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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 تک بیانیه مشترک نظام صنفی، انجمن بالکچین و انجمن فین

 در زمینه خرید و فروش رمزارزها شتابزده هایتقابل در رابطه با  
 

در    لذا الزم دیدیمها برای خرید، فروش و تبادل رمزارزها در کشور هستیم.  در کمال تاسف طی روزهای اخیر، شاهد موج جدیدی از اعمال محدودیت
در آینده موجب   کنونی  شتابزده  هایتا تصمیم  بیان نماییماین حوزه    مومی و تصمیم سازانذهان عسازی افاف جهت ش  نکاتی را  موضوع  ش به ایننکوا

 های پیش رو را برای این سرزمین نابود ننماییم.پشیمانی نگردد و فرصت

 

 خارجی ظلم و تحریم داخلی خیانت است تحریم . 1

قالب  با به کارگیری ان  متعهد  جوانانو    بنیانهای دانششرکت نقاط جهان مسدود شده است، تعدادی از    یکشور در اقصبسیاری از منابع ملی  مروز  ا
قرار وکارها و حتی نهادهای حاکمیتی  ، کسب امن جهانی را در اختیار عموم مردم  مبادالتالزم برای    بستر  و فناوری بالکچین  ارزهای دیجیتالنوین  

 نگری الزم هستند.هایی هستیم که فاقد کار کارشناسی، عمق دیدگاه و آیندهاند، اما متاسفانه شاهد تصمیمداده
 

 تحجم و امنیت جهانی معامال . 2

یا در این   نیازهای اساسی خود را از این طریق تامین نموده  ،ها و صنایعوکار و کاربر در تمامی حوزهطی یک سال گذشته بیش از یک میلیون کسب
 اند. را حتی لمس هم نکرده  متخاصمیگونه تهدیدی از جانب هیچ کشور و هیچ  اندحوزه سرمایه گذاری کرده

 

 هاامن سرمایه  داشتنگهآوری و  ارز. 3

 درامروز به معنای خلق ارزش و ارزآوری    ،در ایران  مانهای هموطناندارایی  نداشتنگه همچنین رشد شدید ارزش ارزهای دیجیتال نسبت به دالر و  
است.   2۵0حدود   بوده  ریال  میلیارد  شتاب   هزار  تصمیم  هر  موجبزدهلذا  که  زیرساخت   ای  در  فناورانه  اختالل  به   گردد های  خیانت  جامعه،  نگاه  از 

سهم گرفته است و در   جهان  های نوین مالیفناوریبازار  لق ارزش جدی نموده و برای ایرانیان از  ها رهانیده، خراهکارهایی است که ما را از تحریم
 حافظه تاریخی ملت ما ثبت خواهد شد.

 

 آوردها و مخاطرات . دست4

گذاری عظیم کشورهای توسعه یافته توان در سرمایه این امر را می   آفرینی جهانی آنها در آینده انکارناپذیر است. راهکارهای مالی توزیع شده و نقش 
علیرغم تمام   وکارها و بسیاری از مردمبه همین دلیل شاهد آن هستیم که بازرگانان، کسب، سوئیس و ... مشاهده نمود.  جهان مانند ژاپن، آمریکا، چین

گذاری کرده و البته پاسخ اعتماد خود را در این حوزه سرمایه  ،ی خود را بر این بسترها بنا نهادهامورات جار  ،به بخش خصوصی اعتماد نموده  ،مخاطرات
 اند. نیز گرفته 

ها بوده و بدیهی است که کوچکترین برداری از این زیرساختحال بهرهدر  غیرمستقیم یک میلیون شغل    بیش ازامروز بیش از دوهزار شغل مستقیم و  
خرید و   هایوبگاه   های بر خط )آنالین( تبادل وباید در نظر داشت که پلتفرم  خواهد نمود.   استیصالها نفر را با واسطه دچار مشکل و  اختالل میلیون

های  دغدغه  برای  در این مدت  اند وداده و این حوزه را ساماندهی و امن نموده  ها توسعههای الزم را طی سالبخش خصوصی زیرساخت  در  فروش
ها به طور مکرر  و آمادگی کامل خود را برای پوشش دغدغه   الزم را نیز انجام دادهبلکه رایزنی    اند نموده  تنها راهکارهای دقیقی را ارائه حاکمیتی نه  
 تعامل موثر با بخش خصوصی برای مردم قابل پذیرش نخواهد بود.  اند. لذا کوتاهی نهادهای متصدی دراعالم نموده
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 مخاطرات اقدام سلبی و شتابزده

