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 (6/3/1399معرفی و گزارشی از کارگروه تبادل انجمن: )تاریخ تشکیل : 

 فناوران زنجیره بلوک)بالکچین( انجمن تبادل کارگروه

 در تبادل عرصه خرد و عمده اصلی، بازیگران و فعالین کلیه مشارکت و افزایی هم هدف با  بالکچین انجمن رمزارز تبادل کارگروه

 انجمن مدیره هیات نظر زیر تبادل، زمینه در فعال اعضای از گیری رای با و  بالکچین انجمن های کارگروه ذیل 13۹۹ سال ابتدای

 .شد تشکیل

 بوده رانت و انحصار از عاری و شفاف و صحیح گذاری قانون منظور به فعالین های دغدغه و نظرات دریافت تبادل، کارگروه اهداف

 بالکچین، انجمن از تخصصی زیرمجموعه یک عنوان به و کشور، رمزاز تبادل فعالین از نمایندگی به کارگروه این ترتیب، این به. است

 .نمایدمی شرکت حاکمیت بدنه با شده برگزار جلسات در

 های دغدغه از واحد لیست یک تبادل، فعالین مستمر های پیگیری و رمزارز تبادل کارگروه دوم دوره تشکیل با ماه دی اوایل از

 دغدغه مند نظام دریافت جهت در ایران اسالمی جمهوری مرکزی محترم بانک درخواست با سپس. شد تهیه بازیگران تمامی صنفی

 و بهمن در که جلسات این در. گردید اقدام زمینه، این در فعال صنفی هایتشکل سایر با مشترک جلساتی برگزاری با فعالین های

 های معاونت حضور با و کشوری ایرایانه صنفی نظام و فینتک انجمن با همراه انجمن، تبادل کارگروه شد، برگزار 13۹۹ اسفند

 زمینه در گذاری چارچوب هدف با امنیتی های نهاد و نیرو وزارت اقتصاد، وزارت از نمایندگانی چنین هم و مرکزی بانک مختلف

 سه هر بندی جمع با رمزارزها تبادل گذاریقانون چارچوب یک جلسات، این برگزاری از پس. نمود شرکت کشور در رمزارز تبادل

 . شد ارایه دولت محترم هیات و مرکزی بانک به و شد تهیه طرح، یک قالب در تشکل،

 پس روز ده حداکثر ظرف تبادل فعالین ها درگاه الوقوع قریب سازی مسدود بر مبنی مرکزی بانک اعالم با ماه اردیبهشت اوایل در

 با که کارزار یک در ادامه در. شد انجام نیز مکاتباتی و شد برگزار رابطه این در تبادل کارگروه حضور با متعددی جلسات آن، از

 ارسال کشور جمهوری محترم ریاست برای کشوری صنفی نطام و فینتک انجمن با مشترک اینامه نفر، هزار هفتاد به نزدیک امضای

 .آمد عمل به جلوگیری پرداخت های درگاه سازی مسدود از جمهوری، محترم ریاست موافقت با نهایت در و شد

 ایشان به تبادل فعالین هایدغدغه و شد برگزار نیز اسالمی شورای محترم مجلس با نیز دیگری جلسات اخیر هایماه در همچنین،

 .شود فراهم رمزارزها تبادل با رابطه در مناسب گذاری قانون زمینه ترتیب این به تا شد اعالم مکتوب هاینامه طی

 و باشد بالکچین حوزه های علمی و اجتماعی در انجمن در تبادل فعالین برای مناسب اینماینده بتواند است امیدوار کارگروه این

 .برساند انجام به انجمن، مدیره هیات اعضای کامل تایید و هماهنگی با را خود اقدامات تمامی همیشه، همچون

 

 

 


