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 مقدمه  -1

، موضوع تنظیم و تصویب قوانین مربوطه و چگونگی مواجهه با آنها، به 2017ها در سال ICO«1«گرفتن در ادامه رونق

پرآشوبی است، تمام کشورهاي وضعیت  تبدیل شد. 2018هاي مالی و بانکی کشورها در سال هاي نظامیکی از اولویت

ال بر ارزهاي دیجیت کنند قوانین نظارتی خود راهستند و سعی می(دیجیتال) شده جهان در حال مطالعه ارزهاي رمزگذاري

به نیز بعضی  ؛ندکنتر عمل میکوین توسعه دهند. برخی از آنها نگاه مثبتی دارند و برخی دیگر محتاطبیتبه سرکردگی 

خود را نسبت به دقیق روسیه هنوز نتوانسته موضع  در این میان، اند.هشده را ممنوع کردارزهاي رمزگذاريطور کامل 

ین هاي بزرگ مرتبط با اشده تعیین کند و نظرات مختلف و متفاوتی در میان مقامات روس و شرکتارزهاي رمزگذاري

 حوزه وجود دارد.

هاي آشنا با این حوزه، کند. همه کشورها و شرکتر کامل فرق میطوچین، وضعیت بهاما در مورد فناوري بالك

تنها  ،نیچكالچین هستند. باید توجه داشت که استفاده از فناوري ببرداري از مزایاي فناوري بالكدنبال استفاده و بهرهبه

 هام،س ،ییمحصوالت غذا ،)خانه و خودرو (مانندامالك و مستغالت محدود به ارز دیجیتال نیست و موضوعات مرتبط با 

ین حوزه، در ا .خود گیردگیري از این فناوري، ابعاد جدیدي بهتواند با بهرهمی ،.و .. اوراق بهادار ،یخصوص يگذارهیسرما

کارگیري مناسب و متناسب از این فناوري را یک عامل مهم در تثبیت چین دارد و تسلط و بهروسیه نگاهی ویژه به بالك

 داند.اقتصادي خود میقدرت و نفوذ 

در این گزارش، ضمن پرداختن به نظرات شفاهی مقامات و رویکرد دولتی فدراسیون روسیه در خصوص ارز دیجیتال و 

 .صورت دقیقی مورد بررسی قرار گیردعنوان دو موضوع مجزا)، تالش شده وضعیت عملیاتی هر دو حوزه بهچین (بهبالك

 ارز دیجیتال  -2

توسط بانک مرکزي انجام شد.  2014ژانویه  27نسبت به ارز دیجیتال در تاریخ دولت روسیه اولین واکنش رسمی 

مجازي  استفاده از ارزهاي پیرامون«سسات مالی با عنوان ؤها و مخبري به بانک ايبانک مرکزي در این تاریخ با ارسال نامه

                                                      
1 Initial Coin Offering (ICO) 
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 عنوانی، انجام عملیات بر اساس ارز دیجیتال بههشدار داد که با توجه به عدم وجود تعهدات حقوق» در انجام معامالت

  2بازي تلقی شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.عملیات سفته

استفاده از ارز «با عنوان اي اخطارآمیز نامه 3»اداره فدرال مانیتورینگ مالی« ،2014فوریه  6در تاریخ  ،روز 10بعد از 

ند به صورت گیرهاي مالی که با استفاده از ارز دیجیتال انجام مین شده که عملیاتمنتشر کرد. در این نامه بیا» دیجیتال

  4شویی هستند.هایی قرار خواهند گرفت که در زمره عملیات مشکوك به پولخودکار جزو آن دسته عملیات

ارزهاي "ن کرد: بیا 2014دسامبر  11در تاریخ » روسیه عادل«آقاي آندري کروتوف، نماینده دوماي روسیه از حزب 

ت اندازه کافی در بورس ابهامات داریم و نیازي نیسدهند. ما بهدیجیتال، استقالل و ثبات مالی روسیه را مورد تهدید قرار می

گذاران نگهداري کرده و در آینده به سرمایه» کوینبیت«هاي خود را در قالب مردم با استفاده از این شرایط، پول

کنندگان از ارزهاي مجازي گویی استفادهد. ما طرح (قانون) خودمان را در خصوص لزوم پاسخخورده تبدیل شونفریب

  5"زودي به دوما خواهیم برد.تهیه کرده و به

اي در طی مصاحبه» دموکرات-لیبرال«، آندري سوینتسوف، نماینده مجلس دوما از حزب 2015فوریه  27در تاریخ 

تمامی این ارزهاي دیجیتال توسط نیروهاي ویژه آمریکا براي تأمین مالی تروریسم "خصوص ارزهاي دیجیتال اظهار داشت: 

ی در حال تدوین طرح» دموکرات-لیبرال«. وي در این مصاحبه اشاره کرد فراکسیون "اند.هاي رنگی ایجاد شدهو انقالب

  6براي ایجاد ممنوعیت در استفاده از هرگونه ارز دیجیتال است.

اظهار داشت که تا آخر سال قانون مبارزه  2015مارس  20یِف، معاون وزیر اقتصاد روسیه در تاریخ سآقاي الکسی موي

  7هاي مجازي در روسیه تصویب خواهد شد.با پول

که در یک فروم مرتبط با جوانان  ،، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه2015جوالي  14در تاریخ 

اي یچ پشتوانهها هاین پول": گفتبار نسبت به موضوع ارز دیجیتال واکنش رسمی نشان داد و کرد براي اولین سخنرانی می

                                                      
2 http://svpressa.ru/economy/article/172308/ 
3 http://www.fedsfm.ru/ 
4 http://www.fedsfm.ru/news/957 
5 https://iz.ru/news/580558 
6 https://regnum.ru/news/1899867.html 
7 https://ria.ru/economy/20150320/1053571143.html#ixzz3VRjTbCMY 
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، »ینکو«نامند طور که آنها میعنوان یک واحد براي برخی محاسبات، آنندارند و مشکل اصلی این است. اما احتماالً به

ع کنیم اما در حال حاضر این موضویز را نفی نمیروز در حال گسترش است. ما هیچ چتوان استفاده کرد چراکه روز بهمی

  8"داراي مشکالت بنیادینی براي استفاده گسترده است.

