ﺳﯿﻞ ﺑﻬﺎری و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎن داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در زﻣﺎن آﺗﺶﺳﻮزی و
زﻟﺰﻟﻪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﻫﺎ دﯾﺪهاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎز
ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﻣﺎر آﺳﯿﺐدﯾﺪهﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐدﯾﺪه
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺧﻮد را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارکﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻫﺸﺪارﻫﺎی درﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن را از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن
ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻫﺮ ﺑﺎر »آﺳﯿﺐ دﯾﺪن و ﻋﺒﺮت ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ« در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ و آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺗﮑﺮاری ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺪارم در اﯾﻦ ﻣﻮرد و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻄﻮر از
اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .اﮔﺮ اﻫﻤﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ
و ﺧﯿﻠﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد! اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻢﮐﺎری از ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب
در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﯿﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﻞزدﮔﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﻼل اﺣﻤﺮ وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
از ﺳﻮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﺒﻮر
از اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ،در ﺳﯿﻞ ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل آزﻣﻮده ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﺟﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ وبﺳﺎﯾﺖ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ »ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﺳﺖ و در ﺧﺎرج از اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ« در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ،ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده و از دوﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﻞزدﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .او در اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮی ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺘﻪ» :ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺣﺴﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻗﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﺮا از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟« اﯾﻦ
ﻣﺒﺤﺚ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺟﺮﺟﻨﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ از راهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻤﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .او در ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ رﯾﺎل ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ارﻗﺎم
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﻢ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮردم زﯾﺮا ﮐﻪ آدم درﺳﺘﮑﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺎد وﺟﻮد دارد«.
اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺳﻬﯿﻞ ﻧﯿﮑﺰاد« ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻼکﭼﯿﻦ اﯾﺮان ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﻼل
اﺣﻤﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .در وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۹۷ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ » :در
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﯽام ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ در  9دیﻣﺎه  ،1396ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﺑﺰار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ) (Bit Coinو ﺳﺎﯾﺮ
ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﻮاع ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی از اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻮﻟﯽ
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻮزه ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮاﺋﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ :ﮐﺘﺎب ﺑﻼکﭼﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺎزهﻛﺎرﻫﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان راﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻢوﻃﻨﺎنﻣﺎن آﻣﺪ ،از
اﺑﺰاری ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ از ﺧﺎرج ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .ﺣﻮادﺛﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﻞ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ،ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر را در ﺑﻮﺗﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و دﺳﺖﮐﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ و اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﻀﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.
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