
 کالهبرداران فارکس

 

، نگاهی خواهیم داشت به کالهبرداری فارکس آموزش در مقاله امروز از مجموعه مقاالت

 .های موجود در بازار فارکس. با ما همراه باشید

% درآمد 100,000,000من را خریداری کنید و حداقل  "رویایی"سیستم معامالتی

 !!!داشته باشید

 

 !چند سکه بدهید درخت پول سبز می شود. بدون هیچ ریسکیاگر 
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 !نخورید گول

  

احتماالً چنین تبلیغاتی رادر کانال ها و سایت ها و پیج های آنالین دیده اید یا حتی از 

 .زبان همسایه خود شنیده اید

 مورد در اما دارم اعتقاد گنج نقشه به هم من...می دانم که با خود به چه فکر می کنید

 ...معامالتی سیستم این

 ...از هر ده بار، نه و نیم بار

  

 !!!است کالهبرداری چیزهایی چنین

  

یکی از اولین مواردی که باید در مورد بازار فارکس بیاموزید این است که اگرچه این بازار 

مهیج است، اما هیچ دکمه جادویی در آن وجود ندارد که فورا چندرغاز شما لذت بخش و 

 !را به میلیون ها دالر تبدیل کند

شاید قبالً در مورد کالهبرداری های فارکس شنیده باشید که دنیای فارکس را آلوده 

 .کرده است

 !آنها همه جا هستند
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افراد بی شرافت و متقلب دم به دم سعی می کنند سر مردم کاله بگذارند و آنها را فریب 

 .دهند

بویژه با توجه به راحت بودن نسبتاً جدید دسترسی بازار فارکس که همه از خانه خود یا 

با موبایل خود به آن وصل می شوند، فعالیت آنها بیش از پیش شده است. مردم آنقدر که 

 .با سهام آشنا هستند، با بازار ارز و فارکس آشنا نیستند
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اد کالهبردار راحت تر بتوانند مردم را های متقلب و افرشود که شرکتاین امر باعث می

فریب داده و طوری به آنها وانمود کنند که کسب درآمد در معامالت فارکس به آسانی 

 .آنها است« رویایی»کلیک کردن روی یک دکمه در سیستم 

 .یک خبر خوب و یک خبر بد

 .اول خبر بد

 .دارد وجود قطعا ها کالهبرداری

دهند. اگر کنند فریب نمی خورند را، فریب میادی که فکر میآنها واقعا وجود دارند و افر

را از « سرمایه گذاری کرده اید»گرفتار کالهبرداران شوید، ممکن است تمام پولی که 

 .دست بدهید

 !اما یک خبر بسیار خوب نیز وجود دارد

ی در درس بعدی، انواع مختلف کالهبرداری های موجود در بازار فارکس، نحوه آماده ساز

برای تقابل با آنها و کارهایی که در صورت مواجهه با کالهبرداری می توانید انجام دهید 

 .را به شما آموزش خواهیم داد

همچنین نهادهای نظارتی و رگالتوری که صالحیت قضایی رسیدگی به پرونده های 

 .کالهبرداری دارند را نیز شرح خواهیم داد

 .ارکسی بد نیستندبه یاد داشته باشید، همه شرکت های ف

 خودتان

 همه چیز را

https://irtrader.net/



 بررسی

 .کنید

کافیست همه چیز را خودتان بررسی کنید و اگر کامال همه چیز را تحقیق و بررسی کنید 

 .مشکلی وجود نخواهد داشت
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