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 همراه معرفی اپلیکیشن رایان

دارای سیستم عامل اندروید  ها از طریق تلفن همراهاریبه منظور دسترسی به سامانه معامالت برخط کارگز رایان همراه

براین اساس کلیه  .دهدرا میبه صورت سیار  و امکانات دیگر به شما امکان ثبت سفارش این اپلیکیشن .طراحی شده است

توانند با همان کد می ،انده برخط کارگزاری را دریافت نمودهمشتریان کارگزاری که کد کاربری و رمز عبور دسترسی به سامان

 کاربری و رمز عبور از این سامانه نیز استفاده نمایند.

 :موارد زیر اشاره کرد توان بهامکانات این اپلیکیشن میاز 

 ارسال سفارش خرید و فروش 

 مشاهده پرتفو و دارایی سهام 

 رصد کردن وضعیت نمادهای دلخواه 

  همگام با وضعیت بازار هااطالعات نماد و مظنهمشاهده 

 های عرضه اولیهامکان ثبت سفارش سهام 

 های در صفامکان مدیریت سفارش 

  تغییر کارگزار ناظرامکان 

 مناسب رابط گرافیکی 

 های ناظراطالع از پیام 

  امکان درخواست وجه 

 هاای سهاممشاهده سود و زیان لحظه 

 پرداخت الکترونیک 
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 همراهنصب اپلیکیشن رایان 

 دانلود و نصب کنید.  بازار کافه و یا Google Playتوانید اپلیکیشن رایان تریدر را از شما می

 

 

 :Google Playاپلیکیشن رایان همراه در  لینک

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rh.ot.android 

 

 :بازار کافهاپلیکیشن رایان همراه در لینک 

https://cafebazaar.ir/app/com.rh.ot.android 

 

 

 

 و باالتر قابل نصب و اجراست. 5ن ژوراندورید  سیستم عامل فقط بر رویرایان همراه اپلیکیشن  :توجه

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rh.ot.android
https://cafebazaar.ir/app/com.rh.ot.android
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 ورود به اپلیکیشن

 

نام ابتدا شود، ای که برای شما باز می، در صفحهبرنامهبا اجرای  .1

 کارگزاری مورد نظر را انتخاب کنید.

هر  در امتداد نام ستارهتوانید با روشن کردن عالمت ت میاین قسمدر 

مندی خود اضافه کرده و خود را به عالقهرگزاری مورد نظر کارگزاری، کا

 این کارگزاری را مشاهده نمایید. ،ین به بعد در باالی لیست خودا از

 را وارد کنید.خود  (نام کاربری سامانه معامالت بر خط )آنالین .2

 را وارد کنید.خود کلمه عبور سامانه معامالت بر خط )آنالین(  .3

 گذرواژه را مشاهده نمایید.توانید می چشمبا کلیک بر روی عالمت 

دفعات بعدی  خواهید نام کاربری وکلمه عبور شما برایدر صورتی که می

با همچنین ) یدرا  انتخاب نمای "مرا به خاطر بسپار"، گزینه ذخیره شود

های ذخیره شده دسترسی به نام کاربریتوانید می کلیک بر روی عالمت 

 .(داشته باشید

 .کلیک کنید ورودسپس روی دکمه  .4
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 رمز عبورفراموشی 
در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردید، مراحل زیر را 

 دهید:انجام 

کلمه عبور خود را در صفحه ورود، روی عبارت  .1

 کلیک کنید. اید؟فراموش کرده

 در صفحه باز شده، کارگزاری خود را انتخاب کنید. .2

 کد ملی خود را وارد کنید. .3

 شماره همراه خود را وارد کنید. .4

 کد امنیتی نمایش داده شده را وارد کنید. .5

 روی دکمه بازیابی کلمه عبور کلیک کنید. .6
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 .کد تأییدی که برای شما پیامک شده است را وارد کنید .7

