
و بررسی مزایا و معایب آن Coinbaseآموزش صرافی کوین بیس 

امید فدوی: نویسنده



www.omidfadavi.me
2

و بررسی مزایا و معایب آن Coinbaseآموزش صرافی کوین بیس 

کوین بیس و آشنایی با بخش های  Coinbaseآموزش کار در صرافی
مختلف آن

تاگرفتهمعرفیازCoinbaseصرافیصدتاصفربررسیبهتاباشیدهمراهمابامقالهایندر
دروبپردازیمآندردیجیتالیارزمعامالتانجامنحوهوکاربریحسابساختتصویریآموزش

البته.اشیمبداشتهیکدیگربابایننسجهانیمعروفصرافیباراآنازکاملیمقایسهنیزنهایت
دورهدرکهارددبیشتریمراتببههایقابلیتبایننسصرافیکهباشیدداشتهنظردرابتداهمین

.استشدهپرداختهآنهابهکاملطوربهبایننسصرافیآموزش

Coinbaseصرافیبررسی

ررسیبرادیجیتالارزبرترهایصرافییهمهبایددیجیتالارزمعامالتمورددرمناسبوکاملراهنماییک
صرافیرسیبربهمطلبایندر.کنیدانتخابخودتانشرایطبامتناسبراگزینهبهترینبتوانیدتاکند

Coinbaseهایروشها،هزینهکلی،اطالعات:استشدهخالصهبخش6درمامطلبکهایمپرداخته
صرافیباCoinbaseمقایسهبهنیزنهایتدروCoinbaseدرمعامالتانجامنحوهامنیت،گذاری،سرمایه
.پرداختخواهیمبایننس

کلیاطالعات

Coinbaseدیجیتالارزهایصرافیترینبزرگازیکیحقیقتاکهآمریکاستبهمتعلقدیجیتالیارزصرافی
توسطکه2012سالازکهشدهواقعکالیفرنیاسانفرانسیسکودرCoinbase.شودمیمحسوبدنیادر

Brian ArmstrongوFred Ershamدردهششناختهبرندهایترینقویمیاندرکنونتاگرددتأسیس
.داردفعالیتدیجیتالارزصرافیزمینه

تربزرگبسیارمرکزیبهوکردشروعمتوسط–کوچکسطحاقتصادیبنگاهیکازراخودکارصرافیاین
خودساله7فعالیتسابقهطیدروهستندکاربهمشغولآندرنفر500ازبیشحاضرحالدرکهشدتبدیل

.استشدهارزیابیدالرمیلیارد8آنارزشامروزهکهجاییتااستگسترشورشدحالدرسرعتبه

وCoinbaseدهد،میانجامبرنددونامتحتراخودتجاریکارصرافیاین

Coinbase Pro . Coinbaseبانکویبیتخریدقصدکهداردتمرکزفروشیخردهمشتریانرویبیشتر
Coinbaseکهحالیدردارندرافیاتارزهای Proاینینکهادلیلبه.استدیجیتالیارزازتریپیشرفتهپلتفرم
.دارندفعالیتمجوزآمریکاییگذارانسرمایهآمریکاست،کشوربهمتعلقصرافی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
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Coinbaseدرآنهاازخیلی)نیستزیاددارندوجودصرافیایندرکههاییکوینتعداد Proکوین.(هستند
سرویساینکهکندمیمشخصمورداین.LTCوBTC،BCH،ETHمثلهستنداصلیانواعازموجودهای

ارزایدنیباتازهشایدونبودهآشنادیجیتالیارزمعاملهباچندانکهشدهگذاریهدفافرادیبرایاساسا
،Woodcoinمثلکوچکیدیجیتالیارزنوعهرفروشوخریدبهداریدقصدچنانچه.اندشدهآشنادیجیتالی

XPA Coin،Yashcoin،Ybcoin،Zatgo Tokenمشابهبازاریارزشبادیگردیجیتالیارزنوعهریا
.کنیدانتخابرادیگریصرافیکهاستبهتربپردازید،

Coinbase100معادلشمادوستوکنیدمیدعوتراخوددوستانازیکیوقتییعنیداردهمارجاعبرنامه
خاصمعایبومزایاارجاعبرنامه.گیریدمیپاداش10USDمعادلشماپردازند،میمعاملهبهبیشتریادالر
.داردابتثهزینهیکبارفقطباشد،اجراحالدرهمیشهکهدرآمدیتقسیمسیستمجایبهآندرکهداردراخود
.خیریاهستتوجهجالبشمابرایمورداینآیاکهبگیریدتصمیمبایدپس

