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چيست؟ نيكو تيب
توان پاسخي به بحران اقتصاد جهاني و  را مي )Bitcoin( نيكو تيب

به همين . دانستكردن معايب نظام اقتصاد جهاني  تالشي براي برطرف
و يك  ،دليل، خيلي زود به يك نيروي اقتصادي قدرتمند و رو به رشد

هاي  بستر آزمايشي براي نظرات جديد درباره پول، ارزش، و روش
اخبار فراواني  نيكو تيببا آن كه درباره . يد و فروش  تبديل شدخر

هنوز بسياري . شود هنوز مفهوم آن به خوبي درك نشده است منتشر مي
يا  1كوين اليتمانند (هاي آن  يا مشابه_ كوين  دانند بيت از مردم نمي

توان از آن سود جست، يا اصالً  چيست،  چگونه مي_ ) 2كوين دوج
  . وين چگونه خواهد بودك آينده بيت

  
  كوين به عنوان يك ارز  بيت

اي  ارزها چند وظيفه در جامعه دارند، اما آنها اساساً به عنوان وسيله
. شود به كار گرفته مي ييدارا ارزشحفظ   لهيوسبراي مبادله و به عنوان 

                                                 
1 Litecoin 
2 Dogecoin 

ها را در جامعه رو به رشد خود  تواند هر دوي اين نقش كوين نيز مي بيت
ها  كوين را در پرداخت تا زماني كه مؤسسات تجاري بيت. بازي كند

هايي وجود داشته باشد كه آنها را به ارزهاي ديگر  بپذيرند و صرافي
در . ه باقي خواهد ماندكوين به عنوان يك وسيله مبادل تبديل كنند بيت

كوين رو به افزايش است، هرچند، هنوز معامله  حال حاضر، پذيرش بيت
هاي آن نزديك به  كوين در دنيا معمول نشده است و تراكنش با بيت

  . كشد يك ساعت طول مي

  
ن مثالً به اي_ كوين خودداري كنند  اگر از فردا همه از پذيرفتن بيت

 _ند داده باشكوين از دست  دليل كه باور خود را به اعتبار بيت
كويني شبيه به  چنين بيت.  ارزش خواهند شد هاي موجود بي كوين بيت

در حال حاضر چنين . كند پولي خواهد شد كه دولت زيمبابوه چاپ مي
گذاران با  رسد، اما سرمايه كوين ضعيف به نظر مي سرنوشتي براي بيت

پيش از تا . كنند به چندين سال فكر مي معموالً تديد بلندمد
موادي كه استخراج و فروخته . نبودند شدني  كوين، ارزها استخراج بيت
شوند به مواد اوليه مشهورند و ارزش آنها با عرضه و تقاضا نوسان  مي
بعضي از آنها، مانند طال، به عنوان روشي براي حفظ ارزش . كند مي

اما به جز در .  كنند روند و شبيه به پول عمل مي دارايي مالي به كار مي
دهد، براي خريد كاال ابتدا بايد طال را  هايي كه به ندرت روي مي دوره

ها  معادل ارزش   در گذشته، ارزش  سكه.  به يك ارز رسمي تبديل كرد

صفحه دو مشهور به  براي ديدن فهرست ارزهاي ديجيتالِ
  : وب زير برويد

□https://en.bitcoin.it/wiki/List_of_alternative_ 
cryptocurrencies  

https://bitcointalk.org/index.php?topic=134179.0□  
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اما امروزه ارزش ارزهاي رسمي به  . كاررفته در سكه بود مقدار طالي به
  .مردم اتكا دارد قانون و اعتماد

  
كوين به  دليل آن كه يك ارز ديجيتال است، هنوز نتوانسته  بيت

از همين روي، با آخرين خبرها يا . مردم را جلب كندعموم است اعتماد 
بر خالف ارزهاي رسمي، . كند يها نوسانات شديدي پيدا م بروز نگراني

 تيامنكوين  اما با آن كه بيت. كس مسئول حفظ ارزش آن نيست هيچ
گذاران روي آن به عنوان  ندارد همين نوسان سبب شده است كه سرمايه

  . گذاري خود فكر كنند بخشي از سرمايه

  

  
كوين براي خريداران آن  چه عواملي سبب شده است كه بيت

كوين جهاني است و  مهم آن است كه بيتارزشمند باشد؟ يك علت 
برخالف . به حضور فيزيكي نياز ندارد و كارمزد تبديل آن اندك است

كوين  وانتقال بيت وانتقال الكترونيك جهاني ديگر، نقل هاي نقل سيستم
كوين شبيه به رديابي پول نقد  رديابي بيت. گيرد تقريباً رايگان انجام مي

كوين را براي كساني  يت است كه بيتتركيب اين دو مز. دشوار است
كه در قيدوبند نظام  آن بي _  خواهند در سراسر دنيا تجارت كنند كه مي
  □.جذاب كرده است _ داري مرسوم قرار بگيرند بانك

  

  
 

كوين را با  ها و مؤسسات تجاري پذيرش بيت معدودي از فروشگاه
  ).پديا عكس از ويكي. (دهند هايي مانند آگهي باال به  مشتريان اطالع مي آگهي

كوين در دنيا  چقدر بيت
  وجود دارد

توسط شخص يا اشخاصي كوين  بيت متيهنگامي كه الگور 
 ) Satoshi Nakamoto( ساتوشي ناكاموتوتحت نام مستعار 

حسين كه در ژاپن نامي پراستفاده مانند نام  _ ساخته شد
يي كه ها كوين بيتيك حد براي  _ در ايران است محمدي

. كوين ميليون بيت 21. ضرب يا توليد خواهد شد معين گرديد
كوين در حال گردش  ميليون بيت 12از در حال حاضر بيش 

با . ر توليد خواهد شدكوين ديگ ميليون بيت 9يعني فقط . است
كويني كه توليد خواهد شد در  نرخ توليد كنوني، آخرين بيت

  □.خواهد بود2140سال


