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 دات کام ینریبا Binary.comثبت نام در بروکر 

 روی لینک زیر کلیک کنید: Binaryبرای افتتاح حساب بروکر 

http://record.binary.com/_QIXrYrhPIb-6tyDIijdDK2Nd7ZgqdRLk/1/ 

 دقت کنید تا شبیه عکس زیر باشد. BINARY.COM : به لینک درون آدرس مرورگر در سایت بروکر 1شکل 

 

 )افتتاح حساب مجانی( ثبت نام را آغاز کنید. Create free account: با وارد کردن ایمیل و کلیک بروی  2شکل 

 

 .دهید ادامه را Binary.com حسابافتتاح تا بتوانید  می شودبه شما ایمیلی ارسال : پس از ثبت ایمیل، طبق عکس زیر، 3شکل 
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 .و بروی لینک کلیک کنیدنام کرده اید، چک کنید و طبق عکس بر روی  ی را که با آن ثبتایمیل: 4شکل 

 

 : پس از تایید با صفحه ی زیر روبه رو می شوید که می بایست اطالعات ذکر شده را وارد کنید.5شکل 

کاراکتر باشد، و حاوی عدد  6پسورد، می بایست این نکته را در نظر بگیرید که، پسورد شما باید حداقل پسورد مورد نظر )نکته: برای انتخاب  .1

 و حروف کوچک و بزرگ التین باشد.(

 تکرار پسورد .2

 کشور محل اقامت .3

 

 : پس از ورود به حساب، طبق عکس می توانید معامالت خود در فضای دمو را آغاز کنید.6شکل 

 



 

 

ان رساااید، برای کساااب اطالعات بیشاااتر در مورد نحوه واریز و برداشااات ریالی، یبه پا Binary.com بروکر آپشااان معامالتیافتتاح حسااااب 

می  00971555406880. با ذخیره شاااااماره ما تماس بگیرید تلگرام فارکس حرفه ایانتخاب بھترین حسااااااب معامالتی و ساااااایر موارد با 

 توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید.

 و دریافت فایل راهنما به مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ مراجعه کنید. Realنکته : برای شروع معامالت در فضای واقعی یا 

 .عضو شوید کانال تلگرام فارکس حرفه ایبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسھای معامالتی در 

 

انواع حساااااابھای معامالتی، پلتفرمھای معامالتی تحت وب یا مخصاااااو   (،باینری دات کام) Binary.comبروکر اطالعات کامل در مورد 

 مراجعه نمایید. کام باینری صفحه معرفی بروکرگوشی های هوشمند و سایر اطالعات به 
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