
اکسبیتو، همراهی مطمئن در جهانی پر رمز و ارز



گزارش ٣٦٥ روز گذشته

١٤٠٠-١٤٠١



اکــسبیتو این گــزارش را بــرای هــمراهان
٣٦٥ روز گــذشته خود، فـعاالن بازار رمـزارزی
و عالقه مندان به بازار ارز دیجیتال تهیه کرده است.
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آنچه از بازار در سال گذشته دیدیم

آنچه از بازار دیده بودیم



آنچه از بازار دیده بودیم



بیت کوین با رشد٥٠ هزار درصدی بین سال های ٢٠١٢ تا ٢٠١٤ اسم خود را به عنوان پروژه ای پر سروصدا
در بازار های مـالی مطرح کرد. بعد از این رشد شدید، بـیت کوین حدود ٨٥ درصد از ارزش خود را طی

دو سال از دست داد. در این دوره، بسیاری از تحلیلگران کار بیت کوین را تمام شده دانستند.

٦فصل اول

2012 2014

1,130$

3$



از سال ٢٠١٥ روند صعودی آرامی برای بـیت کوین شـروع شد و تا سـال ٢٠١٨ ادامه داشت. این رمزارز
در این بـازه زمانی در مـجموع ٩ هـزار درصـد رشد کرد، اما دوباره زمـستان بازار رمزارزها شـروع شد
و بیت کوین در طی یکسال حدود ٨٠٪ ارزشش را از دست داد و از ١٩ هزار دالر تا ٣ هزار دالر ریزش کرد.

vفصل اول

2015 2019

220$

19,000$

3000$



از اوایل ٢٠١٩ تا اواسط سال ٢٠٢١ شاهد رشد حدودا ٢ هزار درصدی بیت کوین بودیم. شروع موج جدید
مـحبوبیت بـیت کوین در سـال های ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و جـذب  سـرمایه گذاران جدید باعث شده که ریزش
٧٠ درصدی این رمزارز در ماه های اخیر،  بسیاری از سرمایه گذاران را مـتعجب  کند. بیت کوین، همواره

نشان داده که بعد از هر ریزش قیمت، برای سرمایه گذاران صبور روز های خوبی را رقم  خواهد زد.

٨فصل اول

2019 2021

65,000$

3000$



از روزهای اولیه راه اندازی بیت کوین بیش از یک دهه می گذرد. در حـال حاضر بیت کوین محبوب ترین
ارز رمزنگاری شده در بازار است. این دارایی دیجیتال در حال حاضر در دنیا به اندازه ای شناخته شده است

که می توان از طریق آن شهریه ی دانشگاه  یا حقوق کارمندان را پرداخت کرد.

٩فصل اول

2012 2014

29,000$

68,000$

18,000$



آنچه از بازار در سال گذشته دیدیم

اردیبهشت سال ١٤٠٠، روزهای خوشی برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال بود. بیت کوین رکورد باالترین
قـیمت خود در تـمام زمان ها را شـکست و بـرای اولین بار با قیمت ٦٥ هـزار دالر معامله شد. اتریوم و
دیگر ارزهای دیجیتال که پس از بیت کوین راه اندازی شده بودند، همزمان با رشد قیمت این ارز دیجیتال،

روندی صعودی را طی کردند و بیشتر آن ها هم سقف تاریخی خود را شکستند.

١٠فصل اول



١١فصل اول

از آنجا که پس از روند های شدید افزایشی شاهد روندی نزولی و یا رکود قیمت  هستیم، تابستان سال 
گذشته نوبت به دوران رکود و کاهش قیمت رمزارزها رسید. قیمت اکثر ارزهای دیجیتال در تابستان ١٤٠٠ 
روندی یکنواخت را طی کردند. با آغاز فصل پاییز ، کم کم قیمت رمزارزها افزایش یافت و در روز ١٩ آبان 

(١٠ نوامبر ٢٠٢١)، قیمت بیت کوین باالترین قیمت خود در تمام زمان ها را تجربه کرد.
پس از  آن که بیت کوین باالترین رشد قیمتی را به چشم دید و با ٦٨,٧٨٩ دالر معامله شد، بار دیگر سیر 
نزولی قیمت شروع شد. رمزارزهای دیگر هم مسیر مشابهی را طی کردند. تقریبا اکثر آلت کوین ها بعد از 
روند صعودی خود و ثبت قله های قیمتی باال، هم راستا با بیت کوین، در پاییز ١٤٠٠ سیری نزولی داشتند.

