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 TopChange -در تاپ چنج  یمان وببا  آی سی امآموزش نحوه شارژ حساب 

برای افتتاح و  گرنهمایید ونمراجعه  1شکل به  تاپ چنج خودتان را شارژ کرده ایدولت  اگرو و تایید نموده اید  بازرا اپ چنج  خودتان ت اگر

  تایید حساب به لینک زیر:

https://pforex.vip/forex-boptions-news/broker-news/آموزش-ثبت-نام-سایت-صرافی-تاپ-چنج-فارسی 

 خود به لینک زیر: شارژ حساب تاپ چنج برایو 

https://pforex.vip/forex-boptions-news/broker-news/راهنمای-شارژ-ریالی-حساب-تاپ-چنج-topchange 

 مراجعه نمایید.

 

مانی  وبروی دکمه  درخواست جدید قسمت دربرداشت بخش در منوی سمت راست، تاپ چنج،  کابینپس از ورود به :  1شکل 

(WebMoney)  .کلیک کنید 
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 WMZ 226517448223Z وبمانی " را انتخاب کرده و شمارهواریز به حساب شخص دیگردر مرحله انتخاب آدرس برداشت، ": 2شکل 

 .کلیک کنید بعدیرا وارد کرده روی دکمه 

 

 کلیک نمایید.بعدی و روی دکمه  کنیدتاپ چنج خود را انتخاب  ریالیکیف پول : 3شکل 

 

 .کلیک نمایید بعدیبه حساب تجاری بروکر روی دکمه شارژ جهت مبلغ دالری  مشخص نمودنپس از : 4شکل 

 



 .د.برای شما ایمیل گردتا کد تایید برداشت کرده کلیک  برداشتارسال کد روی را فعال کرده و  صحت اطالعاتدکمه  :5شکل 

 

 .کلیک نمایید ثبتروی  سپس ،نماییدوارد کد ایمیل شده را : 6شکل 

 

 



 .کمی زمان ببرد ستتاپ چنج ارسال شده است که ممکن انتقال دالری از حساب ریالی شما به درخواست ا: 7شکل 

 

در  .مراجعه نمایید لیست درخواست هادر بخش  "پرداخت پول الکترونیک، "برداشتبه قسمت  دقیقه( 15)حدود  پس از مدتی: 8شکل 

 نمایید.( کلیک چشم)به شکل  عملیاتبایستی روی دکمه  باشد  انجام شده"برداشت مورد نظر " وضعیتصورتی که 

 

 .کلیک کنید (2)فلش رو به پایین روی دکمه ووارد شده  TC(1)پرداخت های بخش  به، نمایید دقت: 9شکل 

فارکس حرفه ای مشاورین برای  اندبا اطالعات دیگری که مشاورین ما به شما اعالم کرده  را کپی نمایید و کل آن را (3طالعات برداشت )ا

 .در تلگرام یا واتسآپ ارسال نمایید

 

 در تماس باشید.با مشاوران ما می توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو  00971555406880با ذخیره شماره ما 
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