
 

 

 بیت کوین چیست؟ صفر تا صد بیت کوین
 بیت کوین یک شبکه غیرمتمرکز همتا به همتا است

 مقاالت بیت کوین

 

ها، تاریخچه، معایب و در این مقاله، ماهیت، نحوه کار، ویژیگبیت کوین چیست؟ 

 .بیت کوین را به تفصیل توضیح خواهیم داد رمزارز مزایای

 تعریف بیت کوین
استفاده و توزیع یک ارز دیجیتال است که به صورت الکترونییک مورد  (BTC) رمزارز بیت کوین

 شخیص یا موسسه هیچ. است همتا به همتا غیرمتمرکز شبکه یک کوین بیت است. قرار گرفته

 21 تنها. است محدود بسیار آن تعداد و کرد چاپ تواننیم را کوین بیت .کندنیم کنترل را آن

 .شود خلق تواندیم کوین بیت میلیون

https://ramzarz.news/category/articles/bitcoin-articles/
https://ramzarz.news/what-is-cryptocurrency/
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 چه کیس بیت کوین را خلق کرد؟
نویس ناشناس یا یک گروه توسط یک برنامه 2009وین در ابتدا در سال رمزارز بیت ک

، به صورت یک (Satoshi Nakamoto) نوییس ناشناس، با نام مستعار ساتویش ناکاموتوبرنامه

کوین وجود دارد، اما افزار متن باز معرفی شد. شایعات فراواین دربارۀ هویت واقعی خالق بیتنرم

ها اشاره شده است به صورت عمویم این موضوع را انکار کرده عات به آنتمام افرادی که در شای

 .اند که ناکاموتو نیستندو اعالم کرده

ساله و ساکن ژاپن است، به خاطر  37رغم اینکه خود ناکاموتو ابتدا ادعا کرد که یک مرد عیل

باره اینمعقویل در افزار وی در ژاپن، تردیدهایانگلییس بسیار خوب وی و عدم نشاندار شدن نرم

 .وجود دارد

ناکاموتو اقدایم دیگر انجام داد. وی بیت کوین را به اعضای برجستۀ جامعۀ  2010اواسط سال 

دهندۀ اصیل را به عنوان توسعه (Gavin Andresen) بیت کوین سپرد. همچنین وی گوین اندرسون

 .معرفی کرد

لیون بیت کوین باشد، که این مقدار در تخمین زده شده است که ناکاموتو صاحب حدودا یک می

 .شدبیلیون دالر یم 3.6چیزی معادل  2017سپتامبر 

 کند؟چه کیس بیت کوین را کنترل یم



 

 

های گوین اندرسون، اولین چیزی که وی بعد از خروج ناکاموتو از این پروژه با توجه به صحبت

است بیت کوین ماهیت خودگردان بیشتر بود. اندرسون خو« عدم تمرکز  »بر روی آن متمرکز شد، 

 .خود را ادامه دهد، حیت اگر باعث شود خودش به کیل از صحنه خارج شود

ها و ها، بانکبرای بسیاری از مردم، مزیت اصیل رمزارز بیت کوین استقالل آن از حکومت

الیات ها مکوین مداخله کند، بر تراکنشهای بیتتواند در تراکنشها است. هیچ مقایم نیمشرکت

اعمال کند و یا پول مردم را از بین ببرد. عالوه بر آن، حرکت بیت کوین بسیار شفاف است. تک 

 .شودنگهداری و ذخیره یم چینبالک ای به نامهای عمویم توزیع شدهها در دفترکلتک تراکنش

شود، به کاربران خود امکان کنترل عنوان یک شبکه کنترل نیماز آنجایی که بیت کوین به اساسا،

 .دهدهایشان را یمکامل دارایی

 کوین بیت ای لحظه قیمت: ببینید حتما

 کند؟بیت کوین چگونه کار یم
را به اشتراک  (block chain) چیندفترکل عمویم به نام بالکدر پشت پرده، بیت کوین یک 

شود. سوابق اند را شامل یمحال انجام شدههایی که تابهگذارد. این دفترکل تمام تراکنشیم

 .شوندها ترکیب یم«بالک»ها در دیجیتایل  تراکنش

ها تاثیر م بالکاگر کیس بخواهد فقط یک حرف یا شمارۀ تراکنش را تغییر دهد، بر روی تما

برداری گذارد. از آنجایی که یک دفترکل عمویم وجود دارد، هر گونه اشتباه یا تالش برای کالهیم

