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 بسمه تعالی

 

 جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی

 ایران جمهوری اسالمی مرکزیبانک ریاست محترم

 با سالم
و دعوی   "الزاموا  و وویابح حویرم رمزارر وا"نویس  سو   نسخه اولیه پیش احتراما پیرو انتشار

حویرم بورای بررسوی و نآو   ن   نظراِن اسو مرکزی جمهیری اسالمی اسران ار صاحبشاسسته بانک
 گردد.وسیله مراتب سپاس و ق ردانی جمعی ار فعاالن به حضیر  ن مآام عالی ابرار میب س 

گوران بوا رسان  در م   رمان مشوخ  شو م گرو وی ار فعواالن و پ و ش مچ ی  به اطالع می
گروم کوانینی نمیدنو    ایسلسله نشستطراحِی تحآیق کیفی اق ام به انجام مصاحبه و برگزاری 

تحوت  نظرانکه حاصل  ن در قالب سک مآاله با محیرست نآ  علمی و انتآال پیش هادا  صواحب
 (11توا  2)صفحا   اول پییست در "الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها سینوشیپ ینقد و بررسع یان "

 گردد.ارسال می
کار  وِچووی   صوواحبان کسووب وری بالکعلووا اقتصوواد  فوو  نفوور ار ربرگوواِن  37اسوو  تحآیووق در 

ب ابوه  ان  و  مچ ی ِچی  و رمزارر مشارکت داشتهگران و فعاالن حیرم بالکگذاران  پ و شسرماسه
    تحوت ع ویان گردسو  کوهسطر نیوز اصوال  بهنیس  به صیر  سطرمت  پیش  مرکزیدعی  بانک

 در پییسوت دوم "الزاماات و ضاوابط حاوزه رمزارزهاا سینوشیبه پ یاصالح هایشنهادینقد و پ"
 گردد.به حضیرتان ارسال می (23تا  12)صفحا  

  ایب و یعلموی در تعوارسو و طبآه و اسورادا  الرم به تیویح است که به دلیل وجید تعارووا 
نیس  که م جر به الزاماتی مت اقض و ار نظر عملیاتی ناممک  ش م  الرم است ت وس  ش م در پیش
طور کلی مورد بازنویسیی ریرار گدیرد. نید ن، تِر این فناوری نوین، متن سند بهپ  ار مطالعه دقیق

با اسجاد  عالی ک    تا در صیر  صالح س  ج ابمادگی میاس  تحآیق اعالم   در مشارکت کنندگان
 ساروکاری مشخ  در ارائه نظر مشیرتی و تخصصی  مکاری نماس  .

 نماییا.پیشاپیش ار تیجه  روسکرد و اق ام مثبت حضرتعالی تشکر و ق ردانی می
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 االزامات و ضوابط حوزه رمزارزه نویسپیش و بررسی نقد
 
 
 

 چکیده

متخصصان  صاحبان کسب و کار   نفر ار 37با مشارکت   ای  ندادم که است یفیک یپ و شرو حاصل مآاله پیش

جلسا  گروم و تشکیل  صاحبهم ار طرسق  ِچی بالکحیرم رمزارر و اقتصاددانان و...  گذاران هسپ و شگران  سرما
  نآِ  کالِن کشیر ی او چالش  اتسنظر گرفت  مح ودتالش ش  با در ب س  ترتیب ش م است. گرد وری کانینی

 شید. اعمالالزاما  و ویابح حیرم رمزارر ا   سنیشیبر پ یاسارن م و م صفانه
 میارد  سا کهیو تا رمان دارن  یاساس اسراد  یف  ار نظر ی مطر  ش م ایب  و طبآه وستعار  ا نشان داد که تحلیل

 مت مختلو  ی ادر بخش یتعاروات گیریشکلاس  امر میجب  سیال دارد. یاساسا جا الزاما  یاصال  نگردن   مب ا
مت   اِ  یادب ِی فعاالن به جرم انگار  ینگران  ستر مها یار نظر حآیق. قابلیت است ادی  ن را ار بی  بردم استم که  ش

مشخ  ش م را مم یع  یطهیرارج ار ح تیان  که  رنیع فعالش م ایت ظ یاکه الزاما  به گینه . چراگرددیمس   بار 
  ِچی بالک ی ور ف  تیما  لیار الزاما   به دل یامکان اعمال برر. ار نظر عملیاتی ک  یو به تبع  ن جرم قلم اد م

 ی اینگران برای رفع یمشخص ِی اتیعمل ی احلرام یار نظر علم ولی نیست سریم یمرکز  ی اتیسح ارگان
 .نمید ش هادیپ تیانمی در رمان مآتضی وجید دارد که گانک   در رصیص حآیق مصرف یمرکز بانک

که  ش م استارائه  رانسایماسال یجمهیر  یمرکز فعاالن به بانک ِی ردکارب ش هادا یمطالب  پ یب  در انتها با جمع
 ؛شیدمی اس  میارد شامل
ارائه   رمزارر ا یالزاما  و ویابح حیرم ِب سدر رصیص اصال  و تصی پیل و اعتبار یجلسه شیرا یچهار مام قستعی

گذار و فعاالِن قانین ی اارگان انیارتباط م یبرا یساروکار رسماسجاد    ایگذار استیرون  س یبرا یب  رمان یبرنامه
 ِی ش م در متین علم یمعرف ی ایب  طبآه گیری اربهرمرمزارر و  یاتیعمل و یممفهی وسر اتعبارنگری در   ستایاکیس
  سفعاالن ا یبرا ی سش  سیو قضا یار الزاما  که عیاقب حآیق سی ابخشاصال    و رمزارر ا ِچی بالک ی ور ف 

 .ک  یم جادسحیرم ا
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 مقدمه 1

به تصیسب و انتشار   ا و نهاد ای مسئیل نسبت  دولت1ِچی بالک وری در طیل سک د ه اریر و با ظهیر ف 
ان  تا سعی ک    بر پیام  ای اجتماعی  حآیقی  سیاسی  اقتصادی   ا و مآررا  برای اس  حیرم اق ام نمیدمچارچیب

 ای بسیاری در کشیر ا شامل اس  تغییر است و بحثمیو فر  گی گسترش  ن تسلح ساب  . اسران نیز  مچین تما
 وری و احیانا ک ترل و حماست ار نهاد ای حکیمتی در جهت پذسرش ف   ا ورصیص چگینگی اسفای نآش سارمان

 گسترش  ن انجام ش م است.
 اسی که با  ای تک یکی و بررسِی فرصت وری با تمرکز بر بخشی ف نظران حیرمار سیی دسگر  فعاالن و صاحب

ستار اسفای نآِش مشیرتی و تاثیرگذاری در در کشیر اسجاد ریا   ش   ریا ِچی بالککار ای مبت ی بر وتیسعه کسب
 بهتر یقادر به ادارم بخش رصیصی  فرس ینآش حماست اربا  ا باش  . مطمئ ا دولتمیگذارِی اس  حیرم سیاست

ع یان مرجع تیسعه پاس ار  ای بخش رصیصی بهو  ر کشیری که به تیانم  ی  ریا    بیدامیر اقتصادی کشیر 
 ای ی بخش ا به سالمتی عبیر ک  . در اس  بر ه رمانی الرم است  مهنگرسسته  تیانسته است ار بزرگترس  بحران

 ای رو نمیدم و برنامه  ای پیِش بردارِی  رچه بیشتر ار فرصتصیر  سکپارچه اق ام به ش اساسی و بهرمفعال کشیر به
 ساری نماس  .کار م ی را پیادم

 ای مختلو ممک  است ی نیس  و در حال پیشرفتی  گرومالبته مشخ  است که در رمان میاجهه با  ر پ س م
تر محسیس ِچی بالک وری نسبت به دسگران احساس تعارض و تضاد م افع نماس   که اس  میویع در رصیص ف 

ست که مامیرست فروِش ار نهاد اسی گریو حذف نآش واسطه ن بر انحصار رداسیی اصلی  فلسفه است. چراکه
صیر  روش  میرد بحث و بررسی قرار نگیرد که اس  میویع به درستی و بهاعتماد را به عه م دارن . مطمئ ا در صیرتی

 شید.یانی  مح ود ک   م م جر میگیرِی نگرش م فی و درنهاست ووع قگذاران  شکلبه سیگیری نظِر سیاست
  2رمزارر او  ِچی بالک وری نیظهیر اسران در واک ش به تیسعه و پیشرفت ف میمرکزی جمهیری اسالبانک
. در اس  بیانیه نمید ای پردارتی را با ع یان الزاما  و ویابح حیرم رمزارر ا را م تشر مآررا  نظام نیس پیش

صیر  رمزارر ا تعیی   تعارسو اصطالحا  مرتبح با  ن تبیی   و الزاما   ر بخش به ارِی گذقانین محیر ای اصلی
گذاران امکان درسافت بارریرد ار طرف مستآل مشخ  ش م است. نکته مثبت در اس  اق ام  ن است که سیاست

میان  سش اعتماد  تعارواِ  تیان امی وار بید که با افزاترتیب می  س ان . بمفعاالن حیرم رمزارر ا را مهیا نمید
 ای اررشم  ی را در ارتیار  ا طرفی  با ش ارت و درک متآابل  فرصت و کا ش سافته رامی حاکمیت و فعاالن به 
 ی استفادم ک   .تر  ورِی رسرب اسی به نحی میثربرداری ار اس  ف  ای رید در راستای بهرمقرار دادم و ار تیانم  ی

  3اق ام به طراحِی پ و شی کیفی مبت ی بر تئیری رمی ه و رمزارر ِچی بالکترتیب گرو ی ار فعاالن اکیسیستا  ب س 
" نمیدن . در اس  ِچی بالک ای کار م  برای کا ش تعارض میان دولت و اکیسیستا حلبا   ف "ش اساسی رام

نظران صاحببرری ار  اسی با حضیر سلسله نشستربرگان ار جلسا  مصاحبه و  پ و ش برای گرد وری نظرِ 
 و رمزارر ا استفادم ش . ِچی بالکاکیسیستا 
بر   ست   که وری و... گذاران  متخصصان ف وکار  سرماسهگران  صاحبان کسبشامل پ و ش ِچی بالکاکیسیستا 

رس  که نظر میپردارن   لذا  م طآی بهحیرم می فرس ی و ارائه ر مت در اس  متخصصی استیار است که به اررش افرادِ 
 وری را دارد  ار دانش تخصصِی اس  ی دسگری که قص  سارتارد ی به محیح ف ک   ممرکزی سا  ر نهاد ت ظیابانک

