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کدام هستند و چه ویژگی هایی Cryptocurrencyبرترین و بهترین صرافی های ارز دیجیتال 
؟دارند

وعناینواقعدر.میشودانجامآنالینصرافیهایطریقازارزیوجوهانتقالومالیمبادالتبسترامروزه
ایویژهتوجهزامتقاضیانمیاندردارند،دیجیتالارزبازاردرکهگوناگونیانواعبهتوجهباآنالینهایصرافی
اشارهتمکسبیوبایننسصرافیبهمیتواندیجیتالصرافیهایشدهترینشناختهجملهاز.استبرخوردار

اختصاصخودهبسالیانهصورتبهرادالریمیلیونسودبلکهدرخشیده،بسیارتنهانهحیطهایندرکهکرد
هاصرافیینادرشتوریزنکاتکاملطوربهبیتمکسصرافیدورهوبایننسصرافیدورهدرالبته.میدهند
.استشدهبررسی

وفروشوخریدارزی،وجوهانتقاالتونقلپایهبرصرافیهاسایرماننددیجیتالارزهایصرافیخدمات
باارتباطدرمختصریشرحبهآنهاکاریروندچگونگیدرتنوعبهتوجهباکهمیپذیردصورتمالیمبادالت
.میپردازیمدیجیتالارزصرافیهایبهترینمعرفی

HDکیفیتباویدیودانلودلینک
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فهرست مطالب 

ویژگیهایصرافیهایارزدیجیتال✓
Binanceصرافیآنالینبایننس✓
Coinbaseصرافیآنالینکوینبیس✓
BitMexصرافیآنالینبیتمکس✓
OKExصرافیآنالیناکیاکس✓
Krakenصرافیآنالینکراکن✓
Huobiصرافیآنالینهابی✓
Bitfinexصرافیآنالینبیتفینکس✓
Bittrexصرافیآنالینبیترکس✓
Bitstampصرافیآنالینبیتاستمپ✓
KuCoinصرافیآنالینکوکوین✓
نکتهپایانی✓

دیجیتالارزصرافی هایویژگی های
ازراحتیهبمیتوانسایتوبیاواپلیکیشننصبباوبودهآنالینصورتبهصرافیهااینگونهکارکرد
ایرسوارزتبدیلارزی،انتقاالتونقلنظر،موردپرداختیهایارز،فروشوخریدنظیرآنهاانالینخدمات
هستندویاپوفعالآنالینصورتبهکهدیجیتالارزهایصرافیکهاستگفتنی.شدبهرهمندمربوطهموارد
آنهاهببتوانندمتقاضیانراحتیبهکهدهندمیقرارخودپوششتحتراجهانیرایجارزبیستحدود

.باشندداشتهدسترسی

وشدهانجامامنبستریدرکامالکارکردشانکهاستآنآنالینصرافیهایبارزومهمشاخصههایجملهاز
از.ستندهبرخوردارتوجهیقابلامنیتازسیستمهااینگونهدرمواردسایرووجهانتقالمالی،تراکنشهای

سمینارها،ردشرکتبامرتبطهایپرداختیارزی،وجوهانتقالبهمیتوانهاصرافیاینگونههایویژگیدیگر
صرافیهایراخدماتاینگونهکهکرداشارهفروشوخریدطریقازارزیمبادالتیاوآموزشیدورههای
.میدهدقرارمتقاضیاندسترسدردیجیتال
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!خوبصرافی
دهشسرازیرهابازاراینسمتبهزیادیگذارانسرمایهوهاتریدردیجیتال،هایارزبازارافزونروزرشدبا
ولیهاتصمیمترینمهمدرست،وخوبصرافیانتخابعرصه،اینبهمندعالقهواردانتازهاینبرای.اند

.شودمنجرهاتالششکستوخموپیچپرمسیریبهتواندمیناآگاهانهانتخابیک.است

سرمایهمانهدفآیامثالبرای.هستیمچیزیچهدنبالبهکهبدانیمبایدابتدا”خوبصرافی“انتخاببرای
.کنیمتریدهاپوزیشنازخروجوورودبامداومطوربهخواهیممییااست،مدتبلندگذاری

