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آموزش جامع سایت والکس و نحوه کار با بخش های مختلف آن

صرافییکوالکس.شویممیآشنا،Wallexوالکسدیجیتالارزصرافیباکارنحوهباوالکسآموزشدر
ازبرخیوکوینبیتدریافتوارسالومعامالتحوزهدرهاییفعالیتانجامبرایایرانیاطمینانقابل

کافیدند،گرصرافیاینمشترکینازراحتیبهکهشدهفراهمکاربرانبرایامکاناین.باشدمیهاآلتکوین
.کنیدآغازراآندرمعاملهوکردهبازراآنسایتاست

.انددادهتشکیلاروالکسصرافیپشتیبانیوتوسعهتیمتهران،ودانشگاهشریفدانشگاهدانشجویانازگروهی
هایامهبرنتولیدجملهازمختلفهایزمینهدرباالاجراییهایتواناییوعلمیدرجاتدارایتیمایناعضای

.هستندمالیامورومدیریتافزاری،نرم

ارزهایردیگوکوینبیتفروشوخریدهایزمینهفعّاالنازگذشته،سالچنددروالکسصرافیتیمافراد
عامالتمبرایایحرفهوایمنپلتفرمتاسیسوالکس،صرافیتوسعهازتیماینهدف.اندبودهدیجیتال
کهشدهطراحیایگونهبهسامانهاینکاربریرابط.استبودهایراندردیجیتالهایارزفروشوخریداری
.باشدفهمقابلوسادهبسیارایرانیکاربرانبرایوالکسآموزش

مواجهکالتیمشباخارجیهایصرافیهایپلتفرمبهدستیابیبرایایرانیکاربرانحاضر،شرایطدرکهآنجااز
انجامهبدستاند،بودهسوددنبالبهفقطکههاییسامانهوافرادازبرخیگذشته،درهمچنین.هستند

ومنصفایامانهستاگرفتندتصمیموالکسصرافیتیمبنابراین،.اندنمودهکاربرانبامنصفانهغیرمعامالت
کنندایجاددیجیتالهایارزمعامالتبرایرااطمینانقابل

جهتهاییسرویسکهسازدمیآشناوالکس،دیجیتالارزصرافیمعامالتیپلتفرمباراشماوالکسآموزش
21ختاریتاصرافیاینمعامالتتعداد.نمایدمیارائهماهر،تامتوسطسطحگرانمعاملهبهرمزارزمعامالت
.استبودهنفر105466بهکاربرانتعدادو1399،677240شهریور

هاسایتقبیلنایکامللیستتوانیدمیشماکههستندفعالزمینهایندرنیزدیگریمشابههایسایتالبته
..کنیدمشاهدهایراندردیجیتالارزفروشوخریدآموزشبخشدررا

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/topics/cryptocurrency/training-to-buy-and-sell/
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Wallexوالکسدرهویتاحرازونامثبتآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

Wallexوالکسدربرداشتوواریزآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

Wallexوالکسدرفروشوخریدآموزش

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

فهرست مطالب 

د؟صرافی ارز دیجیتال والکس دارای چه مشخصات و قابلیت هایی می باش✓
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؟✓

د؟باشمیهاییقابلیتومشخصاتچهدارایوالکسدیجیتالارزصرافی

والکسصرافیویژهمشخصاتوپیشرفتههایقابلیتازتعدادیادامهدروالکس،آموزشروندپیگیریجهت
:استآمده

مودارهاینتحلیلوآنالیزامکانکهاستاستیککندلیاژاپنیشمعدانینمودارهایدارایپلتفرماین•
هبرانمودارهااینابزارهایدیجیتال،ارزهایمعامالتبرایقادرندماهرکاربران.استکردهفراهمراقیمت

.برندکار

رافزاریاسختیاسردسازیذخیرههایپولکیفازاستفادهامکانوالکس،صرافیدرمشترککاربران•
.هستندایمنسازیذخیرهانواعاز،Cold-Storageروشبهمعامالتانجاموگذاریسپرده.دارند

