تعاونی مسکن
در سایت تعاونی مسکن ما برای خریداران و فروشندگان سهام بستری فراهم کرده ایم تا آسان تر با
هم در ارتباط باشند.
هر نفر که بخواهد سهم خودش را بفروش برساند میتواند با درج درخواست فروش خود با خریدار
مورد نظر خود ارتباط برقرار کنند.
و همینطور کسانی که تمایل به خرید دارند میتوانند با دیدن درخواست های فروش دیگر افراد خود
در خواست خرید ثبت کنند و اطالعات تماس انها برای فرشنده ارسال میشود به این طریق میتوانند
سهم مورد نظر خود را خریداری نمایند.

اشنایی با مراحل ثبت درخواست فروش
-1ابتدا در سایت تعاونی مسکن به آدرس https://tm-shemiran.ir/login:وارد حساب
کاربری خود میشویم.

*در هنگام ورود به سایت در مرحله اول شماره موبایل خود را بدون صفر وارد نمایید سپس روی
دکمه ادامه کلیک نمایید در این مرحله اگر دفعه اول است که وارد سایت می شوید رمز عبور شما
همان شماره موبایل شما بدون صفر است  .بعد از وارد کردن رمز عبور در مرحله بعد پیامکی حاوی
کد تایید برای شما ارسال می شود با وارد کردن کد تایید شما وارد سایت می شوید.
اگر رمزعبور خود را قبال تغییر داده اید بعد از مرحله اول رمز عبور خود را وارد نمایید و وارد سایت
شوید.

-2در قسمت  headerسایت وارد داشبورد خودان میشویم.

-3برای ثبت در خواست فروش می توانیم به صفحه ثبت درخواست فروش موجود در داشبورد
مراجعه نماییم و مراحل ثبت را طبق تصویر زیر انجام دهیم  .و اطالعات خود را ثبت نمایید پس از
ثبت اطالعات پیامکی برای شما مبنی بر اینکه آگهی شما با موفقیت ثبت شده است ارسال میشود.

وارد نمودن اطالعات در تمامی فیلد های این صفحه الزامی می باشد

 -4بعد از طی کردن مراحل ثبت  ،وضعیت درخواست فروش شما در انتظار تایید است .در این
مرحله مدیر درخواست ثبت شده شما مشاهده میکند و آن را تایید یا عدم تایید میکند  .در این
مرحله هر زمان که مدیر وضعیت شما را تغییر بدهد برای شما پیامک مبنی بر وضعیت درخواست
شما ارسال میشود.
-5حال میتوانیم درخواست هایی که خودمان ثبت کرده ایم را در لیست درخواست های فروش من
خود مشاهده نماییم .و قیمت ،تاریخ ثبت درخواست  ،تعداد سهم ،وضعیت ،خریدارن و جزئیات هر
کدام را مشاهده نماییم.

جزئیات درخواست فروش :
شما میتوانید اطالعات سهامی را که برای فروش گذاشته اید را مشاهده نمایید
مدیر میتواند برای درخواست شما یاداشت ثبت نماید که شما می توانید با مراجعه به جزئیات
درخواست خود یاداشت مدیر را مشاهده نمایید .مانند تصویر زیر:

 -6در صورت تایید شدن درخواست از سمت مدیر درخواست فروش ما در لیست درخواست های
فروش هم نمایش داده میشود که خریدارن میتوانند درخواست های فروش موجود در این لیست
را مشاهده نمایند و درخواست خرید خود را ثبت نمایند.

آشنایی با مراحل ثبت درخواست خرید
-1بعد از ورود با سایت تعاونی مسکن وارد داشبورد خود میشویم .
-2وارد صفحه درخواست های فروش می شویم در این صفحه میتوانیم لیست درخواست هایی که
فروشنده ها ثبت نموده اند را مشاهده نماییم و اطالعات جزئی از آنها را داخل جدول مشاهده نماییم

 -3در صورت تمایل به مشاهده جزئیات بیشتر و ثبت نمودن درخواست خرید روی دکمه جزئیات
کلیک می نماییم و در این صفحه میتوانیم با کلیک کردن روی دکمه ثبت درخواست طبق عکس
زیر درخواست خرید خود را ثبت نماییم در این مرحله پس از ثبت اطالعات ابتدا برای شما پیامکی
مبنی بر اینکه درخواست خرید شما با موفقیت ثبت شده است ارسال میشود و ابتدا برای فروشنده
پیامک مبنی بر اینکه درخواستی برای آگهی اش ثبت شده است ارسال می شود و با مراجعه به
داشبورد خودش می تواند اطالعات تماس شما را مشاهده نماید و در صورت تمایل با شما تماس
حاصل نماید .

 -3حال ما میتوانیم لیست آگهی هایی را که برای انها درخواست خرید ثبت نموده ایم را طبق تصویر
زیر در لیست درخواست های خرید خود مشاهده نماییم.

آشنایی با مراحل مشاهده در خواست های خرید برای فروشنده
-1بعد از ورود به سایت تعاونی مسکن وارد داشبورد خود میشویم.
 -2در این مرحله وارد صفحه لیست آگهی های فروش خود می شویم در این قسمت آگهی های
فروشی که ثبت نموده ایم را میتوانیم مشاهده کنیم وبرای هر کدام از آگهی های همانطور که در
عکس زیر مشاهده مینمایید قسمتی وجود دارد که میتوانید لیست خریدارانی که برای اگهی شما
درخواست ثبت نموده اند را به همراه اطالعات تماس و تاریخ ثبت درخواست آنها را مشاهده نماییم.
و با هر کدام از خریداران که تمایل دارید تماس حاصل نمایید.

