
 

 

 

و به صرفه ترین صرافی برای انجام   صرافی کوکوین کوینکس وهوبی بپردازیم 3امروز میخوایم به مقایسه کارمزد های دریافتی 

 تراکنش هامون رو انتخاب کنیم

 با استفاده از لینک زیر وارد صفحه ثبت نام صرافی می شیم .  . خوب  با کوینکس شروع میکنم

https://www.coinex.com/register?refer_code=tge7d 

 

یا کارمزد معمولی رو  fees standardبا کلیک روی آیکون صرافی وارد صفحه اصلی میشیم.. به پایین صفحه بیاین گزینه ی 

 روی اون کلیک کنید .میبینید 
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 رو یاد بگیریم maker و   takerاول بیاین به صورت خالصه معنی نقش 

Maker  به کسی میگم که که سفارشی روبرای ارزی تو صف خرید یا فروش ثبت میکنه با قیمتی متفاوت نسبت به قیمت فعلی

طرفی تامین کننده ی نقدینگی  ها از makerاون و منتظر میمونه که در آینده خریدار یا فروشنده ای برای سفارشش پیدا بشه .. 

 برای صرافی هم به حساب میان. 

Taker  به کسی میگن که از سفارش هایی که تو رای صف خرید یا فروش هستن استفاده میکنن تا تراکنششون سریع اتفاق بیفته

 . و قیمت پیشنهادیشون هم همیشه برابر با قیمت موجود تو صف خرید یا فروشه 

 

 کارمزد بازار اسپا . بازار آتی و واریز و برداشت . اول اسپات رو بررسی میکنیم . تا سربرگ وجود داره  3د که میبینیخوب اینجا 



 

. ما کاری به جدول اول نداریم که مربوط به وی آی پی رو ببینید  ی اسپاتخوب در این صفحه میتونید به راحتی جدول کلرمزد ها

همینطور که میبینید ما . ارز صرافیه  چون قصدمون مقایسه صرافی هایت نه بررسی یکیشممبر هاست منظور افراد هولد کننده ی 

. که تو این حالت میلیون دالره  10 ی قرار دارن که میزان تبادالت ماهیانششون کمتر ازدافرا. تو این سطح صفر هستیم  لول

کوینکس رو  یا همون ارز دیجیتال صرافی cetی ارز درصد . حاال اگه شما تو صراف 0.2کارمزدی که پرداخت میکنن  برابر با 

ها برابره. به عالوه میبینید  maker و  takerدرصد میرسه و کمتر میشه . . این دو کارمزد برای  0.14داشته باشید این کارمزد به 

 .که هر چه حجم معامالتی شما تو ماه بیشتر بشه کارمزد کمتری پرداخت میکنید 

 

 یا پرپشوالبریم به بخش آتی 

درصد کارمزد و در نقش  maker 0.03یا آتی هم به همین شکل ما لول صفریم و تو این لول در نقش  perpetualتو بخش 

taker 0.05 و به عالوه با افزایش سرمایه کارمزد کاهش پیدا میکنه.  درصده 



 

 بخش آخر هم که بخش واریز و برداشته که بسته به شبکه ای که روش ارزتون رو برداشت یا واریز میکنین کارمز ها متفاوته 

معموال تو همه صرافی ها واریز بدون کارمزده . پس این بخش عمال مخصوص کارمزد برداشت هاست . از اونجایی که ما قصدمون 

تتره  38در نظر میگیریم که اینجا کارمزدش  ERC20مقایسست. یه مورد رو انتخاب میکنیم . مثال ما برداشت تتر رو روی شبکه 

 این میزان نمیشه برداشت کرد تتر . کمتر 75ی برای برداشت باال 

 مجدد با استفاده از این لینک مستقیم وارد صفحه ثبت نام میشیم. .  huobiخوب میریم سراغ صرافی 

ite_code=7pms2223reward/?inv-us/topic/double-https://www.huobi.com/en 

 

