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 حمن الرحیم بسم اهلل الر
 د و عّجل فرجهم د و آل محّم و صّلی اهلل علی محّم  

 با بورس   آشنایی
ی اوائل قرن واندر بورس از نام خانوادگی شخصی به نام  بورس واژه  یك  15گرفته شده است، و ژ بلژ در شهر برو

راق مختلف می  کاال و پول و او کرده و صرافان شهر در مقابل خانه او به داد و ستد   پرداختند. زندگی می 
که در آن اسناد و   ید و فروش و مبادله می باشد  کشورهای بورس در اصطالح نوعی بازار خر راق مالی، پول  او

کاالیی مثل فلزات، طال، نقره و ... مبادله می شود.   مختلف )ارز(، 
یژو کاپیتالیست، اینفوگرافی  سایت و کرد 20آل   1.بورس بزرگ دنیا را منتشر 

یابی های ثبت شده، و قدمت فعالیت مورد  حاظ ارزش بازار، شرکتهای بزرگ دنیا از لبر این اساس، بورس ارز
گرفته  .اندقرار 

ی معادل   راق بهادار نیویورک با ارزش بازار یلیون دالر بزرگترین بازار بورس دنیا از لحاظ ارزش بازار   20بورس او تر
 .محسوب می شود

ی معادل پس از بورس نیویورک بورس نزدک با ارزش باز یلیون دالر، بورس لندن با ا 7ار ی معادل تر  6رزش بازار
یلیون دالر یلیون دالر، شانگهای  4، بورس توکیو تر کنگ  4تر یلیون دالر و هنگ  یلیون دالر بزرگترین بورس  3تر تر

تر از   16بر این اساس، تنها .های دنیا از لحاظ ارزش بازار هستند ی باال یلیون  1بازار، ارزش بازار  .دالر دارندتر
 
 
 
 

 
وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گزارش.  1  گر

 

https://www.yjc.ir/fa/comercial
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 جدول بورس های بین المللی
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 «سرمایه در بورسابزارهای تأمین »
راق بهادار:.1  او

راق .بورس اوراق بهادار  1  شود: به دو دسته تقسیم می: این او
 الف. اوراق مالكیتی بدون مّدت: سهام عادی و سهام ممتاز

 باشد.می به طور مشاع میصاحبان سهام در یك شرکت سها ّیتکه نشانه دهنده مالك
یژگی یّ های سهام ممتاز ممكن است نسبت به و یافت آنتفاوت در میزان سود، اولو  و ... باشد. ت در در

 دار: تب.اوراق مالكیتی مّد 
راق اجاره 2. اوراق مشارکت 1 به  4 .اوراق سفارش ساخت )استصناع(3.او راق مضار راق بدهی5.او  .او
کشورهای  و   ؛ . اوراق خزانه و ...8 جعاله.اوراق 7.اوراق مرابحه  6   راق قرضه )در   غربی(او

 کاال.2
کاال:. 2 کاال می تواند شامل  بورس  گیرد، این  کاالهای مختلف مورد معامله قرار می  که در آن  مكانی است 

تین گران قیمت)طال، پال ی( فلزات  کنجاله، ... ( فلزات )فوالد، مس، رو ی)گندم، پنبه،  رز کشاو ، نقره( کاالهای 
 کاالهای پتروشیمی )نفت، پلی اتیلن و ... ( باشد.

ز 3  . ار
ز: ید و فروش ارز در آن صورت می بورس ار  گیرد.خر

از ابزارهای مالی رایج   ( options)آپشن اختیار معامله  های قراردادو   (futures)فیوچرز   آتیو نیز قردادهای *

 شود؛ بورس محسوب می
ید و فروشغالبًا    تذّکر: گذاران، عدم آشنایی زارهای مالی در بازار بورس به دلیل تعداد  از طریق اب  خر یاد سرمایه  ز

کارگزان صورت می پذیرد.ررات، توّس با تمام قوانین و مقرّ   ط 
یدار و فروشنده است کارانی را ایفاء می  یا حّق   نبه نوعی نقش داّلال   و  ،کارگزاران واسط بین خر که العمل  کنند، 

 کنند.ای عمل میحرفه  ند وبه صورت قانونم
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کشور  های بورسخرید سهام در  پیرامون   فقهینكات   داخل و خارج 
ید سهام شرکت گر فرد قصد خر کشور داردهای سهامی عام در بورسا ، الزم است به نكات های داخل و خارج 

 :2فقهی ذیل توّجه نماید
  :نه منافع شرکت در اعیان باشد  .1

کاالی مورد معامله  بدین صورت  های شرکت« هستند، های سهامی »داراییدر فروش سهام شرکتمبیع و 
الت و  عّم از داراییأ -های خود داراییکّلّیه ، شرکت سهامی عام که  های ثابت مانند زمین، ساختمان، ابزار آ

گردش مانند مواّد اّولّیه و  محصوالت تولیطور دارایی  همین ی خود های حقیقی و ا، داراییشده  دهای در  عتبار
از طریق عرضه در بورس یا کند و هر سهم مشاع را به مبلغ معّینی به متقاضیان سهم بندی میبه طور مشاع را  -

 .فروشدمیفرابورس 
گر بنای بكار می  یا اعیان«  مشارکت در عین»در مقابل    «مشارکت در منافع»به لحاظ فقهی    .1تبصره رود، حال ا

ید سهام قرارداد  که بر این با خر یدارانشد  ژه، تنها در منافخر یك باشند ولی در عین پرو یك  هاع حاصله شر شر
که در حقیقت نباشند، این نوع قرارداد صحیح نیست، بلكه قرارداد مذکور عرفًا برگشت به قرض می کند 

یداران سهام  یافتقرض می سهامیبه شرکت  خر ی از سود و منافع حاصله را در  دهند مشروط به اینكه مقدار
که در این صورت، قرض  بوی و حرام محسوب مینمایند   .شودر

که  که مراد از مشارکت در منافع عبارتی تسامحی است و مراد همان مشارکت در عین است  گفته شود  گر  و ا
ی دارد. ر  به تبع شرکاء در منافع هم سهمیم خواهند شد اشكال ندارد لكن این امر نیاز به دلیل اطمینان آو

 .شرکت سهامی در بورس فروخته شودمجّرد شخصّیت حقوقی د نبای. 2تبصره
کارشناسان ید سهام »  معتقدند:  و حقوق دانان  گروهی از  ی کلّ   ،مبیعدر خر ق و متعلّ   ،است  «ی در مشاع و اعتبار

کلّ  که خودت حقوقی( ی در مشاع شرکت سهامی عام )شخصّی این  ی  ،است            محسوب یک موجود اعتبار
 شود.می

 
رسی احکام سهام دارد و شامل سایر اوراق بهادارمثل اوراق مشارکت، احاره، مرابحه و ... نمی شود.  2  . این نوشتاراختصاص به بر
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یک مفهوم ذهنی و  »، بلكه شرکت به عنوان ، مال عینی و ملموس نیستسهامداران تلكّی ع ماموضوو  
ی  یا سهامداران شرکت به نسبت میزان سهام خود در   ءو هر یک از اعضا ،گیردت قرار میموضوع مالكّی  «اعتبار

یک هستند. این مالكّی   ت سهیم و شر
گونه رابطه مالكانه و حّق بنابراین  و دارندگان  ،عینی نسبت به اموال و دارایی شرکت ندارند سهامداران هیچ 
ی دارای شخصّی  سهام صرفاً   .ت حقوقی هستندمالک شرکت به عنوان یک بنگاه تجار

یه صحیح نیست و فروش سهام بدین صورت باطل ا ؛ بلكه شخصیت حقوقی شرکت ستلكن این نظر
ید سهام حقیقًة مالک دارایی شرکت به سهامی منحّل در اعضاء و سهامداران آن است و سهامداران ب ا خر

 3گردند.صورت مشاع می
وی نوسانات قیمت سهام یا شاخص سهام صورت نگیرد:2  . معامله ر

ی بوده و تنها نوسانات قیمت سهام و تفاضل قیمت آنها یا شاخص سهام گر معامالت سهام صور                             ا
گیرد نیز و    و باخت مالی«  »قمار و برد از مصادیق نوعی شرط بندی طرفینی و  لیت  این فعا، مورد معامله قرار 

کل مال به باطل« محسوب شده و حرام است  های خارجی رایج است.، این نوع معامله در بورسنوعی »ا
ی  کنید شاخص سهام اآلن  «شاخص سهام » مثل اینكه معامله رو  ( الف)است، فرد  100انجام شود، فرض 

 98کند شاخص سهام پیش بینی می (ب)شود و فرد می 102کند در هفته آینده شاخص سهام میش بینی پی
 خواهد شد 

 
 ور است:چنین مذک سهامی شرکت تشکیل  و تعریف اول  بخش حث شرکت های سهامی،، مبدر قانون تجارت.  3
و . است  آنها  سهام  اسمی  مبلغ  به  محدود  سهام  صاحبان  مسئولیت  و  شده  تقسیم  سهام  به  آن  سرمایه  که  است  شرکتی  سهامی شرکت  ۱:    ادهم

 :چنین ذکر شده است سهام دوم: بخشدر  
.  باشد  می سهامی شرکت  در آن صاحب منافع و داتتعه   و  مشارکت میزان صمشخ   که سهامی شرکت سرمایه  از است قسمتی سهم ۲۴:  ماده

 دارد سهامی شرکت  در آن صاحب که است سهامی تعداد نماینده که است ای معامله قابل سند سهم ورقه
 



14 
 

ی شاخص معامله می گر آینده فروخته میکنند مثاًل ده هزار واحد شاخص برای هفتهرو شود، در هفته بعد ا
گر شاخ  بدهد، و  (الف)باید به فرد    2واحد ضرب در    10000باید    (ب)شد فرد    102شاخص   شد، فرد   98ص سهام  ا

 بدهد. (ب)به فرد  2واحد ضرب در   10000باید  (الف)
که در هفته آینده شاخص سهام پیش بینی می (الف)کنند، فرد یا آنكه هر دو مثبت فكر می شود می 102کند 

 شود.می 104کند شاخص سهام پیش بینی می (ب)و فرد 
ی شاخص معامله می گر آینده فروخته می احد شاخص برای هفتهکنند مثاًل ده هزار ورو شود، در هفته بعد ا

گر شاخص سهام  (الف)به فرد  2واحد ضرب در   10000باید  (ب)شد فرد  102شاخص  شد، فرد  104بدهد، و ا
 بدهد. (ب)به فرد  2واحد ضرب در   10000باید  (الف)

یر   ی شاخص های ز کّل بورس باشد یا رو ی شاخص  مجموعه بورس مثل شاخص صنعت، معامله می تواند رو
 ت سیمان.یل شاخص های جزئی تر مثل شاخص صنع

ید و فروش تعدادی شاخص سهام )کمیت معّین از شاخص نه خود سهام( است با تحویل هفته  اسمش خر
گیرد.آ یه حساب صورت  که قرار است تسو  ینده و منظور از تحویل هفته آینده زمان سر رسید توافق است 

   :معلوم باشد . قیمت سهام3
 قیمت سهام در تمام بورس های دنیا به صورت آنالین و لحظه ای معلوم است.

 . خصوصیات و اوصاف سهام معلوم باشد: 4
ید و فروش    که فروخته میکه  است    آناز شرایط صّحت  خر شود در زمان معامله اوصاف و خصوصیات چیزی 

 .برای دو طرف معلوم باشد
یدار یا وکیل آن دو در زمان معامله  م بنابراین در معامالت سها باید خصوصّیات سهام برای فروشنده و خر

 سهام  باطل است.و چنانجه نامعلوم باشد، معامله 4معلوم باشد
 

ی مان4 الع نسبت به اوصاف و خصوصیات سهام، دانستن امور های ثابت همچون زمین، ند مقدار و اوصاف دارایی. منظور از اط 
الت و وسائل نق لیه، و همین طور دارایی های در گردش مانند  مواد اولیه و محصوالت تولید شده و مقدار آنها، و نیز ساختمان، ماشین آ

ی آنها در زمان خرید سهام می باشد. زش ِبَرند و مارك تجار ی ها و مطالبات و ار  بدهکار
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ی نباشد ولی دارایی ی سهام معلوم باشد و معامله بدین لحاظ غرر که قیمت بازار های مورد البّته در صورتی 
 معلوم نباشد صّحت آن محّل اشكال است. به تفصیل اوصاف آنها   معامله در فروش سهام یا مقدار و

الحه انجام شود، جهالت مذکور اشكالی ندارد شایان ذکر است چنانچه معامالت مذکور از طریق قرارداد مص  
کار اجرایی آن ممكن نیست. و معامله سهام صحیح است  لكن این امر در بورس به عّلت فقدان ساز و 

 زمانی و موّقت نباشد:  م به صورت . فروش سها5  
راق سهام نباید برای مّدت زمان به خصوصی باشد. شرکتهای فروش دارایی  از طریق او

گرنه مالكیت  که فروش به نحو فروش زمانی برای مّدت معین نباشد و  از جمله شرایط صّحت معامله آن است 
کاالیی را تنها برای زمان مو که فروشنده  گونه  ّقت بفروشد و پس از سپری شدن زمان مذکور دیگر زمانی بدین 

یدار م که بیع مطلق باشد و   ،الک آن نباشد باطل است و وجه شرعی نداردخر مگر آنكه مرجع آن این امر باشد 
که فروشنده مذکور حق فسخ معامله را در   مقّید به زمان معّین نشده باشد و در ضمن معامله شرط شده باشد 

کاال در زمان معّین باشد.زمان معّین داشته با ید   شد یا وکیل در باز خر
 نباشد. و حرام های نامشروع  خرید سهام مربوط به فّعالّیت .6

ید سهام بانک بوی هایخر با استهابانک) ر که فعالیتشان مشتمل بر ر که برای ادامه شرکتیا  ،(یی  هایی 
یافت  بوی قرض یا فعالیتشان اقدام به در با کنندمی هااز بانکتسهیالت ر           یا اقدام به معامالت مشتمل بر ر

گوشت خوک،  مواتولید شراب و مسكرات،  های  کارخانهیا    ،نمایندمی که اقدام د غذایی مشتمل بر  شرکت هایی 
خصوصًا ، می نمایند جایز نیست 5مانند آننج و تخته نرد یا موسیقی لهوی، و  طرمثل شساخت وسایل قمار  به 

گیرد.  گر سودهای حاصل از آن جزء سرمایه سهامداران قرار   ا
 

 
وسک بنابر احتیاط واجب  5 وح مثل انواع مانکن و عر  . یا ساخت مجسمه ذی ر

 Networkسهامی که برای عرضه محصوالت خویش و درآمد زایی از شیوه بازاریابی شبکه ای چند سطحی    های  شرکت  در موردهمچنین  
Marketing ف می نمایند. هااستفاده می نمایند، معظم له در مورد خرید سهام این شرکت  توق 
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ف شرع نباش. 7  د: قوانین و مقّررات شرکت سهامی خال
بوط به شرکت ید سهام قوانین مر که قانون نیست ولی جزء مقّررات شرکت فرد با خر های سهامی و نیز آنچه 

یداران سهام، سهامی است را می پذیرد، و   دهند تا به هیأت امناء و مدیر عامل شرکت وکالت یا اذن میخر
عمومی یا هیأت مدیره شرکت عمل های سهامی و مقّررات مصّوبه در مجمع حسب قوانین عمومی شرکت
که مورد وکالت یا اذن می در صورت فوق ، بنابرایننمایند و شرکت را اداره نمایند باشد خالف نباید این قوانین 

 شرع محسوب شود.
با با رعایت شرایط  شایان ذکر است ن ر که مطابق عقود اسالمی بدو گر فرد شرکت سهامی را وکیل نماید  ا

ی فعالیت اقتصادی انجام دهند و احتمال عقالیی دهدم اود اسالمی با سهصّحت هر  یک از عق که  و
بوی  عقود اسالمی معامالت شرکت سهامی بر اساس   کافی است. شود، انجام می  غیر ر

گرددس .8  : ود سهام علی الحساب پرداخت 
یافت سود   ی شرکت نیز چنانچه به صورت  سهام در ر »سود پس از حصول آن مانعی ندارد و قبل از سودآو

که تصّرف در آن منع شرعی و قانونی نداشته اپرداخت چنین سودی از مب  وباشد،  «الحسابعلی لغی باشد 
تواند پس از حصول سود، سهم سود میسهامداران داشته باشد شرکت چنانچه وکالت از    باشد، اشكال ندارد و

که علی مداراناسه کنند آنانالحساب قباًل به را در مقابل مبلغی   .داده شده، مصالحه 
های صهیونیستی شرکت مثل دولت اسرائیل و   در حال جنگ با مسلمانانکّفار  سهام مربوط به  .9

 نباشد: 
ید  بوط به خر ک سهام مر ی  های در حال جنگ با مسلمین هستند مانند دولت اسرائیل و شرکت هکّفار

که شرکت    و درجایز نیست،  صهیونیستی   گر معلوم باشد  یش غیر این صورت نیز ا با پرداخت بخشی از درآمد خو
ید سهام آنهکنددولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی میبه عنوان مالیات و مانند آن به طور مؤّثر و مؤّکد از   ا ، خر

 شود.و نوعی اعانه بر ظلم محسوب می جایز نیست
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ی و جذب سرمایه به شیوه هرمی می. 10 کالهبردار که اقدام به   نمایند نباشد: از شرکت هایی 
بعضی از این درآمد،  یا رکود تعلیقبه حالت های هرمی سابق نافرجام شد و  پس از آنكه فعالیت شرکت

کال جعلی هاینام ها با شرکت ی ه اقدام به  شرکتی قانونی و  کرده و خود را جذب سرمایه به شیوه هرمی و  بردار
ید و فروش سهام شرکت های مطرح  و های خارجیمشغول فعالیت در بورس   .کنندمعّرفی میدنیا  خر

که همگی ساختگی و از اّط اّط   هااین شرکت که در اختیار عموم العات لحظهالعات معامالت بورس  ای بورس 
کرده و خود را فّع قرار دارد را  ی در  استخراج  گذار در   ، دنکنفی میمعرّ  های خارجیبورسال در حوزه سرمایه 

که ماهیت واقعی این شرکت نفر سرمایه خود را از دست صد چند ، هرمی است و در سیستم آن، هاصورتی 
 د.نبه درآمد وعده داده شده شرکت دست یاب عّده محدودیتا اینكه   دهندمی

 داشته باشد.نونی نمنع قا. 11
ید و فروش سهام شرکتی قانونًا ممنوع باشد، معّظم له اجازه مخالفت با قانون را نمی دهند و توّقف چنانچه خر

 نمایند.می
 شرکت دو معنا دارد:. 12 

گونه الف.  یک از افراد، جدا و مجّزی از دیگری نباشد شیئی متعّلق به دو یا چند نفر باشد به  که سهم هر و  ای 
ی مثل بیع باشد.  مشاع محسوب شود؛ و فرق ندارد اسباب حصول آن قهری مثل ارث یا اختیار

که بین دو یا چند نفر صورت می  ب.  که ازدبر اینكه آن افراد در سو  گیرد مبنّی قراردادی است  طریق تجارت   ی 
کار با اموالشان حاصل می کسب و  یک باشندو   .شود، شر

ید سهام،  وشمیبا توّجه به توضیح مذکور معلوم    که با خر  شرکت سهامیهای  در دارایی  شرکت به معنای اّولد 
که در نكته اول بیان شد ــ  گیردمیصورت  اذن های اقتصادی به وکالت یا فعالیتسپس  ــ به توضیحی 

ید سهام سهامداران انجام می ــ با رعایت شرایط  شرکت به معنای دّومقرارداد شود و محتمل است بعد از خر
 گردد.منعقد م داران به وکالت ابین سهشرعی آن ــ  
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که  مثاًل یک سهم از   کسی  کارخانه 10000بنابراین  یده، مالک یک ده هزارم داراییسهم  های آن ای را خر
ن  کارخانه و تولیدات آن چه از طریق انجام معامالت حاصل شود و چه بدو کارخانه بوده و با ترّقی یا تنّزل قیمت 

 نماید.آن، سهم او نیز به نسبت ترّقی یا تنّزل می
که  متوّلیان شرکت ن هستند  اقتصادی های فّعالّیتاقدام به تجارت و  طبق قرارداد با سهم آنان وکیل یا مأذو

یک مداران اسه، نموده و  به طور مشاع  ر سود آو یان آن شر که شوندمیبه نسبت سهم خود در سود و ز ی  ؛ طور
 شود.های شرکت محسوب میتعداد سهام هر فرد نشان دهندۀ میزان مالكّیت هر فرد در دارایی
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 (1یوست )پ
 استفتائات پیرامون شرکت های سهامی

ی سهام در  . 1لسؤا گذار های سهامی در بورس یا فرابورس عقد مستحدث و جدیدی شرکتآیا قراداد وا
 محسوب می شود؟ شرایط عقود مستحدثه چیست؟ 

یت حقوقی شرکت،  هایی دارد، از جمله آنها شخص ت عقدی تفاوت های سهامی عام با شرک)شایان ذکر است شرکت
وج شرکاء تنها از طریق  مسئولیت محدود شرکاء، عدم قابلیت تقسیم شرکت به تقاضای برخی سهامداران   ود و خر و ور

وش سهام، اداره شرکت توسط هیئت مدیره و براساس رأی اکثریت، عدم توقف فعالیت شرکت با فوت یا  خرید و فر
رات حاکم بر شرکتجنو وم رعایت برخی قوانین و مقر  های سهامی که ن برخی از سهامداران و مهمتر از همه اینها، لز

ط دولت ی ابالغ می ها و مجامع  توس  ها موظف هستند اساسنامه خود را بر اساس آنها شود و شرکترسمی قانون گذار
رات فعالیت کنن  د می باشد( تنظیم کنند و در چهارچوب آن قوانین و مقر

 مطابق نظر آیت اهلل سیستانی : جواب
یژه ــ  خیر؛ عقد جدید و مستحدث محسوب نمی  است.شود و نوعی عقد بیع ــ  با شرایط و

 د یعقد جد  رشیقائل به عدم پذ  یمطرح شده و جمع  یمختلف  یمباحث فقه  دیو جد  هعقود مستحدث  رامونیپ
عقود  رشیقائل به پذ زین یو جمع ،هستند میعقود قدثه بر مستحد یقراردادها یفقه جی اند و درصدد تخرشده

 .اندذکر نموده یطیآن شرا یاند و براشده دیجد
کّلی گردد «و مستقل دیعقد جد»می تواند باشد،  لیذ طیشرا یکه دارا یهر قرارداد به طور   :محسوب 

 .باشدو رایج در نزد عرف عقالء، مقبول  .الف
 .نباشد و متفاوت از آنها باشد میعقود قد آن، قابل انطباق بر قتیحق .ب
 باشد. دهیسبت به آن نرسمقّدس نشارع  هیاز ناح یخاّص  ای و ردع عاّم  ینه .ج
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که جاز آن. 2لسؤا که  نیدر فروش سهام هم ایاست  آ میت معامله قدرت بر تسلصّح  طیاز شرا یكیا  قدر 
کاف  داری سهام به نام خر ر ن  داری به خر یسهام  شرکت سهام نیع ادند لی تحو رای ز ؛است یشود   ؛ ستیمقدو

گر ثبت رسمدر فرض سؤال  :از آیت اهلل سیستانی جواب  است. یکاف شودیم یا

ی از شرکت.3لؤاس زه بسیار ید امرو شان به قطعات ها در دنیا، اقدام به تقسیم سرمایهبا احترام، مستحضر
که سهام نامیده می راق بهادار مورد معامله  شود، نموده و این کوچک و برابر  سهام، در بازار خصوصًا بازار بورس او

 گیرد. اد و ستد قرار میو د
گاهی داشتن به اوصاف و خصوصیات شرکت مثل زمین، ساختمان، سهام شرکتصّحت بیع   آیا در ها آ

ی ها و م الت و وسائل نقلیه و مواد اولیه و محصوالت تولید شده و مقدار آنها و بدهكار طالبات و ارزش ماشین آ
ید سهام الزم است ی آنها در زمان خر ز شرایط صّحت بیع ه به اینكه در رساله عملیه ابا توّج  ،ِبَرند و مارك تجار

ی معّرفی شده است. یدار کاالی خر  اّطالع از اوصاف و خصوصیات مثمن و 
گر این امر الزم است می گاهی در  توان با قاطعّی ا کنون این آ که هم ا کرد  غالب موارد و در خصوص ت اعالم 

که اّطالعات منتشره های بورسی، شرکت ها توّسط شرکتدر نزدیک به تمامی موارد امكان پذیر نیست، چرا 
گذشته بوده )مثاًل یك ماه قبل( و از   بوط به  یدادهای مالی در  مر که رو هابه طور  مداوم در حال وقوع شرکتآنجا 

ی از اّطالعات شرکت خصوصمی ی از قبیل وجه نقد و مطالبات و بدهیًا داراییباشند، بسیار ها های جار
الت نیز امكان تغییر را های ثابنمایند، و دارایییر مینزدیک به قطع تغی ت همچون زمین و ساختمان و ابزار آ

 دارند. 
ی از شرکت که بسیار ید سهام سایر شرکتنكته دیگر این است  ی ها اقدام به خر گذار           ها جهت سرمایه 

ی  نمایند و اّطالع از جزئّیات این نوع سهام مستلزم مطالعه اّطالعات هر یک از شرکتمی گذار شده های سرمایه 
که این خود مستلزم صرف وقت بسیار میمی  باشد.باشد 
کنون این امكان در خصوص چنانچه راه اصالح داد و ستد سهام را مصالحه می   دانید، الزم به ذکر است هم ا

که دو طرف معامله یا وکالی آنان، در غالب ت انجام شده از طریق بورس تقریبًا امكان پذیر نمیمعامال  باشد، چرا 
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پذیرد. لذا انجام ای صورت میکنند و این داد و ستد از طریق سیستم رایانهرد همدیگر را مالقات نمیموا
 مصالحه در معامالت بورسی تقریبًا ناممكن است. 

گاهی از جزئیات شرکترد ذکر شده در بابا توّجه به موا  ید سهام ال و با توّجه به اینكه امكان آ ها در زمان خر
ی،  تقریبًا ناممكن یدار یا وکیل و بوده، و با لحاظ عدم امكان مصالحه در غالب معامالت بورسی برای خر

 خواهشمند است راه حّلی را جهت اصالح ارائه فرمایید. 
 ی: آیت اهلل سیستان جواب از

ی نباشد، احتمال صّحت  بوطه معلوم باشد و معامله بدین لحاظ غرر ی سهام مر که قیمت بازار در صورتی 
معامله وجود دارد، ولی مسأله خالی از اشكال نیست، و می توانید در این مسأله به مجتهد جامع الشرایط دیگر 

 با رعایت األعلم فاألعلم مراجعه نمایید. 
یدبا احترام، مستح .3سؤال ی از شرکت ها در دنیا، اقدام به تقسیم سرمایه شان به قطعات  ضر زه بسیار امرو

راق بهادار مورد معامله   که سهام نامیده می شود، نموده و این سهام، در بازار خصوصًا بازار بورس او کوچک و برابر 
گیرد   .و داد و ستد قرار می 

که دارای درآمد مشروع  ید سهام شرکتی  راق بهادار تهران و بازار   بودهاینجانب قصد خر از طریق بازار بورس او
ی اسالمی ایران فعالیت می نمایند را دارم لذا سؤالی از محضرتان دارم  که بر اساس قوانین جمهور  :فرابورس 

گاه باشند؟ آیا  یدار و فروشنده به چه مقدار از اوصاف سهام بایستی آ ید سهام )بیع سهام(، خر در زمان خر
که نام  کافی است یا اینكه بایستی به اوصاف جزء شرکت از جمله شرک همین  ت و نوع فعالیت آن را بدانند 

گاهی داشته باشند؟ ید سهام آ الت و وسائط نقلیه و مقدار آنها در زمان خر  زمین، ساختمان، ماشین آ
گاهی داشتن به اوصاف جزء شرکت از جمل ین، ه زمالزم به ذکر است چنانچه در صحت بیع سهام شرکت ها آ

ید سهام الزم باشد، می توان با قاطعیت اعالم  الت و وسائط نقلیه و مقدار آنها در زمان خر ساختمان، ماشین آ
گاهی در غالب موارد و در خصوص شرکت های بورسی، در نزدیک به تمامی موارد امكان  کنون این آ که هم ا کرد 

که اطالعات منتشره توسط شرکت بوط پذیر نیست، چرا  گ ها مر یدادهای مالی در  به  که رو ذشته بوده و از آنجا 
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ی از اطالعات شرکت خصوصًا داراییشرکت ها به طور مداوم در حال وقوع می ی از قبیل باشند، بسیار های جار
های ثابت همچون زمین و ساختمان نیز امكان نمایند و داراییوجه نقد و مطالبات نزدیک به قطع تغییر می

 .تغییر را دارند
ی   ته كن* گذار ید سهام سایر شرکت ها جهت سرمایه  ی از شرکت ها اقدام به خر که بسیار دیگر این است 
ی شده   می گذار نمایند و اطالع از جزئیات این نوع سهام مستلزم مطالعه اطالعات هر یک از شرکت های سرمایه 
که این خود مستلزم صرف وقت بسیار می باشدمی  .باشد 

کلّ ی:  رهبرجواب  از مقام معظم   گر بر طبق مصّو ی فعالّی به طور  که به ت در بورس ا به مجلس شورای اسالمی 
  .ت استّی ت و حلّ تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده باشد انجام بگیرد محكوم به صّح 

کافی است (  ) و به طور شفاهی افزودند: و اّطالع و معرفت اجمالی به خصوصیات سهام 
یدار  نی: می شبیری زنجاآیت اهلل العظ که خر گاهی به خصوصیات، الزم نیست. همین  بداند سهمی از   آ

ی می یدار الت است خر که شامل زمین، ساختمان و ماشین آ کافی استسرمایه شرکت معینی را   .کند، 
ی:   کاآیت اهلل العظمی مكارم شیراز بوط به  گاه سهام، مر کافی است، و هر  کز رخانه ها یا ماّطالع اجمالی  را

کاماًل روشن باشد، مانعی ندارداقتصادی  که وجود خارجی دارد، و مقدار سهم و قیمت آن    .دیگر باشد 
نسبت به شرط معلوم بودن خصوصیات و اوصاف سهام معرفت اجمالی آیت اهلل العظمی وحید خراسانی:  

کافی است.  صورت متعارفبه   که موجب رفع غرر باشد 
ید سهام  یدن آن سهمی از سهام یک عیِن شایان ذکر است خر چنانچه این سهام ما به ازاء دارد یعنی با خر

ی  یدار که در رسالهبر فعالیت های نامشروع و حرام نباشد و   و مشتملشود ، خارجی خر ید و فروش   شرائط خر
گردد( 2118و   2109آمده )مسأله  عملیه  اشكال ندارد.  رعایت 
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کاال یا دارایی فقهینكات  کشورهای داخل و  های پایه در بورسپیرامون خرید   خارج 
گر فر کاال  د قصد ا ید  ، الزم است به های داخلی یا خارجی داردیا ارز یا نفت و مانند آن را در بورسیا طال خر

 نكات فقهی ذیل توّجه نماید:
وی نوسانات قیمت  .1 ز، طال معامله ر  صورت نگیرد:  مانند آننفت و   ،ار

گر معامالت  ی بوده و تنها نوسانات یا ارز و مانند آن یا طال کاال  ا مورد معامله قرار   هاقیمت و تفاضل قیمتصور
کل مال به نیز و    و باخت مالی«  »قمار و برد از مصادیق نوعی شرط بندی طرفینی و  این فعالیت  ، گیرد نوعی »ا

رایج    هایی مثل باینری آپشنو فعالیت  های خارجی، این نوع معامله در بورسباطل« محسوب شده و حرام است
 است.

ک  تی  ی »جفت ارزهامانند معامال که  ه رو  )ترید(جفت ارز برای معامله   فرد یک« انجام می شود، بدین صورت 
گ انتخاب می ی ذکند، و مبلغ سرمایه   کند.را برای معامله مشّخص میو سود مورد توافق و بازه زمانی آن ار

کرده باشد، این م موقعی گر درست پیش بینی  گر معامله  و   عامله را برده استکه زمان معامله به پایان رسید، ا
 گرنه بازنده خواهد بود.

گر در ساعت  به عنوان مثال ید ظهر  12معامله  کند یعنی معامله  باز می (ساعته 24یک روزه )یک معامله خر
 بسته خواهد شد. فردا ظهر  12در ساعت 

ی می  برای این معامله سرمایه  دالر  1000سهم  معادل    1000مقدار   برای هر سهمدالر  1مت  با قی  کند، و پیش گذار
که قیمت هر سهم تا بینی می  .بابدافزایش می ساعت آینده 24کند 

  :بعد از آن دو اّتفاق ممكن است بیافتد
گر  حالت اول: تر از ظهر روز بعد، 12ساعت ا گر سود میدالر باشد 1   قیمت هر سهم باال کند، با توّجه ، معامله 

گر  %90به   سود خالص خواهد داشت. دالر 90بازگشت سرمایه ، معامله 
گر  حالت دوم: گر ضرر خواهد  دالر 1قیمت هر سهم پایین تر از  ظهر روز بعد،   12ساعت ا شده باشد، معامله 

ک  ،کرد ی  گذار که سرمایه   6 دهد .را از دست می  دالر 100رده یعنی و پولی 
 

وی نوسانات قیمت طال می 6  نمایند که صورت شرعی ندارد.. در بازار طالی ایران نیز بعضی اقدام به توافق ومعامله ر
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کالی.2 کالی به   نباشد:  7معامله از مصادیق بیع 
کاال و عوض آن  گر  ید و فروش مذکور باطل است، تهر دو در ذّمه و مّد ا  دار )مؤّجل( باشد، خر

یدار و فروشنده  که مثمن و ثمن مّدت دار و در ذّمه خر کاال، طال، ارز و مانند آن در صورتی  بنابراین معامالت 
 باشد باطل می باشد. 

