
 

 رمز ارز مجازي مشخصات ماشین آالت تولید   | دستگاه ماینر(استخراج ارز دیجیتال بیت کوین)طرح توجیهی خرید 

در    يگذار هیسرما نیاز است؟ نیکو تیب  دیتول  یهیطرح توج  کیدر  ي گذار هیبه سرما توجیهی نویسان سه هزار طرح طرح چرا به دنبال کمک از  
در کشور خوب   تیفعال نیا بیتصو یو حقوق یجهان  يبر اساس موجود و رو به رشد تقاضا نی کو ت یمانند ب  دیتول یهیطرح توج يارز مجاز  کی

  ش یب  عتیشر هیاز آن دوره بازگشت سرما یقابل توجه يایاز مزا یکی.  ي اقتصاد يها تیدر ظرف یقابل توجه  يو سودآور  ياقتصاد  تیاست و مز
 ینداشته باشد ، چگونه م  ياقتصاد  یهیتوج  چیصنعت ، اگر ه  نیکردن ا  یو قانون   تیمز  نکهیاست. با توجه به ا  ياقتصاد  يها   تیفعال  گریاز د

 شما و کشور سودآور نباشد.  يتواند برا

 

 ن ی کو تیمحصول منطق ب  یمعرف

  تال یجید  ياست. ارزها عتیدر طب  تالیجیو د یکیزیشکل ف چیاست که ه يارز مجاز کی cryptocurrencies تالیجیارز د گریو د نیکو تیب 
  ي امکان وجود دارد فور نیکه ا نیو فروش کاال, جز ا دیخر يپول برا  یتوان به عنوان سنت  یرا م  تالیجی. پول ديو ارز رمزنگار يشامل ارز مجاز 

 . ت یمبادله و انتقال نامحدود مالک ومعامله 

د  داشتن پول  از  استفاده  م  يبرا  گانیرا  تالیجیو  را  آن  استخراج  است.  غ  یهمه  ا  ریتوان  است.  جهان  مختلف  نقاط  در  و    ن یمتمرکز 
cryptocurrency توان آن را   ی, اما متیدر روند صدور حما ریدرگ ي مقام مرکز چیبدون ه ينقد يها ییدارا ا یو  گرید يتوان با ارزها یرا م

و اکثر    ست یو مدرن هستند ، استفاده از آنها هنوز در جهان گسترده ن  دیمف  تالیجید يشود. اگر چه ارزها  یخود استفاده م   ی مال  تیبدون حما
 کنند.  یمختلف با آنها کار نم يبانک ها در کشورها 

هستند   رییدر سراسر جهان در حال تغ یار و مبادالت پولکسب و ک يکه فضا  يپرداخت به طور ياست, روش ها  افتهی شیافزا  تالیجید يارزها 
 روش پرداخت است.  کیبه عنوان  تالیجیاز دولت ها اتخاذ کرده اند پول د یکه برخ يبه طور

 

 ن یکو  تیمنطق ب  نیکو تیب  يها یژگیو

Cryptocurrencies  منحصر به فرد   یژگیهفت و نجایکند. در ا یمشترك متفاوت م ياست که آنها را از ارزها يمتعدد  يها  یژگیو يارز دارا
 ارزها وجود دارد.  نیا

 ستین  استیو س دیتول يبرا يمرکز نی. ا1

کند و معامالت    یها را استخراج م نیکو   تیکه ب   یشود. هر دستگاه  یو کنترل نم  دیتول  يبانک مرکز  چ یتوسط ه  cryptocurrencyارز    شبکه
 يها استیتواند با اتخاذ س ینم یموسسه بانک ایدولت  چی، ه نیمتمرکز است. بنابرا ریغ تالیجیشبکه ارز د کیاز  یکند بخش یم دییخود را تا

آن به هر    يبریاز شبکه سا  ی، اگر بخش  نیکند. عالوه بر ا  جادیافراد ، بحران ا  يها  نیکو  تیمصادره ، مصادره و مسدود کردن ب   ای  یمالو    یپول
 شود ، کد ارز به کار و عملکرد ادامه خواهد داد.  لیتعط یلیدل

