
 

 

 

 امروز قصد داریم درباره ی تاریخچه ارز های دیجیتال صحبت کنیم . با ما همراه باشید

 
 . (David Chaum)دیوید چاوممعروف این کوین های با یک نفر شروع می شه: رمزنگار  تاریخچه

. سیستمی برای انقال وجه به شکل ناشناس بود eCash خلق کرد eCash، آمریکا یک سیستم رمزنگاری به نام  1983سال  تو

معامالت  ایجاد کرد که از رمزنگاری برای محرمانه و امن کردن DigiCashدوازده سال بعد ، دیوید چاوم سیستم دیگه ای به نام 

ر مورد شبکه بالک همه چیز رو داقتصادی استفاده می کرد که ما امروزه این شبکه رو به نام بالک چین میشناسیم . شما میتونید 

 ما که در کانال یوتیوب و آپارات ما مشاهده کنید. 314چین در ویدیو 

 
 مطرح شد تو "ارز رمزنگاری شده"اصطالح  که دیوید چاوم شروع کننده ی اینگونه ارز ها بود ، اولین باری که با این وجود
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روش پرداخت جدید بود که از یک سیستم رمزنگاری ( به فکر توسعه یک Wei Daiبود. در اون سال ، وی دای ) 1998سال 

 بود.ش غیرمتمرکز بودن اون سیستم استفاده می کرد و ویژگی اصلی

 
 . میشناسن خالق اولین ارز رمزنگاری شده که در جهان ایشون رو به عنوان:(Satoshi Nakamoto)ساتوشی ناکاموتو

تحت  ، بحران تامین مالی که همه ی دنیا رو 2008سال  یاد دارید ؟ به سال پیش رخ داد 13تقریبا که  بحران اقتصادی جهانی رو

در اون چنین فاجعه اقتصادی بزرگی  اترآمریکا که در اون زمان در حال شکوفایی بود. اث تأثیر قرار داد ، از جمله ابر قدرتی مثل

 .به سرعت کم میشدارزش سکه ها  در کنارش و زمان هنوز خودشو نشون نداده بود

، اولین ارز رمزنگاری شده ، بیت  ه و کسی اون رو نمیشناسههنوز مخفی ش، ساتوشی ناکاموتو ، شخصی که هویت 2009سال  وت

بر اساس ادعایی که شده برای رمزنگاری و خلق بیت کوین نزدیک به یک سال و نیم وقت گذاشت. همانطور کوین را ایجاد کرد.

 طرح کرد. م ایجاد ارز دیجیتال رو اولین فردی نبود که ایده ن، او که گفتم

 
 در سطح خت جدید که بشهایجاد یک روش پردا میشه گفت قصدشاین گونه ارز ها  چی بود؟ اون از ایجاد قصد به نظرتون



 .مرکز و بدون داشتن واسته ای در پشت اون مورد استفاده قرار بگیرهغیر متبه صورت  ،بین المللی 

تحت تأثیر  تصادی بود که میلیون ها شهروند روبحران بزرگ اقن رو به سمت خلق ارز رمزنگاری شده سوق داد ، چیزی که او

میخواست همه ی مردم ببینن که نوع دیگه ای از ارز وجود داره که مثل ارز های دیگه نیست و شما میتونین با قرار داد. همچنین 

 د استفاده کنید.داشتنش ازش برای افزایش داراییتون و کسب سو

 
 ؟رمزنگاری شده چطوره وضعیت فعلی ارزهای

و دیجیتال شروع خوبی نداشت چون دنیا به این نوع پرداخت جدید  ارزهای رمزنگاری شده بازار استفاده و سرمایه گذاری در

استفاده می  این ارز ها اری از شرکت ها در حال حاضر ازبسی.اعتماد چندانی نداشت اما با گذشت زمان این مفهوم تغییر کرد 

خودشون رو با این ارزهای دیجیتال می دن و حتی بعضا ارزهای اختصاصی ا اجازه پرداخت محصوالت و خدمات اونکنند ، 

  .رو به پیشرفتهدر حال حاظر وضعیت ارز های دیجیتال  پس با همه این اطالعات متوجه میشیم کهایجاد می کنند.  خودشون رو

 
 - Litecoinاز جمله جایگزین های محبوب مانند  -بیت کویناولین ارز دیجیتال مشابه بود که  2010در اواخر سال              

 ظاهر شد.



 شد. همین زمان شروعدر  اولین مبادالت عمومی بیت کوین هم 

 
اولین شرکت بزرگی شد که به عنوان یک سیستم مدیریت محتوا برای ایجاد سایت و وبالگ ، ، وردپرس  2012در اواخر سال 

،  Newegg   ،Expedia، از جمله خرده فروش الکترونیکی آنالین  پرداخت با بیت کوین رو پذیرفت.بعد از گذشت زمانی بقیه

ن رفتند. تجار بی شماری در حال حاضر محبوب ترین ارز رمزنگاری شده جهان را یک روش اومایکروسافت و تسال به دنبال 

 دانند. پرداخت قانونی می

 

 
 ،  میشناگرچه تعداد کمی از ارزهای رمزنگاری شده غیر از بیت کوین به طور گسترده برای پرداخت های تجاری پذیرفته 



