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شـرکت اطالع رسـانی و خدمـات بـورس وابسـته بـه سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار، در تاریـخ 1383/04/27 تأسـیس و تاریـخ 1383/06/05 تحـت 
شـماره 228918 در اداره ثبـت شـرکت ها و مؤسسـات غیرتجـاری تهـران به 

ثبت رسـید.
مهم تریـن هـدف شـرکت اطالع رسـانی و خدمات بـورس، “گسـترش فرهنگ 
سـرمایه گذاری در دارایی هـای مالـی” اسـت. ایـن مهـم، در قالـب برنامه هـای 

متعـددی از جملـه برنامه هـای ذیـل، پیگیری می شـود:
• طراحی، پیاده سـازی و راه اندازی سـازوکارهای مناسـب و متعدد اطالع رسانی 

بازار سرمایه؛  در 
• انتشـار کتـب، مجـالت، نشـریات الکترونیـک، لوح های فشـرده و سـایر انواع 

بسـته های آموزشـی مکتوب، الکترونیـک، دیداری و شـنیداری؛ 
• برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایـه؛ 

• برگزاری آزمون گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه؛ 
• برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای تخصصی. 

»شـرکت اطالع رسـانی و خدمـات بـورس بـا انتخـاب شـعار “بـا ما بـورس را 
بشناسـید”، تمـام توان خود را به کار بسـته تـا از تمامی ظرفیت هـای موجود در 
راسـتای تحقق هدف ترسـیم شـده کـه همانا، توسـعه فرهنگ سـرمایه گذاری 

در دارایی هـای مالی اسـت، بهره گیــرد.«

معرفی شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس
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کـمیـتــه راهبــری  
آموزش بازار سرمایه 

• پیشنهاد سیاست گذاری، برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های آموزشی 
به هیات مدیره سازمان؛

• ارزیابی و بازنگری فعالیت های آموزشی در حوزه بازار سرمایه؛
• بررسی شرایط متقاضیان و اعطای موافقت اصولی برگزاری دوره های 

آموزشی براساس گزارش دبیرخانه کمیته؛
• بررسی و تایید دوره های آموزشی پیشنهادی توسط متقاضی براساس 

گزارش دبیرخانه کمیته؛
• طراحی و پیشنهاد سرفصل های آموزشی دوره های عمومی و تخصصی 

متناسب با سطوح مخاطبین؛

اختیارات و وظایف کمیته

موسساتی که از کمیته راهبری آموزش موافقت اصولی جهت فعالیت دریافت 
نمودند:

* بنا بر دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی بازار سرمایه مصوبه هیأت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار دبیرخانه کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه در شرکت اطالع رسانی و 

خدمات بورس مستقر می باشد.
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بـا عنایـت بـه تفاهم نامـه منعقدشـده فی مابین سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و 
معاونـت آمـوزش متوسـطه وزارت آموزش وپرورش، رشـته مهارتی بـورس و اوراق 
بهـادار در سـال 1392 تحـت عنوان اسـتاندارد پذیرش سـفارش خریـد و فروش 
اوراق بهـادار و بـا عنـوان شـغلی قابـل احـراز: متصـدی پذیرش سـفارش خرید و 

فـروش اوراق بهـادار درکارگزاری هـا، تألیـف و ایجاد شـد.

رشته مهارتی  بورس اوراق بهادار

  هدف دوره
آشـنایی با ابعاد، سـاختارها و کارکردهای بازار سـرمایه ایران به منظور جذب اقشـار 
و گروه هـای مختلـف بازار سـرمایه و دریافت سـفارش های خرید و فروش مشـتریان 

و انتقـال آن به شـرکت های کارگزاری.

  اطالعات دوره
1500 ساعت شامل600 ساعت آموزش نظری و 900 ساعت آموزش عملی .

  شرایط پذیرش
حداقل تحصیالت: مقطع اول متوسطه؛

معدل: دارای معدل 16 در مقطع اول متوسطه، یا معدل 16 در مقطع دیپلم. 

دیپــلم
بــورس
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ــم در  ــی دیپل ــدرک تحصیل ــدگان م دارن
رشــته های: 

- همه رشته های دیپلم های نظری؛
- دیپلم بورس شاخه کار و دانش؛

- دیپلـم کامپیوتـر و رشـته های مرتبـط 
فنی حرفـه ای. شـاخه 

دوره کاردانـی حرفـه ای بـورس بـا توجـه 
بـه توسـعه روزافـزون و رشـد بازار سـرمایه 
ایـران و افزایش تنوع محصـوالت و ابزارهای 
انسـانی  نیـروی  تربیـت  به منظـور  مالـی، 
متخصـص و کارآمـد شـرکت های بـورس، 
کارگـزاری  و نهادهـای مالـی بـازار سـرمایه 

ایجاد شـده  اسـت.

• شناخت قوانین و مقررات بازار سرمایه؛
• شناخت فرایند معامالت اوراق بهادار؛

• شـناخت عملیات حسابداری در نهادهای 
مختلف مالی؛

• انجام کار با چند نرم افزار کاربردی؛
• شناخت انواع بازارها و نهادهای مالی؛

• شناخت کلیات علم اقتصاد و مبانی تجارت.

قابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي
 فارغ التحصیالن

شرایط پذیرش دانشجو

 هدف دوره

کــاردانـی 
حـرفــه ای 
بـــــورس

این دوره توسـط برخی از واحدهای دانشـگاه 
جامـع علمـی کاربردی در سراسـر کشـور در 
حـال برگـزاری می باشـد. جهـت اطـالع از 
واحدهای مجری می توان به سـایت سـازمان 
 www.sanjesh.org سـنجش به آدرس

مراجعـه نمود.

 مجریان دوره

ایـن دوره متشـکل از مجموعـه اي از دروس 
نظـري و مهارتـي اسـت کـه بـه دو بخـش 
»آمـوزش در مرکـز مجـري« و » آمـوزش 
در محیـط کار« تقسـیم  مي شـود. مجمـوع 
واحدهـاي هـر دوره بیـن 68 تـا 72 واحد و 
مجموع سـاعات آن 1750 تا 2100 ساعت 
هسـت که در طـول حداقـل 2 و حداکثر 3 

سـال قابل اجرا اسـت. 

 اطالعات دوره

و  خریـد  سـفارش  پذیـرش  متصـدی   •
شـرکت های  در  بهـادار  اوراق  فـروش 

کارگـزاری؛
• امور اپراتوری در شرکت های کارگزاری.

