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 چكيده
ای و  مورد توجه محافل حرفه ،طور کلی اقتصاد دارنداسی که بر نظام پولی و مالی و به اس  تأثیرات های اخیر موضوع رمزارزها با توجه به در سال

مواجهه با این نظام جدید حکمرانی پولی و مالی    ، دانشگاهی قرار گرفته است. با توجه به تغییرات پارادایمی که رمزارزها در نظام حکمرانی ایجاد خواهند کرد
بررسی سناریوهای    ،ا خواهد بود. بنابراین هدف این پژوهشها و متعاقب آن سناریوهای مختلف آینده رمزارزهو واکنش به آن نیازمند آگاهی از عدم قطعیت

شناسی، رویکرد  از دیدگاه روشممکن در آینده رمزارزها در ایران بوده و برای نیل به این هدف روش سناریونویسی شوارتز مورد کاربرد قرار گرفته است. 
بندی  مقولهیافته با خبرگان و فعاالن این حوزه و  ساختارمصاحبه نیمه   11ریق انجام  ز طابتدا اکار رفته، کیفی و استراتژی پژوهش، تحلیل محتوا بوده است.  به

های حیاتی عبارت بودند از: رفتار  حیاتی استخراج شدند. عدم قطعیت ها و در نهایت تعداد سه عدم قطعیتلیست اولیه عدم قطعیت های کالمی،گزاره
اساس این سه عدم قطعیت حیاتی، تعداد هشت فضای سناریونویسی تشکیل و  بر نهایتدر ارهای جایگزین. گذار، فناوری، روندهای اقتصادی و بازقانون

 های مرتبط با هر فضا نیز ارائه گردید.تشریح گردید. سیاست

 
 گریگذاری، تنظيمرمزارز، سناریو، سياست های كليدی:واژه
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 مقدمه-1
ها و مفاهیمی دارد که هر اما ریشه در فناوری ،شودبندی فعلی چندان قدیمی محسوب نمیاگرچه با صورت چینبالکفناوری 

های متفاوت که از طریق شده و موازی بر روی کامپیوترسازی و پردازش توزیعذخیره ی زیادی دارند.ی خود سابقهیک در حوزه 
شد و »اِترنت« که یکی از انواع های عامل در دهه شصت میالدی مطالعه میدر حوزه سیستم ،ارسال پیام با یکدیگر مرتبط بودند

هستند و  چینبالکهای فناوری ترین کاربستیکی از عمده 2رمزارزها (.2000، 1)اندروز ها بود در دهه هفتاد ابداع شداین شبکه
گری واحدها یا تنظیم  شته باشد و واجد نظام متمرکزی برای انتشارصورت دیجیتال وجود داه تعریف آن شامل هر نوع ارزی که تنها ب

گیرد و نهاد  های مبتنی بر رمزارزها با استفاده از رمزنگاری انجام میشود. امنیت و جلوگیری از تقلب در تراکنشمی ، آن نباشد
 متمرکزی برای مدیریت آن وجود ندارد.

کار رفته است و با توجه به آمار ارائه شده در گوگل  برای انجام معامالت به 2009ابداع و از سال  2008در سال  3بیت کوین
رخ داده است. اما تورم باال در چند سال اخیر بر اساس آمار رسمی کشور   2017ها با آن در سال  در کشور ما نیز اولین مواجهه   4ترندز

بازار سرمایه در ایران و رونق جهانی بازار  99یل پول نقد به دارایی از سوی مردم و نوسانات سال و در نتیجه افزایش تمایل به تبد
های متنوع خرید و فروش رمزارزها زمان با توسعه پلتفرماند. این امر همرمزارزها همگی منجر به توجه به بازار رمزارزها در ایران شده

گذاران حقیقی را به این بازارها به همراه داشته است. در آخرین سیاری از سرمایههای مالی و بورود نهادهای حاکمیتی، شرکت
از رئیس بانک مرکزی  1400ای فوری در اردیبهشت اقدامات حاکمیتی مرتبط با این زمینه رئیس مجلس شورای اسالمی طی نامه

نماید. موضوعی که پیش از این وزارت نیرو با توجه خواست تا نسبت به تدوین مقررات مورد نیاز برای فعالیت در این عرصه اقدام 
های مربوط به حوزه پولشویی و خروج ارز از کشور به آن پرداخته و  به رواج استخراج رمزارزها و خود بانک مرکزی بدلیل دغدغه 

 مستنداتی را درباره آن منتشر کرده بودند. 
های ممکن  لی وجود دارند که باعث ابهام و تنوع در انواع آینده موضوعات اساسی متعددی در سطح بین المللی و داخ  به هر حال

رو در این گری در بازار رمزارزها در کشورهای پیشگذاری و تنظیمشوند. بسیاری از این موضوعات نظیر مقرراتبرای این بازارها می
  5هابندی توکناوراق بهادار امریکا برای طبقه  ها وفناوری نیز همچنان مبهم و در انتظار تعیین تکلیف هستند. تالش کمیسیون بورس 

و در نتیجه الزام    6های خدمات پولیعنوان شرکتههای خرید و فروش رمزارزها ببندی شرکتصورت توکن اوراق بهادار و یا دستههب
بدلیل نابالغ بودن   ، از سوی دیگر مثبت و منفی خود را بر بازار رمزارزها داشته است. تأثیراتها آنان به مراعات مقررات این شرکت

صورت مداوم در حال تغییر و تحول هستند و ورود بازیگران جدید مناسبات این بازارها ه اکوسیستم رمزارزها بازیگران این عرصه ب
نجام  رغم اهمیت بنیادین رمزارزها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن عمده تحقیقات اکند. علیرا دچار تحوالت جدی می

های کسب سود و معامالت و یا دلیل قرار داشتن آن در حوزه صنعت مالی و فناوری اطالعات، به ارزیابی روش ه شده در این زمینه ب
ها و نظیر آن بوده است. با وجود فراگیر بودنِ تغییراتی سازی الگوریتممعطوف به توسعه کاربردها و بهینه   چینبالکدر زمینه فناوری  

ی رواج رمزارزها رخ خواهد داد، پژوهش در زمینه ابهاماتی که در مسیر توسعه این پدیده وجود دارد، سناریوهای احتمالی هکه در نتیج
ر تحقیقاتی که در این پژوهش شوند. دهای اساسی این ابهامات به ندرت یافت میرو و شناسایی و تفکیک ابعاد و مولفهپیش
 با سناریوهاروی رمزارزها و تبعات هر سناریو مشاهده نشد. های پیشد درباره عدم قطعیتروشمنبررسی قرار گرفتند موضعی مورد

