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 بسمه تعالی

 

 باف یدکتر قال یجناب آقا

 یاسالم  یمحترم مجلس شورا سیرئ

 ی دکتر همت یآقا جناب

 ی محترم بانک مرکزکل  سیرئ

 سالم   با

که در   1400  بهشتیارد  22مورخ    همچنین نامه اخیر جناب دکتر قالیبافکه در جامعه در خصوص رمز ارزها مطرح است و    ییهابا توجه به دغدغه 

کشور    یاعتال  ریحوزه در مس  نیدر ا  حیصح  یریگ  میرا جهت تصم  یموارد  داندی الزم م  رانیا  تکنیها منعکس شده، انجمن فرابطه در رسانه   نیا

 کند. رنشانخاط

موضوع   نیبه همراه داشته باشد و اجامعه    یرا برا  ییدهایها و هم تهدفرصت  تواندیاست که م  ینوظهور  دهیبلوک و رمزارز پد  رهیزنج  ی( تکنولوژالف

بوده و عدم اجازه    نهیزگ  نیترما درستاو نه الز  نیترساده  تیفعال  ن یبا ا  یمورد اشاره قرار گرفته است. اما برخورد سلب  یبه درست  ز یدر نامه فوق الذکر ن

شدن    ینیرزمیحوزه و مواجهه با تبعات ز  نیا  یهاتیماندن کشور از ظرف  بهرهی ب  جه یوکارها به مثابه پاک کردن صورت مسئله و در نتبه کسب  تیفعال

 اقتصاد کشور  است.  یآن برا

خواهد  بارانیز یر یگمیجامعه است و لذا همانطور که تعلل در تصم یخوب برا یمهم در حکمران اریبس یاز فاکتورها یکیبه موقع  یریگمی( تصمب

مخرب و مضر باشد.    زانیبه همان م  تواندی م  زیصنعت است ن  نیاز عدم تعامل با بدنه و فعال  یکه ناش  یکارشناس  ریعجوالنه و غ  ماتیبود، تصم

حوزه هنوز به صورت کامل    نیاز کشورها، ا  یاریشده است، در بس  دهید  یدغدغه به درست  نیا  زین  بافیدکتر قال  یهمانطور که در نامه جناب آقا

 هستند.   یتکنولوژ نیدر برابر ا حیصح یریگمیتصم جهیابعاد و شناخت بهتر و در نت یده و در حال بررسنش یگذارقانون 

  ی گذارقانون   یرمز ارز« ممکن است متول  ی»صراف  ایحوزه انجام شده مانند »رمز ارز« و    نیا  یتخصص  یهاکه از واژه  ینامناسب  یهاترجمه   لی( به دلج

  تلف مخ  یبه حضور نهادها  ازیخصوص ن  نیدر ا  حیصح  یریگمیجامع و تصم  یکه بررس  یگردد در صورت  یتلق  یحوزه، به اشتباه تنها بانک مرکز  نیا

به   یی پاسخگو  ی برا  ینهاد مانند بانک مرکز کیو فشار آوردن به    د،یجامع و مطلوب رس  یمیحوزه دارد تا بتوان به تصم  نیا  نیو مشارکت خود فعال

 به همراه نخواهد داشت.   یانهیبه  جیها احتماال نتاتمام دغدغه

فروش رمز ارز    تیهستند، فعال  زیانجمن ن  نیا  یکه از اعضا  اریپرداخت  یهاعامل شرکت  رانیبه مد  1۳۹۹اسفند    12  خیدر تار  یا( شاپرک در نامهد

وکارها ممانعت دسته از کسب   ن یعنوان و ابالغ کرد که از ارائه خدمات به ا  یک مرکزبان  نیو الزامات و قوان  رانی ا  یاسالم  یجمهور  نیبا قوان  ریرا مغا

است که اتفاقا در بند    دهیبودن فروش رمزارز نرس  ی رقانونیبر غ  یمبن  یابند و تبصره چیانجمن به ه  نیفعاالن ا  یهایریگیذکر است پ  انیشود.  شا

