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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

و بررسی مزایا و معایب آن coinexآموزش ثبت نام و ترید در صرافی کوینکس

ردکارآزمودهومجربتیمیکهاستالمللیبینصرافییکباکارشروعواقعدرcoinexصرافیدرترید
هتوانستهایپویانگسرپرستیبا2017سالیعنیخود،کاربهآغاززمانازصرافیاین.استدیجیتالارززمینه
.کنیددریافتراcoinexصرافیآموزشوکارنحوهتاداریدقصداگر.شودحاضرموفقبسیاراست

هاایرانیبرایحتیفعالیت،برایهاگزینهبهترینازیکیبایننسصرافیچنانهمکهباشیدداشتهنظردرالبته
تریدصرافیایندرتوانیدمیسادگیبهبایننسصرافیآموزشدورهدرشدهارائهراهکارهایباوباشدمی
.کنید

فهرست مطالب 

coinexمرحله به مرحله آموزش صرافی✓

چیست؟ coinexمزایای استفاده از صرافی✓
coinexانواع سفارش های قابل انجام در صرافی✓

coinexاطالعات و حقایق جالب در مورد کار با صرافی✓

دقیقا چیست؟ coinexمعایب کار با صرافی✓
coinexسطوح تعیین هویت کاربران در صرافی✓

coinexبررسی کیف پول در صرافی✓

جمع بندی✓

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-training-binance-and-trade-cryptocurrency/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

ایرانیانبینمحبوبcoinexصرافی

محبوبیتهبایرانیانبینصرافیاینکهاستدالیلیازیکیتنهااینوداردآسانیکاربریرابطصرافیاین
بهviaBTCازایمجموعهزیرواستشدهواقعکنگهنگدرcoinexصرافیشرکت.استرسیدهخاصی
blockباصرافیاین.آیدمیشمار chairوbitcoin cashازبسیاریوداردارتباطرمزنگاریبخشبرای
ازایرانییرغپیآیباایرانیکاربرانکهاستبراینتوصیهعموما،.کننداستفادهآنازتوانندمیدنیامردم

.شوندمندبهرهصرافیاینخدمات

امالتمعتاکندمیکمککاربرانبهاختصاصیمعاملهسیستمیکدادنقراراختیاردرباcoinexصرافی
ایندرکارروعشبرایشما.آیدمیحساببهنیزصرافیاینشعارواقعدراینالبته.باشندداشتهایمنوپایدار
اینباکاروعشرازقبلشما.دهیدانجامرامرحلهدوسازیفعالسپسوکنیدنامثبتآندربایدابتداصرافی
.اموزیدبیرامعامالتبهمربوطهایهزینهتاشخصیاکانتاندازیراهقبیلازمتعددیاطالعاتبایدصرافی

Coinexصرافیدرحسابایمرحلهدوتاییدونامثبتآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

Coinexصرافیدربرداشتوواریزآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

CoinexصرافیSpotبخشدرتریدآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

http://www.omidfadavi.me/
https://www.coinex.com/register?refer_code=9nukz
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-coinex-register.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-coinex-deposit-withdraw.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/https:/dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-coinex-spot-trading.mp4
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

coinexصرافیباکارشروع

یتسابهرو،ایناز.کنیدنامثبتبایدکردیماشارهکههمانطورcoinexصرافیباکاروابتداییپیشرویبرای
ورودازپس.نماییدواردرادرخواستیاطالعاتcoinexسایتعضویتفرمبخشدروشویدواردصرافی
تانسابحبهدیگرانراحتوآساندسترسیازکهکنیدشروعراایمرحلهدوسازیفعالتوانیدمیاطالعات
ممکنیرغتقریباصرافیایندرتاناکانتبهورودموبایلتانوجودبدونواقعدر.آوردمیعملبهجلوگیری

.شودمی

تاکنیدنامتثبزیرلینکطریقازکوینکسصرافیدرهاتراکنشکارمزددرماههسهتخفیفازاستفادهبرای
.شویدمندبهرهتخفیفایناز

