هؼزفي ّ لْاػذ هؼاهالت آًالیي


ًْع سفارش:

ؿلبعفٛبی ٓجبػ ثغای ٓلتغیبٕ آٗالیٖ ،اػ ُذبػ ٗٞع ،ؿلبعف ٓذضٝص

(یب  ٝ ) Limit Orderاػ ُذبػ اػتجبع ػٓبٗی ؿلبعكبت ،كبَٓ ؿلبعف عٝػاٗٚ

( ، ) Dayؿلبعف جِـ ،) Session( ٚؿلبعف ثضٓ ٕٝذضٝصیت ػٓبٗي ( ، ) Good Till Cancelؿلبعف ٓضت صاع ( ٝ )Good Till Dateؿلبعف ػٓبٗي
(ٓ )Sliding Validityیثبكض.
تٞضیخ :اػتجبع ػٓبٗی ؿلبعف ٛب صع ٓبص « 13 ٙصؿتٞعاُؼَٔ اجغایي ٗذٞۀ اٗجبّ ٓؼبٓالت صع ثٞعؽ اٝعام ثٜبصاع تٜغإ » ث ٚتلویَ تلغیخ كض ٙاؿت ک ٚصع
ثشق هٞاٗیٖ ایٖ ؿیصی هبثَ عؤیت اؿت.



حجن سفارش:

صع ٓٞعص حجْ ؿلبعف ،تٜ٘ب ٓذضٝصیتٛبی ػبصی ٛـتٓ ٚؼبٓالت ک ٚثغای ٛغ ٗٞع ؿ ْٜاػ عغف ؿبػٓبٕ ثٞعؽ تؼییٖ ٓیكٞص ٝجٞص صاعصٓ .ؼبٓالت آٗالیٖ اػ
ُذبػ دجْ ؿلبعف تلبٝتی ثب ٓؼبٓالت ٓؼٔ ٍٞصع کبعگؼاعیٛب ٗضاعص.



سهاى هؼاهالت:

اُق -ػٓبٕ ٓؼبٓالت صع ثبػاع ث ٚؿ ٚثشق ػیغ توـیْ ٓیكٞص:
.1

اػ ؿبػت ُ 8:30ـبیت  9صٝع ٙپیق گلبیق ٗبّ صاعص .ؿلبعكبت صع ایٖ ثبػ ٙصع ؿبٓبٗ ٚهغاع گغكتُٝ ٚی ٓؼبِٓ ٚای اٗجبّ ٗٔیلٞص.
تٞضیخ ٓ : ْٜاػ ؿبػت ُ 8:50ـبیت  ، 9کبعثغ آکبٕ دظف ؿلبعفٛب عا اػ ؿبٓبٗٗ ٚشٞاٛض صاكت.

.2
.3

عأؽ ؿبػت ٓ 9ؼبٓالت گلبیق ٓیثبیض.
اػ ؿبػت  9تب  12ثبػاع ٝاعص كبػ ٓؼبٓالت پیٞؿت ٚسٞاٛض كض.
تٞضیخ ٓٓ :ْٜلتغیبٕ ٓؼبٓالت ثغ سظ صع  5صهیو ٚپبیبٗی ٓؼبٓالت (11:55اُی  )12:00آکبٕ ٝعٝص ؿلبعفٛبی ثب ٓٞػض عٝػ (ٗ )Dayضاعٗض.



ػزضَُای خاظ:

اُق  -صع عٝػٛبی ػغض ٚاُٝیٚ
.1
.2
.3

اگغ ؿبػٓبٕ ثٞعؽ اػالّ ٗٔبیض کٓ ٚلتغیبٕ ثغرط دن ٓؼبِٓٗ ٚضاعٗض ،آکبٕ ٓؼبِٓ ٚثغ عٝی ٗٔبص ػغض ٚاُٝیٝ ٚجٞص ٗضاعص.
اگغ ؿبػٓبٕ ثٞعؽ ؿٜٔی ٚای صع ایٖ سوٞم اػالّ ک٘ض ،دضاکثغ دجْ سغیض ٓلتغی ثغ عٝی ٗٔبص ػغض ٚاُٝیٓ ٚت٘بؿت ثب اػالّ ؿبػٓبٕ ثٞعؽ
ٓذضٝص گغصص.
صع ػغض ٚاُٝی ٚآکبٕ تـییغ هیٔت ؿلبعف سغیض ٗـجت ث ٚثٜتغیٕ ٓظ٘ ٚثغای ٓلتغیبٕ ثغ سظ ٝجٞص ٗضاعص.

ة ٓ -لتغیبٕ ثغسظ دن عهبثت  ٝاٗجبّ ٓؼبٓالت ػٔض ٙعا ٗضاعٗض.



