
 MacOS رد یا ھفرح سکراف رایتسد هدش یناسر زورب ھخسن بصن و دولناد-١

 نیا زا نارگ ھلماعم زا یرایسب و دشاب یم یلام یاھ رازاب رد یدرب راک و دنمتردق رایسب یاھ نشیکیلپا زا یکی یا ھفرح سکراف رایتسد نشیکیلپا
 نشیکیلپا نیا بصن و دولناد هوحن امش ھب ام ،کم یاھ لماع متسیس رد نشیکیلپا نیا دیدج یناسر زورب اب الاح ،دنرب یم یا ھنیھب یاھ هدافتسا نشیکیلپا

 .میھد یم حیضوت لماک تروص ھب ار

 :سردآ ھب یا ھفرح سکراف تیاس دراو دیاب امش ادتبا رد

www.pforex.co 

 یا ھفرح سکراف رایتسد تمسق ھب دورو اب دعب و دیوش

 

 دولناد دنیارف ھک دینیب یم MacOS ھنیزگ باختنا اب امش و تسا هدھاشم لباق امش یارب اھ لماع متسیس عاونا یارب هدش ھئارا دولناد یاھ کنیل ھک دینیب یم 
 .دوش یم زاغآ
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 لیاف یور رب ندرک کیلک راب ٢ اب امش ھک دوش یم زاب امش یارب هرجنپ کی هدش دولناد لیاف ندرک زاب اب دش دولناد نشیکیلپا نیا ھک ینامز الاح بخ
 :ناونع اب ار ماغیپ کی ادتبا رد یا ھفرح سکراف رایتسد یبصن

 open ھنیزگ  باختنا اب و دینک یم هدھاشم ار دیراد نآ ندرک زاب ھب لیامت ایآ هدش دولناد تنرتنیا زا لیاف نیا

 .دینک یم زاغآ ار بصن دنیارف امش

 

 .دیوش یم دعب ی ھحفص دراو next ھنیزگ باختنا اب ادتبا رد امش



 

 ھنیزگ باختنا اب سپ دینک مالعا نیناوق و طیارش اب ھطبار رد ار دوخ قفاوت دیاب امش ھحفص نیا رد

I accept the agreement ھنیزگ باختنا اب و دینک مالعا ار دوخ قفاوت next دیوش دعب ھلحرم دراو. 

 

 دینک صخشم  …Browseھنیزگ باختنا اب ار یا ھفرح رایتسد نشیکیلپا یاھ هداد هریخذ لحم دیاب امش ھلحرم نیا رد



 

 ھنازور ای Daily ھنیزگ باختنا امش ھب ام داھنشیپ ھک دینک صخشم ار نشیکیلپا یاھ یناسر زورب یارب راک دوخ یسررب ھک ھیفاک طقف امش دعب ھلحرم رد
  next ھنیزگ باختنا اب و تسا

 

 .دیا هدرک بصن دوخ لماع متسیس یور رب ار یا ھفرح سکراف رایتسد دنمتردق نشیکیلپا یتحار ھب ھک دینیب یم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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