
 به نام خدا

 در ابتدا با استفاده از لینک زیر وارد سایت کارگزاری آلپاری شوید

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

که  207در صورتی که هنوز در این کارگزاری ثبت نام نکرده اید میتوانید به راحتی با استفاده  از فیلم آموزشی جلسه 
 مربوط به ثبت نام و احراز هویت در کارگزاری آلپاری میباشد را مشاهده کنید و در این کارگزاری ثبت نام کنید

و  تشویقی  های قات این کارگزاری برروی دسته بندی طرحپس از ورود به سایت کارگزاری برای مشاهده ی مساب
 مسابقات کلیک کنید و سپس گزینه ی مسابقات را انتخاب کنید

 
خواهید شد که در ان میتوانید تمام اطالعات مربوط به مسابقات در این کارگزاری   پس از انجام این موارد وارد صفحه ی جدیدی

 مشاهده کنید که در حال حاظر دو مسابقه در این کارگزاری در حال اجرا است

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
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   Formula FXابقه اول واقعیت مجازی و مسابقه دوم مس

مسابقه واقعیت مجازی یکی از مسابقات هیجان انگیز این کارگزاری محسوب میشود به این دلیل که معامله گر میتواند بدون 
ر سراسر هیچ ریسک و اضطراب از دست دادن سرمایه در یک حساب نمایشی و دمو  اقدام به رقابت با سایر معامله گران د

نفراز این شرکت کنندگان مجموع جوایزی به  30جهان کند و بعداز سه هفته براساس بیشترین سود ، کمترین افت و عامل شود 
 امتیازی آلپاری کسب کنند که این امتیازات را میشود به دالر تبدیل کرد 15600دالر و  1090مبلغ 

 
 

  Formula Fxمسابقه دوم 



این مسابقه در حالت واقعی برگزار میشود و این مسابقات در دوره ی یک فهته ای برگزار مشود و معامله گران در حساب های 
دالر و  1900از این معامله گران مجموع جوایزی به ارزش  نفر 40واقعی خود اقدام به رقابت با یکدیگر میکنند و در نهایت 

 امتیاز آلپاری را برنده میشوند  10000

 
 یا شروع کنید کلیک کنید و وارد حساب خود شوید برای ثبت نام در این مسابقات کافیه تا برروی گزینه ی شیرجه

  Formula Fxو اقدام به ساخت حساب نمایشی برای مسابقه واقعیت مجازی و یا حساب واقعی برای مسابقه 

 کنید

 



 
 

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  

 

 

 

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

            اینستاگرام
https://pforex.vip 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.vip/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880

