
  

 

2022حقایقی دبراره رمزارزها در سال      
 

 

 

  ی هااستیس  ،یجهان  یاس یس  یثباتی ب  با  .است  یدرک بازار فعل  دیکل  تالیجید  یو ارزها    DeFi یایدن  ر ییتغ
 تالیجید  هایارز   امروزه صحبت از   که ستین  بیو گذار، عج  یو اقتصادها در بحبوحه آشفتگ   د،ی جد  ینظارت

است.   حوزه بسیار  یزنگمانه بسیار پررنگ  این  در  آن  ایآ  :است  ادیز ها نیز  آیا      افت؟یخواهد    شی افزا  ارزش 
را   یگر ید  تالیجیارز د  دیبا   ایم؟  یکن یگذار  ه یما سر  ن ی کوت یب  یرو  شتر یب  د یامسال با   ایسقوط خواهد کرد؟ آ

 م؟  یامتحان کن

 ها توجه نمود. ها مواردی هستند که میبایست در حوزه ارزهای رمزنگاری شده به آنهمه این 

ل اصلی اینجاست که چگونه می  توان مقرراتی در حوزه ارزهای دیجیتال وضع نمود؟سوا

م  اکثر  فکر  ارزها  کنندی مردم  غ  تالیجید  یکه  ا  یرقانونیکاماًل  اما  از   نیهستند،  بسیاری  در  حداقل  امر 
تحت    تالیجید  یارزها یهای متحده، صراف   االتیبه عنوان مثال، در اکند.  کشورهای توسعه یافته صدق نمی 

 ی معناست که ارائه دهندگان صراف   دانب  نیقرار دارند. ا BSA ای    یبانک  یقانون رازدار   یهمان محدوده نظارت 
ها  نام کنند. آن متحده ثبت   االتیا  یوزارت خزانه دار   یمال  م یجرا  یموظفند در شبکه اجرا  تالیجید  یارزها

کاف  دیبا  پولشو   یبرا  یاقدامات  با  ترور   ییمبارزه  ضد  اخت  یستو  در  هم   ار یرا  و  باشند   دیبا   نیچنداشته 
 .ارائه کنند یدولت یارتنظ  یرا به نهادها  یمنظم ی هاگزارش 

  دن، یجو با   رًا،یاند و اخکرده   یگذار ه ی سرما   تالیجید  یدر ارزها  هایی کا درصد از آمیر  16که    شودی زده م   نی تخم
متحده دستور   االتیدولت فدرال ا  یهارا امضا کرد که به آژانس   ییمتحده، فرمان اجرا  االتیا  جمهور س یرئ

 .هماهنگ کنند   التیجید یو ارزها تالیجید  یهایی بازار دارا  م یتنظ  یخود را برا یهاداد تا تالش 

 

 



  

 

 تنوع ارزهای دیجیتال 

نوع    6000از    شیب،  buybitcoinworlwideطبق گزارش    ارزهای دیجیتال دارای انواع مختلفی هستند .
. آمارها نشان که ارائه شد  موجود در بازار بود   تالیجیارز د  نیاول  نی کوتیب  .وجود دارد  تالیجیمختلف ارز د

 است.  افتهی شیدرصد افزا 540000از  شی ب  نی کو  تیب  متی، ق2022تا   2012 یهاسال   نی بدهد که  می 

 

تواند  ی م  وماز آن است که، اتیر  یها حاکهمه گزارش   اتیروم نیز از دیگر انواع ارزهای دیجیتال رایج در بازار است.
  شرو یپ  گران ی شد، توسط باز   یساز مفهوم   2013باز که در سال  . ارز منبع  دارزشمند شو  نی کوت یبه اندازه ب

  ن یشناخته شده است. ا  تالیجید ی ارزها ظر ستاره در حال رشد از ن  کیمانند گلدمن ساکس به عنوان  یبانک
سرما  اتیر  یگذار ه یبانک  که  کرد  خاطرنشان  حت  ومعلنًا  »سرما   اردیلیم  660از    یاحتمااًل  بازار«   هیدالر 

