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راھﻧﻣﺎی اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر OlympTrade
ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب در ﺑروﮐر  OlympTradeﺑﻌد از روﺷن ﮐردن ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن ،روی ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد:
=https://olymptrade.com/l/LPL09-03-01en/affiliate?affiliate_id=83675&subid1

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 ،ﺑﺎ ﺣرﮐت ﻣوس ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن و رﺳﯾدن ﺑﮫ ) Trade on Real Accountﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑروی ﺣﺳﺎب واﻗﻌﯽ( روی
آن ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۳در اﯾن ﻗﺳﻣت اﯾﻣﯾل  Emailو رﻣز ﻋﺑور  -ﭘﺳورد  Passwordرا وارد ﮐرده و ﺗﯾﮏ ﮐﻧﺎر  I am of ….را زده و روی
) Registerﺛﺑت ﻧﺎم( ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  ۴و  : ۵اﮔر ﭘﯾﻐﺎم ) Registration is not allowed in your countryﺛﺑت ﻧﺎم از ﮐﺷور ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت( را ﻣﺷﺎھده
ﮐردﯾد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﺷوری ھﺳﺗﯾد و ﯾﺎ از ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑﻧﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب از آن ﮐﺷور ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت.

ﺑرای رﻓﻊ اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺎﯾد ،ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن ﺟدﯾد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل را از اﺑﺗدا آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  :۶ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓﯾﻠﺗر ﺑودن ﺳﺎﯾت ﺑروﮐر اﻟﯾﻣپ ﺗرﯾد و اﺟﺑﺎر در اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن در ھﻧﮕﺎم اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ اﯾن
ﭘﯾﻐﺎم روﺑرو ﺷوﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ اﻣﮑﺎن اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑﺎ آی ﭘﯽ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن آن را اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد وﺟود ﻧدارد.
راه ﮐﺎر :
 .۱ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد و ﯾﺎ در ﺑﺧش ﺗﻧظﯾﻣﺎت ،ﮐﺷور دﯾﮕری را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
 .۲ﻣرورﮔر ﻣﺎﻧﻧد ﮐروم  Chromeرا ﺑﺳﺗﮫ و ﻣﺟدد ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﯾﻧﮏ اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ،دوﺑﺎره وارد ﺳﺎﺑت ﺑروﮐر اﻟﯾﻣپ ﺗرﯾد
ﺷوﯾد و اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب را از اﺑﺗدا آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻧﮑﺗﮫ  :اﮔر روی آن ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﮔوﮔل ﭘﻠﯽ ﯾﺎ اﭘل اﺳﺗور و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﮫ ﺑﺎزار ھداﯾت ﺷود .در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﯾﻧﮏ ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح
ﺣﺳﺎب آن را اﻧﺗﺧﺎب و ﮐﭘﯽ ﻧﻣوده و در ﻣرورﮔر ﺧود آن را اﻟﺻﺎق  Pasteﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۷ﯾﮏ اﯾﻣﯾل ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﺷده از ﺑروﮐر  ، OlympTradeاﯾﻣﯾل ﺧود را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑروی Confirm your
) emailاﯾﻣﯾل ﺧود را ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﯾد( ﺗﺎ اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود .اﯾن ﮐﺎر ﺿروری اﺳت.

ﺷﮑل  : ۸در ﺻﻔﺣﮫ ﺟدﯾد ﮐﮫ ) Risk disclosureاﻓﺷﺎی رﯾﺳﮏ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺗﯾﮏ ﮐﻧﺎری … I have readرا زده و ﺳﭘس Start
) tradingﺷروع ﻣﻌﺎﻣﻼت( را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۹در ﺻﻔﺧﮫ ﺟدﯾد ) Depositوارﯾز( ﻋﻼﻣت ﺑﺳﺗن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺑﻌدا وارﯾز را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم.

ﺷﮑل  : ۱۰ﺷﻣﺎ در ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ دﻣو ﯾﺎ ﻣﺟﺎزی ھﺳﺗﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از  ۱۰ھزار واﺣد دﻣو اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۱ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ) Profileﭘروﻓﺎﯾل( از ﻣﻧوی ﺑﺎﻻ ﺳﻣت ﭼپ وارد اﯾن ﻗﺳﻣت ﺷوﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۲در اﯾن ﻗﺳﻣت اطﻼﻋﺎت زﯾر را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد؛
•
•
•
•
•

ﻧﺎم Name
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ Surname
ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل ) (Phone numberاﺑﺗدا ﮐﺷور ) (Countryرا ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس را ﺑدون ﮐد
ﮐﺷور وارد ﮐﻧﯾد
ﺟﻧﺳﯾت Gender
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد Date of Birth

ﺷﮑل  : ۱۳در ھﻣﯾن ﻗﺳﻣت و از ﺑﺎﻻ) Deposit ،وارﯾز( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﻧواع روﺷﮭﺎی وارﯾز در ﺑروﮐر  OlympTradeرا
ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .از ﺑﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود ) WebMoneyوب ﻣﺎﻧﯽ( را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ).ﺗﻧﮭﺎ روش ﻣوﺟود ﺑرای اﻓراد ﺳﺎﮐن اﯾران ،اﻟﺑﺗﮫ
وارﯾز و ﺑرداﺷت از طرﯾﻖ ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود(
اﮔر در ﺧﺎرج از اﯾران اﻗﺎﻣت دارﯾد و روﺷﮭﺎی دﯾﮕری ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ،روش وارﯾز را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۴ﺑﻌد از اﻧﺗﺧﺎب روش وارﯾز ،ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺣداﻗل  ۳۰دﻻر وارﯾز ﺷروع ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ وارﯾزی ﺷﻣﺎ ﺑوﻧوس  %۱۰ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯾرد.
•
•
•

ﺑرای وارﯾزی ھﺎی  ۱۰۰اﻟﯽ  ۲۰۰دﻻر ﻣﯾزان ﺑوﻧوس %۲۰
وارﯾزی ھﺎی  ۳۰۰اﻟﯽ  ۲۰۰۰دﻻر  % ۳۰ﺑوﻧوس
وارﯾزی ھﺎی ھﺎی  ۵۰۰۰دﻻر و ﺑﮫ ﺑﺎﻻ  %۵۰ﺑوﻧوس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد.

اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر  OlympTradeﺑﮫ 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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