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اخبار ارز دیجیتال و بیت کوینمنابعمعرفی بهترین 

کوینارز دیجیتال و بیت منابع اخبار معرفی بهترین 

شمابهرانکویبیتودیجیتالارزخبریمنابعمعتبرترینوبهترینخواهیممیمقالهایندر
.باشیدهمراهمابا.کنیممعرفی

بایدنید،کگذاریسرمایهآندرخواهیدمییاوباشیدداشتهدستیدیجیتالارزدنیایدراگر
هرمانندهمدیجیتالهایارزدر.بدانیدراحوزهاینهایخبرآخرینوبروزترینهمیشه
برتواندمیکدامهرکهشودمیمنتشرمتفاوتیوگوناگوناخبارروزطولدردیگری،صنعت

حوزهایندرهمشمااگرتااستالزمجاایندر.بگذاردتوجهیقابلتاثیرارزیکقیمتروی
همیشهایدبهمچنین.باشیدداشتهدستدررااخبارمعتبرترینوبهترینهمیشهداریدسهمی
.نشویدشدهتحریفودروغیناخباردرگیرتاباشدمطمئنومعتبرداریددستدرکهاخباری

باتانیمکمعرفیرادیجیتالارزاخبارمنابعشمابهتاباشیدهمراهمابامقالهاینیادامهدر
.کنیددنبالراشدهمنتشرهایخبربتوانیدآسودهخیالی

دیجیتالارزاخبارمنابع
ودادخواهیمنشانرادیجیتالارزاخبارمنابعبهترینومعتبرترینازلیستیشمابهمقالهادامهدر

ایتسوببهکهاینبرای.دادخواهیمقراربرایتانراکوتاهیتوضیحنیزهاسایتازکدامهریدرباره
بهوکردهکلیکآنانگلیسینامرویبرتااستکافیتنهاکنیدپیدادسترسیخبریمنابعاینازکدامهر

.شویدواردنظرتانموردسایت
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CoinTelegraphکوین تلگراف

خبرگزاریکیسایتوباین.باشدمیدیجیتالارزاخبارمنابعمعتبرترینازیکیتلگرافکوینسایتوب
وبایندرکههاییخبربندیدسته.استکردهشروع2013سالدرراخودشکارکهباشدمیمستقل
البتهصدورکزمتمغیرهایبرنامهبعد،نسلاینترنتمالی،اینترنتچین،بالکشاملگیرندمیقرارسایت

.باشدمیدیجیتالهایارز

Bitcoinمگزینکوینبیت Magazine
دیجیتالارزاراخبمنابعترینقدیمیهمچنینوترینسابقهباازیکیمگزینکوینبیتخبریسایتوب
.یردگمیقرارنیزکارشناسانهگزارشاتمربوطه،اطالعاتواخباربرعالوهسایتوبایندر.باشدمی

.باشدمیچینبالکفناوریوکوینبیتدیجیتال،هایارزمنبعاینهایخبراصلیموضوعات

CCNانسیسی
هایارزسایروکوینالیتاتریوم،نئو،کوین،بیتماننددیجیتالهایارزانواعاخباربهتماماسایتوباین

هاآنهعرضزمانوشدهتاسیستازههایکوینبهمربوطاخبارسایتوباینهمچنین.داردقراردیجیتال
.دهدمیپوششنیزرا

3

Theبالگبیسکوین CoinBase Blog
همچنین.ارددتمرکزهاکریپتوکارنسیدنیایاخباروهاتوصیهجدیدترینرویبربیشترسایتوباین

بیسنکویصرافیازاخبارجدیدترینشوید،متوجهتوانیدمیهممنبعایننامازاحتماالکهطورهمان
هایارزدنیایدرمحبوبومعتبرهایصرافیازیکیبیسکوین.گیردمیقرارسایتوبایندرنیز

.رودمیشماربهدیجیتال
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کوینبیتودیجیتالارزاخبارمنابعبهترینمعرفی

AMBCryptoکریپتوبیامای
رامیتلگکانال.دهدمیقراررادیجیتالهایارزدنیایاخبارجدیدترینخودخبریبخشدرسایتوباین
بازدیدمیلیون1.5حدودسایتوباینیماهانهبازدیدهمچنین.داردکاربر3000ازبیشترخبرگزاریاین
.باشدمی

CoinDeskدسککوین
هایارززمینهدراطالعاتیخدماتشرکتمشهورترینراحتیبهتوانمیرادسککوینخبریسایتوب

