
 به نام خدا

سالم دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه امروز قصدداریم تا  چندمورد از مشکالتی که برای معامله گران و مشتریان فارکس 
 شما عزیزان اطالع دهیم و با هم دیگه بررسی کنیم حرفه ای در هنگام استفاده از بروکر فیبو گروپ پیش آمده است را به 

 مشکالت فیبو گروپ

مواردی مثله  تاخیر در برداشت از طریق وب مانی ، اینترنال ترنسفر یا امکان جابه جایی داخلی وجوه و موارد بسیاری زیادی که 
 از طرف مشتریان فارکس حرفه ای به ما اطالع داده شده

 
 تاخیر در برداشت از وب مانی

روز  زمان میبره که این موضوع اصال باب میل معامله گران نیست  5به طور مثال برداشت از طریق وب مانی  در عمل تا بیش از 
الت چون بالخره برای هر فردی پیش میاد که قصد برداشت سریع  سرمایه و یا بخشی از سود خودش رو داشته باشد  و در ح

عادی در بروکرهای معتبری مثل الیت فارکس و آلپاری  این زمان بین یک تا دوساعت و یا حتی بعضا به صورت لحظه ای صورت 
 میگیرد ولی این عمل در این بروکر نیاز به زمان و پیگیری بسیاری زیادی دارد 
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 ر فیبو گروپمشکالن نقل و انتقاالت بین حساب د

در این بروکر یک روش نقل و انتقال داخلی وجه همانند دیگربروکرها مانند هات فارکس وجود دارد که فرد میتواند مبلغی که در 
حساب خوددارد را به حساب شخص دیگر و یا نماینده بروکر واریز کند و سپس مبلغ را برداشت کند ، ولی در این بروکر  زمانی 

 انجام میدهد و سپس درخواست برداشت وجه میدهد با پاسخ عجیبی از طرف این بروکر روبرو خواهد شد که فرد اینکاررا 

این بروکر اجازه برداشت این وجه را به معامله گر نمیدهد و می گوید این مورد در تضاد با قوانین پولشویی میباشد و امکان 
ه پیش می آید ؟ اگر در این روش نواقصی  وجوددارد چرا این بروکر برداشت وجه از طرف معامله گر وجود ندارد ، حال سوالی ک

همچنان این روش را ارائه میکند و یا با توجه به این موضوع چرا راه حلی برای معامله گر در نظر گرفته نمی شود تا معامله گر 
 بتواند وجه خود و یا سود خودرا برداشت کند؟

دیگری مانند الیت فارکس ، آلپاری و ... مشاهده نمی شود و بدلیل همچین مواردی  ولی این مورد در بروکرهای خوب و معتبر
 میباشد که این بروکر در لیست پیشنهادی ما به معامله گران وجودندارد

در ادامه شما میتوانید نظرات معامله گرانی که تجربه انجام معامله با این بروکر را دارند در سایت فارکس پیس آرمی مشاهده 
 نید مشاهده کنیدک

 و برای مشاهده نظرات بیشتر کافیه به سایت خوب و مرجع فارکس پیس آرمی مراجعه کنید تا این نظرات را ببنید
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