ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺟﻬﺎن؛ ال ﺳﺎﻟﻮادور
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ال ﺳﺎﻟﻮادور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ رﻣﺰارز را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ال ﺳﺎﻟﻮادور اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش  ،CNBCرﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ال ﺳﺎﻟﻮادور» ،ﻧﺠﯿﺐ اﺑﻮﮐﯿﻠﻪ« ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻻﯾﺤﻪای ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ال ﺳﺎﻟﻮادور ﻗﺮار اﺳﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﯾﻢورک ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ »اﺳﺘﺮاﯾﮏ« ) (Strikeو ﺗﯿﻢ
ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل آن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺳﺲ اﺳﺘﺮاﯾﮏ» ،ﺟﮏ ﻣﺎﻟﺮز« ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ال ﺳﺎﻟﻮادور
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ارزﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺰب
آﻗﺎی اﺑﻮﮐﯿﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺠﻠﺲ را ﻫﻢ در دﺳﺖ دارد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۰درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ال ﺳﺎﻟﻮادور از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮان
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺎﺧﯿﺮ زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت را ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﻗﺒﺎل
زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دارﻧﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺘﺮاﯾﮏ از زﻣﺎن راهاﻧﺪازی در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ زﯾﺎدی در ال ﺳﺎﻟﻮادور دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﻣﺜﻞ ﻃﻼ
ﻧﺪارد .ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ارﻣﺰارزﻫﺎ ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای اﻣﻮر ﺟﺪی و
ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﮔﺮ اﻗﺪام ال ﺳﺎﻟﻮادور ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ رﻣﺰارزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧﻮد را در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی دﻧﯿﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮاغ ﭘﺬﯾﺮش رﺳﻤﯽ آن ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻼﺷﻨﺪ ﺗﺎ رﻣﺰارز ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪ.
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