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مقدمه

 یسی اصطالحا به آن تکنولوژی زنجیره بلوکرکه در زبان فا) 1طی چند سال اخیر فناوری جدیدی به نام بالک چین

وارد عرصه فضای مجازی شده است. این فناوری به عنوان یکی از فناوری هایی است که اینترنت را هر  (گویندهم می

چه بیشتر از حالت عمومی و متمرکز و سلسله مراتبی به سمت افقی شدن سوق می دهد. در این مدل، امنیت اطالعات 

 یکلوچه از مغازها دنیمثال دزد یبراچند مرکز مخصوص، توسط تعداد زیادی کاربران تامین می شود. به جای یک یا 

  فروشگاه بزرگ در حضور هزاران شاهد است. کیآن از  دنیساده تر از دزد اریخلوت بس

است )شبکه باز  تلگرامیکی از مجموعه هایی که اخیرا اقدام به راه اندازی پول مجازی از طریق بالک چین نموده، 

اند می تو تلگرام، ایرانی هستند، عرضه عمومی پول مجازی تلگرام. از آنجایی که کاربران اصلی و عمده TON)2 تلگرام

 باعث اخالل در سیستم اقتصادی کشور شود. در این گزارش به بررسی ابعاد این رویداد می پردازیم. 

فناوری زنجیره بلوکی
 مانند ینتنتریمعامالت پول ا یرمزنگار یبرا یاعنوان سامانهلحظه، استفاده از آن به نیتا ا نیشهرت بالک چ ینشتریب

موجود مانند سهام، اوراق قرضه  یمال یهارساختیدر ز توانیم نیبالک چ یعالوه بر آن از فناور امااست.  3نیکو تیب

 رب تواندیم ،یامروز یهایآن با فناور ینیگزیجاو  یفناور نیاستفاده کرد. استفاده از ا یگرید اریبس یهانهیو زم

 اریبس یهاهنیو زم یپزشک ،یصنعت یهانهیدر زم توانیم نیاز بالک چ بگذارد. ریتأث زین نترنتیبه ا یسرعت دسترس

کار  به -شودیم یکاردست مارانیکه سوابق ب- یآن را در بخش پزشک توانیمثال م عنواناستفاده کرد. به یگرید

ر ها را دره کرده و آنیباال ذخ تیرا با امن مارانیاز سوابق ب یاتا پرونده دهدیبه پزشکان اجازه م یفناور نیگرفت. ا

 و یسازرهیذخ تیامن شیکار عالوه برافزا نیقرار دهند. ا یو مراکز درمان هامارستانیب گرید اریصورت لزوم در اخت

 . شودیها مداده تیریمد یهانهیها، باعث کاهش خطرها و هزانتقال داده

1 Block Chain 
2 Telegram Open Network 
3 Bitcoin 
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گرچه این فناوری مزایای بسیاری دارد، اما اخیرا برخی از افراد و شرکت ها از این طریق اقدام به طراحی پول مجازی 

نموده اند که این اقدام باعث دور زدن نظام های مالی رسمی در دنیا خواهد شد. از همین رو، بسیاری از  4و رمز ارز

   [1] .کشورهای مختلف علیه آن موضع گیری کرده اند

ارزهای دیجیتال مبتنی بر بالک چین
 هیارز روس کنند،یاستفاده م ورویاز  ییاروپا یارز خود را دارد، مثال اکثر کشورها ایپول و  یواحد رسم یر کشوره

انتقال به حساب افراد و  یبرا یاز ارز مشخص یمبادالت خارج ایها دالر است و در بانک کایمتحده آمر االتیروبل و ا

پول  از شکل کیکه  تالیجیارز د ، یرسم یارزها این در مقابل کهاست  ی. اکنون چند سالشودیها  استفاده مشرکت

 نیکو تیب التیجیارز د نی. اولکندیاستفاده م نترنتیانتقال در ا یبرا یکه از رمزنگار دهیاست، مطرح گرد یکیالکترون

. در چند سال گذشته شودیمحسوب م تالیجید یارزها یایاکنون پادشاه دن وشد  جادیا 2۰۰۲است که در سال 

تجارت  یجهان یدر بازارها تالیجیارز د ۲۰۰اند و در حال حاضر حدود و عرضه شده یمعرف یادیز تالیجید یارزها

طه با . نکته مهم در رابمشهور هستند نیکو تیو ال پلیر وم،یبه نام اتر یگرید یارزها ن،یکوتیاز ب ریکه به غ شودیم

ها نآ شارز لیندارند و تنها دل یارزش ذات تالیجید یهاینگیبرخالف طال و نقره، نقدارزهای دیجیتال این است که 

و ویژگی های منحصر به فردی مانند گمنامی در معامالت، عدم وابستگی به  هاستآن شمردم به ارز و اعتماد اعتقاد

 سیستم های مالی و.. را داراست.

