ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮواﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻻﺳﺖ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ارز ﺑﺎ ارزش
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد آﻧﺮا
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،آﻧﺮا ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﯿﻦ ارزﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد ﻗﻄﻌﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺧﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارزﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎ رﯾﺎل ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ درﺑﺎره ی ﻃﺮﯾﻘﻪ ی ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .
ﭼﺮا ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ارزش ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﺑﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ آن ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺪهای ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ ﯾﮏ ارز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ارزش ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﻮل راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ارزش دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر آﻧﺮا دارای ارزﺷﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﮏ ﭘﻮل ﺟﺪﯾﺪ را در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ
ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽارزش اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد و اﻓﺮادی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزش ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟

راه و رﺳﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ارز ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ

ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارزﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ رﯾﺎل
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل راﯾﺞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﯾﺎ دﻻر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﯿﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﭘﻮل راﯾﺞ در ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽﺗﺎن وارﯾﺰ ﺷﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻮدن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از رﯾﺴﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ﺷﺨﺺ از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن ﻧﭙﺮدازد
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮل ،وﺟﻪ را از ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺟﺎره ای ﯾﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارﯾﺰ
ﮐﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻨﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی از ﺗﻮاﻓﻖ
وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ
در ارﺳﺎل ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ آدرس اﺷﺘﺒﺎه ارﺳﺎل ﺷﻮد
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎ ،دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و درﯾﺎﻓﺖ رﯾﺎل ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ:
ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
ﻓﺮوش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﯾﺪ

ﻓﺮوش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮐﺮده
ﻓﺮوش ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ از وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺘﮑﻮﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﯾﺪ

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ در ﮐﺪام ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻪ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﭼﻪ از ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺤﻮه ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ،در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻃﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺮح دﻫﯿﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮوش اﺳﺖ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﯿﻤﺖ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ – ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮔﻮﮔﻞ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی
ارزدﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ – ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎم دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻧﻪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎﯾﺖ و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ – ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ دارﻧﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ – اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﺎﺪ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و اﯾﻤﯿﻞ و ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮوش را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ – اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ دارد.
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ آدرس ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ – در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آدرس ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﺻﺮاﻓﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﺑﻪ
ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺗﺎن وارد ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش دارﯾﺪ را ﺑﻪ آدرس ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش دارﯾﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﺪ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﮕﻮﺪ ﻣﺒﻠﻎ ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺎﺪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ – ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮاﮐﻨﺶ از  10دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
ﭘﻮل را در ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ – ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎن وارﯾﺰ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد را ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﺻﺮاﻓﯽ ،ﭘﻠﺘﻔﺮم واﺳﻂ  P2Pو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ
در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ در واﻗﻊ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ،از ﺳﺎﯾﺮ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻠﻤﻪ “ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ” ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی واﺳﻂ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ P2P

اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،اﻣﻨﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﮐﺎرﻣﺰد از ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ در آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻮری ارزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﮐﺴﭽﻨﺞ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
دارﻧﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺎﻫﯽ روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر اﺳﺖ و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ورود و ﺧﺮوج
رﯾﺎل اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﮐﺪام روش ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و درﯾﺎﻓﺖ رﯾﺎل اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و درﯾﺎﻓﺖ رﯾﺎل ،در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی واﺳﻂ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ
 P2Pاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن
ﮐﺎرﺑﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﯾﺎ ارزﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻬﺘﺮی ﻧﻘﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻻر ﮐﺎﻏﺬی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻻر ﮐﺎﻏﺬی در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﮕﯿﺮد و در ازای آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﮑﻨﺎس دﻻر ﺑﺪﻫﺪ.
ﻫﯿﭻ ﺻﺮاﻓﯽ در اﯾﺮان ﻣﺠﻮز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻻر ﮐﺎﻏﺬی را ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
ﻋﺎدی وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش را دارد.
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻻر ﻣﺠﺎزی
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﻪ دﻻر ﻣﺠﺎزی ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺣﺴﺎب دﻻری ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺣﺴﺎب

ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وب ﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑﻪ دﻻر ﺗﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺮ و وﯾﺰاﮐﺎرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎب ﺗﺎن را در
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آن دارﯾﺪ ورﯾﻔﺎی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻨﮑﺎر

ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﻘﺪ ﮐﺮدن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ارزدﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ارزﻫﺎی ﻓﯿﺎت ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﺟﻮ  ،ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺎل ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

