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گذاری در کشورهای مختلف و ارز مجازی: قانون

 ها برای ایرانپیشنهاد

 

 

 

 

 

 چكیده

ارز مجازی، ارز دیجيتالی و رمزارز سه مفهوم مجزا با کاربردهای متفاوت هستند. در ترمينولوژی حقوقی 

های نوظهور مانند بيتكوین، ارزهای مجازی است. ارزهای مجازی نوع کلمه رایج برای مقرراتگذاری پدیده

درصد  ۹0حدود  2016سال  دررمزارز با اختراع بيتكوین وارد بازارهای مالی جهانی شدند و بيتكوین 

حدود در آن سال رمزی داد و ارزش کل ارزهای مجازی را تشكيل میرمزی ارزش بازار ارزهای مجازی 

سوی ارزهای مجازی جدید سهم بيتكوین اکنون )اواسط ميليارد یورو بود. اما با جدی شدن رقابت از 5/5

هش پيدا کرده است و ارزش کل بازار کا رمزی درصد کل ارزش ارزهای مجازی 50( به کمتر از 2018

 10ميليارد یورو است. ارزش معامالت روزانه ده ارز مجازی برتر بيش از  256ارزهای مجازی رمزی 

های ذیربط را مشخص ف و مسئوليت دستگاهها حدود وظایچارچوب حقوقی کشور .ميليارد یورو است

های آنها های متنوع هستند و چالشای نوظهور و دارای فناوریاما ارزهای مجازی حوزه ،کرده است

های نوظهور شناخت قوانين و ممكن است با یكدیگر متفاوت باشند. پس گام اول در مواجه با پدیده

اروپا،  است. برای شناخت قوانين مرتبط ابتدا تجربه نظام حقوقی و اجرایی اتحادیه زمينهآن  مقررات در

بررسی ملی متحده آمریكا و سپس تجربه کشورهای اکوادور، ونزوئال و روسيه در ارزهای مجازی  ایاالت

شده در جریان  دفتر کل توزیع و فناوریدر زمينه ارزهای مجازی گسترده المللی های بينشد. تالش

. در جایگزینی دالر با یورو استبه دنبال پا یكی از شرکای تجاری ایران است و ایران اتحادیه ارو است.

للی وجه به رسميت شناخته شده است. الماتحادیه اروپا استفاده از ارزهای مجازی برای انتقال بين

کشور قدرت نهادهای اجرایی ایاالت متحده آمریكا در زمينه ارزهای مجازی فراتر از مرزهای این

رتبط با ارزهای مجازی در کشور ایران بررسی شد. قوانين م ا توجه به این مواردگذاری ندارند. بثيرأت

 شویی و ماليات قابلبازی(، مبارزه با پولقوانين کشور در زمينه بورس اوراق بهادار و کاال)مبارزه با سفته

رسد با توجه به وجود قوانين قبلی نظر میشده است. به اعمال بر ارزهای مجازی در این گزارش بررسی

در راستای های اجرایی متولی هر بخش باید مكلف به واکنش و اقدام عملی گاهدر مرحله اول دست

شوند، یعنی سازمان امور مالياتی، دبيرخانه شورای عالی مبارزه  های ارزهای مجازیمندی از فرصتبهره

شویی و شورای عالی بورس و اوراق بهادار باید اقدامات جدی برای ساماندهی وضعيت ارزهای با پول

شود های اجرایی دریافت میمجازی در کشور انجام دهند. سپس براساس بازخوردی که از اقدامات دستگاه
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های متولی ی دستگاههای الزم برای رفع خألها با مسئوليت و طبق نيازمندی اجرایشسياستگذاری و تال

های ارز مجازی ملی در کشور ایران توسط دو مجموعه در حال پيگيری است و جزئيات پروژهاقدام شود. 

 ها تاکنون منتشر نشده است.فنی این پروژه

 

 مقدمه

 Dibrova) شودصورت الكترونيكی خلق و ذخيره میاست که به 2ای از ابزار پرداختگونه 1مجازیارز 

شود که مانند اطالق می ۳های مبادلهای از واسطگونهارز مجازی به دیگر. به بيان (۳1۳۹ )رجبی 2016(

 Bisinelli) (Elwell 2013) شوندای خلق و کنترل میرایانه هایبرنامهاما توسط  ،کنندارز عمل می

and Moratti 2018)های مفهومی ها و تفاوتباهت. ارز مجازی با ارز دیجيتالی و رمزارزها برخی ش

 ،شدندعنوان پول قانونی تلقی نمیشدند و بهارزهای مجازی معموالً توسط یک دولت پشتيبانی نمی دارد.

 (O'Neal 2018) اولين ارز مجازی تحت کنترل دولت را منتشر کرد 2015اما دولت اکوادور در سال 

 اندو کشورهای دیگر همچون روسيه هم برنامه خود برای انتشار رمزارز دولتی را اعالم کرده

(Вовнякова 2018)شود و از مفاهيم مشابه آن . در این گزارش ابتدا مفهوم ارز مجازی تشریح می

رسی ها و قوانين و اقدامات کشورهای دیگر در زمينه ارزهای مجازی برشود سپس سياستتفكيک می

 شود. می

 

 مفهوم ارز مجازی و تفاوت آن با رمزارز و ارز دیجیتالي. 1

شمار اما هرگونه ارز دیجيتالی ارز مجازی به ،آیندشمار میای از ارزهای دیجيتالی بهارزهای مجازی گونه

اما همه  ،ای از ارزهای مجازی هستند. رمزارزهایی مانند بيتكوین نيز گونه(Wagner 2014) رودنمی

 نيستند.  ۴ارزهای مجازی رمزارز

شوند. هرگونه پولی نتقل میصورت الكترونيكی ذخيره و مارزهای دیجيتال، ارزهایی هستند که به

های موجود در حساب بانكی گنجد. مثالً ریالمبنای صفر و یک باشد در این تعریف میکه بر

جای ارز دیجيتالی در تعریف  ،شوندنگهداری میهای واقعی هستند که جایی کننده ریالبازنمایی

درنتيجه چون مبنای صفر و یک دارند ارز دیجيتالی هستند. ها همبيتكوین. (Wagner 2014)گيرندمی

 موسع است.  یک عبارت «ارز دیجيتالی»نظر حقوقی عبارت  از

                                                 

1. Virtual Currency 

2. Means of Payment 

3. Medium of Exchange 

4. Cryptocurrency 
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کند: رت تعریف میسازمان خدمات درآمد داخلی ایاالت متحده آمریكا ارزهای مجازی را به این صو

«. کندبازنمایی دیجيتالی ارزش که در جایگاه واسط مبادله، سنجش ارزش یا ذخيره ارزش کار می»

(IRS 2014) بازنمایی دیجيتالی »اند از: اتحادیه اروپا عبارت یارزهای مجازی طبق تعریف بانک مرکز

تواند ارزش که توسط یک بانک مرکزی، نهاد اعتباری یا نهاد پول الكترونيكی منتشر نشده است و می

خود  2012بانک مرکزی اتحادیه اروپا در گزارش سال  «.جایگزینی برای پول استفاده شودعنوان به

 بندی را دوباره تأیيد کردنيز همين تقسيم 2015يم کرد و در سال ارزهای مجازی را به سه دسته تقس

(ECB 2015) (ECB 2012) نوع اول ارزهایی که فقط در فضای مجازی )معموالً بازی( در .

بر حفظ ویژگی نوع اول، نوع دوم عالوهشوند. جا هم مصرف میجا توليد و هماناند، یعنی همانگردش

ابتياع هستند و در بعضی موارد محدود  ارزهای دیجيتالی در نرخی مشخص توسط ارزهای قانونی قابل

کاالهای دنيای واقعی نيز با آنها قابل ابتياع است. نوع سوم ارزهای مجازی جریان دوجانبه دارند یعنی 

اند ها قابل تبدیلبتياع هستند و هم با نرخی مشخص به این پولهم با نرخی مشخص با پول قانونی قابل ا

 ECB)و هم برای خرید کاالهای مجازی و هم برای خرید کاالهای دنيای واقعی قابليت استفاده دارند 

. گزارش تحقيقاتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مواجه با ارزهای مجازی نوع سوم آن را ابزار (2012

د. ابزار پرداخت طبق این تعریف با پول قانونی از این نظر فرق دارد که فروشندگان پرداخت معرفی کر

موظف هستند که آن را از دارنده برای عرضه خدمات و کاالها قبول کنند و جرائم مربوط به استنكاف از 

 . (ECB 2012, ECB 2015)عرضه خدمت در مورد آنها قابل اعمال خواهد بود 

 شده است. داده نشان  1ارزهای مجازی در شكل های نواع سيستمتر ابندی دقيقطبقه

 

 (Guo 2008) انواع سیستم ارزهای مجازی موجود .1 شكل

 
 

شود. ارزهای نوع اول تنها برای خرید کاالها و خدمات مجازی مشاهده می 1طور که در شكل همان

شود داده میآنها  اعضای جامعه مجازی بهاساس عملكرد ها، پول مجازی بردر این سامانه کاربرد دارند.

