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 **.می باشند "پروهمراه تریدر "ه در هستند امکانات جدید و به روز شد که به رنگ قرمزجمالتی **

 معرفی نرم افزار: .1

 برخط معامالت سامانه به دسترسی منظور به (Mobile Tradingتریدینگ ) موبایل افزار نرم

این سیستم به شما امکان مشاهده . است شده طراحی همراه تلفن طریق از ملت، بانک کارگزاری

 یهکل اساس این بازار و ارسال سفارش و امکانات متعدد دیگر را به صورت سیار خواهد داد. بر

 معامالت افزار نرم به دسترسی password و username که ملت بانک کارگزاری مشتریان

توانند از این نرم افزار به صورت رایگان استفاده می اند، نموده دریافت را کارگزاری این آنالین

 نمایند.

 هسته به ینآنال صورت به را خود افزار و با اتصال به اینترنت می توانید سفارشاتنرم این طریق از

 نمایید. ارسال معامالت

-بلتتها و های موجود در بازار این نرم افزار در چهار نسخه و برای گوشیبا توجه به تنوع گوشی

 ارائه شده است.  ios و های دارای سیستم عامل اندروید

نسخه جدید همراه تریدر با کلی قابلیت های جدید است که به آنها نیز  M-traderproنرم افزار 

 خواهیم پرداخت.

 ویژگی های نرم افزار: .2

 بستر روی اجرا android  وios 

 ایبه صورت لحظه فروش و خرید سفارش ارسال 

  از حساب بانک ملت و بانک سامانجهت خرید سهم وجه امکان برداشت اتوماتیک 

 امکان واریز وجه به حساب نزد کارگزار به صورت آنی 

 امکان پرداخت وجه به صورت آفالین 

  دریافت وجه به حساب  بانکی خودامکان 

 ایلحظه صورت به بازار اطالعات مشاهده 

  مظنه برتر از عمق بازار پنجمشاهده 
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 و تاریخچه سفارشاتحساب  صورت گردش مشاهده 

 به صورت لحظه ای مشاهده پرتفوی 

  ..... امکان مشاهده میانگین قیمت خرید، قیمت سر به سر فروش، سود و زیان و 

 دارا بودن ماشین حساب جهت خرید و فروش 

 نمادها بندی دسته امکان با بازار بان دیده تعریف 

 و پیام های کارگزاری بازارای پیام های ناظر دریافت لحظه 

 های بازارلیست بیشترین 

 باال امنیت 

 

 ت:انحوه دریافت خدم .3

در صورت در اختیار داشتن حساب کاربری معامالت آنالین کارگزاری بانک ملت و دانلود و 

که ر وو رمز عب توانید توسط همان کد کاربرینصب نرم افزار مربوطه بروی تلفن همراه خود، می

افزار شده و معامالت خود را اید وارد نرمدریافت کرده emailقبال از این کارگزاری، از طریق 

 انجام دهید. 

  دانلود نرم افزارهای موبایل تریدینگ از پرتال کارگزاری بانک ملت به آدرس 

https://www.mellatbroker.com .امکانپذیر می باشد 

 

 :تریدرنصب نرم افزار همراه  .4

 :Androidتبلت و گوشی های  .1

کارگزاری بانک وبسایت ( را از بخش موبایل تریدینگ apkویژه اندروید )با پسوند  نرم افزار

دانلود و به روی حافظه گوشی  https://www.mellatbroker.com/android ملت

 مربوطه را اجرا نمایید. apkیا تبلت منتقل کنید، سپس فایل 

 

 :iosو گوشی های  آیپد .2

      کارگزاری بانک ملت   وبسایت ( را از بخش موبایل تریدینگ ipa)با پسوند  iosویژه  نرم افزار 

   https://www.mellatbroker.com/ios   آیپد دانلود و به روی حافظه گوشی یا

https://www.mellatbroker.com/
https://www.mellatbroker.com/android
https://www.mellatbroker.com/ios
http://abcbourse.ir/
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مل ع از نصب نرم افزار به ترتیب زیرمربوطه را اجرا نمایید و بعد  ipaسپس فایل  ،منتقل کنید

 نمایید:

 Setting / General / Profiles & device manager  

 .را بزنید  Trustنمایید و سپس گزینه  کلیک  ZoiTekبر روی گزینه    

  :راهنمای استفاده از نرم افزار .5

 :نرم افزارورود به 

ارد  ودر صفحه ورود نام کارگزاری بانک ملت را انتخاب کنید. سپس با تکمیل نام کاربری و کلمه عبور 

 صفحه معامالت شوید.

