
 

 )لینک( از طریق روش دوم Rocketsنحوه ی دسترسی به حساب مدیریتی 

بعد از ورود به پنل کاربری خود می توانید  و روش دوم که یک روش بسیار ساده ای است با استفاده از لینکی که توسط مشاوران ما به شما داده می شود

 این فرایند را انجام دهید که مرحله به مرحله آن را توضیح می دهیم

 لینک زیر وارد سایت بروکر آلپاری و بعد با انتخاب گزینه ورود، وارد بخش ورود به حساب کاربری شوید از طریقدر ابتدا باید  -１
https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=4900647 

 

وارد  ، یعنی نام کاربری و رمز عبور و بعد از وارد کردن اعداد درون تصویر در این بخش با وارد کردن اطالعات شخصی خود -２
 حساب شحصی خود شویدکابین یا 

 

 

 بعد از این که وارد پنل کاربری خود شدید با استفاده از لینک زیر : -３

 کانال تلگرام
 

 مشاورین در تلگرام 

 اینستاگرام           
https://pforex.co 

 00971555406880 س:شماره تما
 پشتیبانی واتسآپ 

https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=4900647
https://t.me/pforexcom
https://t.me/pforex
https://www.instagram.com/pforex/
https://www.instagram.com/pforex/
https://pforex.co/
https://wa.me/971555406880
https://www.instagram.com/pforex/
https://t.me/pforex
https://t.me/pforexcom
https://wa.me/971555406880


return-https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/506463/?partner_id=1201185#pamm 

 

وارد صفحه ی مربوط به حساب پم راکتس که از حساب های پم آلپاری است می شوید. در این لحظه شما با انتخاب گزینه سرمایه گذاری 

 وارد یک صفحه ی جدید می شوید

 

 

 

حسابی که می خواهید  در این صفحه ای که برای شما باز شده به راحتی می توانید اول با  انتخاب مبلغ مورد نظر و بعد با انتخاب -４
 گزینه سرمایه گذاری این عملیات را به راحتی به پایان می رسانید.  انتقال وجه از آن انجام شود و در نهایت با انتخاب

 

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/506463/?partner_id=1201185#pamm-return


 

 یک آشنایی جزئی با حساب پم راکتس

می تواننید اطالعات مناسبی را در رابطه با این  Rocketsهمانطور که در ابتدای این مطلب به شما گفتیم شما در صفحه ی مربوط به حساب مدیریتیه 

 حساب بدست آورید که این اطالعات شامل:

 

 رتبه ی حساب -１
 نتیجه ی معامالت -２
 موجودی تحت مدیریت -３
 موجودی غیر قابل برداشت مدیر -４
 ریسک -５
 مدت زمان کار حساب  -６
 ارز -７

 که می تواند به شما کمک کند

 را مشاهده  می کنید که به ترتیب زیر می باشد:همچنین جزئیات دیگری نیز در رابطه با حساب 

 

 بروکر آلپاری را نشان می دهد  PAMMبازده: این بخش به شما عملکرد کلی مدیر حساب و بازدهی سرمایه گذاری  در حساب  -１

 سرمایه: در این بخش به صورت نموداری میزان سرمایه این حساب از زمان افتتاح تا اآلن را نشان می دهد -２



 : کارنامه کلی و بازدهی حساب براساس المان های مختلف را نشان می رهدمعامالت -３
 پیشتهاد همکاری: بخش پیشنهاد همکاری به شما پیشبینی های مدیر حساب و نتایج فعلی را نشان می دهد -４

 ن می دهد.را نشا S&P 500مقایسه بازده:  مقایسه بازدهی حساب پم نسبت به سایر دارایی هایی مانند طال، نفت و شاخص  -５

 بحث و گفت و گو: در این بخش شما می توانید نظرات خود را بنویسید و از نظرات افراد دیگر بهره مند شوید -６
 

 به چه صورت کار می کنند؟!  pammحساب های 

سرمایه گذار در این طرف یعنی شخص معامله گر و همینطور فرد  ۲ببینید در واقع بر اساس الگوریتم مشخص شده و تعریف شده توسط بروکر ها 

معامله گر  سرویس به سود عادالنه ای می رسند، یعنی معامله گر بر اساس سرمایه و دانش خود و فرد سرمایه گذار هم به دلیل سرمایه ای که در اختیار

یه ای را در این حساب قرار می قرار می دهد بر اساس معامالت مدیر حساب سود کسب می کنند. پس یعنی خود معامله گر هم در همان ابتدا یک سرما

 دهد و درصد سود دهی از همان ابتدا بر اساس میزان سرمایه گذاری فرد سرمایه گذار برای او مشخص می شود.

 

 رتبه بندی حساب های پم آلپاری مالک درستی برای انتخاب است؟

خود را افتتاح کرده اند و عملکرد آن ها نشان دهنده  هم وجود دارند که به تازگی حساب هایخیر چون به صورت کلی مدیران حساب موفقی 

 موفقیت آن ها است

 بهترین بروکر برای حساب پم ؟؟

بروکر های مختلفی سیستم پم را ارائه می کنند، اما از بهترین بروکر ها در زمینه ی حساب های مدیریتی می توان به بروکر آلپاری اشاره 

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 بروکر آلپاری ندارید به راحتی می توانید از طریق لینک زیر اقدام به افتتاح حساب در این بروکر کنید:شما اگر حساب کاربری در 

https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=4900647 

 

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  
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