راهنوای سیستن
Online Trading
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ورود به ساهانه خرید و فروش

اثتسا اظ عطین آزضس ایٌتطًتی ٍاضز سبهبًِ هؼبهالت آًالیي ضَیس.
ًٌتِ :پیطٌْبز هی ًٌین ثطای سطػت ثْتط اظ آذطیي هطٍضگط كبیط كبًس استلبزُ ًٌیس.
ضوب هی تَاًیس آذطیي ًسرِ هطٍض گط كبیط كبًس ضا اظ  http://www.mozilla.comزاًلَز ًٌیس.
ثطای ٍضٍز ثِ سبهبًِ ًبم ًبضثطیً ،لوِ ػجَض ٍ ًس اهٌیتی ضا ٍاضز ًوبییس.
ًٌتِ :زض صَضتی ًِ  5هطتجِ ًلوِ ػجَض ضا اضتجبُ ٍاضز ًوبییسً ،بم ًبضثطی زض سبهبًِ هسسٍز هی ضَز ٍ اهٌبى ٍضٍز ثِ سیستن ٍجَز ًساضز .زض
صَضت هطبّسُ پیـبم "ًبم ًبضثطی زض سیستن هسسٍز هی ثبضس" ثب هسیطیت سیستن توبس ثگیطیس.
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 -1اضسبل سلبضش

ثطای سلبضش ذطیس ٍ كطٍش سْبم اظ عطین ایي صلحِ سلبضضبت ضا ثِ ّستِ هؼبهالت ثَضس اضسبل هی ًٌین.
هطاحل اًجبم ًبض ثِ ضطح ظیط هی ثبضس.
زض هسوت پبییي صلحِ  ،اگط ػولیبت ذطیس ضا هی ذَاّیس اًجبم زّیس ثط ضٍی ًلیس ذطیس ٍ ثطای ػولیبت كطٍش ً،لیس كطٍش ضا اًتربة ًوبییس.
زض صَضت اًتربة ً لیس ذطیس  ،ضًگ ظهیٌِ ثِ سجع ٍ ثطای كطٍش ثِ ضًگ هطهع تـییط هی یبثس .زض هسوت سْبمً ،بم سْن هَضز هؼبهلِ ضا جستجَ
ًوبییس .پس اظ اًتربة ًبم سْن  ،زض هسوت سوت چپ صلحِ ًوبیص اعالػبت هیوت ّبی هَضز هؼبهلِ سْن زض ثبظاض سْبم ًوبیص زازُ
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هیضَز .زض هسوت حجن  ،تؼساز سْن هَضز هؼبهلِ ضا ٍاضز ًوبییس .زض هسوت هیوت ،هیوت ذطیس ٍ یب كطٍش ٍاحس ّط سْن ضا ٍاضز ًوبییسًَ .ع

حسبة  ،ثبیس حسبة ًعز ًبضگعاض ثبضس.
ًٌتِ :زض صَضتی ًِ كطم هطازاز ثطزاضت لحظِ ای اظ ثبًي هلت ضا ثِ ًبضگعاضی تحَیل زازُ ایس  ،هی تَاًیس اظ گعیٌِ ًَع حسبة "ثبًي هلت"
استلبزُ ًوبییس .زض ایي صَضت هجلؾ ذطیس سْن اظ حسبة ضوب ًعز ثبًي هلت ثطزاضت هی گطزز.
ثِ صَضت پیص كطض  ،اػتجبض ّط سلبضش تب پبیبى سبػت هؼبهالت ّوبى ضٍظ هی ثبضس .ضوب هی تَاًیس اػتجبض سلبضش ضا اظ عطین ًلیي ثط ضٍی
گعیٌِ "پیططكتِ" تـییط زّیس .ثب ًلیي ثط ضٍی گعیٌِ "پیططكتِ" زض هسوت "اػتجبض سلبضش" هی تَاًیس اػتجبض سلبضش ضا تـییط زّیس.
ًَع سلبضش :سلبضضبت زض ایي سبهبًِ ثِ "صَضت سلبضش" هحسٍز هی ثبضٌس" .سلبضش هحسٍز" ثِ سلبضضی گلتِ هی ضَز ًِ تؼساز ٍ ًطخ
سلبضش هؼیي ثبضس .زض ایي ًَع اظ سلبضضبت ٍاضز ًطزى حجن ٍ هیوت سْن العاهی هی ثبضس.
حساهل حجن :پط ًطزى ایي هسوت اذتیبضی هی ثبضس. .ثِ ػٌَاى هثبل  ،زض صَضتی ًِ حجن سْن ضا  1000ػسز ٍاضز ًوبییس ٍ ًطخ ّط سْن ّن
 1000ضیبل ثبضس .اگط حساهل حجن ضا ػسز  1000تؼییي ًوبییسً ٍ ،لیس اضسبل سلبضش ضا ًلیي ًوبییس ،ایي سلبضش تٌْب زض صَضتی هؼبهلِ هی
ضَز ًِ زض ّوبى لحظِ اضسبل سلبضش  1000 ،ػسز اظ سْن ضا ثِ ًطخ تؼییي ضسُ ثتَاًس ذطیساضی ًٌس .اگط زض ّوبى لحظِ كوظ  900سْن
ثطای كطٍش زض سبهبًِ ثَضس ٍجَز زاضتِ ثبضس  ،سلبضش  1000ػسزی ٍاضز ضسُ اظ سبهبًِ ثَضس حصف هی ضَز .ػسز هطاض گطكتِ زض هسوت
حساهل حجن ثعضگتط اظ صلط ٍ ًَچٌتط اظ حجن سْن هی ثبضس.
حجن ًوبیطی  :پط ًطزى ایي هسوت اذتیبضی هی ثبضس .ثِ ػٌَاى هثبل ،زض صَضتی ًِ حجن سْن ضا  1000ػسز ٍاضز ًوبییس ٍ زض هسوت حجن
ًوبیطی ػسز  300ضا ٍاضز ًوبییس ،سلبضش ضوب زض صق ّبی ذطیس ٍ كطٍش ثِ صَضت  300ػسزی ًوبیص زازُ هی ضَز .زض صَضتی ًِ 300
ػسز اظ سلبضش  1000ػسزی هَضز هؼبهلِ هطاض گطكت300 ،تبی ثؼسی ٍاضز سبهبًِ هؼبهالت هی ضَز .ایي سلبضضبت ثِ ًبم سلبضضبت Ice Berg
هؼطكی ضسُ اًس .ػسز هطاض گطكتِ زض هسوت حجن ًوبیطی ثعضگتط اظ صلط ٍ ًَچٌتط اظ حجن سْن هی ثبضس.
اػتجبض سلبضش:


ضٍظ :س لبضش ٍاضز ضسُ كوظ زض ّوبى ضٍظ زض سبهبًِ هؼبهالت كؼبل هی ثبضس ٍ زض صَضتی ًِ هؼبهلِ ًطَز زض اًتْبی ضٍظ اظ سیستن
هؼبهالت ثَضس حصف هی گطزز.



