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تسا هتخادنا  هار  هب  یروانف  زین  داصتقا و  هزوح  ناسانشراک  نایم  رد  یدایز  یادصورس  ریخا ، لاس  دنچ  رد  لاتیجید  زرا  هدیدپ  .
یکی همجرت  دیناوخ  یم هچنآ  .تسا  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  دوخ  یروانف  همان  لصف رد  یگزات  هب  تسیمونوکا  یداصتقا  هیرـشن  زویناباف ، شرازگ  هب 

.دزادرپ یم رازاب  ینونک  دـنور  زین  اهنآ و  نایم  یاه  توافت اهزرازمر ، یریگ  لکـش ریـس  یواکاو  هب  هداس  ینابز  هب  هک  تسا  هماـن  لـصف نیا  تـالاقم  زا 
میزادرپ یم اهزرازمر  هب  طوبرم  یا  هیاپ میهافم  یسررب  هب  راگنزرا  لاتیجید  زرا  یابفلا  شخب  رد  تسا  ینتفگ  .

 

ناوت یم ار  نیوک  تیب  نویلیم  طقف ۲۱  هک  هدش  یحارط  یا  هنوگ هب  نیوک  تیب  لکتورپ  .تسا  دودحم  هضرع  یاراد  الط ) دننامه   ) لاتیجید یاهزرا  هک  دننک  یم هراشا  هتکن  نیا  هب  الومعم  نیوک  تیب  نارادـفرط 
اب لاتیجید  زرا  نیا  هک  دنک  یم داجیا  ار  نانیمطا  نیا  نیوک  تیب  زا  تباث  یرثکادح  دوجو  هک  دنیوگ  یم نیوک  تیب  نارادفرط  .دش  دهاوخ  جارختسا  نرق ۲۲  همین  رد  الامتحا  نیوک  تیب  نیرخآ  .درک  جارختسا 

میتخادرپ هنیمز  نیا  رد  دوجوم  یاهویرانس  یسررب  هب  دتفا »؟ یم نیوک  تیب  نویلیم  همه ۲۱  جارختسا  زا  سپ  یقافتا  هچ   » ناونع اب  یبلطم  رد  ) .دوشن شزرا  شهاک  راچد  مروت  .)

نیوک تیب  زا  سپ  لاتیجید  زرا  یایند 

ار نآ  یروانف  ناوت  یم یتحار  هب  یسک  ره  تسا و  زاب  نتم  نیوک  تیب  لکتورپ  .دنک  یمن قدص  رگید  لاتیجید  یاهزرا  زا  یرایسب  یارب  رما  نیا  تسا ، تباث  هضرع  لباق  نیوک  تیب  رادقم  رثکادح  هکنیا  دوجو  اب 
دیرخ رکف  هب  هک  یناراذگ  هیامرس یارب  لاتیجید  یاهزرا  نیا  همه  .دنا  هدش هضرع  فلتخم  زرازمر  نارازه  نونکات  .میا  هدوب نیوک  تیب  زا  یرادربوگلا  اب  فلتخم  یاهزرازمر  هضرع  دهاش  لیلد ، نیمه  هب  .دنک  یپک 

یراصتخا ناونع  اب   ) لپیر لاتیجید  زرا  هنومن ، یارب  .دنا  هدوب باذج  دنتـسه  تمیق  شیازفا  زا  دوس  بسک  دیما  هب  نآ  زادنا  سپ تمیق (XRP و  .تسا  تخادرپ  تامدخ  تکرـش  کی  لپیر  .دیریگب  رظن  رد  ار 
، تسا توافتم  مه  اب  لاتیجید  یاهزرا  رد  تمیق  رغت  رادقم  هکنیا  دوجو  اب  دیسر .) تنس  دودح ۳۵  هب  دش و  وربور  تمیق  تفا  اب  سپس  هتبلا  و   ) دیسر لاسما  هیوناژ  رد  هب ۳/۴۶  تنس  زا ۱  لاتیجید  زرا  نیا 

زین نیوک  تیب  تمیق  شهاک  .دبای  یم شیازفا  زین  دنوش ) یم هدیمان  نیوک » تلآ   » احالطـصا هک   ) لاتیجید یاهزرا  ریاس  تمیق  دـبای ، یم شیازفا  نیوک  تیب  تمیق  یتقو  .دراد  دوجو  اهنآ  همه  نیب  یطابترا 
دماجنا یم رازاب  رد  اه  نیوک تلآ  تمیق  شهاک  هب  .

