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 بررسی سیر تاریخی بیت کوین و بالک چین در ایران

 !زندیغرب را دور م یبانک یمتحر «ینکو یتب»با  یرانا - 11/80/1931 

مقابله با  یدر جهان را برا یابزار مال یدترینجد یراننوشت ا یگزارش یط «یکو یزینسب»: یمتسن یخبرگزار

 یها را دور م یمتحر ،ینآنال یا یموسوم به ارز مجاز «ینکو یتب»غرب به کار گرفته و با استفاده از  یبانک یمتحر

 یکاکشور به دالر آمر ینا یدسترس یران،ا یهو متحدانش عل یکاآمر یها یمگزارش نوشت به دنبال تحر ینا زند.

اما  ؛است یدهرس یتو البته در حال حاضر به مرحله تثب هیافت یشدالر در بازار آزاد افزا یمتسخت تر شده است. ق

کاال از خارج   یدخر یتوان از آن برا یوجود دارد که ارزش خود را حفظ کرده و م یراننوع ارز در ا یکهنوز 

 ادامه خبر ... است. ینارز آنال یا یارز مجاز یا «ینکو یتب»رز استفاده کرد. آن ا

 !پیوندد یم یاستفاده کننده از پول مجاز یها به جمع کشور یرانا - 52/11/1939

 هاییاستکه س داشتاظهار  ی در گفتگو با ایرنامجاز یفضا یمقررات مرکز مل یممعاون تنظ یون،مهد سعید

به جمع  یرانا یزود است و به یندرحال تدو یمجاز یفضا یدر مرکز مل یاستفاده از پول مجاز یبرا یهاول

 یمجاز یفضا یمقررات مرکز مل یممعاونت تنظ یراً اخ .پیونددی م یاستفاده کننده از پول مجاز یکشورها

 یتخصص هاییتهپنج طرح در سطح کم ود قرار داده است.را در دستور کار خ یدر مورد پول مجاز یکل هاییاستس

 یپول مجاز یبو معا یاها مزابرنامه ینشده که در هرکدام از ا تهیه یمعاونت در مورد پول مجاز ینا یو کارشناس

 ... ادامه خبر شده است. یین( تبینکو یت)ب

 ی مختلف ایرانها مطالبه دستگاه ؛یپول مجاز - 80/15/1939

به  یموضوع پول مجاز :داشتاظهار  یمگو با تسن و در گفت یمجاز یفضا یمعاون مرکز مل یون،مهد یدسع

 یهم در دست بررس یگرموضوعات د ؛است یندهباشد اما قطعا مبتالبه چند سال آ یکممکن است ش یاعده یدهعق

ها اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کاال دستگاه یدر حال رشد است، تمام یمجاز یهاپول ینهدر زم گذارییهسرما است.

 ادامه خبر ... حوزه هستند. ینا یتوضع اماندهیخواستار س یانتظام یرویو ن یاسالم یو ارز، مجلس شورا

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/09/11/1848/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1391/09/11/1848/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://coiniran.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE/
https://coiniran.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE/
https://coiniran.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7/
https://coiniran.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7/
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 !خورد یدکل بیت کوینمقررات  ینتدو - 12/15/1939

در معامالت  ینقش جد یجبه تدر یپول مجاز ینکها یانبا ب یمجاز یفضا یمعاون مرکز ملیون، مهد یدسع

مقررات  یمتنظ یعال یسیوننامه در کم یینمقررات و آ یبخواهد کرد، از تصو یداکشورها پ یو گردش مال یاقتصاد

شده است و اعالم کرد  یدهموضوع د ینمرتبط با ا یها دستگاه یفخبر داد که در آن تکال یمجاز فضای یمرکز مل

حاکم شده  یااست که در دن یو اقتصاد ینظام مال یک یپول مجاز. خواهد شد یبمقررات بیت کوین تصو یبه زود

خارج از کنترل  یرخدادها یسر یکمثبت داشته باشد و ممکن است منجر به بروز  یا یتواند عوارض منف یو م

