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 تعاليبسمه
 

   نکات برجسته نکات برجسته  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   با پیشرفت فناوری ممکن است مصادیق رایج رمزارز و در نتیجه تعریف رمزارزهاا تیییار کناد

 .بنابراین از نظر حقوقی عبارت رمزارز دقت کافی ندارد

  کوین  اتریوم و ریپل است که از میان آنها بیاتمتعلق به سه رمزارز بیتعمده رمزارزهای بازار-

 .آید  در حالیکه ریپل نیازمند استخراج نیستکوین و اتریوم به روش استخراج به دست می

 های رمزارزها از این جهت برای سیاستگذاری حائز اهمیات اسات ها و چالشبررسی جامع مزیت

شاود و در ها  رویکرد منفی قانونی استفاده از رمزارز منتفی مییتکه در وهله اول  با شناخت مز

هاای ایان ارزهاا در ادد یراحای قاوانین و مقاررات وهله دوم  قانونگذاران با شناخت چالش

 آیند. کننده برمیپیشگیرانه و کنترل

 گراناه ورویکرد سیاستی کشورها در قبال رمزارزها به دو دسته کلای رویکارد مثبات و تنظایم 

 شود.رویکرد منفی و بازدارنده تقسیم می

 اند  اما فعالیت آنها در مبادالت مالی در ایران  اگرچه رمزارزها به عنوان یک  نعت پذیرفته شده

 .ممنوع است

 گذاری رمزارزها  مدیریت برق مصارفی رمزارزهاا  کنتارل قاچااق و اخاذ تعیین نهاد متولی مقررات

اساتخراج رمازارز توساخ بخاش سیاستگذاری مالیات از استخراج رمزارز از جمله مالحظاتی که در 

 خصو ی باید مورد توجه قرار گیرد.

  های دساتگاهی و تقویات ساازوکار  همگراسازی منافع میاناستخراج رمزارزها در بخش دولتیبرای

 اهمیت دارد.گذاری منابع حا ل از آن نظارتی و اجرایی برای به اشتراک
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   مقدمه مقدمه  
سوو و نظوام موالی های مالی طی چند سال اخیر تأثیرات متفاوتی در نظام پولی کشورها از یکگسترش و توسعه فناوری

های مالی عالوه بر تسهیل و افزایش کیفیوت و سورعت المللی از سوی دیگر داشته است. محصوالت مبتنی بر فناوریبین

ها بر نظام مالی جهانی نیز حرکوت نماینود و اواعود و اند به سمت کاهش سیطره دولتدر مبادالت مالی جهانی، توانسته

خیور بوا طی چنود سوال اآن که  مهمترین مصداقکنند. ها و جهان تحمیل های جدیدی را به نظام مالی دولتچارچوب

، دسته مربوط به رمزارزها است که به دالیل متعدد از جملوه ییرمتمرکوز بوودن و باشدفراگیر در حال حرکت میرشدی 

به دالیلی از جملوه مصورب بواالی انور ی،  ،سرعت و کارایی باال مورد استقبال برخی کشورها ارار گرفته و از سوی دیگر

ض برخی کشورها مواجوه اانالمللی با مواضع متت مالی بینها بر برخی نقل و انتقاالخطر پولشویی و کاهش تسلط دولت

های رمزارزهوا، بوه تر، به دلیل ییرمتمرکز بودن و عدم دخالت یک نهاد مرکزی دولتی بر تراکنششده است. از همه مهم

این هموه، بوه  معرفی شده است. با المللیهای مالی بینعنوان یکی از راهکارها و ابزارهای اثرگذار در خنثی کردن تحریم

های رایج دارند، اانونگذاری و سیاستگذاری متناسو  بوا آن بورای دلیل ساختار متفاوتی که رمزارزها نسبت به سایر پول

ز مزایوای آن یکوی از ضوروریاتی امنودی حوداکثری های احتمالی استفاده از این نوع پول و بهرهکاهش خطرات و آسی 