 

تسیچ لاتیجید زرا | دنمانیم نیوک تلآ ار نیوک تیب زا ریغ لاتیجید زرا عون ره
دنمان یم نیوک  تلآ  ار  نیوک  تیب  زا  ریغ  لاتیجید  زرا  عون  ره 

نیوک یزناپ  » ار لاتیجید  یاهزرا  یزادنا  هار هب  طوبرم  یاه  هژورپ زا  یخرب  .دنتسه  وربور  یدج  یتالکشم  اب  اه  نیوک تلآ  نیا  زا  یخرب  هتبلا  » (PonziCoin) یخرب .دنراد  هنارادربهالک  یدرکیور  اریز  دنمان ، یم
دندز یرادربهالک  هب  تسد  یمومع ، لابقتسا  زا  سپ  دندرک و  یلمع  مه  ار  هنایلاس  یدصرد  یهدزاب ۱۲۰  هرابرد  ناشیاه  هدعو صخشم ، یعطقم  ات  لاس ۲۰۱۴  رد  اه  هژورپ نیا  زا  .

نیوک جود  ای  نیوک  جاد  .تسا  هیبش  هفیطل  کی  هب  رتشیب  مه  اه  نیوک تلآ  زا  یخرب  یریگ  لکش ناتـساد   (Dogecoin) زا هدش  یشاقن  وگول  کی  لاس ۲۰۱۳  رد  نآ  قلاخ  .تفرگ  لکـش  یخوش  کی  ساسا  رب 
زا تفای و  شیازفا  رگید  لاتیجید  یاهزرا  ریاس  اـب  هارمه  نیوک  جاد  تمیق  لاس ۲۰۱۷ ، رد  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  ناربراک  هجوت  دوز  یلیخ  زرازمر  نیا  اما  .درک  یحارط  لاتیجید  زرا  کی  یارب  ار  اـنیا  وبیـش  گـس 

تسا رالد  نویلیم  دودح ۲۶۷  نونکا  مه  رازاب  رد  نیوک  جاد  شدرگ  .دیسر  رالد  هب ۰/۰۱۷  یربارب  یشیازفا ۸۵  اب  رالد   ۰/۰۰۰۲.

لاتیجید زرا  هدروخ  تسکش یاه  هژورپ

ناوتب رگا  .دراد  یمن هگن  هنامرحم  ار  اه  شنکارت اعقاو  نیوک  تیب  هک  تسا  نیا  داریا  نیلوا  .دراد  یددعتم  تاداریا  نیوک  تیب  .دـندش  نادـیم  دراو  نیوک  تیب  تاداریا  عفر  فدـه  اب  اه  نیوک تلآ  زا  یرایـسب 
سار تسناوت  شور  نیمه  هب  اکیرمآ  لاردف  سیلپ  .دهد  ناشن  ار  دنا  هتفریذپ ار  درف  نآ  نیوک  تیب  هک  ییاه  شنکارت کت  کت  دناوت  یم نیچ  کالب  داد ، تبسن  یقیقح  درف  کی  هب  ار  اه  شنکارت زا  یا  هعومجم

شورف دیرخ و  نآ  رد  حالس ) ات  هتفرگ  ردخمداوم  زا   ) ینوناقریغ تالوصحم  عاونا  هک  تسا  هایس  رازاب  زا  نیالنآ  یا  هعومجم دور  کلیس  .دنک  ریگتسد  ییاسانـش و  ار  دور ) کلیـس  هعومجم  راذگناینب   ) تکیربلوا
دوش یم .