 آن است دیواحد تول يراه انداز  يساده است برا نی. ا2

  ی دارد. در حال  يادار   ژهیو  يها  یدگیچیدشوار و پ  طیمعموال شرا  يو ارز  الی، ر  ي، تجار  یبانک  يافتتاح انواع حساب ها  یو حت  یپول مل  دیتول
 .ستیبه پرداخت آن ن  يازیاست و ن  عیساده و سر اریبس Bitcoinمانند  cryptocurrencyحساب  کیکه باز کردن 

 محترم است  یخصوص می. حر3



 

. تبادل ارز به طور کامل  دیآدرس مرتبط نباش  ا یو با هر نام    دیداشته باش   يحساب کاربر  ن یچند  دیتوان   ی، شما م  تالیجیارز د  يشبکه رمزنگار  در
 شود.  یشفاف انجام م

 ن یکو تیدر استخراج و مبادله ب  تیشفاف. 4

است که    یمعن  ن یبه ا  ن یا  ;فرمت  blockchain  ینیچ  ک یشده در    ره یشبکه ذخ  يهر معامله شده بر رو  اتیجزئ   ن یکو تیبا ب   یمعامالت مال  در
ب   نیکو   تیآدرس ب   کیاگر شما با استفاده از   توان    یاست اما دارنده آدرس را نم  ییدر آن آدرس است که به وضوح قابل شناسا  نی کو  تیبه 

 . ستشناخته شده ا

 است زیانتقال ناچ نهی. هز5

ز  بانک به  توجه  با  ن   عیوس  یکیزیف  ي ها  رساختیها  برا  یانسان   يرویو  متمرکز  و  مل  يبزرگ  در سطح  ب   یانتقال پول  اساس    یالملل  نیو  بر   ،
 کوچک است. نیکو تیانتقال ب  نهیخود ، هز يارهایمع

 است عیسر اریبس  نیکو تی. انتقال و مبادله ب 6

 . د یزمان کوتاه انتقال ده کیدر  دیخواه یکه م ییپول را به هر جا دیتوان  یکند ، م دییشبکه پرداخت را تأ نکهیمبادله کد ارز ، به محض ا در

 قابل استرداد است  ری. تبادل غ7

 گرداند.  یآن را به شما م رندهیگ نکهیبه آن بازگشت مگر ا ستی, ممکن ن يگریکه شما ارسال پول به شخص د یهنگام

 اقتصاد.  يدر تمام بخش ها يساز تیبه ظرف یآگه

 

 ی صادرات  يها انهیپا يبرا ازیمورد ن  يگذار هیسرما

  یو خدمات رفاه   يادار   يها  رساختیارائه تمام ز  يبرا  ياقتصاد   يها  تی سال با ظرف  نیصادرات در ا  نالیترم  کیتوجه به مطالعات ساخت    با
خود را در    هیقابل قبول است و بازگشت اول  يگذار  هی. نرخ بازده سرماهیوجوه سرما  اردهایلیبه م  ازیکاال ... ن   تیصادرات و ترانز  يبرا  ازیمورد ن 
در طول زمان    دیطرح با  ن یاست ، مطالعات ا  یهیواحد است. بد  نیاز الزامات ساخت و ساز ا  يخالصه ا  ریسال ها. در ز  5در دارند    يگذار  هیسرما
 به روز شود.  ياقتصاد طیو شرا

 

  ی هیطرح توج  يارز مجاز  کیدر    يگذار  هیسرما  ?نیکو  تیب   دیتول  ی هیطرح توج  ک یدر    يگذار  هیبه دنبال کمک از اقتصاددانان به سرما  چرا
ب   دیتول به رشد تقاضا  نی کو  تیمانند  و    ياقتصاد  تیدر کشور خوب است و مز  تیفعال  نیا  بیتصو  یو حقوق  یجهان   يبر اساس موجود و رو 

بازگشت سرما  یقابل توجه  يایاز مزا  یکی.  ياقتصاد  ي ها  تیدر ظرف  ی قابل توجه  يسودآور   ي ها  تیفعال  گریاز د  شیب   عتیشر  هیاز آن دوره 
شما و کشور  يتواند برا ینداشته باشد ، چگونه م ياقتصاد  یهیتوج چی صنعت ، اگر ه نیکردن ا یو قانون  تیمز نکهیاست. با توجه به ا ياقتصاد

 سودآور نباشد. 