 روی دکمه تأیید کلیک کنید. .8

 برای خود تعیین نمایید.توانید کلمه عبور جدید بعد از گذراندن این مراحل می
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 وضعیت بازار

)اولین  وضعیت بازارتب  پس از ورود به اپلیکیشن، به صورت پیش فرض

 شود.رای شما باز میبتب در پایین صفحه( 

شاخص ، شاخص بورسر این قسمت و در باالی صفحه، سه تب د

های شاخص بورس و وجود دارد که در تب هاسایر شاخصو  فرابورس

  باشد.ثیر هر یک در شاخص بازار مشخص مینماد پر معامله و تأ 5فرابورس، 

شما )قدرت خرید شما بر حسب ریال(  سقف خریددر پایین صفحه، 

 باشد.مشخص می

 سقف خرید در تمامی منوهای اپلیکیشن، قابل مشاهده است.
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شامل مظنه، آخرین قیمت معامله، درصد رشد سهم، پیام ناظر آن نماد، سفارشات باز مربوط به آن نماد، روی هر نماد، اطالعات کامل نماد با کلیک بر 

خرید برای آن نماد توان شود و همچنین میداده می اشت مربوط به نماد نمایشیادد ما انجام شده است، دفتر سفارشات وآن نماد توسط ش روی معامالتی که

طه در پایین صفحه در قسمت اطالعات نماد، در صورتی که روی عالمت فلش در سمت چپ کلیک کنید، نمودار نماد مربو و فروش این نماد را نیز انجام داد.

 شود.نمایش داده می
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 باندیده

 پرتفو، به صورت پیش فرض در این قسمت )دومین تب در پایین صفحه(

که در قسمت باالی  شودداده می مایش)دارایی سهام( شما ن گذاریسپرده

 نمایشدر این لیست اید شما خریداری کردهکه  سهم هایی. صفحه قرار دارد

 آخرین قیمت، حجم مبناو  حجم معامالتد و روبروی هر نماد، نشوداده می

 ،و درصد تغییر بر مبنای آن قیمت پایانی، بر مبنای آن درصد تغییرو 

 شود.داده می نمایش قیمت بهترین تقاضاو  قیمت بهترین عرضه

در باالی جمع دارایی شما بر اساس قیمت پایانی و آخرین قیمت چنین هم

 است.صفحه قابل مشاهده 

بان توانید یک لیست دیدهه خود، میجهت رصد کردن نمادهای مورد عالق

ه کنید تا در قسمت جدید ایجاد کرده و نمادهای مد نظر خود را به آن اضاف

 . داده شود نمایش گذاریسپرده بان، در کنار پرتفوباالی تب دیده
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:بان جدیدایجاد لیست دیدهبرای   

 کلیک کنید.روی عالمت   .1

 کلیک کنید.بان جدید افزودن دیده گزینه روی .2

 کلیک کنید. تأییدبان جدید را وارد کرده و روی یدهنام د .3

 .شودایجاد می در باالی صفحه برای شما باندیدهلیست  به این ترتیب یک  .4
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:باناضافه کردن نماد به لیست دیدهبرای   

ابتدا روی عالمت  .1 در پایین صفحه کلیک کنید.

در قسمت جستجو، نماد مورد نظر را جستجو کرده و روی عالمت  .2 در امتداد نام نماد، کلیک کنید.

 شود.بان شما اضافه میبه این ترتیب نماد به لیست دیده .3
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 افزودن یادداشت توانید با گزینهبان، در صورتی که انگشت خود را روی نماد نگه دارید )النگ پرس انجام دهید(، میدر لیست دیده

 بان حذف کنید.نماد را از لیست دیده حذف نمادبرای نماد یادداشت اضافه کرده و همچنین با گزینه 
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نمادی که در وجود دارد و یا  گذاریسپرده نمادی که در پرتفو  توانید از قسمت باالی صفحه و با کلیک روی عالمت ما میش

  را جستجو کنید. ایدبان اضافه کردهلیست دیده
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 خرید و فروشثبت سفارش 

 

:یک نماد خریدبرای   

، بانیا لیست دیده گذاریسپرده در پرتفو. 1 

به توانید انگشت خود را روی نماد مربوطه می

بکشید تا صفحه خرید برای شما سمت چپ 

 نمایان شود.

