ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

دو روی ﺳﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﺑﺨﺶ اول(

ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﺎم ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺎن آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ،ﻣﻬﻨﺪس  27ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری  ،Airbnbﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮلﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ .در آن زﻣﺎن )ﺑﻬﺎر (2012
 Airbnbﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را در  192ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای آﺷﻔﺘﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺎﺷﻨﺎس ،رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه و ﻓﺎرغ از دوﻟﺖ و ﭘﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ،
اﻣﻦﺗﺮ و ﺑﻪﺷﺪت ارزانﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺟﺬاب ﻣﯽﮐﺮد ،آن را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﮐﺪﻧﻮﯾﺲ ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺪﻗﻠﻖ و دﺷﻮار ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﻮد .ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را از واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻼهﺑﺮدار از آب در ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا
ﭘﯿﺸﻪوران ﻣﻌﺪودی آن را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﻮد .آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ راه ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ.
او ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ در ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻦ رﯾﻮز،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﯾﺖ  ،Blockchainرا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص ردﮔﯿﺮی ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻮد .رﯾﻮز ﻓﻨﺎوری را ﻋﻤﯿﻘﺎ ً درک ﮐﺮده ﺑﻮد و درون اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ،ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ،
اﻋﺘﺒﺎر زﯾﺎدی داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ آن
را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .رﯾﻮز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .دو ﻓﺮد
ﻣﺸﺘﺎق ﮐﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﯾﮏ  PayPalﺑﺮای ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ .ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﮐﻪ در ﺗﺒﺎدلﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎریﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و دﻻر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ  5درﺻﺪ از ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺮج ﮐﺮدن ﭘﻮل داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﻮل راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽای را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آنﻫﺎ اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮای  Y Combinatorﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ در

ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2012ﻣﺆﺳﺴﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد .آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺬب ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
رﻣﺰﻋﺒﻮر ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ  64ﮐﺎراﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
اﺳﺖ .ﺑﺪون ﭼﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن رﻣﺰﻋﺒﻮر ﮐﻞ داراﯾﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﯾﻮز ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺪﻫﺪ ،در اﺻﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ ﺑﺒﺎزد ،ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ ،آنﻫﺎ را ﯾﮏﺟﺎ ﺑﺪزدد .اﯾﻦ ﮐﻼهﺑﺮداریﻫﺎ
ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺗﻔﺎقﻫﺎی راﯾﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ رﯾﻮز و آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ،ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وارد ﻣﺎﺟﺮا ﺷﻮد .درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را از ﭼﺮﺧﻪ
ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ،در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از اول ﻫﻢ ﺑﻪ درد آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺴﺎزد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرهﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .او در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻋﺎدی
دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ 48 ،ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ رﯾﻮز ﺑﻪ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرد .او اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ از آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدن ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻌﺎ ً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ازدواج اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎور دارم ﻣﺎ اﺣﺘﺮام دوﻃﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﻫﻢ ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ «.آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ارﺗﺒﺎط رﯾﻮز ﺑﺎ
اﺷﺘﺮاکﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮک را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .او در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ،زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﯾﻢ «.او ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ  Y Combinatorﺑﺮود .رﯾﻮز
دﯾﮕﺮ در ﻋﻤﻞ از ﭼﺮﺧﻪ ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

دو روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوت
اﻣﺮوزه ﺗﻌﺎرض ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺎن آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ و رﯾﻮز در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﭘﺎ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﭘﻮﯾﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﮑﺮﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻻن آزادیﺧﻮاه و ﻗﺎﭼﺎقﭼﯿﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺸﮏ از  Overstock.comﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﭗﺗﺎپ از TigerDirect

از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .زﯾﻨﮕﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ داﺧﻞ ﺑﺎزیﻫﺎ آن را ﻗﺒﻮل دارد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ از  13دﻻر ﺑﻪ  1200دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎ ،ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ
ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم  Mt. Goxﻫﮏ ﺷﺪ )ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ارزش ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر را از دﺳﺖ دادﻧﺪ( ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،ارزش اﯾﻦ ﭘﻮل دوﺑﺎره اوج ﮔﺮﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آن اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار دﯾﺪ
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را درﺑﺎره آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻮاداران اﺻﯿﻞ اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ )آنﻫﺎ را آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻨﺎﻣﯿﺪ( آن را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻓﺰوﻧﻤﻨﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﻧﺪهﺧﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎندﻫﻨﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Federal Reserveاﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ )ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﮐﺎوﺷﮕﺮی(اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﯾﺎﺿﯿﺎﺗﯽ ﺧﺮدﮔﺮا و ﺑﯽﻏﺮض و
اﺻﻮل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺶ از  21ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻧﺼﻒ ﻣﯽﺷﻮد(.
ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ از دﯾﺪ آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎس ،اﯾﻦ واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻂ ﻣﯿﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺎزﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎز اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و در دﻓﺘﺮﮐﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮه ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺧﺮج ﮐﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﺎآﮔﺎه ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ دوﻟﺖﻫﺎ و ﺑﺎزارﯾﺎبﻫﺎ از ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد راﻫﯽ وﺟﻮد دارد.