روند نزولی بیت کوین دقیقا از روز بعد از ثبت  باالترین قیمت تاریخی اش شروع شد و تا امروز ادامه دارد. 
بیت کوین با نزول ٦٥ درصدی نسبت به آن تاریخ یکی از سخت ترین سال ها را برای سرمایه گذاران خود 
رقم زد. شرایط آلت کوین ها هم در سال گذشته متفاوت نبوده و اکثر آن ها حتی بیشتر از بیت کوین ریزش 

قیمتی را دیدند.



بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال در ٧ ماه گذشته
نـوسانات زیادی را تـجربه کـرده اند. کاهش قیمت
بـیت کوین در مـاه های اخـیر نـگرانی هایی را برای
سرمایه گذاران این ارز دیجیتال به همراه داشته است.
به نظر می رسد ارزهای دیجیتال در خواب زمستانی

فرو رفته اند. 

بهار از راه می رسد؟



١٣فصل اول



کلیاتی از اکسبیتو

اکـسبیتو یک پلتفرم مـعامالتی برای خرید و فروش
ارزهای دیـجیتال و تـولید شده توسط شرکت تبادل

هوشمند پارس است. 

فصل دوم



١٥فصل دوم

کیف پول ارز دیجیتالتبدیل ارز دیجیتالبــازار ارز دیــجیتال



١٦فصل دوم

نسخه وب اپلیکیشن (PWA)اپلیکیشن اندرویدنسخه دسکتاپ

بستر استفاده از اکسبیتو

iOS



IRR

ریالتتر

امکان معامله با

١٧فصل دوم



١٨فصل دوم

برتری های اکسبیتو

حجم بازار باال

امنیت باال در عینکارمزد منصفانه
راحتی و سادگی

قابلیت های جدید

قیمت مناسب
فروش ارزهای

دیجیتال بر شبکه
اصلی رمزارز



١٩فصل سوم

قلب اکسبیتو

اما آنچه اکسبیتو را به اکسبیتو تبدیل کرده، تنها خدمات و محصوالت آن نیست؛ بلکه چشم انداز، تفکر و 
تیمی است که زمان، انرژی و منابع فکری و مادی خود را در راستای تولید و به سرانجام رسیدن این پلتفرم 

قرار داده اند.
شـعار اکـسبیتو «هـمراهی مطمئن در جهانی پر رمز و ارز» است که به خـوبی دید مدیران، بنیانگذاران
و تک تک افراد دست اندر کار آن را نشان می دهد. ما به خـوبی می دانیم با فراز و نـشیب های پی درپی
بازار ارز دیجیتال، تحریم های پیوسته کشورمان، شرایط و ترس سرمایه گذاری در بازارهای مشابه، نیاز به

ایجاد بستری امن و مطمئن برای کاربرانمان را دارد.
اکسبیتو برآن است که تا حد ممکن، با امکانات موجود و در دسترس خود، فضای تبادل رمزارزی را برای
کاربران و استفاده کنندگان از پلتفرم اکسبیتو آسان سازد و فرصت برابری با بهترین امکانات قابل دسترسی

برای هم  میهنان و عالقه مندان به بازار ارز دیجیتال فراهم آورد.



