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آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

آموزش جامع سایت و اپلیکیشن نوبیتکس و نحوه کار با بخش های مختلف آن
بسیاری از فعاالن بازار ارزهای دیجیتال در ایران از مشکالتی که در معامله ی رمز ارزها در سطح جهانی به سبب
تحریم ها دارند ،به خوبی آگاه هستند .این مشکالت را می توان به طور خالصه در عدم دادن خدمات به کاربران
ایرانی به خاطر تحریم ها خالصه کرد .البته میتوان با استفاده از  VPSاین تحریم ها را دور زد ولی استفاده از
 VPSبسیار هزینه بر خواهد بود و کار با آن پیچیده است .میتوان از نرم افزارهای تغییردهنده آیپی استفاده
کرد ،آن هم با یک هزینه ی بسیار کمتر ولی همچنان باید ریسک فاش شدن هویت ایرانی و به طبع بلوکه
خدماتی

شدن حساب را بپذیرید .بهترین راه حل استفاده از صرافی های ایرانی است که ضمن داشتن کیفیت
صرافی های بزرگ و ایمنی باال ،تمام نیازهای یک تریدر حرفه ای را برطرف کند .اکنون می خواهیم صرافی ارز
دیجیتال نوبیتکس را به شما معرفی کنیم.
سایت نوبیتکس رقبایی نیز دارد که بهترین سایت های مشابه آن را می توانید در بخش آموزش خرید و فروش
ارز دیجیتال در ایران مشاهده کنید.

آموزش ثبت نام و احراز هویت در نوبیتکس
لینک دانلود ویدیو با کیفیتHD

آموزش واریز و برداشت در نوبیتکس
لینک دانلود ویدیو با کیفیتHD

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

نوبیتکس چیست و آموزش نوبیتکس چه اهمیتی دارد؟
در ایران تعداد صرافی های کوچک کم نیست ولی این صرافی های کوچک نمی تواند نیازهای تریدرهای حرفه
ای را برطرف کنند و لذا باید به دنبال یک صرافی بود که ضمن داشتن گردش مالی باال ،بتواند خدمات و
امکاناتی را که صرافی هایی نظیر بایننس در اختیار کاربران قرار می دهند ،در اختیار کاربران قرار دهند.
نوبیتکس واجد شرایط ترین صرافی در ایران با مشخصات باال است و اگر نگوییم که برترین صرافی
) (exchangeدر ایران است ،میتوان با قاطعیت گفت که کمتر صرافی در ایران توان رقابت با آن را دارد.

در زمان نگارش این مقاله ،مطابق با اطالعاتی که وب سایت رسمی نوبیتکس در اختیار عموم قرار داده است،
تعداد کاربران فعال نوبیتکس به بیش از  65هزار نفر ،تعداد کل تراکنشات صورت گرفته بیش از  550هزار
تراکنش ) (transactionو جمع مبادالت تا به این لحظه بیش از  200میلیارد می باشد.
با توجه به جایگاه خاص صرافی نوبیتکس در بازار ارزهای دیجیتال ایران تصمیم گرفتیم که اطالعاتی در رابطه با
این صرافی و مهم تر از هر چیزی نحوه ی کار با آن را آموزش دهیم.
اگر در ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید می توانید برای دریافت آموزش کامل از دوره نوابغ ارز دیجیتال استفاده
نمایید.
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صرافی نوبیتکس
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می توان این استارت آپ را به عنوان یک پل ارتباطی تحریم گریز بین تریدرهای ایرانی و بازار خارجی ارزهای
دیجیتال در نظر گرفت .از آنجایی که نخستین اولویت نوبیتکس حفظ امنیت سایبری کاربران در فضای مجازی
ایران که آکنده از فیشینگ و سایر انواع کالهبرداری هاست ،بنیان گذاران نوبیتکس بنیاد این صرافی را براساس
افزایش حداکثری امنیت سایبری بنا نهاده و از این رو در ابتدا یک تیم توسعه متشکل از برنامه نویسان با سابقه
در زمینه ی امنیت سایبری را به کار گرفتند و عالوه بر این جهت اطمینان از امنیت مد نظر به طور پیوسته با
مراکز تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف همکاری نمودند.
نوبیتکس که در سال  1396فعالیت خود را شروع کرد ،می تواند بستر مناسب و امنی را برای معامالن گران
ایرانی برای تبادل بی واسطه ی ارزهای دیجیتال آن هم با ارز ملی (ریال) فراهم سازد که ضمن جلوگیری از
بلوکه شدن اموال ایرانیان در خارج ،از خروج ارز (رمز ارز) نیز جلوگیری می کند.
از قابلیت های این صرافی می توان به امکان معامله و پشتیبانی  24ساعته و دارا بودن شبیه ساز اشاره کرد که
کمتر صرافی چنین قابلیتی را در اختیار کاربرانشان قرار می دهند .عالوه بر این ،می توان از امکان معامله در دو
بخش مارکت اصلی (رمز ارز به ریال و برعکس) و مارکت حرفه ای (پول دیجیتال به پول دیجیتال) بهره جست.
جفت ارزها (تبادل یک ارز با یک ارز دیگر) در نوبیتکس عبارتند از:
•

مبادله ی ریال با اتریوم و اتریوم کالسیک ،بیت کوین ،الیت کوین ،ترون ،ایاس ،تتر ،ریپل ،بیت کوین
کش ،بایننس کوین ) EOS ،(BNBو استالر)(STELLAR

•

مبادله ی تتر با اتریوم و اتریوم کالسیک ،بیت کوین ،الیت کوین ،ترون ،ایاس ،ریپل ،بیت کوین کش،
بایننس کوین) EOS ، (BNBو استالر)(STELLAR

البته الزم بذکر است که این جفت ارزها متعلق به زمان حال است و در آینده امکان گسترش آن وجود دارد.
به تمامی کاربرانی که تازه اقدام به مبادله ی ارزهای دیجیتال کرده اند و یا در آینده قصد ثبت نام در نوبیتکس
را دارند ،هشدار می دهیم که سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری پر ریسک است و الزم است
قبل از اقدام به سرمایه گذاری با استفاده از شبیه سازی که نوبیتکس در اختیار کاربران قرار می دهد ،مدتی کار
کنند تا تجربه ی کافی را در این زمینه بدست آورند.
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نماد اعتماد الکترونیک در نوبیتکس

