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راھﻧﻣﺎی اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر FXTM
ﻗﺑل از ﺷروع ﺑﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم ﺣﺗﻣﺎ ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑروی ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد
https://www.forextimeir.com/fa/register/open-account?myfxtm=open-account&partner_id=4900647

ﺷﮑل  : ۱ﻟﯾﻧﮏ ﻣوﺟود در آدرس ﺑﺎر را ﭼﮏ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﮑل زﯾر ﺑﺎﺷد.

ﺷﮑل  : ۲ﻓرم اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر  FXTMرا ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر ﭘر ﮐﻧﯾد ) .ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﭘر ﺷود(
•
•
•
•
•
•

ﻧﺎم  :اﺳم دﻗﯾﻘﺎ ﻣﻧطﺑﻖ ﺑر ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  :ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﮐﺎرت ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺷور  :ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر .ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾران اﻗﺎﻣت دارﻧد ﺑﺎﯾد اﯾران از ﻟﯾﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﺷود .اﮔر اﯾران در ﻟﺑﺳت ﻧﺑود ﺑﮫ
ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻋﮑس  ۳ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
ﺷﻣﺎره ھﻣراه  :ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل )در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷوذ ،ﺗﯾﮏ ﺗﺎﯾﯾد ﯾﺎ ﺳﺑز رﻧﮓ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
اﯾﻣﯾل  :آدرس اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد ،ﺑرای اﯾﻣﯾل ﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣوﺑﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ رﺳد) از طرف ﺑروﮐر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود( ،ﺣﺗﻣﺎ اﯾﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳرﯾﻌﺎ ﭼﮏ ﮐﻧﯾد.
ارﺳﺎل ﭘﯾن  :ﺑﻌد از وارد ﮐردن اطﻼﻋﺎت ﺑروی ارﺳﺎل ﭘﯾن ﯾﺎ ﮐد اﻣﻧﯾﺗﯽ  ۴رﻗﻣﯽ را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد .ﺑرای اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ و ﻣوﺑﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﮐد
ﻣورد ﻧظر ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﮐد ﻣورد ﻧظر را ﺑﻌد از درﯾﺎﻓت ،در اﯾن ﻗﺳﻣت وارد ﮐﻧﯾد.

ﺳﭘس ﺑروی "ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد" ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل ) : ۳ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ( ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﻓﯾﻠﺗر ﺷﮑن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺧﺎرج از اﯾران ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ اﯾران را در ﻟﯾﺳت ﻧﺑﯾﻧﯾد .ﺑرای ﺣل اﯾن
ﻣوﺿوع در ﻗﺳﻣت ﮐﺷور ،اﯾران را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﻗﺳﻣت ﺑﻌدی ﮐﮫ ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس اﺳت را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
در اﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﯾﻐﺎم ﺑرای ﺷﻣﺎ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ "اداﻣﮫ" را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد ،ﺻﻔﺣﮫ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره ﻟود ﻣﯽ ﺷود) (Reloadو اﯾن ﺑﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
اﯾران را در ﻟﯾﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ اﯾران را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد ،و آن را در ﻟﯾﺳت اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  ۴و ) : ۵ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ( اﮔر ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل و ﯾﺎ اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ درﺳﺗﯽ وارد ﻧﺷود و ﯾﺎ ﻗﺑﻼ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾﻐﺎﻣﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل ) : ۶ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ( ﻧﻣوﻧﮫ ﮐد ﯾﺎ ﭘﯾن ﮐد ارﺳﺎﻟﯽ از ﺑروﮐر  FXTMﺑﮫ اﯾﻣﯾل.

ﺷﮑل  : ۷ﺑﮫ ﺳﺎﯾت ﺑروﮐر  FXTMھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﯾد .در ﺻﻔﺣﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾر را وارد ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•
•
•

ﺟﻧﺳﯾت
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد  :ﺑﮫ ﻣﯾﻼدی
آﺑﺎ ﺑﯾش از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻌﯾت دارﯾد؟ ﺧﯾر
ﺷﮭرﺳﺗﺎن /ﺷﮭر  :ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﻓﻌﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣدارک آن را اراﺋﮫ دھﯾد.
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل  :ﺑر اﺳﺎس ﮔواھﯽ آدرس
ﺗﯾﮏ "ﻣن ﺿواﺑط و ﺷراﯾط  "....را ﺑزﻧﯾد