: نوع دوم

خرید کاالها و خدمات مجازی و کاالهای واقعی

AceBucks: مانند

:نوع اول

خرید کاالها و خدمات مجازی

weiqi.cnپول مجازی در بازی : مانند

:نوع چهارم

به پول مجازی و خرید کاالها و خدمات مجازی و واقعی/قابليت تبدیل از 

Linden Dollars: مانند

:نوع سوم

ی قابليت تبدیل از پول دنيای واقعی، خرید کاالها و خدمات مجازی و واقع

QBCoins, WoW Goldمانند 

انواع سیستم ارز مجازی
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شده های مجازی برای مصرف کاالها و خدمات مجازی که توسط همان جامعه مجازی عرضهو پول

توانند مواردی باارزش همچون کتاب الكترونيكی تا سایر اقالم د. این کاالهای مجازی میوشمیاستفاده 

وع دوم بسط یافته نظام نوع اول هستند که به کاربر اجازه بربگيرند. ارزهای مجازی نمجازی تفریحی را در

دهد کاالهای دنيای واقعی را نيز خریداری کنند. در این نوع از ارز مجازی ایجاد واسطی برای خرید می

یابد و این نوع ارز نشانگر مشارکت ارز مجازی در دنيای واقعی کاالها و خدمات دنيای واقعی ضرورت می

يل اینكه پول نوع سوم از طریق ارزهای دنيای واقعی قابل خریداری است این نوع ارز دلنيز هست. به

تنها با پول دنيای واقعی قابل مجازی بسط یافته ارز مجازی نوع دوم است.  ارز مجازی نوع چهارم نه

ازی تبدیل به پول دنيای واقعی نيز هست. مدیریت توليد و تبادل ارزهای مجخریداری است، بلكه قابل

تنها  200۹کنندگان فضای مجازی و ارزهای مجازی تا سال کنندگان فضاهای مجازی است. ادارهبا اداره

ارزهای مجازی به وجود  نوع جدیدی از با ظهور بيتكوین 200۹یک شخص یا سازمان بودند. اما در سال 

یا شخص ثالث از دفاتر کل جای اعتماد به یک واسط ههای رمزنگاری بآمدند که با استفاده از الگوریتم

 گویند. رمزارز می ، که به این مدل از ارزهای مجازی (1۳۹۳، )رجبیکردند استفاده می 1شدهتوزیع 

تعاریف  1جدول در رمزارزها نيز انواع مختلفی دارد که موجب شده تعاریف مختلفی داشته باشد. 

 .مشاهده استقابل  مختلف رمزارز

 

 ارز . تعاریف مختلف رمز1جدول 

 تعریف مرجع

 2018 سوویتوو
ها و شده و از رمزنگاری برای ایمنی تراکنشطراحی دارایی دیجيتالی که برای کارکرد واسط مبادله 

 کند.کنترل خلق واحدهای جدید استفاده می

 نامه کمبریجواژه

2017  

شده است و از  جای اینكه توسط دولت توليد شود توسط یک شبكه عمومی توليدهرز دیجيتالی که با

 کند.ها استفاده میرمزنگاری برای حصول اطمينان از ارسال و دریافت پرداخت

 نامه آکسفوردواژه

2017 

يد انتقال أیگذاری توليد واحدهای جدید ارز و تآن از فنون رمزگذاری برای مقرراتارز دیجيتالی که در 

 ارد.د کند و مستقل از یک بانک مرکزی فعاليتوجوه استفاده می

 مریام وبستر

2017 

کننده مرکزی صورت دیجيتالی وجود دارد، معموالً مسئول صادرکننده یا تنظيمهرگونه از ارز که تنها به

کند ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده میشده برای ذخيره تراکنش اما از سامانه توزیع ،ندارد

 متقلبانه بر رمزنگاری تكيه دارد.های و برای ممانعت از جعل و تراکنش

 2015ئو ز
ها و کنترل خلق واحدهای جدیدش استفاده ای که از رمزنگاری برای ایمنی تراکنشواسط مبادله

 کند.می

 

                                                 

 فناوری از فراتر شده توزیع کل دفاتر فناوری»های مجلس با عنوان برای آشنایی بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز پژوهش .1

 .12/04/1397مورخ « بلوکی زنجیره
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همچنين با پيشرفت  ،شود تعاریف متنوع از رمزارز وجود داردمشاهده می 1طور که در جدول همان

و در نتيجه تعریف رمزارزها تغيير کند، بنابراین از نظر حقوقی رمزارز فناوری ممكن است مصادیق رایج 

 عبارت رمزارز دقت کافی ندارد. 

ارزهای مجازی اهميت بررسی جدی توسط نهادهای مقرراتگذاری را پيدا قبل از ظهور بيتكوین 

ف ی در کشورهای مختلسياستگذارنكرده بودند. اما ظهور بيتكوین موجب شد نهادهای مختلف 

های از بين همه واژه گذاری این حوزه را در دستور کار قرار دهند. در ادبيات حقوقی کشورهامقررات

بيشتر حول  روندها. اما آمارها و (1۳۹۳ ،)رجبیتر است ارز مجازی رایج متداول برای ارزهای نوین، واژه

 شوند. می گزارشرمزارزها 

 

 ارزهاارزهای مجازی و رمز ندهایورآمارها و . 2

درصد کل  ۹0ميليارد یورو بود و بيتكوین  5/5اندازه بازار کل ارزهای مجازی حدوداً  2016در سال 

ميليارد یورو  256اندازه کل این ارزها بيش از  1شد. در حال حاضرارزش ارزهای مجازی را شامل می

رمزارز  ، ده2ت. جدول یافته اس درصد ارزش کل بازار کاهش ۴7شود و سهم بيتكوین به تخمين زده می

 دهد. ترین اندازه بازار را نشان میدارای بزرگ

 

 (3/5/1397)تاریخ  . رمزارزهای دارای بیشترین اندازه بازار2 جدول

 نام ارز رتبه
  اندازه بازار

 )میلیارد یورو(

 قیمت

 )یورو(

  (روزانه) حجم معامالت

 )میلیارد یورو(
 تعداد واحد در گردش

نیازمند 

 2استخراج

 
 

  (1)بيتكوین

   7/5  BTC  بله 

 

 (2)اتریوم
 

   

 
8/1  ETH  بله 

 

 (۳)ریپل

 

5/15    2۴/0   XRP خير 

 

 (۴)بيتكوین کش
 

7/1۳    7۳/0   BCH  بله 

 
 

 (5)ی او اسیا
 

5/6   7۳/0  EOS  خير 

                                                 

 .3/۵/1397تاریخ  .1

استخراج: ارزهایی قابل استخراج هستند که طبق پروتکلی مشخص واحدهای جدید همان ارز به عنوان پاداش به کسانی  .2

  که شرایط خاصی را محقق کنند اهدا شود.

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets
https://blockchain.info/
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/#markets
https://etherscan.io/
https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/
https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/#markets
https://xrpcharts.ripple.com/#/graph/
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/#markets
https://blockchair.com/bitcoin-cash/blocks
https://coinmarketcap.com/currencies/eos/
https://coinmarketcap.com/currencies/eos/#markets
https://eostracker.io/
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 نام ارز رتبه
  اندازه بازار

 )میلیارد یورو(

 قیمت

 )یورو(

  (روزانه) حجم معامالت

 )میلیارد یورو(
 تعداد واحد در گردش

نیازمند 

 2استخراج

 

 (6)استالر

 

8/۴    0۹/0  
 

XLM  

 خير

 

 (7)الیتكوین
 

۴/۴    ۳5/0  LTC  بله 

 

 (8)کاردانو

 

۹/۳    16/0 
 

ADA 

 خير

 

 (۹)یوتاآ

 

۳/2    0۴/0  
 

MIOTA  

 خير

10

 

 (10)ترون

 

2/2    2۳/0   TRX خير 

Source: coinmarketcap.com. 

(1) Bitcoin 

(2) Ethereum 

(3) XPR 

(4) Bitcoin Caosh 

(5) EOS 

(6) Istellar 

(7) Litecoin 

(8) Cardano 

(9) Iota 

(10) TRON 

 

ارزهایی که در . سایر رمزشودبيتكوین محسوب میروزرسانی ش که درواقع بهکَاز بيتكوین غيربه 

از  ناشی رمزارزها ميان فنی هایبرند تفاوتفناوری متفاوتی بهره میشوند هرکدام از جدول مشاهده می

طور که در همان رای مثالب .(1۳۹6و  1۳۹7 ،)رجبی 1هاستآن شدهتوزیع کل دفاتر فناوری تفاوت در

در پروتكل خود نياز به استخراج مورد آنها  6ارز مجازی رمزی بزرگ  10از  شودمشاهده می 2جدول 

متفاوت آنها  شوند نيز با توجه به فناوریمواجه میآنها  هایی که هرکدام از رمزارزها باچالش ندارند. 

موجب از دسترس خارج شدن رمزارز کاربر شدن آدرس خصوصی در بيتكوین گم  خواهد بود. مثالً

کنند، برخی شویی را تسهيل میهم پول از ارزهای مجازیگونه نيست. بعضی اس ایناوییشود. اما در امی

اندازه بازار ده ارزمجازی  شویی را تسهيل خواهند کرد.های فنی مقابله با پولدیگر با گنجاندن قابليت

                                                 

 .فراتر از فناوری زنجیره بلوکی شدهعیتوزفناوری دفاتر کل ی مجلس، هاپژوهش. برای آشنایی بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز 1

https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/
https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/#markets
https://dashboard.stellar.org/
https://dashboard.stellar.org/
https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin/
https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin/#markets
http://explorer.litecoin.net/chain/Litecoin
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/#markets
https://cardanoexplorer.com/
https://cardanoexplorer.com/
https://coinmarketcap.com/currencies/iota/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/iota/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/iota/#markets
https://thetangle.org/
https://thetangle.org/
https://coinmarketcap.com/currencies/tron/
https://coinmarketcap.com/currencies/tron/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/tron/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/tron/#markets
https://tronscan.org/#/
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ميليارد یورو  10ميليارد یورو است و اندازه معامالت روزانه آنها بيش از  21۴رمزی بزرگ نزدیک به 

درصد  2یورو، کمتر از  60ميليون بشكه نفت به ارزش هر بشكه  2در مقایسه، صادرات روزانه است. 

