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  در این مقاله می آموزیم:
ü کارگزاري کجاست و کارگزار کیست؟  
ü  توان وارد دنیاي بورس شد؟چگونه می 
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٢ 

  چگونه وارد دنیاي بورس شویم؟

کارگزاران رسمی بورس انجام خرید و فروش سهام وسایر اوراق بهادار در بورس فقط از طریق 
گذاري در بورس هیچ نیازي به مراجعه بر خالف تصور عمومی براي سرمایه می شود بنابراین

  .دارندبه تاالر بورس نیست و کارگزاران بورس این وظیفه را به عهده حضوري 

یرد. گهاي معامالتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنان صورت میها، بنگاهکارگزاري
به نمایندگی از خریداران یا فروشندگان باشند و واسطه بین خریدار و فروشنده میها کارگزاري

به ازاي این  خدمت درصدي بسیار کم به عنوان کارمزد دریافت  دهندسهام، معامله انجام می
  نند. کمی

  
کارگزاران افراد آگاه خبره و مورد اعتمادي هستند که پس از کسب مجوزهاي الزم از سازمان 

هم چنین سازمان  .کنندروش سهام و سایر اوراق بهادار میبورس و اوراق بهادر اقدام به خرید و ف
سبب  رامفعالیت کارگزاران بورس نظارت دارد و همین  س به صورت مستمر و دقیق به نحوهبور
  شود تا سرمایه گذاران اطمینان الزم را در این خصوص داشته باشند .می
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  هایی الزم است؟براي سرمایه گذاري بورس چه چیز
کنیم که توان سهم خرید اما پیشنهاد می: امروزه حتی با یک صد تومانی هم میپول .1

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

انند گرفت. کد بورسی هم کدبورسیگذاري در بورس باید : براي سرمایهبورسیکد  .2
 باشد و براي هر فرد متفاوت است.شماره ملی براي افراد می

تشکیل  رقمی رندوم 5سه حرف اول نام خانوادگی و یک شماره کد بورسی از 
  شود.می

  گونه باشد:تواند اینمی رجبیبه عنوان مثال کد بورسی شخصی با نام خانوادگی 
  12345رجب
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۴ 

مدارك  و هاي معتبر بورس مراجعه کنیداريبراي گرفتن کد بورسی باید به شعب یکی از کارگز
ظرف  ائه دهید.شناسایی خود را که شامل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی است به کارگزار ار

  . داري کامال رایگان استدریافت کد سهام .می شود داري براي شمامدت دو روز کد سهام

  بدین ترتیب وارد دنیاي بورس شده اید.

  مراجعه کنید. SEO.IRهاي معتبر به سایت بورس به نشانی براي دیدن اطالعات کارگزاري

  
  هاي بعدي همراه ما باشید! :)قسمتدر 

     الناز رضایی                   محسن تقی نژاد نگارنده:
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