 تیداه نیکوتیبه سمت ب یدالر یهاهیاز سرما یادیحجم ز دهدینشان م ، کسالیدر  نیکوتیب متیق یبرابر ۸رشد 

ت به سمت آن حرک یترشیب یشود و دالرها جادیا تیآن جذاب یبرا ،یمتیرشد ق نیچن جادیبا ا سالکیشده تا ظرف 

. چنانچه گرددیکنترل م کایدالر و تورم اقتصاد آمر زشو کاهش ار شودیسرگردان جذب م یدر واقع دالرها [2] کند؛

پروژه  کی نیکو تیادعا کرده که ب ،یکسپرسک ایبه نام ناتال یالبراتوار کسپرسک انگذارانیاز بن یکچندی پیش ی

 [3] .کاستیدر آمر یاطالعات یاز طرف آژانس ها یساختگ

[4] کم شدن ارزش بیت کوین به کمتر از نصف آن در چند ماه اخیر

4 Cryptocurrencies 
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 تلگرامارز دیجیتال 
 مطرح شد تا اینکه این موضوع در تلگراماواسط سال گذشته بود که اخباری مبنی بر ارائه یک ارز دیجیتالی توسط 

سرمایه جذب کند. و تا  (ICO) سکه یهیاول یعرضه قیز طراعالم کرد قصد دارد ا تلگرامدیماه علنی شد و  11تاریخ 

بر بستر تون عرضه نماید. این شرکت در سند منتشره بیست  (Gram)گرمپول مجازی خود را به نام  2۰1۸اوایل سال 

  [1]( خود برنامه آینده اش را اعالم نمود. TONوسه صفحه ای )با تمرکز بر معرفی شبکه 

 یاهیسرمادر یک عرضه خصوصی و یک عرضه عمومی  (Gram)اعالم کرده است قصد دارد برای ارز مجازی خود  تلگرام

میلیون دالر  ۸1۰سرمایه گذار،  ۸1توانست از  خود هیفروش اول شیدر پ تلگرام [6]ی را جذب نماید. دالر اردیلیم 1.2

ی، سرگی سولونین، رومن آبرامویچ و شرکت لیالکوباشوسرمایه جذب کند. برخی از آن ها سرمایه دارانی مانند دیوید 

  [7] می باشند. Benchmarkو  Sequoia Capitalهایی مانند 

 یابتدا دالر را در اردیلیم 1.7 ه،یعرضه اول نیدالر درآمد کسب کرد و با حساب دوم ونیلیم ۸1۰مرحله  نیا در تلگرام

 یبرا تلگرام هیتر از انتظارات اول شیدالر ب ونیلیم 1۰۰که حدود  یرقم است. دریافت کردهگرم  یکار از پول مجاز

نتوانسته در  یارز مجاز چیاکنون هت نیاز انتظارات آن ها ظاهر شود. همچن شتریبوده و گرم توانسته ب ICOمرحله 

 ندس کرده است. تجربه یمجاز یارزها انیرا م هیعرضه اول نیبرسد و گرم بزرگتر یحد از سودآور نیانتشار به ا یابتدا

بدالت بورس و ت ونیسیکم یرسم تیدر سا کوالیبرادرش، ن دیی، پاول دورف و تأتلگرام رعاملیمد یبه امضا این عرضه

سهام  نی. ادیبه ثبت رس تلگرام رسانامیو پ TON نیتوسعه بالک چ یبرا هیبر جذب سرما ی( مبنSECمتحده ) االتیا

 تلگرامدهند که  یگزارشات منتشر شده نشان م [۸] امضا شده بود. «تالیجیارز د یبرا دیتوافقنامه خر»بهادار با عنوان 

 نیدرآمد ا تیکند تا در نها یآماده م زیدالر ن ونیلیم ۸1۰با سقف  هیپارمز ارز  نیعرضه اول نیسوم یخودش را برا

که در فهرست  ییهاکشور ایکه افراد اسفند اعالم کرد  21 تلگرام. دالر برسد اردیلیم 2.1گرم به  ICOاز  یکمپان

و استخراج ارز  یداریرا از خر (ها یرانیاز جمله ا)اروپا و سازمان ملل قرار دارند  هیاتحاد ا،یتانیبر کا،یآمر یهامیتحر

اما با توجه به بازار هدف  [۲]. کرده است میمنع و تحر Gramخود موسوم به  یشده اختصاص یرمزنگار یتالیجید

 که تمرکز بر ایران است این بحث جای سوال اساسی دارد . تلگرام

درصد آن را به توسعه  4ها را در عرضه اولیه و عرضه عمومی به فروش برساند،  گرمدرصد  44قصد دارد  تلگرام

در دنیا، ایرانی ها خریدار  گرمدرصد آن را نزد خود نگه دارد. )در واقع پس از عرضه  12واگذار کند و  تلگرامدهندگان 

 دست چندم آن با قیمت باالتر خواهند بود(.

با ارزهای موجود گرمتفاوت ارز 
نون تاک در سند خود اشاره داشته که : تلگرامقصد دارد پول های مجازی را به میان مردم کوچه و بازار بکشاند،  تلگرام

اند حجم بزرگی از بازار را در اختیار گرفته و محبوبیت عمومی را به دست آورند. کدام از ارزهای موجود نتوانستههیچ

 1۰۰د است که توانایی تأمین نیازهای بسیاری از افراد از جمله بیش از جدی 1به دنبال معرفی یک رمز ارزی تلگرام

 معامالت در استفاده مورد رمز ارز برای مشخصی کس استاندارد هیچ را دارد. در واقع تاکنون تلگراممیلیون کاربر 

رمز ارزهای فعلی ارائه نداده است. ارزهای دیجیتال فعلی از نقاط ضعف جدی برخوردار هستند.  عادی مردم روزمره

