
 معامالت در بورس مجازی چگونه است؟
تاالر مجازی بورس . فرھنگ سازی با تاالر مجازی بورس ایران است یکی از اقدامات مھم سازمان بورس؛

مندان سرمایه گذاری در بورس، ازطریق شبيه سازی خرید و  ایران با ھدف ارائه آموزش عملی عالقه
و واحدھای سرمایه گذاری صندوق ھای سرمایه گذاری در فضای مجازی طراحی و پياده فروش سھام 

  .سازی شده است
خرید و فروش مجازی سھام در این تاالر، برای ھمه امکان پذیر است، برای فعاليت در بورس مجازی ایران، 

بصورت لحظه ای، ميزان بازدھی کاربر ھمچنين می تواند . کاربران نه نياز به پول دارند و نه ضرر خواھند کرد
.سرمایه گذاری خود را مشاھده کرده و از رتبه خود، در مقایسه با سایر کاربران مطلع شود  

www.irvex.irبرای فعاليت در تاالر مجازی بورس و انجام معامالت، به سایت  ھدف اصلی این . وارد شوید 
ا، شاخص ھا و سایر اطالعات در تاالر قيمت ھ. سامانه، آموزش عملی سرمایه گذاری در بورس است

گذاری  مجازی، واقعی و منطبق بر شرایـط واقعی بازار است، به طوری که گویی کاربر واقعاً در حال سرمایه
.در بورس است  

: ورود به سایت تاالر مجازی بورس ایران www.irvex.ir      

ھای تاالر مجازی بورس ایران قابليت 	
اشاره کرد در حقيقت “ بدون پول بدون ریسک سرمایه گذاری کنيم”به   توان ی میھای تاالر محاز از قابليت

گذاران نوپا و تازه  سازی سرمایه نوعی ریسک بدون ھزینه تاالر مجازی بورس ایران با ھدف آموزش و فرھنگ
.وارد در نظر دارد فضایی مناسب بدون ریسک را برای شما فراھم آورد  

ھمچنين با ورود به ھریک از بخش تاالر مجازی بورس کاربران ھای آموزشی مرتبط با آن  ھای تاالر، پيام 
.کنند  گذاری خود استفاده می ھا در جھت ارتقای کيفيت سرمایه بخش را دریافت کرده و از این پيام  

پس از این . کاربر برای استفاده از امکانات تاالر مجازی بورس ایران نخست باید در سامانه ثبت نام کند
پس از ورود کاربر به سامانه و تایيد ھویت وی، به صفحه اصلی . مرحله کاربر می تواند وارد سامانه شود

که تابلوی اصلی بورس، صندوق ھای سرمایه گذاری، نمودار  –کاربر در این صفحه . راھنمایی می شود
.می تواند به قسمت ھای مختلف سامانه دسترسی پيدا کند –وجود دارد … شاخص ھا و  

	روال کلی معامله در تاالر مجازی بورس
تواند در این مسابقه به خرید و فروش سھام و  سپس می. نام کند کاربر نخست باید در یک مسابقه ثبت

به این . گذاری موجود در تابلوی اصلی بورس مبادرت کند واحدھای سرمایه گذاری صندوق ھای سرمایه
د و فروش سھام و تحليل بازار با دیگر کاربران سامانه مقایسه کند تواند عملکرد خود را در خری ترتيب او می

به طور کلی، سه نوع مسابقه در . تا از این راه به مرور مھارت الزم در بازار واقعی بورس را به دست آورد
.پيش فرض، عمومی و خصوصی: این تاالر وجود دارد  

گذاری واحدھای صندوق سرمایه/ خرید سھام  
ر یکی از مسابقات کاربر می تواند اقدام به خرید سھام یا واحدھای صندوق پس از عضویت د

گذاری دلخواه را از جدول پيش رو انتخاب کرده،  نخست کاربر سھام یا صندوق سرمایه. گذاری نماید سرمایه
د و ھمچنين با وارد کردن تعدا –که در آن قصد خرید دارد  –سپس با انتخاب مسابقه و سبد سھام دلخواه 

.نماید گذاری می درخواستی، اقدام به خرید آن سھام یا صندوق سرمایه  
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به عنوان . گيرد توجه به این نکته ضروری است که خرید سھام براساس شرایط واقعی بازار صورت می
مثال، تنھا سھامی قابل خرید ھستند که عرضه شده باشند، بنابراین سھامی که در بازار عرضه نشده 

