ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ
ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۷ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻃﺮﯾﻖ رﻣﺰارزﻫﺎ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) ۳۰آورﯾﻞ( ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش رﻣﺰارزﻫﺎ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺎز
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۲۱اﺳﺘﺎرت ﺑﺨﻮرد .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را از ﺳﺎل  ۲۰۱۹آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻧﻘﺸﻪ راه اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  ،۲۰۲۳-۲۰۱۹ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از »ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ« اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﯽ ﭘﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و

ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺗﺎﺟﺮان ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﺳﺎل  2016و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز از ﭘﯽ
ﭘﺎل ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  500درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ارزی روﺑﺮو اﺳﺖ و ارزش ﻟﯿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
 17درﺻﺪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ دارد .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﻋﻼﻗﻪ را در ﺑﯿﻦ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
دی ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺎز ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

