
 به نام خدا

 در ابتدا با استفاده از لینکی که در قسمت توضیحات مشاهده میکنید وارد سایت کارگزاری ای مارکتس شوید

https://ir.a-markets.co/?g=VGI9W 

میتوانید به راحتی در کمتر از چند دقیقه اقدام به ثبت نام در این کارگزاری کنید کافیه تا در پس از ورود به سایت  
اول نام خود و در قسمت دوم اسم فامیل خودرا یادداشت کنید سپس ایمیلی که به ان دسترسی کامل دارید  قسمت

با خط تلفن ایران خود  98ز پیش شماره +را بنویسید و شماره تلفن همراه خودرا بنویسید شما میتوانید با استفاده ا
 ثبت نام کنید و سپس برروی گزینه ی ایجاد حساب کلیک کنید

  
و شما از طرف کارگزاری ایمیلی دریافت میکنید در  پس از انجام این موارد ثبت نام شما با موفقیت صورت میگیرد

 یکی از این ایمیل ها شما میتوانید به راحتی با کلیک برروی گزینه ی تایید ایمیل، ایمیل خودرا تایید کنید
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ایمیل بعدی که مشاهده میکنید ، در این ایمیل نام کاربری و رمزعبور شما قید شده است و شما میتوانید به راحتی با 
 استفاده از این نام کاربری و رمزعبور وارد کابین خود شوید

 
برای تایید شماره تلفن کافیه تا برروی تایید تلفن کلیک کنید در صورت درست بودن شماره تلفن برروی گزینه ی تایید 

 کلیک کنید



 
این موارد کدی از طرف کارگزرای به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد کد را در کادر وارد کرده و برروی پس از انجام 

 گزینه ی ارسال کد کلیک کنید

 
 بعداز انجام این موارد موفق خواهید شد که تلفن خودرا تایید کنید

برای احراز هویت کافیه تا برروی گزینه ی تایید هویت کلیک کنید در صفحه ی جدیدی که باز خواهد شد  میتوانید با 
 استفاده از پاسپورت یا کارت ملی اقدام به احراز هویت کنید 



نام خانوادگی خودرا درست همانند پاسپورت و یا کدملی خود یادداشت کنید در  کافیه تا در قسمت اول و دوم نام و
 مرحله ی بعد تاریخ تولد خودرا به میالدی بادداشت کنید و در قسمت اخر جنسیت خودرا انتخاب کنید

 و سپس با بارگزاری مدرک شناسایی خود در قسمت اخر اقدام به تایید هویت در این کارگزاری کنید

 
 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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