
 

 

 

 Huobiموضوع این جلسه معرفی صرافی 

 

Huobi  تو. لی مهندس کامپیوتر بود و  توسط لیون لی در چین راه اندازی شد 2013سال  تویک صرافی ارز های دیجیتاله که 
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درصد  90این صرافی بزرگترین صرافی دنیا بود و تقریبا  2017در سال  در کشور چین ارز بیت کوین تا قبل از ممنوع شدن

بعد از متوقف شدن برداشت بیت کوین در این معامالت مربوط به بیت کوین در این صرافی انجام میگرفت ولی در اون سال 

 تونست به سرعت به بزرگترین صرافی دنیا تبدیل بشه  از این موقعیت استفاده کرد و صرافی بایننس تاسیس شد وصرافی، 

سیول پایتخت کره جنوبی خودش رو  کرد اما به سرعت با انتقال دفتر مرکزیش به متوقفهوبی در ابتدا برداشت بیت کوین رو 

معامالتش رو شروع کرد که تونست حجم معامالتیش رو به یک میلیارد دالر  2018در سطح بین المللی گسترش داد و در مارچ 

 به صورت روزانه برسونه . هوبی در حال حاضر دومین صرافی برتر دنیاست

وه یکی از ویژگی های این صرافی اینه که تا االن هیچ گونه مشکل امنیتی یا هک شدن که باعث از بین رفتن ارز دیجیتال به عال

 سرمایه داران بشه درش رخ نداده

 در ادامه به بررسی این سایت میپردازیم 

 

میتونید ویدیو مربط به  320. در جلسه  با استفاده از لینک موجود در توضیحات مستقیما وارد صفحه ثبت نام این سایت میشیم

سربرگ رو میبینید  6ثبت نام در این صرافی رو ببینید . با کلیک بر روی ایکون صرافی به صفحه اصلی میریم. در باالی این صفحه 

 که قراره راجبشون صحبت کنیم

نظرتون رو با استفاده از پول فیات  سربرگ اول ،خرید کریپتو.. که همونطور که از اسمش هم پیداست میتونید رمز ارز مد

                                                                                                                                                  خریداری کنید

 ارز های دیجیتالیه که این صرافی ارایه میده.  سربرگ بعد ،مارکت یا بازار این قسمت هم مربوط به اطالعات کامل راجب

 .ارز دیجیتال پشتیبانی میکنه 857صرافی هوبی در حال حاضر از 



، باالترین و   در اینجا میتونید این ارز ها رو بر اساس ویژگی های مختلفشون دسته بندی کنید مثال بر اساس قیمتشون به دالر

ساعت گذشته و موارد دیگه ای که میبینید . در سمت راست این دسته بندی لیستی رو میبینید  24پایین ترین قیمت هر ارز در 

دسته بندی جذاب برای ارز هاست . مورد اول بیشترین بدست اورندست که ارز ها رو بر اساس بیشترین درصد  3که حاوی 

شون میده .. مورد بعد جدید ترین ارز هایی رو نشون میده که این صرافی شروع به پشتیبانی ساعت به ما ن 24رشدشون تو 

ساعت گذشته دسته بندی میکنه و به ما  24بیشترین میزان حجم معامالتی به دالر در ازشون کرده و مورد اخر از ها رو بر اساس 

 نشون میده

 

 یا مبادالت اسپات   spot  tradingخوب سربرگ بعد 

با نگه داشتن موستون روی این بخش میبینید که زیرمجموعه هایی داره .. زیر مجموعه اول که همون صرافیه که در به وسیله ی 

به استفاده از تتر هاتون موقعیت خرید رمز ارزی رو باز کنید یات با استفاده رمز ارزتون موقعیت این بخش میتونید میتونید 

این فرایند رو میتونید با کمک این بخش انجام بدید. شما میتونید ویدیو آموزشی شماره  کنید.فروشی باز کنید و تتر دریافت 

با موضوع روش خرید و فروش رو هم از طریق کانال های یوتیوب و آپارات ما مشاهده کنید .  لیست های دیگه ای رو تو  308

که میتونید با استفاده از این گزینه ها تعیین کنید که مثال  این صفحه میبینید مثل لیست صف خرید و فروش که در اینجا میبینید

فقط لیست خرید و یا فروش رو ببینید . همینطور لیست آخرین تراکنش  های انجام شده رو هم میتونید ببینید که در چه ساعتی 

 و با چه قیمتی و به چه حجمی تراکنش انجام شده . 

 به جفت ارز بیت کوین تتر بود .. که متونید به کمک این بخش ارزتون رو تغییر بدید همه این اطالعاتی که بررسی کردیم مربوط 

زیرمجموعه بعد یعنی مارجین دقیقا صفحه ای مشابه با توضیحاتی مشابه نسبت به زیر مجموعه صرافی داره با این تفاوت که شما 

میتونید با قرض گرفتن پول از صرافی موقعیتی با دارایی ورودی بیشتری باز کنید . این کار رو فقط برای ارز هایی میتونید انجام 



و یا هر ضریب دیگه ای  دیده بشه . اگه فاقد ضریب باشن یعنی نمیشه از اون جفت ارز تو   2x 3x 5xبدید که کناره اسمشون 

 بازار مارجین استفاده کرد

 

 زیرمجموعه بعد مربوط به رباط معامالتی که توسط صرافی به مشتریان ارایه شده

 

