
 

 

 

 

در گوشه  تیبعد از وارد شدن به سا  coinex.com  دیسیرو در کادر جستجو بنو تیپس از باز کردن مرورگرتون اسم سا

 نیبد رییتغ یرو به زبان فارس تیزبان سا دیتونیاون م یرو کیکه با کل دینیبیرو م english USD یسمت راست کلمه 

 

موارد  نیا یکه امروز قراره به بررس مینیبیرو م یموارد تیسا ی. در تب باال میکرد یرو فارس تیزبان سا نیبعد از ا

 یبانی، پرپشوال ، استخراج و مورد آخر پشت، معامله  اتیهمون ف ای ی.  مثل بازار . پول حکوم میبپرداز
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 کس های بعدی میبینیدمیتوان مشاهده کرد که در ع  Coinexدر قسمت درباره ما اطالعات مختصری درباره صرافی 

 

 

 درباره ما :

 یپلتفرم تراکنش حرفه ا کیشد و  جادیا «پویها انگی»به نام  یبه دست فرد 2017در دسامبر  نکسیکو یخوب صراف

 در هنگ کنگ Bitset ایو  میکنیکه در جلسات بعد راجبش صحبت م ننسیبا یها یکه مثل صراف تالهیجید یارز ها

   اهرم دار کرد ایدار  leverageاز معامالت  یبانیشروع به پشت 2019از سال  نکسیمستقر شده . کو



 

 

 ید . نکته بود و کاربر محور بودن اشاره کر یو قانون یو امن بودن ، حرفه ا داریبه پا شهیم نکسیکو یایاز مزا نطوریهم

 شناسنیم coinex chainرو به نام   coinex یصراف یکه توکن بوم نهیبهش اشاره کرد ا شهیکه م یا گهید

 

 

  :بازار

 یعنی. قسمت اول   میمختلف در تب باال صفحه صحبت کن یتا در رابطه با قسمت ها میگردیصفحه برم یخوب به باال

مثل  یمختلفه. اطالعات یارز ها متیق یاطالعات مختلف درباره  یقسمت حاو نیا دیکنیکه مشاهده م نطوریبازار . هم

که شما  رهیارز و غ یساعت گذشته، ارزش فعل 24در  متیکاهش ق زانیم نیشتریو ب متیق شیافزا زانیم نیشتریب

 لتریف یبر رو کیبا کل یبه راحت ایو  دیها رو انتخاب کن لتریف نیبا استفاده از بخش موجود در سمت چپ صفحه ا دیتونیم



 

نوع ارز  300از  شیب coinex یکه صراف دی.. جالبه بدون نیبد رییارز ها رو تغ یقسمت دسته بند نیدلخواهتون در ا

 دهیم هیارا انیمختلف رو در قسمت بازار به مشتر

 

  : Fiatای یپول حکوم

 یصورت که در کادر اول پول حکوم نی. به ا  دیکن یداریمورد نظرتون رو خر یرمز ارز ها دیتونیبخش شما م نیدر ا 

دلخواهتون رو مشخص  تالیجیو در کادر دوم ارز د دیاستفاده کن تالیجیارز د دیخر یبرا نیکه قصد دار یخودتون و مبلغ

 اتیمختلف عمل یکشور ها یحکوم یمدل متفاوت از پول ها 64که با  دهیامکان رو م نیبه ما ا نکسیکو تی. سا دیکنیم

با  تی.. خوب سا میرو دار نیکو تیب دیو قصد خر میکنیرو انتخاب م کایدالر آمر 2000مثال  ی. برا میرو انجام بد دیخر

 میکه مورد دلخواهمون رو انتخاب کن دهیرو نشون م یشنهاداتیما پ یتوجه به بودجه 

 



 

 معامله :

هم  یرینوسان گ یبرا نیعالوه بر ا نیمدنظرتون هست یمعامالت یو فروش ارز ها دیقسمت شما قادر به خر نیدر ا

با  دیارز مورد نظرتون رو انتخاب کن دیقسمت اول با نیاستفاده از ا ی.. برانیقسمت استفاده کن نیاز ا دیتونیم

اطالعات موجود  ی.  خوب حاال تمام میکنیرو انتخاب م ومیمثال اتر یاستفاده از کادر جستجو در سمت راست صفحه .برا

