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سال آینده10برای  ETHپیش بینی قیمت اتریوم

2030تا 2020کارشناسان و تحلیل گران مختلف چه پیش بینی برای قیمت اتریوم در سال های 
دارند؟

ه هایبرناماجرایبرایرابستریفناوریاین.می باشدمتمرکزغیروآزادفناورینوعیکاتریوم
اینهکاستگفتنی.می کندفراهمدهندگانتوسعهسویازمتمرکزغیرقراردادهایوهوشمند

.نمی شودایجادآنکاریفراینددرتقلبییاوتخلفنوعهیچوبودهپویاوفعالهمیشهفناوری
اعمالاسازمان هدیگریاوبانک هاازمستقلوجداگانهپروسه ایدرمالیتراکنش هایومعامالت

.نمی کندعملارگانیهیچنظارتتحتواقعدروشده

هبمیتواندوداشتهرافناوریاینازاستفادهتواناییشخصیهرکهاستآناتریومشاخصههایدیگراز
هکاستآناتریومکارکردهایجملهاز.نمایداعمالآنبرراخودمتمرکزغیرهایبرنامهفرایندراحتی

کردهایجاداندهندگتوسعهبرایرافضاییاتریوم.کردپیادهآنبررادیجیتالارزبامرتبطبرنامههایمیتوان
بدین.هنددتوسعهراخودکاریفراینددیجیتال،ارزآزادومترکزغیربرنامههایاجرایونصببابتوانندکه

اتریومهآینداینکه.نیستسازمانهاوارگانهادیگریاوبانکبهنیازیمالیمعامالتانجامبرایترتیب
گرفتهرقراارزیابیموردگذارانسرمایهودیجیتالارزهایکارشناسانسویازمیشود،تصورچگونهوچطور
.میپردازیمآنباارتباطدرمختصریشرحبهادامهدرکهاست

مطالبفهرست

فرایند عملکرد اتریوم✓
ویژگی های شبکه غیر متمرکز اتریوم✓
پیش بینی آینده اتریوم✓
بینی قیمت نظریه کارشناسان آی تی و کریپتو در ارتباط با آینده اتریوم و پیش✓

اتریوم

اتریومعملکردفرایند

.نیستیشکباشد،اینترنتاصلیزیرساختنوعیبهدور،چنداننهآیندهایدرتواندمیاتریوماینکهدر
ومالیآزادیبرنامههاچین،بالکسیستمپایهبرتوانمیکهاستارزیپولکیفیکماننداتریومکارکرد
آنمیگیرد،بردررامتمرکزغیربرنامههایاتریومگوییممیآنکهازمنظور.کرداعمالآنبرراخودارزی
اصلیندفرای.نداردآندردخالتییاوکنترلهیچگونهشرکتییاوموسسهارگان،سازمان،هیچکهاست
ارزیمتمرکزغیربرنامههایاینگونهتوسعهکهشدهبرداشتکوینبیتسیستموفناوریازنیزاتریومکارکرد

زاد،آمعامالتودسترسیبهمیتواناتریومخدماتجملهاز.بودشاهداتریومفناوریبرامروزهمیتوانرا
.کرداشارهارزیپرداختهایقابلیتازبهرهمندیامکانوایمنکارکردی

http://www.omidfadavi.me/
https://cointelegraph.com/tags/ethereum
https://ethereum.org/
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آنبرارخودجمعیسرمایهپروژههایوهوشمندقراردادهایمیتواننداتریومفناوریازاستفادهباکاربران
.کننداعمال

یکالدنببهوگیریدفرادیجیتالهایارزسایرواتریومکوین،بیتمورددرراچیزهمهخواهیدمیاگر
اینرد.نماییددیدندیجیتالارزآموزشدورهازکنیممیپیشنهادباشیدمیبروزوجامعآموزش

هایتندروشدخواهدگفتهشمابهداریدنیازدیجیتالهایارزباارتباطدرکهمفهومیونکتههردوره
.استشدهگرفتهنظردرمندانعالقهبراینیزالمللیبینمدرکدریافتامکان

از؛عبارتنداتریوممتمرکزغیرشبکهویژگی های

رونددراندنمیتوسازمانیوارگانهیچکهمعنابدینشبکه،دردخالتیاوکنترلهرگونهعدم(اولنکته
باشدداشتهکنترلیآنکارکرد
اتریومسیستمبهنفوذیاوسانسورهرگونهامکانعدم( دومنکته

