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 بسمه تعالی

ا   ... َو فُرادى ِبواِحَدٍة َأْن تَ ُقوُموا ّلِلِِم َمْثىن أَِعُظُكمْ ُقْل ِإَّنم

 دهم كه: دو دو و به تنهايى براى خدا به پا خيزيد ...من فقط به شما يك اندرز مى»بگو: 

 (46آيه  ،34)سوره 

 

 انجمن فناوران زنجیره بلوک،  اعضای محترم

 آقای رئیس،

 حضار محترم مجمع عمومی،

 اولين مجمع عمومی عادی ساليانه، مفتخرم كه به عنوان رئيس هيات مديره انجمن، به نمايندگی از سوی هيات مديره، اكنون در

 گذشته انجمن، گزارش می دهم. مقابل شما عزيزان ايستاده ام و در مورد فعاليت های پنج سالدر 

گزارش هيات مديره هميشه بخشی از رويداد های انجمن بود اما در يکی دو سال گذشته، به دليل مشکالت بيماری كرونا، مدت ها 

گاهی است از برگزاری رويدادها بی بهره شده ايم، و مجمع عمومی سال گذشته را نيز نتوانستيم برگزار كنيم، لذا بهتر ديديم برای آ

تام شما عزيزان و ثبت در تاريخ مجامع انجمن، در اين مجمع يك گزارش كامل از فعاليتهای انجمن از بدو آغاز به كار تا كنون، 

 خدمت شما ارائه كنيم.

 پرسش پاسخ دهيم: 5م به اين يدر اين گزارش در صدد

 ما كه بوديم؟ .1

 ما چه كرديم؟ .2

 هم اكنون ما كه هستيم؟ .3

 ما كجا ايستاده ايم؟ .4

 ما كه می توانيم باشيم؟ .5

 

 ما که بودیم؟ -1

كافی  جوانان غير متشکل و عالقمند به حوزه رمزارز و بالكچين بوديم كه به صرف عالقه دراز ما گروهی  96تا  93در سال های 

اينکه گروهی در ايران هستند كه به بيت در آن زمان رويداد ميتاپ شنبه ها با غيرمتمركزها دور هم جمع می شديم.  شاپ ها و

 كوين و بالكچين عالقمندند و دورهمی هايی دارند حيرت صاحب نظران را در جهان بر می انگيخت.
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به حساب می آمد كه گروهی كالهبردار  گلد كوئست مانند، در آن زمان بيت كوين نوعی شبکه پانزی يا هرمیاگر به ياد داشته باشيد، 

 كالهبرداری دور آن جمع شده اند. برای پولشوئی و

را پايه گذاری  "انجمن بالكچين ايران"بيست نفر از اين جوانان غير متشکل تصميم گرفتند كه متشکل شده و  96در خردادماه سال 

 كنند. هيات مديره ای انتخاب كردند و يا علی گفتند و عشق آغاز شد.

 

 ما چه کردیم؟ -2

 ، سال تاسیس:96سال اول، سال 

 م داوطلبانه، نامشخص بودن اهداف، ورود به حوزه نا شناخته ها، در عين اعتماد به نفس باال، خصوصيات برجسته سال اول بود.قيا

برگزاری رويداد روز بيت كوين، رويداد بالكچين و فناوريهای مالی در دانشگاه شيراز، پيگيری حقوق كاربران بيتركس،  همکاری در 

ها، نحوه اجماع و انشعابات بيت كوين، در دانشگاه شيراز، همکاری در برگزاری رويداد دانشگاه عتيق، برگزاری رويداد الگوريتم 

برگزاری اولين كنفرانس ملی رگوالتوری بالكچين و رمزارز )رگو بالک( و آغاز مراحل ثبت انجمن از برجسته ترين دستاوردهای سال 

 اول فعاليت انجمن بود.