 .تواند توسط هر شخیص اصالح شودیم

https://ramzarz.news/how-blockchain-technology-works-1/
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تواند اعتبار هر تراکنش را تایید کند. صحت هر تراکنش توسط امضاهای دیجیتایل والت کاربران یم

 .شودستند محافظت یمهای ارسال هکه مطابق با آدرس

کامل شدن هر تراکنش بیت کوین، به خاطر فرایند تایید و بسته به پلتفریم که معامله با آن انجام 

شود، ممکن است چند دقیقه طول بکشد. پروتکل بیت کوین طوری طراحی شده است که یم

 .کشددقیقه طول یم 10استخراج هر بالک حدودا 



 

 

 



 

 

 های رمزارز بیت کوینویژیگ
 غیرمتمرکز

ییک از اهداف اصیل ساتویش ناکاموتو هنگام خلق بیت کوین، استقالل این شبکه از هر مقام 

کار و هر دستگاهی که در واست که هر شخص، کسب دولیت بود. بیت کوین طوری طراحی شده

شود. عالوه هایش دخیل باشد تبدیل به بخیش از یک شبکۀ گستره یماستخراج و تایید تراکنش

 .دهدر این، اگر بخیش از شبکه خراب شود، این پول همچنان به کارش ادامه یمب

 ناشناس
ها، دانند: تاریخ اعتبار، آدرسها تقریبا همه چیز را دربارۀ مشتریان خود یمامروزه بانک

ها، عادات مصرف و غیره. اما بیت کوین این چنین نیست، چرا که والت بیت کوین نیاز تلفنشماره

ها دوست اتصال به هیچ یک از اطالعات شخیص  تعیین هویت ندارد. با این وجود که خییلبه 

شان توسط هیچ مقایم ردیایب و کنترل شود، در مقابل برخی دیگر چنین استدالل ندارند امور مایل

های کنند که این ناشنایس  نسیب، باعث رونق تجارت مواد مخدر، تروریسم و دیگر فعالیتیم

 .شودو غیرقانوین یم خطرناک

 شفاف
شوند، چین ذخیره یمکوین در بالکهای انجام شده توسط بیتجایی که تمایم  تراکنشاز آن

کوین نسیب است. تئوری آن چنین است که اگر از والت شما به شود که ناشنایس بیتمعلوم یم

تواند بگوید که چین یمصورت عمویم استفاده شود، هر شخیص با مطالعۀ دقیق دفترکل بالک

چه مقدار پول داخل آن است. با این حال، ردیایب آدرس والت بیت کوین و رسیدن به یک شخص 

 .خاص هنوز غیرممکن است

توانند اقدامایت انجام دهد تا از مرکز هایشان ناشناس باقی بماند یمخواهند تراکنشکساین که یم

دهند، شافیت را در اولیت قرار یمیت و عدمهای مخصویص هستند که امنتوجه خارج شوند. والت



 

 

های مختلف استفاده کنید و مبالغ هنگفیت را به یک والت ترین کار این است که از آدرساما ساده

 .ارسال نکنید

 سریع
کشد کند. معموال فقط چند دقیقه طول یمها را تقریبا فوری پردازش یمشبکۀ بیت کوین پرداخت

ها پویل را دریافت کند. این در حایل است که انتقاالت عادی بانک تا شخیص در آن طرف دنیا

 .تواند تا روزها طول بکشدیم

 غیرقابل انکار
ها نیست، کنید دیگر هیچ راهی برای پس گرفتن آنوقیت بیت کوین خود را برای کیس ارسال یم

مر، دریافت تراکنش را که دریافت کننده بخواهد آن را مجددا برای شما ارسال کند. این امگر این

توانند با ادعای کنید، هیچ گاه نیمها معامله یمکند. به این معین که اشخایص که با آنتضمین یم

 .اند از شما کالهبرداری کنندکه پول را دریافت نکردهاین

 توانم بخرم؟کوین چه یمبا رمزارز بیت
شد زیاد واضح نبود که کجا و چطور ، وقیت که بیت کوین برای اولین بار معرفی 2009در سال 

های توانید هر چیزی بخرید. به عنوان مثال، شرکتتوان آن را خرج کرد. اما حاال تقریبا با آن یمیم

بزریگ چون مایکروسافت و دل، پرداخت از طریق بیت کوین را برای بسیاری از کاالها و محتوای 

 Air Lithuania و AirBaltic هایی چوناپیماییتوانید با هوکنند. شما یمدیجیتال خود قبول یم

نوشیدین تهیه  Honest Brew پرواز کنید. از نهاد  تئاتر انگلستان بلیط تئاتر تهیه کنید، از شرکت