اند. با این حال، حضور جودی رمزارزهوا در ادبیوات کشورها نیز نسبت به آن اادام کردهاست که مورد توجه بوده و برخی 

های فراوانی نسبت به این موضوع و مزایوای گردد و تاکنون بحثااتصادی کشور ما به حدود سه/ چهار سال پیش باز می

باشد، صورت گرفته است، اما همچنوان، های یک جانبه و چند جانبه مواجه بوده و میآن برای کشور که همواره با تحریم

رو، اساس، در گزارش پویش همینای از ابهام ارار دارد. بر در حوزه اانونگذاری و سیاستگذاری در هاله سرنوشت رمزارزها

، هواها و چوالششود، ضمن بررسی تعاریف و رمزارزهای عمده بازار، مزیتکه به روش اسنادی تهیه شده است تالش می

یاستی برخی کشورها نسبت به آن و همچنین مالحظاتی که در حوزه استخراج رمزارزها در بخش خصوصوی و رویکرد س

 دولتی باید مورد توجه ارار گیرد، بررسی شود.

  تعاریف رمزارز و معرفی رمزارزهای عمده در بازارتعاریف رمزارز و معرفی رمزارزهای عمده در بازار  
 طبو  جودول زیور است. ایون تعواریفاز آنجا که رمزارزها انواع مختلفی دارد، تعاریف مختلفی نیز برای آن بیان شده 

 عبارت است از: 

 تعریف مرجع

 2018سوویتوو 
ها و دارایی دیجیتالی که برای کارکرد واسط مبادله طراحی شده و از رمزنگاری برای ایمنی تراکنش

 کند.کنترل خل  واحدهای جدید استفاده می

 کمبریجواژه نامه 

2017 

دولت تولید شود توسط یک شبکه عمومی تولید شده است و از ارز دیجیتالی که به جای اینکه توسط 

 کند.ها استفاده میرمزنگاری برای حصول اطمینان از ارسال و دریافت پرداخت

 واژه نامه آکسفورد

2017 

گذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال ارز دیجیتالی که در آن از فنون رمزگذاری برای مقررات

 کند و مستقل از یک بانک مرکزی فعالیت دارد.میوجوه استفاده 

 مریام وبستر

2017 

هرگونه از ارز که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معموالً مسئول صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی 

کند و ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده میندارد، اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش

 های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد.برای ممانعت از جعل و تراکنش

 کند.ها و کنترل خل  واحدهای جدیدش استفاده میای که از رمزنگاری برای ایمنی تراکنشواسط مبادله 2015زئو 
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بنابراین از نظور  همچنین با پیشرفت فناوری ممکن است مصادی  رایج رمزارز و در نتیجه تعریف رمزارزها تغییر کند،

 1حقوای عبارت رمزارز دات کافی ندارد.

کووین و اتریووم بوه کوین، اتریوم و ریپل است که از میان آنها بیتعمده رمزارزهای بازار نیز متعل  به سه رمزارز بیت

کوه ریپول نیازمنود اسوتخراج نیسوت. ایموت، حجوم و سوهم هور کودام از آید، در حوالیروش استخراج به دست می

 رمزارزهای فوق نیز در جدول زیر ارائه شده است:

 (18/08/1398سهم بازار سه رمز ارز مطرح از بازار رمزارزها در تاریخ)

 قیمت)دالر( رمزارز ردیف
 اندازه بازار

 )میلیارد دالر(

 حجم معامالت روزانه

 )میلیارد دالر(

 سهم از بازار

 )درصد(

 67 24.033 160.28 8.886 بیت کوین 1

 7.83 9.0573 20.152 186 اتریوم 2

 5.05 1.8516 12.161 0.281 ریپل 3

  های رمزارزهاهای رمزارزهاها و چالشها و چالشمزیتمزیت    
های رمزارزها از این جهت برای سیاستگذاری حائز اهمیت اسوت کوه در وهلوه اول، بوا ها و چالشبررسی جامع مزیت