تیم اجرایی و مدیریت اکـسبیتو از جوانان سه دهه ٦٠، ٧٠ و ٨٠ تشکیل شده که این چینش سازمانی سبب
انـتقال تـجارب بین نـسلی در بین افراد و تـیم های مـختلف شده است. در حـال حاضر اکـسبیتو متشکل

از ٨ تیم جداگانه با عناوین زیر است:

٢٠فصل سوم

تیم محصول

تیم فنی

تیم پشتیبانی

تیم منابع انسانی

تیم مارکتینگ

تیم طراحی

تیم مالی تیم مدیریت و
سرمایه گذاران

هم نوردان اکسبیتو



اندیشه سازمانی اکسبیتو



٢٢فصل دوم

چشم انداز اکسبیتو 

انتخاب مطمئن و امن کاربران
و سرمایه گذاران حوزه رمزارز

پیشرو در بین پلتفرم های بازار
رمزارز در حوزه تکنولوژی

فرصت سازی و توزیع برابر خدمات
مالی رمزارزی در بین اقشار

مختلف جامعه

1

2

3



٢٣فصل دوم

مأموریت اکسبیتو

ایجاد محیطی امن برای
مبادله رمزارزها

ایجاد وفاداری با ارائه خدمات

تجربه مشتری عالی و تکیه بر اصول
«اعتماد»، «سرعت» و «راحتی»

ارائه محصولی مطابق با استانداردهای
جهانی جهت توسعه

بازارهای مالی غیرمتمرکز

ایجاد اکوسیستمی هوشمند
و بومی برای ساده سازی

معامالت

1

2

3

5

4



1

2

3

4

ارزش های اکسبیتو

بهبود مستمر خدمات

نوآوری و پیشگامی در بین
سایر صرافی های ارز دیجیتال

مشتری مداری

حفظ و گسترش فضای مثبت
در درون سـازمان و مـحیط

پیرامونی جامعه

٢٤فصل دوم



1

2

حفظ صداقت با مشتری

ارائه محصول با استانداردهای
امــنیتی و کـاربردی در سـطح

بازارهای جهانی

٢٥فصل دوم

اولویت های اکسبیتو



1

2

3

4

مسیر رشد اکسبیتو

افزایش سهم بازار در بین
صـرافی های ارز دیجیتال

افزایش تعداد کاربران

ارتقاء محصول با ایجاد
ویـژگی های کـاربردی تر

حفظ قیمت رقابتی
و کـارمزد مـنصفانه

٢٦فصل دوم



سال ١٣٩٥ سالی بود که هم بنیان گذاران اکسبیتو
به اولــین ایـــده ها رســـیدند.

سال ایده

چگونه جوانه زدیم؟
فصل سوم



٢٨فصل سوم

پس از اولین ایده ها در سال ١٣٩٦ اولین کیف پول رمزارزی فول نود
در کشور را راه اندازی کردیم. اما به دلیل مشکالت پیش آمده برای

یکی از بنیانگذاران، برای مدتی پروژه متوقف شد.

سال فول نود



٢٩فصل سوم

محصول اولیه اکسبیتو در سال ١٣٩٧ به صورت اپلیکیشن اندرویدی
طراحی و در دسترس تعداد محدودی از فعاالن بازار رمزارزی قرار گرفت.

سال محصول

در سـال ١٣٩٨ تـوکن های جـدید بر بستر شـبکه ERC٢٠ به اکسبیتو
اضافه شدند و تعداد شبکه های تحت پشتیبانی افزایش یافت. 

سال شبکه سازی

در سـال ١٣٩٩ رمـزارزهای جدید و مهمی مانند بایننس کوین، ریپل،
پولکادات و کاردانو به اکسبیتو اضافه شدند و توانستیم اولین پلتفرم
رمـزارزی فـول نود با شـبکه اصـلی کـاردانو (آدا) باشیم و روی همین

محصول عنوان شرکت دانش بنیان به ثبت برسیم.

سال سکه

در سال ١٤٠٠ عالوه بر بزرگتر شدن تیم اکسبیتو و اضافه شدن واحد های
مختلف، تعداد ارزهای دیجیتال تحت پشتیبانی به بیش از ٢٠ رمزارز رسید.

