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سخن سردبیر

با گذشت سالها از تش��کیل بازار سرمایه در کشور و 
فراز و نشیب های بسیاری که با آن مواجه بوده است، 
این بازار امروز در نقطه ای قرار گرفته که می توان آن 
را بازاری س��اختاریافته با ترکیبی پیچیده از عوامل 
مؤثر ارزیابی کرد. توجه به بازار سرمایه و توسعه آن به 
یکی از مهمترین دغدغه های اکثر مسئولین کشور 
تبدیل شده است، به نحوی که تحوالت بازار سرمایه 
به عنوان یکی از شاخص های موفقیت یا عدم توفیق 
دولت ها به شمار می آِید. حضور بیش از ۵۰ میلیون 
کد سهامداری و فعالیت بیش از ۶۰۰ شرکت در این 
بازار خود نشان از ضرورت توجه به جایگاه سهامداران 
حقیقی دارد. در س��الیان اخیر یکی از موضوعاتی 
که بر این بازار س��ایه افکنده، نقش عامل اعتماد به 
بازار در میان آحاد مردم اس��ت. به زعم بس��یاری از 
تحلیلگران، عاملی که در طول دوره سه س��اله اخیر 
باعث شده است علی رغم رش��د پارامتر های اصلی 
مؤثر بر ب��ازار از جمله نرخ ارز، تغییر محسوس��ی در 
ش��اخص کل به عنوان نماینده کلیت بازار مشاهده 
نشود، کاهش میزان عنصر اعتماد در میان فعالین 
بازار اس��ت. از همین رو تالش های بس��یاری برای 

بازگرداندن اعتماد به بازار انجام شده است.
 نوسان قیمت، سود کردن، همچنین متحمل ضرر 
شدن بخش��ی از ذات بازار سرمایه است و بنابراین 
نباید زیان مقطعی را به عنوان عامل اصلِی از بین 
رفتن اعتماد در این بازار دانست، اما دعوت مردم 
به حضور در بازاری همراه با ریسک، بدون اتخاذ و 
اعمال سیاس��ت ها و تصمیماتی مؤثر و باثبات، به 
کاهش اعتماد عمومی منجر می شود. تغییر سریع 
در تصمیمات و سیاست ها خود عاملی برای کاهش 

اعتماد به بازار و ناظران آن به شمار می آید. 
به نظر نویسنده این س��طور موضوع اعتماد بحثی 
چند الیه اس��ت. یک الیه در س��طح »بازار سرمایه 
و اقدام��ات فعالین تأثیرگذار بر این بازار « ش��امل 
ش��رکت های ب��زرگ و نی��ز مدی��ران ارکان ب��ازار و 
یک الیه مهم نیز در س��طح »س��ایر س��ازمان ها از 
جمله وزارتخانه های کلیدی « اس��ت که بر عملکرد 
ش��رکت های فع��ال در ای��ن ب��ازار مؤثر هس��تند. 
موضوعاتی چون تعیین نرخ انرژی مصرفی بنگاه ها 
و... از جمله موارد و عوامل مؤثر بر بازار هستند که 
تصمیمات مربوط به آنها خارج از بازار اخذ می شوند. 
در هر صورت فعالین بازار سرمایه باید واقعیت های 
اقتصادی کش��ور را درک کنند و با تعدیل برخی از 
انتظارات خود، با نگاهی واقع بینانه به این مطلب 

که حجم باالیی از نااطمینانی ناشی از تصمیمات 
خارج از بازار می باشد، اقدام نمایند و از سوی دیگر 
نهاد های متول��ی نیز باید به ای��ن موضوع نگاهی 
منطقی داش��ته باش��ند. به هرحال در این تعامل 
منافع سرمایه گذاران حقیقی و جلب اعتماد ایشان 
به ب��ازار باید مورد توجه و تأکید ق��رار گیرد. در این 
بی��ن عوامل متعددی برای ارتق��ای اعتماد به بازار 
مطرح شده است که مواردی چون همراهی ارکان 
اقتص��ادی دول��ت، عملکرد مناس��ب و مؤثر ارکان 
بازار س��رمایه، رفتار حرفه ای مدیران ش��رکت های 
بزرگ و تأثیرگذار بازار و... از مهم ترین آنها به شمار 
می آیند. دولت به دالیل مختل��ف نقش مهمی در 
این امر دارد. حاکمیت در معنای کامل آن متشکل 
از وزارتخانه های مختل��ف و بانک مرکزی به عنوان 
بازوی سیاس��تگذار پولی با تنظیم سیاس��ت های 
اقتصادی کش��ور، رکن اصلی تأثیرگذار بر مس��یر 
حرکت شرکت ها و نحوه فعالیت سرمایه گذاران در 
بازار سرمایه محسوب می شود. به همان اندازه که 
دولت سیاست هایی حامی سرمایه گذاری و تولید 
و متناس��ب با واقعیت های جامعه در پیش بگیرد و 
به اجرای سیاس��ت های صحیح و قابل پیش بینی 
اهتمام داشته باشد، می توان به ارتقای اعتماد میان 
مردم و فعالین امیدوارتر بود. سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز به عنوان ناظر بازار هرچه بیشتر بر رفتار 
حرفه ای و به دور از ابهام و جانبداری و در راس��تای 
شفافیت تأکید کرده و ضمن اعمال سیاست های 
منصفانه در برخورد با س��هامداران خ��رد و کالن، 
از باالرفتن نامتعارف هزینه نظ��ارت برای حمایت 
از ب��ازار جلوگیری کند، می توان��د به عنوان عاملی 
حرفه ای ایفای نقش نماید. البته شایان ذکر است 
که در شرایط فعلی نیز این اهتمام در میان مسئوالن 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و ارکان مش��اهده 

می شود.
از سوی دیگر با توجه به س��اختار اداره بنگاه های 
کش��ور که اکثر بنگاه های بزرگ بعضا وابس��ته به 
دولت و یا نهاد های عمومی غیردولتی هس��تند و 
دولت نقش تصمی��م گیر اصلی را در رابطه با آن ها 
ایفا می کند می ت��وان با اعمال اص��ول حاکمیت 
ش��رکتی در این بنگاه ها و محور قرار دادن منافع 
س��هامداران در تصمیم گیری ه��ای اقتص��ادی 
و رفت��ار حرف��ه ای مدی��ران آن ها، ارتق��ای اعتماد 
سرمایه گذاران و سهامداران خرد را انتظار داشت. 
یکی از عناصر دیگر ایجاد اعتماد در بازار، حمایت 

از سهامداران حقیقی است. از جمله ساختار های 
حمایتی مهمی که می توانند به منافع سهامداران 
خ��رد و س��هامداران حقوق��ی بزرگ کم��ک کنند 
صندوق ه��ای توس��عه و تثبیت بازار هس��تند که 
البته می توان این صندوق ه��ا را هم با اصالحاتی 
برای حمایت بیش��تر تجهیز کرد. به زعم برخی از 
فعاالن بازار، از دیگر ساختار های نهادی مطلوب 
برای حمایت از سهامداران حقیقی شاید بتوان به 
کانون سهامداران حقیقی اشاره کرد. واقعیت این 
است یکی از روش هایی که می توان برای حمایت 
از س��هامداران مطرح نم��ود، تأس��یس نهادی از 
جنس خود فعالین بازار است که به نوعی به عنوان 
»مدعی العموم س��هامداران« و جهت جلوگیری از 

تضییع حقوق آنها به فعالیت بپردازد.
س��ؤال اساس��ی با فرض پذیرش کانون مزبور این 
اس��ت که این کانون چه وظایف و مسئولیت هایی 
را می تواند بر عهده بگیرد؟ چنانکه این نهاد بتواند 
مستقل عمل کرده و از تالقی فعالیت با سایر ارکان 
خودداری نماید، این ظرفیت را خواهد داشت که 
با توسعه فعالیت های خود از سهامداران حقیقی 
که بخ��ش قابل توجهی از فعاالن بازار به حس��اب 
می آین��د حمایت کند. از جمل��ه ظرفیت هایی که 
برای این کان��ون می توان متصور ب��ود »حضور در 
مجام��ع و مراک��ز تصمیم گی��ر« از جمل��ه دولت و 
مجلس با هدف مشارکت در تصمیمات و حمایت 
از ذینفعان اصلی خود اس��ت. از دیگر موضوعاتی 
که این کانون می تواند انجام دهد بحث »توس��عه 
آموزش و ارتقای س��واد مالی س��هامداران« است. 
البت��ه در طول مس��یر برای آن می ت��وان وظایف و 

مسئولیت های دیگری هم در نظر گرفت.
به عن��وان جمع بن��دی همانطور که اش��اره ش��د 
ارتقای اعتماد در بازار سرمایه متکی بر رفتار هایی 
هماهنگ و ثبات بخش از س��وی ارکان حاکمیت، 
عملکرد مؤث��ر ارکان بازار س��رمایه، رفتار حرفه ای 
مدیران بنگاه های فعال و نیز حمایت از سهامداران 
حقیقی به عنوان قشر مهم و فعال بازار است. البته 
نباید این حمایت از سهامداران حقیقی به قیمت 
رفتاری خارج از عرف و فشار مضاعف بر شرکت های 
حقوقی فعال تمام ش��ود. یکی از پیشنهادات نیز 
تشکیل کانون س��هامداران حقیقی است که امید 
م��ی رود ب��ا دق��ت در تنظی��م س��اختار، وظایف و 
مس��ئولیت های آن اتفاقات مثبتی ب��رای ارتقای 

اعتماد در بازار سرمایه رخ دهد.

اهمیت حمایت از سهامداران حقیقی 
 سردبیر ماهنامه بورس

دکتر علی نمکی

آذر مـاه 21401
شـماره 209





رويدادهاي خبري

آذر مـاه 41401
شـماره 209

 مدیرعامل شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران با بیان اینکه نظام 3آذرماه 

بانکی به طور س��نتی بار اصلی تأمین هزینه های 
پروژه ه��ا و طرح های اقتصادی کش��ور را بر دوش 
می کشد، گفت: هم اکنون بازار سرمایه ۲۵ درصد 
ب��ار مالی بخش های مختلف اقتصادی کش��ور را 

تأمین می کند.
به گزارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل بورس 
اوراق به��ادار ته��ران؛ جناب آق��ای دکتر محمود 
گودرزی روز پنجشنبه، سوم آذرماه سال 14۰1 در 
اولین همایش منطقه ای تأمین مالی غرب کشور 
که به همت ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران، 
استانداری کرمانشاه، اتاق بازرگانی کرمانشاه و با 
حضور “ دکتر مجید عشقی” رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، برخی از اعضای هیئت مدیره بورس 
اوراق بهادار تهران، مس��ئوالن و فعاالن اقتصادی 
اس��تان کرمانش��اه در سرس��رای ات��اق بازرگانی 
کرمانشاه برگزار ش��د، افزود: در سال 139۰ بازار 
سرمایه کشور تنها حدود پنج درصد در تأمین مالی 
بخش های مختلف اقتصادی کشور نقش داشت و 

9۵ درصد آن بر عهده ی بانک ها بود.
وی به موضوع تأمین مالی در جهان اشاره و تصریح 
کرد: به طورمعمول تا پیش ازاین در همه کشورهای 
جهان، به طور س��نتی بانک ها نقشی اساسی در 
تأمین مالی پروژه ها بر عهده داش��تند، اما پس از 
بحران سال های 1997-1998، ۲۰۰7-۲۰۰8 
و ش��یوع ویروس کرونا در سال ۲۰19، رویه تغییر 
کرده و باعث ش��ده است که تأمین مالی در سطح 
بین المللی به سمت بازار س��رمایه تغییر کند زیرا 

میدان عمل بهتر و نیز متنوع تری دارد. 
گودرزی خاطرنش��ان کرد: بازار سرمایه کشورمان 
که در ابتدای دهه نود تنها حدود ۵ درصد در تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی نقش داشت، متعاقب 
این تغییر پارادایم در معادالت مالی بین المللی، 
توانس��ت نقش خود را در تأمین مال��ی پروژه های 
اقتص��ادی و صنعتی کش��ور پررنگ کند و س��هم 
خود را به ۲۵ درصد افزایش دهد. این  امر نشان از  
پتانسیل و چشم انداز مثبت این بازار در آینده است.

 ارتقای سواد مالی
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ارتقای سواد 
مالی را ضروری دانس��ت و اظهار داشت: افزایش 
سواد مالی در ش��رکت ها به خصوص شرکت های 
دانش بنیان ضروری اس��ت، زیرا باعث می ش��ود 

ضمن بهبود حاکمیت شرکتی در اینگونه شرکت ها 
با ابزارهای مختلف مالی نیز آش��نا شده و بتوانند 
متناسب با نیازهای تخصصی خود، تأمین مالی از 

طریق بازار سرمایه را انجام دهند.

 بازار س�رمایه برای تولید ثروت باید از 
شرکت های دانش بنیان حمایت کند

ایشان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در چند 
دهه گذشته تولید و خلق ارزش در  اقتصاد جهانی 
مبتنی ب��ر دارایی فیزیکی بنگاه ه��ای اقتصادی 
بود، اما امروزه تولید ثروت و ارزش افزوده مبتنی بر 
دانش و حمایت از شرکت های دانش بنیان است و 
قطعاً بازار سرمایه کشورمان جهت توسعه و موفقیت 
نیز راهی جز حمایت از شرکت های دانش بنیان را 
ندارد. گودرزی چشم انداز بازار سرمایه را در حمایت 
از شرکت های دانش بنیان روشن دانست و افزود: 
این الگوی جهانی برای ما وجود دارد و اگر بخواهیم 
به اش��تغال، ثروت و توس��عه دس��ت یابیم، باید از 

شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

 بازار سرمایه در تأمین مالی کسب وکارهای 
کوچک نقش مؤثری دارد 

مدیرعام��ل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در بخش 
پایانی سخنان خود با قدردانی از مسئوالن استان 
کرمانشاه در راس��تای برپایی همایش منطقه ای 
تأمین مالی غرب کشور گفت: متأسفانه کرمانشاه و 

سه استان لرستان، کردستان و ایالم از حدود هفت 
هزار و هشتصد شرکت دانش بنیان در کشورمان، 
فقط سهمی ۲/۲ درصدی دارند که این آمار با توجه 
به وس��عت و دارایی هایی از قبیل نیروی انسانی و 

... برای منطقه ی غرب کشورمان زیبنده نیست.
گودرزی در ادامه با اش��اره به ن��رخ باالی بیکاری 
در این اس��تان ها گفت: ب��ازار س��رمایه در تأمین 
مالی کس��ب وکارهای کوچک نقش مؤثری دارد، 
به طوری که صندوق ه��ای متعددی برای حمایت 
از این حوزه تعریف ش��ده و امیدواریم جوانان این 
استان ها از ظرفیت های ایجادشده استفاده کنند. 
در ای��ن همایش همچنین رئیس س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، نائب رئیس ات��اق بازرگانی ایران و 
جمع��ی از تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران غرب 

کشور نیز حضور داشتند.
تأمین مال��ی پروژه های اس��تانی، ش��رکت های 
دانش بنیان و همچنین پذیرش شرکت ها در بازار 
بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و معرفی 
ظرفیت های اقتصادی و تولیدی استان کرمانشاه 

از اهداف این همایش بود.
در ای��ن همایش ی��ک روزه میزگردهای تخصصی 
مختلفی به منظور اطالع رس��انی از دس��تاوردها و 
ظرفیت های استان کرمانشاه در بخش دانش بنیان، 
فناوری و... با حضور مدی��ران بخش خصوصی و 
اجرایی و کارآفرینان و ش��رکت های مرتبط به این 

حوزه ها ایجاد و برگزار شد.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد

تأمین مالی 25 درصدی بخش های مختلف کشور از طریق بازار سرمایه 

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در آذر ماه 1401 



نـخـســـتـیـن رســانـه
5بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

 ابوالقاسم فرجی نیا با تشریح 
اقدام��ات این مرک��ز در حوزه  5 آذرماه

مقررات گذاری و نظارت هوش��مند گفت: درصدد 
تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این 
مرک��ز هس��تیم. ای��ن اداره، وظیف��ه طراح��ی و 
پیاده سازی سامانه هایی را عهده دار است که نظارت 
هوش��مند و مکانیزه ب��ر اجرای مق��ررات مبارزه با 
پولش��ویی را امکان پذیر می کن��د. دریکی از این 
سامانه ها اطالعات پایه مشتریان، سطح ریسک و 
میزان فعالیت آنها ثبت می ش��ود که بر اساس این 
اطالعات، معامالت مشتریان به صورت هوشمند 
رصد خواهد شد. اکنون، سند نیازمندِی سامانه های 
موردنیاز در این مرکز در حال تهیه است که پس از 
تکمیل به واحد فناوری اطالعات جهت پیاده  سازی 

و طراحی سامانه ارسال خواهد شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی سازمان بورس و 
اوراق به��ادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری 
بازار س��رمایه )سنا(؛ با اش��اره به مطالبات مرکز 
اطالعات مالی )FIU( به عنوان نهاد باالدس��تی 
مرک��ز مبارزه ب��ا پولش��ویی از این مرک��ز، اظهار 
کرد: برای سروس��امان دادن به تکالیف مقرر در 
قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
و آئین نام��ه مرب��وط ب��ه آن، ابتدا ای��ن تکالیف 
دسته بندی شدند و با توجه به اولویت بندی های 
ح��وزه مقررات گذاری، نخس��ت تدوین مقررات 
جدی��د مبارزه ب��ا پولش��ویی بر اس��اس قانون و 
آیین نام��ه جدید انجام ش��د تا مق��ررات مبارزه 
با پولش��ویی در بازار سرمایه متناس��ب با قانون 
و آیین نامه جدی��د و منطبق با اس��تانداردهای 

بین المللی ارتقاء داده شود.
ابوالقاس��م فرجی نیا ادام��ه داد: پیش تر از این، 
۶ دس��تورالعمل در ارتباط با مبارزه با پولشویی 
در حوزه بازار س��رمایه وجود داش��ت ک��ه تاریخ 
تصویب آنها مربوط به سال 139۰ بود؛ بنابراین، 
الزم اس��ت دس��تورالعمل های مذکور، با تدوین 
دس��تورالعمل جدید اجرای��ی آیین نامه و قانون 
مبارزه با پولش��ویی )که در س��ال های 1397 و 
1398 تصوی��ب ش��ده اند( به روز ش��ود. اکنون 
این دستورالعمل تهیه ش��ده و در کمیته تدوین 
مقررات است و پس از تأیید این کمیته، نخست 
به هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
سپس به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال و پس از 
تصویب آن مرجع، به اشخاص حقیقی و حقوقی 

مشمول بازار سرمایه ابالغ می شود.
او با بی��ان اینکه بیش از 7۰۰ نه��اد مالی تحت 
نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند 

که به عنوان ش��خص مش��مول در قانون مبارزه 
با پولش��ویی از آنها نام برده ش��ده است، گفت: 
سازمان بورس و اوراق بهادار در حالیکه به عنوان 
متولی نظارت بر این اش��خاص مش��مول در این 
قانون محسوب می شود، با توجه به نوع وظایف 
و اقدام��ات واحده��ای ای��ن س��ازمان همچون 
معاونت های نظارت بر نهادهای مالی و ناشران 
که اختیار و وظیفه ص��دور مجوز انواع نهادهای 
مال��ی و انتش��ار اوراق بهادار را دارند، ش��خص 

مشمول نیز به شمار می رود.
ای��ن مقام مس��ئول در س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار با اش��اره به دس��تورالعمل دیگری به نام 
دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری 
خدمات پای��ه به ارباب رج��وع در بازار س��رمایه 
که پیش نویس آن طی مدت اخیر توس��ط مرکز 
مبارزه با پولش��ویی تدوین ش��ده، اذعان کرد: با 
شیوع همه گیری کرونا، بر اساس مصوبه سازمان 
بورس و اوراق بهادار برخ��ی از خدمات همانند 
سجامی شدن و دریافت کد معامالتی به صورت 
غیرحض��وری )آنالین( درآم��د. در حال حاضر با 
کمرنگ ش��دن همه گیری کرون��ا و تکلیف مقرر 
آیین نام��ه اجرایی ضرورت داش��ت چهارچوب و 
الزامات مدنظر در خصوص خدمات غیرحضوری 

منطبق با قانون و آیین نامه تدوین شود.
او ادامه داد: پیش نویس دس��تورالعمل حدود و 
چگونگی ارائه غیرحضوری به ارباب رجوع در بازار 

س��رمایه اکنون تهیه و در کمیته تدوین سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز نهایی ش��ده است و در 
صف نوبت تصویب هیئت مدیره س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار به س��ر می برد ک��ه پس از تصویب 
به ش��ورای عالی مقابل��ه و پیش��گیری از جرائم 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال و پس از 
تصویب در ش��ورای مزبور به اشخاص حقیقی و 

حقوقی مشمول بازار سرمایه ابالغ خواهد شد.
فرجی نیا ب��ا بیان اینکه احص��اء خدماتی که در 
بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، 
ارکان و نهاده��ای مالی ب��ه ارباب رج��وع ارائه 
می ش��ود، ازجمله مواردی بود ک��ه در آیین نامه 
برای این مرکز تکلیف شده و مرکز اطالعات مالی 
و نهادهای ذی ربط از مرکز مبارزه با پولش��ویی 
سازمان مطالبه می کردند، عنوان کرد: برای این 
اقدام، نخست تمامی خدمات قابل ارائه، با تعامل 
با ارکان و نهادهای مالی مشخص شدند و سپس 
خدمات پایه و خدمات غیرپایه بر اساس تعریف 
قانون، تفکی��ک و در مرحله بعد، این خدمات بر 
اساس سطح ریس��ک طبقه بندی شده و به مرکز 
اطالعات مالی نیز ارس��ال شده است که پس از 
تأیید، مبن��ای تصمیمات و اقدام��ات بعدی در 
حوزه شناسایی ارباب رجوع و مبارزه با پولشویی 

قرار خواهد گرفت.
او احصاء ش��اخص های معامالت مشکوک را از 
دیگر اقدامات مرکز مبارزه با پولش��ویی در حوزه 

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

مبارزه با پولشویی را هوشمند می کنیم
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مقررات گذاری برشمرد و افزود: در این خصوص، 
الزم بود الگوه��ای تراکنش ه��ای غیرمعمول و 
غیرمتعارف اس��تخراج و پس از ارس��ال به مرکز 
اطالعات مالی و تأیید در کارگروه مربوطه، از آنها 
به عنوان الگو و مبنای اس��تخراج و گزارش دهی 

معامالت مشکوک استفاده شود.
رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار ب��ا بی��ان اینکه چه ن��وع مدرک 
شناس��ایی از س��وی س��رمایه گذاران خارج��ی 
قابل قبول اس��ت )برای اش��خاص مشمول بازار 
س��رمایه همواره مورد ابهام بوده(، تش��ریح کرد: 
در پی این ابهام و با توجه به پیگیری های صورت 
گرفت��ه و ابالغی��ه مرکز اطالعات مال��ی در حال 
حاضر این ابهام رفع ش��ده و م��دارک قابل قبول 
ب��رای شناس��ایی و ارائ��ه خدمت به اش��خاص 
خارجی تعیین و به اشخاص مشمول بازار سرمایه 

ابالغ شده است.

 اقدام�ات مرکز مبارزه با پولش�ویی در 
حوزه نظارت هوشمند

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اش��اره به اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام 
اداره نظ��ارت هوش��مند در این مرکز هس��تیم، 
گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده س��ازی 
سامانه هایی را عهده دار است که نظارت هوشمند 
و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را 
امکان پذی��ر می کند. البته پس از پیاده س��ازی 
و اس��تقرار س��امانه، راهبری و کنترل مکانیزه و 
هوش��مند اجرای مقررات مبارزه با پولش��ویی و 
کش��ف و گزارش دهی عملیات مش��کوک نیز در 
این واحد ص��ورت خواهد گرفت. اکنون، س��ند 
نیازمندی س��امانه های موردنیاز در این مرکز در 
حال تهیه است که پس از تکمیل به واحد فناوری 
اطالعات جهت پیاده س��ازی و طراحی س��امانه 

ارسال خواهد شد.
فرجی نیا س��امانه پروفایل مش��تریان و نظارت بر 
معامالت آنها در حوزه مبارزه با پولشویی را سامانه ای 
جامع و کام��ل و به عنوان یکی از س��امانه های در 
دس��ت طراحی و اجرا برش��مرد و ابراز کرد: در این 
سامانه اطالعات  پایه مش��تریان، سطح ریسک و 
میزان فعالیت آنها ثبت می ش��ود که بر اساس این 
اطالعات، معامالت مشتریان به صورت هوشمند 
رصد خواهد ش��د و چنانچه میزان معامالت وی از 
سطح تعریف ش��ده برای او باالتر رود، یا بر اساس 
شاخص های تعریف شده، تراکنش های غیرمعمول 
و غیرمتعارف داشته باشد، هشدارهای الزم به اداره 
نظارت هوش��مند به منظور انجام اقدامات بعدی 

فرستاده خواهد شد.
ب��ه گفته رئی��س مرکز مب��ارزه با پولش��ویی این 
س��ازمان، س��امانه گزارش عملیات مش��کوک، 

س��امانه دیگری اس��ت که م��ورد مطالب��ه مرکز 
اطالعات مالی بوده و در ش��رف طراحی اس��ت؛ 
از طری��ق ای��ن س��امانه، گزارش ه��ای واصله از 
واحدهای درون س��ازمانی یا اش��خاص مشمول 
بازار س��رمایه در خصوص عملی��ات و معامالت 

مشکوک، ثبت و بررسی و پیگیری می شوند.
او تأیی��د صالحی��ت تمامی مس��ئولین مبارزه با 
پولشویی در اشخاص مشمول بازار سرمایه را از 
دیگر اقدامات در دست مرکز مبارزه با پولشویی 
ای��ن س��ازمان برش��مرد و تصریح ک��رد: در این 
خصوص نخست فرآیند و رویه و فرم های مربوط 
به تأیید صالحیت تخصصی اشخاص متقاضی، 
طراح��ی و س��پس به نهاده��ای مال��ی و ارکان 
ارس��ال ش��د تا پس از تکمیل، به همراه مدارک 

خواسته شده به مرکز بازگردانند.
فرجی نیا بررس��ی فرم ها، مدارک و مس��تندات 
دریافت شده و ارزیابی متقاضیان را مرحله دوم 
خواند و ادام��ه داد: در این مرحل��ه به مدارک و 
مستندات دریافت شده بر اساس سوابق علمی، 
آموزشی، اجرایی و تجربی امتیاز داده می شود. 
در مرحله سوم، از این متقاضیان برای مصاحبه 
تخصصی که در کمیت��ه ای با حضور نمایندگان 
مرک��ز اطالعات مالی انجام می ش��ود، دعوت به 
عمل می آید. تاکن��ون نزدیک ب��ه 4۰ نفر برای 
مصاحبه به سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت 
ش��ده اند که در فرآیند مصاحب��ه، برخی تأیید و 
برخی دیگر رد ش��ده اند. پس از تأیید صالحیت 
تخصصی، اقدامات الزم برای اخذ تأییدیه های 
امنیتی و عموم��ی از مراج��ع ذی صالح صورت 
می گیرد که پ��س از تأیید آن مراج��ع، این افراد 
به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی آن نهاد مالی 

معرفی و منصوب خواهند شد.
به گفته این مقام ارشد در سازمان بورس و اوراق 
بهادار، مرکز مالی ایران با مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار دوره های کاربردی و عملیاتی مبارزه 
با پولشویی را برای افرادی که تمایل دارند دانش 
خود را در این حوزه افزایش دهند و یا به روز کنند، 
برگزار می کند که متقاضیان پس از شرکت و اتمام 
دوره، مدرک این دوره را نیز دریافت خواهند کرد.

او با اش��اره به برخی از مصوبات قانونی مبنی بر 
لزوم اس��تعالم از این مرکز پیش از ارائه خدمات 
توس��ط واحده��ای داخ��ل س��ازمان و ارکان به 
اش��خاصی که قص��د گرفتن هر ن��وع مجوزی از 
سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند اظهار کرد: 
باید استعالم آن شخص حقیقی یا حقوقی از نظر 
رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از مرکز مبارزه با 
پولشویی اخذ شود. بر این اساس، تا اکنون 9۶7 
مورد اس��تعالم برای مجوزهای مختلف بررسی و 
پاسخ داده ش��ده اند. فرآیند استعالم، فرآیندی 
زمان بر اس��ت و در م��واردی نیاز ب��ه مکاتبات با 

نهادهای باالدستی و نهادهای خارج از سازمان 
دارد تا تأییدیه های الزم اخذ شود.

رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار با اش��اره به الزام مس��دود کردن 
کدهای معامالتی متوفیان بازار س��رمایه اذعان 
کرد: طبیعی است که بر اس��اس قانون باید کد 
معامالتی متوفیانی که در بازار س��رمایه مشغول 
به فعالیت بوده اند، مس��دود ش��ود. در مواردی، 
برخی از این افراد از کارگزاری خود اعتبار گرفته 
بودند و با متوقف شدن کد، امکان تسویه اعتبار 
پرداخت شده به شخص متوفی، توسط کارگزاری 
ممکن نبود که در راس��تای حل این مش��کل، با 
هم��کاری و هماهنگی ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، راهکاری برای 
این موضوع اندیشیده شد تا کارگزاری ها بتوانند 

اعتبارات خود را تسویه کنند.
ایش��ان تش��کیل کارگ��روه تخصص��ی ارزیابی 
آس��یب پذیری بازار س��رمایه را ازجمله اقدامات 
بسیار مهم و ضروری دیگر مرکز مبارزه با پولشویی 
برشمرد و افزود: ازآنجاکه طبق آیین نامه اجرایی 
الزم است س��ند ملی ریس��ک تدوین شود، این 
س��ند متش��کل از نتایج و خروجی کارگروه های 
تخصصی ارزیابی دس��تگاه های کش��ور اس��ت 
که بای��د به ص��ورت تخصص��ی در کارگروه های 
مربوطه و توس��ط هر حوزه ازجمله بازار س��رمایه 
و با مس��ئولیت و دبیری متول��ی نظارت آن حوزه 
که در بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار 
اس��ت، موارد مدنظر در آیین نام��ه و توصیه های 
بین المللی شناس��ایی ش��ده و متناس��ب با آن  
اقدام مناسب جهت رفع و پیگیری اجرایی شدن 

برنامه ها صورت گیرد.
فرجی نیا با بیان اینکه برگزاری کارگروه تخصصی 
ارزیابی آس��یب پذیری بازار س��رمایه، استخراج 
نتایج حاصله از کارگروه و تدوین سند مربوط به 
این حوزه، یک تکلیف بسیار سنگین و نفس گیر 
بود، خاطرنش��ان ک��رد: به ح��ول و ق��وه الهی، 
همراهی و همدلی ریاست محترم سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و همکاری واحدهای ذی ربط در 
س��ازمان و ارکان و نهادهای مالی، برگزاری این 
کارگروه که پیش بینی می شد حداقل یکسال به 
طول انجامد، در مدت زمان کمتر از ۵ ماه انجام 

و نتایج موردنظر استخراج شد.
او همچنی��ن اب��راز امی��دواری کرد: ب��ا تقویت 
ساختار سازمانی و نیروی انسانی موردنیاز مرکز 
مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، 
برنامه های احصاء ش��ده در کارگروه اشاره شده 
با س��رعت بیش��تری پیاده س��ازی و اجرا شود و 
در پیش��گیری از وق��وع تخلف��ات و جرائم حوزه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت مقررات 

این حوزه، تأثیر بسزایی داشته باشد.
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)چ( ماده 3۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور گفت: 
به موجب این بند، سوابق انضباطی و کیفری مدیران 
و اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، 
قابلیت انتشار دارند. قانون مجازات اسالمی جرائم را 
به 8 درجه تقسیم کرده است که در مصوبه شورا جرائم 
در 3 درجه رنگ  مشکی، قرمز و نارنجی قرارگرفته است. 
همچنین تخلفات به واسطه درجه بندی )که موضوع 
جدیدی در بازار سرمایه است( در ۶ درجه قرارگرفته و 
این ۶ درجه هم در 4 رنگ مشکی، قرمز، نارنجی و زرد 
تعریف شده است. هدف از این رنگ بندی و درجه بندی 
آش��نایی عموم مردم و فعاالن بازار س��رمایه با س��طح 
اهمیت تخلف و جلوگیری از بی عدالتی و یا اجحاف در 
حق مدیرانی که ممکن است تخلفی با ضریب اهمیت 

کمتری مرتکب شوند.
محمدصادق شبانی، رئیس مرکز تدوین، تنقیح و 
تطبیق قوانین و مقررات بازار س��رمایه، در رابطه با 
بسترهای قانونی الزم برای راه اندازی سامانه افشاء 
تخلفات مدیران ب��ه خبرنگار پایگاه خب��ری بازار 
سرمایه ایران )سنا( گفت: برای اولین بار در بند )ز( 
ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، پیش بینی شد 
که عالوه بر ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی 
که برای هر جرم و یا تخلف مدیران اشخاص تحت 
نظارت پیش بینی می شود، این سوابق به موجب 
قانون منتشر شود. این حکم به طور مجدد در بند 
)چ( ماده 3۶ قانون احکام دائمی تکرار و منوط به 
این شد که ترتیبات اجرایی آن از سوی شورای عالی 

بورس و اوراق بهادار به تصویب برسد.
وی ادامه داد: اجرای کامل بن��د )چ( ماده 3۶ قانون 
احکام دائمی برنامه های توس��عه کش��ور با تصویب 
ضوابط اجرایی مربوط به آن، توس��ط ش��ورای عالی 
ب��ورس و اوراق به��ادار می توان��د ارزیاب��ی خوبی در 
انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه مناسب و اجتناب 

از انتخاب مدیران دارای تخلف در کارنامه خود باشد.
شبانی درباره این بند از ماده 3۶ قانون احکام دائمی 
برنامه های توس��عه کش��ور گفت: به موجب این بند، 
س��وابق انضباطی و کیفری مدیران و اشخاص تحت 
نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قابلیت انتشار دارد 

و باید در معرض اطالع عموم قرارگرفته و منتشر شود.
وی در پاسخ به این پرسش که بند )چ( چه سوابقی 
را ش��امل می ش��ود، افزود: مهمتری��ن بُعدی که 
قابلیت افشاء دارد و شاید جالب توجه باشد، سوابق 
کیفری و انضباطی مدیران و اشخاص تحت نظارت 
نهادهای مالی، ناشران و تشکل های خود انتظام 
است. مأخذ و منشأ این امر نیز حکم قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.

وی در پاسخ به این پرس��ش که آیا انتشار سوابق، آثار 
سوئی هم برای بازار سرمایه به همراه دارد، اظهار کرد: 
نخست اینکه، انتشار، مبنی بر سوابقی است که توأم با 
صدور رأی قطعی بوده و احراز شده که جرم یا تخلف، 
انجام شده و فرد متهم به عنوان مجرم یا متخلف شناخته 
 شده است یا اینکه، انتشار بر اساس ضریب اهمیت و 
طبقه بندی عناوین مجرمانه و تخلفاتی است، به این 

معنا که درجه بندی برای آن صورت می گیرد.
شبانی اضافه کرد: رنگ بندی در این زمینه پیش بینی 
شده و به طورقطع، همه سوابق و تخلفات و جرائم در یک 
رده لحاظ نخواهد شد و برای مردم ملموس است که در 
چه سطحی بوده و چه سابقه ای از چه میزان اهمیت و 

ارزشی برخوردار می باشد.
وی تصریح ک��رد: برخی از تخلفاتی که دارای ضریب 
اهمیت کمتری بوده افشای آنها منوط به تکرار است و 
این موضوع از افشای مواردی که ممکن است ضرورت 

نداشته باشد، پیشگیری می کند.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات 
بازار سرمایه، در ادامه صحبت های خود اظهار کرد: به 
نظر می رسد که پیش بینی قانون بیش از اینکه تمرکز 
بر مجازات افراد متخلف داش��ته باشد، قصد و هدف 
آن پیشگیری و بازدارندگی از ارتکاب تخلفات و جرائم 
در حوزه بازار س��رمایه و درعین ح��ال افزایش ضریب 

شفافیت در این عرصه بوده است.
وی عنوان کرد: به طورقطع، مدیران فعال در حوزه 
بازار سرمایه به منظور حفظ اعتبار خود و همچنین 
عدم درج پیشینه سوء در پایگاه اطالعاتی مربوطه، 
سعی می کنند که مرتکب تخلف نشوند، از تکرار آن 
پرهیز کنند و در حوزه هایی که ممکن است مواجه با 
ارتکاب جرم و یا تخلف باشد، دقت بیشتری کنند. 
بنابرای��ن، این امر باع��ث افزای��ش قانون گرایی و 

کاهش قانون گریزی می گردد. به گفته این مسئول؛ 
به نظر می رسد که این امر می تواند ارزیابی خوبی 
در انتخاب مدیران سالم و دارای سابقه خوب باشد. 
اجرای این حکم قانونی عالوه بر اینکه بازدارنده است 
و از ارتکاب تخلف یا جرم از سوی مدیران پیشگیری 
می کند، به انتخاب مدیران شایسته و بدون سوابق 

سوء در بازار سرمایه هم کمک خواهد کرد.
ش��بانی ادامه داد: در حوزه س��وابق کیفری، موضوع 
مرب��وط ب��ه ص��دور رأی قطع��ِی کیف��ری، از س��وی 
دادگاه های صالح است و البته اطمینان خاطر وجود 
دارد که سوابق عمومی کیفری از قبیل امور شخصی و 
یا دعاوی خصوصی موضوع انتشار سوابق نخواهد بود 
و الزام به انتشار صرفاً مربوط به سوابق حرفه ای و بازار 
سرمایه ای و ناظر به جرائمی است که به نوعی مرتبط 
با مسئولیت مدیران باش��د. قاعدتاً در حوزه تخلفات 
و سوابق انضباطی، انتش��ار مربوط به احراز موضوع 
به موجب آرای قطعی است که مراجع انضباطی بازار 
سرمایه رأی صادر می کنند که درنهایت منجر به صدور 

رأی قطعی می شود.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات 
بازار س��رمایه یادآور ش��د؛ اش��خاصی چون مدیران، 
اشخاص تحت نظارت، ناشران اوراق بهادار، نهادهای 
مالی و تش��کل های خود انتظام مش��مول این حکم 

قانونی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی مجازات ها بازدارنده نیست 
و با توجه به اقتضائات بازار سرمایه، صرف محکومیت 
فرد به جریمه نقدی و یا برخی محرومیت ها و یا گاهی 
محکومیت به حبس از سوی دادگاه ها، ممکن است 

منجر به جلوگیری از تخلفات اشخاص نباشد.
ایشان گفت: اما موضوعی که بس��یاری از کشورها و 
بازارهای سرمایه در دنیا از آن استفاده کرده اند و نتیجه 

رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه خبر داد

افشای تخلفات و جرائم مدیران به صورت درجه بندی و رنگ بندی  اعالم می شود
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موفقی را به همراه داشته است، مکانیزم و یا فرآیند افشاء 
به عنوان ابزاری برای اینکه فرد با دقت بیشتری در این 
حوزه ها فعالیت و از ارتکاب به جرم و یا تخلف اجتناب 

کند، بسیار کمک کننده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون مجازات اسالمی، 
جرائم را به 8 درجه تقسیم کرده است، عنوان کرد: در 
مصوبه ش��ورا، جرائم در 3 درجه رنگ مشکی، قرمز و 
نارنجی قرار گرفته اند که مشابه این موضوع در حوزه 

تخلفات هم وجود دارد.
به گفته ایش��ان، تخلفات به واس��طه درجه بندی که 
موض��وع جدیدی در بازار س��رمایه اس��ت در ۶ درجه 
قرارگرفته و این ۶ درجه هم در 4 رنگ مش��کی، قرمز، 

نارنجی و زرد تعریف شده است.
وی هدف از این رنگ بندی و درجه بندی را آش��نایی 
عموم مردم و فعاالن بازار سرمایه با سطح اهمیت تخلف 
و جلوگیری از بی عدالتی و یا اجحاف در حق مدیرانی 
که ممکن اس��ت تخلفی با ضری��ب اهمیت کمتری 
مرتکب شوند، اعالم کرد. شبانی افزود: تشخیص تخلف 

و اینکه چه مجازاتی در نظر گرفته می شود، بر اساس 
دستورالعمل هایی است که در بازار سرمایه و با تصویب 
هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مبنای 

عمل قرارگرفته است.
وی با اعالم اینکه انتش��ار س��وابق با رنگ بندی و 
درجه بندی مختلف انجام شده است، اظهار کرد: 
در ح��وزه جرائم، 8 درجه وج��ود دارد که به موجب 
قانون، درجه های 7 و 8 که اغلب جرائم حوزه بازار 
سرمایه در همین درجه قرار می گیرد، با رنگ نارنجی 

منتشر می شود.
رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات 
بازار سرمایه بیان کرد: رنگ قرمز شامل درجه های ۵ و 
۶ است و سطح اهمیت میانه را دارد و جرائمی که غالبًا 
مجازات های سنگین دارند نیز در درجه های 1، ۲، 3 
و 4 قرارگرفته و با رنگ مش��کی منتشر می شود. این 
درجه بندی در حوزه تخلفات هم وجود دارد و با ۶ درجه 
و 4 رنگ بر اساس سطح اهمیت نشان داده می شود. 
مهم ترین و بدترین سوابق مربوط ناظر به همین سطح 

و رنگ بن��دی اس��ت. وی گفت: درجه ۶ ب��ا رنگ زرد، 
درج��ه 4 و ۵ با رنگ نارنجی، درجه ۲ و 3 با رنگ قرمز و 
درجه یک با رنگ مش��کی منتشر می شود. اینکه این 
درجه بندی چه مجازات هایی را در برمی گیرد، مفصل 
است که بخشی در دستورالعمل مرتبط با بند چ ماده 

3۶ منعکس شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با تصویب مقررات فوق 
پیش بینی شده که در چه شرایطی و با چه ترتیبی این 

سوابق منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.
به گفته رئیس مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و 
مقررات بازار سرمایه؛ با توجه به اینکه انتشار به صورت 
عمومی اس��ت، به موج��ب قانون و دس��تورالعمل 
مربوطه، پیش بینی شده پایگاه اطالعاتی و تارنمایی 
در دس��ترس عموم باشد که س��وابق مدیران در آن 
سامانه منتشر ش��ود. همچنین این دستورالعمل 
تا 3 ماه پیش بینی کرده اس��ت که سازمان بورس و 
اوراق بهادار پایگاه مربوطه را راه اندازی کند و سوابق 

منتشر و در دسترس عموم قرار گیرد.

