رمزارزها؛

و فرصت تاریخی کشور ما ،ایران
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا؛ تهران ،بهار 1400
تمامی اطالعات و مطالب مندرج در این گزارش حاصل مطالعه ،تحلیل و تألیف تیم شرکت مشاوره مدیریت ایلیا است.
مالکیت مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت مشاوره مدیریت ایلیا بوده و استفاده از مطالب آن تنها با ذکر منبع
بالمانع است .الزم به ذکر است ایلیا هیچ مسئولیتی در قبال استفاده از نتایج این مطالعه ندارد.

فهرست
کوتاه سخن ...
خالصه مدیریتی

ایران دیروز و ما ،انسانهای تکرارشونده

صفحه 7

تاریخ تحول پول در  5000سال گذشته
انقالب بعدی عصر دیجیتال و رمزارزها بهعنوان پول آینده
اما ،چند الگوی تکرارشونده

ایران امروز و ما ،انسانهای جستجوگر

صفحه 21

مردم
کسبوکارها

حاکمیت/دولت

ایران فردا و ما ،انسانهای تطبیقپذیر

صفحه 41

سناریوهای آینده اکوسیستم رمزارز ایران (افق )1410
رویکردهای مختلف حاکمیت/دولت و ماحصل آن
مصادیق رویکرد مثبت حاکمیت/دولت
امروز ،فرصتی تاریخی است

پیوست

صفحه 2

صفحه 58

به نام او

کوتاه سخن ...
بااازی در یریااان بااود تااا یکدفعااه ساانا بزرگاای از ناکجااا باار روی صاافحه
بااازی افتاااد .میااز بااازی ،صاافحه بااازی و مهرههااای بااازی همااه و همااه هاار
یک به یایی افتاد .بازیگران مبهوت و مشغول آنکه کار چه کسی بود،
سااانا از کجاااا آماااد و تقصااایر چاااه کسااای اسااات ،شااادند .اماااا همزماااان
بااااازیگران یدیاااادی در حااااال چیاااادن صاااافحه بااااازی و مهرههااااا شاااادند.
بازیگرانی که لزوماً ،قبلتر به عنوان باازیگر شاناخته نمیشادند .نحاوه
بازیشان ،قوانین بازیشان و زمان و مکان بازیشان هیچکادام شابیه
قباال نبااود .و ایاان روایاات و حکایاات ایاان روزهااای صاانعت پااولی و مااالی
دنیا است.
رمزداراییهااا و رمزارزهااا ،قواعااد بااازی تااازه زناادگی بشاار اساات .بااازی کااه
ظهااورش پدیااده تااازهای در تاااریخ نیساات .مصااادیقت تااازه اساات .در
طول  5000سال گذشته زندگی بشر و ماا ایرانیاان ،ایان چهاارمین بااری
است که بازی پول و قوانینت تغییر میکند .فااز اول تباادالت کااال باه
کاال بود ،فاز دوم پول سکهای رواج یافت ،فاز سوم پاول اعتبااری شاد،
فاز چهارم پول بادون پشاتوانه ظهاور کارد و اماروز فااز پانجم ر خاود را
نمایان کرده است؛ رمزپولها (رمزارزها) و رمرزداراییها ،پدیدهای که از
درهمتنیدگی فناوری و صنعت مالی شکل گرفت.
تنها ارزش بازار بیتکوین باه انادازه یاک دهام ارزش کال طاالی مویاود
در یهان شده است و این روندی است که پیتبینی میشود هار روز
بیشااتر و بیشااتر خواهااد شااد .ایااران مااا نیااز از ایاان یریااان مسااتثنی
نیساات .براسااات تحقیااق میاادانی انجامشااده ،تنهااا  11درصااد مااردم مااا
هستند که در مورد رمزارزها نشنیدهاند و اطالعی ندارناد و بایت از 17
درصد مردم ایران تابحال گونهای از رمزارز را داشتهاند که ممکن اسات
خود ،اقوام ،دوستان یا محل کارشان برایشان خریده باشند.
صفحه 3

اما آینده کشورمان در همین امروز رقم میخورد .اینکاه بخاواهیم یاز
باااازیگران یدیاااد باااازی تاااازه باشااایم یاااا نباشااایم بخاااواهیم در تعیاااین
قاااوانین باااازی نقااات ایفاااا کنااایم یاااا نکنااایم اینکاااه بخاااواهیم ماااا هااام
مهرههای خود را بچینیم یا نچینایم در هماین راساتا تاالش کاردیم تاا
نشان دهیم در افق ده سال آینده ایرانمان ( )1410در اقتصاد رمزارزها
دو سااناریو براسااات کاااهت یااا افاازایت روابااق بینالملاال قاباال تصااور
است (سناریوی یاده ابریشم و سناریوی یااده چاالوت) .اماا آنچاه در
انتها میبینیم آن است کاه رشاد و توساعه رمزداراییهاا و رمرزارزهاا در
افااق سااالهای آینااده فااار از ایاان دو سااناریو ادامااه دارد .آنچااه نقاات
اساساای و تعیینکننااده باارای کشااورمان دارد ،رویکاارد حاکمیاات/دولاات
در توسعه یا عدم توسعه رمزارزها یا رمرزداراییها است .رویکاردی کاه
بااه مااویبت شاارایطی را میتااوانیم داشااته باشاایم کااه همااه ذینفعااان
(مردم ،کسبوکارها و حاکمیت/دولت) رضاایت بااالیی داشاته باشاند.
رویکااردی کااه دسااتاورد ملموساای در اقتاادار کشااور نااه تنهااا در منطق اه،
بلکه در دنیا دارد.
اکناااون فرصاااتی تااااریخی اسااات بااارای سااااختن تااااریخی یدیاااد! تااااریخی
متفاااوت از ناایم قاارن گذشااته و یریااان پولهااای باادون پشااتوانه برخاای
کشاورها (دالر آمریکاا و  .)...فرصااتی بارای ایجااد نجماای یدیاد ،فرصاتی
بااارای تنجااایم رواباااق در شااااهراههای ماااالی ،فرصاااتی بااارای مشاااارکت در
چالتهای یهانی ...
بخت صنعت مالی
شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

تاریخ تحول پول در  4فاز اصلی طی  5000سال گذشته ایران

خالصه
مدیریتی
در ایاااان بخاااات مهمتاااارین نکااااات کلیاااادی ایاااان
گزارش در یازده نکته خالصه شده است.

مطالعاااه عمیاااق سااایر تحاااول پاااول در تااااریخ ایاااران ،منجااار باااه شناساااایی  4الگاااوی
تکرارشونده شد .اول آنکه سرمایهگذاری ،رفتار پولی نوظهور در میاان ماردم ایاران
است ،سپس ایان نیازهاای ماردم و پاساخهای سیررسامی آنهاسات کاه فااز بعادی
تحول پول را مشخص میکند ،همچناین دنیاای رمزارزهاا و شااخصهای پاولی ایان
دوره یااک رونااد تجربهشااده در تاااریخ هسااتند و نهایتااا ً یااک فرضاایه کااه وی گیهااای
پولی رمزارزها ،با بهبود همهیانبه شرایق یامعه رابطه مستقیم دارد.

انقالب دیجیتال و قابلیت رمزارزها برای تبدیل شدن به پول رایج آینده
تکنولوژی بالکچین که آن را انقالب بعدی عصر دیجیتاال نیاز مینامناد ،باا معرفای
رمزارزها در حال رقم زدن یکی از اصلیترین پارادایمهای صنعت مالی دنیاا اسات.
بیتکوین اولین و شناختهشادهترین رمزارزیسات کاه ارزش سارمایهگذاری در آن
در سال گذشته به تقریبا ً  10درصاد ارزش کال طاالی دنیاا رساید .ایان درحالیسات
کاااه هرچناااد رمزارزهاااا اکناااون در کشاااور ماااا بیشاااتر تحااات عناااوان رمزدارایااای ماااورد
اساااتفاده قااارار میگیرناااد اماااا قابلیااات آنهاااا در یاااایگزینی باااه یاااای پاااول نیاااز در
سالهای آتی بهعلت بروز هرچاه بیشاتر وی گیهاای پاولی رایاج ،قابال چشمپوشای
نیست.

نقش رمزارزها در زندگی امروز مردم ایران
طباااق مطالعاااه میااادانی انجامشاااده و باااا نجرسااانجی از بااایت از  5،620نفااار ،نفاااوذ
رمزارزها و رمزداراییها در یامعه ایران بسیار باال تخمین زده میشاود و  65درصاد
مااااردم معتقدنااااد آینااااده متعلااااق بااااه رمزارزهااااا اساااات .تنهااااا  ٪11از نمونااااه آماااااری
موردمطالعااااه نااااام رماااازارز و انااااواعی از آن را نشاااانیدهاند و همچنااااین تخمااااین زده
میشااود کااه حاادود  17درصااد از مااردم یامعااه رماازارز داشااته باشااند ،کااه ایاان اماار
همزماان باا مشااهداتی همچاون خریاد چناد نفار باا یاک حسااب کااربری کاه ممکاان
است از اعضای خانواده ،دوستان یا حتی محل کار افراد باشاد ،قابال تصاور اسات.
همچنااین در حااال حاضاار ،انگیاازه اصاالی مااردم از خریااد رمزارزهااا ساارمایهگذاری و
مدیریت کاهت ارزش ریال است.

صفحه 4

رشد بازار رمزارزها در ایران

خالصه
مدیریتی
در ایاااان بخاااات مهمتاااارین نکااااات کلیاااادی ایاااان
گزارش در یازده نکته خالصه شده است.

حاادود  ٪ 55از پاسااخدهندگان بااه پرسشاانامه مااذکور طاای  6ماااه گذشااته بااه خریااد
رمزارزهااا روی آوردهانااد .همچنااین رشااد تعااداد کاااربران پلتفرمهااای داخلاای (رشااد
حااااااداقل  13برابااااااری تنهااااااا در سااااااال  )99خباااااار از رشااااااد روزافاااااازون اسااااااتقبال از
سرمایهگذاری و خرید و فروش رمزارزها (رشد حداقل  45برابری تنها در ساال )99
و رمزداراییها در ایران دارد .نکته قابل تویه اینکه عدم ویود بسترهای داخلای و
رویکرد فعاالنه برای شکل دادن به اکوسیستم رمزارزها ،منجر به خروج سرمایهها
به سمت بسترهای خاریی خواهد شد.

عدم رشد متوازن اکوسیستم رمزارزها در ایران
اکوسیستم رمزارزها در کشور ما بهصورت ارگانیک و ناامتوازن در حاال شاکلگیری
است .با نیمنگاهی به مطالعه میدانی صورتگرفته ،نیااز باه آماوزش و اطالعاات و
دسدسه قانونگذاری و تنجیمگری ،مهمترین نیاز و دسدسه مردم در حاوزه رمزارزهاا
شناساااایی شاااده اسااات .اکوسیساااتم فعلااای رمزارزهاااا باااا سااارعتی کااام و بهصاااورت
بخشاای در حااال گسااترش بااوده و نیاااز بااه توسااعه خاادمات تخصصاای در ایاان حاوزه
کامال ً ملموت است.

رویکرد برخی کشورها و حاکمیتها
در دنیااا ،کشااورهای مختلفاای (بااهوی ه کشااورهای توسااعه یافتااه) بااه اتخاااذ رویکاارد
مثبت درباره رمزارزها و رمزداراییها اقادام نمودهاناد .اقادامات ساوییس ،بحارین،
کااره ینااوبی و ژاپاان باارای توسااعه زیرساااخت و قااوانین ایاان حااوزه تنهااا مثالهااایی
هستند تا این امر را که آینده متعلق به رمزارزهاست ،اثبات کنند.

کاهش بسیاری از دغدغهها و چالشهای ذهنی در سال اخیر
همزمااان بااا رشااد تویااه کساابوکارها و کشااورهای مختلااف بااه موضااو رمزارزهااا،
شناخت از این پدیده نوظهاور نیاز رو باه افازایت اسات .مقایساه نوساانات ارزش
بیتکوین با طال و سهام آمازون در طول زمان و کاهت سهم رمزارزهاا در عملیاات
مجرمانه از موارد تغییر نگرش به رمزارزها است .عالوهبر ایان پیشارفتهای حاوزه
رگتک و ابزارهای نجارتی و قانونی ،خبر از توسعه روزافزون این پدیده میدهد.

صفحه 5

دو سناریوی جاده ابریشم و جاده چالوس در افق  1410ایران

خالصه
مدیریتی
در ایاااان بخاااات مهمتاااارین نکااااات کلیاااادی ایاااان
گزارش در یازده نکته خالصه شده است.

بااا شناسااایی مهمتاارین رونااد مااثر باار شااکلگیری اکوسیسااتم رماازارز ایااران یعناای
میزان رواباق بینالمللای ،دو ساناریوی «یااده ابریشام» و «یااده چاالوت» در افاق
 1410ایران تدوین شد .فار از تفاوتهای این دو سناریو همچاون تغییار ماهیات
نیاز مردم ،حضور یا عدمحضاور کسابوکارها/سارویسدهندگان خااریی و رویکارد
ملی یا بینالمللی دولت ،مهمتارین یاز مشاترر هار دو ساناریو ،سالطه رمزارزهاا
در آینده مورد تصور است.

رویکردهای متفاوت مثبت ،خنثی و منفی حاکمیت/دولت
باااا ویاااود امکاااان رخاااداد هریاااک از دو ساااناریوی محتمااال بااارای آیناااده اکوسیساااتم
رمزارزها در ایران ،آنچه مهم و تضمینکننده رضاایت گروههاای مختلاف ذینفعاان
باهوی ه خااود حاکمیات /دولاات از آیناده سوطااهور در رمزارزهاا اساات ،رویکارد مثباات،
خنثای یاا منفاای حاکمیات/دولاات اسات .توسااعه فنااوری نااانو و پلتفرمهاای پخاات
فاایلم بااومی در سااالهای گذشااته مثالهااایی از رویکاارد مثباات حاکمیاات /دولاات
است.

بهترین رویکرد کدام است؟
باا بررسای ابعاااد مختلاف رضاایت ذینفعااان مختلاف ،تحلیلهاا حکایاات از آن دارد
که تنها با اتخاذ رویکرد مثبت توسق حاکمیت/دولت است که میتوان از رضایت
همه ذینفعان ،بهره حاکمیات/دولات از مناافع شاکلگیری اکوسیساتم رمزارزهاا و
نهایتا ً حفظ و تقویت اقتدار ملی و یا حتی بینالمللی در هر دو ساناریوی محتمال
مطمئن بود.

برخی دسته اقدامات رویکرد مثبت
مصااادیق اقاادامات رویکاارد مثباات حاکمیاات/دولاات را درباااره مااردم و کساابوکارها
میتوانااااد طیاااااف گساااااتردهای داشاااااته باشااااد کاااااه اقااااادامات آموزشااااای ،حماااااایتی،
قانونگاااذاری و توساااعهای (توساااعه منطقاااههای ویااا ه توساااعه رمزارزهاااا و خااادمات
متناظر با آنها) برخی از آنها است.

صفحه 6

ایران
دیروز

و ما،
انسانهای تکرارشونده

 3000سال قبل از
میالد

فاز یک

559پ.م

هخامنشیان

330پ.م
312پ.م

سلوکیان

63پ.م

اشکانیان

224م

ساسانیان

651م
867م

 30ه.ش
 246ه.ش

875م

 245ه.ش

سامانیان

صفاریان
خوارزمشاهیان

1231م
1256م

 610ه.ش
 635ه.ش

1335م

 714ه.ش
 880ه.ش

1501م

صفویان

1721م

 1100ه.ش

۱۷۵۰م

۱۱۹۹ه.ش

زندیان

افشاریان

۱۷۳۸م

۱۱۱۷ه.ش

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

قایار

۱۹۹۵م

 ۱۳۰۴ه.ش

۱۹۷۹م

صفحه 8

 ۱۳۵۷ه.ش

انقالب اسالمی

* تقسیمبندی فازهای تحول سیستم پولی از مقاله " "Four Phases in the History of Moneyنوشته شده توسق  Luis Angelesدر  2020الهام گرفته شده است.

فاز دو

پهلوی

بررسی تاریخ  5000سال گذشته زندگی بشر و ما ایرانیان ،حکایت از چهار دوره یا فاز تغییر قابل تویه در تعامالت پولی و
مالی دارد .حدود دو هزار و پانصد سال اول به تبادالت کاال به کاال سپری میشود (فاز اول) .هزار و هشتصد سال فاز دوم
(پول سکهای) از دوره هخامنشیان آساز میشود و سلوکیان ،اشکانیان ،ساسانیان ،صفاریان و سامانیان ،خوارزمشاهیان
و ایلخانیان را شامل میشود .هفتصد سال بعد با شکلگیری و توسعه پول اعتباری سپری میشود و فاز سوم را شکل
میدهد .اما در نهایت در طول کمتر از دو دهه گذشته پول بدون پشتوانه توسق بانک مرکزی توسعه داده میشود
(البته کشورهای دیگری بودند که پیت از این فاز چهارم را شرو کرده بودند ،مانند آمریکا که در  1971برای اولین بار
دالر بدون پشتوانه منتشر میکند) و فاز چهارم را شکل میدهد*.
مرور این چهار دوره تاریخی ،نکات قابل تأملی را به ارمغان میآورد .از تحلیل دالیل و پیشرانهای تغییر در هر دوره
گرفته تا تشابه تاریخی وی گیهای پول اعصار گذشته با پولهای نوظهور امروزی ،تغییر در رفتار سالب پولی مردم ایران و
همینطور ظهور رمزارزها در دنیای امروز ،که در ادامه به تفصیل تبیین میشود.

