
متن کامل بیانیه کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران  
درباره تحوالت اخیر علیه بیت کوین و رمزارزها 

اخیرا بـه دالیل نـامـعلوم هجـمه علیه فـعالین بیت کوین و دیگر رمـزارزهـا (آلـت کوین هـا) 
بــاال گــرفــته اســت. مــتاســفانــه بــا اســتناد بــه مــوارد قــانــونی نــامــعلوم و کتمان هــمه 
فـعالیت هـایی که در جـهان در زمینه رگـوالتـوری بیت کوین و رمـزارزهـا انـجام شـده اسـت، و 
بــا اســتناد بــه مــواردی مــانــند نــوســان قیمت بیت کوین، بــرخی سعی در حــذف فــعالین و 
هـرگـونـه فـعالیت قـانـونی در این حـوزه دارنـد. اگـر این تـالش هـا را کنار فـعالیت هـایی که 
بــرای شکل گــرفــتن انــحصار در این زمینه هــا شــروع شــده قــرار دهیم مــاجــرا روشــن تــر 
می شـود. پیش از این هـم در سـال هـای گـذشـته بـا تصمیم هـای یکجانـبه و بـدون مـشورت 
کارشـناسـان و خـبرگـان اقـتصاد دیجیتال، مـصوبـه هـایی نـوشـته شـد که صـنعت مـاینینگ در 
کشور را بـه کما بـرد و مـتاسـفانـه دسـت بـرخی از انـحصارگـران را در این حـوزه بـه کلی بـاز 
کرد. مـاینینگ خـانگی و بـه دور از چـشم رگـوالتـور از اثـرات جـانبی مـصوبـه هـای دولـت در 
زمینه مــاینینگ بــود. این در حــالی اســت که در شــرایط فعلی کشور و تحــریم هــای هــمه 
جــانــبه حــاکم بــر ایران و مشکالت اقــتصادی مــوجــود، صــنعت کوچک مــاینینگ، از جــمله 

دریچه هایی بود که می شد از آن بهره برداری کرد. 
فــشارهــایی که اخیرا و هــم زمــان بــا افــزایش قیمت جــهانی بیت کوین رخ داده اســت در 
صـــورتی که منجـــر بـــه اقـــدامـــات شـــتابـــزده شـــود در نـــهایت نـــه تـــنها راه را بـــرای رشـــد 
فـعالیت هـای قـانـونی در این زمینه هـای جـدید از فـعالیت هـای اقـتصادی می بـندد بلکه بـه 
مـثابـه انـداخـتن فـرش قـرمـز جـلوی پـای کسانی اسـت که بـه دور از نـظارت رگـوالتـور و بـه 

صورت زیرزمینی فعالیت می کنند. 
در صـــورت تـــوســـعه مـــتناســـب این بـــخش جـــدید در اقـــتصاد شـــاهـــد شکل گـــرفـــتن 
اکوسیستمی خــواهیم بــود که حــول این مــفهوم خــلق می شــونــد؛ دنیای تــوزیع شــده و 
دارایی هـای دیجیتال هـمراه بـا خـود فـعالین اقـتصادی جـدیدی را بـه اقـتصاد کشور اضـافـه 
می کنند. این بــخش شــامــل ارائــه دهــندگــان زیرســاخــت، صــرافی هــا، مــاینرهــا و نــودهــا، 
کارآفـرینان و سـرمـایه گـذاران، پـژوهـشگران و اینفلوئنسـرهـا، پـذیرنـدگـان، تـوسـعه دهـنده هـا، 

سرویس دهنده های پرداخت و کیف پول ها است. 
مهم ترین تهدید در زمینه دارایی های دیجیتال در دو موضوع خالصه می شود:  

۱. رویکرد تــقابلی حــاکمیت و عــدم تــدوین چــارچــوب هــای دقیق و شــفاف بــرای کنترل و 
بهــره بــرداری از این حــوزه. در این زمینه در ضمیمه این بیانیه بــه صــورت کامــل تــوضیح 



داده شـده اسـت که رویکرد نـادیده گـرفـتن یا تـقابـل بـا دارایی هـای دیجیتال چـه مـضراتی 
دارد.  

