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توان مشاهده کرد که سطح معامالت از مرز کشورها عبورکرده و تجارت جهانی با سرعت با نگاهی به اقتصاد جهانی می
. 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 
.انددر ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده 

نمودنمای شخصی خود به عنوان یک ایده مطرح تار، در 1998بار در سال اولین ویدای

های امنیت تبادالت پولی و همچنین حذف هزینه-خصوصاً پرداختهای برون مرزی -سرعت و کارایی باال در پرداختها 
واسطنهادهای توسط عملیاتی اضافی 

تواند در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی و ¬پولشویی یکی از جرائم مالی مخرب است که آثار زیانبار آن میپدیده 
.نمایداجتماعی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد 

مجازی پول های مجازی و  داراییهای ( فراملی بودن-غیر حاکمیتی بودن-بی نامی)بارز ویژگی های در این پژوهش 
عالوه بر این، تأتیر . شود-که ممکن است مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرد، بررسی می( متمرکز و غیر متمرکز)

میگردد و راهکارهایی جهت بررسی ( ادغام-الیه بندی-جایگزینی)بر مراحل پولشویی ویژگی ها هر کدام از این 
.مبارزه با پولشویی از کانال داراییها و پولهای مجازی ارائه می گردد
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:اهداف تحقیق

هر مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین تأثیرپولهای از این پژوهش شناخت اثر رواج هدف 
مرحله ی، بر هر می  گرددمجازی که منجر به تسهیل پولشویی ویژگی  های پولهای از کدام 

.می  شودفرآیند پولشویی بررسی 

سوال پژوهش
؟میگذاردمجازی چه اثری بر فرآیند پولشویی پولهای رواج 

تحقیقفرضیه
.میگرددپولشوییتسهیلبهمنجرمجازیپولهایواجر

پژوهشمتغیرهای
فراملیوبودنغیرحاکمیتینامی،بی)مجازیهایپولهایویژگی-مجازیهایپول:مستقلمتغیرهای

(بودن

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

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

.میگرددانجام1399بهارتا1398بهارازحاضرپژوهش:زمانیقلمرو

:تحقیقروش
کاربردیهدفبراساس
(کمیوکیفی)تلفیقیدادههاآوریجمعبراساس
.پیمایشیماهیتوروشبراساس

ژوهشی،پ-وعلمیتخصصینشریات،هانامهپایانکتب،)ایکتابخانهروشازاستفادهبانظرموردادبیاتپژوهشایندر
جرائمراییاجشبکهگزارشهایاروپا،مرکزیبانکگزارشهایمالی،اقدامویژهگروهگزارشهایمعتبرالتین،مقاالتوژورنالها

.استشدهگردآوریبرداریفیشابزارو(فارسیوالتیناینترنتیهایسایتوآمریکامالی

جامعه آماری 
افراد متخصص بانکی، متخصصان دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی، متخصصان فن آوری اطالعات و ارتباطات،متخصصان 

مجازی پولهای در حوزه 

حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران بدست همچنین . باشدگلوله برفی می روش نمونه گیری حاضر روش نمونه گیری 
. امده است
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تاریخچه پیدایش
و سیر تحول پول

اقتصاد تهاتری

اقتصاد پولی

نظام پول کاالیی

نظام پول فلزی

نظام پول کاغذی

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

رابطه مشخص قانونیبانظام دوفلزی 

نظام واحد تک فلزی

نظام دوفلزی بدون رابطه مشخص قانونی

(غیرقابل تبدیل)غذی بدون پشتوانه یا فیات کانظام پول 

پول تحریری یا بانکی

پرداخت های الکترونیکی

ابزارهای پرداخت

پول دیجیتالی

پول الکترونیکی
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تعریف پول 
بانک مرکزی اروپامجازی