 1002م
1077م

 381ه.ش
 456ه.ش

ایلخانیان

پول ما

در گذر تاریخ

999م

 378ه.ش

فاز سه
دهه
 ۱۳۸۰ه.ش

فاز چهار

 3000سال قبل از
میالد

فاز یک

559پ.م

هخامنشیان

متمرکز

875م

 245ه.ش

سامانیان

متنوع

غیرمتنوع

صفاریان

توزیع پول

اشکانیان

غیرمتمرکز

651م
867م

 30ه.ش
 246ه.ش

999م

 378ه.ش

 1002م
1077م

 381ه.ش
 456ه.ش

تنوع پول
1231م
1256م

 610ه.ش
 635ه.ش

مردم ایران

1335م
1501م

مهمترین دغدغه مردم

(مرتبط به پول)

تکثر و تعدد ابزارهای مبادله و چالش ارزشگذاری

 714ه.ش
 880ه.ش

1721م

 1100ه.ش

۱۷۳۸م
۱۷۵۰م

۱۱۹۹ه.ش

۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

رصد
کردن

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

قایار

خرج
کردن
اعتبار
بخشیدن

۱۹۹۵م

 ۱۳۰۴ه.ش

پهلوی

کسب
کردن

۱۹۷۹م

 ۱۳۵۷ه.ش

انقالب اسالمی

تحلیل ایلیا1400 ،

صفحه 9

فاز دو

۱۱۱۷ه.ش

زندیان

تنوع رفتار پولی در میان مردم

مدیریت
کردن

ایلخانیان

تحلیل ایلیا1400 ،

افشاریان

به دلیل آنکه حکومت ایرانیان در آن زمان به ساختار منسجمی نرسیده بود ،حدت
و گمانهایی دربااره اساتفاده افاراد از معیاار مشاترر وزن نقاره و طاال ویاود دارد .اماا
آنچه مشخص است این است که پرداختها در قالب دیگر کاالها مانند ماواردی کاه
در باال ذکر شد صورت میگرفته است.

ارزش پول

224م

صفویان

براساااات مطالعاااات صاااورت گرفتاااه در ایااان سیساااتم پاااولی کلیاااه
کاالهااا باار اساااس یااک مریااار مشااتر قیمااتگااذاری
میشاادند امااا پرداخاات واقراای آنهااا (اباازار مبادلااه) باا
استفاده از کاالهای متعددی صورت میگرفته اسات.

قراردادی

ذاتی

خوارزمشاهیان

در ایاان دوره مااردم در ایااران (ایالمیااان ،مادهااا و  )...از مرحلااهی زناادگی بیابااانگردی و
شاااکار بیااارون آماااده بودناااد و باااه کشااااورزی و اهلااای نماااودن حیواناااات میپرداختناااد.
همزمااان بااا دسااتناب آنااان بااه فلزاتاای همچااون مااس و برنااز و اختاارا مفاار  ،صاانايع
فلزكااااری ایالمیاااان توساااعهی چشااامگنری يافااات .همچناااین در ايااان دوره ساااندهای
بسااناری ماننااد وامهااای بااذر ،خااورار ،نقااره و قراردادهااای معمااولی بازرگااانی ،فااروش
زماانن ،ملااک يااا خانااه و ایارهنامااه و رسااند پرداخاات ایارهبهااا در ایااران ویااود داشااته
است.

63پ.م

ساسانیان

سیستم پولی
اولیه (کاالبهکاال) در ایران

شاخصهای تحلیل پول

سلوکیان

فاز:1

330پ.م
312پ.م

فاز سه
دهه
 ۱۳۸۰ه.ش

فاز چهار

 3000سال قبل از
میالد

فاز یک

559پ.م

هخامنشیان

ارزش پول

224م

875م

 245ه.ش

سامانیان

توزیع پول

651م
867م

 30ه.ش
 246ه.ش

غیرمتنوع

 1002م
1077م

 381ه.ش
 456ه.ش

خوارزمشاهیان

متنوع

999م

 378ه.ش

تنوع پول
1231م
1256م

 610ه.ش
 635ه.ش

مردم ایران

ایلخانیان

تحلیل ایلیا1400 ،

1335م
1501م

کمیابی ابزار مبادله (سکه) و کاهش ارزش آن

۱۷۳۸م
۱۷۵۰م

۱۱۹۹ه.ش

زندیان
۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

رصد
کردن
کسب
کردن

قایار

خرج
کردن

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

اعتبار
بخشیدن

۱۹۹۵م

 ۱۳۰۴ه.ش

پهلوی

مدیریت
کردن

1721م

 1100ه.ش
۱۱۱۷ه.ش

افشاریان

تنوع رفتار پولی در میان مردم

 880ه.ش

صفویان

مهمترین دغدغه مردم

(مرتبط به پول)

فاز دو
 714ه.ش

۱۹۷۹م

تحلیل ایلیا1400 ،

 ۱۳۵۷ه.ش

انقالب اسالمی

صفحه 10

غیرمتمرکز

متمرکز

داریوش گسترش یافت .در این دوران ضارب ساکههای طاال و نقاره در
اندازه و عیار مشخص شروع شاد .در ابتادا چیازی کاه در نگااه ماردم

ارزش ایاان سااکهها را مشاااخص میکاارد عیااار آنهاااا بااود .امااا باااه ماارور حکومتهاااا
اقداماتی در راستای اینکه مردم ارزش سکهها را فار از عیار آنها در نجر بگیرند،
پیت گرفتند .پذیرش این امر توسق مردم تنها زمانی ر داد که دسدسه پرداخات
مالیات اوج گرفت .برای مثال در دوران ساسانیان یکی از مهمترین مناابع درآمادی
حکوماات ،انااوا مالیاتهااای دریااافتی بااود .پااذیرش آنکااه پرداخاات باادهی مااردم باه
دولااات بااار اساااات ساااکههایی صاااورت گیااارد کاااه حکومااات باااه شااااخص عیاااار آنهاااا
بیتویااه بااود ،منجاار شااد تااا مااردم نیااز بااه سااکهها باار اسااات صاارفا ً سااکه متااداول
بودنشااان ارزش دهنااد و نااه عیااار یااا وزن آنهااا .اتخاااذ ایاان رویکاارد زمااانی کااه یااک
کشور با ثبات همراه است بسیار کمککننده است اماا زماانی کاه کشاور در شارایق
بیثبااااتی قااارار بگیااارد ارزش ساااکه باااه شااادت کااااهت مییاباااد .پاااس از ساااال 651
میالدی کشور مورد هجوم قومها و روی کار آمدن حکومتهای مختلف قرار گرفت
کااه بااه کاااهت ارزش سااکههای ایراناای منجاار شااد .حتاای در زمااان تشااکیل دوباااره
حکومت مقتدر ایرانی در زمان صفوی ،باز هم به دلیل حضاور خارییاان در ایاران و
ویود سکههای خاریی (ارزهای متنو ) ارزش سکه آن زمان که مبنای آن نقره باود
رو بااه کاااهت بااود .اگاار چااه در ایاان دوره سااکه بااهعنوان یااک اباازار مبادلااه موردنیااز
مورد استفاده قرار گرفت اما به مرور زمان تأمین این ابزار به دلیل کمبود منابع باا
مشکل روبهرو شاد .از ایان رو در اداماه بارای مثاال در دوران ایلخانیاان و پادشااهی
گیخاتو خان ،باه دلیال کمباود نقاره در خازاان ،شااه تصامیم باه توزیاع پاول کاساذی
(چاو) بدون پشتوانه کرد که البتاه باه دلیال عادم اعتمااد ماورد پاذیرش ماردم قارار
نگرفت.

اشکانیان

قراردادی

ذاتی

صفاریان

در ایااران سیسااتم پااولی سااکهای از زمااان هخامنشاایان و بااه طااور یاادیتر در زمااان

63پ.م

ساسانیان

سیستم پولی
سکهای در ایران

شاخصهای تحلیل پول

سلوکیان

فاز:2

330پ.م
312پ.م

فاز سه
دهه
 ۱۳۸۰ه.ش

فاز چهار

 3000سال قبل از
میالد

فاز یک

559پ.م

هخامنشیان

ارزش پول

224م

غیرمتمرکز

متمرکز

651م
867م

 30ه.ش
 246ه.ش

875م

 245ه.ش

سامانیان

متنوع

غیرمتنوع

صفاریان

توزیع پول

999م

 378ه.ش

 1002م
1077م

 381ه.ش
 456ه.ش

تنوع پول
1231م
1256م

وامهای متعددی را در اختیاار ماردم جامراه قارار میدادناد.

 610ه.ش
 635ه.ش

مردم ایران

ایلخانیان

تحلیل ایلیا1400 ،

1335م
1501م

عدم توانایی بانکها در تأمین طالی پشتوانه

1721م

 1100ه.ش

۱۷۳۸م

۱۱۱۷ه.ش

۱۷۵۰م

۱۱۹۹ه.ش

زندیان
۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

رصد
کردن

خرج
کردن
کسب
کردن

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

قایار

مدیریت
کردن

 880ه.ش

افشاریان

تنوع رفتار پولی در میان مردم

 714ه.ش

صفویان

مهمترین دغدغه مردم

(مرتبط به پول)

اعتبار
بخشیدن

۱۹۹۵م

 ۱۳۰۴ه.ش

۱۹۷۹م

 ۱۳۵۷ه.ش

انقالب اسالمی

تحلیل ایلیا1400 ،

صفحه 11

فاز دو

پهلوی

از طرفی قانون مشخصی در ایران مبنی بار مادیریت کاار تجاار ،بازرگاناان و صارافان
ویود نداشت و تنها عارش ،سانت و اعتبااری کاه در طاول زماان باه ویاود آماده باود
حاااادود کااااار را تعیااااین میکاااارد .در ابتاااادا یکاااای از معضااااالت ایاااان سیسااااتم پااااولی
عدمتمرکز آن و ویود رویکردهای متنو در تعیین نر بهره بود.
بانک شاهنشاهی ایران به عنوان اولین بانک رسمی در سال  1267فعالیت خود را
در ایران شرو کرد .ایان باناک حاق چاان و نشار اساکنات باا پشاتوانه صاد درصاد
فلزات گرانبها و ارز را دارا بود .اگرچه با تأسیس بانک ملی (بانک ایرانای) و تغییار
پشتوانه اسکناتهای چان شده از نقره (قران) به طال ،ایران با یریاان اساتاندارد
طال همراه شد ،اماا باه دلیال تأخیرهاای صاورت گرفتاه در اتخااذ ایان تصامیم ارزش
پاااول ایاااران از زماااان قایاااار تاااا پهلاااوی کااااهت چشااامگیری داشااات .یکااای از مزایاااای
دریافات اسااکنات باارای مااردم آن بااود کااه در هاار زمااان میتوانسااتند بااا مرایعااه باه
بانک در ازای اسکنات طال دریافت کنند و همچنین تمامی پرداختهای خود را به
دولت (مالیات) و تبادل در بازار را با اسکنات انجام دهند.

اشکانیان

قراردادی

ذاتی

خوارزمشاهیان

در دورهی صاافوی ،پااول در بخاات اقتصاااد داخلاای بااه طااور گسااتردهتری نساابت بااه
تجااارت خاااریی ،نقاات ايفااا میكاارد .سااکههای رایااج در زمااان صاافوی از طااال ،نقااره و
مس بودند .اگر چاه قبال از ایان دوران نیاز بازرگاناان ،تجاار و صاراشها نقات قابال
تاویهی را در بااه چاارخت درآوردن پااول ایفااا میکردناد ،امااا بااه دلیاال کاااهت اعتماااد
مااردم نساابت بااه حکوماات ،در توسااعه پااول اعتباااری نقاات آنهااا بیشااتر شااد و در
پرداخااات و وصاااول حوالاااههای اعتبااااری نجیااار «بااارات» نیاااز نقااات مهمااای را ایفاااا
میکردند .خرید ،فروش و تبدیل ارزهاای خااریی از طریاق آنهاا انجاام میگرفات و

63پ.م

ساسانیان

سیستم پولی
اعتباری در ایران

شاخصهای تحلیل پول

سلوکیان

فاز:3

330پ.م
312پ.م

فاز سه
دهه
 ۱۳۸۰ه.ش

فاز چهار

 3000سال قبل از
میالد

فاز یک

559پ.م

هخامنشیان
اشکانیان

متمرکز

875م

 245ه.ش

سامانیان

غیرمتنوع

999م

 378ه.ش

 1002م
1077م

 381ه.ش
 456ه.ش

خوارزمشاهیان

متنوع

صفاریان

توزیع پول

غیرمتمرکز

651م
867م

 30ه.ش
 246ه.ش

تنوع پول
1231م
1256م

 610ه.ش
 635ه.ش

تحلیل ایلیا1400 ،

مردم ایران

1335م
1501م

مهمترین دغدغه مردم

(مرتبط به پول)

تورم و کاهش ارزش پول رایج

 880ه.ش

 1100ه.ش

۱۷۵۰م

۱۱۹۹ه.ش

زندیان

افشاریان

۱۷۳۸م

۱۱۱۷ه.ش

۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

خرج
کردن
کسب
کردن

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

اعتبار
بخشیدن

۱۹۹۵م

 ۱۳۰۴ه.ش

پهلوی

مدیریت
کردن

 714ه.ش

1721م

تنوع رفتار پولی در میان مردم
رصد
کردن

۱۹۷۹م

 ۱۳۵۷ه.ش

انقالب اسالمی

تحلیل ایلیا1400 ،

صفحه 12

فاز دو

قایار

پشتوانه اقتصادی اسکنات منجر میشود تا در شرایق بحرانهای اقتصادی ارزش
پاااول بسااایار تزلااازل داشاااته باشاااد .بناااابراین تاااورم و کااااهت ارزش پاااول یکااای از
موضوعات ناگزیر برای کشورهایی با اقتصاد ضعیف است .اگر چه به نجر میرساد
ایان سیسااتم پاولی باادون ارزش واقعای اساات اماا تااا زماانی کااه اعتمااد و مقبولیاات
یمعی برای پاذیرش آن ویاود داشاته باشاد ماورد اساتفاده قارار میگیارد .در ایاران
نیز از اواسق دهه هشتاد پول بدون پشتوانه ظهور یافته است.

ارزش پول

224م

صفویان

بانکهاااای مرکااازی باااه طاااور رسااامی درصاااد پشاااتوانهی طاااال را کااااهش
دادناااد .بناااابراین اساااکناسهای منتشااار شاااده توساااط باناااک مرکااازی
براساااس پشااتوانه اقتدااادی آن کشااور و حسااابهای بااانکی افااراد در
بانکهااای تجاااری بااا پشااتوانه اسااناد بانااک مرکاازی چاااپ میشاادند.

قراردادی

ذاتی

ایلخانیان

اگاار چااه سیسااتم پااولی اعتباااری از طریااق بختهااای سااهگانه ایاان سیسااتم یعناای
تعیااین طااال بااه عنااوان معیااار اناادازهگیری ،ماادیریت توزیااع اسااکنات توسااق بانااک
مرکزی و توسعه بانکهای تجاری دیگر که به پشتوانه بانک مرکزی کاار میکردناد،
دارای بلااو کااافی باااود امااا محاادودیتهای آن سااابب تحااول آن شااد .در زمانهاااای
ثباااات سیاسااای و اقتصاااادی بانکهاااا باااه نشااار اساااکنات پرداختاااه و در ازای طاااالی
دریااافتی بااه افااراد بهااره پرداخاات میکردنااد .بانکهااا از طااالی انبارشااده در یهاات
سازندگی کشور استفاده میکردند .اما در زمانهای بیثباتی مشااهده شاده اسات
که تقاضا برای تبدیل اسکنات به طال توسق مردم باال میرود در حالی که بانکهاا
تواناااااایی بازپرداخااااات طاااااال در ازای اساااااکنات را نخواهناااااد داشااااات .از ایااااان رو

63پ.م

ساسانیان

سیستم پولی
بدون پشتوانه در ایران

شاخصهای تحلیل پول

سلوکیان

فاز:4

330پ.م
312پ.م

فاز سه
دهه
 ۱۳۸۰ه.ش

فاز چهار

انقالب بعدی
عصر دیجیتال

خالق بیتکوین رمزارز را زنجیرهای از امضاهای دیجیتاال معرفای
میکناااد کاااه باااهعنوان بلاااور شاااناخته میشاااود و باااا اینکاااه آسااااز
معرفی این تکنولاوژی تحاولآفرین باا بیاتکوین باوده اسات اماا
در حاال حاضار حادود  9،190رمازارز ( )coinmarketcap.com, Apr 2021ویاود
دارد و دیگر به عنوان نوعی از دارایی کامال ً پذیرفته شده است.

باااا ویاااود گذشااات حااادود  4دهاااه از اختااارا تکنولوژیهاااای پاااول
دیجیتااال و الگوریتمهااای  ،Cryptographyدر سااال ( 2008سااال
 ،)1387اولین رمزارز یعنی بیاتکوین توساق ساتوشای ناکااموتو
معرفاااای شااااد و مااااورد تویااااه قاااارار گرفاااات .یکاااای از مهمتاااارین
کارکردهاای معرفیشاده بارای بیاتکوین ،کاارکرد پاولی آن اسات.
هرچنااد کااه بااا ویااود وی گیهااایی همچااون محاادود بااودن عرضااه،
سیرمتمرکاز بااودن و شاافافیت ،بیاتکوین پتانساایل تحاول نجااام
پولی حااکم را از خاود باروز میدهاد اماا باهعلت ساایر وی گیهاای
فناای و محاادودیتهای آن ایاان پیتبیناای بااا مخالفتهااایی نیااز
همراه است.
باااهطور کلااای رمزارزهاااا بااار پایاااه تکنولاااوژی دفتااار کااال توزیعشاااده
( )DLTو بالکچاااااااین توساااااااعه داده شااااااادهاند .بالکچاااااااین یاااااااک
دفتاار/پایگاااه داده توزیعشااده اساات کااه توسااق یکاای از اعض اای
شاابکه آساااز میشااود تااا در نهایاات یااک بلااور از اطالعااات متن او
شااکل بگیاارد ،ایاان بلااور در ادامااه بهصااورت رمزگذاریشاااده در
سااطش شااابکه پخاات میشاااود و در عاااین دسترساای هماااه اعضاااا
شاابکه امکااان دسااتکاری آن ویااود ناادارد و ایاان اماار عاادمتمرکز و
شفافیت را تضمین میکند.

