
 
 
 

 

  

 

 

  

 راهنمای استفاده از سامانه

 معامالت بر خط اکسیر 

Version: 2.8.1 

 

www.rayanhamafza.com 

1401/01/14 

 

http://www.rayanhamafza.com/


         

 

     

 

    

                         اکسیر سامانه معامالت برخطراهنمای استفاده از 
2 

 

 

 بسمه تعالی

  

 

 

  اکسیر  سامانه معامالت بر خطراهنمای استفاده از 

 شرکت رایان هم افزا
 

 

 ن هم افزا ، از آخرین نسخهسامانه معامالت برخط رایا مندی از کیفیت باالترگردد جهت بهرهپیشنهاد می

 استفاده نمائید.     « Firefox»  فایرفاکس یا  «  Google Chrome»مرورگر گوگل کروم  

 

ه ازار سارمایشرکت رایان هم افزا در راستای تحقق نیازهاای کااربران آنالیان  و هم اام باا افاق هاای پای  روی با

باا  ه فارد،باا معمااری ناوین و وی گای هاای منح ار بارا  "اکسایر "کشور پهناور ایران،  ساامانه معاامالت بارخط 

 نماید.به بازار سرمایه معرفی می و  طراحی "اکسیر"نام تجاری 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/fa/chrome/
https://www.mozilla.org/fa/firefox/new/
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 سامانه به ورود

هماواره مای توانیاد باا  محدودیت استفاده از مرورگار یاا سیساتم لامال خادای نداشاته  ا اسامانه معامالت اکسیر 

از  IOS سیسااتم لاماال هااای ویناادوز، اندرویااد وو در بسااتر  وارد کااردن آدرآ آنالیاان در کمیااه مرورگرهااا

همچناین امکاان تیییار زباان جهات اساتفاده از ساامانه باا زباان ان میسای مقادور  امکانات این سامانه استفاده کنیاد.

 می باشد.

  باه دافحه ادامی وارد  باه هماراه کاد ک چاابرای ورود به سامانه با وارد کردن شناسه کااربری و کمماه لراور

 می شوید.

  کد امنیتی حساآ به حروف بزرگ و کوچک نیست.( 1نکته 

 نمایید.بهتر است برای وارد کردن اطاللات کاربری خود از دفحه کمید مجازی استفاده   (2نکته 

توانند ضربات دفحه کمید را وجود دارند که می Key Logger هایی تحت لنوانبرنامهالزم به توضیح است که 

 .به اطاللات امنیتی کاربر دست یابندضرط نمایند و بدین طریق 

هااای جمااوگیری از ضاارط ضااربات کمیااد، اسااتفاده از یااک داافحه کمیااد مجااازی جهاات وارد نمااودن یکاای از رو 

کناد و ماانا از ضارط اطاللاات اطاللات امنیتای اسات.در دافحه کمیاد مجاازی، مکاان حاروف هار باار تیییار می

 .شودامنیتی کاربر می

 الگین دوعاملی

شاود. پاس از فعاا   انبایسات از سامت کاارگزاری ایان قابمیات بارای مشاتریاده از این قابمیت ابتدا مایجهت استف

و ساا س باا انتخااا  رو   توانااد از طریاق منااو تن،یماات، اقادام بااه فعا ساازی ایاان ماورد نماودهآن مشاتری مای

 .نمایددولاممی در  ح،ه ورود به سامانه، از این قابمیت استفاده 

، یاک کاد التراار سانجی باه (یکراار رماز پیاامکیو پس از انتخا  شایوه ورود باا مقادار دولااممی  به همین من،ور 

 شماره همراه مشتری ارسا  شده که با استفاده از آن امکان ورود به سامانه برای مشتری فراهم می شود.

  باا کمماه لراور تنهاا نکته: در دورتی که الگین دولااممی بارای مشاتری فعاا  شاود، امکاان ورود باه ساامانه

 بایست هر دو لامل رمز پیامکی و رمز لرور وارد شود.و می امکان پ یر نخواهد بود
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 فراموشی کلمه عبور

کمماه "بایسات باا انتخاا  گزیناه در دورتی که مشتری رمز لراور خاود باه ساامانه را فراماو  کارده باشاد، مای

تیییار رماز لراور خاود شاود. باا انتخاا  ایان گزیناه م اابق وارد فرایند، بازیابی و  "لرور خود را فرامو  کرده اید

 شود تا کد ممی و شماره همراه ثرت شده در سامانه را وارد نماید.با ت ویر ذیل، از مشتری درخواست می
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شاود. باا وارد کاردن ایان کاد از مشاتری درخواسات رقمی بارای مشاتری پیاماک مای 5در مرحمه بعدی، یک کد 

 .جدید خود را ثرت و جهت ورود به سامانه اقدام نمایدشود تا رمز لرور می
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 های مرترط ینک : 

وینادوز نارم افازار رایاان و  IOSهاای مارترط باا دانماود نساخه هاای اندرویاد، در نوار پاایین دافحه الگاین  یناک

 .است در دسترآ کاربران قرار گرفتهکارگزاری همراه و همچنین دفحه اینستاگرام، کانا  تم رام و ... 

 
 

 اطاللیه ها 

 در این قسمت می توانید اطاللیه های کارگزاری را مشاهده نمایید.

 



         

 

     

 

    

                         اکسیر سامانه معامالت برخطراهنمای استفاده از 
9 

 

 های سامانه معامالت آنالینآشنایی با بخش

و دافحه مرکازی قسامت ناوار بااالیی،  ساهنماییاد کاه از ای را مشااهده میپس از ورود به سامانه آنالیان، دافحه

 پردازیم:های مختمف آن میادامه به معرفی بخ در تشکیل شده است. منوهای سمت راست 

 هدر سامانه : 

 

در ایان قسامت شاود. باا کمیاک روی ناام کااربر در هادر ساامانه ایان بخا  نماای  داده مایحسا  کاربری: 

 وجود دارد. و ... خروج از سامانه ،رمز  تن،یمات، تیییر امکان تیییر

 
 نمای  داده می شود. کارگزاریدر  مشتری : در این بخ  اطاللات ثرتی نمای  پروفایل 
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 هاای لماومی و یاا هاایی کاه کااربر جهات انجاام فعا یاتدر این بخ   یساتی از توافاق ناماه:  هاتوافق نامه

خاص مانند خرید و فرو  در دندوق هاای خااص مای بایسات تاییاد نمایاد و یاا الاالم قاوانین و مقاررات 

هااا توسااط کاااربر جهاات انجااام لممیااات در بهااادار کااه تاییااد آنجدیااد از ساامت سااازمان بااورآ و اوراق 

 سامانه معامالت برخط ا زامی می باشد، نمای  داده می شود.