 ادامه خبر ... مقررات بیت کوین هستند. یینکنترل و تع نبالشود که دولتها نگران و به د

 یبهشت یددر دانشگاه شه ینکو یتبا ب ییآشنا ینارسم - 53/83/1933 

بانک  یکبه وجود  یازن ی( است که به کمک توابع رمز نگارP2Pمتمرکز همتا به همتا ) یرارز غ یناول ینکو یتب

 داخلی صصیاز اولین حرکات تخ یبهشت یددر دانشگاه شه ینکو یتبا ب ییآشنا یناررا حذف کرده است. سم یمرکز

 یبهشت یدشه دانشگاه یوترعلوم کامپ یعلم انجمن شمار می رود که با تالش بیت کوین بهدر راستای آشنایی با این 

اولین انجمن تخصصی بیت همچنین  رگزار شده است.ب 1933آذر  53 در تاریخ یاسکندر یانشاآقای  سخنرانو 

 خبر ...ادامه  نیز توسط آقای اسکندری راه اندازی شده است. BTC Talkکوین به نام 

 در بورس تهران ینکو یتب - 80/81/1930 

و قبول  یراندر ا یشرکت سوئد یکبه بورس تهران با حضور  ینکو ینب یورود رسمیبِنا، گزارش خبرنگار ا هب

هرچند حجم معامالت با  خورد. یددر بورس تهران کل گذارییهسرما یبرا یالبه ر یلو تبد ینیکو یتب یها سپرده

 ،کشورها رونق گرفته است یردر سا یجیتالنوع ارز د ینکوچک است اما رواج استفاده از ا یاربس یراندر ا ینکو یتب

در  ییشوپول هاییتو فعال ینکو یتاستفاده از ب یسکدر خصوص ر یجد هایینگران یادن یمرکز یهابانک یول

در حال گسترش است تا  یادر سطح دن کوینیتانجام معامالت با ب ها،ینگران ینم تمام اغر یعل .خصوص دارند ینا

 یترا به ب ییها سپرده "ورلد یون یوبر"شده در سوئد به نام تازه ثبت گذارییهشرکت سرما یک یتازگ هکه ب ییجا

 ادامه خبر ... ند.کیم یلتبد یرانا یالدر بازار بورس تهران به ر گذارییهسرما یها را براقبول و آن ینکو

 ینبالک چ یاز فناور یوربا بهره المللیینمبادالت ب یلتسهتالش برای  - 89/80/1930 

اظهار  یِبناوگو با خبرنگار ادر گفت یو بانک یپژوهشکده پول یکالکترون یگروه بانکدار یرمدی، شکار یرام یمان

که با  ییهانمونه یمواجه شده است ول یدر حال حاضر با استقبال عموم ینبالک چ یاز تکنولوژ یریگداشت: بهره

و  یمال یفناور ینا یشده برا خالف شروع یکارها اغلب با کهینا یلآمده به دل یرونب یاستفاده از تکنولوژ

https://coiniran.com/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF/
https://coiniran.com/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF/
https://www.aparat.com/v/LQSVy
http://www.ibena.ir/news/17671/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
http://www.ibena.ir/news/17671/%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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 مورد یدکه با یانکته ینبالک چ یدر تکنولوژ آورده است. یبدنام یو وبمان یومو اتر ینکو یتآن مثل ب ایهنمونه

که در  یامسئله  کنندگان است.استفاده یسوم برا یکبدون واسطه و شر یامکان نقل و انتقاالت مال یردتوجه قرار گ

در حال  یرااست ز یمتحر یطدر شرا ینبالک چ یاز فناور یریگمغفول مانده، بهره یاز سمت مسئوالن دولت یرانا

 یبا مشکالت فراوان یادن یهابانک یقو از طر یبه روش قانون یمنظور نقل و انتقاالت پولبه یرانیحاضر بازرگانان ا

 ادامه خبر ... مواجه هستند.

