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 مقدمه .1

 .کندمیهای مشتری را کنترل تمامی اقدامات مرتبط با اجرای دستور و درخواست دادوستداین شرایط  1.1

 :باشندمیاز موارد ذیل  اندعبارت دادوستدشرایط  1.2

شرایط بازار عادی و شرایط بازار تحت  هاسفارشستن معامالت و ثبت/ویرایش/حذف/اجرای الف( قواعد باز/ ب

 غیرعادی

باز مشتری در شرایطی که سطح مارجین حساب معامالتی، برای  هایپوزیشنب( اقدامات شرکت در رابطه با 

 های باز کافی نیست.پشتیبانی از موقعیت

 های ارتباطی بین مشتری و شرکت.روش مناقشات و وفصلحلهای مرتبط با ج( رویه

و  کندمیهای مشتری را کنترل نامه مشتری تمامی تراکنشو تفاهم دادوستددر این قرارداد شرایط  1.3

 را مطالعه کند. هاآن دقتبهمشتری باید 

و باید  دشونمیتعریف متفاوتی داشته باشند با حروف ابتدایی بزرگ نشان داده  دادوستدشرایط چنانچه  1.4

)تفسیر شرایط(  10مشتری باشند. افزون بر این، تعاریفی که در بند  نامهتفاهمبا شروط مشابه در  معناهم

 اند، باید اعمال گردند.تشریح شده

 

 شرایط عمومی. 2

 ها و دستورات مشتریاجرای درخواست

در بخش مشخصات شود( استفاده می برای انجام معامله هاآنسازوکارهای مربوط به مظنه زنی )که از  2.1

 اند.قرارداد تصریح شده

 ها و دستورات مشتری ارائه شده در ترمینال مشتری به شرح زیر است:ی رسیدگی به درخواسترویه 2.2

 .کندمیوارسی  آن راو ترمینال مشتری اعتبار  کندمییا درخواستی را آماده  دستورالف( مشتری 

 .کندمییا درخواست را برای سرور ارسال  دستورب( ترمینال مشتری 



 

و  کندمییا درخواست را دریافت  دستورپ( اگر ارتباط بین ترمینال مشتری و سرور مختل نشده باشد، سرور 

 .کندمیرا آغاز  تأییدفرایند 

شود )خروج به یا دستور معتبر مشتری در صف قرار گرفته و بر اساس زمان دریافت مرتب می درخواستت( 

 منا  ضشود. نمایان می« سفارش قبول شد»واقع در ترمینال مشتری وضعیت  رتیب ورود( و در پنجره سفارشت

 ندارد. هاسفارشدر اجرای  تأخیر در قبال هرگونه یتیمسئول بازار، شرکت هیچ غیرعادیشرایط  در

اشد، برا داشته  جدید دستوردرخواست یا ه یک ب رسیدگی )دیلر( آمادگی الزم برای گرواسطه کههنگامیج( 

سفارش در حال پردازش »و وضعیت  کندمیپردازش  آن راو  داردبرمیرا از صف  دستوراولین درخواست یا 

 .شوددر ترمینال مشتری نمایان می واقع« سفارش»ی در پنجره« است

 .کندمیدریافت  گرواسطهد( سرور نتایج فرآیند اجرای درخواست یا دستور مشتری را از 

 .کندمی( سرور نتایج فرآیند اجرای درخواست یا دستور مشتری را برای ترمینال مشتری ارسال ذ

ه( چنانچه ارتباط بین ترمینال مشتری و سرور مختل نشده باشد، نتایج اجرای درخواست یا دستور توسط 

 شود.ترمینال مشتری دریافت می

 

 دستورصادر شده را دارد که درخواست یا از قبل  دستورمشتری تنها در شرایطی حق لغو درخواست یا  2.3

( را داشته باشد. برای لغو آن، مشتری باید Order is accepted« )سفارش پذیرفته شده است»مزبور وضعیت 

 ( را بفشارد.Cancel order« )لغو سفارش»دکمه 

سفارش در »در حالت باشد و وضعیت آن  گرهواسطدر حال پردازش توسط  دستوراگر یک درخواست یا  2.4

 ( قرار داشته باشد، مشتری حقی برای لغو نخواهد داشت.Order is in process« )حال پردازش است

در حالت اجرای درخواست مشتری هایی که مشتری از طریق ترمینال مظنهدر ابزارهای دارای مظنه،  2.5

را پیشنهاد دهد قیمتی تواند می گرعاملهدارند. در پاسخ به درخواست، منقش شاخص را کند تنها میدریافت 

 تفاوت داشته باشند. شاخصهای که با این مظنه

 قیمت کنونی بازار را تعیین کند. تواندمیاختیار انحصاری خود  به بناشرکت  2.6

یا درخواست نیاز دارد به کیفیت ارتباط بین ترمینال  دستوربرای اجرای  گرواسطهمقدار زمانی که یک  2.7

 یا درخواستی دستورشتری و سرور و همچنین به شرایط بازار عادی بستگی دارد. زمان جانشینی برای هر م

د. ای دار، برای به اجرا درآمدن یک محدودیت سه دقیقهدادوستدکه در صف باشد، در زمان انتشار این شرایط 



 

یا درخواست  دستورنشده باشد، دریافت  گرواسطهمزبور توسط  دستوراگر طی این بازه زمانی درخواست یا 

نامرتبط تلقی و به صورت خودکار پاک خواهد شد. در شرایط بازار غیرعادی، شرکت این حق را برای خود 

 سفارش برای اجرایی را رد کند. هرگونهتا  -بسته به اختیار انحصاری خود-دارد ظمحفو

»  است را نپذیرد )در چنین مواردی پیامیا درخو دستورتحت شرایط ذیل، شرکت ممکن است یک  2.8

 در ترمینال مشتری پدیدار خواهد شد(:« ی فسخ شدهمظنه

 .مالتی در گشایش بازار جلوتر باشدرم معادرخواست از اولین مظنه در پلتف یا دستورالف( اگر 

 .تفاوت داشته باشدایط بازار عادی ب( اگر شرایط کنونی با شر

 .نامعقولی درخواست ثبت کرده باشد خود، تعداد هایتراکنشتعداد  ج( اگر مشتری در مقایسه با

