ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي

ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي
مرجان بحرالعلوم* 9و زهرا

فردوسي2

1عضو هيأت علمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات ،پژوهشكده امنيت ،تهران ،ایران
bahrololum@itrc.ac.ir

2فارغ التحصيل دكتراي كد ورمز از دانشگاه صنعتي اميركبير ،تهران ،ایران
ferdosi@aut.ac.ir

چکيده
امروزه فضاي رمزارزها در سامانههاي پرداخت جهاني بهعنوان راهکاري به جهت استقالل از بانکداري سنتي و خارجشدن از سيطره
بانکها و سياستهاي پولي دولتها و عدم امکان تقلب در تراکنشهاي بانکي و جعل آن مطرح شده است .از طرفي رشد روزافزون
رمزارزها در دنياي دیجيتال ،امکان بروز برخي چالشها را در سطوح مختلف پيادهسازي و استفاده موجب خواهد شد؛ ازاینرو در این
مقاله سعي شده است با رویکردي کمي و کيفي به ارائه تصویري جامع از بررسيهاي انجام شده در شناسایي موانع و چالشهاي این
حوزه پرداخته شود .این تصویر جامع در برگيرندة تحليل سهجانبة چالشها براساس ویژگيهاي فناورانه ،محيطي و حاکميتي است؛
همچنين ،در این مقاله با تحليل دادههاي تجربي از کشورهاي مختلف در بهکارگيري رمزارزها و نيز با شناخت جامع از نظام اقتصادي،
اجتماعي و سياسي کشور ایران ،موانع و چالشهاي رمزارز ملي ارائه ميشود تا با هدفگذاري و رویکردي ملي ،اهميت بهکارگيري آن
در سطح کالن مورد مطالعه بيشتر قرارگيرد.
واژگان کليدي :تحليل فناورانه ،تحليل محيطي و حاکميتي ،رمزارز ،زنجيرهبلوکي ،چالش.

 -9مقدمه
در تمدنهاي اوليه بشري (ششهزار سال قبل از ميالد)،
بهطورمعمول از تبادالت كاال به كاال براي رفع نيازهاي
خود استفاده ميكردند؛ به این صورت كه افراد كاالیي را
در قبال كاالي دیگر با یكدیگر تعویض ميكردند .در
چهارهزار سال بعد نيز افراد هر منطقه نوع یا انواعي از
كاالي فيزیكي را براي تبادالتشان انتخاب كردند و آن را
مبدأ تبادالت خود قرار دادند .هزار سال قبل از ميالد مردم
فلزات و نقره را بهعنوان پول جهاني قرار دادند كه در تمام
جهان قابل استفاده باشد و همه آن را به رسميت
بشناسند .پول كاغذي در قرن دوازدهم ميالدي با
پدیدارشدن بانكها ،چاپ شد و ارزهاي فيات با پشتوانه
طال و نقره بهوجود آمدند ،یعني براي چاپ ارز باید به
همان اندازه طال یا نقره در ذخایر بانك مركزي وجود
داشته باشد .سال  1891ميالدي یكي از كاربردهاي
اینترنت ،بانكداري برخط بهوجود آمد .در سال 2111
شركت پيپال بهطوررسمي سرویسي را ارائه داد كه
كاربران ميتوانستند پرداختهاي برخط خود را در سراسر
جهان انجام دهند .سال  2119نخستين پول دیجيتالي
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غيرمتمركز معروف به بيتكوین( 1نخستين رمزارز )2جهت
تمركززدایي و حفظ ارزش پول و دارایي مردم معرفي شد
[.]2-1
رمزارز پدیده بهنسبه نوظهوري است كه درحدود
یك دهه قبل بهعنوان وسيلهاي براي جایگزیني پول و ارز
توسط فعاالن حوزه فناوري ابداع شد .رمزارز نوعي پول
دیجيتالي است كه در بستر اینترنت و بهصورت
رمزنگاريشده (با استفاده از كليد خصوصي و عمومي)
براي انتقال سكه استفاده ميشود [ .]2با بهكارگيري
رمزارزها ،پرداخت و دریافت پول در فضاي مجازي تسهيل
و تبادالت بهصورت امن انجام ميشود .ماهيت بنيادي
3
بيشتر رمزارزها یكسان است و بر بستر زنجيره بلوكي
راهاندازي ميشوند [ .]6-3زنجيره بلوكي یك دفتر حساب
یا پایگاه داده امن ،توزیعشده و سراسري براي ذخيرة
فعاليتهاي شبكه است .ایده اصلي زنجيره بلوكي قراردادن
تعداد زیادي چشم ناظر در شبكه است كه بتوانند هر
اتفاقي در شبكه را ثبت و ضبط كنند و یك نسخه از

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
آزادي كامل برخوردار نيستند بهعنوان مثال كشورهایي
چون ژاپن بهطور كامل آزادند و كشورهایي مانند چين با
محدودیت كامل در استفاده مواجه هستند .البته ميتوان
گفت در همه كشورها سياستها در حال تغيير و اصالح
است .سياست برخي كشورها در قبال رمزارزها در ادامه
توضيح داده خواهد شد.

اتفاقات شبكه را در اختيار تمام اعضاي شبكه قرار دهند،
همچنين با ایجاد یك سياست انگيزشي در زنجيره بلوكي
كه ميتواند حتي غيرمالي نيز باشد ،افراد به رفتار
درستكارانه در شبكه تشویق ميشوند [.]4
حيات یك رمزارز به درستكاري بيشينه اعضاي
موجود در زنجيره بلوكي وابسته است .در واقع از زنجيره
بلوكي بهعنوان دموكراسي در دنياي دیجيتال یاد ميشود،
زیرا هر تصميم و یا تغييري در شبكه در صورتي محقق
ميشود كه بيشينه شبكه با آن موافق باشند؛ بنابراین یك
نهاد متمركز براي آینده و اتفاقات درون شبكه
تصميمگيري نميكند .همه چيز بهصورت شفاف در اختيار
اعضاي شبكه قرار ميگيرد تا نسبت به آن اعالم نظر
ميكنند؛ سپس شبكه مطابق نظر بيشينه اعضاي شبكه
ادامه پيدا خواهد كرد .از این رو هرچه در یك زنجيره
بلوكي مشاركت افراد افزایش یابد ،احتمال تخلف در آن
كاهش پيدا ميكند .بنابراین توسعهدهندگان زنجيره
بلوكي ،بهدنبال فرآیندها و سياستهاي تشویقي هستند
كه مشاركت بيشينهاي را به همراه داشته باشد [.]4
دالیل زیادي در استقبال افراد براي استفاده از
رمزارزها وجود دارد كه ميتوان به موارد كلي شامل
جلوگيري از تورم ،مقابله با بحرانهاي اقتصادي ،قابل
بهره برداري براي شهروندان با نداشتن حساب بانكي ،عدم
محدودیت در برداشت از حسابها ،متضررنشدن از نرخ
تبدیل پولها به یكدیگر ،عدم نياز به اعتماد به نهاد خاص
اشاره كرد و همچنين دسترسي آسان و هميشگي ،آزادي
در پرداخت و دسترسي بينالمللي ،داشتن سرعت باال در
نقل و انتقاالت بينالمللي ،نبود نهاد نظارتي بر معامالت
شخصي ،عدم امكان تقلب در تراكنشهاي بانكي و جعل
رمزارزها ،استفاده از رمزنگاري قوي براي محافظت از
تهدید و تغيير اطالعات ،سهولتبخشيدن تراكنشهاي
بينالمللي از دیگر مزایاي رمزارزها است [.]7-4