۲. مـهم تـرین چـالـش در زمینه سـواد مـالی مـردم اسـت؛ در حـال حـاضـر بـه دلیل شـمول 
مــالی پــایین و ســواد مــالی پــایین شــاهــد این هســتیم که بسیاری در زمینه کالس هــای 
دارایی مــــعمول نیز دانــــش انــــدکی دارنــــد؛ پیچیدگی هــــای مــــالی در دنیای دارایی هــــای 
دیجیتال بسیار بیشتر از کالس هــای دیگر اســت و در صــورت عــدم آمــوزش کافی شــاهــد 
کالهــبرداری هــای گســترده در این فــضا خــواهیم بــود. بــه عــبارتی بــالکچین، رمــزارزهــا، 
کیف پـول هـا و صـرافی هـا در حـال حـاضـر مشکل نـدارنـد. این بـازیگران در این اکوسیستم 
فــعالیت می کنند ولی بــرخی می تــوانــند از خــالهــای قــانــونی اســتفاده کنند و کالهــبرداری 

کنند. ب های دیجیتال داشته باشیم.  
در این زمینه الزم اسـت یادآوری کنیم که بحـران مـالی سـال ۲۰۰۷ نـشان داد که سیستم 
اقـتصادی مـوجـود از نـاکارآمـدی هـای درونی رنـج می بـرد. کارکردهـای سـه گـانـه پـول یا ارز، 
شـامـل ذخیره ارزش؛ ابـزار مـبادلـه و واحـد انـدازه گیری اسـت. بـا نـگاهی بـه این کارکردهـا 
ریال امــــــروز چــــــه وضعیتی دارد؟ آیا ریال تــــــوانســــــته در زمینه ذخیره ارزش و واحــــــد 
انـدازه گیری عملکرد مـطلوبی داشـته بـاشـد؟ چـگونـه می تـوان محـدودیت هـای ذاتی پـول را 
مــدیریت کرد؟ بــنابــراین اســتناد بــه این که ریال پشــتوانــه دارد ولی بیت کوین پشــتوانــه 
نــدارد نمی تــوانــد مــانعی از تجــربــه حــوزه هــای جــدید اقــتصادی بــاشــد. بــا این حــال یکی از 
مــهم تــرین چــالــش هــا در زمینه دارایی هــای دیجیتال این اســت که بــتوانیم هــم ریال را 
داشــته بــاشیم هــم دارایی هــای جــدید را بــه رسمیت بــشناسیم و از مــنافــع آنــها اســتفاده 
 (CBDC) کنیم. در این زمینه مـدتی اسـت که مـفاهیمی مـانـند ارز دیجیتال بـانک مـرکزی
مـطرح شـده اسـت. ولی نـباید این مـوضـوع را بـا ایجاد انـحصار بـرای افـراد خـاص اشـتباه 

بگیریم. 
در پــایان از رگــوالتــورهــای پــولی و ارزی کشور و دیگر رگــوالتــورهــا درخــواســت می کنیم بــا 
تصمیم هــای نــاگــهانی زمینه نــابــودی یک حــوزه جــدید اقــتصادی را فــراهــم نکنند. اجــازه 
دهیم فــعالین اقــتصادی بــا ریسک خــودشــان زمینه رشــد و تــوســعه اقــتصادی را فــراهــم 
کنند و از رگـــوالتـــور می خـــواهیم بـــا تـــدوین و انـــتشار قـــوانین مســـتند و مکتوب زمینه 
فـعالیت هـای قـانـونی در این زمینه را فـراهـم کنند. وگـرنـه بـرخـورد بـا حـوزه هـای جـدید صـرفـا 

منجر به فرصت سوزی می شود و این راه را بارها تجربه کرده ایم. 
کمیسیون فین تک همچنین در حـــال تـــدوین و انـــتشار فهـــرســـت فـــعالین اکوسیستم 
دارایی هـــــای دیجیتال ایران اســـــت. در همین راســـــتا از هـــــمه فـــــعالینی که در یکی از 
زمینه هــــای ارائــــه دهــــنده زیرســــاخــــت، صــــرافی ، مــــاینینگ (و نــــودهــــا)، کارآفــــرینی و 



