
 

 

 

بخش کلی رو  5تو این جلسه قصد داریم روش واریز وجه به حساب بایننس خودتون رو آموزش بدیم .. بعد از وارد شدن به برنامه بایننس در پایین 

قرار داریم .. شما  spotیا کیف پول میشیم .باالی این صفحه سربرگ هایی وجود داره که در حال حاضر در سربرگ  walletمیبینید .. وارد بخش 

درصد  100نید معامالت رو تو هر بخش که انجام بدید میتونید لیست ارز ها ، دارایی ها و یا قرار داد هاتون رو تو همون لیست ببینید . به عالوه میتو

 مشاهده کنید . overviewداراییتون رو بدون توجه به اینکه مربوط به کدام بخش معامالتیست در سربرگ 

  cashو   cryptoیا واریز رو انتخاب میکنیم . وارد صفحه ای میشیم با دو سربرگ  depositال برای انجام واریز به حسابتون خوب حا

برای زمانیه که شما قصد دارید ادرس کیف پولتون برای یک ارز خاص رو برای کسی بفرستید که اون شخص دارایی رو به کیف پول  cryptoبخش 

رو انتخاب میکنیم . در ابتدا میبینید که از ما  usdtا خودتون قصد ارسال اون دارایی رو به کیف پول بایننستون داشته باشید .مثال ما و یشما انتقال بده 

 TCR20، بایننس چین ، بایننس اسمارت چین ، سوالنا و   ERC-20میپرسه این واریز رو بر روی کدوم بالکچین میخواید انجام بدید که میشه بین موارد 

شاهده میکنید که رو انتخاب میکنیم . سپس کیو آر کد مربوط به تتر به عالوه ی آدرسش رو م TCR20مورد مد نظرتون رو انتخاب کنید . ما مثال 

برنامه ها رو دارید شما قصد استفاده از کارت بانکی یا بعضی برای زمانیه که  cash.  سربرگ میتونید با استفاده از اون واریز به حسابتون رو انجام بدید

 کشور هستن .که اون ها هم میبایستی به کارت بانکیتون متصل باشن .. بنابراین این روش برای افرادیه که قادر به افتتاح حساب در بانک های خارج از 

نظرتون رو انتخاب کنید .. پس از وجه رایج کشوری رو که توش حساب بانکی دارید انتخاب میکنید . وارد صفحه ی میشید که میتونید روش واریز مد 

پس از وارد  یا ادامه رو انتخاب کنید . تو اینجا کادری رو میبینید که میبایستی مبلغی رو که قصد واریزش دارید رو وارد کنید. continueانتخاب 

رو انتخاب میکنیم و مراحل تایید کارت رو انجام  confirmکردن مبلغ میبینید که به شما مبلغ نهایی رو با کسر کارمزد به شما نشون میده . و در نهایت 

 میدیم تا در نهایت با پیام موفقیت آمیز بودن واریزتون مواجه میشید .

 پیدا کرد . مجدد به کیف پولمون بر میگردیم و با یکبار صفحه رو رفرش میکنیم تا وجه واریزی رو به ما نمایش بده .. میبینید که مبلغ موجود افزایش

 

 

 

ما در  مشاوران 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  قیتلگرام و واتس آپ از طر  
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