. در باالی صفحه خرید، مشخصات نماد مربوطه 2

درصد تغییر قیمت، قیمت پایانی، حجم که شامل 

باشد، نمایش داده مبنا، حجم معامالت و مظنه می

 شود.می

مد نظر خود را وارد کنید. در پایین  تعدادو  قیمت. 3

نمایش گذاری( )موجود در پرتفو سپرده از نماد مربوطه شما تعداد داراییو  )قدرت خرید( سقف خرید، لیست قیمت خرید و فروش )جدول مظنه قیمت(

جدول توانید روی عدد قیمت که در همچنین شما می شود.نمایش داده می قیمت سر به سرمعامله و  کارمزدبا وارد کردن قیمت و تعداد،  شود.داده می

کلیک کنید تا همان  پرداخت الکترونیکانید روی توهمان قیمت برای شما ثبت شود. در این مرحله میشود کلیک کنید تا نمایش داده می مظنه قیمت

 لحظه اقدام به واریز وجه مد نظر خود کنید.
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و بعد از وارد کردن کلیک کنید    توانید روی عالمتمی. در صورت نیاز 4

 شود.رد کردن قیمت نماد، تعداد بروز میزان سرمایه مد نظر خود و همچنین وا

)روز، معتبر تا لغو،  نوع اعتبارتوانید ، میبیشتر جزئیات. با کلیک بر روی 5

را مشخص  محل تأمین اعتبارمعتبر تا تاریخ، اجرای فوری و حذف( و همچنین 

، سفارش خرید خود را به چند سفارش تقسیم سفارشکنید و با زدن چک باکس 

 خرید تقسیم کنید.

 از ارقام جهت وارد کردن تعداد و قیمت استفاده کنید. توانید. در پایین صفحه می6

 . در نهایت روی دکمه خرید کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.7
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توانید بان شما وجود دارد، میکه در پرتفو یا لیست دیده یک نماد فروشبرای 

برای  بکشید تا صفحه فروش به سمت راستانگشت خود را روی نماد مربوطه 

 باشد.می خریدشما نمایان شود. سایر مراحل مانند 
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 پورتفو

ای امکانی را شود. پرتفو لحظهداده می نمایشای به شما پرتفو لحظه ،در این تب

ای بازار، میزان سود و زیان آورد، که با توجه به وضعیت لحظهبرای شما فراهم می

چنین با کلیک بر روی عالمت رصد و قیمت را مشاهده نمایید. هماساس دخود بر 

توانید جزئیات بیشتری از سود و زیان خود را در انتهای سطر هر نماد، می

 مشاهده نمایید. 

انگشت خود را روی نماد به سمت چپ یا راست جهت توانید در این قسمت نیز می

 بکشید. فروشیا  خرید

ممکن است شما دارای سهمی باشید که در پرتفوی این کارگزاری به شما نمایش 

(، و یا افزایش سرمایه و ... کارگزار ناظرشود )به دلیل مباحث مربوط به داده نمی

ن سود و زیان آن نماد در کنار سایر برای اضافه کردن نماد مربوطه و رصد کرد

ت مثبت در پایین با کلیک بر روی عالمتوانید اید، مینمادهایی که خریداری کرده

 های مد نظر خود را به آن اضافه کنید.صفحه، نماد

 :ایاضافه کردن نماد به پرتفو لحظهبرای 

 روی عالمت  .1 .کلیک کنید
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 .نماد مد نظر را جستجو کنید .2

