
 

 

 

عرضه ارز اولیه  ها مطلع بشیم صحبت کنیم .. راجب ارز اولیه ها که اینکه چطور از تو این جلسه میخوایم در رابطه با 

کسب سود خوبی رو داشت که البته این کار هم باید با اطالعات کافی در رابطه با  قبال صحبت کردیم . از این راه میشه

رزی که قصد سرمایه گذاری روی اون رو دارید انجام بشه . خوب ما امروز این کار رو با استفاده از سایت مرجع ا

CoinMarketCap  انجام میدیم .. با استفاده از سربرگCalender   یا تقویم ، وارد بخشICO Calender  یا تقویم ای

 سی او میشیم . 

 

 داریم . تو این صفحه ما سه دسته بندی

 ICO  های باز که شاملICO  هایی میشه که سرمایه گذاری روشون شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده .. مثال تو این

رو میبینید که روی شبکه بایننس اسمارت چین هم  Nxtech Networkدسته بندی ارز هایی رو میبینیم .. به طور مثال 

 دالره .  466.131 باقی مونده و هدف این ارز اولیهساعت  6قرار داره و تا اتمام پروژش 
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 بش وارد صفحه مخصوص خودش بشیم .برای اطالعات بیشتر راجبش میشه با انتخا

ور میتونید ن های ارز اولیش رو میبینید . همینطتو این صفحه اطالعاتی مثل تعداد توکن فروخته شده ، و قیمت توک

 داکثر مبلغ.اطالعات مهم دیگه ای هم موجوده مثل اینکه ح دالر سرمایه جذب شده  233.065که تا به اینجا  ببینید

 سرمایه گذاری ، کجا میشه خریدش و یا با چه ارزی میتونیم بخریمش .

 ردیم به صفحه اول مجدد برمیگ

 

و ببینید در ربعد مربوط به ارز ها و توکن هاییه که هنوز عرضه نشدن که به راحتی میتونین زمان عرضشون  دسته بندی

ن توکن توکن ها ابتدا اطالعات خودتون رو درباره ی اومقابلشون .. ولی دقت کنید که برای سرمایه گذاری روی 

 اول ببینید . دسته بندیونید اطالعات مشابهی مثل وم میتبا انتخاب هر کد .افزایش بدین 



 

ی در رابطه با بیشتراطالعات سوم هم راجب عرضه ی ارز اولیه هاییه که تموم شدن که با انتخابشون میتونیم  دسته بندی

  POGیا   Polygonum onlineببینید. مثال مورد اول یعنی میانگین رشدشون 

 سنت بوده . 8ش اینجا میبینید که قیمت عرضه ارز اولی

 



سنت  81دالر و  2ماهه میبینید که این ارز بالفاصله بعد از عرضه شدنش به  1. توی تایم فریم حاال میریم رو نمودارش 

ه که سنت رسید 56درصد رشد  و در حال حاضر با وجود ریزش ارزشش در طوالین یک ماه به  3500رسیده که یعنی 

 ز اولیش .درصد رشد نسبت به قیمت ار 700یعنی 

ارز یا توکن  ها حتما قبلش برنامه ها و پروژه های ICOبا این وجود بازم یادآوری میکنم که برای سرمایه گذاری روی 

 مد نظرتون رو مطالعه کنید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاه 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 با دیتوان یم شتر،یب

 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880

