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دخل و خرج
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بسـتگی دارد .اگـر ایـن اجمـاع بیـن رایانه هـا نباشـد ،از بیـت
کویـن چیـزی جـز یـک نـام باقـی نخواهـد مانـد .ایـن شـبکه از
رایانه ها ،شـبکه پرداخت با بیت کویـن را ایجـاد کرده اند .این
پول دیجیتال ،نوعی سیستم پرداخت جدید را به وجود آورده
اسـت .بـه طـور معمـول شـما در دیگـر شـبکه های پرداخـت،
ارزهـای رایـج را انتقـال می دهیـد .امـا در سیسـتم پرداخـت
بیـت کویـن تنهـا مالکیـت ارزش آن را بـه صـورت دیجیتالـی
منتقـل می کنیـد.
امـا منظـور از غیـر متمرکـز بـودن چیسـت؟ تمـام پول هـا و
ارزهـای دنیـا متمرکـز هسـتند ،یعنـی بانک هـای مرکـزی
وجـود دارنـد ،کـه بر عرضـه و تقاضای آن نـوع پـول ،نظارت،
مدیریـت و کنتـرل دارنـد .ولـی شـبکه «بیت کویـن»
غیرمتمرکـز اسـت.به ایـن دلیل که صرفـا توسـط کاربرانش
و بـر روی اینترنـت ،بـدون هیـچ گونـه اختیـار مرکـزی و
واسـطه ای اداره می شـود.
چـه کسـی بیـت کویـن را بـه وجـود آورد و رئیـس آن
کیسـت ؟

گفته می شـود نخسـتین بار ،در سـال  2008فردی مرموز به
نام «ساتوشـی ناکاموتـا» ،مختـرع پروتکل خرید و فـروش بیت
کویـن ،مقالـه ای را دربـاره «ارز رمـز پایـه» در اینترنـت منتشـر
کـرد .اما هیـچ کـس از هویـت واقعـی او خبر نـدارد .ایـن تصور
وجـود دارد که «ناکاموتا» وجـود واقعی ندارد یا ایـن که او ،یک
شـخص نـه ،بلکه یـک گروه اسـت.

رقص قمارگونه بیتکوین در پرده ای از ابهام

بیت کوین چگونه به دست میآید؟
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به دست آوردن ثروتی یک شبه ،آرزوی خیلی هاست .در دنیا ،افرادی هستند
که با سرمایه گذاری در بیت کوین ،یک شبه میلیاردر شده اند .اما ،آدم هایی نیز
بودند ،که طعم تلخ شکست سرمایه گذاری روی بیت کوین را چشیده اند .آنان
با شنیدن این که "فالنی از وقتی در بیت کوین سرمایه گذاری کرده ،زندگی اش
از این رو به آن رو شده است" ،احساس کردند ،که از قافله عقب مانده اند؛ و همه
سرمایه خود را به این پول مرموز تبدیل کرده و در نوسانات شدید بیت کوین
خاکسترنشین شدند .در ارتباط با بیت کوین باید بدانیم که ،بیت کوین ،تنها
جنبه سرمایه گذاری ندارد و نوعی سیستم پرداخت نیز به شمار می رود ،که
مزایا و معایب ویژه خود را داراست .در این نوشتار تالش می کنیم به زبان ساده
برای تان شرح دهیم ،که اصال بیت کوین چیست؟ چه کسی آن را اداره می کند؟
چطور می توان بیت کوین خرید؟ بیت کوین تحت حمایت چه نهادهایی است؟
و ....در شماره بعدی نیز ،وضعیت بیت کوین را در ایران زیر ذره بین خواهیم برد.

