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) آفالین(استفاده از سامانه راهنماي 
کارگزاري آفتاب درخشان خاورمیانه
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فروش سهامو آشنایی با خرید 

بصورت کلی خرید و فروش سهام به روش هاي زیر قابل انجام است:

کارگزار مراجعه آنالین مشتري پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاري، به سایت ): (آنالین.برخط1
م با هسته معامالت در ارتباط خواهد بود.مشتري خود بصورت مستقیوکرده

مشتري با حضور در دفترکارگزاري درخواست خویش را به کارگزار اعالم می کند..مراجعه حضوري:2

مشتري پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاري، به سایت اینترنتی کارگزار مراجعه رنتی(آفالین):ت.این3
سفارش خود را در و تماس باکارگزاربه صورت اینترنتیهاي درخواست خرید یا فروشکرده و با تکمیل فرم

.کندسامانه کارگزار ثبت می

در انجام معامالت، خدمات خرید و فروشظور صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد و سهولت نبه م
.ان خاورمیانه ارائه می گرددم توسط شرکت کارگزاري آفتاب درخشهاس)( آفالیناینترنتی

) توسط کارگزاري قابل پرداختT+2روز کاري پس از معامله (دوطبق مقررات بورس، وجه فروش *
می باشد.
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کارگزاري آفتاب درخشان خاورمیانهآموزش سایت شرکت 

و گزینه مراجعه		https://ww.mesbroker.comآفتاب درخشان خاورمیانه کارگزاري سایت آدرس به 
.انتخاب کرده را )آفالین(اینترنتیسامانه

به مشتریان خود ارائه خدمت SSLپروتکل امنشرکت کارگزاري آفتاب درخشان خاورمیانه با استفاده از *
شروع می شود. لطفا پیش از ورود هرگونه اطالعات، https://mes.irbrokersite.irنموده و با آدرس

آدرس موجود در بخش مرورگر وب خود را با آدرس فوق مقایسه نمایید و در صورت مشاهده هر نوع مغایرت 
.موضوع را با ما در میان بگذاریداحتمالی ، از ادامه کار منصرف شده و

.هرگز اطالعات حساب کاربري (نام کاربري و رمز عبور) خود را در اختیار دیگران قرار ندهید*

.پس از اتمام کار با سامانه، حتما روي دکمه خروج از سامانه کلیک نمایید*
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ورود

کنیم.سپس روي دکمه ورود کلیک میامنیتی را وارد کرده ونام کاربري ،کلمه عبور و کد

حساب کاربري

هاي بانکی (از جمله ،حساببه عنوان صفحه اصلی شامل اطالعات حساب کاربري، سقف خریداین فرم
رسانی دستی آن وجود همراه امکان بروزي بهامشتري) و نمودار پورتفو لحظهحساب بانکی پیش فرض

صورت ه بايپورتفو لحظهاي معامله خرید یا فروش اثر آن در نمودارتا در صورت انتقال فایل لحظهدارد
.قابل مشاهده باشددرصد و ارزش روز و سود و زیان مانده
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تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور از طریق این فرم با وارد نمودن کلمه عبور قبلی و کلمه عبور جدید و تاییدیه آن امکان 
.پذیر است

نامه هاتوافق 
کلیک روي باباشد کههاي معامالتی در این قسمت میسر میامکان مشاهده وضعیت و متن توافق نامه

. متن توافق نامه قابل مشاهده استمشاهده هر توافق نامه
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واریز و برداشت
واریز وجه

.داردامکان مشاهده لیست کلیه واریزي ها با هر وضعیتی (کامل، داراي خطا و...) وجود 

به درگاه بانکی) نیز فراهم است.همچنین امکان ثبت واریز وجه (از طریق اتصال

هاي بانکی کارگزاري واریز نموده و فیش واریزي را به شماره مبلغ مورد نظر خود را به یکی از حسابیا 
تماس 02187700968با شماره جهت تصریع در ثبت فیش پرداختیو فکس نمایید 02188541261

.بگیرید 
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غ مورد که عبارت اند از:واریز مبلجهت شماره حساب هاي کارگزاري 
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درخواست وجه

.هاي وجه ثبت شده در این فرم وجود دارددرخواستامکان مشاهده سوابق، ویرایش و حذف کلیه