Spot"یاایلحظههایصرافیشایدهستید،گذارسرمایهیکشمااگر Exchanges"برایمناسبیگزینه
مثالبرای.هستندحقیقیدیجیتالهایداراییفروشوخریدبرایپلتفرمیهاصرافیاین.باشدشما

Spot Bitcoin (BTC)،هرهبیابفروشدکرده،خریداریتواندمیفردیککهاستحقیقیکوینبیت
.کندنگهداریدلخواهزمانهرتاودهدانتقالدیگرپولکیفیاصرافی

ثلممحصوالتیفروشوخریدبرایبازاریشوند؛میمشتقاتبازارجذبهاتریدراحتماالدیگرطرفاز
دارایییکقیمتحرکاتپایهبرکه(Options)معاملهاختیارهایقراردادو(Futures)آتیمعامالت
.داردقرار(Spot)حقیقی

اینلبتها.کنندمیمعاملهمربوطهداراییقیمتتغییراتاساسبرراهاییقراردادشده،ذکرمحصوالتاین
.نیستندگردیپولکیفیاصرافیبهانتقالقابلوهستندخودکنندهمیزبانیصرافیبهمحدودهاقرارداد
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فاکتوردچنبهبایدحالهستید،چیزیچهدنبالبهفهمیدیدوکردهشناساییراخوداهدافاینکهازبعد
.کنیمانتخابراخودنیازموردصرافیخود،نیازوهااینبهتوجهباتابپردازیمهاصرافیکلیدی

آنهایمحدودیتوجغرافیاییمنطقه.1
گذارهسرمایپس.کنندمیارائهراخودخدماتمحدودیجغرافیاییمحدودهدردیجیتالارزهایصرافیاکثر

قابلویکشوردرصرافیآنکهکندحاصلاطمینانصرافی،یکبهورودونامثبتازپیشبایستی
.باشد(قانونیحتیو)آساندسترسی

نداشتهجودوایشانبرنظارتبرایمدونیوکاملقوانینهنوزهست،نوپانسبتادیجیتالارزبازارکهآنجااز
چراباشدزنیخودکشورنگرآیندهوکلیهایسیاستبهحواستانپس.شوندمیتصویبزمانمروربهو
.کندشماصرافیسازیمسدودوگذاریقانونبهاقدامکشورتانزمان،گذشتبااستممکنسادگیبهکه

لقابدنیاهایکشورتمامیدرحجم،نظرازدنیامتمرکزصرافیبزرگترین،Binanceصرافیمثالبرای
دارندقرارجهانیمعامالتیواقتصادیهایتحریمتحتکههستندکشورهاییاستثناتنها.هستدسترس

.ایرانوسوریهشمالی،کرهمانند

(AML)پولشوییضدو(KYC)مشتریشناختهایسیاستوماندنناشناسامکان.2
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دارد،تگیبسآنهایهایسیاستوصرافیمبداکشورظوابطومقرراتبهحدیتاکهنیزدیگریفاکتور
میخودکاربرانازهاصرافیاین.است(AML)پولشوییضدو(KYC)مشتریشناختقوانینوجود

.کنندثبتسایتدرراخودشخصیاطالعاتاکانتایجادهنگامدرخواهند

یاساب،حازبرداشتبرایفقطهاصرافیبرخیدرباشد؛متفاوتتواندمیصرافیهردرقواعداینالبته
مدرکتصویرکهشوندمیملزممشتریانوهستنیازAMLوKYCبهها،محدودیتبرخیحذف

انهمدرکاربرانهاصرافیبرخیدردیگرسویاز.دهندارائهراخوداقامتمدرکحتیگاهیوشناسایی
.هستندهویتتاییدنیازمنداکانتساختمرحله