سـرمـایه گـذاری، پـژوهـشگری و اینفلوئنسـری، پـذیرنـدگی، تـوسـعه دهـنده  و بـرنـامـه نـویسی و 
تـولید نـرم افـزار و سـرویس، سـرویس دهـنده  پـرداخـت و کیف پـول یا هـر زمینه مـرتـبط دیگر 
فــعالیت می کنند می خــواهیم که مــوجــودیت خــود را بــه این کمیسیون اعــالم کنند. این 
کمیسیون در کنار دیگر نـهادهـای صنفی تـالش می کند حـامی مـنافـع فـعالین قـانـونی این 

حوزه باشد. 
کمیسیون فین تک سـازمـان نـصر تهـران بـرای سـامـانـدهی رمـزارزهـا (کریپتوکارنسی هـا) در 
اقــتصاد دیجیتال و اقــتصاد هــوشــمند و بــرای تــوســعه پــایدار کشور، در راســتای وظیفه و 
رســالــت قــانــونی خــود، پیشنهادهــایی را آمــاده کرده اســت و نکاتی چــند را بــه اســتحضار 
می رســد که امید اســت بــه وضــع و اجــرای کارآمــدتــر و اثــربــخش تــر تــدابیر و تمهیدات 
حــاکمیتی این حــوزه کمک نــماید؛ بــه دلیل طــوالنی شــدن این پیشنهادهــا ضمیمه این 

نامه آمده است. 
امید داریم این بــار از فــرصتی که در زمینه اقــتصاد دیجیتال فــراهــم شــده بهــره بــرداری 

کنیم و فرصت ها را به تهدید تبدیل نکنیم. 

کمیسیون فین تک  
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 



ضمیمه بیانیه کمیسیون فین تک سازمان نصر تهران  
درباره تحوالت اخیر علیه بیت کوین و رمزارزها 

دارایی هـای دیجیتال بـا گسـترش و تـوسـعه فـناوری نـقش جـدی در فـضای زنـدگی روزمـره 
پیدا کرده انــد. دارایی هــای دیجیتال انــواع گــونــاگــونی دارنــد ولی آن نــوعی که مبتنی بــر 

بالکچین و دفاتر کل توزیع شده هستند را رمزارزش (CryptoAssets) می نامیم.  
رمزارزش سه دستی کلی دارد:  

 
۱. کریپتوکارنسی یا رمـــزارز که شـــناخـــته شـــده تـــرین نـــوع دارایی هـــای دیجیتال اســـت. 

معروف ترین گونه های آن نیز بیت کوین و اتریوم هستند.  
۲. کریپتو تــوکن که در واقــع تــوکن هــایی نــماینده ارزش هســتند. یکی از انــواع این نــوع 
تــوکن هــا، تــوکن هــای احــراز و تــایید هــویت (KYC) اســت. تــوکن هــای KYC کاربــرد مــالی 
نـــدارد و نـــماینده هیچ نـــوع دارایی فیزیکی نیست؛ بلکه بـــه نـــوعی نـــماینده یک دارایی 

ناملموس مانند هویت است.  
۳. کریپتو کامــودیتی: آن نــوع از تــوکن هــایی هســتند که پشــتوانــه آنــها دارایی فیزیکی 

است. این نوع از دارایی های دیجیتال قابلیت پرداخت و کاربردهای مالی هم دارند.  

اگـر تـا پیش از این دارایی هـای فیزیکی مـانـند ملک و زمین، خـودرو، طـال و سکه، ارزهـای 
خـارجی مـانـند دالر و یورو و کسب وکار و سـهام در بـورس جـزو دارایی مـحسوب می شـدنـد 
اکنون دارایی هــای دیجیتال نیز جــای خــود را در کالس هــای دارایی یافــته انــد و نمی تــوان 
نســبت بــه آنــها بی تــفاوت بــود. در حــال حــاضــر بــه دلیل این که ســاخــتارهــای حــقوقی و 
قــانــونی کشور مبتنی بــر دارایی هــای فیزیکی اســت در این زمینه چــالــش هــای بسیاری 
داریم و در صـورتی که رویکرد تـدافعی و تـقابـل را انـتخاب کنیم منجـر بـه این خـواهـد شـد 
که بـازارهـای زیرزمینی بـزرگ تـر شـود و فـرصـت رگـوالتـوری دارایی هـای دیجیتال از دسـت 

برود.  
بــنابــراین الــزام این حــوزه بسیار روشــن و شــفاف اســت و در صــورت از دســت دادن زمــان 

مانند این می ماند که برای خارجی ها فرش قرمز پهن کرده ایم.  

