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2

«سامانه معامالت آنالین سهام»نسخه جدید 

انواعانجامدرتسریعوسهولتبرایرا(PWA)اپلیکیشننسخه"صحرا"شرکت

.استنمودهاجراوطراحیسهاممعامالت

قابلوردهگستبسیارکاربردیابزارهایوپذیریتوسعهگرافیک،لحاظازپلتفرماین

.استخودردههمهایپلتفرمتمامیبارقابت

آنالینیمعامالتافزارنرممختلفهایبخشبافایلاینمطالعهباپلتفرم،کاربران

.شدخواهندآشناصحرا



معرفی سامانه آنالین معامالت سهام اختصاصی

دنیاروزهایتکنولوژیازگیریبهرهباسهامآنالینمعامالتپلتفرمسومنسل

.استشدهتولیدهاسرویسمیکرومعماریو

نآماژوالرطراحیواستآناساسیهایویژگیازآساندسترسیوپایداریسرعت،

.باشدمیهاآنمشتریانوهاکارگزارینیازهایتمامپاسخگوی
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"صحرا"ورود به سامانه معامالت برخط 

امانهسباقراردادطرفهایکارگزاریازیکیدربایدابتداآنالین،نسخهبهورودبرای

.کنیدنامثبت"صحرا"معامالت

:صحراشرکتهایکارگزاریلیست

www.esahra.ir

برخطتمعامالآنالینپنلبهورودلینکشما،انتخابیکارگزاریدرنامثبتازپس

.شدخواهدارسالشمابرای(ephoenix)پسوندباصحرا

.نماییددریافتکارگزاریازرامذکورآدرس:نکته
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( :ورود به سامانه)راهنمای 

(رمز ایستا و رمز یکبارمصرف. )رمز امکان پذیر است2ورود به سامانه از روش 

.باشدرمز یکبار مصرف بصورت پیش فرض فعال نمی: نکته

.فعال سازی رمز یکبار مصرف با هماهنگی کارگزاری امکان پذیر است

پسورد ارسالی از کارگزاری

(ترمز ثاب)رمز ایستا 
ارسالی از کارگزاری

نام کارگزاری
ثبت نام شده

(منوی کشویی)

5



تایید تعهدنامه ها

یدتایوامضاءجهت(هانامهتوافق)تعهداتهایفرمسامانه،بهوروداولینازپس

کاربرایبر معامالتانواعانجامبرایپنلهافرمتاییدبا.شودمیدادهنمایشکاربر

.شدخواهدفعال

.کنیدمراجعهزیرآدرسبهتوانیدمیهاتعهدنامهتاییدعدمدرصورت:نکته
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بخش های اصلی

:باشدمیزیرهایبخششاملمعمالتیسامانهداشبورد

7

بازارساعت/پیامصندوق❑

بازارکلشاخص❑

نمادجستجوی–باندیده❑

باندیدهستونسرنوار❑

لیست–بازارنمای❑

خریدقدرت❑

افزارنرماصلیابزارنوار❑

(رنگآبینوار)



نمای بازار

:دباشمیصفحهپایین(رنگآبینوار)دراپلیکیشنکاربراناصلیداشبرد
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.داردوجود(فروشوخرید)براینماداطالعات"باندیده"بخشدر

کاربرشدهخریدارینمادهایاطالعاتکاملمشاهده

کاربربرای"معاملهاختیار"هایموقعیتنمایش

کاربربرای"معامالتهستهدرشدهثبت"سفارشاتنمایش

کاربربرای"هاگزارش"و"کاربریاطالعات"نمایش



باندیده

:دباشمیصفحهپایین(رنگآبینوار)دراپلیکیشنکاربراناصلیداشبرد
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ازایچکیدهنسخهمیتوانرا"باندیده"

.دانستشماانتخابینمادهای

ونساختبا،خودنیازبهباتوجهمیتواندکاربر

اوراق،معاملهاختیار)"نماد"افزودنو"گروه"ایجاد

.کندرصدرابازار،نماییگروههربه(بهادار

مشاهدهامکاننمادهرانتخاببا:نکته

بلعکسونمادگروهآنمعاملهاختیارقراردادهای

.باشدمیمیسر



قدرت خرید
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مبلغیمیزاننشان دهندهواقعدر"خریدقدرت"