 مشاغل قابل احراز
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قابلیت ها و توانمندي هاي حرفه اي
 فارغ التحصیالن

 هدف دوره

کارشناسی حرفه ای 
 مدیـریت بــورس

بورس  مدیریت  حرفه ای  کارشناسی  دوره 
تکمیل کننده دوره کاردانی حرفه ای بورس 
است که با توجه به توسعه روزافزون و رشد 
انسانی  نیروی  به  نیاز  و  ایران  بازار سرمایه 
متخصص و کارآمد ویژه نهادهای مالی بازار 

سرمایه طراحی و ایجاد شده  است.

• شناخت قوانین و مقررات بازار سرمایه؛
• انجام کار با نرم افزارهای معامالت؛ 

• شناخت قوانین و مقررات تحلیل گری؛     
• تجزیه و تحلیل صورت های مالی؛

•  شناخت قوانین و مقررات سبدگردانی؛      
• مدیریت ریسک با بهره گیری از ابزارهای 

مالی؛          
• ارزش گذاری اوراق بهادار.

• معامله گری در شرکت های کارگزاری؛
• تحلیل بازار سرمایه؛ 

• کارشناس عرضه و پذیرش؛
• ارزیاب دارایی.

 مشاغل قابل احراز

دارندگان مدرک تحصیلی  در رشته های: 
• امور حرفه ای بورس )کاردانی(؛    

• مدیریت مالی؛
• مدیریت بازرگانی؛                   

• علوم اقتصادی؛
• حسابداری؛                            

• اقتصاد.

ایـن دوره متشـکل از مجموعـه اي از دروس 
نظـري و مهارتـي اسـت کـه بـه 2 بخـش 
»آمـوزش در مرکـز مجـري« و » آمـوزش 
در محیـط کار« تقسـیم  مي شـود. مجمـوع 
واحدهـاي هـر دوره بیـن 65 تـا 70 واحد و 
مجمـوع زمـان آن 1700 تا 2000 سـاعت 
هسـت که در طـول حداقـل 2 و حداکثر 3 

قابل اجرا اسـت.  سـال 

این دوره توسـط برخی از واحدهای دانشـگاه 
جامـع علمی-کاربـردی در سراسـر کشـور 
در حـال برگـزاری می باشـد. بـرای اطـالع از 
واحدهای مجری می توان به سـایت سـازمان 
 www.sanjesh.org سـنجش بـه آدرس

مراجعـه نمود.

 شرایط پذیرش دانشجو

 اطالعات دوره

 مجریان دوره
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•»اعطـای 4 گواهی نامـه حرفـه ای »اصول 
و  »کارشناسـی عــرضه  بـازار سـرمایه«؛ 
بـازار  نهــادهای  »مدیریـت  پذیــرش«؛ 
سـرمایه«؛ »تحلیل گـری بازار سـرمایه« به 

شـرط معـدل.

ایـن دوره در حـال حاضـر توسـط سـازمان 
مدیریت صنعتی و دانشگاه خوارزمی برگزار 

می گـردد.

  MBA دوره  ســرفصل های  و  ســاختار 
ــره  ــأت مدی ــوب هی ــرمایه مص ــازار س ب
ســازمان بــورس و اوراق بهادار اســت. این 
دوره بــا همکاری قوی تریــن و معتبرترین 
در  آموزشــی  نهادهــای  و  موسســات 

ــردد. ــزار می گ ــور برگ کش

مباحـث مربـوط بـه حسـابداری، ابزارهـای 
مالـی، نهادهای مالی، قوانیـن و مقررات بازار 
سـرمایه، مدیریت مالی و سرمایه گذاری و ...

تربیـت نیروی انسـانی متخصـص، کارآمد و 
آشـنا بـه مسـایل روز بـازار سـرمایه، ارتقای 

دانـش مهارتـی بازار سـرمایه

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی 
)لیسانس( مورد تائید وزارت علوم تحقیقات 

و فناوری؛
دارا بودن حداقل سه سال سابقه کار مرتبط 
با  بازارهای مالی )مطابق با مستندات لیست 

بیمه(؛
آزمون  شامل:  ارزیابی  مراحل  در  موفقیت 

ورودی و مصاحبه حضوری.

 سرفصل های دوره

مـدرک  دوره  فارغ التحصیـالن  بـه 
تحصیلی در سـطح کارشناسی ارشد 
و  اطالع رسـانی  شـرکت  تائیـد  بـا 
خدمـات بورس )وابسـته به سـازمان 
بـورس و اوراق بهـادار( اعطاء خواهد 

شد. 

 مجریان دوره

 شرایط پذیرش دانشجو

MBAبــازار سـرمایـه

 هدف دوره
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        • کسـب صالحیـت حرفـه ای در بین فعـاالن بازار 
سرمایه؛

• کسب مزیت رقابتی و بهبود در دورنما و پویایی شغلی؛
• ایجـاد فرصت دسـتیابی به برخـی جایگاه های خاص 

شغلی؛
• افزایـش ارتباطـات و امـکان ورود به شـبکه ارتباطی با 

افـراد حرفه ای بازار سـرمایه؛
• امکان معرفی و شناسایی فرد به کارفرمایان و جامعه.

     • افزایـش صالحیـت حرفـه ای و دانـش بنگاه های 
اقتصـادی به شـیوه ای اثربخش و کارا؛

ــش و  ــرای گزین ــرژی ب ــت و ان ــی در وق • صرفه جوی
به کارگیــری افــراد.

     • ارتقـا و بهبـود سـطح دانش حرفـه ای فعاالن نظام 
مالی؛

• کارایی و شفافیت هرچه بیشتر بازارهای مالی؛
• افزایـش صالحیت هـای عمومـی افـراد در رابطـه بـا 

مباحـث روز بـازار اوراق بهـادار؛
• ایجــاد معیارهایــی بــرای افزایــش ســطح اســتاندارد 

فرآیندهــای کاری.

داوطلبـان شـرکت در آزمـون به منظـور ثبت نـام می تواننـد 
بـه سـایت ثبت نـام آزمون هـای گواهینامه هـای حرفـه ای به 

آدرس WWW.ICMC.SEO.IR مراجعـه نماینـد.

