


مـــا در فینیکـــس معتقدیــم دنیـــا در حــال تغییر کــــردن اســـت و این تغییــر به قدری 
ســـریع رخ خواهـــد داد کــه اگــر از همیــن ســاعت بــا آن همــراه نشــویم، حتمـــا از آن 

ــم بود. عقـب خواهیـ
آغــــاز بــــه کار پلتفــــرم فینیکــــس یکــــی از مهم تریــــن قدم هــــا در هــــمراه شــــدن بــا 
ایــــن تغییــــرات بــزرگ اســــت؛ تغییراتــی کــــه در نقطــه تالقی علــــم و اقتصــاد آغــاز 

شــــده و رفته رفته تمــــام جهــــان را بــــا خــــود همــراه خواهــــد کــرد. 

ــدرن و  ــرم مــ ــن پلتفــ ــت. ایــ ــال اســ ــای دیجیتــ ــه ارزهــ ــرم معاملــ ــس پلتفــ فینیکــ
 بســـیار امـــن بـــا هـــدف رفــع ضعف هـــای موجـــود در بـــازار ارزهـــای دیجیتـــال ایـــران

راه اندازی شـد. 
هــــدف فینیکــــس فراهم کــردن بســــتری مطمئــــن، مــــدرن و پویــــا بــــرای فعالیــــت 
در حـــوزه ارزهـــای دیجیتـــال و همچنیـــن باالبــردن ســـطح علمـــی جامعـــه در حـــوزه 

ــت. ــن اسـ بالک چیـ
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ــتید ــد هس ــای جدی ــق دنی ــد، عاش ــدازه خیال پردازی ــش از ان ــر بی  اگ
 و می خواهیــد در محیطــی پویــا زندگــی کنیــد فینیکــس می توانــد
ــت؛ ــت اس ــیار راح ــا بس ــا م ــدن ب ــنا ش ــد. آش ــما باش ــدی ش ــه بع  خان
 ایمیــل بزنیــد یــا تمــاس بگیریــد تــا قــرار بگذاریــم و فــردا را زودتــر از

ــم ــروع کنی ــید ش ــوع خورش طل



اپلیکیشن قدرتمند1
قابلیت هـــای  از  یکـــی  ویژگـــی  هـــر  بـــا  کاربـــران  تمـــام  از  پشـــتیبانی 
منحصربه فــرد فینیکــــس بــــه شــــمار مــــی رود. اپلیکیشــــن قدرتمنــــد و 
امــن فینیکــس به عنوان تنهـــا اپلیکیشـن ایرانـی حـوزه ارزهـای دیجیتـال 
ــای  ــی از بازوهــ ــا یکــ ــام سیســتم عامل هــ ــتیبانی از تمــ ــت پشــ ــا قابلیـ بـ
ــا  ــد بــ ــس می تواننــ ــران فینیکــ ــت. کاربــ ــه اســ ــن مجموعــ ــد ایــ توانمنــ
ایــــن اپلیکیشــــن به راحتــی در ســــریع ترین زمــــان ممکــــن و در بســــتری 
 کامــــال امــــن بــــه بــــازار ارزهــــای دیجیتــــال و حســــاب  خــــود دسترســــی

داشــته باشــند.

فینیکس؛
مدرن، پویا، مطمئن

ــی  ــی در تمامــ ــای داخلــ ــن نیروهــ ــری از قوی تریــ ــا بهره گیــ ــس بــ  فینیکــ
ــرفت های  ــکان پیشــ ــت امــ ــالش اســ ــی در تــ ــی و بازاریابــ ــای فنــ بخش هــ
علمــــی و اقتصــــادی را بــــرای تمــــام عالقه مندان بــــه ایــــن حــــوزه بــــا هــــر 
میــــزان دانــش اولیــه فراهــم کنــد؛ بــه ایــــن منظــور آمــوزش نیــز در کنــار 

