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 فهرست مطالب

 

گیشی سهض اسصّا ٍ فٌاٍسی بالوچیيًحَُ ضىل 

ًحَُ اًجام یه تشاوٌص دس بیت وَیي 

ٍ هؼشفی اجوالی بشخی اص وَیي ّا هاًٌذ اتشیَم، تتش... 

تحلیل التصادی سهض اسصّا با تَجِ بِ التصاد ایشاى 

بشسسی فمْی سهض اسصّا 

7/15/2019 



 مقدمه
التصادی هىاتة 

والسیه 

oفزدی آسادی 

oاسویت آدام ًاهزئی دست 

oضخصی حزین حفظ 

oرگَالتَری هخالف 

oهزوشی ًْاد هخالف 

oآساد تاسار 

غیزوالسیه 

oهزوشی ًْاد ٍ رگَالتَر ٍجَد ضزٍرت 

oثالث ضخص دخالت تَسط وارا تاسار 

7/15/2019 



 مقدمه

ُدادُ اًتمال تزای ضخصی حزین حفظ ٍ فزدی آسادی تزای راّی :ایٌتزًت اصلی ایذ 

 دادًذ تغییز را هعٌا ایي خذهات دٌّذُ ارائِ ّای ٍاسطِ تعذ، ّای سهاى در. 

ّایه» هصاحثِ ٍ اتزیص هىتة» 

پَل ساسی غیزهتوزوش 

اسصش اًتمال تزای ضخصی حزین حفظ ٍ فزدی آسادی تزای راّی وزدى پیذا 

oدادُ ٍ ارسش تفاٍت 

oِ(دادُ وزدى وپی) وزدى خزج دٍتار هطىل :اصلی هسال 

7/15/2019 



 مقدمه
وزدى خزج دٍتار هطىل   

(رهشًگاری عاضماى) ّا ّایپزپاًه تالش 

فیٌی ّال 

دغذغِ تطذیذ ٍ 2009 ٍ 2008 هالی تحزاى 

وَیي تیت لالة در چیي تالن فٌاٍری تا وزدى خزج دٍتار هطىل حل 

ُ(آسادی) فزد تِ فزد پَل یه ٍ ّا تاًه سلطِ حذف وَیي تیت اصلی ایذ 

پیذایص تالن اصلی پیام:   

oِرٍسًاه The Times  داری رئیس :2009 صاًَیِ ۳ تاریخ در ِ ِ ی در [اًگلستاى] خشاً   آستاً

 !است تاًه ّا تِ  دٍم هالی ووه اّذای

7/15/2019 



 بالک چین چیست؟

یه هفَْم سْل ٍ هوتٌغ 

بالن چیي چیضی جض یه دفتش ول ثبتی ًیست! 

 بالن ّا ّش صفحِ دفتش ٍ صًجیشُ ّا ّواى هْش ٍ سین ًگْذاسًذُ دفتش

 .است

 حزف ٍاسطِ دس تبادالت ٍ دس ػیي داضتي واسوشد آى  : ًَآٍسی اصلی 

حل هطىل دٍتار خزج وزدى اس طزیك هىاًیشم اجواع 

7/15/2019 



 دو کارویصه نهاد واسط و ثالث  

 هسالِ اػتواد –ًگْذاسی دفتش ول ٍ ثبت تشاوٌص ّا 
 هسالِ اػتواد –تاییذ اصالت تشاوٌص ّا 

7/15/2019 

 موضوع شناسی



 

7/15/2019 



 

7/15/2019 



 

7/15/2019 



 

7/15/2019 



 بیت کوین اولین نمونه بالک چین

سای گیشی 
صًجیشُ تاهیي 
لشاسداد َّضوٌذ 
پشًٍذُ سالهت 
ّش واس ثبتی ٍ... 

7/15/2019 



 انجام یک تراکنش در بیت کوینحوه ن

 هفَْم بالن(Block) 
 تابغHash 

ولیذ خصَصی ٍ ػوَهی(Private key and Public Key ) 

هؼذى واٍی(Mining  ) 

 اجواع(Consensus   ) 

 ِدسصذی 51حول 

هطىل دٍباس خشج وشدى(Double Spending Problem) 

7/15/2019 



 

7/15/2019 



 زنجیره بلوکی -بستر عملیاتی پول رمسنگاری شده 

7/15/2019 

 موضوع شناسی



 ماینینگ چیست؟

ِواسوشد هایٌشّا دس ضبى 

ًحَُ پاداش دّی دس بیت وَیي 

هسالِ ای وِ بایذ هایٌشّا حل وٌٌذ چیست؟ 
اًَاع هىاًیضم ّای اجواع: 

POW :اصالت وار 

POS :ِاصالت سزهای 
 (تعاًٍی)اصالت افزاد 
 ّص گزاف 
 Stellar Consensus Protocol (SCP) ٍ... 

