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ز از قدیمی ترین کیف پول های موجود در بازاره ارز دیجیتاله . ابتدا این کیف پول برای سیستم عامل اندروید منتشر شد . بعد ا 

 . وارد بازار شد  2019منتقل شد و سرانجام نسخه دسکتاپی این کیف پول تو سال  iosمدتی به 

 

 یزیچ از یبانیداره که پشت یاپول پوشش ارز کامالً گسترده فیک نی. ا میشیم ینومیچرا کو ای why coinomi خوب وارد قسمت

. با توجه کنهیم یبانیپشت هم توکن ۳۸۲ عالوه بر این این کیف پول از . کنهیرو فراهم مو رمز ارز  نیبالکچ ییدارا ۱۲۵حدود 

رو به اون  یسفارش یهاتوکن د،یهر مقدار که بخوا دیتونیبرخورداره، م  ERC20 استاندارد یبانیپول از پشت فیک نیا نکهیبه ا

 به عالوه . شما دیتر انجام بدراحت  تون رومعامالت دیتونیشما م یعنی ، داره  SegWit ینومیپول کو فیک عالوه بر این .دیاضافه کن

ارزش رو تو اون  باالترینکه  مشخص کنیدرو  یکارمزد دیتونیشما م یعنی. مشخص کنید  پویا و یا شخصی ییکارمزدها دیتونیم

 . یدمشخص کنخودتون رو  یموضوع، کارمزد شخص نیبدون توجه به ا تون داشته باشه و یا میتونیدارز یزمان برا

 



.  کنمیداره که من امروز موارد مهم رو خدمتتون عرض م یاریبس یها یژگیو ینومیکو نیکنیهمونطور که در صفحه مشاهده م

دستگاه خود او  یهر کاربر فقط رو ید خصوصی. کل برهیباال م اریحسابتون رو بس تیامن یخصوص دیکل یبا رمزنگار ینومیکو

 یانجام نده و از رمز ها یکه خود کاربر اشتباه یتا زمان نی. بنابراشهیمنتقل نم یا گهیدستگاه د ایوجود داره و هرگز به سرور 

از صدها  ینومی. همونطور که گفتم کومونهیم یپولش امن باق فیک یرو تالشیجید ییمحافظت کنه، دارا شیو اختصاص یخصوص

که  نهیپول ا فیک نیا یبعد یژگی. وکنهیم یبانیپشت ها،نیآلت کو ریتا سا نشونیترو توکن مختلف، از معروف تالیجیارز د

 گهید یژگی. و دهیکس پولش رو از دست نم چیه نطوریو هم شهیکس حک نم چی. هینومیتوسط قرار داد نوشته شده شرکت کو

. نصبش  دیروز هفته هست 7ساعت شبانه روز و  24مشاوره از افراد متخصص در  افتیبه در قادرکه به صورت زنده  نهیا ینومیکو

 .کرد جادیپول ا فیک کی شهیم ک،یآسونه و تنها با چند کل

 افتیارسال و در یموجود در برنامه استفاده کرد. کارمزد ها برا یهاسیاز سرو شهیآسونه چون م ینومیمعامالت با کو انجام

پوله.   فیمبادله در ک ینومیکو یبعد یژگی. ونیکن یپرداخت م نریبه ما ماً یمعامالت رو مستق نهیط هزشما فق -معامالت صفره

 .دیمبادله کن گهیارز رو با ارز د کیپولتون خارج بشه،  فیارزهاتون از ک نکهیبدون ا یعنی

شده خودشون رو در همون لحظه  یرمزنگار یتا کاربران بتونند ارزها کنهیم یهمکار Changelly و ShapeShift با ینومیکو

 یارسال موجود یو باعث اتالف وقت برا کنهیم ییصرفه جو یامبادله یهانهیکار در هز نیمبادله کنند. ا ینومیپول کو فیک یرو

ارسال  یخودتون رو به صراف یهاارز دیستیاونها مجبور ن لیتبد یبرا نکهیبا توجه به ا عالوه،. بهشهینم یبه صراف تالیجیارز د

 . کنهیم یریجلوگ  کننیم تیاوقات رعا یگاه هایصراف نیکه ا ازیمورد ن یخصوص میحفظ حر نیو قوان یاز سخت د،یکن

 