لین تُای سفارش:

اُق  -صعهض تلبٝت ٓجبػ هیٔت ؿلبعف ثب صآ٘ٚی ٓظ٘ ٚثبػاع:
.1
.2
.3

هیٔت ؿلبعف سغیض دضاکثغ یک صعهض ثیلتغ اػ ثٜتغیٖ ٓظ٘ ٚسغیض ثبػاع
هیٔت ؿلبعف كغٝف دضاکثغ یک صعهض کٔتغ اػ ثٜتغیٖ ٓظ٘ ٚكغٝف ثبػاع
صع هٞعتی ک ٚؿلبعف سغیض یب كغٝف صع ٓذضٝصٞٗ ٙؿبٕ هیٔت عٝػاٗ ،ٚصع ػٓبٕ ٝعٝص ؿلبعف ٓلتغی ٝجٞص ٗضاكت ٚثبكضٓ ،ذضٝصیتٛبی ٓظکٞع
اػٔبٍ ٗٔی كٞص.

ة  -صعهض تلبٝت ٓجبػ هیٔت ؿلبعف ثب آسغیٖ هیٔت ٓؼبِٓ:ٚ
.1

صعه ٞعتی ک ٚدجْ ؿلبعف ٝاعص ٙکٞچکتغ یب ٓـبٝی  1000ؿ ْٜیب دن توضّ سغیض ؿ ْٜثبكض ،تلبٝت هیٔت ؿلبعف سغیض یب كغٝف ثب آسغیٖ هیٔت
ٓؼبِٓ ٚدضاکثغ یک صعهض ٓی تٞاٗض ثبكض .ایٖ ٓذضٝصیت ثیٖ ؿبػت  9:00اُی  12:00اػٔبٍ ٓیگغصص.
صع هٞعتی کٓ ٚؼبِٓ ٚای صع عٝػ جبعی اٗجبّ ٗلض ٙثبفصٓ ،ج٘بی هیٔت آسغیٖ ٓؼبِٓ ،ٚهیٔت پبیبٗی عٝػ هجَ اؿت.

.1

هؼاهالت اّراق بِادار در بْرص تِزاى در چَ ساػاتی اًجام هیگیزد؟

.2

ٓؼبٓالت اٝعام ثٜبصاع اػ ؿبػت  09:00تب  12:00عٝػٛبی ك٘ج ٚتب چٜبعك٘جٛ ٚغ ٛلت ٚث ٚجؼ عٝػٛبی تؼغیَ اٗجبّ ٓی كٞص ٔٛ .چ٘یٖ ؿبػت پیق گلبیق ثبػاع ک ٚصع إٓ
اصآٓ ٚی یبثض ک ٚصع إٓ آکبٕ ٝعٝص ؿلبعكبت  ٝتـییغ هیٔت ٝجٞص صاعص.
.2

داهٌَ رّساًَ ًْساى لیوت در بْرص تِزاى چٌذ درصذ است؟
صع دبٍ دبضغ صآ٘ٞٗ ٚؿبٕ عٝػاٗ ٚهیٔت ؿٜبّ صع ٛغ عٝػ ٗـجت ث ٚهیٔت پبیبٕی عٝػگظكتٓ ،ٚیتٞاٗض اػ  +4صعهض تب  -4صعهض ،تـییغک٘ض  ٝدن توضّ ؿٜبّ ص ٝثغاثغ ایٖ

صعهض ٓیثبكض .صعػغض ٚاُٝی ٚؿٜبّ  ٝعٝػ ثبػگلبیی ٗٔبص ٓؼبٓالتی ٓغبثن كغایغی ک ٚصعصؿتٞعاُؼَٔ ٓؼبٓالت طکغ كض ٙاؿت ثضٓ ٕٝذضٝصیت صع ٗٞؿبٕ ٓؼبِٓ ٚسٞاٛض كض
.3

آیا ساسّکار خاصی بزای خزیذ سِام ضزکتُایی کَ بزای اّلیي بار در بْرص ػزضَ هیضًْذّ ،جْد دارد؟
ثِ ،ٚػغض ٚؿٜبّ كغکت ٛبی تبػ ٙپظیغكت ٚكض ْٛ ٙثغ اؿبؽ ؿبػٝکبع دغاج اٗجبّ ٓی كٞص آب تلبٝت ٛبیی ثب ٓؼبٓالت ٓؼٔ ٍٞصاعص  .سغیضاعإ ؿلبعفٛبی سغیض سٞص عا ثب

صعپبیبٕ ٗلـت ٓؼبٓالتی ،كغٝك٘ض ٙثغاؿبؽ هیٔت ٛبی پیلٜ٘بصی سغیضاعإ ،هیٔت كغٝف سٞص عا اػالّ ٓی ک٘ض  ٝثغ اؿبؽ إٓ ٓؼبِٓ ٚاٗجبّ ٓی كٞص .صع ایٖ ٓغدِ ٚصعهضی ا
ٓذضٝصیت صآ٘ٞٗ ٚؿبٕ عٝػاٗ ٚاػٔبٍ ٗٔیكٞص.
.4

