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تایید را آن سالم عقل هر که است چیزهایی از ی کم ریس و آسان سرمایە گذاری

نیست. پوشیده کس بر ر دی دولت ها تورم زای پول سیاست های ر، دی طرف از م کند.

جامعه در نقدینگ افزایش باعث و م کنند چاپ پول بخواهند، وقت هر مرکزی بانک های

ارزها این همه یورو. و دالر یا باشد ریال پول، این ندارد فرق م شوند. تورم نتیجه در و

کاری م کند م ح عقل میان این در م شوند. چاپ پشتوانه، بدون و دستوری صورت به

سرمایە گذاری چیزی روی بهتر آن از و کنیم حفظ را سرمایە مان ارزش حداقل که کنیم

این از ی باشد. داشته ضدتورم خاصیت و باشد محدود آن تعداد یا حجم که کنیم

روش ی سپس و م شویم آشنا بیت کوین با ابتدا راهنما این در است. بیت کوین چیزها

م شود. بیان آن روی سودده و کم ریس آسان، سرمایە گذاری

چیست؟ بیت کوین ۱

عبارت به م شود. ذخیره و فروش خرید، تولید، ترونی ال صورت به که است دارایی از خاص نوع یا پول ی بیت کوین۱

که م شود گفته پول مانندی دارایی یا پول ارز، نوع هر به دیجیتال ارز است. غیرمتمرکز۳ دیجیتال۲ ارز ی بیت کوین ر، دی

کارت های روی که پول مثال عنوان به م شود. نگە داری و مبادله مدیریت، اینترنت، مخصوصاً کامپیوتری سیستم های روی

یا ە  س مانند را آن نم توانیم یعن نیست؛ فیزی پول ی بیت کوین پس است؛ دیجیتال ارز نوع ی دارد، وجود بانک مان

یا مرکزی بانک نهاد، سازمان، شرکت، فرد، هیچ کنترل تحت یعن غیرمتمرکز ذاریم. ب جیب مان در و کنیم لمس ناس اس

بیت کوین تان موجودی نم تواند نهادی یا فرد هیچ و نیست تحریم قابل نم شناسد؛ مرز بیت کوین یعن این نیست. دولت

هیچ دخالت بدون و بی واسطه و اینترنت طریق از دالر، یا ریال مثل رایج پول های برخالف را آن م توان کند. مسدود را

متمرکز یا مرکزی مدیریت ی به نیازی بیت کوین انتقال ر، دی عبارت به داد. انتقال دنیا از نقطه هر به بانک و شرکت

م شود. انجام ه شب روی چیز همه ندارد.
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