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  سخني با شما
خود استفاده می کنند ، تا بتوانند خود را در جامعه ی  ھوشمندامروزه جوامع از رایانه ھا و گوشی ھای 

جھانی که از لحاظ فیزیکی از آنھا جدا ولی از جھت ذھنی با آنھا متصل ھستند ارتباط برقرار کنند ، از 

یق اینترنت طراحی شده اند، فرصت  ید که از طر ید و ھمینطور فضاھای جد ھمین رو رسانه ھای جد

  .مد به ھمه افراد می دھندھای نامحدودی برای کسب درآ

بصورت تخصصی و حرفه ای سعی در کشف و شناخت   شما برای ای مجله  ما در این مجله

یق انتشار فایل ھای آموزشی و ھمچنین  ین فرصت ھای کسب درآمد از طر ین و بھتر یدتر جد

یق  مشاوره اقدام به راھنمایی به راه اندازی کسب کار شناسایی مھارت ھای پولساز شما از طر

  .اینترنتی شما مینماییم

یجیتال ھستیم ، مطالب  ) مقدماتی( اول شمارهدر  از مجله سعی در شناخت و معرفی بازار ھای ارز د

ین سر فصل ھا بخش  ین متد ھا و آموزشھای جھانی گرفته شده شما با مطالعه و تمر یدتر از جد

یاد از مفاھیم  یجیتال ز یل به (پیشرفته) آشنا شده و در شماره دوماز جمله تکنیکال اصلی ارز د مجله تبد

ید در   یک کارشناس بازار ھای مالی خواھید شد. الزم به ذکر می باشد ھرآنچه نیاز به آموز ش دار

ین سر فصل ھای فنی ، از پایه سطح ،  ورود خود را  این مجله گردآوری شده است ، با مرور و تمر

  به بازار ھای مالی محکم طی نموده.
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  مقدمه 
یجیتال شوند و می انتقال داده به صورت الکترونیکی ذخیره و ارزھایی ھستند که  ١ ارز د

یجیتال به ھر  آیدطور که از واژه آن نیز برمیھمان  .ھا صفر و یک استمبنای آن  ارز    ش، ارز د

یجیتال اشاره دارد. این مفھوم در مقابل واسطه ھای فیزیکی مانند اوراق  ایجاد شده در بستر د

یژگییا سکه مطرح می بانکی یجیتال و رزھای فیزیکی دارد، اما معموًال ھایی مشابه با اشود. ارز د

یجیتالی بهتراکنش ل انجام صورت آنی و بدون مرز بین افراد قاب ھای انتقال سرمایه ارزھای د

یجیتالی ھر دو از نمونه و رمزارزھا ارزھای مجازی .است یجیتال ھستند اما ھر ارز د ھای ارزھای د

یجیتال مانند پولپول ھای  .نیست ٢ارز مجازی یا رمزارز ید کاالد و  ھای فیزیکی، برای خر

توان محدود شوند. مثًال میتوانند به استفاده در مجامع خاص نیز گیرند اما میخدمات مورد استفاده قرار می

یجیتال مانند بیت  ھایپول  .داشت یا شبکه اجتماعی یک پول مجازی مخصوص یک بازی د

یوم به عنوان اکوین و  یجیتالپول«تر شوند؛ به این معنی که شناخته می» ھای غیرمتمرکز د

  .این پول وجود ندارد مرکزی برای تولید
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 تاريخچه
یشه یجیتال به ار یجیھای ارز د یوید چاوم  ۹۰کش در اواخر دھه یجاد شرکت د توسط د

یجیبرمی ھا کش که در آن از علم رمزنگاری استفاده شده بود، بستری برای بانکگردد. د

  .ش به صورت الکترونیکی فراھم شود  کرد تا به وسیله آن قابلیت انتقال ارزفراھم می

یجیتال ایجاد شد. یکی از پول ۱۹۹۶با پشتوانه طال در سال  گلدھا-یکی از اولین ای ھای د

