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:

کشـــــورهاي سراسر جهان همچنان از تحری مهاي اقتصــــــادي به عنوان
ابزاري هدفمند براي اجراي سیاس تهاي خصـــمان هي خارجی خود استفاده
م یکنند. ماهیت تحری مهاي اقتصـادي به گون هاي است که دول تهاي تحریم
شده به طور پیوسته در پی ک ماثرسازي و ب یاثرسـازي آ نها بر م یآیند و از 
ســویی دیگر، تحری مکنندگان نیز اقدامات متقابلی جهت کاهش روزن ههاي 
خـروج از آن را تدبیـر مـ یکنند. کتاب «راهنماي تطبیقـی حقوق بی نالملل-
تحـری مهاي 2021» به قلم آدام کلودر رمـزارزها را به دلیل ویــژگــ یهاي 
منحصـرب هفردي همچون رمزنگاري، تراکن شهاي همتاب ههمتا و ویژگ یهاي 
ناشناسی، ابزاري کلیدي براي فرار از تحری مها م یداند. وي در این پژوهش
با تمرکز بر کشـــــــورهاي ایران، کره جنوبی، ونزوئال و روسیه به واکاوي 

فرص تهاي خلق شده به واسطه رمزارزها پرداخته است.



چیست؟رمزارز 
عصر حاضر، عصر تحوالتی است که پیش از این حتی 

تصورش هم برای بشر غیر ممکن بوده. تحول در مفاهیمی که تا به امروز

 جوامع با آن خو گرفت هاند، اکنون به پو لهای رایج نیز سرایت کرده است.

) همگی واژگانی معادل برای  رمز ارز  رمز ( Cryptocurrencyرمز ین هها  دیجیتال و نگاری شــده،  ارز، ارز 

ابزارهای نوین تسویه هسـتند. این مفاهیم همگام با تحول از عصـر اینترنت اطالعات به اینترنت ارزش

توسعه پیدا نموده است، در این اینترنت انتقال داده با ارزش به صورت آنی و توأمان همراه خواهد بود،
به زبانی ساده در صورت انتقال ارزش از فرد فرستنده به سـوی فرد دریاف تکننده فرد اول حتما آن ارزش ً

را از دســت داده و فرد دوم به تنهایی آن را دریافت م یکند. رمزارزها را م یتوان شــکل جدیدی از پول 

دانسـت که فارغ از نهادی متمرکز و تحت سازوکارهایی نوین عمل م یکنند. غیرمتمرکز بودن رمزارزها، به

واسطه جاری شدن بر بســــتر فناوری نوین بالکچین یا زنجیره بلوک است که عالوه بر آن، ویژگ یهای 

یکتایی، همچون شفافیت تراکن شها و رمزنگاری فرآیندها را نیز به همراه دارد. 

رمزارزها غالباً به دالیل گوناگون و براي حل دغدغ ههاي متفاوتی پدید آمد  هاند، برخی به عنوان بستري براي توسعه 

برنام ههاي مختلف و اجراي قراردادهاي هـوشمند و برخی دیگر بر روي تـجدید ساختار ارتباطات بین بانکی و ارائه 

سیستم پرداختی پرسرعت و کم هزینه متـمرکز هستند. رمزارزها بـسته به نـوع کاربرد و استفاد هاي  که دارند براي

ـ هي رمزارزها مشـترك است،  اجـراي تراکـن شهاي خود از سازوکارهاي متفاوتی بـهره مـ یبرند، اما آنچه که بین هم

P2Pانجام تراکن شها به صورت همتا به همتا یا         است، که نیاز به حضور واسط هها را حذف م یکند.           

دست هبندي ارائه شده در باال بر اساس، نوع کارکرد و نحو هي سازوکار انتشار رمزارزها انجام شده است و به طور 

جامع، شماي کلی اکوسیستم انتشار رمزارزها را نشان م یدهد. آنچه در این شماره از گاهنامه                        

م یخوانید، مـتمرکز بر رمزارزهاي باثـبات است که امـروزه اهمیت ویـژ هاي در ارائه راه حـ لهاي نوین در نظا مهاي 

پرداخت پیدا کرد هاند.
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رمزارز رمزارز رمزارز 
Stableباثباتباثباتباثبات

coin

ظهور موجودی تهاي رمزنگاري شـده و ســرعت

رشد آ نها منجر به شک لگیري ابزارهاي تســویه

جدید شـده اسـت. یکی از مه مترین انتقاداتی که

همیشـه از سوي طرفداران سیســتم پولی مرسوم

به این پدی دها نســــبت داده م یشد، عدم ثبات و

نوســانات شــدید آن در طول زمان بوده اســت.

