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پس شناسایی اطالعات یک کد اعتبار سنجی به شماره تلفن همراه سرمایه گذار پیامک می شود . سرمایه گذار می تواند نام کاربری  -3

 و رمز مورد نظر و کد اعتبار سنجی را وارد نماید و کاربری اینترنتی خود را فعال نماید 

 
 

در صورتی که سرمایه گذار هنوز به عنوان مشتری تعریف نشده است می تواند طبق تصویر ذیل از طریق منو ثبت نام اقدام به ورود  -4

اطالعات خود نماید. الزم به ذکر است پس از ورود اطالعات به جهت فعال شدن دسترسی می بایست حتما یک بار با مراجعه حضوری 

 ماید. حراز هویت نابه یکی از شعب 

 



 

 
 



وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور اقدام گردد : نسبت بهجهت ورود به اطالعات کاربری  -5

 

 

 از منوی صدور میتوان به دو صورت اقدام به سرمایه گذاری نمود: رای ثبت صدور ب

سرمایه گذار به شعبه بانک مراجعه نموده و پس از واریز وجه اطالعات فیش واریزی را در سایت الف: واریز فیش به بانک و آپلود آن در تارنما )

 وارد نماید . ) شماره فیش ، تاریخ واریز ، مبلغ سرمایه گذاری ، حساب های بانکی  صندوق که پول به آن حساب واریز شده است( یا اینکه 

د ، پول را بصورت اینترنتی به حساب صندوق واریز نموده و سپس اطالعات را طبق رسیدی که سرمایه گذار با اطالع از رمز اینترنتی بانک خو

الزم به ذکر است حتما واریز از حساب صاحب صندوق انجام شود در صورت مغایرت مبلغ  (کامپیوتر به سرمایه گذار می دهد وارد می نماید.

 عودت داده می شود.

این حالت با توجه به واریز وجه در حساب صندوق در روز کاری بعد درخواست با یک روز تاخیر ثبت می )در ب : واریز از طریق درگاه بانک 

 .حتما رمز خرید اینترنتی و اطالعات کارت بانکی را داشته باشدالزم است سرمایه گذار   "صدور به وسیله پرداخت آنالین"برای  گردد(



 
 

 
 

 

 نکته بسیار مهم :

در یک حساب   A شخص میلیون تومان واریز کند ولی تمام پول 5آشنا  حکمتقصد دارد در یک روز به حساب صندوق  Aمثال : شخص 

دو بار پول به حساب صندوق واریز کند  شخصنیست. دو میلیون در حساب بانک ملت و سه میلیون در حساب بانک ملی دارد. در صورتی که 

 یک بار کافیست؟ آیا الزم است دو بار صدور انجام دهد یا



پول واریز کند ولی همه پولها را به یک حساب صندوق بریزد میتواند فقط یک بار صدور بزند سرمایه گذار طی یک روز چند بار  در صورتی که 

 خود را وارد کند و مجموع مبالغ واریزی را در قسمت مبلغ واریزی وارد نماید. فیش واریزیو تنها یکی از شماره های 

سرمایه گذار طی یک روز چند بار پول واریز کند ولی پولها را به حسابهای متفاوتی از صندوق واریز کند ) مثال دو میلیون به حساب  اما اگر

 ملت صندوق بریزد و سه میلیون تومان به حساب بانک ملی صندوق واریز کند( باید حتما به تعداد دفعات پرداخت صدور انجام دهد.

ایه گذار تنها یک روز کاری پس از ثبت ابطال وجه خود را دریافت می کند و تحت هیچ شرایطی روز ابطال به سرمایه نکته دیگر آن که سرم

ی انجام داده اند قبال برنامه ریزی مناسبی را انجام اگذار وجهی پرداخت نمی شود. لذا الزم است در صورتیکه سرمایه گذاران محترم معامله 

 منو ابطالبرای ابطال اینترنتی نیز کافیست سرمایه گذار پس از ورود به حساب شخصی خود ، از طریق  نشوند.داده باشند تا دچار مشکل 

میخواهد ابطال نماید را ثبت کند. با فشردن دکمه که کافیست مشتری تعداد واحدهایی را د شود. پس از ورو "اینترنتی ابطال"وارد صفحه 

 .ذخیره درخواست ابطال مشتری ثبت میشود

 

 

 