پژوهشکده پولی و بانکی، معاون تنظيم مقررات مركز ملی فضای مجازی، معاون  ازبا حضور مسئولين دولتی  در كنفرانس رگوبالک

فناروی های نوين بانك مركزی، معاون توسعه بازار بورس، و بسياری مسئولين و با فراخوان مقاله از پژوهشگران و محققين با دريافت 

 التوری بالكچين جوايزی اعطا شد.ده ها مقاله به بهترين مقاالت در زمينه رگو

 

 ، سال ترویج:97سال دوم، سال 

 اهم فعاليت های انجمن در اين سال از قرار زير است : 

و پروژه  مياتر شرفتيبرنامه پ، كياز نزد نيتکويب یتراكنش هاجلسه گردهمايی انجمن بالكچين ايران با موضوعات  5 -

 .رسانه ها جذاب است یبرا نيو بالكچ نيكو تيچرا ب، كسپر

در حاشيه نمايشگاه  ITE 2018آپی های استارتريزی جشنوارهحضور انجمن بالكچين ايران، در نشست شورای برنامه -

 تراكنش . 

 مشاركت در برگزاری رويداد ايده پردازی با دانشگاه امام حسين .  -

 توسط بانك مركزی .  "هانقد و بررسی پيشنويس الزامات و ضوابط رمزارز"مشاركت در تهيه  سند  -

 .النيدانشگاه گ نيبالكچ یو تکنولوژ نيكو تيب تال،يجيد یبا ارز ها يیكارگاه آشنا نيدر مورد اول یرسان اطالع -

 .  نيتهران بالكچ ینيكار آفر داديرو یدر برگزار مشاركت -

 .هفته استارت آپ ها  داديدر مورد رو یرسان اطالع -
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 یكاربردها نيو همچن نيبالكچ یبا تکنولوژ يیبا موضوع آشنا زيتبر نياقتصاد بالكچ داديرو نياول یدر برگزار مشاركت -

 .و جهان رانيدر اقتصاد ا نيبالكچ راتيتاث یمختلف و بررس یهامتنوع آن در حوزه

 نهيو به قاتيو تحق نيكو تيب ستمياكوس ندهيآ ريبر مس یبا موضوع مرور نيدر مورد نشست كافه بالكچ یرسان اطالع -

 .ن آ یتکنولوژ یها یساز

 .رمز ارزها  یمسائل فقه ليبا موضوع تحل نيدر مورد نشست كافه بالكچ یرسان اطالع -

 . قيدانشگاه عت نيكو تيو ب جتاليد یبا ارز ها يیآشنا ناريدر سم یدر برگزار مشاركت -

 .و خدمات هوشمند  نيبالكچی در مورد نشست تخصص یرسان اطالع -

 

 

 ها: سال تثبیت و آغاز چالش، 98سال سوم، سال 

 است :  ريسال از قرار ز نيانجمن در ا یها تياهم فعال

 . موارد ديگرجلسه گردهمايی انجمن بالكچين ايران در خصوص استخراج و  6 -

 مشاركت در برگزاری رويداد ايده پردازی  زنجيره بلوكی . -

 . EDCON رويداد با رانيا نيانجمن بالكچ یهمکار -

در  آن یو كاربردها نيبالكچ یفناور تيمحور با  "اقتصاد فردا -نو یهايفناور"داديرو نينخستمشاركت در برگزاری  -

  . النيگ دانشگاه

 مشاركت در برگزاری كارگاه آموزشی كاربرد های بالكچين در بانکداری و پرداخت با همکاری بانك توسعه صادرات ايران. -

 مشاركت در برگزاری كارگاه آموزشی آشنايی با كريپتو كارنسی و مايننينگ دانشگاه كردستان . -

 .   ريركبيدر دانشگاه ام رماهيچهارم ت« بد، زشت نگ،خوب،ينيما»داديرومشاركت در برگزاری  -

 تهديد های آن.ت ها و صر رمز ارز ها فرداطالع رسانی در مورد نشست كافه بالكچين با موضوع سرمايه گذاری  -

 . SVاطالع رسانی در مورد نشست كافه بالكچين با موضوع معرفی انشعابات بيتکوين  -

 اطالع رسانی در مورد مدرسه تابستانه بالكچين سامانه آريا همراه . -

 اطالع رسانی در مورد كنفرانس بين المللی مديريت دانش بالكچين و اقتصاد . -

 اقتصاد هوشمند .اطالع رسانی در مورد نشست كارشناسی  -

 اطالع رسانی در مورد نشست كافه بالكچين . -

های انسان دوستانه از خارج از چين و رمزارز برای انتقال كمكحل مبتنی بر بالکسنجی راهامکان ”بررسی مطالعاتی  -

 .  "كشور

 برگزاری اولين كارگاه آموزشی آشنايی با كريپتوكارنسی و صنعت ماينينگ در استان كردستان . -