هاتراکنشکارمزددرکوینکسصرافیماههسهتخفیفدریافتلینک
فروشوخریدتوانمیراارز60صرافیایندر.رسدمیcoinexبهارزکردنواردبهنوبتنامثبتازبعد
بخشاینبههاارزورود.کنیداقدامwalletصفحهکمکبهبایدداریداختیاردرکههاییارزورودبرایوکرد

.نماییدکپیآندرراارزآدرسبعدمرحلهدروکنیدانتخابراdepostitکافیستفقط.نیستسختچندان
تهگرفنظردرپلتفرمایندرآنبراینیزمقداریوداردایجداگانهآدرسارزهردانیدمیبهترکههمانطور

نظردرارزبرایکهمجازیمقدارحتماکهاستاینصرافیاینباکارهایبخشترینمهمازیکی.استشده
.کنیدواردرااستشدهگرفته

قدمبهقدمصورتبهوالکسباکارآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ردهکواردرااتریوماگرمثالعنوانبه.دادخواهدنیزراآزادبرداشتامکانشمابهارزهرمناسبمقدارواریز
یابیبازراآنتوانیدنمیحتیوداشتنخواهیدبرداشتامکانباشیدکردهوارد0.01ازکمترمقداریوباشید
چندورودازپس.نکنیدواردآنازکمتروباشیدداشتهنظردرراحداکثرمقدارحتمامهم،دلیلدواینبه.کنید
حسابدرمربوطهارزوشدهتاییدتانتراکنشنهایتدر.بگیردصورتانتقالتاکشدمیطولایدقیقه
.بودخواهدcoinexصرافی

http://www.omidfadavi.me/
https://www.coinex.com/register?refer_code=9nukz
https://omidfadavi.me/wallex-crypto-exchange/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

coinexصرافیدرمعاملهانجام

رپدیدابرایتانایصفحهنهایتدر.کنیدانتخابراExchangeمنویبایدشماcoinexدرمعاملهانجامبرای
ابنهایتدر.شودمیانجامآنهامعاملهکهشودمیدادهنمایشارزهاییجفتقیمتنمودارکهشدخواهد
بهنیدکدقتصفحهمحتوایبهکمیاگر.شویدهدایتمعاملهصفحهبهتوانیدمیهاارزجفترویکلیک
فروشودخریسفارشاتلیستآندرکهداردقرارقسمتیراستسمتدرکهشویدمتوجهتوانیدمیسادگی
.اندشدهواقع

نوعسهتوانیدمیشماcoinexصرافیدر.کنیداقدامنمودارزیرینبخشازتوانیدمیفروشوخریدبرای
شماLimitسفارشمورددر.هستندLimit،Market،stop-limitشاملنوعسهاین.دهیدانجامسفارش

بافارشیسصورتیکهدر.کنیداقدامفروشیاخریدبرایخودنظرموردمیزانوقیمتکردنواردباتوانیدمی
.شدخواهدانجامسفارشباشد،داشتهوجودمناسبمیزانوبرابرقیمت

چیست؟coinexصرافیازاستفادهمزایای

خودمعامالتودارندپلتفرماینازاستفادهبهشدیدیعالقهایرانیان،جملهمنافراد،ازبسیاریکهکردیماشاره
تدی،مبافرادتوسطآنباکردنکارامکانوآسانکاربریرابطازفارغ.دهندمیانجامcoinexصرافیدرونرا

:بهتوانمیآنهاجملهاز.دادشرحموردیصورتبهتوانمیراآنمزایایازبسیاری

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

سایتدرراحتوآساننامثبت•
دردسربدونوآساناستفادهبرایهمراهتلفنبرنامهوجود•

هزینهبدونورایگانسپرده•
ابهامبدونومشخصساختاریوجود•

شفافوپایینمعامالتهزینه•
غیرهو•

مللیالبینهایتحریمحقیقتدروداردوجودالمللیبینسطحدرکاربرانهمهبرایمزایااین.کرداشاره
دونبآنازتوانمیروایناز.شودنمیپیگیریسایتاینتوسطاست،شدهوضعایرانیانمورددرکه

