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 مقدمه
پول یکی از اساسی ترین عوامل در اقتصاد یک جامعه است که ميزان حجم آن آثار کامالً بارزی در اقتصاد داشته و بر توليد ،نرخ
تورم و بيکاری تاثيرگذار است .در تمدنهای اوليه بشری برای رفع نيازهای خود از تبادالت کاال به کاال استفاده میکردند.
هزاران سال پس از آن مردم فلزات طال و نقره را به عنوان پول در تبادالت خود به کار گرفتند و سپس در قرن گذشته ارزهای
مختلفی با پشتوانه طال و نقره پدید آمدند .بيت کوین اولين پول دیجيتال غيرمتمرکز که به منظورجلوگيری از ایجاد تورم و حفظ
ارزش پول و دارایی مردم در مدت طوالنی ایجاد شده است .مبنای کار بيتکوین یک حساب همگانی است که ریز تمام واکنشها
از آغاز بيت کوین تا کنون ثبت شده است و پيوسته به تراکنش های آن افزوده می شود .بيتکوین خط ميان شفافيت و حریم
خصوصی را بازتر میکند و همه تراکنشها در فضایی باز اما ناشناس اتفاق میافتند .بيت کوین همانند اینترنت یک پلتفرم باز
است ،توسعه دهندگان نرم افزار میتوانند کارهایی روی آن انجام دهند که انجام دادن آنها با مسترکارت یا ویزاکارت ،که
دسترسی به شبکه خود را با دقت کنترل میکنند ،غيرممکن است.

 تاریخچه پول
هزاران سال قبل پس از آنکه انسانهای غارنشين شروع به کشاورزی و دامداری کردند ،با چالشهای جدیدی روبرو شدند .نياز
به غذا و خوراک برای انسانهای اوليه که اساسیترین نياز آنها به شمار میرفت ،اغلب با شکار حيوانات و یا استفاده آنها از
ميوهها و گياهان رفع میشد .با شروع دامداری و پرورش حيوانات ،و از سوی دیگر کشاورزی و کاشت بذر گياهان خوراکی،
محصوالتی که به دست انسانها پرورش و توليد میشد نيز افزایش یافت .با افزایش این محصوالت و با توجه به اینکه بسياری
از این مواد غذایی دارای طول عمری بودند که پس از گذشت این زمان فاسد میشدند ،انسان به مبادله کاال با کاال روی آورد که
مقدمهای برای پيدایش پول بود.
مبادله کاال با کاال مشکالتی داشت که از جمله آنها میشد به سختی حمل کاالهای مورد معاوضه و اختالف در ارزش آنها
اشاره کرد .کشاورزی که میخواست از یک دامدار گوسفندی بگيرد ،دقيقا نمیدانست که در ازای آن باید چند کيسه گندم به او
بدهد .همين مشکالت سبب ایجاد ابزار واسطهای به نام پول شد که شکل آن در طول زمان بارها تغيير یافت.
مردم هر منطقه از کره خاکی از پولهای مخصوص ناحيه خودشان که اغلب به طور مستقيم از طبيعت به دست آمده بود،
استفاده میکردند .در برههای از تاریخ ،نمک در بسياری از مناطق به عنوان ابزار واسطهای که ارزش کاالهای مختلف را
مشخص میکرد ،در برخی مناطق از صدفهای دریایی و حتی در یک دوره زمانی از پنبه هم به عنوان پول استفاده شد .اما هر
یک از این پولها پس از اینکه منبع سرشاری از آنها کشف میشد ،بیارزش تلقی شده و کنار گذاشته میشدند .چرخه تکامل
پول با روی کار آمدن و کنار رفتن انواع پولها ادامه یافت تا اینکه به سکههای فلزی طال و نقره رسيد .این فلزات به دليل دوام،
محدود بودن منابعشان و اینکه جعل کردن آنها سخت بود ،برای بيش از هزار سال به عنوان پول در امپراتوریها و
حکومتهای مختلفی که روی سکهها عکس پادشاهانشان حک شده بود ،استفاده شدند .اما سکههای فلزی هم مشکالت خاص
خودشان را داشتند ،حمل آنها به دليل وزن سنگينشان ،چالش متوجه سکههای فلزی بود .برای حل مشکل حمل کردن سکههای فلزی

مراکزی به وجود آمدند که با دریافت سکههای فلزی ،رسيدها و اسناد کاغذی را به تجار میدادند که نشان میداد در ازای آن
میتوانند سکههای فلزی را تنها با دادن این رسيدها در مراکز دیگر دریافت کنند .تکامل این رسيدهای کاغذی به چيزی که
هماکنون به عنوان اسکناس میشناسيم ختم شد .در ابتدا ارزش هر اسکناس توسط مقدار خاصی از فلزات گرانبها تعيين میشد
اما امروزه دیگر اینطور نيست .بهتر است بدانيد که اسکناسهای امروزی که با آنها خرید میکنيد و یا در حساب بانکی نگه
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میدارید ،پشتوانهای ندارند و به همين دليل به آنها پولهای بدون پشتوانه یا فيات گفته میشود .به عبارتی علت اینکه پولهای
کاغذی امروزی یا اعداد و ارقام دیجيتالی حساب بانکیتان ارزشمند هستند ،به اعتبار دولتی که آنها را چاپ و منتشر
میکندبرمیگردد .در واقع ارزش پولهای امروزی ما با کنترلی که دولتها بر روی آن میتوانند اعمال می کنند تعيين می شود.
قبل از این که به پيدایش بيت کوین بپردازیم باید گفت به دليل مشکالت و ضعفی که درسيستم مالی وجود داشت و همچنين به
دنبال بحران  2008افرادی به سمت فناوری جدید گرایش پيدا کنند مشکالتی چون قدرت کنترل و عرضه پول و ایجاد تورم
توسط بانکها.

 بیت کوین
در سال  ،2009فرد یا گروهی ناشناس تحت عنوان «ساتوشی ناکاموتو» مقالهای را منتشر کردند .در ميان این مقاله ایده ارزی
همتا به همتا ،غيرمتمرکز و بدون نياز به اطمينان ميان طرفين ،ارائه شد که بيت کوین نام داشت.
از اصلیترین اصول این ارز میتوان به ارکان زیر اشاره کرد:
 در مورد بيت کوین هيچگونه نظارت مرکزیای وجود ندارد .تنها مشترکين این اقتصاد هستند که باعث بقای آن
میشوند .بینيازی به اطمينان طرفين :این رویکرد تضمين میکند که بدون نياز به اطمينان میتوان شفافيت و دقت
را به ارمغان آورد .بهعالوه ،سيستمهای متمرکز ،جامعه را ملزم به اطمينان کردن میکنند .بهعنوانمثال من اعتماد
میکنم که بانک من پولهای مرا از دست نمیدهد.
 در رویکردی به نام "همتا به همتا" در انجام تراکنشها ،واسطه از ميان میرود .درنتيجه انجام یک تراکنش و معامله
مستقيماً توسط طرفين صورت میگيرد .در این مقاله از سيستم اثبات کار که از روی  HASHCASHارائه شده
توسط «آدام بک» در سال  ،1997استفادهشده بود .ناکاموتو با بازنویسی سيستم بک توانست سازوکاری که بيت کوین
بر پایه آن عمل میکند را معرفی نماید.

در ابتدای پيدایش بيت کوین برای مدتی طوالنی ارزش آن بسيار اندک بود و تنها افرادی که بسيار عالقمند
به ماهيت بيت کوین و بالک چين بودند با امکانات خيلی محدود در آن زمان اقدام به استخراج و یا خرید آن
می نمودند.
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 نماد و لوگوی بیتکوین:
اولين لوگو توسط خود ساتوشی برای اولين کالینت بيت کوین طراحی شد که به شکل یک سکه طال بود که حروف  BCرا در
خود جای داده بود .با این وجود ،در اوایل سال  2010و زمانی که جامعه کوچک بيت کوین در حال شکل گرفتن بود،
صحبتهایی در مورد تغيير آن به یک کاراکتر خاص برای نمایش این رمز ارز نوپا به جریان افتاد.