اّلْیت بٌذی سفارشُا در ساهاًَ هؼاهالت ،چگًَْ اًجام هیضْد؟
اُٞٝیت ؿلبعف ٛبی ٝاعص كض ٙث ٚؿبٓبٗ،ٚ
ثغاؿبؽ اُٞٝیت هیٔت ،یي ؿلبعف سغیض

اثتضا ثغاؿبؽ هیٔت ٓی

ثبكض  ٝثغای ؿلبعكبت ثب هیٔت یکـبٕ ،اُٞٝیت ػٓبٗی ٓغغح ٓی

(كغٝف) اٝعام ثٜبصاع ثب ثیلتغیٖ (ًٔتغیٖ) هیٔت صع اثتضاي هق سغیض (كغٝف) هغاع ٓي گیغص  ٝثغاؿبؽ اُٞٝیت ػٓبٕ ،ؿ

سٞص هغاعٓيگیغصٓ .ؼبِٓ٘ٛ ٚگبٓي اٗجبّ ٓيكٞص ً ٚؿلبعفٛبي سغیض  ٝكغٝف هیٔت یٌـبٕ صاكت ٚثبك٘ض.
.5

تسْیَ هؼاهالت چیست ّ چگًَْ اًجام هیضْد؟

پؾ اػ اٗجبّ ٓؼبٓالت ،تـٞیٓ ٙؼبٓالت ثیٖ كغٝك٘ض ٝ ٙسغیضاع تٞؿظ کبعگؼاع كغٝك٘ض ٝ ٙکبعگؼاع سغیضاع اػ عغین كغًت ؿپغص ٙگظاعي ٓغًؼي اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚ
ٝج ٙٞث ٚػ٘ٞإ آیٖ ٗوق اتبم پبیبپبی عا ایلب ٓیک٘ض .تـٞیٓ ٚؼبٓالت ؿ ٚعٝػ کبعی ثؼض اػ اٗجبّ ٓؼبِٓ ) T+3(ٚهٞعت ٓيگیغص.
.6

کارگشار ًاظز کیست ّ چَ ًمطی بز ػِذٍ دارد؟

ثب عا ٙاٗضاػی ؿبٓبٗ ٚجضیض ٓؼبٓالت صاعایی ؿٜبٓضاعإ صع ٛغ یک اػ ٗٔبصٛبی ٓؼبٓالتی ػیغ ٗظغ یک کبعگؼاع هغاع گغكت ک ٚث ٚإٓ کبعگؼاع ٗبظغ گكتٓ ٚیكٞص  ٝاػ إٓ پؾ
تٞاٗ٘ض ث ٚكغٝف ثغؿبٗ٘ض

کبعگؼاع ٗبظغ سٞص صع إٓ ٗٔبص ٓؼبٓالتی ٓی

.

ٓٔکٖ اؿت صاعایی ؿٜبٓضاع صع یک ٗٔبص ٓؼبٓالتی ػیغ ٗظغ ی
صع ػٓبٕ عاٙ

ٛغچ٘ض ؿٜبٓضاعإ ٓی

تٞاٗ٘ض ثب ٓغاجؼ ٚثٛ ٚغیک اػ کبعگؼاع

ک کبعگؼاع ٗبظغ  ٝصع ٗٔبص ٓؼبٓالتی صیگغ ػیغ ٗظغ کبعگؼاع ٗبظ

اٗضاػی ؿبٓبٗٓ ٚؼبٓالتی جضیض کبعگؼاع ٗبظغ ثغ اؿبؽ ؿٞاثن كؼبُیت ؿٜبٓضاع ثب کبعگؼاعإ ٓشتِق صع ثٞعؽ اٝعام ثٜبصاع تؼییٖ گغصیض

ٗکت :ٚؿٜبٓضاعاٗی کٓ ٚلشوبت ك٘بؿبیی آٗبٕ ٓبٗ٘ض كٔبعِٓ ٙی ،صع ؿبٓبٗ ٚثؼض اػ ٓؼبٓالت ثٞعؽ اٝعام ثٜبصاع کبَٓ ٗجبكض ،ثب عا ٙاٗضاػی ؿبٓبٗٓ ٚؼبٓالتی جضیض هبصع ثٚ

ٗشٞا٘ٛض ثٞص .کضٛبی ؿٜبٓضاعی ٓتؼِن ث ٚایٖ گغ ٙٝاػ اكغاص صع ؿبیت كغکت ؿپغصٙگظاعی ٓغکػی اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚج ٙٞثٗ ٚلبٗی  www.csdiran.comثشق ؿغٝ
» اػالّ گغصیض ٙاؿت

کض ؿٜبٓضاعی

صع هٞعتی ک ٚکض ؿٜبٓضاعی كغصی ث ٚایٖ صؿت ٚتؼِن صاعص ثبیض ثب ٓغاجؼ ٚدضٞعی ث ٚكغکت
کبعت ِٓی  ٝگٞاٛی٘بٓٚ

ٛبی ٗن

ؿپغص ٙگظاعی ٓغکؼی اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚج ٝ ٙٞصكبتغ ایٖ كغکت صع تب