 .باشد مارجین اولیهمشتری کمتر از  مارجین آزادچ( اگر 

 .باشد اختیار انحصاری شرکت که درح( هرگونه مورد منطقی دیگری 

تجاوز شده ها حساب گونهایندر  هاسفارشیا تعداد /خ( اگر از حد مربوط به حجم کلی موقعیت مشتری و

 .باشد

 

 معامالت

 یمتقشود. از استفاده می« خرید»( برای انجام تراکنش باالترین قیمت پیشنهادی خرید) خرید قیمت از 2.9

 شود.استفاده می« فروش»برای انجام تراکنش  قیمت پیشنهادی فروش( ترینپایینفروش )

 استفاده فروش معامالت باز ایجاد برای شفرو لفظ از معامالت باز خرید و ایجادخرید برای  قیمتالف( از 

 شود.می

 بستن برای خرید لفظ شود. از( استفاده میختن)یعنی فرو پوزیشن خریدب( از لفظ فروش برای بستن یک 

 شود.می ( استفادهن)یعنی خرید پوزیشن فروش یک

 

 معامالت باز کارمزد

. شوندیمشمول سواپ م مانندیم یسرور( باز باق )زمان 01:59:59که تا ساعت  هاییپوزیشن یتمام 2.10

 .دیمراجعه نما دریدر متاتر موردنظرجهت اطالع از مقدار سواپ به مشخصات نماد  استموظف  یمشتر

 



 

 اصالحیات پیش از بسته شدن بازار

ت، امالمع پایانیک ساعت قبل از اگر  تعطیالت و ایام نوسانات بازار، خاطر داشته باشید که به لطفا  2.11

در حساب میکرو باز، بسته یا ویرایش شود، شرکت در پی اختیارات انحصاری خود ممکن  پوزیشنیهرگونه 

، قبل از آغاز دوره معامالتی بعدی، اهرم بر اساس حجم وجودباایندهد.  نمادها تغییراست اهرم برای تمامی 

 شود.تنظیم می مجددا ، موردنظرهای باز حساب کل موقعیت

که  یهرزماناختیار انحصاری خود ممکن است با اعالن قبلی به مشتری، این اصالحات را تا  بنابهرکت ش 2.12

 داند تمدید کند.پس از گشایش بازار الزم می

 

 اسپردها

 ا متغیرو ی ثابتک اسپرد هایی با یابزارها، مظنه و بخشی از برای تمام بنابه اختیار خود تواندمیشرکت  2.13

 .مهیا کند

 

 هاسازی مرجع مظنههمگام

ادث ها حدر گردش مظنه بینیپیشغیرقابلای ، وقفهافزارنرمیا  افزارسختدر مواردی که به علت خرابی  2.14

دیگری همگام  اعتمادقابلها بر روی سرور واقعی/زنده را از منابع مظنه مرجعشود، شرکت این حق را دارد که 

ها روی دهد، تمامی تصمیمات مطابق با در رابطه با وقفه در گردش مظنه اختالفهرگونه  کههنگامی کند.

 شود.های همگام شده اتخاذ میمظنه مرجع

 

 اهرم

و/یا در مقداری  ثابت باشد توسط مشتری شدهتنظیماندازه اهرم باید هنگام افتتاح حساب در مقدار  2.15

 اشد.ب ثابتهای شرکت مشیتوسط مشتری مطابق با خط شدهاصالح

اعالن قبلی تغییر دهد.  گونههیچشرکت این حق را دارد که اهرم حساب معامالتی را به صورت آنی و بدون 

 اهرم ممکن است در شرایط زیر تغییر داده شود:

 شرایط بازار غیرعادی در زمانالف( 

 موقعیت اضطراری در زمانب( 



 

 غیرمنتظرهی هاوقوع رویداد در زمانج( 

اند را به شدهاصالح 2.15 الذکرفوقجدید که مطابق با بند  مارجین مورد نیازست که ا شرکت محق 2.16

 هایی که از قبل باز هستند، اعمال نماید.های جدید و موقعیتموقعیت

که ممکن است مشتری  (کسری سرمایه) مارجین کالزیان یا اخطار مربوط به  هرگونهشرکت در قبال  2.17

نخواهد پذیرفت؛ مواردی از قبیل زیان  نداشته و مسئولیتی را گونههیچواهد بود و متحمل آن شود، مدیون نخ

 هرگونه تغییری در اهرم شناور مبتنی بر سهام. یدرنتیجه، اوت(-استاپسطح )حراج  سطح به دلیل

 

 معامله یک گشایش. 3

 را مشخص کند: ، مشتری باید موارد زیرپوزیشنیک  باز کردنجهت  دستوری یک برای ارائه 3.1

 الف( ابزار

 تراکنشب( مقدار 

 

 ابزارهای دارای مظنه در حالت اجرای آنی

تری ، مشربات ترید خودکاراز طریق ترمینال مشتری بدون استفاده از  پوزیشنیک  باز کردنبه منظور  3.2

( یا Buy« )خرید»بیند دکمه می بخشرضایتها را های ارائه شده در گردش مظنهباید زمانی که قیمت

 .( را بفشاردSell« )فروش»

اید در ، دستور بربات ترید خودکاراز طریق ترمینال مشتری توسط یک  پوزیشنیک  باز کردنبه منظور  3.3

 مظنه کنونی ایجاد شود.

 

 درخواست اجرای حالت در دارای مظنه ابزارهای

 تریمش ،ربات ترید خودکار از هاستفاد بدون مشتری ترمینال طریق از پوزیشن یک باز کردن منظور به 3.4

( Sell« )فروش»( یا Buy« )خرید»مشتری ممکن است با فشردن دکمه  .یک درخواست ارسال کند باید

سه ثانیه پس از دریافت مظنه ارسال  طیرا  دستوریباز کند. اگر مشتری  ،را در مظنه ارائه شده پوزیشنی

 ط گردد، شرکت این حق را دارد که مظنه مزبور را باطل کند.نکرده باشد یا اگر بازار حرکت کند و مظنه نامرتب

 



 

 پردازش و اجرای سفارش برای باز کردن یک پوزیشن

را دریافت کند، به صورت خودکار وارسی  پوزیشنیک  ایجادآنکه سرور دستور مشتری جهت  محضبه. 3.6