گذاریسفارشبرایآنازمی توانیدشماکهاست

کنیداستفاده"معاملهاختیاروبهاداراوراق"

اختیارتسویهفرآینداعمالمنظوربههمچنینو

.شودمیگرفتهبکارمعامله

.(باشدمیخریدقدرتشاملهماعتبار)
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اعمالوگذاریسفارشامکانکاربرکهاستمبلغیدهندهنشان"شدهبلوکه مبلغ"

.باشدنمیداراراآنازتسویهفرآیند

چکدرخواست+تضمینوجه+سفارش=شدهبلوکهمبلغ

تثبسیستمدرراخودوجهدرخواستتواندمیفردکهاستای(مانده)نهاییمانده

.کندمراجعهنهاییماندهبهوجهدرخواستبرایونماید

.باشدمیخریدقدرتشاملهماعتبار

حسابداری

استیسهام(نیافتهتحقق"زیانوسود")داراییستمیزانبیانگر"لحظه ایپرتفوی"

.نمایدمیمشاهدهخودپرتفویدروخریداریراآن هاکه

.باشدمیمعاملهاختیارقراردادفروشندهتضمینجهتشدهبلوکهمبلغمیزانبیانگر

.(یابدمیتغییرپایهداراییقیمتنوساناتبراساس)
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:استزیرشرحبهمعاملهقراردادهایدرمشتریحسابوضعیت

بیشترالزمتضمینوجوهازمشتریحسابداریماندهحالتایندر:عادی

.استآنمساوییا

کمترالزمتضمینوجوهازمشتریحسابداریماندهحالتایندر:درخطر

.استبیشترتضمینوجهحداقلازو

وجهازمشتریحسابداریماندهحالتایندر:تضمینوجهافزایشاخطاریه

اخطاریهیاخطردرمشتریحسابوضعیتکهدرصورتی.استکمترتضمین

حسابایدبآنازقبلوبگیردفزایندهموقعیتنمیتواندباشدتضمینوجهافزایش

.ببنددراخودهایموقعیتیانمودهشارژراخود

حسابداری



پیام
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("منسهام)هایپیام"،"بازارناظر"هایپیغامتوانیدمیبخشایندر

.نماییدمشاهدهرا"سیستممدیر"و

.شوندمیدادهنمایشمتفاوتزمینهباشدهخواندههایپیام

.نمائیدمالحظهراآنکاملمتن،پیغامهررویکلیکباتوانیدمیهمچنین

.باشدمی"کاربرپرتفوی"بامرتبط(منسهم)هایپیام:نکته



بان ، جستجوی نماددیده

14

انامککاربرسلیقهبهتوجهبا"باندیده"

.سازدمیمیسررانمادانتخابوبندیگروه

ادایجبا،خودنیازبهباتوجهمیتواندکاربر

بازار،نمادیگروههربه"نماد"افزودنو"گروه"

.نمودمشاهده"لیستینمایش"بصورترا

"باندیده"بهنمادافزودن



بان جدیددیده

جدید"باندیده"افزودن

15

"باندیده"ویرایشوحذف،تایید



بانجزئیات هر نماد در دیده

16

تصفحابهورودجهتکشوییپنجرهبازشدن

"فناوریمدیریت"و"کدال"هایسایت

نمادبرای"شخصییادداشت"ثبت

"کدال"هایسایتدرنماداطالعاتمشاهده

"فناوریمدیریت"و

بازار"باندیده"ازنمادحذف
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نمادآنبازارنامو"نماد"نام

متوقفمجازمحفوظ،مجازمجاز،)نمادوضعیت

(متوقفممنوعممنوع،

نماد"معاملهقیمت"

