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 FXTM - ForexTimeفارکس تایم حساب  برداشت از 

 برای برداشت از حساب معامالتی خود می توانید به راحتی و از این طریق اقدام نمایید.

 .وارد کابین خود در بروکر فارکس تایم با استفاده از لینک زیر شوید)بدون نیار به فیلتر شکن(1

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

 IB TRANSFERیا  IBدر بین گزینه ای موجود، انتقال  د.را انتخاب نمایی Withdrawal Fundsگزینه برداشت وجه  My Money. در قسمت پول من 2

 .را انتخاب نمایید

 

 و یا
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و یا  Amountدر بخش  یا حساب شماره حسابی که از آن می خواهید برداشت را انجام دهید را انتخاب کرده، Account. در این صفحه در قسمت 3

شماره حساب فارکس ) 283181شماره حساب  و یا آموزش پرداخت  payment instructionsمیزان برداشتی خود را وارد کنید و در قسمت  مبلغ 

 و یا تایید را کلیک کنید.  confirm( را وارد نمایید و سپس حرفه ای

 

 و یا

 

 

 

 

 

 

 



یا  The fund were necessaryو یا دلیل برداشت گزینه  Reason for withdrawalدر این صفحه بعد از چک کردن مبلغ و سایر موارد در بخش  .4

رقمی که برای شما ایمیل و یا اس ام اس شده را وارد  4یا تایید پین حواله شماره  Transfer PIN confirmationو در بخش به وجوه خود نیاز دارم 

 نمایید.

 

 و یا

 

 

 



 ظر تایید آن باشید.یا در حال پردازش است و منت Processing. برداشت انجام شده و در این صفحه گزارش آن را مشاهده می نمایید و وضعیت آن 5

 

 و یا

 

 

تغییر کرد، درخواست  Fund sentیت آن به ارسال وجه انجام شد عمراجعه کنید و هرگاه وض My transfersلطفا به بخش مربوط به حوااه های من . 6

 برداشت خود را طبق توضیحات همکاران در تلگرام و یا واتس آپ برای ما ارسال نمایید.

 

 و یا



 

 

 نکات :

 دالر است. 50.حداقل برداشت 1

 .بعد از تکمیل یا تغییر وضعیت، ایمیل برداشت خود را برای ما ارسال کنید.2

( انجام می شود، چراکه نیاز به تایید خود کارگزاری برای انتفال وجه از ترید به فارکس ه.برداشت فقط و فقط در تایم کاری بروکر) دوشنبه تا جمع3

 حرفه ای دارد.

در صورت نداشتن هیچ گونه معامله ای، می بایست با چند معامله داشته باشد تا بتواند تمامی وجه خود را برداشت نمایید،  .معامله گر می بایست جداقل4

 درخواست برداشت داشته باشید. %3کسر 

 دالر و طبق توضیحات فوق برداشت را انجام دهید. 97دالر، می توانید  100مثال برای 

 ی امکان پذیر است که حساب خود را وریفای )تایید( کرده باشند..برداشت فقط و فقط برای مشتریان5

 

 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 
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