 برای گشایش این موقعیت کافی باشد: مارجین آزادکه  کندمی

 شود:( به شرح ذیل محاسبه میFree Margin« )آزاد مارجین»الف( 

 زیان شناور -مارجین جدید + سود شناور  –مارجین آزاد = موجودی مالی 

 فعلیهای جدید در مظنه معاملهشود و باز محاسبه می معامالتها/سودهای شناور برای تمامی ب( تمامی زیان

 .گرددمی محاسبه

 جدید انجام شده باشد و: پوزیشنبرای  الذکرفوقچ( اگر محاسبات 

ین اایجاد شود. فرآیند ( بیشتر یا برابر با صفر باشد، موقعیت باز میFree Margin« )آزاد مارجین»اگر  •

 شود.همراه می فایل رخداد سروربا ثبت سابقه مرتبط در  پوزیشن

حق را دارد که دستور جهت  ( کمتر از صفر باشد، آنگاه شرکت اینFree Margin« )آزاد مارجین»اگر  •

رخداد سرور ثبت خواهد  فایل( در No Money« )پولی وجود ندارد»مزبور را نپذیرد و پیام  ایجاد پوزیشن

 شد.

گر در حال پردازش درخواست یا سفارش یک مشتری است، یک واسطه کههنگامیی کنونی اگر مظنه 3.7

ی ( تیک گزینهOrder« )سفارش»دهد. اگر در پنجره  تغییر کند، شرکت این حق را دارد که دوباره مظنه

 برابر با صفر باشد، پنجره« حداکثر اختالف»خورده باشد و مقدار فیلد « حداکثر اختالف از مظنه اعالمی»

( را در سه ثانیه OK« )تأیید»شود. اگر مشتری دکمه ( فعال میrequote windowاعالم مجدد مظنه )

برداشت خواهد شد که مشتری از ایجاد پوزیشن امتناع کرده  گونهاینشود و تبر مینفشارد، مظنه مزبور نامع

 است.

ر تلقی کرد که یک دستو گونهاینشوند، باید سرور پدیدار می رخداد فایلسوابق مرتبط در  کههنگامی 3.8

 باز شده است. پوزیشناجرا شده و  پوزیشن ایجادجهت 

 یشن ایجاد شده دارای یک تیکت است.در پلتفرم معامالتی هر پوز 3.9 

معامالتی ارجاع  پلتفرمزودتر از اولین مظنه در  ایجاد پوزیشن دستوربازار، یک  شروعچنانچه هنگام  3.10

 Off« )ی فسخ شدهمظنه» شود، این دستور توسط شرکت پذیرفته نخواهد شد. در چنین مواردی پیام 

quotesواهد شد( در پنجره ترمینال مشتری پدیدار خ. 



 

 

 معامله. بستن یک 4

 ، مشتری باید موارد زیر را مشخص کند:پوزیشنجهت بستن یک  دستوری یک برای ارائه 4.1

 (شماره عملیاتی معامله )تیکرالف( 

 تراکنشب( مقدار 

 ایلحظهمعامالت در حالت  دارای مظنهابزارهای  ج(

ری باید ، مشتربات ترید خودکاری بدون استفاده از از طریق ترمینال مشتر پوزیشنبه منظور بستن یک  4.2

 ( را بفشارد.Close« )بستن»بیند دکمه می بخشرضایتارائه شده را  هایمظنهزمانی که 

 پوزیشن بستن دستور، ربات ترید خودکاراز طریق ترمینال مشتری توسط  پوزیشنبه منظور بستن یک  4.3

 ایجاد شود. فعلیباید در مظنه 

 

 درخواست اجرای حالت در دارای مظنه ایابزاره

 باید ریمشت ،ربات ترید خودکار از استفاده بدون مشتری ترمینال طریق از پوزیشن یک بستن منظور به 4.4

ای را دریافت و از آن رضایت مشتری مظنه کههنگامی .یک درخواست ارسال کند« درخواست»با فشردن دکمه 

( را بفشارد. Close« )بستن»تا وقتی که هنوز مظنه معتبر است دکمه  ثانیه 3داشته باشد، باید در عرض 

چنانچه طی این بازه مشتری نتواند دستوری ارائه دهد یا اگر بازار حرکت کند و مظنه نامرتبط گردد، شرکت 

 این حق را دارد که مظنه مزبور را باطل کند.

 

 برای بستن یک موقعیت هاسفارشپردازش و اجرای 

ت، اسمشتری  سفارشدرخواست یا  پردازش در حال گرواسطه هنگامی تغییر کند که فعلیی نهاگر مظ 4.5

حداکثر »ی ( تیک گزینهOrder« )سفارش»شرکت این حق را دارد که دوباره مظنه دهد. اگر در پنجره 

اعالم مجدد  هبرابر با صفر باشد، پنجر« حداکثر اختالف»خورده باشد و مقدار فیلد « مظنه اعالمیاز  اختالف

شود و ( را در سه ثانیه نفشارد، مظنه مزبور نامعتبر میOK« )تأیید»شود. اگر مشتری دکمه فعال می مظنه

 امتناع کرده است. پوزیشنبرداشت خواهد شد که مشتری از بستن  گونهاین



 

، ر ببندددیگباز  زیشنبا پو آن رابخواهد مشتری  باشد که پوزیشنی، مشتری باز هایپوزیشناگر در میان  4.6

( Type« )نوع»لیست کشویی  از( Close by« )بستن توسط» گزینهتواند این کار را با استفاده از مشتری می

انتخابی مشتری، مشتری باید یا  پوزیشنبا انطباق/بستن معامالت،  سازیمصونمیزان  بر اساسانجام دهد. 