در یکم نوامبر  ،2010یکی از کاربران انجمن به نام " "bitboyلوگوی جدیدی را برای بيت کوین طراحی و به اشتراک گذاشت
که بدین صورت بود :عالمت تجاری سفيد و نارنجی با چرخش  14درجه برخالف عقربههای ساعت که تا به امروز از این لوگو
به عنوان نمادبيت کوین استفاده میشود .جالب توجه است که طبق چندین تئوری ،عالمت دالر در این نماد ،در ابتدا به جای
یک خط دارای دو خط عمودی بود .به علت نبود یک سازمان حاکم برای تصویب نماد اصلی بيت کوین ،اختالفاتی در این زمينه
وجود داشت .با این حال در اواسط سال  2011طی یک نظرسنجی ،به رای اکثریت کاربران انجمن بيت کوین از ميان
گزینههایی همچون Ƃ ،βو  ، Ƀعالمت ₿ انتخاب شد .در ژوئن  ،2017بيت کوین سرانجام توانست نماد یونيکد خود را بهدست
آورد و در نهایت نماد ₿ به عنوان نماد رسمی بيت کوین انتخاب شد.

 بالک چین چیست؟
نگهداری توزیع شده اطالعات تراکنشها در بيت کوین ،به وسيله فناوری بالک چين ممکن شده است .بالک چين به زبان
ساده ،یک دفترچه یادداشت دیجيتال است که اطالعات آن به صورت غيرقابل تغيير بين همه نودها توزیع شده است .بالک چين
مفهومی گستردهتر از بيت کوین است که میتواند کاربردهای دیگری هم داشته باشد .اگر بخواهيم خيلی ساده این تفاوت را
نشان بدهيم ،بالک چين را میتوانيم به اینترنت و بيت کوین را به
موتور جستجوی معروفی مانند گوگل تشبيه کنيم .به دليل وجود
بالک چين ،نودها تاریخچههای تراکنش را پيش خود نگه میدارند.
زمانی که یکی از آنها بخواهد مقداری بيت کوین به دیگری
بفرستد ،با ارسال درخواست خود در قالب تراکنش ،نودها
دفترچههای دیجيتالیشان را ورق میزنند و موجودی فرستنده را به
دست میآورند تا از امکانپذیر بودن انجام این تراکنش اطمينان
حاصل کنند .دفترچه دیجيتالی نودها از برگههایی تشکيل شده که در

بالک چين آنها را با نام بالک میشناسيم و درون آنها اطالعات و دادهها قرار میگيرند .در صورتی که تراکنش با قوانين شبکه
مغایرتی نداشته باشد ،تراکنش معتبر شناخته میشود و همانند خط توليدی یک کارخانه منتظر وارد شدن به مرحله بعدی ،یعنی
فرایند تایيد تراکنش میشود .
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برای توليد بيت کوین نياز به یک موسسه خاص و یا یک تشکيالت مرکزی مثل بانک نيست در واقع بيت کوین را مثل پول
رایج در دنيا چاپ نمی کنند بلکه افرادی که به آنها ماینر میگویند به کار
استخراج آن مشغول هستند .بله درواقع این وجه شباهت بيت کوین به طالست و
شاید به همين دليل خيلی از عالقه مندان بيت کوین آن را معادل طال میدانند و
نه یک ارز .عمليات استخراج بيت کوین که به آن ماینينگ  MININGهم
گفته میشود در واقع شامل یک سلسله محاسبات بسيار سخت و دشوار برای
حل یک سری مسائل پيچيده ریاضی است که بر پایه الگوریتم رمزنگاری
 SHA256بنا شده است.
هر کسی می تواند با اجرای نرم افزار روی سخت افزاری ویژه ،یک استخراج کننده بيت کوین باشد .نرم افزار استخراج ،به انتشار
تراکنش ها در شبکه  ، P2Pگوش فرا داده و اقدامات مقتضی جهت پردازش و تایيد این تراکنشها را انجام می دهد.
 تراکنشها چگونه کار میکنند؟
تراکنشها پس از آنکه توسط نودها معتبر شناخته شدند ،در محلی به نام مِمپول ) (MEMPOOLمنتظر میمانند تا فرایند
تایيد شدن را طی کنند .برای درک بهتر چگونگی کار کردن تراکنشها در شبکه بيت کوین بهتر است آن را با یک مثال توضيح
دهيم .ممپول را میتوانيم ایستگاه اتوبوسی فرض کنيم که مسافرانش (تراکنشها) منتظر آمدن اتوبوس هستند تا آنها را به
مقصد برسانند (تایيد کنند) .رانندگان اتوبوس همان ماینرها یا استخراجکنندگان هستند که پس از وارد شدن به ایستگاه ،تا جایی
که میتوانند اتوبوس خود را از این مسافران پر میکنند .اتوبوسها نيز در این مثال نقش بالکها را در شبکه بيت کوین دارند.
البته این مثال را باید کمی تغيير دهيم تا شرایط واقعی شبکه را نشان دهد .یک مسافر میتواند به طور همزمان در چند اتوبوس
نشسته باشد .همانطور که یک تراکنش بيت کوین میتواند توسط چندین ماینر انتخاب شود و در بالک آنها قرار بگيرد.
مسافرین هماکنون در اتوبوسها نشستهاند و منتظرند که رانندگان حرکت خود را به سمت یک مقصد نهایی آغاز کنند .این
مقصد نيز در واقع همان تایيد شدن تراکنش است.
با آغاز مسابقهای که ماینينگ یا استخراج نام دارد ،رانندگان اتوبوس تالش میکنند که سریعتر از بقيه ،تراکنشهایشان را به
مقصد برسانند؛ زیرا راننده اولی که موفق به انجام این کار شود ،پاداش خوبی از شرکت واحد اتوبوسرانی (شبکه بيت کوین)
دریافت خواهد کرد .
ماینرها پس از انتخاب تراکنش و قرار دادن آن در بالکهایشان ،در رقابتی که استخراج نام دارد و الزمهاش مصرف انرژی و
صرف توان پردازشی است ،مشغول حل کردن معمای ریاضی بالک میشوند .این معمای ریاضی از کنار هم گذاشتن تراکنشها
و عبور آنها از فرایندهای رمزنگاری به نام توابع هش ،به وجود میآید .حل کردن این معماها کار دشواری است که با
سختافزارهای کامپيوتری و دستگاههای مخصوصی که ماینر یا ایسيک نام دارند ،انجام میشود .یافتن پاسخ این مسائل
ریاضی در نهایت به تایيد شدن تراکنشهای قرار گرفته در آن بالک منجر میشود.
پس از یافتن معمای ریاضی ،بالک مورد نظر در کنار سایر بالکهایی که پيش از این حل شدهاند ،با یک ترتيب زمانی قرار
گرفته و زنجيرهای به هم پيوسته از بالکها شکل میگيرد که در واقع مفهوم بالک چين یا زنجيره بالکها را نشان میدهد.
به فرایند تایيد تراکنش به وسيله یافتن معمای ریاضی ،فرایند اثبات کار  Proof of Workنيز گفته میشود.
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تراکنشهای بيت کوین رایگان نيستند و کاربران برای جلب توجه ماینرها برای تایيد کردن تراکنشهایشان ،باید مبلغ مشخصی
بيت کوین را به عنوان هزینه و کارمزد آن تعيين کنند .ماینرها نيز به طور منطقی به انتخاب تراکنشهایی عالقه نشان میدهند
که کارمزدشان نسبت به بقيه باالتر است.
پس یافتن پاسخ بالکها ،منجر به آزاد شدن بيت کوینها در شبکه میشود .زمان حدودی اضافه شدن هر بالک به شبکه نيز
حدود  10دقيقه است .از طرفی پس از دورههای زمانی حدودا  4ساله ،تعداد بيت کوینهایی که به واسطه ماینرها در شبکه آزاد
میشوند هم کاهش مییابد .در حال حاضر بيش از  18ميليون از  21ميليون واحد بيت کوین در شبکه استخراج شده است.
اما راه های کسب درآمد از بيت کوین از چه طریقی است؟
خرید وفروش در