مزایای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه 
ایـن گواهینامه هـا در برگیرنده مزایـای متنوعی 

بـرای داوطلـب، کارفرمـا و جامعه می باشـد: 

آزمون گواهینامه های حرفه ای
 سازمان بورس و اوراق بهـادار 

برای
 داوطلب

برای
 کارفرما

برای
 جامعه
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نیروهای  به  سرمایه  بازار  نیاز  به  توجه  با 
افراد  منظور جذب  به  و  و خبره  متخصص 
توانمند، از سال 1381 اولین دوره آزمون های 
بازار سرمایه با همکاری شرکت بورس اوراق 
بهادار توسط بانک مرکزی ج.ا. ایران برگزار 
شد. پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در 
سال 1384، برگزاری آزمون های حرفه ای بازار 
سرمایه به سازمان بورس و اوراق بهادار محول 
گردید. از مردادماه 1390، مسئولیت برگزاری 
آزمون های حرفه ای بازار سرمایه، به شرکت 
اطالع رسانی و خدمات بورس واگذار شد که 
اکنون این آزمون ها با 7 عنوان: »اصول بازار 
سرمایه - معامله گری بازار سرمایه - تحلیلگری 
بازار سرمایه - کارشناسی عرضه و پذیرش - 
ارزشیابی اوراق بهادار - مدیریت نهادهای بازار 
سرمایه - مدیریت سبد اوراق بهادار« در سالن 
آزمون های الکترونیکی شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس برگزار می گردد. الزم به ذکر 
به  منجر  آزمون ها  این  در  قبولی  که  است 
اعطای گواهینامه های حرفه ای خواهد شد که 
این گواهینامه ها مزایای زیادی برای دارندگان 

گواهینامه، کارفرما و جامعه خواهد داشت. 

آزمون گواهینامه های حرفه ای
 سازمان بورس و اوراق بهـادار 

و  تخصصی  دانش  تحلیل،  سطح  ارتقاء   •
در  سرمایه  بازار  فعاالن  حرفه  ای  صالحیت 
راستای ایجاد بازاری کارآمد، شفاف و حرفه ای؛

حرفه ای  صالحیت  استانداردهای  تعیین   •
سطوح  در  مالی  نهادهای  در  فعالیت  برای 
مختلف از طریق صدور، تعلیق، لغو و تمدید 

گواهینامه های حرفه ای؛
• نظارت بر فعالیت دارندگان گواهینامه های 

حرفه ای؛
• تهیه بانک اطالعاتی دارندگان گواهینامه های 
حرفه ای و فراهم آوردن فرصت های آموزشی 

و شغلی برای آن ها؛

اهـداف آزمون هـای گواهینامه های 
حرفه ای بازار سـرمایه
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رویداد تجلیل از فعالترین نهادهای مالی
و شفـاف ترین نـاشـرین بـازار سـرمایه 

فهرسـت شـرکت های فعال و شـفاف بازار سرمایه در طول یکسال توسط سـازمان بورس و اوراق 
بهادار و در قالب شـاخص های تعریف شـده شناسـایی می شوند. شـرکت اطالع رسانی و خدمات 
بـورس بعنـوان متولـی برگزاری ایـن رویداد نسـبت به تهیـه تقدیرنامه برای کلیه شـرکت های 
شناسـایی شـده اقدام نموده و طی مراسـمی که در نمایشـگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه هر 

سـاله برگـزار می نماید از کلیه شـرکت ها فعال و برتر تجلیل بعمـل می آورد. 

از جملـه رویدادهایـی کـه در نمایشـگاه بین المللی بـورس، بانک و بیمـه برگزار می گردد،  مراسـم 
تجلیـل از فعالترین نهادهای مالی و شـفاف ترین ناشـران بازار سـرمایه می باشـد. 

اولیـن دوره ایـن رویـداد در نمایشـگاه نهـم بـورس ، بانک و بیمـه )سـال 1395( و با 
حضـور رئیـس و اعضـاء هیـات مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار برگـزار و بـه 

نهادهـای مالـی فعـال و ناشـرین شـفاف لوح تقدیـر اهـدا گردید . 

شاخص های فعالترین نهادهای مالی
فعالترین سبدگردان در دارایی های تحت مدیریت 7فعالترین صندوق سرمایه گذاری در سهام1

فعالترین شرکت در تامین سرمایه براساس فعالیت اصلی8فعالترین صندوق سرمایه گذاری مختلط2

فعالترین کارگزار در اخذ بیشترین کد معامالتی9فعالترین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت3

فعالترین کارگزار در اخذ مجوز برای سرمایه گذاران خارجی10فعالترین صندوق نیکوکاری4

فعالترین کارگزار در داشتن باالترین تعداد مشتریان11فعالترین صندوق سرمایه گذاری در بازارگردانی5

فعالترین کارگزار در بیشترین دفعات معامالت12فعالترین مشاور سرمایه گذاری در سامانه تدان6

          مهمترین شاخص های ناشرین بازار سرمایه عبارتند از:

شاخص شفاف ترین ناشرین بازار سرمایهردیف

1
شفاف ترین ناشر بورسی با توجه به احراز باالترین امتیاز در شاخص اطالع رسانی 

و قابل اتکا بودن ناشران بورسی
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رویداد تجلیل
از بـرتـرین ها

رویـداد تجلیـل از برترین های 
رشـته مهارتی دیپلـم بورس و 
برترین های رشـته MBA بازار 

سرمایه

ــه منظــور فرهنگســازی و آشــنایی هــر  ب
چــه بیشــتر دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
 MBA ــورس و ــم ب ــای دیپل ــته ه ــا رش ب
ــانی و  ــرکت اطالع رس ــرمایه ، ش ــازار س ب
ــا نســبت  ــر آن شــد ت ــورس ب ــات ب خدم
ــن 2 رشــته  ــر ای ــراد برت ــه شناســایی اف ب
کــه بهتریــن معــدل را در طــی دوره هــای 
برگــزار شــده دارا مــی باشــند اقــدام نموده 
ــک و بیمــه از  ــورس ، بان و در نمایشــگاه ب
آن هــا تقدیــر بعمــل آورد. اولیــن دوره ایــن 
رویــداد در نمایشــگاه یازدهم بــورس، بانک 

و بیمــه برگــزار شــده اســت. 
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شـرکت اطالع رسـانی و خدمـات بـورس هـر سـاله اقـدام بـه تکریـم از 
پیشکسـوتان بـازار سـرمایه نمـوده و عمومـا ایـن رویـداد در نمایشـگاه های 

بین المللـی بـورس، بانـک و بیمـه برگـزار می شـود.
در ایـن رویـداد پیشکوسـتان تجربیـات خـود را در خصوص حل مسـائل به 

نسـل جوانتـر انتقـال می دهند.

گردهمایی پیشکسوتان
 بـــــازار ســرمایــه

       اهداف گردهمایی
• تکریم و تجلیل از  پیشکسوتان بازار سرمایه؛

• تبــادل نظــر و برقــراری ارتبــاط صمیمانــه بیــن پیشکســوتان و 
فعــاالن امــروزی؛

• بهــره منــدی از تجارب ارزشــمند ، انتقال تجربیــات و بازگویی 
تاریــخ بــازار ســرمایه ایــران برای نســل جدید.
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 بـرای نخسـتین بار، همزمـان با برپایی فاینکـس2018، با هـدف ارتقای دانش
 و مهـارت حرفـه ای فعـاالن، کارشناسـان، مدیـران  و سیاسـت گذاران صنعـت
مالی )بورس، بانک و بیــمه( مجموعه کارگــاه هایی با مشـارکت شـرکت های

EY(Ernst & Young) و Capital Intelligence (CI) برگزار گردید. 

