خریدوفروش در سایت بیترکس
خریدوفروش و تجارت در این سایت همچون یک بازار بورس در تعداد باالیی از کریپتوها (ارز رمزنگاری یا پول مجازی) انجام میشود.
بهطوریکه یکی از مزایای این سایت وجود همین تنوع کریپتوها و تعداد باالیی از آنها جهت خریدوفروش است .در این تریدر بهراحتی اگر
در کوین خاصی ،میزان معامالت کاهش یابد ،سایت به مدت  2هفته به کاربران برای آن کوین فرصت میدهد و بهمحض اینکه این زمان
سپری شود و میزان معامالت آن کوین در مدت معینشده کمتر از  2.2بیت کوین باشد ،آن کریپتو از لیست معامالت حذف میشود .این
مسئله به طرق گوناگون به کاربران پیغام و گوشزد میشود و کاربر بهراحتی فرصت دارد تا وضعیت خود را تغییر دهد و یا در انتظار رسیدن
به حد مطلوب معامالت در آن کوین منتظر ماند .بیترکس باوجود مدت کوتاه فعالیت ،دارای اعتبار بسیار باالیی است و بهتر بگوییم برای
این تریدر اعتبار باالی در نظر گرفته میشود و به آن حتی بیشترین و یا بهگونهای اعتبار کامل داده میشود.
نکته  :1یکی از روشهایی که میتوان به درآمد باالیی دستیافت ،خریدوفروشهای آنی و از آن مهمتر استفاده از پامپها و دامپهای
موجود در شبکههای ارزهای رمزنگاری است .این در حالی است که حتی مواردی تا چندین برابر سرمایه نیز مشاهدهشده است؛ اما بههرحال
ریسک ارزهای بدون پشتوانه و نیز خود تریدرها در مقابل مسائلی چون تحریمات ،هک ،سرقت و تغییر سیاستهای سایت همیشه وجود
خواهد داشت .بههیچعنوان سعی به خرید کوینهای ناشناخته نکنید و حداقل خریدوفروش و سرمایهگذاری خود را در  02کوین برتر دنیا
انجام دهید.
نکته  :2وجود هیچ شرکت و سایتی ،نشان از پایداری آن ندارد .این برای هر سایتی حتی معتبرترین کیف پولهای دنیا صدق میکند؛ زیرا
مسائلی چون تحریمات ،و رشکستگی ،حمله ،هک و  ...همیشه وجود خواهد داشت .البته سایتها و شرکتهای معتبر در هر شرایطی سعی
به جبران خسارت کاربران خود نمودهاند.

مرحله اول :ثبتنام در سایت بیترکس
ابتدا به سایت بیترکس مراجعه کنید:

اطالعات الزم را مانند تصویر وارد نمایید:

ایمیل دریافتی سایت را تائید کنید .با نام کاربری و پسورد خود ،وارد سایت شوید:

دو نوع حساب پایه و پیشرفته داریم که پس از انجام مراحل باال نیاز است ،حساب اطالعاتی چون نام و آدرس و  ...خود را در بخش settings

حساب خود وارد کنید و بر روی کلید تائید کلیک نمایید و کاربر مجاز به انجام ترید تا سقف  2222دالر بهصورت روزانه است .برای حساب
پیشرفته نیز نیاز به ارسال اسکن تصویر کارت شناسایی و  ...است و هیچ محدودیتی وجود ندارد .البته اینطور که سایت ادعا کرده است،
عدم تائید حساب و سایر موارد و مشکالت ،تنها بر روی ترید تأثیرگذار است و سایت این مسئله را صراحتاً عنوان نموده است ،یعنی برداشت
و واریز هیچگونه محدودیتی نخواهد داست و اعمال محدودیتها تنها بر روی انجام ترید است.

مرحله دوم :باال بردن امنیت حساب کاربری
قبل از وارد شدن به  walletsمنوی  settingsرا انتخاب کرده و در منوی سمت چپ روی  Two-Factor Authenticationکلیک کنید:

امنیت حساب کاربران  Bittrexبهصورت فردی ،از طریق فاکتور دوم  Google Authenticatorتأمین میشود  .این تریدر دارای ایمنی
باالیی همچون  CEXو  ...است .همانطورکه مشاهده میکنید  Two-Factor Authenticationغیرفعال است و به رنگ نارنجی مشخصشده
است .ابتدا  GoogleAuthenticatorرا دانلود کرده سپس یا روی ویندوز و یا گوشی نصب نمایید.

