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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

آنآموزش جامع سایت و اپلیکیشن نوبیتکس و نحوه کار با بخش های مختلف

سبببهجهانیسطحدرارزهارمزیمعاملهدرکهمشکالتیازایراندردیجیتالارزهایبازارفعاالنازبسیاری
اربرانکبهخدماتدادنعدمدرخالصهطوربهتوانمیرامشکالتاین.هستندآگاهخوبیبهدارند،هاتحریم
ازاستفادهولیزددورراهاتحریماینVPSازاستفادهبامیتوانالبته.کردخالصههاتحریمخاطربهایرانی
VPSستفادهاآیپیتغییردهندهافزارهاینرمازمیتوان.استپیچیدهآنباکاروبودخواهدبرهزینهبسیار
بلوکهطبعبهوایرانیهویتشدنفاشریسکبایدهمچنانولیکمتربسیاریهزینهیکباهمآنکرد،
خدماتی تکیفیداشتنضمنکهاستایرانیهایصرافیازاستفادهحلراهبهترین.بپذیریدراحسابشدن
ارزیصرافخواهیممیاکنون.کندبرطرفراایحرفهتریدریکنیازهایتمامباال،ایمنیوبزرگهایصرافی
.کنیممعرفیشمابهرانوبیتکسدیجیتال

فروشوریدخآموزشبخشدرتوانیدمیراآنمشابههایسایتبهترینکهداردنیزرقبایینوبیتکسسایت
.کنیدمشاهدهایراندردیجیتالارز

نوبیتکسدرهویتاحرازونامثبتآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

نوبیتکسدربرداشتوواریزآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

نوبیتکسدرفروشوخریدآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/training-to-buy-and-sell/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/training-to-buy-and-sell/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-nobitex-start.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-nobitex-wallet.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-nobitex-buy-sell.mp4
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

فهرست مطالب

نوبیتکس چیست و آموزش نوبیتکس چه اهمیتی دارد؟✓
صرافی نوبیتکس✓
نحوه ی ثبت نام و احراز هویت✓
خرید و فروش در نوبیتکس✓
(crypto currency)واریز و برداشت ارزهای دیجیتال ✓
مقابله با فیشینگ✓
آموزش معامالت در نوبیتکس✓
آموزش کار با اپلیکیشن نوبیتکس✓

دارد؟اهمیتیچهنوبیتکسآموزشوچیستنوبیتکس

حرفهتریدرهاینیازهایتواندنمیکوچکهایصرافیاینولینیستکمکوچکهایصرافیتعدادایراندر
ودماتخبتواندباال،مالیگردشداشتنضمنکهبودصرافییکدنبالبهبایدلذاوکنندبرطرفراای

.ددهنقرارکاربراناختیاردردهند،میقرارکاربراناختیاردربایننسنظیرهاییصرافیکهراامکاناتی
رافیصبرترینکهنگوییماگرواستباالمشخصاتباایراندرصرافیترینشرایطواجدنوبیتکس

(exchange)ارددراآنبارقابتتوانایراندرصرافیکمترکهگفتقاطعیتبامیتواناست،ایراندر.

است،دهداقرارعموماختیاردرنوبیتکسرسمیسایتوبکهاطالعاتیبامطابقمقاله،ایننگارشزماندر
هزار550ازبیشگرفتهصورتتراکنشاتکلتعدادنفر،هزار65ازبیشبهنوبیتکسفعالکاربرانتعداد

.باشدمیمیلیارد200ازبیشلحظهاینبهتامبادالتجمعو(transaction)تراکنش

بارابطهدرعاتیاطالکهگرفتیمتصمیمایراندیجیتال ارزهایبازاردرنوبیتکسصرافیخاصجایگاهبهتوجهبا
.دهیمآموزشراآنباکارینحوهچیزیهرازترمهموصرافیاین

استفادهدیجیتالارزنوابغدورهازکاملآموزشدریافتبرایتوانیدمیهستیدواردتازهدیجیتالارزهایدراگر
.نمایید

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
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نوبیتکسصرافی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

ارزهاییخارجبازاروایرانیتریدرهایبینگریزتحریمارتباطیپلیکعنوانبهراآپاستارتاینتوانمی
مجازیفضایدرنکاربراسایبریامنیتحفظنوبیتکساولویتنخستینکهآنجاییاز.گرفتنظردردیجیتال

براساسراصرافیاینبنیادنوبیتکسگذارانبنیانهاست،کالهبرداریانواعسایروفیشینگازآکندهکهایران
سابقهبانویسانبرنامهازمتشکلتوسعهتیمیکابتدادررواینازونهادهبناسایبریامنیتحداکثریافزایش

بایوستهپطوربهنظرمدامنیتازاطمینانجهتاینبرعالوهوگرفتندکاربهراسایبریامنیتیزمینهدر
.نمودندهمکاریشریفصنعتیدانشگاهتحقیقاتیمراکز

انگرمعامالنبرایراامنیومناسببسترتواندمیکرد،شروعراخودفعالیت1396سالدرکهنوبیتکس
ازریجلوگیضمنکهسازدفراهم(ریال)ملیارزباهمآندیجیتالارزهاییواسطهبیتبادلبرایایرانی
.کندمیجلوگیرینیز(ارزرمز)ارزخروجازخارج،درایرانیاناموالشدنبلوکه

کهکرداشارهسازشبیهبودنداراوساعته24پشتیبانیومعاملهامکانبهتوانمیصرافیاینهایقابلیتاز
دودرمعاملهامکانازتوانمیاین،برعالوه.دهندمیقرارکاربرانشاناختیاردرراقابلیتیچنینصرافیکمتر
.جستهرهب(دیجیتالپولبهدیجیتالپول)ایحرفهمارکتو(برعکسوریالبهارزرمز)اصلیمارکتبخش
:ازعبارتندنوبیتکسدر(دیگرارزیکباارزیکتبادل)ارزهاجفت

کوینبیتل،ریپتتر،ایاس،ترون،کوین،الیتکوین،بیتکالسیک،اتریومواتریومباریالیمبادله•
(STELLAR)استالروEOS،(BNB)کوینبایننسکش،

کش،کوینیتبریپل،ایاس،ترون،کوین،الیتکوین،بیتکالسیک،اتریومواتریومباتتریمبادله•
(STELLAR)استالروEOS،(BNB)کوینبایننس