استخراج

صرافی های

MINING

مخصوص

همان طور که در شکل مشاهده می کنيد راه های کسب در آمد از بيت کوین به دوصورت است که در تکميل مباحث قبل
مطالب مربوط به کسب درآمد بيان شده است.
یک راه کسب درآمد از طریق بيت کوین اقدام به استخراج آن است و از بابت عمليات استخراج هم در تراکنش هایی که در
شبکه توسط کاربران پرداخت می شود قابل جذب خواهد بود و هم با تایيد هر بالک جایزه های معادل  12.5بيت کوین برای هر
بالک به استخراج کننده پرداخت می گردد (البته این جایزه به مرورزمان کمتر و کمتر می شود( و مسلما اولویت آنها استخراج
بيت کوین هایی هستندکه کارمزد بيشتری بابت آنها در یافت می کنند.
روند کاهش پاداش استخراج در هر  4سال و پس استخراج هر  210هزاربالک

در اوایل عمر بيت کوین ،هر کسی می توانست با استفاده از CPUکامپيوترش ،یک بالک جدید پيدا کند .هر چه بر تعداد
استخراج کنندگان افزوده شد ،دشواری یافتن بال کهای جدید هم به شدت زیاد شد تا جایی که امروزه تنها روش استخراج
مقرون به صرفه رابا استفاده از سخت افزارهای خاص ،به کار می گيرند
اما راه دیگر کسب درآمد از طریق بيت کوین اقدام به خرید و فروش آن در صرافی های مخصوص این کار است که درواقع
کامال مشابه بازار بورسهای بين المللی می توان از آن کسب سود نمود  .اگرچه نوسانات بسيار شدیدی که در بازار ارزهای
رمزپایه وجود دارد آ نرا به یک بازار به شدت خطرناک و با ریسک باال تبدیل نموده است .
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کسانی که مایل به ورود به این بازار هستند باید بدانند که پيش از هر کاری ابتدا باید یک کيف پول مخصوص نگهداری بيت
کوین که مطمئن و قابل اطمينان باشد تهيه کنند .این کيف پولها که اصطالحا
به والت  WALLETمعروف هستند انواع مختلفی دارند که شامل کيف پو
لهای نگهداری گرم Warm Storageو نگهداری سرد Cold Storage
هستند از انواع اول می توان به والتهای نرم افزاری قابل نصب بر روی کامپيوتر
و یا تلفن همراه اشاره نمود و مثال والتهای سرد هم مشابه والت کاغذی و یا
والتهای سخت افزاری هستند .از بهترین این والت ها که بسيارایمن و تقریبا غير
قابل نفوذ هم هستند همان والتهای کاغذی و یا والتهای سخت افزاری هستند
زیرا والتهایی که بر روی سيستمهای کامپيوتری و یا تلفنهای همراه به صورت
نرم افزاری نصب میشوند به راحتی قابل هک شدن هستند.
مورد بعدی استفاده از یک صرافی آنالین برای خرید بيت کوین و انتقال آن به
کيف پول شخصی است .برای ما که در ایران زندگی می کنيم که واحد پول
رسمی کشور ریال است دو راه حل برای خرید آنالین بيت کوین وجود دارد.
راه اول اینکه مستقيما از یک صرافی آنالین داخلی خرید انجام شود و راه دیگر اینکه از طریق یک صرافی آنالین ابتدا ریال به
دالر تبدیل شده و درواقع دالر مجازی خریداری شود و سپس با ارسال این دالر مجازی به یکی از سایتهای صرافی آنالین
خارجی که به صورت یک بازار بورس بين المللی فعاليت می کنند دقيقاً مشابه یک سهامدار بازار بورس به خرید و فروش
Tradeبيت کوین و یا دیگر ارزهای مجازی پرداخت .درواقع دو حالت برای خرید بيت کوین امکانپذیر است یک راه که به آن
Exchangeهم ميگویند با تبدیل مستقيم ریال و یا دالر به بيت کوین از طریق همين صرافی های آنالین است که درواقع
کامالً مشابه همان تبدیل ارز رایج به ارزهای بين المللی است و راه دوم کامالً مشابه یک سهامدار بورس با ثبت نام در صرافی
های آنالین و انجام معامات مربوط به خرید و فروش بيت کوین.
نکته ای که به آن می بایست اشاره نمود آن است که هرگز نباید بدون آشنایی با این دانش که از آن به تحليل تکنيکال و
تحليل فاندامنتال ) (Technical Analysis & Fundamental Analysisیاد می شود وارد این عرصه شد بدليل
اینکه امکان دارد با توجه به تغييرات بسيار زیاد قيمتها در بازار بيت کوین دچار ضررهای مالی هنگفت و غيرقابل جبرانی شد.

 پشتوانه بیت کوین چیست؟
حتما این سوال برای شما هم پيش آمده که پشتوانه بيت کوین چيست؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هيچ چيز؛ بيت
کوین پشتوانهای ندارد! اما یک سوال ،پولهایی که هر روز از آنها استفاده میکنيد و ارزهایی مانند دالر و یورو به نظرتان چه
پشتوانهای دارند؟ پاسخ این سوال هم همان هيچ چيز است.
بيت کوین مانند پولهای امروزی توسط فلزات گرانبهایی مثل طال یا کاالهای قابل مبادله ،پشتوانهسازی نشده است .ارزش
بنيادین بيت کوین و ارزهای بیپشتوانه از اعتماد مردمی ناشی میشود که به ارزشمند بودن آنها اعتقاد دارند .همانطور که شما
این موضوع را باور دارید که میتوانيد اسکناسهایتان را به مغازه بدهيد و اجناس مورد نيازتان را بخرید ،مغازهدار نيز به همين
ترتيب میداند که با دادن این اسکناسها میتواند کاالهای مورد نيازش را بخرد ،این اسکناسها به این ترتيب در جامعه دست
به دست میشوند.
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اما از سوی دیگر با نگاه به کاربرد بيت کوین در دنيای امروز میتوان دریافت که بيشتر مردم برای سرمایهگذاری بيت کوین
میخرند و نه برای استفاده از آن در پرداختهایشان .برای همين هم دیدگاه دیگری به وجود آمده که طبق آن بيت کوین عالوه
بر اینکه میتواند نقش یک پول را ایفا کند ،میتواند به عنوان یک دارایی هم مورد استفاده قرار بگيرد؛ داراییای که میتواند
ارزش خود را در طول زمان حفظ کند .برای نمونه ارزش طال در برابر کاالهای اساسی مثل خوراک و پوشاک در طول زمان یک
نسبت تقریبا ثابت بوده است .بر همين اساس میتوان بيت کوین را هم با توجه به ویژگیهایی که در ادامه به طور کامل معرفی
میکنيم ،یک دارایی در نظر گرفت.

 ارزش آن چگونه تعیین میشود؟
ارزش بيت کوین توسط فرد یا گروه خاصی تعيين نمیشود .همانطور که قيمت طال در بازارهای جهانی براساس عرضه و تقاضا
مشخص میشود ،قيمت بيت کوین نيز در صرافیها و کارگزاریها بر اساس دو عامل اصلی عرضه و تقاضا مشخص میشود .در
صورتی که نيروی عرضه در بازار بيشتر از تقاضا باشد ،قيمتها در جهت نزولی و کاهش یافتن حرکت خواهند کرد تا زمانی که
دوباره ميزان تقاضا برابر با عرضه شود.
از سوی دیگر بيت کوین را میتوان دارای یک ارزش بنيادین نيز دانست که مقدار آن با توجه به وضعيت شبکهاش و هزینهای
که ماینرها برای استخراج یک واحد از آن صرف میکنند ،به دست میآید .با وجود شيوههای ارزشگذاری مختلف ،در نهایت
قيمت بيت کوین توسط عرضهای که میتواند از سوی استخراجکنندگان باشد و یا تقاضایی که از سوی سرمایهگذاران شکل
گرفته است ،تعيين میشود.

