
 

 

 

ولی  میشید  kucoinپس از باز کردن مرور گر خود با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما وارد صفحه ثبت نام صرافی 

 اگه قبال ثبت نام کرده باشید به صورت مستقیم به صفحه اصلی صرافی انتقال داده میشید .

https://www.kucoin.com/ucenter/signup?rcode=rJ2CJTZ 

 

 در صفحه اصلی یکسری اطالعات مثل تعداد ترید هایی که تا االن تو صرافی ثبت نام کردن و همینطور حجم کل معامالت 
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ار در این قسمت میتونید قیمت ارز های مختلف ببینید . عالوه بر این میتونید ارز ها رو با  دسته یا باز  marketقسمت اول یعنی 

یا اخرین قیمت رو میبینید که قیمت ارز مد نظرتون رو بر اساس جفت  last priceبندی های مختلفی ببینید . در دسته بندی اول 

یمت این ارز بر مبنای درصده و دسته بندی بعد رو میبینید که ارزش به شما نشون میده . در دسته بندی بعد تغییرات ق

amount  ساعت گذشتست . به راحتی با کلیک روی هر یک از عناوین و دسته بندی ها میتونید  24یا میزان ارز مبادله شده در

صفحه میبینید که در  لیست ارز ها رو بر اساس مورد دلخواهتون دسته بندی کنید . همینطور کادر جستجو رو در سمت راست

صورتی که بخواید ارز مورد نظرتون رو پیدا کنید از این قسمت میتونید استفاده کنید. در قسمت باالی این لیست هم میتونید 

مشخص کنید که چه جفت ارزی رو میخواید ببینید .. مثال در این قسمت میتونین ارزتون رو بر اساس جفت ارز استیبل کوین ها 

. با   ساعت خیلی پایینه 24یا موارده دیگه که میبینید . استیبل کوین ها هم ارز هایی هستن که تغییرات قیمتشون تو  انتخاب کنید

 انتخاب استیبل کوین پایینش میبینید مدل های مختلف استیبل کوین ظاهر میشه که میتونید مورد دلخواهتون رو انتخاب کنید 



 

با استفاده از این قسمت شما قادر به شارژ کردن حساب خودتون یا خرید کریپتو رو میبینید ..  buy cryptoقسمت دوم یعنی 

هستید و بعد از اون میتونید معامالتتون رو انجام بدید و ارز دیجیتال خریداری کنید .. نکته مثبت این موضوع اینجاست که یکی از 

دیجیتاله . یعنی شما   س حرفه ای به شما ، با استفاده از ارز هایروش های شارژ کردن بروکر های معتبر و پیشنهادی فارک

میتونید با ارسال ارز دیجیتالتون حساب های خودتون رو در بروکر های معتبر شارژ کنید و به معامالت در بازار فارکس هم 

 بپردازید.

 

زیر مجموعه داره . مبادالت اسپات ،  4ها یا تبادالت . این قسمت  trade قسمت بعدی که قصد داریم راجبش صحبت کنیم 

  و ربات مبادالتی . دو بخش آخر برای افرادیه که قصد ساخت و کار با ربات های مبادالتی رو دارن.  API مبادالت مارجین 

 . بخش اسپات و مارجین هر دو صفحه ی مشابهی دارن به ویژگی های متفاوت که در ادامه به بررسی این ویژگی ها میپردازیم 



 

ه . اطالعات موجود در صفحه شامل نام ارز و اطالعات جزای راجبش ، چارت با انتخاب اسپات صفحه ای به ما نمایش داده میش

ها صف فروش .. قرمز مربوط به ارز و تغییرات قیمتش که میتونید تحلیل هاتون رو روش پیاده کنید ، صف خرید و فروش 

این بخش میتونید تاریخچه تبادالت و معامالت رو ببینید که چه مقدار خرید و فروش در سمت راست هستن سبز ها صف خرید و 

 ، در چه ساعتی و چه قیمتی  انجام شده صفحه هم بخش خرید و فروش رو مشاهده میکنید 

اشیه بخش مارجین هم به همین شکله با این تفاوت که صرافی بخشی از دارایی رو که معموال یک یا دو درصده به عنوان ح

اطمینان نزد خودش نگه میداره و داراییتون رو به همون میزان درخواستیتون چند برابر میکنه تا با حجم باالتری وارد معامله 

بشید . ولی این بخش عالوه بر سود باال تر ، ریسک باالیی رو هم داره . پس فقط در صورت داشتن تجربه کافی از این بخش 

 استفاده کنید . 



 

 رو ببینید Future Pro و یا   Future Liteهایی مثل  بخش میتونید Derivatives یا مشتقات قسمت در

میتونید تجزیه تحلیل دقیق تری رو مشاهده کنید در صورتی که  Proفرق زیادی بین این دو وجود ندارد به جز این که در حالت  

 ده میشود . در حالت کالسیک تنها اطالعات ضروری و مهم برای معامله نشان دا

 در را ارز رمز این شما ارز رمز یک خرید با بنابراین هست، اسپات معامالت با متفاوت کامال کار روش فیوچرز یا آتی معامالت در

 شما اینجا نیستید ، در دیگر کارت یه شخص به شخص از انتقال به قادر حتی و ندارید خود حساب یا )تراست ولت مثال( پول کیف

  .میکنید معامله را خودتان موردنظر رمزارز روی فروش و خرید قراردادهای درواقع میکنید، کار قراردادها با

 به این صورت که شما تا چند دقیقه آینده بیت کوین رو پیشبینی میکنید و مقداری رو به عنوانهم  Future Brawlبخش 

Short or Long  دقیقه آینده مشخص میشه. اگه 5قرار میدید و تا long بود و شما long  انتخاب کرده بودید به نسبت مقدار

 .پول به حساب شما میاد و اگه برعکس جهت انتخابی شما پیش رفت شما بازنده هستید و سرمایه تون رو از دست دادید

 کاربران به که هستند بایننس spot بازار در معامله قابل های دارایی )ای زنجیره غیر های توکن( بایننس دار لوریج های توکن

 .است دائمی قراردادی موقعیتهای از سبد یک نشاندهنده لوریج، توکن هر .دهند می را دارایی پایه لوریج ریسک امکان



 
عه و  kucoinوام گرفتن از صرافی و استیک کردن  ارز خود سایت  یا سرمایه گذاری مختص  Financeقسمت بعد یعنی 

 میتونین از این قسمت هم استفاده کنید



 

 .در اختیارتون قرار میده kucoin یا بیشتر هم مربوط به رویداد ها یا ایردراپ ها و تخفیف هاییست که سایت  Moreقسمت 

 

 

 

 

 

ما در  مشاوران با دیتوان 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  قیتلگرام و واتس آپ از طر
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