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  ؟چیست  EPSمنظور از .1 

 پر   شررکت  خالص سود تقسیم از که است سهم هر درآمد. الف

  .شود می محاسبه شرکت، سهام کل تعداد بر مالیات، کسر از

 

  سهم هر ازای به شرکت هر تقسیمی سود میزان. ب

 

 آن برازار  قیمرت  برا  را سهم یک ساالنه درآمد که است معیاری. ج

 . کند می مقایسه

 

  .آید می دست سهم یک درآمد به بازار قیمت تقسیم از. د

 

 .  صحیح استالف  گزینه

 است؟ صحیح (Browser) مرورگر مورد در زیر های گزینه از کدامیک. 2

 محتویرات  نشران دادن  توانرایی  کره  اسرت  افزاری نرم مرورگر. الف

 دارد را وب صفحات

 

 شربهه  در موجود اطالعات از استفاده عمالً افزار نرم این بدون. ب

 . نیست پذیر امهان اینترنت

 

 جملررره از Internet Explorer ، Mozilla Firefoxج

 . هستند اینترنت دنیای در حاضر حال مرورگرهای ترین معروف

 

 .موارد همه. د

 

  . صحیح است د گزینه

  است؟ میزان چه ترتیب به( معامالتی گره از قبل) فرابورس و بورس بازار در مجاز نوسان حداکثر و حداقل. 3

 

  4 منفی و مثبت رر 3 منفی و مثبت. الف

 

  5 منفی و مثبت رر 4 منفی و مثبت. ب

 

  5 منفی و مثبت رر 3 منفی و مثبت. ج

 

 4 منفی و مثبت رر 4 منفی و مثبت. د

 

 .صحیح است ب گزینه

 

  است؟ زیر بورسی های شرکت از کدامیک نماد «سفارود» معامالتی نماد. 4

 فارس سیمان. الف

 

 خوزستان و فارس سیمان. ب

 

  درود فارسیت کارخانه. ج

 

  .نماددرود سیمان. د

 

 .صحیح است د گزینه

 است؟ زیر بورسی های شرکت از کدامیک نماد «خاور» معامالتی نماد. 5

  زامیاد. الف

 

 دیزل سایپا. ب

 

 دیزل خودرو ایران. ج

 

  صنعتی نیرو محرکه. د

 

 .صحیح است ج گزینه
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 است؟ واقع خراسان استان در زیر سیمانی های شرکت از کدامیک. 6

  ایالم سیمان. الف

 

  بهبهان سیمان. ب

 

  دشتستان سیمان. ج

 

 .شرق سیمان. د

 

  .صحیح است د گزینه

 

 شود؟ نمی معامله بورس در زیر های بیمه از کدامیک سهام. 7

  ایران بیمه. الف

 

 آسیا بیمه. ب

 

  البرز بیمه. ج

 

 دانا  بیمه. د

 

 الف صحیح است گزینه

 

 هستند؟ کامیون و اتوبوس تولیدکنندگان از زیر بورسی های شرکت از کدامیک. 8

 محرکه نیروی .ب  مهرکام پارس. الف

 سازی ایران کمباین. د  دیزل خودروایران . ج

 

 .صحیح است ج گزینه

 

 باطرل  معرامالتی  ی جلسه برگزاری کاری روز اداری ساعات پایان تا حداکثر را بهادار اوراق معامالت یا معامله شرایطی چه در فرابورس مدیرعامل. 9

 نماید؟ می

 توسر   آن احرراز  و اشرتباه  وقرو   برر  مبنری  کرارگزار  اعرالم . الف

  فرابورس مدیرعامل

 

  معامالت سامانه اشهال از متأثر معامالتی خطای. ب

 

 اوراق فررو   یرا  خریرد  بررای  شرده  اعالم سهمیه رعایت عدم. ج

 فررو   یرا  خریرد  کرل  ابطرال  موجرب  که مقررات براساس بهادار

 . شود می کارگزار

 

  موارد همه. د

 

 .صحیح است د گزینه
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 است؟ نادرست زیر موارد از کدامیک. 11

 گواهینامره » برورس،  در سرهام  خریرد  تقدم حق خریدار برای. الف

 دوم دسرت  معرامالت  و شرد  خواهد صادر «تقدم حق انتقال و نقل

 . شود می انجام مذکور گواهینامه مبنای بر

 
 
 
 

 

 برره مایررل کرره صررورتی در سررهام خریررد تقرردم حررق دارنررده. ب

 طری  و نویسری  پذیره مبلغ تأدیه با باشد، جدید سهام نویسی پذیره

 و نمایرد  می اقدام سهم به تقدم حق تبدیل جهت آن آیند فر کردن

 نخواهنرد  مسروولیتی  خصرو   ایرن  در برورس  و مربوطه کارگزار

 . داشت

 

 فررو   بره  مایرل  کره  سرهام  خریرد  تقردم  حرق  گواهی دارنده. ج

 هرای  شررکت  بره  نویسری  پرذیره  دوره در باشرد،  می خود تقدم حق

 تحویرل  و فرو  درخواست تهمیل به نسبت و مراجعه کارگزاری

 .نماید می اقدام کارگزاری، به سهام خرید تقدم حق گواهی

 

 کدام هیچ. د

 

  .صحیح است د گزینه

 

  شود؟ می انجام شرایطی چه طبق و سازمان اعالم با بهادار ورقه معامالتی نمادهای بازگشایی. 11

 عرادی  عمرومی  مجمع برگزاری از پ  کاری روز دو حداکثر. الف

 یرا  مرالی  های صورت تصویب آن تصمیمات که شده پذیرفته ناشر

  نوسان دامنه محدودیت بدون باشد، سود تقسیم

 

 عمررومی مجمررع برگررزاری از پرر  کرراری روز دو حررداکثر. ب

 ناشرر  سررمایه  تغییرر  بره  منجرر  آن تصرمیمات  کره  ای العاده فوق

  نوسان دامنه محدودیت اعمال با نگردد، شده پذیرفته

 