 برداری نماس . ا بهرم ا و افزاسش فرصتاکیسیستا در جهت کا ش چالش

                                                
1 Blockchain 

2 Cryptocurrency 
3Grounded Theory   
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در دارد    ن ای اسجاد و پیشرانهگراسانه ار ابعاد صحیح و واقعارت ای نیار به ش لهئکه حل  ر مسبا تیجه به اس 
نظر گرفته ش . مرکزی درسطِر مت  بیانیه بانکهبتر ار نآِ  سطرگستردم کمی میویعچارچیِب پیش هادِی محآآان  

شید و باسستی تعاروا  میان م حصر نمی نیس پیشرس  نگرانی اصلی فعاالن ت ها به میویع سک مینظر چراکه به
 اس  بهبید ساب . به اس  ترتیب در رون  نآ  و بررسِی  ی رمزارر ا ا و م افع حاکمیت و اکیسیستا در حیرمدس گام
 ای حاکمیت و اکیسیستا در رصیص ابعاد مختلو حیرم  ا و مح ودست ا  چالشابت ا نگرانی نیس پیش

نظران به  وری دس گام صاحبمستتر در اس  ف  ی ای بالآیمر گرفت. سپ  با تبیی  فرصترمزارر ا میرد بحث قرا
اسست بر . اس  مآاله نآ نامهش با عبیر ار اس  مراحل  امکان بررسی و نآ  سارن م فرا ا و گراسی نزدسک واقع
فعاالن  متخصصان و نظر گرد ورِی مرکزی با ع یان "الزاما  و ویابح حیرم رمزارر ا"  که بر اساس نیس  بانکپیش

 و رمزارر ا تهیه و ت ظیا ش م است. ِچی بالک وری حیرم ف 
رسِی قرار مرکزی و سارتار کلِی مت  میرد بری مآاله در پ ج بخِش اصلی ت وس  ش م است. ابت ا نیع اق ام بانکادامه

شین . سپ  نآ  ا و پیش هاد ای مربیط به  ر رس   بیان میمی نظربهد   م و اساسی گرفته  و نکاتی که جهت
فعاالن  ب  ی مطالب  پیش هادا  کاربردِی شین . در انتها با جمعصیر  مجزا ارائه میبه نیس  ای پیشسک ار بخش

 گردد.اسران ارائه می میمرکزی جمهیری اسالبه بانک

 نقد اقدام 2

صیر  مختصر و ب ون ارجاع به قیانی  و مآررا  نظام پیلی و مالی جمهیری نیه بهکه مت  اس  بیابا تیجه به اس 
 که ی رمزارر ا بیدمرس  انگیزم اصلی انتشار  ن نگرانی ار گسترش سرسع حیرمنظر میاسران ت وس  ش م  بهمیاسال
الرم به ذکر است که اق ام  .استاس  حیرم ش م  )ابزار پردارت و تبادل( ای پیشران اسجاد مم یعیت در بخش به م جر
جام ش  مثبت ان سک ساله و تاریر شش ما ه ای  که پ  ار وقفهنیس مرکزی نسبت به انتشار اس  پیشبانک

ریا   وکار اس  حیرم گذاران و صاحبان کسبکه ق م اولیه و میثری در رفع بالتکلیفی سرماسهشید. چرااررسابی می
 .بید
)در ادامه نیسسی که ار نظر ف ی اسرادا  رسرب اسی دارد پیش و بررسی دسگر  تعیی  فرصت سک ما ه برای نآ  سییار 

مرکزی و بسیار کیتام بیدم  و با تیجه به فآ ان ساروکار عملیاتی در ارتباط  مکارانه میان بانکتشرسح ریا   ش ( 
 مکانیزم عملیاتی  فرصت سک ما ه افزاسش وم ود که رمیاس  حیرم  انتظار  نظران  متخصصان و صاحبفعاالن

 .ِچی  و رمزارر طراحی گرددمستمر با اکیسیستا بالکبرای ارتباط 

 نقد متن 3

  الرم است مت  استو انتآال نظرا  فعاالن اس  حیرم  رفع اسرادا  ف ی  نیس که   ف ار بررسی پیشار  نجا
قرار گیرد. ب س  ترتیب ابت ا مت  و چگینگی ت وس   ن بررسی و نآ    ای مختلفی میرد بررسیار ج به نیس پیش
گیری تفاسیر و تصمیما  نادرست ریا   ش  شید. سپ  تعاروا  و ت اقضا  میجید در س   که م جر به شکلمی

ائل و نهاستا مس  بیان الزاما تصیسب   ای مرتبح با پیام  ای حآیقیانیشین . در مرحله بع  نگرراطرنشان می
اس    پیاستار  وکار ایکسب عمال الزاما  در فضای اسی که با اک   م و چالشمربیط به حماست ار حآیق مصرف

 گیرن .حیرم اسجاد ریا   ش  میرد بحث قرار می
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 تعارضات علمی 3-1

و رمزارر ا  ِچی بالک وری حیرم ف  علمِی ار م ابع  یر یگبهرمرس  فآ ان می نظربه  نیس رصیص مت  پیشدر
گذارِی الزاما  را  اسی که اساس سیاست)بخش ا وارد شید ب  یمیجب ش م تا اسرادا  ف ی و اساسی به تعارسو و طبآه

 ا ار نظر ف ی اصال  نگردن   مب ای تصمیما  بع ی اساسا جای ب  یکه اس  تعارسو و طبآهو تا رمانیان (  تشکیل دادم
 شید. اسی ار اس  اشکاال  ف ی اشارم میادامه به نمینهسیال دارد. در 

 یمرکز روا"  "رمزارر بانکرر جهانب  ِی رمزارر ا به چهار نیِع "رمزانخستی  اسراد ف ی به بخش تعارسو وارد است. دسته
  و در نیستو تخصصی صحیح  می"  و "رمزارر حاصل ار عروه اولیه سکه/تیک " ار نظر مفهییا"  "رمزارر م طآه )ملی(

 ای  س  م ممک  است پروژم ی مربیطه نباش   درصیرتی که اس  تعارسو به درستی و  مسی با ادبیا  تخصصی حیرم
 ای جبران ای بر پاسه اس  تفاسیر طراحی شین  که نهاستا با صرف  زس ه مچین رمزارر ای ملی و م طآه یمعظی

 ناپذسری به شکست بیانجام .
تیان بر مب ای اس  تعرسو الزاما  ظر مفهیمی  رمزارر ا ب ون مح ودست در تمام جهان قابل تبادل  ست   و نمیار ن

روا بیدن  نها به نیِع پلتفرم طراحی ش م و میزان پذسرش  ن رمزارر در میان جیامع صحیحی تعیی  نمید. لیک  جهان
متمرکز و سا بیان ش م  برری ار رمزارر ا در بستر غیر مختلو بستگی دارد.  مچ ی   بررالف چیزی که در تعارسو

تر  انیاع رمزارر ار سک سگر تفکیک شین . در ب  ی دقیقه تعرسو و دستهسساب   که باسستی با اراتیسعه نمی ِچی بالک
  " ن استد   گان ص ور و انتشار اس  نیع رمزارر ا در ارتیار تیسعه"روا چ ی   م م که بخش رمزارر ای جهان

افزار پروژم ی نرم  بلکه فآح به ص ور و تیسعهنیستدرحالی که تیسعه د   م لزوما صادر ک   م و م تشر ک   م رمزارر 
  . ک اق ام می پ  ار اجماع مربیطه

به ع یان سک ابزار کا  زس ه برای تیان می راارائه ش م   نمرکزی رمزارر بانک برایکه  تعرسو و الزاماتیبر اساس 
د. شیب  ی دسته ی دسگردر ک ار رمزارر ا تیان نمی   و ب س  ترتیبکردتیسعه ر ما  بانک اری الکترونیکی محسیب 

فرد را ن ارد. لیک  بهو فرد ای انحصاررداسی وس گی (رمزپیل) رمزارر بر اساس الزاما  مطر  ش م در اس  رصیص  اس 
ار  تیان مرکزی میکه بانک باش می متمرکز و انحصاری و  مچ ی  نیست بر پاسه دانش رمزنگاری  زس ه ابزاری کا 

 فرد  ن باش  لزومی برایکه قرار بر ع م امکان تبادل فردبهصیرتیو در  ورانه استفادم نماس .به ع یان سک ابزار ف   ن
 ار نظر عملیاتیشید م تشر می ملیارر که با پشتیانه پیل اس  نیع رمز. البته  اجرای اس  پروژم وجید نخیا   داشت

ر محآآان در سطح جهانی وحال حادر ولی ک    پی را فرا ا میوکار ای استار ان اری کسببرای رام بستر سک
بر  ن بتیان به طیر دقیق ارائه نش م تا  میی ملی  ست   و   یر چ ی  مفهیحال پ و ش برای تیسعه رمزارر ادر

 د.گذاری کرسیاستاساس 
شید که در بخش کیو پیل رمزارری مشا  م می ِچی بالک وری نمینه دسگری ار ع م تطابق تعارسو با مفا یا ف 

کارکرد  ست کهاس  در حالی .دارد؛ "کارکرد کیو پیل رمزارری ت ها مح ود به ذریرم و انتآال رمزارر ریا   بید"بیان می
 .را داردوظیفه نگه اری کلی  رصیصی   می طیردم  فرد بیبهفرددسگر کیو پیل رمزارری انجام تراک ش 

ک  . بلکه شبکه که در رون  استخراج  اس  کاربر نیست که مآ ار مشخصی ار رمزارر را رلق سا اسجاد میو نهاستا اس 
  برق که ار نیز  ادر تیویح  زس ه  مچ ی  ک  .پردارت می 4مآ ار مشخصی رمزارر را رلق و به ع یان جاسزم

نظر گرفته نش م شید درمحسیب می 5کار ِ   ای اثباک   گان در سیستاخراج ای سب   زس ه استترس  بخشمها
 است.