۱. جـدای از اطـالق نـادرسـت «رمـزارز» بـه هـمه اقـسام «رمـزارزش هـا» که بـراسـتی مسـبب 
اصلی بسیاری از واکنش هــای نــاپــخته، نــامنسجــم و نــاهــماهــنگ بــه این فــناوری هــا و 
دسـتاوردهـای ارزشـمند آنـها بـوده، وجـود تـفاوت هـای اسـاسی در مـاهیت و کارکرد افـزارهـا و 
ابــزارهــای گــونــاگــون این فــناوری هــا، هــرگــونــه هــمسان ســازی و یکسان نــگری را منتفی 



می سـازد و طـراحی و اجـرای خـط مشی واحـد بـرای راهـبری و مـدیریت هـمه رمـزارزش هـا را 
بـه شکست می کشانـد. اینچنین وضعیتی مـتولیان، مـتصدیان و حتی بهـره بـرداران را بـه 
سـردرگمی و گـمراهی می کشانـد و ضـروری اسـت عـالوه بـر نـام گـزینی مـناسـب بـرای هـریک 
از انــواع رمــزارزش هــا، آن هــم از ســوی مــرجعی مــانــند کمیسیون عــالی تنظیم مــقررات، 
ویژگی هــایی هــمچون تــمرکز یا عــدم تــمرکز (تــوزیع شــدگی) اعــتباردهــنده هــا، مشــروط یا 

معاف بودن از تأیید اعتبار و عمومی یا اختصاصی بودن کاربردها مدنظر قرار گیرد.  

۲. بــا اینکه بیشتر رمــزارزش هــا مــاهیت و کارکرد اقــتصادی دارنــد و بــا همین هــدف نیز 
پـدید آمـده انـد، امـا تـفاوت هـای بـعضا بنیادی عـرصـه هـای مـختلف اقـتصادی بـا یکدیگر، بـر 
این افــزارهــای فــناورانــه نــوین نیز اثــر گــذاشــته و ویژگی هــای مــتمایز آنــها را تــا ســطوح 
زیرســاختی تــوســعه داده اســت. آنــچه که در کشور مــا بــا عــنوان «رمــزارز» نــهادینه شــده، 
تـنها گـونـه ای از رمـزینه هـاسـت که بـازارهـای «مـالی» را هـدف قـرار داده اسـت. در حـالی که 
بـرای سـایر حـوزه هـای اقـتصادی و بـازارهـا، گـونـه هـای دیگری از رمـزارزش هـا طـراحی و تـولید 
شــده انــد که هیچ سنخیتی بــا آنــها نــدارنــد. ضــمن اینکه بــرخی رمــزارزش هــا نیز اســاســا 
فــرابخشی انــد و بــرای رفــع نیازهــای دیگر، مــانــند ارتــقای ســطح اعــتماد و انکارنــاپــذیری 

تراکنش ها پدید آمده اند.  

۳. تـوجـه بـه این تـفاوت هـا و تـمایزهـای رمـزارزش هـا که شـاید پـهناوری آنـها کمتر از فـضای 
مـجازی نـباشـد، الجـرم یک سیاسـتگذاری منسجـم و در عین حـال مـتناسـب و مـنعطف را 
می طــلبد و نــگاه تک بــعدی و تک ســویه، آن هــم بــه دلیل چیره شــدن بــرخی کاربــردهــا 
دربـرابـر دیدگـان سیاسـتگذاران و پـوشیده و پـنهان مـانـدن سـایرین، دسـتاوردی جـز وضـع 
خــط مشی هــای تــقابلی و انــفعالی و بی بهــره مــانــدن جــامــعه از مــنافــع ســرشــار اینگونــه 
نــوآوری هــای فــناورانــه نــدارد. لــذا شــناســایی دقیق هــمه رمــزارزش هــا و دســته بــندی آنــها 
بـرپـایه ویژگی هـا و شـرایط بنیادی – کاربـردی آنـها، از پیش نیازهـای نخسـت سیاسـتگذاری، 

بویژه در سطح راهبردی انگاشته می شود.  