 شده است؟ یکنزد یرانشدن در ا یچقدر به قانون ینکو یتب - 83/80/1930 

 یتهکمی یعنی را آغاز نموده است. دو نهاد اصل یجیتالید یهاارز ینهدر زم یقاتتحق 5819از سال  یراندولت ا

 یجیتالید یهادر مورد ارز ینبر وضع قوان یرتاث یشترینرسد که ب یدر کشور به نظر م یو بانک مرکز یمجاز یفضا

مربوط به استفاده از ارز  ینجهت وضع قوان ی(، پروپوزالNCC) یرانا یمجاز یفضا یتهکم پیشتر را داشته باشند.

مامور  یته. دو کمیردو تفحص قرار گ یقمورد تحق یندهآ یکرده و قرار شده بود تا ماه ها یهشده را ته یرمزنگار یها

مقررات  یممعاون تنظ یونمهد سعید ها شده بودند.رمزارز یتیموارد امن ینو همچن یاقتصاد یراتتاثبه  یدگیرس

 ینیمگز یرا بر م یوییسنار یتو در نها یدیمرس یورابطه گفته است: به پنج سنار یندر ا یمجاز یفضا یمل یتهکم

 ادامه خبر ... ها لحاظ کند.را در استفاده از رمزارز یقانون یکردرو یشترینکه ب

 به فرابورس الکترونیکی پول ورود احتمالبررسی  - 59/80/1930 

 ،یرانا یمال یدر بازارها یکیدرباره استفاده از پول الکترون فرابورس یرعاملمدی، هامون یبِنا، امیربه گزارش ا

منتشر شود  یالاز ر یرغ یموجب آن اگر اوراق کرد که به ییرا نها یبورس مصوبه اوراق ارز یعال یشورا یراگفت: اخ

 ینو توسعه فرابورس ا یقدر واحد تحق یتازگبه  .یردمجوز بگ یاست که از سازمان بورس و بانک مرکز ینا یازمندن

 یباز معا یشترب یکیالکترون یهافاده از پولاست یایکه مزا یمبرس یجهنت ینقرار گرفت و اگر به ا یمورد بررس یهقض

 بورس یرعاملرابطه مد در همیناست  گفتنی ها استفاده کرد.در دستور کار قرارگرفته و از آن تواندیآن است، م

 یراهکارها کوین،یتب هاییژگیو یبررس یکارگروه برا یک یلاعالم کرد، قرار است با تشک یشپ یچند یزکاال ن

 ادامه خبر ... .یردقرار گ یکاال مورد بررس در حوزه بورس ینکو یتاستفاده از ب

 یست؟منوط به چ کوین یتاز ب یرانا یمجاز یفضا یاستقبال مقام ها - 80/83/1930

گفت: در صورت  یرانا یمجاز یفضا یردب یروزآبادی،، ابوالحسن فFinancial Tribune یرانیبه نقل از روزنامه ا

 یزمسئله ن ینکرد. البته در ا یماستقبال خواه یجیتالد یارزها یگرقانون مناسب، ما از بیت کوین و د یک ینتدو

در  یخاص یقانون گذار یچکه تا کنون ه یدر حال است. یرکن اساس یکاز قانون  یرویمسائل کشور پ یمانند تمام

http://www.ibena.ir/news/75344/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://www.ibena.ir/news/75344/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://coiniran.com/bitcoin-legalization-in-iran/
https://coiniran.com/bitcoin-legalization-in-iran/
http://www.ibena.ir/news/77626/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
http://www.ibena.ir/news/77626/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
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 یداز بیت کوین در کشور خر یادیروزانه حجم ز یصورت نگرفته است، ول یرانرمزارزها در ا یگرمورد بیت کوین و د

 ایجاداستخراج آن  از طریقکسب درآمد از بیت کوین  یرامونپ یمختلف یکسب و کارها یشود و حت یو فروش م

 ادامه خبر ... شده است.