ٍ  ٝاٗتوبٍ  ٝؿپغص ٙؿٜبّ جٜت اهالح ٓلشوبت سٞص صع ؿبٓبٗ ٚثؼض اػ ٓؼبٓالت اهضاّ ٗٔبیض

ؿٜبٓضاعإ ثغای آگبٛی اػ کبعگؼاع ٗبظغ سٞص صع ٛغ ٗٔبص ٓؼبٓالتی ،صع ػٓبٕ عاٙاٗضاػی ؿبٓبٗٓ ٚؼبٓالتی جضیض ٓیتٞاٗ٘ض ث ٚیکی اػ عٝفٛبی ػیغ اهضاّ ٗٔبیض:

ٓ – 1غاجؼ ٚث ٚثشق ؿغٝیـٜبی اُکتغٗٝیکی ث ٚؿٜبٓضاعإ هـٔت «ٓلبٛض ٙکبعگؼاع ٗبظغ » صع ؿبیت ای٘تغٗتی كغکت ؿپغص ٙگظاعی ٓغکؼی اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚجٞ

ؽٛبٓضاعإ دویوی ثب اعائ ٚكٔبعِٓ ٙی  ٝؿٜبٓضاعإ دوٞهی ثب اعائ ٚکض ؿٜبٓضاعی ث ٚایٖ ؿبٓبٗٓ ،ٚیتٞاٗ٘ض صع ٛغ یک اػ ٗٔبصٛبی ٓؼبٓالتی ک ٚصع إٓ ؿٜبّ صاعٗض ،کبعگؼاع ٗب

عٝیت گٞاٛی٘بٓٗ ٚوَ  ٝاٗتوبٍ  ٝؿپغص ٙؿٜبّ

-2

ؿٜبٓضاعإ جٜت آگبٛی اػ کبعگػاع ٗبظغ سٞص صع ٛغ ٗٔبص ٓؼبٓالتی ک ٚصعإٓ ؿٜبّ صاعٗض ٓی تٞاٗ٘ض ثب تغجین صاصٕ کض کبعگؼاع سغیضاع یب كغٝك٘ض ٙهیض كض ٙصع آسغیٖ گٞا ٛ
ك٘بؿبیی کض

ٛبی کبعگؼاعی

صع ؿبیت ای٘تغٗتی

www.csdiran.com

اػ کبعگؼاع ٗبظغ سٞص صع إٓ ٗٔبص ٓؼبٓالتی ٓغِغ

هبثَ تٞج ٚای٘ک ٚک ٚاگغ کض کبعگؼاع سغیضاع یب كغٝك٘ض ٙصعج كض ٙصع آسغیٖ گٞاٛی٘بٓٗ ٚوَ  ٝاٗتوبٍ  ٝؿپغص ٙؿٜبّ هبصع ٙپیق

اػ  1387/09/16ثغاثغ 77 ، 888، 999

( اؿتلبص ٙاػ ؿغٝیؾ اُکتغٗٝیکی ؿبیت كغکت ؿپغص ٙگظاعی ٓغکؼی اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚج ٙٞث ٚآصعؽ ٓ ) www.csdiran.comی تٞاٗ٘ض اػ کبعگؼاع ٗبظغ سٞص ٓغِغ
.7

رّضِای تغییز کارگشار ًاظز چیست؟
ؿٜبٓضاعإ ٓی تٞاٗ٘ض جٜت تـییغ کبعگؼاع ٗبظغ سٞص ث ٚیکی عٝكٜبی ػیغ اهضاّ ٗٔبی٘ض
ٓ -1غاجؼ ٚدضٞعی ث ٚكغکت ؿپغصٙ

گظاعی ٓغکؼی اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚج ٝ ٙٞاعائ ٚاهَ  ٝتوٞیغ ك٘بؿ٘بٓ ٝ ٚکبعت ِٓی

-2تکٔیٍ صعسٞاؿت ؿیغدضٞعی  ٝاسظ گٞاٛی آضبء اػ صكبتغ اؿ٘بص عؿٔی (كغّ ایٖ صعسٞاؿت اػ ؿبیت كغکت ؿپغصٙگظاعی ثٗ ٚلبٗی  www.csdiran.comهبثَ صعیبك
ؿپغص ٙگظاعی ٓغکؼی اٝعام ثٜبصاع  ٝتـٞیٝ ٚجٙٞ
ٓ -3غاجؼ ٚث ٚیکی اػ صكبتغ کبعگؼاعی ک ٚتٔبیَ صاعٗض صع إٓ ٗٔبص ٓؼبٓالتی ث ٚػ٘ٞإ کبعگؼاع ٗبظغ كؼبُیت ٗٔبی٘ض.
.8