این.ردکاستفادهسرمایهدادندستازوکاربریحسابشدنمسدودیابستهازنگرانیبدونومحدودیت
.شدخواهدبررسیوضوحبهوبیشترمطلبادامهدرمورد
اینبهکهکندمیفراهمشمابرایرانقدینگیویژگیکهاستاینصرافیاینهایویژگیترینمهمازیکی
واندتمیآنعمومیقیمترویپذیریتاثیربدونآسانفروشوخریدبرایسرمایهیککهاستمعنی
تبدیلنقدهسرمایوپولبهدردسربدونوآسانطوربهشماسرمایهواقعدر.برسدنتیجهبهکاربرانتوسط
.استصرافیاینبرایمهممزیتیکاینبابتاینازوشدخواهد

coinexصرافیدرانجامقابلهایسفارشانواع

نسفارشتاتاکنیدواردمقداربراساسرانظرتانموردارزمقدارتوانیدمیMarketیامارکتسفارشدر
ثبتازپسکهکندمیعملصورتاینبهروشاین.شودانجامبازارقیمتاساسبرارزخریدجهت

.دهیدانجامرامبادلهخریدلیستدرسفارشاولینباتوانیدمیخودتانسفارش

اشمواقعدر.شودعملشرطیطوربهبایداستمشخصنامشازکههمانطورهمstop-limitسفارشدر
وکنیدیینتعراحجموقیمتیکتوانیدمیارزیکبرایخاصقیمتیکبهتوجهباشرطتعیینبراساس

کاربرانبرایزیادیضرردیگرمورددوبهنسبتمورداینالبته.پذیردمیانجاممعاملهشروطرعایتازپس
.استآنازاستفادهرساندنحداقلبهتوصیهروایناز.دارد

ایجنتمشاورهازمیتوانچگونهوکیستدیجیتالارزمشاور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
کرد؟کسبمثبت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/digital-currency-consultant/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

هگزینبایدارزاینخروجبرایشماحقیقت،درکرد؟بایدچهصرافیاینازدیجیتال،ارزخروجبرایاما
withdrawبخشازراwalletیمیزانهمراهبهراخودپولکیفآدرسبایستمیسپس.کنیدانتخاب

.شودانجامبرداشتتاکنیدواردداریدراآنازبرداشتقصدکه

اینوگیردمینظردرکارمزدبرداشتی،دیجیتالارزانتقالبرایسایتاینکهباشیدداشتهتوجهبایدالبته
میندریافتکاربرانازکارمزدینوعهیچارزورودبرایالبته.باشدمیمعاملهحجمونوعازدرصد0.1میزان
توکناین.کنیدخریداریراصرافیاینتوکنبایددهیدکاهشرامیزاناینتاباشیدداشتهقصداگر.شود
CET0.05کارمزدباتوانیدمیشماخریدصورتدر.آیدمیحساببهصرافیاینداخلیارزوداردنام
.دهیدانجامراخودنظرموردارزانتقالونقلدرصد

وشودمیمعاملهcoinexصرافیدرتنهاCETتوکنکهاستاینباشیدداشتهتوجهآنبهبایدکهاینکته
ایندرزاربرداشتبرایهاکارمزد.داردتعلقسایتاینبهمعامالتیکارمزدکمترینکهبدانیداستجالب
دربیشتریاتاطالعاینکهبرای.نیستوابستهخاصرقمیکبهتنهاواستمتفاوتآننوعبهبستهسایت
.نماییدمراجعهصرافیدرارزکردنواردیابرداشتبخشبهتوانیدمیآوریددستبهرابطهاین

http://www.omidfadavi.me/
https://www.coinex.com/fees
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

coinexصرافیباکارمورددرجالبحقایقواطالعات

ازخالیآنهادانستنکهداردوجودمتعددیحقایقآنباکارانجامنحوهوcoinexصرافیآموزشمورددر
مشخصیسادگبهایرانیانبرایآنمحبوبیتدلیلکردیم،اشارهمطلبابتدایدرکههمانطورونیستلطف
.شدخواهد

تاملقابلبسیارcoinexصرافیایندرمبادالتگستردگیکهبدانیدبایدداریدراصرافیایندرمعاملهقصداگر
میرانکاربصرافی،ایندر.باشیدداشتهخودمعامالتبرایتریآزاددستتاکندمیکمکشمابهواست
.کننداملهمعراکشکوینبیتیاوکوینبیتتتر،اتریوم،مانندایشدهنگاریرمزدیجیتالهایارزتوانند