 -2بررسي کشورهاي مختلف در مورد
رمزارزها
با توجه به ویژگي پدیدة رمزارزها در سطح بينالمللي،
اتفاقنظري بين سياستگذاران پولي درخصوص شيوه
مقرراتگذاري براي آنها وجود ندارد .شاید یكي از دالیل
این عدم اتفاق نظر ،ذات رمزارزها باشد كه بر مبناي عدم
كنترل طراحي شده است .برخي از كشورها به داشتن
پتانسيل رمزارزها براي پولشویي و تغذیه مالي تروریسم
اعتقاد دارند .كشورها سياستهاي مختلفي در قبال
رمزارزها دارند و استانداردهاي متفاوتي را اعمال ميكنند
[ .]9در هر صورت مقررات بينالمللي در اینخصوص از
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 2صرافي  CoinCheckیكي از بزرگترین صرافيهاي رمزارز
بهحساب ميرفت .این صرافي در ماه ژانویه  2119هك شد و
بيش از  031ميليون دالر رمزارز  NEMبهسرقت رفت.
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ژاپن
دولت ژاپن رمزارزها را بهعنوان پول قانوني پذیرفته است و
صرافيهاي رمزارز را نيز به شرطي كه در آژانس خدمات
مالي ( 1)FSAاین كشور ثبت شوند و مجوز بگيرند ،قانوني
ميشمارد .این دولت توانسته با ثبت صرافيها و ارسال
بخشنامههاي مالي به آنها از بروز پولشویي و كالهبرداري
جلوگيري كند .آژانس  FSAبراي ارتقاي صرافيها و ارائه
یك محيط امن براي معامالت رمزارزها پنج مالحظه
قانوني را براي تأیيد ثبت صرافيها قرار داده است [ .]8این
مالحظات مربوط به حفظ امنيت رمزارزها و جلوگيري از
انجام سرقتهاي بزرگ بهوسيله هككردن است .براي
مثال ،عدم وجود این مالحظات موجب هكشدن
صرافياي بهنام  2CoinCheckشد [ .]11این مالحظات
عبارتند از:
 آژانس خدمات مالي ( ،)FSAصرافيها را از لحاظ
مدیریت سامانه بررسي ميكند؛ این كه رمزارزها در
رایانههایي كه متصل به اینترنت هستند نگهداري نشوند
و براي مبادالت مالي چند رمز تعيين كنند.
 صرافيها از لحاظ اقدام عليه پولشویي بررسي ميشوند
كه در صورت تراكنشهاي با مبالغ باال ابتدا فرد تأیيد
هویت شود.
 معامالت رمزارزهایي كه ردیابي آنها با پيچيدگي
همراه است ،ممنوع اعالم شده است .از نمونههاي آن
ميتوان به سه كوین مونرو Dash ،و  Zcashاشاره كرد
كه در فهرست سياه قرار گرفتهاند.
 بررسي موجودي حساب مشتریان ،توسط صرافيها در
صورت تخلف بهسرعت تشخيص داده شود.
 سهامداران از بخش مدیریت صرافيها منفك شوند تا
كارفرمایان قادر به دستكاري سامانه بهنفع خود
نباشند.

ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي
دستكم كاهش وابستگي اقتصاد خود به آن هستند؛ زیرا
ميدانند حذف دالر از سبد ذخيره ارزي این كشورها،
بهویژه اقتصادهاي بزرگ و مطرحي مانند روسيه و چين
ميتواند بهشدت اقتصاد آمریكا را تحت فشار قرار دهد.
استفاده از رمزارزها كمك شایاني به تحقق این امر خواهد
كرد؛ اما رمزارزهاي موجود در بازار براي آنها چالش برانگيز
است؛ ازاینرو اقدام چين براي توسعه رمزارز ملي ميتواند
این چالش ها را كمتر كند .چين مدعي است كه رمزارز
ملي آن ميتواند دست آمریكا را از مداخله در روابط چين
و ایران كوتاه كند .گفتني است كه بدون شك بدون توان و
قدرت اقتصادي باال این امر مشكل خواهد بود؛ اما در
صورت تحقق اهداف «طرح یك كمربند یك راه» و نقش
آفریني فعال ایران با توجه به موقعيت و جایگاه مهم و
استراتژیكي كه در این طرح دارد و همچنين ترميم اقتصاد
كشور و افزایش و بهبود شاخصهاي كالن اقتصادي ،زمينه
تحدید و تضعيف دالر ،امري دست نيافتني نخواهد بود.
روابط ميان كشورهایي كه در طرح یادشده قرار دارند،
بخش اعظم نيازهاي تجاري این كشورها را برآورده
ميسازد ،بدون اینكه حضور و سایه دالرآمریكا را احساس
كنند [.]11

سختگيرانهاي انجام ميشود؛ بهطوري كه تبادالت
بيتكوین در این كشور پهناور ،تنها حدود یكدرصد از
معامالت كل بيتكوین را در سراسر دنيا شامل ميشود.
بهعبارتي( Renminbi ،پول رسمي چين) در حدود كمتر
از یك درصد معامالت مربوط به بيتكوین مورد استفاده
قرار گرفته است .براي رسيدن به این هدف دولت چين با
فشار و تبليغ زیاد و برداشتن حمایت خود از قانون خرید و
فروش و انجام معامالت در زمينه رمزارزها و همچنين
صدور ممنوعيت سفر براي سران بزرگترین صرافيهاي
این كشور به نامهاي  Huobiو  OKCoinتوانست به هدف
ممنوعيت استفاده از رمزارزها برسد؛ اما چين یكي از
پيشروترین كشورهاي دنيا در بهكارگيري گسترده رمزارز
بومي است و با هدف مشاركت بيشتر در تنظيم چارچوب
اقتصاد جهاني استفاده آزمایشي از رمزارز بومي و ملي را
در مناطق مختلف آغاز كرده است .رمزارز یادشده در چين
با عنوان یوان دیجيتال و یا ( )RMBشناخته مي شود .این
رمزارز یكي از عناصر سازنده حركت چين به سمت
وضعيت نویني در "بازار جهاني" و مشاركت بيشتر در
تنظيم چارچوب اقتصاد جهاني است .این رمزارز مزایایي
دارد -1 :امنيت پرداختها را براي مشتركان بهدنبال
خواهد داشت -2 .الزم نيست كاربران در موقع پرداخت به
اینترنت متصل باشند ،همچنين براي دسترسي به وجوه
خود به حساب هاي بانكي احتياج ندارند؛ لذا شمار زیادي
از كاربران این رمزارز بي آنكه حساب بانكي داشته باشند
ميتوانند از این رمزارز بهره بگيرند و این ميتواند هزینهها
را براي آنان كاهش دهد كه براي اقشار آسيبپذیرتر
جامعه بسيار مورد مهمي است .همچين استفاده از رمزارز
باعث جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني از جمله
پولشویي ،جع ل پول ،تأمين مالي غيرقانوني و فرارهاي
مالياتي ميشود كه درواقع فناوري زنجيره بلوكي این
امكان را فراهم ميكند؛ افزون بر این هزینه چاپ اسكناس
نيز بهتدریج كاهش خواهد یافت .رمزارز دیجيتال چيني
برخالف سایر رمزارزها توسط دولت مركزي حمایت
ميشود ،اما دیگر رمزارزهاي دیجيتالي جهان چنين
پشتوانه اي ندارند .این رمزارز جدید به نوعي یك یوان
دیجيتال بهشمار ميرود و عالوهبر مصارف داخلي ،احتمال
این نيز ميرود كه كشورهاي بسياري آن را بهعنوان وسيله
مبادله قبول كنند كه این امر براي چين بسيار خوشایند
خواهد بود .تحقق طرح یك كمربند-یك راه و احياي جاده
ابریشم كه بيش از شصت كشور جهان را زیر چتر اقتصادي
چين گرد ميآورد ،بستر الزم براي بينالملليشدن رمزارز
دیجيتال چين را فراهم خواهد كرد .ایران ،چين و روسيه،
هر كدام به دالیلي خواهان پایاندادن به سلطه دالر و یا

