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کتاب  های آموزش ارز دیجیتال ؛ 
ده  کتاب از سرزمین بالکچین و رمز ارز

دنیــای ارزهــای دیجیتــال دنیــای جدیــد مالــی اســت کــه روز بــه روز گســترده تر 
می شــود. بــرای ورود بــه ایــن دنیــای جدیــد حتمــا بایــد بــه خوبــی آمــوزش دیــده 
باشــید تــا دچــار ضــرر مالــی نشــوید. کتــاب هــای آمــوزش ارز دیجیتــال می تواننــد 
شــروع خوبــی بــرای آشــنایی بــا ایــن حــوزه باشــند. همچنین 
ــراد  ــد اف ــم می توانن ــوزه ه ــن ح ــه روز ای ــی و ب ــای تخصص کتاب ه
ــنا  ــتر آش ــد بیش ــازار جدی ــن ب ــده ای ــم پیچی ــا مفاهی ــر را ب حرفه ای ت
ــه معرفــی کتاب هــای پایــه و تخصصــی حــوزه  ــه ب کننــد. در ایــن مقال
ارز دیجیتــال، بالکچیــن و بیــت کویــن پرداخته ایم. کتاب هــای 
آمــوزش ارز دیجیتــال در دســته کتاب های هــوش مالی قــرار 
ــر  ــه صــورت دقیق ت ــا ب ــن کتاب ه ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد. ب می گیرن
ــد  ــا بای ــرای درک آن ه ــدی ب ــا ح ــده اند و ت ــته ش ــر نوش و تخصصی ت
ــه  ــال آشــنایی داشــته باشــید. در ادام ــای دیجیت ــوژی و دنی ــا تکنول ب
بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا بهتریــن کتــاب هــای ارز دیجیتــال بیشــتر 

ــوید. ــنا ش آش

           کتاب های آموزش مفاهیم پایه ارز دیجیتال

کتــاب ارز دیجیتــال یــک منبــع بســیار خــوب بــرای یادگیــری مفاهیــم پایــه ایــن 
حــوزه اســت. در دنیــای خرید و فــروش ارزهــای دیجیتــال مفاهیــم پیچیــده و متفاوتی 
ــردن در  ــت ک ــان صحب ــد زب ــت بای ــوان گف ــی می ت ــه حت ــه طــوری ک وجــود دارد. ب
ایــن حــوزه را هــم آموخــت. کتــاب هــای آمــوزش ارز دیجیتــال می تواننــد در ایــن 
ــا ورود  ــتفاده از آن ه ــا اس ــد ب ــما می توانی ــند. ش ــده باش ــک کنن ــیار کم ــه بس زمین
ــه معرفــی  ــازار داشــته باشــید. در ادامــه ب ــن ب ــه ای موفقیت آمیــزی ب

ــم. ــوزه می پردازی ــن ح ــای ای ــن کتاب ه ــورد از بهتری ــد م چن
ــوم و  ــن، اتری ــه دنیــای بیــت کوی یــک ساتوشــی؛ راهنمــای ورود ب

ــای  ارزه

           دیجیتال برای مبتدی ها

کتــاب یــک ساتوشــی را محمــد آذرنیــوار و نیمــا ملک پــور 
نوشــته انــد. ایــن کتــاب در ســال ۹۹ منتشــر شــده و در آن می توانیــد 
ــال  ــای دیجیت ــن و ارزه ــت کوی ــاره بی ــمندی درب ــات ارزش اطالع
ــرای آمــوزش  ــع ب ــن مناب ــال یکــی از بهتری ــن کتــاب ارز دیجیت ــد. ای بدســت بیاوری
مفاهیــم بیــت کویــن و ارزهــای دیجیتــال بــه زبــان فارســی اســت. یــک نکتــه مهــم 
دربــاره ایــن کتــاب بیــان مفاهیــم آن بــا توجــه بــه جغرافیــای ایــران اســت. بســیاری 
ــال در  ــن ارز دیجیت ــی ای ــوم کل ــه مفه ــن ب ــت کوی ــاره بی ــود درب ــای موج از کتاب ه
ــاره  ــد اطالعــات مفیــدی درب ــن کتــاب می توان ــدن ای ــد، امــا خوان جهــان می پردازن