 یراندر ا P2Pاکسچنج  ینآغاز به کار نخست - 89/15/1930 

 یتاز کشورها از مقبول یادیاست و در تعداد ز یبازار رو به رشدیپتوکارنسی، بازار کر یران،ا ینبه گزارش کو

ها آشنا شده اند و اخبار آن را و رمزارز یناز مردم جهان با مفهوم بالکچ یاری. بسهستندنزد مردم برخوردار  یادیز

استخراج آن  یاو فروش  یدخرهستند که شبانه روز به  یزاز افراد ن یاریبس یان،م ینا در. دکنن یدنبال م یکاز نزد

 و از این پس می توانند از کار رو آورده اند ینبه ا دیگران یپا به پا یزن یرانپردازند. مبادله گران باهوش امی ها 

 ادامه خبر ... .ایران استفاده کنند در یثبت مبادالت لحظه ا یترمزارز با قابل یکاکسچنج تمام اتومات یننخست

 ی؟مل یاخواهد شد  یمتحر یرانها در ارمزارز - 83/15/1930

اطالعات  یحوزه فناور یدجد یها یدر برابر تکنولوژ یرانموضع مقامات و مسئوالن ا یران،ا ینبه گزارش کو

نشان داده اند که  یردر چند سال اخ یاز مقامات دولت یه کارانه بوده است. تعدادمحتاطانه و محافظ یهمواره نگاه

 یشرویآن ها در جهت پ یها یلاز پتانس یریبهره گ یندارند، بلکه در پ ینوآورانه مشکل یها ینه تنها با تکنولوژ

حاصل  یتیها از نظر ماهآن جا که رمزارز از هستند. یزندگ یفیتود سطح کببه ینک و همچنالکترونیپروژه دولت 

 یزآن ن یرندهگ یممسئول و تصم یهانهاد یعتاًاقتصاد هستند، طب یایبا دن یوتراطالعات و کامپ یفناور یایدن یقتلف

 یجهرم یآذر یآقا یبه سرپرست یمجاز یفضا یعال یو شورا یفس یآقا یریتبه مد یدو نهاد بانک مرکزبر عهده 

 کشور هستند. یها در اقتصاد و مبادالت بازار مالو نقش رمزارز ینالکچب یتکنولوژ یها یتظرف یمسئول بررس

 ادامه خبر ...

 یارز ملرمز یبه منظور طراح یرانفراخوان پست بانک ا - 80/15/1930

اطالعات، پست  یوزارت ارتباطات و فناور یو اطالع رسان یبه نقل از مرکز روابط عموم یرانا ینگزارش کو به

 یمناسب برا یبستر یو راه انداز یها، نسبت به طراحجذب فعاالن و نخبگان حوزه رمزارزبانک در نظر دارد با 

و نخبگان با سابقه در  یحقوق یقی،افراد حق میاساس، از تما ینشده در کشور اقدام کند. بر ا یرمزنگار یارزها

 در اطالعیه پست بانک آمده است: پس دعوت به عمل آمده است. ی،و فقه یفرهنگ ی،اجتماع ی،اقتصاد ی،فن هینزم

 یشده مل یارز رمزنگار یریگو به کار یطراح یخود را برا یلتما یراناطالعات ا یارتباطات و فناور یراز آن که وز

حوزه در  ینفعاالن و نخبگان ا یاز تمام یامروز هفتم اسفند ماه، ضمن انتشار فراخوان یزنشان داد، پست بانک ن

https://coiniran.com/irans-update-on-bitcoin-regulation/
https://coiniran.com/irans-update-on-bitcoin-regulation/
https://coiniran.com/first-p2p-iranian-exchange/
https://coiniran.com/first-p2p-iranian-exchange/
https://coiniran.com/iran-based-cryptocurrency/


 

2 

 

کشور  ICTو  یکالن بخش مال هاییاستس یاجرا یدر راستا یهمکار ین. ای می نمایدکشور، دعوت به همکار

 ادامه خبر ... شکل خواهد گرفت.

