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معرفي اجما ليشركت اطالعرساني و خدمات بورس تاالر مجازي و بورس همراه

با ما بورس را بشناسيد...
ش��ركت اطالعرساني و خدمات بورس (سهامي خاص) وابسته به سازمان بورس و
اوراق بهادار ،در تاريخ  1383/04/27تأسيس شد و در تاريخ  1383/06/05با شمارة
 228918در ادارة ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد.
مهمتري��ن هدف ش��ركت اطالعرس��اني و خدمات بورس" ،گس��ترش فرهنگ
س��رمايهگذاري در داراييهاي مالي" اس��ت .اين هدف مهم در قالب برنامههاي
متعدد ،ازجمله برنامههاي زیر ،پيگيري ميشود:
طراحي ،پيادهسازي و راهاندازي سازوكارهاي مناسب و متعدد اطالعرسانيدر بازار سرمايه
انتش��ار كتب ،مجالت ،نش��ريات الكترونيك ،لوحهاي فشرده و ساير انواعبستههاي آموزشي مكتوب ،الكترونيك ،ديداري و شنيداري
برگزاري دورههاي آموزشي عمومي و تخصصي در حوزة بازار سرمايـهبرگ��زاري آزمون جهت اعطای گواهينامههاي حرفهاي س��ازمان بورس واوراق بهادار
برگزاري نمايشگاهها ،همايشها و سمينارهاي تخصصي."ش�ركت اطالعرس�اني و خدمات بورس با انتخاب شعار "با ما بورس را
بشناس�يد" ،تمام توان خود را به كار بسته است تا از كلیة ظرفيتهاي
موجود در مس�یر تحقق هدف ترسيم ش�ده ،كه همانا توسعة فرهنگ
سرمايهگذاري در داراييهاي مالي است ،بهره گيـرد".
ساختار سازماني
ش��ركت اطالعرس��اني و خدم��ات ب��ورس در س��ال  ،1388ب��ا درك ضرورت
پيادهسازي نظام فرايندي به منظور تسريع در دستيابي به اهداف و برنامههاي
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تدوين شده ،پروژة بازنگري فرايندهاي كسب و كار خود را آغاز كرد .با تكميل
اين پروژه ،نقشة كلية فرايندهاي شركت ،متناسب با اهداف ،طراحي و ساختار
س��ازماني جديد شركت ،و به مقتضای فرايندهاي تدوين شده ،در سال 1390
به شكل زیر به تصويب رسيد:
مديرعامل
رئيس دفتر