این چالش موجب طراحی و ارائه گون هي خاصــی

از این موجودی تها شــــــد، که تحت عنوان رمز

ارزهاي باثبات و بدون نوسان مطرح هســــــتند.

اید هي طراحی رمزارزي بدون نوســـان و باثبات،

انتشــار با پشــتوانه آ نهاست. وجود پشــتوان هي 

فیات براي این موجودی تها و برابـري هـر واحد

از آ نها با ارزهایـــی مانند دالر آمــــریکا، راه را 

براي انتشار سایر رمزارهاي باثبات گشوده است.
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رمزارز باثبات تتر                         عالوه بر اینکه

نوسانات جزئی جزئی و قابل اغماضـی را درذات

خود داشــت، کارکرد پولی را نیز دارا م یباشــد. 

همین ویژگی منحصر به فرد رمزارزهاي باثبات، 

منجر به اقبال عمومی گسـترده آن شده است، تا

جایی که ه ماکنون حجم بازاري این ارزها بالغ بر

75 میلیارد دالر شده است. انتشار رمزارز تتر بر

بســتر در سال 2014 اید هي پشــتوان هدار بودن 

انتشـــار رمزارزها را اشاعه داد و موجب شده تا

 

سایر رو شهاي پشـتوان هدار کردن و انتشـار رمزارزهاي

باثبات، طراحی و ارائه شـوند. قرار دادن سـایر دارای یها

همچون طال و همچنین رمزارزها به عنوان پشــــــتوانه، 

اید ههاي نوینی براي ثبات رمزارزها به شـــمار م یروند.

عالوه بر پشتوان هدار کردن رمزارزها، روشی دیگر، تحت

) یک رمـزارز Algorithmicعنوان الگوریتمیک کردن (

باثبات نیز اید هي نوینی اســـــت که براي ثبات این نوع

رمزارزها به کار رفته اسـت. روند ثبات در رمزارزهاي با

ثبات پشــــتوان هدار از طریق میخکوب کردن یا اصطالح

Pegged کردن در سازوکار انتشــــــــــار آ نها ایجاد

م یشـود، به این معنی که هر واحد از آن برابر یک واحد

از پشــــــــــتوان هي فیاتی یا کاالي تعیین شده آن قرار 

م یگیرد. اما در مقابل ســــــــازوکار رمزارزهاي باثبات 

الگوریتمیک روند حفظ و ثبات آ نها مشــابه با انتشـــار

فیات از طریق برابري میزان عرضه و تقاضاي کل است.
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مشهورترین رمزارزهاي باثبات مشهورترین رمزارزهاي باثبات مشهورترین رمزارزهاي باثبات 

تتر با نام اختصــاري            پر قدر تترین رمزارز باثبات حال حاضر دنیاي رمزارزهاست.، این رمزارز که از آن
به عنوان اولین توکن(گواهی دیجیتال) دالر یاد م یشود، ثبات قیمتی خود را از طریق پشـتوانه دالر تعبیه شده
اخذ م یکند.هر واحد تتر برابر با یک دالر است و هم اکنون حجم بازاري قریب 50 میلیارد پیدا کرده است. تتر
بر الیه        و زنجیره بلو كهاي گوناگونی از جمله بالکچین بی تکوین، اتریوم و ترون نیز عرضه شده.            

USDT

OMNI

همین امر سهولت در جابجایی تتر بین کیف پو لهاي مختلف را سبب شده و کاربردي بودن تتر را نمایان کرده. 

