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  در این مقاله می آموزیم:
ü گردد؟به چه زمانی برمی در ایران تاریخچه پیدایش بورس  
ü  بورس کاال، بورس سهام و بورس انرژي چه تفاوتی دارند؟ 
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٢ 

  ایراندر  تاریخچه پیدایش بورس

گردد. در این هجري شمسی برمی 1315یران به سال تاریخچه ي بورس در امطالعه اولیه در مورد 
 ،از انجام مطالعاتی درباره تاسیس بورس در ایران پس ران نوترفلدسال فردي بلژیکی به نام 

اما چون همزمان با جنگ  و به مسئوالن ایرانی ارائه کرد؛  اساسنامه ي داخلی بورس را تهیه کرد
کمیسیونی با  1341سال به تاخیر افتاد تا اینکه در سال  25س بورس بیش از جهانی دوم بود ، تاسی

حضور وزارت بازرگانی و وزارت دارایی و بانک توسعه صنعت و معدن تشکیل شد و موافقت 
  نامه ي اولیه ي تشکیل بورس سهام در این کمسیون تنظیم شد . 

اندازي بورس به ایران آمدند و در براي مشارکت در راه  بلژیکهیئتی از  1341در اواخر سال 
قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب شد . و براي اجرا از سوي وزارت  1345سال 

بورس اوراق بهادار  1346بهمن  15سال پس از ابالغ در  یک اقتصاد به بانک مرکزي ابالغ شد.
ترین مجتمع اقتصادي آن زمان تهران با انجام چند معامله بر روي بانک صنعت و معدن که بزرگ

  .را آغاز کردبود ، به طور رسمی فعالیت خود 

  
و فرود هاي بسیاري را تجربه کرده  ، فرازسال فعالیت خود 45ایران در طول با وجود اینکه بورس 

ترین تحوالت بازار بورس ایران تاسیس قانون جدیدي توان گفت که یکی از مهماست اما می
بورس در ایران  که هم زمینه توسعهبود .  1384در آذر   بازار اوراق بهادارقانون تحت عنوان 

  .نقایص آن را برطرف کرده بود را فراهم کرده بود و هم
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ه سازمانی به این معنا ک .بورس از هم تفکیک شد عملیاتیو  نظارتیبراساس این قانون بخش  
  ارتی بورس تاسیس شد.به عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد نظ

کند ، وظایف متعددي را بر عهده سازمان بورس که تحت نظارت شوراي عالی بورس فعالیت می
حال  است . که در نظارت بر عملکرد بورس هاي مختلف در کشورترین آنها دارد که مهم

  کند .بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می  4حاضر 

، سهام شرکت ها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق که در آن هاداربورس اوراق ب -1
 .شودخرید و فروش می مشارکت

 
 

که در آنجا هم مثل بورس اوراق بهادار تهران سهام شرکت ها و سایر  فرابورس ایران -2
 و فروش می شود . خرید تسهیالت مسکن اوراق اجاره و اوراقر مثل انواع اوراق بهادا
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۴ 

مانند محصوالت پتروشیمی، فلزات (مانند  الهااکه در آن ، انواع ک ایران بورس کاالي -3
 .شودو فروش می و... خرید (مانند کنجاله سویا) ، محصوالت کشاورزيآلومنیوم)

 
  .شودکه در آن حامل هاي انرژي از جمله برق خرید و فروش می بورس انرژي -4

  هاي بعدي همراه ما باشید! :)قسمتدر 

  
    آمنه هاشمی                   محسن تقی نژاد نگارنده:
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