 

  دیینما استفاده نهیگز نیا از سامانه به ورود رمز رییتی جهت: تیییر کممه لرور. 

 .شود یم داده  ینما یاپنجره نه،یگز نیا یرو بر کیکم از پس

 .دیینما وارد را خود فعمی لرور رمز ،کممه لرور یکادرجمو در

 . دیینما وارد را ن،رتانمد دیجد لرور کممه ،یبعد کادر در س س

 . دیکن تکرار یبعد کادر در را دیجد لرور کممه  رید کراری

 . دیینما کیکم ذخیره ی نهیگز یرو بر انتها در

 رییاتی دیاجد رماز باه شاما لراور رماز و داده  ینماا شاما باه رماز رییاتی بار یمرنا یامیپ ستمیس انتها در

 .ابدییم

 .باشد یسیان م الداد و حروف از یریترک و کاراکتر 8 از متشکل حداقل دیبا یانتخاب لرور کممه

 .دیشو وارد مجددا و خارج ستمیس از بار کی دیبا راتییتی مشاهده جهت مات،یتن، رهیذخ از بعد
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  بخا  کااربر قاادر خواهاد باود تاا بتواناد گزارشای از ورود و تاال  از طریاق ایان : گزار  ورود و خاروج

برای الگین شدن به ساامانه باا اطاللاات کااربری خاود را مشااهده نمایاد. ایان اطاللاات باه ازای هار باار 

(، درگااه ورود، وضاعیت ورود و تااری  IPتال  بارای ورود، شاامل تااری  و زماان، شناساه سیساتم میزباان 

 دباشو زمان خروج می

 

  باا انتخااا  ایان گزیناه، کااربر سیسااتم باه دافحه آپاارات مجمولااه رایاان هام افاازا ویادئوهای آموزشای :

 شود.جهت مشاهده ویدئوهای آموزشی سامانه اکسیر هدایت می

  کند.: با انتخا  این گزینه، زبان سامانه از فارسی به ان میسی و با عکس تیییر میتیییر زبان 

 ود را بار خاهاای ماورد ن،ار دهاد تاا پنالاین قابمیات باه کااربر ساامانه ایان قابمیات را مای :تیییر چیدمان

هاای تام هاا را تن،ایم نمایاد. ایان قابمیات تنهاا دراساآ نیاز و سامیقه شخ ای نماای  و نحاوه نماای  آن

 تیره و روشن در دسترآ کاربر قرار دارد.

هاا و بخا  امکاان مخفای کاردن و انتخاا  نماای  پنالدر وضاعیت تیییار چیادمان، با انتخا  این گزینه، 

 های مختمف دفحه ادمی در دسترآ کاربر قرار دارد.
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 در راسااتای  افاازای  انع اااف پاا یری و برقااراری تعاماال مناساا  کاااربر بااا ناارم افاازار قابمیاات تن،یمااات :

پنال  از طریاق  انتخاا  رنا)،   چشامک: در هن اام تیییارات قیمات هاا(،شخ ی سازی دافحه معاامالت 

 فراهم گردیده است. گزارشات، ابزار دیده بان، خرید و فرو  

 ، اطاللاات نمااد و پرتفاوباان دهیاد یاطاللاات یساتونها کااه  و  یافازا تیاقابمهمچنین در این قسامت، 

شده است که از طریاق اساکرو  کاردن دافحه مای توانیاد تاا انتهاای تن،یماات را مشااهده  فراهم ح،ه ای 

 کنید.

   کاربریامنیت حسا 

را باارای مشااتریان خااود فعااا  کاارده باشااد، بااا ورود دولاممی پیامااک( در دااورتی کااه کااارگزاری قابمیاات 

 باشد.انتخا  این گزینه امکان فعا سازی یا غیرفعا سازی آن برای مشتری مقدور می

 

 ظاهر برنامه: 

 

 

تواند تم مورد کاربر بنا به سمیقه خود می گزینه جهت انتخا  تم در دسترآ کاربر قرار گرفته است 3در این بخ  

 .لالقه خود را انتخا  نماید

o تم اکسیر با زمینه روشن 

o تم اکسیر با زمینه تیره 

o تم کالسیک 
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 :لمومی 

 
تواند بر اساآ نیاز، موارد مختمفی از جممه فونت، رن) چشمک و موارد دی ر را نیز در این بخ  کاربر سیستم می

 بخ  در اختیار وی قرار دارد، تیییر دهد. م ابق با آنچه در این

o   رن) چشمک: رنا) نماای  تیییارات در جاداو  و اطاللاات نمادهاا بارای مشاتری از ایان طریاق مشاخ

 می گردد.

o  انیمیشن فعا  باشد: با فعا سازی این گزیناه، امکاناات گرافیکای ساامانه فعاا  مای گاردد تاا فشاایی د نشاینتر

 اختیار مشتری قرار ب یرد.از تجربه کاربری با سامانه در 

o دهد.های سامانه به دورت بو د و ذخیم نشان میفونت ذخیم باشد: فعا  سازی این گزینه سایز فونت 

o  فعا ساازی ایان گزیناه بالا  مای شاود تاا اطاللاات سافار   ن هاداری اطاللاات سافار  پاس از ارساا :

 ارسا  شده توسط کاربر در سامانه ذخیره شود.

o از ناو   ییهاساامانه قرال از ارساا  سافار  ،"یبما" یپاارامتر رو یانا یمباا تن،ا: ک ی سافار ارسا  یه تایید

 .کندیامر، درخواست م یناز ا ینانبر اطم یمرن ایئیدیهتا کاربراز  ؛مشابه

o  نمای  پیام هاا در دافحه: باا فعا ساازی ایان گزیناه، تماامی پیاام هاا و نوتیاف هاای ارساا ی در دافحه باه

 شود.ده میمشتری نمای  دا

o  ح،اه ای ،  یسات پورتفاو فعاا  باشاد: اگار مقادار ایان پاارامتر دافحه ادامیدر  ی  ح،اه ایپورتفاو نمای 

باشاد،  یسات پورتفاو نشاان  غیرفعاا نماای  داده مای شاود و اگار مقادار ایان پاارامتر  دفحه ادامیدر کاربر، 

 است ، نمای  داده می شود.هایی را که کاربر ساختهداده نشده و در قسمت دیده بان بازار، فقط  یست

o ر سافار  از ، ساامانه معاامالت قرال از ارساا  ها"بمای": باا تن،ایم ایان پاارامتر روی  ارسا  سفار یه تایید

 کند.واست میدرخ ای مرنی بر اطمینان از این امرشما تائیدیه
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 با انتخا  گزینه پاک کن، تن،یمات به حا ت پی  فرض باز می گردد.همواره با      

 کاربرد این دکمه در این است که با ذخیره در الگین بعدی تن،یمات تیییری نمی کند.     