بالکچین،

انقالب

صفحه 13

پس

از

اینترنت،

 1هزار و 135

ارزش بازار بیتکوین
با رشد حدود  10برابری در سال گذشته
()coinmarketcap.com, Apr 2021

~

ارزش کل طالی دنیا
 12هزار و  780میلیارد دالر
()World gold council, March 2021

بااا اینکااه در میااان صاااحبنجران و فعاااالن اقتصااادی دنیااا درب ااره
آینااده بیااتکوین ،رمزارزهااا و انااوا مختلااف آنهااا و بهخصااو
دربااااره سرنوشااات پاااول رایاااج و تاااأثیراتی کاااه ممکااان اسااات از آن
بپذیرد اختالش نجر یدی ویود دارد ،اما تصور تأثیرات آن بار 3
شاخص تحلیل پول به شکل زیر دور از ذهن به نجر نمیرسد.
شاخصهای تحلیل پول
قراردادی

ذاتی

ارزش پول
متمرکز

غیرمتمرکز

توزیع پول

دومین

بزرگ عصر دیجیتال است.

میلیارد دالر

10

٪

غیرمتنوع

تنوع پول

متنوع

دستهبندی دنیای
*
رمزارزها
ارزهای مجازی به دو دسته قابل تبدیل و سیرقابل تبدیل شدن به پاول رایاج (ماثال ً
پول در بازیهای کامپیوتری) دستهبندی میشوند .ارز مجازی قابال تبادیل نیاز باه
دو دسته متمرکاز و سیرمتمرکاز تقسایم میشاود .منجاور از تمرکاز در ایان تعریاف،
انتشااار و کنتاارل ارز توسااق یااک نهاااد مرکاازی اساات .باارای مثااال رمزپولهااای بانااک
مرکزی ( )CBDCمثالی از ارزهای مجازی قابل تبدیل و متمرکز هستند.
ارز مجاااازی قابااال تبااادیل و سیرمتمرکاااز توساااق صاااندو بینالمللااای پاااول ،رمااازارز
( )Cryptocurrencyنامگذاری میشود که به دلیل برخی وی گیهای ذاتی رمزارزها
و نگاااه ساارمایهگذاری بااه آنهااا ،رمزدارایاای ) )Cryptoassetنیااز خوانااده میشااوند.
انوا رمزارزهایی که در حال حاضر در دنیا ویود دارند ،به شرح زیر است؛

توکن
توکن یک مویودیت رمزنگاری شده است که یک دارایی باا ارزش واقعای یاا مجاازی را در زنجیاره بلاور
نمایندگی میکند.

دستهبندی کلی توکنها
مراوضهپذیر
توکن پرداخت

()Payment Token

مثالهایی از توکن پرداخت :بیتکوین  /رمزارزهای با ارزش ثابت

توکن کاربردی
)(Utility Token

رمزارزهای یهانروای با ارزش متغیر

این دسته از رمزارزها بدون نیاز به مجوز قاانونی و باه صاورت سیرمتمرکاز توساعه داده میشاوند .ایان
رمزارزهااا قابلیااات تباااادل و اساااتفاده باااهعنوان اباازاری بااارای ذخیاااره ارزش را دارناااد .مشاااهورترین آنهاااا
بیتکوین است.

رمزارزهای با ارزش ثابت ()Stablecoins

)(Investment Token

ارز شرکتی و سازمانی ()Corporate Currencies

این توکنها در دریه نخست ابزاری در یهات سارمایهگذاری ماالی بارای
دارنده آن هستند و باه هماین یهات از نجار اسلاب نهادهاای نجاارتی باه
عنوان اورا بهادار (یا در برخی موارد کاال) در نجر گرفته میشوند.
مثالهایی از توکن سرمایهگذاری :سرمایهگذاری در استارتانها  /اورا

ایااان ناااو توکنهاااا نشاااان داراییهاااا و اطالعاااات منحصاااربفرد و کمیااااب هساااتند و اصااالیترین علااات
استفاده از این توکنها این است که مویب اطمینان از عدم یعل میشوند.
توکن قابل مبادله

توکن سیر قابل مبادله

توکنهااای منحصااربفردی کااه قابلیاات انتقااال بااه یااک دارنااده یدیااد را
دارناااد ،مانناااد آثاااار دیجیتاااال و یاااک مثاااال معاااروش از ایااان ناااو تاااوکن
 Crypto-Kittiesاست.
این موارد توکنهایی میباشند که دارای اطالعات هویتی ،پیشینهای و
شهرتی هستند .برای مثال تاوکنی کاه مالکیات نجارات درج شاده بارای
یاااک وبساااایت را ثابااات میکناااد و البتاااه قابااال انتقاااال باااه وبساااایت
دیگری نیز نیست.

* بهعلت نوظهور بودن پدیده رمزارزها ،هنوز تعاریف و دستهبندی دنیای رمزارزها به طور کامل مورد ایما نجر خبرگان و کارشناسان قرار نگرفته است.
صفحه 14

بدهی

غیر قابل مراوضه

ارزش پیشنهادی اینگوناه از رمزارزهاا ثباات قیمتای اسات کاه ایان کاار را باا تکیاه بار ارزهاای فیاات و یاا
پشتوانههای دیگر مانند طال انجام میدهند .مثالی از این نو رمزارز ،تتر است.

این ارز ،با استفاده از سرعت و کارایی بالکچاین در کناار حفاظ قادرت کنتارل در طاول شابکه و تواناایی
ایجاد محدودیت به عنوان ابزار نقل و انتقال میان کسبوکارها به کار مایرود .باهعنوان مثاالی از ایان
نو ارز ،میتوان به کوین توسعه داده شده توسق  JP Morganاشاره کرد.

توکنهااای کاااربردی داراییهااای رمزنگاااری شاادهای هسااتند کااه بااهمن ور
مدرف شدن و فراهم کردن سود ایجاد شدهاند.
مثالهایی از توکن کاربردی :اتر  /توکنهای سرویس دیجیتال  /توکن احراز هویت

توکن سرمایهگذاری

انواع رمزارزها

توکن پرداخت دارایی رمزنگاری شدهای است که بهعنوان ابزار مبادله و
وسیله ذخیاره ارزش ایجااد میشاود .در حقیقات تاوکن پرداخات در پای
آن است تا با نوآوری ،عملکرد و نقت مواردی مانند پول فیات و شبکه
ارزش آن را بازی کند .به همین یهت متداول است که ایان ناو تاوکن
را تحت عنوان رمزارز نامگذاری کنند.

رمزارزها،

پول آینده
رمزارزها بهعلت دارا بودن وی گیهای تعریفکننده ارزش اقتصادی ارزها همچون قابلیت دستیابی (دریافت بهازای چیزی یا خریداری توکن)،
قابلیت انتقال به خارج از سیستم تعریفشده و قابلیت تبدیل به سایر ارزها ،میتواند بهعنوان پول رایج در نجر گرفته شود و دولتها و
بازیگران مختلفی در دنیا در حال حرکت به سمت پذیرش رمزارزها بهعنوان پول در ازای ارااه خدمات و محصوالت هستند.

هرچند در کشور ما اکنون عمدتا ً رمزارزها بهعنوان دارایی و گزینه سرمایهگذاری در نجر گرفته میشوند اما ماهیت ویودی آنها متفاوت از پول
رایج نبوده و دو مورد از سه کارکرد پول یعنی وسیله ذخیره ارزش (عمدتا ً رشد ارزش سرمایهگذاریشده در رمزارزها) ،تبادل ارزش (ارااه توکنها
برای دریافت محصوالت ،خدمات و  ...با قابلیت خردشوندگی بسیار زیاد) درباره آن صاد است و کارکرد سوم نیز یعنی معیار محاسبه با
کاهت نوسانات ارزش رمزارزها در طول زمان در حال بهبود است .همه این موارد حکایت از قابلیت رمزارزها برای تبدیل شدن به پول آینده
زندگی بشر را دارد.

صفحه 15

اما،

چند الگوی تکرارشونده
صفحه 16

 3000سال قبل از
میالد

فاز یک

559پ.م

هخامنشیان

الگوی 1

رصد
کردن

اشکانیان

خرج
کردن
اعتبار
بخشیدن

مدیریت
کردن

999م

 378ه.ش

 1002م
1077م

 381ه.ش
 456ه.ش

خوارزمشاهیان

خرج
کردن
کسب
کردن

875م

 245ه.ش

سامانیان

رصد
کردن

651م
867م

 30ه.ش
 246ه.ش

صفاریان

فاز :2سیستم پولی سکهای

224م

ساسانیان

کسب
کردن

مدیریت
کردن

سلوکیان

63پ.م

اعتبار
بخشیدن
1231م
1256م

 610ه.ش
 635ه.ش

ایلخانیان

فاز :3سیستم پولی اعتباری
1335م

کسب
کردن

مدیریت
کردن

اعتبار
بخشیدن

۱۷۵۰م

زندیان

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

۱۹۹۵م

اعتبار
بخشیدن

 ۱۳۰۴ه.ش

پهلوی

مدیریت
کردن

۱۷۳۸م

۱۱۱۷ه.ش
۱۱۹۹ه.ش

۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

خرج
کردن
کسب
کردن

1721م

 1100ه.ش

افشاریان

فاز :4سیستم پولی بدون پشتوانه
رصد
کردن

صفویان

رصد
کردن

 714ه.ش
 880ه.ش

1501م

خرج
کردن

۱۹۷۹م

 ۱۳۵۷ه.ش

انقالب اسالمی

تحلیل ایلیا1400 ،

صفحه 17

فاز دو

قاجار

یکاای از نکااات قاباال تااویهی کااه در بررساای تاااریخی پااول در ایاران،
مشاهده میشود ،تغییر و یا تکامل رفتارهای پاولی ماردم اسات.
بررساای رفتااار پااولی مااردم در زمانهااای گذشااته و در مقایسااه ب اا
اماااروز نشاااان میدهاااد ،در ساااالیان دور ،عماااده دسدساااه ماااردم در
تعاماال بااا پااول ،کسااب کااردن و خاارج کااردن بااوده اساات .امااا بااه
تاادریج افااراد نساابت بااه رصااد (حساااب و کتاااب) داراییهااای خااود
حسااااتتر شااادهاند و کساااب اعتباااار باااه واساااطه پاااول را نیاااز در
زندگی معماول خاود بیشاتر لماس کردهاناد .اماا آنچاه در دو دهاه
اخیاار ایااران ،پررناااتر شااده اساات و در گذشااته بااه ایاان شاادت
یاازوی از دسدساااههای رفتاااار ماااالی ماااردم نباااوده اسااات ،مااادیریت
دارایی و سرمایهگذاری است .شایان ذکر است آنچه در اینجاا باه
عناااوان رفتاااار سالاااب پاااولی ماااردم اشااااره میشاااود ،یریاااان فضاااای
عمومی یامعه است و بخت خا یا محدودی از یامعه مدنجر
نیست.

فاز :1سیستم پولی اولیه

سیر تحول تنوع رفتار پولی در میان مردم ایران

ساارمایهگذاری ،رفتااار پااولی نوظهااور در
میان مردم ایران است.

330پ.م
312پ.م

فاز سه
دهه
 ۱۳۸۰ه.ش

فاز چهار

نیاز مردم

بنابراین نگاه به نیازهاای ماردم میتواناد آیناده سیساتم پاولی را
مشخص کند و آنچه امروز در نیازهای مردم پررناا شاده اسات،
نیاز به گزینههای سرمایهگذاری تازه مانند رمزداراییها است.
صفحه 18

کمیابی ابزار مبادله
(سکه) و کاهش
ارزش آن

سیستم پولی
سکهای
توسره
بیجکها در
میان مردم

ایجاد
روشهای
پیشفروش
و پیشخرید

توزیع
برات توسط
بازرگانان

نیاز مردم

سیستم پولی
اعتباری

عدم توانایی
بانکها در تامین
طالی پشتوانه
توسره
مبادله تنها بر
اساس اعتبار
میان بازرگانان

فشار
مردم برای
دریافت دوباره
مسکوکات

سیستم پولی
بدون پشتوانه

سیستم پولی
بر پایه
رمزداراییها

نیاز مردم

تورم و کاهش
ارزش پول رایج

سرمایهگذاری
در دیگر داراییها
مانند خرید دالر و
رمزارز

سرمایهگذاری
در سهام

پاسخ غیر رسمی

هر زمانی که این اعتماد شکل بگیارد ،توساعه آن سیساتم پاولی
چااه بااه صااورت رساامی (ماننااد زمااانی کااه سااکه شاااهی بااه صااورت
رسمی در زمان داریوش معرفی شد) چه سیررسامی (مانناد زماانی
کااه مااردم بااه همااراه بازرگانااان بااه دلیاال محاادودیتهای سااکه بااه
توسعه پول اعتباری پرداختند) ممکن خواهد بود.

نیاز مردم

پاسخ غیر رسمی

در طول تاریخ مشاهده میشود که رابطه سیستم پولی باا ماردم
به صاورت دوطرفاه اسات .نیازهاای پاولی ماردم نقات اساسای در
ظهور سیستم پولی یدید داشته اسات .در واقاع نیازهاای ماردم
و سیساااتم پاااولی ،در صاااورت شاااکلگیری اعتمااااد فیماااابین ،در
بازههای زمانی معناداری معموال ً باه یاک تعاادل نسابی میرساند.
منجور از اعتماد آنست که مردم به اینکه سیستم پولی ،پاول باا
ارزش (حتااای باااا ارزش قاااراردادی) در اختیاااار آنهاااا قااارار میدهاااد،
اعتماااد میکننااد و از آن طاارش سیسااتم پااولی نیااز بااه اینکااه پااول
مویود توسق مردم مورد استفاده قرار میگیرد ،اتکا مینماید.

توافقهای
محلی برای
انتخاب یک
ابزار مبادله

انتخاب
دام برای
ابزار مبادله

پاسخ غیر رسمی

نیازهای ماردم و پاساخهای سیررسامی
آنهااااااا ،فاااااااز بعاااااادی تحااااااول پااااااول را
مشخص میکند.

سیستم پولی
اولیه

پاسخ غیر رسمی

الگوی 2

تکثر و تعدد
ابزارهای مبادله و
چالش ارزشگذاری
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الگوی 3

دنیای رمزارزها
ارزش پول
کامال ذاتی
توزیع پول
کامال سیرمتمرکز

توزیع پول

تنوع پول
بسیار متنو

ارزش پول

صفحه 19

کامال قراردادی
توزیع پول

ارزش پول

اکثرا به صورت متمرکز

بیشتر قراردادی

تنوع پول
متنو با ویود
سکهها رسمی

توزیع پول
متمرکز
(اسکنات و برات)

ارزش پول

کامال ذاتی

تنوع پول

توزیع پول

بیشتر سیر متنو

کامال سیرمتمرکز

متمرکز (بانک مرکزی)

تنوع پول

تنوع پول

بسیار زیاد

سیرمتنو

(ارزش ،توزیع و تنو )

حال نکته قابل تویاه آن اسات کاه وی گیهاای رمزارزهاا در دنیاای
امااروز شااباهت بسااایار زیااادی بااه فااااز اول یعناای سیسااتم پاااولی
اولیاه دارد و ایان یعنای ،رمزارزهاا اولاین پاول رایاج زنادگی بشار باا
چنین وی گیهایی نیستند؛ و تاریخ تکرار میشود.

ارزش پول
بیشتر ذاتی

با مارور رویادادها و یریانهاایی کاه در فازهاای مختلاف تااریخ در
ایاااااران باااااه وقاااااو پیوساااااته اسااااات ،مشااااااهده میشاااااود پاااااول و
شاخصهای تحلیل آن از گذشته تااکنون تغییارات قابال تاویهی
داشاااته اسااات .پاااول از یاااک ماهیااات فیزیکااای باااه دنیاااای مجاااازی
مهایرت کرده است اما در طی تمامی این دورانها خاصیت خاود
در دو بُعااد معیااار اناادازهگیری و اباازاری باارای مبادلااه را حفااظ کاارده
است.
نمودار روبهرو نشان میدهد که پول در ایاران از نقطاه شارو آن
که در بیشاترین حاد ارزش ذاتای ،توزیاع سیرمتمرکاز و تناو زیااد
بوده اسات باه مارور در فازهاای مختلاف باه آن سار طیاف حرکات
میکنااااد ،بااااه طااااوری کااااه در فاااااز چهااااارم (سیسااااتم پااااولی باااادون
پشااااتوانه) بااااه بیشااااترین حااااد خااااود در ارزش قااااراردادی ،توزیااااع
متمرکز و سیرمتنو میرسد.

فاز :4سیستم پولی
بدون پشتوانه

فاز :3سیستم
پولی اعتباری

فاز :2سیستم
پولی سکهای

فاز :1سیستم
پولی اولیه

ذاتی
سیرمتمرکز
متنو

شاخصهای
تحلیل پول
شاخصهای
تحلیل پولی

دنیاااای رمزارزهاااا و شااااخصهای پاااولی
ایااان دوره ،یاااک روناااد تجربهشاااده در
تاریخ است.

فازهای زمانی

قراردادی
متمرکز
سیر متنو
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ارزش پول:

به یک طیفی از داراییهاا باا ارزش ذاتای
تا قراردادی اشاره میکند و بیان مایدارد
کاااه داراییهاااایی مانناااد طاااال باااه سااابب
اقباااال عماااومی و ساااایر وی گیهاااا ،دارای
ارزش پاااااااااااااول ذاتااااااااااااای هساااااااااااااتند .در
سیراینصورت پول ارزش قراردادی دارد.

توزیع پول:

باااه کنتااارل و تصااامیمگیری دربااااره پاااول
یاااک کشاااور اشااااره دارد و باااه دو دساااته
متمرکااز و سیرمتمرکااز تقساایم میش اود.
امروزه بانکهای مرکزی سیستم کنتارل
متمرکز را مدیریت میکنند.

تنوع پول:

بااااه تنااااو داراییهااااا و ارزهااااای مختلااااف
مااااااااااااااااااااورد اسااااااااااااااااااااتفاده یامعااااااااااااااااااااه
(ارزهاااااایی باااااا امکاااااان معاملاااااه) اشااااااره
میکند.

