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  در این مقاله می آموزیم:
ü نکات مهمی که در خرید و فروش آنالین باید دانست  
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٢ 

  نکات مهم در خرید و فروش آنالین

ارائه این  بتوجهی باهیچ  رایگان بوده و شرکت کارگزاري دسترسی به سامانه معامالت آنالین .1
الیات از طرف کارگزاري به عنوان کارمزد و م د و تنها درصد مشخصیکنخدامت دریافت نمی

  توضیح داده شد.هاي قبل راجع به آن به قسمتشود که در دریافت می

ین ابنابر .معامالت آنالین از طریق نام کاربري و رمز عبور مقدور استدسترسی به سامانه  .2
ت ها نزد دیگران دقو نام کاربري و خود فاش نکردن آننگهداري از رمز عبور  گذار باید درسرمایه

  الزم را داشته باشد.

  

اي طراحی شده است که با کمترین پهناي باند اینترنت قابل سامانه معامالت آنالین به گونه .3
ی یا اینترنت اینترنت خانگتوانند با استفاده از راحتی میگذاران به این سرمایهبنابر .استفاده باشد

  موبایل، از طریق این سامانه به خرید و فروش اوراق بهادار بپردازند.

  

آخرین وضعیت موجودي حساب، سوابق .با استفاده از سامانه معامالت آنالین می توان از 4
بنابراین بهتر است همیشه این اطالعات را   .مطلع گردیدو ...  معامالت در بورس و سبد سهام

البته  کارگزاري اطالع دهید.درصورت مشاهده مغایرت  براي پیگیري موضوع را به  بررسی کنید  و
  احتمال مغایرت بسیار بسیار کم است.

  

 ؛ساختاري کلی و الگویی مشابه دارند هاي مختلفکارگزاري هاي معامالت آنالیناگرچه سامانه .5
ه راین بهتر است پیش از شروع بداشته باشد، بناب اما ممکن است برخی تفاوت هاي جزئی وجود

شنایی یا از طرق دیگر اطالعاتی براي آ استفاده از این سامانه به مطالعه بروشور هاي مربوط بپردازید و
  کامل با نحوه کارکرد سامانه به دست آورید.
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ستفاده ا افزارایان هم، تدبیرپردازها از سامانه معامالتی امروزه اکثر کارگزاري نکته مهم:
هاي زیر را از سایت هاي معامالتی مقالهکنند. براي نحوه استفاده از هر کدام از این سیستممی

www.mtaghinejad.ir :مطالعه کنید  
  

  کلیک کنید        افزانحوه کار با سیستم رایان هم

  
  کلیک کنید        ار با سیستم تدبیرپردازنحوه ک
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۴ 

امروزه اغلب کارگزاري ها این خدمت معامالت آنالین را ارائه می دهند و شما با مراجعه به  .6
  هر کدام و انجام فرآیند هاي مذکور میتوانید از این خدمت بهره مند شوید.

  

   www.seo.irبراي مشاهده کارگزاران بورس می توانید به سایت سازمان بورس به نشانی .7
  مراجعه نمایید.

  ید. مند شووانید از مزایاي آن به خوبی بهرهامیدواریم با آشنایی با سامانه معامالت آنالین  بت

  

  باشید! :) هاي بعدهمراه ما در قسمت

  

  

  

  

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:
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