 

 :لرضه او یه 

 
دهاد تاا باا باه کاارگزار نااظر ایان اجاازه را مای مشاتریبا فعا سازی این گزینه و در دورت وجود لرضه او یاه، 

 های ارائه شده را سفار  ثرت نماید.اجازه خود لرضه او یه

 دهااد، باه کاااربر : در ایاان بخا  آخارین تیییراتاای کاه در ساامانه و در هاار نساخه ر  مایتیییارات نساخه

 شود تا از آخرین تیییرات سامانه باخرر باشد. اطال  رسانی می

 ؛ از سامانه خارج می شوید. "خروج": با کمیک بر روی گزینه  خروج 

 

دهاد. در داورتی کاه ایان گزیناه باا رنا) وضعیت فعمی ارتراط شاما باا ساامانه معاامالت را نشاان مایارتراط: 

 قرمز نمای  داده شود به این معنی می باشد که ارتراط شما با سامانه ق ا شده است

                 

پا یر نخواهاد باود. همچناین ارتراط باه دالیال اینترنتای و...  ق اا باشاد امکاان اساتفاده از ساامانه امکانچنانچه 

 اطاللات پیامها و سالت رسمی و آخرین به روز رسانی نیز قابل نمای  نیست.

 کمیه رویادادهای سیساتم باه ترتیا  زماان وقاو  در روز جااری نماای  داده مای شاود.: های روز جاری یامپی

پییااام "، "پییااام ناااظر بااازار "، "پورتفااوپییااام ناااظر  " یسااتی از ایاان  ینااک ماای توانیااد  ا کمیااک باار رویباا

 "روز جااری"را باه هماراه تعاداد آن پییاام هاا بارای "پییام رایاان هام افازا"و  "مدیرمعامالت برخط کارگزاری

 مشاهده کنید.
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 .استسالت و تاری  هسته معامالت  نمای  دهنده: و تاری  سالت رسمی

 .شاود یست لرضاه/پ یره هاای او یاه در باازار باورآ در ایان بخا  باه کااربر نماای  داده مای: لرضه/پ یره

 از این طریق امکان ثرت سفار  به دورت آنالین و آفالین توسط کاربر وجود دارد.

 

 دفحه مرکزی 

بااال و  یهاا جهات و قرماز و سارز یهاا رنا) باا کاه شااخ  یمنفا و مثرات راتییاتی:  هاشاخ   ینما نوار

 . باشد یم شاخ  کاه  ای  یافزا نشان رپایین 

 " tsetmc تهاران باورآ یفنااور تیریماد شارکت "  تیساا باه هاا شااخ  لناوان یرو بر کیکم با نیهمچن

 .شد دیخواه نکی 

تواناد، ماوارد د خاواه را هاا کااربر سیساتم مایبا انتخا  این گزیناه در سامت چاو ناوار نماای  شااخ  

 جهت نمای  انتخا  کند.
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 کااه بااه ساامیقه خودتااان در  یساات هااایی   یسااتی از اوراق رابااازار در قساامت دیااده بااان  : دیااده بااان بااازار

  .کنیدمشاهده می داده اید،قرار

 

حا ف  وجاود دارد کاه قابال ویارای  و یاا "پورتفاو"در این قسمت به طور پای  فارض  یساتی باه ناام : پرتفو

نماای باشااد. در ایاان  یساات  اوراقاای را کااه ناازد ایاان کااارگزاری  کااارگزار ناااظر(، از آنهااا در سیسااتم معااامالت 

، موجااودی هاار یااک از ایاان اوراق قاباال "مانااده  "موجااودی داریااد، نمااای  داده ماای شااود، کااه در سااتون 

نیاز  "ماناده  "ساتون مشاهده اسات. چنانچاه در طاو  ساالت معاامالت بارای ایان اوراق معامماه انجاام شاود 

 تیییر می یابد.

 روز رسانی می گردد.ورتفو در ابتدای هر روز کاری، بالزم به ذکر است که اطاللات  یست پ

چنانچه شما نمادی را از  یست پورتفاو حا ف کنیاد باا الگاین مجادد باه سیساتم آن نمااد را در هماان  یسات، 

 دوباره مشاهده خواهید کرد.

نمااد قابال نماای  اسات، چنانچاه تعاداد اوراق  30باا توجاه باه اینکاه در هار  یسات  در قسمت دیده بان بازار

و... تقسایم  3، پورتفاو 2، پورتفاو 1نمااد باشاد،  یساتهای پورتفاو باه پورتفاو  30شما در  یسات پورتفاو، بای  از 

 خواهد شد. 

و  ماورد ن،ار اضاافه کنیاددر این قسامت مای توانیاد  یساتی بارای نمادهاای : اضافه ، ح ف و ویرای  دیده بان

 در دورت امکان نام  یست را ویرای  کرده و یا  یست را ح ف کنید.

 

 در قسمت فوق نماد را تایو و انتخا  نمایید.: برای اضافه کردن نماد در  یست،  نحوه اضافه کردن نماد
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پاایین، مای توانیاد انادازه دیاده باان هاای بااال و همواره با کماک فما م ابق بات ویر ذیل : تیییراندازه دیده بان

 را تیییر دهید.

 
توانیاد تیاک مرباوط باه ساتون را برداریاد، تاا ساتون برای ح ف ستون های اضاافی ، از قسامت تن،یماات مای

 مورد ن،ر در پنل شما ح ف شود.

 
توانیاد امکاان مای:  باا اساتفاده از ایان امکان مرت  کردن نمادهای دیده بان و پرتفوی براسااآ کمیاه ساتون هاا

باا انتخاا  روی ناام ساتون ماورد ن،ار،  یسات ساتون ماورد ن،ار مرتا   ساورت( کنیاد. اسااآ  نمادها را بر

چنانچاه از سیساتم خاارج شاوید ترتیا  نمادهاا باه حا ات پای  فارض بار جدو  مرت  و سورت مای گاردد. 

