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   مقدمه
  
  

هـاي      هـاي اخیـر بـراي رسـانه         با توجه به اسـتقبال زیـادي کـه در سـال           
ــالی داراي  ایجــاد شــده اســت بایــد گفــت کــه کــد  دیجیتــال هــاي دیجیت
هایی کـه بـراي کـد     بنابراین رمزنگاري. هستند هاي بی نظیري رمزنگاري

شده است که افراد بسیار زیـادي در   دیجیتالی به وجود آمده است باعث
دیجیتالی باشـند و پـول خـود را بـه      هاي به دنبال به کار بردن ارزجهان 

 اهمیت ارز دیجیتال این مساله هاي دیجیتالی تبدیل کنند که نوعی به ارز

  .دهد را نشان می
ــه  همــین خــاطر انتــشارات طاهریــان مجموعــه مقــاالت جدیــد رابــرت   ب

کیوساکی در خصوص ارزهـاي دیجیتـال را بـا توجـه بـه اهمیـت آن در              
قالب یک کتاب خدمت شما تقدیم می دارد و امید دارد که این مجموعـه را         

  .ادامه دهد
امید است به کاستی هاي این کتـاب بـه دیـده اغمـاض بنگریـد و نظـرات                   

  .را براي ما بفرستیدسازنده خود 
  انتشارات طاهریان
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 »یادداشت«



  1 فصل

 "بدون اطالعات"از رمزنگاري 
  !خودداري کنید

  
  

، بـه    کوچـک  هاي  شرکت، اغلب سهام     را شروع کردم   گذاري  سرمایه یوقت
ــو ــا  شــرکتژهی ــا را خريه ــ نوپ ــی يداری ــردم م ــدر دن. ک ــايای  ي ارزه

 نوپـا   هـاي   شـرکت بـا آن    در آنهـا     را   يادیـ  ز هاي  شباهت، من   يرمزنگار
  .نمیب یم

 مؤسـس  اسـت کـه مـن دوسـت دارم     نیـ  ا مدیـ  در مورد خـودم فهم     آنچه
 سـهام مـن    دی، هنگام خر  نیبنابرا؛   آنها را اداره کنم    نکهی، نه ا  شرکت باشم 

 ی گـاه  یحتـ . کـنم  ی مـ  يداری کوچک خر  هاي  شرکتبین  معموالً آنها را از     
اعتـراف  . کـنم  ی مـ  یکنم و آن را عموم     ی م يانداز  راهاوقات من شرکت را     

زیـرا  ؛  گذاري ارزهاي دیجیتال نداشتم     سرمایه به شروع    یلی که تما  کنم یم
 مـن   لیـ  دل نیبه هم . مشت ندا ی اطالعات کاف  ي رمزنگار يایمن در مورد دن   

جـف وانـگ،    . به مشاوران و کارشناسان مورد اعتماد خـود اعتمـاد دارم          
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 شـده بـه او مراجعـه        يرمزنگـار راي کسب اطالعات     که من ب   یمتخصص
 دارم  يادیـ  ز يریادگی از به نی، اما من    دممکن است آن را درك کن     ،  کنم یم

  . انجام دهموارد شدن به دنیاي ارزهاي دیجیتال قبل از دیکه با
 را  يشود و من باز    ی ساخته م  گذاري  سرمایه دی جد يها  چالش در   شانس

ــس. دوســت دارم ــردم از ياریب ــاي شــرکتســهام  از م ــا کوچــک ه  نوپ
امـا  ؛  تند هم هس  نطوریدانند و هم   ی م ریپذ  سکیرآنها را   خرید  ترسند و    یم

 را يبــازروش  و دیــ، آن را درك کندی باشــگــذاري ســرمایهاگــر عاشــق 
 کوچـک،   يهـا  با وجـود شـرکت    . ابدی  ی م و ریسک کاهش   خطر   نی، ا دیبدان

مـن  .  سال است  کی من خروج از سهام در مدت        گذاري  سرمایه ياستراتژ
 يخـواهم آن را بـرا    یمن مـ  .  متنفرم ی مدت طوالن  ياز قفل کردن پولم برا    

از آنچـه   . رمدهد در دسترس نگه دا     ی که خودش را نشان م     يبعدفرصت  
 جـارت  تي معمـول بـرا  ي اسـتراتژ کیـ  نیـ ، ا جف بـه مـن آموختـه اسـت        

 اقـدامات را  نگونـه ی ا يایـ  خطـرات و مزا    دیاما شما با  ؛  استهم   يرمزنگار
  .دیدرك کن

  !کنم یم خود استفاده ی رشد ثروت شخصيآنچه من برا
 اسـتفاده کـرده     ی اصـل  لهی از دو وس   يصاد به رشد اقت   یابی دست ي برا من

مـن از امـالك و مـستغالت بـه          .  کوچـک  هـاي   امالك و مستغالت و سهام    
 مـن  يهـا  یـی دارا، روز بـه روز  ؛ کـه کـنم  ی خود استفاده م  وانهپشتعنوان  

از . کننـد  یفـراهم مـ   بـرایم    را   ی اوقات رشـد ارزشـ     ی و برخ  ي نقد انیجر
  .کنم ی استفاده معیرشد سر ي کوچک برايابزار عنوان بهسهام از طرفی 
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 بـا   ی خـصوص  ي، شـرکتها  يگـذار  هی سـرما  نهی کار خود در زم    ي ابتدا در
 بـورس   سـبد فـروش   کنم که در     ی م يداری باال و سوداگرانه را خر     سکیر