 …کنید و



 

 

ها، ها و کافهها، خرید مستقالت، پرداخت قبوض در رستورانهای دیگر شامل پرداخت هتلگزینه

های شرطبندی آنالین و بندی در سایتهدیه، شرطخرید کارتهای دوستیایب، عضویت در سایت

قانوین ها است. همچنین بازارهای آنالین گوناگوین وجود دارند که از کاالهای غیرکمک به خیریه

 .کنندگرفته تا کاالهای لوکس و با کیفیت باال را با بیت کوین معامله یم

پرداخت است. پس کامال طبیعی است که بیت کوین یک شیوه نسبتا جدید و کامال پیچیده 

 کافی از –کارهای بیشتری وروز کسبهای پرداخت آن هنوز محدود هستند. اما روزبهگزینه

 .کنندیم قبول را کویین بیت هایپرداخت – پیگرغول صنایع تا گرفته محیل کوچک هایشاپ

گذاری تبدیل به فرصت اول سرمایهعالوه بر این، به دلیل نوسانات قیمیت مدوام آن، بیت کوین 

که هنوز یک ارز ناپایدار و تا حدی ناشناخته است، در طول یک سال شده است؛ و علیرغم این

دالر رسیده  5000و نرخ هر بیت کوین تقریبا به باالتر از  تر شدهگذشته هفت برابر با ارزش

 .است



 

 

 

 چگونه بیت کوین به دست آوریم؟
های گوناگوین ها است. بیت کوین در صرافیکوین، خرید آنآوردن بیت ترین راه به دستساده

ها را مستقیما از دیگران بخرید. هزینۀ توانید آنها شما یمموجود است. البته در برخی فروشگاه

اعتباری، کارت بانیک و یا حیت با دیگر رمزارزها پرداخت کرد. توان به صورت نقد، کارتآن را یم

 .ر چیز شما نیاز به یک والت بیت کوین داریداما قبل از ه

افزاری که توان والت آنالین و والت نرمهای اصیل را یمهای زیادی وجود دارند. اما گزینهگزینه

ها کامال شود در نظر گرفت. هیچ کدام از این گزینهبر روی هارد درایو کامپیوتر شما نصب یم

است خراب شود و والت آنالین نیز مستعد حمالت  خطر نیستند. چرا که هارد درایو ممکنیب

های قابل حمیل وجود دارند که برای ظرفیت عظییم که جهت ها است. همچنین والتهکر

های های اختصایص موسوم به والتاند. این دستگاهچین الزم است، ساده شدهسازی بالکذخیره

اند که این دو بارکد به صورت یل شدههای کاغذی هستند و از دو بارکد تشکافزاری و والتسخت



 

 

های ها را از حمالت سایبری و خرایبشوند. همین امر آندیجیتایل هیچ جا ذخیره نیم

 .افزاری مصون نگه داشته استسخت

کوین، استخراج است. تا چند سال گذشته، هر کیس و البته راه دیگر برای به دست آوردن بیت

ه استخراج بیت کوین بود. اما دیگر چنین نیست. افزایش محبوبیت با یک کامپیوتر قدرتمند قادر ب

های بزرگ و تا دندان مسلح به بیت کوین به همراه افزایش نرخ آن، باعث شده است که شرکت

های ماینینگ وارد این بازی شوند. به همین دلیل است که دشواری و انرژی که باید برای دستگاه

ت کوین صرف کرد به شدت باال رفته است. از این گذشته، مقدار استخراج مقدار ارزشمندی از بی

 .هایی که هنوز باید استخراج شوند به طور مداوم و چشمگیری در حال کاهش استبیت کوین

 کوینمزایای رمزارز بیت
 آزادی

بیت کوین با اندیشۀ آزادی خلق شده است. از همه مهمتر، آزادی از مقامات حکومیت، که 

کنند و بر پول مردم تسلط دارند. وقیت صحبت کنند، کارمزدها را تحمیل یمرا کنترل یمها تراکنش

های اخیر نسبت به ارزهای رایج از مقبولییت شود، باید گفت رمزارزها در سالاز خرید کاال یم

یکسان برخوردارند. همچنین با در نظر گرفتن آن دسته از بازارهای بزرگ اینترنیت که فقط بیت 

تر از هر ارز دیگری کنند، باید گفت که حیت ممکن است با بیت کوین بتوانید راحتن قبول یمکوی

 .برخی کاالها را تهیه کنید

 قابلیت حمل باال
های مهم پول، قابلیت حمل آن است. به این معین که باید حمل و استفاده از آن راحت ییک ویژیگ