الگوی 4

(یک فرضیه)

فازهای زمانی
فاز :4سیستم پولی
بدون پشتوانه

دنیای رمزارزها

 1320- 1175ه.ج (قایار)
سرمایه ایتماعی

امروز
سرمایه ایتماعی

بنابراین میتوان این فرضیه را بیان کرد که در دنیای رمزارزها که
شاااااخصهای پااااولی در حااااداکثر ارزش ذاتاااای ،سیرمتمرکااااز بااااودن
توزیاااع و تناااو بااااال قااارار دارد ،شااااخصهای مرباااو باااه تحلیاااال
وضعیت یامعه نیز میتواند در حالت ایدهآل خاود قارار گیرناد و
ایاااان یعناااای حرکاااات بااااه ساااامت دنیااااای رمزارزهااااا لزومااااا شاااارایق
نامناسبی برای کشور بویود نمیآورد.
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 528- 559ن.م (کوروش کبیر)
سرمایه ایتماعی

توسعه اقصادی

توسعه اقصادی

اقتدار حاکمیت

اقتدار حاکمیت

باااا بررسااای شااارایق یامعاااه در فازهاااای مختلاااف تااااریخی میتاااوان
براساااات چهاااار شااااخص توساااعه اقتصاااادی ،سااارمایه ایتمااااعی،
اقتدار حاکمیات و توساعه دانات و فنااوری باه فرضایات یدیادی
رساااید .طباااق ایااان بررسااایها باااه نجااار میرساااد در زمانهاااایی کاااه
یامعااه در هاار چهااار شاااخص از وضااعیت مطلااوبی برخااوردار بااوده
است ،شاخصهای تحلیل پولی نیاز در حالات ارزش کاامال ً ذاتای،
توزیع کامال ً سیرمتمرکز و تناو بسایار زیااد قارار داشاته اسات .باا
تغییر شاخصهای پولی در ایاران در فازهاای دو و ساه ،مشااهده
میشود که شرایق یامعه باه مارور در شااخصهای مرباو باه آن
دچار افول شده است.

فاز :3سیستم
پولی اعتباری

فراگیری دانت و فناوری

فراگیری دانت و فناوری

توسعه اقصادی
اقتدار حاکمیت
فراگیری دانت و فناوری

شاخصهای تحلیل پولی

وی گیهاااای پاااولی رمزارزهاااا ،باااا بهباااود
همهیانبااااااه شاااااارایق یامعااااااه رابطااااااه
مستقیم دارد.

فاز :2سیستم
پولی سکهای

فاز :1سیستم
پولی اولیه

ذاتی
سیرمتمرکز
متنو

قراردادی
متمرکز
سیر متنو
خیلی ضعیف

ضعیف

قوی

خیلی قوی
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ساااااااااارمایه
اجتماعی:

ایاااااان شااااااااخص نشاااااااندهنده میااااااازان
همبستگی مردم و باور باه آرماانی اسات
کاااااه در یهااااات آن حرکااااات میکنناااااد .از
طرفااااااای میتاااااااوان آن را مجموعاااااااهای از
میااازان اعتمااااد ،بااااور باااه ماااوثر باااودن و
میزان مشارکت مردم در نجر گرفت.

توسااااااااااااااره توساااعه اقتصاااادی در اینیاااا باااه معنااای
گساااااترش و روناااااق تجاااااارت و مباااااادالت
اقتدادی:
اسااااااات .همچناااااااین میتواناااااااد بیاااااااانگر
تغییاااارات کیفاااای در ساااااختار اقتصااااادی
کشور باشد.

اقتااااااااااااااادار
حاکمیت:

اقتااادار حاکمیااات بیاااانگر میااازان قااادرت
کشاااااااور در منطقاااااااه و عااااااادم دخالااااااات
بیگانگان در امورات آن است.

فراگیاااااااااااری ایاااان شاااااخص بیااااانگر میاااازان توسااااعه
داناااااااااااش و دانااات و فنااااوری یدیاااد در یامعاااه بااار
اسات شرایق مختلف میباشد.

فناوری:

ایران
امروز

و ما،
انسانهای یستجوگر

یایگاه رمزارزها و رمزداراییها در زندگی امروز

ما

یامعه ایران طی سالهای اخیر وی گیهای یاک یامعاه باا سابک زنادگی مادرن را از خاود نشاان داده اسات .در زمیناه رفتارهاای ماالی و پاولی نیاز
عادات پرداخت و خریدهای آنالین ،استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی پرداخت ،تمایل به انوا گزینههای سرمایهگذاری هار روز بایت از پایت
در حال رشد است.
یکی از قابل تویهترین تغییرات رفتااری در گزیناههای سارمایهگذاری ماردم کشاور ماا ،اقباال عماومی باه گزیناههای سارمایهگذاری تاازه و نوظهاور
مانند رمزداراییها و یا رمزارزها بوده است .به منجور شناخت دقیقتر این پدیده بر آن شادیم تاا باا اساتفاده از یاک پرسشانامه باا  23ساوال از
مردم یامعه ایران درباره میزان آشنایی ،دسدساهها و رفتاار آنهاا در رابطاه باا رمزارزهاا تحقیاق کنایم کاه بایت از  5،620نفار در پاساخ باه آن (باه
اطالعات دموگرافیک پاسخدهندهها در پیوست اشاره شده است) مشارکت کردند .در ادامه تالش کاردیم تاا اطالعاات میادانی و کتابخاناهای باه
دسات آماده را بااا اطالعااتی از کشااورهای دیگار در ساه بخاات ماردم ،کساابوکارها و حاکمیات/دولات دسااتهبندی و تحلیال کناایم کاه در صاافحات
بعدی تبیین میگردد .شایان ذکار اسات ،در میاان ایان ساه بخات ،بیشاترین میازان تطبیقپاذیری باا سایل و ماوج رمزارزهاا متویاه ماردم باوده
است.
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مردم
صفحه 23

میزان نفوذ

یکی از رفتارهای متداول در زمینه
خرید رمزارزها در ایران ،خرید
چند نفر با یک حساب کاربری
(که ممکن است از اعضای
خانواده ،دوستان یا حتی محل
کار افراد باشد) است.

رمزارزها در میان مردم ایران
بسیار چشمگیر است.
آیا رمزارز دارید؟

آیا تابحال اسم رمزارز به
گوشتان خورده است؟

قبال ً داشتم ،ولی
دیگه ندارم.

٪6

٪31

خیر

در حال حاضر
رمزارز دارم

٪11

بله

٪89

*

چند درصد مردم ایران رمزارز دارند؟

٪63

هیچوقت
نداشتم.

ازآنجاییکه نمونه آماری این گزارش بر افراد در بازه سنی
 18تا  65سال تمرکز داشته اسات ،میتاوان اینگوناه در

نجر داشت که حدود 17

 ٪مردم ایران رمزارز دارند.

با توجه به ماهیت ،نو و جدید
بودن پدیده رمزارزها ،در نمونه
مورد مطالره ،گروههای رفتار مالی
کمالطلبان و دنبالهروها بیش از
سایر گروهها به چشم میخورند*.

برای آشنایی بیشتر با گروههای رفتار مالی مردم ایران میتوانید به گزارش «مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند » ،تهیه شده توسق شرکت مشاوره مدیریت ایلیا در زمستان  1399و یا به بخت پیوست
این گزارش مرایعه کنید.
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نگرش

٪86

بله

آینده فکر میکنید؟

در حال حاضر
رمزارز دارم

٪16/4
دوست دارم
نگه دارم

اآلن
مطمئن نیستم

خود در آینده دارید؟
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٪6

قبال ً داشتم،
ولی دیگه
ندارم.

۰۲۰۲/

٪79

٪63

٪21
بله

آیا رمزارز دارید؟

زمان

۰۲۰۲/

هیچوقت
نداشتم.

دوست ندارم
نگه دارم

آیا تمایل به نگهداری رمزارزهای

خیر

آیا باز هم به خرید و تبادل رمزارزها در

٪31

٪3/6

۲۲

٪14

درصد

٪80

دنیا

ایران

۰۲

و رویکرد مردم
نسبت به رمزارزها
بسیار مثبت
است.

جستجوی کلیدواژه بیتکوین،
در دنیا و ایران

خیر

آیا به فرالیت در حوزه خرید و
تبادل رمزارزها عالقهمندید؟

65

٪

مردم ایران ،مرتقدند که آینده
متعلق به رمزارزهاست.

33

 ٪درباره سرنوشت آن تردید دارند

و تنها 2

هستند.

 ٪مردم به آینده آن بدبین

رفتار یامعه ما به منجور
سرمایهگذاری در
رمزارزها ،رفتاری نسبتا بالغانه
است.
وضریت سبد سرمایهگذاری مردم
(سبدهای متنوع) خبر از بلوغ
نسبی سرمایهگذاری در رمزارزها
میدهد.

٪33

٪27

 0تا 10

درصد

10

تا  35درصد

٪24

 35تا 65

٪16
درصد

 65تا 100

(سایر رمزارزها بهیز بیتکوین)

٪16
Bitcoin
و Altcoin
٪1
و Bitcoin
Stablecoin

٪3
Altcoin
و
Stablecoin

٪1
Stabl
coin

٪18
فقق بیتکوین

٪41
سبد متنو
سایر Coinها)

(ترکیبی از همه گزینهها و

سبد رمزارز شما شامل چه رمزارزهایی است؟

٪

از سرمایهگذاران در رمزارزها ،با رشد
ارزش سبد سرمایهگذاری خود در مدت
سرمایهگذاری روبهرو بودهاند.

رمزارزها و دوران کووید۱۹-
درصد

حداکثر تا چند درصد داراییهای خود را در
رمزارزها سرمایهگذاری میکنید؟
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76

٪20
Altcoin

براساااات مطالعاااات صاااورت گرفتاااه در ساااال  ۰۲۰۲و در دوران کوویاااد، -
افاارادی کااه در دوران ایاان بیماااری همااهگیر باار روی رمزارزهااا ساارمایهگذاری
کردهاناااد ،تاااا  48درصاااد بیشاااتر از ساااایرین بیاااان نمودهاناااد کاااه شااارایق
مالیشااان بهبااود یافتااه اساات یااا خااوب باااقی مانااده اساات (Change In
).Financial Health Since Covid, Cornerstone Advisors, 2020

مهمترین دلیل خرید و تبادل رمزارزها و منبع تأمین پول آن در
میان مردم چه بوده است؟
سرمایهگذاری

٪77

(حفظ ارزش پول با سود)

٪15

شغل (کار یا حرفه)
حمایت از تکنولوژی
و پدیدههای نوظهور

٪3

کنجکاوی و سرگرمی

٪3

از خوانواده و دوست و آشنا قرض کردم
از درآمد ماهانهام

جابهجایی بینالمللی پول

٪1

پرداخت و خرید

٪1

نقت

از پساندازم
بخشی از داراایام را فروختم
وام گرفتم
سرمایه (سهام) خودم را از بازار سرمایه خارج کردم

رمزارزها
در زندگی امروز مردم
صفحه 27

کارکرد اصلی رمزارزها در کشور ما،
درحال حاضر ،بهعنوان گزینه
سرمایهگذاری با هدف حفظ ارزش
پول است.

خرید و فروش رمزارزها بهعنوان منبع درآمد
براسات گزارش منتشرشده از ساوی باایننس در ساال  ۵ ،۰۲۰درصاد از
افرادی کاه بارروی رمزارزهاا سارمایهگذاری کردهاناد ،بیاان نمودناد کاه از آن
بهعنوان یک منبع درآمد بهره میبرند .در این میان  ۵درصد از این افراد
آن را منبع درآمد اولیه خود معرفی کردهاند و  ۶درصد نیز از آن بهعنوان
منبع درآمد دوم یاد کردهاند (.)Global Crypto Index, Binance, 2021

٪66
٪27
٪7
استفاده شخدی
(شخصیت حقیقی)

استفاده برای

کسبوکار (شرکت
یا شخصیت حقوقی)

هردو

هدف مردم از خرید و تبادل رمزارزها چیست؟

کسبوکارها
صفحه 28

سایر صنایع و
اکوسیستمها
نهادها

حاکمیت/دولت

قوانین
مالیات

محل هزینهکرد
رمزارزها

فروشگاه فیزیکی
خدمات

انجمنهای علمی
و صنفی

اکوسیستم
رمزارزها در ایران

دنیای رمزارزها در حال شاکلگیری اسات
و پاسخ باه ایان ساوال کاه آیاا باازیگران و
ذینفعااان مختلااف نقاات فعاالنااهی خااود
را باااااارای شااااااکلدهی بهینااااااه ،اسااااااتفاده
حاااداکثری از مناااافع و کااااهت ریساااکها
اتخاذ نمودهاند یا خیر ،کلیدی است.

کسبوکارها/
سرویسدهندگان

خرید و
فروش

R&D
آموزش و مشاوره
توسعه محصوالت
خدمات اعتباردهی

صرافی

()Exchage

صدور
خدمات
رمزارزمحور

مدیریت داراییها/سرمایهگذاری

پرداخت P2P

پرداخت

درگاه پرداخت

حواله پول

کیف پول گرم

))Hot Wallet

ذخیره

کیف پول سرد

()Cold Wallet

Custody

فروشگاه آنالین

صفحه 29

ایردران

()Airdrop

تعریف برخی

ایزای
اکوسیستم رمزارزها
صاااااااااااااااارافی
رماااااااااااااااااااازارز

صاارافی رماازارز ،نهااادی اساات کااه وظیفااه تباادیل رماازارز کاااربران بااه سااایر
رمزارزها ،پول ملی کشور یاا ساایر ارزهاای رایاج دنیاا و بارعکس را بار عهاده
دارد.

مراملاااااااااااه
خااااااااااارج از
پلاااااااتفرم

 (Over The Counter) OTCیا معامله خارج از پلتفرم ،معاملهای است
کااه مسااتقیما ً بااین افااراد عالقهمنااد صااورت میگیاارد و ایاان معاملااه باادون
نجارت صرافیها یا پلتفرمهای تبادل انجام میشود.

(:)Exchange

(:)OTC

بازارگاااااااااااااااااه

بستر آنالین معامله و مبادله رمزارزها (تبدیل رمزارزها به ساایر رمزارزهاا،
پول ملی کشور یا سایر ارزهای رایج دنیا) .بازارگاهها به شکل واسطه باین
خریاادار و فروشاانده عماال کاارده و از طریااق کااارمزد و هزینااههای معااامالتی
کسب درآمد میکنند.

اساااااااااتخراج

به فرآیند حل مساال ریاضی به کمک کامپیوترهاای باا قادرت هات بااال و
سااپس افاازودن بلااور هتشااده بااه یااک لیساات بلنااد و عمااومی بااه نااام
بالکچین که تراکنتهای دیگر را نیز شامل میشود Mining ،یا استخراج
ارز دیجیتال گفته میشود.

احااااااااااااااااااااااراز
هویااااااااااااااااات

 Know Your Customerیااا فرآیناادهای احااراز هویاات مشااتری ،سااتون
اصاالی تالشهااای مسسااات مااالی باارای مبااارزه بااا پولشااویی و همچنااین
ابازاری باارای شناساایی و یلااوگیری از رفتارهاای مجرمانااه در سراسار یهااان
است.

(:)Platform

):(Mining

(:)KYC

منابعMihanblockchain, Bourseiness and Wallex :

صفحه 30

عرضه اولیه
سااااااااااااااااااااااکه

):(ICO

تأیید

عرضاه اولیاه ساکه ) ،(Initial Coin Offeringروشای بارای یاذب سارمایه و
فرصااااتی باااارای ساااارمایهگذاری اساااات کااااه در آن توکنهااااا (همااااان ارزهااااای
دیجیتااال) یااک پااروژه ،پاایت از راهاناادازی پااروژه فروختااه میشااوند و افااراد
میتوانند با خریدن توکنها در آن سرمایهگذاری کنند.

(:)Validation

زمانی که استخراجکنندهای موفق به هت بلوکی شد ،این موضاو باه کال
شبکه اطال داده میشومد و دیگر استخراجکنندگان با بررسای صاحت کاار
استخراجکننده و تأیید آن مویب شکلگیری زنجیره میشوند.

(:)Airdrop

در دنیاااای رمزارزهاااا روش بازاریاااابی منحصاااربهفردی ویاااود دارد کاااه در آن
تعدادی سکه یا رمزارز با هدش آگاهیبخشی به کاربران پیرامون یک رمزارز
یدید به کیفپولهای رمزارزی آنها ارسال میشود؛ به این ترفند ،ایردران
میگویند.

کیف پول
گرم

به کیاف پولهاای تحات وب ،موباایلی ،فعاال بارروی کامپیوترهاا و ترکیبای
گفته میشود که به اینترنت متصل هستند.

ایردراپ

):(Hot Wallet

کیف پول
سرد

):(Cold Wallet

کیف پولهای کاسذی یا سختافزاری که فقاق صااحب کیاف پاول ،حاافظ و
نگهدارنده کلید خصوصی آن میباشد .این کیف پولها به اینترنت متصل
نیستند.

پرداخت
همتا به
همتا (:)P2P

مبادالت همتا به همتا زمانی انجام میشود که دو نفر برای خرید یا فروش
ارز دیجیتااال مسااتقیما ً بااا یکاادیگر در تعاماال باشااند .در ایاان نااو مبادلااه،
خریاااداران و فروشاااندگان در یاااک وبساااایت ثبتناااام میکنناااد و فرآیناااد
معامله را طی میکنند.

:Custody

راهکااار ذخیرهساااازی ،انتقاااال و تاااأمین امنیااات رمزداراییهاااا را باااهطور کلااای
 Custodyمینامند.

فروشگاه فیزیکی
انجمنهای علمی
و صنفی

خدمات
صرافی

کسبوکارها/
سرویسدهندگان

بازیگران

اکوسیستم
رمزارزها در ایران

اکوسیستم رمزارزها در کشور ما بهگونهای
نامتوازن رشد یافته است.
در ایاااااااان اکوسیسااااااااتم رشااااااااد فزاینااااااااده
پلتفرمهاااا و راهکارهاااای خریااادوفروش از
طرفااای و نباااود ساااایر ایااازای اکوسیساااتم و
قاااااااااااوانین و اقااااااااااادامات سااااااااااااختاردهی و
قانونگذاری از طرفی دیگر مویاب توساعه
نامتوازن این اکوسیستم شده است.