کانادا
طبق اعالم بانك مركزي در كانادا ،مردم این كشور در
سال جاري تمایل بيشتري براي خرید و استفاده از
رمزارزها نشان دادهاند .هدف اصلي آنان سرمایهگذاري،
خرید كاال و خدمات اینترنتي است .بيتكوین محبوبترین
رمزارز در بين جوانان این كشور بهشمار ميرود؛ بنابراین
بانك مركزي كانادا بهتازگي بهمنظور بررسي دقيق
فرصتها و تهدیدهاي رمزارزها ،كار مطالعه و تجزیه و
تحليل رمزارزها را بهطور خاص بر بيتكوین شروع كرده
است [.]12

National Association of Securities Dealers
Securities and Exchange Commissio
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آمریکا
در گذشته آمریكا در تمامي ایالتهاي خود بيتكوین و
دیگر رمزارزها را ممنوع كرده بود؛ ولي درحال حاضر
حدود دوهزار دستگاه  ATMبراي مبادالت بيتكوین در
سراسر آمریكا وجود دارد و بهطور موازي جلساتي
درخصوص بررسي تمامي جوانب رمزارزها توسط مؤسسات
مالي بهخصوص موسسه ( 1NASDAQیكي از بزرگترین
بازار بورس سهام در آمریكا) انجام ميشود .همچنين
كميسيون بورس و اوراق بهادار آمریكا ( 2)SECقوانين
پيشنهادي خود را براي ICOها اعالم كرده است .در این
بيانيه تمام استارتاپها كه قصد فروش توكنهاي خود را

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
دارند ،باید توكن خود را در  SECثبت كرده و تمام
اطالعات الزم را در اختيار این نهاد قرار دهند [.]13-14
کشورهاي آفریقایي
طبق گزارشي كه بانكداري آفریقایي  Ecobankدر اول
آگوست  2119منتشر كرده ،كشورهاي داراي نقشهراه
مقرارت براي رمزارزها در این قاره را به پنج بخش
طبقهبندي كرده است.

درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند .در گروه
گروهي بهنام  1FSBوجود دارند كه نظارت بر نظام مالي
جهاني را بهعهده دارند .این گروه بر این باور است كه
رمزارزها خطر جدي براي ثبات مالي جهاني بهوجود
نميآورند ،اما باید نظارت هوشمندانهاي بر آنها داشت.
این گروه ،چارچوب جدیدي براي نظارت بر
رمزارزها ارائه داده است [ .]16این چارچوب با همكاري
كميسيون پرداختها و زیرساختهاي بازار (2)CPMI
بهوجود آمده است [ .]17كميسيون  CPMIاز نمایندگان
بانك مركزي كشورهاي  G103تشكيل شده است .این
كميسيون معيارهایي را ارائه ميدهد كه  FSBاز آنها
براي نظارت در بازارهاي دارایي دیجيتالي استفاده خواهد
كرد.
این چارچوب شامل معيارهاي ریسك است كه
خطرات پيشرو را با استفاده از اطالعات و منابع موجود
مشخص ميكند.
عالوهبر  ،FSBسازمان بينالمللي كميسيون بورس
اوراق بهادار ( 4)IOSCOنقش نظارتي را بر رمزارزها
بهعهده دارد .این سازمان یك سامانه مشاوره براي عرضه
اوليه پول با نام  ICO Consultation Networkراهاندازي
كرده تا خطرات و چالشهاي سرمایهگذاري در ICOها
مشخص و بررسي شود.
كميته نظارت بانكداري ( 0)BCBSكه توسط
نمایندگان  G10تشكيلشدهاند ،بر روي تأثيرات رمزارزها
بر بانكها چه بهطور مستقيم و چه غيرمستقيم در حال
بررسي است.
G20

(جدول :)9-موضع کشورهاي مختلف قاره آفریقا []96

(شکل :)9-موضع کشورهاي واقع در قاره آفریقا []96

هيچ یك از كشورهاي قاره آفریقا در دسته پنجم
قرار ندارند؛ ولي كشورهاي تونس ،سنگال و سوازیلند
موضع بهطوركامل مطلوب و قابل قبول اما بدون تدوین
قانون كامل و مشخص را در پيش گرفتهاند.

1

Financial Stability Board
Committee on Payments and Market Infrastructures
 3كشورهاي گروه  11یا  G10مشتمل از اعضاي صندوق

2

کشورهاي عضو گروه بيست
گروه  G20یك مجمع بينالمللي اقتصاد متشكل از وزراي
اقتصاد و دارایي و مسئوالن بانكهاي مركزي بيست
اقتصاد مطرح دنياست .گروه بيست متشكل از
قدرتمندترین كشورهاي جهان است كه در مجموع 90
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

بين المللي پول (بلژیك ،كانادا ،فرانسه ،ایتاليا ،ژاپن ،هلند،
بریتانيا ،آلمان ،سوئد و آمریكا) است كه این كشورها قبول
كردند تا منابع صندوق بينالمللي پول را تأمين كنند.

4

International Organization of Securities Commissions
Basel Committee on Banking Supervision
6 Financial Action Task Force
5
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سازمان  FATF6براي بررسي وضعيت قوانين
پولشویي در بازارهاي مختلف مالي در سرتاسر جهان
توسط گروه  G7تشكيل شد .این سازمان روند پولشویي
را در دنيا بررسي كرده و در سطح ملي و بينالمللي بر
نحوه اجراي قوانين و فعاليتهاي مالي كشورها نظارت
دارد و استاندارهایي براي مبارزه با پولشویي طراحي
ميكند .این كار بهمنظور بررسي مخاطرات سرمایهگذاري
در بازارهاي مالي جهان براي این كشورها انجام ميپذیرد.
در كنفرانسي كه در فرانسه اواخر فوریه  2119برگزار شد،

ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي
كشورهایي چون چين و اندونزي سياست سختگيرانهاي
نسبت به رمزارزها از خود نشان ميدهند.