بـرگـزاری کارگـاه هـای 
آموزشی داخلی و بین المللی

از رسـالت های خـود را آمـوزش و  بـورس یکـی  شـرکت اطالع رسـانی و خدمـات 
فرهنگ سـازی می دانـد، به همین منظور سـطوح مختلفـی را برای آموزش متصور شـده 
اسـت."آموزش عمومـی"، "تخصصـی"، "داخلـی" و "بین المللی" یکی از دسـته بندی های 

آموزشـی ایـن شـرکت جهت انتقـال مفاهیـم به عمـوم مردم می باشـد.
در سـال 1397 بـرای اولیـن بـار ایـن شـرکت، آموزش هایـی بـا موضـوع تخصصـی 

بین المللـی برگـزار نمـوده اسـت. 
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همکاری های 
فـراسازمانی

هــدف: اعتــالی فرهنــگ، آمــوزش و ایجــاد بســتری کارآمد و 
پویــا در بــازار ســرمایه ایران 

لیست برخی از مراکزی که با آنان تفاهم نامه منعقد شد:

ــادل  ــاد و تب ــد انعق ــف مانن ــرق مختل ــازمانی از ط ــای فراس همکاری ه
ــا  ــادار ی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــترک س ــکاری مش ــای هم تفاهم نامه ه
شــرکت اطالع رســانی و خدمــات بــورس بــا نهادها، ســازمان ها، مؤسســات، 
مراکــز دانشــگاهی و علمــی معتبــر کشــور، در حوزه های مختلــف فرهنگی، 

آموزشــی، علمــی - پژوهشــی، مشــاوره ای، نشــر و... صــورت می پذیــرد.

1. تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ریاست 
جمهوری؛

2. تمدید تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با دانشگاه خوارزمی؛
3. تمدید تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان مدیریت صنعتی؛

4. تفاهم نامه شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با مرکز آموزش علمی-کاربردی خانه کارگر واحد 
تهران؛

5. تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران؛
6. تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با دانشگاه الزهرا )س(؛

7. تفاهم نامه شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با شرکت دانشگاهی کارآفرینان شایسته فردا 
)کآشف(؛

8. تفاهم نامه شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با مرکز آموزش علمی-کاربردی بانک تجارت؛
9. تفاهم نامه شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان جهاد دانشگاهی )ستفا(؛
10. تفاهم نامه شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم 

قضایی و خدمات اداری؛
11. تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با دانشگاه عالمه طباطبائی؛

12. تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور؛ 
13.  تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با وزارت آموزش و پرورش؛

14. تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار با جهاد دانشگاهی؛  
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نرم افزار فی مخاطب را با کارکرد ابزارها 
و  ایران  سرمایه  بازار  مالی  نهادهای  و 
قوانین و مقررات این بازار آشنا می سازد.

 امکان مشاهده دسته بندی شده تمامی مطالب مربوط به بازار سرمایه؛
 امکان پاسخ گویی به سؤاالت مرتبط با بازار سرمایه؛

 امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی مرجع جهت دریافت اطالعات بیشتر؛
 امکان ارسال سوال به کارشناسان مرتبط؛

 اطالع رسانی به هنگام آخرین رویدادها و دستاوردهای بازار سرمایه ایران؛
 امکان یادداشت گذاری روی تمامی مطالب؛

 امکان جست وجوی پیشرفته و سریع مطالب؛
 امکان مشاهده آخرین مطالب بروزرسانی شده اپلیکیشن؛

 طراحی اختصاصی برای بازار سرمایه ایران؛
 سرعت و اطمینان باال؛

 کاربری ساده و سریع برای عالقه مندان به آشنایی بازار سرمایه ایران؛
 دانشنامه ای کاربردی و مختصر برای آگاهی از ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه.

معــرفی ابـزارها و 
نهــادهـای مالــی 
بازار سرمایه ایران 

برخی از امکانات اپلیکیشن فی 

اپلیکیشن  

ICM FI
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حــوزه
کودکان و نوجوانان

کــودکـان امــروز،
 سرمایه گذاران فردا

 حضور در نمایشگاه های بین المللی بورس، 
بانک و بیمه و ارائه خدمات در غرفه کودک 

و نوجوان؛
 تهیه پیک بورس ویژه کودکان؛

 برگـزاری رویدادهـای فیـن تـک ویـژه 
دانش آمـوزان؛

 برگزاری مسابقه و اعطای جوایز؛
 بازدید کودکان از غرفه های نمایشگاه های 

بین المللی بورس، بانک و بیمه.

برنامه هـای شـرکت اطالع رسـانی 
و خدمـات بورس ویـژه کودکان و 

نوجوانان؛

جهت توسعه بازار سرمایه، می بایست 
فرایند فرهنگ سازی و آموزش از رده 

سنی کودکان آغاز شود. 
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نظـر بـه ضـرورت و اهمیـت فرهنگ سـازی از سـنین پایـه، این طـرح با عنـوان ایده ای 
نـو و خالقانـه در بیـن دانش آمـوزان دوره اول متوسـطه برگـزار می گـردد. دانش آموزان 
ضمـن یادگیـری اصـول اولیـه بازارهای مالی، آشـنایی بـا ظرفیت هـا و کارکردهای این 
بازارهـا، در حوزه هـای مختلـف فیـن تک با یکدیگـر به رقابـت می پردازنـد و در نهایت 

بـه نفـرات برتر جوایـزی اهدا می شـود.

فین تک ویـژه
دانـش آموزان

رویداد 
با رویکرد تکنولوژی های مالی فرهنگسازی
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در این مسابقه، شرکت کنندگان با اعتبار 
یکسان اقدام به خرید و فروش تعداد کمی 
اوراق بهادار در مدت زمان محدود خواهند 
نمود. در نهایت برنده مسابقه کسی خواهد 
بود که بیشترین میزان بازدهی را نسبت 

به بقیه بازیکنان داشته باشد.

 مســابقه بــورس کاپ بــا هــدف اشــاعه فرهنــگ ســهامداری ، آمــوزش 
ــه  ــرای عالقمنــدان ب ــز ایجــاد محیطــی مفــرح و پرهیجــان ب ــورس و نی ب

ــازار ســرمایه، طراحــی شــده اســت. ســرمایه گذاری در ب
ایــن مســابقه قوانیــن بــازار ســرمایه را بــه گونــه ای ساده ســازی نمــوده که 
طیــف وســیعی از مخاطبان شــامل  متخصصــان بازار ســرمایه، دانشــجویان 
و فــارغ التحصیــالن علــوم مدیریــت، اقتصــاد ، حســابداری و  افــراد مبتــدی 

قــادر بــه رقابــت در ایــن بازی هســتند. 
قوانیــن بــورس کاپ برگرفتــه از واقعیــات بــازار ســرمایه اســت؛  برخــی 
از قوانیــن پیچیــده هماننــد تقســیم ســود و افزایــش ســرمایه از ایــن بــازی 

حــذف شــده اســت. 
در ایــن بــازی رخدادهایــی ماننــد: صــف خریــد و فــروش، قیمــت پایانی و 

توقــف نمادهــا دیــده می شــود.

