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دیجیتال، رمزارز، استخراج، ماینر، صرافی رمزارزی، کیف  بیت کوین، اتریوم، ارز  
شوند. پول دیجیتال؛ اینها اصطالحاتی هستند که این روزها زیاد شنیده می

اند گذاری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال پولدار شدهافراد بسیاری با سرمایه
اما این    خواهند به این فضا وارد شوند.ها هم به امید پولدار شدن میو خیلی

بازار جدید، بازار مبهم و ناشناسی است و کمتر کسی درباره آن اطالعات دارد. 
شود. برای اطالعات ناقص و غلط هم تا دلتان بخواهد در اینترنت پیدا می

تان را از دست ندهید، حتمًا باید ارزهای  اینکه در این بازار ضرر نکنید و سرمایه
د و فروش آنها آشنا باشید. در این مطلب  دیجیتال را بشناسید و با روش خری

کنیم که به شناخت درستی برسید. تحقیق و بررسی بیشتر ما به شما کمک می
 های سایت رمزارز نیوز ادامه دهید. توانید با مراجعه به مقاالت و آموزشرا می
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 مختصری از تاریخچه ارز دیجیتال
بادالت کاال به کاال استفاده  سالیان متمادی مردم برای تهیه نیازهای خود از م

کردند. به عنوان مثال اگر چوپانی نیاز به گندم داشت، مقداری گوشت به  می
گرفت. این نوع مبادله یک مشکل  داد و در عوض گندم مییک کشاورز می

اساسی داشت و آن عدم وجود واحد سنجش ارزش کاالها بود. برای درک  
واحد سنجش گندم کیلوگرم است، در    بهتر موضوع به این فکر کنید که مثالً 

. خب چقدر گندم باید در ازای دریافت  استکه واحد سنجش تبر عدد    حالی
 یک تبر پرداخت شود؟ 

یک واحد سنجش که مورد قبول همه    که فکر افتادند    این  ها بهکم انسانکم
 .بود را به عنوان وجه معامله قبول کنند

 

 ها در تاریخاولین پول

طال، نقره و سایر فلزات مقیاس سنجش قرار گرفتند و ضرب    به مرور زمان،
تر  ها آسانها به چرخه معامالت، داد و ستدسکه نیز آغاز شد. با ورود سکه

شد. اما مشکل اینجا بود که حمل تعداد زیادی سکه، عملی خطرناک و سخت  
ت مراکزی  بعد  چندی  شد  أبود.  گذاشتن    کهسیس  امانت  با  بتوانند  تجار 

و آن رسید را در هنگام معامالت خود    بگیرندی خود، معادل آن رسید  هاسکه
 .های تاریخ دانستتوان اولین اسکناسها را میاستفاده کنند. این رسید
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 دیجیتال هایپول ظهور

جزء   تکنولوژی  امروزه  و  است  پیشرفت  به  رو  همیشه  بشر  زندگی  سطح 
روز این  که  الینفک  تا جایی  بهای  های ما شده است.  پرداخت  برای  امروز 

های مورد نیاز خود نیازی به حمل پول فیزیکی یا همان پول فیات نیست.  کاال
های عابربانک استفاده کنید یا حتی مبلغ  توانید از کارتشما برای این کار می

ای  مثال نمونه  2را به حساب طرف مقابل کارت به کارت کنید. هر چند این  
آیند اما منظور از ارز دیجیتال، ارزهای  الی به حساب میارزهای دیجیت  از کاربرد

 .گونه نمونه خارجی برای آنها وجود ندارد  ست که هیچا  ایرمزنگاری شده

پا   بیت کوینبا رونمایی از    2008در اواخر سال    یا رمزارزها  های دیجیتالارز
  نو توک  نوع کوین  12000به عرصه اقتصادی جهان گذاشتند و امروز بیش از  

های متنوع در جهان وجود دارد. از مزایای این  ها و کاراییمختلف با ارزش
ها بر آن و موارد  توان به تبادالت بدون واسطه، عدم تسلط دولتها میارز

 .دیگر اشاره کرد

 شویم.در ادامه بیشتر با این مفهوم آشنا می
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 ست؟یارز چ رمز ای تالیجیارز د
د  کیرمزارز   رمزنگار   یمجاز   ا ی  یتالی ج یارز  توسط  که    ی مستحکم  یاست 

. اکثر رمزارزها کندیم   ر یرناپذییو تغ  منی ا  اریکه آن را بس   است   ساخته شده 
فناور  شده  ن یبالکچ  یبر  نهاده  ابنا  با  فن  نیاند.  لحاظ  از  وجود    ی حال، 
  Digicash نمونه، نعنوا ممکن است. به    زین   نیمستقل از بالک چ  یرمزارزها

ابتدا  ی کیکه   الکترون  ی هاوهی ش  نیتر یی از  در    شده یرمزنگار   یک یپرداخت 
 نبود.   نیبالک چ  یاست، دارا یالد یم  90دهه  لیاوا

 . میشویآنها آشنا م یهاو رمزارز و تفاوت  تالیج یبا ارز د  شتریادامه ب در

 تالیجید ارز

  ی ک یهر نوع پول الکترون  فیتوص   یاست که برا  یعبارت کل  کی   تال«ی جید  »ارز
با هم    زیدو عبارت ن   نیباشد و چه رمزارز )ا  ی. چه ارز مجاز شودیاستفاده م 

د  یی هاتفاوت ارز  مفهوم  سال    تالی جیدارند(.  در  مقاله    ک یدر    1983ابتدا 
آن را در    عداً که ب  ارائه شد(  David Chaumچام )  دیویتوسط د   یقاتیتحق

 کرد.  یساز ادهیپ Digicashقالب 

  ی تالیجیاست که تنها به شکل د  نیا   تالیج ید  هایارز  کنندهنیمع  ۀصیخص
نامحسوس    ، یواقع  ۀسک  ا یوجود دارند و بر خالف اسکناس دالر    یک یالکترون  ای

ا م  نها یهستند.  طر   توانندیتنها    یهاشبکه  ای  یک یالکترون   ی هاوالت  ق یاز 
  چ ی )ه  یاواسطه  چی و خرج شوند. به طور معمول ه  آینددر  تیمتصل، به مالک 

نی بانک کار  در  هم   ستی (  به  تراکنش  لی دل  نیو  که  آن است  و    یها  است 
 . شودیاعمال م  یکم اری بس  یکارمزدها

 هستند. تالی جی ارز د یهمگ  یتوکن و ارز مجاز  ن، یکو ن،یبنابرا
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 یمجاز ارز

  تال یج ید  ف، یر متفاوت است؛ اگر چه از لحاظ تع  ت یموجود  ک ی   یمجاز   ارز
  2012اصطالح را در سال    ن یاروپا ا  یکه در ابتدا بانک مرکز   یی است. از آنجا

مجاز   فیتعر  ارز  د   ک ی  یکرد،  در  (  است )  یتال یجی»پول    ط ی مح  ک یکه 
و   شود یم  تیر یدهندگانش منتشر و مدنشده قرار دارد، توسط توسعهکنترل

م   ۀو یش   کی   نوانع  به در  خاص    یمجاز   ۀجامع   کی   یاعضا  ان یپرداخت 
  ستند، ین  یرمزنگار   یکه بر مبنا  یمجاز   ینمونه بارز ارزها «.دگردیاستفاده م 

باز   یی هاپول در  که  توکنشده  ق یتلف  ییوی دیو  ی هایاست  مثل    ی هااند، 
World of Warcraftینقد  یها، کارت  GTA Online  یازهایامت   ای  FIFA    که

معمواًل در    نهایاست. ا EA Sports یساز یمعتبر شرکت باز  ی هایاز باز  یکی
  ها تمیچون آ  ییها پاداش  یی گشاقفل  ی مربوطه قرار دارند و برا  یباز   یفضا
 . شوندیاستفاده م هاشنیمی ان ای