سال هم تیمی



فصل چهارم

مسئولیت  اکسبیتو
در بـرابر صــنعت
فینتک و بالکچین



٣١فصل چهارم

با توجه به فعالیت اکسبیتو در حوزه مالی و صنعت بالکچین، اعضای تیم اکسبیتو مسئولیت خود را ارائه 

خدمات در سطح استاندارهای بین المللی با باالترین سرعت و راحت ترین محیط کاربری در نظر گرفته اند. 

اکسبیتو تا به اینجای کار وظیفه خود می داند پلتفرمی ساده و کاربردی با امن ترین ارزهای دیجیتال را در 

حوزه  جدیدترین  در  سرمایه گذاری  با  بیشتری  افراد  تا  دهد  قرار  اکسبیتو  معامله گران  و  کاربران  اختیار 

مبادالت مالی آشنا شوند.

اکسبیتو به خوبی فهمیده است که ترس کاربران از اعداد و ارقام و تنوع غیرضروری ارزهای دیجیتال عالوه 

بر آشفتگی بازار، به مهیا سازی بستر برای سودجویان و استفاده از ناآگاهی کاربران تازه وارد به بازار سرمایه 

اکسبیتو  رو  این  از  فراهم ساخته است.  را  بسیاری  اسباب متضرر شدن  متاسفانه  و  کرده  رمزارزی کمک 

تصمیم گرفته تا با ایجاد امنیت فوق العاده باال و ارائه خدمات قابل فهم برای پوشش تمام کاربران، از

سرمایه گذاران و معامله گران تازه وارد تا کهنه کاران بازار مبادالت رمزارزی به زعم و سهم خود، از ایجاد چنین 

مشکالتی برای کاربران جلوگیری کرده و عالوه بر آن بستری استاندارد در سطح بازارهای جهانی در اختیار 

هم میهنان خود قرار دهد.



فصل پنجم 

اکسبیتو چه
مــشکالتی را حل

کرده است؟



٣٣فصل پنجم

اکسبیتو نه تنها یک بازار ارز دیجیتال (پلتفرم P٢P) است که کاربران می توانند رمزارزهای خود را در آن به 

فروش برسانند بلکه یک تبدیل رمزارزی برای فروش و خرید مستقیم ارز دیجیتال از اکسبیتو نیز هست. به 

و  کوین-تتر  ارز  جفت  نوع  دو  صورت  به  را  خود  دلخواه  رمزارز  می توانند  کاربران  اکسبیتو  بازار  واسطه 

کوین-ریال با قیمت و حجم مورد نظر را با سایر کاربران اکسبیتو مبادله کنند. از طرف دیگر تبدیل رمزارزی 

اکسبیتو با قیمت منصفانه سبب شده تا کاربران عالقه مند به نگهداری ارز دیجیتال یا تبدیل سریع ارزی، به 

اکسبیتو متمایل شوند.

1

تبادل سریع همراه با امنیت باالی اکسبیتو، جزو برتری های اکسبیتو نسبت به سایر پلتفرم های خرید و 

فروش ارز دیجیتال است. خرید و فروش، تبدیل ارزهای دیجیتال و انتقال راحت در شبکه  رمزارزی های 

مختلف توجه بسیاری از تریدرهای حوزه بالکچین را به خود جلب کرده است. در تبدیل اکسبیتو می توانید 

همه رمزارزها را به یکدیگر و به ریال تبدیل کنید.

2



٣٤فصل پنجم

ارزهای دیجیتال کاربران است. کاربران اکـسبیتو به راحتی کیف پول امن اکسبیتو جایی برای ذخیره 

می توانند بدون نگرانی از مشکالت کیف پول های خارجی، تحریم های بین المللی و عدم دسترسی به صرافی

 های خارج از ایران، از کیف پول اکسبیتو برای مبادله و یا نگهداری ارزهای دیجیتال خود استفاده کنند.

