
 به نام خدا
 در حال حاظر این کارگزاری هیچگونه خدماتی به ساکنین ایران ارائه نمیکند

ولی اگر شما برای انجام معامالت خود  به دنبال بروکری مطمعن و با کیفیت که به ساکنین ایران خدمات ارائه کند هستید 
از طریق تلگرام و واتس اپ از مشاورین و کارشناسان مجرب ما راهنمایی رایگان دریافت کنیدمیتوانید    

https://expertoption.com/?refid=11355 

 

اغاز به  2014کارگزاری در سال  کارگزاری اکسپرت اپشن از کارگزاری های خوش نام در بین معامله گران محسوب میشود این
 فعالیت کرده است

میلیون حساب و یا به اصطالح ثبت نام در این کارگزاری صورت گرفته ، تعداد  70در حال حاظر بیش از   

میلیون است 30معامالت در این کارگزاری در هرماه بیش از   

 این کارگزاری دارای پشتیبانی به زبان های انگلیسی و هندی میباشد

روز  هفته در ارتباط  7ساعته در  24عامله گران در این کارگزاری میتوانند با پشتیبانی این کارگزاری به زبان انگلیسی به صورت م
 باشند

 
نوع حساب معامالتی میباشد 6این کارگزاری دارای   
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حساب معامالتی  -  Gold حساب معامالتی – Silverب معامالتی حسا – Basicحساب معامالتی  -  microحساب معامالتی 
Platinum  و حساب معامالتیExclusive  

برای -دالر  Micro 10از تفاوت این حساب ها میتوان به حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب اشاره کرد این مبلغ برای حساب 
 Platinum 5000برای حساب  –دالر  Gold 2500برای حساب  – دالر  Silver  500برای حساب –دالر   Basic 50حساب 

میباشند و از طرف کارگزاری دعوتنامه  Platinumکه مختص به افرادی میباشد که دارای حساب  Exclusiveدالر و برای حساب 
 دریافت میکنند Exclusiveی برای تبدیل حساب به 

 دالر میباشد  1دالر و حداقل مبلغ برای شارژ حساب  10حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 

 این حساب ها با یکدیگر تفاوت های دیگری نیز دارند که ما در بخشی جداگانه این موارد را بررسی خواهیم کرد

 
سته به سلیقه معامله گران متفاوت میباشد به طور مثال  معامله گران میتوانند از روش های واریز و برداشت در این کارگزاری ب

، پرفکت مانی   NETELLER، نتلر VISA Card Master Cardروش هایی مانند کارت های بانکی مانند ویزا کارت و مستر کارت 
Perfect Moeny – Web money  وب مانی-  Qiwi Wallet ... و ارزهای دیجیتال و  



 
بتوانند معامالت افراد دیگر را کپی کنند و از   Social tradingاین کارگزاری به  معامله گران خود اجازه میدهد تا با استفاده از 

 این روش اقدام به کسب سود کنند در عکس زیر میتوانید نفرات برتر در این زمینه را مشاهده کنید

 
ا این بروکر برای معامله گران خود وبینار ها و سمینارهایی را ارائه میکنند که معامله گران میتوانند با استفاده از وبینار و سمینار ه

 اقدام به افزودن دانش خود کنند  

اقدام به معامله  iosتحت وب و از طریق گوشی های اندروید و این کارگزاری به تریدر ها اجازه میدهد تا با استفاده از پلتفرم های 
 و یا باز کردن معامله کنند



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

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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