
آموزش های کاربردیآموزش های کاربردی

تتر چیست و چه کاربردی برای خرید و
فروش حرفه ای ارزدیجیتال دارد؟!



https://ramzinex.com/blog/category/practical-training/
https://ramzinex.com/blog/
http://abcbourse.ir/


 تتر چیست؟!

اگر در حوزه ی  ارزدیجیتال به عنوان معامله گر(تریدر) فعالیت دارید می دانید که تتر چیست و چه

کاربردی برای معامله ارزدیجیتال دارد؟!

می دانید که برای خرید تتر چه کار هایی باید انجام دهید .

اما فکر می کنید که کابرد تتر فقط به استفاده در داد و ستد ارزهای دیجیتال خالصه می شود و

نمی توان از آن هیچ استفاده دیگری کرد؟

جالب است اگر بدانید در تجارت های بین المللی نیز دالر تتر به عنوان راهی کم هزینه برای انتقال

وجوه خرد شناخته شده و بسیار کارآمد خواهد بود.

در ادامه به فوائد تجارت بکمک دالر تتر خواهیم پرداخت.

عالمت اختصاصی دالر تتر USDT است  مخفف United States Doller Tether  می باشد.

تتر یک ارز دیجیتال مانند بیتکوین و اتریوم بوده و تنها تفاوت آن با دیگر ارزها ثابت بودن قیمت آن

نسبت به دالر یا یورو است.
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تاریخچه ی تتر

پروژه تتر در نوامبر سال ۲۰۱۵ میالدی با دو توکنUSDT و EURT تتر در واقع یک ارز دیجیتال معادل

ارزهای رایج قدیمی است.

هر کدام به ترتیب ارزشی دقیقا معادل دالر و یورو دارند. ارز دیجیتال تتر در ابتدا روی بالک چین

بیت کوین توسعه داده شده بود. اما در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ اعالم شد که به بالک چین الیت کوین

انتقال داده شده است.

در سال 2019در بستر بالک چین بیت کوین توسعه داده شده و در حال سرویس به معامله گران این

حوزه می باشد.

تتر قیمتی تقریبًا برابر با پول های فیزیکی دالر و یورو دارد،چرا که این ارزش نوسان های حدود دهم

درصدی به ازای دالر دارد.

http://abcbourse.ir/


ابتداًء موسسه ی تتر ادعا می کرد که به صورت صد درصد توسط Federal Reserve پشتیبانی می

شود.

تتر توسط هیچ دولت یا بانک مرکزی پشتیبانی نمی شود .در واقع شما با  و وارد کردن آن به کیف

پول الکترونیکی خود در یک اکسچنج می توانید ارزهای دیجیتال مختلف را خرید و فروش کنید.

پس تتر بهترین وسیله برای نگهداری سرمایه ی آماده برای تریدر ها به شمار میرود.

کاربرد تتر چیست؟

کابرد تتر در اصل موارد مربوط به خرید و فروش ارز دیجیتال برای معامله گران است.

از کاربردهای دالر تتر با توجه به ثابت بودن قیمت آن نسبت به دالر،نقل و انتقال کم هزینه پول برای

اهداف تجاری است.
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در واقع شما می توانید به جای انجام حواله از طریق بانک ها و صرافی که هزینه و کارمزد بسیار زیادی

بابت این کار از شما طلب می کنند.

با خرید تتر و دریافت آدرس کیف پول فردی که قصد انجام معامله با او را دارید، با هزینه ای بسیار

کم میزان پول مورد نظر خود را راحت تر و در زمان کمتر  انتقال بدهید.

ثابت بودن ارزش دالر تتر به ما کمک می کند تا در مواقع رکود بازار ارزهای دیجیتال خود را به تتر

تبدیل کرده و از ضرر کردن به واسطه کاهش قیمت بیت کوین در امان بمانیم .

البته با ظهور اکسچنج رمزینکس که در هر صورت بازار ریالی و دالر تمامی کوین های معروف را بدون

هیچ واسطه ای فراهم کرده است، قدری از ارزشمندی و نیازمندی ایرانیان به این ارزدیجیتال را کاسته

است.

با تتر در کدام اکسچنج می توان ترید کرد؟

اکسچنج های بین المللی  معروفی مثل Bitfinex، Binance، Bittrex و Poloniex و چند صرافی دیگر

از این ارز دیجیتال پشتیبانی می کنند.

شما می توانید در ازای تتر (USDT) بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و در کیف

پول خود در آن اکسچنج یا کیف پول های مجزائی نظیر omniwallet  نگهداری کنید.

هر موقع هم که تصور کردید بازار روند خوبی را در پیش ندارد،در این صورت می توانید دوباره تتر

خود را به ارز دیجیتال دیگری تبدیل کنید.

خیلی راحت میزان موجودی تتر خود را به کیف پول رمزینکس انتقال دهید و در ازای آن ریال

دریافت کنید.
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برای خرید تتر حتما به یک مرجع معتبر نیاز دارید.

اما در این بازار مملو از واسطه ، رمزینکس با ایجاد بازاری بی واسطه و شفاف بواسطه ی پلتفرمی که

در آن مشتری با خریدار (همچون اکسچنج های بین المللی نظیر binance)در تعامل است قیمتی

رقابتی را برای مشتریان این ارز محبوب فراهم کرده است.

با این اوصاف امکان خرید آنی و اتوماتیک تتر برای تمام مشتریان فراهم شده است. افرادی که

ارزهای دیجیتال را می شناسند و می دانند که تتر چیست ، می داند که سرعت باال و پشتیبانی حرفه ای

یکی از مهم ترین عوامل خرید و فروش تتر است.

پس شما هم اگر می دانید تتر چیست و قصد دارید از آن برای مقاصد مختلف استفاده کنید، حتما

استفاده از خدمات رمزینکس برای خرید و فروش دالر تتر استفاده کنید تا تفاوت نحوه ارائه خدمات

را تجربه کنید.
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