
 

 

 بهترین صرافی خرید ارزدیجیتال چیست؟
ها با روندی آرام و پیوسته رو به رشد هستند و از این نظر مورد توجه سرمایه گذاران آلت کوین بیت کوین و 

کنند که پناهگاهی امن در برابر  اند. ارزهای دیجیتال با گذشت زمان اثبات میزیادی در سراسر جهان قرار گرفته 
ها برای سرمایه گذاری کوتاه شوند و از این رو یکی از بهترین گزینه ها محسوب می های تورمی دولتسیاست 

آیند؛ بنابراین با این توصیفات پیدا کردن یک صرافی معتبر و امن که بتوان در آن  مدت و بلند مدت به شمار می
 اران و تریدرها بسیار حائز اهمیت است. گذهای مختلف پرداخت برای سرمایه  خرید و فروش رمز ارز به معامله و 

اگر برای شما هم این سوال پیش آمده که از کجا رمز ارزها را خریداری کنید و بهترین صرافی ارز دیجیتال کدام  
صرافی است، با کیف پول من در ادامه این مطلب همراه باشید تا پاسخ سواالتتان را در این زمینه دریافت کنید.  

از نظر رابط کاربری ساده پشتیبانی بسیار خوب کارمزد کم   های خارجیبهترین صرافیمورد از  13  در این نوشته به
 و غیره خواهیم پرداخت. 
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FTX 

تاسیس شد. این   FTX Trading Ltdتوسط   2019آید که در می سال صرافی نسبتا جدید به شمار می  FTXصرافی 
صرافی جدید به دلیل برخورداری از رابط کاربری بسیار تعاملی و بسیاری از پیشنهادات مناسب با ورود به بازار  

 کند. رعت زیادی روند رو به رشد خود را طی میمشتقات با س

 2019های پویا در بخش تجارت رمزنگاری برخوردار است، در آگوست سال از تجربه FTXاز آن جایی که تیم 
های  میلیون دالر برای سرمایه گذاری جذب کند. تقریبا تمام خدمات ارائه شده توسط بهترین صرافی 8توانست 

 عامالت نقدی، معامالت آتی، معامالت مارجین، سهام و غیره را در بر دارد.پیشرو در جهان مانند م

های اهرمی، بازارهای فیوچرز، معامالت فرابورس و غیره را نیز دارد. برای ها مانند توکن عالوه بر این برخی قابلیت 
اپل، نوکیا، کیف پول من  هایی مانند تسال، آمازون، توانید یک فرم نمادین از سهام مثال در این صرافی شما می

شود و در زیر به  جدید در اینجا ختم نمی  و غیره را خریداری کنید. با این وجود مزایای استفاده از این صرافی
 کنیم: اشاره بیشتری می FTXسایر مزایای 

 مزایا 

 رابط کاربرپسند     •
 iosاپلیکیشن موبایل تعاملی برای کاربران اندروید و     •
 های اجتماعی ابل توجه در رسانه حضور ق    •
 با نقدینگی باال  FTXدارای پروتکل نقدینگی و صندوق بیمه     •
 هزینه مبادله پایین رمز ارزها    •
 ویژگی معامالتی پیشرفته     •

 معایب 

 تحریم برای کاربران ایرانی    •
 های اصلیعدم پشتیبانی از برخی توکن     •

 

 

 



 
Huobi Global 

کند و دفاتر آن در  بیش از هشت سال است که در زمینه ارزهای دیجیتالی فعالیت می  Huobiتال صرافی ارز دیجی
های خود را از سنگاپور به ایاالت متحده آمریکا، ژاپن،  فعالیت  Huobiخارج از سنگاپور قرار گرفته است. صرافی 

 ا تجربه کند. کره، هنگ کنگ و غیره گسترش داده است تا به این ترتیب روند رو به رشدی ر 

 Huobiجفت ارز قابلیت معامله دارند. صرافی  973ارز دیجیتال و  248در حال حاضر در این صرافی بیش از 
زبان برای ارائه خدمات به   13دهد و از بیش از جهان ارائه میکشور   130ها و امکانات خود را به بیش از قابلیت 

 کند.مشتریان پشتیبانی می 

 50های کارمزد معامالتی تا توانند از تخفیفنام دارد، کاربران می HTاستفاده از توکن بومی این صرافی که 
به این شیوه توکن   درصد برخوردار شوند و همچنین به این طریق عضویت وی آی پی صرافی را کسب کنند. 

