ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی :ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﻣﺎﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻋﻼم ﮐﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﺮ رﻣﺰ ارز دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﺮ رﻣﺰ ارز دﯾﮕﺮی ﺻﺎدرات
اﻧﺮژی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
»اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« رﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در
ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﻮرای

ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺣﻮزه رﻣﺰ ارزﻫﺎ ورودی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻣﺎ ﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در
ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ورود ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی داﺷﺘﻪاﯾﻢ«.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده از ﻇﺮﻓﯿﺖ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد » :از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ«.

او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ﻫﺸﺪار داده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﻫﺮ رﻣﺰ ارز دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮل راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ «.ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻣﺰ ارز ﻣﺠﺎزی ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺸﺪار ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را داده ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻠﮕﺮام در زﻣﯿﻨﻪ ارز
رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ،درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﯾﻦ رﻣﺰ
ارزﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ »ﺷﺎﭘﺮک« ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف و ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش رﻣﺰ ارز ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد رﻣﺰ ارزﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺠﻮز
ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ »اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﻪداراﯾﯽﻫﺎ از ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪﻃﻮر داﺋﻢ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻌﺎرف ﺷﺪه و ﺑﯿﻢ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺛﺮوت و داراﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