، با 2017اظهار نظرهاي رسمی کمی در خصوص ارزهاي مجازي صورت گرفت اما از نیمه دوم سال  2016در سال 

اما  تري به این موضوع پرداختند. این بارصورت جديتوجه به فراگیرشدن موضوع ارزهاي مجازي، مسئولین روسیه نیز به

 .شده)، در مقابل ممنوعیت استفاده از آن بودصورت حسابگیري از ارز دیجیتال (بهها تا حدي به سمت بهرهگیريموضع

، 2018اي اعالم کرد که در سال سیِف، معاون وزیر اقتصاد روسیه طی مصاحبه، آقاي موي2017آوریل  11در تاریخ 

درنظر گرفتن  ها باید باکوین و نیز سایر ارزهاي دیجیتال قانونمند شوند اما این عملیاتهاي بانکی بیتست عملیاتممکن ا

  9شویی باشد.هاي غیرقانونی و پولچارچوب مبارزه با حواله

سیه در هاي مالی بانک مرکزي رو، آقاي وادیم کالوخوف، مدیر دپارتمان فناوري2017آوریل  13دو روز بعد، در 

تأکید کرد که بانک مرکزي هرگز موافق ممنوعیت ارزهاي دیجیتال نبوده و » چین، گفتگوي تجاري و دولتبالك«فروم 

باالیی دارد و این هشدار به صورت موضع  خطرپذیري (ریسک)هشدار داده است که استفاده از آنها صرفاً  2014در ژانویه 

  10ه است.کامالً رسمی نبوده است و جنبه خبري داشت

، اظهارنظرهاي متعددي از سوي مسئولین مربوطه در »فروم مالی مسکو«، در زمان برگزاري 2017سپتامبر  8در تاریخ 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:خصوص ارزهاي دیجیتال بیان شد که در این میان می

گیري از پیشنهادات زیادي در خصوص بهرهیولینا، رئیس کل بانک مرکزي فدراسیون روسیه: خانم الویرا نبی -

دلیل  ا بهشود امعنوان جایگزین پول براي انجام خرید کاال و نقل و انتقاالت مالی به ما ارائه میارزهاي دیجیتال به

مختل  هاي گردش مالیشود نظامخطرات مترتب بر این ارزها، ما با این امر موافق نیستیم چراکه این کار باعث می

  11شود.

                                                      
8 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/55a540639a7947788e77ef3e 
9 https://www.rbc.ru/finances/11/04/2017/58ec87c99a794771b7b38799 
10 http://tass.ru/ekonomika/4180616 
11 http://tass.ru/ekonomika/4546253 
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http://tass.ru/ekonomika/4180616
http://tass.ru/ekonomika/4180616
http://tass.ru/ekonomika/4546253
http://tass.ru/ekonomika/4546253
http://abcbourse.ir/


 20 از 6 صفحه  چین و ارز دیجیتال در روسیهفناوري بالك

 
آقاي سیلوانوف، وزیر اقتصاد روسیه: فرایند خرید ارزهاي دیجیتال توسط اشخاص حقیقی باید مانند خرید و فروش  -

داند که ارز دیجیتال یک داده است و ممنوعیت آن مفهومی ندارد اوراق بهادار فدرال صورت پذیرد. دولت می

] قانونی را براي تنظیم مقررات خرید، 2017ایان سال [بلکه باید قانونمند شود. بر این اساس، وزارت اقتصاد تا پ

  12فروش، گردش و ثبت نام فعاالن حوزه ارز دیجیتال تدوین خواهد کرد.

آقاي پوتین، طی  و اتفاق افتاد 2017اکتبر  10ترین رخداد حوزه ارز دیجیتال در روسیه در تاریخ در ادامه، شاید مهم

ئولین ترین مسرا با حضور برخی از مهم» هاي دیجیتال در حوزه مالییري از فناوريگبهره«اي در شهر سوچی، موضوع جلسه

، به 2017اکتبر  21و فعاالن حوزه اقتصادي روسیه به بحث و بررسی گذاشت. پس از این جلسه، آقاي پوتین در تاریخ 

ز در نظر موارد زیر نی» قتصاد دیجیتالبرنامه ا«اي اصالح کنند تا در چارچوب گونههیئت دولت دستور داد تا قانون را به

 گرفته شود:

یجیتالی در هاي دبا در نظر گرفتن روبل به عنوان تنها ابزار قانونی پرداخت در فدراسیون روسیه، جایگاه فناوري .1

 حوزه مالی (از جمله مفاهیمی مانند ارز دیجیتال، توکن و قرارداد هوشمند) مشخص شود؛

ید دهی و تولارزهاي دیجیتال (ماینینگ) مشخص شود، یعنی الزامات مربوط به سازمان الزامات اصلی استخراج .2

 مبتنی بر اصول رمزنگاري از جمله نحوه ثبت فعالین این حوزه و نحوه اخذ مالیات از آنها مشخص شود؛

  13نحوه تنظیم ابزارهاي پولی و ارزهاي دیجیتال بر اساس اصل تنظیم عرضه اولیه اوراق بهادار. 3,

عالوه بر آن، در همان دستور، بانک مرکزي روسیه و دولت روسیه موظف شدند تا محیط الزم براي اجراي ایمن 

صورت رسمی به 2018آوریل  19) فرایندهاي فناورانه مالی را ایجاد نمایند که این محیط در تاریخ Sandboxآزمایشی (

  14اندازي شد.در بانک مرکزي فدراسیون روسیه راه

اعالم کرد: باتوجه به عدم تصویب قوانین مربوطه » РАКИБ«چین ، انجمن روسی ارز دیجیتال و بالك2017نوامبر  2در 

میلیون دالر) از اقتصاد روسیه  290میلیارد روبل (حدود  18، 2017شود که در ده ماهه اول سال ها، تخمین زده میICOبه 

 یسال مال ياز ابتدامیلیون دالر) دیگر  60میلیارد روبل (حدود  3,5رزهاي دیجیتال خارجی شده و همچنین صرف خرید ا

                                                      
12 https://www.rbc.ru/finances/08/09/2017/59b2b13d9a794777976538cd 
13 http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899 
14 http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1765 

https://racib.com/
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2017/59b2b13d9a794777976538cd
https://www.rbc.ru/finances/08/09/2017/59b2b13d9a794777976538cd
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55899
http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1765
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 هاي جانبی و مالیاتی که به سایر کشورهاشده است. در این آمار، هزینهن افتیدر یاتیدر بودجه فدرال به عنوان درآمد مال

  15پرداخت شده لحاظ نشده است.