۴. از جـمله دالیلی که بـه نـظر می رسـد مـوجـب یکسویه نـگری و بـعضا منفی نـگری نسـبت 
گـاهی از مـبانی  بـه رمـزارزش هـا و مـانـع سیاسـتگذاری هـای پشـتیبان و پیشران آنـها شـده، نـاآ
و بنیان هـای نـظام حـقوق داخـلی اسـت. علی رغـم هـمه کاسـتی هـا و نـارسـایی هـای قـانـونی 
فـضای مـجازی، خـوشـبختانـه حـداقـل هـای الزم بـرای یک سیاسـتگذاری راهـبردی هـدفـمند و 
ضـابـطه مـند بـرای رمـزارزش هـا فـراهـم اسـت و مـتولیان و مـتصدیان بـخش هـای مـختلف 



می تـوانـند بـا اتکای بـه آنـها بـه تـوسـعه و تکامـل این فـناوری هـا و کاربـردهـای آنـها بـپردازنـد و 
ســپس بــا بــرجســته کردن نیازمــندی هــای عینی تــر و عملی تــر قــانــونی و مــقرراتی، ســطح و 

جایگاه نظام حقوقی این حوزه را نیز ارتقاء دهند.  

۵. بنیادی تـرین مـسألـه حـقوقی رمـزارزش هـا که مـبنای مشـروعیت قـانـونی آنـها نیز بـشمار 
می آید، «مــالیت» داشــتن آنــهاســت. در این زمینه قــانــونــگذار مــا از دیربــاز نــگاه مــترقی و 
مـتمایزی بـه این مـوضـوع داشـته و اسـاسـا فـرض را بـر مـالیت داشـتن هـرچیزی قـرار داده 
اسـت، مـگر اینکه بـه مـوجـب مـوازین اسـالمی بـر حـرمـت آن تـصریح شـده بـاشـد. بـا این 
حـال، بـرای رفـع هـرگـونـه شـبهه، قـوانین اخیرالـتصویب بـا تـأکید بـر مـالیت داشـتن چیزهـای 
نـامـلموس و نـامـشهود، بـاب هـرگـونـه ایراد و اشکال اینچنینی را هـم بسـته انـد و راه را بـرای 
مــالکیت بــر اینگونــه دارایی هــای نــوپــدید گــشوده انــد. از جــمله قــوانین قــابــل ذکر، قــانــون 
اصـالح قـانـون مـبارزه بـا پـولـشویی مـصوب ۱۳۹۷ اسـت که «مـال» را چنین تـعریف کرده 

است:  
«مــاده ۱. ب – مــال: هــر نــوع دارایی اعــم از مــادی یا غیر مــادی، مــنقول یا غیرمــنقول، 
مشــروع یا غیرمشــروع و هــر نــوع مــنفعت یا امتیاز مــالی و همچنین کلیه اســناد مبیّن 
حـق اعـم از کاغـذی یا الکترونیکی نظیر اسـناد تـجاری، سـهام یا اوراق بـهادار». الـبته نکته 
جــالــب تــوجــه این مــاده آنســت که حتی بــه دارایی هــای نــامشــروع نیز مــالیت بخشیده 

است!  

۶. درخــــصوص الــــزام بــــه پشــــتوانــــه داشــــتن یا قــــراردادن دارایی هــــای فیزیکی بــــرای 
مشـروعیت بخشی بـه رمـزارزش هـا نیز واقعیت آنسـت که هـم اینک نـمونـه هـای دیجیتالی 
مـشابـه دیگری در بـازار خـدمـات ارتـباطی و فـناوری اطـالعـات مـبادلـه و مـعامـله می شـونـد که 
علی رغـــــم کالن و گســـــترده بـــــودن حجـــــم و ســـــطح مـــــعامـــــالت آنـــــها، تـــــا این حـــــد 
حــساسیت بــرانگیز نــبوده انــد. بــرای نــمونــه، «پــهنای بــانــد»، «حجــم اینترنــت»، «دامــنه 
اینترنتی»، «فــضای رایانشی» و حتی انــواع «نــرم افــزارهــا»، هیچ یک مــاهیتی روشــن تــر و 
بی شــبهه تــر از رمــزارزش هــا نــدارنــد. لیکن خــرید و فــروش آنــها مــنوط و مقید بــه چنین 
شــرطی نشــده اســت. اگــر چنین شــرطی بــرای احــراز و اثــبات مــالیت آنــهاســت که اســاســا 
قـانـونـگذار هـمه اینها را رسمیت بخشیده و مـعامـالتـشان را مـباح دانسـته اسـت. اگـر بـرای 
مـنفعت عـقالیی آنـهاسـت که خـرد جـمعی بـر آن صـحه می گـذارد و سـوءاسـتفاده آمیز بـودن 
احـتمالی آنـها دلیل بـر رد مـنافـع عـقالیی آنـها نیست که اگـر چنین اسـت، نـمونـه هـای بسیار 



دیگری را هــم می تــوان بــرشــمرد که از پــتانسیل بیشتری بــرخــوردارنــد و مــراجــع ذی ربــط 
متعرض آنها نگشته اند.  

