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آموزش کار با والکس به صورت قدم به قدم

آموزش جامع سایت والکس و نحوه کار با بخش های مختلف آن
در آموزش والکس با نحوه کار با صرافی ارز دیجیتال والکس  ،Wallexآشنا می شویم .والکس یک صرافی
قابل اطمینان ایرانی برای انجام فعالیت هایی در حوزه معامالت و ارسال و دریافت بیت کوین و برخی از
آلتکوینها می باشد .این امکان برای کاربران فراهم شده که به راحتی از مشترکین این صرافی گردند ،کافی
است سایت آن را باز کرده و معامله در آن را آغاز کنید.
گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف ودانشگاه تهران ،تیم توسعه و پشتیبانی صرافی والکس را تشکیل داده اند.
اعضای این تیم دارای درجات علمی و توانایی های اجرایی باال در زمینه های مختلف از جمله تولید برنامه های
نرم افزاری ،مدیریت و امور مالی هستند.
افراد تیم صرافی والکس در چند سال گذشته ،از فعّاالن زمینه های خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای
دیجیتال بوده اند .هدف این تیم از توسعه صرافی والکس ،تاسیس پلتفرم ایمن و حرفه ای برای معامالت
خریداری و فروش ارز های دیجیتال در ایران بوده است .رابط کاربری این سامانه به گونه ای طراحی شده که
آموزش والکس برای کاربران ایرانی بسیار ساده و قابل فهم باشد.
از آنجا که در شرایط حاضر ،کاربران ایرانی برای دستیابی به پلتفرم های صرافی های خارجی با مشکالتی مواجه
هستند .همچنین در گذشته ،برخی از افراد و سامانه هایی که فقط به دنبال سود بوده اند ،دست به انجام
معامالت غیر منصفانه با کاربران نموده اند .بنابراین ،تیم صرافی والکس تصمیم گرفتند تا سامانه ای منصف و
قابل اطمینان را برای معامالت ارز های دیجیتال ایجاد کنند
آموزش والکس شما را با پلتفرم معامالتی صرافی ارز دیجیتال والکس ،آشنا می سازد که سرویس هایی جهت
معامالت رمزارز به معامله گران سطح متوسط تا ماهر ،ارائه مینماید .تعداد معامالت این صرافی تا تاریخ 21
شهریور  677240 ،1399و تعداد کاربران به  105466نفر بوده است.
البته سایت های مشابه دیگری نیز در این زمینه فعال هستند که شما می توانید لیست کامل این قبیل سایت ها
را در بخش آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران مشاهده کنید..
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آموزش ثبت نام و احراز هویت در والکس Wallex
لینک دانلود ویدیو با کیفیتHD

آموزش واریز و برداشت در والکس Wallex
لینک دانلود ویدیو با کیفیتHD

آموزش خرید و فروش در والکس Wallex
لینک دانلود ویدیو با کیفیتHD

فهرست مطالب
✓
✓
✓
✓
✓

صرافی ارز دیجیتال والکس دارای چه مشخصات و قابلیت هایی می باشد؟
آیا صرافی ارز دیجیتال والکس از امنیت قابل قبولی برخوردار است؟
نحوه تشخیص هویت در صرافی ارز دیجیتال والکس چگونه است؟
آموزش والکس برای انجام معامالت سریع چگونه است؟
انجام معامله حرفه ای در صرافی والکس چگونه است؟

صرافی ارز دیجیتال والکس دارای چه مشخصات و قابلیت هایی می باشد؟
جهت پیگیری روند آموزش والکس ،در ادامه تعدادی از قابلیت های پیشرفته و مشخصات ویژه صرافی والکس
آمده است:
•

این پلتفرم دارای نمودارهای شمعدانی ژاپنی یا کندل استیک است که امکان آنالیز و تحلیل نمودارهای
قیمت را فراهم کرده است .کاربران ماهر قادرند برای معامالت ارزهای دیجیتال ،ابزارهای این نمودارها را به
کار برند.

