال خاود را آمااده هادایت ایان

اساتفاده از بیات کوین را   ۰۲ ژاپان از ساال . مسیر در سال های آیناده می کناد
در برای پرداخت مجاز دانسته است و از آن زمان تاکنون نام های تجاری زیادی

آژاناس خادمات .این کشاور بساتر پرداخات مبتنی بار رمازارز را توساعه داده اناد
بااه تحااول و ایاارای قااوانین ماارتبق از یملااه ایاارای مقااررات ( FSA)مااالی ژاپاان 
AML/CFT وPSA پرداختااه اساات و در تااالش باارای همااوار کااردن مساایر باارای

.(Sygna, 2021)می باشد آینده 

AML : استاندارد یهانی ضد پولشویی(Anti-Money Laundering)CFT : مبارزه با تأمین مالی تروریسم(Combating the Financing of Terrorism)PSA : قانون خدمات پرداخت(Payment Services Act)
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دسدسه ها 
و چالت ها

فراگیاار رمزارزهااا بااه دلیاالبااا ویااود رشااد
نی کارآمدی آن ها در شرایق اقتصادی کنو

کشاااور چاااه باااه عنوان دارایااای و باااا هااادش 
سااااااارمایه گذاری توساااااااق ماااااااردم و چاااااااه 
یق به عنوان ابزاری بارای حاکمیات در شارا

و دسدساااه هاتحریمااای کناااونی، همچناااان 
.چالت هایی درباره آن ها باقیست

رمزارزهااااا همچااااون کاااااربرددسدسااااه هایی 
بااارای مقاصاااد مجرماناااه همچاااون تاااأمین 

ت و بسترساااازی تخلفااااماااالی تروریسااام، 
یااااراام اقتصااااادی همچااااون پولشااااویی و 

دیااد فاارار مالیاااتی و نهایتاااً تضااعیف و ته
.اقتصاد اصلی و بازارهای مالی کنونی

ایاان درحالی ساات کااه بااا گذشاات زمااان و 
خت اقبال بیشتر مردم به رمزارزهاا، شانا

درباااره آن هااا کاماال تر شااده و وی گی هااای 
درر شااده از آن هااا نیااز در حااال تحااوالتی 

.است

کاهش نوسانات بیت کوین

دسدساااااااه هایاصااااااالی ترینیکااااااای از 
ن مویااود، نوسااانات باااالی بیاات کوی

رماااااازارزرونااااااد ایاااااان . بااااااوده اساااااات
می باشاادایاان موضااو  نشااان دهنده
بیاات کوین از یااک  ۰۲۰ کااه در سااال 

ه بااااال باااساافته بازیدارایاای باااا خطااار 
ی یک دارایی دیجیتال با ارزش یهان

: منباااااع)بااااااال تبااااادیل شاااااده اسااااات 
.( 2021بلومبرگ،

النزدیک شدن بیت کوین به ط

اولاااااین رمااااازارز پرکااااااربرد یهاااااانی، 
بیااات کوین، یاااک روناااد صاااعودی را 

آساااز نمااود ۰۲۰۲ مخصوصاااً از سااال 
کاااه سااابب نمایشااای خاااالش یهااات 
.بسیاری از دارایی هاای یهاانی شاد
حااال شاااهد افاازایت مشااروعیت و 
کاااهت اخااتالش ایاان دارایاای بااا طااال

.( 2021بلومبرگ،: منبع)هستیم

نوساناترگرسیونخط 
ازپایین تربیت کوین 

سهام آمازون

خاق ۰۲۰۰ پیت بینی می شود تا سال 
نوساااااااااانات بیااااااااات کوین رگرساااااااایون
ان از آمازون بیایاد و ایان نشاپایین تر

مهاام نشااان از عملکاارد صااعودی ایاان 
دمی باشو کاهت نوسانات آن رمزارز

.(2021بلومبرگ،: منبع)

کاهش سهم عملیات مجرمانه 
۹۰۹۰ با رمزارزها در سال 

تخماااااااین زده شاااااااده اسااااااات ساااااااهم 
عملیااااااات مجرمانااااااه صااااااورت گرفتااااااه 

درصاااد از کااال  /۰از رمزارزهااااتوساااق 
۴ /۲، باااااه   ۰۲ در ساااااال معاااااامالت

کااااهت یافتاااه ۰۲۰۲ درصاااد در ساااال 
.( ۰۲۰ ، فوربز: منبع)است 

دو سوم مجازات های مالی 
صادر شده برای پولشویی در

.برای بانک ها است۹۰۱۹ 

دو سااااااوم مجازات هااااااای درحالی کاااااه
باارای   ۰۲ در سااال AMLمبتناای باار 

درصااااد از   بانک هااااا بااااوده اساااات، 
فعاااال ساااازمان هایبااارای مجازات هااا
ه باودرمزارزها، قمار و (گیم) در بازی
.(۰۲۰۲ کوین تلگراش، : منبع)است 

بازی، قمار
رمزارزهاو 
(  ٪)

بانک ها
(۶۶/۶٪)

سایر
(۱۶/۴٪)

AMLمبتنی برمجازات های اعمال شده 

درصدی  / کاهت 
عملیات مجرمانه 

رمزارزهاتوسق 

2019 2020

۹/۱٪

۰/۳۴٪

با رمزارزهامقایسه سهم عملیات مجرمانه روند صرودی و نسبتاً پایدار بیت کوین

نوسانات بیت کوین و طال 

نوسانات بیت کوین و سهام آمازون

ات موارد زیار برخای از باه روزترین تغییار 
در نگاارش و کاااهت دسدسااه ها نساابت 

.به دنیای رمزارزهاست

روندقیمت بیت کوین

نوسان ارزش بیت کوین به ارزش طال
قیمت بیت کوین به اونس طال

نوسان بیت کویننوسان آمازون

ت
یم
ق

زمان

درصاااااااااااادی  ۰ رشااااااااااااد 
بیاااااااااات کوین از زمااااااااااان 
مشاااااابه در ساااااال قبااااال

(۴۲۲ -    فروردین )

زمان۰۱۰۶  ۰۱۶ 

 ۰۱۶۶ زمان۰۱۰۶ 
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رمزارزها و سیل فراگیر 
رای مابفرصتی استثنایی 

کنار هم قرار دادن شواهد تاریخی و شاواهد گساترش
و توسعه رمزارزها در امروز کشور و دنیا، حکایت از آن
ر دارد که سیل رمزارزها، یریانی است که آیناده ماا را د
ل ماا برمی گیرد و ایان دربرگیرنادگی فاار  از عکس العما

بایااد چشاام ها را شساات و یااور دیگاار بااه ساایل . اساات
طبیعاااای اساااات کااااه ایاااان یریااااان . رمزارزهااااا نگریساااات

ل را بسیاری از گفتمان ها، پارادایم ها و قواعاد باازی قبا
تغییاار می دهااد، امااا اگاار هوشاایارانه و هوشاامندانه بااه 
ایفااای نقااات در ایااان یریاااان یدیاااد بنگاااریم، فرصاااتی

رای فرصاااااتی اساااااتثنایی بااااا. اساااااتثنایی را درمی یاااااابیم
...ساختن آینده ای متفاوت از گذشته 

