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  سالم ز یعز یها یکاردانش

 

 می در خدمتتون هست ننسی با ی، آموزش کامل صراف قسمت نیدر ا

 

دارد   ایکاربرد را در سرتاسر دن نیشتریکه ب تالیجی ارزد یصراف  نیبهتر  بایتقر دیدانیکه م همانطور

 است ننسیبا  یصراف 

 ؟؟  هیها چ یرانیمشکلش با ما ا اما

 دیمتصل شد رانیا IP متوجه  بشه شما از یصراف  نکهیکرده و به محض ا میها رو تحر یرانیا نکهیا

شروع کار با  یبرا  نیبنابرا دیرو انجام ده تیکه احراز هو خواهدی و از شما م دهیبه ما اخطار م

حاال  میباشثابت داشته  یپ یآ VPN ایو  vps کیکه  میمطمئن شو دیاول از همه ما با ننسیبا  یصراف 

 !!د؟یدچار مشکل نشو ندهیمتصل باشد تا درآ ییبه چه کشورها دیبا VPN نیا

باشد قبال از کشور آلمان هم امکان استفاده بود   یمناسب نهیگز تواندیمثل فرانسه و هلند م ییکشورها

انجام   تیاحراز هو دیبا کنندیم جادیشوند و اکانت ا یکه به آلمان متصل م ییبه کاربردها دایاما جد

 . کننیحساب شمارا بالک نم دینگران نباش یدهند. ول
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 دیهلند متصل شو ایفرانسه و  IP  هست که از نیما ا حیترج نیبنابرا

 دیکدوم کشور متصل شدم  با IP از ستمیکردم اما مطمئن ن یداریرو خر VPN از قبل  نجایدر ا من

 انجام داد؟؟؟؟  یکاریچ

  what is my IP address دیاست داخل گوگل سرچ کن یکاف

 

از کدوم کشور  دهدیم حیتوض نی و همچن  ادیباال م یپ یسرچ در گوگل آدرس شما با آ محضه ب

 دیمتصل شد

 من از شهر آمستردام هلند وصل شدم  دین یبیکه م  همونطور
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ما  اریرو در اخت یمختلف یدارد و بشدت آپشن ها یمختلف و متعدد یقسمت ها ننسیبا یصراف

 .قرار داده است

 ی نگ ینقد نیتآم . ۱

 م یو.... معامله انجام ده وجرزیمختلف ف ی با بازار ها دیانجام ده دیتر .۲

 میریوام بگ  .۳

ما  اریدر اخت ننسیبا ی که صراف گریمختلف د یزهایچ یو کل میشرکت کن launch pad. در ۴

 .میقرار داده استفاده کن

  

 .میکن جادیاکانت ا ننسیبا یچگونه در صراف  میکن یشروع م نیاول از همه با ا

 

  نانیقبلش حتما اطم یول دیکن  کیکل  register نهیگز یبر رو  ننسیبا  یاکانت در صراف جادیا یبرا

 .شما متصل باشد VPNکه  دیحاصل کن
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بکار برده  social media و یمجاز یباشد که در فضا یلیمیا دیدقت کن دیو با دیخودتون رو وارد کن لیمیا

به  دیبتوان دیخود داشت لیمیبه وارد شدن به ا اجیکه اگر احت دیخودتون رو بلد باش لیمیرمز ا نیو همچن دینباش

 د یخود شو لیمیوارد ا یراحت

 create نهیگز ی، حروف بزرگ و حروف کوچک باشد. سپس بر رو شامل عدد دیبا دیکن یکه وارد م یپسورد

account  د یکن کیکل 

 د یوارد کن دیشما ارسال شده که با لی میبه ا تیاحراز هو یبرا یکد

 

 شما ساخته شد.  ننسیاکانت با یراحت نیهم به
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 .دیاکانتتون فعال کن یبرا ی دو مرحله ا دییتآ  کیاکانت تون باال بره  تیامن نکهیا یاما برا

 

 

 

 

 

 

 

   Google verification دیکن  کیکل
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 داده  حیمرحله به مرحله براتون توض

 Google authenticatorبرنامه .1

 

است و   app یکد هم برا نی) ا دیرو وارد کن یکد دستور ایو  دیرو اسکن کن QR codeدر برنامه . 2

  ( دیفرمائ ادداشتی ییحتما جا نیبنابرا ننسیهم بک آپ با
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 د یکد بک آپ رو برداشت فرمائ. 3

