
 به نام خدا

 آشنا کنیم FxGloryدر ادامه اموزش بازار مالی قصد معرفی کارگزاری معتبر اف ایکس گلوری 

این بروکر به مشتریان ایرانی داخل ایران، هیچگونه سرویس ارائه نمی کند. امکان افتتاح حساب 
 .ساکن خارج از ایران امکان پذیر خواهد بودبرای افراد 

 
 قبل از هر اقدامی از اتصال فیلترشکن خود اطمینان حاصل فرمایید

 اف ایکس گلوری شوید FxGloryشما به راحتی میتوانید با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری 

https://fxglory.com/register/?ib=6860 

 
در این صفحه در صورتی که شما اقامت کشوری به جز ایران را دارید میتوانید به راحتی با استفاده از 

فیلم اموزشی ما در صفحه آپارات و یوتیوب ثبت نام خودرا تکلمیل کنید در صورتی که موفق 
ین کارگزاری شده اید حتما به تیم پشتیبانی و کارشناسان مجرب ما از طریق به ثبت نام در ا

تلگرام و واتس اپ پیام دهید تا شما هم جزوی از خانواده بزرگ فارکس حرفه ای شوید و از 
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خدمات متمایز همانند واریز و برداشت زیر یک ساعت ، سیگنال ها ،فیلم های آموزشی و 
 ریبیت بهره مند شوید

 کلیک کنید  Home Page ود به صفحه ی اصلی این کارگزاری برروی گزینه ی برای ور 

 
 وارد صفحه ی اصلی این کارگزاری خواهید شد Home pageبا کلیک برروی گزینه ی 

 
دسته بندی  8د که در ادامه ما به تمامیه این دسته بندی مواجه خواهید ش 8در صفحه اصلی با 
 اشاره خواهیم کرد

 About Us  دسته بندی اول 

 
 در این دسته بندی به تمامیه اطالعات رسمی به این کارگزاری دسترسی خواهیم داشت

مانند سال تاسیس این کارگزاری و هدف این ما اطالعاتی  About FxGloryبه طور مثال در بخش 
 کارگزاری و حتی الیسنس و رگولیشن این کمپانی را میتوانیم مشاهده کنیم



 

 
در بخش کمپانی پروفایل ما می توانیم اطالعاتی مثل سال تاسیس این کارگزاری را مشاهده کنیم ، 

شروع به کارکرده و دارای یکی از بزرگترین مارکت های فارکس در دنیا می  2011این کارگزاری  در سال 
 باشد 

از دیگر اطالعات مهمی که در این بخش میتوانیم مشاهده کنیم الیسنس و رگولیشن این کارگزاری 
 میباشد  سنت وینسنت می باشد که این کارگزاری دارای الیسنس 

 ساپورت Supportدسته بندی بعدی 

 
 

 با ساپورت این کارگزاری در ارتباط باشید Live Chatدر این بخش میتوانید در قسمت  الیو چت یا 

 News دسته بندی سوم اخبار یا 

 

 



 
 

 

بخش دیگر مواجه خواهید شد که در بخش اول  2زمانی که برروی این دسته بندی کلیک کنید با 
FxGlory News می توانید اخبار مربوط به این کارگزاری را مشاهده کنید 

 و مشاهده کنید میتوانید اخبار مربوط به بازار فارکس را پیگیری  Forex News در بخش دوم 

  Promotions بعدی  دسته بندی

 
 در این دسته بندی میتوانید اخبار مربوط به بونوس ها یا پاداش های این کارگزاری را در بخش  

Promotions و در بخشVPS service  شما می توانیدVPS  هایی که این کارگزاری در اختیار
 خود میگذارد را مشاهده کنیدمشتریان 

% این کارگزاری می باشد این بونوس برای 50از بونوس هایی که می توانیم بهش اشاره کنیم بونوس
 دالر فعال می باشد  1000تمامی واریزی های تا سقف 

% برای واریز با ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین برخوردار می 10و همچنین این کارگزاری دارای بونوس 
 اشدب

 Partnershipدسته بندی بعدی 



  
 در این دسته بندی شما می توانید مطالب مربوط به پارتنری این کارگزاری را مشاهده کنید 

  For Traders دسته بندی بعدی 

 
 

 

این دسته بندی مربوط به تریدرها می باشد و میشود گفت که تمامی اطالعات الزم برای معامالت در 
 این قسمت قابل مشاهده است

اطالعاتی مانند  انواع حساب ها ، انواع روش های واریز و برداشت ، لوریج یا اهرم پلتفرم های تجاری 
 امالتی و اسپردو ابزار مع

 وجود دارد Real همچنین در این قسمت امکان افتتاح واقعی یا 



ما در قسمت بعدی اموزش حتما انواع روش های واریز و برداشت و روش افتتاح حساب مناسب برای 
ایرانیان را به طور مفصل بررسیی خواهیم کرد در صورتی که با استفاده از فیلم های آموزشی ما در 

آپارات موفق به ثبت نام در این کارگزاری شدید حتما به پشتیبانی و کارشناسان مجرب تیم یوتیوب و 
فارکس حرفه ای از طریق تلگرام و واتس اپ پیغام بدید تا شمارا راهنمایی کنند تا از مزایای مشتری 

 و ریبیت فارکس حرفه ای بودند بهره مند شوید خدماتی مانند فیلم های آموزشی رایگان ، سیگنال ها 

  For Beginnersدسته بندی آخر 

 
این دسته بندی مختص افرادی است که تازه با این بازار آشنا شدند و میخواهند اطالعاتی راجب این 
بازار و این کارگزاری بدست اورند  همچنین در این بخش امکان افتتاح حساب دمو یا ازمایشی وجود 

 اردد

 
 

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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