 
 (یاز نخبگان دعوت به عمل آورد )فور ی،رمزارز مل یبه منظور طراح یرانبانک ا پست

 ایران یها در مراکز مالو رمزارز ینکو یتتجارت ب یتممنوع - 85/85/1930 

 یتبر اهم یدکشور ضمن تأک لیما یمتنظ ینهاد ها یناز باالتر یکی و یریگ یمبه عنوان نهاد تصم یبانک مرکز

ها، هرگونه از انجام هرگونه مبادالت رمزارز ها یو صراف یشعب تابعه بانک ها، مؤسسات مال یهلزوم اجتناب کل

از  ینها شود را تخلف دانسته و اعالم کرده است که با متخلفرمزارز ینمبادالت ا یجترو یا یعکه سبب تسر یاقدام

 ادامه خبر ...مربوطه برخورد خواهد شد.  ینو قوان اتمقررات بر اساس مقرر ینا

 دهد یخبر م یراندر ا ”یمل“ یجیتالاز آماده شدن ارز د یجهرم یآذر - 80/85/1930

در  یجهرم یواد آذرمحمد ج یران،ا یاسالم یو به نقل از وزارت ارتباطات جمهور یرانا ینگزارش کو به

 ینعنوان کرده است که ا هاتجارت رمزارز یتممنوعمبنی بر  کشور یواکنش به مصوبه و بخشنامه بانک مرکز

 یجیتالارز د یریگبکار یتکشور صادر شده است، موجب ممنوع یپول و مال یگذار اصل یاستبخشنامه که توسط س

بر اساس  یادن یندهآ یکرهندارد؛ چراکه پ یبرگشت به عقب معن یجیتالبرابر ارز د در نخواهد شد. یدر توسعه داخل

 ادامه خبر ... .یمبرس یجهتا به نت یمکن یگیریآن را پ یدبا یلدل یناست و به هم ینبالکچ یتکنولوژ

 یجیتالد یدرباره ارزها یدجد یاستاتخاذ س یبرا یدستور روحان - 10/82/1930 

دستور داده که  یجمهور یساطالعات گفت: رئ یارتباطات و فناور یروز یرنا،ا یبه گزارش خبرنگار اقتصاد

اتخاذ  یرا برا یشنهادیداشته باشند و پ یجیتالد یرا درباره ارزها یجلسه مشترک یوزارت ارتباطات و بانک مرکز

در جمع خبرنگاران، درباره  یرانوز یاتنشست ه یهدر حاش یجهرم یجواد آذرمحمد  کنند. یهارا یدجد یاستس

https://coiniran.com/iran-invites-blockchain-experts/
https://coiniran.com/iran-invites-blockchain-experts/
https://coiniran.com/irans-national-cryptocurrency/
https://coiniran.com/irans-national-cryptocurrency/
https://coiniran.com/irans-national-cryptocurrency/
https://coiniran.com/irans-national-cryptocurrency/
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داشته،  یکه تاکنون بانک مرکز یاستیتوسط پست بانک گفت: مطالعات الزم انجام شده، اما س یجیتالانتشار ارز د

ت مطرح و دول یمجاز یفضا یعال یدر شورا یکه به تازگ یبوده است. نگاه یجیتالد یممنوع کردن همه ارزها

 ادامه خبر ... کنند. یجادرا ا ییتوانند فرصت ها یو م یستندمحور ن یداست که آنها الزامًا تهد ینشده، ا

 در مناطق آزاد« سککوک» ینبالک چمبتنی بر  یاستقرار سامانه کشور - 50/82/1930 

 یژهمناطق آزاد و و عالی یشورا یرخانهدب یصادرات و فناور ید،معاون تول، یاکبر افتخار ،یبِنابه گزارش ا

 یدخبر داد. رفع موانع تول یاقتصاد یژهدر مناطق آزاد و و« سککوک»وکار کسب یاز استقرار سامانه کشور یاقتصاد

 یدتول ینتام یرهزنج یریتو بهبود مد یمال ینبه حل مشکل تام کمستقر در مناطق، کم یدیتول یهاواحدها و بنگاه