.دارددوجوآنگسترشامکانآیندهدرواستحالزمانبهمتعلقارزهاجفتاینکهاستبذکرالزمالبته

نوبیتکسدرنامثبتقصدآیندهدریاواندکردهدیجیتالارزهاییمبادلهبهاقدامتازهکهکاربرانیتمامیبه
استالزمواستریسکپرگذاریسرمایهیکدیجیتالارزهایدرگذاریسرمایهکهدهیممیهشداردارند،را

کارمدتیدهد،میقرارکاربراناختیاردرنوبیتکسکهسازیشبیهازاستفادهباگذاریسرمایهبهاقدامازقبل
.آورندبدستزمینهایندرراکافییتجربهتاکنند

http://www.omidfadavi.me/
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نوبیتکسدرالکترونیکاعتمادنماد

.کرداعتمادآنهبنبایدپسنداردالکترونیکاعتمادنمادنوبیتکسکهآنجاییازکهاندکردهادعاافرادازایعده
ترامعمعنایدرودیجیتالارزهایبارابطهدردرستیگذاریقانونکشوردرکهآنجاییازکهاستگفتنی

برایونیکالکتراعتمادنماددریافتامکانقانونا است،نگرفتهصورتاست،مربوطچینبالکبهکههرآنچه
ودوجچینبالکیشبکهدهندگانتوسعهوهاصرافیازاعمصنعتایندرفعالهایشرکتازهیچکدام

.ندارد

صمتوزارتبهوابستهکه)الکترونیکیتجارتتوسعهمرکزتوسطکهاستاینشانهالکترونیکاعتمادنماد
.استاینترنتیفروشگاهیکفعالیتبودنمجازبرایتاییدهحکمدروشدهصادر(است

بامشکلونهگهربروزصورتدرتوانیدمیهمچنانشمااماباشدمیامنبسیارنوبیتکساینکهوجودباالبته
هاراهاین.شودپیگیریکارشناسانتوسطمشکلتانتاکنیدبرقرارارتباطشدهتعیینهایراهازیکیبهپشتیبانی
درثابتنتلفاست،روشموثرترینوترینسریعکه(اپیارسمیسایتوبطریقاز)آنالینچتازعبارتند
.است(nobitexsupport@)تلگرامآدرسو(support@nobitex.ir)رسمیایمیلکاری،ساعات

آنتخصصیبررسیونامثبت؛Bitmexبیتمکسآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

http://www.omidfadavi.me/
mailto:support@nobitex.ir
https://omidfadavi.me/bitmax-exchange-signup-training/
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نوبیتکسدرهویتاحرازبهاستلزامدلیل

شخصیاییشناسمدارکازاستفادهباهویتاحرازاست،مطرحدنیاسطحدرکهپولشوییضدقوانینبراساس
درافرادهویتبهمربوطاطالعاتقضایی،مراجعدستوربدونایراندرکهاستبدیهی.استضروریامری
.گیردنمیقرارثالثیشخصهیچاختیار

میبایننسدماننسطحچندبهکاربریهایحساببندیتقسیمنوبیتکسصرافیجالبهایویژگیازیکی
مالیاتکاهشردسطحافزایشاهمیتبایننسدر.داردنیزتفاوتکمیبایننسبامسئلهاینالبتهکهباشد
ازارزمزربرداشتدرموجودهایمحدودیتکاهشباعثکاربریسطحافزایشنوبیتکسدرکهحالیدراست

مقداربهراخودمعامالتیحجمالزاما بایدبایننسدرحسابسطحافزایشبرایاینبرعالوه.شودمیحساب
.کنیدعرضهبیشتریمدارککهاستکافیفقطنوبیتکسدرولیبرسانیدمشخصی

تکسنوبیصرافیدریکسطحکاربریحسابداشتنونامثبتهمانیاهویتاحرازبراینیازموردمدارک
بانکیحسابوبانکیکارتیشمارهملی،کارتتصویرهمراه،تلفنشمارهمعتبر،ایمیلآدرسیکشامل
.است

گرفتهنظردرتافپلیسکهالگوییبامطابق)خودتانسلفیتصویرنظیرمدارکیبایددوسطحبهارتقابرای
سنداینامهاجارهیابرقوآبقبضنظیرمدارکیهمراهبه(کنیدمشاهدهزیرتصاویردرتوانیدمیواست

مدارکبرهعالو)کنیدسایتواردراثابتتانتلفنشمارهواستشدهدرجآندرشمارسمیآدرسکهمالکیت
صورتبهراقراردادیکبایدرسیدید،2سطحبهازآنکهپس3سطحبهارتقابرای.(1درسطحمندرج

.کنیدامضاحضوری

http://www.omidfadavi.me/
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یاواریزآنطریقازخواهیدمیکه)بانکیکارتوملیکارتکهباشدگونهاینبهبایدسلفیگرفتنینحوه
دستدر(کنیدمیمشاهدهباالتصویردرراآنمتنکه)تعهدنامهفرمیکهمراهبهرا(باشیدداشتهبرداشت
.بگیریدخودازعکسیکباالتصویربامطابقوبگیرید

نامهشناسیاپاسپورتازتوانیدمینداریدملیکارتاگر.1:بدانیدرانکتهدواستالزمسلفیگرفتنبارابطهدر
.بپوشانیدبرچسبیکباعکسدرراcvv2وانقضاتاریخ.2.کنیداستفادهجدیدطرحهای

حساب)اشدبشرکتنامبهتواندمیحسابکهاستایننوبیتکسصرافیبارابطهدرجالبنکاتدیگراز
هیئتایاعضاسامیلیستشرکت،تغییراتآخرینثبتیآگهیشاملصرفا آنمدارککه(باشدحقوقی
زایامیامحدودیتنظرازوباشدمیرسمیمهرونامهباشرکتنمایندهمعرفیوعاملمدیرهمراهبهمدیره

.کندمیبرابری3سطحکاربریحساببا

نامثبتانندتومیباشند،ایرانیهایبانکازیکیدربانکیحسابیکدارایکهصورتیدرتنهاخارجیاتباع
تفادهاسهویتاحرازبرایخودپاسپورتازبایدملیکارتجایبهالزم،شرایطداشتنصورتدرکهکنند

رسیدهانونیقسنبهبایدنوبیتکسازاستفادهبرایخارجیهموایرانیاتباعهمکهاستبذکرالزم.نمایند
.باشند

