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Pendi) یسفارش شرط ng Order در  ییو فروش دارا دیخر یاست برا یسفارشات معلق ابزار ای (

 متیق دنینقطه قرار ندارد و با رس نیدر حال حاضر در ا متیکه ق یشده طور نییتع شیاز پ یمتیق

مشخص  اریچند مع ای کیاست که شامل  یدستور ی. سفارش شرطشودینقطه سفارش فعال م نیبه ا

 یمورد استفاده در استراتژ تردهیچیپ یهابه انواع سفارش یشرط یهاسفارش ی. به طور کلشدشده با

 متیدستور محدود است، که ق کینوع سفارش معلق،  نیترجیاشاره دارد. را شرفتهیپ یمعامالت یها

 طیشراانجام شود، اگرچه  تواندیفروش( نم ای) دیکه خر کندی( مشخص منییپا ایرا در باال ) یثابت

قبل از  ایدستور  کی یوجود داشته باشد، مانند مدت زمان اجرا تواندیم متیاز ق ریبه غ یگرید

 .شود لیتکم یگریابتدا سفارش د دیبا دیشروع سفارش جد

فعال  ایدر بازار اجرا  یخاص یارهایمع تیهستند که فقط در صورت رعا ییهاآن یشرط سفارشات* 

 .شوندیم

 .هستند یاز سفارشات شرط ییهانمونه یهمگ OCO استاپ و ت،یمیل *

 ندارند. مانند: مارکت اوردر یمشابه تیهستند که محدود یسفارشات یشرط ریغ سفارشات *

 نیرا تضم یجزئ ایکامل  یشوند، اجرا تیرعا دیکه با ییارهایمع لیبه دل یشرط سفارشات *

 .کنندینم

 یعملکرد سفارش شرط نحوه
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 یخاص یارهایگران با معمعامله یاستاندارد را برا یشرط یهااز سفارش یبرخ یکارگزار یهاشرکت

 یهاهمه پلتفرم باًیهستند. تقر تیمیاستاپ و استاپ ل ت،یمیها معموال لسفارش نی. ادهندیارائه م

 خواهنددر دسترس  یمشتر یهاحساب یاستاندارد را برا یشرط یهاانواع سفارش نیا یمعامالت

 .داشت

به دنبال  تریاگران حرفهگران استفاده شوند. معاملهتوسط انواع معامله توانندیم یشرط سفارشات

 .تر هستندگسترده یارهایبا مع یشرط یهاسفارش

 گذارهیها سرماکه در آن کنندیاشاره م فرضشیپ یهامعموالً به سفارش یرشرطیغ یهاسفارش

 یسفارشات نیترجیاز را یکیندارد. مارکت اوردر  یدرخواست یبندزمان ای متیق یرا برا یسطوح خاص

و در  ندندار یمشخص متیق اریها معسفارش نی. اشودیگران تازه کار انجام ماست که توسط معامله

 .رندیگیموجود پس از ارسال سفارش قرار م متیق نیاول

عامله است. چند م ایهمزمان دو  یاز دستور مشروط است که شامل اجرا ینوع خاص یشرط سفارش

نقاط حد ضرر  فیهنگام تعر ایانواع سفارش ممکن است هنگام انجام دو معامله به طور همزمان  نیا

one-cancel شامل سفارش نهایاز سفارش معلق مانند ا یباشند. انواع خاص دیمف s-ot her  

(OCO) سفارش کی. در تاس OCOها پس از سفارش ریبا سا توانیرا م یسفارش شرط نی، چند

 .ها، لغو کرداز آن یکی یاجرا

 ترشرفتهیپ یشرط سفارش

 نیها همچناست. آن تیمیاستاپ و استاپ ل ت،یمیل میبر مفاه یمبتن شرفتهیپ یشرط سفارشات

در به  یاگر حرفهمعامله کیتواند به  یکه م دهندیمعامله قرار م کی یرا برا یاضاف یارهایمع

 .تر کمک کندگسترده سکیر تیریمد یریکارگ

I مانند شرفتهیپ یمعامالت یهاپلتفرم nt eract i ve Brokers را  شرفتهیپ یسفارشات شرط نیا

 :محبوب مانند کالیتکن لیتحل یاز پلتفرم ها یبرخ قیاز طر نیسفارشات همچن نی. ادهندیارائه م

