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  سایت شرکت- ورود به وب •
http://teletrade-ir.com/ 

  انتخاب گزینه صفحه شخصی 
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  بینه شخصیاورود خود به خودي به صفحه وارد نمودن اطالعات شخصی براي باز نمودن ک •
o  انتخاب گزینه“OPEN AN ACCOUNT (REGISTRATION)”   براي مشتریانی که می خواهند حساب

 .جدید افتتاح نمایند

  
 

 PRIVATE“تاح نموده باشید می توانید پس از ورود به صفحه شخصی تچنانچه شما قبال در صفحه شخصی حساب اف: نکته 

OFFICE ”  در قسمتLOGIN FOR CLIENT  ،Personal Page Number   وPassword را وارد نمایید . 

 اطالعات در صفحه افتتاح حساب جدید نمودند ارو •

o همچنین دقت داشته باشید . دگی خود را ایران انتخاب نماییدندقت داشته باشید که در این مرحله دفتر نمای
  .وارد نمایید  "+98"را به صورت    Area Codeد نمودن شماره تلفن خود ارکه براي و
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شماره کابینه شخصی شما و . پس از افتتاح صفحه شخصی خود و ورود به آن اقدام به تصحیح نمودن موارد الزم و ضروري نمایید

ل همچنین رمز عبور آن توسط پیامک به شماره همراه شما و همچنین ایمیلی که در هنگام افتتاح حساب استفاده نموده اید ارسا
  .می شود

قابل ذکر است که در این مرحله درحالیکه اطالعات خود را تصحیح  و تکمیل می نمایید، مانند شکل زیر، می توانید اقدام به افتتاح 
حقیقی نیز بنمایید ولی توصیه می شود که ابتدا اقدام به  تکمیل نمودن اطالعات خود نموده و سپس حساب مبادالتی را افتتاح 

  .نمایید

   

را انتخاب کرده تا اطالعات خود را   ”edit“کلیک نموده و گزینه    ”Personal Data“پس از ورود به صفحه شخصی برروي 
  . تکمیل و تصحیح نمایید
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و سپس   رنگ تبدیل شوندتا هر دوگزینه  از حالت قرمز رنگ به حالت سبز . نمایید ”confirm“ابتدا شماره تلفن و ایمیل خود را 
  .سایر اطالعات خود، مانند نام و نام خانوادگی، آدرس و غیره را تکمیل نمایید

  
این مدرك می تواند . به منظور برداشت از حساب خود باید مدرکی را که تایید کننده مشخصات شناسایی شما باشد ارائه دهید  

شایان ذکر است که هر . صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه با مهر تایید دادگستري شناسنامه، کارت ملی و یا گواهینامه رانندگی باشد
وارد    ”Document Number“ات خود وارد می نمایید باید شماره مشخصه آن را در قسمت مدرکی را که براي تایید مشخص

  .نمایید

دقت داشته باشید که پس ورود شما به صفحه شخصی و تکمیل اطالعات خود، به دلیل امنیت فعالیت دیگر قادر به تغییر اطالعات 
دن وجه نقد به حساب حتما به کامل بودن اطالعات خود اطمینان لذا پیش از اقدام به افتتاح حساب و واریز نمو. خود نمی باشد

 )ir.com-info@teletrade(حاصل به نمایید و چنانچه با مشکلی واجه بودید با کارشناسان به ویژه از طرق پست الکترونیکی 
  . شرکت، تماس حاصل نمایید
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اقدام به افتتاح حساب براي  ”Account“از گزینه  ”New Account“صات خود می توانید با کلیک برروي پس از تکمیل مشخ
  .انجام مبادالت و فعالیت در بازار نمایید

  
  

 ”Forex“کلیک نموده و نوع حساب تبادالتی خود را از  ”Change“در این صفحه برروي گزینه  ”Account Type“در قسمت 
  .در بازار مبادله نمایید TeleTradeتغییر دهید تا بتوانید با تمام ابزارهاي  مبادالتی کارگزار  ”Forex-CFD“به 

این قسمت از  در. در قسمت رمز عبور دقت داشته باشید که رمز عبور خود را در جایی یادداشت نموده و براي خود داشته باشید
  . شما دو عدد رمز عبور مختلف پرسیده می شود

“Trader Password”  : این رمز عبور تنها براي انجام مبادله در ترمینال می باشد و شما با این رمز عبور نمی توانید از ترمینال
  .خود پولی جابجا نمایید

“Investor Password” :الی از ترمینال و حساب شما می باشد و  شما با آن نمی توانید این رمز عبور تنها براي انجام تبادالت م
  .مبادله اي انجام دهید

توجه داشته باشید یکی از مزایاي اصلی متفاوت بودن این دو رمز عبور آن است که چنانچه شما شخصی را به عنوان مبادله کننده 
ار فعالیت نماید تنها می توانید با در اختیار قرار دادن شخصی خود انتخاب نمایید و بخواهید که شخص دیگري بجاي شما در باز

حساب خود، نزد فرد مورد نظر به او این اجازه را بدهید که بجاي شما مبادله نماید و شما  ”Trader Password“رمز عبور 
  .مطمئن خواهید بود که شخص مورد نظر نمی تواند هیچ وجه نقدي را از حساب شما جابجا نماید
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 ”Account“پس از اتمام مراحل مربوط به افتتاح حساب به شما یک شماره حساب داده می شود که همچنین در پایین گزینه 
در زیر آن شماره  ”Deposit“به منظور واریز نمودن وجه نقد شما می توانید برروي گزینه . نیز شماره آن قابل مشاهده می باشد

  .نمایید کلیک نموده و حساب مورد نظر را شارژ

  
  

  .در صورت بروز هرگونه مشکل می توانید از طریق اطالعات موجود در سایت و با کارشناسان شرکت تماس حاصل نمایید
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