ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ

ﯾﮏ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﭘﻮل ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﻻن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل داد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪ دﻟﯿﺮﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﯿﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ
ﻧﺮود.
ﺳﻌﯿﺪ دﻟﯿﺮﯾﺎن ،ﯾﮏ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در اﯾﺮان و اﺣﺘﻤﺎل ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮدن آن از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻨﺪه از ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺠﻤﻪای از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﺮدم را دﭼﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﮕﺮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺮدم در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﮕﺮان ﺗﮑﺮار اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮدم از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود.
دﻟﯿﺮﯾﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،رﮔﻮﻻﺗﻮری و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮﯾﻨﮑﺲ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺮدم در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﺣﺘﺎ  VoIPﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻧﺪارد
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای دارد؟ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﯿﭻ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻧﺪارد و ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻬﺎد و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﯿﭻ ﮐﺸﻮری ﭘﺸﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﻮلﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺠﺎزی
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺪود  ۳۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪاری از آن ﻣﺎﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻟﯿﺮﯾﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻠﺖ
زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺻﻌﻮدی اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺰوﻟﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ آن و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ارز ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﺗﻨﺶ و اﺗﻔﺎق ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ زﯾﺮا
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﻣﻦ ﺑﻮده و ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان
ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
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ارزش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﻌﺪن ﺑﺰرگ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ

ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
روﺳﺘﺎﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﺮد :ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر ،ﯾﻮان ،ﯾﻮرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
ارزش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺎی آن اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎر ﺻﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻘﺪار رﯾﺎل
ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭼﻨﺪ اﺳﮑﻨﺎس ﯾﻮرو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﺮخ ﻟﺤﻈﻪای دارد و ﻣﻌﺎدل ﯾﻮان و ﯾﻮرو ﻣﯽﺗﻮان ارزش
ﻟﺤﻈﻪای آﻧﺮا رﺻﺪ ﮐﺮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻓﻀﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻗﺮار دارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و آﻣﺎری ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی اﻓﺰود :اﻣﺎ ﻣﺎ روزاﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ
در ﺧﺼﻮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارﻧﺪ.
دﻟﯿﺮﯾﺎن اﻓﺰود :ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ دﻫﻢ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻮلﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رﻣﺰﮔﺬاریﺷﺪه و ﺳﺮوﯾﺲ BaaS
آﯾﺎ  Etherﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﻧﻤﻮدار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﻧﻤﻮدار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻤﻮاره ﺻﻌﻮدی ﺑﻮده و در
درازﻣﺪت ﺳﻮدده اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و دو ﻫﻔﺘﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﺿﺮر ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در دوره ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ
ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﻮدده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﭘﻮل ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﻻن ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل داد و ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮل ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﻪ و اﻧﺴﺎن و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻼﻓﮑﺎراﻧﻪ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
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