 ویژگی هایی که بیت کوین را متمایز می کند
همان طور که گفته شد انتقال بيت کوین و خرج کردن آن هيچگونه نيازی به کسب اجازه از بانکها یا هر نهاد دیگری ندارد .از
سوی دیگر شاید شنيده باشيد که بيت کوین پول خالفکاران است و برای ناشناس ماندن در فعاليتهای مجرمانه از آن استفاده
میشود .اما جدا از خصوصيات اشتباهی که روزنامهها ،اخبار و رسانهها به بيت کوین نسبت دادهاند ،این ارز دیجيتال ویژگیهایی
دارد که سبب تمایز آن نسبت به سایر پولهای فيزیکی و دیجيتال شده است.

 غیرمتمرکز بودن به چه معناست؟
شاید بهتر است برای درک ویژگی غيرمتمرکز بودن ،ابتدا با متمرکز بودن آشنا شوید و تاثيرات وجود یک سيستم متمرکز در
نظام پولی و مالی را بهتر بشناسيد .متمرکز بودن به این معنی است که هنگام مراجعه شما به بانک ،سيستم پرداختی میتواند از
کار افتاده باشد (به درست یا غلط!) و شما برای انجام امور بانکیتان ساعتها معطل شوید .سيستم متمرکز به معنی کنترلی است
که دولتها بر روی پول دارند و آثار زیانبار چنين کنترلی مانند تورمها و بیارزش شدن پول بر کسی پوشيده نيست .سيستم
متمرکز یعنی بانکها میتوانند حساب شما را بدون اینکه خبردار شوید ببندند .و در نهایت متمرکز بودنِ نظام پولی یعنی اینکه
یک کشور قدرت تحریم و خارج کردن کشور دیگری را از چرخه انتقاالت مالی داشته باشد.
اما مهمترین مشخصه بيت کوین غيرمتمرکز بودن آن است .همانطور که گفته شد بيت کوین توسط هيچ فرد حقيقی ،گروه،
سازمان ،بانک و یا هيچ دولتی کنترل نمیشود .ویژگی غيرمتمرکز بودن بيت کوین به این معنی است که قدرت در شبکه بين
افراد توزیع شده است .این قدرت میتواند همان قدرت خلق و توزیع پول باشد که از دست بانکها خارج شده و به مردم برگشته
است .بر همين اساس اعتمادی که شما به طرفهای سوم و واسطههایی مانند بانکها در انتقال پول داشتيد هم بين تمامی
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افرادی که بر تراکنشها نظارت میکنند توزیع میشود و به اصطالح شما به یک سيستم اعتماد میکنيد؛ سيستمی که قوانينش
به صورت شفاف در کدهای برنامهنویسیشدهای نگاشته شده و به صورت داوطلبانه میتوانيد از آن استفاده کنيد.

 آیا تعداد بیت کوینها به صورت نامحدود است؟
دولتها و بانکهای مرکزی این قدرت را دارند که به صورت نامحدود پول چاپ کنند و با این کار ارزش پولهای ملی خود را
کم کنند .در شبکه بيت کوین با اینکه همه افراد میتوانند در خلق واحدهای پولی جدید مشارکت کنند ،اما تعداد کل سکههایی
که میتواند ساخته شود محدود به  21ميليون واحد است .محدود بودن این تعداد یکی از همان قوانينی است که در کدهای
شبکه نوشته شده است .از مجموعه قوانين شبکه با عنوان پروتکل هم یاد میشود.
بيت کوینهای جدید طی فرایندی که استخراج یا ماین کردن نام دارد ،توليد شده و در شبکه آزاد میشوند .این فرایند را شاید در
عکسهایی از معدنکاران خستهای دیده باشيد که با بيل و کلنگ به جان سنگهای معدن افتادهاند و از دل آنها سکههای با
نشان  Bیا همان بيت کوین خارج میکنند .اما این فرایند با آنچه در این عکسها نشان داده میشود کامال متفاوت است و در
ادامه به تشریح آن خواهيم پرداخت .استخراج بيت کوینها در دورههای زمانی مشخصی کاهش مییابد و به همين خاطر
استخراج واحدهای جدید رفته رفته سختتر میشود .یکی از دالیل عمدهای که موجب ارزشمند شدن آن در طول زمان و یا به
عبارت دیگر باال رفتن قيمت آن شده ،ویژگی محدود بودن آن است.
این ویژگی که موجب کميابی بيت کوین میشود ،در برابر خاصيت تورمی پولهای امروزی قرار دارد که ارزش آنها در طول
زمان به تدریج کاهش مییابد .البته محدود بودن تعداد بيت کوینها باعث شده تا از آن به عنوان ابزاری که توانایی ذخيره ارزش
در طول زمان را دارد نيز یاد شود .عالقه سرمایهگذاران به خرید بيت کوین و نسبت دادن القابی مانند طالی دیجيتال به آن،
گواه این موضوع هستند.

 آیا تراکنشها ناشناس است؟
در سيستمهای پرداخت الکترونيکی و بانکی ،مشتریان معموال نياز به ثبت نام یا افتتاح حساب با مشخصات شناسایی خود دارند.
اما در بيت کوین قضيه متفاوت است و ساخت حساب یا بهتر است بگویيم آدرس کيف پول جدید ،تنها در چند ثانيه میتواند
انجام شود .در این شبکه از شما اطالعات هویتی ،کد ملی و مشخصاتی از این قبيل درخواست نمیشود اما این موضوع نباید شما
را به اشتباه بياندازد که بيت کوین یک سيستم ناشناس است و فعاليت شما پنهانی خواهد بود .با اینکه شما هر دقيقه میتوانيد
تعداد بسيار زیادی آدرس بسازید و به آنها بيت کوین بفرستيد ،اما باید بدانيد که این تراکنشها ناشناس نيستند .در واقع بهتر
است بگویيم که تراکنشهای بيت کوین نيمه ناشناس (چيزی مابين ناشناس و شناس) هستند.
تراکنشهای بيت کوین شفاف هستند و هر تراکنشی که در شبکه انجام شده باشد ،توسط همه قابل مشاهده است .یعنی هرکس
که بخواهد میتواند یک تراکنش را پيگيری کند ،اما نه به این معنی که اطالعات هویتی افراد مشخص شود و تنها میتوان
آدرسها را به همراه دریافتی و ارسالیهایشان مشاهده کرد .با این حال صرافیهای ارز دیجيتال که خرید و فروش بيت کوین
عمدتا در آنها انجام میشود ،برای جلوگيری از فعاليتهای مجرمانه و مسائلی مانند پولشویی اقدام به احراز هویت از کاربران
خود میکنند تا در صورت بروز هرگونه جرم با سکههای خریداری یا فروخته شده ،بتوان آن را از طریق مراجع قانونی پيگيری
کرد .برای همين هم ،بيت کوین ابزار مناسبی برای فعاليتهای مجرمانه نيست و تراکنشها قابل پيگيری هستند.
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 چرا تراکنشهای  Bitcoinغیرقابل برگشت است؟
فرض کنيد قصد دارید مبلغی را به دوستتان ارسال کنيد و برای این کار به عابربانک مراجعه میکنيد .پس از وارد کردن مبلغ و
شماره کارت دوستتان ،بدون آنکه مشخصات فرد گيرنده را دوباره بخوانيد انتقال را نهایی میکنيد .اما این انتقال به مقصد
دیگری انجام شده و شماره کارت دوستتان را اشتباه وارد کردهاید .پس از مراجعه به بانک ،پيگيری تراکنش اشتباه و در برخی
موارد مراجعه به نهادهای قضایی ،شما در نهایت میتوانيد پول خود را پس بگيرید.
اما در مورد بيت کوین قضيه فرق میکند .پولی که به آدرس اشتباهی فرستاده شده باشد ،قابل برگشت نيست و باید با آن
خداحافظی کنيد .زمانی که یک تراکنش در بيت کوین ثبت و تایيد میشود ،به تمامی اعضای حاضر در شبکه ارسال میشود و
دیگر تغيير دادن آن امکانپذیر نيست .شاید این خاصيت در ابتدا یک ویژگی منفی به نظر برسد اما فراموش نکنيم که یکی از
دالیل غيرمتمرکز بودن بيت کوین ،کنترل نشدن آن توسط یک گروه خاص است .بانکها در سيستمهای مالی فعلی همان
گروههای خاصی هستند که قدرت دستکاری تراکنشها را دارند.
جالب است بدانيد که تاکنون بيت کوینهای بسياری به دليل وارد کردن آدرس اشتباهی یا فراموش کردن کليدهای
خصوصیشان ،از دست رفتهاند و دسترسی به آنها امکانپذیر نيست.