 

  



 

 ن ی کو تیمحصول منطق ب  یمعرف

  تال یجید  ياست. ارزها عتیدر طب  تالیجیو د یکیزیشکل ف چیاست که ه يارز مجاز کی cryptocurrencies تالیجیارز د گریو د نیکو تیب 
  ي امکان وجود دارد فور نیکه ا نیو فروش کاال, جز ا دیخر يپول برا  یتوان به عنوان سنت  یرا م  تالیجی. پول ديو ارز رمزنگار يشامل ارز مجاز 

 . ت یمبادله و انتقال نامحدود مالک ومعامله 

د  داشتن پول  از  استفاده  م  يبرا  گانیرا  تالیجیو  را  آن  استخراج  است.  غ  یهمه  ا  ریتوان  است.  جهان  مختلف  نقاط  در  و    ن یمتمرکز 
cryptocurrency توان آن را   ی, اما متیدر روند صدور حما ریدرگ ي مقام مرکز چیبدون ه ينقد يها ییدارا ا یو  گرید يتوان با ارزها یرا م

و اکثر    ست یو مدرن هستند ، استفاده از آنها هنوز در جهان گسترده ن  دیمف  تالیجید يشود. اگر چه ارزها  یخود استفاده م   ی مال  تیبدون حما
 کنند.  یمختلف با آنها کار نم يبانک ها در کشورها 

هستند   رییدر سراسر جهان در حال تغ یکسب و کار و مبادالت پول يکه فضا  يپرداخت به طور ياست, روش ها  افتهی شیافزا  تالیجید يارزها 
 روش پرداخت است.  کیبه عنوان  تالیجیاز دولت ها اتخاذ کرده اند پول د یکه برخ يبه طور

 

 ن یکو  تیمنطق ب  نیکو تیب  يها یژگیو

Cryptocurrencies  منحصر به فرد   یژگیهفت و نجایکند. در ا یمشترك متفاوت م ياست که آنها را از ارزها يمتعدد  يها  یژگیو يارز دارا
 ارزها وجود دارد.  نیا

 ستین  استیو س دیتول يبرا يمرکز نی. ا1

کند و معامالت    یها را استخراج م نیکو   تیکه ب   یشود. هر دستگاه  یو کنترل نم  دیتول  يبانک مرکز  چ یتوسط ه  cryptocurrencyارز    شبکه
 يها استیتواند با اتخاذ س ینم یموسسه بانک ایدولت  چی، ه نیمتمرکز است. بنابرا ریغ تالیجیشبکه ارز د کیاز  یکند بخش یم دییخود را تا

آن به هر    يبریاز شبکه سا  ی، اگر بخش  نیکند. عالوه بر ا  جادیافراد ، بحران ا  يها  نیکو  تیمصادره ، مصادره و مسدود کردن ب   ای  یمالو    یپول
 شود ، کد ارز به کار و عملکرد ادامه خواهد داد.  لیتعط یلیدل

 آن است دیواحد تول يراه انداز  يساده است برا نی. ا2

  ی دارد. در حال  يادار   ژهیو  يها  یدگیچیدشوار و پ  طیمعموال شرا  يو ارز  الی، ر  ي، تجار  یبانک  يافتتاح انواع حساب ها  یو حت  یپول مل  دیتول
 .ستیبه پرداخت آن ن  يازیاست و ن  عیساده و سر اریبس Bitcoinمانند  cryptocurrencyحساب  کیکه باز کردن 

 محترم است  یخصوص می. حر3

. تبادل ارز به طور کامل  دیآدرس مرتبط نباش  ا یو با هر نام    دیداشته باش   يحساب کاربر  ن یچند  دیتوان   ی، شما م  تالیجیارز د  يشبکه رمزنگار  در
 شود.  یشفاف انجام م