 .از لحاظ خرید و فروش را انتخاب کنید نوع سفارش .3

 تعداد نماد را وارد کنید. .4

 نماد را وارد کنید. قیمت .5

 شود.قیمت، به روز می درضرب تعداد  ارزش با توجه به حاصل .6

 تاریخ و ساعت ثبت سفارش را وارد کنید. .7

 .توانید توضیحات مد نظر خود را نیز اضافه کنیددر صورت نیاز، می .8

ای ه ثبت کلیک کنید تا نماد مد نظر به پرتفو لحظهدر پایان روی دکم .9

 .اضافه شود
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 سفارشات

 باشد.میدر باال  معامالت امروزو  سفارشات باز قسمت شامل دو تب این

ود. منظور از سفارشات باز، شداده می مایششما ن سفارشات باز در اولین تب،

توانید از اند و شما میگرفتهه در صف خرید یا فروش قرار هایی هستند کسفارش

ای سفارش خود مطلع شوید و همچنین وضعیت ردیف، حجم انجام وضعیت لحظه

 شده یا باقی مانده، تعداد و استعالم جایگاه سفارش خود را مشاهده نمایید. 

جزئیات بیشتر شامل نوع اعتبار و محل اعتبار  با کلیک بر روی عالمت 

 شود.نمایش داده می
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سفارش خود  حذف سفارشبا گزینه ، سفارش خود را ویرایش ویرایش سفارش با گزینههمچنین با نگه داشتن انگشت خود روی نماد، 

 خود را عیناً کپی )تکرار( کنید.سفارش  کپی سفارشرا حذف و با گزینه 
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ر همان روز، به شما م شده باشد، در این قسمت و فقط دباشد. چنان چه سفارش خرید یا فروش شما انجامی معامالت امروزتب دوم، 

 شود.نشان داده می
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 جست و جو

توانید کلیه نمادهای موجود در بازار بورس اوراق بهادار را جستجو این تب میدر 

به همان صورت که در تب  د، اطالعات کامل نمادکنید. با جستجو و انتخاب هر نما

پایین صفحه  شود و دربه شما نمایش داده می توضیح داده شد، وضعیت بازار

، اقدام به فروشو  خریدتوانید با استفاده از گزینه های اطالعات هر نماد، می

 معامله نماد انتخاب شده کنید.

س و فرابورس به شما بر اساس بازار بور نمادهای پر تراکنشر این تب همچنین د

 حجم تراکنش، تعداد تراکنششود و شما امکان این را دارید که نمایش داده می

 ها را مشاهده کنید. این نماد ارزش تراکنشو 
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 معرفی منوی اپلیکیشن

 

 با کلیک بر روی عالمت  که در

باالی اپلیکیشن و در سمت راست قرار 

دیگری به شما نمایش داده  ، قسمتدارد

های مختلف شامل منوشود که می

نام و نام  ،هادر باالی این منوباشد و می

که کارگزاری نام خانوادگی، کد بورس و 

داده  اید نمایشدر آن الگین کرده

 شود.می

در ادامه با منوهای مختلف این قسمت 

 واهید شد.آشنا خ
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 افزودن حساب کاربری

های مختلف دارید، با در صورتی که چند حساب کاربری مختلف در کارگزاری

های کاربری توانید به حساب، میافزودن حساب کاربریاستفاده از گزینه 

دیگر خود نیز الگین کنید و هر زمان نیاز داشته باشید، حساب کاربری خود را 

افزودن حساب جهت اضافه کردن حساب کاربری، روی گزینه  عوض کنید.

انجام  ورود به اپلیکیشنکلیک کنید و مراحل را مانند قسمت  کاربری

  دهید تا حساب کاربری شما اضافه شود.

