راهنمای استفاده از سامانه (آفالین)
کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
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آشنایی با خرید و فروش سهام
بصورت کلی خرید و فروش سهام به روش های زیر قابل انجام است:
.1برخط (آنالین) :مشتری پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاری ،به سایت آنالین کارگزار مراجعه
کرده و مشتری خود بصورت مستقیم با هسته معامالت در ارتباط خواهد بود.
.2مراجعه حضوری :مشتری با حضور در دفترکارگزاری درخواست خویش را به کارگزار اعالم می کند.
.3اینترنتی(آفالین) :مشتری پس از دریافت رمز عبور از شرکت کارگزاری ،به سایت اینترنتی کارگزار مراجعه
کرده و با تکمیل فرمهای درخواست خرید یا فروش به صورت اینترنتی و تماس باکارگزار سفارش خود را در
سامانه کارگزار ثبت میکند.
به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد و سهولت در انجام معامالت ،خدمات خرید و فروش
اینترنتی( آفالین) سهام توسط شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه ارائه می گردد.
* طبق مقررات بورس ،وجه فروش دو روز کاری پس از معامله ( )T+2توسط کارگزاری قابل پرداخت
می باشد.
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آموزش سایت شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
به آدرس سایت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه  https://ww.mesbroker.comمراجعه و گزینه
سامانه اینترنتی (آفالین) را انتخاب کرده .
*شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه با استفاده از پروتکل امن  SSLبه مشتریان خود ارائه خدمت
نموده و با آدرس https://mes.irbrokersite.irشروع می شود .لطفا پیش از ورود هرگونه اطالعات،
آدرس موجود در بخش مرورگر وب خود را با آدرس فوق مقایسه نمایید و در صورت مشاهده هر نوع مغایرت
احتمالی  ،از ادامه کار منصرف شده و موضوع را با ما در میان بگذارید .
*هرگز اطالعات حساب کاربری (نام کاربری و رمز عبور) خود را در اختیار دیگران قرار ندهید .
*پس از اتمام کار با سامانه ،حتما روی دکمه خروج از سامانه کلیک نمایید.
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ورود
نام کاربری ،کلمه عبور و کد امنیتی را وارد کرده و سپس روی دکمه ورود کلیک می کنیم.

حساب کاربری
این فرم به عنوان صفحه اصلی شامل اطالعات حساب کاربری ،سقف خرید ،حساب های بانکی (از جمله
حساب بانکی پیش فرض مشتری) و نمودار پورتفو لحظه ای به همراه امکان بروز رسانی دستی آن وجود
دارد تا در صورت انتقال فایل لحظه ای معامله خرید یا فروش اثر آن در نمودار پورتفو لحظه ای به صورت
درصد و ارزش روز و سود و زیان مانده قابل مشاهده باشد.
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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.

توافق نامه ها
امکان مشاهده وضعیت و متن توافق نامه های معامالتی در این قسمت میسر می باشد که با کلیک روی
مشاهده هر توافق نامه متن توافق نامه قابل مشاهده است.
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واریز و برداشت
واریز وجه
امکان مشاهده لیست کلیه واریزی ها با هر وضعیتی (کامل ،دارای خطا و )...وجود دارد.

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

یا مبلغ مورد نظر خود را به یکی از حساب های بانکی کارگزاری واریز نموده و فیش واریزی را به شماره
 82100161241فکس نمایید و جهت تصریع در ثبت فیش پرداختی با شماره  82107788140تماس
بگیرید .
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شماره حساب های کارگزاری جهت واریز مبلغ مورد که عبارت اند از:
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درخواست وجه
امکان مشاهده سوابق ،ویرایش و حذف کلیه درخواست های وجه ثبت شده در این فرم وجود دارد.

همچنین امکان ثبت درخواست وجه جدید نیز وجود دارد.

**ضمنا درخواست برداشت وجهی قابلیت بررسی خواهد داشت که تا ساعت  13:38روز کاری قبل از
سررسید ( )T+1ثبت گردد.در صورت ثبت درخواست پس از زمان مذکور پرداخت وجهی در روز کاری بعد
انجام نخواهد شد.
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در خواست خرید
***جهت انجام درخواست خرید حتما ابتدا باید مبلغ مورد نظر به حساب کارگزاری واریز و سپس اقدام به
ثبت درخواست خرید نمود.
امکان ثبت درخواست خرید جدید با توجه به اطالعات نماد و بازار آن نماد و پنج مظنه برتر همراه با امکان
بروز رسانی دستی اطالعات نماد وجود دارد.

نماد  :نام یا نماد سهم را وارد می کنیم.
*فیلدهای مربوط به تعداد یا سرمایه فقط یکی را باید پرکنیم(.یا تعداد سهم موردنظر را وارد کنیم یا اگر
مبلغ خاصی برای خرید درنظر داریم جهت خرید در فیلد سرمایه آن مبلغ را وارد نماییم) .
سقف قیمت  :حداکثر قیمتی که کارگزار اجازه دارد برای مشتری خرید کند.
سقف زمانی  :نشان دهنده این است که درخواست تا چه زمانی در صورت عدم اجرا دارای اعتبار می باشد.
در صورت ارسال موفقیعت آمیز درخواست با پیغام"در خواست خرید با موفقیعت ذخیره شده" مواجه می
شویم.
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درخواست فروش
امکان ثبت درخواست فروش جدید با توجه به اطالعات نماد و بازار آن نماد و پنج مظنه برتر همراه با امکان
بروز رسانی دستی اطالعات نماد وجود دارد.

نماد  :نام یا نماد سهم را وارد می کنیم
تعداد  :تعداد سهم که می خواهیم بفروش برسد.
کف قیمت  :حداقل قیمت فروش سهم توسط کارگزاری.
سقف زمانی  :نشان دهنده این است که درخواست تا چه زمانی در صورت عدم اجرا دارای اعتبار می باشد.
در صورت ارسال موفقیعت آمیز درخواست با پیغام"در خواست فروش با موفقیعت ذخیره شده" مواجه می شویم.
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لیست درخواست ها
امکان مشاهده لیست ،فیلتر ،ویرایش و حذف درخواستهای خرید و فروش در این فرم وجود دارد.خروجی
اکسل و پی دی 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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تغییر کارگزار ناظر
امکان مشاهده سوابق ،ویرایش و حذف کلیه درخواست های تغییر کارگزار ناظر همچنین مشاهده برگه سهم
در این فرم وجود دارد.

همچنین امکان ثبت درخواست جدید تغییر کارگزار ناظر نیز وجود دارد.
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گزارشات
گردش حساب
امکان مشاهده مانده گردش حساب بر اساس عملیات انجام شده در این فرم وجود دارد .خروجی اکسل و
پی دی اف نیز در این فرم تعبیه شده است

پرتفوی سپرده گذاری
امکان مشاهده و فیلترکردن مانده پرتفوی سپرده گذاری براساس قیمت و ارزش روز (برای نمادهایی که این
کارگزاری ناظر آنهاست) در این فرم فراهم می باشد.
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پرتفوی لحظه ای
امکان مشاهده و فیلتر کردن مانده پرتفوی لحظه ای به همراه محاسبات سود و زیان آنها فراهم می باشد.

همچنین امکان ثبت خرید و فروش دستی جدید برای اصالح مانده تعدادی اوراق وجود دارد.
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وضعیت دارایی
امکان مشاهده و فیلترکردن وضعیت دارایی مشتری و مبالغ سود نقدی مجامع و مانده نزد شرکت های آنها
به تفکیک هر نماد قابل مالحظه میباشد
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خروج
خروج از سیستم
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با تشکر از حسن توجه شما
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