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 0.0نسخه 

 ماه هزار و سیصد و نود و هفت بهمن

 
  



 

 در کشور رمزارزها در حوزه تیالزامات و ضوابط فعال 31از  2

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 های نوینمعاونت فناوری
 

 

   است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانکلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به  00/33/3117

© Copyright CBI 

 0.0نسخه 

 

 شناسنامه سند
 در حوزه رمزارزها در کشور تیو ضوابط فعال الزامات: نام سند

 های نوینمعاونت فناوری –ن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرا :کنندهتهیهنام 

 عادی: بنديطبقه

 0/33/17: تاریخ تهیه

 0.0: نسخه

 31: تعداد صفحات

 ندارد: پیوست و ضمایم

 

 کنترل نسخ مستندات

 کنندهتهیه تاریخ بازنگري موضوع بازنگري نسخه

- - - - 
 

 

 

 

 

  

 حقوق معنوي

اين مستند توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ايران تهيه و تنظيم شده است. لذا هر نوع دسترسی يا استفاده 

 "ايران یبانک مرکزي جمهوري اسلام"از اين مستند توسط اشخاص ثالث، تنها با ذکر نام 

 مجاز است. 
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 مقدمه
ولی و های پای بر سیاستیرات بالقوهتأثگسترش استفاده از رمزارزها  نک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد کهبا 

کننده های استفادهمردم و سازمانعموم های جدید، تهدیدهایی را متوجه ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصت

کنندگان و تسهیل ممانعت از بروز صدمات، حمایت از حقوق مصرف منظوربهاز آن خواهد نمود. لذا بانک مرکزی ج.ا.ایران 

که به تصویب شورای پول و اعتبار در مورخ .... رسیده کسب و کار در این حوزه، چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را 

 نماید. اعلام میاست 

های د بر سیاستنتوانمی هایی کهخش از حوزهآن بایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی، برای بانک مرکزی بنابر وظ

دود ه محن ها شامل واین حوزه .در این سند تدوین نموده است مربوطه راهای تسیاسپولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد، 

 به موارد زیر است: 

 (ICO) عرضه اولیه سکه الف.

 های مرتبطهای رمزارزی و سامانهصرافی .ب

 پول رمزارزی کیف .ج

 ارزرمز استخراج .د

 

بودن  وبا توجه به ن همچنینالزامات این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه پولی و بانکی تدوین شده است.    

 ها و تحولات موثربا توجه به بازخورد دستورالعملاین فناوری، بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار دارد و 

با توجه به دامنه وسیع های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود. ، در بازهدر این حوزه

 نسبت به صدور دستورالعملرسد که سایر نهادهای مرتبط نیز های مربوطه، ضروری به نظر میتاثیر حوزه رمزارزها و ریسک

 ، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام نمایند. حقوقیقوانین های در حوزه "خصوصاگذاری و سیاست

از تمامی مخاطرات معامله رمزارزها،  یاو  ینگهدار یدوفروش،در زمان خر شود کهیادآور می عموم مردمبانک مرکزی به 

  .یندتوجه نما بانک مرکزی ج.ا.ا یهشدارها آگاهی کامل یافته و به
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 تعاریف

 3بلوکبستری دیجیتال، غیر متمرکز و شفاف به نام زنجیره برکه  استدارایی مالی یک نوع  رمزارز:  رمزارز 

.ا. ایران، ج از دیدگاه بانک مرکزی توانند در شرایطی کارکرد پولی بخود بگیرند.ها می. این دارایییابدمیموجودیت 

 : در طبقه بندی زیر تعریف شده اندرمزارزها 

 برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده ه بهره: رمزارزی است کروارمزارز جهان

توانه ی بدون پشو توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است. این نوع رمزارز بر دو گونه

دارایی و با پشتوانه دارایی وجود دارد. گونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را داراست 

اشاره نمود. گونه دوم توسط یک شخص حقیقی یا  1و اتریوم 2کوینتوان به بیتز انواع معروف آن میو ا

