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  در این مقاله می آموزیم:
ü  هانحوه گرفتن کد بورسی از کارگزاري  
ü هاي خرید و فروشانواع روش 

ü  خرید و فروش حضوري، تلفنی، اینترنتی و آنالین 

ü  تدبیر پردازهاي برخط نحوه کار با سیستم  
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  هایی الزم است؟سرمایه گذاري بورس چه چیزبراي 
کنیم که توان سهم خرید اما پیشنهاد میپول: امروزه حتی با یک صد تومانی هم می .1

 ي مازاد خود (هر چند کم باشد) را وارد بورس کنید.  سرمایه

د گرفت. کد بورسی همانن کدبورسیگذاري در بورس باید کد بورسی: براي سرمایه .2
 باشد و براي هر فرد متفاوت است.ي افراد میشماره ملی برا

  شود.رقمی رندوم تشکیل می 5کد بورسی از سه حرف اول نام خانوادگی و یک شماره 
  گونه باشد:تواند اینمی رجبیبه عنوان مثال کد بورسی شخصی با نام خانوادگی 

  12345رجب

راي هاي معتبر بورس مراجعه کنید. ببراي گرفتن کد بورسی باید به شعب یکی از کارگزاري
  مراجعه کنید SEO.IRهاي معتبر به سایت بورس به نشانی دیدن اطالعات کارگزاري

  هاي خرید و فروش سهامانواع روش
ü  حضوريخرید و فروش به صورت  
ü  تلفنیخرید و فروش به صورت  
ü  اینترنتیخرید و فروش به صورت  
ü  آنالینبرخط(خرید و فروش به صورت( 
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  و فروش حضوري خرید
به صورت حضوري به شعبه کارگزاري مراجعه کنید  بایستبراي هر خرید و فروش حضوري می

  و فرم مربوطه را پر کنید.

  و فروش تلفنی خرید
 باید یک بار به کارگزاري مراجعه کرده و فرم مربوط به آن را دریافت براي خرید و فروش تلفنی 

 کنید.و تکمیل 

هاي بعدي خود  و فروش و براي خریدکرد  د یام کاربري و رمز دریافت خواهبعد از آن یک ن
  توانید این امر را تلفنی انجام دهید.دیگر به مراجعه حضوري نیست و می

ریال خریداري کنیم. در سیستم  1340م سایپا در قیمت هزار سه 10فرض کنید میخواهیم 
دادیم اما در روش تلفنی با حضوري باید با مراجعه حضوري به کارگزاري این کار را انجام می

  گیریم تا این خرید را برایمان انجام دهد. کارگزار تماس می
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  و فروش اینترنتی خرید
باید یک بار به کارگزاري مراجعه کرده و فرم مربوط به آن را براي خرید و فروش اینترنتی 

  کنید.و تکمیل  دریافت 

هاي بعدي خود  و فروش و براي خریدکرد  د یام کاربري و رمز دریافت خواهبعد از آن یک ن
  توانید این امر را به صورت اینترنتی انجام دهید.دیگر به مراجعه حضوري نیست و می

ریال خریداري کنیم.  3730هزار سهم پاالیشگاه نفت تهران در قسمت  10 فرض کنید میخواهیم
 دادیم اما در روشدر سیستم حضوري باید با مراجعه حضوري به کارگزاري این کار را انجام می
م تا کارگزار کنیاینترنتی با ورود به صفحه سامانه معامالت درخواست خود را اینترنتی تکمیل می

  دهد. خرید ما را انجام 
  

  آنالین خرید و فروش
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، تحول بزرگی در خرید و فروش (online Trading) معامالت آنالین یا معامالت برخط
آید که دسترسی آسان و همگانی را براي سهام در بازار بورس اوراق بهادار به شمار می

گذاران بازار سرمایه به ارمغان آورده است. با فعال شدن سامانه معامالت برخط بورس سرمایه
بازار بورس فراهم  اوراق بهادار، ضمن افزایش نقدشوندگی، مقدمات توسعه و رونق روزافزون

  گردد. می

گذار بطور مستقیم خرید و فروش فرآیندي است که طی آن سرمایه” معامالت برخط“در واقع 
 ها بعد از ثبتدهد. در معامالت برخط بورس، سفارشسهام را از طریق بستر اینترنت انجام می

جام فرابورس ایران براي ان گذار به سیستم معامالتی بورس اوراق بهادار تهران و یاتوسط سرمایه
 .گرددمعامله ارسال می

 معامالت برخط سابقه طوالنی در بازار سرمایه سایر کشورها دارد. بطور مثال در بازار نزدك

