آﯾﺎ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺖ و دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻦﺗﮏ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ را از ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﻟﮑﺎﻣﭗ  97ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺪاﻧﺶ ﺣﺲ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﺰﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ،در ﺑﯿﺴﺖ و
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دوم اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت» ،ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل« اﺳﺖ و روﯾﮑﺮد
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ درﺑﺎره ﻓﻨﺎوری و اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﻧﻔﻌﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد«.

»ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ« ﺳﭙﺲ در ﻫﺸﺘﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ

ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ داﻧﺴﺖ و از آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﮔﻔﺖ .او از ﺟﻤﻠﻪ دوﻟﺘﻤﺮداﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﺸﺎن داده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ
ﺣﻮزه روی آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻬﺮﻣﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﺮاﻧﯽ
)ﻣﻠﯽ( ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ
ارز ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺧﺮدادﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی
ﺧﺒﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ از اﺣﺘﻤﺎل روﻧﻤﺎﯾﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻠﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﺮان )اﻟﮑﺎﻣﭗ( ﺧﺒﺮ داد و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪﻫﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ 2
ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻠﯽ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

»آرش ﺻﺎﻟﺤﯽ« ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ در
زﻣﯿﻨﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود وﻟﯽ در رﻗﻢﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻼن اداﻣﻪ دارد .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﺎل آﯾﻨﺪه
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﻣﺴﺎل ﭘﯽرﯾﺰیﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻼکﭼﯿﻦ اﯾﺮان و ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﻢ زده اﺳﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻓﺮا روی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را از آن داﺷﺖ .وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﺲ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و روی ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺸﺎن داده ،ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش
رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻣﺴﺎل زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد دور دور ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارز
ﻣﺠﺎزی ﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻓﻠﺴﻔﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ زﯾﺎدی ﻧﺪارد و
در وﻫﻠﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻟﮑﺎﻣﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﻣﯿﺪوارم ﺷﺎﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی رک و ﻣﺎﯾﻨﯿﻨﮓ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ارز و
دﻻر اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻨﺮﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
و ﻓﻌﺎﻻن ﻧﺨﺒﻪ  ICTﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در اﻟﮑﺎم ﺗﺎﮐﺰ و ﯾﺎ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺟﺪیﺗﺮی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺮآﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﭼﻮن
اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﮐﻨﻮن ﻫﻔﺖ ﻧﻬﺎد در ﺑﺨﺶ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» :اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  3ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز ﻣﺠﺎزی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ

و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﻣﺮدم و ﺑﺎزار ﺧﻮب اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ در ﮐﺸﻮر دارد ،ﺑﺎزاری ﮐﻪ ﺟﺪا از
ﻣﺎرﮐﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دور ﺑﺰﻧﺪ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

