
 

 

 

کردید با به زبون ساده استیکینگ مشابه سرمایه گذاری در بانک هاست . که با قرار دادن مبلغتون تو بانک و بالک کردن اون سود سالیانه دریافت می

ت هم ارز این تفاوت کهدر استیکینگ شما به جای پول از ارز های دیجیتال استفاده میکنید و در ازای سرمایه گذاری ارز های دیجیتالتون در نهای

در صرافی بایننس رو به شما آموزش میدیم . خوب پس از اجرا  یا بایننس کوین رو BNBدیجیتال به عنوان سود دریافت میکنید .ما امروز استیکینگ 

یکنید .. برای ورود تو این صفحه گزینه هایی رو مشاهده ممیریم .   homeبخش رو میبینید .. به بخش اول یعنی  5کردن برنامه ی بایننس  در پایینش 

رو انتخاب میکنیم تا قابلیت های بایننس در زیر مجموعه های خودشون به طور کامل به ما نمایش داده بشه . در   moreبه بخش استیکینگ گزینه ی 

 رو انتخاب میکنیم    stakingمورد  financeقسمت 

حاضر قادر به استیک کردنشون هستید به عالوه درصد سود دهی و مدت زمان میشیم .لیستی از ارز هایی که در حال   locked stakingوارد بخش 

 3رو جستجو میکنیم .. میبینید که  BNBخوب ما استیکینگشون رو میبینید . شما میتونید ارزتون رو به جستجو کردن اسمش در کادر باال هم پیدا کنید . 

روزه رو انتخاب میکنیم و به صفحه  30در حال حاضر در دسترس نیست پس  90و  60مورد  روزه که 90و  60،  30مورد   .مورد رو به ما نمایش میده 

 بعد میریم.

روزه  60روزه  30تو این صفحه اطالعات کاملتری در رابطه با پروسه ی استیکینگ مشاهده میشه .. در ابتدا که بایستی مدت زمان رو مشخص کنید که 

یی که قصد استیک کردنش رو دارید وارد میکنید که میزان حداقل و حداکثر دارایی برای استیک هم در پایینش روزه باشه .. سپس میزان دارا 90و یا 

و دوره ی بهره و باز خرید ذکر  ذکر شده . جدول خالصه ای هم در صفحه میبینید که تاریخ وارد کردن دارایی به صرافی ، شروع استیکینگ ، اتمامش 

درصده و ما قصد داریم یک ماه این ارز رو استیک کنیم  5.86در طول یک سال رو میبینید که عات درصد سود دهی این ارز و در پایین این اطالشده ..

یا تایید رو  confirm. سپس به پایین میایم و گزینه ی موافقت با قوانین و شرایط رو میزنیم و در پایینش ببینید میزان سود دقیق رو هم میتونید  و

 . انتخاب میکنیم . در نهایت هم صرافی به ما تایید بالک شدن دارایی رو نشون میده
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