ن
زما
ل 
پو
ل 
لی
تح
ی 
ها
ص 
اخ
ش
ت 
یرا
غی
ر ت
دا
مو
ن (

ه 
ند
شو
رار
تک
ی 
گو
 ال
دار
مو
ن

3
ه  
فح
ص
در 
ه 
شد
ن 
یی
تب
 ،

20)

اکنون

الگوهای تکرارشونده تغییر ماهیت
پول در طول تاریخ

موج تحول آفرین 
رمزارز ها 

در دنیا، ایران و 
اسقبال مردم

فرصت تاریخی و 
استثنایی برای 
کشور ما، ایران 



و ما،
انسان های تطبیق پذیر

ایران
فردا
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فردای ایران
سال آینده، با ویود رمزارزها چگونه است  10ایران فردا، ایران 

باااه همااین منجاااور تااالش مااای کنیم تااا باااا . شااواهد دیااروز و اماااروز حکایاات از آن دارد کاااه رمزارزهااا بخااات یدایی ناپااذیر آیناااده مااا خواهناااد بااود
ر چیسات، سناریوپردازی آینده های متفاوتی که قابل تصور است را باه تصاویر کشایم، در ادماه نشاان دهایم کاه تفاوت هاای دو آیناده پیشارو د
.  اشنداقدامات یا رویکردهای متفاوت در قبال این آینده ها چگونه باید باشد و همچنین هر یک چه نتایجی را می توانند به دنبال داشته ب

اوردهای تنهاا زماانی اسات کاه می تواناد آیناده های متفااوتی را باه ارمغاان آورد و از هماین  رو اندیشایدن باه نتاایج و دساتاماروزبر این باوریم که 
.   تصمیمات امروز، برای رسیدن به آینده مطلوب امری ضروری است
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روندهای
مثر بر 

اکوسیستم
ایرانرمزارز

بااه منجااور تاادوین سااناریوهای آینااده
ات اکوسیستم رمزارزها در ایران براس
بایاد روش سناریونگاری پیتر شوارتز،

روندهای اثرگذار بر محادوده ماوردنجر
از همااین رو، پااس. را شناسااایی کناایم

از بررسااااای و تحلیااااال عمیاااااق، عوامااااال 
گونااااااااااااااااااگونی از زیرمجموعاااااااااااااااااه های 
وذ زیرساختی کشاور اعام از ضاریب نفا
د اینترنااات تاااا عوامااال اقتصاااادی ماننااا
ر تورم و تحریم ها را از روندهای اثرگذا
بااااااااار اکوسیساااااااااتم رمااااااااازارز کشاااااااااور 

ساااپس آن هاااا را براساااات. شاااناختیم
م دو شاااخص میاازان اثاار باار اکوسیساات

رمااازارز ایاااران، و میااازان عاااادم قطعیت 
. امتیاز دادیم

نرخ مشارکت اقتدادی

تورم

ارزش ریال

سایبریتهاجم 

نوآورانهارائه محدوالت و خدمات 

تولید علمسهم ایران از

بالکچینگسترش فناوری 

فین تک هاتوسره 

(و آلفاZنسل )جمریت جوان کشور 

تضریب نفوذ اینترن

ضریب نفوذ گوشی هوشمند

بیت کوینقیمت 

(  روابط بین المللی)تحریم 

اجتماعیشبکه هایضریب نفوذ 

سرمایه اجتماعی

شکاف طبقاتی

(P2P)تمایل جامره به پلت فرم های بدون واسطه 

سرمایه گذاریتمایل به 

رشد بازار سرمایه

غیرحضوریپذیرش خدمات 

نوظهورپدیده هایبه قانون گذارسرعت واکنش 

توسره ابزارهای ن ارتی مبتنی  بر فناوری
(بر پایه هوش مدنوعی و یادگیری ماشین)

کاهش کارکرد پول نقد

عدم قطریتمیزان اثرروندتوضیحات

شدهبرآورددرصد4/۴1،    پاییزدرایران،دراقتصادیمشارکتنر 
.استشدهگزارشدرصد90/6اشتغالنر میانایندرکه.است

.    سالدردرصدی36/4ساالنهتورمنر 

،2020سالدریهانپولیواحدهایبی ارزش ترینمیاندرارزدومین
.استایرانریال

سالپایاندرداخلیناخالصتولیداز٪۶/۵بهکشوردردیجیتالاقتصاد
.استرسیده   

ازدرصد۴۳شداعالم(فمپ)پارمجازیفضایفعاالننشستدر
.استایرانزیرساخت هایسمتبهدنیادرسایبریحمالت

.استگرفتهقرار۶۷ یایگاهدر۰۲۰۲ سالدرنوآوریمنجرازایران

اختصا خودبهرااُم۵  یایگاه  ۰۲ سالدراسکوپوتپایگاهدرایران
.استداده

کیاینونیستتحریم شدنیبالکچینمی کننداذعانکارشناسان
.استفرصت

درصد۸/۴ایراناستارتاپیاکوسیستمازفین تک هاسهم   سالدر
.استشدهتخمین زده

.تحصیلکردهویوانیمعیتنفرمیلیون12ازبیت

.    سالاولماههشتبرایاینترنتدرصدی ۱۰۹ نفوذنر 

و رشاد ۴۲۲ دالر در فروردین ۵۶،۱۰۰ قیمت هر بیت کوین معادل بیت از 
.درصدی نسبت به زمان مشابه در سال قبل داشته است۹۸ تقریباً 

هبراسرمایه گذاریبهتمایلافزایت،سپرده گذاریبهتمایلکاهت
.داردهمراه

فرآینداینتسریعوسیرحضوریخدماتدریافتبهتمایلافزایت
.   -کوویدهمه گیربیماریبه واسطه

ورنتیاینتپرداختبانکی،کارتبه وسیلهپرداختافزایتازحاکیآمار ها
.هستندموبایلی

دیجیتالداروینیسم

بانکی-مالیتحریم های،   سالدرانجام شدهپ وهت هایمطابق
.دارندایرانبررااثربیشترینمللسازمان

سالاولماههشتبرایهوشمندگوشی هایدرصدی ۶۵نفوذنر 
    .

.    سالبرایایتماعیشبکه هایدرصدی ۵۷ نفوذنر 

ر در اداماه افازایت تمایال باه سارمایه گذاری، آمارهاا رشاد باازار سارمایه را د
.بازه زمانی بلند مدت نشان می دهند

ازهبدریامعهدهک هایبین نابرابریافزایتیینی،ضریببه طور کلی
.می دهدنشانرا   تا۰ زمانی

وگوناگونپدیده هایوروند هاظهوروشرایقسریعتغییربه واسطه
.استکردهتغییرنیزقانون گذارانتصمیم گیریسرعتیدید،

کهمی باشد رشدیبهروروندهایازماشینیادگیریومصنوعیهوش
.هستیمگوناگونحوزه هایوصنایعدرآننمودشاهد

سایررویبرآننمودکهایتماعیتأثیرگذارومهمشاخص هایاز
.هستندآنکاهتازحاکیآمارهاومی شودنمایاننیزشاخص ها

بدونپلت فرم هایازاستفادهوواسطه هاحذشبهتمایلافزایت
.واسطه

کد

۶

۰

۳

۴

۵

 

