
 به نام خدا

 برای ساخت کیف پول وب مانی میتوانید با استفاده از لینک زیر وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

https://mini.wmtransfer.com/ 

 گزینه ی زرد رنگ در سمت راست باالی صفحه کلیک کنید Sign upپس از ورود به سایت برروی گزینه ی 

 
پس از انجام این مورد در صفحه ی جدید که باز خواهد شد میبایست پیش شماره کشور خودرا انتخاب کنید و 

و شماره تلفن ایران  98+سپس در قسمت دوم شماره تلفن همراه خودرا وارد کنید شما میتوانید از پیش شماره 
 استفاده کنید
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 پس از انجام این موارد در قسمت بعد میبایست کدتاییدی که برای شما ارسال خواهد شد را وارد کنید

اخر این شماره رقم  5برای کدتایید از طرف وب مانی با شماره شما تماس خواهند گرفت پس از تماس تنها کافیست تا 
 تماس را وارد کنید

 
پس از انجام این مورد در مرحله ی بعد میبایست رمزعبور خودرا یادداشت کنید حتما از رمز عبوری استفاده کنید که 

 بتوانید انرا به خاطر بسپارید و یا آنرا در جایی مطمعن ذخیره کنید و یا یادداشت کنید



 
 کلیک کنید Moreپس از انجام این موارد برروی گزینه ی 

 در این لحظه کیف پول یا حساب شما در وب مانی افتتاح شده است 

 دالر تراکنش انجام دهید 100دالر و در  300دالر در هفته  500شما میتوانید بدون انجام احراز هویت در ماه 

را انتخاب  WMZکلیک کنید و سپس کیف پول  CREATEت کیف پول دالری کافیست تا برروی گزینه ی  برای ساخ
 کنید 

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



..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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