.کنندمیمحدودراهاکشوربرخیکاربرانهاصرافیازبسیاریامروزهکهکنیدتوجهعالوهبه

سنجیراستیوصرافیاعتبار.3
درستیتاطالعاکار،تازهافرادازبسیاریوبودهنوپاییصنعتهنوردیجیتالهایارزفضایکهجاییآناز
تیمشکالحاضرحالدر.داردوجودبرداریکالهواستفادهسونوعهریزمینهپسندارند،زمینهایندر

وداردوجوددیجیتالارزبازاردرغیرهو"pump-and-dump"ترفندهرمی،شرکتپانزی،ترفندمثل
.کنندمبارزهمشکالتقبیلاینباتااستغیرمتمرکزصرافیهایپلتفرمتمامیوظیفه

نوینروشبررسیچیست؟ICOیاسکهاولیهعرضه:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
سرمایهجذب

آنیسابقهواعتباریدربارهخود،دلخواهصرافیانتخابازپیشکهاستمهمبسیاردلیلهمینبه
هاییتفعالدردخالتیسابقهخودکارنامهدربسیاریهایصرافی.دهیدانجامکاملیتحقیقاتصرافی
.دارندراهاییبرداریکالهوجویانهسود
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.Mtمثلهاییشرکتبهمربوطهایبرداریکاله Gox،Coincheck،DragonEx،Cryptopia،
CoinBeneبازاراینبهورودقصدکهواردیتازهگذارانسرمایهبرایاستخطریزنگدیگر،بسیاریو

.دارندرانوین

درراصرافیسماسادگیبه.کنیداستفادهگوگلجستجوگرازتوانیدمیصرافییکیدربارهتحقیقبرای
هایکهشبانواعدرهمچنین.بپردازیدنتایجبررسیبهوکردهتایپ(برداریکاله)"scam"یکلمهکنار

شبکهایندرهشدمنتشرشکایتیاافشاگریهرگونهدنبالبه.کنیدجووجستصرافیبهراجعاجتماعی
تبصرهیانکتههردنبالبه.باشدمفیدتواندمینیزصرافیقوانینوشرایطدقیقمطالعه.بگردیدها

.بگردیدنامعمول

امنیت.4
غیرهایصرافیازبسیاریدربویژه.داردمشتریانامنیتتامینبرایراخودانتخابیهایروشصرافیهر

.داردوجودخصوصیاطالعاتثبتبهنیازبدوننامثبتامکانکه(DEX)متمرکز

Patrickیگفتهبه Gray،دیجیتالارزماینینگشرکتموسسوعاملمدیرHashChain Tech:
دلیلبهاده،استفسووبرداریکالهاحتمالمتمرکز،هایصرافیدرگذارانسرمایهبراینگرانیبزرگترین“

”.استمشتریانازحمایتوامنیتکمبود
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راامنیتیویژگی3اینحداقلشماانتخابیصرافیکهکنیددقتخود،هایسرمایهازحفاظتبرایپس
:باشدداشته

Googleمثلایمرحلهدوتایید• AuthenticatorیاوSMS
پیچیدهوقدرتمند(CAPTCHA)هایکپچا•
ناشناسصورتبهنامثبت•

استسردولپکیفیکدرهادارایینگهداریباشد،داشتهتواندمیصرافییککهدیگرامنیتیویژگییک
.بمانداماندراحتمالینفوذهرگونهدسترسازتا

گذاریسپردهوخریدهایروش.5
میادهاستفدیجیتالهایداراییخریدوگذاریسپردهبرایمختلفیهایروشازدیجیتالارزهایصرافی
دبیتاعتباری،هایکارتپرداختبراینیزبرخی.کنندمیپشتیبانیبانکیانتقاالتازهاپلتفرمبرخی.کنند
واریگذسپردهبرایدیجیتالارزازتنهانیزهاصرافیبرخینهایتدر.دهندمیترجیحراPayPalوکارت