و قابلیت استخراج توسط عموم مردم  شودمیی یک دارایی مشهود یا نامشهود صادر حقوقی و به پشتوانه

 اشاره نمود.  5و تتر 4توان به ایکس آر پیرا ندارد و از انواع معروف آن می

 6 )ملی( زارز بانک مرکزيرم(CBCC) : که توسط بانک مرکزی است شکل الکترونیک همان پولی

در یک بستر توزیع شده و  منطبق بر اصول رمزنگاری، را دارد که شود و قابلیت آنخلق و صادر می

. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی شود تبادل پرداخت هیچ نهاد واسط دخالت بصورت فرد به فرد بدون

 شود. کشور )ریال( صادر می

                                                 
1 Blockchain 

2 Bitcoin 
3 Ethereum 

4 XRP 
5 Tether 

6 Central Bank Crypto-Currency 
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 ی پولییک دارایی مورد توافق در یک پیمان چندجانبه که به پشتوانه رمزارزی است :ايرمزارز منطقه 

 د. شوصادر و استفاده می آن کشورهابین  تجاری هیل و تسریع تبادلاتبا هدف تسو  بین چند کشور

 توکنعرضه اولیه سکه رمزارز حاصل از/ (ICO)ی : کلمهICO  مخففInitial Coin Offering 

اقدام به صدور  در داخل کشور شخصی حقیقی یا حقوقی ،که طی آن کندو به فرآیندی اشاره می است

 اهدافی مانند تامین سرمایه، در اختیار را با آنچندین واحد از رمزارز یا توکن دیجیتال جدید نموده و 

 پشتوانه صادر باتواند به دو صورت بدون پشتوانه دارایی یا رمزارز میوع ناین  .گذاردمیگذاران سرمایه

   شود.

 توکن  کند. در این مستندرا نمایندگی میمجازی یا واقعی : یک موجودیت دیجیتال که یک ارزش توکن

 شود. در نظر گرفته می ICOمعادل یک رمزارز جدید حاصل از 

  کاربران رمزارزنگهداری و ذخیره  وظیفهیا برنامه کاربردی است که  افزار، سختافزارنرم:  رمزارزي کیف پول 

توانند به صورت ها میی کارکرد این کیف مبتنی بر اصول رمزنگاری است. این کیف پول. نحوهرا بر عهده دارد

 برخط)آنلاین( و یا برون خط)آفلاین( در اختیار کاربر قرار گیرند.

 ی هاارز ریسا ملی کشور یاپول سایر رمزارزها، رمزارز کاربران به  لیتبد فهیکه وظ ی استنهاد :رمزارزي صرافی

 را برعهده دارد. و برعکس  رایج دنیا

 استخراج(Mining:) مورد تایید کاربران مشخص ی جهان رواهای رمزارزهافرآیندی است که در آن تراکنش ،

 ،تواند علاوه بر دستمزدمی شود. در ازای انجام این فرآیند کاربرمی افزوده بلوک زنجیرهدفتر  بهشبکه قرار گرفته و 

های سخت افزاری و )خلق( و تصاحب کند. این فرآیند معمولا نیاز به هزینه مقدار مشخصی از رمزارز را نیز ایجاد

 نرم افزاری قابل توجهی دارد.
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 رواجهان يرمزارزها حوزه الزامات
 

  زمینه امکان  نیا در یمرکز انکب و استدهندگان آن این نوع رمزارزها در اختیار توسعه انتشارصددور و

 ندارد. یتیمسئول و نقش پذیرش 

 استکشور ممنوع در داخل  ابزار پرداختروا به عنوان استفاده از رمزارزهای جهان. 

