
 به نام  خدا

 در ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری ای کیو آپشن شوید

pwa/en/?aff=3716-partner-https://iqbroker.com/lp/mobile 

فارکس  218هنوز موفق به ثبت نام در این کارگزاری نشده اید میتوانید با استفاده از فیلم آموزشی رایگان جلسه در صورتی که 
 حرفه ای از طریق اپارات و یوتیوب اقدام به ثبت نام و احراز هویت در این کارگزاری کنید

 دسته بندی مشاهده کنید  3میتوانید   در صفحه اصلی کارگزاری

 
همچنین در این صفحه شما میتوانید تمامی نمادهای معامالتی که این کارگزاری در اختیار معامله گران قرار می دهد را مشاهده 

نمادرا در اختیار معامله گران قرار می دهد 300کنید این کارگزاری نزدیک به   
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مه صفحه اصلی میتوانید روش های واریز و برداشت در این کارگزاری را مشاهده کنیددر ادا  

 
 و در انتهای صفحه میتوانید سال تاسیس این کارگزاری را ببینید

 

 



  Trade  ،For traders   ،About Usسه دسته بندی باالی صفحه عبارتند از 

 اول شما میتوانید اطالعاتی راجب بازارهای معامالتی این کارگزاری دریافت کنیددر دسته بندی 

 
دسته بندی دوم شما میتوانید ابزار معامالتی ، تقویم اقتصادی ، و همچنین مسابقات این کارگزاری  را مشاهده کنید که پیشنهاد 

ای میباشد تا به صورت روزانه هم از تحلیل تکنیکال تخصصی و هم سیگنال رایگان بهره مند ما به شما دستیارفارکس حرفه 
کشور دنیا به زبان فارسی لذت ببرید همچنین در این دسته بندی شما  45شوید و همچنین بتوانید از تقویم اقتصادی بیش از 

 میتوانید از مسابقات این کارگزاری خبردار شوید و مشاهده کنید

 



دسته بندی سوم و اخر در این دسته بندی شما میتوانید اطالعات حقیقی و حقوقی این کارگزاری را مشاهده و مطالعه کنید و 
 تا به امروز دریافت کرده است را مشاهده کنید 2013همچنین در این قسمت میتوانید جوایز این کارگزاری که از سال 

 

 
 

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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