  . کانادا قرار دارندای متحده االتیاوراق بهادار در ا
 سهم است که قبل از      100000،   به سود  عی سر یابی دست ی از چگونگ  یمثال

شـش مـاه   .  شده اسـت يداری سنت خر25 ي به ازا کی هر   یعرضه عموم 
 2ام اکنون هر کـدام   سه100000 و داشت قرار ستی شرکت در لنیا،  بعد

 شی بـا افـزا    متیق،   شود تیری مد یاگر شرکت به خوب   . ندشتدالر ارزش دا  
 ییهـا  سـال . ابـد ی  یم هر سهم ادامه     ي برا شتری ب ای دالر   20 سهام تا    متیق

 دالر  ونیـ لی م کیـ  سال بـه     کی دالر ما در کمتر از       25000که  وجود دارد   
  . استدهیرس
سـهام کوچـک مـن در       خریـد    اتی که از تجرب   می به شما بگو   توانم ینم من
 يادی ز هاي  شباهت من   ؛ اما دیری درس بگ  ي رمزنگار گذاري  سرمایه يایدن
تواند در مـورد بازتـاب جهـان         یجف وانگ م  . کنم یم دو مشاهده    نی ا نیب

  . دهدحی توضپتانسیل فراوان سهام کوچک با يای از دنياررمزنگ
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  ؟گذاري سرمایه ای دیکن یم  شما قمارایآ
اگـر  . ستیـ قمـار ن  به هیچ وجـه     ،  دیکن یچه م گذاري    در سرمایه  دی بدان اگر

محـض  قمـار  یک این کار ، دیکن ی و دعا مگذارید می پول يا فقط در معامله  
، خرد و عشق خـود بـه        یز دانش فن   است که ا   نی ا ي در هر کار   دهیا. است
البتـه  . دیـ  تـا خطـر را کـاهش ده        دیـ  استفاده کن  ریسک کاهش   ي برا يباز
را بهبـود  شـما    شـانس    ه است ک  ی هوش مال  نیا.  خطر وجود دارد   شهیهم
 شـخص   ي، بـرا   شخص خطرناك است   کی ي، آنچه برا  نیبنابرا؛  بخشد یم
اً مـردم را     است که مـن دائمـ      ی اصل لی دل نیا.  کمتر خطرناك است   يگرید

 گـذاري   سرمایه خود   ی مال يها  آموزش نهی در زم  شتریکنم تا ب   ی م قیتشو
تـر   شهرچـه بـاهو  . )گری دي بازارها ای، امالك و مستغالت     م سها در(کنند  
  .دی دارموفقیت ي برايشتری، شانس بدیباش

  
 دای به پ  توصیه هر کاري،  قبل از  شهی است که من هم    لی دل نی به هم  :توجه %

  .کنم یسب مکردن معلم منا
  

 اکثـر مـردم     ي کـردم بـرا    گـذاري   سـرمایه  من شخـصاً در آن       ی که سهام
 را از سـال  يمـن آن بـاز  . شـد  ی نمـ  هی خطرناك بود و کامالً توصـ      اریبس

؛ ام ها پرداخت کـرده  نهی از سهم خود را در هزشیدهم و ب  ی انجام م  1979
 ادکثـر افـر    ا ي برا لی قب نی از ا  ییها يگذار هی که چرا سرما   دیفهم یاما اگر م  

، بـه   دیـ  کن می خود را متفاوت تنظ    ی زندگ دی، ممکن است بتوان   پر خطر است  
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 دالر در   ونیـ لی م 1 آن بـه     لی دالر و تبـد    25000 گرفتن   یی که توانا  يطور
  . شما کم خطر باشديسال برا
 فقـط   نیا. ستی ن هی که من نوشتم توص    يزی چ چی که قبالً گفتم، ه    همانطور

  .شود ی ممطرحاده و ممکن  از موارد سيا به عنوان نمونه

  شود یم، معلم ظاهر  آماده شدآموز دانش یوقت
 ازی خوب ن  معلم کی شروع به    ي من بارها اعالم کردم که برا      مقاله نی ا در
 او معلـم   دیاگر دوست دار  .  شده من است   يجف معلم ارز رمزنگار   . دیدار

 افـت ی شده پدر پولدار را در  ي خبرنامه ارز رمزنگار   دی توان یم،  شما باشد 
  .دی به سخنان جف گوش دهری در زدی، بادر هر صورت. دیکن

  جف وانگ
 دهـم  ارایهرا خود  ي تجارتجربه شخصی چند خواهم یم، من هر چند ماه  

 نیـ  از ایکـ ی بـه آنهـا اشـاره کـنم     اتیـ که به نظر من ارزش دارد بـا جزئ      
 و سـکوت    دیـ آ یم رونی ب دیجیتال ارز   کی است که    یمشاهدات مدت زمان  

  .کند یم
 در تلگـرام و     سـؤاالت  از پاسخ دادن به       تولید گروه ياعضادر این مواقع    

نـشان دهنـده کـاهش عالقـه        بـه نـوعی     کنند که    ی م دورياختالف نظرها   
  .است
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آنها ممکن اسـت    .  پروژه باشد  کی سکوت   ي برا لی دل نیتواند چند  ی م نیا 

 و  ردیـ گ ی را م  يادی ز ي زمان و انرژ   نیا. کنند می خود محصول کار     يرو
 پـروژه خـود تمرکـز کـرده         ي رو تولیـد  می است که ت   نیاغلب سکوت در ا   

