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 .و دكمه ثبت را بزنيد پر كنيد  به  صورت كامل  فرم را ايجاد كاربري شده و

 .وارد كنيدكه به نام خود كاربر مي باشد را اپوراتور هاي مختلف  كافي است يكي از شماره همراه  **

  .توانيد وارد سيستم شويدسازي (از طريق پيامك) و دنبال كردن دستورالعمل ميپس از دريافت كد فعال 

 

  

  خواهد شد.پس از دريافت كد فعال سازي و ورود به بخش مشاركت صفحه زير برايتان باز 



 

 

  

: ابتدا از بخش مالي وارد ليست حساب هاي بانكي شده و نسبت به ثبت شماره شبا و كارت بانكي جهت دريافت جوايز اقدام 

  .نماييد

  



 صفحه زير براي كليك كنيد تا افزودن حساب بانكي  روي گزينه در صفحه باز شده نماييد  كليكبانكي  هاي  حساب ليست وير

 شما باز شود.

  
  مي توانيد يكي از حساب هاي بانكي خود را جهت دريافت جايزه و تسويه حساب از اين بخش وارد نماييد .

بانك مورد نظر به تاييد خواهد رسيد ؛ تا زماني كه شماره حساب بانكي به تاييد  توجه نماييد حساب بانكي پس از استعالم از

نرسيده باشد نمي توانيد مبلغي را به حساب بانكي انتقال دهيد.( در اولين فرصت نسبت به تكميل اطالعات بانكي خود اقدام 

  نماييد)

  
  

جهت برداشت وجه اقدام » درخواست تسويه حساب «  قسمت پس از تاييد حساب بانكي مي توانيد وارد بخش مالي شده و از * 

 نماييد.



  

  توجه نماييد انتقال وجه از روز شنبه هر هفته لغايت سه شنبه ها  امكان پذير مي باشد.*

 اعت خواهد بود.س ٤٨ساعت و حداكثر  ٢٤از زمان درخواست حداقل ب كاربران انتقال وجه به شماره حسا دت زمان م

 

 : قبل از هر گونه پيش بيني بايد حساب كاربري خود را شارژ نماييد . تذكر

بيني ها  براي افزايش اعتبار جهت هر گونه پيش بيني از بخش مالي مي توانيد حساب كاربري خود را  شارژ  كرده  و در  پيش

 شركت نماييد.

  نحوه افزايش اعتبار:

  جره زير براي شما باز خواهد شد.كليك روي گزينه افزايش اعتبار پن پس از

 

  
  سپس مبلغ مورد نظر را وارد كرده و روي پرداخت كليك كنيد.

  



  
كليك كنيد.( در صورتي كه مبلغ مورد نظرتان را بخواهيد تغيير صورت حساب خود را چك نماييد و سپس روي گزينه پرداخت 

  دهيد از گزينه بازگشت به سايت اقدام نماييد)

  
مانند نمونه باال مي توانيد با كليك روي پرداخت به درگاه بانكي هدايت شده و عمليات پرداخت خود را تكميل در صفحه باز شده  

  نماييد.

  

  



  

  ي توانيد در انواع پيش بيني ها شركت نماييد.پس از شارژ و افزايش كاربري م

 دوقلو: دو اسب انتخابي شما مقام هاي اول يا دوم را كسب كنند ولي ترتيب آن مهم نيست ��

  .پيش بر: اسب انتخابي شما بايد مقام اول را كسب كند��

  .پي بر: اسب انتخابي شما ؛ مقام اول ، دوم يا سوم را كسب كند��

  .دور مشخص شده انتخاب مي كنيد ،جوايز بين دارندگان باالترين امتياز تقسيم خواهد شد ٥اسب در  ٥امتيازي: پنج پره ��

  .سه پره امتيازي: سه اسب در سه دور پاياني انتخاب مي كنيد ، جوايز بين دارندگان باالترين امتياز تقسيم خواهد شد��

مي توانيد با انتخاب اسب جايگزين در هر  "ضمنا .از آن صفر محاسبه مي گرددتذكر: چنانچه به هر دليل اسب شركت نكرد امتي��

  .دور از امتياز آن استفاده كنيد

نماييد تا به كاربراني  انتخابنظر سنجي: هر هفته مي توانيد به صورت رايگان در هر دور يك اسب اصلي و يك اسب جايگزين ��

  ريال جايزه تعلق خواهد گرفت. ٢٠٠٠٠٠٠ند مبلغ كه باالترين امتياز را در هر هفته كسب نماي

  

 