شوود و در وهلوه دوم، اانونگوذاران بوا شوناخت ها، رویکرد منفی اانونی استفاده از رموزارز منتفوی مویشناخت مزیت

در ایون راسوتا، آزادی در  آینود.کننده برمیهای این ارزها درصدد طراحی اوانین و مقررات پیشگیرانه و کنترلچالش

المللی و فرامرزی، عودم خلو  پوول پایین، سرعت باال در انتقاالت بینالمللی، هزینه عملیاتی پرداخت و دسترسی بین

ها در مصوادره و بلوکوه کوردن، امکوان المللی، ناتوانی دولتهای بینه در ااتصاد و کنترل تورم، مقابله با تحریمرویبی

ای و رهگیری و شفافیت مبادالت، کاهش ادرت تحریم دالری آمریکا علیه ااتصواد ایوران، ایجواد رمزارزهوای منطقوه

وکارهوای داخلوی و بهبوود صوادرات جهانی شدن کسو  های پولی دوجانبه و چندجانبه، تسهیل درتسهیل در پیمان

تووان از جمله مزایایی است کوه بورای رمزارزهوا موی گذاری خارجی، عدم امکان جعلییرنفتی، امکان افزایش سرمایه

برشمرد. در مقابل، نوسانات ایمتی و عدم ثبات، فقدان اوانین و مقررات مشخص، مشخص نبودن هویوت فرسوتنده و 

بانک مرکزی و نهادهای واسط، امکان فرار مالیاتی، پولشویی و گسوترش بخوش ییررسومی ااتصواد،  گیرنده، تضعیف

بروز مشکالت امنیتی، مشکالت فقهی، عدم فقدان ارزش، نقدشوندگی پوایین در ااتصواد کشوور، امکوان خوروج ارز از 

هوای رمزارزهوا بورای ااتصواد لشکشور، شکنندگی باالی ایمت رمزارزها و مصرب باالی انر ی از جمله تهدیدها و چا

 2کشور است.

                                                           
 1397؛ شهریور ماه «کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران ارز مجازی: اانونگذاری در»های مجلس با عنوان . گزارش مرکز پژوهش1

 1397ماه تیر؛ «ارزها در ااتصاد ایرانگری رمزینه ای بر تنظیممقدمه»های مجلس با عنوان. گزارش مرکز پژوهش2
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  رویکرد سیاستی کشورها در قبال رمزارزهارویکرد سیاستی کشورها در قبال رمزارزها  
 گرانه و رویکورد منفوی و بازدارنودهرویکرد سیاستی کشورها در ابال رمزارزها به دو دسته کلی رویکرد مثبت و تنظیم

 :شودمیتقسیم 

 گرایانهیمرویکرد مثبت و تنظ 

تر و به طور فعاالنه به پدیوده رمزارزهوا واکونش نشوان داده و یالبواً یافته بسیار سریعشورهای مناط  توسعه کعموماً 

که، برخی کشورها از جملوه آمریکوا و به طوریاند. گر و کنترلی نسبت برای رمزارزها وضع کردهمقررات بازتر، تسهیل

و در برخوی کشوورها نیوز  انودکوردهاوانین مالیاتی بر رمزارزها وضع آن را به عنوان دارایی محسوب کرده و سنگاپور 

های مربوط به تأمین مالی کس  و کارهای کوچک و نوپا از طریو  همچون کره جنوبی و تایلند اوانین و دستورالعمل

ر ااتصواد هوای آن درمزارزها وضع شده است. دیگر کشورهایی که رویکرد مثبتی نسبت به رمزارزها دارند و از مزیوت

اند عبارتند از: کانادا،  اپن، نیوزیلند، دوبی، انگلیس، استرالیا، مکزیک، ارایزستان، ویتنام، روسیه، هند، خود بهره برده

 چین و استونی.

