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«سامانه معامالت آنالین سهام»

ریعتسوسهولتبرایرا«وبتحت»نسخه"صحراگسترپردازشپویانره"شرکت
.استنمودهاجراوطراحیسهاممعامالتانواعانجامدر

زارهایابوپذیریتوسعهگرافیک،لحاظازپیشیننسخهبهنسبتپلتفرماین
.استخودردههایپلتفرمتمامیبارقابتقابلوگستردهبسیارکاربردی
افزاررمنمختلفبخشهایبافایلاینمطالعهباوب،تحتنسخهپلتفرمکاربران

.شدخواهندآشناصحراآنالینمعامالتی



معرفی سامانه آنالین معامالت سهام اختصاصی

دنیازروهایتکنولوژیازگیریبهرهباسهامآنالینمعامالتپلتفرمسومنسل
.استشدهتولیدهامیکروسرویسمعماریو

طراحیواستسامانهاساسیهایویژگیازآساندسترسیوپایداریسرعت،
.باشدمیهاآنمشتریانوهاکارگزارینیازهایتمامپاسخگویآنماژوالر
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"صحرا"ورود به سامانه معامالت برخط 

امانهسباقراردادطرفهایکارگزاریازیکیدربایدابتداآنالین،نسخهبهورودبرای
.کنیدنامثبت"صحرا"معامالت

:استرویتقابلزیرسایتدرصحراشرکتهایکارگزاریلیست
www.esahra.ir

برخطمعامالتآنالینپنلبهورودلینکشما،انتخابیکارگزاریدرنامثبتازپس
.شدخواهدارسالشمابرای(ephoenix)پسوندباصحرا
.نماییددریافتکارگزاریازرامذکورآدرس:نکته
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پسورد ارسالی از کارگزاری

(رمز ثابت)رمز ایستا 
ارسالی از کارگزاری

رمزیست یکبارمصرف
که از طریق پنل معامالت

.ارسال می گردد
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( :ورود به سامانه)راهنمای 

(رمز ایستا و رمز یکبارمصرف. )ورود به سامانه به دو طریق امکان پذیر است
کبار فعال سازی رمز ی. باشدرمز یکبار مصرف بصورت پیش فرض فعال نمی: نکته

.مصرف با هماهنگی کارگزاری امکان پذیر است



تایید تعهدنامه ها

9

دتاییوامضاءجهت(هانامهتوافق)تعهداتهایفرمسامانه،بهوروداولینازپس
کاربربرایمعامالتانواعانجامبرایپنلهافرمتاییدبا.شودمیدادهنمایشکاربر
.شدخواهدفعال
جعهمراسامانهدرزیرقسمتبهتوانیدمیهاتعهدنامهتاییدعدمدرصورت:نکته
.کنید



بخش های اصلی نرم افزار

:باشدمیزیرهایبخششاملمعمالتیسامانهداشبورد

افزارنرمباالیابزارنوار1.
راستسمتابزارنوار2.
(باندیدهها،موقعیتپرتفوی،)باکس–بازارنمای3.
لیست–بازارنمای4.
نماداطالعات5.
نگاهیکدرپرتفوی6.
سهامداراییمدیریت7.
کاربرمالیمدیریت8.
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( سمت چپ)منوی ابزار باال 

(، پیام مدیر(سهام من)پیام بازار، پیام بازار: )پیام ها 

(عنوان صنایع و درصد تغییرات ، صعودی و نزولی: )صنایع 

:اکانت کاربری 
، تنظیمات، توافق نامه ها، (پروفایل کاربری)که شامل مشخصات فردی 

. باشدگزارش ورود و خروج و تغییر کلمه عبور می
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ینبازراخودنمایشقالبرنگمیتواند"نمایشنحوه"قسمتدرکاربر
نمایشقابلیتهمچنینونمودهانتخاب(مشکیوسفید)قالبدو

تحالدررا"پرتفوینمایشفرضپیش“و"نگاهدریکپرتفوی"منوی
.دهدقرارغیرفعالیافعال
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پس از اعمال تنظیمات( مشکیو سفید)های ِتم
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(عنوان صنایع و درصد تغییرات ، صعودی و نزولی: )صنایع 