هاي مبتنی بر آپاستارت گریو د نیکوتیاعالم کرد: شبکه ب 2017در دسامبر  هیروس نویفدراس ییوزارت دارا

 16پرداخت کنند. اتیمال دیبا چینبالك

، ارزهاي دیجیتال را یک 17Gaidar Forum در نشست وزیر روسیه،دیمیتري مدودف، نخست 2018ژانویه  16در 

نامید که ابهامات بسیار زیادي پیرامون منشأ و آینده آنها  وکارها و حتی متخصصینها، کسبچالش جدید براي حکومت

  18.وجود دارد

 يارزها دیت، نبااس ازین ییبایحوزه به صبر و شک نی: در اگفت ،هیازبربانک روس سیرئ ،فرِنشست گرمان گ نیدر هم

اي براي انباشت ثروت که در حال حاضر این ارزها وسیله به مردم آموزش داد دیبا نهیزم نیدر ا و ممنوع شوند دیجیتال

  19.نیستند و در واقع چیزي شبیه التاري و کازینو هستند

ژانویه  25ریخ را در تا» هاي مالی دیجیتالدارایی«نویس قانون بر اساس دستور پوتین، وزارت اقتصاد روسیه، نسخه پیش

به مجلس دوماي روسیه ارائه شده  2018مارس  20نویس در کرد. این پیشنظران منتشر براي اعالم نظر اولیه صاحب 2018

 )1(پیوست  در حال بررسی ابعاد گوناگون آن هستند.) 1397همچنان (تا مرداد و نمایندگان 

مند کردن ولین مرحله قاعدهاگفت:  روسیه، مرکز تحقیقات استراتژیک، رئیس نیکودر یآلکس، 2018 هیژانو 26در 

ایشان در  20کند. میمربوط به خودش را تنظ نیخودش قوان ،ارز دیجیتال بازارِ بدهیمبازار ارز دیجیتال این است که اجازه 

بینی کرد و حداقل زمان ممکن براي تکمیل فرایندهاي مربوط به آینده درخشانی براي ارز دیجیتال پیش 2018فوریه  21

  21از ارز دیجیتال را دو سال تخمین زد. امنیت استفاده

                                                      
15 https://racib.com/rakib-otsenila-poteri-ekonomiki-ot-zarubezhnyh-ico-rossijskih-kompanij-v-18-mlrd-rublej/ 
16 https://russian.rt.com/business/article/465509-minfin-maining-kriptovalyuta-zakon 

ی اقتصاد مآکادنظرانی از سراسر دنیا، در ، با حضور متخصصین و صاحب»هاروسیه و جهان؛ اهداف و ارزش«با عنوان  2010نشستی ساالنه که از سال  17

 شود.برگزار می» RANEPA« ملی و مدیریت مردمی ریاست جمهوري روسیه
18 http://tass.ru/ekonomika/4877044 
19 http://tass.ru/ekonomika/4879542 
20 http://tass.ru/ekonomika/4906135 
21 https://ria.ru/economy/20180221/1515076075.html 
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عات تبادل اطال يبرا ییداد تا فضا شنهادیپ ایاوراس ياقتصاد هیاتحاد يمدودف به کشورها، 2018فوریه  2در تاریخ 

 22ت ندهند.از دس زیخود را ن یکه توان رقابت ياگونهکنند به جادیمقررات ا میتنظ يراساده ب بستر کیو  دیجیتال يارزها

 پتو روبلکری  -2-1

اندازي از مذاکره جدي با بانک مرکزي روسیه پیرامون راه ،23سرگئی سولونین، مدیر گروه کیوي 2015سپتامبر  16در 

خبر داد و اعالم کرد که اگر بانک مرکزي روسیه مجوزهاي مربوطه را صادر » بیت روبل«اولین ارز دیجیتال روسیه با نام 

اندازي هرگونه ارز دیجیتال در روسیه اما بانک مرکزي روسیه راه 24وارد بازار خواهد شد.این ارز  2016کند، تا اوایل سال 

ي پیشنهاد دوباره 2017اکتبر  17صورت رسمی کرد و عمال این طرح به حاشیه رفت. در را منوط به تصویب قوانین مربوطه به

معی، روسیه مطرح هاي جارتباطات و رسانهوقت وزیر  ،فنیکالي نیکیفورتوسط  »کریپتو روبل«از این سنخ و این بار با نام 

ر پایگاه توان دو جوانب مثبت و منفی آن را میصورت عملی اجرایی نشده و اطالعات تکمیلی این طرح نیز هنوز به 25.دش

که از  26مطالعه کرد. نظرات موافق و مخالف متنوعی پیرامون این طرح وجود دارد rubl.ru-https://kripto اینترنتی 

باید بتواند  کریپتو روبل" :گویدره کرد که میاشا ،سرگئی سولونین، مدیر گروه کیويتوان به اظهارات ترین آنها میمهم

 ارزهايسایر با را آن بتوان که در آن نمی بینم رقابتی مزیت هیچ من پس نتواند اگر کند، رقابت وجه نقد با

ل را جایگزین روبتان بر این نباشد که کریپتوهاي وجه نقد را نبخشید و سعیاگر شما به آن ویژگی .دکر مقایسه الکترونیک

  27"فایده است.وجه نقد کنید، پس بی

نزدیک، قصدي  ، اعالم کرد که در آینده»РАКИБ«چین روسیه ، رئیس انجمن ارز دیجیتال و بالك2018ژوئن  21در 

ر سایر کارگیري این ارزها دبراي ایجاد کریپتوروبل وجود ندارد و نهادهاي حاکمیتی روسیه همچنان در حال رصد نتیجه به

 28د.کشورها هستن

                                                      
22 https://russian.rt.com/business/article/476547-medvedev-eaes-kriptovalyuty 

 ) در روسیه است.PSPهاي معتبر پرداخت الکترونیکی () یکی از شرکتQiwiگروه کیوي ( 23
24 https://www.kommersant.ru/doc/2811063 
25 http://www.interfax.ru/business/583508 
26 https://ria.ru/economy/20171228/1511914797.html 
27 https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2018/04/04/755869-kriptorubl 
28 https://racib.com/kontury-novogo-mira-intervyu-yuriya-pripachkina/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81
https://kripto-rubl.ru/
https://russian.rt.com/business/article/476547-medvedev-eaes-kriptovalyuty
https://russian.rt.com/business/article/476547-medvedev-eaes-kriptovalyuty
https://www.kommersant.ru/doc/2811063
https://www.kommersant.ru/doc/2811063
http://www.interfax.ru/business/583508
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https://ria.ru/economy/20171228/1511914797.html
https://ria.ru/economy/20171228/1511914797.html
https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2018/04/04/755869-kriptorubl
https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2018/04/04/755869-kriptorubl
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 »اتریوم راشا«ارز دیجیتال   -2-2

