
مدیریت فناوري بورس تهرانشرکت 

معرفی-1
سازمان بورس و اوراق بهادار براي هايرکته عنوان یکی از شب"مدیریت فناوري بورس تهران“شرکت 

کند. این شرکت با هدف بازار سرمایه فعالیت میابزارهاي مالی به"ايرایانهمعامالت "ي خدمات ارایه
دهاي ها و فرایني فعالیتبازار سرمایه و بهبود پیوستهبهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتریان 

بر مبناي "مدیریت فناوري بورس تهران"شرکت .کندو اجرا میریزي کاري خود را طرحيخود، برنامه
در راستاي تحقق اهداف سازمانی، خود را متعهد به انجام فعالیت در سه محور زیر و خط مشی کیفیت 

.داندمی

و ارتقاء توسعه-الف
ي فناوري اطالعات و رایانهدر حوزهخدمات توسعه و ارتقاء -1

ي معامالتسامانهحوزه-الف
هاي اطالعاتیو زیر ساختدادهحوزه انتشار-ب
حوزه نظارت-پ

اي بازار سرمایهي خدمات رایانهتوسعه و ارتقاء در حوزه-2
تهران، فرابورس ایران، بورس انرژي و بورس خدمات معامالت و پس از معامالت به بورس-الف
کاال
رسانی برخط معامالتخدمات اطالع-ب
ي خدمات مربوطههاي مورد نیاز براي ابزارهاي نوین مالی و ارایهتوسعه و ایجاد سامانه-پ

ي منابع انسانیارتقاء و توسعه-3
بهبود بهداشت روانی محیط کار-الف
آموزش مداوم و موثر منابع انسانی-ب
اي و خدماتیهاي توسعهجذب نیروهاي کارآمد با هدف گسترش توانایی-پ
گذاري دانش.به اشتراك-ت

گسترش دامنه و کیفیت خدمات به بازار سرمایه-ب
ي طریق بمنظور پیشبرد اهداف و ارایهاندیشی و ي بازار سرمایه با هممشارکت فعال در توسعه-1

هاي سازمان بورس و اوراق بهاداربرنامه



ارتقاء و بهبود مداوم رضایت ارکان بازار و مشتریان-2
ي خدمات بدون وقفهمدیریت تداوم کسب و کار و حرکت به سمت ارایه-3

سازي و خود اتکاییبومی-پ
هاي کشوراییهاي زیرساختی با اتکا به تواندستیابی به فناوري-1
یابی به سطح مناسبی از دانش تخصصی بازار سرمایه و افزایش توان فنی و مهندسی دست-2

گیري از گسترش افزاري بازار سرمایه با بهرهشرکت در راستاي تامین نیازهاي تخصصی نرم
افزاري داخلیهاي نرمهمکاري با شرکت

- هخدمات و سامان"ي دهندهمندترین ارایهتوانحرکت پیوسته رو به پیش براي تبدیل شدن به -3
ي این خدمات دهندهیههاي ارادر سطح کشور و قرار گرفتن بین شرکت"هاي جامع بازار سرمایه

.در منطقه
هاي جاريماموریت-2

)یساخت ارتباطریو زيافزار(نرمیو فنیاتیعمليراهبرشرکت، فعلیو تخصصمهمترین ماموریت جاري
هاي زیر عرضه در بخشخدمات نیااست کهاوراق بهادار وتحقق معامالت در بازار بورسيبراازیمورد ن

شود.می
هاي معامالتسامانهخدمات -الف 

از شنبه الی چهارشنبه هر هفته بجز روزهاي تعطیل ارایه "معامالتيهاسامانه"خدمات-1
تهران، اوراق بهادار هاي بورس هاي شرکتشود. این خدمات از یک طرف به درخواستمی

دهد و از طرف دیگر اقدام به اعمال آثار فرابورس ایران، بورس انرژي و بورس کاال پاسخ می
کند.وراق بهادار میهاي سازمان بورس و اها و ابالغیهدستورالعمل

کند.هاي معامالت در ساعات بازار خدمات معامالتی بازار را به عموم فعاالن عرضه میسامانه-2
رسانی معامالت بصورت برخط به عموم بازار ، اقدام به اطالعبودن بازارفعالساعات یدر ط-3