پول  ن،یبنابرا ارزها  تالی جی د  یارزها  یحت  ای  یعاد  یهابرخالف    ی خاص، 
مرکز   ک یتوسط    توانندینم  یمجاز  نظارت  ای  یبانک    گر ید  یبانک   ی  مرجع 

ارزها در معرض آن    نیاست که ا  یامر نشانگر عدم ثبات  ن یمنتشر شود و هم
  د یو نبا  دهستن  ی مجاز   یجدا از ارزها  یرو، رمزارزها به کل  نیقرار دارند. از ا

  تال«یجی د یکه هر دو در گروه بزرگ »ارزها ی اشتباه شوند، در حال گر یکدیبا 
 ند. قرار دار
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 رمزارز

متفاوت است:    ییقضا  ی هادر داخل حوزه  ی حت  ای  ن یرمزارزها، در ب  فیتعر 
  یقلمرو  ی مختلف، بر مبنا  یگذار متحده، پنج سازمان قانون  االت یتنها در ا

 : اندرمزارزها ارائه داده یمختلف برا  فیخود، پنج تعر 

 در حکم دارایی  •
 نشانگر اوراق بهادار  •
 رمزارز همان پول است •
 یی ارزش دارا •
 ارز  ن یجانش •

 

 ست؟یچ نیکو

هستند.  فعال  خودشان    نیبالکچ   روی  هستند که   یتالیجی د  یارزها  هانیکو
)(BTC)  نیکو  تیب مونرو   ،XMR  ) اتر از    ییهانمونه (ETH)  ومیو 

  نها یا  ۀ هم  ست؟ یچ   نهایهستند. اما نقطه اشتراک ا  شدهیرمزارز   یهان«ی»کو
بالک    ه یاول  ۀنسخ   ی رو  نیکو  ت یدر دفترکل مستقل خودشان وجود دارند: ب

مورد استفاده    ومیاتر   ن یبالک چ  قیاز طر   ومیاتر   شود؛ یاجرا م  ن یکو  تیب   نیچ
  نها یا  همۀ .    …  مونرو موجود است و  ن یبالک چ   ی مونرو رو  رد؛ یگ یقرار م
 و استخراج را دارند. افتیارسال، در  تیقابل
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  یی هاتیقابل  هانیسّکه(، کو  یعنی  نیاست )کو  دایطور که از اسمشان پ  همان
  ۀ و قابل حمل هستند و عرض  میقابل تقس  ض،ی مشابه پول دارند: قابل تعو

کو به طور معمول،  است. پس  نقد    به  یرمزارز   ن  یآنها محدود  پول  عنوان 
م  براشودیاستفاده  بها  ی:  مقبول  ی پرداخت  )اگرچه    یبرا  اآنه  تیکاالها 

د:  وجود دار  ز ین  ییحال، استثناها  نیتا کنون کم بوده است(. با ا  ی فروشخرده
  نیرا دارد، فراتر از قوان   ن یکو  کی  یها تمام مشخصه  ومیاتر   نکه یبا وجود ا

م عمل  خودش  اکندی»پول«   به  بالک  لیدل  نی.  در  برا  ومیاتر   نی چ که    ی و 
 . شودیها استفاده م تراکنش لیتسه

 

 ست؟یچ توکن

  ۀپروژ  ستم ی داخل اکوس  توانند یهستند که م  ی تال یج ید  ی هاییدارا  ها توکن
است که    نیو توکن در ا  نیتفاوت کو  نیتر یاستفاده شوند. اصل  ی خصوص به

بالکچ ن  نی توکن  و  چ  ازمندی ندارد  بالک  است.    یبرا  یگر ید  نیبستر  اجرا 
قابل  وم،ی اتر   نیبالکچ خاطر  به  خود،    تی غالبًا  هوشمند  از    یکیقرارداد 

برا  نیتر جیرا توکن  یبسترها  است.  توکن  در  ساخته  ی هاساخت  شده 
  مثالً   ند؛شو یشناخته م   ERC-20 Tokensعنوان    معمواًل به  وم یاتر   ن  یچبالک 

است. البته    گونه نیا(  USDTتتر )  یعنیصنعت    ن یا  نیکو  بلیاست   ن یمشهورتر 
شبکه هوشمند بایننس و  مثل    د؛توکن وجود دار  ی برا  زی ن  ی گر ید  یبسترها
توکن  یار یبس   ترون.  ااز  به  برنامهمنظور ساخته شده  نیها  در  که    ی هااند 

  نهای. اصطالحًا به ارندیآنها مورد استفاده قرار بگ  ۀو شبک(  DApps)  رمتمرکز یغ
است که به    نیا  ی . هدف اصلندیگویم (  Utility Tokens)  یابزار   ی هاتوکن
 .ه عملکرد پروژه مربوطه را بدهندب  یها دسترستوکن ۀ دارند

 ست؟ ی چ شدهیارز رمزنگار  ا یرمزارز برای مطالعه بیشتر: 

https://ramzarz.news/what-is-cryptocurrency/
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 ست؟یچ نیبالکچ
س  ره یزنج   ا ی  نیبالکچ پا  ستمیبالک،  بر  گزارش  ارائه  و  اطالعات    ه یثبت 
آن قابل مشاهده است.    یتمام اعضا  ی است که اطالعات آن برا  یرمزنگار 

به اطالعات    یدسترس  درباره بالکچین وجود دارد این است کهنکته مهمی که  
است. به    رممکنی حذف اطالعات بر بستر آن غ  ای  رییبه منظور تغ  نیچبالک 
  یدفتر کل دانست که اطالعات آن برا  ک ی  توان یرا م  ن ی بالکچ  گر ید  ریتعب

در آن وجود ندارد. علت    ر ییتغ  جاد ی امکان ا  یهمه قابل مشاهده است ول 
بر حسب    نیاست که تمام نودها در سراسر بالکچ نیا ریی امکان تغ عدم نیا

با  یافهیوظ را تأ تک تک تراکنش  دیکه دارند  که    ی کنند و در صورت  دییها 
  ریی و تغ  شودیاضافه م  ن یکنند، آن تراکنش به بالکچ  دییتأ   اها آن راغلب نود
 خواهد شد.  رممکنیدر آن غ 

بالکچ تراکنش  ب یترت  ن یدر  بسانجام  به    اریها  تراکنش  هر  و  است  مهم 
قبل م   یتراکنش  اضافه  تراکنش،  شودیخود  هر  اضافه شدن  با  هش    کی. 

  ر ییاز ارقام و حروف است و هر گونه تغ  یا. هر هش مجموعهشودیم  جادیا
تول  جادشده یا باعث  تراکنش،  جد  کی   د یدر  با  . هششودیم   د یهش  ها 
  ل یتشک  ی. هر بالک در ارتباط با بالک قبلدهندیم  لیک بالک را تشکی  گریکدی
 .شود؛ یعنی بالک جدید شامل اطالعات بالک قبلی استیم

اند.  شده  هی ته  شدهیز یر که به صورت برنامه  کندیم   ی رویپ  ین یاز قوان  ن یبالکچ
اند،  االجرا شدهو الزم  جادی ها اسال  یکه در ط  نیمجموعه بزرگ از قوان   نیبه ا

  ن یدر ع  ت یاصل انتقال همتا به همتا، شفاف  3بر    نی . بالکچندیگویپروتکل م 
 است.   وار است شده، ع یداده توز  گاهی ناشناس بودن و پا

  نیرا در ا تیاست که امن شدهینگار رمز ستمی س کی نیبالکچ   ،نهایعالوه بر ا
  یاب ی از دست  ی ر یو هدف از آن جلوگ  دهدیسطح خود ارتقا م   نیشبکه به باالتر 
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مختلف    عیدر صنا  نیبالکچ   ی سارقان و هکرها به اطالعات آن است. کاربردها
از جمله علم، اقتصاد،    یلفمخت  یهادر حوزه  نیبالکچ   یفراوان است و ردپا 

 . شودیم  دهدی  … و   یحمل و نقل، بانکدار  ،یپزشک

توسط    ره یزنج   نیاول ناشناس    کی بلوک  ساتوش  یگروه   ایفرد  نام    ی به 
  ی اصل  ءجز  ک یسال بعد به عنوان    کی   و   شد   یمعرف   ۲۰۰۸ناکاموتو در سال  

از    .اجرا شد  نیکوتیبرمزارز  از   استفاده    ن یکو  تی ب  ، یبلوک  رهیزنج  ک یبا 
د  نیاول قابل اطم  تال یج یارز  الهام  نانیبود که    ها برنامهاز    یار یبخش بس و 
 بود. 