زنی یا حجمی نباشد:  . 3  کاال و
گر  کیلی  کاالا زنی یا  ید   فرد بخواهد آن راو   یا نفت طال  مثلباشد  )حجمی( و در بورس به بیشتر از قیمت خر

 8 .جایز نیستبفروشد، فروش آن قبض از قبض و تحویل به شخص ثالث 
یلی صورت بگیرد انجام می شود.بدیهی است در غالب مبادالت بورسی  ن آنكه قبض و تحو  معامالت بدو

 . قیمت معلوم باشد: 4
کاال یا طال یا ارز   در تمام بورس های دنیا به صورت مذکور  قیمت ؛ البته مانند آن معلوم باشدنفت و   ،قیمت 

 ای معلوم است.آنالین و لحظه
ز و مانند آن. خصوصیات و اوصاف 5  معلوم باشد:  کاال، طال، ار
ید و فروش    که فروخته میکه  است    آناز شرایط صّحت خر شود در زمان معامله اوصاف و خصوصیات چیزی 

 .معلوم باشدمعامله و طرف برای د
یدار یا وکیل آن  آنها باید خصوصّیات کاال، طال، نفت، ارز و مانند آنبنابراین در معامالت  برای فروشنده و خر

 است.و چنانجه نامعلوم باشد، معامله باطل  دو در زمان معامله معلوم باشد
 

وز دیگر به مبلغ مث  وی  450ل اینکه یک کیلوگرم طال با تحویل سه ر وزه معامله می شود و قصد طرفین معامله ر میلیون تومان سه ر
وز سوم قیمت یک کیلو گرم طال   460نوسانات قیمت طال است و مراد از تحویل، سر رسید قرارد و زمان انقضای آن می باشد، چنانچه در ر

وز سوم قیمت یک کیلو گرم طال میلیون تومان شده باشد وشنده نمادین باید ده میلیون تومان به خریدار نمادین بدهد و اگر در ر ، فر
وشنده نمادین بدهد.  میلیون تومان 440  شده باشد، خریدار نمادین باید ده میلیون تومان به فر

ر می بی  فاق گاه نیز  موقعی که سر رسید قرار داد فرا می رسد و فرد خود را متضر  وز دیگر، اگر حسب ات  ند تقاضای مهلت می نماید، مثاًل ر
وز دیگر قیمت یک کیلو گرم طال  وش 470سر ر  نده نمادین باید بیست میلیون تومان به خریدار نمادین بدهد.هزار تومان باشد، فر

ه خریدار منتظر دریافت مبیع در آینده و .کالی در اصل کالئ از کأل به معنای )انتظر( است و معامله کالی به کالی معامله ای است ک 7
وشنده منتظر دریافت ثمن در آینده می  باشد.فر

 . مگر در میوه جات ) ثمار (. 8
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که استعمال آنها حرام است   کاال .6  نباشد: از محّرمات شرعی یا اشیائی 
گوشت خوک، ، شراب  و مسكراتمثل  الت نج و تخته نردطرمثل شوسایل قمار  مواد غذایی مشتمل بر   ، آ

 . مانند آنموسیقی لهوی، و  
کّفار در حال جنگ با مسلمانان مثل دولت اسرائیل و شرکت مربوطکاالها . 7  های صهیونیستی نباشد: به 

که در حال جنگ  ی  کّفار بوط به  کاالهای مر ید  های با مسلمین هستند مانند دولت اسرائیل و شرکتخر
که شرکت با پرداخت بخشی از درآمد گر معلوم باشد  یش   صهیونیستی جایز نیست، و در غیر این صورت نیز ا خو

کاالهای آنها به عنوان مالیات و مانند آن به طور مؤّثر و مؤّکد از دولت اسرائیل حمایت و پشتیبانی می ید  کند، خر
 شود.ت و نوعی اعانه بر ظلم محسوب میجایز نیس

ی و جذب سرمایه به شیوه هرمی می. 8 کالهبردار که اقدام به   نمایند نباشد: از شرکت هایی 
های هرمی سابق نافرجام شد و به حالت تعلیق یا رکود درآمد، بعضی از این فعالیت شرکتپس از آنكه 

کال جعلی هاینام ها با شرکت ی اقدام به  شرکتی قانونی و  کرده و خود را ب سرمایه به شیوه هرمی ذجو  هبردار
ید و فروش سهام شرکت  و های خارجیمشغول فعالیت در بورس   .کنندمعّرفی می های مطرحخر

که همگی ساختگی و از اّط اّط   هااین شرکت که در اختیار عموم العات لحظهالعات معامالت بورس  ای بورس 
کرده و خ ی در  ود را فّع قرار دارد را استخراج  گذار د. در صورتی نکنفی میمعرّ   های خارجیبورسال در حوزه سرمایه 
تا   دهندنفر سرمایه خود را از دست میچند صد ، ، هرمی است و در سیستم آنهاکه ماهیت واقعی این شرکت

 د.نبه درآمد وعده داده شده شرکت دست یاب عّده محدودیاینكه 
 داشته باشد.نونی نمنع قا. 9

ید و فروش  دهند و توّقف قانونًا ممنوع باشد، معّظم له اجازه مخالفت با قانون را نمی  موارد مذکورچنانچه خر
 نمایند.می
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 Binary Optionsباینری آپشن فعالیت 
 باینری آپشن استفتاء فقهی پیرامون فعالیت 

ای از این فعالیت محضرتان ارائه خالصه  چیست؟   Binary Optionsباینری آپشن  حكم فقهی فعالیت    سؤال:
 گردد: می

ی   Binary Optionsباینری آپشن معّرفی فعالیت تجار
کسب درآمد و تجارت آنالین در اینترنت  بازار جدید مالیباینری آپشن یک  بر اساس حدس و  و روشی برای 

یسك   است. پیش بینی همراه با ر
 دلیل سادگی آن مشخص بودن مقدار سود و ضرر قبل از انجام معامله است.

گران پس از پایان زمان معامله ، یا موفّ  9کلمه باینری  که معامله  گرفتن سرمایه اینجا به معنای این است  ق به 
 گردد.باز نمی شوند یا هیچ چیزخود به همراه سود از پیش تعیین شده می

که  در صورت تمایلبه صورت سّنتی، یک قرارداد آپشن به صاحب آن این اختیار را می ی را  کاالی با ارز   دهد 
یخ انقضای معب ره زمانی مشّخص )تار که از پیش تعیین شده و برای یک دو ّین( بفروشد یا بخرد، به ا قیمتی 

گونه قراردادها را  که این   نامند.می (10آپشن )اختیارهمین دلیل است 
کارگزاران نامطم  ،های )کارگزاران( معتبر انجام شودتواند در بروکرباینری آپشن می کثر   .هستند ئن  ولی متأسفانه ا

کالهبرد  کّلی تجارت و داد ستد در اینترنت همراه با جعل و  ی است، به همین دلیل انجمن تجارت به طور  ار
کشورهای یكا و بعض نهادهای  گذاران در مورد باینری آپشن هشدار آمر  اند.داده  دیگر ، به سرمایه 

 
 
 

 
ی به معنای دو گانه، دو حالتی، دو فرضی می . 9  باشد. باینر

 باشد. . آپشن به معنای اختیار، انتخاب، حق انتخاب، آزادی و ... می 10
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 Binary Options  در باینری آپشنطریقه فعالیت 
کّل  کرد  دررا  Binary Options  تجارت در باینری آپشن در   :پنج مرحله می توان خالصه 

یش را انتخاب می ء فردابتدا.1 ی( مورد نظر خو ی بیش بروکر )کارگزار گر موّفق نیاز به تمرکز رو کند، یک معامله 
ی( دارد.  از یک بروکر  )کارگزار

کردن فرم ثبت  .2 و مبلغی به حساب     ،کندنام ، یک حساب در آن بروکر باز میپس از انتخاب بروکر ، فرد با پر 
یز می ک وار ی از  ی حدود کند، در بسیار گزار  .$  است 100ارگزاران، مبلغ سرمایه 

ی را برای هر معامله مشّخص انتخاب می )ترید(فرد یک جفت ارز برای معامله 3.  گزار کند، و مبلغ سرمایه 
 کند.می

گر یش بینی میفرد قیمت جفت ارز را پ.4 که قیمت کند، ا گر  باال( (CALL باال می رودحدس می زند  و ا
 کند.را انتخاب می پایین(  (PUT پایین می رود

کثر معّین  ی( خود قیمت حدسی را به صورت حداقل و حدا و در بعضی از اقسام باینری آپشن، بروکر )کارگزار
که  می گر باید پیش بینی نماید  کدامیك از دو سطح تعیین شده توّسط بروکر نماید، و معامله  قیمت یك سهم به 

ی( قبل از زمان پایان معام کافی است در اثنای مّدت معامله یك بار  له می)کارگزار رسد، و در این مورد فقط 
گر آن را انتخاب نموده برسد. کرده و معامله  ی تعیین  کارگزار که   قیمت به حّدی 

ی( و نوع معامله از  شایان ذکر است مقدار سود برای ه   .%خواهد بود 100%تا  65ر معامله بسته به بروکر )کارگزار
کرده باشد،  60مله به پایان رسید، مثاًل بعد از  ان معاکه زم موقعی.5  گر درست پیش بینی  گر معامله  ثانیه، ا

 این معامله را برده است.
ی   گزار دالر در چند دقیقه  9ورت موّفقیت ، برای فرد  %سود، این معامله در ص 90و   $ 10برای مثال با سرمایه 

 درآمد خواهد داشت.
گر   قیمت شروع و پایان معاملهمله باینری آپشن ، زمان و  مهمترین عوامل برای هر معا و هنر حدس و تخمین معامله 

  .هستند
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گذاران حدس می ساعت(   دقیقه یا دو 5زنند قیمت یک ارز در پایان زمان انقضا معامله )برای مثال سرمایه 
تر یا پایین تر از قیمت شروع معامله می  د.نزنا تنّزل ارز را حدس میباشد و جهت حرکت بازار در ترّقی یباال

گر در ساعت   ل:مثا کند یعنی معامله در ساعت  12معامله  ید یک ساعته باز می  بسته  13یک معامله خر
 خواهد شد.

ی می100سهم  معادل  100مقدار   $ برای هر سهم 1با قیمت   گذار کند، و پیش بینی $ برای این معامله سرمایه 
که قیمت هر سهم تا ساعمی  بابد، افزایش می 13ت کند 

  :بعد از آن دو اّتفاق ممكن است بیافتد
گر  حالت اول: تر از   13ساعت ا کسب دباشد $1قیمت هر سهم باال گر  کرده و سود می،  معامله  کند، با رآمد 

گر  %85توّجه به   $ سود خالص خواهد داشت. 85بازگشت سرمایه، معامله 
گر  حالت دوم: کرد$ ش1یین تر از  قیمت هر سهم پا 13ساعت ا گر ضرر خواهد  که  ،ده باشد، معامله  و پولی 

کرده یعنی  ی  گذار  دهد .$  را از دست می100سرمایه 
که سرمایههای متداول فرد به در بورس تبصره:  باینری آپشن کارگزاران د، اّما تواند سهام بخردارد می میزانی 

 کنند.ارائه میای معامله است که نوعی اعتبار بر « leverageضرایب اهرمی » گاهی
کنید سرمایه اولیه  مثالً  رود به باینری آپشنفرض  یب  ،باشد $1000 فرد در بدو و پس با فرض اینكه بروکر ضر

گذار  به حساب  را    «صد» ی اختصاص دهد،  سرمایه    سرمایه اولیه × ضریب( )  $100,000قادر خواهد بود تا سقف    و
 نماید.ای قابل معامله ارزه زوج اقدام به معامالت  مذکور  با 
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 باینری آپشنپاسخ استفتاء فقهی پیرامون فعالیت 

 بر پیش  Binary Options فرض سؤال اساس فعالیت باینری آپشن  در آیت اهلل سیستانی: از جواب
ید  باشد، در این نوع فعالیت  به جای خها و تفاضل آنها  با هم و نوسانات بازار ارز میبینی سطح قیمت ر

ی ارز می شود .  و فروش واقعی ارز اقدام به معامالت صور
کل نوعی نیز و   »قمار و برد  و باخت مالی«  از مصادیقنوعی شرط بندب طرفینی و  لذا این فعالیت   »ا

 محسوب شده و حرام است. مال به باطل«
گر  کافر یا مسلمان باشد نیست، البته ا که طرف  و در حرمت قمار فرقی بین اینكه بازنده  ُمحرز است 

که از این راه  حرام  بدست آمده جایز است، هر چند  است، تصرّ »کافر غیر محترم المال«  بازنده   ف در مالی 
 بر فرد شرعًا  واجب است از این شغل حرام انصراف داده و خارج شود؛ و اهلل العالم. 
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 فارکس 
 forex فارکس موضوع شناسی

 چیست ؟ forexفارکس  :سؤال
کسب درآمد و تجارت آنالین در اینترنت  forex فارکس  جواب: بر اساس یک بازار جدید مالی و روشی برای 

یسك باال    است. حدس و پیش بینی همراه با ر
که در آن ارزهای مختلف ) بورس ی است            مبادلهو.... ( ، یوهان، دینار ین، دالر، یورو، پوند،فارکس بازار

 د.شونمی
که تجارت ارزهای خارجی در برابر یكدیگر « forexفارکس» به  بازاردلیل اینكه این  است؛ معروف شده آنست 

کلمه  ی اختصاردر لغت  «forexفارکس» کلمهو   ها و  پولکه همان تبدیل  Foreign Exchangeاست از دو 
گاه به صورت مخّفف دالر به پوند یا ین به دالر  مثلباشد، به هم می ی خارج یارزها                    نوشته   FXو ... ؛ و 

 شود.می
ی فارکس نیاز به صرّ در بزرگترین  ی معامالت ارز ی نیاز نیست در این بین حّت   یست،افی و بانک ندنیای مجاز

ی نیز وجود داشته باشد کردن ست شخص کافی ا  ، وارز کارگزار پرداخت نماید وکارگزار نیز با فراهم  وجهی را به 
کار با یک نرم  کنون وارد بازار بزرگی شده است  افزار این حّس امكان  که او هم ا رد  و حال را در مشتری به وجود آو

یلیون دالر در آن معامله می5/4که روزانه   !شودتر
کارگزتصّو   که با پرداخت مبلغی به  کسی  شده است همانند فردی ار وارد تجارت جهانی ارزهای خارجی ر 

ی با نرم  یان باز که در جر ی شده تصّو افزار جنگی شبیه سااست  کنار سربازان در دنیای واقعی ر میز کند او هم در 
 !در حال جنگ و ستیز است

یان معامالت فارکس باید عوامل مؤثّ  ی فرد در جر ی را شبانهدر این باز کند تا تأثیر ر در صحنه باز ی رصد  روز
 .ها را در سرنوشت مالی خود ببیندآن
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کسب سود و درآمد در این معامال  کارشناسان  است؛بسیار محدود لكن ت وجود دارد البته امكان  در واقع 
یسک شرکت در قمار و شرط یسک معامالت فارکس بسیار بیشتر از ر  بندی است. معتقد هستند درصد ر

که وارد این  90حدود  ریبًا  سمی تقر  طبق آمار غیر شوند دچار ضررهای هنگفتی گونه معامالت میدرصد افرادی 
 .خواهند شد

یند: می جلوه دادن بیشتر این بازار چنینبرای بعضی  و سرمایه  مالی هایبازاربزرگترین   یكی از فارکس بازار  گو
یلیون دالر    4.5معامالت روزانه آن بیش از  حدودی  حجم   چندی قبلکه   دنیاست که   بودترلیون دالر    5تا حدود  تر

  قابل مقایسه نیست.  (NYSE) نیویورک روز بازار سهام   میلیارد دالر در23 حدود مبا رق
گر بخواهیم بازار سهام نیویورک کنیم، این شكلی می  (NYSE)ا  !!شودرا با بازار فارکس مقایسه 

 
یرو برای توضیح  که تصویر ز ط حجم معامله روزانه بازار فارکس و بازار سهام نیویورک، توکیو و  گراف متوّس  را 

  دهند:یارائه ملندن را 

 
ی در آن بسیار  و   برابر بزرگ تر است 200  در این نمودار  بازار ارز این  گذار  !باشد!وسوسه انگیز میسرمایه 

https://www.bourseiness.com/dictionary/forex
https://www.bourseiness.com/dictionary/financial-market
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که به آن  Over the counter اصل معامالت فارکس، خارج از بورس یعنی یند می OTC اختصارااست  و  گو
یف نشده است یكی برای این بازار تعر گران از طریق شبكه ؤّس ها، مو بانک موقعیت فیز سات و معامله 

کنند.نوسانات الكترونیكی،  کز اصلی تجارت فارکس در لندن  لكن  یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می  مرا
ی حاضر بزرگ درحالو  ،  قرار داردو ...  ، نیویورک و توکیو   کارگزار یكای شمالی هستندترین   .های فارکس دنیا در آمر

گر فارکس عبارت از خمعامله در بازار   ید یک ارز و همزمان، فروش ارز دیگر است. ارزها از طریق یک معامله  ر
کارگزار و به صور یا پوند انگلیس و ین  (EUR/USD) برای مثال یورو و دالر ،ت جفت ارز معامله می شوندیا 

 .(GBP/JPY)ژاپن
د؛ یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در  پذیرصورت جفت ارز صورت میمعامالت در بازار فارکس بهبنابر این  

 .شودا ارز دیگری تعیین میبازار فارکس ب
یكا می   فردمثالً  کانادا ردالر آمر در این بین از مابه التفاوت قیمت این ارزها و  فروشد  می  اخرد و در مقابلش دالر 

کند ممكن است یكی مقدار ارز مورد معامله ر فرد و در این بازار الزم نیست  سود   دارا باشد.ا به طور فیز
ید یا فروش هر جفت ارز به معن ی تصاحب  ایدر فارکس خر و جنس  ،باشدآن در زمان مورد نظر می اعتبار

 شود.واقعی جابجا نمی
کرد:معامله در فارکس را می  توان در دو هدف خالصه 

ید .۱   ابتدا در نرخ باال بفروشید و سپس در نرخ پایین بخر
ید و سپس در نرخ باال بفروشیدرخ پایین بخابتدا در ن .۲   .ر

کارکرد به  از خصوصیات منحصر امكان تبادالت   و متمرکز آن است ساعته و ساختار غیر ۲۴فرد فارکس 
ی شبانه از روز دوشنبه تا پایان روز جمعه، امكان باشد، می روز در هفته 5  فعالیت این بازار .وجود داردارز  روز

ی تبادالت شبانه  .وجود داردروز
ی مشارکتحجم تبادالت در زمان کار هرگاه بازار  ، در فارکس دارد گانکنندهای مختلف بستگی به ساعت 

کز مالی سراسر جهان سپرده می ت مالیمبادالمتحده بسته شود، در ایاالت ی و   شودبه سمت دیگر مرا کار روز 
 .شودشروع میو ... کنگ در توکیو و هنگ
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گروهدر بازار مبادالت ا که  سرمایههای مختلف  رز  کرده  گران یا  گذاران فعالیت  یگران بازار فارکس  معامله  یا باز
 .شوندنیز نامیده میتریدرها 

ی در حال افزایش است،  )تریدر(  معامله دارد  که قصد  فردی  که ارزش ارز کند  گر احساس  ی    ،ا یدار آن ارز را خر
کاهش قیمت آن ارز را می ای ،که ارزش آن افزایش یافت و هنگامی ،کندمی ، پردازدبه فروش آن میدهد احتمال 

  .بردو از این راه سود می
کهارز و به عبارتی دیگر  فرد  ی می ،فروخته شده گران ی را  یدار و از این   ،کندو پس از ارزان شدن مجددًا خر

کسب درآمد می  نماید. طریق 

 
 

 :چگونگی معامله در فارکس
کنون اشخاص نیز می توانند لوم ارتباطی و در همبا توجه به پیشرفت ع  ین راستا شبكه جهانی اینترنت هم ا

کارگزاران ی و ... بواسطه  گذار که از طریق  (Brokers) کاماًل در شرایط یكسان با سفته بازان، شرکت های سرمایه 
ی شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مخشبكه الكترونیكی به بانک متصل می  ر                    تلف جمع آو

تی اختصاصی خود کنند و با اتصال به نرم افزار معامال یان خود نیز قرار داده    (Platform)می  که در اختیار مشتر
تی مورد نظر ارسال نموده و اند نرخ ارزها  یان نیز سفارش خود را از    را از شبكه اینترنت به نرم افزار معامال مشتر

بوطه منتقل می نمایندطریق همان نرم اف کارگزار مر  .زار به 
گران شخصیدر واقع می که عامل واسطه بین معامله  گفت  کارگزار می (Traders) توان  باشد و  و بازار، 

گر به بازار   تی فرد معامله  کارگزار نیز انتقال سفارشات معامال  .باشدجهانی میمهمترین نقش 



36 
 

کارگزار الزامی میبنابراین برای انجام معامالت در بازار ا  ی  باشد. برز انتخاب یک  رای انجام معامالت ارز
که  کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را بعنوان سپرده به شماره حسابی  مشتری بایستی با 

یز نماید. این سپرکارگزار مشخص می مشتری ده در واقع پشتوانه انجام معامالت می باشد و به نام خود کند وار
 .شودگشایش می

رود  بری و شماره رمز و کار کارگزار نام  گشایش شده  (Password , login name) سپس  تی  به حساب معامال
که در اختیارش قر تی  ار داده است و  را به مشتری می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معامال

تی خو ی  از طریق شبكه اینترنت به حساب معامال د دسترسی پیدا نموده و به راحتی به انجام معامالت ارز
ی  م که در اثر انجام معامالت ارز گونه تغییری )حسابرسی سود و ضرر، و وضعیت سرمایه و ... (  بادرت نماید و هر 

ی نرم  یر میحاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابدار که شامل موارد ز تی خود  باشد افزار معامال
 :ایدمالحظه نم

ید  . ۴سایز یا حجم معامله .۳ قیمت انجام شده معامله  . ۲ نوع ارز مورد معامله  . ۱  تعیین نوع عملیات )خر
تییا فروش( و بر اساس این متغّی  کارمزد معامال کارگزار اقدام و در ازای این خدمات  یافت  (Spread) رها              در

 .کندمی
 :کندمورد مصداق پیدا می ۵رکس در  فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فا

گری  . ۱  کسپرت. ۵آموزش  . ۴نمایندگی بروکر  . ۳عملیات بروکری  . ۲معامله    فروش سیگنال و ا
تی  :نرم افزارهای معامال

کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت   یان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن هر  تی مشتر انجام دستورات معامال
که آنها را از روند قیمتمشتریبتواند با  کرده و در عین حال  گاه میهای خود ارتباط برقرار  سازد شرایطی را ها آ

که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند  .فراهم سازد 
کاالاصواًل این مراح ی  ید و پیش فروش و باز و بستن معامالت بر رو یافت تقاضاهای پیش خر ها یا ل شامل در

یس می بران خود بر اساس آن سرو کار کارگزار به  که هر                    برای رفع این مشكل دهد. ارزهای بخصوص است 
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گاهی ممكن است در میهر بروکری از»پلت فرم«های خاصی استفاده می که  ی از آنان مشترک باشد کند  ان بسیار
یدر  (Metatrader)   مانند نرم افزار متاتر

یدر محصول یک شرکت روسی بنام معروفتریكی از    ین نرم افزار معامالت بازار فارکس نرم افزار متاتر
MetaQuotes   باشدکه به وسیله آن می توان در بازار »فیوچرز« ومی CFD  کرد. آخرین نسخه این نرم نیز معامله 

که از سایت فوق الذکر قابل دانلود است  Metatrader4 افزار در حال حاضر کنون بیش از   است  بان  ۲۰و تا  ز
  .کندجمله فارسی را پشتیبانی میمختلف دنیا از  

وند معامالت فارکس: خالصه    ر
کردمرحله می چند  دررا فارکس تجارت در    :توان خالصه 

یش را انتخاب می انتخاب بروکز مناسب:.1 ی( مورد نظر خو گر موّفق ابتداء فرد بروکر )کارگزار کند، یک معامله 
ی( دارد. نیاز به ی بیش از یک بروکر  )کارگزار  تمرکز رو

کردن فرم ثبت نام افتتاح حساب: .2         یک حساب در آن بروکر باز   اینترنتی، پس از انتخاب بروکر ، فرد با پر 
یز می $ 200یا$   100 مثاًل  و مبلغی ،کندمی  .کندبه حساب  وار

تی:3.  ی نرم افزار معامال ی مبادال نصب و راه نداز  گیرد.از طریق نرم افزار مذکور صورت می ت ارز
گر .4 کند، و مبلغ انتخاب می )ترید(یک جفت ارز برای معامله  بر اساس پیش بینی نوسانات ارز،  معامله 

ی را برای هر معامله مشّخص میسرمایه  ی می، کندگزار  نماید.سپس اقدام به معامله و مبادالت ارز
تی وشهای معامال  فارکس  در بازار ر

 :وجود داردفارکس دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار   
 .روش تحلیل تكنیكی . ۲روش تحلیل بنیادی  .۱
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وش بنیادی:. ۱    ر
کنون فكر  که نرخکردهآیا تا  ی مبادالهای اید   کنند؟ لی تغییر میئدر اثر چه مسا ت ارز

واحد  ۳۷۰۰واحد افزایش و سپس تا حدود  ۲۷۰۰تا بیش از   ۲۰۰۷چرا نرخ مبادله یورو به دالر از ابتدای سال 
 کاهش داشته است؟

گفت تی بایستی  یا و فّع   :در پاسخ به چنین سؤاال ال، قیمت ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازارهای پو
گرشوند و بر این اساس متعیین می کنتا مشّخ  استدر تحلیل بنیادی به دنبال آن  عامله  املی عو چه دص 

 .گردندموجب میزان عرضه و تقاضا می
یر می باشد: های بنیادهای اقتصادی تقسیكی از بهترین و متداول ترین دسته بندی  یم آن به چهار عامل ز

یدادهای سیاسی اجتماعی  ج(عوامل مالی  ب(عوامل اقتصادی  الف(  .هابحران د(رو
وش تكنیكی:.۲   ر

 .باشدها میهای پیشین، به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمتتتحلیل تكنیكی بررسی تغییرات قیم
گران تكنیكی به عنوان   که برای تحلیل  ،شودیاد می  چارتیست«»اغلب از تحلیل  یادی به هایشان اتّ چرا  كای ز

 .نمودارها دارند
ی »داو که بعدها به عنوان تحلیل تكن (DOW) «در ابتدای قرن بیستم، تئور ی شد  گذار یكی نوین بنیان 

 .شناخته شد
کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته های »چارلز   ر با  کاملی نبود بلكه به مرو ی »داو« از ابتدا ترکیب  تئور
 چندین سال تكمیل شد.  در طّی « داو

 باشند: های نقل شده از »داو« سه تا از آنها برجسته میاز میان قضیه
 باشد. العات میف همه اّط قیمت معرّ  الف(

کامالً  ب(  تصادفی نیست.  تغییرات قیمت 
 (ه؟)چرا اتفاق افتاد .فاقی افتاده )پیشینه قیمت( بسیار مهمتر است از چرایی آناینكه چه اتّ  ج( 
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 معایب بازار فارکس
زه به عنوان  تی «بازار فارکس»آنچه امرو بعضی از این اشكاالت است،  در اینترنت مطرح است دارای اشكاال

 :  ازعبارتند 
ی های فارکس . 1 کارگزار  عدم اعتماد به 

کارگزاران ولی متأّس   ،های )کارگزاران( معتبر انجام شودبروکر  از طریقتواند  می  هر چند فعالیت فارکس کثر  فانه ا
  .نامطمئن هستند

یم ایران چون و   ی  استتحر کارگزار ی از  کنین ایران خدمات  های فارکسبسیار به جز کنند ارائه نمیبه سا
که تعداد  کرد اشانهمهبه  شودن هم نمیآمحدودی   .اعتماد 

ی است،   کالهبردار کّلی تجارت و داد ستد در اینترنت همراه با جعل و  ّیت و أصالت و  به طور  احراز هو
گران ی از  به همین دلیل نهادهای  کند،  را با مخاطره مواجه می  کارگزاران فارکس و معامله  ، به هاکشورمالی بسیار

گذاران دسرمای  اند.هشدار داده بورس فارکس، باینری آپشن و ...ر مورد ه 
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ی   ی ازبعض کالهبر دار  ها در بروکرهای فارکسانواع 
کنند و پایگاه یا 1.  کارگزار بازار فارکس معرفی می  که خود را در محیط اینترنت به عنوان  کسانی  ی از  بسیار

کرده  گی به این نام برای خود ایجاد  بال یت مشخصو کار صرفًا  و واقعی اند دارای هو نیستند و هدف آنها از این 
ی است  .کاله بردار

یب مردم گسترده و با فر گروه با تبلیغات  کرده و ممكن است برای مّد  و تطمیع آناناین  تی سرمایه آنان را جمع 
و سرمایه آنان را غارت  دارند،یمتی اسم و رسم خودشان را از محیط اینترنت برا بعد از مّد نیز سود بپردازند، اّم 

که مال باخته  هیچ راهی برای استیفاء حق خود ندارد و همه سرمایه خود را از دست میبه کرده، ی   دهد.طور
کارگزار بازار فارکس معرفی میخشی ب 2. که خود را در محیط اینترنت به عنوان  کسانی  گر چه دیگری از  کنند ا

یت مشّخ  نترنتی معامالت سفارش شده توسط صاحب سرمایه را روز به در پایگاه ای  صی هم باشند ودارای هو
گزارش واقعی است به آنان اطمینان  ،دهندروز در صفحه مخصوص او نمایش می که این  گمان این  و او نیز به 

ی بیش نبوده و واقعیت ندارداین صفحه اینترنتی  ا در حقیقت  اّم   د،کنمی مایه آنان اموال سر  و  ،یک نمایش صور
کرده انمثل قاچاق و ... دیگری  در فعالیت هایگزار را  ی  گذار یش هزسرمایه  ینه د، یا آن را در احتیاجات خو
 اند.نموده

که در هر صورت سود می کسی  کارمزد )حّق   کارگزار فارکس )بروکر(برد، در این شرایط، تنها  که درصد  است 
گران را تصاحب میصورت تقیا در    گیردالوکاله( خود را از هر قراردادی می ی سرمایه معامله  کالهبردار  کند.ّلب و 

که وارد ای میبنابرین به صورت طبیعی در این بازار تنها افراد بسیار حرفه   توانند سود ببرند، و غالب ایرانیانی 
کوتاه مدت بعد از چند معامله  این بازار شده   .انددهشان را از دست داکّل سرمایهیا چند هفته اند در 
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 تذّکر فقهی
گروه از معامالت فارکس  که این  یرا  صحیح نیست،روشن است  که ذکر خواهد شد( اشكاالت دیگر  )سوایز

که صاحب مال است خواستهبه  گذار  گرفته  ،سرمایه  کار  ید و فروش ارز به  که سرمایه اش در خر کرده  و شرط 
کل رر ، تدلیس، خیابا غرر ،غبن و ض ، این سنخ معاملهشود عمل نشده است ن است، نت، ا مال به باطل مقرو
ی از اوقات   گرفته  و صرفاً   ،حاصل هیچ مبنای معامله واقعی نداردفرضی  سود  و در بسیار ی با اعداد   نشأت  از باز

ی در اینترنت است   .و صفحه مجاز
یسك های .2  فارکس: بازار  ر

 در فارکسHigh Leverage میزان باالی اعتبار اهرمی
ی دادن ار  بحث اعتب  .استاز معایب این بازار  گران بازار فارکس ها به معاملهکارگزار

که در نتیجه ابه معن (Leverage) ضریب اهرمی ی استفاده چند برابر سرمایه اصلی در انجام هر معامله است. 
یب باشد.می یان به نسبت استفاده از آن ضر  تواند عامل سود و ز
ی   یب اهرمی باال مانند که با ا های بسیار وجود دارندکارگزار یان  1*500، 1*200، 1*50رائه ضر و غیره به مشتر

 کنند.خود، امكان انجام معامالت در حجم سنگین را برایشان فراهم می
یب اهرمی به  یان خود ضر ی به مشتر کارگزار گر  که مشتری  1*100عنوان مثال ا را ارائه دهد به معنای آن است 
کندود در این بازار بهسرمایه خبرابر  100تواند تا می ی معامله   .صورت اعتبار
ی   کارگزار گر  تی  ها برای معاملها ی در فارکس از بین میندهند، جّذ قرار  گران اهرم معامال گذار رود ابیت سرمایه 

ی از معامله  گر اعتبار  و بسیار رده، قادر به انجام معامالت نخواهند بود و ا د، هنبدگران به خاطر اندک سرمایه آو
یادی تحت تأثیر فشارهای روانی و وسوسه ی بیشتر با حجم تعداد ز ر گرفته و با هدف سودآو کننده قرار  های اغوا 

 .ر خواهند شدسنگین معامله وارد بازار شده و متضرّ 
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یج(در مورد بازار فارکس وجود اعتبار اهرمی باال   یكی از نكات مهّم   توضیح مطلب:   .است )ِلِور

ی نیست تا مشتری تمام سرمایه الزم برای انجام کس برای انجادر بازار فار کارگزار نیاز م معامالت از طریق 
کلّ  ،نظر را در اختیار داشته باشد معامله مورد کوچكی از حجم    نظر  ی معامله موردبلكه تنها با پرداخت سهم 

 شود. گفته می Leverage  اً شده اصطالحء به این اعتبار اعطا، تواند اقدام به انجام آن معامله نمایدمی
که سرمایهدر بورس های متداول فرد به   ضرایب »    کارگزاران فارکس معموالً د، اّما  تواند سهام بخردارد می  میزانی 

 کنند.ارائه می « leverageاهرمی 
گر از  ندرت از یک یا دو سنت بیشتر می که معمواًل میزان نوسانات نرخ یک ارز در طول روز بهآنجایی   از شود، ا

تی برای ابّی الت استفاده نگردد، میزان سود یا ضرر در معامالت بسیار پایین خواهد بود و جّذ این اعتبار در معام
 .گذار در این بازار ایجاد نخواهد شدسرمایه

کارگزار فارکس به م فارکس در شرکتاندازۀ اهر که یک  تی  های مختلف، متفاوت است و به شرایط معامال
یان   .دهد بستگی داردش ارائه میمشتر

که به ی  این بدین  ،است تا )یک به پانصد(معمول در بازار فارکس وجود دارد برابر  )یک به صد(   طور اعتبار
که هر  امعن  دالر از پول شما به ترتیب معادل صد هزار و پانصد هزار دالر خواهد بود. ۱۰۰۰است 

