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Abstract
Choosing the best method of financing about projects is the most
important factor in industries functions. Nowadays global
economics’ general constraints, fiscal resources scarcity and non
– optimum method of allocation in resources had appeared the
necessity of introducing new titles in finance. Since bitcoin was
introduced, theorists began to studying the feasibility of
designing and establishing new financing patterns on the
blockchain platform and the use of cryptocurrencies. The
establishment of platforms based on blockchain and its
replacement with existing mechanisms will have undeniable
effects on reducing operating costs and enhancing transparency
in various industries and businesses. This research, focused on
the upstream sectors of the oil and gas industry. The results show
that the use of emerging blockchain technology capabilities,
provides the possibility of using new generation of international
financing

method

using

cryptocurrency.

The

oil-backed

cryptocurrency is the main crypto asset in this framework. This
cryptocurrency's value is equal the barrel of crude oil.
Keywords: oil - backed cryptocurrency, Upstream financing,
Blockchain, cryptocurrency
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چکیده
در پی معرفی بیتکوین و هویدا گشتن قابلیتهاا فاااور جیریار بلاوکی و رماارجهاا
یظریه پرداجان حوج مالی درصدد امکانساری طراحی و اساتررار الووهاا یاوین یا مین
مالی بر بستر جیریر بلوکی و اساتااد اج رماارجهاا بردمدیاده باه هریاد ایشاان اساتررار
فرایادها مبتای بر جیریر بلوکی و جایوایای دن با ساجوکارها موجود اثرات غیرقابا
ایکار بر چابکی کاهش هایاهها هملیایی و افااایش فااافیت بار صااایک و کسا
کارها مختلف خواهد دافته این پژوهش ییا ضمن بهر گیر اج روش فرایرکی

و

یمرکا

خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رماارج یاتپایه جمهور اسالمی ایران با
هدف ی مین مالی پروژ ها فعال در بخشها باالدستی صاایک یات و گااج کشاور قارار
داد استه یافتهها پژوهش حاکی اج دن بود که بهکارگیر قابلیتها فااور یوظهاور
جیریر بلوکی هالو بر چابک و ساد یر یمودن فرایادها اجرایای ایتشاار اوراد در قالا
یوکنها بهادار امکان ی مین مالی ارج بینالمللی را بدون ییاج باه یهادهاا و مسسساات
مالی فراهم میساجده رماارج یات پایه جمهور اسالمی ایران با پشتوایه ذخایر اثبات فاد
و قاب باجیافت یات و گاج ماتشر فد و ارجفی معادل یک بشکه یاات خاای یاا مرادار
برابر اج ارجش حراریی دن معادل گاج طبیعی خواهد دافته
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مقدمه
قدرت محاسبات و توسعه رمزنگاری ،همراه با کشف و استفااهه ا اگگتورمف هتای
جدمد ،موجب پدمد آمدن ماهومی به نام «هففر کل تو مع شده»( )1گرهمد .هفاتر کتل
تو مع شده ،مرساختهامی راهبرهی هسفند که نهاههای کالن مانند نظتام بتان،ی،
بورس و اوراق بهاهار ،هفاتر اسناه رسمی ،مرساختهای ارتبتایی و ستاخفارهای
صنامع مخفلف را با توجه به اهتدا ،،کارکرههتا و راهبرههتای امشتان هر معتر
تحوالت اساسی قرار هاهه است .هفتاتر کتل تو متع شتده مبفنتی بتر ستاخفار هاهه
نجیرهبلوکی ،1شناخفهترمن نوع هفاتر کتل تو متع شتده هستفند .یرجبتی)1397 ،
نجیرهبلوکی ،مک هففر ثبت 2ا تمام تراکنشهامی است کته متک ار

 3را انفقتا

میههند .نسخهای ا امن هففر کل ،هر اخفیار هرمک ا اعضای شب،ه قترار خواهتد
گرفت .یمعقوبی )1396 ،با اسفااهه ا رمزنگاری هر امتن فرامنتد ،ام،تان ت  ،و
هسف،اری ایالعات ثبت شده نزهمک به محا میباشد .امن پامگتاه هاهه همننتین،
ضرورت وجوه مک نهاه مرکزی برای تأمید و تسومه تراکنش را بریر ،میسا ه.
فناوری نجیرهبلوکی را میتتوان م،تی ا شتناخفهشتدهتترمن ماتاهمت تجلتی
مد های غیرمفمرکز بهشمار آوره که ا مه ترمن کاربرههای شناخفه شده آن میتوان
به متدمرمت نجیتره ار

 ،نظتام مفاتاوت پتوگی ،تستهیل هر تستومه بتین بتان،ی،

پرهاختهای همفابههمفا ،انفقا ماگ،یت سهام ،اگگوهتای نتومن تتأمین متاگی ،تتأمین
انرژی ،سابداری ،ااظت ا ماگ،یت معنوی ،امنفرنت اشیا و غیره اشاره کره.
1. Blockchain
2. Ledger
3. Value
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تقارن مانی ظهور امن فناوری و برو برخی چاگش و نارسامیهتا هر گستفره
قلمرو ماهومی تأمین ماگی هر اهبیات مفعار ،اقفااهی ،ضرورت یرا ی ،توسعه و
اسفقرار ابزارهای نومن تأمین ماگی بیش ا پیش نمامتان گشتت .بتر همتین استاس
محافل هانشتگاهی ،مسسستات تحقیقتاتی و نظرمتهپترها ان تو ه متاگی هر صتده
شناسامی و ا اای قابلیتهای فناوری نجیرهبلتوکی بتا هتد ،یرا تی ماتداق
نومنی ا ابزارهای ماگی برآمدند.
فرامند تأمین ماگی با اسفااهه ا ظرفیتت رمزار هتا تحتوالت اساستی را هر ستابقه
تارمخی خوه پشت سر گ اشفه است و صنامع مخفلای نستبت بته بتومیستا ی آن هر
قاگب کسب و کار خومش مباهرت ور مدهاند که صنعت انرژی و به یور ومژه صتنعت
نات و گا نیز ا امن قاعده مسفثنی نمیباشند .عدم ت،افوی سرمامهگ اری هاخلتی کته
ناشی ا عدم ج ابیت امن تو ه بترای سترمامهگت اران و صتا بان صتنامع بته ستبب
هزمنههای نسبفاً باالی تأمین ماگی با اسفااهه ا ابزارهای موجوه میشتوه ا متک ستو و
پومامی خارج ا کنفر مفغیرهای بیناگمللی ا سوی همگر ،نشان ا ضترورت نتوآوری
هر ابزارهای تأمین ماگی میباشد که با فناوری نجیرهبلوکی قابلیت تحقت هاره.
هر همین راسفا پتژوهش اضتر تمرکتز ختوه را بتر تتأمین متاگی پتروژههتای
باالهسفی نات و گا ا رو های مبفنی بر فناوری نجیرهبلوکی و ا رهگ ر رمزار
ناتپامه جمهوری اسالمی امران قرار هاهه است .بر همین اساس تحقیت پتیش رو کته
ا رو

تحقیت کفابخانهای بهره برهه است ،هر بخش نخست به تبیین نقتا ضتعف

هرونی و تهدمدهای بیرونی مستبوم تأمین ماگی صنعت نات پرهاخفه و تبیین ابعتاه
فناوری نجیره بلوکی و رمتزار را هر هستفور کتار ختوه قترار هاهه استت و ست
ظرفیت رمزار ها هر موضوع تأمین ماگی را با روم،ره تحلیل راهبرهی متوره بررستی
قرار هاهه است .هر گام بعدی به تاایل ابعاه مخفلف پیرامون تتأمین متاگی ا یرمتت
رمزار ناتپامه جمهوری اسالمی امران پرهاخفه شده و هر گام آخر راهکتار نهتامی را
ارامه نموهه است .پیشنهاهات نهامی امن تحقیت هر قاگب پیاههسا ی متک فرامنتد پتن
مر لهای مشفمل بر صدور گواهی اعفبار ،تعامتل میتان شترکت ملتی ناتت امتران و
پیمان،ار هر قاگب قرارهاه هوشمند ،صدور و انفشار رمزار  ،بورس غیرمفمرکز انترژی
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و فرامند تسومه میباشد که هد ،تأمین ماگی پروژههای بخش باالهسفی صنامع ناتت
و گا را به هو صورت ار ی و رماگی میسر میسا ه.
 .1پیشینه پژوهش
 .1-1فناوری زنجیرهبلوكی و زمینههای كاربردی آن در بخش انرژی