مشاوران
سردبير پايگاه اطالعرساني
بازار سرمايه()Sena

مدير برنامهريزي
و كنترل پروژه

مدير آموزش و
فرهنگسازي

مدير مالي  /اداري

رئيس اداره آموزش
و فرهنگسازي

رئيس اداره برنامهريزي
و كنترل پروژه

رئيس اداره امور
مالي/منابعانساني

رئيس اداره
انتشارات

رئيس ادارهIT

رئيس اداره پشتيباني
و امورقراردادها

رئيس اداره
توسعه بازار

خدمات و محصوالت
الف -پايگاه اطالعرساني بازار سرماية ايران ()www.sena.ir
پايگاه اطالعرس��اني بازار س��رماية ايران (س��نا) به عنوان مرجع رسمي انتشار
اخبار و رويدادهاي بازار س��رمايه ،هماكنون يكي از پرمخاطبترين پايگاههاي
اينترنت��ي در حوزة بازار س��رمايه اس��ت .در اين پايگاه خبـ��ري ،روزانه اخبار
متعددي در گروههاي مختلف خبري ش��امل اخبار عمومي بازار سرمايه ،بورس
اوراق بهادار ،بورس كاال ،فرابورس ،اخبار شركتها و بخش بينالملل ،در اختيار
بازديدكنندگان قرار ميگيرد .اخبار پايگاه اطالعرساني بازار سرمايه ،همچنين
بهصورت روزانه از طريق س��اير رس��انههاي كش��ور ،اعم از رسانههاي مكتوب،
ديداري ،شنيداري و مجازي ،به اطالع عموم مردم جامعه میرسد.
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ب -تاالر مجازي بورس ايران ()www.irvex.ir
ت��االر مجازي ب��ورس ايران با شبيهس��ازي فضاي واقعي ب��ورس ،اين امكان را
براي عالقهمندان به س��رمايهگذاري در اين بازار فراهم آورده است تا بدون نياز
به پول و بی اینكه ريس��كي متوجه آنها باشد ،س��رمايهگذاري براساس شرايط
واقعي بورس را تجربه كنند؛ چرا كه اطالعات تاالر مجازي و اصول و چارچوب
س��رمايهگذاري در اي��ن تاالر ،واقعي و تا حد بس��يار زيادي منطبق با ش��رايط
بورس است .عالقهمندان به آشنايي با نحوة سرمايهگذاري در بورس ،ميتوانند
بهطور رايگان در اين سامانة اينترنتي نامنويسي كنند و از خدمات آن برخوردار
شوند .اين س��امانه هم اكنون يكي از سامانههاي اينترنتي بسيار پرمخاطب در
كشور است.
پ -سامانة بورس همراه ()www.mobilebourse.ir
س��امانة ب��ورس همراه با هدف تس��هیل و افزايش س��رعت دسترس��ی فعاالن
بازار س��رمایه به اطالعات بورس از طریق گوش��ی تلفن همراه ،توس��ط شركت
طراحی ش��ده اس��ت .كاربران با دريافت این س��امانه از طريق پايگاه اينترنتي
 www.mobilebourse.irو نص��ب آن ب��ر روي گوش��ي تلفن همراه خود
میتوانند در هر لحظه از شبانهروز ،آخرين اطالعات بورس ،شامل مقدار و ميزان
نوسانات ش��اخصها ،آخرين قيمت ،ميزان نوس��انات و همچنين سفارشهاي
خريد و فروش سهام NAV ،صندوقهای سرمايهگذاری ،پيغامهای ناظر بازار،
اطالعيههاي صادره از س��وی شركتها (منتشر شده در سامانة كدال) ،آخرين
اخبار بازار س��رمايه ،اطالعات مربوط به نمادهاي متوقف و داليل توقف نمادها،
و دهها اطالعات ديگر را ازطريق گوشي تلفن همراه خود مشاهده كنند .سامانة
ب��ورس هم��راه همچنین به كاربران امكان میدهد تا س��بد س��هام اختصاصی
متشكل از سهام شركتها و واحدهای سرمايهگذاری صندوقهای سرمايهگذاری
را تش��كیل دهند و درصد تغییر ارزش سبد و همچنین اطالعيههای مربوط به
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سهام موجود در سبد را به صورت لحظه ای مشاهده كنند.
ث -انتشارات ()www.bourseshop.ir
شركت اطالعرساني و خدمات بورس ،با انتشار بيش از  40عنوان كتاب تخصصي
و عمومي در حوزة بازار سرمايه ،يكي از مراجع نشر كتب در اين حوزه به شمار
ميرود .این ش��ركت همچنين در س��ال  ،1390موفق به اخذ مجوز انتش��ارات
با عنوان "انتش��ارات بورس" از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ش��د .شركت
اطالعرس��اني و خدمات بورس از پيش��نهاد كلية اس��تادان و دانشجويان جهت
تأليف و ترجمة كتب داراي اولويت ،اس��تقبال ميكند .همچنين داراي سامانة
فروش اينترنتي به نش��اني  www.bourseshop.irاست و كاربران از طریق
آن میتوانند كلیة كتب و محصوالت آموزشي مورد نیاز خود را تهيه كنند.
ث -برگزاري نمايش�گاه تخصصي بورس ،بانك ،بيمه و خصوصيسازي
()www.boursefair.ir
شركت اطالعرساني و خدمات بورس ،با اخذ مجوز از سازمان توسعة تجارت ،همه
ساله اقدام به برگزاري نمايشگاه تخصصي بورس ،بانك ،بيمه و خصوصيسازي
