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 خالصه مديريتي

 مربوط اوليه مفاهيم بتداا راستا این در. پردازیممي ایران و جهان اقتصاد بر آنها تاثير و دیجيتال ارزهاي بررسي به گزارش این در

 این با رابطه در لفمخت کشورهاي قانونگذاران رویکرد ارزها، این نبودن یا بودن قانوني سپس شود، مي بيان دیجيتال ارزهاي به

 تاثير نهایتا. شد واهدخ داده شرح بالکچين بستر بر دیجيتال ارزهاي فواید نهایتا و ارزها این براي مقررات تنظيم امکان ارزها،

 .یمپرداز مي دیجيتال ارزهاي با رابطه در ایران اقتصاد براي راهکارهایي ارائه و جهان اقتصاد بر ارزها این

 :است ذیل شرح به گزارش این از حاصل نتایج اهم

 االک عنوان هب رانبهاگ لزاتف و دهش مزنگاریر رزا اب وليپ رزا ايسهقم 

 ارز پولي رايج ارز رمزنگاری شده فلزات گرانبها

 چاپ شده توسط دولتها و بانکها ساخته شده توسط کامپيوتر موجود در طبيعت

 تعداد محدود و معين کمياب
تعداد نامحدود و قابل توليد در هر زمان 

 هاتوسط دولت

 تبادل فيزیکي تبادل دیجيتال تبادل فيزیکي

 صورت فيزیکيه موجود ب
موجود به شکل کدهاي عمومي و 

 خصوصي
 موجود به شکل سکه یا پول کاغذي

غيرمتمرکز، قابليت تغيير قيمت توسط 
 شرایط بازار وجود دارد

غيرمتمرکز و غير قابل کنترل توسط 
 ها یا اشخاصدولت

 ها و قانونمتمرکز و تحت کنترل بانک

واسطه عرضه و تقاضا مشخص ه رزش با

 گرددمي

واسطه عرضه و تقاضا مشخص ه رزش با

 گرددمي

ارزش توسط بازار و قوانين مشخص 

 گرددمي

 شدهمزنگاریر رزهایا صليا زايایم 

 شفافيت 

 ایمني 

 تراکنش پایين هزینه 

 ماندن ناشناس 

 بودن مقاوم و پذیري انعطاف 

 آینده در خالقيت محرک 

 يجيتالد رزهایا اهيتم 

 روش یک به را آن و کند عمل پول عنوان به دهدمي اجازه که است هایي ویژگي ارزهاي دیجيتال داراي 

 المللي ينب معامالت قابل استفاده براي ارزهاي دیجيتال، حتي دیگر، عبارت به. کند تبدیل مفيد پرداخت

 قيمت اننوس و امنيتي مشکالت جمله از ارزهاي دیجيتال، دیگر هاي جنبه حال، این با. آسان است نسبتا

 تعيين اتقاض و عرضه توسط پول ارزش گردد کارایي پول را نداشته باشد. از طرفيمتغير آن باعث مي هاي

 مي دسح خود آینده ارزش روي بر مردم آنکه دليل ارزهاي دیجيتال به براي تقاضا که حالي در. شود مي

 پيش زا انعطاف قابل غير نرخ با که است رشد حال ارزهاي دیجيتال در عرضه است، یافته افزایش زنند،

 . کند رشد شده تعيين
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 و دهکر جلب خود به را بسياري عالقه مالي دارایي یک عنوان ارزهاي دیجيتال به هاي همچنين ویژگي 

 مردم قداماتا نيست، روشن مالي دارایي و پول بين خط که حالي در. است کرده ایجاد را مالي زیان پتانسيل

 سرمایه یک انعنو ارزهاي دیجيتال به اطراف در هيجان اخيرا،. دهد مي نشان را اقتصاد در دارایي نقش اغلب

 . خدمات( بيشتر شده است و کاال خرید براي پول عنوان به آن از استفاده )نه و مالي گذاري

 قرراتم نظيمت و يجيتالد رزهایا ودنب انونيق سئلهم 

 مرکزي نهاد یا مرجع و واضح و شفاف عوامل وجود عدم و شده رمزنگاري ارزهاي سایر و کوین بيت متمرکز غير طبيعت

 وجود گردد تعيين ارز این براي مقرراتي اینکه امکان که کند ایجاد را ذهنيت این شاید پرداختي سيستم این بر نظارت براي

 تنظيم شده رمزنگاري ارزهاي سایر و کوین بيت گوناگون کاربردهاي حال این با. بود نخواهد مطلوب امر این انجام یا و ندارد

 یا است ارز یک کوین بيت آیا اینکه سر بر بحث. کرد خواهد الزامي جهان در آن نظام یافتن گسترش صورت در را مقررات

 آمریکا 2SEC و 1CFTCجلسه  آخرین در و است داغ همچنان کوین بيت بودن قانوني نهایت در و بهادار اوراق یا کاال

 .نشد اعالم خصوص این در قطعي نظر همچنان

 وينک يتب ستخراجا رایب هاشورک ترينرزانا و ترينرانگ 

 جهان، کشورهاي سراسر برق هزینه مقایسه با ،Elite Fixtures جهان، الکتریکي هايشرکت ترینبزرگ از یکي محققان

 فقط شما کوین، بيت واحد یک توليد براي ونزوئال در. کردند معرفي استخراج براي کشور ترینارزان عنوان به را ونزوئال

 .دارید نياز دالر ۵۳۰ حدود

 محسوب استخراج براي مکان ترینگران جهان، دیجيتال ارز بازارهاي بزرگترین از یکي ،جنوبي کره گزارش این طبق

 فعلي يمتق برابر دو از بيش که است دالر 2۶،1۷۰ حدود در چيزي کوین، بيت واحد یک استخراج هزینه کره در. شودمي

 .است شده گزارش دالر 3,۲۰۰ حدود ايران در کوين بيت واحد يک استخراج هزينه .است آن

 ست؟ا رابرب فتن شکهب ندچ اب کوينيتب ره رزشا 

 ماینينگ که گفت توانمي ،کندمي برابري نفتي بشکه 1۰۰ از بيش با کوین بيت هر ارزش حاضر حال در اینکه به توجه با

 بهاترینرانگ از یکي نفت؛ مانند کوین بيت ،شودمي موجب ارزشي چنين. است پرسودي کار و کسب بالقوه طوربه کوین بيت

 به کاال این راجاستخ شود؛ داشته نگه پایين آن، استفاده مورد انرژي بهاي اگر. بياید حساب به جهان در موجود کاالهاي

 .یابدمي ارزش داري معني طور

 یارانه که کشورهایي در. شوندمي انجام چين کشور در کوین بيت معامالت حجم از درصد ۸۵ به نزدیک حاضر، حال در

 واسطه به سردسير، يکشورها از برخي لذا،. شودمي انجام بيشتر اتریوم ماینينگ مسلماً  ،گيردمي تعلق آنها به زیادي انرژي

 وجود به لتيدو تصميمات و اختيارات نتيجه در که ؛کنندمي فراهم ماینينگ براي را خوبي فرصت سرد، هواي و آب داشتن

 .است نيامده

 است، سرد ایسلند هواي و آب که زمان هر تا. است طبيعي شرایط به وابسته درصد صد کشورها، این در هوایي و آب ویژگي

 گفته ژئوترمال یا گرمایيزمين طالي سردسير، کشورهاي به رواین از. است آن نفع به قولي به و بردمي سود کوین بيت

 درآمد 2۰1۷ سال طي. شودمي نيز اتریوم، ماینينگ بزرگ آپاستارت فيوري، بيت گروه حال شامل لهمسئ این. شودمي

                                                                 
1 Commodity Futures Trading Commission  
2 Securities and Exchange Commission  
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 نيز دالر ميليون ۵۸۵ به 2۰21 سال از قبل تا شودمي بيني پيش و بوده دالر ميليون ۹۰ باالي هلند در آپاستارت این

 .کند پيدا راه نيز ایسلند سردسير سرزمين به است قرار و همچنين است گرجستان در فعال آن داده مرکز. برسد

 يجيتالد رزهایا هایرافيص وزانهر رآمدد 

. نيست مهم نچندا دیگري دیجيتال ارز هر یا کوین بيت قيمت شدن پایين و باال هابعضي براي دیجيتال ارزهاي حوزه در

 قيمت به زرو و شب سود، کسب براي گذاران سرمایه که حالي در .هستند برنده صورت هر در دیجيتال ارزهاي هايصرافي

 حاضر حال در. کنندمي پارو پول که هستند دیجيتال ارزهاي هايصرافي این واقع در دوزند،مي چشم دیجيتال ارزهاي

 پایان تا دالر ردميليا 1 به رسيدن پتانسيل و دارند درآمد روز در دالر ميليون ۳ از بيش حوزه، این هايصرافي ترینبزرگ

 .دارد وجود هاآن براي جاري سال

 قايسه ارزهای منتخبم 

 ورج اتريوم اليت کوين مونرو بيت کوين شرح

 ساتوشي ناکاموتو مخترع
گروه توسعه دهنده 

۷CCCC 
 - ویتاليک بوترین چارلي لي

 تاریخ معرفي
نهم ژانویه 

2۰۰۸ 
 2۰14 2۰1۵جوالي  ۳۰ 2۰11اکتبر  ۷ 2۰14آوریل  1۸

روش عرضه 

 اوليه

استخراج بالک 

 جنسيس
 جمع سپاري

استخراج بالک 

 جنسيس
 استخراج بالک جنسيس پيش فروش

محدودیت 

 کوین
 ميليون واحد 21

 ۰.۳ميليون واحد +  1۸

 مونرو در هر دقيقه
 واحد ميليارد 1۶٫۵ بدون محدودیت ميليون واحد ۸4

پروتکل 

 بالک چين
 اثبات انجام کار اثبات انجام کار اثبات انجام کار اثبات انجام کار اثبات انجام کار

استفاده به 

 عنوان
 ارز دیجيتالي ارز دیجيتالي ارز دیجيتالي

 -ارز دیجيتالي

 قراردادهاي هوشمند
 ارز دیجيتالي

حریم 

 خصوصي
 باال باال باال بسيار باال باال

قابليت 

 رهگيري
 دارد دارد دارد ندارد دارد

واحد  اسم و

 ارز

بيت کوین 

 )ساتوشي(
 ورج اتریوم )اتر( الیت کوین مونرو

 BTC XMR LTC ETH XVG نماد ارز

کارمزد 

 تراکنش

بسته به کيفيت 

 پول متغير است

XMR/KB      ۰.۰۰4-

۰.۰2 

بسته به کيفيت پول و 

پلوغي شبکه متغير 

 است

بسته به کيفيت پول 

 متغير است

 حدود در چيزي هاتراکنش کارمزد

 فعلي قيمت با که است ورج ۰٫1

 .است دالر ۰٫۰۰۸ معادل

 SHA-256 CRPTONOTE SCRYPT ETHASH RSK الگوریتم

 زمان بالک
 1۰حداقل 

 دقيقه
 ثانيه ۵۰ تا ۳۰ بين ثانيه 14حدود  دقيقه 2.۵حدود  ثانيه 12۰

 استخراج
استخراج کننده 

 ASICهاي 

( و GPUکارت گرافيک )

 (CPUپردازنده )

گرافيک کارت 

(GPU )–  دستگاه

 ASICهاي 

کارت گرافيک 

(GPU و پردازنده )

(CPU) 

CPU، GPU هايدستگاه و ASIC  

 هست هست هست هست هست مقياس پذیر
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 ررسي سناريوهای ممکن در رابطه با آينده بيت کوينب 

 نام سناريو سناريو

 5احتمال )

سال 

 آينده(

تأثير 

 بالقوه
 توضيحات

سناریو 

1 
 آرماگدون

نزدیک به 

 صفر

مرگ 

 ناگهاني

 شود، قطع زمين کره سراسر در اطالعات ارتباطات و اینترنت برق، منابع تمام اگر

م ینبنابرا. بود نخواهند یکدیگر با ارتباط برقراري به قادر کوین بيت (هايNodeنود)  سيست

 .داشت نخواهد کاربردي دیگر

 کوین تبي جامعه ميان در سردرگمي ایجاد باعث قطعاً جهان سراسر در اینترنت موقت قطعي

 بازهم هازنجيره بلندترین از تواندمي سيستم که است اهميت حائز نکته این اما شد، خواهد

 .کند فعاليت به شروع

 نظر از همباز کند، اجرا را آن افزار نرم که بماند طرفداري اندک کوین بيت براي اگر حتي

 .دهد مي ادامه بقا به فني

سناریو 

2 

 اشکال

 بحراني
 کم

 انحراف

 ناگهاني

 پروژه باگ سطح در باگي حاوي است ممکن کوین بيت روزرسانيبه یک سناریو، این در

(DAO اتریوم چين بالک در)، دهد قرار خطر معرض در را سيستم یکپارچگي که باشد. 

 مجدد اندازي راه و جدید نسخه نصب کد، اصالح موافق جامعه اگر حتي صورت این در

 .دش خواهد( فورک) شکاف و قيمت سقوط به منجر قطعاً ،(نيست ضمانتي که) باشد سيستم

سناریو 

۳ 

 هاي فورک

 دليل بي
 کم

 انحراف

 آهسته

 توانديم باشد، کوین بيت پيشروي مسير مخالف( پول خاطر به یا) فني دالیل به گروهي اگر

 .کند عرضه را کوین بيت از فورک یا انشعاب یک

 ود،نب خطرساز کوین بيت براي افتاد، اتفاق گذشته تابستان در که کش کوین بيت فورک

 باعث تواندمي زیاد هاي فورک تئوري، لحاظ از. شد کمتر شبکه نياز مورد هش قدرت زیرا

 .شود اصلي شبکه شدن کمرنگ

 داد اهدخو دست از را اشسلطه من اعتقاد به شوند، زیاد کوین بيت دليل بي هاي فورک اگر

 دهندگان هتوسع و جامعه خود ضرر به این البته. شد خواهد توجهي بي فضاي وارد آرامي به و

 .کرد خواهند فکر آن به قطعاً و است

سناریو 

4 

 سرکوب

 مشترک

 هادولت

 تا متوسط

 پایين

 انحراف

 ناگهاني

 این اب. نيستند کوین بيت نابودي به قادر هادولت کوین، بيت غيرمتمرکز ماهيت دليل به

 .کنند دمحدو یا کنترل را آن از استفاده خود، اختيارات حوزه در توانندمي هادولت حال،

 

 ار دیجيتال ارزهاي خدمات هايشرکت بانکي هايحساب توانندمي هاآن مثال، عنوان به

 عدادت فقط اگر اما. ندهند فعاليت مجوز مرتبط کار و کسب نوع هر به یا و کنند مسدود

 ليلد به و بود خواهد محدود تأثير بایستند، جریان این جلوي کشورها از شماري انگشت

 .هستند آن پذیرش به مجبور نهایت در الملليبين سطح

 ايارزه داخلي معامالت ممنوعيت پي در گذشته سال که است رویدادي همان دقيقاً این

 کتحر به کشور چند یا یک شدن اضافه احتمال حالي در. افتاد اتفاق چين در دیجيتال

 هک کنيد تصور. )است غيرممکن تقریباً جهاني ممنوعيت من اعتقاد به است، زیاد چين

 (.برسد توافقي چنين به متحد ملل سازمان

 و انگلستان ا،اروپ اتحادیه متحده، ایاالت اگر. است قانوني ژاپن در کوین بيت این، بر عالوه

 .شدمي تمام گران بسيار کردند،مي ممنوع را دیجيتال ارزهاي مشترک طور به چين

 ها،قتسر پيگيري براي را قوانيني کننده تنظيم نهادهاي که رودمي احتمال حال، این با

 .کنند تنظيم رابطه این در مالياتي فرارهاي یا و شویيپول

سناریو 

۵ 
 بزرگ هک

 تا متوسط

 باال

 سقوط

 موقت

 .دهد رخ مختلف روش چند به تواندمي سناریو این

. کرد ابودن را پروتکل تمام توانمي دارد، نام (Attack51%درصد ) ۵1 تهاجم که آن اولين در

 امکان ئوريت نظر از امر این. است راه همين پروتکل هک راه تنها حاضر حال در تنها واقع در

 .است غيرممکن تقریباً اجرایي نظر از اما است پذیر

 هر ینکها دليل به. باشد هکر اختيار در شبکه محاسبات درصد ۵1 از بيش باید حمله این در

 ابودين جز طرفي از و است غيرممکن تقریباً امر این باشد، کننده استخراج تواندمي کسي

 .رسيد نخواهد هکر به سودي شبکه،
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 نام سناريو سناريو

 5احتمال )

سال 

 آينده(

تأثير 

 بالقوه
 توضيحات

 .است پروتکل روي افزارهاي نرم هک است، شایع خيلي که دوم حالت

 

 درصد ۷۰حمله(، این از اينمونه) شد هک Mt. Gox بزرگ صرافي 2۰14 سال در وقتي

 راسرس در بيشتري خيلي هايصرافي امروزه. شدمي انجام صرافي این در کوین بيت معامالت

 رود،ب سرقت به کوین بيت از زیادي مقدار و شده هک آنها از یکي اگر. دارد وجود جهان

 .است موقتي تأثير این اما کرد، خواهد سقوط احتماالً قيمت

 قتسر به Coincheck ژاپني صرافي از NEM دالر، ميليون 4۰۰ از بيش تازگي، به مثالً

 از مثبت اخبار از پس اما. داشت همراه به را آن قيمت درصد 2۰ الي 1۵ کاهش که رفت

 .یافت بهبود دوباره قيمت قربانيان، به شده سرقت ارزهاي پرداخت

سناریو 

۶ 

 دیجيتال ارز

 بهتر

 به متوسط

 پایين

 انحراف

 آهسته

 مثل فيهد که است ارزي بهتر از منظور) شود؟ کوین بيت جایگزین تواندمي بهتري ارز آیا

 از مترک آن تراکنش هايهزینه یا باشد داشته سودمندتري استخراج باشد، داشته کوین بيت

 (… و باشد کوین بيت

 قدرآن باید ارز آن. شود بررسي اقتصادي نظر از باید و نيست استفاده راحتي هميشه بحث

 .کند غلبه آن گذاران سرمایه و کوین بيت شبکه تأثير بر که باشد خوب

 و سياسي شرایط علت به این، بر عالوه. نداده رخ اتفاق این هنوز که است این امر واقعيت

 للم سازمان حمایت تحت «جهاني دیجيتال ارز» یک ،(فني مشکل یک نه) اقتصادي دالیل

 .شد نخواهد معرفي آینده ساله پنج طي متحد،

 وجهيت قابل ميزان به برق قيمت اگر: است آن بازیگر اقتصادي شرایط که دیگر مورد یک

 تريکم برق که استخرهایي تنها. دارد وجود استخراج سود شدن کم امکان یابد، افزایش

 .ماند خواهند باقي کنند،مي مصرف

 ضمن تا کند پيدا راهي باید کوین بيت. است امنيتي باالي هايهزینه با تجارت یک این

 .یابد کاهش هم امنيت برقراري هايهزینه کل، دفتر یکپارچگي

سناریو 

۷ 

 گذاري کنار

 مردم
 کم

 انحراف

 آهسته

 صليا ارزش به دیجيتال ارزهاي رساندن در واقعي جهان در کریپتو، هاي آپ استارت اگر

 چيزي. )ودبر دست از فضا این به نسبت آرامي به تواندمي مردم اعتماد باشند، ناموفق خود،

 (.بود افتاده اتفاق 2۰1۶ و 2۰1۵ سال نزولي بازارهاي طول در که

 ورتص در همچنين. رسدمي تثبيتي ارزش یک به و شد خواهد کند بازار رشد مورد، این در

 منجر و دهند،مي دست از گذاري سرمایه نظر نقطه از را خود جایگاه دیجيتال ارزهاي تداوم

 .شد خواهد منفي رشد به

 دنياي در دیجيتال ارزهاي از نهایت در کریپتو هاي آپاستارت از برخي که معتقدم شخصاً

 حوزه، این یختار گواه به. نوپاست ارزها این بازار صورت، هر در. کرد خواهند استفاده واقعي

 .است دوباره جهش آماده هميشه بازار

 يجيتالد ایه رزا زا ستفادها هتج يرانا قتصادیا رایب صليا يلالد 

 تورم برابر در مقاوم 

 تحریم مرزهاي شکستن 

 بودن غيرمتمرکز 

 بودن المللي بين 

 و حریم خصوصي امنيت 

 آسان ریدخ 

 مدرن هاي تجارت و مشاغل ایجاد 

 جامعه در فقر کردن کن ریشه امکان 
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 مقدمه

 ادند نجات منظور به مستقل کشورهاي و رسيد ورشکستگي مرز به جهاني بانکداري سيستم 2۰۰۸ سال در

 صفر به نزدیک هايبهره با یا و بهره بدون هايوام دادن و ورشکسته هايبانک خریدن به مجبور جهاني اقتصاد

 :ذیل شرح به مورد سه بر بود متمرکز بيشتر راهکارها و کشيد طول سال ۶ حدود پروسه این. شدند

 احياي و مجدد گذاريسرمایه قانون نظير زیربنایي هايهزینه صرف طریق از محدود هايمشوق دادن 

 2۰۰۹1 سال در آمریکا

 مجازي رشد ایجاد براي اطالعات و ارتباطات فناوري يزمينه در فعال و پایدار زیست صنایع از حمایت 

 . 2بودند اول مورد به وابسته آنها از برخي که دیجيتال اقتصاد در جدید

 و 2۰۰۹ سال در انگليس و آمریکا. پایين يبهره نرخ با کشور هر مرکزي بانکهاي توسط پول چاپ 

 سال اوایل در آلمان مخالفت رغم به اروپا ياتحادیه نهایتاً و وسيع مقياس در 2۰12 سال در ژاپن

 .۳کردند عملي را اقدام این 2۰1۵

 گذاري سرمایه به اقدام سياست این با مخالفت در برخي. بود متفاوت دولتها توسط بانکها نجات به هاواکنش

. شد 2۰۰۶ سال اواخر در آن قيمت به نسبتدرصد  ۳۵۰ تا آنها نرخ افزایش باعث که نمودند ملک یا طال در

 و کرد اعالم ورشکسته را بانکهایش تمام که ایسلند نظير داشتند شدیدتري هايالعمل عکس نيز دیگر برخي

 قرار شدیدي رکود در جامعه تا شد، موجب ایسلند بعدي هايسياست. داد کاهش شدتبه را خود پول ارزش

 کشورهاي به وابسته که را دیجيتال ارزهاي از استفاده به پيشنهاد ایسلند، 4IPP حزب 2۰1۵ سال در. گيرد

 کشورهاي از بسياري) اقتصادي رکود هايسال خالل در که است ضروري نکته این به توجه. داد نيست مستقل

 جامعه مرفه بخش( ایسلند و یونان جزه ب رسيدند 2۰۰۸ سال درآمدي سطح به سال ۶ از پس یافته توسعه

 .کردند گذاري سرمایه آمازون محصوالت و فليکس نت اپل، بازار در را خود سرمایه از عظيمي حجم

 را ۶ابریشم جاده نام به منحصربفرد لحاظ هر از و آنالین بازاري  ۵اولبریکت راس بنام شخصي 2۰11 ژانویه در

ه ب وبسایت این روي هايفروش و خرید که بود دسترس قابل ۷نت دارک روي بر تنها که کرد اندازي راه

 انجام کوین بيت بنام اي شده رمزنگاري ارز طریق از نداشت وجود ebay روي بر که کاالهایي مورد در خصوص

 نيز آن صاحب و شد بسته نهایتاً وبسایت این اگرچه. بمانند ناشناس دادمي اجازه خریدارها به که شد مي

 از قوي اينشانه عنوانه ب را آن جامعه شد باعث شد کوین بيت نصيب که محبوبيتي اما شد شناخته مجرم

 و کردند کوین بيت در گذاريسرمایه به شروع مشهور هايشخصيت. بپذیرد دیجيتال اقتصاد ظهور

                                                                 
1 American Reinvestment and Recovery Act of 2009 
2. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-agenda-europe-key-publications 
3. https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/aug/16/china-labour-debate-currency-economic-crisis 
4. Icelandic Pirate Party 
5. Ross Ulbricht 
6 Silk Road 
7 https://www.goodreads.com/book/show/19186421-the-dark-net 
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 در مقاله 1۹ بحث افزایش با. کردند ارز این مورد در متعددي مقاالت نوشتن به شروع علمي هايشخصيت

 سال در مقاله شش شده، نگاري رمز ارز زمينه در گذاري قانون ،2۰14 ابتداي از مقاله 1۳۵ و 2۰1۳ سال

 .اند یافته انتشار تاکنون بيشتري بسيار مقاالت و 2۰1۵ انتهاي تا 2۰12

خت. در این راستا و تاثير آنها بر اقتصاد جهان و ایران خواهيم پردا گزارش به بررسي ارزهاي دیجيتال ایندر 

 رویکرد رزها،ا این نبودن یا بودن قانوني سپسابتدا مفاهيم اوليه مربوط به ارزهاي دیجيتال بيان مي شود، 

 ارزهاي فواید هایتان و ارزها این براي مقررات تنظيم کانام ارزها، این با رابطه در مختلف کشورهاي قانونگذاران

رائه راهکارهایي براي تاثير این ارزها بر اقتصاد جهان و ا نهایتا. شد خواهد داده شرح بالکچين بستر بر دیجيتال

 اقتصاد ایران در رابطه با ارزهاي دیجيتال مي پردازیم.

 

 مفاهيم اوليه -1

 مفهوم ارز -1-1

 مستقل لتيدو به غيروابسته و غيرمتمرکز شده رمزنگاري ارز یک و پرداخت جایگزین سيستم ارزهاي دیجيتال

 آن ارزش که شده توزیع و محور مشتري ،(P2P) شخص به شخص کامال ارز یک دیگر عبارتبه. باشد مي

 کد عمنب داراي افزارهاي نرم روي بر آن فروش و خرید هايعمليات و شود مي مشخص آن کاربرهاي توسط

ه ب ارزها و کلي صورته ب پرداخت هايسيستم. گيرد مي انجام موبایلي و کامپيوتر هر بروي نصب قابل و باز

 ختصاصا چيزي به شخص هر که است تمایلي ميزان معنايه ب ارزش. هستند آنها ارزش به وابسته خاص طور

 ما. طال انندم هستند کمياب که موادي یا و مسکن یا غذا نظير داریم الزم روزانه که اقالمي همانند دهد مي

 غيرمشهود و غيرملموس موارد براي نهایتاً. کنيم مي تعریف کار اساس بر را انرژي به مربوط ارزش همچنين

 .(Davies, 2002) گردد مي معرفي معادل ارزش نيز فني دانش و خالقيت دانش، تجربه، همانند

 صورت کاال به کاال مبادله طریق از کار این ابتدا. دهيم انتقال را ارزش آن واسطهه ب تا شدند ابداع ارزها

. شدند مي ساخته کمياب فلزات از ها سکه غالبا. کردند گذاري ارزش و ابداع را سکه مردم بعدها اما گرفتمي

 تا شد ایجاد کاغذي پول نام به تري منعطف سيستم ها، سکه محبوبيت کاهش از پس اروپا رنسانس عصر در

 Guadamuz) نماید تسهيل بود بر هزینه و غيرایمن که نقره و طال حمل با مقایسه در را مالي تراکنشهاي

and Marsden, 2015) .شخصي به( اسکناس) اي نوشته دست که بود صورت بدین اوليه کاغذي پول کارکرد 

 دست در شده قيد ارزش ميزان به و طرفين توافق مورد فلز از اي ذخيره که مضمون این حاوي شدمي داده

 نامگذاري نقره یا طال استاندارد بنام که سيستم این مشکل. باشد مي لحظه هر در انتقال قابل و موجود نوشته

 که بود انتقال قابل لحظه آن در موجود فلز ذخيره همان با معادل و محدودي مقدار که بود این است شده

 جهت هاجنگ محرک نتيجتاً که شد مي امپراطوري یا کشور هر براي اقتصادي محدودیت ایجاد به منجر خود

 انگليس و آمریکا شمال در هاپرتغالي و ها اسپانيایي که آنچه نظير شد مي نقره و طال از فلزي ذخایر افزایش
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 ارزش جنگ، دوران طول در مثالً داشت بيشتري پول چاپ قصد کشوري اگر. دادند انجام جنوبي آفریقاي در

 شده چاپ پول پشتوانه که نيست موجود الزم فلزي ذخيره که بودند معتقد مردم زیرا یافت مي کاهش پول

 .باشد

 اعتمادپذیري ميزان و کشور هر ثروت اساس بر جدیدي استاندارد و گردید منسوخ طال استاندارد بيستم قرن در

 مي آن هکنند چاپ کشور اقتصادي قدرت از را ارزششان جدید رایج ارزهاي. شد گذاري ارزش مرجع اقتصادي

 استاندارد که شودن فراموش اما است ارزش بي النفسه في رایج ارز که معتقدند ليبرال و آنارشيست افراد. گرفتند

 مورد تصنع ورودي و محرک عنوانه ب تواند مي تنها مناسب شرایط تحت و است ارزش فاقد ذاتاً نيز طال

 تحت ابراینبن دارد را مستقل هايدولت حمایت و گرفته نشات قانون از رایج ارز ارزش. گيرد قرار استفاده

 ارز قدرت اب اعتماد قابل هايدولت. است شده واقع قبول مورد آن در که باشد مي بومي و مرز اقتصاد حمایت

 .شود مي اعتماد این رفتن بين از باعث باال تورم که است حالي در این کنند مي حمایت را خود

 

 شدهرمزنگاری ارز مفهوم -1-۲

 اساساً اما ندا یافته رواج سودآوري و گذاري سرمایه براي آسان روشي عنوانه ب شده رمزنگاري ارزهاي اگرچه

 بيت ارزها این معروفترین. هستند پرداخت براي جایگزین روشي رایج ارز طریق از سنتي پرداخت با قياس در

 آن وليها مفهوم ناکاموتو ساتوشي عنوان با ناشناس نویس برنامه گروهي یا شخص توسط که باشد مي کوین

 نظارتي اماتمق و بودن متمرکز به نياز و آسان را شخص به شخص مالي تبادالت تا گردید ارایه 2۰۰۸ سال در

 عدنم بنام فرآیندي توسط بالکچين بستر در تراکنشها تمام عوض در. (Nakamoto, 2008) نماید حذف را

 متفاوت هايشاخص با اما شدند ساخته اساس همين بر عموماً نيز دیجيتال ارزهاي دیگر. گردد مي ثبت کاوي

 .آن کاربري و هدف و بلوک زمان نویسي، برنامه زبان نظير

 موضوعي امروزه خود مجازي ارز یا دیجيتال ارز به عنوان ارزها این بندي طبقه فوق، توضيحات به توجه با

 تاحدودي مجازي و دیجيتال الفاظ به اقتصاد پسوند افزودن مفهوم دو این دادن تميز براي. است برانگيز بحث

 توصيف را خدماتي و افراد تجارتها، تمام دیجيتال اقتصاد. نماید تبيين را مفاهيم و نموده حل را مشکل تواندمي

 ساخت خدمات یا و باشند آنالین توانند مي تجارتها این. کنند مي فعاليت دیجيتال حالت یک در که کندمي

 فارم بازي درون خرد اقتصادهاي همانند واقعي غير اقتصاد از عبارتند مجازي اقتصاد مقابل، در. باشد افزار نرم

 قابل روش همين با نيز دیجيتال ارز و مجازي ارز بين تفاوت رو این از. 2وارکرف دنياي اجتماعات یا 1وایل

 نماد دیجيتال ارزهاي و هستند رایج ارزهاي همان غيرفيزیکي نماد واقع در دیجيتال ارزهاي. است درک

 ارز بارز مثال. آن از خارج نه و شوند مي گذاري ارزش دیجيتال دنياي در تنها که هستند آنالین هاي سرمایه

                                                                 
1 Farmville 
2 World of Warcraft 



 
 

  
 

 ايران و جهان اقتصاد بر آنها تاثير و ديجيتال ارزهاي بررسي

 خبری تحلیلی ناظراقتصادسایت 

ه 
ح

صف
4 

 این در. شوند مي استفاده پلتفرمي درون بازیهاي و تبليغات براي که است 1بوک فيس اعتبارات همان مجازي

 گردش حالت این در توجه قابل نکته و شود مجازي ارز به تبدیل بایستي آن دیجيتال فرم در رایج ارز مثال

 ارزش بنابراین. داشت نخواهيد ماشين خرید امکان شما بوک فيس اعتبارات توسط زیرا باشد، مي پول یکطرفه

 یک دیجيتال نماد دیجيتال ارز واقع در. است گرفته شکل آن در که است پلتفرمي درون تنها مجازي ارز

 آن بوسيله که شماست آنالین بانکي حساب در یا و پال پي پول کيف در که پولي مانند است فيزیکي سرمایه

 .کنيد مي خریداري بوک فيس اعتبارات

 تحت یجيتالد ارز حاليکه در. است آن مالکيت و بودن متمرکز سطح ارز دو این بارز تفاوتهاي از دیگر یکي

 هر وسطت تواند مي و بوده غيرمتمرکز مجازي ارز باشد، مي حکومتها و مرکزي بانکهاي کنترل و مالکيت

 .شوند ساخته افراد و ها اپليکيشن سازندگان یا بوک فيس همانند شرکتي

 که چرا کرد بندي دسته گروه دو این از کدام هيچ در توان نمي را شده رمزنگاري ارزهاي عام، طوره ب

 تحت و هستند غيرمتمرکز که دارند شباهت دیجيتال ارزهاي به جهت آن از. دارد گروه دو هر به شباهتهایي

. ندارند پشتيبان سرمایه عنوانه ب رایجي ارز هيچ به وابستگي و نيستند دولتي یا بانک هيچ کنترل و مالکيت

 از بسياري. کرد استفاده اتومبيل نظير واقعي کاالي خرید براي آنها از توان مي دیجيتال ارز همانند اما

 جهت را دیگر شده رمزنگاري ارزهاي برخي یا کوین بيت با پرداخت حاضر حال در محصوالت دهندگانارائه

 نيستند خاصي افزار نرم یا پلتفرم به محدود شده رمزنگاري ارزهاي همچنين. پذیرند مي محصوالتشان خرید

 کشورها برخي حاضر حال در. است کرده سخت شده رمزنگاري ارزهاي براي را مقررات تنظيم امر همين و

 از اي خالصه ذیل در اند پذیرفته قانوني پرداخت روش عنوانه ب را دیجيتال ارزهاي ژاپن و سوئيس نظير

 :است گردیده ارایه رایج هاي پول و 2گرانبها فلزات با شده رمزنگاري ارز تفاوتهاي

 کاال عنوانه ب گرانبها فلزات و شده رمزنگاری ارز با پولي ارز قايسه.  م1 جدول

 ارز پولي رايج ارز رمزنگاری شده فلزات گرانبها
 چاپ شده توسط دولتها و بانکها ساخته شده توسط کامپيوتر موجود در طبيعت

