
 به نام خدا

در این بخش قصد داریم به بررسی چند ویژگی خوب و مناسب بروکر یا کارگزاری الیت فارکس بپردازیم که معامله گران ایرانی از 
 این ویژگی ها استقبال میکنند و از آن استفاده میکنند

 معرفی الیت فارکس

سال سابقه خدمات در بازارمالی را دارد 16فارکس یکی از کارگزاری های خوب و مناسبی میباشد که بیش از کارگزاری الیت   

 این کارگزاری به ساکنین ایران اجازه میدهد  تا با استفاده از مدارک ایرانی به راحتی در این کارگزاری احراز هویت انجام دهند

 
 

یز کارگزاری الیت فارکسجوا  

سال فعالیت خود جوایز مهمی در این حوزه کسب کند به طور مثال این کارگزاری در  16این کارگزاری موفق شده است تا در طی 
شرکت برتر جهان توسط  ورد فایننس مگزین  100موفق شده است تا جزو  2011سال   

(World Finance magazine)   را کسب کند 
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 تنوع حساب معامالتی باال

این کارگزاری تنوع حساب معامالتی خوب و بالالیی دارد که معامله گرام میتواند بسته به رفتار معامالتی خود از این حساب ها 
 استفاده کنند 

 
یل ویژیگی های خوب و خاص آن معامله گران ایرانی عالقه خاصی به این حساب و میباشد که به دل ECNیکی از این حساب ها 

 %2.5، سود سالیانه  ECNحساب سنت الیت فارکس دارند یکی از ویژگی های حساب 

 برروی سرمایه شما میباشد



 
 روش های معامالتی خوب و مناسب برای ایرانیان

اری روش های شارژ و برداشت خوب و مناسبی مانند پرفکت مانی ، وب مانی ، تاپ چنج و ارزهای دیجیتال را ارائه این کارگز 
میکند که معامله گران ایرانی میتوانند از این روش ها برای واریز و برداشت استفاده کنند معامله گران ایرانی میتوانند با روش 

 ام به شارژ و یا برداشت از حساب خود در این کارگزاری کنند تاپ چنج به صورت تومانی و مستقیم اقد
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