
 

 اسالمی کردن حساب آلپاری :

 .اولین مورد داشتن حساب تجاری هستش رو رعایت کنید  مورد 3شما باید قبل از سوآپ فری کردن حسابتون 

 . تکمیل کرده باشیدو مورد بعدی هم احراز هویت خودتون رو در بروکر معتبر آلپاری 

 .  پرداخت کرده باشیدبه حساب خودتون رو و همچنین واریز سرمایه 

با پشتیبانان همچنین برای دریافت فایل مورد نظر میتونید فایل پی دی افی که در قسمت پیوست قرار دارد رو دانلود کنید مورد کافیه  3بعد دارا بودن این 

 پر کنید مطالعه کرده و  صفحه اون  3پرینت بگیرید و  یل رو فا و سپسما هم ارتباط برقرار کنید 

 فقط نیاز به یک امضا دارد همونطور که میبینید صفحه اول 

 صفحه د.م. هم همینطور 

سطر دوم نام و نام خانوادگی خودتان رو به التین یا همان انگلیسی نوشته و و در صفحه سوم در سطر اول شماره حساب تجاری خودتون رو وارد کرده و 

 قسمت اخر هم تاریخ روزی که این فورم را پر کرده اید مینویسید  در

 و پایین صفحه هم در این قسمت امضا میکنید 

 swapfree@alpari.com س به دو آدرس ایمیلسپ

 ایمیلی ارسال میکنید  pforex.com@info  ایمیل   و

 ن رو سوآپ فری قرار میدهید آعنوان  که

 و متنی به ترتیب زیر رو وارد میکنید 

 

hello dear sir / madam , 

 

my alpari number : (------) 

I want to swap free my account : ( ------ ) 

 

best regards 

    

 عکسی که گرفته بودید رو به ایمیل خودتون پیوست و اضافه کنید  3و در انتهای کار هم میبایست 

 و ارسالش کنید 

 منتظر ایمیل تایید از بروکر معتبر آلپاری میمانید تا برای شما فرستاده شود حاال 

 ینجا اشاره کنم تا قبل از اینکه تاییدیه مون برامون بیام خوبه که به چند نکته در ا

 هنگام که درخواست سوآپ فری ارسال میکنید نباید پوزیشن باز در آن حساب تجاری داشته باشید 

 تمامی پوزیشن های معامالتی درون حساب تجاری خودتومن رو ببندید و تا زمانی که ایمیلی ارسال نشده پوزیشن باز نداشته باشید 

 پ فری شدن رو دارا هستند قابلیت سوا  standard.mt4  ،nano.mt4, ecn.mt4مورد بعدی هم فقط حساب های 

 قابل معامله نخواهند بود fx exoticsو و این هم در نظر داشته باشید که در صورت سوآپ فریی شدن در حساب شما گروه نماد های 

 و شوآپ فری کردن اون انجام شد خب ایمیل تاییدیه ما هم از طرف بروکر معتر آلپاری ارسال شد 

 سبز و پرسود باشید 

  

 

  

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دیحوه معامله، فنون ترن گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 
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 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 
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