 تعداد محدود و معين کمياب
تعداد نامحدود و قابل توليد در هر 

 زمان توسط دولتها
 تبادل فيزیکي تبادل دیجيتال تبادل فيزیکي

 موجود بصورت فيزیکي
موجود به شکل کدهاي عمومي و 

 خصوصي
 موجود به شکل سکه یا پول کاغذي

غيرمتمرکز، قابليت تغيير قيمت توسط 

 شرایط بازار وجود دارد
غيرمتمرکز و غير قابل کنترل توسط 

 دولتها یا اشخاص
 قانونمتمرکز و تحت کنترل بانکها و 

ارزش بواسطه عرضه و تقاضا مشخص 

 مي گردد
ارزش بواسطه عرضه و تقاضا مشخص 

 مي گردد
ارزش توسط بازار و قوانين مشخص مي 

 گردد

                                                                 
1 Facebook Credits  
2 Commodity 
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 شدهرمزنگاری ارزهای اصلي مزايای -1-3

 هستند تر شده شناخته تکنولوژیک مجامع در کوین بيت بویژه شده رمزنگاري ارزهاي که گفت توان مي اگرچه

 حال در يادن کل در که نکته این به توجه با دارد پيش در تر عمومي شناخت براي طوالني راه همچنان اما

 فرآیند ليهاو مراحل در قرارداشتن دهنده نشان خود این و دارد وجود پول کيف آدرس ميليون 11 تنها حاضر

 محبوبيت بموج که شده رمزنگاري ارزهاي دیگر و ارز این مزایاي از برخي. باشد مي عمومي اقبال و پذیرش

 :از عبارتند شده مردم ميان در آنها

 ه ب کيالکتروني حسابرسي دفتر در یيدتأ و مشاهده قابل عمومي صورته ب هاتراکنش تمام :شفافيت

 . است نشده تجربه قبال که دهد مي ارائه را شفافيتي که هستند بالکچين نام

 رمزنگاري پروتکلي که گيرد مي کاره ب را 1امن هش الگوریتم بيتي 2۵۶ نسخه کوین بيت :ايمني 

 نه را بالکچين یکپارچگي پروتکل این. باشد مي آمریکا ملي امنيت آژانس توسط شده طراحي و شده

 .گردد مي استفاده نيز کوین بيت هاي پول کيف سازي ایمن و امضا براي بلکه کند مي حفظ تنها

 معموالً اام باشد رایگان بایستي کوین بيت تراکنشهاي تمامي تئوري لحاظ از :تراکنش پايين هزينه 

 به قمشو عنوانه ب و باشد مي متفاوت مختلف دیجيتال هايصرافي در که گردد مي لحاظ اي هزینه

 ها،زینهه این لحاظ با حتي. دارد کاوي معدون سختي با مستقيمي رابطه و شود مي داده کاوها معدن

 سيارب هاي هزینه تراکنش کل مبلغ %۵ تا %1 ميزان با سنتي پرداخت هايروش به نسبت کوین بيت

 .دارد تري پایين

 کوین بيت خصوصيت این اگرچه. است ناشناس آن صاحب و کوین بيت تئوري در :ماندن ناشناس 

 از %1 تنها تحقيقات آخرین اساس بر اما گيرد قرار استفاده مورد غيرقانوني کاربردهاي در تواند مي

 نظر صرف قابل پولي ارزهاي سایر با قياس در که یافته اختصاص امور این به کویني بيت تراکنشهاي

 .است کردن

 يسازمان و مقام هيچ که معنا بدین است غيرمتمرکز کوین بيت :بودن مقاوم و پذيری انعطاف 

 .گردد ساقط یا و گيرد قرار هجوم یا حمله مورد تواند نمي و نيست آن توليد و چاپ مسئول

 دایجا باعث کوین بيت بویژه شده رمزنگاري ارزهاي معرفي و توليد :آينده در خالقيت محرک 

 و خالقيتها يبرا را مسير خود که است شده بانکداري نظام و پول به انسانها نگاه در تغيير و خالقيت

 .گذارد مي باز خصوص این در آینده ابتکارات

  

                                                                 
1 SHA256 
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 1رسميتفاوت ارز ديجيتال با پول  -1-4

 این تحت که هایيسکه غيرمتمرکز ماهيت و بالکچين فناوري مزایاي از بسياري به دیجيتال ارز طرفداران

 مشکالت از بسياري توانندمي هایيبالکچين چنين صرف، فناوريِ نظر از. کنندمي اشاره دارند قرار زیرساخت

 به سبتن بهتري عملکرد دیجيتال ارزهاي کنندمي گمان مردم از بسياري رسدمي نظر به اما. کنند حل را

 . داشت خواهند فعلي رایج هايپول

 بدهي اندازه: دهدمي نشان رسمي پول که هستند چيزي همان دهندهنشان دقيقا شده رمزنگاري هايسکه

 بدهي دریافت رايب را نهاد آن قدرت نهاد، هر توسط دیجيتال ارز انباشت بنابراین. دیگر مردم از دریافت قابل

 .داد خواهد افزایش جامعه از

 ستعدم که چرا هستند رسمي پول از بهتر دیجيتال ارزهاي که کنند ادعا است ممکن برخي حاضر، حال در

 پول برخالف ماا. هستند تورم مستعد رسمي پول مانند نيز دیجيتال ارزهاي. است اشتباه هم این. نيستند تورم

 با وتيتفا هيچ اینها عمل، در. است ارزش تورم مستعد دیجيتال ارز است، موجودي تورم مستعد که رسمي

 .دهندمي افزایش را جامعه بدهي مقدار دو هر: ندارند یکدیگر

 به قيمت این. شودمي گيرياندازه آمریکا دالر با مقایسه در موارد از بسياري در 2کوینبيت ارزش مثال، براي

 تقاضا و عرضه به زیرا است معنيبي زمان، هر در کوینبيت ارزش بنابراین،. کندمي تغيير تقاضا تغييرات عنوان

 .دارد بستگي

 عينو به شد، خواهند رسمي پول جایگزین زودي به احتماال دیجيتال ارزهاي کندمي تصور که کسي هر

 رسمي هايلپو با مقایسه بدون شده رمزنگاري هايدارایي گذاريارزش که را واقعيت این زیرا. است نگرسطحي

 .است گرفته نادیده است دشوار نهایتبي

دیدگاه  2س در ادامه سير تکامل بيت کوین به عنوان یکي از مهم ترین ارزهاي دیجيتال بيان مي شود و سپ

 در مورد بيتکوین بررسي خواهد شد که آیا بيت کوین پول است یا دارایي مالي؟

                                                                 
1 https://medium.com/@BlakeGossard/how-money-really-works-d419f5a31e56 
2 Bitcoin 
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 بيت کوين و تکامل پول. 1 شکل

 دیگران به احتير به را پول دهد مي اجازه مردم به زیرا بينند؛ مي مالي عرصه در انقالبي رابيت کوین  بعضي

 عنوان به صرفاً ار مجازي پول این مردم از بسياري ،اخيراً حال، این با(. ایميل یک ارسال مانند) دهند انتقال

استفاده  عامالتم براي آن از و کنند، نگهداري را آن که اميدوارند گيرند، مي نظر در مالي گذاري سرمایه یک

 مالي؟ دارایي یا است ارز یک کوین بيت که آید مي پيش سوال این بنابراین. نکنند

 آيا بيت کوين پول است؟ -الف

 از متحده، ایاالت داري خزانه وزارت متحده، ایاالت در. شود مي توليد دولت یک توسط پول سنتي، طور به

 پول رزرو فدرال سيستم. کند مي توليد کنند، مي مصرف که را هایي صورتحساب و ها سکه چاپ، اداره طریق

 یا و طال توسط آن ارزش که معناست این به است؛ في پول پول این. کند مي توزیع بانکي سيستم طریق از را

 به. شود مي حاصل پول عنوان به آن عمومي پذیرش از آن ارزش عوض، در. شود نمي تأمين دیگري کاالي

تبادالت کاال به کاال 
سال قبل از 6۰۰۰)

(ميالد

محاسبات ذهني 
سال 4۰۰۰)تبادالت 

(قبل از ميالد

کاالهای فيزيکي 
سال قبل از ۲۰۰۰)

(ميالد

فلزات طال و نقره 
سال قبل از 1۰۰۰)

(ميالد

استفاده از پول 
1۲قرن )کاغذی 

(ميالدی

بانکداری آنالين 
(ميالدی198۰)

سال )توکن تجاری 
(ميالدی۲۰۰۰

۲۰۰9)بيت کوين 
(ميالدی
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 کنند مي استفاده اقتصاد در آنها از مردم اینکه دليل به آمریکا دالر هاي سکه و صورتحساب دیگر، عبارت

 .هستند کاربردي

 تبدیل براي لدر نتيجه پو .سنجش واحد و ارزش ذخيره مبادله، وسيله: دارد اساسي کاربرد ۳ اقتصاد در پول

 به تواند مي ینکو بيت. باشد عموم قبول قابل خدمات و کاال ازاي در بایستي، مبادله، موثر ابزار یک به شدن

 سيستم عنوان به کوین بيت که حالي در. شود استفاده کاالها از محدودي تعداد براي مبادله وسيله یک عنوان

 افتدمي اقاتف ها شرکت و کنندگان مصرف بين که کوین بيت معامالت از بسياري شد، ایجاد یکپارچه پرداخت

 خود معامله .کنند مي ترغيب معمول ارزهاي به کوین بيت مبادله با را معامالت که هستند "ها واسطه" شامل

 عاملهم یک تا کشد مي طول دقيقه ۷۸ متوسط طور به باشد داشته هزینه پول و زمان دو هر در تواند مي

 بر عالوه. کند مي هزینه معامله یک انجام براي دالر 2۸ و( بکشد طول خيلي است ممکن چه اگر) شود تأیيد

 هدف مثال، وانعن به(. کاال سبد یا خدمات با مقایسه در) کند مي حفظ را پایدار قيمت زمان طول در که این،

 درصد 2 ریدخ قدرت از متحده ایاالت دالر آید، دست به هدف این اگر. است درصد 2 سال هر رزرو فدرال تورم

 پایدار و کم که تورم نرخ یعني داند؛ مي "قيمت ثبات" را تورم سطح این رزرو فدرال. استبرخوردار  سال در

 با کوین، بيت ارزش اما. است اهميت بي تقریبا مردم اقتصادي هاي گيري تصميم براي کافي اندازه به است

 .است نشده ثابت خود تاریخ طول در تعاریف، این

 بيت ارزش .است مهم بسيار ارزش آن ثبات کند، مي عمل ارزشمند ارزش یک عنوان به نيز پول که آنجایي از

 هدیديت ناپایدار هاي قيمت حاضر حال در. است یافته افزایش چشمگيري طور به اخير هاي سال در کوین

 سقوط لحا در ها قيمت که زماني اما ؛است افزایش در حال ها قيمت نيست زیرا پول ذخيره عملکرد براي

 . آورند مي یاد به ارزش ذخيره مهم جنبه یک را به عنوان پایدار ارزش مردم ،باشد

 افتهی کاهش امنيتي مشکالت سایر و خرابکاري حمالت، شدن هک دليل به نيز ارزش سازي ذخيره عملکرد

 صاحبان. دندبر سرقت به را کوین بيت دالر ميليون ۷۰ هکرها ،2۰1۷ سال دسامبر ۷ در مثال، عنوان به. است

 آنها باید نصاحبا عوض، در نداشتند؛ بانک یک در سپرده عنوان به را کوین بيت نگهداري توانایي کوین بيت

 و درالف هاي سپرده بيمه شرکت که نيست بيمه دولت ها سپرده و دارند، نگه دیجيتال پول کيف یک در را

 ارز را بيمه کنند. اعتباري هاي اتحادیه و ها بانک در سپرده بيمه ملي اعتبار ملي اداره

 و هاکاال به دادن ارزش براي معمول اقدام یک کند، مي عمل حسابداري واحد یک عنوان به همچنين پول

 به روز و است باز بازار که حالي در یابد مي نوسان چشمگيري طور به کوین بيت قيمت که آنجا از. خدمات

 و یدارانخر اشتباه باعث احتماال که کنند، محاسبه اغلب را خود بيتکوین قيمت باید فروشان خرده روز،

 هايقيمت اب اغلب کوین بيت و است متغير مبادالت در کوین بيت قيمت این، بر عالوه. شد خواهد فروشندگان

 ستگيب ها فروشنده توسط گذاري قيمت تصميمات به بيشتر که شود، مي معامله مختلف مبادالت در مختلف

 . دارد
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 بيت کوين دارايي مالي است؟ آيا -ب

 سيارب که است مالي دارایي نوع یک پول واقع در. نيست روشن هميشه مالي هاي دارایي و پول بين خط

 هستند، ندهشو نقد کمتر مالي هاي دارایي انواع سایر. بودن سود است و کم سود معموال اما است نقدشونده

 و سود، آوردن دست هب اميد با را قرضه اوراق و سهام افراد مثال، براي. دهند مي ارائه را بازپرداخت امکان اما

 پول عنوان به ابتدا در کوین بيت که حالي در. کنند مي خریداري آینده در باالتري قيمت با دارایي فروش یا

 افزایش کنند، مي خریداري احتمالي گذاري سرمایه عنوان به را بيتکوین که کساني از تقاضا افزایش کرد، عمل

 .است داشته چشمگيري

 ارشناسانک از برخي که دهد مي افزایش سرعت به را کوین بيت قيمت گذاران سرمایه توسط گمان و حدس این

 یک براي ضاتقا افزایش دهدکه مي رخ زماني مالي حباب مشابه، طور به. نامند مي "مالي حباب" را آن مالي

 از فعلي رانگذا سرمایه قيمت، افزایش با. است آن اساسي ارزش ازتر باال آن قيمت که شود مي باعث دارایي

 فرصتي سندتر مي دیگران،. بخرند بيشتر که شوند وسوسه است ممکن و برند مي لذت ها دارایي قيمت افزایش

 روند که اليح در کند، گذاري سرمایه بگيرد تصميم و ببيند را باال به رو حرکت است ممکن برسد، دستشان از

 . یافت خواهد ادامه

 14۰۰ ساليانه سود با را 2۰1۷ سال کوین بيت داشت، نوسان شدت به متمادي ساليان طول در ها قيمت

 واکنش اب مشابه کوین، بيت به نسبت را گذاران سرمایه هاي هيجان مالي، کارشناسان 1۳ .داد کاهش درصد

 رسيدندت مي دیگران، مي دانند. 2۰۰۰s-in هاي خانه و 1۹۹۰ دهه در تکنولوژیکي سهام به گذاران سرمایه

 البته .یافت افزایش نيز باالتر حتي ها قيمت که حالي در آورند، دست به سود براي اي بالقوه هاي فرصت که

 براي "مناسب" ارزش مورد در ناگزیر گذاران سرمایه. است دشوار ها حباب وقوع هنگام در حبابتشخيص 

 از یکي عنوان به بافت، وارن و JPMorgan Chase مدیرعامل دیمون، جيمي. کنند مي مخالفت دارایي یک

 . انددانسته ابقيمت بيت کوین را حب جهان گذاران سرمایه موفقترین

 مي پردازیم: 2در ادامه به تفاوت هاي دالر، طال و بيت کوین در قالب جدول 
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 کوين بيت و طال دالر, های تفاوت. ۲ جدول

 بيت کوين طال دالر شرح

قابليت خرج 

 کردن
 QRنيازمند کد  ابتدا باید تبدیل شود دارد

 ناشناس بودن
به صورت نقدي ناشناس اما در 

 کارت نه
 هيچ اسم و آدرسي الزم نيست ناشناس

 تاخير انتقال

روز  ۷الي  ۳به نظر فوري ولي 

براي انتقال بين واسطه هاي 

 پرداخت

 هايحمل با ماشين

 سنگين
 تقریبا فوري

 در انتقال آنالین بله کارمزد تراکنش
سازي و هزینه حق ذخيره

 تبدیل

نسبت به استخراج کننده و زمان 

 انتقال زیاد نيست

غير قابل جعل 

 بودن
 غير متمرکز و غير قابل جعل قابل جعل قابل جعل و چاپ غير مجاز

امنيت باال در 

 برابر سرقت

 حتي از بانک هاي بزرگ هم

 سرقت مي شود
 سرقت بسيار بسيار زیاد

با کيف پول کاغذي یا سخت 

افزاري سرقت تقریبا غير ممکن 

 است

 متن باز بودن
به هيچ عنوان براي پول هاي 

 سنتي امکان پذیر نيست

انحضار آن متعلق به مردم 

 نيست
 درصد 1۰۰

 خيلي زیاد فلز نرم ساخته شده از کاغذ دوام

 درصد 1۰۰ ذخایر آن محدود است به هيچ وجه ثبات تورم

پرداخت غير قابل 

 بازگشت

بعضي اوقات بازرگانان را به دردسر 

 مي اندازد
 غير ممکن زیر نظر قانون است

 به وزن هاي مختلف کم تقسيم پذیر
یک بيت کوین مي تواند به صد 

 ميليون واحد تقسيم شود

 قابل چاپ کمياب بودن
منابع  –سختي استخراج 

 محدود
 منابع محدود –سختي استخراج 

کاربردهاي غير 

 پولي
- 

صنایع مختلف مثل جواهر 

 سازي الکتریکي و ...
 Proof of Existenceسرویس 

 فيزیکي نيست بسيار درخشان کثيف مثل زباله درخشش

 

 پرداخت روش یک به را آن و کند عمل پول عنوان به دهد مي اجازه که است هایي ویژگي دارايبيت کوین 

. است آسان نسبتا المللي بين معامالت براي استفاده قابل حتيبيت کوین،  دیگر، عبارت به. کند تبدیل مفيد

آن باعث مي  متغير هاي قيمت نوسان و امنيتي مشکالت جمله از ،بيت کوین دیگر هاي جنبه حال، این با

 تقاضا که حالي در. شود مي تعيين تقاضا و عرضه توسط پول ارزش گردد کارایي پول را نداشته باشد. از طرفي

 بيت عرضه است، یافته افزایش زنند، مي حدس خود آینده ارزش روي بر مردم آنکه دليل به کوین بيت براي

 . کند رشد شده تعيين پيش از انعطاف قابل غير نرخ با که است رشد حال در کوین
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 تانسيلپ و کرده جلب خود به را بسياري عالقه مالي دارایي یک عنوان بهبيت کوین  هاي ویژگيهمچنين 

 اغلب ردمم اقدامات نيست، روشن مالي دارایي و پول بين خط که حالي در. است کرده ایجاد را مالي زیان

 مالي گذاري هسرمای یک عنوان بهبيت کوین  اطراف در هيجان اخيرا،. دهد مي نشان را اقتصاد در دارایي نقش

 . بيشتر شده است خدمات و کاال خرید براي پول عنوان به آن از استفاده نه و

 

 کوينبيت در بودن کمياب مفهوم -1-5

 زمان گذشت با کاوي معدن شدن دشوار دليله ب آن ذاتي بودن کمياب کوین بيت در نهان مفهوم مهم بخش

 بلوک هر توليد براي را پردازش توان ميزان کند مي توليد را کوین بيت که الگوریتمي. باشد مي بازار رشد و

 سيستم در دشواري این. شد خواهد قبل از تر سخت جدید کوین هر توليد بنابراین دهد مي افزایش جدید

 سختي با بلوک اولين. گردد مي عدد ميليون 21 مقدار به کوین بيت محدود تعداد استخراج یا توليد به منتج

 . 1شد نامگذاري منشاء بلوک بنام که شد استخراج 1

 

 وريتم ساخت بيت کوينگ. ال۲ شکل
 سختي سطح و داشت وجود بود کوین بيت ۶۵۶۰۰۰۰ معادل که بلوک 1۳1۳۰1 تعداد 2۰11 ژوئيه در

 ميليارد 1۰ سختي و 12۸۰۰۰۰۰ کوین بيت تعدا و بود ۳۰۳1۶2 بلوکها تعداد 2۰14 ژوئيه در. بود ۸۷۷22۷

 ميليارد 4۷،۵ کار سختي و ميليون 14 کوینها بيت تعداد و ۳۵۹۶۵۷ بلوکها تعداد 2۰1۵ ژوئيه در. بود شده

 2۸۷4 کار سختي و 1۶۸4۵4۹۸ کوینها بيت تعداد و ۵۰۸۶۸1 بلوکها تعداد گزارش این نوشتن زمان در. بود

 اول روز به نسبت برابري ميليارد 2۸۷4 ميزان به کاوي معدن سختي افزایش معناي به که باشد مي ميليارد

 .کند مي سازي شبيه بازار در را بودن کمياب بدینگونه مدل این. باشد مي

  

                                                                 
1 https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block 

بالک چين  اوليه بالک

 اصلي
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 1تکنولوژی انقالب موج -1-6

 به تا ئوپوليتيکژ محرک نيروي و مدرنيته کاتاليزور) صنعتي انقالب که هستند اشتباه تصور این بر اغلب افراد

 .دهد مي روي جهان سرتاسر در خال در یکباره به که است اي پدیده( امروز

 یافته عهتوس تا انجاميده طوله ب سال دهها کن پاک پنبه ماشين و بخار موتور نظير اختراعاتي واقع در

 .بگذارد گذاشته انجه سرتاسر در افراد روزمره زندگي بر را خود اهميت حائز تاثير و کند پيدا ارتقا عملکردشان

 قرن یک نهات اما بود موجود 1۷۰۰ دهه اوایل تا آن اوليه هاي نسخه گرچه. است نمونه یک خود بخار موتور

 .گردید مجهز جهان فتح جهت بریتانيا جزایر توسط تکنولوژي این آن از پس

 در ما هم هنوز که چيزي شد، آغاز بيستم قرن اواخر در که 2دیجيتاليسم موج و شد سپري سرعت به قرن دو

 .گردید قلمداد 2٫۰ صنعتي انقالب معادل پژوهشگران بسياري توسط هستيم، آن تجربه حال

 مشاغل زایشاف. نهد گام دیگري آینده دوره به است آماده اکنون شده خلق اول انقالب طي جهان که همانطور

 از کيی اینترنت. است رو پيش مسير از حاکي همگي آنالین هاي پلتفرم و مشترک اقتصاد تکنولوژي، در

 .است نموده یکپارچه را آنها همه که است عواملي

 ديجيتال انقالب 

 هاي برنامه واقع در و ۳مانستر مانند هایي وبسایت طریق از اینترنت بر مبتني شغلي هاي نوآوري اول موج

 .آمد بوجود کاري دور و آنالین شغلي

 پایه بر مشاغل و 4اسلک نظير دیجيتال کاري فضاهاي از متشکل هستيم، حاضر حال در که جایي دوم، موج

 .باشد مي ها اپليکيشن

 اوقات در خویش مهارتهاي با درآمد کسب جهت راهکارهایي افراد به ها برنامه سایر و ۷ورک آپ و ۶فيور ،۵اوبر

 داراي هستند، شغل یافتن بدنبال روزانه که افرادي براي هنوز آنالین مشاغل اقتصاد. نمایند مي ارائه فراغتشان

 . باشد مي هایي کاستي

 که همانطور. هستيم توسعه حال در هنوز ما. نيست این از فراتر وجه هيچ به دیجيتال انقالب این خوشبختانه

 آلي ایده گزینه نيز آنالین مشاغل بازار شود، تکميل صنعت عصر اختراعات تا انجاميد درازا به سال چندین

 چين بالک تکنولوژي اتخاذ و پذیرش و بعدي گام اینکه به توجه با. چين بالک: باشد مي نهایي توسعه براي

                                                                 
1 https://cointelegraph.com/news/industrial-revolution-21-how-blockchain-can-finish-what-the-internet-started 
2 wave of digitalism 
3 Monster 
4 Slack 
5 Uber 
6 Fiverr 
7 Upwork 
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 آمده، بوجود صنعتي انقالب توسط پيش قرن چندین که متمرکز غير و باز و آزاد مشاغل قبال در تواند مي

 .آورد فراهم مناسبي بستر

 اينترنتي شغلي پرتالهای 

 دوران رد هنوز گرچه. دارد وجود شغلي پرتالهاي زمينه در هایي نوآوري چين بالک عرصه در حاضر حال در

 شگامپي پلتفرم دو .زند رقم ما براي را 2٫1 صنعتي انقالب تواند مي که مدعاست این بر اما برد، مي بسر نوپایي

 .هستند مسير این

 ارزهاي محدوده از خارج و است گشته ایجاد اتریوم شبکه روي بر که است شغلي پرتال 1اتلنس 

 پيش است ممکن اما شود مي محسوب پيشگام زمينه این در پرتال این گرچه. کند مي عمل دیجيتال

 .گردد خارج رده از یابد دست دیگري هاي موفقيت به بتواند که آن از

 و کند عمل استخدامي پرتال عنوان به که است این بر آن قصد که است دیگري گزینه 2بانک کرونو 

 حال در بانک کرونو. نماید تضعيف آن وضعيت تحليل طریق از را جهان سرتاسر انساني منابع بخش

 براي تواند نمي رو این از دارد تمرکز وساز ساخت و کارکنان انبارداري نظير خاصي مشاغل بر حاضر

 .باشد مناسبي حل راه همگان

 آموزان دانش برای فرمي پلت 

 به آموزان دانش دادن قرار هدف با جاب بيت. است داده روي توجهي قابل توسعه ۳جاب بيت فضاي در اخيرا

 مهارت داراي جمعيت این. است پرداخته هستند، جدید تکنولوژي تجربه آماده که آلي ایده جمعيت شناسایي

 مدرسه زمان از خارج آنالین یا وقت پاره مشاغل به هستند آماده همچنين و بوده اینترنت کاربرد در بسياري

 .بپردازند

 بفروش حاضر حال در که) شده، ساخته خود 4توکن یو تي اس براساس که کامل اکوسيستم یک با جاب بيت

 باز جهان سرتاسر آموزان دانش براي را بازي ميدان و شده محسوب جهاني جهد و جد یک واقع در ،(رسد مي

 این براین عالوه. یابند دست مستقيما و سرعت به استعدادهایشان راستاي در خود واقعي ارزش به تا گذاشته

 این و باشد مي کاربران براي سفر و مدرسه لوازم خرید جهت تخفيف با بازارهایي از متشکل سيستم اکو

 دانش دیجيتال ارزهاي تواند مي که نماید عرضه را پال پي هاي قابليت جاب بيت که دارد وجود احتمال

 .سازد محدود هفتگي هزینه و نقد پول به را آموزان

 بالک احتماال نوشت، خواهند "دیجيتال انقالب" خصوص در اي مقاله آنها که زماني آینده، سال یکصد طي

 با ما. آورد خواهند یاد به گردد، برمي دیجيتال حقيقي عصر به که پازل این از قطعه آخرین عنوان به را چين

                                                                 
1 Ethlance 
2 Chronobank 
3 bitJob 
4 STU Token 
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 در آن در که شویم مي نزدیک دنيایي به یابد، مي توسعه گذشته نسل هاي ایده پایه بر که جدیدي پروژه هر

 .شد خواهد عادالنه درآمد به منجر کارعادالنه جهان سرتاسر

 

 مقررات تنظيم و ارزهای ديجيتال بودن قانوني مسئله -۲

 یا مرجع و واضح و شفاف عوامل وجود عدم و شده رمزنگاري ارزهاي سایر و کوین بيت متمرکز غير طبيعت

 براي مقرراتي اینکه امکان که کند ایجاد را ذهنيت این شاید پرداختي سيستم این بر نظارت براي مرکزي نهاد

 بيت گوناگون کاربردهاي حال این با. بود نخواهد مطلوب امر این انجام یا و ندارد وجود گردد تعيين ارز این

 الزامي جهان در آن نظام یافتن گسترش صورت در را مقررات تنظيم شده رمزنگاري ارزهاي سایر و کوین

 بيت بودن قانوني نهایت در و بهادار اوراق یا کاال یا است ارز یک کوین بيت آیا اینکه سر بر بحث. کرد خواهد

 خصوص این در قطعي نظر همچنان آمریکا 2SEC و 1CFTC جلسه آخرین در و است داغ همچنان کوین

 ارزي واقع در رایج پول. قانوني ارز و رایج پول دارد، وجود ارز نوع دو قانوني لحاظ از کلي صورته ب. نشد اعالم

به  دولت توسط که است پولي نيز قانوني ارز و ندارد وجود آن بواسطه پرداخت انجام جهت منعي که است

 ارز و رایج پول کشورها از بسياري در. شود مي شناخته خدمات و کاال خرید براي قانوني پرداخت روش عنوان

 شده تعریف نيز محلي ارز کشورها برخي در مثال بطور. دارد وجود نيز هایي استثناء البته هستند یکي قانوني

 اسکناس انگليس نقاط اکثر در مثال. است شده تعریف ناحيه یک در قبول قابل پرداخت روش به عنوان که است

 توسط هایي اسکناس شمالي ایرلند و اسکاتلند در اما گردند مي لحاظ رایج پول به عنوان انگليس بانک هاي

 ارز با کشورهاي در همچنين. شوند مي گرفته نظر در قانوني ارز به عنوان که شوند مي چاپ بانک چندین

 .کنند مي قبول نيز قانوني ارز به عنوان را یورو و دالر نظير المللي بين مرجع ارزهاي ضعيف محلي

 

 کوينبيت مورد در آمريکا گذارانقانون رويکرد -۲-1

 مسئول آمریکا داري خزانه و ضرابخانه تنها همچنين. شود مي شناخته رایج پول به عنوان دالر تنها آمریکا در

 و نيست قائل رایج پول و قانوني ارز بين تفاوتي آمریکا اساسي قانون ۳1 بند. هستند پول چاپ و سکه ضرب

 نشان وضوح به که است شده تایيد رسمي اسناد چندین توسط موضوع این. گيرد مي نظر در یکسان را آنها

 فدرال پليس قوانين اساس بر. شود مي شناخته متحده ایاالت اصلي ارز عنوان به آمریکا دالر تنها دهد مي

 قانون این طبق. باشدمي قانون خالف کند رقابت آمریکا دالر با بتواند که ارزي سيستم یا سکه نوع هر ایجاد

 سوال اما شوند مي تلقي غيرقانوني باشند داشته را دالر با رقابت پتانسيل که محلي ارزهاي که است واضح

 بيت که موضوع این بر نهایي اجماع بنظر خير؟ یا گرفت نظر در ارز توان مي را کوین بيت آیا که اینجاست

                                                                 
1 Commodity Futures Trading Commission  
2 Securities and Exchange Commission  
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 هايسيستم که سالهاست عالوهه ب. ندارد وجود گردد قانون این مشمول و شود تلقي ارز عنوانه ب کوین

 قانون توسط هاسيستم اینگونه نمودن ممنوع براي تالشي تاکنون و دارد وجود آمریکا در الکترونيک پرداخت

 مدت بلند یا کوتاه گذاري سرمایه ابزار یک واقع در کوین بيت که ایده این طرفداران نظره ب. است نشده انجام

 دفاعيه یانگ آقاي متحده ایاالت قانون اساس بر. هستند بيشتر امالک یا کاال بهادار، اوراق همانند باشد مي

 در بهادار اوراق تعریف که بویژه دهد مي ارائه بهادار اوراق بندي دسته در کوین بيت قرارگرفتن باب در قوي

 تمام شدن شامل جهت الزم گستردگي از 1۹۳4 سال اوراق بورس قانون و 1۹۳۳ سال مربوطه قانون

 گذاري سرمایه قرارداد آمریکا عالي دادگاه. است برخوردار موارد سایر و قرضه اوراق گذاري، سرمایه قراردادهاي

 :کند مي تعریف ذیل شرط سه با را

 (نقد) پول صورته ب گذاري سرمایه .1

 شرکت در بودن سهامدار .2

 باشد دیگران کارکرد از ناشي تنها که بالقوه سود .۳

 را کوین بيت نتوا مي بنابراین باشد مي دارا را شرایط این تمام کوین بيت که است معتقد یانگ اساس این بر

 همچنين. کند ييرتغ یا و شود تصحيح قانون آینده در اینکه مگر گرفت نظر در بهادار اوراق از کالسي به عنوان

 بورس قانون در کاال تعریف به توجه با امالک یا گرانبها فلزات مشابه کاالیي به عنوان کوین بيت کردن لحاظ

 تمام و" ملهج با آن اتمام نهایت در و است مختلف کاالهاي از باالیي بلند ليست شامل که 1۹۳۶ سال کاالي

 .باشد مي آسان بسيار "دیگر اشياء و کاالها

 

 کوين بيت مورد در اروپا گذارانقانون رويکرد -۲-۲

 توجهي قابل نونيقا اقبال ،اوالً. دارد کمتري ابهام آمریکا متحده ایاالت به نسبت انگليس و اروپا در وضعيت

 قانوني ايارزه. دارد وجود شود مي صادر مرکزي هايبانک توسط که ارزهایي به نسبت جایگزین ارزهاي براي

 کلي طور به موقعيتشان که دادند نشان لوئيس پوند و برکتون پوند پوند، بریستول مانند انگليس در ملي

 فروشان ردهخ از کمي تعداد آن در که بوده کوچکي بسيار پرداخت هاي طرح ارزها اینگونه. است شده فراموش

 محدود سيارب آنها در سرمایه گردش معموالً و کنند مي عمل( ووچر) کوپن همانند بيشتر که را اسکناسهایي

 بنظر و ستا برخوردار باالتري مراتب به سرمایه گردش از کوین بيت که است حالي در این. پذیرند مي است

 اروپا دوماً. ردندا وجود حاضر حال در گذار قانون مقامات و مرکزي بانکهاي طرف از قانوني سختگيري از نشاني

 هايپول سساتمؤ دستورالعمل عنوان تحت الکترونيک ارزهاي براي قانوني چهارچوب حاضر حال در

 شامل لعملدستورا این. شود شامل نيز را کوین بيت تواند مي که باشدمي دارا را EC/2۰۰۹٫11۰ الکترونيک

 الکترونيک ورتص به ارزش کردن ذخيره براي آنها از توان مي که است الکترونيکي پول کيف انواع براي قوانيني

 .کرد استفاده آنالین بصورت یا موبایل در چه کامپيوتر در چه
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 1تاکنون کوينبيت با رابطه در شده انجام قانوني اقدامات -۲-3

 شفاف و سيدهنر اجماع به هنوز شده رمزنگاري ارزهاي و کوین بيت مورد در قانوني مسائل اینکه به توجه با

 این. کنند مي اماقد ارزها این قانوني ابهامات و سواالت بررسي به نسبت بيشتري احتياط با قانونگذاران نيست

 وجود دهش رمزنگاري ارزهاي سایر و کوین بيت براي مقررات تنظيم و قانونگذاري امکان که معناست بدان

 شخص به شخص گذاري اشتراک همانند. است آن بودن غيرمتمرکز پرداخت شبکه این جذاب بخش. دارد