7/15/2019 



 چند مفهوم

ّص 

ویف پَل ٍ اًَاع آى 

ولیذ ػوَهی ٍ خصَصی 

ًُحَُ هبادلِ ٍ رخیش 

7/15/2019 



 موضوع شناسی

7/15/2019 

 واشه شناسی



 غیزمتمزکش متمزکش  

 لابلتبذیل

ٌکىىذگانياستمزکشیوُادیکدارایپًلایه اساستفاد
باوکیاسکىاطبٍصزافیَاطزیكاسراآنمیتًاوذپًلایه

 .ومایىذتبذیل
 (Web Money)يبماوی:مثال

ضخصبٍاعتمادبٍویاسيوذاردمزکشیوُادَیچپًلایه
ٌکىىذگانيویستثالث اسراآنذىمیتًاوپًلایهاساستفاد
ارس).ومایىذتبذیلباوکیاسکىاطبٍصزافیَاطزیك

 (ضذٌرمشگذاری
 (Litecoin)کًیهالیت،کًیهبیت:مثال

 غیزلابلتبذیل

ٌکىىذگانياستمزکشیوُادیکدارایپًلایه اساستفاد
 .ومایىذتبذیلباوکیاسکىاطبٍراآنومیتًاوذپًلایه
 World of Warcraftباسیسکٍ:مثال

 درحالحاضزيجًدوذارد

7/15/2019 

 موضوع شناسی



 ضباَتباطال تفايتباپًلباوکی

ٍجاییپًل (پًلخصًصی)عذمویاسبٍوُادمزکشیبزایجاب  عذميجًدوُادمزکشی،ياسطيواظز 

 محذيدبًدنمىابع عذمتًاواییدخالتديلتدرتًلیذيخلكپًل

(دربیتکًیه)مخفیماوذنًَیتفزستىذٌيگیزوذٌ ٍيسیلٍعملیاتاستخزاج   تًلیذپًلب

 ديلتَیچدخالتیدرخلكآنوذارد تحتحمایتديلتویستيپطتًاوٍديلتیوذارد

(المللیدرسطحبیه)َشیىٍعملیاتیواچیش ٍيسیلٍعزضٍيتماضاکطفمی  ضًدلیمتآنب  

(المللیدرسطحبیه)سزعتاوتمالباال    

7/15/2019 

 موضوع شناسی

 مقایسه پول رمسنگاری شده با پول حاکمیتی و طال



 برخی از انواع رمسارزها

بیت وَیي 
سیپل 

تتش 

رهشارسّای تا ثثات 

اتشیَم ٍ لشاسداد َّضوٌذ 
 ِعزضِ اٍلیِ سى(ICO) 

7/15/2019 



 تحلیل اقتصادی رمس ارزها  

هاّیت التصادی سهضاسصّا 
پَل 
واال 
اٍراق تْادار 

7/15/2019 



 مسایا
 تیي الوللیدر پزداخت ٍ دستزسی آسادی 
 پاییيّشیٌِ عولیاتی 
 ٍ فزاهزسیسزعت  تاال در اًتماالت تیي الوللی 
تَرمرٍیِ در التصاد ٍ وٌتزل عذم خلك پَل تی 
 ایزاىدر ضزایط تحزیوی پَل ّای رهشًگاری ضذُ استفادُ اس 
وزدىّا در هصادرُ ٍ تلَوِ عذم تَاًایی دٍلت 
 ٍ ضفافیتاهىاى رّگیزی 
 پزٍتىلاهىاى اًطعاب ٍ ارتمای 
 ِسىِعزضِ اٍلی 
لزاردادّای َّضوٌذ 

7/15/2019 

 چالش ها و فرصت ها



 هاچالش 

 ثثاتلیوتی ٍ عذم ًَساًات 
 هطخصفمذاى لَاًیي ٍ همزرات 
 ٍالعیتْذیذ التصاد 
ُهطخص ًثَدى َّیت فزستٌذُ ٍ گیزًذ 
تضعیف تاًه هزوشی ٍ ًْادّای ٍاسط 
 التصادضَیی ٍ گستزش تخص غیزرسوی فزار هالیاتی، پَلاهىاى 
 اهٌیتیتزٍس هطىالت 
 ٍراثتهطىل 
 پَل ّای رهشًگاری ضذُاتْام در هاّیت 
 ارسشحفظ عذم 