ميكند .اين نمايش��گاه تنها نمايش��گاه تخصصي در حوزة مالي كشور است كه
هر س��ال با حضور گستردة نهادهاي فعال در بازار سرمايه ،بانكها ،شركتهاي
بيمه ،ش��ركتهاي س��رمايهگذاري و س��اير ش��ركتها و نهادهاي ذيربط ،در
محل دائمی نمايش��گاههاي بينالمللي تهران برگزار ميشود .تاكنون پنج دوره
نمايشگاه بورس ،بانك ،بيمه و خصوصي سازي ،به صورت تخصصي و در سطح
ملي برپا ش��ده است و از سال  ،1391اين نمايشگاه در سطح بينالمللي برگزار
خواهد شد.
ج -برگزاري آزمون جهت اعطای گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه
از س��ال  1390و همزم��ان با برگزاري هفدهمي��ن دورة آزمون گواهينامههاي
حرفهاي بازار س��رمايه ،برگزاري اين آزمون طبق مصوبة هيأت مديرة س��ازمان
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بورس و اوراق بهادار ،به ش��ركت اطالع رس��اني و خدمات بورس واگذار ش��د.
شركت همچنين با هدف آشنايي هرچه بيشتر عالقهمندان با كاركردها و ساختار
گواهينامههاي حرفه اي ،كتابهايي را در اين خصوص منتشر ميكند.
چ -توليد بستههاي متنوع آموزشي – فرهنگ سازي
از جمله اقدامات شركت ،توليد بستههاي آموزشي – فرهنگسازي متناسب با
نياز گروههاي سني مختلف جامعه است .توليد نخستين مجموعة انيميشنهاي
آموزشي بورس ( 65انيميشن) ،نخستين مجموعة نمايشنامههاي راديويي بورس
( 114نمايش��نامة راديويي) ،بيش از يكصد كاريكاتور ،آگهيهاي فرهنگسازي
س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،طراحي و توليد بازي س��هم آورد با اخذ تأئيديه
از كان��ون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،انتش��ار نخس��تين كتاب گوياي
خودآموز بورس و توليد بس��تههاي متعدد آموزش��ي ويژة كودكان و نوجوانان،
برخي از اقدامات صورت گرفته در اين زمینه است.
ح -برگزاري همايشها و سمينارهاي تخصصي
ش��ركت هر سال ،اقدام به برگزاري همايشها و سمينارهاي تخصصي در حوزة
بازارسرمايه ميكند .نخستين جشنوارة برترينهاي بازار سرمايه ،همايش نقش
بازار سرمايه در تأمين مالي ،همايش مسئوليت حقوقي مديران در بازار سرمايه
و سمينار آش��نايي با گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه ،برخي از برنامههاي
برگزار شده توسط شركت اطالع رساني و خدمات بورساند.
"ما با اعتقاد راس�خ به لزوم توس�عة فرهنگ س�رمايهگذاري آگاهانه و
هوش�مندانه در كش�ور ،وظيفة خود ميدانيم تا برنامهها و بس�تههاي
آموزش�ي م�ورد نياز در اي�ن زمینه را متناس�ب با نيازه�ا و انتظارات
گروهه�اي مختل�ف جامعه ،تهيـه كنیم و به مناس�بترين ش�يوه ،در
اختيـار آنها قرار دهيم".
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معرفي اجمالي تاالر مجازي
بورس ايران
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تاالر مجازي بورس ايران به نش��اني  www.irvex.irبا شبيهس��ازي فضاي
واقع��ي بورس ،اين امكان را براي عالقهمندان به س��رمايهگذاري در اين بازار
فراه��م م��يآورد تا بدون نياز به پول و بیاینكه ريس��كي متوجه آنها ش��ود،
س��رمايهگذاري براساس شرايط واقعي بورس را تجربه كنند؛ چرا كه اطالعات
تاالر مجازي و اصول و چارچوب س��رمايهگذاري در اين تاالر ،واقعي و تا حد
بسيار زيادي ،منطبق با شرايط بورس است.
اين س��امانة اينترنتي ،توسط شركت اطالعرس��اني و خدمات بورس با هدف
آموزش اصول س��رمايهگذاري در بورس راهاندازي ش��ده و ثبت نام و فعاليت
در آن كام ً
ال رايگان اس��ت .ثبت نام در تاالر مجازي ،صرفاً با مراجعه به پايگاه
اينترنتي تاالر به نشاني  www.irvex.irو در كمتر از  5دقيقه ،انجام ميگيرد.
كاربران پس از نامنویسی ،ميتوانند در يك يا چند مسابقة عمومي تاالر شركت
كنند و با ديگر كاربراني كه در اين مسابقات شركت كردهاند ،به رقابت بپردازند.
به عالوه ،آنها ميتوانند مطابق با ش��رايط موردنظر خود ،مسابقات اختصاصي
تعريف كنند و با ارسال دعوتنامة الكترونيك ،با كاربران موردنظر خود به رقابت
بپردازند .كاربران ملزم به شركت در مسابقات عمومي و اختصاصي نیستند و
ميتوانند بهصورت انفرادي نيز در اين تاالر به سرمايهگذاري در فضاي مجازي
اقدام كنند.
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صفحة اصلي تاالر مجازي بورس ايران ( ،)www.irvex.irدر يك نگاه

