
 

 

 

تا حاال با خودت فکر کردی که ایران چه جایگاهی تو دنیا در بین کشور های استخراج کننده بیت کوین داره ؟؟ تازه اونم با وجود 

 ممنوعیت ها و شرایط سخت موجود 

 استفاده میکنیم  https://ccaf.io/cbeci/mining_mapبریم ببینیم چطور میشه فهمید .. برای این کار ما از لینک 

نقشه کرو زمین رو میبینید که با رنگ های متفاوتی دسته بندی شده . خوب قضیه این تو صفحه ای که به ما نمایش داده میشه 

باشه به معنی اینه رنگ ها چیه ؟ طیف رنگی موجو از سفید تا قهوه ایه .. به این معنی هرچی رنگ یک کشور مایل به قهوه ای 

 و میزان استخراج در اون کشور بیشتره و هر چی مایل به سفید باشه کمتره.که هش ریت 

مثال تو این نقشه پر رنگ ترید کشور ، ایلت متحده ی آمریکاست که باال ترین میزان هش ریت رو در بین کشور های دیگه به ثبت 

 ومیه که به استخراج بیتکوین پرداخته .هم کشور س روسیهو  قزاقستانهرسونده . کشور دوم 

عه دو موضوع قابل اهمیته . مورد اول اینه که ایران هم یکی از کشور های فعال در  2021تو این نقشه که مربوط به آگوست 

 ام رو در بین تمامی کشور ها نصیب خودش کرده . موضوع دوم کشور چینه .. به سراغ 7زمینه استخراج در دنیاست که رتبه 

قوی ترین کشور در حوزه استخراج بیتکوین  2021رو انتخاب میکنیم . چین تا ماه جون  2021دسته بندی تاریخ میریم و جون 

ولی در همون ماه قانون ممنوعیت کامل برای استخراج بیتکوین توسط دولت اعمال شده و همینطور که در این نقشه هم میبینید  بود

 رنگ این کشور سفید شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

 دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران با دیتوان
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