 ن یدانسته و همچن  رادیبدون ا  نیمتعامل  یبرا  سکیر  تیبه صراحت استفاده از رمز ارز را با قبول مسئول  1۳۹8/5/6مورخ    رانیوز  ئتیمصوبه ه  1

است که هم    رمجازیخدمات( داخل کشور غ  ایفروش کاال    ایو    دیخر  یارز برااستفاده از رمز  یشده که استفاده از رمز ارز در مبادالت )به معن  حیتصر

با اطالع ا  1۳۹8  ریت  1۹مورخ    یبانک مرکز  هیراستا  لذا  ارزها است.  نامه  نیدر خصوص رمز  تار  یاانجمن در  از شاپرک   1۳۹۹اسفند    1۹  خیبه 

 شود.  یبررس  ترقیموضوع دق نیا یقانون  یدرخواست کرد مبان
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 محمدمهدی شریعتمدار 

مدیره انجمن فینتک رئیس هیئت   

  ی که برا ی کرونا و مشکالت ریگهمه یماریاز ب یو مشکالت ناش یجنگ نابرابر اقتصاد ط یدر شرا ی و مثال زدن ی ( جوانان کشور با تالش شبانه روزه

کالس    و  یتکنولوژ  کیاز    یمندامکان بهره  یغرب  یهادولت   هیسو  کیظالمانه و    یهام یاند با وجود تحربوجود آورده است، توانسته  یاقتصاد   تیفعال

مردم    یبرا  یخوب  اریرا تا حد بس  هاییدارا  یاز مسدود  یناش  یخارج  یهاس یاستفاده از سرو  یها سکیجامعه فراهم کنند و ر  یرا برا  یجهان  ییدارا

 بدون  هک یماتیاست. لذا تصم یمهم داخل یهاس یتوسعه سرو یکالن کشور برا یهااست یمباهات دارد و همراستا با س اریبس یپوشش دهند که جا

 کیکشور بوجود آمده است را    یکه برا  یرینظی ب  لیپتانس  تواندیم  ردیصورت گ  یبسته و به صورت سلب  یحوزه و پشت درها  نیا  نیتعامل با فعال 

  یهاس یروس تباهاش ماتیکه با تصم میاها شاهد بودهرسانامیپ ایو  یاجتماع یهاکه در موارد مشابه مانند شبکه  یتلخ یهاببرد و تجربه  نیشبه از ب

 را داشتند از دست رفتند، تکرار شود.  یمشابه خارج یهاس یرقابت با سرو تیکه قابل یداخل

عنوان    دیجد  یتکنولوژ  نیدر مورد ا  یبه درست  یو بانک مرکز  ی اسالم  یناظر مانند مجلس شورا   یکه توسط نهادها  ییهادغدغه   دییانتها با تا  در

  جاد یدرخواست ا  ی اسالم  یو مجلس شورا  یاز بانک مرکز  نتکیها وجود دارد و انجمن فدغدغه   نیا  یقطعا برا  یکارشناس  یراهکارها  گردد،یم

 نیدر زمان مناسب را دارد و از حضور در ا  یکارشناس  یریگمیحوزه جهت تصم  نیبا حضور فعاالن ا  ژهیمرتبط و به و  یبا حضور نهادها  یوهکارگر

 دارد.  یخود را اعالم م یو ارائه اطالعات و آمار استقبال نموده و آمادگ یجلسات با هدف انجام کار کارشناس یکارگروه و برگزار

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:
 
 حضرت حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه  -
 جناب آقای دکتر علی عسگری، ریاست محترم سازمان صدا و سیما  -
 جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی-
 ارشاد اسالمی جناب آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ و  -
 جناب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات -
 جناب آقای دکتر پورابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی  -
 حجت االسالم والمسلمین پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل نود  -

 

رفرپو مصطفی نقی   

های نوین مالی فناوری دبیر انجمن صنفی    