 ینفرم تامپلت یناست که استقرار ا یاقتصاد یژهمناطق آزاد و و عالی یشورا یرخانهاهداف دب ینترواحدها از مهم ینا

 شده است تا بتواند با استفاده از ارز یطراح ینبالک چ یاز تکنولوژ یریگبا بهره هاماناین س اهداف است. ینا کننده

 ادامه خبر ... کمک کند. یمدر دوران تحر یژهبه و المللیینفعال را در معامالت ب یها کشور و بنگاه ی،مجاز یها

  اعالم شد یمل یجیتالارز د هاییژگیو و یاتجزئ - 80/80/1930 

شد که  یحتشر یکشرکت خدمات انفورمات یرعاملمد ،یابوطالب نجف یاز سو یمل یجیتالارز د یاتئجز ینخرآ

 یرانا یاسالم یجمهور یوابسته به بانک مرکز یککه توسط شرکت انفورمات یرانا یمل یجیتالاساس ارز د ینبر ا

توسط شرکت خدمات  یرانا یاسالم یجمهور یجیتالد ارز" صات است:مشخاین  یکرده دارا یداو توسعه پ یطراح

 Hyperledger fabric یبا تکنولوژ یجیتالبه عنوان منتشر کننده ارز د یبا درخواست بانک مرکز یکانفورمات

platform و انتشار  یدتعداد تول ینهدر زم یتیمحدود یچگونهه یجیتالارز د  ین؛ ااست کرده یداو توسعه پ یطراح

در  یجیتالارز د ینقابل صدور است. ا یالداشته باشد با پشتوانه ر یمتصم یکه بانک مرکز یزانندارد و به هر م

مانند ارز  ینرهاتوسط ما ینینگما یااستخراج  یتکرده و قابل یداتوسعه پ یخصوص ینبالک چ یرساختشبکه ز

 ادامه خبر ... ".را ندارد ینکو یتب یجیتالد

 یردگ یم یمها تصمدر خصوص رمزارز 30 یورشهر یانتا پا یبانک مرکز - 83/80/1930

آن در  یارز و کاربردهارمز ین،بالک چ یفناور یشدر هما ی،بانک مرکز یننو هاییمعاون فناور یمی،ناصر حک

خبر داد. معاون  30شهریور ماه  یانارز تا پادر حوزه رمز یبانک مرکز یاصل یاستاز اعالم چهار س یبانکدار

 ینب یجرا یارزهانسبت به رمز یداعالم کرد که اعالم موضع جد یشهما یندر ا یبانک مرکز یننو هاییفناور

 یدبا تجد یکنزد یا یندهانجام شده در آ هایی با توجه به جمع بند رسدیقرار دارد که به نظر م یتدر اولو یالملل

 ادامه خبر ... به آن داشت. ینگاه جد یدبا یفعل یها یتنظر در ممنوع

http://www.irna.ir/fa/News/82995162
http://www.irna.ir/fa/News/82995162
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3429029-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3429029-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-280/999357-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-280/999357-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://coiniran.com/cbi-decides-about-crypto/
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 یرفتپذرمزنگار را به عنوان صنعت  یاستخراج ارزهاایران دولت  - 19/80/1930 

که از  یا: مسئلهاظهار داشت یبِنا،در گفتگو با خبرنگار ا یمجاز یفضا یعال یشورا یردبیروزآبادی، ابوالحسن ف

 ینهادها یرمزنگار به عنوان صنعت توسط تمام یاستخراج ارزهایرفتن برخوردار است به موافقت و پذ ییباال یتاهم

که با توجه   رودیبه شمار م یمال یحوزه فناور یدمهم و جد هاییدهاز پد یکیرمزنگار  یارتباط دارد. ارزها یربطذ

 ینقرار گرفته است؛  در هم یمال یپرداخت مورد توجه کشورها و بازارها ینهکننده در زم یلتسه یبه کارکردها