 یرا  و عمرومی  مجمرع  برگرزاری  از پر   کراری  روز دو حداکثر. ج

 هرگونره  انتشرار  یرا  سرمایه تغییر خصو  در مدیره هیأت جلسه

 طری  نمراد  بازگشرایی  مرالی،  ترامین  منظرور  به دیگر بهادار اوراق

 اعمرال  از پر   بینی پیش افشای به منوط بند این در مقرر مهلت

 دامنره  محدودیت بدون بهادار، اوراق انتشار یا سرمایه تغییر اثرات

  نوسان

 

  موارد همه. د

 

 .صحیح است دگزینه 

 

 :شود می متوقف بورس توس  زیر موارد چهدر بورس در بهادار اوراق معامالتی نماد. 12

 سرهام  صاحبان عمومی مجامع برگزاری از قبل کاری روز یک. الف

  سازمان توس  منتشره مجمع به دعوت اطالعیه براساس

 

 ناشررر مرردیره هیوررت جلسرره برگررزاری از قبررل کرراری روز یررک. ب

 سررمایه  تغییرر  خصرو   در گیرری  تصرمیم  جهرت  شده پذیرفته

  سازمان توس  منتشره اطالعیه براساس

 

 الحسراب  علری  سرود  پرداخرت  رسید سر از قبل کاری روز یک. ج

  شده پذیرفته ناشر تقاضای صورت در بهادار اوراق

 

  موارد همه. د

 

 .صحیح است دگزینه 
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  داشت؟ خواهد بیشتری کاهش سرمایه افزایش از پ  سهام قیمت مورد کدام در. 13

  سهامداران مطالبات محل از سرمایه افزایش. الف

 

  انباشته سود محل از سرمایه افزایش. ب

 

  نقدی آورده محل از سرمایه افزایش. ج

 

  نقدی آورده و مطالبات محل از سرمایه افزایش. د

 

 .صحیح است بگزینه 

 باشد؟ نمی آنالین معامالت مزایای جزء زیر ها گزینه از کدامیک. 14

 

 مورد زمان در دقیق او سفار  که است مطمون گذار سرمایه. الف

 . شود می معامالت سامانه وارد نظر

 

 در بانرک  و کرارگزاری  بره  مراجعره  بردون  وجره  انتقرال  و نقل. ب

 . شود می انجام ثانیه از کسری

 

  لحظه هر در خود حساب صورت مشاهده امهان. ج

 

 خصرو   در مشرتری  و کرارگزار  میران  احتمرالی  اختالف بروز. د

  .سفار  ورود زمان

 

 .صحیح است دگزینه 

 

  شد؟ اندازی راه سالی چه در و کشوری چه در (Online Trading) برخ  معامالت بار اولین برای. 15

  2111 نیوزیلند،. الف

 

  1999 ژاپن،. ب

 

  1995 آمریها، متحده ایالت. ج

 

  1995 چین،. د

 

 .صحیح است جگزینه 

  است؟ گرفته صورت سهام بازارهای در تغییری چه آنالین معامالت ورود با. 16

 . است نموده رشد شدت به معامالت تعداد. الف

 

 . است یافته افزایش معامالت حجم. ب

 

 . اند شده سرمایه بازار وارد جدیدی گذاران سرمایه. ج

 

  .موارد همه. د

 

 .صحیح است دگزینه 

 

  چیست؟ در خریدوفرو  سنتی معامالت به نسبت (Online Trading) برخ  معامالت مزیت. 17

 صرورت  بره  معاملره  یرک  انجرام  برای نیاز مورد عملیات همه. الف

 . شود می انجام و کنترل دستی

 

 چنرد  یرا  یک با معامله یک انجام برای نیاز مورد عملیات همه. ب

 . شود می انجام انسانی نیروی دخالت با و واسطه

 

 صرورت  بره  معاملره  یرک  انجرام  بررای  نیراز  مورد عملیات همه. ج

  .شود می انجام ثانیه از کسری در و مهانیزه

 

 .است صحیح ب و الف. د

 

  .صحیح است جگزینه 
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  چیست؟ Online Trading یا برخ  معامالت. 18

 بره  ورود جهت کارگزار به فرو  و خرید های سفار  ارسال. الف

  اینترنت طریق از معامالت سامانه

 

 طریرق  از را گرذاری  سررمایه  سربد  و حسراب  صرورت  مشاهده. ب

  اینترنت

 

 معرامالت  سرامانه  بره  گرذاران  سررمایه  آسان و سریع دسترسی. ج

 طررور برره و انسررانی واسررطه هرریچ برردون بهررادار اوراق بازارهررای

  اینترنت طریق از اتوماتیک

 

 .موارد همه. د

 

  .صحیح است ج گزینه

 گذارد؟ نمی تأثیر مستقیماً زیر های شرکت از گروه کدام سودآوری بر پتروشیمی محصوالت و نفت جهانی قیمت افزایش. 19

  آوران فن و خارک پتروشیمی. الف

 

  اراک پتروشیمی و اصفهان پتروشیمی. ب

 

 انفورماتیک خدمات و پارسیان الهترونیک تجارت. ج

 

  .موارد همه. د

 

 .صحیح است جگزینه 

 گیرد؟ می قرار معامله مورد تهران بهادار اوراق بورس در زیر های بانک از کدامیک سهام .21

  ملت بانک. الف

 

  پارسیان بانک. ب

 

  کارآفرین بانک. ج

 

 . موارد همه. د

 

 .صحیح است دگزینه 

  است؟ چگونه سال یک طی در شرکت انتظار مورد بازده باشد 11 برابر بورس در شرکتی P/E اگر .21

 . است مشارکت اوراق درصدی 16 بازده از کمتر. الف

 

 . است مشارکت اوراق درصد 16 بازده از بیشتر. ب

 

 . است مشارکت اوراق بازده برابر آن بازده. ج

 

 .هیچهدام. د

 

 .صحیح است د گزینه

  دارد؟ را تاثیر کمترین زیر های شرکت از گروه کدام بر انرژی های حامل یارانه حذف .22

  سیمانی های شرکت. الف

 

  خوزستان فوالد و مبارکه فوالد مانند فوالدی های شرکت. ب

 

