
 



 
 

 

 

 
ارگزاری نهادی است که بین شما و سازمان بورس ارتباط برقرار می کند تا در بازار معامله انجام دهید و  ک 

 . خیلی مهمه که این پل ارتباطی را درست و صحیح انتخاب کنید 

پشتوانه بانکی  به شما معرفی خواهد شد. چون این کارگزاری دارای   کارگزاری بانک آینده  در این مقاله 

بسیار معتبر و قدرتمندی است و از طرفی به جای جذب معامله گران خرد از طریق انجام تبلیغات پر زرق و  

را توانسته است به خود جذب کند که این موضوع به قدری   معامله گرانی با سرمایه های خیلی زیاد  برق، 

کارگزاری بانک   به  کارگزاری دیگری  را از حساب معامالتی خودشان   آقای جبل عاملی  حائز اهمیت است که 

منتقل کرده و در حال حاضر در آن معامله انجام می دهند. در این مقاله اطالعات بسیار ارزشمندی را   آینده 

در مورد حقایق پشت پرده کارگزاری ها دریافت خواهید کرد که بعد از آن می توانید خیلی ساده بهترین  



 
 

 

معامالتی تان را در آن افتتاح کنید و یا اینکه به آن منتقل کنید. آموزش  انتخاب و حساب     کارگزاری را 

نحوه افتتاح حساب، نحوه شارژ حساب معامالتی و نحوه انتقال حساب به کارگزاری بانک آینده نیز در این  

 . مقاله بصورت ویدیویی برای شما عزیزان قرار داده شده است 

 کارگزار کیست؟ 

ارتباطی بین معامله گر و سازمان بورس اوراق بهادار است و تمامی اقدامات شما در بازار از  کارگزاری پل  

طریق کارگزاری انجام می شود. در کشورهای خارجی به کارگزار بروکر می گویند و نحوه عملکرد بروکرهای  

 . خارجی با داخلی تقریبا یکی است 

بورس اوراق بهادار مجوز فعالیت دارند و باید به    کارگزاری ها اشخاص حقوقی هستند که از طرف سازمان 

 : درستی وظایف اصلی خود را انجام دهند. وظایفی مثل 

  ارائه پلتفرم معامالتی ساده و سبک  •

 اطالع رسانی خبرهای مربوط به سهام ها  •

 ارائه سرور پایدار و امن  •

  واریز و برداشت  •

 خرید و فروش  •

 معامالتی خرید و فروش انتقال و دریافت دستورات   •

در ادامه به دو مورد از مهمترین این موارد خواهیم پرداخت که پیشنهاد می کنم با دقت بیشتری مطالعه  

 . کنید 

 واریز و برداشت / خرید و فروش 



 
 

 

شما برای انجام معامله در بازار، نمی توانید به صورت مستقیم پول خود را وارد سازمان بورس کرده و  

 . بخرید یا بفروشد؛ بلکه این کار توسط کارگزار انجام می شود سهام  

بعد از افتتاح حساب معامالتی در یک کارگزاری شما می توانید با خیال راحت به هر میزان که خواستید از   

سرمایه خود را وارد حساب کارگزاری کنید و بعد از تایید تراکنش، آن مبلغ به عنوان قدرت خرید در پلتفرم  

التی تان به شما نمایش داده می شود. وقتی که اقدام به خرید سهام یک شرکت می کنید با توجه به  معام 

حجم درخواستی تان ابتدا مبلغ مورد نظر بلوکه شده و بعد از تایید توسط سازمان بورس از حسابتان کسر  

 . می شود و در ازای آن تعداد سهام مورد نظرتان در حسابتان قرار می گیرد 

گام فروش هم دقیقا به همین شکل است. زمانی که سهامی را که خریده شده را می فروشید، مبلغ  در هن 

آن ابتدا بلوکه می شود و بعد از تایید سازمان بورس به قدرت خریدتان اضافه می گردد. جهت برداشت  