 

 نیو بالکچ تالیجید یارزها ارتباط

  نهیزم که در پس  شودیگفته م  یایصورت خالصه به فناور به    ن یچبالک   امروزه
ب   تال یج ید  یارزها بالک  ومیاتر   ا ی  نیکوتیمانند  اگرچه  دارد.  را    نیچ قرار 

  ی مال  یهاتراکنش  رییتغقابلریثبت گزارش غ  یبرا  یعنوان ابزار   به  توانیم
دارد. در واقع هر    زین   یگر ید  اریبس  ی هاتیقابل  یفناور   ن یاستفاده کرد اما ا

و بدون    حیصح  ره ی کرد و از ذخ نیچبالک ک یوارد   توانیرا م ینوع اطالعات
 داشت.   نانیآنها اطم رییتغ

 کند؟ یچگونه کار م  ن یبالک چ یفناور برای مطالعه بیشتر: 

  

https://ramzarz.news/how-blockchain-technology-works/
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 ست؟یچ نیکو تیب
بار    نیاول( اولین رمزارز و پادشاه ارزهای دیجیتال است.  Bitcoinبیت کوین )

  bitcoin.orgبه آدرس  ی ابعد از ثبت دامنه  2008در آگوست   نیکو ت ینام ب 
برنامه دو  دست  نام  س ینوبه  )  ی ساتوش  یهابه   Satoshiناکاموتو 

Nakamoto  ) ی مالم  یو مارت  (Martti Malmi  )یار یبس   ات شد و توجه  دهی شن  
  ت یرا به شکل وا  ی دسن  ،ی را به خود جلب کرد. در اکتبر همان سال، ساتوش

»ب (white paper)  پر یپ عنوان    ی کیالکترون   ینقد  ستمی: س نیکو  تی تحت 
نظ  ر ینظ پ  ر«ی به  البته  کرد.  ساتوش  شی منتشر  اکتبر،  د  یاز  همراه   گر یبه 

اطالعات    کردند،یم   تیپروژه فعال   نی که به صورت داوطلبانه در ا  ی محققان
افراد قرار داده    اریدر اخت   ل،یم یمختلف و در قالب ا  یهارا در فروم  یمختصر 

در قالب    2008در سال    قات، یتحق   نیا   یی و نسخه نها  یبند بودند. اما جمع 
 عموم قرار گرفت.   اریمنتشر شد و در اخت   پریپ ت یوا کی

.  شودیپرداخته م نیکو ت یاصول عملکرد ب ی به بررس ، ییسند محتوا ن یا در
  ت یبا قابل  یک یپرداخت الکترون  ستمی س  کیبه عنوان    د،ی ارز جد  نیدر واقع ا

  د یی و تأ یجهت بررس  ی مرکز   چی ه می به نظارت مستق  ازیباال بدون ن  نانیاطم
از ارز را    ی دیسند شکل جد  ن ی. به طور خالصه، اشودیم  ی ها، معرفتراکنش

  ن یرا ب  یکه امکان انجام انواع نقل و انتقاالت مال   یکرده است؛ ارز   ف یتوص
فراهم خواهد    یندارند، به راحت  گریکدی به    یشناخت و اعتماد  چ یکه ه   یافراد
 کرد. 
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ه  تا امروز،  نم  چی به  ساتوش  داندیکس  ک   یکه  واقعًا  در  ستیناکاموتو   .
خود را تا    تیاهم  ن،یکو  تیخالق ب  ی واقع   تیهو  ییشناسا  ر،یاخ  یهاسال
ز  نها  ی ادیحد  در  دل  تی از دست داده است؛ چراکه  بودن    رمتمرکز یغ  ل یبه 

ا دانستن  ن  ست، ی ک  Satoshi Nakamoto  نکهیپلتفرم،  مهم  و    ستیواقعًا 
 .تأثیری در روند فعالیت بیت کوین ندارد

  0.00000001که معادل    شودیم   دهینام  یساتوش  ن،یکو  تی واحد ب  ن یتر کوچک
از معامالت   یار یکه انجام بس   ودشیمسئله باعث م  نیاست. هم نیکو تیب

  تی باشد. ب  ریپذامکان  ن، یکو  ت یمقدار هم با استفاده از ب   ن یبا کمتر   ، ی مال
ن نمونه از  یاول  شود،ینشان داده م   BTC  یکه اغلب با عالمت اختصار   نیکو

 .می نامیاست که امروزه رمزارز م  ی ز یآن چ

 نیکو تی صفر تا صد ببرای مطالعه بیشتر: 

 

 نوع رمز ارز وجود دارد؟ چند
ندارند، تمام اطالعاتشان    ی دیجیتالبا ارزها   یچندان  ییکه آشنا   یاکثر افراد
تنها هزاران ارز  نه  نکهیغافل از ا  ؛است  ن یکو  ت یکلمه است و آن ب   ک یدر حد  

جنبه  تالی جید از  بلکه  دارد،  وجود  دسته  یهامتفاوت  به    یهامختلف، 
  م یکنیهم مرور م ارا ب  تالیجی، انواع ارز ددامه . در اشوندیم  می تقس  یمتفاوت

 .میشویآنها آشنا م نیو با مشهورتر 

  

https://ramzarz.news/what-is-bitcoin/
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 (Altcoin) آلت کوین

آغاز به کار    ن، یکو  تیب   ت یهستند که بعد از موفق   ییرمزارزها  ها نیآلت کو
  تی ب  ی برا  یبهتر   ن یگز یخود را به عنوان جا  هانیآلت کو  ،ی کردند. به طور کل

از    ر یرمزارزها به غ   یبه تمام  (Altcoin)  نی. واژه آلت کوکنند یعرضه م  نیکو
  ن یآلت کو  12000از    شی ب  ها،نیتخم  یاساس برخ   اشاره دارد. بر  نیکو  تیب

 دارد. وجود 

 آلت کوین چیست؟رای مطالعه بیشتر: ب

 

 نیانواع آلت کو

  یاز انواع اصل  یبه وجود آمد. برخ  یدی جد  یبنددسته  ها،نیتکامل آلت کو  با
  یهاتوکن  ها،نی کوبلیاست  نگ،ینیبر ما  ی مبتن یشامل رمزارزها  هانیآلت کو

...    IOT، توکن های مبتنی بر  NFT  یهاتوکن  ی،ت یامن   ن یهستند. همچنو 
 . ردی دسته قرار بگ ک یاز  ش یدر ب  ن یکو آلت کیامکان وجود دارد که  نیا

توان به اتریوم، الیت کوین، تتر، ریپل،  ها میترین آلت کویناز جمله معروف
 اشاره کرد. ، چین لینک و ... کاردانو، بایننس کوین، پولکادات سوالنا،  

  

https://ramzarz.news/what-are-altcoins/
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 نیکو بلیاست

نسبت به    یبا کاهش و کنترل نوسانات، به دنبال کسب برتر   هانیکو  بلیاست
  معمواًل در یک حد ثابت است.  قیمت یک استیبل کوین هستند.  نیکو تیب
.  شودیموجود حاصل م  ی با ارزها  نیدادن ارزش کو   وند یدر عمل با پ  ،مهم   نیا

و طال    ورو ی   کا،یدالر آمر   ها،نیاز آلت کو  یبان یپشت   یمحبوب برا  یهانهیگز 
تتر آن    است  هانیبل کویاست  ن یتر از جمله معروف  دالری  است.  ارزش  که 

 تقریبًا همیشه برابر یک دالر است. 

