راهنوای سیستن

ورود به ساهانه خزیذ و فزوش

اتتسا اس عزیق آزرطٍ http://online.sepahbourse.com/ارز عاهاًِ هؼاهالت آًالیي ؽَیس.
ًکتِ :پیؾٌْاز هی کٌین تزای عزػت تْتز اس آذزیي هزٍر گز فایز فاکظ اعتفازُ کٌیس.
ؽوا هی تَاًیس آذزیي ًغرِ هزٍر گز فایز فاکظ را اس  http://www.mozilla.comزاًلَز کٌیس.
تزای ٍرٍز تِ عاهاًِ ًام کارتزی  ،کلوِ ػثَر ٍ کس اهٌیتی را ٍارز ًواییس.
ًکتِ :زر صَرتی کِ  5هزتثِ کلوِ ػثَر را اؽتثاُ ٍارز ًواییسً ،ام کارتزی زر عاهاًِ هغسٍز هی ؽَز ٍ اهکاى ٍرٍز تِ عیغتن ٍجَز
ًسارز .زر صَرت هؾاّسُ پیغام "ًام کارتزی زر عیغتن هغسٍز هی تاؽس" تا هسیزیت عیغتن تواط تگیزیس.

پظ اس ٍرٍز تِ عایت تِ صَرت پیؼ فزض رٍی صفحِ ارعال عفارػ قزار ذَاّیس گزفت کِ الثتِ ّیچ اعالػاتی زر آى ٍجَز
ًسارز( .هغاتق تا ؽکل سیز)

تزای فؼال ؽسى صفحِ زیسُ تاى تاسار  ،تایس یک گزٍُ تؼزیف ًواییس.
دیذه باى باسار:

ؽوا هی تَاًیس ًوازّای هؼاهالتی زلرَاُ را زر ایي قغوت اضافِ ًواییس ٍ زر ّز لحظِ تغییزات قیوت آًْا را هؾاّسُ ًواییس.
ّوچٌیي زر ایي قغوت اهکاى زعتِ تٌسی ٍ تؼزیف گزٍُ ّای هرتلف تزای کارتز ٍجَز زارز.

تزای تؼزیف گزٍُ جسیس تز رٍی ػالهت

زر کٌار گزٍُ جسیس  ،کلیک ًواییس ٍ عپظ ًام زعتِ تٌسی ذَز را ٍارز ًواییس .زر

صَرتی کِ ترَاّیس گزٍُ تؼزیف ؽسُ را حذف ًواییس ،پظ اس اًتراب گزٍُ تز رٍی ػالهت

کلیک ٍ گزٍُ هَرز ًظز را

حذف کٌیس .تزای اضافِ کززى ًواز ّای هؼاهالتی (عْام) زر ّز گزٍُ تز رٍی ػالهت

کلیک ًواییس ٍ ًام عْن هَرز

ًظز را جغتجَ ًواییس.

پس اس انتخاب نام سهن با کلیذ ثبت  ،سهن هورد نظز در گزوه تعزیف ضذه نوایص داده هی ضود.
بزای حذف سهن اس گزوه هی توانیذ اس عالهت ضزبذر قزار گزفته در کنار نواد  ،سهن را اس لیست خارج نواییذ.

راُّای تأهیي ٍجِ السم تزای ذزیس:
 -1اعتفازُ اس ذسهات تززاؽت ٍجِ اس تاًکّای هلت ٍ عپِ :زر ایي ؽیَُ هؾتزی تا فؼال کززى حغاب ذَز زر یکی اس ایي
زٍ تاًک ،ایي اهکاى را فزاّن هیآٍرز کِ ٌّگام ذزیسٍ ،جِ تِ صَرت ذَزکار اس حغاب تاًکی تِ حغاب کارگشار ٍاریش ؽَز .تزای
ایي کار هؾتزی ٌّگام ذزیس زر ترؼ «ًَع حغاب» تِ جای «حغاب ًشز کارگشار» ًام یکی اس زٍ تاًک فؼال ؽسُ را اًتراب هی-
کٌس .ضوٌاً ایي هٌَ سهاًی فؼال ذَاّس تَز کِ هؾتزی تأییسیِ فؼال عاسی را اس تاًک ّای هذکَر گزفتِ تاؽس.