                                                
4Reward  
5Proof Of Work  
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 متنیتناقضات درون 3-2

گذار  ای قانینشید  در مآاسسه با اس اد دسگری که تیسح ارگانمحسیب می اولیه نیس گرچه اس  مت  سک پیش
شید که ب س  شر   ای مختلو  ن مشا  م میشید  سارتاری نامتعارف داشته و تعارواتی در بخشم تشر می

 است:

  ا فعالیت ای اصلی تاکی  ش م  اما با م حصر کردن بخش" متمرکز و شفافغیر"در تعرسو رمزارر به بستر 
 . ا  عمال اس  حیرم را بر اسجاد انحصار و تمرکز سیق دادم استبه بانک

  صیر  ه  در سک بستر تیرسع ش م و ب...(ملی)  یمرکز رمزارر بانک"در بخش دسگری ار تعارسو  م م است که؛
رر ملی که در بخش الزاما  رمزا  درحالی"فرد ب ون درالت  یچ نهاد واسح پردارت تبادل شیدفردبه

 ".اسران قابل تبادل استمیمرکزی جمهیری اسال ای مجار و بانکرمزارر ملی ت ها در بانک"چ ی   م م که 

 برداری ار  ن و تبادلش مح ود به رمزارری است که بهرم"روا چ ی   م م که گرچه در تعرسو رمزارر جهان
  در بخش " ترنت قابل دسترس است یچ جغرافیای راصی نبیدم و تیسح عمیم مردم دنیا بر بستر اس

  قابل ررس  و فروش و ...که  اسیروا ت ها در صرافیرمزارر ای جهان"شید که روا بیان میرمزارر ای جهان
 ".تبادل  ست  

 وکار ای دسجیتال که به ارائه ر ما  در قبال تیک  ان اری کسببا تیجه به لزوم وجید رسرسارتی برای رام
 .نیستکار م  "  ام حصر کردن تبادل تیک  با پشتیانه رسال به بانک"پردارن   میبا پشتیانه رسال 

یک  با پشتیانه رسال به ع یان ابزار امکان استفادم ار ت" مچ ی  اس  الزام تعارض اساسی با الزام بع ی که 
 .ک   داردرا بیان می "...پردارت

 "تبادل را به " بخشی کهملی بیان ش م  تعارض اساسی با  که در تعرسو رمزارر بانک "فرد بیدن تبادلبهفرد
 ." داردک   ا م حصر می ا و صرافیبانک

    فهرستی برای رمزارر ای قابل مبادله "که نیشته ش م  6ع م تعیی  اصالت رمزارر ا ت اقض ج ی با ب
 .دارد "تعیی  ریا   ش 

 بیان "مالحظا  عملیاتی"بخش در)  ار نظر عملیاتی امکان ارائه فهرستی برای رمزارر ای قابل مبادله وجید ن ارد 

 .(شیدمی

 اصالت رمزارر ملی و  باسستی ح اقلاما  "ک  ینم  ییرا تا یاصالت رمزارر " که داشته انیب یمرکز بانک
 .تایی  نماس  را شیدای که تیسح ریدش م تشر میم طآه

    کیو پیل رمزارری با الزاما  رمزارر با پشتیانه رسال که ابزار پردارت را مجار مِی الزاما  عمی مچ ی
 .دان  ت اقض داردمی

به  یاصالح یشنهادهاینقد و پ "بخِش نیز وجید دارد که در  ی ای دسگر  اسی ار اس  ت اقضا  در بخشنمینه
 .به صیر  جزئی به  نها اشارم ریا   ش  "الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها سینوشیپ
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 ات حقوقیظمالح 3-3

حآیقِی مستتر در الزاما  دارن . چرا که   اسی در رصیص مسائلترس  سطح بررسی  فعاالن نگرانیدر حساس
   م . ار نظر وجید ریا  ای اساسی برای ادامه فعالیت قانینی بهمیارد چالشدرصیر  تصیسب  ن در برری 

ان  ای ت ظیا ش مگردد. چراکه الزاما  به گینهمیترس  نگرانی فعاالن به جرم انگارِی ادبیاِ  مت  س   بار حآیقی مها
رود نهاد میک  . انتظار م اد میی مشخ  ش م را مم یع و به تبع  ن جرم قلکه  رنیع فعالیت رارج ار حیطه

ای با اس  وسعت ار تاثیرا  را با است اد به قیانی  و اسران بیانیه میمرکزی جمهیری اسال مچین بانکمعظمی 
 مآررا  اصلی کشیر ت ظیا و م تشر نماس  .

گذاری اس  بیانیه انه در سیاستترس  پیشر ای ام یتی مهارس  نگرانینظر می ای دولت  بهبا درنظر گرفت  دغ غه
بیدم است. البته ام یِت اقتصادی  میارم جاسگام بسیار استرات سکی در م سرست کشیر دارد. لیک   ام یت اقتصادی 

 ورانه  ای ف  پ ای کیچک و متیسح  و استار ی اقتصادی باش . امرورم شرکتباسستی در ر مت تسهیل چرره
نیعی ک   . ب س  ترتیب الرم است الزاما  بهتصادی اجتماعی و فر  گی کشیر ا اسفا میای در تیسعه اقنآش وس م

 حماست وشین  وکار در اس  حیرم محسیب میی کسبکه ذاتا الرمه گردش چرره سی ابخش تات ظیا شین  
مم یعیت امکان "ترس  نآ  وارد بر اس  س   مربیط به ب  ی شین . با اس  تیویح مشخ  است که مهاچارچیب
 ا و شید با ش اساسی دقیق نگرانی. پیش هاد میاستوکار ا در اس  حیرم ترس  نیار کسبکه اساسی است "پردارت
متخصصی  و  ای احتمالی ناشی ار ع م مم یعیت امکان پردارت رمزارر ای مختلو  اس  فرصت در ارتیار چالش
امکان  تاای را پیش هاد نماس    ورانه ای ف حلقرار گیرد که رام اسرانِچی  و رمزارر نظران اکیسیستا بالکصاحب
  . ک ک   م مراقبت ار حآیق مصرف مرکزی با حفظ نظار  بانک وگیری جرائا احتمالی کا ش شکل

 ات عملیاتیظمالح 3-4

تیسح  ِچی بالک وری باسستی در نظر داشت که امکان اعمال برری ار الزاما  طر  ش م  به دلیل ما یت ف 
 ا کاربرد ای که برای اعمال نظار  در اس  بخش ورانه ای ف حل  و الرم است رامنیست ای مرکزی میسر ارگان

 دارن  بررسی  و الزاما  بر  ن اساس ت وس  گردن .

  اشارم ش م که ( مرکزیبانک با تیجه به تعرسو عملیاتی)روا ار الزاما  بخش مربیط به رمزارر ای جهاندر سکی
 ا  وردم ش م است  صرافیمی اسی که مآررا   ن در بخش الزاما  عمیروا ت ها در صرافیرمزارر ای جهان"

( کیس  و اترسیم مچین بیت)  میحالی که تبادل رمزارر ای عمی   در"قابل ررس  و و فروش و تبادل  ست  

اس  نیع بر  و مح ودست فرد و ب ون نیار به صرافی قابل انجام است  و امکان اعمال نظار بهصیر  فردبه
تبادال   ب  ِی اسست که ار نظر ف ی امکان چارچیب وری به گینهوم ا ما یت اس  ف . نیستتعامال  میسر 

 .فرد وجید ن ارد  و به تبع  ن الزام تعرسو ش م قابلیت اجراسی ن اردفردبه

 وکار ای دسجیتال که به ارائه ر ما  در قبال تیک  با ان اری کسببا تیجه به لزوم وجید رسرسارتی برای رام
که   ف چرا. نیستکار م   " ام حصر کردن تبادل تیک  با پشتیانه رسال به بانک"پردارن   میپشتیانه رسال 

 ا عمال و م حصر نمیدن تبادل  ن به بانک ست ای فراتر ار ر ما  بانککار اساصلی انتشار تیک  ارائه رام
 .ک  اررش ج س ی اسجاد نمی

  رش  باسستی اشارم کرد که؛ به دلیل تع اد بسیار رساد و روبه " ای رمزارریالزاما  صرافی"در رصیص
 .سا غیرقابل مبادله وجید ن ارد" رمزارر ای قابل مبادله"ر عملیاتی امکان تعیی  فهرست رمزارر ا ار نظ
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 ک   ان اری و فعالیت میرام  وری نیس رم دارد که بر اساس ف  اسی اشا ای رمزارری به صرافیصرافی .
 باش  ر نمی وری برریردای ف  ای س تی که ار تسلح کافی بر حیرمانتآال اس  مامیرست به صرافی

  ی ای س ت مچ ی   تفیسض مسئیلیت صرافِی رمزارری به صرافی.  ای اساسی را اسجاد ریا   کردچالش
 .گیری انحصار ریا   ش میجب شکل

  امکان درسافت استکه بسیار مها و وروری " قیانی  مباررم با پیلشیسی و ش اساسی مشترسان"در رصیص  
و فروش و احرار  یست مشترسان برای صرافی وجید دارد ولی مامیرست و اطالعا  مربیط به ررس  

 نبیدم  ار نظر عملیاتی معامال   مربیط ءمسئیلیت صرافی به درسافت اطالعا  مربیط به دالسل و م شا
 .یستپذسر نامکان

    چراکه اس   .نیستقابل ش اساسی و تایی  " م ابع مالی سا رمزارر مجار تیسح طرفی  مبادله ءم شا" مچ ی
م ابع مالی را چیزی معرفی ک   که برای طرف دسگر قابل  ءامکان وجید دارد که سکی ار طرفی  م شا

 .بید  خیا  رماسی و تایی  نراستی
  

 کنندهحمایت از حقوق مصرف 3-5 

ک   گان   اوال حآیق مصرفاستکه سکی ار ا  اف اصلی چارچیب فعلی  "ک   گانرصیص "حماست ار حآیق مصرفرد
 میرری ار میارد که در اذ ان عمیتشرسح نش م. لیک  ب استو رطرا  احتمالی که متیجه کاربران رمزارر ای مختلو 

 ای حلو ف ی رامشین  ار نظر علمی و محافل اس  حیرم به ع یان رطرا  ناشی ار گسترش رمزارر ا مطر  می
با  یتحت ع یان "حآیق مصرف ک   گان" که ار  مفکر  یبخش رسس    ر   یدر  م نتیایم و عملیاتی مشخصی دارن  
میویعا  مرتبح با مصرف ک   گان اشارم  رسش م به مخاطرا  و سا جادسا ستاینظران اکیسمتخصصان و صاحب

 ای مربیط به مخاطرا  احتمالی را به کاربران محیل تمام مسئیلیت نیس ک   گان پیش. ار طرف دسگر  ت ظیاشید
 یو نهاد ا یمرکز بانکشید   لذا تیصیه میاس  حماست در نظر گرفته نش م استکردم ان   و  یچ ساروکاری برای 

ان  را به عه م گرفته  یچِ بالک ی ور ف  جسروو ت یبخش ی گا    میرش تسکه مامیر  سیار کسب و کار ا گر سد
 .   سنما تسحما