 استیبل کوین چیست؟ برای مطالعه بیشتر: 

 (Shitcoin) شت کوین

  ی به طور قابل توجه  2009در سال    نیکو   تیب  یرمزارزها از زمان معرفعالقه به  
  Blockchain یدر استفاده از فناور  نی کو ت یب  ت یاست. موفق افته ی شیافزا

در بازار    د یجد  یهانیهمه روزه شاهد عرضه کو  که سبب شده    یی و درآمدزا
باش جدمیرمزارزها  بازار  رمزارزها  که  آنجا  از  ا   یدی.  که  اکرده  جادیرا  ند 

برا   گذارانهیسرما   یفناور   نکهیا  لیو به دل   کنندیم  بی کسب سود ترغ   یرا 
برا استفاده  ز   ن یبالکچ   ت یر یمد  ی مورد  درصد  توسط  است  از    یادیممکن 

سوءاستفاده وجود    یبرا  ی مناسب  یدرک نشود، فضا  ی گذاران به خوبهیسرما
را    یی هانیافراد کو  یبرخ   ها،نیدارد. با توجه به ضعف نظارت بر عرضه کو

  داران یخر   و عمالً   ندارند   ی ارزش  که   کنندیعرضه م  یمقاصد کالهبردار   یبرا
و    شدندیها با شکست مواجه م پروژه  زی ن  یگاه  همچنین.  شوندیمتضرر م
های  کوین  نیبه ا  .دهد یست مخود را از د  شارز  زی آنها ن  نیکو  تیدر نها

 .ندیگویم(  Shitcoin) نیکو   شت  فاقد ارزش،

 شت کوین چیست؟برای مطالعه بیشتر: 

https://ramzarz.news/stablecoins/
https://ramzarz.news/what-is-shitcoin/
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 ست؟یکاربرد رمز ارزها چ
آن   به  ادامه  در  که  دارند  متنوعی  استفاده  موارد  و  کاربردها  ارزها  رمز 

 پردازیم.می

 کاال دیخر

  رممکن، یغ  میی که رمزارز را قبول کند، اگر نگو  فروشگاهی  کردن  دایگذشته، پ  در
و    نیآنال هایفروشگاه متفاوت است. ط یبه شدت دشوار بود. اما امروزه شرا

پرداخت قبول    ۀو یش   کیرا به عنوان    نیکو  تی وجود دارند که ب  یادیز   نیآفال
خرده  کنند؛یم مانند  از  انبوه  تا    Newegg  و  Overstockفروشان  گرفته، 

کاف  یمحل   یهافروشگاه رستورانشاپیکوچک،  و  ب ها  از    ن یکو  تیها. 
افزارها، قطعات  نرم  هرات،ها، پروازها، جواهتل  ۀ نیپرداخت هز   ی برا  توانیم

 استفاده کرد. ی مدرک دانشگاه ی و حت ی وتر یکامپ 

پرداخت    ۀ وی ش  کی عنوان    رمزارز را به  10داقل  به عنوان مثال شرکت اپل ح
 سودمند در اپ استور معتبر دانسته است.

  Gift Offمانند  (  gift cards)  هیهد  یها فروش کارت  یهاتیعالوه بر آن، سا
  شودیم هیکارت هد قیاز طر   هستند. اساساً   رایرمزارز مختلف را پذ  20حدود  
 . دیخر  دیجیتال یارزها  ارا ب  ی ز یهر چ

  OpenBazaarو  Bitifyمثل    ییهاکه بازارچه  میهم اشاره کن  نیبه ا تینها  در
 .کنندیوجود دارند که فقط و فقط از رمزارزها در معامالت خود استفاده م

  



 

                                                          
16 

 

 در رمزارز یگذار هیسرما

داغ  یار یبس مردم   رمزارزها  حاضر  حال  در  که  فرصت    نیتر معتقدند 
  یاشخاص   ۀهم دربار  یادیز   یهاانموجود هستند. البته داست  یگذار هیسرما

  نیکو  تیاند وجود دارد. بشده  ونریلی م   نیکو  تیب  یگذار هیکه توسط سرما
 لحظه است.  نیتا بد تالیج یارز د نیتر شدههشناخت

  ک ی را که    یصعود  نیتر ع ی رمزارز باارزش است، سر   نی دوم  که احتماالً   وم،یاتر 
صحبت از    ی به ثبت رسانده است. وقت  ، تا به حال داشته  معتبر  تالی جیارز د

که حجم بازار آنها از    کردنکته اشاره    ن یبه ا  د یبا  شود، یتمام رمزارزها با هم م
 داشته است.   شی درصد افزا 10000از  شیطرف ب  نیبه ا  2013اواسط سال 

  کی است که رمزارزها،    ت یحائز اهم   ز یموضوع ن   ن یحال، اشاره به ا  ن یا  با
  یی از هر دارا  شی . ارزش بازار آنها ب ندیآیحساب م   به   سکیپرر   یگذار هیسرما

  ی گذار بدون قانون  بازار نسبتاً   نیکه انینوسان است. عالوه بر ا  یدارا  گرید
حوزه    ک یکه در    اردوجود د  سک یر   نی معنا که همواره ا  ن یمانده است. به ا

 اعالم شوند. یرقانون ی خاص، غ ییقضا
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 رزرمزا استخراج

  هستند و استخراج ارز  یرمزارز   ۀشبک  ک یقسمت    نیتر مهم  ها کنندهاستخراج
کردن،  دیجیتال مبادله  همچون  اساساً   یگذار هیسرما  کی،    است. 
حسابرسکنندهاستخراج خدمات  برا  یها  فراهم    یرا  خود  مربوطه  جوامع 

معماهاآورندیم حل  به  خود،  پردازش  قدرت  از  استفاده  با  آنها    ی . 
م   یاشدهیار رمزنگ برا   کنندیکمک  در    دأییت  یکه  آن  ثبت  دفترکل    کیو 
 الزم است. نی موسوم به بالکچ  یعموم 

 اند. ثروتمند شده نیکو  تیبا استخراج ب  یار ی بسمردم  

 

 کرد؟ یرا نگهدار تالیجیارز د دیکجا با
ندارند،    ی کیز ی حالت ف  ن یکو  ت یاز جمله ب   ی تالی جی د  یهاارز  نکهیبا توجه به ا

  ا یمتفاوت خواهد بود. پس از استخراج    زیآنها ن   از  ینحوه نگهدار   نیبنابرا
  دیمنتقل کن یک فضای الکترونیکی    به  دیرا با  یافت یدر   یهانیرمزارز، کو  دیخر 

در ادامه با مفهوم  .  شودشناخته می  ی کیالکترون  پول  فیک   که با نام والت یا
 شویم. والت و انواع آن آشنا می

  



 

                                                          
18 

 

 ست؟یچ تالیجیپول( ارز د فیت )کوال
استفاده از رمزارزها به    ی که شما برا  یی هابرنامه  ا یافزارها  نرم  ن یاز اول  یکی

ندارند و از کدها    یکیز یپول است؛ چون رمزارزها قالب ف   فیک  د،یدار  ازیآن ن 
رمزگذار  اعداد  بنابراشده  لیتشک  شدهیو  بخواه  نیاند.  آنها    د یاگر  مالک 

.  دیداشته باشد نگه بدار   امن  رهیذخ  ت یکه قابل  یط یآنها را در مح  دیبا  د،یشو
مالکیت هر رمزارز توسط    .است  تالیج یپول د  ف یامن، همان ک  ط یمح  نیا

شود؛ یعنی هر فردی که  کلید خصوصی و کلید عمومی آن رمزارز تعیین می
کلیدها باشد،    این  اختیار داشته  در  عباراتی طوالنی هستند  به شکل  را که 

 شود. مالک آن رمزارز شناخته می

موبا  یافزارهانرم  ایافزارها  ها، سختپول  فیک وب،  دسکتاپ    ی لیتحت  و 
آنها نگهدار   ی عموم  دی و کل  ی خصوص  د یهستند که کل .  شودیم  یرمزارز در 

  افت یو در   ره یذخ تال، ی جی پول د  فیک ی گفت که کاربرد اصل  توانیم   ن یبنابرا
 و ارسال رمزارز است.