شود  خریداری می  Huobiکند و هر سه ماه یکبار توسط اصلی صرافی نقدینگی باالیی را برای معامالت فراهم می 
 تا در صندوق حمایت از سرمایه گذاران قرار گیرد. 

  0.1درصد است که با خرید عضویت وی آی پی این کارمزد به  0.2کارمزد تعیین شده برای معامالت این صرافی 
 یابد. درصد کاهش می

 مزایا 

 ای )مارجین( و ترید بازار مشتقات )فیوچرز(ترید سنتی، حاشیه     •
 احراز هویت آسان     •
 رابط کاربری ساده و تعامل خوب     •
 تنوع باالی ارزهای قابل پشتیبانی     •

 معایب 

 پشتیبانی از تتر به عنوان تنها ارز پایدار این صرافی    •
 های محدود در ترید ب انتخا    •
 افت کیفیت خدمات به کاربران    •

 

 

 



 
Binance 

 

گران در تمامی سطوح از مبتدی  است که برای معامله بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهانبایننس پیشروترین و 
د تا بیت کوین و  دهآید. این پلتفرم یک کیف پول داخلی نیز ارائه میتا پیشرفته گزینه مناسبی به شمار می 

 سایر رمزارزها برای مدت کوتاهی در آن نگهداری شود. 

العاده و با بیشترین حجم معامالت روزانه، همچنان در صدر بهترین صرافی جهان قرار این صرافی با رشد فوق 
ماه در این  ها نیز هر  جفت ارز در آن ارائه شده است. عالوه بر این تعداد توکن  1300توکن و  370دارد و بیش از 

تخفیف مناسبی برای معامله کنندگان روزانه  BNBهای صرافی رو به افزایش بوده و در صورت استفاده از توکن 
 کند. فراهم می

 تفاوت توکن با کوین مطلب پیشنهادی : 

تواند انجام بگیرد.  س است که خرید و فروش هر توکنی توسط آن می بایننس کوین ارز اصلی صرافی باینن
آید؛ اما برای ای ایده ال به شمار میبایننس به دلیل نقدینگی باال و حجم معامالت زیاد برای کاربران خارجی گزینه 

ر این صرافی کاربران ایرانی تحریم شده است و از این نظر ایرانیان با مشکالتی جهت ثبت نام و احراز هویت د
 رو هستند. روبه

https://kifpool.me/blog/what-is-token


درصد را دارد که در حال حاضر این کارمزد نسبتا کمتر از همتایان این   0.1بایننس کارمزد معامالتی استاندارد 
پرداخت نمایید،   BNBآید. البته اگر کارمزد معامالتی خود را مطابق ساختار صرافی و با صرافی به شمار می 

 ت خود را کاهش دهید. توانید کارمزد نهایی معامالمی

 مزایا 

 نقدینگی و حجم معامالت باال    •
 و اندروید  iosدارای اپلیکیشن برای      •
 های خارجیکارمزد نسبتا پایین نسبت به سایر صرافی    •
 جدول بندی پیشرفته     •
 ارز فیات 15پشتیبانی از     •

 معایب 

 تحریم برای کاربران ایرانی    •
 ایای کاربران حرفهطراحی شده بر     •

Changelly 

  Changellyها برای معامله ارزهای دیجیتال استفاده از صرافی یکی از بهترین و در عین حال ساده ترین راه
از مزایای آن نسبت به سایر   دارد و یکی معامالت ارزهای دیجیتالاست. این صرافی سابقه بسیار خوبی در زمینه 

گردد که کاربران برای ثبت نام و احراز هویت نیازی به گذراندن مراحل طوالنی  های خارجی به این برمی صرافی
 ندارند.