 مدیران ذهن در که حقایق این ادراک  دنیای  سپس و اطراف جهان  در موجود حقایق دنیای با ابتدا دارند؛ سروکار متفاوت دنیای دو

 شخص  یک تصور و ادراک به بخشیدن ترتیب و نظم برای ابزاری سناریوها.  آیدمی وجود  به خودشان  مختص ذهنی ساختارهای با
. پیونددمی وقوع به هاآن از کدام هر در سازمان یا شخص آن هایتصمیم که است ایآینده بدیل هایمحیط به نسبت سازمان یا
 خواهد واقعیت به فضا آن در زیاد احتمال به آینده که آیدمی وجود به ممکن هایآینده از فضایی سناریوها، این آوریهم گرد با
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بندی، اهداف ای مربوط به رمزارزها، در یک جمعهموجود در پژوهش (. با توجه به موارد بیان شده و خأل1991)شوارتز  پیوست
شناسایی سناریوهای ممکن های حیاتی رمزارزها در بازار ایران، اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر هستند: شناسایی عدم قطعیت

 شده، ارائه راهکارهای مرتبط با هر سناریو.های اکتشافاساس عدم قطعیتآینده بر
 

 پژوهش هنيشيپ -2
مقاله توسط متخصصان این حوزه منتشر شده که   1482مقاله دانشگاهی و  174، 2008از زمان شروع به کار رمزارزها در سال 

اند: بیت کوین و رمزارزها، اتخاذ فناوری حوزه فعالیت کرده  4دارند. این مطالعات همگی در    تأکیدهمگی بر روندهای اصلی این حوزه  
(. با این حال جستجو در حوزه سناریونویسی 2019های مدل کسب و کار )کالرین  رمزارزها، نوآوریو    چینبالک، محیط  چینبالک

نشان   1که در جدول  ر  طودهنده آن است که این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همانگری نشانگذاری و تنظیمو سیاست
های انجام پژوهش در زمینه رمزارزها، اند: فرصتشرح انجام شدههایی به این بندیداده شده است مطالعات این حوزه در دسته

های اقتصادی و بازار ، رابطه میان عدم قطعیت سیاستتأمینکارگیری رمزارزها در تحوالت صنعتی و مدیریت زنجیره پتانسیل به
های متنوع توجه به آینده ،گرددمیگونه که مشاهده های امنیتی. بنابراین همانهای آینده و چالشها و فرصترمزارزها، چالش

حالی است که با درنظر داشتن اهمیت روزافزون  اساس شرایط خاص محیطی مورد غفلت قرار گرفته است. این در رمزارزها بر
های حیاتی و سناریوهای ممکن و محتمل آینده و ها بر کسب و کارهای مختلف، توجه به عدم قطعیترمزارزها و تاثیر گسترده آن

های رسد. بنابراین پژوهش حاضر در صدد شناسایی عدم قطعیتگذاری برای سناریوهای مختلف ضروری به نظر میدر نهایت سیاست
 های کاربردی در ایران بوده است.حیاتی رمزارزها، سناریوهای آینده آن و همچنین ارائه سیاست

 
 های انجام شده در زمينه رمزارزهاخالصه پژوهش -1جدول 

 ردیف
نام پژوهشگران و 

 سال
 نتایج عنوان پژوهش

1 
دوتا و همکاران 

(2020) 

های زنجیره در فعالیت چینبالک فناوری 
های ها و فرصت: کاربردها، چالشتأمین

 تحقیق

مقاله مورد بررسی قرار گرفته و تمامی تحقیقات مربوطه در  178در این تحقیق، 
مورد توجه قرار گرفته   تأمیندر عملیات زنجیره    چینبالکخصوص استفاده از تلفیق  

اجتماعی احتمالی، فناوری مدرن امروزی و  تأثیراتها، بر روی فرصت تأکیداست. 
های مختلف صنعت موردبررسی قرار ها و روندهای اخیر بوده است. بخشچالش

رانی، تولید، اتوماسیون، هوانوردی، اقتصاد، فناوری، انرژی، گرفته از جمله کشتی
 های بهداشتی، تغذیه و کشاورزی، تجارت الکترونیک و به ویژه آموزش.مراقبت

2 
کوپیتو و همکاران 

(2020) 

در  چینبالک های فناوری پتانسیل
: نظرات تأمینمدیریت زنجیره 

 کارشناسان بین المللی

، صنعت و های دانشگاهیالمللی )به روش دلفی( از حوزهکارشناس بین 108نظرات 
، کارکردهای تأمین، مدیریت زنجیره چینبالک های مختلف )سیاست با پیشینه

 چینبالکمند مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد چگونه طور نظامپیوندی( به
کار گرفته خواهد و کدام موانع مدیریت به تأمیندر مدیریت زنجیره  2035تا سال 
های اصلی حاکی از این است که باید از قبل حل شوند. یکی از یافته تأمینزنجیره 

فین غیرقابل اعتماد را امکان انجام معامالت میان طر چینبالک اگرچه فناوری 
مستقیماً قابل انتقال به مدیریت   چینبالککند اما مزایای اعتمادی فناوری  فراهم می

شود، هنوز نیاز به مدیریت فعال اعتماد نیست. برخالف آنچه تصور می  تأمینزنجیره  
دهد که وجود دارد. با این وجود، این تحقیق نشان می تأمینمیان شرکای زنجیره 

به کار گرفته  تأمینبه شدت در مدیریت زنجیره  2035تا سال  چینبالک فناوری 
-های جذابی برای تصمیمهای مفید و دیدگاهگیریخواهد شد و در نتیجه جهت

 گیرندگان در این حوزه در برخواهد داشت.

 (2020پولورا ) 3
الت صنعتی: رویکردی تحو چینبالک 

آینده نگر با مشارکت ذینفعان مختلف 
 برای ارائه توصیه های خط مشی

مشی های خطانداز مشترک و پیش الگوسازیبر ایجاد چشم تأکیددر این تحقیق 
های اجتماعی قومیتی، اصلی این تحقیق عبارتند از: چالشهای بوده است. یافته

در شرایط خاص اروپا از نظر صنعت و کسب  چینبالکهای توسعه و اتخاذ فرصت
محیطی و و کار، توجه به پیچیدگی ارکان اقتصادی، اجتماعی، فنی، حقوقی، زیست

 مشی.خط
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 (2020اوپادی ) 4
: تحلیلی انتقادی چینبالکزدایی از ابهام

 هاها، کاربردها و فرصتاز چالش

مندی که صورت گرفته، اقدامات مختلف در استفاده از تحقیقات نظاماین مقاله با 
، این چینبالکرا مورد مطالعه قرار داده است. در خصوص اتخاذ  چینبالکحوزه 