Binanceدکسبایننسصرافیصدتاصفرآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین DEX

Coinbaseویوتریدینگ

اینیمبگویکهنداردوجودهمویوتریدینگهیچو.دارندمختلفیویوهایتریدینگمختلف،هایصرافی
گزینهرینبهتشمابرایویوتریدینگکدامکهکنیدمشخصخودتانبایدشما.استگزینهبهترینمورد

دهندمینشانراآنازبخشیحداقلیاسفارشدفترکهاستایندارندآنهاتمامیکهویژگی.استممکن
.استسفارشتاریخچهوشدهانتخابدیجیتالیارزقیمتیچارتواقعدرکه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/exchange-binance-dex-training/
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ر تصوی. تر از صرافی های معمولی متمرکز استتر و ملموسخیلی ساده Coinbaseتریدینگ ویو صرافی
:است Coinbaseزیر، رابط کاربری ابتدایی در پلتفرم

باشیدمیآپدیتوکاملبسیارآموزشیمرجعیکدنبالبهوهستیدواردتازهدیجیتالارزهایبازاردراگر
.کنیددیدندیجیتالارزنوابغدورهازحتما

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
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Coinbaseهایهزینه

Coinbaseمعامالتیهایهزینه

اینقدردعمازکهشودمیاحساسشکلیبه.داردپرداختیهایهزینهازایپیچیدهبسیارشیوهصرافیاین
ارزبایتالیدیجارزمعامالترابطهدرآنهامعامالتیهزینهمدلازآنهاتوصیفنحوهزیرعبارتاین.استپیچیده

:استدیجیتالی

Coinbase2تا%Spread marginدربازارنوساناتبهبسته.کندمیمحاسبهدیجیتالارزتبدیلبرایرا
Coinbaseرویدیجیتالارزهایقیمت Proسفارشکهزمانیوکنیممیاعالمراقیمتکه،زمانیبین
Spreadواقعیهزینهگیرد،میانجام marginارزهایتبدیلبابتایجداگانههزینهما.استمتفاوت

.کنیمنمیمحاسبهدیجیتالی

بهجیتالیدیارزیادیجیتالیارزبهفیاتیعنی)فروشیدمییاکنیدمیخریداریرادیجیتالیارزیکوقتی
.(%1.49معموال)کندمیدریافترادرصدیهزینهوثابتهزینهازباالترCoinbase،(فیات

Coinbaseصرافیدرحسابازبرداشتهایهزینه

.ندارندخاصیقاعدهحسابازبرداشتهایهزینهصرافی،اینعملکردنحوهبهتوجهبا

گذاریسپردههایروش

.کنیدیگذارسپردهاعتباریهایکارتهموالکترونیکیانتقالشیوهبههمتوانیدمیشما،Coinbaseدر
.تاسمفیدخیلیشوندمیمحسوبکارتازهکهدیجیتالیارزگذارانسرمایهبرایمخصوصامورداین

کارتیارونیکیالکتانتقالبافیاتارزهایگذاریسپردهبرایصرافیکهشودنگاهقضیهبهطوراینعموماشاید
یاالکترونیکیتقالانباکهنکندفرقیشمابرایاینکهباوکنددرخواسترامتفاوتیگذاریسپردههزینهاعتباری

.باشدداشتهمتفاوتیکامالهایهزینهاحتماالکنید،سپردهراخودسرمایهاعتباری،کارتطریقاز

هایزینههزیادخیلیاحتمالبهکنید،میسپردهصرافیایندراعتباریکارتطریقازراخودسرمایهوقتی
میواریزخودحساببهپولالکترونیکشیوهبهوقتیاما.استزیادیهزینهکهباشد%4بربالغگذاریسپرده
ازاربدرموجودرقیبانتوسطشدهاعالمهایهزینهبامقایسهدرکهاست%1.5حدودگذاریسپردههزینهکنید،
.استزیادبسیار

http://www.omidfadavi.me/
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Coinbaseامنیت

Coinbaseامنیتامتیاز ,Bسایتتوسطکهاستhttps://observatory.mozilla.org/درMozila
قطعااینواستمیانگینازباالترخیلیدیجیتالی،ارزبرترهایصرافیبامقایسهدرامتیازاین.استگردیدهاعالم