:عنوان صنایع
.نمایش صنایع بازار براساس حروف الفبا

:درصد تغییرات
نمایش صنایع بازار براساس درصد تغییرات آن 

.گروه

:صعودی
نمایش صنایع بازار از مثبت به منفی

:نزولی
نمایش صنایع بازار از منفی به مثبت
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(، پیام مدیر(سهام من)پیام بازار، پیام بازار: )پیام ها 

("منسهام)هایپیام"،"بازارناظر"هایپیغامتوانیدمیبخشایندر
.نماییدمشاهدهرا"سیستممدیر"و

.شوندمیدادهنمایشمتفاوتزمینهباشدهخواندههایپیام
.نمائیدمالحظهراآنکاملمتن،پیغامهررویکلیکباتوانیدمیهمچنین

.باشدمی"کاربرپرتفوی"بامرتبط(منسهم)هایپیام:نکته
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منوی ابزار سمت راست
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.باشدمی"اصلیمنوی"صحراافزارنرممهمهایبخشاز
"کشویی"صورتبه"موس"حرکتبااصلیمنوی

.شدخواهدباز

.دباشمیصحراافزارنرم"اصلیصفحه"بهبازگشت

"وجهآنیواریز"اینترنتیصورتدوبهوجهانتقال
.استپذیرامکانقسمتایناز"فیشثبت"و

مبلغفیلددرمدنظرمبلغوجهآنیواریزبرایکهصورتیبه
دتاییو"سامانبانک"آیکنرویکلیکباوشدهتایپ

.شدخواهیدمتصلسامانبانکدرگاهبه
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اینبهتواندمیواریزیهایگزارشمشاهدههمچنینوواریزیجهتکاربر
.کندمراجعهقسمت
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اینهبتواندمیخود،کارگزاریحسابواریزیفیشجزئیاتومبلغثبتباکاربر
.کندمراجعهقسمت



19

.استمعامالتیسامانه هایدرمتداولمالیفرآیندهایازیکیوجهبرداشت
.می بردزمانکاریروز«2»سهاممعامالتتسویهوجوه،تسویهرویهطبق

اریددراآنازحاصلوجهبرداشتقصدوفروخته ایدامروزراسهامیاگربنابراین
.نماییدثبتبعدکاریروز۲برایراخودوجهتقاضایمی توانید

می رسانیدفروشبهچهارشنبهروزدرراسهمیکهصورتیدرمثالطوربه
.تاسآنآتیهفتهیکشنبهوجهتقاضایثبتبرایممکنزمانسریع ترین
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مینشانرا"بازارروزیک"طیدر"کاربرنقدیهایواریزی"میزانازکاملیگزارش
.دهد

هاییریپیگجهت"کارگزارپیام"و"فیششماره"بهمیتواننیزآنعناوینمهمتریناز
.کرداشارهکاربرروزآنواریزی

باید(آنالیننقدیهایواریزی)بانکیهایدرگاهاز"رهگیریکد"مشاهدهجهت
.کردمراجعه"آنالیندرگاه"قسمتبه

اگربنابراین.می بردزمانکاریروز«2»سهاممعامالتتسویهشد،گفتهکههمانطور
می توانیدداریدراآنازحاصلوجهبرداشتقصدوفروخته ایدامروزراسهامی
.نماییدثبتبعدکاریروز۲برایراخودوجهتقاضای

"کاریروزیک"طیدرشدهانجامهایوجهبرداشتتمامیازگزارشیاینجادر
.دهدمینمایشرا
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.استکاربرسویازشدهثبتسفارشاتدهندهنشانبخشاین
(بهاداراوراقومعاملهاختیار)

:شاملشدهدادهنمایشسفارشاتتمامیوضعیت
"سفارشویرایشدرخطا"،"شدهویرایش"،"شدهانجامکامال"،"فعال"
“شدهانجامسفارشازقسمتی"،"شدهلغو"،"سفارشحذفدرخطا"
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توانیدمیراستسمتاصلیمنویدر"ناظرکارگزارتغییر"درخواستثبتازبعد
.کنیدمشاهدهراخوددرخواستوضعیت،"ناظرتغییرگزارش"قسمتدر
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(کارکزدبدونوکارمزدبا)هاقیمتنماد،سهمتعدادانتقاالت،ونقلتمامی
کاروسرآنبامعاملههربخشدرشماکههاییهزینهواوراقنوعمالیات،