مدیریت داراییها
/سرمایهگذاری
بیت از

 400ماینر با
فعالیت
رسمی

خرید و
فروش

خدمات
رمزارزمحور
مشاوره راهاندازی
و R&D

Airdrop

کیف پول Hot

بازارگاه

ذخیره
نوبیتکس

کیف پول Cold
Custody

آموزش و مشاوره
درگاه
پرداخت

پرداخت

فروشگاه آنالین
صفحه 31

Issuer

اکوسیستم رمزارزها در
کشور ما بهگونهای نامتوازن
رشد یافته است.

کسبوکارها/
سرویسدهندگان

٪88

R&D
آموزش و مشاوره
توسعه محصوالت

٪5
پلتفرمهای
خرید و فروش
آنالین

صرافی فیزیکی

٪4

٪1

٪2

استخراج
دریافت از
در ازای
دوستان و اقوام
فروش
محدوالت و خدمات

خرید و
فروش

صرافی

Issuer

خدمات
رمزارزمحور

Airdrop
پرداخت P2P

خدمات اعتباردهی

پرداخت

مدیریت داراییها/سرمایهگذاری
حواله پول

درگاه پرداخت

کیف پول Hot

ذخیره

کیف پول Cold

Custody

عمده رمزارزهای خود را چگونه به دست آوردید؟

٪58

پلتفرمهای داخلی نقش قابل توجهی در ممانعت
از خروج ارز از کشور دارند و اگر فرالیت آنها دچار
اختالل شود ،حدود  58درصدی که در حال حاضر از
آنها استفاده میکنند نیز به پلتفرمهای خارجی
رجوع خواهند کرد.

نقت ایزای

اکوسیستم
صفحه 32

٪44
٪36

٪42
٪20
پلتفرمهای
داخلی

پلتفرمهای
خارجی

پلتفرمهای
داخلی

برای خرید و فروش رمزارز چه
پلتفرمهایی را ترجیح میدهید؟

پلتفرمهای
خارجی

والت شخدی
خودم

برای نگهداری رمزارز خریداریشده خود
بیشتر از چه گزینهای استفاده میکنید؟

کوچ  50میلیون دالر سرمایه از پلتفرمهای داخلی در  90ساعت

در پی ابالغ بخشنامه شاپر

به شرکتهای پرداختیار

رایس کمیسیون بالکچین و رمزارز سازمان نجام صنفی رایانهای 24 ،اسفند 99

دلیل خروج مردم ایران
از خرید و تبادل رمزارزها چیست؟

به شخص دیگری
واگذار کردهام

مهمترین دلیل عدم ورود مردم
به خرید و تبادل رمزارزها چیست؟

٪1

 ٪2رباتها
و ابزارهای اتوماتیک
معاملهگری

٪5

٪21

٪38/5

به تخدص نیاز دارد.

اطالعات چندانی دربارهاش ندارم.

سود کافی را کردم.

پولش را ندارم.

٪21
٪12

ضرر کردم.

٪8

در گزینه جذابتری سرمایهگذاری کردم.

٪7

ازم کالهبرداری شد.

٪4

کلید خدوصی را فراموش یا گم کردم.

٪3

ریسک قانونی (بلوکه شدن و )...

٪2

٪62

٪23/5

حس ،نجر و
تحلیل خودم

٪11

ریسک باال (نوسانات شدید ارزش)

سایتها و
کانالهای
تحلیلی

٪9
٪6

قانونی نیست.

مهمترین عامل مؤثر بر تدمیمگیری
سرمایهگذاری در رمزارزها چیست؟

٪3

سایر گزینههای سرمایهگذاری جذابتر است.

٪2

عالقهای به رمزارزها ندارم.

٪1

سرمایهام در پلتفرم خارجی بلوکه شد.

٪22

٪6

سایر

کسبوکارها/
سرویسدهندگان
R&D
آموزش و مشاوره

اصلیترین دلیلی که مردم ایران
برای عدم ورود و همینطور خروج
از فرالیت در حوزه رمزارزها
اذعان میکنند ،نبود تخدص و
اطالعات در خدوص آن است.

٪30

عدم بلوغ
اکوسیستم رمزارزها
به علت
تدمیمگیریهای
غیرتحلیلی

امنیت ندارد (احتمال کالهبرداری).

عالقهای به سرمایهگذاری ندارم.

سایر

خانواده ،دوستان و
همکاران

توسعه محصوالت

خرید و
فروش

Issuer

خدمات
رمزارزمحور

خدمات اعتباردهی
مدیریت داراییها/سرمایهگذاری
حواله پول

صرافی

Airdrop
پرداخت P2P

پرداخت

درگاه پرداخت

کیف پول Hot

ذخیره

کیف پول Cold
Custody
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توسره محدول سرمایهگذاری مبتنیبر رمزارزها توسط
JP Morgan

شواهد حرکت

کسبوکارها به
سوی رمزارزها در دنیا
اکناااون شااارکتهای بااازرگ یهاااان در حاااال ساااوار شااادن بااار ماااوج
رمزارزهااا و ایفااای نقاات خااود بااهعنوان شااکلدهنده آینااده دنیااا از
طریق آن هستند.
شااااارکتها و کمپانیهاااااای کوچاااااک و بااااازرگ در مقابااااال رفتارهاااااا و
خواسااااتههای یدیااااد کااااه رمزارزهااااا در کاااااربران ایجاااااد نمودهانااااد،
اقاااداماتی مانناااد پاااذیرش رمزارزهاااا باااه عناااوان یکااای از گزیناااههای
پرداخاات را پاایت گرفتهانااد .همچنااین شاارکتهای بزرگاای نیااز در
حال توسعه محصوالت و خدماتی مبتنی بر رمزارزها هستند.
برخی از کسبوکارهایی که رمزارز را به عنوان یک گزینه پرداخت اعالم کردهاند:

 JP Morganدر حاااال سااارمایهگذاری و توساااعه محصاااوالت و خااادماتی
مبتنیباار بالکچااین میباشااد و پیتبینیهااای مثبتاای از آینااده رمزارزهااا و
بیتکوین نیز دارد .این شرکت در تاازهترین اقادام خاود در حاال توساعه
محصاااولی اسااات کاااه ساااهام شااارکتها را بااار حساااب بیاااتکوین و ساااایر
رمزارزهااا باارآورد و ارااااه کنااد کااه خااود اقاادامی در یهاات پااذیرش روزافاازون
رمزارزها در دنیای مالی میباشد (.)News.bitcoin, 2021

امکان خرید از میلیونها پذیرنده  PayPalبا رمزارزها
مشاتریانی کااه در کیااف پااول دیجیتااال  PayPalخااود بیااتکوین ،اتریااوم،
بیاااتکوین کااات و الیاااتکوین نگهاااداری میکنناااد میتوانناااد باااه هماااین
وسیله از پذیرندههای  PayPalخریداری کرده و پرداخات داشاته باشاند.
این مجموعه بیان کرده است که باهزودی ایان امکاان بارای  ۰میلیاون از
پذیرندگان  PayPalفراهم خواهد شد (.)Reuters, 2021

سرمایهگذاری  ۱/۵میلیارد دالری تسال در بیتکوین
پس از اعالم سارمایهگذاری تساال روی بیاتکوین و اعاالم امکاان خریاد از
این کمپانی بهوسیله رمزارزها ،تخمین زده شاده اسات ایان کمپاانی تنهاا
بهواسااطه همااین اقاادام میلیاردهااا دالر سااود کسااب کاارده باشااد؛ و نیااز
شااواهدی ویااود دارد کااه نشااان میدهااد تسااال در سااال  ۰۲۰۲بیشااترین
سااارمایهگذاری خاااود را بااارروی بیاااتکوین داشاااته اسااات (Entrepreneur,
.)2021
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رشد بازار

رمزارزها در ایران

 ٪62از مردم ایران که
رمزارز خریداری یا مرامله
کردهاند در  6ماه اخیر وارد
بازار شدهاند.

سه ماهه چهارم سه ماهه سوم
1399
1399

بااااااازار رمزارزهااااااا در کشااااااور،
بهصاااااورت نماااااایی در حاااااال
رشد است.
براساس اطالعات بهدستآمده تخمینزده میشود در
پلتفرمهای داخلی بیش از  2/5میلیون حساب کاربری وجود
دارد .همچنین با توجه به شواهد ،هر حساب کاربری در ایران
بهطور میانگین برای  3نفر خرید و فروش انجام میدهد (که
ممکن است توسط اقوام یا دوستان یا محل کار افراد باشد).
با در ن ر گرفتن این موضوع و اضافه کردن کاربرانی که از
پلتفرمهای خارجی و صرافیها (براساس دادههای میدانی)
استفاده میکنند؛ در حال حاضر در مجموع بیش از  12میلیون
دارنده رمزارز در ایران وجود دارد.

سه ماهه دوم
1399

سه ماهه اول
1399

نرخ رشد حساب کاربری در پلتفرمهای داخلی

حجم مبادالت روزانه
رمزارزها در انتهای
سال  ،1399حداقل
5هزار تا 10هزار
میلیارد تومان برآورد
شده است.

سه ماهه چهارم سه ماهه سوم
1399
1399

سه ماهه دوم
1399

سه ماهه اول
1399

نرخ رشد مبادالت در پلتفرمهای داخلی
صفحه 35

حاکمیت/دولت
صفحه 36

حاکمیت

در اکوسیستم
رمزارزها
مالیات

مبادله
رمزارزها صرفا ً
قوانین
برای تأمین ارز
به رسمیت واردات کشور،
چارچوب اولیه
مصوب هیئت
الزامات و
شناختن
وزیران
فعالیت
ضوابق حوزه
ماینرها
رمزارزها مصوب

شورای پول و اعتبار

بهعنوان یک صنعت

بر اسات قانون شورای
عالی مبارزه با پولشویی
و مصوبه هیئت دولت
در سال استفاده

از رمزارزها در
تبادالت داخلی
ممنو است.

نهادها
٪8

عدم امنیت
و کالهبرداری

٪19

نوسانات شدید ارزش

٪64
٪6

عدم وجود
پشتوانه شفاف

مسائل قانونی یا
بلوکه شدن

بزرگترین دغدغه
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محل
هزینهکرد
رمزارزها

شورای عالی
مبارزه با
پولشویی
شورای عالی
امنیت ملی

٪3

مالح ات شرعی

مردم درباره رمزارزها چیست؟

کسبوکارها/
سرویسدهندگان

بحرین،
پیشرو در خاورمیانه

شواهدی از

رویکرد مثبت
کشورها به رمزارزها

بااا رشااد روزافاازون اقبااال مااردم از رمزارزهااا و رمزداراییهااا ،کشااورها و
ارگانهااای مختلااف بااه تصاامیمگیری و اتخاااذ رویکردهااای مختلفاای در
ایاان زمینااه پرداختهانااد .در ایاان میااان کشااورهایی در یهاات اهااداش و
چشاااماندازهای خاااود مانناااد هااادش کساااب رتباااه یاااک در خاورمیاناااه،
تبادیل شادن بااه هااب بالکچااین و  ...باه ایان پدیااده تحاولآفرین بااه
چشاام یااک فرصاات نگریسااته و رویکاارد مثبتاای را در پاایت گرفتهانااد

(هماکنااون حااداقل  22کشااور در راسااتای قانونگااذاری توسااعهای در حااوزه رمزارزهااا
اقداماتی کردهاند) که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

سوییس،
دره رمزارزها
سوییس یکی از کشورهای دوستدار رمزارزها در اروپاسات چراکاه عالوهبار ویاود
دانت و زیرساختهای بالکچین ،فضایی را برای حمایت و شتابدهی پروژههاای
بالکچااین از تماااام دنیااا تحااات عنااوان «دره رمزارزهاااا» ایجاااد نماااوده اساات .ایااان
منطقااه همچناااین دساااتورالعملهای قااانونی  ICOاساااتارتانها را نیاااز در دسااات
آزمااون دارد و شااهروندان حتاای میتواننااد هزینااه خاادمات دولتاای را بااا رمزارزهااا
پرداخات نمایناد ( Bitcoin and beyond Book, 2018 and Coinfirm, Switzerland crypto
.)regulations, 2021
 :AMLاستاندارد یهانی ضد پولشویی ()Anti-Money Laundering
صفحه 38

بحرین یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه در زمینه رمزارزها است کاه در
راسااتای هاادش خااود باارای تباادیل شاادن بااه قطااب اصاالی فینتااک در منطقااه،
رویکردی باز در زمیناه رمزارزهاا را پایت گرفتاه اسات .باناک مرکازی ایان کشاور
مقاااااررات یاااااامعی را باااااا عناااااوان «قاااااوانین تنجااااایم شاااااده خااااادمات دارایاااااای
رمزنگاریشااده» صااادر کاارده اساات و عالوهبااراین بااا تأییااد رساامی باایت از ۲
پلتفرم و کسبوکار فعال در زمینه ارزهاای دیجیتاال امکاان معاملاه و مبادلاه
رمزارزها را نیز فراهم کرده است (.)tamimi, 2019 and buybitcoinworldwide, 2021

کره جنوبی،
پیشتاز در رمزارزها
ناار ساارمایهگذاری در رمزارزهااا در کااره ینااوبی باااال بااوده و آمااار و ارقااام نشااان
میدهد که در سال  ۰۲بیت از یک سوم از مردم این کشور به شکل فعاال
در رمزارزهااا ساارمایهگذاری کردهانااد .همچنااین تعااداد کاااربران اپلیکیشاانهای
رمااازارز در پنجماهاااه اول  ۲ ،۰۲۰درصاااد رشاااد داشاااته اسااات .کاااره اقااادام باااه
شفاشسازی قوانین مالیااتی خاود در ساال  ۰۲۰۲نماوده اسات و در حاال حاضار
نیز باه توساعه زیرسااختهای مالیااتی خاود در زمیناه رمزارزهاا میپاردازد تاا در
سال  2022به ایرای این قوانین بپردازد (.)techcrunch, 2020

ژاپن،
بلوغ و نبوغ در رمزارزها

بسیاری بر این باورند که ژاپن در دهه گذشته با اتخاذ رویکردی باز و نوآورانه
در زمینه تنجیم قوانین عملیاتی که به رشاد و تکامال دارایای هاای دیجیتاال و
رمزارزمحااور کمااک کاارده اساات ،اقاادام نمااوده اساات .امااروزه ژاپاان بااا در اختیااار
داشتن یک چارچوب مبتنیبر داراییهاای دیجیتاال خاود را آمااده هادایت ایان
مسیر در سالهای آیناده میکناد .ژاپان از ساال  ۰۲اساتفاده از بیاتکوین را
برای پرداخت مجاز دانسته است و از آن زمان تاکنون نامهای تجاری زیادی در
این کشاور بساتر پرداخات مبتنیبار رمازارز را توساعه دادهاناد .آژاناس خادمات
مااالی ژاپاان ( )FSAبااه تحااول و ایاارای قااوانین ماارتبق از یملااه ایاارای مقااررات
 AML/CFTو  PSAپرداختااه اساات و در تااالش باارای همااوار کااردن مساایر باارای
آینده میباشد (.)Sygna, 2021

 :CFTمبارزه با تأمین مالی تروریسم ()Combating the Financing of Terrorism

 :PSAقانون خدمات پرداخت ()Payment Services Act

دسدسهها

و چالتها
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نوسان آمازون

پیتبینی میشود تا سال  ۰۲۰۰خاق
رگرساااااااایون نوساااااااااانات بیاااااااااتکوین
پایینتر از آمازون بیایاد و ایان نشاان
مهاام نشااان از عملکاارد صااعودی ایاان
رمزارز و کاهت نوسانات آن میباشد
(منبع :بلومبرگ.) 2021 ،
زمان

روند صرودی و نسبتا ً پایدار بیتکوین

کاهش نوسانات بیتکوین
یکااااااای از اصااااااالیترین دسدساااااااههای
مویااود ،نوسااانات باااالی بیااتکوین
بااااااوده اساااااات .رونااااااد ایاااااان رماااااازارز
نشاااندهنده ایاان موضااو میباشااد
کااه در سااال  ۰۲۰بیااتکوین از یااک
دارایاای باااا خطااار ساافتهبازی بااااال باااه
یک دارایی دیجیتال با ارزش یهانی
بااااااال تبااااادیل شاااااده اسااااات (منباااااع:
بلومبرگ.) 2021 ،

قیمت بیتکوین

روند

رشااااااااااااد  ۰درصاااااااااااادی
بیااااااااااتکوین از زمااااااااااان
مشاااااابه در ساااااال قبااااال
)
(فروردین - ۴۲۲

۰۱۰۶

زمان

نوسان ارزش بیتکوین به ارزش طال
قیمت بیتکوین به اونس طال

اولاااااین رمااااازارز پرکااااااربرد یهاااااانی،
بیاااتکوین ،یاااک روناااد صاااعودی را
مخصوصااا ً از سااال  ۰۲۰۲آساااز نمااود
کاااه سااابب نمایشااای خاااالش یهااات
بسیاری از داراییهاای یهاانی شاد.
حااال شاااهد افاازایت مشااروعیت و
کاااهت اخااتالش ایاان دارایاای بااا طااال
هستیم (منبع :بلومبرگ.) 2021 ،
۰۱۰۶

زمان

تخماااااااین زده شاااااااده اسااااااات ساااااااهم
عملیااااااات مجرمانااااااه صااااااورت گرفتااااااه
توساااق رمزارزهاااا از  ۰/درصاااد از کااال
معاااااامالت در ساااااال  ،۰۲باااااه ۲/ ۴
درصاااد در ساااال  ۰۲۰۲کااااهت یافتاااه
است (منبع :فوربز.)۰۲۰ ،

۰۱۶

نوسانات بیتکوین و طال

نزدیک شدن بیتکوین به طال

کاهش سهم عملیات مجرمانه
با رمزارزها در سال ۹۰۹۰
قیمت

بااا ویااود رشااد فراگیاار رمزارزهااا بااه دلیاال
کارآمدی آنها در شرایق اقتصادی کنونی
کشاااور چاااه باااهعنوان دارایااای و باااا هااادش
سااااااارمایهگذاری توساااااااق ماااااااردم و چاااااااه
بهعنوان ابزاری بارای حاکمیات در شارایق
تحریمااای کناااونی ،همچناااان دسدساااهها و
چالتهایی درباره آنها باقیست.
دسدسااااههایی همچااااون کاااااربرد رمزارزهااااا
بااارای مقاصاااد مجرماناااه همچاااون تاااأمین
ماااالی تروریسااام ،بسترساااازی تخلفاااات و
یااااراام اقتصااااادی همچااااون پولشااااویی و
فاارار مالیاااتی و نهایتااا ً تضااعیف و تهدیااد
اقتصاد اصلی و بازارهای مالی کنونی.
ایاان درحالیساات کااه بااا گذشاات زمااان و
اقبال بیشتر مردم به رمزارزهاا ،شاناخت
درباااره آنهااا کاماالتر شااده و وی گیهااای
دررشااده از آنهااا نیااز در حااال تحااوالتی
است.

