
 

 
 

 

 
 
 

 تهدید یا فرصت امکان سنجی صحت بیت کىیه قىاعد و ماهیت حقىقی و فقهی:
 1علی احمدیان

   

 ذهکیچ

ی زاکمیتی، اٍتًااظی، ها مظؼ هَؽؼه گػاؼی ظؼ ؾهیًه ؼهؿاؼؾها با چال ها تعىؼ کلی ظوله ب

ٍايىو اقاقی  تىخه به ایًکه ظؼ ايل چهاؼم با ،اها ظؼ زَىً ایؽاو ؛اهًیتی و... ؼوبه ؼو هكتًع

ٍايىيگػاؼ  ؛هَؽؼ نعه اقت که کلیه ٍىايیى و هَؽؼات کهىؼ بایع هغابٌ هىاؾیى اقالهی بانًع

هايًاع هالیات و  ،ی ىَهایهاا م، باا چالؼهای غکؽ ناعه باؽای بَیاه کهاىها مفالوه بؽ چال

ی افماا  ناعه اؾ هاا نانع. فالوه بؽ آو تسؽیب هیههؽوفیت ایى پعیعه يىؽهىؼ هن ؼو به ؼو 

و ضؽوؼت اىؿایم هًابـ اؼؾی کهىؼ هن چالهی اقت که کهىؼ  ؼهای آهؽیکا و ظیگؽ کهىقى

یى باا اقاتياظه اؾ ها  ها ظؼ عی قا ی اضیؽ با آو ؼو به ؼو بىظه اقت که البته اقتطؽاج بیت کى

ی ها یهمچًیى اىؿایم کالهبؽظاؼ. ًعک هیبؽای کكب ظؼآهع اؼؾی ىؽاهن  ای هبؽً ىؽيت تاؾ

یی اؾ ایى عؽیٌ و ىؽيت پیهؽو بىظو ظؼ  ها ؼهؿاؼؾىؾه يىؼت گؽىته ظؼ ز اهکاو ايدام پىلهى

که کهىؼ  هكتًعیی ها عتهعی و ها تی هًغَه و اؼؾآوؼی بؽای کهىؼ ىؽيؼهاایى ؾهیًه اؾ کهى

                                                      

 ظايهدىی هَغـ کاؼنًاقی اؼنع ؼنته زَىً نؽکت های تداؼی ظايهگاه فلىم ٍضایی. 1
 ali ahmadian@iname.com  



2  اسالمی  فقه و مباوی حقىق فصلىامه علمی ـ تخصصی 

ایى هَاله اؾ هعاٍه و بؽؼقای  .ًًعک هیؼا ظؼ ؾهیًه فعم هَؽؼه گػاؼی ظؼ ایى زىؾه به ؼو تهعیع 

یى ؼا باؽای هبااظ ت و کكاب ، ٍابهػکىؼی ها مچال لیت پػیؽل ؼهؿاؼؾها اؾ خمله بیت کى

 .ًعک هی گیؽی ظؼآهع اؼؾی ؼا يتیده

 .تًؾین گؽی ،هَؽؼه گػاؼی ،ؼهؿاؼؾ ،بیت کىیى کلمات کلیدی:



 هقذهه

ؽظظ. هسََااو گا هیبااؾ  3891ظؼ قاا   1ایعه ؼهؿاؼؾها به تسَیَات ظیىیع چام و اقتياو بؽياعؾ
 تاا آيکاه وی ظای ؛( ؼا تىقاقه ظاظياع3ی )هامقااؾ الگاىؼیتن ظؼهن ،2کهمايًع آظام ب ،ظیگؽی

 ظ.کؽپؽوتکل اؼؾ ؼهؿگػاؼی نعه ؼا پیهًهاظ 

باه هقًاای  ،وی ظای که یک هتطًى زىؾه ىًااوؼی اعالفاات اقات، هيهاىم اؼؾ هدااؾی ؼا
هًَىظ  .ظکؽ، ظؼ تاؼيمای نطًی ضىظ به فًىاو یک ایعه عؽذ 3899اولیى باؼ ظؼ قا  ،ؼهؿاؼؾ

 لاػا ياکااهىتى .باىظ ها هواقاغ ؼتكهیل اهىؼ هالی و ایداظ پىلی بعوو زضاى ،و اؾ ایى پیهًهاظا

باه هقًاای وازاع  «بیت»ياهیع که تؽکیبی اؾ کلمات  «بیت کىیى»وازع پىلی ضلٌ کؽظ و آو ؼا 4
به هقًی قکه اقت. البته پى  اضتؽاؿ نعه او های  ناباهتی باه  «کىیى»اعالفات کاهپیىتؽی و 

اقکًاـ يعاؼظ، هی  اثؽی اؾ کامػ، هف، يَؽه یا عال ظؼ قاضت ایى پى  وخىظ ياعاؼظ و قکه یا 
ىاقته وازع ض هیی . وهؿاؼ ضظ بؽياهه و یک افالهیه ایًتؽيتی ظؼ هىؼظ آو غکؽ نعه اقت 13ىَظ 

ی يؾاام باايکی هاا یی میؽٍابل پیم بیًی هالی و ظؾظها تپىلی اضتؽاؿ کًع که تست تأثیؽ قیاق
 .(9۰۰8اهىتى، )ياکيبانع 

ی خعیعی ظؼ هَؽؼه گاػاؼی ایاى ها مؼا با چال ها تيىؽهىؼ اقت که ظول ای ههؿاؼؾها پعیعؼ
تىقظ ضالٌ بیت کاىیى  9۰۰8ژايىیه  1ظؼ  5اولیى بالک بیت کىیى ظه اقت.کؽ ؼو پعیعه ؼو به

 ػؼظ و ظؼ زاا گا هیقاا   39اؾ ضلٌ بیت کىیى تاکًىو بیم اؾ  ،ایداظ نع 6قاتىنی ياکاهىتى

                                                      

stefan Brands .1  

2 . adam Back 

 .3پیىقت نماؼه . 1 
 

4. Nakamoto 

5 .bitcoin 

6 . satoshi Nakamoto 
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خهاو به میؽ اؾ بیت کىیى ظؼ زا  ىقالیت هكتًع و اؼؾل ایى  ؼهؿاؼؾ ظؼ ظه هؿاؼزاضؽ بیم اؾ 
بیلیىو ظ ؼ اقت، ایى ظؼزالی اقت که اؼؾل کل باؾاؼ بیت  30۰۰باؾاؼ ظؼ زا  زاضؽ بیم اؾ 

ظؼياع اؾ  04بیلیىو ظ ؼ اقت کاه باه تًهاایی  161کىیى ظؼ ؾهاو يگاؼل ایى تسَیٌ بیم اؾ 
اؼ ؼا ظؼ اضتیاؼ ظاؼظ. بؽای ظؼک بؿؼگی زدن باؾاؼ بیت کىیى کاىی اقت که ناما بیات زدن باؾ

ظؼ ایاى ياىؼت بیات کاىیى يهمایى  ،کىیى ؼا یک نؽکت هايًع هایکؽوقاىت ظؼ يؾؽ بگیؽیاع
اؾ عؽىی گكاتؽل تدااؼت ظؼ قاغر خهاايی و يیااؾ باه اباؿاؼ  .بىظ نؽکت بؿؼگ خهاو ضىاهع

 ؾهیًاهظؼ ایى  .ىظن هیاهؽوؾه بیم اؾ پیم ازكاـ  ،يهاظهاپؽظاضت قؽیـ و اهى بعوو هعاضله 
تنییاؽات  ،ی خعیع به عىؼ ضاو فلن ؼهؿيگاؼی و نابکهها یاهؽوؾه ناهع آو هكتین که ىًاوؼ

ىاو باه تا هییى ایى تسى ت تؽ ن. اؾ خمله ههايع هاقاقی ؼا ظؼ قاضتاؼ اٍتًاظ خهايی ایداظ کؽظ
ظ. ظؼ واٍـ ؼهؿاؼؾ یک قیكتن ضًىيی باؽای تكاهیل کؽپعیعه يىؽهىؼی به يام ؼهؿاؼؾها اناؼه 

ايدام هباظ ت بیى اىؽاظ اقت، بعوو آيکه به زضىؼ يهاظ هؽکؿی و واقظ يیاؾی باناع. ظؼ زاا  
زاضؽ ؼهؿاؼؾها و ىًاوؼی هؽتبظ به آو )قیكتن ؾيدیؽه بلىکی( به قؽفت ظؼ زاا  ىؽاگیاؽ ناعو 

 (.Heetal ،9۰36هكتًع )
 و کًتاؽ  تاأهیىانع که باؽای ب هیضت گكتؽظه ايَالبی ظؼ ایًتؽيت بیت کىیى یک قیكتن پؽظا

، ظؼ ایاى اؼؾ اؾ خملاه ايتهااؼ هاا تو تماام ىقالی فؽضه پى  ضىظ به یک هًبـ هؽکؿی هتکی يیكت
ؽظاؾل و افتباؼقًدی به يىؼت میؽ هتمؽکؿ و تست نبکه بىظه و هی  قؽویف ظهًعه هؽکؿی یاا پ
 (.9۰34اظواؼظ و هىؼىی، ؼ ایى ىؽایًعه وخىظ يعاؼظ )قكه هالی بؽای کًتؽ  و ظضالت ظؤه

بىظه  ای هقا  اضیؽ ناهع ؼنع ىىً القاظ 39ظؼ عى   ها ؼهؿاؼؾباؾاؼ  ،عىؼ که اناؼه نع هماو
ىيع که هاهیتی خعای اؾ بیات کاىیى و ن هیی خعیعی ظؼ ایى باؾاؼ فؽضه ها ؾاقت و هؽؼوؾ اؼ