هویتاحرازونامثبتینحوه

ترجیحا )عبورزرمیکهمراهبهراخودایمیلوکنیدکلیکنامثبترویبرزیرتصاویربامطابقنام،ثبتبرای
کهاریک.شودمیساختهاکانتشمابرایاینازپس.نماییدواردرا(کوچکوبزرگحروفواعدادازترکیبی
اکانتتانیدکهویتاحرازشد،اشارهآنبهباالدرکهمدارکیازاستفادهباکهاستایندهیدانجامبایداکنون
.شودفراهمشمابرایمعاملهامکانویابدارتقایکسطحبهشما

http://www.omidfadavi.me/
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،«کردمالعهمطرانوبیتکسقوانین»تیکزدنازقبل،(کاربریحساب)اکانتساختازقبلکهشودمیتوصیه
IDیاریفرال)معرفکداگر.برنخوریدآیندهدرمشکلبهتاکنیدمطالعهواقعا راقوانین Referral)،راآندارید
ازمستقیمطوربهیاکنیدوارد55388رامعرفکدمنظرواینبرای.شویدبرخوردارمزایایکسریازتاکنیدوارد

:دهیدانجامراخودنامثبتزیرلینکطریق

https://nobitex.ir/signup/?refcode=55388

http://www.omidfadavi.me/
https://nobitex.ir/signup/?refcode=55388
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http://www.omidfadavi.me/
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نوبیتکسدرفروشوخرید

خودکاربریابحسبایدابتداکردید،دریافتیکسطحکاربری حسابآنکهازپسنوبیتکس،درمبادلهبرای
:بپردازیدفروشوخریدبهزیرروشدوازیکیبهتوانیدمیسپس.کنید(رمزارزییاریالیصورتبه)شارژرا

:محدودصورتبه•

ازدارند،ارخارجیهایصرافیسایریابایننسدرفعالیتیتجربهکهکسانیویژهبهایحرفهگرانمعامله
BUYهاینام LIMITوSELL LIMITکنندمیاستفادهفروشوخریدازنوعاینبهاشارهبرای.

شما(Order)درخواستآنازپسوکنیدمیتعیینرافروشیاخریدقیمتشمامبادله،محدودشکلدر
ازادهاستفبااست؛دالرهزاردهحدودکوینبیتقیمتکهکنیدفرضمثالعنوانبه.شودمیصفوارد

Sell)محدودفروش Limit)(استفرضیاعداد)$10125بهکوینبیتقیمتاگرکهکنیدمیتعیینشما
.بفروشدقیمتآندرراشماکوینبیتخودکارصورتبهنوبیتکسرسید،

میزانوشماداراییمیزانبهتوجهباکنید،میاستفادهLimitحالتازشماکهزمانیکهاستذکربهالزم
(USDT)ترتقیمتکهکنیدفرضمثال،عنوانبه.شودمیبلوکهشمادارایی(تمامیا)بخشیدرخواستتان،

صورتبهکهبخواهیدنوبیتکسازاگردارید؛تومانهزار20حسابتاندرشماواستتومانهزار19حدود
اختیاردرکهتومانیهزار20ازتومانهزار18بخرد،رسید،تومانهزار18بهکهزمانیراتترشمابرایخودکار
.شودمیبلوکهدارید،

Buyازاستفادهبارا(XRP)ریپل10مثال کهبخواهیدشمااگر.استصادقمسئلههمینهمفروشدر

limitشدخواهدبلوکهشماریپل10برسانید،فروشبه.

:بازارقیمتدرسفارش•

بازاریفعلقیمتبایعنیسفارشیلحظههماندرآنقیمتبهراارزیکشمابرایسیستمحالتایندر
(Market)همانردمعموال گویند،میهمسریعسفارشآنبهبعضا کهسفارشنوعاین.کندمیمبادله

.پذیردمیصورتسفارش،ثبتیلحظه

:حسابازبرداشت

چقدرتکسنوبیدرحسابازبرداشتکهاستاینگیرد،شکلاستممکنکاربرانبرایکهسواالتیازیکی
گیرد؟میصورتشکلچهبهوبردمیزمان

http://www.omidfadavi.me/
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بهکارتنظیراهروشسایرازاستفادهواستپذیرامکانساتناوپایاانتقالشکلدوبهفقطحسابازبرداشت
گفتبایدندارندیاطالعساتناوپایایسامانهتفاوتازبسیاریاینکهبهتوجهبا.نیستپذیرامکانغیرهوکارت
طولساعتودیایکبینکهاستخردانتقاالتبهمربوطپایا.هستندپولانتقالآنالینیسامانهدو،هرکه
نیمکثرحداآنانجامکهشودمیاستفادهفوریوکالنهایپرداختبرایساتناازوپذیردانجامتاکشدمی

.باشندمیکارمزدبدونسامانهدوهرالبتهکهکشدمیطولساعت

چیست؟چینبالکدرDLTیاشدهتوزیعکلدفترکاربرد:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

هایتحالازیکی،(بودنتعطیلیاکاریجهتاز)آنروزوحسابازریالیبرداشتدرخواستزمانبهتوجهبا
:آیدمیپیشزیر

یحوالهصورتبهمبلغروزهماندرباشید،داشتهبرداشتخواستدرنیمودوساعتازقبلتاچنانچه•
.شودمیانجامپایا

بعدکاریروزصبح اولیندرشمادرخواستدهید،خواستدرشبدهساعتونیمودوساعتبیناگر•
خواسترداینشنبهروزصبحباشید،داشتهبرداشتدرخواستپنجشنبهاگریعنی.شودمیمحقق
.شودمیانجام

ودا حدوبررسیشمادرخواستبعدکاریروزصبحبدهید،رادرخواستاینشبدهساعتازپساگر•
.گیردمیصورتشماحساببهواریزظهرازبعدچهارساعت

روزاولیندرشمادرخواستکهشودمیباعثساعتی،هردرغیرکاریروزهایدربرداشتدرخواست•
(اولموردهمانند)کاریروزدرشماکهاستاینماننداصلدروشودبررسیوثبتبعدکاری

.ایددادهدرخواست

استدرصدییککارمزدشاملبرداشتاست،کارمزدبدونکه(حسابکردنشارژ)حساببهواریزبرخالف،
مبلغکلددرصیکمعادلمبلغاین.نوبیتکسنهواستپرداختگاهدرخودبهمتعلقکارمزداینالبتهکه

برداشتدرخواستتومانهزار500شمااگرمثال .باشدمیتومانهزار4حداکثرواستبرداشتدرخواست
هزار4همانهمبازباشد،تومانمیلیون50شمادرخواستاگرواستتومانهزار4کارمزدباشید،داشته
.کنیدپرداختبایدراتومان

