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ز  ر  دیجیتال   فروش ا

برای معامالت موفق در بازار ارزهای دیجیتال، عالوه بر اینکه باید بتونین به سریعترین زمان ارزهای دیجیتال مورد نظرتون رو خریداری  

باال این امکان رو به شما  کنین، باید همچنین بتونین به بهترین قیمت این ارزها رو بفروشین. بازار سرمایکس با امنیت و سرعت  

میده تا عالوه بر تجربه لذت بخش خرید ارزدیجیتال، این ارزهای دیجیتال رو نیز با بهترین قیمت و کمترین کارمزد به فروش  

 برسونین. 

وارد بشین و پس از اطمینان حاصل    Sarmayex.comبرای فروش ارزهای دیجیتال، در ابتدا به وبسایت سرمایکس به آدرس  

و شماره و رمزعبور ثبت نام شده خودتون به پنل کاربری وارد    " ورود"از صحت آدرس وارد شده، از منوی سایت و با گزینه    کردن

بشین. در صورتی که هنوز ثبت نام نکردین، میتونین در عرض چند دقیقه فرآیند ثبت نام در سرمایکس رو انجام بدین و برای شروع  

 نام و احراز هویت رو مشاهده کنین.    میتونین ویدیو آموزشی مراحل ثبت

ز " پس از ورود به پنل کاربری، از طریق منوی کاربری در سمت راست صفحه و با انتخاب گزینه   ر ا به " و یا گزینه    "فروش    فروش 

 در پیشخوان، به بخش فروش ارزدیجیتال منتقل میشین.   "کس ی سرما 

 

برای پیدا کردن ارزدیجیتال مورد نظر خودتون میتونین از بخش دسته بندی ها و یا کادر جستجو استفاده کنین، همچنین در سمت  

به راحتی   اضافه می کنین و در آینده  به عالقه مندی  ارزدیجیتال رو  اون  انتخابش  با  ای وجود داره که  ارزها، ستاره  راست نام 

 یدا می کنین.  ارزدیجیتال مورد نظرتون رو پ

گزینه   "سفارش"، از بخش  ETHدر ادامه می خوایم فروش اتریوم رو بررسی کنیم. پس از جستجو و پیدا کردن اتریوم و توکن  

رو انتخاب می کنیم. در صفحه بعدی، قوانین و مقررات به شما نشون داده میشه که اطالعات بسیار مهمی رو در اختیار   "فروش "

 می کنیم حتما با حوصله این متن رو به دقت مطالعه کنین.   شما میزاره و پیشنهاد
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به صفحه بعدی میریم. فروش ارزدیجیتال در سرمایکس    "ادامه"پس از مطالعه کامل قوانین و مقررات فروش ارزدیجیتال، با انتخاب  

 امکان پذیره.    "فروش از کیف پول سرمایکس"و    "فروش از سایر کیف پول ها"به دو روش  

 

 روش اول 
ها  ز سایر کیف پول   فروش ا

در این روش، شما میتونین ارزدیجیتال رو از هر کیف پول یا صرافی به آدرس کیف پول سرمایکس ارسال کنین و سپس معادل  

تومانی اون رو دریافت کنین. پس از انتخاب ارزدیجیتال مورد نظر، در مرحله اول باید شبکه ارسالی خودتون رو انتخاب کنین.  

ارسال    ERC20ما داره، به عنوان مثال اگه کیف پول اتریومی شما قراره ارزهارو در بستر  انتخاب این شبکه بستگی به کیف پول ش

رو انتخاب کنین. در ادامه مقداری که می خواین بفروشین رو وارد    ERC20کنه، پس باید در این بخش شبکه اتریوم یا همون  

 کنین.  

 

یام مهم به شما نمایش داده که اهمیت زیادی دارن و حتما قبل  پس از وارد کردن مقداری که قصد فروش اون رو دارین، چندین پ

از ادامه باقی مراحل اونهارو کامل مطالعه کنین. در ادامه مبلغ تومانی دریافتی شما نمایش داده میشه که به صورت خودکار و با 

 توجه به نرخ لحظه ای محاسبه شده. 
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ه شکل واریز مستقیم به حساب بانکی ثبت شده در حسابتون یا به صورت  در مرحله دوم، نحوه دریافت مبلغ فروش رو میتونین ب

اعتبار کاربری مشخص کنین. در نهایت با بررسی کامل و دقیق درخواست و اطمینان حاصل کردن از صحت اطالعات و گزینه های  

 رو انتخاب کنین.   "ل ثبت درخواست و دریافت آدرس ارسا"انتخابی، تیک تایید ثبت درخواست را بزنید و سپس گزینه  

 

در ادامه به صورت خودکار به صفحه واریز منتقل میشین؛ در این صفحه یک آدرس کیف پول رو مشاهده می کنین که باید مبلغ  

دقیق نمایش داده شده رو به این آدرس واریز کنین. دقت داشته باشین همونطور که در پیام های قبلی نمایش داده شده به شما 

دقیقه برای ارسال ارزدیجیتال فرصت دارین و اگه ارز خارج از این زمان به آدرس کیف پول ارسال بشه، ممکنه   30ا گفته شد، تنه

 با توجه به نوسانات قیمتی سریع ارزهای دیجیتال مبلغ نهایی دریافتی شما تغییر کنه.  

 

ن انتقال ارزهای دیجیتال ممکنه کارمزد ها به همچنین مهمه که به کارمزد ارسال شبکه و کیف پول توجه داشته باشین، در زما

 نوعی باشه که مبلغ نهایی ارسالی شما به کیف پول سرمایکس کمتر از مبلغ ثبت شده بشه.