Met aSt ock ،Worden TC2000 ،eSi gnal ،Ni nj aTrader ،Wave59 PRO2 ،

Equi t yFeed Workst at i on ،Prof i t Source ،Vect orVest I و  NO 

Market Cl ub در دسترس هستند زین. 
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 یرهای. متغشودیدر ارسال سفارش م یشرط ریمتغ نیمعموالً شامل چند شرفتهیپ یشرط سفارشات

از  توانیباشند. م گریو موارد د رییزمان، حجم، درصد تغ مت،یبر اساس ق توانندیسفارش معامله م

 نییتع یاتوانند از عملگرها بر یم نیگران همچناستفاده کرد. معامله رهایاز متغ یمختلف یهابیترک

 .کمتر استفاده کنند ایبزرگتر  ،یمانند مساو ییرهایمتغ

از  یاگسترده فیط یبرا یفن لگرانیتوسط معامله گران و تحل توانندیم شرفتهیپ یشرط سفارشات

کمک کنند تا از  یفن لگریتحل کیبه  توانندیسفارشات م نیاستفاده شوند. ا یمعامالت یهایاستراتژ

و یپورتفول رانیممکن است توسط مد نیحاصل کند. همچن نانیمشخص اطم متینقطه ق کیسود در 

 .استفاده شوند سکیر تیریبه عنوان مد

 با مثال یشرط سفارش

روز معامله،  انیو اگر قبل از پا شودیدالر در هر سهم معامله م 220 متیبا ق XYZ سهام دیکن فرض

 یبرا تیمیسفارش روزانه با ل کی دیتوان ی. شما مدیاز آن را بخر یمقدار دیخواهیم افت،یکاهش 

دالر  215در  دیخر متیق نکهیدو شرط وجود دارد: اول ا نجای. در ادیدالر مشخص کن 215در  دیخر

 نیو در ا کندیکار م یروز معامالت انیسفارش تا پا نکهیا ایاست، و  تیمیسفارش لبهتر بر اساس  ای

 .شود یمرحله لغو م

آن  متیکه ق کندیرا دنبال م یکه سهام دیریرا در نظر بگ یاحرفه لگریتحل تر،شرفتهیمثال پ کی در

شود. اگر او احساس کند که احتمال  یم کیآن نزد یتیبه خط روند حما نگریدر نمودار باند بول

 نیاکند.  جادیسهام ا دیخر یبرا یدستور شرط کیتواند  یوجود دارد، م تیبرگشت در سطح حما

که سهام مورد نظر به  یهنگام ن،یخواهد بود. بنابرا متیدر درجه اول بر اساس ق یسفارش شرط

 .کندیمشخص شده م متیدر ق دیشروع به خر دیسفارش شامل دستور خر د،یرس یمشخص متیق

 تالیجیارز د یدر صراف یشرط سفارش انواع

Bi رینظ تالیجیارز د یهایصراف در nance ،Coi nEx ،OKEx ،Bybi t ،Bi t t rex ،

Pol oni ex ،KuCoi n ،Hi t BTC ،CEX ،Houbi  pro از  یعیوس فیگران طبه معامله رهیو غ

 .دهندیارائه م یشرط یهامارکت اوردر و سفارش ت،یمیسفارش ل ریها نظانواع سفارش
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Limi) ست؟ی)محدود( چ تیمیل یشرط سفارش t ) 

. دیکنیثبت م یمحدود مشخص متیکه در اوردر بوک با ق شودیگفته م یبه سفارش تیمیل سفارش

بازار به  متیکه ق شودیانجام م ی. معامله فقط در صورتشودیم نییمحدود توسط شما تع متیق

 متیبا ق دیخر یبرا تیمیل یهااز سفارش دیتوانیم ن،یبهتر( برسد. بنابرا ایحد مجاز شما ) متیق

 .دیبازار استفاده کن یفعل متیباالتر از ق یمتیفروش با ق ای ترنییپا

نگران  ای دیساعته بازار را تماشا کن 24 دیستیخودکار هستند، مجبور ن تیمیل یهاسفارش ییآنجا از

 .دیفروش در هنگام خواب باش ای دیفرصت خر از دست دادن

شود  یاما پر نم ردیگیبالفاصله در اوردر بوک قرار م شود،یارسال م تیمیسفارش ل کیکه  یهنگام

 10 دیخواه یبهتر( برسد. به عنوان مثال، شما م ایشده ) نییحد تع متیبه ق نیکو متیق نکهیمگر ا