۷. درخـصوص رمـزینه هـای بـا کارکرد پـرداخـت یا هـمان رمـزارزهـا در مـعنای خـاص، وجـه 
مشـترک هـمه نـظام هـای حـقوقی آن اسـت که تـنها ابـزارهـایی را بـه عـنوان «پـول» یا «وجـه 
رایج» یا «ارز ملی» می شــناســند که از ســوی یگانــه مــرجــع صــالحیتدار حــاکمیتی، یعنی 
بـانک مـرکزی یا نـهاد خـزانـه داری تـولید و عـرضـه شـده بـاشـد. در غیر این صـورت، هـرچیز 
دیگری، ولـو بـا عـناوین مـشابـه از سـوی آن مـرجـع یا دیگران تـولید و عـرضـه شـود، از چنین 
اعـتباری بـرخـوردار نـخواهـد بـود و حتی اگـر جـامـعه بـه آنـها اقـبال بیشتری نـشان دهـد و در 
سـطح گسـترده تـری نیز بـه عـنوان ابـزار پـرداخـت بکار بـرد. بـرای نـمونـه، انـواع مسکوکات 
فــلزی غیرپــولی یا اوراق بــهادار یا حتی ســایر دارایی هــای مــنقول و غیرمــنقول، چــنانــچه 
مـــبنای ســـنجش، ذخیره ســـازی و انـــتقال ارزش قـــرار گیرنـــد، اســـاســـا بـــا مـــمنوعیت یا 
محـدودیتی روبـرو نیستند. امـا اینکه احـتمال دارد یگانگی پـول یا وجـه رایج ملی بـه عـنوان 
تـنها ابـزار إبـرای ذمـه اشـخاص تضعیف یا مـتزلـزل شـود (بـند «ب» مـاده (۲) قـانـون پـولی و 
بـانکی کشور، مـصوب ۱۳۵۲)، بـحث دیگری اسـت که حـاکمیت بـاید بـه شکل دیگری آن را 
تـرمیم و تثبیت نـماید و نمی تـوانـد بـه این بـهانـه، بخشی از دارایی هـا و دادوسـتد مشـروع 
شهـــرونـــدان را مـــمنوع یا محـــدود ســـازد. بـــویژه اگـــر چنین اقـــدامی بـــه کاهـــش ارزش 
دارایی هـای آنـها بیانـجامـد یا بـدتـر از آن، بـخش مهمی از سـرمـایه شـان را از دسـت بـدهـند 
(اصـل چهـلم قـانـون اسـاسی جـمهوری اسـالمی ایران). در این صـورت، دربـرابـر زیان مـالی 
شهـرونـدان مـسؤول اسـت و بـاید آن را جـبران نـماید. لـذا راهکار منطقی بـرای سـامـانـدهی 
رمـزینه هـای بـا کارکرد پـرداخـت آنسـت که شـورای پـول و اعـتبار و بـانک مـرکزی بـه عـنوان 
مـتولیان بـازار مـالی کشور، رأسـا تمهیدات الزم را بـرای تـولید و عـرضـه رمـزینه هـای «ریالی» 
اتـخاذ و در کنار آن، رمـزینه هـای مـشابـه را (چـنانـچه در مـفهوم ارز خـارجی نمی گـنجند) بـه 
عــنوان کاالهــای دیجیتالی قــابــل مــعاوضــه در مــعامــالت بــرسمیت شــناســند (مــاده ۴۶۴ 
قـانـون مـدنی). بـویژه آنکه بـه تـصریح قـانـونـگذار، چـنانـچه بکارگیری و بهـره بـرداری از این 
افــزارهــای فــناورانــه بــا ایراد شــرعی روبــرو نــباشــد، نــباید از ســوی تنظیم گــران بــازار پــول، 
پــرداخــت و بــانکداری کشور بــا مــانــع دیگری روبــرو شــود (مــاده ۱۶ قــانــون بــرنــامــه شــشم 

توسعه).  