یکت کلی خالص ت پوزیشنی باید آگاه باشد که به شترداشته باشد. م یا صفر خرید/فروش پوزیشن خالص

م قفل شده در حج هایپوزیشنمشتری ، «بستن توسط» گزینهشود. با استفاده از جدیدی اختصاص داده می

در پوزیشن  بندد.های متفاوت را به صورت جزئی میقفل شده در حجم پوزیشنیا دو  بنددمییکسان را 

 وزیشنپدر جهت  که شودمیایجاد  باز جدید پوزیشنیک  بسته شده و کوچک با پوزیشن بخش برابر تربزرگ

 .شودمیو یک تیکت جدید به آن اختصاص داده  است تربزرگ

 

 ستوردتلقی کرد که یک  گونهاینشوند، باید سرور پدیدار می رخداد فایلسوابق مرتبط در  کههنگامی 4.7

 ده است.بسته ش پوزیشناجرا شده و  یک پوزیشنجهت بستن 

زودتر از اولین مظنه در پلتفرم معامالتی ارجاع  پوزیشنبستن  دستورچنانچه هنگام گشایش بازار، یک  4.8

 Off« )ی فسخ شدهمظنه» شود، این دستور توسط شرکت پذیرفته نخواهد شد. در چنین مواردی پیام 

quotes.در پنجره ترمینال مشتری پدیدار خواهد شد ) 

( Stop Loss( یا حد ضرر )Take Profitبستن پوزیشن هنگامی اتخاذ شود که حد سود )چنانچه دستور  4.9

برای این موقعیت جهت اجرا در صف باشد، دستور بستن توسط شرکت پذیرفته نخواهد شد. در چنین مواردی 

 ( در پنجره ترمینال مشتری پدیدار خواهد شد.Off quotes« )ی فسخ شدهمظنه» پیام 

  

 گذاریسفارش .5

 در پلتفرم معامالتی هاگذاریسفارشانواع 

 شرطی( استفاده شود: هاسفارشذیل ) هاسفارشبه منظور باز کردن یک پوزیشن، ممکن است از  5.1

 قیمتی باالتر از قیمت ثبت سفارش سفارشی برای ایجاد یک پوزیشن خرید در -«حد }باالی{ خرید»الف( 

 فارشاز قیمت ثبت س ترپایینجاد یک پوزیشن فروش در قیمتی سفارشی برای ای -«حد }پایین{ فروش»ب( 

 ارشاز قیمت ثبت سف ترپایینسفارشی برای ایجاد یک پوزیشن خرید در قیمتی  -«حد }پایین{ خرید»ج( 



 

 سفارشی برای ایجاد یک پوزیشن فروش در قیمتی باالتر از قیمت ثبت سفارش -«حد }باالی{ فروش»چ( 

 

 :شود استفاده ذیل یهاگذاریسفارش از است ممکن ،پوزیشن یک ستنب منظور به 5.2

باز قبلی در قیمتی با سود کمتر }برای مشتری{ نسبت به  پوزیشنسفارشی برای بستن  -«حد ضرر»الف( 

 قیمت هنگام ثبت سفارش

ه ب باز قبلی در قیمتی با سود بیشتر }برای مشتری{ نسبت پوزیشنسفارشی برای بستن  -«حد سود»ب( 

 قیمت هنگام ثبت سفارش

 هاآناجرا شدن سفارش شرطی مرتبط به  محضبهحد ضرر و یا حد سودی که  -«ایدومرحله هاسفارش»ج( 

 شوند }شرط ثانویه{می{، فعال شرط اولیه}

 

 ثبت شوند هاسفارش گذاریتوانند چه زمانی و تا چه مدت می

 التی برای ابزار مربوطه ثبت، ویرایش یا حذف کند.را در ساعات معام هاسفارشمشتری ممکن است  5.3

 ابزارها در مشخصات قرارداد تصریح شده است. بر رویشرطی  هاسفارشوضعیت انقضا برای  5.4

 دارد.« تا زمان لغو فعال» GTCابزارها وضعیت  محد ضرر و حد سود برای تما 5.5

 

 ی ثبت یک سفارشرویه

ثبت یک سفارش شرطی، مشتری باید پارامترهای الزامی ذیل را تعیین به منظور ارائه یک دستور برای  5.6

 کند:

 الف( ابزار

 ب( مقدار تراکنش

 (Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, or Sell Limitج( نوع سفارش )

 چ( سطح سفارش

 

 

 



 

 افزون بر این، مشتری ممکن است پارامترهای اختیاری ذیل را نیز مشخص کند:

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد ضرر ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»الف( سطح حد ضرر. 

 حذف شده است( اکنونهم

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد سود ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ب( سطح حد سود. 

 حذف شده است( اکنونهم

 شرطی هاسفارشج( تاریخ و زمان انقضای 

 یط ذیل لغو خواهد شد:دستور تحت شرا

 .عیین نشده باشند یا ناصحیح باشنداز پارامترهای الزامی ت هرکدامالف( چنانچه 

 .اختیاری ناصحیح باشند پارامترهایاز  هرکدامب( چنانچه 

شود، البته اگر سفارش از طریق ترمینال ظاهر می ”Invalid S/L or T/P“در چنین شرایطی پیغام خطای 

 ثبت شده باشد. ربات ترید خودکارفاده از مشتری بدون است

 اگر مشتری بخواهد دستوری را برای ثبت حد سود یا حد ضرر ارائه کند، اطالعات ذیل باید معین شوند: 5.7

 الف( تیکت موقعیت باز

شده باشد  ثبت قبال بدان معناست که حد ضرر ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ب( سطح حد ضرر. 

 شده است( حذف اکنونهم

شده باشد  ثبت قبال بدان معناست که حد سود ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ج( سطح حد سود. 

 حذف شده است( اکنونهم

 کارربات ترید خوداز طریق ترمینال مشتری بدون استفاده از  هاسفارشاگر هر یک از این اطالعات غلط باشد و 

 ( غیرفعال باقی خواهد ماند.…Modify« )ویرایش»د، دستور مزبور پذیرفته نخواهد شد و دکمه نثبت شده باش

یک سفارش  بر روی (If-Done) ایدومرحله یهاگذاریسفارش  دررا  دستوریاگر مشتری بخواهد  5.8

 ، باید موارد ذیل را معین کند:قرار دهدشرطی 

 .دارد آن را بر رویمشتری قصد ثبت سفارش برای شرطی که  )شماره عملیاتی( الف( تیکر

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد ضرر ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ب( سطح حد ضرر. 

 حذف شده است( اکنونهم



 

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد سود ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ج( سطح حد سود. 

