نحوه خرید و فروش از سایت وب ارز ۲۴
نحوه خرید
- ۱برای خرید  ،ابﺘدا بﻪ آدرس وبﺴﺎیﺖ وب ارز  ۲۴بروید )(https://Webarz24.org
- ۲سپس اگر عضو سﺎیﺖ هﺴﺘید بر روی گزینﻪ ورود کلیک کنید  .در غیر اینصورت ابﺘدا بﺎید عضو سﺎیﺖ شوید  .در
آدرس  https://webarz24.org/post/20050میﺘوانید بﺎ نحوه ثبﺖ نﺎم آشنﺎ شوید.

 - ۳فرم ورود بﻪ سﺎیﺖ نمﺎیﺎن می شود  .بﺎ اسﺘفﺎده از شمﺎره موبﺎیل و کلمﻪ عبور می توانید وارد پنل کﺎربری خود شوید .پیﺎمکی حﺎوی
کد تﺎیید بﻪ شمﺎوه موبﺎیل شمﺎ ارسﺎل میشود  .پس از وارد کردن کد وارد پنل کﺎربری می شوید.

 -۵پس ازورود دروب ارز ،۲۴برای اسﺘفﺎده از امکﺎنﺎت سﺎیﺖ بﺎید مراحل احراز هویﺖ را انﺠﺎم داده بﺎشید و در صورت
تﺎیید آن توسﻂ مدیر سیﺴﺘﻢ می توانید بﻪ خرید ارز دیﺠیﺘﺎل یﺎ فروش آن اقدام فرمﺎیید.
- ۶جهﺖ خرید ارز مورد نظر وارد ارز هﺎ و قﺴمﺖ خرید ارز شوید .
 - ۷در صفحﻪ بﺎز شده  ،شمﺎ میﺘوانید قیمﺖ ارز مورد نظر و همچنین موجودی سﺎیﺖ را مشﺎهده فرمﺎیید و بﺴﺘﻪ بﻪ نیﺎز
روی دگمﻪ خرید از مﺎ کلیک فرمﺎیید.

 - ۷در مرحلﻪ بعد  ،بﺴﺘﻪ بﻪ انﺘخﺎب شمﺎ ارز مورد نظر نمﺎیﺎن میشود  .لطفﺎ بﻪ دقﺖ موارد مشخص شده را وارد نمﺎیید .
آدرس کیف پول  ( :آدرس کیف پول خود را در وبمﺎنی یﺎ پرفکﺖ مﺎنی یﺎ بروکر آمﺎرکﺘز ) وارد نمﺎیید .
مبلغ ارزی  :مبلغ ارز مورد نیﺎز خود
توضیحﺎت  ( :در صورتی کﻪ نیﺎز بﺎشد  ،مثال نوشﺘن توضیحﺎت در رسید پرداخﺖ یﺎ کد واریز یﺎ گذاشﺘن رمز پرداخﺖ در
قﺴمﺖ توضیحﺎت ذکر کنید )
در انﺘهﺎ گزینﻪ ثبﺖ را بزنید .

 – ۸در مرحلﻪ بعد برای درخواسﺖ شمﺎ فﺎکﺘور صﺎدر میشود و شمﺎ میﺘوانید پس از چک کردن صحﺖ موارد فﺎکﺘور توسﻂ
کﺎرتهﺎی عضو شﺘﺎب بﻪ نﺎم خودتﺎن کﻪ در مرحلﻪ ثبﺖ نﺎم بﻪ تﺎیید مدیریﺖ رسیده اقدام بﻪ پرداخﺖ فﺎکﺘور خود نمﺎیید .

 – ۹پس از پرداخﺖ در اسرع وقﺖ ارز شمﺎ اخﺘصﺎص داده میشود و شمﺎ میﺘوانید در قﺴمﺖ سوابق خرید و فروش وضعیﺖ
خرید خود را پیگیری نمﺎیید و رسید یﺎ کد خرید خود را در صورت خرید ووچر پرفکﺖ مﺎنی یﺎ کد خرید دالر بروکر
آمﺎرکﺘز را مشﺎهده فرمﺎیید .