 ن یکو تیدر استخراج و مبادله ب  تی. شفاف4

است که    یمعن  ن یبه ا  ن یا  ;فرمت  blockchain  ینیچ  ک یشده در    ره یشبکه ذخ  يهر معامله شده بر رو  اتیجزئ   ن یکو تیبا ب   یمعامالت مال  در
ب   نیکو   تیآدرس ب   کیاگر شما با استفاده از   توان    یاست اما دارنده آدرس را نم  ییدر آن آدرس است که به وضوح قابل شناسا  نی کو  تیبه 

 . ستشناخته شده ا

 است زیانتقال ناچ نهی. هز5



 

ز  بانک به  توجه  با  ن   عیوس  یکیزیف  ي ها  رساختیها  برا  یانسان   يرویو  متمرکز  و  مل  يبزرگ  در سطح  ب   یانتقال پول  اساس    یالملل  نیو  بر   ،
 کوچک است. نیکو تیانتقال ب  نهیخود ، هز يارهایمع

 است عیسر اریبس  نیکو تی. انتقال و مبادله ب 6

 . د یزمان کوتاه انتقال ده کیدر  دیخواه یکه م ییپول را به هر جا دیتوان  یکند ، م دییشبکه پرداخت را تأ نکهیامبادله کد ارز ، به محض  در

 قابل استرداد است  ری. تبادل غ7

 گرداند.  یآن را به شما م رندهیگ نکهیبه آن بازگشت مگر ا ستی, ممکن ن يگریکه شما ارسال پول به شخص د یهنگام

 ارز  ياز همه نوع از کدها بیرق يمنطق کاالها نیتکویب 

  ک یتوسعه به عنوان    ندیارز از ارز که آنها قصد توسعه در فرآ  يکاالها و رقبا  یمختلف جهان در حال حاضر اصل  يموجود در کشورها   يو ارزها  ارز
  ن یب  تیاو حم یشده است. صدور پول و اوراق بهادار مل نه یدشوار و پر هز اریو تبادل آنها بس عی، توز دیآنها. از آنجا که تول  يمدرن برا ن یگزیجا

متمرکز   ر یاست غ نیکو تیمانند ب  يمدرن ارزها cryptocurrencyتمرکز و ارتباط اما  دهیچیحاکم بر آنها گسترده و پ  يها استیو س یالملل 
 است. دیاز دولت ها به تول يکرده است تعداد  قیشوآن را ت یبلکه حت یو در آن توسعه و گسترش نه تنها بخش خصوص عتیدر طب

 

 ارز  يرمزنگار گریو د نیکو تیاز ب  استفاده

  ن ی , معامالت و نقل و انتقال پول ب يگذار  هی, سرمادیخر   نی و آفال  نی آنال  يها  نهیپرداخت هز  يتواند به عنوان ارز برا  یم  ن یکو  تیمانند ب   پول
به   جهبا تو  نیاست. بنابرا یالملل نیمشترك ب  يانواع ارزها ي، معامله و مبادله برا لیدر حال حاضر قادر به تبد Bitcoinمعامله.  کیبه  نیطرف

ارزش    کیآن را به عنوان    دیبه خر  لی و تما  گرید  يزمان کوتاه ارزش آن در برابر ارزها  کیتقاضا در    شیموج رو به رشد استفاده از آن و افزا
 است. افتهی شیافزا ز یسپرده ها ن 

  ک یمردم در سراسر جهان به عنوان   یو زندگ  ستمینقش مؤثرتر در اقتصاد اکوس  يفایآن را در ا  ندهیشده است که در سال آ  ینیب   شیپ  نیا  لذا
ر  و استخراج د  يکاربرد  يها   کیدهند ، تکن  یکه در استفاده از آن آموزش م   يرسد جوامع و افراد  یپول است. به نظر م  یسنت  يبرا  نیگزیجا

