راه ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺒﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ،ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک
]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،دی ۱۳۹۶
ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ،ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ) (Crypto Currencyو زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک ) (Blockchainواژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ در ﺳﺮﺗﯿﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و

ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻨﺎوری ای ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺤﻮل
ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد و از ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ دﻧﯿﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه و زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک اﻃﻼﻋﺎت دارﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در راه اﺳﺖ؟ داﺷﺘﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،اﻣﮑﺎن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺤﻈﻪ
ای ﭘﻮل ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺑﻮرس دﻧﯿﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﺑﺪون ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی اداری و از ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ
ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮوع ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎ
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﻢ؟
اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﺪارﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺳﺎده راه را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺳﺮرﺷﺘﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ راه ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﺐ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺖ راه ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﻫﻤﻪ
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺧﺒﺎر،
ﻣﻄﺎﻟﺐ و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ،ﻣﺮﺟﻌﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ

و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮاﻻت و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران راه ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮک را ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ زﻣﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻧﻈﯿﺮ ارزﻫﺎی
رﻣﺰﭘﺎﯾﻪ ﺷﺪه» ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ« اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