 ب��ا تصویب مق��ررات مرب��وط به 
معامالت ب��ازار توافقی ش��رکت 12آذرماه

فرابورس ایران توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار، یک بازار دیگر به بازارهای فرابورس ایران افزوده 
شد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(؛ 
با اعالم مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات 
بازار سرمایه، دس��تورالعمل بازار توافقی با پیشنهاد 
شرکت فرابورس ایران و همکاری مستمر مدیریت های 
زیرمجموعه معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار ازجمله مدیریت های »نظارت بر 
بازار اولیه« و »نظارت بر بورس ها«، طی جلسات متعدد 
در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار 
جمع بندی و نهایی شده و متعاقباً در دو جلسه در هیئت 
مدیره سازمان بررسی و تصویب گردید. این مقررات در 
فرآین��د ابالغ جه��ت اج��را ق��رار دارد و متعاقب ابالغ 
دستورالعمل، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه 
ایران ب��ه آدرس: https://cmr.seo.ir نیز منتش��ر و 
بارگذاری خواهد ش��د. عم��ده هدف از ایج��اد بازار 
توافقی، نظم بخشی به شرکت های متعدد ثبت شده 
به موجب حکم ماده 3۶ قانون احکام دائمی است و با 
پیش بینی بازار توافقی با شرایط و کارکرد متفاوت تالش 
می شود تا وضعیت این گونه ش��رکت ها سامان داده 
شود. اگرچه سابقاً طی دومرتبه تابلوی توافقی با کارکرد 
مشابه مقررات جدید بازار توافقی وجود داشته، اما به 
نظر می رسد بتوان با مقررات فعلی بازار توافقی عمر 
طوالنی ت��ری را برای این بازار ترس��یم نم��ود و ثبات 
بیشتری با رویکرد توس��عه ای بر آن متصور بود. برای 
اینکه ناشری در بازار توافقی درج شود باید درخواست 

خود را از طریق یکی از کارگزاری های عضو فرابورس 
ایران ارائه دهد و درعین حال باید ش��رایطی از قبیل: 
پرداخت کلی مبلغ اسمی سهم، انتخاب حسابرس از 
میان مؤسسات حسابرسی معتمد س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و نیز دارا بودن سهام عادی یا سهام ممتاز 
قابل نقل وانتقال در سامانه معامالت را داشته باشد، 
شایان ذکر است کلیه اشخاص به جز برخی صندوق ها 
امکان انجام این معامله را خواهند داش��ت. ازجمله 
ضوابط مدنظر در این مقررات عبارت است از اینکه؛ در 
بازار توافقی ارسال سفارش صرفاً از طریق ایستگاه های 
نامک و معامالت به صورت عمده و بلوک خواهد بود. 
دامنه نوسان و حجم مبنا اعمال نشده و نمی توان از 
اعتبار استفاده نمود. همچنین، شرایط درج و رویه 
اجرای��ی نقل وانتق��ال اوراق به��ادار در ای��ن بازار، 

گشایش، توقف، تعلیق یا بازگشایی نماد معامالتی 
ازجمله عناوینی است که مقررات مربوط به آن در بازار 
توافقی فرابورس ایران تنظیم شده و به تصویب رسیده 
است. مقررات افشاء نظیر توقف نماد قبل از برگزاری 
مجام��ع عموم��ی و جلس��ه هیئ��ت مدی��ره جهت 
تصمیم گیری در خصوص افزایش س��رمایه در بازار 
توافقی نیز اعمال شده و بازگشایی نماد حداکثر دو 
روز کاری پس از افش��اء خواهد بود. از سهامداران و 
فعاالن محترم بازار س��رمایه و ناش��ران بازار توافقی 
انتظار می رود ضمن مطالعه دستورالعمل معامالت 
اوراق به��ادار در ب��ازار توافق��ی فراب��ورس ایران به 
اطالعیه ه��ای فراب��ورس ایران که در اج��رای موارد 
مختلف این دستورالعمل درخصوص چگونگی انجام 

معامالت در این بازار است توجه ویژه داشته باشند.

بازاری جدید به فرابورس ایران اضافه شد

تصویب مقررات راه اندازی » بازار توافقی« در فرابورس ایران



نـخـســـتـیـن رســانـه
9بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

 محمد جوانمردی، سرپرس��ت 
مدیريت امور حقوقی و انتظامی 14آذرماه

سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران )سنا(؛ با تأکید بر این نکته که 
جرائم بورسی ازجمله جرائم اقتصادی به شمار می رود 
که  تبعات سنگینی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده 
و شفافیت، منصفانه و کارا بودن بازار را از میان می برد، 
بیان کرد: با توجه به اینکه این موارد جرائم اقتصادی 
به ش��مار می روند و آث��ار جرائ��م اقتص��ادی را دارند، 
قانون گذار در قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قانون 
توس��عه ابزارها و نهادهای مالی جدی��د، اختیارات و 
ضوابط و صالحیت هایی را به س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار داده است، ازجمله تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید که به موجب آن قوه قضائیه 
می تواند شکایات مطروحه توسط این سازمان را به عنوان 
گزارش ضابط دادگس��تری تلقی کند. وی افزود: این 
موضوع آثار مهمی در مباحث کیفری و رس��یدگی به 
پرونده ها دارد؛ زیرا زمانی که گزارشی به عنوان گزارش 
ضابط دادگس��تری تلقی ش��ود، می تواند مورد وثوق 
مقامات قضایی و مبنای صدور رأی قرار بگیرد. محمد 
جوانمردی با اشاره به اینکه موضوعی که دربند )چ( ماده 
3۶ قانون احکام دائمی توس��عه آمده، این اس��ت که 
اسامی محکومین بر اساس دستورالعملی که شورای 
عالی بورس به تصویب رسانده است، منتشر می شود، 
افزود: همچنین یکی از اثرات مهم بند )چ(، بازدارندگی 
از ارتکاب جرائم است و در تمامی مکاتب حقوق کیفری، 
یکی از مهم ترین اهدافی ک��ه برای مجازات ها به ویژه 
مجازات ه��ای کیف��ری درنظر گرفته ش��ده، موضوع 
بازدارندگی از ارتکاب جرائم است. سرپرست مدیريت 
امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با 

بیان اینکه یکی از مباحثی که قابل انتشار است، موضوع 
محکومیت کیفری اشخاص است، تصریح کرد: جرائم 
بورس��ی ازجمله مهم ترین جرائم اقتصادی به ش��مار 
می روند؛ وقتی  جرمی یک جرم اقتصادی محسوب شود، 
یک سری ضمانت اجراها برای آن در نظر گرفته می شود؛ 
ازجمله اینکه مشمول مرور زمان نمی شود و همچنین، 
برخی تخفیف هایی که برای سایر جرائم در نظر گرفته 
می شود برای جرائم اقتصادی در نظر گرفته نمی شود. 
محمد جوانم��ردی با اعالم اینکه یک��ی از مواردی که 
می تواند در پیشگیری از جرائم و وقوع مجدد آنها مؤثر 
باشد، انتشار اسامی محکومین است، ابراز کرد: وقتی 
فعاالن این بازار بدانند اگر جرمی مرتکب شوند، اسامی 
آنها به عنوان مجرم درج و برچسب مجرمیت به آنها زده 
می شود و سایر افراد نیز متوجه می شوند که او مرتکب 

چنین جرمی شده است، این موضوع سبب می شود 
شخص از ارتکاب جرم خودداری کند. بنابراین، از این 
منظر، اثر بازدارندگی که مهم ترین هدف است، حاصل 
می شود. او با بیان اینکه انتشار حکم محکومیت نوعی 
مجازات تلقی می شود، خاطرنشان کرد: انتشار حکم 
محکومی��ت در قانون مجازات اس��المی هم به عنوان 
مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تکمیلی در نظر 
گرفته می شود که نیازمند حکم قضایی است. به واسطه 
تصویب دستورالعملی که برگرفته از قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور است، این اختیار به سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز داده می شود که از این طریق 
اسامی محکومین را منتشر نماید. امید می رود این رویه 
بتواند در بازدارندگی از وقوع جرم مفید واقع شود و شاهد 

رشد و بالندگی بازار سرمایه باشیم.

سرپرست مدیریت امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

درج برچسب مجرمیت بر محکومین جرائم بورسی، اثر بازدارندگی خواهد داشت

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: این سازمان آمادگی کامل 16آذرماه

دارد در ح��وزه اس��تانداردها از جامعه دانش��گاهی و 
گروه های علمی کمک گرفته و همچنین در حوزه تعیین 
استانداردها و حوزه استفاده از تکنولوژی های روز برای 
کنترل بسیاری از مقررات حاکم، پیش قدم شود. ایشان 
خاطرنشان کردند، سازمان بورس و اوراق بهادار آمادگی 
الزم برای سرمایه گذاری در این حوزه ها را دارد تا از توان 

علمی دانشگاه ها استفاده شود.
به گ��زارش خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران 
)س��نا(؛ مجید عشقی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در بیس��تمین همایش ملی حسابداری ایران 
)تفکرات معاصر حسابداری و فناوری های نوظهور( 

ک��ه 1۶ آذرم��اه 14۰1 در س��الن همایش های برج 
میالد برگزار شد، عنوان کرد: به جرئت می توان عنوان 
کرد که مهمترین استفاده کننده  از اطالعات مالی و 
حسابداری، فعاالن بازار س��رمایه اعم از سهامداران، 
س��رمایه گذاران بالق��وه، ناظ��ران، اعتباردهندگان، 

سرمایه گذاران در بازار بدهی، تحلیل گران، مشاوران و 
تمامی ذی نفعان بازار و نهادهای مالی هستند.

ایش��ان با اش��اره به اینک��ه اطالعات حس��ابداری و 
حسابرسی برای بازار سرمایه از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است، افزود: س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
حساسیت بسیار زیادی به منظور استفاده از اطالعات 
و هم پیشرفت هایی که در این حوزه قابل تصور است، 
دارد ک��ه امیدواریم ب��ا راهکارهای ارائه ش��ده در این 

همایش، گام های خوبی در این حوزه برداریم.
وی در ادام��ه با یادآوری اینکه در س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و بازار س��رمایه حساس��یت باالیی بر 
روی اطالعات حسابداری و گزارشگری مالی وجود 
دارد، اظهار کرد: شرکت های پذیرفته شده در بورس 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بیستمین همایش ملی حسابداری ایران عنوان کرد

سازمان بورس و اوراق بهادار برای استفاده از توان علمی دانشگاه ها آمادگی کامل دارد
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آذر مـاه 101401
شـماره 209

 دوشنبه ۲1 آذرماه 14۰1 ) 1۲ 
دس��امبر ۲۰۲۲ (، س��ی و 21 آذرماه

شش��مین نشس��ت مجمع عمومی فدراس��یون 
بورس های اروپا - آسیایی )فیاس( در قاهره برگزار 
شد و ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد 

ایجاد دو کارگروه در این فدراسیون را مطرح کرد.
به گزارش رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل بورس 
ته��ران، دوش��نبه ۲1 آذرم��اه 14۰1، فدراس��یون 
بورس های اروپا - آسیایی)فیاس( مجمع عمومی خود 

را با حضور اعضا در قاهره، پایتخت مصر برگزار کرد.
در ابت��دای این نشس��ت، رئیس هیئ��ت مدیره به 
اعضا خوش��امد گفت و پس از آن دبیرکل فیاس، 
برنامه های اجرا ش��ده در س��ال ۲۰۲۲ و عملکرد 
فدراسیون را به اطالع حاضران رساند. بورس اوراق 

بهادار تهران در این نشس��ت با هیئتی متشکل از 
مهدی امیری رئیس هیئت مدیره، محمدحسین 
صدرائی عضو هیئ��ت مدیره و محم��ود گودرزی 
مدیرعامل، حضوری پررنگ داشت و پیشنهاد ایجاد 
دو کارگروه کمیته پذیرش شرکت های دانش بنیان 

در فیاس و کمیت��ه بازارگردانی با هدف بررس��ی 
تجارب کشورها با رویکرد سودآوری آن در بورس ها 

را عنوان کرد که موردتوجه سایر اعضا قرار گرفت.
در مجمع عمومی فیاس، صورت های مالی سال 
۲۰۲۲ تأیید و عملکرد یکساله دبیرخانه و کمیته ها 
بررسی شد، همچنین برنامه پیش بینی شده سال 

۲۰۲3 و بودجه بندی آن ارزیابی و مصوب شد.
ی��ادآوری می ش��ود، پذی��رش 7 عض��و جدید در 
فدراس��یون، تصویب صورت ه��ای مالی ۲۰۲۲، 
تصوی��ب بودج��ه و برنامه ه��ای ۲۰۲3 ازجمل��ه 

مصوبات این مجمع است.
همچنین، تقویم رویدادهای سال ۲۰۲3 و تعیین 
میزبانی این رویدادها مانند برنامه های کانفیاس 

۲۰۲3 و آموزش در محل مصوب شد.

پیشنهاد بورس اوراق بهادار تهران به فدراسیون بورس های اروپا - آسیایی

ایجاد 2 کارگروه در فدراسیون بورس های اروپا - آسیایی

و همچنین واحد حس��ابداری شرکت ها، نیازمند 
اطالعات برای تجزیه وتحلیل صورت های مالی و 

گزارش های تفصیلی و سایر گزارش ها هستند.
عشقی با بیان اینکه از اطالعات حسابداری در بخش 
نظارت بر بازارها استفاده بهینه می شود، اظهار کرد: 
استانداردهای افشاء در حوزه های مختلف و همچنین 
گزارش های حسابرس��ی، ازجمله مباحثی است که 
بخش بس��یار پررنگی از حوزه بازار س��رمایه را به خود 
معطوف کرده و بر پایه این داده ها، تصمیم گیری های 

بزرگ برای خریدوفروش صورت می گیرد.
به گفته رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار؛ طی 
س��ال های اخیر، تعداد مش��ارکت کنندگان بازار 
سرمایه به شدت افزایش پیدا کرده است، در حال 
حاضر روزانه با احتساب معامالت ابزارها و نهادهای 
مختلف، بیش از یک میلیون نفر درگیری مستقیم 
با بازار سرمایه دارند و درمجموع با احتساب سهام 
عدالت این آمار به بیش از ۶۰ میلیون نفر می رسد 
که اطالعات منتشر شده برای آنها از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. وی ادام��ه داد: بنابراین اهمیت 
اس��تفاده از اطالعات، گزارش های حسابرس��ی 
و حس��ابداری قابل مقایسه با س��ال های گذشته 
نیست. این مقام ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار 
به چالش های متعدد در خصوص استانداردهای 
حسابداری، الزامات افش��اء و موارد متعدد اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر ابزارها و نهادهای مالی 
بسیار متنوعی در حوزه بازار سرمایه وجود دارد که 
تقریباً ش��باهتی به هم ندارند و اهداف راه اندازی 
آنها باهم متفاوت است. بنابراین، اگر بخواهیم با 
همه این نهادها یکسان برخورد کنیم به طورقطع 
با چالش مواجه خواهیم شد و این کار امکان پذیر 
نیست. عشقی با تأکید به آنکه نگاه یکسان به تمامی 
ش��رکت ها و نهادهای مالی درست نیست، ادامه 

داد: پویایی در ابزارها و نهادهای مالی با س��رعت 
اتفاق می افتد بنابراین لزوم مدیریت ریسک برای 
آنها بسیار مهم است. وی با اش��اره به بهره برداری از 
داده ها جهت افشاء، به عنوان یکی از دغدغه های اصلی 
حوزه بازار س��رمایه بیان کرد: اطالعاتی که به صورت 
عمومی در حال افشاء است، اطالعاتی است که قباًل 
مورد استفاده قرارگرفته و سوخت شده است. بنابراین ما 
باید راه های بهتری برای افشاء به موقع اطالعات داشته 
باشیم و این امر نیازمند تغییر رویکرد و فناوری های نوین 
است. به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 
گزارش  در خصوص برآورد آینده در بازارهای مالی 
بسیار مهم است؛ چراکه ش��رکت های مالی روی 
اطالعات آینده بس��یار حساس هستند تا بتوانند 
از روش ها و اطالعات صحیح در بسترهای درست 
اطالعاتی برای تخمین سریع و قابل اتکا استفاده 
کنند که یکی از این بسترها، شبکه های اجتماعی 
است تا به تسهیل اطالعات کمک کند. وی عنوان 
کرد: یکی از مسائل دیگر، بحث داده کالن است. 
در حاضر ب��ا داده های کالنی مواجه هس��تیم که 
حجم، سرعت تولید و سرعت گردش بسیار باالیی 
دارند. از طرف دیگر ناهمگونی عجیبی از اطالعات 
و داده های کالنی وجود دارد اما باید بتوانیم قادر 
باشیم در فعالیت های خود استفاده کنیم. به گفته 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار؛ داده های 
نامرتب را به هیچ عنوان نمی توان کنار گذاش��ت؛ 
زیرا بخ��ش عم��ده ای از داده ه��ای در اختیار ما 
شامل داده های کالن نامرتب است اما باید بتوانیم 
از ای��ن داده ها به منظور تخمی��ن داده های آینده 
استفاده کنیم. وی افزود: از داده های کالن می توان 
برای تصحیح اشتباهات نیز استفاده کرد، همچنین 
به نظر می رسد که ظرفیت های موجود در شبکه های 
اجتماعی-تخصصی حوزه های مالی، می تواند ما را 

در این زمینه کمک کند. عشقی تصریح کرد: سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در حوزه مقررات گزاری و نظارت 
بر بازار نیازمند نظارت افقی، عمودی و عمقی است تا 
نظارت ها را ازنظر میزان تعداد بازارها و نهادها افزایش 
و گسترش دهد چراکه این روزها ابزارها و بازارها بسیار 

پیچیده شده اند.
وی به بحث تطبیق اشاره کرد و گفت: بحث تطبیق، 
معضلی جدی در حوزه شرکت های پذیرفته شده 
در بورس و نهادهای مالی اس��ت. در حال حاضر 
بالغ بر 1۵۰۰ ش��رکت در بورس تهران، فرابورس 
ایران و نهاد مالی وجود دارد که به طورقطع نظارت 
این نهاده��ا از لحاظ مقررات امکان پذیر نیس��ت 
و در آین��ده ه��م با افزای��ش تعداد نهاده��ا، کارها 
بسیار پیچیده تر خواهد شد. وی افزود: با استفاده 
از تکنولوژی ه��ای جدید می توان بس��یاری از قواعِد 
حسابرسی، حسابداری و همچنین مقررات در حوزه 
حاکمیت شرکتی را با استفاده از قراردادهای هوشمند 

پیاده سازی کرد.
همچنین ایش��ان به اس��تفاده از مدیران تطبیق 
به منظور رعایت مقررات در شرکت ها تأکید کردند. 
آقای عش��قی در آخ��ر عنوان کردن��د: به طورکلی 
حس��ابداری یک کار ماشینی نیس��ت و در طول 
سال های گذش��ته هم آموزش های بسیار زیادی 
در حوزه حس��ابداری وجود داش��ته ک��ه نیازمند 
تغییراتی جدی اس��ت. اگر خواهان اس��تفاده از 
داده های کالن و قراردادهای هوش��مند در حرفه 
حسابداری و تهیه گزارش های مالی هستیم باید 
بحث آموزش های حسابداری و حسابرسی را جدی 
گرفته و به پیشرفت های متناسب با این موضوعات 
برسیم. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: 
بهتر است در متون درسی هم طرح های خوبی برای 

این منظور داشته باشیم تا به هدف مورد نظر برسیم.
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 جعفری گفت: ناشران بورسی تا 
پایان سال رتبه بندی می شوند. 23آذرماه

البته این رتبه بندی از سال 139۶ انجام می شد اما در 
مقطعی این موضوع متوقف شد تا دستورالعمل های 
آن اصالح شود. پیش بینی می شود این موضوع طی 
سال جاری به طور آزمایشی عملیاتی و تا سال آینده 
به  طور رسمی صورت گیرد. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه ایران )س��نا(؛ در ادامه مجموعه 
نشست های مدیران س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
خبرنگاران بازار سرمایه ولی الله جعفری، سرپرست 
مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار کرد: شرکت هایی  که متقاضی ورود به بازار سهام 
هستند در ابتدا باید مراحل پذیرش را طی کنند و این 
اداره مطابق دس��تورالعمل ها به عنوان عضو ناظر در 
جلسات پذیرش حضور پیدا می کند. وی افزود: پس از 
ثبت ش��رکت ها، اطالعات جاری و س��نوات گذشته 
منتشر شده و بر گزارش ارزش گذاری نظارت می شود؛ 
پ��س از برط��رف ش��دن ابهام��ات مربوط ب��ه بحث 
ارزش گذاری، شرکت برای عرضه اولیه به بورس تهران 
یا فرابورس ایران معرفی می شود. درواقع این اداره از 
ابتدا که ش��رکت ها مدارک و مس��تندات خود را ارائه 
می کنن��د تا زمان��ی که درخواس��ت خ��ود را به ثبت 
می رسانند، در کنار آنها خواهد بود و ناظر بر فرآیندها 
اس��ت. جعفری اضافه کرد: دس��تورالعمل افش��ای 
اطالعات یکی از مهمتری��ن عواملی بوده که مطابق 
زمان بندی شرکت ها در سامانه کدال منتشر می شود. 
دراین بین اگر اطالعات ایرادی داشته باشد، این اداره، 
مدارک دریافتی را به شرکت مربوطه عودت می دهد تا 
اصالحات الزم صورت گیرد. در حقیقت زبان مشترک 
میان ما و  شرکت ها، کارتابل سامانه کدال است. وی 
بیان کرد: اطالعاتی که شرکت ها منتشر می کنند باید 
مطابق قوانین و استانداردهای ملی باشد و در غیر این 
صورت شرکت ها با بازگشت اطالعات روبه رو می شوند.

 ۵۰ ردیف وظیفه برای نظارت بر ناشران 
سازمان بورس و اوراق بهادار

سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار اف��زود: برای این مدیریت حدود ۵۰ 
ردیف وظیفه تعریف شده است که می توان به انجام 
اموری همچون زمان بندی پرداخت  سودها، توقف 
و بازگشایی نمادها، بررسی صورت مالی و... اشاره 
کرد. در حقیق��ت وظیفه اصلی ای��ن اداره نظارت 
بر همه مواردی است که ناش��ران بر سامانه کدال 
منتشر می کنند. جعفری افزود: الزم به ذکر است که 
دستورالعمل پذیرش، دستورالعمل افشاء اطالعات، 
دستورالعمل حاکمیت شرکت ها از وظایف مدیریت 

نظارت بر ناشران سازمان بورس به حساب می آید.

 3،6۰۵ شرکت تحت نظارت هستند
سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران این سازمان ادامه 
داد: درنهایت ۶ اداره وظایف مربوط به 344 ناشر در 
بورس، 1۶7 ناشر در فرابورس، ۲۰۲ ناشر در بازار پایه 
و 141 ناش��ر که تنها ثبت آنها به انجام رس��یده  است 
را بر عهده دارند. وی اف��زود: در مجموع بالغ بر 8۲۰ 
شرکت س��هامی عام تحت نظر وجود دارد که هر یک 
از شرکت ها، زیرمجموعه هایی تحت کنترل دارند که 
تعداد آنها به طور حدودی به 3۶۰۵ ش��رکت می رسد 
و اطالعات مربوط به این شرکت ها در دو دوره ۶ ماهه 
و یکساله منتشر می شود. جعفری خاطرنشان کرد: 
در این مدیریت، 4 اداره مس��ئولیت نظارت بر ناشران 
را دارند که به گروه های صنعتی و معدنی، شیمیایی 
و غذایی، سرمایه گذاری و استانی تقسیم می شوند، 
همچنی��ن اداره میز صنعت و رتبه بن��دی نیز یکی از 
اداره ه��ا به حس��اب  می آید. وی در بخ��ش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه توقف و رفع توقیف نمادها 
یکی از اقدامات این اداره بوده، بیان کرد: هیچ نمادی 
بیش از ۶ ماه حق بسته ماندن ندارد و مطابق آخرین 
دستورالعمل اگر شرکت پذیرفته شده ای بیش از این 

مدت بسته بماند باید به بازار پایه انتقال یابد.

 ناشران بورسی رتبه بندی می شوند
جعفری خبر داد: ناش��ران تا پایان س��ال رتبه بندی 
می شوند. البته از س��ال 139۶ این رتبه بندی انجام 
می ش��د اما در مقطع��ی این موضوع متوقف ش��د تا 
دستورالعمل های آن اصالح شود. پیش بینی می شود 
این موضوع طی س��ال ج��اری به صورت آزمایش��ی 
انجام و تا س��ال آینده به  طور رسمی صورت گیرد. وی 
با اشاره به اینکه پیش نویس دستورالعمل  رتبه بندی 

شرکت ها تدوین شده است، گفت: پیش بینی می شود 
دستورالعمل رتبه بندی ناشران تا آخر آذر ماه تصویب و 
ابالغ شود. این رتبه بندی بر اساس معیارهایی همچون 
رعایت الزامات حسابرسی در گزارش های حسابداری، 

عدم تاخیر در پرداخت سود و... است.

 پرداخت سود شرکت ها زودتر انجام  شود 
ایشان همچنین گفت: شرکت ها برای پرداخت سود، 
حداکثر 8 ماه زم��ان دارند. در اصالحی��ه قانون بازار 
سرمایه که به مجلس ارائه شد، پیشنهاد دادیم که این 
زمان ب��ه 3 ماه کاهش پیدا کند. در این صورت پس از 
برگزاری مجمع، شرکت ها 3 ماه برای پرداخت سود به 

سهامداران فرصت خواهند داشت.

 ش�رکت ها دو ب�ار در س�ال به س�ؤاالت 
سهامداران خرد پاسخ می دهند

وی افزود: اگر شرکت ها به موقع افشای اطالعات 
نکنند، به جریمه و اخطار تا استفاده از ظرفیت ماده 
1۵ قانون توسعه ابزارها و شکایت به هیئت داوری 
س��ازمان بورس و برداش��ت از حساب های شرکت 
منجر می شود و هر تصمیمی که بر اساس ماده 1۵ 

گرفته شود، قابل اجرا خواهد بود.
جعفری خبر داد: قرار است پیشنهادی ارائه کنیم 
که ناشران بعد از افشاء صورت های مالی ۶ ماهه، 
کنفرانس پرسش و پاس��خ برگزار کنند که فرق آن 
با مجمع این اس��ت که رأی گیری نمی شود و فقط 
پاسخ سواالت سهامداران خرد داده می شود و این 
طرح ابتدا در ۵۰ شرکت برتر طی چند روز آینده اجرا 
می شود و دس��تورالعمل آن بر روی سایت سازمان 
بورس و اوراق بهادار برای نظرخواهی قرار می گیرد.

سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

ناشران بورسی رتبه بندی می شوند
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 به گزارش پایگاه خبری بازار 
سرمایه ایران )سنا(؛ محسن 23آذر ماه

علی��زاده، رئیس اداره رس��یدگی به ش��کایات و 
حمایت ه��ای حقوقی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار گفت: در راستای حمایت از حقوق و منافع 
سهامداران و در اجرای قانون ارتقاء سالمت نظام 
اداری و مقابله با فساد، دستورالعمل »رسیدگی 
و پاسخگویی به شکایات در بازار سرمایه« که به 
پیشنهاد اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های 
حقوقی در مرکز تدوین، تطبیق و تنقیح قوانین 
و مقررات بررسی شده بود در جلسه هیئت مدیره 
محترم س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تصویب و 

ابالغ شد.
وی افزود: این دس��تورالعمل با ه��دف افزایش 
س��رعت و دقت در رس��یدگی و پاس��خگویی به 
ش��کایات حوزه بازار س��رمایه و همچنین ارتقاء 
فرآیند نظارت بر بازار سرمایه، از طریق نظام مند 
نمودن رسیدگی به شکایات تدوین شده است.

علیزاده گفت: تجمی��ع درگاه های ورودی ثبت 
شکایات بازار سرمایه در سامانه جدید رسیدگی 
به شکایات، به منظور بررس��ی عادالنه شکایات 
ثبت ش��ده، مهم ترین ویژگی این دستورالعمل 
است. بر همین اساس از این پس تمامی شکایات 
در بورس ها ازجمله بورس تهران، فرابورس ایران، 
ب��ورس کاال و بورس ان��رژی در س��امانه متمرکز 
رسیدگی به شکایات اخذ خواهد شد. همچنین 

شکایات کتبی، حضوری و... وارد سامانه متمرکز 
شده و سپس رسیدگی خواهد شد.

وی ادام��ه داد: در مواردی که ش��اکیان محترم 
ام��کان ثبت ش��کایت در س��امانه را ب��ه دالیلی 
مانند کهولت س��ن، عدم توانایی کار با س��امانه 
و... نداشته باشند، این امکان برای کارشناسان 
این اداره پیش بینی ش��ده تا پس از احراز هویت 
ش��اکی با دریافت مدارک و مستندات، اقدام به 
ثبت ش��کایت در س��امانه و ارائه کد رهگیری به 
ش��اکی نمایند. از این طریق، اس��تخراج دقیق 
آمار ش��کایات واصله و همچنین اصل رسیدگی 
عادالنه به تمامی شکایات تضمین خواهد شد.

همچنین وی افزود: یکی از مهم ترین ابتکارات 
دستورالعمل مزبور، پیش بینی ضمانت اجرا در 
فرض عدم پاس��خگویی به ش��کایات، تأخیر در 
پاس��خگویی و یا ارائه پاس��خ خالف واقع نسبت 
به ش��کایات می باشد که حس��ب مورد مشمول 
عناوین تخلفات��ی و ضمانت اج��رای مصرح در 
قوانین و مقررات مربوطه گردیده و اداره رسیدگی 
به شکایات در صورت برخورد با موارد فوق، اقدام 
به ارس��ال گزارش به مرجع رسیدگی به تخلفات 
و رس��یدگی به جرائم در س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار خواهد نمود.
ایشان در ادامه بیان کرد: اهتمام به راهکارهای 
پیشگیرانه در این دستورالعمل ازجمله امتیازات 
آن می باش��د. توضی��ح آنکه تمامی پاس��خ های 
واصله به ش��کایات از س��وی کس��انی ک��ه مورد 
شکایت واقع شده اند توسط واحدهای نظارتی 
ذی ربط بررسی و سپس به شاکی ارائه می شود. 
از این رو در صورتی که واحدهای نظارتی در این 
فرآیند به تخلف و یا جرمی برخورد نموده و یا پاسخ 
حاوی اطالعات خالف واقع باشد، گزارش تخلف 
یا جرم ارتکابی به مرجع رسیدگی مربوطه توسط 

ارسال خواهد شد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: الزم به ذکر است 
که دس��تورالعمل مذکور پ��س از بهره برداری از 
سامانه رسیدگی به ش��کایات در مدت زمان سه 

ماهه اجرایی خواهد شد.

رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

تصویب و ابالغ دستورالعمل » رسیدگی و پاسخگویی به شکایات در بازار سرمایه «

 مطابق مصوب��ه هیئت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، در 26آذرماه

راستای ارتقای شفافیت و س��المت بازار سرمایه، 
صندوق های سرمایه گذاری ملزم به افشای تعداد و 
قیمت سهام خریداری شده در فرآیند عرضه اولیه 
شدند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران 
)س��نا(؛ طبق بند 4 مصوبه هش��تصد و بیس��ت و 
سومین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق 
بهادار به تاریخ 18 مهرماه 14۰1، در ماده ۶ مکرر 
3 دستورالعمل پذیره نویس��ی و عرضه اولیه اوراق 
بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران که در سال 
139۵ مقرر شده بود؛ اصالحاتی صورت گرفت، که 

به شرح زیر است:
بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به 
سرمایه گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر 
سرمایه گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت 
کرده اس��ت، در روز عرضه اولیه افشاء کند. همچنین 

بورس می تواند با توجه به حجم و ارزش کل عرضه اولیه 
یک یا ترکیبی از صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 

بهادار ب��ا درآمد ثابت، در س��هام و مختلط را به عنوان 
سرمایه گذار واجد شرایط تعیین کند.

هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب کرد

الزام صندوق ها به افشای تعداد و قیمت سهام خریداری شده در عرضه های اولیه
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 س��ید مصطفی عل��وی گفت: 
ساختار کمیته های حسابرسی، 28آذر ماه

در راس��تای اجرای دقیق دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی و عزم جدی سازمان بورس و اوراق بهادار در 
نظارت بر اجرای این دس��تورالعمل توسط ناشران 
ثبت شده نزد سازمان، اصالح شد. بر اساس تغییرات 
جدید، کمیته های حسابرسی باید 3 یا ۵ نفره بوده 
و اکثریت آنها اعضای مستقل خارج از هیئت مدیره 

و البته دارای تخصص مالی باشند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه 
ایران )سنا(؛ سید مصطفی علوی، رئیس اداره 
نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اجرای 
دقیق دس��تورالعمل حاکمیت ش��رکتی و عزم 
جدی س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نظارت 
بر اجرای این دس��تورالعمل توس��ط ناش��ران 
ثبت شده نزد سازمان بیان داشت: از تغییرات 
مهم صورت گرفته در دستورالعمل فوق، تغییر 
س��اختار کمیته های تخصص��ی هیئت مدیره 

ازجمله کمیته حسابرسی است.

این مقام مس��ئول افزود: بر اس��اس تغییرات 
جدید، کمیته های حسابرسی باید 3 یا ۵ نفره 
بوده و اکثریت آنها باید اعضای مستقِل خارج 
از هیئت مدیره و البت��ه دارای تخصص مالی 
باشند. ایش��ان خاطرنش��ان کردند: شرایط 

استقالل، در منش��ور کمیته حسابرسی ذکر 
شده است.

علوی ادامه داد: با توجه به مفاد منشور کمیته 
حسابرسی و الزامات جدید حاکمیت شرکتی، 
رئیس کمیته حسابرسی باید عضو غیرموظف 
مالی هیئت مدیره باشد. به عنوان مثال در یک 
کمیته 3 نفره، ۲ نفر باید عضو مس��تقل خارج 
از هیئ��ت مدیره ب��وده و دارای تخصص مالی 
باش��ند، همچنین رئیس کمیته نیز به عنوان 
نفر س��وم باید عض��و غیرموظ��ف مالی هیئت 

مدیره باشد.
رئی��س اداره نظ��ارت ب��ر حسابرس��ان معتم��د و 
گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان 
داشت: به غیراز برخی تغییرات صورت گرفته، سایر 
الزامات منشور کمیته حسابرسی مانند گذشته باید 
رعایت شود. همچنین ناش��ران درج شده در بازار 
پایه زرد فرابورس ایران ملزم به تشکیل کمیته های 
تخصصی هیئت مدیره ازجمله کمیته حسابرسی 
هس��تند. وی در پایان بیان داشت: منشور کمیته 
حسابرسی نیز به زودی اصالح شده و ابالغ می شود.

رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

ساختار کمیته های حسابرسی شرکت های بازار سرمایه اصالح شد

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار 30 آذرماه

تهران، روز چهارشنبه مورخ 3۰ آذرماه 14۰1 آقای 
کاری کاهیلوتو، س��فیر فنالند در ای��ران به همراه 
معاون خود، خان��م امی کولتا و مش��اور بازرگانی 
س��فارت، آقای مصطفی زعفری پ��س از بازدید از 
ساختمان بورس تهران، طی جلسه ای با مدیران 
ارشد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان 

اداره ی امور بین الملل این شرکت دیدار کردند.
در این نشس��ت ک��ه با حضور آق��ای دکتر محمود 

گودرزی مدیرعامل ب��ورس اوراق به��ادار تهران، 
معاونان و مدیران شرکت برگزار شد، هیئت فنالندی 
ابتدا ب��ا تاریخچه، زمینه  ی فعالی��ت، ارزش بازار، 
روند ش��اخص ها و جای��گاه بورس ته��ران در بازار 
سرمایه  ی ایران آشنا شدند و سپس به پرسش و پاسخ 
پیرامون مسائلی مانند سازوکارهای نظارت بر بازار، 
معیارهای پذیرش شرکت  ها در بورس تهران، سهم 
هر صنعت در ارزش بازار و تعداد سهامداران خارجی 

در بازار سرمایه ایران پرداختند.
در ادامه ی این دیدار، س��فیر فنالند ضمن تشکر 

از پذیرای��ی بورس ته��ران و ابراز امی��دواری از رفع 
چالش  های اقتصادی ایران، در پاسخ به درخواست 
دکتر گودرزی مبنی ب��ر همکاری  های آکادمیک 
درزمینه ی آموزش مفاهیم مربوط به س��واد مالی 
و اش��تراک دان��ش و تجربه در حوزه  ی توس��عه  ی 
ابزارهای مالی، پایداری در کس��ب وکار و پذیرش 
ش��رکت های دانش بنیان، اطمین��ان داد که پل 
ارتباطی میان بورس تهران و همتایان خود در بازار 
سرمایه ی کشور فنالند را برای تحقق هرچه بیشتر 

این اهداف ایجاد خواهد کرد.   

