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بيت كوين (Bitcoin) و پول الكترونيك (e-money) عالوه بر ديجيتال بودن شان شباهت هاى ديگرى هم دارند. پول الكترونيك كه كارت هاى اعتبارى، 
كارت هاى نقدى و پى پال برخى از گونه هاى آن به شمار مى روند، مكانيسمى براى تعامل با پول هاى رايج و دولتى مانند دالر و يورو است. در مقابل، بيت كوين 
پول مجازى مستقلى است كه هيچ سازمان دهى متمركزى ندارد، مى تواند به صورت ناشناس جابه جا شود و از همين روى ممكن است براى مشتريان خطرهايى 

هم به همراه داشته  باشد. 

چگونگى كاركرد بيت كوين و پول الكترونيك 
بيت كوينپول الكترونيك بيت كوين چيست؟

يك پول مجازى همتا به همتا (peer-to-peer) كه هيچ 
پول قانونى معادلى ندارد. 

چه كسى بر آن نظارت دارد؟
بيت كوين ناظر مركزى ندارد. اعتبار هر تراكنش به وسيله 

شبكه اى مشترك متشكل از كامپيوترهاى كاربران بيت كوين 
بررسى و تأييد مى شود. 

 ارزش آن چقدر است؟
 ارزش آن بسته به ميزان درخواست و اعتبارش در نوسان 

است.

آيا ناشناس است؟
بيش تر سازوكارهاى آن ناشناس است. كاربران «نشانى هاى» 

تراكنشى ايجاد مى كنند كه عمومى اند اما به اين سادگى ها 
نمى توان دارندگان اين نشانى ها را شناسايى كرد. 

چند بيت كوين مى تواند در چرخش باشد؟
تا زمانى كه بيت كوين هاى حاضر در چرخه به 21 ميليون 

بيت كوين برسند، توليدشان ادامه خواهد داشت. 

از چه زمانى آغاز شد؟
از سال 2009 راه اندازى شد.

چه كسى آن را اختراع كرد؟
اين موضوع هنوز يك راز است. نام مستعار پديدآوردنده آن 

ساتاشى ناكاموتو است.

چه كسانى از بيت كوين استفاده مى كنند و چه كسانى آن را 
مى پذيرند؟

به نظر مى رسد كسانى كه به سادگى به اينترنت دسترسى 
دارند و در كل، سرويس هاى مالى رسمى از بيت كوين استفاده 

مى كنند. شمار محدودى از كسب وكارها نيز در دادوستد 
كاالها و سرويس ها پرداخت هاى بيت كوين را مى پذيرند.

كاربر پول الكترونيك را با همان 
مقدار اعتبار الكترونيك ذخيره شده 

(براى مثال) در يك كيف پول 
موبايل معاوضه مى كند.

كاربر به وسيله سامانه آنالين معاوضه 
پول، پول قانونى را به بيت كوين 
تبديل و آن ها را در يك كيف پول 
بيت كوينى ذخيره مى كند.

تراكنش آغاز 
مى شود

ارائه 
پرداخت ها

اعتبارسنجى 
تراكنش ها

مقدار اين پول در شرف انتقال 
است و كاربر، شماره تلفن 

گيرنده را وارد مى  كند. اعالن 
انتقال پول فرستاده مى شود.

كاربر يك پيامك متنى دريافت 
مى كند تا اعتبار تراكنش موبايل 

را تأييد كند. صادركننده پول 
الكترونيك ركوردهاى همه 

تراكنش ها و ترازهاى مشترى را 
نگاه مى دارد.

شبكه همتا به  همتاى (p2p) نامتمركز 
«معدن چيان»، با استفاده از يك حساب اصلى -- 
block chain يا زنجيره -- اعتبار تراكنش ها را 
مى سنجد. اين كار به طور ميانگين 10 دقيقه زمان 
مى برد. پس از اعتبارسنجى، داده ها ميان همه 
كاربران پخش و حساب فوق به روز مى شود.

براى اين كه خريد انجام شود، با استفاده از 
كليدهاى خصوصى رمزنگارى درخواستى به 
«معدن چى» همتا (peer) در شبكه بيت كوين، 
همان جايى فرستاده مى شود كه اعتبار سفارش 
خريد و فروش مورد بررسى قرار مى گيرد، .

داستان موفقيت پول 
الكترونيك كنيا

ــراى انتقال  ــامانه  اى ب M-PESA، س
ــاى همراه  ــتفاده از تلفن ه پول با اس
ــال 2007 در كنيا  ــت كه در س اس

راه اندازى شد.

امروزه
 93 درصد

 از جمعيت بالغ كنيا در اين 
سامانه نام نويسى كرده اند. 

60 درصد 
(بيش از 11/6 ميليون نفر) 

از مردم كنيا براى انتقال پول، 
پرداخت وجه نقد و ديگر 

تراكنش هاى شخص به شخص 
به طور فعال از M-PESA استفاده 

مى كنند.

بيت كوين در نگاهى كوتاه

پول موبايل در كشورهاى منطقه آفريقاى 
سياه و ديگر منطقه ها كاربرد فزاينده اى 

دارد. 

تعريف تفاوت ها

دسترسى پذيرى:

 ارزش:

شناسه مشترى:

توليد:

صادركننده:

قانون يا نظارت:

پول الكترونيكبيت كوين

تا حد زيادى به اتصال اينترنت وابسته است

 ارزش آن  به ميزان عرضه و تقاضا و اعتماد به اين سامانه بستگى دارد

ناشناس

 به صورت رياضى و با استفاده از شبكه هاى همتا به همتا توليد 
(استخراج) مى شود.

 miners جامعه توسعه دهندگان كه به  آن ها معدن چيان يا
گفته مى شود.

هيچ! البته رگالتورها هم اكنون دارند اين موضوع را بررسى مى كنند.

دسترسى به دستگاه هاى الكترونيك مانند تلفن  همراه و يك شبكه ايجنت (عامل)

ارزش آن برابر با مقدار پول قانونى است كه به صورت الكترونيك 
معاوضه  مى شود.

 Financial Ac on Task Force براى شناسايى كاربران از استانداردهاى
استفاده مى شود (هرچند اين استانداردها اجازه مى دهند براى كاهش خطرهايى 

مربوط به محصوالت مالى، ارزيابى هاى ساده اى انجام بپذيرد).

به صورت ديجيتال و در مقابل رسيدى كه نشان دهنده ارزش معادل 
پول قانونى ناظر مركزى است، صادر مى شود.

صادركننده قانونى پول الكترونيك

نظارت مركزى، به طور معمول بانك مركزى

» ترجمه: على حسينى
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