ــد. ــران بده ــت آن در ای ــن و وضعی ــت کوی بی
ــه  ــت ک ــده اس ــته ش ــدی نوش ــراد مبت ــرای اف ــاص ب ــور خ ــه ط ــاب ب ــن کت ای
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ــد.  ــال را دارن ــای دیجیت ــگ و ســرمایه گذاری در ارزه ــای ماینین ــه دنی قصــد ورود ب
ــه دارد  ــی ک ــات جامع ــه توضیح ــه ب ــا توج ــه ای ب ــاب ۳۰۰ صفح ــن کت ــی ای از طرف
ــرای اطالعــات بیشــتر افــراد حرفــه ای ایــن حــوزه  ــد یــک منبــع مناســب ب می توان

ــرده اســت.  ــک ساتوشــی را نشــر راه پرداخــت چــاپ و منتشــر ک ــم باشــد. ی ه
 

           سیستم های فناوری دفتر کل توزیع شده

ایـن کتاب در سـال ۲۰۱۸ به قلم میشـل راکس و اندروکلیدن نوشـته شـده اسـت. 
مفهـوم سیسـتم های فنـاوری دفتـر کل توزیـع شـده یکـی از مفاهیـم پیچیـده حـوزه 
بالکچیـن و ارزهـای دیجیتـال اسـت که تعاریـف مختلفـی برای آن ارائه شـده اسـت. 
همچنیـن یکپارچه نبـودن اصطالحـات این حوزه باعث شـده تـا این مبحـث پیچیده تر 
هـم بشـود. کتاب سیسـتم های فنـاوری دفتـرکل توزیـع شـده بـه منظـور یکپارچـه 
سـازی این مفاهیم برای اسـتفاده بهتر کارشناسـان حوزه DLT نگاشـته شـده اسـت. 
در ایـن کتاب بیان شـده اسـت که یـک سیسـتم DLT بایـد دارای پنج ویژگـی کلیدی 
باشـد. ایـن پنـج ویژگـی شـامل رکوردهـای مشـترک، توافـق چنـد حزبـی بـر روی 
مجموعـه ای از رکوردهـا، اعتبـار مسـتقل هـر شـرکت کننـده، شـواهد تغییـرات غیر 

متعـارف و مقاومـت در برابـر دسـتکاری می شـود.
این کتـاب بـرای مطالعه تخصصی در حوزه بالکچین نوشـته شـده اسـت و می تواند 
بـه فعاالن ایـن عرصـه اطالعـات جدیـدی ارائـه بدهـد. انتشـارات راه پرداخـت این 
کتـاب را بـا ترجمـه ریحانه خیربخـش و فاطمـه عبـداهلل روانه بازار نشـر کتـاب کرده 

اسـت.
 

           واژه نامه بالک چین؛ راهنمای ورود به دنیای رمز ارزها

ــی  ــد اســت. از طرف ــاوری جدی ــک فن ــد و ی ــای جدی ــک دنی ــن ی ــای بالکچی دنی
ــران وارد شــده اســت بســیاری  ــه ای ــه تازگــی ب ــاوری ب ــن فن ــه اینکــه ای ــا توجــه ب ب
ــده  ــگ و پیچی ــیار گن ــا بس ــی زبان ه ــا فارس ــرای م ــات آن ب ــا و اصطالح از واژه ه
ــا  ــان ب ــاط جه ــایر نق ــردم س ــتر م ــنایی بیش ــرای آش ــن ب ــه بالکچی ــت. واژه نام اس
ــوا  ــو کینی ــته متی ــاب نوش ــت. این کت ــده اس ــته ش ــم نوش ــات مبه ــن اصطالح ای
ــای  ــه ارزه ــم پای ــاده مفاهی ــی س ــه زبان ــت و در آن ب ــل اس ــتوف دبونیویی و کریس
ــد. در  ــده ان ــح داده ش ــا توضی ــز ارزه ــتخراج رم ــن و اس ــاوری بالکچی ــال، فن دیجیت
ایــن کتــاب ۶۲ صفحــه ای ۵۰ واژه مرتبــط بــا بالکچیــن انتخــاب شــده و بــه تفصیــل 

ــت. ــده اس ــت ش ــا صحب ــاره آن ه درب
ــن حــوزه را  ــاالت ای ــه مق ــی ترجم ــا حت ــن ی ــای بالکچی ــه دنی ــر قصــد ورود ب اگ
ــره المعــارف بالکچیــن کمــک بزرگــی  ــه عنــوان دای ــد ب داریــد ایــن کتــاب می توان
ــم  ــه عظی ــه هانی ــا ترجم ــتیبان ب ــارات پش ــاب را انتش ــن کت ــد. ای ــما باش ــرای ش ب