گر گرفته ول را برای سرمایهیكا باشد و این پده هزار دالر آمرفرد سرمایه  کّل  مثاًل ا ی در بازار سهام در نظر  گذار
که میترین معاملهباشد؛ بنابراین بزرگ  کل پای  ی ول تواند انجام دهد از  کرد؛ و ز نخواهد   تجاو

کند میاّم   گر با این مقدار پول در بازار فارکس فعالیت  ید. تواند تا صد برابر حجم سرمایه خود به معامله بپا ا رداز
ی خود، می کند تواند تا سقف یکدرواقع با سرمایه اولیه ده هزار دالر  .میلیون دالر معامله 
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کنید سرمایه اولیه یا  یب اهرمی  ،باشد $1000 رود به فارکسفرد در بدو وفرض  صد پس با فرض اینكه بروکر ضر
گذار  به حساب را  ی اختصاص دهد، سرمایه   سرمایه اولیه × ضریب اهرمی( ) $100,000قادر خواهد بود تا سقف  و

ید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازد.  به خر
کّل  فردالبته  ی )چون سرمایه واقعی  مجبور نیست از  کند و هر 1000 فرداین سرمایه مجاز $ است( استفاده 

که عالقمند باشد در معامالت خود بكار   ی   .گیردبمقدار
کارگزار  ضمنًا  کسب سود توّس گران میرا به معامله  «اتیباراعت»در این بازار  گران، عالوه ط معاملهدهد و پس از 

یافت اصل اعتبار، در    .شودبخشی از سود آنان سهیم میبر در
کارگ که زبروکر یا  ی  ی  به فرد ه به موجودی حساببا توّج  انتخاب نموده فردار ند اتا بتو دده می «یا اعتباروام » و

که  نااین ابزار همنماید، غافل از اینكه معامالت بزرگتری  آن اقدام به انجام  با چند  ار فردسود ممكن است طور 
کن اضرر ر دناتو می دکنبرابر   د!هم چند برابر 

ی از افراد تازه یج باال برای بسیار اب و  تواند در نگاه اول بسیار جّذ میفارکس وارد در بازار مالی  وجود لور
یرا مموسوسه که با این میزان اعتبار اهرمی و یک معامله    كن است افراد این تصور را داشتهکننده باشد، ز باشند 

یغ از اینكه هرمالی شبه بتوانند راه چندین ساله ق، یکموفّ  کنند. در کمترین سابقه معامله در   را طی  که  کس 
یسک و مخاطره باال و  خوبی از  این بازار را داراست به  ک بودن آن و امكر  ان از بین رفتن تمام سرمایهمیزان خطرنا
گاه استدر چشم برهم زدنی به  .خوبی آ
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کنید.به   مخاطرات ذیل فكر 
  باشد:ان است از قرار ذیل میگذارسرمایهمتوّجه  که در این باره  »مخاطراتی«بعضی از  

گذاربر خالف آنچه  تواند دقیقاً جهت نوسانات بازار می.1 ود، عالوه بر اینكه بینی نموده  پیش رپیش   سرمایه 
یع میباز گر  باشدار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سر که ا گذار، تا حدی  کنون معامله  سرمایه  ای را باز  هم ا

برد و تصمیم به بستن آن بگیرد، ممكن است با یک ضرر  می کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن 
 . هنگفت مواجه شود

گذاره اولیه چنانچه سرمای .2 یسک باال  سرمایه  معامالت خود استفاده ی در  یدر این بازار پایین باشد و از ر
 .کند، امكان دارد ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهد

کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشكل شده  3. که  رشكست شود ،این احتمال وجود دارد  یا  و یا و
کالهبردار از  آب در آید.  شرکت پانزی و 

یب اهرمی مثاًل  .  4 که با ضر تی  گر صد برابر انجام می  100در معامال که احتمال دارد سود معامله  شود همان طور 
که صد برابر ضرر نماید و یب اهرمی محاسبه خواهد شد.  شود، احتمال دارد  ی نیز با لحاظ ضر کارگزار  کمسیون 

گر با یک حرکت تنها نهگاه ه است و  در بازار فارکس اولین اشتباه آخرین اشتبا . 5   چیزی به دست معامله 
ردمی ن که داشتهآو  رفت.نیز از بین خواهد  ، بلكه تمام آن چیزی 
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بوی بودن بعضی از  . 3  فارکس انحای اعتبار دادنر
گران  در بازار فارکس می یب اهرمی استفاده معامله  ی توانند از ضر ی در کارگزار کنند و  نكنند، نه اعتبار از  افت 

گردند لكن نه وارد معامالت آتی ی یب به اّتفاق ا آپشن ارز  یب اهرمی است و غالب قر جّذابیت فارکس در ضر
گران فارکس از ض  کنند.یب اهرمی در معامالت استفاده میرمعامله 

گفته شد  که  گر تا با مقدار محدود سرمایۀ معامال همان طور  تی اهرم فارکس راهی است برای یک معامله 
یش نماید.تر نسب های بسیار بزرگ حجماقدام به معامالت با  خودش  ت به سرمایه خو

بوی می با و قرض ر  گردد.لكن بعضی از صور آن منجّر به ر
ید نقدی ارز را دارد و مشاهده می گر در بازار فارکس قصد خر گر معامله  که مقدار سرمایه به عنوان مثال  ا کند 

کافی برای حجم معامالت  گر پیش بینیاو  ی نیست، مثاًل معامله  که قیمت یورو رو به  کند می مورد انتظار و
ید یورو سی هزار دالر اعتبار می ی برای خر کارگزار به و ی ده هزار دالر دارد و  دهد یعنی قرض افزایش است، و

ید یورو به طور نقدی نماید، بمی گر بتواند با چهل هزار دالر  اقدام به خر ید یورو و فروش دهد تا معامله  عد از خر
ی به عنوان مجّدد آن در لحظات یا  کارگزار ی اعتبار اختصاص داده شده از طرف  ساعات یا روزهای آینده، و

ی پس می کارگزار کارمزد یا بهره  آن به   دهد.قرض را  با احتساب 
گرفته شده در این نوع معامالت اهرم  ی عبارت است از سرمایۀ قرض  کارگزار درآمدهای افزایش   به منظوراز 

که چندین ب بالقوه گر   رابر اصل سرمایه است.معامله 
کارگزاران به سرمایه معاملهبنابراین  گر به عنوان قرض دادن به معاملهاعتبار دادن  که قهرًا همراه با گر ا گر باشد 

یافت سود  با و حرام محسوب می شود.در کارمزد است ر  11یا 
 
 
 

 
وط به زیاده  نیز می شود.أض دادن اعتبارباطل است هر چند . عالوه بر اینکه قر 11 بوی شامل قرض فاسد مشر ه حرمت قرض ر  دل 
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کل مال به باطل بود4 ی ت معامالن .قمار و ا    فارکس صور
یب به  گران فارکس غالب قر ی نوسانات قیمت جفت ارزها در بازه زمانی معّین قرارداد می اّتفاق معامله  -رو

ی به به جای بندند و   ی ارز میصورت واقعی تبادالت ارز  .کننداقدام به معامالت صور
ی نوسانات قیمت جفت ارزهامعامالت  » از مصادیق رط بندی طرفینی و  در حقیقیت نوعی ش واقع شده رو

کل مال به باطل«نوعی   نیز  و    و برد و باخت مالی«  قمار که توضیح آن در فصلمیمحسوب    »ا های سبکانواع    شود 
تی فارکس   خواهد آمد.  معامال

 ممنوعیت قانونی فارکس .5
و نهادهای معّین شده ها یافط صرّ و مبادله ارزهای خارجی توّس  باشد؛قانونًا ممنوع می بازار فارکس در ایران 

 می باشد.مجاز  
 مستندات منع قانونی بازار فارکس در ایران

یر   در  شود:ذکر میاز دالیل غیر قانونی شدن فعالیت فارکس را در ایران به صورت مستند  مورد  دوقسمت ز
راق بهادار.الف  اطالعیه سازمان بورس و او

که در  این اّط  ،العیه سازمان بورس می باشدایران اّط   اولین دلیل غیر قانونی بودن فعالیت فارکس در  العیه 
یخ  ال در بازار فارکس را غیر قانونی ت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فّع صادر شده است فعالّی  16/۱/90تار

کرده است. در قسمتی از این اّط   :العیه آمده استاعالم 
یژه صاحب»بدین وسیله به اّط   االن بازار پول و سرمایه می رساند ان پس اندازها و فّع الع عموم هموطنان عزیز به و

که با معرّ  ز خارجیاالن فی خود به عنوان یكی از فّع فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی   ،(forex) بازار ار
گونه   فرا بورس بین الملل و بورس های خارجی هموطنان محترم را ی در این  گذار کشور به سرمایه  در اقصی نقاط 

گونه کنند و مّد ها دعوت میفعالیت ی سرشار در این بازارها هستند، غیر قانونی است و هیچ  ر عی سود آو
یافت نكردهمجّو  راق بهادار در ی از بانک مرکزی و سازمان بورس و او  «.اندز
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که در ایران  ی  کارگزار     ز ندارد و فعالیتباشد از سازمان بورس مجّو مشغول فعالیت میدر واقع هیچ بروکر یا 
ن در جرم شناخته می کنند به عنوان معاو گر افرادی به این بروکرها مراجعه    .شوندغیر قانونی دارند و ا

راق بهادار: ب.   قانون بازار او
راق بهادار: ۴۹مادۀ  ۱طبق بند   قانون بازار او

ن رعایت مقرّ   که بدو کارگزرات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت»هر شخص  کارگزارهایی از قبیل  ی،   ، ار
که مستلزم اخذ مجّو  گردانی  گری، یا بازار  بور  معامله  ین مز ز است مبادرت نماید یا فرد را تحت هر یک از عناو

کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا به جزای نقدمعرّ  ی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا فی 
یان متحّم   .«اهند شدل شده یا هر دو مجازات محكوم خوز

ی  ۳۳و همچنین مادۀ    ۴۹مادۀ    ۱با توجه به اطالق بند   کارگزار ی،  کارگزار که شروع به فعالیت  ، از همین قانون 
گردانی به هر شكل و تحت  گری و بازار  ی  معامله  بوط و رعایت مقرّ هر عنوان منوط به عضو کانون مر رات ت در 

که حمایت از سرمایه وّج ن است و با تهای اجرایی آها و دستوالعملاین قانون و آیین نامه ه به اهداف این قانون 
یّ گذاران می بوط و اخذ مجّو باشد برای انجام معامالت در بازار فارکس نیاز به عضو کانون مر کارگزاران در         ز  ت 

 12.می باشد
کشور.6 ز از   خروج ار

یه  خروج  معامالت فارکس موجب   کشوربی رو ی و به جای سرما  شودمی  ارز از  گذار کشور    یه  در جهت در داخل 
ی  «اقتصاد مقاومتی»در راستای سیاست نیل به کشور  احیاء و رونق اقتصاد  گذار ی یا سرمایه  برای وارادات ارز

 گردد. نیاز جامعه و مشاغل مفید، این ارز صرف این بازار می های موردکاالها و تكنولژی 
 
 

 
 الع رسانی پلیس فتا )پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا ( . به نقل از پایگاه اط   12
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زهای دیجیتال یا رمزینه.7  استفاده از ار
زهای دیجیتال یا رمزینه«کس از  ر فارگاه د که جمعی از فقهاء عظام در صّحت مبادالت استفاده می »ار شود، 

ی توّقف نموده گونه ارزهای مجاز ی با این  که میعدم صّحت آن شدهاند یا قائل به  ارز توانید در این خصوص اند 
زهای دیجیتالبه   مراجعه فرمایید. فصل ار

 ازار فارکسر فعالیت بو نظارت ب عدم پاسخگویی .8
در واقع چون   ،المللی عدم نظارت قضایی بر روند فعالیت آن استیک از خصوصیات بازار معامالت ارز بین

یافت نمی کز از هیچ مرکز مشخصی مجوز در کنند در نتیجه نظارت قضایی نیز بر روند فعالیت آن صورت این مرا
ز مشكالت برای هموطناننمی گران این بازار آن پذیرد. در هنگام برو های قضایی ها از انجام پیگیریو معامله 

کارگزاران معامالت  ،محروم هستند یادی از  کشور در حال فعالیت هستند در صورتی تعداد ز  فارکس در خارج از 
ی  کارگزار  .ص نیستت فعالیت آنها مشّخ ها و صّح که صاحبان این 

وند بازا .9 گذار در ر گاهی و    رفقدان اطالعات جامع تأثیر   : و مهارت الزم افرادعدم دانش و آ
گستردۀ نرخ ارز در مبادالت روزانه به عوامل   مختلفی نظیر، قیمت جهانی نفت، بحران مالی سیاسی تغییرات 

کشورهای مختلف، اوضاع جهانی اقتصاد و ... بستگی دارد.منطقه  ای و جهانی، مناسبات 
گر فردی بخواهد در معامالت فارکس به  گاهی از این موضوعات ق عمل نماید باید با اّط ت موفّ صورا الع و آ

ید و فروش ارزهای مختلف نم عامل و   200بینی نرخ ارزهای مختلف باید اید. در مواقعی برای پیش اقدام به خر
کتور را مّد  که چنین تحلیل و پیش  فا با   در واقع ،بینی برای افراد عادی تقریبًا محال استنظر قرار دارد در حالی 

که در این عموم بینی درست این پیش عدم   .شوندر میگونه بازارها متضرّ هستند 
کامل با اصول عدم  ها،  روز اقتصادی و سیاسی و قدرت تحلیل آنالعات جامع و بهّط ابنابراین فقدان   آشنایی 

یت سرمایهعدم مهارت الزم در   نهایت  و درکافی تجربه عدم گری، روانشناسی معامله این بازار   عایبم  از مدیر
 باشد.می
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ی   که وارد بازار فارکس می  %95طبق آمار کسانی  ت مّد   در  ان رافانه سرمایه خودشّس أو مت  ،کنندشوند ضرر میاز 
کوتاهی از دست می  هند.دزمان 

کنترل می دو این بازار دار دکنبه صورت تصادفی حرکت نمی فارکس   بازارباید توّجه داشت   !ودشبه نوعی 
کسانی دارن آیدال پیش میؤحاال س  چیست؟  ماهیت اصلی بازارو  کنند؟ کنترل می ااین بازار ر دچه 
ی دنیا با سرمایهؤو مو    هاتا از بزرگترین بانک  دهحدود   گذار که دارند قادر هستند سسات سرمایه  های عظیمی 

که دلش اتا بازار ر  !هندد حرکت بده خوان میابه هر سمتی 
ی حرکت می  ااین بانک ها بازار ر که سرمایه آن  %95ن  آکه پول    دنه د  طور  ند ناتونمی  و عمالً   ندچنانی ندار  افراد 

کن ابازار ر رندبه نوعی به چنگ بیا ار ندکنترل  کار ر گفتفانه باید ّس أو مت و                    به راحتی انجام  ددارن اکه این 
کسدها دالر از این راه دارو روزانه میلیون هنددمی  !کنندمد میآ  ب درن 

کثر افراد  رود به فارکس ابتدای مسیر در  ا                 یاد  ایک سری مطالب ر و تقریباً  وندشمرتكب می ااین اشتباه رو
که تقریباً می کشیدن ترند الین یا فیبوناتچی یا معامله با اندیكاتور  و این  ندشبیه هم هست گیرند مثل معامله با 

کندفرد که  ودشو باعث نمی دخوردرد نمی مطالب به هیچ وجه به ری مشتمل بر یک سمطالب مذکور  یا سود 
 !و... ؟کندل چی هست ؟،اسپرد چی هست ؟،مثل اینک پیپ چی هستاست های اولیه آموزش

گذاشتند دارن %99  تقریباً  گوگل مطالب آموزشی در مورد فارکس  که توی یوتیوب یا  مطالب اولیه ن  اهم  دکسانی 
که مطالبیا  کسی نمیی  کثر چرا چون  هند،دآموزش می ار دخوربه درد  کثر  اینها هستند!به دنبال ا های کتابا

یس می ار قبیل مواردآموزشی دارند این    !کنندتدر
کتاب گر مطالب داخل  که ها و فیلما که دیگاینترنت هست به درد میدر  هایی  -افراد ضرر نمی  %95 رخورد 

گر فرد تكنیک  !دکردنهمه سود می  ،دردنک یت سرمایه این بانک ها را یاد  و تازه ا بگیرد همدست با آنان های مدیر
 شود.در این بازار آشفته می

گذاران .10  حساب دمو طعمه ای برای جذب سرمایه 
که افزارهای مختلف در این زمینه استفاده میکارگزاران معامالت فارکس برای انجام تبادالت از نرم  نمایند 

 افزار دشوار است.گونه نرم کار با اینالبته 
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یژگی  ید و فروش در فضای غیر حقیقی یا اصطالحًا    هاافزاررم های این نیكی از و است  (Demo) دموتمرین خر
گران قرار می که به صورت رایگان در اختیار معامله  گیرد و شخص حساب دمو در واقع یک حساب آزمایش است 

ی سود یا زبهتواند افتتاح حساب می  از پس   رسد: تا این جا مشكلی به نظر نمی ،یان را تجربه نمایدصورت مجاز
ی متوّج ا مشكل از آن جا شروع میاّم  که با یک بررسی آمار گران در حساب دمو ه میشود  کثر معامله  که ا یم  شو

کوتاهی سرمایه فرضی را چند برگیرند و در مّد به راحتی سود می حساب واقعی و  نمایند؛ ولی در  ابر میت 
کردن و از دست دادن سرمایه خود میمعامالت ا  کنند. صلی شروع به ضرر 

که برای جذب سرمایهدر واقع حساب دمو حكم طعمه ی  ا وقتی سرمایهاّم  ،کندگذار عمل میای را دارد  گذار
کل حسابش را از دسچند هفته م در عرض چند روز یا گاه شود طور حقیقی انجام می به دهد. ت میشتری 

که اینهمچنین الزم  یان گونه نرم به ذکر است  کنترل حساب مشتر افزارها امكانات فراوان و نامحدودی جهت 
 .خود دارند

تی.11 کامل در نرم افزارهای معامال  عدم شفافّیت 
یدر    که مشتری مینرم افزار متاتر ن به حساب اّتصال به شبكه اینترنت از طریق آتواند با و نرم افزارهای مشابه 

کارگ یش نزد  تی خو کندمعامال ی دسترسی پیدا  ی طرّ  زار که  طور کامل احی شده است  تی الزم و  شفافّیت معامال
ی را دارا میقابلّی را دارا نیست و   کالهبردار ی »تواند باشد و میت  جهت  «شبیه ساز بازارهای جهانی و نمودار

ی »نشان دادن  ی و  ، توضیح این نرم افزارباشد  «معامالت صور کالهبردار کیفیت  تقّلب از طریق آن از قرار ذیل   و 
 باشد:می
یدر را می  تی موجود در بازارهای نرم افزار متاتر توان یكی از شاخص ترین و عمومی ترین نرم افزارهای معامال

کلّ  یدر دارای چهار قسمت میی نرم افمالی دنیا محسوب نمود. به طور   :باشدزار متاتر
کلیه ابزارهای نرم افزار داخل آن قرار داردباالی نرم افمنوهای اصلی  الف( که   .زار 

یر منوهای اصلی قرار دارند  ب( بر در یک یا دو سطر ز کار که برای راحتی و سرعت استفاده   .نوار ابزارهای میانبر، 
ر یا محیط میانه نرم اف  ج( بردی در این قسمت نمایش داپنجره شناو کار که نمودارها و ابزارهای   .ده می شود زار 
که شامل دو قسمت نوار وضعیت د( یرین   .شودمی (Charts Bar) و نوار نمودارهای (Status Bar) نوار ابزار ز
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یدر   که در ذیل ، دارای هفت منوی اصلی می(۴)نرم افزار متاتر  .شودمی ذکرباشد 
 ؛(Tools) منوی ابزار؛  (Charts) منوی نمودارها ؛(Insert) منوی درج ؛(view) منوی نما؛ (File) منوی فایل 

کمک ؛(Window) منوی پنجره  (Help). منوی 
کاال یا هر چیز دیگری را از طریق یک بازار مالی ارائه   ید و فروش ارز یا  برای اینكه شرکتی بتواند خدمات خر

بوطه أزهای الزم را از دولت بدهد باید مجّو  کارگزار یا بروکر شود.مر  خذ نماید و به اصطالح 
سپس با سوء  ،کنندفی میها بروکر نبوده و صرفًا با ارائه مدارک جعلی خود را بروکر معرّ ا معمواًل این شرکتّم ا 

کردهافیاستفاده از دانش محدود مردم در ارتباط با اینترنت و صرّ  که های اینترنتی این بازار واهی را خلق  اند 
 .شودنام برده می سی « وتی» ایا  » بازارهای جهانی «معمواًل از آن به عنوان 

که :توضیح آنكه کارگزاران واقعی، جلوی قیمت آن چیزی  ی نرم افزار  ید و فروش می بر رو گران خر کنند معامله 
که این اتّ  ی  که امكان انجام معامله  های اینترنتی هم  افیی آن صرّ حّت ،افتد ذکر شده استفاق در آن مینام بازار

کدام صرّ ارز در آنجا وجود دارد، مشّخ  که  ی باشند و آدرس مشّخ ها میافیص است  صی دارند و این معامالت رو
 افتند.فاق میشرکت اتّ رایانه مرکزی آن 

ی شده و سیستم  یدر دستكار ی نرم افزار متاتر کجاستهای مشابه دیگر مشّخ ولی رو که این بازار    ؟ ص نیست 
کار نیست ی در  خود را برای همان یک شرکت گران همه سفارشات  بلكه همه معامله    ،در حقیقت اصاًل بازار

ی رایانه آ کرده میکه این نرم افزار را با دست خودشان رو              توانند با این سفارشاتفرستند و آنها مینها نصب 
که مّد  ی  کار  . نظرشان باشد انجام دهند هر 

یدر و نرم افزارهای مشابه انجام دادهتقلّ  که در متاتر بوط مید  انب دیگری  شود به اینكه در بازار، همیشه تعداد مر
ی ن که رو یدار و فروشنده وجود دارند  یادی خر توان آن را مشاهده نمود ولی در  رم افزارهای اصلی بازار هم میز

گران همدیگر را نمی ی فارکس، معامله  کالهبردار بینند چون طرف مقابلشان همان شرکت صاحب آن سیستم 
یدر می ید و همیندر نت  باشد ومتاتر یدر فقط یک قیمت برای خر ی متاتر طور فقط یک قیمت برای فروش   یجه رو

یداران و فروشندگان بازار اثری نیستشودیده می  .د و از بقیه خر
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ی طرّ  که قابلّی در واقع این نرم افزار طور ی را دارا میاحی شده است  کالهبردار شبیه ساز  »تواند باشد و میت 
ی بازارهای جهانی و   ی »جهت نشان دادن  «نمودار  .باشد «معامالت صور

کثیری از کارگزار    و در  ی ارتباط میان بازار تبادل ایجاد می)بروکر(  موارد تغییراتی به واسطه  که مانع از برقرار شود 
ی   گرددمیگر( )معاملهگذار  و سرمایهواقعی ارز

کشورها فارکس وج  که در قوانین خیلی از  ی این حقیقت وجود دارد  کالهبردار کشورها  ود ندارد ولی در همه 
 جرم محسوب می شود. 

که در اختیار  شمابه    فردوقتی   ی  که با استفاده از نرم افزار ید  د در یک بازار )حاال اسم یتوانگذارد، میمی  تانبگو
کنخواهد باشد( معاماین بازار هر چه می کا  پشت این نرم افزار نشسته  شکه خود  د در حالییله  که ارو هر  ی  اده ر

گفته شمادهد( به میاو  است و همه جور امكانات به  شچون نرم افزار خود)تواند انجام دهد کند می و از   دروغ 
کرده خودشبه شما اعتماد   .است سوء استفاده 

که به خیال   گذاشته و چون با استفاده از   شبرای بازار فرستاده شده به جیب خود شماهمچنین پولی را 
که به خاطر اشتباهات می شمانرم افزار به این  امكانات ید  کردهشما گو ی شده ایدضرر  کالهبردار ، مرتكب جرم 

 است.
 : استناد قانونی

ید:می قانون تجارت الكترونیک ۶۷ماده   رود، تغییر، محو  گو کس در بستر مبادالت الكترونیكی از طریق و »هر 
ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب های رایانهاده پیام « و سیستمف در داده پیام و مداخله در پردازش » دو توقّ 

اموال یا امتیازات  های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود و دیگری وجوه،گمراهی سیستم
کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و عالوه بر رّد  س از یک تا مال به صاحبان اموال به حب مالی تحصیل 

 .شودجزای نقدی معادل مال مأخوذه محكوم می سه سال و پرداخت
 13 «.باشدمی ر در این مادهشروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّ  : تبصره

 
الع رسانی پلیس فتا )پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا ( 13 ی از طریق نرم افزار متا تریدر. به نقل از پایگاه اط   ؛ کالهبردار
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بات تریدر   باتیا ر گر   ر  چیست؟های معامله 
بات تریدریک  که بر اساس یک مجمبرنامه ر کامپیوتری است  ید وعه از سیگنالای  بر اساس هوش های تر

گردیده و میمصنوعی   که یک ارز و یا یک سهم و یا هر چیز دیگری، در نقطهطراحی  کند  ص ای مشّخ تواند تعیین 
ی شده و یا به فروش برسد یدار  .خر

یدر بات تر ید در اینترنت وجود دارند، اّم  هایر یادی برای خر ید آنها ب ا معاملهز اید بسیار  گران در هنگام خر
 . نمایندت دقّ 

یف  این سیستم ید، بر اساس یک سری استراتژی های از پیش تعر ید و فروش های خودکار تر شده، دستور به خر
 .هستند كنیكالتحلیل تمبتنی بر می دهند و اغلب 

 
بات فوائد و ضررهای   تریدر   های  ر

یعاین سیستم ن مالل خاطر، بار ها  تر از انسان ها هستند و میتر و دقیق   ها بسیار سر ی را بدو توانند امور تكرار
بات ها  ینی ر کاهش و بار ها انجام دهند. جایگز ینه با انسان موجب   شود.میها هز

بات ها سبب می ک این ر یدرها سفارشات خود را سشوند  یت پرتفوی خود، ه تر کنند و برای مدیر یع تر اعمال  ر
 .کننداقدامات بازدارنده خودکار را اجرایی 

یكا در صرّ  75بیش از   2014در سال  کشورهاافیدرصد از سهام بورس آمر ، با استفاده از این سیستم ی این 
 است. بیشتر شدهدر سالیان اخیر بسیار  شد و این رقم خودکار انجام می

که در مورد این   باتاستراتژی هایی  راق بهادارپیاده می هار گون مانند او گونا                 سهام، ، شوند، برای موارد 
 ,تارز ها و غیره متفاوت اس رمز

https://coiniran.com/technical-fundamental-analysis-basics/
https://coiniran.com/technical-fundamental-analysis-basics/
https://coiniran.com/technical-fundamental-analysis-basics/
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رود و خروج در نقطهها، استراتژی این استراتژی   معموالً  ی ، میزان سرمایه ای خاّص هایی در زمینه و در هر  گذار
ها های ضرر و سودهای هدف، با استفاده از این سیستممحدوده و باشدایی از این قبیل میمعامله و چیز ه 

 تواند به طور خودکار تعیین شود.می
گاه    باتهاهایی برای این  ها استراتژی شرکتمتأّسفانه  در مبادالت، استفاده  به سوء    منجرّ که  کنند،  تعیین می  ر

ی  ایجاد مخاطرات کالهبردار  .شودمی غیر قانونیامور  و  مالی و 
بات  : فارکس های ر

یادی وجود دارد  بات های فارکس ز کدام از آنها نقاط قوت و  و آنها هم از این قضیه استثناء نیستند ر و هر 
باتمی؛ به عنوان مثال باشند خود را دارا می ضعف خاّص  به جهت معّین نمودن محدوده ضر ر  ها را  توان این ر

کرد  :سه دسته تقسیم 
که سختبات ر.1 باترا تعیین میگیرانه محدوده ضرر  هایی  ید این نوع ر ی از تر گر نمودار ها ترسیم کنند. ا

یادی را مشاهده می  دارد.رشد رای بشانس بیشتری را ت پول فرد ا در دراز مّد کنیم؛ اّم کنیم، فراز و فرودهای ز
که محدوده ضرر را به طباتر .2 رت تعهایی  ی و در مواقع ضرو گو ،کنند یین میور اضطرار نه در نمودار این 

بات گاه ر  .شودفرودهای عظیمی دیده می یها 
که اصالً باتر.3 بات ،کننده نكرده و آن را تعیین نمیبه محدوده ضرر توّج  هایی  ید این ر گر نمودار تر ها را ا

ی به صورت خّط  ر کنید، سودآو باتاّم  ،رودیم  ی راست، پیوسته باالرسم  یسک هستند و  ا این ر ها بسیار پر ر
گر یک دفعه  احتمال قوّی دارد  !!دسرمایه خود را از دست ده  کّل معامله 
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تی فارکسسبکانواع   های معامال
 باشد: مختلفی دارد، از جمله آنها موارد ذیل میو سبک های انواع فارکس معامالت انجام شده در بازار  

وزان.1  :همعامالت ر
گفته میمعامالت  تی  که طّی روزانه به معامال  ساعت باز و قبل از تمام شدن همان روز بسته شوند.24 شود 

یسک حرکات شارپ شبانه را ندا کار این نوع معامله را بیشتر میرد؛ این نوع معامله ر  پسندند. افراد تازه 
 :معامالت اسكالپ.2

گفته می تی  که معامالت اسكالپ در واقع به معامال گر طی چند دقیقه باز و بسته میشود  شوند و معامله 
کند که در این چند دقیقه بتواند چند پیپ سود   .امیدوار است 

یشن.3  :معامله پوز
ی را می ایو حرفه استراتژی افراد با تجربه ،این نوع استراتژی  در این ، طلبداست و صبر و انضباط بسیار

ی روندهای بلند مّد  ی می ایهسرمت استراتژی رو که با حجم پایین معامله میمشود و  گذار کسانی  کنند ناسب 
 .نیست

 :معامله نوسانی.4   
کوتاه مّد  ی از الگوهای قیمتی در بازه  ر گر به دنبال سودآو تی معامله  گر  ،ت استدر این مدل معامال معامله 

 نماید.ا بررسی میو نوسانات ر دکنهای نمودار را چک میبار میلهدقیقه یک 30در این روش هر 
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زها: نوسانات   قیمت جفت ار
گران فارکس نكته مهّم مشترک بین سبک یب به اّتفاق معامله  که غالب قر تی فارکس آن است   های معامال

ی نوسانات قیمت جفت ارزها در بازه زمانی معّین قرارداد می ید و فروش واقعی ارز بندند و  رو اقدام  به جای خر
ی   .کنندارز میبه معامالت صور

ی صد هزار یورو در مقابل صد و پنجاه  گزار گر جفت ارز انتخاب شده دالر و یورو باشد، و مبلغ سرمایه  مثاًل ا
ی، بر اساس قیمتهزار دالر باشد،  کار گذارند در پایان روز  ی( قرار می  یدار صور های طرفین )فروشنده و خر

یه نقدی  که دو حالت دارد:جدید تسو  کنند 
گرالف. یدار می %10مت یورو مثاًل قی ا  پردازد.افزایش یافت، فروشنده یورو  ما به التفاوت مذکور را به خر

گر قیمت یورو مثالً ب. یدار  یورو ما به التفاوت مذکور را به فروشنده می %10 ا  پردازد.کاهش یافت، خر
گاهی مقدار تعّهد پرداختی چند برابر نوسانات ارز است.*  و 

گر قیمت الف. یدار   %10 یورو مثالً ا افزایش یافت، فروشنده یورو  باید مثاًل پنج برابر ما به التفاوت مذکور را به خر

 بپردازد.
گر قیمب. یدار  یورو باید مثاًل پنج برابر ما به التفاوت مذکور را به فروشنده  %10ت یورو مثاًل  ا کاهش یافت، خر

 بپردازد.
وی نوسانا  فقهیحكم  زها مبادالت واقع شده ر  ت قیمت جفت ار

ی نوسانات قیمت جفت ارزهامعامالت  و برد و    قمار» از مصادیق نوعی شرط بندی طرفینی و   واقع شده رو
کل مال به باطل«نوعی  نیز و   باخت مالی«  مشروع نیست. اقتصادی ت فعالّی و لذا چنین  شود میمحسوب  »ا

ی  امالت آتی یا معامالت آپشن در این حكم فرقی بین معامالت نقدی یا معشایان ذکر است  واقع شده رو
 باشد.ارز نمینوسانات قیمت 
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ز  (futures)فیوچرز  معامالت آتی  ار
عبارت  است؛ (futures)فیوچرز  معامالت آتیو بازارهای اقتصادی دنیا یكی از ابزارهای مالی رایج در بورس 

کار  انبه مع «Future»، است «Future contracts»قراردادهای آتی ترجمه  ی مستقبل، بعدی، آینده و آتیه به 
 .عقد، قرارداد، پیمان و مقاطعه است ایهم به معن «Contract»  و می رود

گر فارکس گاه ، از این ابزار مالی ممكن است در بازار فارکس استفاده شود  نگاه به نوسانات هیجانی  معامله 
ید نقدی تصمیم میبازار ارز می که قیمت آتی داد آتی )گیرد قرارکند، به جای خر فیوچر( ارز منعقد نماید، از آنجا 

کم اقدام به فروش ده یا بیست برابری دهم یا یک بیستم نرخ واقعی آن است میمعمواًل یک   تواند با مقدار سرمایه 
 .آتی نماید

گر فرض شود  گرمثاًل  ا رود ب 9800با ده هزار دالر می تواند  معامله  ه معامله آتی مثاًل مبلغ یورو نقدًا بخرد ولی با و
کارگ ی ده هزار دالر به عنوان مارجین به  یب می زار پردازد و بر اساس آن اقدام به فروش صد هزار دالر آتی با ضر

که زمان قرارداد مثاًل اهرمی ده برابر  به  نود و هشت هزار یورو آتی می ساعت بعد باشد، در   24نماید، در صورتی 
یه ص یدار آتی از قراورت میسر رسید قرارداد تسو گر یورو  افت قیمت نمود، خر               رداد متضّرر  گیرد، در نهایت ا

کارگزار  می کمیسیون خود به طرف مقابل میرا از   ما به التفاوتشود و  کسر  گر یورو ترّقی پردازدمارجین بعد  ، و ا
کسر مبل ی بعد از  کند و سود خالص و یدار آتی سود می  کمیسیون لحاظ میقیمت نمود، خر  گردد.غ 

گفت:ارز می( زفیوچرمؤّجل )یا آتی  قراردادهایپیرامون ماهیت فقهی    توان 
گر مفهوم    .1 که مقدار معّینی ارز مثاًل دالر به ارز دیگر مثاًل یورو، هر دو به صورت   قرارداد آتیا جفت ارز این باشد 

ید شود،  یادی به معامالت سلف دارد اداین قراردمّدت دار )مؤّجل( پیش فروش و پیش خر و وجه  ،شباهت ز
که در قرارداتمایز آن از معامالت   باشد.ل می، ثمن نیز مانند مبیع مؤّج ارز  آتی دسلف آن است 

کالی چنین قراردادی از مصادیق  کالی به   محسوب شده و باطل است.بیع 
گر مفهوم  .2 که یک طرف متعّهد شود  قرارداد آتیا تا در سر رسید مشّخص مقدار معّینی جفت ارز این باشد 

که اآلن تعیین میارز مث ید آن اًل دالر را به ارز دیگر مثاًل یورو به قیمتی  شود بفروشد و طرف مقابل هم متعّهد به خر
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کنون  بیعی  در سر رسید می شود، در این صورت فروش و   و شراء   به بیع  و وعده  دتعّه »گیرد، بلكه  صورت نمیهم ا
ید تعّه )است  ه«نقدی در آیند نقدی در سر رسید( و طرفین قرارداد ملتزم به  د فروشدر مقابل تعّه نقدی د خر

 شوند.رعایت آن در موعد مقّرر می
ی است، کاغذی و مجاز ی دارد، و اصطالحًا بازار، بازار  و   چنین قراردادی در بازار فارکس غالبًا جنبه صور

گیری قیمت ارزها« گران دنبال »نوسان  وجود  دی نسبت به انجام مورد تعّه بنابراین قصد جّد  هستند معامله 
یب اهرمی باعث میندارد که قصد طرفین ، خصوصًا وجود مبلغ ودیعه و تضمین )مارجین( و خاصیت ضر شود 

یه دامنه نوسانات قیمت جفت ارز از مارجین باشد و اصاًل  قصد انشای معامله در سر رسید تنها تعدیل و تسو
 ندارند. 