های سخت افزاری، نرم افزاری، آنالین  توان به کیف پولاز انواع کیف پول می
 و کاغذی اشاره کرد.
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 ند؟اوالت ها کدام نیبهتر
، بستگی به نوع استفاده و میزان دارایی دیجیتال شما  انتخاب بهترین والت

کنید و دارایی رمزارزی شما اندک است،  دارد. اگر به صورت روزانه معامله می
ها  های آنالین یا والت صرافی استفاده کنید. البته این والتتوانید از والتمی

تفاده از  افزاری دارند. گزینه بهتر، اسامنیت کمتری نسبت به کیف پول سخت
اند. این  افزاری است که برای دسکتاپ و موبایل طراحی شدههای نرموالت
ها امنیت بیشتری دارند اما در معامالت روزانه سرعت شما را کاهش  والت
( و کوینومی  Atomic(، اتمیک والت )Trust Walletدهند. تراست والت )می
(Coinomiاز انواع کیف پول ) .های نرم افزاری هستند 

اگر دارایی رمزارزی شما زیاد و امنیت کیف پول برای شما خیلی مهم است،  
های  های آفالین مثل کیف پول سخت افزاری یا کیف پولباید از کیف پول

نانو ) از    Xو    S( مدل  Ledger Nanoکاغذی استفاده کنید. کیف پول لجر 
 های کیف پول سخت افزاری هستند. بهترین نمونه

چند   با  ادامه  ایرانی  در  کاربران  برای  که  معتبر  و  معروف  افزاری  نرم  والت 
 شویم.مناسب است آشنا می
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 (Trust Wallet)تراست والت 

باز است که توسط  و متن  یپول چند ارز   ف یک  کیپول تراست والت    فیک
  ی لیموبا  یهاپلتفرم  یپول برا  فیک  نی. اشودیم   ی بانیپشت   ننس یبا  ی صراف
  ی و پرداخت ارزها  افتیدر   ره،ی شده است و امکان ذخ  یطراح   IOSو    دیاندرو

  افتیدر   ی بستر برا  ن یتر . به کندیفراهم م  لیکاربران موبا  ی را برا  تال ی جید
نسخه    د یتوانیو م  استپول تراست    فیک   یرسم  تیپول وبسا   فیک  نیا

 . دییو نصب نما افت یدر  گانیسازگار با تلفن همراه خود را به صورت را

از نقاط قوت آن برشمرد.    یک ی  توانیپول را م  ف یک  نیا استفاده از    ی سادگ
امن  Trust Walletکاربران   را در    یهاو توکن  هانیکو  توانندیم  تیبا  خود 

  ر یپول داشته باشند، ارزش آنها را مشاهده کنند و در صورت لزوم سا  فیک
  ی صراف  نها،ی. عالوه بر اندینما  ی ابیخود را در تراست والت باز   ی هاپول  فیک
با    فیک  نیا   یداخل  رمتمرکزیغ ارزها  تبادل  امکان  شما  به  را    گریکدیپول 
 . دهدیم

 آموزش نصب و استفاده از کیف پول تراست والت 

  

https://ramzarz.news/introducing-trust-wallet/
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 (Atomic Wallet) کیپول اتم فیک

  ف یک   نیموجود در ا  ی داخل  سمی نام خود را از مکان  Atomic Walletپول    فیک
  ن،یبر ا  وهگرفته است. عال  کند، یم  لی را تسه  یپول، که در واقع مبادالت اتم 

اتم  ف یک   یسازگار  س   کی پول  با  ،  Mac OS  ندوز، ی و  یهاعامل  ستم یوالت 
 . کندیمختلف آسان م   یهااستفاده از آن را در دستگاه  ان،یاوبونتو، فدورا و دب

شده    ی طراح   یابه گونه  و   است   یو سادگ  آیی از کار  یب یپول ترک  ف یک  نیا
بتواند    تال یج ید  ی ارزها  ی ایبا دن  ییاز آشنا  ی با هر سطح  یاست که هر کاربر 
 . از آن استفاده کند

  Atomic Swaps  ا ی  یمبادالت اتم   Atomic walletپول    فی ک  یژگ یو  نیتر مهم
گرفته شده است. مفهوم مبادالت    ی ژگیو  ن یاز هم   ز یپول ن  ف یک   ن یاست. نام ا

ا  نگونهیا  یاتم به    یاز ین   گر ید  رمتمرکز،یغ   ت  یقابل  نیاست که با استفاده از 
مختلف    ی هاو توکن  ها نیکو  مبادله  ی برا  تال یج یارز د  یها یاستفاده از صراف

  ی را دارد و به راحت   یصراف   یهاتیپول رمزارز شما همان قابل  فیو ک  ستین
  ی رابط کاربر .  دیپول خود انجام ده   ف یمبادالت رمزارزها را در ک  د یتوانیم

 است.  Atomic walletپول  فی ک  یهایژگ یو  گریو کاربرپسند از د  ساده

  یاستفاده از برخ  ی است. اما برا  گانی پول را  ف یک  نیاستفاده از ا  ی طور کل  به
  دیهمتا با  و معامالت همتا به  یرمزارز با کارت اعتبار   دیامکانات آن مانند خر 
 کارمزد پرداخت کرد.

  یی باال  نسبتاً   ی تیامن  ی هایژگ یوجوه شما و  تی حفظ امن  یبرا   کی پول اتم  فیک
  ستم ی س  یاست که برا  تالیجی پول چندگانه ارز د  ف یک  کیپول    فی ک  نیا.  دارد
 عرضه شده است.  نوکس یمک و ل ندوز، یو  یهاعامل

 آموزش نصب و استفاده از کیف پول اتمیک 

https://ramzarz.news/introducing-atomic-wallet
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 (Coinomi) ینومیپول کو فیک

پول    فیک  نیاست. ا  یپول چند ارز   فی ک  کی  (Coinomi)  ینوم یپول کو  فیک
قد  یکی م   رمزارز  ی هاپول  فی ک  ن یتر یمیاز  که  بازار است  کاربر    ها ونیلیدر 

و در    iOSوالت عرضه، سپس نسخه    نیا  د یندروفعال دارد. در ابتدا نسخه ا 
 منتشر شد.  ۲۰19نسخه دسکتاپ آن در سال   تینها

است    تالی جیارز د  یهاپول  فیک  نیتر شدهاز شناخته  یکی   ینومیپول کو  فیک
و هزاران    نی بر بالکچ  یتن رمزارز مب  1۲5از    شیب   رهی و ذخ  ی نگهدار   ت یکه قابل

تعداد    نیشتر یب  زان یم  نیا  ، ینومیکو  یرا دارد که طبق ادعا  نیتوکن و آلت کو
میبان یپشت   ی رمزارزها در  اسپول  فی ک  انیشده  مهم تها  نکته  در    ی.  که 

پول    ف یک چی است که تاکنون ه  ن یوجود دارد ا  ی نومیپول کو  ف یخصوص ک
Coinomi  .خود را به   ت،یسطح امن یجهت ارتقا ینومیکو  هک نشده است

 . مجهز کرده است  یاشرفتهیپ یو رمزنگار   یخصوص  میحفظ حر  یهاکیتکن

 آموزش نصب و استفاده از کیف پول کوینومی 

  

https://ramzarz.news/introducing-coinomi-wallet/


 