موارد زیار برخای از باهروزترین تغییارات
در نگاارش و کاااهت دسدسااهها نساابت
به دنیای رمزارزهاست.

خط رگرسیون نوسانات
بیتکوین پایینتر از
سهام آمازون

نوسانات بیتکوین و سهام آمازون
نوسان بیتکوین

۰۱۶۶

دو سوم مجازاتهای مالی
صادر شده برای پولشویی در
 ۹۰۱۹برای بانکها است.
درحالیکاااااه دو سااااااوم مجازاتهااااااای
مبتناای باار  AMLدر سااال  ۰۲باارای
بانکهااااا بااااوده اساااات ،درصااااد از
مجازاتهااا بااارای ساااازمانهای فعاااال
در بازی( گیم) ،قمار و رمزارزها باوده
است (منبع :کوین تلگراش.)۰۲۰۲ ،

مقایسه سهم عملیات مجرمانه با رمزارزها

کاهت  /درصدی
عملیات مجرمانه
توسق رمزارزها

۹/۱٪

۰/۳۴٪

2020

2019

مجازاتهای اعمالشده مبتنیبر AML

سایر
() ۱۶/۴٪

بانکها
()۶۶/۶٪

بازی ،قمار
و رمزارزها
() ٪

سیل فراگیر
فرصتی استثنایی برای ما
رمزارزها و

موج تحولآفرین
رمزارزها
در دنیا ،ایران و
اسقبال مردم
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الگوهای تکرارشونده تغییر ماهیت
پول در طول تاریخ

(نمودار الگوی تکرارشونده  ، 3تبیینشده در صفحه )20

اکنون

نمودار تغییرات شاخصهای تحلیل پول زمان

فرصت تاریخی و
استثنایی برای
کشور ما ،ایران

کنار هم قرار دادن شواهد تاریخی و شاواهد گساترش
و توسعه رمزارزها در امروز کشور و دنیا ،حکایت از آن
دارد که سیل رمزارزها ،یریانی است که آیناده ماا را در
برمیگیرد و ایان دربرگیرنادگی فاار از عکسالعمال ماا
اساات .بایااد چشاامها را شساات و یااور دیگاار بااه ساایل
رمزارزهااااا نگریساااات .طبیعاااای اساااات کااااه ایاااان یریااااان
بسیاری از گفتمانها ،پارادایمها و قواعاد باازی قبال را
تغییاار میدهااد ،امااا اگاار هوشاایارانه و هوشاامندانه بااه
ایفااای نقااات در ایااان یریاااان یدیاااد بنگاااریم ،فرصاااتی
اساااااتثنایی را درمییاااااابیم .فرصاااااتی اساااااتثنایی بااااارای
ساختن آیندهای متفاوت از گذشته ...

ایران
فردا

و ما،
انسانهای تطبیقپذیر

فردای ایران
ایران فردا ،ایران  10سال آینده ،با ویود رمزارزها چگونه است
شااواهد دیااروز و اماااروز حکایاات از آن دارد کاااه رمزارزهااا بخااات یداییناپااذیر آیناااده مااا خواهناااد بااود .باااه همااین منجاااور تااالش مااایکنیم تااا باااا
سناریوپردازی آیندههای متفاوتی که قابل تصور است را باه تصاویر کشایم ،در ادماه نشاان دهایم کاه تفاوتهاای دو آیناده پیشارو در چیسات،
اقدامات یا رویکردهای متفاوت در قبال این آیندهها چگونه باید باشد و همچنین هر یک چه نتایجی را میتوانند به دنبال داشته باشند.
بر این باوریم که اماروز تنهاا زماانی اسات کاه میتواناد آینادههای متفااوتی را باه ارمغاان آورد و از هماین رو اندیشایدن باه نتاایج و دساتاوردهای
تصمیمات امروز ،برای رسیدن به آینده مطلوب امری ضروری است.
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روندهای

مثر بر
اکوسیستم
رمزارز ایران

کد

روند

توضیحات
۶

نرخ مشارکت اقتدادی

 ۴1/4 ،درصد برآورد شده
نر مشارکت اقتصادی در ایران ،در پاییز
است .که در این میان نر اشتغال  90/6درصد گزارش شده است.

۰

تورم

نر تورم ساالنه  36/4درصدی در سال

دومین ارز در میان بیارزشترین واحدهای پولی یهان در سال ،2020
ریال ایران است.

.

۳

ارزش ریال

۴

تحریم (روابط بینالمللی)

مطابق پ وهتهای انجامشده در سال
سازمان ملل بیشترین اثر را بر ایران دارند.

۵

تهاجم سایبری

در نشست فعاالن فضای مجازی پار (فمپ) اعالم شد  ۴۳درصد از
حمالت سایبری در دنیا به سمت زیرساختهای ایران است.

ارائه محدوالت و خدمات نوآورانه

ایران از منجر نوآوری در سال  ۰۲۰۲در یایگاه  ۶۷قرار گرفته است.

 ،تحریمهای مالی-بانکی

 ۰۲یایگاه  ۵ا ُم را به خود اختصا

۷

سهم ایران از تولید علم

ایران در پایگاه اسکوپوت در سال
داده است.

۸

گسترش فناوری بالکچین

کارشناسان اذعان میکنند بالکچین تحریمشدنی نیست و این یک
فرصت است.

۹

توسره فینتکها

سهم فینتکها از اکوسیستم استارتاپی ایران  ۸/۴درصد
در سال
تخمینزده شده است.

۶۱

جمریت جوان کشور (نسل  Zو آلفا)

بیت از  12میلیون نفر یمعیت یوان و تحصیلکرده.

۶۶

ضریب نفوذ اینترنت

نر نفوذ  ۱۰۹درصدی اینترنت برای شت ماهه اول سال

بااه منجااور تاادوین سااناریوهای آینااده
اکوسیستم رمزارزها در ایران براسات
روش سناریونگاری پیتر شوارتز ،بایاد
روندهای اثرگذار بر محادوده ماوردنجر
را شناسااایی کناایم .از همااینرو ،پااس
از بررسااااای و تحلیااااال عمیاااااق ،عوامااااال
گونااااااااااااااااااگونی از زیرمجموعاااااااااااااااااههای
زیرساختی کشاور اعام از ضاریب نفاوذ
اینترنااات تاااا عوامااال اقتصاااادی مانناااد
تورم و تحریمها را از روندهای اثرگذار
بااااااااار اکوسیساااااااااتم رمااااااااازارز کشاااااااااور
شاااناختیم .ساااپس آنهاااا را براساااات
دو شاااخص میاازان اثاار باار اکوسیسااتم
رمااازارز ایاااران ،و میااازان عاااادمقطعیت
امتیاز دادیم.

سرمایه اجتماعی

از شاخصهای مهم و تأثیرگذار ایتماعی که نمود آن بر روی سایر
شاخصها نیز نمایان میشود و آمارها حاکی از کاهت آن هستند.

شکاف طبقاتی

بهطورکلی ضریب یینی ،افزایت نابرابری بین دهکهای یامعه در بازه
را نشان میدهد.
زمانی  ۰تا

۶۸

تمایل جامره به پلتفرمهای بدون واسطه ()P2P

افزایت تمایل به حذش واسطهها و استفاده از پلتفرمهای بدون
واسطه.

۶۹

تمایل به سرمایهگذاری

کاهت تمایل به سپردهگذاری ،افزایت تمایل به سرمایهگذاری را به
همراه دارد.

۰۱

رشد بازار سرمایه

در اداماه افازایت تمایال باه سارمایهگذاری ،آمارهاا رشاد باازار سارمایه را در
بازه زمانی بلندمدت نشان میدهند.

۰۶

پذیرش خدمات غیرحضوری

افزایت تمایل به دریافت خدمات سیرحضوری و تسریع این فرآیند
بهواسطه بیماری همهگیر کووید. -

۰۰

سرعت واکنش قانونگذار به پدیدههای نوظهور

بهواسطه تغییر سریع شرایق و ظهور روندها و پدیدههای گوناگون و
یدید ،سرعت تصمیمگیری قانونگذاران نیز تغییر کرده است.

از بسیار کم تا بسیار زیاد

۰۳

توسره ابزارهای ن ارتی مبتنی بر فناوری

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از روندهای رو به رشدی میباشد که
شاهد نمود آن در صنایع و حوزههای گوناگون هستیم.

از بسیار کم تا بسیار زیاد
افزایشی و
مثبت
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کاهشی و
مثبت

افزایشی و
منفی

کاهشی و
منفی

نر

.

نفوذ  ۶۵درصدی گوشیهای هوشمند برای شت ماهه اول سال
.

۶۰

ضریب نفوذ گوشی هوشمند

۶۳

قیمت بیتکوین

قیمت هر بیت کوین معادل بیت از  ۵۶،۱۰۰دالر در فروردین  ۴۲۲و رشاد
تقریبا ً  ۹۸درصدی نسبت به زمان مشابه در سال قبل داشته است.

۶۴

داروینیسم دیجیتال

اقتصاد دیجیتال در کشور به  ۶/۵٪از تولید ناخالص داخلی در پایان سال
رسیده است.

۶۵

ضریب نفوذ شبکههای اجتماعی

۶
۶۷

۰۴

(بر پایه هوش مدنوعی و یادگیری ماشین)

کاهش کارکرد پول نقد

نر نفوذ  ۵۷درصدی شبکههای ایتماعی برای سال

.

آمارها حاکی از افزایت پرداخت بهوسیله کارت بانکی ،پرداخت اینترنتی و
موبایلی هستند.

میزان اثر

عدم قطریت

کد

روندهای مثر
بر اکوسیستم
رمزارز ایران

یایاااااابی رونااااادهای اثرگاااااذار بااااار روی
نمودار با دو محاور میازان اثار روناد بار
اکوسیساااااااااااااتم رمااااااااااااازارز ایاااااااااااااران و
عادمقطعیت روناادها در شااکل مقاباال
ترسیم شده است.
در میاااان رونااادهای شناساااایی شاااده،
تنهااااااااا یااااااااک رونااااااااد ،رونااااااااد روابااااااااق
بینالمللی ،با میزان اثر بسایار زیااد و
همچناااین عااادمقطعیت بسااایار زیااااد،
احصا شد که براساات روششناسای
مطرحشاااااااااااااده باااااااااااااهعنوان محاااااااااااااور
سناریوپردازی در نجر گرفته میشود.

 ۴/۴1 ،درصد برآورد شده

۶

نرخ اشتغال

۰

تورم

نر تورم ساالنه  36/4درصدی در سال

دومین ارز در میان بیارزشترین واحدهای پولی یهان در سال ،2020
ریال ایران است.

.

۳

ارزش ریال

۴

روابط بینالمللی (تحریم و )...

مطابق پ وهتهای انجامشده در سال
سازمان ملل بیشترین اثر را بر ایران دارند.

۵

تهاجم سایبری

در نشست فعاالن فضای مجازی پار (فمپ) اعالم شد  ۴۳درصد از
حمالت سایبری در دنیا به سمت زیرساختهای ایران است.

ارائه محدوالت و خدمات نوآورانه

ایران از منجر نوآوری در سال  ۰۲۰۲در یایگاه  ۶۷قرار گرفته است.
ایران در پایگاه اسکوپوت در سال
داده است.

۷

سهم ایران از تولید علم

۸

گسترش فناوری بالکچین

۹

توسره فینتکها

۶۱

جمریت جوان کشور (نسل  Zو آلفا)

۶۶

ضریب نفوذ اینترنت

 ،تحریمهای مالی-بانکی

 ۰۲یایگاه  ۵ا ُم را به خود اختصا

کارشناسان اذعان میکنند بالکچین تحریمشدنی نیست و این یک
فرصت است.

نر نفوذ  ۱۰۹درصدی اینترنت برای شت ماهه اول سال
نر

.

نفوذ  ۶۵درصدی گوشیهای هوشمند برای شت ماهه اول سال
.

۶۰
۶۳

قیمت بیتکوین

۶۴

داروینیسم دیجیتال

اقتصاد دیجیتال در کشور به  ۶/۵٪از تولید ناخالص داخلی در پایان
8
رسیده است
سال

۶۵

ضریب نفوذ شبکههای اجتماعی

۶
۶۷

شکاف طبقاتی

1

5

نر نفوذ  ۵۷درصدی شبکههای ایتماعی برای سال

.

از شاخصهای مهم و تأثیرگذار ایتماعی که نمود آن
شاخصها نیز نمایان میشود و آمارها حاکی از کاهت آن هستند.

بهطورکلی ضریب یینی افزایت نابرابری 7
بین دهکهای3 2
یامعه در6بازه
را نشان میدهد.
زمانی  ۰تا

۶۸

تمایل جامره به پلتفرمهای بدون واسطه ()P2P

21ها
واسطه

و استفاده

افزایت 14
تمایل

از9

پلتفرمهای

17

16

بدون 18
24

۶۹

تمایل به سرمایهگذاری

کاهت تمایل به سپردهگذاری،
همراه دارد.

۰۱

رشد بازار سرمایه

در اداماه افازایت تمایال باه سارمایهگذاری ،آمارهاا رشاد باازار سارمایه را در
12
بازه زمانی بلندمدت نشان میدهند.

۰۶

پذیرش خدمات غیرحضوری

افزایت تمایل به دریافت خدمات سیرحضوری و تسریع این فرآیند
بهواسطه بیماری همهگیر کووید. -

۰۰

سرعت واکنش قانونگذار به پدیدههای نوظهور

بهواسطه تغییر سریع شرایق و ظهور روندها و پدیدههای گوناگون و
یدید ،سرعت تصمیمگیری قانونگذاران نیز تغییر کرده است.

۰۳

توسره ابزارهای ن ارتی مبتنی بر فناوری

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از روندهای رو به رشدی میباشد که
بر
میزان اثر روند
شاهد نمود آن در صنایع و حوزههای گوناگون هستیم.

کاهش کارکرد پول نقد

13

22
بر 20
روی سایر

افزایت تمایل به حذش
واسطه.

(بر پایه هوش مدنوعی و یادگیری ماشین)

4

بیت از  12میلیون نفر یمعیت یوان و تحصیلکرده.

ضریب نفوذ گوشی هوشمند

سرمایه اجتماعی

روابط بینالمللی (تحریم و)...

سهم فینتکها از اکوسیستم استارتاپی ایران  ۸/۴درصد
در سال
تخمینزده شده است.

قیمت هر بیت کوین معادل بیت از  ۵۶،۱۰۰دالر در فروردین  ۴۲۲و رشاد
تقریبا ً  ۹۸درصدی نسبت به زمان مشابه در سال قبل داشته است.

۰۴

صفحه 44

روند
روند

نر مشارکت اقتصادی در ایران ،در پاییز
است.

عدم قطریت روند

یمعبندی

توضیحات

میزان اثر

15

سرمایهگذاری را به
به 19

23

11

آمارها حاکی از افزایت پرداخت بهوسیله کارت بانکی ،پرداخت اینترنتی و
موبایلی هستند.

10

اکوسیستم رمزارزها

عدم قطریت

سناریوهای اکوسیستم رمزارز ایران (افق )1410

سناریوی

جاده
ابریشم

روابط
بینالمللی
بسیار گسترده
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سناریوی

جاده
چالوس

محور تعیین سناریوهای آینده براسات عدمقطعیت میزان روابق بینالملل

روابط بینالمللی
بسیار محدود
(شرایط تحریم و )...

وی گیهای مشترر
هر دو سناریو محتمل

فار از اینکه کدامیک از دو سناریوی یاده ابریشم و یا یاده
چالوت در افق ده سال آینده محقق شود ،وی گیهایی در آینده
ایران ویود دارد که در هر دو سناریوها مشترر است .وی گیهایی











سلطه رمزارزها در تعامالت مالی روزماره ماردم ،کااهت
استفاده و اقبال به پولهای فیات (بدون پشتوانه)
گسترش استفاده از پلتفرمهای فرد به فرد (وامدهی
و )...
ساااالطه خواسااااتههای نساااال  Zو آلفااااا ،سلبااااه رویکاااارد
بافایاااده باااودن (فاااار از تبلیغاااات) ،برونگرایااای و اباااراز
نجرات و مشاهدات
زندگی سوطهور در داده بهوی ه در هزیناهکرد ،مادیریت
مالی شخصی و سرمایهگذاری
انتجااار از زناادگی فراتاار از زندهماناادن (کیفیاات زناادگی،
تعادل کار و زندگی)
نگهداری رمزارزها بهعنوان دارایی ارزشمند
کاااهت نساابی تعااامالت فیزیکاای و در مقاباال افاازایت
نسبی تعامالت مجازی
گسترش و همهگیری سرگرمیها و بازیهای مجازی
کنترل بیشتر روی داراییها
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که برآمده از روند تحوالت و تغییرات (فناورانه ،ایتمااعی ،اقتصاادی
و  )...بااهوی ه بهواسااطه یااا در تعاماال تحااوالت رمزارزهااا در زناادگی مااا
است.
از همینرو تالش کردیم تا این وی گیها را در ساه دساته وی گیهاای
یامعااااه و یااااا مااااردم ایااااران ،کساااابوکارها و یااااا ساااارویسدهندگان
(ارااهدهناادگان) خاادمات و نهایتااا ً دولاات و یااا حاکمیاات دسااتهبندی
کنایم .فاارض کاردهایم کااه در ده ساال آینااده یریاان رمزارزهااا یریااانی
سالب است که مفرّی از آن نبوده و کشور ما نیز بخت از این تغییر
یهانی است.