 يراب فضاایجاد  و ندهایفرا يهوشمندساز هدف با چینمبتنی بر فناوري بالك فرمپلت یک ،»Ethereum« ومیاتر

م اتریوم فراست. پلت» اتر (یا همان اتریوم)«فرم ارز دیجیتال این پلت است که خودکار و رمتمرکزیغ يهابرنامه ياجرا

سالگی  6کانادایی (در -یروس ساله 23 جوان، 29نیبوتر کیتالیو یسرپرست به 2015 يجوال 30 خیتار در صورت رسمیهب

 600مجالت فوربس و فورچون، بوترین را در زمره  2017در سال  .شد یمعرف ،)30به همراه والدین به کانادا مهاجرت کرد

 کردند. معرفی 32سال 40فرد تأثیرگذار زیر  40و  31سال 30فرد درخشان زیر 

فرصت پیدا کرد که در حاشیه یکی  نیبوتر ،)SPIEF( پترزبورگسنت ياقتصاد یالمللنیب دادیرو در ،2017 ژوئن 2 در

 از او که داشت اظهارنیز  روسیه جمهور رئیس و دنک صحبتهاي خود در خصوص ایده نیپوت ریمیوالد باها از نشست

 33.دنکمی حمایتفعالیت در این حوزه با حضور شرکاي روس 

 عامل ریمد نف،یمارت سالویوالد با مشارکت را »Ethereum Russia« هویت جدید اتریوم راشا نیبوتر ،2017 اوت در

Yota Devices، مشارکت با مستقل شرکتاین . پایه نهاد، هیروس در پهن باند خدمات دهنده ارائه Vnesheconombank 

(VEB) ند هاي همکار قصد داردولت روسیه و شرکت .شد جادیا نیچالكب يورافن ياجرا در هیروس ییتوانا بهبود يبرا

» اتریوم«صورت کامل نسبت به هب» اتریوم راشا«اعمال کنند به همین دلیل هویت » اتریوم راشا«تغییرات مورد نظر خود را در 

 ند.مستقل تعریف شده تا هیچ تداخلی پیش نیاید و این دو هیچ اثري بر همدیگر نداشته باش

 ارزهاي دیجیتال مستقل در روسیه  -2-3

هاي مستقل روس نیز اقدام به در فقدان وجود قوانین مرتبط با حوزه ارزهاي دیجیتال در روسیه، برخی از مجموعه

 .Sibcoin 36و  Rucoin 34 ،Waves 35نمونه از مشهورترین آنها عبارتند از  3اند که طراحی و ارائه ارزهاي دیجیتال کرده

                                                      
29 https://vitalik.ca/ 
30 https://ruscoins.info/articles/vitalik-buterin-biografiya/ 
31 https://www.forbes.com/profile/vitalik-buterin/ 
32 http://fortune.com/40-under-40/vitalik-buterin-10/ 
33 http://kremlin.ru/events/president/news/54677 
34 www.ru-coin.com 
35 www.wavesplatform.com 
36 www.sibcoin.money 
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https://www.forbes.com/profile/vitalik-buterin/
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 ونزوئال هايتحریم زدن دور در دیجیتال ارز از استفاده در روسیه نقش  -2-4

نام دارد  »روپت«اندازي کرده است. این ارز که صورت حاکمیتی یک ارز دیجیتال راهونزوئال اولین کشوري است که به

 ر ایجادهاي غیررسمی از نقش اساسی روسیه دبرخی قرائن و همچنین گزارش به بازار عرضه شده است. 2018از فوریه 

وجود  یادر دن یجیتالارز د 2000از  یشدر حال حاضر ب 37هاي آمریکا، حکایت دارد.این ارز دیجیتال، براي مقابله با تحریم

. سازدیم یزمتما یهفرد است که آن را از بقمنحصربه هایییژگیو يدارا »پترو«بازار،  یندارد. با وجود تنوع موجود در ا

 ،نکته مهم ینکه هم شودیشده ونزوئال عرضه میرهبشکه نفت ذخ یلیاردم 5که پترو با پشتوانه  این استتفاوت  ترینمهم

ر بازار و قابل خرید و فروش د یزیکیمحصول ف یک ،. نفترودیپترو به شمار م یدارانخر ییدارا یتعامل امن ترینیاصل

 متیبر اساس عرضه و تقاضا استوار است. ق ر صرفاًموجود در بازا یجیتالد يارزها یرسا یمتاست که ق یدر حال ین. ااست

 یتنها نهاد مال ،38موسناربانک یننسوروفایِبانک موسوم به هر بشکه نفت ونزوئال برابر خواهد بود.  یمتهر واحد پترو با ق

این بانک، داران ترین سهامبزرگ 39.یردبگ یدهرا ناد پترو یهعل یکاتالش آمر ،است که تا به حال حاضر شده یالمللینب

  .هاي آمریکا قرار دارندونزوئال و دو شرکت دولتی روسیه هستند که در معرض تحریم دولت

 یاد یهروس يسازیونکام يهااز غول یکیکه از آن به عنوان ، »کاماز« یتجارت با شرکت روسدر  طبق اخبار، ونزوئال

 40را خواهد خرید. خودرو یدکیو  یت اصلقطعا ،پترو یجیتالبا استفاده از ارز دشود، احتماالً یم

 استفاده از ارز دیجیتال در روسیه  -2-5

شاهد رشد روزافزون ، ، یکی از شهرهاي قدیمی روسیه واقع در کرانه رود دن»نوانادروستوف« بندري شهر ساکنان

از  »کشینکوبیت«کرایه خود را در قالب  ،ین شهراتاکسی  هايتال هستند. برخی از رانندهیخدمات مرتبط با ارزهاي دیج

 کوینیتبخودپردازهایی براي فروش  ،نوانادروستوفهاي کنند. همچنین در بسیاري از سوپرمارکتمسافران دریافت می

 مجموعه رفاهی نیاول ،نوانادروستوفشهر  در »Папа-Ростов« پاپا روستوفرستوران  نمونه،عنوان هب  41نصب شده است.