لاتیجید زرا اب ینوناقریغ مالقا شورف و دیرخ یارب دور کلیس تیاسبو
ینوناقریغ مالقا  شورف  دیرخ و  یارب  دور  کلیس  تیاس  بو

ناونع هب  تسناوت  دوز  یلیخ  ورنوم  نایم ، نیا  رد  .دـنراد  هارمه  هب  اه  شنکارت یارب  یرتشیب  یگنامرحم  هتـشادن و  ار  نیوک  تیب  صقن  نیا  هک  دنتـسه  یلاـتیجید  یاـهزرا  زا  یگمه  ورنوم  شد و  شک ، یز 
تیب زا  بتارم  هب  شک  یز  تینما  هک  درک  مالعا  شیپ  یدـنچ  ییاکیرمآ - فورعم  رگاشفا   - ندونـسا دراودا  تسا  ینتفگ   ) .دوش حرطم  دـنمنوناق  نادـنچ  هن یاه  تیلاعف یخرب  یارب  نیوک  تیب  یارب  ینیزگیاج 
تسا رتشیب  نیوک  ).

تابث اب  لاتیجید  زرا  نیوک :  لبیتسا

نیوک لبیتسا  » مان هب  زین  لاتیجید  یاهزرا  زا  رگید  یا  هتـسد » (Stablecoin) سسیب .دندش  رازاب  دراو   (Basis)، نبرک  (Carbon) رتت نیا (Tether) و  هضرع  زا  فده  .دنتـسه  اه  نیوک لبیتسا هلمج  زا 
دودح .تساکیرمآ  رالد  هناوتشپ  یاراد  شیاه  نکوت هک  دنک  یم اعدا  رتت  .دور  یم رامش  هب  ناراذگ  هیامرس یخرب  یارب  باذج  یگژیو  کی  هتبلا  هک  تسا  رازاب  نیا  رد  یتمیق  دیدش  تاناسون  لکـشم  لح  اهزرازمر ،
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تسا شدرگ  رد  رضاح  لاح  رد  رتت  رالد  درایلیم   ۲/۵.

رتت لاتیجید زرا

.دهد همادا  یراکمه  هب  رظن  دروم  یسرباسح  تکرش  اب  تسناوتن  درک  مالعا  رتت  لاسما ، سرام  رد  اما  .دنک  هدافتسا  دوخ  یاعدا  تابثا  یارب  ینوریب  سرباسح  یرـس  کی  زا  داد  لوق  رتت  تکرـش  لاس ۲۰۱۷ ، رد 
دامرف هعلاطم  اجنیا  رد  دیناوت  یم ار  نآ  همجرت  هک  تخادرپ  نآ  رد  یدج  تاماهبا  رتت و  درکلمع  تازج  یسررب  هب  یلیلحت  هدنورپ  کی  رد  شیپ  یدنچ  لانروژ  تیرتسا  لاو  ). )

ریاس نیوک و  تیب  یارب  ور  شیپ یاهویرانـس  اه و  نیوک لبیتسا هضرع  تازج  یـسررب  هب  دش »؟ دنهاوخ  نیوک  تیب  لتاق  هناوتـشپ ، اب  لاتیجید  یاهزرا  ایآ   » ناونع اب  یا  هلاقم رد  یـس  یـس یب تسا ، ینتفگ 
تسا هتخادرپ  اهزرازمر  .)