 الفع همچنان آن شبکه اما کرد خاموش را کوین بيت واسط سيستمهاي توان مي صورت این در که فایل

 قابل افتهی توسعه شبکه یک به عنوان کوین بيت شبکه. نيست مرکزي سيستم هيچ به وابسته زیرا بود خواهد

 راهکار 4 ساختاري نظر از کند؟ چکار بایستي گذار قانون که آید مي پيش سوال این بنابراین. نيست توقف

 :شد خواهند تشریخ اختصار به که است انجام و ارائه قابل

 وسطت هک اشدب يم بکهش ودخ رد لنفسها يف انونگذاريق وعين وشر ینا :جازیم اظرانن 

 جهت انکاربر با قراردادي شرایط سري یک ساختن برقرار طي و شدهرمزنگاري ارزهاي دهندگانارائه

 .گيرد مي انجام کالهبرداري از جلوگيري

 .وندش هدش مزنگارير رزهايا زا ودخ هروندانش ستفادها زا انعم وانندت يم شورهاک :ليک منوعيتم 

 روش ینا در موفقيت اصوالً و نشده محدودیت این ایجاد به موفق کشوري هيچ تاکنون وجود این با

 .نيست ميسر

 دح ات ياقعو نيايد رد ار رزهاا ینا اثيرت هک ستنده نآ يپ رد ولتهاد رخيب :زئيج ایه منوعيتم 

 از فادهاست ممنوعيت شامل روش این. ارزها این با کاال خرید ممنوعيت همانند کنند محدود امکان

 .شود مي نيز پولشویي و غيرقانوني کاالهاي فروش و خرید براي ارز این

 انونمندق و الياتم عریفت ظيرن زئيج حدودیتهايم انونگذارانق ویکردر ینا رد :زئيج انونگذاریق 

 پس کشورها از توجهي قابل تعداد. دهند مي قرار مدنظر را ها صرافي نظير واسط هايمحيط سازي

 مقدمه حال در یا گذاشته اجرا به را رویکرد این ماليات وضع بدون ساله ۵ مثالً زماني ي بازه یک از

 براي جامعه در الزم بستر و دانش ایجاد که است اهميت حائز نکته این. هستند آن اجراي براي چيني

 بازار اینصورت غير در باشد مي الزامي نظر به ماليات وضع گونه هر از قبل باال پتانسيل با بازار این

 به خود تمایل آمریکا جمله از کشورها از بسياري اخيرا. شود مي خارج خود صحيح مسير از مذکور

 .اند داده نشان 2خودتنظيمي عنوان تحت را راهکار این

 نیا رد عالف صوصيخ رکتهايش زا مایتح اب ولتهاد :اقعيو نياید مکاریه اب ازیس انونمندق 

 خصوصي شرکتهاي) مجري مکانيزمهاي و کاربران بين توافق مورد استانداردهاي گيري شکل به زمينه

 .نمایند کمک مربوطه قوانين و( دیجيتال ارز ي زمينه در فعال

                                                                 
1 http://forklog.consulting/ 
2 Self-regulation 
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 بيت تایلندي شرکت 2۰1۳ سال در. بردند کار به همزمان را دوم و اول راهکار چين و تایلند نظير کشورهایي

 مبادالت سازمان ممانعت با که داشت کوین بيت با محلي ارز تبادل جهت را تایلند در شرکت ثبت قصد 1کوین

 نمودن منع براي الزم مشروعيت سازمان این اینکه به توجه با ماه ۶ از پس اما. شد مواجه تایلند خارجي ارزي

 از توجهي قابل سهم تایلند امروزه و کرد شروع را فعاليتش و شد تاسيس مذکور شرکت نداشت را تایلند بانک

 . دارد اختيار در را بازار

 پيشگامان از یکي روسيه که بينيم مي امروزه و نشد عملي هرگز اما نمود اعمال را مشابهي رویکرد نيز روسيه

 در 2۰1۳ سال در نيز چين خلق بانک. باشدمي کاوي معدن و بالکچين فناوري و شده رمزنگاري ارز زمينه در

 ارز و نموده لحاظ کاال را کوین بيت آن در که کرد صادر اي بيانه گرفته صورت متعدد کالهبرداریهاي با مقابله

 بيت ي بواسطه خدمات و محصوالت فروش و خرید و استفاده انتقال، از را دولتي موسسات تمام و دانست نمي

 و باشد مي چين قاطع اکثریت با دنيا بازارهاي بزرگترین از یکي حاضر حال در حال این با. کرد منع کوین

 تاثير تنها. باشد مي دالر از بيشتر بسيار گيرد مي انجام کوین بيت و چين رسمي ارز یوان بين که تبادالتي

 از انگليس و آمریکا نظير کشورهایي. دانست بازار این به مردم بيشتر اقبال توان مي را ها محدودیت نوع این

 آن طبق که کرد صادر را راهنمایي 2مالي جرایم با مبارزه سازمان آمریکا در. برگزیدند را چهارم رویکرد ابتدا

 انگليس در. باشد داشته مطابقت ۳ضدپولشویي قوانين با بایست مي شده رمزنگاري ارزهاي ي زمينه در فعاليتها

 از ناشي ماليات خصوص در را رویکردش آن طي که کرد صادر دستورالعملي( درآمدها و گمرکات) 4سازمان

 خالصه که کرد اعالم غيرمستقيم و مستقيم بصورت شده رمزنگاري ارز هر یا کوین بيت به مربوط فعاليتهاي

 :باشد مي ذیل بشرح آن

 .است ماليات از معاف کوین بيت کاوي معدن از ناشي درآمدهاي تمامي (1

 افزوده ارزش بر ماليات دستورالعمل 1۳۵ بند طبق تراکنشها تایيد از ناشي کاوان معدن درآمدهاي (2

 .است ماليات از معاف اروپا

 .شود نمي کوین بيت ارزش بر ماليات شامل رایج ارزهاي به کوین بيت تبدیل (۳

 معاف پاارو افزوده ارزش بر ماليات دستورالعمل 1۳۵ بند طبق کوین بيت تراکنش انجام کارمزدهاي (4

 .است ماليات از

 مي ایجاد آدمي ذهن در خارجي ارز یک به عنوان را کوین بيت قبول تصور فوق در شده داده توضيح موارد

 یا کاال بندي دسته در بيشتر و نيست ارز کوین بيت که شده تکرار کشورها این هايبيانيه در بارها اما کند

 و  ۵بهادار اوراق و بورس کميسيون نظارت تحت کوین بيت شد باعث امر همين. گيرد مي قرار بهادار اوراق

                                                                 
1 Bitcoin Co. Ltd 
2 FINCEN 
3 AML 
4 HMRC 
5 SEC 
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 قانونگذاري جهت اقدامي سازمانها این تاکنون البته. گيردمي قرار آمریکا 1کاال آتي( بورس) تجارت کميسيون

 .است بوده شدهرمزنگاري ارز بازار به رساندن آسيب بدون نظارت راهکارشان آخرین و اند ننموده

 گذاران قانون. است گرفته انجام کانادا و ژاپن نظير کشورها برخي توسط نيز 2ببين و کن صبر سياست اتخاذ

 در و کرد خواهند رصد را شده رمزنگاري ارزهاي به مربوط غيرقانوني فعاليتهاي تنها که دارند مي بيان ژاپني

 دفاع در نيز کانادایي قانونگذاران. ندارند شده رمزنگاري ارزهاي بازار بر قانونگذاري براي تصميمي حاضر حال

 :ميدهند ارائه را ذیل توضيحات خود سياست از

 با بویژه شود ادهد توضيح شده رمزنگاري ارزهاي بازار ریسکهاي بازار این در گذاران سرمایه به است الزم تنها

 .يرمزنگار ارز تبادل مجازي بازارهاي شدن ورشکست امکان یا و بازار شدید نوساني حالت به توجه

 مي رائها خالصه بطور که نمود پيشنهاد شده رمزنگاري ارزهاي قبال در را خود مختص رویکرد نيز فرانسه

 :گردد

 حساب افتتاح از قبل ۳مشتري شناخت قانون الزام از استفاده با کاربران ماندن ناشناس کردن محدود 

 .رمزنگاري ارز تبادل پلتفرمهاي در

 قانون و نکاربرا براي ها دستورالعمل از اي مجموعه صدور طي رمزنگاري ارزهاي براي ماليات تعيين 

 .گذاران

 اروپا اتحادیه کل در بازار این در افزوده ارزش بر ماليات براي رویکردي ارائه 

 شده رمزنگاري ارزهاي طریق از پرداخت مجاز سقف تعيين 

 اروپا در مستقر رمزنگاري ارزهاي تبادل پلتفرمهاي کردن قانونمند 

 تا دید تيبایس و باشد مي تضاد در رمزنگاري ارزهاي ذات با پيشنهادات این بندهاي از برخي البته 

 .شودمي واقع قبول مورد حد چه

 مي ارائه ذیل جدول بشرح کوین بيت برابر در مختلف کشورهاي رویکرد از تري کلي نماي بخش این پایان در

 :گردد

 کوينبيت خصوص در مختلف کشورهای گذارانقانون رويکرد. 3 جدول

 کشور
دسته بندی 

 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 سرمایه استراليا

عرضه ي بيت کوین 

معادل تامين مالي براي 

 ماليات کاال یا خدمات

(GST .) با این حال در

 بر تصميم استراليا سناي

 با مبارزه قوانين تقویت

 مالي تامين و پولشویي
. است گرفته تروریست

 بر ماليات قوانين دارد قصد استراليا دولت

 اعمال رمزنگاريارزهاي بر را رایج ارزهاي

 پرداخت ماليات دوبار کاربران قبال. نماید
 رمزنگاري ارز خرید براي یکبار. کردند مي

                                                                 
1 CFTC 
2 wait and see 
3 KYC 
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 کشور
دسته بندی 

 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

رابطه با تراکنشهاي 
شامل ماليات بر شخصي 

 (.CGTد )درآمد مي شو

اگر فردي در تجارت 

معدن کاوي بيت کوین 
باشد هر درآمد حاصل از 

درآمد قابل  به عنوانآن 

حسابرسي لحاظ خواهد 
 .شد

 اکتبر در مربوطه الیحه
 منتشر سنا توسط سال

 .گردید

 خدمات یا کاال دریافت جهت یکبار و شده
 این. گردد مي اعمال جوالي ابتداي از که

 دیگر و کوین بيت پذیرش نشانه خود

 دولت طرف از شده رمزنگاري ارزهاي

 پرداخت سيستم و ابزار به عنوان استراليا
 .باشد مي

 چين

 مجازي، کاالي

 براي قانوني
 شخصي استفاده

 غيرقانوني و

 اهداف براي

 تجاري

 نشده تکليف تعيين

 هاICO و ها صرافي تمام

 ممنوع 2۰1۷ سپتامبر در

 .شدند المعافيت

 را هاICO و ها صرافي تمام چين دولت
. کرد الفعاليت ممنوع 2۰1۷ سپتامبر در

 کوین بيت تراکنشهاي 42% صورتيکه در

 مي انجام چين در 2۰1۶ سال ابتداي در

 .شد

 استوني

 مجازي ارز

 غيرمتمرکز،

 جایگزین روش
به  که پرداخت

 مالي ابزار عنوان

 .گرددنمي لحاظ

 و خرید از ناشي سود

 یا و کوینبيت فروش
 از ناشي درآمدهاي

ICOبر ماليات شامل ها 

 طبق. شوندمي درآمد
 سال در اروپا دادگاه حکم

 فروش و خرید 2۰1۵

 از معاف رمزنگاري ارزهاي

 افزوده ارزش بر ماليات
 .هستند

 گذشته سال

 بر دولت هايگيريسخت
 کوینبيت فروش و خرید

 در بنظر اما یافت افزایش

 سخت این حاضر حال

 گردیده حذف گيریها
 به مربوط صرافيهاي. است

 ارز فروش و خرید

 نظارت تحت رمزنگاري

 پولشویي با مبارزه سازمان
 .کنندمي فعاليت

 به عنوان 2۰1۵ سال در استوني کشور

 ماليات بایستي که کرد اعالم کشور اولين
 اعمال کوینبيت بازار بر افزوده ارزش بر

 با تاکنون زمان آن از اینحال با. گردد

 آینده در آن کارایي و مثبت نقاط به توجه
 اتخاذ تري معتدل هاي سياست اقتصاد

 اولين بر مبني شایعاتي جایيکه تا نموده

 توسط ESTCOIN بنام دولتي کوین

 عملي هنوز که شد مطرح استوني دولت
 .است نشده

 گيبرالتار

 و مجازي ارز

 براي روشي
 پرداخت

 سيستم بخاطر گيبرالتار
 پایينش ماليات با مالي

 ماليات هيچ. است معروف

 سرمایه، از ناشي سود بر

 ماليات یا فروش بر ماليات
 1۰ تنها. ندارد افزوده بر

 سود بر ماليات درصد

 .گرددمي اعمال خالص

 چهارچوب گيبرالتار

 تنظيم براي را جدیدي

 ارزهاي در مقررات

 داده ارائه شدهرمزنگاري
 2۰1۸ سال ابتداي در که

 .گردد مي اجرا

 رویکرد که بوده کشوري اولين التار گيبر

 شده رمزنگاري ارزهاي به نسبت بازي
 .است داشته

 ژاپن
 قانوني روشي

 پرداخت براي

 مصرف ماليات از معاف

 سود ماليات شامل اما پول
 سرمایه از حاصل

 دیجيتال ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نماید اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 امکان صرافيها. نماید اعالم

 روش به عنوان را اتریوم و کوین بيت ژاپن

 ارز به عنوان اما دارد قبول پرداخت قانوني

 آژانس تایيد با امسال آوریل در. خير رایج
 انجام اجازه کشور این ژاپن مالي خدمات

 و دادند را اتریوم و کوین بيت با پرداخت

 پول مصرف بر ماليات %۸ از معاف را آن
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 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 ارزهاي فروش و خرید
 همچنين. دارند را مجازي

 راه نيز ATM اپراتور

 .است شده اندازي

 این قبول بر اجباري البته. کردند اعالم
 دهنده ارائه طرف از پرداخت هنگام ارزها

 قوانين دیگر. ندارد وجود کاال یا خدمات ي

 عبارتند مجازي ارز هاي صرافي به مربوط

 :از
 مالي خدمات آژانس در صرافي ثبت -1

 .ليسانس دریافت و ژاپن

 کاربران هویت تاید سختگيرانه اعمال -2
 صرافي

به  ژاپن ین ميليون 1۰ حداقل داشتن -۳

 پشتيبان ي سرمایه عنوان

 امنيت مدیریت برنامه اجراي و طراحي -4
 به و شدن هک از جلوگيري جهت سایبري

 این اعمال با افراد سرمایه افتادن خطر

 بازار از ژاپن سهم امسال آوریل در قوانين

 رسيد%  4۶ به کوین بيت

 مالزي
 تکليف تعيين

 نشده
 نشده تکليف تعيين

 در مالزي نگاراي بانک

 و خرید 2۰1۷ سال اواخر
 تا را کوین بيت فروش

 بعدي گيریهاي تصميم

 بنظر. کرد اعالم ممنوع

 کشور این دولت رسدمي
 روي بر مطالعه حال در

 در الزم قانوني چهارچوب

 .باشد مي خصوص این

 براي مقررات تنظيم حال در مالزي

 در که باشد مي شده رمزنگاري ارزهاي

 گردید خواهد اعالم 2۰1۸ سال اواسط

 سرمایه روسيه
 ماليات اعمال براي برنامه

 کاوان معدن بر

 مبني شایعاتي که حالي در
 رمزنگاري ارز ممنوعيت بر

 احتمال داشت وجود شده

 ارزها این بر گذاري قانون

 پوتين با ي جلسه از پس
 و 2۰1۷ اکتبر 1۰ در

 از استفاده به دستور

 در دیجيتال ارز تکنولوژي

 .داد را روسيه

 در روسيه رویکرد 2۰1۷ سال ابتداي در

 بنظر شده رمزنگاري ارزهاي خصوص

 طرف یک از. نمود مي دوقطبي
 دسترسي ممنوعيت بر مبني گزارشهایي

 طرف از روسيه در صرافيها سایت به

 گفته طبق دیگر طرف از. شد اعالم پوتين

 ارزهاي سيلوانف آنتون اقتصاد وزیر
 زیرا شوند قانونمند بایستي رمزنگاري

 خواهند ایجاد جامعه در عظيم تحولي

 که گزارشي از پس تناقض این البته. کرد

 2۰1۷ اکتبر 21 در پوتين با جلسه از
 ارز تکنولوژي از پوتين حمایت بر مبني

 .شد برطرف شد منتشر شده رمزنگاري

 ماليات اعمال نمي گردد کاال/سرمایه سنگاپور
 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال

 .است
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 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 نمایند اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 .نمایند اعالم

کره 

 جنوبي
 نيست پول یا ارز

 آن بر درآمد بر ماليات

 گردد مي اعمال

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نمایند اعمال را کاربر

(KYC) تراکنشهاي و 
 قانونگذاران به را مشکوک

 افراد نام ثبت. نمایند اعالم

 صرافيهاي در خارجي
 مي ممنوع کره در مستقر

 .باشد

 در که هستند مصمم جنوبي کره مقامات

 هاICO و شده رمزنگاري ارزهاي خصوص

 ۶ با کره صرافيهاي. نمایند مقررات تنظيم
 :دارند فعاليت مجوز شرط

 نگهداري مجزا بایستي مشتریها سرمایه -1

 .شوند

 براي بایستي گذاري سرمایه ریسکهاي -2
 .شود تشریح گذار سرمایه

 آنها هویت و کاربران واقعي اسامس -۳

 .گردد تایيد بایستي

 طراحي بایستي پولشویي ضد سيستم -4
 .گردد استفاده و

 جهت سایبري ایمني سيستم -۵

 حساب خصوصي کليدهاي از محافظت
 استفاده و سازي پياده بایستي مشتریان

 .گردد

 جزئيات انتشار با بایستي صرافيها -۶

 را شفافيت عمومي بصورت تراکنشها
 .ببرند باال

 ورود براي ممنوعيت فوق اقدامات از غير

 در ها خارجي و بانکها دولتي، مقامات

 نيز رمزنگاري ارزهاي داخلي بازارهاي
 .گردید اعمال

 مالي ابزار بلغارستان
 مالياتي قوانين شامل

 مي مالي ابزارهاي با مشابه

 .شود

 مجازي ارزهاي صرافي
 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نمایند اعمال را کاربر

(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک
 همچنين. نمایند اعالم

 را پولي ارز که صرافيهایي

 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنند مي تبدیل
 فعاليت مجوز بایستي

 .بگيرند

 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال
 .است

 پول شبه اوکراین
 مي درآمد بر ماليات شامل

 شود

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال

 .است
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 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 نمایند اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين.نمایند اعالم

 را پولي ارز که صرافيهایي
 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل

 فعاليت مجوز بایستي
 .بگيرند

 نامشهود دارایي اتریش

 معدن و فروش و خرید

 رمزنگاري ارزهاي کاوي
 بر ماليات شامل شده

 شود مي درآمد

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي
 نمایند اعمال را کاربر

(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين.نمایند اعالم
 را پولي ارز که صرافيهایي

 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل
 فعاليت مجوز بایستي

 .بگيرند

 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال
 .است

 سوئيس
 قانوني وش

 سرمایه پرداخت،
 گرددنمي اعمال ماليات

 کشورهاي از یکي سوئيس
 ارزهاي عرصه در پيشرو

 باشد مي رمزنگاري

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال
 نشده اعمال قانونگذاري جهت در 1ببين و

 .است

 انگلستان
 پول یا سرمایه

 شخصي

 افزوده ارزش بر ماليات

 اما گردد نمي اعمال

 از ناشي سود بر ماليات

 .گردد مي اعمال سرمایه

 پولشویي با مبارزه قوانين

 گردد مي اعمال

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال

 نشده اعمال قانونگذاري جهت در ببين و

 .است

 مجازي ارز آلمان

 ارزش بر ماليات از معاف

 بر ماليات. است افزوده

 سرمایه از حاصل سود
 .گردد مي اعمال

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نمایند اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين .نمایند اعالم
 را پولي ارز که صرافيهایي

 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل

 فعاليت مجوز بایستي
 .بگيرند

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال

 نشده اعمال قانونگذاري جهت در ببين و
 .است

                                                                 
1 Wait and See 
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 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 آمریکا

 سرمایه /دارایي

CFTC در 

 سال سپتامبر

 اعالم 2۰1۵
 بيت که کرد

 به عنوان کوین

 نفت همانند کاال

 مي لحاظ طال و
 .گردد

 از ناشي سود بر ماليات
 گردد مي اعمال سرمایه

 الزامات تمام مشمول
 گردد مي پولي خدمات

 ایاالت در کوین بيت به مربوط قوانين
 ۸ حدود. باشد مي متفاوت آمریکا مختلف

 را شده رمزنگاري ارزهاي کامال ایالت

 ار آن ایالتها برخي حاليکه در اند پذیرفته

 برخي در. اند کرده محدود قوانين با
 نگردیده اعمال خاصي قانون نيز ایالتها

 بازار در حاضر حال در کوین بيت.  است

 .است فروش و خرید حال در آتي بورس
(CBOE) ایجاد قصد امسال نيز شيکاگو 

 .دارد Nasdaq را خود آتي بازار

 مجازي ارز کانادا

 در فروش بر ماليات
 کاال فروش و خرید فرآیند

 و کوین بيت با خدمات و

 رمزنگاري ارزهاي سایر

. گردد مي اعمال شده
 فروش بر درآمد بر ماليات

 اعمال رمزنگاري ارز

 سرمایه صورت در. ميگردد
 ارزها این در گذاري

 نيز سرمایه سود بر ماليات

. گردید خواهد اعمال

 کارفرما از دریافتي حقوق
 رمزنگاري ارز صورت به

 بر ماليات مشمول نيز

 شود مي درآمد

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نمایند اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين.نمایند اعالم
 را پولي ارز که صرافيهایي

 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل

 فعاليت مجوز بایستي
 .بگيرند

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال

 نشده اعمال قانونگذاري جهت در ببين و
 .است

 مجازي ارز فنالند

 ارزش بر ماليات از معاف

 بر ماليات. است افزوده

 سرمایه از حاصل سود

 .گردد مي اعمال

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نمایند اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين.نمایند اعالم

 را پولي ارز که صرافيهایي
 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل

 فعاليت مجوز بایستي

 .بگيرند

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال

 نشده اعمال قانونگذاري جهت در ببين و

 .است

هنگ 
 کنگ

 2۰1۳ نوامبر در

 اجرایي رئيس
 پول سازمان

 کنگ هنگ

 گردد نمي اعمال ماليات
 پولشویي با مبارزه قوانين

 گردد مي اعمال
 کنگ هنگ پول سازمان 2۰1۶ نوامبر در

 کرد اعالم
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 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 که کرد اعالم
 یک کوین بيت

 مجازي کاالي

 .است

اتحادیه 

 اروپا
 مجازي ارز

 ارزش بر ماليات از معاف
 قوانين. است افزوده

 انواع دیگر به مربوط

 تصميم به بسته ماليات
 مذکور کشور ضابطان

 .دارد

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي

 نمایند اعمال را کاربر
(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين.نمایند اعالم

 را پولي ارز که صرافيهایي
 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل

 فعاليت مجوز بایستي

 .بگيرند

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال

 نشده اعمال قانونگذاري جهت در ببين و

 .است

 مجازي ارز نروژ

 ارزش بر ماليات از معاف

 بر ماليات. است افزوده
 سرمایه از حاصل سود

 .گردد مي اعمال

 مجازي ارزهاي صرافي

 هویت تایيد فرآیند بایستي
 نمایند اعمال را کاربر

(KYC) تراکنشهاي و 

 قانونگذاران به را مشکوک

 همچنين.نمایند اعالم
 را پولي ارز که صرافيهایي

 شده رمزنگاري ارزهاي به

 برعکس و کنندمي تبدیل

 فعاليت مجوز بایستي
 .بگيرند

 کن صبر سياست جز خاصي رویکرد فعال

 نشده اعمال قانونگذاري جهت در ببين و
 .است

 نامشخص است نشده تکليف تعيين دارایي ونزوئال
 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال

 .است

 است نشده تکليف تعيين مجازي پول آرژانتين

 کشورهاي از یکي آرژانتين

 ارزهاي ي عرصه در پيشرو
 آمریکاي در رمزنگاري

 .باشد مي جنوبي

 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال
 .است

 سرمایه برزیل
 سرمایه بر ماليات شامل

 شود مي
 نامشخص

 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال

 .است

 کلمبيا
به  قبول غيرقابل
 روش عنوان

 ارز یا پرداخت

 نامشخص است نشده تکليف تعيين
 نشده گرفته نظر در خاصي قانون فعال

 .است

 اکوادور
به  قبول غيرقابل

 روش عنوان
 نامشخص نامشخص

 زمينه در فعاليتها تمام ممنوعيت

 .است گردیده اعمال شدهرمزنگاريارزهاي
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 ارز رمزنگاری
 چهارچوب قانوني AML-FATF قوانين قوانين مالياتي

 ارز یا پرداخت
 قانوني

 بوليوي

به  قبول غيرقابل
 روش عنوان

 ارز یا پرداخت

 قانوني

 نامشخص نامشخص
 زمينه در فعاليتها تمام ممنوعيت

 .است گردیده اعمال شدهرمزنگاريارزهاي

 نظارتي يچهارچوبها اروپایي کشورهاي اکثر و کانادا متحده، ایاالت ژاپن، کنيد مي مالحظه که طورهمان

 در ماندن ايبر جدید دارایي کالس این که اند کرده درک کشورها این. دارند رمزنگاري ارزهاي براي مطلوبي

. داراست را جهاني اقتصاد از ناپذیر جدایي بخشي به شدن تبدیل براي الزم شرایط تمام و شده طراحي اینجا

 (CFTC) کاال آتي معامالت کميته به توجه با کاال یک عنوان به کوینبيت متحده، ایاالت در مثال، عنوان به

 مي بررسي الدیجيت پول مشابه قوانين تحت را شده رمزنگاري ارز مثال، براي بلژیک. است شده گرفته نظر در

 زنگاريرم ارزهاي سوئد در که حالي در است، خصوصي پول یک عنوان به هاتوکن قبول حال در آلمان. کند

 نظارتي ايه دستگاه داراي که کشورهایي که است این ما فرض. اند رسيده تصویب به سنتي ارز یک عنوان به

 صحيح چهارچوب و مقررات تنظيم به تمایل هستند، بانکي هاي حساب از استفاده بيشتر مقبوليت و صحيح

 :شود مي خالصه ذیل بشرح مورد دو در امر این دليل. دارند را شده رمزنگاري ارزهاي بر نظارت

 و آشنایي يبایست جامعه رو این از. گرفت نظر در دیجيتال سرمایه جزو توان مي را رمزنگاري ارزهاي (1

 .باشد داشته روزمره زندگي در را آن پذیرش براي الزم پتانسيل

 هاي وژيتکنول و تحوالت پذیرش به تمایل که باشند مناسب دولتي هاي سازمان داراي باید ها کشور (2

 وجودم مشکالت به بيشتر دارند، ضعيفي مقرراتي و بانکي چهارچوب که کشورهایي. دارند را جدید

 تعریف براي ردشوا و جدید اي پدیده به عنوان را شده رمزنگاري ارزهاي که دارند تمایل و دارند توجه

 .ببينند نظارتي چهارچوب

 دارد، قرار ابتدایي مرحله در هنوز اصلي بازارهاي و مالي هاي بخش در دیجيتال ارزهاي تجارت که حالي در

 ایجاد جهت باالیي پتانسيل بالکچين هاي تکنولوژي و دیجيتال ارزهاي که دهند مي نشان بوضوح شواهد

 وجود دنيا در اجرا حال در نظارتي چهارچوبهاي در زیادي تنوع اکنونهم. دارند جهاني صنایع تمامي در تحول

 حاضر حال در. دارند مورد این در مطلوبتري قوانين دنيا برتر اقتصادهاي که است این مثبت ي نکته. دارد

 در بالکچين تکنولوژي و شده رمزنگاري ارزهاي ي زمينه در فعال کشورهاي و مالي موسسات کاربران، تعداد

 فعاليتهاي در اند شده شناخته قانوني که اي شده رمزنگاري ارزهاي کاربرد و باال نوسان. است افزایش حال

 چند در احتماال اما بيانجامد مدت کوتاه در ارزها این از استفاده به کشورها تمایل کاهش به شاید غيرقانوني

 پيامدهاي و دیجيتال لجر هاي آوري فن از بيشتري درک که زماني ، کرد خواهد تغيير روند این آینده سال

 کشورهاي طرف از مطلوب مقررات سمت به همگرایي آینده در که است این ما انتظار. دارد وجود جامعه بر آن
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 نهایت در. شود بيشتر تر،ضعيف نظارتي سازمانهاي و مردم بين بانکي حسابهاي پذیرش از تري پایين سطح با

 به شدن تبدیل حال در و آمده ماندن براي بالکچين بر مبتني اقتصاد که است این مشوق و محرک بزرگترین

 .باشد مي جهاني اقتصاد ناپذیر تفکيک بخش

 

 ۲۰18در سال  ديجيتال ارزهای گذاریقانوناحتمال  -۲-4

 رسدمي نظر به اینجا به تا. دانندمي دیجيتال ارزهاي گذاريقانون سال را 2۰1۸ سال کارشناسان از بسياري

 .است درست هاآن بينيپيش که

. کرد ظيمتن دیجيتال ارزهاي ناشناس معامالت از جلوگيري براي مقرراتي جنوبي کره ميالدي جدید سال در

 .کرد حرکت دیجيتال ارزهاي کامل ممنوعيت سمت به چين که بود درحالي این

. ودندب شده دیجيتال ارزهاي محدودیت خواستار نشستي طي فرانسه و آلمان مالي مقامات حال، همين در

 هاآن بر ظارتن و کرده مجوز دریافت به ملزم را هاصرافي است، داده نشان خود از مثبتي رویکرد که هم ژاپن

 .است داده افزایش شدت به را

 بدون و ستا نوسان پر و غيرمتمرکز که دارایي از کالس این در مقررات تنظيم براي تالش حقيقت در البته،

 Pinnacle شرکت مدیرعامل گيبس رومن. نيست جدید حرکت یک ،کندمي فعاليت ثالث اشخاص دخالت

Brilliance گویدمي مورد این در: 

 

 

 

 

 متفاوت ديدگاه دو -۲-4-1

 .است بحث قابل بسيار دیجيتال ارزهاي گذاريقانون بودن منفي یا مثبت موضوع این حال، این با

 شده رمزنگاري هايپول به بخشيدن مشروعيت زیرا است مفيد نهایت در قوانين تنظيم که معتقدند بعضي

 بازار بهبود نتيجه در و حوزه این به گذاري سرمایه بزرگ هايصندوق و نهادي گذاران سرمایه ورود باعث

 :گفت خصوص این در WealthMan شرکت عامل مدیر هوسو، آندري. شودمي

  

 همين به. است خواهان آزادی و هاآنارشيست عالقه مورد که هاستمدت ديجيتال ارزهای

 عموم توجه مورد چيز يک که هنگامي. اندشده وارد حوزه اين در زيادی گذاران سرمايه دليل

 .انداخت خواهند آن به چشمي گوشه هادولت کند, پيدا ارزش و بگيرد قرار
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 ارزهاي همه پروتکل در قانون که معتقدند هستند، هابانک و هادولت فعلي قدرت جدي مخالف که دیگر برخي

 .شوندمي اجرا خودشان قانون با هاسيستم این و است شده لحاظ دیجيتال

 از دسته این. بپرهيزد آن از یا و کند استفاده غيرمتمرکز شبکه یک از که است آزاد کسي هر هاآن عقيده به

 با دیجيتال ارزهاي نه کنند هماهنگ دیجيتال ارزهاي قوانين با را خودشان باید هادولت که معتقدند افراد

 .هادولت

 

 ديجيتال ارزهای های کالهبرداری -۲-4-۲

 از .شودمي احساس گذاريقانون به نياز شدت به ICO همان یا دیجيتالي هايسکه اوليه هايعرضه بحث در

 آزادانه طور به هستند، تلگرام هايتوکن فروش مدعي که کالهبرداري هايسایت تلگرام، دیجيتال ارز خبر زمان

 هوشمند قرارداد یک تنظيم با کس هر دیجيتال ارزهاي آزاد فضاي در .هستند مردم هايدارایي دزدي حال در

 .کند ایجاد توکن یک تواندمي

 امروزه. اندآورده همراه به درآمد دالر هاميليون صاحبانشان براي … و PM7، WCX مثل ارزشي بي هايتوکن

 هيچ بدون ارزششان بي هايتوکن فروش و خيالي هايوعده دادن سایت، یک ایجاد با کریپتو، کالهبرداران

 یا و شوندنمي شناخته مجرم هاآن شفاف، قانون وجود عدم دليل به. زنندمي جيب به خوبي پول محدودیتي

 .شودمين مسدود هاآن سایت

 اندداده گذارانسرمایه به را آن قول که سيستمي اجراي براي تضميني هيچ هم معتبر هاي ICO براي حتي

 .نيست مشخص هاآن واقعي ارزش و کنندمي مشخص را هاتوکن قيمت دهندگان توسعه همچنين. ندارد وجود

 .رسدمي نظر به ضروري حوزه این براي ها ICO بحث در حداقل مقررات تنظيم فوق، دالیل به توجه با

 :گویدمي بوترین ویتاليک که همانطور

  

 نتيجه در. شد خواهند شناخته رسميت به ارزها اين ديجيتال, ارزهای شدن قانوني با    

 لحاظ از مقرراتي هنجارهای حال, عين در. شودمي فضا اين وارد بيشتری عالقه و کاربرد

 هاداده چين بالک فناوری در زيرا ؛کرد نخواهد ايجاد اخاللي مؤثر سيستم يک کار در اجرايي

 .نيستند تغيير قابل
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 دیگر کشور در مجرم یک مثال. ندارد وجود مجرم اطالعات انتقال قبال در اي رابطه کشورها از بسياري بين

 هايسازمان. شد خواهند باز اطالعات مرزهاي چين بالک از استفاده با. کند زندگي راحتي به بتواند است ممکن

 فرد یک بودن مجرم از همه تا قراردهند چين بالک روي را اطالعات توانست خواهند جهان سراسر در قانوني

 .شوند آگاه

 از آیا اما نيست انکار قابل کرد استفاده جرم ابزار عنوان به توانمي دیجيتال ارزهاي و چين بالک از اینکه

 ؟شودمين استفاده جرم براي هافناوري دیگر یا سنتي ارزهاي

 کردنمي تصور کس هيچ احتماال قرارگرفت، استفاده مورد بار اولين براي اینترنت که زماني ميالدي ۹۰ دهه در

