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ی؟آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانون

آیا فعالیت های مرتبط با بیت کوین در ایران قانونی است؟
کهپرداختخواهیم”استقانونیکوینبیتآیا“برانگیزبحثسوالبررسیبهدیجیتالارزمقالهایندر

هنوزایران،ردکوینبیتدانستنقانونیمورددر.هستندروبروآنباهمیشهدیجیتالارزفناوریحوزهعالقمندان
ذخیرهیاو گذاریسرمایهارزعنوانبهکوینبیتازبخواهندافرادیاگر.استنشدهارائهقاطعیگیریتصمیم

هایفعالیتامانجمنظوربهاشخاصیاگرولی.نداردبرخوردیقانونیمانعهیچگونهباآنهاکارکنند،استفادهارزی
داشتهراکوینبیتابارتباطدربیزینسیایجادقصدیاوکننداستفادهکوینبیتازبخواهندتجارییافتهتوسعه
.داردوجودآنهافعالیتراهسردرقانونیموانعگفتمیتوانباشند،

واضح،استتکمیلحالدرآناصولی هایزیرساختواستجدیدفناورییکدیجیتال،ارزصنعتکهآنجااز
دونیموقاطعتصمیماتها،آلتکویندیگریاوکوینبیتبارابطهدرجهانسراسر هایحکومتکهاست

درفیمختلهایصحبتاخیرهایسالدرنیزایراندر گذارقانوننهادهایواجراییقوۀمسئوالن.اندنگرفته
.اندداشتهاست،قانونیکوینبیتآیااینکهبارابطه

!خیر؟یااستقانونیکوینبیتماینینگیافروشوخریدآیا

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

فهرست 

آیا فعالیت در حوزه بیت کوین قانونی است؟✓
آیا راه اندازی کسب و کار در فضای بیت کوین قانونی است؟✓
آیا ماینینگ بیت کوین قانونی است؟✓
ابالغیه دولت در مورد استخراج ارز های دیجیتال چیست؟✓
شرایط دریافت مجوز راه اندازی ماینینگ کدامند؟✓
هزینه تامین برق دستگاه های ماینینگ چگونه است؟✓
جمع بندی✓

سواالت متداول✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/crypto-currency-article/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-free-bitcoin-legal.mp4
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است؟قانونیکوینبیتحوزهدرفعالیتآیا

آنبرایقانوندرکهفعالیتیهراست،آمدهعمومیمجازاتقانونمادهدومیندرکهجرمتعریفبامنطبق
ازقانون،اینهباستنادبا.شودمیحسابجرمباشد،شدهاتخاذتأدیبیاقداماتیاوباشدشدهتعیینمجازاتی

تالذاده،نشتعیینمجازاتیکوینبیتسازیذخیرهیارمزارزهارساندنفروشبهیاوخریداریبرایکهآنجا
.کردقلمدادجرمراکوینبیتبارابطهدرهافعالیتنمی توانحاضر،تاریخ

بردنکاربهولیاست،نشدهرسمیاعالمایراندرهاآلتکویندیگروکوینبیتحوزهدرفعالیتقوانینگرچه
توانیمپس.شودنمیمحسوبجرائمجزءکشوردرسازیذخیرهیاو گذاریسرمایهعنوانتحتکوینبیت
درلیو.نیستمجرمکند،میگذاریسرمایهراآنیاوداردکوینبیتجنسازهاییداراییکهکسیگفت

درگردد،قانونیناقضآنبهتوسلبایانماید،استفادهدیگریجرمابزارعنوانبهکوینبیتازفردیکهصورتی
استشدهمرتکبراجرمیصورتاین

وینکبیتتوسطشخصیهرگاهپس.شودمیحسابجرمیککهاستپولشوییمورد،ایندرمثالی
.شدخواهدمجازاتمستحقبنابرایندهد،انجامراایمجرمانهعملیاتیکیاکندپولشویی