کش،کوینبیت،اتریومیعنیدیگرآلتکوینچندازکوینبیتازغیربهتاکنونوالکسدیجیتالارزصرافی•
.نمایدمیپشتیبانیکوینالیتودَشتتر،

مشکالتوسواالتبهپاسخگوییآمادهآنالینوساعته24صورتبهصرافیپشتیبانیخدماتفنیتیم•
.باشندمیوقتاسرعدرکاربران

http://www.omidfadavi.me/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-wallex-start.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-wallex-deposit-withdraw.mp4
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-wallex-buy-sell.mp4
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غیرقانونی؟یااستقانونیایراندرکوینبیتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

است؟برخوردارقبولیقابلامنیتازوالکسدیجیتالارزصرافیآیا

هدفاولین.شویمآشناصرافیاینسازیایمننحوهباکهاستآنوالکسآموزشدرمهممواردازیکی
مشتریانهایسپردهسازیذخیرهبرایکاملامنیتبامحیطیآوریفراهموالکس،دیجیتالارزصرافیتوسعه

ایبریسسازیایمنحوزهکارشناسان.استبودهدیجیتالارزهایفروشوخریدومعامالترساندنانجامبهو
اندبودهکوشاامرایندرتوسعهتیمکناردر

هایغهدغدمهمترینازهموارهپلتفرماینامکاناتکارآییکیفیتارتقاءمنظوربهصرافیدرایمنیموضوع
:شودمیدادهتوضیحامنیتیموارداینادامهدر.استبودهوالکسدیجیتالارزصرافی

تمامیانتقالونقل.استشدهاستفادهSSLپروتکلهایازاطالعاتسرقتامکانبردنبینازمنظوربه•
.شودمیرمزنگاریپروتکلاینتوسطصرافیاینپلتفرموکاربرانمیانهاداده

هموافزارینرمهمچندسطحیهایفایروالدارایکهاستاختصاصیسرورهایدارایصرافیاین•
امنیتیفوذنجلویوشدهمحافظتپلتفرمیهادادهکلیهابزار،اینازاستفادهبا.باشدمیافزاریسخت

.گیردمیرا

الاحتمصورتدر.گردندمیذخیرهگذاریکدروشبهکاربران،هایاکانتواهمیتبااطالعاتکلیه•
.بودنخواهدپذیرامکانوجههیچبهاطالعاتاینبهدستیابیسرور،بهامنیتینفوذ

برایکهاستیامنیتامکاناتازدیگریکیگیریپشتیبانکهباشیدداشتهتوجهبایدوالکسآموزشدر•
سامانهدرموجودهایدادهکلیهازمرتبطوربه.گرددمیاعمالکاربران،مهمهایدادهازحفاظت
خواهدفرصاطالعاتبهآسیبامکانبنابراینگردد،میانجامگیریآپبکوالکسدیجیتالارزصرافی

.شد

اهمیتباموارددر.رودمیکاربهدستیابیهایالیههمهدر2FAیافاکتوریدوشناسهتاییدامکان•
-میکارهبفاکتوریدوشناسهگذرواژه،کردنعوضووَلتازپولبرداشتسامانه،بهورودمانندپلتفرم

.رود

درشدهبتثموبایلشمارهیاوایمیلبهپیامارسالطریقازتنهامشترکین،بهرسانیاطالعمواردتمامی•
دیجیتالارزیصرافمشتریانکاربریاکانتبهمجوزبدوندسترسیدلیلهمینبه.شودمیانجامسیستم
.بودنخواهدممکنوالکس

Halvingکوینبیتهاوینگ:کنهتونکمکمیتونههممطلباین Bitcoinزمانیچهوچیست
افتد؟میاتفاق

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-iran-legal/
https://omidfadavi.me/bitcoin-halving/
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است؟کداموالکسصرافیدرمشتریانمخصوصپولکیف

حبصاوالکسصرافیدرمشترکهر.استوالکسپولکیفباکارآموزشوالکس،آموزشمراحلازیکی
نهاآدیجیتالهایداراییکهبودخواهندمطمئنمشتریاندلیلهمینبه.شدخواهداختصاصیولتیک