.شودمیاستفادهپروتکلچندینازامنیتاینبرقراریبرایواقعدرواستآسانوایمنcoinexپلتفرمباکار
کلیهیتنهادر.پذیردمیانجام«ابعادکلدرمحافظت»عنوانباوکاملصورتبهصرافیایندرکاملمحافظت
ارزیزواریابرداشتمبادله،انجامبهمشکلبدونیادغدغهبدونتوانیدمیوبودخواهدایمنتانمبادالت
.شویدمشغولدیجیتال

پسندیاربرکومناسبرابطوجوداست،تاملقابلبسیاریبرایکهپلتفرماینباکارمزایایترینمهمازیکی
هیچکهرادیافحتیواستآسانپلتفرماینازاستفاده.کندمیممکنافراداکثریتبرایراآنباکارکهاست
مورددرفاوتمتسواالتبدونودغدغهبدونتوانندمیهستندمبتدینوعیبهوندارندرابطهایندرکاریتجربه
حرکت،.داشتواهیدنخآنباکاربرایبیشترتجربهکسببهنیازیشمانتیجهدر.کننداستفادهآنازرابط،باکار

مواردمابقیبهراcoinexپلتفرمسادهدلیلهمینبهافرادازبسیاری.استآسانصرافیایندرشمابرای
.دهندمیترجیحمشابه

نحوهفرآیندعنوانبهاند،نشدهثبترسمیطوربهکههاییشرکتبرایotcیافرابورسدانید،میکههمانطور
روشاینوگیرندمیقرارشبکهیکدرمعاملهبرایاوراقاین.کندمیتعیینرابهاداراوراقهایمعاملهانجام
نیستارزیخاصمعیاروارزیکبهمعطوفومحدودcoinexپلتفرماما،.استمتمرکزمبادلهخالفبرچیزی

coinexبرایتوجهیقابلومهممزیتهمین.دادانجامآسانوسریعرافرابورسمعامالتآندرتوانمیو

.استکشاندهآنسمتبهراکاربرانازخیلیپایکهآیدمیحساببه

الدیجیتارزهایازسودکسببرایهاسیگنالازاستفادهنحوه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
Bitcoinکوینبیتو

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%da%af%d9%86%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b3%d9%88%d8%af-%d8%a7/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

توانیدمیشماحقیقتدر.نیستپایبندآمریکاسختگیرانهقوانینوهاتحریمبهcoinexصرافییاپلتفرم
سویازدهشوضعالمللیبینهایتحریمنگرانوشویدسایتاینواردخاطرآسودگیبامعامالتانجامبرای

گرفتندهنادیرو،اینازونداردآمریکادرخاصیشعبهصرافیاینحقیقتدردلیل؟چهبهاما.نباشیدآمریکا
مهمازییکمورد،همین.شودمیتمامآنهانفعبهسایتایندرمعاملهباایرانیانبرایشدهوضعهایتحریم
موجودالکساسایتدرکهاطالعاتیطبق.استکشاندهآنسمتبهراکاربرانازبسیاریکهاستدالیلیترین
.دهندمیتشکیلایرانیانراسایتاینکاربرانازبسیاریاست

در.استآنپرداختروشکرده،محبوبایرانیکاربرانبیندرراcoinexصرافیاینکهمواردیازدیگریکی
واقعدرکهباشدمیPoloniexو(Binance)بایننسازالگوبرداریcoinexمناسبپرداختروشحقیقت،
ازرانظرتانمورددیجیتالهایارزبایدمعاملهانجاموشروعبرایشما.رودمیشماربهامنپرداختروش
دررافیاتهایارزباگذاریسرمایهامکانcoinexصرافیکهدلیلاینبهکنید،واریزجداگانهپلتفرمیکطریق
خواهیدیدیگرپلتفرمطریقازواریزمستلزمشماکردنمعاملهبرایروایناز.دهدنمیقراراشکاربراناختیار
.کارتمسترمانندکنید؛استفادهاعتباریهایکارتازتوانیدنمیوبود

