
 

 

 

 تو این جلسه میخوایم ببینیم بروکر آلپاری برای واریز و برداشت از چه ارز های پشتیبانی میکنه.

 

با استفاده از لینک زیر مستقیما وارد صفحه ثبت نام بروکر میشید . در صورتی که قبال ثبت نام خودتون رو انجام ندادید میتونید با 

 های یوتیوب و آپارات و همینطور در سایت ، تمامی مراحل ثبت نام رو مشاهده کنید.استفاده از ویدیو های آموزشی ما در کانال 
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 در صورتی که قبال ثبت نام کردید با انتخاب گزینه ی ورود به این صفحه میرید که باید ایمیل و رمز عبورتون رو وارد کنید.

 

معتبر ترین و محبوب ترین بروکر هاییه که به ساکنین  آلپاری یکی ازخوب به حساب کاربریتون در بروکر آلپاری وارد شدید. 

. یکی از ویژگی های  سال سابقه خدمات به معامله گران رو تو بازار مالی داره 22این بروکر بیش از  ایران خدمات ارایه میکنه .

 .بسیار محبوب این بروکر تاپ چنج و تنوع حساب معامالتی باال و حساب نانو ایه که داره

 

 شتیبانی میکند ؟بروکر آلپاری از چه ارز هایی برای واریز وجه پ -1

وارد صفحه بعد  B2Binpayرای وارد شدن به بخش واریز میتونیم با بردن موس روی واریز وجه و انتخاب گزینه ی وب بخ

 بشیم .



 

تو این صفحه لیستی از ارز ها رو میبینید که میتونید به وسیله ی اونا واریز وجه به حسابتون داشته باشید این ارز ها شامل بیت 

 کش  هستند.کوین الیت کوین اتریوم و زد 

 دقت کنید که این بروکر قابلیت برداشت به وسیله ی ارز های دیجیتال رو نداره.

 

 

 

 

 

 

 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 با دیتوان  
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