 می گردد. 

هار نمااد گزیناه حا ف، م اابق آنچاه در در ایان بخا  و در کناار ناام : باانامکان ح ف نماد از  یسات دیاده

را از  یسات خاود حا ف باشاد تاا در داورت  ازوم ماوارد د خاواه ت ویر مشخ  شده در دسترآ کااربر مای

 نماید.
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از ساامت سااازمان  (ممنو /متوقااف و یااا  ( تعمیااقمشاامو  فرآینااد در دااورتی کااه یااک نماااد دچااار 

بورآ و اوراق بهادار گردد در  یست پورتفاو و روباروی ناام نمااد، لالمات تعجا  و یاا ممناو  درج مای گاردد 

 که نشان از محدودیت الما  شده روی نماد مورد ن،ر دارد.

 
 :به ترتی  می توانید  هر آیکون : در این ستون با کمیک بر رویستون لممیات

 یادداشت بنویسید.برای نماد مورد ن،ر   

 ثبت سفارش آنالین

 در قسمت سفار  آنالین می توانید، سفارشات خرید / فرو  خود را ثرت و ارسا  نمایید.

 
شاود و یاا بایاد هن اام ثرات سافار  تکمیال شاود باه شار  زیار اطاللاتی که در این قسمت نماای  داده مای

 است:

اقادام باه   از محال ماناده ریاا ی و التراار ( از طریاق آن تاوانکاه مای است ایماندهای  دهنده : نمسقف خرید

 ثرت سفار  خرید نمود.

 : در این فیمد قیمت مورد ن،ر را وارد نمایید. سفار   قیمت

سااتانه باااال و آسااتانه پااایین وجااود دارد کااه بااا انتخااا  هاار آ          دو لالمت "قیمت"فیمد در کنار  

  .در آن جای زین می شودده، شیا پایین قیمت نماد انتخا   آستانه باال کدام از آنها،

اساتفاده              بخواهیم مقدار قیمت را یک ریا  افازای  یاا کااه  دهایم مای تاوان از ایان آیکاون هاا  اگر

 نمود.

بااز مای شاود  فیمادیگزیناه سارمایه وجاود دارد کاه پاس از انتخاا  آن  "تعداد"فیمد در کنار : ماشین حسا 

 رد. سرمایه را در آن وارد ک می توانکه 
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در دورتیکه سرمایه را وارد نماییاد سیساتم ب اورت اتوماتیاک، باا توجاه باه کاارمزد معاامالت و سارمایه وارد 

 شده، تعداد قابل خرید را محاسره و در فیمد تعداد نمای  می دهد.

 
 .ها با یک کمیکقابمیت ارسا  سفار  با حجم بیشتر از آستانه تعداد تنتقسیم سفار : 

 
باارای جمااوگیری از ارسااا  ساافار  هااای تکااراری و همچنااین افاازای  ساارلت لماال در ارسااا  سفارشااات بااا 

حجم بااالتر از آساتانه تعاداد، امکاانی اضاافه شاده اسات تاا باه داورت خودکاار سفارشاات بیشاتر از آساتانه 

 معامالت ارسا  شود. تعداد  با توجه به محدودیت موجود در هر نماد( محاسره شده و به هسته

 

 : سفار  خرید شما می تواند از دو محل، به شر  ذیل تامین شود:محل تامین الترار

  مانده ریا ی و الترار: الترار ریا ی شما نزد کارگزار 

  از سامت کاارگزاری بانک: چنانچه حسا  باانکی جهات تساویه وجاوه خودکاار در ساامانه معاامالت بارخط

 بانکی فعا  شده جهت انجام معامالت نمای  داده می شود.،  یست حسابهای شودفعا  

 بانک های لامل: در حا  حاضر در این قسمت باناک هاای زیار بارای خریاد از محال آنالیان فعاا  هساتند 

و مشتریان با مراجعه به کارگزاری و داشاتن حساا  در باناک هاای زیار مای توانناد از ایان امکاان اساتفاده 

 نمایند.

  " رت، سینا، پارسیان، اقت اد نوینممت، سامان، تجا "

مسادود و در ته معاامالت، مرماس سافار  خریاد در حساا  باانکی، با انجاام ایان کاار و ثرات سافار  در هسا

کسار و باه حساا  کاارگزاری واریاز مشاتری دورت انجاام معامماه، ایان مرماس ب اورت اتوماتیاک از حساا  

 . شدخواهد 

 قابل مشاهده است. "گرد  حسا  "تمامی تراکنشهای انجام شده در گزار  

 شامل روز، معترر تا  یو، معترر تا تاری ، اجرای فوری و ح ف می باشد. : این فیمدنو  الترار 
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  سیساتم در معاامالتی پایاان روز تاا ناو  ایان از سافار  .باشاد مای سیساتم فارض پای  روز: انتخاا 

مای  حا ف معاامالت سیساتم از خودکاار ب اورت غیار این اورت دارد. در را شادن معامماه امکان معامالت

 شود و برای روز بعد معترر نیست.

  دارد. ن ردد  الترار الالم کاربر سوی از آن  یو که زمانی تا معترر تا  یو: سفار 

  نکته مهم: سفار  های فاوق باا بساته شادن نمااد  یاو نخواهناد شاد و چنانچاه نماادی بساته شاود، ماناده

 با بسته شدن نماد مسدود می شود.مشتری به اندازه سفار  مربوطه 

 دارد. باا انتخاا   التراار ثرات سافار ( کااربر  هن اام ساوی از شاده مشاخ  تااری  یک معترر تا تاری : تا

 شود که باید تاری  الترار سفار  در آن وارد نمایید.این گزینه، فیمدی ظاهر می

 انجاام معامماه رد. درداورتیکهدا التراار معاامالت سیساتم باه ورود  ح،اه : فقاط اجارای فاوری و حا ف 

در ایان حا ات یعنای سافار  درخواساتی در هماان  ح،اه انجاام و معامماه  .گارددمای ساقط الترار از نشود

 گردد.ح ف می شود و چنانچه معاممه نشود فوراً

 سافار  و ارساا  باه ثرات نسارت خریاد یاا فارو  دکماهباا انتخاا   می توانید پس از ثرت اطاللات سفار 

 کنید.اقدام 

: باا اساتفاده از ایان دو گزیناه امکاان پااک ساازی ماوارد وارد شاده و همچناین باارگزاری تن،یمات پی  فارض

 اطاللات آخرین سفار  ثرت شده به لنوان پی  فرض وجود دارد.