در  چینبالکیندهای اتخاذ نوآوری نظر تئوریک چارچوبی تلفیقی از فرآمقاله از 
اربران را مورد توجه قرار داده های سازمانی و دیدگاه کسازمان فراهم نموده و دیدگاه

های سازمانی، های نوآوری، ویژگیپیشنهاد در حوزه ویژگی 23است. این مقاله 
های محیطی و پذیرش کاربران به پژوهشگران حوزه سیستمهای زیستویژگی

های مختلف تحقیق در دهد. همچنین حوزهاطالعاتی و مدیریت اطالعات ارائه می
هایی که به پرکردن گیریکند، جهتهای آتی را مشخص میگیریآینده و جهت

 اتخاذ گردد. چینبالک ها غلبه شود و فناوری نند تا بر چالشکشکاف ها کمک می

 (2020گوش ) 5
: چینبالکامنیت رمزارزها در فناوری 

 چالش های مدرن و چشم اندازهای آتی

پردازند از جمله می چینبالکهای مختلف در این مقاله، نویسندگان به جنبه
بکار گرفته شود.  چینبالکهای مختلف آن و شرایطی که باید در آن بندیطبقه

و معامالت مستمر در شبکه رمزارزها  چینبالک نویسندگان همچنین بر ساختار 
قراردادهای توافق،  های مختلف موردبراین، نویسندگان به پروتکلتمرکز دارند. عالوه
ها چینبالک بندی دقیق  پردازند. طبقههای دستیابی به توافق میهوشمند، و تکنیک

براین، ها مورد بحث قرار گرفته است. عالوهها و کاربردهای آنبه همراه ویژگی
در حوزه رمزارزها، فرا اهرم و مولتی چین هم  چینبالکهای اصلی موجود درگاه

در خصوص حمالت  چینبالکهای کنونی . حساسیتمورد بحث قرار گرفته است
ها اخیری که به بیت کوین و اتریوم شده نیز مورد بحث قرار گرفته و به نقایص شیوه

 پرداخته شد. چینبالکو روندهای آتی 

 (2019هاگ ) 6
: چینبالکمشی ها و خطتحقیقات، رویه

ها، موضوع کاربردها، مزایا، محدودیت
 دستورکار تحقیقجدید تحقیق و 

بسیار کم است   چینبالکاکنون کاربردهای تجاری  دارد اگرچه هم  تأکیداین تحلیل  
های زیادی در صنعت برخوردار است. این تحقیق تمرکز اما این فناوری از پتانسیل

 چینبالککاربردهای مختلف  بیشتری بر روی این موضوع دارد و روایتی دقیق از
که در مورد موانع مختلفی که درحالی .دهدآینده ارائه میهای آن در گیریو جهت

کند. این تحقیق اذعان دارد که فناوری بحث می ،برای اتخاذ آن وجود دارد
پتانسیل دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل را دارد  چینبالک 

 آورد.ای در محدوده صنایع مختلف بوجود میو تغییرات گسترده

 (2019کالرین ) 7
: چینبالکطوفان ده ساله رمزارزها و 

های گیریترسیم ساختار ذهنی و جهت
 آتی

شود، نتایج های دانشگاهی با تحقیقات کارورزان این حوزه مقایسه میوقتی پژوهش
گذاران، ارزش ذاتی رمزارزها، حاکی از این است که کارورزان به موضوعات سرمایه

و رمزارزها بر کل جامعه   چینبالک های  ثیر فناوریأتصادی و تهای سیاسی و اقحوزه
هایی که منافع کارورزان اند، حوزهها شناسایی شدهپردازند و در نتیجه برخی حوزهمی

خصوص تحقیقات آتی در این هایی درکنند و راهنماییو دانشگاهیان را همسو می
 دهند.حوزه ارائه می

8 
چنگ و همکاران 

(2019) 
های رابطه میان عدم قطعیت سیاست
 اقتصادی و بازار رمزارزها

ند توا این تحقیق نشان داد که شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی کشور چین می
گر که شاخص آمریکا و یا دیبینی کند درحالیبازده ماهانه بیت کوین را پیش

شاخص عدم قطعیت بینی ندارد. عالوه براین، کشورهای آسیایی چنین قدرت پیش
بینی برای دیگر رمزارزها های اقتصادی کشور چین هیچ گونه قدرت پیشسیاست

ندارد. عالوه براین، محدودیت چین برای معامله رمزارزها فقط بر روی بیت کوین 
 گذارد و نه دیگر رمزارزها.تاثیر می

 

 شناسی پژوهشروش -3
(. 2015گردد )کرسول  و هدفی که محقق با آن مواجه است، مبانی فلسفی، رویکرد و استراتژی تحقیق اتخاذ می  به تناسب مساله 

توان به شیوه  را نمی انسانی سروکار دارند رفتار با  هایی کـهویژه پدیـدهبه  های سازمان و مدیریت،باید توجه داشت که تمام پدیده 
 ،کمی  پژوهشِهای  زیربنایی استفاده از روش   هایفرض لذا  قـرار داد.  مـشاهده  ن اریبی مـورد و بدو  )رویکردهای کمی(  کامال عینی

(. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی سناریوهای ممکن و 1387)بازرگان،  کنندهای مـدیریتی صدق نمیدر پژوهـش معموال 
های اصلی رویکرد کیفی و استراتژی تحلیل محتوا )بر اساس گاممحتمل رمزارزها در ایران است. بنابراین پارادایم تحقیق تفسیری،  

های اخیر مورد توجه قرار گرفته، روش  های سناریونویسی که در سالروش شوارتز( مورد کاربرد قرار گرفته است. از جمله روش 
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GBN1 ها کرده و سناریوها بر اساس آنهای حیاتی نقشی اساسی ایفا است. در این روش عدم قطعیت 2معروف به روش شوارتز
شود و سپس به تعداد دو های حیاتی دو حالت اصلی در نظر گرفته میشوند بدین صورت که برای هرکدام از عدم قطعیتساخته می

 فرد یک امیدهای و هابیم تالقی محل واقع در ،حیاتی هایقطعیت عدمگردد. ها، فضای سناریو استخراج میبه توان عدم قطعیت

 (.1991)شوارتز  هستند پذیرتر آسیب زمینه این در تغییرات وقوع به نسبت که است سازمان یا
 مراحل انجام پژوهش حاضر به طور خالصه به ترتیب زیر بوده است:

، رمزارزها، بازارهای مالی چینبالکهای مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و فعاالن حوزه 11برگزاری  •
 نوظهور و فینتک با کاربرد روش گلوله برفی و رسیدن به اشباع نظری،

 ها(،ها با تکنیک طوفان فکری در یک گروه کانونی )پس از اتمام مصاحبهاستخراج عدم قطعیت •