  انفورماتیک و ایران مخابرات مانند خدماتی های شرکت. د  کالسیمین و م  ملی مانند روی و م  کننده تولید های شرکت. ج

 

 .صحیح است دگزینه 

 :گذاری عبارتند از های سرمایه مزایای صندوق. 23

 ای وجود مدیریت حرفه. الف

 

 نقدشوندگی باال . ب

 

 ها  جویی در هزینه صرفه. ج

 

   .همه موارد صحیح است. د
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 .صحیح است دگزینه 

 

 

 

 

  نیست؟ صحیح گزینه کدام گذاری سرمایه های شرکت مورد در .24

 ارز  از براالتر  مواقرع  برخری  در برورس  در آنها سهام قیمت. الف

 . شود می معامله آنها های دارایی خالص

 

 خررالص ارز  مسرراوی دقیقرراً بررورس در آنهررا سررهام قیمررت. ب

  .شود می معامله آنها های دارایی

 

 خرالص  ارز  از ترر  پرایین  معمروالً  بورس در آنها سهام قیمت. ج

 . شود می معامله آنها های دارایی

 

 هیچهدام. د

 

 .صحیح است ب گزینه

 

  شود؟ می زیر های شرکت از کدامیک سودآوری کاهش باعث مستقیماً ارز نرخ افزایش .25

  م  ملی. الف

 

  گهر گل. ب

 

  کالسیمین. ج

 

 .خودرو ایران. د

 

  .صحیح است د گزینه

 

 شود؟  های بورسی زیر می افزایش قیمت جهانی م  باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکت.  26

 

 های مخابراتی شهید قندی  کابل. الف

 

 کالسیمین . ب

 

 ملی م  . ج

 

 .های الف و ج  گزینه. د

 

 .د صحیح استگزینه 

 

 411تومان است اگر قیمت هر سرهم آن در برازار   111میلیارد تومان و ارز  اسمی هر سهم آن  25سرمایه یک شرکت سهامی عام در بورس . 27

 تومان مورد معامله قرار گیرد ارز  بازار این شرکت چند میلیارد تومان است؟ 

 میلیارد تومان  25. الف

 

 میلیارد تومان 51. ب

 

 میلیارد تومان  75. ج

 

 میلیارد تومان  111. د

 

 .صحیح است د گزینه
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ها در شرای  طبیعی اقتصاد چره تراثیری برر شراخص سرهام       های کوتاه مدت و بلند مدت مردم در بانک ها و سود سپرده کاهش نرخ بهره بانک. 28

 گذارد؟ می

 

 دشو افزایش شاخص سهام می باعث. الف

 

 دشو باعث کاهش شاخص سهام می. ب

 

 بر روی شاخص سهام تأثیری ندارد. ج

 

 هیچهدام . د

 

 .صحیح است الف گزینه

 

 کدام گزینه از جمله آثار رشد و گستر  فعالیت بورس بر اقتصاد جامعه است؟. 29

 

 افزایش رشد اقتصادی . الف

 

 های کوچک به سمت تولید  جذب سرمایه. ب

 

 مشارکت مردم در اقتصاد  .ج

 

   همه موارد. د

 

 .صحیح است دگزینه 

 

 

 های خا  مالیاتی برخوردارند؟ ها از مزایا و معافیت کدام گروه از شرکت. 31

 

 های سهامی خا   شرکت. ب های تجاری  شرکت. الف

 ده  شرکت سهامی خا  زیان. د . شان در بورس پذیرفته شده است هایی که سهام شرکت. ج

 .صحیح است جگزینه  

 

 برسد بازده بازار سهام چند درصد بوده است؟ 21،111به  12،511اگر در طول یک سال، عدد شاخص کل از . 31

 1/ 6. ب 1/ 375. الف

 نمی توان محاسبه کرد. د مشارکت بوده استبازده بازار کمتر از بازده اوراق . ج

 

 .صحیح است د گزینه

 

 

 هایی باید توجه کند؟ گذار برای خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نو  تحلیل یک سرمایه. 32

 

 های آتی تحلیل سودآوری سال. ب های مالی و اقتصاد شرکت تحلیل صورت. الف

 همه موارد. د تحلیل تهنیهال. ج

 

 .صحیح است د گزینه

 

 

 باشد؟  های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی منافع سهامداران شرکت. 33

 

 افزایش قیمت سهام. ب ها سود ساالنه شرکت. الف

 حق تقدم افزایش سرمایه. د مدیره پادا  هیوت. ج
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 .صحیح است جگزینه 

 

 

 گیرد؟ نمیدر بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار . 34

 

 های سهامی عام سهام شرکت. الف

 

 های سهامی خا  سهام شرکت. ب

 

های سهامی عرام کره افرزایش سررمایه      حق تقدم سهام شرکت. ج

 اند داده

 

 ها  اوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت. د

 

 .صحیح است بگزینه 

 

 باشد؟ کدامیک از موارد زیر صحیح می. 35

 

بایستی برر مبنرای سرود حاصرله ناشری از       میگذاران  سرمایه .الف

 خرید و فرو  سهام در بورس مالیات پرداخت نمایند

 

به طور کلی خرید و فرو  سهام در برورس معراف از مالیرات    . ب

 است

 

 5/1گذاران در بورس در هر برار فررو  سرهام معرادل      سرمایه .ج

نماینرد و در موقرع    درصد قیمت فرو  سهام مالیات پرداخت می

 نمایند خرید مالیاتی پرداخت نمی

 

درصد  4درآمد ناشی از معامله سهام در بورس مشمول مالیات  .د

  .باشد می

 

 .صحیح است ج گزینه

 

 گیرد؟ گذار قرار می یک از تضامین زیر معموالً در اختیار سرمایه گذاری مشترک کدام های سرمایه در صندوق. 36

 

 عدم زیان . الف

 

 قیمت روزنقد شوندگی به . ب

 

 نقد شوندگی به ارز  اسمی . ج

 

   .سودآوری فراتر از شاخص. د

 

 .صحیح است بگزینه 

 

 های مالی آن چه مفهومی دارد؟ عدم اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت بر روی صورت. 37

 

 ورشهستگی شرکت. الف

 