          در 26 سپتامبر 2018 توسط کنسرسیوم             متشکل از           و                  به منظور تسهیل
استفاده از دالر بر بستر زنجیره بلوك منتشر شد که فرص تهاي نوینی براي وا مدهی، پوشش ریسک و... را ایجاد
کرده است. ورود هر واحد از این رمزارز به چرخه مالی به صورت ذخیره سازي یک دالر آمریکا به عنوان پشتوانه
آن در قالب اسکناس یا اوراق قرضه خزان هداري آمریکا تأمین م یشود. توکن            بر اسـاس قرارداد هوشمند 

             تنظیم شده و سـعی دارد در عین کنترل ریس کها، به منظور ایجاد شفـافیت کامل منابع دالري خود  
را که بعدا توسط                                  منـتشر م یشود، گزارش دهند. در حال حاضر           بالغ بر 11/3 

میلیارد دالر حجم بازار داشته و در رتبه دوم بعد از تتر از حیث حجم بازار و مبادالت روزانه قرار دارد.                                                                                                                    

USDCCenterCircleCoinbase

ECR20

USDC

Grant Thornton LLPUSDC

رمزارز باثبات           در 5 سپتامبر 2019 توسط صرافی دیجیتال               منتشر شد. پشتوان هي این رمزارز 
نیز دالر آمریکاست و هرتوکن آن با نرخ برابر ی کب هیک نسبت به دالر منتشر م یشود. صرافی                هـدف
از انتشار چنین رمزارزي را اشاعه ثبات و پایایی دالر بر بستر زنجیره بـلوك معرفی کرده است.            عالوه بر 
کارکردهایی که پیـ شتر براي رمزارزهاي باثـبات معرفی شد، در پروژ ههاي وثیـق هگذاري جهت اخذ وام و کسب 
سود از طریق ورود به صراف یهاي غیرمتمرکز            نیز کاربرد دارد.             تحت نظـارت و بازرسی مـاهانه
سازمان حسابداري              قراردارد و توک نهاي           در تـطابق کـامل با دالر آمریکا قـراردارند و به تعداد 
توک نهاي صادر شده در حسا بهاي بانکی که توسط           ایجاد و مدیریت م یشوند، دالر وجود دارد. با توجه
به قانو نگذاري شفافی که در مورد انتشار           صورت گرفته، این رمزارز به عنوان پلی امن بین فیات و رمزارز

تلقی م یشود. در حال حاضر           7 میلیارد دالر حجم بازار داشته و هر روزه با اقبال بیشتري مواجه است. 
 

BUSDBinance

Binance

BUSD

(DEX)BUSD

WithumBUSD

Paxos

BUSD

BUSD

MakerMakerDAO

DaiECR20

Dai

Dai

اواخر سال 2017، شرکت            بر اساس پروژ هي                  که پروژ هاي غیرمتمرکز بر بســــتر  زنجیره بلوك 

است، اقدام به عرضه رمزارز باثبات خود کرد.        توکنی با استاندارد             اسـت که صــرف نظر از مقدار موجـود 

آن هـمواره ارزش برابر یک با یـک دالر دارد. بر خالف تتر، هیچ نهاد متـمرکزي از ارزش         پشـتیبانی نم یکند. در 

واقع پشــتوان هي       از طریق رمزارزها تأمین م یشود. هم اکنون رمزارزهاي اتریوم، بت و گولِم به عنوان پشـــتوان هي      

  به حساب م یآیند. در واقع        رمزارز باثبات بدون پشتوان هاي است که از طریق سازوکار وثیقه گذاري سایر رمزارزها 

به مقدار بیش از میزان انتشــــــــار، قیمت خود را ثبات م یدهد. تفاوت اصلی و مهم         با سایر رمزارزهاي باثبات 

پشتوان هدار در غیرمتمرکز بودن آن است و به همین علت در این سیسـتم همه چیز کامالً شفاف است و هیچ نهادي قادر 

           

Dai

Dai

 به کنترل توک نهاي جاري در این سیستم نیست.

شرکت           اقدام به انتشار رمـزارز باثبات خود با پشتیبـانی قانونی ایالت نیویورك کرده است. توکن استاندارد
         که توسط دپارتمان خدمـات مالی ایالت نیویورك           قانو نمند شده است، به طور کامل با دالر آمریکا
پشتیبانی م یشود.            به منظور ارائه نقدشـوندگی به معامالت سرمای هگذاران در بازار رمـزارزها طراحی شده 
است که این امر با ارائه جایگزی نهاي دیجیتال براي پول نقد انجام م یشود و انجام تراکنش آنی را میسر م یسازد.

این رمزارز باثبـات که بر اساس          اتریوم ایجـاد شده است به منظور حفظ ارزش، توک نها پـس از باز خرید از 
بین خواهند رفت. در حال حاضر، این رمزارز حجمی در حدود 1 میلیارد دالر را به خود اختصاص داده است.  