۷

۸

۹

 ۶۱

 ۶۶

۶۰

۶۳

۶۴

 ۶۵

۶ 

۶۷

 ۶۸

 ۶۹

 ۰۱

 ۰۶

۰۰

۰۳

۰۴

داز بسیار کم تا بسیار زیازیاداز بسیار کم تا بسیار

افزایشی و 
مثبت

کاهشی و 
مثبت

افزایشی و 
منفی

کاهشی و 
منفی
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نرخ اشتغال

تورم

ارزش ریال

سایبریتهاجم 

نوآورانهارائه محدوالت و خدمات 

تولید علمسهم ایران از

بالکچینگسترش فناوری 

فین تک هاتوسره 

(و آلفاZنسل )جمریت جوان کشور 

تضریب نفوذ اینترن

ضریب نفوذ گوشی هوشمند

بیت کوینقیمت 

...(  تحریم و)روابط بین المللی 

اجتماعیشبکه هایضریب نفوذ 

سرمایه اجتماعی

شکاف طبقاتی

(P2P)تمایل جامره به پلت فرم های بدون واسطه 

سرمایه گذاریتمایل به 

رشد بازار سرمایه

غیرحضوریپذیرش خدمات 

نوظهورپدیده هایبه قانون گذارسرعت واکنش 

توسره ابزارهای ن ارتی مبتنی  بر فناوری
(بر پایه هوش مدنوعی و یادگیری ماشین)

کاهش کارکرد پول نقد

عدم قطریتمیزان اثرروندتوضیحات

شدهبرآورددرصد۴1/۴،    پاییزدرایران،دراقتصادیمشارکتنر 
.است

.    سالدردرصدی36/4ساالنهتورمنر 

،2020سالدریهانپولیواحدهایبی ارزش ترینمیاندرارزدومین
.استایرانریال

پایاندرداخلیناخالصتولیداز٪۶/۵بهکشوردردیجیتالاقتصاد
استرسیده   سال

ازدرصد۴۳شداعالم(فمپ)پارمجازیفضایفعاالننشستدر
.استایرانزیرساخت هایسمتبهدنیادرسایبریحمالت

.استگرفتهقرار۶۷ یایگاهدر۰۲۰۲ سالدرنوآوریمنجرازایران

اختصا خودبهرااُم۵  یایگاه  ۰۲ سالدراسکوپوتپایگاهدرایران
.استداده

کیاینونیستتحریم شدنیبالکچینمی کننداذعانکارشناسان
.استفرصت

درصد۸/۴ایراناستارتاپیاکوسیستمازفین تک هاسهم   سالدر
.استشدهتخمین زده

.تحصیلکردهویوانیمعیتنفرمیلیون12ازبیت

.    سالاولماههشتبرایاینترنتدرصدی ۱۰۹ نفوذنر 

و رشاد ۴۲۲ دالر در فروردین ۵۶،۱۰۰ قیمت هر بیت کوین معادل بیت از 
.درصدی نسبت به زمان مشابه در سال قبل داشته است۹۸ تقریباً 

هبراسرمایه گذاریبهتمایلافزایت،سپرده گذاریبهتمایلکاهت
.داردهمراه

فرآینداینتسریعوسیرحضوریخدماتدریافتبهتمایلافزایت
.   -کوویدهمه گیربیماریبه واسطه

ورنتیاینتپرداختبانکی،کارتبه وسیلهپرداختافزایتازحاکیآمار ها
.هستندموبایلی

دیجیتالداروینیسم

بانکی-مالیتحریم های،   سالدرانجام شدهپ وهت هایمطابق
.دارندایرانبررااثربیشترینمللسازمان

سالاولماههشتبرایهوشمندگوشی هایدرصدی ۶۵نفوذنر 
    .

.    سالبرایایتماعیشبکه هایدرصدی ۵۷ نفوذنر 

ر در اداماه افازایت تمایال باه سارمایه گذاری، آمارهاا رشاد باازار سارمایه را د
.بازه زمانی بلند مدت نشان می دهند

زهبادریامعهدهک هایبین نابرابریافزایتیینیضریببه طور کلی
.می دهدنشانرا   تا۰ زمانی

وگوناگونپدیده هایوروند هاظهوروشرایقسریعتغییربه واسطه
.استکردهتغییرنیزقانون گذارانتصمیم گیریسرعتیدید،

کهمی باشد رشدیبهروروندهایازماشینیادگیریومصنوعیهوش
.هستیمگوناگونحوزه هایوصنایعدرآننمودشاهد

سایررویبرآننمودکهایتماعیتأثیرگذارومهمشاخص هایاز
.هستندآنکاهتازحاکیآمارهاومی شودنمایاننیزشاخص ها

بدونپلت فرم هایازاستفادهوواسطه هاحذشبهتمایلافزایت
.واسطه

کد

۶

۰

۳

۴

۵

 

۷

۸

۹

 ۶۱

 ۶۶

۶۰

۶۳

۶۴

 ۶۵

۶ 

۶۷

 ۶۸

 ۶۹

 ۰۱

 ۰۶

۰۰

۰۳

۰۴

عدم قطریتمیزان اثرروندتوضیحات کد

...(  تحریم و)بین المللیروابط 

رمزارزهامیزان اثر روند بر اکوسیستم 

ت روند
عدم قطری

26

1

3

5

7

8

9

10 11
12

13

14

15

16

1718

19

20

21

22

23
24

4

یمع بندی
روندهای مثر 
مبر اکوسیست
رمزارز ایران

یا یاااااابی رونااااادهای اثرگاااااذار بااااار روی 
ر نمودار با دو محاور میازان اثار روناد با
اکوسیساااااااااااااتم رمااااااااااااازارز ایاااااااااااااران و 
عادم قطعیت روناادها در شااکل مقاباال 

.ترسیم شده است
در میاااان رونااادهای شناساااایی شاااده، 

رونااااااااد روابااااااااق تنهااااااااا یااااااااک رونااااااااد، 
زیااد و با میزان اثر بسایاربین المللی، 

همچناااین عااادم قطعیت بسااایار زیااااد، 
ی احصا  شد که براساات روش شناسا

مطرح شاااااااااااااده باااااااااااااه عنوان محاااااااااااااور 
.ودسناریوپردازی در نجر گرفته می ش
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روابط 
بین المللی 
دهبسیار گستر 

روابط بین المللی 
بسیار محدود 

...(شرایط تحریم و ) للمحور تعیین سناریوهای آینده براسات عدم قطعیت میزان روابق بین الم

سناریوی 
جاده 
ابریشم

سناریوی 
جاده 
چالوس

(1410افق )اکوسیستم رمزارز ایران سناریوهای
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صاادی فناورانه، ایتمااعی، اقت)که برآمده از روند تحوالت و تغییرات 
بااه وی ه به واسااطه یااا در تعاماال تحااوالت رمزارزهااا در زناادگی مااا...( و 

.است
 هاای از همین رو تالش کردیم تا این وی گی ها را در ساه دساته وی گی

یامعااااه و یااااا مااااردم ایااااران، کسااااب  وکارها و یااااا ساااارویس دهندگان 
خاادمات و نهایتاااً دولاات و یااا حاکمیاات دسااته بندی( ارااه دهناادگان)

فاارض کارده ایم کااه در ده ساال آینااده یریاان رمزارزهااا یریااانی. کنایم
غییر سالب است که مفرّی از آن نبوده و کشور ما نیز بخت از این ت