عده ای از افراد ادعا کرده اند که از آنجایی که نوبیتکس نماد اعتماد الکترونیک ندارد پس نباید به آن اعتماد کرد.
گفتنی است که از آنجایی که در کشور قانون گذاری درستی در رابطه با ارزهای دیجیتال و در معنای عام تر
قانونا امکان دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای

هرآنچه که به بالک چین مربوط است ،صورت نگرفته است،
هیچکدام از شرکت های فعال در این صنعت اعم از صرافی ها و توسعه دهندگان شبکه ی بالک چین وجود
ندارد.
نماد اعتماد الکترونیک نشانه ای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (که وابسته به وزارت صمت
است) صادر شده و در حکم تاییده ای بر مجاز بودن فعالیت یک فروشگاه اینترنتی است.
البته با وجود اینکه نوبیتکس بسیار امن می باشد اما شما همچنان می توانید در صورت بروز هر گونه مشکل با
پشتیبانی به یکی از راه های تعیین شده ارتباط برقرار کنید تا مشکلتان توسط کارشناسان پیگیری شود .این راه ها
عبارتند از چت آنالین (از طریق وب سایت رسمی یا اپ) که سریع ترین و موثرترین روش است ،تلفن ثابت در
ساعات کاری ،ایمیل رسمی ) (support@nobitex.irو آدرس تلگرام ) (@nobitexsupportاست.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش بیتمکس Bitmex؛ ثبت نام و بررسی تخصصی آن
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دلیل استلزام به احراز هویت در نوبیتکس
براساس قوانین ضد پولشویی که در سطح دنیا مطرح است ،احراز هویت با استفاده از مدارک شناسایی شخصی
امری ضروری است .بدیهی است که در ایران بدون دستور مراجع قضایی ،اطالعات مربوط به هویت افراد در
اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نمی گیرد.
یکی از ویژگی های جالب صرافی نوبیتکس تقسیم بندی حساب های کاربری به چند سطح مانند بایننس می
باشد که البته این مسئله با بایننس کمی تفاوت نیز دارد .در بایننس اهمیت افزایش سطح در کاهش مالیات
است در حالی که در نوبیتکس افزایش سطح کاربری باعث کاهش محدودیت های موجود در برداشت رمز ارز از
الزاما حجم معامالتی خود را به مقدار
حساب می شود .عالوه بر این برای افزایش سطح حساب در بایننس باید 
مشخصی برسانید ولی در نوبیتکس فقط کافی است که مدارک بیشتری عرضه کنید.
مدارک مورد نیاز برای احراز هویت یا همان ثبت نام و داشتن حساب کاربری سطح یک در صرافی نوبیتکس
شامل یک آدرس ایمیل معتبر ،شماره تلفن همراه ،تصویر کارت ملی ،شماره ی کارت بانکی و حساب بانکی
است.
برای ارتقا به سطح دو باید مدارکی نظیر تصویر سلفی خودتان (مطابق با الگویی که پلیس فتا در نظر گرفته
است و می توانید در تصاویر زیر مشاهده کنید) به همراه مدارکی نظیر قبض آب و برق یا اجاره نامه یا سند
مالکیت که آدرس رسمی شما در آن درج شده است و شماره تلفن ثابتتان را وارد سایت کنید (عالوه بر مدارک
مندرج درسطح  .)1برای ارتقا به سطح  3پس ازآنکه به سطح  2رسیدید ،باید یک قرارداد را به صورت
حضوری امضا کنید.
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نحوه ی گرفتن سلفی باید به این گونه باشد که کارت ملی و کارت بانکی (که می خواهید از طریق آن واریز یا
برداشت داشته باشید) را به همراه یک فرم تعهدنامه (که متن آن را در تصویر باال مشاهده می کنید) در دست
بگیرید و مطابق با تصویر باال یک عکس از خود بگیرید.

در رابطه با گرفتن سلفی الزم است دو نکته را بدانید .1 :اگر کارت ملی ندارید می توانید از پاسپورت یا شناسنامه
های طرح جدید استفاده کنید .2 .تاریخ انقضا و  cvv2را در عکس با یک برچسب بپوشانید.
از دیگر نکات جالب در رابطه با صرافی نوبیتکس این است که حساب می تواند به نام شرکت باشد (حساب
حقوقی باشد) که مدارک آن صرفا شامل آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت ،لیست اسامی اعضای هیئت
مدیره به همراه مدیر عامل و معرفی نماینده شرکت با نامه و مهر رسمی می باشد و از نظر محدودیت یا مزایا
با حساب کاربری سطح  3برابری می کند.
اتباع خارجی تنها در صورتی که دارای یک حساب بانکی در یکی از بانک های ایرانی باشند ،می توانند ثبت نام
کنند که در صورت داشتن شرایط الزم ،به جای کارت ملی باید از پاسپورت خود برای احراز هویت استفاده
نمایند .الزم بذکر است که هم اتباع ایرانی و هم خارجی برای استفاده از نوبیتکس باید به سن قانونی رسیده
باشند.

