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بیان مسئله

با نگاهی به اقتصاد جهانی میتوان مشاهده کرد که سطح معامالت از مرز کشورها عبورکرده و تجارت جهانی با سرعت
چشمگیری در حال گسترش است.

در این راستا امروزه شاهد آن هستیم که فناوری های جدید به طور خاص علم رمزنگاری و شبکه ،تغییرات اساسی را
در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده اند.

ضرورت و
اهمیت
تحقیق
نوع تحقیق و
اهداف تحقیق

سواالت و
فرضیات
تحقیق
قلمرو
محدوده و
روش تحقیق

ویدای اولین بار در سال  ،1998در تارنمای شخصی خود به عنوان یک ایده مطرح نمود
سرعت و کارایی باال در پرداختها  -خصوصاً پرداختهای برون مرزی  -امنیت تبادالت پولی و همچنین حذف هزینههای
عملیاتی اضافی توسط نهادهای واسط
پدیده پولشویی یکی از جرائم مالی مخرب است که آثار زیانبار آن می¬تواند در همه عرصه های اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد نماید.
در این پژوهش ویژگی های بارز (بی نامی -غیر حاکمیتی بودن -فراملی بودن) داراییهای مجازی و پول های مجازی
(متمرکز و غیر متمرکز) که ممکن است مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرد ،بررسی می-شود .عالوه بر این ،تأتیر
هر کدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی (جایگزینی -الیه بندی -ادغام) بررسی میگردد و راهکارهایی جهت
مبارزه با پولشویی از کانال داراییها و پولهای مجازی ارائه می گردد.

بیان مسئله

ضرورت و
اهمیت

-1برای دور زدن تحریم ها
 -2تسهیل مبادالت اقتصادی (در داخل و خارج از مرزها) ،افزایش شفافیت و توسعه خدمات مالــی و پرداخت در نظام
بانکــی کشــور
 -3منبع درآمدی غیرقابل تحریم
 -4ایجاد قابلیت ارسال پول و دارایی از هر مکان و به هر میزان و....

نوع تحقیق و
اهداف تحقیق
سواالت و
فرضیات
تحقیق
قلمرو محدوده
و روش تحقیق
ابزار گردآوری
داده ها ،روش
اعتبار سنجی و کلید
واژه ها

 -5پولشویی یکی از جرائم مخرب و بیانگر وجود جرائم دیگر در کشور
 -6پیامدهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

-7اهمیت سالم سازی و شفاف سازی اقتصادی در جهت دستیابی به اقتصاد مقاومتی،
 -8نتایج حاصل از این پژوهش
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اهداف تحقیق:
هدف از این پژوهش شناخت اثر رواج پولهای مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین تأثیر هر
کدام از ویژگی های پولهای مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردد ،بر هر مرحله ی
فرآیند پولشویی بررسی می شود.

سوال پژوهش
رواج پولهای مجازی چه اثری بر فرآیند پولشویی میگذارد؟

فرضیه تحقیق
رواج پولهای مجازی منجر به تسهیل پولشویی میگردد.

متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل :پولهای مجازی -ویژگیهای پولهای مجازی(بی نامی ،غیرحاکمیتی بودن و فراملی
بودن)
متغیرهای وابسته :پولشویی -مراحل پولشویی
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ابزار گردآوری
داده ها ،روش
اعتبار سنجی و کلید
واژه ها

قلمرو موضوعی :این پژوهش از نظر موضوعی به فرایند پولشویی در پولهای مجازی و داراییهای مجازی می پردازد
و عالوه بر آن نیز الگو ،مقررات و راهکارهای مفابله با پولشویی در پولها و داراییهای مجازی را ارائه می¬دهد.

قلمرو مکانی :قلمرو مکانی این پژوهش کشور ایران می باشد.

قلمرو زمانی :پژوهش حاضر از بهار  1398تا بهار  1399انجام میگردد.
روش تحقیق:
براساس هدف کاربردی
براساس جمع آوری دادهها تلفیقی (کیفی و کمی)
براساس روش و ماهیت پیمایشی.
در این پژوهش ادبیات مورد نظر با استفاده از روش کتابخانه ای(کتب ،پایان نامه ها ،نشریات تخصصی وعلمی -پژوهشی،
ژورنالها و مقاالت معتبرالتین ،گزارشهای گروه ویژه اقدام مالی ،گزارشهای بانک مرکزی اروپا ،گزارشهای شبکه اجرایی جرائم
مالی آمریکا و سایت های اینترنتی التین و فارسی ) و ابزار فیش برداری گردآوری شده است.