 ست(حذف شده ا اکنونهم

کار ربات ترید خوداز طریق ترمینال مشتری بدون استفاده از  هاسفارشاگر هر یک از این اطالعات غلط باشد و 

 ( غیرفعال باقی خواهد ماند.…Modify« )ویرایش»ثبت شده باشد، دستور مزبور پذیرفته نخواهد شد و دکمه 

ز کمتر انباید ی و قیمت کنونی بازار شرط سفارش، اختالف بین حد ضرر یا در هنگام سفارش گذاری 5.9

 تعداد نقاطی باشد که برای هر ابزار در مشخصات قرارداد تعیین شده است و شرایط ذیل باید برآورده شود:

، قیمت کنونی بازار لفظ خرید خواهد بود و سفارش نباید پوزیشن فروش بر رویالف( در خصوص حد ضرر 

 .از نقاط ثبت شود این تعداد یعالوهبهکمتر از لفظ خرید 

موقعیت کوتاه، قیمت کنونی بازار لفظ خرید خواهد بود و سفارش نباید بیشتر  بر رویب( در خصوص حد سود 

 .منهای این تعداد از نقاط ثبت شوداز لفظ خرید 

 نباید سفارش و بود خواهد فروش لفظ بازار کنونی قیمت ،پوزیشن خرید بر روی ضرر حد خصوص ج( در

 .شود ثبت نقاط از تعداد این منهای فروش فظل از بیشتر

 مترک نباید سفارش و بود خواهد فروش لفظ بازار کنونی قیمت ،پوزیشن خرید بر روی سود حد خصوص چ( در

 .شود ثبت نقاط از تعداد این یعالوهبه فروش لفظ از

بود و سفارش نباید ، قیمت کنونی بازار لفظ خرید خواهد (Buy Limit) حد }پایین{ خریدح( در خصوص 

 .منهای این تعداد از نقاط ثبت شودبیشتر از لفظ خرید 

، قیمت کنونی بازار لفظ خرید خواهد بود و سفارش نباید کمتر (Buy Stop) حد }باالی{ خریدخ( در خصوص 

 .عالوه این تعداد از نقاط ثبت شوداز لفظ خرید ب

نونی بازار لفظ فروش خواهد بود و سفارش نباید ، قیمت ک(Sell Limit) حد }باالی{ فروشد( در خصوص 

 .عالوه این تعداد از نقاط ثبت شودکمتر از لفظ فروش ب

، قیمت کنونی بازار لفظ فروش خواهد بود و سفارش نباید (Sell Stop) حد }پایین{ فروشه( در خصوص 

 .منهای این تعداد از نقاط ثبت شودبیشتر از لفظ فروش 

 ترکنزدیشرطی نباید  سفارشو سطح  ایدومرحله، اختالف بین سطح سفارش گذاریدر هنگام سفارش  5.10

 د:نشرایط ذیل برآورده شوباید از تعداد نقاطی باشد که برای هر ابزار در مشخصات قرارداد تعیین شده است و 



 

د از نباید بیشتر از سطح سفارش شرطی منهای این تعدا Buy Stopیا  Buy Limit بر رویالف( حد ضرر 

 .نقاط باشد

ی بعالوه این تعداد از نقاط نباید کمتر از سطح سفارش شرط Sell Stopیا  Sell Limit بر رویب( حد ضرر 

 .باشد

نباید کمتر از سطح سفارش شرطی بعالوه این تعداد از نقاط  Buy Stopیا  Buy Limit بر رویج( حد سود 

 باشد.

 نقاط از تعداد این منهای شرطی سفارش سطح از بیشتر نباید Sell Stop یا Sell Limit بر روی سود چ( حد

 .باشد

 

 که ردک تلقی گونهاین باید شوند،می پدیدار سرور رخداد )تاریخچه( فایل در مرتبط سوابق کههنگامی 5.11

 .است شده ثبت سفارش و شده اجرا دستور یک

 هر سفارش شرطی یک تیکت دارد. 5.12

 وسطت دستور این شود، ارجاع مظنه اولین از زودتر ثبت سفارش دستور یک بازار، شگشای هنگام چنانچه 5.13

 ترمینال پنجره در( Off quotes) «شده فسخ یمظنه»  پیام مواردی چنین در. شد نخواهد پذیرفته شرکت

 .شد خواهد پدیدار مشتری

یا  5.9د که در آن بندهای به سطحی برس فعلی، مظنه گرواسطهاگر هنگام پردازش دستور توسط یک  5.14

 نقض شوند، شرکت این حق را دارد که این دستور را نپذیرد. 5.10

 

 رویه ویرایش و حذف یک سفارش

سفارش شرطی ارائه کند )سطح سفارش  پارامترهایاگر مشتری بخواهد دستوری را برای ویرایش  5.15

 (، اطالعات ذیل باید معین شوند:ایدومرحله هاسفارششرطی/ یا 

 الف( تیکت

 یب( سطح سفارش شرط

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد ضرر ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ج( سطح حد ضرر. 

 حذف شده است( اکنونهم



 

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد سود ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»چ( سطح حد سود. 

 حذف شده است( اکنونهم

 

 کارربات ترید خوداز طریق ترمینال مشتری بدون استفاده از  هاسفارشاگر هر یک از این اطالعات غلط باشد و 

( غیرفعال …Modify« )ویرایش»ثبت/ویرایش/حذف شده باشد، دستور مزبور پذیرفته نخواهد شد و دکمه 

 باقی خواهد ماند.

باز ارائه دهد،  یک پوزیشن بر رویر و حد سود اگر مشتری بخواهد دستوری را برای ویرایش حد ضر 5.16

 اطالعات ذیل باید معین شوند:

 الف( تیکت

ثبت شده باشد  قبال بدان معناست که حد ضرر ثبت نشده است )یا چنانچه « 0.0000»ب( سطح حد ضرر. 

 حذف شده است( اکنونهم

ثبت شده باشد  قبال چنانچه بدان معناست که حد سود ثبت نشده است )یا « 0.0000»ج( سطح حد سود. 

 حذف شده است( اکنونهم

کار از طریق ترمینال مشتری بدون استفاده از یک رایزن ویژه هاسفارشاگر هر یک از این اطالعات غلط باشد و 

( غیرفعال …Modify« )ویرایش»ثبت/ویرایش/حذف شده باشد، دستور مزبور پذیرفته نخواهد شد و دکمه 

 باقی خواهد ماند.

 مشخص آن رادهد، باید تیکت مشتری دستوری را برای حذف یک سفارش شرطی ارائه می کههنگامی 5.17

 کند.

