
 

 آیا بروکر ویندزور بروکر کالهبردار است؟ -1

 

 خب در همین ابتدای کار و قبل از بررسی موارد جواب سوال رو باید خیر بدهیم .

آگاه نبودن از قوانین در رابطه با بازار مالی  هستش که در آن چون که اکثر سواالت و شک و شبه هایی که بوجود میاد به خاطر نداشتن اطالعات کافی و 

 فعالیت دارند 

 یکی از مواردی که در رابطه با ویندزور بروکر بوجود آمده بود و حتی فایل صوتی و اخبار آن در فضای مجازی دست به دست میچرخید 

د که بروکر ویندزور جلوی ارائه خدمات دهی به این مشتری رو گرفته بود حول محوریت موضوع این بودش که مشتری معامله گر این ادعا رو کرده بو

 و سودی که از چندی از معامالتش حاصل شده بود رو مسدود کرده است

 طبق بررسی هایی که توسط تیم فارکس حرفه ای انجام گرفت نتایجی رسیدیم و آنهارو برای شما میخواهیم بازگو کنیم 

 

 شدهبررسی فایل صوتی پخش  -2

 

 اولین وورد در رابطه با فایل صوتی هستش که پخش شده بود به این موضوع باید دقت داشته باشید 

 ند که این فایل صوتی کامل نیستش و ما فقط داریم بخشی از اون رو گوش میدیم و این کامل نبودن باعث میشه که افکار به جهت غلطی هدایت بشو

گری هم بوده اند که آنها اصال ارائه نشده اند. و این باعث میشه که کسی نتواند این موضوع رو کامل و شفاف فایل هایی صوتی دیگری و قسمت های دی

 نقد و بررسیش رو انجام دهد و آن رو ارزیابی کند 

 

 بررسی این که چرا به فرد دیگر خدماتی ارائه نشد-3

 

ئه خدمات به این فرد قبل از این که بازگو کردن این مورد یک نکته آموزشی رو در و میرسیم به مورد اصلی که بروکر ویندزور خودداری میکنه از ارا

 همینجا باید بهش اشاره کنم

 ببینید شما میبایست قبل از انجام معامالت در یک بروکر 

 هم در رابطه با آن تحقیق کنید و حتی قوانینی که در قرار داد بروکر وجو دارد رو مطالعه کنید 

ون توانایی تشخیص و تفکیک سازی بروکر هارو از یک دیگر ندارید این ککار رو به افراد خبره تر و باسابقه بسپارید و از آنهها مشاوره و هم اگر خودت

 و پیشنهادات الزمرو دریافت کنید

 ولی باز هم در پایان کار این شما هستید که تصمیم میگیرید 
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و به  بروکر قبل از این که جلوگیری کنه از ارائه خدمات به این مشتری  در رابطه با نوع معامله گری این فرد تذکراتی و اخطار داده شده بوده ویندزور

 ت ایشان گفته شده بوده که روش آربیتراژی که مورد استفاده فرد هستش خالف قوانین قردادی میباشد که بین بروکر و معامله گر بسته شده اس

 ولی فرد به این تلفن ها و تذکرات توجه ای نکرده نوع معامله گری ای که انجام میداده است رو ادامه میدهد 

 و در پایان ماجرا بروکر ویندزور بخاطر عدم واکنش نشان دادن فرد به عملی که دارد انجام میدهد 

 حساب فرد رو میبندد و وجه مشتری به او بزگردانده میشود  

 

 س حرفه ای نماینده رسمی اکثر بروکر های فارکس و باینری آپشن هستیم و با این حال که نماینده این کارگزار هم هستیم ما فارک

 اما اینبروکر در لیست پیشنهادی بروکر های  ما به افراد قرار دارند

 چون هدف اول ما رضایت و ایجاد حس امنیت در رابطه با سرمایه معامله گر هستش 

م ی که بروکر های معتبر و خوشنامی هستند که سالیان سال هستش که بعه مشتریان ایرانی خدمات متنوعی را ارائه میدهند به شما معرفی خواهیو تا زمان

 .کرد و جایی برای سایر بروکر ها باقی نخواهد ماند 

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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