 های حیاتی،قطعیت استخراج عدم •

 شناسایی و تشریح فضاهای سناریونویسی، •

 های مربوط به هر فضا.ارائه سیاست •

 
 شوندگان در پژوهشمشخصات مصاحبه -2جدول 

 ردیف سمت سازمانی/ تخصص تحصيالت سابقه كار 

 1 مدیر توسعه فینتک کارشناسی ارشد سال 10

 2 نوآورانهمدیر توسعه کسب و کارهای  دکتری سال 12

 3 گذاریمدیرعامل شرکت سرمایه کارشناسی ارشد سال 6

 4 مشاور استراتژی فناوری اطالعات دکتری مدیریت سال 14

 5 مدیر فناوری اطالعات کارشناسی ارشد نرم افزار سال 18

 6 مدیرسبد رمزارزها دکتری مالی سال 3

 7 رمزارزهاتحلیل گر بازار  کارشناسی مهندسی صنایع سال 2

 8 مدیر شرکت صرافی رمزارز ITکارشناسی ارشد  سال 6

 9 چینبالکتوسعه دهنده)برنامه نویس(  کارشناسی ارشد نرم افزار سال 5

 10 مدیر تحقیق و توسعه شرکت استخراج رمزارز دکتری اقتصاد سال 4

 11 عضو هیئت مدیره شرکت استخراج رمزارز MBA کارشناس ارشد سال 10

 

 
 ها و تکميل مفاهيممشخصات گروه كانونی برای تایيد یافته-3جدول 

نفرساعت ميانگين 

 یافتهتخصيص
 ردیف سمت سازمانی/ تخصص تحصيالت تعداد سابقه كار

 1 مدیر توسعه فینتک کارشناسی ارشد 2 10 دقیقه 60

 2 مدیر توسعه کسب و کارهای نوآورانه دکتری 1 12 دقیقه 90

 3 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کارشناسی ارشد 1 6 دقیقه 45

 4 مشاور استراتژی فناوری اطالعات کارشناسی ارشد 1 14 دقیقه 60

 5 معاون بازار بورس کارشناسی ارشد 1 11 دقیقه 40

 
 

 

 
1.Global Business Network 
2.Schwartz 
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 اعتبارسنجی پژوهش  -1-3

علمی پژوهش کیفی مورد کاربرد قرار ( برای ارزیابی دقت 1985در پژوهش حاضر، معیارهای ارائه شده توسط گوبا و لینکلن )
 اند. ارائه شده 4گرفت. این معیارها به شرح جدول 

 
((1985گوبا و لينکلن )ها و نتایج اعتبارسنجی پژوهش )معيارها، تکنيک  -4جدول   

هاتکنيک معيارها ردیف  وضعيت در پژوهش حاضر 

1 
اعتبار  قابلیت

 )اعتبار درونی(

سازی، نظر مشاهده و مصاحبه، مثلث
تایید محتوای مکتوب توسط  خبرگان، 

 هاشوندگان، بایگانی دادهمصاحبه

یافته و همچنین های نیمه ساختاردر پژوهش حاضر مصاحبه •
 های معتبر مورد کاربرد قرار گرفت.تحلیل محتوای مستندات و گزارش

ها و تحلیل محتوای اسناد، یک گروه پس از اتمام مصاحبه •
رگزار گردید. همچنین مفاهیم ها بتایید و تکمیل یافتهکانونی برای 

 شوندگان قرار گرفت.شده مورد تایید مصاحبهیافت

 ها و اسناد ثبت شده و مورد کدگذاری قرار گرفتند.مصاحبه •

2 
   قابلیت انتقال 
 )اعتبار بیرونی(

 توصیف دقیق مراحل
شناسی تمامی مراحل انجام تحقیق در مقاله در بخش روش •

 توضیح داده شده است.

 قابلیت اطمینان 3
بازبینی مراحل )توسط خود پژوهشگران و 

کنندگان در مقایسه نتایج، توسط سایر شرکت
 مصاحبه یا گروه کانونی(

طور کلیه مراحل و نتایج پژوهش توسط پژوهشگران همکار به •
داده شدند و جداگانه مورد بازبینی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر تطبیق 

 مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

 نتایج به تایید خبرگان رسانده شد. •

 قابلیت تایید 4
ج، تفسیرها و پیشنهادات تحقیق ممیزی نتای

 اساس وقایع و شواهد و یا نظر خبرگانبر
 کلیه نتایج به تایید خبرگان رسانده شد. •

 

  های پژوهشیافته -4

 های شناسایی شدهقطعيتليست اوليه عدم  -1-4

های عدم قطعیت  شد.  شناسایی  قطعیت اولیه  های انجام شده، تحلیل اسناد معتبر و در نهایت تایید خبرگان، عدماساس مصاحبهبر
 آورده شده است. 5های مربوطه در جدول شناسایی شده به همراه کدگذاری

 
 های شناسایی شده عدم قطعيت -5جدول 

های شناسایی مقوله ردیف

 شده

 هاعدم قطعيت هاهای كالمی/ اسناد و گزارشخالصه گزاره

1 

 های پرداختدرگاه
های پرداخت ی مجوزهای ارائه خدمات درگاهصدور یا عدم صدور و دامنه

 دهنده خدمات خرید و فروش رمزارزهاهای ارائهسایتبه وب
 گذاریحاکمیت و مقررات

های مقرراتی محدودیت
 گذاران حقوقیسرمایه

گذاری مجاز نهادهای عنوان سرمایههلحاظ یا عدم لحاظ رمزارزها ب
 گذاریسرمایه

 گذاریحاکمیت و مقررات

های مجوز صرافی
 دیجیتال

 گذاریحاکمیت و مقررات های دیجیتالی مجوزهای صادر شده برای صرافیصدور و گستره

های والتوضعیت 
 متمرکزغیر

 گذاریحاکمیت و مقررات متمرکزی غیرهانحوه اعمال مقررات مالیاتی و پولشویی والت

 مقررات پولشویی
المللی و داخلی در ی بسط مقررات پولشویی در سطح بیننحوه و دامنه

 زمینه رمزارزها
 گذاریحاکمیت و مقررات

 موضع دولت چین
فعالیت کسب و کارهای چینی و مقررات تدوین شده ممنوعیت یا جواز 

 دولت چین
 گذاریحاکمیت و مقررات

 استانداردهای مالی
ه از سوی مراجع مالی داخلی و های ارائه شدنحوه شناسایی و چارچوب

های حسابرسی و تحلیل در زمینه فعالیتالمللی برای حسابداری و بین
 حوزه رمزارزها

 گذاریمقرراتحاکمیت و 
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 روندها و متغیرهای اقتصادی تورم جهانی و تورم ایران تورم