.یهانی است

مشترر وی گی های
هر دو سناریو محتمل

 سلطه رمزارزها در تعامالت مالی روزماره ماردم، کااهت
(انهبدون پشتو)استفاده و اقبال به پول های فیات 

 دهی وام)گسترش استفاده از پلت فرم های فرد به فرد 
...(و 

 ساااالطه خواسااااته های نساااالZ و آلفااااا، سلبااااه رویکاااارد
راز ، برونگرایااای و ابااا(فاااار  از تبلیغاااات)بافایاااده باااودن 

نجرات و مشاهدات
زندگی سوطه ور در داده به وی ه در هزیناه کرد، مادیریت

مالی شخصی و سرمایه گذاری
 ی، کیفیاات زناادگ)انتجااار از زناادگی فراتاار از زنده ماناادن

(تعادل کار و زندگی
نگهداری رمزارزها به عنوان دارایی ارزشمند
ت کاااهت نساابی تعااامالت فیزیکاای و در مقاباال افاازای

نسبی تعامالت مجازی
گسترش و همه گیری سرگرمی ها و بازی های مجازی
 کنترل بیشتر روی دارایی ها

تغییر نقت بانک ها و بازیگران کالسیک
طراحی و بروزرسانی خادمات و محصاوالت براساات

نیاز مشتری و مردم
 ز گسااترش انااوا  خاادمات و محصااوالت برپایااه رماازار

به وی ه در بخات پرداخات، ذخیاره و خادمات دیگار 
(بلو  نسبی اکوسیستم)
 خاادمات مااالی)رشااد و توسااعه محصااوالت یکپارچااه

نامحسوت، خرید بدون حس پول دادن یا از کیف
!(پول پرداخت کردن

 خاادمات و محصااوالت داده محااور و همااراه بااا هااوش
نااات مصااانوعی و قابلیااات یاااادگیری ماشاااینی و اینتر 

اشیا 
ایجاااد دسترساای سااریع تر بااه خاادمات و محصااوالت

موردنیاز
 دورکااااری باااه عنوان یکااای از گزیناااه های رایاااج کاااار در

شرکت ها و سازمان ها
دبانک مجازی به مثابه دستیار زندگی هوشمن

مروزکمرنا شدن نقت بانک مرکزی نسبت به ا
 پررنا شدن نقت بسترسازی مناسب و

بازیگردانی
 حمایت نسبی از نوآوری های خدمات و محصوالت

رمزپایه و رمزارزها
حذش کامل پول کاسذی

یادهیاوابریشمیادهسناریویدوازکدامیکاینکهازفار 
آیندهدروی گی هاییشود،محققآیندهسالدهافقدرچالوت
وی گی هایی.استمشتررسناریوهادوهردرکهداردویودایران
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روابط 
بین المللی 
دهبسیار گستر 

روابط بین المللی 
بسیار محدود 

...(شرایط تحریم و )

سناریوی 
جاده 
ابریشم

سناریوی 
جاده 
چالوس

مردم

/کسب وکارها
سرویس دهندگان

دولت/حاکمیت

کوین های 
رایج کمتر

دوستان 
ه بین المللی ب
ندرت

ی نفوذ نسب
کمتر 
رمزارزها

رقابت داخلی و 
کمتر روی 
خدمات و 
محصوالت

توسعه نسخه ها 
و پلت فرم های 
بومی و داخلی

بانک ها و 
نهادهای مالی 

کمتر
حجم بازار 
کوچکتر

دولت به 
مثابه دولت
محلی

پروتکل های
سیرمشترر

و قوانین 
مجوزهای 
محلی

دسدسه نسبی 
بیشتر 

سرمایه گذاری
مردم به مثابه 
دهکده یهانی

کوین های 
ررایج بیشت

تأمین مالی 
یمعی 
بین المللی

نیاز یا ماهیت
سفر، )نیاز 

... خرید یا 
(برون مرزی

دوستان 
بین المللی 
فراوان

رقابت شدید 
بین المللی در 
خدمات و 
محصوالت

همکاری تجاری 
میان بازیگران 
داخلی و خاریی

حجم بازار 
خدمات 
بزرگتر

دولت به 
مثابه دولت
یهانی

کسب وکارهای 
بیشتر و 
متنو  تر

ی تنو  سرگرم
بیشتر

بلو  مالی
باالتر

نر  مهایرت 
باالتر، تنو  
دموگرافیک 
دسدسه نسبی بیشتر

کمتر 
سرمایه گذاری

آگاهی نسبی 
باالتر از 
تحوالت و 

روندهای یدید

تنو  خرید 
محصوالت و 
خدمات 
گسترده تر 

(مالی و سیرمالی)

قوانین و 
مجوزها یهانی

اهمیت بیشتر شهرها 
و مراکز تجاری بجای کشورها

ر یایگاه مقتد
در نقشه 
ژاوپولتیک 

دنیا

پروتکل های
مشترر

عرشد بیشتر برخی حوزه ها و صنایبانک ها و نهادهای مالی بیشتر

سناریوهای زویوه تمای
(1410افق )اکوسیستم رمزارز ایران 
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وضعیت
گروه های 
رفتار مالی
در دو سناریو

کممتوسطزیاد

ی باتویااه بااه وی گی هااای دو سااناریو
ز محتمااال آیناااده اکوسیساااتم رمااازار 
ا ایران، اینطور به نجر می رساد کاه با
طیاااااااااف گسااااااااااترده تر خاااااااااادمات و 
محصاااااااااااااااااااااوالت، باااااااااااااااااااااازیگران و 

، در ...کساااااب وکارهای متناااااو  تر و 
ساااناریوی یااااده ابریشااام، رضاااایت 
تاار نسبی بااالتری بارای گروه هاای رف
. مالی ایران اتفا  خواهد افتاد

، «ند مردم ایران از خدمات مالی چه می خواه»برای آشنایی بیشتر با گروه های رفتار مالی مردم ایران می توانید به گزارش 
.و یا به بخت پیوست این گزارش مرایعه کنید1399تهیه شده توسق شرکت مشاوره مدیریت ایلیا در زمستان 

*

*

1400تحلیل ایلیا، 

مسناریوی جاده ابریش

یرضایت نسبنیاز

سناریوی جاده چالوس
توزیع 
پراکندگی
تخمینی هر

گروه
یرضایت نسبنیاز

رمزدارایی
رمزارز

رمزدارایی
رمزارز

فیات
رمزدارایی

رمزارز

زیاد

متوسق

زیاد

زیاد

رمزارز

رمزدارایی
رمزارز

فیات

فیات
رمزارز

متوسق

متوسق

متوسق

متوسق

توزیع 
پراکندگی
تخمینی هر

گروه

**

**

ر دو این معیار به پراکندگی یمعیت هر گروه از رفتارهای مالی به صورت تخمینی د
.سناریوی آینده قابل تصور اشاره دارد
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امروز