ایمنکامالبستریدرکاریفرایندهایایجادقابلیت(سومنکته
انجامتواننمیوبودهفعالهموارهشبکهایدرونبرنامههایبطوریکهاتریوم،شبکهپویایی(چهارمنکته

نمودجلوگیریآنکاریفرایندازیاوکردمتوقفراآنعملکرد

شبکهداخلمتمرکزغیربرنامههایبهراحتدسترسی(پنجمنکته
ارزیپرداختهایقابلیتامکان(ششمنکته

هوشمندمعامالتوقراردادهاانجام(هفتمنکته

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
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پیش بینی آینده اتریوم

تاییدته،گرفشکلدیجیتالارزهایمالیمبادالتاساسبرکوینبیتماننداتریومفناوریکهآنجاییاز
سیستمدرتوجهقابلنکته.استاهمیتحائزمواردجملهازسیستمکارکردایمنیحفظومالیتراکنشهای

قابلوباالاتثببهامنیتحفظوپذیریمقیاسنظرازچگونهاینکه.استآنپذیریمقیاسکارکرداتریوم،
ارزهایازاربکارشناسانوگذارانسرمایه.استاتریومازجدیدینسلپیدایشمستلزمیابد،دستتوجهی
درخاصینگرانیهبلکبود،برخوردارتوجهیقابلپیشرفتازآیندهدراتریومتنهانهکهباورنداینبردیجیتال
توانستهریوماتکپتال،اسکاالرشرکتموسسژی،لینداگفتهبه.داشتنخواهدوجودنیزانروندباارتباط
بهیوماترساختارآنپیدرونمایدفراهمکاربرانبرایدیجیتالارزهایبازارتوسعهبرایراایمنبستری
.استکردهدرخشانوروشنرافناوریاینآیندهکهاستشیوهای

برنامههایتوانمیراحتیبهفناوریاینرسانیروزبهواتریومشبکهرشدبهرویوتدریجیتکاملبهتوجهبا
پلنامهبکپتالپانتراشرکتگذارانسرمایهدیگراز.کرداجراآنبررامربوطهاپلیکشنهایوکاربردی

ارتباطدربلکهده،کرگذاریپایهاتریومفضایدرگوناگوناستارتاپبیستحدوددرچیزیتنهانهویادیتاکیت،
ازدورندانچنهسالهایدراتریومشبکهکهاستباوراینبروداشتهمثبتینگاهبسیاراتریومآیندهبا

شدخواهدبرخوردارگستردهتریموفقیت

بهحتوضیکنیم؟درآمدکسبکوینبیتطریقازچگونه:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
سادهزبان

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-have-income-with-bitcoin/
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بینییشپواتریومآیندهباارتباطدرکریپتووتیآیکارشناساننظریه
اتریومقیمت

Verورراجرنظریه Rogerموسسbitcoin.com

کوینبیتنسبتهبرابهتریکارکردقابلیتاتریومکهگفتهوکردهقیاسکوینبیتبارااتریومشبکهورراجر
بازاردرآنموقعیتبهتوجهباکهمعناستبدانگفتهاین.گذاشتخواهداجرامرحلهبهآیندهسالدودر

.رسیدخواهدفنینظرازتوجهیقابلکیفیسطحبهدیجیتالارزهای

Greenگریننیگلنظریه NigelعاملمدیرGroup deVere

پایانتاتریوماقیمترشدکهبودهباوراینبرکهاستدیجیتالارزهایحیطهکارشناساندیگرازگریننیگل
امانشد،محققگذشتهسالهایدراوگفتهآنکهبهتوجهبا.رسیدخواهددالر25۰۰به2۰۱۸سال

ارزشاساسبرتئوریهااین.استآتیسالهایدراتریومقیمترشدگویایکهکردهبیانراتئوریهایی
رشدبراینگرینیگلتئوریهایدیگراز.استآنمتمرکزغیرماهیتواتریومشبکهدهندگانتوسعهگذاری
ایقراردادهوبرنامههااجراهایازبهرهمندیتوسعهبهمیتوانآیندهسالهایدراتریومقیمتتوجهقابل

.استکوینبیتبهنسبتاتریومسیستماجراییوفنیبرتریامکانهمچنینوهوشمند

Garconنظریه MarouaneشرکتعاملمدیرAmulet

برمیتوانرانظریهاین.استدالر۱۰۰۰سقفبهآنقیمترسیدناتریومآیندهبهنسبتاوبینیپیش
.دانستکسپربرنامهرسانیروزبهومحبوبیتپایه

