
 

 

 

 

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

https://accounts.binance.com/en/register?ref=104479205 

 

به این نکته توجه کنید که صرافی بایننس به ساکنان ایران خدمات ارایه نمیده پس برای وارد شدن به سایت این صرافی باید از 

VPN   ، یا فیلتر شکنی معتبری استفاده کنید .. منظور از معتبرVPN  ایست  که در هیچ شرایطی حتی در صورت قطعی اینترنت

 Proxyfireهاییست که ساختارشون بر اساس نرم افزار VPN شما رو ٍابت نگه داره و تغییر نکنه . پیشنهاد من استفاده از  IPهم 

پیشنهاد نمیکنم چون به محظ کار میکنه . دقت داشته باشید که من به هیچ وجه استفاده از برنامه ی بایننس برای تلفن همراه رو 

 ایران وجود داره.  IPنصب و اجرا احتمال بسته شدن حسابتون به علت 

 

 

 

در جلسه قبل به بررسی بخش های خرید کریپتو ، بازار ، تبادالت و زیرمجموعه های آن از جمله تبدیل کردن پیشرفته و 

ات و زیرمجموعه های آن از جمله سرمایه های آتی ، گزینه های کالسیک ، همتا به همتا و غیره پرداختیم . همینطور بخش مشتق

وانیلی ، توکن های  غیر زنجیره ای و غیره رو بررسی کردیم . در این قسمت به ادامه ی معرفی سایت بایننس میپردازیم . قسمت 

 Binance Earnاول یعنی 
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Binance Earn 

 ینگه دارندگان ارزها ایکه هولدر ها  ی، کاربرانگنجانده شده ننسیکسب با ای  binance earnکه در  یبا توجه به امکانات

.( کننیم یداربلند مدت نگه یو برا دهیخرشون رو معامله کردن، ارز خود یکه به جا یکسان یهستند، )به عبارت تالیجید

 سود کسب کنند. هم هگیهولد شده، از چند روش د تالیجیارز د متیرفتن ق االاز ب یدر کنار سود احتمال توننیم

 



 

  : مثل یروش ها شامل موارد نیا

Saving خارج تون رو خود هیسرما دینکه اراده کر یهر زمان دیتوانیو شما م هکامال باز تونروش دست نیدر ا:  یا ذخیره کردن

 هها کمترروش گریاز د زین یافتیسود در زانیمه گیاز طرف د د،یکن

BNB Vault پلن  نی. اهنیکو ننسیاستفاده از پلن صندوق با دیکسب کن دینتویارن م ننسیانواع سود که در با نیاز بهتر یک: ی

 .دیایپول به حساب م و النچ DeFi یگذارانداز منعطف، سهامپس یهااز پلن یبیدرواقع ترک

داشت، سود شما از روز پس  دیخواه یدسترس نیکو ننسیصندوق بان به او یدارو نگه BNB دیساده است با خر اریکار بس روش

 رونیاز صندوق ب تون روخود ییدارا دینتویم دیو شما هر وقت بخوا هشیصندوق به صورت روزانه به حساب شما ارسال م هیاز ته

 .دیرایب

  :نگیکیاست

 یبه ابزارها ازیروش بدون ن نیدر ا ،ستدر استخراج ارزها هگیروش د کی تالیجید یدر ارزها نگیکیاست یبه طور کل

ارز  میتونیدکردن  نیما یبرق پرقدرت برا نیبه تام ازیعدم ن نیها و همچنو مشکل استهالک دستگاه متیقگران یافزارسخت

 .دیربیابه دست  تالیجید

 شبکه کیاز  یبانیبا هدف پشت ننسیاسپات با پولفیدر ک تالیجیارز د یدارو نگه دیخر یعنیارن  ننسیدر با نگیکیاست

 .نیچبالک

و در عوض  میکنیدکمک  نیچبالک شبکه تیامن نیشناخته شده و به تام نیچبالک گره در شبکه کیصورت به عنوان  نیا در

 یبرا واز ارز اتر ر ینیمقدار مع دیروش با نیبهره بردن از ا یبراو همینطور برای اتریوم استیکینگ ، .دیکنیم افتیسود در



 وشبکه ر نیا تیگره، امن اینود  کی. درواقع شما به عنوان دیداشته باش یدر والت صراف  ۲ومیاتر نیچبالک از شبکه یبانیپشت

 تمیو الگور کرد ETH.2 یاندازاقدام به راه هاتیبه علت محدود یاثبات کار بود ول تمیبر الگور یمبتن ، ومی.اترمیکنید نیتام

 .داد رییبه اثبات سهام تغ ش روخود

 

 :   Launchpoolخوب مورد آخر 

Binance   بخشی به نامLaunchpool  ارز های مختلف رو برای برای کاربرانش در نظر گرفته که میشه در اون با استیک کردن

وارد صفحه ای میشیم . در این صفحه شما   Launchpoolدر فرایند استخراجشون شرکت کرد . با کلیک روی   BNBمثل 

میتونید با شرکت در فرآیند استخراج ارز های موجود و مشخص شده  در این صفحه در این تاریخ شرکت کرده و به ازای استیک 