ــت. ــرده اس ــازار ک ــه ب ــپهر روان ــی س ــادات طباطبای ــیما س زادگان و ش
 

معرفی کتاب مبانی بالک چین: 
آموزش بالک چین در ۲۵ گام ساده

کتـاب مبانی بالکچیـن یـک کتـاب ارز دیجیتال بسـیار کاربـردی بـرای آموزش 
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کامـل و کاربـردی ایـن شـبکه پیچیـده از بالک های زنجیـر شـده در هم اسـت. در این 
کتـاب دنیل درشـر به طور کامـل دنیـای مبهم و پیچیـده رمز ارزها را شـکافته اسـت و 
به بررسـی شـبکه بالکچین یعنی شـبکه ای کـه در آن رمزارزهایـی مثل اتریـوم و بیت 
کویـن داد و سـتد می شـوند پرداختـه اسـت. عنوان دوم ایـن کتـاب آمـوزش بـالک 
چیـن در ۲۵ گام سـاده اسـت. دنیل درشـر در نوشـتن این کتـاب از لحن فنـی و پیچیده 
اسـتفاده نکرده اسـت و با زبانی سـاده طـوری به بیـان مفاهیـم پیچیده شـبکه بالکچین 
پرداختـه اسـت که حتـی افـراد بی اطـالع از ایـن حـوزه هـم می توانند بـا خوانـدن این 

کتـاب مفاهیـم موجـود در آن را درک کنند.
ایـن کتـاب در ۲۵ گام سـاده خالصه شـده اسـت و پنـج بخـش اصلـی دارد. در این 
پنـج بخش بـه صـورت مرحله بـه مرحله با بـالک چین آشـنا خواهید شـد. ایـن کتاب 

بـه ترجمه سـیاوش تفضلـی و در نشـر راه پرداخت به انتشـار رسـیده اسـت.
 

           کتاب هایی درباره ارز دیجیتال بیت کوین

ــدا  ــود را پی ــگاه خ ــر جای ــم دیگ ــران ه ــه در ای ــال ک ــن ارز دیجیت معروف تری
کــرده، بیــت کویــن اســت. بــا توجــه بــه اســتقبال زیــاد از ایــن ارز دیجیتــال در ایــران 
ــه  ــه ب ــت. در ادام ــده اس ــه ش ــف و ترجم ــوزه تالی ــن ح ــیاری در ای ــای بس کتاب ه
ــت. ــم پرداخ ــن خواهی ــت کوی ــای بی ــاب ه ــن کت ــورد از مهم تری ــد م ــی چن معرف

 
           بیت کوین به زبان ساده

ــن  ــه همی ــت. ب ــران اس ــال در ای ــن ارز دیجیت ــک محبوب تری ــن بی ش ــت کوی بی
ــاره اهمیــت بســیاری دارد. در کتــاب  ــن ب ــال در ای ــدن کتــاب ارز دیجیت دلیــل خوان
ــن ارز  ــاره ای ــه درب ــواالتی ک ــه س ــه هم ــن ب ــل هافم ــاده نی ــان س ــه زب ــن ب بیتکوی
دیجیتــال وجــود دارد پاســخ داده اســت. بیتکویــن بــه زبــان ســاده تنهــا یــک کتــاب 
ــن  ــی بیــت کوی ــن ســؤال ممکــن یعن ــاب از اولی ــن کت ــان نیســت. در ای ــرای مبتدی ب
چیســت گرفتــه تــا کدنویســی پیشــرفته بیــت کویــن، اســتخراج و فنــاوری بالکچیــن 
تشــریح شــده اســت. فصــول آغازیــن ایــن کتــاب دربــاره نــکات ابتدایــی بیتکویــن 
ــوید.  ــنا می ش ــال آش ــن ارز دیجیت ــا نحــوه کار ای ــاده ب ــی س ــا زبان ــه ب اســت. در ادام
ــال  ــن ارز دیجیت ــا و معایــب ای ــن و مزای ــا روش اســتفاده از بیتکوی در فصــول بعــدی ب
ــی ایــن ارز  آشــنا می شــوید. ســپس مفاهیــم پیچیده تــری مثــل آینــده خدمــات مال
ــال تشــریح  ــن ارز دیجیت ــت ای ــل اهمی ــن و دالی ــر بســتر شــبکه بالکچی ــال ب دیجیت