 -2حغاب ًشز کارگشار :زر ایي رٍػ هؾتزی تا ٍاریش ٍجِ تِ یکی اس حغابّای کارگشار ٍجِ هَرز ًیاس تزای ذزیس را تأهیي هی
کٌس .کِ تِ زٍ رٍػ اًجام هی ؽَز:

 اًتقال آًی ٍجِ :زر ایي رٍػ اًتقال ٍجِ اس زرگاُ عاهاى کیؼ اًجام هی ؽَز ٍ هثلغ زر فاصلِ سهاًی تغیار کَتاُ زر حغاب
هؾتزی ؽارص هی ؽَز .ایي ؽکل اس اًتقال ٍجِ اس عزیق تواهی کارت ّای ػضَ ؽتاب تِ ؽزط زر اذتیار زاؽتي رهش زٍم
کارت قاتل اًجام اعت .تِ هؾتزیاى تَصیِ هی ؽَز تزای ؽارص حغاب ًشز کارگشار ،اس ایي رٍػ اعتفازُ ًوایٌس .تزای ایي
کار اس زعتَرالؼول سیز اعتفازُ ًواییس.
* اس هٌَ حغاتساری گشیٌِ اًتقال آًی ٍجِ را اًتراب ًواییس.

.صفحِ رٍتزٍ تاس هیؽَز .زر
ترؼ هیشاى ،هثلغ هَرز ًظز
را ٍارز ًوَزُ ٍ گشیٌِ اًتقال
ٍجِ را اًتراب ًواییس.

تؼس اس تاس ؽسى زرگاُ عاهاى اعالػات ذَاعتِ ؽسُ زر صفحِ هَرز ًظز را ٍارز ًواییس ٍ رٍی گشیٌِ پززاذت کلیک ًواییس.
چٌاًچِ تزاکٌؼ تا هَفقیت اًجام ؽسُ تاؽس صفحِ سیز تاس هیؽَز کِ تزای ازاهِ تایس رٍی گشیٌِ continueکلیک ًواییس .

** اًتقال ػازی ٍجِ:
اًتقال ػازی ٍجِ یؼٌی رٍؽی غیز اس اًتقال آًی ٍجِ کِ هؾتزیاى هی تَاًٌس تِ صَرت ایٌتزًتی ٍ یا ٍاریش حضَری اًجام
زٌّس .چٌاًچِ ٍاریش تِ صَرت حضَری تاؽس تایس اصل فیؼ تحَیل یکی اس ًوایٌسگیْای کارگشاری تاًک عپِ ؽَز .
زر رٍػ ایٌتزًتی اس تواهی تاًک ّا تِ صَرت ًقل ٍ اًتقال الکتزًٍیکی هثلغ هَرز ًظز را تِ ؽوارُ حغاب تاًک عاهاى
کارگشاری تاًک عپِ اًتقال هیزٌّس ٍ پظ اس تکویل فزایٌس اعالػات ٍاریشی ذَز را زر ترؼ هزتَعِ ثثت هیًواییس.

رٍػ:
اس هٌَ حغاتساری گشیٌِ ٍاریش ٍجِ را اًتراب ًواییس.

رٍی گشیٌِ افشٍزى کلیک ًواییس.
زر صفحِ تاس ؽسُ اعالػات ذَاعتِ ؽسُ را تکویل ًواییس ٍ زکوِ تأییس را تشًیس.

تَجِ :گشیٌِ تاًک تایس اس لیغت اًتراب ؽَز.
پظ اس تأییس تَجِ کٌیس کِ اعالػات ثثت ؽسُ تِ صَرت یک رزیف ًوایؼ زازُ ؽَز (.زر حال تزرعی )

 -1ارسال سفارش
پظ اس ٍرٍز زر عیغتن زر قغوت تاالی صفحِ ًام کارتزی  ،هاًسُ قاتل تززاؽت ،هاًسُ حغاب ٍ هقسار تلَکِ ؽسُ تِ کارتز
ًوایؼ زازُ هی ؽَز.

هاًسُ حغاب :هثلغ ریالی هاًسُ حغاب ؽوا ًشز کارگشار هی تاؽس .
هقسار تلَکِ ؽسُ :زر صَرتی کِ عفارػ ذزیسی زر عیغتن ثثت ؽَز ،تِ هیشاى هثلغ ذزیس اس هاًسُ حغاب فزز تلَکِ هی گززز.
هثال اگز هاًسُ حغاب فزز ًشز کارگشار  1000000ریال تاؽس ٍ عفارؽی تِ هثلغ  000000زر عیغتن ثثت ؽَز ،هقسار هثلغ تلَکِ
ؽسُ  000000هی تاؽس.
هاًسُ قاتل تززاؽت :اس کغز هثلغ تلَکِ اس هاًسُ حغاب تسعت هی آیس .زر هثال تاال تِ ػلت ایٌکِ عفارؽی تِ هثلغ  000000زر
عیغتن ثثت ؽسُ اعت  ،هؾتزی فقظ هی تَاًٌس تِ هیشاى  ٍ 1000000-000000یا تِ ػثارت زیگز  300000ریال عفارػ
جسیس ٍارز ًوایس .تا حذف عفارؽات ذزیس اس عیغتن هقسار هثلغ تلَکِ کن ٍ هقسار هاًسُ قاتل تززاؽت افشایؼ هی یاتس.