  شید که در رمان ررس  و فروش  نگه اری و سا معامله رمزارر ا  مرکزی به عمیم مردم ساد ور میبانک"که اس
 .رس نمینظر   کافی به"ا تیجه نماس  .ا.مرکزی جمخاطرا   گا ی کامل سافته و به  ش ار ای بانکمیار تما

 مرکزی در رمی ه تایی  اصالت گینه تضمی ی ار سیی بانک یچ"شید که  ای دسگری ار مت  بیان میدر بخش
 ای فهرست رمزارر ای قابل مبادله در صرافی"شید که البته در ب   دسگری اشارم می". رمزارر ا وجید ن ارد
اما مشخ  است که ارائه ". ریا   ش ... اسران تعیی  ومیمرکزی جمهیری اسالرمزارری  تیسح بانک

ناپذسری برای مردم   ای جبرانای لیست سفی  سا لیست سیام برای رمزارر ای قابل مبادله رسسکدورم
 . ا به دنبال داردگذاران و صرافیسرماسه
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 وکارتسهیل کسب 3-6

 ای شید. نگرانیع یان سکی دسگر ار ا  اف اصلی چارچیب فعلی مطر  میوکار در اس  حیرم"  به"تسهیل کسب
 :ب س  شر  استوکار که با تعیی  الزاما  مربیطه اسجاد ش م صاحبان کسب

 وکار و مشتری  امکان  وری و رح مآ م ارتباط میان کسب ای کارکردِی ف با اسجاد مم یعیت در بخش
 .بردوکار در اس  حیرم را به طیر کلی ار بی  میگیری و تیسعه کسبشکل

 پی وجید دارد  به نیعی وکار ای استار گیری کسب اسی که امکان شکلاعطای مجیر فعالیت در بخش 
 ای س تی محیل نمیدم است که م جر به اسجاد رانت و پیام  ای  ا و صرافیص عت رمزارر ا را به بانک

 .ا   ش  ن ری

  گذاران گذاری در اس  حیرم تماما با رید سرماسهمعامال  و رطرا  ناشی ار سرماسه میرسسک تما"که اس
البته با . د  وکار ای کیچک کا ش می ای احتمالی جذب سرماسه را برای کسبفرصت" ریا   بید

داشت که محیح قانینی در اس  تیان انتظار  ا میگیری ساسر دستگاممشخ  ش ن چارچیب نهاسی و جهت
وکار در اس  حیرم گرِی راصی برای کسبتر گردد  اما الزاما  میجید در اس  س    یچ تسهیلحیرم شفاف

بارنگری  ِچی  و رمزاررنظران اکیسیستا بالکبا مشاورم با متخصصی  و صاحب رودمین ارد و انتظار 
 .اساسی در اس  رصیص انجام شید

 پی با محیرست گیرِی اکیسیستا استار برای شکلزارر با پشتیانه رسال فرصت بسیار مهمی ان اری رمرام 
 پی بر کار ای استار وان اری کسببهتر است در بخش رمزارر ملی به امکان رام. شیدرمزارر محسیب می

 .پلتفرم رمزارر با پشتیانه رسال تاکی  شیدروی 

 امکان اعطای مجیر ای ج س  صرافی رمزارری را "ی که ار جمله) ای رمزارری در صیر  ع م اعطای مجیر به صرافی

 . ای اس  حیرم به کلی ار بی  ریا    رفت پاستار  (شیدمیبرداشت ..." در رمان مآتضی بررسی نمیدم

  ا و  پبرای اعطای مجیر صرافِی رمزارری میجب بالتکلیفی استار " رمان مآتضی"مشخ  نش ن دقیق 
 .شیدکار ای میجید میوکسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 ایرانین و رمزارز چ  اکوسیستم بالکگروهی از 

10 

 1.0ورژن  رمزارزها یبا عنوان  الزامات و ضوابط حوزه رانیایماسال یجمهور  یمرکز بانک سینوشیپ ی  نقد و بررس

 1397اسفند ماه  16

 بندیجمع 4

 ا به سرعت و با  یشم  ی نسبت به ش ارت اس  الرم است دولت ِچی بالک ای تحیل  فرس ی چین با برور پ س م
بیدم رمزارر ا متفاو  و  ِچی بالک ا به پ س م العمل حکیمتپ س م و اثرا  ووعی  ن اق ام ک   . تاک ین عک 

 ا در ت وس  قیانی   و ک   که سارمانمی ای میجید در کشیر ای مشابه اس  امکان را فرا ا است. مطالعه نمینه
 فعاالن در ابرار نظر برای اصال   نها روسکرد بهتری را اتخاذ نماس  . 

مرکزی به کالِن کشیر که میجب ش م تا بانک ای  ا و چالشدر اس  مآاله تالش ش  با در نظر گرفت  مح ودست
سارن م و  یلی کشیر اثرگذارن  بپردارد  نآ  ای پ اسی ار حیرم رمزارر ا که بر سیاستاعمال چارچیب برای بخش

رس  که وجید تعرسو نظر مینیس  الزاما  و ویابح حیرم رمزارر ا نگاشته شید. بر اس  اساس بهای بر پیشم صفانه
 .توش  ار اصطالحا  و مفا یا نآش اساسی در کا ش تعارض میان طرفی  ریا   داشو تفسیر ر

رمزارر سک پیِل شید که میرون  نیز  گرچه ادعا میک   گان نهاسِی رمزارر ا به شمار دررصیص عمیم مردم که مصرف
عت نیز تفسیر متفاوتی ار  ن مردم نهاد است  ولی بسیاری ار کاربران تعرسو درستی ار  ن ن ارن  و  ر بخش ار ص 

به تفسدر واحدی از  ِچی بالک ای حاکمیتی و اکیسیستا رود که ارگاندارد. لذا در ووعیت ک ینی انتظار نمی
افزایی ک صحدح و همموجب در  ()آموزش و مشاوره  مدان طرفدن ترموضوعات دست یابند، ونی ایجاد ارتباط نزدیک

 .شدایشان خواهد 
  که ار اعمال فشار م ابع رارجی بر فعاالنی که در اسراندر   وریار گسترش اس  ف  المللی برای جلیگیریبی تالش 
  :له ای میجید در اس  حیرم ار جمد   م ا میت فرصت  نشانک   میرر ا به دولت اسران کمک رمزاتیسعه 

امکان اسجاد "  "یمباررم با فساد مال"  "یاقتصاد تیشفاف شسافزا" " دولت تیبهبید شفاف"  " ای دولتیکا ش  زس ه"
)با تیجه به سارتار ای راص میجید  "گذاری ای ج س  سرماسهگیری فرصتشکل"   "تجار تسهیل"  )در م  ارری( "ارر وری

  "گذاری رارجیافزاسش سرماسه"  "المللی ای مالِی بی راک شت تسهیل"  " ااسجاد شفافیت تراک ش"  رمزارر(در حیرم 
 باش .می "پ اف   غیرعاملی"و  " اامی  مالی پروژمت کمک به"  "گسترش صادرا  غیر نفتی"  "راسیاشتغال"

 را در ک ار میویعا  دسگری  مچین  باس   ناسترمزارر سک ابزار ق رتم   برای برور سک تحیل بزرگ ار  نجاکه 
 وری تفسیر نمید. نآ  برری ار فعاالن به نگرش حاکمیت اس  است  ای ف و رسرسارت قرارداد  یشم    ِچی بالک

 ای اررشم  ی ای نیظهیر بیدم و فرصتحالی که اس  حیرم پ س مگیرن   درمیدرنظر  ِچی بالککه رمزارر را متفاو  ار 
طیر کلی مفهیم پیل و انتآال اررش در جهان به کهد   و با تیجه به اس  ای مختلو کشیر قرار میرا در ارتیار بخش

کِل ص عت با مزاسای   رمزارر ابزاری برای رش  ص اسع مختلو بیدم و با مم یعیت اس  ابزار کار م درحال تغییر است  
 که دارد با چالش میاجه ریا   ش . مت یعی
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 پیشنهادات 5

 گردد:میاس  مآاله پیش هادا  عملیاتی رسر ارائه با تیجه به نآ  ای اساسی و جزئی مطر  ش م در 

گیری در رصیص اصال  و تصیسب الزاما  و تصمیا ی "جلسه شیرای پیل و اعتبار" با تعیسق چهار مام  -1
نظران اکیسیستا مشاورم با متخصصی  و صاحب و تر  تعاملویابح حیرم رمزارر ا به انجام مطالعا  دقیق

 وابسته گردد. ِچی  و رمزارربالک

گیری صحیح را برای  ا  امکان تصمیاگذاریمرکزی با ارائه برنامه رمانب  ی برای رون  سیاستبانک -2
 وکار فرا ا نماس  .گذاران و م سران کسبسرماسه

اکیسیستا  گذار و فعاالن ای قانینن ارگانمرکزی ساروکار رسمِی مشخصی برای ارتباط میابانک -3
رمزارر ا تعرسو و اسجاد نماس    ِچی  وبالک حیرم...( و گذاران  متخصصی وکار  سرماسهن کسبگران  صاحبا)پ و ش

 برداری میثری انجام شید.تا ار فرصت تارسخِی میجید در اس  حیرم بهرم

 اسی ار الزاما  که عیاقب حآیقی و قضاسی   بخشنیس مرکزی به تصیسب اس  پیشدر صیر  تاکی  بانک -4
نظران با مشاورم گرفت  ار متخصصی  و صاحب ک  فعاالن قانینی اس  حیرم اسجاد می ش س ی برای

تر اس  حیرم اصال  گردد. به اس  ترتیب تعیی  جرائا قانینی به مطالعا  دقیق ِچی  و رمزارراکیسیستا بالک
شیر و مردم شکل  فرس ی و ر مت به کصیر  قانینی و با   ف اررشوکار اسی که بهوابسته گردد  تا کسب

 ب  ی نش م  میرد پیگرد قانینی قرار نگیرن . ای مجرمانه دستهان  در ک ار فعالیتگرفته

)ب ون اشارم به ساسر قیانی   ای نظارتی ت ها با است اد به اس  مت  مت  س   به نیعی ت وس  گردد که ارگان -5

فعاالن را مجرم قلم اد ن ماس  . در اس  رصیص صیر  حآیقی پیگیری  و   میویع را بهاسران( میجمهیری اسال
حآیقی برای فعاالن دارن  تلطیو  و با   اسی ار مت  که پیام  ای م فِی شید که الرم است بخشتاکی  می