یگر رزرو آزادی داد وجود آمد. این سرویس به کاربران اجازه می به ۲۰۰۶بود که در سال   مطرح د

یل  یا یوروی دالرتا پول  بین  ٪۱کرده و بتوانند آن را آزادانه با دستمزد خود را به رزرو آزادی تبد

یگر رد و بدل کنند. ھر دوی این سرویس شھرت  شوییھا متمرکز بوده و برای استفاده در پولیکد

یکا ھر دو سرویس را تعطیل کند و عالقه به استفاده مجدد از  داشتند. ھمین امر سبب شد تا دولت آمر

یجیتال را افزایش دھد. ایپول ھمراه بود که  ۲۰۰۹در سال  کوینبیتن امر با معرفی ھای د

ین و مورِد قبولآن را به بزرگ یل کرد. از جمله نقاط قوت بیتتر یجیتال تبد ین پول د کوین تر

یع شده بود. ھمچنین بیت کوین در برابر سایر نمونه ھای پیشین استفاده از فناوری دفتر کل توز

یدی را در پیش روی افراد ق ھای خود را مبادله رار داده تا بدون واسطه دارایییک راه جد

   .نمایند
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  دسته بندي ارز هاي ديجيتال
  تالیجید یپول ھا - ١

ش ،   و انتقال ارز رهیعمل کرده و قادر به ذخ یواقع یمانند پول ھا تالیجید یھا پول

 یواقع ینوع پول ھا نسبت به پول ھا نیا تیو ... ھستند . مز دیخر تی، قابل یگذار هیسرما

حذف  لیدر انجام معامالت به دل ی، راحت یکیزیف تینداشتن ماھ لیبه دل ییبه جا به جا ازیدر عدم ن

نوع  نیا یباشد که باعث برتر یباال و ... م اریبس تی، امن یو کاھش ارزش یتورم تیواسطه ، مصون

 نریتوسط ما  تالیجید یشده است . ارز ھا یواقع یایموجود در دن یارز ھا ریارز ھا نسبت به سا

  شوند . یم دیتول تالیجیاستخراج ارز د یش ھا   ھا با استفاده از انواع رو

  : بهتوان  یم رندیگ یقرار م یتالیجید یپول ھا یکه در دسته بند یتالیجید یجمله ارز ھا از

 كوين بيت
 اتريوم                                    

 نيكو تيال                    

 نيدوژ كو                

 نانو                                        

نام  یارز ھا ھمه .کنند یم تیمتمرکز فعال ریبه صورت غ نیاشاره کرد که در بستر شبکه بالک چ 

در مقابل ھک شدن برخوردار ھستند ، غالباً از شبکه  ییباال اریبس تیبوده و از امن هیبرده شده رمز پا
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نوع تراکنش  نیافراد در ا تیاستفاده کرده و ھو نیشبکه بالک چ ایو  انتقال ھمتا به ھمتا 

  باشد . یھا ناشناس م

  شود که عبارتند از : یم میتقس هخود به دو دست یتالیجیپول د گریاز طرف د

 ٣ ثابت تالیجید یارز ھا  

را شامل شود ( مانند  ییتواند ھر دارا یپشتوانه م نیپشتوانه ھستند ، ا ینوع ارز ھا دارا نیا

انجام داد )  یگذار متیآن ق یکه بتوان رو یمال ییھر دارا ای یکیزیف یطال ، ارز ھا

 ینسبت به ارز ھا یبرتر یرادا جهیدر امان بوده که در نت یمتیاز نوسانات ق نیھمچن

   موجود در بازار ھستند . یکاغذ

 باشد یم  یا ثابت تتر یتالیجیارز د نیو شناخته شده تر نیمھمتر

یکا  که ھر واحد آن مساوی است با یک دالر آمر

 ٤امن تالیجید یارز ھا   

باشد به  یدو طرف معامله م تینوع ارزھا ناشناس بودن ھو نیا یھا یژگیو نیاز مھمتر

 یریگیپ یبرا یراھ چیافراد کامًال نامشخص بوده و ھ تیمعنا که در ھنگام انجام معامله ھو نیا