به حساب در کنار نام و نام خانوادگی،  توانید با انتخاب آیکون شما می

 ر خود منتقل شوید.دیگ
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 حساب کاربری

موارد زیر به شما با کلیک بر روی این گزینه، 

 شود:نمایش داده می

 نام و لوگوی کارگزاری .1

و نام  نامشامل  اطالعات کاربری .2

 نام شرکت)مشتری حقیقی(،  خانوادگی

سقف ، کد بورسی ،)مشتری حقوقی(

)قدرت خرید بر حساب ریال(،  خرید

)مبلغ بلوکه شده  شدهمبلغ بلوکه 

در صف قرار  خریدهنگامی که سفارش 

و...(،  درخواست وجهیا بعد از ثبت  دارد

های شما و یا مبلغ )واریزی مانده ریالی

مانده حاصل از فروش سهم توسط شما( و 

که  )مقدار اعتبار باقی مانده اعتباری

 (کارگزاری اعطا کرده است

 تغییر کلمه عبور .3

 

 سامانه کالسیکو لینک  سامانه اکسیر، لینک وبسایت، لینک تلفناطالعات تماس با کارگزاری شامل  .4
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، موارد زیر را انجام کلیک روی گزینه مرتبطبرای تغییر کلمه عبور، پس از 

 دهید:

 وارد کنید. کلمه عبور فعلی را .1

کلمه عبور جدید را وارد کنید )به نکاتی که با رنگ قرمز نوشته شده  .2

 است، دقت کنید(.

 مجدد کلمه عبور جدید را وارد نمایید. .3

رمز عبور خود را   توانید با کلیک روی عالمت در هر سه مرحله می

 مشاهده نمایید.

 روی دکمه ذخیره کلیک کنید.  .4

 کند.تغییر میبه این ترتیب رمز عبور شما 
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 هانامهتوافق

ها به شما نمایش نامهافقدر این قسمت تو

  شود.داده می

به منظور دسترسی به امکاناتی چون تغییر  

 کارگزار ناظر و معامله بعضی از نمادها و

ها در نامههمچنین امضای برخی از تعهد

م است ، الزو ... خصوص ثبت سفارش

توسط شما تأیید های لیست شده، نامهتوافق

نشده در باالی  مضااهای نامهقتواف شوند.

 دارند. لیست قرار

با کلیک روی دکمه موافقم،  .1

 شود.نامه امضا میتوافق

همچنین در انتهای سطر هر   .2

 با کلیک بر روی  نامه،توافق

نامه به شما ، متن توافق

 شود.مایش داده مین
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 پیام ها

عدد داخل دایره روبروی این گزینه، تعداد 

مل این منو شاباشد. های خوانده نشده میپیام

 باشد.تب در قسمت باالی صفحه می 4

در  شامل پیام هایی است که :ناظر بازار 

 .شودطول ساعت بازار گذاشته می

پیام های ناظر مربوط به شامل  :ناظر پرتفو

های ناظر که در واقع پیام ستنمادهای شما

خود  را برای نمادهایی که شما در پرتفوبازار 

 .کنددارید فیلتر می

پیامی است که توسط  :معامالتمدیر  

 شودکارگزاری گذاشته می

 هایی که مشکالتپیام رایان هم افزا:

 نرم افزاری، مشکالت سفارش و هسته و ...

 کند. رسانی میرا اطالع



31 

 

 گذاری سپردهپرتفو 

مایش داده شما ن سهام قسمت داراییدر این 

شود. الزم به ذکر است در این قسمت تنها می

شود که مایش داده میبه شما ننمادهایی 

دارایی شماست و در همین کارگزاری معامله 

ناظر همین کارگزاری کارگزار شده است )

ها، است(. همچنین عالوه بر نام نماد بوده

تاریخ، تعداد دارایی نماد، قیمت پایانی و 

قیمت روز، قیمت آخرین معامله و ارزش روز 

 مایش داده می شود.به شما ن

از پایین صفحه  باندیده تبهنگام انتخاب 

نیز، ابتدا به صورت پیش فرض پرتفو 

 شود.گذاری نمایان میسپرده

توانید با کشیدن انگشت در این قسمت نیز می

 خود روی نماد به سمت چپ یا

 نماد کنید. فروشیا  خریدراست، اقدام به 
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 دفتر سفارشات

