
 

 

 

 تو این جلسه میخوایم صرافی بایننس رو به دوستان افغان معرفی کنیم 

 

 است و شما میتونید از این طریق کسب درآمدی دالری داشته باشید.مناسب برای تجارت ارز دیجیتال مکانی صرافی بایننس 

صفحه اصلی در ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد صفحه ثبت نام این صرافی میشیم .. با انتخاب آیکون صرافی بایننس وارد 

 میشیم. 

 سربرگ قرار داره : 6در این صرافی 
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: با استفاده از این سربرگ میتونید با استفاده از ویزا کارت و مستر کارت واریزی خودتون رو به این  Buy Cryptoسربرگ 

در از این ارز های دیجیتال  ثصرافی انجام بدید و ارزهای دیجیتال مد نظرتون رو خریداری کنید .. و به عالوه میتونید با استفاده

حساب باز کنید و با استفاده از ارز های دیجیتال بروکر مورد تایید و معتبر رو که توسط فارکس حرفه ای به شما پیشنهاد میدن رو 

 خریداری شده حساب خودتون رو شارژ کنید . 

 

ه از مشاهده کنید و با استفاددر این بخش میتونید لیست ارز هایی که این صرافی از اونا پشتیبانی میکنه رو   : Marketسربرگ 

 دسته بندی های مختلفی که در این بخش قرار داره اونا رو به دلخواه خودتون دسته بندی کنید .

 

 : با استفاده از این بخش شما قادر به تبدیل ارز های دیجیتالتون به یکدیگر با قیمت بازار هستید   Convertبخش  Tradeسربرگ 



 

خودتون در صرافی بایننس بپردازین . اینجا میتونید  spotش میتونید به معامالت : در این بخ Advanceبخش  Tradeسربرگ 

ساعت گذشته ، چارت معامالتی مربوط به ارز ،  245قسمت های متفاوتی از جمله اطالعات راجب ارز انتخابی و تغییراتش در 

 بینید .رو ب ی برای انجام خرید و فروشیلیست صف خرید و فروش برای این ارز و کادر ها

 

این صرافیه با این تفاوت که شما در این قسمت  Advance: این قسمت کامال شبیه به بخش  Marginبخش  Tradeسربرگ 

میتونید دارایی رو از صرافی قرض بگیرید و صرافی هم بخشی از دارایی شما رو به عنوان حاشیه اطمینان نزد خودش نگه 

 ذیره .میداره که در مقابل نزول بازار تاثیر نپ

 سال مشغول انجام معامالت در دنیای ارز های دیجیتال هستند 2این بخش فقط به افرادی پیشنهاد میشه که بیش از 



 

: بخش همتا به همتا برای انجام معامالت بدون واسته قرار گرفته شده به این شکل که مستقیما  P2Pبخش  Tradeسربرگ 

 تون رو با خریدار یا فروشنده انجام میدین و کارمزدی هم پرداخت نمیشه .معامل

 

یا مشتقات : این سربرگ هم بخش های مختلفی داره از جمله معامالت در بازار فیوچر و گزینه های وانیلی  Derivativesسربرگ 

 و همینطور توکن های لوریج دار .

نمیشه چون معامالت در این بخش نیازمند تجربست . توضیح در رابطه با این بخش بسیار این بخش هم به افراد تازه وارد پیشنهاد 

رو خریداری نمیکنید و یا نمیفروشید بلکه با قرار داد ها  نیازه بدونید در این بخش شما ارزیوسیعه ولی به صورت خالصه 

 معامالت خودتون رو انجام میدین که در رابطه با افزایش و کاهش قیمت اون ارز در اینده هستند .



 

 : این سربرگ هم بخش های متفاوتی داره . Financeسربرگ 

 

بخشیه برای افراد هولدر و یا نگه دارنده ی کوین . این افراد میتونن در عین نگه داری اون  Binance Earnبه طور مثال بخش  

 یکی از این راه ها استیکینگ ارز هاست. داشته باشند . ارز ها کسب سودی



 

های خودتون رو که میتونن  NFTها : در این قسمت از بایننس که به تازگی به این صرافی اضافه شده شما میتونید  NFT سربرگ

موزیک عکس انیمیشن و یا هر چیزی که قابلیت تبدیل شدن به فایل دیجیتال رو داره به فروش بزارید و یا اینکه سرمایه گذاری 

 خریداری کنید . nftکنید و 

  

 

 

 

 

 

 

 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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