کهکس همهو   ید یا فروش در بازار فارکس  انی  کامل دارنداقدام می آتی نسبت به خر گاهی    ، کنند، از این امر آ
ی تشان معامال لذا  و تنها هدف آنان این است شود، متزلزل میو ارکان معامله از این جهت  داشتهجنبه صور

گرفتن مابه التفاوت  یه را تسنوسان قیمت جفت ارزها قرارداد که با دادن و   نمایند.و
یژگی یان  ،هاستاهرمی بودن آنیا فیوچر های معامالت آتی اصواًل یكی از و که سود و ز یژگی است  و این و

ره زمانی با توّج  ردهمعامالت را در یک دو گذار بسیار باال نشان میاولی و سرمایه ه به آو  دهد.ه سرمایه 
یسک باال   گران این ر که به معامله  ی فرصت بدست آهمان طور  ردن سود ز یاد   ،ادی را می دهدو یان ز زمینه ز

 سازد.آنان را نیز فراهم می
گر می رده اولیه به مقدار  مثاًل  معامله  حجم معامله آتی اقدام به انجام معامله نماید، این  درصد 10تواند با آو

ی  «مارجینوثیقه یا ودیعه یا » صورتبه سرمایه اولیه  کارگزار که امكان دارد   مان طور، لذا ه شودپرداخت میبه 
گردد.  سود ده برابر شود امكان دارد ضرر نیز ده برابر 

ی می به عنوان مثال فرد در معامله آتی ارز مثاًل مبلغ ده  کارگزار هزار دالر به عنوان مارجین یا ودیعه یا وثیقه به 
یب اهرمی ده برابر، به  نود و هشت هزار یورو آتی   پردازد و بر اساس آن اقدام به فروش صد هزار دالر آتی با ضر

که زمان قرارداد مثاًل  می یه انجام می  24نماید، در صورتی  شود، بدین ساعت بعد باشد، در سر رسید قرارداد تسو
کرده باشد، فروشنده آتی دالر از قرارداد متضّرر می گر قیمت دالر در ازای یورو ترّقی  که ا یدار آتی صورت  شود و خر
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ی »ما به التفاوت قیمت دالر و یورو در معامله« را از ده هزار دالر مارجیِن حساب و   کنددالر سود می کارگزار
یز میفروشنده آتی دالر به حساب طرف مقابل ی یدار آتی دالر وار یه نقدی صورت میعنی خر  گیرد.نماید و تسو

کرده باشد، فروشنده آتی دالر از قرارداد گر قیمت دالر در ازای یورو افت  یدار آتی دالر متضّرر  سود می  و ا کند و خر
یدار  می ی »ما به التفاوت قیمت دالر و یورو در معامله« را از مارجین حساب خر کارگزار کرده شود و  کسر  آتی دالر 

یه نقدی صورت می یز می نماید و تسو  گیرد.و به حساب طرف مقابل یعنی فروشنده آتی دالر وار
یدا یان خر ن استدر معامالت آتی سود و ز گر طرف دارنده موقعّی   ابدین معن  ؛ر و فروشنده متقار دی ت تعّه که ا

کند ید در این قرارداد سود  یان میّه طرف دارنده موقعیت تع لزوماً  ،خر  کند. دی فروش ز
یژگی  یب اهرمی و که بنا به دالیل مختلف نوسانات معامالت آتی هنگامی اثر خود را بیشتر نشان میضر دهد 

کنند. ،هاو قیمت ،اال باشدهای آتی بقیمت  با درصدهای باال نوسان 
ز ( options)معامالت آپشن   ار

 ( options)آپشن اختیار معامله  هایقراردادو بازارهای اقتصادی دنیا یكی از ابزارهای مالی رایج در بورس 
 .باشدانتخاب، آزادی و ... می به معنای اختیار، انتخاب، حّق  در لغت آپشنهستند، 

گفت:آپشن ارز میبزار مالی ممكن است در بازار فارکس استفاده شود و پیرامون ماهیت فقهی ین ااز ا  توان 
که اختیار را می فرد اینبه    ارز  یک قرارداد آپشن در  در ازای پرداخت مبلغی به حساب طرف مقابل بتواند دهد 

که از پیش    معّینی  ارز جفت  صورت تمایل   ره  شده و برا  توافقرا با قیمتی  یخ انقضای ی یک دو زمانی مشّخص )تار
  .معّین( بفروشد یا بخرد

که   کسب حّق به  فردبه مبلغی  ید یا فروش، به    سبب قرارداد برای  قیمت اختیار  کند  پرداخت می  طرف مقابلخر
  شود.اطالق می "حق شرط" یا (Option Price) معامله

که قیمت اختیار معامله یا حّق اقرارداد آپشن انجام معامله جفت ارز در زمان معّی در   لشرط ن شده برای فردی 
ی است، می که مبلغ را  تواند معامله را انجام دهد و میرا پرداخته اختیار تواند نكول نماید ولی برای طرف مقابل 

 در صورت درخواست فروشنده الزامی است.اخذ نموده 



60 
 

گر فرض شود قیمت  مثال به عنوان گر پیش بینی می 100دالر فعاًل برابر 100ا که در  یورو باشد، ولی معامله  کند 
یز  مبلغ ده هزار یورو از حساب لذاساعت آینده قیمت دالر رو به ترّقی است،  24 )مارجین(  ودیعه یا وثیقه با وار

ی دارد کارگزار یدار اقدام به انعقاد قرارداد فروش آپشن    که نزد  یب اهرمی ده بربه حساب خر ابر،  صد هزار یورو با ضر
که صد هزار یورو  نماید،  ساعت بعد می  24د  به صد هزار دالر به سر  رسی تا بر اساس آن حّق )اختیار( داشته باشد 

یدار   24را به صد هزار دالر تا سر رسید  یدو ُملزم د متعّه ساعت بعد بفروشد، و خر باشد، و در سر رسید  به خر
یه انجام می گر  قرارداد تسو که ا کرده باشد، و مثاًل هر    قیمت دالر در ازای یوروشود، بدین صورت  دالر برابر    100ترّقی 

که اختیار فروش یورو به دالر را داشته ــ120 ـ  رر  نماید و طرف مقابل ضدر قرارداد سود می  یورو باشد، فروشنده آپشنـ 
ی »ما به التفاوت قیمت دالر و یورو در معامله« را از مارجیِن حسابمی کارگزار یدار یورو به حساب  کند و  خر

یز می یه نقدی صورت میطرف مقابل یعنی فروشنده آپشن یورو وار  گیرد؛ نماید و تسو
کرده باشد و هر  گر قیمت دالر در ازای یورو افت  ، فروشنده آپشن یورو متضّرر  یورو باشد80دالر برابر با  100و ا

یدار داده بود از دست ممی که به خر  دهد.یشود و ده هزار یورو را 
گذشت  که  کاغذی همان طور  ی دارد، و اصطالحًا بازار، بازار  چنین قراردادی در بازار فارکس غالبًا جنبه صور

ی است، گیری قیمت ارزها هستند،  و مجاز گران دنبال نوسان  ی نسبت به انجام بنابراین قصد جّد و معامله 
یب اهرمی  و تضمین )مارجین( و خاصّیت، خصوصًا وجود مبلغ ودیعه وجود ندارد دتعّه اختیار یا مورد  ضر

یه دامنه نوسانات قیمت جفت ارز از مارجین باشد و  قراردادها باعث می که قصد طرفین تنها تعدیل و تسو شود 
 ندارند. اصاًل قصد انشای معامله در سر رسید

کهو   کسانی  ید یا فروش در بازار فارکس  همه  کامل دارند کنند، از این ااقدام می آپشن نسبت به خر گاهی    ، مر آ
ی تشان معامال لذا  و تنها هدف آنان این است شود، متزلزل میو ارکان معامله از این جهت  داشتهجنبه صور

گرفتن مابه التفاوت  یه ا قرارداد نوسان قیمت جفت ارزه که با دادن و   14نمایند.را تسو

 
ز در سر رسید دارد، ولی و از آنجا که قوام معامله به قصد طرفین است، اگر فرض شود که یک طرف ق.  14 ی معامله جفت ار صد جد 

ی  ز است، معامله طرف مقابل قصد جد  ی قیمت جفت ار ت عالوه بر اشکاالت دیگر ـــ    ــمعامله ندارد و هدف وی فقط نوسان گیر به عل 
ق قبول یا عدم تطابق بین ایجاب و قبول باطل است، همچنین است اگر قصد طرف دیگر معلوم نب   وده و قابل احراز نباشد.عدم تحق 
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زی  سایر حكم   انواع مبادالت ار
گر( در بازار   .1 مسأله  یدر )معامله  گر تر یش را به شخص دیگری بفروشد، فارکس ارز طلبكار باشد، و طلب خوا

که فرد دوم از شخص دیگر طلب دارد، معامله مذکور از    در که قیمت و ثمن معامله نیز ارز دیگری باشد  حالی 
 است. باطل محسوب شده و   »فروش دین به دین«مصادیق 

دالر از شخصی طلبكار است،   ده هزارحسن نیز    از دیگری طلب دارد، و  یازده هزار یوروبه عنوان مثال علی 
 دالر ( صحیح نیست.  ده هزار( در قبال )یازده هزار یورودر این فرض معامله دو دین یعنی  )

که هر دو دین  شایان ذکر است حاّل یا مؤّجل )آتی و مّدت دار( یا یكی حاّل و دیگری در حكم فوق فرقی ندارد 
 دار باشد.مّدت

گر معامله نقد.2 مسأله  گ باشد، و    ا در  ارز    به صورت حاّل ارز طلبكار باشد، و طلب مذکور را در ازای  رمعامله 
کّلی به صورت ذّمه طرف مقابل بفروشد، و ثمن مذکور قبل از انجام معامله به صورت طلب و دین ثابت بر  ثمن 

ی مذکور )فی نفسه( صحیح است ؛ و عكس این حالت نیز صحیح می ب  اشد. ذّمه نباشد، مبادله ارز

گر معامله نقد باشد، و   .3 مسأله  گرا کّلی در ذّمه و حاّل بفروشد،  و   معامله  مبلغ معّینی از ارز را به صورت 
کّلی در ذّمه طرف مقابل و حاّل باشد، و مثمن و ثمن مذکور قبل از انجام معامله به صورت طلب و   ثمن آن نیز 

ی مذکور )فی نفسه  است. ( صحیحدین ثابت بر ذّمه آنان نباشد،  مبادله ارز

گر  .4 مسأله  گرا کّلی و مّدت  ارز  معامله  کّلی و    ارز ، در مقابل )آتی(  داررا به صورت  که آن نیز به صورت  دیگر 
مذکور قبل از انجام معامله به صورت طلب و دین ثابت بر   ارز دار است به شخص دیگری بفروشد، و دو  مّدت

 .است باطل ذّمه نباشد، معامله مذکور  

گر   .5 مسأله  گرا ی  را  طلب  معامله  یش بر ذّمه دیگری را، در ازای  ز کّلی و مّدتارز دیگر به صورت  خو دار  ثمن 
 باطل بفروشد، و ثمن مذکور قبل از انجام معامله به صورت طلب و دین ثابت بر ذّمه نباشد، معامله به شخصی 

 است.
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 جانبی فارکس  های فعالیت
بوی ی ر گذار  الف.سرمایه 

که معاملهکنند در زمانود با صاحبان سرمایه شرط میداد خقرار  بعضی از بروکرهای فارکس در ضمن   ای هایی 
کار نیست، این   بوی به بانك یا مؤّسسهدر  گر بهره مذکور  سرمایه را به صورت ر کنند، ا یافت  ای قرض داده و بهره در

کفار غیر ذّمی اس بوط به  گر مثاًل مر با و حرام می باشد، اّما ا بوط به مسلمانان باشد ر  ارد.ال ندت اشكمر
 ب. ارائه حساب های رایگان

کارگزارهای فارکس برای جذب مشتری اقدام به افتتاح حساب رایگان می    که نمایند، مثاًل تبلیغ میگاه  نمایند 
یافت حساب رایگان   کنید  30برای در ی اقدام  ی    ،دالر کنید”برای درخواست حساب بر رو  .کلیک نمایید  “شروع 

که حساب  ی ت 30رایگان زمانی  گردأدالر تی ییید  ی در حساب  30د، اعتبار معامال ی خواهد بود فرددالر ، و و
کار در فارکس می گونه حسابکندبا آن شروع به  ای جّذاب و شیرین برای به دام انداختن ها طعمه، لكن این 

گذشت. که توضیح آن   افراد مبتدی است 
کاالهای دیگر در فارکس    خرید و فروش 

ه ملمانند طال یا نفت خام و ... مورد معاهای پایه از داراییکاالهای ارزشمند دیگر  ،ز کس غیر از اردر بازار فار
گردد گیرد، در این خصوص الزم است به این مسأله توّجه   :قرار می 

کاالهای وزنی یا حجمی با سود قبل از قبض و تحویل  ممنوعیت فروش 
گر فرد »کاالی  مسأله: زنی یا پیمانها ی نماید، نمیغیر از میوه جات را ای« و یدار گرفتن خر تواند  قبل از تحویل 

 )آیت اهلل سیستانی( .کاال  آن را  با سود به شخص دیگری بفروشد
ی  بنابراین که در بازار فارکس مقدار معّینی )معامله تریدر ن تحویل و ... طال یا نفتگر(  کرده، و بدو ی  یدار خر

کاالی مذکور را به شخص ث  ی باطل است. فروشد، معامله والثی با سود میگرفتن، 
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 تذکار: 
کردن شكل ساده معامالت فارکس  * که برخی با مطرح  که در آن ارزهای مختلف مانند دالر، ــ  ی است  بازار

گرفتن مجّوز فقهی از مراجع معّظم تقلید هستند، در   ــ  شوندیورو، پوند، ین و.... در مقابل هم معامله می  درصدد 
ک  که درحالی  کم است و شكل رایج آن  زه این نوع از معامالت فارکس  وجود دارد، شكل   جهانیسطح وسیعی    ه امرو

ید و فروش واقعی ارز، اقدام به  شودفارکس محسوب میمعامالت باطل  توافق بر نوسانات قیمت ارز  و به جای خر
ی انجو    .کنندیا باطل یا حرام می ام معامالت صور

کمی از آن به عنوان سرمایهبخش قابل توجهی از  در معامالت فارکس،  * کشور خارج شده و درصد  های مّلی از 
کشور برمی کشور محسوب شده، و آسیب بر اقتصاد مّلی میسود به   زند. گردد، و از این جهت نیز خالف قوانین 

 forexفارکس   بازار حكم فقهی
 چیست؟ forex حكم شرعی بازار فارکس سؤال:

ک به ط  جواب: گردد.ور   ّلی در قراردادها و داد و ستدها باید شرایط شرعی معامالت رعایت 

کل مال به باطل باشد، یا »فروش  بوی« یا قمار و برد و باخت مالی و أ گر فعالیت مذکور مشتمل بر »معامله ر پس ا
کّلی در ذّمه و مّدتدین به دین«  کاالی  کالی« باشد )یعنی فروش  کالی به  دار در مقابل ثمن باشد یا »معامله 

کاماًل در معکّلی در ذمه مّدت زنی یا پیمانهدار( هر چند مبلغ و مّدت  که  15ای«امله معّین باشد،  یا »کاالی و
گرفتن با سود فروخته شود، )در تمام این ی شده قبل از تحویل  یدار موارد( معامله باطل است؛ و فرق ندارد  خر

گونه معامال رود به این   ت شبیه فارکس باشد یا نباشد.سیستم و نظام و
که رعایت آن در همه معامالت الزم است و فتوی است و قابل ارجاع به مجتهد  صرف نظر از نكات فوق 

کار در  حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی مّد ظّله العالی اجاباشد، فاألعلم نمی تی و  رود به چنین معامال زه و

 
 غیر از میوه جات.  15
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ولی در خصوص مورد أخیر مكّلف   ،16نمایندمی دهند و توّقف میاین چنین شرکت هایی )فعالیت فارکس( را ن
  )آیت اهلل سیستانی( مراجعه نماید. 17تواند  به مجتهد  جامع  الشرایط دیگر با رعایت األعلم فاألعلممی

که  ى با ارز دیگر  همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونی در میان نباشد اشكال ندارد و سود مبادله ارز
کارگزاران به سرمایه معامله  حاصله نیز گر به عنوان قرض داحالل است ولی اعتبار دادن  گر باشد دن به معاملهگر ا

یافت سود است، در این صورت چنین معامله کارگزار براى معامکه قهرًا همراه با در گر صورت شرعی لهاى از طرف 
 18)مقام معظم رهبری( .ندارد

 چنین مذکور است:م له دفتر معّظ   ازو نیز در پاسخ استفتایی دیگر 
 است*. یو قانون یضوابط شرع تیبازار متوقف بر رعا نیمعامالت در ا تصّح  

گفته برخ کارگزاران بازار فارکس دو دسته اند: ی* بنا به   کارشناسان، 
کثر مّد  دسته که ا  ل یتشك نترنتیا یدر فضا ی صفحه مجاز کی دسته اند، صرفاً  نیاز ا ی کارگزار انیعاول 

خود  یهااهداف و برنامه یو برا افتی ا درر انی گروه پول مشتر نیدر بازار ارز ندارند، ا یاند و حضور واقعداده
در آن مشغول  یکه مشتر هنددیاختصاص م یمشتر یبرا ینترنتیصفحه ا کیو فقط  کنندیاستفاده م

درآمد  تّی و باطل است و موجب ملك یواقع ریمعامالت انجام شده غ نیبنابرا شود،یم ی معامالت به ظاهر ارز 
 .شود یحاصله نم

کارگزاران واقع دسته که حضور واقع یدوم  و فروش  دی اقدام به خر یدر بازار ارز دارند و با پول مشتر یهستند 
 توجه شود: ری به نكات ز دیبا ینفسه اشكال ندارد ول یف ،یو قانون یضوابط شرع تیکه با رعا کنند،ی ارز م
کسب در نیو فروش ارز باشد، بنابرا دی و خر یبه صورت واقع دیمعامالت با (1 گر   ینیب ش یمد براساس پآا

 . ستیارز باشد مشروع ن متیق نوسانات

 
 . تجویز نمی کنند. 16
ف باید مجتهدی را برای رجوع انتخاب نماید که از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایين. 17 تر و مراد از رعایت األعلم فاألعلم یعنی مکل 

 او تقلید نماید.از سایر مجتهدان باالتر است و در خصوص مورد به وی مراجعه کرده و از  
 870178نمایندگی ها، شماره استفتاء . سایت استان ها، بخش سؤاالت  18
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کارگزار انجام م ،یمعامالت اهرم (2 گرفتن از  گر ماه  شود،یکه با اعتبار  قرض همراه با سود داشته باشد،  تیا
با و حرام است  19.()مقام معظم رهبری ر
 20)آیت اهلل مكارم( .عّیه معامالت را ندارد جایز نیستکه فارکس شرایط شربا توّجه به این

ی است و لذا معامالت واقعه در آن صحیح نمی که معامله در بازار مذکور صور )آیت اهلل  .باشداز آنجایی 
گلپایگانی(  صافی 

ی همدانی( .معامالت آن صورت شرعی نداردبازار فارکس و    )آیت اهلل نور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وهش نظر.  19  118 یجلسه پژ

 441م 126مسأله مورد نیاز( ویژه نمایندگان معظم له ص 600. احکام ویژه  ) 20
 74م 10بخشی از مسائل کثیر االبتالء، ویژه نمایندگان معظم له ص
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 (1) پیوست
ز یا راه آسان از دست دادن داراییکس فار  مبادالت آسان ار

 پیرامون معامالت فارکس یک شهروند آمریكاییماجرای 
وتی اوما گهی  ر یكایی( معامالت ارز فارکس را پس از دیدن یک آ ی در تلویزیون شروع )یک شهروند آمر تجار

 کرد.
یاد است او    ردن پول ز که فارکس راهی برای بدست آو کرد  که به عنوان یک مادر تنها، فكر می  ، همان چیزی 

رش  گفت: ۵۲اوما  ،ود نیاز داشتفرزند خ ۳برای پرو  ساله، در اداره پلیس 
که معامالت فارکس یک راه آسان برای پو  کنم   باشد.لدار شدن میتبلیغات باعث شد، من فكر 
ی در طی چندین هفته با جابه جایی و معاوضه دالر با ین و یورو،    کرده بود از دست د  ۳۰۰۰و که قرض  ی را  الر

 داده است. 
ید در نهایت تمام آن را از دست خواهید داد. دارد حّت او اظهار می ر کمی پول بدست آو گر شما مقدار   ی ا

یكایی به طو  ۶۱۵۰۰۰در حدود   یحی معامالت ارز فارکس را انجام می دهند. این افراد توسط تبلیغات نفر آمر ر تفر
ی آنها در نیورک هستند به این معامالت تشویق  Gain Capital  و   FXCMبروکرها، دو تا از بزرگترین  که هر دو

 اند.  شده
گری ی و نظارتی ایاالت   CFTC های جدیدبر طبق افشا متحده در مورد بازارهای عالیترین نهاد قانونگذار

گذشته بین  FXCM در مالی یان پول خود را % ۷۵ % تا ۷۷در سه ماهه سال   از دست داده اند. مشتر
یان بی ،کندکه از طریق سایت فارکس عمل می  Gain در بروکر  % در سه ۷۲% تا ۷۹سود تعدادشان بین مشتر

گذشته می  .باشدماهه سال 
یاد، حجم  یادضریب اهرم ز  معامالت ز

گذاران تعیین ناین آمار نشان می  کننده معامالت ارز برای سرمایه  گر قوانین محدود  که ا شده بود؛ سرمایه دهد 
یب اهرمی به نسبت  ی از  گذاران حّت   نمودند. در هر معامله، استفاده می ۱به  ۵۰ضر
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یب اهرم به آنها اجازه می که ندارند  ضر ی پولی  که می تواند باعث سود   ،کنند  شرط بندیدهد رو کتیک  یک تا
یان می شود  یان شود ولی در این معامالت همواره باعث ضرر و ز  .و ز

یان باعث شكایت و دادخواهی و تنظیم مقرّ   ضرر واین    رات برای این معامالت شده است. ز
گذشته باّم  که با اشكاالت فراوان در دهه  یع این معامالت،  ف نشده است. متوقّ وجود آمد، ه ا رشد سر

که این شرکتکارشناسان بازرگانی و اقتصادی استدالل می کردن سکنند  رمایه ها از تبلیغات، برای وسوسه 
ن تجربه به منظور رود به بازار ناشناخته  گذاران بدو که شفاف نیست استفاده میو  .کنندای 

کالیفرنیای جنوبی و اقتصاددان ا یس استاد دانشگاه  راق بهادار" پروفسور لری هر کمیسیون بورس و او رشد در" 
ید گو  :می 

که، یک مشتری را آتش   گونه است  کار بازار فارکس این  کسب و  می زند و می سوزاند و به دنبال مشتری مدل 
گردد  .دیگری می 

 مشتریان در اختیار بروکرها
کار را برای   که ساختار غیر معمول بازار مبادالت ارز،  گذاران سخت میکارشناسان معتقدند  کند از  سرمایه 

که یک مرکز مبادالت ارز وجود ندارد، واسطه ی آنجایی  کارگزاران، خود سفارشات مشتر دهند ان را انجام میها و 
کار آنها را قادر می یان پول بگیرندو با این  که بتوانند از دو راه از مشتر  .سازد 

یدن یک ارز در یک قیمت و فروختناینكه اول راه  تر، سودی بدست می با خر که در واقع آن در قیمت باال آید 
کمیسیاین سود حاصله برای دالل    .باشدون میها در این معامالت برخالف قوانین 

کارگزار از طریق معامله با مشتری در سیستم فارکس در هر معامله سود بدست می راه دوم که  رداین است   .آو
که اعالم می گذاران   کنند:با وجود هشدارهای الزم به سرمایه 

که به طور مستقیم با سود شما مخالفت دارد به این مع  که سود  انبروکر، طرف مقابل شما در معامله می باشد 
یان پول خود را در این معامالت ،رر او می شودشما باعث ض یادی از مشتر کرده و بالتبع با این حال تعداد ز وارد 

 دهند. از دست می
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که یک مشتری  کنید  خرد و آنها را به بروکر در  دالر می ۴۵/۱یورو را با قیمت هر یورو   ۱۰۰۰۰به عنوان مثال فرض 
 . رسددالر ضرر می ۵۰۰دالر خواهد بود و به بروکر  ۵۰۰سود خالص مشتری  ،فروشددالر می ۵۰/۱قیمت 

گذشته را با میانگین Gain Capitalبر طبق اطالعات مالی خود گر  ۲۹۱۳، این شرکت سال  دالر از هر معامله 
یان فقط شامل فّع  گر چه میانگین حساب مشتر        هر   دالر از Fxcm 2641 .دالر باشد ۳۰۰۰ال به پایان رساند ا

گر فّع  که میانگین معامله  رد، در حالی  یان حساب ال بدست آو   . دالر بود ۳۶۵۸مشتر
یلند و رئیس سابق تجارت و بازار در   ینبرگ استاد دانشگاه مر گر  گفت:  CFTCمایكل 

که خارج از بورس   که شما در مورد چیزهایی   تا حّد  دهید شماشوند معامله انجام میمبادله می (OTC)  زمانی 
که می کنترل بروکر هستید،  یادی تحت   .گوید قیمت چقدر است و اینكه چقدر بدهكار هستیدز

ی  کالهبردار  بازار غیر شفاف و پر از منفذ و حفره برای 
ی آشكار قرار داده است.  کالهبردار  ساختار غیر معمول این بازار، آن را مورد هدف و مورد عالقه برای 
گنسلر رئیس   که یراخCFTC گری  گفته است                     ب خرده فروشی نظارتنهاد او بر بزرگترین ناحیه تقلّ "ًا 
  ".کندمی

  CFTC کند که مشكالت را با تنظیم قوانین برای مبادالت ارز مهار  کرده است  این قوانین از بروکرها  ،تالش 
که بیشتر شفاف باشند اّم می  . بازار را تغییر دهد اند ساختار و بنیاد اینتوا نمیخواهد 

CFTC  های نظارتی خود را بهولیتؤبیشتر مس NFA   کرده استانجمن تجارت آتی ایاالت متحده محّو  .ل 
NFA  که ب کنگره افتتاح شد و توّس ه یک آژانس نظارتی است  گرفته استوسیله  کارگزاران شكل   . ط خود 

که این   NFA سخنگوی کها اذعان میهد، اّم ی خود را افزایش دکند اقدامات نظارتگروه سعی میگفت   کند 
NFA   کار سختی پیش رو دارد.با توّج  ه به اینكه این معامالت مثل دیگر معامالت شفاف نیست 

ی  NFA  با این حال  کرد. ۴۹۵۰۰۰را  Gain کارگزار یمه  کتبر پس از انتشار دادخواستی، جر  دالر در ماه ا
که برنام ءعادر دادخواست اّد   تیشده است  گونه Gain Capital  ه معامال که در  به  ای تنظیم شده است 

که به نفع معامالت خاّص  که در همان معامله اجازه حرکت  Gain به سمتی  کند. در حالی  هست حرکت می 
که به نفع   .دهدمشتری است را نمی به سمتی 
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  Fxcm   یادی که در دادمواجه شد، از جمله   Gain  های مشابهدادخواستنیز با تعداد ز گاه فدرال  طرح دعوی 
یه توّس  که اّد نیورک در ماه فور دالر از پول خود را از دست داده  ۱۵۰۰۰۰کرد بیش از  می ءعاط یک مرد از اوکالهاما 

 است به اجرا در آمده بود.
یب و تقلّ از یک پلت فرم پیش بینی شده  Fxcm بر طبق این دادخواست  که به طور  بر مبنای فر ب 

کرده است و با این سیستم صدها میلیون دالر از  های شما را به غارت میسابسیستماتیک ح برد استفاده 
کرده است صدها هزار مشتری نا ی  کالهبردار گاه   !آ

 Fxcm کم اجازه می گذاران با مقدار  که سرمایه  کنند و در تبل ۵۰دهد  یغات خود نیز دالر، معامالت را شروع 
گروه از افراد را هدف قرار    .داده استاین 
که تجارت ارز را میبیان می CNBC تبلیغ جدید آنها در سایت کار را   ،توانید به آسانی انجام دهیدکند  و این 
کنید    با استفاده از یک حساب دمو ینی تحت قوانین و  اّم   ،که رایگان می باشد امتحان  شرایطی ا این حساب تمر

 کند. تر از حساب واقعی عمل میساده
کارگزار، هر دو اسپانسر هفتگی برنامهشدر دیگر تال  یابی این دو  که هر هفته درهای بازار در    CNBC ای شدند 

ی افراد را به معامالت ارز معتاد "برنامه پول در حرکت" : شودمورد معامالت ارز پخش می ر            به طور شگفت آو
کردهاین شبكه دارای بینندگان مرفّ  ،کندمی  شبكه داخلی می باشد.هر  از  ای بیش ه و تحصیل 
گهی در یک برنامه تلویزیونی محلّ   که اهل تگزاس بود و بعد از دیدن یک آ یكایی(   ۳۰۰۰ی، اوما )شهروندآمر

گفت  :دالر خود را در معامالت فارکس از دست داده بود 
که در    ی می Fxcm حال معامله بازمانی  این  ،دادبودم، تعدادی از مشكالت مانند قطع شدن ارتباط رو

که سودی برایم ب فاق اتّ  یان ،پیوستآمد به وقوع میوجود میه هنگامی  یادی متحّم در نتیجه ز  ل شدم.های ز
گرفتن پول از من حّق   که آنها همیشه برای    21د.ه می زدنهمچنین ادامه داد 

 
وزنامه لس آنجلس تایمز  . 21 الع رسانی پلیس فتا )پلیس فبه نقل از   ۲۰آپریل  ۳منبع : ر  ضای تولید و تبادل اطالعات ناجا ( پایگاه اط 
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 (2پیوست )
 کیو و درخت پول پینوس  در مورد بازار فارکلطیفه 

 
گونه نقل می  کند:فردی این 

گرفته و داره می  اگفت بورس ایران ر  و  زنگ زد  نمه  با اسكایپ ب  هامّدت بعد از    یكی از فامیل برای جام   ودریاد 
که آره من استادم تو ترکیه !جهانیفارکس! کرد  کلمات انگلیسی هم بلغور  . دده آموزش می ام ست و بها یه سری 

کار می  ! ددار رد سرمایهمیلیا ۴ن اآل د،کناستادم خودش فقط فارکس 
کالس استادم گرد نخبه  ی اگفت: شا  !ساعت مطالعه دارم ۸-۷ن هستم و روز

که اگفتم: خب استادت کالس می، دقدر سرمایه دار نآن   ؟دبه پولش نیاز دار ربرای شما! مگ دذارگ چرا 
ی می همین نه. :گفت ن و بچه اسبرای آموزشه فقط. به پولش نیاز نداره! اآل د،ذارگ جور کانادا اتادمنم ز ن 

 نجا. آ ودد بره خوامی هم خودشد،هستن
کار می گرد دارم اینجا و توی بورس ایران  دیگه بعد از   ابورس ایران ر ،ندارهکنم ولی ارزش خودم هم چندتا شا

کار نمی  فقط فارکس. ،کنمعید 
ردی از بورس ایران؟ گفتم: مثالً ! ی خفن بودم توی بورس ایرانکلّ    چقدر در آو

کهگفت: ه  ی؟ ،ناب هموگفتم: خ، خارج نشدم  نوز   با چقدر وارد شدی و چقدر دار
 ! البته برای بقیه هم خیلی درآمد داشتم.دارم  ۵۰۰میلیون و   ۵م ه نمیلیون وارد شدم اآل ۵با  :گفت
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گر ۲برای  مثالً   کددانم تا از شا ه هفته چ ککنی در عرض یتو بورس فكر می دمیلیون ضرر داشتن ۱۰م اکه هر 
 .گفتم: چمیدونم کردم؟ر  کا

کردم  ۱۰گفت:   !میلیون ضرر! البته تو سیر نزولی بازار بورس ۴میلیون ضرر و   ۵میلیون رو 
که رار میهی به من اص که تو  کنی اتونم چی چیک میادنجایی راحت با نمیآکرد  کار  یم  ؛نی   ما ایران تحر