بازدید سفیر فنالند از بورس اوراق بهادار تهران
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 اس��تیبل کوین ها نوعی از 
23 نوامبر

ارزه��ای رمزنگاری ش��ده 

هستند که بر ارزش یک دارایی پایه مانند دالر 

آمریکا استوارند و برای حفظ ثبات قیمت در 

طول زمان طراحی شده اند تا در عین ارائه ی 

تمام مزایای رمزارزها، از نوس��انات گسترده 

قیم��ت نی��ز جلوگی��ری کنن��د. توس��عه ی 

استیبل کوین ها می تواند توسط بانک های 

مرکزی به عنوان یک راه میانبر به جای ارزهای 

دیجیت��ال بان��ک مرک��زی )CBDCs( مورد 

حمایت قرار گیرند. به عبارت دیگر، بانک های 

مرکزی به جای استفاده از پول و منابع بیشتر 

برای تولید ارز دیجیتال خ��ود، می توانند از 

توس��عه ی اس��تیبل کوین های امن حمایت 

کنند. اس��تیبل کوین ها ابزاره��ای پرداخت 

بسیار بهتری نسبت به بیت کوین ها هستند، 

زیرا ارزش خود را با تکیه بر دارایی های که بر 

اساس ارزهای رایج هستند، تثبیت می کنند. 

این ارزها معمواًل برای نگهداری دارایی های 

ذخیره ای ک��ه غالب��ًا مبتنی ب��ر دالر آمریکا 

هستند، به پول بانک های تجاری وابسته اند.

 مؤسس��ه شاخص س��از مطرح 
29 نوامبر

جهانی »فوتسی راسل« از ایجاد 

اولین سری از ش��اخص های چنددارایی خود خبر 

داد. این سری شاخص در واقع استانداردی جدید 

برای ارزیابی دنیای گسترده ی دارایی های دیجیتال 

قابل س��رمایه گذاری اس��ت. در ب��ازار دارایی های 

دیجیتال، برخالف بازارهای متداول، جس��تجوی 

منابع قیمت دشوارتر است. از این رو، فرآیند کشف 

قیمت و نظارت مستمر فوتسی راسل نقشی مهم در 

روش شناسی س��اخت این س��ری از شاخص های 

مربوط به دارایی های دیجیتال جهانی فوتسی ایفا 

کرده است تا س��ازوکاری دقیق را بر مبنای الزامات 

مقرراتی معیار در بریتانیا و اتحادیه اروپا برای کنترل 

مبادالت و دارایی ها فراهم کند.

 بورس عربس��تان س��عودی 
5 دسامبر

دارد  ک��رد قص��د  اع��الم 

چهارچوبی برای بازارگردانی در بازارهای سهام 

و مشتقه ایجاد کند تا همسو با تالش های این 

بورس برای رشد و توس��عه ی بازار سرمایه خود 

به عنوان بخشی از چشم انداز این پادشاهی تا 

س��ال ۲۰3۰ میالدی، از نقدش��وندگی الزم و 

افزایش کارایی فرآیند کشف قیمت، اطمینان 

کافی حاصل گردد. اشخاص عالقه مند به ثبت 

نام به عنوان بازارگردان می بایس��ت از اعضای 

بورس ه��ای اوراق به��ادار و مش��تقه و ی��ا از 

مشتریان آنها باشند.

 نه��اد قانون گ��ذار بازاره��ای 
15 دسامبر

 )CSA ( ن��ادا  کا س��رمایه 

اصالحات پیش��نهادی قانون برای تغییر چرخه ی 

تسویه ی معامالتی کانادا از دو روز به یک روز را برای 

اظهارنظر فعاالن بازار منتشر کرد. این اصالحات که 

هدف از آن کوتاه کردن چرخه ی تسویه استاندارد 

برای معامالت سهام و بازار بدهی بلندمدت در کانادا 

از دو روز پ��س از تاری��خ معامل��ه )T+2( به یک روز 

)T+1( می باشد، در راستای هماهنگی با تغییراتی 

اتفاق می افتد که قرار است در چرخه ی  تسویه های 

معامالتی ایاالت متحده آمریکا تا سال ۲۰۲4 ایجاد 

شود. ایجاد این تغییرات ممکن است فعاالن بازار را 

مل��زم ب��ه بررس��ی و بازنگ��ری برخ��ی از رویه ها و 

فرآیندهای معامالتی خود کند.

بانک های مرکزی قرار است از استیبل کوین ها به عنوان مسیری میانبر
به جای CBDCها استفاده کنند

فوتسی راسل اولین سری شاخص های چنددارایی را برای بازار دیجیتال راه اندازی کرد

بورس عربستان سعودی یک چهارچوب بازارگردانی
برای بازارهای سهام و مشتقات ایجاد می کند

قانون گذاران بازار اوراق بهادار کانادا از تغییر چرخه ی تسویه به T+1 حمایت می کنند
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 بورس اوراق بهادار لندن قصد 
دارد شرکت آکادیا، پلتفرم مطرح 19 دسامبر

بازار در حوزه ی مدیریت ریسک در صنعت مشتقه، 
پردازشگر خودکار مارجین و ارائه دهنده ی خدمات 
ریس��ک یکپارچه برای مش��تقات تسویه نش��ده را 
خری��داری کند. آکادی��ا در س��ال ۲۰۰9 میالدی 
تأس��یس ش��د و عالوه بر مدیریت ریسک، خدمات 

مربوط به وثیقه سپاری را به مؤسسات مالی جهانی 
فع��ال در زمینه بازارهای مش��تقه ارائ��ه می دهد. 
محصوالت ریسک و مارجین آکادیا تمامی طبقات 
دارایی های مشتقه ی فرابورسی را در بر می گیرند و 
ارتباط مستقیم میان بیش از ۲ هزار شرکت فعال در 
بازار سرمایه را فراهم می کند. این شرکت روزانه بیش 

از یک تریلیون دالر مبادله را امکان پذیر می سازد.

 تابلوی فن��اوری بورس نیجریه، 
پلتفرمی تخصصی برای پذیرش 21 دسامبر

و افزایش سرمایه ی شرکت های مبتنی بر فناوری در 
این بورس است. هدف بورس نیجریه از ایجاد این تابلو، 
تشویق سرمایه گذاری در شرکت های فناوری بومی در 
سراسر آفریقا، ایجاد شفافیت بیشتر برای این شرکت ها 
و در نهایت تعمیق و تحکیم بازار س��رمایه ی نیجریه 

است. اوراق بهادار پذیرش ش��ده در تابلوی فناوری 
بورس نیجریه برای سرمایه گذاران نهادی واجد  شرایط، 
سرمایه گذاران خرد و سرمایه گذاران با خالص دارایی 
باال، در دسترس خواهد بود. بورس نیجریه با تعهد به 
اصول پای��داری و حمایت از تحول فن��اوری در بازار 
سرمایه و توسعه ی بخش فناوری در آفریقا قصد دارد به 

پیشرفت این کشور کمک کند.

گروه بورسی لندن، شرکت آکادیا را می خرد

بورس نیجریه تأییدیه ی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا برای پذیرش 
استارتاپ های فناوری را دریافت می کند

 با وجود اینکه سیاس��ت های 
پولی حاکم، استقرار بیش از 16 دسامبر

دو دهه ت��ورم پایین و باثبات را نش��ان می دهد، 
بانک های مرکزی نتوانس��تند از بروز تورم باال در 
س��ال های ۲۰۲1 و ۲۰۲۲ می��الدی جلوگیری 
کنند. هنگامی که تورم در نیمه اول سال ۲۰۲1 
شروع به افزایش کرد، بسیاری از بانک های مرکزی 
آن را نه به عنوان افزایش تورم، بلکه به عنوان یک 

اصالح عادی در س��طح قیمت ها پس از کاهش 
ش��دید آن در دوران همه گیری کووید-19 تلقی 
کردن��د. برخی، حتی از بازگش��ت ای��ن تورم که 
سال ها، سرسختانه زیِر حد مورد انتظار مانده بود، 
اس��تقبال کردند. با این وجود، سیر صعودی که 
برخ��ی آن را اص��الح اولی��ه در س��طح قیم��ت 
می دانستند، با ش��تاب زیادی ادامه دار شد. در 
آوری��ل ۲۰۲۲، ن��رخ تورم یک س��اله در بریتانیا، 

ایاالت متحده آمریکا و کشورهای حوزه ی یورو در 
اروپا، به ترتیب 9/۰، ۶/3 و 7/۵ درصد اعالم شد.

انفجار تورم در سال های 2021 و 2022: چگونه و چرا به اینجا رسیدیم؟



مبلغ:................................................... ریال طی فیش 
شامره:................................................................... 
به تاری��خ:................ در وجه رشکت ب��ورس اوراق بهادار تهران 

واریز شد.

 اشرتاک یک ساله )1۲ شامره( با پست سفارشی: 1.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 اشرتاک شش ماهه )۶ شامره(با پست سفارشی: ۵4۰.۰۰۰ تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 1 77۶84۶ 81۰ 849
 بانک س��امان ش��عبه س��ی تیر به نام رشک��ت ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران واریز کرده، س��پس فرم پرش��ده و فیش بانکی را به ش��امره 
۲۶7411۵1  -۰۲1 فک��س فرمایی��د ی��ا اصل فیش بانک��ی را به 
آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان 13 غربی، 

پالک 3،کدپستی: 199889۶۵۵1 ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 ۲۶7411۵1-۰۲1 داخلی ۵7۲-4

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

نام و نام خانوادگی:...........................................................

فعالیت شغلی:................................................................

نام رشکت:.....................................................................

میزان تحصیالت:.............................................................

کد اشرتاک )اگر قبال مشرتک بوده اید(....................................

تعداد درخواست اشرتاک:..................................................

نشانی:.........................................................................

..................................................................................

..................................................................................

کدپستی:.....................................................................

 تلفن متاس:.................................................................. 

شامره همراه: .................................................................

پست الکرتونیک:............................................................

 فکس:.........................................................................
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ارتقای جایگاه صندوق های رسمایه گذاری با مترکز بر توسعه سواد مالی

ارديبهشت  و خردادماه  1401

بهمن ماه1346

خرداد ماه 1401
صندوق های سرمایه گذاری خصوصی
صندوق های سرمایه گذاری پروژه ای

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر سپرده کاالیی
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جسورانه

صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق های سرمایه گذاری مختلط   
صندوق های سرمایه گذاری در سهام

...

اسفند ماه 1386
درباره صندوق سرمايه گذاری مشترک پويا

اطالعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک پویا در تاریخ 1386/12/22 با 
دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا( به عنوان 
بازار  قانون  ماده 1  بند 2٠  موضوع  صندوق سرمایه گذاری 
اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 138٤، فعالیت خود را آغاز 
کرد. این صندوق با شماره 1٠589 نزد سبا به ثبت رسیده 
است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه 
و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این 
صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به 
طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های 
صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت 
می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق 

گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. 
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بهمن ماه 1400

1346

 قرارداد آتی
 قرارداد سلف موازی
صندوق های کاالیی
گواهی سپرده کاالیی
 قرارداد اختیار معامله

 گواهی صرفه جویی انرژی
و ...

فروردین ماه ۱۴۰۱

رشد بازار رسمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی
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عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با ماهنامه »بورس« تشریح کرد

 ماهنامه “بورس” در پرونده ویژه این شماره به سراغ محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار 

رفته اس��ت. دهقان دهنوی در این گفتگو با اش��اره به نقش “اعتماد” در وضعیت حاکم بر بازار س��رمایه، راهکار ارتقای 

اعتماد در بازار را در گرو تغییراتی در “رفتار دولت”، “نحوه نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار”، “رفتار مدیران ش��رکت های 

دولتی و خصوصی” و “رفتار سهامداران حقیقی” می داند. وی با تبیین جزئیات مربوط به هرکدام از موارد مطرح شده، به طور 

خاص به موضوع “تشکیل کانون سرمایه گذاران حقیقی”، به عنوان یکی از اهدافی که نتوانسته است در دوره ریاست خود در 

سازمان بورس و اوراق بهادار محقق کند می پردازد. 

عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در قسمت پایانی این گفتگو بایدها و نبایدهای ساختاری در خصوص این کانون 

را تشریح می کند و در رابطه با نحوه اثرگذاری مثبت این کانون بر بازار سرمایه توضیح می دهد.

آنچه در ادامه خواهید خواند مشروحی از این گفتگوی خواندنی است.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

تقویت عنصر »اعتماد« در بازار سرمایه از طریق تشکیل 
»کانون حمایت از سهامداران حقیقی«



پرونده ويژه

نـخـســـتـیـن رســانـه
19بـازار ســرمـایـه ایـران

  ماهنامه بورس: در ش��روع گفتگو بفرمایید 

که منظور از ایجاد اعتماد در بازار س��رمایه یا 

بازگردان��دن اعتماد ب��ه این بازار ک��ه گاهاً به 

گوش می رسد چیست؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: بحث »اعتماد« 

شاید در یک تا دو سال گذشته از جمله واژه های 

بس��یار کلیدی ای بوده که در مورد بازار سرمایه از 

س��مت افراد مختلف مطرح ش��ده است. در حال 

حاض��ر دامنه ی توجه ب��ه بازار س��رمایه به نحوی 

گسترده شده است که بسیاری از چهره های فعال 

در حوزه سیاست و کاندیداهای نمایندگی مجلس 

هم در این حوزه اظهار نظر کرده و حتی در مواردی 

در تالش ان��د تا ب��ا اظهار نظ��ر در رابطه ب��ا بازار 

سرمایه، به نوعی به اولویت ها و دغدغه های ذهنی 

رأی دهندگان پاس��خ بدهند. همان طور که شما 

هم اشاره کردید ازآنجاکه در خصوص بازار سرمایه 

از واژه ی اعتماد بسیار استفاده می شود پرداختن 

به این موضوع بس��یار بااهمیت است. با توجه به 

اینکه بحث فوتبال های جام جهانی نیز در این ماه 

داغ اس��ت اج��ازه بدهی��د از یک مث��ال فوتبالی 

استفاده کنم، برای مثال به نظر شما تیمی که در 

زمین بازی است باید به چه کسانی اعتماد کند؟ 

آیا صرفًا گل زدن تیم موردنظر و پیروز میدان شدن 

آن می تواند متضمن احیای اعتماد از س��مت آن 

شود؟ در همین خصوص آیا اینکه شاخص قیمت 

س��هام در بورس افزایش پیدا کند و بازار روزهایی 

اصطالحًا سبز رنگ داشته باش��د می تواند مبّین 

احیای اعتماد در بازار س��رمایه باش��د؟ در مثال 

مربوط به تی��م فوتبال، افراد این تیم انتظار دارند 

که برگزار کنندگان مس��ابقه قوانینی مش��خص و 

ثابت داشته باشند که در میانه ی بازی تغییر نکنند 

و یا رئیس فدراس��یون نس��بت به پیروزی یک تیم 

جهت گیری خاصی نداشته باشد. همچنین الزم 

است داور بازی قضاوتی عادالنه داشته باشد، تیم 

رقیب س��عی نکند ب��ا خطا و حرکات غیرورزش��ی 

امتیاز بگیرد و....

 در بازار سرمایه نیز مؤلفه اعتماد به همین شیوه 

قاب��ل احیا اس��ت و در ای��ن خص��وص می توان 

س��هامداران را در وهله ی اول متوجه نقش دولت 

کرد، درواقع س��هامداران از دول��ت این انتظار را 

دارند که بتواند اعتماد را در رابطه با بازار سرمایه 

احیا کند و یا ارتقا دهد. حال باید بررسی کرد که 

دولت چگونه می تواند این موضوع را محقق کند؟ 

دولت از دو مسیر با بازار سرمایه در ارتباط است که 

یکی از آنها از طریق »سیاست گذاری اقتصادی« 

است، درواقع س��هامداران و فعالین بازار انتظار 

دارند که دولت سیاست های اقتصادی مناسبی 

نس��بت به بازار س��رمایه اتخاذ و پیگی��ری کند، 

چراکه اتخاذ سیاست هایی ضد سرمایه گذاری و 

تولید، بازار سرمایه را مختل خواهد کرد. این افراد 

همچنین انتظار دارند که دولت خود به قوانین و 

مقرراتی که وضع کرده است پایبند باشد و آنها را 

به یکباره تغییر ندهد.

 از طرف��ی نق��ش دیگ��ر دول��ت به ای��ن موضوع 

برمی گ��ردد که کنت��رل بس��یاری از ش��رکت ها 

به واسطه ی ساختار دولتی آنها در بورس، در دست 

دولت و یا دستگاه های اجرایی دولتی یا نهادهای 

عمومی است که مدیران آنها هم به نحوی مستقیم 

یا غیرمستقیم به دست دولت تعیین می شود. در 

این رابطه س��هامداران از این مدیران هم انتظار 

دارند که نس��بت به آنها رفتار منصفانه ای داشته 

باش��ند و دس��تگاه های اجرایی ای ک��ه مدیران 

عام��ل آن ش��رکت ها را تعیین می کنن��د، از آنها 

خواس��ته هایی غیر از منافع سهامداران نداشته 

باشند، به عبارتی دولت برخی از اهداف سیاسی 

خود را از طریق پایمال کردن منافع سهامداران 

خرد در ش��رکت  های دولتی پیگی��ری نکند، این 

م��وارد بخش��ی از انتظاراتی هس��تند که تحقق 

آنها از س��مت دولت به عنوان »الیه اول« می تواند 

اعتماد سهامداران را در بازار سرمایه احیا کرده و 

یا افزایش دهد.

»الیه  دوم« در رابطه با داور بازی است که در بازار 

سرمایه، س��ازمان بورس و اوراق بهادار متولی آن 

می باشد. س��هامداران انتظار دارند که سازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار در داوری ب��ازی نظ��ارت 

عادالنه ای داشته باش��د و رفتارش با سهامداران 

خرد و کالن نیز متناسب و عادالنه باشد. سازمان 

بورس و اوراق بهادار بای��د مراقب نقض قوانین و 

مقررات بازار باشد تا هیچ فردی مرتکب خطا نشود 

و از رفتارهایی ک��ه احتمال می رود منجر به زیان 

رساندن به سهامداران خرد ش��ود نیز جلوگیری 

کند. در این الیه  از اعتماد نقش س��ازمان بورس 

سهامداران از دولت این انتظار 

را دارند که بتواند اعتماد را در 

رابطه با بازار سرمایه احیا کند 

و یا ارتقا دهد.
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و اوراق بهادار خصوصًا در مورد ناش��ران یا همان 

شرکت های بورسی اهمیت بسیاری پیدا می کند؛ 

چراکه اگرچه س��هامداران تعیین کننده مدیران 

هستند اما معمواًل سهامداران خرد نقشی بسیار 

اندک در تعیین مدیران اجرایی شرکت ها دارند. 

بر همین اساس س��هامداران از س��ازمان بورس 

و اوراق به��ادار انتظار دارند ک��ه از رفتار مدیران 

شرکت های بورسی مراقبت کند تا منجر به پایمال 

شدن حقوق سهامدار خرد نشوند.

»الیه ی سوم« نیز همان رفتار جمعی سهامداران 

است، یعنی یک س��هامدار انتظار دارد از بازاری 

ک��ه در آن فعالیت می کند اطالعاتی ش��فاف به 

دست آورد و فردی که مش��غول اغواگری در بازار 

اس��ت و یا می خواهد با در اصط��الح پروژه کردن 

یک سهم سهامداران دیگر را متضرر کند، سریعًا 

مورد شناس��ایی قرار گرفته و با آن مقابله شود. به 

عبارتی وقتی س��هامدار به این باور برس��د که در 

محیط بازی در بازار سرمایه رفتاری جوانمردانه و 

صحیح در خصوص سهامداری در جریان است، 

مؤلفه اعتم��اد در این بازار احیا خواهد ش��د. به 

عقیده بن��ده این موضوع که باال رفتن ش��اخص 

بورس اعتماد سهامداران در بازار سرمایه را احیا 

خواهد كرد که بیش از همه توسط چهره های فعال 

در حوزه سیاسی کشور مطرح می شود نمی تواند 

در ایجاد و یا احیای اعتماد مؤثر باشد، بلکه »رفتار 

دولت در ح��وزه سیاس��ت گذاری«، »رفتار دولت 

در تعیین مدیران ش��رکت های دولت��ی«، »رفتار 

مدیران ش��رکت های دولتی و خصوصی«، »نحوه 

نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در مواجهه با 

رفتار شرکت ها« و »نحوه رفتار سهامداران حقیقی 

بازار« است که می تواند زمینه ی تشکیل اعتماد و 

ارتقای آن را ایجاد کند.

  ماهنام��ه بورس: ممنون که موضوع اعتماد 

در بازار سرمایه را این گونه مفصل و همه جانبه 

توضیح دادید. ما در بازار سرمایه در مواردی 

شاهد ابالغ قوانینی بوده ایم که بالفاصله پس 

از وضع، برداشته شده اند و به نظر می رسد که 

این موضوع عنصر اعتماد سهامداران به بازار 

سرمایه را تا حدودی مخدوش کرده باشد. از 

طرف��ی در یک دوره  هم ش��اهد این بودیم که 

افراد بسیاری سرمایه هایش��ان را به این بازار 

آوردند که البته بسیاری از آنها نیز از این باب 

متضرر شدند. سؤالی که برای بنده پیش آمده 

این اس��ت که آیا متضرر شدن برخی مردم در 

بازار سرمایه اعتماد س��هامداران به این بازار 

را کاهش داده اس��ت و یا عوامل دیگری چون 

تغییر یکباره قوانی��ن و ... در این اتفاق نقش 

داشته اند؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: مردم از گذشته 

در بازار س��رمایه حضور داش��ته اند، حاال ممکن 

است در بعضی س��ال ها مانند سال 1399 افراد 

بیشتری به بازار وارد ش��ده باشند و در سال های 

بعدی تعداد کمتری. درواقع با وجود اینکه عده ای 

در ب��ازار متضرر ش��ده و از آن خارج ش��دند، اما 

همواره تعداد قابل توجهی سهامدار در این بازار 

وجود داشته و دارد که برخی از آنها سرمایه گذاران 

حرفه ای هستند، به این معنی که شغل اصلی آنها 

معامله گری در بازار س��رمایه  است و برخی دیگر 

نیز به بازار به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری نگاه 

می کنند.

در بازار س��رمایه همواره امکان اکتس��اب سود و 

یا متحمل ضرر ش��دن وج��ود دارد، اگر به صورت 

فردی نگاه کنیم ممکن است یک سهامدار حتی 

در یک بازار پررونق هم به دلیل اشتباه در تحلیل، 

س��همی  را خریداری کند که به موجب آن متضرر 

شود، درنتیجه صرف این اتفاقات منجر به از بین 

رفتن اعتماد در بازار نمی ش��ود. ب��ه عقیده بنده 

عام��ل از بین رفتن اعتم��اد تغیی��رات یکباره در 

تصمیماتی اس��ت که از قبل اتخاذ   شده باشند، 

برای مثال ازآنجاکه بس��یاری از شرکت هایی که 

در بورس حضور دارند وابس��ته به انرژی هستند، 

دولت در گذش��ته از س��رمایه گذاران این صنایع 

خواسته اس��ت تکنولوژی ها و روش های تولیدی 

را به کار بگیرند که مبتنی بر مصرف گاز باش��ند، 

چراکه در کش��ور ذخای��ر گاز عظیمی وجود دارد 

و  می توانن��د آن را ب��ا قیمت مناس��ب در اختیار  

ای��ن صنایع قرار دهن��د. امر س��رمایه گذاری در 

اصطالح »برگشت ناپذیر« است، به این معنی که 

اگر یک س��رمایه گذار بر مبنای موارد مطرح شده 

در خص��وص منابع گازی و قیم��ت گاز، وجه نقد 

خود را به ماش��ین آالت و نهایت��ًا کارخانه تبدیل 

 به عقی��ده بنده ای��ن موضوع که 

باال رفتن ش��اخص بورس اعتماد 

سهامداران در بازار سرمایه را احیا 

خواهد كرد که بیش از همه توسط 

چهره های فعال در حوزه سیاسی 

کش��ور مطرح می شود نمی تواند 

در ایجاد و یا احی��ای اعتماد مؤثر 

باش��د، بلکه »رفتار دولت در حوزه 

سیاست گذاری«، »رفتار دولت در 

تعیین مدیران شرکت های دولتی«، 

»رفتار مدیران شرکت های دولتی و 

خصوصی«، »نحوه نظارت سازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار در مواجهه 

ب��ا رفتار ش��رکت ها« و »نحوه رفتار 

سهامداران حقیقی بازار« است که 

می تواند زمینه ی تشکیل اعتماد و 

ارتقای آن را ایجاد کند.
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کند، این ماش��ین آالت حتی اگر هم قابل تبدیل 

به وجه نقد باش��ند با کسر بس��یار باالیی همراه 

خواهند شد، بنابراین یک سرمایه گذار تا پیش از 

خریداری ماشین آالتی از این قبیل، این توانایی 

را دارد ک��ه ب��رای منابع مالی خود ه��ر برنامه ای 

بریزد اما وقتی بع��د از اینکه این فرد کارخانه اش 

را ایجاد کرده، توس��عه داده و بزرگ کرده اس��ت 

دول��ت اع��الم کند ک��ه می خواهد قیم��ت گاز را 

متناس��ب با قیمت های جهانی افزایش دهد و یا 

میزان گاز تخصیص یافته به این صنایع را کاهش 

دهد، کارخانه دار قادر ب��ه تغییر تکنولوژی خود 

نخواهد بود. م��واردی از این قبیل تأثیر خود را بر 

توجیه پذیری این س��رمایه گذاری ها می گذارند، 

چراکه اگرچه یک سرمایه گذاری با وعده ارائه گاز 

ارزان تر توجیه پذیر ش��ده بود، با این تغییر رفتار 

آن را به یک سرمایه گذاری که دیگر توجیه پذیری 

قبلی را ندارد مبدل کردند.

در مواردی اوضاع وخیم تر هم ش��ده است، مثاًل 

در رابطه ب��ا صنعت خودروس��ازی قیمت فروش 

خودرویی که شرکت تولید کرده است توسط دولت 

مشخص می شود که اتفاقًا از قیمت تمام شده ی 

ش��رکت هم پایین تر اس��ت، یعنی ما ب��ا این کار 

نه تنها توجیه پذی��ری صنع��ت را از بین می بریم 

بلکه تولید را نیز زی��ان ده می کنیم و این گونه به 

زیان انباش��ته  کارخانه ای که اتفاقًا سطح تولید 

خود را باال نگه داش��ته اس��ت افزوده می ش��ود. 

به عنوان مثالی دیگر، اگرچه سیاس��ت کشور ما 

توسعه صادرات غیرنفتی است و سالهاست آن را 

دنبال کرده ایم، به دلیل تنگناهای ارزی موجود 

در کش��ور برخی تولیدکنندگان مجبور به عرضه 

ارز حاصل از صادرات خود در بازاری هستند که 

در آن قیمت ها ح��دود 1۰، 3۰،۲۰ و گاهی 3۵ 

درصد پایین تر از قیمت دالر در بازار آزاد اس��ت. 

این در حالی است که در این بازار، تقاضاکنند ه ها 

وارد کننده هایی هستند که اکثراً با وجود دریافت 

ارز نیمایی برای واردات، کاالهایش��ان را پس از 

واردات، با ارز آزاد به فروش می رسانند. سؤالی که 

مطرح می شود این است که چه اصراری بر انجام 

این کار وجود دارد؟ س��ؤال مهم تر اینکه ما به چه 

حقی ای��ن کار را می کنیم؟ ب��رای مثال چرا باید 

منافع یک کارخانه پتروشیمی را که سهامداران 

آن اکثراً مردم عادی و بخش خصوصی هس��تند 

نادی��ده گرفت و در مقابل برای اینکه خوش��حال 

باش��یم نرخ ارز ما در فالن بازار است، منافع را به 

س��متی هدایت کنیم که منفع��ت اجتماعی هم 

نداش��ته باش��د؟ مواردی از این قبیل هستند كه 

عنصر اعتماد را متأثر کرده اند.

حتی اگر نرخ ارز یا نرخ ت��ورم افزایش پیدا کند و 

یا اتفاق دیگری رخ دهد و شاخص بورس افزایش 

یابد، اگرچه به نفع سهامدارانی خواهد شد که در 

بازار حضور دارند که البته ش��اید سودشان فقط 

جبران ارزش دارایی شان در مقابل تورم شود، اما 

بر مؤلفه اعتماد تأثیری نخواهد گذاشت.

  ماهنامه بورس: بفرمایی��د که نهاد ناظر در 

حمایت از سرمایه گذاران چه نقشی دارد؟

 محمدعلی دهق��ان دهنوی: اگر بخواهیم 

مجدداً از مثال فوتبالی استفاده کنیم و نهاد ناظر 

را داور بازی بدانیم، مشخص است که هیچ کسی 

از داور بازی انتظار ندارد که در میدان به بازیکنان 

یکی از تیم ه��ا پاس بدهد و یا برای یکی از تیم ها 

موقعیت گل فراهم کند، بلکه عموماً داور در تالش 

اس��ت تا در جری��ان ب��ازی اختالل��ی درحرکت 

بازیکنان ایج��اد نکن��د و درصورتی که خالف آن 

اتفاق افتد متخلف خواهد ب��ود. این موضوع در 

رابطه با نه��اد ناظر در بازار س��رمایه ما که همان 

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار اس��ت نیز صدق 

می کند، یعنی هیچ کس انتظار ندارد که سازمان 

از یک سهم خاص حمایت کند. همچنین برخی 

مواق��ع فعالین ب��ازار چنین عن��وان می کنند که 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار در تالش است تا با 

حمای��ت از بعض��ی س��هم های شاخص س��از، 

شاخص های بورس را باال ببرد و یا بازار را سبز کند 

ک��ه البته این امر هم پذیرفتنی نیس��ت، بنده در 

مدتی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور 

داشتم، نه از همکارانم چنین درخواستی داشتم 

و نه این گونه برداشت کردم که تفکری این چنینی 

بخواهد در سازمان دنبال شود.

حال با قب��ول این موضوع که س��ازمان یک نهاد 

ناظر اس��ت و صرفًا باید دقت کند که قواعد بازار 

به درستی اجرایی شوند، تخلفی در بازار رخ ندهد، 

هیچ فردی برخالف قوانین و مقررات و قواعد عمل 

ب��ه عقیده بن��ده عام��ل از بین 

رفتن اعتماد تغیی��رات یکباره 

در تصمیماتی اس��ت که از قبل 

اتخاذ   شده باشند.
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نکند و... این س��ؤال مطرح می شود که پس واژه 

حمایت چگونه معنا پیدا می کند؟

واقعیت این است که ما در یک کشور درحال توسعه 

زندگی می كنيم و یکی از ویژگی های کشورهای 

درحال توسعه این است كه به اندازه ی یک کشور 

توسعه یافته ثبات اقتصادی ندارند. این در حالی 

است که ما در کنار درحال توسعه  بودن، با یکسری 

محدودیت ه��ا و تحریم های بیرون��ی نیز مواجه 

هستیم و بر همین اساس، اقتصاد ما حتی بیش 

از یک اقتصاد درحال توسعه ی معمولی هم دچار 

بی ثباتی است، مواردی چون نرخ باالی تورم ، رشد 

باالی نقدینگی، کس��ری بودجه ی مبدل شده به 

مشکل ساختاری و درآمدهای نفتی ای که تحت 

شعاع تحریم قرار گرفته  اس��ت. همچنين دولت 

ازآنجاکه به دلیل کاهش میزان درآمدهای حاصل 

از فروش نفت دچار شکاف درآمدی عمیقی شده، 

مجبور شده که کس��ری بودجه  خود را از راه های 

مختلفی تأمین کند، تم��ام این عوامل بی ثباتی 

ش��دیدی به بازار س��رمایه ما تحمی��ل می کنند، 

در چنین شرایطی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

به عنوان نه��اد ناظر با ب��ازاری مواجه اس��ت که 

عالوه بر اینکه باید قوانین، مق��ررات و قواعد  در 

آن به درس��تی رعای��ت شود،توس��ط متغیرهایی 

بیرون از بازار سرمایه حجم باالیی از نااطمینانی 

و بی ثباتی به آن تزریق می شود.

 در ادامه صحبت هایم از یک نگاه دیگر هم به این 

مسئله خواهم پرداخت و در انتهای صحبت هایم 

این دو نگاه را با هم مقایس��ه می کنی��م تا به این 

س��ؤال که س��ازمان بورس و اوراق بهادار در این 

خص��وص باید چ��ه اقداماتی انجام دهد پاس��خ 

دهم.

رویک��رد دیگری ک��ه می توانیم در پی��ش بگیریم 

بررسی این موضوع است که کشور ما برای رفتن 

به سمت توس��عه به چه چیزی نیاز دارد؟ مشکل 

اقتصاد م��ا کجاس��ت؟ آیا مش��کالت اقتصادی 

ما صرفًا به تورم، رش��د بی روی��ه نقدینگی، پایین 

بودن نرخ رش��د اقتصادی، ن��رخ ارز متالطم و ... 

محدود می شوند؟ حال آنکه تمام این موارد معلول 

شرایطی هستند که اقتصاد را متأثر کرده است و 

متغیر اصلی ای  که باید در این خصوص به عنوان 

عامل اصلی ای��ن رخدادها به آن پرداخته ش��ود 

»سرمایه گذاری« است، مؤلفه سرمايه گذاری در 

کش��ور ما دچار ضعف ش��ده  و الزم است که برای 

مرتفع سازی ریشه تمام مشکالتمان بر آن متمرکز 

ش��ویم.  رش��د س��رمایه گذاری ناخالص داخلی 

کشور بالغ بر 1۰ سال است که منفی بوده است 

و این یعنی ما هرسال کمتر از سال قبل اقدام به 

سرمایه گذاری می کنیم )منظور از سرمایه گذاری 

ناخالص این اس��ت که میزان استهالک از آن کم 

نشده، چراکه همزمان با سرمایه گذاری، موجودی 

ماش��ین آالت و س��اختمان ها در حال استهالک 

هس��تند و بای��د معادل اس��تهالک آنه��ا از مبلغ 

سرمایه گذاری کسر شود تا به مبلغ سرمایه گذاری 

خالص داخلی برسیم(. در سه سال گذشته میزان 

سرمایه گذاری ناخالصی که انجام شده است هم 

نسبت به سال های قبل کمتر بوده و هم متأسفانه 

از میزان استهالک کمتر شده و این یعنی خالص 

سرمایه گذاری داخلی کش��ور منفی بوده است، 

درواقع دیگر این نرخ رشد سرمایه گذاری نیست 

که منفی شده است بلکه سرمایه گذاری داخلی 

خود منفی می شود. منفی بودن سرمایه گذاری 

خالص به این معنی اس��ت که موجودی سرمایه 

در حال کاهش اس��ت و اصطالح ب��ازاری آن این 

اس��ت که مثاًل می گویند فالن تاج��ر دارد از مایه 

می خورد، به این معنی ک��ه آن فرد دیگر درآمدی 

ندارد و از سرمایه اش مصرف می کند. این قاعده 

در مورد کش��ورها هم صدق می کند، کشوری که 

میزان س��رمایه گذاری خالص در آن منفی باشد، 

یعنی موجودی سرمایه اش در حال کاهش است 

و کاهش موجودی سرمایه به این معنی است که 

کشور ممکن است به دام فقر بیفتد و واقعیت این 

است که اگر کش��وری در دام فقر بیفتد خروج از 

آن برای��ش به راحتی امکان پذیر نیس��ت و از این 

ب��اب، خطر بزرگی اقتصاد م��ا را تهدید می کند. 

حال ب��رای بهبود وضعیت اقتصادم��ان در ابتدا 

الزم است که میزان سرمایه گذاری را تقویت کنیم 

و سرمایه گذاری چگونه تقویت می شود؟ در این 

خصوص شفاف ترین و کامل ترین بازار کشور بازار 

سرمایه  اس��ت و بهترین و بزرگ ترین شرکت های 

ما در این بازار فعال هس��تند پ��س اگر بخواهیم 

س��رمایه گذاری را تقوی��ت کنیم بای��د این اتفاق 

در بازار س��رمایه رخ بدهد و اینجاس��ت که بنیاد 

مؤلفه سرمايه گذاری در کشور 

ما دچار ضعف شده  و الزم است 

که برای مرتفع سازی ریشه تمام 

مشکالتمان بر آن متمرکز شویم.  

رش��د س��رمایه گذاری ناخالص 

داخلی کش��ور بالغ بر 10 سال 

است که منفی بوده است و این 

یعنی ما هرس��ال کمتر از سال 

قبل اق��دام به س��رمایه گذاری 

می کنیم.
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سرمایه گذاری در کش��ور می تواند شکل بگیرد و 

تقویت شود. بر اساس آنچه به تفصیل عرض کردم 

ما از یک س��و پس بحث تالطم ه��ا و بی ثباتی ها 

را داریم و از س��ویی دیگر موض��وع نیاز به تقویت 

سرمایه گذاری و زمانی که این دوتا را که کنار هم 

می گذاریم نقش جدیدی برای نهاد ناظر، یعنی 

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در بازار س��رمایه 

ایران ایجاد می ش��ود. درواقع س��ازمان بورس و 

اوراق به��ادار در ای��ران نمی تواند صرف��ًا مراقب 

قواعد بازی باشد و در مقابل مسائل خارج از بازار 

سرمایه مسئولیتی نداشته باشد، بلکه بالعکس، 

الزم است که یک نقش حمایتی در رابطه با کلیت 

بازار سرمایه و نه بخش خاصی از آن برای خودش 

تعریف کند. حال این حمایت کردن چگونه محقق 

می شود؟ زمانی که بتواند از ابزارهای »رسمی« و 

»غیررسمی« خود برای حمایت از محیط فعالیت 

شرکت ها حمایت کند و این مسیر را هموار سازد.

  ماهنامه بورس: منظورتان از ابزارهای رسمی 

و غیررسمی نهاد ناظر چه ابزارهایی است؟

 محمدعلی دهق��ان دهن��وی: در رابطه با 

ابزارهای رس��می زمانی که یک شرکت وارد بازار 

سرمایه می شود، مانند یک نوزاد تازه متولد   است 

ك��ه از یک دنی��ای کوچک ب��ه دنیایی وس��یع پا 

می گذارد. نماد آن روی تابلوهای بورس تهران و 

یا فرابورس ای��ران قرار می گی��رد و موقعیت های 

جدیدی از جمل��ه امکان تأمین مال��ی، افزایش 

س��رمایه و فروش س��هام به مردم برایشان فراهم 

می شود. همچنین ارزش سهامشان به اصطالح 

به یک ارزش بر روی تابلو تبدیل شده و قابل وثیقه 

می شود، می توانند سهامشان را نزد بانک ها وثیقه 

بگذارند و درازای آن تسهیالت دریافت کنند و یا 

برای خودش��ان بدهی بیش��تری ایجاد کنند و با 

اهرم بدهی باالتر سود بیشتری به سهامدارانشان 

برسانند. بانک ها هم به شرکت های بورسی بیشتر 

اعتماد می کنند و حاضرند تسهیالت بیشتری به 

آنها پرداخت کنند.

این ش��رکت ها تمام امتی��ازات و امکانات مذکور 

را به واس��طه ی حضور در بازار س��رمایه به دست 

می آورن��د، در غی��ر این ص��ورت چگون��ه حاضر 

می شوند سهامشان را در عرضه های اولیه 1۰ تا 

۲۰ درصد پایین تر از قیمت ارزش گذاری شده به 

فروش برسانند؟

درواقع این مهم یکی از ابزارهای رسمی ای است 

که س��ازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار دارد. 