.2012تعریف پول مجازی در سال 

تقسیم بندی پول های مجازی توسط 
بانک مرکزی اروپا براساس 

ولی پپولی از طریق تبادالت گردش ( الف
گردش واقعی به معنای امکان خرید( ب

کاالها و خدمات واقعی

پول مجازی بسته

پول مجازی با گردش یک طرفه

پول مجازی با گردش دو طرفه

.میکندبانک مرکزی اروپا تعریف پول مجازی را اصالح 2015در سال 

 moneyکلمه حدف-

"غیرقانونی"حذف کلمه -

استشده حذف "ی مجازی خاصاستفاده شده در میان اعضای یک جامعه"عبارت -

ه اعتباری یا پول مجازی می تواند به عنوان یک نماینده دیجیتالی از ارزش تعریف شود، اگرچه توسط بانک مرکزی، موسس
« تفاده شودشود، ولی در برخی شرایط می تواند به عنوان جایگزینی برای پول اسموسسه پول الکترونیکی منتشر نمی

متمرکز

غیرمتمرکز
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تقسیم بندی پول بر اساس فناوری و تکنو لوژِی توسط صندق بین المللی پولپول مجازی



مبانی نظری و مروری بر ادبیات پژوهش: فصل دوم

پول مجازی

بانک تسویه بین الملل
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پول مجازی

(FATF)گروه ویژه اقدام مالی

( 1ظایف پول مجازی یک نماینده دیجیتال از ارزش است که می تواند به صورت دیجیتالی معامله شود و و
دهد در حالی که از سوی هیچ مقام ذخیره ارزش، انجام می( 3واحد شمارش؛ و یا ( 2وسیله مبادله؛ و یا 

ول مجازی است و بلکه مبتنی بر توافق جامعه کاربران آن پ. شودقانونی به طور رسمی منتشر وتضمین نمی
دهدمیوظایف یادشده را به اتکای این توافق انجام 

غیر متمرکزمتمرکزعنوان

تبدیلقابل

دفتراست؛کاربروصرافمدیر،دارای
شود؛میادارهثالثشخصتوسطکل

راآنتواندمیپولاینازکنندگاناستفاده
بدیلتبانکیاسکناسباهاصرافیطریقاز

.کندمی

مانیوب:مانند

؛(نداردمدیر)کاربراستوصرافدارای
وتنیسدفترکلمدیرمطمئنیثالثشخص
ازرانآتوانندمیپولاینازکنندگاناستفاده

یلتبدبانکیاسکناسبههاصرافیطریق
.(هاپولرمز)کنند

کوینالیتکوین،بیتمانند

تبدیلغیرقابل

لکدفتراست؛کاربروصرافمدیر،دارای
شود؛میادارهثالثشخصتوسط

آنندتواننمیپولاینازکنندگاناستفاده
.دکنمیتبدیلبانکیاسکناسبهارا

کولدوارکرافت:مانند

نداردوجودحاضرحالدر
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تفاوت پول 
مجازی و پول 

الکترونیکی

.استپول مجازی از پول الکترونیک متمایز 

پول مجازیپول الکترونیکی
دیجیتالدیجیتالجنس پول
با ...( دالر، یورو و)های رایجپولواحد ارزش

پشتوانه قانونی
ن بدو( لیندن دالر، بیتکوین)های اختراعیپول

پشتوانه غیرقانونی
معموال در یک جامعه مجازی خاصعمومیپذیرش

غیر قانونیقانونیوضعیت قانونی
های خصوصی غیر مالیشرکتونیموسسات مالی الکترونیکی قانناشر

بسته به نظر تأمین کنندهثابتعرضه پول
تضمینی وجود ندارد(با ارزش اسمی) تضمینیاحتمال باز پرداخت وجوه

خیربلینظارت
قانونی، اعتباری، نقدینگی، عملیاتیعموماً عملیاتیانواع ریسک
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پول مجازی
جدیدی یپدیدهکه پول خصوصی )شوند ایجاد میغیرمتمرکزنوعی پول خصوصی هستند که معموالً به روش ها آن( 1

(.در تاریخ اقتصاد نیست

هایای از پولهای مجازی گونه، پولارائه شدهتعاریف بر اساس . به شکل دیجیتال موجود هستندمنحصراًها آن( 2
ال فراتر از پول بنابراین پول دیجیت. رودنمیآیند، امّا هرگونه پول دیجیتالی، پول مجازی به شمار دیجیتالی به شمار می

