
 

ری به روش سالم خدمت تمامی همراهان عزیز فارکس حرفه ای  با توجه به عالقه مندی و استقبال فراوان  شما مردم عزیز افغانستان از  کسب درآمد دال

 کپی تریدینگ ،

د تا شما از برخی هموطنان عزیز شما که این کار رو به صورت عملی و با حساب های واقعی خودشون انجام داده اند تقاضا کردیم که ویدیویی تهیه کنن

 عزیزان هم با این موضوع بیشتر آشنا شوید 

 ز  همانطور که االن در قسمت تاریخچه انتقاالت مشاهده میکنید این مشتری عزیز با استفاده ا

مدیر   روش های پیشنهادی ما فارکس حرفه ای به بروکر معتبر الیت فارکس واریز های خودش رو از داخل افغانستان به راحتی انجام داده است و سپس

 حساب حرفه ای را دنبال کرده است که در تمامی این مراحل مشاوران ما با ایشان همراه بوده اند

کته اشاره کنم که این کسب در آمد  نیاز به هیچ دانش قبلی ای نداره و شما در تمامی طول مسیر تنها نخواهید بود و به پس اینجا هم دوباره خوبه به این ن

 راحتی میتوانید درآمد آنالین خود را از هرجای افغانستان : قندهار ، هرات ، کابل ، مزارشریف و ...  

 کپی کردن  23/11/2021ر اینجا مشاهده میکنید که این فرد در تاریخ و د 30/11/2021حاال به تاریخ امروز دقت داشته باشید 

 درصد میشود  23این حسابی که با مشاور خود انتخاب کرده است را انجام داده که نقطه ورود ایشان 

 شد % میبا28دالر درآمد داشته است و سود االن این مدیر حساب حرفه ای در حدود  20و در کمتر از یک هفته در حدود  

 

 البته این در طول زمان بیشتر و بیشتر خواهد شد و بعد از گذشت مدتی ممکنه به هفته ای صد ها و یا هزاران دالر برسد 

 هیچ محدودیت رشدی در آن وجود نخواهد داشت 

 نکته قابل توجه آن اینجاست که شما میتوانید از برداشت خودتون رو هم به راحتی انجام دهید

 ع هم حتما فکر کنید که چرا با سود هایی که بدست می آورید سود های بیشتری بدست نیاورید ولی به این موضو

 سبز و پر سود باشید 

 

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دیحوه معامله، فنون ترن گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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https://pforex.vip 
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