 آیا میتوان آن را جعل کرد؟
بيت کوین غيرقابل جعل است .همانطور که اشاره شد تعداد کل واحدها محدود به  21ميليون واحد است و از طرفی هم کسی
نمیتواند تراکنش ساختگی در شبکه ایجاد کند و بيت کوینی خارج از قوانين موجود وارد شبکه کند و یا بيت کوینهای افراد
دیگر را با این کار بدزدد.
اساس غيرقابل جعل بودن بيت کوین به خاطر تکنيکهای رمزنگاری است که در آن استفاده شده است .در صورتی که بيت
کوین فایل دیجيتالی بود که تنها با کپی کردن آن میتوانستيد هر تعدادی که میخواهيد واحد جدید بسازید ،این سيستم قابل
جعل بود؛ اما استفاده از ترفندهایی مانند کليد خصوصی و کليد عمومی ،باعث شده تا چيزی به نام بيت کوین تقلبی وجود نداشته
باشد.

 حمل و انتقال بیتکوین نسبت به طال و پول چه برتری دارد؟
یکی از ویژگیهای برتر بيت کوین نسبت به نسلهای قدیمی پول مانند طال ،حمل آسان آن بدون توجه به مقدار مبلغ موردنظر
است .در گذشته برای حمل مبالغ سنگين ،تجار باید کيسههای پر از سکههای طال را بر چهارپایان سوار میکردند که البته این
کار خطرات خاص خودش را نيز داشت و ممکن بود در ميانه مسير ،راهزنها دستبرد بزنند .اما با بيت کوین هر ميزان و مبلغی را
میتوانيد تنها با یادداشت رشته عبارتهایی که کليد خصوصی نام دارد ،جابجا کنيد .البته با توجه به کيف پولهایی که برای بيت
کوین وجود دارد ،آن را میتوان در سختافزارهای شبيه به فلش درایو که امنيت بيشتری هم نسبت به یک تکه کاغذ میتواند
داشته باشد ،حمل کرد .کيف پول به سختافزار یا نرمافزارهایی گفته میشود که برای نگهداری بيت کوین و سایر ارزهای
دیجيتال کاربرد دارند.

 ارزش ذاتی بیت کوین چقدر است؟
ارزش ذاتی بيشتر یک مفهوم فلسفی است و به همين خاطر نمیتوان آن را کامال به یک دارایی نسبت داد .منتقدین میگویند
این ارز دیجيتال که متشکل از صفر و یکهای باینری است ،ارزش ذاتی ندارد .طال معروفترین مثال برای یک دارایی ست که
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در طول تاریخ ارزشمند بوده (و هنوز هم هست) و در دوران مختلف از آن برای حفظ ارزش استفاده شده است .البته طال
کاربردهای دیگری هم دارد و از آن در صنعت و جواهرسازی استفاده میشود.
در صورتی که بيت کوین را هم به خاطر برخی ویژگیهایش مثل محدود بودن و جعلناپذیری دارای ارزش ذاتی بدانيم و از آن
به عنوان ابزاری که ارزش را در طول زمان حفظ میکند استفاده کنيم ،شاید بتوان ارزش معادل آن را با داراییهایی مانند طال
مقایسه کرد .تخمين زده میشود که در سال  ،2019حدود  190هزار تن طال استخراج شده و  54هزار تن طال زیر زمين به
صورت دست نخورده باقی است .با این حساب اگر کل ذخایر طالی دنيا  244ميليون کيلوگرم باشد ،اگر قابليت یکسان ذخيره
ارزش آن را با بيت کوین مقایسه کنيم ،باید هر بيت کوین معادل  11.۶کيلوگرم طال ارزش داشته باشد .هرچند این ارزشگذاری
دقيق نيست و نباید مالک محاسبات قرار گيرد.
خرید بيت کوین از سایتهای فروشنده و یا بهطور مستقيم از طریق افراد دیگر انجام میپذیرد .شما می توانيد با روشهای
مختلفی مانند کارتهای اعتباری ،حسابهای اینترنتی و یا حتی با سایر ارزهای دیجيتال ،از سایتها یا افراد حقيقی ،بيت کوین
بخرید.

 آیا با آن میتوان چیزی خرید؟
استفاده از بيت کوین برای خرید کاال و خدمات در حال افزایش است .یکی از مزیتهای این ارز دیجيتال فراهم کردن امکان
خرید برای کاربران کشورهای تحت تحریمهای مالی مانند ایران است که کاربران به وسيله آن میتوانند بدون نياز به پیپال و
کارتهای اعتباری ،سرویس مورد نظر خود را خریداری کنند .برای مثال کاربران میتوانند هماکنون برای خرید دامنههای
اینترنتی ،بازیهای ویدیوئی ،گيفت کارتها و غيره از بيت کوین استفاده کنند.
همچنين قابليت خرید با بيت کوین در رستورانها و فروشگاهها نيز در سطح جهانی در حال گسترش است اما هنوز تعداد انگشت
شماری از این کسبوکارها در داخل ایران اقدام به پذیرش بيت کوین کردهاند.
یکی از موانعی که پذیرش بيت کوین را در کسبوکارهای مختلف دشوار کرده ،کند بودن تراکنشهای آن است که مشتریان
برای تایيد آن نياز دارند زمان زیادی را صبر کنند .شبکه الیتنينگ از جمله راهکارهایی است که استفاده از آن سبب انجام سریع
تراکنشها میشود.

 آیا بیت کوین تنها ارز مجازی موجود است؟؟
به هيچ وجه !البته بيت کوین از تمام ارزهای مشابه خود ارزشمندتر است اما ارزهای مجازی دیگری هم پدید آمدند.این ارزها با
بهره بردن از کد عمومی و رایگان بيت کوین اهداف دیگری را درپيش گرفتند.مثال فایل کوین()filecoinقصد دارد نوعی دراپ
باکس غيرمتمرکز را ایجاد کند و به این ترتيب می توانيد برخی اطالعات رمزنگاری شده را ذخيره کرده و افرادی که این
اطالعات را بر روی کامپيوترشان ذخيره دارند فایل کوین بپردازند.
اتریوم()Ethereumدومين نام بزرگی است که پس از بيت کوین قرار می گيرد و یک ارز مجازی است که برای ایجاد ارزهای
مجازی توليد شده است و کاربران با نوشتن تراکنش های هوشمند می توانند به طور موثری برنامه ریزی کرده و این برنامه را بر
روی کامپيوتر هر کاربری که اتریوم کافی بپردازد فعال نمایند.این ارزهای مجازی در واقع نوعی اپليکيشن های غير متمرکز
هستند که به اختصار آنان را ( )dappsمی نامندکه تنها بر عملکرد سيستم تمرکز نداشته و یک هدف کلی را دنبال می کنند.
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 هارد فورک چیست؟
شبکه بيت کوین همراه با توسعه خود با مشکالت جدیدی مواجه می شود.این شبکه که در ابتدا برای ترافيک خاصی طراحی
شده بود امروزه با موج ترافيک وسيع تری مواجه است که همين امر موجب اختالل در عملکرد فنی و تاخير تائيد تراکنش ها می
گردد .این مسئله در یک کسب وکار و تجارت متمرکز موضوع مهمی نيست چرا که به سادگی می توان نرم افزار ها را به
روزرسانی کرده و مشکل را برطرف نمود.اما به روز رسانی شبکه بيت کوین مستلزم آن است که تک تک معدن چيان را متقاعد
کنيد تا این نرم افزار جدید را بپذیرند.از طرف دیگر افرادی که همچنان از نرم افزار های قدیمی استفاده می کنندنسبت به
کسانی که از نرم افزار جدید بهره می برند پروتکل رمزنگاری را اجرا می کنند .این وظيفه ی هاردفورک است.در  ۶سال ابتدایی
به وجودآمدن بيت کوین ،هارد فورک به کابوس توسعه دهندگان بدل شد و آنان تا جایی که می توانستند از آن اجتناب
میکردند .اما اخيرا تقسيماتی که در جامعه بيت کيون پدید آمده موجب شده که فورک های متعددی به وجودآمده و همگی در
جهت مقابله با کاهش ترافيک عمل کنند.