.شودمیدادهنمایشبرگسرایندردارید
.تاسشما"گزارشات"بخشبرای"حسابداریکلدفتر"یکسربرگایناصلدر
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اریکروزیکدرشده،ثبت(شدهانجام)سفارشاتتمامسامانه،ازبخشایندر
.شودمیدادهنمایشکاربربرایرا

:قبیلازاطالعاتی
معاملهوضعیتنوعفروش،یاخریدمعامله،دقیقساعتوتاریخنماد،نام

مالیاتوکارمزدمیزانمعامله،مبلغشده،ثبتقیمتشده،ثبتتعداد
.بیاوریدبدسترا
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ثبتبرداشتهاوواریزهاها،فروشوخریدتمامی،"حسابگردش"قسمتدر
.هستنددسترسدرزیرفیلترهایگزارشاینبرای.استشده
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همراه(نشدهثبتوشدهثبت)اولیهعرضهسفارشاتتمامسامانه،ازقسمتایندر
.کردمشاهدهمی توانراجزئیاتتمامیبا
عاتاطالبهگزینه هاسایروتاریخدرجبامشتریپیشرفته،جستجویقسمتدر

.می یابیددستخودنظرمورد

تمامیباهمراهرا"معاملهاختیارتسویه"هایدرخواستتمامیازکاملیگزارش
.کردمشاهدهقسمتایندرتوانمیجزئیات

ظرنمورداطالعاتبهگزینه هاسایروتاریخدرجباپیشرفتهجستجویقسمتدر
.می یابیددستخود



نایدر.داردوجودمعامالتیسبددرآنهاجزئیاتهمراهبهشدهخریداریسهم هایکلیه
هرداراییمقدار(معاملهدربودنغیرمجازیامجاز)نمادوضعیتنماد،نامقسمت،

.می شوددادهنمایشنمادروزارزشوخریدقیمتتاریخ،نماد،

.لحظه ایپرتفوینهاستسپرده گذاریپرتفویشمادارایِی ِمالِک :مهمتذکر
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.شودمیدادهنمایشکاربرتوسطشدهخریدارینمادهایتمامقسمت،ایندر
:قبیلازنماداطالعاتینمایش

(استنمادهرازشدهخریداریهایسهمتعداددهندهنشانکه)مانده

آخرستوندر.می شوددادهنمایش…وقیمتتغییراتپایانی،قیمتمبنا،حجم
هرزنیامورداطالعاتمی توانیدکهداردوجودیادداشتعنوانبهبخشینماد،هر

.کنیدذخیرهقسمتایندررانماد
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رهپذی/اولیهعرضه"سفارشاتثبتبرایکاربرانسامانه،ازقسمتایندر
وانندمیت...وسرمایهمیزانعرضه،تاریخ،قیمتدامنهبهتوجهبا"نویسی

.کننداقدام

اتسفارشگزارشات"لیستمیتوان"تقاضاهاهمهلیست"بررویکلیکبا
.کردمشاهدنیزرا"اولیهعرضه
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30

:می شوداستفادهزیرمواردانجامبرایبخشایناز

برایصورتایندر.باشدداشتهسرمایهافزایشسهمیکهاستزمانی:اولمورد
سهمهبرگسرمایه،بازارذینفعانیکپارچهدرگاهازابتداخود،سهمتقدمحقدریافت

آن،ازسپ.کنیدانتخابراناظرکارگزارتغییرگزینهسپس.کنیدآپلودرانظرمورد
نامذخیرهودرجباوکردهآپلودراسهمبرگتصویرآندرکهشودمیبازصفحه ای

.می رسدپایانبهمرحلهایننماد،
کارگزاریبهکارگزاری،یکازراخودهایسهمبخواهیمکهاستزمانی:دوممورد
زاخواهیدمیکه)نظرموردسهم هایبرگتمامصورت،ایندر.کنیممنتقلدیگر

