
 به نام خدا

در سالیان گذشته بروکرهای مختلفی در بازار ایزان به اراهه خدمات پرداختند که ما در تیم فارکس حرفه ای برای شما عزیزان 
معرفی کردیم، در این بین بروکرهای محدودی هستند که جزو بروکرهای منتخب و پیشنهادی فارکس حرفه ای قراردارند و از این 

فقط و فقط تعداد محدودی به مشتریان ساکن ایران سرویس حساب های مدیریتی را اراهه میکنند ، ما در تیم فارکس بین هم 
حرفه ای در طول این سال ها عملکرد تمامی این بروکرهارا زیرنظرگرفتیم و از زوایای مختلف به بررسی عملکرد آنها پرداختیم تا 

 ارا در اختیار مشتریان فارکس حرفه ای قرار دهیمبتوانیم مطمعن ترین و معتبرترین بروکره

 
با توجه به انواع تحریم های مختلف که در طول این چند سال شدت بیشتری گرفته، تنها گزینه های موجود برای مشتریان 

ند بروکرهای معتبر آلپاری و بروکر الیت فارکس یا الیت ایرانی که می توانند از داخل ایران اقدام به افتتاح و تایید حساب کن
 فایننس میباشد

ارائه می شود و در بروکر PAMM  حساب های مدیریتی در بروکرآلپاری به صورت سیستم کپی ترید حرفه ای در حساب های پم
نواع طرح های سرمایه گذاری و که در فیلم های آموزشی جداگانه ا .ارائه می شود حساب های کپی ترید  الیت فارکس به صورت

 کپی ترید  را به شما عزیزان معرفی کرده ایم
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با این حال بروکر های دیگری همانند فیبوگروپ وجود دارند که با توجه به عملکرد ضعیف آنها و بازخوردهای منفی مشتریان این 

وند اما درخال حاظر ما درحال تست یکی از برنامه های سرمایه گذاری در این سایت بروکرها برای معامالت پیشنهاد نمیش
 هستیم که قطعا نتایج این تست ها به مشتریان فارکس حرفه ای اعالم خواهد شد

و همچنین در مورد سایت روبوفارکس هم طبق بررسی های صورت گرفته و بازخورد منفی مشتریان و گزارش های متعدد معامله 
 برروی نماد طال اتفاق افتاد این سایت نیز از لیست خط خورد ۲۰۲۱اگوست ۹ان و مورد جدی که در گر 

 این بروکرها بهترین بروکر های سرمایه گذاری برای ساکنین ایران و افغانستان میباشد

ارید میتوانید از بروکرهای هات ولی اگر ساکن خارج از ایران هستید و دارای برگه اقامت و یا گواهینامه کشوری غیراز ایران را د
    فارکس و فارکس تایم استفاده کنید

 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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