تغییر نقت بانکها و بازیگران کالسیک
طراحی و بروزرسانی خادمات و محصاوالت براساات
نیاز مشتری و مردم
گسااترش انااوا خاادمات و محصااوالت برپایااه رماازارز
به وی ه در بخات پرداخات ،ذخیاره و خادمات دیگار
(بلو نسبی اکوسیستم)
رشااد و توسااعه محصااوالت یکپارچااه (خاادمات مااالی
نامحسوت ،خرید بدون حس پول دادن یا از کیف
پول پرداخت کردن!)
خاادمات و محصااوالت دادهمحااور و همااراه بااا هااوش
مصااانوعی و قابلیااات یاااادگیری ماشاااینی و اینترنااات
اشیا
ایجاااد دسترساای سااریعتر بااه خاادمات و محصااوالت
موردنیاز
دورکااااری باااهعنوان یکااای از گزیناااههای رایاااج کاااار در
شرکتها و سازمانها
بانک مجازی به مثابه دستیار زندگی هوشمند






کمرنا شدن نقت بانک مرکزی نسبت به امروز
پررنا شدن نقت بسترسازی مناسب و
بازیگردانی
حمایت نسبی از نوآوریهای خدمات و محصوالت
رمزپایه و رمزارزها
حذش کامل پول کاسذی

ویوه تمایز سناریوهای
اکوسیستم رمزارز ایران (افق )1410

سناریوی

جاده
ابریشم
تنو سرگرمی
بیشتر
بلو مالی
باالتر
دوستان
بینالمللی
فراوان

نر مهایرت
باالتر ،تنو
دموگرافیک
بیشتر

تنو خرید
محصوالت و
خدمات
گستردهتر

تأمین مالی
یمعی
بینالمللی

کوینهای
رایج بیشتر

(مالی و سیرمالی)

آگاهی نسبی
باالتر از
تحوالت و
روندهای یدید
نیاز یا ماهیت
نیاز (سفر،
خرید یا ...
برونمرزی)

دسدسه نسبی
کمتر
سرمایهگذاری
مردم به مثابه
دهکده یهانی

بانکها و نهادهای مالی بیشتر
کسبوکارهای
بیشتر و
متنو تر

قوانین و
مجوزها یهانی

حجم بازار
خدمات
بزرگتر
پروتکلهای
مشترر

اهمیت بیشتر شهرها
و مراکز تجاری بجای کشورها

روابط
بینالمللی
بسیار گسترده
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همکاری تجاری
میان بازیگران
داخلی و خاریی

یایگاه مقتدر
در نقشه
ژاوپولتیک
دنیا

رقابت شدید
بین المللی در
خدمات و
محصوالت

دولت به
مثابه دولت
یهانی

مردم

کسبوکارها/
سرویسدهندگان

حاکمیت/دولت

نفوذ نسبی
کمتر
رمزارزها

دوستان
بینالمللی به
ندرت

سناریوی

جاده
چالوس

کوینهای
رایج کمتر

دسدسه نسبی
بیشتر
سرمایهگذاری

رشد بیشتر برخی حوزهها و صنایع
توسعه نسخهها
و پلتفرمهای
بومی و داخلی

دولت به
مثابه دولت
محلی

رقابت داخلی و
کمتر روی
خدمات و
محصوالت

پروتکلهای
سیرمشترر

بانکها و
نهادهای مالی
کمتر

قوانین و
مجوزهای
محلی

حجم بازار
کوچکتر

روابط بینالمللی
بسیار محدود
(شرایط تحریم و )...

وضعیت

سناریوی جاده ابریشم

گروههای
رفتار مالی
*

در دو سناریو

باتویااه بااه وی گیهااای دو سااناریوی
محتمااال آیناااده اکوسیساااتم رمااازارز
ایران ،اینطور به نجر میرساد کاه باا
طیاااااااااف گسااااااااااتردهتر خاااااااااادمات و
محصاااااااااااااااااااااوالت ،باااااااااااااااااااااازیگران و
کسااااابوکارهای متناااااو تر و  ،...در
ساااناریوی یااااده ابریشااام ،رضاااایت
نسبی بااالتری بارای گروههاای رفتاار
مالی ایران اتفا خواهد افتاد.

نیاز

رضایت نسبی

رمزدارایی
رمزارز

زیاد

فیات
رمزدارایی

متوسق

نیاز

رمزارز

فیات

رضایت نسبی

متوسق

رمزدارایی
رمزارز

زیاد

رمزارز

زیاد

فیات
رمزارز

متوسق

متوسط

کم

توزیع
پراکندگی
تخمینی هر
گروه

متوسق

رمزدارایی
رمزارز

برای آشنایی بیشتر با گروههای رفتار مالی مردم ایران میتوانید به گزارش «مردم ایران از خدمات مالی چه میخواهند »،
تهیه شده توسق شرکت مشاوره مدیریت ایلیا در زمستان  1399و یا به بخت پیوست این گزارش مرایعه کنید.
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توزیع **
پراکندگی
تخمینی هر
گروه

متوسق

زیاد

*

سناریوی جاده چالوس

تحلیل ایلیا1400 ،

** این معیار به پراکندگی یمعیت هر گروه از رفتارهای مالی به صورت تخمینی در دو
سناریوی آینده قابل تصور اشاره دارد.

آینده

از همین امروز

شرو شده است.
درست است که آینده ما در سناریوهای مختلفی ممکن است ظهور
کند؛ اما شواهد و قراان متعدد حکایت از سلبه رمزداراییها و
رمزارزها در سالهای آینده زندگی بشر فار از هر سناریویی دارد.
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۱۷۹۶م

اشکانیان

خوارزمشاهیان

قاجار

۱۹۹۵م

هخامنشیان

ساسانیان

ایلخانیان

پهلوی

جاده
ابریشم
امروز
انقالب اسالمی

زندگی غوطهور در رمزداراییها و رمزارزها

۱۹۷۹م

 3000سال قبل
از میالد

سلوکیان

صفاریان

صفویان

افشاریان

 ۱۳۵۷ه.ش

سناریوی

سناریوی

جاده
چالوس

صفحه 49

افق

1410
ایران

رویکرد
سرنوشتساز ما

روسیه،
و تغییر رویکرد عملگرایانه
روسیه که تا اواسق سال  ۰۲۰۲رویکردی منفی در قبال رمزارزها اتخاذ کرده بود ،در همان سال
قااوانین یدیاادی وضااع میکنااد کااه مطااابق آن از ابتاادای سااال  ۰۲۰رمزارزهااا در روساایه مجاااز
شناخته میشوند .اخبار و گزارشها تغییر رویکارد کشاور روسایه را یاک تغییار عملگرایاناه و
مثبات اعااالم کردناد؛ در ادامااه ایان یریانااات نیاز ،بااایننس در ساال  ۰۲۰گاازارش میدهاد کااه
 /۵درصد از استفادهکنندگان این پلتفرم در روسیه باور دارند که رمزارزها میتوانند برای
اقتصاااد نقشاای کارآمااد ایفااا کننااد و نیااز  /۵درصدشااان از امکااان پرداخاات بااا رمزارزهااا باارای
دریافت کاال و خدمات استقبال میکنند (.)Forbes, 2020, Coindesk, 2021

در موایهه با رمزارزها

مثالهایی از انواع رویکرد حاکمیت/دولت

با گسترش رمزارزها و رمزداراییها ،بهعنوان عامل تحول در یکی از مهمترین ایزای اقتدار ملی یعنی زیرساخت مالی کشور ،آنچه مهم است
رویکرد حاکمیت و دولت در موایهه با این پدیده برای استفاده حداکثری از منافع آن در یهت اقتدار ملی است .هر دولت یا حاکمیتی سه
رویکرد متفاوت (رویکرد مثبت ،خنثی و منفی) در موایهه با پدیدههای تازه میتواند داشته باشد.

+
برای مثال سرمایهگذاری و اقدامات مثر برای
توسعه تکنولوژی نانو در کشور ،طی سالهای
اخیر مویب شده است تا همواره ایران یکی از
برترین کشورهای دنیا در زمینه تولید علم و
محصوالت در حوزه نانوتکنولوژی باشد.
همچنین مثال پلتفرمهای پخت فیلم در
کشور ما یکی از مواردی است که دولت با اتخاذ
رویکرد هوشمندانه در گسترش آنها به وی ه
همزمان با بحران بیماری همهگیر ،مویب رونق
این حوزه با ویود اهمیت پررنا آن در صیانت
از فرهنا ایرانی اسالمی شد.
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N

رویکرد دولت در موایهه با بازیگران نوظهور
صنعت مالی یعنی فینتکها که تا حدی
میتوان حتی آن را مثبت نیز در نجر گرفت ،نه
تنها امروزه مویب شده است تا محصوالت و
خدمات مالی به شکلی چابکتر به نیازهای
مردم پاسخ دهند ،بلکه مویب انگیزه تحول و
نوآوری در بازیگران کالسیک این صنعت نیز
شده است .در فضای فینتکها در بسیاری از
مواقع رویکرد دولت تا زمان قابل تویهی خنثی
بود.

_
رویکرد مسدود نمودن پیامرسانهای ایرانی از
مثالهای رویکرد منفی حاکمیت/دولت است.
اقدامی که زمینه حضور پررنا رقبای خاریی را
فراهم کرد ،به طوری که حتی پس از فیلتر
کردن نمونههای خاریی و صرش هزینه زیادی در
محصوالت ایرانی در نهایت منجر به تغییر
عادت کاربران نشده و مخاطبان باز هم در
زمانی کوتاه به بسترهای خاریی بازگشتند و
نمونههای نوظهور داخلی هرگز یانی نگرفتند.

اثر رویکردهای

مختلف دولت در رابطه با رمزارزها

این نکته که رویکردهای مختلف دولت اصلیترین عامل اثرگذار بر میزان رضایت گروههای مختلف ذینفعان است با شکل دادن ماتریس زیر
شامل ایزای سازنده رضایت هر یک از ذینفعان و سپس نمرهدهی به آنها در رویکردهای مختلف حاکمیت/دولت و در سناریوهای مختلف
آینده اکوسیستم رمزارز ایران بررسی شده است.
سناریوی جاده ابریشم
کسبوکارها

مردم

+

الزم به ذکر است که
اعداد ،نمایانگر میزان
گروههای
رضایت
ذینفعان
مختلف
متأثر از رویکردهای
مختلف
حاکمیت/دولت در
رابطه با رمزارزها
هستند که با نجر 20
نفر از خبرگان و
کارشناسان این حوزه
نمرهدهی شده است.
 :3زیاد
 :2متوسط

تنو محصوالت
و خدمات مالی

3

میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه

3

توسعه
اکوسیستم

3

درآمدهای دولت

امکان رقابت

1

پایت و کنترل
گردش مالی

سهولت (امنیت)

کسبوکار

رشد کسبوکار

N
رویکرد
خنثی
حاکمیت/
دولت

(بازار در دسترت)

سرمایهگذاری
خاریی

3

12

احسات
امنیت و اعتماد

2

تنو محصوالت
و خدمات مالی

3

میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه

توسعه
اکوسیستم
امکان رقابت

2
3

سهولت (امنیت)

کسبوکار

رشد کسبوکار

_
رویکرد
منفی
حاکمیت/
دولت

تنو محصوالت
و خدمات مالی
میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

8

3

1

پایت و کنترل
گردش مالی

2

سرمایهگذاری
خاریی

3

2
2

1

امکان رقابت

1

رشد کسبوکار

1

(بازار در دسترت)

2

سرمایهگذاری
خاریی

1

6

2

تنو محصوالت
و خدمات مالی

2

3

35

(مالیات و )...

محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

درآمدهای دولت

(مالیات و )...

پایت و کنترل
گردش مالی
محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا
4

میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه

3

2
3

10

1

احسات
امنیت و اعتماد

1

تنو محصوالت
و خدمات مالی

1

2

26

میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه

2

1
1
1
1

18

تنو محصوالت
و خدمات مالی
میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه
5

امکان رقابت

2

پایت و کنترل
گردش مالی

سهولت (امنیت)

کسبوکار

رشد کسبوکار

3

(بازار در دسترت)

2

سرمایهگذاری
خاریی

1

توسعه
اکوسیستم
امکان رقابت

1
2

5
احسات
امنیت و اعتماد

توسعه
اکوسیستم

2

درآمدهای دولت

11
1

6

توسعه
اکوسیستم

کسبوکار

اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

1

(بازار در دسترت)

سهولت (امنیت)

محبوبیت در
میان مردم

درآمدهای دولت

10
1

(مالیات و )...

3

احسات
امنیت و اعتماد

3

11

3

10
احسات
امنیت و اعتماد

3
3

12

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه
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3

حاکمیت/دولت

امتیاز

کسبوکارها

مردم

حاکمیت/دولت

سهولت (امنیت)

کسبوکار

رشد کسبوکار

1

2
3

پایت و کنترل
گردش مالی

2

(بازار در دسترت)

سرمایهگذاری
خاریی

1

1
2

1

امکان رقابت

2

رشد کسبوکار

1

(بازار در دسترت)

1

سرمایهگذاری
خاریی

1

6

3
3

31

2

(مالیات و )...

محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

1
1
2

20

1

5

توسعه
اکوسیستم

کسبوکار

اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

درآمدهای دولت

2

سهولت (امنیت)

محبوبیت در
میان مردم

2

10

10
1

(مالیات و )...

امتیاز

درآمدهای دولت

(مالیات و )...

پایت و کنترل
گردش مالی
محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا
4

1
1
1
1

15

تحلیل ایلیا1400 ،

 :1کم

رویکرد
مثبت
حاکمیت/
دولت

احسات
امنیت و اعتماد

3

سناریوی جاده چالوس

اثر رویکردهای

مختلف دولت در رابطه با رمزارزها

این نکته که رویکردهای مختلف دولت اصلیترین عامل اثرگذار بر میزان رضایت گروههای مختلف ذینفعان است با شکل دادن ماتریس زیر
شامل ایزای سازنده رضایت هر یک از ذینفعان و سپس نمرهدهی به آنها در رویکردهای مختلف حاکمیت/دولت و در سناریوهای مختلف
آینده اکوسیستم رمزارز ایران بررسی شده است.
سناریوی جاده ابریشم
کسبوکارها

مردم

+
رویکرد

احسات
امنیت و اعتماد

3

تنو محصوالت
و خدمات مالی

3

سناریوی جاده چالوس
حاکمیت/دولت

توسعه
اکوسیستم

3

درآمدهای دولت

امکان رقابت

1

پایت و کنترل
گردش مالی

(مالیات و )...

امتیاز

کسبوکارها

مردم

3

احسات
امنیت و اعتماد

3

2

تنو محصوالت
و خدمات مالی

2

حاکمیت/دولت

توسعه
اکوسیستم

2

درآمدهای دولت

امکان رقابت

2

پایت و کنترل
گردش مالی

(مالیات و )...

اختالف 3میزان رضایت
اوست چرا که
متوجه خود
توسط 3حاکمیت/دولت،
رویکرد مثبت
اصلی اتخاذ
منفرت مثبت
کسبوکار
کسبوکار
35
میزان کارآمدی
میزان کارآمدی
محبوبیت در
محبوبیت در
/
حاکمیت
2
3
3
رشد کسبوکار
رشد کسبوکار
میان مردم
رویکرد مثبت میان
مردم از سایر ذینفران است.
بیش
دولت در سایر رویکردها با
2
3
حاکمیت/دولت
(بازار در دسترت)
(بازار در دسترت)
سهولت (امنیت)

محصوالت و خدمات
مالی

محصوالت و خدمات
مالی

الزم به ذکر است که
اعداد ،نمایانگر میزان
گروههای
رضایت
11
12
12
10
نفعان
ذی
مختلف
توسعه
N
درآمدهای دولت
احسات
احسات
1
اکوسیستم
1
1
2
متأثر از رویکردهای
(مالیات و )...
امنیت و اعتماد
امنیت و اعتماد
مختلف
امکان رقابت
1
پایت و کنترل
محصوالت
تنو
محصوالت
در رویکرد خنثی و تنو
وکارها
کسب
ابریشم ،مردم و
جاده
سناریوی
دولت ،بهویژه در
منفی
رویکرد
1
1
3
گردش مالی
و خدمات مالی
و خدمات مالی
حاکمیت/دولت در
سهولت (امنیت)
خنثی
2
وکار
کسب
میزانیابد.
کاهش می
حاکمیت/دولت
منافع
کارآمدیو تنها
میزان داد
حاکمیت/خواهند
ادامه
رمزارزها
است که 26
رابطه با رمزارزها
کارآمدی
محبوبیت در
2
1
2
محصوالت و خدمات
محصوالت و خدمات
رشد کسبوکار
میان مردم
دولت
مالی
مالی
هستند که با نجر 20
3
(بازار در دسترت)
اثرگذاری در
نفر از خبرگان و
سطش آگاهی و
سطش آگاهی و
سرمایهگذاری
شاهراههای مالی 2
2
3
3
سواد مالی یامعه
سواد مالی یامعه
خاریی
دنیا
کارشناسان این حوزه
6
10
10
5
نمرهدهی شده است.
_
توسعه
درآمدهای دولت
احسات
احسات

 :3زیاد

 :2متوسط

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه

3

سرمایهگذاری
خاریی

امنیت و اعتماد

1

اکوسیستم

1

(مالیات و )...

1

امنیت و اعتماد

1

11
توسعه
اکوسیستم

2

درآمدهای دولت

(مالیات و )...

منفی
حاکمیت/
دولت

و خدمات مالی
میزان کارآمدی

محصوالت و خدمات
مالی

8

سهولت (امنیت)

2
2

کسبوکار

رشد کسبوکار

1

(بازار در دسترت)

2

سرمایهگذاری
خاریی

1

6

محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا
4

1
1

18

میزان کارآمدی

سهولت (امنیت)

کسبوکار

رشد کسبوکار

2

(بازار در دسترت)

2

سرمایهگذاری
خاریی

1

10
توسعه
اکوسیستم

محصوالت و خدمات
مالی

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه
5

سهولت (امنیت)

1
2

3

31

2

1

امکان رقابت

3
پایت و کنترل
حوزه
فرالیت در
باز هم به
گردش مالی

کسبوکار

رشد کسبوکار

محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

1

20

5
1

1

(بازار در دسترت)

1

سرمایهگذاری
خاریی

1

6

1
2

درآمدهای دولت

(مالیات و )...