3

لیست کردن ارزهای دیجیتال با شبکه اصلی هر ارز، عالوه بر امنیت باالی ارز روی شبکه اصلی، سبب 

باالی  تعدد  دلیل  به  است.  شده   (Shadow Coin) کوین  سایه  خرید  چون  مشکالتی  از  پیشگیری 

توکن ها و بسترهای ارائه ارز دیجیتال، در صورت ایجاد مشکل روی شبکه فرعی، انتقال ارز با مشکالتی 

مواجه می شود و در صورت از بین رفتن شبکه فرعی، ارز دیجیتال ممکن است از بین برود. مبادله و 

ارائه ارز به صورت فول نود و بر بستر شبکه اصلی، سبب حفظ ارزش کوین و ایجاد ثبات روی شبکه 

می شود. اصلی 

4

عالوه بر موارد فوق در دسترس بودن، قیمت منصفانه، کارمزد پایین، پشتیبانی مناسب و ده ها ویژگی 

از کاربران، سرمایه گذاران و معامله گران به اکسبیتو شده است. دیگر سبب اطمینان بسیاری 

5



یک نظر بر محصول اکسبیتو

از  کاربران  استفاده  لحظه  از  و  گذشته  در یک سال 
با  پـیوسته  طـور  به  و  نـماندیم  سـاکن  اکـسبیتو، 
دریافت بازخوردهای مختلف از کاربران، به توسعه و 

بهبود محصول پرداختیم.



بهترین احراز هویت در بین پلتفرم های رمزارزی

تبادل سریع همراه با امنیت باالی اکسبیتو، جزو برتری های اکسبیتو نسبت به سایر پلتفرم های خرید و 

فروش ارز دیجیتال است. خرید و فروش، تبدیل ارزهای دیجیتال و انتقال راحت در شبکه  رمزارزی های 

مختلف توجه بسیاری از تریدرهای حوزه بالکچین را به خود جلب کرده است. در تبدیل اکسبیتو می توانید 

همه رمزارزها را به یکدیگر و به ریال تبدیل کنید.

٣٦فصل پنجم

در حال حاضر اکسبیتو با هماهنگی و اخذ مجوز و استفاده از سامانه های آنالین کشوری سریعترین 
احراز هویت را در بین پلتفرم های رمزارزی دارد.

این مسیر برای هر کاربر به طور متوسط یک الی سه دقیقه زمان صرف می کند.

1



عالوه بر موارد فوق در دسترس بودن، قیمت منصفانه، کارمزد پایین، پشتیبانی مناسب و ده ها ویژگی 

از کاربران، سرمایه گذاران و معامله گران به اکسبیتو شده است. دیگر سبب اطمینان بسیاری 

ارزهای جدید و متنوع بر شبکه اصلی

روزی که اکسبیتو را در اختیار عموم مردم قرار دادیم، حدود ١٠ ارز دیجیتال را پشتیبانی می کردیم اما 
در  ارز،  اصلی هر  بر شبکه  ارز دیجیتال   ٢٤ از  بیش  اولین نسخه ها،  ارائه  از  روز پس  از ٣٦٥  کمتر  در 

اکسبیتو قابل معامله و خرید و فروش هستند.

2

٣٧فصل پنجم



٣٨فصل پنجم

 امکان اضافه کردن کارت های بانکی متعدد و ذخیره آدرس کیف پول های متنوع

با  بتوانند  تا  آورده  فراهم  را  امکانی  کاربران  برای  کاربردی محصول خود،  راستای تسهیل  اکسبیتو در 
مدیریت آدرس کیف پول های مختلف و شماره کارت های متعدد برای هر کاربر، زمان را بهینه ساخته و 

دقت را به واسطه کاهش خطا، افزایش دهد.

