
︣ ︱﹢ری  ا﹁︐︐︀ح ︧︀ب ︾﹫
۱           کد بورسی دارم و احراز هویـــت سجام انجــام دادم

۲        کد بورسی دارم اما احراز هویت سجام انجام ندادم

۳       کد بورسی ندارم و مــــراحل ســجام را انجـــام ندادم

۴       در ثبت نام به مشکل خوردم و نیاز به راهنمایی دارم

شما عضـــو خانواده سرمایه گذاران بازار ســــرمایه ایران هستید ؛ با 

عضویت در کارگـــزاری تدبــیرگران فــردا می تـوانیـــد از مزایای زير 

بهره مند شوید:

در اختیار داشتن ۳ سامانه مـعامالتی (پرانا- اکسیر- سهامیاب)

مشاوره سرمایه گذاری رایگان دیلی تحلیل

خريد عرضه اولیه بدون داشتن موجودی

(vip) ارائه خدمات ویژه مشتريان سرآمد

دريافت اعتبار معامالتی

افتتاح حساب غیر حضوری

برای اینــکه در کارگزاری تدبیـــرگران فـــردا عضــــو شوید ابتدا باید 

احراز هویت سجام خـــــود را کامل انجــــام داده باشید و بعــــد از 

آن می تــــوانـــید در سامــانه غیرحضـــــوری پرانیــــکس ثبت نام 

کنید. برای این منظور کافی است بر روی گزينه احراز هویت غیر 

حضوری سجام کلیک کنید و به صورت الکترونیک مراحل احراز را به 

اتمام برسانید.

افتتاح حساب غیر حضوری

احراز هویت غیرحضوری سجام

اگر ســــوال یا  مشکــلی  در فرآیند ثبــــت نام داشـــــتید؛ می توانید 

مشخصات کامل خودرا وارد کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با 

شما تماس بگیرند.

نام خانوادگی:

تلفن هـمـــراه:

ایمیل:

نام :

هر شخص برای خريد و فروش سهام در بورس الزم است یک بار 

در سامانه سجام ثبت نام کند برای این منظور کافی است بر  روی 

گزينه ثبت نام در سجام کلیک کنید و ثبت نام خود را تکمیل کنید.

احراز هویت غیر حضوری سجام

افتتاح حساب غیر حضوری

ثبت نام در سجام
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۱.  کد بورســـی دارم و احـــراز هـــویـــت سجام انجــام دادم

با کلیک بر روی افتتاح حساب غیر حضوری در کمتر از ۵ دقیقه مدارک خود را بارگذاری کنید، 
همکاران ما مدارک شما را بررسی کرده و در صورت عدم نقص مدارک نام کاربری و کلمه عبور 

در همان روز کاری  برای شما ارسال می شود.

پس از اینکه احراز هویت سجام را انجام دادید با کلیک بر روی افتتاح حساب غیر حضوری در 
کمتر از ۵ دقیقه مدارک خود را بارگذاری کنید، همکاران ما مدارک شما را بررسی کرده و در 
صورت عدم نقص مدارک، نام کاربری و کلمه عبور در همان روز کاری  برای شما ارسال می شود.

۲.  کد بورسی دارم اما احراز هویت سجام انجام ندادم

۳. کد بورسی ندارم و مــــراحل ســجام را انجـــام ندادم

پس از ثبت نام در سامانه سجام و دريافت کد رهگیری باید احراز هویت غیر حضوری سجام را 
انجام دهید، برای این منظور کافی است بر روی گزينه احراز هویت غیر حضوری سجام کلیک 

کنید و به صورت الکترونیک مراحل احراز را به اتمام برسانید.

پس از اینکه مراحل سجامی شدن خود را انجام دادید با کلیک بر روی افتتاح حساب غیر حضوری 
در کمتر از ۵ دقیقه مدارک خود را بارگذاری کنید، همکاران ما مدارک شما را بررسی کرده و در 
صورت عدم نقص مدارک، نام کاربری و کلمه عبور در همان روز کاری  برای شما ارسال می شود.

۴. در ثبت نام به مشکل خوردم و نیاز به راهنمایی دارم

در کمتر از ۵ دقیقه!