ست و از این طریق  میتونید معامالت آتی این بخش مربوط معامالت آتی شما  یا مشتقات derivativesخوب سربرگ بعد 

 رمز یک خرید با بنابراین هست، اسپات معامالت با متفاوت کامال کار روش فیوچرز یا آتی معامالت در . خودتون رو انجام بدید

 کارت یه شخص به شخص از انتقال به قادر حتی و ندارید خود حساب یا )ولت تراست مثال( پول کیف در را ارز رمز این شما ارز

 .نیستید دیگر

 .میکنید معامله را خودتان موردنظر رمزارز روی فروش و خرید قراردادهای درواقع میکنید، کار قراردادها با شما اینجا در



 زیرمجموعه داره 3این سربرگ 

 

که اطالعاتی مشابه بازار های اسپات مشاهده میکنید با این  وارد صفحه ای میشیم  coin margin futureبه طور مثال با ورود به 

در این بخش هم یا سواپ  . ماهانه و ، باید نوع موقعیت خودتون رو مشخص کنید : هفتگی ، دو هفته ای تفاوت که در این بخش 

 .اریمدیگه ما به طور مستقیم خرید و فروش نداریم بلکه باز کردن موقعیت به صورت کوتاه یا طوالنی د

 

 یا سرمایه گذاری  financeخوب سربرگ بعد 

 و وام ارز های دیجیتال رو میبینید 02در این سربرگ زیر مجموعه هایی مثل استیکینگ و پرایم پول ، کسب هوبی ، اتریوم 



نگه دارندگان  ایکه هولدر ها  یگنجانده شده، کاربران هوبیکسب  ای  Huobi earn بخش جدید که در یبا توجه به امکانات

.( کننیم یداربلند مدت نگه یو برا دهیخرشون رو معامله کردن، ارز خود یکه به جا یکسان یهستند، )به عبارت تالیجید یارزها

 سود کسب کنند. هم هگیهولد شده، از چند روش د تالیجیارز د متیرفتن ق االاز ب یدر کنار سود احتمال توننیم

 

 بطور مثال روش استیکینگ

 یبه ابزارها ازیروش بدون ن نیدر ا ،ستدر استخراج ارزها هگیروش د کی تالیجید یدر ارزها نگیکیاست یبه طور کل

ارز  میتونیدکردن  نیما یبرق پرقدرت برا نیبه تام ازیعدم ن نیها و همچنو مشکل استهالک دستگاه متیقگران یافزارسخت

 .دیربیابه دست  تالیجید

صورت به عنوان  نیا در.نیچبالک شبکه کیاز  یبانیبا هدف پشت تالیجیارز د یدارو نگه دیخر یعنی financeدر  نگیکیاست

 .دیکنیم افتیو در عوض سود در میکنیدکمک  نیچبالک شبکه تیامن نیشناخته شده و به تام نیچبالک گره در شبکه کی



 

 از شبکه یبانیپشت یبرا واز ارز اتر ر ینیمقدار مع دیروش با نیبهره بردن از ا یبرا،  2 و همینطور برای اتریوم استیکینگ

 ، ومی.اترمیکنید نیتام وشبکه ر نیا تیگره، امن اینود  کی. درواقع شما به عنوان دیداشته باش یدر والت صراف  ۲ومیاتر نیچبالک

به اثبات سهام  ش روخود تمیکرد و الگور ETH.2 یاندازاقدام به راه هاتیبه علت محدود یاثبات کار بود ول تمیبر الگور یمبتن

 داد. رییتغ

 

 . با کلیک روش وارد صفحه ای میشیم primepoolبخش 

میتونید با شرکت در فرآیند استخراج ارز های موجود و مشخص شده  در این صفحه در این تاریخ شرکت کرده و در این بخش 

 و قفل کردن داراییتون ارز مورد نظرتون رو استخراج کنیدمعرفی کرده  Huobiکه ارز هایی به ازای استیک کردن 



 kavaبه طور مثال اینجا میبینید که صرافی به ما پیشنهاد داده که با قفل کردن بیت کوین خودتون میتونین تو استخراج ارز 

 به اتمام رسیده . که البته اعتبار زمانی همه ی  این پیشنهاد ها روزه داره 365شرکت کنید که فرایندی 

 

 یا وام ارز های دیجیتال crypto loansبخش آخر 

تون خود ییدارا زانیم د،یدار اریکه در اخت یبا به دست آوردن بهره از منابع مال دهیبه شما امکان م هوبیوام گرفتن از  ستمیس

قرض  یاهیگران حاشبه معامله ور هوبی یصراف در تونخود ییکه شما دارا هصورت نی. در اصل روش کار به ادیده شیافزا رو

 یاگسترده یاز مجموعه دیتونیکار م نیا ی. براکننیبه شما بهره پرداخت م ،یمنابع مال نیقرض گرفتن ا ینها در ازااوو  دیدیم

 .دیاستفاده کن هگید تالیجید یاز ارزها یاریو بس تتر وم،یاتر ن،یکو تیاز جمله ب ها،نهیاز گز

 یا یادگیری آموزش ها و تعاریفی که صرافی هوبی در اختیارتون قرار میده رو ببینید  learnدر سربرگ آخر یعنی 

 

 

 

 

 یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

در تماس باشید . 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از ضریق شما  با دیتوان  

 

 

 

 کانال تلگرام

 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 پشتیبانی واتسآپ  00971555406880 س:شماره تما

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880


 