  اندازه معامالت روزانه ده ارز مجازی برتر است.

تعداد  2شكلرو به افزایش است. در  کنندگان از ارزهای مجازی در جهانو استفادهتعداد کاربران 

 مشاهده است. قابل 1های زنجيره بلوکیکاربران کيف پول

 

 های زنجیره بلوکيبران کیف پولکار. تعداد 2 شكل

 
Source: Statistica. 

 

 2018اول سال  ماههسهتا  2015اول سال  ماههسهشود از مشاهده می 2 شكلطور در که همان

ميليون  ۳ حدوددرصد رشد داشته است و از  65۴های زنجيره بلوکی نزدیک به تعداد کاربران کيف پول

 رسيده است.کاربر ميليون  2۴به  کاربر

 

صت  .3 سیون امور پولي بانكي پارلمان اتحادیه اروپا درباره فر   یتهدیدها و هاگزارش کمی

  ارزهای مجازی

کميسيون امور پولی بانكی پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به بيست گزارش و ارزیابی فنی منتشره ازسوی 

تصویب و منتشر کرد که  2016المللی مختلف گزارش ارزهای مجازی را در سال نهادهای ملی و بين

                                                 

استفاده شده است. از نظر فنی و حقوقی این ترادف  «دفترکل کل توزیع شده»در اینجا به عنوان مترادف  «زنجیره بلوکی» .1

شده فراتر از فناوری فناوری دفاتر کل توزیع ،های مجلسبرای آشنایی بیشتر رجوع شود به گزارش مرکز پژوهشاشتباه است. 
 .یره بلوکیزنج
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 : (Weizsäcker 2016) شرح زیر استهایی از آن بهبخش

ل و قابل اعمال برای ارز مجازی تدوین نشده است، ارزهای مجازی شموگرچه هنوز تعریف جهان»

ای از شوند. مرجع بانكی اتحادیه اروپا، ارزهای مجازی را گونهعنوان پول نقد دیجيتالی یاد میگاهی به

داند که نه توسط یک بانک مرکزی صادر شده است و نه یک نهاد صورت دیجيتالی میبازنمایی ارزش به

عنوان بهپشتوانه متصل است. ارز مجازی توسط اشخاص حقيقی و حقوقی لزوماً به یک ارز بی عمومی و نه

صورت الكترونيكی منتقل ذخيره یا مبادله شوند. ارزهای توانند بهشوند و میابزار پرداخت پذیرفته می

طرح ارز  600که زیرساخت فنی بيش از  فاتر کل توزیع شده تكيه دارندمجازی عموماً بر فناوری د

ترین ارز مجازی، بيتكوین است، بيتكوین کند. معروفرا تسهيل می 1مجازی است و مبادله همتا ـ همتا

 «.نرسيده است 2هنوز به ابعاد مؤثر بر نظام

های کميسيون امور پولی و بانكی پارلمان اتحادیه اروپا، مخاطرات و فرصت 2016طبق گزارش سال 

 : (Weizsäcker 2016) اند ازیع شده در زمينه پرداخت عبارتارزهای مجازی و دفاتر کل توز

ارزهای مجازی و دفاتر کل توزیع شده قابليت بهبود رفاه شهروندان و توسعه اقتصادی را دارند.        .1

 بهبود بخش مالی از طرق زیر قابل انجام است:

مرزی ل منابع مالی برونویژه در انتقاها بههای تراکنشی و عملياتی پرداختالف( کاستن از هزینه

های فرامرزی درصد در پرداخت ۴تا  2جای امكانپذیر است و حتی ممكن است که هزینه انتقال وجه به

به کمتر از یک درصد کاهش پيدا کند. بنابراین در حالت  ،انتقال نقدی پولدر درصد  7برخط سنتی یا 

 ميليون یورو بالغ شود. 20پول به  شود که کاهش هزینه جهانی انتقالبينی میخوشبينانه پيش

تر کاستن از هزینه دسترسی به منابع مالی بدون یک حساب بانكی سنتی صورت عمومیب( به

 ۳در پنجو جی هشت پنج 20امكانپذیر است و درنتيجه احتماالً به شمول مالی و تحقق اهداف سند جی 

 خواهد شد.هدف کاستن از هزینه انتقال پول کارگران مهاجر( کمک با )

های پرداخت و تجارت یابد و بسته به معماری، حتی سرعت نظامافزایش میسامانه آوری ج( تاب

هایی یابد. همچنين حتی اگر بخشدفتر کل توزیع شده، افزایش می خدمات و کاالها به خاطر معماری

 اتكا باقی خواهد ماند. از شبكه خوب عمل نكنند یا هک شوند، سامانه قابل

های عملياتی و تراکنشی کم و سطح شود که سهولت در استفاده را با هزینههایی ایجاد میسامانه د(

بنابراین در  ،ها کاربران کامالً گمنام نيستندکنند. در این سامانهباالی حفظ حریم خصوصی فراهم می

می برای صورت عموها قابل رهگيری هستند و بنابراین شفافيت بهصورت وقوع تخلف، تراکنش

 کنندگان بازار قابل افزایش است. مشارکت

                                                 

1. Peer to peer 

Systemic Dimensions .2شود.: یا از نظر اثرگذاری بر نظام مالی یا ارزشی که از پذیرش عام یک سامانه حاصل می 

.3 G20 and G8 ‘5x5 objective و گروه بیست برای کاهش هزینه انتقال پول کارگران مهاجر از  ۸: هدف کشورهای گروه

 سال.   ۵درصد طی  ۵درصد کل مبلغ به  10
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هایی برای ایجاد راهكارهای خرده پرداخت برخط ایمن با حفظ حریم خصوصی هـ( چنين نظام

شوند که حریم خصوصی وکار برخط میهای کسبگيرد و جایگزین بعضی از مدلمورد استفاده قرار می

 کشند.را به چالش می

های اعتباری گرفته تا مختلف سازوکارهای پرداخت نوآورانه و سنتی از کارتو( احتماالً به انواع 

دهد که در یک برنامه کاربرپسند و ایمن به یكدیگر متصل شوند و این راهكارهای موبایلی امكان می

 های مختلفی از تجارت الكترونيكی در اروپا و تعميق بازار واحد را توسعه دهد.تواند جنبهمی

صورت شده دارای مخاطراتی نيز هستند که باید به های دفاتر کل توزیعمجازی و طرحارزهای . 2

 ویژه در موضوعات زیر بهبود یابد:مناسب رفع شوند تا قابليت اعتماد آنها به

ویژه در آور و قابل اتكا یا درواقع تعریف چنان ساختارهایی بهالف( غياب یک ساختار حكمرانی تاب

فاتر کل توزیع شده همچون بيتكوین که عدم قطعيت و مشكالت حفاظت از برخی کاربردهای د

دهد که قبالً توسط هایی رخ میویژه در مواقعی که چالشکند. بهکنندگان و کاربران را ایجاد میمصرف

 افزار اوليه دیده نشده است.طراحان نرم

های تنظيم انه و غياب نظارتهای سفته بازب( نوسانات باالی ارزهای مجازی و قابليت خلق حباب

کنندگان طور خاص مصرفمناسب مسائلی هستند که به 2و حقوق حفاظتی 1هامقرراتی سنتی، پادمان

 کنند.را دچار چالش می

تعریف تواند می این موضوعج( گاهی ظرفيت مقرراتگذاران در حوزه فناوری جدید محدود است، 

شده،  اتكای کاربردهای دفاتر کل توزیع رکرد مناسب و قابلتضمين کاموقع برای های مناسب بهپادمان

 برسند را دشوار کند.   ۳جایگاه مؤثر بر نظام قدر رشد کنند که بهکه یا حتی قبل از اینكه آننگامیه

 .د( عدم قطعيت حقوقی پيرامون کاربردهای جدید دفاتر کل توزیع شده

مجازی مشخص، طبق گزارش مشاور علمی ارشد دولت اندازی برخی ارزهای هـ( مصرف باالی انرژی راه

رود. این انگلستان در زمينه دفاتر کل توزیع شده. فقط در مورد بيتكوین مصرف برق از یک گيگاوات فراتر می

 ها باشد.تر اعتبارسنجی تراکنشگذاری روی سازوکارهای بهينهتواند دليلی برای ترویج و سرمایهمی

کافی و شفاف و در دسترس از نحوه کار برخی ارزهای مجازی و دیگر  و( کمبود مستندسازی فنی

 .شده های دفاتر کل توزیعطرح

های ارزهای مجازی ای که از ویژگیتواند به محصوالت مشتقهز( منابع بالقوه ناپایداری مالی که می

 مرتبط باشد.

