
دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
۱۵۸ شــماره   ،۱۳۹۸ دی مــاه 

رگوالتوری رمز ارزها

۲- رمزارزهــا در حــوزٔه بین الملــل؛ قانونــی 
ــا غیرقانونــی ی

ــا  ــی، رمزارزه ــبتًا کوتاه ــی نس در دورٔه زمان
به ویــژه بیت کویــن کشــش فراوانــی در میــان 
ــی از  ــد. یک ــاد کرده ان ــف ایج ــای مختل گروه ه
مهم تریــن دالیــل فراگیرشــدن ایــن نــوع از ارزها 
ــردی همچــون ســرعت  مزیت هــای منحصربه ف
تراکنــش بــاال و هزینه هــای پاییــن اســت کــه در 
اختیــار اســتفاده کنندگان قــرار می دهنــد. البتــه، 
ــرد  ــد توجــه داشــت ویژگی هــای منحصربه ف بای
عــدم  غیرمتمرکزبــودن،  ماننــد  رمزارزهــا 
نیــاز بــه نهــاد مرکــزی، و انتقــال به صــورت 
نظیــر بــه نظیــر1، ماهیــت رمزنگاری شــده و 
و  فرســتنده  واقعــی  هویــت  مشــخص نبودن 
گیرنــده، آن هــا را بــرای دســتٔه کثیــری از اعمــال 
غیرمجــاز  تراکنش هــای  نظیــر  غیرمقبــول 
معامله گــران،  هویــت  پنهان کــردن  بــرای 
و  پول شــویی،  غیرقانونــی،  تراکنش هــای 
ایــن  در  می کنــد.  مناســب  مالیــات  از  فــرار 
ــی  ــای بیت کوین ــه تراکنش ه ــوان ب ــتا، می ت راس

غیرقانونــی بــرای کاالهــا در بــازار جــادٔه ابریشــم 
اشــاره کــرد. بــازار جــادٔه ابریشــم بــازاری آنالیــن 
و منحصربه فــرد بــود کــه شــخصی بــه نــام راس 
اولبریکــت در ســال 2۰11م. بــر روی وب ســیاه 
راه انــدازی کــرد. معامــالت در ایــن وب ســایت 
از  اســتفاده  بــا  بــر روی کاالهای غیرقانونــی 
رمــزارز بیتکوین انجام و به خریدارها اجازه 
داده می شــد ناشناس باقــی بمانند. در نهایــت در 
ســال 2۰13م.، اولبریکت دســتگیر و در دادگاه 
بــه اتهــام وارد و صادرکــردن مــواد مخــدر، 
ــری، و پول شــویی  ــل اســناد، هــک کامپیوت جع
ــزوم  ــاق ل ــن اتف ــوع ای مجــرم شــناخته شــد. وق
قانون گــذاری رمزارزهــا را در کانــون توجــه قرار 
ــورها،  ــیاری از کش ــر در بس ــال حاض داد. درح
رمزارزهــا به طــور صریــح غیرقانونــی اعــالم 
ــودن  ــی قانونی ب ــر به معن ــن ام ــی ای نشــده اند، ول
ــای  ــا و رویکرده ــت. واکنش ه ــا هــم نیس آن ه
در  دنیــا  قانون گــذاری مختلفــی در سرتاســر 
مواجهــه بــا ایــن پدیــده اتخــاذ شــده اســت. 
به عبارتــی، تنظیــم مقــررات در حــوزٔه رمزارزهــا 

ــی،  ــن امنیت ــه حوزه هــای قضایــی، قوانی بســته ب
قوانیــن حمایــت از مصرف کننــدگان، قوانیــن 
از ســرمایه گذاران، چهارچوب هــای  حمایــت 
مقــررات پول شــویی متفــاوت اســت. برخــی 
را  از حوزه هــای قضایــی قوانیــن ممنوعیــت 
وضــع کرده انــد.  مجــازی  ارزهــای  روی  بــر 
را  قوانیــن  از  محــدودی  نــوع  دیگــر  برخــی 
قوانیــن  دارنــد  قصــد  کــه  معرفــی کرده انــد 
ــن  ــون ضــد پول شــویی و تٔامی ــل قان خاصــی مث
ــد. در بســیاری  ــی تروریســم را پوشــش دهن مال
در  قانون گــذاران  هــم  قضایــی  ازحوزه هــای 
اختیــار  قانون گــذاری ســکوت  مــورد وضــع 
تــا  گفــت  می تــوان  به اختصــار،  کرده انــد. 
کنــون هیــچ توافقــی بــر روی رویکــردی ایــده آل 
فّنــاوری  ایــن  قانون گــذاری  بــرای  بهینــه  و 