گامبهگامصورتبهFreeWalletپولکیفآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

است؟قانونیکوینبیتحوزهدردعویطرحآیا

بیتآنکهازهگذشتبنابرایندارند،رااینترنتیجرائموهاکالهبرداریبامقابلهوظیفهقانونیمراجعکهآنجااز
طریقزاکهدیجیتالارزسویازخالفیبامواجههصورتدرتوانندمیمراجعاینخیر،یااستقانونیکوین

.نمایندپیگیریراموضوعاینپذیرد،میصورتاینترنت

هکرهابجانازیاوشودانجامکالهبرداریقبیلازجرمیرمزارزها،دیگریاکوینبیتحوزهدرفردیعلیهبراگر
ندبپایرمزارزحوزهدرخودتعهداتبهشخصییاوپذیردصورتایحملهاوشخصیاطالعاتوسپردهبه

.گرفتاهدخوقراررسیدگیمورداوشکایتوکندشکایتقضاییرسمیمقاماتبهتواندمیفردآننباشد،

است؟قانونیکوینبیتفضایدرکاروکسباندازیراهآیا

بتهال.دارندفعالیتایراندرحاضرحالدررمزنگاریارزهایپرداختهایپلتفرمورمزارزصرافی هایازتعدادی
اعالننیزمرکزیبانک.استنگردیدهصادرهاشرکتاینبرایکارپروانۀیاکاراجازهرسمیصورتبهتاکنون
.استنداشتههاپلتفرموهاصرافیقانونیاشتغالجهترسمی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/free-wallet/


www.omidfadavi.me
4

ی؟آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانون

مرکزیانکب.باشندمی فعالیتمشغولرسمیغیرایگونهبهحاضرحالدرفعلیهایصرافیو هاپلتفرمهمه
.کردعنوانراموضوعاین ایاطالعیهانتشاربا۹۶سالزمستاندربارهایندر

در.ساختمنتشررارمزنگاریارزهایمورددرقوانینیبرقراریجهتپروپوزالیمرکزیبانک،۹۷سالزمستاندر
ازکنونتاولیگردداجراییپیش نویسایننهاییمصوبهماهچندعرضدراستقرارکهبودشدهگفتهزمانآن

فعالیتروانهپگرفتناجازه هاصرافیبودشدهنوشتهپروپوزالایندر.نیستدستدراطالعیکارروندچگونگی
.نماینداستفادهپرداختودریافتیاوایمبادلهارزحکمدرکوینبیتازتوانندنمیولیدارند،

کوینبیتگذاریقیمتپایه.دارندکوینبیتمبادلهرسمیغیرشکلیبهحاضرحالدرایراندرهاصرافی
وکردهکسرخودبرایالعملحقعنوانبهدرصد۵حدودصرافی.باشدمیالمللیبینبازار هایدرقیمتهمان
.می کنندواریزکنندهدرخواستحساببهریالواحددررامبلغمابقی

شود،نمیهشناختجرممردموکاربرانبینکوینبیتذخیرهومبادلهکهکردبرداشتچنینتوانمینهایتدر
.استنگردیدهصادرایویژهمجوزتاکنونکشور،درمالیکالن هایحوزهووسیعابعاددرولی

است؟قانونیکوینبیتماینینگآیا

ازفعالیتنایانجامجهتبایستیکاربرولیشود،میمحسوبقانونیایراندرکوینبیتیاورمزارزهااستخراج
.ستنیجایزمجوزداشتنبدونرمزارزهاماینینگکهکردهاعالموزارتخانهاین.کنددریافتمجوزصمتوزارت
الزمهددانجامماینینگبخواهدکهشخصیواستاحتیاجزیادیبرقبهماینرهاتوسطرمزارزاستخراججهت
.نمایدپرداختراشود،میحسابدالرباکهصادراتیتعرفهبارمزارزاستخراجویژهبرقهزینهاست