 آورده شررده  هاصرررافیالزامات عمومی که مقررات آن در بخش  هاییصرررافیدر تنها روا رمزارزهای جهان

 هستند. تبادلو  و و فروش خریداست، قابل 

  رمزارزی پولخش کیفروا با در نظر گرفتن مقررات ببرای رمزارزهای جهان ارزي پول رمز کیفتوسعه ،

 مانع است.بلابرای اشخاص حقیقی و حقوقی 

  و صنعت در نظر گرفته شده  کیدر کشور به عنوان  رواجهانی رمزارزها استخراجدر حال حاضر

  ست.خارج ا یو نظارت بانک مرکز فیوظا طهیحوزه از ح نیدر ا یگذارمقررات
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 (ICO) /توکنسکه اولیه هضعر حوزه الزامات
 

  ت.مانع اسپول، بلاخش کیفبا در نظر گرفتن مقررات ب هاتوکننگهداری برای  پول رمزارزيکیفتوسعه 

  شوند:به چهار دسته زیر تقسیم  می داراي پشتوانه توکناز دیدگاه بانک مرکزی 

o توکن با پشتوانه ریال 

o  بهافلزات گرانسایر توکن با پشتوانه طلا و 

o )توکن با پشتوانه ارز )دلار، یورو و غیره 

o های مشهود و غیرمشهودتوکن با پشتوانه سایر دارایی 

  شامل موارد زیر می باشدبا پشتوانه ریالالزامات حوزه عرضه اولیه توکن ،: 

o ستابانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ختیاراکنترل و توکن با پشتوانه ریال تنها در  انتشار. 

o  تبادلهای مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل در بانکتنها توکن با پشرتوانه ریال 

 .است

o در کشور مورد استفاده قرار گیرد. ابزار پرداختتواند به عنوان توکن با پشتوانه ریال می 

o  ندارد. استخراجتوکن با پشتوانه ریال قابلیت 

 باشد:بها، شامل موارد زیر میا پشتوانه طلا و  فلزات گرانحوزه عرضه اولیه توکن بمات االز 

o و با ضمانت  یفلزات گرانبها پس از اخذ مجوز بانک مرکز ریانتشار توکن با پشتوانه طلا و سا

 . استکشور مجاز  یهابانک

o که مقررات آن در بخش ها های مجاز و صررررافیبها در بانکتوکن با پشرررتوانه طلا و  فلزات گران

 .است تبادلقابل  ،آورده شده است هایصراف

o  ت.ممنوع اسدر کشور  ابزار پرداختبه عنوان  بهاطلا و  فلزات گرانتوکن با پشتوانه استفاده از 

o  ندارد. استخراجقابلیت بها طلا و  فلزات گرانتوکن با پشتوانه 
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 شامل موارد زیر می باشدالزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ارز ،: 

o مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ی دارای هاتوکن با پشرتوانه ارز تنها در انحصار بانک انتشار

 .استایران 

o  آورده شده  هایکه مقررات آن در بخش صرافها های مجاز و صررافیدر بانک ارزتوکن با پشرتوانه

 .است تبادلقابل  ،است

o  در کشور ممنوع است. ابزار پرداختبه عنوان  ارزاستفاده از توکن با پشتوانه 

o  ندارد. استخراجقابلیت  ارزتوکن با پشتوانه 

 باشد، شامل موارد زیر میمشهودهای مشهود و غیرانه سایر داراییالزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتو: 

o بانک مرکزی خارج بوده و تابع  نظارت و اختیاراتاز حیطه ها انتشرار توکن با پشتوانه سایر دارایی

 بورس یت سازمانمحورمقررات در این حوزه با  خواهد بود.جمهوری اسرلامی ایران بورس قوانین 

   و ابلاغ خواهد شد. ینتدو یرانا یاسلام یجهور یبانک مرکز یو با همکار و اوراق بهادار

o  است تبادل، قابل الا و اوراق بهادارکها در بورس سایر داراییتوکن با پشتوانه.  