.استCoinbaseسودبه

MozilaازObservatoryسایتدرکه–فوقصرافیمشابه–دارندوجودهمدیگرصرافیتعدادیضمنا،

:استعالیبسیارامنیتیامتیازباصرافی10شاملزیرلیست.اندگرفتهراباالتریاBامتیاز

چیست؟چینبالکدرDLTیاشدهتوزیعکلدفترکاربرد:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

Bybit

PrimeXBT

Paxful

Cryptology

Bitonic

HitBTC

Binance

Coindeal

Gatehub

Poloniex

Coinbaseدردیجیتالیارزمعامالتانجامنحوه

خریدنحوه،Coinbaseدرکاربریحسابتنظیموساختنحوهبهنگاهیای،مرحلهبهمرحلهراهنمایایندر
امنیتیهایویژگیهمچنینووجوهدریافتوارسالنحوهوشدهبارگذاریکهفیاتیوجوهکمکبهدیجیتالیارز

.انداختخواهیمبدانید،آنهامورددربایدکهمهمیبسیار

http://www.omidfadavi.me/
https://observatory.mozilla.org/
https://omidfadavi.me/what-is-dlt/
https://www.bybit.com/
https://primexbt.com/
https://paxful.com/
https://cryptology.com/
https://hitbtc.com/
https://www.binance.com/
https://coindeal.com/
https://gatehub.net/
https://poloniex.com/


www.omidfadavi.me
7

و بررسی مزایا و معایب آن Coinbaseآموزش صرافی کوین بیس 

کاربریحسابساختوCoinbaseدرنامثبت

Signگزینهرویباالراستسمتگوشهدر upارپسوردوایمیلنام،مثلراخودپایهاطالعاتوکردهکلیک
I’mگزینهسپسوکنیدوارد not a robotوCreate Accountکنیدانتخابرا.

تأییدپروسهکهخواهدمیشماازمنحصراCoinbaseندارد،KYCتأییدیهبهنیازیکهبایننسبرخالف
.دهیدانجامراخودخریداولینبتوانیدتابگذاریدسرپشتراآنهویت

حتماپسکردهمشخصراهاهزینهوKYCالزامات،(سال18باالی)سنیمحدودیتآنهاکاربرتوافقنامه
مشکلیهیچوبودهآنهاقانونیوسیاستیاستانداردهایتمامیبامطابقتاکنیدچکراموارداینتمامی
.باشدنداشتهوجود

شیوهکهشودمیخواستهشماازشویدمیCoinbaseدرخودکاربریحسابوارداولباربرایوقتی
.کنیدمشخصصرافیازدیجیتالیارزخریدشروعبرایراخودنظرموردپرداخت

استقرارنهنباشیدنگرانالبته)کنیدلینکراخوداعتبارییابانکیکارتتوانیدمیشمامرحلهایندر
کنیدتمامراکاراینجاهمینکهاستبهتراما(کنیدپرداختبایدایهزینهنهودهیدانجامهنوزخریدی

صورتبهراخوداطالعاتجزئیاتتاخواستخواهدشماازسیستمکاربریحساببهوروداولینباکهچرا
.کنیدوارداتوماتیک

http://www.omidfadavi.me/
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هدخواظاهربعدیبخششمابرایشدهظاهرصفحهدرکنیدتمامراخودکارتاطالعاتکردنواردوقتی
.کنیدوارداینجادرراخودبانکیحسابتأییدحالدرپرداختدوتاخواستخواهدشماازکهشد

چهکهکنیددهمشاهتاببینیدراخودهایتراکنشتاریخچهوشویدخودبانکیسایتوبیااپلیکیشنوارد
Coinbaseطرفازمقدار UKهرظاصفحهدررامقادیرباالترینازمورددوسپسهست،تأییدانتظاردر
.کنیدتأییدراخودبانکیکارتتاکنیدواردشده

http://www.omidfadavi.me/
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برایامنیتیپروسهازبخشیعنوانبهراموبایلیشمارهکردید،مشخصراخودپرداختیشیوهاینکهمحضبه
.کنیدمشخصخودکاربریحساب

بتوانیدتانیدکارسالخودموبایلگوشیبهپیامکیتأییدیهکهداریدنیازشماچوناستمهمبسیارکاراین
.کنیداعمالآندررابعدیمهمتغییراتوکنیدتأییدراخودکاربریحساب