7/15/2019 

 چالش ها و فرصت ها



 چالش ها
ِتزگطت ًاپذیزی ٍج 
 رلثاتْذیذ 
 تَاًایی طزح دعَی ٍ پیگیزی حمَلی لاًًَیفمذاى هستٌذ ٍ 
ٍُسیاسیّای تزٍریستی ٍ هعاًذ تأهیي هالی گز 
 ایزاىًمذضًَذگی پاییي در التصاد 
 پَل ّای رهشًگاری ضذًُاآضٌایی عوَم هزدم تا 
 التصادیعذم اهىاى تجْیش ٍ تخصیص هٌاتع تِ فعاالى 
اهىاى اًطعاب ٍ ضىستي هحذٍدیت 
سهاى تاالی تاییذ تزاوٌص در هثادالت داخلی 
خزٍج ارس اس وطَر 
هصزف تاالی اًزصی 
 وَاًتَهیواهپیَتزّای 

7/15/2019 

 چالش ها و فرصت ها



 رویکردها
فمِ فشدی 

 (هالیت، هعلَم ٍ هعیي، هله طلك فزٍضٌذُ، لذرت تز تسلین ٍ تحَیل)ثوي ٍ هثوي احىام 

 (هوٌَعیت ضزر، غزر، اول هال تِ تاطل ٍ رتا)اصَل چْارگاًِ هعاهالت 

حفظ حزین ضخصی، هالىیت  ٍ سزهایِ افزاد 

فمِ حىَهتی 

 ال ضزر ٍ ال ضزار»اصل ولی» 

 ًفی سثیل»اصل ولی» 

 رعایت هصلحت هسلویي»اصل ولی» 

 عذالت ٍ هثارسُ تا ظلن»اصل  ولی» 

 اهاًتذاری»اصل ولی» 

همایسِ ای 

تا طال 

ًِتا پَل تاًىی ٍ تذٍى پطتَا 

7/15/2019 

 برری فقهی



 سطوح

 
هعاهالت تز رٍی پَل ّای رهشًگاری ضذُ تِ عٌَاى واال ٍ سزهایِ گذاری 
  اًجام هعاهالت تَسیلِ پَل ّای رهشًگاری ضذُ تِ عٌَاى پَل 
ُهعذى واٍی ٍ ایجاد پَل رهشًگاری ضذ 

7/15/2019 

 تعیین ابعاد فقهی



 پًل

خصًصیسوجیزٌبلًکی

 ماوىذریپل

 فمٍحکًمتی فمٍفزدی    

 کاال

عمًمیسوجیزٌبلًکی

 ماوىذبیتکًیه

 اکلمالبٍباطل استخزاج
اسزافاوزصی

 مىابعَذررفت

 ايراقبُادار

(ICO)عزضٍايلیٍسکٍ

 ماوىذاتزیًم

 معاملٍ  

 احکامثمهيمثمه

معامالتاصًلچُارگاوٍ

حفظمالکیتيسزمایٍافزاد

 

 الضزريالضزار

اماوتذاری

وفیسبیل

 عذالت

7/15/2019 

 تعییهماَیت

 تعیین ابعاد فقهی

 باسگطتبٍريشپضيَص



 چالش ها و سواالت فقهی

آیا است؟ اهضایی ٍ  تأییذی پَل، با هَاجِْ دس ضیؼِ فمِ سٍیىشد آیا  
ِ ػٌَاى چیضی بِ هشدم ایٌىِ صشف   آى ٍ دٌّذ اػتباس هبادلِ ٍسیلِ ب

 ؟است وافی باضذ ًذاضتِ اسالهی اصَل با هخالفتی ضی

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

100% 



 چالش ها و سواالت فقهی

؟باضذآیا پَل هَسد تأییذ فمِ ضیؼِ فمط هٌحصش بِ ًمذیي هی 

چیست؟ اص ًاضی هالیت ٍ اسصش فمِ، هٌظش اص   

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

100% 



 چالش ها و سواالت فقهی

؟آیا پَل سهضًگاسی ضذُ هالیت داسد 

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

86% 



 چالش ها و سواالت فقهی

پَل است الصم آیا داسد؟ فمْی هباحث دس جایگاّی «پطتَاًِ» بحث آیا  
 ؟باضذ داضتِ پطتَاًِ ضذُ سهضًگاسی

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

71% 



 چالش ها و سواالت فقهی

گشدد؟ هی هحسَب غشسی هؼاهالت هصادیك اص وَیي بیت با هؼاهلِ آیا  
 ٍ اًتطاس اص ّذف اػتباسدٌّذُ، ٍجَد، اصل وِ هٌظش ایي اص غشس ضبِْ