صورت ارزهای مجازی بههای های پولی در بلندمدت اگر طرحتأثير سياست یتح( احتمال محدود

                                                 

1. Safeguards 

2. Protection 

3. systemically relevant 
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 رواج پيدا کنند. 1عنوان جایگزین ارز دستوریگسترده به

شویی، تأمين مالی تروریسم، فرار و تقلب مالياتی ها بازارهای سياه، پولط( قابليت کاربرد در تراکنش

ات بر مستعاری بودن و قابليت ترکيب پول که برخی از این خدم های خالفكارانه با تكيهو دیگر کنش

کنند و ماهيت توزیع شده ارزهای مجازی. البته نباید از نظر دور داشت که هنوز هم قابليت عرضه می

 گيری پول نقد بسيار کمتر از ارزهای مجازی است.ره

یافته خواهد بود که  های تنظيم مقرراتی بهبود. پرداختن به این مخاطرات نيازمند وجود ظرفيت۳

که برای رسيدن کاربردهای طوری چوب حقوقی همگام با نوآوری است. بهشامل خبرگی فنی و توسعه چار

 موقع داده شود. رگذاری بر نظام پاسخ متناسب و بدفاتر کل توزیع شده به حد اث

تواند بر وضعيت گذاری در مراحل خيلی اوليه صورت بگيرد نمیشود که اگر مقررات. خاطرنشان می۴

 کند. مزیت یا ایمنی ارزهای مجازی القاسيال اعمال شود و ممكن است پيام اشتباه را به عموم پيرامون 

 

 ارزهای مجازی در اتحادیه اروپا. 4

نه ارزهای مجازی در زمي در حيطه فعاليت خود مصوبات و اقداماتیاتحادیه اروپا مختلف نهادهای 

 به شرح زیر است:آنها  اند که برخی ازداشته

 شویي و تأمین مالي تروریسم ارز مجازی در مقررات اتحادیه اروپا زمینه پول .4-1

عهده دارد و مقررات شویی را برسئوليت مبارزه با پولهر کشور م 2در اتحادیه اروپا واحدهای اطالعات مالی

در دسامبر  شود.صورت یكپارچه توسط شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا تدوین میشویی بهپول

اروپا اعالم کرد که پارلمان اتحادیه اروپا و شورای اتحادیه اروپا در مورد بازنگری در  اتحادیه شورای 2017

گيری گمنامی و افزایش قابليت ره. در این مقررات کاهش انددهيرسبه تفاهم  ۳شوییرهنمود چهارم ضد پول

و  ۴شود. این مقررات متوليان عرضه کيف پولها و شناسایی بهتر مشتریان دنبال میاز طریق ارزیابی بایسته

مكلف قرار داد. متوليان عرضه کيف پول  6هایرا در دایره شمول موجودیت 5بسترهای مبادله ارزهای مجازی

هایی اتخاذ کنند تا از تأمين مالی ها و رویهلف خواهند بود که سياستو بسترهای مبادله ارزهای مجازی مك

شویی جلوگيری و وقوع آن کشف و گزارش شود. این اصالحات تنها تبدیل از پول مجازی به تروریسم و پول

شود. در نتيجه بسترهای مبادله پول مجازی به ارز مجازی از دایره شمول مقررات پول دستوری را شامل می

 . (Miseviciute 2018) شویی نسخه چهارم خارج خواهند بودالح شده ضد پولاص

                                                 

1. Fiat currency 

2. Financial intelligence Units 

3. 4AMLD: 4th Anti-Money Laundry Directive  

4. CWPs: Custodian Wallet Providers 

5. VCEPs: Virtual Currency Exchange Platforms  

6. Obliged Entities 
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آن باید توسط شورای اروپا  یشویی پنجم که تأیيد و امضامتن نهایی مقررات رهنمودهای ضد پول

و پارلمان اروپا انجام شود هجده ماه پس از نشر در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا نافذ خواهند بود. بنابراین 

 اجرایی شوند.  201۹شویی اواخر سال رود مقررات جدید ضد پولنتظار میا

شده از طرف )حكم صادر ارزهای مجازی  در مبادله افزودهاز مالیات بر ارزش معافیت. 2-4

 (دیوان دادگستری اروپا

قوانين که وظيفه تفسير  2ای از دیوان دادگستری اتحادیه اروپاستزیرمجموعه 1دیوان دادگستری اروپا

طور که در قسمت قبل اشاره شد بانک مرکزی اتحادیه اروپا همان عهده دارد.مصوب اتحادیه اروپا را بر

عنوان ابزار پرداخت این مجموعه بود که ارزهای مجازی مانند بيتكوین را بهیكی از اولين نهادهای 

ماليات  مشمولبا استدالل اینكه ابزارهای پرداخت دیوان دادگستری اروپا  2015در سال بندی کرد. طبقه

تبدیل به  افزوده را بر ارزهای مجازی قابلشوند معافيت از پرداخت ماليات بر ارزشافزوده نمیبر ارزش

 گونه ارزها قابلها نيز بر این. البته ماليات بر درآمد و سایر ماليات(curia 2015) پول رسمی اعمال کرد

 ایی قوانين خاص خود را دارند.در این زمينه هرکدام از کشورهای اروپاعمال است که 

 مرجع بازارها و اوراق بهادار اتحادیه اروپا. گزارش 4-3

شده در زمينه کاربرد دفاتر کل توزیع گزارشی  ۳، مرجع بازارها و اوراق بهادار اتحادیه اروپا2017در سال 

يد شده برای این حوزه تأیر کل توزیع تاین گزارش مزایای دفتشر کرد. در در بازارهای اوراق بهادار من

شده هنوز در مراحل ابتدایی هستند نيازمند تر کل توزیع که دف شده ازآنجاوان شده است و عن

توسعه کاربردهای دفاتر کل  مدت نيز مقررات اتحادیه اروپا منعی برایمقرراتگذاری نيستند. در کوتاه

دستكاری بازارها یكی از نكاتی است که در گزارش . (esma 2016) آورد به وجود نخواهد شدهتوزیع 

نظر قرار گرفته است و استفاده و طراحی ابزارهای فناورانه  مرجع بازارها و اوراق بهادار اتحادیه اروپا مد

ها پيشنهاد شده است. همچنين ساختار حكمرانی مورد استفاده در برای مقابله با اینگونه سفته بازی

تواند دستكاری بازار عنوان عاملی که میکاربردهای دفاترکل توزیع شده )همچون ارزهای مجازی( نيز به

 را تسهيل کند یا مانع از آن شود مورد توجه قرار گرفته است. 

 اقدامات نهادی تحقیقاتي اتحادیه اروپا در زمینه ارزهای مجازی. 4-4

های شده برنامهه ارزهای مجازی و دفاتر کل توزیع ه در زميناتحادیه اروپا برای نهادسازی تحقيق و توسع

 :(Miseviciute 2018)شرح زیر هستند بهآنها  متعددی دارد که بعضی از

 201۹یورو در سال  ميليون 5 با بودجه ۴اجتماعی منافعزنجيره بلوکی برای  آیندهجایزه افق  الف(

                                                 

1. European Court of Justice 

2. Court of Justice of the European Union 

3. ESMA: European Securities and Markets Authority  

4. Blockchains for Social Good 
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 اهدا خواهد شد،

هزار یورو  250 با بودجه 1سنجی زیرساخت زنجيره بلوکی اتحادیه اروپاها و امكانمطالعه فرصت ب(

 ده است،ششروع 2017از نوامبر 

 ،هزار یورو 500 با بودجهشده تأسيس مرکز خبرگی زنجيره بلوکی و دفاتر کل توزیع ج(

 ،ترک کميسيون اتحادیه اروپاپروژه زنجيره بلوکی برای اتحادیه اروپا توسط مرکز تحقيقات مش د(

 .تشكيل کارگروه داخلی فين تک توسط کميسيون اتحادیه اروپا هـ(

 

 متحده آمریكادولت فدرال ایاالت ها و قوانین سیاستزهای مجازی در ار. 5

اری فناوری زنجيره بلوکی و رمزارزها ذگاختيارات قانونی خود برای مقرراتمتحده از تاکنون دولت ایاالت

توانند مقررات خودشان را مختلف این کشور می هایایالتاستفاده نكرده است. این بدین معناست که 

یزونا آر لتایا برای مثال. اندکردهاین امر را اجرایی  اکنونهم هاایالتدر این زمينه اعمال کنند و برخی 

گذاری کرد. ایالت مقررات 2017ی هوشمند را در مارس وکی و قراردادها، زنجيره بل2۴17در قانون شماره 

دگاه بدون نياز به تواند در دادر زنجيره بلوکی می شدهرهيذخورمونت مقرراتی تصویب کرد که داده 

ی برای پذیرش فناوری دیيتأدالویر نيز اقداماتی ایالت سوی شخص ثالث عرضه شود. اعتبارسنجی از

ر تفسير حقوق عمومی فدرال ایاالت متحده آمریكا اتخاذ کرده است. ارزهای مجازی دزنجيره بلوکی 

 :(Stankovic 2018) است قرارگرفتهی موردبررسی اجرایی هادستگاهسوی شرح زیر ازبه

 متحده آمریكاشویي و مقابله با تروریسم ایاالت. ارزهای مجازی در مقررات پول1-5

شویی و تأمين مالی تروریسم دو نمونه از قوانين ضد پول 2پرستیقانون ميهنشویی و قانون کنترل پول