 مشاركت در تهيه سند بررسی و تحليل شبکه استخراج بيتکوين در جهان .  -

حضور در نشست رمزارزها با موضوع كار بررسی مسائل فرعی فقهی رمزارز با حضور اساتيد حوزه و دانشگاه و رئيس هيات  -

 مديره انجمن بالكچين و از متخصصان بيت كوين در مركز تحقيقات اسالمی مجلس در قم .   
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انجمن بالكچين ايران در رابطه با مشکل ماينينگ و ارائه كولوكيشن و استفاده از ژنراتورهای گازی  كميته كردستان ارائه -

ن هماهنگی و نظارت اقتصادی معاونت رياست ودر جلسه ی استانداری كردستان با حضور جناب دكتر شيركوند معا

 جمهوری .

 ماليمات پيرامون صنعت آينده ساز استخراج رمزارز .بيانيه كارگروه ماينينگ انجمن در مورد نا -

 واكنش و اعالم نظر انجمن بالكچين نسبت به مصوبه دولت در مورد رمز ارزها . -

عضو شورای عالی فضای  -پور رضا تقیآقای با حضور « بايدها و نبايدهای ارزهای مجازی»نشست بررسی حضور در  -

  . در خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا(  -مجازی

 مشاركت در كنفرانس بين المللی مديريت دانش، بالكچين و اقتصاد دانشگاه مالك اشتر . -

كچين در دفتر مالقات با آقای جهرمی وزير فناوری اطالعات و ارتباطات و گفتگو و بررسی وضعيت و چشم انداز فناوری بال -

 وزير .

اندازی پلتفرم بالكچين بومی امضای توافق نامه با مركز تحول و پيشرفت رياست جمهوری با هدف كمك و حمايت از راه -

 ( Blockchain as a Serviceعنوان خدمت )به

ايران پيرامون مشکالت صنعت استخراج رمز ارز )مصوبه هيئت وزيران و  انتشار بيانيه كارگروه ماينينگ انجمن بالكچين -

 تعرفه های اعالمی برای استخراج رمزارزها( .

 حضور انجمن در كارگروه فناوری های پيشران كميسيون فاوا اتاق ايران . -

بلوک به عنوان يك سازمان مردم نهاد تالش دو ساله انجمن برای ثبت به نتيجه نشست و انجمن فناوران زنجيره  ،در تيرماه اين سال

، آغاز شددفاعيات از سمت انجمن  و در مقابل،و زير نظر وزارت كشور به ثبت رسيد. در اين سال حمالت عليه صنعت استخراج 

 متشکل تر شد. ،بالفاصله كارگروه استخراج شکل گرفت و انجمن نوپا

لسات در دانشگاه ها يك يك كنسل می شد و دانشگاه ها نگران علمی مطبوعاتی در اين سال شکل گرفت و جمتعدد كنفرانس های 

كه با مجلس و  و مکاتباتی خطاب كردن بالكچين بودند. اما انجمن به آگاهی رسانی و اطالع رسانی خود ادامه داد و طی جلسات

ر مصوبه هيات دولت منعکس داشت اين موضوع را تثبيت كرد كه بالكچين يك صنعت است و اين موضوع د و ديگر نهادها دولت

 گرديد.

ومار روی ميز رئيس جمهور طنفر از صنعت گران استخراج كرد كه قرار گرفتن اين  يکصدانجمن اقدام به تهيه طوماری با بيش از 

 بسيار كارا بود.

تعرفه ها غيرعادالنه به حدی كه استخراج به عنوان صنعت شناخته شد اما متاسفانه همچنان تجهيزات قديمی قاچاق قلمداد گشت و 

 بود.
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 ، سال چالش و تعامل:99سال چهارم، سال 

 است :  ريسال از قرار ز نيانجمن در ا یها تياهم فعال

 جلسه گردهمايی انجمن بالكچين ايران 5 -

 وينگ بيت كوين .لمشاركت در برگزاری همايش ها -

 اطالع رسانی در مورد ميز گرد تخصصی كاربرد های بهينه استفاده از بالكچين در شبکه بانکی . -

 اطالع رسانی در مورد انتخابات هيئت رئيسه كارگروه استخراج انجمن . -

 اطالع رسانی در مورد فراخوان دريافت اطالعات پروژه های فناورانه بالكچين . -

 . مقابله( یها و راهکارهارمزارزها )چالش یهارصد تراكنش رامونيپ ن،يآنال یپنل تخصصاطالع رسانی در مورد  -

