
"سامانه معامالت بر خط

.براي ورود به سامانه با وارد كردن شناسه كاربري و كلمه عبور و كد امنيتي به صفحه اصلي وارد مي شويد 

بسمه تعالي  

سامانه معامالت بر خطراهنماي استفاده از "

براي ورود به سامانه با وارد كردن شناسه كاربري و كلمه عبور و كد امنيتي به صفحه اصلي وارد مي شويد 

"

براي ورود به سامانه با وارد كردن شناسه كاربري و كلمه عبور و كد امنيتي به صفحه اصلي وارد مي شويد 



تاييد قبل از ارسال كپي"و همچنين "

.بعد از ذخيره تنظيمات ، جهت مشاهده تغييرات بايد يك بار از سيستم خارج و مجددا وارد شويد 

:را مشاهده مي كنيدمنو هاي زير

"تاييد قبل از ارسال سفارش"و "رنگ صفحه"ميتوانيد ،در اين قسمت
.را به سليقه خودتان تنظيم كنيد

بعد از ذخيره تنظيمات ، جهت مشاهده تغييرات بايد يك بار از سيستم خارج و مجددا وارد شويد 

.نماييداستفاده اين گزينهت تغيير رمز ورود به سامانه از 

.دبا كليك بر روي آن از سامانه خارج مي شوي

منو هاي زيري صفحه سمت چپاالب

در اين قسمت:تنظيمات
را به سليقه خودتان تنظيم كنيد"سفارش

بعد از ذخيره تنظيمات ، جهت مشاهده تغييرات بايد يك بار از سيستم خارج و مجددا وارد شويد : نكته 

ت تغيير رمز ورود به سامانه از جه:رمزتغيير 

با كليك بر روي آن از سامانه خارج مي شوي:خروج



پيغام هاي مدير معامالت ، و پيغام هاي رايان 

اطالعات پيام ها و ساعت رسمي و آخرين 

پيغام هاي مدير معامالت ، و پيغام هاي رايان ليستي از پيغام هاي ناظر بازار ،مي توانيد اين لينكبا كليك بر روي
.مشاهده كنيدبه همراه تعداد آن پيغام ها 

.ميدهد شما را با سامانه نشانارتباطفعلي

اطالعات پيام ها و ساعت رسمي و آخرين همچنين.چنانچه ارتباط قطع باشد امكان استفاده از سامانه امكان پذير نخواهد بود 
.نيز قابل نمايش نيست 

.استهسته معامالت ساعتنمايش دهنده

با كليك بر روي:هاپيام
به همراه تعداد آن پيغام ها را هم افزا 

فعليوضعيت :ارتباط برقرار

چنانچه ارتباط قطع باشد امكان استفاده از سامانه امكان پذير نخواهد بود 
نيز قابل نمايش نيست به روز رساني 

نمايش دهنده:ساعت رسمي



:شويد 

در پايين اين.كنيدمشاهده مي، كه به سليقه خودتان در ليستهايي قرار داده ايد 
.نمايش داده مي شود ،كه از هسته معامالت در خصوص سفارشات ارسالي دريافت شده است

:سامانه معامالت بر خط  شامل منوهاي زير است

منوي سهام

شويد به صورت پيش فرض پس از ورود به سامانه وارد اين صفحه مي

كه به سليقه خودتان در ليستهايي قرار داده ايد ليستي از اوراق را
كه از هسته معامالت در خصوص سفارشات ارسالي دريافت شده است"آخرين پيام خطا 

سامانه معامالت بر خط  شامل منوهاي زير است

سهام -1
گزارشات -2
عمليات -3

به صورت پيش فرض پس از ورود به سامانه وارد اين صفحه مي:معامالت برخط

ليستي از اوراق رابازار در قسمت ديده بان 
آخرين پيام خطا "،بخش



با ايجاد و دلخواهلفي از اوراق را با نام هاي 

با انتخاب هر يك از ليستها ، در قسمت ديده بان بازار 

.فراهم مي كند 

.اضافه كنيد،كه انتخاب كرده ايدكليد آن را به ليستي

ليست در اين. دارد كه قابل ويرايش و يا حذف نمي باشد 
، "مانده "كه در ستون ،نمايش داده مي شود 