نوسانات در سایر 
 بازارهای دارایی

 روندها و متغیرهای اقتصادی هاافزایش و کاهش ارزش سایر دارایی

2 

نرخ بهره اقتصادهای 
 بزرگ جهان

اقتصادهای بزرگ های پولی و مالی در انبساطی یا انقباضی بودن سیاست
 جهان

 روندها و متغیرهای اقتصادی

پذیرش رمزارزها در 
 مبادالت

 اجتماعی استقبال یا عدم استقبال جامعه از انجام معامالت بر بستر رمزارزها

مقررات حوزه انرژی 
مربوط به استخراج 

 رمزارزها

دلیل مصرف انرژی در مراکز استخراج هاعمال محدودیت و مالیات ب
 رمزارز

 محیطیهای زیستمحدودیت

3 

 هااستیبل کوین
دلیل ثبات هها به مثابه رقبای پول ملی بها با استیبل کوینمقابله دولت

 باال و پشتوانه
 تغییرات تکنولوژیک

 هاگاوکوین
ها و ارائه رکزی و امکان استقبال از گاوکوینها و بانک محمایت دولت

 هاخدمات مالی بر بستر آن
 تغییرات تکنولوژیک

حمالت سایبری به 
 های دیجیتالصرافی

 تغییرات تکنولوژیک هاهای دیجیتال و امنیت والتافزایش یا کاهش حمالت به صرافی

تغییرات در ساختار 
 رمزارزها

تغییرات زیرساختی در ماهیت و ساختار و اهداف قراردادهای هوشمند و 
 رمزارزها چینبالکبسترهای 

 تغییرات تکنولوژیک

های نظام مالی و تحریم 
 بانکی

های نظام بانکی و میزان استقبال شبکه بانکی رفع یا عدم رفع تحریم
 کشور از رمزارزها

 تحوالت سیاسی

 تحوالت ژئوپلتیک
آن بر قیمت بیت کوین افزایش یا کاهش منازعات جهانی و تأثیر مستقیم 

 هاو سایر توکن
 تحوالت سیاسی

 

 های حياتی  انتخاب عدم قطعيت  -2-4

گذار، فناوری و سه عدم قطعیت رفتار قانونسرانجام ها توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و لیست اولیه عدم قطعیت
های حیاتی به عدم قطعیت 6های حیاتی انتخاب شدند. در جدول عنوان عدم قطعیتبازارهای جایگزین بهروندهای اقتصادی و 

 .اندهای مربوطه ارائه شدههمراه تعاریف و دوقطبی

 
 های حياتی منتخب ليست عدم قطعيت -6جدول 

 ردیف
عنوان عدم 

 قطعيت
 دو قطبی مربوطه تعریف عدم قطعيت

 گذاررفتار قانون 1

مباحثی از گذار در مواجهه با رمزارها است. منظور نحوه رفتار قانون
ها و قبیل قوانین پولشویی، کاهش قدرت کنترل و درآمد دولت

گذار منجر به ها خواهد بود. بلوغ قانونهای دولتامنیت از چالش
خواهد بود و برعکس عدم  کنندهلجامع و تسهیگیری قوانین شکل

 کارآمدی و عدم شفافیت خواهد شد.بلوغ باعث ضعف، عدم 

گیری جلوگیری از تبعات گذار با جهتقانون
-قانونناخواسته برای بازیگران صنعت مالی، 

گیری تنظیم گری و صیانت از با جهت گذاری
 خیر عمومی

 فناوری 2
منظور میزان قابلیت اطمینان تکنولوژی رمزارها از دیدگاه افراد به 

 مبادله فراگیر در بازارهای مختلف است.عنوان ابزار 

توسعه و قابلیت اطمینان تکنولوژی  و بلوغ 
روند رشد آن در مقابل عدم قابلیت اطمینان 
)توسعه و بلوغ فناوری در مقابل عدم بلوغ و 

 کاهش قابلیت اطمینان(

3 
روندهای اقتصادی 

و بازارهای 
 جایگزین

یت رمزارزها و رشد منظور روندهای اقتصادی کالن که باعث جذاب
شوند و در مقابل جذابیت بازارهای جایگزین مانند ها میارزش آن

 ها در مقابل رمزارزها است.بورس

مزارزها و روندهای اقتصادی جذابیت بازار ر
کننده از رشد ارزش رمزارزها در مقابل حمایت

 عدم جذابیت و کاهش ارزش
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 تشكيل فضای سناریونویسی - 3-4

های حیاتی به توان دو( قابل عدم قطعیت حیاتی انتخاب شده، تعداد هشت فضای سناریو )تعداد عدم قطعیتاساس سه بر
 اند.های پیشنهادی ارائه شدهاستخراج است که در ادامه این فضاها به همراه سیاست

 
 گرانه، بلوغ فناوری، جذابيت بازار رمزارزهاتنظيم   گذاریقانون .1

گرانه در زمینه رمزارزها  تنظیم  گذاریقانونروی خود دارند.  های متنوعی را پیش ی جدید انتخابهاوریها در مواجهه با فنادولت
ها اقدام به وضع مقررات و گیری دولتها است. در این جهتروی دولتای ممکن در این زمینه است که پیشهیکی از انتخاب

های جدید را کاهش دهند. کنند تبعات ناخواسته فناورییایجاد مقررات تالش مکنند و با تأسیس نهادهای ذیربط در این زمینه می

دهنده یا ارز دیجیتال بانک مرکزی یکی از این اقدامات است که نشان  1CBDCاندازی های مرکزی برای راههای بانکتالش 
ی بیشتر کسب و کارها از این  را برای استفاده های متبوع از رمزارزها است. این رویکرد مثبت زمینه رویکرد مثبت و استقبال دولت

 کند.ی آن فراهم میفناوری و توسعه

وجود آمدن اختالل در پذیرش و استانداردگذاری است بدون به چینبالکی فناوری ی روند توسعهمنظور از بلوغ فناوری ادامه 
را محدود کند.  چینبالکافکنی استفاده از فناوری انآن و یا ظهور فناوری مخرب جدیدی در این زمینه است که بتوان بصورت بنی

رود این فناوری اند انتظار میکه بسیاری از رمزارزهای رایج با اتکای به آن توسعه پیدا کرده  چینبالکبا ادامه روند توسعه فناوری 
های پذیری آن در زمینه افزایش اطمینان ی ابزارهای مرتبط با آن و تر شده و با استانداردگذاری و توسعهدر مسیر تکامل خود بالغ

 مرتبط اعم از اقتصاد، و مالی و ... کاربرد بیشتری یابد.
های رمزنگاری شده بیش از بازارهای جذابیت بازار رمزارزها در این سناریو با توجه به نوسانات اقتصادی و بازدهی باالی دارایی

ها در دوران پساکرونا دور از انتظار نیز نیست، این جذابیت منجر  نبساطی دولترقیب است. در چنین وضعیتی که با توجه به بودجه ا
 به افزایش سرعت توسعه رمزارزها خواهد شد.