 . ضرورت ايفرصت  د،يتهد ،یبانك مركز تاليجيارز د نيآنال داديرواطالع رسانی در مورد برگزاری  -

 شنبه ای سوری )بنياد سور( . 4مشاركت در برگزاری رويداد آنالين  -

 ديروز امروز فردا .اطالع رسانی رويداد آنالين صنعت بالكچين  -

 های ايرانيان خارج از كشور .همکاری انجمن در كمپين نفس برای جذب كمك -

كميسيون  27/2/1399در جلسه مورخ كه ارائه پيش نويس مصوبه تعيين تکليف دستگاههای استخراج رمزارز موجود  -

استخراج، مورد بررسی قرار گرفته و تصويب  با حضور رئيس انجمن و اعضاء كارگروه ،فرعی كميسيون اقتصادی دولت

 گرديد. اين پيش نويس برای تصويب نهايی در هيئت دولت طرح گرديد.

در  5007ارسال نامه به معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت و تقاضای بازنگری و اصالح دستورالعمل  -

 رز از سوی انجمن بالكچين ايران .خصوص صدور جواز و پروانه بهره برداری برای استخراج رمزا

 تشکيل كارگروه تبادل رمزارز در انجمن طبق آيين نامه و اطالع رسانی آن .  -

همکاری انجمن با وزارت صمت در خصوص موضوع خوداظهاری دستگاههای موجود و پرونده های تعزيراتی، جهت تهيه  -

 فع جامعه بالكچين .و تکميل ليست دستگاه های موجود در كشور و به منظور حفظ منا

درخواست تغيير و اصالح در دستورالعمل اجرايی نحوه صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارز از  -

 وزارت صمت . 

 اسالمی . یبرگزاری جلسه بررسی، پرسش و پاسخ و نشست خبری طرح ارائه شده به مجلس شورا -

مجلس در خصوص رمز دارايی ها و تعيين تکليف دستگاه های استخراج  حضور در نخستين جلسه كميسيون اقتصادی -

 موجود در كشور ) خود اظهاری ( با حضور نمايندگانی از انجمن فناوران زنجيره بلوک و سازمان نظام صنفی رايانه ای.

 ه طباطبائی .ارائه انجمن در نشست تخصصی رمزارزها و چالشهای فقهی و اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه عالم -

 وی شبکه اتريوم .ر هشدار انجمن به فعالين رمزارز در خصوص ليست سياه حساب های تتر بر -

برگزاری نشست هم انديشی با نظام صنفی رايانه ای كشور در خصوص برر سی راهکارها ی موجود برا ی برحذر بودن از  -

 های ايرانی عبور كرده است.  هايی كه دارايی رمزارزی آن از اكسچنج حساب خطرات احتمالی رصد
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مبنی بر ی اخبارانتشار بيانيه مشترک سه تشکل نظام صنفی، انجمن بالک چين و انجمن فين تك ايران، در ارتباط با  -

 های خريد و فروش ارزهای ديجيتال .سايتهای بانکی وباحتمال مسدودسازی درگاه

گردآوری و انتشار كليه قوانين و مقررات جمهوری اسالمی ايران در حوزه رمزارز و بالكچين در سايت انجمن جهت ارتقا  -

 .افراد  یآگاهی حقوق

در اين سال همکاری های انجمن با ديگر تشکل ها به بار نشست و ستاد مشترک تشکل های تبادل با حضور انجمن بالكچين، 

در نهايت و بالكچين و رمزارز نصر تشکيل گرديد. نتيجه اين سند مصوبه كميسيون اقتصادی دولت انجمن فينتك و كميسيون 

كارگروه استخراج به بار نشست و تجهيزات  بسيار ارزشمند تشکيل سازمان خودتنظيم گر رمزارز و رمزدارايی بود. همچنين تالش های

 وارداتی قديمی از قاچاق خارج شد.

، انتخاب مجدد اعضا از اعضا ل بوديم كه مجمع عمومی ساليانه برای انتخاب بازرس و به درخواست برخیهمچنين در اين سال ماي

 هيات مديره را تشکيل دهيم اما به دليل مشکالت كرونا از اين موضوع باز مانديم.