جامعه آماری
متخصصان بانکی ،متخصصان دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی ،متخصصان فن آوری اطالعات و ارتباطات ،افراد متخصص
در حوزه پولهای مجازی
روش نمونه گیری حاضر روش نمونه گیری گلوله برفی می باشد .همچنین حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران بدست
امده است.
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ابزار گردآوری داده
ها و روش اعتبار
سنجی و کلید واژه

پول مجازی

فناوری زنجیره
بلوکی
پولشویی
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نظام دوفلزی بدون رابطه مشخص قانونی

اقتصاد تهاتری
نظام پول کاالیی
تاریخچه پیدایش
و سیر تحول پول

نظام دوفلزی با رابطه مشخص قانونی

اقتصاد پولی

نظام پول فلزی

نظام واحد تک فلزی
نظام پول کاغذی با پشتوانه طال (استاندارد طال) یا قابل تبدیل

نظام پول کاغذی

نظام پول کاغذی بدون پشتوانه یا فیات (غیرقابل تبدیل)
پول تحریری یا بانکی
ابزارهای پرداخت

پرداخت های الکترونیکی

پول الکترونیکی

پول دیجیتالی
پول مجازی
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تعریف پول
مجازی

بانک مرکزی اروپا
تعریف پول مجازی در سال .2012

تقسیم بندی پول های مجازی توسط
بانک مرکزی اروپا براساس
الف) گردش پولی از طریق تبادالت پولی
ب) گردش واقعی به معنای امکان خرید
کاالها و خدمات واقعی

پول مجازی بسته
پول مجازی با گردش یک طرفه
پول مجازی با گردش دو طرفه

در سال  2015بانک مرکزی اروپا تعریف پول مجازی را اصالح میکند.
-

متمرکز

غیرمتمرکز

حدف کلمه money
حذف کلمه "غیرقانونی"
عبارت " استفاده شده در میان اعضای یک جامعهی مجازی خاص" حذف شده است

پول مجازی میتواند به عنوان یک نماینده دیجیتالی از ارزش تعریف شود ،اگرچه توسط بانک مرکزی ،موسسه اعتباری یا
موسسه پول الکترونیکی منتشر نمیشود ،ولی در برخی شرایط میتواند به عنوان جایگزینی برای پول استفاده شود»
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تعریف پول
مجازی

صندوق بین المللی پول
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پول مجازی

تقسیم بندی پول بر اساس فناوری و تکنو لوژِی توسط صندق بین المللی پول
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بانک تسویه بین الملل
پول مجازی
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گروه ویژه اقدام مالی)(FATF
پول مجازی

پول مجازی یک نماینده دیجیتال از ارزش است که می تواند به صورت دیجیتالی معامله شود و وظایف )1
وسیله مبادله؛ و یا  )2واحد شمارش؛ و یا  )3ذخیره ارزش ،انجام میدهد در حالی که از سوی هیچ مقام
قانونی به طور رسمی منتشر وتضمین نمیشود .بلکه مبتنی بر توافق جامعه کاربران آن پول مجازی است و
وظایف یادشده را به اتکای این توافق انجام میدهد
عنوان
قابل تبدیل

غیرقابل تبدیل

متمرکز
دارای مدیر ،صراف و کاربر است؛ دفتر
کل توسط شخص ثالث اداره میشود؛
استفادهکنندگان از این پول میتواند آن را
از طریق صرافیها با اسکناس بانکی تبدیل
میکند.

غیر متمرکز
دارای صراف و کاربراست (مدیر ندارد)؛
شخص ثالث مطمئنی مدیر دفترکل نیست و
استفادهکنندگان از این پول میتوانند آن را از
طریق صرافیها به اسکناس بانکی تبدیل
کنند (رمز پولها).