"چنانچه در طول ساعت معامالت براي اين اوراق معامله انجام شود ، ستون 

.در ليست پورتفو قابل مشاهده است 

كه شامل وضعيت كلي نماد و صف عرضه 
يك نماد از قسمت ديده بان بازار روي اطالعات 

اطالعاتي كه در اين قسمت . فروش خود را ثبت و ارسال نماييد 

لفي از اوراق را با نام هاي مختيد با استفاده از كليد هاي تعبيه شده ، ليست هايمي توان
.ديوضعيت بازار نماد هاي آن ليست را مشاهده نماي

با انتخاب هر يك از ليستها ، در قسمت ديده بان بازار . كومبويي است كه شامل تمامي ليستهاي ايجاد شده است 
.نمايش داده مي شود نمادهاي مربوط به آن ليست 

فراهم مي كند شما براي راو دلخواهامكان ايجاد يك ليست جديد با نام مشخص

.مي دهدشما را به امكان حذف ليست انتخاب شده 

.مي دهد شماامكان تغيير نام ليست را به 

كليد آن را به ليستياين با يدميتوانپس از جستجوي نماد مورد نظر 

دارد كه قابل ويرايش و يا حذف نمي باشد وجود "پورتفو"به نام در اين قسمت به طور پيش فرض ليستي
نمايش داده مي شود ،از آنها در سيستم معامالت موجودي داريد، اين كارگزاري 

چنانچه در طول ساعت معامالت براي اين اوراق معامله انجام شود ، ستون . موجودي هر يك از اين اوراق قابل مشاهده است 
.د 

در ليست پورتفو قابل مشاهده است خود در سيستم معامالت و نزد اين كارگزاري قابل فروش

.الزم به ذكر است كه اطالعات ليست پورتفو در ابتداي هر روز كاري ، به روز مي شود 

كه شامل وضعيت كلي نماد و صف عرضه كاملي از اوراق اطالعات،و تقاضا با جستجوي نماد در قسمت اطالعات نماد و عرضه 
اطالعات البته مي توانيد براي مشاهده .مشاهده خواهيد كرد ، 

.آن نماد را مشاهده كنيد اطالعات

فروش خود را ثبت و ارسال نماييد / در قسمت سفارش آنالين مي توانيد ، سفارشات خريد 
:نمايش داده مي شود و يا بايد هنگام ثبت سفارش تكميل شود به شرح ذيل است 

مي توانشما در اين قسمت 
وضعيت بازار نماد هاي آن ليست را مشاهده نماي،انتخاب آن هاهر بار 

كومبويي است كه شامل تمامي ليستهاي ايجاد شده است : ليست 
نمادهاي مربوط به آن ليست 

امكان ايجاد يك ليست جديد با نام مشخص: ايجاد ليست 

امكان حذف ليست انتخاب شده : حذف 

امكان تغيير نام ليست را به : ويرايش 

پس از جستجوي نماد مورد نظر : افزودن به ليست 

در اين قسمت به طور پيش فرض ليستي
اين كارگزاري نزداوراقي را كه 

موجودي هر يك از اين اوراق قابل مشاهده است 
د كنمي تغييرنيز "مانده 

قابل فروشبه عبارتي تمامي دارايي

الزم به ذكر است كه اطالعات ليست پورتفو در ابتداي هر روز كاري ، به روز مي شود 

در قسمت اطالعات نماد و عرضه 
، و تقاضاي آن ميباشد را
اطالعاتنام اوراق كليك كرده و 

در قسمت سفارش آنالين مي توانيد ، سفارشات خريد 
نمايش داده مي شود و يا بايد هنگام ثبت سفارش تكميل شود به شرح ذيل است 