 

 ، سال پیروزی ها و بحران ها:1400سال پنجم، سال 

 است :  رياز قرار ز تا كنون سال نيانجمن در ا یها تياهم فعال

مشاركت در برگزاری رويداد آنالين تبادالت رمز ارز ها و بسته شدن درگاه های پرداخت در سال توليد ، پشتيبانی و مانع  -

 زدايی ها  .

هزار امضا در حمايت از كسب و كارهای حوزه تبادل رمز ارز ها و 70راه اندازی پويش و ايجاد كارزار آنالين جمع آوری  -

 .فعال در حوزه رمزارز یهاشركت یاز بستن درگاه پرداخت بانک یت خودداردرخواس

 اطالع رسانی وبينار آقای دكتر تابش با موضع منطق رياضی پشت فناوری بالكچين . -

 اطالع رسانی سخنرانی آنالين موسسه مطالعات دين و اقتصاد با موضوع بررسی ابعاد ناپيدای طرح اصالح بانك مركزی . -

مشاركت در برگزاری نشست تخصصی سند باكس و فرصت های پيش روی صنعت بالكچين، بايد ها و نبايد ها در  -

 كميسيون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق ايران.

 .انتشار بيانيه انجمن در مورد ضرب و شتم يکی از اعضا )مرتبط به پروژه بريج اوراكل( -

 . و آقای سينا استوی BRGفراخوان جمع آوری اطالعات از شاكيان پروژه  -

انتشار بيانيه كارگروه تبادل رمزارز انجمن بالكچين در خصوص مواضع حاكميت در رابطه با تبادل رمزارزها: مسدودسازی  -

 راه حل نيست! 

 .هی حوزه رمزارزهانامه سرگشاده انجمن به پويش اقتصادی راه نو در خصوص اوضاع فعلی و ساماند -

 هشدار به كاربران تازه وارد حوزه رمزارز و تاكيد بر آموزش جهت ورود به بازار  -

 ."تملك و خريد و فروش رمزارزها مجاز است؟ ،آيا بر اساس مبانی قانونی و فقهی "انتشار مقاله تهيه و  -

 .ارزرمزپاسخ كارگروه تبادل انجمن فناوران زنجيره بلوک به شبهات حقوقی تبادل  -
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 .فراخوان انجمن بالكچين از نامزد های رياست جمهوری برای شفاف سازی موضع خود در حوزه فناوری بالكچين و رمزارز -

 ."گذاری رمزارزها در ايرانجنگ جهانی بيت كوين اين بار در ايران/ ويژه برنامه اكوتك با موضوع قانون "حضور در مستند  -

 ای مجازی و ارتباط خاموشی ها در كشور از طريق حضور در رسانه ها.شفاف سازی در خصوص استخراج ارزه -

 هشدار به كابران جهت نگهداری امن دارايی های خود در كيف پول ها.  -

 اطالع رسانی و بررسی هك تراست والت. -

كارگروه ت رياسهای آن با حضور حضور در برنامه زنده راديو گفتگو با موضوع ميزگرد بررسی داليل كمبود برق و چالش -

 استخراج انجمن بالكچين و توليد كنندگان صنعت برق و مسئولين وزارت نيرو.

فراخوان انجمن بالكچين از كليه رسانه ها، با هماهنگی با معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائيه و معاونت مطبوعاتی  -

از همه رسانه ها درخواست می كند تا با مراجعه به ليست هشداری كه توسط اين  . انجمن بالكچينوزارت ارشاد اسالمی

 انجمن منتشر و دائما به روز می شود از انتشار آگهی و تبليغات در مورد پروژه های مذكور در آن خودداری كنند. 

هم استخراج بيت كوين در س"مصاحبه و تهيه برنامه با رسانه تسنيم و شفاف سازی كارگروه استخراج انجمن در خصوص  -

 . "های اخيرخاموشی

اطالع رسانی عمومی در خصوص ليست هشدار و فراخوان گزارش های مردمی در صورت مشاهده پروژه مشکوک، با هدف  -

 روشن كردن چراغ قرمز و ايجاد حساسيت مردم نسبت به سرمايه گذاری در پروژه های مبتنی بر رمزارز .

ن در شرايطی آغاز شد كه از شب عيد فعالين تبادل مورد حمله شاپرک قرار گرفتند و درگاه پرداخت سال پنجم فعاليت های انجم

ر توقف قرار گرفت، مجلس جديد، ساماندهی فعاليت رمز ارز ها را در دستور قرار داد و نگرانی های خود را طهای آنها در معرض خ

 در اين حوزه بيان كرد.

