ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد ارز ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺷﻨﺒﻪ ۱۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای »ﻋﺮﺿﻪ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ« اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎ در
دور اول ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ »ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎز
ﺗﻠﮕﺮام« ) (Telegram Open Networkﯾﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر  TONاﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
اﻣﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﺮان دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺶوﻗﻮصﻫﺎی ﻓﺮاوان ارزش

ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺜﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ رﻣﺰﭘﻮلﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺣﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻣﺮوز ﺧﻮد در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻠﮕﺮام
ﻓﻌﺎل ﺷﺪ ،ﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل اﻣﻨﯿﺘﯽ
ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد .در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دادﻧﺪ و ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ«.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﻮرد ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارز ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺨﺮب ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد
دﺳﺘﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد«.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه و ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺻﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ارزی
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮش را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻌﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.
ﺗﻠﮕﺮام اﻣﺮوز  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﺎزﺗﻠﮕﺮام« ﯾﺎ  TONﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ را در داﺧﻞ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ را از داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﻪداری ارز ﻣﺠﺎزی ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