نحوه فروش
- ۱برای فروش  ،ابﺘدا بﻪ آدرس وبﺴﺎیﺖ وب ارز  ۲۴بروید )(https://Webarz24.org
- ۲سپس اگر عضو سﺎیﺖ هﺴﺘید بر روی گزینﻪ ورود کلیک کنید  .در غیر اینصورت ابﺘدا بﺎید عضو سﺎیﺖ شوید  .در
آدرس  https://webarz24.org/post/20050میﺘوانید بﺎ نحوه ثبﺖ نﺎم آشنﺎ شوید.

 - ۳فرم ورود بﻪ سﺎیﺖ نمﺎیﺎن می شود  .بﺎ اسﺘفﺎده از شمﺎره موبﺎیل و کلمﻪ عبور می توانید وارد پنل کﺎربری خود شوید .پیﺎمکی حﺎوی
کد تﺎیید بﻪ شمﺎوه موبﺎیل شمﺎ ارسﺎل میشود  .پس از وارد کردن کد وارد پنل کﺎربری می شوید.

 -۴پس ازورود دروب ارز ،۲۴برای اسﺘفﺎده از امکﺎنﺎت سﺎیﺖ بﺎید مراحل احراز هویﺖ را انﺠﺎم داده بﺎشید و در صورت
تﺎیید آن توسﻂ مدیر سیﺴﺘﻢ می توانید بﻪ خرید ارز دیﺠیﺘﺎل یﺎ فروش آن اقدام فرمﺎیید.
- ۵جهﺖ فروش ارز مورد نظ ر وارد ارزهﺎ و قﺴمﺖ فروش ارز شوید .
 - ۶در صفحﻪ بﺎز شده  ،شمﺎ میﺘوانید قیمﺖ ارز مورد نظر را مشﺎهده فرمﺎیید و بﺴﺘﻪ بﻪ نیﺎز روی دگمﻪ فروش بﻪ مﺎ کلیک
فرمﺎیید.

 - ۷در مرحلﻪ بعد  ،بﺴﺘﻪ بﻪ انﺘخﺎب شمﺎ ارز مورد نظر نمﺎیﺎن میشود  .لطفﺎ بﻪ دقﺖ موارد مشخص شده را وارد نمﺎیید .
شمﺎره کیف پول جهﺖ واریز ارز در بﺎالی صفحﻪ نمﺎیش داده میشود  .لطفﺎ در واریز دقﺖ شود .
کد شبﺎی حﺴﺎب بﺎنکی  ( :حﺴﺎب خود را کﻪ قبال در ثبﺖ نﺎم بﻪ تﺎیید مدیرت رسیده جهﺖ واریز لایر انﺘخﺎب نمﺎیید )
مبلغ ارزی  :مبلغ ارز مورد فروش خود را وارد نمﺎیید.
توضیحﺎت  ( :در صورتی کﻪ نیﺎز بﺎشد  ،کد واریز یﺎ رمز پرداخﺖ در قﺴمﺖ توضیحﺎت ذکر کنید )
در انﺘهﺎ گزینﻪ ثبﺖ را بزنید .

 – ۸در مرحلﻪ بعد شمﺎ میبﺎیﺴﺖ کد واریز (،در صورت فروش وبمﺎنی  :رمز واریز و در صورت فروش ووچر پرفکﺖ
مﺎنی کد و رمز ووچر را بﻪ صورت ( کد ووچر  -کد رمز ) ) وارد نمﺎیید و تصویر تراکنش را ضمیمﻪ نمﺎیید  .در انﺘهﺎ
گزینﻪ ذخیره را کلیک نمﺎیید.

 – ۹پس از ذخیره در اسرع وقﺖ لایر شمﺎ اخﺘصﺎص داده میشود و شمﺎ میﺘوانید در قﺴمﺖ سوابق خرید و فروش وضعیﺖ
فروش خود را پیگیری نمﺎیید و رسید لایر خود را مشﺎهده فرمﺎیید .

مراحل خرید و فروش بﻪ پﺎیﺎن رسیده اسﺖ  .در صورت بروز هر گونﻪ مشکل در روند سفﺎرش شمﺎ میﺘوانید از قﺴمﺖ
پشﺘیبﺎنی سﺎیﺖ ثبﺖ تیکﺖ اقدام نمﺎیید .همچنین شمﺎ میﺘوانید از طریق ای دی تلگرام سﺎیﺖ مﺴﺘقیمﺎ بﺎ پشﺘیبﺎنی سﺎیﺖ در
تمﺎس بﺎشید .
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