Nerayoffنظریه StevenشرکتموسسAlchemist

.استکردهبینیپیشبرابرسهیادورشدباآتیسالهایدررااتریومقیمتاو

Ulleryاولریبابینظریه BobbyشرکتاجراییوفنیمدیرWaysay

http://www.omidfadavi.me/
https://www.bitcoin.com/
https://www.devere-group.com/
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خودبهراجهانیبازارازدالرتریلیون4.5سهم2۰2۰سالاواخرتااتریومشبکهکهاستباوراینبراولریبابی
موسسهچهیبلکهاست،چشمگیرحیطهکارشناساننظرازتنهانهتوجهقابلمقداراین.دادخواهداختصاص

قیمتسربرهشدانجاممحاسباتبهتوجهبااولریگفتهبه.بودنخواهدآنبارقابتبهقادرجهانیشرکتیاو
اتریوم،کنونیقیمتباقیاسدردرصدیهزارچهاررشدجهانی،بازاردرآنسهمثباتبودننامعلومواتریوم

.میشودبینیپیشدورچنداننهایآیندهدر

اینوستوروالتنظریه

نکردهبینییشپاتریومبرایراعجیبیقیمتوداشتهراتریمنطقیبینیپیشنسبتبهاینوستوروالت
قیمتیروندوالمعمباشندداشتهقرارنزولیترندیکدرزیادیمدتبرایکههاییارزبنیاد،اینگفتهبه.است
سوییازواستکردهبینیپیشرادالر42تاقیمتسقوطاتریومبرایوالتاین.ندارندروپیشراخوبی
.استزدهحدسدالر23۰را2۰2۰سالدرارزاینقیمتباالتریندیگر،

سوئیچکویننظریه

کوتاهدرارزاینیقیمتجهشبینیپیشاولین.استکردهمنتشرانریومبرایرابینیپیشدوسوئیچکوین
یکودحدبرایهمدومبینیپیش.ایمنشدههمنزدیکآنبهحتیاینجابهتاکهبوددالر4۸4تامدت
.استکردهبینیپیشرادالر۱44۹قیمتیبازهکهاستبودهآیندهسال

http://www.omidfadavi.me/
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فورکستالنگنظریه

اتریومقیمتاد،بنیایننظراساسبر.استداشتهاتریومبراینزولیبینیپیشفورکستالنگسایتوب
.بودخواهدقیمتنزولدرگیرسال3-2تاآنازپسوبودخواهددالر۱42محدوددر2۰۱۹سالپایانتا

آنبتواند2۰23سالتاحداقلاتریومداندمیبعیدوداندمیسنگینبسیاررادالر24۰مقاومتبنیاداین
.بشکندرا

راسینزکیجوزفولیتامنظریه

.کندزآغاراخوبیصعودیروندتواندمیزودیبهاتریومکهداردعقیدهلیتامفورکست،النگخالفبر

رابینیپیشاینامااستکردهبینیپیشرادالر۱2۰۰محدودهتااتریومقمتافزایشنیزراسینزکیجوزف
.داندمیگذارانسرمایهحمایتوسرمایهورودگرودر

گراندکریپتونظریه

http://www.omidfadavi.me/
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خواهددالر22۹محدودهبهاتریومهرقیمت2۰2۰سالاواسطتاکهاستکردهبینیپیشبنیاداین
۱445قیمتورفتهفراتردالر۱۰۰۰ازتواندمیاتریومآیندهسال5طیاستمعتقدبنیاداین.رسید
.ببیندرادالری

ویکارلسوناوالفنظریه

او.استهداشتدیجیتالارزاینبهمثبتیدیدهمیشهکهاستکسیواتریومطرفدارانازکارلسوناوالف
وبزندجلوکوینبیتاز2۰۱۸سالدرتواندمیاتریومبودکردهپیشبینیایمصاحبهدرهمپیشسالچند

ماندهخودنظررویبرهمچنانامااو.استندادهرخاتفاقاینمشخصاخبکهکندپیدابیشتریقیمت
تمامازاترویمبسترکهاستمعتقداو.استدیدهارزاینبرایرادالر7۰۰۰قیمتیبینیپیشواست