  .است
  

l ي بـرا يدیـ  جدزی ممکن است که در آن زمان آنها چ   اری بس نیهمچن 
 کـار کننـد امـا       ارتقـاء ارز   ي رو تواننـد  یمآنها  . گزارش نداشته باشند  

  .اند دهی نرسانی به پايزیهنوز چ
l را  يا  حفظ حضور رسانه   يرا زمان الزم ب   ، تیم  پروژه نیادر   دیشا 

  .نداشته باشد
l ه  با بودجه فرار کرد    ی پروژه به راحت   می، ت  احتمال نی احتماالً بدتر  ای

بـسیار  مـردم را    کالهبـرداري    و هـا   پـول  سرقت است که    یهیبد. است
  .ترساند یم
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 و انتشار اخبـار     جانیها در ه  ارز متیقتغییر  ،  افتد ی، آنچه اتفاق م   اساساً 
 بی شـ نیـ ا. دهـد  ی رخ مـ مـت ی، افت قهی اولارزشبور از   به محض ع  . است
 توسـط   ی اجتمـاع  يها  رسانهفشار  ( ي بعد یروزرسان  به معموالً تا    ینزول

 خـود  شق ماسـک عـ    النی که ا  میدی د راًیما اخ . ادامه خواهد داشت  ) گرانید
 جـان یبـا ه  را   مـت یقاین اظهار عالقه    . ه است  کرد اعالم »داگ کوین «را به   

  .افتی کاهش ی و پس از مدت کوتاهتافی شی افزاهیاول

  
 لیـ  دلنیـ ، بـه ا شـود  یمـ  »دامـپ « که پس از آن   "پامپ  " ثابت   ي الگو نیا 

 يا  پـروژه  ی و وقتـ   کننـد  یمـ  خود نگاه    يها یی به دارا  دائماًاست که مردم    
  .کنند ی جابجا ميگری دي جابه خود را پولهاي، نندیب یمراکد 

دارنـد   مـی  مدت نگه ن   ی طوالن ، ارزها را  يگذاران رمزنگار  هی، سرما اساساً 
 تیـ آنها بـه طـور فعـال موقع       ).  هستند ی مستثن نی کو تی ب گذاران  هیسرما(

 يادیـ دهند کـه شـباهت ز   ی متغییرگر   خود را به عنوان معامله  يرمزنگار
گـذاران   هی سـرما  شتریـ  رفتـار ب   نیـ ا. گر روز بـازار سـهام دارد       به معامله 
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 بـه   مـت ی کـه ق   شـود  یم ی خط باًیار تقر  نمود کی اغلب منجر به     يگاررمزن
  .رود ی منییطور مداوم پا

  
کنـد کـه    ی مـ فی معامله تعری معامالت نوسان را نوع    گذار هیسرما :توجه %
) یهر ابـزار مـال  ( سهام کی مدت را در انی کوتاه مدت تا م   ي دارد سودها  یسع
ل از گـران نوسـان در درجـه او    معاملـه . ز تا چند هفته بدست آورد    چند رو  یدر ط 
  .کنند یم ه استفادي تجاريها  فرصتي جستجوي برای فنلی و تحلهیتجز

  

  ارزهاي دیجیتال چیست؟يرینوسان گ

توانـد    اي رایجـی اسـت کـه مـی           استراتژي معاملـه   يرینوسان گ معامالت  
این یک روش نسبتاً مناسب براي . گران مبتدي ایده آل باشد براي معامله

معاملـه گـران   . اي زمانی قابل کنترل اسـت ه دلیل بازه معامله در بازار به
بازارهاي مالی مانند فـارکس، سـهام و ارز دیجیتـال      در اکثررینوسان گ

 اسـتراتژي مناسـبی بـراي    يریـ نوسـان گ  امـا آیـا تجـارت   ؛ فعال هستند
شـروع کنیـد یـا در معـامالت      شماست؟ آیا باید معامالت روزانه خود را

 اسـتراتژي   يریـ نوسـان گ   معـامالت   دست به کـار شـوید؟      يرینوسان گ 
 حرکات قیمتی در یک بـازه  يریگ رهکه شامل تالش براي  معامالتی است

نوسـان  ایـده پـشت معـامالت    . افتد اتفاق می زمانی کوتاه مدت تا متوسط
طـی چنـد روز تـا چنـد هفتـه        بـازار را ”نوسـانات  “ این اسـت کـه   يریگ

 . کنیديریگ ره
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زارهاي پرطرفدار بهترین با  دريرینوسان گهاي معامالت  استراتژي
طوالنی مدت وجود  اگر روند قوي در یک بازه زمانی. عملکرد را دارند

یافت  تواند به وفور  میيرینوسان گهاي معامالت  داشته باشد، فرصت
توانند از نوسانات   میرینوسان گدر این شرایط معامله گران . شود

تواند در   میيریگنوسان در مقابل، معامالت . قیمت بهره ببرند بیشتر
از این گذشته، اگر بازار به یک سمت و . دشوارتر باشد یک بازار تلفیقی

همانطور که  .تغییرات بزرگ قیمت دشوارتر است سو حرکت کند، گرفتن
قصد دارند از نوسانات قیمت سود  رینوسان گگفته شد، معامله گران 

ته اتفاق تا چند هف این نوسانات ممکن است از چند روز. کسب کنند
بیشتري نسبت به   مدترینوسان گبه همین ترتیب، معامله گران . بیفتند

 رینوسان گمعامله گران  .معامله گران روزانه موقعیت کسب سود دارند
هاي تجاري استفاده  تحلیل تکنیکال براي ایجاد ایده معموالً از تجزیه و