 یرمزنگار یمحدود بدون نظارت ارزها یها معامله و زمزمه ینهرمز یارزها گستردهو رواج  یتراستا با توجه به اهم

دولت در  یم،ها به اقتصاد کشور در زمان تحرارزبر کمک رمز یمبن هاییی گمانه زن ینشده در داخل کشور و همچن

 ینناظر در ا ینهادها یزمنظور ن ینحوزه اتخاذ کند و به هم یندر ا یجد یماتیگرفت تا تصم یمتصم یراخ یهاسال

 یینتع یبرا ییو نها یهاول هاییاستس بررسی اجرایکشور در مرحله  را انجام دادند و هم اکنون ییهاحوزه  پژوهش

 ادامه خبر ... ارزها است.مشارکت کنندگان در حوزه رمز یفتکل

 یادر دن یجیتالد یارزها یتوضع یبررسو مجلس  یهامرکز پژوهش - 12/80/1930 

 یشنهادهامختلف و پ یدر کشورها یگذار: قانونیجیتالارز د» با عنوان یمجلس در گزارش یهامرکز پژوهش

گزارش  ینبراساس ا پرداخته است. یرانو ا یگرد یدر کشورها یجیتالد یارزها یگذارانونق یتبه وضع «یرانا یبرا

و  یفکشورها حدود وظا یاست و چارچوب حقوق یورو یلیاردم 520 یجیتالد یدست آمده، ارزش کل بازار ارزهاه ب

متنوع  هایی فناور ینوظهور و دارا یهاحوزه یجیتالد یاما ارزها ؛ها را مشخص کرده استدستگاه یتمسئول

را به  یاراتاخت یبعض یقبل ینقوان یزن یراندر ا متفاوت باشد. یکدیگر باآنها ممکن است  یهاهستند و چالش

 یناستفاده کنند. در ا یجیتالد یارزها یگذارمقررات یاز آنها برا توانندیکرده است که م یضتفو ییاجرا ینهادها

شده  یبررس یرانا یکشور و بورس کاال یاتیمال ینقوان یی،شومربوط به پول یندر قوان یجیتالارز د یتگزارش وضع

 ادامه خبر ... است.

 یمیتحرو خود  ینکو یتشدن ب یمخالفت مجلس با طرح رسم - 13/80/1930 

اقتصاد،  یسیونجانبه در کم دو یپول هاییمان حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رد طرح پ محمد

 یمکلف م یزن یشد و بانک مرکز یم یرسم ینکو یتمثل ب یجیتالید یارزها یدطرح با ینا بر اساس: اظهار داشت

دوجانبه به  یپول یمان هایکه با عنوان الزام دولت به پ یطرحمتاسفانه  را نقد کند. یجیتالد یارزها ینکه ا گردید

 یمیشد بلکه منجر به خود تحر یها نم یمبود و نه تنها منجر به مقابله با تحر یفضع یاربس یطرح شدمجلس ارائه 

 ادامه خبر ... کا داشت.یآمر یها یمبدتر از تحر یجینتا که نیز می گردید

http://www.ibena.ir/news/90826/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.ibena.ir/news/90826/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-280/1006392-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-280/1006392-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.mehrnews.com/news/4399777/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://www.mehrnews.com/news/4399777/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
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 !یستبه صالح اقتصاد ن فعالً یجیتالد یارزها یصراف یاندازراه - 50/80/1930 

استفاده از  یرساختمجلس اذعان داشت که ز یاقتصاد یسیونکم یسهئر یاتعضو ه ،یشاهیمعصومه آقاپور عل

به  یادن یکشور با بانک ها یمربوطه آماده و تعامالت بانک ینو قوان هایرساختز یدو ابتدا با یستفراهم ن یجیتالارز د

مطرح شود چرا که استفاده از  یجیتالد یارزها یریکارگبه یددر حال حاضر نبا یرفتپذ یدبا بازگردد. یروال عاد

 یسیوندر حال حاضر در کم یجیتالد یارزها یریبحث بکارگ نوع ارز مالحظات خاص خود را به همراه دارد. ینا

