
 

 

 

 مبدل ارز در دستیار فارکس حرفه ای –آموزش  –بروکر های فارکس و معامالت آپشن 
 

و باینری آپشن، قسمت آموزش و همینطور بخش مربوط به مبدل ارز می پردازیم.در این جلسه به بررسی بروکر های فارکس   

 بروکر های فارکس و معامالت آپشن
ما در قسمت بروکر های فارکس و معامالت آپشن معتبر ترین و بر ترین بروکر های این بازار ها را در دسترس شما عزیزان 

 قرار داده ایم که شامل:

  Alpari – LiteForex – ICMBrokers – HotForex بروکر های فارکس:

 

 PocketOption – IQOption – ExpertOptionبروکر های معامالت آپشن: 

 

شما می توانید از طریق انتخاب گزینه های مربوط به بروکر های فارکس یا بروکر های معامالت آپشن، وارد بخش مربوطه شوید 

 افتتاح حساب یا انتقال حساب کنید.و با انتخاب بروکر مورد نظر، اقدام به 

توجه کنید که قسمتی هم در رابطه با راهنمای ثبت نام برای شما عزیزان در دسترس قرار داده ایم و می توانید از ان به بهترین 

 نحو استفاده کنید.

 

 آموزش
ی مالی از مقدماتی تا حرفه ای با آموزش های کامل و جامع و همینطور کار بردی را در رابطه با بازار ها ،ما در بخش آموزش

 بهترین کیفیت خدمت عالقه مندان به بازار های مالی ارائه کردیم.
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یکی از اهداف تیم متخصص فارکس حرفه ای گسترش این بخش جذاب است تا همه ی آموزش ها در رابطه با همه ی بازار ها را 

 هم در خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. در بر بگیرد و توجه کنید که روز به روز آموزش های جدید را

و بخشی هم به آموزش استراتژی  همینطور هم آموزش های تکمیلی در رابطه با بازار های مالی را در اختیار شما قرار داده ایم 

االیی برای های معامالتی برای تحلیل ها و سیگنال دهی در دستیار فارکس حرفه ای ارائه کرده ایم که این بخش از اهمیت ب

استفاده از سیگنال ها و تحلیل ها دارد و شما بهتر است که قبل از استفاده از تحلیل ها و سیگنال ها این ویدیو های آموزشی را دیده 

 و بعد شروع به کار کنید.

 

 

 مبدل ارز 
بخش می توانید تبدیل ارز  یکی دیگر از بخش های جذاب دستیار فارکس حرفه ای بخش مربوط به مبدل ارز است که شما در این

 های مد نظر خود را انجام دهید و از ارزش پول کشور ها نسبت به هم آگاه شوید.

توجه کنید که در این قسمت برای ارز همه ی کشور ها اکان تبدیل ارز وجود دارد و همینطور یکی از جذابیت های این قسمت 

 امکان تبدیل ارز های دیجیتال به سایر ارز ها است.

 

 

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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