اندونیا 1و هم،اران ی )2019اهعتا نمتوههانتد کته نخستفین معاگعتهی نظتاممنتد هر
خاوص کاربرههای فناوری نجیرهبلوکی هر بخش انرژی را ش،ل هاههاند .نفتام
امن تحقیت اکی ا امن است که بیشفر پروژههامی که هر ا اجترای کاربرههتای
نجیرهبلوکی هر بخش انرژی هسفند ،هر گامهای معاگعاتی و توسعهای ختوه قترار
هارند .مبفنی بر نفام امن پژوهش ،فناوری نجیرهبلوکی هر وضعیت فعلتی کته هر
مرا ل نخسفین معاگعاتی خوه قرار هاره ،برای بنگاههای فعا هر بخش انرژی کته
چاگشهای مفعدهی ا قبیل مسامل ناظر به و ه تنظی گری ،چاگشهای نرمافزاری
و سختافزاری و غیره هر سیسف های سنفی ختوه هر خاتوص ناتوه بته با ارهتا
هارند ،اثرات مخربی بر کسب و کار امشان بر جای خواهد گ اشت .ا یرفی همگر
چنانچه امن سیسف به بلوغ خوه ا گحاظ مبانی نظری رستیده و توفیتت وروه بته
مر لهی تجاریسا ی را پیدا کند ،میتواند هر مسیر اصلی رکتت بختش انترژی
قرار گیره و به امن بخش هر تعاگی اهدا ،ملی کشورها کمک نمامد.
مسسسه پی هبلیو سی 2ی )2017هر گزارشی کاربرههای مخفلف نجیرهبلتوکی
هر بخش انرژی را موره معاگعه قرار هاهه است .نفتام امتن گتزار  ،تاکی ا آن
است که نجیرهبلوکی قاهر است برخی چاگشهای پیش روی شرکتهای فعا هر
و هی انرژی را مرتاع نمامد .بر امن اساس تغییر ساخفار هر صنعت انرژی آمنتده
مسفلزم تحقت سه مسگاتهی اساستی کتربن هامتی ،تمرکز هامتی و همجیفتا ستا ی
میباشد که فناوری نجیرهبلوکی امن ظرفیت را به خوبی هارا میباشد.
منظتتور و نتتورو ی ی )1398هر معاگعتتهای بتتا موضتتوع کتتاربره فنتتاوری
1. Andonia
2. PWC
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نجیرهبلوکی هر کسبوکارهای صنعت انرژی به بیان فرصتها و چاگشهای امتن
فناوری هر مستبوم انرژی کشور پرهاخفهاند .معابت ماففههای امن تحقیت استفقرار
سا وکارهای اک بر با ار انرژی بر بسفر فناوری هفاتر کل تو مع شده ،بر چاب،ی
و کتتارامی با ارهتتای انتترژی هر کشتتور خواهتتد افتتزوه و موجبتتات رفتتع برختتی
نارسامیهای ساخفاری را فراه خواهد آوره .ا یرفتی امتن مقوگته هر بتر هارنتده
چاگشهامی نیز میباشد که مسفلزم تدبیر و مدمرمت بهینه میباشد.
رضامی صدرآباهی و عیوضلو ی )1398نیتز مفعتر

مقوگته چتارچوا نظتام

پوگی یرا یشده هر مستبوم رمزار ها شتده و معفقدنتد کته اوالً انتواع ار هتای
مجا ی با م،دمگر تااوت ماهوی و ،می هارنتد و ثانیتاً ار
قابل اسفخراج خلت شده مانند بیتکومن ،بر فر

ار هتای مجتا ی

وجوه ماگیتت عرفتی ،ا

یت

عقالمی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثاگثاً با گ شت مان ،تمرکز هر استفخراج و هر
نفیجه تمرکز ثروت هر امن م،انیزم خواهد شد که مخاگف عتداگت تتو معی استت.
امشان هر نهامت معفقد هسفند که نبامد  ،بعالن را بر کل م،تانیزم رمزار هتا و
نجیرهبلوکی صاهر نموه .بر امن اساس ضمن رفع امراهات واره بر امتن م،تانیزم و
اسفااهه ا فناوری نجیرهبلوکی و با با یرا ی م،انیزم جدمتدی مبفنتی بتر اصتو
نظام اقفااهی اسالم ،میتوان ا فرصتهای فضتای مجتا ی بهتره بهینته هاشتفه و
بسیاری ا مش،الت موجوه هر عرصه پوگی و بان،ی را تاحیح نموه.
 .2-1انتشار رمزارز بر پایه نفت

گروهی ا پژوهشگران گام خوه را فراتر ا تحلیلهای عمومی ناظر بته رمزار هتا،
فناوری نجیرهبلوکی و کاربرههای آن هر صنامع مرتبط با و ه انرژی نهتاهه و بته
یور ومژه به رمزار های ناتپامته موستوم بته «اومتلکتومن» 1پرهاخفتهانتد .هتانفر

2

ی )2018رمزار پفرو را م،ی ا مه تترمن ماتاهمت رمزار هتای ناتتپامته معرفتی
نموهه است .به عقیده وی ،رمزار پفرو نسخه نومنی ا ابزارهتای متاگی استت کته
ار

آن وابسفه به نات ونزوئال بوهه و با هد ،ارامته جتامگزمن و رقیبتی بترای
1. Oil Coin
2. Hunter
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سیسف های ار ی سنفی توسعه هاهه شده است .پفرو را میتتوان متک ابتزار بتدهی
عمومی معرفی کره که ار
و به تشخیص رمی

هاتی آن بر اساس قیمت بیناگمللی سبد نات ونزوئال

جمهور امن کشور تعیین میشوه .کوهن 1ی )2018نیتز مفعقتد

است رمزار پفرو به عنوان م،ملی برای نظام پوگی اک بر کشتور ونتزوئال عمتل
خواهد کره .امن رمزار با پشفوانه  5.3میلیاره بش،ه نات خام یرا تی شتده و هر
صده است تا ا امن یرمت تحرم های آمرم،ا علیه امن کشور را بتیاثتر کنتد .امتن
رمزار به عنوان نتوعی ابتزار متاگی هر بتا ار تتال

خواهتد هاشتت کته هماننتد

قرارهاههای آتی عمل نموهه و ا نوسانات قیمت هر با ار نات پیروی کند.
 .2روششناسی پژوهش
موضوع تأمین ماگی با استفااهه ا ظرفیتت رمزار هتا و فنتاوری نجیترهبلتوکی هر
پلفارمهای همفابههمفا بهعنوان سنگبنای پژوهش اضر ،به نوبته ختوه موضتوعی
بدمع بوهه و سابقه معاگعاتی و اجرامی آن هر جهان به کمفر ا پن ستا متیرستد.
معابت آنچه ا مرور اهبیات نظری و سابقه پژوهش انجام شده مفناسب با موضتوع
تحقیت ،مسفااه گرهمد؛ علی رغ وجوه ا ساس نیا مبرم به امن قبیل پلفاترمهتامی
هر شرامط اقفااهی کنونی کشور ،شناخت و ا ایه علمی کتافی مفناستب بتا امتن
موضوع هر مجامع علمی و اجرامی هاخلی وجوه نداره .ا یرفی همگتر بته منظتور
کارکره بهینه امن فناوری هر چارچوا صنعت نات و گا کشور ،میبامست جمیع
اگزامات بومیسا ی امن فناوری هر هاخل کشور محقت گرهه .هر امن راسفا با توجه
به محدوهمتهای پیشگافه ،بهفرمن راهکار هسفرسی بته نفتام کتاربرهی و معفبتر،
اسفااهه ا رو
رو

فراترکیب ما مفاسنفز 2میباشد.

فراترکیب مک رو

کیاتی ،مهندستی و شت،لههتی مجتده بتوهه و بتر

م ،ارچهسا ی نفام کیای ماففههتای تحقیقتاتی و معاگعتات صتورت گرففته تمرکتز
میکند .به یور کلی فراترکیب به نوعی معاگعه کیای ایالق میگرهه که ا ایالعتات
و ماففههای اسفخراج شده ا معاگعات همگر با موضتوعات مترتبط و مشتابه استفااهه
1. Kohen
2. Meta-synthesis
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میکند .پژوهش اضر با اسفااهه ا رو

فوق و هر قاگب نشان هاهه شده هر شت،ل

 1به معاگعه ساخفارمند تجربیات موجوه هر مینه تأمین متاگی بتا استفااهه ا ظرفیتت
رمزار ها و فناوری نجیرهبلوکی هر پلفارمهای همفابههمفا خواهد پرهاخت.
شکل  .1مراحل اجرای فراترکیب

 .3نقاط ضعف و تهدیدهای تأمین مالی پروژههای نفتیی مایابا الهوهیای
متعارف
هر ا

اضر رومههای جاری صنعت نات ،ا رهگ ر منابع هاخلی و ارت نات،

صندوق توسعه ملی ،انعقاه قرارهاههای نافی و انفشار اوراق مشارکت گ ر میکنتد
که شرامط پیش روی کشور ،امن صنعت را هر بخش تأمین ماگی بسیار آسیبپت مر
نموهه است .بخشی ا آسیبهای ماه شده ناشی ا نقا ضتعف هرونتی اگگوهتای
تأمین ماگی به شیوههای پیشگافه بوهه و بخشی همگر ناظر به تهدمدهامی است کته
بهصورت بیرونی مفوجه امن موضتوع متیباشتد .بتر امتن استاس نقتا ضتعف و
همننین تهدمدهای تأمین ماگی هر صنعت نات کشور را متیتتوان بته شتری همتل
فهرست کره :یمعظمی و آشفیانی)1391 ،
 .1-3نقاط ضعف