 رویکرد منفی و بازدارنده 

ست مثول برخوی در کشورهایی که رویکرد منفی نسبت به رمزارزها دارند، معموالً یا استفاده از رمزارزها ممنوع شده ا

اند. در مجموع برخی کشورهای آمریکای جنوبی؛ و یا عمدتاً با وضع اوانین سختگیرانه با پدیده رمزارزها برخورد کرده

مزیت

المللی آزادی در پرداخت و دسترسی بین•

هزینه عملیاتی پایین•

المللی و فرامرزیسرعت باال در انتقاالت بین•

رویه در اقتصاد و کنترل تورمعدم خلق پول بی•

المللی های بینمقابله با تحریم•

ها در مصادره و بلوکه کردنناتوانی دولت•

امکان رهگیری و شفافیت مبادالت•

کاهش قدرت تحریم دالری آمریکا علیه اقتصاد ایران•

های پولی ای و تسهیل در پیمانایجاد رمزارزهای منطقه•
دوجانبه و چندجانبه

وکارهای داخلی و بهبود تسهیل در جهانی شدن کسب•
 ادرات غیرنفتی

گذاری خارجی امکان افزایش سرمایه•

عدم امکان جعل•

چالش

نوسانات قیمتی و عدم ثبات •

فقدان قوانین و مقررات مشخص•

مشخص نبودن هویت فرستنده و گیرنده•

تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسخ•

امکان فرار مالیاتی •

پولشویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد•

بروز مشکالت امنیتی•

مشکالت فقهی•

عدم فقدان ارزش•

نقدشوندگی پایین در اقتصاد کشور•

امکان خروج ارز از کشور•

شکنندگی باالی قیمت رمزارزها•

مصرف باالی انرژی•
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، عربستان، الجزایور، انودونزی، پاکسوتان و نامبیوا از جملوه یرب آسیاکشورهای آمریکای جنوبی، برخی از کشورهای 

 1اند.دارنده نسبت به این پدیده اتخاذ کردهکشورهایی هستند که رویکرد منفی و باز

 رویکرد ایران نسبت به رمزارزها 

اند، اما همچنوان نظورات گونواگون و مختلفوی دربواره آن در ایران، اگرچه رمزارزها به عنوان یک صنعت پذیرفته شده

هیئوت وزیوران در تصووی  مردادماه امسوال  13و فعالیت آنها در مبادالت مالی ممنوع است. با این حال،  وجود دارد

جهوانگیری  زارزها را تصوی  و پوس از آن اسوحاقنامه فرآیند ماینینگ رمخود، آیین 55637/ت 58144نامه شماره 

ای از ابهوام اورار دارد و وضوعیت اما همچنان سرنوشت رمزارزها در هاله 2معاون اول رئیس جمهوری آن را ابالغ کرد،

 ده است.فعاالن در این صنعت هنوز مشخص نش

  ها و قوانین کشورها و قوانین کشوررمزارزها در سیاسترمزارزها در سیاست  

 ارزهای مجازی در قوانین مربوط به پولشویی 

رسد با توجه به تجربیات جهانی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تکلیف اانونی الزم بورای کنتورل به نظر می

بهتر نیاز  است این شورا برخی اختیارات حکمرانیمراکز مبادله پول مجازی با پول رایج کشور را بر عهده دارد. ممکن 

ام شورای عالی مبارزه با پولشوویی در داشته باشد که احتماالً در سطح هیئت وزیران اابل رفع است. اما در جلسه سی

کوین و سایر ارزهای مجوازی در تموامی مراکوز پوولی و موالی کشوور به کارگیری از ابزار بیت 1396دی ماه  9تاریخ 

پیشگیری از واوع جرائم از طری  ارزهای مجازی، موضوع  استداللع اعالم شد. حوزه نظارت بانک مرکزی نیز با ممنو

هوا و مسسسوات ها اعالم کرد که تمام شع  و واحدهای تابعوه بانوکممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک

ای مذکور و یا انجام هرگونه ااودامی کوه بوه تسوهیل یوا ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهاعتباری و صرافی

 ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد، به طور جد اجتناب کنند.

