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80   شماره جلسه

  اپلیکیشن  سطح آموزشی

  روزبه افشاری  مدرس

بخش کاربری اپلیکیشن فارکس حرفه ای
 در  در این جلسه به معرفی بخش کاربری اپلیکیشن فارکس حرفه ای آن می پردازیم:

) قصد داریم تا به 5 سئوال اپلیکیشن فارکس حرفه ایاین جلسه ( بخش کاربری
 پاسخ دهیم

بخش های مختلف قسمت کاربری چیست؟
چگونه حسابهای معامالتی را معرفی می شود؟

به چه میزان ریبیت از حساب(های) معامالتی دریافت می کنیم؟
نحوه انتقال حساب معامالتی به گروه فارکس حرفه ای؟
چگونه کمیسیون های معرفی و معامالتی برداشت شود؟

بخش های مختلف قسمت کاربری

قسمت کاربری اپلیکیشن فارکس حرفه ای با توجه به نیاز معامله گران طرحی شده تا
بهترین کارایی را داشته باشد.قسمتهای مختلف به ترتیب شامل :
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حساب های معامالتی و باینری آپشن1.

ریبیت یا کش بک2.

کمیسیون معرفی افراد3.

برداشت4.

معرفی دوستان5.

اطالعات فردی6.

حسابهای معامالتی و باینری آپشن

 این امکان وجود داراد تا هر فرد حساب و یا حسابهای خود نزد بروکرها را در این قسمت
به لیست اضافه کند. برای این موضوع کافیست از طریق Account New Add یا افزودن
حساب جدید اقدام شود. اطالعات مورد نیاز در این بخش شامل انتخاب نوع کارگزار، نام
کارگزار، شماره حساب معامالتی و نام کامل صاحب حساب می باشد. شایان ذکر است

یاکه فقط و فقط حساب های معامالتی که از طریق فارکس حرفه ای افتتاح شده و
روکر، طبق دستورالعمل ارائه شده برای هر بحسابهای معامالتی که بعد از افتتاح حساب

 منتقل شده امکان پذیر است. چنانچه حساب خود را و باینری به گروه فارکس حرفه ای
 به صورت مستقیم باز کردید و یا با معرف کارگزار دیگری افتتاح کردید، به راحتی از می

 منتقل کنید. برای این کار لیست مشتریان فارکس حرفه ایتوانید حساب خود را به
 کافیست که راهکار انتقال حساب خود را با توجه به کارگزاری انتخاب شده، مطالعه و

طبق آن حساب را منتقل نمایید. بعد از اینکه حساب معرفی شده در لیست حساب ها قرار
گرفت، به صورت Pending یا در حال انتظار اضافه می گردد و بعد از بررسی گروه

فارکس حرفه ای، در صورت وجود داشتن حساب مورد نظر در لیست مشتریان فارکس
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حرفه ای وضعیت آن به  Accepted یا تایید شده و در صورت نبودن حساب در لیست
حساب های مشتریان فارکس حرفه ای به Rejected یا مردود تغییر می کند. تا زمانی که
این حساب و یا حساب های دیگر در لیست فارکس حرفه ای باشد، وضعیت آن در حالت

تایید شده می باشد اما به هر علتی از لیست مشریان فارکس حرفه ای خارج شود،
وضعیت آن تغییر به Removed یا حذف شده تغییر خواهد کرد. فارکس حرفه ای بابت

معامالتی که مشتریان انجام می دهد، تا %65 از کمیسیون معرف کارگزار را پرداخت می
کند. کمیسیون از زمانی که فرد حساب معامالتی را در معرفی و در لیست به وضعیت

تایید شده تغییر کند، پرداخت می کند و بابت قبل از آن هیچ کمیسونی پرداخت نمی شود.
 قابلیت معرفی رامعامالتی باینری آپشن و حساب های معامالتیدر این قسمت حساب های

 دارند. کمیسیون ریبیت برای تمامی بروکرها پرداخت نمی شود و میزان کمیسیون مورد
نظر بسته به هر کارگزاری متفاوت است. کمیسیون معامالتی زمانی پرداخت می شود که
بروکر مورد نظر، کمیسیون معرفی را به فارکس حرفه ای پرداخت کرده باشد. چنانچه به

 پرداخت نکند، فارکس حرفه کارگزار کمیسیون مشتری را به IB یا معرف کارگزارهر علتی
 ای نیز مبلغی را به مشتری پرداخت نخواهد کرد. کمیسیون ریبیت به صورت ماهانه و یک

بار در ماه پرداخت می شود.

ریبیت یا کش بک

 در این بخش به ازای هر حساب میزان ریبیت دریافتی در بروکرهای فارکس و باینری
آپشن قابلیت چک کردان را داراست. میزان کمیسیون دریافتی مشتری به ازای هر حساب

قابل رویت است. همچنین میزان Balance یا موجودی فرد که می تواند آن را برداشت
کند قابل مشاهده است. این موجودی مجموع کمیسیون ریبیت و کمسیون معرفی دوستان
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می باشد که در باال سمت راست قابل مشاهده است. دریافت ریبیت از حسابهای
معامالتی بر اساس میزان الت معامالتی در هر ماه است و تا زمانی فرد در حسابهای

معامالتی اقدام به ترید کند، بابت تک تک آنها کمیسیون ریبیت را دریافت می کند.

