
 

 

 

 رو میبینید که در ادامه به بررسی این سربرگ ها میپردازیم سربرگ 6در باالی صفحه اصلی 

 

یا همتا  Credit/Debit Card  P2Pبخش داریم .  3یا خرید کریپتو رو میبینید .. تو این قسمت  buy cryptoسربرگ اول یعنی 

 به همتا و تراکنش سریع که با استفاده از این روش ها میتونید حساب خودتون رو شارژ کنید

 

یا بازار در این قسمت میتونید قیمت ارز های مختلف ببینید . عالوه بر این میتونید ارز ها رو با  دسته   marketگ دوم یعنی سربر

ساعت گذشته  24این ارز در به صورت بیشترین و کمترین یا اخرین قیمت ، تغییرات قیمت  last priceبندی های مختلفی مثل 

.به راحتی با کلیک روی هر یک از عناوین و دسته بندی ها میتونید لیست ارز ها رو بر ه کردو همینطور حجم معامالتش ، مشاهد

 اساس مورد دلخواهتون دسته بندی کنید . 
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همینطور کادر جستجو رو در سمت راست صفحه میبینید که در صورتی که بخواید ارز مورد نظرتون رو پیدا کنید از این قسمت 

که ارز های موجود در بازار اسپات رو میخواید ببینید قسمت باالی این لیست هم میتونید مشخص کنید  میتونید استفاده کنید. در

 یا فیوچر

 

و زیر مجموعه داره . مبادالت اسپات ،  2ها یا تبادالت . این قسمت  trade بعدی که قصد داریم راجبش صحبت کنیم  سربرگ

  . مبادالت گرید 

مربوط به معامالت خودکاریه که صرافی بر اساس نوسانات بازار برای شما باز میکنه و شما با سود های بخش مبادالت گرید که 

 پایین ولی تعداد معامالت باال میتونید در این قسمت کسب سود داشته باشید . 

میبینید .. این اطالعات  صفحهاین رو تو  یوارد صفحه ی جدیدی  میشیم . اطالعاتمبادالت اسپات با کلیک بر روی ، بخش اسپات 

در این قسمت . ببینیدارز مورد نظرتون کادر جستجویی برای انتخاب مربوط به چه ارزیه ؟ در گوشه سمت چپ صفحه میتونید 

  و تحلیل های خودتون رو بر روی این چارت اعمال کنید رو ببینیدارز تغییرات قیمت چارت صفحه میتونید 

 لیست سفارشات خرید و فروش رو میشه دید. با هم اطالعاتی در رابطه در سمت راست صفحههمینطور 

 . به این موضوع پرداختیم صفحه هم بخش خرید و فروش رو مشاهده میکنید که در ویدیو های دیگر  در پایین



 

 رو ببینیدصندوق سرمایه گذاری ، بازار آتی هایی مثل  بخش میتونید Derivatives یا مشتقات سربرگ در

ق سرمایه گذاری جاییه که شما با قرار دادن داراییتون در اختیار صندوق در سرمایه گذاری هایی که توسط مدیران صندوق صندو

 انجام میشه شرکت داده بشید و کسب سود کنید .

 درواقع میکنید، کار قراردادها با شما اینجا هست ، در اسپات معامالت با متفاوت کامال کار روش فیوچرز یا آتی معامالت در

 موردنظر قرارداد میتوانید BTCUSDT روی کلیک با .میکنید معامله را خودتان موردنظر رمزارز روی فروش و خرید قراردادهای

 .کنید انتخاب را رمزارز آن روی معامله کردن باز برای خود

 معامالت اسپاتهمابقی کادر های موجود در این صفحه مشابه کادر های بخش 



 

و قفل استیک  فعالیت هایی برای سرمایه گذاری و کسب درآمده مثل یا سرمایه گذاری مختص  Financeبعد یعنی  سربرگ 

  بازی های مختلف وکردن  ارزتون ، خرید و فروش ان افتی ها 

 آخر هم که مربوط به تخفیف ها و پیشنهاداتیه که صرافی هر از گاهی به شما میده سربرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 با دیتوان  
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