                                                          
23 

 

 (Exodusپول اکسودوس ) فیک

  نیتر و از محبوب  یافزار پول نرم  فیک  کی  (Exodusپول اکسودوس )  فیک
کاربرد و    ومیاتر   ن،یکو  تی ب  رهیذخ   یبرا  یافزار نرم  یهاپول  فی ک  نیتر یو 
  ار یبس  تال یج ید  یکاربران ارزها   ان ی پول در م  ف یک  نیاست. ا  گر ید  یرمزارزها

و  از  است.  پشتExodusپول    ف یک   ی هایژگیمحبوب  از    توق تمام  ی بانی، 
برا که  است  آن  بودن   کاربرپسند  و  دن   ی افراد  یکاربران  وارد  تازه    ی ایکه 

شده ک رمزارزها  است.  مناسب  م  فی اند،  را  اکسودوس  در   توانیپول 
 استفاده کرد.  نوکس یمک و ل  ندوز،ی، وiOS د، یاندرو یهاپلتفرم

 نصب و استفاده از کیف پول اکسودوس   آموزش

  

https://ramzarz.news/intriducing-exodus-wallet
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 (Guardaپول گواردا ) فیک

بودن    یکاربرد  لیاست که به دل   ییهاپول  فیاز ک  (Guardaپول گواردا )  فیک
دن کاربران  استقبال  مورد  آسان  استفاده  گرفته    تال یجید   یارزها  یایو  قرار 

و افزونه گوگل کروم ارائه    ل یدسکتاپ، وب، موبا  یپول گواردا برا  فی است. ک
  دیرا مشاهده کن   ی خصوص  یدهایکل  د یتوانیپول گواردا م   ف یشده است. در ک

  ی رانتفاعیغ  یحافظه رمزارز   کی  Guardaپول    فی . کدیداشته باش  اریو در اخت
،  BTC  ،BCH  ،BSV  ،ETHها از جمله  و توکن  هانیکو  نیتر است که از محبوب

  ی بانیپشت   گر ید  یها نیها و کوتوکن  زا  ی ار یو بس  ومیبر اتر   یمبتن   ی هاتوکن
 . کندیم

 آموزش نصب و استفاده از کیف پول گواردا

  

https://ramzarz.news/introducing-guarda-wallet/
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 در والت تالیجیارز د یو نگهدار دیآموزش خر
برای خرید ارز دیجیتال یا باید به یک شخص مورد اعتماد پول بدهید و او  
دیجیتال   ارز  یک صرافی  به  باید  یا  کند  منتقل  پول شما  کیف  به  را  رمزارز 

های معتبر و بزرگی در دنیا وجود دارند اما در حال حاضر  مراجعه کنید. صرافی
تحریم خاطر  ایرانیان  به  به  ایران،  علیه  ظالمانه  نمیهای  دهند.  خدمات 

بنابراین تنها راه مطمئن برای شما، مراجعه به یک صرافی ایرانی ارز دیجیتال  
 است.

برای خرید ارز دیجیتال از صرافی ایرانی، ابتدا باید در یک صرافی ثبت نام 
کنید و مراحل احراز هویت را پشت سر بگذارید. سپس مقدار رمزارز مورد  

ریزید،  کنید، پول را به حساب صرافی مینظر را در سایت صرافی مشخص می
قسمت   می  Receiveبه  خود  والت  نظرتان  در  مورد  رمزارز  روی  و  روید 

فرستید. سپس  کنید و برای صرافی میشده را کپی میزنید، آدرس ارائهمی
 فرستد. به همین راحتی!رمزارز شما را به آدرس کیف پولتان می ،صرافی 

معتبرتری و  بهترین  جمله  صرافیاز  مین  ایرانی  صرافیهای  به  های  توان 
 اشاره کرد.  ال یر  یج ید و  ر ی، والکس، اکستکسینوب 
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 م؟یرمزارزها را کجا مشاهده کن متیق
توانید به  برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به دالر و تومان می

 بروید.  قیمت ارزهای دیجیتال نیوز مراجعه کنید و به صفحه  سایت رمزارز

  یدی کاربران، اطالعات مف  ازیبا توجه به ن   وز،ی رمزارز ن  تیصفحه از وبسا  نیدر ا
گردآور  رمزارزها  برا  یدرباره  شما  است.  اطالعات    یشده  آوردن  دست  به 

صفحه    ن یاست نام آن رمزارز را در ا یرمزارزها، کاف   نیاز ا  کی مخصوص هر  
کنجست اختصاص  دی وجو  وارد صفحه  رمزارز شو  یو  در  دی آن  صفحه    هر. 
ق  یاطالعات د  متیهمچون  تومان  تال، یجی ارز  تغ  یمعادل  درصد    رات ییآن، 

هر    یات روزه و نمودار عقربهروزانه، حجم معامالت روزانه بازار و نمودار هف
 رمزارز ارائه شده است.

  

https://ramzarz.news/coins/
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 ست؟یچ تالیجیارز د کالیتکن لیتحل
و زمان    متیق  یهااست که از داده  یآمار   یمطالعه روندها  ،کالیتکن  لیتحل
فرصت  یآور جمع  تا  است  تحل  یتجار   یهاشده  کند.  مشخص    لگران یرا 
حرکات    یاز الگوها  یی،دارا  کی   متیقدرت و ضعف در ق  یاب یارز   یبرا  کالیتکن
  لیل. تحکنندیاستفاده م  یلیتحل  یابزارها  ری و سا  یمعامالت  گنالیس  مت،یق

م  کالیتکن مورد هر  توان یرا  مانند  در  داده  فارکس،    هایداده  گونه  رمزارز، 
 ها استفاده کرد. کاالها و سهام  متیق

گذشته اتخاذشده توسط    ماتیع تصم و حجم معامالت در واق   هامتیق  نمودار
ارز  کالیتکن لیاطالعات در مورد تحل نیو فروش( است. ا دیفعاالن بازار )خر 

  نده یآ  مات ی اطالعات به نوبه خود بر تصم  ن یطور است. ا ن یهم زی ن تالی جید
 : گذاردیم  ریتأث قیبازار از دو طر  نیدر ا

نزد  :یروانشناخت  نحوه  بر  و  شده  انجام  گذشته  در  به    ک یآنچه  شدن 
  ل یتما  درها یاز تر   ی ار ی. به عنوان مثال، بسگذاردیم  ریتأث  نده یآ  ی هاتیموقع 

اند، تمرکز کنند و  کرده  یدار یرا خر   ییدارا  کی   که قبالً   یمت یق   یدارند که رو
 . وشندرا بفر  ییآن دارا خواهندیم  ی حت ابد،یکاهش  مت یق  نیاگر ا

مسلط هستند،    تال یجیارز د  کالیتکن  لیکه به تحل  درهایاز تر   یبرخ   :بازتاب 
و طبق آن عمل    دهند یم  صیمعمول را تشخ   ی نمودارها  یروندها و الگوها

کاف  ای  دی)خر   کنندیم تعداد  اگر  شرکت  یفروش(.  هم از  از    ن یکنندگان 
م   یروی پ  یاستراتژ  انتظار  ا  رود یکنند،  نت   یالگوها  نیکه  مورد    جهینمودار 

کنندگان  شرکت  شتریو ب  شتر ی روند با حضور ب  نیانتظار را دنبال کند و احتمااًل ا
 . افتیدر روند ادامه خواهد 
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از  یارمزارزها را به صورت لحظه کالیتکن لیتحل
 م؟یکجا مشاهده کن

بر است و به مطالعه زیادی  ای زمانفراگیری تحلیل تکنیکال معمواًل پروسه
دارد. عالوه بر اینکه پس از فراگیری دانش نظری تکنیکال، باید به صورت  نیاز  

دانید در بازارهای مالی  طور که میعملی هم به کسب تجربه بپردازید. همان
توان خطر کرد و ممکن است با یک تصمیم اشتباه کل سرمایه شما از  نمی

 بین برود. 