 مانند دقيقاً هم چين بالک. بيایند وجود به اینترنت روي … و اوبر گوگل، فيسبوک، مانند هایي سایت که

 .کرد استفاده ایده ها ميليون تحقق براي آن از توان مي و است نوپا پدیده یک ،۹۰ دهه اینترنت

 بنابراین کنند، استفاده جرم ارتکاب براي فناوري آخرین از تا کنند مي سعي هميشه اي حرفه جنایتکاران

 قانون اجراي هايسازمان حال عين در. آورد عمل به ممانعت نظيربي فناوري یک از جرم، بهانه به تواننمي

 هاي فناوري جدید قوانين تصویب و تغييرات. باشند سازگار جدید هاي فناوري با که اندکرده سعي هميشه هم

 .نيست مستثني قاعده این از هم چين بالک. کشد مي چالش به را نظر مورد

  

 «هستيم ICO حباب در ما»    

 جالب ها ICO. هستند بدی چيز ها آن بگوييم يا بگيريم کم دست را ICO ارزش نبايد    

 که چيزی کنند, مي فراهم را باز متن های پروژه برای درآمد کسب امکان آنها زيرا هستند

 آن شاهد اخيراً که مشکلي. کردم ايجاد ICO با را اتريوم من خود حتي. افتد نمي اتفاق اغلب

 نددار وجود هايي پروژه و کنند مي استفاده حد از بيش ايده اين از مردم که است اين هستيم

 آنها که دليل اين به فقط بلکه کوين, اصلي ماهيت دليل به نه کنند, مي ايجاد کوين که

 شدن کم باعث حاضر حال در اين. کنند درآمد کسب و بفروشند توانند مي که دارند محصولي

 .است شده مستعد دهندگان توسعه انگيزه
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 1بيت کوين استخراج برای هاکشور ترينارزان و ترينگران -3

 سراسر برق هزینه مقایسه با ،Elite Fixtures جهان، الکتریکي هايشرکت ترینبزرگ از یکي محققان

 یک توليد براي ونزوئال در. کردند معرفي استخراج براي کشور ترینارزان عنوان به را ونزوئال جهان، کشورهاي

 توباگو و ادترینيد ليست، کشور دومين براي رقم این. دارید نياز دالر ۵۳۰ حدود فقط شما کوین، بيت واحد

 واحد یک راجاستخ براي ماینر یک دارد، قرار سوم رتبه در که ازبکستان در. است دالر 1،1۹۰ حدود بر بالغ

 .کند پرداخت دالر 1،۷۹۰ حدود بر بالغ مبلغي باید کوین بيت

 

 :کوين بيت واحد يک استخراج برای هاکشور ترين هزينه. کم3 شکل

 استخراج يبرا مکان ترینگران جهان، دیجيتال ارز بازارهاي بزرگترین از یکي جنوبي، کره گزارش این طبق

 يشب که است دالر 2۶،1۷۰ حدود در چيزي کوین، بيت واحد یک استخراج هزینه کره در. شودمي محسوب

 .است آن فعلي قيمت برابر دو از

                                                                 
1 https://www.elitefixtures.com/blog/post/2683/bitcoin-mining-costs-by-country/ 
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 کوين بيت واحد يک استخراج برای کشورها ترينپرهزينه. 4 شکل

 

 ساکن آرام اقيانوس اي جزیره کشورهاي یا غربي اروپاي در استخراج نظر از پرهزینه کشور 2۰ تمام تقریبا

 ليست نای در قيمت گران کشور دومين جنوبي، آرام اقيانوس در کوچک اي جزیره کشور یک نيووي،. هستند

 این سوم رتبه در بحرین. شودمي براورد دالر 1۷،۵۶۶ حدود جا آن در کوین بيت یک توليد هزینه که است،

 1۶،۷۷۳ دبای کوین بيت یک آوردن بدست براي ماینر یک فارس، خليج حاشيه کشور این در. دارد قرار ليست

 .کند هزینه دالر

 یک اجاستخر هزینه. گرفت قرار بررسي مورد( ایران جمله از) کشور 11۵ حدود برق قيمت گزارش این در

 .است شده گزارش دالر ۳،2۰۰ حدود ایران در کوین بيت واحد
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 کوين بيت واحد يک استخراج هزينه. 5 شکل

 EliteFixtures شرکت توسط شده ارائه هايدادهمنبع: 
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 استخراج معروف هايدستگاه برق مصرف کشورها، برق هزینه بر عالوه نتایجي چنين به رسيدن براي محققان

 .اند کرده مطالعه را Avalon 6 و AntMiner S7, AntMiner S9 جمله از را کوین بيت

 

 1است؟ برابر نفت بشکه چند با کوينبيت هر ارزش -3-1

 هک هستند روشي جستجوي در پيوسته گذاران سرمایه همچنين،. است رشد به رو مدام کوین بيت وضعيت

 ماینينگ هاي هزینه کاهش موجود، روش بهترین ،ظاهراً. ببرند سود بيشتر زمينه این در آن طریق از بتوانند

 .است

 اب انرژي ميزان این. کندمي مصرف انرژي ساعت بر تراوات 22٫۵ کوین بيت ماینينگ صنعت ساالنه،

 هر اجاستخر یعني. شودمي استخراج کوین بيت 12٫۵ دقيقه ده هر در. است برابر نفت بشکه 1۳،2۳۹،۹1۶

 .دارد نياز نفت يبشکه 2۰ معادل ،انرژي از ميزاني به کوین بيت

 گفت ميتوان ،کندمي برابري نفتي بشکه 1۰۰ از بيش با کوین بيت هر ارزش حاضر حال در اینکه به توجه با

 کوین بيت ،شودمي موجب ارزشي چنين. است پرسودي کار و کسب بالقوه طوربه کوین بيت ماینينگ که

 آن، استفاده دمور انرژي بهاي اگر. بياید حساب به جهان در موجود کاالهاي گرانبهاترین از یکي نفت؛ مانند

 .یابدمي ارزش داري معني طور به کاال این استخراج شود؛ داشته نگه پایين

 ازاي در و ندرقابت در یکدیگر با ماینرها این. کنندمي امن را کوین بيت هاي تراکنش کامپيوتري، ماینرهاي

 ینا پردازش قدرت چه هر. کنندمي دریافت کوین بيت شبکه از پاداش عنوان به ها،تراکنش امنيت حفظ

 عمليات در اکامپيوتره اصطالح، به. دارد شدن موفق براي بيشتري شانس ماینينگ باشد، باالتر ها کامپيوتر

 این به. شودمي انجام کليد یک فشردن با تنها هيدروليکي شکست و هستند حفاري ابزار یا دکل ماینينگ

 کوین بيت ماینينگ هايفعاليت صرف دنيا در که انرژي دیگر، عبارتي به .انرژي فشرده فرآیند یک گویندمي

 .است یزاو شبکه کل براي نياز مورد انرژي ميزان از بيشتر ،(باالتر یا برابر 4۰) برابر چندین ،شودمي

                                                                 
1 https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/How-Many-Barrels-Of-Oil-Are-Needed-To-Mine-One-Bitcoin.html 
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 VISA شبکه مصرف کل مقابل در بيتکوين شبکه . مصرف1 نمودار

 ینينگما صنعت در کشور این دليل، همين به و است تري قيمت ارزان منبع نسبت؛ به برق چين، کشور در

 هر در وینک بيت استخراج براي الزم انرژي هزینه ميزان. است کرده پيدا دست باالیي مدارج به کوین بيت

 زیرا. بياندازد رخط به را شما اعتبار فرصت؛ این از استفاده است ممکن. است کشور این اقتصاد به وابسته سال،

. است تريخاکس کنيد نگاه لهئمس به طور هر. کنيد همکاري دولت با است الزم انرژي، مازاد برداشت براي

 استفاده سوخت عنوان به سنگ ذغال انرژي از تا بيافتد زحمت به آنقدر ندارد دوست کس هيچ نمونه، براي

 .کند

 يتفعال طال استخراج زمينه در کوین، بيت استخراج از پيش که) ،HIVE blockchain technologies شرکت

 مشارکت امکان که است شرکتهایي اولين جزو HIVE. است شده تاسيس ایسلند در خاطر همين به نيز ؛(داشته

 بيت القهع مورد عنصر از HIVE. کندمي فراهم کاربران براي را ارزدیجيتال ماینينگ زیرسازي و توسعه در

 آنجا اینينگم انرژي هزینه نتيجه، در. است سرد بسيار ایسلند هواي و آب. کندمي استفاده یخ، یعني کوین،

 داغ حاصطال به و کنندمي مصرف زیادي انرژي کار، این براي نياز مورد هايدستگاه. است کمتر نسبت به

 هزینه ،شودمي باعث ایسلند در هوا سرماي. است محيط دماي بودن پایين مشکالت چاره رو،این از. شوندمي

 ترصرفهبه بالقوه طور به ایسلند در ماینينگ که است خاطر همين به. شود دستگاه کردن خنک صرف کمتري

 .است

 ماينينگ؟ برای جديد مکاني و درجه صفر زير دمای با کشوری: ايسلند 

 ماینينگ توسعهدرحال و رشد به رو صنعت در. است دیجيتالي هاي زیرساخت بروي ً  عمدتا کوین بيت تمرکز

 این براي ريکامپيوت نوع هر تقریبا و شود، حاصل بسيار ميزان به سود که آمده فراهم این فرصت کوین، بيت

 آمده کار روي تازگي به ،کنندمي فعاليت اتر ماینينگ زمينه در که شرکتهایي اما. باشد استفاده قابل منظور

 .شودمي حاصل بيشتري سود که اینجاست و اند
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 ميليونها هاشرکت این از برخي بلومبرگ، از نقل به و است ميان در صنعتي مقياس در کوین بيت ماینينگ بحث

 پایين وینک بيت ماینينگ در مصرفي انرژي هزینه دارند، سعي شرکتها این همه همچنين،. دارند ارزش دالر

 .باشد ترصرفه به مقرون اتریوم ماینينگ تا شود، داشته نگه

 

 متوسط هزينه برق در کشورها. ۲ نمودار

Source: IEA, EIA, national electricity boards, OANDA 

 

 ورهایيکش در. ميشوند انجام چين کشور در کوین بيت معامالت حجم از درصد ۸۵ به نزدیک حاضر، حال در

 از برخي لذا،. شودمي انجام بيشتر اتریوم ماینينگ مسلماً  ،گيردمي تعلق آنها به زیادي انرژي یارانه که

 در که ؛کنندمي فراهم ماینينگ براي را خوبي فرصت سرد، هواي و آب داشتن واسطه به سردسير، کشورهاي

 .است نيامده وجود به دولتي تصميمات و اختيارات نتيجه

 هواي و آب که زمان هر تا. است طبيعي شرایط به وابسته درصد صد کشورها، این در هوایي و آب ویژگي

 طالي ر،سردسي کشورهاي به رواین از. است آن نفع به قولي به و ميبرد سود کوین بيت است، سرد ایسلند

 ماینينگ بزرگ آپاستارت فيوري، بيت گروه حال شامل مساله این. شودمي گفته ژئوترمال یا گرمایيزمين

 بيني پيش و بوده دالر ميليون ۹۰ باالي هلند در آپاستارت این درآمد 2۰1۷ سال طي. شودمي نيز اتریوم،

 همچنين و تاس گرجستان در فعال آن داده مرکز. برسد نيز دالر ميليون ۵۸۵ به 2۰21 سال از قبل تا شودمي

 .کند پيدا راه نيز ایسلند سردسير سرزمين به است قرار

 شرکت، این گذار بنيان دليل. است شدهواقع ایسلند در ابري هش شرکت مجهز محاسباتي مراکز از یکي

 ژئوترمال، قيمت ارزان و سرشار انرژي از کشور این مندي بهره ایسلند انتخاب براي ابيودون امانوئل

 همچنين. کندمي کمک ماینينگ تجهيزات نگهداشتن خنک به که بوده آن سرد هواي و آب و هيدروالکتریک،
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 ماینينگ مجهز مرکز بزرگترین دارد قصد که ماینينگ؛ جنسيس عنوان تحت کنگ، هنگ در دیگري شرکت

 آلفابت و فيسبوک شرکتهاي. است کرده ریزي برنامه ایسلند از استفاده براي کند، تاسيس را اتریوم

(NYSE:GOOG) سرمایه» هایو سهام بلومبرگ؛ گزارش به. کنندمي استفاده ایسلند در هوا پایين دماي از هم 

 «.کرد زده هيجان را کوین بيت گذاران

 

 گذاری هايو در بيت کوين. سرمايه 3 نمودار

 از درصد ۳۰ آن ازاي در و کرده خریداري دالر ميليون ۹ ارزش به جدیدي داده مرکز جنسيس از هایو اخيرا

 داده رکزم قبلي، مرکز نزدیکي در شرکت این تازگي به. است کرده واگذار شرکت این به نيز را خود سهام

 .است کرده تهيه جنسيس از نيز را دیگري

 فعاليت ماینينگ در که ميشوند هولمز فرانک و جيسترا فرانک شامل کنندمي پشتيباني هایو از که هایي گروه

 طبق سهام این امروزه،(. NYSE:GG) نمود تاسيس 2۰۰۰ سال در را گولدکورپ جيسترا،. دارند مستقل

 طال استخراج نهادهاي بزرگترین از یکي به و شودمي معامله دالر ميليارد 11 حدود ارزشي به بازار، کل ارزش

 را Wheaton Precious Metals شرکت امروز که کرده پشتيباني نيز ویتون سيلور از وي. است شده تبدیل

 .آیدمي حساب به جهان در نقره و طال استریمينگ شرکت بزرگترین شرکت این. است 1کرده اندازي راه

 ميليارد 2٫4 بر قریب شده اسکار جایزه 2۰ برنده تاکنون که الینزگيت سازي فيلم غول درآمد ،2۰1۵ سال در

 شرکت مدیرعامل هولمز. است جيسترا ميليارديمولتي هاي موفقيت از کوچک مثال چند تنها اینها. بود دالر

                                                                 
1 NYSE: WPM 
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U.S. Global Investors و کندمي مدیریت را دارایي دالر ميليارد 2٫۶ شرکت این. است آنتونيوسان در واقع 

 .ميرود شمار به گرانبها فلزات هايسرمایه صندوق ترینرتبهعالي از یکي

 عالقه طال هب همچنان دو هر. است شرکت این راس در هولمز حاضر حال در و کردند حمایت هایو از نفر دو هر

. کننديمن گذاري سرمایه سنتي صورت به یکهيچ البته! بود خواهد طال هميشه طال که چرا دهند،مي نشان

 واهندنخ دست از را بزرگي این به فرصت ممکن وجه هيچ بي دو این و ،کندمي پيشرفت همواره کوین بيت

 .مانندنمي عقب و داد

 نکرده درک ار آن باالي پتانسيل مردم هنوز که زماني یعني است، شبيه اینترنت گذشته به چين بالک فناوري

 قوي ارتباطي الکان یک و سازد متحول کل به را اطالعات تبادل دنياي ميتواند روز یک که نميدانستند و بودند

 اتریوم و کوین بيت حال،. بود تحول این آغازگر ،AOL نظير الکترونيکي پست رسان خدمات. آورد وجود به

 اعالم اي احبهمص در هولمز اخيرا،. کرد اینترنت براي ایميل که ميدهند انجام چين بالک براي را کاري همان

 :است کرده

 

 

 

 در. کنيد استفاده قيمت ارزان انرژي از باید باشد، آميز موفقيت دیجيتال ارزهاي ماینينگ خواهيدمي اگر اما

 .باشد سنت 2 حدود باید ساعت، بر وات کيلو نرخ آل ایده شرایط

 ميزند را اول حرف رياضي 

 استيو نام به اپل کامپيوتري شرکت گذاران بنيان از یکي ؛Money20/20 رویداد جریان در 2۰1۷ اکتبر 22

 ها اسکناس این زیرا. خواند «ساختگي و جعلي» را آمریکایي دالر و کرد طرفداري کوین بيت از وزنياک،

 زیرا است، «ثابت» کوین بيت که کرد اعالم سي.بي.ان.سي خبرگزاري به وي. بشوند چاپ توانندمي هميشه

 ميليون 21 از بيش به شبکه هايکوین بيت کل مجموع هرگز و نمود رقيق اصطالح به را آن ارزش تواننمي

 :وزنياک از نقل به. رسيد نخواهد کوین بيت

 

 

 این شدن، تر محبوب با رفته رفته و رسيد دالر هزار ۶ به کوین بيت هر ارزش اکتبر، 21 تاریخ در که مادامي

 کامپيوترهاي از استفاده با و تنهایي به که ماینرهایي براي بازي کرد؛ پيدا دست باالتري رکوردهاي به ارز

 اهمفر ساعته ۲4 معامله امکان تا طلبد,مي بااليي همت و تالش فناوری اين بستن کار به»    

 «.آيد

 و است تروابسته رياضيات به کوين بيت اما باشد, محدود جهان در طال مقدار شايد»    

 «.ببرد دست رياضيات در تواندنمي هيچکس
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 رسيده ميلياردي حمایت و صنعتي مقياس در ماینينگ به نوبت اکنون. شد تمام کردند،مي ماینينگ سریعشان

 .است

 محيط حال، این با. است گرفته قرار مکان و زمان از مجازي اي بازه در دیجيتال، ارزهاي معمول غير جغرافياي

 سراسري شده ريرمزنگا ارزهاي حوزه. دارد اهميت معدني، منابع سایر و طال گاز، نفت، اندازه به آن استخراج

 منابع رینت قيمت ارزان ماینينگ، هزینه کاهش براي که معناست بدین آن مزایاي از برداري بهره اما است،

 ارزان نرژيا با ممکن مکان بهترین کردن پيدا براي ماینرها حاضر حال در. ببندیم کار به را موجود انرژي

 نيست جایي انمک این کنوني، وضعيت در. رقابتند در یکدیگر با درآمدشان و اعتبار براي کمتر خطرات و قيمت

 .است شده آغاز آنجا از کوین بيت جدید موج که ایسلند، جز به

 

 ديجيتال ارزهای هایصرافي روزانه درآمد -3-۲

 چندان یگريد دیجيتال ارز هر یا کوین بيت قيمت شدن پایين و باال هابعضي براي دیجيتال ارزهاي حوزه در

 .هستند برنده صورت هر در دیجيتال ارزهاي هايصرافي. نيست مهم

 واقع در دوزند،مي چشم دیجيتال ارزهاي قيمت به روز و شب سود، کسب براي گذاران سرمایه که حالي در

 حوزه، این هايصرافي ترینبزرگ حاضر حال در. کنندمي پارو پول که هستند دیجيتال ارزهاي هايصرافي این

 هاآن براي جاري لسا پایان تا دالر ميليارد 1 به رسيدن پتانسيل و دارند درآمد روز در دالر ميليون ۳ از بيش

 .دارد وجود

 :گفت D.A. Davidson بنياد در مالي مطرح تحليلگر لوریا، گيل

 

 

 

 

 ارزهاي هاي صرافي تمام بين را معامالت حجم بيشترین حاضر حال در بایننس، از باالتر کمي OKEx صرافي

 .نيست بایننس از بيشتر درآمد معناي به این اما دارد اختيار در دیجيتال

 هر فعال تریدرهاي براي سایت این در. شوندمي محاسبه بایننس از کمتر بسيار کارمزدها اوککس صرافي در

 درصد ۰٫2 حدود بایننس معمولي کارمزدهاي که است حالي در این. دارد کميسيون ۰٫۰۷ حدود معامله

 .است باالتر بایننس يروزانه درآمد ميانگين رو این از. است

 بخش اين در آنها زيرا هستند, فضا اين برنده ترينبزرگ تجارت هایپلتفرم و هاصرافي    

 .اندکرده فراهم مردم همه برای را معامله و مشارکت امکان نوظهور

 شايد و دالر ميليون صدها هاآن که بگوييد من به اگر و است بزرگ کار و کسب يک اين    

 .کرد نخواهم تعجب دارند, درآمد سال در دالر ميلياردها حتي
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 ميليون ۳ از بيش روزانه کدام هر ميانگين طور به اوککس و بایننس هايصرافي شده، انجام هايبررسي طبق

 .کنندمي دریافت کميسيون دالر

 ارشک کهنه رقباي از توانست و داشت ايغيرمنتظره رشد کرد، کار به شروع 2۰1۷ جوالي در که بایننس

 .کند گذر دیگري از پس یکي

 این در. دارند قرار روزانه خالص درآمد بعدي هايرده در Bithumb و Huobi، Bitfinex، Upbit هايصرافي

 متوسط طور به و گيردمي انجام روزانه معامله دالر ميليارد 1٫4 تا ميليون ۶۰۰ بين ميانگين طور به هاپلتفرم

 .است درصد ۰٫۳ حدود معامله هر هزینه

 

 

 ميانگين درآمد روزانه صرافي های بزرگ ارزهای ديجيتال. 4 نمودار

 و کارمزدهاي هر صرافي CoinMarketCapمنبع: سایت حجم معامالت روزاني صرافي ها در سایت 

 در دیجيتال ارزهاي معامالت از نيمي از بيش ،Aelf هوشمند قرارداد توسط شده آوري جمع هايداده طبق

 مگر شودمين درخواست زیادي فردي مشخصات معموالً هاصرافي این در. گيردمي انجام آسيایي هايصرافي
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 آن نام ثبت که بایننس در مثال عنوان به. باشد داشته را زیادي نسبتاً مبلغ برداشت قصد مشتري یک اینکه

 .است هویت احراز به نياز کوین بيت 2 از بيش روزانه برداشت براي فقط برد،نمي زمان دقيقه 2۰ از بيش

 پيش ماه ندچ تنها دارد، قرار حوزه این برتر صرافي ۵ بين در معامالت حجم نظر از که ،Upbit ايکره صرافي

 این رب عالوه شرکت این. است یافته توسعه Dunamu Inc بزرگ شرکت توسط پلتفرم این. کرد کار به شروع

 .هست هم Kakao Talk اي،کره رسانپيام ترینمحبوب مالک صرافي،

 این در يتالدیج ارز 12۰ از بيش معامله امکان تاک، کاکائو رسانپيام در Upbit سازي یکپارچه با تازگي به

 .است شده فراهم افزار نرم

 دست یک هايانگشت تعداد به ترینشانقدیمي فعاليت هايسال و هستند خصوصي برده نام هاي صرافي همه

 ردانندهگ درباره اطالعاتي دیجيتال، ارزهاي بزرگ صرافي دهمين ،HitBTC اروپایي صرافي از. رسدنمي هم

 رافيص. دارند قرار معامالت حجم نظر از برتر صرافي 2۰ ميان در ،EXX و Bit-Z، WEX. نيست موجود آن

WEX همان BTC-e شد تعطيل بزرگ اختالس یک جریان در که است سابق. 

 شد واهدخ تنگ بزرگ هايصرافي براي رقابت عرصه هزینه کم و جدید هايپلتفرم آمدن کار روي با زودي به

 .بود خواهد کاربران نفع به این و
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 بررسي جامع ارزهای ديجيتال منتخب -4

 بيت کوين -4-1

 استخراج و دکني متصل ها آن به را خود افزار سخت توانيد مي که دارد وجود معتبر استخراج استخر 24 حدود

 .کنيد آغاز را کوین بيت

 

 معتبر استخراج استخرهای در استخراج حجم. 5 نمودار

 به افزار نرم زا استفاده با خود کاربري نام و سرور با باید کوین، بيت استخراج استخرهاي در نام ثبت از پس

 .کنيد آغاز را استخراج فرایند و شوید متصل استخراج استخر

 بيت استخراج رايب پرکاربرد و اصلي افزار نرم سه اما دارند وجود کوین بيت استخراج براي زیادي افزارهاي نرم

 :از عبارتند کوین
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 CGminer افزار نرم -1

 

 باز سورس افزار نرم CGminer. است کوین بيت استخراج افزار نرم ترین محبوب حاضر حال در افزار نرم این

 نوشته OS X و لينوکس ویندوز، مانند مختلف هاي عامل سيستم براي C زبان با که است کوین بيت استخراج

 .است شده

 روش سه از هبرنام این. است ساده کاربري رابط و فن سرعت کنترل نظارت، اورکالکينگ، شامل افزار نرم این

 .کند مي پشتيباني ASIC و CPU ، GPU استخراج

 یوزر و ورسر توانيد مي استخراج استخر یک در نام ثبت با و کند مي کار cmd محيط با CGminer افزار نرم

 .نمایيد فعال را افزار نرم و کنيد وارد افزار نرم در را خود استخراج استخر

 CGminer افزار نرم اصلي هاي کليد

 استخراج استخر کردن تنظيم: P کليد -1

 (… و فن گرافيک، تعداد) تنطيمات: S کليد -2

 اضافي هاي گزینه: D کليد -۳

 خروج: Q کليد -4
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 BFGminer افزار نرم -۲

 

 با توان مي CGminer در که تفاوت این با. کند مي عمل CGminer افزار نرم شبيه بيش و کم افزار نرم این

 .است ASIC هاي دستگاه مناسب فقط افزار نرم این اما کرد فعاليت ها دستگاه تمام

 GUIminer افزار نرم -3

 

 این. دهد يم پوشش را زیادي استخراج استخرهاي و دارد کارپسند و ویژوال کاربري رابط یک افزار نرم این

 .تنيس استفاده قابل ASIC هاي دستگاه براي اما دارد را GPU و CPU با استخراج امکان افزار نرم
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 1کوين بيت شبکه برق مصرف ميزان -4-1-1

 برخي و دارد کایيآمری متوسط خانه یک ساله دو مصرف اندازه به الکتریکي انرژي به نياز کوین یک تنها ایجاد

 .است اساسي مشکل یک مساله این که دارند باور کوین بيت طرفداران از

 اینکه بخاطر ندارد، وجود فيزیکي استخراج هيچ اما. شودمي ناميده 2استخراج فرآیند، این ارزها رمز جهان در

 ،4وریز دي الکس و ۳استنلي مورگان که ارقامي به توجه با اما. هستند دیجيتال و مجازي صرفا هاکوین بيت

 ایجاد براي نياز مورد رایانه قدرت اند،کرده منتشر کنند، مي دنبال را صنعت در انرژي مصرف که داناني اقتصاد

 .آمریکاست در خانه هر ساالنه مصرفي برق برابر دو حداقل دیجيتال، توکن هر

 متوسط ايکشوره بعضي اندازه به کندمي مصرف که انرژي مقدار روز هر کوین بيت به متصل کامپيوتري شبکه

 مثل ايشبکه همچنين و کنيدمي ماینينگ به اقدام کشور کدام در شما که دارد این به بستگي این و است

Ethereum، کشورها بعضي اندازه به را برق مصرف از جدیدي ميزان روز هر مجازي، ارزشمند رمزارز دومين 

 .آورد مي ارمغان به

 ميان جدي بحث به منجر و است یافته افزایش مجازي ارزهاي قيمت افزایش با هاسيستم این انرژي مصرف

 .است شده مصرفي برق ميزان مورد در Ethereum و Bitcoin به مندان عالقه

 یک زمين، کره شدن گرم بر برق مصرف تاثير مورد در خود نگراني دليل به ،۵بوترین ویتاليک اتریوم، خالق

 .است داده پيشنهاد هاتوکن ایجاد براي ترارزان روش با را آزمایش

 :است گفته ايمصاحبه در بوترین

 

 

 امنيت که دارد را آن ارزش بيشتر انرژي مصرف که کنندمي استدالل رمزارزها طرفداران از بسياري اما

 به نيازي که آیند وجود به مالي هايزیرساخت از جدیدي نوع و شود تامين Ethereum و Bitcoin هايشبکه

 .باشند نداشته ها دولت یا ها بانک دخالت

 تکنولوژي طرفدار که است گروهي Coin Center. است Coin Center در تحقيق مدیر ۶والکنبرگ ون پيتر

 :گویدمي او. است رمزارزها

                                                                 
1 https://medium.com/the-new-york-times/there-is-nothing-virtual-about-bitcoins-energy-appetite-

14a78386e441 
2 mining 
3 Morgan Stanley 
4 Alex de Vries  
5 Vitalik Buterin 
6 Peter Van Valkenburgh 

 جهان در برق مصرف ميزان افزايش در سهمي اگر کنم, مي نارضايتي احساس شخصا من    

 .باشم داشته زمين کره شدن گرم و
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 بسياري و Ethereum شبکه در اتر کوین، بيت مانند هایي توکن که ايپيچيده هايسيستم بر اختالفات این

 .گذارندمي تاثير ،کنندمي توليد را جدید مجازي ارزهاي از دیگر

 پاسخ یک تا کنند مي تالش باشند، برنده توکن توليد محاسباتي رقابت در دارند سعي که کامپيوترهایي تمام

 پاسخ یافتن راه تنها و است پيچيده بسيار الگوریتم اما. کنند پيدا ریاضي الگوریتم در تصادفي تقریبا و خاص

 احتمال بزند، بيشتري هايحدس بتواند کامپيوتر یک هرچه. شوند زده فراواني هايحدس که است این دلخواه

 براي برق از زند،مي حدس رایانه یک که بار هر مقابل در اما. یابدمي افزایش کامپيوتر این در توکن یافتن

 .کندمي استفاده خود محاسبات

 تا کنند استفاده بيشتري برق مصرف ميزان و ترسریع هايرایانه از تا کندمي تشویق را مردم عمدتاً روند این

 را شوندمي توزیع بيشتر یا یکبار دقيقه 1۰ هر که را جدید هايکوین بيت و نمایند پيدا را درست جواب

 .کنند استخراج

 آن در. است شده تعریف شد، منتشر 2۰۰۹ سال در که کوین، بيت اصلي افزار نرم از استفاده با فرایند این

 یک دخالت بدون دارند، حضور Bitcoin شبکه در که افرادي براي را جدید هايسکه که بود این هدف سال

 .کنند توزیع دهد، تحویل را پول که مرکزي موسسه

 هرچه آنها اساس بر که شدند ایجاد شبکه در قوانيني اما. بود تاپ لپ کامپيوترهاي بين فقط رقابت اوایل،

 و گردد ترسخت تا شودمي تنظيم خودکار صورت به الگوریتم شوند، بيشتر شبکه در موجود هايرایانه تعداد

 .کند استفاده بيشتري برق و ترقوي هايرایانه از باید کند، رقابت بخواهد که کسي هر

 دالر هزار12۰ حدود که شوند،مي عرضه بيشتر یا دقيقه 1۰ هر در کوین بيت 12٫۵ حدود در روزها، این

 نجومي هايگذاري سرمایه به مایل مردم که طوري به(. 1۳۹۶ ماه اسفند در) دارند ارزش( تومان ميليون ۵۵۰)

 است دليل همين به و شود ترسخت و ترسخت رقابت که شد باعث امر این. هستند رقابت این در شرکت براي

 .اندشده داده اختصاص کوینبيت استخراج به جهان سراسر در بزرگي سرورهاي حاضر حال در که

 عنوان به کامپيوترها تمام کوین،بيت استخراج فرآیند در زیرا است مهم کوین بيت موجودیت براي فرایند این

 تا است آنها نيازمند که کنندمي حل را الگوریتمي کامپيوترها. کنندمي خدمت Bitcoin شبکه حسابداران

 .نماید حل را آنها و کند پيگيري دارند، وجود شبکه در که را جدید معامالت تمامي

 که دانيممي ما اما. است ضروری موضوع اين بررسي واقعا برق مصرف هایهزينه به توجه    

 گيزهان موضوع اين و باشند قوی مالي نظر از که کنندمي گذاریسرمايه کار اين در افرادی تنها

 .برد خواهد باالتر را همکاری
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 و کند غلبه حسابداري نحوه بر تواندنمي کس هيچ که است سخت جهت آن از کوینبيت استخراج رقابت

 پول مرموز خالق کرد،مي توصيف را کوین بيت بار اولين براي که 2۰۰۸ مقاله در. بگيرد نادیده را سوابق

 که را 1حریص مهاجم حمله تا است شده طراحي ايگونه به سيستم که نوشت ناکاموتو، ساتوشي مجازي،

 ماینينگ قوانين دليل به کند، گمراه هاپرداخت سرقت با را مردم یا و کند عوض را سوابق بخواهد است ممکن

 .شود خنثي حسابداري، و

 دانشمندان اکثر. است داشته نگه ناتوان را مهاجمين است، افتاده راه شبکه که زماني از سال نه طي قوانين این

 .کرد نخواهد کار کوین بيت سيستم روند، این بدون که هستند موافق کامپيوتر

 .دارد وجود کند مي پشتيباني آن از که ايشبکه و کوین بيت واقعي ارزش مورد در نظرهایي اختالف اما

 آنالین ورتص به را مخدر مواد فروش و خرید که ذهني مالي حباب یک از بيشتر را بيتکوین که افرادي براي

 .است زمين کره شدن ترگرم عامل تنها و ندارد ارزشي هيچ کوینبيت احتماال بينند،نمي است، کرده فراهم

 سوي از حمایت به نيازي که است مالي شبکه اولين کوینبيت که معتقدند این بر کوین بيت طرفداران اما

 .ندارد خاصي شرکت یا دولت

 گذاريسرمایه يبرا پایدارتري ارز اوقات بعضي کوین بيت ونزوئال، آرژانتين، و زیمبابوه مانند کشورهایي در

 ایجاد به نجرم کوین بيت نيز ترثبات با اقتصادهاي با کشورهایي در و. دهدمي ارائه محلي رایج ارز به نسبت

 .است شده کارآفرین هايشرکت و مشاغل جدید، هايگذاري سرمایه

 هر که است زده تخمين دارد، برعهده را Digiconomist سایت از استفاده پيگيري که ،2وریز دي الکس

 اعتباري کارت با معامله هر از بيشتري برق مصرف بار هزار ۸۰ پردازش، براي حاضر حال در کوینبيت تراکنش

 .دارد نياز ویزا

                                                                 
1 greedy attacker 
2 Alex de Vries  
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 بيت کوين. شاخص مصرف برق 6 نمودار

 آنها. دنددا قرار انتقاد مورد کوینبيت طرفداران دیگر و Marc Bevand را De Vries توسط شده منتشر ارقام

 ميزان از يشب برابر سه حدود در جوسازي، براي و اشتباه به را مصرفي انرژي هايهزینه ارقام این گویندمي

 به نياز يزن طال و فيزیکي پول حفظ و توليد که کنندمي اضافه منتقدان از بسياري. است داده نشان واقعي

 استخراج و يدتول براي مصرفي انرژي از بيشتر حدودي تا موارد بعضي در که دارند، انرژي زیادي مقدار مصرف

 .است کوینبيت

 به مجازي ارزهاي .دارد وجود صنایع از بسياري در هم هنوز الکتریسيته انرژي از استفاده مورد در هانگراني اما

 به زينيا که بودند شده طراحي صورتي به بودند، شده ایجاد کوینبيت از پس که ،Stellar و Ripple نام

