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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران صورتجـلـسه: کميسيون بازار پول و سرمایه

بهادر سید -آرگونحاضرين محترم جلسه: جنابان آقايان: عباس 
 -علی سنگینیان -حسین سلیمیسید -سید محمد اتابک -احرامیان

احمد  -فرهاد فزونی -احمد صادقیان -محمدرضا شجاع الدينی
 .معصومی اصفهانی مهدی -اله سعیدیلطف -اسدیکیمیايی

عباس  -محمد قاسمی )شرکت سوشیانت(میهمانان؛ جنابان آقايان: 
پور مصطفی نقی -(CITEXيی )شرکت آشتیانی، علی میزانی اسکو
حنظله اکبری نودهی، محمدعلی مداح  -چین()آزمايشگاه نوآوری بالک
 محمدمهدی امینی  -چین دانشگاه صنعتی شريف(علی )آزمايشگاه بالک
حمید  -)کارشناس کمیسیون( محمدسعید حیدری -)مشاور بازار سرمايه(

 -محمدهادی موقعی )انجمن ملی لیزينگ( -()کارگزاری مفید آذرخش
 -ها و موسسات اعتباری خصوصی(محمدرضا جمشیدی )کانون بانک
 مريم ابراهیمی )بانک صنعت و معدن(.

 13/10/3131تاريخ جلسه:   31شماره:
 محل تشکیل جلسه: 

 هاسالن کنفرانس کمیسیون
 دبیر جلسه: سرکار خانم فدايی

 .اردکانیشمسعلی  -راداله افخمیولی جنابان آقايان: :غائبين جلسه
 شرح جلسه: 

و ضمن مرور بر اخبار و شرايط فعلی مالی در سنگینیان به کلیه اعضا و میهمانان خوشامد گفته  دکتر در اين نشست، ابتدا آقای
کشور، با اشاره به دستور جلسه، موضوع ارزهای رمزنگاری شده در جلسات پیشین را مورد توجه قرار دادند و با تاکیدد بده   

ار پولی جديد شود اين ابزها، اين پرسش را مطرح نمودند که آيا میاهتمام اتاق در زمینه بررسی پتانسیل اين ارزها و کارکرد آن
های صادرات و واردات کاال و خدمات و با توجه به شرايط فعلی کشدور مدورد   را برای امور کالن اقتصادی و تسويه حساب

 استفاده قرار داد؟
ضمن مرور مختصری راجع به  CITEX چین و نمايندگان شرکت پور مديرعامل آزمايشگاه نوآوری بالکدر ادامه آقای نقی
 ها بحث گرديد، موارد زير را مطرح نمودند: ه که در جلسات پیشین به تفصیل در مورد آنتعاريف اين حوز

ها حتی با فرض اتصال کشدور بده   چین و يافتن ساز و کار استفاده گسترده از آنلزوم توجه به ارزهای رمزنگاری و بالک -
 المللی بانکی؛ شبکه بین

زنگاری شده به واسطه وجود دغدغه مبارزه با پولشويی و توجه به اين ضرورت عدم ممنوعیت استفاده و کاربرد ارزهای رم -
افتد و لحاظ کردن آزادی کاربرد اين نگرش که پولشويی صرف نظر از کاربرد يا عدم کاربرد ارزهای رمزنگاری اتفاق می

 ابزار حتی در کشورهای پیشتاز مبارزه با پولشويی؛

 تاکید بر رفع ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری شده توسط بانک مرکزی؛  -
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های خدارجی  گذاری خارجی در زمینه ارزهای رمزنگاری در کشور و تسهیل ورود پلت فرملزوم ايجاد فضا برای سرمايه -
 برای نقل و انتقال اين ارزها؛

اری دولدت بدا بخدش خصوصدی در زمینده ارزهدای       ضرورت تضمین وجود امنیت برای فعاالن اين حوزه و لزوم همکد  -
 رمزنگاری؛

