
 

 دزمراک نودب رتت لاقتنا هوحن
 دوخ هب یدوعص دنور رالد تمیق و هدش بهتلم یفلتخم لیالد هب انب ناريا یزرا رازاب هک یياهزور رد

 لبیتسا عقاو رد رتت .تسا هدش بلج رتت لاتیجید زرا تمس هب ناربراک زا یرایسب هجوت ،هتفرگ

 زا یرادروخرب لیلد هب و تساکيرمآ رالد 1 اب ربارب هراومه نآ زا دحاو ره شزرا هک هدوب ینیوک

 هدش ببس هلئسم نيمه و هتفاین شهاک هدش هتفگ نازيم زا نآ شزرا هاگچیه ،دنمتردق هناوتشپ

 شزرا ظفح لابند هب هک دريگب رارق یناريا ناراذگهیامرس هجوت دروم رایسب رتت ديرخ و لاقتنا ات

 ندرک یثنخ روظنم هب زين یناريا یاهفرح یاهرديرت هک دنامن هتفگان هتبلا .دنتسه شیوخ هیامرس

 ؛دنريگیم کمک بوبحم نيوک لبیتسا نيا زا شیوخ یاهديرت یور رب یزرا تاناسون یفنم تاريثات

 روط هب ناريا رد رالد کی یلاير شزرا اتعیبط و هدوب رالد 1 اب ربارب هشیمه نآ شزرا دش هتفگ هکارچ

 .دهد رارق عاعشلاتحت ار اهرديرت تالماعم دناوتیم یاهلئسم نينچ هک هدوب ريیغت لاح رد هتسويپ

 زا هلاقم نيا رد ام و تسا رتت لاقتنا دزمراک هلئسم ،دوش هجوت نآ هب دیاب هک یعوضوم ،نيب نيا رد

 رگا نياربانب ؛ميزادرپب دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا شزومآ هب ات ميراد دصق ،نم  لوپ فیک گالب

 .دیشاب هارمه ام اب بلطم نيا یاهتنا ات ،دیتسه واکجنک هنیمز نيا رد مه امش

 رتت لاقتنا دزمراک یسررب
 هب یهاگن ات دراد ترورض ،ميزادرپب دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا شزومآ ثحب هب هک نآ زا لبق

 ار دنیآیم همادا رد هک یبلاطم دیناوتب یرتنشور دید اب ات میشاب هتشاد رتت لاقتنا دزمراک تیهام

 تسا هنيزه یاراد )یدتسوداد هخرچ و رازاب ره رد( یلاقتنا و لقن ره یلک روط هب .ديیامن هعلاطم

 زا یکی یلاتیجید یاهزرا یایند رد دزمراک ثحب .دوشیم دای دزمراک ناونع تحت ،هنيزه نيا زا هک



 زرا یاهیفارص زا هزوح نيا رد لاعف یاهتکرش زا یرایسب هک تسا یدمآرد عبانم نيرتمهم

 یاهتکرش زا یرایسب و تخادرپ ناگدنهد سیورس ات هتفرگ لوپ فیک ناگدنهد هئارا و لاتیجید

 .دننکیم هدافتسا شیوخ هئارا دروم تامدخ حطس اقترا یارب نآ زا رگید

 ؟تسیچ رادیاپان ررض: یداهنشيپ بلطم
 تالدابم هصرع رد ار یدیلک شقن ريخا یاهلاس لوط رد شیوخ تابث هب هجوت اب رتت لاتیجید زرا

 اهزرازمر لدابت ريظن یفلتخم یاهراک یارب نيوک لبیتسا نيا زا هک یروط هب ؛تسا هدرک افیا یزرازمر

 یزرم نورب یاهتخادرپ یارب یتح و یهد ماو یاهمرفتلپ یارب هقیثو ناونع هب هدافتسا ،رگیدکی اب

 تامدخ زا هدافتسا تباب زا هک هدوب یاهفرعت عقاو رد رتت لاقتنا دزمراک .دوشیم هتفرگ کمک

 زا تسا هدرک مهارف اهرديرت یارب نيچ کالب و یفارص کی هک یياهتخاسريز نينچمه و تخادرپ

 .دوشیم تفايرد ،دهدیم ماجنا ار شنکارت هک یدرف

 دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا هوحن

 

 دیشاب هتشاد هجوت هتکن نيا هب دیاب لوا مدق رد ،دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا شزومآ زا ثحب رد