.کنندمیاستفادهپرداخت

فیات،ارززاپشتیبانیباصرافییکبهخودفعالیتازمقطعیدراحتماالها،تریدروگذارانسرمایهیهمه
رمایهسیکعنوانبهشمااگربویژه.داشتخواهندنیازسودبرداشتوخودهایسرمایهکردنواردبرای
صرافییکالدنببهابتدابایستیدارید،رابازاراینبهورودقصدندارد،دیجیتالارزداراییهیچگونهکهگذار
صورتدروانیدتمیاینازبعد.کندمیپشتیبانیغیرهویوآنپوند،یورو،دالر،مثلفیاتهایارزازکهباشید
.دهیدانتقالدیگریصرافییاحساببهراخوددیجیتالداراییتمایل،

شمادخریکهکشدمیطولچقدرکهاستاینکنیدتوجهآنبهخریدازپیشکهدیگرمهمنکتهیک
کنممهاهفتهوهاروزحتیتاثانیه،چندازمختلفهایصرافیدرهاتراکنشاتمامزمان.شودتکمیل
.بکشدطولاست
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پشتیبانیموردهایتوکن.6

دارارا(ETH)اتریومو(BTC)کوینبیتمعامالتامکانها،صرافیدرصد99ازبیشکهنیستشکی
مثالبرای.دکننمیپشتیبانینیزدیگریمتفاوتدیجیتالهاداراییازمختلف،هایپلتفرمولیهستند؛
CoinbaseصرافیکهحالیدرکندمیپشتیبانیمتنوعیبسیارهایکوینآلتازBinanceصرافی
موردرافیصدرشدهپشتیبانیهایارزازبایستیگذارسرمایهپس.کندمیمعاملهدیجیتالارز12باانحصارا

.کندپیدااطالعخودنظر

بیمهصندوق.7
بیمهدوقصنیکازآنمندیبهرهکنید،توجهآنبههاصرافییدربارهتوانیدمیکهدیگرینکاتازیکی
یمجبرانراخودگزارانسرمایهزیانخاصشرایطبرخیدر،صندوقاینازاستفادهباهاصرافی.است
.کنند

Federalمثلدولتیهایبیمهپوششتحتنیزهاصرافیبرخیالبته Deposit Insurance
Corporation (FDIC)باشندمی.
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اهرمباتریدینگ.8
دهدیماجازهتریدربهکهاستابزاریاهرم.دارندنیزرااهرمباتریدینگامکاناغلبمشتقاتهایصرافی

.دبگیرنقرضخودمعامالتبرایبیشتریپشتوانهخود،حسابموجودیاساسبرضریبیکبا

.تاسمهمبسیاردارندراکوتاههایپوزیشنبهبزرگهایاندازهباورودقصدکههاییتریدربرایاهرم
البته.است100xتا1xبینچیزیدرمعموالکهدهندمیارائهمختلفیاهرمیبازهمختلفیهایصرافی
.استمتفاوتصرافیهردرحساب،تسویهقیمتومارجینمانندمربوطهقوانین

کارگزاریهمتا،بههمتاتریدینگ،پلتفرم؛ساختار.9

آنهافاوتتگذاری،سرمایهازپیشاستبهترکهداردوجوددیجیتالارزهایصرافیدراصلیپلتفرمنوع3
.بیاموزیمرا

Forex)سنتیارزتبادلبازارکارگزارانمشابهعملکری،AvaTradeمثلدیجیتال،ارزکارگزاران Brokers)
.رسدمیفروشبهصرافیدرقیمتآنباارزوکنندمیتعیینراهاقیمتکارگزاراینجادر.دارند
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Peer)همتابههمتاهایصرافی to Peer)،مثلCointal،طوربهدهندمیاجازهخریداروفروشندهبه
گیریمیمتصآنجزئیاترویبرتوانندمیتراکنشهرطرفینودهند،انجاممعاملهوارتباطهمبامستقیم

.داردباالییامنیتوگیردنمیقرارفشارتحتشبکههمتابههمتاپلتفرمدر.کنند

تند،هسموجودهایصرافیترینشدهشناختهرمزارز،هایدارایییحوزهدرتریدینگهایپلتفرمنهایتدر
،Binance،Localbitcoins،eToro،BitMEX،Coinbase،Poloniexهایصرافیمثالبرای

Kraken،BitFinex،HitBTC،هستندتریدینگهایپلتفرمنمونهازهمگی.