 

  دیاطالعات رو کامل کن دیوجود دارد که با نجایدر ا نهیدو گز .4

                      Email verification code ( شما ارسال شده لیمیبه ج  )    

Google verification code                             

 دیوارد کن دیکه با شودیداده م شینما یکد  authenticator برنامه در

 .دیرو بزن submit نهیگز

  شما ساخته شد ( ننسی)اکانت با
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 شود ؟؟  یاز شما خواسته م لیمیج  ی چه زمان ها

 .دیمنتقل کن  یکه پولتون را به صراف یزمان

 د یاوری، اکانتتون رو باال ب دیجد device برنامه رو داخل دیاگر بخواه و

ازتون کد   گرید دیکن logout اگر یحت دیثابت متصل شو یگوش ایلپ تاپ و  کی یاگر شما رو اما

 .خواهد ینم لیمیج

 شما متصل باشد .( VPNکه  دی)حتما چک کن

 کاربران قرار داده است ؟؟  اریکه در اخت  ننسیمختلف برنامه با یهابه منو یگاه کلن

  م یاز آن ها استفاده کن مینتون رانیبرنامه وجود داشته باشد که ما در ا نی: ممکن است چند پنجره

 (ننسیبا یقسمت صراف) exchange قسمت .۱

 academy قسمت .۲

  پتویو کر نیبالک چ هیاول میدرباره مفاه ی به شما اطالعات خوب تواندیم  دیدار یخوب یسیزبان انگل اگر

 .دیآشنا شو

  هیریخ : charity قسمت .۳

 است ننسیبا یمتمرکز صراف ریقسمت غ : dex قسمت .۴

به احراز   اجیاز برنامه ها احت یاست که در بعض ننسیبا دیجد یپروژه ها : launch pad قسمت . ۵

شرکت داشته  میتوان یاز اون ها هم م یدر بعض یول میشرکت کن میتوانیم ها ن یرانیاست که ما ا تیهو

 .میباش

 میباهاش ندار یکار نجایاست که فعال ا ننسیبا یپول رسم فیک : transwalet قسمت

   نام برده شده است. نجایرو در ا یکاربرد  یها نهیبخش گز نیا در
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Buy crypto 

بخرن که معموال مورد   پتویکر master cardبا استفاده از  دیندارد چون با یهم به ما ارتباط نیا

 ها هست. یرانیاستفاده ا

 Trade قسمت

  : stock tocken قسمت

  ....ماکروسافت  و , apple مثل دیکن یداریمختلف رو خر ی، سهام شرکت ها پتویبا استفاده از کر

  میتوانیشود م  یم یساز ادهیکه در واقع پ binance chain ی رو stable coin که BUST از بااستفاده

 میکن یداریخر

  : p2p قسمت

  نیاز ا میتوان یکه ما باز هم نم دیکن یداریاز اشخاص خر دیتوان یم stable coin مثل تتر و ییها ارز

  میاستفاده کن  تیقابل

 : margin قسمت

 دیانجام ده دیو تر دیر یوام بگ  ننسیاز با میتوان یم

Classic و convert قسمت 

 . دیانجام ده دیتر تیقابل نی خواهم داد که چطور از ا حیقسمت مجزا براتون توض کی در

 :market قسمت

را به شما نشان  پتویکر ی شود که همه بازارها یداده م شیشما نما یبرا یاپنجره  دیکن  کیکه کل یزمان

 .خواهد داد

  دهدینشان م bmb به شما جفت ارزها رو با scot market قسمت در

BTC market:  

 دهد یبه ما نشان م نیکو  تیارزها رو با ب جفت
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FIAT market : 

 ....و ورویمثل دالر و  دهدیرو به شما نشان م اتیف یارزها

  ( feutuer بازار ) Drivitaves و  Trade یکار ما بر رو شتریب

Derivatives مشتقات  

هم خواهد داشت   ییباال سکیکه ر میمعامله انجام ده میریگ یکه م average با میتوان یقسمت م نیا در

 .شود ینم هیقسمت توص نیشروع ا یبرا دیاگر شما تازه کار هست

Finance  

  دیکسب سود کن دیتوان یم یسپرده گذار با

 شما دارد.  ی رو برا یروزانه ام دردسر کمتر دیبا تر سهیمقاکمتر در  سود