 نيا نيرتفورعم هک هدش یزادناهار یرایسب یاهنيچ کالب رتسب رب هک هدوب یزرازمر رتت هک

 ،نيوک لبیتسا نيا تیبوبحم شرتسگ اب اتعیبط اما ؛تسا ینما و نورت ،مويرتا نيچکالب یاههکبش

 هک تسا هدش یزادناهار و داجیا رتت زين رگید یاهنيچ کالب رد هک میتسه تیعقاو نيا دهاش ام

 و هتشاد دوخ هب صوصخم و درفهبرصحنم یاهیگژيو ینیچ کالب یاههکبش نيا زا مادک ره

 نادنچ راک دريگیم رارق ،نيرتهب هدر رد اهنيچ کالب نيا زا کی مادک هک نيا اب طابترا رد تواضق



 دزمراک نازيم ،فلتخم یاهنيچ کالب نيا رد رتت لاقتنا اب طابترا رد هجوت بلاج هتکن .تسین یتحار

 تیمها زئاح رایسب ،دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا شزومآ ثحب رد هک تسا اهنآ توافتم ینییعت

 .دوب دهاوخ

 یلمع لاثم کی یسررب هب ،دینک رارقرب طابترا رتت لاقتنا یدزمراک توافت اب رتتحار هک نيا یارب

 هجوتم ،دیهد رارق یسررب دروم ار رتت Withdraw تمسق رگا سننیاب یفارص رد الثم .ميزادرپیم

 ترامسا سننیاب ،BEP20 درادناتسا اب نيچ سننیاب ريظن فلتخم ینیچ کالب یاههکبش هک دیوشیم

 ینابیتشپ دروم ار TRC20 درادناتسا اب نورت و ERC20 درادناتسا اب مويرتا ،BEP20 درادناتسا اب نيچ

 یفارص یناريا یاهرديرت نایم رد هک CoinEx یفارص یسررب رد رگید یلاثم رد ای تسا هداد رارق

 ینیچ کالب یاهرتسب رب یياهرتت زين یفارص نيا هک دش دیهاوخ هجوتم ،دوشیم بوسحم یبوبحم

 دنکیم ینابیتشپ USDT-CoinExChain و USDT-TRC20، USDT-ERC20، USDT-BSC لثم فلتخم

 .دنتسه یتوافتم یاهدزمراک یاراد هدش هراشا دراوم زا کی مادک ره هک

 پک تکرام یور رب رتت ريثات : یداهنشيپ بلطم
 دزمراک نيمه ،تنس 30 دودح رد یزيچ نورت هکبش رد رتت لاقتنا و تشادرب دزمراک لاثم ناونع هب

 رد نيا و دسرب زين رالد 30 یتح ای 20 ريظن یماقرا هب تسا نکمم و هدوب ريیغتم مويرتا هکبش رد

 تلاح رد .تسا رالد 1 دودح رد یزيچ نيچ ترامسا سننیاب هکبش رد لاقتنا دزمراک هک تسا یلاح

 مه و یددعتم یاهلوپ فیک مه هک مینک باختنا ار یدرادناتسا میشاب هتشاد دصق رگا یلک

 هکبش ،امش هب نم لوپ فیک رد ام ناسانشراک هیصوت ،دنیامن ینابیتشپ نآ زا یرایسب یاهیفارص

 ربتعم یناريا یاهیفارص زا یرایسب هزورما هک دنامن هتفگان .دوب دهاوخ TRC20 درادناتسا اب نورت

 یاتسار رد یراک نينچ هک دننکیم ینابیتشپ یدرادناتسا نينچ اب رتت نيا زا زين نم لوپ فیک ريظن

 .تسا هدوب دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا

 ماگنه هب ام هک دوب دهاوخ هتکن نيا نورت هکبش رتت باختنا رگید لیلد هک تسا رکذ هب مزال

 ار نورت لاتیجید زرا تمیق رگا هک تشاد میهاوخ زاین نورت زرا یرادقم هب هکبش نيا رد رتت لاقتنا

 رد و هدوب رتمک رایسب مويرتا اب هسیاقم رد نآ تمیق هک میوشیم هجوتم میهد رارق یسررب دروم

 دوخ لوپ فیک رد و هدرک یراديرخ ار نورت زرا میناوتیم یرتمک یگنیدقن نازيم اب ام هجیتن