ھمچنين خرید سھام براساس قيمت بھترین عرضه در تاالر مجازی صورت . یداری نيستباشد، قابل خر
در ھر عمليات خرید، کارمزد خرید براساس شرایط واقعی بازار، محاسبه و از ميزان اعتبار مجازی . گيرد می

.گردد فرد کسر می  

گذاری واحدھای صندوق سرمایه/ فروش سھام  
بدین شکل که پس از . پذیرد انجام می“ سبد سھام”گذاری در صفحه  ھای سرمایه فروش سھام و صندوق

این عمل “ فروش”گذاری مورد نظر و تعيين تعداد فروش و انتخاب گزینه  انتخاب سھام یا صندوق سرمایه
.شود انجام می  

به عنوان . گيرد بازار صورت می توجه به این نکته ضروری است که فروش سھام نيز براساس شرایط واقعی
مثال، تنھا سھامی قابل فروش ھستند که متقاضی خرید داشته باشند، بنابراین سھامی که در بازار 

ھمچنين فروش سھام براساس قيمت بھترین تقاضا در تاالر . متقاضی نشده باشد، قابل فروش نيست
ساس شرایط واقعی بازار، محاسبه و از در ھرعمليات فروش، کارمزد فروش برا. گيرد مجازی صورت می

.ميزان اعتبار فرد کسر می گردد  

 برگزاری انواع مسابقات در تاالر مجازی
باشد ضمناً  کنندگان در مسابقه می این سامانه فضای مناسب و رقابتی برای ترغيب سھامداران و شرکت

ک یا چند مسابقه، به کاربر پس از عضویت در ی. شود در این مسابقات جوایزی نيز در نظر گرفته می
شود تا وی بتواند با استفاده از این اعتبار، اقدام به خرید سھام و یا واحدھای  اعتباری تخصيص داده می
گذاری، نسبت به  گذاری نموده و با تشکيل سبدھای سرمایه ھای سرمایه گذاری صندوق سرمایه
.س اقدام نمایدگذاری و کسب بازدھی، البته در تاالر مجازی بور سرمایه  

. ھای جالب توجه تاالر مجازی بورس ایران، امکان تعریف انواع مسابقات در این تاالر است از جمله قابليت
به این معنا که عالوه بر مسابقات پيش فرض که در سه گروه مسابقات کوتاه مدت، مسابقات ميان مدت و 
ربران میسازی شده، کا مسابقات بلندمدت در سامانه تعریف و پياده توانند خود نيز شخصاً مسابقات  
.گذاری نمایند اختصاصی با شرایط موردنظر خود ایجاد کرده و در این چارچوب، اقدام به رقابت در سرمایهً   

به عنوان مثال، دانش آموزان یک مدرسه، دانشجویان یک دانشگاه و یا کارکنان یک صنف خاص، می  توانند  
ظر مبلغ سرمایهبراساس شرایط مدنظر خود از ن ، …گذاری و گذاری، زمان شروع و خاتمه سرمایه 

ھمچنين . ای اختصاصی را در تاالر مجازی تعریف کرده و در این فضا، به رقابت با یکدیگر بپردازند مسابقه
تواند بصورت انفرادی و بدون آنکه نياز به رقابت با دیگر کاربران باشد، در تاالر  کاربر درصورت تمایل می

زی بورس ایران سرمایهمجا .گذاری کرده و ميزان بازدھی خود را در این تاالر، مشاھده نماید   

امکان تعریف دامنه نوسان برای سھام موردنظر، مشاھده نمودار نوسانات قيمت سھم مورد نظر براساس 
شرکت ھای مرتبط با این نوسانات، دریافت اخبار، اطالعيه دامنه نوسان تعریف شده و دریافت پيغام ھا و  
ھای ناظر بازار به محض انتشار و مشاھده آخرین وضعيت تاالر مجازی از نظر دفعات خرید و فروش  پيغام

.ھای تاالر مجازی بورس ایران است سھم، حجم و ارزش معامالت، از دیگر قابليت  

 سایر امکانات

با شرایط تعيين شده از سوی صندوق ھای سرمایه گذاری ، / ایجاد مسابقه اختصاصی به نام کارگزاران  –
.…شرکت کارگزاری از نظر دوره ، مبلغ ، نوع جوایز و   

ایجاد لينک مستقيم بين مسابقه اختصاصی و سامانه معامالت آنالین شرکت کارگزاری –  
سایر امکاناتی که به ھر نحو ، قابل ارایه به کارگزاران است –  
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