اجعه کنید و  سود و سرمایه از حساب معامالتی کافی است که به بخش واریز و برداشت در پلتفرم خود مر 

روز کاری بعد مبلغ درخواستی شما که از قدرت خریدتان کسر می    3درخواست خود را ثبت کنید. معموال تا  

شود به حساب بانکی تان واریز می گردد. تمامی این اقدامات از وظایف اصلی هر کارگزار است که باید به  

 . خوبی آنها را ارائه دهد 

ام تراکنش ها بسیار باال و منظم است و دقیقا طبق تاریخی که به شما  در کارگزاری بانک آینده سرعت انج 

اعالم می شود برای واریز مبلغ درخواستی، پول به حسابتان واریز می شود. البته مسائل بسیار با اهمیت  

 . تری برای انتخاب این کارگزاری وجود دارد که در ادامه مقاله به تفصیل توضیح داده خواهد شد 

 : ریافت دستورات خرید و فروش انتقال و د 



 
 

 

یکی از مهمترین و اصلی ترین وظایف یک کارگزار انتقال دستورات خرید و فروش شما بالفاصله بعد از  

ثبت از طریق پلتفرم معامالت تان به سازمان بورس و دریافت نتیجه و نمایش آن به شما است. این  

قای جبل عاملی حساب معامالتی شان را از  موضوع به قدری حائز اهمیت است که یکی از دالیلی که آ 

 . کارگزاری دیگری به کارگزاری بانک آینده منتقل کردند همین مورد است 

فرض کنید همین حاال تصمیم می گیرید که وارد بازار شوید و معامله خرید خود را ثبت کنید؛ چون می  

ر نقطه درست وارد بازار شوید می  دانید که قیمت در آینده قرار است که افزایش پیدا کند و شما اگر د 

 . توانید از این موقعیت استفاده و سود خوبی را نیز کسب کنید 

می تواند   ضعیف بودن سرور کارگزاری  در بورس ایران و در مسیر ثبت دستورات خرید یا فروش امکان دارد 

 . برای شما مشکل ساز شود 

را افرادی با سرمایه های خرد و کوچک تشکیل  اگر کارگزاری که انتخاب می کنید اکثریت معامله گرهایش  

 . دهند، مدام درگیر دو موضوع خواهید شد 

مدام روی سرورهای این کارگزاری انجام می شود که این   هکر ها  موضوع اول، حمالتی است که توسط 

موضوع بسیار می تواند برای شما خطرناک باشد و موضوع دوم، پایین آمدن سرعت سرور و دریافت  

 . دستورات معامله گران به دلیل حجم باالی دستورات است 

متاسفانه اکثر کارگزاری ها با ارائه خدماتی مثل باشگاه مشتریان، تخفیف در کارمزدها و دوره های  

آموزشی سعی در جذب افرادی با سرمایه های بسیار کم می کنند که این موضوع دو مشکل اساسی را  

 . ی کند برای این کارگزاری ها ایجاد م 



 
 

 

این است که به حدی حجم دستورات معامالتی با مبالغ کم روی این کارگزاری ها باال می رود   مشکل اول 

مشکل   که سرورشان مدام از دسترس خارج می شود و یا در خوشبینانه ترین حالت دیر عمل می کند و 

و رسیدن به بانک  به دلیل جذب تعداد باالی افراد است که هکرهای زیادی با هدف ضربه زدن   دوم 

اطالعاتی کاربران این کارگزاری ها، مدام حمالت سنگینی را روی آنها انجام می دهند که این موارد می  

 . تواند باعث به خطر افتادن سرمایه و اطالعات مالی معامله گران شود 

ه خودشان  راه حل در این شرایط افتتاح حساب یا انتقال حساب معامالتی تان به کارگزاری هایی است ک 

را بولد نکرده اند و هدفشان ارائه خدمات عالی و پایدار به افرادی است که سرمایه های کالنی را در اختیار  

 . دارند نه معامله گران هیجانی که با سرمایه های کم وارد بازار می شوند 

انند به راحتی  نگرش کارگزاری بانک آینده دقیقا به همین شکل است. در این کارگزاری همه افراد می تو 

