
 

 

 

 در این ویدیو قصد داریم روش واریز و برداشت با ارز های دیجیتال در بروکر الیت فارکس رو بررسی کنیم

 

سال سابقه در حوزه ی بازار های مالی ،به ساکنین ایران  16الیت فارکس یکی از محبوب ترین بروکر هاییست که با بیش از 

 برای ورود به سایت الیت فارکس میتونید از لینک زیر استفاده کنید  خدمات ارایه میکنه.

https://www.liteforex.com/?uid=2078094225 

 هده کنید.سربرگ برای معامله گران روش های واریز و برداشت رو مشاپس از ورود به سایت میتونید با استفاده از 

 روش واریز و برداشت با ارز دیجیتال رو انتخاب میکنیم .
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در این صفحه لیستی از ارز های دیجیتال رو مشاهده میکنید که این بروکر ازشون پشتیبانی میکنه . اگه بخوایم با جزییات بیشتر 

 د صفحه جدیدی بشیمبه بررسی این ارز ها بپردازیم میتونیم روی یکی از این ارز ها کلیک کرده و وار

 

 اگه حسابی ندارید حساب کاربری جدیدی رو افتتاح کنید.تو صفحه جدید نیازه که وارد حساب کاربریتون بشید یا اینکه 

 



 

خوب بعد از ورود به حساب کاربریتون و تغییر زبان به فارسی با بردن موستون روی حساب کاربریتون لیستی رو مشاهده 

 سپرده و برداشت وجه رو داریم . میکنید . تو این لیست

 

 لی برای واریز وجه استفاده میکند؟بروکر الیت فارکس از چه ارز های دیجیتا -1

ا ورود به بخش سپرده لیستی از ارز های دیجیتالی که میشه واریزیه بروکر رو باهاشون انجام داد رو میبینید . در زیر هر یک از ب

، TRC20  و ERC20این ارز ها عبارتند از : تتر روی شبکه این ارز ها حداقل پرداخت و هزینه های کارمزشون هم نوشته شده . 

 الیت کوین ، اتریوم ، بیت کوین ، بیت کوین کش ، مونرو ، زدکش و ریپل



 

 وجه استفاده میکند؟ برداشتلی برای بروکر الیت فارکس از چه ارز های دیجیتا -2

 

و انتخاب بخش برداشت میتونید لیست ارز های دیجیتالی رو که این بروکربرای  مجدد بردن موستون روی حساب کاربریتون

 برداشت ازشون استفاده میکنه رو ببینید . این لیست هم کامال مشابه لیست واریزه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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