  نکته: در این حا ت چنانچه آخارین سفارشای کاه ثرات کارده ایاد، سافار  خریاد باشاد پاس از کمیاک بار

فعاا  خواهاد باود و چنانچاه آخارین سافار ، سافار  خریاد  دکماه   "بارگ اری آخرین اطاللات  "روی 

 دکمه  فرو   فعا  خواهد بود "بارگ اری آخرین اطاللات  "باشد با کمیک بر روی فرو  

 
 

تائیدیاه قرال از ارساا   "، مقادار پاارامتر تن،یمااتاز کمیک روی دکمه خریاد یاا فارو  ، اگار در قسامت پس 

روی بماای تن،اایم شااده باشااد، سااامانه قراال از ارسااا  ساافار ، نساارت بااه دریافاات تائیدیااه از شااما  "  ساافار 

 اقدام خواهد کرد و پییام زیر نمای  داده می شود :

 "م مئن هستید؟ "خرید/ فرو "آیا از ثرت این درخواست "

o کمیک کنید . "بمی  "بایست روی دکمه جهت تائید و ارسا  سفار  می 

o  کمیک کنید. "خیر  "جهت ان راف و لدم ارسا  سفار  روی گزینه 
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 پنل نمودار

ازه در باا "قیماات دیااروز"و  "آخاارین معاممااه"باار اساااآ قیماات تیییاارات قیماات نماااد را از ابتاادای معااامالت 

 روز نمای  می دهد.

 

 عرضه و تقاضا

سافار  او  لرضاه و تقاضاا را بارای هار نمااد مشااهده کنیاد، ضامن آنکاه حجام  5در این قسمت می توانیاد 

  حقیقی و حقوقی نیز قابل نمای  است.معامالت کمیه 

، سا ر مربوطاه را لیناا باه قسامت سافار  آنالیان  قیماتحجام یاا  همچنین می توانید با کمیک بر روی لادد

 منتقل کنید.

، بار حسا  میمیاون نماای  داده مای شاودروی حجام معاامالت حقیقای و حقاوقی ، کاه  در پنل لرضه و تقاضا،

 داده می شود.لدد واقعی حجم معامالت ب ورت تو  تیو نمای  با نزدیک کردن موآ به الداد ، 
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 عمق بازار

سفارشاات ثرات شاده تماام توانیاد جزئیاات مای "لماق باازار"بخ  لرضه و تقاضاا، باا کمیاک روی گزیناه در 

خااود م مااا از جای اااه ساافار   در دااورت ثراات ساافار ، در خ ااوص نماااد مااورد ن،اار را مشاااهده نمااوده و

روی  دهاد. همچناین باا کمیاک دوباارهشوید. این گزینه لمق باازار نمااد ماورد را باه داورت کمای نماای  مای

 از حا ت لمق بازار خارج شده و به حا ت قرل باز می گردد. "نمای  پنج م،نه برتر"گزینه 
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 اطالعات نماد

عیت کااممی از اوراق کاه شاامل وضا در قسمت اطاللاات نمااد و لرضاه و تقاضاا باا جساتجوی نمااد، اطاللاات

 .مشاهده خواهید کردکمی نماد و دف لرضه و تقاضای آن می باشد را 

باارای مشاااهده اطاللااات یااک نماااد از قساامت دیااده بااان بااازار روی نااام اوراق کمیااک کاارده و در قساامت 

 اطاللات نماد آن را مشاهده کنید. 

 

 همواره می توانید از قسمت تن،یمات قسمت های اضافی را با برداشتن تیک آن ها، ح ف کنید.

 
 

ماورد رای نمااد با "کادا "،   "باورآ فنااوری"مای توانیاد باه  یناک مساتقیم  های زیارگزینه با کمیک بر روی

 دسترسی داشته باشید.
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 پیشنویس سفارشات

: باا اساتفاده از ایان امکاان میتاوان سفارشاات را در حا ات ارسا  ساریا چنادین سافار  باه داورت همزماان 

اساتفاده از کمیاد اینتار یاا کمیادهای  پی  نویس و حتی در خارج از زمان باازار ثرات نماود و در زماان باازار باا

بایسات از جادو  بارای ایان امار مای میانرر تعریف شاده در کمتارین زماان اقادام باه ارساا  سفارشاات نماود.

 بان و روبروی نام هر نماد با انتخا  گزینه خرید یا فرو ، اقدام به ثرت پی  نویس نمود.دیده

سفارشااات را  :4508همچناین باارای ارسااا  سفارشااات ساارخ ی بااا اسااتفاده از ایاان امکااان ماای بایساات قراال از 

بارای اینکاار مای بایسات از پنال پرتفاو / دیاده باان  .ثرت نموده و در  ح،ه آغاز بازار سفارشات را ارساا  کارد

 به شکل زیر اقدام نمایید.

 
شود. در این پی  نویس، سفارشات در این بخ  نمای  داده میبعد از ثرت سفار  :   یست پیشنویس سفارشات

 بخ  م ابق با ت ویر ذیل، از سه طریق امکان ارسا  سفارشات پی  نویس وجود دارد.
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 ر روی آیکون  بم ( کمیک نمایید.باید ب ارسا  سریا نکته: برای فعا  کردن گزینه 

  فارو  باا مااوآ کمیاک نماییاد،  باا هار باار کمیاک کمیک با ماوآ:  چنانچه  بر روی دکمه هاای خریاد و

 یک سفار  ارسا  می گردد.

  کااربر مای تواناد بناابر ا  اوی زیار  "اکسایر"فعا  کردن میانررها: باا اضاافه شادن کمیادهای میاانرری در ،

 سفار  مورد ن،ر را تعریف نموده و با فشردن هر یک از آنها سفار  مورد ن،ر را ارسا  نماید. 

 مید های میانرر زیر را تعریف نماید.به ترتی  ک 

  Ctr+1 برای سفار  او 

Ctr+2  برای سفار  دوم 

Ctr+3  برای سفار  سوم 

.... 