.داردآنمحبوبیتازنشانکهداردبازدیدمیلیون10ازبیشترماهدرسایتوباین.آوردشماربهدیجیتال
.گیردمیقرارمندانعالقهبراینیزدیجیتالارزهایرویدادبهمربوطاخبارهمچنینسایتایندر

دیجیتالارزاینمزایایوکاربردهاچیست؟Theta:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین

CoinIdolآیدلکوین
اینلیاصتمرکز.باشدمیدیجیتالهایارزیزمینهدرخبریهایرسانهمشهورترینازیکیسایتوباین
بروهعالهمچنین.داردقرارکوینبیتوهاکوینآلتچین،بالکاخبارموضوعاترویبرخبریسایتوب
سایتوبایندرنیزمالیفناوریومالیهاینوآوری،شدهتوزیعدفترکلبهمربوطاخباردیجیتال،اخبارخود
.گیردمیقرار
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BitcoinNewsنیوزکوینبیت
یتببهکهاستموضوعیوخبرهراصلیمنبعسایتایناست،مشخصسایتاینآدرسازکهطورهمان
وکاروتاسمفیدبسیارکوینبیتیجامعهوکاربرانبرایمخصوصاسایتوباین.شودمیمربوطکوین
راوینکبیتهایرسانیروزبهواخبارجدیدترینخبریمنبعاین.استکردهترراحتبسیارراهاآنارتباط
.کندمیمنتشرکاربرانشبرای

NewsBTCسیتیبینیوز
مهمهایخبربرعالوهسایتوباین.استکردهآغازراخودکار2013سالدردیجیتالارزاخبارمنبعاین

.دهدمیقرارشکاربرانبرایراکیفیتیبابسیاروشدهکارخبریمحتوایونظراتتکنیکال،هایتحلیلروزانه،
.کندمیآمادهدیجیتالهایارزیزمینهدرنیزرامفیدیوفردبهمنحصرهایبینشاخبار،برعالوههمچنین

.کندکمکنفستازهصنعتاینرشدبهتواندمیکهجاییتااستتالشدرسایتوباین

CoinSpeakerاسپیکرکوین
اعالمآماراساسبر.داردقرارهاکوینآلتوکوینبیترویبرسایتوبایندرگرفتهقراراخباراصلیتمرکز
وروزانههایرسانیروزبهسایتوباینهمچنین.داردرابازدیدهزار450حدودماهدرخبریمنبعاینشده،

توسطنیزاختصاصیهایمصاحبهآنبرعالوهوکندمیمنتشرکاربرانشبرایرادیجیتالارزبازاردرهفتگی
.شودمیمنتشروانجامگروهاین

Bitcoinistکوینیستبیت
هایارزوچینبالکتکنولوژیکوین،بیتاطالعاتواخباراصلیمنبععنوانبهتوانمیراسایتوباین

درفعالرادافوباشدمیدقیقوشدهحسابکامالمنبعایندرشدهمنتشرهایتحلیل.کردمعرفیدیجیتال
.کننداستفادههاآنازتوانندمیکریپتوجامعه
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BTCManagerمنیجرسیتیبی
وعتبرماخبارگیری،جهتوتعصبهرگونهازدوربهکهاستمراجعیازیکیدیجیتالارزاخبارمنبعاین

قرارنیزتیقیمتکنیکالهایتحلیلبرخیهمچنینسایتوبایندر.دهدمیقرارکاربرانشبرایرادرستی
.گیردمی

Theمرکل Merkle
میقرارخبریمنبعایندرکهاصلیموضوعات.کردآغاز2014سالدرراخودشفعالیتسایتوباین

ایندر.ندباشمیفناوریموضوعاتواطالعاتامنیتمالی،اموریدیجیتال،ارزاخبارجدیدترینشاملگیرند
قراررانکارببرایآننتیجهوشدهانجامدیجیتالهایارزوهاصرافیبینهاییمقایسههمچنینپلتفرم

.شودمیداده

CryptoPotatoپوتیوکریپتو
عرضهکاربرانبهدیحیتالهایارززمینهدرچیزیهریافتنبرایمتفاوتیهایسرویسسایتوبایندر

.شودمی

CoinTelligenceتلیجنسکوین
ارززمینهدرارهاییبندیرتبهتااستآمدهطرفبیکامالصورتبهکهاستسیستمیاولینپلتفرماین
.دهدقرارکاربرانبرایدیجیتالهای

CoinCentralسنترالکوین
دادهقرارکاربرانبرایدیجیتالهایارزوچینبالکزمینهدرجدیدهایتوسعهبهمربوطاخبارمنبعایندر