651
م

30
.ه

ش

1002
م

381
.ه

ش

559
.پ

م

هخامنشیان

330
.پ

م
312

.پ
م

سلوکیان

63
.پ

م

اشکانیان

224
م

ساسانیان

867
م

246
.ه

ش

سامانیان

999
م

378
.ه

ش

875
م

245
.ه

ش

صفاریان

610
.ه

ش

1077
م

خوارزمشاهیان

1231
م

456
.ه

ش

1256
م

ایلخانیان

1335
م

635
.ه

714ش
.ه

ش
1501

م

صفویان

1721
م

880
.ه

ش

1100
.ه

ش
۱۷۳۸

م
 ۱۱۱۷
.ه

ش

زندیان

۱۷۹۴
م

 ۱۱۷۳
.ه

ش

۱۷۵۰
م

 ۱۱۹۹
.ه

ش

افشاریان
۱۷۹۶

م
 ۱۱۷۵
.ه

ش
قاجار

 ۱۹۹۵
م

پهلوی

 ۱۹۷۹
م

انقالب اسالمی

۱۳۰۴
.ه

ش

۱۳۵۷
.ه

ش

سال قبل 3000
از میالد

افق
1410
ایران

سناریوی 
جاده 
ابریشم

سناریوی 
جاده 
چالوس

زندگی غوطه ور در رمزدارایی ها و رمزارزها

آینده
امروزاز همین 

.شرو  شده است
ورظهاستممکنمختلفیسناریوهایدرماآیندهکهاستدرست
ورمزدارایی هاسلبهازحکایتمتعددقراانوشواهداماکند؛

.داردسناریوییهرازفار بشرزندگیآیندهسال هایدررمزارزها
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رویکرد 
ا مسرنوشت ساز 
در موایهه با رمزارزها

تاسمهمآنچهکشور،مالیزیرساختیعنیملیاقتدارایزایمهم ترینازیکیدرتحولعاملبه عنوانرمزدارایی ها،ورمزارزهاگسترشبا
هسحاکمیتییادولتهر.استملیاقتداریهتدرآنمنافعازحداکثریاستفادهبرایپدیدهاینباموایههدردولتوحاکمیترویکرد
.باشدداشتهمی تواندتازهپدیده هایباموایههدر(منفیوخنثیمثبت،رویکرد)متفاوترویکرد

+N_

برایمثراقداماتوسرمایه گذاریمثالبرای
ایسال هطیکشور،درنانوتکنولوژیتوسعه
ازیکیایرانهموارهتااستشدهمویباخیر

وعلمتولیدزمینهدردنیاکشورهایبرترین
.باشدنانوتکنولوژیحوزهدرمحصوالت

درفیلمپختپلت فرم هایمثالهمچنین
خاذاتبادولتکهاستمواردیازیکیماکشور
وی هبهآن هاگسترشدرهوشمندانهرویکرد
رونقمویبهمه گیر،بیماریبحرانباهمزمان

صیانتدرآنپررنااهمیتویودباحوزهاین
.شداسالمیایرانیفرهنااز

نوظهوربازیگرانباموایههدردولترویکرد
حدیتاکهفینتک هایعنیمالیصنعت
نه،گرفتنجردرنیزمثبتراآنحتیمی توان
ومحصوالتتااستشدهمویبامروزهتنها

نیازهایبهچابک ترشکلیبهمالیخدمات
وتحولانگیزهمویببلکهدهند،پاسخمردم
زنیصنعتاینکالسیکبازیگراندرنوآوری
زابسیاریدرفینتک هافضایدر.استشده
یخنثتویهیقابلزمانتادولترویکردمواقع
.بود

ازایرانیپیام رسان هاینمودنمسدودرویکرد
.استدولت/حاکمیتمنفیرویکردمثال های
ار خارییرقبایپررناحضورزمینهکهاقدامی
فیلترازپسحتیکهطوریبهکرد،فراهم
درزیادیهزینهصرشوخاریینمونه هایکردن

تغییربهمنجرنهایتدرایرانیمحصوالت
درهمبازمخاطبانونشدهکاربرانعادت
ودبازگشتنخارییبستر هایبهکوتاهزمانی

.نگرفتندیانیهرگزداخلینوظهورنمونه های

ت
ی از انواع رویکرد حاکمی

مثال های
/

ت
دول

روسیه،
و تغییر رویکرد عمل گرایانه

رویکردی منفی در قبال رمزارزها اتخاذ کرده بود، در همان سال ۰۲۰۲ روسیه که تا اواسق سال 
رمزارزهااا در روساایه مجاااز  ۰۲۰ قااوانین یدیاادی وضااع می کنااد کااه مطااابق آن از ابتاادای سااال 

ایاناه و تغییر رویکارد کشاور روسایه را یاک تغییار عمل گر اخبار و گزارش ها . شناخته می شوند
گاازارش می دهاد کااه  ۰۲۰ در ادامااه ایان یریانااات نیاز، بااایننس در ساال مثبات اعااالم کردناد؛

ند برای درصد از استفاده کنندگان این پلت فرم در روسیه باور دارند که رمزارزها می توان۵/  
درصدشااان از امکااان پرداخاات بااا رمزارزهااا باارای ۵/   اقتصاااد نقشاای کارآمااد ایفااا کننااد و نیااز 
(.Forbes, 2020, Coindesk, 2021)دریافت کاال و خدمات استقبال می کنند 
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مختلف دولت در رابطه با رمزارزهارویکردهای اثر

سناریوی جاده چالوسمسناریوی جاده ابریش

کسب وکارهامردمکسب وکارهامردم

رویکرد 
مثبت
/حاکمیت
دولت

امتیاز دولت/حاکمیت امتیازدولت/حاکمیت

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

3

3

3

3

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

2

3

2

3

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

1

3

2

2

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

3

2

2

3

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

1

1

1

2

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

1

1

1

2

توسعه 
3اکوسیستم

1امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
3کسب وکار

رشد کسب وکار 
3(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
3خاریی

توسعه 
1اکوسیستم

1امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
2کسب وکار

رشد کسب وکار 
3(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
3خاریی

توسعه 
1اکوسیستم

1امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
1کسب وکار

رشد کسب وکار 
2(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

توسعه 
2اکوسیستم

2امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
3کسب وکار

رشد کسب وکار 
2(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

توسعه 
2اکوسیستم

3امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
2کسب وکار

رشد کسب وکار 
2(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

توسعه 
1اکوسیستم

2امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
1کسب وکار

رشد کسب وکار 
1(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

3

2

3

3

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

2

2

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

1

1

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

2

3

3

2

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

2

1

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

1

1

31

20

15

ا، 
لی
 ای
یل
حل
ت

14
00

121211

10106

864

101110

5105

564

+

N

_

رویکرد 
خنثی
/حاکمیت
دولت

رویکرد 
منفی
/حاکمیت
دولت

35

26

18

زیراتریسمدادنشکلبااستذی نفعانمختلفگروه هایرضایتمیزانبراثرگذارعاملاصلی تریندولتمختلفرویکردهایکهنکتهاین
فمختلسناریوهایدرودولت/حاکمیتمختلفرویکردهایدرآن هابهنمره دهیسپسوذی نفعانازیکهررضایتسازندهایزایشامل
.استشدهبررسیایرانرمزارزاکوسیستمآینده

هکاستذکربهالزم
نمیزانمایانگراعداد،
گروه هایرضایت
ذی نفعانمختلف
رویکردهایازمتأثر

مختلف
دردولت/حاکمیت
رمزارزهابارابطه

20نجرباکههستند
وخبرگانازنفر

هحوز اینکارشناسان
.استشدهنمره دهی

زیاد: 3

متوسط: 2

کم: 1
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سناریوی جاده چالوسمسناریوی جاده ابریش

