راهنمای خرید بیت کوین بهطور اتوماتیک از فرهاد اکسچنج
 ۱٫برای استفاده از خدمات کامالً اتوماتیک سایت – خرید بیت کوین – ابتدا باید در سایت ثبتنام بفرمایید (اگر تاکنون ثبتنام کردهاید
به مرحلهی بعدی که نحوهی پر کردن سفارش هست بروید) :برای ثبتنام روی لینک زیر بروید:
https://farhadexchange.com/signup.php
و مشخصات خود را وارد نمایید:
نکتهی  :۱توجه داشته باشید که «حتماً» روی سایت ما از  httpsبهجای  httpاستفاده فرمایید تا امنیت بیشتری متوجه تراکنشهای شما
باشد.
نکتهی  :۲ثبتنام در سایت کامالً ساده طراحیشده است و هیچگونه اطالعاتی از شما وریفای نمیشود .بااینحال یک «سیستم کامالً
هوشمند» کلیهی فعالیتهای سایت را برای اقدامات کالهبرداران رصد میکند .چنانچه ریسک معاملهی شما به هر علت باال باشد ،سفارش
شما به حالت تعلیق درخواهد آمد تا «وریفای با تلفن ثابت» انجام شود.
نکتهی  :۳چنانچه پیام «وریفای با تلفن ثابت» را در هنگام اجرای سفارش دریافت کردید با ساپورتهای سایت تماس بگیرید .شماره تلفن
ثابتی از خود ارائه فرمایید .ما بالفاصله با شما تماس میگیریم و حسابتان را وریفای میکنیم  .پس از وریفای شدن دیگر بدون محدودیت
میتوانید خرید کنید و دیگر چنین پیغامی را نخواهید دید.
نکتهی  : ۴مسئولیت حساب شما با خود شما ست .چنانچه کسی از طریق مشخصات یوزرنیم و پسورد شما وارد سایت شود و عملیات
کالهبردارانه انجام دهد ،مسئولیت با خود شما خواهد بود؛ بنابراین در حفظ یوزرنیم و پسورد خود کوشا باشید و همانطور که قبالً گفته
شد از آدرس با  httpsبهجای  httpاستفاده فرمایید.
نکتهی  :۵دو سایت  https://farhadexchange.comو  https://farhadexchange.netازنظر عضویت از هم جدا هستند .در هرکدام باید
بهطور جداگانه عضو شوید.
نکتهی  : ۶احراز هویت فقط هنگامی الزم است که شما بخواهید به ما ریال بپردازید .در باقی موارد مثل فروش پر فکت مانی به ما یا فروش
بیت کوین به ما یا تبدیل بیت کوین به پر فکت مانی یا تبدیل پر فکت مانی به بیت کوین احراز هویت الزم نیست.
برای ثبتنام روی لینک زیر کلیک کنید:
https://www.farhadexchange.com/signup.php

دکمهی  Sign Upرا که بزنید کار تمام است و ثبتنام انجام شده است:

اکنون روی سایت در قسمت  Members Loginشناسه کاربری و رمز عبور را وارد کنید و  Loginکنید:

کنترل پنل برای استفاده از خدمات ما در اختیار شما خواهد بود:

برای خرید بیت کوین –  – BitCoinبهطور کامالً اتوماتیک در کنترل پنل خودتان روی  Exchange E-currenciesبروید و کلیک کنید.
صفحهی فرم  Exchangeبرای شما نمایش داده خواهد شد:

