ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ارز ﻣﺠﺎزی و
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ دو و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ آﻗﺎﭘﻮر

ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ« ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺸﺎﻫﯽ درﺑﺎره رد ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻃﺮح دوﻓﻮرﯾﺘﯽ ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻈﺮات ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس رأیﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح رد ﺷﺪ .در اداﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ«.

ﺷﺒﻬﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی راﯾﺞ ﻓﻌﻠﯽ )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  (Instant Messagingﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ
و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی
»ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎراﺣﻤﺪی« ،رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﺑﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ )ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﻣﺎﻟﯽ( ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺟﺰﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺸﺪه و ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﻮﺿﻮع درﺑﺎره ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻮﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ:

»ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻌﺪ از وﺻﻞ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮﻔﺖ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ
داده و اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎ
ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮل ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ
ﺗﺎزهای در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد«.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ

ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ارز ﻣﺠﺎزی و ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ:

»ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻠﻪ روی ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺘﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻤﺎﮐﺎن روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارز ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ رﯾﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد«.

او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻠﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﻣﺎﻟﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎ واﺳﻂ ﻣﻮﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﻔﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎص ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ را ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ دارﻧﺪ:

»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل زﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ آن
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮل را ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﻋﺘﺒﺎری ﮐﺮدن ارز و ﯾﺎ ارز
ﻣﺠﺎزی و… ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﺎراﺣﻤﺪی در اﯾﻦ ﻃﺮح راهاﻧﺪازی و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﮑﺎری دو
و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﭙﺎم
در ﺗﺒﺎدﻻت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد
وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮد آن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎم
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر و ﻧﻈﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد» .ﺑﻬﺮﻧﮓ ﻣﻨﺶ« ﮐﺎرﺷﻨﺎس
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،دو راﻫﮑﺎر ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﻣﻮازی ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ وﺟﻮد دارد.

»ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻣﻔﺘﺢ« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﯿﺮا ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺆﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای راهاﻧﺪازی اﻧﻮاع ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ دوﻟﺖ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺮادات
ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ارز ﻣﺠﺎزی وارد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﭘﯿﺶ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