ــه نشــده اســت.  ــد ارائ جدی
۳- رگوالتوری رمزارزها در ایران

قانون گــذاری  اجمالــی وضعیــت  بررســی 
ــف  ــود ضع ــی از وج ــران حاک ــا در ای رمزارزه
ــال  ــت. درح ــوزه اس ــن ح ــی در ای ــأل قانون و خ

۱- مقدمــه: در دهه هــای اخیــر به ويــژه در چنــد ســال گذشــته، تحوالتــی 
ــی  ــت. یک ــته  اس ــوع پیوس ــه وق ــی ب ــای مال ــٔه  فّناوری ه ــگرف در عرص ش
از جدیدتریــن نوآوری هــا در عرصــٔه فّناوری هــای مالــی - کــه به نظــر 
می رســد بتوانــد بــا طراحــی خالقانــه، نظام هــای مالــی را دســتخوش 
ــف  ــق تعری ــت. طب ــژه رمزارزهاس ــازی به وی ــای مج ــد - ارزه ــر کن تغیی
بانــک مرکــزی ج.ا.ا.، رمــزارز نوعــی دارایــی مالــی اســت کــه بــر بســتری 
دیجیتــال، غیرمتمرکــز، و شــفاف بــه نــام زنجیــرٔه بلــوک موجودیــت 
بــه  پولــی  دارایی هــا در شــرایطی می تواننــد کارکــرد  ایــن  و  می یابــد 
ــن  ــا بیت کوی ــن آن ه ــه معروف تری ــا، ک ــع، رمزارزه ــد. در واق خــود بگیرن
اعتبارســنجی  امــکان  کــه  هســتند  ضــروری ای  پروتکل هــای  اســت، 
قابلِ اطمینــان  ثالــث  شــخص  یــک  بــه  نیــاز  بــدون  را  تراکنش هــا 

ــت فراهــم  ــز ثب ــا مراک ــاری، و ی ــک، شــرکت، کارت اعتب ــک بان ــد ی مانن
ــدم  ــا ع ــع پیــش روی رمزارزه ــی از موان ــر، یک ــال حاض ــد. درح می کنن
رشــد  واقــع، ســرعت  در  اســت.  قانونــی  شــفافیت چهارچوب هــای 
ــذاران  ــه قانون گ ــت ک ــدی باالس ــش به ح ــن بخ ــات در ای ــاوری اطالع فّن
را به راحتــی جــا گذاشــته و فرصــت شــناخت کافــی همــٔه ابعــاد ایــن 
پدیــده را دشــوار کــرده اســت. به عبارتــی، ضعــف موجــود در عــدم 
شــناخت و درک فّنــاوری رمزارزهــا کــه ترکیبــی پیچیــده از علــوم مختلــف 
همچــون فّنــاوری اطالعــات، ریاضــی، و اقتصادنــد، فرصــت کافــی بــرای 
ــی  ــت طراح ــا آن و در نهای ــاط ب ــل در ارتب ــع و کام ــی جام موضوع شناس

قوانیــن و مقــررات مناســب را از قانون گــذاران گرفتــه  اســت.