:کنیددنبالرازیرمراحل(Wallet)پولکیفبهواریزبرای

.کنیدککلیواریزرویبرریالیپولکیفقسمتدرمنهایپولکیفقسمتازدارید،یکسطححساباگر

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-dlt/
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کنیدنتخابارایکیبانکیپرداختوشتابیپرداختروشدوبهتوانیدمیشمااکنونباال،مواردانجامازپس
کهبانکیزواریبرخالف)بودهکارمزدبدونواستترسریعشتابیواریزکهآنجاییاز.نماییدواریزبهاقدامو

استزمالدانید،میکههمانطوری.استشتابیواریزازاستفادهشمابهمایتوصیه،(داردکارمزددرصدیک
.(تاسروشناگر)کنیدخاموشراخودآیپیتغییردهندهافزارنرمبانکیدرگاهبهشدنمتصلازقبل

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

حداکثرتابیشروشدرروزیکدرواریزیمبلغحداکثرکهاستاینبگیریدنظردربایدکهدیگریمهمینکته
ازنهوتاسشدهاعمالمرکزیبانکطرفازمحدودیتاینالبتهکهباشدمیروزیکدرتومانمیلیونپنجاه
.نوبیتکسصرافیطرف

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

مبلغحداقل:دباشیداشتهنظرمدرانکاتسرییکبایدکنید،استفادهبانکیواریزروشازکههستیدمایلاگر
ودتانخبهمتعلقکهبانکیحسابطریقازبایدحتما واریزیوباشدمیتومانمیلیون5روشایندرواریزی
فرمکهستاالزمکردید،واریزرانظرمدمبلغاینکهازبعد.پذیردانجاماید،کردهثبتنوبیتکسدرراآنواست

تاییدکهدباشینوبیتکسکارشناسانطرفازتاییدومنتظرنمودهپر(کنیدمیمشاهدهزیردرکه)رامربوطه
.هاستآنجانبازواریزیفیشتاییدوکارشناسانجانبازاستعالممستلزم

کنید،کلیکزوارییگزینهرویبراینکهجایبهفقطوبرویدراباالمراحلهمانکهاستکافیریالیبرداشتبرای
.نماییدپرد،کنیمیمشاهدهزیرفرمدرراآنتصویرکهرامربوطهفرموکردهکلیکبرداشتیگزینهرویبرباید
روزهایایکاریساعاتازخارجدردرخواستاینچنانچهواستزمانبروباشدنمیآنیصورتبهحساببهواریز

.کردثبتکاریروزاولینتابایدشود،ثبتغیرکاری

http://www.omidfadavi.me/
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دقیقه3ثرحداکتایاتاییدازقبلتاتوانیدمی(ارزیرمزوریالیازاعم)حسابازبرداشتدرخواستلغوبرای
راخودستدرخواوبرویدشدهثبتآندربرداشتدرخواستکهپولیکیفبخشبهدرخواست،تاییدازپس
.کنیدلغوضربدررویبرکلیکبا

crypto)دیجیتالارزهایبرداشتوواریز currency)

کیفیاویخارجپولکیفازاعم)دیگرپولکیفیکبهنوبیتکسصرافیاز(ارزهارمزیا)کوینانتقالبرای
لیککنظرتانمدارزرمزبرداشتیگزینهرویمن،هایپولکیفقسمتدرباید(دیگرهایصرافیپول
.کنیدواردزیرتصاویرمانندراکوینمقدارومقصدآدرسنظیرمدنظراطالعاتوکنید

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

.استاوتمتفعدداینهاکوینانواعبرایکهداردوجودکارمزدبرداشتدرواریز،برخالفکهباشیدداشتهتوجه
.شودنمیسرکشماازکارمزدیباشد،نوبیتکسنظرتحتهایپولکیفبهمتعلقمقصدپولکیفاگرالبته
:استزیرشرحبهدیجیتالارزهایکارمزدمقدار

http://www.omidfadavi.me/
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قسمتدرراخود(Walletیاپولکیف)ولتآدرسکهاستکافینوبیتکسدرحسابتانبهارزرمزواریزبرای
بهانتقالهاهتاییدیدریافتازبعدتاکنیدکپینوبیتکسازخارجدرفعلیتانپولکیفدر(Withdraw)برداشت

.شودانجامشمانوبیتکسیپولکیف

پولیفکدرواریزرویبروبرویدمنهایپولکیفبخشبهساختبرایندارید،پولکیفنوبیتکسدرچنانچه
راشدهتولیدآدرسوکنیدکلیک«والتآدرسایجاد»رویبرزیرتصاویربامطابقسپسوکنیدکلیکمدنظرتان

.کنیدکپیواریزجهت

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

صورتیآنصورتبهمستقیمبرداشتوواریزازاعمهادرخواستشد،گفتههمترپیشکههمانطوریالبته
هرکهزمانیو(Confirmationیاتاییدیه)هاکانفرمیشنتعدادبهزماناینکهاستبرزمانوگیردنمی
:استمتفاوتمختلفهایکویندرکانفرمیشنتعداد.داردبستگیدارد،نیازهاتاییدیهازکدام

.است31اتریوم،6کوینالیت،2تتردر،2کوینبیتدرConfirmationتعداداین

اینکهتاسایمرحلهچهدرشمادرخواستکهکنیدبررسیتوانیدمیمدنظرتانپولکیفبهمراجعهباشما
تیمتوسطتایید)«نهاییتایید»،(کاربرتوسطتایید)«اولیهتایید»،«جدید»هایحالتازیکیتواندمیوضعیت
(آنودنبآمیزموفقیتازاطالعبدوندرخواستگرفتنانجام)«شدهارسال»،«پردازشحالدر»،(نوبیتکس

.باشد«شدهانجام»یا

امنیت

کاربرانیتامنسطحارتقایبرایکنندمیاستفادهآنازبایننسنظیرمطرحهایصرافیکهابزارهاییازیکی
عاملیدوهویتاحرازغیره،و(Phishing)فیشینگهک،نظیرتهدیداتیمقابلدرخود

(Two-Factor Authentication)خودرانکاربامنیتسطحافزایشبرایآنازنیزنوبیتکسکهباشدمی
.کندمیاستفاده

S9ماینرانتاندازیراهجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

توصیهشمابهماولیاستاختیاریکاربرانبرایغیرهوبایننسنوبیتکس،درامنیتیابزاراینازاستفادهالبته
فعالتکسنوبیدرراعاملیدوهویتاحرازچنانچه.کنیداستفادهآنازحتما امنیتتانحفظجهتکهکنیممی