 ارزهای مجازی در قوانین مالیاتی کشور 

 1394هوای مسوتقیم مصووب دهود اوانون مالیواتتجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با اوانین کشورمان نشان می

زمینه مالیات بر درآمد در حوزه رمزارزها نیز اابل اعمال خواهد بود. مالیات اابل اعمال بور  مجلس شورای اسالمی در

 )مالیات درآمد اتفاای( اابل محاسبه است. )مالیات بر مشایل( یا در فصل ششم رمزارزها یا ذیل فصل چهارم

 رمزارزها در قوانین بورس و بورس کاال 

، شورای عالی بورس و اوراق بهادار از این اختیار برخووردار 1384بهادار ج.ا.ا مصوب ( اانون بازار اوراق 24طب  ماده )

بنودی کنود. در ایون صوورت اموور است که رمزارزهای اابل تبدیل به پول دنیای وااعی را به عنوان ابزار موالی طبقوه

 3ورا ارار خواهد گرفت.گذاری در رمزارزها در حوزه اختیارات این شمربوط به سیاستگذاری مربوط به سرمایه

   

                                                           
 1397 ؛ تیرماه«گری رمزینه ارزها در ااتصاد ایرانای بر تنظیممقدمه»های مجلس با عنوان. گزارش مرکز پژوهش1

 22/05/1398؛ «ابراز امیدواری رئیس انجمن بالک چین برای تجدید نظر در مصوبه ماینینگ رمزارزها». خبرگزاری ایرنا، 2

 1397؛ شهریور ماه «ارز مجازی: اانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران»های مجلس با عنوان . گزارش مرکز پژوهش3
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  مالحظات سیاستی در قبال استخراج رمزارزهامالحظات سیاستی در قبال استخراج رمزارزها  
آینود، بوه در حال حاضر، بیت کوین و اتریوم به عنوان دو رمزارز عمده بازار ارزهای مجازی به روش استخراج به دسوت موی

اانونگذاران در ابال وضوع اووانین مربووط بوه پدیوده به تواند هم هایی در ابال استخراج آنها میهمین دلیل، اتخاذ سیاست

در ایون راسوتا مندی از صرفه ااتصادی رمزارزها را برای ااتصاد کشوور فوراهم نمایود. شرایط بهرههم رمزارزها یاری رساند و 

 شود: در ابال استخراج رمزارزها در دو بخش خصوصی و دولتی معرفی می یمالحظات سیاست

 تخراج رمزارزها در بخش خصوصیمالحظات سیاستی اس* 

 گذاری رمزارزهاتعیین نهاد متولی مقررات 

با یکدیگر متفاوت است. به این ترتیو ، اگور نیز منابع مورد استفاده برای استخراج رمزارزها به دلیل متفاوت بودن رمزارزها، 

گوذاری آن بوه وزارت نیورو چشمگیر باشد و در سطح کالن بر شبکه برق کشور مسثر باشد، مقوررات مصرب برق یک رمزارز

هوای ارتبواطی و کند؛ اما اگر استخراج یک رمزارز نیازمند مصرب پهنای باند باشد و در شکل ترافیوک شوبکهارتباط پیدا می

در مقررات گذاری اسوتفاده از اینترنوت آن رموزارز نقوش نظارت بر آن تفاوت ایجاد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

توانود تقسویم ها پدید بیاید شورای عالی فضای مجوازی مویتری خواهد داشت. در صورتی که اختالفی میان دستگاهپررنگ