مانند :وب مانی
مانند بیتکوین ،الیتکوین
دارای مدیر ،صراف و کاربر است؛ دفتر کل در حال حاضر وجود ندارد
توسط شخص ثالث اداره میشود؛
استفادهکنندگان از این پول نمیتوانند آن
را ا به اسکناس بانکی تبدیل میکند.
مانند :وارکرافتکولد
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تفاوت پول
مجازی و پول
الکترونیکی

پول مجازی از پول الکترونیک متمایز است.
جنس پول
واحد ارزش
پذیرش
وضعیت قانونی
ناشر
عرضه پول
احتمال باز پرداخت وجوه
نظارت
انواع ریسک

پول الکترونیکی
دیجیتال
پولهای رایج(دالر ،یورو و )...با
پشتوانه قانونی
عمومی
قانونی
موسسات مالی الکترونیکی قانونی
ثابت
تضمینی( با ارزش اسمی)
بلی
عموماً عملیاتی

پول مجازی
دیجیتال
پولهای اختراعی(لیندن دالر ،بیتکوین) بدون
پشتوانه غیرقانونی
معموال در یک جامعه مجازی خاص
غیر قانونی
شرکتهای خصوصی غیر مالی
بسته به نظر تأمین کننده
تضمینی وجود ندارد
خیر
قانونی ،اعتباری ،نقدینگی ،عملیاتی
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پول مجازی

 )1آنها نوعی پول خصوصی هستند که معموالً به روش غیرمتمرکز ایجاد میشوند (که پول خصوصی پدیدهی جدیدی
در تاریخ اقتصاد نیست).
 )2آنها منحصراً به شکل دیجیتال موجود هستند .بر اساس تعاریف ارائهشده ،پولهای مجازی گونهای از پولهای
دیجیتالی به شمار میآیند ،امّا هرگونه پول دیجیتالی ،پول مجازی به شمار نمیرود .بنابراین پول دیجیتال فراتر از پول
مجازی میباشد

 )3تاکنون اکثر پولهای مجازی مبتنی بر فنّاوری زنجیره بلوکی هستند (اما ممکن است در آینده نیز سایر فنّاوریها
نیز استفاده شود).
 )4اکثر پولهای مجازی خاصیت جهانی دارند یعنی فراملی هستند (مرکز تحقیقات و مطالعات اجتماعی و اقتصادی
اتحادیه اورپا.)2018 ،

 )5بر اساس تعاریف  ،رمز پولهایی مانند بیتکوین نیز گونهای از پولهای مجازی هستند ،امّا همهی پولهای مجازی
رمز پول نیستند.
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رمز پول

رمزپول (پول رمز نگاری شده) واژهای است که طی سالیان اخیر رواج یافته است .این واژه معادل" " Cryptocurrency
است.
رمزنگاری بیشتر معطوف به فنآوری تولید یا انتشار پول است

پول رمزی بانک مرکزی یک پول واقعی و دیجیتالی است تا یک پول مجازی.
پولهای مجازی میتوانند به صورت رمزنگاری شده یا همان رمزپول باشند در این صورت میتوان گفت که رمزپولها یک شبکه
غیر متمرکز و پولمجازیای است که از یک سیستم همتا به همتا و رمزگذاری شده برای تأیید و انجام تراکنشها به جای
اعتماد به یک نهاد واسط استفاده میکند

مقدار قیمت رمز پولها با عرضه و تقاضا و اعتماد به سیستم تعیین میشود

دررمز پولها تمامی تراکنشها در یک دفتر کل عمومی نوشته میشود .این دفتر کامالً شفاف بوده و در اختیار همگان قرار
دارد وهر کسی در هر زمانی میتواند کلیه تراکنشهای رم پولها را از این طریق ردیابی کند .به این دفتر که برای همگان
در دسترس است زنجیره بلوکی میگویند
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پول خصوصی

به طور دقیق ،پول خصوصی تعهدی است که توسط یک نهاد تجاری خصوصی از قبیل بانک خصوصی یا سایر
مؤسسات مالی ،مؤسسه غیر مالی ،مؤسسه خصوصی غیرانتفاعی یا فردی ایجاد یا صادر میشود و به وسیلهی سایر
عوامل اقتصادی به عنوان ابزار پرداخت پذیرفته میشود.
در تاریخ اقتصاد مدرن ،پول خصوصی یک پدیده ی بسیار رایج در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن بیستم ،به ویژه در
بخشهای مختلف امپراطوری بریتانیا و ایاالت متحده و همراه با دوره بانکداری آزاد بود
بانکداری آزاد در قرن نوزدهم در اسکاتلند (1716تا  ،)1845ایاالت متحدهی آمریکا (1837تا  ،)1863کانادا (1850تا
 ،)1860سوئد (1830تا  ،)1897سوئیس (1826تا )1907و شیلی (1860تا  ،)1896تجربه شد .طرفداران بانکداری آزاد
در قرن نوزدهم آدام اسمیت پارنل  ،جیمز ویلیام گیلبارت و پولت اسکروپ بودند
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ملّیّت زدایی از پول و فون هایک
پول خصوصی