 سودآور بودن شرکت . ب

 

  های مالری وجود ابهام قابل توجه در صورت. ج

 

 وضعیت طبیعی شرکت . د

 

 .ج صحیح است گزینه

 

 های سهامی عام معموالً چند ریال است؟  ارز  اسمی هر سهم شرکت. 38

 ریال 111. الف

 

  ریال 1،111. ب

 

 ریال 1. ج

 

 .  ریال  11،111. د
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 .ب صحیح استگزینه 

 :بازار ثانویه عبارت است از. 39

 

هرا ناشری از    سرهام شررکت  بازاری که در آن صرفاً حق تقدم  .الف

 گردد افزایش سرمایه معامله می

 

ها برای اولین بار سرهام خرود را مری     بازاری که در آن شرکت. ب

 فروشند

 

های بورس پ  از عرضره اولیره    بازاری که در آن سهام شرکت. ج

 گردند معامله می

 

بازاری که در آن معامالت سهام خارج از نظارت سازمان برورس  . د

  پذیرد میانجام 

 

 .صحیح است ج گزینه

 
 باشد؟  های زیر کمترین ریسک را دارا می گذاری کدام یک از سرمایه. 41

 

 گذاری مشترک  های سرمایه صندوق .الف

 

  اوراق قرضه دولتی. ب

 

 اوراق قرضه شرکتی. ج

 

 اوراق سهام پذیرفته شده در بورس . د

 

 .صحیح است ب گزینه

 

 های زیر است؟ دارای کدام یک از مزیتمعامالت آتی سهام . 41

 

 گذاری کمتر  ریسک سرمایه. الف

 

 عدم نیاز به کارگزار . ب

 

گرذار قررار    امهان فرو  سهامی که هنروز در مالهیرت سررمایه   . ج

 ندارد

 

  همه موارد . د

 

 .صحیح است جگزینه 

 

 پذیرد؟ به چه روشی صورت میگذاری مشترک  های سرمایه گذاری صندوق گذاری هر واحد سرمایه قیمت. 42

 

بر مبنای میزان عرضه و تقاضا و حجرم معرامالت واحردهای     .الف

 صندوق 

 

هرای صرندوق تقسریم برر      بر مبنای خالص ارز  روز دارایری . ب

 تعداد واحد صادر شده 

 

هرای صرندوق تقسریم برر      بر مبنای خرالص ارز  روز دارایری   .ج

 نویسی پذیرهتعداد واحدهای صادر شده در روز 

 

هرای صرندوق تقسریم برر      بر مبنای خرالص ارز  روز دارایری  . د

  .حداکثر تعداد واحدهای مجاز قابل ارائه توس  صندوق 

 

 .صحیح است دگزینه 

 

 :گذاری عبارتند از های سرمایه مزایای صندوق .43

 

 ای  وجود مدیریت حرفه. الف

 

 نقدشوندگی باال . ب

 

   همه موارد صحیح است. د ها جویی در هزینه صرفه. ج
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 .د صحیح استگزینه 

 

 تحلیل تهنیهال چیست؟. 44

 

 پردازد ها می به مطالعه ساختار مالی شرکت. الف

 

های مختلف تحلیل یک سرهم را برا یهردیگر مقایسره      تهنیک. ب

 کند می

 

بینری   مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پریش  .ج

 باشد ها می قیمتآینده روند 

 

   .دهد های مالی رفتاری را انجام می بررسی تهنیک. د

 

 .صحیح است جگزینه 

 

 تحلیل بنیادی چیست؟ . 45

 

تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضرا تمرکرز    .الف

پردازد و سرعی دارد ارز    های مالی می داشته و به مطالعه صورت

 ذاتی شرکت را محاسبه نماید

 

 بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معامالتی تمرکز دارد. ب

 

 بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد. ج

 

  همه موارد . د

 

 .صحیح است الفگزینه 

 

 العاده است؟ کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق. 46

 

 تغییر اساسنامه . الف

 

 تغییر سرمایه شرکت . ب

 

 انحالل شرکت . ج

 

  مواردهمه . د

 

 .صحیح است دگزینه 

 

 شود؟ انوا  عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل می .47

 

 عرضه یهجای اوراق بهادار . الف

 

 عرضه خرد اوراق بهادار . ب

 

 نویسی اوراق بهادار  پذیره. ج

 

  .همه موارد . د

 

 .د صحیح استگزینه 

 چیست؟ DPS مفهوم. 48

شررکت اسرت کره برین سرهامداران      بخشی از سود هر سهم . الف

 شود تقسیم می

 

 بینی شده هر سهم شرکت است بخشی از سود پیش. ب

 

 بینی تقسیم سود در آینده بیانگر پیش. ج

 

بخشی از قیمت هر سرهم شررکت اسرت کره برین سرهامداران       . د

  .شود تقسیم می
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 .صحیح است الفگزینه 

 

 دستهاری در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟ . 49

اقردام بره ایجراد ظراهری گمرراه کننرده از رونرد معرامالت،          .الف

 سال  ماه تا یک محهومیت به حب  تعزیری از سه

 

اغوای اشخا  به انجام معامالت اوارق بهادار، پرداخت جرزای  . ب

برابر سود به دست آمده یا زیران متحمرل   نقدی معادل دو تا پنج 

 نشده

 

مراه   های کاذب، محهومیت به حب  تعزیری از سه ایجاد قیمت. ج

سال و همچنین پرداخت جرزای نقردی معرادل دو ترا پرنج       تا یک

 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده

 

  همه موارد. د

 

 .صحیح است دگزینه 

 

 گردد؟  نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می. 51

 

 گران معامله/کارگزاران .الف

 

 های تأمین سرمایه  گذاری، شرکت مشاوران سرمایه. ب

 

 گذاری  های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه صندوق. ج

 

  .همه موارد . د

 

 .د صحیح استگزینه 

 

  باشد؟ می بورس در سنگ کننده تولید های شرکت از زیر های شرکت از کدامیک. 51

 

  معدنی مواد های فرآورده. الف

 

  اردکان صنعتی. ب

 

  کالسیمین. ج

 

