
 

 )جست و جو( روش اولاز طریق Rockets دنبال کردن حساب پم 

به بندی های پم ورود به بخش رت با ه از طریق جست و جو کردن نام آن این روش یک راه کلی برای دسترسی به حساب پم راکتس است ک

 .یز آموزش می دهیمکه ما گام به گام این روش را به شما دوستان عز صورت می گیردبروکر آلپاری 

پنل کاربری  بخش ورود به سایت بروکر آلپاری و سپس با انتخاب گزینه ورود، واردباید وارد   با استفاده از لینک زیر ابتدا شمادر  -１
 .خودتون بشید

id=4900647https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_ 

 

 بعد در این قسمت نام کاربری، رمز عبور و اعداد درون تصویر را وارد نمایید -２
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ارد صفحه ی در باالی صفحه ودر حساب پم  ورود به بخش سرمایه گذاری ابتدا بامی شوید  کابین شخصی خودزمانی که شما وارد  -３
 مربوط به لیست رتبه بندی های پم می شوید.

 

 

 

 

 

یت وارد لیست صفحه ی جدید شما فقط کافیه که با انتخاب گزینه مربوط به رتبه بندی های تمام حساب های پم در  وب سادر این  -４
 رتبه بندی های حساب های پم شوید.

 

 

 



 

 ویدوارد بخش مربوط به فیلتر ها ش در صفحه ی جدیدی که برای شما عزیزان باز می شود، شما با انتخاب گزینه فیلتر -５

 

 

 

را انتخاب شده  با انتخاب گزینه ای که به شکل ذره بین در باالی صفحه قرار دارد به راحتی می توانید نام حساب مدیریتیحاال  -６
 بنویسید

 

 

 

 

 



، را در کادر نوشتید با انتخاب آیکون ذره بین در باالی (Rockets)راکتس  PAMMحاال بعد از این که نام این حساب یعنی حساب  -７

به جست و جو کنید و بعد از این که عملیات جست و جو را انجام دادید و حساب برای شما به نمایش گذاشته شد با صفحه اقدام 

 در بروکر آلپاری می شوید Rocketsحه ی حساب پم انتخاب آن وارد صف

 

 

 

سرمایه گذاری  برای شما قابل مشاهده است و حاال برای Rocketsبعد از انجام این عملیات می بینید که به راحتی حساب مدیریتی  -８

 و مشاهده جزئیات باید آن را انتخاب کنید و وارد حساب شوید.

زیزان عشدید، امکانات و و جزئیات این حساب به راحتی برای شما  Rocketsزمانی که شما وارد صفحه ی مربوط به حساب پم 

سرمایه گذاری این  شما در این لحظه فقط کافیه که با انتخاب گزینه ی سبز رنگو  دازیمقابل مشاهده است که در ادامه به آن می پر
 فرایند را آغاز کنید

 

 

 



گزینه سرمایه حاال در این لحظه شما باید در ابتدا مبلغ مورد نظر و بعد انتقال از حساب خود را انتخب کنید و سپس با انتخاب  -９
را با موفقیت به پایان رساندید فقط توجه داشته باشید که انتقال وجه برای سرمایه  Rocketsم گذاری شما فرآیند دنبال کردن حسابه پ

 گذاری یک مدت محدودی زمان می برد چون ساعت انجام این تراکنش ها متناسب با سرور های بروکر است.

 

وکر است به راحتی انتقال وجه که متناسب با ساعت کار سرور های بردر این لحظه این عملیات با موفقیت به پایان رسیده و شما پس از کمی صبوری و 

 هر چه تمام تر سرمایه گذاری دالری خود را آغاز کرده اید.

 

 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

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

 

 دهد  بروکر آلپاری را نشان می 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 رهد معامالت: -３
 پیشتهاد همکاری: بخش پیشنهاد همکاری به شما پیشبینی های مدیر حساب و نتایج فعلی را نشان می دهد -４
 را نشان می دهد. 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
 

تبه بندی حساب های پم آلپاری مالک درستی برای انتخاب است؟ر  

ها نشان دهنده  افتتاح کرده اند و عملکرد آن هم وجود دارند که به تازگی حساب های خود راخیر 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 کنید:شما اگر حساب کاربری در بروکر آلپاری ندارید به راحتی می توانید از طریق لینک زیر اقدام به افتتاح حساب در این   

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 یراب  

.دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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