اشاره به تنوع گسترده ارزهای رمزنگداری معرفدی شدده در جهدان و یراحدی هرکددام بدرای کداربرد خدا  و شدهرت            -
 ترين ارز رمزنگاری شده؛ عنوان رايج به "کوينبیت"

تا  011بینی افزايش ارزش هر واحد آن به  یی پنج سال گذشته و پیش "کوينبیت"اشاره به بیست برابر شدن ارزش هر   -
 ؛0103هزار دالر تا سال  111

اشاره به افزايش بسیار باالی مارکت کپ )ارزش بازار( در زمینه ارزهای رمزنگاری تا چند سال آيندده و بده تبدع آن بده      -
 ها با آن؛رسمیت شناخته شدن اين ابزار و همراهی دولت

هايی برای کاربران ها و به تبع آن بروز ريسکای آنعدم وجود ثبات  قیمت برای ارزهای رمزنگاری شده و تغییرات لحظه -
 اين ابزار؛

  ؛FATFاشاره به کاربرد گسترده ارزهای رمزنگاری شده حتی در کشورهای عضو معاهده  -
مشدابه عملکدرد سیسدتم    هدايی  ری شده و وجود قابلیتالمللی توسط ارزهای رمزنگاسهولت نقل و انتقال پول معامالت بین -

 ؛ و سوئیفت در اين ابزار اعتبارات اسنادی

کند و لزوم بده   "متمرکز"پرهیز از هرگونه اقدامی که ارز رمزگذاری شده را در دست نهاد خاصی برای مديريت کردن،  -
 ها؛ارزهای رمزنگاری به عنوان ويژگی ذاتی آن "گستردگی"رسمیت شناختن 

ها و اشاره به تجربه شکست خورده آمريکا و چین در عدم امکان کنترل و نظارت بر ارزهای رمزنگاری شده توسط دولت -
 0132زمینه تالش برای محدود کردن و از بین بردن ارزهای رمزنگاری شده و به تبع آن عمال همراهی اين کشورها از سال 

 تاکنون با اين ابزار پولی؛

 های آينده؛ناپذير صنعت پولی و مالی در جهان یی سالدگاه مبنی بر تغییرات اجتنابضرورت پذيرش اين دي -

، با فلسفه وجودی اين ابزار علی رغم ايجداد  "ملی"وجود تناقض اساسی در زمینه یراحی و معرفی ارز رمزنگاری شده  -
 هايی مثل رديابی معامالت در صورت ملی شدن؛مزيت

 ارزهای رمزگذاری شده و در عین حال امکان ناشناس بودن یرفین معامله؛ های امکان رديابی کامل تراکنش -

کوين در روز و ضرورت ثبت ایالعات یرفین صرفا برای مبالغ باالتر و عدم وجود حساسیت برای معامله يک يا دو بیت -
 همچنین سهولت تبديل ارزهای رمزنگاری شده به يکديگر؛

به بازرگانان و تجار برای انجام تبادالت مالی با یرفین خارجی از یريق ارزهای  پیشنهاد ايجاد بخشی برای ارائه مشاوره -
 رمزنگاری شده، در اتاق بازرگانی تهران؛
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های پولی و بانکی و در عین حال ضرورت رصد نگاری به عنوان ابزاری برای مقابله با تحريمتاکید بر توانايی ارزهای رمز -
 مريکا برای مهار کردن تبادالت مالی ايرانیان از یريق ارزهای رمزنگاری؛های دولت آکردن اقدامات و برنامه

های خرد را برای عرضه يک رمز ارز جديدد  توان سرمايهها میها )آيکو( به عنوان روشی که به واسطه آنICOاشاره به  -
است، برای شرايط فعلی  و اين ابزار برای شرايط فعلی که امکان جذب سرمايه خارجی با دشواری رو به رو بکار گرفت

 کشور بسیار راهگشاست.