تزای عفارػ ذزیس ٍ فزٍػ عْام اس عزیق ایي صفحِ عفارؽات را تِ ّغتِ هؼاهالت تَرط ارعال هی کٌین.
ًکتِ :حتواً تؼس اس ٍارز ؽسى تِ عیغتن زیسُ تاى ذَزر اتؾکیل زّیس.

چگًَِ زرذَاعت ذزیس یا فزٍػ تگذارین؟
تِ تة » ارعال عفارػ « رفتِ ٍ تِ ؽکل سیز زرذَاعت ذزیس یا فزٍػ را ٍارز کٌیس :

گام اٍل  :رٍی زکوِ« ثثت عفارػ » زر هقاتل ًواز هَرز ًظز زر ترؼ« زیسُ تاى تاسار » کلیک کٌیس.
گام زٍم  :اگز عْن زر زیسُ تاى تؼزیف ًؾسُ رٍی زکوِ« ارعال عفارػ » کلیک کٌیس.
گام عَمً :واز را اًتراب ًواییس( اگز زکوِ ثثت عفارػ را سزُ تاؽیس ًام ًواز تِ صَرت ذَزکار زرج هی ؽَز).
گام چْارم  :حجن زرذَاعت را زرج ًواییس ) حساقل  ٍ 1حساکثز تز اعاط آعتاًِ حجن عفارػ هؾرص هیؾَز(
گام پٌجن :قیوت را ٍارز ًواییس) تا تَجِ تِ ٍضؼیت ًواز زر تاتلَ(
گام ؽؾن ًَ :ع حغاب را اًتراب ًواییس ) :تزای فزٍػ فقظ حغاب ًشز کارگشار را اًتراب ًواییس(.
حغاب ًشز کارگشار تزای سهاًی کِ ٍجِ تِ حغاب کارگشار ٍاریش ؽسُ اعت
حغاب تاًک هلت  /عپِ تزای سهاًی کِ هؾتزی اس ذسهات پززاذت آى الیي اعتفازُ هیکٌس.
گام ّفتن :رٍی گشیٌِ ذزیس یا فزٍػ کلیک کٌیس.

چگًَِ اس گشیٌِ پیؾزفتِ تزای زرذَاعت اعتفازُ ًوایین؟

تِ صَرت پیؼ فزض  ،اػتثار ّز عفارػ تا پایاى عاػت هؼاهالت ّواى رٍس هی تاؽس .ؽوا هی تَاًیس اػتثار عفارػ را اس عزیق
کلیک تز رٍی گشیٌِ "پیؾزفتِ" تغییز زّیس .تا کلیک تز رٍی گشیٌِ "پیؾزفتِ" زر قغوت "اػتثار عفارػ" هی تَاًیس اػتثار
عفارػ را تغییز زّیس.
ًَع عفارػ :عفارؽات زر ایي عاهاًِ تِ "صَرت عفارػ" هحسٍز هی تاؽٌس" .عفارػ هحسٍز" تِ عفارؽی گفتِ هی ؽَز کِ
تؼساز ٍ ًزخ عفارػ هؼیي تاؽس .زر ایي ًَع اس عفارؽات ٍارز کززى حجن ٍ قیوت عْن الشاهی هی تاؽس.
حساقل حجن :پز کززى ایي قغوت اذتیاری هی تاؽس. .تِ ػٌَاى هثال  ،زر صَرتی کِ حجن عْن را  1000ػسز ٍارز ًواییس ٍ ًزخ
ّز عْن ّن  1000ریال تاؽس .اگز حساقل حجن را ػسز  1000تؼییي ًواییس ٍ ،کلیس ارعال عفارػ را کلیک ًواییس ،ایي عفارػ
تٌْا زر صَرتی هؼاهلِ هی ؽَز کِ زر ّواى لحظِ ارعال عفارػ  1000 ،ػسز اس عْن را تِ ًزخ تؼییي ؽسُ تتَاًس ذزیساری
کٌس .اگز زر ّواى لحظِ فقظ  000عْن تزای فزٍػ زر عاهاًِ تَرط ٍجَز زاؽتِ تاؽس  ،عفارػ  1000ػسزی ٍارز ؽسُ اس
عاهاًِ تَرط حذف هی ؽَز .ػسز قزار گزفتِ زر قغوت حساقل حجن تشرگتز اس صفز ٍ کَچکتز اس حجن عْن هی تاؽس.
حجن ًوایؾی :پز کززى ایي قغوت اذتیاری هی تاؽس .تِ ػٌَاى هثال ،زر صَرتی کِ حجن عْن را  1000ػسز ٍارز ًواییس ٍ زر
قغوت حجن ًوایؾی ػسز  300را ٍارز ًواییس ،عفارػ ؽوا زر صف ّای ذزیس ٍ فزٍػ تِ صَرت  300ػسزی ًوایؼ زازُ هی
ؽَز .زر صَرتی کِ  300ػسز اس عفارػ  1000ػسزی هَرز هؼاهلِ قزار گزفت300 ،تای تؼسی ٍارز عاهاًِ هؼاهالت هی ؽَز.
ایي عفارؽات تِ ًام عفارؽات  Ice Bergهؼزفی ؽسُ اًس .ػسز قزار گزفتِ زر قغوت حجن ًوایؾی تشرگتز اس صفز ٍ کَچکتز اس
حجن عْن هی تاؽس.
اػتثار عفارػ:


رٍس :عفارػ ٍارز ؽسُ فقظ زر ّواى رٍس زر عاهاًِ هؼاهالت فؼال هی تاؽس ٍ زر صَرتی کِ هؼاهلِ ًؾَز زر اًتْای رٍس
اس عیغتن هؼاهالت تَرط حذف هی گززز.



هؼتثز تا تارید :تا تارید تؼییي ؽسُ تَعظ کارتز زر عاهاًِ هؼاهالت تَرط ،فؼال هی هاًس ٍ زر صَرتی کِ تا پایاى
عاػت هؼاهالت تَرط زر تارید تؼییي ؽسُ هؼاهلِ صَرت ًگیزز اس عیغتن هؼاهالت تَرط حذف هی ؽَز.



هؼتثز تا لغَ  :عفارػ ٍارز ؽسُ  ،تا سهاًی کِ کارتز آى را اس عیغتن حذف ًکٌس ،زر عیغتن هؼاهالت تَرط فؼال تاقی
هی هاًس.



اًجام ٍ حذف :تا ٍارز ؽسى عفارػ تِ عیغتن هؼاهالت تَرط ّ ،ز اًساسُ اس عفارػ کِ ّواى لحظِ قاتل اًجام تاؽس،
اًجام هی ؽَز ٍ تقیِ عفارػ اس عیغتن حذف هی ؽَز .تِ ػٌَاى هثال  ،اگز تؼساز ً ٍ 1000زخ  1000تاؽس .زر
صَرتی کِ عفارػ اس ًَع ذزیس تاؽس ٍ فقظ  100عْن تزای فزٍػ زر عیغتن زر ًزخ ٍ 1000جَز زاؽتِ تاؽس ،فقظ
تؼساز  100ذزیس اًجام هی ؽَز ٍ  000تای زیگز اس عیغتن تَرط حذف هی ؽَز.



جلغِ هؼاهالت :زر پایاى جلغِ هؼاهالتی جاری تَرط ،عفارػ اس عیغتن حذف هی ؽَز.



زاهٌِ اػتثار :تِ تؼساز رٍس هؼیي  ،عفارؽات را زر عیغتن هؼاهالت تَرط ًگِ هی زارز ٍ عپظ حذف هی کٌس.