 کی دیتوانیدالر است. شما م 500آن  یفعل متیو ق دیدالر بفروش 600 متیرا به ق BNB واحد

 ایهدف  متیبه ق BNB متیکه ق ی. زماندیدالر را ثبت کن 600 متیبه ق BNB فروش تیمیسفارش ل

 از یگریفروش د یهابازار اجرا خواهد شد. اگر سفارش ینگیسفارش شما بسته به نقد د،یباالتر رس

BNB پس  شما تیمی. سفارش لکندیها را اجرا مابتدا آن سفارش ستمیقبل از سفارش شما باشد، س

 .شودیمانده پر م یباق ینگیاز آن با نقد

سفارش  یانقضا خیدر نظر گرفت، تار دیبا تیمیکه در هنگام ثبت سفارش ل یاز موارد گرید یکی

تماشا  کیز نزدبازار را ا نکهیروز طول بکشد مگر ا 90تواند تا  یسفارشات محدود م ،یاست. به طور کل

. دیبپرداز وبکمتر مطل متیفروش با ق ای دیبه خر تینوسانات بازار، در نها لی. ممکن است به دلدیکن

 واحد 10فروش  تیمیسفارش ل کیدالر است و شما  500در بازار  BNB یفعل متیبه عنوان مثال، ق

BNB متیهفته، ق کی. پس از دیادالر ارسال کرده 600 متیرا به ق BNB  افتی شیدالر افزا 700به .

دالر  600 متیشده شما عبور کرده است، سفارش شما با ق نییبازار از سقف تع متیکه ق ییاز آنجا

. شودیمحدود م دیقرار داده ا شیهفته پ کیکه  یهدف متیمورد، سود شما با ق نیانجام شد. در ا

بازار در  طیتا با شرا دیباز خود را مرور کن تیمیل یهاسفارش یهر از چند گاه شودیم هیتوص نیبنابرا

 .دیهمگام باش رییحال تغ

 م؟یثبت کن تیمیسفارش ل کی چگونه
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که در حال حاضر  یمتیاز ق ترنییپا یمتیبا ق ننسیبا یرا در صراف BNB دیخواهیم دیکن فرض

را که  یمتیو حداکثر ق دیثبت کن تیمیل دیسفارش خر دیتوانی. مدیکن یداریخر شودیم شنهادیپ

 .دیمشخص کن دیبه پرداخت هست لیما

Bi کار وارد حساب نیا یبرا nance به سربرگدیخود شو . [Trade] و نوع معامله خود را  دیبرو

Spot نجای. ما در ادیانتخاب کن  .میارا انتخاب کرده 

 

Trade و Spot  ننسیبا یدر صراف 

 یرا که م BNB . جفت ارزدیرا وارد کن ”BNB“ و دینوار جستجو در سمت چپ صفحه خود برو به

 .میکن یرا انتخاب م [BNB/BUSD] .دیانتخاب کن دیمعامله کن دیخواه
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 و جفت ارز مورد نظر نیکو انتخاب

Spot] به کادر نییسمت پا به Li] و دیبرو [ mi t که  یو مقدار متی. سپس قدیرا انتخاب کن [

را  دیدرصد، مقدار خر یهادکمه یرو کیبا کل دیتوانیم نی. همچندیکن نییرا تع دیبخر دیخواهیم
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 ایدرصد  75، 50، 25 یرا برا تیمیسفارش فروش ل کی یبه راحت دیتوانیم نیبنابرا د،یکن نییتع

 .دیکن کیکل [Buy BNB] یرو دییتأ ی. برادیخود ثبت کن یدرصد موجود 100

 

Li mi t  ننسیبا یدر صراف 

 .ردیگیشما در اوردر بوک قرار م تیمیثبت معامله خود سفارش ل دیانتها با تائ در
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فقط  تیمی. سفارش لدیصفحه برو نییدر پا [Open Orders] سفارشات باز خود، به تیریمد یبرا

 نییتع متیبازار به ق متیمحدود شما برسد. اگر ق متیبازار به ق متیشود که ق یاجرا م یدر صورت

 .ماندیباز م تیمیشده شما نرسد، سفارش ل

 ست؟یمارکت اوردر )سفارش بازار( چ یرشرطیغ سفارش

 ای یداریموجود خر متیق نیرا فوراً با بهتر یمال ییدارا کی دهدیاوردر به شما امکان م مارکت