کاىیى ؼا   ی هطتلو بیاتها ؾه خای پؽظاضتى به اؼلػا ظؼ ایى تسَیٌ ب .ی پؽظاضت ظاؼيعؼهاابؿا
 پیهؽو هىؼظ بؽؼقی ٍؽاؼ ضىاهین ظاظ. ؼهؿاؼؾبه فًىاو 
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ضؽوؼی اقت که ٍايىيگػاؼ ظؼ ایى زىؾه وؼوظ کؽظه و با وضـ ٍاىايیى و هَاؽؼات باه تًؾاین 
آيهاا  اقت که ظؼ ایى تسَیٌ ظؼ پی پاقص باه ویی ؼو به ؼها ماها ظؼ ایى ؼاه با چال؛ گؽی بپؽظاؾظ

آیا بیت کىیى ظاؼای هالیت .اؾ خمله پاقص به ایى قىا ت که هاهیت بیت کىیى چیكت .هكتین
یی کاه ظولات اؾ عؽیاٌ هاا هؼا؟ ی بیت کىیى يكبت باه پاى  ىیاات چیكاتها ییژگ؟ انعب هی

 ؟چیكت ،ىايع به ظؼآهعؾایی بپؽظاؾظت هیؼهؿاؼؾها 
يطكات باه  .قاؾهاو ظهی ناعه اقات بؽای تبییى اظفای هػکىؼ، هَالۀ زاضؽ به ایى تؽتیب

ؽظاؾین و پف اؾ ايتطاا  هاهیات پ هییقًی هاهیت آيها  ها ؾیى هىضىؿ ظؼ ؾهیًه ؼهؿاؼتؽ یچاله
ی بعوو پهتىايه )ىیات( پؽظاضته ضىاهاع ناع و قاپف ظؼ ها  هغلى  به تغبیٌ بیت کىیى با پى

ظؼ ايتهاا باه  .ىاهع نعپؽظاضته ض ها ؼهؿاؼؾقؽىًلی خعاگايه به بؽؼقی هبازث ىَهی و زَىٍی 
ی کهاىؼ و هاا تی کكب ظؼآهع اؼؾی اؾ ایى ىؽيت پیم آهاعه باا تىخاه باه ؽؽىیها لبیاو ؼو

 ظؼ ایى هَاله اؾ ؼول تسلیلی تىيیيی اقتياظه نعه اقت.هغالب ضىاهین پؽظاضت.  بًعی خمـ

 لهئبیاو هس

 رهشارسهاهیت 

قییى ، تبه ؼو هكتًع با ؼهؿاؼؾها ؼو ظؼ ؾهیًه بؽضىؼظ ها تیی که ظولها میى چالتؽ ییکی اؾ ايل
 (3 :وخىظ ظاؼظ که ناهل ها ؼهؿاؼؾظیعگاه ظؼ ؾهیًه هاهیت  قهيىؿ هاهیت آيهاقت. به عىؼ کلی 

انًع. هاؽ کاعام اؾ ایاى ب هیاؼؾبىظو ؼهؿاؼؾها  (1 ؛قهام بىظو ؼهؿاؼؾها (9 ؛کا بىظو ؼهؿاؼؾها
ازاعی باؽای بؽضاىؼظ باا ؼهؿاؼؾهاا پیاؽوی ظاؼای عؽىعاؼايی اقت و کهىؼها اؾ ؼویه و ها هظیعگا
ظؼ زاالی کاه  ؛یؽياعگ هیبه عىؼ هثا  کاياظا و تایىاو ؼهؿاؼؾها ؼا به فًىاو کا  ظؼ يؾؽ  .ايع هيکؽظ

ی ظیدیتاا  هاا ؾظیعگاه قهام باىظو اؼ ،يمایًع ایتالیا و لبًاو با ؼهؿاؼؾها به فًىاو اؼؾ بؽضىؼظ هی
ىظ که ظؼ کهىؼهایی همچىو آلماو ن هیها هغؽذ ICOبیهتؽ ظؼ هىؼظ پیم فؽضه یک ؼهؿاؼؾ یا 

 ظاؼای عؽىعاؼايی اقت.
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ظیاعگاه اؼؾباىظو  ،ع ظیعگاهی که هىؼظ اقتَبا  اکثؽ کهىؼها ٍؽاؼ گؽىتاه اقاتقؼ هیيؾؽ ه ب
یقًی قاتىنی ياکااهىتى تغاابٌ ظاؼظ.  ،انع که با هعه ايلی قاؾيعه اولیى ؼهؿاؼؾب هیؼهؿاؼؾها 
تاؼ ابتعائًا به هَایكه ؼهؿاؼؾها باا پاى  و قاپف باه بؽؼقای ناباهت و ظؼ ایى گي ظلیل،به همیى 

 ی بعوو پهتىايه ضىاهین پؽظاضت.ها  ی بیت کىیى و پىها تتياو

 بیت کىیى و پىل 

بایع باه  ؛یا ضیؽ ،ىظن هی بؽای ظقتیابی به ایى يتیده که آیا ؼهؿاؼؾها بؽ اقاـ ٍىايیى ایؽاو پى  تلَی
کاؼکؽظها پؽظاضات.  و ها یاناؼه کؽظ و به هَایكه بیت کىیى با ایى ویژگ ی پى ها ظکاؼکؽ و ها یویژگ

ىظ کاه ههاطى تاؽیى نا هیو پى  گيته نعه اقت: پى  ظؼ واٍـ به وخهی گيتاه یظؼ ابتعا ظؼ تقؽ
هاع و همکاى اقات کااهم اؼؾل ظ هیضًیًه آو، اؼؾل هباظ تی اقت که به آو ٍعؼت ضؽیع 

 (.3193 )یىقيی، هعظ هیبؽابؽ آو به يىفی واکًم يهاو يیؿ پیعا کًع که فؽه ظؼ  ای ههباظل
تَكاین  (1 ؛بااظوام باىظو (9 ؛ٍابال زمال باىظو (3 :ویژگی غکؽ نعه اقت نمبؽای پى  

ٍابلیت تهطیى )اهکاو تهطیى ايالت آو بؽای  (4 ؛هتسعالهکل بىظو یکكاو و (0 ؛پػیؽی
 .هَبىلیت (6 ؛فمىم وخىظ ظانته بانع(

ی ها هی هىنامًع و نابکهاا ىؾهیًه ىًاوؼی و گكتؽل اقتياظه اؾ تلي تىخه به پیهؽىت ظؼ با
باه  هاا تظؼ اکثؽ يَاط ظيیا ىؽاهن ناعه اقات و همچًایى ظول تَؽیباً ظقتؽقی به ایًتؽيت  ،بیكین

که بؽای اقتياظه اؾ ایى بقع اؾ تکًىلىژی به ایًتؽيت پؽقاؽفت يیااؾ  1قبب تمؽکؿ بؽ ایًتؽيت انیا
 .ی به ایًتؽيت ظؼ قؽاقؽ ظيیا هسٌَ ضىاهع نعؾوظی ظقتؽقه ب ؛انعب هی

ی هتقاعظ اؾ ها هظؼ هىؼظ ویژگی باظوام بىظو با تىخه به قاضتاؼ ظىاتؽ انتؽاکی و وخاىظ يكاط
ىاو گيت که ت هی تَؽیباً ًع و ک هی، ایى ویژگی يیؿ ظؼ ضًىو ؼهؿاؼؾها  يعً ها ؼهؿاؼؾی ها هظاظ

 آو ،فلت ایاى اهاؽ ظيیا هايعگاؼی بیهتؽی ظاؼظ.ی ها  خمله بیت کىیى اؾ تماهی پى ؼهؿاؼؾها اؾ

                                                      

1 -Internet of things 
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اقت که بؽای اؾ بیى ؼىتى بیت کىیى بایع تمام ظىاتؽ انتؽاکی بیت کىیى و قایؽ ؼهؿاؼؾها ظؼ ظيیا 
 1.میؽهمکى اقت تَؽیباً نماؼ ایى ظىاتؽ  اؾ بیى بؽويع که ایى هىضىؿ با تىخه به تقعاظ بی
باه هَاعاؼ ضیلای  ،هیات الکتؽويیکای ؼهؿاؼؾهااظؼ هىؼظ ٍابلیت تَكین پػیؽی با تىخه به ها

 3۰۰ی ىیؿیکی ٍابلیت تَكین پػیؽی ظاؼيع، به يسىی که هؽ بیت کىیى ناهل ها  بیهتؽی اؾ پى
  انع.ب هی ؼهؿاؼؾانع که يهاو ظهًعه تَكین پػیؽی با ی ایى ب هی 2هیلیىو قاتىنی

ؼؾها بهتاؽ اؾ قاایؽ اؼؾهاای تىخه به هاهیت الکتؽويیکی ایى ؼهؿا با ،گىيه که گيته نع هماو
 انًع.ب هیىیؿیکی ایى اؼؾها ظاؼای ویژگی یکكاو و هتسعالهکل بىظو 

فاعم اهکااو  ،یى يَغه ٍىت بیت کىیى يكبت به اؼؾهای ىیؿیکایتؽ گقع که بؿؼؼ هیيؾؽ ه ب
 انع.ب هیتَلب و خقل ظؼ آو 

هًبـ ایى قیكتن ظؼ اقت که چگىيه با وخىظ ایًکه  ، آوا ت هغؽذ نعه ظؼ ایى با ؤیکی اؾ ق
ظؼ پاقص به ایى قىا  بایاع باه اهکاو خقل آو وخىظ يعاؼظ؟  ؛ایًتؽيت و ظؼ اضتیاؼ فمىم وخىظ ظاؼظ

