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  : انتخاب یک کارگزار و بازکردن حساب در بورس  قدم سوم
  (سرمایه گزاري مستقیم)

  

در قدم قبل با انواع سرمایه گذاري هاي مستقیم و غیر مستقیم آشنا شدیم. 
گفته شده که کسانی که داراي ریسک پذیري پائین تري هستند بیشتر به 
سرمایه گزاري غیرمستقیم در بازار بورس رو می آورند و کسب و اطالعات و 

سانی که خرید و فروش را به شرکت هاي سرمایه گذاري واگذار می کنند و ک
داراي ریسک پذیري باالتري هستند و به هیجان عالقه مندند ابتدا به آموزش 
تکنیک ها و نکات بازار بورس پرداخته و سپس به سرمایه گذاري در بورس 
مشغول می شوند که این سرمایه گذاري را سرمایه گذاري مستقیم نامگذاري 

  کردیم. 

, اشخاصی را که مایلند تا به حال الزم است تا در راستاي هدف این آموزش 
صورت مستقیم در بورس سرمایه گذاري کنند راهنمایی کنیم تا با نحوه 
انتخاب کارگزار براي باز کردن حساب در بورس براي خرید و فروش آشنا 

  شوند.
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در اغلب آموزش هاي موجود بازار بورس , بازکردن حساب و شروع فعالیت در 
که خواننده با خواندن آن به وحشت افتاده  بورس به گونه اي مطرح شده است

و اغلب از این کار منصرف می شود اما باید گفت که این کار بسیار ساده است 
 و در طی چند ساعت انجام می گیرد که روش آن در زیر تشریح شده است.

  کد بورسی
هر شخصی که اقدام به فعالیت در بازار بورس نماید باید ابتدا به یک کارگزاري 

کپی ) کد بورسی  –کارت ملی  –راجعه کرده و با ارائه مدارك (شناسنامه م
  دریافت کند. 

هر نفر می تواند تنها یک کد بورسی داشته باشد. این کد متشکل از سه حرف 
اول نام خانوادگی به همراه چند عدد می باشد که در هنگام خرید و فروش , 

  معامله گر تنها با این کد شناخته می شود.

هر شخص مجاز است تا با هر کارگزاري که می خواهد جهت انجام معامالت 
براي  کار کند اما کد بورسی تنها یک بار صادر می شود.خود در بازار بورس 

دریافت کد بورسی باید به یکی از کارگزاري هاي معتبري که لیست آنها در 
ت کد بورسی با ادامه آمده است مراجعه کرد. هیچیک از کارگزاري ها در دریاف

  یکدیگر تفاوت ندارند.
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  انتخاب یک کارگزار جهت انجام معامالت در بورس
پس از دریافت کد بورسی , نوبت به انتخاب کارگزار جهت انجام معامالت در 
بازار بورس می رسد. معموال این عمل قبل از دریافت کد بورسی انجام می شود 

که کد بورسی خود را دریافت می  چرا که افراد مایلند تا در همان کارگزاري
کنند فعالیت کنند اما اگر بعد از انتخاب یک کارگزار , بنا به دالیلی نیازمندي 

  به تغییر کارگزاري وجود داشت , مانعی براي این کار وجود ندارد.

انتخاب کارگزاري در شروع فعالیت در بورس یکی از مهمترین قسمت هاي کار 
نظر خدمات ارائه شده توسط آنها , بزرگی یا کوچکی  می باشد. کارگزاري ها از

کارگزاري , تخصص نیروهاي کارگزاري , پاسخگویی به مشتریان و نحوه انجام 
  معامالت با مقادیر مختلف پول با هم تفاوت دارند.

با مقادیر پایین براي مثال ممکن است که یک کارگزاري امکان خرید اینترنتی 
خود بدهد اما کارگزاري دیگري این امکان را فقط براي پول را هم به مشتریان 

مقادیر باالي پول به مشتریان خود بدهد. به همین دلیل الزم است تا قبل از 
انتخاب کارگزاري در مورد خدمات و مزایاي آن نسبت به سایر کارگزاري ها به 

  خوبی تحقیق شود تا بتواند به نیازهاي سرمایه گذار پاسخ گوید.

بعد از انتخاب کارگزاري الزم است تا شخص سرمایه گذار یک حساب بانکی 
جهت معرفی به کارگزاري داشته باشد. این حساب در دفتر کارگزاري ثبت می 
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شود تا هنگامی که سرمایه گذار درخواست وجهی داشت , کارگزاري آن را بعد 
ریز روز کاري از حساب بورس شخص به حساب بانکی مشخص شده وا 3از 

کند. جهت پرداخت وجه نیز سرمایه گذار باید مبلغ مورد نظر را به حساب 
کارگزاري در هر زمانی که خواست واریز کند و شماره فیش واریزي را به اطالع 

  کارگزاري برساند.