.ثبت نماييد ) از محل مانده ريالي و اعتبار 

:، تامين شود

انتخاب نماييد ، به اندازه مبلغ نمايش داده شده در فيلد سقف خريد مي 

چنانچه محل تامين اعتبار را بانك انتخاب كنيد ، بايد حساب بانكي مورد نظر خود را كه ميخواهيد مبلغ خريد از آن حساب 
با انجام اين كار و ثبت سفارش در هسته معامالت ، مبلغ سفارش خريد شما در حساب 
معامله ، اين مبلغ بصورت اتوماتيك از حساب شما كسر و به حساب كارگزاري 

.قابل مشاهده است 

آستانه باال يا پايين ، ستانه باال و آستانه پايين وجود دارد كه با انتخاب هر كدام از آنها 
هم گزينه سرمايه وجود دارد كه پس از انتخاب آن 
در صورتيكه سرمايه را وارد نماييد سيستم بطور 

.توجه به كارمزد معامالت و سرمايه وارد شده ، تعداد قابل خريد را محاسبه و در فيلد تعداد نمايش ميدهد 

از محل مانده ريالي و اعتبار ( نمايش دهنده حداكثر مبلغي است كه ميتوانيد سفارش خريد 

، تامين شود، به شرح ذيلمحلمي تواند از دو سفارش خريد شما

عبارت است از اعتبار ريالي شما نزد كارگزار : 

انتخاب نماييد ، به اندازه مبلغ نمايش داده شده در فيلد سقف خريد مي "مانده ريالي و اعتبار "چنانچه محل تامين اعتبار را 
. توانيد سفارش خريد ثبت نماييد 

چنانچه محل تامين اعتبار را بانك انتخاب كنيد ، بايد حساب بانكي مورد نظر خود را كه ميخواهيد مبلغ خريد از آن حساب 
با انجام اين كار و ثبت سفارش در هسته معامالت ، مبلغ سفارش خريد شما در حساب . بلوكه شود را نيز مشخص نماييد 

معامله ، اين مبلغ بصورت اتوماتيك از حساب شما كسر و به حساب كارگزاري بانكيتان بلوكه خواهد شد و در صورت انجام
قابل مشاهده است "گردش حساب"تمامي تراكنشهاي انجام شده در گزارش 

.را وارد نماييد مورد نظردر اين فيلد قيمت 

ستانه باال و آستانه پايين وجود دارد كه با انتخاب هر كدام از آنها آدو عالمت 
هم گزينه سرمايه وجود دارد كه پس از انتخاب آن "تعداد"فيلد در كنار .جايگزين مي شوددر آن

در صورتيكه سرمايه را وارد نماييد سيستم بطور . د كنيدباز مي شود كه شما ميتوانيد سرمايه خود را در آن وار
توجه به كارمزد معامالت و سرمايه وارد شده ، تعداد قابل خريد را محاسبه و در فيلد تعداد نمايش ميدهد 

نمايش دهنده حداكثر مبلغي است كه ميتوانيد سفارش خريد : سقف خريد 

سفارش خريد شما: محل تامين اعتبار 

: مانده ريالي و اعتبار –1

بانك –2

چنانچه محل تامين اعتبار را 
توانيد سفارش خريد ثبت نماييد 

چنانچه محل تامين اعتبار را بانك انتخاب كنيد ، بايد حساب بانكي مورد نظر خود را كه ميخواهيد مبلغ خريد از آن حساب 
بلوكه شود را نيز مشخص نماييد 

بانكيتان بلوكه خواهد شد و در صورت انجام
تمامي تراكنشهاي انجام شده در گزارش . واريز خواهد شد 

در اين فيلد قيمت :قيمت 

دو عالمت "قيمت"فيلد در كنار  
،ده شقيمت نماد انتخاب 

باز مي شود كه شما ميتوانيد سرمايه خود را در آن وارفيلدي
توجه به كارمزد معامالت و سرمايه وارد شده ، تعداد قابل خريد را محاسبه و در فيلد تعداد نمايش ميدهد اتوماتيك ، با 

آستانه باال

آستانه پايين 

سرمايه 



.نمايش داده ميشود 

انتخاب كرده باشد 100شي آن را كاربر حجم نماي

.حداكثر به تعداد سفارش مي تواند باشد 

.اين فيلد اختياري بوده و الزامي به مشخص نمودن آن هنگام ثبت سفارش وجود ندارد 

مي باشد مگر 1برابر  LOT،به عبارتي براي سهام
LOT  تغيير كند.