ش��ایان گفتن اس��ت كه كلية اطالعات تاالر ،اعم از ش��اخصها ،قيمت سهام
ش��ركتها ،ارزش واحدهاي س��رمايهگذاري صندوقها ،كارمزد معامالت و، ...
به صورت لحظهاي به روز رس��اني میش��ود و منطبق با شرايط واقعي بورس
است .به عالوه ،كاربران تاالر مجازي ،همانند شرايط واقعي در بورس ،از امكان
دريافت س��ود نقدي ساليانة شركتها و همچنين مشاركت در فرايند افزايش
سرماية شركتها برخوردار خواهند شد .بنابراين:
"بهجرأت ميتوان ادعا كرد كه تاالر مجازي بورس ايران تا حد زيادي
توانسته است شرايط بورس را آنگونه كه هست ،براي عالقهمندان به
سرمايهگذاري در اين بازار ،شبيهسازي كند".
قابلیت های تاالر مجازي بورس ايران
الف -قابليتهاي عمومي
-1عضوي��ت در يك يا چند مس��ابقه (دوره س��رمايهگذاري) و مش��اهدة
لحظهاي ميزان بازدهي و رتبة كسب شده در مقايسه با ساير كاربران
-2برخورداري از جوايز ارزندة سازمان بورس و اوراق بهادار ،ويـژة افرادي
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كه بيشترين بازدهي را در هر مسابقه بهدست ميآورند.
-3دريافت لحظهاي كلية اطالعات بازار ،ش��امل قيمت س��هام شركتها،
 NAVصندوقهاي سرمايهگذاري ،شاخصها ،اطالعيه شركتها ،اخبار
بازار سرمايه ،پيغامهاي ناظر بازار ،نمادهاي متوقف و داليل توقف نمادها
-4امكان تشكيل سه سبد سرمايهگذاري مجزا در هر مسابقه ،متشكل از
سهام و واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها
-5امكان مشاهدة كليه سوابق و تراكنشهاي خريد و فروش در سامانه
-6امكان مشاهدة نمودار نوسانات قيمت سهام در بازة زماني موردنظر
-7ام��كان تعريف دامنة نوس��ان (گوش به زنگ) براي س��هام موردنظر و
دريافت پيامهاي مرتبط با خروج ارزش سهام از دامنة تعريف شده
-8امكان مشاهدة حجم و ارزش معامالت و متوسط بازدهي تاالر مجازي
-9امكان دريافت پيامهاي ارسالـي از سوي مديـر و ناظر تاالر مجازي
 -10امكان ويرايش اطالعات كاربري
-11امكان مش��اهدة پيامهاي آموزش��ي ،متناس��ب با هر بخش از تاالر
مجازي.
ب -قابليتهاي ويـژه
-1قابلي��ت تعريف مس��ابقات اختصاصي ،با ش��رايط موردنظر و ارس��ال
دعوتنامة الكترونيك براي كاربران منتخب بهمنظور شركت در اینگونه
مسابقهها
-2قابلي��ت س��رمايهگذاري انفرادي در تاالر مجازي براس��اس ش��رايط
موردنظر
-3قابليت مشاركت در فرايند افزايش سرمايه شركتها براساس سازوكار
واقعي بورس
-4قابليت دريافت سود نقدي سهام
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-5دريافت س��ريع و بهلحظة اطالعات ش��ركتهاي تازه پذيرفته شده در
بورس يا فرابورس.
پ -برخي از قابليتهايي كه در آينده به تاالر مجازي افزوده خواهند
شد:
-1قابليت افشاي پرتفوي سرمايهگذاري توسـط كاربران
-2ايجاد ش��بكة اجتماعـي ،به منظ��ور برقراري ارتب��اط مؤثر و بحث و
تبادلنظر كاربران تاالر با يكديگر
-3قابليت دریافت تس��هيالت (وام) به منظور خريد س��هام بيشاز سقف
اعتبار موردنظر
-4قابليت دریافت گزارشهاي متنوع مديريتي توسط كاربران
-5قابليت انجام خودكار معامالت توس��ط س��امانـه ،براس��اس ش��رايط
تعيينشده از سوي كاربر
-6ايجاد ارتباط ميان تاالر مجازي و س��امانة معامالت برخط شركتهاي
كارگزاري
-7فعالس��ازي بخش آموزش تاالر مجازي و ارائة آموزشهاي الكترونيك
به كاربران.
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معرفي اجمالي سامانة بورس همراه