 یی ارز، توانا   کیاست و به عنوان    یواقع  ی ایدن  ی کابرردها  یشبکه آن دارا  را یفراتر خواهد رفت، ز   ز ین  ن ی کوتیب
اکنون قادر به   ن،یکو  تی که ب  یز یچ.  دهدیهوشمند را ارائه م  ی امکان قراردادها  ومتیرارزش را دارد. ا   رهیذخ

 . ستیارائه آن ن

 وضع مقررات برای رمزارزها 

را در    های نحوه عملکرد صراف   توانندیها مکه دولت  یدر حالوضع نشده است.  زهارمزار تاکنون مقرراتی برای    
ه   طیشرا کنند،  کنترل  ب  چیخاص  ب  یالمللنیقانون  بتواند  که  است  نشده   ی ارزها  ر یسا   ای  نی کوتی وضع 

تنظ  تالیجید را  گردش  بس  م ی در  م  یار یکند.  اجازه  کشورها  بیاز  کا  دخیر  یبرا   نیکوت یدهند  فروش   الو 
  ی ارز اصل  کیرا به عنوان    نی کوت یبود که استفاده از ب  ی کشور   نی، السالوادور اول2021استفاده شود. در سال  

ب  م تحیر طبقهبه   نیکو ت یکرد.  همتا  به  همتا  ارز  ا  شود،ی م  یبندعنوان  م  یمعن   نیبه  در    توانی که  آن  از 
 در سطح جهان استفاده کرد.  یکی پول الکترون  ف یناشناس، در سراسر دارندگان حساب ک  یهاتراکنش 

طور معمول،   آنها حما   ییها توسط دولت   اتیف  یسنت  یارزهابه   از ارزش  شوند.  ی کنند کنترل می م  تیکه 
عنوان تهد  تالیجید  یارزها  ر یو سا   نیکوت یب  نیبنابرا مال  ی برا  یدیبه  ارائه شده توسط    یکنترل  متمرکز 



  

 

  ک ی تالیجید هایمقررات، ارز  و تنظیم  تیشوند. اما، بدون مشروعی در نظر گرفته م یجهان یبانک  ستم یس
 گذاران است.ه یسرما   یبرا  دار یقمار ناپا 

 کابرران رمز ارزها

نفر در سراسر جهان    ونیلیم  300از    ش یب،  buybitcoinworldwideمنتشر شده توسط    طبق آمار و ارقام
ارزها   2022در سال   هر کشور دیگری  . در بین کشورها،کنند  یشده استفاده م   یرمزنگار   یاز  از   هند، بیش 

از   )بیش  کابرر  هند،  100دارای  از  است.پس  شده  رمزنگاری  ارزهای  حوزه  در  نفر(  نسب  میلیون  طور    ، یبه 
آمار،   قاست. طب  تنامی انواع مختلف دارد، و   نیرا در ب  تالیجید  یسطح استفاده از ارزها  ن که باالتیر  ی کشور 

در سطح  باً را تقیر  یورود  تالیجید یارزش تراکنش ارزها افتهیجهات توسعه ن یار یکشور کوچک و از بس  نیا
 .هند ثبت کرده است

 

 

کابرر در آنجا وجود   ونی لیم  160از    شیاست. ب  ایدر آس  ارزهای دیجیتالتعداد کابرران    نشتیر یبر اساس قاره، ب
بعد قاره  ب  یدارد.  د  نشتیر یکه  فقط    تالیجیارز  که  است  اروپا  دارد،  آفیر  ونی لیم  38را  دارد.   32با    قاکابرر 

دارد.  ون یلیم قرار  سوم  رتبه  در  سرما   یبرخ  چنین،هم   نفر  تعداد  کشورها  ب  ه یاز  به    یشتر یگذاران  نسبت 
از آن    راً یاخ  ایهستند    تالیجیارز د  ینفر دارا  1نفر حدود    3هر  از    ه،جیریدارند. به عنوان مثال، در ن  نیریسا 

 استفاده کرده اند. 