وارد۹8ماهتیرازقبلوبودهوارداتیدهد،میانجامراکوینبیتاستخراجوتولیدکهASICماینرهایدستگاه
اینزاقبلتاهادستگاهاینتمامیورود.استنبودهمجازایران،گمرکسازمانتوسطدستگاه هااینکردن
گردیدمیمحسوبقاچاقتاریخ

توقیفوآوریجمعراماینر هایدستگاهکهداشتندحقمامورانماینر،وارداتشدنقانونیازقبلتابنابراین
نمودهاعالمایران،گمرکمعاونتولیاست،پذیرامکانایرانبهماینردستگاه هایوارداتحاضرحالدر.نمایند

.نماینددریافتمجوزصمتوزارتازاستالزمماینرهاترخیصبرایکه

Miningماینینگفارم:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Farmاندازیراهنحوه+چیست؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/farm-mining/


www.omidfadavi.me
۵

ی؟آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانون

چیست؟شدهتوقیفماینرهایصاحبانرویپیشراهکار

مت،صوزارتدستوراینازقبلکهماینریهایدستگاه ازگروهآنداشته،اعالمایرانچینبالکانجمن
این.مایندنآزادسازیراآنهاتوانندمی آنهاصاحبان اند،گردیدهتوقیفاحیانایااند،خوردهقاچاقکاالیحکم
ازراخودهدستگاوبپردازندراماینر هاجریمهوگمرکیعوارضکهنمایندقبولخوداظهاری،بابایستیافراد

.نمایندآزادتوقیف

:استزیرشرحهبخوداظهاریجزئیاتبابک نیا،علیآقایچین،بالکانجمنماینینگکارگروهدبیرگفتهطبق
دارعهدهصمت،وزارتکهگردیدهتصریحآنموادازیکیدرکهشدهتدوینماده۵درخوداظهاریطرح

.استشدهتعیینماینرهایدستگاه جهتخوداظهاریطرحهایمسئولیت

امکاند،انگرفتهمجوزصمتوزارتازکهدیجیتالارزاستخراجمتولیانکهاستشدهنوشتهدیگرمادهدر
بهینهسامانبهشدنواردوآنالینروشازراخودتقاضای توانندمیآنها.دارندراخوداظهاریطرحازاستفاده

.نماینداعالمیاب

قانونیحقوقوگمرکیعوارضتمامیاستالزمهادستگاه نوعوبرندتعداد،اعالمازپسماینرها،صاحبان
.باشدمتفاوتاستممکنمختلفماینرهایبرایهاهزینهاینپرداخت.بپردازندرا

وندنمایدریافتراخودقانونیمجوزتوانندمیهادستگاه صاحبانشد،سپریفوقمراحلآنکهازپس
هایفارمدرماینرهااینازاستفادهامکان.نماینداندازیراهراخوددیجیتالارزهایاستخراجهایسیستم

.داردوجودنیزرمزارزاستخراج

http://www.omidfadavi.me/
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چیست؟دیجیتالارز هایاستخراجمورددردولتابالغیه

ارز هایاستخراجموضوعسازیروشنجهتراایابالغیه جمهوریریاستاولمعاون۹8مردادماهنیمهدر
.دادانتشارکشوردردیجیتال

بولقخودشاناستالزمنمایند،فعالیترمزارز هاحوزهدربخواهندکهاشخاصیاجرایی، نامهآییناینطبق
معامالتازضمانتییاوحمایتکشوربانکینظامودولتکهمعنااینبه.نمایندپذیریریسکمسئولیت

درا،رمزارزهدیگروکوینبیتازاستفادهممنوعیتازهمچنینابالغیهایندر.کنندنمیدیجیتالارزهای
.استشدهگفتهداخلیمبادالت

ارتتجومعدنصنعت،وزارتهمانیاصمتوزارتازالزممجوزهایگرفتنبانامه،آیینایندیگرموادطبق
.گشتخواهدمانعبدونرمزارزها،ماینینگ