تداوم حضور یک شرکت در بازار سرمایه منوط به 

این است که سازمان از رفتار آن شرکت اطمینان 

کافی داش��ته باش��د و همچنین اجازه ندهد که 

آن ش��رکت با رفتار خود حقوق س��هامداران را از 

بین بب��رد و یا منح��رف و تضییع کن��د. بنابراین 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار می تواند از طریق 

نظارت بر ناشران بخشی از این مسئولیت خود را 

انجام دهد، همچنین این سازمان باید از مدیران 

شرکت های بورسی نیز حقوق سهامدارانشان را 

مطالبه کند.

در رابط��ه با ابزارهای غیررس��می نی��ز باید گفت 

اینکه بازار س��رمایه مورد توجه قرار گرفته است و 

افراد فعال در عرصه سیاس��ت نی��ز گریزی به آن 

زده و حمایت خودش��ان را از آن نشان می دهند، 

اگرچ��ه از آن جهت که ش��اید بس��یاری از آنها با 

س��ازوکارهای بازار و کارکرد آنها آش��نایی ندارند 

یک تهدید به حس��اب بیاید، اما از این جهت که 

چنی��ن افرادی نیز ب��ه بازار عالقه مند هس��تند و 

مایل هستند که حمایت خود را نشان دهند یک 

فرصت محسوب می ش��ود، اتفاقًا سازمان بورس 

و اوراق به��ادار می تواند به صورت غیررس��می از 

این فرصت ها اس��تفاده کند. برای مثال سازمان 

می تواند نماینده مجلسی که مایل است حمایت 

خ��ود از بازار س��رمایه را به رأی دهندگان نش��ان 

دهد را به س��متی كه ب��رای بازار مطلوب باش��د 

هدایت کند، برای مثال با آگاهی بخش��ی به این 

افراد در خصوص اینکه در چ��ه عرصه هایی افق 

س��رمایه گذاری در حال مخدوش ش��دن اس��ت 

به عنوان یک قانون گذار از آنها خواس��ته ش��ود تا 

آن را بهبود ببخش��ند، همین طور با حضور رئیس 

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان معاون وزیر 

امور اقتص��ادی و دارایی می توان��د از امکانات و 

ابزارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این 

کار کمک بگیرد.

وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی یک��ی از ارکان 

تصمیم گیری سیاس��تی در رابطه با بس��یاری از 

مسائلی است که در بازار سرمایه اتفاق می افتد و 

سازمان بورس و اوراق بهادار در 

ای��ران نمی تواند صرف��اً مراقب 

قواعد ب��ازی باش��د و در مقابل 

مس��ائل خارج از بازار س��رمایه 

مسئولیتی نداشته باشد، بلکه 

بالعکس، الزم است که یک نقش 

حمایتی در رابطه با کلیت بازار 

سرمایه و نه بخش خاصی از آن 

برای خودش تعریف کند. حال 

این حمایت کردن چگونه محقق 

می ش��ود؟ زمانی ک��ه بتواند از 

ابزارهای »رسمی« و »غیررسمی« 

خ��ود ب��رای حمای��ت از محیط 

فعالیت شرکت ها حمایت کند و 

این مسیر را هموار سازد.
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خوشبختانه به دلیل همین جایگاه است که هم 

وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در دولت قبل و هم 

وزیر فعلی نسبت به بازار حساسیت الزم را داشته 

و دارند و ت��الش می کنند که از آن حمایت کنند. 

اگر سازمان بورس و اوراق بهادار مطالعه عمیقی 

داشته باش��د و راهکارهایی مناس��ب و کاربردی 

پی��ش روی وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی قرار 

دهد، می تواند از قدرت وی برای پیشبرد اهداف 

حمایتی خود استفاده کند. البته سازمان بورس 

و اوراق بهادار ابزار غیررسمی دیگری نیز دارد که 

در خالل گفتگو به آنها خواهم پرداخت.

  ماهنامه بورس: از نحوه تعامل میان سازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار در مقام رس��یدگی به 

تخلفات در بازار سرمایه و قوه قضاییه به عنوان 

متولی نهاد قضایی در کشور برایمان بگویید.

 محمدعلی دهقان دهنوی: نظارت مستقیم 

بر بازار س��رمایه بر عهده ی سازمان بورس و اوراق 

بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار است و عالوه بر 

این در رس��یدگی ب��ه تخلفات نی��ز دارای نوعی 

اختیارات شبه قضایی است، یعنی طبق مقررات، 

قوانین و دس��تورالعمل هایی که دارد تخلفات را 

بررسی می کند و گاهی نسبت به جریمه ی بعضی 

از اشخاص حقیقی و حقوقی یا سلب صالحیتشان 

از پست هایی که دارند نیز اقدام می کند، بنابراین 

سازمان بورس و اوراق بهادار نوعی اعمال مجازات 

هم در حیطه بازار سرمایه انجام می دهد، اما نهاد 

قضایی عام کش��ور ک��ه متولی آن دس��تگاه قوه 

قضاییه اس��ت نیز نظارت قضایی جامع خود را بر 

تم��ام نهاده��ا و ارکان در کش��ور و از جمله بازار 

سرمایه دارد. گاهی در پرونده هایی که در سازمان 

بورس و اوراق بهادار رس��یدگی می ش��ود سطح 

تخلِف اتفاق افتاده و نوع مجازاتی که باید تعیین 

شود فراتر از اختیارات قانونی این سازمان است 

و به همین دلیل موضوع مورد بررسی، در دستگاه 

قضایی و توس��ط یک قاضی رسیدگی می شود و 

نهایتًا به این شیوه حق یک شخص احقاق خواهد 

شد.

  ماهنام��ه ب��ورس: در راس��تای بهب��ود این 

تعامالت چه پیشنهاد و یا توصیه ای دارید؟

 محمدعل��ی دهق��ان دهن��وی: یک��ی از 

مش��کالتی که در زمان حضور بنده در س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار توسط همکارانمان در واحد 

حقوقی مطرح می شد این بود که بعضاً در دستگاه 

قضایی به نح��وی به تخلفی که س��ازمان برایش 

وقت می گذارد و پس از جس��تجو و تحقیق، برای 

آن تشکیل پرونده می دهد، رسیدگی می شود که 

یا آن جرم اثبات نمی ش��ود و ی��ا مجازاتی برایش 

تعیین می شود که هیچ تناسبی با آن تخلف ندارد. 

درواقع الزم است که گفتگوی میان سازمان بورس 

و اوراق بهادار و دستگاه قضایی تقویت شود و در 

این خصوص به نوعی هم نوایی برس��یم تا نظارت 

عالیه دستگاه قضایی بتواند تقویت کننده  نظارت 

اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

  ماهنام��ه ب��ورس: بفرمایی��د در دورانی که 

ریاس��ت س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار را 

ب��ر عه��ده داش��تید در راس��تای حمای��ت از 

سرمایه گذاران در بازار سرمایه چه اقداماتی 

انجام شد؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: همکارانمان در 

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار همواره در ح��ال تحقیق و 

پژوهش پیرامون موضوعاتی هس��تند که به آنها 

ارجاع می ش��وند. بنده در آن زمان یک کمیته ی 

مشاوران، متشکل از دانشگاه های کشور تشکیل 

دادم ت��ا آنها هم در امور پژوهش��ی کمک کنند و 

همواره از س��ایر مناب��ع موجود هم ب��رای اینکه 

راه های بهتری جهت حمایت از حقوق سهامداران 

پیدا کنیم استفاده می کردیم. صندوق توسعه ی 

بازار و صندوق تثبیت بازار از مواردی هستند که 

در کنار مکانیسم های موجود در بازار می توانند 

در بح��ث حمایت از حقوق س��هامداران بس��یار 

کمک دهنده باش��ند، ه��دف از معرف��ی این دو 

صندوق که در یکی عمدتًا منابع مالی کارگزاران 

جمع می ش��ود و منابع مالِی دیگری نیز از سمت 

دولت، صندوق توسعه ملی و خود سازمان بورس 

و اوراق بهادار تأمین ش��ده  است، حمایت از بازار 

سرمایه از طریق حمایت از سهامداران خرد بوده 

است.

مختصراً عرض می کنم پ��س از آنکه راجع به این 

الزم اس��ت که گفتگ��وی میان 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 

دستگاه قضایی تقویت شود و در 

این خصوص به نوعی هم نوایی 

برسیم تا نظارت عالیه دستگاه 

قضای��ی بتوان��د تقویت کننده  

نظارت اجرایی سازمان بورس و 

اوراق بهادار باشد.
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صندوق ها بحث و بررسی بسیاری انجام دادیم، 

بنده به این نتیجه رس��یدم که م��ا نباید صندوق 

حمایتی ای داش��ته باشيم که س��ازمان به شکل 

مستقیم و یا غیرمس��تقیم در اداره و نظارت بر آن 

نقش داش��ته باش��د و آن صندوق در حوزه خرید 

و فروش س��هام وارد ش��ود. درواقع بن��ده درنظر 

داشتم این صندوق ها به سمتی بروند که صندوِق 

صندوق های بازارگردانی ش��وند، یعنی صندوق 

بازارگردانی تش��خیص دهد که در چه قیمتی از 

س��همش حمایت کند، ام��ا اگر ب��ه منابع کافی 

دسترس��ی نداش��ت آن را از صندوق تثبیت بازار 

و یا صندوق توس��عه ملی قرض بگیرد، همچنین 

صندوق های بازارگردانی می توانند منابع مازاد 

خود را ب��ا نرخی مش��خص ب��ه صندوق ها قرض 

بدهند، درواقع این صندوق ها به نوعی مشابه بازار 

بین بانکی که کار تسهیل منابع را در میان بانک ها 

انجام می دهد یک  مدل از بازار بین بانکی را میان 

صندوق های بازارگردانی ایجاد کنند.

تشکیل »کانون سهامداران حقیقی« یکی  دیگر از 

ابزارهای اثرگذار در حوزه حمایت از س��هامداران 

حقیق��ی بود که بنده از ابتدای ورودم به س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار ایده آن را در س��ر داشتم و تا 

مرحله ارائه به شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز 

پیش رفت اما با وجود اینکه بنده طی صحبت هایی 

که در آن زمان ب��ا فعالین بازار داش��تم قول داده 

بودم که این طرح عملیاتی ش��ود، ش��اید یکی از 

حسرت های من این بود که نهایتًا به انجام نرسید.

  ماهنامه بورس: دقیقاً همین طور اس��ت، به 

نظر می رسد که تمهیدات الزم برای عملیاتی 

شدن آن هم انجام شده باشد...

 محمدعلی دهقان دهنوی: بله ما تا جایی 

هم که در توان داش��تیم این ام��ر را پیش بردیم، 

یعنی دستورالعمل آن را نوشتیم، اساسنامه اش 

را تهیه کردیم و در جلس��ه ی هیئ��ت مدیره که به 

گمانم آخرین جلس��ه ی هیئت مدی��ره در دوران 

حضور بنده بود هم مطرح ش��د. به خاطر دارم که 

بنده با وجود اینکه در جریان تحویل سمت خود 

بودم اما پیگیری کردم ک��ه این موضوع حتمًا در 

جلسه مطرح شود و اتفاقاً ضمن جمع بندی، چند 

س��اعت را ه��م ص��رف اصالح��ات ماده ه��ای 

تدوین ش��ده كرديم و جمع بندی خود را مصوب 

کردیم.

اگرچ��ه این موض��وع ک��ه س��هامداران حقیقی 

برای خود یک تریبون رس��می داشته باشند، در 

بازارهای س��رمایه ی کش��ورهای دیگ��ر که مردم 

چندان به صورت مس��تقیم در ب��ازار حضور پیدا 

نمی کنن��د یا س��هامداران خ��رد در آنه��ا اقلیت 

هس��تند جایگاهی ندارد، اما در کشور ما زمانی 

که ح��دود ۲۰-1۰ میلیون نفر فع��ال واقعی در 

بازار سرمایه حضور دارد و ۵۰-4۰ میلیون نفر کد 

سهامداری دارند که با احتساب سهام عدالت به 

حدود ۶۰ میلیون نفر هم می رس��ند، الزم اس��ت 

این افراد تریبونی رس��می داشته باشند. درواقع 

الزم است تشکیالتی وجود داشته باشد که بتواند 

صدای س��هامدار خ��رد را به مقامات باالدس��تی 

برس��اند، به عبارتی صحبت های آنه��ا را متمرکز 

کرده و منتقل کند. بنده همواره از طرفداران این 

موضوع هستم و هر کاری که در توانم باشد برای 

اجرایی شدن آن انجام می دهم.

در حقیقت به اعتقاد بن��ده ایجاد چنین کانونی 

می توان��د یک��ی از هم��ان ابزارهای غیررس��می 

سازمان بورس و اوراق بهادار برای حمایت از بازار 

باشد، چراکه گاهی اوقات ممکن است ازآنجاکه 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت وزیر 

امور اقتصادی و دارایی را نیز بر عهده دارد نتواند 

تمام آنچه می خواهد را  حت��ی به گوش وزیر امور 

اقتصادی و دارایی برساند و یا مخالفت خود را با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی علنی اب��زار کند، اما از جایی که 

کانون سهامداران حقیقی به هیچ جایی وابسته 

نیست، می تواند خواسته برحق سهامداران را با 

صدایی بلند فریاد بزن��د و همزمان تعداد زیادی 

سهامدار نیز پشتیبان آن باشند و بتواند به یکی از 

ابزارهای قدرتمند برای حمایت از بازار و توسعه ی 

آن تبدیل شود.

  ماهنامه بورس: تا اینجای گفتگو برداش��ت 

بنده از صحبت های ش��ما این بوده اس��ت که 

وقتی در ارتباط با حمایت از س��رمایه گذاران 

حقیقی صحب��ت می کنیم قطعاً ب��ه کانون یا 

فضایی نیاز اس��ت تا این افراد بتوانند صدای 

درواقع الزم اس��ت تشکیالتی 

وجود داش��ته باش��د که بتواند 

ص��دای س��هامدار خ��رد را ب��ه 

مقامات باالدس��تی برس��اند، 

به عبارت��ی صحبت ه��ای آنها 

را متمرکز ک��رده و منتقل کند. 

بنده هم��واره از طرف��داران این 

موضوع هستم و هر کاری که در 

توانم باشد برای اجرایی شدن 

آن انجام می دهم.
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خود را به گوش مس��ئولین بازار برس��انند. از 

دیدگاه ش��ما مدل و س��اختار مطلوب نهادی 

برای حمای��ت از این س��رمایه گذاران چگونه 

می تواند باشد؟

 محمدعل��ی دهق��ان دهن��وی: در جریان 

شکل گیری کانون سهامداران حقیقی یا کانون 

سهامداران خرد همواره بحث های زیادی مطرح 

بوده و تفاوت و تعارض بسیاری در دیدگاه ها وجود 

داش��ته اس��ت و ش��اید یکی از اقدامات مهمی و 

ض��روری در ای��ن خص��وص، نزدیک ک��ردن این 

دیدگاه ها به هم اس��ت تا زمینه  این اتفاق ایجاد 

شود. بسیاری از این تعارض ها و تفاوت دیدگاه ها 

مربوط به همین ساختار است. درواقع اینکه این 

نهاد جدید چه جایگاهی را در بازار سرمایه به خود 

اختص��اص خواه��د داد؟ حیط��ه وظای��ف آن 

کدام اند؟ الزم است چه اختیاراتی داشته باشد؟ 

باید توسط چه کسانی تشکیل شود؟ چه کسانی 

شرایط عضویت در این کانون را دارند؟ چه کسانی 

و با چه مکانيس��می باید رأی بدهند؟ افرادی که 

منتخب هیئت مدیره ی این کانون می ش��وند چه 

وظایف و چه اختیارات��ی دارند؟ این افراد کجاها 

می توانند ورود کنند؟ نحوه تعاملشان با سازمان 

بورس و اوراق بهادار به چه شکل خواهد بود؟ باید 

با سایر ارکان بازار چه نوع تعامل و ارتباطی برقرار 

کنند؟ و م��واردی از ای��ن قبیل تمامًا س��ؤاالتی 

هستند که ما سعی کردیم در قالب اساسنامه ای 

که تنظیم شد به آنها بپردازیم. در ادامه چند مورد 

از این دیدگاه ها را صرف نظر از اینکه توس��ط چه 

کس��انی ابراز ش��ده و چقدر می تواند درست و یا 

نادرست باشد، به عنوان آنچه در باب ایجاد کانون 

سهامداران حقيقی مطرح اس��ت عنوان خواهم 

کرد.

برخ��ی از منتقدین این دیدگاه چنین برداش��ت 

کرده اند که ای��ن کانون تبدیل به یک ابزار خاص 

برای تعداد محدودی از فعالین بازار خواهد شد. 

این اف��راد معتقدن��د اگرچه تعداد س��هامداران 

خرد بسیار زیاد اس��ت، اما ازآنجاکه ممکن است 

بس��یاری از آنها اصاًل انگیزه ای برای مش��ارکت 

در چنین س��اختاری نداش��ته باش��ند، لذا یک 

س��ری افراد ب��ا تعداد بس��یار ان��دک آرا انتخاب 

خواهند ش��د كه از این تریبون رسمی صرفًا برای 

انتقاد به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، دولت و 

سیاس��ت های دولتی استفاده می کنند و ممکن 

است منجر به ایجاد تنش در بازار شود.

برخی دیگر نیز با این پیش فرض که ممکن است 

سازمان بورس و اوراق بهادار گاهی وظایف خود 

را به درس��تی انجام ندهد، معتقد بودند اینکه ما 

کانونی ایجاد کنیم که به نوعی مراقب س��ازمان 

باشد، از آن شکایت کند و به تخلفاتش رسیدگی 

کند، در حالی که شورای عالی بورس نیز همین 

وظیف��ه را بر عهده دارد چندان ضروری نیس��ت. 

درواقع این  دو نگاه  دو س��ر یک طیف هس��تند، 

یعنی یک س��ر طی��ف این مبحث را یک دردس��ر 

قلمداد می کن��د و حداکثر تالش خ��ود را به کار 

می گیرد تا از شکل گیری آن جلوگیری کند و یک 

طیف دیگر آن، این مبحث را یک فرصت ارزیابی 

می کنند تا بتواند اهداف و مقاصد خود را در بازار 

دنبال کند.

این در حالی اس��ت که به عقیده بنده هیچ کدام 

از این دو دیدگاه نمی تواند درست باشد، چراکه 

همواره فراهم کردن زمینه برای مش��ارکت افراد 

در اموری که در آن ذینفع هستند منجر به بهبود 

تصمیمات خواهد ش��د. ش��اید اس��تفاده از واژه 

»س��هامداران حقیقی« جامعیت بیشتری نسبت 

به کلمه »س��هامداران خرد« داش��ته باشد، چون 

با توجه به اینکه حقوقی ها تش��کیالت خودشان 

را دارند، روی صحبت ما با س��هامداران حقیقی 

اس��ت که ممکن اس��ت حتی خرد هم نباش��ند. 

ازآنجاکه تعداد سهامداران حقیقی در بازار قابل 

توجه اس��ت، ذینفع بازار محس��وب می ش��وند و 

تصمیماتی که در بازار گرفته می ش��ود بر ارزش 

دارایی و بازدهی آنها تأثیرگذار اس��ت، در نتيجه 

این اف��راد در بس��یاری مواقع ایده ه��ا، فکر ها و 

نظرات��ی دارند که اجرایی س��ازی آنه��ا می تواند 

بسیار مفید باشد. همچنین در مواردی انتقاداتی 

دارن��د که واقع��ًا وارد اس��ت و اعتراضات��ی دارند 

که باید ش��نیده ش��ود و برای آنها فک��ر و چاره ای 

اندیش��یده ش��ود، لذا اگر این افراد یک تریبون 

رسمی داشته باشند به شکل گیری تمام مباحث 

مذکور کمک خواهد کرد.

بر این اساس به عقیده بنده الزم است ساختاری 

که برای این نهاد ترس��یم می ش��ود بسیار ساده 

ژه  وا ز  ا اس��تفاده  ید  ش��ا

»سهامداران حقیقی« جامعیت 

بیش��تری نس��بت ب��ه کلم��ه 

»سهامداران خرد« داشته باشد، 

چون با توجه به اینکه حقوقی ها 

تشکیالت خودش��ان را دارند، 

روی صحبت ما با س��هامداران 

حقیقی اس��ت که ممکن است 

حتی خرد هم نباشند.
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باش��د. برای مثال س��هامدار حقیقی را می توان 

هر شخصی دانست که مثاًل حداقل طی دو سال 

گذشته در بازار فعال بوده و خرید و فروش داشته 

است. منظور بنده این است یک شرایط حداقلی 

برای آن تعریف ش��ود و هر یک از اف��رادی که آن 

شرایط حداقلی را دارا هستند یک حق رأی در این 

کانون داشته باشد. سپس چند نفر کاندید شوند 

و پ��س از انجام رأی گی��ری، منتخبین آن، کانون 

را تش��کل دهند. س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

اساس��نامه را تدوین کند و این شرکت فعالیتش 

را طبق آن دستورالعمل آغاز کند. بدون شک در 

طول این مس��یر چالش ها و مالحظات جدیدی 

هم به وجود خواهد آمد که ممکن اس��ت در حال 

حاضر در رابطه با آنها تدبیری اندیش��یده نشده 

باشد، اما اگر به اصل موضوع اعتقاد داشته باشیم 

اصالحات موردنیاز را نیز در راستای شکل گیری 

این س��اختار انجام خواهی��م داد. مرحله بعدی 

پرداختن به حیطه وظایف و مسئولیت های کانون 

سهامداران است، به نظر بنده همان طور که عرض 

ک��ردم نقش اصلی ای��ن کانون »تریب��ون  بودن« 

است. کانون حمايت از س��هامداران حقيقی که 

می تواند در حیطه آموزش س��هامداران نیز نقش 

داشته باش��د، درواقع باید یک پناهگاه یا مرجع 

برای آن دسته از س��هامداران حقیقی تلقی شود 

که احس��اس می کنند در جریان بازار حقوقشان 

ضایع ش��ده  اس��ت. همچنین می تواند مش��ابه 

کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران یک نقش 

اولیه نیز در بررسی تخلفات و امکان ایجاد صلح 

و س��ازش میان طرفی��ن دعوا ایج��اد کند، یعنی 

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار می تواند بخش 

اولیه ای  از فرآیندهای نظارتی خود را به این کانون 

واگذار کند.

از طرفی این کانون نمی تواند و نباید جای سازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار، بورس ها، کانون ها و س��ایر 

تش��کالت خ��ود انتظامی ک��ه در بازار هس��تند را 

بگیرد، بلکه الزم اس��ت در کنار آنها قرار بگیرد و در 

حوزه  هایی غیر از ح��وزه وظایف و اختی��ارات آنها 

فعالیت کن��د تا بتواند س��اختار بهینه خ��ود را در 

راس��تای کمک به بازار س��رمایه پیدا کند، درواقع 

مهمترین موضوع در نظر داشتن این مورد است که 

نباید خدشه ای به نقش سایر ارکان بازار وارد کنیم.

  ماهنام��ه ب��ورس: ازآنجاک��ه در ابت��دای 

گفتگویم��ان راجع به عنصر اعتم��اد در بازار 

س��رمایه صحبت کردیم، به نظر شما تشکیل 

این کانون بر اعتماد سهامداران بازار سرمایه 

اثرگذار خواهد بود؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: بله اگر صدای 

س��هامداران حقیقی بازار در ی��ک نقطه متمرکز 

ش��ود و درصورتی که این صدا برآیند واقعی تفکر 

جمعی س��هامداران باش��د )به ای��ن معنی که به 

نحوی مناسب س��ازماندهی ش��ود تا نماینده ی 

برآیند افکار سهامداران حقیقی باشد و نه نماینده 

بخش کوچک��ی از آن(، مطمئنًا مطالبه آنها به جا 

خواه��د بود، ب��ه این دلی��ل که در خ��رد جمعی 

رگه ه��ای کوچکی از اطالع��ات، معرفت و دانش 

تجمیع می شوند و تجمیع آنها منتهی به یک نظر 

و دیدگاه صحیح می ش��ود، بر همین اساس باید 

مسئولین، مقامات، سیاست گذار و قانون گذار به 

آنچه که خ��رد جمع��ی مطالبه می کن��د احترام 

بگذارند و این نقشی است که کانون سهامداران 

حقیقی می تواند در بازار سرمایه ایفا کند و درست 

زمان��ی که کان��ون س��هامداران حقیق��ی قدرت 

س��خنگویی از این جامعه را داشته باشد، اصالح 

اتفاق خواهد افتاد.

زمان حضور بنده در سازمان بورس و اوراق بهادار 

در یکی از جلس��اتی که تحت عنوان میز صنعت 

برگزار می ش��د و تعداد قابل توجه��ی از مدیران 

عامل ش��رکت های آن صنعت از مدی��ران عامل 

دولت��ی بودند، یکی از این مدی��ران عامل حاضر 

در جلس��ه بعد از  اینکه من خواسته های خودم را 

مطرح کردم و در رابطه با آنچه یک ناش��ر بورسی 

باید انجام ده��د صحبت کردم به م��ن این گونه 

پاسخ دادند كه آقای دهقان حرف هایی که شما 

می زنید بسیار خوب هستند اما مواردی که شما 

از من خواس��ته اید ش��باهتی به آنچه وزیر صمت 

از من خواس��ته ندارد، مثاًل این وزیر صمت است 

که تصمی��م می گیرد ک��دام کارخانه باز باش��د، 

چ��ه محصولی تولید ش��ود، ف��الن کارگران کجا 

اس��تخدام ش��وند؟ فالن محصول به بازار برود و 

با قیمتی که وی می خواهد فروخته ش��ود و بازار 

آن تنظیم گردد. ایشان در ادامه از من خواستند 

که حرف هایم را ب��ا وزارت صمت در میان بگذارم 

کان��ون حمايت از س��هامداران 

حقيقی که می تواند در حیطه 

آموزش س��هامداران نیز نقش 

داشته باش��د، درواقع باید یک 

پناهگاه یا مرجع برای آن دسته 

از س��هامداران حقیق��ی تلقی 

ش��ود ک��ه احس��اس می کنند 

در جری��ان ب��ازار حقوقش��ان 

ضایع ش��ده  اس��ت. همچنین 

می تواند مشابه کانون نهادهای 

سرمایه گذاری ایران یک نقش 

اولی��ه نیز در بررس��ی تخلفات 

و ام��کان ایجاد صلح و س��ازش 

میان طرفین دع��وا ایجاد کند، 

یعن��ی س��ازمان ب��ورس و اوراق 

بهادار می تواند بخش اولیه ای  

از فرآیندهای نظارتی خود را به 

این کانون واگذار کند.
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تا از ایش��ان مطالبه شود و بتوانند اجرایی کنند. 

اما چه مفهومی در پس این اتفاق است؟ مگر در 

تئوری های پایه ی مالی چه نقش��ی برای هیئت 

مدیره و مدیرعامل ش��رکت مشخص شده است؟ 

این افراد درواقع نماینده ی س��هامداران هستند 

و این اکثریت س��هامداران هس��تند که مدیران 

اجرای��ی ش��رکت را انتخاب می کنن��د، پس باید 

در تالش باش��ند تا منافع همه ی س��هامداران را 

حداکثر کنند و در رابطه با شرکت باید تشخیص 

دهند که آیا بهتر است س��ودی که ایجاد شده را 

انباشته کنند، سرمایه گذاری مجدد انجام دهند 

و یا میان سهامداران تقسیم کنند.

حال در چنین شرایطی چه موضوعی نقض شده 

اس��ت؟ اینجا وزیر یا رئیس یک دستگاه اجرایی 

به واسطه ی سهام دولت در شرکت، سهام عدالت 

که مدیریتش با وی است و يا سهامی که متعلق به 

صندوق های بازنشستگی است، تعیین کننده یک 

مدیر اجرایی شده است، باز اگر از اینجا به بعد این 

ارتباط قطع می شد مشکلی به وجود نمی آمد اما 

مسئله این اس��ت که در ادامه از مدیر اجرایی که 

خود انتخاب کرده است انتظاراتی دارد که ممکن 

اس��ت باوجودآنکه در راس��تای سیاست های آن 

وزارتخانه یا دستگاه اجرایی باشد اما در راستای 

منافع س��هامدار نیس��ت و این مشکلی است که 

باید مرتفع شود.

حال تصور کنید یک کانون سهامداران حقیقی 

وجود دارد که گزارش رسمی می نویسد و تحقیق 

می کند که مثاًل یکی از تصمیمات اتخاذ شده در 

یک صنعت که بر اساس سیاست های دستوری 

دس��تگاه های اجرایی نس��بت به مدیرعامل یک 

شرکت بوده است، به سهامداران چه میزان ضرر 

وارد کرده است؟ این آوا می تواند عمیقًا نافذ باشد 

و هیچ کسی یارای ناش��نيده گرفتن آن را ندارد. 

درس��ت زمانی که چنین س��اختاری وسط باشد 

رفتارهایی از این دست هم اصالح خواهند شد.

الزم اس��ت ب��ه صحبت های��م ب��رای رف��ع س��وء 

تفاهم های احتمالی این نکت��ه را اضافه کنم که 

ممکن اس��ت صحبت های بنده از ن��گاه ناظران 

بیرونی که بازار سرمایه برایشان  اهمیتی ندارد و یا 

نسبت به این بازار بی تفاوت هستند خودخواهانه 

به نظر بیاید و با خ��ود بگویند که چرا اهالی بازار 

س��رمایه  انتظار دارند مث��اًل وزارت صمت، وزارت 

تع��اون و ی��ا س��ایر وزارتخانه ها، سیاس��ت های 

اقتصادی را به گونه ای اتخاذ کنند که برای بازار 

سرمایه سودآوری داشته باشد؟ حال آنکه به نظر 

بنده سیاست هایی که برای بازار سرمایه  مطلوب 

هستند دقیقًا و عینًا همان سیاست هایی هستند 

که برای تمامیت کش��ور مطل��وب خواهند بود و 

همان سیاست هایی هستند که منافع اجتماعی 

همه ی مردم را حداکثر می کنند و سیاست هایی 

مخال��ف این نی��ز دقیقًا و عین��ًا کلیت کش��ور را 

متضرر خواهد کرد. یعنی اگ��ر بتوان محیطی را 

ایجاد کرد که سرمایه گذاری شکل بگیرد و مردم 

پس انداز های خودشان را با اعتماد و اطمینان در 

شرکت های بورسی سرمایه گذاری کنند، نهایتاً به 

رشد اقتصادی منتج خواهد شد و برای همه آثاری 

مثبت در پی خواهد داشت. در مقابل مگر کدام 

سیاست تنظیم بازار در کش��ور ما در طول تاریخ 

منجر به کاهش قیمت یک کاال ش��ده  است؟ آیا 

کسی می تواند ادعا کند که سیاست های تنظیم 

بازاری که توسط هرکدام از دولت هایی که تاکنون 

روی کار آمده اند به کار گرفته ش��ده  اس��ت، مؤثر 

بوده اند؟ چرا برای یک بار هم که شده به درستِی 

این سیاس��ت گذاری  ها ش��ک نمی کنی��م؟ چرا 

نمی پذیری��م که وقتی این نوع سیاس��ت گذاری 

اشتباه باشد، توسط هر دولت دیگری هم که انجام 

ش��ود به نتیجه مطلوب نخواهد رس��ید؟ اجرای 

چنین سیاس��ت هایی با ضربه به بازار س��رمایه و 

متضرر کردن س��رمایه گذاران، مناب��ع مالی را از 

مسیر مطلوب منحرف کرده و بخش های غیر مولد 

را توسعه داده اس��ت. بنابراین سیاست هایی که 

راجع به آنها صحبت می کنیم همان سیاست های 

بهینه ی اقتصادی هس��تند. درمجموع به عقیده 

بنده این موضوع که سیاس��ت گذار بازار سرمایه 

را فرام��وش کن��د و فق��ط روی سیاس��ت گذاری 

اقتصادی درست و علمی متمرکز شود در رسیدن 

به شرایط مطلوب اثرگذارتر خواهد بود.

  ماهنامه ب��ورس: لطف��اً در رابطه ب��ا بایدها 

و نبایده��ای س��اختارهای پیش��نهادی برای 

تأسیس کانون سهامداران حقیقی بفرمایید.

 محمدعلی دهق��ان دهن��وی: در رابطه با 

ساختارهای پیشنهادی برای کانون سهامداران 

کان��ون  ی��ک  کنی��د  تص��ور 

سهامداران حقیقی وجود دارد 

که گزارش رس��می می نویسد 

و تحقی��ق می کن��د ک��ه مث��اًل 

یکی از تصمیمات اتخاذ ش��ده 

در ی��ک صنع��ت که بر اس��اس 

ی  ر س��تو د ی  س��ت ها سیا

دس��تگاه های اجرایی نس��بت 

به مدیرعامل یک ش��رکت بوده 

است، به سهامداران چه میزان 

ضرر وارد ک��رده اس��ت؟ این آوا 

می تواند عمیق��اً نافذ باش��د و 

هیچ کسی یارای نادیده گرفتن 

آن را ن��دارد. درس��ت زمانی که 

چنین س��اختاری وس��ط باشد 

رفتارهای��ی از ای��ن دس��ت هم 

اصالح خواهند شد.
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حقیقی الزم می بینم این نکته را متذکر ش��وم که 

اگر یک ساختار صحیح در مورد این کانون شکل 

نگیرد می تواند به اصل مفهوم آن آسیب برساند و 

در صورتی که این مفهوم آس��یب ببیند در ادامه، 

احیا کردن آن کار آسانی نیست، بنابراین در این 

مرحله باید دقت کافی انجام شود.

در برخی ساختارهای پیشنهادی بعضًا یک نقش 

قضایی وکالتی برای این کانون دیده می ش��ود، 

به گونه ای که این کانون به ش��کایات سهامداران 

رس��یدگی کند، حکم صادر کن��د، دادگاه برود و 

نمایندگی کند، حال آنکه اگرچه ساختار حقوقی 

کمک کننده به سهامداران حقیقی در دنیا وجود 

دارد و در کشور ما هم می تواند شکل بگیرد اما به 

نظر بنده این موضوع بیشتر از آنکه در ساختار یک 

نهاد به شکل کانون بگنجد به سیستم قضایی ما 

که متشکل از حقوقدانان، وکال و ... است مربوط 

می ش��ود، ب��ه گونه ای اگ��ر این اف��راد عالقه مند 

باشند می توانند چنین ساختارهایی را به صورت 

خودجوش و کاماًل خصوص��ی انجام دهند، مثاًل 

یک نفر می تواند یک مؤسس��ه مشاوره حقوقی یا 

وکالتی تأسیس کند و به شکلی تخصصی در حوزه 

بازار سرمایه کار کند و سهامداری که در ارتباط با 

یک شرکت، سهامدار، یا یکی از ارکان و نهادهای 

موجود در بازار س��رمایه به مشکل خورده است به 

وی مراجعه کرده تا به عنوان یک وکیل کارهایش 

را پیگیری کند، حتی می توان قراردادهای مربوط 

به این موضوع را بر اساس کارمزد موفقیت تعریف 

کرد، یعنی فرد قید کند که اگر توانست پرونده ای 

که به وی ارجاع داده شده است را به نتیجه برساند، 

معادل بخش��ی از خس��ارت دریافتی را به عنوان 

کارمزد دریافت کند. در غیر این صورت در کانونی 

ک��ه می خواهد نماین��ده س��هامداران حقیقی از 

همه ی قشرها باش��د فقط وکال می توانند کاندید 

ش��وند و اگر هم این قید برداشته ش��ود، افرادی 

در رابطه با مس��ائل حقوقی نظ��ر خواهند داد که 

تخصص حقوقی ندارند.

همچنین این نگاه که انتظار داش��ته باشیم مثاًل 

کانون سهامداران حقیقی به کمیسیون اقتصادی 

مجلس گزارش دهد و به نوعی ابزار آن ش��ود هم 

اشتباه اس��ت. در ش��رایطی که تمامیت مجلس 

در رأس امور است، یک نماینده مجلس به خاطر 

اینکه قانون گذار اس��ت باید کارش را از آن مسیر 

پیگیری کند و درس��ت نیست که در امور اجرایی 

دخالت کند. تبعات عدم توجه به مواردی از این 

قبیل می تواند نهایتًا دامن گیر کانون هم ش��ود و 

بر همین اس��اس نیاز اس��ت که حتمًا مورد توجه 

قرار بگیرد.

  ماهنامه بورس: در رابطه با نحوه متأثر شدن 

کانون س��هامداران حقیقی از م��وارد مذکور 

بیشتر برایمان بگویید.

 محمدعلی دهقان دهنوی: در برخی موارد 

در صورت عدم حذف ای��ن دخالت ها، آن  کانون 

نمی توان��د نماینده واقعی س��هامداران حقیقی 

باش��د و مثاًل نس��بت به اش��کاالتی ک��ه در رفتار 

کمیس��یون اقتصادی مجلس وجود دارد متذکر 

ش��ود. کانون س��هامداران حقیقی باید تریبون 

سهامداران حقیقی باش��د. گاهی اوقات ممکن 

اس��ت این صدای متمرکز شده بخواهد نسبت به 

روش ه��ای نادرس��ت و ی��ا قوانی��ن، لوای��ح و یا 

طرح های��ی ک��ه کمیس��یون اقتصادی بررس��ی 

می کنند موضع گیری داشته باشد و یا اظهارنظر 

کارشناسی کند، لذا الزم است که کانون در وهله 

اول استقالل داشته باشد و تنها به افکار عمومی 

سهامداران حقیقی پاسخگو باشد.

  ماهنام��ه ب��ورس: چ��ه پیش��نهادی ب��رای 

ساختار کانون سهامداران حقیقی دارید؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: با این فرض که 

مشکالت فوق الذکر مرتفع شده باشند و یک کانون 

که نماینده واقعی سهامداران حقیقی بوده و تنها به 

افکار عمومی آنها پاسخگو اس��ت را تشکیل داده 

باشیم، مرحله بعدی پرداختن به این موضوع است 

که توزی��ع جغرافیایی قدرت آن بهتر اس��ت به چه 

صورت باشد؟ اگر دو سر آستانه ای این طیف را در 

نظر بگیریم، این کانون می تواند کاماًل متمرکز در 

مرکز  باشد و یا برای آن یک ساختار خوشه ای در نظر 

بگیریم و قدرت آن را در س��طح استان ها یا مناطق 

جغرافیای��ی محدودت��ری توزیع کنی��م، قاعدتاً با 

نقش��ی که ما تحت عن��وان »تریبون س��هامداران 

حقیق��ی ب��ودن« برای کان��ون تعری��ف کرده ایم و 

ازآنجاکه این س��هامداران هم در سراس��ر کش��ور 

کانون سهامداران حقیقی باید 

تریب��ون س��هامداران حقیقی 

باشد. گاهی اوقات ممکن است 

این صدای متمرکز شده بخواهد 

نسبت به روش های نادرست و 

یا قوانی��ن، لوایح و یا طرح هایی 

که کمیسیون اقتصادی بررسی 

می کنند موضع گیری داش��ته 

باشد و یا اظهارنظر کارشناسی 

کند، لذا الزم است که کانون در 

وهله اول استقالل داشته باشد و 

تنها به افکار عمومی سهامداران 

حقیقی پاسخگو باشد.
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پراکنده هستند، کانون نمی تواند در حالی که صرفًا 

برای مثال در تهران متمرکز اس��ت مدعی شود که 

نماینده تمام سهامداران حقیقی است، درنتیجه 

حتماً باید یک کانال ارتباطی داشته باشد. از طرفی 

دیگر کانون نیاز دارد برای اعمال قدرت خودش و 

اینک��ه بتواند حرف واح��دی بزند و می��ان مراجع 

تصمیم گیری فعال در بازار سرمایه جایگاه خوبی 

پیدا کند تمرک��ز و نقطه مرکزی اش به اندازه کافی 

قدرتمند باشد. البته این موضوع بیشتر سلیقه ای 

است و بنده به عنوان یک اصل بر آن تأکید ندارم. به 

گمان بنده بهتر است که یک ساختار مرکزی و یک 

هیئت مدیره در سراسر کشور داشته باشد تا همه 

سهامداران حقیقی که مایل به مشارکت هستند به 

یک هیئت مدیره رأی دهن��د و بعد از اینکه کانون 

تشکیل ش��د کانال های ارتباطی استانی خود را 

فعال کند. در این خصوص می توانند در استان ها 

دفاتری داش��ته باش��ند یا برنامه ای برگزار کنند و 

کانال های ارتباطی مجازی داشته باشند که از آن 

طریق ایده ها و نظرات و انتقادات را از سراسر کشور 

دریافت کنند.