ارجاع به قیانی  میجید تبیی  شین  تا اعتبار قانینی و است ادپذسری  ن افزاسش ساب . به اس  ترتیب با اسجاد 
  ای مجرمانه متماسز ریا    ش . ای قانینی ار فعالیتالیتشفافیت بیشتر  فع

و عملیاتی  میشید تعرسو مفهینیس   پیش هاد میبا تیجه به تعاروا  و ت اقضا  میجید در مفا یا پیش -6
طی مشاورم با  و رمزارر ا ِچی بالک وری ف   ای معرفی ش م در متین علمِی ب  یرمزارر و  مچ ی  طبآه
 مطالعه و میرد استفادم قرار گیرد.نظران اکیسیستا متخصصی  و صاحب

شید. گیری تفاسیر مختلو و گا ا مت اقضی ار میویعا  میست که میجب شکلنیع ادبیا  مت  به نیعی -7
اسران با و رمزارر  ِچی بالکشید کمیسیین تخصصی ار کارش اسان و متخصصان اکیسیستا لذا  پیش هاد می

مرکزی تشکیل و ساروکار عملیاتی کار م ی برای  مکاری دو طرف اسجاد شید. به اس  نظار  و  مکاری بانک
  ار فعاالن اکیسیستام  ی ار دانش با بهرممی تیان اس اد مرتبح با اس  حیرم را پیش ار ابالغ عمیترتیب می

 نظر ف ی و تخصصی بررسی و اصال  نمید.
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 6الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها نویساصالحی به پیش هایپیشنهاد ونقد  

 
 مقدمه

 

ای برر مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوهبانک
 های جدیدفرصتهای پولی و ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد سیاست

چاه موضاوعاتی را باه عناوان  مرکزیبانک آید کهمیهای جدید نشده است. لذا، این سوال پیش ای به فرصتنقد: در متن مقدمه اشاره
و  هااتکاشاره مستقیم شود تا نهادهای مرتبط  خارد و کاالن، بوصاوی فین هانظر گرفته است؟ لذا بهتر است به این فرصتفرصت در
 .ی جدید" در میان مردم شکل نگیردهابرسند و برداشت غلطی از "ایجاد فرصت هابتوانند به ذهنیت درستی از این فرصت هاپآاستارت

، تسریع تجارت، کااهش هزیناه تجاارت، تاامین در اقتصاد یور و بهره ییکارا شیافزاها، هایی از قبیل بهبود زیرساختپیشنهاد: فرصت
 یخارج یگذار هیسرما شیافزابا  آپیاکوسیستم استارت کار، رشدوکسب وریو بهره ها، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال ، بهبودامنیت داده

  

 تهدیدهایی
 نفعان نمود.توان حمایت کاملی از ذیمینقد: بدون مشوص کردن نوع تهدیدها ن

 های احتمالی گسترش استفاده از رمزارزها شناسایی و در متن تبیین گردد.پیشنهاد: تهدیدها و فرصت
  

مرکزی ج.ا.ایران بره های استفاده کننده از آن خواهد نمود. لذا بانکرا متوجه عموم مردم و سازمان
 ،بروز صدمات،منظور ممانعت از 

 ی عملیاتی ارائه گردد.هاحل به صدمات احتمالی نشده تا در صورت وجود، راه اینقد:در متن اشاره
های اصالی خاود، ها و دغدغهبا مشوص نمودن نگرانی نظران اکوسیستم برگزار وجلساتی با متوصصان و صاحب مرکزیبانک پیشنهاد:

 های عملیاتی را فراهم نماید.برداری از راه حلامکان بهره
 

 حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
های کاربران به خود مسئولیتنقد:در این بوش هدف اصلی مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعیین شده، اما در بدنه متن تمام 

نه مسئولیتی را به عهده گرفته، و نه راه حلی برای حمایات از حقاوق مصارف کننادگان پیشانهاد کارده  مرکزیبانک ایشان محول شده و
 است.

ه حال های ممکن مطرح شود تا برای خطراتی کاه راپیشنهاد: خطرات احتمالی برای مصرف کنندگان به طور مشوص شناسایی و راه حل
 گذاری دقیق، حقوق مصرف کنندگان مشوص و مورد حمایت قرار گیرد.عملیاتی برایشان وجود ندارد با قانون

 

 ،در این حوزه کاروو تسهیل کسب
بوش خصوصی فعال در حوزه رمز ارزها خواهد شد. به این  نویس به طور کلی موجب حذف بدنه اصلی  نقد: الزامات موجود در این پیش

. لاذا ایان بواش حاذف کاردتوان در مقدمه به تسهیل کسب و کار اشاره و در متن امکان ایجاد کسب و کارهای موتلف را میترتیب ن
 تعارض جدی با الزامات مطرح شده دارد.

گارفتن نظر گردآوری، و با در نظران اکوسیستممتوصصان و صاحب های پیشنهادی  های هم اندیشی، راه حلپیشنهاد: با برگزاری نشست
از آنها، نسبت باه تعایین الزاماات تساهیل کنناده  بازخورد گذاری سایر کشورها و گرفتنی قانونهامصلحت عموم همراه با بررسی نمونه

 اقدام شود.
 

                                                
 .مشخ  ش م اسالست مشکی  که با است یدر میرد کلمات مرکزیبانک یس نروی مت  پیش اصالحِی   ایش هادینآ  و پ 6
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چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را که به تصویب شورای پول و اعتبار در مرور  .... رسریده اسرت 
 نماید.اعالم می

هرایی کره بررای آن بخرا از حوزهبنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی،  مرکزیبانک
 ،های پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشدتوانند بر سیاستمی
 .دولت است اریدر اخت 7یمال استیاست و سهای پولی کشور صرفا مسئول سیاست مرکزیبانک نقد:

 

ها شامل و نه محدود بره مروارد این حوزههای مربوطه را در این سند تدوین نموده است. سیاست
 زیر است:
 ی بعدی که در ادامه مطرح شده است، ندارد.هابندیهای مطرح شده در این بوش هماهنگی مشوصی با طبقهنقد: حوزه

انتواب و  نظران اکوسیستمبا همفکری متوصصان و صاحب باشدمیبندی صحیحی که منطبق بر ادبیات علمی این حوزه پیشنهاد: طبقه
 بر اساس آن سیاست گذاری گردد.

 

 (ICOأ. عرضه اولیه سکه )
 های مرتبطو سامانههای رمزارزی صرافیب. 

آوری و مباادتت های سنتی، کاه از تسالط کاافی بار حاوزه فانارز، به صرافیهای خرید و فروش مربوط به حوزه رمزنقد: انتقال فعالیت
 خواهد شد. رانتگیری انحصار و های اساسی ایجاد خواهد کرد و همچنین، موجب شکلباشند، چالشمیرمزارزی برخوردار ن

های )صارافیمطارح شاود  نظران اکوسیساتمبا همفکری  متوصصاان و صااحب های رمزارزیپیشنهاد: تعریف دقیق و جدیدی از صرافی
داری رمزارزهاا بار بساتر پردازناد و کاامال باا سااختار مباادتت و نگاهها میICOها و هایی اشاره دارد که به مبادله رمزارزها، توکنرمزارزی به صرافی

ینبالک آپی را فراهم نمایاد. در ایان رتکه امکان فعالیت استاهای مرتبط با این ساختار، آشنایی دارند( های رمزارز و سایر تکنولوژی، کیف پولچ 
کند، ریسک عدم شفافیت و تمرکز موجود در بازار پاولی میفعالیت  مرکزیبانک شکل از صرافی که به صورت شفاف و دقیق تحت نظارت

، 8همچنین تزم به ذکر است که سه نوع صرافی رمزارزی در دنیا وجود دارد که شامل: صرافی رمزارزی  متمرکز کشور کاهش خواهد یافت.

 10و صرافی رمزارزی  ترکیبی 9صرافی رمزارزی  غیر متمرکز 
 

 ج. کیف پول رمزارزی
 د. استخراج رمزارز

الزامات این سند، با توجه به شرایط کنرونی کشرور در حروزه پرولی و برانکی تردوین شرده اسرت. 
مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دسرتور کرار دارد همچنین با توجه به نو بودن این فناوری، بانک

 های شا ماههبازهها و تحوالت موثر در این حوزه، در و با توجه به بازخورد دستورالعمل
ینبالکبا توجه به رشد سریع استفاده از فناوری  نقد: ی هاارز در جهان و ایران، و همچنین ورود کسب و کارهای متعدد در بوشو رمز چ 

گذاران و مدیران کسب و کار نگرانی جدی از عدم ثبات قوانین، و تغییرات شدید احتمالی در این حوزه دارند. از موتلف این حوزه، سرمایه
ای یکسان برای تمامی در نظر گرفتن بازه به همین خاطر روند فعالیت و رشد ندارند وی این حوزه به صورت همهازیربوش طرفی تمامی

 مناسب نیست. هازیربوش
 یایاجرا کاامال هااگاذاری ممنوعیتنظر گرفته شود. در مراحل نوست قانونرای تعیین چارچوب اصلی مقررات درپیشنهاد: زمان کافی ب

ها و تهدیدهای احتمالی شناسایی شاوند. نشود، و با مطالعه آینده پژوهانه و مشاوره با متوصصان و صاحب نظران اکوسیستم، فرصت
هاا ها که برای امنیت مالی کشور مواطره انگیز است به طور دقیق مشوص، و ساایر بوشهایی از فعالیتتوان بوشمیبه این ترتیب 
 تسهیل گردند. 