•

کاربران مشترک در صرافی والکس ،امکان استفاده از کیف پول های ذخیره سازی سرد یا سخت افزاری را
دارند .سپرده گذاری و انجام معامالت به روش  ،Cold-Storageاز انواع ذخیره سازی ایمن هستند.

•

صرافی ارز دیجیتال والکس تاکنون به غیر از بیت کوین از چند آلتکوین دیگر یعنی اتریوم ،بیت کوین کش،
تتر ،دَش و الیت کوین پشتیبانی می نماید.

•

تیم فنی خدمات پشتیبانی صرافی به صورت  24ساعته و آنالین آماده پاسخگویی به سواالت و مشکالت
کاربران در اسرع وقت می باشند.
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این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانونی؟

آیا صرافی ارز دیجیتال والکس از امنیت قابل قبولی برخوردار است؟
یکی از موارد مهم در آموزش والکس آن است که با نحوه ایمن سازی این صرافی آشنا شویم .اولین هدف
توسعه صرافی ارز دیجیتال والکس ،فراهم آوری محیطی با امنیت کامل برای ذخیره سازی سپرده های مشتریان
و به انجام رساندن معامالت و خرید و فروش های ارز دیجیتال بوده است .کارشناسان حوزه ایمن سازی سایبری
در کنار تیم توسعه در این امر کوشا بوده اند
موضوع ایمنی در صرافی به منظور ارتقاء کیفیت کارآیی امکانات این پلتفرم همواره از مهمترین دغدغه های
صرافی ارز دیجیتال والکس بوده است .در ادامه این موارد امنیتی توضیح داده می شود:
•

به منظور از بین بردن امکان سرقت اطالعات از پروتکلهای  SSLاستفاده شده است .نقل و انتقال تمامی
داده ها میان کاربران و پلتفرم این صرافی توسط این پروتکل رمزنگاری می شود.

•

این صرافی دارای سرورهای اختصاصی است که دارای فایروال های چندسطحی هم نرم افزاری و هم
سخت افزاری می باشد .با استفاده از این ابزار ،کلیه داده ها ی پلتفرم محافظت شده و جلوی نفوذ امنیتی
را می گیرد.

•

کلیه اطالعات با اهمیت و اکانت های کاربران ،به روش کد گذاری ذخیره می گردند .در صورت احتمال
نفوذ امنیتی به سرور ،دستیابی به این اطالعات به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

•

در آموزش والکس باید توجه داشته باشید که پشتیبان گیری یکی دیگر از امکانات امنیتی است که برای
حفاظت از داده های مهم کاربران ،اعمال می گردد .به طور مرتب از کلیه داده های موجود در سامانه
صرافی ارز دیجیتال والکس بک آپ گیری انجام می گردد ،بنابراین امکان آسیب به اطالعات صفر خواهد
شد.

•

امکان تایید شناسه دو فاکتوری یا  2FAدر همه الیه های دستیابی به کار می رود .در موارد با اهمیت
پلتفرم مانند ورود به سامانه ،برداشت پول از وَلت و عوض کردن گذرواژه ،شناسه دو فاکتوری به کار می-
رود.