کار می ،یمهست کانت بساز بده من   ها.حرفکنم نصف نصف و از این جور  تو ا
کردن واسه من نیستگفتم: اآل یسک   .نه بخرم ام خهخوامی ،ن وقت ر

ی واسه خ یدن؟اگفت: چقدر نیاز دار  !نامیلیارد توم ۳-۲گفتم: مثال  نه خر
 !ن چیهاگفت: با من به دالر حرف بزن. توم

 .دالر  هزار ۳۰۰ گفتم: چمیدونم. مثالً 
ی  اگفت: همین؟ چند ساله این پول ر ی  در میدار ر کن  ،گفتم: چمیدونم ؟آو  .سال ۴-۳فرض 

ی؟وفارکس در بیابازار  تو  اد تا این پول ره خوانی چقدر وقت میادگفت:می  ر
 !!عجب !!ماه یکگفت:   دونم. چقدر؟تم: نه نمیگف

یدیوهای آموزشی رمن از ماه دیگ : گفت ن   ام راخودم و  فرستم!واسه تو مجانی می ،مه دمی بیرو
کار می ،شین یاد بگیرنب  بان میکنیم. خودم از اآلبا هم  که ن دارم ز دار شدم بزنم که مایه رماه دیگ ۶-۵خونم 

ن از این سگدونی یه و اینا ،بیرو کاِر عسلو  !!چیه این 
گرفته بود هی تكرار میادهم نمی ااین جمله ر کجا یاد   !شغل دّومت و درآمد اّولت! ودشیکرد: فارکس منم از 

که لیسانس بگیر ۵و   دفوق دیپلم دار فامیلمهمین  ،ها یادم رفت م ه  آخرش دسال دانشگاه آزاد رفت 
گر بگتر میو جالب ،نستانتو یمشه ا یاضی و آمار نتوه ب و یاضیش   او بار به ۲نست لیسانس بگیره! من اخاطر ر ر

 !!دکنتحلیل می فارکس طور نمودار بورس نم چادنمی، نستادرس دادم ولی نتو ار
 ، ماجرای او ماجرای پینوکیو و درخت پوله!برسان فامیل ماخداوندا، خون فراوان به مغز 
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 (3پیوست )
ی  شباهت های  گری با پوکر باز  !! فارکس معامله 

 
ی پوکر است؟ شباهت آیا ی پ فارکس  گریهایی بین معامله معامله در فارکس مانند باز وکر وجود دارد، و باز

یسک دست و پنجه نرم می  .دنکنچون هر دو حرفه با احتماالت و ر
 شباهت مهّم پوکر و فارکس از قرار ذیل است: سه  

 :مدیریت دارایی )پول(.1
یكن سعی دارد تا با  که میمحاسبه شرطدر پوکر، باز که دارد، موجودی خود را  زند و برهایی  اساس دستی 

یسک ضرر را نیز می پذیرد. ارتی به دنبال برد آن دست استافزایش دهد یا به عب  هر چند ر
بخشی از  تمام یا رشد سرمایه اولیه خود با به خطر انداختن فارکس گری در معامله فرد به طور مشابه، هدف 

یش  حساب  .این بازار است  در خو
کردن   تا چه مقدار برای  د گر، باید بدان پس به عنوان یک پوکرباز و یک معامله یسک  ی نیاز به ر ماندن در این باز

که اصطالحاً   د،دار ی بزرگ و یا خروج زود  منجرّ  ”all in" در پوکر  همانطور  ز شود، قمار  هنگام از میز می    به یک پیرو
ی یک معامله سنگین  تی به همراه نیز میفارکس کردن رو تواند عواقب بدی مثل خالی شدن حساب معامال

 .داشته باشد
کافی نیست، بلكه باید عالوه بر  کردن به تنهایی  یسک  کردن را  دبدانفرد این، ر یسک  ی ارزش ر کجای باز که 

کنندماننها می منتظر فرصت ایحرفهپوکر بازان  ،دارد ی را به نفع خود تمام   !د تا بتوانند باز
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کن  دبدانفرد  باید    نیز  فارکس بازار  در   ه زمانی از معامالت ضررده ، چدکه چه زمانی باید به حجم معامالت اضافه 
گوشه  دخارج شو تی عالی بمان دای بنشینو چه زمانی   د.و منتظر یک موقعیت معامال

 :رفتارشناسی. 2
ی پوکربازان حرفهاستراتژی  برو یادی به رقیب رو ی دارد. اشانای بستگی ز  در باز

ی قطعاً عكس العمل به عنوان مثال   برو   و که با یک رقیب آماتور رو که در   میزمانی  شود، نسبت به زمانی 
ی میمقابل رقیب حرفه متمایز تواند به پوکربازان حسی نزدیكی با رقبا نیز می ،کند، متفاوت خواهد بودای باز

یّ   .شودتی بزرگ و متمایز محسوب میبدهد، چون شناخت رقیب مز
که  فارکس  گری   در معامله یژگیفرد  هم، مهم است  گران نقش ساز در آن   و    ها و رفتارهای بازارو ، درا بدانمعامله 

که باعث برتری  چون  .در این عرصه خواهد شد فردکه شناخت رفتار بازار، عاملی است 
 :کنترل احساسات. 3

کنترل احساس مسلّ ای حرفیپوکربازان  ی،  طبر هنر  یرا نشان دادن اضطراب یا هیجان در پای میز باز اند، ز
گران تمام می کنفارکس  گر به عنوان یک معامله،فرد شود تواند برای آنها   د، تا اسیر هیجانات نشو د، باید تالش 

یسک فوق العاده دارد نزند که ر  !!دست به تصمیمات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 
 
 

 کالهبرداری هب روش 
 »اپزنی« 

  (Ponzi) 
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ی  وش کالهبردار  (Ponzi)  «پانزی»به ر
ی به روشهای  شیوه  یكی از کالهبردار که متأسفانه خیلی از  اینترنت  جدید  بران داخل ایران هم قربانی آن ی  کار

کالهشده ی به روش پانزی استاند،   .بردار

 
کالهشیوه که افراد سودجو در این روش از  ی مورداستفاده میای  که قربانیان را بردار کنند، به این صورت است 

کنند. ها سرمایهکنند در سایت آنمتقاعد می ی   گذار
یادی در ابتدای سرمایهودجو به قربانیان وعده این افراد س یافت سود ز ی میدر دهند و حتی آن سود را در  گذار

 .کنندابتدا پرداخت می
که فعالیت میها هیچ خدماتی را انجام نمیدرواقع این سایت  برانی  کار یافت سرمایه از  کنند، دهند و با در

که  ی اولیه باید با سرمایه فردبه این صورت  فی را به این مجموعه معرّ  شایان خودتعدادی از دوستان و آشنگذار
ی فی به کند و در قبال این معرّ  برای  فردپرداخت این سود، ماهیانه و منظم نیست و   ،شودسود پرداخت می و

کند. یافت سود بیشتر باید افراد بیشتری را دعوت   در
گردانندگان این سایت  ی ها خودشان هیچ سرمایهدر اصل  ی  نكردندگذار گذار شان بسیار اندک  یا سرمایه 

که در دست آنها است و در قبال معرّ  است، بران است  کار یادی از افراد توّس این سرمایه  بران و  فی تعداد ز کار ط 
که به   ، ازگذارانسرمایه کوچكها ارسال میگردانندگان سایتحساب همان مبلغی  عنوان آن به  ی ازشود بخش 

 .شودت میسود به قربانیان پرداخ
ی شود تا مبلغ سرمایهگذار، یا قربانی بیشتر تشویق میب سرمایهبه این ترتی  کرده را افزایش دهد؛ و  گذار که  ای 

که سرمایه کند  کندافراد بیشتری را دعوت و تشویق  یافت  کنند تا بتوانند سود بیشتری در ی   .گذار
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کاله کنند و درند؛ تا بتوانند پول برداران وابسته به قربانیان جدید هستدر این روش  نهایت هم   بیشتری جمع 

 .شوندط پلیس دستگیر میتوّس د یا گذارنکردن پول هنگفتی پا به فرار میبعد از جمع
بران ایرانی و خارجی  World Way Capital اخیرًا سایتی به اسم کار شان را به  میلیاردها تومان پول و سرمایه 

ی به جیبکاله همین روِش  کردند.زدند و صاحبانشان ه  بردار  م فرار 
که در سال  گرفته Richard Ponzi جالب است بدانید اسم این طرح از شخصی به نام   برای میالدی    ۱۹۲۰شده 

گرفتن از یک صرّ  کرد و در مّد اولین بار با قرض  کار خودش را شروع  کوتاهی به یكی از ثروتمندترینافی معتبر   ت 
یكا تبدیل شدمردان   .آمر

 
یب اینمیبه شما توصیه  که هرگز فر کسبکنیم  ید  و جور  ن اینكه شناختی از   ؛کارهای اینترنتی را نخور بدو

یاد از  ،  ها و صاحبانشان داشته باشیدآن شرکت یافت سود ز پول و سرمایه خودتان را با وعده چند برابر شدن و در
 دست ندهید.

ی از شبكه های اجتماعی و سایت  ی در این نوع شرکتا شاهد تبلیغات برای سرمایهه اخیرًا در بسیار ها گذار
کید میو سایت یب این دروغ ها هستیم، لذا تأ یدهای وسوسهکنیم فر  .22انگیز را نخور

 
 

 اصغر زارعی؛  پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا. گردآورنده: علی 22
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 (Ponzi) شرکت های پانزی
کردن مّد  داشتند با اندکی تحقیق مشخص  بعضی از افرادتی قبل چند پرزنتر یونیک فایننس سعی در پرزنت 

که این  ی پانزی»شرکت یک شد   است.  «کالهبردار

 
بردی به شرکت  کار که می  دپردازهای پانزی میاین نوشتار به صورت مختصر و  تواند و همچنین به پارامترهایی 
کند تا این شرکتافراد به   شود.اشاره مید نها نیفتد و در دام این شرکتنها را بشناسکمک 

راق بهادار ایاالت مّت  کمیسیون بورس و او یف حده شرکتسازمان فدرال              های پانزی را به این صورت تعر
  : کندمی

A Ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investors with funds collected 
from new investors. Ponzi scheme organizers often promise to invest your money and 
generate high returns with little or no risk. But in many Ponzi schemes, the fraudsters do not 
invest the money. Instead, they use it to pay those who invested earlier and may keep some 
for themselves. 

ی ب پالن پانزی کالهبردار گذاران ه یک  که سود سرمایه  ی است  گذار تر را با استفاده از پول قدیمیوسیله سرمایه 
گذاران جدیدتر ت  کند. مین میأسرمایه 

گذاران خود می کم یا صفر را به سرمایه  یسک   .دهندشرکت های پانزی اغلب قول بازگشت سرمایه با ر
کالهبرا ی از شرکت های پانزی،  ی را خودما در بسیار گذار ی نمی  ،داران، مبلغ مورد سرمایه  گذار به کنند و  سرمایه 

کرده ی  گذار که قبل تر سرمایه  ی از این پول را برای اند پول را میجای آن، به اشخاصی  دهند و ممكن است مقدار
 .خود نگه دارند

https://virgool.io/@rasa.mirzaagasi/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-unique-finance-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3-tsnym3d002iu
https://virgool.io/@rasa.mirzaagasi/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-unique-finance-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3-tsnym3d002iu
https://virgool.io/@rasa.mirzaagasi/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-unique-finance-%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%86%D8%B3-tsnym3d002iu
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گذاران خود، از سبه عبارت دیگر این شرکت سود  ،رمایه اشخاص جدیدها برای ایجاد اعتماد در بین سرمایه 
ی میافراد قدیمی تر را پرداخت می گذار که عضو جدید در شرکت سرمایه  کند، ادامه کنند و این پروسه تا زمانی 

 .خواهد داشت
یند و  بنابراین اغلب طرفداران شرکت پانزی دروغ نمی ی سودی بیش از مبلغ سرمایه ممكن است حّت البته گو

ی خود  کنند.نیز گذار یافت    در
کالهبرداران منافع شخصی خودفانه در نهّس أمت گذاران را حقیقتاً  شانایت قصد   است و چون پول سرمایه 

ی نكرده گذار کرد. اند، پرداخت سود متوقّ سرمایه  گذاران، ضرر خواهند   ف شده و قشر عظیمی از سرمایه 
گر از تو   یژه ا گذار به و کردن سرمایه  گذشته شرکت پانزی زمان زسیس و فعالیت  أدر نهایت احتمال ضرر  یادی 

یاد است   .باشد، بسیار ز
آشنا شدم و    Golden Green FOREXسال ها پیش در دانشگاه از طریق یكی از دوستانم با شرکت 23بنده

ی همان زمان متوّج  کالهبردار که این شرکت یک  است و سیستم جذب سرمایه آن  «هرمی ـــشبكه ای »ه شدم 
 است.  «پانزی»

ی از    در آن زمان کدام از آن  سفانه تقریباً أالع دادم، اما متنزدیكان خود این موضوع را اّط به بسیار ها اهمیتی هیچ 
 به هشدارها ندادند. 

گاهی و فتا با این بعد ، هر چنددالر از دست داد ۸۰۰۰ی بنده حدود در فقط یک مورد هم خانه ها پلیس آ
کردندها را بازکالهبرداران برخورد و تعدادی از آن گر اشتباه نكنم یک خانم بود، اّم  ،داشت  که ا ا سرشاخه اصلی 

یخت گر کانادا   .به 
که نشان از اعتبار این بنده در یكی از پرزنت های اعضای این شرکت حضور داشتم و در آنجا انبوه مدارکی 

گواهیشرکت داشت، به من نشان می بطی به SSL دادند. از جمله  یافت آن هیچ ر بسایت )که در اعتبار   و
بوط به ادارات مختلف و ... أحقوقی ندارد!(، تشخصیت   ییدیه های مر

 
 . نویسنده مقاله، سایت ویرگول  23



79 
 

که حّت پس از تحقیقات ابتدایی متوّج  یتانیا وجود ه شدم  ی اسم این شرکت در سازمان سلطنتی شرکت های بر
کردم  کالهبردار بودن آنها اطمینان پیدا   .ندارد و از 

گذاران آن شرکتاتّ  که برای اغلب سرمایه  گذاران  فاقی   « یونیک فایننس »افتاد در حال رخ دادن برای سرمایه 
 است. 

گی های یژ  مشترک شرکت های پانزی  و
کلّ  که این شرکت ی آنچه مهّم به طور  گسترده انجام ها فعالّی است این است  ت خود را در ایران به طور بسیار 

یژگیشرکتاغلب این ، دهندمی  های مشترکی هستند.ها دارای و
راق بهادار ایاالت مّت سازمان   کمیسیون بورس و او یدحده در این باره میفدرال    : گو

Many Ponzi schemes share common characteristics. Look for these warning signs: 
-High returns with little or no risk. Every investment carries some degree of risk, and investments 
yielding higher returns typically involve more risk. Be highly suspicious of any “guaranteed” 
investment opportunity. 

-Overly consistent returns. Investments tend to go up and down over time. Be skeptical about an 
investment that regularly generates positive returns regardless of overall market conditions. 

-Unregistered investments. Ponzi schemes typically involve investments that are not registered 
with the SEC or with state regulators. Registration is important because it provides investors with access 
to information about the company’s management, products, services, and finances. 

-Unlicensed sellers. Federal and state securities laws require investment professionals and firms to 
be licensed or registered. Most Ponzi schemes involve unlicensed individuals or unregistered firms. 

-Secretive, complex strategies. Avoid investments if you don’t understand them or can’t get 
complete information about them. 
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-Issues with paperwork. Account statement errors may be a sign that funds are not being invested 
as promised. 

-Difficulty receiving payments. Be suspicious if you don’t receive a payment or have difficulty 
cashing out. Ponzi scheme promoters sometimes try to prevent participants from cashing out by offering 
even higher returns for staying put. 

ی از شرکت های پانز یر باشیدصهی، در مشّخ بسیار ئم هشدار دهنده ز یر مشترک هستند. به دنبال عال  :های ز
کم .1       یسک  یسک یا با ر  :درآمد و بازگشت سرمایه باال بدون ر

یسک می ی دارای درجاتی از ر گذار ی هایی با  هر سرمایه  گذار دارای   درآمد باال، معموالً باشد. همچنین سرمایه 
یسک باال می ی به شّد باشند. به ر گذار  .ت مشكوک باشیدهرگونه "تضمین" در فرصت سرمایه 

 :ت یكنواختدرآمد به شّد  .2
ی  گذار باره  ؛کنندها در طول زمان پستی و بلندی تجربه میسرمایه  ی سرمایه  در پرداختگذار که باز های هایی 

ن توّج و  م در طول زمان منّظ   .کنید ه به شرایط بازار دارند، شّک بدو
گذ.3 ی سرمایه    : های ثبت نشدهار

ی شامل سرمایه  های پانزی معموالً شرکت راق بهادار یا قانون هایی میگذار که در سازمان بورس و او شوند 
ی  ؛گذاران ایالتی ثبت نشده اند گذار گذار امكان  ،است ها مهّم ثبت شدن این سرمایه  که به سرمایه  چرا 

یّ دسترسی به اّط  باره مدیر یس ت شرکت، محصوالالعات در  سازد.را فراهم میها و شرایط مالی آن ت، سرو
  : زفروشندگان بدون مجّو . 4

بوطه و نهادهای سرمایه کارکنان مر ی میقوانین فدرال و ایالتی از تمام  که مجّو گذار کنند و یا خواهد  یافت  ز در
ن مجّو  ؛ثبت شوند ی از شرکت های پانزی شامل اشخاص بدو  .ندز یا نهادهای ثبت نشده هستبسیار

 :استراتژی های مخفی یا پیچیده. 5
گر نمی ی نكنیدتوانید مكانیسم عملكرد یا اّط ا گذار کنید، سرمایه  یافت  کامل از آن ها در  .العات 
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ی .6  :مشكالت در مكتوب ساز
ی  ها میاشكاالت در حسابرسی گذار که قول داده شده اند، سرمایه  که پول ها آن طور  تواند نشان از این باشد 

 .شد نخواهد
یافت پرداخت.7 ی در در   : هادشوار

ید. شرکت یافت پول خود را دشوار یافتید، مشكوک شو گر در خروج پول را کنند تا های پانزی اغلب تالش میا
کنند گذاران دشوار  گاهی سعی میحّت ، برای سرمایه  تر از خروج سرمایه ی  کنند تا با پیشنهاد سودهای باال

کنند  .جلوگیری 
کنیدبرای مشاهده ا یر مراجعه   .صل متن به لینک ز

 
Ponzi Scheme | Investor.gov A Ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investors 

with funds collected from new investors. Ponzi scheme organizers often promise to invest your money 
and generate high returns with little or no risk. But in many Ponzi schemes, the fraudsters do not invest 
the money. Instead, they use it to pay those who invested earlier and may keep some for themselves.  

investor.gov 
یژه تضمین شده به اشخاص  که درآمد ثابت و یكنواخت و به و که در بخش فوق آمده است، زمانی  همانطور 

که شرکت مورد نظر پانزی است. پیشنهاد داده می  شود باید اطمینان یافت 
ی  کامالً در اقتصاد ارتباط ر  ممكن است.  غیر عاها عمالً بنابراین این اّد  ؛ص استبدیهی و مشّخ  سک با سود 

که سود بانكی، ثابت و درآمد مشّخ ؤممكن است س که باید به این نكته توّج ال پیش بیاید  ه صی در پی دارد 
کمتر از تورّ  ی  که چون سود بانكی همواره مقدار گذار در حقیق ،م داردکرد  ر  ت مدام در حال ضربنابراین سرمایه 

کاهش ارزش ذاتی سرمایه خود است!  دادن و 

https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
https://www.investor.gov/protect-your-investments/fraud/types-fraud/ponzi-scheme
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کردید احتماالً   ی  گذار یال سرمایه  گر به ر که سود تضمین شده آن   ا شرکت مورد نظر پانزی نیست! به شرطی 
کثر برابر با سود بانكی باشد  .کمتر یا حدا

باره ص، پیش از سرماگاه به حرف پرزنتر ها اعتماد نكنید و از یک متخّص  هیچ ی در گذار اصالت مدارک  یه 
کنید که بدانید شرکت پانزی استوجود ی حّت  ،پرس و جو  کافی است   .یک مورد نامعتبر، 

گر پرزنتر ها حا گونه تضمین حقوقی معتبر و قابل   را با چک یا سفته یا هر ر نبودند تا بازگشت سرمایه شماضا
که شأگیری در ایران تپی کنند، در آن صورت بدانید  گرنه نباید دلیلی   و ،کالهبرداران طرف هستیدما با مین 

 ها وجود داشته باشد. بر ترس این اشخاص از ارائه این تضمین مبنّی 
کارت ملّ  ی همواره از  گذار یّ همچنین پیش از سرمایه  کنید و از هو کپی تهیه  ا هت آنی یا مدارک معتبر پرزنترها 

 .باشید مطمئّن 
گر متوّج  که مّد ا ید  ی( باید پول شما در حساب  نسبتاً ت زمانی ه شو کار کثر دو سه روز  طوالنی )بیش از حدا

یمه یا سود متعلّ   بماند و شما حّق  ید باید، جر گر پشیمان شو ید یا ا ق به شما را به شرکت برداشت این مبلغ را ندار
کنید، شما با یک شرکت پانزی طرف هستید  .پرداخت 

گر در این شرکت  در یابینهایت ا کشورهای مختلفFOREXای، هرمی، شبكه ها از بازار  ، بورس 
(NASDAQ) ، کلّ وم ی و به طور  یب و انحصار های پیچیده و مبهم ی مكانیسمتورهای پیشبینی عجیب و غر

کنار خانواده منزلتانصحبتی به میان آمد از نوشیدنی خود در   که با لّذ  در  ید و اطمینان داشته باشید  ت ببر
 !24هستیدکالهبرداران طرف 
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 (unique finance )  یونیک فایننس شرکت 
ی شده   ر ی جذب سرمایه به   «یونیک فایننس»بر طبق مستندات جمع آو کالهبردار گروه  نامی جعلی برای این 

که خود را شرکتی قانونی و مشغول فعالیت در بورس نزدک  ید شیوه هرمی است  که به خر یكا  و فروش سهام آمر
کرده استمی پردازد، معرّ   Apple  ،Alphabet ،Face book شرکت های مطرحی چون  .فی 

کشور ما برای اولین بار مطرح شدندحدود دو دهه پیش، شرکت توضیح:  عموم در آن زمان  ،های هرمی در 
کسب درآمد  ها تنهادلیل، این شرکتها نداشتند و به همین فعالیت این شرکت کیفیتالعی از  اّط  با وعده 

یب دادند و از آن طریق هنگفت در ظرف مّد  یادی را فر کار و زحمتی، افراد ز ن هیچ  کوتاه و البته بدو ت زمانی 
کشور را به تاراج برند.  توانستند سرمایه هنگفتی از 

بیات تلخ و همگام باّم   کسب تجر گذشت چندین سال و  رابطه،  الع رسانی در این  ا اّط ا در حال حاضر، پس از 
یب دادن مردم برای مشارکت در اینهای فریبكارانه و وعدهشیوه کردن و فر گذشته برای جذب         های پوچ 
کالهبرداران و ذی نفعان این شرکتطرح کافی نیست و  بایست برای جذب افراد و متقاعد ها میهای هرمی 

ی، متمرکز ت گذار کرده و شیوهکردن آنها برای سرمایه  که جّذ های  ر عمل  کنند.جدیدی   اب و فریبنده باشد، پیدا 
های سیس شرکتی خارجی با مشارکت در سود سهام شرکتأت»عای های نوین جذب افراد، اّد یكی از شیوه 

 .باشدمی «مطرح دنیا
ی در بورس نزدک  شرکتی هرمی با پوشش سرمایهمّدتی است   یكا   (NASDAQ) گذار  unique" به نام و ...  آمر

finance"  باشدشغول فعالیت و عضوگیری میم. 
کرده و از سال  این مجموعه نام شرکتی منحّل  یخ سوئیس را انتخاب  عالیت خود میالدی ف 2016شده در زور

کرده است.   را آغاز 
که  صرفاً  «یونیک فایننس»در واقع  ی جذب سرمایه به شیوه هرمی است  کالهبردار گروه  نامی جعلی برای این 

یكای و مشغول فعالّی خود را شرکتی قانون نیویورک، لندن، تورنتو، استرالیا و  های ، و بورست در بورس نزدک آمر
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ید و فروش سهام شرکتغیره  فی رّ پردازد، معمی     Apple  ،Alphabet  ،Face book های مطرحی چونکه به خر
 کند.می اعالم  کرده، و شعار خود را ارتقای سطح زندگی و درآمد مردم 

که همگی ساختگی و از اّط این شرکت، اّط   که در اختیار عموم العات لحظهالعات معامالت بورس  ای بورس 
کرده و خود را فّع  ی قرار دارد را استخراج  گذار  کند. فی میمعرّ  بورسال در حوزه سرمایه 

که ماهّی  نفر سرمایه خود را از   10000هرمی است و در سیستم آن،  ، یک شرکتت واقعی این شرکتدر صورتی 
 وعده داده شده در شرکت، دست یابد. سطح باالی به درآمد دهند تا اینكه یک نفر واقعاً دست می

 ، وApple ،Face book ،Microsoft های مطرحی چونتفاده از نام شرکتشرکت با این شیوه جدید و با اس 
Yahoo ی می کالهبردار یب مردم پرداخته و از طریق آن    .کندبه فر

یت مالی و ،تبلیغات  این شرکت هرمی در ی و یا شرکت مدیر گذار کمپانی سرمایه   crowd خود را یک 
funding   ّیخ سوئیس معر  کند.فی میواقع در شهر زور

ی آن متشّك  ،شرکتساختگی عای بر طبق اّد   کار کرده و با تیم  که همگی تحصیل  گر  گروه معامله  ل از یک 
کس ی در بازارهای مالی و معامله و ساخت  کار کار هستند. تجربه   ب و 

ی خود در زمینه تجارت  از اّد  که توانسته با ثبت نرم افزارهای انحصار الكترونیک عاهای دیگر شرکت این است 
ی، بر امنّی   ت و اعتبار خود بیافزاید.با ارزش چند میلیون دالر

که بیش از  عا میهمچنین شرکت اّد   ه بر طبق مستندات ک   ،کشور دنیا دارد  30در بیش از     trader نفر  1800کند 
کذب بوده و هیچ فعالّی مشّخ  ی در فعالّی ت مولّ ص شده همه این موارد  گذار این شرکت   تد اقتصادی یا سرمایه 

 .مطرح نیست
 باشد، و پیگرد قانونی دارد.فعالیت این شرکت در ایران غیر قانونی میشایان ذکر است 

های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس شبكه  و سرهای هرمی برخی از اعضا  در ادامه روند برخورد با شرکت
یر  100هزار و  2که   کّل پیچیده اّط با نفوذ و اقدامات   مجموعه داشتند،  ز العات خراسان شمالی اّط   العاتی در اداره 

 .دستگیر شدند
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یرمجموعه13ق شده بودند ت خود موفّ ت فعالّی این افراد در طول مّد  ده و  ها جذب سرمایه نمومیلیون دالر از ز
کنند 700میلیون و   1 کسب   .هزار دالر نیز سود 

    فانه ی اجتماعی در حال عضوگیری بوده و متأّس هات شبكههای این شرکت با استفاده از ظرفّی سرشاخه
ی  جمعیشده  های باال منجرّ گرایانه آن در پرداخت پورسانت های اغواوعده گذاران با راه انداز           از سرمایه 
 .ای تلگرامی و تولید محتواهای انگیزشی اقدام به جذب افراد جدید نمایندهکانال

عاهای مطرح شده فریبی بزرگ بوده و حاصلی جز از دست رفتن سرمایه به غافل از آنكه پشت پرده تمامی اّد  
 25 .دنبال نخواهد داشت

ی به نام   )یونیک فایننس( unique finance کاله بردار
کار را از یكی از  های این جوان و دانشجو به یک شبه پولدار شدن)!( آوازه  یكی از روشقشر  با توجه به عالقه

گاهی و جلوگیری از ضرر قربانیان احتمالی مدارک الزم برای اثبات  دوستانم شنیدم! در اینجا صرفاً  به قصد آ
  .کنمکالهبردار بودن این اشخاص را منتشر می

که شرکاّد  کالهبرداران این است  که در  عای  کند با استفاده از  فعالیت می بورس وال استریتتی بین المللی 
گذاران خود 3 تواند سود تضمین شدهبرای پیش بینی قیمت سهام می باتریک  درصد در ماه را برای سرمایه 

کند.   تضمین 
یرگروه به صورت شبكههمچنین فرد می یافت ای درصدی مازاد بر سود اصلتواند با استفاده از جذب ز ی در

ی حداقل  بات صرفاً رستفاده از  ا ،کند گذار ماه غیر قابل  ۶دالر ممكن است و این قرار داد تا  ۱۰۰۰بعد از سرمایه 
 .سال با تفریق سود از اصل پول قابل فسخ است  و در نهایت بعد از آن تا دو خفس

کردم  پس از جستجوی اولیه یر برخورد   /https://unique.finance :نام این شرکت به سایت ز

 
 سایت ایران هشدار    .25

https://unique.finance/
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ردن ت دارد و طبق اّد یس در بازار سهام و بورس فعالّی ئاین شرکت ثبت شده در سو گرد هم آو عای خود، با 
ره میصان و اقتصاد دانان به تحلیل بازار بورس میمتخّص  یداران مشاو رههمچنی ،دهدپردازد و به خر  یهان دو

  .کندآموزشی بورس برگزار می
که اوالً اّم  یتم عایی مبنّی این شرکت به هیچ وجه اّد  :ا جالب این  های خودکار برای بر در اختیار داشتن الگور

کدام از پلن یابی شبكهتحلیل بورس ندارد و هیچ   شود. ای در آن یافت نمیهای مالی بازار
ک کالهبرداران با استفاده از   یه  فاقاً ه اتّ نام این شرکت  یر نیز می  finmaدر لیست اخطار باشد )که در آدرس ز

یت است( ی می قابل رو کالهبردار  د.کنناقدام به 
finance/ -elist/uniqu-ningpublic/war-https://www.finma.ch/en/finma . 

