
 به نام خدا
 لینکی که در قسمت توضیحات مشاهده میکنید وارد سایت کارگزاری آلپاری شوید  با استفاده از ابتدادر 

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

پس از ورود به سایت در صورتی که هنوز در این کارگزاری ثبت نام نکرده اید میتونید به راحتی با استفاده از فیلم 
 ام از سری ویدیوهای آموزش بازار مالی فارکس حرفه ای اقدام به ثبت نام در این کارگزاری کنید  207آموزشی جلسه 

د کافیه تا برروی گزینه ی ورود در سمت چپ باالی صفحه کلیک و در صورتی که در این کارگزاری کابین شخصی داری
 کنید

 
پس از کلیک برروی گزینه ی ورود وارد صفحه ی خواهید شد که در ان میبایست با استفاده از شماره کابین شخصی 

سورد یا رمز عبور و یا ایمیلی که با استفاده از ان در این کارگزاری ثبت نام کرده اید را وارد کنید و در قسمت دوم پ
 خودرا بنویسید و سپس برروی گزینه ی ورود کلیک کنید

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

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


 
 نند تصویر زیر روبرو خواهید شدبه کابین شخصی خود با صفحه ی هماپس از ورود 

 
های شخصی ، حساب های تجاری من اب شما در صفحه ی اصلی کابین شخصی خود دسته بندی هایی مانند حس

 امتیازات آلپاری مشاهده خواهید کرداری من و ذو سرمایه گ

 

بخش حساب های شخصی من همانند کیف پول برای شما عمل خواهند کرد شما میتوانید با یکبتر شارژ کردن این 
 حساب ها با استفاده از این حساب ها بدون کمیسیون حساب های معامالتی خودرا شارژ کنید



دی میتوانید تمامی حساب های معامالتی که تا به امروز در این دسته بندی بعدی حساب های تجاری در این دسته بن
 آزمایشی یا نمایشی و یا واقعی مشاهده کنیدکارگزاری در این حساب ساخته اید را 

ری میباشد در ذاو یا حساب سرمایه گ  PAMMاری مربوط به حساب های ذدسته بندی حساب های سرمایه گ
اری در این کارگزاری ساخته باشید میتوانید در این قسمت حساب خودرا مدیریت ذصورتی که شما حساب سرمایه گ

 کنید

بخش امتیازات آلپاری بخشی است که در صورتی که شما این امتیازات را با استفاده از فعالیت خود در این کارگزاری 
 برداشت کنیدبدست اورده باشید میتوانید در این قسمت این امتیازات را به دالر تبدیل کنید و 

و در صورتی که شما عالقه دارید تمامیه تراکنش های واریز و برداشت و تمامی فعالیت های مالی خود در این کارگزاری 
 را بررسی کنید کافیه تا برروی بخش درخواست ها و قالب های پرداختی من کلیک کنید

رد مانند واریز و برداشت و بخش مسابقات را در منوی سمت چپ صفحه شماا میتوانید بعضی از موارد جذاب و پرکارب
مشاهده کنید اکثر معامله گران ایرانی در این کارگزاری برای شارژ حساب از روش تاپ چنج استفاده میکنند و 

 پیشنهاد ما به شما نیز استفاده از این روش میباشد

 
میتوانید به صورت کامل  210و بخش جذاب دیگری وجود دارد بخش مسابقات است که در فیلم آموزشی جلسه 

 توضیحات مربوط به روش ثبت نام و انواع مسابقات این کارگزاری را مشاهده کنید

در صورتی شما بخواهید تا اطالعات حقیقی و حقوقی خودرا تغییر دهید کافیه تا برروی گزینه ی اطالعات شخصی در 
 کابین خودرا تغییر دهیدسمت راست باالی صفحه کلیک کنید تا بتوانبد تمامی اطالعات 

 



 
 

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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