 متحدان بینالمللی محیدد :تأثیرگت اری تحترم هتای پتیش روی جمهتوری
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اسالمی امران بر اقفااه هاخلی کشور ،هر گرو اجرامی شدن کامل آنها و هم،اری
نهاهها و شرکت های جهانی استت .امتن عبتارت بتدان معناستت کته هر صتورت
موافقت بیشفر شرکتهای بیناگمللی فعا هر و ه نات و گا بتا مستأگه تحترم ،
روند مشارکت و همننین سرمامهگ اری کنتدتر و محتدوهتر شتده و تتأمین متاگی
ار ی پروژههای نافی با چاگشهای جدی مواجه خواهند شد.
 کمبو :نقدینگ :ر عرصههای توسعه تولید نفت د گیا :عتدم متدمرمت
بهینه جرمان نقدمنگی هر خاوص سرا مر شدن آن به بخشهتای موگتد هر تو ه
صنعت نات و گا کشور را میتوان رمشه بسیاری ا مش،الت و محدوهمتهتا هر
امن و ه هانست.
 فاصله :یا :ا :لحاظ تکنولوژیک د مال با رقبای خارج

صنعت نات

و گا  ،صنعفی سرمامهبر 1و هارای فناوری به نسبت پینیتده استت کته ا فیتاج بته
سرمامهگ اریهای گستفرهه متاگی و بتان،ی و وروه فنتاوریهتای جدمتد هاره کته
معامالت و هاه و سفدهای بان،ی و ماگی به شدت تحت تأثیر تحرم های بیناگمللی
بوهه و هر نفیجه به یور مسفقی بر صنعت نات و گا اثر میگ ارند.
 متنوع نبو:ن سبد سرمایهگذاری بدمهی است که فرو

و صاهرات ناتت

به کشورهای محدوه ،داقل میزان کارامی را برای کشور صا ب منتابع بته هنبتا
هاره .ا امن رو مفنوع نبوهن با ار سبب میشتوه تتا بته محتو ختروج مشتفرمان
کلیدی ا چرخه ،صنعت نات هر کشور میزبان هچار آسیب جدی گرهه.
 .2-3تهدیدها

 کاهش سطح سرمایهگذاری تأثیر اوگیته محتدوهمتهتای بتیناگمللتی ،کتاهش
سرمامهگ اری برای تأمین ماگی پروژههای توسعه بخش نات هر جمهوری استالمی
امران است؛ مرا بخش نات ا سرمامهبری ماهی برختورهار استت و همتواره بته
مقاهمر ماهی ا سرمامه برای توستعه امتن بختش نیا منتد استت .کمبتوه سترمامه
هاخلی ،سرمامهگ اری هر پروژههای توسعهای بخش نات را به تعومت میاندا ه.
 کیاهش منیابم میال د ار:ی تتداوم محتدوهمتهتای بتیناگمللتی علیتته
1. Capital intensive
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جمهوری اسالمی امران ،شرکتها را هر تأمین ماگی ار ی بانکها و تأمینکننتدگان
سرمامه هاخلی ،هچار محدوهمت مینمامد .توگیدکنندگانی که منابع خوه را ا یرمت
فامنان

و مو ان

تأمین میکنند با تنگنا مواجه شتده و ا یرفتی چتون قتاهر بته

تحومل کاالهای توگیتدی ختوه هر متان مشتخص نیستفند هر تعهتدات ختوه بته
مشفرمان و با پرهاخت وامها و تسهیالت هاخلی نیز با مش،ل رو به رو متیشتوند.
هر نفیجه منابع ماگی هاخلی نیز با افزامش معاگبات کاهش میمابند.
 ایجا :مشکالت :ر نقل د انتقاالت مال

هر شرامط فعلی و بتا توجته بته

فشار نظام پوگی بیناگملل بر بانکهای کشور ،بانکهای هاخلی هر مینته گشتامش
اعفبارات اسناهی هچار مش،التی شدهاند که برای مقابله با آن شیوه پرهاخت نقدی
ا سوی با رگانان هر پیش گرففه شده است که هرچنتد هر کوتتاهمتدت متیتوانتد
راهگشا باشد ،هزمنههامی را به با رگانان تحمیل میکند که موجتب شتده نفتوان ا
امن شیوه به عنوان مک راهکار بلندمدت بهره بره.
 افزایش هزینهها به :لیل افیزد :دیدن داسیطههیا د هزینیه مبیا:الت
محدوهمتهای بیناگمللی پیش روی جمهوری اسالمی امران هر رونتد پیشترفت و
توسعه صنعت نات هزمنههامی را همراه هارند .امن هزمنهها بیشفر به هگیل آن استت
که شرکتهای بزرگ که تا پیش ا امن هر پروژههای نات و گا

ضتور هاشتفه و

سرمامهگ اری میکرهند کنار رففه و شرکتهای کوچکتتر هاخلتی متا نته چنتدان
معری خارجی جامگزمن امشان شدهاند .امن شرکتها نیز به جهت تأمین اعفبتار ا
تجربه و مهارت کافی برخورهار نبوهه و نیا موره نظر خوه را ا همان شرکتهای
بزرگ تأمین مینمامند که امن موضوع به ماهوم افزوهه شدن واستعههتا و افتزامش
هزمنههای پروژه است.
 .4راهبرد رمزارز محور جهت برطرفسازی ضعفها و تهدییدا در تیأمین
مالی
ظرفیت امجاه شده هر و ه رمزار و با خوانی مناسبی ا فناوری نجیترهبلتوکی،
مینه را برای نوآوری هر و ههای مخفلف فراه ساخت .با توجه به اهعای رفتع
نیا به واسعههای پوگی و ماگی هر مناسبات متاگی و اقفاتاهی هر جرمتان تجتارت
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توسط مبدعان و ه ماه شتده ،اگگتوی نتومنی ا ابزارهتای تتأمین متاگی و نقتل و
انفقاالت پوگی هر سعح پدمدار گشت که با ات،ا بته هات و ماهیتت فناورانته ختوه
قاهر به رفع تدرمجی محدوهمتهای پیش روی صنامع به خاتوص هر کشتورهای
هر ا توسعه میباشد.
 .1-4تبیین فناوری

هر  31اکفبر  ،2008فره ما گروهی ناشتناس موستوم بته ساتوشتی ناکتاموتو 1نستل
نومنی ا پو های اگ،فرونی،ی به نام بیتکومن 2را معرفی کره و هر آن متدعی شتد
که اسفااهه ا امن نوآوری هر و ه پرهاخت ،کاربران را ا واستعههتای متاگی بتی
نیا میکند .بیتکومن مک سیسف ماگی خوهکار هر اخفیار کاربران میگ اره که بته
صورت غیرمفمرکز مدمرمت متیشتوه و مستأگه اعفمتاه هر جرمتان تتراکنشهتا را
بهصورت هرون ا با ات،ا به فناوری بریر ،ساخفه و ا موضوع تقلب و هسف،اری
ممانعت به عمل میآوره .ی )Wilson and Ateniese, 2015امن نتوآوری هر قیقتت
مف،ی به مک پشفوانه فناورانه موسوم به فناوری نجیرهبلوکی میباشد.
ماهوم نجیرهبلوکی هر بر هارنده سته مسگاته کلیتدی تحتت عنتوان تتراکنش،

3

نجیره 4و بلوک 5می باشد .مک تتراکنش بیتانگر عملیتاتی استت کته بته موجتب آن
تغییراتی هر هففر کل 6امجاه میشوه .ا جمله مااهمت امن تغییرات میتوان به اضتافه
شدن تارمخنه مک انفقا ار

به هففر کل اشاره کره .بلوک نیز هر واقع نگهدارنتده

سابقه تمام تراکنشهامی است که هر مک با ه مانی اتااق اففاهه و جهتت اگحتاق بته
تارمخنه تراکنش هتا متوره تأمیتد قترار گرففته استت .همننتین نجیتره نمامتانگتر
بلوکهامی است که پیرو مک ترتیب مانی 7به م،دمگر پیوند هاهه شدهانتد و بته امتن
1. Satoshi Nakamoto
2. Bitcoin
3. Transaction
4. Chain
5. Block
6. Ledger
7. Chronological order
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ترتیب مک گزار

ا تغییر وضعیت هر سراسر هففر کل را هر اخفیار قرار میههد.