3



٣٩فصل پنجم

 ویجت های کاربردی برای کاربران حواس جمع

اکسبیتو با اضافه کردن ویجت های مختلف برای کمک به رصد لحظه ای قیمت توسط کاربر به سرمایه
 گذاران بازار رمزارزی خود قابلیتی را پیشنهاد داده تا با استفاده از آن، یک گام از سایرین جلوتر باشند.

همه می دانیم در بازار سرمایه ارز دیجیتال تنها سرمایه مالک نیست و زمان، جفت جدانشدنی سرمایه 
نقدی است. این قابلیت اکسبیتو به کاربر کمک می کند زمان و سرمایه را در یک مشت داشته باشد.

ویجت شناور و دیده بان بازار برای کاربران اندرویدی قابل استفاده هستند.

4

تسویه آنی بدون معطلی

اکسبیتو از طریق امکان تسویه آنی خود، با ٩ بانک مختلف، به کاربران خود اجازه می دهد تا هر زمان 
که بخواهند و بدون گذراندن زمان انتظار تسویه پایا، مبلغ مورد نظر تا سقف تعيين شده، به صورت 

آنی دریافت کنند.
کاربران اکسبیتو دغدغه نقد شدن و انتقال مبالغ ریالی را تا کنون نداشته اند.

5



الزم نیست شماره کارت وارد کنید، اسکن کنید

در راستای ادامه راحتی کاربر در اپلیکیشن اکسبیتو می توانید کارت بانکی خود را جلوی دوربین گرفته 
و بدون وارد کردن دستی شماره کارت، کارت بانکی خود را به لیست کارت ها اضافه کنید.

6

اکســـنیکو، از دل تیم اکسبیتو

اکسبیتو تنها یک پلتفرم معامله ارز دیجیتال نیست. یک تیم و یک تفکر ثروتمند است. گروهی که 
می خواهد به واسطه ابزاری که در اختیار دارد جهان را در حوزه تخصصی خود به جای بهتری تبدیل 
کند و به تازگی آخرین محصول خود را در راستای همین هدف و به مناسبت تولد اکسبیتو در اختیار 

کاربران خود قرار داده است.
بنیادهای  و  موسسات  به  رمزارز  پرداخت  طریق  از  نیازمندان  به  کمک  و  نیکوکاری  محصول  اکسنیکو 

خیریه معتبر است.
از آن می  توانیم به  این محصول تنها یکی از صدها نقاط اتصالی است که گمان می کنیم با استفاده 

توزیع عادالنه ثروت که یکی از اهداف بنیادی شکل گیری شبکه های بالکچینی است، کمک کنیم.
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٤٠فصل پنجم



فصل ششم

یک سال با اکسبیتو



اکسبیتو در یک سال گذشته و در حیطه درون سازمانی روی تیم سازی و اضافه کردن نیروهای جدید 
اطالع رسانی های  و  به روزرسانی خدمات  و  در تسریع  تیم  توانایی  افزایش  کرد.  را صرف  زیادی  زمان 

اکسبیتو الویت اول تیم ما شد.
جابجایی دفتر اکسبیتو، نزدیکی و صمیمیت افراد تیم به یکدیگر، انتشار نسخ جدید با آپدیت های 
جدید، سعی در آموزش کاربران با فعالیت بیشتر شبکه های اجتماعی و وبالگ اکسبیتو، همه و همه از 

جمله بزرگترین دستاوردهای اکسبیتو در سال ١٤٠١  است.
پس از اضافه شدن هر یک از هم قدمان به اکسبیتو، تمرکز روی بهبود پلتفرم در نسخه های اپلیکیشن 
و وب اپلیکیشن و اضافه کردن ارزهای دیجیتال جدید قرار گرفت. کمپین های مختلفی که با هدف 
جذب کاربران و افزایش معامله در اکسبیتو طراحی شدند به ما نشان دادند چه تعداد افراد شوق و 
پتانسیل سرمایه گذاری در بازار رمزارزی را دارند و شاید نیاز به حصول اطمینان از کارکرد صحیح یک 

