
 icmbrokers رکورب یاھ یگژیو یسررب

 ؟مینک باختنا ار icm رکورب ارچ-1

 !تسا هدرک لیدبت نارگ ھلماعم یارب بسانم و بوخ باختنا کی ھب ار نآ و هدرک زیامتم ار ICMbrokers ھک تسھ یدراوم ھچ

 بسانم زا یکی ناونع ھب ار Icmbrokers ناوت یم اعطق ،دراد یدایز رایسب نارادفرط و تسا باذج رایسب اھ ردیرت یارب الط تالماعم ھک ییاجنآ زا
 تالماعم یارب اھ رکورب نیرتھب زا یکی کش نودب رکورب نیا ھک مینک هراشا عوضوم نیا ھب دیاب و درک باختنا الط سنوا تالماعم یارب اھ رکورب نیرت
    تسا DowJones لثم سروب یاھ صخاش و تفن ،سکراف

 

 ییامنھار یا ھفرح سکراف میت برجم نانابیتشپ اب طابترا قیرط زا دیناوت یم یتحار ھب امش ICM رکورب تامدخ زا یدنم هرھب یارب ھک دیشاب ھتشاد ھجوت
 .دیرایب تسدب ار مزال یاھ

 !icmbrokers رکورب یاھ یگژیو-2

 Icm رکورب باختنا یاھ تلع زا ات ٧

  .دنک تبث ار تساوخ رد  هدرک تبث ار دوخ نشیزوپ رگ ھلماعم ھک یتمیق نامھ رد ھک تسا فظوم رکورب ینعی :ینآ تالماعم -１
 لبق زا نآ تمیق ینعی تسا تباث شدرپسا ICMbrokers تسا روانش اھ نا درپسا ھک اھ رکورب عاونا فالخ رب :تباث درپسا -２

 .درادن یگتسب تمیق تاناسون ھب رگید و هدش صخشم
 لامعا امش ھلماعم یور رب یتالماعم یاھ تعاس نایاپ رد امش زاب تالماعم رد یا هرھب چیھ ینعی :ھنابش نوسیمک ای پاوس نودب -３

 .دوش یمن
 اب رگید و دوش یم تبث ھظحل رد تالماعم رکورب نیا یاھ رورس یالاب لمع تعرس رطاخ ھب ینعی  :توکیر نودب و عیرس دیرت -４

requote دیوش یمن ھجاوم زرا ددجم خرن ای. 
 یبوخ باختنا دناوت یم و تساھ رپلاکسا یارب بسانم رایسب رکورب نیا :اھ رپلاکسا یارب بسانم و پلاکسا تالماعم صوصخم -５

 .دشاب یا ھقیقد ۵ تالماعم نارادفرط یارب
 یتناراگ دوش یم داجیا ھک یتمیق یاھ پگ و رازاب تمیق و ناسون زا عون رھ رد امش ررض و دوس دح :نایز و دوس دح یتناراگ -６

 .دوش یم ھتسب ھطقن نامھ رد اقیقد ینعی دوشیم
 .دنام یم تباث و دراذگ یمن ریثات امش جیرول رب یتمیق ناسون چیھ :تباث جیرول -７

مارگلت لاناک  
 

مارگلت رد نیرواشم   

 مارگاتسنیا           
https://pforex.vip 

 00971555406880 :سامت هرامش
پآستاو ینابیتشپ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اب دیناوت یم ،رتشیب یاھ سیورس هارمھ ھب ھنازور یاھ لانگیس و قفوم دیرت نونف ،ھلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاھ لیاف بسک یارب  

..دیشاب سامت رد 00971555406880 هرامش قیرط زا پآ ستاو و مارگلت رد ام نارواشم  
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https://pforex.vip 

 00971555406880 :سامت هرامش
پآستاو ینابیتشپ   


