
 به نام خدا

 در ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری آلپاری شوید

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

در صورتی که هنوز موفق به ثبت نام در این کارگزاری معتبر نشدید میتوانید با استفاده 
ب اقدام به ثبت از ویدیو های آموزشی تیم فارکس حرفه ای در کانال های آپارات و یوتیو

 نام در این کارگزاری معتبر کنید
.com/pforexhttps://www.aparat 

 

پس از ورود به سایت کارگزاری برای مشاهده صفحه اصلی برروی  لگوی این کارگزاری در سمت 
 راست باالی صفحه کلیک کنید

 

 پس از ورود به صفحه ی اصلی برای مشاهده انواع حساب های این کارگزاری در

 و سپس شرایطی معامالتی کلیک کنیددسته بندی اول معامالت آنالین 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 
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 پس از انجام این مراحل در صفحه ی جدیدی که برای ما باز خواهد شد

 میتوانید تمامی حساب های این کارگزاری را مشاهده نمایید

 
 



 

 

 : از ویژگی این حساب میتوان به موارد زیر اشاره کردnano.mt4حساب 

، اسپرد شناور ، قابلیت معامالت آنی ،  1:500$ ، لوریج 1حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب 
حساب اسالمی ( % ، بدون سواپ یا بدون بهره ) 10الت  ، استاپ 100حداکثر حجم سفارشات 

 عدد 250امکان معامالت روی تمامی نمادها به غیر از ارز دیجیتال ، ماکزیموم معامالت باز 

،  1:1000$ ، حداکثر لوریج 20: حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب standard Mt4حساب 
% ، 20وت الت ، استاپ ا1000اسپرد شناور ، معامالت آنی ، ماکزیموم حجم معامالت باز همزمان 

 عدد 500بدون سواپ یا بهره ، امکان معامله برروی تمامی نمادها و حداکثر تعداد معامالت باز 

،  1:1000$ ، حداکثر لوریج 100: حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب  Standard Mt5حساب 
واپ ، % ، بدون س20الت ، استاپ اوت  50معامالت آنی ، اسپرد شناور ، حداکثر حجم معامله 

 عدد 500امکان معامالت روی تمام نمادها و حداکثر تعداد سفارشات باز 

، اسپرد  1:3000$ ، حداکثر لوریج 300حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب :  EcnMT4حساب
% بدون سواپ یا بدون بهره ، 60عدد ، استاپ اوت  1500شناور یا متغیر ، حداکثر سفارشات باز 

ی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و امکان معامالت برروی شاخص های بورس امکان معامله بررو
 آمریکا 

،  1:3000$ ، حداکثر لوریج 500حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب  : Pro Ecn Mt4حساب 
برروی ارزهای دیجیتال % بدون سواپ یا بدون بهره ، امکان معامله 60اسپرد شناور ، استاپ اوت 

 مانند بیت کوین و امکان معامله برروی شاخص ها و بورس های بین الملل 

 

، اسپرد  1:3000$ ، حداکثر لوریج 500حداقل مبلغ واریز برای افتتاح حساب :  Ecn mt5حساب 
ند % بدون سواپ یا بدون بهره ، امکان معامله برروی ارزهای دیجیتال مان60شناور ، استاپ اوت 

 بیت کوین و امکان معامله برروی شاخص ها و بورس های بین الملل

 



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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