کمیسیون معرفی افراد

 هر شخص به راحتی میتواند با معرفی دوستان خود، این امکان را به وجود آورد تا افراد
 استفاده کنند و از مزایای آن بهره مند شوند واپلیکیشن فارکس حرفه ایدیگر و دوستان از

 هم اینکه بابت این معرفی و افتتاح حساب افراد مورد نظر کمیسیون معرفی دریافت کنند.
کمیسیون معرفی در 3 لول پرداخت می شود یعنی شما به ازای معرفی دوستان به صورت

مستقیم و معرفی دوستان به دوستان خود به صورت غیر مستقیم کمیسیون دریافت می
کنید. این کمیسیون در 3 لول و به ترتیب لول یک %5 ، لول دو %2 و در لول سه %1 از

ریبیت معامالت دوستان معرفی شده می باشد. هر فرد به راحتی می تواند دوستان و یا هر
شخص دیگری را معرفی کرده و از این طریق کسب درآمد کنند.
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برداشت ریبیت و کمیسیون معرفی

 اضافه مجموع ریبیت و کمسیون های معرفی به موجودی حساب همان طور که گفته شد
 می شود و این مبلغ را می توان به راحتی و از طروق مختلف برداشت کرد. روشهای

برداشت متنوع و بسته به انتخاب مشتری می باشد اما روشهای موجود بسته به کشور فرد
محدویت دارد و به همین منظور قبل از برداشت با طرح سئوال از مشاورین ما در مورد
روشهای موجود ارائه شده در منطقه و کشور خود کسب اطالع کنید. روشهای برداشت
موجود دارایی محدودیت های حداقل برداشت هستند که در کنار هر کدام مشخص شده.
برداشت فقط و فقط در صورت وجود موجودی و به حداقل رسیدن روش برداشت مورد

نظر امکان پذیر است. تنها راه برداشت فقط و فقط از طریق پر کردن فرم مورد نظر می
باشد. بعد از پرکردن فرم برداشت، ایمیل تایید برداشت ارسال می شود و بعد از تایید آن
توسط مالک حساب، در لیست برداشت ها اضافه می گردد و وضعیت آن Pending یا در

Accepted حال انتظار می باشد. بعد از بررسی و پرداخت مبلغ مورد نظر، وضعیت آن به
یا تایید شده تغییر می کند و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی و عدم پرداخت

وضعیت آن به Rejected یا مردود شده تغییر می کند.
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معرفی دوستان

 همانطور که در بخش کمیسیون معرفی به دوستان گفته شد، که هر فرد می تواند هر
تعداد از دوستان و اطرافیان را معرفی کند و بابت معرفی شده های مستقیم و معرفی

شده های آنها که غیر مستقیم هستند تا 3 لول کمیسیون دریافت کند. هر فرد می تواند در
این بخش کد معرفی اختصاصی خود را ببیند و با کلیک بر روی Copy و اعالم آن به عنوان
کد معرف به دوستان، اقدام به جذب افراد کند. در این بخش به راحتی می توان از تعداد

افراد معرفی شده در هر لول اطالع حاصل کرد. هرگاه فرد جدیدی در یکی از 3 لول ثبت
نام کند، از طریق ایمیل به معرف فرد و سایر افرادی که در 3 لول باال تر هستند اطالع

داده می شود.
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اطالعات فردی

 در قسمت Profile  این امکان وجود دارد تا شخص اطالعات مختلفی را به صورت اختیاری
در فرم پر کرده. این اطالعات به فارکس حرفه ای این امکان را می دهد تا با فرد از طروق

اعالم شده تماس بگیرد. این اطالعات به صورت کامال اختیاری بوده و فرد می تواند یک یا
موبایل، اسکایپ، وابر، آی سیچند مورد را پر کند. ملیت، اقامت، شهر محل زندگی، تلفن،

 ، الین و واتس اپ می باشد.کیو، یاهو مسنجر، لینکدین
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 (بخش کاربری اپلیکیشن فارکس حرفه ایجمع بندی این جلسه ( 

معرفی تمام حسابهای معامالتی و باینری آپشن
معرفی شده. کمیسیون ریبیت بابت تک تک حساب های دریافت

اطالع از کمیسیون دریافتی بابت معرفی دوستان.
دریافت ایمیل به تعداد افراد معرفی شده به صورت مستقیم و غیر مستقیم.
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PFOREX DEPARTMENT OF EDUCATION
 Skype PFOREXCOM
 Email info@pforex.com

 Phone Number +442081447800
 WebSitefa.pforex.com

  instagram  facebook

 
twitter

  pinterest

  YouTube  Linkedin

  Google+

See Original Lesson
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