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 BitCoin با بیت کوین iqOptionآی کیو آپشن شارژ 

مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ با بروید. در غیر این صورت با  1را افتتاح و تایید نموده اید به شکل  آی کیو آپشندر صورتی که حساب 

 .تماس بگیرید 00971555406880شماره 

 و شارژ آن با مشاوران ما تماس بگیرید.بیت کوین  برای افتتاح حساب

 پس از ورود به حساب روی دکمه .و به حساب خود وارد شوید می توانید به صفحه ورود بروید mhttps://iqoption.co استفاده از لینک با: 1شکل 

 کلیک نمایید. Depositواریز 

 

 Proceed to Paymentرفته و در قسمت بعدی مقدار واریز را مشخص کرده و روی دکمه  BitCoin: در قسمت واریز، به بخش بیتکوین 2شکل 

 کلیک کنید.
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 : در این بخش بایستی از قبل آدرسی که بعدا برای برداشت استفاده خواهید کرد را وارد نمایید.3شکل 

 نمایید.کپی  2دکمه شماره با کمک رس که در آنجا مشخص شده را آدشده و  Receiveقسمت دریافت  واردابتدابه حساب بیت کوین خود رفته و 

 

 

 کلیک کنید. Proceed to Paymentاکنون به سایت آی کیو بازگشته و آدرس کپی شده را وارد بخش مشخص شده روی دکمه 

 

و یا با استفاده از  QR: سپس به شما آدرس واریز را ارایه می دهد. شما به دو روش می توانید از آدرس واریز استفاده نمایید. یا با استفاده از کد 4شکل 

 کد حروف و عدد که بایستی آن را کپی نمایید.

 



(.باشیدحال وارد حساب بیت کوین خود شوید )از قبل بایستی حساب خود را شارژ نموده   

 یا واریز به دو روش می توانید آدرس را وارد کنید. Sendدر قسمت 

 کلیک کنید. Sendمقدار واریز را مشخص نمایید. سپس روی دکمه  4یا  3وارد نمایید و در قسمت  1آدرس کپی شده را در بخش  .1

، کد مشخص شده در آی کیو را با 2می توانید این واریز راانجام دهید. برای این کارکافی است پس از کلیک روی دکمه  QR با استفاده از کد .2

 دوربین موبایل خود اسکن کنید. 

 

 

 روید.به صفحه معامالت ب Trade Nowبا کلیک روی دکمه روز( طول بکشد، پس می توانید  1: واریز با بیت کوین ممکن است کمی )5شکل 

 

 

نحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر، می توانید با  دیگر، برای کسب فایل های آموزشی

 در تماس باشید. 00971555406880مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره 
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