
 به نام خدا

 برای ثبت نام در بروکر معتبرآلپاری میتوانید به راحتی با استفاده از لینک زیر ثبت نام خودرا در بروکر تکمیل کنید

https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=4900647 

 برای برداشت وجه از حساب پم و بستن حساب سرمایه گذاری میباست در ابتدا وارد کابین خود در بروکر آلپاری شوید

زمانی که وارد کابین خودشدید در صورتی که حساب پمی را از قبل دنبال کرده باشید در قسمت حساب های سرمایه گذاری 
وجه کافیه تا برروی شماره حساب سرمایه گذاری کلیک کنید زمانی که میتوانید این حساب را مشاهده کنید برای برداشت 

 برروی حساب کلیک کنید 

 
شما میتوانید عملکرد مدیرحساب برروی سرمایه خودرا مشاهده کنید اگر قصددارید تا برداشت وجه و یا حساب سرمایه گذاری 

 روی گزینه ی برداشت کنیدخودرا ببندید کافیه تا بر 
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زمانی که برروی گزینه ی برداشت کلیک کردید اگر قصدبرداشت بخشی از سرمایه و یا سود خودرا دارید در قسمت مبلغ 

اب سرمایه گذاری را برداشت میزان سرمایه ای که قصدبرداشت دارید را وارد کنید و سپس گزینه ی لغو درخواست و بستن حس
 انتخاب کنید و برروی گزینه ی برداشت کلیک کنید

 
اگر قصد بستن یک حساب و برداشت کامل سرمایه را دارید میبایست برروی گزینه ی بستن حساب و برداشت کل وجه کلیک 

خودرا که آماده برداشت است ببنید البته باید به این نکته توجه  کنید در این صفحه میتوانید به صورت خودکار کل سرمایه
داشته باشید که زمان انتقال وجه و یا برداشت وجه بروکر آلپاری برای حساب های پم یا حساب های سرمایه گذاری طبق زمانی 

ه تا برروی گزینه ی برداشت وجه صورت میگیرد که در هنگام انجام تراکنش به شما نشان میدهد پس از توجه به این موارد کافی



کلیک کنید تا طبق زمانی که به شما اعالم میگردد حساب سرمایه گذاری که شما دنبال میکنید بسته شود برای بستن کامل 
 حساب کافیه تا برروی گزینه ی برداشت وجه کلیک کنید

 
 

از اینکه حساب شما پس از زمان اعالمی از طرف بروکر آلپاری به طور کامل بسته شد و  برای دنبال کردن حساب پم جدید پس
کل مبلغ به حساب شخصی شما منتقل شد کافیه تا در صورتی که لینک مربوط به حساب پم مدنظر خودرا دارید در مروگر 

ید کافیه تا برروی گزینه ی سرمایه خود جستجو کنید و همانند تصویر  هنگامی که صفحه حساب پم مدنظر خودرا باز کرد
 گذاری کلیک کنید

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/506463/?partner_id=1201185#pamm-return  

 

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/506463/?partner_id=1201185#pamm-return


 

پس از کلیک برروی گزینه ی سرمایه گذاری در صفحه ی جدیدی که بازخواهد شد میبایست در قسمت اول مبلغی که قصد 
سرمایه گذاری دارید را وارد کنید در قسمت دوم میبایست شماره حسابی را که از قبل شارژ کرده اید و سرمایه در آن قرار دارد را 

ی سرمایه گذاری برای تکمیل سرمایه گذاری کلیک کنید در این صفحه همچنین شما ساعت یا انتخاب کنید و برروی گزینه 
 زمانی که تراکنش و سرمایه گذاری شما با موفقیت انجام خواهد شد را مشاهده خواهید کرد

 

 

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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