 برای سفار  نهم و بعد از آن  Ctr+9تا  

Ctr+Q   برای سفار  دهم 

  ترتی  حروف ان میسی از چو به راست روی دفحه کمید(

 بارای ارساا  سفارشاات فعاا  شاده اسات  کاه "اینتار"د فعا  ساازی کمیاد اینتار: در معمااری جدیاد کمیا

 بدین وسیمه کاربر می تواند با هربار فشردن کمید اینتر یک سفار   به هسته معامالت ارسا  نماید.

 لیست سفارشات

، مشاااهده سفارشااات/معامالت روز ،کمیااه سفارشااات در دااف، کمیااه معااامالت ویاارای ،  یااو و ک اای سفارشااات

 است.روز قابل مشاهده 

 

یعنای ثرات و ارساا  یاک سافار  جدیاد باا هماان مشخ اات سافار  قرمای باه  : ک ی کاردن یاک سافار 

 هسته معامالت 

تعیااین محاال دقیااق ساافار  بااه خ ااوص در دااف هااای خریااد و فاارو ، همااواره یکاای از :  نوباات ساافار 

پااس از ارسااا  کاااربر ماای توانااد  "نوباات ساافار  ارسااا ی"دغدغااه هااای کاااربران بااوده اساات، کااه در امکااان 

سفار  خرید یاا فارو ، محال سافار  خاود را در میاان سفارشاات لرضاه یاا تقاضاا وجاود دارد را مشااهده 

 نماید.
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همچنااین ضاامن تیییاارات در سفارشااات دی اار کاااربران از قریاال   ویاارای ، حاا ف، انجااام سفارشااات( نوباات 

مااایی در هاار ثانیااه بسااته بااه نیااز جان  "اکساایر "ساافار  همااه کاااربران تیییاار خواهااد کاارد، کااه درسااامانه 

 تیییرات بروز رسانی خواهد شد.

 

:  در کمیاه قسامت هاای سیساتم پییاام هاا  پییاام انجاام معامماه، ویارای   Popup نمای  پییام ها به داورت

 نمای  داده می شود تا امکان مشاهده پییام ها سریا تر فراهم گردد.   Popupبه دورت  الالن ها ( ،ها 

 

 

 راستمنوهای سمت 

 گردش حسابگزارش 

محاساره ارز  حساا  تشامین و التراار ". همچناین امکاان شاودنماای  داده مای گارد  حساا در این فارم 

 باشد.با انتخا  گزینه                                          امکان پ یر می "باقی مانده

 گیرد.دسترآ کاربر قرار میبا  انتخا  گزینه          نیز امکان جستجوی پیشرفته در 
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 تدفتر سفارشاگزارش  

وانیاد تمای   ، یستی از سفارشات مشتری قابل مشااهده اسات کاه باا فیمتار هاای تعریاه شاده در دفتر سفارشات

 .دیاقدام کن برای جستجو در میان سفارشات

 گیرد.با  انتخا  گزینه          نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترآ کاربر قرار می
 

 

  :انوا  وضعیت سفار  لرارتند از

  ساوی از سافار  :هسته به شده ارساOMS  دریافات پاساخی و ای هناوز شاده ارساا  معاامالت هساته باه 

 .است نشده

 است شده پ یرفته هسته سوی از سفار  :دردف. 

 است داده خ ا پییام سفار  به معامالت هسته :خ ا. 

 است شده انجام سفار  از بخشی :جزیی انجام. 

 است شده دفر سفار  مانده و است شده معاممه سفار  حجم کل :کمی انجام. 

 است گردیده  یو سفار  :شده ح ف. 

 پورتفو سپرده گذاری

-مای  در این فرم شما اوراقی را کاه نازد ایان کاارگزاری در سیساتم معاامالت از آن موجاودی داریاد، مشااهده

ایاان  گاا اری دریافاات و بااه روز ماای شااود.از شاارکت ساا ردهکنیااد. اطاللااات ایاان فاارم بااه دااورت روزانااه 

 اطاللات دقیقا م ابق با  یستهای پورتفو در دیده بان بازار است.

تعداد سهام نمای  داده شاده در ایان بخا  نمایاان ر تعاداد ساهامی اسات کاه ایان کاارگزاری، کاارگزار نااظر 

داریاد اماا در ایان دافحه نماای  داده شماست. به لراارت دی ار چنانچاه ساهمی در سارد دارایای هاای خاود 

 .شود به این معناست که این کارگزاری در آن سهم کارگزار ناظر شما نیستنمی

این  یست در ابتدای هر روز معاامالتی باروز مای شاود و پاس از آن باا توجاه باه معاامالت داورت گرفتاه در 

 کارگزاری تیییر می یابد
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کاارگزار نااظر شاما باشاد و در طاو  ساالت معاامالت از طریاق  بدیهی است چنانچه این کاارگزاری در نماادی

کارگزار دی اری بار روی هماان نمااد خریاد و یاا فروشای داشاته باشاید، تیییارات آن در هماان روز معاامالتی 

در ایاان داافحه المااا  نماای شااود و همااان ور کااه در بنااد فااوق گفتااه شااد، ایاان تیییاارات در ابتاادای روز بعااد 

 .تمعامالتی قابل نمای  اس

چنانچه باا در ن،ار گارفتن ساه بناد فاوق همچناان اختالفای باین ماناده دارایای خاود و منادرجات ایان دافحه 

 مشاهده می کنید موارد را به کارگزاری الالم کنید

  فناوری نمای  داده می شود.مدیریت وضعیت: مجاز / متوقف بودن نماد بر اساآ سایت 

 یمت آخرین معاممه محاسره می شود.و ق ارز  روز: ارز  دارایی بر اساآ قیمت پایانی 

 

 

 پورتفوی لحظه ای

مشااهده مای کنیاد. ضامن اینکاه مای معامماه کارده ایاد را ایان کاارگزاری  دردر این فرم شاما اوراقای را کاه 

همااواره ماای توانیااد از  توانیااد نماااد هااای مااورد ن،رتااان را در پرتفااوی دی اار کااارگزاری هایتااان اضااافه کنیااد.