.دارنداختصاصیآدرسیکدیجیتالارزهربرایوالکس،هایولتازکدامهر.بودخواهدمحفوظ

تحتریافزاسختروشیباراخوددیجیتالارزهایداراییتمامیکهبودخواهندقادروالکسصرافیمشتریان
coldیاسردسازیذخیرهنام storageباریانمشتدیجیتالهایاندوختهآنکهدلیلبه.نمایندنگهداریوثبت

وجودهاردهسپرفتندستازوهکرهاتهاجمامکانمیشوند،ذخیرهآفالینشیوۀبهوامنیتیسطحباالترین
.ندارد

http://www.omidfadavi.me/
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است؟چگونهوالکسدیجیتالارزصرافیدراشتراکحوهن

دراکاشتربرایصرافیاینمشتریان.استصرافیایندراشتراکآموزشوالکس،آموزشدرمرحلهاولین
:کنندطیرازیرمراحلبایستیسامانه،

راhttps://www.wallex.marketآدرسدروالکسدیجیتالارزصرافیسامانهاصلیصفحه•
.ببینید

.گرددمیظاهرمناثبتمفرآنگاهبزنیدضربهنامثبتگزینهرویبر•

ضربهمناثبتگزینهرویبرپایاندرونمودهتکمیلقتدابرافرمرویشدهخواستههایدادهحال،•
.بزنید

کلیکشدهادهفرستشمابهسیستمطرفازکهپیامیلینکرویوکنید،بازدیدراخودکردهثبتایمیل•
والکسیصرافدرخودکاربریپنلبهتوانیدمیآنازپسکهاستسازیفعاللینکیکاین.نمایید
.کنیدکاملرااطالعاتیفرموزدهسر

.کنیدتاییدارشمااطالعاتپشتیبانیتیمتابمانیدانتظاردراستالزمشده،کاملاطالعاتفرمکهحال•

.شودمیفرستادههمراهتانگوشیبهتاییدیکدشما،ورودیهایدادهتاییدجهت•

.نماییدآغازرادیجیتالارزفروشیاخریدمیتوانیدمراحلاینپایاندر•

واردراایمیلردیگیکبارنیامده،شمااسپمصندوقدریاوپستیصندوقدرایمیلیکهدیدیدمراحلحیندراگر
خواهندحلارشمامشکلسرعتبهدهید،اطالعوالکسپشتیبانیبهنکردیددریافتامیلهمبازاگر.کنید
.نمود

http://www.omidfadavi.me/
https://wallex.ir/
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است؟چگونهوالکسدیجیتالارزصرافیدرهویتتشخیصنحوه

:استپذیرامکانزیرهایگامطیهویتتشخیصصرافیایندربیشترامنیتبرقراریجهت

استفادهمپلتفراینامکاناتازبتوانیدآنکهبرایوالکس،صرافیدرعضویتثبتمراحلخاتمهازبعد•
مدیرتایدباشمنتظروکنیددنبالبعدیهایگامطیدرراهویتتاییدوتشخیصبایستینمایید
ارزهایکهکنیدمیپیداراآنامکانسیستم،مدیرتوسطتاییدانجامازپس.نمایدتاییدراشماسیستم
.نماییدفروشوخریدرادیجیتال

کدوایشناسنامهتطالعاااستالزموالکس،هایسرویسبهدستیابیجهتوالکسآموزشادامهدر•
درجملکاصحتابراخودثابتوموبایلهایتلفنشمارهباهمراهپستی،کدوآدرسانضمامبهملی

.نمایید

.کندواردرااستثبتخودنامبهکهبانکیحسابشمارهیستیباکاربرآنازپس•

.دنماییبارگذاریسامانهرویبررادخوهویتیمستنداتعکسیاواسکناستالزممرحلهایندر•
شود،میپیامکشمابهسیستمسویازچندرقمیکدکردید،ثبتکههمراهیتلفنبرایکارخاتمهدر•

.نماییددرجسیستمدرراتاییدکدآنبایدکه

کرد،ییدتاراآنهاوالکسصرافیسامانهمدیرآنکهازپسورسیدآخربههویتتشخیصهایگاموقتی•
.کنیدپیدادسترسیصرافیهایسرویسبهتوانیدمی

http://www.omidfadavi.me/
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!آوریم؟دستبهرایگانکوینبیتچطور:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