1 cryptocurrency 
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 ساختار در. ندارند را MasterCard یا VISA جایگزینی با کارت های اعتباری مانند ظرفیت اتریوم و کوین بیت مانند

 اتریوم برای ثانیه هر در مالی تبادل 11 و کوین بیت برای ثانیه هر در مالی تبادل 7 محدودیت رمزی، ارزهای این فعلی

 که معمولی همچنین کاربران .بود خواهد مالی تبادالت باالی هایهزینه و نامناسب سرعت آن نتیجه که دارد وجود

 چارد خود هایسکه ارسال و استفاده خرید، برای غالباً اندکرده مشابه هایتکنولوژی و کوینبیت از استفاده به اقدام

 هستند محدود کرد استفاده رمزی ارزهای از هاآن در توانمی که خدماتی و کاال در ضمن بازارهای .شوندمی سردرگمی

 نجاما قابلیت گرمو بیشتر سرمایه گذاران عالقه دارند از این پول ها استفاده کنند، نه مشتریان. از سوی دیگر ارز 

جذابی  کاربری رابط گرم .خواهد داشت را افزارنرم و کاربر هامیلیون از پشتیبانی و ثانیه هر در مالی تراکنش هامیلیون

 غیرمتمرکز افزارهاینرم از استفاده همچنین و ارز انتقال و سازیذخیره خرید، امکان معمولی کاربر یک برای که دارد

در دسترس خواهند بود و بدین  تلگرامبه راحتی در یک کیف پول در نرم افزار  گرمرمز ارزهای  .کند فراهم سادگیبه را

اما با  WeChatخدمات بر بستر یک پیام رسان ایجاد خواهد شد، چیزی شبیه  و کاال اقتصاد از بزرگی صورت جامعه

 ]1تا  3صفحه TONسند [خدماتی متنوع تر و جذاب تر. 

گرمبا رمز ارز  تلگرامتلفیق پیام رسان 
: ند ( اشاره می کگرمو  تلگرامدر بخش دیگری از سند خود به قابلیت های تلفیق یک پیام رسان با رمز ارز ) تلگرام

 فراهم رمز ارزی را از کاربر هامیلیون استفاده برای مناسبی راه تلگرام بر بستر آن( با گرم)و رمز ارز  TON تجمیع

 ضریب افزایش باعث و کرده اضافه گرمو  TON پلتفرم به را فردی به منحصر هایویژگی تلگرام رسان پیام. سازدمی

 شد. خواهد آن اقتصادی سیستم و تلگرام نفوذ

ع کنند و در واق دریافت را فیزیکی کاالی ارسال برای تقاضاها و کرده عمل مجازی هایمغازه عنوانبه توانند می ها بات

می شود.  پشتیبانی گرمو  TON هایسکه به وسیله خدمات و کاال از وسیعی دامنه با تلگرام ایبرنامه درون اقتصاد

]14تا  11صفحه TONسند [

در این سند، راهکارهای همه گیر شدن ارز دیجیتال خود را ارائه کرده اند . هم اکنون افراد مختلفی  تلگراممدیران 

حتی در ایران از ارزهای مجازی مانند بیت کوین استفاده می کنند گرچه مسئوالن بانک مرکزی هشدارهای الزم را 

ه شده است ولی این ارزها قدرت تکان دادن اقتصاد در این خصوص ارائه کرده اند و بارها نوسانات شدید این ارزها تجرب

قابلیت عمومی شدن خصوصا در کشور ایران را داراست و به همین جهت می تواند به  تلگرامایران را ندارند. اما ارز 

راحتی اقتصاد کشور را دچار نواسان کند.

گرمایرادات رمز ارز دیجیتال 

شفافیت زدایی و افزایش پولشویی (1

س بر اسا یستاناتیپول و عدم امکان رصد و مال ینیرزمیبازار ز یریگشکل ها،تیحاکماقتصادی مهم در چالش  کی

. برای کشورهای دنیا و ایران بحث مبارزه با پولشویی و شفافیت تراکنش های مالی یکی افراد است یمال یهاتراکنش

 ریسک کاهش تالش های فراوانی را بر گذشته سال شش طی دولت از اولویت های مهم تحول نظام بانکی است و

  مخدر مواد مورد در تومانی میلیارد هزار 21 پولشویی عملیات اخیر یک مورد در. کرده است متمرکز ایران در پولشویی

 چه هر هک کند می فراهم آزاد کامال پولشویی برای ابزاری چنان تنهایی به "گرم" بستر. شد ای رسانه و متوقف کشف،
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و حتی بسیاری از کسب و کارهای مالیات گریز تمایل پیدا میکنند  .شود پنبه شده رشته پولشویی با مبارزه  عرصه در

با رمز نگاری امنی که انجام میدهد،  تلگراماز آن جهت که  که معامالت خود را در این بستر انجام بدهند. مضاف بر این،

 یانجام معامله در بازارها ستمیس نیدر اسر جهان ایجاد نموده است. محل مناسبی برای همه اقدامات غیرقانونی در سرا

و معامالت مالی آن  قابل انجام است یراحته ب 6ینیرزمیز یمانند موادمخدر، قاچاق و بازارها ،یرقانونیو غ یررسمیغ