هویتیاطالعاتتأیید

بهیستمسخودکاراعالنبخشطریقازراخودپرداختیشیوهوکردیدایجادراخودکاربریحساباینکهازبعد
.کنیدتأییددهید،انجامخریدیبتوانیداینکهازقبلراخودهویتیاطالعاتبایدکردید،وصلآن

http://www.omidfadavi.me/
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هایاریکالهبردبرابردروشودانجامحفاظتحداکثرخریداراطالعاتازکهشودمیانجاممنظوربدینکاراین
.کندمیپیداافزایشنیزآنکلیامنیتاینکهضمنشود،جلوگیریهویتی

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟Republic(REN):کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

زمان(2FA)عاملیدوهویتاحرازمثلامنیتیهایویژگیسایرتنظیماتاعمالوکردنمشخصبرایحتما
.(شدخواهدصحبتموردایندربعدا)بگذارید

خواستهشماازکنیدکلیکشدهواقعDashboardتبکناردقیقاکهBuy/Sellتبرویکهباریاولین
.کنیدواردراخودرسمیIDتاشودمی

رانندگیواهینامهگمامطلبایندرکهکنیدانتخابرایکیرانندگیگواهینامهیاپاسپورتبینتوانیدمیشما
.کردیمانتخابرا

کمتربایدروشاینریقطازتأییدیهبنابراینوباشدسازگارخودروهاثبتیسیستماکثریتبابایدسیستماین
.بکشدطولدقیقه5از

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-ren/
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میماشکندمیعنوانکهشدخواهدارسالشمابرایایمیلیگرددتأییدشدهوارداطالعاتاینکهمحضبه
.دهیدانجامCoinbaseصرافیدرراخوددیجیتالیارزخریداولینتوانید

نوانعتحتبخشیتاکنیدکلیکگرفتهقرارآنزیردرستکهSecurityرویSettingتبپایینقسمتدر
Enable Authenticatorعاملیدوهویتاحراز.کنیدمشاهدهرا(2FA)دیگرامنیتیالیهیکبهمربوط

یشناپلیکیاوپیامکطریقازآنهاگوشیبهشدهارسالکدتاشودمیخواستهکاربرازآندرکهاست
Authenticationنامباگوگلمعروفبسیاراپلیکیشن.کندواردقسمتایندرAuthenticationدرکه

.استرایگانآندانلودوشدهواقعiTunesواستورپلیگوگل

http://www.omidfadavi.me/
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Enableرویبرکلیکبا Authenticationدرراآنتاشدخواهدارسالشمابرایکدیکحاویپیامکی
کنیدواردمربوطهکادر

http://www.omidfadavi.me/
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.کنیداسکنکردیماشارهباالدرکهاپلیکیشنیباوخودموبایلکمکبهرابارکدبعدی،مرحلهدر

دورافراددسترسازوکنیدذخیرهدیسکهاردیکدرراآنحتماکهشدخواهددادهشمابههممخفیکدیک
.داریدنگه

پیداتغییرشماکاربریحسابFA2کهشدخواهدارسالپیامکآخرینشمابهکنید،تکمیلرامراحلاینوقتی
Coinbaseدرشمامالیوجوهبهبتوانندافرادکهبودخواهدممکنغیرتقریبابعد،بهلحظهاینازاست،کرده

.کنندپیدادسترسی

وجوهگذاریسپرده

کنید،ردوارابیشتریکلمبلغخود،حساببهوجوهواریزبارهردربایدکهمشخصهایصرافیبرخیبرخالف
Coinbaseهزینهازطفق)کندمیپشتیبانیراباشیدداشتهخودمحلیارزفرمبهواریزبهمایلکهمقداریهر

.(باشیدمطلعآنبامرتبطهای

یااتر،BTCیاکوینبیتاز؛عبارتندکهکندمیپشتیبانیزیردیجیتالیارزهایازCoinbaseصرافیهمچنین
ETH،یاکوینالیتLTC،کشکوینبیتABCیاBCH،کش،زیBasicAttentionTokenیاBAT،

USDC،0xیاZRXیاکالسیکاترو.ETC

.استشدهواقعمنونواردرآنتبرویکلیکباکهبرویدBuy/SellبخشبهخریدانجامبرایCoinbaseدر

http://www.omidfadavi.me/
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کوینبیت0.02حدودمابهمقابلدرکهکردیماستفادهکوینبیتخریدبرایدالر100ازمامثال،ایندر
.دهدمیدیگرآدرسیکبهارسالیاکردنمعاملهبرای