                                                
7Fiscal Policy  
8Centralized Exchanges(CEX) 
9Decentralized Exchanges(DEX) 
10Hybrid exchanges  
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نسبت به بازنگری در مقررات و اطالع رسانی اقدام خواهد نمود. با توجه به دامنه وسیع تاثیر حوزه 
رسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور می نظربههای مربوطه، ضروری رمزارزها و ریسک

 هرای قروانین حقروقی، قیرایی و راهبرری برازارحوزهدستورالعمل و سیاست گذاری خصوصرا  در 
 اقدام نمایند. سرمایه

رود سایر نهادها با استناد به این سند نسبت به تعایین میی این حوزه، انتظار ار گذدر سیاست مرکزیبانک نقد: با توجه به اهمیت نقش
 های احتمالی نیز اثرگذار خواهد بود.ها اقدام کنند.لذا، نقد جدی وارد شده به این متن در خصوی سایر چارچوبچارچوب

هاایی از الزاماات کاه موجاب ها به نوعی تعیین شوند که بعدها موجب محدود شدن محایط قاانونی نگاردد. بوشپیشنهاد: چارچوب
 گردد. از آن حوزه حذف مرکزیبانک پیگیری حقوقی و قضایی خواهند شد به نحوی تغییر یابند که حمایت

  

و فرروش، نگهرداری و یرا معام ره  شرود کره در زمران خریردمرکزی به عموم مردم یادآور میبانک
 مرکزی ج.ا.ا توجه نمایند.و به هشدارهای بانک از تمامی مخاطرات آگاهی کامل یافته رمزارزها،

 وجود ندارد. در حال حاضر نقد: مرجع مشوصی برای کسب آگاهی عموم مردم
اینبالکآوری ترویج فن آگاهی بوشی وو نهادهای دیگر، از کسب و کارهایی که ماموریت آموزش  مرکزیبانک پیشنهاد: را باه عهاده  چ 

که از همفکری با متوصصان  تواند در همین سند، زیر بوشی تحت عنوان "حقوق مصرف کنندگان"اند حمایت نمایند. همچنین میگرفته
 ایجاد شده به مواطرات و سایر موضوعات مرتبط با مصرف کنندگان اشاره شود. نظران اکوسیستمو صاحب

 

 تعاریف
  

 غیر متمرکز و شفافرمزارز: رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، 
 یابند.مینقد: از نظر فنی، برخی از رمزارزها در بستر متمرکز توسعه 

 اصالح گردد. نظران اکوسیستمبا همفکری  متوصصین و صاحب پیشنهاد: تعریف مفهومی و عملیاتی رمزارز
  

 یابد.موجودیت میزنجیره ب وک به نام 
 یابند.مینقد: از نظر فنی برخی رمزارزها در بستر زنجیره بلوک توسعه ن

 اصالح گردد. نظران اکوسیستمبا همفکری  متوصصین و صاحب پیشنهاد: تعریف مفهومی و عملیاتی رمزارز
 

مرکزی ج.ا. ایرران، توانند در شرایطی کارکرد پولی بخود بگیرنرد. از دیردگاه بانرکها میاین دارایی
 زیر تعریف شده اند:بندی طبقهرمزارزها در 
گذاری ناکارآماد بندی منجر باه چاارچوب و سیاساتبندی با مفاهیم و تعاریف علمی رمزارزها تطابق ندارد و این نوع طبقهنقد: این طبقه
 خواهد شد.

ینبالکآوری های معرفی شده در متون علمی فنبندیپیشنهاد: طبقه  نظران اکوسیساتمبا همفکری  متوصصاین و صااحبو رمزارزها  چ 
 و استفاده قرار گیرد. مطالعه

 

تبادلا محدود بره هریج جارافیرای خاصری برداری از آن و روا: رمزارزی است که بهرهرمزارز جهان
 عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است.و توسط  نبوده

توان بر مبنای ایان تعریاف الزاماات صاحیحی مینقد: از نظر فنی تمامی رمزارزها بدون محدودیت در تمام جهان قابل تبادل هستند و ن
 تعیین نمود.

ینبالکپیشنهاد: تفسیری که در این تعریف آمده به رمزارزهای مبتنی بر   نزدیک است. 11عمومی چ 
  

                                                
11Public Blockchain 
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گونره بردون این نوع رمزارز بر دو گونه ی بدون پشتوانه دارایی و با پشرتوانه دارایری وجرود دارد. 
تروان بره بیرت و از انرواع معرروف آن می پشتوانه قاب یت استخراج توسط عموم مردم را داراست

 کوین و اتریوم اشاره نمود.
 باشند.میروا نهای کارآمدی برای تعریف رمزارز جهانشاخص ،پشتوانهموم مردم و وجود توسط ع   12نقد: قابلیت استوراج

 برای این تعریف ارائه گردد. تریمناسبتهای نظران اکوسیستم شاخصپیشنهاد: از طریق همفکری با متوصصان و صاحب
  

گونه دوم توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی و به پشتوانه ی یک دارایری مشرهود یرا نامشرهود 
تروان بره شود و قاب یت استخراج توسط عموم مرردم را نردارد و از انرواع معرروف آن میصادر می

 و تتر اشاره نمود. ایکس آر پی
 بندی شود.نی در کنار تتر دستهتواند از نظر فمین 13های مطرح شده، ایکس آر پینقد: با توجه به شاخص

 

 

 (:CBCC)م ی( ) یمرکز رمزارز بانک  
شود، و میبه عنوان یک ابزار کم هزینه برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی محسوب  مرکزیبانک نقد: بر اساس این تعریف، رمزارز

های توزیع این رمزارز ویژگی الزامات مطرح شده در این خصوی،توان آن را در کنار رمزارزها دسته بندی نمود. بر اساس میبدین ترتیب ن

تواناد از آن در حاوزه می مرکزیباناک را ندارد. لیکن ابزاری کم هزینه، رمزنگاری شده، متمرکز و انحصاری اسات کاه 15فردبهو فرد 14شده
حاال پاژوهش بارای توساعه رمزارزهاای ملای جهانی درهمچنین محققان در سطح  آورانه استفاده نماید.رمزارزها به عنوان یک ابزار فن

 هستند و هنوز چنین مفهومی به طور دقیق ارائه نشده تا بر آن اساس الزاماتی مطرح گردد.
ا اناوع دیگار بدون مقایسه ب مرکزیبانک مطرح و رمزارز نظران اکوسیستمبا همفکری  متوصصین و صاحب پیشنهاد: طبقه بندی جدیدی

 .است ترحیصح ی( به لحاظ علمی)ملیمرکز رمزپول  بانک. ضمنا گرددرمزارزها معرفی 
 

شود و قاب یت آنررا دارد مرکزی خ ق و صادر میشکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک 
 بستر توزیع شدهکه منطبق بر اصول رمزنگاری، در یک 

 تناقض دارد. مرکزیبانک نقد: این شاخص )توزیع شده( با الزامات مربوط به رمزارز 
 بازنگری اساسی شود. نظران اکوسیستماز طریق همفکری با متوصصان و صاحب پیشنهاد: در تعاریف و الزامات این بوش

  

 .صورت فرد به فرد بدون دخالت هیج نهاد واسط پرداخت تبادل شود بهو 
 دارد. مرکزیبانک اساسی با الزامات بوش رمزارزفرد بودن تبادل که در این تعریف بیان شده، تعارض بهنقد: فرد

 بازنگری اساسی شود. نظران اکوسیستماز طریق همفکری با متوصصان و صاحب پیشنهاد: در تعاریف و الزامات این بوش
  

 شود.صادر می (ریال)این نوع رمزارز به پشتوانه پول م ی کشور 
ی پولی بین یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه: رمزارزی است که به پشتوانه یارمزارز منطقه -

 شود.چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادالت تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده می
 : ICOرمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن 

 ندارند.شود( که کارکرد رمزارزی میخوانده  STO16شوند )که میها توکنیزه نقد: برخی دارایی
 تغییر نماید. نظران اکوسیستمبا همفکری  متوصصین و صاحب جدید تعریف و حذف گردد ICOپیشنهاد: در این بوش کلمه 

                                                
12 Mining 

13XRP  
14Distributed  
15Peer to peer  
16Security Token Offering  
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کند که طی آن، شخصی حقیقری است و به فرآیندی اشاره می Initial Coin Offeringمخفف  ICOک مه ی  
یا حقوقی در داخل کشور اقدام به صدور رمزارز یا توکن دیجیتال جدید نمروده و چنردین واحرد از آن را برا 

تواند به دو صورت بدون گذارد. این نوع رمزارز میاهدافی مانند تامین سرمایه، در اختیار سرمایه گذاران می
 دارایی یا با پشتوانه صادر شود.پشتوانه 

کنرد. در ایرن مسرتند تروکن توکن: یک موجودیت دیجیتال که یک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می
 شود.در نظر گرفته می ICOمعادل یک رمزارز جدید حاصل از 

ره رمزارز کراربران : نرم افزار، سخت افزار یا برنامه کاربردی است که وظیفه نگهداری و ذخییکیف پول رمزارز 
تواننرد بره هرا میرا بر عهده دارد. نحوه ی کارکرد این کیف مبتنی بر اصول رمزنگاری است. این کیرف پول

 صورت برخط )آنالین( و یا برون خط )آفالین( در اختیار کاربر قرار گیرند.
پرول م ری کشرور یرا سرایر : نهادی است که وظیفه تبدیل رمزارز کاربران به سایر رمزارزهرا، یصرافی رمزارز 

 ارزهای رایج دنیا و برعکس را بر عهده دارد.
های جهان روا، مورد تایید کراربران های رمزارز(: فرایندی است که در آن تراکناMiningاستخراج )

شود. در ازای انجام ایرن فرآینرد کراربر مشخص شبکه قرار گرفته و به دفتر زنجیره ب وک افزوده می
 ،دستمزدتواند عالوه بر می

 .نیستبرای این تعریف صحیح  17نقد: کلمه دستمزد

 جایگزین شود. 18کارمزد یپیشنهاد: کلمه 
  

 ایجاد )خ ق(مقدار مشخصی از رمزارز را نیز 
رمزارز را خلق و به  کند. بلکه شبکه مقدار مشوصیمینقد: در روند استوراج این کاربر نیست که مقدار مشوصی از رمزارز را خلق یا ایجاد 

 کند.میپرداخت  19عنوان جایزه
  

 .های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجهی داردهزینهو تصاحب کند. این فرآیند معموال نیاز به 
 نظر گرفته نشده است.شود درمیهای سبد هزینه استوراج کنندگان محسوب ترین بوشنقد: هزینه برق که از مهم

 ها افزوده شود.پیشنهاد: هزینه برق نیز به این هزینه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17Wage  
18Fee  
19Reward  
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 جهان روا یالزامات حوزه رمزارزها
 

مرکزی در ایرن زمینره و بانرک در اختیار توسعه دهندگان آن استصدور و انتشار این نوع رمزارزها 
 امکان پذیرش نقا و مسئولیتی ندارد.