افرادیاخوددوستاندادنارجاعباشماکهصورتاینبه.داردوجودصرافیایندرنیزپاداشدریافتامکان
دریافتCETنتوکتوانیدمیدیگرافرادارجاعباحقیقتدر.کنیدکسبامتیازتوانیدمیصرافیاینبهدیگر
.کنید

میتیبانیپشآندرمهمهایارزاکثریتکهاستاینپلتفرماینازاستفادهمهموکلیدیمزایایازدیگریکی
بهجیتالدیارزدریافت.شوندمیکشاندهپلتفرماینسمتبهمزیتهمینوجودباافرادازبسیاریوشوند
.ندکمیبیشترصرافیاینبهگرایشومعامالتانجامبرایراافرادازبسیاریاطمینانمردمرایواسطه

چیست؟دقیقاcoinexصرافیباکارمعایب

ازقبلاستبهترکهداردوجودcoinexصرافیباکاربرایمشخصیمعایبدیگری،مشابهموردهرمانند
برایزدکارمیاوهزینهاینکهاول.دارداساسیعیبسهسایتاین.باشیدداشتهنظردرراآنهااقدامهرگونه
نداردوجودیاتفهایارزازپشتیبانیامکاناینکهدومشود؛میدریافتتانالکترونیکیپولکیفازارزبرداشت

یادنکرسپردهبرایمشخصحدیکومعینمقداریکاینکهسومو؛(کردیماشارهقبلبخشدرآنبه)
وشایندخکاربرانازبسیاریبرایوآیدمیحساببهآنعیبحقیقت،درکهداریدتانپولکیفازبرداشت
جلببرایهموارهوکنندنمیپرراآنکلیدیمزایایجایcoinexصرافیبرایعیبسهاینالبته.نیست
شروعرایبداریدقصداگرصرافیاینمعایبومزایابرعلمباوحالعیندر.شوندمیواقعمفیدکاربراننظر
صرافیبارکاکهکنیممیپیشنهادنیستید،خبرهچندانحوزهایندروکنیدانتخابرامطمئنصرافییک

coinexبرداشتامکانشمابهآساناستفادهوپسندکاربررابطداشتنبرعالوهصرافیاین.نماییدآغازرا
.(نیستپوشیچشمقابلآنسویازدریافتیهزینهاگرچه)دهدمیراهزینهکمترینباوآسان

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

ببریم؟باالترمانcoinexکاربریحسابدرراامنیتچگونه

باالحقیقتدر.کردیماشارهآنبهمطلبابتدایدرکهداردوجودcoinexصرافیآموزشدرمهممقولهیک
آنهبشماشخصجزکسیکهشویدمطمئنتادهدمیراخاطراطمیناناینشمابهحسابامنیتبردن

رافیصدرموجودحسابکردنامنچگونگیاما.کندواردیابرداشتراارزیتواندنمیونداشتهدسترسی
coinexیامنیتاقسمتبهوشویدکاربریتانحسابواردبایدابتداکاراینبرای.داردراهاییراهکارنیزخود

securityمیهمودهیدتغییرراتانفعلیعبوررمزتوانیدمیهمبخشاینبهورودازپس.شویدوارد
.نماییدفعالراایمرحلهدوورودحالتتوانید

Tronپولکیفجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Walletدریافتنحوهو
Justایردراپ

ابحسیاموبایلرویبرتنهاکهداردتصادفیرمزیکبهنیاز2FAایمرحلهدوهویتاحرازبخشرو،ایناز
رایبهموموبایلاپبرایهمتصادفیرمزکردنفعالامکانصرافیایندر.استدریافتقابلتانگوگل
دروانیدتمیهمچنینشما.شماستسلیقهونظربهبستهاینوداردوجودهمزمانطوربهدسکتاپنسخه
وکنیدریافتدایلحظهصورتبهراشودمیانجامحسابتاندرکهفعالیتیگونههرمعامالتاعتبارتاییدبخش

!خیریادارددسترسیحسابتانبهخودتانازغیرکسیآیاکهشویدمتوجهروایناز

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/tronwallet/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

coinexصرافیدرکاربرانهویتتعیینسطوح

یدهستآندانستنبهمشتاقاگر.استروشنوواضحکامالنیزcoinexصرافیدرکاربرانهویتتاییدنحوه
سطحسهلتفرمپایندر.کندمیاستفادهمنظوراینبهسطحیچندسیستمیکازپلتفرماینکهبدانیدباید

