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  در این مقاله می آموزیم:
ü ارزهاي دیجیتالی چیستند؟ 

ü کوین چیست و چرا به وجود آمد؟بیت 

ü کوین به چه صورت است؟گذاري در بیتنحوه سرمایه 

ü کوین چیست؟گذاري در بیتهاي سرمایهخطرات و ریسک 
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  مقدمه
ورد. قطعا خکوین و ... به گوشمان میهایی چون ارز دیجیتال، بیتدر این روزها، بیشتر از پیش نام

 هايطی سال آور یکی از این ارزها، رشد سرسامیل داغ شدن بحث ارزهاي دیجیتالییکی از دال
  کوین بوده است. به نام بیت اخیر

قاط تاریک مفاهیم و اصطالحات ارزهاي در این مقاله قصد داریم تا به صورت خالصه کمی از ن
  کوین) را برایتان بیشتر روشن کنیم.الخصوص بیتدیجیتالی (علی

  

  ارز دیجیتال چیست؟
 هاارز این طراحی است. الکترونیکی پول انواع از  نوع یک )Cryptocurrency( دیجیتال ارز

  بود: عمده دلیل 3 خاطر به بیشتر

ü بیشتر امنیت  
ü هاواسطه حذف  
ü بودن ناشناس  

شود ها در اینترنت از رمزنگاري استفاده میاین ارزها امنیت بسیار باالیی دارند؛ زیرا براي انتقال آن
  شود این ارزهاي دیجیتال، غیر قابل هک و پیگیري باشند. که باعث می
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 کوینیتکش، ریپل، الکوینکوین، اتریوم، بیتبیتارزهاي دیجیتال معروف عبارتند از: 
  و...

  

  کوین خواهیم پرداختکه ما در این مقاله به تشریح بیت

  کوین چیست؟بیت
توسط فردي ناشناس با  2009ترین ارز دیجیتال است که در سال شدهکوین نام اولین و شناختهبیت

شود. ارزش ناکاموتو  ایجاد شد و از آن به عنوان پادشاه ارزهاي دیجیتال یاد می اسم مستعار ساتوشی
ارزهاي دیجیتال زیادي معرفی هاي اخیر، سالدر . میلیارد دالر است 70اکنون بیش از کوین هم بیت

  شود.می معاملهارز دیجیتال در بازارهاي جهانی  900در حال حاضر حدود  و و عرضه شده اند
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  محبوبیت ارزهاي دیجیتال در جهان و ایران چیست؟ دلیل
آور همانطور که در اول مقاله اشاره شد قطعا یکی از دالیل محبوبیت ارزهاي دیجیتالی، رشد سرسام

ا چند کوین راه صدساله رکوین در چند سال اخیر بود؛ اما دالیل دیگري هم باعث شد که بیتبیت
  شبه برود: 

ü  امنیت  
ü ناشناس بودن   
ü چِین مبتنی بر سیستم بالك  

ایی ها توانها نیست و دولتکسی مالک آن .معنایی نداردهاي ارزهاي دیجیتال تقلب درتراکنش 
  دخالت در آن را ندارند.

ه نام کوین بر روي یک پایگاه داده باین است که بیت کوین با ارزهاي سنتیتفاوت اصلی بیت
  کند.چِین فعالیت میبالك

  چیست؟چین بالك 
شود. از پیام دادن ها انجام میامروزه اکصر کارهاي روزمره ما توسط واسطه ؟ چیست چِینبالك  اما

ز ا ما براي همه این کارها. هاي اجتماعی تا انتقال وجه از طریق خودپرداز یا موبایل بانکدر شبکه
  .گیریممیهاي واسطه کمک سازمان

ا براي پایگاه این پیام ابتدام به دوستمان پیام دهیم در حقیقت خواهیم در تلگربه عنوان مثال وقتی می
  فرستد.می مانآن را براي دوست تلگرامپایگاه داده  شود؛ سپسم ارسال میتلگراداده 

ر به اند و هیچ کس قادها کامپیوتر توزیع شدهها بین میلیونچِین ، دادهدر پایگاه هاي داده بالك
را  چِین را هک کند باید تمام کامپیوتر هاي شبکهشخصی بخواهد بالكها نیست و اگر کنترل داده

ر روي بغیرممکن است. مثال اگر عمال اند را هک کند که که با رمزنگاري پیشرفته حفاظت شده
ط هاي شما را پاك کند فقط و فقتواند پستایسنتاگرام این کار انجام شود، تنها کسی که می
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راین امکان بناب ن اینستاگرام هم امکان پاك کردن پست شما را ندارند.خودتان هستید و حتی مدیرا
  .وجود ندارد گونه خطا یا تقلبهیچ

  

  چیست؟ در ارزهاي دیجیتال گذاريهاي سرمایهخطرات و ریسک
 

ü ارزهاي دیجیتال یک حباب هستند و اقتصادي معتقدند که برخی از کارشناسان : حباب
 این دسته از کارشناسان اعتقاد دارند چونپس از رشد تا زمان مشخص نابود می شوند. 

 اي نیستند و نوسان خیلی باالیی دارند،ارزهاي دیجیتال مورد حمایت هیچ فرد یا موسسه
توانند جایگزین آن نمیو  چون دالر، یورو و ... را ندارندهاي سنتی همامکان رقابت با پول

 .بشوند
 
ü اند اما اکثر این ارزهاي دیجیتالی طی مدت زمان کم رشد زیادي کرده :ریسک باال

دار خواهد بود یا نه؟ و همین موضوع ریسک بینی کرد که آیا این رشد ادامهتوان پیشنمی
 گذاري در این ارزها را به شدت باال برده است.سرمایه

  
ü هنوز بیشتر کشورهاي جهان به طور رسمی ارزهاي  کشورها:ی هاي قانونسیاست

 ممکن است دولت ها با آن موافق نباشند واند. رسمی نپذیرفتهدیجیتال را به عنوان یک ارز 
  یا قوانینی محدود کننده براي آن وضع کنند.
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توانید از سایت را می هاو نمودار قیمت گذشته آن اي ارزهاي دیجیتالقیمت لحظه
arzdigital.com :دنبال کنید  
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 ت؟چگونه اس گذاري در ارزهاي دیجیتالسرمایه نحوه

زمان  گذاري خودجو انتخاب کنید و براي سرمایهوابتدا ارز مورد نظر خود را با تحقیق و پرس  -1
  :انتظار تعیین کنید سود موردو 

  "دارمماه بیشتر نگهش نمی 6 "یا اینکه  "فروشمسود داد می %70هر موقع "مثال 

که ارزهاي خریداري شده را نگهداري نیاز است ك هیک کیف پول داشته باشید. براي این  -2
کیف پول هاي زیادي براي ارزها وجود دارد. تا حد امکان سعی کنید که از کیف پول هاي سرد 

  .فاده کنید(آفالین مانند موبایل یا دسکتاپ) است

 

 .هاي معتبر به فروش برسانیدتوانید ارز خود را در صرافیگذاري میدوره سرمایهاتمام پس از  - 3

  

  باشید! :) يهاي بعدمقالهدر  همراه ما

  

  

                               محسن تقی نژاد نگارنده:
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