•

تمامی موارد اطالع رسانی به مشترکین ،تنها از طریق ارسال پیام به ایمیل و یا شماره موبایل ثبت شده در
سیستم انجام میشود .به همین دلیل دسترسی بدون مجوز به اکانت کاربری مشتریان صرافی ارز دیجیتال
والکس ممکن نخواهد بود.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :هاوینگ بیت کوین Halving Bitcoinچیست و چه زمانی
اتفاق می افتد؟
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کیف پول مخصوص مشتریان در صرافی والکس کدام است؟
یکی از مراحل آموزش والکس ،آموزش کار با کیف پول والکس است .هر مشترک در صرافی والکس صاحب
یک ولت اختصاصی خواهد شد .به همین دلیل مشتریان مطمئن خواهند بود که دارایی های دیجیتال آنها
محفوظ خواهد بود .هر کدام از ولت های والکس ،برای هر ارز دیجیتال یک آدرس اختصاصی دارند.
مشتریان صرافی والکس قادر خواهند بود که تمامی دارایی های ارز دیجیتال خود را با روشی سخت افزاری تحت
نام ذخیره سازی سرد یا  cold storageثبت و نگهداری نمایند .به دلیل آنکه اندوخته های دیجیتال مشتریان با
باالترین سطح امنیتی و به شیوۀ آفالین ذخیره میشوند ،امکان تهاجم هکرها و از دست رفتن سپرده ها وجود
ندارد.
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نحوه اشتراک در صرافی ارز دیجیتال والکس چگونه است؟
اولین مرحله در آموزش والکس ،آموزش اشتراک در این صرافی است .مشتریان این صرافی برای اشتراک در
سامانه ،بایستی مراحل زیر را طی کنند:
•

صفحه اصلی سامانه صرافی ارز دیجیتال والکس در آدرس  https://www.wallex.marketرا
ببینید.

•

بر روی گزینه ثبتنام ضربه بزنید آنگاه فرم ثبت نام ظاهر می گردد.

•

حال ،داده های خواسته شده روی فرم را با دقت تکمیل نموده و در پایان بر روی گزینه ثبت نام ضربه
بزنید.

•

ایمیل ثبت کرده خود را بازدید کنید ،و روی لینک پیامی که از طرف سیستم به شما فرستاده شده کلیک
نمایید .این یک لینک فعال سازی است که پس از آن می توانید به پنل کاربری خود در صرافی والکس
سر زده و فرم اطالعاتی را کامل کنید.

•

حال که فرم اطالعات کامل شده ،الزم است در انتظار بمانید تا تیم پشتیبانی اطالعات شما را تایید کنید.

•

جهت تایید داده های ورودی شما ،کد تاییدی به گوشی همراهتان فرستاده می شود.

•

در پایان این مراحل میتوانید خرید یا فروش ارز دیجیتال را آغاز نمایید.

اگر در حین مراحل دیدید که ایمیلی در صندوق پستی و یا در صندوق اسپم شما نیامده ،یکبار دیگر ایمیل را وارد
کنید .اگر باز هم امیل دریافت نکردید به پشتیبانی والکس اطالع دهید ،به سرعت مشکل شما را حل خواهند
نمود.
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نحوه تشخیص هویت در صرافی ارز دیجیتال والکس چگونه است؟
جهت برقراری امنیت بیشتر در این صرافی تشخیص هویت طی گام های زیر امکان پذیر است:
•

بعد از خاتمه مراحل ثبت عضویت در صرافی والکس ،برای آنکه بتوانید از امکانات این پلتفرم استفاده
نمایید بایستی تشخیص و تایید هویت را در طی گام های بعدی دنبال کنید و منتظر باشید تا مدیر
سیستم شما را تایید نماید .پس از انجام تایید توسط مدیر سیستم ،امکان آن را پیدا می کنید که ارزهای
دیجیتال را خرید و فروش نمایید.

•

در ادامه آموزش والکس جهت دستیابی به سرویس های والکس ،الزم است اطالعات شناسنامه ای و کد
ملی به انضمام آدرس و کد پستی ،همراه با شماره تلفن های موبایل و ثابت خود را با صحت کامل درج
نمایید.

•

پس از آن کاربر بایستی شماره حساب بانکی که به نام خود ثبت است را وارد کند.

•

در این مرحله الزم است اسکن و یا عکس مستندات هویتی خود را بر روی سامانه بارگذاری نمایید.

•

در خاتمه کار برای تلفن همراهی که ثبت کردید ،کد چندرقمی از سوی سیستم به شما پیامک می شود،
که باید آن کد تایید را در سیستم درج نمایید.