ویتههنوزکهشودمیمربوطکسانیبهکاربرانهویتبررسیبرایصرافیایننخستسطح.داردوجود
.اندنکردهتاییدراخود

تلفنشمارهدتاییسراغبهیاکنندتاییدراخودایمیلآدرسبایدتنهاکاربرانمشابه،مواردازبسیاریمانند
بازباشد،شدهنتاییدصرافیایندرتانهویتکهصورتیدر.بگیردقرارسایتتاییدموردشانهویتتابروند
راآمریکادالرهزار10تاتوانیدمیسطحایندرواقعدر.داشتخواهیدرابرداشتومعاملهانجامامکانهم
.کنیدبرداشتخودحساباز

دارندرارقبیسیکیاپایهمرحلهدراماشدهتاییدشانهویتکهشودمیمربوطکاربرانیبهبعدیسطح
(basic).میلیون1روزیکدرتوانندمیاندکردهتاییدصرافیایندرراخودهویتکهکاربرانیمرحلهایندر

اسکنبایدبگیریدقرارcoinexصرافیشدهتاییدیپایهسطحدربتوانیداینکهبرای.باشندداشتهبرداشتدالر
.کنیدارائههویتتعیینبرایراخودگذرنامه

هویتتاییدآنبهکهسطحایندر.استcoinexصرافیاینباکارپیشرفتهسطحواقعدرسومسطح
در.(Advance)باشیدداشتهنامحدودبرداشتکاربریکعنوانبهتوانیدمیشماشودمیگفتهپیشرفته
کمکباایدبشودتاییدشمابرایسطحایناینکهبرای.شدخواهدبرداشتهراهتانسرازهامحدودیتنتیجه
.کنیدتاییدراهویتتانکموبیاخودموبایلبرنامه

coinexصرافیدرپولکیفبررسی

خوددیجیتالارزذخیرهبرایآنازتوانیدمیکهداشتخواهیدپولکیفیکcoinexصرافیدرشما
coinexفیصرااصلیصفحهدرمهمهایارزازبرخیلیستبهتوانیدمیشمامنظوراینبرای.کنیداستفاده

goگزینهازبایدآنهاانتخابجهت.بیندازیدنگاهی tradeستونبخشترینانتهاییدرکهکنیداستفاده
.داردقرارنظرموردارزبهمربوط

-limit)سفارشتوانیدمیتانانتخابیارزفروشوخریدبرای Stop-limit- Market)هایبخشدرکهرا
میشماربهcoinexصرافیدرتریدهایابزاراینهاواقعدر.کنیدتعیینکردیماشارهآنهابهمطلباینابتدایی
امکانآنکهحالاست؛درصدی25هایافزایشوصدتاصفربینمعاملهبرایپلتفرماینپیشنهادات.آیند

.داردوجودصرافیایندرمعاملهانجامبراینیزدستیانتخاب

.کنیدادهاستفآفالینپولکیفازاستبهترکهباشیدداشتهتوجهcoinexصرافیدرپولکیفمبحثمورددر
وکافیاطمینانضریبباچهاگرcoinexپولکیف.گیردمیانجامامنیتضریبافزایشمنظوربهکاراین

.کنیدادهاستفخودهایارزنگهداریبرایجداگانهپولکیفیکازکهاستاینبرتوصیههموارهاماباالست،

http://www.omidfadavi.me/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

(GPU)گرافیککارتباماینینگتصویریآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

اینکهبا.شودمیپیشنهادتانسرمایهدادندستازوهکامکانیاسایتدرمشکلوقوعدلیلبهامراین
نکویاگررواینازکنند،فراهمشماهایسرمایهبرایراامنیتکهاستاینcoinexمثلهاییصرافیوظیفه
هیچواستامنآنهاجایکهباشیدمطمئنتوانیدمیدهیدانتقالآفالینپولکیفیکرویبرراخودهای