باشد مجازی می

هافنّاوریر اما ممکن است در آینده نیز سای)زنجیره بلوکی هستند فنّاوریهای مجازی مبتنی بر اکثر پولتاکنون ( 3
(.نیز استفاده شود

ادی مرکز تحقیقات و مطالعات اجتماعی و اقتص)های مجازی خاصیت جهانی دارند یعنی فراملی هستند پولاکثر ( 4
(.2018اتحادیه اورپا، 

جازی های می پولهای مجازی هستند، امّا همهای از پولنیز گونهکوینبیتمانندپول هاییاساس تعاریف ، رمز بر ( 5
. رمز پول نیستند
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رمز پول
"Cryptocurrency"این واژه معادل. ای است که طی سالیان اخیر رواج یافته استواژه( پول رمز نگاری شده)رمزپول 

. است

آوری تولید یا انتشار پول استرمزنگاری بیشتر معطوف به فن

.پول واقعی و دیجیتالی است تا یک پول مجازیپول رمزی بانک مرکزی یک 

شبکه ها یکرمزپولتوان گفت که توانند به صورت رمزنگاری شده یا همان رمزپول باشند در این صورت میهای مجازی میپول
ای ها به جای است که از یک سیستم همتا به همتا و رمزگذاری شده برای تأیید و انجام تراکنشمجازیغیر متمرکز و پول

کنداعتماد به یک نهاد واسط استفاده می

با عرضه و تقاضا و اعتماد به سیستم تعیین می شودرمز پولها مقدار قیمت 

گان قرار این دفتر کامالً شفاف بوده و در اختیار هم. شودها در یک دفتر کل عمومی نوشته میها تمامی تراکنشدررمز پول
ای همگان به این دفتر که بر. های رم پولها را از این طریق ردیابی کندتواند کلیه تراکنشدارد  وهر کسی در هر زمانی می
گویندمیدر دسترس است زنجیره بلوکی 
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پول خصوصی

ایرسیاخصوصیبانکقبیلازخصوصیتجارینهادیکتوسطکهاستتعهدیخصوصیپولدقیق،طوربه
سایره یوسیلبه ومیشودصادریاایجادفردییاغیرانتفاعیخصوصیمؤسسه،مالیغیرمؤسسهمالی،مؤسسات

.میشودپذیرفتهپرداختابزارعنوانبه اقتصادیعوامل

در ژه به  ویبسیار رایج در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن بیستم، پدیده ی در تاریخ اقتصاد مدرن، پول خصوصی یک 
و همراه با دوره بانکداری آزاد  بودایاالت  متحده مختلف امپراطوری بریتانیا و بخشهای 

تا 1850)، کانادا (1863تا 1837)آمریکا متحده یایاالت  ، (1845تا 1716)بانکداری آزاد در قرن نوزدهم در اسکاتلند 
طرفداران بانکداری آزاد . ، تجربه شد(1896تا 1860)و شیلی (1907تا 1826)، سوئیس (1897تا 1830)، سوئد (1860

بودنداسکروپپولتو گیلبارت، جیمز ویلیام پارنلاسمیت آدامدر قرن نوزدهم 
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پول خصوصی
هایکزدایی از پول و فون ملّیّت

.زمانه، اندیشه غالب دولت گراییسوسیالیستی و اندیشه های 

. انحصار ایجاد پول باید از دولت به بازار آزاد منتقل شود
شود، یی اجزاء بازار باعث افزایش کارایی مهمهشخصیِترجیحاتاسمیت که معتقد بود آدامهای استناد به اندیشهبا 

.دارندها توانایی حفظ قدرت خرید بیشتری را با ایجاد رقابت، پول. خلق کردغیرمتمرکزپول توان می

هایکاصلی اندیشه یهسته
ردن کسری دولت، در خلق پول اعتباری و زایش پول برای ثروتمند سازی گروهی خاص، از بین بشده انحصار تثبیتکه 

ی های اقتصادی موجود، حق این انحصار طبیعشود و بحرانهای خود دولت استفاده میبودجه و یا تأمین مالی پروژه
.کشدمیرا به چالش برای دولت