ح��ال اگ��ر در آینده متوجه ش��دیم که س��اختار 

پیاده ش��ده می تواند تغییر کن��د و به اصالحاتی 

نیاز دارد و یا حتی به این نتیجه رسیدیم که روش 

دومی وجود دارد که می تواند مؤثرتر باش��د، این 

س��اختار قابل تبدیل اس��ت اما در وهله اول یک 

ساختار متمرکز زودتر می تواند ما را به نتیجه ای 

که دنبال می کنیم برساند.

  ماهنامه بورس: به عنوان یک استاد دانشگاه 

و نه رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار 

به دوستان فعال در بازار س��رمایه و مشخصاً 

ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت 

حمایت از سهامداران و ایجاد اعتماد در بازار 

چه پیشنهادی دارید؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: رئیس سازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار آقای دکتر عش��قی مرتبًا 

جلس��اتی مش��ورتی برگزار می کنند که بنده نیز 

تالش می کنم در آنها ش��رکت کنم، البته بعضًا با 

کالس های درس بنده تداخل زمانی دارد و ممکن 

است در بعضی از آنها نتوانم حضور داشته باشم 

ام��ا س��عی بنده و س��ایر دوس��تان بر این اس��ت 

ازآنجاکه آقای دکتر روحیه مشورت پذیری خوبی 

دارند در این جلس��ات حضور یافته و نظراتمان را 

با ایشان مطرح کنیم.

خوشبختانه موضوع کانون سهامداران حقیقی 

نی��ز چندی پیش در جلس��ه ش��ورای مش��ورتی 

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار که متش��کل از 

رؤسای سابق سازمان و اوراق بهادار و برخی افراد 

صاحب نظر مالی اس��ت مطرح ش��د و یک طرح 

اولیه هم در رابطه با آن ارائه گردید. البته به نظرم 

انتقاداتی بر آن وارد بود، از جمله اینکه طرح هایی 

که خارج از س��ازمان دنبال می شوند، بیش از هر 

چیزی به دنبال یارگی��ری و تبدیل به ابزار کردن 

کانون هس��تند و یا بحث های حقوقی خاصی را 

دنب��ال می کنند و در این طرح هم میان آموزش و 

سرمایه گذاری اختالط هایی اتفاق افتاده بود که 

به نظر بنده از این حیث به آماده سازی نیاز دارد.

بنده در آن جلس��ه به آقای دکتر عش��قی و سایر 

دوس��تان حاضر هم ع��رض کردم اینک��ه افرادی 

به عنوان هیئت مدیره کانون سهامداران حقیقی 

انتخاب ش��وند نه تنها برای آنها مشکلی به وجود 

نخواهد آورد بلکه مطمئن باشند که کمک کننده 

هم خواهد بود.

مطمئن باش��ید کان��ون س��هامداران حقیقی به 

س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و تمامی��ت بازار 

س��رمایه کمک خواهد کرد. درواق��ع مادامی که 

در جایگاهی قرار می گیریم بای��د از مخالفت ها 

اس��تقبال کنیم و چنین نباش��د که اگ��ر ایده ای 

داریم و یا در مجموعه ما یک تصمیم گرفته شد آن 

را عاری از اشتباه و خطا قلمداد کنیم.

به عنوان ی��ک تجربه ش��خصی، زمانی ک��ه وارد 

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ش��دم در خالل 

جلس��ات مختلف و متع��ددی که برگ��زار کردم، 

با فعالین بازار نیز چندین بار جلس��ه داش��تیم، 

حال ممکن اس��ت کس��ی که از بی��رون نظاره گر 

این اتفاق بوده اس��ت این را اقدامی نمایشی به 

حساب بياورد اما واقعیت این است که بنده از آن 

جلسات درس می گرفتم و بهره می بردم، نه به این 

معنی که تمام صحبت های مطرح شده درست و 

به جا بودند، کما اینکه بعضی یا حتی بسیاری از 

صحبت ه��ا را ممکن بود بنده هم قبول نداش��ته 

باش��م اما ممکن بود بعدازآنکه یک جلس��ه سه تا 

مطمئن باشید کانون سهامداران 

حقیقی به س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار و تمامیت بازار سرمایه کمک 

خواهد ک��رد. درواق��ع مادامی که 

در جایگاهی ق��رار می گیریم باید 

از مخالفت ه��ا اس��تقبال کنیم و 

چنین نباش��د که اگ��ر ایده ای 

داری��م و ی��ا در مجموعه ما یک 

تصمیم گرفته ش��د آن را عاری 

از اشتباه و خطا قلمداد کنیم.
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چهارساعته برگزار می شد و مثاًل ده نفر در خالل 

آن صحبت می کردند یک نکته از آن جلسه عایدم 

شود و متوجه ش��وم که الزم است در خصوص آن 

چاره ای بیندیشم که الزمه آن تغییر در تصمیمات 

اتخاذ ش��ده و یا اتخاذ تصمیم های��ی جدید بود، 

حال آنکه عایدی من در هر جلس��ه بسیار بیشتر 

از یک نکته بود.

به عقیده بنده اینکه ش��خصی که در یک جایگاه 

اجرایی قرار گرفته است منتقدان قوی ای داشته 

باش��د، همچنین حرف همه ذینفع ها را بشنود و 

برای آنها پاسخ داشته باشد و اگر احساس می کند 

آن حرف درس��ت و منطقی اس��ت رفتار و تصمیم 

خود را متناس��ب با آن تغییر دهد بیش��تر از آنکه 

تهدید باش��د یک فرصت سازنده است. امیدوارم 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار این مسیر را دنبال 

کن��د و در آینده نزدیک ش��اهد تأس��یس کانون 

سهامداران حقیقی باشیم.

  ماهنامه بورس: دقیقاً همین طور اس��ت، به 

نظر می رسد بخش عظیمی  از مشکالت کشور 

ما ریش��ه در همین ش��نیده نش��دن ها دارد. 

آقای دهقان دهنوی ما ت��ا اینجای گفتگو در 

مورد حمایت از سهامداران حقیقی صحبت 

کردیم، حال بفرمایید که مشخصاً با این افراد 

چه صحبتی دارید؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: بنده زمانی که 

وارد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ش��ده بودم 

ازآنجاکه برخی از فعالین بازار س��رمایه که تعداد 

قابل توجهی هم هستند در فضای مجازی حضور 

دارند، دوستان، بنده را هم به برخی از این گروه ها 

و کانال ها اضافه کردند. پیرو همین موضوع سعی 

می کن��م هفته ای یک تا دو مرتب��ه وقت بگذارم و 

پیام های رد و بدل شده در این گروه ها را مطالعه 

کنم، حتی در کانال هایی که عضو هستم تا ۲۰۰ 

پیام پایین تر را هم می خوانم تا متوجه شدم که چه 

بحث هایی شکل گرفته و چه صحبت هایی مطرح 

ش��ده اس��ت. درواقع می توان گفت ک��ه عنصر 

اعتماد در حال مخدوش ش��دن است، به  بیانی 

دقیق تر در برخی افراد به شدت کم شده و یا کاًل 

از بی��ن رفت��ه اس��ت. اعتم��اد فعالی��ن ب��ازار به 

مکانیس��م های بازار سرمایه، س��رمایه اجتماعی 

بازار محسوب می ش��ود و همان طور که کم شدن 

س��رمایه اجتماعی  در یک کش��ور آس��یب زننده 

خواه��د ب��ود، در ب��ازار ه��م کاهش ای��ن مؤلفه 

خوشایند نیست.

به عقیده بنده الزم است که قدردان ماهیت بازار 

سرمایه باش��یم. به خاطر دارم زمان ورود بنده به 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار افراد بس��یاری به 

اینکه ش��خصی از خارج از بازار س��رمایه انتخاب 

ش��ده اس��ت انتقاد می کردن��د، درواق��ع اگرچه 

تجربیات بن��ده چندان هم بی ارتب��اط نبود و در 

نهادهای مالی به ش��کل غیر مس��تقیم و در بازار 

بانکی به شیوه مستقیم س��ابقه تجربی داشتم و 

این حوزه به عنوان یک��ی از اعضای هیئت علمی 

دانش��گاه حوزه تخصصی بنده بود تلقی بازار بر 

این بود که ش��خصی که به عنوان رئیس سازمان 

بورس و اوراق بهادار انتخاب شده، در بازار سرمایه 

فعال و شناخته ش��ده نیس��ت، اما اکنون بعد از 

گذشت حدود دو سال، بنده خودم را جزئی از بازار 

سرمایه می دانم و توصیه ای که دارم این است که 

قدردان بازار سرمایه باشند. فعالیت در این بازار 

با بازارهای دیگر قابل قیاس نیست، شاید در نگاه 

اول چنین برداشت شود که خرید و فروش در بازار 

سرمایه با معامله در بازار مسکن و یا بازارهای طال 

و ارز تفاوت چندانی ندارد، اما الزم اس��ت در نظر 

داشته باشید کاری که بازار سرمایه انجام می دهد 

اگرچ��ه در معامالت بازار ثانوی��ه، فقط به انتقال 

مالکیت سهام میان افراد محدود می شود و عماًل 

در پ��س آن فعالیتی اقتصادی  انجام نمی ش��ود 

و ازاین جهت مش��ابه خرید و فروش در بازارهای 

مسکن، طال و ارز  است اما خرید و فروش در بازار 

سرمایه منجر به کش��ف قیمت دارایی ها بر روی 

تابلو می شود یعنی اگر معامله گر ها و فعالین بازار 

نباشند کشف قیمت هم اتفاق نمی افتد.

حال حتمًا برایتان سؤال می شود که مگر کشف 

قیمت چه آثار اقتصادی ملموسی  دارد؟ درواقع 

کشف قیمت نوعی عالمت دهی به تمام بخش های 

اقتصاد، خصوصًا بخش سرمایه گذاری محسوب 

می شود و این جهت دهی ها تعیین کننده مقاصد 

سرمایه گذاری در کشور هستند. این موضوع که 

قیمت سهمی روی تابلوی معامالت در عرض چند 

سال، چندین برابر شده است دلیل خوبی است 

به عقیده بنده اینکه شخصی 

که در ی��ک جایگاه اجرایی قرار 

گرفته اس��ت منتقدان قوی ای 

داشته باش��د، همچنین حرف 

همه ذینفع ها را بش��نود و برای 

آنها پاس��خ داشته باش��د و اگر 

احس��اس می کن��د آن ح��رف 

درس��ت و منطقی است رفتار و 

تصمیم خود را متناس��ب با آن 

تغییر دهد بیشتر از آنکه تهدید 

باشد یک فرصت سازنده است.



پرونده ويژه

آذر مـاه 321401
شـماره 209

که هر فرد دیگری نیز در آن س��رمایه گذاری کند، 

عالوه بر این مواردی همچون مدیریت ریس��ک، 

نقدپذیری دارایی ها و ...نیز در بازار سرمایه اتفاق 

می افتد. درنتیجه ما اگرچه در بازار س��رمایه تنها 

یک معامله گر هستیم اما درواقع در یک مشارکت 

اقتصادی واقعی در چرخه تولید کش��ور فعالیت 

می کنیم، به نحوی که چرخ های سرمایه گذاری 

را به حرکت در می آوریم و مس��یر آن را مش��خص 

می کنیم. حال درصورتی که این مس��یر درس��ت 

پیموده ش��ود، بازار اولیه را ش��تاب خواهد داد و 

شتاب بازار اولیه به معنای سرمایه گذاری بیشتر، 

هدفمندتر و پر بازده تر است.

در چنین ش��رایطی ابزار مدیریت ریس��ک ایجاد 

ش��ده و مدیریت ریس��ک امکان پذیر می ش��ود، 

بنابراین ریس��ک های تولید کاه��ش پیدا کرده 

و تولی��د امکان پذی��ر می ش��ود. وقتی ب��ا تبدیل 

س��رمایه گذاری به برگه های س��هام، نقد پذیری 

را ایج��اد می کنی��م، موض��وع برگش��ت پذیری 

سرمایه گذاری که در ابتدای گفتگو به آن پرداخته 

شد بیش��تر می شود و در نهایت س��رمایه گذاری 

جذاب تر خواهد شد.

آنچه خدمتتان عرض کردم کمک هایی است که 

بازار سرمایه به اقتصاد کشور می کند که الزم است 

قدردان آنها باش��یم و الزم است موضوع مقایسه 

بازدهی این بازار نس��بت ب��ه بازارهای طال، ارز و 

... کنار گذاشته شود، کما اینکه همواره بازدهی 

بازار سرمایه در بلندمدت بیش��تر از سایر بازارها 

بوده است.

  ماهنامه بورس: به نظر می رسد نیاز است که 

نوع نگاه ها به سرمایه گذاری در بازار سرمایه 

تغییر کند؟درست متوجه شده ام؟

 محمدعلی دهقان دهنوی: بله درواقع اگر 

بتوانی��م برای س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه، 

بلندمدت فکر کنیم، در این بازار برای بلند مدت 

بمانی��م و درمجموع دیدگاهمان نس��بت به بازار 

سرمایه به نحوی شکل بگیرد که حضور بلندمدت 

خود را ب��رای موفقیت اقتصادی کش��ور الزامی 

بدانیم، دیگر این مقایس��ه ها ه��م اتفاق نخواهد 

افتاد، چراکه افق نگاه فرد در چنین ش��رایطی به 

سمت مشارکت واقعی اقتصادی و مولد بودن در 

اقتصاد اس��ت. البته الزم است که در کنار مردم، 

سیاس��ت گذاران هم از این قابلیت بازار سرمایه 

آگاه باشند.

  ماهنامه بورس: در پایان اگر حرف نگفته ای 

دارید بفرمایید.

 مخاطب این قس��مت از صحبت های بنده آن 

دسته از سرمایه گذاران حقیقی هستند که سهام 

را به عنوان یک دارایی قابل سرمایه گذاری ارزیابی 

کرده اند و مایلند در کنار امالک، طال و ... در این 

ب��ازار هم س��رمایه گذاری کنند، ح��ال اگر همان 

نگاه��ی که به س��رمایه گذاری در امالک دارند در 

بازار سهام هم داشته باشند، یعنی چنین ارزیابی 

کنند که آیا این س��هم ارزش��مند اس��ت؟ قابلیت 

فروش دارد؟ در آینده طرح های توس��عه ی خوبی 

دارد؟ و سپس روی آن سرمایه گذاری کنند و آن را 

به عنوان یک سرمایه گذاری هدفمند و بلند مدت 

بپذیرند مطمئن باش��ید که از این سرمایه گذاری 

س��ود خواهند برد. همانطور که اگر فردی زمین یا 

مسکنی را جهت سرمایه گذاری خریداری می کند، 

بالفاصله پس از کاهش قیمت دوره ای و یا پس از 

آنکه متوجه ش��د ممکن اس��ت با قیمتی بیشتر از 

ارزش واقعی آن را خریداری کرده باشد برای فروش 

آن اقدام نمی کند و  یا کس��ی که اق��دام به خرید 

مس��تغالتی می کند انتظار ندارد که در یک بازده 

زمانی کوتاه مدت بازدهی باالیی به دست آورد.  

درعین حال اگر به ه��ر دلیلی توانایی و تخصص 

ای��ن کار را نداری��د می توانی��د از روش ه��ای 

غیرمستقیم مانند سرمایه گذاری در صندوق های 

س��رمایه گذاری اس��تفاده کنید که همین کار را 

به صورت حرفه ای انجام می دهند. سرمایه گذاری 

در صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در بلندم��دت 

گزینه ی بسیار مناس��بی برای آحاد مردم است و 

الزم است که این س��بک از سرمایه گذاری ترویج 

داده شود.

در پایان اضافه می کنم که نیاز است هر خانوار ایرانی 

بخش قابل توجهی از س��بد دارایی های��ش را به بازار 

س��رمایه اختصاص دهد، چون تولید واقعی در اینجا 

اتفاق می افتد و این بازار سرمایه است که چرخ های 

سرمایه گذاری و تولید را در کشور به حرکت درمی آورد 

و اینجاست که برای فرزندانشان شغل ایجاد می شود.

ما اگرچه در بازار س��رمایه تنها 

یک معامله گر هستیم اما درواقع 

در ی��ک مش��ارکت اقتص��ادی 

واقع��ی در چرخه تولید کش��ور 

فعالیت می کنیم، به نحوی که 

چرخ های س��رمایه گذاری را به 

حرک��ت در می آوری��م و مس��یر 

آن را مش��خص می کنی��م. حال 

درصورتی که این مسیر درست 

پیموده شود، بازار اولیه را شتاب 

خواهد داد و شتاب بازار اولیه به 

معنای س��رمایه گذاری بیشتر، 

هدفمندتر و پر بازده تر است.



پرونده ويژه

نـخـســـتـیـن رســانـه
33بـازار ســرمـایـه ایـران



تحلیل صنعت

آذر مـاه 341401
شـماره 209

بررسی صنعت سنگ آهن

 مقدمه

سنگ آهن، کانسنگی است که 5 درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهد. با استخراج سنگ آهن خام از پوسته زمین و تفکیک 

ناخالصی ها، پودر تیره رنگ نقره ای–قهوه ای آهن حاصل می ش��ود. س��نگ آهن، ماده اولیه تولید فوالد است و ۹۸ درصد سنگ آهن 

استخراج شده در سطح جهان برای تولید فوالد به کار می رود.

مد یر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
مهرداد حقگو

 روش تولید
آهن به صورت سنگ های معدنی مگنتیت و هماتیت در پوسته زمین یافت می شود. تاریخچه تولید آهن و فوالد به 3 هزار سال قبل بازمی گردد. برای تولید سنگ 

آهن دانه بندی ش��ده، فرآیند فرآوری به صورت خشک و بدون آب انجام می شود و معمواًل خوراک این فرآیند، سنگ آهن با عیار ۵۰ درصد بوده و محصول فرآیند 

نیز، سنگ آهن با عیار ۶۰ تا ۶8 درصد در دو یا سه کالس ابعادی است. روند کار به این شکل است که سنگ آهن ورودی به صورت خوراک وارد کارخانه شده و 

در دو یا سه مرحله، خرد و سرند می  شود و به کالس های دانه بندی مختلف تقسیم می گردد. برای تولید سنگ آهن به منظور استفاده در روش احیای مستقیم و 

کوره های قوس، باید فرآوری سنگ آهن از طریق روش کنسانتره صورت گیرد و محصول به گندله سنگ آهن و در نهایت به آهن اسفنجی تبدیل شود.

 نگاهی به صنعت سنگ آهن در جهان
میزان ذخایر سنگ آهن جهان در سال ۲۰۲1 برابر با 18۰ میلیارد تن برآورد می شود که از این میزان، حدود 3۰ درصد مربوط به کشور استرالیا است و در رتبه 

بعدی کشور برزیل با حدود ۲۰ درصد قرار دارد.
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منودار 1- میزان ذخایر سنگ آهن در جهان به تفکیک کشور در سال 2021 میالدی )بر حسب میلیارد تن(

 
 تن(  اردیلی)بر حسب م میالدی 2021در سال  کشور کیسنگ آهن در جهان به تفک ریذخا زانیم -1نمودار 

نشان   ریسال اخ  1۵  ی طجهان    در  سنگ آهن  ساالنه  دیتول  نیانگیم  ، 2در نمودار  همواره در حال رشد بوده است.  در جهان    دیتولمقدار  
 دهیرس  2۰21تن در سال    اردیلیم  ۶/2  هتن بوده که ب  ارد یلیم  ۸3/1برابر با    2۰۰۶در سال    سنگ آهن  یجهان   دیتول  زانیاست. م  شده   داده

 ریچشمگ  2۰14تا    2۰1۰  ی هاسال  ن یب  د یتولرشد    نرخاست که    نیا  دهنده نشان  ، ی قبل  سال نسبت به    سال هر    دیتول  میزان  سهیاست. مقا
  میرشد خواه نیا ل یدر ادامه به دال  است که یصنعت و نقش آن در اقتصاد جهان  نیا ی باال تیاهم بیانگر ،ریچشمگ رشد  نیا .است بوده

 پرداخت.

 
 ( تن نویلی)بر حسب م در جهان سنگ آهن دیتول زانیم -2نمودار 

جهان هستند  در  سنگ آهن    دکنندگان یتول  نیرگتبزر  ، نیچ  و  لیبرز  ا،یاسترال  یکشورهانشان داده شده است،    3همانطورکه در نمودار  
 . کنند یم دیتول را ا ی دن آهن سنگ دوسوم از شیب که
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منودار 2- میزان تولید سنگ آهن در جهان )بر حسب میلیون تن(

 
 تن(  اردیلی)بر حسب م میالدی 2021در سال  کشور کیسنگ آهن در جهان به تفک ریذخا زانیم -1نمودار 

نشان   ریسال اخ  1۵  ی طجهان    در  سنگ آهن  ساالنه  دیتول  نیانگیم  ، 2در نمودار  همواره در حال رشد بوده است.  در جهان    دیتولمقدار  
 دهیرس  2۰21تن در سال    اردیلیم  ۶/2  هتن بوده که ب  ارد یلیم  ۸3/1برابر با    2۰۰۶در سال    سنگ آهن  یجهان   دیتول  زانیاست. م  شده   داده

 ریچشمگ  2۰14تا    2۰1۰  ی هاسال  ن یب  د یتولرشد    نرخاست که    نیا  دهنده نشان  ، ی قبل  سال نسبت به    سال هر    دیتول  میزان  سهیاست. مقا
  میرشد خواه نیا ل یدر ادامه به دال  است که یصنعت و نقش آن در اقتصاد جهان  نیا ی باال تیاهم بیانگر ،ریچشمگ رشد  نیا .است بوده

 پرداخت.

 
 ( تن نویلی)بر حسب م در جهان سنگ آهن دیتول زانیم -2نمودار 

جهان هستند  در  سنگ آهن    دکنندگان یتول  نیرگتبزر  ، نیچ  و  لیبرز  ا،یاسترال  یکشورهانشان داده شده است،    3همانطورکه در نمودار  
 . کنند یم دیتول را ا ی دن آهن سنگ دوسوم از شیب که
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مقدار تولید در جهان همواره در حال رش��د بوده است. در نمودار ۲، میانگین تولید ساالنه سنگ آهن در جهان طی 1۵ سال اخیر نشان داده  شده 

است. میزان تولید جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۰۶ برابر با 1/83 میلیارد تن بوده که به ۲/۶ میلیارد تن در سال ۲۰۲1 رسیده است. مقایسه میزان 

تولید هر سال نسبت به سال قبلی، نشان دهنده این است که نرخ رشد تولید بین سال های ۲۰1۰ تا ۲۰14 چشمگیر بوده است. این رشد چشمگیر، 

بیانگر اهمیت باالی این صنعت و نقش آن در اقتصاد جهانی است که در ادامه به دالیل این رشد خواهیم پرداخت.

همانطورکه در نمودار 3 نشان داده شده اس��ت، کشورهای استرالیا، برزیل و چین، بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن در جهان هستند که بیش 

از دوسوم سنگ آهن دنیا را تولید می کنند.
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طی س��ال های اخیر، چین مهم ترین کشور عرضه کننده و تقاضاکننده فوالد در جهان بوده است. سهم چین از تولید جهانی طی 4۰ سال اخیر، از ۵ 

درصد به باالی ۵۰ درصد رسیده است. از این  رو، نقش این کشور در مصرف سنگ آهن در سطح جهان، غیرقابل انکار است، به گونه ای که رشد اقتصادی 

و متعاقبًا رشد تولید فوالد در این کشور می تواند باعث رشد مصرف و تقاضای سنگ آهن شود.

بیش از 7۰ درصد صادرات سنگ آهن جهان توسط برزیل و استرالیا انجام می شود و با توجه به اینکه کشورهای مذکور در نیمکره جنوبی واقع شده اند، 

هزینه حمل دریایی سنگ آهن، رقم بسیار قابل توجهی است و تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده ی  مواد اولیه ی صنعت فوالد دارد.

منودار 4- کشورهای صادرکننده سنگ آهن در جهان در سال 2021 میالدی )بر حسب میلیارد دالر(

 
 تن(  ونیلیمحسب  بر)میالدی  2021در سال  منتخب  یدر کشورها سنگ آهن دیتول -1نمودار 

 

 سال  4۰  ی ط  یجهان  دیتول  از  نیسهم چو تقاضاکننده فوالد در جهان بوده است.    کننده عرضه کشور    نی ترمهم  نیچ  ،ریاخ  هایسال  یط
 ،است  انکاررقابلیغ   ،جهاندر سطح  مصرف سنگ آهن  کشور در    نی ا  نقش  ،رون یاازاست.    دهیدرصد رس  ۵۰  یدرصد به باال  ۵از    ،ریاخ
 سنگ آهن شود. یتواند باعث رشد مصرف و تقاضا یم کشور  نیفوالد در ا  دیتول رشد و متعاقباً یاقتصاد که رشدیاگونه به
 یبجنو  مکرهیدر ن  مذکورهای  کشور  نکهیو با توجه به ا  شودیم انجام    ایو استرال  ل یدرصد صادرات سنگ آهن جهان توسط برز  ٧۰از    شیب

صنعت فوالد   یهیمواد اول  یشدهتمام  متیبر ق  یادی ز  ریثأ ت  و  است  یتوجهقابل  اریبس  رقم   ،هنآسنگ    یی ا یحمل در  نهیهز  اند، شدهواقع  
 دارد.

 
 (دالر اردیلیمحسب  بر) میالدی 2021در سال  جهان در سنگ آهنصادرکننده  یکشورها -۴نمودار 
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منودار 3- تولید سنگ آهن در کشورهای منتخب در سال 2021 میالدی )بر حسب میلیون تن(

 
 تن(  ونیلیمحسب  بر)میالدی  2021در سال  منتخب  یدر کشورها سنگ آهن دیتول -1نمودار 

 

 سال  4۰  ی ط  یجهان  دیتول  از  نیسهم چو تقاضاکننده فوالد در جهان بوده است.    کننده عرضه کشور    نی ترمهم  نیچ  ،ریاخ  هایسال  یط
 ،است  انکاررقابلیغ   ،جهاندر سطح  مصرف سنگ آهن  کشور در    نی ا  نقش  ،رون یاازاست.    دهیدرصد رس  ۵۰  یدرصد به باال  ۵از    ،ریاخ
 سنگ آهن شود. یتواند باعث رشد مصرف و تقاضا یم کشور  نیفوالد در ا  دیتول رشد و متعاقباً یاقتصاد که رشدیاگونه به
 یبجنو  مکرهیدر ن  مذکورهای  کشور  نکهیو با توجه به ا  شودیم انجام    ایو استرال  ل یدرصد صادرات سنگ آهن جهان توسط برز  ٧۰از    شیب

صنعت فوالد   یهیمواد اول  یشدهتمام  متیبر ق  یادی ز  ریثأ ت  و  است  یتوجهقابل  اریبس  رقم   ،هنآسنگ    یی ا یحمل در  نهیهز  اند، شدهواقع  
 دارد.

 
 (دالر اردیلیمحسب  بر) میالدی 2021در سال  جهان در سنگ آهنصادرکننده  یکشورها -۴نمودار 
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با توجه به اینکه چین با اختالف بس��یار زیاد نسبت به کشورهای دیگر، بزرگترین واردکننده این ماده معدنی به ویژه از استرالیا است، تقاضای مصرفی 

فوالد در بخش ساختمان و زیرساخت در این کشور، تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای سنگ آهن می گذارد. طی یک سال گذشته، شاهد بحران در بخش 

مس��کن چین بوده ایم که تقاضای فوالد و بالطبع سنگ آهن را تحت تأثیر قرار داده است. البته دولت چین با تصویب بسته های حمایتی و تزریق پول 

برای افزایش ساخت و ساز در بخش زیرساخت، مقدار مناسبی تقاضای مصرفی فوالد ایجاد کرده است.

منودار 5- کشورهای واردکننده سنگ آهن در جهان در سال 2021 میالدی )بر حسب میلیون تن(

  ی مصرف  یتقاضا  ،استاسترالیا  از  ویژه به  یماده معدن نیکننده اوارد نیبزرگتر گر،ید ینسبت به کشورها  ادیز اریبا اختالف بس نیچ  نکهیتوجه به ا با
شاهد بحران در بخش   ،سال گذشته  ک ی  یگذارد. طیمسنگ آهن    یبر تقاضا   یادیز  اریبس  ریثأ تکشور،    ن یدر ا  رساخت یفوالد در بخش ساختمان و ز

  پول  قیتزر و یتیحما یهابسته  بیتصو با نی چ دولت البته.  است دادهقرار  ریثأتسنگ آهن را تحت   بالطبعفوالد و  یکه تقاضا ایمبوده  نیمسکن چ
 . است  کرده  جادیا  فوالد  یمصرف  یتقاضا  یمناسب  مقدار  رساخت،یز   بخش  در  ساز  و  ساخت  شیافزا  یبرا 

 
 ( تن ونیلیمحسب  بر)میالدی  2021در سال جهان  درواردکننده سنگ آهن  یکشورها -۵نمودار 

 

 
 (دالر اردیلیمحسب  بر) میالدی 2021در سال  جهان در سنگ آهنواردکننده  یکشورها -۶نمودار 

 

  فوالد   متیق  جمله  از  یمختلفدر نوسان بوده است. عوامل    در هر تندالر    22۰دالر تا    ۵۰  نیب  ،ریاخ  یهاسال   یمحصول ط  نیا متیق
  د یو تول  نیاقتصاد چ  تیوضع  ،یدولت  یهااست یسدر صنعت،    تیظرف  جادیا  دکننده،یتول  یکشورها  یبازارشکن،  یخام و محصوالت فوالد
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منودار 6- کشورهای واردکننده سنگ آهن در جهان در سال 2021 میالدی )بر حسب میلیارد دالر(

  ی مصرف  یتقاضا  ،استاسترالیا  از  ویژه به  یماده معدن نیکننده اوارد نیبزرگتر گر،ید ینسبت به کشورها  ادیز اریبا اختالف بس نیچ  نکهیتوجه به ا با
شاهد بحران در بخش   ،سال گذشته  ک ی  یگذارد. طیمسنگ آهن    یبر تقاضا   یادیز  اریبس  ریثأ تکشور،    ن یدر ا  رساخت یفوالد در بخش ساختمان و ز

  پول  قیتزر و یتیحما یهابسته  بیتصو با نی چ دولت البته.  است دادهقرار  ریثأتسنگ آهن را تحت   بالطبعفوالد و  یکه تقاضا ایمبوده  نیمسکن چ
 . است  کرده  جادیا  فوالد  یمصرف  یتقاضا  یمناسب  مقدار  رساخت،یز   بخش  در  ساز  و  ساخت  شیافزا  یبرا 

 
 ( تن ونیلیمحسب  بر)میالدی  2021در سال جهان  درواردکننده سنگ آهن  یکشورها -۵نمودار 

 

 
 (دالر اردیلیمحسب  بر) میالدی 2021در سال  جهان در سنگ آهنواردکننده  یکشورها -۶نمودار 

 

  فوالد   متیق  جمله  از  یمختلفدر نوسان بوده است. عوامل    در هر تندالر    22۰دالر تا    ۵۰  نیب  ،ریاخ  یهاسال   یمحصول ط  نیا متیق
  د یو تول  نیاقتصاد چ  تیوضع  ،یدولت  یهااست یسدر صنعت،    تیظرف  جادیا  دکننده،یتول  یکشورها  یبازارشکن،  یخام و محصوالت فوالد
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قیمت این محصول طی س��ال های اخیر، بین ۵۰ دالر تا ۲۲۰ دالر در هر تن در نوس��ان بوده است. عوامل مختلفی از جمله قیمت فوالد خام و محصوالت فوالدی، 
بازارشکنی کشورهای تولیدکننده، ایجاد ظرفیت در صنعت، سیاست های دولتی، وضعیت اقتصاد چین و تولید مسکن، بر قیمت سنگ آهن اثرگذار هستند. در نمودار 

7، تغییرات قیمتی سنگ آهن در چند سال اخیر به همراه دالیل عمده ی آن  نشان داده  شده است.

 نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا در ایران
ایران در تولید سنگ آهن، رتبه دهم جهان و در تولید فوالد، رتبه اول منطقه خاورمیانه را دارد. این کشور با تولید 1۰۰ میلیون تن سنگ آهن در سال ۲۰۲۰، سهم خود 
را از تولید منطقه به حدود 7۰ درصد افزایش داده است. بزرگ ترین تولیدکنندگان کشور، شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ 
آهن گهر زمین و فوالد زرند ایرانیان هستند. در نمودار 8، میزان تولید سنگ آهن کشور در سال های اخیر نشان داده  شده است. طی دهه 139۰، تولید سنگ آهن 

به دلیل توجه ویژه  به صنعت فوالد، بیش از دو برابر شده است.

منودار 7- روند قیمتی سنگ آهن )بر حسب دالر به ازای هر تن( و عوامل مؤثر بر تغییر قیمت این محصول

  آن  یعمده  ل یدالبه همراه    ریچند سال اخ  سنگ آهن در   یمتیق  رات ییتغ  ،٧هستند. در نمودار    اثرگذار  سنگ آهن  متیبر ق  ،مسکن
 است.  شده دادهنشان 

 
 محصول نیا متیق رییبر تغثر ؤمو عوامل  هر تن(   یازا)بر حسب دالر به آهن سنگ یمتیق روند -۷نمودار 

 

 ران یا  در  تقاضا و  دیتول  تیبه وضع  ینگاه
سنگ    تن  ونیلیم  1۰۰  دیبا تول. این کشور  را دارد  انهیخاورم  منطقه  رتبه اول  ،فوالد  دیدهم جهان و در تول  رتبه  ،سنگ آهن  دیدر تول   رانیا

 یهاشرکت  ،کشور  دکنندگانیتول  نیتربزرگداده است.    شیدرصد افزا  ٧۰به حدود  منطقه    دیاز تولسهم خود را    ،2۰2۰در سال    آهن
سنگ   دیتول  زانیم  ،۸در نمودار    هستند.  انیرانیا  زرند  فوالد  و  نیچادرملو، سنگ آهن گهر زم  یصنعت  و یمعدن،  گل گهر  یو صنعت  ی معدن

از دو برابر    ش یب  ، به صنعت فوالد  ژهیتوجه و  دلیل بهسنگ آهن    دیتول،  13۹۰طی دهه  شده است.    نشان داده  ریاخ  یهاآهن کشور در سال
 شده است. 

 
 ( تن ونیلیمحسب  بر) ریاخ یهاسال در کشور آهن سنگ دیتول زانیم -۸نمودار 
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منودار 8- میزان تولید سنگ آهن کشور در سال های اخیر )بر حسب میلیون تن(

  آن  یعمده  ل یدالبه همراه    ریچند سال اخ  سنگ آهن در   یمتیق  رات ییتغ  ،٧هستند. در نمودار    اثرگذار  سنگ آهن  متیبر ق  ،مسکن
 است.  شده دادهنشان 

 
 محصول نیا متیق رییبر تغثر ؤمو عوامل  هر تن(   یازا)بر حسب دالر به آهن سنگ یمتیق روند -۷نمودار 

 

 ران یا  در  تقاضا و  دیتول  تیبه وضع  ینگاه
سنگ    تن  ونیلیم  1۰۰  دیبا تول. این کشور  را دارد  انهیخاورم  منطقه  رتبه اول  ،فوالد  دیدهم جهان و در تول  رتبه  ،سنگ آهن  دیدر تول   رانیا

 یهاشرکت  ،کشور  دکنندگانیتول  نیتربزرگداده است.    شیدرصد افزا  ٧۰به حدود  منطقه    دیاز تولسهم خود را    ،2۰2۰در سال    آهن
سنگ   دیتول  زانیم  ،۸در نمودار    هستند.  انیرانیا  زرند  فوالد  و  نیچادرملو، سنگ آهن گهر زم  یصنعت  و یمعدن،  گل گهر  یو صنعت  ی معدن

از دو برابر    ش یب  ، به صنعت فوالد  ژهیتوجه و  دلیل بهسنگ آهن    دیتول،  13۹۰طی دهه  شده است.    نشان داده  ریاخ  یهاآهن کشور در سال
 شده است. 

 
 ( تن ونیلیمحسب  بر) ریاخ یهاسال در کشور آهن سنگ دیتول زانیم -۸نمودار 
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در شکل های زیر، میزان تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن به تفکیک شرکت های تولیدکننده و محدوده جغرافیایی نشان داده شده است.

منودار9- میزان تولید واحدهای تولید كننده کنسانرته سنگ آهن در کشور )بر حسب میلیون تن( 

 

  شده   داده  نشان  یی ایجغراف  محدوده  و   دکنندهیتول  یهاشرکت  کیکنسانتره و گندله سنگ آهن به تفک  دیتول  زانیم  ،ریز  ی هاشکلدر  
 .است

 
 کشور  در آهن سنگ کنسانتره دیتول یواحدها یپراکندگتن( و   ونیلی)بر حسب م دیتول زانیم -1 شکل

 
 در کشور  گندله دیتول یواحدها یپراکندگتن( و   ونیلی)بر حسب م دیتول زانیم -1 شکل

 

 

منودار10- میزان تولید واحدهای تولید  كننده  گندله در کشور)بر حسب میلیون تن( 

 

  شده   داده  نشان  یی ایجغراف  محدوده  و   دکنندهیتول  یهاشرکت  کیکنسانتره و گندله سنگ آهن به تفک  دیتول  زانیم  ،ریز  ی هاشکلدر  
 .است

 
 کشور  در آهن سنگ کنسانتره دیتول یواحدها یپراکندگتن( و   ونیلی)بر حسب م دیتول زانیم -1 شکل

 
 در کشور  گندله دیتول یواحدها یپراکندگتن( و   ونیلی)بر حسب م دیتول زانیم -1 شکل
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در نمودار 9، میزان صادرات و واردات س��نگ آهن دانه بندی و کنس��انتره و در نمودار 1۰، میزان صادرات سنگ آهن فرآوری شده )گندله( در کشور مشاهده 
می ش��ود. عدم سرمایه گذاری در بخش زیرساخت کش��ور باعث قطعی گاز و برق شرکت های فوالدی در سال 14۰۰ و کاهش تولید آنها گردید. این امر سبب 
کاهش مصرف س��نگ آهن در کارخانه های فوالدسازی شد و شرکت های س��نگ آهنی را با مازاد محصوالت کنسانتره و گندله روبه رو کرد. این اتفاق در سال 
14۰1 نیز تکرار ش��د و عالوه بر کاهش تولید و فروش، به دلیل کاهش قیمت های جهانی سنگ آهن، بازار جذابی برای صادرات محصول نیز شکل نگرفت و 

این عوامل موجب کاهش مقداری تولید و فروش این شرکت ها و در نتیجه، کاهش سودآوری آنها شد.