در این قسمت، سابقه سفارشات شما نمایش 

 زمانو  تاریخ، نمادشود که شامل داده می

 وضعیتسفارش و  متقیو  تعدادمعامله، 

 باشد.سفارش می

در سمت راست نماد، رنگ قرمز نشان دهنده 

فروش و رنگ سبز نشان دهنده سفارش 

 باشد.خرید میسفارش 

با کلیک روی نماد، اطالعات نماد مطابق آن 

توضیح داده  وضعیت بازارچه در قسمت 

 شود.شد، نمایش داده می
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با کلیک روی عالمت   شود.جزئیات بیشتری از سفارش نمایش داده می
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 توانید روی عالمت تر میبرای جستجوی دقیق کلیک کنید و بر اساس فیلترهای موجود، جستجو را انجام دهید.
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 عرضه اولیه
نمادهایی که برای اولین بار در بازار بورس یا 

امکان ثبت سفارش فرابورس پذیرفته می شوند، 

 برایشان وجود دارد. 

و  عرضه اولیهاین قسمت شامل دو تب  

 می باشد. در تب عرضه اولیه سفارشات/معامالت

، تاریخ عرضه اولیه، وضعیتنام نماد، عالوه بر 

پایان ساعت و  عرضه اولیهساعت شروع 

 شود.به شما نمایش داده مینیز  اولیه عرضه

همچنین در باالی مشخصات ذکر شده، مبلغ مورد 

نیاز برای ثبت سفارش عرضه اولیه مشخص شده 

 است.

 

 عرضه اولیه: ثبت سفارشبرای 

 روی دکمه ثبت سفارش کلیک کنید. .1
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 .تعداد مد نظر خود را با توجه به آستانه تعداد وارد کنید  .2

 .قیمت نماد مد نظر خود را با توجه به آستانه قیمت وارد کنید .3

این تیک در صورتی که ) را بزنید "با شرایط سفارش آفالین موافقم"تیک  .4

 .(شودنمایش داده می ،فالین باشدآوضعیت نماد 

فالین در صورتی که آکلمه ) کلیک کنیدروی دکمه سفارش آفالین  .5

 .(شودنمایش داده می، فالین باشدآوضعیت نماد 
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در صورتی که انگشت خود را روی نماد نگه دارید )النگ پرس انجام  شود.، سفارشات عرضه اولیه ثبت شده نمایش داده میسفارشات/معامالتدر تب 

توانید سفارش عرضه اولیه خود را به ترتیب ویرایش ها میشوند که با استفاده از این گزینهنمایان می حذف سفارشو  ویرایش سفارشدهید(، دو گزینه 

 و حذف کنید.
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 دفتر سفارشات عرضه/پذیره

در این قسمت، سابقه سفارشات شما نمایش 

 زمانو  تاریخ، نمادشود که شامل داده می

 وضعیتسفارش و  قیمتو  تعدادمعامله، 

با کلیک روی عالمت   باشد.سفارش می

بیشتری از سفارش نمایش  جزئیات 

 شود.داده می

توانید روی تر میبرای جستجوی دقیق

 عالمت  کلیک کنید و بر اساس

فیلترهای موجود، جستجو را انجام دهید 

دفتر )مانند توضیحات ارائه شده در قسمت 

 نید(عمل ک سفارشات

 

 

. 
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 تغییر کارگزار ناظر

که به آن،  ردیگیکارگزار قرار م کینظر  رزی دارانسهام ییدر سامانه معامالت بازار، دارا