فناوری نجیرهبلوکی هر واقع مک مرساخت تو معشتده و اگگتوی نتومنی ا
پرها

هاهه است کته بتهصتورت غیرمفمرکتز بته تأمیتد و هخیترهستا ی هاهههتا

میپرها ه .هر امن فرامند ،بهرو رسانی هاههها هر هففر کل ا توافت گره1های تو مع
شده 2با اسفااهه ا سا وکارهای تااه  3محقت میشوه .به منظور اظ امنیت هاههها
ا اگگوهای رمزنگاری 4و به منظور اسفااهه ا هاههها و معرفتی ختدمات مبفنتی بتر
هاهههای هخیره شده ا قرارهاههای هوشمند 5اسفااهه میشوه.
معابت آمیننامه  1937/2019نظارت پارگمان و شورای اروپا بر رمزهارامتیهتا،
هارامیهای همجیفا متوره استفااهه هر امتن فرامنتد را رمزهارامتی 6متینامنتد .امتن
هارامیها هر واقع ماهتوم جتامعی هستفند کته تمتامی هارامتیهتامی کته بتر بستفر
نجیرهبلوکی منفشر شده و به گره

هر میآمند را شامل میشوند.

امن موضوع توجه بسیاری ا صا بان صنامع را به مقوگه تأمین ماگی با اسفااهه
ا ظرفیت رمزار ها مععو ،ساخت .امن نوع ا اگگوی تأمین ماگی محدوهمتهتای
پیش روی بنگاههای اقفااهی هر خاوص تأمین ماگی با اسفااهه ا اگگوهای سنفی
را مرتاع ساخفه و ظرفیتهای جدمدی هر مینته تتأمین متاگی ،پتیش روی امشتان
امجاه خواهد کره.
 .2-4ظرفیت رمزارزها در تأمین مالی

م،ی ا اگگوهای تأمین ماگی که ا

دوه سا هتای  1970متیالهی شت،ل گرفتت،

تحت عنوان فرامند «اوراق بهاهارسا ی هارامیها» 7معرفتی شتد .تبتدمل هارامتی بته
اوراق بهاهار فرامندی است که به موجب آن هارامیهای پامه کته متیتتوان جرمتان
1. Node
2. Distributed node
3. Consensus algorithms
4. Cryptography
5. Smart contract
6. Crypto asset
7. Securitization
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نقدی برای آنها مفاور بوه ،توسط بانی تجمیع میشوند و مبفنی بتر متک معاملته
معفبر 1و غیرقابل برگشت به متک نهتاه واستط فروخفته متیشتوند .واستط ،اوراق
بهاهاری با پشفوانه امن هارامیهتا منفشتر متینمامتد و بته سترمامهگت اران هر قبتا
هرمافت پو نقد میفروشد و وجوه اصله ا امن معامله را هر ا ای بهتای خرمتد
هارامیهای پامه به بانی پرهاخت مینمامد .ی )al-Bashir & al-Amine,2012همانگونه
که هر ش،ل  2نیز نشان هاهه شده است ،سرمامهگ اران برای هرمافت اصتل و فترع
سرمامه خوه فقط میتوانند به هارامیهتای خرمتداری شتده رجتوع نمامنتد و تت
مراجعه به بانی را ندارند .یشیروی و ر مانی)1394 ،
شکل  .2فرایند اوراق بهادارسازی داراییها

منبع :نجایمقدم1396 ،

هر اگت کلی ،بهاهارسا ی به هو شیوه قابل انجام است .شیوه نخست بتا پشتفوانه
وامهای رهنی است که هر اهبیات ماگی مفعار ،به  MBS2شناخفه متیشتوه .شتیوه
هوم نیز با پشتفوانه هارامتی استت کته بته  ABS3موستوم استت کته امتن شتیوه ا
اوراقبهاهارسا ی با پشفوانه هارامیهای مشتهوه و غیرمشتهوه قابتل انجتام استت.
یپرندک ،1395 ،ص )27پیرو چاگشهامی که برخی ا امتن ماتاهمت هر خاتوص
انعباق با مبانی شرمعت هر کشورهای اسالمی پیدا متیکننتد ،اوراق بهاهارستا ی ا
یرمت ابزار ماگی جدمدی تحت عنوان ص،وک 4صورت میپ مره .ص،وک هر واقتع
اوراق بهاهاری هسفند که بر اساس م،ی ا قرارهاههای شرعی منفشر میشوند .امتن
اوراق بیانگر ماگ،یت مشاع هارندگان آن نسبت به هارامی مبنای انفشار آن میباشتد.
یموسومان ،1391 ،ص )84تقسی بندی صت،وک متیتوانتد بتر مبنتای قرارهاههتا و
عقوهی باشد که اوراق بر مبنای آن منفشر متی شتوه متا بتر مبنتای ماهیتت و نتوع
1. True sale
2. Mortgage Security Backed
3. Asset-Backed Security
4. Sukuk

146

راهبرد اقتصادی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوچهارم ♦ پاییز 1399

هارامی های موضوع انفشار ص،وک و ما ومژگتیهتای فنتی و تجتاری ختوه اوراق
باشد .یمارمحمدی و هم،اران )1396 ،به موجب چاگشهامی کته پتیش روی امتن
ابزار ماگی قرار هاره ،سه امن نتوع ا تتأمین متاگی هر مقامسته بتا ستامر کشتورها
پامینتر است .چاگشهای پیش روی توستعه و کتارکره بهینته امتن اوراق موجتب
افزامش هزمنه تمام شده تأمین ماگی ،شاافیت هر نحوه تو مع منافع ماگی اصتل ا
انفشار اوراق و هر نهامت یوالنی شدن فرامند انفشار اوراق میگترهه .یصتلواتیان و
هوگتآباهی )1398 ،ا یرفی همگر بامد به امن موضوع عنامتت هاشتت کته توفیتت
ابزارهای نومن ماگی هر بسفر تعامالت کنشگران اقفاتاهی ،وابستفه بته سته عامتل
قانونی بوهن ،کارا بوهن و مقبو واقع شدن میباشد .یمو د)1398 ،
هر پی گزارههای اشاره شده ،امن برهاشت اصل میگرهه که به هنبتا افتزامش
هزمنه تمام شده تأمین ماگی ،شاافیت هر نحتوه تو متع منتافع متاگی و فرامنتد انفشتار
اوراق ،مقبوگیت امن ابزار تحتاگشعاع قرار گرففه است .ا یرفی همگر عتدم چتاب،ی
فرامندهای بورس و همننین ت،انهها و ناایمینانیهای موجوه هر فضای بیناگملل هر
خاوص نقل و انفقاالت ماگی با اسفااهه ا ختدمات بانتکهتا و مسسستات متاگی ا
کارامی امن ابزار کاسفه است .بنتابرامن بتا یرا ی ستا وکارهای اجرامتی امتن رو
تأمین ماگی ضروری به نظر میرسد .فرامند یرا ی شده میبامست به گونتهای باشتد
که عالوه بتر اتظ مزمتتهتای اگگتوی تتأمین متاگی ا یرمتت اوراق بهاهارستا ی
هارامیها ،چاگشهای اجرامی آن را به کمینه مقدار ختوه برستاند .بته عبتارتی همگتر
میتوان اهعا کره که رشد فناوری هر ههههای اخیر ،مینه را بترای معرفتی ابزارهتای
مف،املتر نسبت به ابزارهامی همنون ص،وک مساعد ساخفه است.
هر پی تقومت و ت،میل اهبیات و مبانی نظری هر و ه فناوری نجیرهبلتوکی
و ارتبا آن با کسبوکارها ،صا بنظران و خبرگان امن و ه بر امن باور هسفند
که فرامنتدهای تبتدمل هارامتی بته اوراق بهتاهار قابلیتت انعبتاق بستیار بتاالمی بتا
پلفارمهای مبفنی بر نجیرهبلوکی هارند .امن فناوری ضمن روم،تره تمرکتز هامتی
خوه ،ساخفار معاهالت با ارهای ماگی میان هارندگان اوراق ،ماگ،ان هارامتی ،ناشتر،
امین ،مسسسات رتبهبندی و فتی نهاههتای تنظتی گتر را هر هت ش،ستفه استت.
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ی )Deloitte, 2017: p 4-7هر نسل نتومن اوراق بهاهارستا ی ،هارامتیهتای پامته بته
صورت همجیفاگی هر نجیرهبلوکی تعرمف و معاه سا ی میشوند که به امن فرامند
توکنیزه کرهن هارامی گافه میشوه .تتوکنیزه کترهن متا همجیفتا ستا ی هارامتیهتا
فرامند ی است که یی آن قوق مربو بته متک هارامتی ختاص ،بته متک تتوکن
همجیفا معاه هر بسفر نجیرهبلوکی تبدمل میشتوه .ی )IBM, 2019: p 6همتانعور
که نحوه گره