كشورهاي عضو كه نگران ریسكهاي پولشویي در
تراكنشهاي رمزارزها بودند ،خواستار بررسي و ارائه
سازوكارهاي الزم توسط این سازمان شدند ].[19
در شكل ( ،)2نمایي كلي بر اساس ميزان پذیرش
رمزارزها در كشورهاي مختلف نشان داده شده است،

(شکل :)2-ميزان سختي پذیرش رمزارزها در کشورهاي مختلف []99

 -3آیا پرداخت با رمزارزها ممنوع است؟ ( ممنوع نيست،
 ممنوع است)
 -4آیا تبدیل ارزهاي دیجيتالي به پول فيات ممنوع است؟
( ممنوع نيست  ،ممنوع است)
 -0آیا برنامهاي براي افزایش مقررات رمزارزها وجود دارد؟
( وجود ندارد  ،وجود دارد)
 -6آیا سازمان تنظيم و مقررات محلي كشور یادشده در
مورد سرمایهگذاري در مورد رمزارزها هشدار داده
است؟ ( هشدار نداده است  ،هشدار داده است)

گزارشي در  26مارس  ]19[ 2119منتشر شده
كه در آن به شش سؤال مطرح درخصوص رمزارز براي
كشورها پاسخ داده شده است ،این سؤاالت عبارتند از:
 -1تبادالت رمزارزها در این كشور ممنوع است و یا
بهصورت قانوني درآمده و یا در هالهاي از ابهام
(خاكستري) است؟
 -2فعاليت ICOها ممنوع است ،یا بهصورت قانوني درآمده
و یا در هالهاي از ابهام (خاكستري) است؟

(جدول -2الف) :موضع قاره آسيا در مورد رمزارزها []91
پرداخت

رمزارز به پول

افزایش مقررات

سرمایهگذاري

رمزارزي

فيات

رمزارزي

رمزارزها












مبادله

فعاليت

رمزارزها

ICOها

ژاپن

قانوني

خاكستري



هنگکنگ

خاكستري

خاكستري





تایوان

خاكستري

قانوني







سنگاپور

خاكستري

خاكستري









فيليپين

قانوني

خاكستري









تایلند

خاكستري

خاكستري









هند

خاكستري

خاكستري









کرهجنوبي

خاكستري

ممنوع









اندونزي

خاكستري

خاكستري









چين

ممنوع

ممنوع









استراليا

خاكستري

خاكستري
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ممنوعيت

ممنوعيت تبدیل

برنامهریزي براي

هشدار جهت

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
(جدول -2ب) :موضع قاره آمریکا در مورد رمزارزها []91
ممنوعيت

برنامهریزي براي

هشدار جهت

افزایش مقررات

سرمایهگذاري

رمزارزي

رمزارزها















مبادله

فعاليت

رمزارزها

ICOها

آمریکا

خاكستري

قانوني



کانادا

خاكستري

قانوني





برزیل

خاكستري

خاكستري





پرداخت
رمزارزي

ممنوعيت تبدیل
رمزارز به پول فيات

(جدول - 2ج) :موضع قاره اروپا در مورد رمزارزها []91
ممنوعيت

برنامهریزي براي

هشدار جهت

افزایش مقررات

سرمایهگذاري

رمزارزي

رمزارزها













مبادله

فعاليت

رمزارزها

ICOها

انگليس

خاكستري

خاكستري



فرانسه

خاكستري

خاكستري





آلمان

خاكستري

خاكستري







روسيه

خاكستري

خاكستري







مبادله

فعاليت

رمزارزها

ICOها

پرداخت
رمزارزي

ممنوعيت تبدیل
رمزارز به پول فيات

(جدول -2د) :موضع قاره آفریقا در مورد رمزارزها[]91
برنامهریزي براي

هشدار جهت

افزایش مقررات

سرمایهگذاري

رمزارزي

رمزارزها

خاكستري

خاكستري









خاكستري

خاكستري









زیمباوه

خاكستري

خاكستري









کنيا

خاكستري

خاكستري









نيجریه
آفریقاي
جنوبي

ممنوعيت
پرداخت
رمزارزي

ممنوعيت تبدیل
رمزارز به پول فيات

 -9چالشهاي رمزارزها
مهمترین بحث در برخورد با هر پدیدهي نوظهوري،
شناخت چالشهاي ناشي از آن در فرآیند سياستگذاري
مواجه به آن است .با توجه به مزیتهاي فناوري زنجيره
بلوكي و بزرگترین محصول آن یعني رمزارزها كه امكان
آزادي در پرداخت و دسترسي بينالمللي را با پایينآوردن
هزینه عملياتي و باالبردن سرعت در انتقاالت بينالمللي و
فرامرزي فراهم كرده است ،ميتوان گفت بهرهگيري از
رمزارزها منجر به عدم وابستگي هر كشور به سياستهاي
دولتها شده ،كاهش قدرت تحریمهاي دالري آمریكا عليه
اقتصاد جهان ،تسهيل در پيمانهاي پولي دو یا چند
جانبه ،ایجاد موقعيت جذب و افزایش سرمایهگذاريهاي
خارجي در جهانيشدن كسبوكارهاي داخلي و بهبود
صادرات در هر كشور خواهد شد .ازاینرو با فراگيرشدن
رمزارزها و مزیتهاي منحصربهفردي كه در اختيار
استفادهكنندگان قرار ميدهد ،الزم است ،روشهاي تجزیه
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

 -9-9چالشهاي رمزارزهاي عمومي
ین دسته از چالشها مرتبط با ذات و ماهيت رمزارزهاي
عمومي است و در رمزارز ملي نيز ميتواند كم و بيش
وجود داشته باشد .جنبه فناورانه از چهار بعد امنيت داده،
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و تحليل متفاوتي را كه براي شناسایي چالشهاي حوزة
رمزارزها وجود دارد ،را مورد بررسي قرار داد [ .]21-29در
این مقاله با توجه به تركيب سهگانه عوامل براساس
جنبههاي فناورانه ،محيطي و حاكميتي ،چالشهاي مطرح
در حوزه رمزارزها مورد بررسي قرار گرفته است و كليه
چالشها در تصویري جامع معرفي ميشوند .با توجه به
ویژگيهاي رمزارزها و خدمات مناسبي كه به ارمغان
ميآورند ،شناسایي چالشها در سطح رمزارز ملي از دیگر
مواردي است كه در این مقاله به آن پرداخته ميشود و
همانند چالشهاي رمزارزها سعي شده در تصویري جامع
سطوح مختلف آن ارائه شود.

ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي
تنها نوعي گردش امن اطالعات در بستر داخلي
است .ازاینرو جود شبكه ملي اطالعات ،دسترسي امن و
پایدار به خدمات ملي را براي كاربران مهيا ميكند و
شرایط را براي بهرهمندي آنها از پهناي باند بسيار باالیي
براي ارتباط و انتقال اطالعات و نيز بستري براي
مسدودكردن خرابكاريهايِ در حوزة سایبري تا حد
زیادي فراهم ميكند.

