آموزشگاه
در کنار شما هستیم ،با ما همراه باشید ...
کارگزار بورس کیست؟

Tell: (+98) 051 - 3882 9314

mojebartar@hotmail.com

Mob: (+98) 0915 795 9159

www.mojebartar.ir

سامانه معامالتی چیست؟
شرکتهای کارگزاری به واسطه امکانات سخت افزاری و
نرم افزاری خود ،سامانههایی را برای دسترسی به هسته
معامالت بورس فراهم میکنند .امروزه سامانه معامالت
برخط (آنالین) مهمترین و محبوبترین روش ثبت سفارش
خرید و فروش سهام بورس است .عالوه بر آن روشهای
دیگری هم برای ثبت سفارشات خرید و فروش وجود دارد.
کد معامالتی چیست؟ برای آنکه بتوانید معامالت بورس را انجام دهید ،الزم است به سامانه معامالت

سرمایه گذاران در بازار سرمایه ،الزم است خرید و فروشهای
خود را از طریق یک شرکت کارگزاری بورس انجام دهند.
بنابراین همه فعاالن بازار سرمایه برای شروع سرمایه گذاری در

کارگزار بورس دسترسی داشته باشید .برای این منظور کد معامالتی نیاز دارید .کد معامالتی شناسه شناسایی
شما نزد کارگزار بورس می باشد .کارگزار از طریق این شناسه هویت شما را شناسایی کرده و امکان خرید و
فروش سهام را برای شما فراهم میکند( .تصویر زیر روش عادی دریافت کدمعامالتی و اتصال آن به حساب

بورس باید به یک شرکت کارگزاری بورس مراجعه نمایند .و

بانکی را در سه مرحله نشان میدهد .اما پیشنهاد میکنم در ادامه روش دریافت فوری کد معامالتی و

نسبت به دریافت کد معامالتی و دسترسیهای الزم به سا مانه

اتصال آن به حساب بانکی را در یک مرحله مراجعه به بانک دنبال کنید).

معامالت بورس اقدام نمایند.

درحال حاضر بیش از  100شرکت کارگزاری بورس موفق به
اخذ مجوز از سازمان بورس شدهاند .لذا هر شرکت کارگزاری
بورس برای فعالیتهای خود نیاز به مجوزهای مختلف از سازمان
بورس دارد .بنابراین شرکت کارگزاری با توجه به نوع مجوزهای
خود میتواند در حوزههای مختلفی فعالیت داشته باشد.
ادامه مطلب ...

اگر قصد دارید ،از روش عادی دریافت کد معامالتی اقدام نمائید ،مدارک زیر برای مراجعه به شرکت کارگزاری بورس مورد نیاز است.
اما پیشنهاد ما اینست که از سریعترین روش و راحترین روش (دریافت فوری کد معامالتی) استفاده نمائید.
نحوه دریافت فوری کد معامالتی در ادامه (صفحه بعد) تشریح شده است.

مدارک برای اشخاص حقیقی

مدارک برای اشخاص حقوقی

 .1اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و توضیحات

 .1کپی اساسنامه شرکت

 .2اصل کارت ملی و کپی از دو طرف کارت

 .2کپی آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی

 .3آدرس ایمیل فعال

 .3کپی آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی (درصورت وجود تغییرات)

 .4اطالعات حساب بانکی (شماره حساب و شماره شبا)

 .4کپی برابر با اصل از شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا

 .5تاییدیه بانک (تایید شماره حساب و شماره شبا)

 .5آدرس ایمیل شرکت (پست الکترونیک)

 .6موارد زیر صرفا برای متقاضیان سامانه معامالت آنالین میباشد:

 .6مشخصات حساب بانکی شرکت (شماره حساب و شبا)





کپی آخرین مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم – کارت شناسایی مثل کارت

 .7معرفی نماینده در سربرگ شرکت

دانشجویی و مدارک نظام پزشکی و مهندسی مورد قبول است) .