Trailingسفارش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Stopانجامچطوروچیستفیوچرزبایننس
شود؟می

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-trailing-stop/
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آیا فناوری تولید بیت کوین در ایران استانداردسازی شده است؟

نیازانرژیساعتکیلووات21۵کوینبیتتراکنشهرتخمین،یکبا.استپرانرژیبسیارفرآیندیاستخراج
خانهمیلیون2اندازهبهکوینبیتجهانیشبکهمصرفیانرژیکلاستنلی،مورگانهایدادهبراساس.دارد

کندمیمصرفبرقآمریکایی

موظفشورکاستانداردملیسازماندارند،کوینبیتاستخراجماینرهایکهمتفاوتیبرقمصرفبهتوجهبا
برچسبظیمتنوماینرهاالکترونیکیقدرتکیفیتبهمربوطاستاندارد هاینمودنمشخصجهتکهاستشده

زمالارگانسهاین.نمایدهمکاریاطالعات،فناوریوارتباطاتوزارتونیرووزارتباها،دستگاهاینانرژی
رادهشرمزنگاریارزهایپردازشگرهایدستگاهوارداتوفارمایجادجهتمربوطاستاندارد هاینامهآییناست

کنندابالغعموماطالعجهتسپسونمودهتدوین
کهتاسپذیرامکانصورتیدرفقطدیجیتال،ارز هایاستخراجتجهیزاتموردنیازبرقتأمینگذشته،آناز

سراسریبکهشبامرتبطکهایتازهنیروگاهتاسیسلزومحتی.شودگرفتهسراسریشبکهازبرقیانشعاب
.رسدمینظربهضرورینباشد،

کدامند؟ماینینگاندازیراهمجوزدریافتشرایط

 هایارزاستخراجهایدستگاهاندازیراهمجوزکردنصادرشرایطوبیانیهسرانجامبررسی،ماهچندازپس
.گردیداعالمصمتوزارتطرفازماینینگهمانیارمزنگاری

است،انونیقکوینبیتآیابدانندمیخواهندکهدیجیتال،ارز هایبرداریبهرهزمینهدرکاربهعالقمنداشخاص
ازنیموردمراحلگذراندنازپسونمایندمراجعهتجارتومعدنصنعت،همانیاصمتوزارتبهاستالزم

نماینداقدامالزم،مجوزکسبجهت

اینازیاندراهشده،صادردیجیتالارزاستخراجبرداریبهرهمجوزوکارجوازکسبمورددرکهایبیانیهطبق
.داردتممانعهستند،فعالیتمشغولحاضرحالدرکهمعدنیوصنعتیتولیدی،هایمکاندرکاروکسب

بودهرفعالغیگذشتهسالسهدرکهتولیدیوصنعتیهایمکاندرماینرها،اندازیراهجهتپروانهگرفتنولی
استمجازکنندگان،درخواستبرایونداردمانعیاند،

د هایواحایجادضوابطهماندارند،رادیجیتالارزهایاستخراجقصدکهواحدهاییتاسیسبرایکهضوابطی
تقراراسجهتکههاییمکانیاوصنعتیهایشهرکدرفقطواحدهاایناندازیراهامکان.باشدمیصنعتی

.داردوجودصنعتی،وتجاریآزادمناطقویااند،شدهتعبیهصنعتیمراکز

http://www.omidfadavi.me/
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کدامند؟کوینبیتاستخراجمرکزمجوزدریافتمراحل

تأسیسنهپرواهمدیگرباتوانندنمیحقوقیشخصچندیاوحقیقیشخصچندکهاستآنمسئلهاولین
پلتفرمدرپسسوکنندتاسیسراشرکتیابتدااستالزمکنندگاندرخواست.کننددریافتماینینگمرکز

.نمایندثبتراخودتقاضایمجوز،گرفتنبرایصمتوزارت

کهدباشداشتهایاجارهمحلیکمتقاضیکهاستآنتاسیس،پروانهدریافتدرخواستدیگرشرایطاز
.باشدبستهآناجارهبراییکسالمدتبهقراردادیحداقل