Paxos

PaxosNYDFS

Paxos

ECR20



Central Bank Digital Currency

ارز دیجیتال بانک مرکزي
ورود بان کهاي مرکزي به عرصه رمز ارزها

                                

دیجیتالی سازي اقتصاد و توسعه فناور يهاي مالی،

تقاضا براي به کارگیري رو شهاي جدید پرداخت را

در سـطح جهان توســعه داده اســت. عالوه بر این، 

کالن روندهاي فناوري بالکچین موجب شــــــده تا

بان کهاي مـرکـزي با بحـران حاکمیت پولــی مواجه

شوند. در پاسخ به تحوالت مذکور، نهادهاي حاکمیت 

پولی در تالش براي انتشـــــــار پول دیجیتال بانک 

مرکزي خود، یا پول دیجیتال مل یشان هســـتند. ارز

دیجیتال بانک مرکزي نوعی پول دیجیتال اســـت که

توسط مقامات رسـمی (دول تها یا بان کهاي مرکزي)

منتشر م یشود. به بیان ساد هتر، پول نقد و اسکناس

صادر شده توسط صادر شده توسـط بانک مرکزي

با تمام خصـــــــوصیات آن در قالب پول دیجیتال، 

منتشر و پشتیبانی م یشود.

 ، ساد هتراز این رو، این پو لها کامالً تحت نظارت دول تهاست. پول دیجیتال م یتواند پرداخ تها را  سری عتر
ایم نترو  انجام دهد. ارزهاي دیجیتال بانک مرکزي، واکنشـی براي ایجاد جایگزین در برابر محبوبیت روز

افزون موجودی تهاي رمزنگاري شده هســـــتند که در محدوده نظارت نهادهاي ناظر قرار نم یگیرند. در 
نتیجه تالش دارند در زمینه سهولت و امنیت، از موجودی تهاي رمزنگاري شده پیشـی بگیرند و از مزایاي

آ نها، از جمله کاهش هزین ههاي تراکن شهاي داخلی و بی نالمللی، شفافیت و ... بهر همند شوند.

          شکل جدیدي از پول بانک مرکزي است که توسط بانک مرکزي منتشر و کنترل م یشود.

عرضه           به وسیله سیاست پولی تعیین و توسط بانک مرکزي کنترل م یشود.

          باید به عنوان وسیل هاي براي پرداخت، ارز شگذاري و ذخیره امن دارایی توسط همه شهروندان، شرک تها و سازما نهاي 

دولتی پذیرفته شود.

          توسط بانک مرکزي هر کشور و معادل با فیات مربوطه به صورت یک به یک توزیع م یشود و باید در برابر پول نقد بانک تجاري به

 طور یکپارچه و آزاد، قابل تبدیل باشد.

مصرف کنندگان براي دریافت و استفاده از            نیازي به حساب بانکی ندارند.

          باید در زیرساخ تهاي باز ساخته شود تا شرک تهاي خصوصی بتوانند محصوالت و خدمات نوآورانه خود را ارائه دهند.

هزینه تراکنش با            باید کمتر از سیست مهاي فعلی باشد.

CBDC

CBDC

CBDC

CBDC

CBDC

CBDC

CBDC
6

CBDC
تغییر پارادایم پولی

ها در محافل رسمی و غیررسمی بانکی در CBDCدرحالیکه همچنان بح ثهاي بسیاري درباره طراحی 

جریان است، اجماعی نسـبی بین بازیگران اصلی این حوزه، درباره برخی اصول اساسی پول دیجیتال 
بان کهاي در سراسر جهان وجود دارد.
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نقشـه باال جریان پیشــرفت بان کهاي مرکزي کشــورها را از حیث اینکه ه ماکنون در چه مرحل هاي
 از راه اندازي ارز دیجیتال بانک مرکزي هسـتند نشــان م یدهد. در ادامه به پیشــروان این حوزه و 
تجاربی که تاکنون در این زمینه کسب شده است، م یپردازیم. چین، سنگاپور آفریقاي جنوبی، برزیل
سوئد، آلمان، انگلستان، ایاالت متحده و حوزه کارائیب شرقی بان کهاي مرکزي پیشگام در این حوزه

بود هاند.

