
 به نام خدا

همینطور که درجریان هستید با توجه به محدودیت نقل انتقاالت مالی که برای ساکنین ایران وجوددارد بحث واریز و برداشت به 
واریز و برداشت  درآمده است که ما در ادامه این فیلم آموزشی چندروشگران ایرانی ساکن ایران یکی از دغدغه های معامله

 راحت و مناسب را به شما عزیزان معرفی میکنیم

الزم به ذکرهست که فارکس حرفه ای به عنوان تنها نماینده بروکرهای معتبرفارکس حرفه ای مانند آلپاری، الیت فارکس،پاکت 
به معامله گران ایرانی برای انجام نقل و انتقاالت مالی میباشد آپشن ، هات فارکس ...  آماده کمک رسانی  

 
: تاپ چنج یک صرافی آنالین میباشد که به معامله گران ایرانی اجازه میدهد تا حساب خود در   TC payتاپ چنج یا -1

ایرانی میتوانند در بروکرهای معتبر و مطمعنی مانند الیت فارکس و  بروکرهای معتبرفارکس را به تومان شارژکنند معامله گران
 آلپاری به صورت مستقیم به تومان شارژ و یا برداشت از حساب انجام دهند

 وب مانی: دوین روش راحت و مناسبی که به شما دوستان پیشنهادمیکنیم کیف پول وب مانی میباشد -2

دالر و روزانه تا سقف  300هفتگی تا سقف  –دالر  500ون احرازهویت ماهیانه تا سقف شما با استفاده از این روش میتوانید بد
دقیقه  5ام به راحتی در کمتراز 213دالر نقل و انتقاالت مالی انجام دهید ما میتوانید با استفاده از فیلم آموزشی جلسه  200

 اقدام به ساخت این کیف پول کنید
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پرفکت مانی : سومین روشی که در بسیاری از بروکرها ارائه میشود و به دلیل راحتی بسیار پرطرفدار میباشد کیف پول  -3

پرفکت مانی میباشد در پرفکت مانی میتوانید بدون انجام احرازهویت به صورت نامحدود تراکنش مالی انجام دهید و با انجام 
 اکنش های خودرا کم کنیداحرازهویت نیز مبلغ کمیسیون تر 

ارزدیجیتال: امروزه به دلیل افزایش عالقه معامله گران و افزایش تعداد عالقه مندان به کریپتوکارنسی و یا ارز دیجیتال ،  -4
اکثربروکرهای خوب و معتبر فارکس اقدام به ایجاد روشی برای انجام تراکنشات مالی از طریق کریپتوکارنسی شده اند ، معامله 

 ان میتوانند با استفاده از ارزهای دیجیتال اقدام به شارژ حساب و یا برداشت از حساب کنندگر 
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