
 نکاتی راجع به چک کردن سهمیه در بهین یاب

 شودمشتری با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه بهین یاب می -1

 ممکن است پیش فرض در این صفحه باشید -شودوارد صفحه پرونده بنگاه می -2

ممکن است  -انتهای صفحه پرونده بنگاه، داخل جدول، آیتم خرید مواد اولیه، روی گزینه بیشتر کلیک کنید -3

 کند روی کدام کلیک کنیدچند مورد وجود داشته باشد، فرقی نمی

 در صفحه خرید مواد اولیه، انتهای صفحه، روی اطالعات ارسالی به بورس کاال کلیک کنید -4

 اگر اطالعاتی ارسال نشده باید از بهین یاب پیگیری کنید

ک کنید. به ازای هر کاال در هر روز باید یک ردیف اگر  جدول اطالعات ارسالی موجود بود، جدیدترین تاریخ را چ

 موجود باشد. 

 های قبل است و بروز نیست، با بهین یاب تماس بگیریداگر آخرین اطالعات ارسالی مربوط به تاریخ

  معموال علت تعلیق در باالی همین صفحه درج شده است.

 سایر توضیحات:

 بصورت روزانه بهین یاب خود را چک کنید تا از تعلیق سهیمه به موقع خبردار شود مشتریان گرامی لطفاً -5

، اولی توسط بورس و سهمیه تفاوت دارد و فعال یا غیر فعال بودن کد )بسته یا باز بودن کد( با نداشتن مجوز  -6

 دومی توسط بهین یاب قابل پیگیری است

یند زمان زیادی می برد آشود، این فریاب دریافت  و اعمال می کاالها هر روز یکبار از بهین یسهمیه  تمام -7

 بنابراین روزی فقط یکبار انجام می شود و امکان دریافت سهمیه یک مشتری به تنهایی وجود ندارد

کدملی یا شناسه ملی که بنام آن شود که سهمیه دریافتی از بهین یاب بشرطی در سامانه بورس اعمال می -8

  ه است، در بورس دارای کد باشد.سهمیه ارسال شد

شود ولی بهین یاب با شناسه ملی قدیم اطالعات می فرستد و چون  برخی مواقع شناسه ملی شرکت عوض می -

 شود، لذا باید بهین یاب شناسه ملی مشتری را بروز نمایدشناسه ملی در بورس بروز شده است سهمیه اعمال نمی

شود ولی در بورس بنام شرکت کد گرفته شده مدیر عامل از بهین یاب ارسال میبرخی مواقع سهمیه با کد ملی  -

است و برخی مواقع سهمیه با شناسه ملی شرکت ارسال می شود ولی کد بورسی بنام شخص مدیر عامل است. لذا 

رسی اخذ اید در بورس نیز بنام شرکت کد بوباید توجه کنید که اگر در بهین یاب با نام شرکت ثبت نام نموده

 نمائید و اگر بنام شخص حقیقی سهمیه گرفته اید در بورس نیز شخص حقیقی کد بورسی اخذ نماید.

 

 



 

 