اه تلود طسوت  لاتیجید  زرا  راشتنا 

ورتپ مان  هب  یلاتیجید  زرا  هک  درک  مالعا  ـالئوزنو  تلود  ربماسد ۲۰۱۷ ، رد   (Petro) لاوز هب  ور  نآ  داصتقا  تسوربور و  ییالاب  رایـسب  مروت  اب  هدـحتم  تالایا  یاه  میرحت رطاخ  هب  ـالئوزنو  .تسا  هدرک  یحارط  ار 
درک مالعا  الئوزنو ) روهمج  سیئر   ) ورودام سالکین  .دوب  هدـحتم  تالایا  یاه  میرحت ندز  رود  ورتپ ، هضرع  فادـها  زا  یکی  .تسا  تفن  هناوتـشپ  یاراد  لاتیجید  زرا  نیا  هک  درک  مالعا  روشک  نیا  تلود  .دور  یم

مادقا رتشیب  یـسررب  هب  فلتخم » یاهروشک  طسوت  یلم  لاتیجید  زرا  راشتنا  یداصتقا ۲۰۱۸ : هدـیدپ   » ناونع اب  یبلطم  رد   ) .تسا هدـش  یروآ  عمج ورتپ  شورف  شیپ یارب  یجراخ  زرا  رالد  نویلیم  دودح ۷۳۵ 
میتخادرپ اهزرازمر  رازاب  رد  روضح  یارب  اه  تلود .)

ر .دزادرپیم الئوزنو یلم لاتیجید زرا ناونع هب ورتپ یفرعم هب الئوزنو روهمج س
دزادرپ یم الئوزنو  یلم  لاتیجید  زرا  ناونع  هب  ورتپ  یفرعم  هب  الئوزنو  روهمج  سر  .

مان اب  یتیاس  بو .دنوش  یم وربور  تسکش  اب  دنرب و  یمن ییاج  هب  هار  مه  لاتیجید  یاهزرا  زا  یرایسب  اما   deadcoins.com رد .دهد  یم نابطاخم  هب  ار  هدروخ  تسکش لاتیجید  یاهزرا  زا  یعماج  تاعالطا 
دراد دوجو  دنا  هدش اهر  ناربراک  ای  ناگدنروآدیدپ و  طسوت  هک  یزرازمر  تسرهف ۹۰۰  تیاس  بو نیا  .

نیوک تیب  زا  رتهب  یاه  تیلباق اب  لاتیجید  زرا  مویرتا : 

نیرتوب کیلاتیپ  طسوت  مویرتا  .تسا  مویرتا  درک ، داجیا  نآ  رد  یتارغت  دش و  نادیم  دراو  نیوک  تیب  زا  یرادربوگلا  اب  هک  لاتیجید  زرا  نیرت  باذج نیرتروهـشم و  اما   (Vitalik Buterin) یاقآ .تفرگ  لکش 
مان هب  یا  هنایار یاهدک  یرـس  کی  فیرعت  ناکما  تسا ) نآ  دقاف  نیوک  تیب  هک   ) مویرتا رد  یروآون  نیرت  یلـصا .درک  یزادـنا  هار لاس ۲۰۱۵  رد  ار  مویرتا  هک  دوب  نیوک  تیب  هب  نادـنم  هقـالع زا  شدوخ  نیرتوب 

ندرک هنیزه  دنمزاین  راک  نیا  هتبلا  .دوش  یم ییارجا  دنمشوه  دادرارق  رد  هدش  هتشون  همانرب  طیارش ، یرس  کی  ندش  ییارجا  تروص  رد  .دنوش  یم ارجا  نیچ  کالب  رتسب  رب  اهدک  نیا  .تسا  دنمشوه » دادرارق  »
اب دنناوت  یم اه  همانرب نیا  .دریگ  یم قلعت  دوش  ارجا  نآ  هدـش  فیرعت  یاه  همانرب ات  دـنهد  یم رارق  مویرتا  هکبـش  رایتخا  رد  ار  دوخ  هنایار  هک  یناربراک  هب  هنیزه  نیا  .تسا  مویرتا ) زرازمر  مان   ) رتا یکدـنا  رادـقم 
رد اه  همانرب نیا  .دراد  دوجو  زین  دنوش  یم ارجا  دنریگ و  یم رارق  نیچ  کالب  یور  رب  صخـشم ، رورـس  کی  یور  رب  یریگرارق  یاج  هب  هک  همانرب  یرـس  کی  داجیا  ناکما  نینچمه  .دنـشاب  هتـشاد  لماعت  رگیدکی 

هدش عیزوت  همانرب   » حالطصا » (Dapp) دنراد مان  .