از کارگزاران  کیبا مراجعه به هر توانندیداران م. هرچند سهامشودیگفته مکارگزار ناظر

نظر  ریز ینماد معامالت کیسهامدار در  ییدارا و ندیسهام اقدام نما دیخود نسبت به خر

باشد و شما  یگرینظر کارگزار ناظر د ریز گرید یناظر و در نماد معامالت ارگزارک کی

در تعداد  یتیو محدود دیداشته باش یحساب معامالت یکارگزار نیدر چند دتوانییم

آن  قیسهام خود را صرفا از طر یهاییدارا، شما وجود ندارد اما سهامداران یهایکارگزار

 برسانند. فروشبه  توانندیکارگزار ناظر م

 را بررسی خواهیم کرد. تغییر کارگزار ناظر یادامه منودر 
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لیست تغییر کارگزار و  تغییر کارگزار ناظر جدیداین قسمت شامل دو تب 

برای ثبت درخواست تغییر کارگزار ناظر، از تب تغییر کارگزار  باشد.می ناظر

 ناظر جدید، مراحل زیر را انجام دهید:

 نماد مورد نظر را جستجو کنید. .1

 "باشدمی برگه سهم نزد کارگزاری". در این قسمت در صورتی که تیک 2

باشد و در صورتی که این تیک ود، نیازی به آپلود برگه سهم نمیگذاشته ش

اقدام  توانیدداده خواهد شد و از این قسمت می نمایش Aبرداشته شود، قسمت 

 )توضیحات، صفحه بعد(. به آپلود برگه سهم نمایید

 توضیحات بیشتر را قید نمایید.، توانید در صورت نیاز. در این قسمت می3

 درخواست ثبت گردد.. در نهایت روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا 4
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 :Aتوضیحات شکل، قسمت 

توانید از سه طریق با کلیک بر روی گزینه آپلود تصویر آخرین برگه سهام، می

، برگه سهم مورد استفاده از دوربینو  انتخاب فایل، انتخاب از گالری

را  4و 3مرحله . سپس کلیک کنید تأییدو روی دکمه  نظر را آپلود کنید

 انجام دهید.
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های تغییر کارگزار ناظر ، تمامی درخواستلیست تغییر کارگزار ناظردر تب 

و  تاریخ درخواست، نمادکنید. در این قسمت ثبت شده را مشاهده می

 شود. نمایش داده می وضعیت

 هستند، با آیکون  امانتظار اقدهایی که در وضعیت درخواست

انتظار شوند. در صورتی که انگشت خود را روی نماد با وضعیت نمایش داده می

حذف و  مشاهده فایلنگه دارید )النگ پرس انجام دهید(، دو گزینه  اقدام

توانید به ترتیب فایل برگه سهم آپلود شده شوند که مینمایان می درخواست

 را مشاهده و یا درخواست خود را حذف نمایید.

نمایش  هستند، با آیکون  انجام شدههایی که در وضعیت درخواست

 شوند.داده می

داده نمایش  هستند، با آیکون  رد شدههایی که در وضعیت درخواست

 شوند.می

از  یتوانید جزئیات بیشترمی همچنین با کلیک بر روی عالمت 

 های ثبت شده را مشاهده نمایید.درخواست
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 درخواست وجه

و  درخواست وجه جدید سمت شامل دو تباین ق

  می باشد. لیست درخواست وجه

در قسمت درخواست وجه جدید می توانید مبلغ 

خود را حاصل از فروش سهام خود و یا واریزی های 

 برداشت کنید

 ثبت درخواست وجه جدید:برای 

تاریخ مد نظر جهت درخواست وجه را  .1

 انتخاب کنید.

توانید مبلغ مد نظر خود را وارد کنید )می .2

همه یا بخشی از موجودی خود را برداشت 

 کنید(.

 شماره حساب بانکی خود را انتخاب کنید. .3

 در صورت نیاز، توضیحاتی را اضافه کنید. .4

 دکمه ذخیره کلیک کنید.روی  .5
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توانید های خود را می، سابقه درخواست وجهلیست درخواست وجهدر تب 

ر این قسمت قابل مشاهده مشاهده کنید و همچنین وضعیت درخواست وجه نیز د

 باشد.می وضعیتو  مبلغ، تاریخ، شماره درخواستمی باشد که شامل 

های ثبت از درخواست یبیشترتوانید جزئیات می با کلیک بر روی عالمت 

 شده را مشاهده نمایید.