 .نداشتند برق از استفاده

 Ethereum براي ویتاليک توسط شده پيشنهاد جدید طرح در توکن استخراج فرایند در تغيير بزرگترین شاید

 "1سهام اثبات" عنوان به طرح این. کنند مي استفاده آن از نيز کوچکتر ارزهاي از برخي که فرایندي باشد،

 خود موجود هايسکه مالکيت توانندمي که افرادي بين در فقط جدید هايسکه آن در که است، شده شناخته

 .شودمي توزیع کنند، ثابت سيستم در را

                                                                 
1 proof of stake 
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 روش، این تحت. شود مي ناميده 1کار اثبات که دارد تکيه محاسباتي قدرت بر زیادي حد تا که فعلي روش

 فقط آنها. باشند داشته توکني قبل از تا نيست نيازي ،کنندمي دریافت جدید هايسکه که افرادي و هاحساب

 .کنند شرکت محاسبات رقابت در تا دارند نياز زیادي کامپيوترهاي به

 پروتکل یک … و کوین الیت اتریوم، کوین، بيت مانند جدا، چين بالک با دیجيتال ارزهاي شبکه در کار اثبات

 حمالت نای در. است شده طراحي دیداس حمالت مانند سایبري حمالت از بازدارنگي هدف با که است امنيتي

 گسترده، تحمال و تقلبي هاي درخواست ارسال با گيرند،مي قرار تهاجم مورد اصلي کامپيوتر چند یا یک که

 شبکه، رايب خود کامپيوتر قراردادن اختيار در با ماینرها پروتکل این طبق. شود مي خارج دسترس از شبکه

 .دگير مي تعلق ماینرها به و شود مي استخراج جدید کوین دهند مي انجام که کاري انجام به نسبت

 ناشناس اموتوناک ساتوشي اما گرفت،مي قرار استفاده مورد هم کوین بيت از قبل حتي کار انجام اثبات مفهوم

 .شد سنتي معماالت هاي روش شکل تغيير باعث که کرد استفاده خود انقالبي دیجيتال ارز در تکنيک این از

                                                                 
1 proof of work 
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 الگوریتم یک هم نای .است جمعي توافق از استفاده با ها تراکنش اعتبارسنجي براي متفاوتي راه سهام اثبات

 .است متفاوت کامال آن انجام نحوه و مشابه کار اثبات با آن هدف. است

 ،2۰12 سال رد. شد مطرح تاک کوین بيت جهاني انجمن در 2۰11 سال در بار اولين براي سهام اثبات ایده

 این از Blackcoin و Nxt مثل دیگري ارزهاي آن از بعد و شد استفاده آن از Peercoin ارز در بار اولين براي

 .بردند بهره شيوه

 ماینر سهام اتاثب در گيرند، مي پاداش ریاضي مسائل حل با ماینرها آن در که کار، اثبات الگوریتم خالف بر

 شریک کهشب نگهداري در ارز آن از خود دارایي به نسبت کسي هر و شود مي انتخاب قطعي طور به بالک یک

 .شودمي
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 که است تقدمع همچنين بوترین. است  سهام اثبات طرح به آوردن روي عامل تنها انرژي به مربوط هاينگراني

 پيوتريکام شبکه یک که داشت خواهد اجازه ،شودمي گرفته کار به آینده سال در احتماال که جدید، روش

 .کند کم را دارند نظارت سيستم بر که کامپيوترهایي از متمرکز

. ستا بوده امن بيت کوین استخراج اصلي روش که باشد امن همانقدر روش این که نيست مشخص هنوز اما

 کيفيتي وي پيشنهاد گویند مي آنها است، گرفته قرار حمله مورد کوین بيت طرفداران توسط شدت به ویتاليک

 .بردمي بين از کند، مي ارزشمند را مجازي ارزهاي که را

 

 کوين بيت کارمزدهای کاهش -4-1-۲

 ۳ به ردال 2۶ از گذشته نيم و سال یک طي کوین بيت شبکه کارمزدهاي ميانگين اخير هايگزارش اساس بر

 نيز دیگري بينيپيش غيرقابل مسائل قيمت، جز به دیجيتال ارزهاي در دهدمي نشان که است رسيده دالر

 .دارد وجود

 برانگيزبتعج کمي شاید داشت، وجود آن پيرامون که فراوان هايجدل و بحث وجود با قيمتي چنين کاهش اما

 که ایيج تا بودند، مندگله کوین بيت هايتراکنش باالي کارمزدهاي از بسياري که بود پيش چندي باشد؛

 جدیدي هايفورک ایجاد به اقدام کارمزدها، نرخ داشتننگه پایين براي تنها گذارانسرمایه و ماینرها از گروهي

 .نمودند گُلد کوین بيت و کش کوین بيت قبيل از کوین بيت از

 که هستند هایيهزینه نوعي به کارمزدها اصطالح به این که کردند ادعا ايعده که گرفت باال هنگامي هابحث

 به ینههز پرداخت مثل درست سازوکاري چنين افراد این گفته به طرفي از. است الزم شبکه کارکرد براي

 .رساندمي ما دست به را مان هايایميل یا پيامک پيتزا، که است فردي

 منظور به. ستا اطالعات سازيهمگام براي رایانه هزاران کارکرد به کوین بيت نياز نيز، سازوکاري چنين دليل

 دازشپر است قرار که شبکه روي هايداده براي هایيمحدودیت ها،تراکنش این ترآسان چه هر شدن انجام

 بيشتري هزینه پرترافيک، ساعات در خود تراکنش ترسریع انجام براي که دارد نياز کاربر پس دارد؛ وجود شوند

 .بپردازد

 طبع به. ردک صعود دالر 2۵ از بيش به نيز ها تراکنش کارمزد کوین، بيت رشد با «Bitinfocharts » گزارش به

 ابستهو خود ضروري کارهاي براي کوین بيت پروتکل به که کوین بيت کاربران از دسته آن مسئله، همين

 پرداخت هايسيستم براي رقيبي را کوین بيت که ايعده که است حالي در این. شدند ضرر دچار بودند،

 .شدند دچار مشابه سرنوشتي به نيز دانندمي

 .شتگذا کاهش به رو 2۰1۷ سال دسامبر ماه در هاتراکنش کارمزد ها،نشيب و فراز این تمام وجود با
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 . ميانگين کارمزد بيت کوين7 نمودار
 شدن کم اب. باشد ساده خيلي شاید سؤال این به پاسخ شدند؟ رو به رو سقوطي چنين با کارمزدها چرا حال

 تراکنش، 2۰۰،۰۰۰ تنها به روز در تراکنش 4۰۰،۰۰۰ از ميزان این سقوط با و دسامبر ماه از پس هاتراکنش

 .یافت کاهش نيز کارمزدها نرخ

 1سگويت
 آن از فراتر و 

 ویکردهاير از مسائلي چنين رخداد گفت توانمي بدانيم، اجتماع از هایينماینده را تویيتر و «ردیت» گرا

 سایز مورد در دیرینه بحثي سر بر کاربران که اینجاست در. گردمي سرچشمه اجتماعي هايشبکه در شخصي

 موارد بقيه از ايشبکه اقتصادهاي اینها، تمام بطن در و کنندمي نظرتبادل یکدیگر با کوین، بيت هايبالک

 .کندمي جلب خود به را بيشتري توجه

 یاد مثبت نيعنوا با کارمزدها کاهش از «کوین بيت ون آرمين» نام با تویيتر در هاچهره مشهورترین از یکي

 قصد مطلبي ينچن انتشار با او« .پيوسته تاریخ به حاال پذیريمقياس بحث»: نویسدمي باره این در او. کندمي

 جلوه تررنگ پر را کوین بيت پذیريمقياس مشکالت کاهش منظوربه جدید هايتکنولوژي کارگيري به تا دارد

 .دهد

 را يشتريب فضاي طرفي از و کرده ترکم را هاتراکنش ميزان سگویت. نيست ذهن از دور چندان ادعایي چنين

 اینکه يانب رو همين از نيست، فراگير چندان حاضر حال در تکنولوژي این اما ،کندمي ایجاد چين بالک در

 از گيريچشم افزایش شاهد نيز گذشته ماه چند در. است سخت شده، چين بالک به کمک باعث ميزان چه

 گذشته هما چند در ،«پارتي سگویت» سایت طرف از شدهارائه آمارهاي اساس بر. نبودیم سگویت گيري بکار

 را هاشتراکن تعداد سگویت عالوه به. است گرفته صورت سگویت طریق از هاتراکنش درصد 14 الي 1۰ تنها

 .شود ترارزان تراکنش هر که شودمي باعث بلکه ،کندمين کمتر

 از تعدادي کارمزدها درنهایت، که بود خواهد این احتمالي اتفاقات از دیگر یکي بلش هايگفته اساس بر

. شودمي یاد «2بچينگ» عنوان با آن از که بگيرند بهره ايتکنولوژي از تا کردند مجبور را بزرگ هايتراکنش

                                                                 
1 Segwit 
2 Batching 
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 چين بالک در را کمتري فضاي تا گيرندمي قرار تراکنش یک قالب در تراکنش زیادي تعداد روش این در

 .کنند اشغال

 استفاده خود معامالت در روش این از زوديبه که بودند کرده اعالم ترپيش نيز بيس کوین مانند هایيصرافي

 در که کرد اعالم ايبيانيه در دنيا، بزرگ هايصرافي از دیگر یکي ،«1شيفت شيپ» نيز شنبه سه. کرد خواهند

 .کنندمي استفاده بچينگ از چين بالک در موجود هايتراکنش تمام از درصد دو حاضر حال

 از رسمي هاياعالميه بدون و. بود خواهد سخت سيار آنها محاسبه و اطالعاتي چنين به یابيدست البته صد

 .داشت نخواهد وجود آن امکان هاصرافي جانب

 باید بدهيم، سئلهم این به کوتاه جوابي بخواهيم اگر دارند؟ کاربران براي سودي چه پایين کارمزدهاي این حاال

 .شودمي کارمزدها مقدار در افزایش کمي احتماال و نوسان باعث خبري چنين حاضر حال در که بگویيم

 معقول قيمتي راريبرق ماندن، پایين از منظور اینجا در بمانند؛ پایين هميشه کارمزدها نهایت در تا اميدواریم

 .دبو خواهد قيمتگران اتوبوس با سفري از بهتر ارزان هواپيماي با پرواز یک دیگر،عبارتبه. است

 کارمزدها نهایت در و ببرند سود آنها از شاید کنندمي پشتيباني کوین بيت از که کساني و کاربران ترتيب بدین

 ماینرها، حالدرعين و کندمي عمل بهتر رسانيخدمت در کوین بيت تا شود موجب باال، تقاضاي همراه به پایين

 .باشند داشته را خود درآمدهاي نيز دهندگانتوسعه و نویسان برنامه

 

  کوين بيت برای تهديد بزرگترين آمازون -4-1-3

 پولي یهسرما نوجوانان. داشتند نقش کوین، بيت سریع رشد در مردم از زیادي تعداد گذشته، سال طول در

 تمامي و دادند رقرا رهن در را خود منازل خانوارها، از برخي. کردند گذاري سرمایه حوزه این در را خود کالج

 را خود رایيدا درصد 1۰ از بيش جهان، ثروت هايغول از برخي حتي. کردند دیجيتال ارز وارد را خود دارایي

 .اندداده اختصاص دیجيتال ارز به

 به کوین يتب. است جریان حال در معاش امرار و مردم روزمره زندگي و شده حوزه این وارد پول زیادي مقدار

 .است مشکل چندین داراي خود گذاري، سرمایه براي ايوسيله عنوان

 ۳۰ است ممکن روز یک در) هستند نوسان در شدت به دیجيتال ارزهاي سایر و کوین بيت گفت توانمي

 این یا و ستا ممکن غير تقریباٌ سرمایه برگشت گيرد، قرار هک مورد پولي کيف اگر ،(باشند داشته افت درصد

 آن نام وزهن که نوظهوري دیجيتال ارزهاي از تريپایين رده در کوین بيت تکنولوژي که دارد وجود احتمال

 .هستند تريقوي پذیريمقياس و فناوري داراي که گيرد قرار نيست، مشخص

                                                                 
1 Shape Shift 
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 سمت به جهشانتو ببرد، بين از را دیجيتال ارزهاي فعلي پادشاه تواندمي چيزي چه اینکه مورد در مردم اکثر

 د؟باش مادي و واقعي دنياي جانب از تواندمي تهدید این آیا ولي. شودمي جلب محبوب هايکوین آلت

 خریدهاي نصف تقریبي طوربه که طوري به است، داشته فروش دالر ميليارد ۹4 حدود گذشته، سال در آمازون

 وجود اب ولي دارد، فعاليت جهان سراسر در زیادي کشورهاي در حتي و دهدمي پوشش را آمریکا در آنالین

 کوین بيت با هک است نداده را امکان این خود کاربران به آمازون تاکنون پرداختي، مختلف هايگزینه پيشنهاد

 .کنند خرید به اقدام مجازي ارزهاي دیگر ارز یا و

 که زماني قطعا و دارد، قرار نخست جایگاه در امر این انجام براي آنالین، فروش خرده رهبر عنوان به آمازون

 ارز حبوبيتم به توجه با. شد خواهد برخوردار گيري چشم پشتيباني از کند اندازي راه را خود دیجيتال ارز

 است؟ چيزي چه انتظار در آمازون دیجيتال،

 موانع 

 دو کنشترا سرعت به. باشد دیجيتال ارزهاي تراکنش سرعت بودن محدود دليل به است ممکن دالیل از یکي

 :بيندازید نگاه بازار اول دیجيتال ارز

 ثانيه هر در تراکنش هفت: کوین بيت 

 ثانيه هر در تراکنش پانزده: اتریوم 

 بخشي مازونآ اگر حتي. است داشته ثانيه هر در را تراکنش ۶۰۰ خود، فروش اولين در گذشته سال آمازون

 انجام صرف ار ساعت چندین باید مشتریان دهد، اختصاص دیجيتال ارز طریق از خرید به را خود ترافيک از

 .نيست قبول قابل کاربري، تجربه نظر از مسئله این و کنند تراکنش

 تا فناوري لغو کرد؟ نخواهد اندازي راه دیجيتال ارز آمازون که است معني این به تراکنش پایين سرعت آیا

 و کوین تبي. است نکرده ارائه پذیري، مقياس مشکل گذاشتن سر پشت براي اينوآورانه حل راه هيچ حال به

 ارز ولي کنندمي عمل کند و کنند پشتيباني را آمازون توانندنمي دیجيتال، ارزهاي سایر به نسبت اتریوم

 .باشد جوابگو تواندمي ثانيه در تراکنش 1۵۰۰ دادن انجام با ریپل دیجيتال
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 ؟کندمي فکر ديجيتال ارزهای به احتماالً آمازون چرا 

 

 به نسبت که دارد وجود نشانه چندین ولي است نکرده اعالم را خود رسمي موضع حال به تا آمازون چه اگر

 .کندمين عمل کوین بيت مانند لزوماٌ و نيست توجه بي دیجيتال ارز فضاي

 :شد منتشر آمازون توسط زیر هاي دامنه خرید بر مبني گزارشي ،2۰1۷ اکتبر یکم و سي

 amazonethereum.com 

 amazoncryptocurrency.com 

 amazoncryptocurrencies.com 

 هايشتال براي نگري آینده نوعي یا و خود ايداده هايپایگاه دادن پوشش جهت در است ممکن حرکت این

 ،کنندمي تعویض کوین بيت با را آمازون هدیه کارت که دارند وجود هایيسرویس حاضر حال در. باشد آینده

 را هاواسطه یا و هاسرویس این خود سایت وب روي بر کوین بيت دادن پيشنهاد با موارد برخي در آمازون

 .کندمي حذف

 از یانمشتر اگر که طوري به است، مشتري کردن وسوسه آمازون اصلي هاياصول از یکي اینکه نهایت در و

 مهيا کنند، قاضات مشتریان که را آنچه باالخره آمازون کنند، درخواست دیجيتال، ارز با پرداخت قابليت آمازون

 .کرد خواهد

 عنوان به تواندمي دیجيتال ارز یک ،کنندمي خرید مختلف کشورهاي از خریداران، از بسياري اینکه به توجه با

 .باشند هداشت نگراني فيزیکي ارزهاي نرخ تبدیل مورد در اینکه بدون کند، عمل استاندارد پول واحد یک
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 بررسي احتماالت 

 بي خطر به را کوین بيت کنوني سلطنت توانندمي بيافتند، اتفاق اگر که است شده اشاره مواردي به ذیل در

 :اندازند

 بماند باقي دیجيتال ارز حوزه از خارج آمازون، اگر (1

 بازرگانان وجهت جلب و تایيد نياز ،(درآمد تا گذاري سرمایه مرحله از) شکاف مرحله از عبور براي کوین بيت

 کوین بيت يافتد،ب اتفاق این اگر ولي بماند باقي دیجيتال حوزه از خارج آمازون که رسدمي نظر به بعيد. دارد

 بين از باعث مسئله این داد، خواهد دست از را آنالین فروش خرده هايفروشگاه ترینبزرگ از یکي حمایت

 .زد خواهد ضربه ارز یک عنوان به آن پتانسيل به اما شد نخواهد کوین بيت رفتن

 کند همکاري کوین بيت رقباي با آمازون اگر (2

 بنابراین هد،د مطابقت آمازون تراکنش نياز مورد سرعت با را خود نتواند کوین بيت احتماالً رسدمي نظر به

. شود حسوبم کوین بيت بالقوه رقيب تواندمي ثانيه در تراکنش 1۰۰۰ از بيش انجام پتانسيل داشتن با ریپل

 .اندازد بي مخاطره به ارز باالترین عنوان به را کوین بيت جایگاه قطعاً تواندمي موضوع همين

 رزا درصدي هفتصد رشد باعث شد بسته ویزا شرکت و آمازون بين که سابقه بي همکاري قرارداد یک در

 پيشرفت باعث تواندمي آمازون با دیجيتال ارزهاي از کدام هر همکاري قرارداد بنابراین. گردید موناکو دیجيتال

 .گردد ارز چشمگير

 آمازون با هاارز از کدام هر اگر ولي شد نخواهد کوین بيت رفتن بين از باعث گزینه این انتخاب با آمازون

 .کند متزلزل را کوین بيت جایگاه تواندمي باشد، داشته همکاري

 کند خلق را خود دیجيتال ارز آمازون، که صورتي رد (۳

 در کردن بازي عاشق آمازون. باشد موضوع این براي اينشانه است ممکن ،1آمازون ویدئو پرایم سرویس

 .بگذارد نمایش به را خود دهندگان توسعه بزرگ ارتش تواندمي آن در جائيکه است، باال پتانسيل با فضاهایي

 سخت عرضه و 2جاري ویدئوي سيستم ابري، ذخيره فضاهاي جمله از پيشرفته هايفناوري از عظيم شرکت این

 قدرتمندي فني منابع ببيند، را دیجيتال ارز فضاي در موجود پتانسيل آمازون اگر رو این از است، برخوردار افزار،

 .دارد اختيار در

 را خود به مربوط دیجيتال ارز که بود نخواهد بزرگي شرکت اولين دهد، انجام را اقدامي چنين آمازون اگر

 .کندمي اندازيراه

                                                                 
1 Amazon Prime Video 
2 video streaming 
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 جذب به وفقم سکه اوليه عرضه در خود، دیجيتال ارز اندازي راه با KiK رسان پيام سرویس ،2۰1۷ دسامبر در

 الکترونيک تجارت زمينه در فعال شرکت یک ماه، همين در اینکه یا و شد، سرمایه دالر ميليون پنج هفتادو

 .داد افزایش درصد ۳۰ را خود يسرمایه ،ICO برگزاري از پس

 جمله از خود هايسرویس طریق از تواندمي کند، خود دیجيتال ارز اندازي راه به اقدام آمازون که که زماني

Amazon Prime، Twitch Prime، Audible ستماکوسي حوزه در دارایي انتقال امکان ایجاد با اینکه یا و 

 کوین مازونآ طریق از اگر که درصدي ده الي پنج تخفيف پيشنهاد با تواندمي آمازون. یابد گسترش آمازون،

 .کند حذف رقابت دوره از را دیجيتال ارزهاي مابقي گيرد، صورت

 طراحي را رفتهپيش تکنولوژي با ارزي باال، دستمزد با دهنده توسعه هزار هاده وسيلهبه تا است قادر آمازون

 سبقت وینک بيت از تواندمي بردارد، ميان از را خصوصي حریم و پذیري مقياس هاينگراني که زماني و کند

 .بگيرد

 جهش ینا که دارد آمازون به بستگي البته باشد، کوین بيت براي سناریو ترینخطرناک تواندمي سوم مورد

 .خير یا داد خواهد انجام را است نيفتاده اتفاق تاکنون که را بزرگ

 ديجيتال ارزهای تقاضای افزايش دليل به آمازون به نگاهي نيم 

 از کدام هر آمازون اگر ولي بماند باقي دیجيتال ارز فضاي از خارج آمازون که رسدمي نظر به حاضر حال در

 .برساند گير چشم موفقيت به را آن تواندمي کند، انتخاب همکاري براي را دیجيتال ارزهاي

 العادهخارق نتایج کند، انتخاب را دیگري دیجيتال ارز هر یا و اتریوم کوین، بيت اگر آمازون گفت توانمي کل در

 تضميني ليو بمانند که اندآمده آن پشت تکنولوژي و دیجيتال ارز. داشت خواهد بر در حوزه، این براي را

 .باشد ماندگار دیجيتال، ارز اولين عنوان به آن جایگاه و کوین بيت که ندارد وجود

 

 1کوين مزايا و معايب بيت -4-1-4

 مزايای بيت کوين -الف

 ارزهاي به که وقتي کنند، مي صحبت "هک" مورد در که افرادي اوقات، اغلب. است امن العاده فوق کوین بيت

 الگوریتم ریزي پایه از( بعيد شدت به) اکسپوليت امکان یک جز به. ندارند آن درباره نظري رسند، مي دیجيتال

 تقریباً چنين،هم. شود کار این صرف باید کشور یک بودجه اندازه به مبلغي شبکه به حمله یک براي رمزنگاري،

 .ندارد وجود کار این انجام با شبکه به حمله براي اي انگيزه هيچ

                                                                 
1 https://hackernoon.com/bitcoin-the-good-the-bad-the-ugly-83f196e6e560 
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 اعتماد چيزها این هب اگر. کنيد اعتماد سود، سر دو هاي انگيزه و پروتکل کدها، به توانيد مي شما کوین، بيت با

 اندازتان پس دمور در تواند نمي شما کشور یا و باشيد بانکتان تقلب یا کالهبرداري نگران نيست الزم کنيد،

 وجود گهبانين هيچ که آنجا از. کند کنترل ها تراکنش انجام در را شما تواند نمي کس هيچ. کند گيري تصميم

 .دهد انجام را مبالغ دریافت و ارسال و باشد داشته حساب یک تواند مي هرکسي ندارد،

 توانيد مي د،خری مي کوین بيت وقتي. است تورم ضد ارز یک دقيقش، طراحي با کوین بيت اینها، همه بر عالوه

 وجود آن يبرا استخراج محدود منابع و ثابت عرضه زیرا شد خواهد بيشتر ارزشش آینده در که باشيد مطمئن

 . دارد

 معايب بيت کوين -ب

 آن در دممر که داشت خواهد رشد به رو ثبات زماني تا کوین بيت ،کوین بيت تورمي ضد ماهيت به توجه با

 حتي و یابد مي کاهش آن ارزش کنند، آن فروش به شروع کوین، بيت خرید از بيشتر طور به مردم اگر. بمانند

 . برسد صفر نزدیک به شاید

 است آبي ايه نيروگاه از شود، مي استفاده کوین بيت استخراج براي که برقي انرژي از زیادي مقدار چه اگر

 در انرژي نای زیاد احتمال به ولي( کنند نمي ایجاد آلودگي و اکسيد دي کربن مستقيما آبي هاي نيروگاه)

 به ه،شد آزاد کربن اکسيد دي از کمي مقدار که بگویيم اگر نيست اغراق. شود مي مصرفي دیگري جاهاي

 گاز نت ۶۰ کوین، بيت بالک هر استخراج برق تامين براي متوسط، طور به. است کوین بيت استخراج دليل

2CO مي منتشر ار کربن کيلوگرم ۳۰ تراکنش هر براي نياز مورد برق که است معني این به این. شود مي آزاد 

 پاداش دليل هب اتفاق این که کنيد تصور شاید .است بنزین گالن ۳٫۳ سوختن با برابر کربن کيلوگرم ۳۰. کند

 این رد فروش و خرید زیرا است، کافي آلودگي براي coinbase هاي تراکنش فقط اما است، ها بالک زیاد

 (.شد خواهد هم بيشتر کوین، بيت رشد به توجه با و) باالست واقعا سایت

 

 1بيت کوين چشم اندازسناريو در رابطه با  7بررسي  -4-1-5

 است، ردهک فعاليت چشمگيري پيشرفت با و سال 1۰ مدت به جهان دیجيتال ارز اولين که واقعيت این عليرغم

 من که يچيز ابالغ دليل به باهوش، ظاهر به افراد برخي حتي. است متداول آن نابودي بينيپيش هم هنوز

 را اشتباهشان افراد گونهاین به هم روز هر اگر. شوندمي معروف نامم،مي «کوین بيت نابودي سندروم» را آن

 .دهندمي ادامه کوین بيت نابودي بينيپيش به هم باز کنيد، ثابت

                                                                 
1 https://www.coindesk.com/can-bitcoin-destroyed-7-unlikely-paths-irrelevance/ 
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 شکست هايبينيپيش این براي توضيح تنها هستند، هوش از سطح یک داراي افراد این که کنيم فرض اگر اما

 سيستم عملکرد نحوه درک و مطالعه صرف را زماني هرگز هاآن که است این احساسي هاياستدالل و خورده

 .اندنکرده

 شبکه در را نکوی بيت افزار نرم کامپيوترها از کمي بسيار تعداد حتي که زماني تا کوین بيت فني، لحاظ از

 .داد خواهد ادامه بقایش به کنند، اجرا

 کوین يتب یقين به غریب احتمال به. کند اثبات را کوین بيت نابودي تواندمي افراطي سناریوي یک تنها

 آن خود تيدق بي یا طمع و حرص دليل به جامعه اینکه مگر داد، خواهد ادامه رشدش به رو مسير به همچنان

 .ببرند بين از را

 

 . بررسي سناريوهای ممکن در رابطه با آينده بيت کوين4 جدول

 نام سناريو سناريو

احتمال 

سال  5)

 آينده(

 تأثير

 بالقوه
 توضيحات

سناریو 

1 
 آرماگدون

نزدیک به 

 صفر

مرگ 

 ناگهاني

 مينز کره سراسر در اطالعات ارتباطات و اینترنت برق، منابع تمام اگر

 یگریکد با ارتباط برقراري به قادر کوین بيت هاي(Node)نود شود، قطع

 .داشت نخواهد کاربردي دیگر سيستم بنابراین. بود نخواهند
 در سردرگمي ایجاد باعث قطعاً جهان سراسر در اینترنت موقت قطعي

 که است اهميت حائز نکته این اما شد، خواهد کوین بيت جامعه ميان

 .کند فعاليت به شروع بازهم هازنجيره بلندترین از تواندمي سيستم
 جراا را آن افزار نرم که بماند طرفداري اندک کوین بيت براي اگر حتي

 .دهد مي ادامه بقا به فني نظر از بازهم کند،

سناریو 

2 

 اشکال

 بحراني
 کم

 انحراف

 ناگهاني

 در باگي حاوي است ممکن کوین بيت روزرسانيبه یک سناریو، این در
 یکپارچگي که باشد ،(اتریوم چين بالک در DAO) پروژه باگ سطح

 .دهد قرار خطر معرض در را سيستم

 هرا و جدید نسخه نصب کد، اصالح موافق جامعه اگر حتي صورت این در
 سقوط به منجر قطعاً ،(نيست ضمانتي که) باشد سيستم مجدد اندازي

 .شد خواهد( فورک) شکاف و قيمت

سناریو 
۳ 

 هاي فورک
 دليل بي

 کم
 انحراف
 آهسته

 تبي پيشروي مسير مخالف( پول خاطر به یا) فني دالیل به گروهي اگر

 .کند عرضه را کوین بيت از فورک یا انشعاب یک تواندمي باشد، کوین

 وینک بيت براي افتاد، اتفاق گذشته تابستان در که کش کوین بيت فورک

 وري،تئ لحاظ از. شد کمتر شبکه نياز مورد هش قدرت زیرا نبود، خطرساز
 .شود اصلي شبکه شدن کمرنگ باعث تواندمي زیاد هاي فورک

 اشسلطه من اعتقاد به شوند، زیاد کوین بيت دليل بي هاي فورک اگر

 البته. شد خواهد توجهي بي فضاي وارد آرامي به و داد خواهد دست از را
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 نام سناريو سناريو

احتمال 

سال  5)

 آينده(

 تأثير

 بالقوه
 توضيحات

 خواهند فکر آن به قطعاً و است دهندگان توسعه و جامعه خود ضرر به این

 .کرد

سناریو 
4 

 سرکوب
 مشترک

 هادولت

 تا متوسط
 پایين

 انحراف
 ناگهاني

 وینک بيت نابودي به قادر هادولت کوین، بيت غيرمتمرکز ماهيت دليل به

 تفادهاس خود، اختيارات حوزه در توانندمي هادولت حال، این با. نيستند

 .کنند محدود یا کنترل را آن از
 

 خدمات هايشرکت بانکي هايحساب توانندمي هاآن مثال، عنوان به

 جوزم مرتبط کار و کسب نوع هر به یا و کنند مسدود را دیجيتال ارزهاي
 ینا جلوي کشورها از شماري انگشت تعداد فقط اگر اما. ندهند فعاليت

 در الملليبين سطح دليل به و بود خواهد محدود تأثير بایستند، جریان

 .هستند آن پذیرش به مجبور نهایت

 تمعامال ممنوعيت پي در گذشته سال که است رویدادي همان دقيقاً این
 هاضاف احتمال حالي در. افتاد اتفاق چين در دیجيتال ارزهاي داخلي

 من اعتقاد به است، زیاد چين حرکت به کشور چند یا یک شدن

 ملل سازمان که کنيد تصور. )است غيرممکن تقریباً جهاني ممنوعيت
 (.برسد توافقي چنين به متحد

 اتحادیه متحده، ایاالت اگر. است قانوني ژاپن در کوین بيت این، بر عالوه

 ممنوع را دیجيتال ارزهاي مشترک طور به چين و انگلستان اروپا،

 .شدمي تمام گران بسيار کردند،مي
 رايب را قوانيني کننده تنظيم نهادهاي که رودمي احتمال حال، این با

 يمتنظ رابطه این در مالياتي فرارهاي یا و شویيپول ها،سرقت پيگيري

 .کنند

سناریو 

۵ 
 بزرگ هک

 تا متوسط

 باال

 سقوط

 موقت

 .دهد رخ مختلف روش چند به تواندمي سناریو این

 تمام توانمي دارد، نام (Attack51%) درصد ۵1 تهاجم که آن اولين در

 وتکلپر هک راه تنها حاضر حال در تنها واقع در. کرد نابود را پروتکل
 اجرایي نظر از اما است پذیر امکان تئوري نظر از امر این. است راه همين

 .است غيرممکن تقریباً

 هکر اختيار در شبکه محاسبات درصد ۵1 از بيش باید حمله این در
 امر این باشد، کننده استخراج تواندمي کسي هر اینکه دليل به. باشد

 هکر به سودي شبکه، نابودي جز طرفي از و است غيرممکن تقریباً

 .رسيد نخواهد
 .است پروتکل روي افزارهاي نرم هک است، شایع خيلي که دوم حالت

 

 این از اينمونه) شد هک Mt. Gox بزرگ صرافي 2۰14 سال در وقتي

 امروزه. شدمي انجام صرافي این در کوین بيت معامالت درصد ۷۰حمله(،
 آنها از یکي اگر. دارد وجود جهان سراسر در بيشتري خيلي هايصرافي
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 نام سناريو سناريو

احتمال 

سال  5)

 آينده(

 تأثير

 بالقوه
 توضيحات

 احتماالً قيمت برود، سرقت به کوین بيت از زیادي مقدار و شده هک

 .است موقتي تأثير این اما کرد، خواهد سقوط

 ژاپني صرافي از NEM دالر، ميليون 4۰۰ از بيش تازگي، به مثالً
Coincheck را آن قيمت درصد 2۰ الي 1۵ کاهش که رفت سرقت به 

 هشد سرقت ارزهاي پرداخت از مثبت اخبار از پس اما. داشت همراه به

 .یافت بهبود دوباره قيمت قربانيان، به

سناریو 

۶ 

 دیجيتال ارز

 بهتر

 به متوسط

 پایين

 انحراف

 آهسته

 رزيا بهتر از منظور) شود؟ کوین بيت جایگزین تواندمي بهتري ارز آیا

 داشته سودمندتري استخراج باشد، داشته کوین بيت مثل هدفي که است
 (… و باشد کوین بيت از کمتر آن تراکنش هايهزینه یا باشد

. شود بررسي اقتصادي نظر از باید و نيست استفاده راحتي هميشه بحث

 هسرمای و کوین بيت شبکه تأثير بر که باشد خوب قدرآن باید ارز آن

 .کند غلبه آن گذاران
 علت به این، بر عالوه. نداده رخ اتفاق این هنوز که است این امر واقعيت

 لدیجيتا ارز» یک ،(فني مشکل یک نه) اقتصادي دالیل و سياسي شرایط

 معرفي آینده ساله پنج طي متحد، ملل سازمان حمایت تحت «جهاني
 .شد نخواهد

 به برق قيمت اگر: است آن بازیگر اقتصادي شرایط که دیگر مورد یک

 وجود استخراج سود شدن کم امکان یابد، افزایش توجهي قابل ميزان

 خواهند باقي ،کنندمي مصرف کمتري برق که استخرهایي تنها. دارد
 .ماند

 يراه باید کوین بيت. است امنيتي باالي هايهزینه با تجارت یک این

 هم امنيت برقراري هايهزینه کل، دفتر یکپارچگي ضمن تا کند پيدا
 .یابد کاهش

سناریو 
۷ 

 گذاري کنار
 مردم

 کم
 انحراف
 آهسته

 يتالدیج ارزهاي رساندن در واقعي جهان در کریپتو، هاي آپ استارت اگر

 نسبت آرامي به تواندمي مردم اعتماد باشند، ناموفق خود، اصلي ارزش به
 2۰1۵ سال نزولي بازارهاي طول در که چيزي. )برود دست از فضا این به

 (.بود افتاده اتفاق 2۰1۶ و

. رسدمي تثبيتي ارزش یک به و شد خواهد کند بازار رشد مورد، این در
 رنظ نقطه از را خود جایگاه دیجيتال ارزهاي تداوم صورت در همچنين