نیوک تیب و لاتیجید زرا ؟تسیچ مویرتا

دنمشوه دادرارق  مویرتا و 

هدش یحارط  راک  کی  یارب  طقف  نیوک  تیب  هکبش  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دنک  هولج  نیوک  تیب  هب  تبسن  یرتهب  هنیزگ  مویرتا  دوش  یم ببس  هدش  عیزوت  یاه  همانرب داجیا  زین  دنمشوه و  دادرارق  فیرعت  ناکما 
ملوگ هنومن ، یارب  .دنرادروخرب  زین  یرگید  یاه  تیلباق زا  تیلباق ، نیا  رب  هوالع  مویرتا  هدش  عیزوت  یاه  همانرب اما  .تسا  نیچ  کالب  یور  هتفرگ  تروص  یاه  شنکارت تبث  مه  نآ  ینتبم (Golem) و  هژورپ  کی 
هیور نیا  .دهد  یم شاداپ  دنهد  یم رارق  هکبش  نیا  رایتخا  رد  ار  دوخ  هنایار  یلاخ  تیفرظ  هک  یناربراک  هب  هژورپ  نیا  .تسا  زکرمتمریغ  هنایارربا  کی  داجیا  شفده  دش و  ییارجا  هتشذگ  لاس  هک  تسا  مویرتا  رب 

بو ۳  » حالطصا زا  یخرب  یتح  .دننادب  دنک » شوماخ  ار  نآ  دناوت  یمن یسک  هک  یناهج  یا  هنایار  » ار مویرتا  ناسانشراک ، یخرب  هدش  ببس  » (Web 3.0) هکبش نیا  یور  رب  .دننک  یم هدافتسا  نآ  فیصوت  یارب 
یاه تکرش دایز  تردق  نارگن  هک  یناسک  یارب  اه  تیلباق نیا  .داد  رارق  ار  پیاکـسا ) ات  هتفرگ  کوبـسیف  زا   ) بوبحم یاه  هناماس عاونا  هباشم  ییاه  هخـسن ریظن  زکرمتمریغ ، یدربراک  یاه  همانرب عاونا  ناوت  یم

تسا باذج  دنتسه  یربراک  میرح  ظفح  یتینما و  تاظحالم  یتنرتنیا و  گرزب  .

دنمشوه دادرارق  یاهدورف  زارف و 

نامزاس  » .دش هدوزفا  تیلباق  نیا  یاهدربراک  هنماد  رب  جـیردت  هب  اما  .تفر  یم راک  هب  نیالنآ  یاه  یدـنب طرـش ای  یـشک و  هعرق یارب  رتشیب  تشاد و  یا  هداس یاهدربراک  ادـتبا  رد  مویرتا  دنمـشوه  یاهدادرارق 
لقتسم زکرمتمریغ  » (Decentralised Autonomous Organisation) حالطصا رد  هک   DAO نامزاس کی  لاس ۲۰۱۶  رد  هنومن ، یارب  .تسا  دنمـشوه  دادرارق  یاـهدربراک  هلمج  زا  دـنوش  یم هدـیمان 

تفرگ لکش  فلتخم  یاه  هژورپ یور  راکدوخ  یراذگ  هیامرس یارب  لقتسم  زکرمتمریغ  .

هک ییاه  هژورپ هب  هیامرس  نیا  سپس  تفرگ و  ناگدننک  تکرش زا  ار  یغلابم  روکذم  دنمشوه  دادرارق  .دش  یم طوبرم  نآ  یاهدک  رد  لاکشا  هب  لکشم  نیا  .تشاد  هارمه  هب  دوخ  اب  زین  ار  یتالکشم  هژورپ  نیا  هتبلا 
هب ار  هیامرس  نیا  زا  رالد  نویلیم  هتفای و ۵۰  نآ  یاهدک  رد  یلکـشم  تسناوت  رکه  کی  نامزاس ، نیا  رد  یرالد  نویلیم  یراذگ ۱۵۰  هیامرـس زا  سپ  اما  .تفرگ  قلعت  دندوب  هداد  یار  اهنآ  هب  هژورپ  وضع  رازه   ۱۱

دربب تقرس  .