سیستم و پلتفرم معامالتی این افراد را به استفاده از یک پلتفرم معامالتی سوق دهد.
در یک سال گذشته اکسبیتو، مکالماتی را در بخش پشتیبانی و شبکه های اجتماعی تجربه کردیم که 
دریافتیم ایجاد یک بستر امن، صدق گفتار و دوشادوشی با کاربر چه تجربه ارزشمندی برای دو طرف 

مکالمه و چه مسئولیت سنگینی بر دوش کسب وکار است.
هم پوشانی   (Crypto Winter) کریپتوکارنسی  زمستان  با  اکسبیتو  گذشته  یک سال  از  زیادی  زمان 
در  اما  داد.  بازار سوق  از  یا خروج  و  ارزدیجیتال  نگهداری  به سمت  را  و معامله گران بسیاری  داشت 
همین زمان هم پوشانی، بسیاری در زمان های درستی به بازار پیوستند و توانستند سودهای مالی بهینه

 ای نسبت به وضعیت بازار به دست آورند.
در این یک سال گذشته ارزشمندترین تجربه ها را به دست آوردیم که بخشی از داده های قابل انتشار آن 

را به وسیله این گزارش در اختیار شما قرار خواهیم داد.

٤٢فصل ششم



از اردیبهشت ١٤٠١ اکسبیتو گزینه تعيين جنسیت را با دید ایجاد برابری جنسیتی و نگاه انسانی به هر 
فرد، از مراحل احراز هویت خود حذف کرده است و به همین دلیل، اطالعات و ارقام ارائه شده، فاقد 

تفکیک جنسیتی است. 

٤٣فصل ششم



آشنایی با کاربران اکسبیتو در ٣٦٥ روز گذشته



٤٥فصل ششم

اولین ورودی وبسایت فعلی اکسبیتو با دامنه Exbito.com در تاریخ ٢٠ بهمن ماه ١٤٠٠ با ٢٦ نفر کاربر 
شروع شد و در حین نگارش این گزارش به بیش از ٤٣٠٠ نفر رسید.
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٤٦فصل ششم

این عدد در اپلیکیشن فعلی اکسبیتو در تاریخ ١٥ شهریور ١٤٠٠ با یک نفر ورودی شروع و در حال حاضر 
به بیش از ٦٢٠٠ نفر در روز رسیده است.
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٤٧فصل ششم
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به  کاربر  هزار   ٥٠ از  بیش  و  اکسبیتو  وبسایت  به  کاربر  هزار   ٤٨ از  بیش  تاریخ،   ٢ این  بین  بازه  در 
اپلیکیشن اکسبیتو سر زدند.



٤٨فصل ششم

هر کاربر وبسایت به طور میانگین ٤:٢٩ دقیقه و هر کاربر اپلیکیشن به طور میانگین ٢٦:٠٩ دقیقه
از زمان ٣٦٥ روز گذشته خود را با وبسایت اکسبیتو بوده است.

26:09 min4:29 min

EXBITO.COMAPP.EXBITO



٤٩فصل ششم

هر کاربر به طور میانگین ٣٫٦ صفحه را در وبسایت اکسبیتو ورق زده است.



٥٠فصل ششم

کسبیتو درگیر شده اند و حداقل یک عمل تعریف شده  به طور میانگین ٩٣٫٦٣٪ کاربران با اپلیکیشن ا
را در آن انجام داده اند.



٥١فصل ششم

اپلیکیشن اکسبیتو در یک سال گذشته بیش از ٢٫٩ میلیون بار توسط کاربران خود بازدید شده است.
کاربران اپلیکیشن اکسبیتو ٦٫١ رویداد را در اکسبیتو انجام داده اند.



٥٢فصل ششم

کاربرانی که برای اولین بار از طریق کانال های مختلف به اپلیکیشن و وبسایت اکسبیتو وارد شده اند، 
دوباره به سایت اکسبیتو برگشته اند.