ی استپایان یابد و یک نظام خلق پول مبتنی بر بازار آزاد که کامالً رقابتبه  سرعت بر پول باید دولتها انحصار 
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پول خصوصی

تیحاکمیپولبارقابتدرخصوصیپولتاریخینظرازچراکهاستایناستمطرحاینجاکهاصلیسؤالامّا
خورد؟شکست

بالقوهتوانایی(2وشبکهخارجیاثرات(1:داردوجود(رایج)قانونیپولدراصلیمزیّتدوکهمی رسدنظربه
.(کژگزینی)معکوسانتخابواطالعاتتقارنعدممشکالتحلبرای

ازبخشیحداقلحذفبرایرافرصتی(کوین¬بیتمانند)مجازیهای¬پولازبرخیحداقلفنّاوریخصوصیّات
.استآوردهفراهمراخصوصیهای¬پولدربارهذکرشدهمعایب

پولوانبه عنآنپذیرشبرایسیاسیتمایلعدموپیچیدهکامالًمکانیسم،ها¬آندیجیتالیمنحصراًشکلامّا
بهراها-آنوکردخواهدمحدودراها¬آنازاستفادهوانتشار،(نزدیکآیندهدرحداقل)حکومتیحوزهدرقانونی
اروپاپارلمانعلمیاقتصادی،گذاری¬سیاستدپارتمان)کند¬میتبدیلحاکمیتیهای¬پولبرابردرغیرمحتملرقبای

،2018).
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های مجازی پول
و سه وظیفه 

اقتصادی مرتبط
با پول 

نمایند؟برآوردهراپولبهمنتسبکارکردهایتوانندمیمجازیهایپولآیاکهنمودبررسیبایدحال

:  کارکرد واسطه مبادله بودن پول

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

یمپذیرش بیت کوین به طور مستق

مپذیرش بیت کوین به طور غیر مستقی

.کوین تا حدودی نسبتاً موفق به برآوردن نقش واسطه مبادله بوده استتاکنون بیت

.اندازی شده استکوین دستگاه خودپرداز راهدر بعضی کشورها برای بیت

. پذیرندکوین را به عنوان ابزار پرداخت میهای تجاری بیتفقط تعداد محدودی از شرکت

تواننمیپسکنند،میدریافت(آمریکادالرمعموالً)رایجپولواحددرراهدیههایکارتمبالغتجاریهایشرکتکهازآنجا
.گرفتنظردرمجازیهایپولدرپرداختعنوانبهراهاتراکنشاین
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های مجازی پول
و سه وظیفه 

اقتصادی مرتبط
با پول 

: کارکرد واحد سنجش بودن پول

های فیات تبدیل های دریافتی در بیت کوین را به پولتوجه به ریسک باالی نرخ تبدیل، خرده فروشان نیز بالفاصله پرداختبا 
کنندمی

:کارکرد ابزار ذخیره ارزش بودن پول

کنندهای قانونی کشور حمایت میهای پولی از ثبات ارزش پولها از طریق اعمال سیاستدولت

حدود ها را به عنوان ابزاری قابل اعتمادی برای ذخیره ارزش مهای مجازی، توانایی آنثباتی در قیمت پولنوسانات زیاد و بی
کندنمی
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زنجیره بلوکی

فناوری زنجیره بلوکی

انواع زنجیره بلوکی

سیستم های کامال عمومی

سیستم های کامال خصوصی

سیستم های کنسرسیوم یا ترکیبی

ویژگیهای اصلی زنجیره بلوکی

غیرمتمرکز بودن ذخیره سازی

رمزگذاری داده ها

غیرقابل تغییر بودن داده ها
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مخاطرات زنجیره بلوکیزنجیره بلوکی

غیر متمرکز بودن زنجیره بلوکی درتعارض با تعاریف متداول حکومت ها و دولت هاست( 1

ان به تنهایی مفهوم غیر متمرکز شدگی، معنای مسئولیت در کارها نیز تغییر پیدا کرده و لزوماٌ یک شخص یا سازمتوسعه ( 2
.مسئول پاسخ دهی در خصوص یک خدمت نخواهد بود