ایى هىضىؿ اناؼه کؽظ که آيچه اؾ ؼوی هًبـ ظؼ اضتیاؼ فمىم ٍؽاؼ ضىاهع گؽىت، قاضتاؼ و هقماؼی 
ىيه کپای ناعه اؾ آو، باا تىخاه باه اؾی هؽ يمايع هبه عىؼی که با کپی بؽظاؼی اؾ آو و ؼا ؛انعب هیآو 

هقماؼی ؼهؿيگاؼی به کاؼ ؼىته ظؼ ؾيدیؽه بلىکی، زتی ظىاتؽ انتؽاکی هی  کاعام اؾ ایاى ظو ههاابه 
ع. کًااؾی اياع هىاياع ظو ؾيدیاؽی بلاىکی یکكااو ؼات میکه هی  وٍت ي عىؼیه ب ؛هن يطىاهًع بىظ

 ناما  کًیع، اؾیايع هؼا و ايلىظ کؽظه github اگؽ نما هن اکًىو هًبـ بیت کىیى ؼا اؾ قایت ،بًابؽایى
 تىلیاعی ؼهؿاؼؾهای وٍت هی  اها ظانت؛ ضىاهیع هقماؼی لساػ به کىیى بیت ههابه ؼهؿاؼؾ یک
ؾیؽا ظىااتؽ  ؛انعب میظؼ ؾيدیؽه بلىکی ىقلی بیت کىیى ٍابل اقتياظه ي نما بلىکی ؾيدیؽه قیكتن ظؼ

 (.3138، )هًهیاو هغلٌ و ؼزیمی .انعب میانتؽاکی آيها اؾ هن هدؿا اقت و ٍابل اظمام ي
                                                      

تعداد سرير َای ذخیرٌ دادٌ بیت کًیه در سراسرر دویرا    bitnodes.ioدر زمان وگارش ایه مقالٍ بىا بر گسارش سایت   .1

 سرير در ایران يجًد دارد. 4د میباشد کٍ از ایه مقدار تعداد عد 4554

Satoshi.2 
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قع که ایى يىؿ ؼ هیيؾؽ ه اؾ خمله بیت کىیى ب ،با وخىظ ؼنع ؼوؾ اىؿوو اقتياظه اؾ ؼهؿاؼؾها

به يىؼتی که بؽضای اؾ اؼائاه ظهًاعگاو  ؛انًعب هیؼهؿاؼؾها اؾ هَبىلیت  ؾم بیى هؽظم بؽضىؼظاؼ 

ًًع تطيیيااتی ؼا اؼائاه ک هیى ضؽیع ضعهات و ىؽونًعگاو هسًى ت  به کكايی که با بیت کىی

 ظ.کؽضىاهًع 

اکًاىو باه بؽؼقای  هاا یی یک اؼؾ و تغبیٌ بیت کىیى باا ایاى ویژگها یپف اؾ بؽؼقی ویژگ

 کاؼکؽظهای پى  و تغبیٌ بیت کىیى با ایى کاؼکؽظها ضىاهین پؽظاضت.

؛ 1هباظلاه( وقایله 3 :ىظنا هیظؼ اظبیات اٍتًاظی هؽقىم، قه کاؼکؽظ ايلی بؽای پى  فًىاو 

یى اضتؽافاات تاؽ گاؾ ایى خهت ايعیهمًعاو یکی اؾ بؿؼ. 3( غضیؽه اؼؾل1 ؛2( وازع هساقبه9

ی ظو عاؽه ها هايًع که ههکل هباظله کا  به کا  ؼا که هماو همؿهاايی ضىاقاتظ هیبهؽ ؼا پى  

کا ها  یى ویژگی پى  ایى اقت که به فًىاو وقیله هباظلهتؽ نلػا هه .ًعک هیبؽعؽه  ،هقاهله بىظ

وازاعی باؽای قاًدم و  ،و ضعهات هىؼظ اقتياظه ٍؽاؼ بگیؽظ. بؽ ایى اقاـ کاؼکؽظ ظیگاؽ پاى 

انع که بافث نعه اقات ب هیهساقبه اؼؾل کا ها و ضعهات هتًىؿ و گكتؽظه ظؼ ظيیای کًىيی 

ی هباظلاه ؼا باه ها ههیؿاو اؼؾل يكبی کا ها و ضعهات يمایاو نىظ و هؽ ظو ایى کاؼکؽظها، هؿیً

نعت کاهم ظاظه اقت. غضیؽه اؼؾل يیؿ به ایى هقًاقت که اؼؾل پى  ظؼ عى  ؾهاو تا زاعی 

ی آتی بعوو کاهم اؼؾل هیكؽ بانع. ظؼ نؽایظ ها تزيؼ گؽظظ تا اهکاو غضیؽه آو بؽای پؽظاض

اهکاو فعم پاػیؽل خاعی  4زتی ظؼ نؽایظ ابؽ تىؼم ،تىؼهی ایى وؽیيه پى  کمؽيگ ضىاهع نع

 (.3183ؼگؿاؼاو اٍتًاظی وخىظ ظاؼظ )يىؼی،پى  ؼایح تىقظ کا

                                                      

1. Medium of Exchange 

2 .Unit of Account 

3 .Store of Value 

4.  Hyper Inflation 
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ا  پاقاص ظاظه ؤبه ایى ق ،زا  بؽ اقاـ ایى کاؼکؽظهای تقؽیو نعه بؽای پى  ظؼ ایى بطم
ع یاا ضیاؽ؟ کًىايًع ظؼ نؽایظ ىقلی يَم پى  ؼا ظؼ هباظ ت ایيا ت هیضىاهع نع که آیا ؼهؿاؼؾها 

ىظ. باا نا هیی وقیله هباظلاه تمؽکاؿ یقً ،بؽای پاقص گىیی به ایى پؽقم يطكت به کاؼکؽظ او 
و همچًیى  9۰331ی بیت کىیى ظؼ هَایكه با قا  ها  تىخه به اىؿایم تقعاظ بیم اؾ زع کیو پى

هایکؽوقاىت و پای پاا  و زتای  ،ی بؿؼگ هايًع آهاؾووها تپػیؽل ؼهؿاؼؾها تىقظ بؽضی نؽک
ػیؽل بیات کاىیى باه همه يهاو ظهًعه پ ؛ظؼ قغر خهاو ATMهؿاؼ ظقتگاه 27 ایداظ بیم اؾ 

 انع.ب هیفلی الطًىو کهىؼهای تىققه یاىته  ،فًىاو وقیله هباظله ظؼ قغر خهاو

و  ها تیقًی وازع قًدم و هساقبه ٍؽاؼ ظاظو بیت کىیى با ؼنع ناؽک ،کاؼکؽظ ظوم هىؼظظؼ 
يؾاؽ ه با ،اياع هکكب و کاؼهایی که ؼهؿاؼؾها ؼا بؽای قًدم کا ها و ضعهات ضىظ ظؼ يؾؽ گؽىت

اهاا بایاع ایاى يکتاه ؼا  ؛اناعب هیقع که ایى کاؼکؽظ ظؼ قغر خهايی ظؼ زا  ىاؽاهن ناعو ؼ هی
اهکاو وقیله  ،ظيؾؽ ٍؽاؼظاظ که با وخىظ يىقايات بكیاؼ با یی که ظؼ ایى ؼهؿاؼؾها وخىظ ظاؼظىؼه

هباظله، وازع قًدم ٍؽاؼگؽىتى و زتی کاؼکؽظ قىم که هؽبىط اقت به غضیؽه اؼؾل ؼا هطتل هی 
 و هايـ خعی بؽ ٍیمت گػاؼی کا ها و ضعهات بؽ اقااـ ایاى ؼهؿاؼؾهاا اقات )ياىؼی،يمایع 

3183:396.) 
یقًی وقایله زياؼ اؼؾل بایاع بیااو ظانات کاه ظؼ زاا  زؾاؽ  ،کاؼکؽظ قىم هىؼظظؼ 

یى، فعم ثبات و يىقاو نعیع اؼؾل آو يكابت  ؼهؿاؼؾیى چالم تؽ گبؿؼ و اؾ خمله بیت کى
یکی اؾ ظ یل فعم ثبات اؼؾل ایى يىؿ پى ، ؼویکاؽظ ملاظ ی هىخىظ اقت. ها  به قایؽ پى

با آو بىظه اقت، بؽای هثا  ٍبى  ایى يىؿ پى  به فًىا کاا  ظؼ  ها وبقضی اؾ يهاظها و قاؾها
که )به ؽاهؽ( ایى کا  ياه ظاؼای اؼؾل غاتای اقات و ياه پهاتىايه  ظؼ زالی ،بىؼـ اهؽیکا

و  گیؽی   نعه اقت. ظیگؽ ایًکه فعم تًامینظولتی و اٍتًاظی، بافث لغمه به ایى يىؿ پى

                                                      

 ؼقع. هیلیىو فعظ هی 34ظؼ زا  زاضؽ تقعاظ کیو پى  های الکتؽويیکی بیت کىیى به بیم اؾ . 3



01  اسالمی  فقه و مباوی حقىق فصلىامه علمی ـ تخصصی 

ظؼ ضًىو پػیؽل آو و ایداظ قاؾ و کاؼ کًتؽلی و يؾاؼتی يیؿ به فعم ثبات  ها یوؼوظ ظولت
ظؼ زالی که با ایداظ ٍىايیى زاکمیتی و ؼگى تىؼی ظؼقات  ؛ایى يىؿ پى  کمک کؽظه اقت

ظ. کؽؼؾل بىظو آيها کمک ىاو به ثبات ٍیمت ؼهؿاؼؾها و وقیله زيؼ ات هیبؽای ؼهؿاؼؾها، 
 (.3183می، )هًهیاو هغلٌ و ؼزی