رمزارزها در انتظار 
بستری قانونمند

زینب
 بیابانی

یادداشت تحلیلی
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حاضــر، رمزارزهــا در ایــران به صــورت رســمی 
بدان معنــا  امــر  ایــن  البتــه  نیســتند؛  قانونــی 
ــوب  ــرم محس ــا ج ــتفاده از آن ه ــه اس ــت ک نیس
می شــود. در اینجــا، الزم اســت بــه مــادٔه 2 
ــق  ــود. طب ــاره ش ــالمی اش ــازات اس ــون مج قان
ایــن مــاده، »هــر رفتــاری اعــم از فعــل یــا تــرک 
ــن  ــازات تعیی ــرای آن مج ــون ب ــه در قان ــل ک فع
بــا  می شــود«.  اســت جــرم محســوب  شــده 
توجــه بــه ایــن مــاده به دلیــل نبــوِد مجــازات 
بــرای خریــد و فــروش ارزهــای مجــازی یــا 
نگهــداری بیت کویــن، نمی تــوان ایــن اعمــال 
را جــرم دانســت. البتــه در جلســٔه ســی ام شــورای 
عالــی مبــارزه بــا پول شــویی در تاریــخ 9 دی 
1396، به کارگیــری ابــزار بیت کویــن و ســایر 
و  پولــی  مراکــز  همــٔه  در  مجــازی  ارزهــای 
مالــی کشــور ممنــوع اعــالم شــد. به عبارتــی، 
ازآنجایی کــه انــواع ارزهــای مجــازی از قابلیــت 
پول شــویی  بــرای  ابــزاری  بــه  تبدیل شــدن 
به طورکلــی  و  تروریســم  مالــی  تٔامیــن  و 
جابه جایــی منابــع پولــی مجرمــان برخوردارنــد، 
ــن مســئله  ــه ای ــک مرکــزی ب حــوزٔه نظــارت بان
وارد شــد و در راســتای پیشــگیری از وقــوع 
ایــن طریــق، موضــوع ممنوعیــت  از  جرایــم 
به کارگیــری ارزهــای مجــازی را بــه بانک هــا 
هرگونــه  اطالعیــه،  ایــن  طبــق  ابــالغ کــرد. 
اســتفاده و خریــد و فــروش بیت کویــن و ســایر 
مٔوسســات  بانک هــا،  در  دیجیتــال  ارزهــای 
بانــک  مجــوز  دارای  صرافی هــای  و  مالــی، 
مرکــزی رســمًا ممنــوع اعــالم شــد. به عبارتــی، 
ــک  ــر بان ــر نظ ــای زی ــا  و صرافی ه ــا بانک ه تنه
ــن به طــور  ــروش بیت کوی ــد و ف مرکــزی از خری
رســمی منــع شــده اند؛ لــذا ایــن حکــم به معنــای 
ارزهــای  و  بیت کویــن  کامــل  ممنوعیــت 
در  نیــز  وزیــران  هیئــت  نیســت.  مجــازی 
جلســٔه 6 مــرداد 1398 بــه اســتناد اصــل 138 
قانــون اساســی، آیین نامــٔه اســتخراج رمزارزهــا 
در کشــور را در 6 بنــد و 7 تبصــره تصویــب 
کــرد. بــر اســاس ایــن آیین نامــه، اســتفاده از 
ــک  ــئولیت ریس ــول مس ــا قب ــًا ب ــا صرف رمزارزه
و  می گیــرد  صــورت  متعامــالن  ســوی  از 
ــام  ــت و نظ ــت دول ــت و ضمان ــمول حمای مش
ایــن  از  اســتفاده  همچنیــن،  نیســت.  بانکــی 
ــاز  ــور مج ــل کش ــادالت داخ ــا در مب ــوع ارزه ن
ــه، اســتخراج  ــن مصوب ــه ای ــا توجــه ب نیســت. ب
ــت،  ــوز از وزارت صنع ــذ مج ــا اخ ــا ب رمزارزه

معــدن و تجــارت مجــاز اســت. بــر اســاس 
ایــن آیین نامــه، ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران 
ــا همــکاری وزارتخانه هــای  ــز موظــف شــد ب نی
اطالعــات،  فّنــاوری  و  ارتباطــات  و  نیــرو 
برچســب انــرژی و اســتانداردهای کیفیــت تــوان 
ــط  ــٔه مرتب الکترونیکــی و اســتانداردهای فّناوران
بــرای تولیــد و واردات تجهیــزات رمزارزهــا را 
تدویــن و ابــالغ کنــد. عالوه برایــن، مقــرر شــد 
تٔامیــن بــرق متقاضیــان اســتخراج رمزارزهــا 
صرفــًا بــا دریافــت انشــعاب بــرق از شــبکٔه 
ــارج  ــد خ ــروگاه جدی ــداث نی ــا اح ــری ی سراس
از شــبکٔه سراســری صــورت گیــرد و تعرفــٔه 
ــا  ــز ب ــا نی ــتخراج رمزارزه ــان اس ــرق متقاضی ب
قیمــت متوســط ریالــی بــرق صادراتــی بــا نــرخ 
ــرو  ــط وزارت نی ــه توس ــا ک ــامانٔه نیم ــعیر س تس
ــال  ــبه و اعم ــردد، محاس ــالم می گ ــن و اع تعیی
شــود. طبــق ایــن آیین نامــه، تعرفــٔه ســوخت گاز 
بــرق  از  اســتفاده کننده  متقاضیــان  موردنیــاز 
تولیــدی خــارج از شــبکٔه وزارت نیــرو بــا قیمت 
7۰ درصــد متوســط ریالــی گاز صادراتــی بــا 
ــرخ تســعیر ســامانٔه نیمــا محاســبه می شــود و  ن
ــا قیمــت متوســط  ــز ب ــع نی ــٔه ســوخت مای تعرف
ریالــی ســوخت مایــع صادراتــی بــا نــرخ تســعیر 
ســامانٔه نیمــا کــه وزارت نفــت تعییــن و اعــالم 
شــد.  اعمــال  خواهــد  و  محاســبه  می کنــد، 
همچنیــن در ایــن آیین نامــه، مصــرف بــرق و 
گاز بــرای اســتخراج رمزارزهــا در ســاعات اوج 
مصــرف ممنــوع اعــالم شــد. بــر اســاس مصوبــٔه 
اســتخراج  می تــوان گفــت  وزیــران،  هیئــت 
بیت کویــن در ایــران یــک صنعــت و قانونــی 
ــای الزم  ــت مجوزه ــد دریاف ــا نیازمن ــت، ام اس
ــر این صــورت  از وزارت صنعــت اســت، در غی
ســازمان بــرق می توانــد جلــوی اســتفاده از بــرق 
را بــرای ایــن فعالیــت بگیــرد و نیــروی انتظامــی 
انجــام  و حتــی  نیــز حــق ضبــط دســتگاه ها 