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎزهواردان دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن( دﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﺪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﯾﺰا ،اﻣﺎ ارزانﺗﺮ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ.
ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ راه را ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ]ﭘﻮل[ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺴﺮی از ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮدآوری از ﯾﮏ ﺧﺒﺮه ﺗﺠﺎرت در دﺑﯽ ﭘﻮل ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن

راﺣﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دوراﻓﺘﺎده دوﺑﻮک ﭘﻮﺷﮏ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دو ﻧﮕﺮش ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺗﻌﺎرض ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎدﺛﻪ  Mt. Goxﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻈﺎم
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  TradeHillرا ﺑﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺧﺎرج از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻠﻮوﻧﯽ ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ژاﭘﻦ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻋﺎدت دارﻧﺪ؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺘﻘﺪان راﺳﺘﯿﻨﺶ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و راﻧﺪن آن ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻮاداران اﺻﯿﻞ آن ﺧﻮد را در اوج اﯾﻦ ﻫﺮم ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و
ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ،ﺧﺮج درﯾﺎﻓﺘﻦ دﯾﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از آﯾﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮل
در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وِﻧﺲ ﮐﺎﺳﺎرس ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ  ،Lemonدر ﺣﺎل ﮔﭗوﮔﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﻣﺪﯾﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ  Allen & Companyﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺑﻪ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﮐﺎﺳﺎرس در ﻣﺰرﻋﻪای در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺗﺎﮔﻮﻧﯿﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد را در اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺎرس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ را ﻣﺘﺤﻮل
ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﮐﺎﺳﺎرس ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه در داو ﻣﺎوﻧﺘﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ردهﺑﺎﻻی
آیﺗﯽ دور ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭼﻘﺪر راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭘﻮل را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .او از اﻓﺮاد دور ﻣﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﯿﻒ ﭘﻮل روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﺪ  QRروی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و
از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد .وﻗﺘﯽ آن ﺷﺨﺺ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﭼﮏ ﮐﺮد6390 ،
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ارزش  250ﻫﺰار دﻻر در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد داﺷﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎزهواردان دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن( دﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﯾﺪ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﻠﯽﺗﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺰا ،اﻣﺎ ارزانﺗﺮ ،ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ.
آنﭼﻪ در ﭘﯽ آﻣﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزیﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺣﺎﺿﺮ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ 250ﻫﺰار دﻻر را
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻮل دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮐﺎﺳﺎرس ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻟﺐ و ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺜﻼ ً ﭘﯽﭘﻞ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ اﺻﻄﮑﺎک ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری را ﭼﻨﺪان روان ﻧﻤﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادی ﭘﻮل ﺑﻮد.
ﮐﺮﯾﺲ دﯾﮑﺴﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﻧﺪرﺳﻦ ﻫﻮروﯾﺘﺰ ) ،(Andreessen Horowitzﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺨﺎﻃﺮهﭘﺬﯾﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .دﯾﮑﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮد «.ﺑﺮاﺳﺎس آنﭼﻪ دﯾﮑﺴﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ
دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ روی آن اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت ﯾﺎ وﯾﺰا ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻬﻤﯽ ﺳﯽ
درﺻﺪی ﺑﺮای اپ اﺳﺘﻮر ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ اﭘﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ارزش واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻫﺸﺖ ﻫﺰار درﺻﺪی را در ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺜﻼ ً راﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﭘﺮداﺧﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﻨﺪ .دﯾﮑﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺸﺨﺼﺎت اوﻟﯿﻪ  HTTPﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ دروﻧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪ «.او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺗﻮﺳﺎن ،دﯾﮑﺴﻦ 25
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﭘﻮل اﻧﺪرﺳﻦ ﻫﻮروﯾﺘﺰ را روی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎی آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ Coinbase ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮد .دﻗﯿﻘﺎ ً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻓﯿﺲﺑﻮک و ﺑﻼﮔﺮ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن آﺳﺎن ﮐﺮد ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺗﺎ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺳﺎن ﮐﻨﺪ.
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