توکنهای اشاره شده هر ش،ل  3نشان هاهه شده است ،استفااهه ا

امن توکنها به هگیل بهرهگیری ا قابلیت مباهالت همفابههمفا کته جتامگزمنی بترای
کانا های ماگی مفعار ،میباشد ،مر های جغرافیامی و سیاسی را ک رنگتر نمتوهه
و فرصتهای بیشفری برای معامالت برونمر ی فراه نموهه است .امن تتوکنهتا
که هر واقع ماداقی خاص ا رمزار ها میباشند به هگیل ماهیت غیرمفمرکتز ختوه
امن ظرفیت را هارند که ضمن رفع نواقص جاری ،با ارهای جدمدی امجاه کترهه و
فرصتهای نومنی را هر اخفیار قرار ههند.
شکل  .3نحوه گردش توکنهای بهادار

سرمایهگذاران
اولیه

قرارداد هوفماد

صرافی ها
رماارج

خریداران
یوکنها در
باجار ثایویه

منبع :ماففههای پژوهش

توکنهای بهاهار 1مک نوع ا اوراق بهاهار رمزمنه هسفند که هر بختشهتای پیشتین
معرفی شده است .امن توکنها هر واقع اوراق بهتاهاری هستفند کته تحتت اصتو
1. Security tokens
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تنظی گری جهانی ما منعقهای ،چارچوابخشی شتدهانتد و ا یرمتت پلفاترمهتای
عرضه اوراق بهاهار همجیفا  1هر اخفیار کاربران قرار میگیره .امن توکنها نمامتانگر
ت و اهعای هارندگان آن نسبت به هارامی خاص پامه توکن میباشد .قتوق متاه
شده هر قاگب قرارهاههای هوشمند ثبت شده و توکنهای صاهر شده هر امن فرامند
هر با ارهای ثانومه ش،ل گرففه هر صرافیهای رمزار ی قابلیت مباهگه هارند .فرامند
تأمین ماگی با اسفااهه ا ظرفیت رمزار ها تحتوالت اساستی را هر ستابقه تتارمخی
خوه پشت سر گ اشفه است.
اوگین پلفارمهای تأمین ماگی با اسفااهه ا رمتزار  ،پلفاترمهتای عرضته اوگیته
س،ه 2نتام هاشتفند .امتن ترفنتد ،روشتی بترای جت ا سترمامه ا منظتر صتا بان
پروژهه امی که نیا بته منتابع متاگی هارنتد و روشتی جهتت سترمامهگت اری بترای
سرمامهگ ارانی که هر صده منفاع شدن ا رشد قیمتت رمزار هتا هستفند ،معرفتی
شده است .امن رو

شباهت ماهی با عرضه اوگیه سهام هر با ار سترمامه هاره بتا

امن تااوت که سرمامهگت اران هر ا ای خرمتد تتوکنهتای منفشتر شتده ا جانتب
صا ب پروژه ،رمزار های شناخفهشدهتر مانند بیتکومن ما ار های رام همنتون
هالر و مورو هر اخفیار امشان قرار میههند .فضای اک بر پلفارمهای عرضه اوگیته
س،ه مک فضای فاقد قانونگ اری مشخص و پروت،لهای نظارتی کارآمد شتناخفه
شد و ا امن رو مینه مساعدی جهت سوءاسفااهه افراه سوهجو فراه شد و تعداه
پروژههای کالهبرهاری هر امن مینه بهیور رو افزون افزامش مافت .پیترو نتواقص
موجوه هر پلفارمهای عرضه اوگیه س،ه ،پلفارمهای عرضه اوگیه صرافی 3جتامگزمن
آن شدند .هر امن پلفارمها برخال ،پلفارمهای عرضه اوگیه س،ه که فرامند اجرامتی
توسط تی پروژه انجام می شتد ،تمتامی فرامنتدهای اجرامتی توستط متک صترافی
رمزار ی به نمامندگی ا مک استفارتا
فرو

و بتا هتد ،جمتعآوری سترمامه هر ا ای

توکن مدمرمت میشوه .ا آنجامی که صرافیهای معفبتر رمتزار ی پتیش ا

برگتزاری پتیشفتترو

تتوکنهتا بررستتیهتای ال م را انجتام متتیههنتد ،رمستتک
)1. Digital Security Offering (DSO
)2. Initial Coin Offering (ICO
)3. Initial Exchange Offering (IEO
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کالهبرهاری هر امتن رو

تتا تدوهی کتاهش پیتدا متیکنتد .یصتنعفی)1398 ،

سرمامهگ اران هر امن توکنها فقط ا نوسان قیمت توکنها هر بتا ار ثانومته منفاتع
میشدند و هیچ اهعا و ماگ،یفی نسبت به عوامد و هرآمتدهای ا فمتاگی اصتل ا
پروژه نداشفند .بر همین اساس پلفاترمهتای عرضته اوراق بهتاهار همجیفتا شت،ل
گرففند .به موجب امن فرامند ،توکنهای تأمین ماگی منفشر میشوه .امتن تتوکنهتا
هارای هو ومژگی اساسی میباشند کته آن را ا تتوکنهتای منفشتر شتده هر ستامر
پلفارمها مفمامز میسا ه :نخست آن که امن توکنها پیش ا عرضته اوگیته ،توستط
نهاههای رسمی ماگی بهعنوان اوراق بهاهار معرفی میشوند و هوم آن که هارنتدگان
امن توکنها معابت نوع توکن تأمین متاگی منفشتر شتده اعت ا تتوکنهتای بتدون
عامدی ،توکنهای پاها محور ،توکنهتای مشتارکت و تتوکنهتای بتدهیمحتور
منفشتر شتده

نسبت به عوامد پروژه و عوامد آن ،ت پیدا میکنند .معتابت گتزار

توسط نیوتن پارتنر ینیوتن پارتنر  )2019 ،یبت نموهار  ،1تا کنون  13پروژه مهت
به ج ا سرمامه ا امن یرمت پرهاخفهاند.
نمودار  .1سرمایه جذب شده به ازای هر عرضه توکن بهادار (میلیون دالر)
tZero
Art Token
Harbor
SPiCE VC
Braid
Lottery Coin

Science Blockchain
Property Coin
Aspen Coin
Blockchain Capital
Augmate
Fifth Force GmbH
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منبع :نیوتن پارتنر 2019 ،

 .5تأمین مالی از طریا رمزارز نفتپایه جمهوری اسالمی ایران
به کارگیری ابزارهای فناورانه و بدمع هر و ه سرمامهگ اری و تأمین ماگی به عنتوان
هو روی مک س،ه ،عالوه بر امجاه ج ابیت جهت هدامت نقدمنگی سرگرهان موجوه
هر جامعه به سمت فعاگیتهای اقفااهی موگد هر صنامع راهبرهی کشور ،مک راهکتار
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بهینه جامگزمن جهت ج ا سرمامه هر ستعوی منعقتهای و بتیناگمللتی هر شترامط
کنونی اک بر مناسبات بیناگمللی کشور معرفی خواهد کره.
تأمین ماگی پروژههای نات و گا با اسفااهه ا ظرفیتت رمزار هتا ،گونتهای ا
تأمین ماگی پروژهمحور متی باشتد کته ا یرمتت انفشتار تتوکن مشتارکت ا انتواع
توکن های تتأمین متاگی قابلیتت تحقتت هاره .هر خاتوص اگگوهتای تتأمین متاگی
پروژهمحور تاکنون مساعی ار شمندی هر مجامع علمی و اجرامی صورت پ مرففته
است اما شرامط کنونی اک بر مستبوم تعتامالت جهتانی ،فرامنتدهای مفعتار،
تأمین ماگی ضمن اسفااهه ا امن رو

را با محدوهمتهامی هر و ه اجترا مواجته

ساخفه است .با به کارگیری قابلیتهتای فنتاوری نوظهتور نجیترهبلتوکی هر امتن
فرامند ضمن چابک و ساههتتر شتدن فرامنتدهای اجرامتی انفشتار اوراق هر قاگتب
توکنهای بهاهار و خوهکارسا ی فرامندها هر قاگتب قرارهاههتای هوشتمند ام،تان
تأمین ماگی بیناگمللی بدون نیا به نهاهها و مسسسات ماگی فتراه متیگترهه .امتن
هد ،با نسل نومنی ا اوراق بهاهار موسوم به «توکن بهاهار ناتپامه» ما به عبتارتی
همگر« ،رمزار ناتپامه» قابلیت تحقت هاره.
رمزار های ناتپامه هر واقع اوراق بهاهاری با پشتفوانه هختامر اثبتات شتده و
قابل با مافت نات و گا میباشد .هر وا د رمزار ناتپامته ار شتی معتاه متک
بش،ه نات ما مقداری برابر ا ار

رارتی آن معاه گا یبیعی هاره .امن اوراق

بهاهار هر بسفر نجیرهبلوکی تعرمتف شتده و منفشتر متیگرهنتد و فرامنتدهای آن
مسفغنی ا

