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هات -لنترن-ابتدا فیلترشکن را روشن میکنیم.)سایفون

 اسپات و ...(

وارد  برای شروع ثبت نام و ساخت کیف پول بیتکوین .1

 سایت زیر میشویم.

https://blockchain.info/ 

 

 



  و بخش blockchain.info پس از ورود به سایت .2

wallet روی دکمه sign up فرمی مانند فرم  کلیک نمایید

در تصویر زیر خواهید دید که باید ایمیل و رمز عبور را 

 .وارد نمایید

 یک پیغام با عنوان continue پس از کلیک روی دکمه

wallet created with identifier  در کنار صفحه به

این عبارت تصادفی که شامل  شود. شما نمایش داده می

 identifier اعداد و حروف و خط فاصله هستند با نام

 .ید آنرا در اختیار کسی قرار دهیدشوند و نبا شناخته می

در تصویر زیر به دلیل اینکه هیچ بیت کوینی در آدرس 

 .را مخفی یا پاک نکردم identifier وجود ندارد

 



یره کنید، البته به را در جایی مطمئن ذخ identifier این

شود شاید برایتان  دلیل اینکه به سرعت از صفحه محو می

به   identifierذخیره سخت باشد اما نگران نباشید، زیرا 

 .شود ایمیل شما نیز ارسال می

 

در ایمیل تان یک ایمیل شبیه این مورد دریافت خواهید  .3

 YES, THIS IS تان باید روی گزینه کرد . برای تایید ایمیل

MY EMAIL کلیک کنید. 

 



اما در سایت بعد از اینکه عضو شدید فورا به صفحه  .4

ای  شوید و صفحه تان هدایت می اکانت یا حساب کاربری

 شود شبیه تصویر زیر برای شما باز می

 

 

 Get started پنجره پاپ آپی که باز شده را با کلیک روی

زیر  های مختلف حساب کاربری در تصویر بخش ببندید

 مشخص شده است

 



 روش ارسال بیت کوین به دیگران

به شخصی دیگر باید آدرس  ( Bitcoin ) برای ارسال بیت کوین

او را داشته  (bitcoin wallet address)کیف پول بیت کوین 

در حساب  Send باشید. برای انجام عملیات ارسال روی دکمه

زیر باز  کاربری تان کلیک می کنید تا پنجره ای مطابق شکل

 شود

 

انتخاب میکنید که قصد دارید بیت  currency در گزینه

اتریوم یک نوع ارز دیجیتال )کوین بفرستید یا اتریوم 

مانند بیت کوین است و در کیف پول تان بصورت جداگانه 

 To در فیلد(کوین ندارد شود و ربطی به بیت نگهداری می

 در فیلد یدآدرس کیف پول گیرنده بیت کوین را وارد میکن

Amount  مقدار بیت کوین که قصد دارید ارسال کنید را

میتوانید دقیقا مبلػ را به بیت  BTC وارد میکنید . در فیلد

میتوانید مبلػ دالری بیت  USD کوین بفرستید و در سمت



کوین را وارد کنید تا معادل آن مبلػ، بیت کوین ارسال 

ین به شخصی کو دالر بیت ۰۲۲خواهید  شود. مثال اگر می

کوین  خواهید بصورت اتوماتیک میزان بیت بفرستید و می

 USD دالر باشد، کافیست در فیلد ۰۲۲ارسالی به اندازه 

مخفف دالر  USD را وارد نمایید )عبارت ۰۲۲عدد 

 در فیلد(مخفف بیت کوین است BTCآمریکاست و 

Description  نیز یک توضیح برای خودتان و گیرنده

ن توضیح برای همه قابل رویت است نویسید. ای می

 در گزینه.بنابراین نباید در آن اطالعات مهم وارد کنید

Transaction Fee  باید کارمزد ارسال بیت کوین را

 مشخص کنید، بهتر است اگر عجله ای ندارید آنرا روی

Regular قرار دهید و اگر عجله دارید گزینه را به 

Priority گزینهبا کلیک روی .تغییر دهید Continue  به

روید که کیف پول شما، کیف پول مقصد و  صفحه تایید می

توانید ارسال را با کلیک روی  دهید و می مبلػ را نشان می

ها در شبکه  تایید کنیدکارمزد تراکنش Send دکمه

پرفکت  های مالی مانند کوین نسبت به سایر سیستم بیت

کوین به  بسیار پایین است. انتقال بیت …و پی اوکی ،مانی

 1۲۲کوین، معموال زیر  حساب دیگر یا پرداخت با بیت

کوین  شود اما در صورتی که شبکه بیت دقیقه تایید می



ها نیز طول بکشد. )این  شلوغ باشد ممکن این تا ساعت

 (امر نادر است

 

 

 روش دریافت بیت کویین

تان  ول بیتکوینبرای دریافت بیت کوین باید آدرس کیف پ

را به شخصی که قصد دارد برای شما بیت کوین بفرستد 

در  Request بدهید. این آدرس با کلیک روی دکمه

می شود و چیزی  حساب کاربری تان به شما نشان داده

 تاس شبیه این آدرس

JuiBEg1ndPZAvs5jkwfqMCXevy1kv1b4Z1 

  



 

کوین بینید آدرس بیت  همانطور که در تصویر فوق می

 Copy & Share Address برای دریافت، در زیر عبارت

 قرار دارد

 

توانید  می View QR Code شما با کلیک روی عبارت

مخصوص کیف پول را دریافت کنید و  QR code تصویر

در جای مناسب قرار دهید تا افراد بتوانند با اسکن کردن 

 .به شما بیت کوین بفرستند QR code آن

در سایت ویک یپدیا  چیست Qr code دانید اگر نمی)

 راجبع آن مطالعه کنید(



توان چاپ کرد یا در سایت و   را می QR Codee مثال

 .وبالگ انتشار داد

 

خواهید یک لینک برای درخواست بیت  در صورتی که می

را به افراد بدهید تا راحت   کوین داشته باشید و آن لینک

به مقدار مشخص  و سریع بتوانند برای شما بیت کوین را

مقدار بیت کوین  Enter amount شده بفرستند، در فیلد

یا معادل دالری آنرا وارد کنید و پس از وارد کردن 

کلیک  Next روی دکمه Description توضیح در کادر

نمایید. به این ترتیب یک لینک مانند لینک زیر به شما 

 .شود داده می

 

 



بفرستید، صفحه ای هر زمان لینک فوق را به شخصی 

شود  مانند صفحه زیر به شخص مورد نظر نشان داده می

 .تواند بیت کوین را به شما ارسال کند و می

 

چه مواقعی آدرس کیف پول بیت کوین را بدهیم و چه 

 مواقعی لینک پرداخت بیت کوین بسازیم؟

در صورتی که در سایتی کسب درآمد می کنید و سایت به 

ارد باید آدرس کیف پول بیت کوین را بیت کوین پرداخت د

 بدهید

 سواالت خودتون را از آیدی تلگرامی زیر بپرسید:

@LoLoVataniAdmin 