زر ٌّگاهی کِ ًام عْام را اًتراب ًواییس ،اعالػات عْام هاًٌس ؽکل تاال ًوایؼ زازُ هی ؽَز.
قیوت ٍارز ؽسُ زر عفارػ ذزیس ٍ فزٍػ تیي آعتاًِ تاال ٍ پاییي تایس تاؽس .زر غیز ایٌصَرت عفارػ تِ عیغتن هؼاهالت
تَرط ارعال ًوی گزدد.
ًکتِ : 1زر صَرتی کِ زایزُ عثش رًگ زر قغوت عوت چپ ًوایؼ زازُ ؽَز  ،ارتثاط عیغتن تا عیغتن هؼاهالت تَرط تزقزار
اعت .اگز زایزُ قزهش رًگ ًوایؼ زازُ ؽَز  ،ارتثاط عیغتن ؽوا جْت ًوایؼ اعالػات عْام قغغ ؽسُ اعت ٍ اعالػات

ًوایؼ زازُ ؽسُ تِ رٍس ًوی تاؽس

ًکتِ :2ػوق هظٌِ تاسار کِ ایي ًزم افشار ًؾاى هیسّس  3ػسز هی تاؽس ٍ ًوایؼ عِ هظٌِ جْت ذزیس ٍ فزٍػ لشٍهاً تِ ایي هؼٌی
ًیغت کِ فقظ ّویي تؼساز عفارػ زر ّغتِ هزکشی هؼاهالت ثثت ؽسُ اعت.

.عفارؽات اهزٍس:

عفارؽاتی را کِ تِ عاهاًِ هؼاهالت تَرط ارعال هی کٌین زر ایي قغوت هی تَاًین ٍ ،ضؼیت آًْا را تزرعی کٌین.


ًوازً :ام عْن یا ًواز ،عْام هَرز هؼاهلِ را ًؾاى هی زّس.



سهاى :سهاى اًجام ػولیات هی تاؽس.



حجن :تؼساز عفارػ هی تاؽس.



قیوت :قیوتی را کِ تِ اسای ّز ٍاحس ٍارز کززُ ایس را ًؾاى هی زّس.



حجن اًجام ؽسُ :تؼساز عْاهی را اس عفارػ ؽوا هؼاهلِ ؽسُ اعت ً ،وایؼ هی زّس.



ذزیس/فزٍػ :زر صَرتی کِ عفارػ اس ًَع "ذزیس" تاؽس  ،هقسار "ذزیس" ٍ زر صَرتی کِ عفارػ اس ًَع" فزٍػ"
تاؽس ،هقسار "فزٍػ" قزار زازُ هی ؽَز.



ٍضؼیت عفارػٍ :ضؼیت عفارػ ٍارز ؽسُ زر ّز لحظِ را ًوایؼ هی زّس.



ػولیات  :زر صَرتی کِ عفارؽی را ترَاّیس اس عاهاًِ تَرط حذف کٌیس  ،هی تَاًیس تز رٍی کلیس ضزتسر کلیک ًواییس ٍ
عفارػ را حذف ًواییس .تزای ٍیزایؼ تؼساز ٍ قیوت عفارػ هی تَاًیس تز رٍی
ًواییس.

حغاب اهزٍس:

زر صَرت ذزیس ٍ یا فزٍػ ،اعٌاز آى زر ایي قغوت ًوایؼ زازُ هی ؽَز.

کلیک ٍ عفارػ را ٍیزایؼ

-2هؼاهالت
الف-لیغت ذزیس ٍ فزٍػ ّا

زر ایي قغوت هی تَاًیس کلیِ عفارؽات را تز اعاط تاریدً ،ام عْنًَ ،ع هؼاهلِ ٍ ،ضؼیت عفارػ فیلتز کززُ ٍ ّوچٌیي اهکاى
عاذتي فایل ذزٍجی تِ فزهت ً xlsیش ٍجَز زارز.

ب :پزتفَی

*پزتفَی ؽزکت عپززُگذاری
زر ایي ترؼ اهکاى هؾاّسُ تؼساز عْن ٍ ارسػ آى را زاریس.
ًکتِ :زر ایي ترؼ تٌْا عْام ّایی قاتل هؾاّسُ اعت کِ کارگشاری تاًک عپِ ،کارگشار ًاظز ؽواعت.
اعالػات ایي ترؼ زر آغاس ّز رٍس کاری تِ رٍس هیؽَز.

**پزتفَی لحظِای:
زر ایي ترؼ زیگز ًیاسی تِ هحاعثِ ٍقت گیز هیاًگیي قیوت ذزیس عْن ًیغت ٍ ّویؾِ هیتَاى قیوت عز تِ عز فزٍػ عْام
را زر لحظِ زاؽت.
کلیِ هحاعثات تصَرت اتَهاتیک ٍ لحظِای صَرت هیگیزز ٍ هیتَاى ٍضؼیت زارایی را تِ صَرت ًوَزار زایزُای هؾاّسُ کزز.
ضوٌا ًزر پزتفَی لحظِ ای اهکاى هؾاّسُ عْام ّایی ٍجَز زارز کِ فقظ اس عزیق عیغتن تزذظ کارگشاری تاًک عپِ ذزیس ؽسُ
تاؽس .