(NASDAQ)   گذاران میالدي راه اندازي شده است، سرمایه 1971کشور آمریکا که در سال
ه توانند در هر مکانی از طریق اینترنت، نسبت بر میگیري از سامانه معامالت آنالین این بازابا بهره

 .خرید و فروش سهام و اوراق بهادار خود اقدام نمایند

ها و تواند بصورت آنالین آمار مربوط به نمادها، شاخصگذار میدر معامالت برخط، سرمایه
فروش همچنین سه سفارش اول براي خرید و فروش سهام را مشاهده کرده و نسبت به خرید و 

گذار، آن سهم نمادي خاص اقدام کند. پس از خرید سهام در یک نماد مشخص توسط سرمایه
گردد که در پرتفوي یا سبد سهام وي هاي خریدار محسوب می(پس از کسر کارمزد) جز دارایی

  .قابل مشاهده است

  سامانه معامالت برخط تدبیر پرداز
صورت هاي معامالت آنالین بهاندازي سامانه معامالت برخط تدبیرپرداز حجم تراکنشبا راه

تصاعدي افزایش یافته است. با توجه به روند صعودي معامالت، دوره بازگشت سرمایه کارگزاران 
 ردر سیستم آنالین، بسیار کوتاه شده و این ابزار کارآمد، منافع بسیاري را براي همه ارکان بازا
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هاي معامالتی، افزایش تعداد معامالت، توسعه بازار و سرمایه به ارمغان آورده است. کاهش هزینه
ن ها بدون نیاز به افتتاح شعب فیزیکی و امکاجذب مشتریان جدید، توسعه فعالیت در شهرستان

ه گذار خارجی از جمله مزایاي شروع به کار این سامانه هستند. نقطه قوت سامانجذب سرمایه
صورت همزمان معامالت برخط تدبیرپرداز، توان باالي مدیریت حجم انبوهی از سفارشات به

ی هاي این سامانه است. برخگران از دیگر ویژگینواز و مطابق با سلیقه معاملهاست. طراحی چشم
  :افزار به شرح زیر استهاي این نرماز برتري

یبانی حجم باالي کاربران آنالین معماري بهینه در مدیریت سفارشات و امکان پشت  •
  صورت همزمانبه

 رسانیهاي اطالعاي اطالعات بازار با سرعتی باالتر از سایر سامانهدریافت لحظه  •

 اي با حساب بانکی ارتباط لحظه  •

 امکان واریز آنی به حساب نزد کارگزار با استفاده از کارت بانکی و سامانه شتاب  •

  CDS  اي با سامانهارتباط لحظه ها بانمایش میزان دارایی  •

اي با موبایل و سازگار با انواع افزار موبایل، ارسال سفارش لحظههماهنگی با نرم  •
 1هاگوشی

  و آموزش سامانه معامالت برخط تدبیر پرداز اتتوضیح
دهیم که از تدبیرپرداز هایی قرار مین آموزش مبناي کاري خود را بر روي کارگزاريدرای

) قابل etadbir.comها در سایت تدبیرپرداز به نشانی (کنند. اسامی این کارگزارياستفاده 
  باشد.مشاهده می

  

                                                           
  شرکت تدبیرپرداز سایت  ١
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  برخط ورود به سامانه معامالتی
سهامداري و کد و گرفتن کد قاد قرار رسمی با کارگزاري بعد از مراجعه به کارگزاري و انع

 پس از وارد کردن نام کاربري .خود شوید کارگزاري نالینمربوطه  میتوانید وارد سامانه آآنالین 
  .شویمبه سیستم معامالتی خود وارد میگزینه  مز عبور و همچنین وارد نمون کد امنیتیو ر

  
.... و حسابداري-معامالت-ارسال سفارشبه سامانه برخط آیکون هاي مربوط  د بعد از ورو

همچنین نام و نام  (در ادامه تمامی آیکون ها توضیح داده خواهد شد) مرا مالحظه می کنی
سامانه درج شده است(کد سهامداري  باال سمت راست خانوادگی شما و کد سهامداري شما در

  م انتخاب می شود) ومتشکل از سه حرف اخر فامیل و پنج عدد که به صورت رند
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  ارسال سفارش .1
خواهیم خرید(فروش) انجام سال سفارش وارد این صفحه می شویم و مییک بر روي اربا کل

  را خریداري کنیم.  "خودرو"خودرو با نماد شرکت ایران خواهیم میدهیم. فرض کنید 

  
  سهم ایران خودرو در صفحه نمایان می شود.،  "خودرو"بعد از وارد کردن نماد 

قیمت  95آذر 6به طور مثال امروز در تاریخ  .می شود داده سهم  مانند شکل به ما نشاناطالعات 
  .باشدمی 2952آخرین معامله این سهم 