کارمزدهاساختار.10
وودهبمتفاوتپلتفرمهردرکارمزداین.کنندمیدریافتمعاملههربرایراکمیکارمزدهاصرافیاکثر

.استمعاملههرازدرصدیمعموال

سایروکوینبیتپولکیفانتخابجامعهراهنمای:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
دیجیتالارزهای

بطورهاتریدر.استگذارانسرمایهبهنسبتتریمهمفاکتورهاتریدربرایمعامالتکارمزدعمومی،بطور
.پردازندمیبیشتریکارمزدپسهستندداراییفروشوخریدحالدرمکرر

کارمزد،کنیداستفادهتراکنشانجامبرایصرافیخودتوکنازکهصورتیدرBinanceمثلهاصرافیبرخی
یعنینند،کمیدریافتفروشهنگامدرفقطراکارمزدنیزهاصرافیبرخی.کنندمیدریافتکمتریبسیار

.ندارندکارمزدپرداختبهنیازیخریداران

اعانو.گیرندمینظردرنیزحسابازبرداشتبرایکارمزدیمعامالت،کارمزدبرعالوههاصرافیبرخی
املهمعاختیاریامشتقاتهایصرافیمانندخاص،امکاناتباهاصرافیبرخیدرنیزهاکارمزدازدیگری
آندرمحاسبهینحوهوآنهایکارمزدانواعبهراجعصرافی،انتخابازقبلاستبهترپس.دارندوجود

.باشیدداشتهدقیقیاطالعاتصرافی،

پشتیبانیوکاربرانتجربهکاربری،رابط.11
کارآمد،ومنظمکاربریرابطیک.استصرافییککلیدیهایویژگیازآنامکاناتوکاربریرابطکارآمدی
باارتریدینگفعالیتکهدهدمیراامکاناینو،آوردمیفراهمکاربرانبرایراتریبخشلذتتجربه
.دهندانجامباالکنترلوبازده

تجربهتفاوت،ممحیطیبااستممکنکاربرهرکهچراداردبستگیشماسلیقهبهنیزحدیتاامراینالبته
هستند،رخورداربعالیکاربریرابطیکازکههاییصرافیگفتتوانمیقطعیتبهاما.باشدداشتهبهتریی
.کردخواهندخودجذبرابیشتریکاربراننیزآیندهدر
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آیاکهاستهممبسیار.شودمحسوبصرافییکبرایاساسیمزیتیکتواندمینیزکاربرانازپشتیبانی
هبناچاریداینکهیادهد،میپاسخوقتاسرعدروفعاالنهراشماسواالتمتخصصومطلعفردیک

.کنیدمراجعهکاربرانهایفورومبهیامتداول،سواالتصفحات

درحتی.استاساسیمشکالتازکاربران،ازپشتیبانینیزحاضرحالهایصرافیبزرگترینازبرخیدر
راهنماییدریافتوتلفنیپشتیبانییکازکاربرانبرخوردارینیزهاپلتفرمترینشدهشناختهاینازبرخی
.استممکنغیرامریفنی،مشکالتحلبرای

نقدینگیومعامالتحجم.12
فارشسیعنیاین.صرافیستباالینقدینگییدهندهنشانعموماصرافییکدرباالمعامالتحجم

دارید،رنظدرکهمعامالتینوعبهبسته.شودمیانجامسرعتبهای،اندازههرباوروزاززمانهرمشتریان،
.استمهمیبسیارفاکتورنقدینگیرمزارز،هایداراییفروشوخریدهنگامبویژه

