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 PocketOptionبروکر پاکت آپشن ثبت نام  ییراهنما

 گردید: ورود به سیستملینک زیر وارد صفحه با استفاده از 

https://pocketoption.com/?utm_source=affiliate&a=VrQlSIZqLZfZcc&ac=revplan&code=MIN10 

 .کابین معامالتی شویدبا استفاده از اطالعات خود وارد . 1

 

 ( کلیک کنید.Deposit now) با کلیک بر روی واریز. پس از ورود به کابین خود، 2
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 .اقدام کنید (2( و برداشت )مورد 1در بخش مالی می توانید برای واریز )مورد . 3

 

 برای واریز با بیت کوین است. 2وبمانی و مورد برای واریز با  1سپس می توانید به طرق مختلف واریز خود را انجام دهید. که مورد . 4

 

( را تعیین کنید، اگر کد پروموشن نیز به شما ارایه شده 1می توانید میزان مبلغ واریز )مورد  بیت کوینپس از ورود به بخش واریز با . 5

 وارد کنید و سپس روی ادامه کلیک کنید. 2باشد می توانید آن را در بخش 

 



. سپس به شما آدرس واریز و مقدار واریز به بیت کوین ارایه می گردد که زمان محدودی ممکن است که معتبر باشند. پس برای واریز 6

کلیک کنید تا میزان  2کلیک کنید تا آدرس واریز را کپی کرده و آن را به واریز کننده ارایه دهید. سپس می توانید روی مورد  1روی گزینه 

 واریز را به راحتی انجام دهید. QRیت کوین را کپی کرده تا برای واریز استفاده نمایید. حتی می توانید با اسکن از کد واریز به ب

 

 

 نحوه افتتاح حساب و واریز با بیت کوین در فایل های دیگر با شکل توضیح داده شده است.

نحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به همراه سرویس های بیشتر، می توانید با  دیگر، برای کسب فایل های آموزشی

 مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره های ذکر شده در تماس باشید.
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