در  یدو دسته بند - دینیرو بب ینمومیکو لپو فیموجود در ک نیبالکچ 125 یهمه  دیتونیمیا دارایی ها   asset با ورود به قسمت

خودتون رو مشخص و  نیاول نوع بالکچ ی. در دسته دیکن دایمورد نظرتون رو به سرعت پ نیبالک چ دیتونیصفحه موجوده که م



 ابرو انتخ bitcoin و در دسته دوم  coin .به طور مثال در دسته اول دیکنیرو مشخص م یتالیجیدر دسته دوم خانواده ارز د

 .   دینیبیمربوطه رو م یها نیبالکچ جهی.در نت میکنیم

 

بعد از دانلود  دیتونیمرحله رو م نیکه ا دیکن یداریارز مورد نظر خودتون رو خر دیتونیشما م buy crypto یعنی یقسمت بعددر 

داشته  سوالیکه  یدر صورت یبانیپشت ای  support یعنی. در قسمت اخر دینیدر داخل برنامه هم بب ینومیبرنامه کو یو راه انداز

 . نیبپرداز سوالتونبه حل  موجود حاتیتوضتدا با بدر ا نیتونیم نیباش

 

مورد نظرتون رو  یو برنامه  دیدانلود بر ای یریرگدستگاه خودتون به بخش با یپول رو فیک نیا ینصب و راه انداز یخوب برا

 ستمیس یبرنامه رو بر رو یروش نصب و راه انداز می. ما امروز قصد دار دیو دانلود کن دیعاملتون انتخاب کن ستمیمناسب با س

 .  میاو اس رو آموزش بد یو آ ندوزیعامل و



 

 فیک دی. ابتدا شما با دی. پس از دانلود برنامه اون رو اجرا کن میکنیاو اس شروع م یعام آ ستمیس یخوب اول با اموزش بر رو

 فیک نیکار با ا یکه شما به تازگ این میزاریمرو بر . ما فرض دیکن یابیخودتون رو باز یمیپول قد فیک ای دیکن جادیا یدیپول جد

در صفحه ی  . سپسمیکنیم کیکل   creat a new walletیا  دیپول جد فیک جادیا س نهیگز یروپس  د،یپول رو شروع کرد

عبارت رو  نیا دیشما با ، سایت هم به ما تاکیید میکنه. همونطور که دیکنیرو مشاهده م تونخود یابیعبارت باز جدید میتونید

.  دیدار ازیعبارت ن نیبه ا ،یلیپولتون به هر دل فیک یابیبه باز ازی. در صورت ندیکن رهیمکان امن ذخ کیو اون رو در  دیسیبنو

اون رو  یکنن. وقت دایپ یپول شما دسترس فیبه ک توننیچون با استفاده از اون م دینذار ونیدر م یرو با کس تعبار نیهرگز ا

.  در مرحله دیکن کیکلیا بعدی  «next» ی. رودیرو عالمت بزن” کردم رهیخود را ذخ یابیمن عبارت باز“ دییکادر تأ د،یکرد یکپ

. دیکن دییخودتون رو تأ یابیکلمات مرتب شده با حروف الفبا ، عبارت باز یور کیبا کل دیکه با شدیمنتقل م یابعد، شما به صفحه

 یکه عالقه ا ی. در صورتدیکرد رهیذخ یرو به درست یابیکه شما عبارت باز نهیاز ا نانیاطم یدر واقع برا ینومیروش کو نیا

کلمات رو به  ای دیکن کیکلیا گذر   ”Skip“ ی.پس رودیمرحله صرف نظر کن نیاز ا دیتونیمرحله م نیبه کامل کردن ا دیندار

 .دیکن کیکلیا بعدی  ”Next“ یو رو دیوارد کن حیصح بیترت

پیچیده و غیر قابل حدسبرای . رمز جهت استفاده ی روزانتون انتخاب کنید پولتون  فیکبرای  یرمز عبور دیبا ،یمرحله بعد در

کاراکتر تشکیل شده از حرف  10رمز عبورتون ترجیحا شامل  دیبسپار تونخاطربه اون رو  و همینطور حسابتون انتخاب کنید

 دیخوایرو که م یتالیجید یارزها شهیاز شما خواسته م بعد از این مرحله. کوچک و بزرگ التین به عالوه ی عدد و عالمت باشه

مرحله  نیفعال از ا دیتونیهم م د،یاالن انتخاب کن دیتونیمرحله رو هم م نی. ادیداده بشه رو انتخاب کن شانپولتون ن فیدر ک

