
 

 Alpariبروکر  کابین معامالتیراهنمای افتتاح 

 :روی لینک زیر کلیک کنید Alpari در بروکر کابین تجاریبرای افتتاح 

https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=1201185 

در صفحه ثبت نام بروکر آلپاری در مرحله اول، نام و نام خانوادگی را به انگلیسی وارد نموده و پس از ورود ایمیل و شماره :  1شکل 

 .کلیک کنید ادامهموبایل، تیک تایید شرایط توافقنامه را فعال کنید. سپس روی دکمه 

 

 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

س:شماره تما 00971555406880  https://pforex.vip  پشتیبانی واتسآپ 

https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=1201185
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://wa.me/971555406880
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom


 کلیک کنید. ادامه: در مرحله دوم ثبت نام آلپاری، کشور محل اقامت خود را مشخص نموده و شهر خود را وارد نمایید، روی دکمه 2شکل 

 

خص نمایید. سپس اعداد مشخص شتاح حساب تجاری آلپاری، روش دریافت کد را متفید ایمیل یا شماره موبایل برای ا: در مرحله تای3شکل 

 قسمت چپ انتقال دهید. برای دریافت کد روی دکمه مربوطه کلیک کنید.شده را به 

 را مشاهده نمی کنید آنگاه آنرا به صورت دستی وارد نمایید. 1201185کد  معرف" کلیک نمایید و اگر در قسمت وارد کردنروی دکمه "

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



کلیک  "اتمام ثبت نامدر قسمت :کد تایید" وارد نمایید و روی دکمه " ، آن کد راAlpariپس از دریافت کد تایید افتتاح حساب بروکر : 4شکل 

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 



: پس از وارد کردن اطالعات برای ثبت نام در آلپاری فارسی، می توانید از رمز عبور ارسال شده به ایمیل خود استفاده نمایید یا 5شکل 

 کلیک کنید. فعال سازیپسورد )رمز عبور( مورد نظر خود را انتخاب کرده و وارد نمایید سپس روی دکمه 

 

 کلیک کنید. ارسال مدارکروی  حساب مندر صفحه اصلی کابین معامالتی بروکر آلپاری، در بخش : 6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 



در قسمت اطالعات شخصی، می توانید تمامی موارد را با توجه به مدارک شناسایی مانند پاسپورت یا کارت ملی خودتان وارد  :7شکل 

 نمایید.

آن را آپلود کرده  انتخاب فایل برای ارسالگذرنامه یا کارت ملی را انتخاب کرده و با کمک دکمه در بخش انتخاب مدارک شناسایی می توانید 

 کلیک نمایید. ارسالو روی دکمه 

 

 می توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید. 00971555406880با ذخیره شماره ما 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

س:شماره تما 00971555406880  https://pforex.vip  پشتیبانی واتسآپ 
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