ازاینپس برای ورود به حسابتان بعد از واردکردن ایمیل و پسورد ،تائید دومرحلهای را داریم .برنامه  Google Authenticatorرا که قبالً
نصب کردید را بازکنید ،پس از ورود به برنامه مطابق شکل زیر بیترکس را انتخاب نمایید:

سپس کد ورود نمایش داده می شود که برای امنیت بیشتر در صورت استفاده نکردن از کد در مدتزمان معین ،کد جدیدی به کاربر داده
خواهد شد.

کد را کپی کرده و در کادر زیر پیست کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.

مرحله سوم :توضیحات پنل سایت
همانند شکل زیر با کلیک بر روی  BITTREXوارد صفحه اصلی سایت شوید:

پنلهای اصلی در نوار سیاهرنگ در باالی صفحه است.

مرحله چهارم :ساخت کیف پول بیترکسی جهت واریز و برداشت
ابتدا بر روی گزینه  Walletsدر باالی سایت کلیک نمایید سپس وارد صفحهای میشوید که لیست تمام کریپتوهای موجود در آن نشان
دادهشده است.

اگر توجه کنید ،مقابل هر کوین یک عالمت مثبت است که با کلیک روی هر عالمت مثبت در جلوی هر کوین( ،به نام کریپتو توجه کنید)
پنجرهای باز میشود .در این پنجره بهراحتی میتوان یک شمارهحساب ساخت .ابتدا مانند تصویر زیر ،روی کلید  New Addressدر زیر
کادر کلیک نمایید.

پس از کلیک یک والت جدید به همراه یک کیو آر کد ) (QR Codeبرای شما ساخته میشود .این آدرس کامالً اختصاصی است و تنها
مربوط بهحساب شما است و جهت واریز میتوانید از آن استفاده کنید.

جهت برداشت هم باید ابتدا روی عالمت منها کلیک کنید تا مقدار بیت کوین در حساب بیترکسی به حسابهای دیگر شما انتقال یابد.
در ردیف اول ،شماره والت مقصد را وارد نمایید.
در ردیف دوم ،مقدار برداشت را با در نظر گرفتن کارمزد درج نمایید .کارمزد از مقدار برداشتی شما کسر میشود و به مانده موجودی شما
هیچ ارتباطی نخواهد داشت.
در ردیف سوم ،مقدار کارمزد مشخصشده است که این مقدار برای هر کوینی متفاوت است و البته معموالً ثابت است و در تمام مقادیر
بهطورمعمول یک کارمزد مشخص و ثابتی میدهید .پس سعی کنید که همیشه بهصورت یکجا برداشت نمایید.
در ردیف چهارم مقدار خالص برداشتی شما را نشان میدهد (مقدار واردشده ،مقدار کارمزد ،مقدار خالص برداشتی).

مرحله پنجم :فعالیت و ترید در سایت (تجارت و خرید فروش)
حال که کیف پول خود را ساختهاید برای خریدوفروش روی یکی از ارزها کلیک کنید .اینجا برای مثال در قسمت سرچ ،اتریوم کالسیک
( )ETCرا پیداکرده و روی آن کلیک میکنیم و وارد بازار اتریوم کالسیک میشویم.