نحوه ی ثبت نام و احراز هویت
ترجیحا

برای ثبت نام ،مطابق با تصاویر زیر بر روی ثبت نام کلیک کنید و ایمیل خود را به همراه یک رمز عبور (
ترکیبی از اعداد و حروف بزرگ و کوچک) را وارد نمایید .پس از این برای شما اکانت ساخته می شود .کاری که
اکنون باید انجام دهید این است که با استفاده از مدارکی که در باال به آن اشاره شد ،احراز هویت کنید تا اکانت
شما به سطح یک ارتقا یابد و امکان معامله برای شما فراهم شود.
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توصیه می شود که قبل از ساخت اکانت (حساب کاربری) ،قبل از زدن تیک «قوانین نوبیتکس را مطالعه کردم»،
قوانین را واقعا مطالعه کنید تا به مشکل در آینده برنخورید .اگر کد معرف (ریفرال یا )ID Referralدارید ،آن را
وارد کنید تا از یکسری مزایا برخوردار شوید .برای این منظرو کد معرف را  55388وارد کنید یا به طور مستقیم از
طریق لینک زیر ثبت نام خود را انجام دهید:
https://nobitex.ir/signup/?refcode=55388
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خرید و فروش در نوبیتکس
کاربری سطح یک دریافت کردید ،ابتدا باید حساب کاربری خود

برای مبادله در نوبیتکس ،پس از آنکه حساب
را شارژ (به صورت ریالی یا رمزارزی) کنید .سپس می توانید به یکی از دو روش زیر به خرید و فروش بپردازید:
•

به صورت محدود:

معامله گران حرفه ای به ویژه کسانی که تجربه ی فعالیت در بایننس یا سایر صرافی های خارجی را دارند ،از
نام های  BUY LIMITو  SELL LIMITبرای اشاره به این نوع از خرید و فروش استفاده می کنند.
در شکل محدود مبادله ،شما قیمت خرید یا فروش را تعیین می کنید و پس از آن درخواست ) (Orderشما
وارد صف می شود .به عنوان مثال فرض کنید که قیمت بیت کوین حدود ده هزار دالر است؛ با استفاده از
فروش محدود ) (Sell Limitشما تعیین می کنید که اگر قیمت بیت کوین به ( $10125اعداد فرضی است)
رسید ،نوبیتکس به صورت خودکار بیت کوین شما را در آن قیمت بفروشد.
الزم به ذکر است که زمانی که شما از حالت  Limitاستفاده می کنید ،با توجه به میزان دارایی شما و میزان
درخواستتان ،بخشی (یا تمام) دارایی شما بلوکه می شود .به عنوان مثال ،فرض کنید که قیمت تتر )(USDT
حدود  19هزار تومان است و شما در حسابتان  20هزار تومان دارید؛ اگر از نوبیتکس بخواهید که به صورت
خودکار برای شما تتر را زمانی که به  18هزار تومان رسید ،بخرد 18 ،هزار تومان از  20هزار تومانی که در اختیار
دارید ،بلوکه می شود.
در فروش هم همین مسئله صادق است .اگر شما بخواهید که مثال  10ریپل ) (XRPرا با استفاده از Buy
limitبه فروش برسانید 10 ،ریپل شما بلوکه خواهد شد.
•

سفارش در قیمت بازار:

در این حالت سیستم برای شما یک ارز را به قیمت آن در همان لحظه ی سفارش یعنی با قیمت فعلی بازار
معموال در همان

بعضا به آن سفارش سریع هم می گویند،
)(Marketمبادله می کند .این نوع سفارش که 
لحظه ی ثبت سفارش ،صورت می پذیرد.

برداشت از حساب:
یکی از سواالتی که برای کاربران ممکن است شکل گیرد ،این است که برداشت از حساب در نوبیتکس چقدر
زمان می برد و به چه شکل صورت می گیرد؟
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برداشت از حساب فقط به دو شکل انتقال پایا و ساتنا امکان پذیر است و استفاده از سایر روش ها نظیر کارت به
کارت و غیره امکان پذیر نیست .با توجه به اینکه بسیاری از تفاوت سامانه ی پایا و ساتنا اطالعی ندارند باید گفت
که هر دو ،سامانه ی آنالین انتقال پول هستند .پایا مربوط به انتقاالت خرد است که بین یک یا دو ساعت طول
می کشد تا انجام پذیرد و از ساتنا برای پرداخت های کالن و فوری استفاده می شود که انجام آن حداکثر نیم
ساعت طول می کشد که البته هر دو سامانه بدون کارمزد می باشند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :کاربرد دفتر کل توزیع شده یا  DLTدر بالک چین چیست؟
با توجه به زمان درخواست برداشت ریالی از حساب و روز آن (از جهت کاری یا تعطیل بودن) ،یکی از حالت های
زیر پیش می آید:
•

چنانچه تا قبل از ساعت دو و نیم در خواست برداشت داشته باشید ،در همان روز مبلغ به صورت حواله ی
پایا انجام می شود.

•

اگر بین ساعت دو و نیم و ساعت ده شب در خواست دهید ،درخواست شما در اولین صبح روز کاری بعد
محقق می شود .یعنی اگر پنجشنبه درخواست برداشت داشته باشید ،صبح روز شنبه این در خواست
انجام می شود.

•

اگر پس از ساعت ده شب این درخواست را بدهید ،صبح روز کاری بعد درخواست شما بررسی و حدودا
ساعت چهار بعد از ظهر واریز به حساب شما صورت می گیرد.

•

درخواست برداشت در روزهای غیرکاری در هر ساعتی ،باعث می شود که درخواست شما در اولین روز
کاری بعد ثبت و بررسی شود و در اصل مانند این است که شما در روز کاری (همانند مورد اول)
درخواست داده اید.

برخالف ،واریز به حساب (شارژ کردن حساب) که بدون کارمزد است ،برداشت شامل کارمزد یک درصدی است
که البته این کارمزد متعلق به خود در گاه پرداخت است و نه نوبیتکس .این مبلغ معادل یک درصد کل مبلغ
مثال اگر شما  500هزار تومان درخواست برداشت
درخواست برداشت است و حداکثر  4هزار تومان می باشد .
داشته باشید ،کارمزد  4هزار تومان است و اگر درخواست شما  50میلیون تومان باشد ،باز هم همان  4هزار
تومان را باید پرداخت کنید.