اندیشه های سوسیالیستی و دولت گرایی ،اندیشه غالب زمانه.
انحصار ایجاد پول باید از دولت به بازار آزاد منتقل شود.
با استناد به اندیشههای آدام اسمیت که معتقد بود ترجیحات شخصیِ همهی اجزاء بازار باعث افزایش کارایی میشود،
میتوان پول غیرمتمرکز خلق کرد .با ایجاد رقابت ،پولها توانایی حفظ قدرت خرید بیشتری را دارند.
هستهی اصلی اندیشه هایک
که انحصار تثبیت شده دولت ،در خلق پول اعتباری و زایش پول برای ثروتمند سازی گروهی خاص ،از بین بردن کسری
بودجه و یا تأمین مالی پروژههای خود دولت استفاده میشود و بحرانهای اقتصادی موجود ،حق این انحصار طبیعی
برای دولت را به چالش میکشد.
انحصار دولتها بر پول باید به سرعت پایان یابد و یک نظام خلق پول مبتنی بر بازار آزاد که کامالً رقابتی است
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پول خصوصی

امّا سؤال اصلی که اینجا مطرح است این است که چرا از نظر تاریخی پول خصوصی در رقابت با پول حاکمیتی
شکست خورد؟
به نظر میرسد که دو مزیّت اصلی در پول قانونی (رایج) وجود دارد )1 :اثرات خارجی شبکه و  )2توانایی بالقوه
برای حل مشکالت عدم تقارن اطالعات و انتخاب معکوس (کژگزینی).
خصوصیّات فنّاوری حداقل برخی از پول¬های مجازی (مانند بیت¬کوین) فرصتی را برای حذف حداقل بخشی از
معایب ذکرشده درباره پول¬های خصوصی را فراهم آورده است.
امّا شکل منحصراً دیجیتالی آن¬ها ،مکانیسم کامالً پیچیده و عدم تمایل سیاسی برای پذیرش آن بهعنوان پول
قانونی در حوزه حکومتی (حداقل در آینده نزدیک) ،انتشار و استفاده از آن¬ها را محدود خواهد کرد و آن-ها را به
رقبای غیرمحتمل در برابر پول¬های حاکمیتی تبدیل می¬کند (دپارتمان سیاست¬گذاری اقتصادی ،علمی پارلمان اروپا
.)2018 ،

فصل دوم :مبانی نظری و مروری بر ادبیات پژوهش

پولهای مجازی
و سه وظیفه
اقتصادی مرتبط
با پول

حال باید بررسی نمود که آیا پولهای مجازی می توانند کارکردهای منتسب به پول را برآورده نمایند؟
کارکرد واسطه مبادله بودن پول:

تاکنون بیتکوین تا حدودی نسبتاً موفق به برآوردن نقش واسطه مبادله بوده است.
در بعضی کشورها برای بیتکوین دستگاه خودپرداز راهاندازی شده است.
فقط تعداد محدودی از شرکتهای تجاری بیتکوین را به عنوان ابزار پرداخت میپذیرند.

پذیرش بیت کوین به طور مستقیم

پذیرش بیت کوین به طور غیر مستقیم

Microsoft, Overstock ,Expedia,Newegg ,Shopify ,Platform
,Dish Network ,Roadway , Reeds ,Jewellers ,CheapAir ,
eGifter, Gyft
Foot Locker ,Starbucks ,Whole Foods ,Best Buy ,Walmart
iPayYou ,
Amazon ,eBay, Uber ,iTunes

ازآنجا که شرکتهای تجاری مبالغ کارتهای هدیه را در واحد پول رایج (معموالً دالر آمریکا) دریافت میکنند ،پس نمیتوان
این تراکنشها را به عنوان پرداخت در پولهای مجازی در نظر گرفت.
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پولهای مجازی
و سه وظیفه
اقتصادی مرتبط
با پول

کارکرد واحد سنجش بودن پول:
با توجه به ریسک باالی نرخ تبدیل ،خرده فروشان نیز بالفاصله پرداختهای دریافتی در بیت کوین را به پولهای فیات تبدیل
میکنند

کارکرد ابزار ذخیره ارزش بودن پول:
دولتها از طریق اعمال سیاستهای پولی از ثبات ارزش پولهای قانونی کشور حمایت میکنند
نوسانات زیاد و بیثباتی در قیمت پولهای مجازی ،توانایی آنها را به عنوان ابزاری قابل اعتمادی برای ذخیره ارزش محدود
نمیکند
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فناوری زنجیره بلوکی
زنجیره بلوکی