 و یا ارز های دیگه که بایننس معرفی کرده ارز مورد نظرتون رو استخراج کنید. bnbکردن 

یا استخر استخراج بایننس  Binance poolیا سرمایه گذاری یعنی   Financeعدی از قسمت خوب به بررسی زیرمجموعه ی ب

 میپردازیم



 

Binance Pool 

استخر استخراج  کیآغاز به کار کرد. درواقع  یالدیم ۲۰۲۰ لیآور ۲۷ خیدر تار Binance Pool ای ننسیستخر استخراج باا

 .ذارنیباهم به اشتراک مشون رو خود یبات متفاوت، توان محاس یبا توان پردازش ایاز سراسر دن نرهایکه ما ه ییجا

استخر به اشتراک گذاشته بودند با توجه  نیدر ا شون رو خود ینرهایکه ما یو تمام کسانمیره صورت قدرت پردازش باال  نیا در

  .میکنندسود کسب  شون خود نریما یتوان محاسبات زانیبه م

 از مزایای بایننس پول میشه به امن و شفاف بودن ، درآمدی ثابت و همینطور خدماتی جامع اشاره کرد . 

 

 خوب در قسمت بعد توضیحات مختصری در رابطه با کارت بایننس خدمتتتون عرض میکنم



 

Binance Card : 

 .میکن ین استفاده ماوروزانه از  یها دیخر یکه همه ما برا ه یکارت پرداخت معمول کیمانند  قایدق ننسیکارت با

 .ه کن یم فایشما ا یبرا ونقش بانک ر ننسیبا ی. و صرافهش یبانک صادر م یکارت که از سو تیدب کیمانند 

 

 یا سیستم وام گرفتن :  Crypto Loansقسمت بعد یعنی 

تون خود ییدارا زانیم د،یدار اریکه در اخت یبا به دست آوردن بهره از منابع مال دهیبه شما امکان م ننسیوام گرفتن از با ستمیس

قرض  یاهیگران حاشبه معامله ور ننسیبا یصراف در تونخود ییکه شما دارا هصورت نی. در اصل روش کار به ادیده شیافزا رو



 یاگسترده یاز مجموعه دینتویکار م نیا ی. براکننیبه شما بهره پرداخت م ،یمنابع مال نیقرض گرفتن ا ینها در ازااوو  دیدیم

 (.دیاستفاده کن هگید تالیجید یاز ارزها یاری، تتر، و بس(BUSD ننسیدالر با وم،یاتر ن،یکو تیاز جمله ب ها،نهیاز گز

 

 

 liquid swapقسمت بعد یعنی  

 Liquid Swap  :مجموعه نقدینگیi که بر اساس اصل AMM (Automatic Market Maker) این مجموعه از ایجاد شده .

 .تهز دیجیتال یا دارایی های فیاو هر مجموعه نقدینگی شامل دو رمزار رهای نقدینگی مختلف تشکیل شده استخ

و  بشنتبدیل  )y providerliquidit (در استخرها فراهم کنند تا به یک تأمین کننده نقدینگی وکاربران می تونند نقدینگی ر

 .دریافت کنند.کارمزد معامالت و سود انعطاف پذیری 

تا از صندوق های  بدندر استخر عمومی نقدینگی قرار  ور نند سرمایه های رایگاناین سرویس، مشتریان صرافی می تو با کمک

  Binanceسرمایه گذاری خود اجاره دریافت کنند. منبع درآمد این کاربران در واقع کارمزد معامالت انجام شده در صرافی

 Liquid Swapدر استخرهای نقدینگی مبادله کرد ورز دیجیتال یا دارایی های فیات ردو رمزا شه. همچنین، به راحتی می  است. 



 

 :   Binance payخوب قسمت بعد یعنی 

  شده است. یطراح Binanceکه توسط  همنیشده بدون تماس ، بدون مرز و ا یپرداخت ارز رمزنگار یفناور کی یپ ننسیبا

 اشاره کرد.بودن انتقال یا پرداخت ها میشه به بدون کامزد   Binance Payاز ویژگی های 

 

غیر قابل ویژگی منحصر به فرد ، که این رمز ارز : رمز ارزی دیجیتال با  NFT   (Non fungible Token )و قسمت آخر 

  تغییر و یا تکراره



غیر قابل  –(  fungibleما دو نوع دارایی داریم : قابل تعویض ) برای درک بهتر این موضوع قصد دارم توضیحاتی رو راجب 

 ( non fungibleتعویض ) 

 دارایی قایل تعویض میگنبه این نوع  شما چه در دست من ارزش ثابتی دارهدست  در نظر بگیرید . چه در رو 100$

برای این انگشتر هستید  $20و شما فقط حاضر به پرداخت  $100بگیریم که من حاضر به پرداخت اما اگه انگشتری رو در نظر 

 دارایی غیر قابل تعویض میگنبه این نوع 

 .  رو میبینیددر عکس هم چند نمونه از این نوع ارز ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 مشاورانا ب دیتوان  
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