 ها را انجام دهد.وظایف میان دستگاه

 مدیریت برق مصرفی رمزارزها 

 توجه به موارد زیر ضروری است:برای مدیریت برق مصرفی در حوزه رمزارزها 

 گذاریمقررات -

جوایی سواده تجهیوزات با توجه به ساختار برق در ایران و وجود بورس انور ی و بخوش خصوصوی و دولتوی و امکوان جابوه

گذاری ثابت به ازای هر کیلووات ساعت توجیه ندارد. از این رو ساماندهی مصورب بورق بورای اسوتخراج استخراج کننده نرخ

 بر عملکرد این وزارت نیازمند است. شورای اسالمی گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس به مقرراترمزارز 

 کنندگانشناسایی استخراج -

هوایی اسوت کوه در آن نامهها و آیینوزارت نیرو متولی تدوین تعرفه 1353سیس وزارت نیرو مصوب تا ( اانون1طب  ماده )

( 1مواده )« ج»بنود « 1»ساب بهای انواع مصرب مشخص شده است. طبو  تبصوره مقررات و شرایط فروش برق و طرز احت

نیز دولت مجاز شده است بوا لحوام منواط  جغرافیوایی، نووع، میوزان و زموان  1388ها مصوب اانون هدفمند کردن یارانه

اسوتفاده کننودگان هوای اجرایوی اعوالم کنود. اوانون مجوازات نامههای ترجیحی برق را اعمال کند و در آیینمصرب ایمت

را مشوخص های مالی بورای اسوتفاده ییرمجواز از بورق نیز مجازات 1396ییرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 

کرده است. بنابراین، شناسایی دای  استخراج کنندگان از طری  بررسی الگوی مصرب برق و تحلیل ترافیوک اینترنتوی آنهوا 

زوکار خوداظهواری اسوتخراج کننودگان در کنوار اعموال جورائم بازدارنوده بورای کسوانی کوه در کنار ساماندهی با ایجاد سا

بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید بوا همکواری خوداظهاری نکنند و اعالم مناط  جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انر ی

 شود. مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک مرکزی انجام
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 تقویت بازار برق -

گذاری روی اسوتخراج رمزارزهوا های جدید، آزادسازی سرمایهبا توجه به محدودیت منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاه

لوذا جایوابی منواط  مسوتعد اسوتخراج . تر کنودها جذابگذاریتواند شرایط را برای این سرمایهبا برق تولیدی شخصی می

رمزارز باید با توجه به مالحظات کشور از سوی وزارت صمت و با همکاری وزارت نیرو انجام شود تا گسترش بوازار اسوتخراج 

 رمزارز به تقویت بازار برق کشور نیز منجر شود. 

 کنترل قاچاق 

 :کنترل ااچاق در حوزه رمزارزها در دو بخش باید صورت گیرد

 الف( کنترل قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز

شکل ظاهری تجهیزات استخراج رمزارز با دیگور تجهیوزات الکترونیکوی رایانشوی تفواوت خاصوی نودارد، بوه هموین دلیول 

تواند بوه سوادگی انجوام شوود و آنچوه اکنوون بوه عنووان ممنوعیوت واردات تشخیص این تجهیزات در مبادی گمرکی نمی

های اداری مربوط بوه پرداخوت و شود در وااع تجهیزات با کد تخصیص یافته به سایر ماشینشده یاد میتجهیزات استخراج 

توانود سواماندهی ایون حووزه را گیری در واردات تجهیزات اابل شناسایی اسوتخراج رموزارز نمویرو، سختامور است. از این

بورای ایجواد سوامانه  1392مصوب سوال  با ااچاق کاال و ارزهای اانون مبارزه توان از ظرفیتتضمین کند. در این راستا می

( ایون 2اند، اسوتفاده کورد. طبو  مواده)خوداظهاری و جریمه کسانی که واردات یا نص  این تجهیزات را از ابل اعالم نکرده

تخراج رموزارز را های اسوتواند دستگاهشوند. دولت میتقسیم می ممنوعاانون، کاالها به سه دسته کاالهای مجاز، مشروط و 