در کادر باالیی فرم اگر قصد دارید کل کار اتوماتیک انجام شود و بهمحض واریز وجه بیت کوین در حساب شما باشد ،واریز وجه به درگاه
آنالین جهان پی ( )JahanPay TOMرا انتخاب فرمایید .در صورت انتخاب درگاه جهان پی ،واریز شما از درگاه اینترنتی انجام میشود و
بالفاصله پس از واریز ریال ،بیت کوین در حساب شما خواهد بود .شرکت بیت کوین بالک چین این امکان را در اختیار ما قرار داده است که
بهطور خودکار و پس از واریز وجه از سوی شما ،کامالً خودکار حساب بیت کوین شما را شارژ نماییم .شارژ حساب شما پس از تائید واریز
ریالی توسط شرکت بیت کوین بالک چین تضمینشده است .توجه بفرمایید که در این حالت که از درگاه جهان پی واریز انجام میشود
واحد پول به «تومان» است و نه ریال .همچنین در کادر پایینی  Bitcoin BTCرا انتخاب بفرمایید و تعداد موردنیاز را در کادر روبرویی
وارد کنید .بهمحض واردکردن تعداد موردنیاز بیت کوین ،بهطور اتوماتیک معادل آن به تومان در کادر باالیی نمایش داده میشود.
توجه :حداقل مقدار بیت کوینی که میتوانید بخرید معادل هزار تومان است .در دو کادر پایین نیز ابتدا آدرس بیت کوین خود را وارد کنید و
سپس ایمیل خود را وارد کنید و  Proceedرا بزنید تا به صفحهی بعد بروید .توجه :آدرس بیت کوین یک سری مشابه زیر است:
duwCXM1f3dPJCCPx1DJCT74LsNPeDm6b۱۱

در صفحهی بعد با قوانین سایت موافقت نمایید و تیک قوانین را بزنید .شما میپذیرید که اطالعاتتان را درست وارد کردهاید و در پرداخت
از مشخصات شخص دیگری استفاده نخواهید کرد .عدد نمایش دادهشده در تصویر  Verification Codeرا در کادر خالی وارد
کنید و  Confirmرا بزنید:

پس از زدن دکمهی کانفرم سفارش با موفقیت ثبتشده است و صفحهی جدید که حاوی شماره سفارش و فیلد ممو –  – Memoو انتخاب
درگاه بانکی و دکمهی  PAY ONLINEاست مشاهده خواهد شد .فیلد ممو –  – Memoکامالً اختیاری هست و برای دادن توضیح

اضافی در مورد سفارش بکار میرود .در این فیلد میتوانید اطالعات و توضیحاتی که فکر میکنید الزم هست را به زبان انگلیسی یا فارسی
وارد کنید .یکی از بانکها را برای پرداخت آنالین مشخص کنید .توجه داشته باشید که درگاههای مربوط به هر بانک کلیهی کارتهای
شتاب مربوط به بانکهای دیگر را نیز میپذیرند؛ بنابراین وقتی مثالً درگاه بانک ملت را انتخاب میکنید عالوه بر بانک ملت ،کارت کلیهی
بانکهای دیگر را نیز میپذیرد.
چنانچه با درگاه هر بانکی مشکل داشته باشید یا به دالیل مختلف سرور یک بانک بهطور موقت دارای مشکل باشد با زدن دکمهی  Backروی
مرورگر اینترنتی خود میتوانید درگاه بانک دیگر را انتخاب کنید .برای پرداخت آنالین و ارتباط با درگاه پرداخت آنالین روی PAY

 ONLINEکلیک کنید.

فرم درگاه امن آنالین را پر بفرمایید .مشخصات کارت شتاب خود را وارد کنید و سپس روی «پرداخت» کلیک کنید تا وجه سفارش خرید
وبمانی از حساب شما کسر شود.

پس از پرداخت موفقیتآمیز صبر کنید تا بانک شما را به سایت ما ارجاع دهد

با دیدن پنجرهی باال که به معنی کامل بودن هم پرداخت ریالی و هم دریافت بیت کوینهاست ،حساب بیت کوین خود را چک کنید .این
حساب باید بهطور اتوماتیک شارژ شده بود .انجام شارژ اتوماتیک توسط شرکت بیت کوین بالک چین تائید و تضمینشده است .همانطور
که قبالً گفته شد در حالت اتوماتیک کمترین میزان خرید بیت کوین بهاندازهی هزار تومان ایران است .چنانچه اعشار بیشتر از یکدهم در
اسکرین نمایش داده نشد نگران نشوید .سیستم در پسزمینه محاسبات را تا ده میلیونیم اعشار محاسبه میکند.