این نوع تحلیل میزان معامله گران روزانه به  ها به ، البته آن.کنند می
تغییرات فاندامنتال در طول مدت زمان زیادي  از آنجا که. وابسته نیستند

توانند از تجزیه و تحلیل   میرینوسان گ دهند، معامله گران رخ می
حتی در این  .استفاده کنند فاندامنتال در چارچوب معامالت خود

نی و الگوهاي نمودار شمعدان، سطح پشتیبا صورت، از اقدامات قیمت،
تنظیمات تجاري بسیار  هاي فنی براي شناسایی مقاومت و شاخص
مورد  هاي ترین شاخص برخی از متداول. شود معمول استفاده می
هاي متحرك، شاخص مقاومت  ، میانگینرینوسان گاستفاده معامله گران 

 .، باندهاي بولینگر و ابزار اصالح فیبوناچی هستند(RSI) نسبی



16 امپراتوري ارزهاي دیجیتال

 داشـته   اری را در اخت   ارزها از   يادی درصد ز  یاگر کس ،  ، البته گری د تیواقع
 قـرار  متی در معرض خطر سقوط ق     ای بفروشد   ی آن را به آرام    دی، با باشد

  .دنریگ می
 منطقه مـرگ  چیه" است که من آن را يزی همان چ متی ق نیی پا ریزش نیا 

 ارز دیجیتـال  ارزش  ي بـرا  ي خبـر  چی کـه هـ    یی، جـا  نـامم  ی م "خبر  بدون  
افـت   از   يری حفظ ارتباط و جلـوگ     ي برا رمزارز کیلب  اغ. ستیخطرناك ن 

  :دهد یم چند کار انجام ارزها
  

þ  ممکـن اسـت     ارز کیـ .  معمـول اسـت    ی شراکت ي ها ی به روزرسان 
 کنـد و در     جـاد ی ا یی شـود تـا سـر و صـدا         کی شر يگری د ارزغالباً با   

   بماندی باقي رمزنگارگذاران هیسرمااخبار و ذهن 
þ در حـل    ی آنهـا سـع    ارز را کـه     یعی بـد  می از مفاه  ی برخ رمزارزها 

 ی تلگرامـ  يهـا   هیـ اطالع هـا و     تییـ فقـط تو  ( کننـد  یمـ خـرد   ،  آنها دارد 
  )یتصادف

 þ    محبـوب   ی روشـ  " دیبخواه يزیاز من هر چ   "مصاحبه و جلسات 
   حفظ ارتباط استي برامؤثرو 
þتبادل خوديها ستیل کردن ری متغ   

  
 را یمتـ ی قي از رفتارهـا ياری بـس نهـا ی، امـا ا   هستند شتری ب های استراتژ نیا

 ی و شروع بـه فروپاشـ      کنند یم هستند شروع    دی که جد  ییهارمزارز يبرا
 از نزول به سمت     يری جلوگ ي پروژه برا  می ت ي رفتارها نیکنند و همچن   یم



17 ! خودداري کنید"بدون اطالعات"از رمزنگاري : 1فصل 

 ي خبـر  م لحظـات مهـ    نیـ خواهـد در ا    ی مـ  دالل کی،  به طور معمول  . نییپا
  ). وجود داردمهی حق بکی رایز( بدست آورد آورسود

امـا پـر    ( خـوب    دیـ  خر ي برا ی فرصت چی ه ي خبر يها ، لحظه گریطرف د از  
اما نمـودار   ،   در آستانه انتشار است    ي که اخبار  دیدان یاگر م . ندارند) خطر

 آن صـفر    تیـ  کـه فعال   يزی چ کی دیخر،  در منطقه مرگ گرفتار شده است     
، شود ی اخبار سرانجام پخش م    ی وقت رایز،   خطرناك است  ي باز کیاست،  
  .شود یم دهی نام"ارزش  دیخر" اغلب نیا. دارد ی بزرگحباب

  
تحلیـل   الگـوي نمـوداري در   death cross) بـه انگلیـسی  (تقـاطع مـرگ   

هـا را نـشان    سیل احتمالی عرضه باال و کاهش قیمتاست که پتان تکنیکال
میـانگین   شـود کـه   تقاطع مرگ هنگـامی روي نمـودار دیـده مـی     .دهد می

گین متحـرك بلندمـدت را قطـع کـرده و از آن     مـدت، میـان   کوتـاه  متحـرك 
هـاي متحرکـی کـه در ایـن الگـو       ترین میـانگین   رایجعموماً .تر برود  پایین

  . روزه هستند200 روزه و 50هاي متحرك  میانگین شوند استفاده می

  
  تقاطع مرگ با طالیی در نمودار روزانه بیت کوین
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 و است مانده   صدا یبژه  ، اگر پرو  شود ی حال به شما هشدار داده م      نیبا ا 
 پـروژه را رهـا      دهنـدگان   توسـعه  نـشان دهنـده آن اسـت کـه         کند    کار نم 
  .اند کرده

  
 تواننـد  یمـ  بـازار ارزهـا   معامله گران   ،  به طور خالصه  : یاقدامات احتمال  

معاملـه  . ندان بـه فـروش برسـ      ي مهم خبر  دادی رو کیدرست پس از وقوع     
و   مـرگ سـخت عبـور کننـد           منطقـه  قی از طر  دی با ي و نگهدار  دیگران خر 

 يدیـ  باشـند کـه اخبـار جد       ییهـا   پروژه به دنبال    دی ارزشمند با  دارانیخر
  . منطقه مرگ هستندردارند اما د