سامانة بورس همراه با هدف تسهیل و افزايش سرعت دسترسی فعاالن بازار سرمایه
به اطالعات بورس از طریق گوش��ی تلفن همراه ،توسط شركت اطالعرساني و
خدمات بورس طراحی شده است .كاربران با دريافت این سامانه از طريق پايگاه
اينترنتي  mobilebourse.irو نصب آن بر روي گوشي تلفن همراه خود می
توانند در هر لحظه از شبانه روز ،آخرين اطالعات بورس ،شامل مقدار و ميزان
نوسانات ش��اخصها ،آخرين قيمت ،ميزان نوسانات و همچنين سفارشهاي
خريد و فروش سهام NAV،صندوقهای سرمايهگذاری ،پيغامهای ناظر بازار،
اطالعيههاي شركتها (منتشرشده در سامانة كدال) ،آخرين اخبار بازار سرمايه،
اطالعات مربوط به نمادهاي متوقف و داليل توقف نمادها و دهها اطالعات ديگر
را از طريق گوشي تلفن همراه خود مشاهده كنند .سامانة بورسهمراه همچنین
به كاربران امكان می دهد كه سبد سهام اختصاصی متشكل از سهام شركتها
و واحدهای س��رمايهگذاری صندوقهای سرمايهگذاری تشكیل دهند و درصد
تغییر ارزش س��بد و همچنین اطالعيههای مربوط به سهام موجود در سبد را
بهصورت لحظهای ببینند .قابلیت تعریف دامنة نوسان برای نماگرهای مهم بازار
مانند شاخصها ،ارزش سهام شركتها NAV ،صندوقهای سرمایهگذاری و
ارزش سبدهاي سهام اختصاصی ،از ديگر قابلیتهای سامانه بورس همراه است.
در این سامانه همچنین اطالعات تماس كلیة شركتهای فعال در بازار ،قوانین و
مقررات كلیدی بازار اوراق بهادار و بیش از  150پرسش و پاسخ متداول بورسی
در دسترس كاربران قرار دارد.
"آخري��ن نگارش س��امانة بورس همراه ،قابلیت اس��تفادة همزمان از پیامك و
نیز بستر GPRSبرای دريافت اطالعات را برای كاربران ،با نمای گرافیكی و
منوهای ساده ،زيبـا و كارآمد فراهم آورده است".
از ديگر قابليتهاي جالب توجه س��امانة بورس همراه اين اس��ت كه كاربران،
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درصورت تمايل ،مي توانند اطالعاتی همچون پیغامهای ناظر بازار ،اطالعیههای
ش��ركتهای بورسی ،اخبار بازار س��رمایه و  ...را حتي درصورت غيرفعالبودن
سامانه ،به محض انتشار در گوشی تلفن همراه خود مشاهده كنند.
"كاربران برای اس��تفاده از نرمافزار بورس همراه ،باید اين س��امانه را از پايگاه
اينترنت��ي mobilebourse.irدریافت ،و پس از نصب برنامه بر روی تلفن
همراه خود ،از طریق گزینة ثبت كاربر جدید ،اقدام كنند".
قابلیتهای سامانة بورس همراه
الف -دريافت لحظهاي اطالعات پويا ،شامل
.1اطالعات انواع ش��اخصها ش��امل ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي،
ش��اخص صنعت ،شاخص بازار اول و دوم ،ش��اخص  50شركت فعالتر،
شاخص شناور آزاد
.2آمار معامالت بورس
.3اطالعات برترینهای بازار س��رمایه ش��امل بيش��ترين افزايش قيمت،
بيشترين كاهش قيمت ،بهترين عرضه ،بهترين تقاضا ،بيشترين تأثير بر
شاخص ،بيشترين افزايش و كاهش ارزش بازار ،و بيشترين حجم معامله
.4اطالعات قیمت سهام شركتها و ميزان و درصد نوسان آنها در هر لحظه
.5اطالعات تقاضاهاي خريد و فروش هريك از سهام
.6اطالعات نمادهای متوقف و داليل توقف آنها
.7اطالعات  NAVصندوقهای سرمایهگذاری
.8ایجاد سبد سهام اختصاصي ،متشكل از سهام و واحدهاي سرمايهگذاري
صندوقها و مدیریت آن
.9افزودن هش��دار ش��امل مش��اهدة پیامهای مرتبط با دامنة نوس��ان و
اطالعیههای مرتبط با یك سهم

