ﺣﻤـﺎﯾﺖ از اﺳـﺘﺎرت آپﻫـﺎی رﻣـﺰ
ارز /ارز رﻣﺰﻧﮕـﺎر ﭘﺴـﺖ ﺑـﺎﻧﮏ در
ﻧﯿﻤﻪ راه
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ﻧﺼﺮاﻟﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری
ﻗﻘﻨﻮس ،درﺑﺎره ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن ﮔﻔﺖ :ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻌﺪدی دارد ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن اﯾﺠﺎد رﻣﺰ ارزﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ دارد.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ رﻣﺰ ارزﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺌﻠﻪ ارزﻫﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ رو دارد و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﻇﻬﻮر ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آن دارد ﮐﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت

داده ﻣﺤﻮر و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و
ﺧﺼﻮص ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎر ﮔﻔﺖ :وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻪ
ﺷﻮد؛ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺟﻤﺎع دارد.

ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﺑﻼکﭼﯿﻦ و ارزﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ
ﻧﻔﻊ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺮای

ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت از اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎی ارز رﻣﺰﻧﮕﺎر
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،اﯾﺮان
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ
اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و از ارزﻫﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وزارت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
رﻣﺰ ارز ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ در ﻧﯿﻤﻪ راه ﻗﺮار دارد
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره
اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺣﻮزه
ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را در
ﺣﻮزه رﻣﺰ ارز اﻧﺠﺎم داده و در ﻣﯿﺎﻧﻪ راه ﻗﺮار دارد؛ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻃﺮاﺣﯽ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ رﻣﺰ ارز ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻓﺮآﯾﻨﺪی و ﻧﺤﻮه ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد،
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ.
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