 تیدر واقع مز ایھا  یژگی. از جمله و دکه معامالت را انجام داده اند وجود ندار یکاربران ییو شناسا

                                                             
 Stable Coin  

Privacy 
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انجام معامالت  یبرا ژهیشوند ، به و ینم اتیمالاست که مشمول  نیامن ا یارز ھا یھا

  باشد . یبه صرفه م اریانتقال وجه بس یبا حجم باال

  توان به یامن م تالیجید یارز ھا نیمھمتر از

 مون رو                             

 كش يز                       

 نينو كو             

  فور                                             

 زن كش                                      
خاص  یژگیو و ییقرار گرفته اند و ھر کدام کارا نیبالک چ هیارز ھا بر پا نیاشاره کرد . تمام ا

  دارند . تالیجیخود را در بازار ارز د

  یپلتفرم تالیجید یارز ھا - ٢

نوع قرارداد ھوشمند بوده و مثل پول  کیپلتفرم ھا ھستند که  یتالیجید یدوم ارز ھا دسته

نرم  یا هیرمز پا یتالیجید یارز ھا نیباشند . ا یم نیشبکه بالک چ هیبر پا تالیجید یھا

به کاربران  نیمختلف را در بستر شبکه بالک چ یھا تیانجام فعال ییھستند که توانا ییافزار ھا

  اشاره کرد :  ریتوان به موارد ز یدارند که از جمله آنھا م یادیز یھا تی. پلتفرم ھا مز نددھ یم

 تیامن،  انجام معامالت به واسطه حذف واسطه ھا نهیکاھش ھز ، حذف واسطه ھا از معامالت

 یقرارداد ھا نیکه در ا یا دهیچیپ اریبس یتالیجید یاستفاده از کد ھا لیمعامالت به دل یباال
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 مانند   متمرکز ریغ یاپ ھا جادیکردن امکان افراھم ، شود  یھوشمند استفاده م

  . می باشدپلتفرم  نیھا با استفاده از ا

باشد که در ادامه  یم ومیاتر تالیجید یشده در بازار ارز ھا جادیپلتفرم ا نیو مھمتر نیاول

 ینسل دوم ارز ھا  ETH ومیاترو آن پرداخته شده است : یھا یژگیپلتفرم و و نیا فیبه تعر

 زین ییو با استقبال باال یبه بازار معرف نیکو تیداده که بعد از ب لیتشک ومیرا رمز ارز اتر تالیجید

کند و  یم تیفعال نیاست که در بستر شبکه بالک چ هیرمز پا یتالیجینوع ارز د کی ومیمواجه شد . اتر

 یو در قالب قرارداد ھا یتالیجیقرارداد ھا را به صورت د یامدھد تا تم یاجازه را م نیبه کاربران ا

 نکهیقبل از ا ومیتوان گفت اتر یاساس م نیا بر انجام دھند . نیھوشمند به کمک شبکه بالک چ

 نیمتمرکز است که در بستر شبکه بالک چ ریغ یزینرم افزار قابل برنامه ر کیباشد  تالیجیارز د کی

قرارداد ھا عالوه بر  نیدھد ، ا یبران مھوشمند را به کار یکرده و امکان انجام قرارداد ھا تیفعال

به واسطه  ازیمتمرکز و بدون ن ریبه صورت غ زیرا ن یمال یھا ییدارا ریانتقال سا ییانتقال پول توانا

وارد  ومیبعد از اتر یباشند که ھمگ یموجود م زین یگریو مھم د یکاربرد یھا پلتفرم دھد . یم

  توان به یدھند که از جمله آنھا م یرا به کاربران ارائه م یبازار شدند و امکانات متفاوت

 نئو                             

  كاردانو                          

 او آس يا                                     

 . و ... نام برد
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  یمال تالیجید یارز ھا - ٣

دھند و به  یم لیرا تشک یتالیجید یاز ارز ھا یبزرگ اریبخش بس یمال تالیجید یھا ارز

 تینوع ارز ھا انجام انواع فعال نیا جادیمختلف وجود دارند . ھدف از ا یارز ھا ایصورت پلتفرم و 