در نتیجه تا به این لحظه شما توانسته اید حساب خود را در بورس و کارگزاري 
  مورد نظر خود باز کنید.

  ه هاي کارگزاري هاهزین
کارگزاري ها مطابق با قانون , هیچگونه مبلغی را جهت افتتاح حساب از 
مشتري هاي خود دریافت نمی کنند. درآمد کارگزاري ها هنگامی است که 

  مشتري به خرید و فروش سهم می پردازد.

مطابق با قانون کارگزاري ها مقدار یک درصد به هنگام فروش سهم و نیم 
شده را از مشتري نگام خرید سهم از کل مبلغ خرید و فروش درصد به ه

  دریافت می کنند که این مبلغ براي تمامی کارگزاري ها یکسان است.

کارگزاري ها همچنین می توانند به عنوان مشاوري جهت خرید و فروش سهام 
  براي مشتریان خود به شمار بیایند.
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شدیم. در قدم هاي بعدي با  تا این جا با نحوه بازکردن حساب در بورس آشنا
قوانین بازار بورس و سهام آشنا می شویم تا بتوانیم قبل از خرید و فروش 

قوانین بازار آشنا شده و تصمیم گیري درستی در سهام با محدودیت ها و 
  داشته باشیم. سهام خرید و فروش

 لیست کارگزاري هاي معتبر بازار بورس
  

 نام کارگزاري  آدرس  تلفن

  8  - 872615  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان بهاران، بلوار آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  8 طبقه
  آئین  

  آبان    16 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724967  

  6704610 - 
6724891  

  ساز آتى    41 پالك سیمی، خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،  

  6716285 - 
6710285  

  آتیه    369 پالك حافظ، خیابان تهران، ایران،  

  6718601 - 
6726203  

  آثل    5 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،  

  8718056  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان اسالمبولی، خالد خیابان تهران، ایران،  

  3 طبقه
  بورس آرمون  

  8829996-
8828252  

 پارسیان بانک جنب جنوبی خردمند نبش کریمخان خیابان ، تهران ، ایران  
  اول طبقه 86 پالك

  نوین آریا  

  ابراز    41 پالك سیمی، خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،    6709877  

  سهم اطمینان    279 پالك حافظ، خیابان تهران، ایران،    6728080 - 81  

  6726505 - 
6706487  

  نوین امین    279 پالك حافظ، خیابان تهران، ایران،  

  4  - 871643  
، 16آرژانتین، بلوار بهاران، خیابان بیست وسوم، پالك  میدان تهران، ایران،  

  18طبقه 
  سهم ایران  

  6701260 - 
6719920  

  بورس ایمن    369 پالك حافظ، خیابان تهران، ایران،  
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  2254129 - 
2254127  

  سهام بازار    25 پالك دوم، کوچه جنوبی، رازان خیابان میرداماد، خیابان تهران، ایران،  

  80 - 8720379  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان بلواربهاران، آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  14 طبقه
  تجارت بانک  

  20 پالك 13 کوچه وزرا حیابان ، تهران ، ایران    8553328 -  9  
 توسعه بانک  

  صادرات

  8726154  
، 16آرژانتین، بلوار بهاران، خیابان بیست وسوم، پالك  میدان تهران، ایران،  

  6طبقه 
 رفاه بانک  

  کارگران

  8712759  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان بلواربهاران، آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  19 طبقه
  سپه بانک  

  6705081 - 
6702687  

  239جمهوري، ساختمان بانک صادرات، شعبه شماره  خیابان تهران، ایران،  
 صادرات بانک  

  ایران

  6703633 - 
6702868  

  279 پالك حافظ، خیابان تهران، ایران،  
 صنعت بانک  

  ومعدن

  2  - 872038  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان بهاران، بلوار آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  10 طبقه
  کشاورزي بانک  

  4  - 872038  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان بهاران، بلوار آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  12 طبقه
  مسکن بانک  

  ملت بانک    321 پالك حافظ، خیابان تهران، ایران،    671499 -  5  

  8707324 - 
8707325  

خالد اسالمبولی (پارك سابق) روبروي کانون پرورش  خیابان ، تهران ، ایران  
  9فکري کودکان و نوجوانان شماره 

  ایران ملی بانک  

  8711083  
 ،16 پالك وسوم، بیست خیابان بهاران، بلوار آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  17 طبقه
  سهام بدره  

