
 

 :(  PFOREXassistاپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای ) 

 .توی این جلسه قراره به معرفی اپلیکیشن قدرتمند دستیار فارکس حرفه ای بپردازیم 

اپلیکیشن های کاربردی ترین  و تخصصی ترین،  جامع ترینبه جرعت میشه گفت یکی از  pforex assistفارکس حرفه ای یا  دستیار رایگان اپلیکیشن

 بازار های مالیه .

 : جامع ترین

 هستش. دارای امکانات وبخش های زیادینماد معامالتی رو پشتیبانی میکند و  400باالی  به این علت که

زبان دیگر  5و  زبان فارسی که به  تقویم اقتصادی ، معامالتی برای تمامی بازار های مالی حتی معامالت آپشن سیگنال های، تحلیل های تکنیکال : مثل  

، ماشین حساب پیپ و  ابزار های معامالتی مثل ساعات کاری بازار هاو  کشور را ارائه میکند 45اخبار های اقتصادی بیش از  نیز ارائه میشود که

 .امکاناتی دیگر رو هم برخوردار هستش

همه ی موارد  ت ها و اپلیکیشن های مختلف برید بلکه شما میتونیدیبه سا هر یک از این مواردبرای دیدن  نداشته باشیددیگه شما نیازی  باعث میشه که

 .توی جلسات بعدی ما به بررسی دقیق تر این بخش ها خواهیم پرداختالبته  دستیار فارکس حرفه ای در اختیار داشته باشید.اپلیکیشن  وندر فوق را

 تخصصی ترین :

نفرست  12با تجربه و متخصص  سال و نیم تالش بی وقفه یک تیم2حاصل  Pforex assistهاست چون که  تخصصی ترینو همچنین به این علت جزو 

 .که پس از تهیه و تحقیق های فراوان تولید شده است

 .تهیه و تولید شده است جهانی همچنین تمامی بخش ها توسط افراد مجرب بررسی شده و تمامی آموزش ها طبق منابع معتبر

 کاربردی ترین ها :

هاست چون که به طوری طراحی شده تا مناسب برای تمامی افراد  با هر سابقه کاری در بازارهای مالی از عالقه مند و مبتدی تا اربردی ترین کو جزو 

 .افراد با سابقه میباشد 

وزش ها و همگی بخش های این اپلیکیشن و آم ی تکنیکال و فاندامنتال که به کمک بخش تقویم اقتصادی میتونید انجام بدیدسیگنالهای معالمالتی تا تحلیل ها

 .کاربردی میباشد

در طول روز بار ها و بارها ازش استفاده میکنید  خودتان کامال متوجه این موضوع خواهید شد کهاز اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه  بعد از مدتی استفاده 

 .میشودعزیزان در بازار های مالی تبدیل  ک دستیار حرفه ای برای شماتبدیل به ی و به شما در معامالت و سود آوری کمک میکند و به طور خالصه 
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 :خب حاال میخوایم یک نیم نگاهی به بخش های این اپلیکیشن داشته باشیم

امکانات اپلیکیشن رایگان در خدمت شما عزیزان قرار گرفته است که تمامی افراد  %90 باالیبه این موضوع دشاته باشیم که  ای شارهاقبل از اون خوبه 

 .میتوانند از قسمت های آن استفاده بکنند در اصل میشه گفت این یک اپلیکیشن رایگان هستش چون دسترسی به تمامی قسمت های رایگان میباشد

 بخش های اپلیکیشن:

 ی و حتی معامالت آپشن هستش: سیگنال های معامالتی برای بازار های مال 

pforex assist  استراتژی برگزیده بازارهای مالی که از میان هزاران استراتژی توسط متخصصان با تجربه ما انتخاب شده  25استفاده از بیش از  با

 اختیلر شما قرار میدهد سیگنال را درموقعیت مناسب در کمتراز یک ثانیه بوجود آمدن  اتفاق افتادن وو پس ازال دهی میکند اقدام به سیگناست 

 

 

 آموزش 

ویدیو آموزشی به طور رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده و روز به روز هم بر تعداد  100باالی  که هاپلیکیشنپرطرفدار یکی از بخشهای 

 ای بازار های مالیمجموعه کاملی هستش از تمامی آموزش های الزم برو افزوده میشود  داره این مجموعه نیز

  

  تحلیل های تکنیکال:  

ساعته پشتیبانی میکند و تحلیل هاشو به طور رایگان در  24تمامی تحلیل های تکنیکال بازار های مالی رو اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای به صورت 

 اختیار شما عزیزان قرار میدهد که برای پیدا کردن نقطه ورود بسیار مناسب هستش

 



  اقتصادیتقویم :  

در خدمت کاربران قرار میدهد و  زبان دیگر 5و  منحصر به فرد اپلیکیشن هستش که تقویم اقتصادی بازارهای مالی رو به زبان فارسییکی از بخش های 

 کشور هم پشتیبانی میکند 45اخبارهای مالی همچنین از 

 

 ابزار های معامالتی :  

 کاری های بازار هها ضریب ارتباط محاسبه میزان حجم و محسابه مارجین محاسبه پیپ  محاسبه پیوت های روزانه ساعت

 

 بروکر فارکس :  

 که ممیتونید روش ثبت نام در بروکر های خوب فارکس رو در این بخش مشاهده به فرمایید

 

  بروکر های مناسب برای معامالت  آپشن رو تو این قسمت ببینید و از نحوه ثبت نام در آنها  :هایی که معامالت آپشن رو انجام میدهند بروکر

 . نیز مطلع شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راه های دسترسی و دانلود این اپلیکیشن

Pforex assist  تمامی سیستم عامل های اندروید  درiOS macOS windows Linux  نلود و نسب بر روی حتی ساعت های هوشمند هم قابل دا و

 هستش.

 www.pforex.vipسایت فارکس حرفه ای به نشانی و  app store ،    Google play ،   Microsoft store که از طریق 

 .راه های دیگر میتونید دانلود نسب کنیدو 

   

 

 

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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