کسب وکارهامردمکسب وکارهامردم

رویکرد 
مثبت
/حاکمیت
دولت

امتیاز دولت/حاکمیت امتیازدولت/حاکمیت

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

3

3

3

3

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

2

3

2

3

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

1

3

2

2

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

3

2

2

3

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

1

1

1

2

احسات 
امنیت و اعتماد

تنو  محصوالت
و خدمات مالی

میزان کارآمدی 
محصوالت و خدمات 

مالی

سطش آگاهی و 
سواد مالی یامعه

1

1

1

2

توسعه 
3اکوسیستم

1امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
3کسب وکار

رشد کسب وکار 
3(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
3خاریی

توسعه 
1اکوسیستم

1امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
2کسب وکار

رشد کسب وکار 
3(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
3خاریی

توسعه 
1اکوسیستم

1امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
1کسب وکار

رشد کسب وکار 
2(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

توسعه 
2اکوسیستم

2امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
3کسب وکار

رشد کسب وکار 
2(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

توسعه 
2اکوسیستم

3امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
2کسب وکار

رشد کسب وکار 
2(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

توسعه 
1اکوسیستم

2امکان رقابت

(  امنیت)سهولت 
1کسب وکار

رشد کسب وکار 
1(بازار در دسترت)

سرمایه گذاری 
1خاریی

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

3

2

3

3

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

2

2

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

1

1

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

2

3

3

2

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

2

1

درآمدهای دولت 
...(مالیات و )

پایت و کنترل
گردش مالی

محبوبیت در 
میان مردم

اثرگذاری در 
شاهراه های مالی 

دنیا

1

1

1

1

31

20

15

ا، 
لی
 ای
یل
حل
ت

14
00

121211

10106

864

101110

5105

564

+

N

_

رویکرد 
خنثی
/حاکمیت
دولت

رویکرد 
منفی
/حاکمیت
دولت

35

26

18

زیراتریسمدادنشکلبااستذی نفعانمختلفگروه هایرضایتمیزانبراثرگذارعاملاصلی تریندولتمختلفرویکردهایکهنکتهاین
فمختلسناریوهایدرودولت/حاکمیتمختلفرویکردهایدرآن هابهنمره دهیسپسوذی نفعانازیکهررضایتسازندهایزایشامل
.استشدهبررسیایرانرمزارزاکوسیستمآینده

هکاستذکربهالزم
نمیزانمایانگراعداد،
گروه هایرضایت
ذی نفعانمختلف
رویکردهایازمتأثر

مختلف
دردولت/حاکمیت
رمزارزهابارابطه

20نجرباکههستند
وخبرگانازنفر

هحوز اینکارشناسان
.استشدهنمره دهی

زیاد: 3

متوسط: 2

کم: 1

مختلف دولت در رابطه با رمزارزهارویکردهای اثر
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رضایتمیزاناختالفکهچرااوستخودمتوجهدولت،/حاکمیتتوسطمثبترویکرداتخاذاصلیمنفرت
.استذی نفرانسایرازبیشمثبترویکردبارویکردهاسایردردولت/حاکمیت

حوزهردفرالیتبههمبازکسب وکارهاومردمابریشم،جادهسناریویدربه ویژهدولت،منفیوخنثیرویکرددر
.می یابدکاهشکهاستدولت/حاکمیتمنافعتنهاودادخواهندادامهرمزارزها

.استباالترمردمرضایتمیزانابریشم،جادهسناریویدروکسب وکارهارضایتمیزانچالوس،جادهسناریویدر
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امروز

651
م
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ش

1002
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381
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ش

559
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م

هخامنشیان

330
.پ

م
312

.پ
م

سلوکیان

63
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م

اشکانیان

224
م

ساسانیان

867
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ش

سامانیان

999
م
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875
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245
.ه

ش

صفاریان

610
.ه

ش

1077
م

خوارزمشاهیان

1231
م

456
.ه

ش

1256
م

ایلخانیان

1335
م

635
.ه

714ش
.ه

ش
1501

م

صفویان

1721
م

880
.ه

ش

1100
.ه

ش
۱۷۳۸

م
 ۱۱۱۷
.ه

ش

زندیان

۱۷۹۴
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 ۱۱۷۳
.ه

ش

۱۷۵۰
م

 ۱۱۹۹
.ه

ش

افشاریان

۱۷۹۶
م

 ۱۱۷۵
.ه

ش

قاجار

 ۱۹۹۵
م

پهلوی

 ۱۹۷۹
م

انقالب اسالمی

۱۳۰۴
.ه

ش

۱۳۵۷
.ه

ش

سال قبل 3000
از میالد

افق
1410
ایران

سناریوی 
جاده 
ابریشم

سناریوی 
جاده 
چالوس

ماحصل
رویکردهای مختلف دولت

نهاینگوسناریودوهردردولت/حاکمیتمختلفرویکردهایماحصل
.می رسدنجربه

+
اسای اقتدار بیشتر دولت و حاکمیت در عرصه سی

دنیااا، شااکل دهی و اسااتفاده از ظرفیت هااای یدیااد
شاهراه های مالی دنیا

نارضایتی بیشتر کسب وکارها و دولت

مااردم، کسااب وکارها و)نارضااایتی همااه ذی نفعااان 
(دولت

توساااعه رمزارزهااااا در میاااان مااااردم باااا اسااااتفاده از 
کسب وکارهای خاریی و بادون نفاع کساب وکارهای

داخلی و دولت

توسااعه رمزارزهااا در میااان مااردم و کسااب وکارهای 
داخلاااای باااادون بهره مناااادی از منفعاااات آن توسااااق 

دولت

N

_

+

N

_

اولویت

اولویت

اقتاااااادار بیشااااااتر دولاااااات و حاکمیاااااات به صااااااورت 
منطقااااااااه ای، اسااااااااتفاده از ظرفیت هااااااااای یدیااااااااد 

شا هراه های مالی دنیا

انوا  رویکردها
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مصادیق
اقدامات رویکرد مثبت  

دولت /حاکمیت
نسبت به رمزارزها
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مصادیق
ت اقدامات رویکرد مثب

دولت /حاکمیت
نسبت به رمزارزها

معافیت های مالیاتی

حمایت از پارر های علم و فناوری، شتابدهنده ها و شرکت های سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت ها در این زمینه

ایران، هاب رمزارز
ایاران، باا تویاه باه برخاای وی گی هاا همچاون یمعیات یااوان 

د و تحصاایلکرده، فراگیااری تکنولااوژی، رشاا( و آلفاااZنساال )
قااه، ساارمایه گذاری خطرپااذیر، موقعیاات ژاوپلیتیااک در منط

دن باه پتانسیل تبدیل شا... یغرافیای گسترده و متنو  و 
هرچنااد کااه نیازمنااد اتخاااذ رویکاارد . هاااب رماازارز را داراساات

مثباااااات، حمایاااااات از توسااااااعه کسااااااب وکارها و اقاااااادامات 
. قانون گذاری در این حوزه است
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.فرصتی تاریخی است،امروز
همچناین ویود تحریم هاای ظالماناه وبه علتبین المللیدر سالیان گذشته، عدم ویود فضای ارتبا  مثر ایران با بازارهای 