مشکالت و مسائل مربوط  یدموضوع، ابتدا با ینبه ا یدگیرس یو برا یستمطرح ن یاسالم یمجلس شورا یاقتصاد

 ادامه خبر ... حل شود. یمجاز یبه انتقال اطالعات در فضا

 شودیم یو ارز رمزنگار قانون ینکو یتاستخراج ب یهاواردات دستگاه - 52/80/1930 

 یسازمان نظام صنف یمرکز ینشست شورا یندر هفتم یمجاز یفضا یعال یشورا یردب یروزآبادی،ابوالحسن ف

و ارز  ینکو یتاستخراج ب یتبستر فعال یساز یدرباره ادامه روند قانون یمجاز یفضا یمرکز مل ییسر اییانهرا

الزم  هایی است، گفت:  هماهنگ یرفتهرمزنگار را به عنوان صنعت پذ یرمزنگار پس از آن که دولت استخراج ارزها

خبر  یننجام شده و او  انواع ارز رمزنگار ا ینکو یتب ینینگما یهاواردات دستگاه یآزادساز یبرا یربطذ یبا نهادها

 یاراطالعات و ارتباطات بس یخواهد بود. تحوالت در حوزه فناور یمجاز یبه مساله ارزها های توجه دولت یدبخشنو

. یمداشته باش یاحتمال ییراتو تغ یرشپذ یالزم را برا یتحوالت، همواره آمادگ ینمتناسب با ا یداست و ما با یعسر

 ادامه خبر ... اهداف تالش کرد. یشبردپ یبا همت و اراده و عزم راسخ برا یده، بامسائل جامع یچیدگیبا توجه به پ

 !است یپلبه ر یهشب ی،رمزارز مل - 19/80/1930 

گر ما گفت: ا یلناوگو با ااطالعات در گفت یمحصوالت سازمان فناور یتیامن یابیارز مدیرکل ،دوست فروزنده

 یم،در تبادالت خود از آن استفاده کن یمو بتوان یرندآن را بپذ یگانمانهمسا یم،ارزش کن یدارا را یمانیدارز تولرمز

 یبتواند جا یارز مل یککه  یستن یمعن بدین ین. البته اآیندیو به سمت آن م شودیمراجعه مردم به دالر کمتر م

براساس اخبار موجود،  را نسبت به دالر کاهش دهد. یشگرا یزاندر کنار دالر، م تواندیبلکه م یرد؛دالر را بگ

است و از  XRP یا یپلبه ر یهخواهد کرد، کامال شب یدتول یکه بانک مرکز یارز یاست که نوع فن یناستنباط من ا

  ادامه خبر ... اند.مدل آن الگو گرفته

https://arzdigital.com/launching-crypto-exchange-is-not-good-for-the-economy-said-a-parliament-member/
https://arzdigital.com/launching-crypto-exchange-is-not-good-for-the-economy-said-a-parliament-member/
http://www.ibena.ir/news/91387/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.ibena.ir/news/91387/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/674197-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-158/674197-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 یارزها ین،چبالک یزبان در حوزه فناور یفارس یخبر یگاهپا ینتربزرگ یرانا ینکو

 1935در سال  یتوب سا یناست. ا ینمرتبط با بالکچ یهاشده و پلتفرم یرمزنگار

آموزش و مشاوره به جامعه  ی،رسانو آرش محبوب، با هدف اطالع یلوندتوسط بابک جل

دى ماه همان  13مقاله آن در  ینشد و اول ندازیاراهمند به رمز ارزها زبان عالقه یفارس

 ینا یاز معرف یرانا ین. هدف کویدمنتشر گرد «یست؟چ ینکو یتب»سال، با عنوان 

 یفناور یناز ا یحى استفاده صحدر راستا آموزشیو  پژوهشی یطیمح یجادا یفناور

 زبان است. یو رفاه به جوامع فارس یالتجهت ارائه تسه

 نویسنده:

example@yahoo.com :آدرس ایمیل 
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