 [1۰] خواهد بود. مدیریت اقتصاد یک کشور یمهم برا یچالش نیو ا قابل پیگیری نبوده

خروج ارز از کشور (2

میلیارد دالر ارز از کشور خارج  1۰می تواند در عرض مدتی کوتاه به روش های مختلف تا  تلگرام، گرمدر زمان عرضه 

در اختیار مردم ایران  "عدد"کند. در واقع در قبال پول خارج شده هیچ کاالیی وارد کشور نشده و فقط مجموعه ای 

و  تلگراممردم ایران بر بستر  به شدت رشد کرده و مبادالت مالی گرمقرار می گیرد. سپس در عرض چند سال ارزش 

انجام خواهد شد. در این صورت زمانی را تصور کنید که برای خرید لبنیات به یک فروشگاه مراجعه می  گرمبا واحد 

می دهید. این کمترین حالت متصور برای این واحد پولی است  گرمبه فروشنده  تلگرامکنید و به جای ریال، از طریق 

واهند استفاده خ گرمفعالیت می کنند به جای ریال، از  تلگرامو کارهایی که امروز بر بستر  چنانچه بسیاری از کسب

رائه ا تلگرامکرد. هم اکنون آمار مختلفی از چند ده هزار تا چند صدهزار نفر از میزان اشتغالزایی ایجاد شده به واسطه 

در واقع بخش زیادی از اقتصاد کشور به این پیام استفاده کنند  گرممی شود، در صورتیکه این شغل ها از ارز مجازی 

 رسان خارجی منتقل می شود. 

عدم امکان مدیریت ارزش ارز (3

مثال اگر  یمردم را دچار مشکالت متعدد خواهد کرد؛ برادر نتیجه  ستین یریگیقابل پ یتیمسئول چیشبکه، ه نیدر ا

رخ  آن دارانیخر یبرا یچه اتفاق رد،یارزها قرار گ نیفروکاستن ارزش ا ای یشبکه بر کالهبردار نیحاکمان ا استیس

 [1۰] خواهد داد؟

میزان ارزش ارزهای مجازی به هیچ عنوان ثبات نداشته و ممکن است در چند سال آینده و به خاطر برخی اتفاقات 

ند، در به یکباره سقوط ک گرمل جذاب( ارزش )مثال رشد یک پیام رسان دیگر با قابلیت های بیشتر و عرضه ارز دیجیتا

این صورت به زندگی بخش عمده ای از مردم کشور آسیب جدی وارد می شود. )چنانچه ارزش بیت کوین در چند ماه 

( [4] اخیر به یک باره به نصف رسید.

به  2۰14در سررال  Mt Gox یصرررافتجمع مقابل 

دلیل کالهبرداری و کاهش شدید ارزش بیت کوین 

[11] 

6 Dark Web ،یا وب تاریک به شبکهای گفته میشود که در دسترس عموم نبوده و بیشتر برای مقاصد غیرقانونی مانند خرید و فروش زنان و دختران 

گیردمی قرار استفاده مورد مخدر مواد و اسلحه
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گرممردم ضامن ضررهای احتمالی در  (4

 به طور خاص می تواند تهدیداتی را برای تلگرامعالوه بر مشکالتی که ارزهای دیجیتال به طور کلی دارند، ارز دیجیتال 

اولین ارز دیجیتالی است که بر بستری خاص عرضه می شود. برخالف بیت  گرمسیستم اقتصادی کشور ایجاد کند. 

بر بستر یک شبکه پیام رسان عرضه شده و به همین دلیل می تواند بسیاری از تبادالت  گرمکوین و اتریوم و... این بار 

اثیر خود قرار دهد و میزان تاثیر گذاری باالیی بر اقتصاد کشوری مانند ایران داشته باشد که اثربخشی مالی را تحت ت

 آن بیش از سایر ارزهای موجود است..  

میلیون  4۰ایرانی هستند. طبق برخی از آمار ها حدود  تلگرامطبق آمار سایت الکسا بیش از نیمی از بازدید کنندگان 

 است. این در حالی تلگرامام رسان هستند و ایران تنها کشوری است که پیام رسان غالب در آن ایرانی کاربر این پی

تا کنون حاضر نشده است برای حضور رسمی در ایران و یا همکاری با شرکت های خصوصی ایرانی  تلگراماست که 

 قدمی بردارد. 

 یبورس یهاارزها مانند شرکت نانه ای ندارند. ایهیچگونه پشتو گرمدر عین حال بسیاری از ارزهای دیجیتال از جمله 

 یداشته باشند. ارزها اریدر اخت پشتوانه هایی نیو چن هیکه درآمد داشته باشند و امالک، کارخانه، مواد اول ستندین

سهام  یارهادر بورس و باز یژگیو نی. استیآنها ن بانیپشت زین یدولت چیو ه ستندیرشته کد ن کیجز  یزیچ تالیجید

 است.ای به شدت برجسته  یژگیواین  تالیجید یوجود دارد اما در بازار ارزها زین

نکته بسیار مهم در مدیریت ارزهای مجازی توسط دولت ها آن است که اگر به طور مثال در سیستم بانکی و صندوق 

نیای کنونی وابسته به ناشر های مورد تایید دولت مشکالتی رخ دهد، بانک مرکزی پاسخگوست. همچنین هر ارز در د