هؼتجط تب تبضید :تب تبضید تؼییي ضسُ تَسظ ًبضثط زض سبهبًِ هؼبهالت ثَضس ،كؼبل هی هبًس ٍ زض صَضتی ًِ تب پبیبى سبػت هؼبهالت
ث َضس زض تبضید تؼییي ضسُ هؼبهلِ صَضت ًگیطز اظ سیستن هؼبهالت ثَضس حصف هی ضَز.
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هؼتجط تب لـَ  :سلبضش ٍاضز ضسُ ،تب ظهبًی ًِ ًبضثط آى ضا اظ سیستن حصف ًٌٌس ،زض سیستن هؼبهالت ثَضس كؼبل ثبهی هی هبًس.



اًجبم ٍ حصف :ثب ٍاضز ضسى سلبضش ثِ سیستن هؼبهالت ثَضس ّ ،ط اًساظُ اظ سلبضش ًِ ّوبى لحظِ هبثل اًجبم ثبضس ،اًجبم هی ضَز
ٍ ثویِ سلبضش اظ سیستن حصف هی ضَز .ثِ ػٌَاى هثبل  ،اگط تؼساز ً ٍ 1000طخ  1000ثبضس .زض صَضتی ًِ سلبضش اظ ًَع ذطیس
ثبضس ٍ كوظ  100سْن ثطای كطٍش زض سیستن زض ًطخ ٍ 1000جَز زاضتِ ثبضس ،كوظ تؼساز  100ذطیس اًجبم هی ضَز ٍ  900تبی
زیگط اظ سیستن ثَضس حصف هی ضَز.



جلسِ هؼبهالت :زض پبیبى جلسِ هؼبهالتی جبضی ثَضس ،سلبضش اظ سیستن حصف هی ضَز.



زاهٌِ اػتجبض :ثِ تؼساز ضٍظ هؼیي  ،سلبضضبت ضا زض سیستن هؼبهالت ثَضس ًگِ هی زاضز ٍ سپس حصف هی ًٌس.

اعالػبت سْبم

زض ٌّگبهی ًِ ًبم سْبم ضا اًتربة ًوبییس ،اعالػبت سْبم هبًٌس ضٌل ثبال ًوبیص زازُ هی ضَز.
ًٌتِ :قیوت وارد ضده در سفارش خرید و فروش بین آستانه باال و پایین باید باضد .در غیر اینصورت سفارش به سیستن هعاهالت
بورس ارسال نوی گردد.
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در صورتی که دایره سبس رنگ در قسوت سوت چپ نوایص داده ضود  ،ارتباط سیستن با سیستن هعاهالت بورس برقرار است .اگر
دایره قرهس رنگ نوایص داده ضود  ،ارتباط سیستن ضوا جهت نوایص اطالعات سهام قطع ضده است و اطالعات نوایص داده ضده
به روز نوی باضد.
هعاهالت با :Mouse
ثستِ ثِ ایٌٌِ ثِ ضٍی ًسام سغط ٍ ستَى ًلیي ضَز ،یي زستَض ٍاحس ثِ صَضت ظیط پط هی ضَز.
اگط زض ستَى حجن هؼبهالت ّوبًٌس ضٌل ثبال ،هوساض ًلیي ضسُ ثطاثط  500,,ثبضس ثب یي هحبسجِ حجن تجوؼی ظیط اظ حبصل جوغ هحسٍزُ
ّبی ثبالتط ثسست هی آیس6110;5600+510 .
زض ایي حبلت سوت هؼبهلِ ثِ جْت ذطیس است .لصا ضًگ ظهیٌِ پیص كطض سجع ذَاّس ضس ،ظیطا ثِ ضٍی هوبزیط حجن زض جْت كطٍش ًلیي
ضسُ است .اگط ایي زستَض كَضا اضسبل ضَز ٍ زستَض ذطیس هرلی ٍجَز ًساضتِ ثبضس 6110 ،سْن ذطیس ذَاّس ضس 510 .سْن زضهیوت 2667
ٍ  5600سْن زض هیوت .2686
اگر جهت هعاهله خرید باضد:
اگط ًبضثط ثط ضٍی تؼساز سلبضش ذطیس ًلیي ًٌس.
جْت :ذطیس
حجن پیص كطض (هوساض )1
حجن:
سغط هیوت هحسٍزُ ًلیي ضسُ است.
هیوت:
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اگط ًبضثط ثط ضٍی حجن سلبضش ذطیس ًلیي ًٌس.
جْت :كطٍش
حجن تجوؼی اظ هحسٍزُ جبضی تب اٍلیي هحسٍزُ
حجن:
سغط هیوت هحسٍزُ ًلیي ضسُ است.
هیوت:
اگط ًبضثط ثط ضٍی هیوت سلبضش ذطیس ًلیي ًٌس.
جْت :كطٍش
حجن پیص كطض (هوساض )1
حجن:
سغط هیوت هحسٍزُ ًلیي ضسُ است.
هیوت:

اگر جهت هعاهله فروش باضد:
اگط ًبضثط ثط ضٍی تؼساز سلبضش كطٍش ًلیي ًٌس.
جْت :كطٍش
حجن پیص كطض (هوساض )1
حجن:
سغط هیوت هحسٍزُ ًلیي ضسُ است.
هیوت:
اگط ًبضثط ثط ضٍی حجن سلبضش كطٍش ًلیي ًٌس.
جْت :ذطیس
حجن تجوؼی اظ هحسٍزُ جبضی تب اٍلیي هحسٍزُ
حجن:
سغط هیوت هحسٍزُ ًلیي ضسُ است.
هیوت:
اگط ًبضثط ثط ضٍی هیوت سلبضش كطٍش ًلیي ًٌس.
جْت :ذطیس
حجن پیص كطض (هوساض )1
حجن:
سغط هیوت هحسٍزُ ًلیي ضسُ است.
هیوت:

زیسُ ثبى ثبظاض:
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ضوب هی تَاًیس ًوب زّبی هؼبهالتی زلرَاُ ضا زض ایي هسوت اضبكِ ًوبییس ٍ زض ّط لحظِ تـییطات هیوت آًْب ضا هطبّسُ ًوبییسّ .وچٌیي زض ایي
هسوت اهٌبى زستِ ثٌسی ٍ تؼطیق گطٍُ ّبی هرتلق ثطای ًبضثط ٍجَز زاضز.
ثطای تؼطیق گطٍُ جسیس ثط ضٍی ػالهت

زض ًٌبض گطٍُ جسیس ً ،لیي ًوبییس ٍ سپس ًبم زستِ ثٌسی ذَز ضا ٍاضز ًوبییس .زض صَضتی ًِ

ثرَاّیس گطٍُ تؼطیق ضسُ ضا حصف ًوبییس ،پس اظ اًتربة گطٍُ ثط ضٍی ػالهت

ًلیي ٍ گطٍُ هَضز ًظط ضا حصف ًٌیس .ثطای اضبكِ

ًلیي ًوبییس ٍ ًبم سْن هَضز ًظط ضا جستجَ ًوبییس.

ًطزى ًوبز ّبی هؼبهالتی (سْبم) زض ّط گطٍُ ثط ضٍی ػالهت

پس اظ اًتربة ًبم سْن ثب ًلیس ثجت  ،سْن هَضز ًظط زض گطٍُ تؼطیق ضسُ ًوبیص زازُ هی ضَز.
ثطای حصف سْن اظ گطٍُ هی تَاًیس اظ ػالهت ضطثسض هطاض گطكتِ زض ًٌبض ًوبز  ،سْن ضا اظ لیست ذبضج ًوبییس.
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سلبضضبت اهطٍظ:

سلبضضبتی ضا ًِ ثِ سبهبًِ هؼبهالت ثَضس اضسبل هی ًٌین زض ایي هسوت هی تَاًین ٍ ،ضؼیت آًْب ضا ثطضسی ًٌین.


ًوبزً :بم سْن یب ًوبز ،سْبم هَضز هؼبهلِ ضا ًطبى هی زّس.



ظهبى :ظهبى اًجبم ػولیبت هی ثبضس.



حجن :تؼساز سلبضش هی ثبضس.



هیوت :هیوتی ضا ًِ ثِ اظای ّط ٍاحس ٍاضز ًطزُ ایس ضا ًطبى هی زّس.



حجن اًجبم ضسُ :تؼساز سْبهی ضا اظ سلبضش ضوب هؼبهلِ ضسُ است ً ،وبیص هی زّس.



ذطیس/كطٍش :زض صَضتی ًِ سلبضش اظ ًَع "ذطیس" ثبضس  ،هوساض "ذطیس" ٍ زض صَضتی ًِ سلبضش اظ ًَع" كطٍش" ثبضس ،هوساض
"كطٍش" هطاض زازُ هی ضَز.



ٍضؼیت سلبضشٍ :ضؼیت سلبضش ٍاضز ضسُ زض ّط لحظِ ضا ًوبیص هی زّس.



ػولی بت  :زض صَضتی ًِ سلبضضی ضا ثرَاّیس اظ سبهبًِ ثَضس حصف ًٌیس  ،هی تَاًیس ثط ضٍی ًلیس ضطثسض ًلیي ًوبییس ٍ سلبضش ضا
حصف ًوبییس .ثطای ٍیطایص تؼساز ٍ هیوت سلبضش هی تَاًیس ثط ضٍی

11

ًلیي ٍ سلبضش ضا ٍیطایص ًوبییس.

حسبة اهطٍظ:

زض صَضت ذطیس ٍ یب كطٍش ،اسٌبز آى زض ایي هسوت ًوبیص زازُ هی ضَز.
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 -2لیست ذطیس ٍ كطٍش ّب

زض ایي هسوت هی تَاًیس ًلیِ سلبضضبت ضا ثط اسبس تبضیدً ،بم سْنًَ ،ع هؼبهلِ ٍ ،ضؼیت سلبضش كیلتط ًطزُ ٍ ّوچٌیي اهٌبى سبذتي كبیل
ذطٍجی ثِ كطهت ً xlsیع ٍجَز زاضز.
 -2هطبّسُ حسبة

ثب جستجَی ًبم هطتطی ،هیتَاًیس هطرصبت حسبة هطتطی ضا هطبّسُ ًوبییس.
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 -3توبضبی ٍجِ

ضوب هی تَاًیس ثب تَجِ ثِ هبًسُ ثستبًٌبض ذَز ًعز ًبضگعاضی  ،اظ ًبضگعاض زضذَاست ًوبییس ًِ ًل هجلؾ ٍ یب هسوتی اظ آى ضا ثِ حسبة
ضوب ٍاضیع ًوبیس .ثطای ایي هٌظَض ثب ًلیي ثط ضٍی گعیٌِ اكعٍزى صلحِ ظیط ظبّط هی ضَز .زض صَضتی ًِ ضوبضُ حسبة ًوبیص زازُ ضسُ
هطثَط ثِ ضوب است ًسجت ثِ ٍاضز ًطزى هجلؾ هَضز ًیبظ اهسام ًوبییس .زض ؿیط ایٌصَضت جْت تصحیح حسبة  ،ثب ًبضگعاض توبس ثگیطیس.

ٍ -4اضیع ٍجِ
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ضوبضُ كیطی ضا ًِ ثبثت ذطیس سْن پطزاذت هی ًوبیس  ،زض ایي ثرص زض سبهبًِ ثجت هی ضَز .پس اظ اًتربة گعیٌِ "اكعٍزى" زض صلحِ
ًوبیص زازُ ضسُ  ،هجلؾ ٍاضیعی ٍ ضوبضُ كیص ضا ثِ ّوطاُ تبضید زض سبهبًِ ثجت ًوبییس.