پردازش داده ،ذخيرهسازي و استخراج بررسي شده است
كه به شرح ذیل به آنها اشاره ميشود (شكل .)0
 -9-9-9امنيت داده
براي ایجاد محرمانگي و نيز حفظ حریم خصوصي بهترتيب
در هر تبادل و تراكنش یك رمزارز از تابعهاي
چكيدهسازي و نيز كليدهاي خصوصي و عمومي استفاده
ميشود كه كليدها براساس الگوریتمهاي رمزنگاري كليد
عمومي مبتني بر خم بيضوي توليد ميشوند .با ظهور
رایانههاي كوانتومي در سال  1884اثبات شد كه
سامانههاي رمزنگاري مبتني بر نظریه اعداد از قبيل RSA
و الجمال و نيز خم بيضوي توسط رایانههاي كوانتومي
شكسته ميشوند [ .]28ازاینرو رایانههاي كوانتومي باعث
ایجاد اختالل در رمزنگاريهاي بهكاررفته در مدیریت كليد
زنجيره بلوكي و نيز رمزارز خواهند شد و بهعنوان یك
چالش و تهدید مطرح است .این مسأله در رمزارزهاي ملي
بيشتر مشاهده خواهد شد؛ زیرا كشورهاي متخاصم با
بهكارگيري تمام قدرت محاسباتي خود با هدف ایجاد
اختالل در شبكه رمزارز ملي اقدام به حمله ميكنند.
از دیگر مواردي كه در حوزه امنيت رمزارز ميتواند
از چالشهاي مطرح بهشمار آید و موجب مخاطراتي شود،
ویژگي الكترونيكيبودن رمزارزها است؛ این ویژگي
مخاطراتي نظير هكشدن حساب كاربر و سرقتهاي
الكترونيكي را به همراه دارد .بهعنوان مثال در كيفپول
 Blackwalletبا نفوذ از طریق  DNS Hijackingمهاجمان
توانستند هفت هزار  XLMرا بهدست آورند [.]31
همچنين علت هك یكي از صرافيهاي ژاپني مربوط به
رمزارز  ،Coincheckنشت اطالعات از طریق دریافت
بدافزارهاي مخرب توسط رایانه كاركنان این صرافي عنوان
شده است.
حمله منع سرویس در رمزارزها زماني اتفاق ميافتد
كه شبكه در انتظار تعداد تراكنش زیادي باشد و توانایي
پاسخ به آنها را نداشته باشد .همين موضوع باعث ميشود
تراكنشها براي مدت زماني غيرمعمول و طوالني در انتظار
بمانند.
شاید در وهله نخست ایدهاي كه به جلوگيري از
این نوع نفوذها به شبكه رمزارز ملي كمك ميكند،
استفاده از «اینترنت ملي» و «شبكه ملي اینترنت» باشد؛
زیرا راهاندازي و استفاده از اینترنت ملي براي توسعه شبكه
زیرساخت امن و پایدار ملي است .برخالف تصور عموم،
اینترنت ملي هيچ ارتباطي به محدودكردن اینترنت ندارد و

 -9-9-2پردازش داده
با توجه به بستر زنجيره بلوكي براي رمزارزها تأیيد كليه
تراكنشهاي مربوط به یك بلوک ،بسته به نوع رمزارز
متفاوت است .در رمزارزها براي بررسي صحت و درستي
تراكنشها باید چند بلوک صبر كرد .گرچه این زمان براي
تراكنشهاي بينالمللي مناسب ،ولي براي تراكنشهاي
داخلي بسيار زیاد است؛ ازاینرو قدرتمندي و توانایي باالي
برخي از استخراجكنندگان 1مخرب ،ميتواند موجب ایجاد
اختالل شود؛ زیرا با ایجاد انشعابي نادرست در زنجيره
بلوكي یك رمزارز از انجام تراكنشهاي درست جلوگيري
كرده و صحت رمزارز كه یكي از فاكتورهاي مهم امنيتي
است ،بهخطر ميافتد .از طرفي با درنظرگرفتن مبلغ باالیي
براي یك سري تراكنشها ،استخراجكنندگان را براي
اولویتدادن به آن ترغيب ميكند؛ ازاینرو باعث ميشود
كسي كه مبلغ كمي براي ارسال تراكنش خود درنظر
گرفته جزو تراكنشها قرار نگيرد.
در نظامهاي بانكمحور كنوني ،اگر مبلغي به اشتباه
به دیگري واریز شود ،بانك ميتواند آن وجه را برگرداند؛
ولي بهدليل اینكه در رمزارزها هيچ نهاد مسئولي وجود
ندارد ،این وجه قابل بازگشت نخواهد بود.

Miner
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 -9-9-9ذخيرهسازي
با توجه به گسترش دنياي دیجيتال ،روزانه حجم عظيمي
از دادهها در دنيا توليد و پيشبيني ميشود این حجم در
سال  2121به  41ZBبرسد .با استفاده از زنجيرهبلوكي،
ذخيرهسازي تراكنشها بهشيوهاي ایمنتر انجام خواهد
گرفت و با توجه به ساختار رمزنگاريشده ،یكپارچگي
بدون هيچ كنترلكنندة مركزي حفظ خواهد شد؛ ولي این
ذخيرهسازي داده با چالشهایي همراه است كه ميتوان به
محدودیت حجم نهایي هر بلوک در برخي رمزارزها اشاره
كرد .براي مثال بيتكوین فقط قادر به ذخيره 1Mو
بيتكوینكش  9Mاست كه این امر براي ذخيره دادههاي
عظيم مناسب نخواهد بود.

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
موجب

تراشهاي كامپيوتري است كه ميتواند
متمركزسازي شبكه رمزارز شود .تراشة رایانهاي AISC
براي انجام كارهایي خاص طراحي شده و در زمينه قدرت
پردازش و محاسبات استخراج ،داراي كارایي ویژه و باالیي
است .از نمونههاي آن ميتوان به ،Dragomnit 16T
 Antminer R4 ،Antminer S7و  Avalon 6اشاره كرد .با
توجه به بررسيهاي انجامشده در [ ]31بيش از نيمي از
این دستگاهها براي بيتكوین و حدود بيست درصد از این
دستگاهها براي  DASHو مابقي طبق شكل ( )3براي سایر
رمزارزها به كار گرفته شده است؛ از این رو بسياري از
طراحيهاي رمزارزها به سمت الگوریتمهایي رفته است كه
كار با حافظه را باال ببرند تا توان استفاده از دستگاههاي
 ASICكاهش یابد.

با ورود مفهوم اینترنت اشيا ،امكان برقراري ارتباط
در هر زمان و هر مكان ميسر خواهد شد و درنتيجه الزم
است ،تعداد تراكنشها در هر ثانيه پاسخگوي این موضوع
باشد؛ ولي بهدليل محدودیت تعداد تراكنشها در ثانيه
براي برخي رمزارزها باعث ميشود نتوان از آنها براي
برخي كاربردهاي خاص كه به تراكنش زیادي نياز دارند،
استفاده كرد .در جدول ( )3تعداد برخي تراكنشها در
ثانيه مشخص شده است.
(جدول :)9-تعداد تراکنشها در ثانيه
رمزارز

تعدادتراکنشها

رمزارز

تعداد تراکنشها

بيتكوین

 3تا 7

اتریوم

 10تا 21

ریپل

1011تا01111

كاردانو

 0تا 7

بيتكوینكش

61

استالر

1111

IOTA

3

الیتكوین

 26تا 06

Monero

4

NEO

1111

Qtum

 61تا 71

Dash

49

NEM

1111

مسأله دیگري كه بهطور كلي در زنجيرهبلوكي
وجود دارد؛ این است كه تأیيد بلوکها نشاندهندة تأیيد
كامل نيست ،بلكه باید چند بلوک براي صحت كامل صبر
كرد .گرچه این زمان براي تراكنشهاي بينالمللي مناسب
است ،ولي براي تراكنشهاي داخلي بسيار زیاد است .تأیيد
كليه تراكنشها بسته به نوع رمزارز متفاوت است.