سیستم های کامال عمومی

انواع زنجیره بلوکی

سیستم های کامال خصوصی

سیستم های کنسرسیوم یا ترکیبی

غیرمتمرکز بودن ذخیره سازی

ویژگیهای اصلی زنجیره بلوکی

رمزگذاری داده ها

غیرقابل تغییر بودن داده ها
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زنجیره بلوکی

مخاطرات زنجیره بلوکی
 )1غیر متمرکز بودن زنجیره بلوکی درتعارض با تعاریف متداول حکومت ها و دولت هاست
 )2توسعه مفهوم غیر متمرکز شدگی ،معنای مسئولیت در کارها نیز تغییر پیدا کرده و لزوماٌ یک شخص یا سازمان به تنهایی
مسئول پاسخ دهی در خصوص یک خدمت نخواهد بود.
 )3ایجاد مشکل برای حریم خصوصی و امنیت کاربران (که ناشی از ذخیره سازی غیر قابل حذف سابقه تراکنش های افراد با
سیستم هاست)
 )4حاکمیت پلتفرمها
)5تراکنش خود را بشناس به جای مشتری خود را بشناس
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پولشویی

از مجموعه تعاریفی که گفته شد میتوان پول شویی را چنین تعریف کرد ،پول شویی هر عملی یا ترک عملی است که سبب
مخفی ،تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود ،به طوری که عواید جلوهای قانونی و مشروع به خود بگیرد.

انگیزه های مشترک پولشویان
مراحل انجام
پولشویی

الف) نیاز به پنهان کردن منشأ اصلی پول در تمام مراحل
ب) نیاز به اعمال کنترل در طول فرآیند

ج) نیاز به تغییر شکل برای کاهش دادن حجم پول نقد
حاصل از فعالیت مجرمانه
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پول مجازی و
پولشویی
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پول مجازی و
پولشویی

گمنامی /بینامی (مشخص نبودن هویت کاربران).:

فراملی بودن:
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پول مجازی و
پولشویی

گمنامی /بینامی (مشخص نبودن هویت کاربران).:
غیر حاکمیتی

فراملی بودن:
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جمع بندی

اول ،بکارگیری کلمه یا واژه " "Currencyبرای این ابزارها متأثر از وظایف پول چون وسیله مبادله ،حفظ ارزش و واحد
سنجش است.

دوم ،بکارگیری واژه مجازی " "Virtualاز یک سو ماهیت فنی این ابزار یعنی دیجیتالی بودن و از سوی دیگر به ویژگی
نهادی یعنی غیرحاکمیتی بودن برمیگردد.
سوم ،طبقهبندی به قابل تبدیل و غیر قابل تبدیل ،متأثر از رواج آنها فراتر از یک جامعه مجازی است.
چهارم ،طبقه بندی به صورت متمرکز یا غیر متمرکز به وجود یا عدم وجود متولی یا ناظر واحد برمیگردد .در مجموع با
توجه به هدف این پایان نامه تعریف گروه ویژه اقدام مالی از پول مجازی مورد تأکید پژوهشگر است.
موفقیت در پولشویی به وجود اطالعات نامتقارن بین پولشویان و مقامات قضایی بستگی دارد .هدف پولشویان از تالش برای
تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار و منشأ مالکیت آن برای گریز از
شناسایی و پیگرد فعالیتهای مجرمانه یا شواهد فعالیت های غیر قانونی ،است .پولشویی فرآیندی است دارای سه مرحله
میباشد  -1جایگذاری  -2الیه چینی  -3یکپارچه سازی

طبق مطالعات انجام گرفته ویژگیهای پول مجازی عبارتند از  -1گمنامی/بینامی کاربران  -2غیرحاکمیتی بودن  -3فراملی
بودن .براساس تحلیل محتوای کیفی این ویژگیها سبب جذب پولهای مجازی به عنوان ابزاری برای پولشویی میگردد .در
فصول بعدی اثر هر کدام از این ویژگیها بر مراحل پولشویی بررسی می گردد و راهکارهایی جهت مبارزه با پولشویی از کانال
پولهای مجازی ارائه میگردد.