ای موثر در زمینه رمزارزها شاهد تداوم موج گسترش این پدیده  در این سناریو به طور کلی با فراهم شدن تمامی عوامل زمینه 
گذاری در این زمینه و و در سرعت نسبت به مقرراتهشناختن این فناوری در بخش دولتی ب خواهیم بود و باید ضمن به رسمیت

طور کلی آمادگی برای مواجهه با کاربردهای متنوع آن اقدام  ه بخش خصوصی برای کسب دانش و آموزش و مشاوره مورد نیاز و ب
 کرد.
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ای نسبتا نوپا است و از سوی  عنوان بستر اصلی برای اکثریت رمزارزهای شناخته شده و رایج خود پدیده ه ب چینبالکفناوری 
معطوف به افزایش   اًگیریِ آن، تحوالت اساسی را نیز تجربه کرده است. این تغییرات عمدتکاردیگر با گذشت بیش از یک دهه از به
ها ارائه شد و افزایش سرعت تراکنش BCHکه در نتیجه آن  BTCاند. نظیر هارد فورکِ سرعت، امنیت و کارایی بهتر آن بوده

شود،  که در اصطالح »اثبات کار« خوانده می چینبالکشده در ها، سازوکار اجماع تعبیهن ویژگینتیجه آن بود. اما در کنار بهبود ای 
است. سرعت پایین ثبت   چینبالکر و با توسعه کمی باعث مصرف انرژی بسیار زیادی شده و بخش بسیار مهمی از فناوری  به مرو

 2شده است و جایگزینی سازوکارهای جدید چینبالکتراکنش و مصرف انرژی بسیار زیاد این سازوکار باعث نگرانی جدی در باره 
عدم  بوده و تمامی کارکردها و کاربران آن را تحت تاثیر قرار دهد. این چینبالکینه تواند تحولی اساسی در زمدر این زمینه می

 تواند منجر به کاهش سرعت گسترش رمزارزها گردد. در صورت تحققق میاطمینان از پایداری فناوری 

 
1.Central Bank Digital Currency 

باره های شبکه درهستند. با استفاده از این دو سازوکار اجماع کامل تمامی گره  چینبالکبه دنبال حل و رفع این مشکالت در   Hashgraphو    Tangleدو سازوکار جایگزین یعنی   .2
 های آن مورد نیاز نخواهد بود.تمامی اجزای زنجیره و بلوک
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گرانه از سوی  های کوچک و متوسط در این زمینه است. موضع تنظیمتجارب موفق و ناموفق متعدد در بنگاه  ،ی این فضانتیجه
ها خواهد شد و بازده باالی رمزارزها در زمینه سرمایه گذاری و رواج آن دولت منجر به ایجاد محیط قانونی قابل اعتماد برای بنگاه 

گذاری تر اقدام به سرمایه های بزرگبنگاه   ،این استقبال  رغمعلیآن خواهد شد اما  های کوچک و متوسط به سمت  باعث حرکت بنگاه
عاجل در این زمینه نخواهند کرد. در این شرایط باید نسبت به بررسی تجارب سایر کسب وکارها و بررسی روند تحوالت فناوری 

های بزرگتر و تحوالت اساسی در این شرایط اهی بنگحساسیت بیشتری داشت. احتمال ظهور فناوری مخرب از ناحیه چینبالک
های مرتبط در کنار کسب آمادگی برای استفاده و فناوری چینبالک بیشتر خواهد بود. راهکار پیشنهادی بررسی دقیق روند فناوری

 های قابل اتکای این فناوری است.در زمینه چینبالکاز ابعاد متنوع فناوری 
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ی جهان نظیر طال بازار رمزارزها تاکنون با ارزش بازاری بالغ بر دو تریلیون دالر توانسته است خود را در ردیف بازارهای با سابقه
ها در این زمینه ناشی از استقبال  ها و دولتگذاری شرکتسرمایه ای از بها، سهام و فارکس جانمایی کند. بخش عمدهو فلزات گران 
گذاران و افزایش ارزش بازار رمزارزها بوده است. این موضوع خود تابعی از سایر متغیرهای اقتصادی است. تغییرات سایر سرمایه 

دهای بزرگ جهان و سرعت پذیرش رمزارزها المللی، رونق و رکود اقتصاهای بینها، افزایش یا کاهش تنشارزش دالر و سایر دارایی
توانند بر جذابیت بازار رمزارزها تأثیرگذار  ها و اشخاص بخشی از متغیرهایی هستند که می ابزار تبادل ارزش در بین بنگاه عنوان به

توسعه رمزارزها است. های اقتصادی یکی از موانع ابزار تبادل ارزش در بین مردم و بنگاه عنوانبهباشند. عدم پذیرش رمزارزها 
برای پوشش   1ثابتنوسانات شدید ارزش رمزارزها یکی از دالیل این عدم پذیرش است و راهکارهایی نیز نظیر رمزارزهای با ارزش  

اند. اما به هر حال عدم جذابیت این بازار چه ناشی از عدم پذیرش باشد و چه بدلیل کاهش ارزش بازار این نیازمندی ارائه شده
 تواند مانعی جدی در مسیر توسعه این فناوری باشد.ها در نتیجه تحوالت اقتصادی، میرمزارز

ها بدون مشارکت بازیگران اقتصاد و فناوری از سوی دولت  چینبالکی  های مقرراتی در زمینه ی زمینهدر چنین شرایطی توسعه 
های مرکزی در ارائه ارز دیجیتال وجود دارد. یژه بانکها و به وبه کندی پیش خواهد رفت. در این شرایط احتمال پیشگامی دولت

ی طور با سایر سناریوهای ممکن خواهد داشت؛ توسعههای اساسی با وضعیت موجود و همینوجود آمده در این شرایط تفاوتتحول به
ستقیم بانک مرکزی با  ارز دیجیتال بانک مرکزی به معنای تحول بسیار جدی در نظام پولی کشورها است که ناشی از تعامل م

ها در این ی بانکی بوده است. این تحول ابعاد فراوانی دارد که بررسی آنشهروندان است. این حوزه تا پیش از این در انحصار شبکه
ی آن خواهد بود. مسئولیت بیشتر دولت در این زمینه  ترین نتیجه گنجد اما گسترش حضور دولت در عرصه اقتصاد بدیهی مجال نمی

