
 

   تبریک سال نو میالدی به تمامی همراهان فارکس حرفه ای

 و خدمات رسانی به شما در بازار های مالی به پایان رساندیم همراهی با   مفتخر هسستیم که سالی دیگر رو

  تا یادم نرفته همین ابتدا اشاره کنم منتظر نویدی خوش در انتهای ویدیو باشید 

  2021رد سال  رسانی های خدمات خودمون داشته باشیم بر روی برخی از بروزخب حاال خوبه که با هم مروری 

 

 درصدی در بروکر های باینری آپشن برای اولین بار هستش 50یکی از مواردی که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت ،اضافه شدن سرویس ریبیت 

 ری بعدی واریز ریبیت مستقیم به حساب های مشتریان عزیز در بروکر آلپا

 یکی از اتفاقاتی که رخ داد و خوشبختانه بدون هیچ موردی حل شد 

 شانتقال وجوه مشتریان ایرانی در زمان بسته شدن بروکر هات فارکس به دیگر بروکر های معتبر دنیا به عنوان تنها نماینده معتبر آنها بود

های مالی مانند ارزهای دیجیتال ، فارکس ، باینری ، سهام های آمریکا و  فیلم آموزشی در تمامی زمینه های بازار 600گامی جدید و تولید بیش از 

 سرمایه گذاری 

کیف پول ارز دیجیتال جدید برای واریز و برداشت در حساب های بروکر های  10ارائه و بهبود اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای و اضافه شدن بیش از 

 شما 

 هش اشاره داشتمخب میرسیم به اون خبری که اول ویدیو ب

 از طرف فارکس حرفه ای به شما در نظر داریم رو پس از تالش های فراوان در سال جدید میالدی هدیه ای ناقابل 

 ایجاد راهکاری نوین برای آغاز در آمد دالری در بستری ایمن و معتبر هستش 

 از طریق حساب های پم و سرمایه گذاری با عنوان کپی ترید حرفه ای 

 ر های جدید باشید منتظر خب

  جهشی به سمت موفقیت 2022

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیبه همراه سرو روزانه 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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