
 

 

 

را  تالیجید یارزها ریسا ای نیکو تیده ب یکه به افراد امکان م ه مستقل وسکیک ایدستگاه  کی نیکو تیدستگاه خودپرداز ب

 افتیارسال و در یبرا QR یمتصل هستند و اغلب از کدها نترنتیبه ا نیکو تیخودپرداز ب یبفروشند. دستگاه ها ای یداریخر

 .کنند یکاربران استفاده م تالیجیدپول  فیتوکن به ک

 تو این جلسه میخوایم یاد بگیریم که چطوری نزدیک ترین دستگاه به خودمون رو پیدا کنیم .

کادر بزرگی رو روی استفاده میکنیم . با ورو به این سایت  https://coinatmradar.com/برای اینکار میایم و از سایت 

صفحه میبینیم که برای جستجو دستگاه های خودپردازه . تو این کادر باید لوکیشین جایی که هستید و یا میخواید دستگاه های 

 خودپرداز اون منطقه رو ببینید رو وارد کنید 

 و گزینه جستجو رو انتخاب میکنیم  به طور مثال ما استانبول رو وارد میکنیم

دی که به ما نمایش میده دو قسمت انتخابی داریم .. قسمت اول مربوط به نوع دستگاهتونه که چه عملیاتی رو انجام تو صفحه جدی

. در پست های قبل به تعریف این دو میده . اول باید بدونید که ما دو نوع دستگاه خودپرداز داریم . دستگاه یک طرفه و دو طرفه 

اه های یک طرفه فقط میشه یکی از عملیات های خرید یا فروش رو انجام داد در صورتی پرداختیم اما به صورت خالصه با دستگ

که دو طرفه ها قابلیت انجام هر دو عملیات رو دارن. تو این بخش شما دو گزینه خرید یا فروش رو دارید .. به طور مثال خرید 

رو دارید انتخاب کنید که لیستی در مقابلتون قرار داره رو انتخاب میکنیم . در قسمت بعد نیازه که ارزی که قصد استفاده ازش 

ایی مثل بیتکوین ، بیتکوین کش ، اتریوم و ارز ه رو دارن atmشامل ارز هایی که قابلیت خرید و فروش از طریق دستگاه های 

 ارز های دیگه ای که تو تصویر میبینین . 

 ی جستجو رو انتخاب میکنیم به طور مثال اتریوم رو انتخاب میکنیم و در ادامه گزینه 

به مرکز شهر تا دور ترین اون نمایش میده . که مقابلش  ATMپایین میایم لیست نتایج جستجو رو میبینیم که به ما از نزدیک ترین 

هم کارمزد های این دستگاه ها در صورت موجود بودن به ما نمایش داده میشه .. برای اطالعات بیشتر در رابطه با هر یک از 

 این دستگاه ها میتونید بها انتخاب جزییات در اینجا وارد صفحه مربوطه بشید 

 اینجا هم میشه لوکیشین دقیق این دستگاه ، جزییات و اطالعات دیگه ای در رابطه باهاش رو دید

 

 

 

 

 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 با دیتوان  
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