)که ناشی از کاهش اثر شبکه بانکی در باال بردن گردش پول است(   در اقتصادها خواهد شد  (V) عث کاهش سرعت گردش پول  با
هند نیز همه به کند شدن رشد و ترویج رمزارزها دامن خوا  چینبالکو عدم جذابیت بازار رمزارزها و غیرقابل اطمینان بودن فناوری  

ده و بالغ مرتبط با رمزارزها باشد و های آزموده شتواند اتخاذ سیاست پسرو در زمینهرو میزد. در این وضعیت راهکار پیش
 تواند در دستور کار بسیاری از بازیگران باشد.گذاری پرشتاب نمیسرمایه
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مانند.  ی دولت و بلوغ فناوری زیرساختی در این زمینه دو پیشران اصلی هستند که از نظر بازیگران بزرگ دور نمیموضع سازنده
گذاری این گروه از بازیگران نخواهد داشت. یک وضعیت اقتصادی گذرا اثر چندانی بر سرمایه عنوانبهعدم جذابیت بازار رمزارزها 
گذاری بزرگ وارد عرصه رمزارزها شده و با توجه به هموارتر شدن مسیر قانونی و مقرراتی اقدام به سرمایه  در چنین وضعیتی بازیگران

های کوچک و متوسط در این شرایط کندتر وارد و تنوع بخشی به خدمات و محصوالت در این حوزه خواهند کرد. بازیگران و بنگاه
تواند باشد. آن می ترین شرایط برای بقای رمزارزها و توسعهن سناریو مناسبتوان گفت در بلندمدت ایاین عرصه خواهند شد. می

های مورد نیاز برای گذاری در زیرساختراهکار قابل پیشنهاد برای عمده بازیگران در این وضعیت همراهی با روند تغییرات و سرمایه
 های مرتبط با ایشان است.استفاده از رمزارزها در حوزه

 
1. stable coin 
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یکی از   عنوانبه ها دارای تضاد است. خلق پول،  دولت  1نظام پولی بدیل در کشورها با حاکمیت اقتصادی  عنوانبهرواج رمزارزها  
ابزار در رونق و رکود  های مدرن جزو اختیارات بانک مرکزی است و از این  های مدیریت اقتصاد کشورها در دولتقدرتمندترین اهرم

گر  تنظیم  عنوانبه شود. نظام پولی متمرکز که در آن بانک مرکزی  برداری می مصالح اقتصادی کشورها بهره  تأمینمنظور  اقتصادی به
ها در صنعت بانکی فعال هستند ای از بنگاههای خدمات پولی و زنجیره گسترده های دارای مجوز فعالیت و شرکتاصلی و بانک

ها بوده است. مدیریت و نظارت بر گردش پول در کشور عالوه بر کارکردهای عنوان یک فعالیت تخصصی همواره در انحصار دولتهب
بخشی از بانک مرکزی تعریف   عنوانبه دارد و نهادهای نظارت و مبارزه با پولشویی که  ی حقوقی بسیار با اهمیتی نیز  اقتصادی، جنبه

شده اند، بر مبادالت انجام شده در شبکه پولی کشورها نظارت دارند تا با وضع مقررات از جرایم ثانویه و اولیه در این بستر جلوگیری 
ابزار   عنوانبه د با جرایم کمک کنند. گسترش مقبولیت رمزارزها کنند و از طریق ارائه خدمات به قوه قضائیه به کشف و برخور

های مرکزی در این زمینه است. با توجه به اهمیت حاکمیت ها و بانکمعنای کاهش اختیارات دولتپرداخت و تبادل ارزش و به
ها در پیش تعداد زیادی از دولتهایی است که پیشگیرانه یکی از سناریو گذاریقانوناقتصادی و مدیریت نظام پولی در کشورها 

اند و با توجه به مخاطرات مربوط به حاکمیت اقتصادی و تحوالت اساسی در نظام پولی کشورها و به خطر افتادن انحصار  گرفته
های متعددی های مرکزی در افزایش و کاهش پایه پولی کشورها چنین موضعی دور از انتظار نیست. فدرال رزرو در بیانیهبانک

بعضی از آنان نیز دعاوی حقوقی  در برابرهشدار داده و  ،اندی انتشار خود معرفی کردهپایه  عنوانبهسبت به رمزارزهایی که دالر را ن
اعمال  آنی ی رمزارزها شده است و نتیجهها در زمینهرا آغاز کرده است. این حساسیت منجر به موضع سلبی در بسیاری از دولت

)بجای مقررات گذاری برای توسعه( برای رمزارزها بوده است. با بلوغ فناوری و در نظر گرفتن جذابیت رمزارزها   های متنوعممنوعیت
تر به سمت استفاده از رمزارزها خواهند شد؛ اما نباید فراموش کرد  ها باعث کند شدن حرکت بازیگران بزرگدولت ،رسدنظر میهب

رسد اند و بنظر می صورت چشمگیری در مبادالت غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته هرمزارزها پیش از روند رشد پرشتاب اخیر ب
دیده و اقبال بسیار از بازیگران اقتصادی به آن روند رشد استفاده از رمزارزها قابل بازگشت اکنون با توجه به مطرح شدن عمومی این پ

روند بکارگیری رمزارزها های غیرقانونی و ادامه های بزرگ اقتصادی و افزایش فعالیتبه عقب نخواهد بود. کند شدن حرکت بنگاه
بینی است؛ این این زمینه در این وضعیت قابل پیش حقیقات نظری در ها با پیشرفت تهای مرتبط با آن در سایر زمینه و فناوری

ر نتیجه ها افزایش شکاف فناوری و دخیر آن دولتأاما ت  .های مخالف را نیز به جمع همراهان اضافه خواهد کردترکیب به مرور دولت
راهکار پیشنهادی در این وضعیت تحقیق و  دنبال خواهد داشت.ی جدید را برایشان بهپذیری در عرصه از دست دادن امکان رقابت

ی ابعاد این فناوری توسعه مفهومی در این زمینه به منظور تألیف مناسبات جدید اقتصادی و حقوقی و مالی و اجتماعی و... با مالحظه
 است.
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سو و بلوغ فناوری از سوی دیگر و عدم جذابیت بازار رمزارزها به معنی محدود شدن این رمزارزها از یکممانعت دولت از ترویج  
و   چینبالکبخشی به کارکردهای  د. با توجه به بلوغ فناوری، تنوعمدت خواهد بوعرصه به تحقیقات و مطالعات دانشگاهی در کوتاه

 چینبالکیا استفاده از معماری    تأمینها و قراردادهای هوشمند در مدیریت زنجیره  نهای مرتبط نظیر استفاده از توکرواج سایر زمینه
عدتری برای  بینی خواهد بود. در این صورت فضای تحقیقاتی فضای مساهای متمرکز با هدف تمرکززدایی قابل پیشدر سیستم

هایی غیر از مبادالت استفاده از این فناوری در حوزه  گیری تحقیقات به سمتشود جهتخواهد بود و پیشنهاد می فعالیت در این زمینه  
 و ذخیره ارزش باشد.