اهکاى اضافِ کززى زعتی عْام ّایی کِ ًاظز آى کارگشاری تاًک عپِ ًوی تاؽس زر پزتفَی لحظِای
ًیش اهکاى پذیز اعت.

زر صَرتی کِ عْوی زر زفؼات هرتلف ذزیس ٍ فزٍػ ؽسُ تاؽس ،تا تاس کززى عْن هزتَعِ اعالػات کاهل تؼساز،
قیوت ٍ تارید اًجام زعتَر قاتل هؾاّسُ اعت.

 -3حسابذاری
*هؾاّسُ حغاب

تا جغتجَی ًام هؾتزی  ،هی تَاًیس هؾرصات حغاب هؾتزی را هؾاّسُ ًواییس.

**تقاضای ٍجِ

ؽوا هی تَاًیس تا تَجِ تِ هاًسُ تغتاًکار ذَز ًشز کارگشاری  ،اس کارگشار زرذَاعت ًواییس کِ کل هثلغ ٍ یا قغوتی اس آى را تِ
حغاب ؽوا ٍاریش ًوایس .تزای ایي هٌظَر تا کلیک تز رٍی گشیٌِ افشٍزى صفحِ سیز ظاّز هی ؽَز .زر صَرتی کِ ؽوارُ
حغاب ًوایؼ زازُ ؽسُ هزتَط تِ ؽوا اعت ًغثت تِ ٍارز کززى هثلغ هَرز ًیاس اقسام ًواییس .زر غیز ایٌصَرت جْت
تصحیح حغاب  ،تا کارگشار تواط تگیزیس.ضوٌاً تایغتی حتواً رٍس پززاذت را اًتراب ًواییس.زر غیز ایي صَرت زعتَر ؽوا
ثثت ًوی ؽَز.

***واریز وجه

ؽوارُ فیؾی را کِ تاتت ذزیس عْن پززاذت هی ًوایس  ،زر ایي ترؼ زر عاهاًِ ثثت هی ؽَز .پظ اس اًتراب گشیٌِ
"افشٍزى" زر صفحِ ًوایؼ زازُ ؽسُ  ،هثلغ ٍاریشی ٍ ؽوارُ فیؼ را تِ ّوزاُ تارید زر عاهاًِ ثثت ًواییس.

پظ اس ثثت ٍجِ ٍاریشی ،ایي پیغام تِ هسیزیت عیغتن ارعال هی گززز ٍ تَعظ هسیزیت هثلغ ٍجِ تاییس هی ؽَز.

ب :تغییز رهش ػثَر
تزای تغییز رهش ػثَر زر عاهاًِ  ،اتتسا رهش فؼلی را ٍارز ًوَزُ ٍ عپظ رهش جسیس را زر زٍ قغوت پاییي ٍارز ٍ زر اًتْا کس
اهٌیتی را تایپ ًواییس

 -5اطالعات باسار
(هعزفی دیذه باى باسار)
زیستاًاى تاسر افشًٍِ جسیسی اعت کِ تِ تاسگی تَعظ کارگشاری تاًک عپِ زر عاهاًِ هؼاهالت تزذظ هؼزفی گززیسُ اعت.
ٍیضگیّای ایي افشًٍِ:
 -1ػسم هزاجؼِ تِ عایز عایتّای اعالعرعاًی کِ هَجة جلَگیزی اس کٌسی عیغتن هیگززز.
 -2اهکاى جغتجَ تز اعاط گزٍُّای صٌؼت ٍ هؾاّسُ ٍضؼیت ّز گزٍُ زر یک ًگاُ
 -3تٌظین تؼساز ًوایؼ ًواز زر صفحِ
 -4اهکاى ؽرصیعاسی عتَىّا
 -5عزػت تزٍسرعاًی

*تا اعتفازُ اس هَتَر جغتجَی اعالػات ًواز تاسار عزهایِ زیگز ًیاسی تِ تاس کززى عایت ً www.tsetmc.comیغت زر ًتیجِ
پٌْای تاًس کوتزی اعتقازُ هیؽَز.



جغتجَ تز اعاط ّوِ گزٍُّای صٌؼت

 ؽرصیعاسی عتَىّا تِ ّوزاُ هزتةعاسی تز اعاط ّز عز عتَى

ذزٍج  :جْت ذزٍج اس عاهاًِ هَرز اعتفازُ قزار هی گیزز.