برای واریز به کیف پول ) (Walletمراحل زیر را دنبال کنید:
اگر حساب سطح یک دارید ،از قسمت کیف پول های من در قسمت کیف پول ریالی بر روی واریز کلیک کنید.
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پس از انجام موارد باال ،اکنون شما می توانید به دو روش پرداخت شتابی و پرداخت بانکی یکی را انتخاب کنید
و اقدام به واریز نمایید .از آنجایی که واریز شتابی سریع تر است و بدون کارمزد بوده (برخالف واریز بانکی که
یک درصد کارمزد دارد) ،توصیه ی ما به شما استفاده از واریز شتابی است .همانطوری که می دانید ،الزم است
قبل از متصل شدن به درگاه بانکی نرم افزار تغییردهنده آیپی خود را خاموش کنید (اگر روشن است).
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نکته ی مهم دیگری که باید در نظر بگیرید این است که حداکثر مبلغ واریزی در یک روز در روش شتابی حداکثر
پنجاه میلیون تومان در یک روز می باشد که البته این محدودیت از طرف بانک مرکزی اعمال شده است و نه از
طرف صرافی نوبیتکس.
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اگر مایل هستید که از روش واریز بانکی استفاده کنید ،باید یک سری نکات را مد نظر داشته باشید :حداقل مبلغ
حتما باید از طریق حساب بانکی که متعلق به خودتان

واریزی در این روش  5میلیون تومان می باشد و واریزی
است و آن را در نوبیتکس ثبت کرده اید ،انجام پذیرد .بعد از اینکه مبلغ مد نظر را واریز کردید ،الزم است که فرم
مربوطه را (که در زیر مشاهده می کنید) پر نموده ومنتظر تایید از طرف کارشناسان نوبیتکس باشید که تایید
مستلزم استعالم از جانب کارشناسان و تایید فیش واریزی از جانب آن هاست.

برای برداشت ریالی کافی است که همان مراحل باال را بروید و فقط به جای اینکه بر روی گزینه ی واریز کلیک کنید،
باید بر روی گزینه ی برداشت کلیک کرده و فرم مربوطه را که تصویر آن را در فرم زیر مشاهده می کنید ،پر نمایید.
واریز به حساب به صورت آنی نمی باشد و زمانبر است و چنانچه این درخواست در خارج از ساعات کاری یا روزهای
غیرکاری ثبت شود ،باید تا اولین روز کاری ثبت کرد.
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برای لغو درخواست برداشت از حساب (اعم از ریالی و رمز ارزی) می توانید تا قبل از تایید یا تا حداکثر  3دقیقه
پس از تایید درخواست ،به بخش کیف پولی که درخواست برداشت در آن ثبت شده بروید و درخواست خود را
با کلیک بر روی ضربدر لغو کنید.

واریز و برداشت ارزهای دیجیتال)(crypto currency
برای انتقال کوین (یا رمز ارزها) از صرافی نوبیتکس به یک کیف پول دیگر (اعم از کیف پول خارجی و یا کیف
پول صرافی های دیگر) باید در قسمت کیف پول های من ،روی گزینه ی برداشت رمز ارز مد نظرتان کلیک
کنید و اطالعات مدنظر نظیر آدرس مقصد و مقدار کوین را مانند تصاویر زیر وارد کنید.

16

www.omidfadavi.me

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

17

www.omidfadavi.me

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

توجه داشته باشید که برخالف واریز ،در برداشت کارمزد وجود دارد که برای انواع کوین ها این عدد متفاوت است.
البته اگر کیف پول مقصد متعلق به کیف پول های تحت نظر نوبیتکس باشد ،کارمزدی از شما کسر نمی شود.
مقدار کارمزد ارزهای دیجیتال به شرح زیر است:
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برای واریز رمز ارز به حسابتان در نوبیتکس کافی است که آدرس ولت (کیف پول یا  )Walletخود را در قسمت
برداشت ) (Withdrawدر کیف پول فعلیتان در خارج از نوبیتکس کپی کنید تا بعد از دریافت تاییدیه ها انتقال به
کیف پول نوبیتکسی شما انجام شود.
چنانچه در نوبیتکس کیف پول ندارید ،برای ساخت به بخش کیف پول های من بروید و بر روی واریز در کیف پول
مدنظرتان کلیک کنید و سپس مطابق با تصاویر زیر بر روی «ایجاد آدرس والت» کلیک کنید و آدرس تولید شده را
جهت واریز کپی کنید.
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البته همانطوری که پیش تر هم گفته شد ،درخواست ها اعم از واریز و برداشت مستقیم به صورت آنی صورت
نمی گیرد و زمان بر است که این زمان به تعداد کانفرمیشن ها (تاییدیه یا  )Confirmationو زمانی که هر
کدام از تاییدیه ها نیاز دارد ،بستگی دارد .تعداد کانفرمیشن در کوین های مختلف متفاوت است:

این تعداد  Confirmationدر بیت کوین  ،2در تتر  ،2الیت کوین  ،6اتریوم  31است.
شما با مراجعه به کیف پول مدنظرتان می توانید بررسی کنید که درخواست شما در چه مرحله ای است که این
وضعیت می تواند یکی از حالت های «جدید»« ،تایید اولیه» (تایید توسط کاربر)« ،تایید نهایی» (تایید توسط تیم
نوبیتکس)« ،در حال پردازش»« ،ارسال شده» (انجام گرفتن درخواست بدون اطالع از موفقیت آمیز بودن آن)
یا «انجام شده» باشد.