۸. درخــصوص رمــزارزش هــای مبتنی بــر دارایی یا ســرمــایه ای که نــمونــه هــای دیجیتالی 
هـمان «ابـزارهـای مـالی» مـوضـوع قـانـون بـازار اوراق بـهادار جـمهوری اسـالمی ایران شـناخـته 



می شـونـد، طـبق تـعریف بـند «۲۴» مـاده (۱) این قـانـون، از آنـجا که اینگونـه رمـزارزش هـا 
می تـوانـند «مـتضمن حـقوق مـالی قـابـل نـقل و انـتقال بـرای مـالک عین و یا مـنفعت آن» 
بــاشــند، از هــمان مشــروعیت قــانــونی بــرخــوردارنــد و مــراجــع ذی ربــط – شــورای عــالی و 
سـازمـان بـورس و اوراق بـهادار – مـوظـفند ضـوابـط و مـقررات اجـرایی الزم را بـرای کاربسـت 

آنها در بازار سرمایه پیش بینی نمایند (بند «۴» ماده (۴) همان قانون).  

۹. عـالوه بـر این، بـرای اثـبات پیشگامی نـظام حـقوقی مـا در پـذیرش رمـزینه هـای دیجیتالی 
بــه عــنوان ابــزارهــای مــالی نــوین بــازار ســرمــایه، کافیست اعــتبار قــانــونی آنــها در حــوزه 
حـساسیت بـرانگیز مـعامـالت امـالک مـورد تـوجـه قـرار گیرد. طـبق مـاده (۱۱۴) قـانـون بـرنـامـه 
شـشم تـوسـعه: «سـازمـان ثـبت اسـناد و امـالک کشور مـوظـف اسـت تـا پـایان سـال دوم 
اجــرای قــانــون بــرنــامــه نســبت بــه راه انــدازی و ســامــانــدهی دفــتر امــالک کشور بــه صــورت 
الکترونیک اقـدام نـموده و کلیه مـعامـالت راجـع بـه امـالک و اراضی را در آن بـه صـورت آنی 
و الکترونیکی بـه نـحوی ثـبت نـماید که امکان ثـبت مـعامـالت بـه صـورت لحـظه ای و بـرخـط 
در دفـتر امـالک و نیز پـاسـخ آنی و بـرخـط در هـمان لحـظه بـه اسـتعالمـات فـراهـم بـاشـد. 
دفـتر مـذکور پـس از تکمیل جـایگزین دفـتر امـالک مـوجـود و در حکم آن خـواهـد بـود.». بـه 
این تـرتیب، نـه تـنها هیچ مـانعی پیش روی مـعامـالت امـالک، اعـم از عین یا مـنافـع آنـها بـا 
بهــره گیری از رمــزینه هــای دیجیتالی نیست، بلکه الــزام قــانــونی قــابــل اعــتنایی نیز بــر آن 

حکم فرماست.  

۱۰. عـالوه بـر ابـزارهـا، قـانـونـگذار پیش بینی الزم را دربـاره بـازارهـای اخـتصاصی آنـها نیز بـه 
عــمل آورده و در قــانــون بــازار اوراق بــهادار صــراحــتا بــه «بــازارهــای الکترونیکی خــارج از 
بــورس» پــرداخــته اســت (بــند «۸» مــاده (۱) ). مــوضــوعی که مــتأســفانــه کماکان از ســوی 
مـــرجـــع ذی ربـــط بـــا انکار و امـــتناع روبـــروســـت. حـــال آنکه قـــانـــونـــگذار از این آشکارتـــر 
نمی تــوانســت بــر اعــتبارپــذیری یا دســت کم اعــتبارسنجی بــازارهــای نــوین ابــزارهــای مــالی 

دیجیتالی صحه بگذارد و بر آن تأکید نماید.  