                                                      
37 http://time.com/5206835/exclusive-russia-petro-venezuela-cryptocurrency/ 
38 Evrofinance Mosnarbank https://evrofinance.ru/ 
39 https://ru.insider.pro/topnews/2018-05-15/rossijskij-bank-stal-pervym-v-mire-podderzhavshim-petro/ 
40 https://www.business-gazeta.ru/news/377777 
41 https://cryptellect.net/rostov-na-donu-magaziny-i-taksi-prinimayut-bitcoin/ 
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 سیسرو قیطر از پرداخت. دارد وجود نیز کوینبیتبا  پرداخت امکان آن در که است هیروس جنوب در یعموم

oplata.info 42.شودیم انجام 

، نصب نوانادروستوفواقع در مرکز شهر  Assorti ايهاي زنجیرهدر فروشگاه کوینبیتدستگاه خودپرداز  سه حداقل

شود: پرداخت پول نقد ها به چند شیوه پشتیبانی میپرداخت در این دستگاه نند.کروزي کار میشده و به صورت شبانه

.  Beeline و MTC، Megafon ،Yota مانندهاي معروف در روسیه رسانیا پرداخت الکترونیکی از طریق خدمات )روبل(

کاغذي  به صورت وینکبیترسید  ،کنند. همچنین با هر خریدها شش درصد کارمزد دریافت میاپراتورهاي این دستگاه

در سطح شهر نصب و  ،BBFpro هاي مذکور توسط شرکت روسیدستگاه گیرد.و ایمیلی در اختیار مشتري قرار می

 43.است اندازي شدهراه

 2018ال هاي جام جهانی فوتبکه میهمانان بازي بودند د و اعالم کردهپذیرنکوین میبیت نیز» کالینینگراد«هاي هتل

 44هاي خود را در قالب ارز دیجیتال انجام دهند.توانند پرداختمی

 وستُکدیجیتال در وِالدي هاي آزمایشی ارزاجراي طرح  -2-6

ا شده ت يرمزنگار يمربوط به ارزها نیقوان میکردن تنظ یینها پیرامون نیپوت ریمیجمهور والد سیدستور رئ یدر پ

خاب انت دیجیتال يارزها نهیسسه در زمؤدو م ياندازراه يبرا یشیبه عنوان شهر آزما وستُکوِالديشهر  ،2018سال  يجوال

فدرال  نیبزرگتر ت،یو جمع ياز نظر اقتصاد و» Primorsky Krai«ي کرا یمورسکیاستان پر تختیپا وستُک،وِالدي .شد

 .دور است شرقدر 

ی قاتیسسه تحقؤم يگریو د استي دیجیتال ارزها نهیدر زم 45خدمات مشاوره ارائه دهندهها، سسهؤم نیاز ا یکی

خواهند یکه ماست  یارائه مشاوره به شهروندانسسه مشاوره ارزهاي دیجیتال، ؤمهدف  47است.ینه زم نیدر ا 46)ی(کارآگاه

با  ،)ВГУЭС (وستُکوِالدي اقتصاد و خدمات یدانشگاه دولتتوسط سسه ؤم دیجیتال کار کنند. این يبا ارزها هیدر روس

                                                      
42 https://bits.media/news/rostov-papa-nachal-prinimat-bitkoiny/ 
43http://cryptowiki.ru/article/v-rostove-poiavilis-btc-bankomaty-i-taksi-s-oplatoi-v-bitcoin-cash.html 
44 https://news.crypto.pro/vo-vremja-chm-2018-v-kaliningrade-mozhno-budet-snjat-zhile-za-bitcoin/ 
45 crypto-advisory agency 
46 crypto-detective agency 
47 https://rg.ru/2017/11/15/reg-dfo/vladivostok-stanet-pilotnoj-territoriej-po-kontroliu-za-kriptovaliutoj.html 

http://vvsu.ru/
https://bits.media/news/rostov-papa-nachal-prinimat-bitkoiny/
https://bits.media/news/rostov-papa-nachal-prinimat-bitkoiny/
http://cryptowiki.ru/article/v-rostove-poiavilis-btc-bankomaty-i-taksi-s-oplatoi-v-bitcoin-cash.html
https://news.crypto.pro/vo-vremja-chm-2018-v-kaliningrade-mozhno-budet-snjat-zhile-za-bitcoin/
https://news.crypto.pro/vo-vremja-chm-2018-v-kaliningrade-mozhno-budet-snjat-zhile-za-bitcoin/
https://rg.ru/2017/11/15/reg-dfo/vladivostok-stanet-pilotnoj-territoriej-po-kontroliu-za-kriptovaliutoj.html
https://rg.ru/2017/11/15/reg-dfo/vladivostok-stanet-pilotnoj-territoriej-po-kontroliu-za-kriptovaliutoj.html
http://abcbourse.ir/


 20 از 12 صفحه  چین و ارز دیجیتال در روسیهفناوري بالك

 
 سیفدرال تأس یاتیمال سیو سرو يکرا یمورسکیپر ی، وزارت امور داخل)ДВФУ(شرق دوردانشگاه فدرال  يهمکار

 .خواهد شد

. د باز استنکن افتید مشاوره درنخواهیکه م يافراد یتمام يآغاز به کار کرد و به رو 2017 نوامبر 15از  مؤسسه نیا

 ند،ار کنک تالیجید يخواهند با ارزهایکه م ان،یمانند مشاوران و مرب يافراد يبرا یمنظم ينارهایسمهمچنین  مؤسسهاین 

 کند.می برگزار

 ق دوردیجیتال در شر يارزها نهیدر زم یقاتیتحق مؤسسه نیاست که اول یروس یشیآزما پروژه کی گر،ید مؤسسه

 يمجاز يهاپول فیحفاظت از خودشان در برابر ک يخواهد بود و به آموزش شهروندان برا  (Interpol)نترپلیبر ا یمتک

 سال باشد، در اواسط زیآمتیپروژه موفق نیاگر ا  .کندیهکرها کمک م مالتو ح (phishing) نگیشیف يهاتیسا ،یقالب

 .48ونددیپ یفدرال م دیجیتال يارزها یقاتیتحق مؤسسهساختار به  نیا ،2019

 چینبالك  -3

تجربی  هايناوريفبلکه ترکیبی از  ؛هایش، به خودي خود یک فناوري جدید نیستشایستگی چین با همهبالك فناوري