است؟چگونهسریعمعامالتانجامبرایوالکسآموزش

:استآمدهزیردربردارید،بایدمعامالتاینگونهانجامبرایکههاییگام

راارزآننوعابتداوالکس،صرافیدردیجیتالارزسریعخریدجهتوالکس،آموزشگاماولیندر•
ازسپسنید،کانتخابراریالمثالطوربهپایهبازارسامانه،هایگزینهطبقبایدکاراینبرای.برگزینید
تواندمیریال،بهکوینبیتبازارمثالطوربه.برگزینیدراخودمناسبارزجفتبازاربازارها،قسمت
.باشدشماانتخاب

ریدخ“گزینهرویبر”فروشوخرید“بخشدروبروید،اسکرینصفحهپایینسمتبهدوم،گامدر•
.دهیدفشار”سریع

در.دهیدفشارخریددکمهرویبرآنازپسونمودهدرجخریدبرایراخوددیجیتالارزعددیمقدار•
معرضردکاربرسریعخریددرچونمیشود،حسابوزنی،میانگینشیوهبهارزبهایسریع،خریدمرحله
.ردگیمیقرارشود،میآوریجمعکاربرانمابقیفروشهایسفارشازکهفروشپیشنهادبهترین
هماندیگریوتومانمیلیونپنجوپنجاهقیمتباراکوینمقداریفروشندهدواگرمثالعنوانبه

راوینکمقدارهمانخریداروباشند،سپردهفروشبرایتومانمیلیونهفتوپنجاهقیمتبارامقدار
.ودشمیگرفتهنظردرخریدبرایتومان،میلیونششوپنجاهقیمتنماید،انتخابخریدبرای

.برگزینیدراپولکیفببینیدراخودکوینمیزانبخواهیدسریع،خریدانجامازبعداگر•

.ماییدندنبالسریعفروشبامشابهصورتبهرامراحلتمامیسریعفروشبرایکهاستتوضیحبهالزم

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/free-bitcoin-real-or-not/
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باشد؟میچهوالکسدردارمدتسفارشازمنظور

میریدرتکهاستآنسفارشنوعاین.چیستدارمدتسفارشازمنظوربدانیداستبهتروالکسآموزشدر
ن،کویبیتخریدبرایخواهیدمیشمامثالعنوانبه.کنددرجانقضازمانخودهایسفارشبرایتواند

ایروشندهفاگرکهشویدمطمئنخواهیدمیضرر،ازجلوگیرییاوسودحفظجهتولینماییددرجراسفارشی
.شوداکپشماخریدسفارشاتلیستازسفارشآننکرد،کاریایدکردهتعیینشماکهساعتیوزمانتا

است؟چگونهوالکسصرافیدرایحرفهمعاملهانجام

ید،دارراآندرسریعخریدقصدکهرادیجیتالیارزبازارکارشروعدراستالزمای،حرفهمعاملهانجامبرای
طوربهودخمناسبارزجفتبازارهاقسمتدرباشد،ریالتواندمیکهبازارپایهگزینشازپس.نماییدانتخاب
.برگزینیدراریال،بهکوینبیتمثال

ارزاینمزایایوکاربردها+چیست؟ChainLinkلینکچین:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتال

کهآنinterfaceیاصرافیکاربریرابطبااستالزمایحرفهمعاملهانجامجهتوالکسآموزشادامهدر
:شویدآشناهستمتنوعیهایقسمتدارای

بازهرهدرشد،انجامایمعاملهوقتیکهاینصورتبهباشد،میقیمتدارنمونمایشامکاندارایسامانه•
جانبیسمتقدرکهابزارهاییطریقازوببینیدراآنژاپنیشمعنمودارتوانیدمیکنیدانتخابکهزمانی
.بپردازیدقیمتتحلیلوتجزیهبهاند،گرفتهجانمودار

