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  در این مقاله می آموزیم:
ü هاي مرتبط با بازار سرمایهسایت  

  

  



                www.mtaghinejad.ir 
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  )tsetmc.comسایت شرکت مدیریت فناوري بورس تهران (
اي ایانهر، راهبري عملیاتی و فنی سامانه شرکت مدیریت فناوري بورس تهرانترین وظیفه اصلی

رس هاي بوافزاري به شرکتاي و نرمارائه خدمات رایانه شرکت بورس است. تخصص اصلی این
  .ها) از محورهاي فعالیت این شرکت استاوراق بهادار، کاال، فرابورس و نظایر آن(

اطالعات کلی بازار بورس و فرابورس مانند شاخص  در قسمت در یک نگاه در صفحه اول سایت
  توانید مشاهده کنید.اي پربیننده و ... را میکل، نماده

هاي براي مشاهده سایر اطالعات بورس هاي مختلف (کاال،انرژي، فرابورس)، صندوق
  نید.توانید دنبال کهاي مختلف نشان داده شده اند) میگذاري و ... از منوهاي باال (که با رنگسرمایه

هاي کدال، وضعیت جدید نمادها و ... نیز اطالعاتی همچون پیغام ناظر بازار، آخرین اطالعیه
  دنبال کنید. بورس اوراق بهادار تهرانتوانید از منوي  سبز رنگ می

  

 

http://www.mtaghinejad.ir


 داراي لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب          هاي مرتبط با بازار سرمایهسایت –68الی  66 قسمت
 

ازار بان بتوانید از منوي دیدههاي بورس و فرابورسی میبراي مشاهده اطالعات کلیِ شرکت
  کنید.(باال دست چپ) استفاده 

این اطالعات کلی شامل نام شرکت، نماد، ارزش حجم و تعداد معامالت، قیمت پایانی، قیمت 
  باشد.و ... می P/E ،EPS ،DPSآخرین معامله، 

  
  براي مشاهده اطالعات جزئی یک شرکت از طریق منو جستجو( صفحه اصلی باال دست چپ)

توانید عالوه بر اطالعات کلی، ن میبا جستجوي نام شرکت یا نماد مربوطه و کلیک بر روي آ
اطالعات جزئی شرکت مانند بازه روز، قیمت مجاز، حجم مبنا، سهام شناور، سهامداران شرکت، 

  هاي سود و زیان شرکت و ... را مشاهده کرد.هاي معامالتی، ترازنامه، صورتسابقه
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 )irvex.irتاالر مجازي بورس ایران (

است.  گذاري در بورسها براي تمرین سرمایهیکی از بهترین سایت سایت تاالر مجازي بورس ایران
    تمرین کنیم ب: یاد بگیریماین سایت دو قسمت مهم و کلیدي دارد: الف: 

مطالب آموزشی متعددي اعم از متن، عکس، فیلم و صوت وجود دارد که  یاد بگیریمدر بخش 
  استفاده کنید.ها به عنوان منابع آموزشی معتبر توانید از آنمی

میلیون) به عنوان اعتبار مجازي  10پس از ثبت نام در سایت، مبلغی (معموال  تمرین کنیمدر بخش 
توان با آن سهام مورد نظر خود را خرید کنید. اگر بعد از مدتی شما گیرد که میبه شما تعلق می

ربه ادید، بلکه تجضرر کردید، جاي هیچ نگرانی نیست چون شما نه تنها هیچ چیزي از دست ند
  اید. ایه گذاري در بورس را هم به دست آوردهسرم
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البته سایت تاالر مجازي هر دوره به افرادي که بیشترین سود را کسب کرده باشند جوایزي نیز اهدا 
  است.رد ب بردکند. در نهایت این یک بازي می

  
  )codal.irسامانه اطالع رسانی ناشران (

رسانی ناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق ، سامانه جامع اطالعسایت کدال
دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف سامان هدفگذاران و با بهادار است. براي حمایت از سرمایه

  .به منظور نظارت بر حسن اجراي این قانون تشکیل شده است ی اوراق بهاداریو کارا

بینی سود هر سهم، وضعیت پیش تعدیل درباره سایت کدالسوي ه از هاي منتشراطالعیه
و دیگر  هاي مالی، برگزاري مجامعگزارش توقف و بازگشایی نمادهاي معامالتی،

  هاي پذیرفته شده در بورس) هستند.(شرکت بهادار اوراق موارد مرتبط با ناشران



                www.mtaghinejad.ir 
 

۶ 

  
مرتبط به یک شرکت یا هر نوع هاي توانید تمام اطالعیهها، میدر قسمت جستجوي اطالعیه

  اي از هر شرکت پذیرفته شده در بورس را جستجو کنید.اطالعیه
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  )fipiran.com( مرکز پردازش اطالعات مالی ایران
ویژه کسانی  گذاران، بهیکی از نهادهاي مالی است براي ورود سرمایه گذاريهاي سرمایهصندوق