میکهشدهذخیرهCoinbaseصرافیدرکههستیدکوینبیتازکسریصاحباالنشماسادگیهمینبه
.کنیدمعاملهپولکیفهایآدرسازدیگریانواعباراآنتوان

آنازچطوروچیستبایننسOptionsآپشنمعامالت:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کنیم؟سودکسب

واردرالیدیجیتاارزازخاصیمقداربایدحال،اینبااست،آنخریدمشابهدقیقادیجیتالیارزفروشفرایند
.کنیدتبدیلفیاتارزبهراخودوجوهتمامیاینکهازقبلکنید

داشبورد

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/binance-options-trading/
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میشاننراحسابکلموجودیهمچنینواخیرفعالیتپورتفولیو،بارابطهدرمهماطالعاتیداشبوردبخش
مشاهدهاربازارهاازسریعیخالصهلحظهدرتوانیدمیآنکمکبهکهشماستکاربریحسابازبخشیودهد
.کنید

Yourبخش Portfolioحسابموجودیکلمقدارجملهازداریدسرمایهمقدارچهاکنونکهدهدمینشان
.دهدمینشانرابازاراخیرفعالیتشدهواقعآنباالیقسمتدرکهFollowingبخشدراما

صرافیدرپرداختبارهردرجدیدهایآدرس.استدادهقرارخوددرراهاآدرسکلمجموعToolsبخش
Coinbaseاستفادهایبرومانندمیباقیشماحساببهمتصلهمیشهوشوندمیایجاداتوماتیکصورتبه

.استامنکامالآنهاازمجدد

بسیارKrakenیابایننسهایصرافیبامقایسهدراضافهاطالعاتوهاچارتازبسیاریکهاستمشخص
ازیکیبهراآنراحتوعالیUXیاکاربریتجربهوCoinbaseیکپارچهرویکردامااستکمترومحدودتر

.استکردهتبدیلشمامناسبهایصرافی

هامحدودیت

Coinbaseلیستحتماپس.کندنمیارائهکشورهابرخیدرفعالراخوددیجیتالیارزفروشخدمات
ارزاگرنید،کخریداریآنهاپلتفرمدررادیجیتالیارزیکوقتیکهچراکنیدچکراشدهپشتیبانیکشورهای

.کنیدتبدیلآنبهرادیجیتالیارزبودنخواهیدقادرباشد،نشدهپشتیبانیشمالوکال

http://www.omidfadavi.me/
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on/offدیجیتالیارز rampمیهارائخدماتبرعکسوفیاتارزبهدیجیتالیارزتبدیلبرایکهاستصرافی
رویکافیستتنهاشماوشودمیشمابانکیحسابواردمستقیمانظرموردفیاتارزآنموجببهکهدهد

.کنیدکلیکSellگزینه

کندمییبانیپشتخدماتیچنینازکهراخودکشوربامرتبطصرافیکهاستایندهیدانجامبایدکهکاریتنها
ازتوانندمیهااسترالیاییمثالعنوانبه.کنیدواردنظرموردصرافیازراپولکیفIDوکردهپیدا

BTC MarketیااسترالیادالربهدیجیتالیارزتبدیلبرایروشیعنوانبهAUDکنندمیاستفاده.

نآبامرتبطصرافیپولکیفآدرسبایددهید،انتقالofframpیکبهراخودوجوهباشیدمایلکهصورتیدر
.کنیدپیدارا

پولکیفآدرسیکوباشیدکردهایجادکاربریحسابیککهشرطیبهالبتهباشدسختخیلینبایدکاراین
.باشیدداشتهاختیاردرآنبهوجهارسالبرای

تبدرکهدبرویکردیدخریداریاخیراکهدیجیتالیارزبهکردید،پیدادیگرصرافیازراپولکیفآدرسوقتی
AccountsصرافیCoinbaseداردقرارمنوباالیدر.

http://www.omidfadavi.me/
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دیگریصرافیطریقازراخودوجهتوانیدمیکاراینبابزنید،راSendگزینهوکردهواردراپولکیفآدرس
.کردخواهیددریافتکند،تبدیلشمالوکالرایجپولبهراشمادیجیتالیارزتواندمیکه

:ضعفوقوتنقاط

:قوتنقاط

استعالیمبتدیکاربرانبرایآنطراحیکهدرکقابلوراحتپلتفرمی•
وختسمواردازممکنجایتادارندقصدواندشدهدیجیتالارزدنیایواردتازگیبهکهکسانیبرای•