کند. معموال هنگام  ارز دیجیتال به همراه جفت ارزهای فیات پشتیبانی می  199از حدود  Changellyصرافی 
کشد. تنها چیزی که برای خرید از صرافی  دقیقه طول می  20تا   2کریپتو با کریپتو  استفاده از این صرافی تبادل

های خود را در آن دریافت و  نیاز دارید داشتن مستر کارت یا همان کارت اعتباری و یک کیف پول است تا توکن 
گزینه خوبی برای   تواندمی   Changellyنگهداری کنید؛ بنابراین اگر به دنبال یک صرافی ساده و امن هستید، 

 شما باشد. 
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 مزایا 

 بدون نیاز به ذخیره سازی سپرده و تبادل فوری ارزها     •
درصد  99ای داشته باشد که با فعال سازی آن را تواند تایید دو مرحله هر حساب کاربری در این صرافی می     •

 شود.جلوی هک گرفته می 

 معایب 

 پشتیبانی از ارزهای دیجیتال کمتر     •
 جدید و نوپا و نیاز به بررسی بیشتر برای کسب اعتماد    •
 درصد( 0.5کارمزد بیشتر )    •

 
Bitfinex 

نام دارد که از سال    Bitfinexهای محبوب و بزرگ در جهان که در هنگ کنگ مستقر است، یکی دیگر از صرافی
جفت   320ارز رمزنگاری شده در  139فعالیت آن شروع شده است. این صرافی به کاربران خود معامله   2014

 کند. معامالتی مختلف را امکان پذیر می 

اریز  درصد متغیر است و هر زمانی که هر ارزی را برداشت و یا و 0.2تا  0.1کارمزد معامالتی در این صرافی بین 
. در صرافی بیتفینکس اگر طرفدار معامله گری و ترید هستید،  شود نمایید، هزینه مشخصی از شما دریافت می 

ابزارهای پیشرفته معامالتی، لیست سفارشات محدود، دستورات توقف، نمودارهای تریدینگ و غیره و سایر  
 ابزارها در آن وجود دارد.

را  iOSتوانید به جای نسخه وب، نسخه موبایل اندروید و  خواهید می های این صرافی هر زمان که ببا قابلیت 
 استفاده کنید. 

 مزایا 

 حجم باالی معامالت و نقدینگی بسیار خوب     •
 ارزدیجیتال 100پشتیبانی از بیش از     •
 پوشش تمامی ابزارهای معامالتی و تریدینگ    •
 امنیت باال     •
 پشتیبانی عالی     •

 معایب 

 مال محدودیت برای کاربران ایرانیاع    •



 
Coinbase 

 

خرید و فروش این صرافی رمز نگاری در ایاالت متحده آمریکا مستقر شده است که به مخاطبان جهانی امکان 
سیار باالیی در تبادل و معامله دارد و به کند. صرافی کوین بیس سرعت بمختلف را فراهم می ارزهای دیجیتال

 شود. ها برای معامله ارزهای دیجیتال محسوب می دلیل امنیت باال یکی از بهترین گزینه 

مناسب   بازار ارزهای دیجیتالاز طرف دیگر این صرافی به دلیل داشتن رابط کاربری خوب و ساده برای مبتدیان 
به سرعت ارزهای رمزنگاری شده را خریداری نمایید و تبادالت دیجیتال    توانیداست. با استفاده از کوین بیس می 

 را در آن انجام دهید. 

را برای کاربران خود فراهم کرده است تا به راحتی   iOSدر کنار نسخه وب، نسخه اندروید و  Coinbaseهمچنین 
خواهید رمز ارزها را با پول فیات  های مختلف نهایی کنند؛ پس اگر میبتوانند تبادل ارزهای دیجیتال را با نسخه

 تواند انتخاب بسیار عالی برای شما باشد. می  صرافی کوین بیسخریداری کنید 

 

 

 

https://www.coinbase.com/


 مزایا 

 رابط کاربری ساده    •
 ریوم و بیت کانکت ارز رمزنگاری شده قابل اعتماد شامل بیت کوین، الیت کوین، ات 4ارائه     •
 معامله با ارزهای فیات    •
 های پرداخت متعدد برخورداری از روش    •
 دارای پلتفرم امن و قانونی و زیر کنترل شدید با قابلیت اعتماد بسیار باال     •

 معایب 

 در همه کشورها در دسترس نیست.     •
 های سختگیرانه برای معامالتیاست های خارجی سکارمزد باال نسبت به میانگین کارمزد صرافی    •
 محدودیت در زمینه خرج کردن و برداشت از حساب    •