.داشتنخواهدراآنهاازاستفادهامکانهکری

coinexزنجیرهازبرداریبهره chainصرافیدرcoinexمتمرکزغیرصورتبه

نامبهزنجیرهیککهاستکردهاعالماستکردهمنتشر2019سالدرکهپیپریوایتطیcoinexصرافی
coinex chainمیارائهمتمرکزغیرهایصرافیبرایکهاستبومیزنجیرهیکواقعدرزنجیرهاین.دارد

نینقواازباشند،داشتهمحوراجتماعیهایفعالیتتادهدمیاجازهکاربرانبهسیستماین.(DEX)شود
.باشندداشتهکنترلخودهایداراییرویوشوندمندبهرهتجاریشفاف

smartنامبههوشمندزنجیرهیکمتمرکز،غیرمعاملهامکانجزبهزنجیرهاین chainحریمزنجیرهیکو
privacyبنامخصوصی chainهوشمندزنجیره.داردsmart chainازتادهدمیراامکاناینکاربرانبه
privacyبنامآنخصوصیحریموشوندمندبهرههوشمندهایقرارداد chainکاربرانبرایراامکاناین
کامالیستمسیکبهتاداردقصدآیندهدرزنجیرهاین.شوندمندبهرهکاملخصوصیحریمازتاکندمیفراهم

.کندفراهمراعمومیهایزنجیرهموازیمعماریازبرداریبهرهامکانکهشودتبدیلنقصبیوهوشمند

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/mining-with-gpu/
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به صورت گام به گامcoinexآموزش جامع صرافی 

همراهتلفندرcoinexصرافیازاستفاده

اینبهمربوطبرنامه.کنیداستفادهمعاملهبرایcoinexصرافیهمراهتلفنموجودنسخهازتوانیدمیشما
واستفادههنتیجدر.استفعالاساوآیواندرویدهایعاملسیستمبرایپلیگوگلیااستوراپدرصرافی
.شدخواهدبیشترمعامالتانجامبرایاپلیکیشناینازوریبهره

نهاییبندیجمع
برایراامکاناینواستمناسبخودخودیبهcoinexصرافیدرمدتکوتاهیامدتبلندگذاریسرمایه
کاربرانبیندرعمدتاصرافیاین.شویدآشنابیشترکریپتوکارنسیتجارتحوزهباتاکندمیفراهمشما
ممکنcoinexدارند،زمینهایندربیشتریهایتجربهکهکسانیازبسیاریبرایواستمحبوبآماتور
ویژگیهبوکردپوشیچشمآنازاستفادهمزایایازتواننمیحال،اینبا.نباشدکنندهجذباصالاست
سواالتازبرخیبهادامهدر.ماندتفاوتبیآنآفالینپولکیفبهارزآسانانتقالامکانومالیشفافهای
.پردازیممیcoinexصرافیآموزشبارابطهدررایج

است؟حدچهتاcoinexصرافیدرامنیت.1

انتخابراcoinexصرافیتوانیدمیهستیدمدتکوتاهتجارتبهمندعالقهاگرکهشودمیاعالمهمواره
تایید.کندمیفعالمختلفکاربرانبرایراخاصیدسترسیسطوحواستامنبسیارکهدلیلاینبهکنید؛
مطرحهایصرافیمانندنیزصرافیاینروزیاستممکناما.باشدمیموضوعاینگواهای،مرحلهدو

.رودسرقتبهزیادیهایداراییوشودهکدیگر

است؟پیشرفتحالدرcoinexصرافیآیا.2

خوداربرانکبرایرابهتریشرایطوامکاناتآیندهدرواستپیشرفتحالدرصرافیاینکهشودمیگفته
کهداردتوجهیقابلومناسبعملگرانمعاملههایدشواریکاهشبرایصرافیاین.کردخواهدفراهم
دستتانکوتاهمدتیکطیدرتنهاواستآسانcoinexصرافیآموزش.کردپوشیچشمآنازتواننمی
.افتدمیراهآنباکاربرای

است؟آسانcoinexازبرداشتآیا.3

واریزیابرداشتدردسربیوکوتاهمراحلطیباتوانیدمیشماشدذکرمطلبایندرآنچهبراساسبله،
.باشیدداشتهآسانوسریع

http://www.omidfadavi.me/