توان در یک  است، عمال هر مبلغی از پول را یمجایی که بیت کوین کامال دیجیتایلباشد. از آن

 .فلش حمل و یا به صورت آنالین نگهداری کرد



 

 

دهند که تنها با اسکن یک بارکد یا کلیک بر روی یک والت رمزارزها این آزادی را به اشخاص یم

کارمزد  شود، هیچآنالین، عملیات ارسال و دریافت پول را انجام دهند. این کار خییل زود انجام یم

ای در کار نیست و پول بدون هیچ واسطۀ غیرضروری از شخیص به شخص دیگر منتقل ظالمانه

 .شود. تنها چیزی که نیاز دارید دستریس به اینترنت استیم

 .کمیسیون خود را انتخاب کنید

را توان مقدار کارمزد تراکنش ییک دیگر از مزایای غیرقابل انکار شبکۀ بیت کوین این است که یم

توان انتخاب کرد که اصال هیچ کارمزدی پرداخت نشود. وقیت با یک هش انتخاب کرد؛ و یا حیت یم

شود. کننده دریافت یمآمیز یک بالک جدید ساخته شود، کارمزد تراکنش توسط استخراجموفقیت

از  کند، این در حایل است که کسر این کارمزدکننده تمام کارمزد را پرداخت یممعموال ارسال

 .تواند یک پرداخت ناقص تلقی شودگیرنده یم

کنند، ها عمل یمعنوان مشوقی برای استخراج کنندهها کامال داوطلبانه هستند و بهکارمزد تراکنش

تا اطمینان حاصل کنند که فالن تراکنش خاص، در بالیک که در حال ساخت است قرار خواهد 

کند. غالبا این کار ها نیز عمل یمکنندهاستخراجگرفت. این مشوق گاهی به عنوان منبع درآمد 

درآمدزایی بیشتری نسبت به استخراج سنیت دارد. باالخص اگر این موضوع در نظر گرفته شود 

ها به آخرین حد خود برسند، به کیل که عملیات استخراج در آینده، وقیت که تعداد بیت کوین

 .شودمتوقف یم

خواهد که بین هزینه یا زمان انتظار ییک را انتخاب کنند. ربران یمبنابراین بازار رمزارزها از کا

کارمزد باالتر به معنای سرعت پردازش بیشتر است. در حایل که کاربراین که محدودیت زماین 

 .جویی کنندهای خود صرفهتوانند در هزینهندارند یم



 

 

 PCI بدون

 PCIهای اعتباری، های بانیک، کارتکارتهای پرداخت است؛ و منظور از آن، مخفف صنعت کارت

هایی های خودپرداز و مشاغل مرتبط است. شامل تمام سازمانهای مخصوص پوز، دستگاهکارت

دهند. در این صنعت ها را ذخیره و پردازش کرده و انتقال یمشود که اطالعات دارندگان کارتیم

 .ها، جزو این صنعت هستندمهم کارتای برقرار است و اکثر برندهای مقررات امنییت سختگیرانه

های بزرگ مفید باشد، اما ممکن است تواند برای شرکتدر حایل که قوانین و مقررات یکپارچه یم

 نیاز تمام افراد را مد نظر قرار ندهند. به هنگام استفاده از بیت کوین نیاز به رعایت استانداردهای
PCI دهد که در تمام بازارهایی که در آنها ان را یمنیست، که همین موضوع به کاربران این امک

ها به شدت باال است، مشارکت های اعتباری ارزیش ندارند، و یا امکان کالهبرداری در آنکارت

 .کنند

کنند و همین امر فرصیت است برای گسترش بازار در نتیجه کاربران کمیسیون کمتری دریافت یم

 .های مدیرییت آنو کاهش هزینه

 و کنترل ایمین
کس بدون علم و اجازۀ های خود را کنترل کنند. هیچکاربران بیت کوین قادر هستند که تراکنش

های پرداخت تواند از حساب شما پویل برداشت کند؛ اتفاقی که گاهی در دیگر روششما نیم

 .تواند اطالعات پرداخت شما را از تاجران سرقت کندکس نیمشود. همچنین هیچدیده یم



 

 

گیری و رمزنگاری از اموال خود ربران رمزارز بیت کوین همچنین قادر هستند با پشتیبانکا

شود؛ چرا ها همواره محافظت یمکه از هویت و اطالعات شخیص آنعالوه اینمحافظت کنند، به

 .ها ندارندکه برای پرداخت، نیاز به افشا آن

 شفاف و یب طرف
چین در وط به آن، همیشه و برای همه در شبکۀ بالکها و تمایم اطالعات مربتک تک تراکنش