وط به عات مرباي ندارند. اطالصورت حرفهمعامالت بهکه تخصص یا فرصت تحلیل بازار و انجام 
 به صورت کامل قرار دارد.   ي در این سایتگذارهاي سرمایهصندوقانواع 

  
سه ها و مقایباشد که اطالعات،گزارشها میترین قسمت سایت بخش صندوقتوان گفت مهممی

 واند با مراجعه به این قسمت بهترینتسرمایه گذار می گذاري در آن قرار دارد کهایههاي سرمصندوق
  پذیري خود، انتخاب کند.گذاري با توجه به ریسکنوع صندوق براي سرمایه



                www.mtaghinejad.ir 
 

٨ 

 

  )seo.irسازمان بورس و اوراق بهادار (
Seo  مخففSecurities & Exchange Organization باشد. می  

 ترین وظیفه آنباالترین رکن بازار اوراق بهادار است و مهم (سازمان بورس)شوراي عالی بورس
ي بر اجرا اعمال نظارتو همچنین  هاي بازارخط مشیو  هاي کالنتصویب سیاست

   قانون بازار اوراق بهادار است

سازمان بورس و اوراق بهادار یک موسسه عمومی غیر دولتی است زیر نظر شوراي عالی بورس به 
ن بازار شده در قانوو سایر وظایف تعیین هاقررات و نظارت بر اجراي آنتدوین قوانین و م

  .1پردازدبورس و اوراق بهادار می

تمامی اطالعات مربوط به نهادهاي مالی، قوانین و مقررات و ... در خود جاي داده  seo.irسایت 
  است.

                                                           
 سایت سازمان بورس اوراق بھادار ١
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  )sena.irپایگاه اطالع رسانی بورس اوراق بهادار ( 
Sena  مخففSecurities & Exchange News Agency باشد. در این می

سایت تمامی اخبار مربوط به بورس هاي مختلف (اوراق،کاال، انرژي) اخبار بین الملل، فرابورس، 
  توانید دنبال کنید.ها، مجامع و ... میشرکت

افت دری توانید با اشتراك در سایت، خبرنامه هاي سایت را در ایمیل خوددر قسمت خبرنامه می
  کنید.

  توانید از قسمت آموزش مطالب آموزشی را دنبال کنید. همچنین می
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  )new.tse.irبورس اوراق بهادار (
 tse  مخففTehran Stock  Exchange باشد.می  

بازار اوراق بهادار را بر  عملیات اجراییاست که  یک شرکت سهامی عام  بورس اوراق بهادار
تشکیل، سازماندهی و اداره بازار توان به مواردي از قبیل ترین وظایف این نهاد میعهده دارد. از مهم

اي و انضباطی براي اعضا و نظارت اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار، وضع و اجراي ضوابط حرفه
 .شده اشاره کردپذیرفته اق بهادارها ونظارت بر حسن انجام معامالت اوربر فعالیت آن

شامل اطالعات بازار،  بورس اوراق بهاداردر این سایت تمامی اطالعات و اخبار مربوط به 
  گیرد.محصوالت، ناشران، قوانین و مقررات و .. قرار می

ها و حسابرسان معتمد بورس، اخبار بین الملل، توانید لیست کارگزاريدر این سایت نیز می
  توانید دنبال کنید.ها، مجامع و ... میفرابورس، شرکت
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  )ime.co.irبورس کاالي ایران ( 

Ime.co مخفف Iran Mercantile Exchange Company باشدیم .  

 کنندگان، کاالي خود را در، بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادي از عرضهبورس کاال
گذاري شده و سپس به خریداران فروخته کارشناسان قیمتکنند. این کاالها توسط آن عرضه می

 :شود. از مهمترین اهداف بورس کاال می توان به موارد ذیل اشاره نمودمی

 .کاالها ستد و داد تسهیل جهت یافته سازمان و ایجاد بازاري قانونمند  -1

 .دهی بازار کاالهاسامان -2

  . تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازارکشف شفاف قیمت کاالها بر اساس تعامل و  -3
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 بازار، اطالعات شامل  رانیا يکاال بورس به مربوط اخبار و اطالعات یتمام تیسا نیا در
  .ردیگیم قرار..  و نفعانيذ محصوالت،

  

  )irenex.comبورس انرژي ایران (

irenex مخفف  Iran Energy Exchange اطالعات یتمام تیسا نیا در. باشدیم 
  .ردیگیم قرار..  و نفعانيذ محصوالت، ،اخبار  شامل  رانیا يکاال بورس به مربوط اخبار و
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  )ifb.irفرابورس ایران (
ifb مخفف  Iran Fara Bourseباشدیم .  