 ی بذوو پشتىايهها لبیت کىیى و پى 

ظؼ گػنته کهىؼهای ظيیا ىَظ اخاؾه ظانتًع که ظؼ ٍبا  عالیی که اؾ هقاهالت خهايی واؼظ ضؿايه 
ىظ تبعیل عال به پى  هؽ کهىؼ فعظ ثابتی با هیؿاو ،ایى تؽتیب چاپ کًًع. به  پى  ،کًًع کهىؼ هی

اگؽ کهىؼی  هثالً  تبعیل پى  قایؽ کهىؼها به همعیگؽ يیؿ ههطى  بىظ. هیؿاوو بؽ همیى اقاـ 
اها به هؽوؼ  ؛هیلیىو وازع قکه یا اقکًاـ تىلیع کًع 93تًها زٌ ظانت  ،تى عال بىظ 93ظاؼای 

ت بؽ اقاـ ٍعؼ ها تو ظول ها بايک ،خایی عاله ؾهاو به ظلیل کمبىظ عال و ههکالتی هايًع خاب
 .زکىهت و اٍتًاظ کهىؼ ظقت به چاپ اقکًاـ ؾظيع

هكاتًع و افتبااؼ و 1ی کامػی ظيیا پى  بعو پهتىايه )ىیاات(ها ؾظؼ ظيیای اهؽوؾ که تماهی اؼ
 افتباؼ و اؼؾل ظؼ  کامػی یا هداؾی بىظو آو عبیقتا تأثیؽی ،وابكته اقت ها تاؼؾل آيها به ظول

 آو پاى  اؼؾل که اقت کهىؼ هؽ ظؼ زاکن تًاظیاٍ یها تقیاق و نؽایظ ایى. يعاؼظ پى  ضىظ
 .يه يىؿ پى  آو ،ًعک هی تقییى ظيیا ظؼ ؼا کهىؼ

اها ایى يىؿ پى  با تىخه به تنییؽ آو اؾ هع   ؛ؼهؿاؼؾ به تًهایی یک يىؿ پى  بعوو پهتىايه اقت
ه ظه اقات کاکاؽیی ؼا بؽای آو ایداظ ها تٍابلی ،کامػی به هع  هداؾی با قاضتاؼ پیچیعه ؼهؿی

 (.3183، )هًهیاو هغلٌ و ؼزیمی ی ىیؿیکی ؼایح نعه اقتها  بافث تمایؿ اؼؾل با قایؽ پى
اکًىو به بؽؼقای  ،ی بعوو پهتىايه و ؼهؿاؼؾها بیاو نعها  که ظؼ با  پى ای هبا تىخه به هَعه

 ؽظاؾین:پ هیی ىیات ها  ی بیت کىیى يكبت به پىها تهؿی

                                                      

1. Fiat 
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 ساختار شبکه غیز هتمزکش  .1

بعاو هقًاقت که  ،ایى .هههىؼ اقتقیكتن میؽ هتمؽکؿ  به ظلیل ویژگی باؼؾ ظانتى یکبیت کىیى 
ضااله  باؽ .ياعاؼظ ازتیااج زاکمیتی هیئت یا هؽکؿی هؽخـ هی  به ی ضىظها تبؽای اخؽای ىقالی

ًاع ک هیاقتياظه  1ییها هىظ، بیت کىیى اؾ گؽن هیپى  قًتی که تىقظ بايک هؽکؿی تىؾیـ و تًؾین 
ناعه ظؼ یاک ظىتاؽ  تأییاعایى هقااهالت . ًًعک هی تأییع ،ىظن هیؼا که واؼظ نبکه   ای هکه هؽ هقاهل

 (.9۰30)لى و وايگ، ًعک هیىظ که هايًع اقًاظ بايکی کاؼ ن هیفمىهی يگهعاؼی 
تمام اعالفات نطًای و  ؛ظؼ زالی که ایى ظىتؽچه ظؼ بؽابؽ چهن همه اىؽاظ نبکه ٍؽاؼ ظاؼظ

ایى اهؽ اؾ ایداظ تَلب و قایؽ تطلياات  .ىظن هیًىيی زيؼ هسؽهايه هؽ کاؼبؽ به يىؼت ض
 .ًعک هیازتمالی ظؼ نبکه خلىگیؽی 

 اهًیت و حزین خصىصی هىیت کاربزاو .2

 ،ههطًاات تمااـ ،بؽضاله هقاهالت با اؼؾهای ىیات که به ههطًات نطًی هايًاع ياام
زتای . ىيعنا هیته هقاهالت با بیات کاىیى ياناًاـ يگاه ظانا ،آظؼـ و هىاؼظ ظیگؽ يیاؾ ظاؼيع

با هساىؾت اؾ  .ايع و بالقکفظ میاعالفات نطًی نما ؼا ي ،ًیعک هینطًی که با او هقاهله 
هًع با اقتياظه اؾ ایاى ؼهاؿاؼؾ هقاهلاه ظ هیتقعاظ اىؽاظی که تؽخیر  ،هىیت ظؼ نبکه بیت کىیى

 .(Di vaio,2014) ابعی هیکًًع به هَعاؼ ٍابل تىخهی اىؿایم 

 و دستزسی. سهىلت استفاده 3

باا  .بالکچیى و ؼهؿاؼؾ همکى اقت عاٍت ىؽقا به يؾؽ بؽقاع ،ايغالزات بیت کىیى ،ظؼ ابتعا
بیات  ،ًًعک هیبؽ ضاله آيچه بكیاؼی اؾ هؽظم ظؼ هىؼظ ایى ىى آوؼی هىنمًعايه اظفا  ،ایى زا 

یو بیت کىیى اؾ ک به ویژه بؽای پؽظاضت ظؼ هقاهالت پىلی ؼوؾهؽه، ؛کىیى کاؼآهع و هيیع اقت

                                                      

 .2پیًست شمارٌ  .1
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ىيع و ظؼ ؾهااو  ؾم باا نا هیًع کاه ظؼ آو ؼهؿاؼؾهاا يگهاعاؼی ک هیی ظیدیتالی اقتياظه ها  پى
ىاياع ؼوی ت هیکیو پى  بیات کاىیى  .ظکؽىاو به پؽظاضت اٍعام ت هی ها  اقتياظه اؾ ایى کیو پى

کاه ظقتؽقای و اقاتياظه اؾ آو ؼا آقااو  ،ی نطًای يًاب ناىظها هی هىنمًع و ؼایايها ىتلي
  daviao.2020)).ًعک هی

    ها شسزعت بسیار سیاد و هشیًه پاییى ايجام تزاکً. 4

 ،ًیعک هیاقتياظه  هَعاؼ و ؼول ايتَالی که ،قؽفت يَل و ايتَا ت با اؼؾهای ىیات بكته به هکاو
هاع تاا ک هیًًع که یک هقاهله چه هعت عاى  ک هیایى فىاهل هقمىً  ههطى . هتياوت اقت

کاؼبؽاو ىَظ بایع به کیو پى  ظیدیتا  ضىظ ظقتؽقی پیاعا  ،بیت کىیى با اقتياظه اؾ ،ايدام نىظ
 90ايتَا  ظؼ نبکه بیت کىیى باه ياىؼت  ،کًًعکًًع و هىاؼظ  ؾم ؼا بؽای اظاهه هقاهله تکمیل 

و قاایؽ اؼائاه ظهًاعگاو  هاا بؽضاله بايک. ظؼ همه يَاط خهاو ظؼ ظقتؽـ اقت تَؽیباً قافته و 
 jumde & Yun)ىظنا هیظؼ یک لسؾه ايدام  تَؽیباً با بیت کىیى  پؽظاضت ،ضعهات ايتَا  پى 

11):Cho‚2020. ًايدام هقاهالت با بیت کىیى و قایؽ ؼهؿاؼؾها  ،ها مگػنته اؾ قؽفت ظؼ تؽاک
انع کاه بافاث هَبىلیات ایاى ب هیی تؽ ىی ىیات ظاؼای هؿیًه کاؼهؿظ بكیاؼ پاییها  يكبت به پى

بیت کاىیى کاه ظؼ ؾهااو  یکبؽای ايتَا  هؽ  ،به عىؼ هثا  اقت.ی ىیات ها  اؼؾها يكبت به پى
ظ ؼ اضاػ  9کااؼهؿظی کمتاؽ اؾ  ،انعب هیظ ؼ  09۰۰۰يگاؼل ایى هَاله ظاؼای اؼؾل تَؽیبی 

اقاتياظه  هاا مباؽای ايداام تؽاکً ها هاؾ آيدا که پى  ىیات اؾ انطاو ثالث یاا واقاغ ىظ.ن هی
ؼا  ها هی ظیدیتا  اقاتياظه اؾ واقاغها  کیو پى .ىظن هیی اضاىی ها هقبب ایداظ هؿیً ،ًعک هی

 تاؽ وی ىیاات  اؼؾاها  کىیى يكبت به پى ا ًًع و با ایى کاؼ هؿیًه ايدام تؽاکًم با بیتک هیٍغـ 
 ضىاهع بىظ.