.هستندمتفاوتبسیارمعامله،حالدرهایداراییمقادیروکاربران،تعداداساسبرتریدینگ،هایپلتفرم
.استمهمبسیارهاپوزیشنازآسانخروجوورورددربویژهمسئلهاین
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درارکاراینتواندنمیزیاداحتمالبهباشد،داشتهراکوینبیت100فروشقصدتریدریکمثالبرایاگر
احتماالدرتریپس.دارندحضوربازارقیمتدرکمیفروشنگانکهچرادهد،انجامپایینحجمباصرافییک
راهاکوینتآلپوزیشناغلبحجممسئلههمچنین.برساندفروشبهبازارقیمتزیرقیمتیباباشدناچار
.بردمیبینازراهاداراییاینازباالحجمفروشیاخریدامکانومیکنددرگیرهاصرافیبرخیدر

ویسازاعالمیآمارواعداداغلبچونباشد،دشواریکارتواندمیصرافییکنقدینگیوحجمازاطالع
سفارشاتیاندازهصرافی،سفارشدفتربررسیباکهاستاینروشیک.نیستاعتمادقابلصرافیخود
.بیاوریمدستبهبارهایندرتخمینیموجود،قیمتییبازهوسمتهردر

هاییبسایتو.کنندمیعرضهرااطالعاتیچنینکهاستتخصصیهایوبسایتازاستفادهنیزدیگرراهیک
بهمربوطاطالعاتکهاستازمنابعینمونهسه،OnChainFXوCoin360،CoinMarketCapمانند
.دهندمیارائهراهاصرافیحجم

هاقیمت.13
بارافیصیکدرتوانندمیدیجیتالهایارز.باشدمتفاوتمختلفهایصرافیدرتواندمیهاداراییقیمت
صرافی)کاربرانموقعیتمثلعواملیبهوابستهکهشوندمعاملهبقیهبهنسبتتریپایینیاباالترقیمت
مسئلهاین.استدیگرهایفاکتوربرخیونقدینگیوحجم،(دارندباالتریقیمتمعموالچینمقیمهای
.باشدشماصرافیانتخابدرمهمیعاملتواندمیها،کوینآلتمورددربویژهنیز،

نایکهباشدخطریزنگتواندمیصرافی،یکهایقیمتدرفاحشاختالفاتشد،اشارهکهطورهمان
.بردمیرنجپاییننقدینگیازصرافی

(DYOR)دهیدانجامخودتانراتحقیق
Doing Your Own ResearchیاDYOR،بهورودقصدکهکسیهرکهاستهاییمهارتترینمهماز

هروردمدربلکهصرافی،انتخابمورددرفقطنه.دهدانجاموگرفتهفرابایددارد،رادیجیتالهایارزبازار
تحقیقیدکردشککههرچیزییدربارهوکنیدعملاحتیاطباپس.رشدبهروووسیعصنعتاینازجنبه
.کنید
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ز؛اعبارتنددیجیتالارزبرترصرافی های
Binanceبایننسآنالینصرافی

درالبتهکهاستبایننسآنالینصرافیدیجیتال،ارزهایصرافیمحبوبترینوشدهترینشناختهجملهاز
هیچگونهدونبکراکنیاوبیسکویننظیرصرافیهاییباقیاسدروبودهمعتبربسیارنیزایرانیانمیان

یلدلبهبایننسصرافیتازگیبهکهچندهر.میدهدقرارایرانیاناختیاردرراخودخدماتممنوعیتی
بهیازنبدونمیتوانندتریدرهاوجوداینبااماکردهمتوقفایرانیانبهراخودخدماتارائهمحدودیتهایی،

.کنندمعاملهروزانهبطورکوینبیت2سقفتاایرانیشناسههاییاوکاربریحسابثبت

کارمزدکویناینسب.استشدهمعرفیکوینبایننسنامبابایننسصرافیاختصاصیکوینکهنماندناگفته
تحتراگوناگونکوین130ازبیشبایننس.میشودشاملنیزمالیتراکنشهایانجامجهتراکمتری
نرخصرافی،اینبارزویژگیهایجملهاز.میگیردبردرراارززوج۴00مجموعدرکهدادهقرارخودپوشش
۷00ازبیشبایننسآنالینصرافیکهشدهسببویژگیاین.استدرصد0\1یعنیآنکارمزدپایین
ارزبرترصرافیهایجملهازودهداختصاصخودبهرادیجیتالارزبازاردرسرمایهایگردشدالرمیلیون
درنیزالردویورومانندارزهاییطریقازدیجیتالارزخریدویژگیکهاستذکرقابل.شودمحسوبدیجیتال