دروکردهدانلودسرمایهبازارذینفعانیکپارچهدرگاهازرا(دهیدانتقالکارگزاری
.می کنیمآپلودناظرکارگزارتغییرقسمت
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:معاملهاختیارقراردادتسویه

.باشندمی"سررسیدتاریخ"دارایمعاملهاختیارهایقراردادتمامی
.ميشود"منقضيقرارداد"آن،ازپسكهاستتاریخي،سررسیدتاریخ

15:00:00الی14:00:00ساعتدربخشاینبهمراجعهبا”نقدیتسویه“روزدر
.ردکثبتهستندسوددرکههاییقراردادبرایرانقدیتسویهدرخواستتوانمی

شدهبازمودالدروکردهکلیکدرخواستثبتگزینهبررویاستالزماینکاربرای
سسپوکنیمواردداریمنقدیصورتبهراآنتسویهقصدکهقراردادهاییتعداد
.کنیمکلیکدرخواستثبتگزینهبرروی

هکشودمیعوضدرخواستوضعیتدرخواستثبتگزینهبررویکلیکازپس
استامکانپذیر15:00:00ساعتتامرحلهایندردرخواستویرایشوحذفامکان
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داردودوجاستشدهتاییدیاوثبتکهمشتریاندرخواستهایکلیهگزارشایندر
.استرویتقابلگزارشایندرو
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یزیکیفتسویهدرخواستتوانمیبخشاینبهمراجعهبا"فیزیکیتسویه"روزدر
کلیکدرخواستثبتگزینهرویبراستالزماینکاربرای.کردثبتهاقراردادبرایرا

یکیفیز صورتبهراآنتسویهقصدکهقراردادهاییتعدادشده،بازمودالدروکرده
ایدبداریمراقراردادتسویهقصدوباشدزیانحالتدرقرارداداگروکنیمواردداریم
ثبتنهگزیبررویسپسوبزنیمرا"زیانحالتدرفیزیکیتسویهباموافقت"تیک

رخواستدوضعیتدرخواستثبتگزینهبررویکلیکازپس.کنیمکلیکدرخواست
ساعتتامرحلهایندردرخواستویرایشوحذفامکانکهشودمیعوض

استامکانپذیر15:00:00
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وداردودوجتسویهبراینمادیکهروزیدرفیزیکیتسویهبررویکلیکبا
باتموافقتیکشدهبازمودالدرمیشودباززیرمودالنمادآنانتخاببا

تعدادانتخابیاوحداکثریاعمالفیلدهایوزیانحالدرفیزیکیتسویه
.داردوجودتسویهجهتنظرموردنماد



اطالعات نماد

نمادجستجوی

(متوقفممنوعممنوع،متوقف،مجازمحفوظ،مجازمجاز،)نمادوضعیت

نمادمعاملهقیمت

"رتغییدرصد"همراهبهنماددیروز"پایانیقیمت"بامعاملهقیمتتفاوت

"باندیده"بهنمادافزودن

"تقاضا"و"عرضه"تعدادبراساسبازارعمقمشاهده

"فناوریمدیریت"و"کدال"هایسایتدرنماداطالعاتمشاهده

نمادبرای"شخصییادداشت"ثبت

نموداررویبر"پایانیقیمت"نشان

نموداررویبر"معاملهقیمت"نشان

(Threshold)روزدر“نمادقیمتبازه"نمودار

35



اطالعات نمادهای هم گروه

36

جدولدرآنگروههمنمادهای"نماداطالعات"قسمتدرنمادیکانتخابازبعد
.شودمیدادهنمایشگروههمنمادهای

.شودمیدادهنمایش"متوقفممنوع"و"مجاز"ترتیببهنمادها

"فناوریمدیریت"و"کدال"هایسایتدرنماداطالعاتمشاهده

"باندیده"بهنمادافزودن ادنمبراییادداشتثبت

.شودمیدادهنمایشنمادآن"فروش"و"خرید"هایگزینهنمادها،ازیکهررویبر"موس"حرکتبا



(پرتفوی)لیست –نمای بازار 

37

.دهدمینمایشراکاربر"پرتفوی"لیستدرموجودسهامازکاملینمایقسمتایندر
.شدخواهدباز"نماداطالعات"بخشدرنمادآن،هانمادازیکهرانتخاببا

