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راھﻧﻣﺎی اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر Alpari
ﺑرای اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب در ﺑروﮐر  Alpariروی ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد:
https://alpari-forex.org/fa/registration/?partner_id=1201185

ﺷﮑل  : 1ﺑﮫ ﻟﯾﻧﮏ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﻣرورﮔر ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﮑل زﯾر ﺑﺎﺷد.

ﺷﮑل  : 2اطﻼﻋﺎت را ﻣطﺎﺑﻖ ﻣوارد درﺧواﺳﺗﯽ در ﻓرم اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب  Alpariﭘر ﮐﻧﯾد.
ﻧﺎم  :ﻧﺎم ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد Ali
•
•
•
•

•
•
•
•

ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  :ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣﺎﻧﻧد Mohammadi
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد  :ﺑر اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﻣﯾﻼدی
ﺗﺎﺑﻌﯾت  :ﮐﺷور ﻣﺣل اﻗﺎﻣت
ﻧﮑﺗﮫ  :ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾران را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ  2ﺻورت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻋﻣل ﮐﻧﯾد:
 oاﻟف را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،ﺳوﻣﯾن ﻣورد از آﺧر اﯾران اﺳت.
 oﮐﯾﺑورد را ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻧﯾد و اﯾران را ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد.
ﺷﮭر اﻗﺎﻣت  :ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﻣراه  :اﺑﺗدا ھﻣﮫ ﻣوارد در اﯾن ﻗﯾﻣت را ﭘﺎک ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  98ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐد ﮐﺷور و ﺳﭘس ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل ﺧود را
وارد ﮐﻧﯾد ﻣﺎﻧﻧد 989121234567
اﯾﻣﯾل  :آدرس اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد ،آﻟﭘﺎری در ﻗدم ﺑﻌدی ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐد ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑرای
ھﻣﯾن از اﯾﻣﯾﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد.
در اﻧﺗﮭﺎ دﮐﻣﮫ اداﻣﮫ ﺛﺑت ﻧﺎم را ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : 3در اداﻣﮫ اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر  Alpariاطﻼﻋﺎت زﯾر را طﺑﻖ ﺗوﺿﯾﺣﺎت وارد ﮐﻧﯾد.

روش درﯾﺎﻓت  :ﺑروﮐر آﻟﭘﺎری ﺑرای ﺗﺎﯾﯾد اﯾﻣﯾل و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ﻣوﯾﺎﺑل ﮐدی را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺣﺗﻣﺎ روش را ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد ﺗﺎ ﮐد را درﯾﺎﻓت
ﮐﻧﯾد .ﮐدھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل در اﮐﺛر ﻣوارد ﺑﮫ ﻣوﺑﺎﯾل ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ رﺳد.
ﺳﭘس ﺑروی ارﺳﺎل ﮐد ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد 3 ،دﻗﯾﻘﮫ ﻓرﺻت دارﯾد ﺗﺎ ﮐد ارﺳﺎل از طرف ﺑروﮐر را وارد ﮐﻧﯾد.
ﺗﯾﮏ ﻣرﺑوط ﺑﮫ "ﻣن ﺑﺎ درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت در ﻣورد طرح ﺗﺷوﯾﻘﯽ  ".....را ﺑزﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ اﺗﻣﺎم ﺛﺑت ﻧﺎم را ﺑزﻧﯾد.

ﺷﮑل  : 4اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
اﮔر درﯾﺎﻓت ﮐد را ﺑﯾش از  1ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﭘﯾﻐﺎم زﯾر ﻣﯽ ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود ،ﮐﮫ ﺑﺎ وارد ﮐردن ﻋدد ﻧﻣﺎﯾش داده ﺷده و ارﺳﺎل ﮐد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ،ﮐد
اﻣﻧﯾﺗﯽ را در اﯾﻣﯾل ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : 5اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﻧﻣوﻧﮫ ﮐد ارﺳﺎﻟﯽ  4رﻗﻣﯽ ﮐﮫ از طرف ﺑروﮐر آﻟﭘﺎری ﺑﮫ اﯾﻣﯾل ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.

ﺷﮑل  : 6اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻠﻔن ﻣورد ﻧظر در اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب دﯾﮕری اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ اﯾن ﭘﯾﻐﺎم ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑروی " ﺑﺎزﮔﺷت و ﺗﻐﯾﯾر
اطﻼﻋﺎت " ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻋﮑس ﺷﻣﺎره  2ﺑﺎزﮔﺷﺗﮫ و ﺑﺎ اﺻﻼح ﺷﻣﺎره ﻣوﺑﺎﯾل ﻣراﺣل ﺛﺑت ﻧﺎم را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﯾد.

ﺷﮑل  : 7ﺛﺑت ﻧﺎم اﻧﺟﺎم ﺷده و وارد ﻣﺣﯾط ﮐﺎرﺑری ﻣﯽ ﺷوﯾد .رﻣز ﻋﺑوری ﺗوﺳط آﻟﭘﺎری اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳط اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﺷده ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﺎﺷﯾد
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ھﻣﺎن رﻣز ﻋﺑور اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ رﻣز ﻋﺑور ﺟدﯾدی را ﺑﺎ ﺗوﺿﯾﺣﺎت داده ﺷده اﻧﺗﺧﺎب و وارد ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫ "ﻓﻌﺎل ﺳﺎری"
را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺷﮑل  : 8در ﻣﻧوی ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺣﮫ ﺑروی "ﺣﺳﺎب ﻣن" ﮐﻠﯾﮏ ﮐﻧﯾد و "ارﺳﺎل ﻣدارک" را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﯾﮑﯽ از ﻣدارک اھراز ھوﯾت ﺷﺧﺻﯽ را
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﯾﺳت اﻧﺗﺧﺎب و آﭘﻠود ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻧﮑﺗﮫ  :ﺑرای ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ھﻣﺎن ﻣورد اول اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ﮐﮫ اھراز ھوﯾت ﺷﺧﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.

اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑروﮐر  Alpariﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد .ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺑروﮐر آﻟﭘﺎری ﺑرای ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺎرﮐس و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﯾﻧری آﭘﺷن دﻗﯾﻘﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال
اﺳت.
ﻟطﻔﺎ  .1ﺷﻣﺎره ﻣﺎی آﻟﭘﺎری  .2ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ  .3اﯾﻣﯾﻠﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ آن ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐردﯾد را در ﺑﮫ ﺗﻠﮕرام ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای اﻋﻼم ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ
از طرﯾﻖ ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل ﺑﮫ  info@pforex.comﻣوارد ﻓوق را اﻋﻼم ﮐﻧﯾد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔراﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﻣﺎ در ﺑروﮐر آﻟﭘﺎری اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﮐﻧﻧد ،از ﺧدﻣﺎت ﮔوﻧﺎﮔون ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد وارﯾز و ﺑرداﺷت رﯾﺎﻟﯽ ،ﻋﺿوﯾت VIP
اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن دﺳﺗﯾﺎر ﻓﺎرﮐس ﺣرﻓﮫ ای ،ﺑﯾش از  110ﺟﻠﺳﮫ آﻣوزش ﺑﺎرزھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺳﯾﺎری از ﺧدﻣﺎت دﯾﮕر ﺑﮭره ﻣﻧد ﻣﯽ ﺷوﻧد.
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