رﻣﺰارزﻫـــﺎ ﺗﻮاﻧـــﺎﯾﯽ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ
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رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس :رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را درﺑﺎره رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد،
ﮔﻔﺖ :رﻣﺰارزﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دورزدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﻋﻠﯽ دﯾﻮاﻧﺪری
اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮏداری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در روزﻫﺎی  ۹و ۱۰
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
ﻧﻈﺎمﻫـﺎی ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع اﻧﻘﻼب ﺑﻼک ﭼﯿـﻦ در ﻣﺮﮐـﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫـﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف آن ،ﺑﺤﺚ و
ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ.
وی اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ را ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،روﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏداری
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ،ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶروی ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮏداری
و ﭘﺮداﺧﺖ ،ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺣﻮزه رﻣﺰارزﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ دو
روزه ،ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮد :ﻓﻨـﺎوری زﻧﺠﯿـﺮه ﺑﻠـﻮک و دﻓـﺎﺗﺮ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺷـﺪه،
رﻣﺰارزﻫﺎ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ و
ﺑﺎﻧﮏداری ﺑﺎز ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری و روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
و ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﻮاﻧﺪری اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﮑﻤﻞ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ
رﻣﺰارزﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺑﺮای
ارزرﻣﺰﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ارز رﻣﺰ ﻣﻠﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮏداری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺠﺎد و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ وارد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ارزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿـﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑـﺪه ﭘـﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺑﺮای رﻣﺰارزﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻓﻀﺎی ارزرﻣﺰﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد
ارزرﻣﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﮐﺎر روی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ درﺑﺎره آن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﻧﻮع ارزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ.
دﯾﻮاﻧﺪری درﺑﺎره آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ارزرﻣﺰﻫﺎ در
اﯾﺮان ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :رﻣﺰارزﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آﺛﺎر آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع
ارزﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
دﺑﯿﺮ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری را ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء رﻣﺰارزﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ارزﻫﺎ دارﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان آنﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻘﺮراتﮔﺬاری ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
دﯾﻮاﻧﺪری درﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺑﺎره رﻣﺰارزﻫﺎ،

ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،آنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﯽ درﺑﺎره ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻣﺰارز ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺧﺒﺮﻫﺎ آﻣﺪه اﯾﻦ
ﭘﺮوژه درﺑﺎره ﺗﻮزﯾﻊ رﻣﺰارزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﻧﺪارد و اﺗﻔﺎق ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
رﯾﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
درﺧﺼﻮص رﻣﺰارزﻫﺎ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﻮل وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺠﺶ
ارزش ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ارزش اﺳﺖ و رﻣﺰارزﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ را دارﻧﺪ.
دﯾﻮاﻧﺪری در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزرﻣﺰﻫﺎ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد را از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺧﺎرج از ﺗﯿﺮرس
و دﯾﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را دور ﺑﺰﻧﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه درﺑﺎره ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ
از ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺬف ﺻﻔﺮ ﻣﻄﺮح
ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای را اﻧﺠﺎم داد و ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ ﺷﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺣﺬف ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد و دﻟﯿﻞ آن ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏداری
اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﻣﺰد ﺣﻞ ﻧﺸﺪه
و ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ در ﺣﻮزه ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آیﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﻮاﻧﺪری اﻓﺰود :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوژهای در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
ﺣﻮزه وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﻓﮑﺮی ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮏداری ﻣﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮد
ﺗﺴﻬﯿﻼت درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﮏ درﺻﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد،
اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻧﺮخ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
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