ی هاا تىاو يتیده گؽىت که ؼهؿاؼؾها اؾ خمله بیت کاىیى ظاؼای تماام ٍابلیت هیبه عىؼ کلی 
ی ها تو همچًیى با تىخه به گكتؽل اقتياظه اؾ ؼهؿاؼؾها و هؿی ىايًع بانًعت هیی ىیؿیکی ها  پى
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قع با تىخه باه پااییى باىظو هیاؿاو کااؼهؿظ اقاتياظه اؾ ؼ هیيؾؽ ه ب ،هىؼظ اناؼه بؽای ایى ىًاوؼی
انع کاه ب هیؼهؿاؼؾها ظؼ زا  زاضؽ بؽای هقاهالت کالو ظؼ قغر ظاضلی و بیى الملی هًاقب 

به هؽوؼ ٍابلیت فام نمى  و خایگػیًی  ها تؿاؼؾها تىقظ ظولبا گػنت ؾهاو و پػیؽل بیهتؽ ؼه
 اؼؾهای ىیؿیکی ؼا يیؿ ضىاهًع ظانت.

خاعولی اؼائاه  هاا ؼهؿاؼؾی پى  قاًتی و ها تظؼک بهتؽ اؾ تياو هًؾىؼظؼ پایاو ایى هبسث به 
 :ؽظاؾظپ هیی ایى ظو هًعاً ها تؽظظ که به بیاو تمام تياوگ هی

 (21: 1311)تقوا و جالییان زعفرانی،

 

 

 

 پىل سًتی رهشارس 
 + + دلهوسیله مبا

 + - ذخیره ارزش
 + + واحد محاسبه

 هتمؽکؿ میؽ هتمؽکؿ تمرکس
 ظاؼظ يعاؼظ قابلیت جعل

 بايک هؽکؿی الگىؼیتن ناشر
 يؾام بايکی نبکه يؾیؽ به يؾیؽ مرکسیت

 گؽاو بكیاؼ اؼؾاو هسینه انتشار
 بكیاؼ عى يی قؽیـ سرعت در انتقال در سطح دنیا

 ايکب ؼهؿاؼؾکیو پى   محل ذخیره
 نىظ هی نىظ يمی تضعیف شده

 کن ؾیاظ پیچیدگی
 بايک - ضمانت پول توسط
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 ایزادات فقهی  و حقىقی بیت کىیى 

 هالیت بیت کىیى

یى تاؽ هیى و هقؽوتؽ ؽبا  هكائل ىَهی و زَىٍی بیت کىیى به فًىاو هقتب يطكتیى بسثی که ظؼ
 اناع یاا ياؽىاً ب هیچًایى چیاؿی ظاؼای هالیات  ایى اقت که اقاقااً  ؛انعب هیؼهؿاؼؾها هغؽذ 

 .ايع هتىهمی اؾ هالیت اقت که بطهی اؾ خاهقه يكبت به آو اٍبا  يهاو ظاظ

ىظ: یکی ایًکه ٍابل ايتياؿ بىظه و يؿظ فَال ظاؼای ن هیهالیت، اؾ يگاه ىَها با ظو نؽط هسٌَ 
(. 1، و9زال  نمؽظه بانع )ضىیی، بی تاا، ج  هًيقت بانع؛ ظیگؽ ایًکه ناؼؿ آو هًيقت ؼا

نؽط ظیگؽی که ظؼ کالم بؽضی اؾ ىَیهاو باه آو انااؼه ناعه، ایاى اقات کاه نایا اؾ ىؽاوايای 
کاؼی یا  ظاظو بؽضىؼظاؼ يبانع؛ یقًی به ؼازتی ٍابل ظقتؽقی يبىظه و به ظقت آوؼظو آو به ايدام

 (.194بانع )زکین، بی تا، ويیاؾ  ای هایداظ هقاهل

هاا  تًهاا، آو چیاؿی اقات کاه هاىؼظ »ؽهایًع: ى هیظؼ تقؽیو ها   ضؽت اهام ضمیًیز
به يسىی که به پؽظاضت فىٌ و ٍیمتی ظؼ بؽابؽ آو  ؛ؼمبت فَال بانع و اؾ قىی آياو تَاضا گؽظظ

 (.9۰، و3ً، ج3034)ضمیًی، « زاضؽ بانًع
، هاا ؼهؿاؼؾقاتياظه اؾ با تىخه به هغالبی که ظؼ با  ؼمبت ىؿایًاعه فماىم اىاؽاظ يكابت باه ا

خاا کاه هالیات  وآقاع اؾ ؼ هیيؾاؽ ه با ،با ضى بیت کىیى به فًىاو وقیله پؽظاضت بیاو نع
بیت کىیى ظؼ زا  زاضؽ به فًىاو ها   ،تقییى هًاظیٌ آو با فؽه اقت هيهىهی فؽىی اقت و

 انع.ب هینًاضته نعه و ظاؼای هالیت 
ع يعؼ اؾ پیهگاهاو تسلیل هالیت ظانتى همچًیى ظؼ هیاو ايعیهمًعاو زَىً اقالهی، نهی

کیعوظ. وی پف اؾ ؼ هیاؼؾها به نماؼ  باؽ هالیات غاتای هكاکىکات عاال و يَاؽه، بایى اوؼاً  تأ
افن اؾ الکتؽويیکی و میاؽه  ،اقکًايف ظاؼای پهتىايه و ٍابل تبعیل به عال و يَؽه و اؼؾهای خاؼی

که هقاه اؾ تبعیل به عالقت، تمایؿ خعی ٍایل نعه اقت. ظؼ هاىؼظ گاؽوه ظوم یقًای اؼؾهاای 
هقتَاع اقات کاه  ،ىايع یکی اؾ هًاظیٌ آيها باناًعت هیىاٍع پهتىايه عال و يَؽه که ؼهؿاؼؾها يیؿ 



  05 سىجی صحبت بیت کىیه با قىاعد و ماهیت حقىقی و فقهی: تهدید یا فرصت امکان 

ل و ٍیمت غاتی يعانته و ایًها اوؼاً يَعی الؿاهی هكتًع و هالیتهاو يؽه افتباؼی اقت و اؼؾ
ىظ. با ایى زاا ، اىاؽاظ خاهقاه ایاى اوؼاً ؼا باه ن هیىَظ به وقیله ٍايىو و زکىهت به آيها ظاظه 

)ياعؼ،  .ػیؽظپا هیضاىظ ایاى اوؼاً ياىؼت ػیؽياع و هقاهلاه باؽ ؼوی پ هیفًىاو ثمى هقاهله 
3094.) 

 بیت کىیى و قاعذه غزر 

ولی آيچه بیهاتؽ باا  ؛م ىَها، هقايی ىؽاوايی آهعه اقتی لنت و کالها  ، ظؼ کتا«مؽؼ»بؽای کلمه 
تًاقاب ظاؼظ، ظؼ هقًاای ضعفاه و ضغاؽ اقات. هاؽ چًاع ظؼ « فى بیـ الناؽؼی يهی الًب»زعیث 

یک اؾ ایى ظو هقًای هاػکىؼ کاه باناع،  به هؽاقت؛ ی لنت، مؽؼ به هقًای خهل يیاهعه ها  کتا
یؽظ؛ ؾیؽا نطًی کاه ناًاضت کااىی اؾ هىضاىؿ ىايع هدهى  بىظو هىؼظ هقاهله ؼا يیؿ ظؼ بؽ گت هی

چىو همکى اقت ىؽیب ضىؼظه و تًاىؼات او اؾ  ؛ٍؽاؼظاظ يعاؼظ، ایى هقاهله بؽای وی ضغؽی اقت
هىؼظ هقاهله بؽ ضاله واٍـ ظؼآیع و به ایى تؽتیب، ها  ضىظ ؼا بیهىظه اؾ ظقات بعهاع. باه فبااؼت 

ؼ گؽىته، بیـ و یا هؽ گىيه ٍؽاؼظاظی اقات ٍؽا ظیگؽ آيچه ظؼ زعیث مؽؼ، هىؼظ يهی پیاهبؽ اکؽم
ضىاه ایى ىؽیب یا ضغؽ به ظلیال هدهاى  باىظو هاىؼظ  ؛که ههتمل بؽ يىفی ىؽیب یا هطاعؽه اقت

 (.3186)هیؽؾاضايی، .هقاهله و یا چیؿ ظیگؽی هايًع تؽظیع ظؼ ٍعؼت تكلین بانع
هاعه تاا باه اهاؽوؾ اؾ ظؼ هىؼظ مؽؼ ظؼ بیت کىیى بایع گيت، اؾ ؾهايی که ایى پى  به وخاىظ آ

ظ ؼ هباظلاه  333باٍیمات  9۰31بی ثبات بىظه اقت، به عىؼی که ظؼ قاا   لساػ ٍیمت کاهالً 
ظ ؼ ؼقیع و پف اؾ ایاى ؼناع ظوبااؼه باا  3۰۰۰قاله به ٍیمت  0 تَؽیباً ع که پف اؾ هعتی ن هی

ع يؿولی ضىظ پف اؾ هعتی ؼوي ،هؿاؼ ظ ؼ ؼقیع 38به ٍیمت  9۰33اىؿایم ٍیمتی ظؼ اواضؽ قا  
اهاا پاف اؾ هاعتی  ؛هاؿاؼ ظ ؼ بؽگهات 1به ٍیمت  9۰39ؼا پیم گؽىت تا ایًکه ظؼ اواضؽ قا  

به با تؽیى ٍیمات  9۰93آپؽیل  39کىتاه ظوباؼه ؼويع يقىظی ضىظ ؼا آماؾ کؽظ به عىؼی که ظؼ 
 .هؿاؼ ظ ؼ ؼقیع 6۰ضىظ یقًی 
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کاه  اياع هظقت هایاه ایاى ٍاؽاؼ ظاظبؽضی اؾ کاؼنًاقاو ایى يىقايات ٍیمت ظؼ بیت کىیى ؼا 
اها بكیاؼی اؾ کاؼنًاقاو  ؛کىیى میؽفَالیی اقت و هباظ ت آو مؽؼی اقت ٍیمت گػاؼی بیت

