
 به نام خدا

 PocketOptionدر ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری پاکت آپشن 
 شوید:

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

در صورتی که قصد دارید تا زبان سایت رو به فارسی تغییر بدید کافیه تا همانند تصویر 
 زیر اقدام به انجام اینکار کنید

  
 ی کافیه تا برروی لگوی این کارگزاری کلیک کنیدبرای ورود به صفحه اصل
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از نکات مهمی که میبایست بهش اشاره کنیم  این است که این کارگزاری بدون 
محدودیت به ساکنین ایران خدمات ارائه میکنه و حتی ساکنین ایران میتوانند به راحتی 

ن کارگزاری کنند و با استفاده از مدارک شناسایی ایرانی اقدام به احراز هویت در ای
همچنین شما میتوانید تا زمانی که کارگزاری از شما درخواست نکرده است اقدام به 

 احراز هویت نکنید

از مزایای دیگر این کارگزاری روش های گوناگون واریز برداشت است و همچنین این 
یش از کارگزاری دارای بونوس های جذاب ، مسابقات فوق لعاده هیجان انگیز  ، داشتن ب

 % اشاره کنیم 8نمادمعامالتی و بازگشت سرمایه تا 100

نسخه ی نمایشی در باالی صفحه حساب   شما میتوانید به راحتی با کلیک برروی
ازمایشی خودتان را بسازید و با انجام معامالت با فضای این کارگزاری هیجان انگیز اشنا 

 شوید

 
$ در 10000که شما حساب ازمایشی در این کارگزاری بسازید ،این کارگزاری مبلغ زمانی 

اختیار شما قرار میدهد که با استفاده از این مبلغ اقدام به انجام معامله کنید تا با فضای 
 لعاده این کارگزاری اشنا شوید فوق



 
یاد در این کارگزاری میتوانید امتیازات ویژه این همچنین شما با داشتن فعالیت ز

کارگزاری را دریافت کنید و با کسب این امتیازات ویژه و با استفاده از این امتیازات برای 
حساب خود بونوس های گوناگون و جذاب خرید کنید و از این بونوس ها استفاده کنید 

 یز نیز میباشد همچنین این کارگزاری دارای مسابقات بسیار هیجان انگ

این کارگزاری دارای قابلیت کپی ترید نیز میباشد که شما با استفاده از این قابلیت 
 میتوانید معامله افراد موفق در این کارگزاری را کپی کنید و کسب درامد داشته باشید



 
 
 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو 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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