 موفق تر خواهد بود. کینزد ندهیدر آ ردستور کا

 ن یکو تیب  دیپروژه و روش تول یفن دانش

مختلف نسبت    يتهایدر ظرف  تیفعال  نیمردم قادر به شروع ا  یصنعت  يگذار   هیاست که بر خالف سرما  تینوع از فعال  نیاستفاده از ا  يایاز مزا  یکی
 گذاران است.  هیجذب سرما ایخود از درآمد پروژه و  تیبا گسترش فعال جیو به تدر يحرفه ا يها  تیخود را و ظرف يگذار هیبه سرما

استقرار  يبرا یمناطق صنعت دییدر مورد تا ازیمورد ن  يو انرژ یکیزیف يها رساختیو ز تیاست که ارائه موقع نیمسئله در کشور ما ا نیتر مهم
مصرف    زانیپردازش و م  تی، توجه به استاندارد ، نسبت ظرف  انیشده مطابق با برنامه. در انتخاب معدنچ  یدستگاه ها و امکانات طراح  یعموم

  ف ی دستگاه و انتخاب ک  يبرا  ازیمورد ن   دیتبر   يها  ستمیآن شبکه و س  یاب یرد  ياز دستگاه ها  يمعمار  حیمهم است. با توجه به صح  اریبرق بس
 کد. گریهر ارز د ای  نیکو تیب  دیمراحل در تول نیاز مهم تر یکی تیبه استخراج استخر و شروع فعال وستنیبا پ يدر مواز ن یتکویپول ب 

 ?است ياستخر استخراج مجاز کی

کنند و همه   یم يقدرت پردازش خود را جمع آور انیاست که معدنچ ییاطالعات ، جا يفناور یشبکه جهان  نیدر ا يمعدن محله مجاز استخر
 آن است.  یپردازش عمل تیبر اساس ظرف یدستگاه معدنچ يایاز مزا کی، هر  ندیفرا نیکنند. در ا یبلوك کار م کیاستخراج  يدر شبکه برا



 

کار را به طور مستقل انجام   نیا  توانند یبلوك کوچک است و تنها مزارع معدن بزرگ م  کیبه استخر معدن ، شانس معدن شما    وستنیپ  بدون
از استقرار معدن و پشت افزار تنظ  يبرا  ستمیس  بانیدهند. پس  ارتباطات از دستگاه ها  ماتیشروع کار استخراج نرم  ب   يو  با   نیکو  تیخود را 

 خود را.  يها تیشروع فعال  يبرا ازیمورد ن  ستمیس نگیتوریمان  یشبکه داخل يو اجرا ستخراستخراج ا

 

 ي بازار و رقبا  قاتیمنطق تحق نیتکویب 

 ینیب   شیپ  ي گذار  هیمجوز با سرما  سیتأس  314 تیرمز عبور معدن فعال  ی از ارز خارج  یبه علت قانون   1398کشور ما در سه ماهه آخر سال   در
 مختلف .  يشده از وزارت صنعت معدن و تجارت در استان ها افتیدر هیدر هر ثان  terahash 2113043 دیتول تی و ظرف الی ر اردیلیم 45194

 ن یشتریب  هیتراهاشدر ثان  350652استخراج   يبرا الیر اردی لیم 4154  يگذار هیسرما ینیب  شیمجوز استقرار و پ 53تعداد استان تهران با  نیا از
 ینی ب   شیپ  يگذار  ه یسرما  دیکه با  يموارد   terahash 30  50,000از    شیب   تیپردازش ظرف  يصادر شده برا  يسهم را دارد. تعداد پروانه ها

 است.  هیدر هر ثان  terahash 5509993 دیتول يبرا الیر اردی لیم 2503

 

و    تیفعال  نیکردن ا  یکد ارز پس از قانون   کی  دیتول  يصادر شده است برا  يمجوز بهره بردار  چیبازار است که تا کنون ه  نینکته مهم در ا  اما
ارز با   يشده اند کدها دیتول يکدها ایو فروش ارز  دیکه در حال حاضر تجربه در خر یاغلب کسان  تیفعال نی. رقبا از اییفرمان اجرا کیتوسعه 
مصرف برق به   متی در ق دیجد يو استفاده از تعرفه ها تیفعال نیاز ا یدر سال گذشته است. قانون  يانرژ  يکشاورز ایو  یاز ارزان صنعت استفاده
تواند    یو م  ياقتصاد  يبه بهره بردار  تیتوان با موفق  یم  نهیزم  نیدر ا  یتخصص   اریکه بس  ییتنها پروژه ها  ;محصول  متیق  نییمورد تع  کیعنوان  