ایاى يىقاايات ؼا  ،او ً  ها وًًع. آک هیایى يىقايات نعیع ؼا تىخیه کؽظه و ظو ظلیل ؼا بؽای آو غکؽ 
 و ثايیااً  ها یايًع و يه يانی اؾ قيته باؾظ هیبه ظلیل فؽضه وتَاضای باؾاؼ يانی اؾ ظ یل فَالیی 

ًًع. آيها هعفی هكتًع که ؾهايی ک هیفلت ايلی ؼا ظؼ قًدم بیت کىیى با چى  ظ ؼ هغؽذ 
)هَاعم و  که بیت کىیى به فًىاو اؼؾ هؽخـ ٍؽاؼ بگیؽظ، ظیگؽ اؾ ایى يىقايات ضبؽی يطىاهع بىظ

 (.3189ىؽ،ىؽؾیى 

 بیت کىیى و ربا

ای اضاىی و ؾیاظتی اقت که ظؼ اهىا  و ثؽوت ظؼ هًگاام ؾیااظی و ؼناع باه ظؼ لنت به هقً «ؼبا»
 ؼبای هقاهلی و ؼبای ٍؽضی.    ً(. اؾ ظیعگاه ىَه ؼبا بؽ ٍكن اقت: 30۰4وخىظ هی آیع )ابى هًؾىؼ،

فباؼت اقت اؾ ایًکه نطًی به نطى ظیگؽ هَعاؼی کا  یا پى ، ٍاؽٌ  ،«ؼبای ٍؽضی»
اکًىو ظؼ خهااو ؼایاح اقات و باه اتيااً  گیؽظ. ایى يىؿ ؼبا هنظهع و نؽط کًع هَعاؼ بیهتؽی ب

ىَهای اقالم زؽام اقت. ؼبای هقاهلی فباؼت اقت اؾ هقاهله ظو کا ی همگى باا یکاعیگؽ باا 
وؾو و پیمايه ههطى که با یک يىؿ ؾیاظه فیًی یا زکمی ظؼ یاک عاؽه هقاهلاه هماؽاه باناع 

 (.360و، 3181)هسمىظی، 

ؼبای ٍؽضی ظؼ ؼبای هقاهلی وخىظ ظو نؽط ؼا بؽای تسٌَ ؼبا  ؾم هههىؼ ىَیهاو بؽضاله 
فىٌ و هقىٌ اؾ انیایی باناًع کاه ظؼ ( 9 ؛فىٌ و هقىٌ اؾ یک خًف بانًع( 3 :ايًعظ هی

 ،بًا بؽ آيچه گيته ناع ،(. بًابؽایى 3188،)هىقىیاو ىيعن هیفؽه یا با پیمايه و یا با وؾو هباظله 
اؾ هماو خًف ظؼ يىؼتی که خؿو کا های نمؽظيی بانع، ىاٍاع بیـ یک نی به کمتؽ یا ؾیاظتؽ 

با تىخه به ایًکه پى  خؿو هقعوظات نمؽظيی اقت و باا پیماياه یاا  ،انکا  اقت. اؾ قىی ظیگؽ
 انع.ب هیبًابؽایى ىؽول پى  به کمتؽ یا بیهتؽ اؾ آو ىاٍع انکا   ،ىظن میي گیؽی ايعاؾه ،وؾو
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ول اقاکًاـ ؼا ظؼ ظو هاىؼظ هان ؼایاح و هان فاٍالياه ضؽیع و ىؽ ،آیت الله هکاؼم نیؽاؾی
هايًاع ضؽیاع یاک  ،يطكت ظؼ هىؼظی اقت که فىضیى، پى  ظؼ کهىؼ هتياوت باناع :ايعظ هی

یىؼوی اؼوپا با هثال ظه هؿاؼ ؼیا  ایؽايی و ظوهیى هىؼظ ظؼ ىؽول بعهکاؼی يكیه به هبلل کمتاؽی 
و آو ظؼ  ايع ها يیؿ پػیؽىتؼ هیاقتيتائات هىؼظ قىاؾ هماو پى  به يَع. فالوه بؽایى، ایهاو ظؼ کتا  

ولی باا یکاعیگؽ تيااوت  ؛ی فىٌ و هقىٌ پى  یک کهىؼ بانًعها يىؼتی اقت که اقکًاـ
 (.914،و3196هکاؼم نیؽاؾی، ) هطتًؽی هايًع يى و کهًه بىظو ظانته بانًع

باىظه و  بلکاه هقاعوظ ،يه اؾ خًف کیل و يه اؾ خًف هاىؾوو اقات ،ؼهؿاؼؾبعیهی اقت که 
اهاا ٍاؽٌ ؼباىی باه پاى  و اقاکًاـ  ؛هاا هًتيای اقاتؼهؿاؼؾاهکاو ؼبای هقاهلی ظؼ هاىؼظ 

گؽچه ظؼ فًؽ کًىيی به پى  پیعا  ؛وظؼ هیاضتًاو يعاؼظ و ظؼ میؽ پى  اؾ يىؿ کا ها يیؿ به کاؼ 
 .اضتًاو کؽظه اقت و ظؼ هیاو کا ها يیؿ ىؽٍی يیكت بایى آيکاه کیلای و وؾيای باناع یاا ياه

ها فمعتا یاک وازاع ؼهؿاؼؾىايع ایى اتياً بیيتع. با تىخه به ایًکه ت هییى ظؼ ؼهؿاؼؾها هن همچً
ی هاا  يكابت باه پى ؼوپىلی میؽ هتمؽکؿ بىظه و بايک و قپؽظه گؿاؼی ظؼ آو هقًایی يعاؼظ اؾ ایى 

 (.36و3188،)هىقىیاو قعؼ هیبعوو پهتىايه اهؽوؾی هىخه تؽ به يؾؽ 

 پىلشىیی بیت کىیى و

 هؽو بیات کاىیى،اؾ خمله ؼهؿاؼؾ پی ،ؾ هىايـ زَىٍی هىخىظ بؽای هَؽؼه گػاؼی ؼهؿاؼؾهایکی ا
 .اقت «پىلهىیی»له ئهك

ىقالیات میؽٍاايىيی اقات کاه عای آو،  کپىلهىیی ی»: ىاو گيتت هیظؼ تقؽیو پىلهىیی 
به  .یؽظگ هیٍايىيی به ضىظ ی میؽٍايىيی به يسىي، ؽاهؽی ها تيانی اؾ ىقالیی فىایع و ظؼآهعها
کثیو يانی اؾ افما  ضاله به پى  به ؽااهؽ تمیاؿ تباعیل گؽظیاعه و باه ی ها  فباؼت ظیگؽ، پى

هدؽهايه، ظؼ هَیاـ بؿؼگ، گؽوهی، اقت ىظ. پىلهىیی ىقالیتی ن هیچؽضه اٍتًاظ ؼقمی واؼظ 
 «خنؽاىیایی کهىؼ هيؽوٌ يیاؿ ىؽاتاؽ ؼوظی هكتمؽ و ظؼاؾهعت اقت که همکى اقت اؾ هؽؾها
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به عىؼ ضاليه و فام، پىلهىیی فباؼت اقات اؾ: ی ظؼ تقؽیو ظیگؽ. (3193اويع،ؽؾو هی )ؼهبؽ
بیات کاىیى و « .ی میؽ ٍايىيیها عهؽگىيه فملیات به هًؾىؼ ٍايىيی خلىه ظاظو ظؼآه ظاظو ايدام»

 ؛هىیت پًهاو ضؽیاعاؼاو و ىؽوناًعگاو (3 :ی ضايی همچىوها یقایؽ ؼهؿاؼؾها به قبب ویژگ
هاىؼظ اقاتياظه  .فعم اهکاو هكتًعقاؾی هعاؼک پىلهىیی (1 ؛ها تولفعم يؾاؼت و کًتؽ  ظ (9

هاىاظ هطاعؼ و... ٍاؽاؼ  ٍماؼ و ضؽیاع وىاؽول ،یی همچىو پىلهىییها تاىؽاظ بؽای ايدام ىقالی
 .(0، و3188، )ىؽاتی و ظیگؽاو یؽيعگ هی

مل ظقاتىالق 36ىاو به ؼاهکاؼ اناؼه نعه ظؼ هااظه ت هیبه يىؼت اخمالی بؽای زل ایى ههکل 
ی هاالی هاا مهبًی بؽ اناتؽاک گاػاؼی اعالفاات ههاتؽیاو و تؽاکً 1،خعیع گؽوه ویژه اٍعام هالی

ظ. با تىخه کؽظؼ بالک چیى فمىهی ٍابل ظقتؽـ بؽای همه افضا اناؼه  ها یو يؽاى ها تىقظ بايک
قاغر  ىاو اؾ ایاى ؼاهکااؼ ظؼتا هیقع که ؼ هیيؾؽ ه ب ،به فضىيبىظو ایؽاو ظؼ گؽوه ویژه اٍعام هالی

و ههاتؽیاو  هاا ظؼ يىؼتی که اقاتياظه بايکؼا ی ظاضلی ها و بايک ها یظ و يؽاىکؽظاضلی اقتياظه 
با تىخه به هبعا و  ها مؽاکًت هیبه ثبت تما ؛ی هالی ٍايىيی بانعها متؽاکً بؽایاؾ ؼهؿاؼؾها  ها بايک

 لؿم کؽظ.هی ايدام گؽىته ها می اعالفاتی و يؾاؼتی بؽ تؽاکًها ههًَع و يؾاؼت ظقتگا
همچًیى با تىخه به ایًکه ؼهؿاؼؾها به کهىؼ ضايای هتقلاٌ يیكاتًع و هبااظ ت فمىهاًا ظؼ 