جايی نرسيد مجددا اتکا به بدنه اجتماعی تنها راهکار بود، اينبار انجمن توانست با همکاری با دو وقتی تعامل ها در اين حوزه به 

به رئيس كل بانك مركزی بر روی درخواست خود دريافت  را تشکل ديگر هفتاد هزار امضا جمع آوری كند و دستور رئيس جمهور

 كند.

به ضرب و شتم يکی از اعضای آن و درخواست انجمن از رئيس قوه قضاييه  BRGهشدارهای انجمن و اعضای آن در مورد توكن 

 گشت كه در نهايت به بازداشت فرد خاطی منتهی شد.منتج جهت ورود دادستانی 

انجمن اقدام به تهيه  ،افزايش شديد كالهبرداری در اين حوزهو همچنين در ميانه همه اين بحران ها به دليل رشد قيمت رمزارزها، 

 هشدار كرد. ليست

قرار گرفت كه منجر به توقف يك ماهه انجمن  كميته فنی برای جلوگيری از حيف و ميل اموال مردم، انتشار ليست هشدار در دستور

 و جنجال های سياسی و اجتماعی فراوانی گشت.

كه با  ،تاسيس با آن مواجه شده بودكه انجمن از بدو بود بحران توقف فعاليت های انجمن به دستور وزارت كشور بزرگترين بحرانی 

 درايت مشترک اعضاء و هيات مديره توانستيم به سالمت از آن عبور كنيم.
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 هم اکنون ما که هستیم؟ -3

ارگان های دولتی و خصوصی شناخته شده است، از دولت و  قوه قضائيه و مجلس و كميسيون های آن  بيشتراكنون انجمن در 

و دانشگاه ها و پليس فتا و سازمان های قم ظام و مركز پژوهش های اسالمی و حوزه های علميه گرفته تا مجمع تشخيص مصلحت ن

 امنيتی.

 اكنون كارگروه های استخراج و تبادل و حقوقی و رسانه فعال هستند.

 دارند. روكارگروه استخراج و تبادل به زودی انتخابات  دور سوم خود را پيش 

 انجمن در زمينه حقوقی مشورت می دهد. كارگروه حقوقی انجمن بی وقفه به

 بزرگ اين حوزه است.و كارگروه رسانه انجمن متشکل از پنجاه رسانه كوچك 

كه هر دو با همت انجمن بالكچين  استخراج است ستاد مشترک تشکل های انجمن عضوی از ستاد مشترک تشکل های تبادل و

 ايجاد شده اند.

 كه باز عمدتا به همت انجمن ايجاد شده است. خودتنظيم گر رمزارز و رمزدارئی استانجمن يکی از سه عضو سازمان 

 عضو می شوند. 160 عضو و اعضای غير رسمی آن بالغ بر 241اعضای رسمی انجمن هم اكنون بالغ بر 

 .ه اندفعال شد، يزد، اصفهان، كرمانشاه و سنندج دكميته های شهرها فعال هستند و كميته شهرهای تبريز، مشه

سترگ و مورد اعتماد مردم و حاکمیت  ی، اکنون انجمننما آن جوانان غیر متشکل عالقه مند به عدم تمرکز و مجرم

 دارند که شرکت های معظم برای گرفتن یک کرسی هیئت مدیره آن سر و دست می شکنند.

 

 ما کجا ایستاده ایم؟ -4

 نقاط قوت:

انجمن ما يك سازمان مردم نهاد علمی در گستره ملی است. علمی بودن انجمن اين قدرت و شجاعت را به ما می دهد كه از حقايق 

و واقعيت های اين فناوری دفاع كنيم و در اين راه به خود ترسی راه ندهيم. همچنين سازمان مردم نهاد بودن انجمن اين ظرفيت 

مدعی العموم از حقوق مردم و فعالين اين حوزه دفاع كنيم و در صورت لزوم به دادگاه صالحه شکايت  را به ما می دهد كه در جايگاه

 كنيم.