ردشدهانجامهایکالهبرداریآنبرعالوهودیجیتالارزهایصرافیبهمربوطاخبارهمچنین.شودمی
کاربرانالعاطبهنیزشدهارائهتازهوجدیدهایسکهبهمربوطاخبار.شودمیدادهپوششنیزکریپتوحوزه

هنددمیقرارافراداختیاردرکهدانشیواطالعاتتمامکهکنندمیادعاسایتوباینمدیران.رسدمی
.استمتعبرومفیدکامال

نوینروشبررسیچیست؟ICOیاسکهاولیهعرضه:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
سرمایهجذب
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ForkLogالگفورک
دادهششپودیجیتالارزبهمربوطهایرویدادوهاکنفرانسبهمربوطاخباردیجیتال،ارزاخبارمنبعایندر

وشدهامانجنیزهاارزسایروکوینبیتزمینهدرفعالافرادبااختصاصیهایمصاحبههمچنین.شودمی
.گیردمیقرار

UseTheBitcoinکوینبیتیوز
یمقرارکوینبیتودیجیتالهایارزیحوزهبهمربوطاخبارجدیدترینوترینمهمسایتوبایندر

نیزجدیدهایکوینعرضهچین،بالکبهمربوطاطالعاتجملهازموضوعاتیشده،گفتهمواردبرعالوه.گیرد
.شودمیگفتهکاربرانبه

Letsکوینبیتتاکلتس Talk Bitcoin
درفعالافرادوجدیدهایایدهگووگفتهایانجمنومقالهپادکست،ازاستفادهباسایتوبایندر

.شودمیگووگفتوبحثمختلفمسائلیدربارهوشدهمعرفیکریپتویحوزه

۹۹Bitcoinsکوینزبیت۹۹
وباینرد.باشدمیواردتازهافرادبرایدیجیتالارزخبرمنبعبهترینوبزرگترینازیکیسایتوباین

ارزتخراجاسبرایهاییراهنماییآنبرعالوهوشودمیدادهکاربرانبهمفیدهایتوصیهوهاتکنیکسایت
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.داردوجودنیزکوینبیتجملهازدیجیتال

Theبالکپیبیت Bitpay Blog
.ردگیمیقرارنوآورانهوجدیدهایبینشوهاایدهآندرواستبازکامالخبریمنبعیکوبالگاین

Theبالگبیتفینکس Bitfinex Blog
وبسایتیناخبریبخشدر.باشدمیبیتفینکسبهمتعلقسایتوبایناید،زدهحدساحتماالکهطورهمان

بهمربوطخباراکل،در.شودمیگذاشتهبیتفینکسصرافیدرگرفتهقرارهایارزجفتیدربارهاخبارجدیدترین
.شودمیدادهپوششسایتوبایندرشودمیمربوطبیتفینکسصرافیبهکهدیجیتالارز

Blockchainبالگچینبالک Blog
ارزهایولپکیفاخباررویبرسایتوباینتمرکز.باشدمیاسمیتپیترآقایخبریمنبعاینبنیانگذار
.باشدمیچینبالکودیجیتال
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Cryptogonکریپتوگان
تااستدهشسعیسایتوبایندر.باشدمیفالرتیکوینآقایخبریمنبعاینبنایانگذار

هایانساطمتوسطیاوافتادهقلمازشده،گذاشتهسرپوشهاآنرویبرکهاخباریتمامی
.شوددادهقراراستشدهمسخرهمختلف

Ethereumبالگاتریوم Blog
هایارزبندیرتبهدراتریوم.دارداختصاصاتریومبهزدحدسمیتوانکهطورهمانسایتوباین

ارزاینهبمربوطاخبارسایتاینبالگدر.استگرفتهقراردومیرتبهدروکوینبیتازبعددیجیتال،
.گیردمیقراردیجیتال

Krakenبالگکراکن Blog
بخشرد.استکراکنصرافیبهمتعلقسایتوبایناست،مشخصخبریمنبعایننامازکهطورهمان
ردموصرافیاین.گیردمیقرارروزانههایگزارشودیجیتالهایارزبهمربوطاخبارصرافیاینوبالگ
.باشدمیدیجیتالارزدنیایدرنامبههایتریدرازبسیاریاعتماد
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CoinBundleباندلکوین
ترادهسافرادازبسیاریبرایراگذاریسرمایهمفید،وکاملبسیاراطالعاتآوریجمعباخبریمنبعاین
تهیهسایتنایدررامختلفیهایترکیبوهابندیدستهخودشاننیازاساسبرتوانندمیکاربران.کندمی