تمرین عملی تحلیل 
تکنیکال و فاندامنتال 

مسـابقــات
بـورس کاپ
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دیـوار معمـا یـک  مسـابقه جـذاب می باشـد کـه کاربـران با نصـب اپلیکیشـن آن روی 
گوشـی های هوشـمند و قراردادن در مقابل تصاویر نصب شـده بر روی دیوار، وارد مسابقه 
می شـوند و در هـر مرحلـه می بایسـت به سـؤاالت عمومـی بازار سـرمایه که بـه صورت 
تصویری روی گوشـی ایجاد می شـوند، پاسـخ دهند. در صورت پاسـخگویی صحیح وارد 
مرحلـه بعـدی می شـوند. در انتهـا، به شـرکت کنندگانی که کلیـه مراحـل را با موفقیت 

طی کننـد، جوایز نفیسـی اهداء می شـود.

دیـوار معمـا

دیــوار معمـای
بـازار سـرمایه با
واقعیت مجازی
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  مهارت های مالی؛
 توصیه های مهم اقتصادی؛

  معرفی کتاب های حوزه بازار سرمایه؛
 آشنایی با فعالیت های بازار سرمایه در حوزه کودک؛

  سواد مالی؛
  اقتصاد سبز؛

  آشنایی با اصطالحات و اصول بازار سرمایه؛
  فوت و فن های پس انداز کردن؛

  کارآفرینی؛
  و مطالب جذاب دیگر.

اهداف تهیه پیک بورس

آنچه در پیک بورس قرار می گیرد

برای همه کودکان ایرانپیک بورس  
گـروه سنـی 8-13 سال 

1. ارتقای سواد مالی کودکان؛
2. ایجاد روحیه آینده نگری مالی؛

3. افزایش دانش و آگاهی عمومی کودکان در حوزه بازار سرمایه؛
4. توسعه مهارت های فردی مدیریت مالی شخصی و یادگیری مفاهیمی همچون: پس انداز، 

ریسک، سرمایه گذاری و ...
5. شناخت کلی بازارهای مالی و کارکردهای آن؛

6. تقویت روحیه کارآفرینی و تفکر اقتصادی، ارزش آفرینی و تولید ثروت.

 شماره 5
 بهار 1396

قیمت 2000 تومان

نشریه ای 
برای همه
 کودکان ایران

● بازار●

 شماره 6 /  تابستان 1396
گروه سنی 8 - 13 سال

قیمت 2000 تومان

نشریه ای 
برای همه
 کودکان ایران

پیک

●  چگونه به  
اقتصاد کشور  مان
 کمک کنیم؟●

  واژه بورس از 
کجا پیدا شد؟●

●  چرا پس انداز 
مهم است؟●

●●   با بانک و 
خدمات آن 

بیشتر آشنا شوید

 گفت و گوی
 تلویزیونی

●●  بازی با ریاضی
●● لطیفه ها

●●  چیستان  
●● ضرب المثل ها 
●●  بازی و سرگرمی

 ●●

 شماره 4
 زمستان 1395

قیمت 2000 تومان

نشریه ای 
برای همه
 کودکان ایران
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Talk

گستـرش ایده هـا و 
 به اشتراک گذاشتن
تـجـــربـیــــات

ایــن رویــداد بــرای اولیــن بــار در ســال 
ــه  ــام گرفت ــده و اله ــی ش 1397 اجرای
از ســخنرانی های تــد می باشــد. در 
ایــن رویــداد از یــک ســخنران مجــرب 
دعــوت مــی شــود تــا بــه بررســی یــک 
ــه خــود را در  ــا تجرب ــه ی ــده پرداخت ای
خصــوص یــک موضــوع بیــان نمایــد. 
ســخنرانی ها  ایــن  هــدف  جامعــه 
ــرمایه  ــازار س ــن ب ــجویان و فعالی دانش
می باشــند کــه می تواننــد از تجربیــات 
جهــت  شــده  مطــرح  ایده هــای  و 
ــا  ــغلی ی ــده ش ــرای آین ــزی ب برنامه ری
پیشــرفت در کار خــود اســتفاده کننــد.
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در راسـتای فرهنگ سـازی عمومـی و آشـنا نمودن مـردم بـا کارکردهـا و ابزارهـای بـازار 
سـرمایه، پوسـترهای اینفوگرافـی بـا اسـتفاده از تکنولوژی واقعیـت افزوده طراحی شـده 
اسـت. بـا اینفوگرافی هـای بازار سـرمایه و با اسـتفاده از تلفن همراه می تـوان به راحتی  به 

مفاهیـم و اصول بازار سـرمایه دسترسـی داشـت.

واقعیت افزوده 
در خــدمــت 
فـرهنگ سازی

  ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ریسک؛
 معرفی کاربرد ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه برای سرمایه پذیران؛

 شمای کلی بازار سرمایه؛
 تحوالت بازار سرمایه ایران؛

 مرکز ارتباط بورس؛
 نقشه استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار؛

 فرصت های سرمایه گذاری؛
 صندوق های سرمایه گذاری؛
 معرفی بورس های کاالیی؛

 صندوق های کاالیی قابل معامله؛
 بازار سرمایه دانش بنیان؛

 حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن. 

عناوین پوسترهای طراحی شده

اینفـوگرافی های
بــازارسـرمایـه 
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تـاالر مجـازی بورس ایـران www.irvex.ir  فضایی جهت آموزش، تمریـن و آمادگی ورود 
بـه بـازار واقعی بـورس را فراهم آورده اسـت. عالقه منـدان این امـکان را در اختیار دارند 

تـا بتواننـد آموزش های متنوعی ببینند و سـپس آنهـا را تمرین نمایند.
در ایـن سـامانه محتویـات متنـی، صوتـی و تصویـری متنوعـی بـرای افراد در سـطوح 
مختلف در دسـترس اسـت و نهایتاً افراد می توانند نسـبت به عضویت در سـامانه شـبیه 
سـاز بـورس ثبت نـام نموده و با اعتبار اولیـه مجازی که در اختیار ایشـان قرار می گیرد، 

بـدون پـول و ریسـک و در شـرایطی واقعی، سـرمایه گذاری در بـورس را تجربه کنند.

