ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در ﻣﻮرد رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﻪ زودی در
ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ﻃﺮح ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﻪ زودی در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻣﺰ ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر از ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰ ارز ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر ،از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ

داده ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دارد .ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز داﺷﺘﻪ و ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ زودی ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﻮد .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻣﺰارز و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
ﻃﺮح در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط آن ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰارز اﺷﺘﺮاﮐﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن در  1ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را دارد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ،ﻫﻨﻮز از ﺷﻤﻮل
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ از ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در ﺣﺎل ارﺳﺎل اﺻﻼﺣﯿﻪای ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻃﺮح ﻓﻌﻠﯽ ،در ﻓﺮﺻﺖ اﺻﻼﺣﺎت در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺘﻮان آن را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن آن از
ﺟﻬﺖ ﺷﻤﻮل ﮐﻞ اﺑﻌﺎد ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰ ارز اﺷﺎره ﮐﺮد .از دﯾﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
رﻣﺰارز ﮐﺸﻮری و دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺎزار ،در ﻃﺮح ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس در رﻣﺰداراﯾﯽﻫﺎ ،رﻣﺰ ﭘﻮل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺣﻮزه ﺗﺒﺎدﻻت رﻣﺰ ارز ،ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼک ﭼﯿﻦ ،ﺣﻮزه ﺗﻮﮐﻨﺎﯾﺰ ﮐﺮدن و اﯾﺠﺎد ﺗﻮﮐﻦﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ،
ﺣﻮزه اﻣﻨﯿﺖ ﻧﮕﻪ داری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺰ ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ در آن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

از دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﻋﻄﺎی وام از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﺳﺘﺨﺮاج رﻣﺰ ارز در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻨﮓ
اﻧﺪازیﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﺣﻮزه ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻣﺰ ارز و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﮐﺸﻮری اﻋﻼم ﮐﺮده از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﺻﻼح و اراﺋﻪی
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ؛ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد
را ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از
ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﺻﻼﺣﯿﻪای ﺟﺎﻣﻌﯽ را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ
داد .ﭘﯿﺶﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰ ارز ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ دوﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺻﺤﻦ
ﻋﻠﻨﯽ و وارد ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری اﺳﺖ.
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و رﻣﺰارز ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ و در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺠﻠﺲ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر اﺑﺰار اﻣﯿﺪواری ﮐﺮده ﮐﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮر و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺎ
ﭼﺎﺑﮑﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد آن را ﺣﺲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری اﯾﻦ ﺣﻮزه ورود ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻣﺰ ارز و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺠﻮزدﻫﯽ و اﯾﺠﺎد راﻧﺖ و اﻧﺤﺼﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎور دارد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم
ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢﮔﺮی ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر
راﻫﮕﺸﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

