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پلتفرم های معامالتی که این کارگزاری ارائه -در ادامه صفحه ی اصلی ما میتوانیم انواع حساب ها 

مشاهده کنید که ما در فیلم میکند و حتی روش های واریز برداشت و اسپرد در  این کارگزاری را 
آموزشی جداگانه به صورت مفصل بهترین روش واریز و برداشت در این کارگزاری را به شما عزیزان 

 معرفی کرده ایم

در صورتی که به انتهای صفحه ی اصلی بروید می توانید مدارک اعتباری این کارگزاری را مشاهده 
سال  16از به فعالیت کرده است و با گذشت بیش از اغ 2005از سال کنید و همچنین این کارگزاری 

 از آغلز به کار این کارگزاری این بروکر جزو بروکرهای خوش نام و معتبر بین ایرانیان محسوب میشود



 

 

 
 مشاهده دسته بندی اول درباره  ی ما به باالی صفحه مراجعه کنید  برای 

بوط به این کارگزاری اعم از اخبار ،مدارک در این دسته بندی می توانید انواع تمامی اطالعات مر
موفق به کسب انها شده  2005سازمانی،شماره تماس ها ، حتی جوایزی که این کارگزاری از سال 

 است



 

 

 
 

دسته بندی دوم ببرای مبتدی ها ، در این دسته بندی افرادی که به تازگی با بازار مالی و این کارگزاری 
د تا با فضای معامله گری و این کارگزاری بیشتر آشنا شوند میتوانند آشنا شده اند و عالقه مند هستن

 به راحتی از این قسمت حساب آزمایشی ساخته و یا حتی نظرات باقی معامله گران را مشاهده کنند

 
 دسته بندی سوم برای معامله گران 



 

 

مالتی که این کارگزاری ین کارگزاری،پلتفرم های معادر این دسته بندی شما میتوانید انواع حسابهای ا
به معامله گران خود ارائه میکند و بازارهای معامالتی که این کارگزاری به معامله گران ارائه میکند را 
مشاهده میکنید همچنین در این قسمت شما میتوانید ابزار های معامالتی و انواع روش های واریز 

م آموزشی دیگر این روش هارا به شما عزیزان برداشت در این کارگزرای را مشاهده کنید که ما در فیل
 به صورت مفصل توضیح داده ایم 

شما میتوانید به راحتی از طریق آپارات یا یوتیوب این فیلم های آموزشی زا به رایگان مشاهده کنید و 
 یا از طریق تلگرام و واتس اپ تیم فارکس حرفه ای دریافت کنید 

 
 دسته بندی چهارم برای سرمایه گذاران 

این دسته بندی مناسب افرادی است که عالقه مند به حساب های سرمایه گذاری و یا کپی ترید 
 میباشند

در این قسمت میتوانید به راحتی بروی اکتیاز معامله گر کلیک کنید و نفرات برتر از نظر سودهی در 
 ماه های اخیر را مشاهده کنید

 دسته بندی با یکدیگر تفکیک شده اند  3ا معامله گران بر اساس در این قسم

 از نظر سود ، از نظر محبوبیت و از نظر ریسک



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

دو دسته بندی دیگر برای شرکا و تبلیغات بیشتر مربوط به آیبی ها و شرکت های میباشد که عالقه 
 مند به همکاری با این کارگزاری میباشند

 ات دسته بندی هفتم مسابق

در این دسته بندی شما میتوانید مسابقات هیجان انگیزی که این کارگزاری به صورت ماهانه و دوره 
 ای با جوایز نفیسی برگزار میکند که شما به راحتی میتوانید در ایت قسمت مشاهده کنید

 
ین دسته بندی هشت پشتیبانی در این دسته بندی شما میتوانید روش های ارتباط با پشتیبانی ا

 کارگزاری را مشاهده کنید



 

 

 
و دسته بندی اخر وبالگ در این دسته بندی میتوانید مقاالت این کارگزاری در مورد فارکس و سرمایه 

 گزاری را مشاهده و مطالعه کنید

 
 

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  



 

 

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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