بان کهاي مرکزي به عنوان عامل منتشــر کنند هي پول
شناخته م یشوند. باظهور رمزارزها این مسأله از انحصـار
بان کهاي مرکزي خارج شده است. دول تها و حاکمیت-

هاي- پولی، به طور بالقوه در حال توســـــــعه ارزهاي   
دیجیتال مبتنــی بــر فناوري بالکچین بـــراي اهداف 
ژئوپلیتیک و اقتصــادي خود هســـتند. اهمیت اهدافی 
نظیر حفظ حاکمیت پولی، سیاس تهاي پولی هوشـمند،

نفوذ اقتصـــــادي منطق هاي، رهایی از ارزهاي واسط در 
تجارت، تأمین مالی بی نالمللی و ... باعث شــــــــده تا 
بان کهاي مرکزي در سراسر جهان به طور جدي در حال
بررسی و توسع هي این زیر ساخت باشند، سـوال کلیدي
در اینجا این اســت که آیا فناوري بالکچین و دفتر کل

توزیع شده م یتوانند به بهبود سیســـت مهاي پرداخت و 
بانکی، امنیت پرداخت و تا بآوري، شــــمول مالی و ...
کمک کنند؟ 80 درصد از بان کهاي مرکزي به نحوي در

حال فعالیت در زمینه ارزهاي دیجیتال بانک هستند.

همچنین حدود 40 درصــــــد از بان کهاي مرکزي از

مـرحله پـژوه شهاي نظـري فـراتـر رفته و به مــرحله 

آزمای شهاي عملی وارد شـــــد هاند. از ابتداي 2020 و

ه مزمان با اعالم رســمی شــروع پول دیجیتال چینی، 

اعالم رسمی آغاز مسابقه توسعه پول دیجیتال بان کهاي

مرکزي به صـــــــدا در آمدند و مانند اکثر رقاب تهاي 

اقتصــــادي در سطح بی نالملل بازیگر اصلی این رقابت 

چین و آمریکا م یباشــند. در میان رقابت فرصــ تها و 

پنجر ههاي ب ینظیري در توسـعه زیرسـاخ تهاي مالی و 

استقالل در ارائه خدمات تسویه بین بانکی خصـوصاً در

(Cross Boarder)پرداخت فرامرزي  ایجاد شـــده

اسـت، که اگر به موقع از آ نها اسـتفاده شــود م یتواند

منافع بسیاري براي کشور داشته باشد.

پژوهش         آزمایش         هنوز توسعه داده نشده           راه اندازي شده        غیرفعالی          توسعه داده شده        منتفی شده
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PBOC

با چین پـروژه پول دیجیتال بانک خلق 
بـزرگتــرین مقیاس و از لحاظ اجــرا و 
آزمایش از ابتداي هم هگیــري کـــرونا 
آغاز شـــد. این بانک در کنار ســــایر 
بازیگران بخش خصــــــوصی در حال 
تالش بــــراي توزیع پول دیجیتال در 
میان مردم خود است. آزمای شهاي پول

دیجیتال در چهار شهر شـنژن، سـوژو، 
چنگدو و شیونگان شروع شد که به قید

قرعه بین بیش از 2 میلیون شـــهروند 
شــنژن 50000 کیف پول حاوي 200
یوان دیجیتال توزیع شد. چین از طریق
پـــروژه ارز دیجیتال خود، بـــرنام هي

گســـترد هتري براي CBDC خود در 
سال 2022 در نظر دارد. 

سـنگاپورمقام پولی  از سـال 2016

پروژه خود را شـروع کرده اســت و 

در حال حاضـر متمرکز بر اسـتفاده 

از نمونه اولیه شبکه پرداخت زنجیره

بلوکی اســــت که با همکاري بانک

ج یپ یمورگان توسـعه یافته اســت.

این همکاري با ســـــایر بان کهاي 

مرکزي در حالی اســـــت که آ نها 

براي توسعه زیرساخ تهاي پرداخت

مرزي نسل بعدي، در حال همکاري

هستند.

در حال بررسی برزیل بانک مرکزي 

فناوري دفتر کل توزیع شـده براي 

ایجاد یک سیســـتم پرداخت بین 

بانکـی منعطف تحت عنوان پـروژه

SALT است.