  
  (فروش) آن را دارید قصد خرید اکه شم است منظور از حجم تعداد سهامی حجم:
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  .قیمت مد نظر شما براي خرید(فروش) سهم :قیمت

زار ثبت شده است البته امکان نوع حساب  که به طور خودکار حساب نزدکارگ نوع حساب:
  باشدها (ملت، سامان و ...) فراهم می حساب هاي بانکبه اتصال 

ور کنیم. سیستم به طاز تمام رعایت این نکات  می توانیم گزینه ارسال سفارش را وارد  بعد از 
د واهخ خودکار پس از رسیدن به همان قیمت مدنظر شما اقدام به خرید(فروش) طبق خواسته شما 

  کرد.

 معامالت .2

 
توانید تاریخ، زمان، حجم، قسمت بعدي ایکون هاي مربوطه معامالت می باشد.که شما می

  قیمت و ... مربوط به معامالت خود را دنبال کنید.

  

  
 حسابداري .3

ما م خواهیمی می باشد.تقاضاي وجه مربوط به اموري می باشد که تقاضاي وجهاولین قسمت 
ول ط سه روز کاري به حساب بانکی خود انتقال دهیم که این امر پول را از حساب کارگزاري
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و پس از وارد کردن اطالعات مربوطه  ار ابتدا گزینه افزودن را انتخاب کردهبراي اینکمی کشد. 
  .درخواست خود را ثبت می نماییم

  
 

 يارهیم پول به حساب کارگزمربوط به اموري می شود که ما میخوا واریز وجه دومین قسمت
  خود واریز کنیم.

ابتدا وارد بخش حسابداري و واریز وجه می شویم مثل تقاضاي وجه گزینه  افزودن را وارد می 
کنیم پس از وارد کردن اطالعات مربوطه گزینه  تایید را میزنیم که سیستم وارد عملیات پرداخت 

  .خواهیم گشتاري بر اطالعات کار دوباره به صفحه کارگزبانکی می شود پس از وارد کردن 
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ی نند واریز وجه ممی باشد که ما انتقال آنی وجهسومین قسمت آیکون حسابداري عملیات 
ارد حساب واول به حساب شعبه بانک کارگزاري و بعد  باشد با این تفاوت که در واریز وجه، پول

  .شوده مستقیم به حساب کارگزاري واریز میمی شود اما در انتقال آنی وجکارگزاري 

 ها بهورود و خروجمی باشد که به همه ي  صورت حساب گردش اینترنتیو قسمت اخر 
  دهد.حساب کارگزاري شما را نشان می

  

  پرتفوي .4
ه به سه نالین می باشد که اصلی ترین بخش سامانه معامالت آقسمت بعدي قسمت پرتفو هست ک

  تقسیم شده است:بخش 

ده رف شرکت سپرط ازشامل اطالعاتی  است که   :پرتفوي شرکت سپرده گذاري .1
هرگونه تغییرات دراین پرتفوي منوط به خرید وفروش هاي شما  روز می شود.گذاري به 

 و قوانین کارگزار ناظر می باشد. 

ازدهی آن ها را به شما ب امکان تعریف تعداد سهم و چک کردن  :پرتفوي مجازي .2
  دهد. می

و بازار اطالعات به روز می می شود که میزان سود  هم زمان با  :پرتفوي لحظه اي .3
  شما نمایش داده می شود.ضرر 
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  بان بازاردیده .5
این بخش از سامانه انالین مربوط به سهام بازار می باشد که شما می توانید از طریق همین سامانه و 

ی باشد کاربردي مبدون نیاز به سایت بورس تهران معامالت را دنبال کنید که یک بخش بسیار 
دنبال  tsetmc.comعامله گران از این اطالعات را از خود سایت بورس به نشانی ولی اغلب م

  .کنندمی

  
  اطالعات بازار .6

ام ی باشد .پیغاطالعات بازار شامل پیغام هاي ناظر بازار و پیام شخصی شما از طرف کارگزار م
  و... می باشد. اي اولیه اطالعیه عرضه هها، ي ناظر بازار شامل بازگشایی نمادها

  

http://www.mtaghinejad.ir


 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب            نحوه کار با سیستم تدبیرپردازهاي خرید و فروش + انواع روش
 

  آنالین من .7
  شامل تنظیمات کاربر قالب هاي پیشفرض و دیگر تنظیمات مربوطه به مشتري می باشد   این پنل

  
            تقی نژادمحسن  نگارنده:

     
  
  
  
  


