
 
 

 

 
 
 

 

 کشور یا انهیرا یو رمز ارز سازمان نظام صنف نیبالکچ ونیسیکم هیانیب

 

 رساند؛ یاستحضار مه برا  ریمطالب ز رانیا در هیبازار سرما تیدر حوزه تبادل رمز ارزها و وضع ریاخ عیتوجه به اخبار و وقا با

کننده جزء الینفک و طبیعی هر بازار مبتنی بر عرضه و  رهیدوره رشد خ کیپس از  رانیو بورس ا هیبازار سرما یفعل ی. روند نزول١

 . داردباشد و نشان از سالمت بازار تقاضا می

های علنی و بیش از حد برخی مسئولین دولت به سرمایه گذاری در بورس موجب ایجاد انتظارات خارج از دایره منطق تشویق لیكن

در بین سرمایه گذاران گردیده و انداختن تقصیر وضعیت طبیعی و سالم بورس ایران به گردن هر حوزه یا موضوع دیگری چیزی 

 جز فرافكنی نیست. 

باشد و طبق آمارها در حوزه رمز ارزها صرفا به علت خروج پول و سرمایه از بازار سرمایه کشور نمی . افزایش حجم مالی تبادالت٢

از این افزایش حجم ناشی از افزایش قیمت رمز ارزهاست و شاهد درصد افزایش کمتری در تعداد معامالت رمز ارزها  گیبخش بزر

 های قانونی تبادل کشور هستیم.در پلتفرم

نماید و در صورت هر گونه فشار یا این پدیده را دستور ناپذیر می که مبتنی بر فناوری بالکچین هستند رمز ارزها . ماهیت حوزه٣

زمینی و غیر  منجر به تشویق به فعالیت زیرهای این حوزه صرفا برخورد به جای رویكرد آموزشی و آگاه کردن مردم با ریسک

 قانونی خواهد شد.

شود )که با توجه به رویكرد دیجیتالی افزایش قیمت یا کاهش قیمت می شرایطدارای پدیده اقتصادی که . عالقه مردم به یک ٤

رود( پدیده ای است طبیعی و در صورت فراهم نكردن بستری امن بدون ترس و با شدن جهان انتظار رشد در حوزه رمز ارزها می

طرات این حوزه صرفا منجر به عالقه مردم به استفاده از ها و مخاآرامش برای مردم کشور در این حوزه در کنار آموزش ریسک

 های ملی را طبق تجربیات گذشته به شدت به خطر می اندازد.های خارجی در این حوزه خواهد شد که امنیت سرمایهپلتفرم

اندیشید که بخش بزرگی  های فنی ممكن و موجود. بهتر است به جای مقابله با پدیده ای با این جنس از ماهیت به ابزارها و چاره٥

از زیست بوم قابل پیاده سازی شده بر طبق تجربیات سایر کشورها که با کشور ایران نیز بسیار مشابه و مشترك بوده است توجه 

 و به مراجع ذیصالح بانک مرکزی ارائه شده است. هیهنمود که توسط بخش خصوصی ت

سائل فنی و مسائل بنیادی در کنار نوسانات قیمتی بدون محدوده و بسیار . ریسک سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها به علت م٦

باشد و مصرف کنندگان و عالقمندان به این حوزه باید به این نكته توجه داشته باشند که ریسک استفاده از این حوزه شدید می

اقدام به سرمایه گذاری یا ورود به این حوزه های دقیق هرگز و بهتر است بدون دانش فنی و آموزش دباشصرفا متوجه خودشان می

های باالی این حوزه بهتر است هرگز با بخش بزرگی از سرمایه زندگی ننمایند و از طرفی توجه داشته باشند با توجه به ریسک

 های نزدیک به هشتاد درصدی این حوزه را به خاطر داشته باشند.خودشان وارد این حوزه نشوند و سقوط

 میبسم اهلل الرحمن الرح



 
 

 

 
 
 

 

های ریالی، ارزی و رمز ارزی مردم از های تبادل رمز ارزی داخل کشور با خدمات بزرگی مانند جلوگیری از خروج سرمایهرم. پلتف٧

کشور، ایجاد اشتغال، فراهم نمودن بازاری با نقد شوندگی مناسب در منطقه توانستند در یک سال اخیر خدمات بسیار بزرگی را 

فعلی بی عدالتی اقتصاد جهانی فراهم آورند و امنیت سرمایه گذاران این حوزه را تا به امروز برای شرایط خاص کشورمان در شرایط 

 به خوبی حفظ نمایند.

باشد عمل برخی از تصمیم گیران در داخل کشور که موجبات عدم . همانطور که در قانون گاهی ترك فعل منجر به جرم می٨

ناشی از عدم تسلط کامل به ابعاد اجتماعی اقتصادی این حوزه منجر شود نیز  اشتغال، فرار سرمایه، عدم شفافیت که ممكن است

 کشور گردد. رایتواند منجر به خسران بسیار سنگین بمی

. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ایجاد هر گونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمز ارزهای داخلی کشور را به شدت محكوم ٩

تواند آن را در های رمز ارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بالکچین به مخاطره انداخته و میت سرمایهمی نماید چرا که امنی

معرض تحریم نیز قرار دهد. صرفا صحبت از رمز ارز تازه استخراج شده که حجم و مقدار آن در حال حاضر کامال مشخص است 

 شود.نیست و در مورد تمام بازه تبادل صحبت می

یارها چیزی جز بهم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل  تغییرات دستوری اعالم شده توسط شرکت شاپرك به پرداخت. ١٠

موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمز ارزها را در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهادهای نظارتی به وجود 

رف کنندگان و کاهش شفافیت و خروج سرمایه رمز ارزی از کشور را به دنبال نخواهد خواهد آورد و نتیجه ای جز تضییع حقوق مص

 داشت.

 

 

 تشكر با                                                                    
 یانیشتآ عباس                                                                     

 ونیسیکم سئیر                                                                      

 