ی هطتلاو ظؼ ؾهیًاه هقاضاعت ؼهاضؽوؼت همکااؼی کهاى .ىظن هیی ايدام الملل بیىقغر 

 .اؼائه اعالفات  ؾم به کهىؼ ظؼ ضىاقت کًًعه  ؾم اقت بؽایٍضایی 

ظ که با تىخه به ایًکه زدان باا یی اؾ هبااظ ت زاىؾه کؽظؼ پایاو بایع به ایى هىضىؿ اناؼه 

هبااؼؾه باا پىلهاىیی،  بؽاییى اٍعام تؽ یايل ،ىظن هیايدام  ها یؼهؿاؼؾها ظؼ کهىؼ تىقظ يؽاى

 کؽظويؾاام هًاع باؽایاؾ ظیعگاه ظولات و هَاؽؼه گاػاؼی  ها ؼهؿاؼؾتقییى هؽچه قؽیـ تؽ هاهیت 

 انع.ب هی ىؽول ؼهؿاؼؾها و ضؽیع و ها یىقالیت يؽاى

                                                      

1. FATF 
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 ی درآهذی دولت اس طزیق رهشارسهاها تفزص 

ىايًع به کكب ظؼآهع اؾ عؽیاٌ ؼهؿاؼؾهاا ت هیعؽیٌ  ظواؾ  ها تىاو گيت که ظولت هیبه عىؼ کلی 
ىايًع با ظؼ اضتیاؼ ٍؽاؼظاظو بطهای اؾ هًاابـ باؽً ت هی ها تاقتطؽاج ؼهؿاؼؾها؛ ظول (3 بپؽظاؾيع:

یى یا اقتياظه اؾ هًابـ تدعیع پػیؽ به اقتطؽاج پؽظاضته و ياظؼاتی ضىظ ظؼ اضتیاؼ نبکه بیت کى
ىاو باه ت هیهًابـ اؼؾی ضىظ بپؽظاؾيع بؽای هثا   تأهیىی اقتطؽاج نعه به ها ىبا ىؽول بیت کىی
ظ که با پػیؽل بیت کىیى به فًىاو اؼؾ ؼقمی باؽای ايداام هبااظ ت کؽاناؼه  1کهىؼ الكالىاظوؼ

 اٍاعام کاؽظهبیت کىیى و اضػ ظؼآهع اؾ اقتطؽاج و ىؽول ضاىظ هؿاؼؿ اقتطؽاج  تأقیفاٍعام به 
یى هًابـ اضػ ظؼآهاع کهاىؼهای اؼوپاایی تؽ ناضػ هالیات؛ هالیات همىاؼه یکی اؾ هه( 9؛ اقت

 ،ی اضیؽ هىؼظ تىخه ٍؽاؼ گؽىته اقتها  ظؼ قا ها نبىظه اقت که ظؼ کهىؼ ها يیؿ با اىؿایم تسؽی
بؽای کكاب  ای هؼول تاؾ ،ی ايدام گؽىتهها میات اؾ تؽاکًاهکاو اقتطؽاذ بیت کىیى و اضػ هال

ظؼ ایى بطم ابتعائًا باه کكاب  ؼو،انع که بایع هىؼظ تىخه ٍؽاؼ بگیؽظ. بعیى ب هی ها تظؼآهع ظول
و قپف به اضػ هالیات اؾ اقتطؽاج و ايدام هباظ ت ضىاهین  ها ؼهؿاؼؾظؼآهع اؾ عؽیٌ اقتطؽاج 

 :پؽظاضت

 کىیى( استخزاج رهشارسها ) بیت

بااا اقااتياظه اؾ  ،نااىظ کااه عاای آو ايااغالزًا بااه ىؽآیًااعی اعااالً هی «ىیىکاا  قاتطؽاج بیاات»
 یاک ياست تأییاع ؼهؿيگاؼی، هكائل زل به بیتکىیى، نبکه ظؼ ای اىؿاؼهای ویژه ؼایايه قطت

ىظ. اىؽاظی ن هیٍاظؼ کىیى  بیت (ِچیى بالک) بلىکی ؾيدیؽه ظؼ بلىک یک ایداظ يهایتاً  و تؽاکًم
تاؽاکًم و تىلیاع بلاىک،  تأییاعهكاتًع، باا هدهاؿ  کىیى بیت اىؿاؼها ظؼ نبکه ایى قطت به که

کىیى )بًا به هیؿاو قطتی نبکه ظؼ لسؾه( به فًىاو پاظال ظؼیاىت ضىاهًاع کاؽظ.  هَعاؼی بیت
 ع.انب هیکىیى  بیت 6.4هیالظی  9۰93ایى هیؿاو ظؼ قا  

                                                      

 ؼهؿ اؼؾ ها ؼا به فًىاو اؼؾ پؽظاضتی ؼقمی پػیؽىت. 9۰93ژوئى  9کهىؼ الكالىاظوؼ ظؼ تاؼیص  .3
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ی بیت کىیى یا هؽ اؼؾ ظیگؽ و همیى عىؼ ها متىاو گيت بؽای ایى که تؽاکً به ؾباو قاظه هی

اهًیات اؼؾ  ،ی هایًیًاگها هایى ظقاتگا .ػیؽظپ هیىؽایًع هایًیًگ يىؼت  ،اهًیت آو  ىؽاهن نىظ

و بؽای همیى نبکه بیت کىیى یک خایؿه باؽای ظلگؽهای و   کًًع هی تأهیىظیدیتا  بیت کىیى ؼا 

 .ظهع تهىیٌ يازباو هایًیًگ به آيها هی

هیؿاو هًؽه  30۰۰تیؽهاه قا   34ؼوؾ قه نًبه  39:04قافت اؼـ يیىؾ ظؼ بًابؽ گػاؼل ى

.اگاؽ هاا هیاايگیى باؽً هًاؽىی ظؼ 1هگاوات ؼقیعه اقات  98۰هؿاؼ و  66بؽً کهىؼ به فعظ 

اؾ  2ظؼياع 6هتىخه ضىاهین نع که باؽای اقاتطؽاج  ،هؿاؼ هگاوات ظؼ يؾؽ بگیؽین 6۰کهىؼ ؼا 

ه که ب 3انعب هیع( ظؼيع اؾ بؽً هًؽىی کهىؼ يیاؾ يعم ظؼي 96)۰.96نبکه بیت کىیى ىَظ 

 قع فعظ بؿؼگی يیكت.ؼ هیيؾؽ 

اها بؽای هساقبه هیؿاو ظؼآهع يانی اؾ اقتطؽاج بیت کىیى بایع بعايین که ظؼ نبکه بالکچیى 

 6.94ىظ که پاظال اقتطؽاج ایى بالک خعیاع ن هیظٍیَه یک بالک اقتطؽاج  ظهبیت کىیى هؽ 

به  .ىظن هیبیت کىیى به زكا  هایًؽها واؼیؿ  6.94ظٍیَه  ظهقًی ظؼ هؽ ی ؛انعب هیبیت کىیى 

 0۰ىظ که با تىخاه باه هیاايگیى ن هیواؼیؿ  ؽهابیت کىیى ظؼ هاه به زكا  هایً هؿاؼ 93فباؼتی 

 یاککىیى بؽابؽ اقت با اؼؾل ایى تقعاظ بیت  ،هاه گػنته پًحهؿاؼ ظ ؼی ٍیمت بیت کىیى ظؼ 

ایى هَعاؼ بؽابؽ اقات  ،ظؼيع اقتطؽاج نبکه ظؼ اضتیاؼ ها بانع نماگؽ  هیلیاؼظ ظ ؼ ظؼ هاه که

هیلیاؼظ تىهاو  34۰۰تىهايی بؽابؽ با  هؿاؼ 94که بؽآوؼظ ؼیالی آو با ظ ؼ هیلیىو ظ ؼ هاهايه  6۰با 

هیلیىو ظ ؼ  کاه باؽآوؼظ ؼیاالی آو بؽاباؽ اقات باا  39۰بؽابؽ اقت با  ال هاقت که باؾظه قالیاي

 .یاؼظ ظ ؼهیل 39،۰۰۰

                                                      

https://www.farsnews.ir/ .1 

 .3پیًست شمارٌ  . 2

 .4پیًست شمارٌ . 3
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 ،آهاعه اقات 1بؽای ظؼک ایى هَعاؼ ظؼآهع اؼؾی بایع به ضبؽی که ظؼ پایگاه ضبؽی بؽً يیاىؾ
 :کًیناناؼه 

مدیرعامل شرکت برق حرارتی: میسان برق قابل صدور بهه بهه ارهار ک ه ر بىا بر گفته ” 

و افغاوستان، پاکستان، عراق و ترکیه، در شرایط مطل ب و مى ط به وب د م هللی، زهسار 

میلیه ن  ۰۴۴مگاوات است که درآمد ارزی آن متفاوت و به ط ر میاوگیه ساالوه  ۰۴۴

 ‟ .دالر است
هگاوات بؽً ؼا ظؼ اضتیاؼ نبکه بیت کىیى ٍؽاؼظهین و به اقتطؽاج بیت  30۰۰اگؽ ها هَعاؼ 

یؽظ که گ هیهم ؼیت نبکه بیت کىیى ؼا ظؼ خهاو اضتیاؼ اؾ ظؼيع  36کهىؼ ها  ،کىیى بپؽظاؾین
یاک هاؿاؼ و هیلیىو ظ ؼ و قالیايه  36۰ؿاو ظؼآهع ظ ؼی آو بؽای کهىؼ بؽابؽ اقت با هاهیايه هی