تـاالر مجـازی بـورس ایران در حال حاضر یکـی از اصلی ترین ابزارهای آموزش سـرمایه گذاری 
در کشـور می باشـد کـه کلیـه عالقه منـدان در هـر سـطحی می تواننـد از امکانـات آموزشـی 

پیش بینی شـده بـر روی این سـامانه بهـره ببرند.

تــــاالر
مجـازی

این پورتال اینترنتی، توسـط شـرکت اطالع رسانی و خدمات بورس و با هدف آموزش اصول 
سرمایه گذاری در بورس طراحی و راه اندازی شده و ثبت نام و فعالیت در آن کامالً رایگان است.
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مزایـای رقـابتی 
انتشارات بورس:

انتشـارات 
بــــورس

نیـاز بـه کتـاب به عنـوان یکـی از اصیل ترین و شـاید قدیمی ترین ابـزار آموزش، موضوعی روشـن بر 
همـگان اسـت. درک ایـن واقعیت کـه آموزش های عمومی و تخصصـی در حوزه بازار سـرمایه نیازمند 
انتشـار کتاب اسـت، منجر به تأسـیس انتشـارات بورس توسط شـرکت اطالع رسـانی و خدمات بورس 

شد.
ــا  ــه طــور عــام و کتــب مرتبــط ب ــی ب ــه مرجعیــت کتــب مال ــا هــدف نیــل ب ــورس ب انتشــارات ب
ســرمایه گذاری بــه طــور خــاص، اقــدام بــه نشــر کتــاب می نمایــد و تاکنــون موفــق بــه چــاپ آثــار 
ارزشــمندی در حــوزه کتــب مالــی شــده اســت. از نظــر نهادهــای سیاســت گذار حــوزه نشــر همچون 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و کتابخانــه ملــی، عملکــرد ایــن انتشــارات مثبــت و مطابــق بــا 
اســتانداردها و معیارهــای حــوزه نشــر ارزیابــی شــده اســت. ایــن انتشــارات در جشــنواره انتخــاب 
کتــاب و ناشــر برتــر ســال 1394 کــه انجمــن مهندســی مالــی ایــران برگــزار کــرد، به دلیــل انتخاب 
موضوعــات بدیــع و ارزشــمند در حــوزه نشــر و عرضــه بیــش از 130 عنــوان کتــاب تخصصــی مالــی، 

بــه عنــوان »ناشــر برتــر ســال در حــوزه مالــی« انتخــاب شــد.
»رونمایــی کتــاب« یکــی از رویدادهــای فرهنگــی و اطــالع رســانی انتشــارات بــورس اســت کــه بــه 

ــردازد. ــن انتشــارات می پ ــده ای معرفــی کتاب هــای برگزی
از ســال 1396 »واحــد کــودک و نوجــوان« انتشــارات بــورس، بــا عنــوان »کنــدو« آغــاز بــه کار نموده 
و بــه عرضــه کتاب هــای حــوزه پــول و بــازار ســرمایه مناســب بــرای ایــن رده ســنی پرداختــه اســت.

ایــن انتشــارات دارای فروشــگاه و نمایشــگاهی جنــب محــل ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اســت. 
فروشــگاه انتشــارات بــورس، مرجــع عرضــه کتــب مالــی اســت و عــالوه بــر آثــار انتشــارات بــورس، 
ــع  ــه توزی ــدام ب ــورس اق ــارات ب ــالوه انتش ــی دارد. بع ــه م ــز عرض ــران را نی ــایر ناش ــای س کتاب ه

ــد. ــاب می نمای ــش کت ــات پخ ــق مؤسس ــود از طری ــای خ کتاب ه

• حمایت مادی و معنوی مؤثر از نویسندگان؛
• توزیع هوشمند در سراسر ایران؛

• عرضه در فروشگاه اختصاصی سازمان بورس؛
• برگزاری مراسم رونمایی کتاب و تجلیل از نویسندگان؛

• معرفی آثار در فضای مجازی؛
• داوری و ارزیابی تخصصی و محتوایی آثار؛

• مشاوره تخصصی در کلیه مراحل تولید و چاپ؛
• سفارش کتاب های اقتصادی به نویسندگان بنا بر نیاز کشور؛

• همکاری با نویسندگان در حوزه آموزش.
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CRM
خدمات مرکز
ارتباط بـورس

پـس از ارتبـاط تمـاس گیرنـدگان بـا کارشـناس مربوطه، پاسـخ سـواالت به ایشـان ارائه 
شـده و یـا در صـورت لـزوم، تماس گیرنـدگان بـه پایـگاه دانـش مربوطـه و پاسـخ های از 
پیـش تعیین شـده جهت راهنمایـی و دریافت توضیحات منتقل می شـوند. همچنین در 
صـورت نیـاز به پیگیـری آتی، تماس گیرنـدگان می توانند از طریـق دریافت کد پیگیری، 
بـه صـورت اتوماتیک با ورود کد پیگیری به سـامانه، نسـبت به دریافت پاسـخ خـود اقدام 

نمایند. 
در صـورت طوالنـی بـودن صـف ارتبـاط بـا کارشناسـان، تمـاس گیرنـده در هـر زمانـی 
می توانـد درخواسـت خـود را در سیسـتم ضبـط کرده تا بعدا توسـط سیسـتم با ایشـان 

تمـاس گرفته شـود.

ایـن سـامانه مبتنـی بر پایگاه دانشـی اسـت که از سـواالت متـداول تمـاس گیرندگان 
تهیـه و تنظیـم شـده اسـت و دائما بـه روزرسـانی می گردد. دسترسـی به قسـمت های 
مختلـف ایـن سـامانه از طریـق منوهـای تلفنـی تعبیـه شـده امکانپذیـر اسـت. در این 
سـامانه پاسـخ ها بـرای تماس گیرنـدگان بـه صـورت صوتـی پخـش می گـردد و امکان 

پخـش مجـدد پاسـخ ها بـه دفعات نیـز وجـود دارد.

آخریـن قیمـت، ارزش و حجـم معامـالت هر نماد، آخریـن مقدار شـاخص، برترین های 
بـازار و ارزش خالـص هـر واحد از صندوق های سـرمایه گذاری از جمله آمـار و اطالعاتی 
اسـت کـه بـه طور سیسـتماتیک و اتوماتیـک از طریق تلفـن گویا به صـورت صوتی در 

اختیـار سـرمایه گذاران و عالقمندان قرار داده می شـود.