ند. می شــو
ــی  ــن هــم معرف ــا بیتکوی ــا و اپلیکیشــن های کار ب ــن ابزاره ــاب همچنی ــن کت در ای
ــوزش داده  ــن آم ــت کوی ــروش بی ــد و ف ــا خری ــردن ی ــد ک ــوند و روش تری می ش
ــا بــه فارســی ترجمــه کــرده  می شــود. ایــن کتــاب را مصطفــی دهقــان در نشــر داری

ــت. اس
 

           استاندارد بیت کوین

ــول  ــه پ ــاره تاریخچ ــی درب ــاب تاریخ ــک کت ــن ی ــتاندارد بیت  کوی ــاب اس کت
ــف  ــی تعری ــه مال ــم پای ــول مفاهی ــه پ ــی تاریخچ ــا بررس ــاب ب ــن کت ــت. در ای اس
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ــور و  ــی ظه ــه بررس ــاب ب ــن کت ــه در ای ــد. در ادام ــدا می کنن ــن پی ــدی در ذه جدی
ــه مفاهیــم  ســاخت بیــت کویــن پرداختــه می شــود. در فصــول بعــدی کتــاب هــم ب
ــر  ــز و از زی ــر متمرک ــاد فضــای غی ــل آزادی، ایج ــن مث ــت کوی ــن و بی ــم بالکچی مه
ســلطه درآمــدن پــول مباحــث مهمــی بیــان می شــود. در فصــل پایانــی ایــن کتــاب 
ــخ داده  ــود دارد پاس ــن وج ــت کوی ــوم بی ــول مفه ــه ح ــواالتی ک ــن س ــه مهمتری ب

. د می شــو
ــرژی اســت؟ بیــت  ــن هــدر دادن ان ــل اینکــه اســتخراج بیــت کوی ســواالتی مث
کویــن بــرای خــالف کاران ســاخته شــده اســت؟ بیــت کویــن را چــه کســی کنتــرل 
ــن  ــاره ای ــه ســؤاالت شــما درب ــه هم ــن ب ــت کوی ــتاندارد بی ــاب اس ــد؟ در کت می کن
رمــز ارز و آینــده و گذشــته آن پاســخ داده می شــود. ایــن کتــاب بــه ترجمــه علیرضــا 

کاظمــی نیــا و در نشــر راه پرداخــت منتشــر شــده اســت.
 

           میلیاردرهای بیت کوین

ــی اش  ــاب قبل ــد کت ــن همانن ــت کوی ــای بی ــاب میلیاردره ــک در کت ــن مرزی ب
ــس  ــذاران فی ــی بنیانگ ــرح زندگ ــان ش ــه بی ــه ب ــی ک ــای تصادف ــی میلیاردره یعن
ــر و  ــرادران تایل ــذاب از ب ــتانی ج ــم داس ــاب ه ــن کت ــود، در ای ــه ب ــوک پرداخت ب
کامــرون وینکلــواس را تعریــف می کنــد کــه چطــور میلیــاردر بیــت کویــن شــدند. 
ــرار  ــوش مالی ق ــای ه ــهورترین کتاب ه ــنده در دسته مش ــن نویس ــای ای کتاب ه
ــت  ــه دس ــیاری را ب ــروت بس ــن ث ــت کوی ــا بی ــو ب ــرادر دوقل ــن دو ب ــد. ای می گیرن
ــای  ــی جمین ــا صراف ــرادر را ب ــن دو ب ــا ای ــز ارزه ــای حــوزه رم ــد. حرفه ای ه می آورن
ــا مــارک زاکربــرگ  ــرادر معروفی انــد کــه ب ــرادر همــان دو ب می شناســند. ایــن دو ب

ــتند. ــی داش ــوای حقوق ــوک دع ــس ب ــت فی ــر مالکی ــر س ب
ــد، امــا پــس از  ــرگ نتوانســتند حــق خــود را بگیرن ــا زاکرب ــا اینکــه در جــدال ب ب
ــی چــون و  ــه اولیــن میلیاردرهــای ب ــن توانســتند ب ســرمایه گــذاری روی بیــت کوی
چــرای بیــت کویــن و رمــز ارزهــای دیجیتــال تبدیــل شــوند. کتــاب میلیاردرهــای 
بیــت کویــن را نشــر راه پرداختــه بــه ترجمــه ثریــا نیــل درار وارد بــازار نشــر کــرده 