•

وقتی گام های تشخیص هویت به آخر رسید و پس از آنکه مدیر سامانه صرافی والکس آنها را تایید کرد،
می توانید به سرویس های صرافی دسترسی پیدا کنید.
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این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :چطور بیت کوین رایگان به دست آوریم؟!

آموزش والکس برای انجام معامالت سریع چگونه است؟
گام هایی که برای انجام اینگونه معامالت باید بردارید ،در زیر آمده است:
•

در اولین گام آموزش والکس ،جهت خرید سریع ارز دیجیتال در صرافی والکس ،ابتدا نوع آن ارز را
برگزینید .برای این کار باید طبق گزینه های سامانه ،بازار پایه به طور مثال ریال را انتخاب کنید ،سپس از
قسمت بازارها ،بازار جفت ارز مناسب خود را برگزینید .به طور مثال بازار بیت کوین به ریال ،می تواند
انتخاب شما باشد.

•

در گام دوم ،به سمت پایین صفحه اسکرین بروید ،و در بخش “خرید و فروش” بر روی گزینه “خرید
سریع” فشار دهید.

•

مقدار عددی ارز دیجیتال خود را برای خرید درج نموده و پس از آن بر روی دکمه خرید فشار دهید .در
مرحله خرید سریع ،بهای ارز به شیوه میانگین وزنی ،حساب میشود ،چون در خرید سریع کاربر در معرض
بهترین پیشنهاد فروش که از سفارش های فروش مابقی کاربران جمع آوری می شود ،قرار میگیرد.
به عنوان مثال اگر دو فروشنده مقداری کوین را با قیمت پنجاه و پنج میلیون تومان و دیگری همان
مقدار را با قیمت پنجاه و هفت میلیون تومان برای فروش سپرده باشند ،و خریدار همان مقدار کوین را
برای خرید انتخاب نماید ،قیمت پنجاه و شش میلیون تومان ،برای خرید در نظر گرفته می شود.

•

اگر بعد از انجام خرید سریع ،بخواهید میزان کوین خود را ببینید کیف پول را برگزینید.

الزم به توضیح است که برای فروش سریع تمامی مراحل را به صورت مشابه با فروش سریع دنبال نمایید.

8

www.omidfadavi.me

آموزش کار با والکس به صورت قدم به قدم

منظور از سفارش مدت دار در والکس چه می باشد؟
در آموزش والکس بهتر است بدانید منظور از سفارش مدت دار چیست .این نوع سفارش آن است که تریدر می
تواند برای سفارش های خود زمان انقضا درج کند .به عنوان مثال شما می خواهید برای خرید بیت کوین،
سفارشی را درج نمایید ولی جهت حفظ سود و یا جلوگیری از ضرر ،می خواهید مطمئن شوید که اگر فروشنده ای
تا زمان و ساعتی که شما تعیین کرده اید کاری نکرد ،آن سفارش از لیست سفارشات خرید شما پاک شود.

انجام معامله حرفه ای در صرافی والکس چگونه است؟
برای انجام معامله حرفه ای ،الزم است در شروع کار بازار ارز دیجیتالی را که قصد خرید سریع در آن را دارید،
انتخاب نمایید .پس از گزینش پایه بازار که می تواند ریال باشد ،در قسمت بازارها جفت ارز مناسب خود به طور
مثال بیت کوین به ریال ،را برگزینید.
این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :چین لینک  ChainLinkچیست؟  +کاربردها و مزایای این ارز
دیجیتال
در ادامه آموزش والکس جهت انجام معامله حرفه ای الزم است با رابط کاربری صرافی یا  interfaceآن که
دارای قسمت های متنوعی هست آشنا شوید:
•

سامانه دارای امکان نمایش نمودار قیمت می باشد ،به اینصورت که وقتی معامله ای انجام شد ،در هر بازه
زمانی که انتخاب کنید می توانید نمودار شمع ژاپنی آن را ببینید و از طریق ابزارهایی که در قسمت جانبی
نمودار جا گرفته اند ،به تجزیه و تحلیل قیمت بپردازید.