 .8اصل شناسنامه و کپی صفحه اول و توضیحات (نماینده)

آزمون معامالت آنالین (این آزمون که شامل سواالتی در مورد بورس

 .9اصل کارت ملی و کپی از دو طرف کارت (نماینده)

است ،توسط مسئول پذیرش از شما انجام میشود) .

 .10موارد زیر صرفا برای متقاضیان سامانه معامالت آنالین میباشد:


شناسایی مثل کارت دانشج ویی و مدارک نظام پزشکی و مهندسی مورد

دانلود نمونه سواالت آزمون معامالت آنالین
برای آشنایی بیشتر با سواالت آزمون معامالت آنالین و دانلود
نمونه سواالت و راهنمای پاسخ به سواالت اینجا کلیک کنید.

کپی آخرین مدرک تحصیلی از نماینده (حداقل دیپلم – کارت
قبول است)



آزمون معامالت آنالین (این آزمون که شامل سواالتی در مورد بورس
است ،توسط مسئول پذیرش از شما انجام میشود)

راهنمای دریافت فوری کد معامالتی فقط با یکبار مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد دارای رتبه "الف" در بازار سهام (بورس و فرابورس) است .این شرکت برای اولین بار در ایران امکان دریافت کد معامالتی از طریق تمامی شعب بانک
پاسارگاد در سراسر کشور را فراهم نموده است .در نتیجه حتی اگر در شهر شما هیچ شرکت کارگزاری شعبه ندارد ،براحتی میتوانید از طریق بانک پاسارگاد اقدام نمائید.
در این روش نیازی به سه بار مراجعه به کارگزاری و بانک نیست .تنها با یکبار مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد میتوانید مراحل دریافت کد معامالتی را طی کنید.

مراحل دریافت فوری کد معامالتی
مرحله اول :مراجعه به بانک پاسارگاد و افتتاح حساب

مرحله دوم :تکمیل ثبتنام در سامانه اینترنتی کارگزاری



مدارک مورد نیاز (اصل شناسنامه  /اصل کارت ملی)



روی دکمه زیر کلیک کنید (ورود به سامانه ثبت نام کارگزاری )



افتتاح حساب " سپرده ویژه معامالت آنالین سهام "



وارد سامانه شوید ( با همان نامکاربری و رمز عبور اینترنت بانک
که از شعبه بانک دریافت نمودید ،وارد سامانه ثبت نام شوید).

(توجه مهم :به نوع حسابی که باز میکنید توجه داشته باشید) .


پاسخ به سواالت آزمون معامالت آنالین



دریافت اطالعات حساب ( :نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک)

دانلود نمونه سواالت آزمون

جستجو نزدیکترین شعبه



اطالعاتتان را کامل کنید (امکان چند بار ورود و ویرایش وجود دارد)



منتظر کد معامالتی بمانید (کمتر از  48ساعت ایمیل خواهد شد)

ورود به سامانه ثبت نام کارگزاری

تماس با ما

اطالعات تماس
تلفن)153( 1883 4139 :
همراه1435 545 4354 :
وبسایت آموزشیwww.MojeBartar.ir :
ایمیلMojeBartar@hotmail.com :
آدرس :مشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار کوثر
کوثر شمالی  – 8فاز تجاری – پالک  – 33طبقه اول

راهنمای گام به گام
دریافت فوری کد معامالتی
کلیک کنید

خدمات ما

خدمات آموزشی (مشهد)





کانال تلگرام

آموزش مجازی رایگان بورس (ویژه افراد مبتدی)
آموزش تحلیل تکنیکال (از مبتدی تا حرفهای)
آموزش مدیریت ریسک و سرمایه (برای اولین بار در ایران)
کارگاه هفتگی تحلیل بازار سهام ،طال و ارز

تحلیل و سیگنال رایگان

ما را دنبال کنید

خدمات تحلیلی  -مشاوره ای



موج برتر

خدمات مشاوره سرمایه گذاری (سبد گردانی)
تحلیل بازارهای سهام ،طال و ارز در وبسایت موج برتر

دورههای آموزش بورس و تحلیل سهام
از مبتدی تا حرفهای