امنیت
یکی از ابزارهایی که صرافی های مطرح نظیر بایننس از آن استفاده می کنند برای ارتقای سطح امنیت کاربران
خود در مقابل تهدیداتی نظیر هک ،فیشینگ ) (Phishingو غیره ،احراز هویت دو عاملی
) (Two-Factor Authenticationمی باشد که نوبیتکس نیز از آن برای افزایش سطح امنیت کاربران خود
استفاده می کند.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آموزش جامع راه اندازی انت ماینرS9
البته استفاده از این ابزار امنیتی در نوبیتکس ،بایننس و غیره برای کاربران اختیاری است ولی ما به شما توصیه
حتما از آن استفاده کنید .چنانچه احراز هویت دو عاملی را در نوبیتکس فعال
می کنیم که جهت حفظ امنیتتان 
کنید ،باید هر دفعه که می خواهید وارد حساب کاربریتان شوید ،کد متغیر  6رقمی را که نرم افزار تولید می کند،
وارد کنید .البته مطابق با آپدیت جدید نوبیتکس ،وارد کردن این کد در هنگام برداشت از حساب (ریالی و ارزی)
چنانچه  2FAفعال باشد نیز ،الزامی است.
جهت استفاده از احراز هویت دو عاملی ( )2FAکه البته خود نوبیتکس به آن ورود دو عاملی می گوید ،ابتدا باید
آسنتیکیتر گوگل ) (Google Authenticatorیا آسنتیکیتر مایکروسافت
) (Microsoft Authenticatorرا بر روی گوشی هوشمند خود نصب کنید و سپس وارد حساب کاربری خود
شده و مراحل زیر را (مطابق با تصویر) دنبال کنید.
به منوی کشویی امنیت در سمت راست پنل کاربری رفته و بر روی شناسایی دو عاملی ( )2FAکلیک نمایید و
سپس در صفحه ی باز شده بر روی «فعالسازی شناسایی دو عاملی» و سپس بر روی «شروع فعالسازی» کلیک
نمایید.
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در پنجره ی جدید ،شما یک آدرس مختص به شما به همراه  QRاختصاصیتان را مشاهده خواهید کرد .اکنون
باید اپلیکیشن  Authenticatorخود را باز کرده و با استفاده از دوربین  QRرا اسکن نموده یا کدی را که در
پایین آن مشاهده می کنید به صورت دستی ) (Manual Entryدر نرم افزار وارد نموده تا  2FAمختص به
شما و حسابتان در نوبیتکس تولید شود.
به تک تک کاربران توصیه ی اکید می شود که حتما یا  QRرا به همراه کدی که در پایین آن وجود دارد پرینت
گرفته و یا کد را بر روی کاغذ یادداشت کرده و آن را در یک جای امن نگه دارید .عکس یا اسکرین شات گرفتن
از آن کافی نیست و به هیچ وجه توصیه نمی شود چرا که ممکن است تلفن شما گم ،هک یا ربوده شود و شما
دسترسی خود را به کلید خصوصی که توسط  Authenticatorتولید می شود ،برای همیشه از دست دهید.
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بدهی است که شما می توانید با طی کردن مراحلی که در ابتدا گفته شد یعنی کلیک بر روی «شناسایی دو
عاملی» اقدام به غیر فعال کردن  2FAنمایید.
البته استفاده از  2FAدر نوبیتکس سطح امنیتی شما را در مقابل هک شدن بسیار باال می برد ولی همچنان
خطراتی نظیر فیشینگ وجود دارد ،که البته این دسته از مشکالت امنیتی به خاطر ضعف در نوبیتکس (یا هر
صرافی دیگر) نیست ،بلکه به خاطر اشتباهاتی که خود کاربران ممکن است مرتکب شوند ،به وجود می آید .از
این رو الزم است که کاربران در رابطه با «مقابله با فیشینگ» آموزش هایی که در ادامه برای شما نوشته شده
است را کامال مطالعه فرمایند.

مقابله با فیشینگ
به بیان ساده ،فیشینگ ) (Phishingعبارت است از اقدام برای بدست آوردن اطالعاتی نظیر نام حساب کاربری و
گذر واژه ها و اطالعات بانکی و غیره گفته می شود .در این روش هکر با بدست آوردن این دسته از اطالعات به
شیوه هایی که در ادامه گفته خواهد شد ،می تواند به حساب بانکی ،حساب کاربری در یک صرافی و غیره
دسترسی یافته و موجودی شما (در بانک یا صرافی) را به حساب خود منتقل خواهد کرد.
برایفیشینگ،هکرهایکوبگاهجعلیدرستکردهوشمابهجایرفتنبهدامنهیاصلی(بهعنوان مثال
شاپرکیانوبیتکس)بهدامنهیوبگاهجعلیکهشبیهبهاصلیاست،منتقلخواهیدشدوشماباواردکردننام
کاربریوگذرواژهیخوددروبگاهجعلیعمالاطالعاتموردنیازهکررادراختیاراوقرارخواهیدداد.
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لذا توجه داشته باشید که قبل از کار با نوبیتکس ،دامنه و وبگاه ها یکی از موارد زیر باشد و چنانچه فرق داشت در
اصلی بودن آن شک کنید:
•

https://nobitex.ir

•

https://nobitex.net

•

https://help.nobitex.ir

•

https://blog.nobitex.ir

البته فعال بودن  2FAموجب در امان ماندن شما از دست فیشینگ به روش فوق می شود اما همچنان ممکن
است که به یکی از روش های زیر به  Authenticatorشما دسترسی یابند و سیستم امنیتی ورود دو عاملی را
دور بزنند:
ممکن است که هکرها یک پیام متنی یا ایمیل برای شما ارسال کنند یا با شما تماس برقرار کنند و به شما
بگویند که برای حساب کاربری شما مشکالتی ایجاد شده است که برای حل آن ها ،کارشناسان نوبیتکس به
یکسری اطالعات شخصی شما نظیر نام کاربری ،رمز عبور و کدی که با آن رمز  2FAرا تولید کرده اید ،نیاز دارند.
با در اختیار قراردادن این اطالعات به این دسته از افراد ،شما عمال اجازه ی هک را به آن ها داده اید.

برای جلوگیری از هرگونه هک توصیه می شود که موارد زیر را رعایت کنید:
 .1اطالعات شخصی حسابتان را در اختیار هیچکس قرار ندهید ،حتی اگر شخصی خود را کارشناس نوبیتکس
معرفی کرد.
 .2قبل از وارد کردن اطالعات کاربریتان در نوبیتکس ،اصلی بودن دامنه را بررسی کنید.
 .3آنتی ویروس خود را به طور مداوم آپدیت کنید.
 .4در مکان های عمومی نظیر کافی شاپ ها به وای فای که در اختیار عموم است ،وصل نشوید.
 .5تا حد امکان سعی کنید که با سیستم شخصی خودتان وارد اکانت هایتان شوید و در صورت نیاز از سیستم
های عمومی نظیر سیستم یک کافی شاپ ،پس از اتمام کار تاریخچه و داده های مرورگر را پاک کنید.
 .6از داشتن رمز عبور ساده خودداری کنید .رمز عبور مناسب از مجموعه ای از اعداد ،حروف بزرگ و کوچک و
عالئم نگارشی نظیر عالمت سوال یا تعجب تشکیل شده است.
 .7مهم ترین و آخرین مورد فعالسازی  2FAمی باشد.
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آموزش معامالت در نوبیتکس
همانطور که پیش تر هم اشاره شد ،در نوبیتکس دو نوع معامله وجود دارد ( Limitیا محدود) و ( Marketیا
خرید در قیمت بازار که سریع ترین نوع است).