افراد با که ناشی از ذخیره سازی غیر قابل حذف سابقه تراکنش های)ایجاد مشکل برای حریم خصوصی و امنیت کاربران ( 3
(  سیستم هاست

هاحاکمیت پلتفرم( 4

بشناسخود را بشناس  به جای مشتری خود را تراکنش (5
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مراحل انجام 
مراحلتمامدرپولاصلیمنشأکردنپنهانبهنیاز(الفپولشویی

فرآیندطولدرکنترلاعمالبهنیاز(ب

نیاز به تغییر شکل برای کاهش دادن حجم پول نقد( ج
حاصل از فعالیت مجرمانه 

انگیزه های مشترک پولشویان

پولشویی
که سبب از مجموعه تعاریفی که گفته شد می توان پول شویی را چنین تعریف کرد، پول شویی هر عملی یا ترک عملی است

.مخفی، تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، به طوری که عواید جلوه ای قانونی و مشروع به خود بگیرد
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پول مجازی و 
پولشویی
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پول مجازی و 
پولشویی

.(:مشخص نبودن هویت کاربران)نامی بی/ گمنامی

: فراملی بودن
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پول مجازی و 
پولشویی

.(:مشخص نبودن هویت کاربران)نامی بی/ گمنامی

: فراملی بودن

غیر حاکمیتی
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واحدوارزشحفظمبادله،وسیلهچونپولوظایفازمتأثرابزارهااینبرای"Currency"واژهیاکلمهبکارگیری،اولجمع بندی
.استسنجش

گیویژبهدیگرسویازوبودندیجیتالییعنیابزاراینفنیماهیتسویکاز"Virtual"مجازیواژهبکارگیریدوم،
.گرددبرمیبودنغیرحاکمیتییعنینهادی

.استمجازیجامعهیکازفراترهاآنرواجازمتأثرتبدیل،قابلغیروتبدیلقابلبهبندیطبقهسوم،

باوعمجمدر.گرددبرمیواحدناظریامتولیوجودعدمیاوجودبهمتمرکزغیریامتمرکزصورتبهبندیطبقهچهارم،
.استپژوهشگرتأکیدموردمجازیپولازمالیاقدامویژهگروهتعریفنامهپایاناینهدفبهتوجه

برایتالشازانپولشویهدف.داردبستگیقضاییمقاماتوپولشویانبیننامتقارناطالعاتوجودبهپولشوییدرموفقیت
ازریزگبرایآنمالکیتمنشأومقداریانقدوجوهاصلسازیپنهانمجرمانههایفعالیتازحاصلعوایدشکلتغییر

مرحلهسهیدارااستفرآیندیپولشویی.استقانونی،غیرهایفعالیتشواهدیامجرمانههایفعالیتپیگردوشناسایی
سازییکپارچه-3چینیالیه-2جایگذاری-1باشدمی

فراملی-3بودنغیرحاکمیتی-2کاربراننامیبی/گمنامی-1ازعبارتندمجازیپولهایویژگیگرفتهانجاممطالعاتطبق
در.گرددمیپولشوییبرایابزاریعنوانبهمجازیهایپولجذبسببهاویژگیاینکیفیمحتوایتحلیلبراساس.بودن

کانالازیپولشویبامبارزهجهتراهکارهاییوگرددمیبررسیپولشوییمراحلبرهاویژگیاینازکدامهراثربعدیفصول
.گرددمیارائهمجازیهایپول



تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات: فصل چهارم

مدل مفهومی
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مقایسات زوجی
های پول مجازی نسبت به مراحل پولشوییمقایسه زوجی ویژگی

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

. ، نشان دهنده سازگاری قابل قبول استباشدمی0/1است و چون کمتر از شده 0/06نرخ سازگاری این مقایسات زوجی 

فراملی بودنغیرحاکمیتی بودننامیبی/گمنامیهای پول مجازیویژگی
0.20.5--نامیبی/گمنامی

5/699-غیرحاکمیتی بودن

-فراملی بودن

Expert Choiceافزار در نرمزوجیبعد از وارد کردن مقایسات
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مقایسات زوجی
(ینیالیه چ)های پول مجازی نسبت به مرحله دوم پولشویی مقایسه زوجی ویژگی