شویی است و قانون اصلی مبارزه با پول ۳متحده آمریكا قانون حفظ اسرار بانكیهستند. اما در ایاالت

 ( مجری اجرای این قوانين است. ۴)فينسنشبكه مبارزه با جرائم مالی 

ی قانون حفظ اسرار بانكی را در زمينه ارزهای مجازی صادر فينسن رهنمود تفسير 201۳در سال 

ها مثل واسط مبادله که در بعضی محيط»کرد. طبق این مصوبه ارز مجازی به این صورت تعریف شد 

عنوان ارزشی معادل ارز واقعی دارد یا به»و « های پول واقعی را ندارداما همه ویژگی ،کندپول عمل می

فينسن، بيتكوین را یک نمونه استاندارد برای اهداف قانون «. کندقعی عمل میوا جایگزینی برای ارز

 . (FINCEN 2013)داند حفظ اسرار بانكی می

کند و برای خرید خدمات تبدیل کسب می کند که کاربری که ارز مجازی قابلرهنمود فينسن تصریح می

                                                 

1. Study on the Opportunity and Feasibility of a EU Blockchain Infrastructure 

2. Patriot Act 2001 

3. BSA: Bank Secrecy Act  

4. FINCEN 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Secrecy_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Secrecy_Act
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کنندگان یا نيست. اما اداره 1کننده خدمات پولیکند یک عرضهیا کاالهای مجازی یا واقعی از آن استفاده می

دهنده پول هستند، کنندگان ارزهای مجازی غيرمتمرکز انتقالکنندگان ارزهای مجازی متمرکز و مبادلهمبادله

وکارها باید در فينسن گيرند. این بدین معناست که این کسبدرنتيجه در شمول قانون اسرار بانكی قرار می

 . (FINCEN 2013) به مقررات دقيق این موضوع گردن بنهندنام کنند و ثبت

افزار با تحقق شرایط کند که کسانی که با نصب نرمتصریح می 201۴رهنمودهای بعدی فينسن در سال 

کنند، مانند کنند و از این بابت کارمزد یا پاداش کسب میها را به جریان انداخته و اعتبارسنجی میسامانه تراکنش

 .(FINCEN 2014)کنند مشمول حدود این قوانين نيستند بيتكوین را اصطالحاً استخراج می کسانی که

یكی از مراکز مبادله بار این نهاد برای اولين  2017اما در سال  ،شداقدامات فينسن تنها به خاک آمریكا محدود می

از  ن در کشور یونان دستگير شد.و مدیر آ ارزهای مجازی در خارج از خاک ایاالت متحده آمریكا را محكوم کرد

ها ای از آن یا قسمت عمدهکنند که کامالًهایی که مبادالتی را تسهيل میطبق مقررات فينسن شرکت 2011سال 

این  موفقيتگيرند. کشور قرار میت پولی اینشود تحت مقررات خدمامربوط طرفين ساکن کشور آمریكا می

 یا اعمال قانون در این زمينه هایی که مربوط به شهروندان آمریكا نباشدسازمان برای دریافت اطالعات تراکنش

 گذاری جدید و همراهی کشورهای دیگر است. نيازمند مقررات

 متحده آمریكا. ارزهای مجازی در مقررات مالیاتي ایاالت2-5

متحده آمریكا رهنمودهایی منتشر کرد که توضيح التسازمان درآمدهای داخلی ایا 201۴اواخر مارس 

. (IRS 2014) اعمال هستند داد اصول مالياتی عمومی چگونه بر ارزهای مجازی مانند بيتكوین قابلمی

طبق نظر این بندی کرد. طبقه 2عنوان اموالسازمان مذکور ارز مجازی بيتكوین را برای مقاصد مالياتی به

شود مقدار ز ارز مجازی همان لحظه تحقق درآمد است و مقداری که محقق میسازمان لحظه استفاده ا

منصفانه قيمت ارز مجازی در بازار است. همچنين فروش ارز مجازی موجب درآمد یا هزینه مشمول 

شود که با تفریق پایه اتخاذ شده توسط فروشنده نسبت به مقدار محقق شده در هر فروش ماليات می

طبق این رهنمودها نحوه استفاده از ارز مجازی در نحوه محاسبه ماليات آن مؤثر است گردد. محاسبه می

کنندگان ارز مجازی هم باید برحسب درآمد خالصشان از آن فعاليت، ماليات خود را محاسبه و استخراج

 و پرداخت کنند. 

بردند. از آن بهره میگذاران رمزارزها در قوانين آمریكا یكسری خألها وجود داشت که بيشتر سرمایه

کند. این بدین معناست های شبيه به هم را از ماليات معاف میرهنمود درآمد داخلی تراکنش 10۳1بخش 

اما کسی که خودرو  .که اگر فردی خودرو بفروشد و پول بگيرد درآمد یا هزینه مشمول ماليات خواهد داشت

کردند گذاران استدالل میگيرد. سرمایهتعلق نمی کند ماليات بر اوخود را با یک خودرو دیگر تعویض می

                                                 

1. Money Services Business (MSB) 

2. Property 
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که همه رمزارزها شبيه هم هستند و اگر با بيتكوین، اتریوم یا مونرو خریداری شود فقط دارایی از یک نوع 

طور تغيير داد که معافيت مربوط به معاوضه دارایی را این 10۳1شده است. کنگره بخش به نوع دیگر تبدیل

افتد، های واقعی محدود کرد. طبق این مصوبه هر زمان که تراکنش رمزارز اتفاق میدارایی شبيه به هم را به

 ماليات بر آن اعمال خواهد شد. 

سازمان درآمدهای داخلی در یک دعوای حقوقی موفق شد یكی از مراکز مبادله ارزهای مجازی را 

هزار دالر بود را در 20نها بيش از مكلف کند که اطالعات همه کاربرانی که ارزش مبادله ارز مجازی آ

 .(Stankovic 2018)به این سازمان اعالم کند  2015تا  201۳های سال

 . ارزهای مجازی در قوانین مربوط بورس کاال و اوراق بهادار و معامالت آتي ایاالت متحده آمریكا3-5

آمریكا مرجع  بهادار اقاور و بورس و سایر قوانين مربوطه، کميسيون 1۹۹۳براساس قانون بورس سال 

رود. طبق حكم دادگاه شمار میمقرراتگذاری اوراق بهادار و مشتقات این اوراق و بازارهای متناظر آنها به

شوند گذاری با استفاده از بيتكوین یا سایر ارزهای مجازی اوراق بهادار محسوب میاوراق مربوط به سرمایه

 گيرند. و در دایره اختيارات این کميسيون قرار می

ير، ریاست و رمزارزها و اینكه آیا مصداق عرضه اوراق بهادار هستند یا خ 1در زمينه عرضه اوليه سكه

 ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است کهبورس کاال و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریكا بيانيه

(Clayton 2017): 

رسد اوراق نظر میدر زمينه رمزارزها دو نكته قابل تأکيد است. ابتدا، گرچه رمزارزهایی هستند که به

بر ارز ناميده شود بدین معنا نيست یا یک محصول مبتنیگذاری شود نام« ارز»ادار نباشند، اگر چيزی به

یک رمزارز یا محصولی که ارزشش به یک یا بيشتر از  2اندازیکه آن چيز اوراق بهادار نباشد. قبل از راه

دهند که آن ارز یا محصول ( قادر باشند که نشان 1آن باید )کنندگان شود، تبليغیک رمزارز مرتبط می

( از الزامات مربوط به ثبت و سایر قوانين مربوط به اوراق بهادار تبعيت کنند. 2ت یا )اوراق بهادار نيس

های شرکتجزو هایی که از سازوکارهای رمزارزی برای جذب سرمایه استفاده کرده بودند نيز شرکت

 های آنها اوراق بهادار تلقی شدند. بندی شدند و توکنسهامی طبقه

است. فارغ از اینكه ارز  ۴ایاالت متحده آمریكا، مجری قانون مبادله کاال ۳کميسيون معامالت آتی کاالی

 مجازی در ميان باشد یا خير این کميسيون بر قراردادهای آتی، ابزارهای مشتقه و اختيار معامله نظارت دارد.