"پایانیقیمت"بامعاملهقیمتتفاوت

"تغییردرصد"همراهبهنماددیروز

"رتغییدرصد"همراهبهنماد"پایانیقیمت"نمایش

"نمادمعامالتحجم"نمایش

اطالعات نماد اوراق
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(Threshold)روزدر“نمادقیمتبازه"نمودار

ارنمودرویبر"پایانیقیمت"نشان

ارنمودرویبر"معاملهقیمت"نشان

اطالعات نماد اوراق



19

:نمادجزئیاتنمایش

نماد"فروشوخرید"صف

"نمادمعامالت"،"قیمتجزئیات"

"حقوقیبهحقیقینسبت"و

نشدهانجامسفارشاتنمایش

بازار"معامالتهسته"در

بازارناظرهایپیامنمایش

نمادبرایشخصی"یادداشتثبت"

اطالعات نماد اوراق



اطالعات نماد اوراق

نمادهر”حقوقیبهحقیقی“نسبت

"فروش"و"خرید"کاملاطالعات

.شودمیدادهنمایشنمادآن

نماد"فروش"و"خرید"صفحهبهورود
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،"معامالتارزش"،"قیمت"جزئیات

نمایشنماد...و"مبناحجم"،"دارایی"

.شودمیداده



اطالعات نماد اختیار معامله

"فروش"و"خرید"صفحهبهورود

معاملهاختیارقرارداد

21

"فروش"و"خرید"آخرینزمانوتاریخ

معاملهاختیارقرارداد

ادقراردقیمتکمترینوبیشترینمیزان

معامالتیروزیکطولدر

وجوهمقداربایدبازار،ساختاربراســاس

قراردادنکولوقوعازجلوگیــریبرایتضمین

چونقراردادهاایــندر.شــودتعیین

وجهدارد،تعهدمعاملهاختیارفروشــنده

.میشوددریافتفروشندهازالزمتضمین



اطالعات نماد اختیار معامله

22

درهمعاملاختیارنمادپایهداراییقیمت

.شودمیدادهنمایشبخشاین

ایندر"معاملهاختیار"قراردادهراندازه

.شودمیدادهنمایشبخش

روزدرمعاملهاختیارنمادکهقیمتی

ایندرشودمیاعمال"فیزیکیتسویه"

.شودمیدادهنمایشبخش



اطالعات نماد اختیار معامله

23

کیفیزیتسویهتاماندهباقیروزهایتعداد

دادهنمایشبخشایندرمعاملهاختیار

.شودمی

قراردادهربازهایموقعیتتعداد

نمایشبخشایندرمعاملهاختیار

.شودمیداده



سفارش فروش/ سفارش خرید 

نماد"فروشسفارش"و"خریدسفارش"

24

"فروش"یا" خرید"انتخاب حجم 

"فروش"و "    خرید"انتخاب حداکثر حجم برای 

"فروش"و " خرید"انتخاب قیمت برای 

:برای معامله"قفل قیمت"

"  فروش"و " خرید"برای ثبات قیمت برای 



:سفارشاعتبار

"شدهثبت"سفارشکهمیکندتعیینکاربر

قیمت،زمانبراساس"معامالتهسته"در

.باشدفعال

اختیاردرفروشهایموقعیتاخذجهت

انتخابامکان،روزاعتبارازغیرمعامله،

ذیرپامکاندیگرهایروشبهسفارشاعتبار

.باشدنمی

:کیبورد معامالت
" کیبورد "صفحه کلید " قیمت"و  " تعداد"با کلیک بر روی 

.نمایش داده می شود
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سفارش فروش/ سفارش خرید 



پرتفوی

موجودسهامازکاملینمایبخشایندر

.دهدمینمایشراکاربر"پرتفوی"لیستدر

بخشدرنمادآنها،نمادازیکهرانتخاببا

.شدخواهدباز"باندیده"