پس اظ ثجت ٍجِ ٍاضیعی ،ایي پیـبم ثِ هسیطیت سیستن اضسبل هی گطزز ٍ تَسظ هسیطیت هجلؾ ٍجِ تبییس هی ضَز.
 -5تـییط ضهع ػجَض
ثطای تـییط ضهع ػجَض زض سبهبًِ  ،اثتسا ضهع كؼلی ضا ٍاضز ًوَزُ ٍ سپس ضهع جسیس ضا زض زٍ هسوت پبییي ٍاضز ٍ زض اًتْب ًس اهٌیتی ضا تبیپ
ًوبییس.
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 -6اعالػبت ًبضثط

اعالػبت هطثَط ثِ آذطیي ٍضٍز ًبضثط ثِ سیستن  ،زض ایي هسوت ًوبیص زازُ هی ضَزً .بضثطاى هی تَاًس آذطیي ثبضی ًِ ثِ سیستن ٍاضز
ضسُ اًس ضا زض ایي هسوت هطبّسُ ًوبیٌس.
 -7ذطٍج  :جْت ذطٍج اظ سبهبًِ هَضز استلبزُ هطاض هی گیطز.
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پزسصّایهتذاٍل 


هعاهالتاٍراقبْاداردربَرستْزاىدرچِساعاتیاًجامهیگیزد؟ 

-1
هؼبهالت اٍضام ثْبزاض اظ سبػت  09:00تب  12:00ضٍظّبی ضٌجِ تب چْبضضٌجِ ّط ّلتِ ثِ جع ضٍظّبی تؼغیل اًجبم هیضَزّ .وچٌیي سبػت
پیص گطبیص ثبظاض ًِ زض آى اهٌبى اًجبم هؼبهالت ٍجَز ًساضز اظ  8:30ضطٍع هیضَز ٍ تب  09:00ازاهِ هی یبثس ًِ زض آى اهٌبى ٍضٍز

سلبضضبت ٍ تـییط هیوت ٍجَز زاضز.
 -2داهٌِرٍساًًَِساىلیوتدربَرستْزاىچٌذدرصذاست؟ 
زض حبل حبضط زاهٌِ ًَسبى ضٍظاًِ هیوت سْبم زض ّط ضٍظ ًسجت ثِ هیوت پبیبًی ضٍظ گصضتِ ،هیتَاًس اظ  +4زضصس تب  -4زضصس ،تـییط ًٌس ٍ
حن توسم سْبم زٍ ثطاثط ایي هیعاى اهٌبى ًَسبى زاضز .زض كطاثَضس ًیع زاهٌِ ًَسبى سْبم  +5تب  -5زضصس هیثبضس .زض ػطضِ اٍلیِ سْبم ٍ ضٍظ

ثبظگطبیی ًوبز هؼبهالتی هغبثن ضطایغی ًِ زض زستَضالؼول هؼبهالت شًط ضسُ است ثسٍى هحسٍزیت زض ًَسبى هؼبهلِ ذَاّس ضس.
ِبزایاٍلیيباردربَرسعزضِهیضًَذٍ،جَددارد؟ 

آیاساسٍکارخاصیبزایخزیذسْامضزکتّاییک

-3
ثلِ ،ػطضِ سْبم ضطًتّبی تبظُ پصیطكتِ ضسُ ّن ثط اسبس سبظ ٍ ًبض حطاج اًجبم هیضَز اهب تلبٍتّبیی ثب هؼبهالت هؼوَل زاضز .ذطیساضاى
سلبضشّبی ذطیس ذَز ضا ثب هیوتّبی پیطٌْبزی اظ عطین ًبضگعاضاى ٍاضز سبهبًِ هؼبهالتی هیًٌٌس .زض پبیبى ًطست هؼبهالتی ،كطٍضٌسُ ثط
اسبس هیوتّبی پیطٌْبزی ذطیساضاى ،هیوت كطٍش ذَز ضا اػالم هیًٌس ٍ ثط اسبس آى هؼبهلِ اًجبم هیضَز .زض ایي هطحلِ زضصسی اظ سْبم

ضطًت ثطای كطٍش ػطضِ هیضَز .الجتِ زض ضٍظ ػطضِ اٍلیِ ،هحسٍزیت زاهٌِ ًَسبى ضٍظاًِ اػوبل ًویضَز.
ّادرساهاًِهعاهالت،چگًَِاًجامهیضَد؟ 


اٍلَیتبٌذیسفارش
-4
اٍلَیت سلبضشّبی ٍاضز ضسُ ثِ سبهبًِ ،اثتسا ثط اسبس هیوت هیثبضس ٍ ثطای سلبضضبت ثب هیوت یٌسبى ،اٍلَیت ظهبًی هغطح هیگطزز ًِ ثبػث
تطٌیل صق ذطیس ٍ كطٍش هیضَز .ثط اسبس اٍلَیت هیوت ،یي سلبضش ذطیس (كطٍش) اٍضام ثْبزاض ثب ثیطتطیي (ًوتطیي) هیوت زض اثتسای
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صق ذطیس (كطٍش) هطاض هیگیطز ٍ ثط اسبس اٍلَیت ظهبى ،سلبضضی ًِ ظٍزتط ٍاضز سبهبًِ هؼبهالت ضَز جلَتط اظ سلبضش ّن هیوت ذَز هطاض

هیگیطز .هؼبهلِ ٌّگبهی اًجبم هیضَز ًِ سلبضشّبی ذطیس ٍ كطٍش هیوت یٌسبى زاضتِ ثبضٌس .
تسَیِهعاهالتچیستٍچگًَِاًجامهیضَد؟ 

-5
پس اظ اًجبم هؼبهالت ،تسَیِ هؼبهالت ثیي كطٍضٌسُ ٍ ذطیساض تَسظ ًبضگعاض كطٍضٌسُ ٍ ًبضگعاض ذطیساض اظ عطین ضطًت سپطزُگصاضی هطًعی
اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ اًجبم هیضَز .ضطًت سپطزُگصاضی هطًعی اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ ثِ ػٌَاى اهیي ًوص اتبم پبیبپبی ضا ایلب
هیًٌس .تسَیِ هؼبهالت سِ ضٍظ ًبضی ثؼس اظ اًجبم هؼبهلِ ( )T+3صَضت هیگیطز.