تنظيم مقررات بيتكوین را آغاز کرده است و بنابراین  2015کميسيون معامالت آتی کاال از سال 

رزها در محدوده تجارت درون ایالتی تحت اختيار این کميسيون  کاری بازار رمزارگونه تقلب و دسته

                                                 

1. Initial Coin Offering  

2. Launching 

3. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 

4. Commodity Exchange Act (CEA) 

http://www.cftc.gov/
http://www.cftc.gov/LawRegulation/CommodityExchangeAct/index.htm
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رهنمودهایی در زمينه ارزهای مجازی منتشر کرد و در آن  2017قرار دارد. این کميسيون در اکتبر 

را توضيح دیدگاه کميسيون به ارزهای مجازی، نقش کميسيون در این حوزه و مخاطرات ارزهای مجازی 

معامالت آتی بيتكوین نيز تحت نظارت این کميسيون در ایاالت متحده آمریكا برگزار  2017داد. از سال 

 .(CFTC 2017) گرددمی

 نویس توسط)تدوین پیش ی ارزهای مجازیوکارهاکسبگذاری متحدالشكل مقررات. 4-5

 (کمیسیون حقوق متحدالشكل

ازسوی  2017یس مقرراتگذاری ارزهای مجازی در اکتبر نوآخرین تحول در سطح فدرال تدوین پيش

دانان، کميسيون حقوق متحدالشكل است. این کميسيون یک نهاد غيرانتفاعی متشكل از وکال، حقوق

 ان و اساتيد حقوق است.قانونگذار

 :(ULC 2018) شده استصورت تعریف  بدین نویساین پيشزی در وکار ارزهای مجاهای کسبفعاليت

 ،مبادله ارزهای مجازی با پول نقد، سپرده بانكی یا دیگر ارزهای مجازی. 1

 مجازی از یک مشتری به شخص دیگر،. انتقال ارز 2

ها تحت کنترل متولی قرار دارد که در آن دارایی 2دارییا امانت 1گری. انواع خاصی از خدمات تولي۳

عنوان ارز مجازی هایی باشد که بهتواند شامل مایملک یا داراییمدیریت دارد که میآنها  یا بر

 اند. شدهشناخته

 نيست. الزم االجراالبته مصوبات این کميسيون 

 

 ملي ارزهای مجازیهای کشورها در زمینه سیاست. 6

اول ارزمجازی ملی کشورها ارزمجازی ملی بسته به رویكرد کشورها به دو دسته قابل تقسيم است. در دسته 

نفت، طال یا بازار گردشگری( را به وسيله  )مثالً کنند که یكی از منابع طبيعی یا بازارهای خوداعالم می

کنند. یعنی افرادی که قصد خرید نفت آن کشور را دارند یا قصد اداره میارزهای مجازی ملی واحدهای 

یعنی  توانند به هدف خود دست پيدا کنندارزهای مجازی میمسافرت به کشور هدف را دارند با خرید این 

نوع دوم رویكرد به ارز . کنندخدمت عرضه میملی ازای ارز مجازی  بههای مشخصی نفت یا هتل شرکت

 پشتيبانی شود صورت یک به یکول ملی بهاین است که هر واحد ارزمجازی ملی توسط یک پمجازی ملی 

ملی هم توسط بخش  ارزهای مجازی. ر کارمزد( آن ارزمجازی را خریداری کرد)با کس و بتوان با پول ملی

و هر زمان فردی با شود با یک دالر پشتيبانی می ۳شود. مثالً هر تترها منتشر میخصوصی و هم دولت

                                                 

1. Custodial 

2. Fiduciary 

3. Tether 
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کشورهای مختلف را  ارز مجازیبا نام کریپتوبانک  خرید دالر از شرکت تتر دریافت کند و شرکت دیگری

شود معادل متعهد می ارز مجازیکند. در این موارد شرکت منتشرکننده منتشر میبا پشتيبانی یک به یک 

گذاری موجب ارز آن کشور را در اختيار داشته باشد. موفقيت رمزارزها در جلب اعتماد کاربران به سرمایه

 مجازیارزکرد. ربرانشان جذاب میرا برای کا مجازیارزهایها برای استفاده از مزایایی شد که تشویق دولت

 مجازیارزهایتحليل است. بسياری از اقتصادی و توان فنی آن کشور قابل کشوری در بستر  ملی، در هر

هم ها با دنبال کردن مسير پيشرفت فناوری و مطالعه تجربيات سنجی هستند و دولتملی در مرحله امكان

ملی نيز  مجازیارزهای. بسياری از (O'Neal 2018) نندکملی را دنبال می ارزهای مجازیعرضه  دیگر

شده یكی از  1بلكه در بهترین حالت معادل ژتونوارسازی ،به معنای متعارف نيستند مجازیارزاصوالً 

 شرح زیر است:های ملی آن کشور هستند. تجربه بعضی از این کشورها بهدارایی

 

 اکوادور

های مالی استفاده از پول ملی خود را متوقف و دالر آمریكا را بحرانبه دنبال  2000کشور اکوادور در سال 

اندازی پول دیجيتال ملی را اعالم کرد. هدف این کشور برنامه راه 201۴عنوان ارز رسمی خود برگزید در سال به

ش هزینه ناشی ها و کاهاندازی ارز ملی جایگزینی دالر آمریكا نبود، بلكه کمک به خرده پرداختاین کشور از راه

از استهالک دالرهای کاغذی هدف این کشور بود. بانک مرکزی اکوادور اعالم کرده بود که ارزهای مجازی مانند 

اما درنهایت اکوادور  کرد،زیادی در این زمينه صادر می و هشدارهای آیدشمار نمیت مجاز بهبيتكوین روش پرداخ

دسامبر  ۳1از مدتی در  اندازی کرد. اما پسملی را راهرمزی  مجازیارز اولين کشوری است که شایع شد پروژه 

فوریه  12ی به پایان دخالت بانک مرکزی در نشر پول الكترونيكی داد و در أملی این کشور ر مجلس 2017

افزار کيف پول موبایلی مربوط به ارز بانک مرکزی این کشور مانع از این شد که شهروندان کشور نرم 2018

ونيكی این کشور را دانلود کنند. صنعت بانک داخلی این کشور و خبرهای داخلی این کشور عدم اعتماد به الكتر

 .(O'Neal 2018) کنندبانک مرکزی این کشور را دليل این موضوع ذکر می

باز که شفافيت عملكرد و باز بودن کد آن بتواند  متن ارز مجازیلحاظ فنی نيز کشور اکوادور یک  از

افزار اندازی نكرده بود، بلكه این کشور نوعی پلتفرم پرداخت موبایلی با نرمد مردم را جلب کند راهاعتما

دهد که انتخاب فنی این کشور متناسب با اندازی کرد و عدم جلب اعتماد مردم نيز نشان میکدبسته راه

ند بيتكوین در این رغم هشدارهای بانک مرکزی این کشور ارزهای مجازی مانزمان صورت نگرفت. به

 گرفته است.  کشور مورد استقبال روزافزون قرار

 

 

                                                 

1. Tokenization 
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 ونزوئال

خاص کشور خود را با نام پترو اعالم کرد. ابتدا قرار بود این  ارز مجازیهای مالی طرح ونزوئال در پاسخ به تحریم

استفاده کرد. استفاده  1اندازی شود. اما نهایتاً از بستر ارز مجازی نمرمزارز بر بستر قراردادهای هوشمند اتریوم راه

از برای توسعه بمتن از بستر یک رمزارز دیگر برای توسعه رمزارز ملی این کشور این مزیت را دارد که جامعه

دولت این کار این ارز عرضه اوليه سكه اعالم شد. نحوه آغاز به رمزارز ملی این کشور از قبل موجود خواهد بود.

از کل پتروهایی که کشور از مشارکت بخش خصوصی برای توسعه ارزمجازی ملی خود استفاده کرده است و 

درصد برای  15بوم و درصد برای توسعه زیست 15، پترو توسعه پروژهدرصد برای  15حدود اند ابتدا منتشر شده

درصد به خود  55شود و های این کشور صرف میهای مربوط به دفتر کل توزیع شده در سایر بخشسایر پروژه

عهده وزارت تحصيالت دانشگاهی، علوم گيرد. مسئوليت اجرای پروژه برمیدليل حمایت از پروژه تعلق دولت به

و صنایع نفتی این کشور  هادولت پاالیشگاه این کشور است. ۳بان زنجيره بلوکیهاد تخصصی دیدهو ن 2و فناوری

ده که هر واحد کرازای پترو به فروش برسانند. این کشور اعالم هرا مكلف کرده است که کاالی خود را فقط ب

  پترو ارسال یا دریافت کرد.توان افزار میکند. با نصب نرمپترو با یک بشكه نفت این کشور برابری می

افزاری آن هنوز منتشرنشده است و نحوه کار نرم است که کد شود اینی که به این ارز میهایانتقاد

 آن مشخص نيست. 

 

 روسیه

.  sheel)2017( توجه جهانی قرار گرفت آن مورد ۴کشور روسيه یكی از اولين کشورهایی بود که عرضه رمزروبل

برای ایجاد یک پول رمزارزها جمهوری روسيه دستور داده است که استفاده از طور شایع شد که ریاستابتدا این

افزار بانک مرکزی که فردی نرمملی بررسی شود. هر رمزروبل معادل یک روبل روسيه است. با این تفاوت که هنگامی

که در هر نقطه از جهان قرار دارد  شخص دیگریتواند آزادانه به هر یا وزارت ارتباطات این کشور را نصب کند، می

کرده است، رمزروبل ارسال کند. البته اگر کسی نتواند ثابت کند که رمزروبل خود را نصب افزار رسمی را و نرم

 شوددرصد ماليات یا کارمزد برای تبدیل رمزروبل به روبل درخواست می 1۳چگونه کسب کرده است، 

(CryptoGurus 2017) . 

