
 TelePay شارژ و برداشت لایر آلپاری از طریق

 :شارژ

 MyAlpariدر پیغام خودتان بایستی شماره کابین ) .پیغام جهت شارژ حساب آلپاری ارسال نمایید TelePay در تلگرام، به آی دی: 1شکل 

IDشماره حساب معامالتی ،) (Trading Account) سپس پشتیبانی مربوطه، به شما معادل ریالی را  را مشخص نمایید. و میزان شارژ

 به صفحه ارائه شده بروید. بدون فیلتر شکناعالم خواهد کرد و با لینک که به شما ارائه می دهد، شما بایستی 
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تا به صفحه  کلیک کنید پرداخت امنروی دکمه  رائه کرده است و نام کامل خود،پس از وارد کردن مبلغی که پشتیبانی به شما ا: 2شکل 

 پرداخت بانکی هدایت شده و واریز را کامل نمایید.

 

تا شارژ حساب  عکس گرفته و به پشتیبانی ارائه نمایید تایید پرداختقال مبلغ مورد نظر، شما بایستی از صفحه پس از اتمام انت: 3شکل 

 .تکمیل گردد

 



 برداشت:

 . کلیک نمایید برداشت وجه، روی دکمه ورود به کابین آلپاریپس از : 1شکل 

 

در واهید از آن برداشت را انجام دهید را انتخاب کنید. خ، حساب که می 2و در بخش ، برداشت وجه را انتخاب نموده 1در بخش : 2شکل 

 .کلیک کنید ادامهسپس روی دکمه را انتخاب کنید و  Amoneyبه انتقال در ، 3بخش 

 



، می 3به شما نمایش داده شود. در بخش  2انتخاب کنید تا مبلغی که واریز می شود در بخش  1در بخش  میزان مبلغ برداشت را: 3شکل 

 :کلیک کنید ادامهو روی دکمه  وارد نمایید به دقت ، موارد زیر را4را وارد نمایید. در بخش  36740486DTPDUSبایستی آدرس 

 بانکی جهت برداشت ریالی شماره شبا حساب .1

 نام دارنده حساب .2

3. TelePay 

 

 کلیک کنید. ارسال کدرا انتخاب کرده و روی دکمه  SMSگزینه برای تایید برداشت، : 4شکل 

 



کد به شما شماره تراکنش )کلیک کنید تا انتقال شما تایید شود.  انتقال وجهپس از ورود کد ارسال شده به موبایل شما، روی دکمه : 5 شکل

 .ایید تا برداشت شما تکمیل شودارائه می شود که بایستی آن را به پشتیبانی اعالم نم (پیگیری

 

 با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یموفق و سگنال ها 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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