"راهنمای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری"
- 1ورود به سامانه کاربری صندوق گنجینه امید ایرانیان

در صورتیکه دارای نام کاربری و رمز عبور می باشید آنرا وارد نموده و در غیر اینصورت جهت دریافت نام کاربری و رمز
عبور مراحل زیر را طی نمایید:
الف) فراموشی رمز عبور را لمس نمایید:

ب) بازیابی از طریق تلفن همراه را انتخاب میکنیم:

ج) در صفحه بعدی کد ملی را زده و کلید بعدی را انتخاب میکنیم و عبارت داخل عکس را میزنیم:

د) کد ارسالی را در محل خود وارد نموده و عبارت داخل عکس را وارد مینماییم.

در مرحله آخر نیز رمز جدید که حداقل دارای  8کاراکتر که هم دارای حروف – عدد می باشد را در محل خود درج
مینماییم.
نام کاربری نیز در باالی ان درج گردیده است.

"پس از ورود به سامانه جهت انجام صدور و ابطال واحد سرمایه گذاری"
 -2ورود به منوی مدیریت درخواستها و کلیک روی گزینه ایجاد درخواست جدید )هم جهت ابطال و هم صدور واحد
سرمایه گذاری(

 -3انتخاب گزینه مورد نظر :جهت انجام صدور واحد سرمایه گذاری گزینه صدور و جهت ابطال گزینه ابطال را انتخاب
میگردد.

" -4درخواست صدور"
بر روی گزینه صدور کلیک نموده و یکی از دو گزینه زیر را انتخاب میکنیم:

*** درصورتیکه از طریق فیش اقدام به پرداخت مینمایید گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید .در این مرحله مبلغ به
ریال وارد شده و در قسمت نام شعبه واریز کننده نیز ،شاخص  4رقمی شعبه واریز کننده را زده و پس از چند ثانیه نام
آن ظاهر میگردد .نام شعبه را انتخاب نموده و پس از تیک نمودن گزینه "قوانین و مقررات درخواست صدور را خوانده
و می پذیرم " اقدام به ثبت نمایید.

*** در صورتیکه تمایل به پرداخت از طریق درگاه بانکی را دارید ،گزینه پرداخت آنی را انتخاب نموده و پس از مشخص
نمودن مبلغ واریزی ( حداکثر پانصد میلیون ریال) به ازای هر واریز و همچنین تیک نمودن گزینه "قوانین و مقررات
درخواست صدور را خوانده و می پذیرم " اقدام به ثبت نمایید

و پس از مشاهده پیش فاکتور اقدام به پرداخت

مینماییم.
با توجه به آنکه در سامانه شاپرک پول فردای روز واریز سرمایه گذار ،به حساب صندوق واریز میگردد ،صدور واحد به
" NAVفردای کاری" واریز پول صورت می پذیرد.
بطور مثال در صورتیکه مشتری در روز شنبه اقدام به واریز وجه بصورت انی نماید ،پول در روز یکشنبه به حساب
صندوق واریز شده و به  NAVروز دوشنبه برای ایشان صدور انجام می شود و نیز در صورتیکه سه شنبه اقدام به واریز
نماید ،مبلغ واریزی در روز  4شنبه به حساب واریز میگردد و بدلیل تعطیل بودن صندوق در روزهای پنج شنبه و جمعه،
صدور ایشان به  NAVروز شنبه محاسبه میگردد.

" -5ابطال واحدهای سرمایه گذاری"
درصورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری گزینه ابطال را انتخاب کرده ،سپس تعداد واحد درخواستی را زده و شاخص 4
رقمی شعبه ای را که در ان قبال اقدام به صورت کرده بودیم را وارد نموده )چند ثانیه منتظر بمانید تا اسم شعبه ظاهر
شود) و پس از تیک نمودن گزینه قوانین و مقررات ابطال اقدام به ابطال واحدهای سرمایه گذاری مینماییم.

نکته :درصورتیکه که از طریق درگاه اقدام به خرید نموده اید ،شعبه اینترنتی را تایپ نمایید.

زمانبندی پرداخت ابطال:
پرداخت مبالغ ابطالی بر اساس روز ابطال از تاریخ 1397/06/01
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***** به اطالع سرمایهگذاران محترم میرساند حسب تاکیدات سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ  1397/06/01واریز مبالغ
ابطال واحدهای سرمایه گذاری دو روز کاری پس از روز درخواست میباشد.
***** همچنین الزم به ذکر است روزهای تعطیل و پنج شنبه ها جزو روزهای کاری صندوق محسوب نمیگردد .بطور مثال
درصورتیکه سرمایهگذار شنبه اقدام به درخواست ابطال نموده و یکشنبه تعطیل باشد ،مبلغ ابطالی روز سه شنبه پرداخت خواهد
شد.