 ام هیصوت ،مود باختنا رد هک تسا رکذ هب مزال .ددرگ رسک نآ زا رتت لاقتنا دزمراک ات مینک یرادهگن

 یاراد اههکبش رياس اب هسیاقم رد هک تسا )BSC( نيچ ترامسا سننیاب هکبش باختنا امش هب

 .دننکیم ینابیتشپ درادناتسا نيا زا تلاو تسارت ريظن اهلوپ فیک زا یرایسب و هدوب یرتمک دزمراک

 

 

 



 رتت لاقتنا دزمراک شهاک یارب یلمع یاهراکهار

 

 رکذ هب مزال ،ددعتم نيچ کالب هکبش و اهدرادناتسا اب طابترا رد الاب رد هدش هتفگ تاکن رانک رد

 اهنآ نيرتمهم زا هک دراذگیم ريثات ،رتت لاقتنا دزمراک نازيم شیازفا یور رب یدايز لماوع هک تسا

 .درک هراشا شنکارت دیئات نامز نينچمه و هکبش مکارت ،شنکارت هزادنا نوچمه یدراوم هب ناوتیم

 قيرط زا USDT لاقتنا و لاسرا ،دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا هبرجت نتشاد یارب شور نيرتهب اتعیبط

 یلمع راکهار ود ناوتیم راکهار نيا رانک رد اما ؛تسا BEP-20 و TRC-20 لثم رتنازرا یاههکبش

 :دنتسه ريز حرش هب اهراکهار نيا هک دوب روصتم زين ار رگید

 ،ديزادرپب رتت لاقتنا و هلماعم هب هک نآ زا لبق :هفرص هب نورقم تشادرب هنيزه اب یفارص باختنا .1

 نازيم هکارچ ؛دیشاب هتشاد فلتخم یاهیفارص زيراو و تشادرب یاهدزمراک هب یهاگن تسا رتهب

 لباق یاههنيزه تسا نکمم هلئسم نيا و هتشاد توافت رگیدکی اب اهیفارص یتفايرد دزمراک

 .دیامن لیمحت امش هیامرس هب یزرازمر تالماعم رد ار یهجوت

 انب ،لاتیجید یاهزرا یتالماعم یاهمرفتلپ زا یخرب اهاگ :اهمرفتلپ یتاغیلبت یاهتصرف هب هجوت .2

 هب ،یمرفتلپ نينچ زا رتشیب هدافتسا روظنم هب ناربراک رد هزيگنا شیازفا ريظن یفلتخم لیالد هب

 .دننکیم فذح یلک روط هب ای هتساک ار یلاتیجید یاهزرا لاقتنا هنيزه یعطقم تروص

 



 یلخاد یاهیفارص نيرتربتعم رد دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا
 هجوت ،ناريا روشک رد یزرا رازاب تاباهتلا شیازفا اب ،دیدرک هدهاشم قوف بلاطم رد هک روط نامه

 یماگنه هب یدارفا نينچ اما ؛تسا هدش بلج رتت ديرخ تمس هب ناراذگهیامرس و دارفا زا یرایسب

 ببس یاهلئسم نينچ هک دنراد رازاب نيا اب طابترا رد یمک تاعالطا ،دنوشیم یرازاب نينچ دراو هک

 هلاقم نيا رد ام تلع نيمه هب ؛دندرگ ررض لمحتم ،دوس بسک یاجب ات دوشیم

 و دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا هوحن ،رتت دزمراک قيقد یسررب اب ات میدومن شالت نم  لوپ فیک زا

 هب .میهد رارق ناربراک رایتخا رد ار یدیفم تاعالطا هزوح نيا رد یلمع یاهراکهار هئارا نينچمه

 ینیچ کالب هکبش کی باختنا ،رتت لاقتنا دزمراک شهاک رد هتکن نيرتیيالط ،ام ناسانشراک هیصوت

 هتفگان .ميیامنیم هیصوت ار TRC-20 درادناتسا اب نورت هکبش امش هب هک تسا هفرص هب نورقم

 هشن هراشا نآ هب هلاقم نيا رد هک ديراد یلاوس دزمراک نيرتمک اب رتت لاقتنا اب طابترا رد رگا هک دنامن

 لاوس هب تقو عرسا رد ام ناسانشراک ات دینک حرطم تارظن شخب رد ار دوخ لاوس دیناوتیم ،تسا

 .دنهد خساپ امش

 