.داردرشدبرایباالییپتانسیلواستبهتروترپیشرفتهرقبایش

یوانمایکلنظریه

افزایشثباعامرهمینواستکردهپیداافزایشزیادیحدتااتریومازاستفادهمیزاناستمعتقدیواندکتر
اتریومازیسپیادهواجرانحوهبهوابستهراموفقیتوقیمتافزایشایناو.شدخواهددیجیتالارزاینقیمت
امپپباعثتواندمیدیجیتالهایارزدربزرگهایرویدادکهاستکردهعنوانایمصاحبهدراو.میداند2.۰

.نیستمستثناقاعدهاینازهماتریوموشودهاقیمت

آنهابهترینمعرفی+چیستکوینبیتاستخراجاستخر:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
2020سالدر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/best-bitcoin-mining-pools/
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داسیلوامتیونظریه

کردهبینیپیشاتریومبرایرانزولیروندیکاستدیجیتالهایارزحوزهدرنگارروزنامهیککهداسیلوامتیو
ارزشبیذاتااتریومکهبودگفتهارزاینمورددرقبلکمیزیرانداردخوبیرابطهارزاینباخیلیاوالبته.است
گفتخپاسدربوترین.کردپاسخبهواداررااتریومبنیانگذارکهداشتتاثیریآنچناناوحرفاین.است

ودهشدادهقرارشبکهدرابتداازهاکارمزداینزیراداردفراوانیهایمزیتکارمزدعنوانبهاتریومازاستفاده
.اندپذیرفتهراآننیزهاپروتکل

کادیکاوایبهاونظریه

بیتاستمعتقداو.اندکردهجدافاندامنتالهایتحلیلازراخودراهکامالاتریوموکوینبیتاستمعتقداو
برایهایشکاربردرویبرراخودتمرکزهماتریومودهدمیمانورداردآیندهدرکهارزشیرویبرکوین
آنفراوانیهاقابلیتواتریومبالکچینشبکهستایشبههایشصحبتادامهدراو.استگذاشتهکاربران
پیادهبااستمعتقداو.کردخواهنداستفادهشبکهایناززیادیهایافزارنرمآیندهدراستمعتقدوپرداخت
زیساپیادهاینکناردرالبته.برودباالنیزدالر۱۰۰۰تاتواندمیدیجیتالارزاینارزش2.۰اتریومشبکهسازی

.شودترگستردهشبکهظرفیتمقابلدرویابدکاهشبایدشبکهکارمزدمیزاناستمعتقداو

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
۱۰

سال آینده10برای  ETHپیش بینی قیمت اتریوم

جندالآیوشنظریه

روندان،ایشنظراسابر.استکردهرجوعبازارکلینگاهووضعبهخودبینیپیشارائهبرایجندالآیوش
گاهدیداینکهزمانیتااستمعتقداو.دهندمیخبراتریومقیمتکاهشازموجودهایواقعیتوقیمتی
دالری5۰۰قیمتکهزمانیاماماندخواهدباقیدالر5۰۰زیراتریومقیمتباشندداشتهوجودمنفیهای

.یابددستخوبصعودیکبهتواندمیشودشکسته

ردجفنظریه

نیزراوینکبیتحتیوباشدداشتهخوبیقیمتافزایشتواندمیاتریوممدتبلنددراستمعتقدردجف
اتریومبیشترهایقابلیتابوترپیشرفتهبالکچینشبکهواکوسیستمرابینیپیشایندلیلاو.بگذاردسرپشت
.میداندکوینبیتبهنسبت

روسوکریگنظریه

http://www.omidfadavi.me/
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.دادخواهدادامهغیرمتمرکزهایپلتفرمایجادوخودشبکهگسترشادامهبهاتریومداردعقیدهروسوکریگ
ستهتواناینجابهتاکهاستکردهعنوانراداردفعالیتامالکحوزهدرکهHarborآپاستارتمثالبرایاو

ازیزنراهوشمندهایقراردادبراتریومشبکهسلطههمچنیناو.کندجذبسرمایهدالرمیلیون۱۰۰است
اوجبه2۰2۱سالتاتواندمیاتریوماستمعتقدروسوکریگ.داندمیاتریومهایموفقیتدیگرجمله
.نددامیخودقیمتکفدرراکوینبیت/اتریومهایارزجفتهمچنیناو.کندپیدادستخودقیمتی

زونلیجفرینظریه

همادیعصورتبهاتریوماستمعتقداو!استکردهتوصیفوحشتناکرااتریومفعلیوضعیتزونلی
بدتروماتریبرایوضعباشدداشتهقیمتکاهشهمکوینبیتکهصورتیدروداشتخواهدقیمتکاهش

