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نحوه وصل کردن حساب به
Myfxbook

Shayan Kiani

با سالم خدمت همه دوستان فعال در بازار های مالی

در این  PDFنحوه ثبت نام در سایت  www.myfxbook.comو نحوه وصل کردن حساب دمو یا ریل خود به این سایت آموزش داده خواهد شد.

شما در این سایت میتوانید آمارهای اقتصادی ,خبرها ویا مسابقات در بازارهای مالی را دنبال کنید و همچنین میتوانید حساب خود را به این سایت وصل
کرده و لینک حساب را به عنوان یک رزومه و یا جهت شرکت در مسابقات مختلف ارائه دهید.

اولین کاری که بایستی انجام دهید این است که به این آدرس برویدwww.myfxbook.com .
صفحه اصلی سایت به این صورت خواهد بود.

در سمت راست صفحه ( Quick Signupثبت نام سریع) را مشاهده میکنید.
مانند تصویر اطالعات خود را وارد کرده  ,تیک  I agree to the Terms and Privacy Policyرا بزنید و بر روی گزینه  Sign Me Upکلیک
کنید.

پس از ثبت نام یک ایمیل حاوی لینک فعالسازی برای شما ارسال میشود.به ایمیل خود رفته و بر روی لینک دریافت شده کلیک کنید.

پس از کلیک بر روی لینک فعالسازی وارد سایت میشوید و درصورتی که هنوز وارد اکانت خود نشده اید از طریق کادر باالی سایت ایمیل و پسوورد
خود را وارد کنید و بر روی گزینه  Loginکلیک کنید.

در صورتی که به اکانت خود ورود کرده باشید نام کاربری شما در گوشه سایت نمایش داده خواهد شد.در اینجا شما بایستی کلیک خود را بر روی
 Portfolioگرفته و بر روی گزینه  Add Accountکلیک کنید.

در صفحه جدید دوباره بر روی گزینه  Add Accountکلیک کنید.

در این بخش گزینه آخر یعنی ) Meta Trader 4 (Auto Updateرا انتخاب کنید.

پس از چند ثانیه  ,چند کادر برای شما نمایش داده خواهند شد.آنها را با توجه به تصویر زیر تکمیل کنید.

پسوورد سرمایه گذار پسووردی است که اگر کسی با آن به حساب شما وارد شود ,فقط توانایی مشاهده معامالت شما را دارد و به هیچ عنوان نمیتواند
با حساب شما معامله ای انجام دهد.
برای بدست آوردن پسوورد سرمایه گذار  ,ابتدا متاتریدر  4خود را باز کرده و در نرم افزار با آن حسابی که قصد دارید به  Myfxbookوصل کنید ,
ورود کنید.
سپس  Ctrl+Oرا بزنید تا کادر مربوط به  Optionباز شود.به قسمت  Serverرفته و بر روی گزینه  Changeکلیک کنید.

در این صفحه جدید در ابتدا بایستی گزینه  Change investor (read only) passwordرا فعال کنید(کادر سبز رنگ) سپس در کادر آبی رنگ شما
بایستی پسوورد اصلی خود را وارد کنید و در کادر قرمز رنگ نیز یک پسوورد به دلخواه به عنوان پسوورد سرمایه گذار وارد کنید(.توجه داشته باشید
که این پسوورد بایستی ترکیبی از اعداد و حروف باشد) در قسمت  Confirmنیز همان پسوور د سرمایه گذار را دوباره بنویسید و بر روی گزینه OK
کلیک کنید.

پس از پر کردن همه کادر ها در سایت  Myfxbookبر روی گزینه  Create Accountکلیک کنید.
اگر همه موارد را به درستی وارد کرده باشید ,این جمله مانند تصویر زیر برای شما نمایش داده خواهد شد.

به صفحه اصلی سایت رفته  ,کلیک را بر روی گزینه  Portfolioنگه دارید و بر روی گزینه  Add Accountکلیک کنید.

مشاهده میکنید که حساب شما با نامی که وارد کرده اید ,به سایت وصل شده است .در اینجا بر روی گزینه  Editکلیک کنید.

در صفحه باز شده ,به پایین صفحه بروید و تمامی گزینه ها را بر روی  Publicقرار دهید و سپس بر روی گزینه  Saveکلیک کنید.

در این صفحه با نگه داشتن کلیک خود بر روی گزینه  , Portfolioبر روی نام حساب وصل شده به سایت کلیک کنید.

در اینجا بر روی گزینه  Shareکلیک کنید و لینک را کپی کنید.

این لینک را میتوانید به عنوان رزومه و یا جهت شرکت در مسابقه ارائه دهید.

امیدوارم که همگی موفق و پرسود باشید.