درصد حجم   ٢٠ از  بیشتر  بازگشته اند  اکسبیتو  اپلیکیشن  و  وبسایت  به  بار   ٥٠ از  بیش  که  افرادی  و 
ترافیک اکسبیتو را تشکیل داده اند.

ارزهای دیجیتال اکسبیتو به صورت پیش نمایش، این صفحه  از در اختیار دادن صفحه قیمت  بعد 
بیش از ٣٠٩ هزار بار دیده شده است.



حوزه  به  لوکس،  لوازم  فروشگاهی  وبسایت های  به  مالی  حوزه  بندی  دسته  جز  به  اکسبیتو  کاربران 
تکنولوژی و IT، مباحث مدیریتی و کسب و کار نیز عالقه زیادی داشته اند و از گوشی های با برند زیر 

استفاده می کنند:

٥٣فصل ششم

51.3% 21% 10.9% 16.7%



کاربران اکسبیتو به دنبال چیزهای بیشتری هستند…

جزو  اکسبیتو  در  «بیشتر»  کارمزد، صفحه  و صفحه  پیشخوان  اکسبیتو، صفحه  اصلی  از صفحه  بعد 
پرطرفدارترین صفحات اکسبیتو بوده است.

اکسبیتو نیز با اضافه کردن ویجت های مختلف و قابلیت های متنوع، سعی در ارائه خدمات متناسب 
با استانداردهای مطلوب کاربران خود دارد.

٥٤فصل ششم



فصل هفتم

پنج گنج اکسبیتو



شهرهای تبریز، تهران، اصفهان، شیراز و کرج به ترتیب بیشترین کاربران ثبت نام و احراز هویت شده 
اکسبیتو را تشکیل می دهند.

٥٦فصل هفتم

احراز هویت 1

30%17%9%6%5%



فصل هفتم

شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و کرج به ترتیب بیشترین تعداد معامله را در اکسبیتو داشتند.

2 واریز ریال و رمزارز

52%15%11%7%5%

٥٧



٥٨فصل هفتم

اکسبیتو بعد از ١٩٨٤ 3

٤٠-٤٧

٤٧+

٪١٩٫٢٠ 

٪٢١٫٩٥
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٪١٨٫٣٦

٪١٥٫٧٥

18.3%

15.7%

24.7%

19.2% 25-18 

21.9% 33-25
بیشترین حجم خرید و فروش

را این بازه سنی دارند



٥٩فصل هفتم

٥ جفت ارز زیر پرمعامله ترین تعداد تبادل را در یکسال گذشته اکسبیتو داشته اند
*بیشترین حجم خرید در بازار اکسبیتو در بازار BNB|IRR و قیمت ١٨٧٫٧٦٦٫٨٩٠ صورت گرفته است.

ارزهای پر معامله 4

بر اساس جفت ارز با ریال

31.3%

9.8%

4.3%

3.8%

12.4%

BNB|IRR 

Doge|IRR

ADA|IRR

BTC|IRR

ETH|IRR

37.6%

14.8%

11.5%

4.5%

3.1%

BNB|USDT 

Doge|USDT

ADA|USDT

BTC|USDT

ETH|USDT

بر اساس جفت ارز با تتر



بازارهای پرحجم

٦٠فصل هفتم

5

٥

7.2%

1.5%
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1.2%

1.1%

BTC|IRR 
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از همه شما که تا آخرین ورق گزارش یک ساله اکسبیتو همراه ما بودید متشکریم. 
امیدواریم بازارهای مالی ارز دیجیتال در ٣٦٥ روز پیش رو، روند بهتری پیش بگیرند و قانون گذاری در 
صورت  باشد،  کشورمان  عزیز  مردم  اقتصادی  شرایط  بهبود  با  همراستا  که  صورتی  به  رمزارزی  حوزه 

پذیرد.

٦١فصل هفتم

سخن آخر



سهم ما

٦٢فصل هفتم