یشک هعرق هب  مویرتا  هکبـش  رد  بوبحم  همانرب  نیمود  بلطم ، نیا  شراگن  نامز  رد  .دراد  دوجو  ییاه  یدیدرت اهنآ  تقادص  درکلمع و  یتسرد  رد  هتبلا  هک  دراد  دوجو  مویرتا  رد  هدش  عیزوت  یاه  همانرب زا  یهوبنا 
مویرتا لکـشم  اهنت  نیا  هتبلا  .درادن  دوجو  یا  همانرب نینچ  رد  میراد  راظتنا  هک  یتیفافـش  عقاو  رد  .دوش  یم یرادـهگن  صخـشم  یتیاس  یور  یـشک  هعرق هب  طوبرم  نیناوق  هک  تسا  نیا  هلاسم  .داد  صاصتخا 
شزادرپ تعرـس  شیازفا  یارب  هک  ییاه  همانرب دوجو  اب  .دـنک  شزادرپ  هیناث  رد  ار  شنکارت  ات ۱۴  دـناوت  یم طقف  مویرتا  هنومن ، یارب  .تسا  وربور  زین  نیوک  تیب  رگید  یاه  تیدودـحم یخرب  اب  مویرتا  .تسین 

تسین صخشم  دنور  نیا  هدنیآ  زونه  دراد ، دوجو  نیوک  تیب  رد  اه  شنکارت .

زیتیکوتپیرک  » مان اب  یزاب  کـی  لاس ۲۰۱۷ ، رد  .دـنوش  هکبـش  درکلمع  رد  لالتخا  داجیا  ببـس  هدـش  عیزوت  یاه  همانرب یخرب  نینچمه  » (CryptoKitties) تدش هب  دـش ، یم ارجا  مویرتا  هکبـش  رتسب  رب  هک 
هکبش رد  کیفارت  .دننک  هلدابم  مه  اب  ار  اهنآ  دنتسناوت  یم ناربراک  درک و  یم داجیا  ار  هدش  یراگنزمر درف و  هب رصحنم یزاجم  هبرگ  یرس  کی  هک  دوب  یدنمشوه  یاهدادرارق  هدنرادربرد  یزاب  نیا  .تفای  تیبوبحم 

دش وربور  یدج  لکشم  اب  اه  شنکارت یخرب  دات  دش و  ربارب  همانرب ۶  نیا  یارجا  رطاخ  هب  مویرتا  .

دارفا و نونکا  .دوش  لیدـبت  نیچ  کالب  رب  ینتبم  یاه  همانرب یبایزرا  یاه  نومزآ عاونا  یارب  لوا  هنیزگ  هب  مرفتلپ  نیا  هدـش  ببـس  مویرتا  رد  دنمـشوه  یاهدادرارق  یریذـپ  فاطعنا یتالکـشم ، نینچ  دوجو  اب 
هکس هیلوا  هضرع   » مان هب  یا  هدیدپ یریگ  قنور ببس  تیلباق  نیا  .دننک  رـشتنم  هکبـش  نیا  رتسب  رب  دوخ  یارب  یا  هژیو یاه  نکوت دنناوت  یم اه  تکرش » (ICO) نیمات یانعم  هب  هکـس  هیلوا  هضرع  .تسا  هدش 

تسا هتفای  جاور  تدش  هب  یلام  نیمات  هویش  نیا  ریخا ، لاس  دنچ  رد  .تسا  لاتیجید  یاهزرا  راشتنا  یارب  یعمج  یلام  .

راگنزرا عبنم :

http://abcbourse.ir/
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