.داردوجودصرافیاین
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وکاربردها+چیست؟Ontology(ONT)آنتولوژی:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
دیجیتالارزاینمزایای

Coinbaseبیسکوینآنالینصرافی

این.کردارهاشبیسکوینآنالینصرافیبهمیتواندیجیتالارزهایبرترصرافیهایمحبوبتریندیگراز
بهصرافیاینارزشحاضرحالدر.نمودآغازآمریکامتحدهایالتدر2012سالازراخودفعالیتصرافی
Newشرکتهایسویازآنبیمهوضمانتکهمیرسددالرمیلیاردیک York Stock Exchangeو

Andresseen Horowitzاستگرفتهقرارتاییدمورد.

نظرازهکاستدیجیتالارزهایحیطهدرصرافیهاایمنترینجملهازبیسکوینصرافیکهاستگفتنی
نآمنفیمواردازواستآنمتغیرکارمزدهایصرافیاینویژهشاخصههایاز.استتاییدموردقانونی
میمورد20ازکمتربهکهکرداشارهصرافیاینسویازشدهحمایتکوینهایمحدودشماربهمیتوان

.رسد
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BitMexمکسبیتآنالینصرافی
بیتزوجباقطفمکسبیتصرافی.استمکسبیتآنالینصرافیدیجیتال،ارزصرافیهایبهتریندیگراز

از.نمیکندحمایتباشد،نداشتهخودپوششتحتکهکوینهاییبیتدیگرازوکردهکارکوین
امکاننایکهکرداشارهلورجتعیینومعامالتیقراردادهایکردنمعینبهمیتوانصرافیاینمشخصههای

ایشافزتوجهیقابلمیزانبهراخودارزیمعامالتازحاصلسودبتواندتامیدهدقرارکاربراختیاردررا
.استوینکبیتبهانهاتبدیلوشدهپشتیبانیکوینهایتعداددرمحدودیتصرافیاینمعایباز.دهد

OKExاکساکیآنالینصرافی

دهد،میقرارکاربراناختیاردرکهایبهینهخدماتوجهانرایجارز1۴۵ازپشتیبانیدلیلبهاکساکیصرافی
میباشددخواختصاصیکویندارندهصرافیاین.استشدهشناختهدیجیتالارزصرافیهایبهترینجملهاز
.میشوددادهنشانOKBحروفباکه

استآنصرافیاینمعایبجملهاز.باشدمی0\02تا0\2صرافیاینبامالیتراکنشهایانجامدرکارمزد
.نمیدهدقرارآمریکاییکاربراناختیاردرراخودخدماتکه
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Krakenکراکنآنالینصرافی
جملهازصرافیاین.کردفعالیتبهشروعوشدتاسیس2011سالدرپاولجسیسویازصرافیاین

ژگیهایویاز.استشدهشناختهارزیمبادالتانجاملحاظبهدنیاصرافیهایبزرگترینوترینمحبوب
باصرافیاینازدهاستفابامیتوانراحتیبهترتیببدین.استمانندفیاتارزهایازپشتیبانیصرافیاین

ازراکنکصرافیکهاستگفتنی.کرداعمالاقتصادیمبادالتارزها،سایروپوندین،یورو،دالر،ارزهای
برایهزینهمیزان.داردهمکاریدنیاپایهارزهایبانکاولینباوکردهحمایترمزپایهارزهفده

نپاییسرعتصرافیاینمعایبجملهاز.استشدهارزیابی0\2۶تاصفرازصرافیاینمالیتراکنشهای
.استمالیمبادالت