منودار 11- میزان صادرات و واردات سنگ آهن و کنسانرته در کشور )بر حسب هزار تن(

  شده ی ورآفر آهن سنگصادرات و واردات  زانیم ،1۰و در نمودار  و کنسانتره یبنددانه سنگ آهن صادرات و واردات  زانیم ،۹ نموداردر 
در سال   یفوالد  یهاگاز و برق شرکت  یکشور باعث قطع  رساختیدر بخش ز  یگذارهیسرما. عدم  شودمیکشور مشاهده  در  )گندله(  

 را با  یسنگ آهن  یهاشرکتشد و   یفوالدساز یهاکارخانهامر سبب کاهش مصرف سنگ آهن در    نی. اآنها گردید   دیو کاهش تول  14۰۰
کاهش   دلیلبهو فروش،    دیش تولشد و عالوه بر کاه   رتکرا  زین  14۰1در سال    اتفاق  نی. ارو کردروبهمازاد محصوالت کنسانتره و گندله  

  نیو فروش ا  دیتول  یعوامل موجب کاهش مقدار  ن یو ا  شکل نگرفت  زین  محصولصادرات    یبرا  ی بازار جذاب  آهن،  سنگ  یجهان   یهامتیق
 آنها شد.  یکاهش سودآور در نتیجه،ها و  شرکت

 
 تن(  هزارحسب  بر) کشور در و کنسانتره سنگ آهن و واردات  صادرات زانیم -۹نمودار 
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واردات صادرات

منودار 12- میزان صادرات گندله در کشور )بر حسب هزار تن(

 
 هزار تن( حسب  برکشور ) در گندلهصادرات و واردات  زانیم -10نمودار 

 1۴0۴افق در    صنعت فوالد
تن سنگ   ونیلیم  1۶٧استخراج    مستلزم هدف  نیا  تحقق  .است  14۰4  افق  تا  فوالد  تن  ونیلیم  ۵۵  دیتول  هدف   به  ی ابیدست  دنبالبه   رانیا

 یسازکنسانتره  یمصرف در واحدها  یتن سنگ آهن برا   ونیلیم  1۵1  ،زانیم  نی. از ااستکامل(    تیاز ظرف  یبرداربهره )در صورت    آهن
های  رساختیزو    دیتول  رهیدر زنج  یاژهیو  یگذارهیسرمابه    ازین  ،منظور  نیبه ا  .موردنیاز است  یبنددانهتن سنگ آهن    ونیلیم  3/14و  
 یواحدهادر    و   وروی  ۵۰معادل    یسازکنسانتره  یواحدها  یک تن ظرفیت دربرای ایجاد    یگذارهیسرمارم  نُ.  شودیمصنعت احساس    نیا

 ۵۵  دیتولهدف    به  یابیمنظور دستبه فوالد    رهیدر کل زنج  ازیموردن  یگذاره یسرما  زانیم  ،11است. در نمودار    وروی  ۵۵  معادل  یسازگندله
 . شودیم  مشاهده 14۰4 افق در خام فوالد تن ونیلیم

 
 ( وروی ونیلیمحسب  بر) 1۴0۴در صنعت فوالد کشور تا سال  ازیموردن یگذاره یسرماورد برآ  -11نمودار 
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 صنعت فوالد در افق 14۰4
ایران به دنبال دس��تیابی به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فوالد تا افق 14۰4 اس��ت. تحقق این هدف مستلزم استخراج 1۶7 میلیون تن سنگ آهن )در صورت 

بهره برداری از ظرفیت کامل( است. از این میزان، 1۵1 میلیون تن سنگ آهن برای مصرف در واحدهای کنسانتره سازی و 14/3 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی 

موردنیاز است. به این منظور، نیاز به سرمایه گذاری ویژه ای در زنجیره تولید و زیرساخت های این صنعت احساس می شود. ُنرم سرمایه گذاری برای ایجاد یک 

تن ظرفیت در واحدهای کنسانتره س��ازی معادل ۵۰ یورو و در واحدهای گندله سازی معادل ۵۵ یورو است. در نمودار 11، میزان سرمایه گذاری موردنیاز در 

کل زنجیره فوالد به منظور دستیابی به هدف تولید ۵۵ میلیون تن فوالد خام در افق 14۰4 مشاهده می شود.

در رابطه با زیرس��اخت های الزم برای دس��تیابی به هدف درنظرگرفته ش��ده در افق 14۰4 برای تولید فوالد، خالصه ای از انواع انرژی موردنیاز ذکر می شود. 

در صنعت س��نگ آهن، میزان مصرف برق در سال 14۰۰ برابر با ۶ میلیون کیلووات س��اعت بوده و انرژی الکتریکی موردنیاز در افق 14۰4 معادل 8 میلیون 

کیلووات ساعت خواهد بود.

در رابطه با آب مصرفی، کل مصرف آب در کش��ور طبق آخرین آمار موجود برابر با 9۶ میلیارد مترمکعب اس��ت که از ای��ن میزان، 88/9 درصد مربوط به بخش 

کشاورزی، 8/3 درصد مربوط به مصرف شرب و ۲/8 درصد مربوط به مصارف صنعتی است. میزان مصرف آب در صنعت سنگ آهن در سال 14۰۰ حدود 4۰ 

میلیون مترمکعب بوده که با اضافه شدن طرح های قابل تحقق و در دست اجرا، مجموع آن به 48 میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید.

در رابطه با حمل  و نقل، میزان جابجایی مواد معدنی از طریق ش��بکه ی ریلی در س��ال 14۰۰ حدوداً ۲9/8 میلیون تن بوده که از این میزان، سهم سنگ آهن 

3/۶ میلیون تن، کنس��انتره سنگ آهن 1۲ میلیون تن، گندله 8 میلیون تن و زغال سنگ 1/17 میلیون تن گزارش شده است. برآورد می شود در افق 14۰4، 

میزان جابجایی مواد معدنی به 79/3  میلیون تن در سال برسد.

 صنعت سنگ آهن در بازار سرمایه
سهام شرکت های سنگ آهنی پذیرفته شده در بازار سرمایه، همواره جزء جذاب ترین سهام بوده است. اطالعات این شرکت ها و سهام آنها به شرح جدول 1 است.

منودار 13- برآورد رسمایه گذاری موردنیاز در صنعت فوالد کشور تا سال 1404 )بر حسب میلیون یورو(

 
 هزار تن( حسب  برکشور ) در گندلهصادرات و واردات  زانیم -10نمودار 

 1۴0۴افق در    صنعت فوالد
تن سنگ   ونیلیم  1۶٧استخراج    مستلزم هدف  نیا  تحقق  .است  14۰4  افق  تا  فوالد  تن  ونیلیم  ۵۵  دیتول  هدف   به  ی ابیدست  دنبالبه   رانیا

 یسازکنسانتره  یمصرف در واحدها  یتن سنگ آهن برا   ونیلیم  1۵1  ،زانیم  نی. از ااستکامل(    تیاز ظرف  یبرداربهره )در صورت    آهن
های  رساختیزو    دیتول  رهیدر زنج  یاژهیو  یگذارهیسرمابه    ازین  ،منظور  نیبه ا  .موردنیاز است  یبنددانهتن سنگ آهن    ونیلیم  3/14و  
 یواحدهادر    و   وروی  ۵۰معادل    یسازکنسانتره  یواحدها  یک تن ظرفیت دربرای ایجاد    یگذارهیسرمارم  نُ.  شودیمصنعت احساس    نیا

 ۵۵  دیتولهدف    به  یابیمنظور دستبه فوالد    رهیدر کل زنج  ازیموردن  یگذاره یسرما  زانیم  ،11است. در نمودار    وروی  ۵۵  معادل  یسازگندله
 . شودیم  مشاهده 14۰4 افق در خام فوالد تن ونیلیم

 
 ( وروی ونیلیمحسب  بر) 1۴0۴در صنعت فوالد کشور تا سال  ازیموردن یگذاره یسرماورد برآ  -11نمودار 
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جدول 1- مقایسه رشکت های سنگ آهنی در بازار رسمایه

کنورکگهرکچادکگلواحدرشح

2001192512/7میلیارد برگتعداد سهام

1617514درصدسهام شناور

17514611222هزار میلیارد تومانارزش بازار

0/750/951/431/03بتای 36 ماهه

61709382درصدمیزان تقسیم سود

کنسانرته و گندلهکنسانرته و کلوخه سنگ آهنکنسانرته و گندله و فوالدکنسانرته و گندلهمحصول تولیدی

سهامدار عمده

رشکت مدیریت 
رسمایه گذاری امید

رشکت رسمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات

رشکت فوالد مبارکه اصفهان

رشکت مدیریت 
رسمایه گذاری امید

رشکت رسمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات

رشکت فوالد مبارکه اصفهان

رشکت معدنی و صنعتی گل گهر
رشکت مدیریت رسمایه گذاری امید

رشکت رسمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
رشکت توسعه صنایع و معادن غدیر

رشکت رسمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات

جدول 2- مقایسه بازدهی صنعت سنگ آهن و شاخص کل بورس )درصد(

میانگین1395139613971398139914001401

بازار

درصد

-42485185163131681

1898-54401539834225صنعت

همانطورکه در جدول ۲ مش��اهده می شود، طی س��ال های اخیر، معمواًل این گروه نسبت به بازار، بازدهی بهتری داش��ته است. همچنین، در سال هایی که 
ش��اهد رشد قیمت جهانی س��نگ آهن بوده ایم، این صنعت عملکرد بهتری را ثبت کرده اس��ت. در جدول 3، اقالم اصلی صورت سود و زیان و صورت وضعیت 

مالی صنعت سنگ آهن نشان داده شده است.

جدول 3: خالصه وضعیت مالی و سودآوری صنعت سنگ آهن در سال های گذشته

1394139513961397139813991400واحد

3,3465,96810,87620,27130,18172,469119,805میلیارد تومانمبلغ فروش

9231,4821,2771,8121,4653,1434,681میلیون دالرمبلغ فروش دالری

1,1412,2454,4199,04115,20138,80865,059میلیارد تومانسود ناخالص

36323642465251درصدحاشیه سود خالص

9771,9634,0098,54014,39537,51662,931میلیارد تومانسود عملیاتی

557-339-291-258-279-210-39-میلیارد تومانهزینه مالی

11,971,9313,9418,43313,86337,74161,367میلیارد تومانسود خالص صنعت

15,43816,74419,86528,97943,11582,060135,166میلیارد تومانمجموع دارایی ها

8,7227,2337,24510,61216,24323,25339,171میلیارد تومانمجموع بدهی ها

6,7159,51012,62018,36726,87258,80795,995میلیارد تومانحقوق صاحبان سهام
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جدول 4- کارشناسی میزان سودآوری و نسبت قیمت به درآمد پیرشو رشکت ها

نسبت قیمت به درآمد پیرشو تحلیلیقیمت فعلی)ریال(سود 1402 )ریال(سود 1401 )ریال(مناد

581591827013کگل

19202120112005/5کچاد

53646111436006/5کگهر

13502201162009کنور

چه سودآوری در انتظار شرکت ها خواهد بود؟
سطح تولید صنعت سنگ آهن تا پیش از سال 14۰۰، روندی نسبتاً صعودی داشته است، اما با وقوع قطعی  برق در فصل تابستان، قطعی گاز در فصل زمستان و کاهش 

جدی تقاضای فوالد در سطح جهان در نیمه دوم سال ۲۰۲۲، شاهد نوسان تولید و فروش شرکت ها در سال 14۰1 هستیم. بر این اساس، پیش بینی میزان تولید 

شرکت های این صنعت با توجه به گزارش های فعالیت در ماه های اخیر و با فرض قطعی برق در تابستان و افت فشار گاز در زمستان و نیز بهبود نسبی در صنعت فوالد 

در یک سال و نیم آتی، انجام  شده است. در سال های اخیر، مقدار فروش شرکت های فعال در این صنعت تقریباً معادل میزان تولیدات آنها بوده است، از این رو برای 

پیش بینی مقدار فروش شرکت ها،  فرض شده که موجودی  کاالی پایان دوره اندکی از موجودی کاالی ابتدای دوره باالتر است.

به منظور پیش بینی نرخ فروش محصوالت زنجیره صنعت، الزم است نرخ فروش محصوالت فوالد خوزستان )فخوز( برآورد شود. متوسط قیمت فروش شمش صادراتی 

ایران برای دوره زمانی فروردین ماه تا اسفندماه 14۰۲ به طور متوسط ۵۰۰ دالر در نظر گرفته  شده است. بر همین اساس، قیمت فروش شمش فخوز در بورس کاال 

برابر با ۵۰۰ دالر به ازای هر تن لحاظ شده است. برای دوره مذکور، متوسط نرخ تسعیر دالر برابر با 34,۰۰۰ تومان تعیین شده است که باعث می شود قیمت ریالی هر 

کیلو شمش در بورس کاال برابر با 17۰ هزار ریال باشد. همچنین، نسبت پایه برای نرخ گندله ۲4 درصد و برای نرخ کنسانتره سنگ آهن 18 درصد نسبت به شمش در 

نظر گرفته  شده است. نسبت قیمت به درآمد پیشرو شرکت ها به شرح جدول 4 محاسبه  شده است.

در نمودار 1۲، روند تغییرات نسبت قیمت به درآمد برای میانگین بازار و صنعت در سال های اخیر، طی دوره های یک سالهی منتهی به دیماه نشان داده  شده است. 
همانطورکه مشاهده می شود، متوسط نسبت قیمت به درآمد در این صنعت نزدیک به متوسط بازار بوده و در بیشتر سالها حدود 1 واحد با آن فاصله داشته است.

منودار 14- مقایسه نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر بازار و صنعت

به این  است.  گذاری شده فخوز قیمت ش درصد شم  1۸درصد و کنسانتره سنگ آهن با ضریب  23گندله با ضریب  ن،یباشد. همچن الیر
 .است  4جدول  شرحهبها شرکت شرویبه درآمد پ  متینسبت قترتیب، 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ها شرکت شرویپ درآمد به متیق نسبت  و  یسودآور زانیم ی کارشناس -۴جدول 

 

به   یمنته  یسالهکی  یهادوره  یط  ر،یاخ  ی هاصنعت در سال  بازار و  نیانگیم  یبه درآمد برا  متینسبت ق  راتیی، روند تغ12در نمودار  
به متوسط بازار بوده و   کیدصنعت نز  نیبه درآمد در ا  متینسبت ق  متوسط  شود، یورکه مشاهده منطشده است. هما  نشان داده  ماهید

 فاصله داشته است.  آنواحد با   1حدود  هاسال شتریب در

 
 صنعتو  بازار نگرگذشتهبه درآمد  متینسبت ق سهیمقا -12نمودار 
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نشان بورس تهران
لوگ�وی ب�ورس ته�ران برگرفت�ه از یک نش�ان برنج�ی مربوط ب�ه دوره 
هخامنشیان است که در اس�تان لرستان کشف شده است. در این لوگو 
چهار انسان دست در دست یکدیگر )اتحاد و همکاری( در درون دایره ای 
قرار دارند که نشان گر دنیا است. دنیایی که بر اساس افسانه های قدیمی 
ای�ران بر روی ش�اخ دو گاو ق�رار دارد؛ که خود نش�انه ث�روت و بهره وری 
هستند. این نش�ان هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.





گزارش عملکرد

آذر مـاه 461401
شـماره 209

منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در آذر ماه  1401
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پس اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ اما مسئله 

اساسی، عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، 

ممکن است متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد بود. در این 

شرایط بهترین راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی دست پیدا 

می کنند و با استفاده از تخصص افراد حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را برای 

سرمایه گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آنها تقسیم می کنند. یکی از این واسطه های مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند. صندوق های 

سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد. صندوق های سرمایه گذاری بر 

اساس ترکیب دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و 

اوراق بهادار، با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری، به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 

در بورس تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یادشده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این 

گزارش، با استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند، پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در آذرماه 14۰1 با بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش، به مبلغی حدود ۵,878 هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین کاهش 
ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه، حدود 133 هزار میلیارد ریال معادل 3/8 درصد کاهش یافته است. صندوق های 

بازارگردانی نیز با بیش از ۶۲ هزار میلیارد ریال افزایش معادل 8/۶ درصد، بیشترین افزایش درصدی ارزش خالص دارایی ها را در میان صندوق های سرمایه گذاری ثبت کرده اند.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای دی  ماه     1401

 1401  ماهآذر در یگذاره یسرما یهاصندوق  عملکرد      
 پارت  ی مال اطالعات   پردازش و مشاوره شرکت: منبع

 
 کنند؛  یگذاره یسرما  بازارها  نی ا   در  را  خود  ثروت  و  اندازهاپس   دارند   لیتما جامعه  افراد  بیشتر  و  هستند  یگذارهی سرما یبرا  یمناسب  مکان  یمال  یبازارها

  مشاوران   از  و  کنند  یگذارهیسرما  به  اقدام   یشخص  صورتبه   بسیاری موارد اگر  در  که  است  بازارها  ن یا  با  جامعه  اقشار  همه  ییآشنا  عدم   ،یاساس  مسئله  اما
 مبالغ   یبرا  یمال  مشاوران  خدمات  از  استفاده  باال،  نسبتاً  یهانه یهز  لیدلبه   البته.  دونش  ی ریناپذجبران   یهاانیز  متحملممکن است    رند،ینگ  کمک  یمال

 یآورجمع  را  گذارانه یسرما  خرد  یمال  منابع  انهآ  که  است  یمال  یهاواسطه  از  استفاده  ،حلراه   نیبهتر  طی شرا  نی ا   در.  بود  نخواهد  صرفهبه مقرون   ی،جزئ
  ن یا  ،یگذارهیسرما  نهیزم  در  باتجربه  و  یاحرفه  افراد  تخصص  از  استفاده  با  و   کنندپیدا می  دست  ی هنگفت  یمال  منابع  به  ،آن  کردن  کاسه   کی  از  بعد  و  کرده
  آورده   نسبت  به  را  حاصله  سود  و  انتخاب  خود  گذارانه یسرما  ی برا  را  یگذاره یسرما  یهانه یگز  نیبهتر  و  کنندیم   تیهدا  یمال  یبازارها  سمت  به   را  منابع
  دارند  یمختلف انواع  یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذاره یسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه  نیا  از یکی.  کنندیم میتقس انهآ  نیب گذارانه یسرما

بر اساس ترکیب   یگذاره یسرما  یهاصندوق .  دهد  پوشش  موردانتظار  بازده  و  یریپذسکیر  انواع   با  را  یگذارهیسرما  یهاقه یسل  انواع   تواندی م  تنوع   نیا  که
 سازمان یسو شده ازابالغ  یگذارهیسرما الزامات نظر از که  گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوقگروه  دارایی در سه

نوع سرمایه.  دارند  تفاوت  گری کدی   با  بهادار،  اوراق  و  بورس نظر  از  دو دسته صندوقهمچنین  به  و  های سرمایه گذاری،  ابطال  و  بر صدور  مبتنی  گذاری 
گذاری اختصاصی بازارگردانی های سرمایه های یادشده، صندوق شوند. عالوه بر صندوقبندی می معامله در بورس تقسیمگذاری قابلسرمایه های  صندوق

 ها صندوق  نیا  عملکرد  و  تیوضع  ارائه  به  رسام،  سامانه  اطالعات  و  هاداده  از  استفاده  با  گزارش،  نیا  درنیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند.  
 . است شده پرداخته ،هستند فعال رانیا هیسرما بازار در که

 ماه آذر  در  گذاری سرمایه  هایصندوق  هایدارایی  ارزش و  بیترک
  5,878  حدود  یمبلغ  به  ،کاهش  الیر  اردیلیمهزار    50  از  شیب  با 1401  ماهآذر  در  یگذاره یسرما  یهاصندوق   یهایی دارا  خالص  ارزش  کل

،  ماه  یکه نسبت به ابتدا   بوده  ثابت  درآمد  با  یهاصندوق مربوط به    هاییدر ارزش خالص دارا  ریالی  کاهش  نیشتریب.  دیرس  الیر  اردیلیم  هزار
  ش یافزا  الیر   اردیلیهزار م  62  بیش از  با  زین  یبازارگردان  یهاصندوق .  است  افته ی  کاهش  رصدد  8/3  معادل   الیر  ارد یلیم  هزار  133  حدود

 . اندکرده ثبت    یگذاره یسرما  یهاصندوق   انیم  دررا  ها  ییدارا  خالصارزش  درصدی    شیافزا  نیشتریبدرصد،    6/8معادل  
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1401تا ابتدای دی  ماه (میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص. 1نمودار 
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نمودار ۲، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های س��رمایه گذاری را در طول آذرماه 14۰1 بر حس��ب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج 
نشان دهنده افت و خیز مداوم مجموع ارزش خالص دارایی های صندوق ها در این ماه است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً ۲1 درصد از منابع مالی خود را در س��هام، 48 درصد را در اوراق مش��ارکت، ۲7 درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود 4 درصد را در سایر دارایی ها سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3، ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای دی  ماه  1401

  نشان   الیر  اردیلیم  حسب  بر  1401در طول آذرماه    را  یگذار هیسرما  یهاصندوق  همه  یهاییدارا  خالص  ارزش  کل  راتییتغ  روند  ،2  نمودار
 . است  ماهاین  ها در  صندوق   هایداراییمجموع ارزش خالص    مداوم  ز ی خ  و  افت  دهندهنشان  جینتا.  دهدیم

  ی هاسپرده  در را    درصد  27  مشارکت،  اوراق  در را    درصد  48  سهام،  در   را  خود  منابع مالی  از  درصد  21  مجموعاً  یگذار هیسرما  یهاصندوق 
  یهاصندوق   تیریدم  تحت  ی هایی دارا  بیترک  ،3  نمودار  در.  اند کرده  یگذاره یسرما  هاییدارا  ریسا  دررا    درصد  4  حدود  و  نقد  وجه  و  یبانک

 . است   شده  داده   نشان  یگذار هیسرما
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 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جدول های 1 تا 4، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه شده است. 
در بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »با درآمد ثابت کوثر یکم« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در آذر ماه 14۰1 برابر با 4/8 درصد و 

بازدهی یک سال گذشته آن برابر با ۲1/۶ درصد بوده است. صندوق »با درآمد ثابت امید انصار« نیز در مقام دوم قرار گرفته است.

در آذرماه 14۰1، صندوق های سهامی وضعیت بهتری را نسبت به ماه های گذشته ثبت کرده اند. صندوق »آهنگ سهام کیان« با بازدهی 11/8 درصدی، بهترین 
عملکرد را در بین صندوق های سهامی داشته است. بازدهی یک سال گذشته این صندوق حدود 3۰/4 درصد بوده است. صندوق تازه تأسیس »بازده بورس« نیز 

با فاصله اندکی، دومین صندوق پربازده این ماه بوده است.

صندوق »کیمیای کاردان« با بازدهی 7/7 درصدی طی آذرماه 14۰1، بیش��ترین بازدهی را در بین صندوق های مختلط داش��ته اس��ت. بازدهی یک سال 
گذشته این صندوق حدود 34/۲ درصد بوده است.

طی آذرماه 14۰1، صندوق »راهبرد ممتاز ابن سینا« با بازدهی 1۵/3 درصدی، بیشترین بازدهی را در میان صندوق های قابل معامله در بورس داشته است. بازدهی 
یک سال گذشته این صندوق با نماد »رماس« ۲3/7 درصد بوده است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 30 آذر )درصد(بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

4/821/6با درآمد ثابت کوثر یکم1

3/323/1با درآمد ثابت امید انصار2

2/622/6گنجینه الماس بیمه دی3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 30 آذر )درصد(بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

7/734/2کیمیای کاردان1

6/815/5مشرتک نیکی گسرتان2

6/222/4مشرتک سپهر آتی3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 30 آذر )درصد(بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

15/323/7راهربد ممتاز ابن سینا1

12/526/8امین تدبیرگران فردا2

10/131/7فراز داریک3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 30 آذر )درصد(بازده آذر )درصد(نام صندوقردیف

11/7730/4آهنگ سهام کیان1

*11/76بازده بورس2

11/5720/0مشرتک بانک خاورمیانه3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی آذرماه 14۰1 مقایسه شده است. همانطورکه در نمودار 4 مشاهده 
می شود، صندوق های سهامی در مقایسه با شاخص کل بورس تهران عملکرد ضعیف تری داشته است، اما از شاخص کل فرابورس ایران بازدهی باالتری داشته است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی آذر ماه 14۰1، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( بیش از 7۰3 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه ابطال واحدهای 
سرمایه گذاری( تقریباً 8۵7 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص خروج سرمایه  از کل صندوق های سرمایه گذاری نزدیک به 1۵4 هزار میلیارد ریال بوده است. 
این ماه برای چهارمین ماه متوالی در سال جاری، خالص ورود و خروج نقدینگی منفی بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 14 
هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های بازارگردانی و بیش��ترین خالص خروج پول تقریباً 1۵3 هزار میلیارد ریال و مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده است. 

نمودار ۵ ورود پول به کل صندوق ها و خروج پول از آنها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی آذرماه 14۰1 نشان می دهد.
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای دی ماه   1401

.  است  شده  سهیمقا  1401  ماهآذر  یط  فرابورس  کل  شاخص  و  بورس  کل  شاخص   بازده  با  یسهام  یهاصندوق  بازده  نیانگیم  ،یدبع  بخش  در
اما    ،است  داشته  یترفیضع  عملکرد تهران      بورس  کل  شاخص  با  سه یمقا  در  یسهام  یهاصندوق   شود،یمشاهده م  4همانطورکه در نمودار  

 داشته است.   یباالتر  یبازدهایران    فرابورس  کلاز شاخص  

  
 ی گذاره یسرما یهاصندوق  در ینگ دینق خروج  و  ورود تیوضع

  آنها   از  پول  خروج  و  الیر  اردیلیمهزار    703  بیش از(  یگذار هیسرما  یواحدها  صدور  واسطهبه )  هاصندوق   کل  به  پول  ورود  ،1401ماه  آذر  یط
  ی هاصندوقکل    از  هیسرما  خروج  خالص  بنابراین،  .است  بوده  ال یر  اردیلیمهزار    857  تقریباً  (یگذارهیسرما  یواحدها   ابطال  واسطهبه)

خالص ورود و خروج نقدینگی    ،در سال جاری  ماه متوالی  چهارمینماه برای    این  .است  بوده  الیر  اردیلی م  هزار  154  نزدیک بهی  گذار هیسرما
  بازارگردانی های صندوق به مربوط و  الیر اردیلیم هزار 14 ی حدودگذاره یسرما یهاصندوق  به پول ورود خالص نیشتریب منفی بوده است.

  کل  به  پول   ورود  5  نمودار بوده است.    با درآمد ثابتهای  مربوط به صندوق و  هزار میلیارد ریال    153  تقریباًخروج پول    خالص  و بیشترین
 .دهدی م  نشان  1401  ماهآذر  یط  گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه  را  اآنه   از  پول  خروج  و  هاصندوق 
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                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای دی ماه  1401

.  است  شده  سهیمقا  1401  ماهآذر  یط  فرابورس  کل  شاخص  و  بورس  کل  شاخص   بازده  با  یسهام  یهاصندوق  بازده  نیانگیم  ،یدبع  بخش  در
اما    ،است  داشته  یترفیضع  عملکرد تهران      بورس  کل  شاخص  با  سه یمقا  در  یسهام  یهاصندوق   شود،یمشاهده م  4همانطورکه در نمودار  

 داشته است.   یباالتر  یبازدهایران    فرابورس  کلاز شاخص  

  
 ی گذاره یسرما یهاصندوق  در ینگ دینق خروج  و  ورود تیوضع

  آنها   از  پول  خروج  و  الیر  اردیلیمهزار    703  بیش از(  یگذار هیسرما  یواحدها  صدور  واسطهبه )  هاصندوق   کل  به  پول  ورود  ،1401ماه  آذر  یط
  ی هاصندوقکل    از  هیسرما  خروج  خالص  بنابراین،  .است  بوده  ال یر  اردیلیمهزار    857  تقریباً  (یگذارهیسرما  یواحدها   ابطال  واسطهبه)

خالص ورود و خروج نقدینگی    ،در سال جاری  ماه متوالی  چهارمینماه برای    این  .است  بوده  الیر  اردیلی م  هزار  154  نزدیک بهی  گذار هیسرما
  بازارگردانی های صندوق به مربوط و  الیر اردیلیم هزار 14 ی حدودگذاره یسرما یهاصندوق  به پول ورود خالص نیشتریب منفی بوده است.

  کل  به  پول   ورود  5  نمودار بوده است.    با درآمد ثابتهای  مربوط به صندوق و  هزار میلیارد ریال    153  تقریباًخروج پول    خالص  و بیشترین
 .دهدی م  نشان  1401  ماهآذر  یط  گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه  را  اآنه   از  پول  خروج  و  هاصندوق 
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حضرت زینب )س�ام اللَّه علیها( نش�ان داد که 

می توان حجب و عفاف زنانه را به عزت مجاهدانه 

و به یک جهاد بزرگ تبدیل کرد.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی در ايران و جهان

1-تحوالت اقتصاد جهانی 
»افزایش آمار شیوع کرونا در کشور چین« و »سیاست های بانک های مرکزی« 

در کش��ورهای غربی از جمله عوامل مؤثر بر بازارهای مالی جهان در آذر ماه 

14۰1  بود. در این ماه، بانک های مرکزی در کشورهای غربی اقدام به افزایش 

نرخ بهره برای مقابله با تورم کردند که این اقدام احتمال وقوع بحران مالی در 

اقتصاد جهانی را تشدید کرد. کاهش محدودیت های کرونایی )کووید صفر( 

در کشور چین هم در آذر ماه امسال بازارهای مالی در جهان را تحت تأثیر قرار 

داد. با کاهش محدودیت های کرونایی در کشور چین، آمار مبتالیان به کرونا در 

این کشور افزایش یافت و نگرانی ها در مورد شیوع گسترده کرونا شدت گرفت. 

ش��اخص دالر که از آبان ماه رون��دی نزولی را آغاز کرده ب��ود، در آذرماه هم 

کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در 1۶ هفته گذشته رسید. با کاهش 

شاخص دالر و کاهش محدودیت ها برای مقابله با کرونا در برخی شهرهای 

چین، قیمت اونس ط��ال در بازارهای جهانی به باالترین حد آن در پنج ماه 

گذشته رسید. جفت ارز یورو-دالر که ارزش یک یورو را در مقابل دالر نشان 

می دهد و در ماه های گذش��ته به کمتر از یک س��قوط کرده بود، در آذر ماه 

افزایش داشت و به باالترین حد خود در شش ماه گذشته رسید.

کارشناس تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

راضیه حسن نیا

مروری بر تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی
در ایران و جهان در آذرماه 1401

                   جدول 1: تغییرات قیمت اونس طال، شاخص دالر  و ارزش یورو در برابر دالر  در آذرماه 1401 

30 آذرماه 311400 شهریورماه 301401 آبان ماه 301401 آذرماه 1401
تغییرات قیمت )درصد(

در یک سال گذشتهدر سه ماه گذشتهدر یک ماه گذشته

1,813/31,740/41,671/91,793/84/28/51/1طال )دالر/ اونس(

6/457/9-3/4-104/2107/8111/396/5شاخص دالر

6/0-1/06031/02410/98371/12833/57/8ارزش یورو در مقابل دالر
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             جدول 2: تغییرات قیمت نفت در آذرماه 1401  )دالر/بشکه(

30آذرماه301400شهریورماه 301401 آبان ماه 301401 آذرماه 1401نفت
تغییرات قیمت )درصد(

در یک سال گذشتهدر سه ماه گذشتهدر یک ماه گذشته

11/210/2-9/3-80/2588/4490/472/85نفت برنت

WTI 6/99/94-1/9-78/1779/7484/0271/11نفت

OPEC 16/99/94-5/7-79/3684/1895/5172/18نفت

     جدول  3: تغییرات قیمت پنج رمز ارز مهم از نظر سهم بازار در آذرماه 1401 )دالر( 

30آذرماه311400شهریورماه 301401 آبان ماه 301401 آذرماه 1401رمزارز
تغییرات قیمت )درصد(

در یک سال گذشتهدر سه ماه گذشتهدر یک ماه گذشته

65/6-13/2-16،84515،76619,41348,9236/8بیت کوین

69/8-8/4-1,213/91,107/51,326/04,016/39/6اتریوم

53/4-10/6-3/1-246/2254/1275/3528/5بایننس کوین

80/2-44/7-16/8-0/25340/30460/45821/2805کاردانو

63/6-28/9-5/35-0/344920/364450/485370/9468ریپل

جدول 4:  رشد شاخص سهام در آذرماه 1401

30آذرماه311400شهریورماه 301401 آبان ماه 301401 آذرماه 1401شاخصمنطقه

تغییرات قیمت )درصد(

در یک ماه 
گذشته

در سه ماه 
گذشته

در یک سال 
گذشته

ایاالت متحده آمریکا
S&P5003,878/43,949/93,757/94,649/2-1/83/2-16/6

NASDAQ Composite10,709/411,024/511,066/815,341/1-2/8-3/2-30/2

خاورمیانه و شامل آفریقا

DFM 23339/83,339/23,433/73,152/90/02-2/75/9

QSI 310,997/711,853/112,643/811,653/3-7/2-13/0-5/6

Tadawul All Share 410,276/910,930/5111,461/111,261/3-5/9-10/3-8/7

آسیای رشقی و جنوبی
Nikkei 22526,387/727,944/828,153/828,517/6-5/6-2/8-7/5

Shanghai Composite3,068/43,085/03,108/93,625/1-0/5-1/3-15/3

Moex Russia2,116/12,166/32,190/83,693/0-2/3-3/4-42/7روسیه

Euro Stoxx 503,872/13,909/33,427/14,174/9-0/912/9-7/25اروپا

Alsh 573,836/971,938/065,276/971,119/42/613/13/8صحرای آفریقا

 بازار نفت در این ماه تحت تأثیر تحوالت اقتصادی و سیاسی در جهان نوساناتی در محدود 7۰ تا 1۰۰ دالر در هر بشکه داشت. در حالی که اعالم مقامات 

فدرال رزرو در مورد کاهش سرعت افزایش نرخ بهره، تصمیم اٌپک پالس در مورد ادامه سیاست خود برای کاهش تولید نفت و کاهش محدودیت های کرونایی 

در کشور چین تأثیرات مثبت بر قیمت نفت داشتند، افزایش آمار مبتالیان به کرونا در چین و انتشار داده های اقتصادی در این کشور )که رشدی کمتر از حد 

انتظار را داشتند( چشم انداز رشد تقاضا در کشور چین را تحت تأثیر قرار داد و باعث کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.

قیمت بیت کوین که در یک سال گذشته روندی نزولی داشت در آذرماه 14۰1 هم کمتر از 17,۰۰۰ دالر بود. عوامل مختلفی باعث کاهش ارزش ارزهای 

دیجیتال در یک س��ال گذشته بوده است. ورشکس��تگی صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال FTX، تعداد باالی کالهبرداری های گزارش شده در مورد ارزهای 

دیجیتال و افزایش نرخ بهره در کشورهای مختلف برای مقابله با تورم را می توان از جمله دالیل کاهش ارزش بیت کوین عنوان کرد.

بازار س��رمایه در نقاط مختلف جهان در آذر ماه تحت تأثیر اقدامات بانک های مرکزی برای مقابله با تورم و سیاست های دولت چین برای مقابله با کرونا قرار 

داش��ت. شاخص S&P۵۰۰ در آذر ماه در حدود دو درصد کاهش یافت و شاخص مرکب نزدک1  هم در این بازه در حدود سه درصد کاهش را تجربه کرد. در 

آذر ماه 14۰1 بازارهای س��رمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم همچون س��ایر بازارهای سرمایه در جهان روندی نزولی داشتند. شاخص بورس در 

عربستان سعودی در این ماه نزدیک به شش درصد و شاخص بورس قطر در حدود هفت درصد کاهش داشت.
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2-تحوالت اقتصاد ایران 
در آذرماه 14۰1 آمارهای اقتصادی منتشر ش��ده نشان دهنده رشد تولید ناخالص داخلی و رش��د نقدینگی و پایه پولی در کشور بود. حجم نقدینگی در پایان 
آبان ماه 14۰1 برابر ۵8,۰۶8/4 هزار میلیارد ریال اعالم شد که نسبت به پایان سال 14۰۰ معادل ۲۰/۲ درصد افزایش داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه 
منتهی به آبان ماه 14۰1 هم برابر 34/۵ درصد بود. رش��د پایه پولی هم در دوازده ماهه منتهی به این  ماه  به 34/۶ درصد رسید. بانک مرکزی در آخرین گزارش 
خود نماگرهای اقتصادی برای س��ه ماهه اول سال 14۰1 را منتش��ر کرد. به گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )به قیمت جاری( در سه 
ماهه اول س��ال 14۰1 برابر ۲1,۰31 هزار میلیارد ریال بود. ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )به قیمت جاری( در سه ماهه اول سال 14۰1 نسبت 
به س��ه ماهه قبل 3 هزار میلیارد ریال افزایش داشت. تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم در سه ماهه اول سال 14۰1 برابر 17,7۶7 هزار میلیارد ریال بود. 

رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت )1۰۰=139۵( در سه ماهه اول 14۰1 )نسبت به سه ماهه اول 14۰۰( در حدود ۲/3 درصد گزارش شد.

ارزش کل معامالت در بورس اوراق بهادار تهران در آذر ماه 14۰1 نسبت به ماه قبل 99/۶9 درصد افزایش داشت و بیش از ۲,3۲7  هزار میلیارد ریال بود. حجم 
کل معامالت هم در این ماه نسبت به ماه قبل 17 درصد افزایش داشت و برابر ۲48,4۰3 میلیون سهم بود. ارزش کل معامالت در نه ماهه نخست سال جاری 

نسبت به نه ماهه نخست سال 14۰۰ در حدود سه درصد رشد داشت و حدود 1۰,۲۰8 هزار میلیارد ریال بود. 

شاخص کل )وزنی -ارزشی( بورس اوراق بهادار تهران هم در آذر 14۰1 نسبت به ماه قبل در حدود ۶/۲ درصد افزایش یافت و از 1,4۰8,۵98 واحد در انتهای آبان ماه 

به 1,49۶,۲۰1 واحد در پایان آذر ماه رسید. شاخص کل هم وزن هم در این بازه 1۰/۲ درصد افزایش یافت و از 4۰4,471 واحد به 44۵,7۲1 واحد رسید. شاخص 

کل فرابورس ایران در این ماه 3/۶ درصد افزایش داشت و از 18,۵1۰  واحد در پایان آبان ماه به 19,173 واحد در پایان آذر ماه رسید.