 .شد خواهد منفي رشد به منجر و دهند،مي دست از گذاري سرمایه

 ايارزه از نهایت در کریپتو هاي آپاستارت از برخي که معتقدم شخصاً
 این بازار صورت، هر در. کرد خواهند استفاده واقعي دنياي در دیجيتال

 وبارهد جهش آماده هميشه بازار حوزه، این تاریخ گواه به. نوپاست ارزها

 .است
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 1ريپل -4-۲

 در. تداش 2۰1۷ سال در ايالعادهفوق عملکرد و گذاشت سر پشت را فراواني هايچالش 2۰1۷ سال در ریپل

 که هشيج. کرد صعود دیجيتال ارزهاي دوم رتبه به و دالر ميليارد 12۸ از بيش به ریپل کل ارزش 2۰1۷

 .بود Airbnb و اوبر مانند آشنایي نام هايشرکت از بيشتر حتي داشت، ميالدي گذشته سال در ریپل

 . روند قيمتي ريپل8 نمودار
Coinmarketcap.com Jan-Dec 2017 

 اشفعلي گاهجای است، داده انجام هدفش براي 2۰1۶ تا 2۰12 هايسال بين ریپل که زیادي فعاليت با مطمئناً

 الملليبين هايشرکت از دالر ميليون ۹۳ حدود 2۰1۶ تا 2۰12 هايسال بين هاآن. ندارد تعجب جاي خيلي

 هسرمای ولي، سيليکون هايشرکت از برخي همچنين و ونچرز گوگل و Andreessen Horowitz همچون بزرگي

 هايتاپ استارت روي گذاري سرمایه سابقه کردند، گذاريسرمایه ریپل روي که هایيشرکت. کردند جذب

 .بودند معتقد اهدافش و ریپل به آن یعني این. دارند را اسلک و اوبر بوک،فيس مثل بزرگي

 يايبریتان براي «کرد نخواهد غروب امپراتوري این در هرگز خورشيد» تاریخي يجمله پيش سال چندین

 غروب پلری امپراطوري در هرگز خورشيد» بگویيم باید امروز اما داشت کاربرد جهان روزهاي آن قدرتمند

 خدمات از اکنون خصوصي و دولتي مالي نهاد 1۰۰ از بيش. است آنالین جا همه ریپل شبکه. «کرد نخواهد

 .برندمي بهره ریپل

 نيست XRP هميشه ريپل -1

 حق البته. رودمي XRP یعني ها آن دیجيتال ارز سمت به فکرشان بالفاصله شنوند،مي را ریپل نام مردم وقتي

 روي که است معني این به خرید،مي ETH وقتي. است متفاوت کامال دیگر جوامع سایر با ریپل زیرا دارند

                                                                 
1 https://hackernoon.com/4-alarming-reasons-ripple-might-not-be-what-you-think-9debc3c86985 
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 کنيدمي گذاري سرمایه کوین بيت شبکه روي یعني خریدمي BTC وقتي. کنيدمي گذاري سرمایه اتریوم شبکه

 .اید نکرده گذاري سرمایه ریپل روي الزاما خریدمي XRP وقتي اما

 قتيو شما مواقع در. کندمي کار XRP با آن محصوالت از یکي فقط حاضر حال در که است شرکت یک ریپل

XRP وعموض این بهتر درک براي. اید کرده گذاري سرمایه ریپل شرکت محصوالت از یکي روي خرید،مي 

 .کنيممي بررسي را ریپل شرکت

 در و دکر کار به شروع Opencoin عنوان با 2۰12 سال در دارد، وجود ریپل شرکت اسم به امروز که چيزي

 در. است رمستق کاليفرنيا سانفرانسيسکوي در حاضر حال در نهاد این. داد نام تغيير Ripple به 2۰1۵ سال

 هابانک ايبر دفترکل بر مبتني محصوالت سازنده واقع در ریپل. کنندمي کار کارمند 1۵۰ ریپل مرکزي دفتر

 .است مالي نهادهاي و

 دارد؟ محصوالتي چه ريپل 

 xVia و xCurrent، xRapid: از اندعبارت که دارند اصلي محصول سه هاآن حاضر حال در

 شبکه xCurrent انتقال امکان هابانک براي سيستم این. است شرکت این محصوالت سرسبد گل 

 از محصول این. کندمي فراهم غيرمتمرکز صورت به را جهان سراسر به پول هزینه کم و امن و سریع

 رديکارب هيچ XRP دیجيتال ارز واحد و بردمي بهره ،RippleNet نام به ریپل غيرمتمرکز دفترکل

 .ندارد آن در

 شبکه xRapid تهداش خوبي نقدینگي نوظهور بازارهاي در تجارت براي تا کندمي کمک هابانک به 

 واحد این از توانندمي هابانک. کندمي استفاده XRP از که است ریپل شرکت محصول تنها این. باشند

 تيقيم نوسانات دليل به اما شوند مندبهره هاتجارت در هایشانپول ترساده ذخيره براي ارزي

 .دارد وجود هایينگراني

 شبکه xVia بکهش این. شود برداري بهره ،2۰1۸ سال نيمه که شده بينيپيش و است توسعه حال در 

 ارائه و هاشرکت مانند) هابانک بر عالوه هم دیگر اشخاص تا دهدمي اجازه اما است، xCurrent مشابه

 xVia شبکه در XRP دیجيتال ارز. کنند ارسال پول هابانک طریق از( پرداخت هايسيستم دهندگان

 .ندارد کاربردي هم

 شبکه از هاآن همه ریپل؟ محصول کدام اما کنندمي استفاده ریپل از بزرگ مالي موسسه 1۰۰ از بيش

xCurrent ارزي واحد که برندمي بهره XRP سهموس چند تنها حاضر حال در. ندارد آن در کاربردي هيچ 

 .کنندمي استفاده xRapid از کوچک

 مفيد اصلي شرکت براي ریپل از مختلف هايبانک استفاده بر مبني زیادي تيترهاي که است معني بدان این

 ریپل پذیرش اخبار گذاران، سرمایه بيشتر ناآگاهي علت به البته. نيست XRP موفقيت بر دليلي لزوماً اما است
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 xRapid پذیرش احتمال که کنيد توجه هم نکته این به. شودمي XRP هاي توکن قيمت رشد باعث عموماً

 .است زیاد آینده در هابانک توسط

 XRP نيست آينده ارز 

 توانيدمي کوین بيت با. اندکرده درک دیجيتال پول یک عنوان به را آن شنوند،مي را کوین بيت نام مردم وقتي

  .کنيد ارسال پول جهان سراسر به ايواسطه و محدودیت هيچ بدون

 بانکداري رد آن اصلي کاربرد حاضر حال در اما شود ساز آینده بتواند تغييراتي با XRP دیجيتال ارز شاید

 .است نداده نشان خود از اهداف تغييرات براي ايبرنامه فعالً ریپل. است

 توانندمي آنها مالي، مؤسسات و هابانک روي بر تمرکز با. است داده انجام بزرگي کار شرکت یک عنوان به ریپل

 .کنند ایجاد سودآوري گذاري سرمایه و ارزش

 با و کرد هدخوا خارج رده از را کوین بيت ریپل که اميد این با گذاران سرمایه از برخي که است این مشکل

 ولي يستن صفر اتفاقات این احتمال. خرندمي ریپل آميزي جنون طرز به آن، پایين نسبتاً قيمت به توجه

 .دهدمي نشان را دیگري انداز چشم ،کندمي دنبال حاضر حال در ریپل که هدفي

 .است سوئيفت با رقابت آنها واقعي هدف که رسدمي نظر به گونه این فعلي وضعيت در واقع در

 نيست تنها ريپل 

 جذب گبزر سرمایهداران از دالر ميليون 1۰۷ حدود آن. دارد ریپل به شبيه سيستمي هم R3 تاپ استارت

 حاضر حال در. کنندمي استفاده بانکي هايپرداخت تسهيل براي شده توزیع دفترکل از و اندکرده سرمایه

 این ایدنيدهنش R3 از اسمي احتماالً اینکه دليل و برندمي بهره هاآن سيستم از جهاني بزرگ بانک ۷۰ حدود

 .اندنداده ارائه دیجيتالي ارز که است

 ریپل بازار، این گرفتن براي. دارد کارمند نفر 2۶۰۰ از بيش و کندمي کار مؤسسه 11،۰۰۰ از بيش با سوئيفت

 بانکداري هايسيستم براي آشنا نامي که سوئيفت اگر که اینجاست نکته. کند تالش بيشتر برابر 1۰۰ باید

 شد؟ خواهد چه دهد توسعه را خود چين بالک است،

 ظرن به سوئيفت المللبين بخش مدیر نيومن، هري دهد؟ توسعه را خود چين بالک تواندمي سوئيفت آیا

 کسب در شد،با داشته تقاضا اگر که داندمي ايساده سيستم را چين بالک او. نيست نگران ریپل از که رسدمي

 .کرد خواهند اجرا کارشان و

 چيزها این من. داد خواهيم انجامش هم ما باشد، مفيد مشتریان براي( چين بالک) فناوري این از استفاده اگر»

 «.گيرند قرار پذیرش و بررسي مورد توانندمي ساختاري هايفناوري تمام. دانمنمي مزاحمت را

 .هستند هوشمند قراردادهاي و چين بالک آزمایش حال در هاآن. است یکي عملشان با حرفشان و
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 در ریپل، گذارانازبنيان یکي مکالب، جد توسط ریپل مشکالت حل براي که است هایيشبکه از یکي 1استالر

 .کرد کار به شروع 2۰14 سال

 هايسيستم گاندهند ارائه و IBM با هایي توافقنامه دارد، قرار دیجيتال ارزهاي هشتم رده در اکنون استالر

 .است رسانده امضا به کره و مالزي اندونزي، استراليا، در پرداخت

 ریپل به بتنس بيشتري هاي توانایي نظر به و است کرده خارج بانکداري هايسيستم از را خود تمرکز استالر

 .کندمي پشتيباني است، اتریوم محبوب شبکه کليدي جز که هم هوشمند قراردادهاي از استالر. دارد

 نيست غيرمتمرکز کامالً ريپل 

 این. تاس XRP واحدهاي کل از درصد ۶2 داراي حاضر حال در و دارد اختيار در را RippleNet کنترل ریپل

 بازار نياز و نزما با متناسب را ارزي واحدهاي که داده قول ریپل اما است گذاران سرمایه هاينگراني از یکي

 .کند توزیع

 و هستند دمحدو XRP واحدهاي. کند توزیع را ریپل از واحد ميليارد 1 حدود ماه هر تا دارد نظر در ریپل

 .است شده توليد آن از واحد ميليارد 1۰۰ فقط

 متمرکز تشرک یک قطعاً. هستند ریپل به اعتماد به ناچار گذاران سرمایه متمرکز، هايشرکت بقيه همانند

 .کند اجرا داده وعده که را اهدافي و تعهدات تمام تواندنمي

-E انندم ارزهایي. بود تمرکز مسئله همين خوردند، شکست گذشته در دیجيتال ارزهاي که دالیلي از یکي

gold, liberty، tencent کوین تبي زدایي تمرکز اما خوردند شکست هادولت فشار دليل به مدتي از پس … و 

 اما ست بانکي هايپرداخت تسهيل فعالً ریپل هدف گفتيم باال در که همانظور البته. است شده بقایش باعث

 .خوردمي مشکل به تمرکز با باشد، داشته را این فراي هدفي قصد که صورتي در

 پذيرش XRP ≠  قيمت افزايش 

 هایيبانک. دشو برابر 1۰۰ ریپل از کننده استفاده هايبانک تعداد. رود پيش برنامه طبق چيز همه کنيد فرض

. گيرندب هم دارد کاربرد آن در xrp واحد که XRapid از استفاده به تصميم کنندمي استفاده xCurrent که

 ميليون تمعامال حتي کنند پردازش آن طریق از را خود معامالت يهمه تا اندکرده انتخاب را xRapid آنها

 شده يلتعط نتيجه در و داده دست از را مشتریانش شود، هماهنگ شرایط با نتوانسته هم سوئيفت. دالري

 .است

 واحد هر قيمت هایيفرض چنين با. شودمي جا جابه XRP از استفاده با روزانه پول دالر تریليون ۵ از بيش

XRP لزوماً نه خب است؟ درست باشد کشيده فلک به سر باید. 

                                                                 
1 XLM 
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 در ار پول که هایيبانک. شودمي تعيين مردم، توسط آن ذخيره و گذاري سرمایه به توجه با XRP ارزش

 درآورند ردشگ در هميشه را پول باید هابانک حقيقت، در. نيستند گونهاین اندازند،مي گردش به جهان سراسر

 .کنندمي امتناع XRP مدت بلند ذخيره از نوسانات از ترس دليل به

 هاکبان. کرد خواهند نگهداري مدت کوتاه زمان مدت در را ها XRP هابانک که است معني این به این

 سریعاً الًاحتما XRP واحدهاي ریپل، تراکنش باالي سرعت به توجه با و بود خواهند XRP کاربران تریناصلي

 محدود توجه با البته. )نرود باال بازار کل ارزش خيلي شاید نتيجه در و شد خواهد تبدیل سنتي ارزهاي به

 نتظارا نباید اما بود خواهيم قيمت رشد شاهد قطعاً کند حرکت خوبي به شرکت اگر XRP واحدهاي بودن

 .(باشيد داشته آینده سال پنج در را دالري 1۰۰ ریپل

 یک یپلر که آنجا از. است بزرگ چالش یک گذاران سرمایه براي XRP موفقيت اما است خوب ریپلدر نتيجه 

 هندخوا هم XRP واحد بميرد ریپل اگر ،شودمي پشتيباني شرکت توسط آن محصوالت و است متمرکز شرکت

 (باشد بزرگ ساختاري تغييرات درصدد باید شرکت بنابراین.)مرد

 بيشتري خيلي هايبانک و باشد قدرتمندتر برابر 1۰۰ باید سوئيفت مانند هایيشرکت به رسيدن براي باید ریپل

 .کند متقاعد XRP نتيجه در و Xrapid آن از بعد و xCurrent از استفاده براي را

 را هشجایگا رفتن دست از اجازه هاسادگي این به است بزرگ ساله 4۵ شرکت یک که سوئيفت حال، این در

 حوزه این هايشرکت دیگر و R3 همچنين. آمد خواهد بر موجود هايفناوري با تطابق صدد در و دهدنمي

 .نيستند ریپل براي ايبسته پا و دست رقباي

 فعلي لک ارزش) دالر ميليون 2۳1 هم را ریپل کل ارزش و شوند توزیع سکه ميليارد 1۰۰ تمام امروز اگر

 .شد خواهد ۰٫۰۰2۳ واحد هر قيمت بگيریم، نظر در( سوئيفت

 هک هستند جوان نسبتاً شرکت یک هاآن. است العاده  خارق شرکت یک هنوز ریپل هاحرف این تمام با

 .شود XRP دکاربر بهبود باعث تواندمي ساختاري تغييرات همچنين. دهند ارائه را دیگري محصوالت توانندمي

 

 1مونرو -3-4

 ها یژگيو این هم کوین بيت که کنيد فکر است ممکن. است ردیابي قابل غير و خصوصي امن، پول یک مونرو

 رمزنگاري یک از که است دیجيتال ارز یک مونرو. هستند ردیابي قابل کوین بيت هاي تراکنش اما دارد، را

 .کند مي استفاده خاص هاي ویژگي براي متفاوت

  

                                                                 
1 Monero 
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 بررسي تفاوت ها و شباهت های بيت کوين و مونرو. 5 جدول

 مونرو بيت کوين شرح

 ۷CCCCگروه توسعه دهنده  ساتوشي ناکاموتو مخترع

 2۰14آوریل  1۸ 2۰۰۸نهم ژانویه  تاریخ معرفي

 جمع سپاري استخراج بالک جنسيس روش عرضه اوليه

 ميليون واحد 21 محدودیت کوین
مونرو در هر  ۰.۳ميليون واحد +  1۸

 دقيقه

 اثبات انجام کار اثبات انجام کار پروتکل بالک چين

 ارز دیجيتالي ارز دیجيتالي استفاده به عنوان

 بسيار باال باال حریم خصوصي

 ندارد دارد قابليت رهگيري

 مونرو بيت کوین )ساتوشي( اسم و واحد ارز

 BTC XMR نماد ارز

 XMR/KB      ۰.۰۰4-۰.۰2 بسته به کيفيت پول متغير است کارمزد تراکنش

 SHA-256 CRPTONOTE الگوریتم
 ثانيه 12۰ دقيقه 1۰حداقل  زمان بالک

 ASICاستخراج کننده هاي  استخراج
( و پردازنده GPUکارت گرافيک )

(CPU) 

 هست هست مقياس پذیر

 

 در اما. است ناشناس کامال دیجيتالي ارز یک کوین بيت که دارد وجود کاربران بيشتر بين رایج غلط تصور یک

 است دبرديکار مورد این. کرد ردیابي دیگر پول کيف به پول کيف یک از را پول انتقال توان مي کوین بيت

 از ندخواه مي که دولت و ها شرکت براي مخصوصا. شود مطمئن تراکنش انجام از تواند مي کسي هر زیرا

 .کنند حاصل اطمينان دیگر هاي شرکت هاي تراکنش

 ردیابي را نشتراک توانند مي گيرنده و فرستنده فقط مونرو در. است متفاوت کوین بيت با نظر این از مونرو

 .نيست پذیر امکان عموم براي پول کيف آدرس یک هاي تراکنش بررسي و کنند

 کوین بيت ميزان و ها تراکنش تواند مي کسي هر بگذارید، اشتراک به را خود کوین بيت پول کيف آدرس اگر

 کوین بيت آدرس وقتي اما ندارید اسم ارائه به نيازي کوین بيت در. کند مشاهده را آدرس آن شده دریافت

 خصش آن و هستنيد پول کيف این مالک شما که است این منزله به دهيد مي شخصي یا شرکت به را خود

 .کند مشاهده را پول کيف آن روي قبلي شده انجام هاي تراکنش تواند مي

 دوست اگر ماا. است تر مناسب دارند، بيشتري شفافيت به نياز که خاصي کارهاي و ها سازمان براي کوین بيت

 .است گزینه بهترین مونرو شود، خبر با شما پول کيف هاي تراکنش از کسي ندارید
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 کارت اب تر راحت استخراج امکان و کامل بودن ناشناس مونرو اصلي مزیت فني، جزئيات در شدن غرق بدون

 .دارد دوجو افراد از برخي براي ها تراکنش سازي شفاف مشخص امکان مونرو در البته. است گرافيکي هاي

 عموم براي فرن دو و دارند مستعار نام ها آن از نفر پنج. دارد نفره هفت اصلي دهنده توسعه تيم یک مونرو

 است تکامل حال در دیگر ارزهاي مانند مونرو. کابانس فرانسيسکو و اسپاگني ریکاردو – هستند شده شناخته

 اصطالح به یا یابد مي بهبود استخراج و امنيتي نظر از ،(ماه شش معموال) مشخص زماني هاي دوره از پس و

 .شود مي "تر سخت"

 

 کوين بيت و مونرو پول, اصلي های شباهت و ها تفاوت. 6 شکل

. نيست يخصوص کامال اما است دیجيتال و غيرمتمرکز کوین بيت کنيد، مي مشاهده فوق شکل در که همانطور

 هم ولپ اما نيست کاربران هاي حساب مشاهده به قادر کسي و دارد وجود دیجيتال صورت به هم سنتي پول

 کامال رکز،غيرمتم. دارد یکجا را ها ویژگي تمام مونرو اما. است بودن متمرکز آن و دارد اساسي مشکل یک

 .دیجيتال و خصوصي
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 1کوين اليت -4-4

 سراسر در را هزینه کم و فوري  نسبتاً هاي پرداخت امکان که است همتا به همتا دیجيتال ارز یک کوین الیت

 .کندمي فراهم جهان

 دیجيتالي هايدارایي توانمي پروتکل این در. است چين بالک بر مبتني باز متن پرداخت شبکه یک کوین الیت

 در تمرکزغيرم کامال صورت به و مرکزي نهاد و واسطه هيچ بدون را LTC اختصار به یا کوین الیت نام به

 .کرد منتقل جهان سراسر

. است شده ينتضم( استخراج) کار اثبات فرایند و رمزنگاري با هم کوین الیت شبکه امنيت کوین، بيت همانند

 .هستند کوین بيت از تر سریع برابر چهار تقریبا کوین الیت هاي تراکنش

 الیت قخال نيست، مشخص هنوز سال 1۰ حدود از بعد کوین بيت خالق ناکاموتو، ساتوشي هویت که حالي در

 تغييرات با 2۰11 سال در بيس، کوین و گوگل سابق کارمند. است لي چارلي نام به االصلچيني جواني کوین

 .کرد معرفي را کوین الیت شبکه کوین، بيت پروتکل در بزرگي

 دارد، که یيوگول مانند کوین الیت باشد، طال کوین بيت اگر. دارد وجود کوین الیت تولد براي جالب اي فلسفه

 مانند. است تر ارزان و تر روزمره مقاصد براي ارزي ایجاد کوین الیت هدف که معني این به. است نقره یادآور

 قابل آن از ميليون 21 فقط که کوین بيت برخالف که فرف این با است محدود هم کوین الیت کوین، بيت

 .شد خواهد استخراج واحد ميليون ۸4 تا کوین الیت است، شدن توليد

 اليت کوينبررسي تفاوت ها و شباهت های بيت کوين و . 6 جدول

 اليت کوين بيت کوين شرح

 چارلي لي ساتوشي ناکاموتو مخترع

 2۰11اکتبر  ۷ 2۰۰۸نهم ژانویه  تاریخ معرفي

 استخراج بالک جنسيس استخراج بالک جنسيس روش عرضه اوليه

 ميليون واحد ۸4 ميليون واحد 21 محدودیت کوین

 اثبات انجام کار اثبات انجام کار پروتکل بالک چين

 ارز دیجيتالي ارز دیجيتالي استفاده به عنوان

 باال باال حریم خصوصي

 دارد دارد قابليت رهگيري

 الیت کوین بيت کوین )ساتوشي( اسم و واحد ارز

 BTC LTC نماد ارز

 بسته به کيفيت پول متغير است کارمزد تراکنش
 و پلوغي شبکه بسته به کيفيت پول

 متغير است

 SHA-256 SCRYPT الگوریتم

                                                                 
1 Litecoin 
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 اليت کوين بيت کوين شرح

 دقيقه 2.۵حدود  دقيقه 1۰حداقل  زمان بالک

دستگاه هاي  –( GPUکارت گرافيک ) ASICاستخراج کننده هاي  استخراج
ASIC 

 هست هست مقياس پذیر

 

 با شبکه، براي خود کامپيوترهاي محاسباتي توان قراردادن با کنندگان استخراج کوین بيت مانند به درست

 و بررسي ار ها تراکنش کاراین با کنندگان استخراج حقيقت در. کنندمي امن را شبکه ریاضي محاسبات انجام

 .شودمي شبکه حفظ باعث که کنندمي تایيد

 است SHA-256 کوین بيت الگوریتم. کنند مي استفاده فعاليت براي خاصي الگوریتم از دیجيتال ارزهاي تمام

 الگوریتم این. ددا تغيير Scrypt نام به بهتري الگوریتم به را فرایند این کوین الیت ایجاد در لي چارلي اما

 سریع تایيد توانایي نتيجه در و کمتر کار حجم تر، آسان محاسبه امکان داراي کوین بيت الگوریتم به نسبت

 امکان ASIC هاي دستگاه با فقط کوین بيت صرفه به استخراج روزها این که حالي در. است ها تراکنش تر

 از تفادهاس البته. است کوین الیت استخراج براي متداول هاي روش از یکي هنوز گرافيک کارت است، پذیر

 .است تر صرفه به مقرون گرافيک کارت روش از ASIC هاي دستگاه

. گيرندمي رقرا بالک نام به دیجيتالي هاي بسته در کوین الیت شده تایيد هاي تراکنش تمام دقيقه 2٫۵ هر

 .شوندمي اضافه چين بالک نام به ها بالک از اي زنجيره به ها بالک این

 استخراج با کارمزدها، بر عالوه. کنندمي دریافت پاداش کار این براي ماینرها عبارتي به یا کنندگان استخراج

 گيردمي تعلق کرده استخراج را بالک آن که ماینري به و شودمي توليد جدید کوین الیت مقداري بالک هر

 .گویندمي 1بالک پاداش آن به که

 نصف بالک ۸4۰،۰۰۰ هر در پاداش این. است کوین الیت واحد 2۵ حاضر حال در بالک هر استخراج پاداش

 نصف بالک 21۰،۰۰۰ هر در و است کوین بيت واحد 12٫۵ حاضر حال در کوین بيت بالک پاداش. شد خواهد

 .شودمي

 رشد 2۰14 سال تا ارز این. کرد آغاز را کارش سنت 1 حدود در قيمتي از کوین بيت مانند هم کوین الیت

 همحدود در سال سه حدود و شد مواجه محسوسي قيمت کاهش با آن از بعد اما داشت خوبي خيلي قيمت

 در کوین يتب که حالي در. بود کوین الیت انفجار دوران 2۰1۷ سال. شدمي پایين و باال دالر 4 تا 1 قيمت

 الر،د ۳2۰ یعني تاریخش قيمت باالترین به رسيدن با کوین الیت کرد، رشد درصد 1۷۰۰ حدود 2۰1۷ سال

 .کرد تجربه را درصدي ۷۰۰۰ صعودي

                                                                 
1 Block Reward 
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 . روند قيمت اليت کوين9 نمودار

دالر  1۸۰ مارس برابر 12و در تاریخ  کرد افت کفي مرور به کوین الیت قيمت العاده فوق رشد این از پس

 ،2۰1۷ الس در. دارد مستقيم رابطه آن قيمت افزایش با کوین الیت کاربرد و پذیرش کوین، بيت ماننداست 

 در شدیدي قيمت رشد باعث چيني بالک ارزهاي گسترش و دیجيتال ارزهاي حوزه در مردم آگاهي افزایش

 عنوان به را کوین الیت قمار، هاي سایت از برخي جمله از زیادي هاي شرکت. شد جدول باالي ارزهاي تمام

 .نبود تاثير بي آن قيمت رشد در که پذیرفتند پرداخت روش

 

 1اتريوم -5-4

 هاي برنامه جراا براي فضایي و فرایندها سازي هوشمند هدف با بازار بزرگ پلتفرم دیجيتال ارز دومين ،اتریوم

 بوترین ویتاليک روسي، ساله 2۳ جوان سرپرستي به 2۰1۵ جوالي ۳۰ تاریخ در رسما خودکار، و غيرمتمرکز

 .شد معرفي

 قادر را اندهندگ توسعه که است چين بالک آوري فن بر مبتني آزاد پلتفرم یک اتریوم جمله، ترین ساده در

 است بهتر بتداا اتریوم بهتر درک براي. کنند سازي پياده آن روي را خود متمرکز غير هاي برنامه تا سازد مي

 .شوید آشنا آن کار نحوه و چين بالک با کمي

 بندي دسته ارز نعنوا به تواند مي کوین بيت مانند هم اتریوم. نه هم بله هم است؟ کوین بيت شبيه اتریوم آیا

 .است متفاوت بسيار اتریوم کاربردهاي اما شود

 این بين زیادي فني هاي تفاوت چه اگر. است عمومي شده توزیع چين بالک یک هم اتریوم کوین، بيت مانند

 از خاص کاربردي برنامه یک کوین بيت. هاست قابليت و اهداف دو این تفاوت مهمترین اما دارد وجود دو

 رمتمرکزغي و همتا به همتا جهاني، پرداخت سيستم یک هدف با کوین بيت واقع در. است چين بالک فناوري

 استفاده (کوین بيت) دیجيتال پول مالکيت پيگيري براي کوین بيت چين بالک که حالي در. است شده ایجاد

 . است شده طراحي غيرمتمرکز هاي برنامه نویسي برنامه هاي کد اجراي براي اتریوم چين بالک شود، مي

                                                                 
1 Ethereum 
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 بيت کوين و اليت اتريومبررسي تفاوت ها و شباهت های . 7 جدول

 اتريوم بيت کوين شرح

 ویتاليک بوترین ساتوشي ناکاموتو مخترع

 2۰1۵جوالي  ۳۰ 2۰۰۸نهم ژانویه  تاریخ معرفي

 پيش فروش استخراج بالک جنسيس روش عرضه اوليه

 بدون محدودیت ميليون واحد 21 محدودیت کوین

 کاراثبات انجام  اثبات انجام کار پروتکل بالک چين

 قراردادهاي هوشمند -ارز دیجيتالي ارز دیجيتالي استفاده به عنوان

 باال باال حریم خصوصي

 دارد دارد قابليت رهگيري

 اتریوم )اتر( بيت کوین )ساتوشي( اسم و واحد ارز

 BTC ETH نماد ارز

 بسته به کيفيت پول متغير است بسته به کيفيت پول متغير است کارمزد تراکنش

 SHA-256 ETHASH الگوریتم

 ثانيه 14حدود  دقيقه 1۰حداقل  زمان بالک

 ASICاستخراج کننده هاي  استخراج
( و پردازنده GPUکارت گرافيک )

(CPU) 

 هست هست مقياس پذیر

 

 اجرا آن وير کوین بيت نام به افزار نرم یک فقط که بگيرید نظر در عاملي سيستم را کوین بيت چينِ بالک

 تواند مي فمختل سرویس و افزار نرم هزاران که بگرید نظر در عاملي سيستم را اتریوم چين بالک و شود مي

 .کنند فعاليت آن روي

 الکب از و ندارند خصوصي چين بالک خودشان که هستند غيرمتمرکزي هاي برنامه ارزهاي توکن واقع در

 .کنند مي استفاده اتریوم مثل دیگر هاي چين

 به شده نگاريرمز دیجيتال ارز یک براي ماینرها کوین، بيت استخراج براي کار جاي به اتریوم، چين بالک در

 همچنين اتر ل،حم قابل و تجاري دیجيتال ارز یک بر عالوه. کنند مي کار کند، مي تامين را شبکه که اتر نام

 .شود استفاده ،نظر مورد افزار نرم تراکنش هاي هزینه پرداخت براي افزار نرم دهندگان توسعه توسط تواند مي

 حال، ینا با. است چين بالک یک روي افزار نرم نوعي شبکه این است؛ دیجيتال ارزهاي پيشگام کوین بيت

 کاربرد هزاران زا یکي فقط اما است اینترنت هاي کاربرد از یکي ایميل مثال. است افزار نرم یک فقط کوین بيت

 اتریوم بنيانگذاران از وود، گاوین دکتر. است فناوري این

 یک و کنيدمي درخواست خودرو یک اسنپ از شوید؛ تاکسي سوار دارید قصد و هستيد خيابان در کنيد تصور

 سوخت هزینه و بردمي بنزین پمپ یک به را شما تاکسي. کندمي سوار را شما( راننده بدون) خودران ماشين
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 و رساندمي مقصدتان به را شما سپس. کندمي پرداخت کرده، دریافت قبلي مسافرهاي از که پولي از هم را

 به شما رساندن حال در تاکسي که زماني در. شودمي پرداخت شما الکترونيکي پول کيف از هم سفرتان کرایه

 اینکه از بعد. پردازدمي هم را خود مالک ماهانه بدهي و ساليانه بيمه هزینه خودکار صورت به است، مقصد

 .کند تعمير هم را احتمالي هايعيب تا رودمي تعميرگاه یک به کندمي پياده را شما

. کنند اندازي راه و ایجاد را متمرکز غير کاربردي هاي برنامه تا سازد مي قادر را دهندگان توسعه اتریوم پلتفرم

 یک جمعي توزیع از استفاده با و ها واسطه به نياز بدون تواند مي ،Dapp اختصار به یا متمرکز غير برنامه یک

 رایيدا آن توسط توانند مي کاربران که است Dapp یک کوین بيت مثال براي. دهد انجام را مخصوص عمل

 .کنند منتقل همتا به همتا صورت به را کوین بيت اسم به دیجيتالي هاي

 

 اتريوم غيرمتمرکز پلتفرم مزايای. 7 شکل

 مي نيز چين الکب هاي ویژگي تمام از لذا شوند، مي اجرا چين بالک در متمرکز غير هاي برنامه که آنجا از

 .کنند استفاده توانند

 مزایاي پلتفرم غير متمرکز اتریوم به شرح زیر است:

 کنند یجادا ها داده در تغييري هيچ تواند نمي ثالث افراد و ها واسطه :بودن تغيير قابل غير. 

 امکان نبنابرای. کنند مي فعاليت شبکه اجماع اساس بر ها برنامه :نفوذ و دستکاری غيرقابل 

 .نيست ها داده حذف یا شبکه به نفوذ سانسور،

 رمزنگاري توسط شده تضمين و مرکزي نهاد بدون :امن. 

 اه آن فعاليت از جلوگيري به قادر کس هيچ و شوند نمي متوقف هرگز ها برنامه :فعال هميشه 

 .نيست
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 چيست؟ متمرکز غير های برنامه ضعف 

 اگر. رددا وجود اشتباه احتمال شود مي نوشته نویسان برنامه توسط ها قرارداد کد :انساني عامل 

 نسانيا خطاي از خوبي مثال. داد تغيير توان نمي دیگر شود، ثبت چين بالک در هوشمند قرارداد

 از رخيب – آورد وجود به را زیادي مشکالت کدنویسي در نویسان برنامه اشتباهات. است DAO پروژه

 بردند سرقت به دالر ميليون ۶۰ و کردند استفاده سوء اشتباهات از هکرها

 ابراینبن. نيستند پذیرفته ها دولت همه توسط هوشمند قراردادهاي حاضر، حال در :قانوني وضعيت 

 اشند،ب داشته هوشمند قراردادهاي براي قانوني چارچوب یک ایجاد به تصميم دولتي نهادهاي اگر

 .آمد خواهد وجود به جدیدي مسائل

 چند یا کی باید. نيست اجرا قابل نویسي برنامه بدون هوشمند قراردادهاي :سازی پياده های هزينه 

 پيش اهم چند البته. شوند تنظيم خوبي به هوشمند قراردادهاي تا باشيد داشته ماهر نویس برنامه

 انکاربر و است شده ایجاد عادي کاربران توسط هوشمند هاي قرارداد ایجاد براي هایي سرویس

 سرویس نای البته. کنند تنظيم را خود هوشمند هاي قرارداد از بعضي کليک چند با توانست خواهند

 .کنند مي فعاليت آزمایشي صورت به هنوز ها

 براي زمان مروز به اتریوم آن طبق که اند کرده ارائه راه نقشه یک آن براي دیجيتال، ارز این دهندگان توسعه

 .گيرد مي قرار فورک نام به هایي آپدیت تحت بيشتر، پذیري انعطاف و هماهنگي
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 . برنامه زماني فورک های اتريوم8 شکل
 : نقشه راه توضيحات

 هاردفورک Frontier :محسوب تریوما سيستم فقرات ستون که فورک این. بود اتریوم شبکه از شده منتشر هاردفورک نسخه اولين 

 .بود شده تعریف تبادالت و استخراج Frontier در. شد منتشر 2۰1۵ سپتامبر در شود مي

 فورک هارد Homestead :فورک ینا در. کند مي فعاليت فورک هارد این روي اکنون اتریوم و است اتریوم بزرگ فورک دومين 

 .شد تر ساده استخراج توانایي و بيشتر ها تراکنش سرعت

 فورک هارد DAO :بالک. شد یوماتر چين بالک در شکاف ایجاد باعث و شد منتشر غيرمتمرکز هاي برنامه ایجاد امکان منظور به 

 .آورد وجود به را کالسيک جدیداتریوم ارز و شد جدا اتریوم چين

 فورک سافت Tangerine Whistle: کالینت و ها پول کيف geth کرد تر آسان کمي را استخراج و داد ارتقا را. 