آن است و در نتیجه توسط حکومت های موجود حمایت می شود، اما در خصوص ارزی که پشتوانه آن معلوم نیست، 

 چه کسی پاسخگوست؟

تالطم افسارگسیخته در بازار (5

را  التیجید یکارآمد، بازار ارزها یبه شکل میوجود ندارد که با آن بتوان یروند ایالگو  ،یاقتصاد یقانون، تئور چیه

. ستیبر آنها ن یو کنترل روندیم نییارزها فقط براساس عرضه و تقاضا باال و پا نیا .میکن ینیبشیپ

 وجود دارد یکم اریبس یادیبن ییارزها را کنترل کند و فاکتورها نیوجود ندارد که رشد و افت ا ینهاددر این میان، 

هر لحظه  د،کنیآنها رشد م متیهمانطور که ق نیبنابرا .کرد ینیبشیرا پ تالیجیارز د کی تمیکه بتوان براساس آن، ق

 کی از شبحی ایجاد با و هستند محور تقاضا اساسا دیجیتال ارزهای آنها به شدت افت کند. متیممکن است ق زین

 هاده ندک می دیجیتال ارز نشر به اقدام رأسا اجتماعی شبکه یک وقتی حال. می کند صعود قیمتشان اندک ولو تقاضا

 "گرم " پرداخت های سرویس تا بگیرید فنی امکانات بعضی فروش از دارد بر بستر آن تقاضا ایجاد برای مختلف راه

  .پایه

ایجاد اختالل در مدیریت بازار ارز (6

 شده و یمل یهاتیکه منجر به دور زدن حاکم نجاستیا ی دیجیتالدر استفاده از ارزها یاشکال اساسبه طور کلی، 

حاکمان  اریو در اخت کردهسلب  تیابزار مبادله )پول( رر از حاکم تیکشور رر با محور یاسیس یقدرت اقتصاد

 [1۰]قرار خواهد گرفت.  یفناور نیا یفرامل یهایکمپان



(Gramپول مجازی تلگرام ) 
 هاها و فرصتآسیب

7

خروج از کشور به صورت فیزیکی خارج شود و یا در صرافی ها مبادله همچنین ارز خانگی که ممکن است در مبادی 

شود، توسط بانک مرکزی قابل مدیریت است، هرچند این مدیریت با تاخیر و یا اندک باشد؛ اما در خصوص ارز مجازی 

 این کنترل از دست دولت خارج شده و اثراتی سوء دارد.

است های پولیبه حاشیه رانده شدن بانک مرکزی در بخشی از سی (7

یکی از علل مهم در مدیریت ارزی، توان مدیریت شاخص های وابسته به پول است. به طور مثال در دنیای امروز که 

معادالت پولی از جمله خلق پول و میزان تورم ناشی از کم یا زیاد بودن حجم پول و همچنین سیاست های پولی و 

عهده بانک مرکزی است، توسعه ارزهای مجازی می تواند به این مهم مالی و سایر شاخص های مرتبط در این حوزه بر 

ضربه بزند. در این صورت بانک مرکزی که محور موضوعات پولی و مالی کشور است در برخی موارد به حاشیه رانده 

 یزارهااب نیتریو بخش عمده نوسانات بازار پول، که از اساس یپول یزارهابر اب یرگذاریتأث ب،یترت نیبه ا می شود.

و هم اکنون که کشور ما با  خواهد داشت یبستگ هایکمپان نیا یهااستیبه س روند،یشمار مبه تیحاکم یاقتصاد

 ، مدیریت ارزی را با مشکالت بیشتری مواجه خواهد کرد.گرممشکالت متعدد در مدیریت ارزی مواجه است، ارز 

ایجاد تهدیدهای اقتصادی تعمدی (8

یا  ۲6در موارد متعددی ) مانند فعالیت داعش بر بستر آن در جریان حمله به مجلس شورای اسالمی در تیرماه  تلگرام

( نشان داده است هیچ ارزشی برای منافع ۲6عدم برخورد با کانال های مروج خشونت در جریان اغتشاشات سال 

 اگر بخشی از اقتصاد کشور به این پیام رسان کشوری که بیشترین منفعت را از آن می برد قائل نیست. در این صورت

همکاری کنند. در حالی که  تلگراممنتقل شود، از این پس مسئوالن و مردم مجبور خواهند بود در هر شرایطی با 

های شرکت های نرم افزاری برای حضور در کشورهای مختلف قوانین و شرایط آن کشورها را رعایت کرده و با بخش

ن همکاری می کنند. نکته دیگر آن است که امروزه تولید دالر اگرچه در اختیار آمریکاست اما دولتی و خصوصی آ

گردد و حال آنکه مجالس آن کشور و قدرت سیاسی دولت های ذخیره کننده دالر، مانع از عرضه بیش از حد دالر می

کشور به واسطه وابستگی به دالر دارد، به هیچ عنوان صادق نیست. در نتیجه مشکالتی که امروز  گرماین مهم در مورد 

بخش های مهمی از اقتصاد کشور را دچار  گرمچند برابر شود و هر گونه تغییر قیمت ارز  گرممی تواند با وابستگی به 

 نوسانات شدیدی خواهد کرد. 