امکان رقابت

و خدمات مالی

3

10

2
1
پایت و
پایت ووکنترل
کنترل.
است
مردم باالتر
میزان رضایت
ابریشم،
کسبوکارها
میزان رضایت
چالوس،
رویکردجاده
در سناریوی
در سناریوی جاده تنو محصوالت
محصوالت
تنو
1
1
3
گردش مالی
گردش مالی
امکان رقابت

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه
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3

اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

3

سطش آگاهی و
سواد مالی یامعه

3

سرمایهگذاری
خاریی

1

اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا

2

محبوبیت در
میان مردم
اثرگذاری در
شاهراههای مالی
دنیا
4

1
1
1
1

15

تحلیل ایلیا1400 ،

 :1کم

سهولت (امنیت)

امتیاز

ماحصل

اولویت

انوا رویکردها

+

رویکردهای مختلف دولت

سناریوی

جاده
ابریشم

اقتدار بیشتر دولت و حاکمیت در عرصه سیاسای
دنیااا ،شااکلدهی و اسااتفاده از ظرفیتهااای یدیااد
شاهراههای مالی دنیا

ماحصل رویکردهای مختلف حاکمیت/دولت در هر دو سناریو اینگونه
به نجر میرسد.

N

_

توساااعه رمزارزهااااا در میاااان مااااردم باااا اسااااتفاده از
کسبوکارهای خاریی و بادون نفاع کسابوکارهای
داخلی و دولت

 30ه.ش
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 245ه.ش

 381ه.ش
 456ه.ش

 378ه.ش

 610ه.ش
 635ه.ش

 714ه.ش
 880ه.ش

 1100ه.ش
۱۱۱۷ه.ش

559پ.م

330پ.م
312پ.م

63پ.م

224م
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867م

999م

1002م
1077م

1231م
1256م

1335م
1501م

۱۷۵۰م

1721م

۱۷۳۸م

875م

۱۱۷۳ه.ش
۱۱۷۵ه.ش

 ۱۳۰۴ه.ش

۱۱۹۹ه.ش

سامانیان

زندیان
۱۷۹۴م
۱۷۹۶م

اشکانیان

خوارزمشاهیان

قاجار

۱۹۹۵م

هخامنشیان

ساسانیان

ایلخانیان

پهلوی

افق

امروز
انقالب اسالمی

۱۹۷۹م

 3000سال قبل
از میالد

سلوکیان

صفاریان

صفویان

افشاریان

 ۱۳۵۷ه.ش

نارضایتی بیشتر کسبوکارها و دولت

+

اولویت

1410
ایران

اقتاااااادار بیشااااااتر دولاااااات و حاکمیاااااات بهصااااااورت
منطقااااااااهای ،اسااااااااتفاده از ظرفیتهااااااااای یدیااااااااد
شاهراههای مالی دنیا
N

_

توسااعه رمزارزهااا در میااان مااردم و کساابوکارهای
داخلاااای باااادون بهرهمناااادی از منفعاااات آن توسااااق
دولت

نارضااایتی همااه ذینفعااان (مااردم ،کساابوکارها و
دولت)
سناریوی

جاده
چالوس
صفحه 53

مصادیق

اقدامات رویکرد مثبت
حاکمیت/دولت
نسبت به رمزارزها

صفحه 54

مصادیق

اقدامات رویکرد مثبت
حاکمیت/دولت
نسبت به رمزارزها

ایران ،هاب رمزارز
ایاران ،باا تویاه باه برخاای وی گیهاا همچاون یمعیات یااوان
(نساال  Zو آلفااا) و تحصاایلکرده ،فراگیااری تکنولااوژی ،رش اد
ساارمایهگذاری خطرپااذیر ،موقعیاات ژاوپلیتیااک در منطقااه،
یغرافیای گسترده و متنو و  ...پتانسیل تبدیل شادن باه
هاااب رماازارز را داراساات .هرچنااد کااه نیازمنااد اتخاااذ رویکاارد
مثباااااات ،حمایاااااات از توسااااااعه کساااااابوکارها و اقاااااادامات
قانونگذاری در این حوزه است.

معافیتهای مالیاتی
حمایت از پاررهای علم و فناوری ،شتابدهندهها و شرکتهای سرمایهگذاری برای توسعه فعالیتها در این زمینه
صفحه 55

امروز ،فرصتی تاریخی است.
در سالیان گذشته ،عدم ویود فضای ارتبا مثر ایران با بازارهای بینالمللی بهعلت ویود تحریمهاای ظالماناه و همچناین
سلطه پول برخای کشاورها (دالر و  ،)...ایاران را از نقتآفرینای گساترده در عرصاه ماالی یهاانی بازداشاته باود .اماا اکناون ،باا
ظهور پدیدهای باه ناام رمزارزهاا ،باازی ابرقادرتها و انحصاار شااهراههای ماالی باهعنوان خاون در رگهاای دنیاا ،بارهم ریختاه
اساات .امااروز ،فرصااتی تاااریخی باارای ایااران اساات تااا نقاات خااود را بااهعنوان یکاای از اصاالیترین شااکلدهندگان سیسااتمها و
شاهراههای یدید مالی همسو با منافع ملی خود ایفا نماید .این نقتآفرینی اثربخت باا رویکارد مثبات نسابت باه پدیاده
رمزارزها و رمزداراییها میسر خواهد شد .با تقویت و تسهیل رشد اکوسیستم رمزارزها و کسابوکارهایی کاه در ایان زمیناه
فعالیت میکنند؛ با ایجاد آرامت در فضای فعالیت یوانان بااستعداد و دانشمند کشورمان .هرچه ساهم ایاران از تعاامالت
رمزارزی دنیا بیشتر ،نقشات در تعیاین و تادوین مسایر آینادهاش پررنااتر خواهاد باود .کشاورهای بسایاری در تالشاند تاا
نقت خود را در این آینده مالی دنیا ،پررناتر کنند و ما نیز بایاد تصامیمات سرنوشتساازی در ایان مقطاع حساات اتخااذ
نماییم.
امسال که باه نیکای باه ناام ساال «تولیاد ،پشاتیبانیها و مانعزداییهاا» نامیاده شاده اسات ،فرصاتی اساتثنایی اسات بارای
ساختن آیندهای متفاوت ،آیندهای درخشان و باشکوه با هدف تحقق چشمانداز  1404کشورمان ،ایران.

صفحه 56

اکنون،

زمان مناسب اتخاذ رویکرد مثبت
است ...

صفحه 57

پیوست

مطالره و تحلیل

در تهیه این گزارش ابتدا به بررسی و مطالعه وی گیها و
ماهیت پول در گذر تاریخ ،شناسایی الگوهای تکرارشونده و
شباهت وی گیهای پول اعصار
دستیابی به بینت در خصو
گذشته با رمزارزها ،عالوهبر مطالعه نگرشها و پیتبینیها در
رابطه با رمزارزها و انوا رویکردهای اتخاذشده توسق
کشورهای مختلف و همچنین روندهای دنیای رمزارزها پرداخته
شد.

روش انجام

مطالعه

در این مطالعه کاه باا هادش شناسااندن و ارزیاابی
فرصاات پدیااده نوظهااور رمزارزهااا و رمزداراییهااا در
راسااااتای منااااافع کشااااور تهیااااه شااااده اساااات ،بااااه
مطالعاااهای عمیاااق دربااااره پاااول در تااااریخ گذشاااته
ایاااااران ،مطالعاااااهای میااااادانی حاااااول میااااازان نفاااااوذ
رمزارزهااااا ،نگاااارش و رفتااااار مااااردم ایااااران در ایاااان
و نهایتا ً سناریونگاری برای آینده محتمل
خصو
ایاااران مااارتبق باااا رمزارزهاااا و رمزداراییهاااا پرداختاااه
شده است.

صفحه 59

مطالره میدانی

در ادامه به طراحی یک پرسشنامه شامل  23سوال با هدش
یمعآوری اطالعات برای تعیین نر نفوذ رمزارزها در یامعه و
شناخت نگرش و رفتار مردم یامعه نسبت به رمزارزها و
رمزداراییها پرداخته شد .همچنین در مقاطع مختلف گردآوری
این گزارش از نجر خبرگان این حوزه نیز بهره گرفته شده
است.

سناریوپردازی آینده

در راستای ارااه فضایی برای اتخاذ تصمیم بهینه در رابطه با
پدیده نوظهور رمزارزها ،با استفاده از روش شوآرتز ،ابتدا به
شناسایی روندهای مثر بر شکلگیری اکوسیستم رمزارز ایران
پرداخته شد و پس از شناسایی روندی با میزان اثر باال و
عدمقطعیت زیاد ،دو سناریوی محتمل آینده اکوسیستم
رمزارز ایران تبیین و ارزیابی شد.

نسبت تحصیالت
پاسخدهندگان

کارشناسی ارشد و باالتر

نسبت تحصیالت
در کشور
کارشناسی

اطالعات

دیپلم

نمونه

زیردیپلم

40٪

*
جنسیت پاسخدهندگان

توزیع ینسیتی ،سنی،
یغرافیایی و تحصیالت
پاسخدهندگان

٪30

٪20

٪10

تحدیالت پاسخدهندگان
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توزیع یمعیتی

٪30
٪25
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پاسخدهنده
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پاسخدهنده
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*
**
***

66-74

<75

نسبت سنی پاسخدهندگان
نسبت سنی کشور

جغرافیای پاسخدهندگان

در این مطالعه ،نسبت مشارکت خانمها  14درصد بود ،با اینکه این عدد متناسب با نسبت توزیع ینسیت خانم در ایران نیست اما در موضو موردمطالعه یعنی رمزارزها ،عددی دور از انتجار و ایتنابپذیر
نیست چرا که نسبت خانمهای فعال در حوزه رمزارزها در سطش یهانی نیز چیزی در حدود  13/1درصد تخمین زده شده است (.)Global Cryptocurrency Market Report, ibinex, 2018
تعداد کم پاسخدهندگان زیر  18سال ناقض تناسب توزیع سنی نمونه آماری با یامعه نیست ،چرا که تمرکز خدمات مالی در ایران در حال حاضر بر افراد باالی  18سال است.
ضریب اصالح برای تفاوت توزیع ینسیت و تحصیالت پاسخدهندگان نمونه مورد مطالعه نسبت به یامعه کشور ،در گزارش یافتههای مطالعه ،مورد استفاده قرار گرفته است.

صفحه 60

پاسخ به یک پرسش

احتمال ویود تهدید خروج ارز در انوا تبادالت رمزارزها

خرید رمزارزها،

بازار ثانویه

(پلتفرم خاریی)

خروج یا ورود

ارز

بازار اولیه

(فارم خاریی)

بازار اولیه

(فارم داخلی)
خرید از پلتفرمهای
خارجی

در واقااااع ساااارمایهگذاری در رمزداراییهااااا و خریااااد رمزارزهااااا را
نمیتاااوان خاااروج ارز در نجااار گرفااات چراکاااه خریاااد گوناااهای از
دارایااای دیجیتاااال اسااات (پیتتااار در ایااان گااازارش باااه اینکاااه
رمزارزهاااا دارای ارزش ذاتااای هساااتند ،اشااااره شاااده اسااات) کاااه
رشاااد ارزش و نقدشاااوندگی بااااالیی دارناااد و در داخااال کشاااور
نگهاااااااااداری میشاااااااااوند .همچناااااااااین از دیگااااااااار مزیتهاااااااااای
سرمایهگذاری در رمزارزها نسبت به دالر و  ...قابلیات نجاارت
بر آنهاست.
همچناین در شارایق تحریماای اکناون کشااور ،باه ظرفیتساازی
داخل کشور برای مبارزه با تحریمها با استفاده از تاراز تجااری
کمک مایکناد و محادودیتهایی شابیه باه آن را کناار میزناد.
برای مثال میتواند در یذب سرمایه خاریی مثر باشد.
همچنین در شکل روبهرو که به بررسی احتمال ویاود تهدیاد
خروج ارز در انوا تبادالت رمزارزها میپاردازد ،اینطاور باه نجار
میرساااد کاااه باااا توساااعه زیرسااااختهای اساااتخراج و مبادلاااه
داخلااای میتاااوان در راساااتای کااااهت تهدیاااد خاااروج ارز گااااام
برداشت.
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تبدیل کوین به کوینهای
دیگر در پلتفرمهای
خارجی

بازار ثانویه
تبادل در پلتفرمهای
داخلی

تأمین از فارمهای داخلی
(خروج ارز صرفا ً برای خرید
تجهیزات)

بازار اولیه :خرید رمزارز از فارمهای استخراج داخلی یا خاریی ،عرضه اولیه و...
بازار ثانویه :خرید و فروش رمزارز در پلتفرمهای داخلی یا خاریی
عدمویود تهدید خروج ارز
تهدید خروج ارز

رنگها

رنا و
نمادشناسی

رنا اصلی گزارش

رنا وی ه حاکمیت

رنا پشتیبان گزارش

رنا وی ه کسبوکارها

رنا اصلی سناریوی یاده ابریشم

رنا وی ه مردم

رنا اصلی سناریوی یاده چالوت

رنا وی ه انجمنهای
علمی و صنفی

نمادها

گزارش

گزارش رمزارزها و فرصت تااریخی کشاور ماا ،ایاران
دارای تعاادادی رنااا و نماااد اصاالی میباشااد کااه در
طااول گاازارش برحسااب بخاات و موضااو مااوردنجر
بهکار رفته است؛
این رناها و نمادهای قاراردادی در اداماه توضایش
داده شده است:

صفحه 62

شواهد داخلی و خارجی

یافتهها و نکات کلیدی

گروههای رفتار مالی

مردم ایران

شرکت ایلیا در زمستان  1399به ایرای مطالعهای برای شناسایی نیازها و خدمات موردنیاز مردم یامعه ایاران در حاوزه خادمات ماالی پرداخات و
شکل زیر  4بخت مشتریان خدمات مالی شناساییشده در کشور را نمایان میسازد.

کمالطلبان

کمالطلبان

در یستجوی پیشرفت

مرتمدان

در صلش با خویت و دنیا

مرتمدان

دنبالهروها
دنبالهروها

دنبالهروها

دنبالهرو روندهای یامعه

برای دریافت گزارش کلیک کنید.
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تالشگران

همیشه در تالش برای پرکردن خألها

تالشگران

این گروه از مردم یامعه را افرادی تشکیل میدهند که پیگیر و عالقهمند مساال مالی هستند.
تقریبا ً هر روز داراییها و فعالیتهای مالی خود را رصد و بررسی کرده ،اخبار این حوزه را دنبال میکنند،
به تحلیل شرایق میپردازند و با اعتماد به نجر و تحلیل خود تصمیمگیری میکنند.
سبد سرمایهگذاری یذاب از نجر آنها سبدی متناو از داراییهاای مختلاف اسات .همچناین ایان گاروه
ریسکپذیر بوده و دوست دارند همواره در زندگی پیشرفت همه یانبه را تجربه کنند.
معتمدان گروهی از مردم یامعه ایران هساتند کاه اسلاب ایتمااعی باوده و آگااهی آنهاا از مسااال روز و
پایااه تصمیمگیریشااان در یمعهااای دوسااتانه و همکارانشااان رقاام میخااورد .آنهااا عمومااا ً مااورد اعتماااد
اطرافیان خود هستند .نگرش این گروه از یامعاه نسابت باه پاول باه صاورت ابازاری بارای خلاق آساایت
خود و اطرافیان بوده و این گروه کمتر از سایر گروهها از پول به عناوان ابازاری بارای اعتباار بخشایدن باه
خااود یااا اشااخا یاااد میکننااد .همچنااین رویکاارد و عااادت پسانااداز ساانتی در ایاان گااروه یااا افتااادهتر از
موضو سرمایهگذاری است.
گروه دنبالهروها اسلب به گروهی از مردم یامعاه اشااره دارد کاه سابک زنادگی آنهاا بیشاتر معطاوش باه
فضای مجازی و شابکههای ایتمااعی و پیاروی از رونادهای آن اسات .ایان گاروه عماده اطالعاات خاود را از
منابع خبری این چنینی به دست آورده و بر همین اسات نیز تصمیم گرفته و اقدام میکنند.
همچنین این گاروه وی گای ریساکگریزی را باروز داده و خیلای اهال برناماهریزی بارای زنادگی و اماور ماالی
خود نیستند.
تالشگااران را آن دسااته از یامعااه تشااکیل میدهنااد کااه پسانااداز زیااادی باارای ساارمایهگذاری ندارنااد و
معموال ً خرجشان مساوی یاا بیشاتر از دخلشاان اسات .طبیعیسات کاه ایان گاروه کاه هماواره در تاالش
برای کسب درآمد هستند و وقت آزاد کمی دارند ،وی گیهای بیعالقگی و عدم پیگیری مساال و خدمات
مالی را از خود بروز میدهند.

شرکت ایلیا،
مجموعهای پیشرو در عرصه مشاوره مدیریت در ایران
شرکت بینالمللی مشاوره مدیریت ایلیا از سال  1386به
ارااه خدمات حرفهای پ وهت و مشاوره میپردازد .خدمات
ایلیا در زمینه طراحی و توسعه کسبوکار ،مطالعات بازار،
طراحی و پیادهسازی استرات ی ،بهبود عملکرد ،تحول
دیجیتال ،پیادهسازی راهکارهای نوآوری ،مدیریت
سرمایههای انسانی و توسعه سازمانی است .پویایی و
یادگیری در ایلیا ،حاصل درر عمیق از نیاز مشتریان و
طراحی راهکارهای متناسب با تأکید بر ارتقای سطش
استاندارد خدمات مشاوره مدیریت در کشور است.

بخش صنعت مالی
بخت صنعت مالی شرکت مشاوره مدیریت ایلیا بر
نوآوری در صنعت مالی تمرکز دارد که این نوآوری
میتواند از مسیر تحول دیجیتال ،بازطراحی مدل و
توسعه کسبوکار ،طراحی و تدوین استرات ی ،نقشهراه،
آیندهنگاری و نهادینهسازی رویکردهای نوآوری باز تحقق
یابد.
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