سرمایه گذاری و معامله کنند اما استراتژی جذب معامله گر در این کارگزاری کامال متفاوت است. تبلیغات  

پرزرق و برق و ارائه خدماتی بر پایه تخفیف های جزئی یا اعتباری نیست؛ چون این نوع تبلیغات و  

گردان کمی دارند و نمی دانند که  سیستم های خدماتی فقط برای جذب افرادی است که سرمایه های سر 

 . با آن چه کار کنند. پس هرگز معیار خود را بر پایه این نوع خدمات جهت انتخاب کارگزاری تان قرار ندهید 

 : مزیت های اصلی و بسیار مهم کارگزاری بانک آینده 

ر، توانسته است  کارگزاری بانک آینده با دارا بودن رتبه الف و استراتژی صحیح جذب مشتریان با کیفیت ت 

 : به بستری بسیار مناسب برای افرادی تبدیل گردد که به دنبال خصوصیات زیر از یک کارگزاری هستند 

سرورهایی که کارگزاری بانک آینده استفاده می کند در واقع سرور بانک  : سرورهای پایدار و سریع  .1

در حد حساسیت     است و پروتکل و تجهیزاتی که خریداری و نصب شده است برای آن،    آینده 



 
 

 

یک بانک است و این به معنی این است که به طرز قابل توجهی می توانید پایداری و سرعت را  

 . ت تجربه کنید که این واقعا عالیس 

تیم نگهداری سرور و تجهیزات کارگزاری بانک آینده بسیار   :تیم پشتیبانی تخصصی و حرفه ای  .2

حرفه ای هستند؛ چون همانطور که گفته شد امنیت، سرعت و سالمت سرورهای یک بانک بسیار  

با اهمیت تر از یک کارگزاری است. به همین خاطر این کارگزاری به دلیل بانک بودن و در دسترس  

 .تن نیروی فوق حرفه ای در این زمینه برتری غیر قابل قیاسی نیز ایجاد کرده است داش 

همانطور که گفته شد کارگزاری بانک آینده از   :مشتریان کم، خدمات دهی بسیار با کیفیت  .3

استراتژی های تبلیغاتی بر پایه ارائه خدمات تخفیفی و یا اعتباری که اکثر کارگزاری های متاسفانه  

اعضای هیئت   ی کنند، استفاده نکرده و نخواهد کرد؛ به این خاطر که هدف و نگرش استفاده م 

این کارگزاری جذب افراد با سرمایه های کالن بوده است و همواره سعی می کنند که از   مدیره 

تریان را انتخاب کنند. این یعنی معامله گران  طریق عوامل بانکی که در اختیار دارند، بهترین مش 

خرد بسیار در این کارگزاری کم است و عمده انرژی نیروهای کارگزاری روی ارائه خدمات بهتر،  

 .سرورهای پایدارتر، پشتیبانی عالی تر و باال بردن سرعت انتقال دستورات قرار بگیرد 

خود دارای اعتبار از طرف سازمان بورس اوراق    کارگزاری ها به خودی  :دارای اعتبار و پشتوانه بانکی  .4

بهادار هستند و تا زمانی که صالحیت کار کردن نداشته باشند، مجوزی برایشان صادر نمی شود  

اما وقتی که یک بانک در کنار خدمات بانکی خود از اعتبارش استفاده می کند و خدمات کارگزاری  

د چندان را برای خودش ایجاد می کند. کارگزاری بانک  را ارائه می دهد، در واقع اعتبار و امنیتی ص 

میلیون تومانی شروع به فعالیت کرد که طی اطالعات آماری    50با سرمایه    1384آینده از سال  

توانسته است با بهره گیری از اعتبارات بانکی و ارائه کیفیت عالی به    97داده شده در سال  

https://www.babc.ir/fa/aboutus/modir
https://www.babc.ir/fa/aboutus/modir


 
 

 