Huobiهابیآنالینصرافی

درکهصرافیاین.میباشددارارادیجیتالارز2۵0ازپشتیبانیقابلیتکهاستآندرصرافیاینویژگی
بایجیتالدارزخریدبهمختصکهنسخهاییکی.میشوددادهارائهنسخهدودراستشدهگذاریبنیانچین
هایارزتریدبرایکهProنسخهدیگریوشدهگذارینامOCTکهاستکارمزدبدونوفیاتهایارز

.استدرصد0.2کارمزدبادیجیتال

دردقیقاطالعاتنمایشعدمآنمنفینقاطازواستصرافیاینویژگیهایدیگرازساعته2۴خدمات
.میباشدمعامالتحجمباارتباط
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Bitfinexفینکسبیتآنالینصرافی

صرافی،اینطریقازمعامالتانجامدرسادگیدلیلبهکهشدهآغاز2012سالازصرافیاینفعالیت
برایبرابر3تالورجقرارگیریصرافیاینامتیازاتجملهاز.استکردهجذبخودبهرابسیاریکاربران
محدودیتبدونارزبرداشتازمیتوانصرافیاینازاستفادهباهمچنینوشدهفراهمارزیمبادالت
قابلاناتامککرد،نصبموبایلگوشیدرراآناپلیکیشنمیتوانراحتیبهکهصرافیاین.شدبرخوردار
.میدهدقرارکاربراختیاردرراپرداختمتنوعشیوههایجملهازراتوجهی

Bittrexبیترکسآنالینصرافی
وایمنکامالبستریدرارزیومالیمبادالت.استآمریکاییآنالینصرافینوعیکبیترکسصرافی
حمایترمزپایهارز190ازصرافیاینکهاستگفتنی.استصرافیاینبارزشاخصههایجملهازمطمئن
عدمصرافیاینمعایبجملهاز.است0\2۵حدوددرنیزمالیتراکنشهایانجامبرایآنکارمزدوکرده

.استفیاتدیجیتالارزهایازپشتیبانیوحمایت

Bitstampصرافی آنالین بیت استمپ 
بینکهاستکمکارمزدپرداختصرافیاینویژگیهایاز.باشدمی2011سالدرصرافیاینبنیانگذاری

.استفیاتارزهایازپشتیبانیصرافیاینهایمزیتدیگراز.میشودارزیابی0\09و0\0۵
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KuCoinکوکوینآنالینصرافی
یسکیاختصارینمادباپایهرمزپلتفرمیکدارایکهاستبوده2011سالدرصرافیاینگذاریپایه
شاملیزنراپایینیکارمزدوداردرامتعددیرایجارزهایازپشتیبانیقابلیتصرافیاین.میباشداس

.میشود

پایانینکته
برخیکهاییآنجازدیجیتال،ارزبرترصرافیهایمعرفیبهتوجهباکهاستضرورینکتهاینذکرپایاندر
یکبهارزهاسایربهارزخودتبدیلجهتنمیکنند،حمایتدالریاویورومانندفیاتارزهایازآنهااز

تهیهالین،آنصرافیهایخدماتسایرازبهرهمندیبهتوجهباکهاستگفتنی.داریداحتیاجدیگرصرافی
ارزبدیلتبراینتیجهدر.استروبرواشکاالتیباکشورداخلایرانیانبرایکارتویزایاوکارتمستر

.شویدبهرهمندداخلیصرافییکازبایستیکوینبیتبهریالمستقیم

:منابع
https://www.coingecko.com/buzz/seven-most-reliable

https://coinidol.com/choosing-cryptocurrency-exchange/
https://cointelegraph.com/news/

آموزش تکمیلی 

توانید برای آشنایی با سرفصل های دوره جامع آموزش صرافی بایننس می
:به لینک زیر مراجعه کنید

مشاهده دوره جامع آموزش صرافی بایننس
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آموزش تکمیلی

همچنین برای آشنایی با سرفصل های دوره جامع آموزش صرافی 
:بیتمکس می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

مشاهده دوره جامع آموزش صرافی بیتمکس
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