.استقبولقابلسازگاریدهندۀنشاناست،0.01ازکمترچونباشدمی0.02سازگارینرخ

فراملی بودنغیرحاکمیتی بودننامیبی/گمنامیهای پول مجازیویژگی

38/65--نامیبی/گمنامی

6/253-غیرحاکمیتی بودن

-فراملی بودن

Expert Choiceافزار در نرمزوجیبعد از وارد کردن مقایسات
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پول مجازی
(سازییکپارچه)پولشوییسوممرحلهبهنسبتمجازیپولهایویژگیزوجیمقایسه

.استقبولقابلسازگاریدهندۀنشاناست،0.01ازکمترچونباشدمی0.02سازگارینرخ

فراملی بودنغیرحاکمیتی بودننامیبی/گمنامیهای پول مجازیویژگی

4/7554/03--نامیبی/گمنامی

0/33-غیرحاکمیتی بودن

-فراملی بودن

Expert Choiceافزار در نرمزوجیبعد از وارد کردن مقایسات
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پول مجازی
های پول مجازی نسبت به پولشویی مقایسه زوجی ویژگی

، نشان دهنده سازگاری قابل قبول استباشدمی0/1است و چون کمتر از شده 0/06نرخ سازگاری این مقایسات زوجی 

فراملی بودنغیرحاکمیتی بودننامیبی/گمنامیهای پول مجازیویژگی

5/616/434--نامیبی/گمنامی

3/005-غیرحاکمیتی بودن

-فراملی بودن

Expert Choiceافزار در نرمزوجیبعد از وارد کردن مقایسات
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جمع بندی

کاربرانغیرحاکمیتی بودن، فراملی بودن و گمنامی در مرحله اول، 

گمنامی، غبرحاکمیتی بودن و فراملی بودن و در مرحله دوم پولشویی 

ز اهمیت های مجازی به ترتیب اولویت برای پولشویان ا، فراملی بودن و غیرحاکمیتی بودن پولگمنامیدر مرحله سوم 
.برخوردار است
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خالصه و نتیجه 
گیری

.استشدهبررسیپولشوییبرمجازیپولهایویژگیاثرکیفیمحتوایتحلیلازاستفادهباابتداپژوهش،ایندر

بههاآنزااستفادهبرایپولشویانتشویقوترغیبسببمجازی،هایپولهایویژگیشدانجامکهتحلیلیبراساس
.شودمیپولشوییبرایابزاریعنوان

.دهدمیافزایشراپولشوییریسک/خطربنابراین

-میشوییپولتسهیلسببکشور،برایهاییمزیتومزایاداشتنضمنمجازیهایپولکهرسیدیمنتیجهاینبهلذا

.شود

.اردددیگریجرائموجنایاتوجودازحکایتکشوردرپولشوییاست،ثانویهجرمیپولشوییاینکهبهتوجهبا
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یپیشنهادات آت

مجازیهایپولتقاضایوقیمتبراثرگذارجهانیعواملبررسی-

هاسیاستنوعاینیآیندهوپولیهایسیاستبرمجازیهایپولاقتصادیاثراتبررسی-

هاحلراهوهاچالشها،فرصت:مجازیهایپولبرمالیاتبررسی-

بهتوجهابتروریسممالیتأمینوپولشوییبامبارزهجهتدربلوکییزنجیرهفناوریسنجیامکان-
ایراناقتصاد

نظامبهتوچهبامالیایفرارازپیشگیریجهتدربلوکییزنجیرهفناوریکاربردسنجیامکان-
ایرانمالیاتی

اطالعاتیتشفافارتقاءراستایدرمرکزیبانکخصوصیبلوکییزنجیرهفناوریبسترسنجیامکان-
بانکی

های مجازی نیز کنند بنابراین پولهای متعددی برای اقتصادها ایجاد میها و هم فرصتهای مجازی هم مخاطرهپول
دهدهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میسایر بخش




