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 سایت بروکر آلپاری شوید وارد با استفاده از لینک زیر در ابتدا شما باید  -1
https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=4900647 

 

 

 ویدوارد حساب کاربری خود در بروکر آلپاری ش عبور و بعد اعداد درون تصویر رمز، با وارد کردن نام کاربری حاال شما باید -2
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م، که در باالی پا در پنل کاربری خود قرار دارید و باید با انتخاب گزینه ورود به بخش سرمایه گذاری در حساب ر این لحظه شمد -3
 بخش بعدی شویدصفحه قرار دارد وارد 

 

ب سایت وارد این بندی های تمام حساب های پم در و اال بعد از ورود به صفحه ی جدید شما باید با انتخاب گزینه مربوط به رتبهح -4
 لیست شوید.

 

 
 
 
 
 

 



که در ینه ذره بین سپس با انتخاب گزو  ر مرحله بعد شما باید گزینه فیلتر را انتخاب کنید تا بخش مورد نظر برای شما ظاهر شودد -5
 نیدکباالی صفحه قرار دارد بایند نام حساب پم مورد نظر را وارد 

 
 

جو را آغاز  ورا وارد کنید و بعد با انتخاب آیکون ذره بین فرایند جست  DreamJobشده نام حساب پم یعنی  اال در کادر مشخصح -6

 کنید،

 

 

می توانید وارد  و با انتخاب نام آن بعد از انجام عملیات جست و جو می بینید که حساب مورد نظر برای شما عزیزان به نمایش گذاشته می شود 

 شوید DreamJobصفحه ی مربوط به حساب 

 

 

 



نید، شدید و می توانید جزئیات این حساب را بررسی ک DreamJobاال شما به راحتی وارد صفحه مربوط به حساب مدیریتی ح -7

 گزینه سبز رنگ سرمایه گذاری را انتخاب کنید.برای انجام سرمایه گذاری فقط کافیه که 

 
 

ید، در ابتدا وارد صفحه مربوط به واریز مبلغ برای سرمایه گذاری می شومانی که شما گزینه سرمایه گذاری را انتخاب کردید ز -8
 رایند را تکمیل کنید. شما بایید مبلغ مورد نظر را قرار دهید و بعد با انتخاب حسابی که می خواهید انتقال از آن صورت بگیرد این ف

 

 



نید که فرایند انتقال وجه ، توجه کا می توانید از سرمایه گذاری خود لذت ببریددر این لحظه فرایند سرمایه گذاری شما با موفقیت به پایان رسیده و شم

ملیات تکمیل چون متناسب با زمان سرور های برومر آلپاری انجام می شود ممکن است یک مقدار زمان ببرد ولی با کمی صبوری به راحتی این ع

 می گردد

 

 

 سواالت متداول

 

 

 کسب سود در حساب پم بروکر آلپاری چقدر است؟

 کسب سود در حساب های پم متناسب  با نوع استراتژی و ریسک هر حساب متفاوت است 

 

 راحت ترین راه کسب درآمد دالری چیست؟

 سب کندکحساب های مدیریتی گزینه مناسبی می تواند باشد، چون هر فرد با هر دانشی می تواند با سرمایه گذاری بر روی این حساب ها سود 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

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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