 کند.می، بلکه فقط به توسعه نرم افزار اقدام نیستلزوما صادر کننده و منتشر کننده رمزارز  20نقد: توسعه دهنده
در این زمینه امکان پذیرش نقش و  مرکزیبانک و نیست مرکزیبانک انتشار این نوع رمزارزها در اختیار صدور و" تغییر متن به: پیشنهاد:

 ."مسئولیتی ندارد
  

 در داخل کشورابزار پرداخت استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان 
 شود.میهای مبتنی بر رمزارز کسب و کار نقد: ممنوعیت تمامی ابزارهای پرداخت موجب حذف بوش کارکردی  

روا )که در بوش تعاریف بیان شد( شروطی را مشوص نمایند که این نوع رمزارز تنها پاس از پیشنهاد: با اصالح تعریف رمزارزهای جهان
مساتقیم  وا به عنوان ابزار پرداخت  رعنوان ابزار پرداخت گردد. متن پیشنهادی: "استفاده از رمزارزهای جهانتبدیل به ریال قابل استفاده به
متوصصین و صاحب نظران اکوسیستم به روشنی  باشد". اصطالح ابزار پرداخت و مصادیق آن با همفکری  میدر داخل کشور مورد تایید ن

 تفکیک شوند. 22تسویهو ابزار  21عریف شود. دو مفهوم ابزار پرداختت
  

 است.ممنوع 
 شود.می  موجب جرم انگاری نقد: کلمه ممنوع بار حقوقی دارد و

 باشد.می های دیگر )طال، دتر و...(پیشنهاد: مانند دارایی
  

ها آورده شرده هایی که مقررات آن در بخا الزامات عمومی صرافیدر صرافیتنها رمزارز جهان روا 
 است، قابل خرید و فروش و تبادل هستند

 مرکزیباناک . از طارف دیگارنیساتفرد وجود ندارد، لذا، این الازام قابال اجارا بهتبادتت فرد پیشگیریو  نقد: از نظر فنی امکان نظارت
از سوی دیگر در این جمله مشوص نیست که این الزام ناظر بر کاربر نیز هست یا خیر.  و ها تعیین کندبایستی الزامات را ناظر بر صرافی

 است. این نوع رمزارز تبیین نشده نهایی   حقوق کاربران  
ها آورده شده است، مجاز به خریاد و فاروش و تباادل رمزارزهاای هایی که مقررات آن در بوش الزامات عمومی صرافیپیشنهاد: صرافی

باا همفکاری  متوصصاین و  فرد تزم اساتبه. از طرفی با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده و خطرات احتمالی تبادل فردباشندروا جهان
ی هاالزامات مشوصی برای تبادل و خرید و فروش رمزارزهای عمومی همراه با اطالع رسانی در خصوی ریسک نظران اکوسیستمصاحب

 آن مطرح شود تا حقوق کاربران به روشنی در آن مشوص باشد.

ات بخا کیف پول رمزارزی، برای برای رمزارزهای جهان روا با در نظر گرفتن مقرر یتوسعه کیف پول رمزارز  
 اشخاص حقیقی و حقوقی بالمانع است.

در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهان روا در کشور به عنوان یک صنعت در نظرر گرفتره شرده و مقرررات 
 مرکزی خارج است.گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک

 
 

  

                                                
20Developer  
21Payment Tools  
22settlement tools  
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 (ICOالزامات حوزه عرضه اولیه سکه/توکن )
  

 ها با در نظر گرفتن مقررات بخا کیف پول، بالمانع است.برای نگهداری توکن یتوسعه کیف پول رمزارز 
 شوند:پشتوانه به چهار دسته زیر تقسیم می یمرکزی توکن دارااز دیدگاه بانک

 توکن با پشتوانه ریال
 سایر ف زات گران بهاتوکن با پشتوانه طال و 

 .مشوص نیستبها نقد: لیست فلزات گران
 

 توکن با پشتوانه ارز )دالر، یورو و غیره(
 های مشهود و غیرمشهودتوکن با پشتوانه سایر دارایی

 باشد:الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ریال، شامل موارد زیر می
 است.مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانکتنها در کنترل و اختیار انتشار توکن با پشتوانه ریال 

 شود.میها آپنقد: این الزام موجب حذف امکان فعالیت برخی استارت
 تغییر یابد. "جمهوری اسالمی ایران مرکزیبانک تنها با مجوز" :صورتپیشنهاد: جمله به

 

جمهروری اسرالمی ایرران قابرل تبرادل  مرکزیهای مجاز و بانکتنها در بانکتوکن با پشتوانه ریال 
 است.

نقد: با توجه به لزوم وجود زیرساختی برای راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال که به ارائاه خادمات در قباال تاوکن باا پشاتوانه ریاال 
همچنین این الزام تعارض اساسای باا الازام بعادی کاه  نبوده وها کارآمد پردازند، منحصر کردن تبادل توکن با پشتوانه ریال به بانکمی

 کند دارد.میز توکن با پشتوانه ریال به عنوان ابزار پرداخت را بیان امکان استفاده ا
 بازنگری صورت گیرد. نظران اکوسیستمبا همفکری  متوصصین و صاحب پیشنهاد: در این بوش

  
 تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.توکن با پشتوانه ریال می 
  قاب یت استخراج نداردتوکن با پشتوانه ریال 

 باشد:الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه طال و ف زات گران بها، شامل موارد زیر می
 مرکزی و برا ضرمانت انتشار توکن با پشتوانه طال و سایر ف زات گران بها پس از اخرذ مجروز بانرک

 های کشور مجاز است.بانک
 ها کره مقرررات آن در بخرا های مجراز و صررافیبانک توکن با پشتوانه طال و ف زات گران بها در

 ها آورده شده است، قابل تبادل است.صرافی
 

 است.ممنوع استفاده از توکن با پشتوانه طال و ف زات گران بها به عنوان ابزار پرداخت در کشور 
 نقد: جرم انگاری شده است.

 ."باشدمیمورد تایید ن"پیشنهاد: 
 

  ف زات گران بها قاب یت استخراج ندارد.توکن با پشتوانه طال و 
 باشد:الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ارز، شامل موارد زیر می

 مرکزی جمهروری اسرالمی های دارای مجروز بانرکانتشار توکن با پشتوانه ارز تنها در انحصار بانک
 ایران است.
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 ها آورده شرده قررات آن در بخا صررافیها که مهای مجاز و صرافیتوکن با پشتوانه ارز در بانک
 است، قابل تبادل است.

 است.ممنوع استفاده از توکن با پشتوانه ارز به عنوان ابزار پرداخت در کشور 
 نقد: جرم انگاری شده است.

 ."باشدمیمورد تایید ن"پیشنهاد: 
  

 .توکن با پشتوانه ارز قاب یت استخراج ندارد 
 باشد:های مشهود و غیرمشهود، شامل موارد زیر میتوکن با پشتوانه سایر داراییالزامات حوزه عرضه اولیه 

 مرکزی خارج بروده و ترابع ها از حیطه نظارت و اختیارات بانکانتشار توکن با پشتوانه سایر دارایی
قوانین بورس جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. مقررات در این حوزه با محوریت سازمان بورس و 

 هوری اسالمی ایران تدوین و ابالغ خواهد شد.ممرکزی جبهادار و با همکاری بانک اوراق
 ها در بورس کاال و اوراق بهادار، قابل تبادل است.توکن با پشتوانه سایر دارایی 

 است.ممنوع ها به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده از توکن با پشتوانه سایر دارایی
 ت.نقد: جرم انگاری شده اس

 ."باشدمیمورد تایید ن"پیشنهاد: 
  

 ها قاب یت استخراج ندارد.توکن با پشتوانه سایر دارایی 
 باشد:الزامات حوزه عرضه اولیه توکن بدون پشتوانه، شامل موارد زیر می

 مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس جمهوری انتشار توکن بدون پشتوانه از حیطه وظایف بانک
 خواهد بود.اسالمی ایران 

 .توکن بدون پشتوانه در بورس کاال و اوراق بهادار، قابل تبادل است 
 است.ممنوع استفاده از توکن بدون پشتوانه به عنوان ابزار پرداخت در کشور 

 نقد: جرم انگاری شده است.
 ."باشدمیمورد تایید ن"پیشنهاد: 

 مرکزی حیطه وظایف و نظارت بانرکهای بدون پشتوانه، از مقررات گذاری در حوزه استخراج توکن
 خارج است.
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 )ملی( مرکزیبانک رمزارزالزامات حوزه 
 

آپی با محوریات ایان رمازارز کارهای استارتوگیری اکوسیستم کسباندازی رمزارز با پشتوانه ریال فرصت بسیار مهمی برای شکلنقد: راه
 شود.میمحسوب 

 آپی بر روی پلتفرم رمزارز با پشتوانه ریال تاکید شود.کارهای استارتوراه اندازی کسبپیشنهاد: در این بوش به امکان 
  

 جمهوری اسالمی ایران مجاز است. مرکزیبانک انتشار رمزارز م ی تنها توسط 
  قابل تبادل است.جمهوری اسالمی ایران  مرکزیبانک ی مجاز وهادر بانکرمزارز م ی تنها 

فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت که در بوش تعاریف نیاز باه آن بهفلسفه و کارکرد رمزارزها مبنی بر تبادل فردنقد: با توجه به 
ها از آپگیری اساتارتهای مستتر در شکلتاکید شده است این بند تناقض جدی با تعریف رمزارزها دارد. همچنین در این صورت فرصت

 با هدف تسهیل کسب و کار در این حوزه دارد.بین خواهد رفت که تناقض مشوصی 
 پیشنهاد: قابلیت تبادل و تبدیل رمزارز با پشتوانه ریال برای اشوای حقیقی و حقوقی با شرایط مشوص تعریف شود.

  
 تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.رمزارز م ی می 
 .رمزارز م ی قاب یت استخراج ندارد 

  

 ایرمزارز منطقهالزامات حوزه 
 

 نقد: ابهام جدی در خصوی این رمزارز وجود دارد.
تری با متوصصان و صاحب نظران همکاری گسترده مرکزیبانک شودمیای دارد که پیشنهاد اندازی این رمزارز مالحظات ویژهراه پیشنهاد:

 اکوسیستم داشته باشد.
  