ها را مورد برریس و استفاده قرار داد. پروتکل رمزنگاری توان آندسترس است، و در لحظه یم

شده بیت کوین؛ به این خاطر است که هیچ شخص یا سازماین نتواند آن را کنترل یا دستکاری 

کس به طور کامل آن را کنترل نخواهد کرد. گاه هیچکند. این شبکه غیرمتمرکز است، بنابراین هیچ

 .طرف، شفاف و قابل پیشبیین استدرنتیجه بیت کوین همیشه یب

 توان آن را جعل کردنیم
های رایج جعل کردن در دنیای دیجیتال، استفاده دوباره از همان پول با جعل هر دو ییک از راه

یند. برای مقابله با این موضوع، بیت کوین گویم« دو بار خرج کردن»تراکنش است که به آن 

کند و همچنین در تمام چین استفاده یمهمچون اکثر رمزارزهای دیگر، از تکنولوژی بالک

 .های اجماع گوناگوین وجود دارندهای آن مکانیزمالگوریتم



 

 

 

 معایب رمزارز بیت کوین
 مسائل حقوقی

ها استفاده و است. در بعیض از کشور کوین در هر کشور به کیل متفاوتوضعیت حقوقی بیت

شود، در حایل که در برخی کشورها ممنوع و غیرقانوین اعالم شده معامله با بیت کوین تشویق یم

کوین وجود دارد. تا جایی که برخی های زیادی دربارۀ عالقۀ مجرمان به بیتاست. نگراین

ال به امکان استفادۀ غیرقانوین آن اند که محبوبیت بیت کوین کامهای خبری اعالم کردهرسانه

 متیک است. این موضوع به این خاطر است که وقیت بازار سیاه اینترنیت، موسوم به جادۀ ابریشم
) Silk Road(تعطیل شد، ارزش بیت کوین فورا کاهش پیدا کرد).wired.com(  

http://wired.com/


 

 

 سطح شناخت
از کشورها شناخته شده و کامال قانوین است. با این حال هنوز  رمزارز بیت کوین در بسیاری

اند. این در حایل است که کوین وضع نکردهای پیرامون بیتنامهها هیچ آئینبسیاری از دولت

 .اندبرخی کشورها آن را کامال غیرقانوین اعالم کرده

اند. تقریبا محال توجهیببسیاری از مشاغل، از کوچک گرفته تا بزرگ، هنوز نسبت به بیت کوین 

 .است که همۀ ارزها را رها کرد و منحصرا از بیت کوین استفاده کرد

 کلیدهای گمشده
عددی است که برای دستریس به والت بیت کوین الزم است. از  هر کلید یک رمز عبور حرفی

از  دست دادن آن کلید اساسا به معنای از دست دادن والت شما است. با این حال بسیاری

گیری و بازیایب هستند، اما بدیهی است که هر کاربری های موجود دارای مکانیزم پشتیبانوالت

 .ها را تنظیم کندباید قبل از استفاده، آن

 نوسان
ای از سر به های خودش را داشته است. گردش در چرخهقیمت رمزارز بیت کوین، فراز و نشیب

کوین گردد. بیتهای قیمیت و رکودها بریمبرخی حبابها، گاهی به وجود ها و سقوطفلک کشیدن

های قیمیت جدیدی را فتح کرده و بالفاصله بعد از آن دچار افت شدید شده در تاریخ خودش قله

تواند کند که همین امر یمبیین نیست، به سرعت و زیاد تغییر یمپیش است. قیمت آن قابل

 .پروا وارد کندران یبخسارات مایل قابل توجهی را به سرمایه گذا



 

 

 

 توسعۀ مستمر
ها قادر به کنترل ها و بانکآیندۀ رمزارز بیت کوین کامال نامشخص است. در حال حاضر دولت

تر تر و محبوبکوین نیستند، و تقریبا کنترل نشده است. با این وجود، هر چه بیت کوین بزرگبیت

شده به شده و تنظیمد. یک بیت کوین کنترلکننها برای کنترل آن بیشتر تالش یمشود، دولتیم

 .کیل یک نوع دیگری از ارز خواهد بود

 آیا بیت کوین یک طرح هریم است؟
به تازیگ اظهار داشته است که  (Howard Marks) گذار میلیاردر به نام هاوارد مارکسیک سرمایه

گونه تشریح کرد که اینارزهای دیجیتال چیزی جز یک طرح هریم نیستند. وی اظهارات خود را 