 اجرا توردس که کرد تلقی گونهاین باید شوند،می پدیدار سرور رخداد فایل در مرتبط سوابق کههنگامی 5.18

 .است شده ویرایش یا حذف سفارش و شده

 ینا شود، ارجاع مظنه اولین از زودتر ویرایش یا حذف یک سفارش دستور ازار،ب گشایش هنگام چنانچه 5.19

 در( Off quotes) «شده فسخ یمظنه»  پیام مواردی چنین در. شد نخواهد پذیرفته شرکت توسط دستور

 .شد خواهد پدیدار مشتری ترمینال پنجره

 5.22ش در صف اجرا مطابق با بند اگر هنگام پردازش دستور جهت ویرایش یا حذف یک سفارش، سفار 5.20

 این سند قرار گرفته باشد، شرکت این حق را دارد که دستور ویرایش یا حذف را نپذیرد.



 

دهد، اگر پردازش آن مشتری دستوری جهت ویرایش یا حذف سطح سفارشی را ارائه می کههنگامی 5.21

این سند قرار گرفته باشد،  5.22با بند  پایان یابد که سفارش مذبور در صف اجرا مطابقدر زمانی دستور 

 شرکت این حق را دارد که ویرایش سطح سفارش یا حذف سفارش را لغو کند.

 

 ی اجرای دستوررویه

 :گیرد، سفارش در صف اجرا قرار میتحت شرایط ذیل 5.22

 یدپوزیشن خر بر رویبرابر یا بیشتر از سطح سفارش شود، حد سود  هامظنهالف( اگر لفظ فروش در گردش 

 گیرد.در صف اجرا قرار می

ر د پوزیشن خرید بر رویبرابر یا کمتر از سطح سفارش شود، حد ضرر  هامظنهب( اگر لفظ فروش در گردش 

 گیرد.صف اجرا قرار می

ر د پوزیشن فروش بر رویبرابر یا کمتر از سطح سفارش شود، حد سود  هامظنهج( اگر لفظ خرید در گردش 

 گیرد.ر میصف اجرا قرا

در  پوزیشن فروش بر رویبرابر یا بیشتر از سطح سفارش شود، حد ضرر  هامظنهچ( اگر لفظ خرید در گردش 

 گیرد.صف اجرا قرار می

در صف اجرا قرار  Buy Limitبرابر یا کمتر از سطح سفارش شود،  هامظنهح( اگر لفظ خرید در گردش 

 گیرد.می

در صف اجرا قرار  Sell Limit برابر یا بیشتر از سطح سفارش شود، هامظنهخ( اگر لفظ فروش در گردش 

 گیرد.می

 گیرد.در صف اجرا قرار می Buy Stopبرابر یا بیشتر از سطح سفارش شود،  هامظنهد( اگر لفظ خرید در گردش 

 گیرد.را قرار میدر صف اج Sell Stopبرابر یا کمتر از سطح سفارش شود،  هامظنهه( اگر لفظ فروش در گردش 

شامل یک حد سود یا ضرر  Buy Limitیا  ،Sell Stop ،Buy Stop ،Sell Limitاز دستورات  هرکدامی( اگر 

ها از حد سود یا حد ضرر مزبور تجاوز لفظ خرید یا لفظ فروش در گردش مظنه کههنگامی همچنینباشند، 

کم، آنگاه سفارش باید با قیمتی نزدیک به مظنه به وضع حا با توجهفاصله قیمتی وجود داشته باشد،  کندمی

 جدید باز و بسته شود.



 

که  کندمیگیرد، سرور به صورت خودکار وارسی آنکه سفارش شرطی در صف اجرا قرار می محضبه 5.23

 کافی باشد: پوزیشناین  ایجادآزاد برای  مارجین

 Matched)تطبیقی  هایپوزیشنبرای ( New Margin« )جدید مارجین» تجمعی مشتری و هایپوزیشنالف( 

)Positions شده  هجبرای معامالت الزم  میزان مارجین بر اساس(Hedged Margin)، شوندمحاسبه می. 

بستگی دارد که در قیمت میانگین  (Initial Marginاولیه ) مارجیناین عامل به  هاپوزیشنب( برای دیگر 

 .شودتطبیق یافته محاسبه می هایپوزیشن غیرازبه هاپوزیشنحجم( تمامی  برحسبموزون )

باز و  هایپوزیشنهای شناور برای تمام قیمتی باشد، سود/زیان شکافج( اگر سطح سفارش شرطی در 

 د.نشومحاسبه می ،ی سفارش در صف اجرادر زمان قرارگیر فعلیهای لفظ برحسبجدید  هایپوزیشن

 شود:( به شرح ذیل محاسبه میFree Margin« )آزاد مارجین»چ( 

 زیان شناور -مارجین جدید + سود شناور  –مارجین آزاد = موجودی مالی 

 برای موقعیت جدید انجام شده باشد و: الذکرفوقح( اگر محاسبات 

 شود. فرآیند ایجادیا برابر با صفر باشد، پوزیشن باز می( بیشتر Free Margin« )مارجین آزاد»اگر  •

این  یواسطهبهشود و پوزیشن باز شده پوزیشن با ثبت سوابق مرتبط در فایل رخداد سرور همراه می

 سفارش همان تیکت سفارش شرطی را خواهد داشت؛

ارد که دستور ( کمتر از صفر باشد، آنگاه شرکت این حق را دFree Margin« )مارجین آزاد»اگر  •

 No« )پولی وجود ندارد»جهت ایجاد پوزیشن مزبور را نپذیرد و سفارش شرطی را حذف کند و پیام 

Money.در فایل رخداد سرور ثبت خواهد شد ) 

 اجرا توردس که کرد تلقی گونهاین باید شوند،می پدیدار سرور رویداد فایل در مرتبط سوابق کههنگامی 5.24

 .است شده

شود سرور همراه می رویداد فایلبا ثبت سوابق در  پوزیشن ایجادمواقع اجرای سفارش شرطی، فرآیند در  5.25

 این سفارش تیکت یکسانی با سفارش شرطی خواهد داشت. یواسطهبهباز شده  پوزیشنو 

ای اگر نقدینگی کافی بر )هزینه هدجینگ( ی پوشش ریسکتوسط هزینه شدهتنظیمسفارش سطح در  5.26

را در  سل استاپو بای استاپ حد ضرر،  هاسفارشوجود داشته باشد، شرکت  بازار سازانمعامله با ج کردن هد

 کندمیسطح سفارش اجرا 

https://alpariforex.org/fa/beginner/glossary/margin/


 

با  همعامل هدج کردناگر نقدینگی کافی برای هدجینگ، ی توسط هزینه شدهتنظیمسفارش سطح در  5.27

 ندکمیرا در قیمتی اجرا سل استاپ و بای استاپ حد ضرر،  هاسفارشوجود نداشته باشد، شرکت  بازار سازان

که این قیمت را تنظیم کند تا هزینه  حق داردکه شرکت معامله را پوشش }ریسک{ داده است. شرکت 

ی اجرا ممکن است از که هزینه کندمیمنعکس گردد. مشتری تصدیق  )هزینه هدجینگ( پوشش ریسک

 سطح سفارش اختالف پیدا کند.

