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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 باشد 1پس از ورود به بخش واریز با وبمانی می توانید میزان مبلغ واریز )مورد . 5

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

. 



صفحه ورود وبمانی، ابتدا گزینه زبان پایین صفحه، سمت راست را به انگلیسی تغییر دهید. سپس باید در کادر اول شماره  . پس از ورود به6

 ( کلیک نمایید.GO TO PAYMENT( را وارد کرده و پس از تکمیل رمز عبور و تایید اعداد داخل عکس روی دکمه )WMIDحساب )

 

 

 

 ( ارسال گردد.E-NUM( کلیک کنید تا کد تایید واریز برای شما از طریق )RECEIVE A CODE. در این مرحله باید روی گزینه )7

 

 



را اسکن نمایید. پس از دریافت کد، شما می بایست آن را در  QR. در مرحله بعدی، با کمک اپلیکیشن وبمانی روی موبایل خود بایستی کد 8

 ( را کلیک نمایید.CONFIRM THE PAYMENT( وارد کرده و دکمه )کد تاییدقسمت )

 

 

، کد تایید واریز را دریافت کرده و در بخش مربوط وارد نمایید.  QR. در گوشی خود باید در حساب وارد شده باشید تا بتوانید با اکسن کد 9

 رنگ پایین صفحه کلیک نمایید. سبزروی دکمه 

 

 



 را انتخاب نمایید تا واریز شما کامل گردد. Yes. در صفحه تایید در گوشی خود گزینه 10

 

. در مرحله بعدی در کامپیوتر، با تایید واریز، کلیه شماره های پیگیری و اطالعات دیگر به شما نمایش داده می شود. با کلیک روی دکمه 11

(GO TO MERCHANT’S WEBSITE به سایت )باز می گردید. پاکت آپشن 

 

 

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

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