 -6کارگشارًاظزکیستٍچًِمطیبزعْذُدارد؟
ثب ضاُ اًساظی سبهبًِ جسیس هؼبهالت زاضایی سْبهساضاى زض ّط یي اظ ًوبزّبی هؼبهالتی ظیط ًظط یي ًبضگعاض هطاض گطكت ًِ ثِ آى ًبضگعاض ًبظط
گلتِ هی ضَز ٍ اظ آى پس سْبهساضاى زاضایی سْبم ذَ ز ضا زض ّط ًوبز هؼبهالتی صطكبً اظ عطین ًبضگعاض ًبظط ذَز زض آى ًوبز هؼبهالتی هیتَاًٌس
ثِ كطٍش ثطسبًٌسّ .طچٌس سْبهساضاى هیتَاًٌس ثب هطاجؼِ ثِ ّطیي اظ ًبضگعاضاى ًسجت ثِ ذطیس سْبم اهسام ًوبیٌس.
هوٌي است زاضایی سْبهساض زض یي ًوبز هؼبهالتی ظیط ًظط یي ًبضگعاض ًبظط ٍ زض ًوبز هؼبهالتی زیگط ظیط ًظط ًبضگعاض ًبظط زیگطی ثبضس.
زض ظهبى ضاُ اًساظی سبهبًِ هؼبهالتی جسیس ًبضگعاض ًبظط ثط اسبس سَاثن كؼبلیت سْبهساض ثب ًبضگعاضاى هرتلق زض ثَضس اٍضام ثْبزاض تؼییي
گطزیس.
ًٌتِ :سْبهساضاًی ًِ هطرصبت ضٌبسبیی آًبى هبًٌس ضوبضُ هلی ،زض سبهبًِ ثؼس اظ هؼبهالت ثَضس اٍضام ثْبزاض ًبهل ًجبضس ،ثب ضاُاًساظی سبهبًِ
هؼبهالتی جسیس هبزض ثِ اًجبم ّیچگًَِ هؼبهلِ ای اظ جولِ ذطیس یب كطٍش تب ظهبى ضكغ ًَاهص ًرَاٌّس ثَزً .سّبی سْبهساضی هتؼلن ثِ ایي
گطٍُ اظ اكطاز زض سبیت ضطًت سپطزُگصاضی هطًعی اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ ثِ ًطبًی  www.csdiran.comثرص سطٍیسّبی
الٌتطًٍیٌی ثِ سْبهساضاى زض هسوت «سبهبًِ ثطضسی كؼبل ثَزى ًس سْبهساضی» اػالم گطزیسُ است.
زض صَضتی ًِ ًس سْبهساضی كطزی ثِ ایي زستِ تؼلن زاضز ثبیس ثب هطاجؼِ حضَضی ثِ ضطًت سپطزُگصاضی هطًعی اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ ٍ
زكبتط ایي ضطًت زض تبالضّبی هٌغوِای ثَضس ثب زض زست زاضتي اصل ٍ تصبٍیط ضٌبسٌبهًِ ،بضت هلی ٍ گَاّیٌبهِّبی ًول ٍ اًتوبل ٍ سپطزُ
سْبم جْت اصالح هطرصبت ذَز زض سبهبًِ ثؼس اظ هؼبهالت اهسام ًوبیس.

17

سْبهساضاى ثطای آگبّی اظ ًبضگعاض ًبظط ذَز زض ّط ًوبز هؼبهالتی ،زض ظهبى ضاُاًساظی سبهبًِ هؼبهالتی جسیس هیتَاًٌس ثِ یٌی اظ ضٍشّبی ظیط
اهسام ًوبیس:
 – 1هطاجؼِ ثِ ثرص سطٍیسْبی الٌتطًٍیٌی ثِ سْبهساضاى هسوت «هطبّسُ ًبضگعاض ًبظط» زض سبیت ایٌتطًتی ضطًت سپطزُگصاضی هطًعی
اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ ثِ ًطبًی ایٌتطًتی  www.csdiran.comاظ تبضید .1387/09/16
سْبهساضاى حویوی ثب اضائِ ضوبضُ هلی ٍ سْبهساضاى حوَهی ثب اضائِ ًس سْبهساضی ثِ ایي سبهبًِ ،هیتَاًٌس زض ّط یي اظ ًوبزّبی هؼبهالتی ًِ زض
آى سْبم زاضًسً ،بضگعاض ًبظط ذَز ضا هطبّسُ ًوبیٌس.
 -2ضٍیت گَاّیٌبهِ ًول ٍ اًتوبل ٍ سپطزُ سْبم
سْبهساضاى جْت آگبّی اظ ًبضگعاض ًبظط ذَز زض ّط ًوبز هؼبهالتی ًِ زضآى سْبم زاضًس هی تَاًٌس ثب تغجین زازى ًس ًبضگعاض ذطیساض یب
كطٍضٌسُ هیس ضسُ زض آذطیي گَاّیٌبهِ ًول ٍ اًتوبل ٍ سپطزُ سْبم صبزضُ پیص اظ  1387/09/16ثب جسٍل ضٌبسبیی ًسّبی ًبضگعاضی زض
سبیت ایٌتطًتی  www.csdiran.comاظ ًبضگعاض ًبظط ذَز زض آى ًوبز هؼبهالتی هغلغ ضًَس.
هبثل تَجِ ایٌٌِ ًِ اگط ًس ًبضگعاض ذطیساض یب كطٍضٌسُ زضج ضسُ زض آذطیي گَاّیٌبهِ ًول ٍ اًتوبل ٍ سپطزُ سْبم صبزضُ پیص اظ
 1387/09/16ثطاثط  666 ،777 ، 888، 999یب  11ثبضس ،سْبهساضاى تٌْب اظ عطین اضائِ ضسُ زض ضٍش هجل ( استلبزُ اظ سطٍیس الٌتطًٍیٌی
سبیت ضطًت سپطزُ گصاضی هطًعی اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ ثِ آزضس  )www.csdiran.comهی تَاًٌس اظ ًبضگعاض ًبظط ذَز هغلغ ضًَس.