o  در کشور ممنوع است. ابزار پرداختبه عنوان ها سایر داراییاستفاده از توکن با پشتوانه 

o  ندارد. استخراجقابلیت ها سایر داراییتوکن با پشتوانه 

  باشد، شامل موارد زیر میاولیه توکن بدون پشتوانهعرضه  الزامات حوزه:   

o ف بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس یتوکن بردون پشرررتوانره از حیطره وظا انتشددار

 خواهد بود.جمهوری اسلامی ایران 

o  است تبادلقابل  الا و اوراق بهادار،کتوکن بدون پشتوانه در بورس.  

o  در کشور ممنوع است. ابزار پرداختاستفاده از توکن بدون پشتوانه به عنوان 

o یو نظارت بانک مرکز فیوظا طهیاز ح بدون پشتوانه، یهااستخراج توکن در حوزه یگذارمقررات 

  .ستخارج ا
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 )ملی( مرکزي بانک رمزارز حوزه الزامات
 

 استمجاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  توسطتنها  رمزارز ملی انتشار. 

 است تبادلهای مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تنها در بانک رمزارز ملی. 

 در کشور مورد استفاده قرار گیرد. ابزار پرداختتواند به عنوان می رمزارز ملی 

 ندارد. استخراجقابلیت  رمزارز ملی 
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 ايمنطقه رمزارز حوزه الزامات
 

 ای تنها در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.رمزارز منطقه انتشار 

 که مقررات آن در ها و صرررافیهای مجاز و بانکبانک مرکزی جمهوری اسررلامی ایران، در  ،ایرمزارز منطقه

 .است تبادلقابل  آورده شده است هایبخش صراف

 در کشور مورد استفاده قرار گیرد. ابزار پرداختتواند به عنوان ای میرمزارز منطقه 

 ندارد. استخراجای قابلیت رمزارز منطقه 
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  هاصرافی عمومی الزامات
 

 رمزارزها وجود ندارد و بانک مرکزی برای اصالت تایید از سوی بانک مرکزی در زمینه  یهیچگونه تضمین

 کند. هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمی و ثبات قیمت آنهامدیریت 

 گذاران خواهد بود.گذاری در این حوزه تماما با خود سرمایهریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه  

 های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی صرافی

 . باشندمی رمزارزیصرافی گردد، مجاز به ارائه خدمات اعلام می

  بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را )در زمان مقتضی ( بررسی نموده و نتایج 

 اع عموم خواهند رساند. را به اطل آن

 ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بودمسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی 

 .باشندمی موظف به پرداخت خسارت به کاربران مذکور صرافی، و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم

 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و های رمزارزی، فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی

 های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.های سه ماهه به صرافیدر بازه

 های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان صرافی(KYC)  .خواهند بود

فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و ردوبدل شدن اطلاعات هویتی و  صورتبهفروش رمزارز  و یدخر

 منابع مالی یا رمزارز مجاز است.  منشأاسناد و اطلاعات مربوط به 

 یدوفروش، مشتریان و همچنین دلایل و خرهای رمزارزی موظف هستند تا کلیه اطلاعات مربوط به صرافی

 اختیار بانک مرکزی قرار دهند. معاملات را ثبت و در صورت درخواست در منشأ

 قوانین ارزی کشور خواهد تابع مقررات عمومی های مجاز سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی

 بود.
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 رمزارزي پول کیف عمومی الزامات
 

  ارزی است. قوانین یقی و حقوقی تابع مقررات عمومیحقنگهداری رمزارزها توسط اشخاص 

 ای با خود اشخاص است و بانک مرکزی هیچ ابزار آنین امنیت تأمو ابزارهای نگهداری رمزارزها  انتخاب مسئولیت 

   کند.توصیه یا تضمین نمی کیف پول رمزارزی را

  کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا یا

های رمزارزی ممنوع پولافزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیفخدمات و ارائه خدمات ارزش 

 باشد.می

 

 

 (Mining) استخراج
 

  استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال  حوزهبا توجه به رصد انجام شده در

گذاری در این حوزه مقرراتلذا گرفته شده است،  حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر

 از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.


