
  

 

 

با توجه به سرعت باالی پیشرفت علم و فناوری و به وجود اومدن ارز های دیجیتال به عنوان یک تحول جهانی و راهی جدید  

برای کسب درآمد به شکل خود اشتغال زایی ، مسیر دستیابی به رویاها هموارتر شده و روزانه تعداد افراد حاضر در این عرصه با 

اما نقاطی از دنیا هستند که به دلیل وجود محدودیت هایی قادر به دسترسی و استفاده  میشه . هدف رسیدن به اهدافشون  بیشتر

درصد از دنیای ارز های دیجیتال نیستند که متاسفانه کشور افغانستان و مردم افغان سراسر دنیا هم گرفتار این دسته  100ی 

افی های مختلف دارایی خودشون رو وارد کنن و ارز مورد محدودیت ها هستند . به این شکل که معامله گران میتونن در صر

نظرشون رو خریداری کنن اما هنگام برداشت پول به مشکل برخورد میکنن و قادر به برداشت داراییشون نیستند . البته صرافی 

این صرافی ها  هایی مخصوص برای معامله گران افغان ساخته شده که این مشکل رو ندارند اما در عوض قدرت نقد شوندگیه

بسیار پایینه و تعداد معامله گرانی که به انجام معامالت در این صرافی ها میپردازند محدود هستن .  اما ما امروز با خبری خوب 

سال سابقه درخشان در  17رفه ای با برای شما افغان های عزیز اینجاییم . خوشحالیم که میتونیم به شما اعالم کنیم فارکس ح

زار های مالی این محدودیت رو برای افغان های عزیز برداشته و از این پس همه ی شما میتونید ارز های دیجیتال مد زمینه ی با

نظرتون رو از طریق بروکر معتبر الیت فارکس با کمک نماینده ی فارکس حرفه ای در افغانستان خریداری کنید و از کسب 

 سودتون لذت ببرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ما در  مشاوران با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یرا

 دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیتلگرام و واتس آپ از طر
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