
 روش دوم 

 از طریق لینک: trust walletدنبال کردن مدیر حساب حرفه ای 

 

مستقیم  و به صورت یک بار بر روی آن کلیک کنید و به راحتیاین روش با استفاده از لینکی هستش که مشاور شما براتون ارسال کرده و کافیه که شما 

 ی ،خودتون رو در آن بخش انجام دهید. ولبه یکی از بهترین حساب های پم در بروکر معتبر آلپاری ارجاع داده بشید و سرمایه گذاری 

ب کاربری خودتون بشید . که در سایت اصلی بروکر معتبر آلپاری در این روش هم مانند روش اول باید که در ابتدا وارد حسا  -
 گزینه ورود رو انتخاب می کنید 
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ت نام خودتون در اینجا هم باز به این موضوع اشاره می کنم اگر دارای حساب کاربری نیستید بر روی لینک زیر کلیک کنید و ثب -
 ورت رایگان شما را راهنمایی کنند.ا به صرو انجام دهید و یا با تیم پشتیبانی ارتباط برقرار کنید ت

مز عبور طر دوم هم ردر سطر اول ایمیل یا شماره مای آلپاری خودتون رو وارد می کنید و در سبعد از انتخاب گزینه ورود 
 خودتون رو در آنجا وارد می کنید و سپس گزینه ورود را انتخاب کنید .

شاهده میکنید حال اگر به صورت مستقیم وارد نشد و بخش جدید به اسم کد امنیتی باز شد شماره ای که در سمت راست تصویر را م
 در سمت چپ وارد کنید و دوباره گزینه ورود را انتخاب کنید 

 

 
 

 

 

 



البته از طریق لینک زیر هم  .اال در این مرحله کافیه به سراغ لینکی که برای شما مشاورتون ارسال کرده است یکبار کلیک کنید ح -
 اینکار را می توانید انجام دهید

 

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/507048/#pamm-return  

 

 

 

 

 

 

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/507048/#pamm-return


ن رو از ودتوخو به همین راحتی شما به صفحه اصلی مربوط به این مدیر حساب انتقال داده می شوید و می توانید سرمایه گذاری  -
 این قسمت انجام دهید. که برای انجامش تنها کافیه گزینه سبز رنگ سرمایه گذرای را انتخاب کنید .

 
ابی که دی هم حسدر سطر ول آن شما مبلغ مورد نظر سرمایه گذاری خودتون رو وارد می کنید و در سطر بعبه صفحه جدیدی که انتقال داده می شوید  

اب گزینه سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خودتون رو با انتخ قط دارید تا از آن پول برداشت شود را انتخاب می کنید و به همین راحتی می توانید واریزف

 آغاز کنید 

 

 

 

 



کادر سبز  درون یکشما به یک صفحه جدید انتقال داده می شوید که در آن قسمت اول بعد از انتخاب ان گزینه دقیقا مثل روش  -
 .در خواست سرمایه گذاری شما پذیرفته شد رنگ نوشته شده است 

رخواست ها و ممکن هستش که مقدار صفر دالر را مشاهده کنید که جای نگرانی نیست و همان طور که گفته شد در قسمت اجرای د
 .رو مشاهده کنید می توانید زمان دقیق واریز سرمایه گذاری خودتون 

 

 

دیر حساب ی می توان متوجه زمان انجام واریز شد در صفحه اصلی حساب میجا چهاگر هم براتون این سوال بوجود آمدش که از  -
که شاهده کنید شما می توانید جدول زمانی مدیر حساب حرفه ای را م به پایین تر بروید و در قسمت اجرای درخواست ها کافیه که

ر موس خود را . فقط کافی هستش که نشان گمانی انجام خواهد گرفت در آن یادداشت شده است که واریز ها و برئداشت ها در چه ز
 .واست شما نمایش داده شود بر روی بازه زمانی مورد نظر نگهدارید تا زمان تایید درخ

 .اشد ببه موضوعی که باید دقت داشته باشید در این جاست که تمامی این بازه های زمانی بر اساس ساعت سرور بروکر می 



 

 ه فقط کافی هستش نشان گر موس خودتون رو بر روی بازه زمانی ای که واریز خودتون رو انجام داده اید قرار دهیدک

با دیوانت 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  
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