 است هبْن ّوگی آى اسصش

7/15/2019 



 چالش ها و سواالت فقهی
ّواًٌذ «باطل بِ هال اول» هصادیك بشای ساُ وَیيبیت سیستن دس 

 با تضاد دس) هؼاًذ ّایگشٍُ هالی تأهیي ّوچٌیي ٍ افضاسّاباج ٍ پَلطَیی

 فشاس ّوچٌیي .بخطذهی تسْیل سا اهَس ایي ٍ است باص (سبیل ًفی لاػذُ

  ساحتی بِ تَاىهی وَیيبیت با وِ است واسوشدّایی جولِ اص هالیاتی

  فشض چٌاًچِ اگش .ضَدهی هطاّذُ هسألِ ایي دًیا سشتاسش دس ٍ داد اًجام

 اهَس آى، پشداخت ػذم صَست دس ٍ است ػادالًِ هالیات أخز سیستن ضَد

 فَق الزوش ّایٍیژگی با پَل ایي اص استفادُ آیا گشدد،هی هختل هسلویي

 است؟ جایض ضیؼی فمِ هٌظش اص

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

71% 



 چالش ها و سواالت فقهی
ػذم ٍ ضشس ضبِْ سهضًگاسی ضذُ، پَل با سابطِ دس هْن ضبْات اص یىی 

 وِ دٌّذهی سا احتوال ایي اٍالً وِ هؼٌا بذیي .است ػاهِ هصلحت سػایت

ِ ای بشًاهِ ضایذ ِ گًَ  بِ ایهشحلِ بِ سسیذى اص پس وِ باضذ ضذُ طشاحی ب

 .ضَد هٌحل واهل طَس

ًضذُ دسست آهشیىا دٍلت تَسط پَل ایي ضایذ وِ ضَدهی هطشح ثاًیا ٍ 

  دسصذد آى لیوتی سضذ با ٍ باضذ آهشیىا دست ضبىِ دسصذ 50 اص بیص

 داسای فمِ هٌظش اص هسألِ ایي آیا .است خَد جْاًی ّایبذّی تسَیِ

 است؟ اضىال

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

57% 



 چالش ها و سواالت فقهی

ّایپَل اًَاع اص یىی داسد احتوال وِ هی وٌٌذ ادػا بشخی  

  ایي هذتی اص بؼذ ٍ ضَد خشیذاسی وَیيبیت هثالً سهضًگاسی ضذُ

  پَل ًَع یه یا ٍ ضَد اػالم غیشلاًًَی ّادٍلت تَسط پَل ًَع

  سا وَیيبیت وسی دیگش ٍ ضَد ػشضِ تشیجزاب سهضًگاسی ضذُ

  حالت ایي دس ًذاسد فیضیىی راتی اسصش وَیيبیت چَى ٍ ًپزیشد

  آیا .ضًَذهی هتضشس ٍ ضذُ ًابَد وَیي بیت داسًذگاى سشهایِ ول

   .؟است ضشاس ٍ ضشس هصذاق هسألِ ایي

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

57% 



 چالش ها و سواالت فقهی

تَاًذًوی دٍلت سهضًگاسی ضذُ پَل دس وِ است هطشح ضبِْ ایي  

  ضشس بِ هسالِ ایي ٍ ًوایذ پیادُ سا خَد هالی ٍ پَلی ّایسیاست

 ؟است ٍاسد ضبِْ ایي آیا.ضَدهی توام هشدم ػاهِ

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

86% 



 چالش ها و سواالت فقهی

داسد؟ ٍجَد لواس ضبِْ واس گَاُ اثبات ػولیات دس آیا 

 

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

100% 



 چالش ها و سواالت فقهی

چِ اٍ ّذف ٍ ویست سهضًگاسی ضذُ پَل هختشع وِ است هْن آیا  

 ؟هجشهاًِ اّذاف بشای اسشائیل هثالً است؟ بَدُ

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

71% 



 چالش ها و سواالت فقهی

چٌیي ٍجَد بذٍى است؟ الضاهی فمِ دس ٍاسط ٍ ًاظش ًْاد ٍجَد آیا  

  آًاى اص ٍ باضذ داضتِ ًظاست هشدم اهَال بش تَاًذًوی دٍلت ًْادی

 .وٌذ اخز هالیات

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

86% 



 چالش ها و سواالت فقهی

ایجاد ضشػی هطىل داسد ٍجَد سیستن ضذى ّه اهىاى ایٌىِ آیا 

 ؟هی ًوایذ

7/15/2019 

 مالیاسالمیخبزگان

86% 



وٌض، صوات، تؼلك لحاظ بِ سهضًگاسی ضذُ پَل ّای فمْی حىن آیا  

  بِ خوس تؼلك ٍ هضاسبِ دس سشهایِ ػٌَاى بِ ٍلف، فشٍش، ٍ خشیذ

   داسد؟ فشق باًىی پَل ّای با آى اسوی اسصش افضایص

7/15/2019 

 چالش ها و سواالت فقهی

 مالیاسالمیخبزگان

100% 



 با تطىش

7/15/2019 