بیت کوین چیست؟

بیـت کویـن ،پـول دیجیتالـی اسـت ،کـه اصلا وجـود فیزیکـی
نـدارد! خلاف پول هایـی کـه بـا آن هـا سـروکار داریـد،
نمیتوانیدآن را در دستتان بگیرید و بشمارید و حتی خودتان
را با آن ها باد بزنیـد! بلکه تنها می توانید این پـول مجازی را به
صورت فایلی بر روی نمایشگرگوشـی همراه یا رایانه خود ،در
کیـف پـول مجازی تـان ببینیـد.
بیـت کویـن ،نوعـی شـبکه پرداخـت همتـا بـه همتـا (نقطـه بـه
نقطـه) و غیرمتمرکز اسـت .شـبکه بیـت کوین ،حاصـل توافق
عـده ای از اشـخاص اسـت کـه نرم افـزار بیـت کویـن را بـر روی
رایانـه خـود دارنـد؛ کـه بـا کمـک اینترنـت بـه یکدیگـر متصـل
می شـوند .همـه چیز بـه توافـق و اجمـاع ایـن افـراد بـا یکدیگر

بیـت کوین هـا توسـط «ماینرهـا» در سراسـر جهـان بـا کمـک
نـرم افزارهـا و سـخت افزارهـای قـوی و با حـل مسـائل ریاضی
اسـتخراج می شـود .این سیسـتم ،یک الگوریتم ریاضـی بلند
اسـت که افراد با اسـتفاده از قـدرت پـردازش کامپیوتر شـروع
بـه حـل ایـن الگوریتـم می کننـد .بـا حـل شـدن هـر قسـمت از
ایـن الگوریتم مقـداری بیـت کویـن به شـخص داده می شـود.
اسـتخراج بیـت کویـن طبـق یـک قاعـده مشـخص ،محـدود
اسـت و طبـق برنامـه ریزی هـای انجـام شـده تنهـا  21میلیون
بیـت کویـن در دنیـا بـرای اسـتخراج وجـود خواهـد داشـت.
پیش بینـی می شـود ،تـا سـال  2140تولیـد بیـت کوین هـا
تمام شـود .اکنون هر ده دقیقـه تنها  25بیت کوین اسـتخراج
می شـود .همچنیـن هـر چهـار سـال تعـداد بیـت کوین هایـی
که می توان اسـتخراج کـرد ،نصف می شـود تا این که در سـال
 1519خورشـیدی (یعنـی  127سـال آینـده) دیگـر امـکان
اسـتخراج بیـت کویـن وجـود نخواهـد داشـت.
بیت کوین چگونه کار میکند؟

در ابتـدا ،فرد یـک کیف پـول بـر روی موبایل یـا کامپیوتـر خود
نصـب می کند.سـپس یـک آدرس بیـت کوینـی در اختیـار او
قرار می گیرد .این ،نخسـتین آدرس بیت کوین اوسـت و فقط
یک بـار اسـتفاده می شـود .زیـرا اگر مثلا یـک بـار آدرس خود
را بـرای دوسـتانش ارسـال کنـد تـا بـه حسـاب او بیـت کویـن
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شمایی که با دیدن تیتر این گزارش شروع به خواندن آن کردهاید ،شاید یک «فعال بیت کوینی» باشید ،یا صرفا نامش برایتان جذاب باشد.
ممکن است بارها تالش کرده اید تا بیشتر درباره اش بدانید .اما ،هربار پس از شنیدن واژگان سخت و عبارت های پیچیده از ادامه دادن آن
منصرف شوید .این گزارش را بخوانید.