همچنين شناخته شده بودن انجمن در نهادهای دولتی و خصوصی و قوه قضاييه و مجلس و پليس فتا و نهادهای امنيتی اين ظرفيت 

 ذيربط ارائه كنيم و برای ترويج اين فناوری از رسانه ها كمك بگيريم. كه مشورت های خود را به نهادهای ،را فراهم می كند

 از آنجا كه انجمن يك سمن علمی است، هيچ رقابتی با تشکل های صنفی ديگر در نصر يا اتاق بازرگانی يا انجمن فينتك ندارد.
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است كه به صورت كامال دموكراتيك اداره می شود و اين  ضمنا انجمن فناوران زنجيره بلوک تنها تشکل حوزه رمزارز و بالكچين

يکی از نقاط قوت انجمن است. موسسين در بدو تاسيس می توانستند انجمن را به صورت هيئت امنايی ايجاد كنند تا حضور خود 

 د.را  در انجمن برای هميشه تثبيت كنند، اما موسسين ترجيح دادند انجمن با آرای مجمع عمومی به پيش برو

 نقاط ضعف:

 از جمله نحوه عضويت كه امکان اسپم شدن را ممکن می كند. ،اساسنامه انجمن اشکاالتی دارد

كه انشااهلل هيئت مديره بعدی آن را به فرصتی بدل  ،تغيير در رهبری انجمن پس از چهارسال ممکن است به نقطه ضعفی بدل شود

 كند.

يما با فعاليت ها و كسب و كارهای خاطی برخورد كند، حتی انجمن اين ظرفيت انجمن مثل اصناف اين ظرفيت را ندارد كه مستق

 را از خود دور كند. خود را ندارد كه اعضای خطاكار

 فرصت ها:

سال  ميليارد تومانی اين صنعت در بيش از هزارميليون كاربر فعال اين صنعت و گردش روزانه  12رشد قيمت رمزارزها و وجود 

 .است بدون شك فرصتی برای اين صنعت ،1400

 جايگاه جئوپوليتيك ايران در منطقه و جهان و تحريم های ظالمانه فرصتی برای رشد صنعت بالكچين به حساب می آيد.همچنين 

 تهدید ها:

داف خود از همه ابزارهای اكنون عده ای بازيگران نابردبار به صحنه آمده اند كه بردباری كافی برای گفتگو را ندارند و برای پيشبرد اه

 قانونی و شبه قانونی و غير قانونی استفاده می كنند.

 رب و شتم قرار می گيرد.ضمورد ، به خاطر اظهار نظر كارشناسی در مورد يك پروژهعضو انجمن به بادرود كشيده می شود و 

 ،هيچ گاه قصد ورود به آنها را نداشته استكه انجمن سياسی انجمن و اعضای هيات مديره آن آماج دروغ ها و جبهه بندی هايی 

 از بسياری از اعضای انجمن اكنون در دادگاه به خاطر اظهار نظر های كارشناسی شان شکايت شده است. قرار می گيرد.

 شد در خطر فروپاشی قرار گرفته است. SROتالش های انجمن كه باعث تشکيل ستاد مشترک تشکل های استخراج و تبادل و 

به وضوح رويت می  برای اعطای مجوز های رانتی و انحصاری در حوزه  ريشه های انحصار طلبی در ميان برخی فعالين تبادلاكنون 

 شود.

بالكچين ديگر يك  ،استروان شده اين همه در حالی است كه به دليل رشد اين فناوری و جريان نقدينگی كه به سمت اين صنعت 

 يك نياز روزمره است و همه اين را باور كرده اند. بلکه ،شوخی يا يك كاالی لوكس نيست
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 اكنون سوداگران بسياری طمع نفوذ به چنين سازمان غير انتفاعی را نموده اند، و خطر اينکه انجمن از رسالت داوطلبانه و غير انتفاعی

 وجود دارد. ،خود خارج شود و غير سياسی

 نجمن به انتفاع را پيش بکشد. نفوذ نيروهای صنفی به انجمن ممکن است موجب گرايش ا

 انجمن نبايد قائم به افراد باشد تا با بروز مشکل برای آنها كل انجمن مورد خطر قرار گيرد.

 در صورت سوءاستفاده هيات مديره از جايگاه خود برای انتفاع اين امکان وجود دارد كه انجمن تا انحالل به پيش رود.

 

 آقای رئیس

 اعضای محترم،

هيات مديره اوليه انجمن حداكثر سعی خود را كرد تا كشتی انجمن را از زمانی كه قايقی هم نبود از همه اين طوفان ها عبور دهد 

 و داوطلبانه آن را به دستان جايگزينان خود بسپارد.

