رﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی :ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه
رﻣﺰارزﻫﺎ ،اﻗﺪام ﺷﺘﺎﺑﺰدهای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﻦ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی رﻣﺰ ارزی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ اﻗﺪام
ﺷﺘﺎﺑﺰدهای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد
ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻮزی از ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﻪ رﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﺧﺒﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن آن اﻋﻼم
ﺷﺪ ،ﺗﺼﻮرات را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺎﻣﻪ رﺲ ﻣﺠﻠﺲ را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
زودی درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .اﺧﺒﺎر ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪهای از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﭘﺮک
اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻃﯽ روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه رخ ﻣﯽدﻫﺪ از اﯾﻨﺴﻮ و آﻧﺴﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ

ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف از وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻫﺮ روز
ﭘﺮﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ» .ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ« اﻣﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار رﻣﺰ ارز را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺘﯽ در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮی ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﺎﯾﺮ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺳﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد «.ﻫﻤﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ »ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺬﮐﻮر از اﻧﺠﺎم
ﻫﺮ اﻗﺪام ﺷﺘﺎﺑﺰدهای ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ.
او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﺼﻮص رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه رﻣﺰارزﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ» :ﻻف ﺷﺎﯾﻌﺎت و اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻀﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﺿﻤﻦ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﻦ راﻫﺒﺮد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه
رﻣﺰارزﻫﺎ ،اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮی را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم داده و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮی و ذﻫﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن در ﺑﺪﻧﻪ اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪای را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﻄﻌﺎً در اﯾﻦ راه ﻧﻘﺶ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ«.

ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه رﻣﺰ ارز و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ اﯾﺮان و اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻼک ﭼﯿﻦ اﯾﺮان و اﻧﺠﻤﻦ رﻣﺰارز و ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ

ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف را از ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه رﻣﺰ ارز
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