حذف تدریجی بخش خصوصی و واسط های اقتصادی (9

دزایی درآم تلگرامدر سند خود به این نکته اشاره کرده که قصد دارد از برخی فعالیت های جاری در  تلگرامپیام رسان 

به صورت غیرمستقیم و نیز به وسیله دریافت کمیسیون و درآمدزایی  گرمبا افزایش ارزش  تلگرامداشته باشد. در واقع 

 ]14صفحه TONسند [ی کند. از برخی فعالیت ها به صورت مستقیم درآمد زیادی را از آن خود م

نقش واسطه میان فروشنده و خریدار را بازی کرده و باعث می شود به سرعت برخی شغل های  تلگرامدر این حالت 

مربوط به این حوزه در زمینه فعالیت های آژانسی در بخش حمل و نقل، مسکن، بیمه، فروش اجناس و. .. در کشور از 

شرکت خارجی( جای آن ها را پر کند. این امر می توان در مدت زمان کوتاهی به از  )به عنوان یک تلگرامبین برود و 

 بین رفتن چند صدهزار شغل فقط در بخش آژانسی کشور منجر شود. 
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ساختار بالک چین، تبادالت مالی و نیز قراردادهای هوشمند جدیدی را پایه گذاری کرده که تبادالت بزرگ در دنیا را 

نیز در این سند اشاره کرده که اعتبارسنج هایش از تراکنش ها و قراردادهای هوشمند منعقد  لگرامتمدیریت می کنند. 

تبادالت کوچک را نیز پوشش می دهد. در واقع با شیوع قراردادهای  تلگرامشده درآمد خواهند داشت. گرچه این بار 

در بخش های مختلف بدون واسطه با هم ، شغل های مربوط به بخش آژانسی کشور حذف شده و افراد تلگرامهوشمند 

جایزین واسط های  تلگرامتبادالت مالی انجام می دهند و از این میان افراد و شرکت های خارجی به عنوان اعتبارسنج 

 ایرانی این تبادالت و قراردادها می شوند و سود حاصل از آن را به جیب می زنند. 

کارکرد حواله ای بجای تبادل واقعی (11

 ای، خروج سرمایه نه برای واردات بلکه برای خرید کاالی سرمایهگرمهای توسعه ارزهای مجازی مانند آسیبیکی از 

در خارج است. این موضوع باعث خروج ارز بدون ایجاد ما به ازا می گردد. در حالت عادی با خروج ارز از کشور، پیش 

 ون هیچ ما به ازای قابل لمس و دارای اثر واقع می شود.تر وارداتی صورت گرفته بود اما در این حالت تنها خروج بد

شیوه مواجهه
از یک پیام رسان به پلتفرم اقتصادی با سازوکارهای دیجیتالی خود می تواند برای کشور خطرآفرین باشد  تلگرامتحول 

اما در صورتی که این اتفاق در پیام رسان های داخلی رخ دهد )اتصال پیام رسان به یک سیستم پولی( می تواند باعث 

 ند فواید زیادی داشته باشد. رونق کسب و کارها در کشور باشد و این مسئله فی نفسه می توا

چناچه امروز پیام رسان وی چت، در چین، به عنوان بومی و غالب شناخته شده و با اتصال به خدمات بانکی این کشور 

و نیز ارائه سرویس به کسب و کارها و فروشگاه ها انواع خدمات اقتصادی را به مردم ارائه می کند. از سوی برخی از 

نیز اخیرا به ارائه خدمات پولی به کاربران پرداخته اند که می تواند مورد  "بله"نی مانند پیام رسان پیام رسان های ایرا

 استفاده کسب و کار ها قرار بگیرد. 

عالوه بر ایجاد پیام رسان های بومی با قابلیت اتصال به سیستم بانکی و خدمات پولی و مالی، می توان برای ساماندهی 

 ی و نیز ایجاد ارز های مجازی بومی برنامه ریزی کرد. ارزهای دیجیتال خارج

از اینرو بسیاری از کشورها از ابتدا به فکر ساماندهی این ارزها افتادند که البته از پشتوانه های محکمی نیز برخوردار 

 انیر جردر جلسات استماع د کایآمر یکنگره و سنادر سال های ابتدایی طراحی بیت کوین،  به عنوان مثال ،هستند

و وزارت  کایآمر متحدهاالتیا یداروزارت خزانه یمال میراستا شبکه جرا نیا درقرار گرفتند.  نیکوتیب یستیچ

د. منتشر کردن نیکوتیهمچون ب یمجاز یارزها یگذاردر ارتباط با مقررات یرسم ییهاهیانیکشور، ب نیا یدادگستر

 اقدام کرد. نیکوتیکار مبادله ب یگذاربه مقررات 2۰11ابتدا در سال  ت،یاولو نیعنوان اولبه کایآمر یمال میشبکه جرا

استفاده  یو محدودساز یگذاربا مقررات 2۰۰۲و از سال آغاز کرد  2۰۰7چین نیز سیاستگذاری در این زمینه را از سال 

 اقدام کرده بود. یازمج یارزها یگذارجهان به مقررات یکشورها گریاز د شیپ یمجاز یدر فضاها یمجاز یاز ارزها

تا کنون چند کشور معدود استفاده از بیت کوین را رسما پذیرفته اند. برخی از کشورهای هم اقدام به راه اندازی ارزهای 

 دیجیتال خود کرده اند. 