(شکل :)9-تعداد رمزارزهایي که دستگاه  ASICبراي آن
ایجاد شده است [.]99

هزینههاي استخراج برخي از رمزارزها مانند

(جدول :)6-زمان تأیيد تراکنشها به دقيقه

بيتكوین ،بهاندازه مصرف برق یك كشور پرمصرف است.

رمزارز

زمان تأیيد

رمزارز

زمان تأیيد

پردازش این حجم اطالعات ،هزینههاي زیادي مانند برق،

بيتكوین

 20تا 61

اتریوم

2

ریپل

 4ثانيه

كاردانو

 3تا 0

نيروي انساني و زیرساخت بر جهان تحميل ميكند.

بيتكوینكش

61

استالر

 2تا  0ثانيه

IOTA

2

الیتكوین

31

Monero

31

NEO

 10تا  21ثانيه

Qtum

 4تا 0

Dash

49

NEM

 1تا 2

پژوهشگران ،با مقایسة هزینه برق بزرگترین شركتهاي
الكتریكي جهان  ،Elite Fixturesونزوئال را بهعنوان
ارزانترین كشور و كرهجنوبي را بهعنوان پرهزینهترین
براي استخراج یك واحد بيتكوین حدود  031دالر و در
كرهجنوبي در حدود  26171دالر نياز است .بهطورتقریبي
بيشتر كشورهایي كه در اروپاي غربي یا كشورهاي

 -9-9-6استخراج
علميات استخراج 1از دیگر حوزههایي است كه در رمزارزها
باید مورد توجه قرار گيرد .فلسفه زنجيرهبلوكي،
غيرمتمركزنمودن از یك نهاد خاص است؛ ولي امروزه به
دالیل مختلف ،تمركززدایي در این فناوري با چالش روبهرو
است .استفاده از برنامه مدار یكپارچه خاص ()2ASIC
Mining
Application-Specific Integrated Circuit
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جزیرهاي اقيانوس آرام هستند ،جزو كشورهاي گرانقيمت
از لحاظ انرژي محسوب ميشوند .ایران تاحدودي یكي از
كشورهایي است كه انرژي در آن ارزان است .براي رسيدن
به این نتایج ،پژوهشگران عالوهبر هزینه برق كشورها،
مصرف برق دستگاههاي استخراج را از جمله

AntMiner

 AntMiner S7 ،S9و  Avalon 6مورد مطالعه قرار دادهاند.

1
2
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كشور براي استخراج بيتكوین اعالم كردهاند .در ونزوئال

ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي
باند دستگاههاي متصل به اینترنت موجب ميشود كه هر

(جدول :)6-استخراج یک واحد بيتکوین
سوئيس

7484

روسيه

4670

بحرین

16773

پاكستان

7137

اندونزي

4328

دانمارک

14270

عراق

6043

امارات

3068

کرهجنوبي

23977

آلمان

14270

اسرائيل

6197

هند

3274

ایتاليا

11311

آفریقايجنوبي

0849

ایران

9297

استراليا

8813

سنگاپور

0836

چين

3172

هلند

8448

مالزي

0147

عربستان

3172

ژاپن

9723

تركيه

4894

بنگالدش

2378

انگليس

9412

آمریكا

4709

كویت

1893

فرانسه

7831

سوئد

4746

ونزوئال

699

دستگاهي با پهناي باند بيشتر ،سریعتر بتواند بلوکها را
دریافت و منتشر كند.
 -9-9-6اعتماد مردم
جنبه محيطي از بعد اعتماد مردم بررسي شده است كه به
شرح زیر به آنها اشاره ميشود یكي از ویژگيهاي شاخص
بازار رمزارزها ،نوسانات شدید قيمت و نبود ثبات در آن
است .عوامل مختلفي چون عرضه و تقاضا ،كاربرديبودن
رمزارز ،هيجان بازار ،دشواري استخراج باعث قيمتگذاري
بر رمزارزها ميشود .این خود یكي از چالشهایي است كه
مردم براي سرمایهگذاري بر رمزارزها با آن مواجه ميشوند.
این موضوع در رمزارزهاي رایجي مانند بيتكوین ،اتریوم و
 ...به شهود پيداست .در شكل زیر نوسانات قيمت در
بيتكوین از سال  2113تا  2119به تصویر كشيده شده

اتحاد استخراجكنندگان نيز از مواردي است كه
ميتواند باعث تمركز نهادها شود .درصورتيكه تعدادي از
استخراجكنندگان با هم متحد شوند ،تا بيش از پنجاه
درصد توان محاسباتي استخراج یك كوین را كنترل كنند،
ميتوانند حمله  %01را رقم بزنند.
یكي دیگر از مواردي كه باعث ازبينرفتن تمركز

است.

زنجيره بلوكي ميشود ،پهناي باند است .محدودیت پهناي

(شکل :)6-نوسانات قيمت بيتکوین []92

 -9-9-3حاکميت
جنبه حاكميتي از چهار بعد تضعيف بخش دولتي،
گمنامي ،پولشویي و خروج سرمایه از كشور بررسي شده
است كه به شرح زیر به آنها اشاره ميشود .در بخش
حاكميت با چالشهاي زیادي روبهرو هستيم .جدول ()2
نشاندهنده این است كه بيشتر كشورها در مورد رمزارزها
موضع مشخصي را اعمال نكردهاند و بيشتر آنها
مواضعشان در هالهاي از ابهام است.
تضعيف بخش دولتي :با رواج رمزارزها ،نقش بانك مركزي
و نهادهاي واسطه در تراكنشها كمرنگتر ميشود .این
موضوع ميتواند خطري جدي براي نظام مالي یك كشور
بهوجود آورد؛ زیرا دراینصورت براي توجيه اعمال
سياستهاي مالي جایي باقي نميماند و هيچ نظارتي بر
تراكنشهاي روزانه ،وجود نخواهد داشت؛ بهعنوان مثال
79
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بانك مركزي یكي از نهادهایي است كه در صورت توليد
رمزارز ملي با مشكل روبهرو خواهد بود.
گمنامي :یكي از مسائلي كه در برخي رمزارزها وجود دارد
و دول ت را با چالش مواجه كرده ،مبحث گمنامي است.
اگرچه كليه تراكنشهاي انجامشده اعم از تاریخچه و
موجودي هر حساب در سيستم ،دردسترس همگان قرار
دارد ،ولي حسابها تنها با یك نشاني نامشخص از نگاه
دیگران نمایان است و در نتيجه بهظاهر مالك یك حساب
رمزارز ،گمنام و ناشناس خواهد بود .در رمزارزهایي
همچون مونرو Dash ،و  Zcashطراحي بهگونهاي است كه
گمنامي بهشدت در آن لحاظ شده است .بسته به سياست
دولت در طراحي رمزارز ملي این ویژگي باید مورد توجه
قرار گيرد.
پولشویي :برخي رمزارزهاي موجود بستري مناسب براي

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
خروج سرمایه از كشور تهدیدكننده باشد؛ بهخصوص در
شرایط اعمالشده براي محدودیت معامله و انتقال ارز در
كشور طي هفتههاي اخير ،ممكن است ،برخي از كاربران
رمزارز را بهعنوان راهحلي براي رفع این محدودیتها و
خروج سرمایه از كشور استفاده كنند .بهخصوص اگر بتوان
رمزارز توليدشده را در سطح بينالملل مورد استفاده قرار
داد.