 ثروتمندتیرن کابرر رمزارز 

اوا گزارش  ،2022سال    لیدر  کرد    یبلومبرگ  آن،منتشر  طبق  د  هیسرما   ن ثروتمندتیر  که  ارز  و   تالیجیگذار 
 CZبا نام    یاست. او که در محافل مال  ینیچ  اردر یلی م  کی  -چانگ پنگ ژائو    ننس،یعامل با   ر یمد  ن،ی کوتیب

 .است در رمز ارزها دالر  اردیلیم 96 ثروتی معادل یدارا شود،یشناخته م



  

 

 

 را ممنوع کرده اند؟  تالی جید   یارزها   استفاده   کدام کشورها

اینکه وجود  است، تخم  تالیجید  یارزها  ر یو سا   نیکو   تیب  ،نیچ  با  ممنوع کرده  م  ن یرا    20شود که    یزده 
که استفاده از آن را ممنوع کرده اند عبارتند   یگر ید  ی. کشورهاباشد  نیدر چ،  نیکو   ت یب  یدرصد از شبکه جهان

 .مصر، مراکش و عراق ،بنگالدش   ،یشمال  هیمقدون ه،یترک  ه،یاز: قطر، روس

 کشد؟  یچقدر طول م  نیکو  تی ب کی استخراج 

دارند که    یاستخراج متفاوت  یهامختلف روش   تالی جید  یبر است. ارزهازمان   ندیفرآ  کی  رمزارزهااستخراج  
نرم افزار استخراج   ن، بهتیرInvestopedia گفته  به است.  انهیبا را  ده یچیپ  تم الگور  کیمعمواًل شامل حل 

 قه یدق  10را تنها در    تالیجید  یارزها  ر یسا   ای  نی کو  تیتواند بیدر حال حاضر م  که  تالیجیو ارز د  نیکو   تیب
در نظر   نی کوت یاستخراج ب  یابزارها برا  ناز مؤثرتیر  است که یکی BFGminor به نام  یپلتفرم  ،استخراج کند

 .اجرا شود یمختلف یهاعامل   ستم یس  یبر رو   ،اندتو  یم این پلتفرم  رایشود ز   یگرفته م

 پذیرندگان رمزارزها 

اعداد با توجه   نیکه ا رودی . انتظار مرندیپذی را م  تالیجیارز د  یهادارند که پرداخت وکار وجود  هزاران کسب 
در سراسر جهان   نیکوتیدستگاه خودپرداز ب  15000حدود  چنین،  هم   .شوند  شتر یو ب  شتر یبه ارزش بازار ب

است  ب  یهادستگاه   .موجود  م  نی کوت یخودپرداز  اجازه  افراد  معمول   تالیجید  یارزها  ،دهندی به  ارز  با   ی را 
 ز خود را وار   یپول نقد جهان  دیتوانیم  ،کنیدمراجعه می  نیکو  تیبه دستگاه خودپرداز ب  یمعامله کنند. وقت

 .د یکن  یدار را خیر  تالیجید یارزها گر ی انواع د یو گاه  نی کو  تیب  دیتوانی . سپس م دیکن

ارزهای دیجیتال امنیت    

حال، در سال    نیا  با.  است  افتهی  شیافزا  2019نسبت به سال    2020در سال    تالیجید  یحوادث سرقت ارزها
رخ داد    2019هک بزرگ در سال    کت. یبه سرقت رف  2020از رمزارزها نسبت به سال    یشتر یمقدار ب  2019



  

 

گزارش شده   یشتر یب  یهاها و سرقت، هک2020شد. در سال    تالیجیدالر ارز د  اردهایلی که منجر به سرقت م
شوند. در واقع،   سه یمقا   2019بزرگ نبودند که با هک سال    ی ها به اندازه کافاز آن  کی  چیحال، ه   ن یا  با  .است

طبق آمار منتشر شده،    .بوده است 2019درصد کمتر از سال    160،  2020از سرقت در سال    یخسارات ناش
سرقت بزرگ مبروط به    نیافت.  به سرقت ر  2020هک در سال   کی  یط  تالیجیدالر ارز د   ونیلیم  300  باً تقیر
هک منجر به   نیسرقت شده بازگردانده شده است. ا  یها  ییدرصد از دارا  80بود. اما حدود   KuCoin هک

 .شد  آن شد که باعث کاهش ارزش   رمزارزهادر مورد ثبات بازار   ینگران
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