  جهینت
کـسب  .  داشته باشـم   دیتأک گری بار د  کی مطلب نی ا انیخواهم قبل از پا    یم

. دیـ  واگـذار نکن  يگـر ی خود را به شـخص د      ی مال ندهیآ! دیکنمالی   لیتحص
 ي، به مـشاور مـن انـد   دی در مورد سهام اطالعات کسب کن دیواهخ یاگر م 

، دیـ اموزی در مورد امالك و مـستغالت ب       دیخواه یاگر م . دیتانر مراجعه کن  
 و در دوره امـالك و مـستغالت   دیـ  گوش دهي من کن مک الرو  ربه مشاو 

 در مـورد    دیـ خواه یاگر م ،   سرانجام ؛ و دی من شرکت کن   شرکت پدرپولدار 
آمـوزش  ،  دیـ  شـده اطالعـات کـسب کن       ي رمزنگار يزها ار گذاري  سرمایه

  .ببینید و مرد عمل باشید
 



  2 فصل

  امپراتوري بیت کوین
  
  

  رمتمرکزی بردن از ظهور عصر غسود
 و اتحـاد    متحـده   ایـاالت :  طول جنگ سرد، دو ابرقـدرت وجـود داشـت          در

 ی جهان بدون مرز و اقتصاد جهـان       دهی ا نترنتیامروزه ا . ي شورو ریجماه
  .کرده است لی تبدتیرا به واقع
 کـه   وب سـایت   ری هـزاران مـد    یعنـ ی،  یکـ ی الکترون وکارهاي  کسب امروزه

 يرگـذار ی قدرت تأث  استمدارانی از س  شی، ب کنند  می را کنترل    یمبالغ هنگفت 
 وهی شـ  یکـ ی الکترون يوکارها  کسبکاگر  .  را دارند  ی جهان هاي  سیاستدر  

 کشور را دوست نداشته باشد، آنها پـول خـود را بـا              کی یاداره امور مال  
 کـه   ستندیـ  ن استمدارانی س نیا. کنند  می منتقل   يگری د يسرعت نور به جا   

 قـدرت  نیـ در عـصر اطالعـات، ا     .  قدرت دارند  یامروز مانند دوران صنعت   
  .کند می کتهی کشور را دکی است که غالباً امور ی جهانتالیجیپول د
 به کانادا عبـور     متحده  ایاالت از مرز    شی چند سال پ   تسی گ لی که ب  یهنگام
؟ ه داردهمـرا  بـا ارزش     يزی چ ای کرد آ  سئوال گمرك از او     مأمور،  کرد  می



20 امپراتوري ارزهاي دیجیتال

 شـده   دهیچی پ یکی الست ي را که در نوارها    يها  سکیدی   از فالپ  يا  دستهاو  
 ". دالر است  اردیلی م 50 حداقل   ها  نیا ارزش   ":  گفت يو.  آورد رونیبود، ب 
کند، شانه باال انـداخت      ی صحبت م  احمق کی گمرك، فکر کرد که با       مأمور

از مـرز عبـور      اتی مرد جهان بدون پرداخت مال     نیو اجازه داد ثروتمندتر   
 ي شـده در نوارهـا     دهیـ چی پ يها سکی د ی است که بسته فالپ    نینکته ا . کند
 ی فالپـ  ازآن دسـته    .  دالر ارزش داشـت    اردیلی م 50 واقعاً حداقل    یکیالست

  . بودکروسافتی ما95 ندوزی وهی اولنسخۀها  سکید
 ي از کـشورها   ياری اغلب از بـس    تسی گ لی ثروتمند مانند ب   العاده  فوق افراد

 باعـث شـد کـه       ی قـدرت  نیچن.  در جهان دارند   يشتریپول و نفوذ ب   بزرگ  
. ى به دادگاه بکشد   گرای اقدامات انحصار  ي را برا  تسی گ کایدولت آمر حتی  
نکتـه ترسـناك   ":  از دوستانم گفتیکی،  پرونده شروع شدنی که ا  یهنگام

 بهتـر از دولـت   يتوانـد از عهـده اسـتخدام وکـال     ی مـ  تسیـ  گ ه است ک  نیا
 کیـ  متحـده   ایـاالت  اسـت کـه دولـت        لی دل نی به ا  نی ا ".دیبرآ متحده  ایاالت

  . در عصر اطالعات استي فردتسی است و گیموسسه عصر صنعت
  
 از  ياری، جـورج سـوروس معتقـد اسـت کـه بـس             طرز تفکـر   نی دنبال ا  به

 پـول و قـدرت      ی غربـ  ي از کـشورها   ياری بزرگ نسبت به بس    يها  شرکت
 وجـود   ی بزرگـ  يهـا   شرکته   بدان معناست که امروز    نیا.  دارند يشتریب

 برسـاند فقـط بـه سـود چنـد      بی ملت آسکی به اقتصاد تواند یمد که   ندار
  . دارندها شرکت از ياری است که بسی همان قدرتنیا. سهامدار
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. ، رخ خواهـد داد ، چه خوب و چه بـد    يادی ز راتیی، تغ  رو شی پ ي سالها در
 بـه   ازی ن نیرقابت و همچن  .  هستند ي منسوخ در حال نابود    ،یمیمشاغل قد 

 را  یمی قـد  ي شـرکتها  تـر   جـوان  يشرکتها. افتی خواهد   شی، افزا يهمکار
 معـروف بـه   غـول  رایـ افتد ز ی همه اتفاق مراتیی تغ نیا. کنند ی م يداریخر
 اکنـون بـه انـدازه    ي آزاد شده است و اطالعات و فنـاور ي از بطر  ياورفن
  . آن را دارنددی خریی ارزان هستند که همه توانایکاف

