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امکانات و کاربردهای

پرتال سهامداران

مشاهده اخبار و اطالعیه ها به صورت
دسته بندی
مشاهده کل دارایی سهام و تعداد قابل
فروش
امکان ثبت تغییر اطالعات هویتی و بانکی
مشاهده کاردکس تعدادی و ریالی و امکان
دریافت خروجی  PDFو Excel
مشاهده مطالبات به صورت تفکیک شده
ارسال پیام متنی به صورت دوسویه میان
مدیران پرتال و سهامداران به همراه ارسال
پیامک و ایمیل
مشاهده اطالعات مجامع ،ثبت نام جهت
حضور و چاپ برگه حضور در مجامع
مشاهده اطالعات دوره های افزایش سرمایه
و چاپ گواهینامه حق تقدم
ثبت درخواست موافقت و مخالفت جهت
برداشت از مطالبات جهت مبلغ حق تقدم
پرداخت حق تقدم به دو شیوه :واریز از طریق
درگاه آنالین و واریز از طریق ثبت فیش بانکی
مشاهده پرداخت های انجام شده برای هر
دوره افزایش سرمایه
اجرای پرتال بر روی تمام دستگاهها اعم از
موبایل ،تبلت و لپ تاپ

راهنمای ثبت نام
و استفاده از
پرتالسهامداران
01
اتصال به اینترنت و باز کردن مرورگر
صفحات اینترنت
(ترجیح ًا مرورگر ) Google chrome
توسط کامپیوتر خانگی یا نوت بوک و
موبایل و تبلت

02
وارد کردن آدرس

portal.samangostar.com

portal.samangostar.com

03
کلیک بر روی گزینه :
نام کاربری ندارید ثبت نام نماید.

04

در این مرحله شما بایستی جهت تأیید هویت و اعتبار سنجی
قسمت عددی کد بورس (پنج رقم) (وارد کردن آن اختیاری) و
شماره شناسنامه و کدملی (وارد کردن آن اجباری) خود را وارد
نمایید و نام کاربری و کلمه عبور مناسب و منطبق با قواعد ذکر
شده را انتخاب کرده و ثبت نام را انجام دهید
نام کاربری  :حداقل ۸کاراکتر ( حروف انگلیسی ،اعداد و یا ترکیبی از آنها)
رمزعبور:حداقل ۸کاراکتروترکیبیازحروفانگلیسی،اعدادوکاراکترهای
خاص مانند «? ! @ *»

نکته :الزم به ذکر است شرط تأیید شدن
ثبت نام در پرتال بدین صورت است که
اطالعات هویتی شما(کد بورس ،شماره
شناسنامه ،کد ملی) باید قب ً
ال در سامانه
مدیریت سهام شرکت ثبت شده باشد.
بدیهی است کد بورس حتم ًا در سامانه
قب ً
ال ثبت شده است ولیکن ممکن است
شماره شناسنامه و کد ملی سهامداران
با سامانه مدیریت سهام شرکت مغایرت
داشته باشد .لذا در صورت بروز خطا در
هنگام ثبت نام جهت مطابقت موارد ذکر
شده با امور سهام تماس حاصل نمایید.

06

05
پس از ثبت نام و ایجاد نام کاربری
و کلمه عبور مناسب از بخش ورود
به سیستم می توانید وارد پرتال
سهامداری شوید.

پرتال سهامداران

portal.samangostar.com

پس از ورود به صفحه پرتال آیتم های زیر را مشاهده
می کنید که به مختصر توضیح داده می شوند:
میز کار :مشاهده کلی دارایی سهام -قابل فروش،
مانده مطالبات وجمع سود که با کلیک بر روی مشاهده
جزئیات می توانید ریز تراکنش های هر بخش را
مشاهده کنید.
پیام ها :مشاهده پیام های دریافتی توسط مدیرت
پرتال سهام شرکت و همچنین ارسال پیام به مدیریت
امور سهام شرکت و مشاهده سابقه پیام های قبلی
اطالعات هویتی (سهام)  :در این بخش شما می
توانید اطالعات هویتی شامل مشخصات فردی و
اطالعات آدرس و تماس و مشخصات بانکی ثبت
شده در سیستم سهام شرکت را مالحظه نمایید.در
صورتی که هر یک از این اطالعات تغییر یافته (اعم
از مشخصات شناسنامه ای و اطالعات بانکی) شما می
توانید با ویرایش اطالعات هویتی نسبت به اصالح و
ارسال مجدد آن اقدام نمایید تا پس از بررسی  ،بر
روی سیستم و سامانه سهام شرکت بروز رسانی گردد.

بدیهی است مسئولیت صحت اطالعات ارسالی و ویرایش اطالعات هویتی به عهده
شخصسهامدارمیباشد.

مانده مطالبات :مشاهده مانده مطالبات سود سهام به تفکیک
گردش تعدادی :مشاهده کارکرد تعدادی خرید و فروش سهام از ابتدا تاکنون
گردش ریالی:مشاهده کلی سودهای محاسبه شده در هر سال مالی و واریزی های پرداخت سودسهام در
تاریخ های معین
افزایش سرمایه و استفاده از حق تقدم :در صورت ایجاد افزایش سرمایه توسط شرکت در موعد مقرر توسط
پرتال اطالع رسانی و نحوه استفاده آموزش داده خواهد شد.
وضعیت مجمع :در زمان مجامع و فعال شدن مجمع امکان ثبت نام در مجمع و دریافت برگ ورود به مجامع
وجود دارد و سهامداران میتوانند اخبار مربوط به مجمع را در این بخش پیگیری کنند.