 مشاوران.  يو اقتصاد یبا استفاده از تجربه فن نهیهز نیروش و کمتر نیکامل کار با بهتر

 

 است  ازیمورد ن  ن یکو تیمنطق ب  يگذار هیسرما

  ت یدر هر سال و پردازش ظرف  bitcoins  38استخراج    تیظرف  ياقتصاد  هیکد ارز معدن واحد با حداقل توج  کیتوجه به مطالعات ساخت    با
7800  terahash   در    ماه از عمل  9از جمله    يگذار  هیاست. نرخ بازگشت سرما  ازیمورد ن   هیاول  هیاز سرما  الیر  اردی لیم  32معادل    هیدر هر ثان

 سال.  3کمتر از  هیدرصد و بازگشت سرما 38از  شیماه در درجه حرارت گرم سال ب  کیسرد و  يهوا

 طیشرا  رییدر طول زمان و تغ  دیبا  یاز امکان سنج  ش یاست که مطالعات پ  یهیواحد است. بد  نیاز الزامات ساخت و ساز ا  يخالصه ا  ریز  در
 به روز شوند. ياقتصاد

 

 ن یکو تیسود منطق ب  يساز ادهیپ طرح

  ی سنت  يو رقبا  نیگزیجا  يمبادالت کاالها  یابزار مال  کیبه عنوان    ياقتصاد  يها  نهیمختلف در زم  ياستفاده ها  لیبه دل  cryptocurrency  ارز
و   تیبدون محدود  دیو مهمتر از همه امکان استخراج و تول  يساز  رهیو امکان ذخ  تیارز و ارز با استفاده از عدم تمرکز و سهولت تبادل شفاف

  ت یفعال کیبرق ارزان هستند ، به عنوان    دیتول تیمز يکه دارا یی، در کشورها ن یشود. بنابرا یم افتیاند و در حال  افتهیدولت توسعه  ارانحص 
 یشده و قانون   رفتهیپذ  یالملل  نیدر سطح ب   يمحصول مجاز  نیا  که  دی ریشود. اگر شما در نظر بگ  یانجام م  یانسان   يرویموجه با حداقل ن   ياقتصاد

 : ریز يایبر اساس مزا يگذار هیسرما رشیپذ يو باالتر از تقاضا است قابل قبول برا رانیدر ا تیفعال نیا ردنک

 ي گذار هی، بازگشت و بازگشت مناسب سرما ي. سودآور 1



 

 دیمحصول جد کیو به عنوان  نیگزیکاال جا کیارز هر دو به عنوان  ياز کدها cryptocurrency. استفاده 2

 ن یو آنال یو فروش محصول به سادگ دی. امکان خر3

 باال است یانسان  يرویبه ن  ازی. عدم ن 4

 ارز  يتنوع در انواع مختلف از کدها جادیو ا دیتول شیاطالعات و افزا يفناور  شرفتهیسطح پ دی. امکان تول5

 ژهیپول و ف یک کی صیبا تخص  گرانید هیو جذب سرما یمال نی. امکان تام6

 

 ی و مال ي، اقتصاد یمطالعات فن جینتا

در سراسر کشور    ي , برق و ارتباطات از اجراکیاطالعات, مکان   ي, فناور عیصنا  ی بر ساخت و ساز مهندس  یمبتن  يها   رساختیمجوز و ارائه ز  اخذ
محافظت    یهستند از نظر قانون   یخارج  يشرکت ها  نی دستگاه از آخر  ازیواردات مورد ن   ی و حت  نترنت یاتصاالت شبکه در ا  ازین   جادیبه منظور ا