  .چادرملو. د

 

 .صحیح است دگزینه 

 سیستم عامل بر روی کامپیوتر شما چیست؟  کار .52

 

 افزارها کمک به اجرای نرم. الف

 

 ها  فایل ایجاد. ب

 

 ها مدیریت فایل. ج

 

  مواردهمه . د

 

 .گزینه د صحیح است

 
 

 
 

 

 
 



 

12 
 

« تهررران و فرابررورس ایررران دسررتورالعمل اجرایرری معررامالت بررر خرر  اوراق بهررادار در بررورس اوراق بهررادار» 11موضررو  مرراده  هررای محرردودیت. 53 

 باشد؟ هایی می شامل چه محدودیت

 

سفارشررات، محرردودیت در حجررم سررفار ،   محرردودیت در نررو . الررف

 هررای خررا ، محرردودیت در عرضررهمحرردودیت در زمرران معررامالت، 

  های قیمتی سفار  محدودیت

 

 محرردودیت در نررو  سفارشررات، محرردودیت در زمرران معررامالت،   . ب

 های قیمتی سفار   محدودیت های خا ، محدودیت در عرضه

 

محرردودیت در زمرران معررامالت،    محرردودیت در حجررم سررفار ،  . ج

 های قیمتی سفار   های خا ، محدودیت محدودیت در عرضه

 

محرردودیت در نررو  سفارشررات، محرردودیت در حجررم سررفار ،    .د

  محدودیت در زمان معامالت

 

 .الف صحیح استگزینه 

 دهد؟  معامالتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ می گره .54

 

کره در آن یرک نمراد معرامالتی      گرره معرامالتی وضرعیتی اسرت    . الرف 

حررداقل برره رغررم برخررورداری از صررف سررفار  خریررد یررا فرررو ،     

یرک برابرر حجرم مبنرا حرداقل بره مردت ده جلسره معرامالتی           معادل

 متوالی مورد معامله قرار نگیرد

 

گره معامالتی وضرعیتی اسرت کره در آن یرک نمراد معرامالتی بره        . ب

سرفار  خریرد یرا فررو  حرداقل معرادل        رغرم برخرورداری از صرف   

و  هررای بررا سرره میلیررارد سررهم یررک برابررر حجررم مبنررا برررای شرررکت

هرا، بره علرت عردم      و دو برابرر حجرم مبنرا بررای سرایر شررکت      بیشتر 

خریررد و فرررو ، حررداقل برره مرردت   هررای درخواسررت تقررارن قیمررت

متوسر    پانزده جلسه معامالتی متروالی مرورد معاملره قررار نگیررد یرا      

برره اسررتثنای معررامالت در نمرراد   )معررامالت روزانرره آن در ایررن دوره  

 . درصد حجم مبنا باشد 5 ، کمتر از(ژعمده

 

 گره معامالتی وضرعیتی اسرت کره در آن یرک نمراد معرامالتی بره       . ج

رغررم برخررورداری از صررف سررفار  خریررد یررا فرررو  حررداقل معررادل  

هررای بررا سرره میلیررارد سررهم و  شرررکت یررک برابررر حجررم مبنررا برررای

عردم   هرا، بره علرت    بیشتر و دو برابرر حجرم مبنرا بررای سرایر شررکت      

حرداقل بره مردت پرنج     های درخواسرت خریرد و فررو ،     تقارن قیمت

مررورد معاملرره قرررار نگیرررد یررا متوسرر     جلسرره معررامالتی مترروالی 

معررامالت در نمرراد  برره اسررتثنای)معررامالت روزانرره آن در ایررن دوره 

 .درصد حجم مبنا باشد 5، کمتر از (ژعمده

 

کره در آن یرک نمراد معرامالتی بره       گره معرامالتی وضرعیتی اسرت   . د

 اقل معرادل یرک برابرر   رغرم برخرورداری از صرف سرفار  خریرد حرد      

هررای بررا سرره میلیررارد سررهم و بیشررتر و دو  حجررم مبنررا برررای شرررکت

هررا، برره علررت عرردم تقررارن   شرررکت برابررر حجررم مبنررا برررای سررایر 

 های درخواسرت خریرد و فررو ، حرداقل بره مردت ده جلسره        قیمت

معررامالتی مترروالی مررورد معاملرره قرررار نگیرررد یررا متوسرر  معررامالت   

  .درصد حجم مبنا باشد 5ر از کمت روزانه آن در این دوره

 

 .گزینه ج صحیح است

 

 از سهام ترجیحی چیست؟  منظور .55

 

 سهام ترجیحری بخشری از سرهام شررکت اسرت کره در راسرتای       . الف

 .رسد سازی به فرو  می های خصوصی برنامه

 

راسررتای  سررهام ترجیحرری بخشرری از سررهام شرررکت اسررت کرره در. ب

خرود شررکت واگرذار شرده     سرازی بره کارکنران     هرای خصوصری   برنامه

 .است

 

بخشرری از سررهام شرررکت اسررت کرره در راسررتای  سررهام ترجیحرری. ج

واگررذار شررده  هررا سررازی برره کارکنرران شرررکت هررای خصوصرری برنامرره

 . است

 

سررررهام ترجیحرررری بخشرررری از سررررهام شرررررکت اسررررت کرررره . د

  .نماید خود  واگذار می سازی به کارکنان خصوصی

 

 .ب صحیح استگزینه 
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 کارمزدهای معامالت در بورس به چه صورت است؟ نرخ .56

 

 101215 کارمزد فرو  115/1کارمزد خرید . الف

 

  1115/1کارمزد فرو   115/1کارمزد خرید . ب

 

  1215/1کارمزد فرو   115/1کارمزد خرید . د  101115 کارمزد فرو  115/1کارمزد خرید . ج

 

 .د صحیح استگزینه 

 
 شود؟  در نظر گرفته می« 1»زمانی حجم مبنای شرکت  چه .57

 

دامنرره نوسرران آن آزاد اسررت  پرر  از بازگشررایی نمادهررایی کرره. الررف

آن  حجرم مبنرای  ( العراده  مثالً بعرد از مجمرع عرادی سراالنه یرا فروق      )