اجازه دهید با خرید محدود ) (Buy Limitشروع کنیم.
ابتدا از طریق منوی کشویی سمت راست صفحه به بازار ارز دیجیتال مد نظرتان بروید .در پنجره ی باز شده می
توانید یک نمودار مشاهده کنید که درپایین آن باکس های (جعبه یا  )Boxخرید و فروش را قرار دارد.
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صرفا کافی است که باکس سبز رنگ یعنی «خرید با قیمت معین» را با اطالعات مد نظر یعنی مقدار
برای خرید 
کوینی که می خواهید بخرید و قیمت آن به ازای هر واحد از آن کوین را پر نمایید .یکی از قابلیت های مفیدی
که در معامله در صرافی نوبیتکس وجود دارد این است که سیستم با توجه به اطالعاتی که وارد کردید ،به شما
میزان کارمزد ،مقدار دقیق ارز (کوین) دریافتی پس از کسر کارمزد ،اطالعاتی در خصوص مقایسه ی قیمت
پیشنهادی شما نسبت به قیمت هایی که قبل از شما ثبت شده ولی هنوز تایید نشده وخطاهای احتمالی را نشان
می دهد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آیا بیت کوین هرمی است یا خیر؟
در یک فروش این خطاها به طورکلی شامل کم بودن موجودی و درخواست خرید کوین بیش از حد موجود در
بازار می باشد.
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برای فروش محدود هم نحوه ی کار به همان شکل خرید است با این تفاوت که این بار باید باکس قرمز رنگ را
پر کنید.
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همانطوری که پیش تر هم اشاره شد ،انجام شدن درخواست خرید یا فروش شما می تواند زمان بر باشد که
این زمان به حجم معامالت ،حجم نقدینگی و نوسانات بازار بستگی دارد که اگر مایل به انجام یک معامله ی
سریع می باشید ،استفاده از خرید یا فروش در قیمت بازار به شما توصیه می شود.
نوبیتکس این امکان را برای شما فراهم ساخته است که به سادگی و براساس بهترین قیمت موجود در بازار
) (MARKETبه صورت آنی اقدام به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال بپردازید .برای این کار مراحل زیر را
دنبال کنید:

خرید و فروش سریع:
برای این کار از باالی صفحه بر روی «سفارش سریع» کلیک نموده تا پنجره ی سفارش زیر برای شما باز شود.

برایخریدبررویزبانهیخریدوبرایفروشبررویزبانهیفروشکلیککنیدوارزیکهقصدخریدیافروش
آنرادارید،انتخابنمایید.
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اگر قصد خرید دارید ،می توانید یا قسمت مبلغ کل را وارد کنید و یا مقدار ارز را پر کنید .به عنوان مثال می توانید
بگویید که معادل  100میلیون تومان برای شما تتر خریداری شود که سیستم به صورت خودکار در کادر پایین
«مبلغ کل» یعنی «مقدار» ،تعداد تتری را که به شما تعلق می گیرد ،محاسبه می کند
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البته می توانید در قسمت «مقدار» ،میزان تتری را که می خواهید بنویسید و سیستم به صورت خودکار هزینه
ی آن را برای شما در قسمت «مبلغ کل» می نویسد .توجه داشته باشید که مبلغ کل براساس تومان است و
نه ریال.

فروش ارز نیز درست مانند خرید آن است با این تفاوت که در فروش بر خالف خرید ،فقط می توانید «میزان
(ارز)» را تعیین نمایید و امکان اینکه معادل تومانی آن ارز را برای فروش بگذارید ،وجود ندارد.
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فروش ارز نیز درست مانند خرید آن است با این تفاوت که در فروش بر خالف خرید ،فقط می توانید «میزان
(ارز)» را تعیین نمایید و امکان اینکه معادل تومانی آن ارز را برای فروش بگذارید ،وجود ندارد.
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حجم معامالت انجام شده در یک ماه توسط کاربر ،کارمزد معامالت ماه بعد را تعیین می کند که میزان دقیق آن
مطابق با جدول زیر است .الزم به ذکر است که منظور از معامالت خرید و فروش ارزهای دیجیتال می باشد و
شارژ ریالی حسابتان و انتقال ارزهای دیجیتال از کیف پول خارج از نوبیتکس به کیف پولتان در نوبیتکس در
محاسبه ی حجم معامالت تاثیری ندارد.

تاریخچه
کاربران می توانند با مراجعه به بخش تاریخچه واقع در سمت راست صفحه ی کاربری ،تاریخچه ی
«سفارشات»« ،معامالت»« ،تراکنش ها»« ،واریزها» و «برداشت ها» را به همراه جزئیات مختص به هر کدام
(مطابق با تصاویر زیر) مشاهده کنند:
تاریخچه سفارشات شامل این جزئیات است :جفت ارزهای ) (Currency Pairsمعامله شده ،محدود یا سریع
بودن معامله ،خرید یا فروش بودن ،قیمتی که سفارش در آن ثبت شده است ،میانگین قیمت تمام شده،
مقدار ،مبلغ کل ،کارمزد معامله ،میزان پرشدن سفارش و وضعیت نهایی که یا انجام شده است یا جزئی
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جزئیات تاریخچه معامالت :زمانی که معامله در آن انجام شده ،جفت رمزارز معامله شده ،خرید یا فروش بودن
معامله ،قیمت ،حجم ،مبلغ کل و کارمزد معامله
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جزئیات تراکنش ها :زمانی که تراکنش صورت گرفته است ،تشخیص نوع تراکنش (واریز ،برداشت یا معامله بودن)،
نوع کوین) ، (Coinمقدار ،کارمزد ،میزان موجودی بعد از انجام تراکنش و توضیحات (که خود عبارت است از نوع
واریز (شتابی یا بانکی) ،شماره ی کارت و شماره ی پیگیری است)
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جزئیات قابل مشاهده در تاریخچه واریز :زمانی که واریز انجام شده است ،نوع واریز (شتابی یا بانکی) ،ارز واریز
شده ،مقدار واریزی و مقدار دریافتی ،وضعیت واریز (موفق یا ناموفق بودن) ،توضیحات (که شامل شماره پیگیری
و لینک تراکنش در شبکه است)

