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  در این مقاله می آموزیم:
ü هاي خرید و فروش سهام در بازار بورسانواع روش  
ü   گیرد؟انجام می چگونه تلفنیسهام به صورت خرید و فروش 
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٢ 

  خرید و فروش سهام به صورت تلفنی

کد (کد بورسیها توانید با مراجعه به یکی از کارگزاريقبل گفتیم که می هايدر قسمت
وش زیر چهار ر یکی از د بهیتوانمی بورسی، شما پس از دریافت کد دریافت کنید.  سهامداري)

  در بازار بورس اقدام نماید. سهامنسبت خرید و فروش 

ü  حضوريخرید و فروش به صورت  
ü  تلفنیخرید و فروش به صورت  
ü  اینترنتیخرید و فروش به صورت 

ü  برخط(آنالین)خرید و فروش به صورت  

  :می پردازیم دومدر این قسمت به شرح روش 

  دهند.گذاران ارائه میبه سرمایه را از قوانین، این خدمت در چارچوب خاصیها کارگزاري

ت خرید جه بدون نیاز به مراجعه حضوري تلفنیتواند سفارش خود را به صورت گذار میسرمایه
  کارگزاري ارائه دهد.یا فروش سهام به 
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مراجعه  ابتدا یکبار به کارگزاري ،گذاربراي فعال کردن امکان سفارش تلفنی الزم است تا سرمایه
ز ته بعد رمکرده و قرار داد مربوطه را امضا کند و پس از امضاي این قرارداد حداکثر تا یک هف

  گیرد.گذار قرار میمایهاختیار سر درعبور به طور محرمانه 

ري حضو هیچ تفاوتی با ارائه سفارش به شکل ،الزم به ذکر است که ارائه سفارشات  به شکل تلفنی
  شوند.شکل پیگیري می ننداشته و این سفارشات نیز دقیقا به هما

  

  نکاتی درباره خدمات تلفنی

ز سوي ا کارمزدمبلغ همان ارائه خدمات به شکل تلفنی هیچ هزینه اضافی نداشته و تنها  •
 گردد.کارگزاري دریافت می

  
ه ب کارمزد کارگزاريرا به عالوه  مبلغ مورد نیاز خرید سهامگذار باید سرمایه •

حساب کارگزاري واریز کرده و اطالعات مربوطه را از طریق تماس تلفنی با مرکز در 
 اختیار کارگزاري قرار دهد.

  
کارگزاري بعد از واریز مبلغ مورد نظر به حساب مشتري در مورد فروش اوراق بهادار هم  •

یق مرکز تلفنی به مشتري را از طر وط به واریزاطالعات مرب ،که در قرارداد مشخص شده
  کند.اعالم می

 
عبور مزرو کاربري توجه به اینکه ورود به سامانه مرکز تماس کارگزاري با ارائه نام  با •

و افشا نکردن آن نزد دیگران بسیار حائز اهمیت  حفظ و نگداري آن ؛پذیر استامکان
 است.
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۴ 

 ارائه سفارشات ري و کارگزاري  ساعات مشخصی برايهنگام امضاي قرار داد بین مشت •
 ر آن ساعات سفارش خود را ثبت کند.مشخص شده و مشتري باید د

  
جویی رفهنظر ص الت از طریق سفارش تلفنی ازفت که انجام معاماین نکته را نیز باید در نظر گر

ت به شکل تلفنی ضبط و نگهداري هزینه و زمانی براي مشتري مطلوب بوده و تمامی سفارشا
تی گونه مشکل به راححداقل رسیده و در صورت  بروز هر شوند تا  به این صورت اشتباهات بهمی

  قابل پیگیري باشند. 

  

  :) ي همراهی کنید! هاي بعدقسمتما را در  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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