وجود نداشته باشد، ( LPبازار سازان ) با هدج کردن معاملهنقدینگی کافی برای  اگرر سطح سفارش، د 5.28

رای ب بازار سازتواند به صورت جزئی اجرا شود. در شرایط نبود نقدینگی کافی از سمت سفارش شرطی می

ارش شرطی جدید ی سفاجرای کامل یک سفارش، سفارش باید به صورت جزئی اجرا شود و مقادیر پر نشده

. تحت شرایط بازار غیرعادی، این حق برای شرکت محفوظ ، صادر شونداز قبلتعیین شده باید با پارامترهایی 

 سفارش شرطی را رد کند. هرگونهاست که 

 برای پردازش یک گرواسطهوجود داشته باشد، بسته به مقدار زمانی که  گرواسطهاگر بیشتر از یک  5.29

اولین  یشدهثبتزمان اجرای  ،رخداد سرور فایلنیاز دارد، این احتمال وجود دارد که در  درخواست یا دستور

 درخواست یا دستور موجود در صف بعدتر از زمان اجرای دستور یا درخواستی باشد که متعاقب آن بوده است.

 Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop ،Take Profit هاسفارشتوجه داشته باشید که  لطفا  5.30

Stop Loss ،بازار  فعلیدر قیمت  نتیجتا و  استشرایط بازار  مبتنی بربازار هستند، بنابراین اجرا  هاسفارش

 گردند.اجرا می

 

 حراج 6

شرایط معامالتی تصریح شده  شرکت سایتوبدر ، کمتر از سطح حراجی باشدکاربر  موجودی خالصاگر  6.1

های باز مشتری را ببندد. سطوح ی مشتری یا هرگونه اعالن قبلی موقعیتا بدون اجازهت دارد حقاست، شرکت 

 مشخص شده است.« مقایسه حساب معامالتی»شرکت و در قسمت  سایتوب بر رویحراج 

، سرور دستور حراج جهت بستن یک 6.1شود و منوط به بند می نظارتتوسط سرور  مارجینسطح  6.2

ود. شبندی صف اجرا میی کنونی متعاقب اولویت. حراج در مظنهکندمیقبلی ایجاد  بدون اعالن پوزیشن را



 

ای که در آن حراج شود ممکن است با مظنهقیمتی که در آن سفارش اجرایی می کندمیمشتری موافقت 

 رورخداد سر فایلبسته شود سابقه مرتبط در  پوزیشناینکه  محضبه اجرایی شده است، تفاوت داشته باشد.

 شوند.نمایان می( Stop out« )حراج»با عالمت  )تاریخچه سرور(

 که باید در صف بسته شدن قرار گیرد، پوزیشنباز متعددی داشته باشد، اولین  هایپوزیشناگر مشتری  6.3

 است که بیشترین زیان شناور را دارد. پوزیشنی

قیمت در  فاصلهقیمت یا  فاصله گونههیچد و شوبسته  6.1باز مطابق با بند  پوزیشنآخرین  کههنگامی 6.4

طابق با ، مپوزیشنکه اجرای حراج برای آخرین  کندمیگشایش بازار وجود نداشته باشد، شرکت باید تضمین 

 ، منجر به ارزش خالص سهام منفی در حساب معامالتی مشتری نشود.6.3و  6.2بند 

معامالتی مشتری شود، مشتری مسئول این زیان  اگر اجرای حراج باعث ایجاد ترازی منفی در حساب 6.5

پرداخت کند. شرکت این حق را دارد که زیان وارده را از محل  فورا  خواهد بود و باید مقدار تمام و کمال آن را 

 های متعلق به ایشان جبران کند.های مشتری در دیگر حسابسرمایه

شوند، ی که به تاریخ انقضای دارایی پایه نزدیک میی آتقراردادهای معامله بر رویها CFDدر خصوص  6.6

 پلتفرمداخل  در شود. شرکت از طریق اعالن ایمیلی( اجرا میclose only« )تنها بسته»ها به روش تراکنش

 تنها»صفحه وب شرکت به مشتری در مورد تاریخ شروع حالت  بر رویمعامالتی و با نشان دادن اطالعات 

 دهد.ر میخب( close only) «بسته

ه از آخرین مظنبه  با توجهکه  بنددمی آتی،را که در تاریخ انقضای قرارداد  باز هایپوزیشناین  اجبارا شرکت 

 :گیردمیصورت  التفاوتمابهآخرین دوره معامالتی برای این قرارداد 

 لفظ فروش با خرید هایپوزیشنالف( 

 لفظ خرید فروش با هایپوزیشنب( 

باز مشتری را بدون اخطار ببندد، اگر این امر مطابق با  هایپوزیشنق را دارد که تمامی شرکت این ح 6.7

 فرآیند دعوی اختالف بایسته باشد.