نظورمبهتوانندمیوالکسصرافیکاربرانازیکهرکهداردوجودخریدرشسفاثبتعنوانباقسمتی•
.کننددرجراخودنظرموردسفارششود،میپشتیبانیصرافیتوسطکهدیجیتالیارزهایفروشیاخرید
درجدخومناسبقیمتومقدارباراخودخریدسفارشاستقادرکاربرکهآنازگذشتهقسمتایندر

یشنهادیپبهایابدیگریکاربرکهزمانهر.بگیردنظردرخودسفارشبرایهمانقضازمانتواندمیکند،
روبرویاسکرینصفحهدروالکسآموزشادامهدر.شودمیمنجاامعاملهنمود،موافقتخریدباشما
برایکهکوینیمیزانهمانکوینمقدارکادردر.شودپربایستیمستطیلیکادردوکهبینیدمیخود،
بیتواحدیکبرایراخودمطلوبقیمتبایستیواحد،قیمتکادردروکنیددرجدارید،نظردرمعامله
درجراتومانمیلیوننیمودوقیمتباکوینبیت01میزانتوانیدمیمثالعنوانبه.نماییددرجکوین
درشماتدرخواساینصورتدردهید؛فشارراخریدسفارشثبتکلیدشد،کاملفرمآنکهازپس.کنید

.میگیردقرارخریدمتقاضیانلیست

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-chainlink/
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راتهگرفمنجاااخیراکهمعامالتیلیستتوانیدمیوالکس،دیجیتالارزصرافیصفحهازقسمتیدر•
گرفتهنظردرقرمزنگروشفرمعاملهنمایشوسبزنگر،خریدمعاملهنمایشبرای.نماییدمشاهده

.ستادادهنشانلیستدررادیجیتالارزازحدوایکارزشوگرفتهانجامدالتمبامیزانکهشده

رایدبوددهکرسازیمرتبسفارشثبتهنگامدرکهراخودرشاتسفاتوانیدمیصفحهازقسمتیدر•
رشاتسفا.داشتخواهیدراآنامکانبگیرید،آنردنکلغوبهتصمیمکهزمانآنهر.کنیدمشاهده
لیستازسفارشآنباشد،شدهتمامآنانقضایزمانیاوباشدگرفتهانجاممعاملهآنهارویکهپیشین
.دیدنخواهیدراآنوشدهپاک

http://www.omidfadavi.me/
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نمود؟واریزراوجهیتوانمیوالکسدیجیتالارزصرافیحسابدرچگونه

رافیصحسابدرراوجهیبایستیابتدارمزنگاری،ارزرساندنفروشبهیاوخریداریمعامالتانجامبرای
:کنیدطیرازیرهایگاموجهواریززمینهدروالکسآموزشبرای.نماییدواریزوالکس،

.نماییدانتخابشدهمشخصهمنویسزیرباکهپولکیفنمادابتدا•

.دهیدفشاردهید،انتقالخواهیدمیکهدیجیتالیارزمستطیلیکادردرواریزدکمه•

-مییلتماصورتدر.نماییدکپیراآدرسعبارتاست،پولکیفآدرسحاویکهمستطیلیکادراز•

.کنیداسکنراشدهظاهرصفحهرویبرکهQRمربعیکدتوانید

ارسالآنازراوجهخواهیدمیکهولتیهماندرراشدهکپیآدرسکنید،واریزراوجهیآنکهبرای•
.کنیدارسالنظرتانموردفردبراییاوکردهدرجنمایید،

قرارتاییدموردشمادرخواستوقتی.بمانیدسیستمشبکۀازتاییدپیامانتظاردرکار،پذیرفتنخاتمهبا•
.شدخواهدپذیرامکانپولتانکیفبهوجهواریزگرفت،

خودیراخواریزهایتوانستخواهیدوالکس،دیجیتالارزصرافیکاربریرابطدرپولکیفقسمتدر•
.نماییدمشاهدهرا

اینستاگرامدرفدویامیدپنجشمارهالیو:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

