ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در  ۲۰۱۷دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل  2017ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ً
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ارزش  200ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را اﻧﺠﺎم داده .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در
راﺳﺘﺎی دور زدن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ و ﻫﺴﺘﻪ
ای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺣﺪودا
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺑﻖ آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ ﻣﻮرﯾﻮﭼﯽ«

ﺗﻌﺪاد  11ﻫﺰر ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش آن
در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  2017ﻧﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  210ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﺼﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارزﺷﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 120
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دارﻧﺪ.
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ از ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮده
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ارزﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺪن ﮐﺎوی ﯾﺎ ﺣﻤﻼت ﻫﮑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻮرﯾﻮﭼﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
ً
آورده .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او دوﻟﺖ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎزار ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده؛ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه .اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﯾﺎ ﻣﻮﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ً
اﺧﯿﺮا ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎج اﻓﺰار واﻧﺎﮐﺮای ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ .در آذر ﻣﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎج اﻓﺰار واﻧﺎﮐﺮای دﺳﺖ داﺷﺘﻪ .اﯾﻦ ﺑﺎج اﻓﺰار در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
آﻟﻮده ﮐﺮدن  230ﻫﺰار ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
در  150ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ را ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و در ازای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎج در ﻫﻔﺖ روز ﻧﻮﯾﺪ ﻗﻔﻞ ﮔﺸﺎﯾﯽ
و ﻋﺪم ﺣﺬف داده ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را ﻣﯽ داد.
ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2015ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﺒﻠﻎ  81ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر را ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﮑﺮﻫﺎی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ روی آورده اﻧﺪ.

در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﻮ ﺑﯿﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ ،اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎم اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮارد را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ
اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﻮﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ دوره ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارزﻫﺎی
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه را ﺑﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﻮل ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

