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ز  ر  دیجیتال   خرید ا

کشور دسترسی دارین، بازاری که بیش از   ارز دیجیتالپس از تکمیل ثبت نام و احراز هویت، حاال شما به یکی از بزرگترین بازارهای  

گذاری در اختیار شماست. همونطور که ثبت نام و احراز  فرصت سرمایه  600متنوع رو پشتیبانی می کنه و بیش از    ارز دیجیتال  600

می خوایم    راهنماینیز بسیار ساده و سریع قابل انجامه. در ادامه این    ارز دیجیتالهویت در سرمایکس راحت بود، خرید و فروش  

 خرید، پس همراه ما باشین.   ارز دیجیتالبهتون نشون بدیم که در صرافی سرمایکس چطور میشه  

باز می کنیم و از صحت آدرس وارد شده اطمینان حاصل می کنیم،   Sarmayex.comوبسایت سرمایکس رو به آدرس  در ابتدا

به صفحه ورود هدایت میشیم. در این صفحه با اطالعات ثبت نام شده خودتون،   "ورود"در ادامه از منوی اصلی، با کلیک بر گزینه 

نکردین، فرآیند ثبت نام و احراز هویت در سرمایکس بسیار سریع و راحته و برای راهنمایی وارد پنل کاربری بشین. اگه هنوز ثبت نام  

 . رو ببینین  ما  ی راهنمای احراز هویت و تکمیل و ثبت ناممیتونین ویدیو

ز "پس از ورود به پنل کاربری، میتونین از طریق منوی کاربری در سمت راست صفحه و گزینه   ر   " ز سرمایکس خرید ا "و یا گزینه    "خرید ا

 وارد بشین.    ارز دیجیتالدر پیشخوان به بخش خرید  

مورد نظر خودتون میتونین از بخش دسته بندی ها و یا کادر جستجو استفاده کنین،    ارز دیجیتالدر این بخش برای پیدا کردن  

رو به عالقه مندی اضافه کنین    یتالارز دیجهمچنین در سمت راست نام ارزها، ستاره ای وجود داره که با کلیک بر اون میتونین اون  

 مورد نظرتون رو پیدا کنین.   ارز دیجیتالتا در آینده به راحتی  

برتر بازار رو انتخاب کردیم. پس حاال کافیه تا از لیست ارزهای دیجیتال، اتریوم رو    ارز دیجیتالبرای این آموزش، اتریوم، دومین  

در سرمایکس    ارز دیجیتالو انتخاب کنیم. همونطور که در این صفحه میبینین، خرید  ر  "خرید " ، گزینه  "سفارش " پیدا کنیم و از بخش  

 امکان پذیره.   «خرید ارز )سایر کیف پول ها( »و    «خرید سریع )کیف پول داخلی( »به دو شکل  

 
 روش اول 

 خرید سریع )کیف پول داخلی(  

خریداری شده در سریعترین زمان به کیف پول داخلی، امن و غیرقابل تحریم سرمایکس منتقل میشه    ارز دیجیتالدر خرید سریع،  

همچنین در خرید سریع،    .منتقل کنینای  به کیف پول دیگهو هر وقت که بخواین میتونین ارزهای خریداری شده رو بفروشین یا  

میلیون تومان برای هر تراکنش    50هزار تومان تا    50رین مبلغ از  کارمزد انتقال شبکه برای خرید حذف میشه و امکان خرید با کمت 

 وجود داره. 

تازه وارد هستین و می خواین به روشی ساده و بدون پیچیدگی های بالک چینی، کیف پول و پرداخت    ارز دیجیتالاگه به دنیای  

 است.  بخرین، گزینه خرید سریع بهترین انتخاب برای شم  ارز دیجیتالکارمزدهای مختلف،  

رو مشخص میکنین. به عنوان مثال ما می خوایم به میزان    ارز دیجیتالپس از انتخاب گزینه خرید سریع، در مرحله اول مقدار  