جزئیات قابل مشاهده در تاریخچه برداشت ها :زمانی که از حساب برداشت صورت گرفته است ،آدرس مقصد یا همان
دریافت کننده (حساب یا ولت) ،مقدار برداشته شده از حساب ،وضعیت برداشت (ارسال شده ،کنسل شده ،رد شده
و…) و توضیحات (که شامل لینک تراکنش و شماره پیگیری می باشد)
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بد نیست بدانید که از میان این  5گروه از تاریخچه های اشاره شده ،شما فقط می توانید از تاریخچه ی تراکنش
ها مستقیما خروجی اکسل بگیرید و این امکان برای سایر تاریخچه ها موجود نیست.
مسئله ی بعدی که حائز اهمیت است ،تفاوت بین تاریخچه ی سفارشات با تاریخچه ی معامالت است .به عنوان
مثال اگر شما در قیمت بازار (یعنی خرید سریع)  10بیت کوین بخرید ،در تاریخچه ی سفارشات  10بیت کوین
ثبت می شود ولی ممکن است که در تاریخچه ی معامالت بدین گونه ثبت شود که  %70سفارش شما (یعنی 7
بیت کوین) با قیمت  Xانجام پذیرفته است و  %30مابقی در یک قیمت دیگر (کمتر یا بیشتر از ) Xصورت
پذیرفته است.
به تعبیر دیگر تاریخچه ی معامالت حاوی ریز سفارشات و جزئیات دقیق تری است.

معامله بدون سقف برداشت
همانطور که پیش تر هم اشاره شد ،برای برداشت ) (Withdrawاز حساب کاربریتان ،خواه برداشت ریالی
باشد خواه رمز ارزی ،یک سقفی در نظر گرفته شده است که با توجه به سطح کاربری شما این عدد متفاوت
است.
شاید تصور کنید که وجود چنین محدودیت هایی برای کاربران حرفه ای مشکل ساز خواهد بود چراکه حجم
برداشتی که آن ها مایل به داشتنش هستند ،بیش از مقدار تعیین شده است که البته چنین تصوری غلط است.
اوال که حجم قابل برداشت ریالی و ارزی برای اکثر کاربرها کافی است و تریدرهای حرفه ای می توانند با داشتن
«حساب ویژه» محدودیت های موجود را برطرف نمایند .برای داشتن حساب ویژه فقط کافی است که سطح
حساب کاربری خود را به  3ارتقا دهید و با حجم معامالتی بیش از  5میلیارد تومان در ماه ،سه ماه به طور
مداوم به فعالیت پرداخته باشد.
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لینک معرفی:
شما می توانید مانند بایننس یک کد ارجاع (لینک معرفی) مختص به اکانت خود را بسازید و آن را در اختیار
دوستانتان بگذارید که اگر آن ها در بخش معرف هنگام ثبت نام کد شما را وارد کنند %30 ،از کارمزدشان به ریال
به حساب شما وارد می شود که اگر مجموع کارمزدها بیش از  10هزار تومان باشد ،واریز به صورت آنی و اگر
کمتر از  10هزار تومان باشد ،هفت روز بعد صورت می گیرد.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :تفاوت ارز دیجیتال و فارکس؛ کدام بهتر است؟
الزم بذکر است که در تعداد کاربران معرفی شده ،هیچگونه محدودیتی وجود ندارد و کد ارجاعتان
)(Referral IDرا در اختیار هر چند نفر که بخواهید ،می توانید قرار دهید.
بدیهی است که مالک اینکه شما معرف یک کاربر محسوب بشوید یا نه ،وارد کردن کد معرفی از جانب کاربر
معرفی شده است و اگر کد ارجاع را شخص وارد نکند ،به شما کمیسیونی تعلق نمی گیرد.

آموزش کار با اپلیکیشن نوبیتکس:
کار با اپلیکیشن نوبیتکس بسیار آسان است و تفاوت زیادی با کار با وب سایت نوبیتکس در روی دسکتاپ ندارد و
شاید تنها تفاوت آن ها در فارسی نبودن اپلیکیشن است که البته این مسئله اصال مشکل ساز نخواهد بود.
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اولین قدم در کار با اپ نوبیتکس وارد شدن به اکانت می باشد که برای اینکار دو راه وجود دارد :وارد کردن نام
کاربری و رمز عبور یا وارد شدن ( )Log inبا استفاده از حساب گوگل .توجه داشته باشید ،فارغ از اینکه از چه
روشی وارد حسابتان می شوید ،چنانچه  2FAفعال باشد ،الزم است که کلید خصوصی  6رقمی را نیز وارد کنید.
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مسئله ای دیگری که حائز اهمیت است ،انتخاب نوع شبکه یعنی شبکه ی اصلی ) (Mainnetیا شبکه ی شبیه
ساز ) (Testnetبودن ،است که البته بعدا می توانید بدون نیاز به خارج شدن از حسابتان آن را تغییر دهید.