یر  که آدرس ز کرد  که آدرس شرکت ثبت شده از یكی از پرزنترها خواسته شد، اسكرین شاتی ارسال  پس از آن 
  Myddleton Rd, Wood Green, London N22 8LZ, UK 75   :کندرا برای مكان شرکت اعالم می

گوگل متوّج  ک دارد! اّم ه شدم این مكان وجود با سرچ این آدرس در  که  ،شود نیستعا میه اّد ا آنچه  تصویری 
یر است کرده است تصویر ز گوگل آپلود   : خود صاحب شرکت به 

 
گونه ی طرف هستیم. ای شرکت را نشان میاین تصویر به  که انگار با سر در یک شرکت چند بیلیون دالر دهد 

کردم  گوگل  street view با استفاده از   :عكس واقعی مكان را استخراج 

https://www.finma.ch/en/finma-public/warning-list/unique-finance/
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گوگل مشّخ با استفاد گیری مساحت  که مساحت این شرکت معتبر، برابر ه از ابزار اندازه  ع متر مربّ  ۱۸ص شد 

 !است!
که از طرف پرزنتر ارا که این ساختمان تنها یک شعبه از شعبات این شرکت میئ دفاعی   باشد. ه شد این بود 

کردمبنابراین دیتابیس شرکت یتانیا را جست و جو  این شرکت  ،یج بسیار جالب بودنتا ،های ثبت شده در بر
که همان آدرس اسكرین شات است  !تنها یک شعبه دارد 

 
کّل جالب نكته که ارزش  گذشته ضرر ده بوده پوندمی ۷۰۰۰این شرکت مبلغ  تر این  باشد و شرکت در دو سال 

کارمند آن است !!است کارمندی ندارد و تنها مدیر عامل آن   ! !این شرکت همچنین هیچ 
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کالهبرداران صرفاً یند تمام این مدارک این را نشان می برا کردن به  که اعتماد  ی   دهد  از دست دادن سرمایه و انرژ
که  ،است کافی را انجام دهید و از معتبر بودن افرادی  ی در هر مسیری ابتدا تحقیقات الزم و  گذار قبل از سرمایه 

کار می کنیدبا آنها    .کنید اطمینان حاصل 
گذار در ضرر تنها یک سود تضمین شد کت سرمایه  ز، طال و... و عدم شرا ه در بازار های آشوب زده مانند بورس، ار

ی استمعنا دارد، و   کالهبردار  !معنای آن 
که می گر در خوانندگان این مقاله اشخاصی هستند  توانند این موضوع را از مراجع قضایی و امنیتی پیگیری ا

کار را   کامنتکنند درخواست دارم تا این  که متها نشان میانجام بدهند. حجم بازدید از این مقاله و  سفانه أدهد 
 26. تكرار شود ...یا  Golden Green FOREX داستانیع است و نباید بسیار سر این شرکت درحال توسعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قاسی . اقتباس شده از سایت ویرگو 26 زا آ  ل، رسا میر
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 شرکت اهی

 پسرماهی گذاری اهی  
 HYIP 
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ی با نام  گذار  HYIPشرکت های سرمایه 
کا گذاران نسبت به شرکت ها یا طرح بعد از  کشور شاهد اقبال برخی از سرمایه  هش میزان سود های بانكی در 

 وعده پرداخت سود های نا متعارف هستیم.هایی با 
ید و فروش طال و  های خود را در زمینهاین افراد سرمایه  های مختلفی مانند بازار بورس، فارکس، بازار نفت، خر

کنند. جواهر، مسكن و ... وار  د می 
تر از سیستم بانكی که سود هایی بسیار باال کنند پرداخت می  اعتماد مردم به برخی از این شرکت ها و طرح ها 

ی شده است.  ی هم در فضای حقیقی و هم در فضای مجاز ی های بسیار کالهبردار  باعث به وجود آمدن 
که می کالنی  ی سالم و مولّ تواند در اختیار چرخه متأسفانه سرمایه های خرد و  گذار گیرد, وارد سرمایه  د قرار 

که شرکت های پر زرق و برق پوشالی می که (hyip yield investment program)  اصطالحًا به آنهاشوند 
ی با بازگشت باالبرنامه سرمایه)به معنای )هایپ(   HYIP اختصارًا  ها غالبًا با این شرکت ،شودگفته می (گذار

 .اندهای افراد جامعه ایجاد شدهال و سرمایهانگیزه دزدیدن امو
ی بدین شكل است  کالهبردار کار جهت  کنید ماهانه شیوه  ی  گذار گر فالن مبلغ سرمایه  یند ا گو که مثاًل می 

 گیرد. ق میی بیشتر به شما سود تعلّ درصد و حّت  30تا  15
گر فرد یا افرادی را معرّ  تی در  محدودیّ   وشود شما پرداخت میدرصد سود به  10تا  2فی نمایید از  همچنین ا

 فی افراد وجود ندارد.زمینه معرّ 
ی به حّد در ادامه افراد   گذار گر مبالغ سرمایه  کنند ا هی برسد، سفرهای خارج از  قابل توّج  سودجو بیان می 

گران قیمت و ... در انتظار    است.  شماکشور، هدایای 
ژه های بزرگ و معتبر ارائه  کالهبرداران برای جلب اعتماد افراد مدارکی مبنی ی شرکت در پرو گذار بر سرمایه 

رودی سرمایه به این شرکته کنند. ادامه حیات شرکتمی که و  .ها از خروجی آنها بیشتر باشدا تا زمانی است 
ی در این طرح البته این همه ماجرا نیست؛ اخیرًا سایت گذار ی افراد را تشویق به سرمایه  هایی در فضای مجاز

یت در این شرکتها و    کنند. ها میعضو
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میزان سود پرداختی و همچنین چگونگی ارتباط و سرمایه های سرمایه پذیر، فی لیست سایتارائه و معرّ 
ی در این شرکت که این سایتگذار کردهها از امكاناتی است   اند.ها فراهم 

ی سایت  گذار یج دهنده سرمایه  عمل خود را بر عهده نگیرند، بیان ت  ولّی ؤهای هایپ؛ برای اینكه مسهای ترو
که سایتمی ر و  های معرّ ا و شرکته شان هیچ ارتباطی با سایتکنند  فی شده ندارند و صرفًا در نقش مشاو

 کنند. راهنما برای مخاطبان عمل می
بران یكی از اقدامات این کار یزی سودها و هدایای سایتگونه سایت برای جلب اعتماد  ها و  ها اثبات وار

که البته امكان سنجش صّح رکتش ر  های سرمایه پذیر است   نیست. ت و سقم این اطالعات مقدو
ی با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف و همچنین کلیه تبادالت سایت گذار یج دهنده سرمایه  های ترو

کوین، پرفكت مانی، پایر، اوها و شرکتسایت ی از قبیل بیت  کی پی، نتلر های سرمایه پذیر از طریق پول مجاز
که به علّ و ادوکش انجام می ک یابی این تبادالت در فضت عدم رّد شود  ی را بسیار خطرنا گذار ی سرمایه  ای مجاز

یسک می  27.نمایدو پر ر

 
 
 
 
 
 
 

 
 . پایگاه اطالع رسانی ایران هشدار، پایگاه اطالع  رسانی پلیس فتا  27
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ی های میلیاردی اینترنتی  در شرکت های هایپ  کالهبردار
ی از افراد بخشی از در آمد خود   یكایی بسیار پایی و آمر کشور های ارو های معتبر جهت سرمایه   را در شرکتدر 

ژه ی در پرو ی قرار می دهند و در سود آنها خود را سهیم می نمایند و به اصطالح های  ها و فرصتگذار گذار سرمایه 
ز   . نمایندمی   INVESTامرو

کشورها افراد تمام سرمایه خود را در بانک پس انداز نمی د کننبه دلیل درصد پایین سودهای بانكی در این 
 نمایند. بلكه بخشی از آن را اینوست می

کالن تبدیل و در پرژههای مختلف جمع میجزء در شرکتبنابر این سرمایه های  های شوند و به سرمایه های 
ی می گذار یادی سرمایه   شوند .ز

ی   گذار ید و فروشها در زمینهاین سرمایه  طال و   های مختلفی مانند بازار بورس ، فارکس ، بازار نفت ، خر
ی می ،جواهر گذار  شوند .مسكن و … سرمایه 

ی ها و ابتكارات جدید در دنیا ،   ر ی از نوآو  ها هم سالم و ناسالم هستند .   INVESTORمانند بسیار
ی از افراد جهت سود جویی  کالن باعث وسوسه بسیار ی ها و جذب سرمایه های  گذار اعتماد مردم به سرمایه 

ی اینترنتی و که میشده و متأسفانه از این روش کالهبردار ی سرمایههای مطلوب  ر های خرد و  توانست با جمع آو
کن ی پرا گذار کشور سرمایه  گیرد، توّس ای  های سازندهده در  کالهبردار و با نامانجام  های معتبر های شرکتط افراد 

 .گیرندداخلی و خارجی مورد سوء استفاده قرار می
ی با برنامه سرمایه High Yield Investment Program ) فمخّف  HYIP ها در اصطالحاین شرکت گذار
که %مینامیده  بازگشت باال(   یخی  پول مردم ایجاد میبا انگیزه دزدیدن    ۱۰۰شوند  که سابقه تار ساله دارد   ۱۰۰شوند 

 .که شرح آن به وقت دیگر نیاز هست
 
 
 
 

https://www.yasa.co/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-hyip
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 اذیّخ أها جهت   شیوه های معمول این شرکت
 : باشداذی به شرح ذیل میّخ أها جهت های معمول این افراد و شرکتشیوه

گر می .1 یند ا کنید ماهانه … تا میلیون ها دالر  ۵۰۰۰،  ۱۰۰۰،  ۵۰۰گو ی  گذار ی بیشتر به % و حّت  ۳۰تا  ۱۵سرمایه 
گر  مثالً  ،گیردق میشما سود تعلّ  کنید بعد از یک سال بیش از   ۱۰ا ی  گذار میلیون تومان  ۳۰میلیون تومان سرمایه 

 . % سالیانه ۳۶۰% ماهانه و   ۳۰یعنی حدود  ،به شما پرداخت خواهد شد 
گر فرد یا ا .2 کنفراد دیگری را معرّ ا فی گیرد، این تعداد معرّ ق می% مستقیمًا سود به شما تعلّ ۱۰تا  ۲ید، از  فی 

 . فی ندارندنهایت ادامه دارد و محدودیتی جهت معرّ افراد تا بی
گر به میزان خاّص گفته می .3 ی مستقیم و یا غیر مستقیم انجام شد، درصد های دیگری شود ا گذار ی سرمایه 

یز میبه حساب شما و  . شودار
گر  .4 کّل ا ی به حّد  مبلغ  گذار کشور و هدیهقابل توّج  سرمایه  گران قیمت و  هی رسید، سفرهای خارج از  های 

 .شود… به افراد وعده داده می
ی افراد در شرکت به آنها نشان داده  .5 گذار         جهت جلب اعتماد افراد قرار داد های رنگی مبنی بر سرمایه 
 . شودمی

ی  مبنّی  تنداتیو مس مدارک .6 گذار ژه های شرکتبر سرمایه  گفته  شودهای بزرگ و معتبر ارائه میدر پرو و 
کمپانی آنها در زمینهفعالیت شودمی یرهای   :گیردیصورت م های ز

 (BLUE CHIPS )  های بلو چیپس بورس و سهامالف.     

 (BARTER MARKET )  ارزش و نادر های بسیار بابازارهای بورس معتبر دنیا و سهام ب.     

 (MUTUAL FUND ) بازارهای تهاتریج.    

ETF (Exchange Trading Fund کاالمد.  کاال با  )  بادله پایاپای یا    
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ی سهام  ه. شرکت بخشی از سرمایه خود را در اختیار تعدادی از    : (ONLINE BROKRAGE)نالینآکارگزار
راق مشارکشرکت ید و فروش سهام و او که در زمینه خر یافت نمایند ،قرار میت فعالیت میها         دهد و سود در

 .نمایدمی
گرانبها از جمله طال و نقره و.  .بازار فلزات 

ید وفروش ارز   (FOREX) بازار فارکس   ح.  . بازار جهانی خر

ر مالی صنعت پتروشیمی، ذوب آهن، بودجه، اجاره   ط. ی دیگری مانند مشاو گذار همچنین مباحث سرمایه 
کشور ، تبوئینگ ب ی و …مطرح میسیس واحد بانکأرای خطوط هوایی فالن   .شوددار

 . شودهای معتبر و خوشنام در دنیا ارائه میط شرکتمدارکی مبنی بر حمایت و ساپورت شرکت توّس  .7
های امنیتی ط شرکتبر امنیت سایت توّس  همچنین جهت تضمین نقل و انتقاالت مالی مدارکی داّل  .8

 شود .ارائه می تراستژئو Geo trustهمچون 
یز سود ماهانه آنها شماره حساب .9 ایرانی در  های ی در بانکهایی از افرادحّت در این اواخر هم جهت وار

 شود .خواست می
ی سّك و اّم   : ها آن رو
کردن می HYPI صات باال از نوع هایپهای با مشّخ درصد اطمینان شرکت  ۱۰۰با   • که فقط دنبال پارو  باشند 

که از واقعیتپول افرادی ه  ی ستند  کالهبردار ینه  ی در دنیا و با سابقه دیر گذار     های این قبیل های سرمایه 
کشور آشنا نیستندها در  شرکت  .خارج 
کمپانی • کدام از این به اصطالح  یال نقدی، نه اصل سرمایه و نه سود آن را به ها حّت در عمل هیچ  ی یک ر

کار نیست و سود و اصل پول را نمایند و در واقع پول نافراد پرداخت نمی   دهندمی «امتیاز»یا  » پوینت «قدی در 
کردن این پول • ی توّس ها  تنها راه نقد  گذار گر ثبت نام افراد جدید متوقّ های افراد دیگر میط سرمایه  ف باشد و ا

یال هم از افراد نقد نخواهد شدشود حّت  رودی سرمایه به ؛ی یک ر که میزان و ها از  این شرکت بنابر این تا زمانی 
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گر نه مانند   کار ادامه خواهد داشت و  از چپاول هزاران میلیارد بعد   Swiss cash شرکتخروجی آنها بیشتر باشد 
 .هزاران انسان را ورشكست خواهند نمود و عمرشان به پایان خواهد رسید ،تومان
ینتها جهت جلب اعتماد مردم تا چندیاین شرکت  ی تعدادی ازدر این اواخر حّت  • های آنها را نقد  ن ماه پو
یز ه ی به شماره حسابنمایند و جهت اعتماد بیشتر سودهای حاصله را حّت می                    ای داخلی افراد هم وار
 .نمایندمی

که خود را جهانی تمام این سایت • گذاران نمایند و اّد فی میمعرّ و بین المللی ها  که سرمایه  عای آن دارند 
گذ ی و سرمایه  گان را دارند و بیش از  ار کننده  کمترین بازدید  کشور  % بازدید ۹۰های جهانی دارند در خارج از 

گذاشتن به این دروغ بزرگ، اّد و   گان از این سایت ها را ایرانی ها تشكیل می دهندکنند  ءعاجهت سر پوش 
که اینوست شان را در ایران استارت زده اند.می کار  اند و به فكر جوانان بیآش شدهکاسه داغ تر از   )البّد  کنند 

کشور ما افتاده ی و   اندو اشتغال زایی در  کردهو از راه دلسوز کار خود را از ایران شروع   !!(اندانسانیت 
کشورهای دیگر اجیر        کنندگانی را هم در برخی  گذاران بازدید  یب سرمایه  برخی دیگر از این شرکتها جهت فر
مراجعه نمایید و سایت مورد نظر را جهت   www.alexa.comت بیشتر به سایت العانمایند. جهت اّط می

ی  گذار  .نمایید )جستجو ( Search سرمایه 
کمپانیمی ءعااین شرکتها اّد  • کار مینمایند تحت پوشش  کههای غول پیكر       این  IP  کنند در صورتی 

کمپانیشرکت جهت اطمینان ،  شودنام آنها سوء استفاده می  های معتبر وجود ندارد و فقط ازها در سایت رسمی 
کمپانی  !! شرکت خودتان را مالحظه فرماییدها مراجعه نمایید و لینک به سایت آن 

ید • ید میدالر و به مّد  ۱۰ها با این سایت Domain خر داشتن سایت رسمی  لیباشد وت یک سال قابل خر
 .ت فعالیت آنها نیستدلیل بر حقانّی  Domain و

گر در • کشور ثبت شده استمعرّ   ا گفته شد شرکت در فالن  یّ  حتماً  ،فی شرکت  ت از طریق مراجع رسمی هو
یّ حّت ،گیری هستندها قابل پیخانهدر برخی موارد از طریق سفارت،  ص شودنها مشّخ آ گر هو یید أت شرکت به تی ا

زه اینوست و جذب سرمایه به در قوانین شرکت باید اجا حتماً  ،باشدرسید این دلیل بر غیر هایپ بودن آن نمی
یكایی معرّ فانه این شرکتّس أمت؛ آنها داده شده باشد عدم نمایند و این هم بدلیل فی میها بیشتر خودشان را آمر
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یت آنها دسترسی ایرانیان  ی( به   همچنین توجیه عدم انتقال دالرو  جهت شناسایی هو گذار )سود سرمایه 
 .باشدی ایرانی میهاحساب بانک

که هر روز به مانند قارچ توّس دهها س تین و با رنگ و لعاب خارجی باال  های خودمان اّم ط ایرانیایت  بان ال ا با ز
ز مخاطرات مالی برای عموم  کنند و غیب می شوندآیند و چند صباحی پول هنگفتی جمع میمی موجب برو

گذاران می  شوند.سرمایه 
 ها  اقتصادی شرکت نشانه های سالمت 

 «:اینوستور سالم های شرکت»های نشانه ا و اّم 
ق به یک بلكه متعلّ  ،ق به فرد نباشدسایت متعلّ  مربوط به شخصیت حقوقی معتبر باشد:شرکت سایت  .1

کشور معتبری ثبت شده باشد  ،شخص حقوقی یا در واقع یک شرکت باشد ی شماره  تماس،   ،در  سایت باید دار
یكی باشد فكس و محّل   . فیز

یافت پول و سرمایه   ط نهادهای معتبر تأیید شده باشد:اینوستر بودن شرکت توّس  .2 شرکت اجازه اینوست و یا در
اینوستور بودن شرکت به  ،باشدی معتبر بودن شرکت دلیل بر اینوستور بودن آن نمیحّت  ،از مردم داشته باشد

آن بانک مرکزی  صورت شفاف در اساسنامه شرکت وجود داشته باشد و منابع معتبر آن را تأیید نمایند )مانند
 . (کشور
یافت پول و   شفاف بودن قوانین : .3 کاماًل شفاف و روشن  کیفیتروش در گذاران  پرداخت سود به سرمایه 

 . باشد
کشورهای خارجی میزان سود بانكی حد اقل وقتی در آمار می سود دهی منطقی داشته باشد: .4   ۰.۵بینیم در 

کثر  ک  ۵/۷درصد در چین و حد ا های باشد، پرداخت% در سال می ۱۷شور خودمان حدود % در نیوزلند و در 
گاهی    ،  ۳۰،  ۲۰،  ۱۵ که به ترتیب   % ۵۰و   .ش نیستباشد قطعًا سرابی بی% در سال می۶۰۰، و  ۳۶۰،  ۲۴۰،  ۱۸۰در ماه 

کور نكند تانشان چشم با سود نجومی  های ذکر شده در باالبنا براین شرکت      هر چند برخی دیگر سود خود  ،را 
کاهش داده  .اندرا جهت معقول جلوه نمودن بسیار 
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یافت  پالن در آمد زایی منطقی : .5 گر دیدید جایی پالن باینری جهت سود دهی دارد و شرط تعادل برای در ا
که بیشتر دارد یاد تمام پالن سود   % دچار مشكل می شوند . ۱۰۰های باینری بیفتید و به خاطر داشته باشید 
که معرّ  ( :Referral Commission) مپورسانت معرفی مستقی   .6 گر در شرکتی به ازای افرادی  کنید فی میا

گرفتار یک شرکت »هایپ« شدهگیرد ، شک ق می( به شما تعلّ %۱۰تا  ۲قسمتی از سرمایه آنها ) که    .ایدنكنید 
گر هم داشتشرکت ( :Refund) بازگشت سرمایه .7 ه باشند های هایپ معمواًل بازگشت سرمایه ندارند و ا

که عماًل امكان پذیر نمیفاق میاتّ  تحت یک سری شرایط خیلی خاّص   د.باشافتد 
کار :معرّ  .8 ره فی  ی شرکت باید به صورت دو کار گذاران معرّ ای قالب  فی نماید تا سرمایه خود را به سرمایه 

کارهای انجام شده در قسمت دادن چند منحنی   صرف نشان  ،الع داشته باشند  های مختلف اّط گذاران از انواع 
 .یید شده باشندأنمودارها باید واقعی و تو  کافی نیست 

یسکمعرّ  .9 کار :فی ر یسکپس از معرّ   های  کار باید ر الع داده شود تا فرد در انتخاب سرمایه اّط های آن هم  فی 
ی حّق  یسک می ،انتخاب داشته باشد گذار ی در دنیا همراه ر گذار  سود قطعیباشد، بنا بر این اعالم هر سرمایه 

یاد  . دسغیر منطقی به نظر می ر ز
ی نمایدشرکت می بایست تمام دومین موارد مربوط به سایت :اصالت  .10 یدار بوطه را خر  ,Net . های مر

Com, Org, Info      همچنینآنها را چند ساله ثبت نمایندو . ssl  ی ساین و ژئو را از جای معتبری مانند ر و
 . تهیه نماید تراست

کا .11 ی :پشتوانه  ی خود را شرکت  ر کار گر سایت پشتوانه   IP بایستنماید میفی میهای معتبری در دنیا معرّ ا
ی وابسته به خود را ها معتبر در دنیا شرکتتمام شرکت ،باشدو یا آدرس این سایت در شرکت موجود  های اقمار

 . نمایندلینک می
وش سود دهی : .12 ی را  ر گذارز گر شرکتی سود حاصله از سرمایه  کارت ا ینت ) امتیاز ( و یا ای  به صورت پو

 . پرداخت نمود به آن شرکت شک نمائید
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کردن سود : .13 کردن  نقد  گر شرکتی شرط نقد  گذاران جدید اعالم نمود بدانید ها را توّس پورسانتا ط سرمایه 
گرفتار یک شرکت هایپ شده  اید . که 

که اعالم داشته بود        یافت نمودم  کشدر شرکت    مّدتی قبلایمیلی در میلیون تومان   ۱۰۰  شرکت پالینورو    سوئیس 
ی نموده است و در حال حاضر مبلغ  گذار ینت( در حساب خود دارد و جهت نقد  ۱۷۰سرمایه  میلیون تومان )پو

کمک می رودی  ،خواستکردن آن  که و کم شدهبنا براین از آنجایی  کردن ها به این سایت بسیار  اند و تنها راه نقد 
ی افراد جدید میآنها سرمای گذار ینت ایشان مت ۱۷۰ ،باشده   !! تومان هم ارزش ندارد ۱۰۰۰ی فانه حّت ّس أمیلیون پو

کشور حّت  نوع سود : .14 رودی آن  و ارز  های هایپ جنس پول ی شرکتدر خارج از               از نوع شرکت غالباً  و
E- gold , liberty reserve     وmoney bookers     خروجی های باشد ، جنس پولترنتی میسایر پولهای اینو

رودی به سیستم، پول واقعی است اما در شرکت؛ باشدهم از این نوع می کشور، جنس پول و های هایپ داخل 
ینت های خروجی از طریق پولا پولاّم  کارت و … ( و عماًل پولی از طرف بانک و   ـــــــهای اینترنتی است  )پو ای 

 . شودشرکت خارج نمی
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ی  کالهبردار ی بین المللی با  گذار ی  ۹۵کشف و شناسایی عامل وب سایت سرمایه   به شیوه پانزی هزار دالر
 

 
ی  کالهبردار ی انگلیسی های سرمایه های هرمی از طریق وب سایترئیس پلیس فتا استان هرمزگان از  گذار

گفت: بان خبر داد و   ز
ی بر اساس حّق   کالهبردار  .گیردانجام می «پانزی»عنوان  ای مشهور تحتهاین 

گفتگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی پلیس "سرهنگ   ی" رئیس پلیس فتا استان هرمزگان در  علی اصغر افتخار
کرد:  یح   فتا تشر

یت با مراجعه شخصی از شهرستان بندرعباس و ط ی اینترنتی به واسطه عضو کالهبردار رح شكایتی با موضوع 
کانت فّع  ی بین المللی، پرونده اولیه  ۴۰میزان  ال بهو شارژ ا گذار هزار دالر در وب سایتی تحت عنوان سرمایه 

گرفت کارشناسان پلیس فتا استان قرار   .تشكیل و برای پیگیری در اختیار 
کی از طریق  گفت: شا ی بین المللی در ادامه  گذار ی سرمایه  گی با نماینده ایرانی شرکت صور بال مراجعه به و

راق بهادار، فارکس، بازار نفت و طال آشنا میدر حوزه بازاره  راق قرضه، او  .شودای بورس، او
های بهره، پورسانتهای بیای پیرامون سودهای عالی و تضمینی، وام های حرفهسپس با مشاهده تبلیغ

ی  ی میتصم ،همكار گذار  .نمایدیم به سرمایه 
کی از طریق تماس ی بیان داشت: شا های اجتماعی با نماینده ق یكی از شبكههای تلفنی و سپس از طری و

ی شرکت خارجی ارتباط می گیرد و طی هماهنگی با شخص مذکور اقدام به انتقال پول به حساب بانكی صور
ی اعمال افرادی تحت عنوان حسابدار می نماید تا اعتبار ب گذار ی در وب سایت سرمایه  کانت و ر حسب دالر به ا

 .شود
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کردن سودها  کی برای نقد  کمیسیون شروع به عضوگیریشا یافت  یافت وام و در ی، در گذار از   ی سرمایه 
کانت برای آنها می نماید  .آشنایان و ایجاد ا

یاف ،هزار دالر ۵۵حساب به مبلغ   اعضای جدید برای افزایش اعتبارِ   کی و پرداخت ضمن در ت اعتبار از شا
ی، برای پرداخت مابقی سرمایه  .کنندمانی اقدام میهای پرفكتو حساب افی هااز طریق صرّ  پول نقد به و

گردد ا سراّم   کانت ها در وب سایت مذکور بلوکه و امكان برداشت لغو می   .انجام پس از مدتی ا
کرد:  یح   این مقام انتظامی تصر

ی خارجی با پشتیبانی عای مطابق اّد  گذار گ شخصی، شرکت سرمایه  بال ی در و بانک معتبر  ۴نماینده صور
که طّی الیت میبین المللی فع ی توّس کذب و حّت   ءعاص شد این اّد ها مشّخ بررسی  کند  گذار ط ی سایت سرمایه 

گردیده استمّت  کانت ،هم ایجاد  ی ا بران به صورت غیرو شارژ اعتبار کار یب  از طریق شخص  واقعی ها برای فر
بات  .شودهای سایت انجام میمذکور و ر

یافتی از اعضای جدید اخت سود به اعضای قدیمی با پولت اقدام به پردهم در شروع فعالّی البته مّت   های در
های های جدید و جذب سرمایهگیری کند، با این ترفند اعضای قدیمی به انگیزه سود بیشتر برای عضومی

 .ندکندیگران تالش می
ی افزود: با پی ی  های فّن گیریو ر کارشناسان پلیس فتا و جمع آو گردیده دیجیتال، مشّخ دلّ أی  هم اصلی مّت   ص 

که مراتب از طریق پلیس اینترپل در حال پی ی شده است  کشور ترکیه متوار  .باشدگیری میبا سفر به 
 رئیس پلیس فتا استان هرمزگان بیان داشت: 

کشورهای همسایه برخی از جرائم سازمان یافته و سیستم کن  های پولشویی با هدایت لیدرهای اصلی سا
کشور به ظاهر از ماهّی گیرد و همدستان آانجام می العی این اشخاص اّط  بودن  کالهبردارپانزی و  ت نها در داخل 

 .باشدمی انل برای تبادالت مالی و انتقال ارز بر عهده آننقش مكّم   و به عنوان حسابدار ،ندارند
کرد:  ی" در پایان خاطر نشان   سرهنگ "علی اصغر افتخار
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ی با جعل عملكرد شرکت ی معتبر داخلی و خارجی، بای سرمایههتبهكاران فضای مجاز انضمام ه گذار
یب  ی اقدام به فر یاپرداز بران و جذب سرمایهتبلیغات وسوسه انگیز و رو کنند، بر همین اساس های آنها میکار

یّ  ی از اولو گاهی بخشی و پیشگیری از وقوع جرائم در فضای مجاز  .باشدهای پلیس فتا میتآ
به صورت مستمر برای مطالعه اخبار جرائم سایبری، مصونیت از شگردهای  افرادشود بنابراین توصیه می 

گزارش جرائم سایبری   28مراجعه نمایند  www.cyberpolice.ir  به وب سایتمجرمانه و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا  28

http://www.cyberpolice.ir/
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 ارزاهی 
 دیجیتال یا رمزینه

 پول مجازی 
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زهای دیجیتال یا ر ی( ار  مزینه )پول مجاز
ز دیچیتال یر چند ار  تصاو

کوین   Bitcoin  (BTC)بیت 

 
 

 Ethereum   (ETH)اتریوم 
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  XCoin کوینایكس معروف به   Dash  َدش
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 Litecoin(( LTC کوینالیت 

 
 

کش   کوین   cash  - Bitcoinبیت 
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   IOTA-MIOTA  آیوتا
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XRP   یپل معروف به  Rippleر

 
 
 

 Tetherتتر  
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زهای دیجیتالآشنایی با   ار
یت  بررسی  هتا بکنیم  در این مقاله تالش می کوین    ارزهای دیجیتال با محور عالوه بر آن قوانین و  پرداخته،  بیت 

ی و   بوط به آنها و فتاو  را بیان نماییم.آرای مراجع تقلید و مقّررات مر
کهخواندن این مقاله مختصر به افرا ی  دی  کار در دنیای مجاز کسب و  ینه یا به دنبال  در بخش ارزهای رمز

کوی  دیجیتال مثل   شود.توصیه می، هستندن بیت 
یخی پیدایش پول محضرتان تقدیم می رود به بحث به عنوان مقّدمه سیر تار  شود.در ابتدا قبل از و

یخی پیدایش پول    سیر تار
یم یخی پول را در نظر بگیر گر ما سیر تار کاالی ا کاالی واقعی بود و مردم به عنوان واسطه از  ، زمانی پول یک 

کاال عمومیت داشت و میبه جهت این کردندخاصی استفاده می کاالیی را ایفا که آن  توانست نقش واسطۀ 
 کند.

کاال از حالت منطقه  کاالهای خاص ای و مبتنی بر توافق اشخاص، خارج و به یکپس از مدتی این  سری 
ی به کند. تا آن زمان پول ارزش ذاتی داشت و در عین و ی پیدا  ژه طال و نقره تبدیل شد و توانست جایگاه ممتاز

 کرد.گری را هم ایفا میحال نقش واسطه
که پیش می  یج  یم، بحبه تدر که همان طال و نقره است، برای پول مطرح میرو شود، البته این ث ضرب سكه 

زنی، طال و  هایی از طال. بهها و تكهشمش  دفعه به شكل مسكوک، نه به عنوان عبارت دیگر به جای طال و نقرۀ و
که آرام شود. اینای مطرح میهای سكهنقره کاالی واقعی   آید. یعنی پول ازآرام پای اعتبار به میان میجاست  یک 

کاالی واقعی ی تبدیل می-به یک  ای ال و نقرهاش همچنان همان طشود. به عبارت دیگر ارزش اصلیاعتبار
که در سكها کمیت و حكومتی هم به آن اضافه میست  کنارش یک اعتبار حا  شود.ها بوده اما در 

یج سهم اعتبار افزایش پیدا میهرچه پیش می یم، به تدر کمان در جوامعی ونهگ  کند بهرو گاهی حا که  ای 
ید و فروش را با سكه کاًل ممنوع اعالم و سكهخر کمیت های جدیدی های قبلی  با اسم و رسم خود و با حا

کمیت میخودشان رایج می ی در اختیار حا یج ضرب سكه را هم به صورت انحصار جا گیرند. اینکنند و به تدر
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تر گیرد و اعتبار بیش شود. ارزش پول از ارزش طال و نقرۀ پول فاصله میمی  تررفته یک مقدار سهم اعتبار بیش رفته
 شود. می

که بحث رسید به رسیم به زمتا می پا شروع به ها و بعضی بانکآید. صّرافمیان میانی  های محلی در ارو
گواهی سكه می کردن  گواهیکنند و سكه را تحویل میصادر  که این کننهای خاصی صادر میگیرند و  د 

ن شخص جا بحث اعتباِر شخص مطرح است، یعنی همارود. اینکار میها جای پول درداد و ستدها بهگواهی
کی از تعداد سكهصراف گواهی هم رسید و سند است؛ خودش ارزشی ندارد اما حا های طال یا نقره ها و ماهیت 

گیرد. ارزشش هم به ز اعتبار آن صراف میاست و از طرفی هم ُمهر صراف خاصی بر آن خورده و اعتبارش را ا
ی ـ حقیقی سكه  شود.برای آن وضع می  هاست. یعنی دو اعتبار به آن وارد وارزش اعتبار

 یهاکنند و در مرحلۀ نهایی به اسكناسها حالت استاندارد پیدا میآرام این رسیدها توسط صّرافسپس آرام 
کمیتی تبدیل می های خصوصی اجازه ضرب سكه یا انتشار  ها و بانکر صّرافشوند و دیگاستاندارد شدۀ حا

کمیت و دولتاسكناس را از دست می که اسكناس منتشر میدهند و این حا کنند. البته همچنان ها هستند 
 گردد.های طال و نقره منتشر میاین اسكناس رسید سكه است و به پشتوانۀ سكه

رود و پشتوانۀ اقتصاد معنای طال و نقره یا اشیای خاص از بین میکه در مرحلۀ خاصی دیگر پشتوانه به تا این 
 خود اسكناس ها دارای اعتبار هستند.شود و  های ملی مطرح میملی برای پول
که یا دولت است و  مراحل یک فرد معتبر و مسؤولی پشت این رسیدها یا اسكناس در همۀ این ها حضور دارد 

 های مرکزی. یا بانک
ید گیرند و میکزی مسئولیت این اسكناس را برعهده می های مربانک کوشند اعتبار، ارزش و قدرت خر

کنترل از دستشان خارج میاسكناس و پول ملی ر گاهی به خاطر شرایط خاصی  کنند. البته   شود.ا حفظ 
ی  آن در حمایت از  های پول هم به آن ارزِش عامِل اعتباردهنده )ُمعتِبر( و میزان فعالیت بنابراین ارزش اعتبار

 این پول است.
که یا ارزش ذاتی دارند، یا ترکیبجا ما با پولتا این ی از ارزش ذاتی و اعتبار هستند و یا هایی مواجه هستیم 

 محض اعتبار.
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گرفته و اصطالحًا مدافع ارزش پول   کار را برعهده  که مسؤولیت  لكن یک پشتوانه معتبری پشت آن هست 
که در مواقع خاصی هم مسؤولیتش را به شكلمحسوب می  کند. های مختلف ایفا میشود 

گرفتن  که پولی دارد به وجود میدر دهۀ اخیر یک جهش جدیدی در حال شكل  کهاست و آن این است   آید 
ی کننده، مسؤولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن پول  پشتوانه معتبر خاصی ندارد و اعتبار ای است های مجاز

زه مطرح شده   است. که امرو
کنون سرشاخهکنیم، این پوله به اطالعات موجود تحلیل میوقتی با توّج  که ا ن است، یک کوی شان بیتها 

که در ا گذاشته میرمز الكترونیكی و اینترنتی است  کند و یا در  شود و فرد خود با روشی آن را خلق می ختیار فرد 
رد.ای یا با دادن پول دیگری آن را به دست میمبادله  آو
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ی ی از  بعض  اقسام پول های مجاز
رود اینترنت به جنبه اقتصادی زندگی و در ادامه ایجاد پول  29انسان ایجاد پول الكترونیک یكی از نتایج و

ی است  ها دارای اقسامی هستند:  ، این پولمجاز
ی متمرکز : -1 گروه مشخص از افراد یا یک سایت مشخص منتشر  پول مجاز ی توّسط یک  این پول مجاز
گروه یا سایت است؛ این سایت یا می ی این پول نیز بر عهده این  گروه نقش بانک شود؛ مبادالت و حسابدار

یپل XRPتوان به کند. برای این نوع از پول میمرکزی یا مقام پولی را برای این پول ایفا می اشاره ،   30از شرکت ر
 کرد.
ی غیرمتمرکز -2 گروه یا یک سایت مشّخص منتشر نمی : 31پول مجاز شود و بستگی به این پول توّسط یک 

بوط دارد؛ همچنی ی این پول نیز بر عهده فعالیت افراد و اعضای جامعه مر ن تضمین مبادالت و حسابدار
 اعضای شبكه است. 

کدهای رمز وجود دارند و منتشر میاین پول یند، نیز می  32مزیپول رها  شوند، به همین دلیل به آنها به شكل  گو
 است.  (ETH) (  Ethereum)اتریوم و    Bitcoin (BTC) )  کوینبیت)ترین مثال این پول مهم

ز دیجیتال با ارائه قیمت لحظه  2362کاملی از حدود  لیست    Arzتوان در سایت  ای آنها در سطح جهانی را میار
Digital .کرد  مشاهده 

 

29  Electronic Money. 
رگ واقع در سانفرانسیسکو آمریکاست که برای بانک( Ripple.ریپل )  30 متمرکز و ها و نهادهای مالی، محصوالت مالی یک شرکت بز

زانالمللی را سریعسازد. هدف ریپل این است که بتواند انتقال پول بین بانکی و بینیرمتمرکز میغ تر کند که البته این تر و غیرمتمرکزتر، ار
رگی برای انجام انتقالها و شرکتست و اکنون بانکهدف تا حد زیادی محقق شده ا های پولی خود از محصوالت ریپل های مالی بز

 کنند.استفاده می
ز دیجیتال ها و موسسات مالی طراحی کرده است که فقط یکی از آنریپل چند محصول گوناگون برای بانک کار   XRPها با ار

ویمی XRPبنابراین، شما وقتی  کند.می ی کردهیکی از محصوالت شرکت ریپل سرمایه خرید، ر  اید نه خود ریپل.گذار
31Decentralized.   