 اتریوم خریداری کنیم.  0.011
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وارد شده رو  کافیه مقدار اتریومی که می خوایم خریداری کنیم رو در کادر اول بنویسیم تا به صورت خودکار سیستم هزینه مقدار 

 . در کادر دوم به ما نشون بده. همچنین در صورتی که کد تخفیف دارین اینجا و در کادر سوم میتونین این کد رو اعمال کنین

امتیاز، قابل تبدیل به کد تخفیف هست که شما میتونین از منوی سمت    50نحوه ایجاد کد تخفیف هم به این صورت هست که هر  

های من " کلیک کنید و    " اطالعات من " زینه  راست پنل کاربری، روی گ رو انتخاب کنین. در این صفحه، سابقه استفاده از    "تخفیف 

 میتونین یه کد تخفیف جدید دریافت کنین.   "دریافت کد تخفیف "کد تخفیف شما رو نشون میده و شما با کلیک روی دکمه  

 

روش پرداخت رو انتخاب کنین. در صورتی که قبال افزایش اعتبار ریالی انجام دادین، گزینه خرید از اعتبار در ادامه و در مرحله دوم،  

به  درگاه پرداختی و شماره کارتی که می خواین باهاش پرداخت رو انجام بدین  برای شما فعال خواهد بود. در غیر این صورت تنها  

رت هایی هست که در مرحله احراز هویت ثبت کردین. توجه داشته باشین در  . این شماره کارت ها، کاشما نمایش داده میشه

 صورتی که پرداخت با کارتی که انتخاب شده انجام نشه، سفارش لغو میشه. 
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در نهایت اگه برای تیم پشتیبانی پیامی دارین میتونین در قسمت یادداشت اون رو بنویسین و سپس با مطالعه شرایط خرید و قبول  

 این شرایط، پرداخت رو انجام بدین. کردن  

پس از پرداخت موفقیت آمیز، جزئیات سفارش به شما نمایش داده میشه و رسید خرید به ایمیل شما نیز ارسال میشه. در این  

که در مدت کوتاهی انجام میشه و موجودی به کیف پول داخلی حساب شما در سرمایکس    بخش باید منتظر تایید سفارش باشین

 وضعیت تایید سفارش و دریافت ارز روی کیف پول همچنین به شما از طریق پیامک اطالع رسانی میشه.   میشه.اضافه  

 

 

 

 

 روش دوم 
ز ب روش   ر رسال به خرید ا  سایر کیف پول ها   رای ا

رو به   ارز دیجیتالگزینه دوم خرید، خرید ارز و ارسال اون به سایر کیف پول هاست. در این روش شما میتونین به صورت مستقیم 

کیف پول های خارج از سرمایکس منتقل کنین. حداقل مبلغ سفارش خرید در این روش نسبت به خرید سریع بیشتره و همچنین  

 خت کنین. به همین دلیل پیشنهاد می کنیم در انتخاب این گزینه دقت کافی رو داشته باشین.  کارمزد انتقال شبکه رو هم باید پردا
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ها( " پس از انتخاب گزینه   پول  کیف  ز )سایر  ر ا های پشتیبانی شده برای اون ارز قابل مشاهده است. در حال لیست شبکه   "خرید 

میتونین از شبکه های اتریوم، بایننس اسمارت چین، ترون و زنجیره عمومی کوکوین استفاده کنین.    ETHحاضر برای خرید توکن  

 قصد هست.تفاوت مهم این شبکه ها، مقدار کارمزد، سرعت انجام تراکنش و همچنین کیف پول های پشتیبانی شده م

های بالکچینی و نحوه عملکرد اونها و همچنین کیف پول مقصد خودتون  پیشنهاد می کنیم در صورتی که اطالعات کافی درباره شبکه 

های   به شماره  پشتیبانی  تیم  با  تراکنش،  ثبت  از  قبل  حتما  تا   02191070060  -  02191016660ندارین،  بگیرین  تماس 

 راهنماییتون کنن. 

