
 چگونه از خود در برابر کالهبرداران فارکسی محافظت کنیم؟

 

، خواهیم دید که چگونه می توان از فارکس آموزش مقاالتدر مقاله امروز از مجموعه 

 !کرد افتادن در دام کالهبراداران فارکسی پیشگیری

 ...پس یاد گرفتیم که

 !دارند وجود قطعا ها کالهبرداری

آدم های واقعاً بدی در جوامع فارکسی هستند که سعی می کنند از طریق فریب  !بله

 !دیگران و تقلب امرار معاش کنند. با این حال، از شانس بد آنها، شما هوشیارید

می دانید که تنها راه موفقیت در بازار فارکس، یادگیری پله به پله و از خان اول و کسب 

 !تجربه است

 :بار با صدای بلند تکرار کنید حاال عبارت زیر را سه
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های بی ریسک نمی افتم! من گول بازدهی های تضمینی را من در دام تبلیغات ربات"

دهم یکی دیگه گردونه شانس را برای من کنم و اجازه نمینمی خورم! من تنبلی نمی

 "!بچرخاند و با پول من معامله بزند

ام درس متقلبان طرح پرسش هایی اکنون که مبحث را برای شما باز کردیم، حسن خت

 :است که مخاطبان ما بارها و بارها از ما پرسیده اند

 

  

 کنم؟ تمحافظ ها کالهبرداری و ها شیادی برابر در خود از توانم می چگونه س:

سخت نیست. آموزش ببینید. هوشیار باشید. بدانید که کالهبرداری ها به چه  :پاسخ

شکل هایی بروز می کند. گفته قدیمی ها را فراموش نکنید: اگر چیزی بیش از حد خوب 

 .بود بدانید آغشته است! معموال هم همینطور است

 

 کنم؟ انتخاب فارکس کارگزار یک چگونه س:
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چیز، اطمینان حاصل کنید که کارگزار دارای رگوله است. خودتان پیش از هر  :پاسخ

همه چیز را بطور کامل بررسی کنید. تحقیق کنید، تحقیق کنید و باز هم تحقیق کنید! 

طالعه و م ایرانیان برای مناسب کارگزاری انتخابپیشنهاد ما به شما مراجعه به بخش 

توضیحات کارشناسان سایت ما و همچنین کامنت هاست تا اینگونه بهتر بتوانید در 

 .خصوص انتخاب کارگزاری تصمیم گیری داشته باشید

 

 کرد؟ اعتماد فارکس شده مدیریت های حساب به توان می آیا س:

اگر مدیر حساب شما خودتان هستید، بله! اگر نه، هشدار می دهیم که نهایت  :پاسخ

تیاط را داشته باشید. اما اگر مصر هستید و می خواهید راه سخت را امتحان کنید، اح

سوابق اشخاص را بطور کامل بررسی کنید و مطمئن شوید که شخصی که برای مدیریت 

 .حساب به شما معرفی شده، دارای مجوزها و گواهینامه های معتبر و درست است

سی آن شخص تحت نظارت است یا خیر و اگر های فارکآمار داشته باشید که آیا فعالیت

بله، مجوز از کجاست. اگر هم فرد تحت نظارت نباشد، ممکن است ریسک کار برای شما 

 .چندین برابر شود

 هستند؟ سودآور فارکس های ربات آیا س:

شاید باشند، اما از آنجا که آنها را معموالً برای استفاده در شرایط خاص می سازند،  :پاسخ

 .سودآوری آنها و مدت زمانی که ممکن است سودآور باشد به بازار بستگی داردمیزان 

های سودآور طوالنی داشته باشند، توانند دورهها نیز میگران انسانی، آنهمچون معامله

 .ده داشته باشند، یا پر افت و خیز و االکلنگی پیش روندمی توانند معامالت متوالی زیان

تنظیم کن و بنداز روی "فقط یک چیز را بدانید، آنهم اینکه فکر نکنید که آنها یک روش 

 .برای انجام معامالت هستند. آنها را باید بدقت تحت رصد داشت و نظارت کرد "نمودار
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 کسی چه با باشد گرفته صورت کالهبرداری است ممکن که داشتم شک اگر س:

 بگیرم؟ تماس باید

 .ویژه این امر بسته به موقعیت مکانی شما وجود دارد سازمان های :پاسخ

 

 :انگلستان

FCA: کنیم شکایت چگونه 

مرکز ملی گزارش دهی کالهبرداری و جرایم اینترنتی 

  ionfraud.police.ukhttps://www.act: بریتانیا

 

 :استرالیا

ASIC: کنیم شکایت چگونه 

scam-a-https://www.scamwatch.gov.au/report 
 

 :قبرس

CySEC: کنیم شکایت چگونه 

 

 :سنگاپور

MAS: کنیم شکایت چگونه 

در سایت ما  فارکس کالهبردار بروکرهای شما همچنین می توانید با مراجعه به صفحه

در این خصوص کسب کرده و از افتادن خود در دام آنها جلوگیری  اطالعات جامع و کامل

 .کنید
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 کنم؟ تهیه گنج نقشه یک توانم می کجا از س:

 !به دنبال یک تکشاخ باشید. هر جا تکشاخ پیدا کردید، نقشه گنج نیز همانجاست :پاسخ

 .خالصه به یاد داشته باشید، کالهبرداری در فارکس وجود دارد

 .هوشیار باشید و پولی که با سختی جمع کرده اید را سفت بچسبید

 .خبر خوش اینکه شرکت های معتبر نیز در زمینه فارکس وجود دارند

خواهید یکی از این قبیل شرکت ها را امتحان کنید، اطمینان حاصل کنید که اگر می

 .تحقیقات جامع و کاملی پیرامون آن شرکت انجام داده اید

بخش کامنت مقاالت را که سایر معامله گران تجارب خود را با شما در میان گذاشته اند 

اید حتما با ما در میان  را نیز مطالعه کنید و در صورتی که شما نیز تجربه ای داشته

 .بگذارید
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به لطف اینترنت اطالعات در این زمینه در اینترنت کم نیست، بنابراین مشق شب خود 

 .را انجام داده و کمی از عقل خود استفاده کنید که به مشکلی برنخورید
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