شودمیارائه2۰2۰نخستماههسهدر2.۰اتریومشبکهشدهاعالماینکهبااستمعتقداو.شدخواهدنیز
بازهنایدرکهچیزیهرگویدمیاو.شودتماماتریومضرربهتواندمیاینونیستاینطورواقعیتدراما

پیادهرایبوببیننداتریومدرامیدوارندهمهکهاستچیزیازکلیچهاچوبیکصرفاشودمعرفیشدهاعالم
رقبایثراکاستمعتقدهمچنیناو.داریمکامپیوتریهایپیشرفتبهنیازهنوزهاقابلیتاینتمامسازی
اینجابهتاارزاینروبرویسازیمشکلرقیبعمالودارندکمتریارزشوقیمتارزاینبهنسبتاتریوم
.نداردوجود

نرایوفاستیوننظریه

http://www.omidfadavi.me/
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خواهدرخیندهآدرارزاینبرایبزرگیاتفاقاتاستمعتقدواستاتریومبنیانگذارانازیکینرایوفاستیون
وفقیتموپیشرفتبرایدالیلشجملهازرااتریومپلتفرمرویبرشدهایجادهایپروژهزیادتعداداو.داد

.رودباالدالر25۰۰تاتواندمیاتریومقیمتنرایفگفتهبه.کردعنواناتریوم

شاهمیتشنظریه

اتریومقیمتتعییندررامتععدیدالیلاو.استکردهاعالمBEGبهراخودنظرایمیلیدرشاهمیتش
استآمدهشپیکهمتعددیقیمتیاصالحاتوبازارنزولیروندبهتوجهبااستمعتقداو.استکردهمعرفی
ومدتکوتاهدرکندمیبینیپیشاو.باشدنوساندردالر۱۸5تا۱75قیمتیمحدودهدراتریوماحتماال
.باشدداشتهصعوددالر225تاسپسورفتهباالنیزدالر2۰۰تاقیمتمدتبلند

کلورمککریسنظریه

حالدراتریومبستردرکهراهاییپروژهاو.باشدمیدیجیتالهایارزصنعتطرفدارانجملهازکلورمک
برایرایمشخصرقماو.استکردهعنواندیجیتالارزاینقیمتافزایشبرایدلیلیراباشندمیتوسعه
.استکردهتوصیفخوبراوضعیت2۰۱۹سالپایانتاامااستنکردهاعالمخودبینیپیش

کوینبیتماینینگیااستخراجدربارهچیزهمه:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
Bitcoinکامپیوتربا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-mine-bitcoin-with-pc/
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سینگریبوننظریه

بیتقیمتکهزمانرهاو،گفتهبه.کرداعالمکوینبیتبهوابستهرااتریومقیمتیوضعیتکوینلیبنیانگذار
نیزبکتهایقراردادشکستبههمچنیناو.برعکسورفتهباالهماتریومقیمتکندپیداافزایشکوین
امیدوارآیندهبهسینگاما.داشتهمراهبهاتریومبرایرادالری5۰قیمتکاهشکهشکستی.داشتاشاره
ببسامرهمینوباشندمیتوسعهحالدراتریومبرایموفقیوزیادهایپروژههنوزاوگفتهبه.است

.شدخواهددیجیتالارزاینقیمتافزایش
.ردکعنوانپلتفرماینهایموفقیتادامهبرایدیگریدلیلنیزرا2.۰اتریومشبکهسازیپیادههمچنیناو
کاهششبکهسترمبهشدنتبدیلسنگینهایهزینهشودمیباعثشبکهاینسازیپیادهسینگ،گفتهبه

.شدخواهداتریومبیشترهرچهشدنغیرمتمرکزسببامرهمینوباشدداشتهتوهیقابل
اماماندخواهدباقیدالر2۰۰زیرمحدودهدر2۰۱۹سالپایانتااتریومهرقیمتسینگ،ریبونگفتهبه

.باشدداشتهدالر4۰۰-3۰۰تاتوجهیقابلرشدتواندمیآنازپس

شوستربرایاننظریه

بیتمانندیزناتریومکهداردعقیدهباشدمیآرکگذاریسرمایهشرکتبنیانگذارانازیکیکهشوستررایان
وبیخبسیارنظراتاو.کردگذاریسرمایههاآنرویبرتوانمیوهستندارزشدارایمدتبلنددرکوین،
بهوزدهکناررابازارهایارزتمامیاینکهپتانسیلاتریوماوعقیدهبه.استداشتهدیجیتالارزاینبهنسبت
نمیذهنازدوررادالریهزار۱۰۰قیمتهمچنیناو.باشدمیداراراشودفروشوخریداولارزعنوان
.استرداختهپآنفراوانهایقابلیتواتریومشبکهستایشبهدیگرافرادازبسیاریمانندشوستر.بیند

http://www.omidfadavi.me/
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آلگاراکاسکوئروسالوادورنظریه