کند،میتولیدافزارنرمکهرارقمی6متغیرکدشوید،کاربریتانحسابواردخواهیدمیکهدفعههربایدکنید،
(ارزیوریالی)حسابازبرداشتهنگامدرکداینکردنواردنوبیتکس،جدیدآپدیتبامطابقالبته.کنیدوارد

.استالزامینیز،باشدفعالFA2چنانچه

بایداابتدگوید،میعاملیدوورودآنبهنوبیتکسخودالبتهکه(FA2)عاملیدوهویتاحرازازاستفادهجهت
Google)گوگلآس نتیک یت ر Authenticator)مایکروسافتآس نتیک یت ریا

(Microsoft Authenticator)ودخکاربریحسابواردسپسوکنیدنصبخودهوشمندگوشیرویبررا
.کنیددنبال(تصویربامطابق)رازیرمراحلوشده

ونماییدکلیک(FA2)عاملیدوشناساییرویبرورفتهکاربریپنلراستسمتدرامنیتکشوییمنویبه
کلیک«ازیفعالسشروع»رویبرسپسو«عاملیدوشناساییفعالسازی»رویبرشدهبازیصفحهدرسپس
.نمایید

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/antminer-s9-full-guide/


www.omidfadavi.me
22

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
23

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

اکنون.کردخواهیدمشاهدهرااختصاصیتانQRهمراهبهشمابهمختصآدرسیکشماجدید،یپنجرهدر
درکهراکدییانمودهاسکنراQRدوربینازاستفادهباوکردهبازراخودAuthenticatorاپلیکیشنباید

Manual)دستیصورتبهکنیدمیمشاهدهآنپایین Entry)تانمودهواردافزارنرمدرFA2بهمختص
.شودتولیدنوبیتکسدرحسابتانوشما

پرینتداردوجودآنپاییندرکهکدیهمراهبهراQRیاحتما کهشودمیاکیدیتوصیهکاربرانتکتکبه
گرفتنشاتاسکرینیاعکس.داریدنگهامنجاییکدرراآنوکردهیادداشتکاغذرویبرراکدیاوگرفته

شماوودشربودهیاهکگم،شماتلفناستممکنکهچراشودنمیتوصیهوجههیچبهونیستکافیآناز
.دهیددستازهمیشهبرایشود،میتولیدAuthenticatorتوسطکهخصوصیکلیدبهراخوددسترسی

http://www.omidfadavi.me/
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دوناساییش»رویبرکلیکیعنیشدگفتهابتدادرکهمراحلیکردنطیباتوانیدمیشماکهاستبدهی
.نماییدFA2کردنفعالغیربهاقدام«عاملی

نانهمچولیبردمیباالبسیارشدنهکمقابلدرراشماامنیتیسطحنوبیتکسدرFA2ازاستفادهالبته
هریا)تکسنوبیدرضعفخاطربهامنیتیمشکالتازدستهاینالبتهکهدارد،وجودفیشینگنظیرخطراتی
از.آیدمیودوجبهشوند،مرتکباستممکنکاربرانخودکهاشتباهاتیخاطربهبلکهنیست،(دیگرصرافی
شدهتهنوششمابرایادامهدرکههاییآموزش«فیشینگبامقابله»بارابطهدرکاربرانکهاستالزمرواین
.فرمایندمطالعهکامال رااست

فیشینگبامقابله

ویکاربرحسابنامنظیراطالعاتیآوردنبدستبرایاقدامازاستعبارت(Phishing)فیشینگساده،بیانبه
بهاتاطالعازدستهاینآوردنبدستباهکرروشایندر.شودمیگفتهغیرهوبانکیاطالعاتوهاواژهگذر
یرهغوصرافییکدرکاربریحساببانکی،حساببهتواندمیشد،خواهدگفتهادامهدرکههاییشیوه

.کردخواهدمنتقلخودحساببهرا(صرافییابانکدر)شماموجودیویافتهدسترسی

مثالبهعنوان)برایفیشینگ،هکرهایکوبگاهجعلیدرستکردهوشمابهجایرفتنبهدامنهیاصلی
ماباواردکردننامبهدامنهیوبگاهجعلیکهشبیهبهاصلیاست،منتقلخواهیدشدوش(شاپرکیانوبیتکس

.کاربریوگذرواژهیخوددروبگاهجعلیعمال اطالعاتموردنیازهکررادراختیاراوقرارخواهیدداد

http://www.omidfadavi.me/
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درداشتفرقنچهچناوباشدزیرمواردازیکیهاوبگاهودامنهنوبیتکس،باکارازقبلکهباشیدداشتهتوجهلذا
:کنیدشکآنبودناصلی

•https://nobitex.ir

•https://nobitex.net

•https://help.nobitex.ir

•https://blog.nobitex.ir

ممکنهمچناناماشودمیفوقروشبهفیشینگدستازشماماندناماندرموجبFA2بودنفعالالبته
رایعاملدوورودامنیتیسیستمویابنددسترسیشماAuthenticatorبهزیرهایروشازیکیبهکهاست
:بزننددور

شمابهوکنندبرقرارتماسشمابایاکنندارسالشمابرایایمیلیامتنیپیامیکهکرهاکهاستممکن
بهبیتکسنوکارشناسانها،آنحلبرایکهاستشدهایجادمشکالتیشماکاربریحساببرایکهبگویند
.دارندنیازاید،کردهتولیدراFA2رمزآنباکهکدیوعبوررمزکاربری،نامنظیرشماشخصیاطالعاتیکسری

.ایددادههاآنبهراهکیاجازهعمال شماافراد،ازدستهاینبهاطالعاتاینقراردادناختیاردربا

:کنیدرعایترازیرمواردکهشودمیتوصیههکهرگونهازجلوگیریبرای

بیتکسنوکارشناسراخودشخصیاگرحتیندهید،قرارهیچکساختیاردرراحسابتانشخصیاطالعات.1
.کردمعرفی

.کنیدبررسیرادامنهبودناصلینوبیتکس،درکاربریتاناطالعاتکردنواردازقبل.2

.کنیدآپدیتمداومطوربهراخودویروسآنتی.3

.نشویدوصلاست،عموماختیاردرکهفایوایبههاشاپکافینظیرعمومیهایمکاندر.4

سیستمازازنیصورتدروشویدهایتاناکانتواردخودتانشخصیسیستمباکهکنیدسعیامکانحدتا.5
.کنیدپاکرامرورگرهایدادهوتاریخچهکاراتمامازپسشاپ،کافییکسیستمنظیرعمومیهای

وکوچکوبزرگحروفاعداد،ازایمجموعهازمناسبعبوررمز.کنیدخودداریسادهعبوررمزداشتناز.6
.استشدهتشکیلتعجبیاسوالعالمتنظیرنگارشیعالئم

.باشدمیFA2فعالسازیموردآخرینوترینمهم.7

http://www.omidfadavi.me/
https://nobitex.ir/
https://nobitex.net/
https://help.nobitex.ir/
https://blog.nobitex.ir/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

نوبیتکسدرمعامالتآموزش

یا)Marketو(محدودیا)Limitداردوجودمعاملهنوعدونوبیتکسدرشد،اشارههمترپیشکههمانطور
.(استنوعترینسریعکهبازارقیمتدرخرید

Buy)محدودخریدبادهیداجازه Limit)کنیمشروع.