پس از ارائه توضیحات فنی توسط کارشناسان حاضر در جلسه، ساير میهمانان و اعضاء به بیان نظرات خود در زمینه ارزهای 
 رمزنگاری و توضیحات ارائه شده پرداختند که اهم موارد مطرح شده به شرح زير است:

 پذيرد، از سوی دولت؛معامالتی که به واسطه ارزهای رمزنگاری در کشور صورت میعدم امکان دريافت مالیات از   -

 ها به وسیله ارزهای رمزنگاری؛های اروپايی با تجار ايرانی برای انجام معامالت و تسويه حساب بدهیعدم همکاری یرف -

 ها از سوی تجار؛ده از آنای ارز رمزنگاری به عنوان يک نقطه ضعف بزرگ برای استفالحاظ کردن تغییرات لحظه -

 عدم تطبیق سازوکار بالکچین با قوانین تجارت موجود در کشور مثل نقل و انتقال ارز، بیمه، مالیات و غیره؛  -

 گری و دخالت گسترده در همه امور؛ عدم پذيرش ساز و کار ارزهای رمزنگاری شده توسط دولت با توجه به تصدی  -
 اسان حاضر به پاسخ موارد مطرح شده پرداختند که اهم آن به شرح زير است:در راستای موارد مطرح شده، کارشن

 گذاری؛اشاره به امنیت بسیار باالی ارزهای رمزنگاری در صورت رعايت برخی نکات ساده، برای سرمايه -

ا در سداير  اشاره به معافیت کامل مالیاتی برای ارزهای رمزنگاری در برخی کشورها و نیز دريافدت مالیدات از ايدن ارزهد     -
شناسند و در عین حال محرومیت دولت ايران از درآمد مالیاتی ايدن ارزهدا بده    کشورهايی که اين ارزها را به رسمیت می

 ها؛واسطه ممنوعیت کاربرد آن

کردن و به تبع آن مصون ماندن از ايدن   "هج"های امکان کم کردن تاثیر نوسانات قیمتی ارز رمرزنگاری به وسیله روش -
 تغییرات برای یرفین معامله؛

 01اشاره به معرفی و عرضه بیش از دو هزار ارز رمزنگاری و موفقیت عمده تنها دو عدد از ايدن ارزهدا )سدهم بدیش از      -
 کوين و اتريوم؛درصدی از ارزش بازار توسط اين دو ارز( يعنی بیت

گیر در زمینه اعمال محدوديت برای ارزهای رمزنگداری شدده و در عدوض    تاکید بر عدم مداخله توسط نهادهای تصمیم -
 آزادسازی مسیر استفاده از آن؛

های الزم جهت توسعه اين سیستم و حذف موانع قانونی لزوم پیشنهاد به دولت برای تسريع در ايجاد بسترها و زيرساخت -
 ؛گذاری در اين حوزههای سرمايهديت برای ورود تکنولوژی مورد نیاز و همچنین توسعه صندوقو پرهیز از ايجاد محدو

 ها؛پرهیز جدی دولتمردان در رابطه با اظهار نظر در مورد کاربرد ارزهای رمزنگاری برای دور زدن تحريم -

 سازمانی؛امکان استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، چه در قالب حقیقی و چه در قالب حقوقی و  -

رسانی در زمینه استفاده از ارزهای رمزنگاری شده و تجربه از نزديک تجار و بازرگانان در رابطه با لزوم آموزش و ایالع  -
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 استفاده از اين ابزار؛

در کداربرد بده    "احتیاط"اشاره به پیگیری استفاده از ارزهای رمزنگاری شده از سوی مراجع تقلید و نظر ايشان مبنی بر  -
 دم شناخت ايشان از اين ابزار؛جهت ع

 تاریخ انجام مسئول انجام متخذه تصميمات و اقداماتنتایج،  
یا مسئول  ظاتحمال

 پيگيری

 
3 

بندی مطالب مطروحه در قالب گزارشی کارشناسی به مقرر گرديد جمع
 رياست محترم اتاق منعکس گردد.

معاونت امور 
ها و کمیسیون

 هیئت نمايندگان 
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معاونت امور 
ها و هیئت کمیسیون

 نمايندگان
 