.شودمیدادهنمایشنمادآن"فروش"و"خرید"هایگزینهنمادها،ازیکهررویبر"موس"حرکتبا

نمادآن"فروش"و"خرید"کاملاطالعاتنماد،هر”حقوقیبهحقیقی“نسبترویبر"موس"حرکتبا
.شودمیدادهنمایش



(اختیار معامله)موقعیت ها –نمای بازار 

38

.شودمیدادهنمایشکاربرمعاملهاختیارهایموقعیتازکاملینمایقسمتایندر

"فروشموقعیت"و(آبی)رنگبا"خریدموقعیت"نماد،هر”موقعیت“رویبر"موس"حرکتبا
.شودمیدادهنمایشنمادآن(قرمز)رنگبا

.شودمیدادهنمایشنمادآن"فروش"و"خرید"هایگزینهنمادها،ازیکهررویبر"موس"حرکتبا



باندیده –نمای بازار 

39

مدیریت"سایتازشماانتخابینمادهایازایچکیدهنسخهمیتوانرا"باندیده"
"گروه"ایجادوساختنبا،خودنیازبهباتوجهمیتواندکاربر.دانست"بورسفناوری

بکهشنمایش"و"لیستینمایش"روشدوبهرابازار،نماییگروههربه"نماد"افزودنو
.نمودرصد"ای



:لیستنمایباباکسنمایتفاوت

هشدگرفتهنظردرایحرفهگرانمعاملهبرایبیشترکهافزارنرمازقسمتاین
.دمیدهقرارتقاضاوعرضهجدولاز"عرضهبهترین"و"تقاضابهترین"راسفارش

40



41

"رفغدی"نماد:مثالعنوانبه

نمادنام

لیستازحذف

معاملهقیمت

معامالتحجم

"ییرتغدرصد"صورتبهنماددیروز"پایانیقیمت"بامعاملهقیمتتفاوت

"تغییردرصد"همراهبهپایانیقیمت

(Threshold)روزدر“نمادقیمتبازه"نمودار

قیهبتوسطفروشبرای"تقاضا-عرضه"جدولدرکهقیمتیکمترین
آنرویکلیکبامیتواندگرمعاملهفردو(عرضهبهترین)شدهگذاشته

.(بخرد)سرعتبهمیکندمشخصکهحجمیباقیمتایندرراسهم

بقیهتوسطخریدبرای"تقاضا–عرضه"جدولدرکهقیمتیبیشترین
آنویرکلیکبامیتواندگرمعاملهفردو(خریدبهترین)شدهگذاشته
.(بفروشد)سرعتبهراسهمش



معامالت-سفارشات 

42

تههسدرشدهثبت"نشده،اعمالنمادهای"فروش"یا"خرید"نمایشبرایقسمتاین
.داردوجودگرفتهقرار"معامالت

:سفارشات

(فروش،خرید)سفارشردیف

.دهدمینمایشرا(فروش،خرید)سفارشنوع

حجمیجایگاهرویبر"موس"کلیکبا
.دهدمینمایشرا"سفارش"

معامالتهستهدر"شدهثبت"سفارشحجمسفارشنمادنام

معامالتهستهدر"شدهمعامله"سفارشحجم

هستهدر"شدهثبت"سفارشقیمت
معامالت



43

:سفارشات

بازاردرنماد«معاملهآخرین»قیمت

حذفواجرالغو،زمانتامعامالتهستهدر"شدهثبت"سفارشتاریخ

هستهدر"شدهثبت"سفارش(ساعتوتاریخ)زمان
معامالت

.استکردهارسالمعامالتهستهکهاستوضعیتیسفارشوضعیت



44

رویبر"تجمیعی"صورتبهرا(معامالت)شدهاجراسفارشاتمیتوانقسمتایناز
.نمودمشاهدهفروشوخریدتفکیکبهسهمهر