•

قسمتی با عنوان ثبت سفارش خرید وجود دارد که هر یک از کاربران صرافی والکس می توانند به منظور
خرید یا فروش ارزهای دیجیتالی که توسط صرافی پشتیبانی می شود ،سفارش مورد نظر خود را درج کنند.
در این قسمت گذشته از آن که کاربر قادر است سفارش خرید خود را با مقدار و قیمت مناسب خود درج
کند ،می تواند زمان انقضا هم برای سفارش خود در نظر بگیرد .هر زمان که کاربر دیگری با بهای پیشنهادی
شما با خرید موافقت نمود ،معامله انجام می شود .در ادامه آموزش والکس در صفحه اسکرین روبروی
خود ،میبینید که دو کادر مستطیلی بایستی پر شود .در کادر مقدار کوین همان میزان کوینی که برای
معامله در نظر دارید ،درج کنید و در کادر قیمت واحد ،بایستی قیمت مطلوب خود را برای یک واحد بیت
کوین درج نمایید .به عنوان مثال می توانید میزان 01بیت کوین با قیمت دو و نیم میلیون تومان را درج
کنید .پس از آنکه فرم کامل شد ،کلید ثبت سفارش خرید را فشار دهید؛ در اینصورت درخواست شما در
لیست متقاضیان خرید قرار میگیرد.
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•

در قسمتی از صفحه صرافی ارز دیجیتال والکس ،می توانید لیست معامالتی که اخیرا انجام گرفته را
مشاهده نمایید .برای نمایش معامله خرید ،رنﮓ سبز و نمایش معامله فروش رنﮓ قرمز در نظر گرفته
شده که میزان مبادالت انجام گرفته و ارزش یک واحد از ارز دیجیتال را در لیست نشان داده است.

•

در قسمتی از صفحه می توانید سفارشات خود را که در هنگام ثبت سفارش مرتب سازی کرده بودید را
مشاهده کنید .هر آن زمان که تصمیم به لﻐو کردن آن بگیرید ،امکان آن را خواهید داشت .سفارشات
پیشین که روی آنها معامله انجام گرفته باشد و یا زمان انقضای آن تمام شده باشد ،آن سفارش از لیست
پاک شده و آن را نخواهید دید.
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چگونه در حساب صرافی ارز دیجیتال والکس می توان وجهی را واریز نمود؟
برای انجام معامالت خریداری و یا به فروش رساندن ارز رمزنگاری ،ابتدا بایستی وجهی را در حساب صرافی
والکس ،واریز نمایید .برای آموزش والکس در زمینه واریز وجه گام های زیر را طی کنید:

•

ابتدا نماد کیف پول که با زیر نویس هم مشخص شده انتخاب نمایید.

•

دکمه واریز در کادر مستطیلی ارز دیجیتالی که می خواهید انتقال دهید ،فشار دهید.

•

از کادر مستطیلی که حاوی آدرس کیف پول است ،عبارت آدرس را کپی نمایید .در صورت تمایل می-
توانید کد مربعی  QRکه بر روی صفحه ظاهر شده را اسکن کنید.

•

برای آنکه وجهی را واریز کنید ،آدرس کپی شده را در همان ولتی که میخواهید وجه را از آن ارسال
نمایید ،درج کرده و یا برای فرد مورد نظرتان ارسال کنید.

•

با خاتمه پذیرفتن کار ،در انتظار پیام تایید از شبکۀ سیستم بمانید .وقتی درخواست شما مورد تایید قرار
گرفت ،واریز وجه به کیف پولتان امکان پذیر خواهد شد.

•

در قسمت کیف پول در رابط کاربری صرافی ارز دیجیتال والکس ،خواهید توانست واریزهای اخیر خود
را مشاهده نمایید.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :الیو شماره پنج امید فدوی در اینستاگرام

چگونه از کیف پول صرافی والکس ارز دیجیتال برداشت کنیم؟
برای آموزش والکس در جهت برداشت وجه ،طی کردن گام های زیر الزامی است:
•

ابتدا با انتخاب نماد کیف پول وارد کیف پول خود شوید.