رز ا نینخستونزوئال، چین، سوئد، مالزی، روسیه و. .. از جمله این کشورها هستند. ونزوئال اوایل سال جاری میالدی 

فروش  شیمنتشر شده در پ یطبق آمار رسم( را رونمایی کرد. Petroی به نام )عیبر منابع طب یمبتن یمل تالیجید
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جذب کرده است. فروش پترو با  هیدالر سرما اردیلیم 1از  شیب د،یخر یفقره گواه 1۸6,۰۰۰از  شیخود در ب هیاول

ر نفت ب یمبتن تالیجیپترو ارز د کشور شده است. نیا یپول ریباعث رونق در ذخا یالمللنیب دیشد یهامیوجود تحر

زارت وو بنابر اعالم شده  یطراح یجنوب یکایکشور آمر نیمتحده بر ا االتیا یاقتصاد یهامیکه با هدف مقابله با تحر

)که چند  هیروس -ونزوئال یتجار ونیسیدر دستور کار کم یالمللنیمعامالت ب یامور خارجه ونزوئال استفاده از پترو برا

 تالیجیهرگونه معامله ارز د یدونالد ترامپ با صدور فرمانگرچه بعد از آن،  [12] ، قرار گرفته است.روز قبل برگزار شد(

 [13]. ونزوئال افزود یها میممنوع اعالم کرد و آن را به فهرست تحر مانانشیو هم پ کایآمر یونزوئال را برا« پترو»

در حال ارائه گزارش وضعیت ارز دیجیتال پترو جمهور ونزوئال سیمادورو، رئ کالسین

چند وقتی است تالش برای ایجاد ارز دیجیتال ملی در ایران نیز آغاز شده است. چندی پیش وزیر ارتباطات در پست 

 یکیدر حال تحول است و  ایدن»ی خود از طراحی یک ارز دیجیتال ملی خبر داد. وی در این مطلب نوشت: گرماینستا

 عتایبط گریکدیو انتظار دستگاهها از  یآوردر خصوص فن یانفعال کردیهستند. رو «تالیجید یارزها»تحوالت،  نیاز ا

موجود ارتباطات و  یتهایاساس و با استفاده از ظرف نیا بر خواهد شد. تیانفعال حاکم تیو در نها یماندگباعث عقب

 تئیکه با ه یاجوانان کشور، در جلسه یباال تیظرف زیکشور و ن یو نظام مال یاطالعات در عرصه بانکدار یآورفن

ز ار نیلعرصه، او نینخبگان کشور در ا ییبانک با اعالم فراخوان و شناسا نیداشتم، مقرر شد ا رانیپست بانک ا رهیمد

 یانکبه نظام ب دییو تا یبررس یمدل را برا نیو ا یساز ادهیپ یشگاهیشده در کشور را به صورت آزما یطراح تالیجید

در فراخوان پست بانک حضور فعاالنه  کنمیحوزه تخصص دارند دعوت م نیکه در ا یزانی. از همه عزدیکشور عرضه نما

 [14] «داشته باشند.
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جمع بندی
استقبال از فناوری های نوظهور مانند بالک چین و تبعات آن مانند پول مجازی و قرارداد مجازی می تواند به اقتصاد 

در  گرمکشور کمک کند اما به شرطی که به صورت صحیح مدیریت شود. در صورت شیوع سرویس تون و ارز خارجی 

 هایکشور، عالوه بر کاهش شفافیت و خروج ارز از کشور، باعث می شود شغل های واسط به تدریج حذف شده و واسط

شوند که سیستم ها، افراد و شرکت هایی در خارج از کشور جایگزین آن می تلگرامجدیدی )همان اعتبارسنج ها( در 

 خواهند بود.  

ش روی کشور قرار می دهد و بخش های اقتصادی کشور را با معضالت اساسی در مجموع، شرایط مذکور آینده ای را پی

رسان را دو چندان می کند. چنانچه پیشتر تهدیدات فرهنگی و مواجه خواهد کرد که لزوم برخورد جدی با این پیام

بار این  ود، اما ایناجتماعی آن بر همگان روشن شده بود و البته به دلیل مظلومیت مسئله فرهنگ، با آن مقابله نشده ب

پیام رسان در نقش یک پلتفرم اقتصادی ظاهر شده که به سرعت می تواند زیرساخت های کشور را از بین ببرد و می 

 بایست از فعالیت آن ممانعت به عمل آورده شود . 

 لگرامتاز سوی  با اشاره به سند منتشره تلگراماخیرا دبیرشورای عالی فضای مجازی در رابطه با تهدیدات اقتصادی 

ابطه ابوالحسن فیروزآبادی در این ر .کند اقتصادی سکوی به تبدیل را رسانپیام قصد دارد سکوی تلگراماعالم کرد که 

 تفادهاس بالدرنگ چینبالک تکنولوژی از بناست که چرا دارد وجود خاصی مالحظات تلگرام کارکرد این گفت : برای

 آن بر وهعال. شودمی جاجابه گرم یعنی آنها دیجیتال پول شتاب شبکه شبیه چیزی و تأخیری هیچ بدون یعنی کنند

 لگرامت شرایط این با: داد ادامه مجازی فضای عالی شورای دبیر .کنندمی دریافت کمیسیون حق هم معامالت تمام برای

 انونیق اینکه از مستقل طرف دو بین را معامالت و شود...  و امالک آژانس بیمه، شرکت به تبدیل ما کشور در خواهدمی