بر انجام تشوریفات گمرکوی حسو  اوانون بندی کند که صدور یا ورود و استفاده از آن عالوهدر زمره کاالهای مشروط طبقه

ربط اوانونی اسوت. بنوابراین عوالوه بور شناسوایی تجهیوزات و مکوان نیازمند به کس  مجوز ابلی از یک یا چند مرجع ذی

های خوداظهواری ثبوت شوود. از دتر کد مخصوص تجهیزات نیز استخراج شود و در سامانهفیزیکی دای  آنها، باید هرچه زو

( این اانون برای ضوبط تجهیزاتوی 32( و )31(، )30(، )28) (،29(، )24(، )22(، )19(، )18توان از ظرفیت مواد )طرفی، می

اند و همچنین رمزارزهایی کوه بوه صوورت نشدهاند یا در داخل تولید شده و در سامانه اعالم که به صورت ییرمجاز وارد شده

 اند و یا جریمه نقدی مضاعف متخلفان استفاده کرد.ییرمجاز کس  یا مصرب شده

 ب( کنترل قاچاق رمزارز

(، استخراج رمزارز را صونعت معرفوی کورده و 1397نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها )بهمن ماه بانک مرکزی در پیش

ین حوزه را خارج از حیطه وظایف خود دانسته است. در صورتی که نظوارت بور بازگشوت ارز صوادراتی از گذاری در امقررات

شورای عالی ااتصواد و بسوته سیاسوتی نحووه بازگشوت ارز  97405جمله ارز حاصل از استخراج رمزارز طب  مصوبه شماره 

عنی سامانه نیما و مراکوز مبادلوه رموزارز مجواز بر عهده بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن ی 1398حاصل از صادرات سال 

شویی و فرار سرمایه حاصول از اسوتخراج رموزارز، بانوک مرکوزی بایود بسوط . بنابراین، برای تحق  هدب مبارزه با پولاست

ت شومول در مبوادالسامانه نیما و ایجاد مراکز مبادله مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگور ارزهوای جهوان

 المللی را اجرایی کند. بین

 اخذ مالیات از استخراج رمزارز 

تواند با کنار هم ارار دادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر استخراج کننوده و نرخوی کوه رموزارز سازمان امور مالیاتی می
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هوا را بوه صوورت مالیات این فعالیتحاصله در سامانه نیما یا مراکز مبادله رمزارز مورد تأیید بانک مرکزی مبادله شده است، 

های دخیل در سامانه نیما محاسبه و دریافت کند و استخراج کننودگان نیوز بوا ها یا بانکالرأس توسط صرافیخودکار و علی

التفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی دریافوت کننود. بودین منظوور ها مابهاستعالم آنی هزینه برق مصرفی و سایر هزینه

هوای نیموا و مراکوز المللی را توسوط سوامانهشمول در مبادالت بینباید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان

 مبادله رمزارز مجاز فراهم کند و اطالعات الزم برای محاسبه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 بخش دولتی درمالحظات سیاستی استخراج رمزارزها * 

 دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزمگراسازی منافع میانه 

ها با عنووان شوبکه توورین ملوی در دسوت اجراسوت کوه درآن گذاری منابع رایانشی دانشگاههای به اشتراکدر کشور پرو ه

اموا از آنجوا کوه مطواب  کنند، ها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه میشگاهندا

ها و بخش خصوصوی نیوز ها، همگراسازی منافع در این پرو ه به درستی صورت نگرفته، مورد استقبال دانشگاهبرخی بررسی

اند و اگور از رموزارز داخلوی ها تسهیل و کم هزینه کرده؛ در صورتی که رمزارزها منافع را در این گونه تالشارار نگرفته است

 توانند منابع خود را به اشتراک بگذارند.ها به سادگی و بدون نگرانی از سوء استفاده میستگاهاستفاده شود د