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

پول دیجیتال ملـی آفـریقاي جنوبـی بانک رزرو 

خود را براي بهبود پرداخت و تســــــــویه بین 

بانکی داخلی به مرحله اجرا رســانده اســت. در

اواخر ســــال 2017 این بانک همکاري خود را

با هفت بانک ارائه دهنده خدمات فناوري دفتــر 

کل توزیع شده براي تسویه حساب بین بانکی در 

آفریقاي جنوبی آغاز کرد. در وایل ســال 2018 

این بانک پـــروژه خوخا (Khokha) را با هدف

شبیه سازي سیسـتم تسـویه حسـاب بین بانکی 

مبتنی بر فناوري توزیع شــده بر اســـاس مدل 

چارچوب تسویه حساب ناخالص آفریقاي جنوبی

را هاندازي کرد. این پروژه درصـدد ارزیابی ویژگی

را هح لهاي مبتنی بر دفترکل توزیع شده است.

در بررســـــی حول آمریکا فدرال رزرو 

CBDC عمدتاً محافظه کار بـــــــوده.

اما از ابتداي 2020 و با شروع آزمایشی

یوآن دیجیتال، تحقیقات و فعالـی تهاي

این بانک سرعت بیشــــــتري به خود 

گرفته ، به طوریکه تا کنون دو جلســـه

اســتماع کنگره با این موضـــوع برگزار

شــده اســت. در ماه آگوســت، فدرال 

رزرو براي ســـــــاخت و آزمایش یک 

پلتفرم ارز دیجیتال با موسسه MIT وارد

همکاري چند ساله شد.

DEUTSCHE
BUNDSEBANK
EUROSYSTEM

فناوري آلمان بانک مــرکـــزي 

دفتر کل توزیع شــــده را براي

اهداف مــــــــتعددي از جمله 

بهبود کارایی و کاهش ریســـک

در فرایندهاي تســــــویه اوراق

بهادار بین بانکی با نمونه اولی هاي 

تحت عنوان «بالك باســـــتر»

بررسی م یکند. 

یکی از  انگســـــــتان بانک مرکزي 

اولین بان کهاي مــرکـــزي بود که

در ســـــــــــال 2015 تحقیقات 

CBDC عمومــــی خود را در مورد

آغاز کرد. این بانک در مارس 2020

مقال هاي را منتشــر کرد که به شرح

 CBDC رویکــــردهاي خود درباره

م یپرداخت و چال شها و فرص تهایی

را ارائه م یداد. 

BANK OF ENGLAND



تبدیل تهدید به فرصتتبدیل تهدید به فرصت

راهکارهاي مبتنی بر رمزارزهاراهکارهاي مبتنی بر رمزارزها

تبدیل تهدید به فرصت

راهکارهاي مبتنی بر رمزارزها

آسی بپذیري اقتصادها و نظا مهاي پولی در مقابل محدودی تهایی که از

بیرون سیست مها اعمال م یشود، همواره محل بحث بوده است. مسدود سازي

اتا قهاي تسویه بیـن المللی بر روي کشورهایی چون کره جنوبی، ونزوئال، روسیه و ایران به نوعی قطع

شـاهرگ اصلی تجـارت خـارجی این کشـورها به حساب م یآید. رویکردهاي متفـاوتی که اقتصادهاي

تحریم شده در مقابله با پدیده تحریم اتخاذ م یکنند، به مرور زمان کـارکرد اولیه خود را از دست داده

     و به نـوعی دیـگر کارگر نـخواهد بود. بهر هگـیري از فنـاور يهایی همچـون دفتر کل توزیع شده و 

               زنجیره بلوك، م یتواند روشی دائـمی براي مقابله با تحری مهاي اقتصادي به ویژه در زمینه

                         نقل و انتقاالت بی نالمللی پول باشد.    
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یکی از مزایاي اســـــــــتفاده از فناوري دفتر 

کل توزیع شــــــــده و بهره گیري از فناوري

زنجیره بلوك، تمرکز زدایی اســــــــــت. لذا

یکـــی از راهکارهایـــی در قالب یک پـــروژه

بلند مدت م یتوان به آن نگاه کرد، انتشــــــار

رمزارزهاي باثبات به عنوان ابزارهاي تســــویه 

نوین است. بســــته به حجم تجارت خارجی و

کشورهایی که یک اقتصـاد با آ نها مبادله دارد

رمـــزارزهاي باثبات این ظـــرفیت را دارند که 

بیرون از سیسـتم تســویه بی نالمللی، اتا قهاي

تســویه جدیدي را بنا کنند. رمزارزهاي باثبات

باپشـتوانه طال یا سایر دارای یهاي ارزشمند این 

ویژگی را دارند که در بلند مدت کارکرد ارزهاي

جها نروا را پیدا کنند.