شود.می
خدمات پس از معامالت-ب

پس يسامانه"بخش خدمات.گرددیپس از معامالت آغاز ماتیعمده عمل،شدن بازاراز بستهبعد
اوراق يمرکزيگذارانجام خدمات شرکت سپردهيبراازیمورد نيافزارنرميابزارها"از معامالت

.دینمایرا فراهم مرانیوجوه ايهیبهادار و تسو
خدمات نظارت بر بازار-پ

ي خدمات نظارتی به سازمان بورس و اوراق ارایهجهت نظارت بر بازار از طریق دو سامانه اقدام به
روز در هاي بهبا تامین دادههاگردد. این سامانههاي بورس تهران و فرابورس ایران میبهادار و شرکت

کند.اي ابزار نظارتی را تامین میهاي تاریخچهکنار داده



زیرساخت ارتباطیمراکز داده و خدمات-ت
ساختمان -1در طبقه 1395ي اصلی شرکت مدیریت فناوري بورس تهران در تابستان مرکز داده-1

ي مستقل برداري رسید. این مرکز ظرفیت استقرار چهار سامانهبورس در خیابان حافظ به بهره
معامالتی را دارد. 

. ها تامین شده استهاي ایجاد شده امکان داشتن افزونگی کامل سامانهدر ظرفیت
hpو پردازشی سازيذخیرهو تجهیزات vm wareسازي این مرکز داده با استفاده از فناوري مجازي

مشغول بکار است.
برداري ها و پشتیبانی در محل شرکت واقع در خیابان سرافراز در حال بهرهي آزمایشمرکز داده-2

اي بوده و تا حدي قادر توسعههاي است. این مرکز قادر به تامین زیرساخت الزم براي انجام آزمون
ي اصلی است.به پشتیبانی مرکز داده

) يامنطقهي(کارگزاران، سهامداران، ناشران، تاالرهاهیبازار سرمانفعانیذییایجغرافیپراکندگ-3
یمعامالتيهايازمندیکشور جهت پوشش نWANيهاشبکهنیترعیاز وسیکیتا دهیباعث گرد
نیاشود.يو نگهدارتیریمد،ياندازبورس تهران راهيفناورتیریتوسط شرکت مدهیبازار سرما

WANيشبکه.استنترنتیو مستقل از شبکه اهیجهت بازار سرمایاختصاصيشبکهکیبکهش

کشور يهااست که در اکثر استانيکشوريداخل تهران و شبکهيشامل دو بخش شبکه
و Leased line ،PTP ،PTMPمانندیشبکه از انواع خطوط مخابراتنیدر ا.گسترش یافته است

MPLSیاختصاصينوربریفقیاز طرهیبازار سرمایاصليهاارتباط ساختمان. شودیاستفاده م
به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، WANيشبکهبرقرار شده است.
و شرکت ي ایرانشرکت بورس کاالشرکت بورس انرژي ایران، ، ایرانشرکت فرابورس

.دینمایه میاراonlineیخدمات ارتباطي وجوه،ي اوراق بهادار و تسویهمرکزيگذارسپرده
معامالت و پس از معامالت برقرار يهاها را با سامانهو کارکنان بورسرگزارانارتباط کاهمچنین

ي تحت مدیریت این شرکت اصلی و پشتیبان بازار در دو مرکز دادههاي . سرورهاي سامانهکندیم
آتش و هاي امنیتی آن، ضمن نصب دیواره هاياند. در خصوص پایش شبکه و رخدادواقع شده

IPSي معامالت، با نصب تجهیزات و نرمي سامانههاي شبکههاي مناسب بر روي تمامی ورودي -
گردد و هشدارهاي الزم از نظر کیفیت ودکار انجام میافزارهاي الزم، این فعالیت به شکل خ

ي گردد. همچنین پایش تاریخچهارتباطات و رخدادهاي امنیتی شبکه به شکل خودکار تولید می
گردید به شکل خودکار انجام و رخدادهاي تجهیزات شبکه هم که قبال به شکل دستی انجام می

افزارهاي ، نرمWANافزارهاي پایش استفاده از نرمگردد. این عملیات باهشدارهاي الزم اعالم می
ي افزارهاي تحلیل تاریخچهو نگهداري متمرکز پیکربندي تجهیزات و نرممدیریت تجهیزات شبکه

شود.ي بورس انجام میي گستردهرخدادهاي تجهیزات شبکه




