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افتتاح حساب و شارژ حساب ای کیو آپشن iqOption
برای افتتاح حساب و انجام معاالت در آی کیو آپشن از ایران بایستی از فیلتر شکن استفاده نمایید.
ممکن است با توجه به محل اقامتتان و یا آدرس فیلتر شکنی که استفاده می نمایید ،افتتاح حساب معامالتی در بروکر ای کیو آپشن کمی برای
شما متفاوت باشد.
برای افتتاح حساب بروکر  iqOptionروی لینک زیر کلیک کنید:
https://affiliate.iqoption.com/redir/?aff=3716
شکل  : 1اگر شما در ایران و یا یکی از کشورهای زیر هستید ،امکان افتتاح حساب در بروکر آی کیو آپشن برای شما مقدور نیست.
نکته  :شما نمی توانید از داخل ایران افتتاح حساب کنید و نیاز است که اقامت کشوری دیگری که در لیست زیر نباشند را داشته باشید.

شکل  : 2چنانچه در کشوری زندگی می کنید که این پیغام را دیدید ،به این معنا است که بروکر ای کیو آپشن به کشور شما سرویس نمی دهد.

نیاز است تا با ارسال فایل ثبت نام و یا لینک همین صفحه به یکی از دوستان در کشور دیگر ،افتتاح حساب خود را انجام دهید و سپس به
معامالت از کشوری که هستید اقدام کنید .ثبت نام برای شما امکان پذیر نیست ،اما اگر ثبت نام کرده باشید می توانید معامالت را انجام دهید.

شکل  : 3این پیغام در بروکر ای کی آپشن به معنا این است که شما می توانید ثبت نام کنید اما باید قوانین آن را تایید کنید .با فعال کردن
گزینه …  I fullyو کلیک بروی ( Acceptتایید) ،می توانید افتتاح حساب معامالتی را آغاز کنید.

شکل  :4در گوشه ی سمت راست باالی صفحه گزینه ی ) Sign Upثبت نام) را انتخاب کنید.

شکل 5
.1

در کادر اول ادرس ایمیل خود را به درستی وارد کنید.

.2

در کادر دوم پسورد و یا رمز عبور دلخواه خود را که می بایست بیش از  6حرف باشد انتخاب کنید.

.3

در آخر گزینه ی توافق با شرایط را عالمت بزنید و بر روز(  Sign Upثبت نام) کلیک کنید.

شکل  :6پس از ورود به حساب با تصویر زیر مواجه خواید شد ،که شما می توانید در حساب معامالتی دمو باینری آپشن ،یا حساب واقعی
خود معامالت را شروع کنید.
برای شروع معامالت واقعی می بایست گزینه ی  Top Up Your Account with Real Fundsو یا معامالت با پول واقعی را
انتخاب کنید.

شکل  :7وارد حساب خود در بروکر ای کیو آپشن وارد شوید و پس از تایید حساب ( )Verificationکه در فایل مجزا توضیح داده شده ،بر
روی دکمه ) (Depositکلیک کنید.

شکل  :8کیف پول  WMZرا انتخاب کنید و سپس ،مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید.

شکل  :9در این مرحله به صفحه درگاه وب مانی هدایت خواهید شد تا پرداخت خود را انجام دهید .در ابتدا و طبق عکس زیر در پایین
صفحه زبان انگلیسی را انتخاب کنید .در قدم بعدی شماره حساب وب مانی و یا  WMIDرا تایپ کنید و سپس رمز عبورحساب وب مانی
)(WMIDوارد نمایید و تایید اعداد داخل عکس یا کد  CAPCHAرا وارد کنید و سپس روی  GO TO PAYMENTکلیک نمایید.

شکل  :10در صفحه تایید واریز با کمک کد  ENUMدر اپلیکیشن وبمانی در موبایل ،روی گزینه  RECEIVE A CODEکلیک کنید تا
کد تایید واریز برای شما از طریق ) (E-NUMارسال گردد.

شکل  :11پس از دریافت کد در صفحه تایید کد ،با کمک اپلیکیشن وبمانی روی موبایل خود بایستی کد  QRرا اسکن نمایید .پس از دریافت
کد ،شما می بایست آن را در قسمت (کد تایید) وارد کرده و دکمه  CONFIRM THE PAYMENTرا کلیک نمایید.

شکل  :12در گوشی خود باید در حساب وارد شده باشید تا بتوانید با اکسن کد  ، QRکد تایید واریز را دریافت کرده و در بخش مربوط وارد
نمایید .روی دکمه سبز رنگ پایین صفحه کلیک نمایید.

شکل  :13در صفحه تایید در گوشی خود گزینه  Yesرا انتخاب نمایید تا واریز شما کامل گردد.

شکل  :14حال با انتخاب Trade Nowطبق عکس در سایت ای کیو آپشن ،می توانید با حساب اصلی و واقعی خود شروع به معامله نمایید.

افتتاح و شااارح حساااب بروکر آپشاان  iqoption.comبه پایان رسااید ،برای کسااب اطالعات بیشااتر در مورد نحوه واریز و برداشاات ریالی،
انتخاب بھترین حسااااااب معامالتی و ساااااایر موارد با تلگرام فارکس حرفه ای تماس بگیرید .با ذخیره شاااااماره ما  00971555406880می
توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید.
برای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسھای معامالتی در کانال تلگرام فارکس حرفه ای عضو شوید.
اطالعات کامل در مورد بروکر ( iqOption.comآی کیو آپشااان) ،انواع حساااابھای معامالتی ،پلتفرمھای معامالتی تحت وب یا مخصاااو
گوشی های هوشمند و سایر اطالعات به صفحه معرفی بروکر آی کیو آپشن مراجعه نمایید.
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