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــا بس ــرای م ــس ب ــای فینیکــ ــایر ماموریت هــ ســ
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تنوع بازار3
ــار  ــا را در اختیـ ــم دنیـ ــای مهـ ــام ارزهـ ــس تمـ ــد فینیکـ ــدرن و قدرتمنـ ــازار مـ  ب
کاربران ایــــن پلتفــــرم قــرار می دهــد. ایــــن تنــــوع چشمگیر نیازهــای تمــام 
کاربــــران را برطـرف خواهـــد کـرد. اگـر شـما می خواهیـد ســـرمایه گذاری کنیـد 
یــــا نیــاز داریــــد ارز دیجیتــال خریدوفروش کنیــد بــــدون شــک ارز مورد نیاز 

شـــما در بـازار فینیکـــس موجـود اسـت.

پشتیبانی شبانه روزی
ــران  ــود و کاربــ ــف نمی شــ ــز متوقــ ــال هرگــ ــای دیجیتــ ــای ارزهــ دنیــ
فعــال در ایـن حـوزه در هـر سـاعت از شـبانه روز و در هـر روز هفتـه بایـد 
امـــکان دسترســـی بـه تمـــام امکانـــات مورد نیاز خـود را داشـــته باشـند. 
ــران  ــرای کاربـ ــکان را بـ ــن امـ ــس ایـ ــه ای فینیکــ ــتیبانی حرفــ ــم پشــ تیــ
فراهــــم می کنــد تــــا در ســریع ترین زمــان مشــــکالت خــود را برطــرف 

کننــــد یــــا بــــه پاســخ پرســــش های خــــود برســند.
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قدم زدن در جهان فردا
شـنیدن از ارزهـای دیجیتـال امـروزه اتفـاق عجیبـی نیسـت امـا هنـوز هسـتند بسـیاری 
کــــه نمی داننــــد ســرک کشــیدن در دنیــای ارزهــای دیجیتــــال کافــی نیســت؛ بایــد 
وارد ایـــن دنیـــا شـد. ارزهـــای دیجیتـال بـدون شـک آینـده دنیـــای اقتصـاد خواهنـد 
بــود و فنــاوری کــه ایــن ارزهــا روی آن اســتوار شــده اند بــدون شــک نقــش مهمــی 

در آینـده علـم خواهـد داشـت.

 ســــرعت چشمگیر و روزافزون پیشــــرفت علمی و اقتصــــادی ارزهــــای دیجیتــال هــر 
انســـان آینده نگـــر و هوشـــمندی را بـه سـمت ایـن حـوزه خواهـــد کشـید. ایـن سـرعت 
همواره بــــا پیشــــرفت های علمــــی و تغییــــرات مثبــــت قانونــــی بیشــــتر می شــود و 

دور نیســـت روزی کـــه بسـیاری تـوان همـراه شـدن بـا آن را نداشـته باشـند.
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مــا در فینیکــس دنبــال کار کــردن بــا عاشــقان آینــده هســتیم؛ کســانی 
ــی  ــته حت ــه در گذش ــاخت ک ــوری س ــده را ج ــود آین ــد می ش ــه می دانن ک
ــده  ــان آین ــا در جه ــا م ــد ب ــت داری ــر دوس ــم. اگ ــم نمی کردی ــرش را ه فک

ــد. ــدم بزنی ق
مشاهده فرصت های شغلی در فینیکس

https://quera.ir/magnet/company/phinix/jobs
https://quera.ir/magnet/company/phinix/jobs


اگــــر می خواهیــد زودتــــر از دیگــران وارد 
ــس  ــا در فینیکـ ــوید مـ ــده شـ ــای آینـ دنیــ

منتظـــر شـــما هسـتیم.
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Tel: +98 21 22129500
Central Office: Unit 3, Floor 2, No 48
16th Alley, Saadat Abad Blvd, Tehran
Instagram: @phinix_corp
Website: phinix.ir


