ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ را دور ﻣﯽزﻧﺪ؟
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اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ارزﻫﺎ در ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،از
ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ را ﻻزﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﻮﯾﻦ داﻧﺴﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﺠﻔﯽ درﺧﺼﻮص
اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮده و ﻣﺤﺪوﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در اﯾﺮان در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای از
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻣﺰ ارز ﻣﻮرد
ﺗﺒﺎدل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺒﺎدﻻت در آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد.
ﻧﺠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺗﺒﺎدﻻت
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ “ﺑﺎ
رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را دور زد” ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی رﻣﺰارزﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،وی ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ را
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﺒﺎدﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ و ﺑﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ
داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ در ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی در ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
رﻣﺰارز ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ داراﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ در ﺗﺒﺎدﻻت
ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼ ،دﻻر و ﯾﻮرو ﺑﺎﺷﺪ،
اﻓﺰود :در ﺻﻮرت ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ در ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
ﻧﺠﻔﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﻮارد ﻓﻮق ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از
اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻣﺸﻮق ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺠﺎر از وﺟﻮد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﮑﻢ در ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ در
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﻬﺎدی ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻣﻌﺎﻣﻼت را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در زﻣﺎن اﺟﺮا اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﻣﺰ
ارزﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰ ارزﻫﺎ در
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻣﺴﺎل ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﻼکﭼﯿﻦ
 ۹و  ۱۰ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
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