
  راهنماي نرم افزار شرکت زرین سهام سبز

سهامدار گرامی در صورتی که هنوز در اپلیکیشن مربوطه ثبت نام ننموده اید لطفا پس از نصب نرم افزار ابتدا گزینه ثبت نام را لمس 
  حساب خود را ارسال نمایید. نموده و مشخصات درخواستی را تکمیل و ثبت نام نمایید پس از ورود به نرم افزار اطالعات فردي، ارتباطی و

  در ادامه تمامی بخش ها و چگونگی کار با هر بخش را مطالعه می نمایید.

 اطالعات فردي : -1

این بخش شامل اطالعات فردي شخص سهامدار است که پس از تکمیل قسمت هاي مشخص شده قادر به ثبت یا ویرایش 
  اطالعات می باشد.

 اطالعات ارتباطی : -2

ارتباطی همان مشخصات محل سکونت سهامدار می باشد که پس از تکمیل قسمت هاي مورد نظر امکان  منظور از اطالعات
  ثبت و یا ویرایش اطالعات وجود دارد.

 اطالعات حساب : -3

را که یکی از بانک هاي (ملی، ملت، سپه یا  "خود"در این بخش سهامدار اطالعات بانکی شخصی مربوط به سود سهام 
  وارد نموده و اطالعات خود را ثبت یا ویرایش می نماید. صادرات) می باشد را

 اطالعات مالی : - 4

این بخش نشان دهنده اطالعات مالی سهامدار می باشد که شامل تعداد سهام و مبلغ پرداختی سود سهام سال هاي مالی 
  .تکمیل می گردد شرکتگذشته می باشد و توسط کارشناسان 

 خرید : -5

  رسال درخواست خرید سهم را دارد.در این بخش سهامدار امکان ا
 چگونگی ارسال درخواست خرید : -

با لمس کردن گزینه درخواست جدید در باالي سمت چپ صفحه تعداد سهام مورد نظر و قیمت پیشنهادي خود را وارد 
  نموده و ثبت درخواست نمایید.

 فروش : -6

  در این بخش سهامدار امکان ارسال درخواست فروش سهم را دارد.
 ی ارسال درخواست فروش :چگونگ -

با لمس کردن گزینه درخواست جدید در باالي سمت چپ صفحه تعداد سهام مورد نظر و قیمت پیشنهادي خود را وارد 
  نموده و ثبت درخواست نمایید.

 پیام ها : -7

  این بخش شامل دو قسمت می باشد :
 پرسش هاي متداول : -

  سواالت از قبل پیش بینی شده و پاسخ آنها می باشید.با لمس این گزینه شما قادر به مشاهده برخی 
 پیام جدید : -

با لمس این گزینه شما امکان پرسش دیگر سواالت خود را دارید قسمت هاي مورد نظر را تکمیل و پیام جدید را ارسال 
  می نمایید پس از آن کارشناش مربوطه سوال شما را مشاهده نموده و پاسخ خواهد داد.



 اطالعیه ها : - 8

  در این بخش شما امکان مشاهده اطالعیه هاي عمومی و خصوصی خود را دارید.
 اتباط با ما : - 9

  این بخش شامل راه هاي ارتباطی سهامدار با شرکت هاي زرین سهام سبز و ایثارگران زرین شهر می باشد.
 تغییر رمز عبور : -10

  پذیر می نماید. این بخش قابلیت تغییر رمز ورود کاربر به نرم افزار مربوطه را امکان
 درباره ما : -11

  این بخش شامل معرفی و توضیحات مختصري درباره فعالیت شرکت هاي ایثارگران زرین شهر و زرین سهام سبز می باشد.
  نکته :

 اپلیکیشن گزینه * را لمس نمایید. جهت خروج از برنامه در قسمت باالي سمت راست صفحه اصلی -

را لمس نمایید الزم  ت باالي سمت چپ صفحه اصلی اپلیکیشن گزینه جهت خروج از حساب کاربري خود در قسم -
به اپلیکیشن نیازمند نام کاربري و رمز عبور خود می مجدد به ذکر است که پس خروج از حساب کاربري خود براي ورود 

  .باشید
  .نام کاربري : کدملی شخص سهامدار می باشد

د مشخص کرده اید در صورتی که رمز عبور خود را به یاد نیاوردید که زمان ثبت نام براي خواست رمز عبور : رمزي 
گزینه یادآوري رمز عبور را لمس نمایید پس از تکمیل اطالعات در این بخش رمز عبور مشخص شده شما به شماره 

 .پیامک می شودثبت شده توسط شما در اپلیکیشن همراه 

را بر روي فیلد مربوطه نگه داشته و به پایین و باال حرکت  جهت تغییر گزینه فیلدهاي کشویی اپلیکیشن انگشت خود -
 دهید تا گزینه ي مورد نظر خود را یافته و انتخاب نمایید.