 
و نقدینگی و با بیت کوین یا ارزهای فیات مبادله کنند  ن تا اونا رواما صرافی های فعال به طور روزافزون به دارندگان اجازه می د

 مهمی رو فراهم می کند.انعطاف پذیری 

 

 
هستند ، شرکت  شونرمزنگاری شده خودتوسعه پیدا کردن یا در حال توسعه پیدا کردن در زمینه ی ارز های دو شرکت که 

رو به عنوان ارز دیجیتال  Libraو دومی  KodakCoinاولی . که عه Facebookو  Kodakعکاسی ، طراحی و تولید چند ملیتی 

 .خودشون ایجاد کردن

 Amazonدر حال ارایه ارز دیجیتال خودشه که قصد دارن اسمش رو   عالوه بر این دو آمازون هم یکی دیگه از شرکت هاییه که

coin بزارن  

 



 
و بسیاری دیگه از  ن ارزهای مجازی را به عنوان روش پرداخت مجاز کنند. از هتل های زنجیره ای ،سایر شرکتها ترجیح مید

 خطوط هوایی گرفته تا پارک های توریستی روی استفاده از ارزهای رمزنگاری شده شرط بندی کرده اند. ، شرکت ها

 

 
و )کَژوال(  Casual Hotelsهتل زنجیره ای اسپانیایی  میشه بهدر مورد هتل هایی که به شما اجازه می دهند با آنها هزینه کنید ، 

 . اشاره کرد Dolder Grand Hotelهمچنین هتل پنج ستاره سوئیس 



 
در  Casual del Marهتل  ای که استفاده از ارز های دیجیتال رو به صورت رسمی شروع کرده  Casual hotelدر حال حاضر ، 

با این وجود مدیریت این هتل قصد داره بستر استفاده از ارز دیجیتال رو به عنوان یکی از راه های پرداخت برای ، ست ماالگا

 شعباتش ایجاد کنهتمامی 

 

 
ا باشاره کرد که به شما اجازه می ده تا برخی از اقدامات رو  ایاالت متحده  یکی از خطوط هوایی Surf Air مورد دیگه میشه به

میتونن جریمشون رو از این طریق  لغو پرواز خود در صورت نیاز برای. به عنوان مثال ارزهای رمزنگاری شده انجام بدید

 .پرداخت کنن



 
از دنیای ارزهای  ی گردشگری یا دفاتر گردشگری مثل دفتر ملی گردشگری آلمان. اونا هم می خوانو در نهایت ، پارک ها

از طریق بیانیه ای  گردشگری . رئیس آژانسزیادی هم پیدا کردهاهمیت این عرصه که امروزه مخصوصا کنند  استفاده دیجیتال

 .هدهی حاصل از این سیستم پرداخت جدید تفاده از ارزهای رمزنگاری شده ، سودا در اساونکه قصد اصلی اعالم کرد رسمی 

 

 
 آینده ی ارز های دیجیتال ؟؟

در حال حاضر تعداد افرادی با دنیای ارز های دیجیتال آشنایی دارن به سرعت رو به افزایشه ولی با این وجودهنوز تعدا کثیری از 

 مردم اطالعاتی راجب این مسیله ندارن و اون رو غیر قابل اعتماد میدونن و همین روند گسترش ارز های دیجیتال رو کند میکنه . 



 
برای تمامی افراد چه رز ها بیشتر استفاده بشه اول باید این دارایی برای افراد قابل قبول بشه به صورتی که برای اینکه از این ا

کسانی که با تکنولوژی آشنایی دارن و چه کسانی که اینگونه ارز رو پیچیده میبینن و اعتماد ندارن بهش ، در وهله ی اول قابل 

 درک و بعد قابل قبول بشه .

 

 
در اوایل قرن بیستم بیان شد به  تسال نیکوال ایده ی خلق اینترنت توسط خلق اینترنت رو مثال بزنم .زمان میتونم  ابهنمونه ی مش

که در  باشه میتونه پیامی به انگلیس برق کافی در اختیار داشتهتسال بیان کرد که اگه سیم جهانی ؛ تئوری یک سیستم بیشکل 

 .و پشتیبانی نشد اون زمان مورد تمسخر و بی اعتمادی بسیاری قرار گرفت 

https://www.zoomit.ir/2017/10/7/223084/nikola-tesla-biography/


 
بیل گیتس با حضور در یکی از برنامه های زمانی که اینترنت به تازگی خلق شده بود  1995همینطور چند سال بعد یعنی سال 

 های کنایه آمیز مجری همراه میشد.اشت بیشتر در رابطه با اینترنت صحبت کنه گاها به صحبت تلویزیونی که قصد د

 
 در حال حاضر هیچ کس نمیتونه دنیا رو ساعتی بدون اینترنت تصور کنه.خوب ولی همه ی ما میدونیم که 

در موردش رخ بده که نقص های موجود در تبدیل بشه باید تغییراتی برای اینکه این دارایی به یک داراییه ثابت برای مردم پس 

 این بازار برطرف بشه و مردم بتونن بهش اعتماد کنن.

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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