واریزکننـد ،بـرای بـار دیگـر ایـن آدرس بیـت کوینـی معتبـر
نیسـت و بایـد آدرس جدیـد دریافـت کنـد.
بیت کوین ها ،در کیف پول دیجیتال ذخیره می شـوند .وقتی
بیـت کویـن دریافتـی ارسـال می شـود ،توسـط یـک امضـای
دیجیتـال تاییـد می شـود .امضـای دیجیتـال بـرای تشـخیص
بیـت کویـن واقعـی از نـوع جعلی اسـت.
بیـت کوین هـا مجهز بـه دو کلیـد هسـتند:یک کلیـد عمومی
و یـک کلیـد خصوصـی .کلیـد عمومـی همـان آدرس بیـت
کویـن اسـت ،کـه بـه صـورت تصادفـی تولیـد می شـود و
می تـوان آن را بـه اشـتراک گذاشـت .امـا کلیـد خصوصـی
قسـمت محرمانـه کیـف پـول اسـت و می تـوان از آن بـرای
بازیابـی کیـف پـول در نـرم افزارهـای دیگـر اسـتفاده کـرد.
کلیـد خصوصـی را نبایـد بـه کسـی داد ،زیـرا دسترسـی
بـه کیـف پـول را بـرای دیگـران فراهـم می کند.پـس کلیـد
عمومـی ،بـرای خریـد بیـت کویـن و کلیـد خصوصـی بـرای
واگـذاری آن بـه دیگـران اسـتفاده می شـود.
سـابقه مالکیت ،در یـک دفتـرکل ،بـه نـام «بلاک چیـن» ثبـت
می شود و توسـط تمامی رایانه های موجود در شبکه مشاهده
و نگهـداری می شـود.
چگونه میتوان بیت کوین خرید؟

 -1اسـتخراج بیـت کویـن :این کار به شـرطی کـه بـرق ارزان و
سـخت افزار مناسـب در اختیار داشته باشـید؛ بسـیار سودآور
اسـت .هـم اکنـون چیـن ،بـه خاطـر بـرق ارزان ترنسـبت بـه
دیگـر کشـورها ،بزرگ تریـن اسـتخراج کننده بیـت کویـن
در جهـان اسـت .مصـرف بـرق در بیـت کویـن آن چنـان مهـم
اسـت ،کـه براسـاس برخـی از پیش بینی هـا تـا سـال 2020
برق مصرف شـده سـخت افزار بـرای ایجـاد بیت کویـن ،از برق
مصرفـی کل جهـان نیـز فراتـر مـی رود.
اگر دوست دارید یک اسـتخراج کننده بیت کوین باشید ،نیاز
بـه  CPUو کارت گرافیـک قـوی داریـد .همچنیـن بایـد دانش
کافـی در این زمینـه را به دسـت آورید.
 -2خریـد از صرافـی :راه دیگـر خریـد از صرافی هـای بیـت
کویـن اسـت.
 -3مبادله بیت کوین با کسی در نزدیکی خود
 -4به دست آوردن آن در قبال فروش کاال یا خدمات
مزایا و معایب بیت کوین چیست؟

آزادی پرداخـت وجـه ،کارمزدهـای بسـیار انـدک ،شـفافیت
و بی طـرف بـودن از مزایـای بیـت کویـن اسـت .امـا بـه دلیـل
ناشـناخته مانـدن صاحبان بیـت کویـن و تراکنش هـای انجام
شـده ،بیت کویـن امـکان پـول شـویی و تامیـن مالی تروریسـم
را تسـهیل کـرده اسـت؛ تـا حـدی که ایـن پـول ،محبوب سـفته
بازان ،قاچاقچیان و پول شویان شده است .از دیگر مشکالت
آن ،احتمـال گـم کـردن یـا دزدیـده شـدن بیـت کویـن اسـت و
زمانی این مشـکل حادتر می شـود که بدانیم ،ارز مفقود شـده
قابل بازگشت نیسـت .فرارهای مالیاتی ،نامعلوم بودن آینده
بیت کویـن ،ناپایـداری ارزش و میـزان پذیـرش از معایب دیگر
آن اسـت.