بؽابؽ هَعاؼی اقت که کهىؼ ها اؾ يااظؼات باؽً باه  ظوهیلیىو ظ ؼ که بیم اؾ  يهًع و بیكت
 کهىؼ همكایه به ظقت ضىاهع آوؼظ. چهاؼ

 اخذ هالیات  

 ، وخايبه و چًع خايبه فلیه خمهىؼی اقالهی ایاؽاوی یک ها نی اضیؽ با اىؿایم تسؽیها  ظؼ قا
تىخاه ظولات بایم اؾ  ؛به تبـ کاهم ياظؼات ييت که به کاهم ظؼآهع ظولت هًدؽ نعه اقت

هًابـ هالی ضىظ اؾ عؽیٌ اضػ هالیات خلب نعه اقت. اؾ عؽىی تىخه باه اهکااو  تأهیىپیم به 
و هچًایى اضاػ هالیاات اؾ  ها ؼؾؼهؿاکكب ظؼآهع اؼؾی بؽای کهىؼ اؾ عؽیٌ اقتطؽاج و ىؽول 

  .اقتيیؿ ضؽوؼی  کًعهًابـ هالی ظولت کمک  تأهیىىايع به ت هیىقا و ایى زىؾه که 
بطم فؾیمی اؾ هقاهالت هؽبىط به ؼهؿاؼؾها ظؼ کهىؼ تىقظ  ،گيته نع عىؼ که ٍبالً  هماو

 ،ها یؾهیًاه ياؽاىو و هَؽؼه گػاؼی ظؼ کؽظيؾام هًع ىايع بات هییؽظ و ظولت گ هیايدام  ها یيؽاى
ی ههکىک به پىلهىیی يؾاؼت کًع و اؾ عؽىی با تقییى هبلل یا ظؼيعی ها تىقالیيكبت به فعم 

                                                      

https://barghnews.com1.  
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باه اضاػ هالیاات  ،ها یبه فًىاو اؼؾل اىؿوظه فالوه بؽ هؿیًه  تؽاکًم ٍابل ظؼیاىت تىقظ يؽاى
 ع.کًاٍعام 

هیات  31/4/3189 هىؼش /ه44613/ت/49300  نماؼه به غکؽ اقت که عبٌ هًىبه ٍابل
هؽاکاؿ  ،که تىقظ قاؾهاو اهىؼهالیااتی اباالك ناع ؼهؿاؼؾظؼ ضًىو هؽاکؿ اقتطؽاج  ،وؾیؽاو
، هؽکؿ تىلیع يًقتی هسكى  نعه و يااظاؼات آيهاا باا ؼفایات هَاؽؼات ههامى  ؼهؿاؼؾتىلیع 

 .ؽظظگ هیهقاىیت هالیاتی 

 گیزی يتیجه

ی يىؽهاىؼی هكاتًع کاه ها هپعیع ىاو يتیده گؽىت که ؼهؿاؼؾهات هیقاـ پژوهم پیم ؼو، ا بؽ
ی يىؽهىؼ بایع باه تًؾاین گاؽی و ها یبه خای هَابله و همًىؿ کؽظو اقتياظه اؾ ایى ظاؼای ها تظول

همكاى باا  .بی نک ظيیای آیًعه ظيیای میؽهتمؽکؿهاا اقات .اقتياظه اؾ ایى ىؽيت تاؾه بپؽظاؾيع
تًها ؼهؿاؼؾهاا تهعیاعی باؽای  يىیكًعه به ایى يتیده ؼقیعه اقت که يه ،تسَیَات يىؼت گؽىته

یی که به يىؼت ؽالمايه ها تتَىیت ظول بؽایىايًع ابؿاؼی ت هیبلکه  ،يیكتًع ها تزاکمیت ظول
باا  هاا تهَابلاه ظول .عيٍؽاؼ گیؽ ،ايع هو کهىؼهای ظیگؽ واٍـ نع ها وهىؼظ تسؽین اؾ قىی قاؾها

ایى ياىؿ اؾ ظاؼایای، هاىؼظ اقاتَبا  ؾیؽا  ؛بؽظبقع که کاؼ به خایی ؼ هیایى پعیعه يىؽهىؼ به يؾؽ 
فمىم ٍؽاؼگؽىته اقت و تا وٍتی که هاؽظم زاضاؽ باناًع ظؼ ٍابال ایاى ظاؼایای میؽههاهىظ پاىلی 

اگؽ کهىؼی ضىظ ؼا  ،اها بؽفکف ؛هسعوظکؽظو و همًىفیت اثؽی يطىاهع ظانت کًًع،پؽظاضت 
ىايع به فًىاو یکی اؾ ت هی کًع،تؽ با نؽایظ خعیع وىٌ ظهع و اؾ ىؽيت پیم آهعه اقتياظه  قؽیـ

تا  ها ىی ظاؼای، ظاؼایی ظؼ زا  ؼنع ظائن به خهت هسعوظیت تقعاظ بیت کىیؼهایى کهىتؽ گبؿؼ
 .هیلیىو تبعیل بهىظ 93زعاکثؽ 

ىظ بايک هؽکاؿی ن هیظؼ پایاو به ظقتگاه زاکمیتی ظؼ ؾهیًه هَؽؼه گػاؼی ؼهؿاؼؾها پیهًهاظ 
تبااظ  باا قاایؽ ؼهؿاؼؾهاا و  باؽایپهتىايه پى  هلی ضىظ ؼا ؼهؿاؼؾ با  ،به خای هَابله با ؼهؿاؼؾها
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همچًیى ظؼ ؾهیًه اقتطؽاج بیت کىیى و قایؽ  کًع.اقتياظه اؾ ؽؽىیت ٍؽاؼظاظهای هىنمًع اؼائه 
ؼهؿاؼؾهای ٍابل اقتطؽاج يهاظ ضىظ تًؾین گؽ بطهی تهکیل نىظ تاا ضاىظ ؼا باا تنییاؽات ىاىً 

ی ایى ها هو پؽوژ ها یگاه زاکمیتی يیؿ به يؾاؼت بؽ يؽاىالقاظه قؽیـ ایى زىؾه تغبیٌ ظهع و ظقت
و يهاظهاای  فلایب ،ی پاايؿی خلاىگیؽی ناىظهاا هزىؾه بپؽظاؾظ تا اؾ کالهبؽظاؼی و اخؽای پؽوژ

اؾ پىلهاىیی و وؼوظ  ،ی ؼهاؿاؼؾها یاعالفاتی يیؿ با ظؼ اضتیاؼ گؽىتى ظىتؽ کل تىؾیـ نعه ياؽاى
 .ًعخلىگیؽی کًی کثیو به ایى زىؾه ها  پى
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 پیىست:

 ای هی ؼهؿيگاؼايه یا تابـ هم کؽیپتى گؽاىیک يىفی تباعیل اقات کاه ؼناتقاؾ یک تابـ ظؼهن. 3
هاع. هَاعاؼ ظ هیبا عى  ثابت ؼا ضؽوخی  ای هًع و ؼنتک هیاو وؼوظی ظؼیاىت عى يی ؼا به فًى

اثاؽ »ىاو آو ؼا ياىفی تا هیهم زايل، يمایهی اؾ کل هستىای هتى یاا ؼناته وؼوظی اقات و 
ی کؽیپتاى گؽاىیاک باؽای قااؾ بؽای آو هتى باه زكاا  آوؼظ. اؾ تىاباـ ظؼهن« ايگهت ظیدیتالی
اؾ کاؼبؽظها، همچىو تًعیٌ  ای ها  هتىو ظؼ عیو گكتؽظو اهضای ظیدیت ها مبؽؼقی يست پیا

 (4: و 9۰۰8)ياکاهىتى،  .ىظن هیايالت و تًعیٌ يست پیام اقتياظه 

کًع و اؾ عؽیٌ ایًتؽيت باه  اىؿاؼ بالکچیى ؼا بؽ ؼوی قیكتن ضىظ پیاظه هی یک کاهپیىتؽ که يؽم. 9
کاهپیىتؽهاا بیهاتؽ باناع؛  چاه تقاعاظ ایاى ناىظ. هؽ قایؽ کاهپیىتؽهای هايًاع ضاىظ هتًال هی

 .یابع پػیؽی آو اىؿایم هی نىظ و هیؿاو هَیاـ تؽ هی ؾیؽقاضت نبکه بالکچیى ٍىی

ی نبکه بیات کاىیى ظؼ خهااو ؽهاکه به ؼقع هایً statistaی اضػ نعه اؾ قایت ها هبًابؽ ظاظ. 1
يع هیبانع که ایاى ظؼ 0تقعاظ هایًؽهایی که به آی پی ایؽاو اٍعام به اقتطؽاج هیًمایًع  ،هیپؽظاؾظ

ی اقاتطؽاج بیات کاىیى و ضاؽوؼت ؽهاهَعاؼ با تىخه به تسؽین بىظو ها به وقیله اکثاؽ اقاتط
ظؼياع باؽآوؼظ  6اقتياظه اؾ ابؿاؼهای گػؼ اؾ تسؽین تىقاظ اقاتطؽاج کًًاعگاو ایؽايای زاعوظ 

 نىظ. هی

ه ایاى که بؽای ؼقایعو با 89،433،۰۰۰هیؿاو کل هم ؼیت نبکه بیت کىیى بؽابؽ اقت با . 0
ظؼيعی ایاؽاو  6هگاوات بؽً يیاؾ ظاؼین،  با تىخه به قهن  96۰۰هیؿاو هم ؼیت ظؼ خهاو به 

هگاوات بؽً يیاؾ  436اؾ اقتطؽاج نبکه بیت کىیى بؽای کكب ایى هیؿاو اؾ هم ؼیت نبکه به 
 انع.ب هی

 

 


