ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺮان
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮواﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﯾﺮان را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؟
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در دﻧﯿﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد .ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد در آنﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻧﺠﺎم داد.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و رﯾﺴﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ارز رﯾﺎل در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﭘﺮرﯾﺴﮏ و ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۱ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﯿﻢ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن
ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﯿﻢ ﺻﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺧﺎﺻﯽ

ﺑﺨﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ اداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ اﻋﻢ از ﺗﯿﻢ ،آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ و در ﺑﺎزار از
اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﺎم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻣﻦ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮد
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،اﻣﻨﯿﺖ ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﺑﺎ آدرس ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل
ﻣﺸﺎﻫﺪه و داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﻮد آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری رﯾﺴﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﺎب و ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﮐﺎرﺑﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد.
ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮد اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان را در ﺳﺎﯾﺖ

ﺧﻮد ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر رﯾﺴﮏ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺻﺪی از داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮد ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺨﺸﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ را در ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﺧﻄﺮ ﻫﮏ ﺷﺪن
را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۳ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺋﻢ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺻﺮاﻓﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و داﺋﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺎﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ دو ﻧﻮع ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل وﺟﻮد دارد .ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ  OTCﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻧﻮع دوم ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺎﻦﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در
ﺑﯿﻦ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت در ﮐﺎرﻣﺰد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد .در اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮاﻓﯽ ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﻗﺖ ﮐﺮد و درﺻﺪ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺎﺷﺪ.

 -۵ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ارزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم از ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎری در
دﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و اﺗﺮﯾﻮم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ در
اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ارزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺎدی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ
ارزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.
 -۶ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎرﻣﺰد اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺘﺮ در ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﯾﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۰دﻻر و در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺮون ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱دﻻر اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﺗﺮﯾﻮم ،ﺗﺮون BEP20 ،و … در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﺮاﻓﯽ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻧﻮاع اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.
 -۷اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻓﻮری
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﺷﺮوع در ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ

ﺷﺎﻣﻞ آﭘﻠﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎ ﺑﺪون اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﺎزار ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۸ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ .ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺻﺮاﻓﯽ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر و
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﮏ ﺻﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را
در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮی

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

 -۹اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز
دﯾﺠﯿﺘﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺮاﻓﯽ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺮاﻓﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺮاﻓﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﯾﮑﯽ از ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﺮاﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دل داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻬﺎمداران

ﺑﻨﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻨﺎوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﺗﯿﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺮﮐﺖ :از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ،ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف
ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮچ ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﺗﯿﻢ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺻﺮاﻓﯽ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ آدرس ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﯿﻒ ﭘﻮل اﻣﻦ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺳﺮد :ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد ﯾﮏ آدرس اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﯿﻒ
ﭘﻮل را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ اﯾﻦ ﺻﺮاﻓﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺳﺮد
) (Cold Storageﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داراﯾﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ :ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ دارای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﺷﺪه در ﭼﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را

ﻓﻮری ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺎﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش :در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ارز دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ
ﭘﺎﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎ را دارا اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺘﺮ ،ﺣﺘﯽ از
ﺻﺮاﻓﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﻨﻨﺲ ﻫﻢ ﮐﺎرﻣﺰد ﮐﻤﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ارزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﯿﺶ از  ۲۰رﻣﺰارز ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزارﻫﺎی رﯾﺎﻟﯽ و ﺗﺘﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﯿﺒﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ :ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮون ) ،(TRC20ﺑﺎﯾﻨﻨﺲ ) ،(BEP20اﺗﺮﯾﻮم ) (ERC20و ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮون و ﺑﺎﯾﻨﻨﺲ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺎﻦ رﻣﺰارزﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻓﻮری :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻓﻮری اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮده و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وارﯾﺰ رﯾﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت :ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
اﺳﺖ .ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﻫﻢ در ﭘﻠﺘﻔﺮم اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﻢ در ﭘﻠﺘﻔﺮم  iOSدارای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎده و ﺑﺎ
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻗﻮی اﺳﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰارز ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﻋﻮت از دوﺳﺘﺎن دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﻋﻮت از دوﺳﺘﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﺰد روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