شبکه، که انتخاب ما شبکه بایننس اسمارت چین با توجه به کارمزد پایین اون هست، می تونیم مقدار ارزی که می  پس از انتخاب 

اتریوم هست    0.011خواهیم خریداری کنیم رو وارد کنیم تا به صورت خودکار سیستم قیمت رو محاسبه کنه. مقدار انتخابی ما  

رو داریم که میتونین در صورت داشتن کد تخفیف اون رو در این بخش    "تخفیف   کد "تومان میشه. در ادامه کادر    Xکه مبلغش  

 اعمال کنین.  

امتیاز، قابل تبدیل به کد تخفیف هست که شما میتونین از منوی سمت    50نحوه ایجاد کد تخفیف هم به این صورت هست که هر  

های من " کلیک کنید و    " اطالعات من " راست پنل کاربری، روی گزینه   در این صفحه، سابقه استفاده از    رو انتخاب کنین.  "تخفیف 

 میتونین یه کد تخفیف جدید دریافت کنین.   "دریافت کد تخفیف "کد تخفیف شما رو نشون میده و شما با کلیک روی دکمه  
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هزینه انتقال شبکه است و  در باالی این کادر، کارمزد شبکه نوشته شده که این رقم به مبلغ قابل پرداخت اضافه شده، این کارمزد  

 سرمایکس نقشی در تعیین مقدار اون نداره و سرمایکس این کارمزد رو دریافت نمی کنه.

به اون منتقل بشه رو وارد کنین. حتما بارها قبل از نهایی کردن    ارز دیجیتالدر مرحله بعدی، باید آدرس کیف پولی که می خواین    

اطمینان حاصل این آدرس  از صحت  از شبکه و    سفارش،  ارسالی    ارز دیجیتالکنین. همچنین مطمئن بشین که آدرس مقصد 

پشتیبانی می کنه. توجه داشته باشین با توجه به ماهیت فناوری بالک چین، امکان کنسل یا ریفاند تراکنشها وجود نداره و مسئولیت  

 و عواقب ثبت آدرس کیف پول نامعتبر یا شبکه نامرتبط به عهده شماست.  

حله سوم، درگاه پرداختی و شماره کارتی که می خواین باهاش پرداخت رو انجام بدین انتخاب کنین. این شماره کارت، کارت  در مر

هایی هست که در مرحله احراز هویت ثبت کردین. توجه داشته باشین در صورتی که پرداخت با کارتی که انتخاب شده انجام نشه،  

 سفارش لغو میشه. 

تیم پشتیبانی پیامی دارین میتونین در قسمت یادداشت اون رو بنویسین و سپس با مطالعه شرایط خرید و قبول    در نهایت اگه برای

 کردن این شرایط، پرداخت رو انجام بدین. 

پس از پرداخت موفقیت آمیز، جزئیات سفارش به شما نمایش داده میشه و رسید خرید به ایمیل شما نیز ارسال میشه. در این  

ارز  منتظر تایید سفارش باشین که در مدت کوتاهی انجام میشه و پس از تایید، با توجه به سرعت شبکه انتخابی شما،  بخش باید  

 به کیف پول مقصد ثبت شده توسط شما ارسال میشه.  دیجیتال

 

   خریدهای من 

خرید  "در زیر بخش    "ریدهای من خ " در نهایت مهمه بدونین در هر زمانی میتونین به لیست کامل سفارشات خرید خودتون با گزینه  
ز  ر در منوی کاربری در سمت راست صفحه پیشخوان دسترسی داشته باشین و عالوه بر مشاهده سوابق، وضعیت تراکنشهای جدید   "ا

خودتون رو با جزئیات دقیق مشاهده کنین. همچنین لینک ارسال و تراکنش انجام شده در بالک چین در بخش جزئیات سفارش  

 ابل مشاهده است. ثبت شده و ق
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در صورت وجود هرگونه مشکل، عالوه بر روش های تلفنی، چت آنالین و تیکتی با پشتیبانی می تونین از بخش جزئیات سفارش  

 نیز تیکت ارسال کنین و با تیم پشتیبانی ارتباط بگیرین.  

 سرمایه گذاری پرسودی رو برای شما آرزومندیم. 
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