به نام خدا
رویه انجام معامالت آفالین (اینترنتی) کارگزاری بورس بهگزین
معامالت آفالین یا معامالت اینترنتی به معامالتی گفته میشود هه متوترب به رودمت میوتبا با یوته معامالت مامتما ن یباشود
اب خد ما از طریق سوامانه آفالین م سوایوت م مین اید و سوس

و مخداسو

این مخداسو تدسوا هامشوناسواد واالد آفالین

بعد از برمسوی براب اناام معامهه به واالد معامالت امجاع میشود هه نحدهب اناام قاق آد به طدم هامل م زیر شور

ا ه شوده

اس
نحوه ثبت نام:
 .1غیرحضوری:
ت امی متووتریانی هه م سووامانه سوواناتریدم م نام مین ایند
مین اید و متووتریاد با عه به این هه

زماد الیوواک هامبرب آفالین ناز میاف

زماد با م نام آنالین متووترب آفالین شووره ناز میشوودند اقدام به م نام

میهنند
 .2حضوری:
متووتریانی هه ت ایل به اناام معامالت آنالین ندامند میتدانند به روودمت الروودمب براب عبد قرام ا آفالین به
شره مراجعه ن ایند
نحوه دسترسی مشتریان به معامالت آفالین
متوتریاد س

از م نام و االراز دی هامل م سوامانه بکآفا

از طریق سیو اکتتروناتی و ساامک امسوام میگر
هامبرب خد گر ند و مخداس

شوره

م میگر ند سوس

و ایتواد میتدانند از طریق سوای

نام هامبرب و هه ه عمدم براب آد ا

 behgozin.irbrokersite.irوام الیواک

اب خرید و فروش خد ما م ن ایند

نحوه معامالت:
 .1ورد به سایت :ومو با نام هامبرب و هه ه عمدم
 .2ثبت سففرار  :بعد از اوکان ومو به سوووای میتدانند با امرووواب اکتتروناک تدافقنامه اب مدجد

م سوووای به م

سفامشات خد بسر ازند
 .3بررسفی سفرارافات :بعد از میاف سفامش ،هامشناساد واالد معامالت آفالین سفامشات ما برمسی ن د ه و مردمت عدم
مغایرت با قدانان و سوتدماکع ل ا و
وضعا
 .4تخصفی

امایی م سرتفدب متترب ج

چنان مدجد ب هافی م الیواک هامبرب ایتواد ج

خرید سو ام و ناز برمسوی

فروش س ام مخداس به واالد معامالت امجاع میگر

سفرارافات :بعد از سواع معامالت و

چنان میاف فایل معامالت از شوره سوسر هگذامب ههاه معامالت

اناام شوده به مخداسو خد کانک میگر ند و مخداسو

اب اناام نتوده مرودمت اشوتن تامیه به موز معامالتی بعد

مدهدم میگر ند و م غار این رودمت اباام میشودند ههاه این مراالل م الیواک هامبرب براب متوترب قابل متوا ده
میباشد