پولشویي بهحساب ميآید .این ویژگي براي رمزارزها در
تضاد كامل با مسير حركت و قوانين حاكم بر كشورها در
شفافسازي انتقاالت پولي است .تعبيه سازوكارهاي مبارزه
با پولشویي در رمزارز ملي طبق قوانين پولشویي با
نظارت  FATFباید لحاظ شود .سازوكارهاي مبارزه با
پولشویي باید بهگونهاي در طراحي رمزارز ملي اعمال
شود كه ضمن اینكه امكان ارتباط مبادالت پولي با هویت
افراد مهيا نيست ،اما نهادهاي مبارزه با پولشویي در شبكه
بتوانند در صورت لزوم هویت افراد را شناسایي كنند .براي
نمونه ميتوان در سامانه مشخص كرد كه بهازاي ارسال
مبالغ زیاد ،هویت شخص شناسایي شود ،كه البته یكي از
راهكارهایي كه افراد مخرب ميتوانند انجام دهند این است
كه بهازاي نشانيهاي مختلف و مبالغ پایين این كار انجام
گيرد .این مسأله مستلزم اعمال روشهاي فني و تعریف
سطوح مختلف معامالتي است.
خروج سرمایه از کشور :ویژگي رمزارزها ميتواند براي

 -9-9-7استاندارد
درحال حاضر در دنيا قوانين مشخص و واضحي در رابطه با
رمزارزها اعمال نشده است و این امر ميتواند به یك
چالش جدي براي دولتها و حتي سرمایهگذاران در این
عرصه بدل شود .قوانين حاكم بر رمزارزها ثبات چنداني
ندارد و ممكن است در چند ماه آینده تغييرات زیادي را
شاهد باشيم .در نتيجه تغيير قوانين كشورها ،بازار رمزارزها
را تحت تأثير خودش قرار ميدهد .مانند كرهجنوبي كه به
یكباره رویكرد خود را نسبت به رمزارزها تغيير داد.

ملي همانند رمزارز عمومي براساس سه جنبه فناورانه
(گفتني است كليه چالشهاي مرتبط با پردازش و
ذخيرهسازي در رمزارز عمومي در اینجا صادق است)،
محيطي و حاكميتي پرداخته خواهد شد.

 -9-2چالشهاي رمزارزهاي ملي
بهدليل سياستهایي كه در رمزارز ملي قائل خواهيم بود،
برخي از چالشهایي كه در رمزارزهاي عمومي وجود دارد،
در اینجا كاربرد نخواهد داشت (شكل )6؛ مانند استفاده از
دستگاههاي  ASICو اتحاد استخـراجكنندگان؛ زیرا
بهدليل ماهيت رمزارز ملـي الزم است ،زنجيره بلـوكي آن
بهصورت خصوصي پيادهسازي شـود (ازاینرو نيازي به
طراحي مسائل محاسباتي سخت براي بخش استخراج
وجود ندارد) .در ادامه به بررسي چالشهاي مختص رمزارز
سال  ،9911جلد  ،97شمارة 9

 -9-2-9امنيت داده (جنبه فناورانه)
امنيت الگوریتم پيادهسازيشده در رمزارز ملي باید بهدقت
بررسي شود .هسته اصلي رمزارزها ،الگوریتمهاي
چكيدهسازي و رمزنگاري است .الگوریتمهاي جستوجوي
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(شکل :)6-تصویر جامع از چالشهاي رمزارزها

ارزيابي چالشهاي رمزارزهاي بومي
آمد ،بهسرعت استخراجكنندگان ،روشهاي جدید را
جایگزین روشهاي پيشين كند.

كامل فضاي حالتهاي كليد رمزنگاري و محاسبة زمان
الزم براي حمله به این الگوریتمها از جمله مواردي است
كه پيچيدگي بهكارگيري یك رمزارز در سطح ملي را
بيشتر ميكند؛ زیرا قدرت محاسباتي مبتني بر توان
محاسباتي در سطح كشورهاي متخاصم خواهد بود.
در حال حاضر كشورهاي معدودي در حال
پياده سازي رمزارز ملي هستند .در این بين كشور ونزوئال
اقدامي عملي در پيادهسازي یك رمزارز ملي (پترو مبتني
بر توكن) به تعداد مشخص و غيرقابل تغيير انجام داده
است .این كشور براي خروج از مشكالت شدید اقتصادي و
فرار از تحریم به راهاندازي پترو اقدام كرده ولي به هدف
خود دست نيافته است.
در صورت استفاده از توكن و پلتفرم غيرمستقل،
موجب عدم استقالل در یك رمزارز ملي خواهد شد و
بنابراین ميتوان گفت چالشهاي بستر انتخابي بهنوعي به
توكن ایجادشده منتقل ميشود.
یكي دیگر از چالشهاي این الیه جرمیابي است كه
رمزارز ملي باید بهنحوي طراحي شود كه حافظ
حریم خصوصي كاربران باشد؛ ولي از طرفي اگر جرمي
اتفاق بيافتد ،بتوان آن را پيگيري نمود.

 -9-2-9اعتماد مردم (جنبه محيطي)
یكي از مهمترین عوامل موفقيت یك رمزارز ملي ،پذیرش
آن بين فعاالن اقتصادي و مردم است .بدون رواج و
پذیرش یك رمزارز در بين فعاالن اقتصادي و مردم،
درعمل هيچ كاربردي براي آن نميتوان متصور شد .تفاوت
اساسي یك رمزارز عمومي مانند بيتكوین و اتریوم با
رمزارزهاي ملي ،این است كه در سازوكار رمزارز عمومي،
هيچ دولت یا قدرتي (البته بهظاهر) بر عرضه و كنترل نقل
و انتقاالت تراكنشها دخالتي ندارند كه این خود یكي از
دالیل استقبال مردم به رمزارزهاست؛ ولي در رمزارز ملي با
وجود نظارت حاكميت در بخشهایي از این فناوري ،این
مزیت از بين خواهد رفت .یكي از راهكارهایي كه به نظر
ميرسد اعتماد كاربران را افزایش ميدهد ،آموزش است.
كاربر باید مفاهيم زنجيرهبلوكي ،فاكتورهاي امنيتي كه این
فناوري را برایش به ارمغان ميآورد ،چگونگي استخراج،
ایمننگهداشتن كيفپول و از بسياري مسائل مرتبط آگاه
باشد.