لیل تکنیکال ارزهای دیجیتال  ای را برای تحاز این رو، سایت رمزارز نیوز صفحه
اند.  ارز دیجیتال تحلیل شده  7۰اختصاص داده است. در این صفحه بیش از  

ای  توانید نمودار تکنیکال و نمودار عقربهبا ورود به صفحه هر ارز دیجیتال، می
 آن را مشاهده کنید. 

 سایت رمزارز نیوز  تال یج ید  یارز ها کالیتکن لیتحلصفحه 

  

https://ramzarz.news/technicals
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 ست؟یچ تالیجیفاندامنتال ارز د لیتحل
ارز مورد نظر    یبیتقر   متیآن هستند که ق   یدر پ  لیتحل  نای  کنندگاندنبال

در    تواندیم   زی ن  عهیهر شا  ی حت  ایروش هر خبر    نیکنند. در ا  ن ییخود را تع
  نیاخبار مرتبط و همچن   لیو تحل  هی با تجز   هادریباشد. تر   رگذاریتأث   متیق

  وه یش  نیکنند. در ایم  لیکنار هم قرار دادن اطالعات خود، پازل خود را تکم
چ تکنولوژ   زی همه  منظر  بررس   یاز  م  یمورد  فکر    ردیگ یقرار  که  آنچه  هر  و 

قرار    یاب یمورد ارز   شود،یمنجر م  یک ارز دیجیتال  متیبه نوسانات ق  دیکن یم
شدن  ؛ردیگ یم گران  در    از  بورس  شاخص  افت  تا  همه    ،کشور   کیطال 
 . رندیقرار گ یمورد بررس  لیتحل نیدر ا  توانندیم

از سه جنبه مهم    یک یفاندامنتال به عنوان    ل یها از تحلاز شرکت  یار یدر بس 
  4شاخص و    3ها از  شرکت  ن ی. اشودیاستفاده م   یگذار هیسرما  کردیدر رو

 :کنند یاستفاده م لینوع تحل  نینرخ در ا

 شاخص:  سه

 آدرس منحصر به فرد )روزانه(  •
 ارزش معامالت )روزانه(  •
 )روزانه(  نیما ا یاستخراج  نهیهز  •

. اگر  یروند افق  ای  ا یکاهش    ش، ی: افزادهدیروند را نشان م   ک یشاخص    هر
افزا گاو  ی ش یروند  بازار  )صعودی(باشد،  کاهش  ؛است  ی  بازار    ی اگر  باشد، 

 است. یهموار باشد، بازار خنث ا ی ی اگر روند افق ؛است ی )نزولی(خرس
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 نرخ:  چهار

از  :  NVTنرخ   • است و اگر  )صعودی(    ی باشد، بازار گاو  15که اگر کمتر 
 است.  )نزولی(  یباشد، بازار خرس ۲5از  شتریب

باشد، پس ارزش کاال در بازار کمتر از    1.5کمتر از  که اگر  :   MVRVنرخ   •
ب اگر  و  ب   3.5از    شتریحد معمول است  کاال  ارزش  از حد    شتری باشد، 

 معمول است. 
  شتر یاست و اگر ب  یباشد، بازار گاو  1.۲اگر کمتر از  :   Mayer Multipleنرخ   •

 است. یباشد، بازار خرس ۲.4از 
  شتر یاست و اگر ب   ید، بازار گاوباش   1.۲اگر کمتر از    : P/BEنرخ استخراج   •

 است. یباشد، بازار خرس 3.۲از 

ا  ک ی  هر دارانرخ  نیاز  آستانه،    یها  پا   یعن یدو  آستانه  و  باال    نییآستانه 
دو،    نیمختلف استفاده کنند، اما ا  یهاممکن است از آستانه  گران یهستند. د

 بهتر هستند.  یر یگ میتصم ی هستند که به نظر برا  یعوامل

 تحلیل فاندامنتال چیست؟ برای مطالعه بیشتر: 

  

https://ramzarz.news/fundamentals
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 هولد کردن چیست؟
  یمدت  ی برا  رمزارز  ینگهدار   ی به معن  ( Hold)  کردن   لد ها هورمزارز  ی ایدر دن
ا  Hold  کلمه   است.  یطوالن اتفاق، حروف  ثر بر  به  جا  جابهش  یک    HODLو 

هودل    شود. )هودل( تبدیل شد و از آن پس به همین شکل تلفظ و نوشته می
  مت ی ق  ا یکه نوسان بازار به شدت باال باشد    افتدیاتفاق م  ی زمان  شتر ی ب  ،کردن 

رو شود. البته هودل کردن  هروب  ی در چند روز متوال  مت یارز مورد نظر با افت ق
است    ین یهودل جورچ  گریت د. به عبارشودیارز محدود نم  یتنها به نگهدار 
خر  از  د  ای)  نیکو  تی ب   د یمتشکل  ارز  ق گر یهر  با  و    ار یبس  ی متی(  مناسب 

  ش یو افزا  شتر ی مدت که به منظور کسب سود بیآن به صورت طوالن  یگهدار ن
 . ردیگیارزش آن صورت م 

 و از کجا بوجود آمده است؟  ستی چ ( HODLهودل )برای مطالعه بیشتر: 

 

 ست؟یکردن چ دیتر
  تال ی جید  یهاارز  دیو فروش و تجارت است. تر   دیخر   یبه معن  (Trade)  دیتر 
. اگر  شتریبه سود ب  ی اب یبا هدف دست   تالیج ید  یهاو فروش ارز  دیخر   یعنی
آموزش    یگر یمثل هر کار د  دیبا  د،یماهر عمل کن  دریتر   کیمانند    دیخواهیم
 . دینیبب

های دیجیتالی با کمترین  با استفاده از اطالعات الزم، اقدام به خرید ارزتریدر  
می فروش  قیمت  به  قیمت  باالترین  به  را  ارز  همان  معین  زمان  در  و  کند 

 .درسسود میبه رساند و از این طریق می

  

https://ramzarz.news/what-is-hodl/
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 انواع ترید:

 ( day tradingروزانه ) دیتر  •
 (swing trading) یو فروش نوسان دیخر  •
 ( position trading) یر یگ تیموقع  •
 (scalping trading) یو فروش فور  دیخر  •

 

 تفاوت هودلر و تریدر

نم   دریتر  هودلر   گذارهیسرما  ک ی  توان یرا  یا    زیرا   ؛ کرد  ی تلق  بلندمدت 
  توانیها را متفاوت  نیاز ا  یکی  دو وجود دارد.  نیا  نیب  یاساس   یهاتفاوت

در حال انجام معامالت    اً دائم  هادریها دانست. تر و فروش  دیدر تعداد خر 
  در همان مدت دارند.   ی و فروش کمتر   د یخر   گذاران هیسرما  اما مختلف هستند  

بلندمدت    اندازیچشم  گذارانهیاست. سرما  گذاریهیمدت سرما  ،دیگر   تفاوت 
  ح یا ترج مدت رکوتاه  یزمان   یهابازه  هادریتر   ،و در مقابل  کنند یرا دنبال م

 باشد.   ریماه متغ  نیساعت تا چند کیاز  تواندیزمان م نی. ادهندیم

 تال یج ید یارزها  دیآموزش تر برای مطالعه بیشتر: 

  

https://ramzarz.news/cryptocurrency-trading-guide
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 ؟دیتر ایهولد کنم  دیمن با
ترید کردن نیاز به دانش و تجربه فراوان دارد. عالوه بر اینکه احتمال اشتباه  

است.   زیاد  بسیار  برامعاملههم  رمزارزها،  تر   ی گران   خود    روزانه  دیانجام 
  یاگسترده  ف یط  ی بررس  ی از طرف  .هستند  عیسر   یهاعملکرد و واکنش  ازمند ین

