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 iqOptionآپشن  ویک یحساب ا یفایور ای دییتا

 لیک  ،کشیدباالی کوجودی حساااخ دود کهااامد  کیپس از واریز، برای تایید و وریفای حساااخ دود،  بر روی شوهااتق ی یرکزی  ق  :1شکک   

  شید.

 

  لیک  شید. Verificationبر روری  گزیشق ی فایل حساخ دود وپر و تایید رای تککیلب :2 ش  
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 ایکیلی را از سکت برو ر دریافت  ردید کی بایست طبق عکس تایید  شید.: 3ش   

و یا اجتکاعی  (مرزشاکق) spam, junk, bulk، آن را در پوهق مای فرعی کاششد دریافت شکردیداگر ایکیل را در پوهق ی اصلی دود 

 جستجو  شید.

 

هکار  تکاس دود را طبق عکس، با وارد  ردن  د  هور دود در  ادر اول ) وچکتر( و هکار  تکاس دود در  ادر دوم و با  لیک : 4ش   

 تایید  شید.  Get a Codeبر روی گزیشق ی 

 



 

 

 

 Save and Continueاطالعات را بق درستی و با فرکتی  ق در عکس توضیح داد  هد  است ، تککیل  شید و در آدر گزیشق ی  :5ش   

 را بزشید.

 

 ایدام بق آپلود کدرک مویتی هاکل " عکسی از  ارت هشاسایی دود کاششد پاسپوررت یا گوامیشاکق ی راششدگی   شید. :6ش   

 وارد زیر باهد:ک: کدرک هشاسای هکا کی بایست هاکل  شکتق

 شام  شام داشوادگی هکا بق صورت  اکل 



 

 

 عکس هکا 

 تاریخ تولد 

 تاریخ اشقضا 

 هکار  کدرک 

 اکضای هکا 

کاششد  e-walletو اگر از طریق  گر از طریق  ارت باشکی ایدام بق واریز وجق  رد  اید، عکسااااای از دو طرت  ارت باشکی دود آپلود  شید.ا

 وخ کاشی ایدام بق هارژ  ردید، تشها آپلود کدرک هشاسایی  افی مست.

 

 بایست شوع کدرک دود و  هور کحل صدور کدرک را را طبق عکس اشتداخ  شید.پس از اشتداخ  ادر سبز رشگ آپلود کی :  7ش    

 



 

 

 بر روی  ادر شارشجی رشگ  لیک و پهت و روی عکس از کدرک دود را آپلود  شید.: 8ش   

 

 و

 



 

 

 برای آپلود پهت کدرک دود شیز طبق این دو عکس ایدام  شید. :9ش   

 

 و

 

 



 

 

 کواجق دوامید هد  ق شهان کی دمد کدارک را آپلود  رد  اید و کی بایست کشتظر تایید برو ر باهید.در شهایت با این تصویر  :10ش   

 و در این کرحلق با اشتداخ گزیشق ی کورد شظر، کی تواشید وارد کعاکالت هوید و یا این  ق ایدام بق هارژ حساخ دود  شید.

 

ان رساااید، برای  ساااخ اطالعات بیهاااتر در کورد شحو  واریز و برداهااات ریالی، یبق پا comiqoption. برو ر آپهااان حسااااخ کعاکالتی تایید

کی  00971555406880. با ذدیر  هاااااکار  کا تکاس بگیرید ایتلگرام فار س حرفق اشتداخ بهترین حسااااااخ کعاکالتی و ساااااایر کوارد با 

 تواشید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایکو در تکاس باهید.

 .عضو هوید  اشال تلگرام فار س حرفق ایبرای دریافت تحلیل مای فاشداکشتال و آدرین ادبار بوشوسهای کعاکالتی در 

اشواع حساااابهای کعاکالتی، پلتفرکهای کعاکالتی تحت وخ یا کدصاااو   (،آی  یو آپهااان) comiqOption.برو ر اطالعات  اکل در کورد 

 کراجعق شکایید. آی  یو آپهن صفحق کعرفی برو رگوهی مای موهکشد و سایر اطالعات بق 
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