
 به نام خدا

در ارائه خدمات معامالتی به مشتریان  FXTM با توجه به تغییر سیاست بروکرهای فارکس تایم
 ،امکان ترید برای معامله گران ساکن ایران مقدور نمی باشد ایرانی ) ساکن ایران(

 FXTMدر ابتدا با استفاده از لینکی که در قسمت توضیحات مشاهده میکنید وارد سایت کارگزاری 
 شوید

https://www.irfxtm.com/fa?partner_id=4900647/ 

جه خواهید شد که در ادامه ما دسته بندی موا 9بعداز ورود به سایت در قسمت باالیی صفحه با 
 تمامی این دسته بندی هارا بررسی خواهیم کرد

 
در صورتی که به انتهای صفحه مراجعه کنید می توانید با تمامی رگوله ها و مجوز های این کارگزاری و 

در این قسمت میتوانید مشاهده کنید که این آدرس دفتر مرکزی این بروکر اشنا شوید همچنین 
 شروع به کار کرده و تاسیس شده است 2011کارگزاری از سال 
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سال از فعالیت این کمپانی میگذررد موفق به کسب  10تا کنون که بیش از  2011این کارگزاری از سال 
شده است که ما می توانیم تمامی این جوایز را در دسته بندی  جوایز بسیار مهمی در این کارگزاری

 درباره ما در قسمت باالی صفحه مشاهده کنیم

  
با کلیک برروی این دسته بندی و سپس کلیک  برروی جوایز جهانی می توانیم تمامی این جوایز را به 

 اهده کنیدتا امروز مش 2011ترتیب از سال 



 همچنین در این دسته بندی می توانید اخبار مربوط به این کارگزاری را مشاهده کنید

 دسته بندی بعدی

 حساب های داد و ستد

 
 در این دسته بندی می توانید با کلیک برروی مقایسه حساب 

نید، همچنین در این دسته بندی میتوانید انواع انواع حساب های این کارگزاری را باهم مقایسه ک
 روش های واریز و برداشت در این کارگزاری را مشاهده کنید

به طور کلی در این قسمت شما می توانید تمامی اطالعات مربوط به انجام معامالت در این کارگزاری 
 را مشاهده کنید

 

 

 م های تجاری استدسته بندی بعدی سکوهای داد و ستد که منظور همان پلتفر 



  
 

 میتوانید پلتفرم هایی که این کارگزاری پشتیبانی و استفاده میکند را مشاهده کنید

و همچنین در صورتی که عالقه دارید ابزار های معامالتی این کارگزاری را مشاهده کنید میتوانید در 
 یداین قسمت این ابزار را مشاهده کن

 

 دسته بندی بعدی ابزار های داد و ستد 



 
منظور از ابزار های داد و ستد همان بازار های معامالتی  یا بازار هایی است که شما میتوانید در ان 

 سرمایه گزاری کنید

 شما میتوانید در این قسمت تمامیه این موارد را مشاهده کنید

 دسته بندی بعدی 

 FXTMسرمایه گزاری 

 



در این قسمت می توانید تمامی اطالعات مربوط به حساب های سرمایه گزاری و همچنین افراد 
 مدیران برتر را مشاهده کنید 

 در دسته بندی بعدی تحلیالت

در این قسمت شما میتوانید هم تقویم و اخبار دنیا را مشاهده کنید و هم تحلیل . انالیز های 
 کارگزاری را مشاهده کنیدکارشناسان این 

 
 دسته بندی آخر آموزش

 در این دسته بندی شما میتوانید از اموزش ها وبینار و سیمنارهای این کارگزاری خبردار بشید



 
 
 

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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