در اوردر بوک )دفترچه سفارش( سفارش  تیمیل یهارا از سفارش هامتیبازار ق یها. سفارشدیبفروش

مطمئن  دکر دیخواه افتیکه در یمتیاز ق ٪100 دیتوان یاست که شما نم یبدان معن نی. ارندیگیم

 .دیکن افتیدر دیمتفاوت از آنچه که انتظار داشت یمتی. ممکن است قدیباش

کامل در اکثر  لیتکم یآنها برا ییو توانا ییواسطه بودن، کارا یب ،یسفارشات بازار سادگ یاصل تیمز

 تیواقع نیو ا دیکه انتظار نداشت یمتیدر ق دیخطر خر لیحال، سفارشات بازار به دل نیموارد است. با ا

 .هستند قهیدر مض د،یسفارش حضور داشته باش یهنگام اجرا دیکه شما با

 .شوندیاستفاده م انیها هستند و اغلب توسط مبتدسفارش نیتراز ساده یکیبازار  یهاسفارش

به  ازیپر شدن ن یموجود است. برا متیق نیبا بهتر یفروش فور ای دیخر یبرا یبازار سفارش سفارش

که قبالً در اوردر بوک داده شده است، اجرا  یتیمیکه بر اساس سفارشات ل یمعن نیدارد، به ا ینگینقد

بازار  سفارش کی میتنظ د،یفروش کن ای دیبازار خر یفعل متیفوراً با ق دیخواه ی. اگر مشودیم

باشد و  شیممکن است به سرعت در حال افزا BNB متیشما است. به عنوان مثال، ق نهیگز نیبهتر

 دیلیما د،یکن یداریرا خر BNB بالفاصله دیکه بتوان ی. تا زماندیآن را در اسرع وقت بخر دیشما بخواه

ام خود انج یانتخاب یصراف درسفارش بازار را  کیمورد، شما  نی. در ادیریبازار را بگ متیآن را به ق

 .دیدهیم

 م؟یسفارش بازار ثبت کن کی چگونه

 . پس از ورود به حسابدیکن جادیا BNB واحد 2 دیخر یسفارش بازار برا کی دیخواهیم دیکن فرض

Bi nance یخود، به نما Exchange بازاردیبرو . BNB به عنوان ) دیمورد نظر خود را انتخاب کن

Spot] ، برگه(BNB/BUSDمثال،  Market] و دیکن دایرا پ [ را  دی. سپس مبلغ خردیرا انتخاب کن [

 .دیکن کیکل [Buy BNB] دکمه یکرده و رو میتنظ BNB واحد 2 یرو
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Market  Order  ننسیبا یدر صراف 
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 .شودیو سفارش بازار شما اجرا م شودیداده م شیصفحه نما یبر رو دییتا غامیاز آن پ پس

Stop-Limi) ست؟ی)حد ضرر( چ تیمیاستاپ ل یشرط سفارش t ) 

St) ماشه توقف کی ت،یمیاستاپ ل سفارش op Tri gger  کندیم بیرا ترک تیمیسفارش ل کیو  (

Advance Li) یترشرفتهیپ تیمیو سفارش ل mi t گران حد ضرر به معامله یهاباشد. سفارش یم (

 ایرج کردن به خ لیرا که ما یحداکثر ایکنند  افتیدر خواهندیرا که م یحداقل سود دهندیاجازه م

و به  دیگرد میسفارش حد ضرر تنظ کیکه  یکنند. هنگام نییدادن در معامله هستند تع دستاز 

به طور  تیمیسفارش ل کی د،یباش نیآفال ای دیخارج شده باش ستمیاگر از س یحت د،یماشه توقف رس

 ،ییو نوسانات دارا یبانیبا در نظر گرفتن سطوح مقاومت و پشت دیتوانی. شما مشودیخودکار ارسال م

 .دیانجام ده کیحد توقف را به صورت استراتژ یهاسفارش

سفارش  کی تواندیم یاست که صراف یمحرک متیتوقف، ق متیق ت،یمیسفارش استاپ ل کی در

 متیق دیتوانیشود. م یاست که سفارش شما در آن ثبت م یمتیق تیمیل متیرا انجام دهد. ق تیمیل

سفارش  یبرا ترنییو پا دیسفارش خر یتوقف برا متیکه معموالً باالتر از ق د،یکن یرا سفارش تیمیل