 کاستی های بیت کوین
غيبت نظارت دولتی و دخالت بانکی در بيت کوین یک پيامد منفی هم دارد ،اگر هنگام داد و ستد بيت کوین سرمایه تان را از
دست بدهيد ،نمی توانيد به بانکتان شکایت کنيد و دولت نيز به احتمال کاری برایتان انجام نخواهد داد البته ،این به معنی آن
نيست که پشتيبانی حرفه ای از مشتریان و سوداگران بيت کوین وجود ندارد .صدها شرکت که بيشتر در مرحله استارت آ پ
هستند ،خدمات مختلف مربوط به بيت کوین را انجام می دهند .اما یک اصل ثابت هميشه درباره داد و ستدهای بيت کوینی
برقرار است :و این که اگر کليد محرمانه تان فاش شد و کسی از آن برای دسترسی به کيف پولتان استفاده کرد ،بيت کوین هایی
که از دست می دهيد بازیافتنی
نيستند .اگر به هر دليل ،اطالعات بخشی یا همه کيف پول بيت کوین خود را از دست بدهيد مثالً در اثر خراب شدن هارددیسک
کامپيوترتان که از آن نسخه پشتيبان نگرفته اید( ،بيت کوین های شما از دست خواهند رفت و نه شما و نه هيچ کس دیگری
نخواهد توانست به آنها دسترسی پيدا کند.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که هر کاربری و هرکاونده ی بيت کوین یک کپی از حساب بيت کوین را روی کامپيوتر
خود داردوتنها به این وسيله است که که می توان حساب بيت کوین ها و مالکانشان را نگاه دارد مشکل دراینجا به وجود می آید
که حجم این دفتر حساب و تراکنش ها روند افزایش حجم خطی دارند اما با افزایش شمارکاربران و تراکنش ها کامال ممکن
است روند افزایش این فایلها شتاب بگيردو مشخص نيست که بدیلی کارا و ایمن برای سيستم کنونی وجود داشته باشد که در
آن هر کاربر مجبور نباشد چنين حجمی از داده را همواره دنبال خود بکشد اما واضح است که چنين وضعيتی اگرهم هميشگی
باشد برخالف روند فزاینده گرایش به محاسبات ابری است.از طرفی مصرف انرژی بسيار باالی شبکه گسترده کاوندگان بيت
کوین هم یکی از کاستی های مهم آن نگاشته می شوداگرچه حجم باالی محاسبات رمزنگاری تضمين کننده سازگاری وامنيت
و پوشيدگی کل شبکه است اما حجم انرژی مصرفی آن تا حدی باالست که برخی از کاوندگان بيت کوین از گرمای
کامپيوترهای خود برای گرمایش خانه در زمستان استفاده می کنند.
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 تغییرات قیمت بیت کوین و علل آن طی  10سال گذشته
بيت کوین راه خود را با ارزش  0دالر در سال  2009آغاز کرد .این قيمت تا سال  2010ثابت باقی ماند .در این مدت ،بيت کوین
در مرحله معرفی و توسعه بود و اساسا ارزش دیگری نداشت.در  17می 2010نخستين صرافی بيت کوین راه اندازی شدواولين
جهش در قيمت پادشاه ارزهای دیجيتال تا 0.003دالر اتفاق افتاد.
در22می  2010نخستين پرداخت با بيت کوین توسط الزلو هانيچ صورت گرفت(برای خرید پيتزا)و در این زمان ارزش بيت کوین
برای نخستين بار برمبنای دالر و برابر با  0.004دالر قرارگرفت.در 11جوالی بيت کوین در وب سایت  Slashdot.orgقرار
گرفت و نظر بسياری را به خود جلب کرد پنج روز پس از این ماجرا ،ناگهان نرخ معاملهی بيت کوین  10برابر شده و از قيمت
 0.008دالر به  0.08دالر رسيد .در اواخر سال  ،2010ارزش کل بازار بيت کوین به  1ميليون دالر رسيد.
در  18جوالی صرافی  MtGoxراه اندازی شد.در 15آگوست  ،2010فردی ناشناس با سوء استفاده از نحوهی پردازش اعداد
در کامپيوتر ،یک تراکنش جعلی ایجاد کرده و ( 184،4۶7،440،737.08554078حدود  184ميليارد) واحد بيت کوین ایجاد
میکند .این تعداد  9هزار برابر مقداری بود ( 21ميليون) که میتوانست در آن زمان به صورت قانونی در سيستم وجود داشته
باشد .توسعهدهندگان بيت کوین و اعضای انجمن بهسرعت این باگ را تشخيص داده و چند ساعت بعد نسخهی جدیدی از بيت
کوین که این مشکل را حل کرده بود را انتشار دادند .یکروز بعد زنجيرهی معتبر زنجيرهی جعلی را مغلوب کرده و عملکرد شبکه
به وضعيت عادی بازگشت.

سال  2011برای بيت کوین از چندین جهت اهميت داشت .از آنجایی که بيت کوین منبع باز نوشته شده بود ،سایر پروژهها و
ارزهای دیجيتال با بهکارگيری کد آن ،متولد شدند.اولين حباب بيت کوین در همين سال اتفاق افتاد .بر اساس گزارشی در ماه
ژانویه 105،000 ،بالک استخراج شدند که معادل  25درصد از کل مقدار کوینهای اوليه بيت کوین بود .در اواسط ژوئن ،2011
بهای بيت کوین به 32دالر رسيد اما هک صرافی بزرگ امتیگاکس موجب شد تا این کوین  90درصد از ارزش خود را از دست
داده و در انتهای سال به قيمت  2دالر تنزل کند .چنين افت قيمتی منجر به کاهش عالقه و اشتياق مردم نسبت به
کریپتوکارنسیها در آن سال گردید.
در 9فوریه 2011قيمت بيت کوین به  1دالر رسيد(دو سال از پيدایش بيت کوین گذشته و این ارز دیجيتال برای نخستين بار در
صرافی امتیگاکس بر مبنای دالر قيمتگذاری میشود .انتشار این خبر در رسانههای محبوب نقطهی عطفی برای بيت کوین به
شمار رفته و موجب افزایش محبوبيت آن گردید)
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در  27مارس 2011نخستين صرافی انگليسی به نام بریت کوین برای معامله ی بيت کوین با پونداسترلينگ بریتانيا دایر گردید.
چند روز بعد در  31مارس ،صرافی بيت کوین برزیل ،سرویسی را برای مبادلهی بيت کوین با رئال برزیل و دالر آمریکا ارائه کرد.
در  5آوریل پلتفرم بيت مارکت تسهيالتی را برای معاملهی بيت کوین با یورو و دیگر ارزها ارائه داد .چنين رویدادهایی،
خریدوفروش بيت کوین را برای صدها ميليون کاربر جدید آسان کرده و بازار به سرعت گسترش پيدا کرد.در 1ژوئن مقالهی با
عنوان «وبسایتی در دارکوب که هر گونه دارویی (مواد مخدری) در آن یافت میشود» توسط آدرین چن در رسانهی آمریکای
گاکرمنتشر شده و افراد بسياری این مقاله را خواندند ناگهان مردم به این حقيقت پی بردند که بيت کوین کاربرد ارزشمندی
داشته و کامال منحصر به فرد است .در این مقاله لينکی به وبسایت صرافی امتی گاکس داده شده بود .با گذشت یک هفته پس
از انتشار این مقاله ،نرخ بيت کوین در مقابل دالر افزایش یافته و به رکورد جدید  31دالر دست یافت.در 19ژوئن اولين هک
صرافی ام تی گاکس اتفاق افتاد و بيت کوین تا مرز  0.01دالر سقوط کردو در 19دسامبر سریال محبوب تلویزیونی «the
»good wifeیک اپيزود خود را به بيت کوین اختصاص داد.