میزان مقبولیت بیت کوین در جهان

الجزایـر ،مراکـش ،بولیـوی ،اکـوادور ،قرقیزسـتان،
بنـگالدش و نپـال از جملـه کشـورهایی هسـتند کـه
اسـتفاده از بیت کویـن را ممنـوع کرده انـد .در برخـی از
این کشـورها ،افـراد درصـورت اسـتفاده از بیت کویـن حتی
بـا مجـازات زنـدان روبـه رو می شـوند.در برخـی دیگـر از
کشـورها از جملـه تایـوان ،ویتنـام ،لهسـتان ،چیـن ،هنـد
و روسـیه اسـتفاده از بیت کویـن ممنـوع نیسـت ،امـا بـا
محدودیت هـای قانونـی همـراه اسـت.
احتمـال پیوسـتن کـره جنوبـی بـه کشـورهای ممنوع کننـده
بیت کویـن نیـز وجـود دارد و علـت آن نحـوه اسـتفاده از بیـت
کویـن اسـت کـه بـه صـورت قمارگونـه بـه کار گرفته می شـود.
در ایران نیز رئیـس بانک مرکـزی بارها درباره این ارز هشـدار
داده اسـت.
نظر مردم درباره بیت کوین

از نظر مهدیان ،یک نوع پول شـویی جدید مثل گلد کوئیسـت
اسـت«:فقط باید پـول بی زبـان را به باد هـوا داد ،چراکـه کدام
عقل سـلیمی قبول می کنـد ،دالر را بدهد و نوعی پـول بگیرد
کـه دسترسـی بـه آن بـا چنیـن مشـکالتی تـوام باشـد .اگـر
می خواهیـد سـرمایه گذاری کنیـد جایـی امن تـر از خودتـان
وجـود نـدارد.
تاجایـی کـه «سـحر» اطلاع پیـدا کـرده اسـت ،افـراد معمولـی
نمی توانند اسـتخراج کننده شـوند ،بلکه فقط می توانند بیت
کوین ها را بـا قیمت نجومـی خرید و فـروش کنند و البته سـود
سرشـاری بـه اسـتخراج کننده ها برسـانند.به نظـر او این«یک
قمار» ،امـا «با اسـمی باکالس» اسـت.
مرتضــی از عالقــه خــود بــه بیــت کویــن چنیــن می گویــد:
«یــادم می آیــد چنــد ســال پیــش قیمــت بیــت کویــن بــه
پــول مــا نزدیــک یــک میلیون[تومــان] بــود ،االن چنــد
برابرشــده اســت .خیلــی دوســت دارم در ایــن حــوزه
ســرمایه گذاری کنــم ،امــا چیــزی ازآن نمی دونــم.
آموزش هایــی کــه در ایــن زمینــه وجــود داره ،بیشــتر از
طــرف ســایت های فــروش بیــت کویــن هســتند ،کــه صرفــا
تبلیــغ بیــت کویــن رو می کنــن و بــدش رو نمیگــن .اگــه
آموزش هــای بی طــرف در ایــن زمینــه صــورت بگیــره
خیلــی خــوب میشــه» .
جعفر بـاور دارد که بیـت کوین ،چیزی شـبیه به «شـرکت های
هرمـی» اسـت کـه مـردم را «بدبخـت» کـرد .بـرادرش« ،علـی»
هم با او موافق اسـت« :یک کالهبرداری بزرگ در راه اسـت» !
«رضـا» دربـاره آینده بیـت کوین این طـور پیش بینـی می کند:
«از آن جایی که بیت کوین باعث پول شـویی در سـطح جهانی
می شـود ،به احتمـال زیـاد ،بیشـتر کشـورها محدودیت هایی
بـرای ایـن ارز ایجـاد خواهنـد کـرد کـه باعـث ترکیـدن حبـاب
قیمـت و سـقوط بیـت کوین می شـود».
«الهام» یک تجربه غیرمستقیم شیرین از معامالت بیت کوین
دارد« :چنـد وقـت پیـش ،یکـی از دوسـتان مـا شـش هـزار دالر
بیت کویـن خریـد و دو ماه بعـد بـا  40میلیـون تومان اسـتفاده
آن را فروخـت .بـا این کـه یک سـرمایه گذاری پر ریسـک اسـت
امـا بـه شـدت آدم را وسوسـه می کند».
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