  بهگزین    7جمهوري، خیابان نوبهار، ساختمان طوبا، واحد  خیابان تهران، ایران،    6718408  

  ایران بیمه بورس    21 پالك هاتف، خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،      

  8832860 - 
8305844  

  بورسیران    6 پالك موقر، بخشی خیابان شمالی، مفتح خیابان تهران، ایران،  

  نمودگر پارس    150 پالك مالصدرا، خیابان تهران، ایران،    804205 -  4  

  8882290 - 
88882265-
8882  

 پنجم و سی خیابان نبش - زاگرس خیابان انتهاي -  آرزانتین میدان- تهران  
  13 واحد - ششم طبقه- پرهام ساختمان -  13 شماره -

  سرمایه تدبیرگر  

  تربتى    12 پالك سام، خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،    6705889  
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  30 پالك صالح، کامران کوچه حافظ، خیابان تهران، ایران،    672912 -  2  
 سرمایه توسعه  

  دنیا

  6726650 - 
6726500  

  سهم جهان    12 پالك سام، خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،  

  6717760 - 
6718492  

  سهام خبرگان    10 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،  

  خبره دنیاي    37 پالك صالح، کامران خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،    672400 -  3  

  12جمهوري، خیابان نوبهار، ساختمان طوبا، واحد  خیابان تهران، ایران،    6724850  
 راهبرد  

  گذارى سرمایه

  6723355 - 
6726011  

  206 پالك ایرانیان، بست بن حافظ، خیابان تهران، ایران،  
 راهنماى  

  گذاران سرمایه

  27 پالك جنوبی، آبان خیابان تهران، ایران،    890329 -  6  
 گذارى سرمایه  

  ایران ملى

  6723072 - 
6725083  

  بارز سهام    4 طبقه امجد، ساختمان جمهوري، خیابان تهران، ایران،  

  6717988 - 
6717751  

  206 پالك ایرانیان، بست بن حافظ، خیابان تهران، ایران،  
 پژوهان سهام  

  شایان

  6724120 - 
6718062  

  پویا سهام    2 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،  

  8731215 - 
8741331  

  آذین سهم    2 طبقه طال، ساختمان بخارست، خیابان آرژانتین، میدان تهران، ایران،  

  6724908 - 
6718776  

  آشنا سهم    5جمهوري، خیابان نوبهار، ساختمان طوبا، واحد  خیابان تهران، ایران،  

  یار سهم    1 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724863  

  گون سیماب    15 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724995  

  6  - 879788  
 وپنجم بیست خیابان کودك، جهان چهارراه افریقا، خیابان تهران، ایران،  

  7 طبقه ،29 پالك قندي،
  سهام شاخص  

  6724809 - 
6718901  

  عمران    11 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،  

  کارآمد    4 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724875  

  71 - 8774669  
 وپنجم بیست خیابان کودك، جهان چهارراه افریقا، خیابان تهران، ایران،  

  7 طبقه ،29 پالك قندي،
  کریشچى  

  6724997 - 
6705483  

  سهم کیمیا    9جمهوري، خیابان نوبهار، ساختمان طوبا، واحد  خیابان تهران، ایران،  
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  گلچین    11 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724809  

  سهام گنجینه    13 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724916  

  6726459 - 
6725706  

  1 طبقه ،41 پالك سیمی، خیابان حافظ، خیابان تهران، ایران،  
 سهام محک  

  صنایع

  سهام مشاوران    2 واحد -  9 شماره -19 کوچه -بخارست ابتداي - آرژانتین میدان    8701365 - 98  

  6724891 - 
6722502  

  سهام معیار    41حافظ، خیابان سیمی، پالك  خیابان تهران، ایران،  

  6716945 - 
6724978  

  سهم معین    8 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،  

  6724125 - 
6726499  

  مفید    206 پالك ایرانیان، بست بن حافظ، خیابان تهران، ایران،  

  نگر نهایت    3 واحد طوبا، ساختمان نوبهار، خیابان جمهوري، خیابان تهران، ایران،    6724859  

  8762975 
 شهروند فروشگاه روبروي بیهقی بلوار ، آرژانتین میدان ، تهران ، ایران  

  5 واحد اول طبقه 21 شماره
 بازار اندیشان نو  

  سرمایه

 

 

  پس منتظر ما باشید با قدم بعدي در هفته آینده .....

  

  

 هرکاري تا آنجا طول می کشد که زمانی را که برایش در نظر گرفته 
   اید پر کند یعنی هرچه زمان بیشتري براي انجام کارت داشته باشی 

 بیشتر طول می کشد.                                               

 قانون پارکینسون                                                                                        