منودار 1: روند تولید ناخالص داخلی از سال 1398 تا سه ماهه اول 1401 )هزار میلیارد ریال( 

 ایران تحوالت اقتصاد -2
 هتزد   شزد ر هعزد ن خز هص  اخ ز  و  شزد نقزد تگ  و    ز           نرز   شزد    رتترزر ار  هز ب اقتجز  ب    1041   اذ ر   

هززیا  رع عز      زز   اعززیم شززد کزز    418 0/58نرانززر  1041رزز    انزز        ز     ح زز  نقززد تگ .  ز ه     کرزز   نزز   
 شززد نقززد تگ      وال   ر هزز  رتت زز  نزز    .   رززد افززیا آ  اشزز   2/24رعزز     1044نسززت  نزز     زز   سزز    

 1/30رزز    نزز     شززد    زز   زز ه  هزز      وال   ر هزز  رتت زز  نزز  ا زز  .   رززد نزز   5/30هزز  نرانززر  1041رزز    انزز  
 ا  1041سزز    او ن  گرهزز ب اقتجزز  ب نززراب سزز  ر هزز    اخززر   گززیا ش خزز   ن نزز  ررکززیب    .   رززد  سززعد

 او    سز  ر هز    ( نز  قع ز   ز  ب   )نز  گزیا ش ن نز  ررکزیب ر هعزد ن خز هص  اخ ز  نز  قع ز     ز            . رتترر کر 
( نز  قع ز   ز  ب   )ا لش ر هعزد ن خز هص  اخ ز  نز  قع ز     ز        .      ز   نز    هزیا  رع عز    431 21نرانر  1041س   

ر هعززد ن خزز هص .   افززیا آ  اشزز هززیا  رع عزز      زز  3نسززت  نزز  سزز  ر هزز  قتززل   1041   سزز  ر هزز  او  سزز   
 شزد ر هعزد ن خز هص     .هزیا  رع عز      ز   نز       717 17نرانزر   1041سز     او  اخ   نزدو  ن ز  هز     سز  ر هز       
   ( 1044نسززت  نزز  سزز  ر هزز  او    ) 1041   سزز  ر هزز  او   ( 1395=144) اخ زز  نزز  ن زز  نزز  قع زز  ر نزز     

 .  رد گیا ش شد 3/2حدو  

  (الیر اردیلیم هزار) 1041ماهه اول  تا سه 1031از سال  یداخل ناخالص دیتول روند: 1نمودار 

 
ن ن  ررکیب: رتتع  

افززیا آ   رززد  19/99نسززت  نزز  رزز   قتززل   1041رزز    اذ ا لش کززل رعزز ریت    نزز  د او اا ن زز  ا  ر ززرا      
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ا لش کززل رعزز ریت    نزز  ر هزز  نتسزز  سزز    زز  ب . رع عزز   سزز   نزز   043 208 اشزز  و نرانززر  افززیا آ  رززد 
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منبع: بانک مرکزی (1395ن  قع   ر ن  س   )ر هعد ن خ هص  اخ   ن  قع        

جدول 5: آمار کل معامالت بورس اوراق بهادار تهران 

رشح
تغییر )درصد(نه ماههماهانه

نه ماهماهانه14011400آبان ماه 1401آذرماه 1401

2,327,3861,165,52710,214,6389,868,00899/693/4ارزش کل معامالت )میلیارد ریال(

248,403212,2801,568,2641,239,38917/0226/5حجم کل معامالت )میلیون سهم(

66-8,546,9197,792,12777,698,725128,980,5279/69دفعات معامله

منبع: رشکت بورس اوراق بهادار تهران
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در هشت ماهه نخست سال 14۰1 میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور )به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل 
تجارت چمدانی(، بالغ بر 7۰,4۰۲ هزار تن و به ارزش 3۲,3۶8 میلیون دالر بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 14۰۰، کاهشی 1۵/9۵ درصدی در وزن و افزایشی 
4/44 درصدی در ارزش دالری داشت. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش 1۲/44 درصدی در وزن و افزایش 1۵/۲۵ درصدی در ارزش دالری در 

مقایسه با مدت مشابه سال 14۰۰، به ارقام ۲3,4۰۵ هزار تن و 37,11۶ میلیون دالر رسید.

طبق آمار منتش��ر ش��ده در مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ای در آذر ما ه 14۰1 در مقایس��ه با ماه قبل ۰/4 واحد درصد افزایش یافت و برابر 48/۵ درصد بود. نرخ تورم 
نقطه ای در گروه عمده “خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات” با کاهش ۲/4 واحد درصدی، به ۶۵/3 درصد و در گروه “کاالهای غیرخوراکی و خدمات” با افزایش ۲ 
واحد درصدی، به 38/9 درصد رسید. نرخ تورم ساالنه آذر ماه 14۰1 برای خانوارهای کشور به 4۵/۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش داشت.

منودار2:تورم ساالنه و تورم نقطه ای در بازه زمانی فروردین ماه 1398 تا آذرماه 1401   )درصد(

 (درصد)   1041 ماهآذر تا 1031 ماهنیفرورد یزمان بازه در یاتورم ساالنه و تورم نقطه:2نمودار

 
 ررکی ار   ا را : رتتع   
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   منبع: مرکز آمار ایران ر  م نقط  ن  نقط  ر  م س الن  ش خص کل قع   رجرف کتتد   

جدول 6: شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

آذرماه 1400آبان ماه 1401آذرماه 1401
تغییر )درصد(

ساالنه ماهانه 

بورس تهران
1,496,2011,408,5981,318,3606/2213/5شاخص کل )وزنی - ارزشی(

445,721404,471348,20910/228/0شاخص کل )هم وزن(

19,17318,51018,5243/63/5شاخص کلفرابورس ایران

منبع: رشکت بورس اوراق بهادار تهران، رشکت فرابورس ایران

جدول 7: صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی )بدون احتساب نفت و تجارت چمدانی( و واردات طی هشت ماه نخست سال های 1400 و 1401  

فعالیت
درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبلهشت ماهه نخست سال 1400هشت ماهه نخست سال 1401

ارزش دالریوزنارزش )میلیون دالر(وزن )هزار تن(ارزش )میلیون دالر(وزن  )هزار تن(

12/4415/25-23,40537,11626,73132,203واردات

15/954/44-70,40232,36883,76530,991صادرات

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران

 پانویس ها
1 . NASDAQ Composite

۲.شاخص بورس دبی   

3 .  شاخص بورس قطر
4 .  شاخص بورس عربستان سعودی

۵  .شاخص سهام آفریقای جنوبی



آذر مـاه 581401
شـماره 209

تحوالت اقتصادی و بازارهای مالی در ايران و جهان

مع������امالت
قراردادهای آتی سبد سهام

)ب�ا کارک��رده��ای آت��ی ش��اخص(

مزای��������ا

1.ایجاد امکان رسمایه گذاری بر روی شاخص
2.ایجاد امکان کسب سود در بازار کاهشی عالوه بر بازار افزایشی

3.امکان منحرصبه فرد برای پوشش ریسک سیستامتیک و ریسک صنایع
4.متنوع سازی تنها با اخذ یک موقعیت

5.امکان کسب سود تنها با اتکا به تحلیل های کالن اقتصادی و تشخیص روند 
بازار بدون نیاز به تحلیل تک تک رشکت ها

6.عدم توقف مناد معامالتی
7.ویژگی اهرمی

۸.کارمزد کمرت
۹.معافیت های مالیاتی

بورس اوراق بهادار تهران
)سهامی عام(

www.tse.ir aparat.com/tse.ir iranboursemedia10001346
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معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با ماهنامه”بورس” تشریح کرد

الزام بر تشکیل شورای ثبات مالی 

 ماهنامه »بورس« در این قس��مت از سری گفتگوهایی که با چهره های بازار سرمایه دارد به سراغ حسین فهیمی رفته است. فهیمی 

که در س��ازمان بورس و اوراق بهادار به مدت بیش از 10 س��ال در س��مت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، همچنین معاون حقوقی 

فعالیت داشته است، در حال حاضر معاون حقوقی و امور مجلس در بانک مرکزی است. معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در خالل 

این گفتگو ضمن گریزی بر آنچه از ابتدا تاکنون بر بازار س��رمایه گذشته است، به تشریح اهمیت تشکیل شورای ثبات مالی می پردازد. وی 

با اش��اره به این موضوع که شورای ثبات مالی در کشورهای پیشرفته شکل گرفته است توضیح می دهد که تشکیل این شورا می تواند برای 

مث��ال اطمینان خاطری برای س��رمایه گذاران ایجاد کند تا بتوانند بر اس��اس س��الیق خودش��ان، در بازارهای پرریس��ک، کم ریس��ک و ... 

سرمایه گذاری کنند. وی ابراز امیدواری می کند که شورای پول و اعتبار و همچنین شورای عالی بورس و اوراق بهادار بتوانند در این خصوص 

به یک جمع بندی برسند. معاون حقوقی و امور مجلس در بانک مرکزی پیش از آن نیز مسئولیت ریاست هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، عضویت در هیئت داوری و ریاست هیئت رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، عضویت در 

کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و ... را بر عهده داشته است. مشروح این گفتگوی خواندنی در ادامه آورده شده است.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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  آقای دکتر فهیمی ما در ماهنامه »بورس« 

به بهان��ه گفتگو با چهره های بازار س��رمایه 

تاکنون مفتخر بوده ایم که پای صحبت های 

بس��یاری از چهره ه��ای تأثیرگ��ذار ب��ازار 

بنش��ینیم و ب��ا بس��یاری از اف��راد خبره در 

این حوزه گفتگو داش��ته  باشیم، در همین 

راستا خوشحال می شویم ازآنجاکه به مدت 

10 س��ال در س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

در س��مت عضو هیئت مدیره و نائب رئیس 

هیئت مدیره فعالیت داش��ته اید، از شرایط 

حاک��م بر بازار س��رمایه در زمان حضور خود 

برایمان بگویید.

 در ابتدا الزم می بینم عرض کنم خوشحالم 
به مرحله ای رس��یده ایم که بازار سرمایه دارای 
قدمتی چند ده  س��اله شده است و این توفیقی 
است که از منظر پیشکسوتان این حوزه به بازار 
سرمایه هم نگاه ش��ود، زیرا مطمئنًا این افراد با 
توجه به سابقه ای که در این حوزه دارند، باعث 

رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آن خواهند شد.
 زمان��ی که بنده وارد س��ازمان کارگزاران بورس 
اوراق به��ادار تهران ش��دم زمزمه هایی از تغییر 
ساختار اصلی بورس و تغییر قانون بازار سرمایه 
به گوش می رسید اما حقیقتًا این بحث ها جدی 
گرفته نمی شد چون همان طور که می دانیم این 
حرف وحدیث ها در همه نهادها و سازمان ها زده 
می شود )کما اینکه چندین سال است در بانک 
مرکزی در م��ورد تغییر قانون نظ��ام بانکداری 
بحث هایی مطرح است اما تاکنون اتفاق خاصی 
در ای��ن ب��اب رخ نداده اس��ت(، ام��ا زمانی که 
دکتر عبده تبریزی به ریاست سازمان منصوب 
شدند که ان ش��اءالله به س��بب خدمات بسیار 
ارزشمندی که برای کش��ور و بازارهای مالی به 
ارمغان آوردند توفیقات روزافزون نصیب ایشان 
شود، بازنویسی مجددی در قانون بازار سرمایه 

کشور صورت گرفت.
 بدنه بورس، افراد و چهره های شاخصی داشت 
که همواره نگاهش��ان به آین��ده، تحول گرا بود 
و ای��ن سیاس��ت تحول گرایان��ه در مت��ن و دل 
قانون، لحاظ ش��د. یک��ی از مهم ترین بحث ها 
هم جداسازی نهاد نظارتی از نهاد اجرایی بود 
که پایه و اساس قانون جدید بازار اوراق بهادار 

بر آن نهادینه ش��د، البته موضوعات دیگری از 
قبیل ایجاد کمیته تخلفات و اختالفات، نحوه ی 
صحیح اطالع رسانی، ایجاد تشکیل بازار اولیه 
و بازار ثانویه، جداس��ازی بورس ه��ا و ... نیز از 
مباحث مطروحه بود که س��عی شد تمامی آنها 

در قانون جدید گنجانده شود.
به یاد دارم این مباحث به قدری برای آقای دکتر 
عبده تبریزی مهم بودند و اولویت داش��تند که 
جلساتی را خارج از تهران فراهم و برگزار کردند 
تا همه افراد مرتبط، فقط تمرکزشان روی تهیه 
و تدوین این قانون باشد. درنهایت متن نهایی 
توس��ط س��ازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران تهیه و تنظیم و به دولت جمهوری اسالمی 
ارسال شد. آنجا هم نشست هایی برگزار شد که 
آقای دکتر صالح آبادی نیز به موضوع ورود کردند 
و از راهنمایی های ایشان هم بهره بردیم، طرح 
این قانون درنهایت بعد از بحث و تبادل نظر، به 

مجلس پیشنهاد شد.
در بازار سرمایه در همان برهه زمانی، اتفاقاتی 
رخ داد که بعد از چندین دور افزایش س��رمایه، 
دوباره وضعیت و روند بازار افت کرد، وضعیت به 
گونه ای بود که همه نهادها و ارگان های کشور 
اعتراض داشتند که چرا بازار نزولی شده است، 
مثاًل مجلس شورای اسالمی از آقای دکتر عبده 
 تبریزی و مس��ئولین وقت بازار س��رمایه جواب 
می خواستند و جویای علل ریزش بازار سرمایه 

بودند
بعد از بررسی های مختلف، همگی به این نتیجه 
رس��یدند که قانون بازار سرمایه قدیمی است و 
چون به بن بست رسیده بودیم تا تصویب قانون 
جدید عماًل کاری نمی شد انجام دهیم و همین 
امر باعث شد در کوتاه ترین زمان ممکن قانون 
جدی��د ب��ازار اوراق به��ادار در مجلس تصویب 

شود.
البت��ه ناگفته نماند ک��ه مرحوم آق��ای علیزاده 
در شورای نگهبان هم بس��یار تالش کردند که 
تأییدی��ه آن ش��ورای محترم نی��ز در کوتاه ترین 
زمان ممکن اخذ شود که الحمدالله این اتفاق 

هم افتاد و قانون جدید، جهت اجرا ابالغ شد.
در ابت��دا به ما  گفتند ش��ما عض��و هیئت مدیره 
سازمانی هستید که وجود خارجی ندارد و فقط 

خوش��حالم ب��ه مرحل��ه ای 

رس��یده ایم که بازار س��رمایه 

دارای قدمتی چند ده  س��اله 

شده است و این توفیقی است 

که از منظر پیشکسوتان این 

حوزه به بازار سرمایه هم نگاه 

ش��ود، زیرا مطمئناً این افراد 

ب��ا توجه ب��ه س��ابقه ای که در 

این حوزه دارند، باعث رش��د 

و شکوفایی هرچه بیشتر آن 

خواهند شد.
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تک برگه ای به ما دادند که سند هویت سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار بود. البت��ه همان زمان 
اعضای هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس 
اوراق به��ادار ته��ران که به ص��ورت غیرموظف 
فعالی��ت می کردن��د ه��م همگ��ی اس��تعفای 
دس��ته جمعی دادند که مصوبه ای از ش��ورای 
عالی بورس و اوراق بهادار گرفتیم و اداره کردن 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران نیز 
بر عهده ما قرار گرفت، یعنی هم زمان مس��ئول 
س��ازمان روبه انحالل کارگزاران ب��ورس اوراق 
بهادار تهران و س��ازمان تازه تأس��یس بورس و 

اوراق بهادار شدیم.
اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار آغاز شد و 
همان طور که مشاهده می شود، بعد از گذشت 
حدود 1۵ س��ال همچنان م��درن، پویا و تقریبًا 
جوابگوی نیازه��ای بازار بوده اس��ت. البته در 
س��ال 1388 قانون توس��عه ابزارها و نهادهای 
مالی جدید نیز مصوب و اجرا شد و این ۲ قانون 
)قانون جدید بازار اوراق بهادار و قانون توس��عه 
ابزارها و نهادهای مالی جدید( جزئی از قوانین 

مرجع شدند.

   اگر خاطره خاص و شیرینی از آن دوران به 

یاد دارید، بفرمایید.

 در حقیق��ت تمام خاط��رات آن دوران برای 
بن��ده خاص و ش��یرین بودن��د، زی��را ازآنجاکه 
جوان تر بودیم و ذوق و شوق بیشتری داشتیم، 
هر اتفاقی برایمان به خاطره ای ش��یرین مبدل 
می شد. شاید بتوان گفت بهترین خاطره  بنده 
به تهیه و تدوین ساختار سازمان بورس و اوراق 
بهادار مربوط می ش��ود، زیرا بنده درواقع مدیر 
سازمان جدیدالتأسیسی بودیم که هیچ ساختار 
سازمانی ای برایش تعریف نشده بود و خودمان 

باید این ساختار را ایجاد می کردیم.
 ما برای تهیه و تدوین این ساختار سازمانی نوظهور، 
مدت 3 روز ب��ه جزیره کیش س��فر کردیم و همان 
س��اختار س��ازمانی که در آن 3 روز توسط ما تهیه 
شده بود، ابتدا در شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

و بعدازآن در هیئت وزیران، تصویب و ابالغ شد.
 اصل این ساختار عبارت بود از ریاست سازمان 
بورس و اوراق به��ادار به  همراه چه��ار معاونت 

که ذیل معاونت ه��ا، مدیریت های بخش های 
مختلف قرار گرفته بودند. این ساختار تاکنون 
فقط تغییراتی بسیار جزئی داشته است. جا دارد 
یادی می کنم از مرح��وم آقای احمد احمدپور، 
اولین مدیر پیشکسوت س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار که در آن زمان از تجربیات ایشان بسیار 
اس��تفاده کردیم. ایشان از اس��اتید برجسته و 
خبره در حوزه مالی و حس��ابداری بودند که به 
شکل گیری و اجرای درست قانون بسیار کمک 
کردن��د و به همراه م��ا از اولی��ن اعضای هیئت 

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بودند.

    ازآنجاک��ه ریاس��ت هیئت رس��یدگی به 

تخلفات بازار سرمایه برای مدتی بر عهده ی 

ش��ما بوده است، به نظر ش��ما آیا با توجه به 

بزرگ ش��دن این بازار، در تنظی��م مقررات 

جهت جلوگیری از تخلف در این حوزه موفق 

عمل کرده ایم؟

 »تخلفات« و »اختالفات« دو موضوع بس��یار 
مهم��ی بودند ک��ه در قانون جدید ب��ازار اوراق 
به��ادار و همچنی��ن قان��ون توس��عه ابزاره��ا و 
نهاده��ای مالی جدید ب��ه آنها پرداخته ش��د و 

بسیار هم کارآمد عمل کردند.
ساختار تخلفات طوری طراحی شده بود که در 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار هم شعبه بدوی و 
هم شعبه تجدیدنظر وجود داشت و به تخلفات 
رسیدگی می شد، تهیه و تدوین آن هم به گونه ای 
بود ک��ه اگرچه به واس��طه اقدامی ک��ه صورت 
می گرف��ت جرمی رخ ن��داده بود ام��ا هر عمل 
خالف قانونی تخلف محسوب می شد )به تعبیر 
حقوق��ی کاری برخالف نظامات جاری کش��ور 
انجام شده است(. این تخلفات در بازار سرمایه 
و به ویژه بورس بسیار تأثیرگذار بودند، در آن زمان 
برخی از وقوع تخلفات با افتخار یاد می کردند و 
می گفتند فالنی اطالعات نهانی دارد و در مدت 
کم  توانسته است سود هنگفتی به دست آورد و یا 
عده ای می گفتند اگر تمام قوانین درست اجرا 
شود، همه از بازار فرار خواهند کرد. اجرای غیر 
تبعیض آمیز و برابر این قانون باعث شد که بساط 
درصد بسیار باالیی از تخلفات کاًل برچیده شود، 
سال اول 1۰۰ پرونده تش��کیل شد كه به همه 

بهتري��ن خاطره بن��ده به تهيه 

و تدوي��ن س��اختار س��ازمان 

ب��ورس و اوراق به��ادار مرب��وط 

می شود  كه هم اكنون نيز فقط 

با تغييرات جزئی همان ساختار 

پابرجاست.
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تخلفات رس��یدگی و حکمش��ان صادر شد، به 
همین منوال هم پیش رفتیم.

 آث��ار مش��هود آن در معام��الت اش��خاصی که 
اطالعات نهانی داشتند به وضوح دیده می شد 
و افراد بسیار انگشت كمی می توانستند از این 

رانت استفاده کنند.
مورد بعدی اختالفات است که در سازمان بورس 
و اوراق به��ادار به صورت تک مرحله ای توس��ط 
هیئت داوری رس��یدگی ش��ده و حک��م صادر 
می شود که قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد 
نیست. این مورد از ش��اهکارهای بازار سرمایه 
است و نشان دهنده اعتمادی است که شورای 

نگهبان به این سازمان داشته است.
در حال حاضر هم سازمان بورس و اوراق بهادار 
با ابزارهای نظارتی خود و مجازات های کارآمد 
ازجمله جزای نقدی و سلب صالحیت برای افراد 
متخلف، به خوبی وظایف خود را انجام می دهد 
که شیوه این گونه برخوردها با متخلفین و شیوه 

عمل به قانون در همان سال ها گذاشته شد.
اجرای مؤثر و کارآمد ه��ر قانونی به ویژه قوانین 
مرتبط با حوزه تخلفات و اختالفات، بسیار مهم 
و حیاتی هستند. توصیه بنده این است به مردم 
این اطمینان را بدهیم که قانون و مقررات برای 
همه حتمی االجراء هستند، یعنی افراد مطمئن 
باشند اگر تخلفی مرتکب شوند، حتمًا مجازاتی 
متحمل خواهند ش��د که مهم ترین رکن آن هم 
اجرای بدون تبعیض برای همه است. همچنین 
الزم است فرد بداند که در هر مقام و منصبی که 
باشد موظف است به قانون احترام بگذارید و آن 
را اجرا کند، اگر چنین فردی مطمئن باش��د که 
بعد از انجام تخلف، با آن برخورد قانونی می شود 
کمتر به تخلفات گرایش پیدا می کند، میزان جزا 
و جریمه هم باید به قدری بازدارنده باشد که فرد 
بعد از قیاس به این نتیجه برسد که بهای انجام 

تخلف بسیار سنگین است.

   شما همچنین بیش از 5 سال رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده اید 

)از س��ال های 13۹5 تا 1400( و را ه اندازی 

سامانه سجام از دس��تاوردهای این شرکت 

در آن ب��ازه ی زمان��ی محس��وب می ش��ود، 

خواهشمند است از فرآیند عملیاتی شدن 

کار، چالش ه��ای پیرام��ون آن و خاط��رات 

برایمان بگویید.

 در آن دوران همواره در سازمان بورس و اوراق 
به��ادار ایده هایی در مورد ارکان بازار س��رمایه 
به ویژه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه مطرح بود. سامانه سجام )سامانه 
جامع اطالعات مشتریان( یکی از آن ایده های 
بس��یار پایه ای و اساس��ی ب��ود، زی��را الزمه آن 
تشکیل بانکی جامع از اطالعات مشتریان بازار 
س��رمایه بود. بنده پس از 1۰ سال که از هیئت 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کناره گیری 
کردم و عضو هیئت مدیره شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نیز بعدازآن 
رئیس هیئت مدی��ره و درنهایت مدیرعامل این 
شرکت شدم، تمام تالشم بر این بود که به تمام 
ایده هایی که در آن 1۰ سال مطرح شده و مرتبط 
با شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه بوده اند جامه عمل بپوشانم، البته 
ایده های جدیدی هم در این میان ترس��یم شد 
که برای تحقق آنها نیز تالش می کردم. سامانه 
س��جام ابتدا به همت کارشناسان مرتبط به آن 
حوزه در ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه طراحی ش��د، این طرح 
سپس در جلسات مکرری مورد تشریح و بررسی 
قرار گرفت و درنهایت مورد قبول سازمان بورس 
و اوراق بهادار قرار گرف��ت. ناگفته نماند در هر 
پروژه و طرحی که بنده شروع می کنم همواره یک 
پیوس��ت )فعالیت( حقوقی هم وجود دارد و در 
راه اندازی سامانه سجام هم این موضوع رخ داد. 
در زمان راه اندازی س��امانه تصور می کردیم که 
اگر کل سهامداران )جامعه ی آماری ما حدود 9 
میلیون سهامدار بود( را ظرف مدت 3 سال آینده 
سجامی کنیم کار بسیار بزرگی انجام داده ایم. 
در این مسیر چالش های زیادی داشتیم و چند 
باری هم طرح به شکس��ت نزدیک ش��د، به طور 
مثال افراد در موقعیت ه��ای مختلف علیه این 
سامانه موضع گیری می کردند، یا به بخشی از 
اطالعاتشان حساس بودند و نمی خواستند آن 
را در سامانه بارگذاری کنند، به یاد دارم تا ثبت 

الزم است فرد بداند که در هر مقام 

و منصبی که باشد موظف است به 

قانون احترام بگذارید و آن را اجرا 

کند، اگر چنین ف��ردی مطمئن 

باش��د که بعد از انج��ام تخلف، با 

آن برخورد قانونی می شود کمتر 

به تخلفات گرایش پیدا می کند، 

میزان ج��زا و جریمه ه��م باید به 

قدری بازدارنده باشد که فرد بعد از 

قیاس به این نتیجه برسد که بهای 

انجام تخلف بسیار سنگین است.
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 ن��ام  1۰۰ هزار متقاضی اولیه حواش��ی زیادی 
داشتیم تا اینکه تعداد ثبت نام کنندگان در این 
سامانه از مرز یک  میلیون نفر عبور کرد. آنجا بود 
که نفس راحتی کش��یدم و مطمئن شدم که از 
اين به بع��د با ایراداتی جزئ��ی جلوی این طرح 
گرفته نمی ش��ود و بع��د از آن نیز س��هامداران 
عدالت جزو س��جامی ها ش��دند، این سامانه تا 
هم اکن��ون به ش��کلی موفق به کار خ��ود ادامه 
می دهد. یکی از مهمترین اه��داف ایجاد این 
س��امانه هم سهولت دسترسی س��هامداران به 
س��ودهای رسوب ش��ده خودش��ان بود، البته 
سامانه سجام از جمله سامانه های پایه ای بازار 
سرمایه است که بر روی آن، سامانه های دیگری 
نیز قرار گرفته شد و نیز درگاه های دیگری هم به 
آن متصل می شوند. برخی از این سامانه ها در 
اختیار مردم ق��رار دارد و برخی ه��م با توجه به 
فعالیت در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه از آنها استفاده می شود، 

ماننِد تسویه معامالت و ...
قابل ذک��ر اس��ت هم اکنون س��امانه س��جام از 
فعال ترین و پویاترین سامانه های قابل استفاده 
با بیش از 3۰ میلیون سهامدار در بازار سرمایه 
محسوب می ش��ود، با توجه به اینکه در تدوین 
برخی از قوانین و مقررات از سجام هم استفاده 
شده است این سامانه از س��امانه های اصلی و 

مهم به شمار می آید.

   شما در حال حاضر به عنوان معاون حقوقی 

بانک مرکزی )باالترین نهاد ناظر سیس��تم 

بانکی( فعالیت دارید و قباًل هم در سازمان 

بورس و اوراق بهادار )باالترین نهاد ناظر بازار 

سرمایه( به این سمت منصوب بوده اید، لطفاً 

برایمان از تشابه ها و تفاوت های این دو حوزه 

بگویید. همچنین بفرمایید که دلیلتان برای 

تشکیل شورای ثبات مالی چیست؟

 نظام بانکی، نظام بازار س��رمایه و همچنین 
نظام بیمه همگ��ی از زیرمجموعه های حوزه ی 
مالی محسوب می شوند، با این تفاوت که مثاًل 
در نظام بانکداری هیچ ریس��کی وجود ندارد و 
بان��ک به عن��وان وکی��ل م��ردم مناب��ع مالی را 
جم��ع آوری می کن��د و در قالب تس��هیالت در 

اختی��ار اف��راد متقاضی ق��رار می ده��د )البته 
بانک ه��ا فعالیت های دیگ��ری ه��م دارند اما 
پرداخت تسهیالت که باعث چرخش نقدینگی 
می شود از مهمترین آنها محسوب می شود(. اما 
بازار سرمایه با ریسک هایی همراه است، چراکه 
نوس��ان و ریس��ک عضو اصلی و ذات این بازار 
محسوب می ش��ود؛ بنابراین در حوزه مالی یک 
بازار بدون ریسک و یک بازار ریسک پذیر داریم 
ک��ه منابع و نقدینگی را جم��ع آوری می کنند و 
طب��ق دس��تورالعمل، فعالیت چرخ��ه را ادامه 

می دهند.
 م��ردم انتظ��ار دارن��د ک��ه می��ان ای��ن نهادها 
هماهنگی وجود داش��ته باش��د اما متأس��فانه 
هنوز اقدامی مؤثر در این زمینه رخ نداده است 
و می توان گفت انتظارات بدیهی ای که در این 

رابطه وجود دارد همگی به حق بوده اند.
ما پیش از اینها تأسیس »ش��ورای ثبات مالی« 
را پیش��نهاد داده ایم تا وظیفه هماهنگی میان 
نهاده��ای مال��ی را بر عه��ده بگی��رد. یکی از 
مهمترین بحث هایی که در این شورا باید مطرح 
ش��ود نرخ سود اس��ت، زیرا نرخ س��ود در نظام 
بانکی ما تأثیری مس��تقیم بر نظام بازار سرمایه 
دارد، به نحوی که نوسانات در نرخ سود بانکی 
باعث ایجاد تالطم در بازار سرمایه شده و موجب 
می ش��ود که بازار سرمایه به سمت رکود حرکت 
 کن��د. در چنین ش��رایطی حتی ارزش س��هام 
شرکتی که س��ودآوری خوب و مناس��بی دارد، 
دچار افت ش��ده و ش��رایطی ایجاد می شود که 
به موجب آن نقدینگی به س��مت سپرده گذاری 

بانکی حرکت کند.
البته نرخ س��ود تنها موضوعی نیست که نیاز به 
چنی��ن جمع بن��دی ای دارد و موضوعات مهم 
دیگری هم وج��ود دارد که پیگی��ری آنها نهایتًا 
باعث می ش��ود مردم به بازارهای مالی کش��ور 
اطمینان بیش��تری پیدا کنند، مثاًل اگر در بازار 
ارز اتفاقی رخ دهد باعث می ش��ود که تغییرات 
محسوس��ی در بازار پول و بازار س��رمایه صورت 
پذیرد، بنابراین همچنان در تالش��یم تا شورای 
ثبات مالی ایجاد ش��ود و امیدواریم که شورای 
پول و اعتبار و همچنین ش��ورای عالی بورس و 

اوراق بهادار هم به این جمع بندی برسند.

تاسيس »ش��ورای ثبات مالی« 

بس��يار ض��روری می باش��دو 

مهم تري��ن وظيفه اين ش��ورا 

مي��ان  هماهنگ��ی  ايج��اد 

نهادهای مالی است.
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تشکیل این ش��ورا می تواند برای مردم به نوعی 
اطمینان خاطری ایجاد کند تا بر اساس سالیق 
خودشان، در بازارهای پرریسک و یا کم ریسک 
سرمایه گذاری کنند. البته ناگفته نماند که در 
حوزه بانکی در حال حاضر در هر بانک، حداقل 
1 تا ۲ محصول )طرح( برای ارائه به مش��تریان 
وجود دارد که عاری از هر ریسکی سپرده گذاری 
می کنند و برای نظام بانکی و بازار پولی امتیاز 

بسیار خوبی محسوب می شود.
قابل ذکر اس��ت ک��ه ش��ورای ثب��ات مالی در 
کش��ورهای پیش��رفته ش��کل گرفت��ه اس��ت و 
ترکیب��ی از مقام��ات پولی، بانک��ی، بیمه ای و 
بازار سرمایه ای است که با مسئولیت وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و یا فردی از مدیران ارشد در 
حوزه ی مالی کشور اداره شده و مسائل کلیدی 
و مه��م در آن رصد و حل و فصل می ش��وند. در 
ایران هم الزم است که ساختار این شورا تقریبًا 
همین گونه باشد، یعنی نمایندگانی از شورای 
پول و اعتبار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار 

و شورای عالی بیمه.
نمونه آن هم نرخ س��ود بانکی و یا سودی است 
که مردم توقع دارند از طریق سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه و یا در صنعت بیمه )ابزارهای جدید 
بیمه ای( کس��ب کنند. این نهاد نرخ سود را در 
بازارهای مختلف مش��خص می کند، مثاًل نرخ 
سود در بازار بانکی ازآنجاکه سرمایه گذاری در 
این بازار بدون ریسک بوده »18 درصد« باشد. 
این ن��رخ می تواند در بازار س��رمایه که همراه با 
ریس��ک اس��ت »۲۰ درص��د« و در صنعت بیمه 
چون در آن خطرات احتمالی وجود دارد، »۲1 
درصد« باش��د. این حوزه با مجموعه متنوعی از 
ابزارها باعث می ش��ود افرادی با تفکر و سالیق 
مختلف برای س��رمایه گذاری ام��کان انتخاب 
داش��ته باشند. مثاًل اگر ش��خصی ریسک پذیر 
نباش��د از ۲ تا 3 درصد سود می گذرد و در بازار 
پ��ول س��رمایه گذاری می کند و یا ع��ده ای هم 
ریس��ک بیش��تری را متحمل ش��ده و وارد بازار 
سرمایه می ش��وند که آنجا هم ابزار و محصوالت 
متنوعی از قبیل صندوق های سرمایه گذاری با 
درآمد ثابت و یا خرید س��هام شرکت ها با دامنه 
مظنه مختلف، مسلمًا فردی که سهام شرکت ها 

را خرید و فروش می کند یعنی ریسک بیشتری 
را پذیرفته است و امکان دریافت سود بیشتری 
برای وی وج��ود دارد؛ اما در ش��رایطی که این 
ش��ورا وجود ندارد افراد عالوه بر ریسک معمول 
سیس��تماتیک، ریس��ک مربوط به تعیین نرخ 
را ه��م متحمل می ش��وند و این ریس��ک قابل 

پیش بینی نیست.

   آقای دکت��ر به خیلی قبل ت��ر برگردیم، از 

مس��یر تحصیلی ای ک��ه س��پری کرده اید، 

بفرمایید؟ آیا این مس��یر را ب��ه خوانندگان 

عالقه مند ماهنامه پیشنهاد می کنید؟

 بنده در س��ال 13۶8 با رتبه 13 کنکور وارد 
دانشگاه تهران شدم و واقعیت این است که در 
آن دوران اصاًل به حوزه ی بازار سرمایه )بورس( 
توجهی نداشتم. پس از اتمام تحصیالت مقطع 
کارشناسی خود در وزارت کشور مشغول به کار 
ش��دم و با توجه به ش��رایط حاکم بر آن وزارت، 
تصمیم گرفتم که در حوزه حقوق عمومی ادامه 
تحصیل بدهم، درنتیجه در مقطع کارشناسی 
ارشد، حقوق عمومی خواندم. در ادامه به مرور 
زم��ان متوجه ش��دم که ب��ه حقوق ش��رکت ها 
عالقه مند هستم و درنهایت، از سال 138۲ در 
این حوزه مشغول به کار شدم، بعد از آن هم در 
بورس مدیر حقوقی شدم، به یاد دارم که از بنده 
به عن��وان اولی��ن مدی��ر حقوق��ی ب��ورس ی��اد 
می کردن��د، زیرا مدیریت حقوقی و بازرس��ی تا 
پیش از آن با هم ادغ��ام بودند و مدیر قبلی این 
واحد نیز در رشته حسابداری تحصیل کرده بود، 
بنابراین بنده نخس��تین مدی��ر حقوقی بورس 
کش��ور بودم ک��ه ح��وزه فعالی��ت و تحصیالت 

دانشگاهی اش با هم مرتبط بودند.
در آن  دوران بود که با مفاهیم واقعی بورس آشنا 
شدم و دریافتم که این حوزه جای کار بسیاری 
دارد و در کشورمان، کار خاصی در این خصوص 
انجام نشده اس��ت. بنده همزمان با فعالیت در 
حوزه اجرا، مطالعات و تحقیقات خود را در حوزه 
پژوهش آغاز کردم، حتی به ذهنم رس��ید که در 
رش��ته حقوق تجاری و اقتصاد بین الملل ادامه 
تحصیل بدهم و مجدد هم در کنکور کارشناسی 
ارشد این رش��ته ش��رکت کردم که در دانشگاه 

شورای ثبات مالی در کشورهای 

پیش��رفته ش��کل گرفته است و 

ترکیبی از مقامات پولی، بانکی، 

بیمه ای و بازار سرمایه ای است که 

با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و 

دارایی و یا فردی از مدیران ارشد 

در حوزه ی مالی کشور اداره شده 

و مسائل کلیدی و مهم در آن رصد 

و حل و فصل می شوند.
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تهران پذیرش شدم و به بنده در تدوین قوانین و 
مقررات بازار اوراق بهادار کمک بسیاری کرد.

همزمان فعالی��ت تحقیقاتی خود را با یک نهاد 
خارجی آغاز ک��ردم که واقعًا ب��رای بنده نوعی 
واحد آموزش عملی محسوب می شد، زیرا سطح 
سوادم در حوزه اجرا را افزایش می داد. درنهایت 

هم مدرک DBA مالی اسالمی را اخذ کردم.
 به جرئت می توان گفت که تحصیالت افراد باعث 
جهت دهی افکار آنها می شود و خمیرمایه ای که 
فرد در دوره تحصیل به دس��ت می آورد، بس��یار 
مؤثر است. برای بنده تحصیل بخشی از زندگی 
کاری ام محسوب می شود و همزمان با فعالیت 
در حوزه اجرا، تحصیالت مرتبط با حوزه فعالیتم 
را هم ادامه دادم. در حال حاضر هم همان طور 
که مس��تحضرید در س��متی فعالی��ت دارم که 

مرتبط با حوزه تحصیلی بنده است.

   با توج��ه به اینکه مدرک DBA جنابعالی، 

در حوزه مالی اس��المی بوده است، جایگاه 

ایران نسبت به بقیه کشورهای اسالمی در 

این حوزه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 خوشبختانه در کشوری زندگی می کنیم که 
به موجب قانون اساسی، قانون گذاری در تمام 
شئون، اس��المی اس��ت و قوانین موجود در هر 
حوزه ای بر اس��اس عرف اسالم هستند. ما باید 
تالش می کردیم قانون بازار سرمایه طوری تهیه 
و تدوین شود که بر اس��اس شرع اسالم باشد و 
عالوه بر اینکه از مبانی و مناهی ش��رعی عدول 
نشود، جزئیات مقررات و همچنین رویکرد کلی 
بازار سرمایه نیز تمامًا مبتنی بر احکام شریعت 

ایجاد شود.
در همین راستا کمیته تخصصی فقهی با ابتکار 
آقای دکتر صالح آبادی تشکیل شد و به موجب 
آن الزامی ش��د ک��ه تمامی قوانی��ن و مقررات، 
حتی ایجاد ابزار جدید در کمیته فقهی بررسی 
ش��ود. جا دارد ی��ادی کنیم از مرح��وم حاج آقا 
موسویان که راهبری کمیته فقهی با ایشان بود 
و کارهای ارزشمندی در این حوزه انجام دادند، 
زیرا ازآنجاکه آقای دکتر صالح آبادی بر اس��اس 
ضروریاتی، بنده را ه��م به عنوان عضو حقوقی 
این کمیت��ه انتخاب کردند و ای��ن انتصاب 1۶ 

سال به طول انجامید، توفیق همکاری با ایشان 
را داش��ته ام. بازار س��رمایه ما در ای��ن دوره 1۶ 
ساله خوشبختانه بس��یار غنی و مملو از ابزارها 
و نهادهای مالی ای ش��د که مبتنی بر شریعت 
اسالم شکل گرفتند، به نحوی که شما هیچ ابزار 
و نهاد مالی را در بازار سرمایه پیدا نمی کنید که 
خالف شرع اسالم باشد و این از افتخارات بازار 

سرمایه ما محسوب می شود.

