
 از لینک )روش دوم( استفاده با  DreamJobنحوه دسترسی به حساب مدیریتی 

به شما عزیزان آموزش می دهیم یک روش بسیار ساده است که با استفاده از لینکی که بعد  DreamJobروش دومی که برای دسترسی به حساب مدیریتی 

 از دریافت مشاوره برای شما فرستاده می شود صورت می گیرد.

 و بعد با انتخاب گزینه ورود، وارد بخش مربوطه شوید. آلپاری شویددر ابتدا با استفاده از این لینک وارد سایت بروکر  -１
https://alpariforex.org/fa/registration/?partner_id=4900647  

 

 

در بخش جدید باید اطالعات شخصی خود یعنی نام کاربری، رمز عبور و بعد اعداد درون تصویر را وارد کنید تا وارد کابین  -２
 شخصی خود شوید.

 

 

 کانال تلگرام
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 :یعنی لینک زیرشما فقط کافیه که با استفاده از لینکی که برای شما فرستاده شده  بعد از ورود به کابین شخصی -３

return-https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/509364/#pamm  

 

 و بعد باید گزینه سبز رنگ سرمایه گذاری را انتخاب کنید. شوید DreamJobوارد صفحه مربوط به حساب مدیریتی  

 
ور نظر و حسابی که می تکمیل کنید و با وارد کردن مبلغ مدر صفحه جدیدی که وارد می شوید شما باید فرایند انتقال وجه را  -４

 بگیرد به راحتی فرایند سرمایه گذاری خود را کامل کنید و به پایان برسانید. خواهید انتقال از آن صورت

 

 

 

 

 

https://alpariforex.org/fa/invest/pamm/509364/#pamm-return


 

 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؟

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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