در سال  ،2012شاهد افزایش قيمت تقریبا یکنواختی در بيت کوین بودیم .بيت کوین در  2012توانست توجه بسياری از رسانهها
را به خود جذب کرده و نرخ پذیرش آن در بين مردم افزایش یافت .ارزش بيت کوین در ابتدای این سال 4 ،دالر و در انتها به
حدود  13دالر رسيد(توقف فعاليت دو صرافی پاکسوم و ترید هيل ،پذیرش بيت کوین توسط وردپرس ،نصف شدن پاداش
استخراج بيت کوین)از اتفاقاتی بودند که در این سال به وقوع پيوستند.

سال  2013را میتوان سالی در نظر گرفت که بيت کوین کار خودش را بهصورت جدی شروع کرد .در این سال ،این ارز دیجيتال
خودش را بهتر نشان داد و نرخ پذیرش پرسرعتی را تجربه کرد .نخستين دستگاه خودپرداز بيت کوین نيز در سال  2013و در
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کاليفرنيا شروع بهکار کرد .وبسایت سيلک رود که بستری برای تراکنشهای بازار سياه و کاالهای قاچاق بود نيز تعطيل شد با
توجه به نمودار قيمت بيت کوین در سال  ،2013در  28مارس  ،2013حجم کل بازار بيت کوین به  1ميليارد دالر رسيد.
بيتکوین در  2013نوسان قيمت شدیدی را تجربه کرد .در ابتدای این سال  ،قيمت بيت کوین  13دالر بوده و در ماه آوریل به
 2۶۶دالر رسيد .با این وجود در ماه می به  130دالر و در ماه ژوئن به  100دالر تنزل پيدا کرد .در ماه نوامبر بيت کوین توانست
از مرز  1000دالر عبور کند اما قيمت آن در ماه دسامبر به  ۶00دالر کاهش یافت .قيمت بيت کوین در اواخر سال  2013به
 800دالر رسيد(.دراین سال دولت چين استفاده از بيت کوین توسط موسسات مالی این کشور را ممنوع کردوبحران اقتصادی
قبرس هم اتفاق افتاد)

سال  2014برای بيت کوین سال خوبی نبود و با افت شدید قيمت همراه بود .مهمترین علت این افت قيمت ،پایان یافتن کار
صرافی ام تی گاکس بود که در آن زمان بزرگترین صرافی ارزهای دیجيتال بهشمار میرفت و بيشتر حجم مبادالت بيت کوین
را به خود اختصاص میداد .این حادثه تاثير مخربی بر بازار بيت کوین گذاشت .از سویی دیگر ممنوع اعالم شدن بيت کوین
درچين نيز وضعيت را وخيمتر کرد.در ماه فوریه قيمت بيت کوین به  ۶00دالر کاهش پيدا کرده و در ماه مارس به  450دالر
رسيد .نوسان بيت کوین در این سال بيشتر بين  300الی  700دالر گزارش شده است(.پذیرش بيت کوین توسط مایکروسافت و
پی پل و شرکت دل و شایعه پيدا شدن ساتوشی ناکاموتو در این سال به وقوع پيوست)

سال  2015اميد دوبارهای برای بازار بيت کوین بود .هرچند که در ابتدای سال قيمت بيت کوین از  300دالر به  150دالر رسيد،
اما این افت قيمت برای مدتی طوالنی دوام نياورد و در ماه مارس مجددا بيت کوین بين  200الی  300دالر نوسان کرد .این
شروع مجددی برای افزایش قيمت بيت کوین بود .قيمت بيت کوین در نوامبر  2015به  504دالر رسيده و در انتهای سال با
قيمت  400دالر معامله میشد(راه اندازی صرافی کوین بيس و انتشار سياست نامه ی بيت کوین و ارزهای دیجيتال در نيویورک
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واعالم قانون گذاران ایاالت متحده مبنی بر اعالم ماهيت بيت کوین به عنوان کاالوپذیرفته شدن لوگوی بيت کوین توسط
کميته یونيکداز جمله اتفاقات این سال به شمار می آیند)

در اوایل سال  ،201۶بيت کوین با قيمت  400دالر معامله میشد اما ارزش آن در ماههای بعد افزایش یافت .این افزایش قيمت
مستمر ،اعتماد و انگيزهی سرمایهگذاران را بيشتر میکرد.در اواسط ماه ژوئن  ،سرمایهگذاران چينی شروع به خرید بيت کوین
کردند و از این رو جهش نسبتا بزرگی در قيمت بيت کوین تا  773.94دالر اتفاق افتاد.در انتهای سال  ،201۶بيت کوین با قيمت
 ۶38دالر معامله میشد(.راه اندازی نخستين پلتفرم خرید و فروش ارزهای دیجيتال وانتصاب دونالد ترامپ به عنوان رئيس
جمهور(کاهش ارزش بازار آمریکا) از جمله وقایع این سال به شمار می آیند).

بيت کوین در سال  2017رشد قيمت شدیدی را تجربه کرده و به باالترین قيمت خود از ابتدا رسيد .در آغاز این سال برای
نخستين بار قيمت بيت کوین به  1000دالر پس از سه سال افت شدید رسيد .پس از آن در ماه مارس برای نخستين بار قيمت
بيت کوین به قيمت یک اونس طال رسيد .در ماه می و ژوئن بيت کوین با قيمتهای  2000و  3000دالر معامله میشد.در
آگوست  ،2017بيت کوین کش متولد شد و این درحالی بود که قيمت ارز دیجيتال شماره یک دنيا یعنی بيت کوین به 4000
دالر رسيده بود .این افزایش قيمت به دنبال راهاندازی ماهوارهی بيت کوین بود که برای پخش بيت کوین از فضا طراحی شده
بود.در اکتبر  ،2017قيمت بيت کوین  300درصد رشد داشته و به  10000دالر برای نخستين بار رسيد .این افزایش قيمت تا ماه
دسامبر یعنی زمانی که قيمت بيت کوین به  19،782دالر رسيد ادامه یافت.با این حال ظرف کمتر از  10روز بيت کوین حدود
یک سوم از ارزش خود را از دست داده و قيمت آن به  14000دالر رسيد.
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سال  2018برای بيت کوین ،سالی پر از آزمون و خطا بود .در ابتدای این سال ،بيت کوین با قيمت  13،3۶8دالر معامله میشد.
تا  7ژانویه رشد غيرقابل انتظاری تا  1۶،455.99دالر را تجربه کرد و این باالترین قيمتی بود که بيت کوین توانست در سال
 2018بدست آورد.بيت کوین در ابتدای ماه مارس با قيمت  11،547دالر معامله میشد اما الگوی کاهشی ادامه یافته و قيمت آن
برای چندین ماه بين  5000الی  ۶000دالر نوسان کرد .با وجود اینکه همه انتظار داشتند بيت کوین دوباره خود را احيا کند اما
متاسفانه این اتفاق نيفتاده و اوضاع تا انتهای سال بد و بدتر شد .در انتهای  2018بيت کوین با قيمت  4000دالر معامله میشد.