ارتباط با کارشناسان مرکز ارتباط

سامانه اطالع رسانی گویا

اطالع از آخرین وضعیت بازار
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بـرای دریافت نظرات عموم فعاالن بازار سـرمایه، در سـامانه مرکـز ارتباط بورس ترتیبی 
اتخاذ شـده اسـت که کلیـه تماس گیرنـدگان می توانند انتقـادات و پیشـنهادات خود را 
از طریـق سیسـتم ضبـط نموده و پـس از آن نظرات ایشـان بـه سـازمان ها و واحدهای 

مرتبط ارسـال خواهد شـد.
در خصـوص شـکایات نیـز به تماس گیرنـدگان، راهنمایی کافی جهت ثبت شـکایات در 

سـامانه شـکایات سـازمان بورس و اوراق بهادار داده می شـود.

از آنجـا کـه ارزشـمندترین دارایـی هـر سـازمان، اعتمـاد و رضایـت مشـتریان اسـت، 
تماس گیرنـدگان می تواننـد پـس از دریافـت پاسـخ خـود از کارشناسـان مرکـز ارتباط 
یـا پـس از دریافـت پاسـخ از سـامانه گویـا، قبـل از قطع تماس در نظرسـنجی شـرکت 
نماینـد. در بسـیاری از خدمـات کـه پاسـخگویی آتی را به همـراه خواهد داشـت، مرکز 
ارتبـاط بـورس خـود را موظف بـه ارائه کـد پیگیری و اطالع رسـانی پاسـخ ها به صورت 

سیسـتماتیک در آینـده می داند.

مرکز ارتباط بورس از آخرین فناوری های روز جهت سـهولت و سـرعت در پاسـخگویی 
بهـره جسـته کـه نتیجـه آن، کاهش صـف تماس گیرنـدگان و ارائه اطالعـات به صورت 
کامـال سیسـتماتیک و اتوماتیـک می باشـد. برخـی از ایـن امکانـات عبارتنـد از: ضبـط 
تماس هـا، ایجـاد پایـگاه دانش صوتی، ارایه کـد پیگیری و ارایه پاسـخ های صوتی ضبط 

شـده بـا ارایه کد پیگیـری به صورت سیسـتماتیک.

عمده موضوعات 
تماس گیرندگان

 نمادها؛
 اطالعات تماس؛

 فعالیت در بورس؛
 گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه؛

 اوراق تسهیالت مسکن؛
 راهنمایـی در خصـوص انتقادات و 

پیشنهادات.

روش های ارتبـاط با 
مرکز ارتباط بورس:

انتقادات و پیشنهادات

مشتری مداری

سرعت و تنوع در پاسخگویی

شماره مرکز ارتباط در تهران : 6375
شماره مرکز ارتباط در شهرستانها:  021-6375

شماره پیام کوتاه:  300006375
sidsco.ir@6375 :آدرس پست الکترونیکی
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این نمایشـگاه به عنوان بزرگترین رویداد ایران در زمینه بورس، بانک و بیمه، سـاالنه 
بـا حضـور جمع کثیري از شـرکت هاي توانمند داخلي و خارجـي برپا مي گردد.

بـر ایـن اسـاس، مهمترین اهـداف نمایشـگاه بین المللی بـورس، بانک و بیمـه عبارت 
از: است 

• معرفی توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه ای کشورها؛
• ترغیـب مـردم بـه پـس انـداز، سـرمایه گذاری و اسـتفاده بهینـه از پـول و پوشـش 

ریسک؛
• معرفی ساز و کارهای مناسب سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و کاال؛

• توسعه فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری؛
• معرفـی محصوالت و توانمندی شـرکت های حاضر در بـورس اوراق بهادار در صنایع 

مختلف؛
• معرفی خدمات نوین بانکی در حوزه بازار پول کشور؛
• معرفی خدمات نوین بیمه ای در حوزه بیمه کشور؛

• و... .
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس مجری این نمایشگاه می باشد.

برگزاری نمایشگاه بین المللی 
بــورس، بـانک و بیمـه

یکـی از رویدادهـای مختص نمایشـگاه FINEX TV می باشـد که در آن 
پوشـش تصویـری نمایشـگاه و مصاحبه هـای خبری از مسـئولین و فعالین 
بـازار مالـی صـورت می پذیـرد.  در طول نمایشـگاه نیز پوشـش زنده همه 

برنامه هـای مهـم در FINEX TV انجـام می پذیرد.
برنامـه مهـم دیگـر، برگـزاری عصرانـه کاری جهت ایجاد فضـای گفتگو 
بـرای فعـاالن بـازار مالـی کشـور اسـت. حاضریـن در ایـن برنامـه بدون 
هیـچ گونـه واسـطه ای مسـائل و امـور مربـوط به حیطـه کاری خـود را با 
یـک دیگـر بـه اشـتراک می گذارند کـه از این حیـث می تـوان حتی این 

رخـداد را یکـی از رخدادهـای مهم نمایشـگاه تلقـی نمود.
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پــایـگـاه خبــری
بـازار سرمایه ایران 

پایگاه خبری بازار سـرمایه )سـنا( زیرمجموعه مدیریت نشر و رسانه است. 
ایـن پایـگاه در تاریـخ 1385/7/26 فعالیت خود را با هدف اطالع رسـانی 
تخصصـی حـوزه بازار سـرمایه آغـاز کرده و توسـعه کیفـی و کمی خبری 
همواره در دسـتور کار آن قرار دارد. مجموعه سـنا در تالش اسـت با ارائه 
اطالعـات شـفاف، مسـیر ارتقـای آگاهـی مخاطبین خـود را همـوار کند و 
به عنـوان یـک منبع اطالع رسـانی مورد اعتمـاد، در تصمیم گیـری اثربخش 

کنشـگران اقتصادی بـازار بورس نقش آفرین باشـد.

محتـوای مطالـب ایـن پایـگاه خبـری متشـکل از گـزارش تصویـری، بسـته خبری 
هفتگـی، تحلیل هفتگی بازار سـرمایه، تحلیل موردی صنایـع، پژوهش های خبرمحور، 
یادداشـت های تخصصـی، گزارش هـای ویـژه و گـزارش روزانـه از وضعیـت بـازار 

سـرمایه است. 
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با مراجعه به این پایگاه خبری می توانید از آخرین عناوین خبری بازار سرمایه مطلع شوید. 

پایــگاه اطالع رســانی بــازار ســرمایه ایــران بــا رویکــرد بین المللــی نیــز بــه کار 
خــود ادامــه می دهــد. مطالــب ایــن تارنمــای خبــری، بر اســاس نیــاز مخاطب 
خارجــی و بــا متن اســتاندارد ژورنالیســتی بــه دو زبان انگلیســی و عربی تدوین 
ــازار ســرمایه ایــران بــه نقــل از  و تنظیــم می شــود. نشــر اخبــار و تحلیــل ب
رســانه های معتبــر بین المللــی، ارتبــاط مســتقیم بــا ســرمایه گذاران خارجــی 
از طریــق فضــای مجــازی، ارســال اخبــار از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــه 
مخاطبــان خارجــی، انعــکاس اخبــار ارکان بــازار ســرمایه بــه ســرمایه گذاران 

خارجــی، رویکــرد بین المللــی ســنا اســت. 