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با مجوز شوراي عالی بورس به منظور توسعه صدور و 
دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس  ت.شده اس تشکیلمبادله ابزارهاي مالی 

بازار اول، دوم و اوراق مشارکت، انواع اوراق بهادار   گیرد؛ که دربازار صورت می 4ایران، در 
 .شودتنها عرضه اوراق بهادار انجام میو در بازار سوم،  پذیرفته
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 بهادار تهرانبازار فرابورس ایران با بورس اوراق عمده تفاوت 

راي تري بآسانورود به بازارهاي فرابورس ایران در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران شرایط و 
  .پذیرش اوراق بهادار دارد. همچنین تنوع بازارها در فرابورس نسبت به بورس بیشتر است

زاران کارگ ،هااطالعیه ،اخبار شامل فرابورس ایران به مربوط اخبار و اطالعات یتمام تیسا نیا در
  .ردیگیم قرار ... و عضو، شرایط پذیرش، قوانین

  

  )csdiran.com( گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوهشرکت سپرده
اوراق بهادار یک ساز و کار الکترونیکی است که نگهداري  گذاري مرکزيشرکت سپردهسیستم 

تم مالکیت اوراق بهادار بدون سبر عهده دارد. در این سیها را اوراق بهادار، ثبت و نقل و انتقال آن
 زمان با انتقال اوراق از یک حسابنیاز به مبادله فیزیکی گواهی سهام یا هر سند کاغذي دیگر هم

کند.این نهاد مالی، یکی از نهادهاي اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر به حساب دیگر تغییر می
نهاد تضمین امنیت و کارآمدي بازار اوراق کند. هدف این سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می
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سازي سازوکار، توسعه معامالت اوراق بهادار و تمرکز بر افزایش کارایی و بهادار از طریق بهینه
  .هاي پایاپاي و تسویه وجوه معامالت بر اساس قوانین و مقررات جاري کشور استکاهش هزینه

 

  )seba.ir(کانون کارگزاران 
هاي ، یک تشکل خودانتظام است که با هدف تنظیم فعالیتورس و اوراق بهادارکانون کارگزاران ب

  تشکیل شده است.  و نظم بخشیدن به روابط بین اعضا ايحرفه

توان به مواردي همچون نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص از جمله وظایف کانون کارگزاران می
انظباطی براي اعضاء، برقراري و اجراي نظام اي وابسته، وضع و اجراي ضوابط و استانداردهاي حرفه

 …مناسب براي رسیدگی به اختالفات اعضا، پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ خدمات اعضا و
 .نمود اشاره



                www.mtaghinejad.ir 
 

١۶ 

  

  )sidsco.ir( شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
سترش شرکت گترین اهداف این مهم پس ازمان بورس و اوراق بهادار بوده،وابسته به ساین شرکت 

هاي مالی است. از جمله وظایف و کارهایی که بر عهده این گذاري در داراییفرهنگ سرمایه
 :توان به مواردي از قبیلت است میشرک

ü هاي مختلف در بازار سرمایهرسانیانجام اطالع 

ü رت مکتوب، صوهاي آموزشی بههاي فشرده، بستهانتشار کتب، نشریات الکترونیکی، لوح
 … ، شنیداري ودیداري

ü  اي سازمان بورسهاي حرفهنامهبرگزاري آزمون براي گواهی 

ü  هاها، سمینارها و همایشبرگزاري نمایشگاه  
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  هاي خارجیسایت
  .پردازیمدر این قسمت به معرفی مختصر چند سایت مرتبط خارجی می

Investing.com  
  دهد.می نمایشو ... را  S&P  ،Nasdaqهاي جهانی مانند هاي بورستمام شاخصاین 
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ime.com  
 هاي جهانی مانند مس، آلومنیوم، نیکل، روي و ...قیمت به روز کاالسایت بورس کاالي لندن که  

  .دهدرا نشان می

 tradingview.com  
  شوند. این سایت یک نرم افزار تحت وب براي تحلیل تکنیکال همه مواردي که در بازارها معامله می
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تحلیل  هايافزارباشد در صورتی که اکثر نرممنحصر به فرد سایت تحت وب بودن میویژگی 
  باشند.تکنیکال(مانند آمی بروکر و ...) به صورت آفالین می

  
 

  

   مرجان انیسی                            محسن تقی نژاد نگارنده:

  