ناون، باا اماا اک. ، ایاران را از نقت آفرینای گساترده در عرصاه ماالی یهاانی بازداشاته باود...(دالر و )سلطه پول برخای کشاورها 
خاون در رگ هاای دنیاا، بارهم ریختاه باه عنوانظهور پدیده ای باه ناام رمزارزهاا، باازی ابرقادرت ها و انحصاار شااهراه های ماالی 

م ها و امااروز، فرصااتی تاااریخی باارای ایااران اساات تااا نقاات خااود را بااه عنوان یکاای از اصاالی ترین شااکل دهندگان سیساات. اساات
باه پدیاده این نقت آفرینی اثربخت باا رویکارد مثبات نسابت. شاهراه های یدید مالی همسو با منافع ملی خود ایفا نماید

میناه با تقویت و تسهیل رشد اکوسیستم رمزارزها و کساب وکارهایی کاه در ایان ز . رمزارزها و رمزدارایی ها میسر خواهد شد
عاامالت هرچه ساهم ایاران از ت. فعالیت می کنند؛ با ایجاد آرامت در فضای فعالیت یوانان بااستعداد و دانشمند کشورمان
شاند تاا کشاورهای بسایاری در تال. رمزارزی دنیا بیشتر، نقشات در تعیاین و تادوین مسایر آیناده اش پررناا تر خواهاد باود

ت اتخااذ نقت خود را در این آینده مالی دنیا، پررنا تر کنند و ما نیز بایاد تصامیمات سرنوشت ساازی در ایان مقطاع حساا
. نماییم

اسات بارای نامیاده شاده اسات، فرصاتی اساتثنایی« تولیاد، پشاتیبانی ها و مانع زدایی هاا»امسال که باه نیکای باه ناام ساال 
. کشورمان، ایران1404ساختن آینده ای متفاوت، آینده ای درخشان و باشکوه با هدف تحقق چشم انداز 
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اکنون، 
زمان مناسب اتخاذ رویکرد مثبت

...است 



پیوست
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انجامروش

مطالعه
شناسااندن و ارزیاابیدر این مطالعه کاه باا هادش 

فرصاات پدیااده نوظهااور رمزارزهااا و رمزدارایی هااا در 
راسااااتای منااااافع کشااااور تهیااااه شااااده اساااات، بااااه 
مطالعاااه ای عمیاااق دربااااره پاااول در تااااریخ گذشاااته 
ایاااااران، مطالعاااااه ای میااااادانی حاااااول میااااازان نفاااااوذ 
رمزارزهااااا، نگاااارش و رفتااااار مااااردم ایااااران در ایاااان 

تمل خصو  و نهایتاً سناریونگاری برای آینده مح
ایاااران مااارتبق باااا رمزارزهاااا و رمزدارایی هاااا پرداختاااه 

.شده است

مطالره و تحلیل
ووی گی هامطالعهوبررسیبهابتداگزارشاینتهیهدر

وهتکرارشوندالگوهایشناساییتاریخ،گذردرپولماهیت
عصاراپولوی گی هایشباهتخصو دربینتبهدستیابی
در هاپیت بینیونگرش هامطالعهعالوه بررمزارزها،باگذشته
توسقاتخاذشدهرویکردهایانوا ورمزارزهابارابطه

هپرداخترمزارزهادنیایروندهایهمچنینومختلفکشورهای
.شد

مطالره میدانی
هدشباسوال23شاملپرسشنامهیکطراحیبهادامهدر

ویامعهدررمزارزهانفوذنر تعیینبرایاطالعاتیمع آوری
ورمزارزهابهنسبتیامعهمردمرفتارونگرششناخت

یگردآورمختلفمقاطعدرهمچنین.شدپرداختهرمزدارایی ها
شدهگرفتهبهرهنیزحوزهاینخبرگاننجرازگزارشاین
.است

سناریوپردازی آینده
باطهرابدربهینهتصمیماتخاذبرایفضاییارااهراستایدر

هبابتداشوآرتز،روشازاستفادهبارمزارزها،نوظهورپدیده
ایرانرزرمزااکوسیستمشکل گیریبرمثرروندهایشناسایی
وباالاثرمیزانباروندیشناساییازپسوشدپرداخته

اکوسیستمآیندهمحتملسناریویدوزیاد،عدم قطعیت
.شدارزیابیوتبیینایرانرمزارز
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اطالعات

نمونه

5،620
پاسخ دهنده

ینسیتی، سنی،توزیع
یغرافیایی و تحصیالت

پاسخ دهندگان

تحدیالت پاسخ دهندگانجنسیت پاسخ دهندگان

18>24-1834-2544-3554-4565-5474-6675<

5٪

10٪

15٪

20٪

25٪

30٪

35٪

اننسبت سنی پاسخ دهندگسن پاسخ دهندگان
جغرافیای پاسخ دهندگاننسبت سنی کشور **

.  سال است18سال ناقض تناسب توزیع سنی نمونه آماری با یامعه نیست، چرا که تمرکز خدمات مالی در ایران در حال حاضر بر افراد باالی 18تعداد کم پاسخ دهندگان زیر  **

 پذیر جار و ایتنابنتدرصد بود، با اینکه این عدد متناسب با نسبت توزیع ینسیت خانم در ایران نیست اما در موضو  موردمطالعه یعنی رمزارزها، عددی دور از ا14در این مطالعه، نسبت مشارکت خانم ها 
(.  Global Cryptocurrency Market Report, ibinex, 2018)درصد تخمین زده شده است 13/1نیست چرا که نسبت خانم های فعال در حوزه رمزارزها در سطش یهانی نیز چیزی در حدود 

*

*

40٪

10٪ 20٪ 30٪ 40٪

کارشناسی ارشد و باالتر

کارشناسی

زیردیپلم

نسبت تحصیالت 
پاسخ دهندگان

نسبت تحصیالت
در کشور

متناسب با 
توزیع یمعیتی

بدون 
پاسخ دهنده

دیپلم

.ار گرفته استستفاده قر د اضریب اصالح برای تفاوت توزیع ینسیت و تحصیالت پاسخ دهندگان نمونه مورد مطالعه نسبت به یامعه کشور، در گزارش یافته های مطالعه، مور  ***
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خرید رمزارزها،

ورود یاخروج 
ارز 

پاسخ به یک پرسش

را در واقااااع ساااارمایه گذاری در رمزدارایی هااااا و خریااااد رمزارزهااااا 
ازگوناااه ای چراکاااه خریاااد نمی تاااوان خاااروج ارز در نجااار گرفااات 

پیت تااار در ایااان گااازارش باااه اینکاااه)دیجیتاااال اسااات دارایااای
کاااه ( رمزارزهاااا دارای ارزش ذاتااای هساااتند، اشااااره شاااده اسااات

رشاااد ارزش و نقدشاااوندگی بااااالیی دارناااد و در داخااال کشاااور 
همچناااااااااین از دیگااااااااار مزیت هاااااااااای . نگهاااااااااداری می شاااااااااوند

ارت قابلیات نجا... سرمایه گذاری در رمزارزها نسبت به دالر و 
.بر آن هاست

ازی باه ظرفیت سااهمچناین در شارایق تحریماای اکناون کشااور، 
جااری استفاده از تاراز تباداخل کشور برای مبارزه با تحریم ها 