وزیر ارتباطات و  ،رمزروبلها شدگی بررسی تراکنشتوزیعکنترل دولت مرکزی و عدم اعمال دليل به

اعالم کرد که عبارت رمزروبل یا رمزارز ناميدن به عنوان متولی اجرای پروژه رمز روبل فناوری اطالعات روسيه 

اشتباه است و عبارت درست برای اشاره به پول  یک حقوقی و پول جدید روسيه ازنظر ترمينولوژی بانكی

 . (kryptorubl.ru 2018) جدید روسيه توکن دیجيتالی است

                                                 

1. Nem  

2. Ministry of Popular Power for University Education, Science and Technology 

3. Observatorio Blockchain para Venezuela 

4. Cryptoruble 
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 و اقدامات کشور در زمینه ارزهای مجازی ملي ایرانها و قوانین سیاستارزهای مجازی در . 7

قبلی برای پرداختن  های گذشته ذکر شد، یكی از رویكردهای کشورها تفسير قوانينطور که در بخشهمان

به موضوع جدید ارزهای مجازی است. در کشور ایران نيز قوانين قبلی بعضی اختيارات را به نهادهای اجرایی 

  ستفاده کنند.برای مقرراتگذاری ارزهای مجازی اآنها  توانند ازتفویض کرده است که می

 شویي ایرانارزهای مجازی در قوانین مربوط به پول. 1-7

شمار شویی کشور ایران بهقانون در زمينه مبارزه با پولاولين  1۳86شویی مصوب پول با مبارزه قانون

ویژه ( و حقوقی به(۴)ماده  «۳»)تبصره  این قانون کليه اشخاص حقيقی (6)و  (5)، (۴)آید. مواد می

عالی  ه است. شورایهای این قانون کردنامهها و مؤسسات مالی و اعتباری را مكلف به رعایت آیينبانک

ها و نامهدارایی مسئوليت تدوین آیين و اقتصادی امور وزیر وليتئمس و ریاست به شوییپول با مبارزه

 اجرای مفاد این قانون را برعهده دارد. 

اعتباری  ، مؤسسات1۳88مصوب  شوییپول با مبارزه قانون اجرایی نامهآیين (1)ماده  «هـ»طبق بند 

 های خارجیبانک نمایندگی و شعب و ایرانی هایبانک از اعم) هابانک» اند:شدهتعریف به این صورت 

 هایاعتبار، صندوق هایتعاونی بانكی،غير اعتباری مؤسسات ،(ایران اسالمی جمهوری در مستقر

 که حقوقی و اشخاص حقيقی سایر و هاصرافی پذیر،سرمایه هایشرکت ليزینگ، شرکت الحسنه،قرض

  «.نمایندمی اقدام وجوه گریواسطه امر به

 هر یا و مشتری» شده است:رجوع به این صورت تعریف مه اربابناآیين (1)ماده  «ب»طبق بند 

 وانتقالنقل معامله، انجام خدمات، از برای برخورداری که قانونی نماینده یا وکيل اصيل، از اعم شخص

 و حقيقی اشخاص به( غيره و بهاگران هنری آثار و عتيقه جواهرات، نظير طال،) قيمتگران اموال و وجوه

 .«نمایدمی مراجعه مشمول قانون حقوقی

نامه اجرایی آن تكاليف الزم برای مبارزه با آیين (2)شویی و ماده قانون مبارزه با پول (7)ماده 

 کرده است.ها تكليف آنرجوع را به جمله ثبت و گزارش اطالعات اربابازشویی پول

شویی تكليف قانونی پول با عالی مبارزه رسد با توجه به تجربيات جهانی دبيرخانه شوراینظر میبه

عهده دارد. ممكن است این شورا برخی ول مجازی با پول رایج کشور را برالزم برای کنترل مراکز مبادله پ

در جلسه اما رفع است. وزیران قابل ح هيئتحتماالً در سطبرای حكمرانی بهتر نياز داشته باشد که ااختيارات 

و   (Bit Coin)كوین، به کارگيری ابزار بيت1۳۹6ماه دی ۹شویی در تاریخ ام شورای عالی مبارزه با پولسی

 نيز مرکزی بانک نظارت حوزهمراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شد.  یسایر ارزهای مجازی در تمام

ی مجازی پيشگيری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعيت به کارگيری ارزها با توجيه

کننده مصوبه شورای عالی مبارزه با عنوان اعالمروابط عمومی بانک مرکزی به .دها ابالغ کررا به بانک

ها باید از انجام صرافیسسات اعتباری و ؤها و مشعب و واحدهای تابعه بانکتمام شویی اعالم کرد که پول
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گونه اقدامی که به تسهيل و یا ترویج ارزهای یاد شده فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه خرید و هر

 .طور جد اجتناب کنندبينجامد، به

 ارزهای مجازی در قوانین مالیاتي کشور ایران. 2-7

های مستقيم مصوب دهد قانون مالياتمینشان و مقایسه آنها با قوانين کشورمان تجربه کشورهای دیگر 

اعمال  های بر درآمد در زمينه ارزهای مجازی در کشور قابلمجلس شورای اسالمی در زمينه ماليات 1۳۹۴

ها نامهنيیآتواند . شورای عالی مالياتی میجرای این قانون استخواهد بود. سازمان امور مالياتی متولی اصلی ا

 سيبه رئ هيتهرا افزوده بر ارزش اتيو قانون مال ميمستق یهاتايقانون مال یاجرا مربوط به یهاو بخشنامه

)ماليات بر  اعمال بر ارزهای مجازی یا ذیل فصل چهارمماليات قابل کند.  شنهاديپ یاتيکل سازمان امور مال

 شود. محاسبه است. بنابراین مواد مرتبط در زیر اشاره میقابل )ماليات درآمد اتفاقی(  مشاغل( یا در فصل ششم

 یا مشاغل به اشتغال طریق از حقيقی شخص که درآمدی»این قانون آمده است که  (۹۳)در ماده 

 کسر از پس کند تحصيل ایران در قانون این هایفصل سایر در مذکور موارد از غير دیگر عناوین به

ازآنجاکه ارز مجازی در سایر  .«باشدمشاغل می درآمد بر ماليات مشمول قانون این در مقرر هایمعافيت

 تواند در این ماده استنباط شود.ای ناشی از خرید آن میهای قانون نيامده است، درآمدهصلف

 عبارت فصل این موضوع مؤدیان ماليات مشمول درآمد» این قانون نيز آمده است که (۹۴)در ماده 

شناخته  دیگر فصول ماليات مشمول که آنان درآمدهای سایر اضافهبه خدمات و کاال فروش کل از است

 «.استهالکات و قبولقابل  هایهزینه مقررات فصل طبق مربوط استهالکات و هاهزینه کسر از پس نشده

عنوان فروش کاال درآمدی خواهد داشت که با توجه به تجربه دیگر کشورها، فروش ارز مجازی به

 عنوان درآمد مشمول ماليات شخص حقيقی محاسبه شود. تواند بهمی

مجازی را تواند نحوه اخذ ماليات از ارزهایمالياتی می این قانون سازمان امور (۹7)طبق ماده 

 دهد. قانون نيز نرخ ماليات متعلقه را نشان می (1۳1)مدیریت کند. ماده 

مجازی مورد تواند در شرایط نوسانات باالی نرخ ارزهایدر بخش ششم ماليات درآمدهای اتفاقی می

 استناد قرار گيرد. 

 حقوقی یا حقيقی شخص که نقدی غير یا و نقدی درآمد»این قانون آمده است که  (11۹)در ماده 

 قبيل این از دیگر عنوان هر یا جایزه عنوانبه یا و محاباتی ـ معامالت طریق از یا و بالعوض صورتبه

معامالت  .«بود خواهد قانون این (1۳1) ماده در مقرر نرخ به اتفاقی ماليات مشمول نمایدمی تحصيل

 شده است.  شود سود بسيار زیادی عاید یكی از طرفين معاملهمحاباتی معامالتی هستند که مشخص می

تواند عنوان مجری این قانون مانند نهادهای مشابه در کشورهای دیگر میمالياتی به سازمان امور

 نحوه اعمال قانون در این زمينه را به مردم آموزش دهد. 
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 . ارزهای مجازی در قوانین بورس و بورس کاالی ایران3-7

اوراق بهادار: »، آمده است که: 1۳8۴مصوب ایران  اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار ( قانون2۴در ماده )

وانتقال برای مالک عين و یا منفعت آن نقل هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل

، اوراق بهادار قابل معامله را تعيين و اعالم خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در «شورا»باشد. 

 «.در نظر گرفته شده استمتن این قانون، معادل هم 

عبارت شورا در ماده مذکور به شورای عالی بورس و اوراق بهادار اشاره دارد. طبق این قانون شورای 

عالی بورس و اوراق بهادار از این اختيار برخوردار است که ارزهای مجازی قابل تبدیل به پول دنيای 

صورت امور مربوط به سياستگذاری مربوط به  بندی کند. در اینعنوان ابزار مالی طبقهواقعی را به

 گذاری در ارزهای مجازی در حوزه اختيارات این شورا قرار خواهد گرفت.سرمایه

 . ارز مجازی ملي در ایران4-7

و فناوری  در ایران حداقل دو پروژه ارزمجازی ملی در جریان است. پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات

اند. ارزمجازی شرکت های ارزمجازی ملی خود را اعالم کردهورماتيک پروژهو شرکت خدمات انف اطالعات

در ارز مجازی آنها ر فاز اول خدمات انفورماتيک بر پایه ریال اعالم شده است و طبق اعالم این شرکت د

 نيب هیتبادالت، تسو یعنوان توکن و ابزار پرداخت براکشور قرار دهد تا از آن به یتجار یهابانک ارياخت

 صورت رسمی اعالم نشده است.ها هنوز بهاستفاده کنند. جزئيات فنی این پروژه و توسعه خدمات یبانك

 گيرد.موفقيت در زمينه ارزمجازی از مسير ایجاد شرایط رقابت عادالنه ميان بخش خصوصی واقعی شكل می

 