 یباشد . ارز ھا یممکن م نهیھز نیبا حذف واسطه ھا و کمتر یتالیجیبه صورت د یمال یھا

دھند  یرا به کاربران خود ارائه م یدارند که ھر کدام از آنھا خدمات خاص یانواع مختلف یمال یتالیجید

ارز ھا  نیشوند ، ا یکاربران م یمال یھا تیدر انجام فعال لیامکانات سبب تسھ نیو با ارائه ا

  شوند که عبارتند از : یم یدسته مھم دسته بند ٦به 

  پرداخت : یتالیجید یرز ھاا  

آنھا انجام معامالت و  جادیھستند که ھدف از ا ییپرداخت در واقع پلتفرم ھا یتالیجید یھا ارز

پلتفرم ھا از  نیا لهیباشد ، با انجام پرداخت ھا به وس یمتمرکز م ریو غ نیتراکنش ھا به صورت آنال

 نیدو طرف انجام معامالت از ب نیموجود در ب یواسطه ھا یآنھا تمام یپول ھا فیک قیطر

  پرداخت عبارتند از :  یپلتفرم ھا نی. مھمتر دیانجام آنھا به حداقل خواھد رس نهیرفته و ھز

 سگوياوم                        

 پلير                                     

 استالر لومنز                       

 نتورك كوئستير              
  شوند . یاستفاده م یمختلف یخاص خود را داشته و در پرداخت ھا یھا یژگیکه ھر کدام و
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  ھا : یصراف یتالیجید یارز ھا  

محسوب  یتالیجید یش ارز ھا    و فرو دیخر یابزار برا نیتر جیرا یصراف یتالیجید یھا ارز

 فهیکرده و وظ تیفعال نیدر بستر بالک چ نیھستند که به صورت آنال ییشوند و در واقع پلتفرم ھا یم

 یدسته ارز ھا ٣نوع پلتفرم ھا در  نیمختلف را بر عھده دارند . ا یش رمز ارز ھا  و فرو دیخر

شوند که ھر کدام از  یم یبند میتقس ریمتمرکز و ھم کنش پذ ریمتمرکز ، غ یھا یصراف یتالیجید

  خاص خود را دارند . بیو معا ایآنھا مزا

  یگذار هیسرما یتالیجید یارز ھا :  

آنھا  جادیکنند و ھدف از ا یم تیمتمرکز فعال ریو به صورت غ نیدر بستر بالک چ زینوع ارز ھا ن نیا

 نیحذف واسطه ھا و ھمچن قیاز طر یگذار هیدر انجام معامالت سرما نهیو کاھش ھز لیتسھ

  آنھا نینوع معامالت است که مھمتر نیو ا تالیجید یارز ھا تیباال بردن امن

 مث يپال                   

 يكونوميا                         

  ٢٠ پتويكر                                                                       

  باشند . یم
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 قرض و وام : تالیجید یارز ھا  

سازند که  یرا ممکن م نیمتمرکز در بستر بالک چ ریوام بدون واسطه و به صورت غ یاعطا

  آنھا عبارتند از نیمھمتر

  َلند  هوِا                             

 نتورك تيكرد ويپير                              
 هیجذب سرما تالیجید یارز ھا :  

متمرکز  ریبه صورت غ نیو پول را با استفاده از شبکه بالک چ هیھستند که جذب سرما ییھا پلتفرم

  باشد . یم او  یس یآ کینوع ارز ھا ک نیا نیسازند ، مھمتر یممکن م

 مهیب یتالیجید یارز ھا :  

 نیدر شبکه بالک چ یحضور ریھوشمند به صورت غ یقرارداد ھا لهیکردن به وس مهیب امکان

 یاست که قرارداد ھا  بال  تیبا مهیب یتالیجیارز د نیکنند ، مھمتر یرا فراھم م

  دھد . یرا ارائه م نیدر بستر بالک چ مهیھوشمند ب

  

  

  

  