در مورد    ی اطالعات کافبه  و    است  برو زمان  قیدق   یندی آفر  ، کاتورهایاز اند
همچنین تریدرها باید اتفاقات جهانی   .نیاز دارد  تالیجیارز د کالیتکن لیتحل

را نیز هر روز بررسی کنند و تحلیل فاندامنتال داشته باشند. این نکته را هم  
 کنند. درصد تریدرها ضرر می 90اضافه کنیم که بر اساس یک تحقیق آماری، 

  در  و  ستندی روزانه ن  دیبه دنبال تر گذاران بلندمدت  ز طرف دیگر، سرمایهاما ا
که هودل    یافراد  ،گر ید  ییخود دارند. از سو  یدر زندگ  یشتر ی آرامش ب  جهی نت
خوب   کنند یم نوسانات    یبه  دیجیتالبا  ارزهای  دچار    بازار  و  هستند  آشنا 

و    دیتعداد خر   لیکنندگان به دل هودل  .شوندینم   یاحساس  یهایر ی گمیتصم
از    سکیامر ر   نیو هم   شوند ینوسانات بازار م  ریکمتر اس   ، فروش محدود خود
دادن سرما ب  ه یدست  را  م ه  آنها  کاهش  کاهش    نی. همچندهدیشدت  با 
  ق یطر   نیو از ا  یابدمیکاهش    زی کارمزد معامالت آنها ن  نهی تعداد معامالت، هز 

 .کنندیخود را حفظ م یرمزارز  ره یذخ

بلندمدت  بنابراین،   برای  را  خود  رمزارزی  سرمایه  که  است  این  کار  بهترین 
 هودل کنید. 
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 تکسینوب یدر صراف تالیجیارز د دیآموزش تر
به وجود    تالی جید  یهاو فروش ارز  دیخر   یبرا  نیآنال  یهایهم صراف   رانیدر ا
  نیمل در اأقابل ت  نکته  اند.تر کردهآسان  نه یزم  نیاند که کار شما را در اآمده
  نیا  یی شناسا  یمدنظر است. برا  یهایاز معتبر بودن صراف   نانیاطم  نهیزم

در    ی صراف  نگیو رنک  یاز جمله سابقه صراف  ی به موارد  د ی توانیم  هایصراف
  ن یاستفاده از درگاه پرداخت معتبر و همچن  هاین. عالوه بر ادیگوگل توجه کن

 معتبر است.  ی صراف  کی ی هایژگ یو گریفعال، از د  یبان یپشت

پول مخصوص هر کاربر    ف یک  یدارا  ی پلتفرم معامالت   کی   تکسینوبصرافی  
  ن ی. نکته مهم در اداردمعامله    یبرا  تالیج یارز د  15بیش از    ی صراف  نیاست. ا
  trading viewمخصوص به خود است که توسط    متیوجود نمودار ق  یصراف
م  ش ینما چ  شود.یداده  هر  از  صراف  دیبدان   دیبا  ز ی قبل  در  تنها  نه    یکه 
 .است  یالزام  تیمعتبر، احراز هو  یرانیا  یها  یبلکه در همه صراف  تکس،ینوب 

 تکسینوب سایت ثبت نام در

 مراجعه کنید.  nobitex.irبه آدرس ی صراف  نیا ت یسابه  •
 کنید.  کیکل  ثبت نام  نهیگز  یرو •
 را تکمیل کنید.  مراحل ثبت نام •
 را بزنید.  نیقبول قوان  کی و ت کنید  مطالعه  را ن یقوان •
 . را قبول کنیدرا مطالعه و سپس آنها  تیمربوط به سا  نیقوان  حتماً  •

  ا ی  د یخر   یبرا  .شودیم   جاد ی شما ا  یمراحل، حساب کاربر   ن یاز انجام ا  پس
عمل  ایفروش   نوب  خواهیدمیکه    یگر ید  اتیهر  دهید  تکسی در    ، انجام 

ک  یکی  ستیبامی ب   فیک   ،یال یر   یهاپول  فیاز  پول    فیک   ن،یکو  ت یپول 
 . دیرا شارژ کن ...و  ومیاتر 

https://nobitex.ir/signup/?refcode=4573383
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 است؟  سودآور ایآ ست؟یچ نگینیما ای استخراج
روش از  دیگر  یا  یکی  استخراج  دیجیتال،  ارزهای  طریق  از  درآمدزایی  های 

( است.Miningماینینگ  واقع   استخراج  (  سوابق  در  کردن  اضافه  فرآیند 
است.    بالکچینیا همان  کل عمومی    به دفتری یک ارز دیجیتال  هاتراکنش

شود که هر تراکنشی قابلیت تأیید شدن داشته  وجود این سیستم باعث می
باشد و هر شخصی بتواند به این دفترکل دسترسی داشته باشد. کاربرد دیگر  

های قانونی بیت کوین و هر گونه تالش  تراکنشآن، تمییز قائل شدن بین  
 .اندهایی است که قباًل به جایی دیگر ارسال شدهبرای دو بار ارسال کردن پول

ها آن را وارد  بالک از معامالت انجام شود، استخراج کننده  ک یکه    ی هنگام
ر کنندیم  ندیفرآ  کی فرمول  آنها  اطالعات    ی ادهیچی پ  ی اضی.  به  توجه  با  را 

مداخل   اعمال  دنبالهکنندیبالک  به  را  آن  کوتاه  یا. سپس  مراتب  و  به  تر 
 دارد.   نامکه »هش«  کنند یم لی از حروف و کلمات تبد ی ظاهرًا تصادف

ارز دیجیتال  ها یا ماینرها با تأیید هر تراکنشکنندهاساسًا استخراج و    یک 
آن  معۀ  حصول اطمینان از قانونی بودن هر یک از آنها، در حال خدمت به جا 

افزارهایی که مخصوص استخراج  هستند. آنها با استفاده از نرم  ارز دیجیتال
رقابت میها ساخته شدهبالک یکدیگر  با  بالکاند،  که یک  زمان    کنند. هر 
کننده با موفقیت یک دنبالۀ  شود، به این معنا است که استخراجمی  تأیید

 .ردگیمیهش جدید را ساخته است؛ به همین خاطر پاداش  

دستگاه با  استخراج،  معروففرآیند  »ماینر«  به  که  خاصی  صورت  های  اند 
های آنها نیز متفاوت است.  گیرد. ماینرها انواع مختلفی دارند و قیمتمی

 بهترین انواع ماینر، ماینرهای ایسیک هستند. 
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توجه: این مقاله صرفًا جنبه آموزشی دارد و برای آشنایی شما با ارزهای 
گذاری سرمایهای برای دیجیتال تهیه شده است. رمزارز نیوز هیچ توصیه

 و خرید و فروش ارزهای دیجیتال ندارد.

ها و تجهیزات بسیاری داشته  برای کسب سود از طریق استخراج، باید دستگاه
دارند. از طرفی پس  نیاز    ها باال است و به رسیدگی نه این دستگاهباشید. هزی

کنندگان و تولید زیاد بالک، سختی استخراج هم  از افزایش تعداد استخراج
. یعنی به مرور زمان،  پیدا کند  کاهش  میزان تولید بالک تا    شود بیشتر می

استخراج شما کمتر می از  سود  استفاده  به  بیشتر  برای کسب سود  و  شود 
 . کنیدپیدا میروزتر نیاز های بهدستگاه

توان گفت استخراج ارز دیجیتال، سودآور است اما به دردسرش  از این رو، می
 گذاری بلندمدت است.ارزد. بهترین کار، همان سرمایهنمی

سایت رمزارز    ماشین حساب ماینرمیزان سوددهی استخراج، به  برای بررسی 
 نیوز مراجعه کنید. 

 

 

https://ramzarz.news/mining-calculator/

