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 HotForex هات فارکسبروکر  HFCopy افتتاح حساب یراهنما

 

 کلیک کنید. Open Follower Accountروی  HFCOPYپس از ورود به کابین خود می توانید طبق شکل از بخش : 1شکل 

 

 

 Open aمی بایست روی گزینه افتتاح حساب دنبال کننده جدید ) HFCopyدر صفحه توضیحات حساب کپی ترید هات فارکس  :2شکل 

new Follower Accountکلیک کنید ). 
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به تمام سواالت به دقت و با : در صفحه پاسخ به سودمندی حساب با توجه به مشخصات و شرایط تریدر، برای تایید حساب بایستی 3شکل 

 Submit) 8مورد  – . و سپس روی دکمه ثبت پاسخسعی نمایید موارد را همانند شکل زیر پاسخ دهیدتوجه به شکل پاسخ دهید. 

Answers.کلیک کنید ) 

 %20-1: 1مورد 

 Up to 30% :2 مورد

 I am able to save more than 30 percent of my income: 3مورد 

 Somewhat Conservative: 4 مورد

 Risk of losing 10% with a chance to gain 15%: 5مورد 

 Open Positions for few seconds up to 24 hours: 6مورد 

 Additional revenue: 7مورد 

 

 

 

 

 



 

 

 کلیک کنید. Open a HFCopy accountبایستی روی گزینه  HFCopy: در صفحه تایید پاسخ های سواالت حساب 4شکل 

 

 

 

موارد لوریج و معرف را بایستی مشخص نمایید. برای بهره مندی از سرویس های ما بایستی کد : در صفحه مشخصات حساب 5شکل 

  )تیک سبز رنگ( کلیک کنید. 3کمه شماره را در قسمت دوم وارد کرده و حتما روی د 15065

 

 

 

 

 



 

 

 کلیک کنید. Open Account: پس از مشاهده تایید در کادر قرمز شکل زیر، می بایست روی دکمه 6شکل 

 

، شماره حساب، رمز های حساب شما به شما نمایش داده می شوند. می بایستی برای تایید HFCopy: در مرحله آخر افتتاح حساب 7شکل 

کلیک کنید  Find Strategy to Followنهایی، شماره حساب را با مشاوران ما چک کنید تا به درستی ثبت شده باشد. سپس روی دکمه 

 تا به صفحه استراتژی و معامله کنندگان برتر بروید.

 

 

 



 

 

صفحه معامله کنددگان و استراتژی های برتر، بهترین و پرسودترین تریدر ها در لیست نمایش داده شده اند. با توجه به نحوه  : در8شکل 

 معامالت و مشخصات آنان می توانید آنان را انتخاب نمایید.

 

 

تر در مورد نحوه واریز و برداشت به پابان رسید، برای کسب اطالعات بیش  HOTFOREX (HFCopyکپی ترید ) افتتاح حساب معامالتی

 00971555406880. با ذخیره شماره ما تماس بگیرید تلگرام فارکس حرفه ایریالی، انتخاب بهترین حساب معامالتی و سایر موارد با 

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

 

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

 

ا مخصوص های معامالتی تحت وب ی ، انواع حسابهای معامالتی، پلتفرم( HOTFOREX)    هات فارکساطالعات کامل در مورد بروکر

 مراجعه نمایید.  HOTFOREXصفحه معرفی بروکر گوشی های هوشمند و سایر اطالعات به 
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