 برای اینکه قادر به مشاهده ی کارمزد های این صرافی باشید باید حتما ثبت نام خودتون رو تکمیل کنید 

https://www.huobi.com/en-us/topic/double-reward/?invite_code=7pms2223


از اونجایی که من قبال وارد حساب شدم این لینک در نهایت من رو به صفحه بازار اسپات میاره . رو آیکون صرافی در اینجا کلیک 

 کارمزد ها کلیک میکنیم. نرخیا  fee rateبه پایین صفحه میریم و روی گزینه ی .  میشیموارد صفحه اصلی . میکنیم

 

تو این صفحه صرافی به صورت خالصه کارمزد ها رو به ما نشون داده. برای اینکه دید کاملتری نسبت به کارمزد ها داشته باشیم 

 کلیک کنید یا دستورالعمل نرخ کارمزد ها   instructions of fee rateروی 

 

افراد تو این صرافی هم به دو دسته معمولی و ویژه تقسیم میشن که اونم به حجم معاملتی بستگی داره . خوب حالت معمولی 

موجود تو حسابتون  یا همون توکن صرافی  HTدرصد کارمزد داره با این تفاوت که به نسبت میزان  0.2هم   huobiصرافی 

 کارمزتون کمتر میشه .



 

بخش آتی این صرافی فقط وقتی اجازه دسترسی  رو میده که احراز هویت رو انجام داده باشید .با این وجود کارمزد هایی که این 

 درصده. taker fee  0.04 درصده و تو نقش 0.02کارمزد  maker feeصرافی میگیره تو بخش آتی به این شکله که تو نقش 

 

 

در  balanceتی اینجا نداریم . برای اینکه بدونیم میزان کارمزدشو با استفاده از بخش برداشت وجه لیسبرای بررسی کارمزد 

باالی صفحه و انتخاب گزینه صرافی حساب کاربری وارد صفحه ای میشیم . اینجا میبینید که ارز تتر انتخاب شده و کارمزدش تو 

 تتره erc20  15شبکه 

 

 خوب با این لینک وارد صفحه ثبت نام صرافی میشیم .  Kucoinخوب میریم سراغ صرافی سوم 

https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ2CJTZ 

https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ2CJTZ


 

 رو انتخاب میکنید یا کارمزد feeبه صفحه اصلی میریم. به پایین صفحه میریم و گزینه ی  با کلیک روی آیکون صرافی

 

 در ابتدا لولمون رو میبینیم که صفره در حال حاضر

 0.1هر دو  makerو   takerپایین تر میایم جدول کارمزد های اسپات رو میبینیم . میبینید که تو سطح صفری که هستیم کارمزد 

 0.08هم تو حسابتون باشه این کارمزد میشه  KCSدرصده  و اگه توکن 



 

 درصد است taker 0.06و برای  maker 0.02تو بخش بازار آتی  کارمزد برای .  آتی میشیموارد بخش 

 

 .واریز که همونطور که گفتم بدون کارمزده .خوب تتر رو تو این کادر جستجو میکنیم .  وارد بخش واریز و برداشت میشیم

 تتره . یعنی کمتره کوینکش ولی بیشتر هوبی erc20 25میبینید که کارمزدش رو شبکه 



 

 خوب دوستان بیاین خالصه ای از این جلسه داشته باشیم 

 درصد قرار دارن 0.2درصد در صدر قرار داره و بعد از اون هوبی و کوینکس با  0.1بازار اسپات : کوکوین با 

 درصد بعد از اونا قرار میگیره  0.03ینکس با درصد اول و کو 0.02کوکوین و هوبی با  makerبازار آتی : تو نقش 

 در جایگاه دوم و سوم هستند 0.06و  0.05در صدر قرار داره و کوینکس و کوکوین به ترتیب با  0.04هوبی با   takerو تو نقش 

 با این وجود مجدد این نکته رو بگم که بخش آتی صرافی هوبی برای ساکنین ایران در دسترس نیست

 اشت از حساب : هوبی با در صدره و کوکوین و کوینکس به ترتیب دوم و سوم هستن و در آخر برد

 

 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 مشاورانبا دیتوان  
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