•

گزینه برداشت که مربوط به ارز دیجیتال مورد نظرتان است ،به طور نمونه بیت کوین فشار دهید.

•

در کادر نمایش شده ،میزان کوین دیجیتال مورد تقاضای خود را درج کنید .سپس آدرس کیف پولی
که میخواهید به آن واریز کنید را درج نموده و سفارش خود را به ثبت برسانید.

•

کد امنیتی که از طرف سیستم به شما رسیده ،در کادر مستطیلی مشخص شده وارد کنید.

•

کمی صبور باشید تا پیام تایید سیستم صرافی والکس برایتان ارسال گردد.

•

در این قسمت امکان مشاهده تاریخچه برداشت های اخیرتان وجود دارد.
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آیا در صرافی والکس واریز ریالی امکان پذیر است؟
جهت خرید ارز دیجیتال با ریال بایستی به حساب خود واریز ریالی داشته باشید .به این منظور آموزش والکس را
در گام های زیر پیگیری نمایید:

•

در شروع کار آیکون با زیرنویس کیف پول را برگزینید.

•

روی دکمه واریز در کیف پول ریالی فشار دهید.

•

در کادر مستطیلی مشخص شده ،مقدار وجه دلخواه خود را در قیمت واحد (تومان) درج نمایید.

•

فرم پرداخت را کامل نمایید و توجه داشته باشید که پرداخت خود را از درگاه پرداخت با کارت بانکی که در
سامانه صرافی به ثبت رسانده اید و توسط سیستم تایید نموده اید به انجام برسانید.

•

در پایان کار اگر به پایین صفحه کیف پول بروید با ضربه بر روی “آخرین واریزهای ریالی” امکان بازدید
واریزهای ریالی خود را خواهید داشت.
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آیا در صرافی والکس امکان برداشت ریالی وجود دارد؟
به منظور برداشت ریالی ،مراحل زیر پیگیری نمایید:
•

در آغاز ،نماد کیف پول را در ستون سمت راست صفحه صرافی ارز دیجیتال والکس انتخاب کنید.

•

دکمه برداشت در کیف پول ریالی را برگزینید.

•

حال در کادر مستطیلی تعیین شده میزان وجه دلخواه خود را در واحد تومان درج نمایید .از میان شماره
شباهایی که در هنگام ثبت نام در وبسایت درج کرده اید ،یکی را انتخاب نموده و دکمه ایجاد درخواست را
فشار دهید.

•

پس از آنکه درستی موارد برداشت تایید شد ،کد تایید دو عاملی برایتان ارسال خواهد شد که آن را در کادر
مستطیلی درج نمایید.

•

صبور باشید تا تایید سیستم برایتان فرستاده شود.

•

در این قسمت میتوانید حالت های برداشت های اخیر خود را بازدید نمایید.

هزینه حق العمل در صرافی والکس به چه میزان است؟
حق العمل یا کارمزدی که صرافی ارز دیجیتال والکس برای معامالت خود دریافت می کند ،درصدی از میزان کل
معامله است که بر پایه موارد زیر محاسبه می گردد:
•

هنگام درج معامله در والکس ،میزان هزینه کارمزد نمایش داده می شود.

•

هزینه کارمزد از هر دو سوی معامله یعنی خریدار و فروشنده کسر می شود.