میشدهازبیپنجرهدر.برویدنظرتانمددیجیتالارزبازاربهصفحهراستسمتکشوییمنویطریقازابتدا
.داردقراررافروشوخرید(Boxیاجعبه)هایباکسآندرپایینکهکنیدمشاهدهنموداریکتوانید

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

مقداریعنیرنظمداطالعاتبارا«معینقیمتباخرید»یعنیرنگسبزباکسکهاستکافیصرفا خریدبرای
فیدیمهایقابلیتازیکی.نماییدپرراکوینآنازواحدهرازایبهآنقیمتوبخریدخواهیدمیکهکوینی

شمابهردید،کواردکهاطالعاتیبهتوجهباسیستمکهاستاینداردوجودنوبیتکسصرافیدرمعاملهدرکه
متقییمقایسهخصوصدراطالعاتیکارمزد،کسرازپسدریافتی(کوین)ارزدقیقمقدارکارمزد،میزان

نشانراتمالیاحوخطاهاینشدهتاییدهنوزولیشدهثبتشماازقبلکههاییقیمتبهنسبتشماپیشنهادی
.دهدمی

خیر؟یااستهرمیکوینبیتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ردموجودحدازبیشکوینخریددرخواستوموجودیبودنکمشاملطورکلیبهخطاهااینفروشیکدر
.باشدمیبازار

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-pyramid/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

رارنگمزقرباکسبایدباراینکهتفاوتاینبااستخریدشکلهمانبهکارینحوههممحدودفروشبرای
.کنیدپر

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

کهدباشبرزمانتواندمیشمافروشیاخریددرخواستشدنانجامشد،اشارههمترپیشکههمانطوری
یعاملهمیکانجامبهمایلاگرکهداردبستگیبازارنوساناتونقدینگیحجممعامالت،حجمبهزماناین

.شودمیتوصیهشمابهبازارقیمتدرفروشیاخریدازاستفادهباشید،میسریع

بازاردرودموجقیمتبهترینبراساسوسادگیبهکهاستساختهفراهمشمابرایراامکانایننوبیتکس
(MARKET)ارزیرمراحلکاراینبرای.بپردازیددیجیتالارزهایفروشیاخریدبهاقدامآنیصورتبه

:کنیددنبال

:سریعفروشوخرید

.شودبازماشبرایزیرسفارشیپنجرهتانمودهکلیک«سریعسفارش»رویبرصفحهباالیازکاراینبرای

افروشبرایخریدبررویزبانهیخریدوبرایفروشبررویزبانهیفروشکلیککنیدوارزیکهقصدخریدی
.آنرادارید،انتخابنمایید

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

توانیدمیثالمعنوانبه.کنیدپرراارزمقداریاوکنیدواردراکلمبلغقسمتیاتوانیدمیدارید،خریدقصداگر
پایینکادردرخودکارصورتبهسیستمکهشودخریداریتترشمابرایتومانمیلیون100معادلکهبگویید

کندمیمحاسبهگیرد،میتعلقشمابهکهراتتریتعداد،«مقدار»یعنی«کلمبلغ»

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

هزینهخودکارصورتبهسیستموبنویسیدخواهیدمیکهراتتریمیزان،«مقدار»قسمتدرتوانیدمیالبته
واستومانتبراساسکلمبلغکهباشیدداشتهتوجه.نویسدمی«کلمبلغ»قسمتدرشمابرایراآنی
.ریالنه

میزان»توانیدمیفقطخرید،خالفبرفروشدرکهتفاوتاینبااستآنخریدماننددرستنیزارزفروش
.نداردوجودبگذارید،فروشبرایراارزآنتومانیمعادلاینکهامکانونماییدتعیینرا«(ارز)

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

میزان»توانیدمیفقطخرید،خالفبرفروشدرکهتفاوتاینبااستآنخریدماننددرستنیزارزفروش
.نداردوجودبگذارید،فروشبرایراارزآنتومانیمعادلاینکهامکانونماییدتعیینرا«(ارز)

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

آندقیقمیزانکهکندمیتعیینرابعدماهمعامالتکارمزدکاربر،توسطماهیکدرشدهانجاممعامالتحجم
ودباشمیدیجیتالارزهایفروشوخریدمعامالتازمنظورکهاستذکربهالزم.استزیرجدولبامطابق
درنوبیتکسدرپولتانکیفبهنوبیتکسازخارجپولکیفازدیجیتالارزهایانتقالوحسابتانریالیشارژ

.نداردتاثیریمعامالتحجمیمحاسبه

تاریخچه

یتاریخچهکاربری،یصفحهراستسمتدرواقعتاریخچهبخشبهمراجعهباتوانندمیکاربران
کدامهربهمختصجزئیاتهمراهبهرا«هابرداشت»و«واریزها»،«هاتراکنش»،«معامالت»،«سفارشات»
:کنندمشاهده(زیرتصاویربامطابق)

Currency)ارزهایجفت:استجزئیاتاینشاملسفارشاتتاریخچه Pairs)سریعیامحدودشده،معامله
شده،متماقیمتمیانگیناست،شدهثبتآندرسفارشکهقیمتیبودن،فروشیاخریدمعامله،بودن
ئیجزیااستشدهانجامیاکهنهاییوضعیتوسفارشپرشدنمیزانمعامله،کارمزدکل،مبلغمقدار،

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

بودنفروشیاخریدشده،معاملهرمزارزجفتشده،انجامآندرمعاملهکهزمانی:معامالتتاریخچهجزئیات
معاملهکارمزد وکلمبلغحجم،قیمت،معامله،

