ﻧﻔﻮذ ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺸﻮری

ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ

زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن روی ﺧﻮش ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دورﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت دوﻟﺖﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺖﻫﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﯽ از دوﻟﺖﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه»ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،ﮐﯽ ،ﮐِﯽ ،ﮐﺠﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ،ﭼﺮا« ﺷﻤﺎره  213ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

از اواﺧﺮ ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ارزش ﻣﺎدی آنﻫﺎ روزﺑﻪروز اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪای از زﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺎدرﺑﺮدﻫﺎی
ﺧﺎص ﻣﻌﺪنﮐﺎوی ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ رده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻋﯽ
ﻧﺎﯾﺎب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺮﺿﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ روزﮔﺎری اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ رﻣﺰ ارزﻫﺎ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،در ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻼم دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ) 2018ﻣﯿﻼدی( رﻣﺰ ارزﻫﺎ دوران ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎزون و ﻓﯿﺲﺑﻮک ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ وادی وارد ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده رﻣﺰارزﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺪون ﯾﮏ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺧﺎص
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺑﺰرگ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای آن ﻓﻨﺎوری ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ.

 .1اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه
دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺑﺮﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﮑﺮ را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻨﻌﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﯾﺖ  Cointelegraphﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ وزارت
ﺧﺰاﻧﻪداری اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﭘﺮوژهای را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در دﺳﺖ اﻗﺪام دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آن از ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻠﮕﺮاف آﻣﺪه:

»دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪی اداره ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﭘﺮوژهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری را ﺑﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.

 .2اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ روﯾﮑﺮدی ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
 BBVAﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻼﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﺪه  75ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از وامﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ،ﻣﺠﻠﺲ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن رﻣﺰارزﻫﺎ و
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻻﯾﺤﻪای دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﭼﻮن  Navibrationﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﺳﺨﻨﻮران ،ﻣﺴﺎﻓﺮان و.....
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را روی اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ،دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

 .3ﭼﯿﻦ
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ و رﻣﺰارزﻫﺎ روی ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﻧﺠﯿﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺰن و ﻫﺎﻧﮕﺰو ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﻧﺠﯿﺮه
ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

 .4ژاﭘﻦ
ژاﭘﻦ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ رﻣﺰارزﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺖ و از ﻣﻌﺪود ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻣﺰارز
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎبﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی درﺳﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آنﮐﻪ ﺷﻬﺮداری و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽدارد
ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ دارد و ﭼﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺘﯽ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

 .5اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎن اﺻﻠﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮای
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮدﺟﻪ
 1.6ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻼن ﺑﻪﺷﺪت ﻣﻮردﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎرﯾﻼ،
ﻣﺎﻟﮑﻮم ﺗﻮرﻧﺒﻮل ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  10ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺳﻌﯽ دارد رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﺑﺎزار را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

 .6ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻠﮋﯾﮏ و اﻣﺎرات

دو ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ و اﻣﺎرات در ﭘﺮوژهای ﺗﺎﻣﻞﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوژهای آزﻣﺎﯾﺸﯽ دو ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ
در ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻋﻨﻮانﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ،
آﻧﮕﺎه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺎدل رﺳﯿﺪﻫﺎ و ﮔﺰارشﻫﺎ ﻣﯿﺎن دو ﺑﻨﺪر اﺑﻮﻇﺒﯽ و آﻧﺘﻮرپ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻻت ﻣﯿﺎن دو ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﺤﻈﻪای در ﺑﻠﻮکﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و اﻋﻀﺎی ﺷﺒﮑﻪ
در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ارﺳﺎل ﻣﺮﺳﻮﻻت
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ و ﺳﺮآﻏﺎزی ﺑﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
آﯾﺎ از ﭘﺮدازﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؟  5 +راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن

 .7ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ از رﯾﭙﻞ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ از رﯾﭙﻞ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﯾﮑﺮد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری آن ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮده را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﭘﺬﯾﺮش زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .رﯾﭙﻞ ،ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از رﻣﺰارزﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺳﻘﻮط ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ و از آن ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ.
 XRPﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎر رﻣﺰ ارز رﯾﭙﻞ اﺳﺖ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺎﻧﯽ دو رﻣﺰ ارز ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ
زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ رﯾﭙﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را
دارد ﺗﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ را ﮐﻨﺎر زده و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد .ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ در ﺑﯿﺎﻧﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ،زﻧﺠﯿﺮه
ﺑﻠﻮﮐﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮد ﮔﺎرﻟﯿﻦ ﻫﻮس ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
رﯾﭙﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،رﻣﺰارز رﯾﭙﻞ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻓﻌﺎل از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﻮدی ﮔﺰارش ﮐﺮده ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﯿﺶ از  100ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ رﯾﭙﻞﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ و ﻣﺎﻧﯽﮔﺮام اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻨﯽ  MUFGدر ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2018ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ CIMB
ﻣﺎﻟﺰی ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ ﻋﻀﻮ آﺳﻪآن ،ﺑﺎﻧﮏ ﺳﯿﺎم ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ...ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ درآﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺎده
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و در
ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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