مرساخت و ساخفارهای فعلی بوهه و کمینه وابستفگی را بته نهاههتا و

مسسسات ماگی واسعه هاره .بر امن اساس رمزار ناتپامه جمهوری اسالمی امتران
ا یرمت توکنیزه کرهن هارامتیهتای نافتی ،ابتزار متاگیای را معرفتی متیکنتد کته
ساخفارهای اجرامتی آن ختارج ا چتارچوا نهاههتا و مسسستات متاگی مفعتار،
صورت میپ مره .ا امن رو ام،ان محدوهسا ی و فشتار بتر کانتا متاگی تعرمتف
شده ،ا میان برهاشفه میشوه.
اگگتتوی خالصتته تتتأمین متتاگی ا یرمتتت رمتتزار ناتتتپامتته را بتته تا،یتتک
موجوهمتهای هرگیر میتوان معابت یری شماتیک ش،ل  4نشان هاه:
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شکل  .4فرایند تأمین مالی با استفاده از رمزارز نفتپایه جمهوری اسالمی ایران

صدور و ایتشار رماارج

بنابر امن ،تأمین ماگی پروژههای باالهسفی نات و گا ا یرمتت رمتزار ناتتپامته،
مشفمل بر پن مر له مشفمل بر صدور گواهی اعفبار ،تعامل میان شرکت ملی نات
امران و پیمان،تار هر قاگتب قترارهاه هوشتمند ،صتدور و انفشتار رمتزار  ،بتورس
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غیرمفمرکز انرژی و فرامند تسومه میباشد.
 .1-5صدور گواهی اعتبار

امن نوع ا انفشار توکن هر جهتان مستبوق بته ستابقه بتوهه و هوگتت ونتزوئال را
میتوان پیشگام هر امن عرصه معرفی کره .رمزار پفرو 1هر قیقت ،رمزار توستعه
هاهه شده توسط هوگت ونزوئال است که هر فورمه سا  2018رونمامی شده استت.
امن رمزار با پشفوانه  5/3میلیاره بش،ه نات هرجا ونزوئال عرضه شده است .منابع
نافی شهر آتاپیرمر 2به عنوان پشتفوانه پفترو معرفتی شتد کته معتابت اهعتای هوگتت
ونزوئال بیش ا  5میلیتاره بشت،ه ناتت هر آن ستر مین وجتوه هاره .امتن منعقته
مستتا فی هر تتدوه  380کیلتتومفر مربتتع هاره و امتتن میتتدان نافتتی عظتتی بتتا نتتام
I

 Ayacuchoشناخفه میشوه .مقامات هوگفی ونزوئال بر امتن بتاور بوهنتد کته امتن

رمزار باا جدمدی را هر و ه تأمین ماگی پروژههای بیناگمللی پیش روی امشان
قرار خواهد هاه .3رمی

جمهور امن کشور اهعای فرو

پفرو با جمتی بتاگب بتر

 3.3میلیاره هالر را هر اگی معری کرهه است کته برختی همگتر ا مستنوگین امتن
کشور اهعا نموهه اند که فناوری امن ار همننان هر مرا ل توستعهای ختوه قترار
هاره .با توجه به امنکه با ار رمزار ها به شدت تحت تأثیر اخبار بوهه و نستبت بته
امن موضوع ساسیت باالمی هاره ،انفشار اخبار ضد و نقیو ناایمینانی کاربران را
به هنبا هاشفه است .پفرو ا جانب اماالت مفحده موره تحرم قرار گرففه استت و
شهروندان آمرم،امی ا خرمد امن ار منع شدهاند .امن رمزار توسط هتیچ متک ا
صرافیهای معفبر هر سعح جهان عرضه نشتده و بیشتفر افتراهی کته هر تاالرهتای
گافگوی مربو به رمزار مدعی خرمد و فرو

امن رمزار شدهاند هارای هتومفی

مجهو میباشند .عالوه بر ن،ات اخیر که اشاره شتد ،نگرانتیهتامی هر خاتوص
وجوه نات هرجا هر منابع نافی موره اشاره قرار گرففه و همننتین توانتامی هوگتت
1. Petro
2. Atapirire
3. Venezuela Plans a Cryptocurrency, Maduro Says". The New York Times. 3
December 2017. Retrieved 3 December 2017.
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امن کشور هر اسفحاا امن منابع وجوه هاره .ی)Hunter, 2018
صدور گواهی اعفبار هر گام نخستت اجرامتی تتأمین متاگی ا یرمتت رمتزار
ناتپامه جمهوری اسالمی امران هر واقع با امن هد ،انجام میپ مره که به موجب
آن برای سرمامهگ اران ایمینان امجاه نمامد که میزان نات پشفوانه عالوه بر موجوه
بتتوهن هر مختتزن ،قابلیتتت اسفحاتتا نیتتز هاره و ا امتتن رو خعتتری ار

پامتته

رمزار های هر اخفیار امشان را تهدمد نمیکند .به عبارتی همگر به موجب مجموعته
مسفندات فنی و ما گواهی مرجع معاگعات مینشناسی معفبر عالوه بر وجوه ناتت
هر مخزن ،اقفااهی بوهن اسفحاا آن هر شرامط کنونی نیز تضمین میگرهه.
مسأگه امز اهمیت هر امن خاوص که میبامست به یور هقیت متوره توجته
قرار گیره ،مسأگه ماگ،یت نات موجوه هر مخزن است .هر فرامند انفشتار تتوکن بتا
پشفوانه نات هرجا ،هر واقع نات موجوه هر مخا ن نافتی بته موجتب تتوکنهتای
منفشر شده به مل،یت هارندگان امن توکنها هرآمده است .بتر امتن استاس ،مستأگه
ماگ،یت بر مخا ن پیش خواهد آمد .هر مان غیبت امام با نای ماگ،یت خاوصتی،
معاهن هر اخفیار ،ومت اسالمی قرار میگیره و میبامست با رعامت منتافع عامته
موره اسفااهه قرار گیره .یامانی و استماعیلی )1391 ،هر قتانون اساستی جمهتوری
اسالمی امران ،هر هو اصل  44و  45سخن ا معاهن به میان آمده است .وفتت اصتل
 44صنامع و معاهن موضوع آن هر اخفیار هوگت قرار گرففهاند .هر اصتل  45قتانون
اساسی ،معاهن جزو اناا و ثروتهای عمومی برشمرهه شده و هر اخفیار ،ومت
اسالمی قرار گرففه است .اگبفه هر امن اصل به یور خاص مشخص نشده که معاهن
جزو اناا است ما ثروتهای عمومی .بنابرامن اصتل ، 45ت م،ستانی را بترای
اناا و ثروتهای عمومی مقرر کرهه و آنها را هر اخفیار ،ومتت استالمی قترار
هاهه است .شامان هکر است که عبارت «هر اخفیار» ظهور هر ماگ،یتت نتداره ،بل،ته
باگع،

نشان می ههد کته معتدن مفعلتت بته ماگتک همگتری استت کته هر اخفیتار

،ومت اسالمی گ اشفه شده است .به نظر میرستد هر امتن اصتل بتر اکمیتت
هوگت و نه ماگ،یت آن بر معاهن صحه گ اشفه است .آننه ا جمع اصتل  44و 45
قانون اساسی اسفنبا میشوه امن است که ماگ،یت منتابع ناتت مفعلتت بته کستی

154

راهبرد اقتصادی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوچهارم ♦ پاییز 1399

نیست بل،ه امن منابع به صورت ماگ،یتت عمتومی بتوهه کته هر اخفیتار ،ومتت
جمهوری اسالمی امران است .یشیروی )1393 ،بنابرامن هرگونه قرارهاهی که منجر
به انفقا ماگ،یت نات و گا مخزن به سرمامهگت ار ختارجی شتوه ،کتامالً مترهوه
است یکهنهو نژاه و مهتدوی )1397 ،و ستا و کارهتا متیبامستت بته نحتوی
یرا ی و تدبیر گرهند که منعی ا گحاظ ماگ،یت منابع وجوه نداشفه باشد.
 .2-5ترتیبا قراردادی

رمزار ناتپامه موضوع تحقیتت پتیش رو ،اگگتوی تعتاملی میتان سترمامهگت ار و
هوگتهای میزبان منابع نات و گا را ا هو منظر هسفخو

تغییر میکنتد :نخستت

امن،ه نحوه تعامل میان یرفین را به سمت خوهکار و هوشمندسا ی فرآمندها سوق
میههد و قابلیت هوم که نسبت به مقوگته نخستت ا اهمیتت بیشتفری برختورهار
میباشد آن است که نقل و انفقاالت ماگی را ا بسفر شتب،ه پتوگی و متاگی مفعتار،
بیناگمللی به مک بسفر همفابههمفا و غیرقابل محدوهسا ی منفقل میکند.
هر گام نخست ،اگگوی تعاملی میان شرکت ملی نات امران و پیمان،ار بتا توجته
به نوع ،ماهیت و رژم ماگی قرارهاه موره نظر هر قاگب قرارهاههتای هوشتمند تنظتی
میشوه .مک تعرمف سا گار و پ مرففته شتده هر میتان پژوهشتگران امتن استت کته
قرارهاههای هوشمند ،قرارهاههای همجیفتاگی هستفند کته شترامط قترارهاه بتا اجمتاع
غیرمفمرکز و ا یرمت کدهای ا پیش تعیین شده ،به صورت

خوهکار اجرا میشتوند.