•

میزان حق العمل معامله از خریدار ارزدیجیتال در واحد همان ارزدیجیتال و میزان حق العمل فروشنده
ارزدیجیتال به واحد تومان کسر می شود.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه :آیا بیت کوین در ایران قانونی است یا غیرقانونی؟
محاسبه حق العمل معامالت با در نظر گرفتن میزان معامالت هر معامله گر در سه ماه اخیر ،و به صورت پلکانی
انجام می گردد:
اگر میزان معامالت در سه ماه اخیر ،کمتر از  20میلیون تومان باشد سطح کاربری برنزی بوده و کارمزد
معامالت  0.4درصد می باشد.
اگر میزان معامالت در سه ماه اخیر ،بین  20تا  50میلیون تومان باشد سطح کاربری نقره ای بوده و کارمزد
معامالت  0.35درصد می باشد.
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اگر میزان معامالت در سه ماه اخیر ،بین  50تا  100میلیون تومان باشد سطح کاربری طالیی بوده و کارمزد
معامالت  3.0درصد می باشد.
اگر میزان معامالت در سه ماه اخیر ،بین  100تا  200میلیون تومان باشد سطح کاربری پالتینیوم بوده و کارمزد
معامالت  0.25درصد می باشد.
اگر میزان معامالت در سه ماه اخیر ،بیشتر از  200میلیون تومان باشد سطح کاربری اورانیوم بوده و کارمزد
معامالت  0.2درصد می باشد.
در نظر داشته باشید که کارمزد معامالت برای هر جفت ارز دیجیتال به طور نمونه بیت کوین  /اتریوم و یا مابقی
جفت ارزها ،مقدار ثابت و مساوی  0.2درصد محاسبه می شود.

مبلغ حق العمل والکس برای برداشت ارز دیجیتال چقدر است؟
کارمزد برداشت ارزهای رمزنگاری بسته به نوع رمزارز متفاوت است .در واقع این مبلغ به دلیل هزینه های معامالت
در شبکه اصلی کم میشود و ربطی به صرافی والکس ندارد.
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در هر برداشت که با هر ارز دیجیتال انجام می گردد ،کارمزد برداشت با همان رمزارز محاسبه می گردد ،به
عنوان نمونه برای رمزارز اتریوم کارمزد نیز در واحد اتریوم می باشد.
در هفته چهارم شهریور  1399این هزینهها به شرح زیر کسر میشود:

توجه کنید که هزینه برداشت ریالی ،برای تمامی حسابها ،به روش انتقال پایا می باشد و برای یک مرتبه در
روز ممکن خواهد بود .مدت زمان انتقال بسته به زمانی دارد که جهت برداشت خود درخواست می دهید.
امکان دارد که در روزهای کاری یک روز به طول انجامد.

آیا تراکنش اشتباه برگشت پذیر است؟
در ادامه آموزش والکس توجه داشته باشید که اگر هر کدام از انواع ارزهای رمزنگاری را سهوا به یک آدرس
اشتباه واریز کنید ،آن تراکنش در هر صرافی ارز دیجیتال از جمله والکس برگشت ناپذیر است؛ در حالی که
اگر در سیستم های سنتی واریزی به طور اشتباه صورت پذیرد ،قابل برگشت خواهد بود.
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اگر مقداری رمزارز به یک آدرس اشتباه فرستاده شود ،آن مقدار از ارز از دست خواهد رفت .مراقب باشید حتی در
بعضی مواقع شما آدرس را به درستی کپی کرده اید ،اما ممکن است بدافزارها ،یک آدرس نفوذی نادرست را در
موقع پِیست کردن ،جایگزین نمایند.
یکی از مواردی که ممکن است خیلی کم پیش بیاید ،اینکه شما ارز خود را به آدرسی ناصحیح که صاحبی ندارد،
ارسال کنید که در این حالت تراکنش کامال بدون اعتبار خواهد بود و امکان برگشت ارز شما به هیچ وجه نخواهد
بود.
برای اینکه از این اتفاقات جلوگیری نمایید ،سفارش میشود که حتما آدرس را پیش از کلیک نهایی کامال بررسی
نمایید که صحیح است .یک راه ساده و نسبتا مطمئن آن است که حروف اول و آخر عبارت رشته ای آدرس را
مقایسه کنید که یکسان باشد.
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