۱۱. درخـــصوص رمـــزینه هـــای کاربـــردی، بـــویژه رمـــزینه هـــای احـــراز هـــویت یا وضعیت یا 
سـندیت اشـخاص و اشیاء، عـالوه بـر اینکه ویژگی هـا و شـرایط بـرشـمرده در قـانـون تـجارت 
الکترونیکی بـرای امـضاء و سـابـقه الکترونیکی مـطمئن بـه خـوبی بـا رمـزینه هـای مبتنی بـر 
فـناوری دفـتر کل تـوزیع شـده (بـالکچین) انـطباق دارنـد (مـواد ۱۰ و ۱۱ قـانـون)، سـایر قـوانین، 
بــویژه قــانــون بــرنــامــه شــشم تــوســعه (بــند «ج» مــاده ۶۷)، بــر لــزوم اعــتباربخشی بــه 



زیرسـاخـت هـا و کاربـردهـای فـناورانـه در بـخش خـدمـات عـمومی و دولـت الکترونیکی و هـم 
سـایر تـصدی هـا تـأکید دارنـد؛ مـوضـوعی که مـتأسـفانـه هـمچنان مـورد عـنایت مـراجـع ذی ربـط 

قرار نگرفته است.  

۱۲. بـــا این حـــال، کارآیی و اثـــربخشی حـــداکثری رمـــزارزش هـــای دیجیتالی و هـــمزمـــان 
دورمـــانـــدن آنـــها از ســـوءاســـتفاده هـــا و آسیب هـــای احـــتمالی عـــرصـــه هـــای خـــرد و کالن 
بـخش هـای مـختلف، بـویژه اقـتصاد کشور، مسـتلزم آنسـت که زیست بـوم و چـرخـه حیات 
آنــها بــه شکل جــامــع نــگریسته و قــواعــد و مــقررات آن بــطور یکپارچــه پیش بینی شــود و 
تحـمیل و تـجویز دیدگـاه هـای حـاکمیتی نـاقـص و نـارسـا بـه مجـموعـه هـایی که مـدت هـاسـت 
الــگوهــا و مــراحــل تکاملی خــود را پشــت ســر گــذاشــته انــد، غیرواقــع بینانــه و غیرمنطقی 
انـگاشـته می شـود. بـه بیان دیگر، اگـرچـه رویکرد «هـمه یا هیچ»، دربـاره این فـناوری هـا و 
کاربــردهــای آنــها اعــتبار خــویش را از دســت داده و هــم اینک تــنها بــاید دربــاره چــگونگی 
رسمیت بخشی و عینیت بخشی بــه آنــها ســخن گــفت، لیکن پیامــدهــای زیان بــار نفی کلی 
این فـناوری، بـه مـراتـب کمتر از خـط مشیی اسـت که بـرای مـثال، اسـتخراج رمـزارزش هـا را 
مـجاز، امـا هـرگـونـه مـعامـله آنـها را غیرمـجاز می شـمارنـد. در این مـورد خـاص، نـه تـنها چنین 
حکمی خـالف قـانـون و قـابـل ابـطال اسـت، بـدتـر آنکه بـه اعـتبار حـاکمیت لـطمه می زنـد و 

ناتوانی آن را در مدیریت عرصه های نوین و نوآورانه آشکار می سازد.  

۱۳. درخــصوص نــقش و جــایگاه بــخش غیردولتی در تــوســعه و ارتــقای زیرســاخــت هــا و 
کاربــــردهــــای رمــــزینه هــــای دیجیتالی و همچنین خــــدمــــات مبتنی بــــر آنــــها، عــــالوه بــــر 
سیاسـت هـای کلی نـظام، قـوانین مـتعدد و مختلفی قـابـل ذکرنـد که در آنـها بـه مـتصدیان 
غیردولتی اولــویت داده شــده اســت. جــالــب تــوجــه آنکه حتی در مــواردی که اســتثنائــا 
قـانـونـگذار بـخش دولتی را بـه عـنوان مـتصدی یک خـدمـت خـاص مـعرفی کرده (مـانـند بـند 
«ب» مـاده ۴۹ قـانـون بـرنـامـه پنجـم تـوسـعه)، بـا انـقضای آن قـانـون، مجـددا حکم دایمی 
مبنی بــر مــنع ورود نــهاد دولتی بــه تــصدی هــای مــذکور بــرقــرار شــده اســت. در غیر این 
صــورت، چــاره ای جــز شکایت از نــهادهــای متخــلف بــه مــوجــب قــوانینی هــمچون «قــانــون 

بهبود مستمر محیط کسب و کار» نزد مراجع صالحیتدار قضایی باقی نخواهد ماند.