 

کان )برای گوشی هایی که این اموجود دارد.جدید: امکان  ورود به نرم افزار با اثر انگشت نیز قابلیت  **

 را داشته باشند(
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 کلیک کنید. در باالی صفحه ENبرای تغییر زبان نرم افزار روی عالمت 

 نحوه کار با نرم افزار : .6

صلی های اوضعیت شاخصتوانید می شوید که می "اطالعات بازار"س از ورود به نرم افزار وارد صفحه پ

همچنین ارزش، حجم و تعداد معامالت ییرات روزانه شاخص کل مشاهده نمایید، را به همراه نمودار تغ بازار

 به تفکیک بازار بورس و فرابورس را نیز می توانید مشاهده نمایید.

 

 

 

برای دسترسی به امکانات مختلف نرم افزار می توانید با کلیک بر روی گوشه سمت راست صفحه 

 منو شوید.وارد  
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 :بان و سبدباندیده  .7

روه گانند پنل معامالت آنالین در این قسمت امکان ایجاد دیده بان بازار وجود دارد. برای اضافه نمودن م

 نماد گروه را با اسم دلخواه خود ثبت و سپستوانیدمی( IOS)در گوشی های  با کلیک بر روی عالمت +

  را جستجو نمایید.مورد نظر  شرکتیا نام 

 

 

در این قسمت منوهای مختلف از جمله حجم، تعداد، ارزش معامالت ، حجم مبنا، قیمت دیروز و ...  **

در باالی صفحه انتخاب و  را با استفاده از نیاز خود می توانید با کلیک بر روی دکمه تنظیمات

 منو قابل مشاهده می باشد.( 3مشاهده نمایید.)حداکثر 
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 (IOS)گوشی های  وجود دارد.مطابق شکل زیر نیز  امکان ویرایش و حذف گروه **
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 (IOSگزینه حذف فعال می گردد.)صرفا دربرای حذف نماد نیز با کشیدن ردیف نماد به سمت راست  **

 

 مطابق شکل زیر می باشد.نیز افزودن و حذف گروه و نماد در گوشی های اندروید ** 

 

http://abcbourse.ir/


 

11 
 

های سبد خود را همانند دیده بان از منوی تنظیمات می در منوی سبدبان نیز اطالعات دلخواه دارایی  * *

 توانید مشاهده نمایید، همچنین مجموع ارزش سبد شما به صورت لحظه ای نیز نمایش داده می شود.

 

 

 

 ردد.گبا کلیک بر روی هر سهم در دیده بان و سبد بان ، امکان مشاهده سهام و ارسال سفارش ایجاد می

 (IOS)گوشی های

با کشیدن ردیف نماد به سمت راست گزینه ارسال سفارش نمایان شده  و با کلیک بر روی آن همچنین 

 به صفحه ارسال سفارش وارد می شوید. )گوشی های اندروید(
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  ارسال سفارش: .8

 .ر این قسمت امکان جستجوی نماد وسپس ارسال سفارش وجود داردد

 

 

نمودار آخرین قیمت معامله به زمان، مظنه برتر بازار،  5در صفحه ارسال سفارش امکان مشاهده ** 

( )با لمس قسمت صف خرید و فروش به سمت چپ یا راستحقوقی اطالعات معامالت حقیقی و

 وجود دارد.

 )عکس  ( 8
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برای ثبت تعداد می توانید از ماشین را وارد نمایید،  "قیمت "و "تعداد"الزم است ابتدا در این قسمت 

 حساب نیز استفاده نمایید.

 کمترین قیمت معامله شده سهم به صورت نمودار خطی نمایش داده می شود. -آستانه قیمت و بیشترین** 

برای خرید سهام بصورت پیش فرض از حساب نزد کارگزار شما  "نزد کارگزار حساب"در قسمت 

را سامان( یا )ملتتوانید حساب بانکی متصل شده به سیستم آنالین میشود، در صورت نیاز برداشت می

 انتخاب نمایید.

 باشد.از منوی پیشرفته اختیاری می "تاریخ اعتبار"و  "حداقل حجم" "حجم نمایشی"وارد نمودن 

 تقسیم سفارشات بزرگ:** 
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 سفارش را مهیا می سازد.باالی امکان ارسال سه دسته سفارش با آستانه  

تایی را ارسال کند  300.000تایی باشد کاربر می تواند سفارش  100.000گر آستانه سفارش سهم )مثال ا

 تایی هم زمان با فعال نمودن این گزینه ثبت و ارسال می گردد.( 100.000که سه سفارش 

با کلیک بر روی گزینه ماندن اطالعات صفحه، اطالعات ثبت شده شما برای سفارشات بعدی در صفحه 