32Crypto currency.   
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 Bitcoin کوینبیت
کوین   ؟چیستبیت 

کارکردهای مشابه (Bitcoin )انگلیسیبه )  کوین)بیت  ی اینترنتی با  ر است و نوعی  پشتوانهپول بی یک نوآو
 شود.محسوب می پول دیجیتال

کوین و    دو هزاری با وجود بیش از  حّت  د ،شوپرطرفدارترین ارز دیجیتالی جهان محسوب می (Bitcoin) بیت 
ی شده مختلف در سرتاسر جهان همچنان  سیصد ی نوع ارز رمزنگار بیش از پنجاه درصد سهم این ارز مجاز

 بازار ارزهای دیجیتالی را در اختیار خود دارد. 
ینه  و نیز کوین موجب   استقبال بیش از حّد   ،بیشترین ارزش را در میان ارزهای دیجیتال دارد  این ارز رمز از بیت 

ی ود و  باال برشده تا ارزش آن  گذاران در سرتاسر دنیا باشدمناسبی  ابزار تجار  .برای صرافان و سرمایه 
که قابلیت مبادله با دیگر پول کوین بیت ی غیرمتمرکزی است  کاال و خدمات حقیقی را پول مجاز ید  ها و خر

 دارد.
که منتشر میحجم بیت ینی  که تا به امروز  میکوین میلیون بیت 21شود محدود است، و در نهایت به کو رسد 

گردش مالی شده است. 17حدود  میلیون آن وارد سیستم 
که انتشار مقادیر باقیمانده بیتتوان پیش از محاسبات میبا استفاده گفته شده  کرد   2040کوین تا سال بینی 

که در ابتدای سال  کشد، به  طول می ی  کنش بیت2016طور یست هزار ترا که ام میکوین انجروزانه بیش از دو شد 
 ؛33رسیدصد میلیون دالر میارزش آن به بیش از یک

کوین گذشته ارزش بیت   در بازارهای جهانی از چند صدم دالر به صدها دالر افزایش یافته است.   در چند سال 
 
 
 

 
33https://blockchain.info/charts.   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
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کوین و مفاسد مزایا  بیت 
کاماًل رایگان است، نرم  اولین مزّیت یت در این شبكه  که عضو یاز برای استفاده از  افزار مورد ناین است 

 صورت رایگان قابل دانلود است.کوین نیز بهبیت
کم را  امكان نقل و انتقالکوین  بیت    مزیت مهم دیگر  ینه  های انتقال فراهم در مقایسه با دیگر روشها پولی با هز

 می نماید.
که سیستم نكته دیگر که در حالی  حدودّیت برای بعضی های رایج نقل و انتقال توانایی ایجاد ماین است 

کردن بیت  کشورها یا مناطق جغرافیایی را متناسب با اهداف خو کوین وجود ندارد و برای د دارند، امكان محدود 
 همگان و در همه جا با استفاده از شبكه اینترنت امكان پذیر است.

از یک نقطه به نقطه دیگر در تمام  پولانتقال کوین، تقریبًا ده دقیقه است، زمان متوّسط تأیید هر انتقال بیت
گاه خواهند شد  شده و یرساناطالعشبكه    .تمام نقاط از آن آ

که افراد حاضر در این سیستم به مزیت دیگر که تمامی این است  کاماًل ناشناس هستند؛ در حالی  صورت 
کنش  ّیت افراد پنهان باقی میطور عمومی اعالم میها بهترا یم خصوصی شود،در عین حال هو ماند؛ بنابراین حر

کامل حفظ می  شود.افراد به طور 
یت به شمار میشناس بودن افراد در سیستم بیتنا که یک مز یم خصوصی آنها همچنان  آید، کوین و حفظ حر
که بیتتواند یک جنبه منفی برای بیتمی ی  ی برای پولکوین نیز باشد؛ به طور ید   کوین تبدیل به ابزار شویی، خر

گروه یستی شود.های و فروش مواد مّخدر و نقل و انتقاالت مالی  ر  ترو
ی با قواعد شناخته شده به مانند آنچه در سهام یا حّت بیت در واقع  ی بازار ارز وجود دارد نیست؛کوین بازار

یگران اصلی مخفی و معامالت بیشتر شبیه معامله گری در یک بازار سهام غیرشفاف با دستهای پشت پرده و باز
که  غیر ر مالیاتی، جذابیت برای بازارهای مواد پولشویی، فراد ممكن است مخاطراتی ماننقابل پیگیری است 

ر زمان    مخصوصاً   شته باشد،دابه همراه  مخدر و قاچاق و … را با خود   کمیت ملّ   منجرّ به مرو ر زدن حا ی شده به دو
کشور کمان   و قدرت اقتصادی سیاسی  کمیت سلب شده و در اختیار حا فراملِی قرار خواهد  ناشناختهاز حا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گر که ا کار آن  گرفت  که ساز و  کشور نباشد همانگونه  ی را به اند یک خطر ملّ گفته کارشناسانبعضی از  به دست 
 .دنبال خواهد داشت

یسک  و مخاطرات مالی ر
یسک مطرح میکوین اولین مسألهدر بررسی بیت که به عنوان ر شود، غیر متمرکز بودن و در نتیجه نبود یک ای 

 پاسخگویی است.ساختار پشتیبانی و  
های مرکزی و مؤّسسات مالی مسئولّیت پشتیبانی و  های رایج پولی بانککه در سیستم به این معنا 

 دارند. پاسخگویی را بر عهده
کشور یا منطقه منتشر میپول ملّ  کوین« و امثال ی توسط بانک مرکزِی هر  شود و دارای اعتبار است، اما »بیت 

یاضی خاص و توافق عمومی تهیه میاینترنتی( و بر اساس مكانیس)معدنچیان    آن توسط ماینرها شود و اعتبار  م ر
 یابد . می

پشت این   شخصیت حقیقی یا حقوقی  تعّهد  کوین هیچ مقام مسؤول و پشتیبانی وجود ندارد،در سیستم بیت
صورت مفقود بنابراین در   ت،و مبادالت و انتشار آن تحت نظارت هیچ مقام پولی نیسپول دجیتال نیست، 

یابی آن وجود ندارد. شدن دارایی امكا  ن باز
کنش همچنین در سیستم بیت ها غیر قابل برگشت هستند و در صورت اشتباه امكان بازگشت وجود کوین ترا

 ندارد. 
کشور را نداشته باشد  که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی  نمی توان بدان به تا زمانی 

کرد. عنوان یک  ارز قابل اعتماد نگاه 
کمان این شبكه    ردر این بازا گر برای مردم مشكلی رخ بدهد یا حا کاهش با شیوه های مختلف  ا ارزش این ارز را 

یداران می آیدقابل پیگیری نیست و مشّخ   یمسئولنهاد هیچ  از طریق  بدهند   شاید ؛  ص نیست چه بالیی سر خر
که همین مس کشورها نیز وجود داردله نوسانات در  أبپرسید   ؟ازر 

پشتوانه خود را از دست غالبًا شوند و  ی به این راحتی دچار نوسانات شدید نمیدهیم ارزهای ملّ خ میپاس 
کمیت ملّ  ،دهندنمی کشور  چون پشتوانه آن حا کامالً  استی یک  ص و در دست روشن و مشّخ  و اعتبارات آن 
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که   کشور را به    چطورکشور است. ما در سالهای قبل شاهد بودیم  کوئست پول  کسی نتوانست گلد  تاراج برد و هیچ 
 .پاسخگوی مردم باشد

کوین نوسانات و    تغییرات قیمت بیت 
 پنی یک حدود  در مبادالت  در آن قیمت بود. ارزش بی تقریباً  شد، ایجاد  بار اولین برای کوین بیت که زمانی 

ید  و مبادالت انجام  برای افیصرّ  همچنین بود.   نداشت. وجود کوین بیت فروش  و خر
بر یک میالدی 2010 سال مارس اهم  در  اسموک نام  به (Bitcointalk) تالک کوین بیت انجمن  در کار

 (SmokeTooMuch) ی  اما کند، حراج دالر 50 قیمت به را کوین بیت  هزار 10 داشت سعی یدار  .نكرد پیدا خر
یع خیلی اما  0.01 به کوین بیت قیمت خورده، شكست حراج آن  از پس  ماه یک تنها کرد. تغییر چیز همه سر

 یعنی رسید. دالر 0.39 به قیمت بعد ماه چند یافت. افزایش  دالر 0.07 تا قیمت کوتاهی مدت طی رسید. دالر
  است. جالب  و خوب  اربسی عملكرد این ماه. چند طول  در فقط سنت، 39 به پنی یک قیمت  از رسیدن

  شكست. را دالر 1 قیمت باالخره کوین بیت 2011 سال  در
ترین به کوین بیت قیمت ،2011 ئن ژو 29  در  بیت  قیمت زمان آن  در ،رسید سال آن  در خود قیمتی  سطح باال

گر یعنی بود. شده دالر 29.6 برابر کوین ی  50 کوین بیت  هزار 10  هنوز ا  به شما رمایهس  حاال داشتید، را خود دالر
 .بود رسیده دالر  هزار 296

 به  قیمت 2011 سال پایان تا ،کرد کاهش  به شروع بود، یافته افزایش  که سرعتی همان با قیمت آن  از پس  اما
  رسید. دالر 4.72

  ژوئن  تا روند این بود. نوسان  در آهسته روند یک  در دالر 6 تا 4 بین کوین بیت قیمت بعد نیم  و سال یک طی
یخ بعد ماه شش  اما داشت. وجود 1220 سال باره تار   رد.ک  رشد سرعت به کوین بیت قیمت شد.  تكرار دو

یكا  دالر  برحسب  کوین  بیت  قیمت  تغییرات  است:  ذیل  قرار  از  ساالنه  طور  به  9201  الی  2013  های  سال  طی  امر
 بیت ارزش سال این  در است. بوده دالر 134 با برابر کوین بیت هر قیمت آپریل( )ماه 2013 سال اوایل  در.1

 دسامبر ماه  در  یكبار  و نوامبر ماه  در  یكبار قیمت افزایش  این که است داشته صعود دالر 1150 قله به  بار  دو کوین
 .است بوده دالر 754 با برابر کوین بیت هر قیمت دسامبر( 31) 2013 سال انتهای  در نهایتاً  افتاد. اتفاق
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یه( 1) سال ابتدای  در  ارز  این قیمت ،آیدنمی حساب به کوین بیت برای خوبی سال 2014 سال.2  با  برابر ژانو
 دالر  320 رقم به دسامبر( 31) سال انتهای  در  و یافته کاهش  مالیمی شیب با سال طی  و است بوده دالر 771

 یافت. کاهش 
 آن   با  را  سال  )که  دالر  314  قیمت  از  بار  چندین  و  داد  ادامه  خود  نزولی  روند  به  نیز  2015 سال  اوایل  کوین  بیت.3
  و کند حفظ دالر 300 الی 200 کانال  در را خود نستتوا 2015 سال طی  در اما ،کرد نزول دالر 200 به بود( کرده  آغاز

 قیمت با کوین بیت هر دسامبر( 31) 2015 سال انتهای  در نهایتاً  ؛گردد مواجه قیمت افزایش  با سال انتهای  در
 داد. می نشان را سال ابتدای به نسبت درصدی 37 رشد که یدگرد معامله دالر 430
 انتهای به چه هر که ،بود افزایش  حال  در مالیم شیب یک با کلی  طور به کوین بیت ارزش 2016 سال  در .4

  افت.ی می افزایش  نیز کوین بیت رشد سرعت شدیم، می نزدیک سال
  در   و رسید دالر 600 باالی به ماه  چهار  از پس که بود، ردال 434 با برابر سال این ابتدای  در کوین بیت هر قیمت

 انتهای  در نهایتاً  گردد. دالر 900 کانال وارد دسامبر ماه  در  و کرده فظح را خود صعودی روند  توانست سال ادامه
 رسید. دالر 963 به کوین بیت هر قیمت سال
یخ طی  در سال ترین درخشان 2017 سال .5   در   ارز  این ارزش شود. می محسوب کوین بیت مدت کوتاه تار

 سال ابتدای  در کوین بیت ارزش است. داشته رشد برابر 13  از بیش  سال ابتدای به نسبت 2017 سال انتهای
 افزایش   حال  در  خوبی  بسیار  رشد  با  کوین  بیت  ارزش  سال  این  اول  ماهه  9  طی  است.  بوده  دالر  998  با  برابر  2017

 کرد. تجربه را کمی نزول ها زمان برخی  در مقطعی  طور به  و است بوده
 حدود  به دسامبر 17  در که ای گونه به شد، واجهم ای العاده فوق رشد با  ارز  این ارزش سال اخر ماهه 3  در اما 

 گردید. دالر 14156 با برابر سال انتهای  در نهایتاً   و رسید نیز دالر 20000
یه ماه  در که ای گونه هب شد، ظاهر نوسان پر کوین بیت قیمت 2018 سال ابتدای.6   را  دالر 12000 رقم هم ژانو

 تا را نزولی روند یک  ارز  این قیمت سال ابتدای  از کلی  طور به اما کرد. صعود دالر 17000 رقم به هم  و کرد تجربه
یه  ماه  اوایل یه  ماه  ابتدای  از  داً مجّد   اما  ،یافت  کاهش  نیز  دالر  6000  رقم  به  و  کرد  تجربه  فور  این   قیمت  ژوئیه  ماه  تا  فور

 است. بوده نوسان  در ۱۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰ بازه  در  ارز 
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یخ  در .7 یخ  در  و ؛ دالر 6495 دودح کوین بیت هر 4/7/97 تار  ؛  دالر 4565 حدود کوین بیت هر 4/9/97 تار
یخ  در  و یخ  در  و دالر؛ 3236 حدود کوین بیت هر 24/9/97 تار   و  دالر؛ 5457 حدود کوین بیت هر 4/5/98 تار

یخ  در یت بیت هر 15/5/98 تار یخ  در  و ؛ دالر 11746 حدود کو  قیمت دالر 11942 کوین بیت هر 16/5/98 تار
 است. شده ی گذار
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کوین طرّ   اح بیت 
کوین: سیستم پرداخت الكترونیک فرد »بیتای با عنوان در مقاله ۲۰۰۸کوین برای اولین بار در سال طرح بیت

کاموتو« به نام  یتوّسط فرد فرد«به   پیشنهاد شد.»ساتوشی نا
یّ   که هو ز ناشناختهنكته جالب این است  کوین  34مانده استباقی ت این فرد تا به امرو ر بیت  لذا مبدأ صدو

گمنام است.و     مخترع آن معلوم نیست و 
کرده و   که یك پول دیجیتال منتشر  یكا باشد،  احتمال است اصل این ایده دست خود سازمان سیای آمر

 که توضیح آن خواهد آمد. ها را جمع و یك باره از اینترنت پاك شودسرمایه مّلت
ی م های  پول اعتبار    جاز

کیست؟ چه مسؤولیت کیست؟ اعتباردهندۀ به این پول  ی  گرفته ناشر پول مجاز هایی در قبال این پول بر عهده 
 تواند از آن داشته باشد؟ هایی میاست؟ و چه حمایت

گر سال  ید، این پول )بیت 6۹به عنوان مثال ا دالر  ۱۹۰۰۰کوین( از حدود هر واحد هزار دالر به را در نظر بگیر
کرد؛ اما در سال  رسید کرد، و رکورد شكنی  کرد و حتی با یک روند نزولی   97ه و آن را رد  ره پرنوسان را سپری  یک دو

یخ  در گذشت که  طور همان  و ؛دالر هم رسید 6000به  یت بیت هر 15/5/98 تار  قیمت  دالر 11746 حدود کو
ی   است. شده گذار

 
ویک. نشریه  34 عی شده بود که بیت کوین سال    ۲۰۱۴در مارس   نیوز آمریکایی است به نام -ساله ژاپنی  ۶۴توسط یک مرد  ۲۰۰۹مد 

ی شده استکند پایهزندگی می آنجلسلسکه نزدیک   کاموتوساتوشی نا ویک اشتباه بوده  .گذار اما کمی بعد معلوم شد که کشف نیوز
 است.

رگان و مهندس کامپيوتر کریگ رایتگفته شد که ممکن است  گیزمودوو  وایرددر تحقیقات مشترک توسط  ۲۰۱۵در دسامبر   باز
 د.کوین باش، مخترع واقعی بیتسترالیاییا

 Economist و BBC کریگ رایت ادعا کرد که همان ساتوشی ناکاموتو است. طبق مقاالت منتشر شده توسط  ۲۰۱۶می سال  ۲در تاریخ  
ن  بوط به اولین تراکنش بیت کوین امضا کند؛ ولی به نظر می رسد طراح این سیستم مدر  ،وی توانسته یک پيام را توسط کلید خصوصی مر

وه و لجنه و سازمانی پدید آورنده آن باشد که به دالیلی نخواسته اند نامشان فاش گردد.  فرد نباشد و گر
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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که پشت آن یک حامی این امر نشان کند، یا موجود نیست یا که بدهنده این است  تواند از این پول حمایت 
 قدرتش را ندارد. 

یرا پول یک شاخص  کاالهای متری را اندازه همان؛  معیار است  و  ز که ما با متر،  خواهیم کنیم، میگیری میطور 
گر بنا باشد ارزش یک دارایی در طول یک سال با پول ارزش دارایی  ش پیدا فزایدرصد ا ۱۹۰۰ها را حفظ نماییم. ا

عنوان یک پول و مقیاس تواند به تواند معیار استاندارد باشد و نمیدهد این نمیبرابر شود، نشان می ۱۹کند، یا 
گرددارزش  ی مطرح    .گذار

که دارایی یرا یک پول باألخره باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی. باید ثباتی داشته باشد  کاالها ز ها و سایر 
ی شوندها بر اساس آن ارزشهرمایو خدمات و س    .گذار

کرده که این پدیده را طراحی  که افزایش قیمت به اند، اهداف و انگیزهممكن است افرادی  های دیگری دارند 
کنترل ارزش این پول ندارند.  تسلّ واقعًا هایشان است، یا اینكه این سرعت جزو اهداف و نقشه  طی بر 

که بیتهمان ی به  های  کوین در شبكهطور  ها از آن معروف شده است، بعضی از اقتصاد دان  پول رمزیمجاز
یرا ابعادنام می  پول مرموزبه عنوان   که رمزی است، مرموز هم هست، ز شناخته شده   مختلفش   برند. در عین حال 

 نیست.
که میهمان که آن پول رمزی )برای مثال بیتطور  که دانید، در فضای اینترنتی این انتظار وجود دارد  کوین( 

که از خواب بیدار شوم، ببینم اصاًل این رمز از بین رفته و هیچ دالر داده ۱۹۰۰۰فرضًا من بابتش  ام، فردا صبح 
بوط به ببینم م حذف شده باشد یا همان اینترنت ه کنم، در  جایگاهی ندارد و هرچه جستجو می کیف پول مر

گرفته است.م ارز   مورد سرقت قرار 
یتمطراحی رمزها از ابرکامپیوترهای سراسر دنیا استفاده می برای شود:گفته می که بر اساس الگور هایی کنند 

که از  که چیز منحصر به فردکنند. با توجه به اینکه دارند، یک سری رمز منحصر به فرد ایجاد می   ۲۵۶ی است 
کتر تشكیل شده و رمز که احتمال هکگشایی کارا کدی است  شدنش بسیار  اش ناممكن است اصاًل یک 

کنم.کد نهایت ـ است. البته فقط ممكن است من این مثاًل یک در بی ــ  اندک گم   را 
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ی گران طراحان و معامله  ینه ارز هند، ولی این هایی به من اطمینان دشاید با یک سری واژههای رمز
که فقط ایشان به من القا میها، اطمیناناطمینان گفتهایی است  ر است؟کنند. اما آیا این   ه ها اعتماد آو

که  کسی است  یرا طراح این سیستم  توانایی طراحی ضّدش را هم دارا باشد، یعنی بتواند به  احتمال داردز
یقی وارد شبكه شود و همه این کند و از بیطر  ن ببرد.ها را هک 

که شما می اصاًل بعض همان ابر  کهکامپیوترهایی  کنند  یروسی را طراحی  کار را  گویید، ممكن است و این 
 .انجام دهد

ی  کرده و بیتچندی پیش در خبرگزار کره هک  های آن را به سرقت کوینها آمده بود سایت یک صرافی را در 
 بردند.

ک مورخ  ی تابنا کرد:  ۲۱/۱۰/۹۶خبرگزار ی اعالم  کارگزار کره جنوبی برای مقابله با  های ارز  »تصمیم مقامات 
ی با هدف مبارزه با پولشویی در ا کشور از جمله اصلیمجاز کوین بوده است. پس از  ترین دالیل سقوط بیتین 

رشآن ی و کارگزار ی، این  ی ارز مجاز کارگزار کرهکه با حمله هكرها به یک  گرفتند كست شد، مقامات  ای تصمیم 
کنند«.  کشور مقابله  ی در این   با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجاز

که آن را برای کوین وسیلهکه این موضوع نقشۀ سازمان سیا باشد. بیت این احتمال هم وجود دارد ای باشد 
یكا پخش جمع که در سطح دنیا از طرف آمر ی دالرهایی  ر کردهآو خواهند باشند.  شاید می شده است طراحی 

کاهش ارزش به صورت برنامهدالرها را جمع کنند بعد هم یا با  ی  ر یزی شده آن را از بین ببرندآو که از جهت یا این  ر
رند. این تكنیكی ارزشش را پایین می پایی آو یكایی و ارو کافی است چند شرکت معتبر آمر ی ندارد.  کار که دیگر 

یند  یم.معامله با این ارز را دیگر نمیبگو  پذیر
که در سراسر دنیا پخش شده است، مقروضمی یكا به جهت دالرهایی  کنون دولت آمر که ا ترین دولت دانید 

که سازمان سیا با طراحی و عرضه آن به ازای هر یک شمار می به آید. طبیعتًا این ابزار بسیار خوبی است 
کردن آناز سطح جامعه جمعدالر را  ۱۹۰۰۰کوین، مثاًل بیت ی نموده و پس از جمع  ر های ها، از طریق بورسآو

یند به خاطر شک و   کنند و بگو ید و فروشش را ممنوع  یم دیگر معامله نمیتحت نفوذ خود، خر که دار شود. تردیدی 
گهان افت ارزش پیدا می  شود. میکند و ارزشش به صفر نزدیک درنتیجه نا
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ر خارج نماییا با ایجاد پول دیجیت یت را از دو کو  د.نال دیگر و حمایت های جانبی از آن بیت 
ی پول مبهمی خواهد  تی وجود دارد، این پول مجاز که چنین احتماال بعضی از  بود و از جهت فقهی تا زمانی 

ی دارد.فقیهان قائلند   معامله با آن، شبهه معاملۀ غرر
ی هم نیست، یک پول فرانسویچندی قبل رئیس بانک مرکزی فرانسه به   که این پول، پول مجاز ها هشدار داد 

که هرلحظه ممكن است این توّه ها خواست در آن سرمایهمی است و از آنتوّه  ی نكنند،   بین برود.   م ازگذار
ی تسنیم:  گزارش خبرگزار کسپراسكایبه  گروه یكی از مؤّس که  «»ناتالیا  کسپراسكای و مدیر اجرایی ارشد  سان 

 است، در سخنرانی خود در دانشگاه ایتمو در سنت های امنیت سایبری اینفوواچصان سیستمها و متخّص شرکت
کرد بورگ فاش   : و مّدعی شد پترز

ژهکوین برای تأمین بیت  یكا و انگلیس در سراسر جهان طراحی شده استمالی پرو ی  ؛های جاسوسی آمر و
 35.نامید «۲این ارز دیجیتال را »دالر

گر ما بتوانیم یک پول بین گر ا یم نجات دهد، خوب است. اما ا کشور را از تحر که بتواند  کنیم  المللی طراحی 
یم که اصاًل طراح آن همان تحر  اند، بد است.د، لكن از این طریق به سراغ ما آمدهها هستنکنندهاحتمال بدهم 

که نقشه میشما فكر می کسی  یدکشد، میکنید  کشیده: ای مردآید بگو  ؟! امم ایران، من برای شما نقشه 
ید:  که بیاید بگو یكا دارد با دالر ّی أبهترین راه نفوذ هم این است  یم هستید، هر روز آمر که در تحر هاالناس شما 

ی می که آن مشكالت را نداشته باشد.ند اّم ک باز ردم  ی برایتان آو  ا من ارز

 
ی اسالمی و عضو کمیته سالم و المسلمین دکتر سید عباس موسویان اقتصاد دان، نظریهدر همین رابطه، حجت اال.  35 پرداز بانکدار

ی اسالمی ایران درباره حکم شرعی بیت کوین معتقد فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو   ی جمهور شورای فقهی مشورتی بانک مرکز
 .دیجیتال از نظر شرعی به دلیل عدم اعتماد ایراد دارداست که معامله با بیت کوین و دیگر انواع پول های 

گاه برای کافران به معنای »و خداوند هیچ  اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیًل   َو َلْن َیْجَعَل اَلَلهُ ِلْلکاِفِریَن َعَلیوی می گوید:  با توجه به آیه قرآنی  
وت جامعه نسبت به جامعه مؤمن و با ایمان راه تسلط باز نخواهد کرد«، باید گف زهایی مشابه که باعث می شود ثر ت که بیت کوین یا ار

وش مالی غ یر صحیح است، معامله با با ایمان و مسلمان به جیب کافران راهی شود و شرایط برای تسلط آنها در جامعه ایجاد کند یک ر
ی اشکال دارد  .بیت کوین و پول های مجاز
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کردند، از جهت بازدهی که ما میاینکوین به عنوان پول قابل اعتماد نیست. بیت بینیم مردم اقبال 
کل دنیا هم همینسرمایه ی است نه از جهت عنوان پول. در   طور است.گذار
ی و بورسدیل به یک وسیله سرمایهکوین دیگر از حالت پول بودن خارج و تببیت ی شده است. در  گذار باز

که به دنبال سرمایحال حاضر شما از هر ایرانی ی های  ینه های هیجانی است بپرسید، میگذار گز ید از بهترین  گو
ی بیتها، سرمایه ی رو یم است.گذار  کوین و اتر

که به بیت  کنون اقبالی  که من اینا ید و فروشم را بگیرم تا در واسطه کوین شده، از این جهت نیست  های خر
کنون در دنیا تقاضا برای بیت کنم. بلكه ا بًا تقاضا برای پول نیست بلكه تقاضا برای یک کوین دیگر غالاستفاده 

گروهی بورسسرمایه کنون  ی است. ا ی با دید سرمایهباز به پولگذار ی نگاه میهای مجاز کند، نه به دید گذار
 واسطه مبادله.

یسک هستند   که دنبال ر کوین به جهت اعتماد عمومی به آن نیست، بلكه نوعًا سرمایه دارانی  اقبال به بیت 
کنند.حاضر ی  گذار  ند در این وادی سرمایه 

کنید در بلیط بخت که در دنیا مرسوم است، افراد میبرای مثال فرض  ی می روند سرمایهآزمایی  کنند. گذار
یرا می یند ما دهچرا؟ ز یم. ار تومان میهزگو یست میلیون برنده شو دهیم ولی ممكن است صد میلیون یا دو

که به او بگویید احتما ید باشد قبول دارم، ولی ل برنده شدن شما، یک در صدهزار است، میهرچقدر هم  گو
گر برنده شدم، صد میلیون میده که عرْف ایهزار تومان ارزش ندارد اما ا ن بلیط را برم. این نه از این جهت است 

کرده باشد. بلكه می ی قبول  ید حاال شانسمان را امتحان میبه عنوان یک مال اعتبار هر اقبالی را کنیم. لذا گو
کرد.توان به معنای اعتماد عمومی و ایجاد یک فضای با ثبات تلّق نمی  ی 
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کسب بیتر  کوین   وش های 
که  کّلی وجود همان طور  ردن طال دو راه  ید آن در قبال پول، یا انجام فعالّیت برای به دست آو دارد، یک راه خر

کاالی خاّص است؛ راه دوم تولید طالی جدید  کاوش و استخراج در معدن طال است.و یا   با 
ردن بیت کّلی وجود دارد.کوین نیز بهبرای به دست آو  طور مشابه دو راه 

ید بیت  راه اول  یاخر ل، یورو، دالر و ... با نرخ مبادله مشّخص است، کوین با استفاده از ارزهای رایج همچون ر
 شود. کوین تعیین میکه بر اساس عرضه و تقاضای بیت

ی بیتهمچنین می کاالهای حقیقی و مجاز یافت توان در فضای اینترنت در ازای ارائه خدمات و یا  کوین در
 کرد.
کوین از صّرافی    ید بیت  گاه وب ها صورت میگاه خر بران خود  ،بخت آزماییای ه سایتگیرد، و  کار به 

 .دهندکوین میبیت
کاوش کوین یعنی تولید آن  کسب بیت  شیوه دوم وش  گره  ر که توّسط  ی است  کار کسب بیت   36هااست،  برای 

 گیرد. کوین انجام می
کوین که همان ها عمومًا از طریق فعالیتبیت  کامپیوتری و   شفرایند پردازهای استخراج )ماینینگ( 

کنش  کوین است بدست میترا  آیند.های بیت 
کامپیوترها و سخت  و هر چه میزان توانمندی  افزارهای قدرتمندی است،این روش مستلزم در اختیار داشتن 

ی   تر باشد امكان دستیابی بیشتر است. پردازشی قو
کار رفته، و نیز ه گران بودن سخت افزارهای به  ینه برق آن به عّلت  مورد استقبال همگانی و  برای استخراج ز

 باشد. عمومی نمی
کنش  ی و پشتیبانی از شبكه بیتفرایند بررسی و تأیید ترا که های یک بلوک در حقیقت حسابدار کوین است 

ی برق و زمان همراه است؛ بنابراین برای ایجاد انگیزه در پشتیبانی از شبكه، جبران انرالبته با مصرف  ی و  انرژ ژ
 

رسی و محاسبات تراکنش ها را  e nodبه هر کامپيوتر متصل به شبکه بالک چین .36 یا گره گفته می شود. گره ها وظیفه تایيد و بر
 .دارند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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کرده طور انتشار بیتزمان مصرف شده و همین که بلوک را تأیید  گرهی  کوین جدید، پس از تأیید هر بلوک به 
کارمزد تعّلق می تعداد مشخصی بیت  گیرد.کوین جدید به عنوان 

 کوین  ساختار بیت
ی دارای  یک در سیستم بیت کد رمز مالک آن است. کد رمزیکوین هر پول مجاز که دارنده   است 

کد رمزی شناخته می  بوط شود، مبادالت در شبكه بیتهر فرد نیز با یک آدرس یا  کد مر کوین بر اساس انتقال 
کوین ه به سّك   شود.از فردی به فرد دیگر انجام میبیت 

یژهکوین نصب نرم از سیستم نقل و انتقال بیت تفادهاولین مرحله برای اس کامپیوتر )تبلت یا افزار و ی  ای رو
ی سكه که به نگهدار  وانتقال آن اختصاص دارد. ها و همچنین نقلتلفن همراه( است، 

که بهگفته می  کوینکیف پول بیتافزار  به این نرم  ن داشت  طور رایگان در اختیار همگان قرار دارد، در اختیارشود 
 کوین الزامی است.افزار برای استفاده از بیتاین نرم 
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کوین کیف پول بیت   انواع 
 

 
 

یافت ارسال، اجازه ها پول کیف ،ستا بانكی باحس به شبیه  بسیار کوین بیت پول کیف  بیت  ذخیره  و در
  دهند. می را ها کوین

یژگی  ،دارد وجود  پول  کیف  نوع  چند ی   پول  کیف  که  یهایدستگاه  و  هاو   هستند.  متفاوت  گیرد،می  قرار  آن   رو
کیف  :ها به دو نوع طبقه بندی می شوندهمه 

  (Cold walletsکیف پول های سرد ) .1
گرم  ) .2   (Hot walletsکیف پول های 
گفته می شود. نوع اولی به اینترنت مّت   کیف پول “گرم”  که به آن   صل و آنالین است 

کیف پو کلی  گفتهل، به اینترنت مّت دومین نوع  کیف پول “سرد”  که به آن   شود. می  صل نیست و آفالین است 
ینه  گز کیف پول سرد بهترین  ی ارز برای مبالغ باال  گرم برای نظم دادن و  اّم  ؛جیتال استد  نگهدار کیف پول  ا 

کوین گم شدن بیت   ها روش معمول تری بین مردم است.جلوگیری از 
 از: عبارتند کوین بیت های پول کیف انواع  از بعضی
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کیف پول دسكتاپ1  . 
کیف پول طراحی شده اند. آنها حتی وقتی ها برای دانلود و استفاده در لپ تاپ ها و رایانه های شخصی این 

کامپیوتر به اینترنت مّت  کیف پول ها برای سیستم عامل های که  صل نیست، قابل دسترسی هستند. این 
ز، سیستم عا یندو بونتو در دسترس هستند. مختلف مانند و  مل مک و او

کیف پول های موبایل۳  . 
کارهای روزمره از تلفن همراه استفاده  کثر  که برای ا کیف شودمی امرزه  کوین برای ، استفاده از  های بیت 

 های هوشمند بسیار راحت است.گوشی
یژگی های امنیتی پی  کیف های موبایل، به جز و یژگی های مفید در  کد شاید یكی از و  QRشرفته، قابلیت 

ی را میّس  ،است کد امكان پرداخت های فور  سازد.ر میاین 
کیف پول های آنالین وب3  قابل استفاده هستند.که تحت وپ : . 
کیف پول های فیزیكی4 کیف  کاغذی: .  کوین ها را به طور مداوم به صورت سرد با  کاغذی می توان بیت  های 

کنید.  ی   )آفالین( نگهدار
کیف پولتوان ایمی ک ن نوع  ق خود مانند دیگر ارزهای سنتی محافظت  گاو ضندو کیف   رد؛ها را در  برای ایجاد 

کاغذی، از سایت ک  می Blockchain.info یا Bitaddress.org یی مانندهاپول  که ردتوان استفاده  . هنگامی 
کاغذی تولید میکیف پول ک شوند می توان آن ها را توّس های  کاغذ چاپ  ی  ینتر، رو  .ردط پر

 

 
 

http://bitaddress.org/
http://blockchain.info/
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ی 5 کیف پول های سخت افزار بران محبوب شدند.  : .  کار ی به سرعت در بین  کیف پول های سخت افزار

کوینآنها دستگاه که بیت  کوچكی هستند               آفالین و با امنیت فوق العاده باال ذخیره  ها را به صورتهای 
کنش ها کنند و میمی ک توان از آنها برای انجام ترا کوین( استفاده  یافت بیت   .رد)ارسال و در
کنش به صورت خیلی امن به اینترنت مّت   که برای انجام ترا  شوند.صل میالزم به ذکر است 

ی ها از رمزنتوسعه دهندگان این دستگاه کنند و به طور مداوم آنها را به روز و  های سطح باال استفاده میگار
کنند.  بررسی می 
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کویندستگاه های   (   (ASIC استخراج بیت 
 کوین( بیت ماینینگ نرهایو )مای

  :است ذیل راحلم شامل کوین بیت استخراج پروسه کل  در
ید.1  خود بودجه  و  نیاز با متناسب ماینر همان ای اسیک خر
 کوین بیت ایمن پول کیف یک  از استفاده .2
 عملیات شروع  و استخراج برای کوین بیت جهانی شبكه یک به شدن وصل .3

 است: ذیل  قرار  از ۲۰۱۹ سال  در کوین بیت تخراجاس هایدستگاه بهترین  از مورد چند
 (Bitmain Antminer S9i) آی ۹ اس  ماینر انت مین بیت . ۱

 
کمترین مطالعه در زمینه ماینینگ را داشته باشد قطعاً  که  کسی  ماینرهای شرکت سری انت S9نام مدل  هر 

کوین یاد میترین دستگاه استبه عنوان محبوب  S9بیت مین را شنیده است. از مدل   شود و هنوز هم خراج بیت 
 آمدی خاص خودش را دارد.   کار

کمتری   شرکت بیت مین مدل آی این دستگاه  ۲۰۱۸در می سال   تر و صدای  که از قدرت هش باال کرد  را عرضه 
ی بیشتری د، بهرهS9بهره مند است و با توجه به مصرف برق نزدیک به مدل  ر ارد. این دستگاه با قدرت هش و

های استخراج بیت ترین دستگاهدر حال حاضر یكی از پرمصرف ۱۳۲۰W و مصرف برق TH/S ۱۴.۵تا  ۱۳بین 
گوست  S9iکوین است. پس از   تر عرضه شد. قیمت مدل    ۰.۵با    S9jمدل    ۲۰۱۸، در آ  S9iتراهش قدرت هش باال

 است. دالر ۴۰۰در بازارهای جهانی حدود 
 

https://tehranminer.com/
https://arzdigital.com/bitcoin-complete-mining-guide/
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 (Bitmain Antminer S15/T15) ۱۵و تی  ۱۵بیت مین انت ماینر اس  .۲

 
گفت، دو مدلهمان که مدیرعامل شرکت بیت مین  دهنده نسل انت ماینرهای ادامه T15 و S15 طور 

S9 و T9  عرضه شدند و در حال حاضر قدرتمندترین  ۲۰۱۸این شرکت هستند. این دو مدل جدید در دسامبر
کوین شرکتدستگاه ید و فروش می  مین بیت های استخراج بیت  که در بازار خر  15Sشوند. انت ماینر هستند 

که بهره ۱۵۰۰W مصرف برقی در حدودو   ۲۸Th/s قدرت هش  ی آن را بسیادارد  ر  برد. ر باال میو
ماینرهای  است. انت  ۱۵۰۰Wحدود  S15برق آن هم مانند دارد و مصرف  ۲۳Th/sهم قدرت هش  T15مدل 

 رسند.در بازارهای جهانی به فروش می دالر ۹۵۰و   ۱,۱۰۰های قیمتبه ترتیب با  ۱۵و تی  ۱۵اس 
 

 (INNOSILICON Terminator3) ۳اینوسیلیكون ترمیناتور -۳

 
کلمه  کوین شرکت اینوسیلیكون به معنای واقعی  یک ترمیناتور در میان ماینرها نسل جدید ماینرهای بیت 

یادی قرار داده است.  ۲۱۰۰W مصرف برقو   TH/s ۴۳ است. قدرت هش  ید افراد ز این دستگاه را در لیست خر
کمتر هم وجود TH/s ۳۹ همچنین یک مدل دیگر از این دستگاه با قدرت هش  که باید در هنگام  و قیمت  دارد 

https://arzdigital.com/tag/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%d9%86/
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کنید. قیمت ید به این نكته دقت  دالر  ۲,۲۰۰حدود در بازارهای جهانی  INNOSILICON Terminator3 خر
 است.

