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راھﻧﻣﺎی اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر AMarkets
ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب در ﺑروﮐر  AMarketsﺑﻌد از روﺷن ﮐردن ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن ،روی ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد:
https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/VGI9W

ﺷﮑل  : ۱ﻟطﻔﺎ ﺑﮫ آدرس ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﮑل زﯾر ﺑﺎﺷد و در ﻟﯾﺳت ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺷﮑل  : ۲در ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾد ،ﻣوارد ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده را وارد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺷﻣﺎره اﯾران ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  : ۳ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ آدرس اﯾﻣﯾل ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت روی دﮐﻣﮫ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد .در ﺻورت اﯾﻧﮑﮫ
دﮐﻣﮫ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﺎر ﻧﮑرد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻟﯾﻧﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی را در آدرس ﺑﺎر ﻣرورﮔر اﯾﻧﺗرﻧت ﻗرار دھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد اﯾن
اﯾﻣﯾل را ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺧش اﺳﭘم ) (Spam Folderاﯾﻣﯾل ﺧود را ﻧﯾز ﭼﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  : ۴اﮔر ﭘﯾﻐﺎم )Registration in this region is prohibitedﺛﺑت ﻧﺎم از ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت( را ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾد ،دﮐﻣﮫ
ﺿرﺑدر ﺑﺎﻻ-راﺳت ھﻣﯾن ﭘﯾﻐﺎم را ﮐﻠﯾﻠﮏ ﮐﻧﯾد و ﭘﯾﻐﺎم را ﺣذف ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  :۵ﺷﻣﺎره ﮐﺎرﯾری و رﻣز ﻋﺑور را ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺳﭘس روی ورود ﺑﮫ داﺷﺑورد وب ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻣﯾل
ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده اﺳت.

ﺷﮑل  : ۶ﭘس از ورود ﺑﮫ وب ﺗرﯾدر ،ﺷﻣﺎره ﮐﺎرﺑری و رﻣز ﻋﺑور را وارد ﻧﻣوده و ﺳرور ﺣﺳﺎب واﻗﻌﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد و روی دﮐﻣﮫ
 OKﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  : ۷ﭘس از ورود ﺑﮫ وب ﺗرﯾدر ،در ﺳﻣت راﺳت-ﺑﺎﻻ روی ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ﮐﻠﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  : ۹ﭘس از ورود ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﮐﺎرﺑری ،در ﺑﺧش "ﭘروﻓﺎﯾل ﻣن ) "(My Profileروی ورﯾﻔﺎی ) (Verificationﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد و ﻣدارک
درﺧواﺳت ﺷده را آﭘﻠود ﻧﻣﺎﯾﯾد.

اﺣراز ھوﯾت ﺷﺧﺻﯽ  :ﻣدرک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺎﺳﭘورت ،و ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎء آن ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺗﺎﯾﯾد ﺣﺳﺎب ﭘول اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ  :ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﻋﮑس )اﺳﮑرﯾن ﺷﺎت( از ﺣﺳﺎب ﭘول اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺧود ،ﺣﺳﺎب ﺧود را
ورﯾﻔﺎی ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑرداﺷت ﺧود را اﻧﺟﺎم دھد.

اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر  AMarketsﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت وارﯾز و ﺑرداﺷت و ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره در ﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای
ﺑﺎ ﻣﺎ از طرﯾﻖ راھﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر و اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫای ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾت ﺷرﮐت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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