ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

روﻧﺪ ﺑﻪﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪن ﭘﻮل ﻣﺪرن
ﭘﻮل در ﮔﺬر اﻋﺼﺎر ،ﻧﺎﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ،ﻣﺠﺎزیﺗﺮ و دﻳﺠﻴﺘﺎلﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪای را ﻃﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و روزﮔﺎری ﺑﺎﺷﺪ و آﺧﺮﯾﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺒﺎدﻟﻪای روزﮔﺎر ﺧﻮدش را ﯾﺪک ﺑﮑﺸﺪ .در ﻋﺼﺮ آﻫﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی و در
ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﻮل و ﺳﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺰاره  3ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد :ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در اﺳﻨﺎد ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻴﺎنرودان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﻮرداﺷﺎره ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﺳﺪه  7ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد :ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﻴﺪی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻫﻤﺴﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺪه  5ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد :ﺷﻬﺮ-ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎرت در ﻳﻮﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻃﻼ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﺶ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ
ﺟﻨﮕﺎوری ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﺪه  3ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد :اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺿﺮب ﺳﮑﻪﻫﺎ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺪه  5ﭘﺲ از ﻣﻴﻼد :ﺑﺎ ﺳﻘﻮط رم ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل در ﻏﺮب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.

ﺳﺪه  :9ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺌﻮداﻟﻴﺴﻢ )زﻣﻴﻦﺳﺎﻻری( در اروﭘﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺪه  :12ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در اروﭘﺎ دوﺑﺎره ﺟﺎن ﻣﯽﮔﻴﺮد؛ در ﺷﻬﺮ-ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ.

ﺳﺪه  :13ﮐﻮﺑﻼی ﺧﺎن )از ﻧﻮادﮔﺎن ﭼﻨﮕﻴﺰ و ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻐﻮلﻫﺎ در ﭼﻴﻦ( ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬی را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﭼﺎﺋﻮ –  «Chaoﻧﺎم دارد و ﺑﻪ ﭘﻮل اﺻﻠﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﭼﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺪه  :15ﺑﺮات ﻳﺎ ﺣﻮاﻟﻪ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻴﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنرا در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ازای زر ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺪه  :16اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼی ﭘﺮﺗﻐﺎل و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮرم ﮔﺴﺘﺮدهای را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد.

ﺳﺎل  1690ﻣﻴﻼدی :ﮐﻨﮕﺮه اﻗﻠﻴﻤﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ ) (American Continental Congressﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از اﻳﻦ ﭘﻮل ﻃﻼی ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ در اﺧﺘﻴﺎر دارد.

 :1787ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﻏﻴﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :1821ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻃﻼ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﻨﺪ؛ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ راه را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 :1871اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻏﺮب ) (Western Unionﺳﺮوﻳﺲ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﭘﻮل را
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

 1873ﺗﺎ  :1896ﮐﻤﺒﻮد ﻃﻼ در ﺧﻼل دوره »رﮐﻮد ﻃﻮﻻﻧﯽ« ﻳﺎ  ،Long Depressionﺑﺎﻋﺚ ﭘﺴﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
 1914ﺗﺎ  :1918ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول روﻳﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدن ﻃﻼ را ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

 1921ﺗﺎ  :1924ﺗﻮرم ﺷﺪﻳﺪ در ﺟﻤﻬﻮری واﻳﻤﺎر )آﻟﻤﺎن اﻣﺮوز( اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪﺷﺪت ﺑﯽارزش
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﻫﻪ » :1930رﮐﻮد ﺑﺰرگ« ﻳﺎ  Great Depressionﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوران اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

 :1944ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﻮن وودز ) (Bretton Woodsﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﻮل را
ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 :1950ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎرژ ﮐﺎرت دﻳﻨﺮز ﮐﻼب ) (Diners Clubﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺪرن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :1995ﺑﻴﺶ از  90درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.

 :1997ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﻳﺘﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪ ) (Merita Bankﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﻴﺎﻣﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :1999ﻳﻮرو ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل  11ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ 23
رﺳﻴﺪهاﺳﺖ.

 :2009رﻣﺰﭘﻮل ﺑﻴﺖﮐﻮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 :2011ﻓﻴﺴﺒﻮک واﺣﺪ ﭘﻮل وﻳﮋه ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ .Facebook Credits
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