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:آموزش خرید رمزارز با ریال➕

برای خرید و فروش رمزارز با ریال،
ابتدا باید مقدار ریالی مورد نظر
برای خرید را به حساب خود وار�ز کنید.

کیف �ول > وار�ز تومان > �رداخت بانکی > خرید رمزارز با ریال

شوید.فروش»/«خریدگزینهوارد)IRT(ریالوار�زازپس-۱
بیت کو�ن.م�البرایکنید؛انتخابرانظرموردرمزارزاولسطر-در۲
کنید.واریدراخریدمقداروکنیدانتخابراتومانباخریدگزینه-۳

(در صورتی که موجودی ریالی شما کمتر از مقدار وارد شده باشد، گزینه افزایش اعتبار، برای شما نمایش داده �ی شود
، افزایش دهید.)وار�ز تومان» و انتخاب گزینهکیف �ولو در اینصورت ابتدا باید موجودی حساب خود را از منوی «

کنید.انتخابراخرید»،و«�ا�یدگزینه-۴
است.شدهنها�یشماتراکنششود،دادهنمایشموفق»خرید«تراکنشمضمونبا�یا�یکهصورتیدر-۵
است.مشاهدهقابل»�ولکیف«منویز�ردرشده،خریداریرمزارز-۶
را»�ولکیف«گزینهمنو،ازدارید،راخودخارجی�ولکیفبهشدهخریداریرمزارزان�قالبهتما�لکهصورتیدر-۷

کلیک کنید.برداشتانتخاب کنید و پس از یافتن رمزارز مورد نظر، روی گزینه
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USDT-�تربارمزارزهاخریدآموزش➕
در نسخه جدید بیتس�ان، امکان خرید و فروش رمزارز، با �تر هم مهیا شده

و برایباشیدبه ا�ن منظور، باید در حساب کاربری خود �تر داش�هاست؛
افزایش موجودی �تری خود:

و سپس با موجودیحساب خود را ابتدا با ریال شارژ کنیدالف- �ی توانید
خود، �تر بخرید.تومانی

وار�زگزینه،USDT-�تررمزارزز�ر�نگزینه هایازو»�ولکیف«منویازب-
رمزارز را انتخاب کرده و به حساب خود در بیتس�ان، �تر ارسال کنید.

انتخابرافروش»/«خریدگزینهخود،�تریموجودیافزایشازپس-۱
کنید.

کنید.واردراخریدمقداروکردهانتخابرا�تر»با«خرید-گزینه۲
(در صورتی که موجودی �تری شما کمتر از مقدار وارد شده باشد، گزینه افزایش اعتبار، برای شما نمایش داده �ی شود و در اینصورت

دهید.)» افزایشکیف �ولابتدا باید موجودی �تری خود را از منوی «
کنید.انتخابراخرید»،و«�ا�یدگزینه-۳
است.شدهنها�یشماتراکنششود،دادهنمایشموفق»خرید«تراکنشمضمونبا�یا�یکهصورتیدر-۴
است.مشاهدهقابل»�ولکیف«منویز�ردرشده،خریداریرمزارز-۵
روینظر،موردرمزارزیافتنازپسوکنیدانتخابرا»�ولکیف«گزینهمنو،ازدارید،راخودخارجی�ولکیفبهشدهخریداریرمزارزان�قالبهتما�لکهصورتیدر-۶

کلیک کنید.برداشتگزینه
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آموزش فروش رمزارز➕
خود را به کیف �ول �ان در بیتس�ان ارسال کنید.برای فروش رمزارز و دریافت ریال، ابتدا باید رمزارز▪

▪پس از ارسال رمزارز به کیف �ول بیتس�ان، �ی توانید رمزارز�ان را در قیمت های لحظه ای بفروشید.
▪پس از فروش، �ی توانید معادل ریالی یا دالری (�تری) رمزارز فروخ�ه شده را در کیف �ول خود در بیتس�ان دریافت کنید.

▪مبالغ ریالی، یا �تری دریافت شده به ازای فروش رمزارز شما، در لحظه به کیف �ول شما در بیتس�ان من�قل �ی شوند.
▪در صورت تما�ل �ی توانید �تر یا ریال خود را به کیف �ول خارجی، یا کارت بانکی خود برداشت بزنید.

در نتیجه برای فروش رمزارز در بیتس�ان، دو گام �یش روی شماست؛ ابتدا ارسال رمزارز به کیف �ول خود در بیتس�ان و سپس فروش آن.
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➕ برای ارسال رمزارز به بیتس�ان:

کنید.انتخابرا»�ولکیف«منوی-۱
کنید.انتخابراوار�زگزینهوکرده�یدارانظرموردرمزارزی-۲
موردشبکهاست؛شدهدادهنمایشوار�زبرایدسترسدربالک چینیشبکه هایولت،آدرسعبارتز�ربعد،صفحهدر-۳

نظر را انتخاب کرده و سپس، به آدرس نمایش داده شده، رمزارز مورد نظر را ارسال کنید.
استفادهشدهنمایش دادهممویازارسالهنگامحتمااست،�گممودارایانتخا�ی،شبکهکهصورتیدرکهکنیددقت-۴

کنید.
TX(�یگ�ریکدبیتس�ان، درخودآدرسبهرمزارزارسالازپسحتما،خود�ولکیفدررمزارزدریافتبرای-۵ ID(همانیا

HASH IDکنید.واردصفحه،پا��نقسمتدرراخودتراکنش
کنید.انتخابرمزارزوار�زکردننها�یبرایرا»تراکنش«ثبتگزینه-۶
است.�یگ�ریومشاهدهقابلگزارشات،منویازوار�زهامنویز�ردرشما،تراکنشوضعیت-۶

پس از وار�ز رمزارز به بیتس�ان، �ی توانید از منوی خرید/فروش، رمزارز خود را انتخاب کرده و با انتخاب گزینه فروش، در
قیمت های لحظه ای، فروش رمزارز خود را به انجام برسانید.

دقت کنید که با انتخاب گزینه فروش با تومان، معادل تومانی رمزارز فروخ�ه شده به کیف �ول�ان وار�ز �ی شود و با انتخاب
گزینه فروش با �تر، معادل �تری (دالری) رمزارز فروخ�ه شده به کیف �ول شما وار�ز �ی گردد؛

در صورت تما�ل، �ی توانید ا�ن مبالغ را در کیف �ول خود در بیتس�ان نگه دارید؛ برای خرید سا�ر رمزارزها مورد استفاده
قرار دهید؛ موجودی �تری خود را به کیف �ول خارجی �ان من�قل کرده و یا موجودی ریالی خود را به حساب بانکی �ان

برداشت بزنید.
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موفق و �رسود باشید.
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