 
Kraken 

های رمزنگاری است که بیش از یک دهه فعالیت داشته است. این صرافی به ترین صرافیکراکن یکی از قدیمی
 اروپا محبوبیت بیشتری دارد. های خارجی در قارهدلیل برخورداری از بیشترین حجم معامالت یورو در بین صرافی

و   iOSشود. با ستفاده از نسخه وب و نسخه موبایل جفت رمزنگاری شده ارائه می  346در کراکن در مجموع 
گیرد. کارمزد معامله ارزهای تری با این صرافی انجام میاندروید معامله و تبادل ارزهای دیجیتال به صورت ساده

ی بستگی دارد؛ برای مثال برای برداشت بیت کوین کارمزد بیشتری از کاربر  دیجیتال به نوع ارز در این صراف
 درصد است.  0.26شود، اما در حالت کلی کارمزد صرافی بین صفر تا دریافت می 

 مزایا 

 ارز فیات مختلف 6معامله     •
 امنیت باال     •
 کارمزد پایین     •
 رمز ارزهای متنوع     •

 معایب 

 رافی در صورت بروز مشکالت امنیتی امکان بسته شدن ص    •
 ها مناسب نبودن برای مبتدی     •
 ها تحریم برای ایرانی     •



 
KuCoin 

های ارز دیجیتال با کاربری آسان و بدون پیچیدگی است. صرافی کوکوین بسیاری از کوکوین یکی دیگر صرافی
کند. عالوه بر این کوکوین مانند بیشتر  ارزهای دیجیتال محبوب را دربردارد و از ارزهای زیادی پشتیبانی می 

 کند.پشتیبانی می  iOSهای خارجی از اپلیکیشن موبایل برای اندروید و صرافی

یکی از اهداف اصلی صرافی کوکوین از زمان آغاز به فعالیتش این بوده است که کمترین کارمزد را از تریدرها  
ر این صرافی رایگان است، اما برای انتقال ارزهای دریافت کند. به همین دلیل سپرده گذاری رمز ارز ها د

 شود. درصد دریافت می  0.1از کاربران کارمزد  شبکه بالک چیندیجیتال در  

این حال اگر بخواهید ارزها را از صرافی خارج کنید، کارمزد آن بستگی به نوع ارز خارج شده از صرافی دارد؛ برای  با 
مثال بیت کوین با بیشترین ارزش بیشترین کارمزد را نیز خواهد داشت. از آنجایی که این صرافی از ارزهای فیات  

 تبادل این ارزها باشید.کند، باید به دنبال صرافی دیگری برای پشتیبانی نمی

 مزایا 

 نبود محدودیت در واریز و برداشت     •
 رابط کاربری ساده    •
 کارمزد پایین     •

 معایب 

 تحریم برای ایرانیان     •
 عدم پشتیبانی از ارزهای فیات    •
 های کوچک نقدینگی کم در کوین    •
 های بزرگتر حجم معامالت کمتر نسبت به صرافی     •
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1inch exchange 

کند  را به یک سیستم عامل وصل می DEXاست که چندین  DEXهای غیرمتمرکز یا صرافی وان اینچ یکی از صرافی
  1Inchدیگر   عبارت ها بدهد؛ به تا امکان یافتن کارآمدترین مسیرهای مبادله ارزهای دیجیتال را در تمامی پلتفرم 

ها برای کند و یکی از بهترین گزینه های مختلف کار میدینگی به عنوان یک صرافی غیرمتمرکز با فراهم کردن نق 
 شود.افرادی که به طور خاص قصد دارند به صورت ناشناس در بازار رمز ارز معامله کنند، محسوب می 

های غیرمتمرکز خارجی تبدیل  امنیت بسیار باال در کنار نقدینگی خوب، این صرافی را به یکی از برترین صرافی
های  شود و تنها هزینه عالوه بر این هیچ کارمزدی برای برداشت و خرید ارزهای دیجیتال دریافت نمی  کرده است.

gas  شود. از کاربران صرافی گرفته می 

 مزایا 

 امنیت نسبتا باال     •
 رابط کاربری جذاب و ساده    •
ه معامالت به واسطه توکن  عدم دریافت کارمزد برای معامالت برداشت ارز و یا سهام گذاری کاهش هزین    •

