
 به نام خدا

 در ابتدا با استفاده از لینکی که در قسمت توضیحات مشاهده میکنید وارد سایت کارگزاری ای مارکتس شوید

https://ir.a-markets.co/?g=VGI9W 

ثبت  FSAسال است که در این حوزه فعالیت میکند این کارگزاری توسط سازمان خدمات مالی  13بیش از  کارگزاری ای مارکتس
یورو گارانتی و یا  20000میباشد که معامالت را تا سقف   The Financial Commissionشده است و عضو کمیسیون مالی 

 محافظت میکند

 
این کارگزاری بسته به سلیقه معامله گران روش های گوناگون واریز و برداشت را ارائه میکند روش های مانند ارز های دیجیتال ، 

 پرفکت مانی، وب مانی و تاپ چنج که میتوانید به راحتی واریز و برداشت داشته باشید

 
 

نوع حساب معامالتی میباشد که ما در فیلم آموزشی جداگونه تمامی این حساب ها را با یکدیگر بررسی  4این کارگزاری دارای 
 کرده ایم 
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میباشد و حساب معامالتی دیگری  ECNتی ثابت ، حساب معامالتی استاندارد و حساب معامالتی این حساب ها حساب معامال
که در این بروکر وجود دارد حساب معامالتی بیت کوین است که این حساب دارای محدودیت واریز نمیباشد و شما میتوانید 

 دالر شارژ کنید 0حساب خودرا از 

 
 و پلتفرم معامالتی تحت وب یا وب بیس را در اختیار معامله گران قرار میدهد  5و  4این کارگزاری پلتفرم های معامالتی متاتریدر  

 
و اجازه انجام معامالت   VPSهمچنین این کارگزاری به معامله گران طرح های تشویقی مانند بونوس های واریز و برداشت ،

اکسپرت را ارائه میدهد که شما میتوانید از تلگرام و واتس اپ تیم فارکس حرفه ای از آخرین وضعیت بونوس ها و طرح های 
 ردار شویدتشویقی در تمامی بروکر ها خب



همچنین این کارگزاری برای معامله گران سمینارها و وبینارهایی را برگزار میکند که پیشنهاد ما به شما استفاده از اپلیکیشن 
نماد معامالتی بهره  400دستبار فارکس حرفه ای است شما میتوانید با استفاده از این اپلیکیشن هم از تحلیل تکنیکال بیش از 

 ه صورت روزانه سیگنال رایگان دریافت کنید مند شوید و هم ب

 
 

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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