عالوه بر راهکاري که به آن اشـاره شـد، اخیراً اســتفاده از 

کیف پو لهاي دیجیتال در ســطح انتقاالت بی نالمللی نیز

اید هي نوینی اســـــــــت که م یتواند خارج از کانا لهاي

حال حاضر در امر تسـویه مطرح شود. ایجاد بسـتري براي

انتقال پول بین دو کشــــــور خارج از سوئیفت راهکاري 

اسـت که از طریق ایجاد کیف پول دیجیتال و شـارژ اولیه

آن م یتواند عملیاتی شــــــــود. کیف پو لهاي دیجیتال 

عالوه بر آنکه ســــــرعت تراکن شها را افزایش م یدهند، 

کارمزد هر تراکنش را کاهش داده و شــــفافیت در نقل و

انتقاالت مالی را نیز ســـبب م یشــــوند. نقش بان کهاي 

مـرکـزي در ایجاد یا حمایت از چنین راهکاري مــ یتواند

موجب حصـــــول اطمینان بین استفاده کنندگان از این

کیف پو لها باشد. توافق با کشورهاي همسـایه که تا حدي

درگیر تحری مهاي اقتصــادي هســـتند، نقطه آغازي براي 

سایر اید هها و راهکارهاي مبتنی بر فناور يهاي نوین جهت

مقابله با تحری مهایی است که ذاتاً زاییده تمرکز هستند.   

چنین اید ههایی عالوه بر استفاده از طرفی تهاي

موجود، فرصـــــــ تها و ظرفی تهایی را ایجاد

م یکنند که بدون وابســتگی به نهادي متمرکز

پایا خواهند بود.



رمزارزهاي منطق هايرمزارزهاي منطق هايرمزارزهاي منطق هاي

نمودي از کاربست رمزارزهانمودي از کاربست رمزارزهانمودي از کاربست رمزارزها

در عصر جهانی و یکپارچه شدن اقتصاد جهانی، توسعه اقتصادي دیگر یک مقوله صرفاً ملّی نیست و 

کشــورها براي دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی ناچار باید زمین ههاي برخورداري از 

امکانات و منابع بی نالمللی را فراهم نمایند. یکی از را ههاي اسـتفاده از این امکانات، عقد تواف قنام ههاي 

پولی بین کشـوري است که به دنبال آن جریا نهاي تجاري کشــورهاي طرفین تواف قنامه تحت تأثیر

قرار م یگیرد. پیوستن کشورها به این نوع تواف قنام هها به واسط هي کاهش زمان و هزین ههاي تجارت

موجب تسهیل و گسترش روابط اقتصاد بین کشورها خواهد شد.

مطــرح رمــزارزهاي منطق هاي رمــزارزهاي منطق هاي که تحت عنوان 

در این میان، ظهور رمـزارزها ابــزاري نوین بــراي 

تسـوی ههاي بین کشـوري است. انتشـار رمزارزهاي

باثبات بین دو یا چند کشـــــور اید هاي نوین است

مطــرح رمــزارزهاي منطق هاي که تحت عنوان 

م یشـــود. منطق هاي بودن چنین رمزارزهایی از آن

جهت بیان م یشـــود، که غالباً با توافق میان دو یا 

چند کشور هم منطقه یا همسایه منتشـر م یشوند.

سازوکار ایجاد و انتشــار چنین رمزارزهایی معموالً

وابسته به فضاي اقتصادي حاکم بر کشورها و میزان

مبادالت تجاري بین آ نها است. همچنین آنچه که

 

چنین ابزارهاي تسوی هاي را جذاب م یکند، تسـهیل

در انجام تراکن شها و به تبع آن مبادالت اســــت.