افزایـش  عملیاتـی  اقدامـات  مهم تریـن  از 
بـه: پخـش  نفـوذ سـنا می تـوان  ضریـب 
بـا  سـرمایه  بـازار  رویدادهـای  مسـتقیم 
همـکاری رادیـو )پیـام، سراسـری، جـوان( 
و همچنیـن شـبکه خبـر، انتشـار سـریع 
شـبکه های  در  منظـم  فعالیـت  اخبـار، 
از  اختصاصـی  مصاحبه هـای  مجـازی، 
و  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
مدیـران بـازار سـرمایه، انتشـار اخبـار در 
روزهـای تعطیـل )هماننـد خبرگزاری هـا(، 
بازنشـر اخبار توسـط صداوسـیما، تفسـیر 
اخبـار بین المللی سـنا در رادیو سراسـری، 
انتشـار لحظه ای اخبار در شـبکه اجتماعی، 
ارسـال پیامک به مخاطبـان، انعکاس منظم 
اخبـار پایگاه اطاع رسـانی بازار سـرمایه در 
واحدهـای خبـری )مرکـز خبـر، خبرگزاری 
جمهوری اسـامی ایرنا، فارس، ایسـنا، مهر، 
اشـاره  بورس نیـوز(  و  کارگزاری هـا  مـوج، 
نمـود. عـاوه بـر مـوارد یـاد شـده، پایگاه 
اطاع رسـانی بازار سـرمایه )سـنا(، با تمامی 
خبرنگاران رسـانه های دیداری، شـنیداری و 
مکتـوب به منظـور حمایـت از بازار سـرمایه 

تعامـل بسـیار نزدیکـی دارد. 
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شـرکت اطالع رسـانی و خدمات بورس در راستای افزایش سطح 
همـکاری با رسـانه های مکتـوب، دیداری و شـنیداری و همچنین 
قدردانـی از تـالش و همـت فعـاالن عرصـه رسـانه،  جشـنواره 
رسـانه های فعـال ایـن حـوزه را عموما همزمـان بـا روز خبرنگار 

می کند. برگـزار 

اولیـن مراسـم جشـنواره بـورس و رسـانه در سـال 1396 بـا حضـور ریاسـت و 
اعضـای هیـات مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهادار و سـایر مدیران ارشـد بازار 

سـرمایه برگزار شـد.

بورس و 
رسـانـه
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پـرورش نیـروی کار ماهـر یکـی از الزمـه هـای هـر کسـب و کاری اسـت. بـه همیـن 
منظـور نیـاز اسـت کـه نیـروی کار ماهـر در کنـار دانش تخصصـی، مهارت هـای الزم 
را هـم داشـته باشـد. در سـری مسـابقات معامـالت حرفـه ای  لیـگ سـتارگان بورس، 
شـرکت اطالع رسـانی و خدمات بورس در تالش اسـت با سـنجش توانایی دانشـجویان 
رشـته های مرتبـط بـا مباحـث مالی)مدیریت، حسـابداری، اقتصاد و سـایر رشـته های 
مرتبط(، جامعه دانشـگاهی را با بازار سـرمایه آشـنا نماید و همچنین مهارت های مورد 
نیـاز بـرای فعالیـت در ایـن بـازار را به جامعـه هدف خود یعنی دانشـجویان بشناسـاند. 

اولیــن دوره لیــگ ســتارگان 
بــا  ســال 1396  در  بــورس 
برتــر  دانشــگاه  حضــور10 
تهــران و دومیــن دوره آن در 
ســال 1397 بــا حضــور 34 تیم 
ــای  ــگاه ه ــجویی از دانش دانش
ــزار  ــور برگ ــر کش ــر سراس برت

ــد. ش

لـیـــگ 
ستارگان
بــورس
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شـرکت اطـالع رسـانی و خدمـات بـورس در راسـتای ماموریت 
سـازماني خود با هدف ارتقای سـطح سـواد مالي اقشـار مختلف 
جامعـه و توسـعه فرهنـگ  سـرمایه گـذاری در بـازار سـرمایه 
اقـدام بـه نـام گـذاری و ایجـاد کمپینی بـرای روزهـای مختلف 
 هفتـه در فضـای مجـازی نمـوده اسـت. ایـن روزهـا با نـام های 
"شـنبه هـای سـواد مالـی"، "یک شـنبه های اطـالع رسـانی بازار 
سـرمایه"، "دوشـنبه های آموزشی بازار سـرمایه"، "سه شنبه های 
فرهنگ سـازی بازار سـرمایه" و "چهارشـنبه های کتـاب خوانی 
بازار سـرمایه" اسـت که سـعی شـده در آن مطالبی در راسـتای 

اهـداف و موضوعـات مذکور ارائـه گردد.

هـــر روز یــک 
موضوع کاربردی

کمپـیــــن 
روزانه بـازار 
ســرمـایــه
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شرکت اطالع رسانی از برنامه های مفرح نیز غافل نشده و از سال 
1396 برنامه استندآپ کمدی را به عنوان برنامه جانبی و حاشیه ای 
رویدادها در نظرگرفته است. در این برنامه مباحث مربوط به بازار 

سرمایه به زبان طنز عنوان می شود.

شـرکت اطالع رسـانی و خدمـات بـورس 
در راسـتای تعامـل اهالی بازار سـرمایه با 
جامعـه هنـری، در سـال 1396 اقدام بـه 
تهیه بلیط جشـنواره فیلـم فجر و پخش 
اختصاصـی فیلـم هـای جشـنواره بـرای 

اهالـی بـازار سـرمایه در 4 روز نمود.

شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس برای  رویدادهای ویژه بازار سرمایه ایران عموما 
مراسمی ترتیب می دهد. یکی از رویدادهای مهم بازار سرمایه ایران رسیدن بورس به 
50 سالگی خود است. در سال 1396 این رویداد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رییس کل بانک مرکزی،   رییس کل بیمه مرکزی،    رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و جمعی از پیشکسوتان، مدیران و  فعاالن بازار سرمایه برگزار گردید. در این 
مراسم با ابتکار رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و همراهی بانک مرکزی سکه یادبود 

5 هزار ریالی که به مناسبت 50 سالگی بازار سرمایه ضرب شده بود رونمایی گردید.

حضور اهالی بازار سرمایه
در جشنـواره فیـلم فجـر

سایــــــر
رویــدادها

نکـوداشـت 
پنجـاهمیـن
سال فعالیت
بازار سرمایه

STAND UP
COMEDY
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