همچنررین در فرابررورس نیررز حجررم مبنررا یررک . نمراد یررک خواهررد بررود 

 .منظور شده است

 

درصردی نمادهرا بعرد از مجمرع      11حرداکثر  تعردیل سرود    پ  از. ب

 . آن نماد یک خواهد بود العاده حجم مبنای عادی ساالنه یا فوق

 

 هررایی کرره برره دلیررل معاملرره نشرردن دارای گررره در مرورد شرررکت . ج

 . اند معامالتی گردیده

 

  .الف و ب صحیح است. د

 

 .گزینه الف صحیح است

 

 ؟بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشدممهن است کسی در اولین دقایق  آیا .58

 خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معامالتی . الف

 

معررامالتی امهرران فرررو    انرردازی سیسررتم جدیررد  بلرره؛ بررا راه . ب

  .سهامی که همان روز خریداری شده وجود دارد

 

سررهم کرره در همرران روز خریررداری شررده  خیررر؛ فرررو  همرران. ج. ج

 . شود خالف مقررات شمرده می

 

 

برازار و نوسران قیمتری سرهم ایرن کرار        خیر؛ چرون از نظرر نراظر   . د. د

  .امهان پذیر نیست

 

 .گزینه ب صحیح است

 

گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته  برمیبورس را در  در................................ های  قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت شاخص. 59

  .................................نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ باشد یا برای مدتی معامله

 .گردد معامله شده رر نمی .الف

 

  .گردد پذیرفته شده رر می. ب

 

 .گردد سهم رر می 11،111با سرمایه باالتر از . ج

 

  .گردد فرابورسی رر می. د

 

 .گزینه ب صحیح است

 و بهترین گزینه صحیح کدام است؟ ترین جامع .61

 

 .شود می قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین. الف

 

 .شود قیمت سهام در بازار توس  خریدار تعیین می. ب

 

 . شود توس  فروشنده تعیین می قیمت سهام در بازار. ج

 
  .شود سهام در بازار توس  شرکت بورس تعیین میقیمت . د

 

 .گزینه الف صحیح است
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 تجارت الهترونیک چیست؟ مفهوم .61

 خریدوفرو  کاالها و خدمات به صورت الهترونیهی. الف

 

 سهام از طریق اینترنت  خرید. ب

 

 خریدوفرو  با لوازم الهترونیهی . ج

 

  خریدوفرو  از راه دور. د

 

 .صحیح استگزینه الف 

 

 گیرد؟  معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت می تسویه .62

 روز 3. الف

 

  روز کاری 3. ب

 

 روز  4 .ج

 

  روز کاری 4. د

 

 .گزینه ب صحیح است

 

 ناظر کیست؟  کارگزار .63

تواننرد دارایری سرهام خرود      کرارگزاری اسرت کره سرهامداران مری     . الف

صرررفاً از طریررق همرران کررارگزار برره فرررو  کررارگزار را  تحررت نظررر آن

 .برسانند

 

سرهامدار از طریرق آن شررکت اقردام بره       باشرد کره   کارگزاری مری . ب

 . خرید سهام نموده است

 

هرای خرود    توانرد تعدادسرهام   سرهامدار مری   باشرد کره   کارگزاری می. ج

 . را در آن افزایش دهد

 

  همه موارد. د

 

 .الف صحیح استگزینه 

 معامالت توس  چه مرجعی انجام می پذیرد؟  تسویه. 64

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران . الف

 

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران .ب

 

 گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه شرکت سپرده. ج

 

  کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران. د

 

 .گزینه ج صحیح است

 معامالت چیست؟  تسویه. 65 

تسررویه معررامالت برره معنررای جابجررایی پررول بررین فروشررنده و   . الررف

 خریدار است

 

تسرررویه معرررامالت بررره معنرررای جابجرررایی اوراق بهرررادار برررین   . ب

 . فروشنده و خریدار است

 

تسررویه معررامالت برره معنررای جابجررایی اوراق بهررادار و پررول بررین  .ج

  .فروشنده و خریدار است

 

یسرتم معرامالت برین    تسرویه معرامالت بره معنرای جابجرایی در س      .د

  .فروشنده و خریدار است

 

 
 .گزینه ج صحیح است

 

 گردد؟ سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاری در تابلو درج می قیمت. 66

  با سازوکار حراج. الف

 

 با قیمت پیشنهادی خریدار  .ب

 

 با قیمت عرضه کننده . ج

 

  با قیمت مشابه آن در همان صنعت. د
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 .استگزینه الف صحیح 

 

 تفاوتی بین شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد؟ چه. 67

بررر اسرراس ( شرررکت سررهامی عررام)بررورس اوراق بهررادار تهررران . الررف

اساسررنامه، بعضرری از وظررایف عملیرراتی   قررانون بررازار اوراق بهررادار و 

اوراق و  در حررالی کرره سررازمان بررورس   . بررازار را بررر عهررده دارد  

وظیفرره نظررارت بررر فعالیررت نهادهررای مررالی از جملرره    ( سرربا)بهررادار

 .عهده دارد بورس تهران را بر

 

یررک سررازمان عمررومی   ( سرربا)سررازمان بررورس اوراق و بهررادار   . ب

مردیره کره منتخرب شرورا هسرتند،       توسر  هیورت   غیردولتری اسرت و  

تهررران تحررت نظررر  شررود ولرری شرررکت بررورس اوراق بهررادار اداره مرری

 . کند رکزی فعالیت میبانک م

 

ترردوین قرروانین را برره  شرررکت بررورس اوراق بهررادار تهررران نقررش . ج

عهررده دارد ولرری سررازمان بررورس اوراق بهررادار تهررران وظیفرره نظررارت  

 . حسن انجام این قوانین را به عهده دارد بر

 

  .الف و گزینه ب صحیح است. د د

 

 .گزینه الف صحیح است

 

 گیرد؟  اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می معامالت. 68

 

 12:11تا  8:51. الف

 

 11:51تا  8:31 .ب

 

 12:11تا  19:11. ج

 

  12:11تا  18:31. د

 