چگًَْ هطتزیاى گْاُی سپزدٍ ّ ّجٍْ ىلذ خْد را در اختیار کارگشار لزار هیدٌُذ؟

ٓلتغیبٕ ثبیض ٔٛؼٓبٕ ثب تکٔیَ كغّ ؿلبعف سغیض یب كغٝفٝ ،جٗ ٙٞوض  ٝگٞاٛی ؿپغص ٙؿٜبّ یب اهَ ثغگ ٚؿٜبّ سٞص عا تذٞیَ کبعگؼاع ٗٔبی٘ض  ٝکبعگؼاعإ ٓـئ ٍٞاٗجبّ تـٞ

تغجیخ ٓیص٘ٛض ک ٚگٞاٛی ؿپغص ٙؿٜبٓی ک ٚهجال سغیضاعی کغصٙاٗض ٗؼص کبعگؼاع ثبهی ثٔبٗض تب صع ػٓبٕ كغٝف ٗیبػی ث ٚتذٞیَ إٓ ٗجبكضٔٛ .چ٘یٖ پغصاست ٝج ٚسغیض ؿٜبّ ْٛ
.9

آیا هطتزیاى هی تْاًٌذ ًشد چٌذ کارگشار حساب داضتَ باشًذ؟
ثِٛ ،ٚغ ٓلتغی ٓی تٞاٗض ٗؼص ٛغ کبعگؼاع یک دـبة صاكت ٚثبكض ٛغچ٘ض ث ٚصُیَ صعیبكت سضٓبت ثٜتغ تٞهیٓ ٚی كٞص ٛغ ٓلتغی كوظ ثب یک کبعگؼاع کبعک٘ض.

P/E ّ EPS ، DPS .10چیست؟
DPS

ثشلی اػ ؿٞص ٛغ ؿ ْٜكغکت اؿت ک ٚثیٖ ؿٜبٓضاعإ توـیْ ٓی كٞص

 EPSؿٞص ٛغ ؿ ْٜثؼض اػ کـغ ٓبُیات اؿت .ث ٚػجبعت صیگغ ؿٞص سبُن كغکت توـیْ ثغ تؼضاص ؿٜبّ إٓ ٗ P/E ٝـجت هیٔت ؿ ْٜث EPS ٚاػالّ كض ٙتٞؿظ كغکت اؿت.
 .11لیوت یک سِن در باسار چگًَْ تؼییي هیطْد؟هیشاى تاثیز باسار ّ خْد ضزکت چمذر است؟
تؼییٖ هیٔت ؿ ْٜتبثغ ػٞآَ ٓشتِلی اؿت کٜٔٓ ٚتغیٖ إٓ ؿٞصآٝعی كغکت ،إتظبع ؿٞصآٝعی آتی كغکت  ٝكغایظ کالٕ اهتوبصی کلٞع اؿت.
 .12حجن هبٌا را تؼزیف ًواییذ؟
«دجْ ٓج٘ب»  ،تؼضاص اٝعام ثٜبصاع اػ یک ٗٞع اؿت ًٛ ٚغ عٝػ ثبیض ٓٞعص صاص  ٝؿتض هغاع گیغص تب ًَ صعهض تـییغ إٓ عٝػ ،صع تؼییٖ هیٔت عٝػ ثؼض ٓالى ثبكض.
 .13هحذّدیت حجوی در ّرّد سفارضات بَ چَ هؼٌاست؟

« ٓذضٝصیت دجٔی»  ،دضاًثغ تؼضاص اٝعام ثٜبصاعی اؿت ً ٚصع ٛغ ٗٔبص ٓؼبٓالتی عی ٛغ ؿلبعف صعؿبٓبٗٚی ٓؼبٓالت ٝاعص ٓیكٞص .ایٖ عهْ ٓضغة هذیذی اػ «ٝادض پبی
 .14باسار گزداى چیست ّ بَ چَ هٌظْر اًجام هی پذیزد؟

«ثبػاعگغصإ» ،کبعگؼاع یب کبعگؼاعٓ/ؼبِٓ ٚگغی اؿت ک ٚثب اسظ ٓجٞػ الػّ ثب تؼٜض ث ٚاكؼایق ٗوضكٗٞضگی  ٝت٘ظیْ ػغض ٝ ٚتوبضبی اٝعام ثٜبصاع ٓؼیٖ  ٝتذضیض صآ٘ٞٗ ٚؿبٕ
 .15آیا هوکي است کسی در اّلیي دلایك باسار بْرص سِاهی را بخزد ّ ساػتی بؼذ ُواى را بفزّضذ؟
ثِ .ٚثب عا ٙاٗضاػی ؿیـتْ جضیض ٓؼبٓالتی آکبٕ كغٝف ؿٜبٓی کٔٛ ٚبٕ عٝػ اهضاّ ث ٚسغیض کغصٙایض عا صاعیض.
 .16چگًَْ هوکي است حجن هبٌای ضزکتی"  "1اػالم ضْد؟