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

،(بودنمعاملهایبرداشتواریز،)تراکنشنوعتشخیصاست،گرفتهصورتتراکنشکهزمانی:هاتراکنشجزئیات
وعنازاستعبارتخودکه)توضیحاتوتراکنشانجامازبعدموجودیمیزانکارمزد،مقدار،،(Coin)کویننوع
(استپیگیرییشمارهوکارتیشماره،(بانکییاشتابی)واریز

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

واریزارز،(بانکییاشتابی)واریزنوعاست،شدهانجامواریزکهزمانی:واریزتاریخچهدرمشاهدهقابلجزئیات
پیگیریرهشماشاملکه)توضیحات،(بودنناموفقیاموفق)واریزوضعیتدریافتی،مقداروواریزیمقدارشده،

(استشبکهدرتراکنشلینکو

همانایمقصدآدرساست،گرفتهصورتبرداشتحسابازکهزمانی:هابرداشتتاریخچهدرمشاهدهقابلجزئیات
شدهردشده،کنسلشده،ارسال)برداشتوضعیتحساب،ازشدهبرداشتهمقدار،(ولتیاحساب)کنندهدریافت

(باشدمیپیگیریشمارهوتراکنشلینکشاملکه)توضیحاتو(…و

http://www.omidfadavi.me/
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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

شتراکنیتاریخچهازتوانیدمیفقطشماشده،اشارههایتاریخچهازگروه5اینمیانازکهبدانیدنیستبد
.نیستموجودهاتاریخچهسایربرایامکاناینوبگیریداکسلخروجیمستقیما ها

عنوانبه.تاسمعامالتیتاریخچهباسفارشاتیتاریخچهبینتفاوتاست،اهمیتحائزکهبعدییمسئله
کوینبیت10سفارشاتیتاریخچهدربخرید،کوینبیت10(سریعخریدیعنی)بازارقیمتدرشمااگرمثال
7یعنی)شماسفارش%70کهشودثبتگونهبدینمعامالتیتاریخچهدرکهاستممکنولیشودمیثبت
صورت(Xازبیشتریاکمتر)دیگرقیمتیکدرمابقی%30واستپذیرفتهانجامXقیمتبا(کوینبیت

.استپذیرفته

.استتریدقیقجزئیاتوسفارشاتریزحاویمعامالتیتاریخچهدیگرتعبیربه

برداشتسقفبدونمعامله

ریالیبرداشتخواهکاربریتان،حساباز(Withdraw)برداشتبرایشد،اشارههمترپیشکههمانطور
متفاوتعدداینشماکاربریسطحبهتوجهباکهاستشدهگرفتهنظردرسقفییکارزی،رمزخواهباشد
.است

حجمهچراکبودخواهدسازمشکلایحرفهکاربرانبرایهاییمحدودیتچنینوجودکهکنیدتصورشاید
.استغلطصوریتچنینالبتهکهاستشدهتعیینمقدارازبیشهستند،داشتنشبهمایلهاآنکهبرداشتی

داشتنبادتواننمیایحرفهتریدرهایواستکافیکاربرهااکثربرایارزیوریالیبرداشتقابلحجمکهاوال 
طحسکهاستکافیفقطویژهحسابداشتنبرای.نمایندبرطرفراموجودهایمحدودیت«ویژهحساب»

طوربهماهسهماه،درتومانمیلیارد5ازبیشمعامالتیحجمباودهیدارتقا3بهراخودکاربریحساب
.باشدپرداختهفعالیتبهمداوم

http://www.omidfadavi.me/
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:معرفیلینک

اختیارردراآنوبسازیدراخوداکانتبهمختص(معرفیلینک)ارجاعکدیکبایننسمانندتوانیدمیشما
ریالبهکارمزدشاناز%30کنند،واردراشماکدنامثبتهنگاممعرفبخشدرهاآناگرکهبگذاریددوستانتان

اگروآنیصورتبهواریزباشد،تومانهزار10ازبیشکارمزدهامجموعاگرکهشودمیواردشماحساببه
.گیردمیصورتبعدروزهفتباشد،تومانهزار10ازکمتر

است؟بهترکدامفارکس؛ودیجیتالارزتفاوت:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

ارجاعتانکدونداردوجودمحدودیتیهیچگونهشده،معرفیکاربرانتعداددرکهاستبذکرالزم
(Referral ID)دهیدقرارتوانیدمیبخواهید،کهنفرچندهراختیاردررا.

کاربرجانبازمعرفیکدکردنواردنه،یابشویدمحسوبکاربریکمعرفشمااینکهمالککهاستبدیهی
.گیردنمیتعلقکمیسیونیشمابهنکند،واردشخصراارجاعکداگرواستشدهمعرفی

:نوبیتکساپلیکیشنباکارآموزش

وندارددسکتاپرویردنوبیتکسسایتوبباکاربازیادیتفاوتواستآسانبسیارنوبیتکساپلیکیشنباکار
.بودنخواهدسازمشکلاصال مسئلهاینالبتهکهاستاپلیکیشننبودنفارسیدرهاآنتفاوتتنهاشاید

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/crypto-currency-vs-forex/


www.omidfadavi.me
44

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

نامکردنوارد:داردوجودراهدواینکاربرایکهباشدمیاکانتبهشدنواردنوبیتکساپباکاردرقدماولین
Log)شدنواردیاعبوررمزوکاربری in)چهزااینکهازفارغباشید،داشتهتوجه.گوگلحسابازاستفادهبا
.کنیدواردنیزرارقمی6خصوصیکلیدکهاستالزمباشد،فعالFA2چنانچهشوید،میحسابتانواردروشی

http://www.omidfadavi.me/
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شبیهیشبکهیا(Mainnet)اصلییشبکهیعنیشبکهنوعانتخاباست،اهمیتحائزکهدیگریایمسئله
.دهیدیرتغیراآنحسابتانازشدنخارجبهنیازبدونتوانیدمیبعدا البتهکهاستبودن،(Testnet)ساز

http://www.omidfadavi.me/
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:نوبیتکساپلیکیشندرحسابازبرداشتوکردنشارژ•

دکلی(تومانمثال )داریدراآنشارژقصدکهداراییرویبروبرویدFundsبخشبهحساببهورودازبعد
مشاهدهکهباکسیدرونماییدکلیکDepositرویبرکردنواریزبرایجدیدیصفحهدرسپسوکنید
.شویدمنتقلپرداختیصفحهبهتاکنیدوارددارید،راآنواریزقصدکهمقداریکنید،می