.، معتبر تا لغو ، معتبر تا تاريخ ، اجراي فوري و حذف مي باشد 

معاملهامكانمعامالتسيستمدرمعامالتي
ازنيز���سيستمدرنتيجهدرو

با انتخاب اين گزينه ، فيلدي .دارداعتبار
.در آن وارد نماييد ) 20121025

ساقطاعتبارازنشودانجاممعاملهدرصورتيكه
مي لحظه انجام و معامله شود و چنانچه معامله نشود فوري حذف 

.كنيدسفارشتان اقدام و ارسال

وجود دارد كه به كاربر اين امكان را مي دهد تا 
اين دكمه براي تسريع روند .كند براي ثبت سفارش جديد جايگزين

بار گذاري " خريد باشد پس از كليك بر روي 
"فروش باشد با كليك بر روي، سفارش 

نمايش داده ميشود در سيستم معامالت مقداري است كه سفارش ثبت شده با آن مقدار 

كاربر حجم نمايوت گرددبتايي در سيستم ث100.000به طور مثال اگر سفارش خريد 
.خواهد بود 100براي آن سفارش معامالتنمايش داده شده در سيستم 

حداكثر به تعداد سفارش مي تواند باشد و LOTبرابر 10حداقل تعداد حجم نمايشي ، 

اين فيلد اختياري بوده و الزامي به مشخص نمودن آن هنگام ثبت سفارش وجود ندارد 

به عبارتي براي سهام. سفارشعبارت است از حداقل و حداكثر تعداد مجاز در يك 
 LOTمقدار ) بطور مثال در عرضه هاي اوليه ( اينكه طي پيغام ناظر بازار و بنا بر شرايط 

، معتبر تا لغو ، معتبر تا تاريخ ، اجراي فوري و حذف مي باشد شامل روز

معامالتيروزپايانتانوعاينازسفارش .باشدميسيستم
گرديدهحذفمعامالتسيستمازخودكاربصورتاينصورت

.دارداعتبار،دنگرداعالمكاربرسويازآنلغوكهزماني

اعتبار)سفارشثبتهنگام(كاربر سويازشدهمشخصتاريخ
20121025: بطور مثال ( ظاهر مي شود كه بايد تاريخ اعتبار سفارش را بصورت ميالدي 

درصورتيكه .دارداعتبارمعامالتسيستمبهورودلحظهفقط
لحظه انجام و معامله شود و چنانچه معامله نشود فوري حذف در اين حالت يعني سفارش درخواستي در همان

به ثبتنسبتخريد يا فروشدكمهبا انتخاب مي توانيدپس از ثبت اطالعات سفارش

وجود دارد كه به كاربر اين امكان را مي دهد تا " بارگذاري آخرين اطالعات "دكمه اي با عنوان
براي ثبت سفارش جديد جايگزينرا كه ثبت كرده است ، دوباره 

.ثبت سفارشات با مشخصات يكسان بكار مي رود 

خريد باشد پس از كليك بر روي سفارش ، در اين حالت چنانچه آخرين سفارش آناليني را كه ثبت كرده باشيد
، سفارش خواهد بود و چنانچه آخرين سفارش آنالين فعال"خريد" 

. خواهد بودفعال"فروش"دكمه " بارگذاري آخرين اطالعات 

مقداري است كه سفارش ثبت شده با آن مقدار "حجم نمايشي"

به طور مثال اگر سفارش خريد 
نمايش داده شده در سيستم حجم

حداقل تعداد حجم نمايشي ، : نكته 

اين فيلد اختياري بوده و الزامي به مشخص نمودن آن هنگام ثبت سفارش وجود ندارد : نكته 

