
 

 

 

. قوانین همه ی جوانب اون موضوع رو در نظر بگیریمخوب در ابتدا هممون میدونیم که برای ورود به هر زمینه ای نیازه که اول 

 مربوط به اون در کشور محل اقامتمون هم جزای از اون جوانبه

 

 ین قوانین تو کشور ایران صحبت کنیمخوب ما امروز میخوایم در مورد ا

بود که استفاده از همه ی رمز ارز ها منجمله بیت  1396رای ارز های دیجیتال وضع شد در نهم دی ماه سال اولین بار که قانونی ب

 ممنوع شد .  کوین رو در تمامی مرکز های پولی و مالی
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د و اما خوب این ممنوعیت صرفا برای استفاده ی اون تو بانک ها و مراکز مالی و صرافی هایی که مجوز بانک مرکزی رو داشتن بو

 .صحبتی راجب ممنوعیت خرید و فروش این ارز ها نشده بود

 

 قوانین جدید و کامل تری توسط بانک مرکزی برای حضور در این بازار اعالم شد 1397در بهمن سال 

به این شکل که مثال نمیتونید از  د شدی برای پرداخت در داخل کشور تاکیمجدد بر ممنوعیت استفاده از این ارز ها به عنوان روش

 یک فروشگاه آنالین با استفاده از موجودی بیتکوینتون خریداری کنید.

 

 عالوه بر این اعالم شد خرید و فروش و معامله این ارز ها در صرافی ها بالمانعه با مقررات خاصی

 شخص سازندستمسیولیت ساخت و منتشر کردن یک ارز دیجیتال کامال بر عهده ی 



 

آیین نامه ی معاون اول رییس جمهور  1398برای استخراج ارز های دیجیتال در ابتدا این عمل به کل ممنوع بود اما در سال 

شرایطی  در ایران قانونی اعالم شد.با شرایط خاصی اجرایی استخراج ارز های رمزنگاری شده رو ابالغ کرد و استخراج رمز ارز ها 

 وسط نرخ برق صادراتی محاسبه میشه و همینطور به مجوز از وزارت صنعت هم نیازه.دل متمثل هزینه ی برق مصرفی که معا

 

تیر همون سال برای این دستگاه  22ورود دستگاه برای استخراج رمز ارز در ایران ممنوع بود که در  1398تا قبل از تیر ماه سال 

 یر بود که  فرد مجوز از وزارت صنعت داشته باشهها ردیف تعرفه تعیین شد که ترخیص دستگاه فقط در صورتی امکان پذ



 

اما استخراج رمز ارز ها در ایران با مواردی رو به رو شد که قابل پیش بینی بود . ایران از ابتدا در تولید و مصرف برق با مشکالتی 

شروع استخراج رمز ارز به صورت گسترده در ایران این مسایل خودشونو به شکل قطعی برق بیش از اندازی  رو به رو بود که با

 نشون دادن. 1399در تابستان سال 

 

سط بانک مرکزی به کل ممنوع شد . که اخیرا هم زمزمه هایی از محدود خرید و فروش ارز های دیجیتال تو 1399در اسفند 

 مثال به صرافی های ارز های دیجیتال به گوش میرسه که تا این لحظه اتفاق خاصی رخ ندادهشدن دسترسی ساکنین ایران 



 

خود در ادامه میخوایم توضیحی راجب یکی از بخش های سایت کوین مارکت کپ که مربوط به کشور هاییه که در حال قانون 

 گذاری برای ارز های دیجیتال هستند

 وارد صفحه ی مربوطه میشیم با استفاده از لینک موجود در توضیحات

/countries-tender-https://coinmarketcap.com/legal 

یتال رو میبینید که قانونی رو برای استفاده از ارز های دیجبر اساس گفته ی خود سایت در اینجا شما لیستی از کشور ها و مناطقی 

 به جای وجه در زندگیه روز مره وضع کردن یا در شرف وضع این قانون ها هستن

 

https://coinmarketcap.com/legal-tender-countries/


در اینجا دو لیست موجوده که لیست اول شامل کشور هاییه که به صورت رسمی و قانونی اعالم کردن که استفاده از این ارز ها 

که تقریبا دو ماه پیش این قانون رو به صورت رسمی بالمانعه که در این لیست در حال حاضر تنها کشور ال سالوادور قرار داره 

 اعالم کرد . 

 

در لیست دوم هم سایت کوین مارکت کپ نظرسنجی ای راه انداخته که به نظر شما کدوم کشورها قراره کشور های بعدی بشن 

رای  3403لیست بر اساس  رای بده . جالبه بدونید که در این 3که هر فرد میتونه  که ارز های دیجیتال رو به رسمیت بشناسن

ام قرار داره . با وجود قانون هایی که در سال های اخیر در رابطه با ارز های دیجیتال در ایران  18داده شده ، ایران در رتبه ی 

  وضع شده چشم انداز هایی وجود داره که ایران هم بتونه تبدیل به کشوری بشه که ارز های دیجیتال رو به صورت رسمی بپذیره .

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان  
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