 

 

موفقیت فعیل رمزارزها، صرفا متیک بر ارزش دادن به چیزی است که در واقع ورای آنچه مردم 

 .کنند هیچ ارزیش نداردپرداخت یم

کنند، بازده خود را به جای دریافت سود  حاصل گذاری یمهایی که در یک طرح هریم سرمایهآن

کنند. با این حال، وقیت گذاران بعدی دریافت یمول سرمایهاز اداره مشاغل، از پول خود یا از پ

هایش شود باید گفت که سود و ارزش آن از عرضۀ نامحدود کوینصحبت از رمزارز بیت کوین یم

های بیشتری به دست آورند، عرضه کمتر شده و همین امر شود. هر چه مردم کوینحاصل یم

توان گفت که بیت کوین هیچ ارتباطی با یک  یمکند. پس به سادیگهر کوین را ارزشمندتر یم

 .طرح هریم ندارد

 آیا بیت کوین یک حباب قیمیت است؟
، برنده جایزۀ نوبل اقتصاد، فهرسیت را ارائه داده است که به ما (Robert Shiller) رابرت شیلر

هایی دارد. این فهرست شامل کند تشخیص دهیم یک حباب قیمیت چه خصوصیتکمک یم

ها، داستان ثروتمند شدن مردم و یش شدید قیمت دارایی، هیجان عمویم باال، شور رسانهافزا

 .افزایش عالقۀ عمویم مردم به آن دارایی است. رمزارز بیت کوین تمام این فاکتورها را دارد

نوعی حباب قیمیت است؛ و این حباب قبال ترکیده است. پس از بسته شدن بنابراین، بیت کوین به

کوین را بر عهده های بیتدرصد تراکنش 70، که به تنهایی بیش از Mt.Gox صرافی چیینننگین 

سال زمان برد تا  3داشت، قیمت بیت کوین برای حدود یک سال و نیم کاهش پیدا کرد. حدود 

افتد سخت است و که در آینده چه اتفاقی یمها به وضعیت قبل برگردند. البته پیشبیین اینقیمت

کوین پیشتر بهبود ل وجود دارد که قیمت بیت کوین مجددا سقوط کند. به هر حال، بیتاین احتما

 .تر استیافته است و در حال حاضر از هر زمان دیگری قوی



 

 

 

 تفاوت رمزارز بیت کوین و ارزهای سنیت
 عدم تمرکز

ز طریق شود. هر تراکنیش اهر ارزی در دنیا، به غیر از رمزارزها، توسط نوعی قدرت اداره یم

طور معمول گیرد و بهشود. یعین جایی که کارمزدهای زیادی به افراد تعلق یمها انجام یمبانک

 .شود تا پول به دست گیرنده برسدزمان زیادی سپری یم

شود. یک شبکۀ غیرمتمرکز است و بر از سوی دیگر بیت کوین توسط هیچ شخیص کنترل نیم

کنند ساخته شده است. به همین خاطر اگر آن شرکت یمپایۀ ارتباط و همکاری افرادی که در 

 .شودها همچنان انجام یمارتباط بخیش از شبکه قطع شود، تراکنش



 

 

 عدم امکان جعل
رمزارز بیت کوین به شکل ارزی طراحی شده است که قابلیت ایستادیگ در برابر هر گونه تالش 

های دفاعی چین و همچنین مکانیسمبالک برای جعل کردن را دارد. اعتبار بیت کوین، توسط فناوری

 .شودمختلفی که در هر الگوریتم ساخته شده است تضمین یم

ها کنندگان آنرسد کنترلشدت در معرض جعل شدن قرار دارند و به نظر یماکثر ارزهای سنیت به

 .کنندبرای حل این مشکل تقریبا هیچ کاری نیم

 دوام
شود. هر بیت کوین اساسا به این معین است که خراب نیم بیت کوین شکل فیزییک ندارد و این

 .هاهای کاغذی و سکهابدی است؛ بر خالف پول

 .به محض ارسال رمزارزها دیگر برگشیت در کار نیست

تواند. همچون دیگر اگر کیس سهوا به والت اشتباهی پول بفرستد و بخواهد آن را پس بگیرد، نیم

امکان برای جلوگیری از کالهبرداری ایجاد شده است. متاسفانه دربارۀ های بیت کوین، این قابلیت

ها قابل برگشت هستند، تنها چیزی که نیاز است یک تماس تلفین ارزهای سنیت تمام تراکنش

 .خواهد بود

 قابلیت تعویض
در حایل که برخی ارزهای سنیت مثل دالر و یورو در چندین کشور مورد پذیرش هستند، بیشتر 