 
 ، عدم بلوغ فناوری، جذابيت بازار رمزارزها گيرانهپيش  گذاریقانون .7

های خرد و متوسط در این  جذابیت بازار رمزارزها با توجه به روندهای اقتصادی باعث افزایش فعالیت اشخاص حقیقی و بنگاه
های بزرگتر اقتصادی به این عرصه  گیرانه دولت در کنار عدم بلوغ فناوری به جلوگیری از ورود بنگاهخواهد بود و رویکرد پیشعرصه  

 
1. economic sovereignty 



 11_______________________________________________...  شناسایی سناریوهای آینده رمزارزها

انداز دار بودن این وضعیت، کارکردهای متنوع رمزارزها در تحقق بخشیدن به چشم رود در صورت ادامه منجر خواهد شد. انتظار می
های ابتدایی در سطح کارکردهای خرد و محدود به بخش بسیار  اشته باشند و این پدیده همانند سالمتنوع خود توفیق مناسبی ند

های غیرقانونی سهم بزرگی از آن را به خود اختصاص خواهد داد. در این شرایط  کوچکی از اقتصاد کشورها باقی بماند که فعالیت
گذاران از ی این ابزارها امکان استفاده سرمایه گذاری برای توسعهو مقررات توسعه ابزارهای مالی مرتبط با رمزارزها در بازار سرمایه

گذاران در این  و حضور مستقیم سرمایه بازدهی و جذابیت باالی بازار رمزارزها را فراهم خواهد کرد و مخاطرات مترتب بر مشارکت 
 فضا را نیز کنترل خواهد کرد.
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در فقدان حمایت ناشی از جذابیت مالی بازار رمزارزها و بالتکلیفی از نظر تحقیق و توسعه با توجه به عدم بلوغ این فناوری و با  
بخشی بیشتر به کارکردهای آن بود.  ها و تنوعآن   مدت شاهد رشد رمزارزها و رواج استفاده ازتوان در میانها نمیوجود ممانعت دولت

ها های مرتبط با توجه به تسهیل مناسبات موجود در بسیاری از زمینهو سایر زمینه  چینبالکبا این وجود در این شرایط نیز فناوری  
اهد داد. در گسترش خواهد یافت و در ذیل فناوری اطالعات و ارتباطات به متحول کردن زیرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی ادامه خو

در زمینه تحول دیجیتال و استفاده از این فناوری برای بهبود مدیریت فرایندها و سازوکارهای موجود   چینبالکاین شرایط کاربست  
 شود.پیشنهاد می

 

 گيرینتيجه بحث و -5
طور کلی اقتصاد نیازمند تحقیقات روشمند و با انسجام نظری در در نظام پولی و مالی کشورها و بهرمزارزها  تأثیراتبا توجه به 

ی های مفهومی به ساماندهی مفاهیم در این زمینه کمک کنند و از سوی دیگر زمینهاین زمینه است. تحقیقاتی که با ارائه چارچوب
های مختلفی که نظام پولی و مالی صههای موجود در ورود رمزارزها در عری فعالیت پژوهشی را نیز مساعدتر سازند. چالشتوسعه

و مطالعه بسیار است. در   نگریژرفسنتی در آن حضور دارد منجر به تغییرات پارادایمی در حکمرانی اقتصادی خواهد شد و محتاج 
و جوامع   هادولت  اکنشکه مواجهه با این نظام جدید حکمرانی پولی و مالی برای کشورها بدون آمادگی الزم صورت پذیرد وصورتی

 بینی خواهد بود.قابل پیش به آن غیر
ساز تحوالت بسیار اساسی در زمینه اینترنت اشیا،  هستند و این فناوری زمینه چینبالکرمزارزها یکی از محصوالت فناوری 

های ه از فرصت های دیگر شده است که موضوع بررسی این پژوهش نبودند. استفادو بسیاری حوزه  تأمینهای  ادغام و مدیریت زنجیره 
ها به وجود آورد و این ها و سازمانتواند درک و دریافتی عملیاتی از رمزارزها برای شرکتمی چینبالکموجود در کاربست فناوری 

اکنون مثال هم عنوانبهها سازی برای داراییننماید. توکامر با توجه به موج انقالب صنعتی چهارم و تحول دیجیتال ضروری می
 است.  چینبالکگیرد و کاربردی کامال مستقل از رمزارزها برای فناوری  روش ثبت و مدیریت دارایی مورد استفاده قرار می  عنوانبه

روی ها و سناریوهای موجود در پیشی رمزارزها بررسی عدم قطعیتهدف پژوهش حاضر با توجه به ابهامات موجود در زمینه 
، فناوری، و جذابیت بازار رمزارزها نشأت گذاریقانونهای مرتبط با این عرصه از سه حوزه اصلی  عدم قطعیت رمزارزها در ایران بود.

وجود آمده در نتیجه این سه عدم قطعیت پیشنهاداتی را برای هر یک  گیرند. در این پژوهش ضمن بررسی فضای سناریوهای بهمی
 های سیاستی هستند؛بندی. پیشنهادات ارائه شده به مثابه اولویتاز سناریوها ارائه کردیم

 
گیرانه و استقبال از رویکرد پیش گذاریقانونگر پولی و مالی: پرهیز از اتخاذ موضع فعال از سوی نهادهای تنظیم .1

 گریتنظیم

 خصوصیهای کاربردی و نظری در این زمینه در بخش عمومی و تخصیص منابع برای انجام پژوهش .2
و پرهیز از تمرکز صرف بر رمزارزها و توسعه ابزارهای مرتبط با سرمایه گذاری در   چینبالکتوجه به تمامی ابعاد فناوری   .3

 زمینه رمزارزها در بازار سرمایه



 2، شماره 2دوره  ،مدرییت خاتمنوین تحقیقات _________________________________________________________________12

چه  ها حاکم خواهد بود اگربندی متفاوتی بر آنرسد بر اساس سناریوهای مورد بررسی اولویتنظر میاقداماتی هستند که به
 های اقتصادی داشته باشند.ها و بنگاهتوانند در سایر سناریوها نیز آثار مثبت خود را برای دولتبسیاری از این پیشنهادات می
های نظری درباره هر یک  ، فناوری و جذابیت بازاررمزارزها در این پژوهش، انجام پژوهشگذاریقانونبا توجه به معرفی سه بعد  

 روی رمزارزها در ایران نیز کمک کند.تر شدن آینده پیشد ضمن توضیح مناسبات آن بعد به روشنتواناز این ابعاد می 
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