  .کند دنبال نظارتی هرگونه از مستقل کامالً دارد را الزم استانداردهای یا و است غیرقانونی یا

 تیمعضال با یکباره که کرده ایجاد را نگرانی این و دانیممی کشور اقتصادی فضای به جسارتی را این ما :افزود وی

 جاجابه هشبک در که پولی شویم، مواجه نیست صادرات و کاال تولید از ناشی که پولی خلق و ملی پول تضعیف همچون

 تبدیل حال در تلگرام وی، اعتقاد ه .شودمی خارج کشور از دارایی آن معادل شودمی خرج آن در چه هر و شودمی

 ار خود غیرقانونی فعالیت نفر هزار چندصد با هرمی هایشرکت که تفاوت این با است مجازی هرمی شرکت به شدن

 ارتباط آن مدیران با و ندهیم را الزم هشدارهای اگر و هستند فعال نفر میلیون چندین تلگرام در اما دادندمی ادامه

 .بیاورد بار به زیادی ضررهای تواندمی نگیریم

 جایگزینی حال در پیشرفته پردازش تکنولوژی و دارند محدودی عمر هاتکنولوژی اینکه به اشاره با همچنین وی

 حدود چیزی مدت این در و دارند ساله 1۰ عمر هاپول این که کنیممی بینیپیش: گفت است، جدید هایتکنولوژی

 شد خواهند معترض مردم برود، بین از هاپول این ارزش شب یک ظرف اگر اما شودمی خارج کشور از دالر میلیارد 1۰

 هب تلگرام دهیم اجازه اگر: کرد تأکید همچنین مجازی فضای عالی شورای دبیر .نداشت وجود آن بر نظارتی چرا که

 در نفر هامیلیون و کنندمی فعالیت کشور در آژانس شکل به که شغل هاده شود، کشور اقتصادی فضای وارد نحو این

 شتهدا بومی رسانپیام باید که رسیدیم نتیجه این به شورا در دلیل همین به رفت خواهد بین از هستند شاغل آن

 .باشد اقتصادی و منظوره چند سکویی تا باشیم
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 درک با متناسب و هستند آن بازیگران مردم که است افقی فضایی مجازی فضای: گفت همچنین فیروزآبادی

 آن انکارگر به را هاملت تلگرام از رویکردی چنین پردازند،می محتوا تولید به آن در خود اجتماعی و اقتصادیسیاسی،

 طرح اب وی .امکرده تعبیر راهزن به را تلگرام دلیل همین به شود؛می ایجاد داریبرده نظام نوعی به و کندمی تبدیل

 دارانسرمایه از آیکو روش به دالر میلیارد 2 تلگرام: افزود هستند، کسانی چه سهامدارانش بگوید تلگرام که سؤال این

 دارانسرمایه از اما است برخوردار انحصار از و دارد را کاربر بیشترین ایران در که حالی در چرا است کرده جمع آمریکا

 .شودمی ما کشور به مربوط اشعمده پولی چنین که حالی در است نکرده دعوت ایران خصوصی بخش

 بازار هب لطمه تا شودمی گمرک و قوانین مشمول ما کشور در خارجی شرکت اقتصادی فعالیت هر اینکه به اشاره با وی

 سرعت و اشدب داشته اقتصادی فعالیت بخواهد که رسانیپیام درباره که است طبیعی: افزود نزند، ما کار و صنعتی پولی،

 قرراتیم باید کند ورود فروشنده و خریدار روابط ساختار در و باشد شتاب شبکه شبیه و باالست آن در پول جاییجابه

  .شود اعمال

 لشک آن در هم کارها و کسب برخی و شده مجازی فضای از استفاده توسعه باعث تلگرام رسانپیام چند هر: افزود وی

 ما خصوصی بخش با دشمنی ادعایش علیرغم و کند کار ما خصوصی بخش با نشد حاضر وقت هیچ چون اما اند،گرفته

 داده ترجیح اما کند اندازیراه ما خصوصی بخش هماهنگی با را پررونقی کار و کسب توانستمی که حالی در و دارد

 .بود تفاوتبی آن به نسبت که شودنمی کند تبلیغ را خود مجازی پول و باشد ما مرزهای بیرون که

 کشور رهدفدا تبلیغات کل گرفتن عهده بر بندهایش از یکی کرد منتشر تلگرام که ایصفحه چند سند در: افزود وی

 آن خصوصی بخش مشارکت بدون خواهدمی که شده برآورد ایران بازار در تومان میلیارد هزار 7 حدود رقمی که است

 تومان میلیارد یک روزی دهدمی نشان هابررسی و کرده پیاده ایران در امروز گوگل که مدلی همان.بیاورد دست به را

 که عددی تلگرام فراگیری به توجه با و شودمی تومان میلیارد 4۰۰ سال در که گیردمی تبلیغ ایرانی هایشرکت از

 الیع شورای در تلگرام موضوع بررسی به اشاره با مجازی فضای عالی شورای دبیر  .نیست دسترس از دور شد گفته

 داشته وجود مالحظاتی نیز آن دیگر کارکردهای و رسانیپیام بحث درباره قبل از چند هر: شد یادآور مجازی، فضای

 [11] .است مطرح اقتصادی بحث بیشتر اما
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