 تیمتن سلب مسئول ،و در مرحله آخره. پول براتون وجود دار فیدر ک شینما ی. امکان اضافه کردن ارز برادیصرف نظر کن

 میشید .خودتون منتقل  ینومیپول کو فیو به ک دیرو بزن رشیپذ کیو کل دیرو بخون ینومیکو یقانون
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موجود در صفحه  یارزها یزدن رو. با دیموجود اضافه کن ستیارز و توکن مورد نظرتون رو به ل دیتونی+ م نهیگز یبا زدن رو 

در   نینیبب دیتونیاون ارز رو م یهاتراکنش خچهیتار Balance . در تب دینیبیرو م افتیها، ارسال و در،تراکنش یموجود ،یاصل

کننده  افتیپول در فیک QR Code که ی، در صورتScan QR Code . با زدندیرو دار گهیامکان ارسال ارز به افراد د Send تب

 افتیپول در فیآدرس ک دیتونیم نیچن. همشهیپول به طور خودکار وارد م فیآدرس ک د،یو اون رو اسکن کن دیرو داشته باش

 یارز ارسال زانیآن اختصار ارز درج شده، مربوط به م یکه باال ی. کادر بعددیوارد کن یبه صورت دست To لدیکننده رو در ف

در صورتی که بخواید از کسی پولی که  شهیداده م شیاون نما QR Code پول ارز شما و فیک درسآ Recive در تب . شماست

امکان  میکه به اون اشاره کرد ینومیکو یهاتیاز قابل گهید یکی.دریافت کنید فقط کافیه این کد ها رو در اختیارش قرار بدید 

باز شده با وارد کردن مقدار  فحهتا منو باز شه . در ص دیبزن یسه تا خط مواز یکار رو نیا یپوله. برا فیارزها در خود ک لیتبد

به شما  متیحداقل، حداکثر و زمان معتبر بودن ق ،یافتیارز در زانیو م شهیداده م شیمورد نظرتون، اطالعات کامل به شما نما

 .داده شده بدون در نظر گرفتن کارمزد هستن شیکه ارقام نما دیدقت کن نی. همچنشهیداده م شینما
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 و شروع میکنیمردیم و اینبا نسخه ویندوز رو دانلود میکنیم .. و مراحل نصب رخوب به صفحه اصلی برمیگ

یا بعدی رو   nextو روی  دیرو بزن رشیپذ کیو کل دیرو بخون ینومیکو یقانون تیسلب مسئول در صفحه ی اول فایل نصب متن

میزنیم .. صفحه ی دوم باید محل قرار گیری فایل نصبی برنامه رو بزنیم و بعد بعدی رو میزنیم و مجدد در صفحه بعد هم بعدی 

یا نصب رو میزنیم تا برنامه به صورت کامل نصب بشه .. بعد از اتمام کامل نصب روی  installرو میزنیم و در انتها گزینه ی 

 . یا اتمام میزنیم و برنامه به صورت خودکار اجرا میشه   finishگزینه ی 
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که شما به  رو بر این میزاریم. ما فرض دیکن یابیخودتون رو باز یمیپول قد فیک ای دیکن جادیا یدیپول جد فیک دیابتدا شما با

 کیکل   creat a new walletیا  دیپول جد فیک جادیا س نهیگز یروپس  د،یپول رو شروع کرد فیک نیکار با ا یتازگ

 . میکنیم

 

شما  ، سایت هم به ما تاکیید میکنههمونطور که  .دیکنیرو مشاهده م تونخود یابیعبارت باز در صفحه ی جدید میتونید سپس

 نیبه ا ،یلیپولتون به هر دل فیک یابیبه باز ازی. در صورت ندیکن رهیمکان امن ذخ کیو اون رو در  دیسیعبارت رو بنو نیا دیبا

 دایپ یپول شما دسترس فیبه ک توننیچون با استفاده از اون م دینذار ونیدر م یرو با کس تعبار نی. هرگز ا دیدار ازیعبارت ن

 د،یکرد یاون رو کپ یوقتیا بازسازی کلیک کنید .   regenerateاگر هم قصد تعویض عبارت رو دارید روی گزینه ی  کنن. 

