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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص رﻣﺰ
ارزﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،ﻧﺎﺻﺮ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺿﻤﻦ
ﺗﺸﺮﯾﺢ دﯾﺪﮔﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺧﺼﻮص رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه
دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ دارد ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ؛ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻨﺘﯽ و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽآﯾﺪ ،اوﻟﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ،
اﻧﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﻫﻢ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً اول ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﻣﻀﺮات آن
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
درﺑﺎره رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ روی ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات وﺟﻮد دارﻧﺪ و واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮔﺬار را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ
آﯾﺪ )و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎزﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﺪ( ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﻢ
ﺑﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق درﺣﺎل روی
دادن اﺳﺖ ،اﻓﺰود :رﻣﺰ ارزﻫﺎ در ﻣﻌﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،رﺻﺪ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ،ﺧﺮوج ارز ،اﺧﻼل ﮔﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺰاﯾﺎی رﻣﺰ ارزﻫﺎ  /اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی داراﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ و اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ رﻣﺰ ارزﻫﺎ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای در ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ) Securitizeاﯾﻤﻦ ﺳﺎزی( داراﯾﯽﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ،رﻣﺰ ارز ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد،
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺪ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدن
داراﯾﯽﻫﺎ ،راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﮑﯿﻤﯽ راه ﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه
داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ
ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﻬﺎد واﺳﻂ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در
ﻗﺎﻟﺐ رﻣﺰ ارز و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات از دﺳﺖ
دﻫﯿﻢ.

ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره رﻣﺰ ارزﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ؟  /رﻣﺰ ارز
در ﺻﻒ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺒﻼ ً از اﻋﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۷ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد وﻟﯽ در
ﻋﻤﻞ ﺧﺒﺮی از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﺸﺪ ،ﻋﻠﺖ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص
رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل اﻋﻼم ﺷﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﻢ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دارﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ در ﺻﻒ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و ﺗﺪوﯾﻨﯽ ،ﮐﺎر در
ﻫﻤﺎن ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ از آن
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻒ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺻﻄﻼح رﻣﺰ ارز ﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ  /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای رﻣﺰ ارزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رﻣﺰ ارز
ﻣﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﻨﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح رﻣﺰ
ارز ﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ارز رﻣﺰ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻟﺰوﻣﺎً ارز
رﻣﺰ ﻣﻠﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﻄﻼح ارز رﻣﺰﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺎل را ﺑﺠﺎی
ارز رﻣﺰ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ارز
رﻣﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺎل ،ﻃﻼ ،ارز و ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ و ﯾﺎ ارز رﻣﺰ ﺧﻮدﮐﻔﺎ
و ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه
ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻧﺎﻇﺮ آن ﮐﺪام دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﮐﻪ رﻣﺰ ارز ﻣﻠﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻣﺰ ارز دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺤﺜﯽ ﺧﺎم و ﺳﺎده
اﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﻨﻈﺮم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﻀﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻻزم در ﺣﻮزه رﻣﺰ
ارزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری از اﻋﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص رﻣﺰ
ارزﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎل  ،۹۷ﮔﻔﺖ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﻋﻼم ﺷﻮد؛ اﻋﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ را
راﺟﻊ ﺑﻪ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻔﺎف و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از
ﻧﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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