های خارجی منتقل شده و در ریسک  به پلتفرم   از کشور  های رمزارزی موجود در ایران با خروج ارزسرمایه  ریالمیلیارد  هزار    2۵0بیش از   .1
 د گرفت. نقرار خواهنیز ها تحریم

 روزنه موجود را هم با دست خود از بین خواهیم برد.  تنها ها بازگشته ودوران تحریمبه کشور  .2

قابل نظارت و کنترل نبوده و    یدهشد و طبیعتا به دلیل عدم سامان  خواهد  های اجتماعی منتقلبه شبکه   یا  شده  فعالیت کاربران، زیرزمینی .3
 شاهد رشد نمایی جرایم در این حوزه خواهیم بود. 

  هایهزینهو عقب افتادگی در این حوزه از تحوالت جهانی  و زمانی بوده  انسانی    ،های مالیهای موجود، سوخت سرمایهزیرساخت  از بین رفتن .4
 خواهد داشت. را برای آینده ایران به همراه پذیری اجبران ن

  زمینه  کهاقدامی    .های ایرانیرسانپیام  ودنمسدود نم  مشابهاست  اتفاقی    ما،  خارج از کنترل  و  های غیرایرانیاز دست دادن بازار به پلتفرم .5
ها هزارمیلیارد تومان رف دهصخارجی و    رسانهایپیامپس از فیلتر کردن  به طوری که حتی    ،را فراهم کردحضور پررنگ رقبای خارجی  

  بازگشتند   خارجی  هایدر زمانی کوتاه به بستر  منجر به تغییر عادت کاربران نشده و مخاطبان بازهمدر نهایت    ایرانیوالت  صبرای مح  سرمایه
 .های فرمایشی هرگز جانی نگرفتندو نمونه 

باشند. این  می بسیار نقد شونده  در ایران نگهداری شده و    های دیجیتالی هستند کهدارایی   اکنون   اندمبالغ ریالی که به این حوزه وارد شده  .6
ها یا افزایش ریسک از  ی سرمایه ایران دارند، درصورتی که اگر به دلیل بسته شدن پلتفرمسایر بازارهابه    باالییبازگشت پذیری    هادارایی

 احتمال بازگشت و نقدشوندگی مجددشان کاهش جدی خواهد یافت.ایران خارج شوند 

 

 در کشور  هاضامن حضور سرمایه  ، ثبات و رشد

ماند. لذا الزم است مسئولین به عنوان نمایندگان و خدمتگزاران مردم در خصوص اخذ مواضع نمی سرمایه بسیار فرار است و در کنار ریسک و عدم ثبات  
 گردد: لذا الزم است و پیشنهاد می سوزی و پشیمانی نسل آینده نباشیم.دقیق و به هنگام بسیار حساس باشند تا شاهد فرصت 

 با توجه به راهبردی بودن با مشارکت متخصصان و بخش خصوصی تبیین شود.   حوزهنگاه کالن کشور در این  .1

که برای حاکمیت پراهمیت   اثرات این حوزه در اقتصادکالن  ج(   از اموال مشتریانصیانت    ب(   هاعدم شفافیت تراکنش  الف(سه دغدغه   .2
. لذا در اقدامی فوری از تعلل بیشتر جلوگیری شده و با کمک است بخش خصوصی به صورت دقیق پوشش داده شده  هایاست در پیشنهاد

 های الزم تامین گردد.بخش خصوصی و نظارت یک یا چند نهاد مشخص زیرساخت

ندگی و عدم انحصار برای  های امنیتی اجتناب شده و پراکها و ریسکاز متمرکز کردن یا رسمی نمودن موضوع به دلیل ریسک تحریم  .3
 پوشش داده شود. نیز های حاکمیتی با روش نظارت هوشمند و لیست سیاه دغدغه  . همچنینرسانان حفظ شودخدمت

 بینی نباشیم.زده، سلبی و غیرکارشناسی اجتناب شود تا شاهد اتفاقات غیرقابل پیشاز هرگونه اقدام شتاب  .4

 

بالکچین و رمزارزها اگر به درستی در کشور مورد استفاده قرار گیرد، برکات زیادی را برای این آب و خاک به نماییم که فناوری  در پایان تاکید می
 همراه خواهد داشت. 

 