 د،یکرد یاون رو کپ یوقت دیکن کیکل «next» ی. رودیرو عالمت بزن” کردم رهیخود را ذخ یابیمن عبارت باز“ دییکادر تأ

خودتون رو  یابیکلمات مرتب شده با حروف الفبا ، عبارت باز یور کیبا کل دیکه با شدیمنتقل م یادر مرحله بعد، شما به صفحه

که  ی. در صورتدیکرد رهیذخ یرو به درست یابیکه شما عبارت باز نهیاز ا نانیاطم یدر واقع برا ینومیروش کو نی. ادیکن دییتأ

کلمات  ای دیکن کیکلیا گذر   ”Skip“ ی.پس رودیمرحله صرف نظر کن نیاز ا دیتونیمرحله م نیبه کامل کردن ا دیندار یعالقه ا

 .دیکن کیکلیا بعدی  ”Next“ یو رو دیوارد کن حیصح بیرو به ترت



 

پیچیده و غیر قابل حدسبرای . رمز جهت استفاده ی روزانتون انتخاب کنید پولتون  فیکبرای  یرمز عبور دیبا ،یمرحله بعد در

کاراکتر تشکیل شده از حرف  10رمز عبورتون ترجیحا شامل  دیبسپار تونخاطربه اون رو  حسابتون انتخاب کنید و همینطور

 . کوچک و بزرگ التین به عالوه ی عدد و عالمت باشه

 

 نی. ادیداده بشه رو انتخاب کن شانپولتون ن فیدر ک دیخوایرو که م یتالیجید یارزها شهیاز شما خواسته م از این مرحلهبعد 

در  شینما ی. امکان اضافه کردن ارز برادیمرحله صرف نظر کن نیفعال از ا دیتونیهم م د،یاالن انتخاب کن دیتونیمرحله رو هم م

و به  دیرو بزن رشیپذ کیو کل دیرو بخون ینومیکو یقانون تیمتن سلب مسئول ،در مرحله آخر وپول براتون وجود داره.  فیک

 میشید .خودتون منتقل  ینومیپول کو فیک



 

که من  دینیبیپول رو در کادر سمت چپ م فیمختلف ک یاز بخش ها یستی. ل نیکنیپول رو مشاهده م فیک یخب صفحه اصل

 یموجود ایصفحه سمت راست قسمت باالنس  یبخش ها خدمتتون بگم . در قسمت باال نیرو راجب ا یمختصر حاتیقراره توض

اون ارز نوشته شده . و در  یفعل متیهر کدوم ق ریو ز دینیبیرو م میکردکه انتخاب  ییقسمت ارز ها نی. در ا دینیبیحساب رو م

 .  میکرد یرو بررس overviewا بخش . خوب م دینیبیرو م  support ای یبانیصفحه سمت راست بخش پشت نییقسمت پا

 

. بعد از انتخاب  دیکن بانتخا دیتونیرو م دیباهاش کار کن نیخوایرو که م یقسمت ارز نیدر ا:     walletبخش  یعنیقسمت بعد 

 افتیمعامالت خودتون از جمله ارسال ، در دیتونیقسمت م نیحساب و معامالت . و در ا یمثل موجود دینیبیرو م ییارز ، بخش ها

 دینیرو بب نهیقسمت دو گز نیا یرو کیبا کل دیتونیم یدیاضافه کردن ارز جد یبرا نطوری. هم دیرو مشاهده کن دی، تبادالت و خر

 کنهیم فایرو ا تالیجید یصراف کیمبادله که نقش  ای exchange یعنیو اضافه کردن توکن . قسمت بعد  نیکردن کو فهاضا



 ینومیپول کو فیک یشده خودشون رو در همون لحظه رو یرمزنگار یمنظوره که کاربران بتونند ارزها نیهمونجور که گفتم به ا

 یبه صراف تالیجیارز د یارسال موجود یو باعث اتالف وقت برا کنهیم ییصرفه جو یامبادله یهانهیکار در هز نیمبادله کنند. ا

 نهیصفحه گز نیی. در پا  دیهست هیکارت هد دیکه شما قادر به انتخاب و خر هیهد یکارت ها ای  gift card. و قسمت آخر شهینم

 یرو برا یماتینتظ دیتونیم نطوری. همدیبد رییرو تغ رنامهفرض و زبان ب شیمثل پول پ یماتیتنظ دیتونیکه م دینیبیرو م setting ی

 . دیپول خود مشاهده کن فیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 
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