 ستون های اضافی را با برداشتن تیک آن ها، ح ف کنید.قسمت تن،یمات 

  ای باا توجاه باه اینکاه مرناای محاسارات ساود و زیاان بار اسااآ قیمات در گزار  پورتفو  ح،ه :مهم نکته

 باشاد، فقاط معاامالتی کاه از طریاق ایان کاارگزاری انجاام شاده آنالین و غیار آنالیان(میان ین خریاد مای

هاای دی ار انجاام شاود و ساایر معاامالت مشاتری کاه از طریاق کاارگزاریب ورت خودکار نمای  داده می

بایست به دورت دساتی در ایان گازار  وارد شاود تاا محاسارات ساود و زیاان باه درساتی انجاام شده، می

 .گردد

 می توانید راهنمای دقیق ستون های  این گزار  را م ا عه کنید. با کمیک بر روی لالمت سوا  
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 عرضه اولیهدفتر سفارشات 

 را مشاهده کنید. سفارشات لرضه او یهدر این گزار  می توانید ریز کمیه 

 گیرد.با  انتخا  گزینه          نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترآ کاربر قرار می

 

 

 

 پرداخت الکترونیکیگزارش 

 در این گزار  می توانید ریز کمیه تراکن  های ا کترونیکی را مشاهده کنید.

 گیرد.با  انتخا  گزینه          نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترآ کاربر قرار می
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 پرداخت الکترونیک

مای توانیاد، از طریاق درگااه هاای باانکی موجاود باه دافحه پرداخات  "پرداخت ا کترونیاک  "با کمیک بر روی 

 نمایید.ا کترونیک مت ل شوید و اقدام به پرداخت آنی 
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 درخواست پرداخت وجهگزارش  

همچناین باا کمیاک بار  هاای پرداخات وجاه را جساتجو و مشااهده کنیاد.کمیه درخواسات در این فرم می توانید

وجااه  از کمیااه حسااابهای تعریااف شااده ناازد  نساارت بااه دریافاات "درخواساات پرداخاات وجااه جدیااد"روی 

 کارگزاری ( اقدام نمایید.

م ماا بعاد با توجه به جدو  زمانی سقف پرداخات زیار، مای توانیاد از ماناده قابال دریافات، درروزهاای کااری 

 شوید. این مانده بر اساآ کمیه تراکن  ها و خرید و فرو  ها محاسره می شود .

 



         

 

     

 

    

                         اکسیر سامانه معامالت برخطراهنمای استفاده از 
32 

 

 

 تغییر کارگزار ناظر

 نمایید.توانید گزار  تاریخچه تیییر کارگزار ناظر خود را مشاهده در این فرم می

 گیرد.با  انتخا  گزینه          نیز امکان جستجوی پیشرفته در دسترآ کاربر قرار می

 گیرد.کاربر سیستم در روند این امر قرار میهمچنین با انتخا  گزینه تیییر کارگزار ناظر 
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 های اعمال اختیار فروش جمعیلیست درخواست

. در دااورت دارایاای اوراق ترعاای باشاادکاااربر ماایایاان بخاا  شااامل  یساات دارایاای اوراق اختیااار فاارو  ترعاای 

هاای الماا  اختیاار فارو  ترعای ایان اوراق در بخا   یسات درخواساتتااری  الماا  روز قرال از  3مشتری، 

ا  باارای روز ساار رسااید امکااان ارسااا  درخواساات الماا 14نمااای  داده شااده و از یااک روز قراال ا اای سااالت 

 مشاتری. بادیهی اسات ایان  یسات شاامل هماه ی اوراق دارایای اختیاار فارو  ترعای مشتریان فراهم می باشد

 .نمی باشد

 
 

 بایساات از طریااق سااتون لممیااات روی گزینااه در ادامااه جهاات ارسااا  درخواساات المااا ، مشااتری ماای

 کمیک کرده و س س اقدام به ثرت درخواست خود با توجه به اطاللات درخواستی نماید.

تواناد درخواسات الماا  خاود را بر اساآ ت ویر زیر کاربر در دو حا ات فیزیکای و او  نقادی بعاد فیزیکای مای

فیزیکای  تواناد باه داورت دساتی تعاداد الماا  فیزیکای و او  نقادی بعادثرت نماید. بر همین اساآ کاربر مای

را تعیین و ارسا  نمایاد. همچناین امکاان ثرات درخواسات الماا  باه داورت حاداکثری باه داورت فیزیکای و 

 او  نقدی و بعد فیزیکی نیز برای کاربر مقدور می باشد.

که قیماات روز که شااما درخواساات المااا  اوراق را بااه کااارگزار بدهیااد دردااورتیطرااق قااانون حتاای دردااورتی

 .سررسید کمتر از قیمت الما  نراشد اوراق سررسید شده الما  نخواهند شدسهام پایه در تاری  
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هااای الماا  اختیاار فاارو  ترعای باار اسااآ درخواساات بعاد از ثرات درخواساات، اطاللاات جاادو  درخواسات

گاردد. در ایان حا ات تنهاا امکاان حا ف درخواسات از طریاق ساتون لممیاات ثرت شده مشتری بروزرسانی می

-همچناین در داورت دریافات نتیجاه درخواسات، وضاعیت درخواسات نیاز باروز رساانی مای مقدور می باشاد.

 گردد.

 

امکان جستجوی پیشرفته نمادهای دارای الما  اختیاار فارو  ترعای نیاز بارای کااربر امکاان بار اسااآ ناام نهااد، 

 تاری  الما  تاری  ثرت، تعداد الما  و تسویه و ... م ابق با ت ویر زیر را دارد.

 

 نکات مهم در خ وص ثرت درخواست الما  اوراق اختیار فرو  ترعی 
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o  تنها در دورتی که دارایی پایه در سارد دارایای شاما وجاود دارد مای بایسات اقادام باه ثرات درخواسات

تسویه اوراق نماییاد. تنهاا اوراق اختیاار فارو  ترعای ساهامدارانی کاه ساهام پایاه را تاا انتهاای روز سار 

 اشند، قابل الما  خواهد بود.رسید ن هداری کرده ب

o  ثرت درخواست بایاد تنهاا از طریاق کاارگزار نااظر اوراق اختیاار فارو  ترعای داورت پا یرد. کاارگزار

ناظر ایان اوراق در هار نمااد، هماان کاارگزار نااظر مشاتری در ساهام پایاه نمااد ما کور مای باشاد. در 

ن ثراات درخواساات المااا  وجااود دااورتی کااه سااهام پایااه مشااتری دارای کااارگزار ناااظر نراشااد، امکااا

 نداشته و مشتری باید نسرت به تعیین کارگزار ناظر ناظر برای سهام پایه خود اقدام نماید.

o  از یک هفتاه ماناده باه سار رساید اوراق ترعای، مشاتری نرایاد کاارگزار نااظر ساهام پایاه ای کاه ق اد

 الما  آن را دارد، تیییر دهد.