در سمت چپ شکل باال ،نمودار اطالعات بازار اتریوم کالسیک را در چند ساعت گذشته میبینیم (که البته قابلیت نمایش در چند هفته و
چند ماه و سال گذشته را نیز دارد) .همچنین سمت راست اطالعات مفیدی در خصوص این بازار در اختیار کاربر قرار میدهد تا بر اساس
آن خریدوفروش خود را انجام دهد.
جهت خریدوفروش از طریق جداول زیر اقدام نمایید .به این صورت که برای خرید  ETCاز جدول سمت چپ و برای فروش آن از جدول
سمت راست استفاده میکنیم .در جدول فروش همانطور که مشاهده میکنید  ETC Availableمقدار کل اتریوم کالسیک موجود در
حساب کاربر را نشان میدهد و با دو بار کلیک بر روی آن مقدار کل در فیلد اول جدول (( )Maxمقدار دلخواه را بنویسید) وارد میشود.
فیلد دوم یعنی فیلد  ASKنشاندهنده مقدار  BTCکه تقاضا داریم در ازای مقدار  ETCکه برای فروش قرار دادهایم را دریافت کنیم.
جدول  BIDSدر قسمت  ORDER BOOKنشاندهنده مقادیری ست که خریدارها تمایل به خرید آن دارند .با بررسی جداول مناسبترین
قیمت خرید پیشنهادی را انتخاب کرده و روی آن کلیک میکنیم ،بالفاصله فیلد  ASKدر جدول باال با آن مقدار پر میشود .در آخر روی
گزینه فروش کلیک میکنیم و عملیات به پایان میرسد.
حال فرض کنید که بخواهید  BTCرا به فروش برسانید .برای این کار باید جداول سمت چپ یعنی  ASKرا برسی کنید و با انتخاب قیمت
مدنظر خود اقدام به فروش  BTCو خرید  ETCنمایید.
شایانذکر است که زمان خریدوفروش بستگی به انتخاب شما دارد .بهعنوانمثال اگر شما اولین پیشنهاد را انتخاب کنید بالفاصله عملیات
فروش انجام میپذیرد اما اگر انتخاب شما در وسطهای ستون فروش باشد سفارش شما ثبت میشود و طبیعتاً باید مقدار زمانی را منتظر
بمانید تا قیمتهای باالتر شما به فروش بروند تا نوبت به فروش شما برسد.

نکته  :1سفارشهایی که در لیست انتظار مربوط به شماست ،دارای یک ستاره مشکیرنگ در کنار آن است.
نکته  :2سایت بیترکس دارای امکانات خاصی است و در زمان ثبت سفارش ،گزینههای مختلفی در مقابل هر سفارش است .بهعنوانمثال
گزینههایی چون خرید تنها برای قیمتی که شما وارد کردهاید و در صورت عدم وجود پیشنهاد ،کنسل شود؛ و یا گزینه پیشفرض که ثبت
سفارش شما باعث میشود اگر پیشنهادی در آن بود ،معامله انجام شود و در صورت عدم وجود ،به لیست انتظار مانند سایر کاربران وارد
شود تا کاربران دیگر در صورت توافق آن را تائید نمایند؛ و یا قسمتی معامله شود و در برابر قسمتی از مبلغ و مقدار شما که پیشنهاد وجود
ندارد ،یک ردیف در لیست انتظار ایجاد شود.
مرحله ششم :پنل Orders
اگر پس از ورود به  Bittrexبر روی Ordersدر باالی صفحه و در قسمت سیاه کلیک نمایید ،وارد صفحهای همانند صفحه والت میشوید
و در این صفحه سفارشها ثبتشده و کوینهایی که در آن موجودی داشته باشید ،در اولویت است .برای دیدن لیست تمامی کریپتوها باید
بر روی اعداد زیر لیست که نشاندهنده تعداد صفحات لیست کریپتوها است ،کلیک نمایید.
نکته :سایت و تریدر  BITTREXباوجوداینکه دارای یک رتبه باالی اعتبار در نت است و تا این لحظه بدون کوچکترین مشکل و شکایتی
از سوی کاربران به کار خود ادامه داده است .این تریدر در برداشتها و پرداختها بسیار سریع و منظم عمل میکند؛ اما بههرحال به جهت
عمر نسبتاً کوتاه آن و اینکه سایت در سالهای اول فعالت خود است و نوع فعالیت این سایت که نیاز به زمان بیشتری برای چک نمودن
اعتبار آن است ،باید احتیاط را در فعالیت خود لحاظ نمود .بخصوص تغییر سیاست و نگرش سایت به قوانین و شرایط سرویسدهی.

سایتهای مشابه با سایت بیترکس
روش خریدوفروش در اکثر تریدرها مانند  Allcoin ،Swisscex ،Btc-e ،Cryptsy ،Bter ،Cexو  Bittrexبه مانند یکدیگر است .در
نتیجه فعالیت دریکی باعث به دست آوردن توانایی فعالیت در سایرین میشود .توجه نمایید که ممکن است پنلهای خریدوفروش در
تریدرهای مختلف ،ازنظر مکان قرارگیری متفاوت باشد.