نيست، وقتی آن بحران توسط به گمان هيات مديره فعلی انجمن، بحران رگوالتوری حوزه تبادل از بحران ماينرها و استخراج بدتر 

 انجمن مديريت شد و قاچاقچيان به صنعت گران تبديل شدند، اين بحران نيز می تواند مديريت شود.

 نياز به همدلی در ميان فعالين اين صنعت داريم. ،و تبديل كردن آن به يك فرصت ،اما بدون شك برای مديريت اين بحران

 

 ما که می توانیم باشیم: -5

كه به دليل ظرفيت های فرهنگی و اجتماعی و جغرافيايی، ايران اين ظرفيت را دارد كه به هاب بالكچين رمز ارز  نيمفکر می كما 

 حوزه بانك از طريق پيشرفت ما در حوزه بالكچين جبران گردد.در در سطح منطقه و جهان تبديل شود. و عقب ماندگی تاريخی ما 

 به تنهايی، می تواند از همه درآمدهای كشور عزيزمان از نفت بيشتر شود!درآمد حاصل از استخراج و حاصل از تبادل 

قرار گرفتن رشته بالكچين در ليست رشته های دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد ممکن و بلکه الزم است و ايجاد  فکر می كنيمما 

 واژه نامه حوزه بالكچين بايد در دستور قرار گيرد.

 از دبيرستان با اين فناوری آشنا شوند.بايد طح دانش آموزی وارد شود و دانش آموزان بالكچين و رمزارز بايد در س

استعداد های بی نهايتی و تجميع شناسايی و رشد  هب بايد در دستور قرار گيرد تا برگزاری هاكاتون های متعدد در حوزه اين فناوری

 كه كشور عزيزمان در اين حوزه دارد كمك كند.

به زودی ايجاد و توسعه خواهند يافت و ايرانيان نقش بزرگی در اين فناوری بازی  مثل ققنوس و سور د بومیبالكچين های متعد

 ، شايسته است كارگروهی متشکل از اين بالكچين های بومی تشکيل گردد.خواهند كرد
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باشيم يا پيش  Activeفعال يا  باشيم، passiveدر مقابل اتفاقاتی كه در جهان می افتد می توانيم انتخاب كنيم كه منفعل يا 

 باشيم. proactiveكنشگر يا 

 وقتی اتفاق افتاد. ،واكنش به آنصرفا  پيش كنشگری، ايجاد و كنترل يك وضعيت است، به جای

 ما اميدواريم هيات مديره جديد نيز پيش كنش گری را پيشه خود كند.

 

 حضار محترم مجمع عمومی انجمن فناوران زنجیره بلوک،

 رئیسآقای 

 اعضای محترم،

 سوال ابتدايی به عرض رسيد، همچنين گزارش كارگروه های استخراج و تبادل 5گزارش اهم فعاليت های هيئت مديره و پاسخ به 

 به پيوست است. های خودشان،ت انجمن در مورد فعالي

به حترم انجمن ارائه می گردد و توسط مديرعامل مانجمن و بودجه پيشنهادی يك سال آينده نيز  99و  98ترازنامه سال های 

 پيوست است.

ميليون تومان بودجه در اين سال ها انجام داده است حيرت  حدود يکصدشايد ديدن اينکه همه اين كارها را هيات مديره تنها با 

 انگيز باشد.

بله هيات مديره برای همه تالش ها و فعاليت های خود نه تنها هيچ انتفاعی نداشته است، بلکه همواره آماده خرج كردن در اين 

حوزه از محل در آمد شخصی خود و قرار دادن امکانات خود در اختيار انجمن بوده اند و اينگونه است كه توانسته اند اعتماد بسياری 

 را همراه و دل های بسياری را گرم كنند. را جلب، دوستان بسياری

 اميد كه اين سنت حسنه تداوم داشته باشد.

 ءٍ شَهيدٌ كُلِّ شَیْ إِالَّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلى أَجْرِیَ قُلْ ما سَأَلْتُکُْم مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُْم إِنْ 

 « دا نيست، و او بر هر چيزى گواه است.هر مزدى كه از شما خواستم آن از خودتان! مزد من جز بر خ»بگو: 

 47آيه  34سوره 

 محمدحسن محمدی اردهالی                                                                         

 رئیس هیات مدیره                                                                          