توانید باشد، می در انتظار تأییدتنها در صورتی که وضعیت درخواست در حالت 

انگشت خود را روی سطر مورد نظر نگه داشته )النگ پرس انجام دهید(، و 

 درخواست خود را حذف نمایید.

توانید روی عالمت  تر میبرای جستجوی دقیق کلیک کنید و بر اساس

 .فیلترهای موجود، جستجو را انجام دهید
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 پرداخت الکترونیک

پرداخت  ت شامل دو تباین قسم

تاریخچه پرداخت و الکترونیک جدید 

 .باشدمی الکترونیک

 پرداخت الکترونیک جدیددر تب 

های بانکی موجود و با انتخاب درگاه توانیدمی

وارد کردن مبلغ مورد نظر )بر حسب ریال(، 

این مبلغ اقدام با حساب خود را شارژ نمایید و 

 به انجام معامله نمایید.

 خود: شارژ حساب کاربریبرای 

 های پرداخت را انتخاب کنید.یکی از درگاه .1

مبلغ مد نظر خود را بر حسب ریال وارد  .2

 کنید.

 ید.روی دکمه ذخیره کلیک کن .3

شود و پس از پرداخت، حساب درگاه بانکی باز می

 شود.کاربری شما شارژ می
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های شما و در واقع ، سابقه پرداختتاریخچه پرداخت الکترونیکدر تب 

تاریخ و ، بانکشود که شامل مایش داده میسابقه شارژ حساب کاربری شما، ن

 باشد.پرداخت می وضعیتو  مبلغ، زمان

های ثبت از درخواست یتوانید جزئیات بیشترمی با کلیک بر روی عالمت 

 شده را مشاهده نمایید.

کلیک کنید و بر  توانید روی عالمت  تر میبرای جستجوی دقیق

 فیلترهای موجود، جستجو را انجام دهید. اساس
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 گردش حساب

رید یا فروش و یا در این قسمت هر معامله خ

های شما نشان داده می شود. دریافتواریز و 

مبلغ  تاریخ،این قسمت شامل 

در هر سطر  ماندهو  ر/بستانکاربدهکا

 باشد. می

اصل و سود همچنین در قسمت پایین صفحه، 

امالت مانده بدون مع، اوراق مشارکت بانکی

 شود.اده مید شما نمایش مانده نهاییو  آخر

جزئیات توانید می با کلیک بر روی عالمت 

های ثبت شده را از درخواست یبیشتر

 مشاهده نمایید.

توانید روی عالمت  تر میبرای جستجوی دقیق

کلیک کنید و بر اساس فیلترهای 

 موجود، جستجو را انجام دهید.
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 گزارش ورود و خروج

در این قسمت سابقه ورود و خروج شما به 

شود که شامل اپلیکیشن نمایش داده می

 باشد.می IPو  زمان، تاریخ، وضعیت

توانید روی عالمت  تر میبرای جستجوی دقیق

کلیک کنید و بر اساس فیلترهای 

 موجود، جستجو را انجام دهید.
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 تنظیمات

در این قسمت تنظیمات اپلیکیشن قابل مشاهده 

 باشد.می

توانید با فعال کردن گزینه در این قسمت شما می

، در زمان بازار در ناظر پورتفوآپ پیام نمایش پاپ

های ناظر هر منو و قسمتی از اپلیکیشن باشید، پیام

 را به شکل پاپ در باالی اپلیکیشن مشاهده نمایید.

توانید ، میسازی اثر انگشت برای الگینفعالبا 

بعد از یک بار وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، 

نیازی به  در دفعات بعدی با اثر انگشت وارد شوید و

وارد کردن مجدد نام کاربری و کلمه عبور نداشته 

 باشید.
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 خروج

  توانید روی گزینه خروج کلیک کنید.برای خروج از حساب کاربری جاری، می
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