. دمی زناکناد و محادودیت هایی شابیه باه آن را کناار کمک مای
.برای مثال می تواند در یذب سرمایه خاریی مثر باشد

یاد همچنین در شکل روبه رو که به بررسی احتمال ویاود تهد
ر خروج ارز در انوا  تبادالت رمزارزها می پاردازد، اینطاور باه نجا
می رساااد کاااه باااا توساااعه زیرسااااخت های اساااتخراج و مبادلاااه 
داخلااای می تاااوان در راساااتای کااااهت تهدیاااد خاااروج ارز گااااام 

.برداشت

بازار اولیه 
(فارم داخلی)

بازار ثانویه 

بازار اولیه 
(فارم خاریی)

تأمین از فارم های داخلی 
خروج ارز صرفاً برای خرید )

(تجهیزات

خرید از پلت فرم های 
خارجی

تبادل در پلت فرم های 
داخلی

بازار ثانویه 
(پلت فرم خاریی)

ای تبدیل کوین به کوین ه
دیگر در پلت فرم های 

خارجی

...  خرید رمزارز از فارم های استخراج داخلی یا خاریی، عرضه اولیه و: بازار اولیه

عدم ویود تهدید خروج ارز

تهدید خروج ارز

خرید و فروش رمزارز در پلت فرم های داخلی یا خاریی: بازار ثانویه

احتمال ویود تهدید خروج ارز در انوا  تبادالت رمزارزها
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رنا و 
نمادشناسی

گزارش
شواهد داخلی و خارجی ن و فرصت تااریخی کشاور ماا، ایارارمزارزهاگزارش 

ر کااه دمی باشااددارای تعاادادی رنااا و نماااد اصاالی 
طااول گاازارش برحسااب بخاات و موضااو  مااوردنجر 

رفته است؛به کار
و نمادهای قاراردادی در اداماه توضایش رنا هااین 

:داده شده است

رنا اصلی گزارش

رنا پشتیبان گزارش

رنا وی ه حاکمیت

کسب و کارهارنا وی ه 

رنا وی ه مردم رنا اصلی سناریوی یاده ابریشم

رنا اصلی سناریوی یاده چالوت

رنگ ها

نمادها

و نکات کلیدییافته ها

انجمن های رنا وی ه 
علمی و صنفی
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مرتمدانکمال طلبان

تالش گران دنباله روها

در صلش با خویت و دنیادر یستجوی پیشرفت 

اهمیشه در تالش برای پرکردن خأله دنباله رو روندهای یامعه

. این گروه از مردم یامعه را افرادی تشکیل می دهند که پیگیر و عالقه مند مساال مالی هستند
نند، تقریباً هر روز دارایی ها و فعالیت های مالی خود را رصد و بررسی کرده، اخبار این حوزه را دنبال می ک

.به تحلیل شرایق می پردازند و با اعتماد به نجر و تحلیل خود تصمیم گیری می کنند
همچناین ایان گاروه . سبد سرمایه گذاری یذاب از نجر آن ها سبدی متناو  از دارایی هاای مختلاف اسات

. ریسک پذیر بوده و دوست دارند همواره در زندگی پیشرفت همه یانبه را تجربه کنند

معتمدان گروهی از مردم یامعه ایران هساتند کاه اسلاب ایتمااعی باوده و آگااهی آن هاا از مسااال روز و 
آن هااا عموماااً مااورد اعتماااد . پایااه تصمیم گیری شااان در یمع هااای دوسااتانه و همکارانشااان رقاام می خااورد

ت نگرش این گروه از یامعاه نسابت باه پاول باه صاورت ابازاری بارای خلاق آساای. اطرافیان خود هستند
دن باه خود و اطرافیان بوده و این گروه کم تر از سایر گروه ها از پول به عناوان ابازاری بارای اعتباار بخشای

همچنااین رویکاارد و عااادت پس انااداز ساانتی در ایاان گااروه یااا افتاااده تر از . خااود یااا اشااخا  یاااد می کننااد
.موضو  سرمایه گذاری است

ه گروه دنباله روها اسلب به گروهی از مردم یامعاه اشااره دارد کاه سابک زنادگی آن هاا بیشاتر معطاوش با
ایان گاروه عماده اطالعاات خاود را از . فضای مجازی و شابکه های ایتمااعی و پیاروی از رونادهای آن اسات

. منابع خبری این چنینی به دست آورده و بر همین اسات نیز تصمیم گرفته و اقدام می کنند
ی همچنین این گاروه وی گای ریساک گریزی را باروز داده و خیلای اهال برناماه ریزی بارای زنادگی و اماور ماال

.خود نیستند

تالش گااران را آن دسااته از یامعااه تشااکیل می دهنااد کااه پس انااداز زیااادی باارای ساارمایه گذاری  ندارنااد و
طبیعی سات کاه ایان گاروه کاه هماواره در تاالش. معموالً خرج شان مساوی یاا بیشاتر از دخل شاان اسات

دمات برای کسب درآمد هستند و وقت آزاد کمی دارند، وی گی های بی عالقگی و عدم پیگیری مساال و خ
. مالی را از خود بروز می دهند

کمال طلبان

مرتمدان

دنباله روها
دنباله روها

تالش گران

مالیگروه های رفتار 
مردم ایران
به ایرای مطالعه ای برای شناسایی نیازها و خدمات موردنیاز مردم یامعه ایاران در حاوزه خادمات ماالی پرداخات و 1399شرکت ایلیا در زمستان 

.بخت مشتریان خدمات مالی شناسایی شده در کشور را نمایان می سازد4شکل زیر 

.برای دریافت گزارش کلیک کنید

http://www.ilia-corporation.com/wp-content/uploads/2021/01/ILIACorporation-What-Do-The-Iranian-People-Want-From-Financial-Services-1399-V2.pdf
http://www.ilia-corporation.com/wp-content/uploads/2021/01/ILIACorporation-What-Do-The-Iranian-People-Want-From-Financial-Services-1399-V2.pdf
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به1386سالازایلیامدیریتمشاورهبین المللیشرکت
خدمات.می پردازدمشاورهوپ وهتحرفه ایخدماتارااه
ر،بازامطالعاتکسب وکار،توسعهوطراحیزمینهدرایلیا

تحولعملکرد،بهبوداسترات ی،پیاده سازیوطراحی
مدیریتنوآوری،راهکارهایپیاده سازیدیجیتال،

وپویایی.استسازمانیتوسعهوانسانیسرمایه های
ومشتریاننیازازعمیقدررحاصلایلیا،دریادگیری
سطشارتقایبرتأکیدبامتناسبراهکارهایطراحی

.استکشوردرمدیریتمشاورهخدماتاستاندارد

، شرکت ایلیا
مجموعه ای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران

برایلیامدیریتمشاورهشرکتمالیصنعتبخت
نوآوریاینکهداردتمرکزمالیصنعتدرنوآوری
ومدلبازطراحیدیجیتال،تحولمسیرازمی تواند
ه راه،نقشاسترات ی،تدوینوطراحیکسب وکار،توسعه

قتحقبازنوآوریرویکردهاینهادینه سازیوآینده نگاری
.یابد

بخش صنعت مالی 