متولـد   تـال یجی د ارزهاسـت کـه      مدت.  است دهی به پول رس   ياور فن اکنون
 جورج  ری، مس هی و ارز رمزپا   يا  رهیزنج پول بلوك    جادی، اما با ا    است شده

 شـده بـدون مـرز    ي ارز رمزنگارقیپول از طر. کند  میسوروس را دنبال    
 اری بس هی رمزپا ي از ارزها  ی ارزش برخ  ادی ز اریبه احتمال بس  . شده است 

  . استکای و دالر آمریغربکشورهاي پول  از کل شتریب
 رییـ  کـل جهـان را تغ     تـوازون قـدرت در     ، بدون مـرز و بـدون کنتـرل        ارز

 ممکن است ما را از عـصر اطالعـات خـارج کـرده و               نیبالکچ. خواهد داد 
  . کندجادی ارمتمرکزیعصر غ

  

  الك چین چیست؟
ات بالك چین نوع جدید و خاصی از شبکه اینترنتی است که در آن اطالع             

 تـر  واضـح اگر . شوند  میيبند طبقه هم شکل يها بلوكمختلف به صورت    
 پیوسـته را  به هـم   بخواهیم تفاوت اصلی و عمده این نوع خاص از شبکه  

 اطالعـات  يسـاز  رهیـ ذخبا شبکه اینترنت عادي عنوان کنیم، باید به نحوه   
این بـدان معناسـت کـه اطالعـات رد و بـدل شـده در شـبکه                  . اشاره کرد 
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شـوند   نت عادي به صورت متمرکز در یک سرور اصلی ذخیـره مـی          اینتر
ربط قابل دسترسی و ردیابی هستند این         که توسط هکرها و نهادهاي ذي     

 کــه اطالعـات منتقــل شــده در شـبکه بــالك چــین امکــان    اســتیحـال در 
دسترسی، نفوذ و ردیـابی را بـه هـیچ نهـاد و یـا فـرد حقیقـی و حقـوقی                

 .دهند نمی

چـین یـک    توان این چنـین بیـان کـرد کـه بـالك       ساده میدر واقع به زبان 
ها نقطه اشـتراك اسـت کـه بـه            پایگاه توزیع داده مبتنی بر اجتماع میلیون      

تـوان بـا     که میشود یمصورت هم زمان داده هایی در آن ثبت و اصالح           
 از این پلتفرم بـاز، آزاد و در عـین حـال پیچیـده، بـه تبـادالت                   يریگ  بهره

 مبتنـی بـر   يهـا  يفنـاور العاتی پرداخت که از مهم ترین   مالی، علمی و اط   
 به ارزهاي دیجیتال رمزنگـاري شـده همچـون          توان یمپلتفرم بالك چین    

  .بیت کوین اشاره کرد

  
  
 را دارم که در مـورد       ي متخصص رمزنگار  کی است که من     لی دل نی هم به

 اطالعـات ، آمـوزش و     ، جـف وانـگ    پدرپولـدار  شده   ياخبار ارز رمزنگار  
  .کند می را درك رمتمرکزی دوران غنیجف ا. هدد یم
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  جف وانگ
  .می بوديگری دي رمزنگاروار وانهید هفته کامالً کی شاهد شی پمدتی

 نـشان  نیـ ؟ اکـنم  یمـ  هفته گذشـته صـحبت    کیچرا من در مورد اتفاقات      
  .متجلی شوند تواند یم رابرت رمتمرکزی که چگونه دوران غدهد یم
، ی مـال يایـ  اوراق قرضه دني نوسان بازارها لی به دل  این روزها  یوانگید 

  . آغاز شدي رمزنگاري سهام و بازارهايبازارها
. می در بازار سهام داشـت ثبات یب هفته کامالً کی است که ما   نی خبر ا  نیاول

، دیـ  ساله خزانـه نگـاه کن      10اگر به اوراق قرضه     .  شد 1,755بازده اوراق   
بـازار  . مـه داشـته اسـت      که ارزش سهام آن همچنـان ادا       دیشو یممتوجه  

 اسـت  یمعن بدان نیا.  برابر کل بازار سهام است    500 باًیاوراق قرضه تقر  
 بـه   ي کنـد و رمزنگـار     يگـذار   هیسـرما  در سـهام     تواند یم يادیکه پول ز  

 ي مکـان بـرا   نیتر  امنبازار اوراق قرضه    .  شود تیبازار اوراق قرضه هدا   
  .قرار دادن پول شما را در نظر گرفته است

 سـهام و    ي بـازار اوراق قرضـه بـرا       شی، افـزا  شتریـ وشن شـدن ب    ر يبرا
 رانی است که بـه مـد      نی آن ا  ی اصل لی، دل  خطرناك است  اری بس يرمزنگار

 ختنی ر ي برا يگری دروازه د  ي دالر اردیلی م يها  صندوق رانی و مد  ییدارا
  .دهد یمپول خود 

  کـه "رشد سهام " به دنی در بازار اوراق قرضه، تنوع بخش     شی افزا نیبا ا 
ارزش سـهام و اوراق     " دارنـد، بـه      ریپـذ   سکیـ ر يگـذار   هیسرما به   لیتما

