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نحوه انتقال حساب به لیست مشتریان فارکس حرفه ای در بروکر آلپاری
شما به  2شکل می توانید حساب خود را در لیست مشتریان فارکس حرفه ای قرار دهید :

راه یک
افتتاح حساب جدید به نام یکی از نزدیکان مانند پدر ،مادر و یا همسر با استفده از این لینک  :لینک ثبت نام در بروکر آلپاری

راه دو
می بایست که یک حساب جدبد در بروکر آلپاری افتتاح کنید .پیش از ثبت نام موارد زیر را با دقت مطالعه کنید و طبق موارد بیان شده با
لینک ثبت نام در آخر همین توضیحات ،افتتاح حساب کنید.
.1

از یک ایمیل متفاوت با ایمیل قبلی که در ثبت نام آلپاری استفاده کردید ،ثبت نام کنید.

.2

یک حرف در نام و نام خانوادگی را متفاوت با ثبت نام قبلی خود در آلپاری وارد کنید.

به عنوان مثال اگر نام شما محمد باشد و می خواهید به انگلیسی وارد کنید  Mohammadو یا  Mohamadهر دو صحیح است
اما در انگلیسی تفاوت دارد و یک  Mتفاوت دارد.
ویا اگر فامیلی شما ناصری باشد در انگلیسی  Nasseriو یا  Nasseryنوشته می شود که در یکی از  iاستفاده شده و در دیگیری از
 yاستفاده شده.
کافی است که طبق توضیحات داده شده ،یک حرف در نام و نام خانوادگی شما متفاوت با قبلی باشد.
.3

از یک شماره موبایل و یا تلفن متفاوت با ثبت نام قبلی استفاده کنید.

در موقع ثبت نام شما می توانید شماره موبایل و یا تلفن ثبت وارد کنید و لزومی به استفاده از شماره موبایل نیست.
با استفاده از این لیبنک ثبت نام مجدد خود را انجام دهید  :لینک ثبت نام در بروکر آلپاری
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