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 راهنمای برداشت از هات فارکس

صاحب  از ااز آی بی )نماینده( به صاحب حساب و یجائی وجه ابعملیات ج :تذکر

د قسمت ییبا تأ ،ح انتقالبعد از ثبت صحی .وده ای انجام نمی شحساب به نماینده بصورت لحظ

 جامان ساعت یک ا  تا نهایت عات اداری شرکتمان در ساین زو ا ال صورت می پذیردقتنا ،مالی

 و یا iranhotforexل کشید با آی دی یاهو وبیش از یک ساعت ط جابجائی انچهچن .شودیم

 .موضوع را بررسی کنید hotforex_iranآی دی اسکایپ 

 ذیرد.پ های شنبه و یکشنبه انجام نمیروز شده انتقال وجه در حات ارائهه توضیتوجه ببا

 

خود شوید و سپس با رفتن بر روی  کابین شخصیما می بایست در ابتدا وارد ش -1

  به صفحه برداشت وارد شوید. Withdrawalو سپس کلیک بر روی  Fundingقسمت 
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  کلیک کرده و سپس دکمه Transfer to IBس از آن بر روی پ -2

Start Withdrawal  .را بزنید 
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را وارد نمایید، در قسمت  74002قسمت اول شماره در صفحه ای که باز می شود در  -3

کرده  درخواستی را مشخص مقدار وجهسپس در قسمت بعدی  ،خود را وارد رمز عبوربعدی 

 کلیک کنید. Transfer  خود را وارد کنید و روی دکمه تاریخ تولددر آخر  و

 

 



              
YahooID: pforexorg | WebSite: https://pforex.com | Email: info@pforex.org 
GTalk : Pforex.org@gmail.com | CopyRight Pforex.com | Skype : Pforex.org 

 
 

              
YahooID: pforexorg | WebSite: https://pforex.com | Email: info@pforex.org 
GTalk : Pforex.org@gmail.com | CopyRight Pforex.com | Skype : Pforex.org 

 
 

 

 

 

 حرفه ای فارکس انتخاب برای شما از تشکر با
 .بگیرید تماس ما با راھنمایی دریافت یا و بیشتر اطالعات برای
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