 

 ها/ شاخصهاموجودی بر رویها CDF. اقدامات شرکتی در خصوص 7

 اقداماتیهای نقدی یا سهام، در نظر داشته باشید که ممکن است شرکت شاخص بر رویها CDFهنگام معامله 

های پایه اعمال کند؛ مواردی از قبیل تجزیه سهام/ تجزیه شرکت در دارایی هایفعالیتمنطقی را جهت بازتاب 

 یا }تصاحب{ مالکیت. ، ادغامحق تقدم سهامسهام،  معکوس سهام، پرداخت سود

 اد شرکتیمشتری است تا از یک روید فردمنحصربههمچنین توجه داشته باشید که این مسئولیت  7.2

باشد. شرکت ممکن است بسته به  باخبرقرار دهد  تأثیرکه ممکن است اوراق بهادار پایه را تحت  الوقوعقریب

های مرتبط با اقدامات شرکتی پایه را بدون اعالن بستاند؛ البته جهت موقعیت مشتری )خرید/فروش( هزینه

 اعمال شود.به ما کت نقدینگی شر کنندهتأمینتوسط  مستقیما این امر  کههنگامی

 

 . ارتباطات8

 برای ارتباط با مشتری، شرکت ممکن است از موارد ذیل استفاده کند: 8.1

 الف( پست داخلی پلتفرم معامالتی

 ب( پست الکترونیک

 ج( تلفن

 شرکت سایتچ( صفحه وب

ه ا اطالعاتی کشود یشرکت از اطالعات تماسی که توسط مشتری در هنگام افتتاح حساب معامالتی ارائه می

وافقت مشتری م وسیلهبدینو  کندمیشوند، برای تماس با مشتری استفاده می سانیروزربه 8.4در تطابق با بند 

 دارد.خود را با پذیرش هرگونه اعالن یا پیامی و در هر زمان از طرف شرکت اعالم می

و غیره( دریافت شده  هاوضعیتصورت، هاتأییدیهها، تمامی مکاتبات ارسالی برای مشتری )مدارک، اعالن 8.2

 گردند:تلقی می



 

 پس از ارسال آن ساعتهیکالف( چنانچه توسط پست الکترونیک ارسال شده باشند، در بازه 

 پس از ارسال آن فورا  معامالتی ارسال شده باشند،  پلتفرمب( چنانچه توسط پست داخلی 

 یان گفتگوی تلفنیج( چنانچه توسط تلفن این امر صورت گیرد، در پا

 پس از درج آن ساعتهیکچ( چنانچه در صفحه وب اخبار شرکت درج شده باشد، در بازه 

به وقت محلی شرکت  بعدازظهر 5صبح تا  9به معنای بین « ساعات تجاری»، 8برای موارد استفاده در بند  8.3

 در یک روز تجاری است.

 ه تغییری در اطالعات تماس خود آگاه سازد.شرکت را از هرگون سریعا مشتری باید  8.4

ارد شوند. اگر مشتری دلیلی دال بر این د تأییدکاری بعد از طریق پست الکترونیک باید در روز  هاتراکنش 8.5

 تراکنش انجام کهدرحالیکند )دریافت نمی ایتأییدیه گونههیچناسازگار هستند یا مشتری  هاتأییدیهکه 

 تماس برقرار کند.پشتیبانی این سند با  8اید مطابق با بند (، مشتری باندشده

هایی های تلفنی بین مشتری و شرکت ضبط شوند. تمامی دستورات و درخواستممکن است تمامی تماس 8.6

ق اند. تمامی سوابخواهند بود گویا به صورت مکتوب ابالغ شده آورالزامشوند، که از طریق تلفن دریافت می

 عنوانهب آن رانیز باقی خواهند ماند و مشتری باید  گونهاینمالکیت انحصاری شرکت هستند و  ضبط شده در

پذیرد که شرکت ممکن است ها یا مکالمات ضبط شده بپذیرد. مشتری میمدرک قطعی دستورات، درخواست

می یا مقامات تنظی دادگاه، متصدیان دولتی هرگونهای را برای چنین سوابق ضبط شده رونوشتیی از هانسخه

 ارسال کند.

 

 حساب مسدودسازی. )فریز کردن( 9

 االجلضرباگر شرکت مدارک دریافتی را ناکافی در نظر بگیرد و مشتری نتواند مدارک را قبل از  9.1

حساب و/یا  مسدودسازیتوسط شرکت فراهم کند، شرکت ممکن است در پی اختیار خود جهت  شدهتوصیه

را در اختیار شرکت قرار  جاافتادهتا زمانی که مشتری اطالعات  ام کند. در این موردهای مشتری اقدحساب



 

دالر در ماه، یا تراز حساب،  5الزحمه رسیدگی به میزان های مشتری مشمول پرداخت حقدهد، تمامی حساب

 شود.که کمتر باشد، می هرکدام

 

 و طیاز شرا یمشتر سوءاستفادها یه، نقض و متقلبان هایفعالیتچنانچه بروکر آرون گروپس متوجه  9.2

 ح، مسدود کند و ازیچ هشدار و توضیرا بدون ه یمشتر هایحسابضوابط شود، شرکت محق است که تمام 

 د.ینما یشان خودداریارائه خدمات به ا

 

 تفسیر اصطالحات 10

 :دادوستددر این }سند{ شرایط  10.1

 کههنگامیمتضاد شرایط بازارهای عادی خواهد بود؛ برای مثال، به معنای شرایطی « شرایط بازار غیرعادی»

 های قیمتی وجود دارند.نقدینگی کمی در بازار وجود دارد، یا تحرکات سریع قیمت در بازار و یا گپ

های گشایش و پایانی، بیشترین و کمترین به معنای عناصر یک نمودار خواهند بود که قیمت «میله/شمع»

 دهند.دقیقه، یک روز، یک هفته( را نشان می 5دوره زمانی مشخص )برای مثال دقیقه،  ها برای یکقیمت

Stop Out :حراج 

FREEZING OF ACCOUNT :حساب مسدودسازی 

Margin Level: سطح مارجین 

Quotation mechanisms: مظنه زنی 

the Client Terminal: ترمینال کاربر 

standby time :زمان جانشینی 

Free Margin :مارجین آزاد 

Initial Margin :مارجین اولیه 

Pending Orders :دستورات شرطی 

Buy Stop: سفارشی برای ایجاد یک پوزیشن خرید در قیمتی باالتر از قیمت ثبت سفارش 



 

Sell Stop:  از قیمت ثبت سفارش ترپایینسفارشی برای ایجاد یک پوزیشن فروش در قیمتی 

Buy Limit:  از قیمت ثبت سفارش ترپایینایجاد یک پوزیشن خرید در قیمتی سفارشی برای 

Sell Limit: سفارشی برای ایجاد یک پوزیشن فروش در قیمتی باالتر از قیمت ثبت سفارش 

Stop Loss:  سفارشی برای بستن پوزیشن باز قبلی در قیمتی با سود کمتر }برای مشتری{ نسبت به قیمت

 هنگام ثبت سفارش

Take Profit:  سفارشی برای بستن پوزیشن باز قبلی در قیمتی با سود بیشتر }برای مشتری{ نسبت به قیمت

 هنگام ثبت سفارش