LOT: عبارت است از حداقل و حداكثر تعداد مجاز در يك
اينكه طي پيغام ناظر بازار و بنا بر شرايط 

شامل روزسفارش نوع اعتبار 

فرضپيشانتخاب: روز 
اينصورتغيردر .داردراشدن
.شدخواهدساقطاعتبار

زمانيتاسفارش:معتبر تا لغو 

تاريخيكتا: معتبر تا تاريخ 
ظاهر مي شود كه بايد تاريخ اعتبار سفارش را بصورت ميالدي 

فقط: اجراي فوري و حذف 
در اين حالت يعني سفارش درخواستي در همان.گرددمي

.گردد 

پس از ثبت اطالعات سفارش

،"خريد"در كنار دكمه 
يآخرين سفارشاطالعات 

ثبت سفارشات با مشخصات يكسان بكار مي رود 

در اين حالت چنانچه آخرين سفارش آناليني را كه ثبت كرده باشيد
" دكمه " اطالعات آخرين

بارگذاري آخرين اطالعات 



معامالت مربوط به نماد انتخاب / سفارشات 

كپي كردن يك سفارش ، يعني ثبت و ارسال يك سفارش جديد با همان مشخصات سفارش قبلي به هسته معامالت

كه در هسته معامالت موجود است ،)از كليه اوراق 

، مي توانيد ه است كه با فيلتر هاي تعبيه شده

.تاريخچه تغييرات صورت گرفته بر روي سفارش را مشاهده نماييد 

سفارشات "معامالت امروز /سفارشات"قسمت ليست سفارشات در تب 
.شده نمايش داده مي شود 

.لغو و يا كپي سفارشات وجود دارد ،در اين تب ، امكان ويرايش 

كپي كردن يك سفارش ، يعني ثبت و ارسال يك سفارش جديد با همان مشخصات سفارش قبلي به هسته معامالت

از كليه اوراق ( كليه سفارشات در صف مشتري "كليه سفارشات در صف 

.لغو سفارشات وجود دارد / در اين تب ، امكان ويرايش 

ه است كه با فيلتر هاي تعبيه شدهليستي از سفارشات مشتري قابل مشاهددر دفتر سفارشات
.د ياقدام كنبراي جستجو در ميان سفارشات

تاريخچه تغييرات صورت گرفته بر روي سفارش را مشاهده نماييد با انتخاب دكمه موجود در ستون فعاليت ، مي توانيد 

قسمت ليست سفارشات در تب پايين صفحه در در 
شده نمايش داده مي شود 

در اين تب ، امكان ويرايش 

كپي كردن يك سفارش ، يعني ثبت و ارسال يك سفارش جديد با همان مشخصات سفارش قبلي به هسته معامالت

كليه سفارشات در صف "در تب 
. نمايش داده مي شود  

در اين تب ، امكان ويرايش 

در دفتر سفارشات:دفتر سفارشات
براي جستجو در ميان سفارشات

با انتخاب دكمه موجود در ستون فعاليت ، مي توانيد 



نشدهارسالمعامالتهستهبههنوزهردليلي

.استنشدهدريافتپاسخيهنوز

مشاهده به ترتيب زمان ايجادشانمعامالت آنالين را

: انواع وضعيت سفارش عبارتند از 

هردليليبهولياستداشتهراآنالينمعامالتسيستمشرايط

هنوزوليشدهارسالمعامالتهستهبه���سويازسفارش

.استشدهپذيرفتههسته

.استدادهخطاپيغامسفارش

.استشدهانجامسفارش

.استشدهصفرسفارشماندهواستشدهمعاملهسفارش

.استگرديده

معامالت آنالين راستي از محدوديت هاي ليدر فرم محدوديت ها

انواع وضعيت سفارش عبارتند از 

شرايطسفارش: ���درذخيره
.است

سفارش:هستهبهشدهارسال

سويازسفارش:درصف

سفارشبهمعامالتهسته:خطا

سفارشازبخشي:جزييانجام

سفارشحجمكل:كليانجام

گرديدهلغوسفارش:شدهحذف

در فرم محدوديت ها:محدوديت ها
.مي كنيد



.مشاهده كنيد

قابل ي ناظر بازار ، مدير معامالت برخط و شركت رايان هم افزا

مشاهده كنيدنيزآن محدوديت راجزئياتتوانيد مي، فعاليت دكمه موجود در ستون 

ي ناظر بازار ، مدير معامالت برخط و شركت رايان هم افزااز پيام ها، ليستيدر فرم تاريخچه پيام ها
.است