o  تااری  سار رساید، اوراق ترعای منقشای مای گاردد و بعاد از در  تساویهدر دورت لدم ثرات درخواسات

 تاری  سر رسید، این اوراق قابمیت الما  ندارد.

o  ،مای باشاد. دارناده  "او  نقادی بعاد فیزیکای"و  "فیزیکای"گزینه های قابال انتخاا  بارای ناو  تساویه

ق ترعای انتخاا  اوراق ترعی می تواند هار دو ناو  تساویه ممکان را بارای بخشای از دارایای خاود در اورا

نماید. تسویه فیزیکی به معنای فرو  ساهام پایاه باه قیمات الماا  مای باشاد. تساویه نقادی باه معناای 

دریافت مابه ا تفااوت قیمات الماا  و قیمات دارایای پایاه در سار رساید باوده و ساهام پایاه از ما کیات 

رنااده اوراق ترعاای فاارد خااارج نخواهااد شااد. انجااام تسااویه نقاادی مشااروط بااه توافااق لرضااه کننااده و دا

انتخااا  نمااوده و  "او  نقاادی بعااد فیزیکاای"اساات. در دااورتی کااه دارنااده اوراق ترعاای نااو  تسااویه را 

انتخاا  نمایاد، تسااویه باه شااکل  "او  نقادی بعاد فیزیکاای"لرضاه کنناده نیااز او ویات تساویه خااود را 

شاکل فیزیکای نقدی انجام خواهد شد. در داورت لادم وجاود توافاق بار سار تساویه نقادی، تساویه باه 

 شود.انجام می

o  درخواساات تسااویه اوراق بهتاار اساات درحااا تی کااه قیماات دارایاای پایااه در ساار رسااید کمتاار از قیماات

المااا  اساات انجااام گیاارد. ا رتااه باادیهی اساات محاادودیتی در ثراات درخواساات تسااویه فیزیکاای باارای 

فقااط در  "فیزیکاای او  نقاادی بعااد"دارناادگان ایاان اوراق وجااود ناادارد. انجااام تسااویه نقاادی در تسااویه 

 تر بودن قیمت پایانی سهام پایه در سر رسید از قیمت الما  انجام خواهد شد.دورت پایین

o فیزیکای تماامی اوراق ترعای معترار شاخ  باه شاکل فیزیکای تساویه خواهاد -با انتخا  الما  حداکثری

  در داورت او  نقادی بعاد فیزیکای، تماامی اوراق ترعای معترار شاخ-شد. با انتخا  الماا  حاداکثری

 امکان تسویه نقدی به شکل نقدی و در غیر این ورت به شکل فیزیکی تسویه خواهد شد.

o  مازاد تعداد اوراق اختیار فرو  ترعای بای  از تعاداد ساهام پایاه یاا بای  از ساقف قابال خریاد توساط

 ها در اطاللیه لرضه، قابل الما  نخواهد بود.هر کد معامالتی الالم شده توسط بورآ
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 سفارش شرطی

کاربر می تواند شروط تعریاف شاده در قسامت الاالن هاا را بارای نمااد ماورد ن،ار تن،ایم نمایاد تاا در زماان 

 برقراری شرط سفار  مربوطه ارسا  شود.

نکته قابل توجه در ایان امکاان ایان اسات کاه در زماان ثرات سفارشاات ، از ساقف خریاد مشاتری کسار نمای 

   سفار  در  ح،ه وقو  شرط کنتر  می شود.شود و مانده مورد ن،ر برای ارسا

بنابراین اگر مشتری اقدام به ثرات سافار  معترار تاا  یاو بنمایاد و نمااد در طای باازه بساته شاود، مشاکمی در 

 .بموک ماندن پو  مشتری تا باز شدن نماد نخواهیم داشت

 از طریق ستون لممیات نیز امکان ح ف سفار  ثرت شده وجود دارد.

 

 راهنما

، تودایه میکنایم هماواره باا باروز ی اکسایر قابال مشااهده اساتروی آیکون فایل پی دی اف راهنماا کمیک بربا 

 رسانی نسخه اکسیر راهنمای جدید را م ا عه کنید .
 

 یجرا یخطا یهایغامپ

 کند.دریافت می "دارایی سهم به میزان کافی وجود ندارد"کاربر پس از ارسا  سفار ، پییام  .1

 ترین آنها لرارتند از:تواند داشته باشد که لمدهدالیل مختمفی می موضو این 



         

 

     

 

    

                         اکسیر سامانه معامالت برخطراهنمای استفاده از 
37 

 

  ممکاان اساات موجااودی سااهام کاااربر، کمتاار از میاازان درخواساات ساافار  فاارو  ارسااا ی بااه سااامانه

 معامالت آنالین باشد.

  باشاد کاه ایان مسائمه باه دالیال مختمفای روی  فعمایممکن است کارگزار ناظر آن سهم، غیار از کاارگزاری

هد؛ ماثال ممکان اسات قارالً مشاتری آن ساهم را از کاارگزاری دی اری خریاده و کاارگزار نااظر آن را دمی

 .. .به این کارگزاری تیییر نداده باشد یا سهام جایزه یا حق تقدم خرید سهام باشد و

در این موارد باا واحاد معاامالت آنالیان تمااآ حادال نماوده و مراحال لناوان شاده توساط مشااورین را طای 

 یید.نما

 

 کند.دریافت می "باشدشناسه حسا  مشتری معترر نمی"کاربر پس از ارسا  سفار ، پییام  .2

وقتاای بااا چنااین پییااام خ ااایی مواجااه شاادید ایاان بااه ایاان معناساات کااه نااام وکااد معااامالتی شااما در سااامانه 

کاارگزاری تمااآ معامالتی بورآ جزء مشتریان کارگزاری ثرات نشاده اسات. جهات رفاا آن باا واحاد آنالیان 

 گرفته و موضو  را به اطاللشان برسانید.

 

سه کاربری و کممه لرور، پییام .3 شنا سا   "به هن ام ورود به نرم افزار آنالین پس از وارد کردن  کاربر گرامی، ح

 شود.نمای  داده می "کاربری شما توسط مدیر سیستم غیر فعا  شده است

این باه معنای ایان اسات کاه دسترسای کااربر باه د یال لادم اساتفاده از اگر چنین پیامی برای کاربر ارسا  شد؛ 

 توسط کارگزاری غیرفعا  گردیده است.   حسا  کاربری خود در مدت قانونی و...
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