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 دات کام ینریبا Binary.comدر بروکر و انجام معامالت  افتتاح حساب واقعی

 : اگر داخل حساب خود نیستید، طبق این عکس وارد حساب خود شوید.1شکل 

 

 : پس از ورود به حساب خود، طبق عکس، برای افتتاح حساب واقعی اقدام کنید.2شکل 

 

 

 واقعی، می بایست اطالعات را با فرمت زیر تکمیل کنید.: برای شروع معامالت 3شکل

 در صفحه افتتاح حساب اطالعات زیر را وارد کنید
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  عنوانTitle )جنسیت( 

  نامFrist name 

  نام خانوادگیLast Name 

  تاریخ تولدDate of birth 

  کشور محل اقامتCountry of residence 

  دلیل افتتاح حسابAccount opening reason  معامله گری یا سفته بازی( حتما(Speculative انتخاب شود 

 

 Binary.com: ادامه فرم ثبت نام بروکر  4شکل 

  آدرس کاملFirst line of home address 

  ادامه آدرس کاملSecond line of home address )در صورتی که آدرس طوالنی باشد و در اولی جا نشود، می توان از این قسمت هم استفاده کرد( 

  شهرCity 

  منطقه / استانState / Province 

  کد پستیPostal code 

  شماره تماسTelephone 

 

 Binary.com: ادامه فرم اطالعات شخصی بروکر  5شکل 

  یکی از موارد سئوال امنیتی(Secret question) را انتخاب کنید 

 به سئوال امنیتی  بای پاسخAnswer to secret question  و همیشه به خاطر داشته باشید کردهانتخاب را یک کلمه به زبان انگلیسی 

 و یا مواقعی که مورد خاصی پیش آید، از شما پرسیده خواهد شد. سئوال و جواب آن در هنگام برداشت این



 

 

 )افتتاح حساب( کلیک کنید. Open accountرا با زدن تیک تایید و سپس بروی … I have readو  Pep Declarationهر دو مورد 

 

شما می توانید پایه ارزحساب خود را به یکی از موارد زیر انتخاب کنید که بسته به سلیقه  : با دیدن این پیام، افتتاح حساب واقعی شما انجام شده است. 6شکل 

 .را پیشنهاد می کنیم دالر یا یورو ت. مامعامله گر اس

 

 

 



 

 

 )شارژ( حساب کلیک کنید. Deposit: برای شارژ حساب خود بر روی گزینه ی 7شکل 

 

 می توانید به روشهای مختلف حساب خود را شارژ کنید، برای دیدن و انتخاب تمامی راههای موجود می توانید برویبا این صفحه روبه رو می شوید که : 8شکل 

 View available payment methodانواع روشهای پرداختی موجود( کلیک کنید(. 

 

 خواهید با همین ارز پایه ادامه دهید یا خیر و میبایست طبق عکس اقدام کنید.یام مواجه خواهید شد، که ایا می : با این پ9شکل 

 



 

 

 را انتخاب کنید. : با توجه به شکل بهترین روش واریز ) وب مانی توصیه می شود(10شکل 

 

 طبق شکل بعدی پیش بروید. : در این مرحله می بایست مبلغ شارژ حساب خود را وارد کنید و سپس11شکل 

 



 

 

 

 

 

ان رسنننید، برای کسنننب اطالعات بیشنننتر در مورد نحوه واریز و برداشنننت ریا ی، یبه پا Binary.com بروکر آپشننننالت آموزش انجام معام

می  00971555406880. با ذخیره شنننننماره ما تماس بگیرید تلگرام فارکس حرفه ایانتخاب بهترین حسننننناب معامالتی و سنننننایر موارد با 

 در تماس باشید.توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو 

 .عضو شوید کانال تلگرام فارکس حرفه ایبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسهای معامالتی در 

 

انواع حسنننننابهای معامالتی، پلتفرمهای معامالتی تحت وب یا مخصنننننو   (،باینری دات کام) Binary.comبروکر اطالعات کامل در مورد 

 مراجعه نمایید. کام باینری صفحه معرفی بروکرگوشی های هوشمند و سایر اطالعات به 
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