 .گزینه ج صحیح است

 

 باشد؟  افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می در. 69

 

 . حق تقدم دارد. الف

 

 . از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید کمتر. ب

 

شرررکت  ریررال مبلررغ اسررمی بابررت افررزایش سرررمایه برره    1111. ج

  .شود پرداخت می

 

  .حق تقدم ندارد. د

 

 گزینه ج صحیح است

  

 معامالت گروهی را شرح دهید؟  مشخصه. 71

 

 تعداد زیاد درخواست کنندگان. الف

 

 عرضه شده  تعداد زیاد سهام. ب

 

 جویی در وقت  ها و صرفه کارکنان شرکت. ج

 

  همه موارد. د

 

 .گزینه الف صحیح است
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 معاف هستند نام ببرید؟ ( بازار اولیه)بهاداری که از ثبت نزد سازمان بورس اوراق. 71

 

هررا و مسسسررات مررالی و  مشررارکت منتشررره توسرر  بانررک اوراق. الررف

 اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی

 

نیرراز برره ثبررت « شررورا»بهرراداری کرره برره تشررخیص  اوراق  سررایر. ب

هرا و مراجرع    توسر  سرازمان   نداشرته باشرند، از قبیرل اوراق منتشرره    

 قانونی دیگر 

 

  ها اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری. ج

 

  همه موارد. د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 چیست؟( هلدینگ)شرکت مادر  هدف. 72

 

 کسب انتفا  . الف

 

 کنترل عملیات شرکت . ب

 

 داشتن حق رای . ج

 

  همه موارد .د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 گردد؟ روزانه چه مواقعی و توس  چی کسی ابطال می معامالت. 73

 

هرایی   درصرد بررای شررکت    5 سرهام بزرگترر یرا مسراوی     معاملره . الف

 که سرمایه پایره آنهرا کمترر یرا مسراوی یرک میلیرارد عردد سرهم یرا          

هرایی   است و بزرگترر یرا مسراوی یرک درصرد بررای شررکت       حق تقدم 

از یرک میلیرارد عردد سرهم اسرت، در یرک        که سرمایه پایه آنها بریش 

ضرواب    جلسره معرامالتی و توسر  یرک کرد معرامالتی بردون رعایرت        

 . معامالت عمده

 

 اعرالم کرارگزار مبنری برر وقرو  اشرتباه و احرراز آن توسر  مردیر         . ب

اعرالم شرده بررای خریرد یرا فررو        عامل بورس، عدم رعایت سرهمیه  

مقررررات کرره موجررب ابطررال کررل خریررد یررا   اوراق بهررادار بررر اسرراس

 .شود فرو  کارگزار می

 

خطررای معررامالتی متررأثر از اشررهال   بعررد از سرراعات معررامالت و . ج

 . سامانه معامالت

 

   .همه موارگزینه د صحیح است. د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 از سفار  محدود چیست؟  منظور. 74

 

 قیمت در محدوده نوسان . الف

 

 بهترین قیمت . ب

 

  باالترین قیمت. ج

 

  قیمت تعیین شده. د

 

 .گزینه د صحیح است
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 باشد؟  انجام معامالت به چه صورتی می اولویت. 75

 

 قیمت سپ  زمان ورود سفار . الف

 

 قیمت ورود سفار  زمان سپ . ب

 

 قیمت سفار  . ج

 

  .زمان سفار . د

 

 .گزینه الف صحیح است

 

 پذیرد؟  چیست و به چه منظور انجام می بازارگردانی. 76

 

وظیفرره معررامالت  گررری اسررت بررا مجرروز الزم  معاملرره/کررارگزار. الررف

 . سهام خا  را دارد

 

و  گررری اسررت جهررت تنظرریم عرضرره و تقاضررا   معاملرره/کررارگزار. ب

 . نماید تحدید دامنه نوسان داد و ستد می

 

شرروندگی سررهام  گررری اسررت کرره تعهررد برره نقررد معاملرره/کررارگزار. ج

 . مزبور را دارد

 

  همره مروارد. د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 ای در معامالت بلوکی وجود دارد؟  مشخصه چه. 77

 

 . گردد تعداد سهام زیادی معامله می. الف

 

  .گردد محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می .ب

 

 . گردد رعایت نمی محدودیت حجمی و قیمتی. ج

 

  .باشد محدودیت قیمتی دارد و حجم دارای محدودیت نمی. د

 

 .گزینه ب صحیح است

 

 حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟ محدودیت. 78

 

نماد معامالتی طی هر  حداقل تعداد اوراق بهاداری است که در هر. الف

 این رقم مضرب صحیحی از. شود میی معامالت وارد  سفار  در سامانه

 .است« واحد پایه معامالتی متعارف»

 

نماد معامالتی طی هر  حداکثر تعداد اوراق بهاداری است که در هر. ب

 این رقم مضرب صحیحی از. شود سفار  در سامانه معامالت وارد می

  .است« واحد پایه معامالتی متعارف»

 

 . معامله گردد روز بایستیحداقل تعداد سهامی است که در هر . ج

 

  .حداقل سهمی که وارد سیستم شده است. د

 

 .گزینه ب صحیح است

 

 حجم مبنا چیست؟  تعریف. 79

 

حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا . الف

 . در آن روز رسمیت پیدا کند معامالت

 

قرار گیرد تا  حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله. ب

  .کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد

 

مورد معامله قرار گیرد تا قیمت  تعداد سهامی که باید در آن روز. ج

 . یک درصد تغییر کند

 

  .معامله گردیده تعداد سهام مشخصی که آن روز. د
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 .گزینه ب صحیح است

 

 شوند؟  مدیره سازمان دارای چند عضو و توس  چه کسی انتخاب می هیوت. 81

  عضو، توس  کانون 7. الف

 

 عضو، توس  شورا  3. ب

 

 عضو، توس  کانون  11. ج

 

  عضو، با تصویب شورا 5. د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 باشد؟ از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می کدامیک. 81

 

اجرای این قانون و پیشنهاد آن به  الزم برایهای  نامه تهیه آیین. الف

در مورد عملهرد  های ادواری های مالی و گزار  شورا و ارائه صورت

 « شورا»و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به « سازمان»