دكمه موجود در ستون با انتخاب

در فرم تاريخچه پيام ها:هاه پيامچتاريخ
استو گزارشگيري مشاهده 



و گزارشگيري مشاهدهفيلتر هاي گوناگون براي جستجو قابل 

مد ثابت را مشاهده آسهم و تقدم و اوراق با در

.داده ميشود

منوي گزارشات

فيلتر هاي گوناگون براي جستجو قابل باشماگردش حساب در اين فرم :

سهم و تقدم و اوراق با دري خود اعم از از دارايي هايتوانيد ليستميدر اين گزارش

داده ميشودمايشننزد كارگزاريشمادر قسمت وجه نقد اين گزارش هم موجودي ريالي

گردش حساب مشتري
.است 

در اين گزارش:صورت دارايي
.كنيد

در قسمت وجه نقد اين گزارش هم موجودي ريالي



به حساب ) از كليه كارتهاي عضو شتاب 

.در اين فرم مي توانيد مبلغ درخواستي خود را به كارگزاري اعالم نماييد 

اقدام مي شمادرخواستيالزم ، نسبت به پرداخت وجه به حساب

منوي عمليات

از كليه كارتهاي عضو شتاب ( وجه الكترونيكي توانيد نسبت به واريزميدر اين فرم 

در اين فرم مي توانيد مبلغ درخواستي خود را به كارگزاري اعالم نماييد :پرداخت وجه

الزم ، نسبت به پرداخت وجه به حسابهايبررسيانجام كارگزاري پس از دريافت درخواست شما و 

در اين فرم :پرداخت الكترونيكي

.كارگزاري اقدام نماييد 

پرداخت وجهدرخواست 

كارگزاري پس از دريافت درخواست شما و 
.نمايد 



را به همراه خود م مي توانيد ليستي از درخواستهاي پرداخت وجه

قابل ويرايش و يا حذف شماوده و مبداء آن آنالين باشد توسط 

.مرحله صدور چك مي باشد

م مي توانيد ليستي از درخواستهاي پرداخت وجهدر اين فر:ليست درخواست هاي پرداخت وجه

.يد نمايمشاهده 

: عبارتند ازوجهپرداخت انواع وضعيت هاي درخواست 

.است كارگزاريتاييدبررسي و اخذ درخواست پرداخت وجه در مرحله 

وده و مبداء آن آنالين باشد توسط ب"انتظار تاييد "چنانچه درخواست پرداخت وجه در وضعيت 

مرحله صدور چك مي باشدو دردرخواست پرداخت وجه توسط كارگزاري تاييد شده 

.درخواست پرداخت وجه پس از بررسي توسط كارگزاري رد شده است 

.درخواست پرداخت وجه باطل و فاقد اعتبار شده است

.شده است چك صادر درخواست پرداخت وجه مربوطه ، 

ليست درخواست هاي پرداخت وجه

مشاهده ،وضعيتي كه دارند

انواع وضعيت هاي درخواست 

درخواست پرداخت وجه در مرحله : انتظار تاييد 

چنانچه درخواست پرداخت وجه در وضعيت 

.مي باشد 

درخواست پرداخت وجه توسط كارگزاري تاييد شده : تاييد شده 

درخواست پرداخت وجه پس از بررسي توسط كارگزاري رد شده است : رد شده 

درخواست پرداخت وجه باطل و فاقد اعتبار شده است: باطل شده 

درخواست پرداخت وجه مربوطه ، ساسابر: پرداخت شده 