.  نیو فروش ارز رو در سمت چپ صفحه مشاهده کن دیصف خر نیتونی. مثال م شهیم ومیصفحه مربوط به ارز اتر نیدر ا

 اجرااجرا شده و حجم  متیمثل زمان ق یو اطالعات دینیمعامالت رو بب خچهیتار دیتونیسمت راست م نییدر پا نطوریهم

به انجام معامالت  نیتونیهم م وسط صفحهو قرمز فروشنده ها هستند . در  دارانیسبز خر یارز که رنگ ها یشده 

 دیتونیا مو شم میدو بخش پرداخت نیو آموزش ا یبه بررس یکه در به صورت کامل و تخصص نیبپرداز نیاسپات و مارج

  . دینیما بب وبیوتیها رو در آپارات و  ویدیو نیا

 

 

Perpetual : 

که  یخود به پول ییقرض کرده و با افزودن دارا یرو از فرد یپول دیتونیشما م نکس،یکو یصراف perpetualدر قسمت 

که  یانقضا ندارند و تا هرزمان خیتار نکسیکو وچرزی. معامالت فدیمعامالت موردنظرتون رو انجام ده د،یقرض گرفت

 نوع معامالت دو نکته مهم وجود داره: نیخصوص ا رشدن دارن. د ییاجرا تیمعامالت قابل نیا د،یباش لیما

محاسبه  ی. که به صورت ساعتشهیحاصل از معامالت متعلق به شما خواهد بود، اما در عوض کارمزد از شما کسر م سود

 درصد 0.05تا  0.03حدود  شهیم

 .شهیشما کسر م یاصل ییضرر از دارا زانیم دیمتضرر بش اگر



 

 

 یاهرم تو ای جی.. اما لور نییبرابر به پا 4ارز ها  هیبق یبرابره و برا 5 نیکو تیب یبرا نیبخش مارج یاهرم تو ای جیلور

 برابر 50ارز ها  یبرابره و مابق 100 نیکو تیب یبخش پرپشوال برا

 شهیبه صورت خودکار هم برداشته م نطوریو هم شهیبه صورت خودکار انجام م جیبخش پرپشوال لور یتو

 

 

  استخراج :

مختلف قرار داده شده و شما در  یاستخراج ارز ها یقسمت برا نیا نیقسمت متوجه شد نیهمونطور که از اسم ا

 تونییخودتون رو با کارت شناسا تیکه احراز هو ی. در صورت دینیاستخراج رو بب ای نگینیما یها دادیرو دیتونیصفحه م



 

تموم نشده  یها دادیکه زمان رو دی. دقت کن دیشرکت کن یبا سپرده گذار دادیرو نیدر ا نیتونیم نیانجام داده باش

 یبرا دادیرو کیدر حال حاضر فقط  دینیبیکه در صفحه م نطوریرو داشته باشههم یاعتبار کاف یباشه و از نظر زمان

 . شهیشروع م گهیساعت د  12 قرار داره که  klayاستخراج ارز 

 

 CET 500.000که  دینیبی. مثال م نیاریبه دست ب دادیرو راجب اون رو یاطالعات کامل تر نیتونیم دادیرو هیبر رو کیبا کل

شروع و در چه  یخیکه در چه تار دینیبیرو م دادی. مدت زمان اعتبار رو رهیگیکه استخراج رو انجام بدن تعلق م یبه کاربران

که قبال گفتم که  دینیبب دیتونیم زیرو ن دادیرو نیقوان نطوریو هم دینیبیرو م االنه. درصد عملکرد س شهیتموم م یخیتار

 دیخودتون رو انجام داده باش تیاحراز هو یستیبایم

 

 



 

 پشتیبانی :

افراد تازه کاره  ، سواالت  یبرا ییو ابتدا یموراد کل یتازه کار که حاو یمثل راهنما دینیبیرو م یقسمت موارد نیدر ا

که جواب سوال خودتون رو  یزدن در صورت کتیت نطوریهمراه و هم یتلفن ها یبرا  coinex یمتداول ، دانلود برنامه 

 دینکرد دایدر بخش سواالت متداول پ

 

به  دیعامل خودتون مشاهده کن ستمیس یدانلود برنامه رو برا نکیل دیتونیمثال به وارد شدن به بخش دانلود برنامه م

 دیآر کد رو صفحه برنامه رو دانلود و نصب کن ویفقط با اسکن ک دیتونیعالوه م

 

 

 

 

 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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