 .شودیم نییتع فروش

 م؟یثبت کن تیمیسفارش استاپ ل کی چگونه

 رایز دیاکرده یداریخر (BUSD) دالر 31820.5 متیرا به ق نیکو تیپنج ب یشما به تازگ دیکن فرض

 .خواهد کرد شیشروع به افزا یبه زود متیق دیمعتقد

 

 بر فرض نیکو تیب متیق شیافزا

 کی دیشروع به کاهش کرد، ممکن است بخواه متیاگر فرض شما اشتباه باشد و ق ط،یشرا نیا در

 کار، وارد حساب نیانجام ا ی. برادیکن میکاهش ضرر خود تنظ یدستور فروش حد ضرر برا
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Bi nance و به بازار دیخود شو BTC/BUSD تب ی. سپس بر رودیبرو [St op-l i mi t  کیکل [

 .دیکن نییفروش تع یبرا BTC را به همراه مقدار تیمیلتوقف و  متیو ق دیکن

سفارش حد ضرر  کی دیتوانیاست، م یقابل اعتماد یبانیدالر سطح پشت 31820که  دیکنیفکر م اگر

با  نیکو تیب 5 یبرا تیمیسفارش توقف ل کیمثال، ما  نی. در ادیکن نییتع متیق نیا ریدرست ز

 .میدهیدالر قرار م 31700 تیمیل متیدالر و ق 31790توقف  متیق
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St op-Li mi t  ننسیبا یدر صراف 

Sel] یکه رو یهنگام l  BTC] که  دی. مطمئن شوشودیظاهر م دییپنجره تأ کی د،یکنیم کیکل

Pl] د،ییتأ یدرست است و برا زیهمه چ ace Order] پس از ثبت سفارش حد ضرر دیرا فشار ده .

سفارشات  تیریمشاهده و مد یبرا دیتوان یم نیکرد. همچن دیرا مشاهده خواه دییتأ امیپ کیخود، 

 .دیاسکرول کن نییبه پا دباز خو

 

Open Orders ننسیبا یدر صراف 

 نی. اشودیتوقف اجرا م متیبه ق دنیفقط در صورت رس تیمیکه دستور استاپ ل دیداشته باش توجه

حد ضرر شما  متیبازار به ق متیکه ق شودیپر م یاست که سفارش محدود تنها در صورت یبدان معن

به  ارباز متیشود، اما ق یتوقف( راه انداز متیشما )با ق تیمیاز آن برسد. اگر سفارش ل شتریب ای

 .ماندیباز م تیمیاز آن نباشد، سفارش ل شتریب اینرسد  دیاکرده نییکه تع یمتیق

کند و سفارش  دایکاهش پ عیسر یلیخ متیکه ق دیریقرار بگ یطیاوقات ممکن است در شرا یگاه

از  عیخروج سر یمورد ممکن است الزم باشد برا نیبرود. در ا نیشدن از ب لیحد ضرر شما بدون تکم

 .دیمعامله، از مارکت اوردر استفاده کن

One-Cancel) ست؟یچ OCO یشرط سفارش -Other) 

دو سفارش را همزمان  دهدیبه شما امکان را م ”کندیرا لغو م یگرید یکی“ ای OCO سفارش کی

از  یکیکند، اما فقط  یم بیترک تیمیدستور استاپ ل کیرا با  تیمیدستور ل کی OCO .دیانجام ده

 .توان اجرا کرد یدو را م نیا

به صورت  ماندهیکامل پر شود، باق ای یاز سفارشات به طور جزئ یکی نکهیبه محض ا گر،یعبارت د به

 .کندیلغو م زیرا ن یگریاز سفارشات، د یکی یکه لغو دست دی. توجه داشته باششودیخودکار لغو م

را به طور همزمان انجام  تیمیکه دو سفارش ل دهدیامکان را م نیسفارش به شما ا نیآنجا که ا از

 .باشد دیمف یاحتمال یضررهاکسب سود و به حداقل رساندن  یممکن است برا د،یده
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 م؟یاستفاده کن OCO از سفارشات چگونه

St“ ی. رودیبرو ریمطابق تصو یخود به رابط معامالت ننسیاز ورود به حساب با پس op-l i mi t ” 

 .دیرا انتخاب کن ”OCO“ باز شود و ییکشو یتا منو دیکن کیکل
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OCO ننسیبا یدر صراف 