کنیم؟برداشتدیجیتالارزوالکسصرافیپولکیفازچگونه

:استالزامیزیرهایگامکردنطیوجه،برداشتجهتدروالکسآموزشبرای

.شویدخودپولکیفواردپولکیفنمادانتخابباابتدا•

.دهیدارفشکوینبیتنمونهطوربهاست،نظرتانمورددیجیتالارزبهمربوطکهبرداشتگزینه•

پولیکیفآدرسسپس.کنیددرجراخودتقاضایمورددیجیتالکوینمیزانشده،نمایشکادردر•
.برسانیدثبتبهراخودسفارشونمودهدرجراکنیدواریزآنبهمیخواهیدکه

.کنیدواردشدهمشخصمستطیلیکادردررسیده،شمابهسیستمطرفازکهامنیتیکد•

.گرددارسالبرایتانوالکسصرافیسیستمتاییدپیامتاباشیدصبورکمی•

.داردوجوداخیرتانهایبرداشتتاریخچهمشاهدهامکانقسمتایندر•

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/live5-instagram/


www.omidfadavi.me
12

آموزش کار با والکس به صورت قدم به قدم

است؟پذیرامکانریالیواریزوالکسصرافیدرآیا

راوالکسزشآمومنظوراینبه.باشیدداشتهریالیواریزخودحساببهبایستیریالبادیجیتالارزخریدجهت
:نماییدپیگیریزیرهایگامدر

.برگزینیدراپولکیفزیرنویسباآیکونکارشروعدر•

.دهیدفشارریالیپولکیفدرواریزدکمهروی•

.نماییددرج(تومان)واحدقیمتدرراخوددلخواهوجهمقدارشده،مشخصمستطیلیکادردر•

درکهکیبانکارتباپرداختدرگاهازراخودپرداختکهباشیدداشتهتوجهونماییدکاملراپرداختفرم•
.برسانیدانجامبهایدنمودهتاییدسیستمتوسطوایدرساندهثبتبهصرافیسامانه

بازدیدانامک”ریالیواریزهایآخرین“رویبرضربهبابرویدپولکیفصفحهپایینبهاگرکارپایاندر•
.داشتخواهیدراخودریالیواریزهای

http://www.omidfadavi.me/
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دارد؟وجودریالیبرداشتامکانوالکسصرافیدرآیا

:نماییدپیگیریزیرمراحلریالی،برداشتمنظوربه

.دکنیانتخابوالکسدیجیتالارزصرافیصفحهراستسمتستوندرراپولکیفنمادآغاز،در•

.برگزینیدراریالیپولکیفدربرداشتدکمه•

ارهشممیاناز.نماییددرجتومانواحددرراخوددلخواهوجهمیزانشدهتعیینمستطیلیکادردرحال•
راواستدرخایجاددکمهونمودهانتخابرایکیاید،کردهدرجوبسایتدرنامثبتهنگامدرکهشباهایی

.دهیدفشار

کادردررانآکهشدخواهدارسالبرایتانعاملیدوتاییدکدشد،تاییدبرداشتموارددرستیآنکهازپس•
.نماییددرجمستطیلی

.شودفرستادهبرایتانسیستمتاییدتاباشیدصبور•

.نماییدبازدیدراخوداخیرهایبرداشتهایحالتتوانیدمیقسمتایندر•

هزینه حق العمل در صرافی والکس به چه میزان است؟

کلیزانمازدرصدیکند،میدریافتخودمعامالتبرایوالکسدیجیتالارزصرافیکهکارمزدییاالعملحق
:گرددمیمحاسبهزیرمواردپایهبرکهاستمعامله

.شودمیدادهنمایشکارمزدهزینهمیزانوالکس،درمعاملهدرجهنگام•

.شودمیکسرفروشندهوخریداریعنیمعاملهسویدوهرازکارمزدهزینه•

فروشندهالعملحقمیزانوارزدیجیتالهمانواحددرارزدیجیتالخریدارازمعاملهالعملحقمیزان•
.شودمیکسرتومانواحدبهارزدیجیتال

؟غیرقانونییااستقانونیایراندرکوینبیتآیا:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

پلکانیصورتبهواخیر،ماهسهدرگرمعاملههرمعامالتمیزانگرفتننظردربامعامالتالعملحقمحاسبه
:گرددمیانجام