پؾ اػ ثبػگلبیی ٗٔبصٛبیی ک ٚصآ٘ٞٗ ٚؿبٕ إٓ آػاص اؿت (ٓثال ثؼض اػ ٓجٔغ ػبصی ؿبالٗ ٚیب كٞماُؼبص )ٙدجْ ٓج٘بی إٓ ٗٔبص یک سٞاٛض ثٞصٔٛ .چ٘یٖ صع كغاثٞعؽ ٗیؼ دجْ ٓج٘ب
 .17هٌظْر اس "ح"کَ گاُی درپایاى اسن یک ضزکت یا ًواد آى آّردٍ هیضْد چیست؟
ح ٗٔبیبٗگغ دنتوضّ ؿٜبّ ٓٞعص ٗظغ اؿت ک ٚث ٚاٗتٜبی ٗٔبص كغکت اضبكٓ ٚیكٞص ٔٛ ٝچ٘یٖ صع اثتضای ٗبّ كغکت ٗیؼ سٞاٛض آٓض.
 .18هٌظْر اس بِتزیي ػزضَ یا بِتزیي تماضا چیست؟
ثٜتغیٖ ػغضٚ

ٓ٘ظٞع پبییٖ

:

تغیٖ هیٔتی اؿت ک ٚثغای كغٝف یک ؿ ْٜصع ؿیـتْ ٓؼبٓالت ٝاعص كض ٙاؿت

ثٜتغیٖ توبضب٘ٓ :ظٞع ثبالتغیٖ هیٔتی اؿت ک ٚثغای سغیض ؿٜبّ صع ؿیـتْ ٓؼبٓالت ٝاعص كض ٙاؿت.

 .19چٌاًچَ یکی اس ضزکتِای بْرسی آگِی پذیزًٍْیسی سِام اس حكتمذمُای استفادٍ ًطذٍ را هٌتطز کٌذ ،بزای پذیزٍ ًْیسی آیا ػالٍّ بز لیوت اسوی سِام (100تْهاى) بایذ
چگًَْ تؼییي هیضْد؟

دنتوضّ اٝعاهی اؿت ک ٚصع استیبع ؿٜبٓضاعإ هجِی كغکت هغاع ٓی گیغص  ٝایٖ ؿٜبٓضاعإ ٓی تٞاٗ٘ض اػ إٓ اؿتلبص ٙک٘٘ض  ٝصع اكؼایق ؿغٓبی ٚكغکت ک٘٘ض  ٝیب ای٘ک ٚآٜٗب عا صع

ٗکغصٕ ٓجِؾ  1000عیبٍ ث ٚاػای ٛغ ؿٗ ٝ ) ْٜیؼ ٗلغٝستٖ آٜٗب صع ثبػاع صع ایٖ ِٜٓت ،صٝثبع ٙآگٜی ػغض ٚػٔٓٞی اعائٓ ٚی كٞص  ٝصع یک كغهت ٓلشن ایٖ اجبػ ٙعا

ثبػاع ثٛ ٚغ ٗغسی ک ٚػغض ٝ ٚتوبضب تؼییٖ ک٘ض ثلغٝك٘ض  .ایٖ ٓجِؾ ث ٚدـبة صاعٗضگبٕ دن توضّ ک ٚاػ إٓ اؿتلبصٗ ٙکغص ٙاٗض ٝاعیؼ ٓیكٞص .كشوی ک ٚاٝعام دن توضّ عا ثٚ
ؿغٓبی ٚكغکت ٗٔبیض.
 .20حكتمذم بَ چَ كساًي تؼلك هيگیزد؟ ضزایط خزیذ آى چیست؟
اُؼبص ٙصع استیبع صاكت ٚثبك٘ض دن

ث ٚکـبٗی ک ٚؿٜبّ كغکت عا صع تبعیز ٓجٔغ كٞم

توضّ تؼِن ٓی

گیغص .ایٖ اكغاص ٓی

تٞاٗ٘ض دن توضّ س

ثغای سغیض دنتوضّ صع ثبػاع ٗیبػ ث ٚكغایظ سبهی ٗیـت .تٜ٘ب ثبیض ثتٞاٗیض صع ِٜٓت ٓوغع كض ٙیب صٝثبع ٙإٓ عا ثلغٝكیض یب ای٘ک ٚثب پغصاست ٓجِؾ اؿٔی ؿٜبّ (ٝاعیؼ ٓجِؾ 000
ً .21زخ کارهشدُای هؼاهالت در بْرص ّ فزابْرص بَ چَ صْرت است؟
ایٖ ٗغسٜب صع جض ٍٝػیغ آٓض ٙاؿت
جضٗ ٍٝغر کبعٓؼص ٓؼبٓالت ؿٜبّ صع ثٞعؽ اٝعام ثٜبصاع تٜغإ