 .تشده اس

طرح در انواع مختلف از نصب و   نیو انواع کلمه عبور اگر شما قرار دادن ا  یینسبت به توانا  يگذار  هیسرما  زانیم  یسازمانده  ییتوجه به توانا  با
 پروژه  ياجرا نی کو تیمنطق ب  يا یدر دستورالعمل.مزا  يراه انداز

  ی سنت  يو رقبا  نیگزیجا  يمبادالت کاالها  یابزار مال  کیبه عنوان    ياقتصاد  يها  نهیمختلف در زم  ياستفاده ها  لیبه دل  cryptocurrency  ارز
و انحصار    تیبدون محدود  دیو مهمتر از همه امکان استخراج و تول  يساز  رهیذخ  تیو ظرف  تیل شفافبر عدم تمرکز و سهولت تباد  هیارز و ارز با تک

توان آن را به   یبرق ارزان تر هستند ، م  دیتول تیمز يکه دارا  یی، در کشورها نیو ادامه خواهد داد به گسترش است. بنابرا  افتهیگسترش  دولت
به افزا  نیاجرا کرد. بنابرا  یانسان   يرویموجه با حداقل ن   ياقتصاد  تیفعال  کیعنوان    نیدر سطح ب   يمحصول مجاز  نیاستفاده از ا  شیبا توجه 

 : ریز يایبر اساس مزا يگذار هیسرما يبرا تیباال آن را قابل قبول جذاب  يو تقاضا رانیدر ا تیفعال نیکردن ا یو قانون  یالملل 

 ي گذار هی، بازگشت و بازگشت مناسب سرما ي. سودآور 1

 دیمحصول جد کیو به عنوان  نیگزیکاال جا کیارز هر دو به عنوان  ي. استفاده رو به رشد از کدها2

 ن یو آنال یو فروش محصول به سادگ دی. امکان خر3

 ي اد یز یانسان  يرویبه ن  ازی. بدون ن 4

 ي انواع ارز کدها دیتنوع در تول جادیو ا دیتول تیظرف شیدستگاه ها و افزا نیا ي. امکان توسعه سطح تکنولوژ5

 ژه یپول و  فیک صیبا تخص  گرانید هیو جذب سرما یمال نی. امکان تام6

 

 ی و مال ي، اقتصاد یمطالعات فن جینتا

 یفرامل ي, برق و اجراکیاطالعات, مکان  يساخت و ساز, فناور نهیقصد دارد در زم یبر مهندس یمبتن يها رساختیالزم و ارائه ز يمجوزها اخذ
از   ازیمورد ن  ياستخراج از معادن دستگاه ها دیواردات جد یو حت نترنتیشبکه در ا يها تیفعال ازیارتباطات مورد ن  يارتباطات به منظور برقرار

 ارائه.  یاست. حقوق  یخارج يشرکت ها



 

  ي مختلف اقتصاد يها تیپروژه در ظرف نیا يارز راه انداز  دیو انواع کد تول تینسبت به ظرف يگذار هیسرما زانیم یسازمانده ییتوجه به توانا با
 تواند در دستور کار قرار داده.  یم

 

 که نیاز به اصالح دارد.  باشددرنظر داشته باشید مقالۀ فوق، ترجمۀ ماشینی از یک بیزینس پلن التین می 

بروزترین منابع    "مجموعۀ سه هزار طرحU30T"سنجی تهیه شده توسط  هاي امکان توجیهی و گزارش  هايتمامی طرح  بوسیلۀ کارشناسان مرتبط از 
هاي فاً اینکه طرح گردند؛ مضاارائه می   مورد بازبینی قرار گرفته و ترجمۀ آنها بصورت غیر ماشینی و کامالً سلیس و روانمعتبر استخراج و  

توجیهی ما داراي گارانتی و ضمانت کیفیت بوده و درصورت لزوم، داراي دفاعیۀ حضوري کارشناس ارشد در محل مدنظر متقاضی با هماهنگی 
 .باشدقبلی می 

30T 09354300400  ی تـألّـهمهندس(دیری با ما تماس بگ  ی هیتوج  يها طرح  یۀسفارش ته   يبرا(. 
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