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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺧﺒﺮی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ورود ﺳﮑﻪ ﻫﺎی  10ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ,اﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺤﺖ آن را رد و اﻋﻼم
ﮐﺮد :اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﺮب ﺳﮑﻪ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آن
در ﺑﺎزار ﭘﻮل ﮐﺬب اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ از ورود ﺳﮑﻪﻫﺎی  100ﻫﺰار
رﯾﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آن ﺑﺎرﮔﺎه ﺷﺎﻫﭽﺮاغ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﺎور ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آن در
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
وﻟﯽ ورود ﺳﮑﻪ ﻫﺎی  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار درﺣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﮐﺮده :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﺑﺎر ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺳﮑﻪای را ﺿﺮب ﻧﮑﺮده و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﮑﻪﻫﺎی  100ﻫﺰار
رﯾﺎﻟﯽ در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ،دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﻨﺪ »و« ﻣﺎده 2ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ،ﺷﮑﻞ ،ﺟﻨﺲ،
رﻧﮓ ،اﻧﺪازه ،ﻧﻘﺸﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ و ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی راﯾﺞ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد و
داراﯾﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺿﺮب ﺳﮑﻪ ﯾﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای
آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﭼﺎپ
اﺳﮑﻨﺎس ﯾﺎ ﺿﺮب و اﻧﺘﺸﺎر ﺳﮑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارد ،ﮔﻔﺘﻪ :ﻓﻌﻼ
ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﮑﻪ راﯾﺞ ﻫﻤﺎن  5000رﯾﺎﻟﯽ ) 500ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( اﺳﺖ.

در اداﻣﻪ اﻧﻮاع ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﭘﻮل اﯾﺮان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ؛
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