توانند فقط در محدودۀ جغرافیایی کشور مبدا خود فعالیت کنند. در مقابل آن، بیت کوین یم ارزها

 .یک ارز آنالین است و بدین معنا است که محدودۀ فعالیت مجاز آن، تمام دنیاست



 

 

 شود؟کوین مالیات گرفته یمچگونه از بیت
 را کسب نکرده است؛ اما های قضایی وضعیت پول قانوینکوین هنوز در بیشتر حوزهرمزارز بیت

اند. این برخی مقامات مالیایت اهمیت آن را تصدیق کرده و مقررات خایص برایش وضع کرده

 .مقررات در هر کشور به کیل متفاوت است

برای مثال، سازمان مالیات ایاالت متحده آمریکا، با بیت کوین و تمام رمزارزهای برجسته به عنوان 

فروشد، باید ای که کاال و خدمات بیت کوین یمدهندهنه ارز. هر مالیات کند،یک دارایی رفتار یم

ها نیز های دریافیت را در اظهارنامه مالیایت ساالنه خود درج کند. استخراج کنندهکوینقیمت بیت

 .شوندها موفقیت آمیز بوده است، مشمول مالیات یمتنها در صوریت که اثبات شود استخراج آن

یوان دادگستری اروپا، بیت کوین یک ارز است، نه یک دارایی. اگرچه بیت کوین از با توجه به د

های دیگر شود. مقامات تواند مشمول مالیاتمالیات بر ارزش افزوده معاف است، اما همچنان یم

کنند که تمام موارد مربوط به آن بر کوین به عنوان یک ارز خارجی رفتار یممالیایت بریتانیا با بیت

کوین ، فروش بیت2017شود. از جوالی سال اس حقایق شخیص و شرایط خودش لحاظ یماس

شود، از مالیات مصرف معاف هایی که به عنوان یک شیوۀ پرداخت شناخته یمدر ژاپن، در مکان

 .شده است

کوین یک ارز نسبتا جدید است، چهارچوب مقررات مالیایت آن بسته جایی که بیتبنابراین، از آن

های قضایی، قوانین و مقررات خایص در که در برخی حوزههر کشور متفاوت است. بعالوه اینبه 

 .مورد رمزارزها وجود ندارد

 

 



 

 

 پشتوانه بیت کوین چیست؟
تواند. همچون دیگر اگر کیس سهوا به والت اشتباهی پول بفرستد و بخواهد آن را پس بگیرد، نیم

جلوگیری از کالهبرداری ایجاد شده است. متاسفانه دربارۀ های بیت کوین، این امکان برای قابلیت

ها قابل برگشت هستند، تنها چیزی که نیاز است یک تماس تلفین ارزهای سنیت تمام تراکنش

های نه چندان دور پشتوانه همه ارزهای فیات در جهان طال بود، ویل به مرور خواهد بوددر سال

و امروزه پشتوانه ارزهای مختلف جهاین به مقبولیت آنها  این پشتوانه جایگاه خود را از دست داد

در بین کشورهای مختلف و همچنین تمایل مردم به استفاده از این ارزها وابسته است. در مورد 

شود گفت که در حال حاضر تقریبا هیچ ارزی چه کند و یمبیت کوین هم همین موضوع صدق یم

 .فیات و چه مجازی، پشتوانه ندارد

 

 



 

 

 های ارزهای دیجیتالصرافی
 های پرداختروش ارز صرافی

Coinbase کارت اعتباری، انتقال بانیک دالر، یورو، پوند 

Bittrex 190+ رمزارز جفت رمزارز 

LocalBitcoins (P2P) پول نقد، پیپال، انتقال بانیک تمام ارزها 

CEX.IO اتریومکارت اعتباری، انتقال بانیک،  دالر، یورو، پوند، روبل 

Kraken  ،دالر، یورو، پوند

 دالرکانادار، ین ژاپن

 هاانتقال بانیک، آلت کوین

CoinMama کارت اعتباری، اتریوم یورو، دالر 

Bitfinex انتقال بانیک، اتریوم، دش، مونرو، زییک دالر 

Poloniex 75+ رمزارز جفت رمزارز 

Bitstamp کارت اعتباری، انتقال بانیک دالر، یورو 

Bisq (P2P) 59+ رمزارز، انتقال بانیک جفت رمزارز 



 

 