.کنیدمشاهدهراواریزهایتاریخچهتوانیدمیHISTORYرویبرکلیکباواریزیصفحهایندر

http://www.omidfadavi.me/
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برداشتدرالبته.کنیدکلیکWithdrawرویبرانتهادروکنیدطیراباالمراحلهمانهمحسابازبرداشتبرای
.کنیدتاییدرابرداشتونماییدبررسیشود،میارسالشمابرایکهراایمیلیکهاستالزم

بهمراجعهبا.نماییدواردراخودرقمی6کدبایدبرداشتبرایباشد،فعالFA2چنانچهدانید،میکههمانطوری
.کنیدلغوراخودبرداشتدرخواستتوانیدمیHistoryقسمت

http://www.omidfadavi.me/
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:نوبیتکساپلیکیشندرمعاملهینحوه•

هبراحتیبهانتهادرونماییدانتخابراخودمدنظرارزجفتباالازوبرویدTradeبخشبهمعاملهبرای
.بپردازیدمعامله

http://www.omidfadavi.me/
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یاریدخازخواهیدمیاگر.نماییدانتخابرافروشیاخریدنوعبایدمعاملهبهاقدامازقبلکهاستبدیهی
راMarketبایدشماست،مدنظرسریعیمعاملهاگرونماییدانتخابراLimitکنید،استفادهمحدودفروش
.کنیدانتخاب

Openیزبانهبهرفتنبا Ordersنایدر.کنیدمشاهدهراآنشدنانجامدرصدوخودبازسفارشاتتوانیدمی
.کنیدلغوراسفارشاتتوانیدمیهمچنینبخش

http://www.omidfadavi.me/
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:ایرانیرقبای

راتکسنوبیهایقابلیتکهداردوجودکشورماندرصرافیکمترشد،عنوانمقالهابتدایدرکههمانطوری
:دانستنوبیتکساصلیرقبایازرازیرصرافیچهارتوانمیاما.باشدداشته

والکسمعامالتیصرافی
اکسیرصرافی

رمزینکسصرافی
ارزبیدمعامالتیصرفی

.کنیمناآشمالیمعامالتیحرفهتخصصیاصطالحاتباراشماتاداریمقصدنوبیتکسآخرقسمتدر
انگوشتبههاآنمکررطوربهتریدریکبامکالمهدرچهوایرانیهایصرافیدرچهمکررطوربهشما

ذالکرد؛خواهیدمشاهدهراهاآنانگلیسیمعادلکنید،استفادهخارجیهایصرافیازاگروخوردخواهد
.شویدآشناهاآنباکهاستالزم

یست؟چقیمتیشکافازمنظوریاچیستمعاملهباسفارشبینفرقکهدانیدمیآیامثال،عنوانبه

:(Order)سفارش

یلفهمودودارایکهارزرمزیکفروشیاخریدبرمبنیسیستمازشمادرخواستازاستعبارتسفارش
.استمبادالتیحجموقیمت

:(Trade)معامله

خریدیاوشفردرخواستباشمافروشیاخریددرخواستدیگرتعبیربهیاشودانجامشماسفارشچنانچه
معاملهکهاستبذکرالزمکهاستگرفتهصورتمعاملهیکاصلدرباشد،داشتهمطابقتدیگرکاربریک

.استکردنمعکوسیاشدنکنسلقابلغیرسفارشبرخالف

Order)سفارشاتدفتر Book):

یکبهیاکنسلکهزمانیتاکه(زیرتصویربامطابق)فروشوخریدسفارشاتازایمجموعهازاستعبارت
.ماندخواهندباقیلیستدرسفارشاتباشد،نشدهتبدیلمعامله
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Currency)ارزجفت Pairs):

یا)ریال/تترجفتدرمثالبرای.استمقصدارزبراساسمبداارزگذاریقیمتارزجفتازمنظور
Tether/RialآنترمتداولشکلبهیاUSDT/IRR)شودمیسنجیدهریالبراساستترقیمت.

Base)مبداارز currency):

ثالمدر)دومارزبراساسآنقیمتکهباشدمیاولارز،(باالمثالدرریال/تترمانند)ارزجفتیکدرمبداارز
.شودمیسنجیده(ریالشدهبیان

Quote)مقصدارز currency):

.شودمیاستفادهمبداارزیعنیاولارزقیمتبیانبرایآنازکهاستدومارزارز،جفتیکدرمقصدارز

:(Volume)حجم

طیارمقداینعمدتاکهمقصد،ارزیامبداارزبرحسبارزرمزیکیشدهمعاملهمقدارازاستعبارتبازارحجم
.شودمیبیانگذشتهساعته24

Last)قیمتآخرین Price):

.شودمیتعیینشدهانجامیمعاملهآخرینبراساسکهاستدیجیتالارزیکفعلیقیمتبیانگر

http://www.omidfadavi.me/


www.omidfadavi.me
53

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

Highest)قیمتکمترینوبیشترین & lowest Price):

گذشتهساعت24درارزآنکهاستقیمتیترینپایینوباالترینارز،یکقیمتکمترینوبیشترینازمنظور
.استشدهمعامله

:خریدپیشنهادبهترین

خریدقیمتپیشنهادبهترینکنند،پرداختهستندحاضرارزیکخریدبرایخریدارانکهراقیمتیبیشترین
.آیدمیدرنمایشبهخریدپیشنهادهایلیستباالیدرکهگویند

:فروشپیشنهادبهترین

.گویندفروشپیشنهادبهترینراشدهارزششانفروشبهحاظرفروشندگانکهراقیمتیکمترین

Bid–ask)قیمتیشکاف spread):

.استفروشپیشنهادبهترینوخریدپیشنهادبهترینتفاوتبهماقیمتیشکافازمنظور

:جزئیسفارشی

یاعرضه)یموجودعدمنظیردالیلیبهآنیباقیماندهواستشدهانجامآنازقسمتیفقطکهاستسفارشی
.استنشدهانجامغیرهوشدنلغو،(تقاضا

Minimum)سفارشمبلغحداقل Order Amount):

عددنایازمبلغچنانچهوشودپرداختبایدجدیدسفارشیکایجادبرایکهمبلغیحداقلازاستعبارت
.باشدنمیپرداختقابلسفارشبود،کمتر

Open)بازسفارش Order):

محسوببازسفارشباشد،نشدهاجرا%100صورتبههنوزچنانچهسیستم،ازشمافروشیاخریددرخواست
.شودمی

http://www.omidfadavi.me/