 می ماند.باقی 

 

 

  ماشین حساب: **

تعداد قابل خرید یا فروش  را محاسبه کرده و کارمزد معامله و قیمت سر به با وارد نمودن مبلغ و قیمت 

  سر فروشتان را نیز نمایش می دهد.
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 :پرتفوی لحظه ای .9

را می توانید سهم ر این منو پرتفوی لحظه ای خود را همراه با جزئیات خرید و فروش آن د** 

 . مشاهده نمایید

از منوی تنظیمات آن در باالی صفحه قادر خواهید بود ستون های دلخواه خود را مشاهده نمایید و 

 همچنین می توانید خرید و فروش ها را به صورت دستی به آن اضافه یا کم کنید.
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 سفارشات باز:  .10

 

 بر روی هر سفارش امکان ویرایش م قابل مشاهده است که با کلیکشات در حال انجادر این قسمت سفار

 یا حذف آن سفارش ایجاد می گردد.

 

 :دریافت و پرداخت  .11

ر این قسمت جهت دریافت مبلغ خود با وارد شدن به منوی دریافت سپس در خواست جدید، شماره د** 

حساب، روز پرداخت، مبلغ مورد نظر و... را وارد نموده و درخواست خود را ثبت می نمایید. وضعیت 

 گزارش تاریخچه دریافتی های خود را نیز می توانید مشاهده نمایید.
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جهت حذف درخواست واریز وجه نیز  با کشیدن ردیف آن به سمت راست گزینه حذف فعال می 

 گردد.
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درخواست جدید  منویپس از و سکارگزاری  های  واریز به شماره حساب ابتدا وجهپرداخت جهت  

با بخش حسابداری تماس حاصل فرمایید و شماره فیش  یا اطالعات مورد نیاز را وارد نموده و ثبت نمایید

 خود را اعالم نمایید. 

 در این قسمت نیز می توانید تاریخچه پرداختی های خود را مشاهده نمایید.

 

 

 

 :واریز آنی  .12

ز این طریق می توانید از هر کارتی که دارای رمز دوم باشد و اتصال به درگاه الکترونیکی مبلغ  ا** 

 انجام دهید.بالفاصله مورد نظر خود را بصورت آنی واریز نمایید و خرید خود را 
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 :رترین های بازا  .13

معامالت  و همراه عمق بازار و نمودارهام هایی که بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه را داشته اند به س

 با کلیک بر روی آن قابل مشاهده خواهند بود. حقیقی و حقوقی 

 

 

 

 :تاریخچه سفارشات  .14

 ر قسمت تاریخچه دو سربرگ وجود دارد: د

ن است برخی از آنها سفارشات: لیست کلیه سفارشات ارسال شده را نشان می دهد که ممک -1

 حذف شده باشند. ویرایش و یا 

http://abcbourse.ir/


 

23 
 

 دهد و شما نیز میاند را نمایش میمعامالت: فقط آن دسته از سفارشاتی که منجر به معامله شده -2

 توانید ریز معامالت خود را در آن مشاهده نمایید.

 

 
 

 

 :گردش حساب  .15

 

در این بخش به ریز جزئیات ذشته ها، درخواست وجه و واریزهای گلیست خریدها و فروش

 قابل مشاهده می باشد.
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 :پیام ها  .16

 د.نقابل مشاهده می باشیام های ارسالی توسط ناظر بازار و کارگزاری در دو بخش مختلف پ
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 :تنظیمات برنامه . 26

ر وجود دارد. د "اثر انگشت"و  "کارگزاری پیش فرض"، "زبان"در قسمت تنظیمات، امکان تنظیم 

ر چندین دتوانید نام کاربری وکلمه عبور را برای ورود به صفحه شخصی خود می "اثر انگشت "قسمت

کارگزاری ذخیره نمایید و سپس در قسمت ورود برنامه انگشت خود را بر روی سنسور گوشی گذاشته تا 

 انگشت شما را برای ورودهای بعدی ذخیره نماید.

ه ی و نام کاربری و کلمه عبور جهت صرفامکان ثبت و ذخیره پارامتر های  کارگزار اثر انگشتدر بخش 

 جویی در وقت وجود دارد.

 در صورتهشدار: در صورت ذخیره نام کاربری و کلمه عبور بروی گوشی، سایرین نیز می توانند 

 تلفن شما به نرم افزار دسترسی پیدا نمایند. دسترسی به 
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 : تماس با ما. 27

  طریق با ما در میان بگذارید.می توانید مشکل یا پیشنهادات خود را از این 

 
 شده توسط کارگزاری بانک ملتتهیه                                                                                           
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