26



موقعیت ها

هایموقعیتازکاملینمایبخشایندر

نمایشکاربر"معاملهاختیار"قراردادباز

.شودمیهداده

(آبی)رنگبا"خریدموقعیت"نمادهای

(قرمز)رنگبا"فروشموقعیت"و

.شوندمیدادهنمایش
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سفارشات

سویازشدهثبتسفارشاتبخشایندر

نمایانبهاداراوراقومعاملهاختیاردرکاربر

.شودمی
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گزارش سفارشات

تثبسفارشاتدهندهنشانبخشاین

.شودمینمایانکاربرسویازشده

(بهاداراوراقومعاملهاختیار)

دادهنمایشسفارشاتتمامیوضعیت

:شاملشده

ویرایش"،"شدهانجامکامال"،"فعال"

"سفارشویرایشدرخطا"،"شده

،"شدهلغو"،"سفارشحذفدرخطا"

"شدهکنسل"

“شدهانجامسفارشازقسمتی"
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معامالت

اطالعاتسفارشهرشدناجراازبعد

نمایانبخشایندرمذکورسفارش

:شاملکه.میشود

وکارمزدبا)هاقیمتنماد،سهمتعداد

ایندراوراقنوعمالیات،(کارمزدبدون

.شودمیدادهنمایشبرگسر
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پیش نویس ها

31

نویسپیشذخیرهمعامالت،ثبتبرایصحراافزارنرمجدیدهایقابلیتاز

ویسنپیشبصورتراخودسفارشاتتواندمیکاربرمنظوربدین.استسفارشات

زماندروکندویرایشیاکردهذخیرهمعامالتیزمانازخارجوزماندر(فروشیاخرید)

.نمایدثبتراخودسفارشارسالدکمهازاستفادهبادلخواه

:نویسپیشارسال

نظرموردسفارشنویسپیش"بازارزمان"درکاربر

ثبتبهاقدام"ارسالآیکن"ازاستفادهباراخود

.نمایدسفارش



فیلتر گزارش ها/ گزارش تسویه ها 

32

مامیتباهمراه"معاملهاختیارتسویه"هایدرخواستتمامیازهاتسویهگزارش

.کردمشاهدهبخشایندرتوانمیجزئیات

نظرردمواطالعاتبهگزینه هاسایروتاریخدرجباپیشرفتهجستجویبخشدر

.می یابیددستخود



...سایر 

عانواکاربری،اطالعاتمواردتمامی

هایتسویه"،"مالیهایگزارش"

"واریز"،"فیزیکیونقدی

آنالینبصورت"وجهبرداشت"و

.داردقراربخشایندرکاربربرای

33



پروفایل

:پروفایل

:همچونفردیمشخصاتشاملکه

"تولدتاریخ"،"بورسیکد"

"الکترونیکپست"و"همراهتلفن"

.باشدمی

34



تغییر رمز

:صحراکاربریحسابعبوررمزتغییر

ود،خصحراکاربریحسابعبوررمزتغییربرای

رویبر”سایر“بخشدر

.کنیدکلیک”عبوررمزتغییر“

عبورکلمهتوانیدمیبراحتیبخشایندر

"هویتاحرازکد"استعالمازپسخودجدید

.نماییدثبت

35



تسویه نقدی

36

بخشاینبهمراجعهبا”نقدیتسویه“روزدر

قراردادبرایرانقدیتسویهدرخواستتوانمی

اراینکبرای.کردثبتهستندسوددرکههایی

کلیکدرخواستثبتگزینهبررویاستالزم

کهقراردادهاییتعدادشده،بازمودالدروکرده

واردداریمنقدیصورتبهراآنتسویهقصد

درخواستثبتگزینهبررویسپسوکنیم

.کنیمکلیک

درخواستثبتگزینهبررویکلیکازپس

امکانکهشودمیعوضدرخواستوضعیت

تامرحلهایندردرخواستویرایشوحذف

استامکانپذیر15:00:00ساعت



تسویه فیزیکی

بخشاینبهمراجعهبا"فیزیکیتسویه"روزدر

اردادقر برایرافیزیکیتسویهدرخواستتوانمی

ینهگز رویبراستالزماینکاربرای.کردثبتها

،شدهبازمودالدروکردهکلیکدرخواستثبت

رتصوبهراآنتسویهقصدکهقراردادهاییتعداد

حالتدرقرارداداگروکنیمواردداریمفیزیکی

بایدداریمراقراردادتسویهقصدوباشدزیان

را"انزیحالتدرفیزیکیتسویهباموافقت"تیک

درخواستثبتگزینهبررویسپسوبزنیم

تثبگزینهبررویکلیکازپس.کنیمکلیک

کهشودمیعوضدرخواستوضعیتدرخواست

تامرحلهایندردرخواستویرایشوحذفامکان

استامکانپذیر15:00:00ساعت
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واریز وجه