.همچنین امکان ثبت درخواست وجه جدید نیز وجود دارد

روز کاري قبل از 13:30وجهی قابلیت بررسی خواهد داشت که تا ساعت ضمنا درخواست برداشت **
) ثبت گردد.در صورت ثبت درخواست پس از زمان مذکور پرداخت وجهی در روز کاري بعد T+1سررسید (

انجام نخواهد شد.
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در خواست خرید

ارگزاري واریز و سپس اقدام به ***جهت انجام درخواست خرید حتما ابتدا باید مبلغ مورد نظر به حساب ک
خرید نمود.ثبت درخواست 

مظنه برتر همراه با امکان پنج امکان ثبت درخواست خرید جدید با توجه به اطالعات نماد و بازار آن نماد و 
.درسانی دستی اطالعات نماد وجود داربروز

نماد سهم را وارد می کنیم.یا: نامنماد

را باید پرکنیم.(یا تعداد سهم موردنظر را وارد کنیم یا اگر فقط یکی سرمایه یا*فیلدهاي مربوط به تعداد 
مبلغ خاصی براي خرید درنظر داریم جهت خرید در فیلد سرمایه آن مبلغ را وارد نماییم. )

حداکثر قیمتی که کارگزار اجازه دارد براي مشتري خرید کند.سقف قیمت :

نشان دهنده این است که درخواست تا چه زمانی در صورت عدم اجرا داراي اعتبار می باشد. ی :سقف زمان

مواجه می "در خواست خرید با موفقیعت ذخیره شده"در صورت ارسال موفقیعت آمیز درخواست با پیغام
شویم.
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درخواست فروش

مظنه برتر همراه با امکان پنج مکان ثبت درخواست فروش جدید با توجه به اطالعات نماد و بازار آن نماد و ا
.رسانی دستی اطالعات نماد وجود داردبروز

نماد سهم را وارد می کنیمیا: نامنماد

: تعداد سهم که می خواهیم بفروش برسد.تعداد

ط کارگزاري.: حداقل قیمت فروش سهم توسکف قیمت

: نشان دهنده این است که درخواست تا چه زمانی در صورت عدم اجرا داراي اعتبار می باشد.سقف زمانی

مواجه می شویم. "در خواست فروش با موفقیعت ذخیره شده"در صورت ارسال موفقیعت آمیز درخواست با پیغام
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لیست درخواست ها

خروجی .حذف درخواستهاي خرید و فروش در این فرم وجود داردمکان مشاهده لیست، فیلتر، ویرایش وا
اکسل و پی دي اف نیز در این فرم تعبیه شده است.

.* در صورتی که وضعیت سطر در حالت انتظار تایید باشد امکان ویرایش درخواست وجود دارد
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ناظرکارگزارتغییر 

تغییر کارگزار ناظر همچنین مشاهده برگه سهم هايدرخواستامکان مشاهده سوابق، ویرایش و حذف کلیه
در این فرم وجود دارد.

همچنین امکان ثبت درخواست جدید تغییر کارگزار ناظر نیز وجود دارد.
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گزارشات

گردش حساب

خروجی اکسل و امکان مشاهده مانده گردش حساب بر اساس عملیات انجام شده در این فرم وجود دارد.
پی دي اف نیز در این فرم تعبیه شده است

پرتفوي سپرده گذاري

گذاري براساس قیمت و ارزش روز (براي نمادهایی که اینامکان مشاهده و فیلترکردن مانده پرتفوي سپرده
.باشدفراهم میدر این فرمکارگزاري ناظر آنهاست)
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پرتفوي لحظه اي

پرتفوي لحظه اي به همراه محاسبات سود و زیان آنها فراهم می باشد.امکان مشاهده و فیلتر کردن مانده 

مانده تعدادي اوراق وجود دارد.اصالحهمچنین امکان ثبت خرید و فروش دستی جدید براي 
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وضعیت دارایی

هاي آنها مشاهده و فیلترکردن وضعیت دارایی مشتري و مبالغ سود نقدي مجامع و مانده نزد شرکتامکان
نماد قابل مالحظه میباشدبه تفکیک هر



١۶

خروج

خروج از سیستم
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با تشکر از حسن توجه شما