معرفي اجما ليشركت اطالعرساني و خدمات بورس تاالر مجازي و بورس همراه

15

.10دريافت و مديريت پيغامهاي ناظر بازار.
ب -دريافت اطالعات ايستا شامل
.1اطالعات تماس و نش��اني س��ازمانها و ش��ركتهای فع��ال در بازار
سرمایه ،شركتهای پذيرفته ش��ده در بورس ،كارگزاران ،صندوقهای
سرمایهگذاری و غیره
.2متن قوانین ،مقررات ،دستورالعملها و آییننامههاي بازار سرمايه
.3پرسشها و پاسخهای متداول بورسی.
پ -قابليتهاي ويژه
.1ام��كان تعريف دامنة نوس��ان براي نماگرهاي بازار س��رمايه (ش��امل
شاخصها ،قيمت سهام NAV ،صندوقهاي سرمايهگذاري ،ارزش سبد
سهام اختصاصي) و دريافت خودكار پيامهاي مربوط به خروج ارزش نماگر
موردنظر از دامنة نوسان تعريف شده
.2افزودهش��دن سريع اطالعات شركتهاي جديد پذيرش شده در بورس
و فرابورس به سامانـه
.3امكان استفـادة هم زمان از بستر  SMSو GPRS
.4امكان ارسال پیام از گوشی كاربر به مدیریت سیستم
.5امكان غيرفعالكردن حساب از طريق گوشي
.6امكان مشاهدة گزارش آماري تعداد پیامكهای ارسالی و دریافتی كاربر در
بازدههای زمانی مشخص از طریق پايگاه اينترنتـي .mobilebourse.ir
هزينة استفاده از سامانة بورس همراه
دريافت و نصب سامانة بورس همراه بهطور رايگان صورت ميگيرد .بدين معنا كه
عالقهمندان ميتوانند از طريق دانلود فايل نرمافزار به همراه فايل اطالعات ايستا،
از پايگاه اينترنتي سامانه به نشاني  mobilebourse.irيا دريافت فايل از طرق
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ديگر مانند بلوتوث ،سامانة بورس همراه را روي گوشي خود نصب كنند.
ش��ایان گفتن اس��ت كه بر اس��اس توافق به عمل آمده ميان سازمان بورس
و اوراق به��ادار و اپراتورهاي تلفن هم��راه ،هزينـة تمامي پيامهايي كه جهت
انتقال اطالعات بين گوشي كاربر و سرور سامانه ارسال و دريافت ميشوند ،در
قالب خدمات ارزش افـزوده روي قبض تلفن همراه كاربر محاسبه خواهد شد.
هزينة هربار ارسال درخواست از سوي كاربر ،معادل هزينة يك پيامك است.
همچنين هزينة هر بار ارسال اطالعات از سوي مركز به گوشي در اپراتورهای
همراه اول و ايرانسل  500ريال ميباشد.
كاربران همچنين مي توانند از بستر  GPRSبراي تبادل اطالعات در سامانه
بورس همراه استفاده كنند .براي اين منظور ،آنها بايد پس از نصب سامانه بر
روي گوش��ي تلفن همراه خود و ثبتنام از طريق گوشي ،وارد پايگاه اينترنتي
 mobilebourse.irش��ده و با واردكردن ش��مارة تلفن همراه و رمز عبوري
كه هنگام ثبت نام تعيين ش��ده است ،وارد حساب كاربري خود شوند .سپس
با مراجعه به منوي فعال سازي  GPRSدر سایت ،مدت زمانی را كه در نظر
دارد از بستر  GPRSاستفاده كند ،انتخاب و هزینة مربوطه را از داخل همین
س��امانه ،بهصورت الكترونیكی پرداخت كند .پ��س از پرداخت هزينـه ،امكان
اس��تفاده از بس��تر GPRSبراي كاربر فراهم خواهد بود .الزم بهذكر است كه
تعرفة فعالسازي  GPRSبراي دورة يكماهه  30هزار ريال ،دو ماهه  55هزار
ريال ،س��هماهه  80هزار ريال ،شش ماهه  155هزار ريال ،نه ماهه  230هزار
ريال و يكساله 300 ،هزار ريال است.