توسطشدنفتهپذیرآمادهارزایناکنونوکندحلرااتریومعرضهمشکلتوانستهکسپرپلتفرمداردعقیدهاو
صعودیمدتدبلنومدتمیاندراتریومقیمتیروندکندمیبینیپیشآلگارا.باشدمیزیادیبسیارافراد
او.برسدممردبهارزانقیمتبابایدارزاینزیرا.باشدنزولیبایددیجیتالارزاینارزشآنازپیشامااست
.آوردوجودبهارزاینبرایرامشکالتیتواندمیندهدرخقیمتنزولایناگرداردعقیده

چمبرزکلمنظریه

بهارخودزودیبهتواندمیاتریومایشانگفتهبه.استاتریومآیندهطرفدارانازوامیدوارانجملهازاو
.برسانددالری۱۰۰۰قیمت

گریننایجلنظریه

http://www.omidfadavi.me/
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کردهینیبپیشاو.کردمشاهدهرااشبینیپیشنتیجهتوانمیکهاستافرادیجملهازگریننایجل
ممکنکامالهمآنقیمتسقوطامارسدمیدالر25۰۰بهدیجیتالارزاینقیمت2۰۱۹سالدراست
یقتحقبهپیشبینیایندومبخشتنهاکهاستمشخصوایمرسیده2۰۱۹سالپایانبهاکنون.است

.استپیوسته

اسمنکایلنظریه

راقیمتقوطسیاوکندمیحفظراخودفعلیقیمتیثباتیا.دارداتریومبرایبینیپیشدواسمنکایل
بیتواتریوماستمعتقداو.استکردهاعالمماه۱2الی6راخودبینیپیشیبازهدو.کندمیتجربه
نزدیکیعرضهختاریکهبزرگیپروژههیچحاضرحالدراوگفتهبه.هستندوابستهیکدیگربهشدتبهکوین
عودیصروندیکشروعبرایاستمعتقداو.استدیجیتالارزاینضرربهاینونداردوجودباشدداشته
.نیستدسترسدراکنونهمکهعاملی.داردوجودکنندهتسریععاملیکبهنیاز

گارکونماروئیننظریه

قیمتایناومعتقداست.گارکونمنتشرشدنکپسرراازجملهعواملکمککنندهبهصعوداتریوممیداند
.دالرباالبرود۱۰۰۰ارزدیجیتالمیتواندتا

http://www.omidfadavi.me/
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الکسیس اوهانیاننظریه

قیمتدالر۱5۰۰تواندمیاتریومگویدمیاو.باشدمیردیتمشهورانجمنگذاربنیاناوهانیانااکسیس
ندادهرخاتفاقیهمچنینمشخصاکهبودکردهاعالم2۰۱۹سالپایانتارابینیپیشایناوالبته.باشدداشته
.است

انکینگتیمنظریه

افزایشبرایهیموجدلیلهیچاکنونداردوعقیدهکندمینگاهبینانهواقعطوربهبازاروضعیتبهانکینگتیم
جملهازتالدیجیارزهایآیندهبهوکندنمیبینیپیشتاریکراآیندهاوحالاینبا.نداردوجوداتریومقیمت
.استامیدواراتریوموکوینبیت

ساماکابننظریه

http://www.omidfadavi.me/
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اعالمیامصاحبهدراو.استاتریومانتظاردرقیمتینوساناتنظرازانگیزیهیجاندوراناستمعتقداو
سالاولنیمهردکهاستدریافتهاستشنیدهرااتریومبنیانگذارانهایصحبتاینکهازبعدکهاستکرده

شبکهندازیاراههمانتغییراتاینبزرگترینازیکی.استدیجیتالارزاینانتظاردربزرگیاتفاقات2۰2۰
ماادارندواهمهدیجیتالارزاینآیندهازمالیهایمشوقازبرخیاینکهباگویدمیاو.است2.۰اتریوم
.دهدمیادامهخودراهبهوگیردنمیقرارافراداینتاثیرتحتبازار

http://www.omidfadavi.me/