 (Whatsminer M3Xماینر ام تری ایكس )واتس -۴

 
ینه   کند مخصوصاً هر ماینری را وسوسه می  ،ماینرهای قدرتمند واتس قیمت پایین دستگاه که هز برای مناطقی 

کار ماینینگ را ش کم  ینه  یرا این دستگاهبرق پایین باشد یا افراد بخواهند با هز کنند ز ها نسبت به قدرت روع 
که می  کنند. همچنین اخیراً هش، مصرف برق باالیی را طلب می تواند رقیبی جدی برای این شرکت نشان داده 

  ۲۰۰۰W حدودقدرت، مصرف برقی در   TH/s 12 ت های بزرگ ماینینگ باشد. واتس ماینر ام تری ایكس باشرک
 رسد.در بازارهای جهانی به فروش می دالر ۳۰۰الی  ۲۰۰د حدودارد. این ماینر با قیمت 
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 (Whatsminer M10) ماینر ام تنواتس -۵

 
اند با این بحث طول عمر برخی به این ماینر ایرداتی را وارد ساختهقدرت هش باالیی دارد. البته در  این مدل 

ن آمده است.حال در نظرسنجی  ها سربلند بیرو
ی باال را ندارد    M3Xتراهش بر ثانیه قدرت، مشكل    ۳۳با    M10مدل    این دستگاه   Sمدل  ؛  در بحث مصرف انرژ

در   دالر ۱۷۰۰تا  ۱۱۰۰با قیمت بین  Whatsminer M10 تراهش عرضه شده است. دستگاه ۵۵هم با  M10Sیعنی 
ی است.  یدار  بازارهای جهانی قابل خر

گون مینت تی  -۶  (HalongDragonMint T1) ۱هاالنگ درا

 
کم مصرف ماینرهای پرقدرت و به یژه  بران به خصوصی  هاالنگو کار از محبوبیت باالیی در بین 

گون ماینت از شرکت هاالنگ، مصرف پایی برخوردارند. مدل آخر سری درا یژگی T1کنندگان ارو هایی است. و
ه شدت مورد توجه مثل قیمت مناسب، قدرت هش خوب و مصرف برق بسیار پایین نسبت به دیگر رقبا آن را ب

است. قیمت این دستگاه حدود   ۱۶۰۰Wمصرف برق آن حدود  قدرت دارد و    TH/s 16 قرار داده است. این ماینر
 است.دالر  ۶۰۰
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 ++(Ebang Ebit E11پالس پالس ) ۱۱ بیت ایبنگ ایای .۷

 
کتبر + شرکت ایEbit E11دستگاه  تراهش  ۳۷االی العاده بعرضه شد و با قدرت هش فوق ۲۰۱۸بنگ در ا

کرد.  یادی را به خود جلب   توجهات ز
ن بد ۲۰۰۰W مصرف برق حدودتراهش و   ۴۴++ با قدرت هش Ebit E11 حاال مدل جدید این دستگاه یعنی و

کوین است. با این حال هنوز این ماینر اغراق یكی از قدرتمندترین دستگاه های استخراج حال حاضر بیت 
بنگ پالس پالس در سایت رسمی شرکت ای ۱۱ بیت ایای ده است. قیمتامتحان طول عمر خود را پس ندا

 .است دالر ۲,۰۰۰حدود 
 نرها ومصرف برق مای

گزارش ایسنا، آمار و   که قیمت استخراج هر بیتبه  کی از آن است  دالر است و   ۷۰۰۰ کوین در جهانارقام حا
کیلووات ساعت برق مصرف می ۷۲ حدود کوینبرای هر بیت مشترک  ۲۸ برق که به اندازه مصرفشود هزار 

  .است
گذاران این   فرآیندی ینه آن در ایران به دلیل ارزان بودن قیمت برق برای سرمایه  حوزه بسیار به صرفه بوده که هز

کشور حكایت دارد  .و به همین دلیل اخبار از هجوم این افراد به 
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کنش بیت  کوین  ترا
که در این سیستم هیچ عامل واسطه و تأیید کوین یک سیستم مبادله غیرمتمرکز ابیت  ست؛ به این معنا 

 شود. فرد انجام میصورت فرد بهکننده اعتبار )مقام پولی یا مؤّسسه مالی( وجود ندارد و تمامی نقل و انتقاالت به
کنش بیت  کنشله دوم و مرح انجامکوین دو مرحله دارد، مرحله اول هر ترا  است.  تأیید ترا

یدار مقدار بیت لمرحله اودر   که بهخر کد رمز است شخصًا به فروشنده منتقل کوین مّد نظر را  صورت یک 
کنش انجام میمی  شود.کند و ترا
کار فرد وارد نرم   کیف پول خود می برای این  کد رمزی فرد افزار  شود، مقدار مورد نیاز جهت انتقال و همچنین 
ک نظر را وارد میمّد  ی ترا  شود.نش انجام میکند و با تأیید و

که این پول قباًل توّسط این فرد خرج نشده باشد.  مرحله دومدر   کنش باید اطمینان حاصل شود   برای تأیید ترا
گره کنش مورد نظر به تمامی  کنش ها اعالم میبرای این منظور ترا های انجام شده در  شود، سابقه تمامی ترا

گرهطور مشترک و یكسان در اخ کوین بهبیت شبكه   ها قرار دارد. تیار تمامی 
کنش میها با جستجو در سابقه بیتگره  گردند. کوین به دنبال تأیید صّحت ترا

گره گره این تأیید به همه  کنش توّسط یک  کنندگان اعالم میدر صورت تأیید ترا شود و  ها و همچنین مبادله 
کنش به پایان می کنش تأیید شده در سابقرترا  رسد.کوین به ثبت میه مشترک شبكه بیتسد؛ در پایان ترا

کوین در   ک اطالعات بیت  ک چین چین بال کلمه  (Blockchain) ثبت می شود، بال و   )بلوک( Blockاز دو 
Chain )ی در حقیقت زنجیره ،ایجاد شده است )زنجیره ر  هاست.ای از بلوکاین فناو

ک  گزارش چین  بال که با سیستمتفاوت آن ، است یک نوع سیستم ثبت اطالعات و  های دیگر این است 
ی این نوع سیستم، میان همه اعضای شبكه  گذاشته در سراسر جهان اطالعات ذخیره شده رو ک  به اشترا

ی  شوند و با استفاده ازمی ی اطالعاّدعاء شده  رمزنگار غیرممكن  ات ثبت شده تقریباً امكان حذف و دستكار
 است.

 
 

https://arzdigital.com/different-types-of-encryption/
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 یک مثال:
گیرم و همه با تلفن همراهشان از آن برگه عكس ای از اطالعات را باال مینفری، برگه ۱۰۰من در یک جمع 

یرا می کنم یا تغییری در آن دهم دیگر برای آن جمع قابل پذیرش نیست ز گر من آن اطالعات را نابود  گیرند. حاال ا
کپی آن کنم.ها یک   از نسخه اصلی را دارند، مگر اینكه من موبایل همه را بگیرم و آن را حذف 

کوین وتواند به صورت عمومی و باالی چندین میلیون نفر باشد حاال این جمع می و سایر  اتریوم  که در بیت 
ک چینی شاهد آن هستی ک چین ارزهای بال م و یا به صورت خصوصی برای یک جامعه مخصوص باشد. بال

ک چین خصوصی است.یک شرکت نمونه  ای از بال
ک چین متصل می ید، یک نسوقتی شما به یک بال یافت میشو ک چین را در کل بال اّدعاء شده کنید. خه از 

گونهه  ک چین امكان پذیر نیست مگر اینكه بیش از   یچ  صل های مّت های رایانهاز دادهدرصد  ۵۰تغییری در بال
کند.  به شبكه تغییر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://arzdigital.com/what-is-ethereum/
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زهای دیجیتال کوین بیت کشورها از منظر قانون و ار  سایر 

 

 
 

ینه کوین کشورهای مختلف در برابر بیت کنش و ارزهای رمز اند؛در این بخش های مختلفی نشان دادهوا
کشور را در این مورد ارائه می کنش چند   شود:وا

کشور ایاالت مّتحده:تایاال  کوین با محدودّیت خاّصی مواجه نیست. مّتحده استفاده از بیتدر 
کوین های منتشر شده توّسط مراجع مختلف قانونی به لزوم توّجه به خطرات و سوء استفاده از بیت در بیانیه

 کوین بیت های بزرگی همچون مایكروسافت برای فروش محصوالت خودشرکت ،هشدار داده شده است
 پذیرند.می

کلمبیا: ،چین کشورها در   تایلند، لیتوانی، بنگالدش،  توانند در مبادالت های خصوصی و افراد میشرکتاین 
کنند، استفاده از این سیستم توسط خود از بیت  مؤّسسات مالی ممنوع شده است.بانک ها و  کوین استفاده 

زارت مالیه آلمان بیت  2013در سال  آلمان: که میوین را به کو ی  تواند موضوع عنوان یک واحد حسابدار
گیرد پذیرفت.  مالیات و مبادله قرار 

وسیه: که استفاده از بیت ر ی است  کشور  کوین در آن غیرقانونی است.روسیه 
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کشورهای  کستانو  کش، نپال، پا یتنام ،الجزایر، بولیوی، مرا ی در حوزه های سرمایهتمام فعالیتنیز ، و گذار
کرده ارزهای  اند.دیجیتال را ممنوع 

که فعالیتی مرتبط با ارزهای دیجیتال،  قطر و بحریندر   کشور انجام دهند جرم شناخته شهروندانی  در داخل 
 ، اما فعالیت آنها در خارج از مرزها مانعی ندارد.شوندبازداشت میشده و  

کانادادر   که درها، مؤسسات مالی و بانکتمام شرکت  استرالیا،  کنند، زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت میهایی 
ی است.   تائید صالحیت آنها توسط مراجع قضایی ر ی از قوانین پولو  ضرو یست ملزم به پیرو ر  شویی و ضد ترو

 هستند.یافته ضد جرائم سازمانو  
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زهای دیچیتال در ایران  قوانین ار
زهای دیجیتالالف.   ابالغیه منع ار

کرد ۱۳۹۷در دوم اردیبهشت  بانک مرکزی  :اعالم 
کوین کشور ممنوع است (Bit Coin) بكارگیری ابزار بیت  کز پولی و مالی  ی در تمام مرا  .و سایر ارزهای مجاز

گزارش روابط عمومی بانک      یخ مرکزی در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تبه  دی ماه  9ار
کوین1396 کارگیری ابزار بیت  کشور ممنوع  (Bit Coin) ، به  کز پولی و مالی  ی در تمام مرا و سایر ارزهای مجاز

ی برای   که به ابزار ی از این قابلیت برخوردار هستند  که انواع ارزهای مجاز پولشویی و تامین اعالم شد. از آنجایی 
کل، جابه یسم و به طور  ر حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری  نابع پولی مجرمان بدل شوند،جایی ممالی ترو

کرده  ی را به بانک ها ابالغ  کارگیری ارزهای مجاز ی، موضوع ممنوعیت به  از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجاز
 .است

ی و صرااز این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تم في ها ام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتبار
یج ارزهای یاد  که به تسهیل و یا ترو گونه اقدامی  ید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر  گونه خر باید از انجام هر 

کنند. همچنین الزم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقرر بوط شده بینجامد، به طور جد اجتناب  ات مر
 برخورد خواهد شد

کل باظهار   ی  انک مرکزینظر دکتر سیف رئیس  ی جهرمی درخصوص ، درخصوص ارزهای مجاز نظر دکتر آذر
کوین در برنامه فرمول ،رمز ارزها باره ماینینگ بیت  زیر نیرو در   HADANA.IRیک قابل مشاهده در سایت  نظر و

 و سایت های مشابه است.
 
 
 
 

https://www.cbi.ir/
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زهای دیجیتال ب.   ابالغیه جواز استفاده از ار
زهاآیین  ی دیجیتال  نامه فرآیند ماینینگ ار

زیران شماره  یب نامه هیئت و گردید. 13/5/98 هخمورّ که در   هـ  ۵۵۶۳۷/ت ۵۸۱۴۴تصو  ابالغ 
 بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد"

زارت صنعت، معدن و تجارت زارت نیرو ،و ی اطالعات ، و ر زارت ارتباطات و فناو زارت نفت ،و زارت  ،و و
زارت امور اقتصادی و دارایی ،اطالعات ی اسالمی ایران ، و دبیرخانه شورای عالی مناطق  ،بانک مرکزی جمهور

یژه اقتصادی ی صنعتی و و  سازمان ملی استاندارد ایران ،آزاد تجار
زیران در جلسه أهی ی اسالمی   صد و به استناد اصل یک 6/5/98ت و سی و هشتم قانون اساسی جمهور

کرد یب   :ایران تصو
یسک( از سوی متعاملین صورت میؤقبول مسبا  استفاده از رمز ارزها صرفاً  .۱ پذیری )ر گیرد و  ولیت خطر

کشور مجاز نیست  .مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانكی نبوده و استفاده از آن در مبادالت داخل 
رده .۲ زارت صنعت، معدن استخراج فرآو ی شده رمزارزها )ماینینگ( با اخذ مجوز از و های پردازشی رمزنگار

 .جاز استو تجارت م
ی وزارت صنعت، معدن و تجارت می .۱تبصره  یژه اقتصادی،  -تواند در مناطق آزاد تجار صنعتی و و

بوط حسب مو ر مجوز یادشده را به سازمان های مناطق مر گذار نماید. صالحیت صدو  رد وا
ی شده رمزارزها )ماینگ( شا .۲تبصره  رده های پردازشی رمزنگار مل استقرار واحدهای استخراج فرآو

کیلومتری شهر تهران، )۱۲۰محدودیت محدوده ) کیلومتری شهر اصفهان و )۵۰(  کز سایر  ۳۰(  کیلومتری مرا
 .استانها نمی باشند

زارتخانه ف استی استاندارد ایران موّظ سازمان ملّ  .3 ی و ی اطالعات با همكار ر های نیرو و ارتباطات و فناو
کیفیت توان الكترو ی و استانداردهای  رانه مرتبط برای تولید و واردات برچسب انرژ نیكی و استانداردهای فناو

ی شده رمزارزها ) رده های پردازش رمزنگار ین و ابالغ نماید.تجهیزات فرآو  ماینینگ( را تدو
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یافت انشعاب برق از شبكه سراسری با احداث نیروگاه  متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً مین برق أت .۴ با در
 گیرد.اسری صورت میجدید خارج از شبكه سر

ی شده رمزارزها )ماینینگ( با قیمت متوّس   رده های پردازشی رمزنگار ط تعرفه برق متقاضیان استخراج فراو
یالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه گردد، محاسبه و اعمال  ر زارت نیرو تعیین و اعالم می  که توسط و نیما 

 خواهد شد.
گاز مورد نیا .۱تبصره  زارت نیرو، با تعرفه سوخت  کننده از برق تولیدی خارج از شبكه و ز متقاضیان استفاده 

گاز صادراتی بانرخ تسعیر سامانه نیما است۷۰قیمت هفتاد درصد ) یالی   .( متوسط ر
که توّس و تعرفه س  یالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر ساالنه نیما  ط وخت مایع نیز با قیمت متوسط ر

زارت نفت تعیین و اع  .گردد، محاسبه و اعمال خواهد شدالم میو
گاز برای استخراج رمزارزها )ماینینگ( در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است،  .۲تبصره  مصرف برق و 

زارتخانه های نیرو و   نمایند و از   در طی سال را تعیین و ابالغ می نفت )حسب مورد( ساعت و زمان اوج مصرفو
کنترل مصرف در این ساعات اقدام میطریق شرکتهای تابع و وابسته   کنتور هوشمند نسبت به   .نمایندبا نصب 

گاز جهت استخراج رمزارزها )ماینینگ( صرفاً  .۳تبصره  زهای تعیین با ارایه مجّو  استفاده از انشعاب برق و 
یب نامه مجاز می گاز مصرف خانگی، عموم ؛باشدشده در این تصو ی، و هرگونه استفاده از انشعاب برق و 

ی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها )ماینینگ( ممنوع است. رز  کشاو
ز   ی  و ر ارتخانه های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکتهای تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع آو

کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن،  انشعابات فاقد مجّو  گاز  ز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده  فاضالب و 
 عمل نمایند.۱۳۹۶ب مصّو 

ی شده رمزارزها )ماینینگ( در صورت استفاده  .۴تبصره  رده های پردازشی رمزنگار متقاضیان استخراج فرآو
زارت نیرو هستند بوط و ضوابط و ک تابع قوانین و مقررات مر  .از منابع تجدیدپذیر و پا
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زارتخانه  .۵ ی اطالعات و اطال و ر ی های ارتباطات و فناو ی عات و استاندار شناسایی ها نسبت به  ها و فرماندار
ی می زارت نیرو همكار ی شده رمزارزها )ماینینگ( با و رده های پردازشی رمزنگار کز استخراج فرآو -و اعالم مرا

 نمایند.
کز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند  .۶ مرا

 .بود
که محصول خ :تبصره  ود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک واحدهای یادشده در صورتی 

کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود ی اسالمی ایران به چرخه اقتصادی                              37.مرکزی جمهور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ی معاون اول ریيس جمهور.  37  اسحاق جهانگیر
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کوین و معامله ب زهای دیجیتال از نظر مراجع تقلید حكم شرعی بیت   ا ار

 
 

کسب  ین قوانین ایران به خصوص در بخش اقتصاد، تجارت و  با توجه به اینكه فقه اسالمی یكی از مبانی تدو
که برای حوزه های پولی و بانكی بوجود می آید، می بایست همواره چارچوب  کار می باشد، در مسائل جدیدی  و 

گس کارشناسان اقتصاد اسالمی و فقها  ترش استفاده از پول های دیجیتال در ایرانهای فقهی رعایت شود. با 
کنش نشان دادند  .نیز نسبت به آن وا

 :کنیمرا بیان میدر ادامه نظرات مراجع عظام تقلید لذا 
 
 
 
 
 

http://hadana.ir/wp-content/uploads/2018/01/6854241554.jpg
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کوین )ارز دیجیتال( چیست؟ ال:ؤ س  حكم معامالت بیت 
 :آیت اهلل  سیستانیجواب از  

ید و فروش آنها توّقف له نسبت به فع معّظم کوین و سایر ارزهای دیجیتال و معامله و خر الّیت در زمینه بیت 
نمایند؛ رجوع له أبه مرجع دیگر در این مس 38االعلم فاالعلم با رعایت توانندمیدین ایشان قلّ ، و لذا منمایندمی

 39البته هبه و قرض دادن ارزهای مذکور صحیح نیست.
     دین ایشان قلّ اند، و ماظهار نظر نكرده دفتر معّظم له در این زمینه نفیًا و اثباتاً  مقام معظم رهبری:  جواب از

م  معّظ       الزم به ذکر است مطابق نظر    نمایند؛وع  له رجأبه مرجع دیگر در این مس االعلم فاالعلم با رعایت  توانندمی
کشور در این زمینه الزم االجراست  40 .له رعایت قوانین رسمی 

یا خالف گونه ارزها نوعًا مفسده اقتصادی داشته چنانچه استفاده از این ی:زنجان یآیت اهلل شبیرجواب از  
ید و فروش آن  41  .اشكال دارد قانون باشد، خر

 
ف باید مجتهدی را برای رجوع انتخاب نماید  38 تر ه از نظر علمی از مرجع تقلید خودش پایينک.مراد از رعایت األعلم فاألعلم یعنی مکل 

 مراجعه کرده و از او تقلید نماید.و در خصوص مسأله فوق به وی تهدان باالتر است و از سایر مج
ی در قراردادها و داد و  .   39 ستدها باید شرایط شرعی معامالت رعایت گردد؛ پس اگر مثاًل معامله نسیه باشد و زمان تحویل به طور کل 

ی( یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، ی  ه و ثمن )هر چند به نحو حداکثر ی در ذم  وش کاالی کل  ا معامله »کالی به کالی« باشد )یعنی فر
ت تمد  ی در ذمه مد  ن باشد، و ... )در تمام این موارد( معامله باطل دار( هر چند مدار در مقابل ثمن کل  ت کاماًل در معامله معی  بلغ و مد 

ه، یا تأخیر در تحویل  است؛ همین طور دریافت یا شرط خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه یا دیرکرد، ی در ذم  جهت تأخیر در تحویل ثمن کل 
وخته شده یا مطلق دیوِن د ه فر ی در ذم  ه ربا بوده و جایز نیست.کاالیی که به صورت کل   ر ذم 

 همچنین اگر در این زمینه قانونی باشد، اجازه مخالفت با قانون داده نمی شود.
ی، بخش سواالت نمایندگی ها، شماره استفتاء:سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظ.  40 استفتاء شفاهی از   / 430401 م رهبر

 .نماینده معظم له در تهران
  50654و سؤال شماره:  41850/ استفتاء مکتوب از معظم له، سؤال شماره:  1051معظم له، بخش استفتائات، س سایت رسمی.  41

ی: زهای مشابه با فرضی که مفسده نوعیه ند  حجة االسلم جواهر وش بیت کوین و ار اشته و خالف قانون محسوب نشود، خرید و فر
 جایز است.

http://hadana.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/
http://hadana.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/
http://hadana.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/
http://hadana.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/
http://hadana.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/
http://hadana.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/
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ید و فروش آن باطل است و فعالّیت در آن ، بنابر    :آیت اهلل وحید خراسانیجواب از   حتیاط واجب غیر قابل ا  خر
 42ست.نی جایزرجوع 

کّلی مالّیت داشتن ارزهای دیجیتال محّل اشكال اس  ی:گلپایگان  یآیت اهلل صافجواب از   ت، و معامله به طور 
 43با آنها صحیح نیست.

ی   جواب از کوین داردبا توّج  :آیت اهلل مكارم شیراز که بیت  یادی   45 44. اشكال دارد معامله آن ،ه به ابهامات ز
 اند:و در استفتای دیگری از معّظم له فرموده

کوین دارد از جمله اینكه: منشاء استخراج این اربا توّج   که بیت  یادی   ز روشن نیست و نیز غالباً ه به ابهامات ز
یادی شده است، بنابراین سوء استفاده أها پذیرفته نشده است و همچنین منشاعتبار آن از سوی دولت های ز

 46.معامله آن جایز نیست
رود در این معامالت   ی:همدان ی آیت اهلل نور جواب از    .47جایز نیستو

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 استفتاء  اینترنتی از دفتر معظم له در قم .  42
 استفتاء از دفتر معظم له در قم .   43
ی: .  44  9603080037استفتاء خصوصی از معظم له، کد رهگیر
زهای رمزنگار نیز حکم بیت ک.  45  وین را دارد. معامله با سایر ار
وش بیت کوینسایت معظم له، .  46  جدید  احکام معامالت فصل خرید و فر
 ش استفتائات، حجة االسالم مجتهدی دفتر معظم له در قم؛ بخ.  47

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44956&mid=265846
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44956
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 (1)پیوست 
یزان   متن مصّوبه هیأت و
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 کوینماجرای شوک بیت 
گونه نقل می که یكی از دوستانم در   2017های سال میالدی  ماه از آخرین ماه 4 تقریباً   کند:فردی این  مانده بود 

کوین به من اّط ارز دیجیتال  مورد   کوین چی هست و برای ادن موقع میآالبته    رسانی نمود،الع  بیت  که بیت  نستم 
کرد، خیر! ار آن ودشچطور میا اینكه ّم ا ، شودچه مواردی استفاده می کسب  کرد و از آن سود   معامله 

ک چین   فعالّیت اقتصادیخالصه ما هم به این    کردیم و هر چه بیشتر در مورد سیستم پیچیده بال عالقه پیدا 
 !میپنوتیزم می شدیم، بیشتر هیکردتحقیق می

کوین در آن زمان سقف   ی خودش را زده بود و    1000بیت  چیزی نگذشت   ،شدبیشتر میقیمت آن    روز به روز دالر
 دالر رسید.  3500برابر شد و به  3.5که در طول دو هفته 

که به اندازه گرفتم  کنممن هم ترسیدم و تصمیم  ی  گذار کوین سرمایه  که در توانم بود در بیت                     حدود ،ای 
ن زمان 700میلیون  9 یدم. او کوین خر  .تومان بودار  هز 4دالر  هزار تومان بیت 

 صرافی بیترکس و ماجراهای آن

 
 

که صرّ   ست.اعتبر و خوب های ماز صّرافی (Bittrex) بیترکسافی آن زمان از یكی شنیده بودم 
که چهیچ ایده اصالً   کوینکنم و فقط در طول موجکار میه ای نداشتم  ها خودم را در  های فراز و نشیب آلت 

ی خود را در  ؤ با رکردم و  ر میکف تصّو  کیف میدادم و از سودهای تخّی قرار می عرشیا پرداز  !کردم لی 
ید   کوین در آن شروع به تر کردن بیت  کانت بیترکس و وارد  ی  کردم  با ساخت یک ا یدار کوین خر ی آلت  و مقدار

کردم نمود ید اول خوب سود   .م و خدایی هم توی چند تر
بطی به سواد  اّم   ی    بازار در آن زمان عموماً   چون  ،من نداشتو سطح مهارت  ا ر یدار صعودی بود و هر چیزی خر
 .رسیدشد به سودهای خوبی میمی
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یدم  که شب قبل خر ینی  کو یدم تا ببینم  یک روز صبح با شوق بیدار شدم و دوان دوان به سمت لپ تاپم دو
کرده ر بوداّم است، چقدر رشد  که بسیار شوک آو برو شدم  کانت من رو ،ا با تصویری رو ن هیچ قفل   ا کردند بدو

 ! دلیلی!
گروه ی مشكل من رو داشتنهای تلگرامی متوّج در  که بسیار کارم شده بود تیكت مّد  کی د،ه شدم  تی فقط 

کردن برای صرّ  که دیگ ،ثیری نداشتأا هیچ تاّم  ،افیارسال   !زدم  اقید پولم ر ربه جایی رسید 
ی،  گر صرّ حّت آر گف  های خارجی مشهورافیی ا یم باز هم بترسید دتنهم به صراحت   !!با ایران مشكلی ندار

که دسامبر  کوین به  2017در این بین بود  ر نمی ،دالر رسید 20000رسید و بیت  نستم وارد  اکنید فقط می توباو
کانت بش که وا کنم و آه حسرت بكشم 7م و با حسرت به موجودی پولی   !!برابر شده بود نگاه 

ن بكشم و دستم هم به هیچ جایی بند نبود ان رآنستم اتوا نمیاّم  ،تممیلیون پول داش 70  که  ،بیرو آنجا بود 
کنم ی  کار  !گفتم باید 

کمک خانواده کمتر از   ام با دو تا از دوستان و به  که دالر  کردیم، در آن موقع  ی سرمایه جمع  بود به  4300مقدار
 میلیون تومان شد. 80اندازه 

کو 3 تقریباً   ی  20000ین ماه از بیت  گفتم باز ه  گذشته بود و مندالر کرده بودم  که حسابی توی این بازار سود    م 
 .نماتوم میه 

کوین  گذاشتم تا بعداً یک سبد از آلت  کنار  کردم و  کنم ها جمع   !فتاد!افاق نیا این اتّ اّم  ،حسابی سود 
که تنهانا امید از همه چیز نگاه به موجودی انداختم و دید 2018درست یک سال بعد در انتهای سال                    م 

کوین ی بسیار ،میلیون تومان از آن باقی مانده است 7 یزشی تا از آلت  کردن 90ها ر که من هم از   ددرصد را تجربه 
یختفرو  م یهاکوه آرزو ،ن مصون نبودم آ  !! ر

گفتم اینمجّد  ی بلند مّد   دطور فایده ندار  د  گذار داشته باشم بهتره   ات رو باید به جای اینكه استراتژی سرمایه 
کردن ر ید  کمتر از بازار خارج بش اکه تر  م.ویاد بگیرم و با سودهای 

کانال  کردن یک سری از  کردم به فالوو  که سیگنالپس شروع  ید و فروش میهای تلگرامی   دادند. های خر
ی آنها تصمیم می ی راز رو که چه ارز کجا بفروشم.  اگرفتم   بخرم و در 
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یدها س که میکردم و در بعضیود میدر بعضی از تر ی  که میزان ضرر گذشت زمان دیدم  کنم بیش ها ضرر! با 
کم هستآاز سود هست و   که فهمیدم یه چیزی این وسط   !!نجا بود 

گذاشت و  جای میه ا در چارت رفتار عجیبی از خود بسید اّم رنظر میه درست ب هر چندها برخی از سیگنال
یادتری تجربه ه محض اینكه ارز سقوط میب ،انداختبه اصطالح در تله می کرد درست بعد از آن، یک رشد ز

 .کردمی
کم وارد بحث تحلیل تكنیكال شدم.آیاد بگیرم و از   اگفتم باید خودم راه و چاه معامله ر کم  که   نجا بود 

ی حمایتی و مقاومتی ر  گرفتم االگو های نمودار یادی رزمان ،یاد  گذر اهای ز ت به ا دقّ ندم و باپشت چارت 
کندل که شاید الگویی رها نگاه میتمام  ا با یک فراز و  شد اّم ها دیده میهم در برخی واقعاً  ،ببینم آنهاتوی  اکردم 

کّل  کوین،  کوین نشیب قیمت بیت  ن می شد و من مجّد تالطم می ها وارد یکبازار آلت   !!مدم آد با ضرر بیرو
کوین پس از شكست حمایت آنمونه    ،ی داغون شدم از لحاظ روان  زمان واقعاً از  ی  یاه در برهه که بیت  ن زمانی 

ی خودش به  6000 کردبه شّد  ارسید و همه ر 3150دالر ن زمان وضعیت مناسبی نداشتم و  آ ،ت مغلوب خودش 
کشیده شدبود پر از استرس، حّت روزگارم شده  تقریباً  کارم به بیمارستان   !!ی به همین دلیل 

 

  


