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 FXTM - ForexTimeفارکس تایم حساب  شارژ

 

 دیکن یم افتیدر FXTM میاز سمت بروکر فارکس تا یلیمیاانجام شد،  یفارکس حرفه ا یمال میتوسط ت یزیانتقال مبلغ وار بعد از:  1شکل 

 .دارد دییبه تا ازیشما منتقل شده اما ن نیمعنا است که مبلغ به کاب نیاست" که بد دییبه تا ازی: ن یبا عنوان "درخواست سپرده گذار
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 یدر باال ریز غامیشده و شاهد پ میخود در بروکر فارکس تا نیوارد حساب کاب لیموبا ایو  وتریدر کامپ ریز نکیبا استفاده از ل سپس:  2شکل 

 (شکن لتریف ای VPN به ازیبدون ن ).بود دیخود خواه نیکاب

 

https://www.forextimeir.com/fa/open-account?myfxtm=open-account&partner_id=4900647 

 

 دییرا انتخاب نما رشیپذ ای  Accept و سپس دیینما دیی..." را تاندهیکنم که نما یم دییو ....." و "تا طی" من شرا نهیدو گز هر

 

 

 و یا

 

 

 

 .بود دیخود خواه یبود که نشان دهنده انتقال مبلغ مورد نظر به حساب معامالت دیخواه ریز غامیشاهد پ سپس

https://www.forextimeir.com/fa/open-account?myfxtm=open-account&partner_id=4900647


 

 

 

  یلیتکم طیو شرا موارد

 .شود یدالر انجام م 50از  یو برداشت توسط فارکس حرفه ا زیحداقل وار.1

 .دیواتس آپ درخواست کن ایما در تلگرام و  نیاز مشاور دیتوان یوجود دارد که م یگرید یراهنما لیحساب ها فا نیانتقال مبلغ ب یبرا.2

 .دیبروکر انجام ده طیرا در آن حساب مطابق شرا یگذار هیاست تا حداقل سرما ازیهر حساب ن یفعال ساز یبرا .3

 استاندارد یها حساب

 دالر 100استاندارد حداقل  حساب 

 دالر 10سنت حداقل  حساب 

 یگذار هیسرما حساب share  دالر 100معادل 

 سنت یها سابح

 حساب ECN  دالر 500حداقل 

 حساب ECN ZERO  دالر 200حداقل 

 حساب FXTM PRO  دالر 25000حداقل 

 

شممد. که دو راه  دیدر گوشممه حسمماب روبرو خواه یفعال سمماز ایو Not activated فوق باشممد با مورد یحداقل ها ریشممما ز یمبلغ انتقال گرا

  .وجود دارد

 300دالر اسممت، مبلغ  500و حداقل آن  دیدار یدالر موجود ECN 200 . مثال اگر در حسممابیشممارح حسمماب به انداره حداقل موجود.1.3

 .دیحساب خود را شارح کن گریدالر د

 .دیو معامالت خود را آغاز کن دیتر منتقل کن نییبا حداقل پا یخود را به حساب یمبلغ موجود.2.3



 

 

و در  د،یخود را انجام ده یبرداشمممت ها قیطر نیاز هم دیتوان یفقط و فقط م د،یکن یاقدام به شمممارح م یفارکس حرفه ا قیکه از طر ینزما.4

برداشت توسط فارکس حرفه  گرید (IB) و در صورت انتقال به همکار دیباش یفارکس حرفه ا نایمشتر ستیدر ل ستیبا یمدت م نیا یتمام

 .شد دانجام نخواه یا

 ،یزیوار یدر هنگام برداشت تا سقف ها ستیبا یم د،یاقدام به شارح حساب خود کن گریو از طروق د یفارکس حرفه ا قیچنانچه از طر .5

 .دییبرداشت نما یفارکس حرفه ا قیاز طر دیتوان یخود را م یو سپس سود ها دیخود را انجام ده یبرداشت ها

آدرس(  یو گواه ییآپلود کارت شناسا قی) از طردیینما دییتا میدر بروکر فارکس تا یحساب خود را به راحت ستیبا ی. در زمان برداشت م6

 نیتر عیخود را در سر ی( برداشت هادییواتس آپ درخواست نما ایبرداشت ) از همکاران در تلگرام و  pdf یراهنما لیفا افتیو سپس با در

 .دیده انجامزمان ممکن 

 

 می توانید از طریق تلگرام و واتس آپ و ایمو در تماس باشید. 00971555406880با ذخیره شماره ما 

 .عضو شوید ای کانال تلگرام فارکس حرفهبرای دریافت تحلیل های فاندامنتال و آخرین اخبار بونوسھای معامالتی در 

 

 

 

  

  
info@pforex.comEmail:  https://fa.pforex.comWebsite:  Telegram, WhatApp, Viber, IMO, Line 

Skype: pforex.org PFOREX.COMRight  Copy 00971555406880 

No 00971555406880 & 00442032870800 PFOREXFAFacebook:  @pforexcomChannel:   
 

https://telegram.me/pforexcom
mailto:info@pforex.com
https://fa.pforex.com/
https://fa.pforex.com/
https://www.facebook.com/PFOREXFA
https://telegram.me/pforexcom