 -7رٍضْایتغییزکارگشارًاظزچیست؟ 
سْبهساضاى هی تَاًٌس جْت تـییط ًبضگعاض ًبظط ذَز ثِ یٌی ضٍضْبی ظیط اهسام ًوبیٌس:
 -1هطاجؼِ حضَضی ثِ ضطًت سپطزُگصاضی هطًعی اٍضام ثْبزاض ٍ تسَیِ ٍجَُ ٍ اضائِ اصل ٍ تصَیط ضٌبسٌبهِ ٍ ًبضت هلی
 -2تٌویل زضذَاست ؿیطحضَضی ٍ اذص گَاّی اهضبء اظ زكبتط اسٌبز ضسوی (كطم ایي زضذَاست اظ سبیت ضطًت سپطزُگصاضی ثِ ًطبًی
 www.csdiran.comهبثل زضیبكت است) ٍ اضسبل آى اظ عطین پست سلبضضی آى ثِ زكتط هطًعی ضطًت سپطزُ گصاضی هطًعی اٍضام ثْبزاض
ٍ تسَیِ ٍجَُ.
 -3هطاجؼِ ثِ یٌی اظ زكبتط ًبضگعاضی ًِ توبیل زاضًس زض آى ًوبز هؼبهالتی ثِ ػٌَاى ًبضگعاض ًبظط كؼبلیت ًوبیٌس.
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ٍجًَُمذخَدرادراختیارکارگشارلزارهیدٌّذ؟ 

 -8چگًَِهطتزیاىگَاّیسپزدٍُ
هطتطیبى ثبیس ّوعهبى ثب تٌویل كطم سلبضش ذطیس یب كطٍشٍ ،جَُ ًوس ٍ گَاّی سپطزُ سْبم یب اصل ثطگِ سْبم ذَز ضا تحَیل ًبضگعاض ًوبیٌس
ٍ ًبضگعاضاى هسئَل اًجبم تسَیِ هؼبهالت ثب ضطًت سپطزُ گصاضی ّستٌس .الجتِ زض ػول ثیطتط هطتطیبى تطجیح هی زٌّس ًِ گَاّی سپطزُ
سْبهی ًِ هجال ذطیساضی ًطزُاًس ًعز ًبضگعاض ثبهی ثوبًس تب زض ظهبى كطٍش ًیبظی ثِ تحَیل آى ًجبضسّ .وچٌیي پطزاذت ٍجِ ذطیس سْبم ّن
اظ عطین ٍاضیع ثِ حسبة ًبضگعاضی اًجبم هیطَز.

 -9آیاهطتزیاىهیتَاًٌذًشدچٌذکارگشارحسابداضتِباضٌذ؟ 
ثلِّ ،ط هطتطی هی تَاًس ًعز ّط ًبضگعاض یي حسبة زاضتِ ثبضس ّطچٌس ثِ زلیل زضیبكت ذسهبت ثْتط تَصیِ هی ضَز ّط هطتطی كوظ ثب یي
ًبضگعاض ًبض ًٌس.

P/EٍEPS،DPS -11چیست؟ 
 DPSثرطی اظ سَز ّط سْن ضطًت است ًِ ثیي سْبهساضاى توسین هی ضَز EPS .سَز ّط سْن ثؼس اظ ًسط هبلیبت است .ثِ ػجبضت زیگط
سَز ذبلص ضطًت توسین ثط تؼساز سْبم آى ٍ ً P/Eسجت هیوت سْن ثِ  EPSاػالم ضسُ تَسظ ضطًت است.

 -11لیوتیکسْندرباسارچگًَِتعییيهیطَد؟هیشاىتاثیزباسارٍخَدضزکتچمذراست؟ 
تؼییي هیوت سْن تبثغ ػَاهل هرتللی است ًِ هْوتطیي آى سَزآٍضی ضطًت ،اًتظبض سَزآٍضی آتی ضطًت ٍ ضطایظ ًالى اهتصبزی ًطَض

است.
 -12حجنهبٌاراتعزیفًواییذ؟ 
«حجن هجٌب»  ،تؼساز اٍضام ثْبزاض اظ یي ًَع است ًِ ّط ضٍظ ثبیس هَضز زاز ٍ ستس هطاض گیطز تب ًل زضصس تـییط آى ضٍظ ،زض تؼییي هیوت ضٍظ ثؼس
هالى ثبضس.

 -13هحذٍدیتحجویدرٍرٍدسفارضاتبِچِهعٌاست؟ 
«هحسٍزیت حجوی»  ،حساًثط تؼساز اٍضام ثْبزاضی است ًِ زض ّط ًوبز هؼبهالتی عی ّط سلبضش زضسبهبًِی هؼبهالت ٍاضز هیضَز .ایي

ضهن هضطة صحیحی اظ «ٍاحس پبیِی هؼبهالتی هتؼبضف» است .
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 -14باسارگزداىچیستٍبِچِهٌظَراًجامهیپذیزد؟ 
«ثبظاضگطزاى»ً ،بضگعاض یب ًبضگعاض/هؼبهلِ گطی است ًِ ثب اذص هجَظ الظم ثب تؼْس ثِ اكعایص ًوسضًَسگی ٍ تٌظین ػطضِ ٍ توبضبی اٍضام
ثْبزاض هؼیي ٍ تحسیس زاهٌِ ًَسبى هیوت آى ،ثِ زاز ٍ ستسآى اٍضام هیپطزاظز.

 -15آیاهوکياستکسیدراٍلیيدلایكباساربَرسسْاهیرابخزدٍساعتیبعذّواىرابفزٍضذ؟ 
ثلِ .ثب ضاُ اًساظی سیستن جسیس هؼبهالتی اهٌبى كطٍش سْبهی ًِ ّوبى ضٍظ اهسام ثِ ذطیس ًطزُایس ضا زاضیس.

 -16چگًَِهوکياستحجنهبٌایضزکتی""1اعالمضَد؟ 
پس اظ ثبظگطبیی ًوبزّبیی ًِ زاهٌِ ًَسبى آى آظاز است (هثال ثؼس اظ هجوغ ػبزی سبالًِ یب كَمالؼبزُ) حجن هجٌبی آى ًوبز یي ذَاّس
ثَزّ .وچٌیي زض كطاثَضس ًیع حجن هجٌب یي هٌظَض ضسُ است.

یضَدچیست؟ 
 -17هٌظَراس"ح"کِگاّیدرپایاىاسنیکضزکتیاًوادآىآٍردُه 
ح ًوبیبًگط حنتوسم سْبم هَضز ًظط است ًِ ثِ اًتْبی ًوبز ضطًت اضبكِ هیضَز ٍ ّوچٌیي زض اثتسای ًبم ضطًت ًیع ذَاّس آهس.