 فورک سافت Spurius Dragon :کالینت و ها پول کيف هم فورک سافت این قبلي، فورک سافت مانند geth و ادد ارتقا را 

 .کرد آسان پيش از بيش را استخراج

 فورک هارد Metropolis :شد هدخوا عرضه سپتامبر اواخر فورک این که کردند اعالم شفاهي صورت به اتریوم توسعه تيم .

 .باشد سودمند سيارب تواند مي فورک این اتریوم یخبندان عصر از خروج براي. آورد خواهد همراه به را بزرگي تغييرات متروپليس

 فورک هارد Serenity :فورک هارد Serenity ، تاریخ. دکر خواهد تکميل را پروتکل و بود خواهد اتریوم فورک هارد آخرین 

 .نيست مشخص هنوز آن انتشار
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 اتريوم قيمت 

 اکنون ارز ینا بازار کل ارزش. دارد ارزش دالر ۷۰۰ از بيش اتریوم ارز واحد هرگزارش  این نگارش زمان در

 نشان عليف قيمت و رقم این. بود دالر ۸ فقط اتریوم هر قيمت پيش سال یک. است دالر ميليارد ۷۰ از بيش

 بوبيتمح از نشان که کننده خيره رقم. است کرده رشد درصد ۹،1۰۰ حدود یکسال در ارز این که دهد مي

 .است آن سریع بسيار

 

 . روند قيمتي اتريوم1۰ نمودار

 اتريوم قيمت بر موثر عوامل 

 فزایشا هم قيمت شود، بيشتر آن پذیرش و کاربرد چقدر هر که ست بدیهي. است کاربردي ارز یک اتریوم

 قراردادهاي که نميزا هر. برد را استفاده نهایت فرایندها سازي هوشمند براي توان مي اتریوم از. یافت خواهد

 افزایش هم يمتق نتيجه در و بيشتر کاربرد و محبوبيت بگيرند، قرار نهادها پذیرش مورد بيشتر اتریوم هوشمند

 .یافت خواهد

 و خرید زرگيب هاي مارکت در ارز این. است دیجيتال ارزهاي ترید در مرجع ارزهاي از یکي اتریوم روزها این

 دیجيتال، يارزها قيمت مدت کوتاه بينيپيش و قيمت تحليل از استفاده با تریدرها از بسياري. شودمي فروش

 .دارند خوبي درآمد کسب

 

 1ورج -6-4

 افراد روزمره هاياستفاده منظوربه که است چين بالک بر مبتني دیجيتالي ارز XVG اختصاري واحد با «وِرج»

 عين در تا است قرار و شده ساخته کوین بيت چين بالک از شدهاصالح نسخه یک پایه بر ارز این. شدهطراحي

 براي سریع و کار و کسب یک ایجاد که چين بالک تکنولوژي اصلي هدف تحقق با خود، شخصي حریم حفظ

                                                                 
1 Verge 
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 که است هایيویژگي جمله از غيرمتمرکز کار و ساز از استفاده و کارآمدي حال عين در. بياورد وجود به افراد،

 .شده گرفته کار به ورج در هاتراکنش مستقيم انجام براي

 بررسي تفاوت ها و شباهت های بيت کوين و اليت ورج. 8 جدول

 ورج بيت کوين شرح

 - ساتوشي ناکاموتو مخترع

 2۰14 2۰۰۸ژانویه  نهم تاریخ معرفي

 استخراج بالک جنسيس استخراج بالک جنسيس روش عرضه اوليه

 واحد ميليارد 1۶٫۵ ميليون واحد 21 محدودیت کوین

 اثبات انجام کار اثبات انجام کار پروتکل بالک چين

 ارز دیجيتالي ارز دیجيتالي استفاده به عنوان

 باال باال حریم خصوصي

 دارد دارد قابليت رهگيري

 ورج بيت کوین )ساتوشي( اسم و واحد ارز

 BTC XVG نماد ارز

 بسته به کيفيت پول متغير است کارمزد تراکنش

 حدود در چيزي هاتراکنش کارمزد

 فعلي قيمت با که است ورج ۰٫1

 .است دالر ۰٫۰۰۸ معادل

 SHA-256 RSK الگوریتم

 ثانيه ۵۰ تا ۳۰ بين دقيقه 1۰حداقل  زمان بالک

  ASIC هايدستگاه و ASIC CPU، GPUاستخراج کننده هاي  استخراج

 هست هست مقياس پذیر

 براي و دنيا سرتاسر در چين بالک وسيله به روزمره هايتراکنش انجام امکان ایجاد ورج هدف و مأموریت

 کاربر، شخصي محری حفظ با و آمد کار مستقيم، صورت به بتواند که دارد را قابليت این ورج. است افراد تکتک

 را منعطف گزینه یک توانندمي کارها و کسب صاحبان و افراد ارز، این وسيله به. برساند انجام به را هاتراکنش

 قابليتي سيلهو به. کنند استفاده آن از و ببينند خود کنار در مبالغ ارسال و دریافت و هاتراکنش انجام در

 مدیریت خود ترکوچک هايتراکنش ميان در را خود تربزرگ هايتراکنش راحتي به تا قادرند کاربران جدید،

 .نمایند

 واحد هر ايبر دالر ۰٫۰۰۶ مرز تا آهسته کامال و مالیم شيبي با ورج قيمت ،2۰1۷ دسامبر تا 2۰1۶ سال از

 مختلف، هايکنفرانس در کاربران به شبکه کاربردهاي معرفي و قوي تبليغات با 2۰1۷ دسامبر در اما پيشرفت

 از پس اام رسيد دالر ۰٫2۵ حدود قيمت به روز، 1۰ از کمتر در درصد 2۰۰۰ حدود شدید رشد با ورج قيمت

 .گرفت رارق 2۰1۷ دسامبر بزرگ قيمت اصالح تاثير تحت بازار دیجيتال ارزهاي اغلب همانند هم ورج آن از
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 ورج. روند قيمت 11 نمودار

 سازي اشناسن قابليت ورج هايتراکنش که آنجایي از. دارد بستگي ارز این بيشتر چه هر کاربرد به ورج قيمت

 ویژه هايبرنامه دهندگان توسعه 2۰1۸ سال در. است محتمل آن براي شدن کاربردي دارند، اي العاده فوق

 .اند گرفته نظر در دیجيتال ارز این سازي کاربردي براي اي

 

 . نقشه راه ورج9 شکل
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 1مالي صنعت و جهاني پولي سيستم تاثير ارز ديجيتال بر -5

 کارها و کسب ترین موفق به نداشتند فيزیکي دارایي هيچ تقریباً که هایي شرکت گذشته، هاي دهه طول در

 يشتازپ جهان پولي سيستم کردن دیجيتالي در کوین، بيت. شدند تبدیل خود به مربوط صنایع ي حوزه در

 .است گرفته قرار مالي صنعت و موجود پشتوانه بدون ارزهاي با رقابت مسير در و است

 از بيش بود، هگرفت قرار انتقاد مورد ناپایدار کار و کسب مدل و حباب یک عنوان به 1۹۹۷ سال از که آمازون

 .باشدمي هانيج بازار در بزرگ فناوري شرکت دومين دالر، ميليارد ۵44 بازاري گذاري ارزش با که است دهه دو

 یافت تکامل 2الکترونيکي تجارت المللي بين صنعت در سرویس ارائه زمينه در پيشتازي با که آمازون سرانجام،

 .است گرفته پيشي ۳بابا علي رشد نرخ از اخير سال چند در

 ودمحد به گرایش در هستند آمازون مشابه ساختاري لحاظ از که Airbnb و Uber نظير کارهایي و کسب

 .اند رفته فراتر بسيار گذاران سرمایه انتظار مورد حد از فيزیکي، هاي دارایي کردن

Uber گذاري اشتراک به و نقل و حمل ي شبکه از جهاني تر گسترده برداري بهره براي آمازون، همانند نيز 

 .کند نمي پذیرش را خودروها از بسياري ،4خودرو

Airbnb دارد نمي نگه ۵رفاهي بازار در شبکه تقویت براي را زیادي مستغالت. 

 به انقالبي، و نوآورانه هاي فناوري توسط باال در شده ذکر شرکت سه فيزیکي، هاي دارایي وجود عدم وجود با

 .اند کرده متحول را خودشان ي حوزه به مربوط صنایع کامل طور

 پيشتاز پول کردن دیجيتالي و جهاني مالي صنعت کردن دیجيتالي فرآیند در یکساني طور به تقریباً کوین، بيت

 فيزیکي هاي پول سبک به دیجيتالي ارزهاي نگهداري روش توانند مي کوین بيت کاربران که حالي در است،

 ذخيره تجاري هاي پلتفرم و پول هاي کيف در را ها کوین بيت ها، آن اتفاق به قریب اکثر اما کنند، انتخاب را

 .شوند مي انجام واسطه وجود بدون ۶همتا به همتا ي شيوه به کوین بيت هاي تراکنش .کنند مي

 مأمني و رزشا ي ذخيره قدرتمند منبع عنوان به و یافته رسميت اي فزاینده طور به کوین بيت حاضر، حال در

 .است شده شناخته دیجيتالي طالي عنوان به و ها دارایي براي

                                                                 
1 https://cointelegraph.com/news/bitcoin-leads-digitalization-of-global-monetary-system-finance-industry 
2 e-commerce 
3 Alibaba 
4 ride-sharing 
5 hospitality marketplace 
6 peer-to-peer 
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 ارزهاي و کوین بيت بازار سوي به 2فروش خرده گران معامله و نهادي گذاران سرمایه ،1ریسک پوشش صندوق

 مدیر Leo Melamed که کنند شرکت کوین بيت روي بر گذاري سرمایه در تا اند شتافته شده رمزنگاري

CME، است کرده توصيف "دارایي جدید کالس" یک عنوان به را آن. 

 در را هانيج بازار که مالي و بانکي هاي سيستم موجود، پولي و رایج ارزهاي توسط کوین بيت مدت، دراز در

 .کرد خواهد محکم جهاني، دیجيتالي ارز عنوان به را خود پاي جاي نهایت در و کرده رقابت دارند، خود دست

 

 34عملکرد تجاری جديد برای ارز ديجيتال توسط گلدمن ساکس -5-1

 داردمي اذعان ساکس، گلدمن گروه منهتن، در مستقر مالي مدیریت سرویس استریت، وال نشریه گزارش طبق

 بر داشته بيان ،۵ویگنا پائول نشریه، این نگار روزنامه. هستند کوین بيت بازار به ورود جهت بررسي حال در که

 این. دارد تمایل تجاري بازارهاي در کوین بيت با معامله به ساکس گلدمن مسئله این از آگاه افراد گفته اساس

 وال شرکت اولين این اما برد مي بسر اوليه مراحل در گلدمن طرح حاضر حال در که دارد مي اظهار منبع

 .است داده نشان کوین بيت تجارت عرصه در حضور به را خود شدید تمایل که است استریت

 در کاسته ژيتکنولو مزایاي همه از تقریبا شرکت این که شد آغاز زماني از کوین بيت به ساکس گلدمن عالقه

 .نمود مي ارائه را آنها پيش سال چندین باید حاليکه

 رصد نزدیک از را بازار که دارد اختيار در را فارکس تحليلگران و تکنيکي سهامداران همچنين ساکس گلدمن

 از یکي اخيراً. نمایندمي ارائه تجاري هاي مشاوره گزاران سرمایه به بازار از مالي گزارش چند طي و کرده

 را قيمت نوسانات آن طي و نموده ترسيم را هایي طرح ۶جعفري شيبه بنام گلدمن تکنيکي هاي استراتژیست

 متعدد تقاضاي دليل به شرکت این که است آن از حاکي گزارشات. است کرده بيني پيش مشتریان براي

 .است نموده کوین بيت بازارهاي دهي پوشش به اقدام مشتریان

                                                                 
1 Hedge funds 
2 retail traders 

3 Goldman Sachs 
4 https://news.bitcoin.com/goldman-sachs-creating-a-new-bitcoin-trading-

operation/?utm_source=Bitcoin.com+Subscribers&utm_campaign=a8aa03dbaf-

Daily+Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_ea978414cb-a8aa03dbaf-

215666901&goal=0_ea978414cb-a8aa03dbaf-215666901&mc_cid=a8aa03dbaf&mc_eid=4abde1acc4 
5 Paul Vigna 
6 Sheba Jafari 
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 کوين بيت نرخ خصوص اخيردر های بينيپيش. 1۲ نمودار

. است یافته کاهش فارکس بازارهاي در ضعيف تجاري عملکرد دليل به اخيرا گلدمن درآمد 1ویگنا گزارش طبق

 خود طالیي تجارت عنوان گلدمن گذشته تابستان در که نمودند اعالم جاري سال در خبري هاي رسانه سایر

 از بسياري. است بوده روبرو خود درآمد درصدي 4۰ کاهش با پيش سال با مقایسه در که چرا داده دست از را

 تجاري بازارهاي در است قادر که پولي از تواند نمي گلدمن که باورند این بر شده رمزگذاري ارزهاي حاميان

 .کند پوشي چشم آورد، بدست شده رمزگذاري ارزهاي

 چيزي آن تمام شده رمزگذاري ارزهاي بازگشت که داشته اظهار ،۳ليورج شرکت عامل مدیر ،2رائو باهارات

 تبادالت. شوند مي عرصه این وارد که هستيم بنيادیني موسسات دیدن مشتاق ما و داد انجام باید که است

 .است شده آغاز شده رمزگذاري ارزهاي مشتقات جهت غيرمتمرکز

 درک. دبر پي چين بالک و کوین بيت پتانسيل به که بود شرکتي اولين استریت وال شرکتهاي ميان گلدمن

 .است دیگري چيز آن به عمل و است چيز یک مالي آینده از توجهي قابل بخش عنوان به کرایپتو

                                                                 
1 Vigna’s  
2 Bharath Rao 
3 Leverj 
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 که ورندبا این بر دیگر برخي و مسرورند کوین بيت عرصه به گلدمن شدن ملحق از کوین بيت حاميان برخي

 .دهد فریب را بازار که بود خواهد تالش در شرکت این

 اجتماعي ايه فروم و ها رسانه در را تجارتي احتماال گلدمن که موضوع این از کوین بيت حامي افراد برخي

 .نيستند خشنود چندان اخبار این از دیگر برخي و بوده مسرور کرد، خواهد ایجاد

 گذاري سرمایه حال در داده انجام 1سکيوریتيز مورگان شرکت آنچه مشابه گلدمن که باورند این بر دالالن سایر

 .نماید القا خود مشتریان به را کوین بيت اساس بر تبادل و خرید دارد سعي و است کوین بيت روي بر

 

 ۲جهاني جوامع در پذيرش آماده ديجيتال ارزهای -5-۲

 معامالت ارباز سایه در شود، قانوني ارز این تا شودمي گذاريسرمایه کوینبيت روي که پولي حجم بر عالوه

 وجود الهمس این پيرامون متعددي سواالت. کنيممي پيدا دست آن استقراضي فروش براي بهتري راه به آتي،

 این از فراتر ماجرا اینکه یا بترکد، است ممکن آن هر که داریم سروکار حباب یک با آیا اینکه مثال. دارند

 نزولي رشد روند تا کرد خواهند مشارکت جمعي مالي تامين فرایند در دیگر گذار سرمایه چند. حرفهاست

 آستانه در شانجامعه اقتصاد که دليل این با( ونزوئال مردم مانند) افراد دارد احتمال ميزان چه و نباشد،

 شوند؟ وارد حوزه این به فروپاشيست

 وجود لپو آن فيزیکي هاي ویژگي بواسطه که بوده مشکالتي حل رایج، پول کردن جایگزین از هدف همواره

 و استفاده توليد، چاپ، که است این سوئد کشور در e-krona از استفاده اصلي انگيزه نمونه، براي. داشتند

 براي که تيمشکال دیجيتال ارزهاي. دارد نياز متمرکز انرژي منابع به زیادي حد تا فيزیکي، نقد پول گردش

 .کنندمي لح را مجرمانه، هاي فعاليت سایر و جعل چاپ، هاي محدودیت از اعم دارد؛ وجود فيزیکي نقد پول

 تریليون 2۰۰، 2۰1۷دسامبر  1۵در  پول براي جهاني تقاضاي. تقاضاست و عرضه درباره بيشتر کالسيک اقتصاد

 .باشدمي دالر ميليارد ۵4۶ حدود دیجيتال، ارزهاي بازار کل حجم ،بود در همين تاریخ دالر

 شودمي باز امعهج به دیجيتال ارزهاي ورود براي راه حسابي ناپایدار ارزهاي و ها اسکم حذف با ميان، این در

 بروي د،جدی نقش این تمرکز که است معتقد نویسنده. بشوند مقرر اعتباري هاي پول جایگزین ميتوانند و

 فقط این. نيست درک قابل ما براي دارد، دنبال به که را اثراتي و نتایج و بوده جهاني مقياس در جامعه ساخت

 .داشت هدنخوا دنبال به را احساسي چنين دولتي نهادهاي براي اما است، انگيز هيجان جامعه افراد براي

                                                                 
1 JP Morgan Securities Ltd 
2 https://hackernoon.com/the-power-of-crypto-currencies-to-fuel-global-communities-with-purpose-

3ba2c770ba98 
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 ریزي پایه را اقتصاد اعتباري، پول که است این جدید، شده رمزنگاري ارزهاي و واقعي پول بين عمده تفاوت

 این اگر ولي.  کندمي دنبال را خاصي هدف که هستند اي جامعه پشتيبان شده رمزنگاري ارزهاي اما کند؛ مي

 چطور؟ مرز، و حد بي آن رایج پول و باشد جهاني جامعه یک جامعه،

 این به مدتاع این. بودند آگاه آن نقش از کمي افراد زمان آن در. شد متولد اینترنت پدیده ،1۹۹۳ سال در

 ارزهاي»: دبگویي قبيل این از چيزهایي ميتوانيد اکنون. نبود امروز حد در جامعه تفکر سطح که بود دليل

 «.ایمشده روبرو آن با زندگي تمام در که کنندمي اعمال مالي مبحث در را تغييري بزرگترین دیجيتال

 جوامع در چينکبال فناوري کاربرد به باید است، تر عالي دیگري نسل هر از ما رویاهاي و تفکر سطح که اکنون

 توکن از ادهاستف با جهاني جامعه یک ایجاد توانایي امروز نسل که شده بيني پيش. باشيم داشته کافي توجه

 توکن ارزش رشد ندرو به و کند، برقرار ارتباط دیگران با بخشد، بهبود یکسان طور به را همه زندگي تا دارد را

 .کند کمک

 این افراد به بلکه، ؛کندمين تحميل آن به را مشارکت شرایط و دارد، حمایتي نقش جامعه در برند یک لذا،

. بپردازند شکاو و جستجو به دستاورد و ایده تجربه، از مملوء و جدید دنياي یک در تا ميدهد اجازه جامعه

 تا کند؛ ملکا و مطلوب جذاب، افراد این براي را مذکور دنياي که است برند برعهده مسئوليت این همچنين،

 .نشود گذاشته کنار

 درست. ردبگذا مثبت تاثير بالکچين روي و کند، خریداري ارز مستقيما ميتواند جامعه در معمولي فرد یک

 شتاب. کردند گذاري سرمایه آن پيشرفت و توسعه روي اینترنت کار آغاز و نوباوگي در مردم عموم که همانطور

 تغييري عوامل هب ادامه در ندارید، قبول اگر. شوند ناگهاني رویدادهاي دستخوش ميتوانند تغييرات و ها دهنده

 .دميدهن راه جامعه به حياتي نقش یک ایفاي براي را دیجيتال ارزهاي اصلي جریان که شده، اشاره

 تالش تيجهن در. پذیرند مي تغيير و دهند مي تغيير را جریان موسسات، و اصلي جریان مالي هاي سيستم (1)

 را کوین بيت هابانک که بود خواهيم این شاهد فرد، به منحصر دیجيتال ارز یک اندازي راه براي کشورها پيگير

 فراهم ذاريگ سپرده براي امن هاي صندوق و آید، فراهم سازي ذخيره و افزاري نرم دسترسي امکان بپذیرند،

 .شوند

 مطمئنا اام. باشد داشته کنترل تحت را آن تواندنمي که چرا ،کندمي محکوم را کوینبيت همچنان چين( 2)

 از بيشتر برخي و دیجيتال ارزهاي تمام بيافتد، اتفاق این که زماني. داد خواهد قرار تاثير تحت را دیگري ارز

 .کنندمي رشد بقيه،

 زماني بازه در کوینآلت. بود خواهد قدرتمندتر ولي 1۹۹۳ سال مشابه جدید هايآپاستارت تحول و تغيير( ۳)

 این به شاید بود، خواهد رحمانه بي و جدي ریزش فرایند. شد خواهد روبرو شکست با کامال کوتاهي، بسيار

 با ها وارد تازه و کنندمي پيشرفت ها بازمانده. گذاشتندمي عرصه این به پا ابتدا از نباید ارزها خيلي که دليل

 .پرداخت خواهند گذاري مقياس به باوري قابل غير سرعت
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 خواهند يرو کوین بيت به مردم ،کندمي سقوط ونزوئال و آرژانتين نظير کشورهایي اقتصاد که مادامي( 4)

 که شده اهدهمش این از پيش. کنيد دنبال را اخبار و دهيد، ادامه کوین بيت آینده روي بندي شرط به. آورد

 .برورد نيز حد این از فراتر ميتواند کوین بيت اما است، دالر بر مبني آفریقا در سياه بازارهاي ارزش چطور

 وامعج گرفتن نظر در با. داشت خواهند کمتري قدرت ماليات ياداره و مدیریت براي ملي هاي دولت( ۵)

 حال، عين در و است غيرممکن بسيار آن ردیابي و بوده غيرممکن تقریبا ثروت جریان پيگيري متعدد، جهاني

 به باید ینکها یا آید عمل به مخالفت است الزم آیا. آوردمي وجود به ملي گذاري سياست در را بزرگي مساله

  شود؟ شکوفا تا دهيم ميدان نوآوري

 و صنایع. است دهدا تغيير را دور راه از ارتباط یا مخابرات بحث در دولت انحصارات کلي به اینترنت قدرت( ۶)

 داستان خبارا در روز یک که باشيد این منتظر. داشت خواهند مشابهي سرنوشت نيز دولت با مرتبط پولي ذخایر

 .ستني فعاليتشان به نيازي دیگر سادگي به و دارند سابقه سال 1۰۰ که بشود، پخش بزرگي هاي شرکت

 ديجيتال ارزهای بازار نوسانات -5-3

 معامله. مبودی گذشته دهه چند طي قيمت نوسانات کمترین شاهد بهادار اوراق هايبورس اغلب در گذشته سال

 قدرتمند معامالتي هايالگوریتم به را خود مشاغل اند،برده سود هاقيمت نوسان از تاریخي لحاظ از که گراني

 نوسانات اما شوند،مي تبدیل ماشيني نيروهاي به انساني هاينيروي استریت،وال در. اندداده انتقال الکترونيکي

 .است سال چهار در سهام بازارهاي نوسانات کل با برابر دیجيتال ارزهاي بازار ماه یک

 اما. اندذیرفتهپ را دیجيتال ارزهاي باالي نوسانات واقعيت خوبي به دیجيتال ارزهاي کار کهنه گذاران سرمایه

 دارد؟ باالتري نوسانات بازار رایج هايدارایي بقيه از دارایي کالس نوع این چرا

 ذاتي ارزش بدون -1

 کنندمين کسب اي بازده رسانند،نمي فروش به را محصولي دیجيتال ارزهاي شرکتي، هايگذاري ارزش عليرغم

 مقدار یک فقط و کنندمين پرداخت سهامي سود کلي طور به آنها. کنندمين ایجاد شغل نفر هزاران براي یا و

 ونهچگ. است دشوار بسيار آن گذاري ارزش جهات این از. است شده لحاظ آن در ارز کل ارزش از کوچک

 دارد؟ را يمتق این ارزش دیجيتال ارز یک واقعاً آیا داده؟ رخ اندازه از بيش فروش یا خرید که شویم متوجه

 اغلب که ویمش متمرکز بازار احساسات روي توانيممي تنها ما زنند،مي تخمين را اطالعات این که اصولي بدون

 .دارند نقش آن تحریک در هارسانه اوقات

 قانوني نظارت عدم -۲

 دارند، ايگيرانهسخت مواضع هادولت که حالي در و است جهاني پدیده یک کارنسي کریپتو یا دیجيتال ارز

 نوبه به که آوردمي فراهم را بازار دستکاري امکان محدودي قوانين چنين. نوپاست هنوز حوزه این در مقررات
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 هايصندوق زیرا است؛ نهادي هايگذاري سرمایه براي مانعي مورد این همچنين. شودمي نوسان سبب خود

 .ندارد اشسرمایه امنيت و حفظ براي تضميني گذاري سرمایه بزرگ

 نهادی سرمايه فقدان -3

 راداف و پوششي هايصندوق مثل پذیر، ریسک گذاري سرمایه هايشرکت از برخي که حالي در اغراق بدون

 گذاري مایهسر نهادهاي بيشتر بخش، یک عنوان به هستند، دیجيتال ارزهاي گذار سرمایه و طرفدار ارزشمند،

 .هستند گر نظاره فقط هنوز

 کوچکي حرکت (ETF) بورس در معامله قابل هايصندوق بحث در کوچکي جهش دیجيتال ارزهاي فضاي در

 طور به نوزه اما دارد، وجود اعتبار فضا این در که کنندمي اعتراف بانکداري سران اکثر. است گرفته شکل

 انجام مختلفي شکلهاي به نهادي سرمایه. ندارد وجود هاآن در توجهي قابل مشارکت یا و سرمایه عمومي

 :کرد اشاره زیر مورد دو به توانمي که شودمي

 دارد. را بازار نوسانات کاهش و وريبهره معرفي توانایي که بزرگ تجارت پایگاه یک 

 شودمي انجام درازمدت در گذارانش سرمایه جانب از که مشترکي صندوق گذاري سرمایه. 

 نازک های Order Book يا سفارشات ليست -4

 در را هایشاندارایي شدن، بلوکه یا هک خطرات دليل به تا گيرندمي یاد دیجيتال ارزهاي گذاران سرمایه

 بيشتر لکهب نيست سفارش دفتر در معامله قابل هايدارایي ظرفيت اکثر نتيجه، در. نکنند نگهداري هاصرافي

 عمومي طورهب شرکت یک فروش قابل سهام تمام تقریباً مقابل، در. شوندمي خارج صرافي پول کيف از هادارایي

 راحتي به تواندمي بزرگ نسبتاً سفارش یک دیجيتال ارزهاي بازار در. شودمي ليست بهادار اوراق بورس یک در

 صرافي در وماتری قيمت ؛داد رخ جالبي اتفاق 2۰1۷ ژوئن 2۵ روز. دهد سوق پایين یا باال سمت به را بازار

GDAX دست این از. رسيد دالر ۰٫1۰ به دالر ۳۰۰ حدود از ساعاتي براي بزرگ فروش سفارش یک دليل به 

 حجم دليل به ها،نهنگ یا بزرگ گران معامله ظرفيت به توجه با. دهدمي رخ روز هر کمتر شدت با اتفاقات

 .هستيم شاهد را زیادي نوسانات زیاد، چندان نه سفارشات

 مدت کوتاه مقابل در مدت بلند -5

 در حتماالًا کنيد، گذاري سرمایه نباشيد، آن برداشت به قادر سالگي ۶۰ تا باشيد مطمئن که چيزي در اگر

 هم آن وشفر خرید به مایل خيلي بنابراین. دهيدمي خرج به حساسيت کمتر روزانه اتفاقات و اخبار مقابل

 و نکارگزارا کلي طور به و نيستند مدت طوالني بازنشستگي هايصندوق مثل دیجيتال ارزهاي. نيستيد

 گذاران سرمایه تماکوسيس کل بنابراین کنند، فریز معلومي زمان تا را شما دیجيتالي دارایي توانندنمي هاواسطه

 .رودمي بين از
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 از را خود يدارای بنابراین ;کنندمي ذخيره مطمئن هايپول کيف در را خود هاي سکه دانش با گذاران سرمایه

 ودشانس دیدن براي را صرافي صفحه دقيقه 1۰ هر که هستند هم افرادي مقابل در کنندمي خارج مارکتها

 نوجودشا تمام وحشتي نزول در و گيرندمي جشن هاقيمت مقطعي شدید صعود براي هاآن. کنندمي رفرش

 ضرر ترس رد دليل همين به و ندارند نگهداري و خرید براي نظمي که هستند افرادي هااین. گيردمي فرا را

 .کنندمي خرید FOMO ماندن جا ترس در و فروشندمي

 ایگله تفکر -6

 و شدند فتهپذیر زود خيلي مردم توسط و کنندمي اعتبار بي را دولت که است هزاره نسل از ايپدیده کریپتو

 ایجاد باعث شدند، ثروتمند امالک و سهام خرید با گذشته هايدهه در برخي که موضوع این دیدن عمدتاً

. ندارند را ودخ باالیي نسل همتایان از مدت طوالني گذاري سرمایه تجربه جدید، نسل اکثر اما. شودمي انگيزه

 .اندشده خسته ضعيف اقتصاد در زیاد کاري ساعات و کم درآمدهاي از گذاران سرمایه

 در کردن اروپ پول اميد به پذیري ریسک به ميل ؛شودمي نوپا بازارهاي در اتفاقاتي به منجر عوامل این همه

. گيرند کار به رنوظهو موارد از بردن سهم و خرید براي را شانسرمایه اندازه از بيش تا شودمي باعث که آینده

 در بنابراین ،بدهد دست از تواندنمي کلمه واقعي معناي به که است پولي این ،شودمي نزولي بازار که هنگامي

 از خروج از قبل معموالً است، واکنشي رفتار یک این که آنجا از. کندمي خالي شانه مشکل، هاينشانه اولين

 خرید آیند،نمي بر اشعهده از که پولي با هاآن ،شودمي صعودي بازار که هنگامي. دهندمي دست از پول بازار،

 .کنندمي

 نگيزها تنها این اما ،شودمي هماهنگ گسترده صورت به مشکل این که رسدمي نظر به گروه، یک عنوان به

 رفتار از يپيرو. است یافته شهرت ايگله تفکر نام به که است بزرگ شاخص افراد از بسياري به رسيدن براي

 .شودمي مطرح ايگله تفکر بحث در هم بازار هاينهنگ

 يابد؟مي کاهش نوسانات زماني چه -7

 ارزهاي بازار در تريبالغ دیدگاه و گذاران سرمایه بيشتر تنوع بيشتر، مقررات شاهد احتماالً ما زمان، گذشت با

 هايروش انانبازرگ زیرا باشيم داشته را بيشتري افزوده ارزش انتظار توانيممي همچنين ما. باشيم دیجيتال

 حالي در. یابدمي بهبود نيز هاتراکنش وضعيت و کنندمي پيدا دیجيتال ارزهاي پذیرش براي تريقبول قابل

 رزهايا بازار کل ارزش تدریجي افزایش انتظار توانمي کلي طور به یابد، کاهش است ممکن نوسانات که

 بازارهاي ،شودمي گذاري سرمایه مدت بلند صورت به اغلب سهام بازار در که طورهمان. داشت هم را دیجيتال

 .است پيش در بلندي راه رسدمي نظر به. شد خواهند گونههمين هم دیجيتال ارزهاي
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 چالش های پيش روی ارزهای ديجيتال -6

 رویاي ستند،ه محبوبيت و توسعه حال در کوین بيت مانند چين بالک بر مبتني دیجيتال ارزهاي که آنجایي از

 پيدا ادامه بيتمحبو و توسعه این باید هم هنوز حال، این با. شود مي تر یافتني دست روز به روز مطلق آزادي

 .دارد مودنپي براي زیادي راه هنوز ارزدیجيتال، ترین امن و ارزشمندترین ترین، محبوب کوین، بيت و کند

 بزرگ مسئله چهار. دهند ادامه آن به باید هم هنوز است، کرده طي را طوالني راه چين بالک فناوري چه اگر

 با را نتيس هاي راه ها، شرکت و افراد از بعضي شده باعث که دارد وجود دیجيتال ارزهاي و چين بالک در

 .دهند ترجيح زیاد مشکالت وجود

 مينه به و شود نمي متوقف در هرگز تعهد و خالقيت که است هایي حوزه از یکي چين بالک توسعه حوزه

 :شد خواهند حل مسائل این زودي به کارشناسان از بسياري نظر از دليل،

 پذيری مقياس( 1

 قایسم آید، مي ذهن به که اي کلمه مهمترین و اولين کنيم مي صحبت دیجيتال ارزهاي مشکالت از وقتي

 آن نتایج و است شده آزمایش اخير هاي ماه در کوین بيت هاي تراکنش و معامالت ظرفيت. است پذیري

 .است بوده کننده اميدوار

 که ستا بد اندازه همان به آن درباره شایعه و تنش اما است، بزرگ مشکل یک پذیري مقياس مسئله بله،

 .شود مي جدید کاربران سردرگمي و رقابتي پروتکل تغييرات ارز، فروش و مردم ترس به منجر

 کردیم رمنتش را خبرش قبال که پالسما پروژه و است دهندگان توسعه تمرکز مورد مسئله این خوشبختانه،

 .شد خواهد ارائه مسئله این حل براي زودي به هم

 یدترینجد به توجه با که جایگزین هاي چين بالک به را خود اهداف دهندگان، توسعه از بسياري همچنين

 .اند داده تغيير اند، شده طراحي جمعي توزیع و آوري فن

 ( تضمين مشتری۲

 با. بودند خوشحال پال پي به کوین بيت بازار ارزش رسيدن از دیجيتال ارزهاي جامعه جاري، سال اوایل در

 .است کننده نگران کوین بيت بازار ریسک مسئله بازهم وجود، این

 پال پي اکانت داراي کاربر ميليون 21۰ هنوزهم است، داده قرار تأثير تحت را پال پي سهام کوین بيت چه اگر