 بومی این صرافی

 معایب 

 عدم پشتیبانی از ارزهای فیات    •
 مناسب نبودن برای کاربران مبتدی    •

 

 

 

 

 

 



 
CEX 

بود و   استخراج ابریدر لندن تاسیس شد، در ابتدا یک سازمان ارائه دهنده خدمات  2013این صرافی که در سال 
، این شرکت خدمات 2015کرد. پس از دوسال در سال را در آن زمان مدیریت می  استخرهای استخراج ابری

 و خدمات آن تغییر داد.  معامله ارزهای دیجیتالاستخراج ابری را کنار گذاشت و روند کار خود را به  

برسی شخص ثالث مورد حسابرسی قرار گرفت تا به این طریق  توسط یک شرکت حسا CEXصرافی  2017در سال 
دفاتر   CEXشرکت   2019ای در زمینه پیشگیری از جرم اعمال شود. بعد از آن در سال های سختگیرانهسیاست 

 ایالت آمریکا گسترش داد. 9خود را به 

 201ننده خود دارد و توکن رمزنگاری در فهرست ارزهای پشتیبانی ک 80اکنون صرافی سی آی ایکس بیش از 
های خارجی، این صرافی نیز از نسخه موبایل  کند. همچون بیشتر صرافیجفت معامالتی مختلف را ارائه می

 ها به ترید بپردازند.توانند در آن کند و کاربران می پشتیبانی می iOSاندروید و 

 مزایا 

 معامالت سنتی، مارجین و فیوچرز     •
 یاتارز ف  4پشتیبانی از     •
 هایی برای کسب درآمد غیرفعال از طریق سهام و پس اندازدارای گزینه     •
 دارای وام با پشتوانه کریپتو     •
 درصد  0.25تا  0.16کارمزد پایین     •

 معایب 

 ای بودن محصوالت و خدمات صرافی ها به علت حرفه مناسب نبودن برای مبتدی     •
 نقدینگی کمتر     •
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Bybit 

 
تاسیس شده است.    2018یک صرافی تخصصی بازار مشتقات ارز دیجیتال است که در مارس سال  Bybitصرافی 

آید که بیش از سه میلیون کاربر در آن ثبت  های در حال رشد به شمار می صرافی بای بیت یکی از بهترین صرافی
 اند.نام کرده

تواند بهترین گزینه برای شما  گردید، صرافی بای بیت می گر به دنبال بورسی برای معامالت نقدی و مشتقات میا
باشد. این صرافی به صورت مستمر ارزهای دیجیتال معروف و پرطرفدار را به فهرست ارزهای قابل معامله خود  

 ارز دیجیتال شود.  ترین صرافیکند و ممکن است با این سرعت به زودی سریع اضافه می

 اصطالحات ارز دیجیتال مطلب پیشنهادی : 

آید، اما به دلیل داشتن امکانات زیاد و انعطاف در بررسی اولیه این صرافی به نظر پیچیده و مبهم می اگرچه 
پذیری برای معامالت بازار مشتقات، معامالت آتی و معامله با اهرم رمز ارزها، برای تریدرها بسیار مورد توجه قرار 

 گرفته است. 
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 مزایا 

 پشتیبانی گسترده    •
 ثبت همزمان نقطه برداشت سود و توقف ضرر     •
 خدمات مشتریان     •
 سرعت باالی موتور مچ کردن    •
 امنیت و ناشناس ماندن    •

 معایب 

 با ارزدیجیتال و عدم پشتیبانی از ارزهای فیات  Bybitتک محوری بودن      •
 مسدود در ایاالت متحده آمریکا     •

 
MEXC Global 

در آفریقای شرقی تاسیس شد.   2018شد، در سال شناخته می  MXCکه قبال با نام  MEXC Globalبورس جهانی 
دهد، بین کاربران این صرافی به دلیل اینکه بدون نیاز به احراز هویت خدمات مبادله ارزهای دیجیتال را ارائه می

 ایرانی محبوب شده است.

