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سامانه معامالت اينترنتي شرايطي را براي مشتريان فراهم مي كند تا بتوانند در هر
ساعت از شبانه روز اقدام به صدور دستور خريد و يا فروش بر روي سهم يا سهام مورد نظر
خود بنمايند.
براي فعالسازي معامالت اينترنتي الزم است مشتري همراه با اصل مدارك شناسايي
معتبر(كارت ملي و شناسنامه) به يكي از شعب كارگزاري مراجعه كند.
براي فعالسازي دو راه وجود دارد:
-1مراجعه حضوري به كارگزاري
-2دريافت فرم معامالت اينترنتي از سايت كارگزاري و تكميل آن و مراجعه به كارگزاري

براي دريافت فرم هاي مورد نياز مي توانيد به سايت  www.Etminansahm.comمراجعه
كرده در قسمت باالي سايت فرم ها را انتخاب كنيد.
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سپس از قسمت فرم ها معامالت اينترنتي را انتخاب كنيد.

در صفحه جديد فرم خريد و فروش اينترنتي را دريافت كرده و پس از تكميل فرم به
كارگزاري مراجعه بفرماييد.
بعداز انجام دو مرحله قبل ،از جانب كارگزاري به مشتري شناسه كاربري و رمز عبور تعلق
گرفته و به آدرس پست الكترونيكي ايشان،ارسال مي گردد.
ايميلي كه از جانب كارگزاري براي مشتري ارسال مي شود شامل دو ايميل مجزا مي باشد
كه در يكي از آنها شناسه كاربري و رمز عبور قيد شده و در ايميل ديگر لينك فعالسازي
حساب كاربري وجود دارد.
مشتري با كليك بر روي لينك فعالسازي به سايت كارگزاري اطمينان سهم به صورت
خودكار وارد مي شود.
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در صفحه جديد از شما خواسته شده است كه شناسه كاربري و رمز عبور خود را وارد كنيد.
سپس در صورت صحيح بودن موارد ياد شده پيغامي مبني بر فعال شدن حساب كاربري
شما نمايش داده مي شود.

اكنون براي وارد كردن سفارش به سيستم به صفحه اصلي سايت بازگشته و از سمت چپ
صفحه بر روي خريد و فروش اينترنتي كليك كرده ،در صفحه جديد بنا به نياز خود درخواست
خريد و يا فروش را انتخاب مي كنيد.
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براي مثال صفحه ارسال درخواست خريد به اين شكل خواهد بود:

كه شامل اطالعاتي از قبيل خريدار،متقاضي،كد بورس ،كد ملي وشماره شناسنامه و نام
پدر را مي بينيد.در سمت چپ صفحه نيز مي توانيد مانده ريالي وسقف خريد خود را
مشاهده كنيد و برمبناي آن سفارش خريدي متناسب با آن ثبت فرماييد.
در جدول پايين صفحه ابتدا شما بايد نماد مورد نظر خودرا انتخاب نماييد.بدين منظور
برروي آيكوني كه در كنار فيلد خالي نماد وجود دارد كليك كرده صفحه جديدي باز مي شود.

5

در صفحه جديد در فيلد نماد در صورت اطالع از نماد شركت نام نماد وارد شود و در غير
اينصورت در فيلد نام ،اسم شركت مورد نظر را وارد كرده و برروي جستجو كليك نماييد.
سپس بر روي عالمت تيك در ستون فعاليت كليك كرده تا نماد مورد نظرتان انتخاب شود.
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بعد از انتخاب نماد فيلدهاي مربوط به تعداد و سرمايه و سقف قيمتي را تكميل نماييد.
در فيلد تعداد ،مقدار عددي سهامي كه قصد خريد آن را داريد وارد كنيد.
در فيلد سرمايه،مقدار ريالي كه مي خواهيد به اين سفارش تخصيص دهيد را مشخص مي كنيد.

در آخر در فيلد سقف قيمت،اگر سقف قيمتي خاصي براي انجام اين سفارش مدنظر داريد
را وارد نماييد.
فيلد بعدي هم سقف تاريخي سفارش را به شما نشان مي دهد كه مي توانيد آن را
ويرايش كرده و متناسب با خواست خود تاريخ مشخصي را به عنوان حد اعتبار زماني
تعيين نماييد.
نكته اي كه حتما بايد رعايت شود وارد كردن اطالعات فيلد تعداد يا سرمايه است در غير
اينصورت سفارش شما ثبت نخواهد شد.الزم به ذكر است اگر شما سقف قيمت را وارد
نماييد سفارش شما با قيمت روز انجام مي شود.
در صور ت رعايت تمامي موارد گفته شده و كليك روي ذخيره ،پيغامي مبني بر موفقيت
آميز بودن ذخيره سفارش شما نشان داده مي شود.
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به منظور اطالع از وضعيت عمليات خود مي توانيد در باالي صفحه،منوي مشتريان كه
شامل ليست درخواست ها،گردش حساب،درخواست پرداخت چك و ...مي باشد،
ببينيد.براي مثال ،اولين گزينه ليست ،درخواست ها مي باشد كه مي توانيد با انتخاب بازه
هاي تاريخي سابقه اي از تمام سفارشات خود اعم از خريد و فروش و وضعيت آنها را
مشاهده كنيد.
به منظور تغيير رمز ورود خود و همچنين خروج از سايت مي توانيد از باالي صفحه سايت و
در كنار قسمتي كه نام شما نمايش داده شده است اقدام كنيد.
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