 -18هٌظَراسبْتزیيعزضِیابْتزیيتماضاچیست؟ 
ثْتطیي ػطضِ :هٌظَض پبییيتطیي هیوتی است ًِ ثطای كطٍش یي سْن زض سیستن هؼبهالت ٍاضز ضسُ است .ثْتطیي توبضب :هٌظَض

ثبالتطیي هیوتی است ًِ ثطای ذطیس سْبم زض سیستن هؼبهالت ٍاضز ضسُ است .
تمذمّایاستفادًُطذُراهٌتطزکٌذ،بزای
سْاماسحك 

زًَُیسی
 -19چٌاًچِیکیاسضزکتْایبَرسیآگْیپذی 
زًَُیسی آیا عالٍُبزلیوت اسویسْام( 111تَهاى)بایذ هبلغدیگزی بِاسای ّزسْنبِحسابضزکت
پذی 

یضَد؟ 
ٍاریشکزد؟ایيهبلغچگًَِتعییيه 
حنتوسم اٍضاهی است ًِ زض اذتیبض سْبهساضاى هجلی ضطًت هطاض هیگیطز ٍ ایي سْبهساضاى هیتَاًٌس اظ آى استلبزُ ًٌٌس ٍ زض اكعایص
سطهبیِ ضطًت ًٌٌس ٍ یب ایٌٌِ آًْب ضا زض ثبظاض ثلطٍضٌس .زض صَضت ضطًت ًٌطزى زض اكعایص سطهبیِ (ٍاضیع ًٌطزى هجلؾ  1000ضیبل ثِ
اظای ّط سْن) ٍ ًیع ًلطٍذتي آًْب زض ثبظاض زض ایي هْلت ،زٍثبضُ آگْی ػطضِ ػوَهی اضائِ هیضَز ٍ زض یي كطصت هطرص ایي اجبظُ ضا
هیزٌّس تب حنتوسمّبی ثبهیوبًسُ ثطای تٌویل اكعایص سطهبیِ ضطًت زض ثبظاض ثِ ّط ًطذی ًِ ػطضِ ٍ توبضب تؼییي ًٌس ثلطٍضٌس .ایي
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هجلؾ ثِ حسبة زاضًسگبى حنتوسم ًِ اظ آى استلبزُ ًٌطزُاًس ٍاضیع هیضَز .ضرصی ًِ اٍضام حنتوسم ضا ثِ زست آٍضز ثبیس ثب ٍاضیع هجلؾ

 1000ضیبل ثِ حسبة ضطًت زض اكعایص سطهبیِ ضطًت ًوبیس .
ِکساًیتعلكهیگیزد؟ضزایطخزیذآى؟ 

حكتمذمبِچ
 -21
ثِ ًسبًی ًِ سْبم ضطًت ضا زض تبضید هجوغ كَمالؼبزُ زض اذتیبض زاضتِ ثبضٌس حنتوسم تؼلن هیگیطز .ایي اكطاز هیتَاًٌس حنتوسم ذَز
ضا زض ثَضس ثِ سبیط سطهبیِگصاضاى ٍاگصاض ًوبیٌس .ثطای ذطیس حنتوسم زض ثبظاض ًیبظ ثِ ضطایظ ذبصی ًیست .تٌْب ثبیس ثتَاًیس زض هْلت
هوطض ضسُ یب زٍثبضُ آى ضا ثلطٍضیس یب ایٌٌِ ثب پطزاذت هجلؾ اسوی سْبم (ٍاضیع هجلؾ  1000ضیبل ثِ حسبة ضطًت) زض اكعایص سطهبیِ

ضطًت ًٌیس .
ً -21زخکارهشدّایهعاهالتدربَرسٍفزابَرسبِچِصَرتاست؟ 
ایيًزخْادرجذٍلسیزآهذُاست :
جدول نرخ کارمزد معامالت سهام در بىرس اوراق بهادار تهران
نزخ کارمشد خزید

حداکثز  -ریال

نزخ کارمشد فزوش

حداکثز  -ریال

شزح

0400.

000,000,000

0400.

000,000,000

کارمشد شزکت بورس

04000.0

00,000,000

04000.0

000,000,000

کارمشد شزکت سپزده گذاری

0400000

00,000,000

0400000

000,000,000

حق نظارت ساسمان

04000.

00,000,000

040000

000,000,000

فن آوری

0400000

00,000,000

040000.

000,000,000

کارمشد کارگشار

مالیات

04000
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جدول نزخ های کارمشد در باسار اول  ،دوم و سوم فزابورس ایزان
شزح

نزخ کارمشد

نزخ کارمشد خزید

حداقل  -ریال

حداکثز  -ریال

0400.

00,000

000,000,000

0400.

کارمشد شزکت فزابورس

0400000

0

00,000,000

040000.

000,000,000

کارمشد شزکت سپزده گذاری

040000.

0

00,000,000

0400000

000,000,000

حق نظارت ساسمان

04000.

0

00,000,000

040000

000,000,000

0

0

0

04000

کارمشد کارگشار

مالیات

فزوش

حداقل  -ریال

حداکثز  -ریال

00,000

000,000,000

جدول نزخ های کارمشد معامالت گواهي حق تقدم استفاده اس تسهیالت مسكن در فزابورس ایزان
نزخ کارمشد

مبلغ کارمشد یک بزگه 5

خزید

میلیون ریالي*

کارمشد کارگشار

040000

04000

00040004000

کارمشد شزکت فزابورس

04000.

.00

0040004000

04000.

کارمشد شزکت سپزده گذاری

04000.

.00

0040004000

04000.

.00

حق نظارت ساسمان

0400000

000

0040004000

0400000

000

شزح

حداکثز  -ریال

نزخ کارمشد

مبلغ کارمشد یک بزگه

فزوش

 5میلیون ریالي*

040000

04000

00040004000

.00

0040004000
0040004000
0040004000

حداکثز  -ریال

* کارمزدهای معامله هر ورقه ،به شرطی که یک ورقه  005550555ریالی تسهیالت ،به مبلغ  005550555ریال مىرد معامله قرار
بگیرد ،محاسبه شده اند0
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 -22هٌظَراسسْامتزجیحیچیست؟ 
سْبم تطجیْی ثرطی اظ سْبم ضطًت است ًِ زض ضاستبی ثطًبهِّبی ذصَصیسبظی ثِ ًبضًٌبى ذَز ضطًت ٍاگصاض ضسُ است.

 -23چگًَِاسهیشاىداراییسْامخَددرضزکتْایبَرسهطلعضَین؟ 
ثب هطاجؼِ ثِ ضطًت سپطزُ گصاضی هطًعی ٍ اضائِ اسٌبز ٍ هساضى ذَز ،یي ًس ٍ ضهع ػجَض زضیبكت هی ًٌیس ًِ اظ عطین آى هی تَاًیس
زض ّط ظهبًی ثب ٍضٍز ثِ ایٌتطًت ٍ سبیت ضطًت سپطزُ گصاضی هطًعی اعالػبت سْبم ذَز ضا زضیبكت ًوبییس.