، شــوند یمــ محـسوب  يتــر مطمـئن  اری بــسيگــذار هیسـرما  کــه "قرضـه  
  .شود یم تر مطلوب
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 انـواع  نی پـول خـود را بـ       گـذاران   هیسرما که چگونه    دیتوجه کن : توجه %
همـانطور کـه رابـرت اغلـب در مـورد آن صـحبت              ،  کننـد   می جابجا   ییدارا
  .کند یم
  

  .می بودزی قدرت دالر نشیشاهد افزا،  زماننیدر هم
،  و طال مضر است    نی کو تی ب يکه برا   کرد   رشددالر شروع به    ،  نیبنابرا 
  . در برابر سقوط دالر هستنديا مهیب ای سوپاپ اطمینان آنها رایز
کننـد؟   ی چه مـ   گذاران  هیسرما،  شود یم شتری ارزش دالر ب   یوقت،  نیبنابرا 

 کی تی اهمرای زدهند یم و طال را کاهش     نی کو تی در ب  يگذار  هیسرماآنها  
  .شود ی کمتر مگاه تکیه

اما بعـد   ؛  دیرس یم به نظر    کننده  خسته ها رمزنگار يهمه عالئم برا  ،  اساساً
 آغـاز دوره    شـاهدي بـراي   ،   از عصر اطالعات   ياخبار.  خبر وارد شد   نیا

  . استرمتمرکزیعصر غ
 فروش سهام در آخـر هفتـه        اردیلی م 30 ، با سهام دپو شده    ی هفته حت  نیا

 هـشدار   توجـه   قابـل  ي که نسبت بـه ضـررها      می داشت ییها  بانکما  . داشت
 يهـا  تیـ  موقع ي از سـهام دپـو شـده دارا        ياری آنها در بس   رایز،  دادند یم
 بودند کـه    ی اهرم يها  تیموقع ي بانکها دارا  نی از ا  ياریبس.  بودند یمیعظ

  .شدند یم روبرو یبا نوسانات سخت
 یمعناین به .  کرد شنهادی را پ  ی خود تالیجی ارز د  نوعی،  نیچ ينک مرکز با

آنهـا بـه    . جدیـدي را ارایـه دهـد       شده   ي ممکن است ارز رمزنگار    نیچکه  
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 شـده در سـطح   ي رفتار ارز رمزنگـار    ی چگونگ ي برا يا نهی زم شی پ ینوع
  . استی بزرگاری خبر بسنیا.  هستندیجهان

 از  یکـ ی،  نی چ رایچرا؟ ز . دهد یمهش  قدرت دالر را کا   کار   نیمن معتقدم ا  
 به واحد پول جهان     ي کمتر یناگهان وابستگ ،   جهان ي اقتصادها نیبزرگتر

 جـه ی شـدن دالر و در نت      فی باعـث ضـع    نیـ ا.  خواهـد کـرد    دای دالر پ  یعنی
  .شود یم نی کوتی بژهیبه و، هی رمزپاي قدرت ارزهاشیافزا

 Bitcoin ETF جیتـال  ارز دیخواهند یم اعالم کرد که آنها یتیدلی فشرکت
 بـا در    خواهنـد  یمـ  ی بزرگ مال  کنانیتمام باز ،  در واقع .  کنند يانداز را راه 

فراینـد  . بـه آن بپردازنـد  ،  عموم ي برا نی کو تی ب يدسترس قرار دادن باز   
 يهـا   وامبـه سـمت ارایـه        نیآنهـا همچنـ   . شـود  ینمـ  تمـام  ETF با   تغییر

 تیـ  ب يگـذار   سـپرده  يد برا  تا افراد بتوانن   آورند یم نی کو تی ب ا ب يا قهیوث
  . و گرفتن وام وارد شوندنیکو
  

 چیست؟ ETF صندوق قابل معامله یا
ETF    ــه ــورس و ب ــه در ب ــل معامل ــک صــندوق قاب ــاي صــندوق   ی معن

 صـندوق . کنـد  گذاري است که قیمت یک دارایی را نماینـدگی مـی   سرمایه

. ردهـا وجـود دا      قابل معامله در بسیاري از صنایع و انواع مختلف دارایی         
هاسـت کـه در بـورس کـشورهاي      هـاي طـال سـال    ETFعنوان مثال،  به

 .ها تابعی از ارزش طال هستند شوند و قیمت آن می مختلف داد و ستد

 روش کـار کـرده و قیمـت    صندوق قابل معامله بیت کوین نیز بـه همـین  

ETF از قیمــت Bitcoin معاملــه  هــاي قابــل صــندوق. کنــد تبعیــت مــی
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 هاي به همین دلیل، به جاي صرافی. اند  ذاري شدهگ محصوالت مالی قانون

هـاي کـشورها ماننـد بـورس          هـا در بـورس      ارزهاي رمزنگاري شده، آن   
بـا ایـن   . شـوند  معاملـه مـی   (NYSE) یا نیویـورك  (NASDAQ) نزدك

مرزهاي میان اقتصاد سـنتی و صـنعت    وجود، در آینده با کم رنگ شدن
 .این زمینه باشیم رمز ارزها، امکان دارد شاهد تغییراتی در

 بیت کوین مهم است؟ ETF  چرا

 خالی از دردسـر  مؤسساتبراي  داري بیت کوین با حجم باال خرید و نگه
توانـد بـراي یـک     مـی  Bitcoin به عنوان مثال، تملک مقدار زیادي. نیست

گذاران  سرمایه  برايحالبه هر . موسسه بزرگ مشکالت جدي ایجاد کند
 ، تصور اینکه با(Goldman Sachs) ساکسبزرگی مانند شرکت گلدمن 