( افزایش دهد که    40.000.000.000ناموت )    هزار میلیون   40مشتریان این سرمایه را به  

 .موفقیت بسیار بزرگی است 

پلتفرم های معامالتی زیادی از کارگزاریهای مختلف رونمایی   :پلتفرم فوق العاده قدرتمند و سریع  .5

شده است که قدیمی ترین آنها سامانه اکسیر است که در حال حاضر کارگزاری بانک آینده نیز از  

.شاید در نگاه اول از دکمه های جذاب در این پلتفرم استفاده نشده باشد و به  آن استفاده می کند 

بخوبی پلتفرم هایی مثل مفیدتریدر نرسد اما خیلی مهم است که بدانید این پلتفرم به دلیل  

سابقه فعالیت بسیار زیادی که دارد در شرایط مختلف بازار کامال عملکرد خوبی از خود نشان داده  

لی آن طراحی سبک و حرفه ای آن است و اینکه هیچ گاه حاضر نشده به خاطر  است و علت اص 

 .باال بردن تعداد مشتریانش از این طریق کیفیت را فدای آن کند 

 

 نحوه ثبت نام در کارگزاری بانک آینده 

 

 نحوه شارژ حساب معامالتی در کارگزاری بانک آینده 

https://www.aparat.com/v/D0FWp


 
 

 

 

دادید، کافیست حساب معامالتی تان را شارژ کنید و شروع به  بعد از اینکه افتتاح حساب خود را انجام  

  :خرید و فروش سهام و انجام معامله در بازار بپردازید. برای انجام این کار ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید 

 

 

اگر نمی دانید که چطور در بازار بهترین موقعیت های معامالتی را پیدا کنید کافیست که معامله گری  

سنتیمنتال را آموزش ببینید. این دوره به صورت کامال رایگان است که در آن آقای احمدرضا جبل عاملی  

 :آنرا به شما آموزش می دهند. جهت کسب اطالعات بیشتر حتما به لینک زیر مراجعه کنید 

 دالر است ( 2000همین حاال دوره معامله گری سنتیمنتال را رایگان ببینید! ) ارزش این دوره معادل 

 

 

https://priceactionteam.com/product/in-person-sentimental-trading-course/
https://priceactionteam.com/product/in-person-sentimental-trading-course/
https://www.aparat.com/v/z4nhA


 
 

 

 نحوه انتقال حساب خود از کارگزاری های مختلف به کارگزاری بانک آیند 

 
 

کارگزاری بانک آینده حساب  اگر قبال افتتاح حساب در کارگزاری دیگری کرده اید اما تمایل دارید که حاال به  

معامالتی خود را منتقل کنید، کافیست ویدیو زیر را مشاهده کنید تا در کمتر از چند دقیقه و بدون مراجعه  

 :حضوری به مکانی خاص یا دریافت مجوزی خاص این کار را به سادگی و تنها با چند کلیک انجام دهید 

 :نتیجه گیری 

در این مقاله بررسی کردیم که چرا کارگزاری بانک آینده بهترین انتخاب است و متوجه شدید که تصمیم  

گیری بر اساس تبلیغات پر زرق و برقی که بر پایه ارائه طرح های تخفیفی و یا اعتباری است چقدر می  

بانک آینده بستر  تواند خطرناک باشد. همچنین اشاره شد به این موضوع که در حال حاضر کارگزاری  

بسیار مناسبی برای افرادی است که می خواهند بصورت جدی در بازار بورس به معامله گری بپردازند و  

همین طور به یاد داشته باشید که این کارگزاری هدفش جذب معامله گرانی است که سرمایه های زیادی  

فاده کنید و در آن افتتاح حساب خود را با  در اختیار دارند اما شما می توانید همین حاال از این فرصت است 

https://www.aparat.com/v/NJlZ8


 
 

 

هر میزان سرمایه ای انجام دهید. چون هنوز شرط میزان سرمایه در مراحل ثبت نام این کارگزاری ایجاد  

 .نشده است 

 

 

 