ــت. اس
 

           معرفی کتاب های تخصصی حوزه ارز دیجیتال

ــا مفاهیــم ابتدایــی  ــه عرصــه رمــز ارزهــای دیجیتــال ابتــدا بایــد ب ــرای ورود ب ب
ــاز  ــا نی ــوزه حتم ــن ح ــت در ای ــرای موفقی ــه ب ــا در ادام ــنا شــوید. ام ــوزه آش ــن ح ای
ــه  ــد. در ادام ــه کنی ــال را مطالع ــوزه ارز دیجیت ــی ح ــای تخصص ــه کتاب ه ــت ک اس

ــم. ــرده ای ــی ک ــی را معرف ــال تخصص ــاب ارز دیجیت ــد کت چن

ارز دیجیتال: راهنمای جامع چگونگی داد و ستد
 با بیت کوین ها و آلت کوین ها

کتــاب ارز دیجیتــال را مارویــن نیوفینــد و مارچیــن کاســپرچیک نوشــته 
ــاد  ــال ی ــوزه ارز دیجیت ــی در ح ــر تخصص ــن اث ــوان اولی ــه عن ــاب ب ــن کت ــد. از ای ان
ــت  ــال، بی ــل ارز دیجیت ــده ای مث ــم پیچی ــاده مفاهی ــی س ــه زبان ــود و در آن ب می ش
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ــح داده شــده اســت.  ــع توضی ــل و جام ــه طــور کام ــز ارزی و… ب ــای رم ــن، دنی کوی
در ایــن کتــاب ابتــدا تئــوری کلــی رمــز ارزهــا بــه زبانــی ســاده بیــان شــده اســت و 
ــر  ــکل جامع ت ــه ش ــوع ب ــن موض ــی ای ــای مختلف ــا و مثال ه ــر نمونه ه ــا ذک ــپس ب س
ــاب و  ــن کت ــود در ای ــی موج ــای عمل ــری شــرح داده شــده اســت. دیدگاه ه و دقیق ت
بیــان روش هــای ســرمایه گذاری درســت باعــث شــده تــا ایــن کتــاب یــک کتــاب 

ــد. ــا باش ــز ارزه ــوزه رم ــش در ح ــاده و ثمربخ ــرای ورود س ــع ب جام
ــد.  ــت بخوانی ــا دق ــا و ب ــا انته ــدا ت ــاب را از ابت ــن کت ــا ای ــم حتم ــنهاد می کنی پیش
در بخش هــای ابتدایــی مفاهیمــی مثــل بالکچیــن و اســتخراج رمــز ارزهــا پرداختــه 
می شــود. در بخــش دوم روش هــای ســرمایه گذاری معرفــی شــده اند کــه 
ــن حــوزه  ــه ای ای ــراد حرف ــرای اف ــردی ب ــم و کارب ــک بخــش بســیار مه ــد ی می توان
ــن  ــر نوی ــاط در نش ــد خی ــی و امی ــل آدرس ــه ابوالفض ــه ترجم ــاب ب ــن کت ــد. ای باش

ــت. ــده اس ــر ش منتش

دارایی های رمز نگاری شده 
نوشته کریس بورنیسکی و جک تاتار

ایــن کتــاب را کریــس بورنســیکی و جــک تاتــار در ســال ۲۰۱۷ میــالدی نوشــته 
انــد. در ایــن کتــاب مبانــی اولیــه ســرمایه گذاری بیتکویــن و ســایر ارزهــای دیجیتــال 
توضیــح داده می شــود. در ایــن کتــاب بــا مطالــب مختلفــی مثــل نحــوه ارزش گــذاری 
ــرای ســرمایه گذاری و نحــوه  ــال، نحــوه تعییــن زمــان مناســب ب دارایی هــای دیجیت