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات

مدل مفهومی

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات

مقایسه زوجی ویژگیهای پول مجازی نسبت به مراحل پولشویی
مقایسات زوجی

مقایسه زوجی ویژگی های پول مجازی نسبت به مرحله اول پولشویی (جایگذاری)

نرخ سازگاری این مقایسات زوجی  0/06شده است و چون کمتر از  0/1میباشد ،نشان دهنده سازگاری قابل قبول است.
ویژگیهای پول مجازی
گمنامی/بینامی
غیرحاکمیتی بودن

گمنامی/بینامی
--

غیرحاکمیتی بودن
0.2
-

فراملی بودن
بعد از وارد کردن مقایسات زوجی در نرمافزار Expert Choice

فراملی بودن
0.5
5/699
-
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مقایسات زوجی

مقایسه زوجی ویژگی های پول مجازی نسبت به مرحله دوم پولشویی (الیه چینی)

نرخ سازگاری  0.02میباشد چون کمتر از  0.01است ،نشان دهندۀ سازگاری قابل قبول است.
ویژگیهای پول مجازی

گمنامی/بینامی

غیرحاکمیتی بودن

فراملی بودن

گمنامی/بینامی

--

3

8/65

-

6/253

غیرحاکمیتی بودن
فراملی بودن

بعد از وارد کردن مقایسات زوجی در نرمافزار Expert Choice

-

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات

مقایسه زوجی ویژگیهای پول مجازی نسبت به مرحله سوم پولشویی (یکپارچه سازی)
پول مجازی

نرخ سازگاری 0.02میباشد چون کمتر از  0.01است ،نشان دهندۀ سازگاری قابل قبول است.
ویژگیهای پول مجازی

گمنامی/بینامی

غیرحاکمیتی بودن

فراملی بودن

گمنامی/بینامی

--

4/755

4/03

-

0/33

غیرحاکمیتی بودن
فراملی بودن
بعد از وارد کردن مقایسات زوجی در نرمافزار Expert Choice

-
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پول مجازی

مقایسه زوجی ویژگیهای پول مجازی نسبت به پولشویی
نرخ سازگاری این مقایسات زوجی  0/06شده است و چون کمتر از  0/1میباشد ،نشان دهنده سازگاری قابل قبول است
ویژگیهای پول مجازی

گمنامی/بینامی

غیرحاکمیتی بودن

فراملی بودن

گمنامی/بینامی

--

5/61

6/434

-

3/005

غیرحاکمیتی بودن

فراملی بودن

بعد از وارد کردن مقایسات زوجی در نرمافزار Expert Choice

-
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جمع بندی

در مرحله اول ،غیرحاکمیتی بودن ،فراملی بودن و گمنامی کاربران
در مرحله دوم پولشویی گمنامی ،غبرحاکمیتی بودن و فراملی بودن و
در مرحله سوم گمنامی ،فراملی بودن و غیرحاکمیتی بودن پولهای مجازی به ترتیب اولویت برای پولشویان از اهمیت
برخوردار است.

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

خالصه و نتیجه
گیری

در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از تحلیل محتوای کیفی اثر ویژگیهای پول مجازی بر پولشویی بررسی شده است.
براساس تحلیلی که انجام شد ویژگیهای پولهای مجازی ،سبب ترغیب و تشویق پولشویان برای استفاده از آنها به
عنوان ابزاری برای پولشویی میشود.
بنابراین خطر /ریسک پولشویی را افزایش میدهد.
لذا به این نتیجه رسیدیم که پولهای مجازی ضمن داشتن مزایا و مزیتهایی برای کشور ،سبب تسهیل پولشویی می-
شود.
با توجه به اینکه پولشویی جرمی ثانویه است ،پولشویی در کشور حکایت از وجود جنایات و جرائم دیگری دارد.

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات آتی

پولهای مجازی هم مخاطرهها و هم فرصتهای متعددی برای اقتصادها ایجاد میکنند بنابراین پولهای مجازی نیز
سایر بخش های اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد
-

بررسی عوامل جهانی اثرگذار بر قیمت و تقاضای پولهای مجازی

-

بررسی اثرات اقتصادی پولهای مجازی بر سیاستهای پولی و آیندهی این نوع سیاستها

-

بررسی مالیات بر پولهای مجازی :فرصتها ،چالشها و راه حلها

-

امکان سنجی فناوری زنجیرهی بلوکی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با توجه به
اقتصاد ایران

-

امکان سنجی کاربرد فناوری زنجیرهی بلوکی در جهت پیشگیری از فرار مالیای با توچه به نظام
مالیاتی ایران

-

امکان سنجی بستر فناوری زنجیرهی بلوکی خصوصی بانک مرکزی در راستای ارتقاء شفافیت اطالعات
بانکی