برقتأمینوزمجگرفتنبرایکرد،دریافتراکوینبیتاستخراجشرکتتاسیسمجوزمتقاضیآنکهازپس
ثبتراقبرتامینتقاضاینیرو،وزارتپلتفرمدرکنندهدرخواستکهاستآنقدماولین.نمایداقدامباید

.نماید

استالزمشد،دادهاختصاصماینینگشرکتاینبهبرقیانشعابمربوطه،برقادارهطرفازآنکهازپس
.نمایداعالمصمت،وزارتبهسامانهطریقازرامتقاضیاطالعاتنیرو،وزارت

http://www.omidfadavi.me/
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مانجابرداشتوواریزمشکلبدونبایننسصرافیدرچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دهیم؟

چیست؟کوینبیتاستخراجمرکزبرقتامینقانونیمجوزهای

نیرووزیر.تاسنمودهتدوینرامفصلیدستورالعملماینینگمراکزنیازموردبرقتامینبارابطهدرنیرووزارت
ودولتوبهمصطبقباشند،داشتهراماینینگتاسیسمجوزقانونینظرازکههاییشرکتاستنمودهاعالم

.شودمیدادهبرقانشعابازاستفادهمجوز هاآنبهتوانیرشرکت

یاندازراهمجوزدارایکهماینینگهایدستگاهدارندگاننمود،اذعانرسمیاعالنطیهمچنیننیرووزیر
خودکاررایبشبکهبرقازباشدمجازکهروزهاییوساعتهادرشدهتعیینمقرراتبامطابقمی توانندباشند،

برخوردهاآنباقانونیمقرراتطبقنکنند،دنبالراقانونیروندافرادی،اگرراستاایندر.نماینداستفاده
.می شود

.استشدهینهایدیجیتالارزماینینگمراکزبرقتهیهقوانینومقرراتکهنمودهاعالمبرقصنعتسخنگوی

است؟چگونهماینینگهایدستگاهبرقتامینهزینه

ازنییعسالازماههشتدر.شودمیحسابصادراتیبرقهزینهبراساسهاماینینگمصرفیبرققیمت
خردادازییعنسالگرمماهچهاردرواستصادراتیبرقنرخمیانگیندرصدپنجاهبرقنرخاردیبهشتتامهر

.دگردمی حسابصادراتیبرقنرخقیمتمیانگینبرابردوحدودمراکزاینگونهبرقنرخشهریورتا
تعیینسنت۵/۹مبلغبه13۹8سالاردیبهشتاولازهمسایهکشورهایبهصادراتیبرقبهایمیانگین

.استباقیماندهنسبتهمانبه13۹۹سالماهفروردیناولازصادراتیبرقنرخ.بودشده

مراکزت،اسکشوردربرقمصرفوبرداریبهرهبارپیکهایساعتکهسالازساعتسیصددرآنازگذشته
دهشاعالمممنوعنیرووزارتطرفازکاراینوندارندسراسریشبکهبرقازاستفادهحقرمزارزاستخراج

.است

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-deposit-withdrawal/
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:شدهارائهمطالببندیجمع

ثبحسوالاست،قانونیکوینبیتآیاکهسوالاینایراندررمزارزفناوریحوزهعالقمندانبرای•
.باشندآنپاسخدنبالبهبایدمختلفهایارگانقوانیندرکهاستبرانگیزی

ستیبایهادستگاهاین.استنیازموردقویبسیارافزاریسخت هایدستگاهرمزارزهااستخراججهت•
.باشندداشتهراکشوربهوارداتمجوز

ینترنتاقطعهایزماندراست،نیازمورداینترنتبهدائمیاتصالماینینگ،صنعتازوریبهرهبرای•
.نداردوجودهادستگاهاینازدرآمدایجادامکان

