
 به نام خدا

در بروکرآلپاری راهنمایی افتتاح حساب سرمایه گذاری  

 پس از افتتاح حساب در بروکر آلپاری که شما میتوانید به راحتی با استفاده از لینک زیر این کاررا انجام دهید

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

 PAMMبرای بهره مندی و استفاده از خدمات و سرویس سرمایه گذاری بروکر آلپاری میتوانید از سرویس حساب های 
 این بروکر استفاده کنید آلپاری طراح و معرفی کننده این طرح به تمام دنیا است

زمان کافی و یا دانش و تجربه کافی برای انجام معامالت را ندارند توصیه میشود . برای این حساب به افرادی که 
 میبایست همانند توضیحات زیر عمل کنید PAMMافتتاح حساب سرمایه گذاری یا حساب 

 روش این کار را انجام دهید  2شما میتوانید به 

 را انتخاب کنید PAMMحساب  وارد سایت بروکر آلپاری شوید و در صفحه ی اصلی رتبه بندی-1

 
 

در صفحه ی جدیدی که باز خواهد شد کافیه تا برروی گزینه ی فیلتر  PAMMپس از کلیک کردن برروی رتبه بندی های -2
برروی گزینه ی را یادداشت کرده و سپس  Investcoکلیک کرده و در قسمت سمت چپ باالی صفحه نام حساب مدنظر یا 

 نمایش کلیک کنید تا حساب مدنظر خودرا مشاهده کنید
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زمانی که حساب مدنظر خودرا مشاهده کردید کافیه تا برروی حساب کلیک کنید تا تمامی شرایط و موارد مربوط به حساب را -3
 برروی گزینه ی سرمایه گذاری کلیک کنید ببنید و برای سرمایه گذاری برروی حساب کافیه تا

 

 

 



پس از کلیک برروی گزینه ی سرمایه گذاری در صفحه ی جدید میبایست وارد کابین خود شوید برای اینکار رمزعبور و در -4
 صورت نیاز مای آلپاری خود را وارد کنید

 

 

 
 

 

 

زمانی که وارد کابین شخصی خودشدید با صفحه ای همانند صفحه ی زیر روبرو خواهید شد که در این صفحه میبایست -5
مبلغی که قصد سرمایه گذاری دارید را وارد کنید و در مرحله ی بعدی حسابی که از قبل شارژکرده اید را انتخاب کنید وپس از 

 نجام این مراحل برروی گزینه سرمایه گذاری کلیک کنید تا سرمایه گذاری شما با موفقیت تکمیل شودا



 
زمانی که شما لینک   روش دومی که میتوانید سرمایه گذاری خودرا انجام دهید که روش راحت تری نیز میباشد این است که

گذاری مدنظر خود را از کارشناسان فارکس حرفه ای دریافت کردید تنها برروی لینک مدنظر کلیک کنید  مرتبط با حساب سرمایه
 تا به صورت مستقیم وارد صفحه مربوطه شوید

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/513646/?partner_id=1201185#pamm-return  

 
 

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/513646/?partner_id=1201185#pamm-return


 زمانی که وارد صفحه مربوطه شدید کافیه تا برروی گزینه ی سرمایه گذاری کلیک کنید و وارد کابین خود شوید

اری و حسابی که از قبل شارژکرده اید را انتخاب کنید وپس از ورود به کابین خود در صفحه ی که بازخواهد شد مبلغ سرمایه گذ
 و سپس برروی گزینه ی سرمایه گذاری کلیک کنید تا سرمایه گذاری شما تکمیل شود

 
 

 

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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