.کنند

Cryptoبالگماینینگکریپتو Mining Blog
ووینکالیتاتریوم،کوین،بیتهایارزکاربرانبرایکارآمدوخوببسیارخبریمنبعیکوبالگاین

.کننداستفادهسایتوباینازتوانندمیهایارزاینهایماینروباشدمیزیکش

Mineableایبلماین
همچنینایتساین.باشدمیدیجیتالهایارزباارتباطدراختصاصیاخباربرایخبریمنبعیکسایتاین

.استکردهارائهنیزهاسرویسسایروکوینبیتاستخراجیزمینهدرهایینوآوری
وساختوهنحیاواتریوممانندهاییارزاستخراجنحوهباارتباطدرمطالبیاخبار،برعالوهسایتوبایندر

.شودمیدادهکاربرانبهماینینگافزاریسختهایدستگاهتهیه

Tradingبیستزتریدینگ Beasts
سیباطمرتبهایابزارسایروارزروزانهفروشوخریدفارکس،باارتباطدرمنبعیکخبریسایتوباین
بهوشودمیانجامدیجیتالارزکارگزارانمیانهاییمقایسهدیجیتالارزمنبعایندر.باشدمیدیاف

.رسدمیکاربراناطالع

CoinSpectatorاسپکتیتورکوین
.کرداشارهرپروبالگدرفعالیتبهتوانمیاوکاریسابقهاز.باشدمیراسدرنآقایسایتاینبنیانگذار

رانیازوردمفنونوکردهکمکعکاسانبهکهباشدمیدیجیتالعکسآکادمییکاصلدرسایتوباین
.دهدمیآموزشهاآنبه

مشاورهازمیتوانچگونهوکیستدیجیتالارزمشاور:باشهمفیدبراتونمیتونههممطلباین
کرد؟کسبمثبتنتایج
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CryptoNinjasنینجازکریپتو 
در این وب سایت هر خبری از هر گوشه . این وب سایت اخبار اقتصادی و ارزی جهانی را پوشش می دهد

.جهان که به ارز های دیجیتال مربوط شود قرار می گیرد

CoinJournalکوین جرنال
.رددر این منبع خبری جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و مخصوصا بیت کوین و بالک چین قرار می گی

AllCoinNewsآل کوینز نیوز
حوزه ارز این وب سایت خبری به یک رسانه فناوری آسیایی مرتبط است و اخبار مربوط به بیت کوین و

.دیجیتال را پوشش می دهد

CoinReportکوین ریپورت
کاربران این وب سایت هم یکی دیگر از منابع اخبار ارز دیجیتال است که اخبار خود را به دور از تعصب برای

.در این وب سایت تحلیل های تکنیکال نیز قرار می گیرد.منتشر می کند

Brave New Coinبریو نیو کوین
در در این وب سایت داده های مربوط به حوزه ارز های دیجیتال و بالک چین قرار می گیرد و به تحقیقات

مورد پیشرفت ها و توسعه های موجود در این زمینه پرداخته می شود
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اخبار ارز دیجیتال و بیت کوینمنابعمعرفی بهترین 

.

The Coin Noobکوین نوب
ن سایت همان طور که احتماال از نام ای. بنیانگذار این وب سایت آقای پاسکال تلمن می باشد

ن همچنی. می توان متوجه شد، اطالعات موجود در آن کامال با زبانی ساده بیان شده است
.ه استتوضیحات کامل و مفصلی در ارتباط با ارز های دیجیتال و بالک چین در آن قرار گرفت

Coinjarقوبلوگرافرجارکوین Phoblographer
.کندمیمنتشررادیجیتالارزدنیایبهمربوطعمومیاخبارسایتوباین

CryptoCoinUpdatesآپدیتزکوینکریپتو
واستشونتخهرگونهازدوربهانقالباین.باشدمیکریپتوانقالبعنوانباهدفیدنبالبهسایتوباین

.گیردصورتهمتابههمتایشبکهیکدرطرفیناعتمادبهنیازبدونهاتراکنششودمیباعث

بندیجمع
وروزبهاخبارتوانیدمیهاآندرکهرامعتبریومهمخبریمنابعتمامشمابهمقالهایندر

بهگرا.کردیممعرفیآوریددستبهچینبالکودیجیتالهایارزیزمینهدررااطمینانقابل
خبریمنبعکیبهنیازحتماکهنکنیدفراموشهستیددیجیتالهایارزیزمینهدرفعالیتدنبال
.برساندشمادستبهرامهماخبارتمامکهداریدمعتبروخوب
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