ضزح

ٗغر کبعٓؼص سغیض

دضاکثغ  -عیبٍ

ٗغر کبعٓؼص كغٝف

دضاک

کبعٓؼص کبعگؼاع

0.004

100,000,000

0.004

000

کبعٓؼص كغکت ثٞعؽ

0.00032

80,000,000

0.00048

000

کبعٓؼص كغکت ؿپغص ٙگظاعی

0.00012

80,000,000

0.00018

000

دن ٗظبعت ؿبػٓبٕ

0.0004

80,000,000

0.0006

000

كٖ آٝعی

0.00016

80,000,000

0.00024

000

0.005

ٓبُیبت

جذّل ًزخ ُای کارهشد در باسار اّل  ،دّم ّ سْم فزابْرص ایزاى

ضزح

ٗغر کبعٓؼص سغیض دضاهَ  -عیبٍ

دضاکثغ  -عیبٍ

ٗغر کبعٓؼص كغٝف دضاهَ  -عیبٍ

کبعٓؼص کبعگؼاع

0.004

20,000

100,000,000

0.004

کبعٓؼص كغکت كغاثٞعؽ

0.00056

0

80,000,000

0.00084

کبعٓؼص كغکت ؿپغص ٙگظاعی

0.00004

0

80,000,000

0.00006

دن ٗظبعت ؿبػٓبٕ

0.0004

0

80,000,000

0.0006

20,000

ٓبُیبت

0

0

0

0.005

جضٗ ٍٝغر ٛبی کبعٓؼص ٓؼبٓالت گٞاٛي دن توضّ اؿتلبص ٙاػ تـٜیالت ٓـٌٖ صع كغاثٞعؽ ایغإ
ٓجِؾ کبعٓؼص یک ثغگٚ
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ضزح

ٗغر کبعٓؼص سغیض

کبعٓؼص کبعگؼاع

0.0015

1.500

کبعٓؼص كغکت كغاثٞعؽ

0.0004

400

50.000.000

کبعٓؼص كغکت ؿپغص ٙگظاعی

0.0004

400

50.000.000

0.0004

دن ٗظبعت ؿبػٓبٕ

0.00020

200

50.000.000

0.00020

ٓیِی ٕٞعیبُی*

ٓجِؾ کبعٓؼص یک

دضاکثغ  -عیبٍ

ٗغر کبعٓؼص كغٝف

100.000.000

0.0015

1.500

0.0004

400
400
200

ٓیِی ٕٞعیبُی*

* کبعٓؼصٛبی ٓؼبِٓٛ ٚغ ٝعه ،ٚث ٚكغعی ک ٚیک ٝعه 5.000.000 ٚعیبُی تـٜیالت ،ثٓ ٚجِؾ  1.000.000عیبٍ ٓٞعص ٓؼبِٓ ٚهغاع ثگیغصٓ ،ذبؿج ٚكض ٙاٗض.
 .22هٌظْر اس سِام تزجیحی چیست؟
ؿٜبّ تغجیٜی ثشلی اػ ؿٜبّ كغکت اؿت ک ٚصع عاؿتبی ثغٗبٓٛٚبی سوٞهیؿبػی ث ٚکبعک٘بٕ سٞص كغکت ٝاگظاع كض ٙاؿت.
 .23چگًَْ اس هیشاى دارایی سِام خْد در ضزکتِای بْرص هطلغ ضْین؟
ثب ٓغاجؼ ٚث ٚكغکت ؿپغص ٙگظاعی ٓغکؼی  ٝاعائ ٚاؿ٘بص ٓ ٝضاعک سٞص ،یک کض  ٝعٓؼ ػجٞع صعیبكت

ٓیک٘یض ک ٚاػ عغین إٓ ٓی تٞاٗیض صع ٛغ ػٓبٗی ثب ٝعٝص ث ٚای٘تغٗت

ٗٔبییض.

ٔٛچ٘یٖ ٓی تٞاٗیض ث ٚکبعگؼاعی ک ٚؿٜبّ عا ثغای كٔب سغیض ٝ( ٙدـبة كٔب ٗؼص ٝی ثٞصٓ )ٙغاجؼٔٗ ٚبییض  ٝیب تٔبؽ ثگیغیض تب اعالػبت دـبة فٓب عا صع استیبعتبٕ هغاع صٛ
 .24بزای استفادٍ اس ًزم افشار  Onlineبَ ًزم افشار خاصی ًیاس است؟

ٗغّ اكؼاع ٓؼبٓالت آٗالیٖ ٗغّ اكؼاعی تذت ٝة اؿت ٗ ٝیبػی ثٗ ٚوت ٗغّ اكؼاعی ثغ عٝی ؿیـتْ کبٓپیٞتغ ٓلتغی ٗیـت .ث٘بثغایٖ كوظ ثب اجغای ٗغّ اكؼاع ٓغٝعگغ ؿیـت
ضغٝعیـت:

ا :ٍٝیکی اػ ٗغّ اكؼاعٛبی جبٗجی ثغای اؿتلبص ٙثٜی٘ ٚاػ ؿغٝیؾ آٗالیٖ تغیضی٘گٓ Flash Player ،ی ثبكض کٓ ٚؼٔٞال ث ٚهٞعت پیق كغى ثغ عٝی ٓغٝعگغٛب ٗوت گ
هٞعت اتٓٞبتیک ث ٚکبعثغ پیـبّ صاصُ ٝ ٙی٘ک صاِٗٞص إٓ عا صع استیبع كٔب ٓی گظاعص
ص:ّٝ

