
 به نام خدا

 برای ثبت نام و احراز هویت در کارگزاری هات فارکس با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری شوید

https://www.gohfm.com/?refid=15065 

باید به این نکته توجه داشته باشد که نزدیک به یک سال میباشد که این کارگزرای به ساکنین ایران خدماتی ارائه نمیکند ولی 
ماه میباشید میتوانید در این  6تا  3در صورتی که ساکن کشوری غیر از ایران هستید و دارای اقامت قانونی با حداقل اعتبار 

امکانات این کارگزاری استفاده کنید و برای ورود به سایت حتما از آیپی کشور های آسیایی مانند هند کارگزاری ثبت نام کنید و از 
 استفاده کنید 

ولی اگر امکان ثبت نام در این کارگزاری معتبر را ندارید میتوانید از طریق مشاورین مجرب تیم فارکس حرفه ای در تلگرام و واتس 
 ات فارکس ثبت نام کنید و تجربه معامالت خوبی را کسب کنیداپ در کارگزاری معتبری همانند ه

پس از ورود به لینک زیر میتوانید در قسمت سمت چپ صفحه با وارد کردن نام ، نام خانوادگی ، شماره تلفن و ایمیل ، تاریخ 
 یدتولد و رمزعبوری که برای پروفایل خود در نظر گرفته اید اقدام به تکمیل مرحله اول ثبت نام کن

 
کارگزاری ایمیل برای فعال سازی پروفایل ارسال خواهد کرد وارد ایمیل خود شوید و  Registerپس از کلیک برروی گزینه ی 

مشاهده نکردید حتما پوشه  inboxرا باز کنید در صورتی که این ایمیل را در قسمت ایمیلی که کارگزاری ارسال کرده است 
Spam  یا هرزنامه خودرا چک کنید 

 در ایمیل کارگزاری یک لینک وجود دارد که با کلیک برروی آن میتوانید حساب خودرا فعال کنید
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 پس از کلیک بروی لینک وارد صفحه ی جدیدی خواهید شد که نیاز است تا اطالعات تکمیلی خودرا وارد کنید 

اطالعاتی مانند آدرس محل سکونت ، شهر محل سکونت کد پستی که شما میبایست این اطالعات را به درستی تکمیل کنید

 
 کلیک کنید Save and Continueو پس از تکمیل این قسمت برروی گزینه ی 

مانند میزان ارزش سرمایه،سطح پس از انجام این کار وارد صفحه ی جدید خواهید شد که از شما اطالعات تکمیلی 
 تحصیالت،وضعیت شغلی و محل تامین این سرمایه را مشخص کنید پس تکمیل این مراحل  

در مرحله کارگزرای از ما سوال پرسیده که میزان دانش و اگاهی ما چه مقدار هستش که باشد این قسمت را تکمیل کنید و در 
 سوال دیگر پرسیده شده است 3انتهای صفحه 



ال اول در مورد داشتن یا نداشتن سوپیشینه میباشد ، در سوال دوم پرسیده شده است که آیا با فرد یا شخصیت سیاسی در سو
 ارتباط هستید و سوال سوم آی ساکن و یا شهروند کشور آمریکا میباشد؟

 کلیک کنید Save and Continueپس از پاسخ دادن به این موارد برروی گزینه ی 

 
 در این لحظه ثبت نام شما در کارگزاری هات فارکس تکمیل شد

 در صورتی که قصد احراز هویت و یا تایید مدارک خودرا دارید 

 Chooseکارت شناسایی معتبر خود اقدام تایید هویت کنید برای این کاربرروی  میتوانید با استفاده از گواهینامه ، پاسپورت و یا 
File  کلیک کنید عکس مدرک شناسایی خودرا انتخاب کنید و برروی گزینه یUpload  کلیک کنید 

 



ساعت آینده از طریق ایمیل و یا  24در این لحظه مدارک شما برای تایید هویت به کارگزاری ارسال شده است و کارگزاری در 
 کابین شخصی شما تایید مدارک شما را اطالع میدهد

 در صورتی که قصد تایید گواهی آدرس خودرا دارید

و یا فیش بانکی و یا هرمدرک معتبری که در ان ادرس و نام شما به درستی و میتوانید با استفاده از قبض اب ،برق ،گاز، تلفن 
کلیک کنید عکس مدرک  Choose Fileکامل قید شده باشد اقدام به تایید گواهی ادرس خود  کنید برای این کار برروی  

 کلیک کنید  Uploadشناسایی خودرا انتخاب کنید و برروی گزینه ی 

 
 

 
 

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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