:معامالتگزارش

التمعام"و"نمادسفارشات"خودکارصورتبهافزار،نرمداشتبرددرنمادهرانتخاببا
.شدخواهدباز"نماد

:سفارشات نماد

.روزطولدر(فروش،خرید)نمادسفارشاتتمامینمایش

:معامالت نماد

"کارمزد"همراهروزطولدرشدهثبت(فروش،خرید)نمادمعامالتتمامینمایش
."معاملهارزش"ومعاملهآن"مالیات"

معامالت نماد–سفارشات نماد 



45

پیش نویس سفارشات

نویسپیشذخیرهمعامالت،ثبتبرایصحراافزارنرمجدیدهایقابلیتاز
در(فروشیاخرید)راخودسفارشاتتواندمیکاربرکهمنظوربدین.استسفارشات

.کندویرایشیاکردهذخیرهآتیروزهایبرایروزشبانهساعاتتمامی

:معاملههراعمالبرای
.کندراخودنظرموردسفارشنویسپیش"بازارزمان"درکاربر

(فروش، خرید)پیش نویس سفارشات 

ارسال و حذف سفارشات
اعمال خرید یا فروش در زمان بازار



گردش حساب معامالت

46

روزطیدرمشتریاینبرایکهاسنادیوحسابداریریزمیتواندکاربرقسمتایناز
.نمایدمشاهدهرااستشدهثبت

پرتفوی در یک نگاه

.دهدمینشانرا"درصد"نمایشبا”ایدایرهنمودار“صورتبهفردسهامدارایی
وزرارزش"و"تعداد"،"درصد"ازدقیقیاطالعاتایدایرهگرافرویبرموسکلیکبا

.دهدمینمایشرا"نماد



نوار ابزار حسابداری

47

برایآنازمی توانیدشماکهاستمبلغیمیزاننشان دهندهواقعدر"خریدقدرت""
اعمالمنظوربههمچنینوکنیداستفاده"معاملهاختیاروبهاداراوراق"گذاریسفارش

.شودمیگرفتهبکارمعاملهاختیارتسویهفرآیند
.(باشدمیخریدقدرتشاملهماعتبار)

ریکارگزانزددرشماحسابازپول،"خرید"سفارشارسالازپس"آنالینمعامالت"در
."گرددمیبلوکه"کارمزد،عالوهبهسفارشارزشمیزانبه

عمالاوگذاریسفارشامکانکاربرکهاستمبلغیدهندهنشان"شدهبلوکه مبلغ"
.باشدنمیداراراآنازتسویهفرآیند

چکدرخواست+تضمینوجه+سفارش=شدهبلوکهمبلغ



48

خودمشتریانبهکارگزاریکهاست"اعتباریمیزان"نشان دهنده"اعتبارمبلغ"
.دهدمی

تثبسیستمدرراخودوجهدرخواستتواندمیفردکهاستای(مانده)نهاییمانده
.کندمراجعهنهاییماندهبهوجهدرخواستبرایونماید
.باشدمیخریدقدرتشاملهماعتبار

استیسهام(نیافتهتحقق"زیانوسود")داراییستمیزانبیانگر"لحظه ایپرتفوی"
.نمایدمیمشاهدهخودپرتفویدروخریداریراآن هاکه
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:استزیرشرحبهمعاملهقراردادهایدرمشتریحسابوضعیت
بیشترالزمتضمینوجوهازمشتریحسابداریماندهحالتایندر:عادی

.استآنمساوییا
کمترالزمتضمینوجوهازمشتریحسابداریماندهحالتایندر:درخطر

.استبیشترتضمینوجهحداقلازو
وجهازمشتریحسابداریماندهحالتایندر:تضمینوجهافزایشاخطاریه
اخطاریهیاخطردرمشتریحسابوضعیتکهدرصورتی.استکمترتضمین
حسابایدبآنازقبلوبگیردفزایندهموقعیتنمیتواندباشدتضمینوجهافزایش

.ببنددراخودهایموقعیتیانمودهشارژراخود

.باشدیممعاملهاختیارقراردادفروشندهتضمینجهتشدهبلوکهمبلغمیزانبیانگر
.(یابدمیتغییرپایهداراییقیمتنوساناتبراساس)
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