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 روش واریز در الیمپ ترید با بیت کوین
 

خود از طریق لینک زیر بایستی حساب خود را به حساب اصلی )واریز واقعی( تغییر دهید. روی حساب  ورود به کابین شخصیپس از  .1

" واریز کنیدانید روی گزینه "تومجازی در باالی صفحه سمت راست کلیک کنید. اگر تا کنون حساب حساب واقعی نساخته اید می 

 به بعد است. 3کلیک کنید که مراحل آن از شکل 

https://olymptrade.com/ 

 

 

 

در متن های زیر عکس های سمت چپ مربوط به نسخه کامپیوتر )دسکتاپ( و  "کلیک نمایید.واریزبعد از انتخاب حساب واقعی روی " .2

 عکس های سمت راست مربوط به موبایل می باشد.
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 روی گزینه های موجود برای واریز کلیک کنید. .3

                 

 

 بیت کوین را از گزینه های موجود انتخاب نمایید. .4

             

 



است.. سپس می توانید به  دالر 35 مبلغ واریز کلیک کنید و در نظر داشته باشید که حداقل واریز برای این روشدر قسمت مقدار  .5

مواجه  واریز با خطابخش تولیدکد برای ، در گر حداقل واریزی را رعایت نفرماییدتوجه داشته باشید که ا انتخاب بونوس بپردازید.

 خواهید شد.

            

 

حرفه  از بونوس ویژه فارکس "کد تبلیغی"نید با انتخاب ابا توجه به عالیق خود می توانید از بونوس های موجود استفاده نمایید. می تو .6

ای نیز استفاده نمایید که این مورد فقط به معامله گرانی اختصاص است که در لیست فارکس حرفه ای ثبت شده باشند. در کنار این 

که بسته  ،بونوس بسیار عالی، فارکس حرفه ای به شما مشاوره رایگان و انواع مطالب معامالتی به همراه استراتژی های مختص شما

سیگنال بسیار قدرتمند و سودده که مربوط به استراتژی  50را ارایه می کند. با دریافت بیش از  ،اشدبما به روش معامالتی ش

 اختصاصی شما می باشد می توانید موفقیت معامالتی خود را به مقدار زیادی افزایش دهید.

             



 " کلیک نمایید.واریزروی گزینه " .7

                   

 

 .نکنید" را فعال Specify refund addressصفحه واریز باز می گردد که ایمیل شما در آن قرار دارد. گزینه "برای شما  .8

        

 

 

 

 

 



ساعت اعتیار خواهد  3در صفحه اطالعات واریز، زمان واریز شما مشخص است که نشان می دهد که لینک واریز بیت کوین شما تا  .9

" کلیک کنید و این کپی را در به فردی که واریز بیت کوین را برای شما کد به صورت اتوماتیککپی داشت. می بایست روی لینک "

انجام می دهد را ارایه کنید. اگر خودتان بیت کوین دارید، می بایت این کد کپی شده را در حساب بیت کوین خود استفاده کنید تا مبلغ 

 اده نمایید." هم می توانید استفQRارسال گردد. البته از اسکن "

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای استفاده از فایل های راهنما و سرویس های دیگر با مشاوران ما در تلگرام تماس بگیرید.
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