 یبندجمع

با همه مزایا و معایب این رویكرد  1فرداری لسهسرمایهمجازی را مصداقی از برخی از منابع این پژوهش ارزهای

مجازی فراتر از رقابت فنی است. این ارزهای نوین زمينه آزمون نظریات دانند. رقابت مهارنشدنی ارزهایمی

 تواند موضوع مطالعات علمی آینده باشد.اند که میهای پولی را فراهم کردهاقتصادی و مدل

 256به  2018در اواسط سال  2016ميليارد یورو در سال  5/5جازی از مميزان ارزش کل ارزهای

ميليارد یورو است. یعنی  10های ده ارز مجازی برتر بيش از ميليارد یورو رسيده است. حجم تراکنش

باشد  یورو 60ميليون بشكه و نرخ هر بشكه  2اگر حجم تراکنش روزانه فروش نفت یک کشور با ميزان 

 درصد اندازه معامالت روزانه ارزهای مجازی است.  2کمتر از  شاین ميزان تراکن

شده  ارزهای مجازی ملی لزوماً رمزارز نيستند، اما از رمزارزها نيز برای طراحی ارزهای ملی استفاده

تواند در جلب اعتماد و مشارکت مردم در چنين باز و شفاف میهای متناست. هرچند استفاده از پروتكل

 مؤثر باشد. هایی پروژه

                                                 

1. Laissez-faire Capitalism 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
https://en.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
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 کل توزیع مجازی و فناوری دفترطبق نظر کميسيون امور پولی و بانكی پارلمان اتحادیه اروپا ارزهای

ویژه در انتقال منابع مالی بين مرزی را کاهش ها بههای تراکنشی و عملياتی پرداختتواند هزینهشده می

سوی دیگر را افزایش دهد. از ومیو شفافيت عم های پرداخت مالیآوری و سرعت نظامدهد و تاب

بازانه و عدم تدوین ساختارهای های سفتهمشكالتی همچون نوسانات باالی نرخ ارزهای مجازی جذابيت

های پولی ملی در حكمرانی مناسب برای اداره بسياری از ارزهای مجازی اوليه، کاهش قدرت سياست

افزوده برای انتقال اروپا معافيت ماليات بر ارزشبلندمدت بخشی از مخاطرات این ارزهاست. در اتحادیه 

 شده است و معامله ارزهای مجازی با یورو منعی ندارد.وجه از طریق ارزهای مجازی اعمال

گذاری و در این حالت مرجع مقررات در بعضی موارد ارزهای مجازی ویژگی کاالی پرمخاطره دارند.

در  برای مثالتواند نهاد ناظر بر بورس و بورس کاالی آن کشورها باشد. اداره امور مربوط به این ارزها می

و کميسيون بورس و اوراق بهادار این  1«کميسيون معامالت قراردادهای آتی کاال»متحده آمریكا  ایاالت

اند و از این نظر بندی کردهارهای مالی طبقهعنوان کاال و ابزکشور، ارزهای مجازی مانند بيتكوین را به

 شود. سوی نهادهای مالياتی بر آن اعمال میهای مربوط به معامالت دارایی ازو ماليات 2یک ابزار مالی

ویژگی دیگر ارزهای مجازی خاصيت انتقال وجوه از طریق این ابزارهاست. در این زمينه مقررات ضد 

عمال است. در اینجا مراکز مبادله ارزهای مجازی باید مورد مقرراتگذاری قرار اشویی هر کشور بر آن قابلپول

 ربط صورت گيرد.  ذیبگيرد و دریافت ماليات از این حوزه حتماً باید با تأکيد بر تأمين نياز اطالعاتی مراجع 

زمان هم کارکردهای انتقال وجه و هم ارای وجوه مختلفی هستند، یعنی هممجازی دارزهای

مجازی برای های فنی ارزهایای را دارند. ممكن است افرادی از قابليتکردهای یک کاالی سرمایهکار

شویی در ایران شورای عالی بازی یا فرار مالياتی استفاده کنند. متولی مبارزه با پولشویی، سفتهپول

هادار و مبارزه با فرار مالياتی بازی از طریق شورای عالی بورس و اوراق بشویی، مبارزه با سفتهمبارزه با پول

مجازی را تواند بازار ارزپذیر است. اقدام مناسب در شرایط فعلی میطریق سازمان امور مالياتی امكان از

مجازی شود البته اقدامات سياستی نباید موجب اعتباربخشی به ارزهای ،های کشور کندوارد ریل سياست

کند و باید مخاطرات این ابزارها برای ید که دولت از این ابزارهای مالی حمایت میآیا این تلقی به وجود 

 مردم تشریح شود. 

 قابل مشاهده است. ۳مجازی در جدول مندی از مزایای ارزهایها برای بهرهمهمترین اولویت
  

                                                 

1. Commodity Futures Trading Commission 

2. Financial Instrument 
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 مختلف یدر کشورها یمجازیارزهادر تجربه  ياستیس یهاخالصه آموزه. 3 جدول
موضوع 

 سیاستي
 ایران اتحادیه اروپا آمریكا

 شویيپول

 شبكه مبارزه با جرائم مالی نهاد مسئول:

 و پيگيری قضایی : انتشار رهنمودشیوه اقدام

گذاری مراکز مبادله مقررات اولویت اقدام:

 ارزهای مجازی

: دریافت اطالعات الزم موضوع اقدام

 شوییبرای مبارزه با پول

: سرزمين ایاالت متحده محدوده اقدام

اشخاص  یا کسانی که معامالت عمدهآمریكا 

 دهند.انجام می یی راآمریكا حقيقی یا حقوقی

واحدهای  نهاد مسئول:

 اطالعات مالی

بازنگری رهنمودهای اقدام:  شیوه

 شوییمباررزه با پول

مقرراتگذاری  اولویت اقدام:

و  مراکز مبادله ارزهای مجازی

خدمات کيف کنندگان عرضه

 پول

دریافت اطالعات  موضوع اقدام:

 شوییالزم برای مبارزه با پول

 اتحادیه اروپا: محدوده اقدام

شورای عالی مبارزه  مسئول: نهاد

 شوییبا پول

 : ممنوعيتشیوه اقدام

از  ممانعت استفادهاولویت اقدام: 

مجازی بيتكوین و سایر ارزهای

 ها صرافیمراکز مالی و توسط 

 کلی انجام امر نفی: اقدامموضوع 

 : کشور ایرانمحدوده اقدام

 مالیات

 شبكه مبارزه با جرائم مالی نهاد مسئول:

: انتشار رهنمود و پيگيری شیوه اقدام

 قضایی

گذاری مراکز مبادله مقررات اولویت اقدام:

 ارزهای مجازی

: دریافت اطالعات الزم موضوع اقدام

 شوییبرای مبارزه با پول

: سرزمين ایاالت متحده اقداممحدوده 

آمریكا یا کسانی که معامالت عمده 

اشخاص حقيقی یا حقوقی آمریكایی را 

 دهند.انجام می

دیوان دادگستری  نهاد مسئول:

اتحادیه اروپا، نهادهای مالياتی 

 کشورهای اتحادیه اروپا

 انتشار استفساریهشیوه اقدام: 

تعيين تكليف  اولویت اقدام:

افزوده ماليات بر ارزش

مجازی، اقدامات کشوری ارزهای

 برای ماليات بر درآمد

سازی یكنواخت موضوع اقدام:

ها در اتحادیه در زمينه سياست

 مجازی، ارزهای

و  : اتحادیه اروپامحدوده اقدام

 صورت مجزاکشورها به

: سازمان امور نهاد مسئول

 کشور مالياتی

 نامشخصشیوه اقدام: 

 نامشخص اولویت اقدام:

 نامشخص موضوع اقدام:

 : کشور ایرانمحدوده اقدام

  1بازیسفته

کميسيون بورس و اوراق  نهاد مسئول:

 بهادار و کميسيون معامالت آتی کاال

 : انتشار رهنمود و پيگيری قضاییشیوه اقدام

 سازیو بازار

رسانی به کارآفرینان اطالع اولویت اقدام:

در زمينه مقررات جذب سرمایه از طریق 

عرضه اوليه سكه، تبين مزایا و مخاطرات 

 گذاری روی ارزهای مجازیسرمایه

الزام به مراجعه و ثبت : موضوع اقدام

فعاليت در زمينه عرضه اوليه سكه، ایجاد 

بازار معامالت آتی و مبارزه با دستكاری 

 بازارها

: سرزمين ایاالت متحده محدوده اقدام

 آمریكا 

مرجع بازارها و  نهاد مسئول:

 وراق بهادار اتحادیه اروپاا

: انتشار رهنمود و شیوه اقدام

 مطالعه علمی

رسانی به اطالع اولویت اقدام:

کارآفرینان و تبين مزایا و 

گذاری روی مخاطرات سرمایه

مجازی، توسعه ابزارهای ارزهای

فنی برای شناسایی دستكاری 

 بازارها

: مطالعه علمی و موضوع اقدام

رای شناخت ابزارهای الزم ب

 کنترل دستكاری 

 اتحادیه اروپا : محدوده اقدام

شورای عالی بورس  نهاد مسئول:

 و اوراق بهادار

 : نامشخصشیوه اقدام

 نامشخص اولویت اقدام:

 : نامشخصموضوع اقدام

 : کشور ایرانمحدوده اقدام

                                                 

1. Speculation  
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