 کیفروش قرار داد. با کل ای دیجفت سفارش خر کیبه عنوان  توانیرا م OCO سفارشات ننس،یبا در

i“ عالمت یبر رو  .دیابیب OCO در مورد سفارشات یشتریاطالعات ب دیتوان یم ”

 

 OCO درباره شتریب اطالعات

رابط به  نی. اشودیم یبارگذار ریز ریمانند تصو دیجد یرابط معامالت کی، OCO نهیاز انتخاب گز پس

 .دیکن میرا به طور همزمان تنظ تیمیو استاپ ل تیمیسفارش ل کیتا  دهدیشما اجازه م
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 OCO در تیمیو استاپ ل تیمیل نییتع

 متی: قتیمیاول ل سفارش (Pri ce): سفارش در اوردر  نیشما است. ا تیمیسفارش ل متیق

 .بوک قابل مشاهده خواهد بود

 توقفتیمیدوم استاپ ل سفارش : (St op): که در آن سفارش حد ضرر شما راه  یمتیق

 BTC 0.0024950. به عنوان مثال: شودیم یانداز

 حد (Li mi t .به عنوان مثال: باشدیحد ضرر م یشما پس از اجرا تیمیسفارش ل متیق :(

0.0024900 BTC 

 مقدار (Amount  BNB 5اندازه سفارش شما است. به عنوان مثال:  :(
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 مجموع (Tot al  .باشدیمارزش کل سفارش شما  :(

هر دو سفارش را در  اتیتا جزئ دیاسکرول کن نییبه پا دیتوانیخود، م OCO از ثبت سفارش پس

 .دیمشاهده کن ”Open Orders“ بخش

 OCO سفارشات یبرا مثال

 یداریخر BTC واحد 0.0026837را با  BNB واحد 5 یکه شما به تازگ دیعنوان مثال، فرض کن به

 .افتیخواهد  شیاست و احتماالً افزا کینزد یاصل یبانیبه منطقه پشت متیق دیمعتقد رایز د،یاکرده

به همراه سفارش  نیکو تیب 0.0030ثبت سفارش سود  یبرا OCO یژگیاز و دیتوانیحالت، م نیا در

 .دیاستفاده کن BTC 0.0024900حد ضرر در 
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 OCO سفارش سود و حد ضرر در نییتع

سفارش  ابد،ی شیباالتر از آن افزا ای نیکو تیب 0.0030به  متیشما درست باشد و ق ینیبشیپ اگر

 .شودیطور خودکار لغو مو سفارش حد ضرر به شودیفروش شما اجرا م
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سفارش حد ضرر  ابد،یکاهش  BTC 0.0024950به  متیو ق دیاشتباه کن تیاگر در نها گر،یطرف د از

که  یدر صورت رساند،یشما را به حداقل م یضررها یرگذاریکار به طور تاث نی. اشودیشما فعال م

 .ابدیکاهش  شتریب یحت متیق

St مثال،  نیکه در ا دیداشته باش توجه op Pri ce 0.0024950 (و متیق )ماشه Li mi t  

Pri ce 0.0024900 (است. ا یمعامالت متیق )است که سفارش استاپ  یبدان معن نیسفارش شما

سفارش که به عنوان  متیشود. و ق یفعال م 0.0024950به عالمت  دنیشما در لحظه رس تیمیل

به  BNB/BTC اگر گر،یخواهد بود. به عبارت د 0.0024900 ردیگیقرار م تیمیسفارش ل

. با شودیانجام م 0.0024900در  تیمیسفارش فروش ل کی ابد،یکمتر از آن کاهش  ای 0.0024950

ممکن  تیمیخطر وجود دارد که سفارش ل نیا ابد،یکاهش  0.0024950 ریبه ز متیحال، اگر ق نیا

 .است پر نشود

تر کارهتر و همهامن یتا به روش دهدیساده اما قدرتمند است که به شما اجازه م یابزار OCO یژگیو

 یبرا یو حت هاسکیسود، محدودکردن ر نیتضم یبرا تواندینوع سفارش خاص م نی. ادیتجارت کن

، OCO ارشاتحال، مهم است که قبل از استفاده از سف نیاشد. با اب دیمف هاشنیورود و خروج از پوز

 .دیداشته باش تیمیو استاپ ل تیمیاز سفارشات ل یدرک خوب

 

  آکادمی ایران ریچ منبع:
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