د خصوصی اینترنت، رمزنگاري کلی(ري کنند. این هماهنگی بین سه فناواست که به روش جدیدي با یکدیگر فعالیت می

 . و یک پروتکل ایجاد انگیزه براي کار) به وجود آمده است

، چینبالك شده توسط آن، یعنیمعرفی فناوريبا اینکه ارزش ارزهاي دیجیتال نوسان داشته و ثبات کافی ندارد اما 

هم زدن توانایی بر ،»شده و غیرمتمرکزدفترکل توزیع«یا  چینآینده درخشانی در صنایع مختلف خواهد داشت. بالك

 هاي مختلف را در آینده خواهد داشت.ساختار فعلی صنایع و برنامه

و  »اتریوم« رچینی نظیهاي بالكاند. با سیستمپا را از ارزهاي دیجیتال هم فراتر گذاشته ،چینهاي بالكآپاستارت

ار ند هستند، امکان نابودي ساختمد و قادر به بستن قراردادهاي هوشدهنکه اجازه اجراي برنامه، در پلتفرم خود را می »ئون«

ماعی هاي اجتدر نسل جدید شبکه هاي اجتماعی وجود خواهد داشت.حال حاضر، از جمله شبکه کنونی بسیاري از صنایعِ

 یافت. دهنخوا ارتقا یامنیت مسائلو هایی نظیر حفظ حریم شخصی هاي غیرمتمرکز، قابلیتبا استفاده از سیستم

                                                      
48 https://coinvedi.com/ru/russia-picks-pilot-city-to-launch-two-cryptocurrency-agencies/ 

https://www.dvfu.ru/
https://coinvedi.com/ru/russia-picks-pilot-city-to-launch-two-cryptocurrency-agencies/
https://coinvedi.com/ru/russia-picks-pilot-city-to-launch-two-cryptocurrency-agencies/
http://abcbourse.ir/
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 چین در روسیهبرخی رخدادهاي مهم در حوزه بالك  -3-1

 شرح تاریخ

 49ین.چتشکیل کارگروه تخصصی بانک مرکزي روسیه براي بررسی دقیق فناوري بالك 18/09/2015

12/02/2016 
 نیچبالك يادعا کرد فناور ينشست خبر کیدر  ،هیروس يمقام بانک مرکزاسکروبوگاتوا، قائم اُلگا

 50مورداستفاده قرار خواهد گرفت. هیروس يو تجار یمال يهادر بخش ندهیظرف دو سال آ

21/04/2016 

 يرفناو يبرا یاختصاص یشگاهآزما یه،عنوان اولین دانشگاه در روسبهدانشگاه دولتی پرم، 

 ینا يمند بتوانند کاربردهاو پژوهشگران عالقه یانکرد که در آن دانشجو یطراح ینچبالك

 يهامدل یجادمرکز ا ینا یفکنند. از وظا یشرا آزما يرمزنگار هاييفناور یرو سا يفناور

 51است. يفناور ینا یعمل سازيیادهپ يرو برو کار  یاضیر

28/12/2016 

ها و مؤسسات مالی بزرگ روسیه با هدف مطالعه فناوري بانک مرکزي روسیه به همراه بانک

را » کتفین«برداري از این فناوري در بازارهاي مالی روسیه ، انجمن بهرههاي چین و یافتن راهبالك

تأسیس کرد. طبق گفته اُلگا اسکوروبوگاتوا، معاون بانک مرکزي روسیه، از اهداف اصلی این 

هاي فناورانه جدید براي تضمین توسعه بازارهاي مالی روسیه و حلانجمن، توسعه و معرفی راه

 52تالی کردن اقتصاد روسیه است.همچنین ترویج دیجی

27/07/2017 

 يبرا یستمیس یوماتر ینچو آلفا بانک با استفاده از امکانات بالك S7 یماییخطوط هواپ

هاي مالی بین این خطوط کردند که سرعت تراکنش ياندازبدون واسطه راه يهاپرداخت

ثانیه) و در عین  23روز به رکورد  14هاي همکار را بشدت باال برده (از هواپیمایی و سایر آژانس

 53تر کرد.حال فرایند آن را بسیار ساده

                                                      
49 http://www.interfax.ru/business/467647 
50http://bankir.ru/publikacii/20160212/olga-skorobogatova-blokchein-kak-zakrytaya-sistema-eto-nashe-budushchee-

10007200/ 
51  https://www.chitaitext.ru/novosti/v-pgniu-otkryli-laboratoriyu-kriptoekonomiki-i-blokcheyn-sistem/ 
52 https://www.vestifinance.ru/articles/79484 
53 https://alfabank.ru/press/news/2017/7/27/1.html 

http://www.interfax.ru/business/467647
http://www.interfax.ru/business/467647
http://bankir.ru/publikacii/20160212/olga-skorobogatova-blokchein-kak-zakrytaya-sistema-eto-nashe-budushchee-10007200/
http://bankir.ru/publikacii/20160212/olga-skorobogatova-blokchein-kak-zakrytaya-sistema-eto-nashe-budushchee-10007200/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-pgniu-otkryli-laboratoriyu-kriptoekonomiki-i-blokcheyn-sistem/
https://www.chitaitext.ru/novosti/v-pgniu-otkryli-laboratoriyu-kriptoekonomiki-i-blokcheyn-sistem/
https://www.vestifinance.ru/articles/79484
https://www.vestifinance.ru/articles/79484
https://alfabank.ru/press/news/2017/7/27/1.html
https://alfabank.ru/press/news/2017/7/27/1.html
http://abcbourse.ir/
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 شرح تاریخ

11/01/2018 
چین براي بالك ريپروژه مبتنی بر فناو 20، این بانک بالغ بر اعالم کرد معاون اول ازبِربانک

 54اجرا کرده است. هاي مختلفشرکت

05/03/2018 

» Exit poll«اعالم کرد براي اولین بار در فرایند » WCIOM«روسیه  افکار عمومیمرکز سنجش 

این طرح با همکاري  55چین استفاده خواهد کرد.از فناوري بالك 2018جمهوري ریاستانتخابات 

 56آمیز انجام شد.صورت موفقیتهب» B2Chain«شرکت 

30/04/2018 

 یالمللنیسازمان بو نماینده روسیه در ) FSB( هیروس یداخل تیکارمند اداره امن ،مارشالکو يگوریگر

هاي حاکمیت روسیه پیرامون استفاده از فناوري ، ضمن مصاحبه پیرامون برنامه)ISOاستاندارد (

  57چین متعلق به روسیه است.چین اعالم کرد: آمریکا صاحب اینترنت است اما بالكبالك

نداردهاي اي خاص براي تعیین استاکمیته» ISO«المللی استاندارد سازمان بین 2016(توضیح: در سال 

چین تأسیس کرد. چندین نماینده از روسیه در این کمیته حضور دارند که یکی از آنها فناوري بالك

 گریگوري مارشالکو است.)