GDAX انتقال بانیک، اتریوم، الیت کوین دالر، یورو، پوند 

ShapeShift 40+ رمزارز جفت رمزارز 

 کوین بخرم؟باید بیت
های شود، نوسان قیمت است. افزایشییک از چیزهایی که رمزارز بیت کوین به آن شناخته یم

های چشمگیر کامال برای بیت کوین آشنا هستند. در اواسط سال کاهش سریع و زیاد و سپس

دالر باالتر رفت اما فقط در طول چند  19,850این رمزارز به باالترین قیمت خود رسید و از  2017

دالر سقوط کرد. در  7,000دالر رسید و تا فوریه به پایین تر از  12,000روز فرو ریخت و به زیر 

 .دالر در یک ساعت نیز کاهش یافت 2,000آن تا  برخی مقاطع، ارزش

کوین طی یک سال آینده چقدر خواهد شد. از لحاظ تئوری، ارزش توان گفت که ارزش بیتنیم

تواند دوبرابر، تواند همین مقدار که هست باقی بماند و یا یمتواند تا صفر کاهش یابد، یمآن یم

کس، فارغ از این که چقدر این تکنولوژی را ود. هیچسه برابر، چهار برابر و یا حیت ده برابر ش

 .بیین کند که چه خواهد شدتواند دقیقا پیشبشناسند و یا چقدر بازار را تحلیل کرده باشد، نیم

کوین کامال اطمینان دارد.او مطلیب به آیندۀ روشن بیت (John McAfee) عنوان مثال، جان مکآفیبه

 500,000د حتما تا سه سال آینده ارزش یک بیت کوین به حداقل را توییت کرد که در آن گفته بو

بیین کرده است که یقینا بیت پیش (Warren Buffet) دالر خواهد رسید، از طرفی دیگر، وارن بافت

 .کوین پایان بدی خواهد داشت



 

 

 

البته نام دارد که  (hodling) گذاری، هودلینگترین استراتژی  سرمایهدر جامعۀ رمزارز، محبوب

ها است. این استراتژی توسط یک کاربر به ظاهر ها به جای فروختن آنمعنای آن نگهداری دارایی

به )«I AM HODLING» پست کرد 2013مست اختراع شد که در انجمن بیت کوین در دسامبر 

 .یعین: من نگهدارم (”holding”جای

ییک از اصطالحات  HODL وناکناین اصطالح به سرعت تبدیل به یک الگوی رفتاری شد و هم

 .است ”وجود تمام با نگهداری“عامیانۀ اصیل در این جامعه، و همچنین یک اصطالح به معین 



 

 

 :اید اما بسیار ضروری است که آن را به خاطر بسپاریددر آخر، شما حتما این را شنیده

بیش از آن مبلغی که گذاری شدیدا پرخطر است. پس هیچ وقت و به هیچ عنوان، بیت کوین یک سرمایه

 .گذاری نکنید. این هشدار ما به شما استتوانایی پرداخت ضرر آن را دارید سرمایه

 کوین چیست؟وال یا نهنگ  رمزارز بیت
ترین کوین بزرگهای بیتها( بزرگترین پستانداران جهان هستند و والها )نهنگوال

هایی که معموال یک شخص نیستند. بلکه گردانبازیهای بازار بیت کوین هستند. گردانبازی

کوین هستند. به عنوان گذاری بیتموسسایت چون صندوق پوشش ریسک و صندوق سرمایه

 .و غیره Pantera Capital ،Bitcoins Reserve ،Bitcoin Investment Trust مثال

ت بسیار پنهاین است: این کوین سروکار دارند. این یک عملیااین موسسات معموال با هزاران بیت

دهند که مبلغ هنگفیت را در صرافی های مخصویص را با یک صرافی ترتیب یمنامهها توافقصندوق

 .گران معمویل انتقال دهندو خارج از دید معامله



 

 

 

درصد از این  40، تنها هزار نفر مالک (Bloomberg) افزاری بلومبرگبنا بر گزارش اخیر شرکت نرم

توانند تنها با فروش ها یمتند. در حقیقت این افراد، مالک مبلغ بسیار زیادی هستند. آنبازار هس

 .های خود این بازار را به جنون بکشانندکسری از دارایی

میلیون انسان در دنیا مالک بیت کوین هستند. جالب اینکه  25اکنون بیش از بنابراین مطالعه، هم

گیرید. درصد باال قرار یم 30باشید، از نظر مقدار دارایی، در  بیت کوین 0.153اگر شما فقط مالک 

 .کوین به اسم خودتان داشته باشدبیت 15برای اینکه جزو یک درصد باال باشید، تنها کافی است 

 