 جمهوری اسالمی ایران خواهد بود. مرکزیبانک انحصارای تنها در انتشار رمزارز منطقه 
 ها کره مقرررات های مجاز و و صرافیجمهوری اسالمی ایران، بانک مرکزیبانک ای، دررمزارز منطقه

 ها آورده شده است قابل تبادل است.آن در بخا صرافی
 قرار گیرد.تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده ای میرمزارز منطقه 
 ای قاب یت استخراج ندارد.رمزارز منطقه 
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 هاالزامات عمومی صرافی
 

های رمزارزی وجود دارند کاه برخی صرافی ها در این بوش ارائه نشده است، به عنوان مثالبندی صحیحی از صرافیتفکیک و طبقه نقد:
 شرح داده شده است( 13)در صفحه دیگر را در شرح خدمات خود ندارندپردازند و ریال یا ارزهای تنها به تبادل رمزارزها می

 .شودهر گروه به صورت مجزا تعیین  بندی و الزاماتطبقهپیشنهاد: با مجزا نمودن دو نوع صرافی )صرافی سنتی و صرافی رمزارزی( 
  

 وجرود نردارد وتاییرد اصرالت رمزارزهرا در زمینره  مرکزیبانرک گونه تیمینی از سویهیج 
 کند.ها هیج گونه مکانیزمی اعمال نمیبرای مدیریت و ثبات قیمت آن مرکزیبانک

. با توجه باه کردبرای رمزارزهای قابل مبادله تعیین خواهد  را نقد: عدم تعیین اصالت رمزارزها تناقض جدی با بند شش دارد که فهرستی
بایستی حداقل رمزارز ملی و  مرکزیبانک امکان تایید اصالت وجود ندارد. گسترش سریع رمزارزها و تعداد بسیار زیاد آنها از نظر عملیاتی

 ای را تایید اصالت نماید.منطقه
تری شاود. تزم اسات سیاسات شافافباازنگری کلای  نظران اکوسیساتمبا همفکری  متوصصین و صاحب پیشنهاد: بندهای این بوش

تعیین شود که از نظر عملیاتی قابل اجرا باشد. در بند شش توضیح بیشتری برای چگونگی تعیین رمزارزهاای قابال  هاخصوی صرافیدر
 مبادله بیان شده است.

 

گذاران تماما با خود سررمایهگذاری در این حوزه سرمایهریسک تمامی معامالت و خطرات ناشی از  
 خواهد بود.

 یا دارندگان رمزارز. هستند گذار مالکان صرافیمنظور از سرمایه نقد: در این بند دقیقا مشوص نیست که
 گذار دقیقا مشوص شود تا ابهام موجود حذف شود.پیشنهاد: منظور از سرمایه

  

 جمهوری اسالمی ایران، پرس از احرراز شررایطی کره  مرکزیبانک از های دارای مجوزصرافی
 باشند.گردد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میاعالم می مرکزیبانک توسط

 ی سنتی موجب شکل گیری رانت خواهد شد.هانقد: محدود شدن فعالیت صرافی به صرافی
یی اشاره دارد کاه باه مبادلاه رماز هاارزی به صرافیهای رمزهای رمزارزی مطرح شود )صرافیپیشنهاد: تعریف دقیق و جدیدی از صرافی

اینبالکارزهاا بار بساتر داری رمزا ساختار مبادتت و نگهپردازند و کامال بمیها ICOو  هاارزها، توکن ارز و ساایر هاای رماز، کیاف پولچ 
آپی را فراهم نماید. در این شکل از صارافی کاه باه صاورت ( که امکان فعالیت استارتتبط با این ساختار، آشنایی دارندی مرهاتکنولوژی
کند، ریسک عدم شفافیت و تمرکز موجود در بازار پولی کشور کاهش خواهاد یافات. میفعالیت  مرکزیبانک قیق تحت نظارتشفاف و د

های صرفا مجوزهایی به صرافی و های سنتی تعریف گرددهای حوزه صرافی رمزارزی و صرافیآپهمچنین شرایطی برای همکاری استارت
 رمزارزی اعطا گردد.

 

 صرافی رمزارزی راامکان اعطای مجوزهای جدید  مرکزیبانک 
های این حوزه به کلی از بین خواهند رفت که با بوش تساهیل کساب و آپنقد: در صورت عدم اعطای مجوز به صرافی رمزارزی استارت

 کار در این حوزه که در بوش مقدمه بیان شد تناقض جدی دارد. 
ینبالکتکی، ی فینهاپآروند کار استارت پیشنهاد: مجوز   نظران اکوسیستم بررسای این حوزه با کمک متوصصان و صاحب ارزی  ی و رمزچ 

 هایی که در ابتدای متن مقدمه به آن اشاره شد زیرساخت ایجاد اشتغال و به کارگیری فرصاتهاعنوان یکی از فرصتهو تبیین گردد تا ب
از این سااختارها در چاارچوب مشاوص شاده کماک  مرکزیبانک یتحذف نگردد و اهداف کاربردی این حوزه حفظ شود. همچنین حما

 کننده خواهد بود.
  

 را به اطالع عموم خواهند رساند.بررسی نموده و نتایج آن )در زمان مقتیی(
 شود.کارهای موجود میوها و کسبآپصرافی رمزارزی موجب بالتکلیفی استارت به نقد: مشوص نشدن مدت زمان برای اعطای مجوز

 های رمزارزی مشوص گردد.پیشنهاد: مدت زمان دقیقی برای تعیین تکلیف صرافی
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 ها و تیمین مالحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صررافی مسئولیت صحت عم کرد پ تفرم صرافی
گونه نقض امنیتی پ تفرم، صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت بره خواهد بود و در صورت هر

 باشند.کاربران می
 جمهروری  مرکزیبانرک های رمرزارزی، توسرطدر صررافی فهرست رمزارزهای قابرل مبادلره

 اسالمی ایران تعیین
 نقد: به دلیل تعداد بسیار باتی رمزارزها از نظر عملیاتی امکان تعیین فهرست رمزارزهای قابل مبادله یا غیرقابل مبادله وجود ندارد.

لیسات سایاهی از  نوساتدر خصاوی رمزارزهاای فاقاد اصاالت  مرکزیباناک یهااو نگرانی هاتر مسئولیتقپیشنهاد: با مطالعه دقی
نظران با همفکری  متوصصین و صااحب به دتیل استراتژیک فاقد اصالت هستند تعیین و در قدم بعد مرکزیبانک رمزارزهایی که از نظر

کنند باه میرا تامین ن هااستانداردی برای تعیین اصالت رمزارزهای قابل مبادله مشوص گردد تا برخی از آنها که این شاخص ،اکوسیستم
 های داخلی در نظر گرفته شود.تمهیداتی برای حمایت از توکنو نیز  طور سیستماتیک از لیست تمام رمزارزهای موجود حذف شوند

 

 های رمزارزی ابالغ خواهد شد.افیبه صر های سه ماههدر بازهو  
باه  هاگذاران و صارافیناپذیری برای سرمایههای جبرانای لیست سفید یا لیست سیاه برای رمزارزهای قابل مبادله ریسکنقد: ارائه دوره

 دنبال دارد.
را داشته باشاند و ساایر رمزارزهاا باا  مرکزیبانک قابلیت تبادل مطابق با قوانین تعیین شده مرکزیبانک پیشنهاد: رمزارزهای مورد تایید

نظران متوصصاین و صااحب همفکاری  باا  دقیاق اساتانداردو  چاارچوبو همچنین تهیه یک  مسئولیت خود طرفین قابل تبادل باشند
های مشوص شده را دارا بود باه صاورت خودکاار وارد لیسات سافید گردد تا اگر رمزارزی ویژگی مشوص یمرکز توسط بانک اکوسیستم

 گردد.
  

 صرافی( های رمزارزی م زم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریانKYC )
 احراز کامل هویتتنها در صورت صورت فردی خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به

 شود.مرحله اول این بند شفاف نبوده و تفاسیر موتلفی از آن استنباط مینقد: در 
 بازنگری شود. نظران اکوسیستمبا همفکری  متوصصین و صاحب پیشنهاد: این بند در کنار بندهای دیگر

 

منشأ منرابع مرالی یرا رمرزارز مجراز بدل شدن اطالعات هویتی و اسناد و اطالعات مربوط به وو رد 
 .است

. از نظر عملیاتی این امکان وجاود دارد کاه یاک نیستنقد: منشا منابع مالی یا رمزارز مجاز توسط طرفین مبادله قابل شناسایی و تایید 
 .نیستطرف منشا منابع مالی را چیزی معرفی کند که برای طرف دیگر قابل شناسایی یا تایید 

 ین جمله از بند مربوطه حذف گردد.پیشنهاد: مبادتت خارج صرافی قابل کنترل نیستند لذا ا
  

 های رمزارزی موظف هستند تا ک یه اطالعات مربوط به خرید و فروش، مشرتریان و صرافی
قررار  مرکزیبانک را ثبت و در صورت درخواست در اختیاردالیل و منشأ معامالت همچنین 

 دهند.
نقد: امکان دریافت اطالعات مربوط به خرید و فروش و احراز هویت مشتریان برای صرافی وجود دارد ولی ماموریت و مسئولیت صرافی 

 .نوواهد بودپذیر و از نظر عملیاتی امکان نیستبه دریافت اطالعات مربوط به دتیل و منشا معامالت مربوط 
 خارج شود. هااین وظایف از عهده صرافی پیشنهاد:

  
  تابع مقررات عمومی قروانین های مجاز صرافیسقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در

 ارزی کشور خواهد بود.
 . صرافی سنتی یا صرافی رمزارز.استهای مجاز کدام نوع صرافی نقد: دقیقا مشوص نیست که منظور از صرافی
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 یالزامات عمومی کیف پول رمزارز 
 

  رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی قوانین ارزی است.نگهداری 
 مسئولیت انتخاب ابزارهرای نگهرداری رمزارزهرا و ترأمین امنیرت آن برا خرود اشرخاص اسرت و 

 کند.هیج ابزار یا کیف پول رمزارزی را توصیه یا تیمین نمی مرکزیبانک
  و تعبیره  و انتقرال رمرزارز خواهرد برودتنهرا محردود بره ذخیرره کارکرد کیف پول رمزارزی

کارهای خرید کاال یا خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در داخل کشرور برا اسرتفاده از راه
 باشد.های رمزارزی ممنوع میرمزارزها در کیف پول

وکارهای گیری کسابکاه امکاان شاکلراداناد تنااقض دارد. چرا مجاز مینقد: این بند با الزامات رمزارز با پشتوانه ریال که ابزار پرداخت 
 ذخیره کلید خصوصی را به عهده دارد. . همچنین کیف پول رمزارزی وظیفهرودر این حوزه به کلی از بین میآپی داستارت
شاکل نظران اکوسیستم به نوعی تغییر یابد کاه امکاان پول رمزارزی با همفکری با متوصصین و صاحبالزامات مربوط به کیف پیشنهاد:

 .کنادهای موجاود را فاراهم بارداری از فرصاتوجود آیاد کاه امکاان بهرهههایی با محوریت رمزارز و با پشتوانه ریال بآپگیری استارت
 نظران اکوسیستم اصالح گردد.متوصصین و صاحب با همفکری   همچنین تعریف کیف پول رمزارزی نیز