04/05/2018 

ئیفت بر شبکه جایگزین سو کی یاعالم کرد مقامات در حال بررس هیبه بانک روس کیمنبع نزد کی

اجرایی  2019پلتفرم که تا سال  نیا ها هستند.پرداخت افتیارسال و در يبرا نیچبالكپایه فناوري 

بهره  ومیاتر رینظ یفعل يهانیچاز بالك نکهیا ایباشد  یو داخل هیروس دیتول تواندیمخواهد شد، 

سوئیفت  اطمینان تر خواهد بود و مثلکارشناسان روسی معتقدند این جایگزین سوئیفت قابل .ردیبگ

 58.تهدیدات امنیتی ندارد

                                                      
54https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=e998242c-156e-42b7-ad5e-
0a3ad68379fa&blockID=1303&regionID=&lang=ru 
55 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116732 
56 https://blockchain.wciom.ru/results/ 
57 https://ru.forexmagnates.com/internet-prinadlezhit-amerikantsam-no-blokcheyn-budet-nash/ 
58 https://iz.ru/737225/anastasiia-alekseevskikh/nadezhnee-chem-swift 

https://www.wciom.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Exit_poll
http://b2chain.io/
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=e998242c-156e-42b7-ad5e-0a3ad68379fa&blockID=1303&regionID=&lang=ru
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=e998242c-156e-42b7-ad5e-0a3ad68379fa&blockID=1303&regionID=&lang=ru
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116732
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116732
https://blockchain.wciom.ru/results/
https://blockchain.wciom.ru/results/
https://ru.forexmagnates.com/internet-prinadlezhit-amerikantsam-no-blokcheyn-budet-nash/
https://ru.forexmagnates.com/internet-prinadlezhit-amerikantsam-no-blokcheyn-budet-nash/
https://iz.ru/737225/anastasiia-alekseevskikh/nadezhnee-chem-swift
https://iz.ru/737225/anastasiia-alekseevskikh/nadezhnee-chem-swift
http://abcbourse.ir/
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 شرح تاریخ

29/06/2018 

 يراب یشگاهیآزما ،است هینوآورانه ارتش روس يهاتیدهنده فعالشتاب ینوعکه به ،ERAشرکت 

موضوع  نیطور خاص به ابه شگاهیآزما نیا در .کندیم جادیا نیچبالك يفناور يهاتیقابل یبررس

ه محافظت و کمک ب يبریسا يهاحمله ییشناسا تیقابل نیچبالك يفناور ایکه آ شودیپرداخته م

سط ساختارشکن هم تو يفناور نیا يهاتیقابل ریسا البته .ریخ ایرا دارد  یاتیح يهارساختیاز ز

ERA تیا اولوکرد. ام يبرداربهره هیروس یها به نفع توان نظامشده تا بتوان از آنتحت نظر گرفته 

ا هدف ر هیروس یمل تیامن تواندیاست که م يبریسا يهادهنده در حال حاضر حملهشتاب نیا یاصل

بر  یبتنم یستمیس کنندیم یسع سیتازه تأس شگاهیاطالعات در آزما تیقرار دهد. متخصصان امن

 59نند.ک اقبتمر يشتریب تیبا امن یداده نظام يهاگاهیکنند تا بتوانند از پا یطراح نیچبالك

05/07/2018 

حال بازبینی و تکمیل قوانین مربوطه براي طبق اعالم مقامات بانکی، بانک مرکزي روسیه در 

رسمیت شناختن استفاده از تضامین بانکی دیجیتال و قراردادهاي هوشمند است و این کار هزینه به

درصد کاهش خواهد داد. قرار است عملیات بانکی بر پایه فناوري  20موسسات مالی حدود 

 60در فدراسیون روسیه شروع شود. 2019چین از سال بالك
 

 چین (و ارز دیجیتال)مراکز مهم در حوزه بالك  -3-2

 »РАКИБ«چین روسیه دیجیتال و بالك ارزانجمن   -3-2-1

چین و محصوالت مبتنی بر آن با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال روسیه دهندگان و کاربران فناوري بالكانجمن توسعه

و ماینینگ. تاکنون بالغ بر  ICOچین، تأسیس شد. در این انجمن سه کمیته تخصصی فعالیت دارد؛ بالك 2017اکتبر  13در 

وقی اي و حقاست. کمیته حقوقی نیز به ارائه خدمات مشاورهدرخواست براي پیوستن به این انجمن ثبت شده  1400

هاي آوري کرده و براي نهادهاي مسئول مانند کمیتهپردازد و همچنین پیشنهادات فعاالن بازار ارز دیجیتال را جمعمی

 61کند.تخصصی در مجلس دوما، بانک مرکزي و دولت فدراسیون روسیه ارسال می

                                                      
59 https://iz.ru/761097/2018-06-29/minoborony-zashchititsia-ot-elektronnykh-atak-blokcheinom 
60 https://iz.ru/762795/tatiana-gladysheva/bankovskie-operatcii-na-baze-blokcheina-poiaviatsia-v-rossii-v-2019-godu 
61 https://racib.com/en/ 

https://racib.com/en/about/howto/
https://iz.ru/761097/2018-06-29/minoborony-zashchititsia-ot-elektronnykh-atak-blokcheinom
https://iz.ru/761097/2018-06-29/minoborony-zashchititsia-ot-elektronnykh-atak-blokcheinom
https://iz.ru/762795/tatiana-gladysheva/bankovskie-operatcii-na-baze-blokcheina-poiaviatsia-v-rossii-v-2019-godu
https://iz.ru/762795/tatiana-gladysheva/bankovskie-operatcii-na-baze-blokcheina-poiaviatsia-v-rossii-v-2019-godu
https://racib.com/en/
https://racib.com/en/
http://abcbourse.ir/
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 »تکفین«انجمن   -3-2-2

که یکی از  هیروس یاز توسعه بازار مال تیحمافناورانه براي  دیجد يهاحلراه يو اجرا یطراحانجمنی با هدف 

، QIWIچین است. مدیرعامل این انجمن سرگی سولونین، مدیر اجرایی هاي کاري آن توسعه فناوري بالكترین حوزهمهم

 62مدیره آن اُلگا اسکورو بوگاتوا، معاون اول بانک مرکزي روسیه، هستند.و رئیس هیئت

بربانک، بانک روسیه، آلفا بانک، آتکریتیه بانک، ، ازVTBبانک، بانک بنیانگذاران این انجمن عبارتند از: گازپروم

NSPK  وQIWI. 