د هایواحدریاوصنعتیهایشهرکدرماینینگمزارعاستالزمودارندقویفشاربرقبهنیازماینرها•
.شونداندازیراهاند،بودهتعطیلسالسهحداقلکهصنعتی

.گرددمیبهمحاسصادراتیبرقنرخباآنهامصرفیبرقتعرفهواستزیادبسیارمراکزاینمصرفیبرق•

زینههپرداختبهمجبورخودهایشرکتثبتوکارجوازدریافتبرایصنعتیواحد هایاززیادیتعداد•
.یابدکاهشرمزارزصنعتبرایهاتعرفهاینگذاریقیمتاستالزموهستندزیادیهای

درکههاییصرافی.استندادهدیجیتالارز هایصرافیبهکاررسمیمجوزتاکنونایرانمرکزیبانک•
یمریالباکوینبیتمبادلهبهاقدامرسمیغیرصورتبهدارند،فعالیتحوزهایندرحاضرحال

.نمایند

دارآیندهارزیآیاآینده؛سال5درترونقیمتبینیپیش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
است؟

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/tron-forecast/
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ی؟آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانون

:متداولسواالت

است؟قانونیکوینبیتماینینگآیا

.تاسنشدهلحاظ انگاریجرمموضوعاتدرایراندرکوینبیتگذاریسرمایهیاسازیذخیرهاکنونهم
.استآزادمردمهمهبرایرمزنگاریارزهاینگهداریورساندنفروشبهخریداری،بنابراین

زارتوصمت،وزارتدرمربوطههایارگانازالزممجوزهایگرفتنباکوینبیتاستخراجماینرهایصاحبان
.بپردازندفعالیتبهکوینبیتاستخراجدرتوانندمیگمرکاتادارهونیرو

است؟قانونیکوینبیتماینینگهایدستگاهوارداتآیا

صمتوزارتازاستالزمنمایند،کشورواردراکوینبیتاستخراجهایدستگاه بخواهندکهافرادی
ایهدستگاهکردنواردکهاستنمودهاعالمایران،گمرکسازمانمعاونت.کننددریافتراالزممجوزهای

الزمرکگمازماینرهاترخیصبرایولیاستشدهآزادروند،میکاربهکوینبیتاستخراججهتکهماینر
.نماینددریافتصمتوزارتازرانیازموردمجوزهایاست

دارند؟راکوینبیتحوزهدرکاراجازه هاصرافیآیا

ایارزهبامبادالتومعامالتانجاموکاربهمجازحاضرحالدرمالیموسساتدیگروهاصرافیها،بانک
همچنین.دهندمیانجامریالبارارمزارزهامبادالتانجامرسمیغیرصورتیبههاصرافی.نیستنددیجیتال

.باشدنمیپذیرامکانکشورمعمولیهایبانکدرهاآلتکویندیگروکوینبیتسازیسپرده

چیست؟دیجیتالارزماینینگمراکزقانونیمشکالت

بهرهجهتوملزموردجوازهایبایستیماینرهاصاحبانولیاست،قانونیکوینبیتماینینگگفتتوانمی
راههببرایخاصشرایطبابرقمصرفجهتهمچنین.بگیرندصمتوزارتازراهادستگاهاینازبرداری
.نماینددریافتراالزممجوزنیرووزارتازبایدماینرها،اندازی

برقدارهاوداشتهراهادستگاهتوقیفحقانتظامینیرویماموراننگردد،حاصلفوقشرایطصورتیکهدر
.آوردعملبهممانعتماینرها،اینبرقمصرفاز تواندمینیزمربوطهناحیه

:مراجعلینک

https://finance.yahoo.com/

https://worldpublicityblog.com//

http://www.omidfadavi.me/
https://finance.yahoo.com/news/iranian-authorities-disagree-whether-bitcoin-231507483.html
https://worldpublicityblog.com/index.php/2019/07/23/iran-recognizes-bitcoin-and-crypto-as-an-official-industry-says-mp