 گذاری منابعتقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای به اشتراک 

شوود،  ها با استفاده از سازوکار استخراج رموزارز فوراهمزمانی که سازوکاری برای فروش منابع رایانشی و ییررایانشی دستگاه

ها با هدب کس  درآمد منابع رایانشی و ییررایانشی بالاستفاده خود را عرضه خواهند کرد. از سووی دیگور، طراحوی دستگاه

توان فساد را در این ابیل امور به صفر برسواند. از ایون رو، سوازمان شفاب سازوکارهای اجرایی و نظارتی در این خصوص می

توانند سوازوکارهای های دولت الکترونیک میتباطات و فناوری اطالعات به عنوان دستگاهامور اداری و استخدامی و وزارت ار

 1اجرایی و نظارتی مورد نیاز این بخش را بررسی کنند.

 
   

                                                           
 1398؛ مردادماه «استخراج رمزارزها و نقش نظارتی مجلس شورای اسالمی»های مجلس با عنوان. گزارش مرکز پژوهش1

مالحظات سیاستی استخراج 

رمزارزها در بخش خصوصی

-تعیین نهااد متاولی مقاررات•

گذاری رمزارزها

مدیریت برق مصرفی رمزارزها•

کنترل قاچاق•

اخذ مالیات از استخراج رمزارز•

مالحظات سیاستی استخراج 

رمزارزها در بخش دولتی

-همگراسااازی منااافع میااان•

دساااتگاهی باااا اساااتفاده از 
استخراج رمزارز

تقویت سازوکارهای نظاارتی و•
گاذاریاجرایی برای به اشتراک

منابع
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  بندیبندیجمعجمع  
گذارد، اما اهمیوت و اگرچه تنها یک دهه از ظهور پدیده رمزارزها در جهان و حدود سه سال از حضور جدی آن در ایران می

دهد، نظوام خلو  ارزهوای مجوازی را ها و تهدیدهایی که این نوع پول در اختیار کشورها و نظام مالی جهانی ارار میفرصت

برانگیز نظام پولی و مالی جهان تبدیل کورده اسوت. ترین مباحث چالشکه به سرعت در حال گسترش است، به یکی از مهم

چوب اانونی و سیاستگذاری مناسو  اسوتخراج و نحووه اسوتفاده از آنهوا در با تعیین چاربه همین دلیل، بسیاری از کشورها 

را در های این پدیوده نوظهوور مندی از ظرفیتبهرهرمزارزها، فرصت کاهش مخاطرات اند با نظام ااتصادی خود، تالش کرده

تلف نسبت به این موضووع ارائوه ااتصاد خود فراهم آورند. در کشور ما نیز اگرچه تاکنون مواضع متفاوتی از سود نهادهای مخ

توسط هیئت وزیران، استخراج رمزارزها بوه عنووان  1398مرداد ماه  انتشار آیین نامه استخراج رمزارزها در»با شده است، اما 

، به رسمیت شناخته شود، بوا ایون حوال همچنوان فعالیوت اشوخاص 1«یک فعالیت اانونی که در انحصار بانک مرکزی است

تورین دلیول ایون امور، نبوود ه و همچنین معامالت رمزارزها در کشور ییراانونی است کوه شواید عمودهحقیقی در این حوز

سوایر باشد. لذا الزم است نهاد اانونگوذار بوا همکواری با فعالیت رمزارزها در کشور می و مشخص ها و اوانین مرتبطسیاست

ه اسوتخراج و فعالیوت رمزارزهوا در کشوور، شورایط ، عالوه بور سیاسوتگذاری مناسو  در حووزدر این حوزه نهادهای ذیربط

 ای و جهانی رمزارزها را برای ااتصاد کشور فراهم آورد.ها و مزایای مبادالت مالی منطقهاستفاده حداکثری از فرصت

-   

                                                           
 14/05/1398دنیای ااتصاد؛ روزنامه ؛ «آزادسازی استخراج رمزارز. 1