 
 در حال حاضر اعضاي اصلی انجمن عبارتند از:

 
 اعضاي وابسته انجمن عبارتند از:

 

                                                      
62 http://fintechru.org/ 

http://fintechru.org/documents/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%A2%D0%B5%D1%85.pdf
http://fintechru.org/
http://fintechru.org/
http://abcbourse.ir/
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 )MASTERCHAIN( مسترچین  -3-2-3

»مسترچین فرصت است چین براي تبادل و ذخیره اطالعات مالیاي واحد مبتنی بر بالك، شبکه63»سترچینم .

هاي الزم را براي اجراي تدهد که زیرساخیکپارچگی را براي بازیگران بازارهاي مالی فراهم کرده و به آنها اجازه می

 طراحی و اجرا شده است.» تکفین«مؤثر و سریع خدمات نوین مالی ایجاد کنند. این شبکه توسط انجمن 

 

 مسترچین پروژهنماي کلی 

 يبا استفاده از فناور) KYC Attributes"64"متمرکز (ساختار داده ریانبار داده غ کیمشترك به  یدسترس، پروژه نیادر 

 شود.سازي می، پیاده»پایهتجارت کیلجست عیتوز«

                                                      
63 Masterchain is a P2P-network with access control. The communications between the nodes of this network are based 
on the modified Ethereum protocol. Masterchain provides for safe record of information in a distributed ledger. The copies 
of this ledger are kept at each node of the network. 
64 KYC means “Know Your Customer”. It is a process by which banks obtain information about the identity and address 
of the customers. This process helps to ensure that banks' services are not misused. The KYC procedure is to be completed 
by the banks while opening accounts. 

http://fintechru.org/documents/Masterchain_whitepaper_v1.1_en.pdf
http://fintechru.org/documents/Masterchain_whitepaper_v1.1_en.pdf
http://abcbourse.ir/
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دراسیون در ففعال  هايبانک ی دیجیتالیِهاي بانکهدف نهایی این پروژه، ایجاد یک دفتر توزیع شده از ضمانت 

بر  ،ورت نیازدر ص تنهابه عنوان یک سند اولیه دیجیتالی عمل کند که  ،نامه دیجیتالیرود ضمانتانتظار می است.روسیه 

 .شود »تولید باز« ،کاغذ روي

 

http://abcbourse.ir/
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 »IDACB«چین المللی ارز دیجیتال و بالكانجمن غیرمتمرکز بین  -3-2-4

المللی با هدف تشکیل مجموعه نمایندگان کشورها هاي بینهاي تجاري و همکاريعنوان آغازگر فعالیتاین انجمن به

 هاي قانونی پیرامون ارزسازي طرحتشکیل شده است. این انجمن بر روي اصول اساسی قوانین تنظیم بازار و هماهنگ

ب، بازار از تقلو متخصصان و محافظت  هادئولوگیشناسان، اجامعه کار یدهسازمانچین، به منظور دیجیتال و بالك

  65کند.، فعالیت میو اقدامات ناعادالنه يبردارکاله

 هاي ذیل این انجمن عبارتند از:شرکت

1- Etheal 
 66پارك فناوري پوشکینو -2

 blockfood«67«فود بالك -3

4- RMG 
 »CRYPTO BAZAR«کریپتو بازار  -5

 68گذاري در زمینه خرید و فروش ارز دیجیتال.یک شرکت سرمایه

 

 هاي مهمها و نشستهمایش  -4

 ) عبارتند از:2018چین در روسیه (تا پایان سال هاي مهم حوزه ارز دیجیتال و بالكها و نشستهمایش

 سایت رسمی کنفرانسوب تاریخ برگزاري عنوان کنفرانس

Russia Blockchain Summit 24-23 2018 آگوست https://www.gbf.world/rbs 

                                                      
65 https://idacb.com/#about 
66 http://techprom.biz/ 
67 https://blockfood.io/ 
68 https://cryptobazar.io/en 

https://idacb.com/%23about
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https://www.gbf.world/rbs
https://idacb.com/%23about
https://idacb.com/%23about
http://techprom.biz/
http://techprom.biz/
https://blockfood.io/
https://blockfood.io/
https://cryptobazar.io/en
https://cryptobazar.io/en
http://abcbourse.ir/


 20 از 20 صفحه  چین و ارز دیجیتال در روسیهفناوري بالك

 
 سایت رسمی کنفرانسوب تاریخ برگزاري عنوان کنفرانس

Crypto Expo Moscow 15  2018سپتامبر https://cryptoexpo.moscow/ 

Blockchain &Tourism 22  2018سپتامبر http://jtrixbusiness.ru/# 

Blockchain Life 8-7  2018نوامبر https://blockchain-life.com/en/ 

Highload++ 9-8  2018نوامبر http://www.highload.ru/moscow/2018 

Blockchain and crypto 
assets for financial market 

professionals 
-http://cbonds 2018نوامبر  15

congress.com/events/439/?l=2 

8th Blockchain Conference 
Russia 

 https://moscow.bc.events/ru 2018نوامبر  20

Russia Blockchain Week 22-21  2018نوامبر http://www.blockchainweek.moscow/ 
 

 اشاره رصد کرد. blockchaineventsو   cryptoeventهاي تخصصی مانند سایتتوان در وبها را میسایر همایش

https://cryptoexpo.moscow/
http://jtrixbusiness.ru/
https://blockchain-life.com/en/
http://www.highload.ru/moscow/2018
http://cbonds-congress.com/events/439/?l=2
http://cbonds-congress.com/events/439/?l=2
https://moscow.bc.events/ru
http://www.blockchainweek.moscow/
https://cryptoevent.io/
https://blockchainevents.ru/
http://abcbourse.ir/
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