 -9-2-2استخراج (جنبه فناورانه)
برخالف رمزارزهاي عمومي كه یكي از اهداف آن
تمركززدایي است ،در رمزارز ملي نميتوان به این صورت
عمل كرد و الزم است بر افرادي كه اجازه استخراج دارند
نظارت شود .اعمال سياستهاي مالي در رمزارزهاي ملي
یكي از اهداف محورهاي آن بهشمار ميرود؛ بنابراین شبكه
استخراج باید تحت كنترل توليدكنندگان رمزارز قرار
داشته باشد تا سياستهاي مالي را به نفع كشور اعمال
كنند .بدینترتيب ایجاد سازوكارهایي در پيادهسازي رمزارز
(استفاده زنجيرهبلوكي خصوصي )1الزم است تا فهرست
استخراجكنندگان مجاز ثبت شود .همچنين الزم است اگر
مشكلي در روشها ،كدهاي رمزارز و یا الگوریتمها پيش
 1در حالت كلي دو نوع شبكه زنجيره بلوكي خصوصي داریم.
نوع نخست با قابليت نوشتن و خواندن خصوصي است كه
توسط پروژههایي مانند هایپرلجر فابریك انجام ميشود .نوع
دوم با قابليت نوشتن اختصاصي و خواندن عمومي است كه
توسط رمزارزهایي مانند ریپل استفاده ميشود .با توجه به این
كه اعمال سياستهاي مالي در رمزارزهاي ملي یكي از اهداف
محوري است نوع دوم شبكه زنجيره بلوكي خصوصي به نظر
مناسب براي بهكارگيري در حوزه رمزارز ملي است.
79
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 -9-2-6حاکميت
این بخش بر اساس جنبه حاكميتي شامل چالشهاي
اساسي زیر است:
انتخاب پشتوانه مناسب :اهميت انتخاب پشتوانهي مناسب
به اندازهاي است كه در صورت انتخاب نادرست ميتواند
بهطوركامل فرآیند توليد رمزارز ملي را مختل كند براي
مثال ميتوان به شكست كشور ونزوئال در حوزه رمزارز ملي
اشاره كرد .رمزارز پترو در ونزوئال با پشتوانه نفت توليدي
آن كشور برخالف هياهوي اوليه ،موفقيتي درپي نداشته
است .دليل این امر این است كه درهميناواخر آمریكا در
بسته تحریمهاي جدید ونزوئال ،این رمزارز را جاي داده
است و وزارت خزنهداري ایاالت متحده اعالم كرده كه پترو
ميتواند به منزله وابستگي با دولت ونزوئال باشد كه زیر
تحریمهاي دولت آمریكا است و شهرونداني كه وارد
معامالت این رمزارز ميشوند ،ممكن است شامل تحریمها
شوند؛ بنابراین این كشور اقدام به ایجاد رمزارز ملي دیگري
به نام  Petro Oroكرده است كه پشتوانه آن طال است؛
بنابراین در طراحي باید پشتوانه رمزارز بهدرستي تعيين
شود تا تحریمهاي بينالمللي نتواند مانع از بهكارگيري آن
شود.
توافقات بينالملل :با توجه به مسائل سياسي ،كاربري

دوفصلنامة علمی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات ( افتا)
رمزارز ملي در سطح بينالمللي الزم است با ایجاد بستري
مقدمات الزم براي تبدیل رمزارز بومي براي استفاده در
تبادالت جهاني را با توافقات بينالمللي و منطقهاي فراهم
آورد؛ زیرا در حالت كلي امكان ایجاد رمزارز مشترک ميان
دو یا چند كشور با توجه به عدم اعتمادي كه در ميان
كشورها حكم فرما است ،وجود ندارد؛ بنابراین هرگونه
اقدام عمده در این خصوص باید با مقدمات و پيشنياز
توافقات چندجانبه انجام گيرد .این چالش بهخصوص در
كشورهاي اروپایي مطرح ميشود .در سال  1888این
كشورها واحد پول مشتركي بهنام یورو را معرفي كردند كه
تمام كشورهاي عضو ،این واحد پول را جایگزین پولهاي
ملي خود كردند .براي مثال یكي از مسائلي كه باعث
كنارگذاشتن رمزارز ملي در كشور استوني شد ،نبود قوانين
در رابطه با استفاده از جایگزیني رمزارز ملي این كشورها
بهجاي یورو بود.
چالش فقهي و حقوقي :درمورد كشورهاي مسلماني چون
ایران این چالش بهطور جدي دنبال ميشود .این مسأله كه
رمزارزها بهطوراصولي مبناي شرعي دارند و یا خير .براي
آنكه بتوان سازوكار مناسب و احكام فقهي در قبال این
نوع پول اتخاذ كرد ،مراكز و نهادهاي فقهي در كشور
ميتوانند با درنظرگرفتن ابعاد مختلف در اقتصاد كشور و
شناخت دقيق احكام شرعي و فقهي متناسب با آن را
تدوین كرده تا بتوان متناسب با احكام شرع و درنظر

گرفتن اهداف نظام اقتصاد اسالمي ،نحوه برخورد با آن را
با اتخاذ قوانين و مقررات مناسب مشخص كرد.
کاهش نيافتن ارزش پول رایج :كاهش ارزش پول یكي از
مسائل اقتصاد است .در یك نظام اقتصادي اسالمي این
موضوع از اهميت دوچنداني برخوردار خواهد بود .در این
نظام بهكارگيري ابزارهاي پولي و اتخاذ تصميمات و
سياستهاي پولي در راستاي اهداف كالن اقتصادي باید
منطبق بر احكام فقهي باشد؛ از اینرو عدم تحقيق و
شناخت ماهيت رمزارز بهعنوان پولي مجازي ،موجب
ناكارآمدي سياستهاي پولي و اعتباري در اقتصاد كشور
خواهد شد.
 -9-2-6مقررات حاکميتي
قوانين و مقررات زیادي در این باره باید تدوین شود؛ از آن
جمله ميتوان به قوانين تجارت الكترونيك ،قوانين حمایت
از داده ،قوانين فناوريهاي موجود و مشابه آنها در كشور
اشاره كرد .همچنين نقش بازیگران هر بخش و وظيفهاي
كه به عهده دارند ،نحوه احراز هویت استخراجكنندگان و
سياستهاي مرتبط با آن نيز در زمره اقداماتي است كه در
این خصوص باید تصميمگيري شود.
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مهندسي
كارشناسيارشد
مقطع
الكترونيك در دانشگاه صنعتي اميركبير
 از سال. به اتمام رسانده است91 در سال
 تاكنون عضو هيأت علمي1396
پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات است و زمينههاي
،پژوهشي مورد عالقه ایشان امنيت شبكه و سامانهها
.زنجيره بلوكي و رمزارزها است
مدرک

هر

زهرا فردوسي

 كارشناسي ارشد و دكتري- كارشناسي
را از دانشگاه صنعتي اميركبير رشته
ریاضيات كاربردي گرایش تخصصي كد
 و2111 ،2118 و رمز طي سالهاي
 زمينههاي مورد عالقه ایشان كه در. اخذ كرده است2119
حال حاضر در قالب تدریس و تحقيق و پژوهش به آنها
ميپردازد شامل حوزههاي مختلف كاربرد نظریه كدگذاري
.و رمز (نظریه اطالعات و امنيت داده) و تركيبات است
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