 .است فرار بازار یک هنوز دیجيتال ارزهاي بازار که بدانيم باید این، به توجه با .دارد وجود

 امنيت و ناوريف که چند هر کنند، مي استفاده دیجيتال ارزهاي از بيشتر پال پي از هم هنوز مردم بنابراین،

 .است تر پيشرفته بسيار دیجيتال ارزهاي
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 ( نوسان3

 خوب اصال زار ي حوزه براي ولي است تجارت از جزئي نوسان چه اگر. نيست بيگانه نوسان واژه با کوین بيت

 .دارد مستقيم ارتباط گفتيم آن درباره که "مشتري تضمين" مسئله به مشکل این .نيست

 آماده که دارد وجود زیادي کوینرهاي بيت اگرچه و هستند معامله هر اساسي جزء دو مشتریان و بازرگانان

 .ندارند ریسک براي تمایلي بازرگانان هستند، خود کوین بيت از استفاده

 اما باشد، موثر بسيار ارزدجيتال از مردم بيشتر استفاده براي تواند مي Utrust پلتفرم در شده استفاده سيستم

 .کند حل را نوسان مسئله تواند نمي

 توکن ترتيب به چين، بالک فناوري از استفاده با Tether و Bitshares، Waves مانند هایي پروژه حال، این با

 مي ثابت تقيم با ها آن از استفاده با که اند کرده فراهم ما براي را ،USDT و BitUSD، WUSD مانند هایي

 .کنيد استفاده آن از توانيد

 ( امنيت4

 سربلند منيتيا امتحانات از بارها چيني بالک هاي پروژه چون نيست دیجيتال ارزهاي براي مهم مسئله یک این

 باید امنيت ئلهمس دهند، مي ادامه خود صعود به همينطور دیجيتال ارزهاي که آنجایي از اما اند، آمده بيرون

 .قرارگيرد توجه مورد

 آنالین هاي پول کيف از سرقت براي شده طراحي ترفندهاي و ها طرح و ها کالهبرداري تعداد مورد در ما

 .است ها صرافي امنيت مورد در ما بحث. کنيم نمي صحبت

 ي حوزه ینا به ورود قصد که افرادي اکثر و اند شده تبدیل ارزدجيتال دنياي به دروازه یک به ها صرافي

 متمرکزي ضعف نقطه ها صرافي همين اما .اند سرزده ها صرافي به یکبار حداقل دارند را دیجيتال ارزهاي

-BTC و است شده هک بارها Bitfinex صرافي .کنند مي نقض را چين بالک غيرمتمرکز سيستم که هستند

e مشکالت گردانند،بازمي را رفته سرقت به مبالغ ها سایت این اینکه با. است شده مسدود پولشویي اتهام به هم 

 .گرفت نادیده توان نمي را ها صرافي

 و Bitsquare WavesDEX مانند باز سورس هاي پروژه. باشند متمرکز غير ها صرافي که است این حل راه

BarterDEX ها آن به و دکنن مي واگذار کاربران به شده تضمين و امن پروتکل از استفاده با را مبادالت همه 

 را خود رتتجا بتوانند خصوصي حریم و امنيت ثالث، شخص نهاد یک به اعتماد به نياز بدون دهند مي اجازه

 .دهند انجام
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 کاربرد ارزهای ديجيتال در حوزه اقتصاد سياسي -7

 براي ستگاهد به نياز و نبوده وابسته دولتي هيچ به کوینبيت داشتن براي مردم :دولت به وابستگي عدم -1

 عالوهبه .شود استخراج مردم خود توسط تواندمي شده توزیع صورتبه ارز این بلکه نيست ارز نوع این چاپ

 موجود ريرمزنگا و شدگي توزیع سبب به و حذف پول انتقال براي الزم هايکاغذبازي و سنتي هايشيوه تمام

 تأیيد را نآ تا نيست نيازي لذا کنندمين کنترل را کوینبيت هادولت. است برخوردار نيز بيشتري امنيت از

 .باشند داشته تأثيري آن ارزش روي یا و کنند

 21 نآ مقدار و بوده ثابت دنيا در شده توليد هايکوینبيت کل تعداد :کوينبيت تعداد بودن محدود -2

 زیرا بخشدمي زدایيتورم خاصيت آن به و شده کوینبيت ارزش افزایش باعث مسئله این. است عدد ميليون

 .کند کم آن ارزش از تواندنمي پشتوانه بدون تکثير و توليد ارزها، سایر برخالف

 اینترنت اليبا نفوذ ضریب عالوهبه ارتباطات شدن فراگير به توجه با :گذاریسرمايه و انتقال در سهولت -۳

 ارسال طریق از را کوینبيت توانمي. است انجام قابل سادگيبه کوینبيت انتقال دنيا، در هوشمند هايگوشي و

 حساب هب مزیت الکترونيکي حتي و سنتي هايپول با مقایسه در که کرد منتقل پيامک وسيلهبه حتي کد یک

 هابانک طریق از ارز انتقال با مقایسه در طوالني فواصل در و بزرگ مقياس در ارز این انتقال سرعت. آیدمي

 چنان دهدمي نشان هاتحليل. شودمي جهان سراسر در پول گردش به بخشيدن سرعت باعث و باالست بسيار

 واحد 4 الکترونيکي صورتبه انتقال این باشد، داشته همراه به هزینه واحد 1۶ شعب طریق از وجه انتقال چه

 هزینه و است دک یک انتقال معادل تنها کوینبيت انتقال. دارد هزینه واحد 1 تنها مدرن هايدرگاه طریق از و

 شودمي باال فرکانس با B2B، B2C، C2C وکارهايکسب گيريشکل باعث مسئله این. کندمين ایجاد چنداني

 کوینبيت زا استفاده گذارسرمایه جذب و گذاريسرمایه براي همچنين. ندارد هادولت بين تعامالت به کاري و

 .کندمي راحت ساده بسيار را کار

 دارد را ترکوچک برابر ۰۰۰،۰۰۰،1۰۰ تا شدن تقسيم قابليت کوینبيت یک: باال کوآنتيزاسيون قابليت -4

 و باشد امانج قابل( سنت یک از ترکوچک برابر هزار چند) خرد بسيار هايپرداخت شودمي باعث مسئله این و

 کمک خاصيت این همچنين دارد تورمي ضد اقتصادي تأثيرات که دهدمي کاهش را کوآنتيزاسيون خطاي

 .گيرد قرار مورداستفاده دالر و ارزش کم ارزهاي بين واسط ارز عنوانبه بتوان تا کندمي

 بر رایج واعدق. کند استفاده ارز این از تواندمي مليتي هر با زمين کره هرکجاي در شهروندي هر: عدالت -۵

 تکنولوژي نای. ندارد وجود آن بر سني و مليتي هايمحدودیت و ندارد را بانکي هايکارت و پول از استفاده

 هابانک دخالت بدون توانندمي نفر ميلياردها و است مردم اختيار در ارز این. است مرز بدون و مردم همه براي

 .کنند استفاده آن از
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 هاکارت ینا از سرقت و بانکي هايکارت از سوءاستفاده از متعددي مصادیق شاهد اخير هايسال در: امنيت -۶

 لهمسئ این که شودمي ثبت مختلفي هايگره در کارت دارنده اطالعات کارتي تراکنش یک در. ایمبوده

 طالعاتا شدگي توزیع همچنين و کوینبيت در پيچيده رمزنگاري دليل به. دارد دنبال به امنيتي هايریسک

. است جعل از مصون و ندارد وجود تقلبي یا جعلي کوینبيت همچنين. باالست بسيار ارز این امنيت شبکه در

 خاصي انمک در که کند ریزيبرنامه مثالً و کند اعمال آن روي خاصي هايسياست تواندمي کوینبيت دارنده

 سازيپياده نيز تريپيشرفته مراحل در تواندمي که است کوینبيت امنيتي هايویژگي از یکي این. شود خرج

 در کوینبيت با شده انجام خریدهاي همه از ايسابقه دارينگه کوینبيت امنيتي هايویژگي دیگر از. شود

 .کند دنبال را هاتراکنش رد تواندمي که است چينبالک

 از فادهاست دارد کوینبيت که هایيظرفيت و هاقابليت به توجه با رسدمي نظر به دور زدن تحريم ها: -۷

 یک ارسال با توانمي امروزه. است شده تبدیل مردمي و الملليبين ارزي به و کرده پيدا گسترش روزروزبه

 کوینبيت اهميت متوجه نيز دولتمردان و مدارانسياست. گرداند را وکاريکسب کوینبيت تبادل و پيامک

 مبتني وکارهايکسب با موجود هايمحدودیت و قوانين تطبيق براي سازوکاري یافتن براي تالش در و اندشده

 و هالتدو ولي است ضعيف بسيار موارد این در کوینبيت از استفاده احتمال چند هر. هستند کوینبيت بر

 در. کنند سازيشفاف زیردستانشان براي را خود اقتصادي روند تکنولوژي این از استفاده با توانندمي هاشرکت

 حوهن و دولت تناسب نزدیک آینده در. شودمي کمتر شرکت در سوءاستفاده و سندسازي احتمال صورت این

 .شد خواهد مشخص قانوني نهادهاي توسط ارز یک عنوانبه کوینبيت شناختن رسميت به

 شده تاب و تب رپ و داغ بسيار  روزها این کوین بيت همچون شده رمزنگاري دیجيتالي ارزهاي بازار که آنجا از

 .اندوردهآ رو جدید ارز این به پول مبادالت و گذاريسرمایه به جهان در دارانسرمایه از بسياري و است

 ارزي التمباد تسهيل منظور به است گرفته تصميم که است کشورهایي از دسته آن از یکي هم اوکراین کشور

 .کند تفادهاس کوین بيت دیجيتالي ارزهاي و کوین بيت ارز از خود اقتصادي سطح ارتقاي همچنين و تجاري و

 انتقال و اه تحریم زدن دور منظور به اوکراین کشور در دریایي نقل و حمل و کشتيراني هايشرکت اکنون هم

 اکستانپ و روسيه قطر، یمن، سودان، همچون اي منطقه و المللي بين هايتحریم تحت کشورهاي به محموله

  . کنند مي استفاده کوین بيت شده رمزنگاري دیجيتالي ارز از خود تجاري و ارزي مبادالت براي

 و کوین بيت دیجيتالي ارز به فروش و خرید و استفاده رسمي طور به نيز بالروس کشور که بود پيش چندي

 .کرد اعالم مجاز را آن مشابه ارزهاي

 را گذارانسرمایه و مردم همواره اروپایي هايدولت جمله از بسياري هايدولت و کشورها که حاليست در این

 گذاريسرمایه به و اندکرده منع کوین بيت همچون دیجيتالي ارزهاي از استفاده با پول انتقاالت و نقل مبادله، از

 کوین بيت ارزش باورند این بر آنها که چرا اندداده هشدار ندارد، فيزیکي واقعيت اصل در که جدید ارز این در

 .شد خواهد ترکيده حباب این زودي به و است غيرواقعي و شکل حبابي مشابه ارزهاي و



 
 

  
 

 ايران و جهان اقتصاد بر آنها تاثير و ديجيتال ارزهاي بررسي

 خبری تحلیلی ناظراقتصادسایت 

ه 
ح

صف
89 

 الگوریتم زا استفاده با و رایانه هايسيستم توسط باید که است شده رمزنگاري دیجيتالي ارز یک کوین بيت

 هزار 2۰ رزم به حتي کوین بيت بهاي ميالدي جاري ماه ابتداي در. شود ماینينگ یا استخراج ايپيشرفته هاي

 .رسيد هم دالر

 امنيت ينيروها و پليس توسط که است آن دارد دیگر ارزهاي سایر به نسبت که برتري دیجيتالي، ارز این

 بين يها تحریم تحت کشورهاي از بسياري که است دليل همين به و نيست پيگيري و رهگيري قابل سایبري

 ترتيب بدین تا کنند مي استفاده مشابه دیجيتالي ارزهاي و کوین بيت از شمالي کره و  ونزوئال همچون المللي

 .بزنند دور را اقتصادي و تجاري هاي تحریم

 جودو تحریم تحت کشورهاي در خوبي و قدرتمند بسياري تجاري هاي شرکت که باورند این بر تحليلگران

 در ضورح توانایي و است شده محدود شدت به هایشانفعاليت ها تحریم این تاثير تحت متاسفانه که دارند

 همچون شده رمزنگاري دیجيتالي ارزهاي ترتيب بدین. اند داده دست از را خود المللي بين تجاري بازارهاي

 .کند سزایي به کمک شده تحریم کشورهاي این خورده شکست اقتصادهاي به تواند مي کوین بيت

 

 تاثير ارزهای ديجيتال بر اقتصاد ايران -8

 این به هم رانای دولت تا شد باعث مبادالت در آن از استفاده افزایش و جهاني بازار در کوین بيت ارزش رشد

 ایران اقتصادي تمقاما ولي است قانوني غير ایران در کوین بيت بازار هنوز اگرچه. دهد نشان ویژه توجه بازار

 با تا اندکرده رصاد را اقتصاد در هاکوینبيت از استفاده کردن قانوني براي اوليه و زیربنایي مطالعات دستور

 .کشورکنند اقتصاد وارد را کوین بيت دقيق اطالعات داشتن

 مورد در را اقتصادي فعاالن هم و گذارانسرمایه هم تواندمي هاآن پاسخ که  دارد وجود مهم سال دو حال

 .کند ترمطمين خود هايگيريتصميم

 است؟ گرفته کوینبيت از استفاده به تصميم ایران چرا که است این سوال اولين

 درصدد نایرا که است باور این بر ژورنالاستریتوال .شود مي مطرح مختلفي مسایل اول سوال به پاسخ در

 است هدافيا از یکي  دالر به ایران اقتصاد وابستگي کاهش. است دالر جاي به مجازي ارزهاي کردن جایگزین

 دالر هب خود اقتصادي وابستگي کاهش براي تالش در هم چين و روسيه. است شده مطرح اخير سالهاي در که

 بزرگ تصاداق دو ارزي ذخيره سبد از دالر حذف دانندمي زیرا هستند خود اقتصاد  در ارز این سهم کاهش و

 مسير این در مه ایران. کند وارد امریکا به را زیادي  اقتصادي فشار تواند مي چين و روسيه مانند مطرحي و

 مبادالت در الرد براي جایگزیني عنوان به را هاکوینبيت رودمي انتظار و است همراه چين و روسيه کشورهاي با

 .کند استفاده  نفتي
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 تایمز فایننشال به مجازي ارزهاي بازار فعاالن از یکي استاین سال. است همراه هم انتقادهایي با نظریه این اما

 کشورها تمامي رد بازار این. است کرده رشد زیادي سرعت با دنيا در مجازي ارزهاي بازار اخير سالهاي در: گفت

 براي ایران تالش از تواننمي بنابراین. شود همراه مسير این در دنيا با تا است صدد در هم ایران و دارد وجود

 اقتصاد براي ديتهدی را آن و برد نام دالر بازار زدن دور براي راهکاري عنوان به مجازي ارزهاي از استفاده

 .دانست امریکا

 نفوذ قدرت ازهاند چه تا بازار این و است چقدر ایران اقتصاد در کوین بيت بازار سهم که است این دوم سوال

 دارد؟ را ایران اقتصاد در

 البته. است کم بسيار ایران اقتصاد در بازار این سهم و ندارد زیادي رواج ایران در مجازي ارزهاي اکنون هم

 هنوز ولي ستا تر گرم مجازي ارزهاي دیگر به نسبت استراليایي مجازي ارزهاي و ایراني مجازي ارزهاي بازار

 دیگر دليل و است ایران در ارزها این بودن مجاز غير مهم، دليل یک. ندارند اقتصاد در توجهي قابل سهم هم

 .است مجازي ارزهاي نگهداري یا معامله با مرتبط مالياتي نظام نبودن مشخص

 مساله مينوه است کم بسيار  مجازي ارزهاي الملليبين فروش بازارهاي به ایرانيان دسترسي دیگر طرف از 

 عدم هم محدودیت این دليل یک. است شده ایران در مجازي ارزهاي دیگر و کوینبيت سهم محدودیت باعث

 .است الملليبين بازارهاي در پرداخت امکان عدم و دنيا مالي نظام به ایران بانکي شبکه اتصال

 دليل به کش بدون ولي.ندارد زیادي رواج کوینبيت از استفاده هنوز هم ایراني اقتصادي فعاالن ميان در 

 توانمي مناسب، يماليات و قانوني نظام تنظيم و کشور در کوینبيت شدن قانوني از بعد دالر، بازار محدودیتهاي

 .کند رشد زیادي سرعت با اقتصاد در آن سهم که داشت انتظار

 

 نتيجه گيری و ارائه پيشنهادات سياستي -9

پردازیم. در این راستا ابتدا و تاثير آنها بر اقتصاد جهان و ایران مي گزارش به بررسي ارزهاي دیجيتال ایندر 

 رویکرد ارزها، این نبودن یا بودن قانوني سپسمفاهيم اوليه مربوط به ارزهاي دیجيتال بيان مي شود، 

 ارزهاي فواید هایتان و ارزها این براي مقررات تنظيم امکان ارزها، این با رابطه در مختلف کشورهاي قانونگذاران

رائه راهکارهایي براي تاثير این ارزها بر اقتصاد جهان و ا نهایتا. شد خواهد داده شرح بالکچين بستر بر دیجيتال

 طه با ارزهاي دیجيتال مي پردازیم.اقتصاد ایران در راب

 براي مطلوبي نظارتي چهارچوبهاي اروپایي کشورهاي اکثر و کانادا متحده، ایاالت ژاپن، بيان شد که طورهمان

 طراحي اینجا در ماندن براي جدید دارایي کالس این که اند کرده درک کشورها این. دارند رمزنگاري ارزهاي

 مثال، عنوان به. داراست را جهاني اقتصاد از ناپذیر جدایي بخشي به شدن تبدیل براي الزم شرایط تمام و شده

 گرفته نظر در (CFTC) کاال آتي معامالت کميته به توجه با کاال یک عنوان به کوینبيت متحده، ایاالت در
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 آلمان. کند مي بررسي دیجيتال پول مشابه قوانين تحت را شده رمزنگاري ارز مثال، براي بلژیک. است شده

 یک عنوان به رمزنگاري ارزهاي سوئد در که حالي در است، خصوصي پول یک عنوان به هاتوکن قبول حال در

 و صحيح نظارتي هاي دستگاه داراي که کشورهایي که است این ما فرض. اند رسيده تصویب به سنتي ارز

 بر نظارت صحيح چهارچوب و مقررات تنظيم به تمایل هستند، بانکي هاي حساب از استفاده بيشتر مقبوليت

 :شود مي خالصه ذیل بشرح مورد دو در امر این دليل. دارند را شده رمزنگاري ارزهاي

 و آشنایي يبایست جامعه رو این از. گرفت نظر در دیجيتال سرمایه جزو توان مي را رمزنگاري ارزهاي (1

 .باشد داشته روزمره زندگي در را آن پذیرش براي الزم پتانسيل

 هاي وژيتکنول و تحوالت پذیرش به تمایل که باشند مناسب دولتي هاي سازمان داراي باید ها کشور (2

 وجودم مشکالت به بيشتر دارند، ضعيفي مقرراتي و بانکي چهارچوب که کشورهایي. دارند را جدید

 تعریف براي ردشوا و جدید اي پدیده به عنوان را شده رمزنگاري ارزهاي که دارند تمایل و دارند توجه

 .ببينند نظارتي چهارچوب

 دارد، قرار ابتدایي مرحله در هنوز اصلي بازارهاي و مالي هاي بخش در دیجيتال ارزهاي تجارت که حالي در

 یجادا جهت باالیي پتانسيل بالکچين هاي تکنولوژي و دیجيتال ارزهاي که دهند مي نشان بوضوح شواهد

 وجود دنيا رد اجرا حال در نظارتي چهارچوبهاي در زیادي تنوع اکنونهم. دارند جهاني صنایع تمامي در تحول

 حاضر حال رد. دارند مورد این در مطلوبتري قوانين دنيا برتر اقتصادهاي که است این مثبت ي نکته. دارد

 در الکچينب تکنولوژي و شده رمزنگاري ارزهاي ي زمينه در فعال کشورهاي و مالي موسسات کاربران، تعداد

 فعاليتهاي رد اند شده شناخته قانوني که اي شده رمزنگاري ارزهاي کاربرد و باال نوسان. است افزایش حال

 چند در احتماال اما بيانجامد مدت کوتاه در ارزها این از استفاده به کشورها تمایل کاهش به شاید غيرقانوني

 پيامدهاي و دیجيتال لجر هاي آوري فن از بيشتري درک که زماني ، کرد خواهد تغيير روند این آینده سال

 کشورهاي رفط از مطلوب مقررات سمت به همگرایي آینده در که است این ما انتظار. دارد وجود جامعه بر آن

 نهایت در. شود بيشتر تر،ضعيف نظارتي سازمانهاي و مردم بين بانکي حسابهاي پذیرش از تري پایين سطح با

 به شدن لتبدی حال در و آمده ماندن براي بالکچين بر مبتني اقتصاد که است این مشوق و محرک بزرگترین

 .باشد مي جهاني اقتصاد ناپذیر تفکيک بخش

 مأمني و رزشا ي ذخيره قدرتمند منبع عنوان به و یافته رسميت اي فزاینده طور به کوین بيت حاضر، حال در

 .است شده شناخته دیجيتالي طالي عنوان به و ها دارایي براي

 ارزهاي و کوین بيت بازار سوي به 2فروش خرده گران معامله و نهادي گذاران سرمایه ،1ریسک پوشش صندوق

 مدیر Leo Melamed که کنند شرکت کوین بيت روي بر گذاري سرمایه در تا اند شتافته شده رمزنگاري

CME، است کرده توصيف "دارایي جدید کالس" یک عنوان به را آن. 

                                                                 
1 Hedge funds 
2 retail traders 
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 در را جهاني بازار که مالي و بانکي هاي سيستم موجود، پولي و رایج ارزهاي توسط کوین بيت مدت، دراز در

 .کرد خواهد محکم جهاني، دیجيتالي ارز عنوان به را خود پاي جاي نهایت در و کرده رقابت دارند، خود دست

 يتيجهن در. پذیرند مي تغيير و دهند مي تغيير را جریان موسسات، و اصلي جریان مالي هاي سيستم (1)

 بيت بانکها که بود خواهيم این شاهد فرد، به منحصر دیجيتال ارز یک اندازي راه براي کشورها پيگير تالش

 گذاري سپرده براي امن هاي صندوق و آید، فراهم سازي ذخيره و افزاري نرم دسترسي امکان بپذیرند، را کوین

 .شوند فراهم

 مطمئنا اام. باشد داشته کنترل تحت را آن نميتواند که چرا ،کندمي محکوم را کوینبيت همچنان چين( 2)

 از بيشتر برخي و دیجيتال ارزهاي تمام بيافتد، اتفاق این که زماني. داد خواهد قرار تاثير تحت را دیگري ارز

 .کنندمي رشد بقيه،

 زماني بازه در کوینآلت. بود خواهد قدرتمندتر ولي 1۹۹۳ سال مشابه جدید هايآپاستارت تحول و تغيير( ۳)

 این به یدشا بود، خواهد رحمانه بي و جدي ریزش فرایند. شد خواهد روبرو شکست با کامال کوتاهي، بسيار

 با ها وارد تازه و کنندمي پيشرفت ها بازمانده. ميگذاشتند عرصه این به پا ابتدا از نباید ارزها خيلي که دليل

 .پرداخت خواهند گذاري مقياس به باوري قابل غير سرعت

 خواهند يرو کوین بيت به مردم ،کندمي سقوط ونزوئال و آرژانتين نظير کشورهایي اقتصاد که مادامي( 4)

 که شده اهدهمش این از پيش. کنيد دنبال را اخبار و دهيد، ادامه کوین بيت آینده روي بندي شرط به. آورد

 .برورد نيز حد این از فراتر ميتواند کوین بيت اما است، دالر بر مبني آفریقا در سياه بازارهاي ارزش چطور

 وامعج گرفتن نظر در با. داشت خواهند کمتري قدرت ماليات ياداره و مدیریت براي ملي هاي دولت( ۵)

 حال، عين در و است غيرممکن بسيار آن ردیابي و بوده غيرممکن تقریبا ثروت جریان پيگيري متعدد، جهاني

 به باید ینکها یا آید عمل به مخالفت است الزم آیا. آوردمي وجود به ملي گذاري سياست در را بزرگي مساله

 !است این مساله نپذیرفتن، یا پذیرفتن شود؟ شکوفا تا دهيم ميدان نوآوري

 و صنایع. است دهدا تغيير را دور راه از ارتباط یا مخابرات بحث در دولت انحصارات کلي به اینترنت قدرت( ۶)

 داستان خبارا در روز یک که باشيد این منتظر. داشت خواهند مشابهي سرنوشت نيز دولت با مرتبط پولي ذخایر

 .ستني فعاليتشان به نيازي دیگر سادگي به و دارند سابقه سال 1۰۰ که بشود، پخش بزرگي هاي شرکت

 روز ره و است افزایش حال در روز به روز چين بالک بر مبتني دیجيتال ارزهاي قيمت و استفاده ميزان

 اما هستند زهاار این افت منتظر دیجيتال ارزهاي ازمنتقدین بسياري. کند مي اميد نا پيش از بيش را منقدین

 بزرگان از برخي که است دليل همين به. رسيد نخواهند نتایج این به دیجيتال ارزهاي وقت هيچ احتماال

 . دانند مي اینترنت تاریخ در قرن ابتکار بهترین را چين بالک فناوري جهان اقتصادي
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 روز ره و است افزایش حال در روز به روز چين بالک بر مبتني دیجيتال ارزهاي قيمت و استفاده ميزان

 اما هستند زهاار این افت منتظر دیجيتال ارزهاي ازمنتقدین بسياري. کند مي اميد نا پيش از بيش را منقدین

 بزرگان از برخي که است دليل همين به. رسيد نخواهند نتایج این به دیجيتال ارزهاي وقت هيچ احتماال

 .دانند مي اینترنت تاریخ در قرن ابتکار بهترین را چين بالک فناوري جهان اقتصادي

 :ردازیمپ مي دهند تغيير را ایران اقتصاد توانند مي دیجيتال ارزهاي که دليل 1۰ بررسي به پایان در

 تورم برابر در مقاوم( 1

 و کنند چاپ پول دارند دوست که چقدر هر توانند مي مرکزي هاي بانک که است این سنتي ارز مشکل

 تورم اعثب این که کنند مي تزریق بازار به را آن و کنند مي چاپ جدیدي هاي پول اقتصادي بحران درصورت

. اشدب داشته دنبال به را مردم خرید قدرت کاهش است ممکن و است کنترل قابل سختي به تورم.شود مي

 یعني،. دش خواهند استخراج مشخصي تعداد تنها که اند شده طراحي طوري دیجيتال ارزهاي دیگر و کوینبيت

 ارزهاي رزشا تواند نمي تورم بنابراین، و یافت نخواهد افزایش ها آن تعداد تعداد، این به رسيدن از پس

 .بکاهد ها آن ارزش از و نماید تغيير دستخوش را دیجيتال

 تحريم مرزهای شکستن( ۲

. دهد انجام را خود هاي تراکنش بتواند دنيا جاي هر در کس هر که شود مي باعث کوین بيت بودن المللي بين

 که آنجایي از ماا. کنند مي استفاده خرید براي کارت ویزا یا پال پي از آنالین خرید هاي سایت بيشتر امروزه

 بيت است، واسطه به نياز استفاده براي یا نيست استفاده قابل شده تحریم کشور چند و ایران در ها قابليت این

 استفاده تنهای اینترنت دنياي از مشکلي گونه هيچ بدون دنيا سراسر مردم و شود جایگزین تواند مي کوین

 . است

 بودن غيرمتمرکز( 3

 ممکن رغي تقریبا. هستند غيرمتمرکز ها آن درصد ۸۰ که است این دیجيتال ارزهاي بخش ترین جالب شاید

 مي یجادا که پولي هر گذشته در چون است؟ مهم مورد این چرا. کنيد متوقف را اتریوم یا کوین بيت است

 وجود ارز پشت در مرکزي سازمان یک چون و. کرد مي کنترل را آن که داشت مرکزي سازمان یک شد،

 یجادا حال در E-Gold شرکت. شود متوقف شده ساخته پول سازمان آن تصميمات با که داشت امکان داشت،

 زیر است جبورم هم پال پي اما است ارز یک نوعي به نيز پال پي حتي. کرد متوقف را آن دولت اما بود ارز یک

 .کند فعاليت دولت نظر

 کسي هر و کرد ذخيره اي رایانه هر روي بر توان مي را ارزها این. هستند متفاوت کامال اتریوم و کوین بيت

 بيت که ندارد وجود مرکزي سرور هيچ. دهد تغيير را کوین بيت یا اتریوم چيني بالک داده پایگاه تواند مي

 اگر که است این مثل. دارد وجود دیگر سرور یک هميشه کنيد، متوقف را سرور یک اگر. کند اجرا را کوین
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 داشته وجود برق و اینترنت و هارد که زماني تا. دارد وجود دیگر شرکت یک کنيد، متوقف را ها شرکت از یکي

 .دارد وجود هم کوین بيت باشد

 دانلود انطورهم درست. کرد استفاده آن از شود مي بازهم کنند، غيرقانوني را ارزدیجيتال ها دولت اگر حتي

 پایه یک الدیجيت ارزهاي. بگيرد را آن جلوي تواند نمي کسي اما است غيرقانوني دار رایت کپي هاي موزیک

( نندک زندگي خواهند مي که طور هر بتوانند ها انسان اینکه)بشر هميشگي آرزوي به رسيدن براي گذار

 صبور مروزا مانند احتماال مردم گيرند، قرار آینده هاي زندگي تکامل مسير در دائمي قوانين اگر. هستند

 را قانون این ندشد آگاه مردم وقتي اما بود بردگان داشتن براي قانوني زماني که همانطور درست. بود نخواهند

 کند نظارت دولت اینکه بدون را خود ثروت توانند مي که شوند آگاه مردم که وقتي پس. کردند حذف نوعي به

 غير چه و باشد قانوني چه شوند مي ملحق آن به قطعا کنند، ذخيره ارزها این در باشد، داشته دخالتي یا

 .قانوني

 رايگان تقريبا( 4

 خواهيد مي اگر. دهيد انجام رایگان را ها تراکنش توانيد مي باشيد نداشته عجله تراکنش انجام براي اگر

 اگر اشم حتي. سنت ۰٫۰1 مانند است کم خيلي آن کارمزد دهيد انجام دقيقه 1۰ مدت در را خود تراکنش

 براي ادالنهع کامال کارمزد یک این. بود خواهد دالر 1۰ از کمتر آن کارمزد کنيد، ارسال دالر 1،۰۰۰،۰۰۰

 .دهد انجام را شما هاي تراکنش دیجيتال ارزهاي از تر ارزان تواند نمي چيز هيچ. است پول مقدار این انتقال

 بودن المللي بين( 5

 شورک در شما وقتي. هستيد کجا که نيست مهم است، کوین بيت جهان جاي همه در کوین بيت مثال براي

. ستني خاصي جغرافياي به محدود کوین بيت. است هم مانند هم کشور در کوین بيت ارزش باشيد دیگري

 خدمت آماده ینکو بيت دارید، اینترنت به متصل کامپيوتر یا و موبایل برق، اگر هستيد کجا شما که نيست مهم

 .کند مي صدق هم چين بالک بر مبتني ارزهاي بقيه براي مورد این. شماست به

 امنيت( 6

 از يکس حال به تا همچنين. شد نخواهد هک و اند نشده هک هرگز چين بالک بر مبتني دیجيتال ارزهاي

 قرار آن رد ارزها این که کامپيوترهایي است ممکن. است نداشته شکایتي است بوده نادرست تراکنشي اینکه

 غيرممکن ردک هک را ارز خود بشود اینکه اما بروند، سرقت به ارزها و شود هک پایين امنيت دليل به دارد

. ستا غيرممکن هستند متصل آن به ها کامپيوتر جهان سراسر از اینکه دليل به چين بالک هک چون است

 وصيخص حریم بهترین با ها تراکنش که شود مي باعث اتریوم و کوین بيت پيشرفته نگاري رمز همچنين

 .شوند انجام ممکن
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 خصوصي حريم( 7

 چند یا و اید داده تحویل مدارک بانکي حساب یک ساخت براي که است آمده پيش برایتان حال به تا حتما

 در راکنشت انجام براي. شوند مي حذف ها این همه اما چيني بالک دیجيتال ارزهاي در. اید کرده پر فرم

 است کافي فقط دنداری هم خانوادگي نام و نام ارائه حتي یا و مدارک نام،ارسال ثبت به نياز دیجيتال ارزهاي

 .باشيد داشته را خود پول کيف آدرس که

 آسان خريد( 8

 فراهم ار کوین بيت با آنالین خرید امکان مختلف سایت چندین و جهان در اینترنتي بزرگ فروشگاه چندین

 این اما. دهيد انجام را خود آنالین خریدهاي بکنيد را فکرش که آنچه از تر سریع توانيد مي شما و اند کرده

 توسعه کشورهاي و ژاپن در رستوران و فروشگاه چندین امروزه. شود نمي آنالین هاي خرید به مختص فقط

 حتي. يدکن پرداخت را خود سفارشات مبلغ توانيد مي کوین بيت از استفاده با شما که دارد وجود یافته

 بيت با آن پرداخت و محصوالت انتخاب از پس شما و است فروشنده بدون که دارد وجود ژاپن در فروشگاهي

 .کنيد مي دریافت را محصوالت کوین

 مدرن های تجارت و مشاغل ايجاد( 9

 ارهايک و کسب ایجاد باعث اما کند، مي حذف را مشاغل از بسياري دیجيتال ارزهاي تکنولوژي اینکه با

 ارائه يها سرویس توان مي مثال براي. دهند مي ارائه را خدماتي دیجيتال ارزهاي با که شود مي جدیدي

 هاي تمبليط،سيس خرید هاي ها،سيستم صرافي و ها تجارتخانه ، جدید نویسي برنامه هاي زبان پول، کيف

 .برد نام را … و خودکار پرداخت

 جامعه در فقر کردن کن ريشه امکان( 1۰

 چاقو کی مانند. داشت خواهند را بيشتري اختيارات مردم پس نباشد، متمرکز نظارت تحت مردم پول وقتي

 شدن آگاه با اام. دارد منفي و مثبت هاي جنبه هم اختيارات این دهنده، نجات یا و باشد کشنده تواند مي که

 مجبورند که دنيستن دیجيتال ارزهاي این بنابراین. بود خواهد بيشتر قطعا آن مثبت هاي جنبه مردم، تدریجي

 دیجيتال ارزهاي با را خودشان باید که هستند ها سازمان این بلکه شوند، سازگار مرکزي هاي سازمان با

 .کنند هماهنگ
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