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 کامپیوتردر  Alpari -کابین معاالتی بروکر آلپاری  و تایید نحوه ساخت

زبان سایت را به فارسی تغییر دهید و سپس روی لینک ثبت نام کلیک در سایت آلپاری، ابتدا بایستی معامالتی  ساخت کابینبرای : 1شکل 

 کنید.

 

نام خانوادگی، کشور )ایران(، شماره موبایل، ایمیل معتبر و رمز عبور دلخواه خود را  ،بایستی نامبروکر آلپاری برای افتتاح کابین : 2شکل 

  کلیک کنید. "را اسال کنید PINوارد نمایید و سپس روی دکمه سبز رنگ "
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ل پین وارد نمایید، تیک های تایید قوانین بروکر آلپاری را فعال اسمی شود که آن را در کنار دکمه اربرای موبایل شما کد ارسال  :3شکل 

 کلیک کنید. Register Nowکرده و روی دکمه 

 

فعال نمودن تیک تایید روی ارسال  با .، آدرسی را وارد نمایید که مدرکی برای تایید آن را داریدتریدر آلپاری در بخش اطالعات: 4شکل 

 .کلیک کنید

 



 .کلیک کنید تاییدبرای تایید ایمیل حساب بروکر آلپاری، وارد بخش "نمایه کاربر" شده و روی : 5شکل 

 

 .اراسل شودبرای شما از طرف بروکر آلپاری تا کد )پین(  " کلیک نماییدارسال پیندر بخش تایید ایمیل، روی " :6شکل 

 

 .باشد Spamممکن است در پوشه  ،بروکر آلپاری ایمیلی برای شما ارسال می نمایددقت نمایید که  :7شکل 

 



 .ایمیل را در کابین بروکر آلپاری وارد نمایید و روی ارسال کلیک کنیدکد فرستاده شده در  :8شکل 

 

 .مدرک شناسایی کلیک کنید آپلود" ابتدا روی بررسی و تایید پروفایلبرای تایید کابین معامالتی بروکر آلپاری، در بخش " :9شکل 

 

 .کلیک کنید. "آپلوداسکن پشت و روی مدرک شناسایی مانند کارت ملی را در بخش سند هویتی آپلود کرده و در آخر روی دکمه " :10شکل 

 



قبض یا هر مدرکی که  ی ازروی آپلود گواهی اقامت کلیک کرده و در بخش مربوطه اسکن 9برای تایید گواهی اقامت، در شکل : 11شکل 

 . نمایید تا حساب شما به صورت کامل تایید شود تا حساب معامالتی خود را افتتاح نمایید آپلودا باشد را گواهی تایید محل زندگی شم

 

نحوه معامله، فنون ترید موفق و سگنال های روزانه به  مانند فایل راهنمای افتتاح حساب تجاری آلپاری، برای کسب فایل های آموزشی دیگر

 در تماس باشید. 00971555406880همراه سرویس های بیشتر، می توانید با مشاوران ما در تلگرام و واتس آپ از طریق شماره 
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