45

www.omidfadavi.me

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

•

شارژ کردن و برداشت از حساب در اپلیکیشن نوبیتکس:

بعد از ورود به حساب به بخش  Fundsبروید و بر روی دارایی که قصد شارژ آن را دارید (مثال تومان) کلید
کنید و سپس در صفحه ی جدید برای واریز کردن بر روی  Depositکلیک نمایید و در باکسی که مشاهده
می کنید ،مقداری که قصد واریز آن را دارید ،وارد کنید تا به صفحه ی پرداخت منتقل شوید.
در این صفحه ی واریز با کلیک بر روی  HISTORYمی توانید تاریخچه ی واریزها را مشاهده کنید.
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برای برداشت از حساب هم همان مراحل باال را طی کنید و در انتها بر روی  Withdrawکلیک کنید .البته در برداشت
الزم است که ایمیلی را که برای شما ارسال می شود ،بررسی نمایید و برداشت را تایید کنید.
همانطوری که می دانید ،چنانچه  2FAفعال باشد ،برای برداشت باید کد  6رقمی خود را وارد نمایید .با مراجعه به
قسمت  Historyمی توانید درخواست برداشت خود را لغو کنید.
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•

نحوه ی معامله در اپلیکیشن نوبیتکس:

برای معامله به بخش  Tradeبروید و از باال جفت ارز مدنظر خود را انتخاب نمایید و در انتها به راحتی به
معامله بپردازید.
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بدیهی است که قبل از اقدام به معامله باید نوع خرید یا فروش را انتخاب نمایید .اگر می خواهید از خرید یا
فروش محدود استفاده کنید Limit ،را انتخاب نمایید و اگر معامله ی سریع مدنظر شماست ،باید  Marketرا
انتخاب کنید.

با رفتن به زبانه ی  Open Ordersمی توانید سفارشات باز خود و درصد انجام شدن آن را مشاهده کنید .در این
بخش همچنین می توانید سفارشات را لغو کنید.
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رقبای ایرانی:
همانطوری که در ابتدای مقاله عنوان شد ،کمتر صرافی در کشورمان وجود دارد که قابلیت های نوبیتکس را
داشته باشد .اما می توان چهار صرافی زیر را از رقبای اصلی نوبیتکس دانست:
صرافی معامالتی والکس
صرافی اکسیر
صرافی رمزینکس
صرفی معامالتی بید ارز

در قسمت آخر نوبیتکس قصد داریم تا شما را با اصطالحات تخصصی حرفه ی معامالت مالی آشنا کنیم.
شما به طور مکرر چه در صرافی های ایرانی و چه در مکالمه با یک تریدر به طور مکرر آن ها به گوشتان
خواهد خورد و اگر از صرافی های خارجی استفاده کنید ،معادل انگلیسی آن ها را مشاهده خواهید کرد؛ لذا
الزم است که با آن ها آشنا شوید.
به عنوان مثال ،آیا می دانید که فرق بین سفارش با معامله چیست یا منظور از شکاف قیمتی چیست؟

سفارش ):(Order
سفارش عبارت است از درخواست شما از سیستم مبنی بر خرید یا فروش یک رمز ارز که دارای دو مولفه ی
قیمت و حجم مبادالتی است.

معامله ):(Trade
چنانچه سفارش شما انجام شود یا به تعبیر دیگر درخواست خرید یا فروش شما با درخواست فروش یا خرید
یک کاربر دیگر مطابقت داشته باشد ،در اصل یک معامله صورت گرفته است که الزم بذکر است که معامله
برخالف سفارش غیر قابل کنسل شدن یا معکوس کردن است.

دفتر سفارشات ):(Order Book
عبارت است از مجموعه ای از سفارشات خرید و فروش (مطابق با تصویر زیر) که تا زمانی که کنسل یا به یک
معامله تبدیل نشده باشد ،سفارشات در لیست باقی خواهند ماند.

51

www.omidfadavi.me

آموزش کار با نوبیتکس به صورت قدم به قدم

جفت ارز ):(Currency Pairs
منظور از جفت ارز قیمت گذاری ارز مبدا براساس ارز مقصد است .برای مثال در جفت تتر/ریال (یا
 Tether/Rialیا به شکل متداول تر آن  )USDT/IRRقیمت تتر براساس ریال سنجیده می شود.

ارز مبدا ):(Base currency
ارز مبدا در یک جفت ارز (مانند تتر/ریال در مثال باال) ،ارز اول می باشد که قیمت آن براساس ارز دوم (در مثال
بیان شده ریال) سنجیده می شود.

ارز مقصد ):(Quote currency
ارز مقصد در یک جفت ارز ،ارز دوم است که از آن برای بیان قیمت ارز اول یعنی ارز مبدا استفاده می شود.

حجم ):(Volume
حجم بازار عبارت است از مقدار معامله شده ی یک رمز ارز برحسب ارز مبدا یا ارز مقصد ،که عمدتا این مقدار طی
 24ساعته گذشته بیان می شود.

آخرین قیمت ):(Last Price
بیانگر قیمت فعلی یک ارز دیجیتال است که براساس آخرین معامله ی انجام شده تعیین می شود.
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بیشترین و کمترین قیمت ):(Highest & lowest Price
منظور از بیشترین و کمترین قیمت یک ارز ،باالترین و پایین ترین قیمتی است که آن ارز در  24ساعت گذشته
معامله شده است.

بهترین پیشنهاد خرید:
بیشترین قیمتی را که خریداران برای خرید یک ارز حاضر هستند پرداخت کنند ،بهترین پیشنهاد قیمت خرید
گویند که در باالی لیست پیشنهادهای خرید به نمایش در می آید.

بهترین پیشنهاد فروش:
کمترین قیمتی را که فروشندگان حاظر به فروش ارزششان شده را بهترین پیشنهاد فروش گویند.

شکاف قیمتی ):(Bid–ask spread
منظور از شکاف قیمتی ما به تفاوت بهترین پیشنهاد خرید و بهترین پیشنهاد فروش است.

سفارشی جزئی:
سفارشی است که فقط قسمتی از آن انجام شده است و باقیمانده ی آن به دالیلی نظیر عدم موجودی (عرضه یا
تقاضا) ،لغو شدن و غیره انجام نشده است.

حداقل مبلغ سفارش ):(Minimum Order Amount
عبارت است از حداقل مبلغی که برای ایجاد یک سفارش جدید باید پرداخت شود و چنانچه مبلغ از این عدد
کمتر بود ،سفارش قابل پرداخت نمی باشد.

سفارش باز ):(Open Order
درخواست خرید یا فروش شما از سیستم ،چنانچه هنوز به صورت  %100اجرا نشده باشد ،سفارش باز محسوب
می شود.
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