بيت کوین سال  2019را در حالی آغاز کرد که به عقيده تحليلگران در زمستان ارزهای دیجيتال به سر میبرد .سه ماهه ابتدای
 2019بيت کوین در کانال  3000دالر به تله افتاده بود تا اینکه با شروع سه ماهه دوم ،رشد بيت کوین آغاز شد و از قيمت
 3200دالر خود را تا مرز  14،000دالر رساند (خبر راه اندازی پلتفرم بکت ،خرید وفروش بيت کوین توسط شرکت سرمایه
گذاری  7تریليون دالری فيدلتی از طریق پلتفرم خود،پذیرش بيت کوین توسط غول مخابرات به عنوان روش پرداخت،کاهش
نرخ بهره بانکی،اضافه کردن بيت کوین به فروشگاه غير متمرکز توسط سامسونگ،رد کردن  ETFبيت کوین توسط کميسيون
بورس و اوراق بهادارآمریکا،امکان پرداخت مستقيم با بيت کوین در مرورگر اپرا از جمله وقایعی بودند که بر ارزش بيت کوین و
تغيير روندش تاثير داشتند).
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 آخرین وضعیت بیت کوین
روز به روز بر نفوذ ارزهای دیجيتال در ميان کاربران افزوده می شود و افرادبيشتری به استفاده از نرم افزار های چنينی روی می
آورند.اخيرا مدیر عامل پی پل اعالم کرده است که با توجه به 52ميليون کاربر ونمو( ،)Venmoبه دنبال افزایش در آمد پی پل
از این شرکت تابعه است و این شرکت با جدایی و خروج از انجمن ليبرا ،کارکنان جدیدی برای گروه تحقيقات بالک چينی خود
استخدام کرده است.
مدیر بخش فناوری پی پل اعالم کرد که  :به دنبال رویکرد و نگرش خودمان به بالک چين هستيم تا ببينيم که چطور می توان
از آن برای ایجاد یک پلتفرم پرداخت دیجيتال آزاد که در دسترس همه باشد استفاده کرد.او به قدرت بالقوه بالک چين به شدت
باور دارد و بيان کرده است که دیجيتالی شدن مساله ای است که قطعا رخ خواهد داد.
پرواز بيت کوین تنها به ش يب صعودی اش ختم نمی شود ،کوین دسک یکی از شعب دادگاه فدرال آمریکا ،اعالم کرده است که
طبق قانون نقل و انتقال پول ،بيت کوین در ایالت واشنگتن به عنوان یک پول به رسميت شناخته خواهد شد.
اخيرا خبرهای دیگری هم در حمایت از بيت کوین منتشر شد که از جمله آنها می توان به حمایت گری کاسپارف  ،شطرنج باز
مطرح جهان اشاره کرد ،او معتقد است که محبوبيت در رشد پيوسته بيت کوین و دیگر ارزهای دیجيتال و بالکچين اجتناب
ناپذیر است ،چون این پاسخی به انتقال قدرت از افراد به دولت ها یا دیگر نهادهایی که بدون رضایت ما به حریم خصوصی مان
دس ت اندازی می کنند ،است .برخی از تحليل گران نيز علت رشد اخير قيمت بيت کوین را همبستگی با قيمت طال و برخی دیگر
دالیل سياسی و  ...می دانند.
همچنان تحليل های زیادی از آینده بيت کوین منتشر می شود ،کما اینکه چندی پيش شرکت بلومبرگ با انتشار یادداشتی
برآورد کرده بود که بهای رمز ارز بيت کوین در سال جاری ميالدی به  20هزار دالر نيز خواهد رسيد.کيتی استوکتون  ،یکی از
کارشناسان و تحليلگران فعال در این حوزه ،اظهار کرده بود بيت کوین از لحاظ تکنيکال جایگاه خود را روی 8000دالر به ثبات
رسانده و در صورتی که به سطوح باالتر از  10هزار دالر صعود کند ،می تواند افزایش قيمت چشمگيری را تجربه کند.
در حالی که اخباری از توليد واکسن کرونا به گوش می رسد  ،مدیر شرکت سرمایه گذاری لونو که در زمينه ارزها فعاليت می
کند ،معتقد است بيت کوین از این اخبار منتفع می شودو می گوید  :اگر دولت های بزرگ به تخصيص بسته های حمایتی ادامه
دهند ،روند افزایشی بازار این ارز ادامه پيدا خواهد کرد .این روند افزایشی بازار طال و بازار های سهام را نيز شامل می شود وبيت
کوین و دیگر ارزها این مسير را دنبال می کنند.
در حالی که بيت کوین در ماه های گذشته با نوسانات زیادی همراه بود و پس از دوره های طوالنی در  9000دالر ثابت مانده
بود ،ولی در ماه ژوئن سال جاری ميالدی مرز  10هزار دالری را رد کرد و طبق گزارش سی ان بی سی ،طی هفت روز در این
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ماه ،نزدیک به  11درصد افزایش قيمت داشته در حالی که بازار های سهام جهانی طی این مدت با ادامه روند صعودی طال ،با
مشکل مواجه شدند.
در اسفند ماه سال گذشته و متاثر از شيوع کرونا در جهان ،بهای بيت کوین به کمتر از  5000دالرهم رسيد .نوسانات شدید بيت
کوین باعث شد بسياری از افراد از ورود به معامله با این ارز احتياط کنند.
اخيرا دولت چين هم از آغاز آزمایشی عمليات ارز دیجيتالی این کشور خبر داده و اميدوار است تا زمان برگزاری مسابقات المپيک
زمستانی سال  2020این ارز را رسما راه اندازی کنند.به عقيده برخی ناظران ،این کار می تواند روزی توازن نفوذ اقتصادی در
جهان را به نفع چين تغيير دهد،مهم ترین فرق یوآن دیجيتالی با سایر ارزهای دیجيتالی موجود در آن است که این ارز توسط
دولت مرکزی حمایت می شود در حالی که دیگر ارزهای دیجيتالی از چنين پشتوانه ای بی بهره هستند،در واقع بانک مرکزی
چين در تالش است تا بر خالف بيت کوین ،فعاليت های یوآن دیجيتالی را نظارت پذیر و حتی محدودیت پذیر کندبه آن معنا که
بانک مرکزی خواهد توانست تا بر ميزان و مبدا و مقصد انتقاالت نظارت کند.

 آیا باید  Bitcoinبخرم؟
شاید آخرین سخنی که در این نوشتار الزم است بدان اشاره شود این است که بيت کوین بخریم یا نه؟
اگر در اطرافيان خود کسی را میشناسيد که درباره بيت کوین و مسائل مربوط به آن زیاد صحبت میکند ،احتماال این سوال
برایتان پيش آمده که آیا باید من هم بيت کوین بخرم و از قافله جا نمانم؟
تنها یک نگاه به نمودار هميشه صعودی این ارز دیجيتال در تاریخ چند سالهاش کافی است تا شما را به این فکر وا دارد که بيت
کوینِ امروز ،همواره ارزشمندتر از دیروز است .اما این یک تفکر اشتباه است و میتواند شما را به دردسر هم بياندازد .معموال این
موضوع در ميان مردم و رسانهها زمانی داغ میشود که قيمت بيت کوین به صورت شدید افزایش مییابد .چنين افزایشهای
قيمتی طيف جدیدی از مردم را با این پدیده آشنا میکند و تعداد بسياری از آنها در اوج قيمت اقدام به خرید میکنند .نتيجه
چنين موج خریدی همانطور که بارها مشاهده شده ،تجربه ضررهای هنگفت و از دست دادن سرمایههای زیاد بوده است.
عالوه بر این ،شما باید چيزی که میخرید را بشناسيد و با آن آشنا باشيد .پس تصميم شما برای خرید و سرمایهگذاری ،از باوری
ناشی میشود که نسبت به آینده این فناوری دارید .در نهایت باید ابتدا بيت کوین را بشناسيد ،ابهامهای خود را در رابطه با آن
برطرف کنيد و اگر معتقدید که پتانسيل تبدیل شدن به پول آینده و تحقق اهدافش را دارد ،در زمان مناسب اقدام به معامله کرد.

تهیه گزارش :واحد تحلیل کارگزاری سینا

