
 

 

 امروز میخوایم در رابطه با کارمز صرافی های غیرمتمرکز صحبت کنیم و ببینیم کدومشون بهتره

های مستقیم نوعی صرافی ارزهای دیجیتال هستند که امکان انجام تراکنش( های غیرمتمرکز )صرافیدر ابتدا نیازه بدونید 

 کنند.و بدون نیاز به واسطه فراهم میرا به صورت آنالین و ایمن  ارز دیجیتال همتا به همتا یا 

از مزایای اینگونه صرافی ها در مرحله اول امنیت بسیار باالشونه چون نیازی به انتقال دارایی به شخص ثالث وجود نداره . به عالوه 

 ناشناس انجام میشه .برای انجام معامالت در این صرافی ها شما نیازی به احراز هویت ندارید . از طرفی تمامی معامالت به صورت 

 هستن و  ،  ،  صرافی هایی قصد بررسیشون رو داریم صرافیه 

برای هر تراکنش درصدی رو  کارمزد   هستید یا  بدون در نظر گرفتن اینکه شما  صرافی 

به صرافی  آن به تامیین کنندگان نقدینگی میرسه و  که  دریافت میکنه

درصد و برای   کارمزد پایینی نسبت به بقیه صرافی های غیر متمرکز داره به این صورت که برای  صرافی 

زده به صورتی که شما تنها درصد  کارمزد دریافت میشه .. به عالوه واریز و برداشت هم به این صرافی بدون کارم  

 کارمزد شبکه بالکچینی که از طریق اون انتقالتون رو انجام میدید پرداخت میکنید .

یا  یکی از صرافی های غیرمتمرکز با کارمزد نسبتا باالست که کارمزد این صرافی بدون در نظر گرفتن  صرافی 

کارمزد کامال به استخر نقدینگی انتقال داده میشه .درصد برای هر تراکنشه و این  بودن  

یکی دیگه از صرافی های غیرمتمرکز با کارمزد نسبتا باالست که کارمزد این صرافی بدون در نظر گرفتن  صرافی 

رو هم  و آن کامال به تامیین کنندگان نقدینگی داده میشه  درصد برای هر تراکنشه و  بودن  یا  

صرافی دریافت میکنه.

 

 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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