ؿبػٗضٛ ٙغ ٗغّ اكؼاعی ثغای اؿتلبص ٙاػ ٗغّ اكؼاع سٞص ثٜی٘ ٚتغیٖ ٓلشوبت عا طکغ ٓی

كغکت تضثیغپغصاػ ث ٚػ٘ٞإ پضیض آٝعٗض ٙایٖ ٗغٓبكؼاع ٓغٝعگغ FireFoxعا ث ٚػ٘ٞإ ةٛتغیٖ ٗغّ اكؼاع ثغای کبعثغی ؿیـتْ آٗالیٖ تغیضی٘گ ٓؼغكی ٗٔٞص ٙاؿت.
ّ .25لتی ًواد سِن را اًتخاب هیکٌن تابلْی هزبْط بَ آى سِن را ًوایص ًویدُذ.

ادتٔبال اكکبٍ صع ٗغّ اكؼاع جبٗجی  FlashPlayerاؿت ک ٚثب ٗوت ایٖ ٗغّ اكؼاع جبٗجی ایٖ ٓلکَ ٓغتلغ سٞاٛض كض  .ادتٔبٍ ص ّٝمعغ اعتجبط ثب ؿغٝع ٓی ثبكضک ٚای٘ٔلکَ
ؿجؼ  ٝهغٓؼ اؿت ٓغِغ كض.
ّ .26لتی هی خْاُن با ًام کاربزی ّ کلوَ ػبْر خْد ّارد بخص خزیذ ّ فزّش آًالیي ضْم با پیغام خطای ًام کاربزی ضوا هسذّد است هْاجَ هی شّم .ػلت چیست؟
چ٘بٗچ ٚتب ؿ ٚثبع ٗبّ کبعثغی  ٝکِٔ ٚػجٞع سٞص عا ث ٚاكتجبٝ ٙاعص ٗٔبییض ثب تٞج ٚثٓ ٚـبئَ آ٘یتی کبعثغی كٔب ٓـضٝص ٓی كٞص  ٝثب تٔبؽ ثب ثشق پلتیجبٗی کبعگؼاعی آکبٕ

 .27با ایٌکَ فیص ّاریشی خْد را در سیستن ثبت ًوْدم ّ در حساب ایًتزًتی هي سٌذ ّاریشی ثبت ضذٍ ّ هاًذٍ حسابن افشّدٍ ضذٍ است اها در حساب آًالیي ُوچٌاى هاًذٍ حس

صع ٓؼبٓالت آٗالیٖ ٓبٗض ٙدـبثٜبی کبعثغ صع اثتضای ٝهت ٓؼبٓالت ثغٝػ ٓی كٞص  ٝپؾ اػ إٓ صع ع ٍٞؿبػبت ٓؼبٓالتی ایٖ ٓبٗض ٙدـب ثٜب ثب ػِٔیبت سغیض  ٝكغٝف تـییغ

آٗالیٖ عا صاعیض یک عٝػ هجَ ٗـجت ثٝ ٚاعیؼ ٓجِؾ  ٝثجت كیق ٝاعیؼی اهضاّ ٗٔبییض  ٝصع كغایظ اؿتث٘بیی ثب ثشق ٓلیض آٗالیٖ تٔبؽ دبهَ كغٓبییض.
ٌُ .28گام ارسال سفارش فزّش با پیغام هاًذٍ سِن کافی ًیست هْاجَ هیضْم در حالی کَ ایي تؼذاد سِام را دارا هیباضن.

ؿ ٚادتٔبٍ ٝجٞص صاعص:

o
o
o

تؼضاص ؿٜبّ عا هذیخ ٝاعص ٗٔیک٘یض.
ٔٛبٕ ؿ ْٜعا عی ؿلبعف ٓجؼای صیگغ ( چ ٚسٞصتبٕ  ٝث ٚهٞعت آٗالیٖ  ٝیب کبعگؼاع ثغ اؿبؽ ؿلبعف دضٞعی  ٝیب ای٘تغٗتی كٔب) ٝاعص ؿبٓبٗٓ ٚؼبٓالت كض
کبعگؼاع ٗبظغ كٔب صع ایٖ ؿ ْٜکبعگؼاع ؿغٝیؾ ص٘ٛضٓ ٙؼبٓالت آٗالیٖ ٗیـت.

 .29در صْرت بزّس هطکل در استفادٍ اس ًزم افشار چگًَْ هطکل را رفغ ًواین؟
كٔب ٓی تٞاٗیض ثب تٔبؽ ثب ٝادض پبؿشگٞیی ثب ٓلتغیبٕ كغکت کبعگؼاعی ٓلکَ عا ثب کبعك٘بؽ ثشق آٗالیٖ صع ٓیبٕ ثگظاعیض.