مزیت اســـــــــتفاده از تواف قنام ههاي پولی که از 

فناوري دفتر کل توزیع شـــده بهره م یبرند، حفظ

استقالل اقتصادي کشورها و تسـهیل ورود و خروج

کشـــورهاي عضــــو تواف قنامه است، لذا همانطور

که اشاره شد، بخشی از تجارت خارجی کشـورهاي

عضـو از طریق این بســتر امکان پذیر خواهد شد و

به این ترتیب این ساختار موجب کاهش تقاضا براي

ارزهاي جهان روا در کشــــــــــورها خواهد شد. 
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اخیراً برخی دول تها و مقا مهاي پولی به فکر راه انتشــــار رمزارزهاي منطق هاي در قالب ارزهاي اخیراً برخی دول تها و مقا مهاي پولی به فکر راه انتشــــار رمزارزهاي منطق هاي در قالب ارزهاي 

دیجیتال بان کهاي مرکزي یا به عبارت دیگر توکن پو لهاي ملی خود افتاد هاند. یکی از نمون ههاي دیجیتال بان کهاي مرکزي یا به عبارت دیگر توکن پو لهاي ملی خود افتاد هاند. یکی از نمون ههاي 

اجرا شده حال حاضر، انتشار درهم و ریال دیجیتال و بهره برداري از آ نها بین کشورهاي اماراتاجرا شده حال حاضر، انتشار درهم و ریال دیجیتال و بهره برداري از آ نها بین کشورهاي امارات

متحده عربی و عربستان سعودي است.متحده عربی و عربستان سعودي است.

اخیراً برخی دول تها و مقا مهاي پولی به فکر راه انتشــــار رمزارزهاي منطق هاي در قالب ارزهاي 

دیجیتال بان کهاي مرکزي یا به عبارت دیگر توکن پو لهاي ملی خود افتاد هاند. یکی از نمون ههاي 

اجرا شده حال حاضر، انتشار درهم و ریال دیجیتال و بهره برداري از آ نها بین کشورهاي امارات

متحده عربی و عربستان سعودي است.

دو کشـــور امارات متحده عربی و عربســــتان سعودي 

با انتشار درهم و ریال دیجیتال و افتتاح یک پل ارتباطی

در قالب یک کیف پول دیجیتال سعی در انجام مبادالت

برون مرزي خود با استفاده از رمزارزها دارند.  

به گفته مقامات پولی امارت و عربستان، به کارگیري رمزارزها در مرحل هي اول

جهت تبادالت بین بانکی دو کشــــور و تحت نظارت بان کهاي مرکزي انجام 

م یپذیرد و پس از آن، در صـورت موفقیت آمیز بودن این عملیات؛ همین امر 

جهت تسـوی ههاي برون مرزي بین دو کشـور مابین تجار و فعالی تهاي تجاري 

انجام خواهد شد. رؤساي بانک مرکزي هر دو کشــور با اظهار اینکه امیدوارند 

این تجربه نقط هي شروع به کار گیري رمزارزهاي بان کهاي مرکزي براي سایر 

فعالی تها باشد، اضافه کرد هاند که در ادامه به دنبال افزایش کشــورهاي تحت

پوشش چنین سرویسی در منطقه براي سهولت در پرداخ تها هستند. 

پنج اقتصــاد بزرگ نوظهور، یعنی، برزیل، روسیه، هند، چین 

(BRICS) و آفریقاي جنوبی که با عنوان اختصـاري بریکس

شناخته م یشوند، در پی عدم وابســـتگی به غرب و برداشتن

گامی نوین در جهت کاهش قدرت دالر در حال توســــع هي

نظام پرداخت جدید مشـترك موسوم به بریک سپی هســتند.

در این راستا کشــــورهاي بریکس به دنبال ایجاد کیف پول

دیجیتال جهت یکپارچه کردن نظا مهاي پرداخت 5 عضو این

بلوك هستند. این نوآوري بدون در نظر گرفتن نوع ارز موجود

در حســـاب کاربري صاحب کیف پول امکان پرداخت فراهم 

م یکند.



حضرت آیت اهللا خامن هاي مدظله العالی

طبیعتاً شرایط به وجود آمده به واسطه تحریم براي تمامی اقشـار جامعه سخت است... اما 

آنچه که هر ملتی را به سوي جامع هاي سـعادتمند سـوق م یدهد، تحمل سـخت یها و تبدیل 

تحدی دها به فرص تها است. امروز هم جنگی تحمیل شده، اما خاکریزها پشـــــــــت رایانه

است و پدافند وظیفه پژوهشــــگران است، امروز همتی باید داشت از جنس محمدابراهیم...

همه م یدانیم که مشکل بیرون از مرزهاي ایران اسالمی است ولی باید دانست که راه ح لها

درون همین مرز و بوم است 
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