 

تدابیر ضروری وانجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق  اتخاذ. ب

  ق بهاداربازار اورا و منافع سازمان بورس در

 

 گذاری اشخا  حقیقی و حقوقی خارجی در بورس نظارت بر سرمایه. ج

 

  های تأمین سرمایه مجوز تأسی  شرکت بورس و شرکت. د

 

 .گزینه ب صحیح است

 منظور از قیمت اسمی چیست؟. 82

 

 قیمت بازار .الف

 

 قیمت ذاتی.ب

 

 قیمت مورد معامله .ج

 

 قیمت ثبت شده در برگه سهام.د

 

 گزینه د صحیح است

 

 نماد معامالتی کساوه مربوط به کدام شرکت است؟. 83

 

  کاشی سینا.الف

 

 کاشی البرز .ب

 

 کاشی ایران .ج

 

 کاشی ساوه. د

 

 گزینه الف صحیح است

 

 منظور از شاخص چیست؟. 84

 

 نماینده .الف

 

  ورد کنندهآبر.ب

 

 تعین کننده .ج

 

 نمودار. د

 

 

 .گزینه ب صحیح است
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 آیا شاخص کل سود تقسیمی را لحاظ میهند؟ . 85

 

  بله.الف

 

 خیر.ب

 

 شاخص کل فق  قیمتها را در بر میگیرد .ج

 

 فق  سود تقسیمی را در بر میگیرد.د

 

 .گزینه الف صحیح است

 

 ریسک کدام مورد از موارد زیراز همه بیشتر است؟. 86

 اوراق قرضه دولتی .الف

 

 اوراق قرضه شرکتی .ب

 

  سهام.ج

 

 اوراق استصنا .د

 

 .گزینه ج صحیح است

 

 ارز  اسمی به چه معناست؟. 87

 

 ارز  بازار .الف

 

 ارز  واقعی .ب

 

  ارزشی که بر روی برگه سهم نوشته شده است.ج

 

 ارز  روز.د

 

 .گزینه ج صحیح است

 

 پرداخت سود به سهامداران حداکثر ظرف چند ماه صورت میگیرد؟. 88

 

 ماه 5.الف

 

 ماه 6.ب

 

  ماه 8.ج

 

 ماه 12.د

 

 .گزینه ج صحیح است

 

 افراد سرمایه گذار در بازار سهام از حیث ریسک کدام مورد را در بر میگیرد؟. 89

 

 ریسک پذیر. الف

 

 ب ریسک گریز 

 

 بی تفاوت از ریسک . ج

 

 هیچهدام.د

 

 .گزینه الف صحیح است

  

 کارگزار کیست؟. 91

 

 نهاد مالی است. ب سرمایه گذار است.الف

 شخصیت حقوقی است که برای افراد به معامله سهام میپردازد.د صندوق سرمایه گذاری است.ج
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 .گزینه د صحیح است

 

 سبد سهام به چه معناست؟. 91

 

 پرتفولیو .الف

 

 مجموعه ای از دارایی .ب

 

 مجموعه ای از دارایی مالی .ج

 

 .گزینه الف و گزینه ج صحیح است.د

 

 .صحیح استگزینه د 

  

 .......شخص استفاده کننده از اطالعات نهانی در بورس . 92

 

 مجرم است. الف

 

 مجرم نیست.ب

 

 شخصی است که ازاطالعات نهانی برای خود استفاده میهند .ج

 

 گزینه الف و گزینه ج صحیح است.د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 شرکت در شرای  عادی در سال چند بار گزار  میدهد؟. 93

 

 بار 3.الف

 

 بار5.ب

 

 بار 4.ج

 

 .هیچهدام.د

 

 .گزینه ب صحیح است

 

 ثتران نماد معامالتی کدام سهم است؟. 94

 

 سرمایه گذاری مسهن تهران. الف

 

 . سیمان تهران. ب

 

 پاالیشگاه تهران. ج

 

 .پتروشیمی تهران.د

 

 .گزینه الف صحیح است

 

 تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟. 95

 

  روزه 1.الف

 

 روزه  5. ب

 

 روزه 4. ج

 

 روزه3.د

 

 .گزینه الف صحیح است
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 حجم مبنا چیست؟. 96

 

 میزان سهام معامله شده. الف

 

 میزان سهام شرکت . ب

 

 میزان سود شرکت.ج

 

 .میزان سهامی که باید معامله شود تا درصد سهام تایید شود.د

 

 .گزینه د صحیح است

 

 سهام خود در بورس مطلع شویم؟چگونه از میزان دارایی . 97

 

 از طریق سپرده گذاری . الف

 

 از طریق کارگزاری.ب

 

 .الف و گزینه ب صحیح است. د از طریق شرکت بورس. ج

 

 .گزینه د صحیح است

 

 منظور از کارگزار ناظر کیست؟ . 98

 

 کارگزاری است که معامله سهام میپردازد. الف

 

 کارگزاری که در بورس حضور ندارد.ب

 

  کارگزای که دارایی افراد را نزد خود تغییر میدهد.ج

 

 .هیچهدم.د

 

 .گزینه ج صحیح است

 

 منظور از شخصیت حقوقی کیست؟. 99

 

 افراد معمولی .الف

 

 کارمندان شرکت.ب

 

   خود شرکت.ج

 

 .گزینه ب و گزینه ج صحیح است.د

 

 .صحیح است جگزینه 

  

 شرکتهای سهامی عام به چه صورت است؟تعهد سرمایه گذاری افراد در . 111

 

 میزان سرمایه گذاری افراد.الف

 

  نسبت به مبلغ اسمی سهم.ب

 

 نسبت به آورده خود در شرکت .ج

 

 .نسبت به تعداد سهام.د

 

 .گزینه ب صحیح است
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 به چه صورت می توان به خرید سهام پرداخت؟. 111

 

 از طریق کارگزار.الف

 

 از طریق بانک.ب

 

 طریق سازمان بورساز .ج

 

 از طریق شرکت بورس.د

 

 .گزینه الف صحیح است

 

 

 