ــن حــوزه آشــنا می شــوید. ــازار در ای ــون ب ــای قیمــت و جن ــا حباب ه برخــورد ب
خوانــدن ایــن کتــاب بــه افــرادی کــه قصــد دارنــد بــا دنیــای ارزهــای دیجیتــال 
ــاب  ــود. در کت ــوند بســیار پیشــنهاد می ش ــنا ش ــل آش ــه صــورت تخصصــی و کام ب
ــرفته  ــا پیش ــدی ت ــه گام از مبت ــورت گام ب ــه ص ــده ب ــگاری ش ــز ن ــای رم دارایی ه
ــا مباحــث مختلــف ایــن حــوزه پیچیــده آشــنا خواهیــد شــد. ایــن کتــاب در نشــر  ب
ــدی  ــاهین احم ــماوی و ش ــم س ــد ابراهی ــالل، محم ــد ج ــه محم ــه ترجم ــش ب چال

ــت. ــده اس ــه ش ترجم
 

           انقالب بالک چین نوشته دان و الکس تاپ اسکات

انقــالب بالکچیــن از کتاب هــای پرفــروش حــوزه ارزهــای دیجیتــال اســت کــه 
ــه  ــاب ب ــن کت ــده اســت. از ای ــته ش ــم دان تپســکات و الکــس تپســکات نگاش ــه قل ب
ــود.  ــاد می ش ــال ی ــای دیجیت ــری ارزه ــرای شــروع یادگی ــاب ب ــن کت ــوان بهتری عن
جالــب اســت بدانیــد دان و الکــس پــدر و پســری هســتند کــه بــه صــورت تخصصــی 
در حــوزه رمــز ارزهــای دیجیتــال و بالکچیــن فعالیــت دارنــد. آن هــا در ایــن کتــاب 
ــا اســتفاده از فنــاوری بالکچیــن  ــه بررســی چگونگــی تحــول سیســتم های جهــان ب ب
پرداختــه انــد. همچنیــن در ایــن کتــاب بــه کاربردهــای مختلــف بالکچیــن پرداختــه 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــب و کار ب ــد کس ــای جدی ــه مدل ه ــال ب ــرای مث ــت. ب ــده اس ش
فنــاوری، احیــای حقــوق هنرمنــدان در عرصــه موســیقی، انجــام رای گیــری و بهبــود 

ــه شــده اســت. دموکراســی پرداخت
ــز خاصــی  ــوید و تمرک ــنا می ش ــن آش ــوم بالکچی ــا مفه ــاب بیشــتر ب ــن کت در ای
روی آشــنایی بــا ارزهــای دیجیتــال نشــده اســت. پــدر و پســر نویســنده ایــن کتــاب 
ــادا  ــه در کان ــن موسس ــتند. ای ــن هس ــی بالکچی ــه تحقیقات ــذاران مؤسس ــان گ از بنی
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ــس  ــی اِم )IBM(، فِدک ــافت، آی ب ــون مایکروس ــرکت هایی همچ ــده و ش ــع ش واق
)FedEx( و پپســی کو )PepsiCo( از آن پشــتیبانی می کننــد. انقــالب 
بالکچیــن بــه ترجمــه مازیــار معتمــدی و در نشــر راه پرداخت منتشــر شــده اســت.   

سخن پایانی؛ با کتاب ارز دیجیتال 
مطمئن تر وارد دنیای بالکچین شوید!

ــه بــه معرفــی بهتریــن منابــع و کتاب هــای ارز دیجیتــال پرداختیــم.  در ایــن مقال
ــد  ــازه بای ــه ایــن حــوزه پیچیــده و بســیار ت ــرای ورود ب نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ب
ــم  ــکات مه ــما ن ــه ش ــد ب ــال می توان ــاب ارز دیجیت ــت. کت ــی داش ــات دقیق اطالع
ــه را  ــم پای ــه مفاهی ــی ک ــن کتاب های ــن بی ــوزد.در ای ــوزه را بیام ــن ح ــی ای و اساس
ــای  ــا فض ــا ب ــدن آن ه ــا خوان ــه ب ــند ک ــی باش ــد منابع ــد می توانن ــوزش می دهن آم
کار بــا رمزارزهــا آشــنا شــوید. همچنیــن حرفه ای هــا می تواننــد بــا خوانــدن 
کتاب هــای تخصصی تــر اطالعــات بیشــتر و دقیق تــری در ایــن حــوزه پیــدا 
کننــد. امیدواریــم ایــن مقالــه بــه شــما در انتخــاب بهتریــن کتاب هــای ارز 

ــد. ــرده باش ــک ک ــال کم دیجیت