َمچىیه میتًاویدبٍکارگزاری کٍسُامرابرایشماخریدٌ (يحسابشماوزديیبًدٌ)مراجعٍومایید يیا تماسبگیرید تااطالعات

حسابشمارادراختیارتانقراردَد .
 -24بزایاستفادُاسًزمافشار Online Tradingبًِزمافشارخاصیًیاساست؟
ًطم اكعاض هؼبهالت آًالیي ًطم اكعاضی تحت ٍة است ٍ ًیبظی ثِ ًصت ًطم اكعاضی ثط ضٍی سیستن ًبهپیَتط هطتطی ًیست .ثٌبثطایي كوظ ثب
اجطای ًطم اكعاض هطٍضگط سیستن ػبهل ذَز هی تَاًیس اظ ایي سطٍیس استلبزُ ًٌیس .الجتِ تَجِ ثِ زٍ ًٌتِ ضطٍضیست:
اٍل :یٌی اظ ًطم اكعاضّبی جبًجی ثطای استلبزُ ثْیٌِ اظ سطٍیس آًالیي تطیسیٌگ Flash Player ،هی ثبضس ًِ هؼوَال ثِ صَضت
پیص كطض ثط ضٍی هطٍضگطّب ًصت گطزیسُ است .زض صَضت ًصت ًجَزى آىً ،طم اكعاض آًالیي تطیسیٌگ ثِ صَضت اتَهبتیي ثِ ًبضثط پیـبم
زازُ ٍ لیٌي زاًلَز آى ضا زض اذتیبض ضوب هی گصاضز.
زٍم :سبظًسُ ّط ًطم اكعاضی ثطای استلبزُ اظ ًطم اكعاض ذَز ثْیٌِ تطیي هطرصبت ضا شًط هی ًٌس .ضطًت تسثیط پطزاظ ثِ ػٌَاى پسیسآٍضًسُ

ایي ًطم اكعاض هطٍضگط  FireFoxضا ثِ ػٌَاى ثْتطیي ًطم اكعاض ثطای ًبضثطی سیستن آًالیي تطیسیٌگ هؼطكی ًوَزُ است.
ًویدّذ.
هیکٌنتابلَیهزبَطبِآىسْنراًوایص 
ٍ -25لتیًوادسْنرااًتخاب 
یٌی اظ احتوبالت اضٌبل زض ًطم اكعاض جبًجی  FlashPlayerاست ًِ ثب ًصت ایي ًطم اكعاض جبًجی ایي هطٌل هطتلغ ذَاّس ضس .احتوبل
زٍم هغغ اضتجبط ثب سطٍض هی ثبضس ًِ ایي هطٌل ضا هی تَاى اظ چطاؽ ًوبیطگط ٍضؼیت اضتجبط ثب سطٍض ًِ ثِ زٍ ضًگ سجع ٍ هطهع است
هغلغ ضس.

23

ٍ -26لتیهیخَاّنباًامکاربزیٍ کلوِعبَرخَدٍاردبخصخزیذٍفزٍشآًالیيضَمباپیغامخطایًام
کاربزیضواهسذٍداستهَاجِهیضَم.علتچیست؟
چٌبًچِ تب سِ ثبض ًبم ًبضثطی ٍ ًلوِ ػجَض ذَز ضا ثِ اضتجبُ ٍاضز ًوبییس ثب تَجِ ثِ هسبئل اهٌیتی ًبضثطی ضوب هسسٍز هی ضَز ٍ ثب توبس
ثب ٍاحس پطتیجبًی ضطًت ًبضگعاضی اضائِ زٌّسُ سطٍیس آًالیي اهٌبى استلبزُ هجسز سیستن ضا ذَاّیس زاضت.

 -27باایٌکِفیصٍاریشیخَدرادرسیستنثبتًوَدمٍدرحسابایٌتزًتیهيسٌذٍاریشیثبتضذٍُهاًذُ
حسابنافشٍدُضذُاستاهادرحسابآًالیيّوچٌاىهاًذُحسابنافشایصًیافتِاست.دلیلایيهغایزت
چیست؟
زض هؼبهالت آًالیي هبًسُ حسبثْبی ًبضثط زض اثتسای ٍهت هؼبهالت ثطٍظ هی ضَز ٍ پس اظ آى زض عَل سبػبت هؼبهالتی ایي هبًسُ حسبثْب
ثب ػولیبت ذطیس ٍ كطٍش تـییط هی ًٌٌس .ثٌبثطایي چٌبًچِ توبیل ثِ استلبزُ اظ هجلؾ ٍاضیعی زض هؼبهالت آًالیي ضا زاضیس یي ضٍظ هجل
ًسجت ثِ ٍاضیع هجلؾ ٍ ثجت كیص ٍاضیعی اهسام ًوبییس ٍ زض ضطایظ استثٌبیی ثب ٍاحس پطتیجبًی ضطًت ًبضگعاضی اضائِ زٌّسُ سطٍیس
آًالیي توبس حبصل كطهبییس.

ٌّگامارسالسفارشفزٍشباپیغامهاًذُسْنکافیًیستهَاجِهیضَمدرحالیکِایيتعذادسْامرا
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داراهیباضن.

سِ احتوبل ٍجَز زاضز -1 :تؼساز سْبم ضا صحیح ٍاضز ًویًٌیسّ -2 .وبى سْن ضا عی سلبضش هجعای زیگط (چِ ذَزتبى ٍ ثِ صَضت
آًالیي ٍ یب ًبضگعاض ثط اسبس سلبضش حضَضی ٍ یب ایٌتطًتی ضوب) ٍاضز سبهبًِ هؼبهالت ضسُ استً-3 .بضگعاض ًبظط ضوب زض ایي سْن
ًبضگعاض سطٍیس زٌّسُ هؼبهالت آًالیي ًیست.

 -29درصَرتبزٍسهطکلدراستفادُاسًزمافشارچگًَِهطکلرارفعًواین؟
ضوب هی تَاًیس ثب توبس ثب ٍاحس پطتیجبًی ضطًت ًبضگعاضی اضائِ زٌّسُ سطٍیس آًالیي ،هطٌل ضا ثب ًبضضٌبس هطثَعِ زض هیبى ثگصاضیس.

پبیبى
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