اقدامــات قضایــی را دارد.
در اینجــا، ایــن پرســش مطــرح می شــود 
کــه چگونــه از یک ســو اســتخراج رمزارزهــا 
از  امــا  می شــود،  تلقــی  رســمی  و  قانونــی 
ســوی دیگــر امــکان اســتفاده از محصــول ایــن 
اســتخراج در مراکــز پولــی و مالــی کشــور وجود 
نــدارد. در ایــن راســتا، توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــوری دارای  ــوزٔه رگوالت ــه ح ــت ک ــروری اس ض
عــادی  قانون هــای  و  اســت  سلســله مراتب 
باشــند.  مغایــر  باالدســتی  قوانیــن  بــا  نبایــد 

همچنیــن، آیین نامه هــای دولتــی کــه به نوعــی 
روش اجــرای قانــون عــادی را شــفاف می کننــد 
باالدســتی  قوانیــن  راســتای  در  بایــد  نیــز 
ــای  ــاس، آیین نامه ه ــن اس ــر ای ــوند. ب ــم ش تنظی
ــن  ــد در چهارچــوب قوانی ــران بای مصــوب وزی
ــه  ــه ب ــا توج ــوند. ب ــم ش ــس تنظی ــوب مجل مص
ایــن نکتــه، می تــوان گفــت ایــن آیین نامــه دارای 
ابهــام اســت. اینکــه بــه اســتناد اصلــی از قانــون 
بانــک مرکــزی و  بــدون پیشــنهاد  اساســی و 
تصویــب شــورای پــول و اعتبــار تصمیم   گیــری 
در مــورد موضــوع مهمــی همچــون ارز مجــازی 
دارد.  ســٔوال  جــای  اســت،  صــورت گرفتــه 
را  مذکــور  آیین نامــٔه  دولــت  می رســد  به نظــر 
در راســتای پرکــردن خــأل قانونــی در حــوزٔه 
رمزارزهــا به صورتــی شــتاب زده بــه تصویــب 
رســانده اســت. واضــح اســت کــه تصویــب یــک 
آیین نامــه نمی توانــد پاســخ گوی نیازهــای قانونــی 
ایــن پدیــدٔه نوظهــور باشــد. به اختصــار، می تــوان 
گفــت سیاســت نهایــی  در کشــور در ارتبــاط بــا 
ارزهــای مجــازی اتخــاذ نشــده  و عــدم شــفافیت 
باعــث  اســت کــه  به گونــه ای  حــوزه  ایــن  در 

ــن حــوزه شــده اســت. ــاالن ای ســردرگمی فع
۴- جمع بندی

دنیــای  در  نوظهــور  پدیــده ای  رمزارزهــا 
فراهــم آوردن  صــورت  در  کــه  مالی انــد 
بــرای کشــور  می تواننــد  مناســب  بســترهای 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــاد کنن ــزوده ایج ارزش اف
ــده  ــن پدی ــر از ای ــری مٔوث ــای بهره گی پیش نیازه
به نحــوی  جامــع  مقــررات  و  قوانیــن  وجــود 
بــا درنظرگرفتــن قوانیــن امنیتــی،  اســت کــه 
ــن  ــدگان و قوانی ــت از مصرف کنن ــن حمای قوانی
حمایــت از ســرمایه گذاران منجــر بــه کاهــش 
همچــون  غیرقانونــی  اعمــال  و  ســودجویی 
قوانیــن  اجمالــی  بررســی  شــود.  پول شــویی 
رمزارزهــا در کشــور نشــان می دهــد درحــال 
حاضــر رمزارزهــا فاقــد قانــون مشــخص اند؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه در مقابــل ظهــور و 
نمی تــوان  رمزارزهــا  روزافــزون  محبوبیــت 
ــن موضــوع ورود  ــت ای ــود و اهمی بی تفــاوت ب

می طلبــد. را  قانون گــذار  ســریع تر  هرچــه 
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