
 به نام خدا

 بیشتر آشنا کنم Hot Forexدر ادامه اموزش فارکس حرفه ای قصد داریم تا شمارا با کارگزاری معتبر هات فارکس 

شما ساکن کشوری غیراز ایران هستید و دارای در حال حاظر این کارگزرای به ساکنین ایران خدماتی ارائه نمی کند در صورتی که 
  ماه هستید میتوانید در این کارگزاری فوقلعاده ثبت نام کنید 6تا  3اقامت قانونی با حداقل اعتبار 

 برای ثبت نام در این کارگزاری بهتراست که از آیپی کشوری اسیایی مانند هند استفاده کنید

 hot forexا استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری هات فارکس بعد از انتخاب ایپی و فیلترشکن مناسب ب

 شوید

https://www.gohfm.com/?refid=15065 

 پس از ورود به سایت با صفحه ی مانند تصویر زیر مواجه خواهید شد

  
 

 ورود یه صفه ی اصلی بر روی لگوی کارگزاری هات فارکس کلیک میکنیم برای
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 دسته بندی مواجه خواهید شد 9پس از ورود به صفحه ی اصلی همانند تصویر زیر ما با 

 
 ،  HF global  ،Hot Forex galleryاره ی هات فارکس، با مواردی مانند درب Aboutدر دسته بندی اول 

Company News   ،Sponsership   و ... اشنا خواهید شد 

 همچنین در این قسمت میتوانید رگولیشن ها و مجوز ها و جوایز این کارگزاری را مشاهده کنید 



 
 

 

 یا جوایز شما میتوانید جوایز این کارگزاری در این حوزه را مشاهده کنید Awardsه ی به طور مثال با کلیک برروی گزین

 
 

رگولیشن ها و مجوز های این کارگزاری را مشاهده کنید این کارگزاری دارای رگولیشن  Regulationو یا با کلیک برروی گزینه ی 
 میباشد   Sv  ،FCA  ،FSCA  ،FSA  ،DFSAهای 



 
 

 

 
نکته ای که باید بهش توجه داشته باشیم بدلیل تحریم ها در این زمان این کارگزاری خدماتی به ساکنین ایران ارائه نمی کند اما 

ها نماینده ممکن است مجددا سرویس دهی این کارگزاری اغاز شود ، فارکس حرفه ای در زمان فعالیت این کارگزاری در ایران تن
 رسمی خدمات مربوط به ایرانی ها در این کارگزاری بود و نماینده اصلی این بروکر برای واریز و برداشت معرفی شده بود

برای اینکه بتوانید بروکر یا کارگزاری معتبر با همین کیفیت و معیارها به شما عزیزان معرفی کنیم به کارشناسان مجرب فارکس 
 واتس اپ پیام دهید حرفه ای از تلگرام و 



 در صورتی که عالقه دارید تا انواع حساب ها و انواع روش های واریز و برداشت را مشاهده و مطالعه کنید در

 کلیک کنید و پس از این مورد برای مشاهده انواع برروی گزینه ی  Accountsی برروی باالی صفحه 

Account Comparison  و برای مشاهده انواع روش های واریز و برداشت برروی گزینه یDeposit options 

 کلیک کنید

 

 

 

  



 

 
یا دسته بندی دوم کلیک  Productsبرای مشاهده بازارهای مالی که این کارگزاری در ان فعالیت دارد  میتوانید برروی گزینه ی 

 کنید

 تیار شما قرار میدهد را مشاهده کنید پس از کلیک شما می توانید تمامی بازارهایی که این کارگزاری در اخ

بازار جدید در این کارگزاری در حال  2فارکس، فلزات گرانبها،انرژی،سهام،شاخص ها ، کاالها و اوراق قرضه و در حال حاظر 
 که از بازارهای محبوب برای معامله گران در این کارگزاری محسوب میشود ETFو  DMA فعالیت است به نام های 



 
 

 در دسته بندی شما می توانید پلتفرم هایی که این کارگزاری پشتیبانی میکند را مشاهده کنید

 
 

 در دسته بندی بعدی شما میتوانید از اخرین اخبار مربوط به وبینارها و سمینارهای این کارگزاری اگاه شوید



 

 
 

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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