
 به نام خدا

میتوانند در تعطیالت اخر  PAMMدر اخرین بروزرسانی بروکر آلپاری زین پس مدیران و سرمایه گذاران حساب های مدیریتی 
 هایدر راستای نو آوری در حسابهفته هم برروی رمزارز یا ارزهای دیجیتال معامالت خودرا انجام دهند 

pamm.standard.mt5 همچنان امکان استفاده از نماد ،BTCUSD  وجود دارد. عالوه بر این، هیچ
های جدید در CFD رمز ارز .اند ایجاد نخواهد شدهایی که قبالً باز شده بودهتغییری در پوزیشن

این ابزارهای جدید به شرح زیر  در دسترس خواهند بود. فهرست کامل  pamm.ecn.mt5 حسابهای
 ، BTCUSD ،DETHUS ،LTCUSD ،XBNUSD ،XRPUSD ،EOS ،Aave ،Monero ،TRONاست
Dai،Filecoin ،Stellar ،Polygon ،Chainlink ،Solana ،Uniswap ،Polkadot ،USD Coin ، 

Dogecoin،Cardano ،Tether ،Bitcoin ،Ethereum ،BitcoinC ،Litecoin ، EthClass، Ripple    

 
در  ETHUSDو  BTCUSD ،XRPUSD ،XBNUSD، LTCUSDالزم به ذکر است که نمادهای 

برای پوزیشن گیری بسته میشوند و در تاریخ  2021دسامبر  18، در تاریخ pamm.ecn.mt5های حساب
 مانده بسته خواهد شد.های باقیشود و همه پوزیشنکامال حذف می  2022ژانویه  18

)به وقت  15:00تا  14:00، عملیات فنی روی سرورها هر شنبه از ساعت MT5های همچنین برای حساب
شود و در نتیجه طی این بازه زمانی معامالت در دسترس اجرا می MT5های اروپای شرقی( در حساب

 14:00تا  09:00، هر شنبه از ساعت MT4های تعمیر و نگهداری برای حساب هاینخواهد بود. فعالیت
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)به وقت  22:10تا  22:00و از ساعت  04:00تا  03:00)به وقت اروپای شرقی( و هر یکشنبه از ساعت 
های زمانی معامالت در دسترس نخواهد بود و شود. به همین دلیل، طی این بازهاروپای شرقی( اجرا می

 04:00تا  03:00)به وقت اروپای شرقی( در روز شنبه و از ساعت  14:00تا  09:00ز ساعت همچنین ا
های )به وقت اروپای شرقی( در روز یکشنبه، هزینه نگهداری قرارداد برای حساب

pamm.standard.mt4، pamm.ecn.mt4  وpamm.pro.ecn.mt4 اعمال نخواهد شد. 

 

 

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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