امن نسل ا قرارهاهها میتوانند به تسهیل مباهگه پو  ،اموا  ،ستهام ،ختدمات و غیتره
هر مک رو

اگگورمفمی خوهکار و بدون هخاگت شخص ثاگ

کمتک کننتد .یامبنتا،

 )1398قرارهاههای هوشمند را میتوان مک توافت مجا ی هر خاتوص متک مباهگته
معرفی کره .مااه امن قترارهاه هر قیقتت نستخه کتد نومستی شتدهی قرارهاههتای
مفعار ،میباشند که ساخفاری خوه کار به ختوه گرففتهانتد .قرارهاههتای هوشتمند،
شامل کلیه ایالعات مربو به شرامط قرارهاه و اجترای تمتام اقتدامات متد نظتر هر
مان انعقاه قرارهاه میباشد که ش،لی خوهکار هارند .ینورو ی)1398 ،
توکنهای مشارکت هر واقع گواهی ها ّ بر ماگ،یت هارنده آن نسبت به بخشی
ا هارامی پشفوانه میباشد .به عبارتی همگر هارندگان امن توکنها ماگک نات توگیتد
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شده معابت سه ا پیش تعیین شده میباشند .هر خاوص شت،لگیتری تعتامالت
شرکت سرمامهگ ار با شرکت ملی نات امران بر مبنتای تتوکنهتای ناتتپامته ،هر
وهله نخست اثبات میگرهه که ارتبا شترکت سترمامهگت ار بتا تو ه متدمرمت
میاهمن نات و گا به یور کامل قعع میگرهه .هر جرمان امن فرامند تعامالت متاگی
میان کارفرما و پیمان،ار مبفنی بر توکنهای ناتپامه با پشفوانه نات توگیدی تنظتی
میشوه .نوع توکن هتای تتأمین متاگی متوره استفااهه هر امتن جرمتان نیتز ا نتوع
توکنهای مشارکت میباشد .به موجب امن فناوری یر ،سرمامهگ ار بته موجتب
توکنهای مشارکت هر اخفیار تنها نسبت به ج توگیدی اهعتا خواهتد هاشتت و
ماگ،یت فرامند هر اخفیار شرکت ملی نات امران باقی خواهد ماند.
برخی فقها ا آمه مبارکه «اوفوباگعقوه» برهاشت عام و معلت هاشفه و بتا ات،تاء
و باور به عموم و ایالقهای امن آمه ما آمه شرماه «متا امهتا اگت من آمنتوا ال تتأکلوا
امواگ ،بین ،باگبایل اال ان ت،ون تجاره عن ترا

من » ،ینساء )29:فقط تراضتی

یرفین را فی اگر هر قاگب هیچ قرارهاهی ا قرارهاهها معین نباشد ،به شتریی کته
خال ،کفاا و سنت نباشد کافی میهانند .بررسی منابع فقهی نیز نشان میههد کته
شارع مقدس اسالم هر برخوره با معامالت ،روم،ره امضامی را انفخاا کرهه است.
اگبفه ال م است اصو و ضوابعی هر نظر گرففه شوه که بتدون رعامتت آنهتا امتن
فعاگیتها به گحاظ شرعی صحیح نخواهد بتوه .رو شناستی معاگعتههتای فقهتی
اقفضا میکند که شرامط صحت قرارهاه بررسی شوه .برخی ا شرامط صحت عقتد،
عدم اکل ما به بایل،عدم وجوه ربا ،عدم وجوه غرر و عدم وجوه ضرر است .بتر
امن اساس توجه به ن،ات همل ائز اهمیت است یبرام،ی مزهی ،منظور:)1395 ،
 .1اگر انفقا ماگی هر امن قرارهاهها صورت پ مره هر صورت رعامت ضتوابط
قرارهاهی مشمو اکل ما به بایل نبوهه و ا امن جهت موره تأمید است.
 .2تأمین ماگی انجام شده چون مبفنی بر قتر

همتراه بتا متاهه نیستت و هر

موضوع تأمین ماگی هزمنههتای پتروژه ا نستخه قترارهاه هوشتمند عقتوه شترعی
اسفااهه میشوه اساساً ربا موضوعیت پیدا نمیکند.
 .3کلیات امن قرارهاهها قابلیت آن را هاره که به گونتهای یرا تی گترهه کته
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ضرری مفوجه یرفین نباشد .همننین بهرهگیری ا ظرفیت قرارهاههتای هوشتمند،
روابط میان یرفین قرارهاه به نحوی تعیین و تثبیت میگرهه که اساساً ام،ان عدو
ا مااه قرارهاه و رففار خال ،توافت انجام شده ،بهصورت پیشینی

 ،میگرهه.

 .4اساساً هر قرارهاههای مفعار ،صنعت ناتت مستأگه غترر موضتوعیت پیتدا
نمیکند؛ مرا به صورت کلی هرچند قرارهاههای توسعه میتدانهتای ناتت و گتا
پررمسک هسفند اما بامد توجه هاشت که میان غرر و رمسک تااوت وجوه هاشفه و
نمیتوان رمسک باال را به معنای غرر هانست بل،ه رمستک بتاال هر عتر ،صتنعت
نات پ مرففه است.
بنا بر آنچه موره اشاره قرار گرفتت متیتتوان صتحت امتن قرارهاههتا را بته
صورت کلی تجومز کره مگر آن که هر مورهی امن قرارهاهها ا اصتو صتحت آن
قرارهاه تخعی صورت پ مره.
 .3-5ایجاد و انتشار رمزارز

با توجه به محدوهمتهای کلی که برای کاربرهیسا ی رمزار  ،محفمل متیباشتد؛
رمزار جدمد امجاه شده میبامست ومژگیهای اساسی همل را هر بر هاشفه باشد:
 امن رمزار به تأمین ماگی بخشهای باالهسفی صنعت ناتت و گتا کشتور
اخفااص هاهه میشوه .امن موضوع نیز جنبه عمتومی نداشتفه و بتا قیتد اوگومتت
پروژهها واره جرمان تأمین ماگی میشوه تا نسبت منعقی و معناهاری با ج بتا ار
رمزار ها هر شرامط فعلی پیدا کند.
 به منظور مدمرمت چاگش نوسان قیمت هر با ار رمزار ها ،رمزار موضتوع
امن تحقیت ا قابلیت ار هتای پامتدار استفااهه متیکنتد .امتن رمتزار ماتداقی ا
رمزار های هارامیپامه است که بر پامه نات ما گا منفشر میشوه.
 چرخه امن رمزار ها هر پلفارم بورس غیرمفمرکز انرژی صورت متیپت مره
تا به واسعه روم،ره مفمرکز موجوه هر مسسسات ماگی ،ام،ان اعما محتدوهمت و
نظارت بر آن توسط وضعکنندگان تحرم وجتوه نداشتفه باشتد .بته بیتانی همگتر،
رمزار ناتپامه جمهوری اسالمی امران را میتوان ماتداقی ا تتوکنهتای تتأمین
ماگی معرفی کره.
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 .4-5بورس غیرمتمركز انرژی
شکل  .5معماری متمرکز بورس

سیسف های سنفی با ار سرمامه معابت ش،ل  5مبفنی بر مک سیستف مفمرکتز استت
که کلیه ایالعات اقدامات و رففار اجزای امن با ار را گره ه جمع میکند.
کلیه مباهالت هر امن م،انیس  ،مبفنی بر پلفارم مباهگته اوراق بهتاهار متدمرمت
میشوند .هرخواستهای ارامه شده به امن پلفاترم جهتت انجتام مبتاهالت هر متک
مجموعه هوتامی ینرخ خرمد ،نرخ فرو ) یبقهبندی شده و بتا توجته بته قیمتت،
انجام میشوه .فرامند تسومه و پاماپای نیز مرجعی جهت او ایمینان ا تحقتت
شرامط معامله بوهه و مجموعه فعاگیتها و ستااهتا هر ست رههگت اری مرکتزی
اوراق بهاهار نگهداری میشوند .وظامف آن پ