شوند. شما به عنوان  جفت ارز در آن مبادله می  887کند و  جیتال پشتیبانی میارز دی 518از بیش از  MXCصرافی 
توانید معامالت نقدی مارجین و فیوچرز را ثبت کنید. کارمزد معامله در  از طریق این صرافی می MEXکاربر صرافی 
گه داشتن توکن داخلی  توان این هزینه را با نگیرد که می درصد از کل ارزش معامالت را در برمی 0.2این صرافی 

 کاهش داد. MXصرافی، یعنی 

 مزایا 

 رابط کاربری بسیار کاربرپسند     •
 دارای برنامه موبایل تعاملی ارزهای دیجیتال    •
 DeFiها در محصوالت ایجاد درآمد غیرفعال از طریق سهام و سپرده گذاری دارایی    •

 معایب 

 عدم ارائه خدمات به کاربران ایرانی    •
 های صرافیشفاف نبودن قوانین و رویه     •
 های خارجیامنیت کمتر نسبت به سایر صرافی    •



 
AscendEX (BitMax) 

در سنگاپور   2018اشتباه نشود( در سال  BitMex)با صرافی کالهبرداری  BitMaxبا نام قبلی  AscendEXصرافی 
بل از تاسیس این صرافی تجربه بسیار خوبی در  تاسیس شد. بنیانگذاران این صرافی، جورج کائو و آریل لینگ ق

 گذاری و بازارهای سهام سنتی داشتند. بانکداری سرمایه 

ای، معامالت مارجین، معامالت آتی، معامالت فرابورس و غیره را ارائه خدمات معامالت نقطه  AscendEXصرافی 
ن صرافی به معامله پرداخت. صرافی توان در ای دهد. عالوه بر این با استفاده از ارزهای فیات نیز می می

AscendEX های رمزنگاری شخصی را برای کاربران فراهم در کنار این موارد امکان کسب درآمد غیرفعال از دارایی
 کرده است.

 شود. های خارجی محسوب می درصد یکی از برترین صرافی 0.2تا   0.1جفت توکن و کارمزد  299این صرافی با ارائه 

 مزایا 

 ابلیت کپی معامله برای معامالت آتیق    •
 های کسب درآمد غیرفعال گزینه     •
 پشتیبانی از شمار باالی ارزهای دیجیتال    •

 معایب 

 نواز نیست. طراحی وب سایت چندان چشم    •
 خدمات ارائه شده این صرافی در بررسی اولیه کمی سردرگم کننده هستند.     •
 با مبدا استیبل کوین وجود دارد.تنوع کمتری در جفت ارزهای     •

  

 استیبل کوین چیست؟ مطلب پیشنهادی : 
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 چگونه بهترین صرافی ارزدیجیتال مناسب برای خودمان را پیدا کنیم؟

بهترین صرافی رمزنگاری در نظر بگیرید. این   برای پاسخ به این سوال باید چندین فاکتور را برای انتخاب
 فاکتورها شامل موارد زیر هستند: 

 کنید کشوری که در آن زندگی می     •
 امنیت صرافی    •
 کارمزد     •
 سهولت استفاده    •
 نقدینگی و حجم معامالت باال    •
 عدم تحریم     •
 شهرت صرافی در بازار معامالت    •
 دیجیتال با مقررات کشور شمارابطه صرافی ارز     •

 
توان به این نتیجه رسید که در قدم اول باید عدم تحریم از سوی  با در نظر گرفتن این فاکتورها به خوبی می 

صرافی برای کشور شما را در انتخاب صرافی در نظر بگیرید. پس از آن اهمیت دادن به میزان امنیت صرافی و  
آید که در انتخاب بهترین صرافی ارز زهای دیجیتال از دیگر عواملی به شمار میشهرت آن در میان بازار معامالت ار 

 دیجیتال برای معامالت ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشته باشید. 

دقت کنید که نقدینگی باال و حجم معامالت زیاد نیز در انتخاب بهترین صرافی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه در  
رافی امکان معامله و برداشت رمز ارزهای دلخواه وجود نخواهد داشت. همچنین  صورت نقدینگی پایین ص 

کارمزد پایین نیز برای تریدرها و معامله با سود بسیار خوب برای انتخاب صرافی اهمیت دارد. با در نظر گرفتن  
 یدا کنید. تمامی این فاکتورها این شما هستید که باید بهترین صرافی ارز دیجیتال متناسب خودتان را پ

 


