
 به نام خدا 

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

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

پس از ورود به سایت در صورتی که در این کارگزاری پروفایل یا حساب دارید برروی گزینه ی ورود کلیک کنید و اگر 
فارکس  تیم 215با استفاده از فیلم آموزشی جلسه هنوز موفق به ساخت حساب در این کارگزاری نشده اید میتوانید 

 حرفه ای به راحتی در این کارگزاری ثبت نام و احراز هویت خودتان را انجام دهید

 با کلیک برروی گزینه ی ورود وارد صفحه ی جدیدی خواهید شد

 
کرده اید را یادداشت کنید و  در این صفحه میبایست در قسمت اول ایمیلی که با استفاده از در این کارگزاری ثبت نام

در قسمت دوم پسورد یا رمزعبور خودرا بنویسید و سپس گزینه ی من ربات نیستم را انتخاب کنید و برروی ورود به 
 سیستم کلیک کنید
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در این لحظه شما وارد پروفایل خود در کارگزاری پاکت آپشن خواهید شد و شما در سمت راست صفحه میتوانید 
 این کارگزاری را مشاهده کنید  انواع حساب

 
وارد صفحه ی جدیدی شوید که در این صفحه میتوانید  Compare ولی شما میتوانید با کلیک برروی گزینه ی 

 تفاوت تمامی این حساب هارا مشاهده کنید 

 
 

 



حساب اول به نام غریبه: این حساب برای تمای افرادی که در این کارگزاری حساب باز کنند و واریزی یا شارژ حساب 
انجام ندهند فعال است ، در این نوع حساب تنها میشود در حالت آزمایشی یا دمو اقدام به معامله کرد و همچنین در 

 ی شرکت کنید این حساب میتوانید در مسابقات رایگان این کارگزار 

 حساب دوم و سوم با اسم تازه کار با یکدیگر شباهت دارند 

دالر حساب خودرا شارژ میکنند این افراد 100مربوط به افرادی است که تا سقف  )حساب دوم ( کار اول حساب تازه
 –بازارها  –هدیه ها  -ازتعداد نامحدود معامالت ب –میتوانند از این ویژگی ها استفاده کنند : چت با دیگر معامله گران 

 معامله اجتماعی -$ 1000معامله مقدارحداکثر –مسابقات با جوایز قابل توجه  –مجموع کل معامالت باز نامحدود 

دالر به باال حساب خودرا شارژ میکنند  100حساب تازه کار دوم ) حساب سوم ( مربوط به افرادی است که از سقف 
 –هدیه ها  -تعداد نامحدود معامالت باز –ستفاده از چت با دیگر معامله گران این افراد در این حساب توانایی ا

معامله  -$ 1000مقدارحداکثرمعامله –مسابقات با جوایز قابل توجه  –مجموع کل معامالت باز نامحدود  –بازارها 
 معامالت اکسپرس و دستاوردهای معامالتی را دارند  –بخت ازمایی جواهر  -اجتماعی 

دالر شارژ میکنند این افراد  1000حساب چهارم با تجربه : این حساب برای کسانی است که حساب خودرا بیش از 
معامالت فارکس در  -% 2میتوانند از ویژگی های این حساب استفاده کنند ویژگی هایی مانند بازگشت سرمایه 

مجموع کل معامالت باز  –بازارها  –هدیه ها  -بازتعداد نامحدود معامالت  –چت با دیگر معامله گران  - 5متاتریدر 
 -$ 1000لیست گسترش یافته ی  آیتم ها در بازار مقدارحداکثرمعامله  –مسابقات با جوایز قابل توجه  –نامحدود 

 معامالت اکسپرس و دستاوردهای معامالتی –بخت ازمایی جواهر -معامله اجتماعی

دالر شارژ میکنند از ویژگی 5000ماهر : این حساب مختص افرادی است که حساب خودرا بیش از  حساب پنجم
 –چت با دیگر معامله گران  - 5معامالت فارکس در متاتریدر  -% 4های  این حساب میتوان به : بازگشت سرمایه 

 –مسابقات با جوایز قابل توجه  –دود مجموع کل معامالت باز نامح –بازارها  –هدیه ها  -تعداد نامحدود معامالت باز
 –بخت ازمایی جواهر -معامله اجتماعی -$ 2000لیست گسترش یافته ی  آیتم ها در بازار مقدارحداکثرمعامله 

 اشاره کرد  معامالت اکسپرس و دستاوردهای معامالتی

میکنند این افراد  $ شارژ15000حساب ششم حرفه ای : این حساب مختص افرادی است که حساب خودرا بیش از 
چت با دیگر معامله  - 5معامالت فارکس در متاتریدر  -% 6میتوانند از امکانات این حساب مانند بازگشت سرمایه

مسابقات با جوایز قابل  –مجموع کل معامالت باز نامحدود  –بازارها  –هدیه ها  -تعداد نامحدود معامالت باز –گران 
-معامله اجتماعی -$ 3000لیست گسترش یافته ی  آیتم ها در بازار مقدارحداکثرمعامله  –مدیر شخصی–توجه 

 معامالت اکسپرس و دستاوردهای معامالتی اشاره کنیم  –بخت ازمایی جواهر 

$ شارژ 50000حساب آخر و هفتم حساب مربی : این حساب مختص افرادی است که حساب خودرا بیش از 
 - 5معامالت فارکس در متاتریدر  -% 8ند از ویژگی های این حساب مانند بازگشت سرمایهمیکنند این افراد میتوان

 –مجموع کل معامالت باز نامحدود  –بازارها  –هدیه ها  -تعداد نامحدود معامالت باز –چت با دیگر معامله گران 



مقدارحداکثرمعامله  -زارلیست گسترش یافته ی  آیتم ها در با –مسابقات با جوایز قابل توجه  –مدیر شخصی 
 معامالت اکسپرس و دستاوردهای معامالتی استفاده کنند –بخت ازمایی جواهر -معامله اجتماعی - 5000$

 
 

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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