ا معامالت با ارهای ماگی شتامل،

س رهه گ اری و ثبت ،نگهداری و انفقا اوراق بهاهار ،پاماپتای و تستومه معتامالت
انجام شده هر با ارهای ماگی میباشد .امن فرآمنتد بته ستبب مفمرکتز بتوهن هر بتر
هارندهی چاگشهای مفعتدهی ا قبیتل قابلیتت اعمتا محتدوهمت ،هشتواریهتای
نظارت ،نقش پر رنگ نیروی انسانی ،مانبر بوهن فرآمند و غیره میباشد.
راه ل رفع چاگشهای فوق را میتوان مبفنی بتر متک سیستف غیتر مفمرکتز
مبفنی بر نجیرهبلوکی ارامه کره کته ختدمات همتل را ارامته متینمامتد ینتورو ی،
:)1398
 -تراکنشها و مباهالت با نظارت هقیت و تأمید نهامی ناظران ثبت میشوه
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 اجتترای خوهکتتار و اتوماستتیون ترتیبتتات قتترارهاهی ا یرمتتت قرارهاههتتایهوشمند
 شاافیت و امنیت کامل ایالعات ،اگگورمف و کدهای اجرا شده هر شب،ه بتاتوجه به نوع معماری شب،ه
-

 ،گزوم فرآمندهای پینیدهی اتاق پاماپای

قرارهاه امجاه شده هر شب،ه ایالعات پیش نیا نسبت به هارامتیهتای تحتت
تملک کاربر هر شب،ه را هارا میباشد .امجاه تنتاظر میتان کلیتد عمتومی کتاربر بتا
هارامیهای تحت تملک وی ا یرمت س رههگ اری غیرمفمرکز که هر بتر هارنتدهی
ایالعات و هاهههای مربویه میباشد اتااق میاففد .تأمید مراتب تغییتر هاهه و ثبتت
ایالعات مرتبط هر س رههگ اری غیرمفمرکز توستط نوههتای تأمیتد کننتده کته هر
قیقت ،اعضای ناظر میباشند و هر شب،ه ا پیش تعرمف شدهاند ،معابت شت،ل 6
صورت میپ مره.
شکل  .6نحوه انتشار قرارداد در شبکه

بر امن اساس ،انجام تراکنش پیش ا نهامی شدن آن هر پلفارم یرا تی شتده و بته
صورت غیر مفمرکز موره تأمید قرار میگیره .انجتام وظیاتهی م،انیست تستومه و
پاماپای غیر مفمرکز نیز پ

ا تأمید انجتام شتده بته شتری اشتاره شتده ،صتورت
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میپ مره .هر امن فرامند به ا ای هر هرخواست خرمد ،هر صورت وثیقهس اری وجه
به میزان کافی و موره نیا توسط خرمدار به منظور پرهاخت وجته اوراق ،تتراکنش
تأمید میشوه .بدمهی است که میتوان هستفوراگعملهتای جتانبی مفعتدهی نیتز هر
اخفیار نوههای تأمید اعفبار قرار هاه .بته صتورت مشتابه نیتز چناننته هرخواستت
فرو

واره شب،ه گرهه ،امن تراکنش پ

برای فرو

ا تأمید میزان هارامی هرخواست ههنتده

اتااق میاففد.

 .5-5فرایند تسویه

خرمد رمزار ناتپامه جمهوری اسالمی امران توستط سترمامهگت اران هر پلفاترم
بورس غیرمفمرکز انرژی به سه یرمت پرهاخت رما  ،پرهاختت ار هتای معمتو و
پرهاخت رمزار قابل انجام است .هر اگت پرهاختت بتا رمتا  ،تستومه نهتامی بته
صورت رماگی انجام میپ مره .امن نوع ا تسومه هر مقامسه با ستاخفارهامی کته هر
ا

اضر نیز هر ا انجام هسفند ،به واسعه کاهش هزمنههای عملیاتی موجتب

کاهش هزمنه تمام شده تأمین ماگی میشوند و ا یرفتی همگتر شتاافیت هر نحتوه
تو مع منافع ماگی و خوهکارسا ی فرامند انفشار اوراق را به ارمغان خواهد آوره.
هر اگت پرهاخت رمزار  ،سرمامهگ اران قاهر خواهند بوه هر قبتا پرهاختت
رمزار های شناخفه شده نسبت به خرمداری رمزار ناتتپامته جمهتوری استالمی
امران هر بسفر بورس غیر مفمرکز انترژی جمهتوری استالمی امتران اقتدام نمامنتد.
محدوهمتهای ناشی ا هخاگت نهاههای مفمرکز و واسعههای ماگی ،هر قاگب نشان
هاهه شده هر ش،ل  7ا یرمت صرافیهای رمزار ی قابتل رفتع متیباشتد .هر امتن
اگت وروه ار به کشور با اسفااهه ا ظرفیت صترافیهتای رمتزار ی و هر قاگتب
ار هامی که تبدمل به رمزار شدهاند صورت میپ مره.
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شکل  .7جریان نقدینگی و نقش صرافی بینالمللی رمزارزی در سرمایهگذاری ارزی در رمزارز نفتپایه
جمهوری اسالمی ایران
سرمایهگذار

بایک میابان

بایک میابان

حساب

حساب

سرمایهگذار

صرافی

صادود ارج پروژ

صرافی بینالمللی رماارج

هر امن فرامند با توجه به گستفرهگی قلمترو عمل،ترهی صترافیهتای بتیناگمللتی
رمزار ی ،محدوهمفی هر ارتبا بان،ی امشان با سرمامه گ اران موضوع امن پژوهش
وجوه نخواهد هاشت .بر امن اساس ار سرمامهگ اران هر صرافیهتای بتیناگمللتی
رمزار ی به مااهمت قابل قبتوگی ا رمزار هتا تبتدمل خواهتد شتد و بته صتورت
رمزار واره صندوق ار ی پروژه خواهد شد.
جمعبندی و نتیجهگیری
نقعه همگرامی شیوههای نومن تتأمین متاگی کته هر قاگتب بهترهگیتری ا فنتاوری
نجیرهبلوکی و رمزار ها معرفی شده است با اگگوهای مفعار ،آن را متیتتوان هر
قلمرو ماهومی اوراق بهاهارسا ی هارامیها جسفجو کره .با توجه به پینیدگیهتای
ماهوی و فرامندی کته اگگوهتای مفعتار ،اوراقبهاهارستا ی بتا آن هرگیتر استت،
کارامی و مقبوگیت آنها با توجه به هزمنههای عملیاتی نسبفاً باال کته بته بهتای بتاال
بوهن هزمنه تتأمین متاگی تمتام متیشتوه ،محتل مناقشته استت .ا یرفتی همگتر،
محدوهمتهای بیناگمللی پیش روی نهاهها و مسسسات ماگی ،کارامی امن شتیوههتا
را به نحو مضاعف تحتاگشعاع قرار هاهه است .بتر همتین استاس نستل نتومنی ا
اگگوهای اوراق بهاهارسا ی مفوگد شد که مبفنی بر فنتاوری نجیترهبلتوکی توستعه
میمابد .هر امن فرامند ،قوق مربو به مک هارامی خاص ،به مک تتوکن همجیفتا
معاه هر بسفر نجیرهبلوکی تبدمل میشوه و میان کاربران به گره

هر میآمد.
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سا و کارهای پیشگافه را میتتوان هر قاگتب تتأمین متاگی پتروژهمحتور هر
بخشهای باالهسفی صنعت نات و گا کشور بومیسا ی کره .امن مه ا رهگت ر
یرا ی ،توسعه و اسفقرار رمزار ناتپامه جمهوری اسالمی امتران قابلیتت تحقتت
هاره .هر امن چارچوا ماهومی ارامه شده ،ضمن بهکارگیری قابلیتهتای فنتاوری
نوظهور نجیرهبلوکی ،عالوه بر چابک و ساههتر شدن فرامنتدهای اجرامتی انفشتار
اوراق هر قاگب توکنهای بهاهار ام،ان تأمین ماگی ار ی بیناگمللتی بتدون نیتا بته
نهاهها و مسسسات ماگی فراه میگرهه .امن رمزار ها با پشفوانه هخامر اثبات شتده
و قابل با مافت نات و گا منفشر شده و ار شی معاه مک بشت،ه ناتت ختام متا
مقداری برابر ا ار

رارتی آن معاه گا یبیعی هاره.

تأمین ماگی پروژههای فعا هر بخشهای باالهسفی صنامع نات و گتا ضتمن
بهرهگیری ا ظرفیت رمزار ناتپامه جمهوری اسالمی امران هر قاگب متک فرامنتد
اجرامی مشفمل بر پن مر له صدور گواهی اعفبار ،تعامل میان شترکت ملتی ناتت
امران و پیمان،تار هر قاگتب قترارهاه هوشتمند ،صتدور و انفشتار رمتزار  ،بتورس
غیرمفمرکز انرژی و فرامند تسومه ام،انپ مر میگرهه .ما ال امتن فرامنتد ،تتأمین
ماگی پروژههای فعا هر بخش اشاره شده به هو صورت رماگی و ار ی میباشد.

پینوشت

 :Distributed Ledger .1اجماعی ا هاهههای همجیفا ت،راری ،اشتفراکگت اری شتده و
همگام سا ی شده است که ا گحاظ جغرافیامی هر موقعیتهای مخفلف ،کشورها
ما مسسسات مفااوت ،پراکنده میباشند.
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