بخشایناز"فیشثبت"و“وجهآنیواریز"اینترنتیصورتدوبهوجهانتقال

.استپذیرامکان

کلیکابوشدهتایپمبلغفیلددرمدنظرمبلغوجهآنیواریزبرایکهصورتیبه

.شدخواهیدمتصلسامانبانکدرگاهبهتاییدو"سامانبانک"آیکنروی
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برداشت وجه

39

.استمعامالتیسامانه هایدرمتداولمالیفرآیندهایازیکیوجهبرداشت

زمانکاریروز«2»حداکثرسهاممعامالتتسویهوجوه،تسویهرویهطبق

.می برد

اریددراآنازحاصلوجهبرداشتقصدوفروخته ایدامروزراسهامیاگربنابراین

.نماییدثبتبعدکاریروز۲برایراخودوجهتقاضایمی توانید



پذیره نویسی/ سفارش عرضه اولیه 

"ینویسپذیره/اولیهعرضه"سفارشاتثبتبرایکاربرانسامانه،ازبخشایندر

.کننداقداممیتوانند...وسرمایهمیزانعرضه،تاریخ،قیمتدامنهبهتوجهبا

شاهدهمنیزرا"اولیهعرضهسفارشاتگزارشات"لیستمیتوان"گزارش"بهکلیکبا

.کرد

40



گردش حساب
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:"حسابگردش"بخشدر

برداشتهاوواریزهاها،فروشوخریدتمامی

.استشدهثبت

"نماد"،"تاریخ"فیلدهای،براساس"فیلتر"امکان

.داردوجود"تراکنشنوع"و



تغییر کارگزار ناظر

42

:ودمی شاستفادهزیرمواردانجامبرایبخشایناز

.یدکنانتخابراناظرکارگزارتغییرگزینهسپس

تصویرآندرکهشودمیبازصفحه ایآن،ازپس

،نمادنامذخیرهودرجباوکردهآپلودراسهمبرگ

.می رسدپایانبهمرحلهاین



توافق نامه ها

43

سازمان"جانبازکههایینامهتوافقلیست

یفناورمدیریتشرکت"و"بهاداراوراقوبورس

اعالمکارگزاریهایشرکتبه"تهرانبورس

.داردقرارقسمتایندرمیشود



سابقه ورود و خروج

ت،ساعازکاملیودقیقگزارشکاربر

سیستماز(خروجوورود)تاریخ

های(IP)همراهبهراخوداکانت

.کندمشاهدهشدهواردسیستم
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تنظیمات

رنگمیتواند"نمایشنحوه"بخشدرکاربر

قالبدوبینازراخودنمایشقالب

همچنینونمودهانتخاب(مشکیوسفید)

:منوینمایشقابلیت

"فارسیاعدادنمایش“

"ارسالسفارشازپیشتایید“

"سفارشحذفازپیشتایید"

"ارسالازپسسفارسیارسالفرمبستن"

.دهدقرارغیرفعالیافعالحالتدررا
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تنظیمات

پس از اعمال تنظیمات( مشکیو سفید)های تِم

46



www.esahra.ir

ییسناتهران، خیابان 

۱۶۵نبش کوچه بیست و ششم ، پالک 

021-41167: تلفن 

info@esahra.ir

http://www.esahra.ir/
https://ir.linkedin.com/in/sahracompany?trk=public_post_follow-view-profile
https://www.instagram.com/sahra.company
mailto:%20info@esahra.ir