استعالیباشنددورپیچیده
•CoinbaseفرایندوکندمیپشتیبانیراباشیدگذاریسپردهبهمایلکهمقداریهرDCAمتوسطیا

.استکردهراحتوجذابرادالریهزینه

ویژهBitcoinکوینبیتهایپولکیفبهترینوترینامن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
2020سال

:ضعفنقاط

ارزوقتی.کندنمیارائهکشورهابرخیدرراخوددیجیتالیارزفروشخدماتCoinbaseاکنونهم•
انامکباشدنشدهپشتیبانیشمالوکالارزازاگرکنیدمیخریداریCoinbaseپلتفرمدردیجیتالی

.داشتنخواهیدراآنبهدیجیتالیارزتبدیل

هاصرافیتوسطشدهاعالمهایهزینهبهنسبتبیشترکارمزدیهایهزینه•

.دارددیجیتالارزمعاملهبارابطهدرمحدودیمعامالتیخاصامتیازهایوهاگزینه•

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/the-safest-and-best-bitcoin-wallets/
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بایننسبابیسکوینصرافیمهمهایتفاوت

کوینعنییالمللیبینهایصرافیمعتبرترینوترینمعروفازمورددومقایسهبهداریمقصدبخشایندر
:کنیممیبررسیرامختلففاکتورهایادامهدر.بپردازیم(Binance)بایننسوبیس

هربرایکلدرکنیم؟انتخابراکدامBinanceوCoinbaseبینازکهآیدمیپیشسؤالاینهمبازاما
وینکحالاینباهستندمناسبمورددوهرباشدآنمعامالتودیجیتالارزحوزهبهمندعالقهکهکسی
بیتماننددنیامعروفبسیاردیجیتالیارزهایبهراحتوسریعدسترسیبرایومبتدیافرادبرایبیشتربیس
انتقالوقلنمثلقدیمیمالیهایشیوهباکوینخریدامکانبیسکوینهمچنین.استعالیاتریوموکوین

بسیارطحیسهربامختلفافرادهربرایآنباکارواستسازگاربانکیواعتباریکارتوبانکیالکترونیکی
.استساده

وشدهانیپشتیبآندردیجیتالارزصدهاکهچرانداریدکوینبهدسترسیمحدودیتبایننسبامقابلدر
.شدخواهدهمکمتراستفادهروز30ازپسکهاستگرفتهنظردرمعامالتبرایتریپایینبسیارکارمزد

مناسبربیشتشایدواستترپیچیدهآنکاربریرابطحالاینبااستعالیمشتریانبهآندهیخدمات
.باشدباالبهمتوسطدیجیتال،ارزحوزهدرآنهاتسلطواطالعاتیسطحکهباشدکسانی

http://www.omidfadavi.me/
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:مطالببندیجمع

درعامالتمانجامنحوهودیجیتالارزحوزهبهمندانعالقهشماآشناییضمنتاکردیمتالشمطلبایندر
خودکاربتوانیدتاکنیمارائهسادهزبانیبهکاملیوجامعتصویریآموزش،Coinbaseصرافیطریقازآن
ازبسیاریسؤالکهدادیمانجامبایننسصرافیباصرافیاینازکاملیمقایسهنیزادامهدر.کنیدشروعرا

شماهدفبهگیبستشدهگفتهمواردبهتوجهباکلدرکهکنیدانتخاببایدرایککدامکهبودعزیزانشما
.هستنددنیاحاضرحالهایصرافیمعتبرترینوترینمعروفازمورددوهرودارد

:منابع

•https://www.coindesk.com/

•https://www.cryptowisser.com//

•https://www.investopedia.com//

•https://cryptopro.app/binance-vs-coinbase/

•https://www.bitdegree.org/tutorials/binance-vs-coinbase/

http://www.omidfadavi.me/
https://www.coindesk.com/learn/trading-101/how-to-trade-crypto-on-coinbase
https://www.cryptowisser.com/exchange/coinbase/
https://www.investopedia.com/tech/coinbase-what-it-and-how-do-you-use-it/
https://cryptopro.app/binance-vs-coinbase/
https://www.bitdegree.org/tutorials/binance-vs-coinbase/#:~:text=Binance%20doesn't%20offer%20any,known%20and%20newly%2Dreleased%20cryptocurrencies.