اتریوم ارسال کنه.    0.009اتریوم ارسال کنیم، کیف پول ممکنه با حذف کارمزدها    0.010به عنوان مثال در زمانی که ما می خوایم  

 اتریوم به کیف پول سرمایکس واریز میشه.   0.010میتونیم با یکم باالبردن رقم ارسالی، مطمئن بشیم که مقدار دقیق  در این زمان  

اگه مبلغ ارسالی کمتر از مبلغ ثبت شده باشه، سفارش به صورت خودکار تایید نمیشه و تیم پشتیبانی موضوع رو بررسی می کنه.  

 و دقیقا مقدار ثبت شده رو به آدرس نمایش داده شده ارسال کنین. پس حتما به کارمزدها توجه داشته باشین  
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دقت کنین این آدرس کیف پول یک آدرس موقته و با توجه به ارز و گزینه های انتخابی شما ارائه شده، پس به هیچ عنوان از این  

ز اول انجام بدین تا در نهایت آدرس  آدرس برای فروش های آینده خودتون استفاده نکنین و هربار همانند گذشته روال فروش رو ا

 جدیدی که باید ارز رو بهش ارسال کنین رو مشاهده کنین. 

در این صفحه همچنین اطالعات بسیار مهمی از جمله مقدار پرداختی، مبلغ تومانی دریافتی، قیمت واحد و همچنین نکات و مقررات  

بررسی و مطالعه کنین و در صورت بروز مشکل یا مغایرت در اطالعات    را مشاهده می کنین که حتما قبل از واریزی، اونهارو به دقت

 تماس بگیرین.   02191070060  -  02191016660نمایش داده شده، با تیم پشتیبانی به شماره های  

  پس از ارسال ارز به آدرس در زمان تعیین شده، کافیه مدت کوتاهی منتظر بمونین تا سفارش فروش شما تایید و مبلغ براساس 

 گزینه انتخابی شما به حساب بانکی یا اعتبار کاربری اضافه بشه.

 

 روش دوم

ز کیف پول سرمایکس    فروش ا

روش دوم فروش، فروش مستقیم از کیف پول داخلی سرمایکس هست. همونطور که خرید ارزدیجیتال به صورت مستقیم به کیف  

در صورتی که قصد فروش  پول داخلی سریع و ارزون انجام میشد، ثبت سفارش فروش نیز با این کیف پول بسیار سریع و راحته.  

فروش  "پس از انتخاب گزینه ین، از این روش برای فروش ارزتون استفاده کنید. ارز موجود در کیف پول داخلی سرمایکس رو دار

ز کیف پول سرمایکس   مقداری از ارزهایی که می خواین از موجودی کیف پولتون بفروشین رو در کادر مشخص شده وارد کنین.،  "ا

 

نمایش داده میشه. پس از انتخاب روش پرداخت، با در ادامه مبلغ دریافتی تومانی که به صورت لحظه ای محاسبه شده به شما  

کد "انتخاب گزینه   ( دریافت شده را در کادر وارد کرده و اون رو تایید  Google Authenticatorکدکد پیامکی )و یا    "دریافت 

 ین. رو انتخاب کن  "ثبت درخواست "کنین. سپس با بررسی دقیق جزئیات سفارش، درخواست رو تایید و در پایان گزینه  
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ز کیف پول بالک چینی سرمایکس  قیم ا  فروش مست

الزم به ذکره که عالوه بر دو روش گفته شده، اگه قبل از سرمایکس ارزدیجیتال خریدین و کیف پول بالک چینی شما دارای موجودی  

و   "کیف پول من "پیشخوان و هست، میتونین این موجودی رو نیز به روشی سریع و آسان به فروش برسونین. در ابتدا از قسمت 

 در منوی کاربری در قسمت راست پیشخوان به بخش کیف پول وارد بشین.    "کیف پول "یا گزینه  

در ادامه گزینه کیف پول بالکچینی رو انتخاب کنین، در صورتی که موجودی ارزی داشته باشین این ارزهای دیجیتال در ابتدای لیست  

 به بخش فروش ارزدیجیتال وارد بشین.   "فروش " اب گزینه  قرار میگیرن. حاال کافیه با انتخ
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در ابتدا میزانی که می خواین از موجودی کیف پولتون به فروش برسونین رو مشخص کنین، در ادامه مبلغ دریافتی شما نمایش 

 ر کاربری انتخاب کنین. داده میشه و در صورت تایید، میتونین در مرحله دوم روش پرداختی و واریز رو به حساب بانکی یا اعتبا

( دریافت شده   Google Authenticatorکدکد پیامکی )و یا    "دریافت کد"در نهایت برای تایید سفارش فروش، با انتخاب گزینه  

 معامله رو ثبت کنین.   "فروش"رو وارد کنین و سپس با گزینه  

 

 فروش های من 

در منوی   "فروش ارز "در زیر بخش    "فروش های من"خودتون با گزینه  در هر زمانی میتونین به لیست کامل سفارشات خرید  

کاربری در سمت راست صفحه پیشخوان دسترسی داشته باشین و عالوه بر مشاهده سوابق، وضعیت تراکنش های فروش جدید  

قسمت این سفارش    خودتون رو با جزئیات دقیق مشاهده کنین. همچنین در صورتی که سفارش فروش فعالی داشته باشین، در این

 ها و جزئیات اونها از جمله زمان باقی مونده و آدرس کیف پول قابل مشاهده است. 

 

ساعته در هفت روز هفته از طریق تلفن، چت آنالین و تیکت با تیم پشتیبانی    24در صورت وجود هرگونه مشکل، میتونین به صورت  

 سرمایکس در تماس باشین تا راهنماییتون کنن.  

 

 

 

 پایان


