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آهْسش پیطزفتَ دق تقدم ُا 

 آیا ب دق تقدم ُا در هجوع سْد تعلق هیگیزد؟؟؟ 

..... " عدم ثبت افشایص سزهایَ " هعوْال ُوزاٍ اعالهیَ هِلت استفادٍ اس دق تقدم یک گشارش جدا هیاد ب عٌْاى 

 اعالهیَ؟؟؟ 2تفسیز ایي " ثبت افشایص سزهایَ تا هجوع " یا 

 

 ًویگیزدیعٌی بَ دق تقدم ُا سْد در هجوع ضزکت تعلق .... عدم ثبت 

  هیگیزدّ اعالهیَ دّم بزعکس یعٌی سْد تعلق 

 

ضزکت کگل + هزبْط ب ضزکت فلْلَ : هثال 

 

 

 

 

 ضزکت کگل

 -------------------------------------------------------------------

ًکتَ هْضْع باال چ اثزی در قیوت دق تقدم دارد ؟؟ 

ها قبال  )صد تْهي اس قیوت سِن اصلی بیطتز هیطْد + ٌُگاهیکَ ب دق تقدم سْد تعلق گیزد در بیطتز داالت قیوت دق تقدم 

ّ ایي استثٌا در رًّد پیزّی دق تقدم اس سِن اصلی ُیچ تاثیزی  --- (گفتین باید کوتز باضد تا جذاب بزای خزید باضد 

 (چْى ُویطَ دق تقدم اس سِن اصلی پیزّی هیکٌد )ًدارد

 ریال 500:  ریال                  کتزاهخ قیوت 1300: کتزام قیوت  (هثال 

 ک اس قیوت اصلی سِن بیطتز هیطْد اها اضکال ًدارد 150 = 100 + 50اگز 

دتی اگز سِن اصلی صف خزید باضد دق تقدم ًشّل )ایي فاصلَ اگز سیاد باضد دق تقدم بطدت ًشّل هیکٌد  !!!!! تْجَ تْجَ

 (هیکٌد تا اصالح فاصلَ قیوت صْرت گیزد 

 ---------------------------

 

 تْهي 20دق تقدهی ک سْد تعلق ًویگیزد هثل قاًْى اصلی دق تقدم ُا باید باضافَ صد تْهي ک کزدین اختالف دداقل 

اختالف داضتَ باضد 

 ( تْهي یا ُن قیوت سِن ضْد5 تْهي ّ 10یعٌی بَ ) ؟؟؟ داال ببیٌین اگَ ایي اختالف کاُص پیدا کٌد چَ هیطْد

 ریال    آیا هعقْل بزای خزید است ؟؟؟ 10000:  ریال             دسیٌاح قیوت 11000: دسیٌا قیوت 

 ک ب قیوت سِن اصلی رسید ایٌجاست ک دق تقدم بزای اصالح فاصلَ قیوتی هثل اهزّس 1100 = 100+1000چْى - خیز 

هتْجَ ضدیي؟؟ ..... با ایٌکَ دسیٌا صف خزید بْد دق تقدم در فاصلَ هٌفی هعاهلَ هیکزد
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