دﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ روی ﻣﯽ آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
دﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺪرن دارد و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﺮای
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻃﯽ ﭘﺮوژه ای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Blockchain Business Registryﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ راه اﻧﺪازی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻓﺎز آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺎرک ﻓﻨﺎوری« ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی
ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺳﺎﻣﯽ اﻟﮑﺎﻇﻤﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ »دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت« اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﺪ:

اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺑﯽ ،اﻣﺎرت و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮده و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و اداره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﻣﺎرات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻬﺮ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ دﺑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم  emCashرا ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎوری
ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
دﺑﯽ ﮐﻪ »ﺷﻬﺮ آﯾﻨﺪه« ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺼﺪ دارد آﯾﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎدی اش را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ و
اراﺋﻪ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ  emCashﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﺛﺒﺖ ورود و ﺧﺮوج ،ﺻﺪور وﯾﺰا ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼک و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری روی آورده اﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺼﺪ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزی را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان دارﻧﺪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Dubai 10Xﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ :آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﺮﻧﺪه وﻟﻮﮐﻮﭘﺘﺮ در دﺑﯽ
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