روی ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۸در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ اداﻣﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر  FXTMرا ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
•
•
•
•
•
•
•

ﻧوع ﺣﺳﺎب  FXTM ECN ZERO :را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﺳرﯾﻊ ﺗر اﺳت.
ارز ﺣﺳﺎب  :ارز  USDرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ارز ﭘﺎﯾﮫ ﺣﺳﺎب اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد
اھرم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ  ۵۰۰ :را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺑدون ﺳوآپ  :ﺗﯾﮏ آن را ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﺳوآپ ﯾﺎ ﺑﮭره ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑرای ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ اﺟرا ﻧﺷود.
ﻧﺎم ﺣﺳﺎب راھﺑرد  :اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺣﺳﺎب ھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ  PAMMﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺧﺻر ﺑﮫ ﻓرد ﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ اﺳم ﺑﮫ ﺳﻠﯾﻘﮫ ﺧود
اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﮔذرواژه  :ﭘﺳورد ﯾﺎ رﻣز ﻋﺑور
ﺗﺎﯾﯾد ﮔذرواژه  :ﺗﮑرار رﻣز ﻋﺑور ﺑر اﺳﺎس ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﭘﺎﯾﯾن آن

ﺑروی "ﺑﺎز ﮐردن ﺣﺳﺎب" ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل ) : ۹ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ( اﮔر ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ﺑﺧش راھﺑرد ،ﻗﺑﻼ اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﻐﺎم ﯾﺎ ﺧطﺎ روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺗﺎ
ﯾﮏ ﻧﺎم دﯾﮕری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس دادﻣﮫ دھﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۰ﺣﺳﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت در ﺑروﮐر ﻓﺎرﮐس ﺗﺎﯾم  FXTMﺑﺎز ﺷده و اطﻼﻋﺎت آن در اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آن را
در ﯾﮏ ﻓﺎﯾل ذﺧﯾره ﮐﻧﯾد و ھﻣﭼﻧﯾن از ﻗﺳﻣت "داﻧﻠود ﺳﮑو" ﭘﻠﺗﻔرم ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺗﺎﺗرﯾدر را داﻧﻠود ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۱از ﻣﻧوی ﺳﻣت راﺳت در ﻗﺳﻣت ﻣدارک ﻣن ،ﺑﺧش ﺑررﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯾد ﭘروﻓﺎﯾل را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۲در اﯾن ﻗﺳﻣت ﻣدارک ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ  IDو ﮔواھﯽ اﻗﺎﻣت  PORرا طﺑﻖ ﺗوﺿﺣﺎت داده ﺷده در ﺻﻔﺣﮫ و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣوﺟود آﭘﻠود ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : ۱۳در ﻣﻧوی ﺳﻣت راﺳت ،از ﺑﺧش طرﺣﮭﺎی ﺗﺷوﯾﻘﯽ و رﻗﺎﺑت ھﺎ ) (Bonus & contestﻗﺳﻣت طرﺣﮭﺎی ﺗﺷوﯾﻘﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺑوﻧوس ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺗوﺳط ﺑروﮐر  FXTMﺑﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔران اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در دورھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﻓرق دارد.
ﺑرای رﻗﺎﺑت ﺳﺎﻟم و ﺑﺎﻻ ﺑردن اﻧﮕﯾزه ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺳﻧﺟﯾدن ﻗدرت اﺳﺗراﺗژی ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھﻣﯾن ﺑﺧش و ﻗﺳﻣت رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ ﯾﺎ
ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻓﺎرﮐس  FXTMﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد.

اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ  FXTMﺑﮫ ﭘﺎﺑﺎن رﺳﯾد ،ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﺣوه وارﯾز و ﺑرداﺷت رﯾﺎﻟﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﺣﺳﺎب
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺑﺎ ﺗﻠﮕرام ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻓﺎﻧداﻣﻧﺗﺎل و آﺧرﯾن اﺧﺑﺎر ﺑوﻧوﺳﮭﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای ﻋﺿو ﺷوﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣل در ﻣورد ﺑروﮐر ) FXTMﻓﺎرﮐس ﺗﺎﯾم( ،اﻧواع ﺣﺳﺎﺑﮭﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،ﭘﻠﺗﻔرﻣﮭﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺗﺣت وب ﯾﺎ ﻣﺧﺻوص ﮔوﺳﯾﮭﺎی
ھوﺷﻣﻧد و ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﺑروﮐر  FXTMﻣزاﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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