
 به نام خدا

 نی که به ساکنین ایران خدمات ارائه میکنند را معرفی کنیم ئدداریم تا چندکارگزاری خوب و مطمدر این بخش قص

 
 اولین کارگزاری الپاری میباشد

 سال سابقه خدمات به معامله گران را در بازارهالی مالی دارد 22این کارگزاری بیش از 

ج این کارگزاری به ساکنین ایران خدمات ارائه میکند و به دلیل داشتن روش های واریز و برداشت راحت و مناسب مانند تاپ چن
 و تنوع حساب معامالتی باالی و حساب نانو آن بین معامله گران ایرانی از محبوبیت زیادی برخوردار است
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 کارگزاری دوم الیت فارکس 

 سال است که در این حوزه فعالیت دارد 16این کارگزاری بیش از

نج میکند و به دلیل داشتن روش های واریز و برداشت راحت و مناسب مانند تاپ چ این کارگزاری به ساکنین ایران خدمات ارائه
داشتن حساب سنت و اسپرد کمیسیون مناسب و مقرون به صرفه به همراه روش های واریز و برداشت راحت و مناسب یکی از 

 بروکرهای خوبی است که به ساکنین ایران خدمات ارائه میکند

 
 کارگزاری سوم پاکت آپشن



پرفکت  این کارگزاری به ساکنین ایران خدمات ارائه میکند و و معامله گران ایرانی میتوانند با تئجه به روش های مناسبی مانند
ند عالقه دار مانی ، وب مانی و ارزهای دیجیتال فضای راحت ، مناسب و جالبی را برای معامله گرانی که معامالت باینری اپشن 

 فراهم کرده است

 
 بروکر چهارم آی سی ام بروکرز

وب و خاین کارگزاری امکان احرازهویت با مدارک ایرانی را به معامله گران ایرانی فراهم کرده است و روش های واریز و برداشت 
 جربه ای هیجان انگیز میشود راحت این کارگزاری باعث راحتی معامله گران و کسب ت

 شدگارانتی سود و ضرر ، اسپرد و کمیسیون ثابت برای نماد طال بخشی از ویژگی های فوق العاده هیجان انگیز این بروکر میبا
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