کارمزدوبودهبرنزیکاربریسطحباشدتومانمیلیون20ازکمتراخیر،ماهسهدرمعامالتمیزاناگر
.باشدمیدرصد0.4معامالت

کارمزدوبودهاینقرهکاربریسطحباشدتومانمیلیون50تا20بیناخیر،ماهسهدرمعامالتمیزاناگر
.باشدمیدرصد0.35معامالت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/bitcoin-iran-legal/
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کارمزدوبودهطالییکاربریسطحباشدتومانمیلیون100تا50بیناخیر،ماهسهدرمعامالتمیزاناگر
.باشدمیدرصد0.3معامالت

مزدکاروبودهپالتینیومکاربریسطحباشدتومانمیلیون200تا100بیناخیر،ماهسهدرمعامالتمیزاناگر
.باشدمیدرصد0.25معامالت

کارمزدوبودهاورانیومکاربریسطحباشدتومانمیلیون200ازبیشتراخیر،ماهسهدرمعامالتمیزاناگر
.باشدمیدرصد0.2معامالت

مابقییاواتریوم/کوینبیتنمونهطوربهدیجیتالارزجفتهربرایمعامالتکارمزدکهباشیدداشتهنظردر
.شودمیمحاسبهدرصد0.2مساویوثابتمقدارارزها،جفت

است؟چقدردیجیتالارزبرداشتبرایوالکسالعملحقمبلغ

معامالتهایهزینهدلیلبهمبلغاینواقعدر.استمتفاوترمزارزنوعبهبستهرمزنگاریارزهایبرداشتکارمزد
.نداردوالکسصرافیبهربطیوشودمیکماصلیشبکهدر

http://www.omidfadavi.me/
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هبگردد،میمحاسبهرمزارزهمانبابرداشتکارمزدگردد،میانجامدیجیتالارزهرباکهبرداشتهردر
.باشدمیاتریومواحددرنیزکارمزداتریومرمزارزبراینمونهعنوان

:شودمیکسرزیرشرحبههزینههااین1399شهریورچهارمهفتهدر

درمرتبهیکبرایوباشدمیپایاانتقالروشبهها،حسابتمامیبرایریالی،برداشتهزینهکهکنیدتوجه
.دهیدمیدرخواستخودبرداشتجهتکهداردزمانیبهبستهانتقالزمانمدت.بودخواهدممکنروز

.انجامدطولبهروزیککاریروزهایدرکهداردامکان

است؟پذیربرگشتاشتباهتراکنشآیا

سآدریکبهسهوارارمزنگاریارزهایانواعازکدامهراگرکهباشیدداشتهتوجهوالکسآموزشادامهدر
کهحالیدراست؛ناپذیربرگشتوالکسجملهازدیجیتالارزصرافیهردرتراکنشآنکنید،واریزاشتباه
.بودخواهدبرگشتقابلپذیرد،صورتاشتباهطوربهواریزیسنتیهایسیستمدراگر

http://www.omidfadavi.me/
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درتیحباشیدمراقب.رفتخواهددستازارزازمقدارآنشود،فرستادهاشتباهآدرسیکبهرمزارزمقداریاگر
درراتنادرسنفوذیآدرسیکبدافزارها،استممکنامااید،کردهکپیدرستیبهراآدرسشمامواقعبعضی
.نمایندجایگزینکردن،پِیستموقع

ندارد،احبیصکهناصحیحآدرسیبهراخودارزشمااینکهبیاید،پیشکمخیلیاستممکنکهمواردیازیکی
نخواهدجهوهیچبهشماارزبرگشتامکانوبودخواهداعتباربدونکامالتراکنشحالتایندرکهکنیدارسال
.بود

بررسیکامالینهایکلیکازپیشراآدرسحتماکهشودمیسفارشنمایید،جلوگیریاتفاقاتاینازاینکهبرای
رارسآدایرشتهعبارتآخرواولحروفکهاستآنمطمئننسبتاوسادهراهیک.استصحیحکهنمایید
.باشدیکسانکهکنیدمقایسه

http://www.omidfadavi.me/

