آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺳﺠﺎم ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۱۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۹
ﺳﺠﺎم ،ﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺮاز
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس در اﺧﺘﯿﺎر  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دارﻧﺪه ﮐﺪ ﺑﻮرس از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺎرﮔﺰاری در  ۳۱اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار داده و ﺳﻬﺎﻣﺪاران  ۱۸۰روز ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

ﺳﺠﺎم را دارﯾﻢ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎص
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در » ﺳﺠﺎم « ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ارﮐﺎن ﺑﺎزار از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎی ﺧﻮد اﻧﺘﻈﺎم ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺧﺮﯾﺪاران
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻧﺎﺷﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از وارد ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺗﺎﺪﯾﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺳﺠﺎم
ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺣﺴﺎس ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﻤﺎرهای وارد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﯿﻢ ﮐﺎرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺗﺎﺪﯾﻪ ،ﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺲ از ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد.

ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت
را دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ در آن وارد ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال در ارﺗﺒﺎط
ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺪی اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،در

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﺎن ﺻﻔﺤﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او در ﺣﺎل ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را
ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن در ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
اﺻﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب و روی اداﻣﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رد ﺷﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﯾﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن )ﻧﻪ آن ﻓﺮد( را

وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ارﺳﺎل ﺷﻮد.

اﮔﺮ از ﻗﺒﻞ ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی وارد ﻧﻤﺎﺪ و اﮔﺮ ﻧﺪارﯾﺪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ را رد ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﺪام ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ .ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﺖ و
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺑﻮرسﻫﺎی اوراق
ﺑﻬﺎدار و ﮐﺎﻻ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ وارد ﺷﻮﻧﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ

داﻧﺸﺠﻮ و ﺧﺎﻧﻪدار ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد

در ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﭘﺮﺳﺶ »ﻣﯿﺰان آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اوراق ﺑﻬﺎدار ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﺑﺮوﯾﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮض را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ و ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درج ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده و
ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را زده ﺗﺎ ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی

ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪ دهرﻗﻤﯽ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺰار ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﺎﺪ ﺗﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﮐﺎرﮔﺰاری ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﯾﺪ و در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮ ﮐﺮدن ﯾﮑﺴﺮی ﻓﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻋﮑﺲ و ﻏﯿﺮه را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﻠﻎ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺳﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه راهاﻧﺪازی ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻻن
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺿﺮورت دارد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