تـاپ بتـوان میلیاردهـا دالر     افـزاري بـه لـپ    اتصال یک کیـف پـول سـخت       
 .رسد را انتقال داد، چندان ایمن به نظر نمی شان سرمایه

کننـد و بـراي    منفرد عمل نمی گذاران  بزرگ مالی مانند سرمایهمؤسسات
ارچوب نظارتی پیچیـده  چ اینکه بتوانند در این فضا مشارکت کنند، به یک

احتمال زیادي وجـود   به همین دلیل،. و سازوکار مالی مناسب نیاز دارند
ــندوق    ــک ص ــصویب ی ــا ت ــه ب ــاي   ETFدارد ک ــال، پ ــاي دیجیت  ارزه

 تـصویب یـک صـندوق   . اي به این حوزه باز گـردد  گذاران بالقوه سرمایه

ETF ر تواند باعث مشارکت فعاالن بازارهاي مالی سنتی د کوین می بیت
گردد و در عین حال، دیگر نگرانی نـسبت بـه نگهـداري     حوزه رمز ارزها
 .نخواهند داشت هایشان فیزیکی دارایی
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 هاي دیگري بـه غیـر از   دارایی تواند بیت کوین همچنین میETF صندوق

Bitcoin توانـد   چنین صندوقی مـی  به عنوان مثال،. را در خود جاي دهد
ایـن امـر   . ، سهام تسال، طـال و غیـره باشـد   اتریوم یک سبد دارایی شامل

ــوع   ــاي متن ــی از مزای ــن اســت برخ ــراي    ممک ــی را ب ــبد دارای ــازي س س
  .گذاران فراهم کند سرمایه

  
  

حـاال  اکنون  . کند ی کمک م  کوین  بیت یبانیسپس اعالم شد که تسال به پشت      
شما . دی تسال هست  يها  لیاتومب دی قادر به خر   نی کو تیاده ب  س کلیک کیبا  
 را بـه عنـوان   نی کوتی و آنها بدی کنيگذار سپرده را  نی کو تی ب دی توان یم

 خــرده فروشــان شتریــببــا ایــن وضــعیت . کننــد ی مــارزي معتبــر قبــول
 یتـ ی کـه اهم دی گویاما تسال م، کنند می لی نقد تبد ولبالفاصله پول را به پ    
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 را در خزانـه خـود نگـه         نی کو تی قصد دارند ب    که کند  میاعالم   و   دهد ینم
  .دارند

 يبـرا ،  دیشو یم نی آنال یاکنون وقت .  وارد شد  (PayPal) پال   پی ،سرانجام
 موجود در حساب    تالیجید پرداخت را با ارز      دی توان یم پال  پیپرداخت با   

ش هـا خـرده فـرو      ونیـ لیبا م  پال  پی رای مهم است ز   نیا. دیخود انتخاب کن  
 بـاً ی کـه تقر   دیبدان،   موضوع نی ا تر  واضح درك   يبرا.  شده است  يانداز  راه

 را به عنوان    يتوانند رمزنگار  ی اکنون م  ها  فروشگاههمه خرده فروشان و     
  .رندی پرداخت بپذینوع

 از  یـی  دارا کیـ  که بتوانند به عنـوان       ستندی ن يزی چ گری د هی رمزپا يارزها
 از آن   تواننـد   میاکنون همه   . است ی ارز واقع  کیاکنون  ،   کنند يآن نگهدار 

  .استفاده کنند

  
 کیـ  باعـث شـد کـه        گری پال و موارد د    یپ،  یتیدلیف،  تسال،   اخبار نیهمه ا  

بـه  .  شـود  لی تبـد  ي صعود ي هفته رمزنگار  کی به   ی نزول يهفته رمزنگار 
  . هستندنجای ماندن در اي شده براي رمزنگاري ارزهارسد مینظر 
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  یوساکی کرابرت
  جف، متشکرم

 رمتمرکز؟ی غ هاي ارز رشد و ترویج   ؟بینید  میدالر را   کار   انی پا ایآ
 رونـد   نیکنند ا  ی م یکشورها سع ،  با خارج شدن از عصر اطالعات     

 ي در حـال سـاخت ارز رمزنگـار        نی که چ  دیتوجه کن . را حفظ کنند  
. کننـد   می استفاده   یمیاز افکار قد  هم هنوز   اما آنها   ؛  شده خود است  

 نیا. ستی ن رمتمرکزیغ،  کند  می جادی ا ير ارز رمزنگا  ي کشور یوقت
خواهد خود را بـه عنـوان عـصر        یصرفاً عصر اطالعات است که م     

  . درآوردرمتمرکزیغ
 همـراه  یهرج و مـرج و آشـفتگ    ،  کند  می ریی تغ عصرها زمان که    هر

 را درك نترنـت یتوانـستند ا  ی مـردم نمـ  شیها پـ سـال .  استرییبا تغ 
 عـصر   گذاران  هیسرما از   شی ب یتوانستند جهش  ی که م  ییآنها. کنند

 نی همـ کـنم  یمـ  ینـ یب شیپـ مـن  .  داشته باشنددار هیسرماصنعت و  
  . رخ دهدزی نرمتمرکزیاتفاق در عصر غ

  
 ایـ  فراتـر از دن ی جهـش دیـ  تـا بتوان دی کنلیتحصدر زمینه مالی  است   بهتر

 اطالعات کـسب    هی رمزپا ياکنون بهتر است در مورد ارزها     . دیداشته باش 
  .دیکن
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  »اشتیادد«
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