    به عن��وان س��ؤال آخ��ر، چ��ه پیش��نهاد 

و ی��ا توصی��ه ای ب��ه اف��راد عالقه من��د ب��ه 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارید؟

 با توجه به اینکه بازار سرمایه یک بازار مبتنی 
بر ریسک است، اگر کسی این ریسک را بپذیرد، 
بهای آن یا سود قابل توجهی است که نصیبش 
می ش��ود و ی��ا احیانًا ضرری اس��ت که متحمل 

خواهد شد.
در حال حاضر که در بازار سرمایه ابزارهای بسیار 
متنوعی وجود دارد و انواع و اقس��ام صندوق ها 
)صندوق های پرریسک، کم ریسک و ...( شکل 
گرفته اس��ت، من از مردم عزیزمان تقاضا دارم 
صرفاً بخشی از سرمایه خود را متناسب با دانش، 

ظرفیت و توانشان به این بازار وارد کنند.
نکته ی بسیار مهم بعدی این است که نقدینگی 
بیش از حد به هر بازاری که وارد شود )فراتر از 
ظرفیت آن بازار( موجب تخریب آن خواهد شد 
و همان طور ک��ه می دانید این حجم نقدینگی 
در س��ال 1399 وارد ب��ازار س��رمایه ش��د و به 
دنبال آن افزایش خارج از عرفی نیز در این رخ 
داد )طبیعتًا هر افزایش��ی، کاهشی به دنبال 
دارد(. کاهشی شدن قیمت سهام و روند نزولی 
شاخص در بورس ناشی از غیر شرعی بودن این 
بازار و یا عملکرد و اقدامات ضعیف مسئولین و 
نهادهای ذی ربط نبوده اس��ت، بلکه به خاطر 
پایین بودن س��طح سواد مالی در کشور اتفاق 

افتاده است.
ناگفته نماند، با تجرب��ه ای که بنده در چندین 
سال گذشته به دس��ت آورده ام و همان طور که 
صاحب نظران حوزه مال��ی می گویند، مطمئنًا 
بازار سرمایه، بهترین بازار برای سرمایه گذاری 

است.

 ب��ه جرئ��ت می ت��وان گف��ت 

ک��ه تحصی��الت اف��راد باع��ث 

جهت دهی افکار آنها می شود 

و خمیرمایه ای که ف��رد در دوره 

تحصیل به دست می آورد، بسیار 

مؤثر است.

چهره هاي بازار سرمايه
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معرفی »مدیریت ریسک«
در بورس اوراق بهادار تهران

قرار دادن مدیریت ریسک به عنوان بخشی ضروری از فرهنگ  سازمانی و مبنایی اساسی در فرآیند تصمیم گیری 

استراتژیک در بورس تهران، اساس استراتژی مدیریت ریسک سازمانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. 

مدیریت ریسک مؤثر، امری حیاتی برای دستیابی هر س��ازمان به اهداف استراتژیک است. بورس اوراق بهادار 

تهران تأکید زیادی بر اس��تقرار مدیریت ریس��ک س��ازمانی دارد که فرآیندی کلیدی برای کمک به دستیابی به 

اهداف سازمانی و ایجاد اعتماد، ارزش افزوده و پایداری برای همه ذی نفعان ازجمله سهامداران، سرمایه گذاران، 

سازمان های نظارتی، کارکنان، نهادهای مالی و ... است.

تیم مدیریت ریسک )متشکل از کمیته ریسک و دپارتمان مدیریت ریسک( اقدامات الزم را جهت محدود کردن 



معرفی فعاالن بازار سرمايه

نـخـســـتـیـن رســانـه
69بـازار ســرمـایـه ایـران

معرفی فعاالن بازار سرمايه

میزان مواجهه شرکت با ضررهای احتمالی به انجام می رساند. این تیم تالش می کند فعالیت بورس اوراق بهادار 

تهران در تطابق کامل با تمامی قوانین و مقررات مترتب بر کس��ب وکارش باشد و با به کارگیری شیوه های تجاری 

مقتضی که مانع صدمه به شرکت و شهرت آن می شود، حفظ اعتماد ذی نفعان شرکت را تضمین کند.

مأموریت، چش��م انداز و اهداف استراتژیک »مدیریت ریسک بنگاه« برای ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران به 

شرح زیر است:

 مأموریت
» شناس��ایی، ارزیابی، نظارت و مدیریت ریس��ک ها در راستای صیانت از کس��ب وکار و تضمین تحقق اهداف و 

استراتژی های شرکت «

 اهداف استراتژیک
1. توس��عه فرهنگ ریس��ک، آگاهی و آموزش، همچنین حف��ظ و ارتقاء اعتماد ذی نفعان به توانایی ش��رکت در 

مدیریت ریسک ها با اعمال کنترل های عملیاتی قوی و مؤثر و دستیابی به اهداف استراتژیک؛

2. حصول اطمینان از تداوم کسب وکار و آمادگی شرکت برای مقابله با ریسک ها و حوادث و بازیابی فاجعه؛

3. حصول اطمینان از پایبندی به قوانین، مقررات و تعهدات از طریق پوشش الزامات باالدستی در حوزه مدیریت 

ریسک و تطبیق؛

4. شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی، کنترل، پاسخ دهی و پایش ریسک های استراتژیک، عملیاتی، مالی، امنیت 

اطالعات و انطباق در قالب ساختار سه الیه دفاعی با مسئولیت ها و وظایف مشخص در تمامی الیه های دفاعی؛

5. کم��ک به حفظ و توس��عه امنی��ت فیزیکی و امنی��ت اطالعات برای محافظ��ت از دارایی های ش��رکت، افراد، 

زیرساخت ها، داده ها و سایر دارایی ها؛

6. حصول اطمینان از توانمندی ش��رکت در دستیابی به اهداف و اس��تراتژی ها در انطباق با اشتهای ریسک، از 

طریق همسوسازی استراتژی و مدیریت ریسک؛

7. حفظ، توس��عه و توانمندس��ازی قابلیت های حاکمیت و نظارت ریسک در ش��رکت با برقراری ارتباط مدیریت 

ریسک و مدیریت عملکرد؛

۸. توسعه زیرساخت فناورانه ی مدیریت ریسک در راستای ارتقاء هوشمندی مدیریت ریسک؛

۹. حفظ و توسعه ی ساختارهای عملیاتی مدیریت ریسک در سطح شرکت.

 وظایف 

دپارتمان مدیریت ریسک شرکت بورس اوراق بهادار تهران، فرآیند مدیریت ریسک را در حوزه های مالی، تطبیق، 

استراتژیک و عملیاتی و در انطباق با اشتهای ریسک شرکت، مدیریت می کند. چهارچوب واحد مدیریت ریسک 

بر اس��اس اس��تانداردهای بین المللی، تجربه های ارزنده، مدل های بلوغ، اصول و دس��تورالعمل های مدیریت 

ریسک است که یک رویکرد منسجم و مؤثر را برای مدیریت ریسک های مرتبط با کسب وکار و عملیات شرکت، 

الزامی می کند.

تمامی مدیران اجرایی و کارکنان بورس اوراق بهادار تهران، مس��ئولیت ارزیابی و شناسایی ریسک های مرتبط 

با واحد خود را بر اساس خط مشی، دس��تورالعمل ها و فرآیند تعیین شده بر عهده دارند و وظیفه واحد مدیریت 

ریس��ک یاری رس��انی، آموزش و حمایت از مدیریت های اجرایی و نیز ارائه گزارش عملکرد مدیریت ریس��ک به 

کمیته ریسک اس��ت. همچنین مسئولیت هماهنگی و اجرای سیاس��ت های مدیریت ریسک در شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران با دپارتمان اجرایی مدیریت ریسک است.
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بورس های منطقه ای با هدف ش�ناخت و مش�ارکت عموم مردم در بازار سرمایه و افزایش فرهنگ س�هامداری از سال 1381 شروع به 
فعالیت کرده اند� بورس منطقه ای کرمانشاه نیز در راس�تای این اهداف به عنوان نوزدهمین تاالر بورس منطقه ای کشور در 16 آبان ماه 

سال 1384 فعالیت خود را در شهر کرمانشاه با  یک کارگزار آغاز کرد� 
این تاالر در حال حاضر معین استان های کردستان  و ایالم نیز به حساب می آید� از استان کرمانشاه در مجموع 6 شرکت در بازار سرمایه 

حضور دارند که از این میان 3 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و 3 شرکت نیز در فرابورس ایران پذیرش شده اند�
بورس منطقه ای کرمانشاه طی این سال ها توانسته است عالوه بر مرکز استان )شهر کرمانشاه( در یک شهر دیگر و با 77 نقطه دسترسی 
که شامل ایستگاه معامالتی، ایستگاه برخط گروهی، دفتر پذیرش و نمایندگی شرکت های کارگزاری مختلف است گسترش یافته و به 
عموم مردم این استان خدمات رسانی کند� همچنین 37 شرکت کارگزاری مختلف با دفاتر و شعبه های خود در یکی از شهرستان های 

استان کرمانشاه فعالیت می کنند� 
با توجه به پتانسیل باالی اس�تان کرمانشاه در غرب کشور، تعداد تاالرهای اختصاصی و شعب فعال در استان های کردستان و ایالم به 

ترتیب به 23 و 9 شرکت کارگزاری می رسند که تحت نظارت بورس منطقه ای کرمانشاه فعالیت می کنند�

 ارزش معامالت تاالر بورس منطقه ای کرمانشاه
در فعالیت 17 ساله تاالر بورس منطقه ای کرمانشاه، 43 میلیارد سهم و حق تقدم به ارزش ریالی بالغ بر  239 هزار میلیارد ریال معامله 
ش�ده است که از این میزان معامله 49 درصد مربوط به خرید و 51 درصد مربوط به فروش بوده است� همچنین در این مدت 1,296,020 

کد سهامداری جدید ایجاد شده است�

         معرفی تاالر بورس منطقه ای کرمانشاه
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به منظور ارتقای س�طح سواد مالی و آشنایی مردم با فرآیند سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار طی این مدت، دوره های آموزشی به 
صورت حضوری و وبینار به تعداد 19,966 نفر معادل 64,514 نفرساعت برگزار شده است� همچنین در این راستا، به برگزاری همایش، 

سمینار و نمایشگاه اقدام شده و امکان بازدید از تاالر بورس منطقه ای کرمانشاه را فراهم کرده ایم�
در این مدت تعداد 339 مورد بازرسی مس�تمر با توجه به دستورالعمل های مربوطه و ارائه گزارش آن به معاونت محترم ناشران و امور 
اعضا از دفاتر و تاالر اختصاصی کارگزاران استان کرمانشاه، کردستان و ایالم انجام شده است� همچنین تعداد بازدیدهای صورت گرفته 

از شرکت های کارگزاری جهت تجهیز دفاتر، 137 مورد است�
ازجمله فعالیت های رسانه ای تاالر بورس منطقه ای کرمانشاه، ارسال 2,924 مورد گزارش به نشریات استان و  تهیه 634 دقیقه برنامه 

تلویزیون و رادیو بوده است�
طی این مدت 10,952 مکاتبه جهت پاسخگویی به مکاتبات قضایی، ممنوع المعامله نوع S، صدور استعالم، درخواست پرتفوی و اطالع 

دارایی سهامداران انجام شده است�
اهم فعالیت های انجام شده توسط بورس منطقه ای کرمانشاه به شرح ذیر است:

    برگزاری اولین همایش تأمین مالی غرب کشور با حضور ارکان بازار سرمایه آذرماه 1401؛
    نشست پذیرش و تأمین مالی شرکت ها از بازار سرمایه با همکاری اتاق صنعت، معدن، تجارت و بازرگانی کرمانشاه در سال 1400؛

    برگزاری نشست پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت این استان در سال1399 ؛
    برگزاری نشست نقش بازار سرمایه در تأمین مالی کشور در سال 1396؛

    برگزاری سمینار آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری و ابزارهای  قابل معامله در بورس در سال 1395؛
    برگزاری سمینار فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی در بورس اوراق بهادار در سال 1393؛

    برگزاری همایش نقش بورس اوراق بهادار در توسعه سرمایه گذاری استان کرمانشاه در سال 1389؛
    برگزاری سمینار آشنایی با مفاهیم بورس با حضور شرکت های تعاونی سهام عدالت سنندج در سال 1388؛

    برگزاری همایش نقش بورس اوراق بهادار و اتاق بازرگانی در گسترش مالکیت در سطح عموم در سال �1387



موضوعات پیشنهادی:

به اطالع می رس��اند ماهنامه بورس متعلق به ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران، با رویكرد خبری، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از 25 سال در حوزه انتشار اخبار، اطالعات  و آمار اقتصادی و بازار سرمایه دارد. این 

ماهنامه به شكل تخصصی برای فعاالن بازار سرمایه منتشر شده و برای تمامی اركان و شركت های بازار سرمایه 

از جمله ناشران بورسی، كارگزاری ها، نهادهای مالی)تأمین سرمایه ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، 

صندوق های سرمایه گذاری( و مراكز آموزشی به خصوص دانشگاه ها در سراسر كشور توزیع می شود.

بدین وسیله از كلیه اساتید، پژوهشگران، مدیران، دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه 

دعوت می شود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

      قانون بازار سرمایه

      صندوق های سرمایه گذاری

      بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه

      عملكرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی

      ابزارهای مالی جدید در بورس تهران

      آتی سبد سهام در بورس تهران

      بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

      سهام عدالت

      عرضه سهام دولت در بازار سرمایه

      بورس امالك و مستغالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه
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 مقدمه
بازارهای مالی گاهی اوقات با ش��رایط غیرطبیعی یا بحران هایی مواجه 

می ش��وند که باعث ایجاد بی نظم��ی در بازار و بروز اخ��الل در عملکرد 

بورس ها  می ش��ود. آخری��ن و بزرگتری��ن بحرانی که بورس ه��ای دنیا را 

ب��ا چالش مواجه کرد، ش��یوع ویروس کرونا بود. با ش��یوع این بیماری و 

ترس فعاالن بازارهای مالی از آثار آن، بورس ها با نوس��انات شدید و افت 

س��نگین قیمت ها مواجه شدند. پیش از وقوع چنین شرایطی، بورس ها 

ب��رای چگونگی مواجه��ه و مدیریت بحران، دس��تورالعمل های دقیق و 

شفافی تدوین کرده اند. بر اساس این دستورالعمل ها بورس ها می توانند 

مجموعه ای از اقدامات شامل تغییر ریزساختار بازار، اعمال محدودیت 

در اس��تفاده از ابزارهای مال��ی، تغییر الزام��ات گزارش دهی و راهبری 

ش��رکتی و امثال آن را برای مدیریت ش��رایط به کار گیرن��د. البته عالوه 

بر بورس ها، مدیران صندوق های س��رمایه گذاری نیز دارای اختیاراتی 

برای مدیریت ش��رایط هستند که با اس��تفاده از آنها می توانند از هجوم 

س��رمایه گذاران برای ابطال واحدهای س��رمایه گذاری جلوگیری کرده 

و از افزایش میزان عرضه س��هام در بازار بکاهند. در این راس��تا، گزارش 

پیش رو به بیان خالصه ای از اقدامات انجام ش��ده در کشورهای مختلف 

برای مدیریت بحران ناشی از شیوع کرونا پرداخته است.

1- تعریف شرایط نامتعارف بازار

بورس های اوراق بهادار برای داش��تن آزادی عم��ل در مدیریت بازار در 

شرایط مختلف از ارائه تعریفی دقیق و محدودکننده خودداری کرده اند؛ 

ام��ا به صورت معم��ول و مطابق دس��تورالعمل MIFID II س��ه وضعیت 

برای بازار با عناوین بازار عادی یا نرمال1 ، ش��رایط اضطراری۲  و شرایط 

نامتعارف  3تعریف می شود. بر این اساس، شرایط اضطراری به وضعیتی 

گفته می شود که بورس بنا به دالیل خاصی قادر به ارائه خدمات نیست. 

کارشناس مسئول تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران

حمید اسکندری

مدیریت شرایط نامتعارف توسط بورس های اوراق بهادار 
با تأکید بر تجربه بحران کرونا
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در چنین ش��رایطی تمام معام��الت در بورس متوقف می ش��ود و معمواًل 

سقفی برای مدت این توقف در نظر گرفته نمی شود. برخی از وقایعی که 

منجر به اعالم شرایط اضطراری در بازار می شود عبارت است از:

1. مشکل فنی سیستم معامالت؛

۲. مشکل فنی در سیستم تسویه و پایاپای معامالت بازار؛

3. بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و امثال آن؛

4. رویداده��ای اجتماع��ی از جمل��ه آش��وب، بمب گذاری، ش��ورش، 

خرابکاری و امثال آن؛

۵. مشکالت در زیرساخت های بازار از جمله قطع برق و امثال آن.

وضعیتی که در آن بازار شامل شرایط اضطراری و نامتعارف نشود به شرایط 

عادی معروف است. شرایط نامتعارف در بازار به وضعیتی گفته می شود که 

تغییرات کوتاه مدت شدید در حجم و قیمت معامالت ایجاد شود. در مقررات 

برای می��زان تغییرات حجم و قیمت که منجر به ورود به ش��رایط نامتعارف 

می شود، اعداد مشخصی بیان نشده است و اعالم چنین شرایطی در اختیار 

بورس اس��ت. البته بیش��تر بورس ها در ارتباط با شروع ش��رایط نامتعارف 

در بازار دارای س��ازوکارهای کنترل نوسان هس��تند. به عنوان مثال برخی 

بورس ها همانند بورس های نیویورک، نزدک، برزیل، کره جنوبی، تایلند، 

مالزی، اندونزی و استانبول برای مدیریت چنین شرایطی از متوقف کننده 

خودکار بازار4  اس��تفاده می کنند. در بورس های یادشده، چنانچه مقدار 

ش��اخص بورس نس��بت به مقدار ش��اخص در روز معامالتی قبل به میزان 

مشخصی افت کند، معامالت کل بازار متوقف می شود. معمواًل در ارتباط 

با افت شاخص سه سطح تعریف می شود. در صورت افت شاخص و رسیدن 

به س��طح اول و دوم، توقف خودکار )بین 3۰ دقیقه تا یک ساعت( در بازار 

اعمال می شود و چنانچه افت شاخص ادامه پیدا کند و به سطح سوم برسد، 

بازار تا پایان روز متوقف خواهد شد. البته توقف کل بازار در برخی بورس ها 

همچون بورس ملی هند و ش��ن زن چین، عالوه بر افت شاخص برای رشد 

آن نیز مورد استفاده قرار می گیرد؛ یعنی در صورت نوسان شدید شاخص، 

تمام بازار متوقف خواهد شد. شرایط توقف در هر سطح، بازه زمانی توقف 

و نحوه ی بازگش��ایی بازار پس از آن به صورت کامل در دس��تورالعمل های 

مربوطه بورس های اوراق بهادار تعریف می شود۵ .

2- مروری بر چگونگی مدیریت شرایط نامتعارف بازار

شیوع ویروس کرونا و ترس فعاالن بازارهای مالی از تبعات آن، باعث افت 

شدید ش��اخص بورس های اوراق بهادار شد. موج نااطمینانی حاصل از 

انتش��ار این ویروس منجر به ایجاد شرایط نامتعارف در بازارهای مالی و 

انجام اقدامات گس��ترده ای برای مواجهه با ش��رایط جدید شد. به علت 

اهمی��ت این موض��وع، صندوق بین الملل��ی پول نیز گزارش��ی در مورد 

اقدام��ات بورس ها در مواجه با بحران کرون��ا تهیه کرده و نظرات خود در 

این ارتباط را بیان کرده است. صندوق بین المللی پول به بورس ها توصیه 

کرده، بستن کل بازار را به عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار دهند و 

تنها در شرایطی اقدام به این کار کنند که تمام روش های دیگر مدیریت 

بحران بی اثر باش��ند و راهی به غیر از بس��تن بازار ب��رای محدود کردن 

بی نظمی در بازار امکان پذیر نباش��د. حتی در صورتی که بحران منجر 

به نوسان های شدید قیمتی شود و به س��امانه معامالت فشار وارد کند، 

ضروری است که بازار همچنان قادر به ایفای وظایف خود همچون ایجاد 

نقدشوندگی و تسهیل کشف قیمت برای سرمایه گذاران باشد. ضروری 

اس��ت که بورس آثار منفی بس��ته ش��دن بازار همانند هجوم برای خروج 

سرمایه از بازار را پیش از بستن بازار در نظر بگیرد زیرا حتی شایعه بسته 

شدن بازار ممکن است بر اعتماد سرمایه گذاران اثر منفی بگذارد و منجر 

به از بین رفتن نظم بازار شود. عالوه بر این تأکید کرده که شرایط بستن و 

بازگشایی بازار، پیش از بروز بحران باید به صورت شفاف تعیین شده و در 

دسترس سرمایه گذاران و سایر فعاالن بازار باشد. در ادامه ی این گزارش، 

توصیه های صندوق برای مدیریت بحران بیان شده است. به منظور درک 

بهتر این توصیه ها با اس��تفاده از اطالعات منتشره در تارنمای بورس ها، 

مثال هایی برای توصیه ها ارائه شده است.

2-1- تغییر ریزساختار بازار

اولین توصیه صن��دوق بین المللی ب��ه بورس ها برای حفظ اثربخش��ی 

ریزساختار بازار به ویژه سازوکارهای کنترل نوسان مانند دامنه نوسان و 

متوقف کننده خودکار بازار، تعریف دقیق و شفاف این سازوکارها است. 

همچنین تأکید ش��ده که این سازوکارها باید به صورت منظم و بر اساس 

شرایط بازار، مورد بازنگری و بازتنظیم قرار گیرند. در ضمن برای اطمینان 

از عملکرد صحی��ح آنها و درک صحی��ح ارکان از چگونگ��ی کارکرد این 

س��ازوکارها و وظایف خود در پیاده سازی آنها، قانون گذار باید اطمینان 

حاصل کند که درک ش��فافی از مقررات مربوط ب��ه این حوزه بین ارکان 

و فعاالن بازار وجود دارد. بورس باید به این نکته توجه داش��ته باش��د که 

اس��تفاده از این سازوکارها تنها برای حفظ نظم و شفافیت در بازار است 

و نباید از این تغییرات برای جلوگیری از ریزش قیمت در بازار اس��تفاده 

کرد. برای درک بهتر تغییر در ریزساختار بازار در پی وقوع بحران کرونا، 

در ادامه برخی از اقدامات انجام ش��ده توس��ط بورس های اوراق بهادار 

بیان شده است:

    بورس اس��تانبول: در مارس س��ال ۲۰۲۰ میالدی این بورس دامنه 

نوسان ش��رکت های حاضر در تابلو BIST Stars و تابلو BIST Main را از 

۲۰± درصد و 1۵± درصد به 1۰± درصد کاهش داد. عالوه بر این دامنه 

نوس��ان مورد اس��تفاده برای صندوق های قابل معامل��ه و صندوق های 

زمین و س��اختمان نیز از ۲۰± درصد به 1۰± درصد کاهش یافت. پیش 

از بحران، چنانچه قیمت س��هم ش��رکت حاضر در تابلو BIST Stars در 

یک روز معامالتی دچار نوسان 1۰ درصدی می شد، معامالت این سهم 

به صورت خودکار برای مدت ۵ دقیقه متوقف می شد. برای شرکت های 

حاضر در تابل��و BIST Main نیز در صورت نوس��ان 7/۵ درصدی توقف 

خودکار 1۵ دقیقه ای اعمال می شد. پس از بحران، مدت زمان توقف از 

۵ و 1۵ دقیقه به 3۰ دقیقه افزایش یافت. همچنین این بورس در س��ال 

۲۰۲۰ برای اولین بار استفاده از متوقف کننده خودکار بازار را به تصویب 

رساند و اجرایی کرد.
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   بورس مالزی: این بورس در ژانویه سال ۲۰۲۰ میالدی اقدام به اعمال 

تغییرات در ریزساختار بازار کرد و از دامنه نوسان نامتقارن برای مواجهه 

با این بح��ران بهره برد. این بورس برای س��هم های موجود در ش��اخص 

KLCI که قیمت آنها بیش از 1 رینگت بود از دامنه نوسان ایستای ±3۰ 

درصدی اس��تفاده می کرد که پس از بحران به 3۰+ و 1۵- درصد تغییر 

پیدا کرد. همچنین دامنه پویای س��هم های یادش��ده 8± درصد بود که 

پس از بحران به 8+ و ۵- کاه��ش پیدا کرد. این کاهش دامنه در ارتباط 

با سایر تابلوهای سهام نیز اعمال ش��د. در ارتباط با توقف خودکار بازار 

نیز این بورس محدودیت ها را سخت تر کرد. بدین معنا که قبل از بحران، 

سه س��طح افت ش��اخص 1۰، 1۵ و ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده بود 

که پس از بحران به دو سطح 1۰ و 1۵ درصد تبدیل شد. قباًل در صورتی 

که شاخص ۲۰ درصد افت می کرد، کل بازار تا انتهای نشست معامالت 

متوق��ف می ش��د. در حالی که در بح��ران در صورت اف��ت 1۵ درصدی 

شاخص این اتفاق رخ می داد. همچنین این بورس به کارگزاران اجازه داد 

تا بتوانند وثایقی همچون اوراق قرضه، واحدهای سرمایه گذاری در انواع 

صندوق های س��رمایه گذاری، طال و دارایی های غیرمنقول از مشتریان 

خود دریافت کنند.

   بورس تایلند: در مارس سال ۲۰۲۰ میالدی دامنه نوسان معامالت 

س��هام، ابزارهای مش��تقه و صندوق های قابل معامل��ه در این بورس از 

3۰± درصد ب��ه 1۵± درصد کاهش یافت. پی��ش از بحران کرونا، توقف 

خودکار کل بازار نیز در دو س��طح تعریف شده بود. در سطح اول با افت 

1۰ درصدی شاخص، توقف 3۰ دقیقه ای و با افت ۲۰ درصدی شاخص، 

توق��ف ۶۰ دقیقه ای اعمال می ش��د، اما پ��س از بحران پ��س از افت 8 

درصدی توقف 3۰ دقیقه ای، سپس در افت 1۵ درصدی یک توقف 3۰ 

دقیقه ای دیگر و نهایتًا در س��طح ۲۰ درصدی توقف تا انتهای نشس��ت 

معامالتی ادامه می یافت.

    ب��ورس فیلیپین: این ب��ورس نیز در مارس ۲۰۲۰ از دامنه نوس��ان 

نامتقارن استفاده کرد. در این راستا دامنه نوسان از ۵۰± درصد به ۵۰+ 

و 3۰- تغییر پیدا کرد. همچنین این بورس برای کاهش اثر بحران اقدام 

به کاهش دو و نیم س��اعته زمان معامالت نیز کرد؛ یعنی پایان نشس��ت 

معامالتی در این بورس س��اعت 1۵:3۰ بود که پس از بحران به 13:۰۰ 

کاهش یافت.

   بورس ابوظبی امارات متحده عربی: حد باالی دامنه نوسان در این 

بورس 1۵+ درصد و حد پایین آن 1۰- درصد بود که برای مواجهه با کرونا 

حد باال تغییر نکرد اما حد پایین به ۵- درصد کاهش یافت.

   بورس کویت: دامنه نوسان در بورس کویت 1۰± درصد بود. این بورس 

نیز در مارس ۲۰۲۰ میالدی برای مواجهه با بحران، اقدام به اس��تفاده 

دامنه نامتقارن ۵- و 1۰+ درصدی کرد.

   بورس اندونزی: در این بورس نشس��ت صبح از س��اعت ۰۰: ۰9 الی 

1۲:۰۰ بود که پس از بروز بحران به ۰9:۰۰ الی 11:3۰ دقیقه کاهش 

یافت. نشس��ت عصر نیز از 13:3۰ الی 1۵:۵۰ ب��ود که به 13:3۰ الی 

14:۵۰ تغییر پیدا کرد. به عبارتی این بورس زمان معامالت را به صورت 

موقت یک و نیم س��اعت کاه��ش داد. این کاهش زم��ان برای معامالت 

اوراق بدهی، صندوق های قابل معامله و مش��تقات نیز اعمال ش��د. در 

ارتباط با دامنه نوسان این بورس نیز اقدام به کاهش میزان حداکثر مجاز 

اف��ت نمود به عبارت بهتر حداکثر افت در دامنه نوس��ان 1۰- درصد بود 

که به 7- درصد کاهش پیدا کرد. این بورس نیز در این ش��رایط از دامنه 

نامتقارن بهره برد.

   بورس تداول عربستان صعودی: س��اعت معامالت پیوسته در این 

بورس از 1۰:۰۰ الی 1۵:1۰ دقیقه بود که پس از بحران به 1۰:۰۰ الی 

13:1۰ کاه��ش یافت؛ یعنی ای��ن بورس زمان معام��الت را به میزان دو 

ساعت کاهش داد.

2-2- تنظیم محدودیت های موقت

بورس ها برای مدیریت شرایط نامتعارف در بازار می توانند محدودیت های 

متنوعی را مورد اس��تفاده قرار  دهند، ولی در استفاده از آنها باید تبعات 

و نتایج حاصل از اجرای این محدودیت ه��ا را در نظر بگیرند زیرا ممکن 

است استفاده از آنها به فرآیند کشف قیمت و نقدشوندگی در بازار لطمه 

بزند. یک��ی از محدودیت هایی ک��ه در بحران های مالی ب��ه کرات مورد 

اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، محدودیت  اس��تفاده از ابزارهایی همچون 

فروش استقراضی است. در برخی بورس ها فروش استقراضی به صورت 

کامل ممنوع ش��ده و برخی اقدام به وضع مقررات سخت گیرانه برای آن 

کرده اند. نکته قابل توجه در ارتباط با محدود کردن فروش اس��تقراضی 

این اس��ت که س��رمایه گذاران در بخش های مختلف بازار با استفاده از 

این سازوکار معامالتی استراتژی های معامالتی و وظایف خود را تنظیم 

کرده اند و این گونه محدودیت ها ب��ر عملکرد و انجام وظایف تأثیر منفی 

خواهد گذاشت. همچنین فروش اس��تقراضی دارای نقش حمایتی در 

نقدشوندگی بازار است و محدود کردن آن تنها در جایی باید مورد استفاده 

قرار گیرد که منجر به ثبات مالی و بهبود اعتماد به بازار ش��ود. ش��رایط 

استفاده از چنین محدودیت هایی باید در قوانین و مقررات به صورت کاماًل 

شفاف و قابل پیش بینی بیان ش��ده و در یک چهارچوب معین و تنها در 

شرایط ضروری استفاده شود. در ارتباط با محدودیت فروش استقراضی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    بورس مالزی در ۲4 ام مارس س��ال ۲۰۲۰ می��الدی اقدام به تعلیق 

موقت فروش استقراضی کرد و این تعلیق تا 31 ام دسامبر سال ۲۰۲۰ 

میالدی ادامه پیدا کرد.

   بورس اندونزی نیز با وقوع بحران انجام معامالت با اس��تفاده از فروش 

استقراضی را به حالت تعلیق درآورد و ارائه فهرست نمادهایی که دارای 

قابلیت انجام فروش استقراضی هستند را تا اطالع رسانی بعدی متوقف 

کرد.

   بورس تایوان برای فروش استقراضی روزانه۶  محدودیت سه ماه وضع 

کرد. بر اساس این محدودیت حجم مجاز برای فروش استقراضی از 3۰ 

درصد میانگین حجم معامالت س��ی روز گذش��ته به 1۰ درصد کاهش 

یافت. عالوه بر این در صورتی که سهمی نسبت به قیمت پایانی روز قبل 



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
77بـازار ســرمـایـه ایـران

3.۵ درصد یا بیشتر کاهش یافته باشد، فروش استقراضی تنها با قیمت 

پایانی روز قبل یا قیمتی باالتر از آن امکان پذیر است.

   بورس تایلند نیز پس از بحران قاعده قیمت رو به باال را مورد استفاده قرار 

داد. بر اساس این قاعده فروش استقراضی تنها با قیمت هایی امکان پذیر 

بود که قیمت فروش از بهترین مظنه فروش باالتر باشد.

   بورس کره جنوبی نیز برای بازه زمانی ش��ش ماهه فروش اس��تقراضی 

را متوقف کرد.

   مق��ام قانون گذار بازارها و اوراق بهادار اتحادیه اروپا ) ESMA7( نیز با 

ممنوعیت فروش استقراضی در این اتحادیه برای بازه سه ماهه موافقت 

نمود.

معمواًل در ش��رایط نامتعارف در ب��ازار عرضه های س��نگین وجود دارد و 

فشار زیادی به سامانه معامالت وارد می شود. بورس ها معمواًل در چنین 

ش��رایطی محدودیت حجم س��فارش ها برای کل نمادها در بازار را مورد 

استفاده قرار می دهند. بورس باید از قبل شرایط و نحوه ی اعمال چنین 

محدودیتی را تعریف کرده و تدابیری را از پیش در نظر گرفته باشد که در 

صورت اعمال چنین محدودیتی، قابلیت اجرای س��ریع و بدون خطای 

آن وجود داشته باشد.

از دیگر چالش های موجود در ش��رایط نامتعارف، ارس��ال سفارش های 

پرش��مار و سریع توس��ط الگوریتم های معامالتی اس��ت که بخش قابل 

توجهی از آنها اجرا نش��ده و صرف��ًا باعث افزایش بار س��امانه معامالتی 

می ش��ود. در ضمن در بحران  ها انگیزه برخی اشخاص برای دستکاری 

ب��ازار افزایش پیدا ک��رده و ممکن اس��ت اقدام به اس��تفاده از معامالت 

الگوریتمی برای دستکاری بازار کنند. در چنین شرایطی محدودیت های 

س��خت گیرانه تری همچون نس��بت تعداد س��فارش به معام��الت برای 

الگوریتم ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد. بر اس��اس این محدودیت هر 

الگوریتم به ازای تعداد مش��خصی س��فارش، باید حداقل یک معامله را 

انجام دهد، در غیر این صورت متخلف ش��ناخته می ش��ود. عالوه بر این 

مال��کان این الگوریتم ها باید اطمینان دهند که سیس��تم آنها در چنین 

شرایطی به صورت مناس��بی کار می کند و به صورت غیرضروری منجر به 

افزایش فشار به سامانه نمی شود. ش��ایان ذکر است که بورس به منظور 

اطمینان از اجرای این انتظارات، باید آنها را به صورت شفاف اعالم کند.

2-3 - تغییر مقررات مربوط به گزارش دهی

از ویژگی های وجود کارایی قوی و انصاف در بازارهای مالی، افشای کامل 

و فوری اطالعات با اهمیت است. افشای فوری به ویژه در شرایط نامتعارف 

و در ارتباط با آثار ناش��ی از بحران بر کسب و کار ناشران بسیار ارزشمند 

است. در چنین شرایطی ناشران ملزم هستند که فوراً اقدام به تهیه گزارش 

اثر بحران بر فعالیت ایشان و نحوه ی مدیریت این بحران کنند. ناشران 

در تهیه این گزارش معمواًل دچار مشکالت زیادی می شوند. بورس برای 

کمک به ناشران در تهیه این گزارش، باید یک راهنما برای آنها تهیه کند 

که در آن جزییات چگونگی تهیه گزارش بیان شده است. در این راهنما 

چگونگی بیان آثار بحران بر کسب و کار ناشر، حمایت های دولت یا سایر 

اقدامات حمایتی توسط مقامات، مجموعه اقدامات ناشر برای مدیریت 

بحران و امثال آن به صورت کامل شرح داده  شود. بدین وسیله اطالعاتی 

شفاف و قابل اطمینان به س��رمایه گذاران ارائه شده و تالش می شود از 

میزان ناآگاهی آنها در ارتباط با تبعات بحران و ترس ناش��ی از آن  کاسته 

شود. ناش��ر و بورس باید به این نکته توجه داشته باش��ند که شرایط در 

بحران متغیر اس��ت و بنابراین ممکن اس��ت نیاز به به روزرسانی گزارش 

یا بازتنظیم آن در فواصل زمانی بس��یار کوتاه مدت باشد. با وقوع بحران 

ممکن است ناشران در انتشار به هنگام گزارش های خود همچون گزارش  

س��االنه یا صورت های مالی با مش��کل تهیه و در نتیجه تأخیر در انتشار 

مواجه شوند. این تأخیر می تواند علل مختلفی از جمله در دسترس نبودن 

کارکنان، محدودیت تردد و امثال آن داش��ته باش��د. در چنین شرایطی 

بورس می تواند با انعطاف بیشتری با ناشران مواجه شده و به عنوان مثال 

با اعطای زمان بیشتری به آنها کمک کند. البته به صورت هم زمان تأکید 

بر حفظ کیفیت اطالعات داش��ته و با دقت اطالعات منتش��ره را نظارت 

می کند. موارد زیر نمونه هایی از چنین تغییرات الزامات گزارش دهی در 

دوره وقوع کرونا است.

   بورس مالزی به ناشرانی که سال مالی آنها برابر 31 مارس سال ۲۰۲۰ 

بود، یک ماه زمان اضافی برای ارسال گزارش های ساالنه و صورت های 

مالی حسابرسی شده اعطا کرد. این زمان اضافه، تنها برای یک بار مورد 

استفاده قرار نگرفت و در ماه های بعدی و با ادامه بحران برای گزارش های 

ساالنه و گزارش های دوره ای سایر ناشران نیز مورد استفاده قرار گرفت.

   بورس اندونزی دو ماه زمان اضافه به ناشران اعطا کرد تا اقدام به ارسال 

گزارش های ساالنه و گزارش های ادواری کرده یا اقدام به برگزاری مجامع 

ساالنه خود کنند.

   بورس تداول عربستان سعودی طی اطالعیه ای از ناشران درخواست 

کرد که در صورت وجود مشکل در تهیه گزارش های خود در مهلت مقرر با 

بورس مکاتبه کنند. این بورس به ناشران خود ۲۰ روز فرصت اضافی برای 

تهیه گزارش های ساالنه، ادواری و برگزاری جامع را اعطا کرد.

   بورس سنگاپور نیز به ناش��ران خود دو ماه زمان اضافی برای برگزاری 

مجامع و تهیه گزارش های ساالنه و ادواری اعطا کرد.

2-4- تسهیل راهبری شرکتی

بورس ه��ا همواره به دنب��ال اطمینان از وضع و اج��رای صحیح مقررات 

راهبری شرکتی توسط ناشران هس��تند. در شرایط نامتعارفی همچون 

ش��یوع کرونا، ممکن اس��ت ناش��ران نتوانند تمام مقررات را به درستی 

اجرا کنن��د؛ بنابراین توصیه ش��ده که قانون گ��ذار و ناظر ب��ازار در این 

ش��رایط انعطاف پذیری بیش��تری از خود نش��ان دهند. به عنوان نمونه  

می توان به تس��هیل الزام��ات مربوط به برگزاری مجامع عمومی اش��اره 

کرد. برای برگزاری مجمع و اخذ تصمیمات مربوطه نیاز به اطالع رسانی 

به س��هامداران، دعوت آنها به مجمع، دریافت آرای آنها و سایر اقدامات 

مربوطه است. به منظور تسهیل برگزاری و پرهیز از تجمیع تعداد زیادی 

از س��هامداران در یک مکان مش��خص، بورس باید به شرکت ها یادآوری 
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کند که آنها می توانند با اس��تفاده از تکنولوژی روز و بدون نیاز به حضور 

فیزیکی سهامداران، اقدام به برگزاری مجامع کنند. به عنوان مثال برای 

مجامع می توانند از پلتفرم های آنالین برگزاری مجامع اس��تفاده کنند. 

همچنین ناشران می توانند از دریافت رأی مکتوب ارسالی سهامداران، 

پیش از برگزاری مجمع بهره ببرند. در صورت امکان بورس باید در ارتباط 

با پیش نیازهای استفاده از تکنولوژی های نوین، انعطاف پذیری از خود 

نش��ان دهد. عالوه بر این الزامات اطالع رسانی پیش از برگزاری مجامع 

نیز می تواند شامل معافیت هایی شود. بورس ممکن است در زمان بندی 

برگزاری مجامع نیز انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان دهد و به ناشر 

اجازه دهد مجامع را با وقفه برگزار کند. به عنوان نمونه هایی از تس��هیل 

راهبری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   بورس ابوظب��ی امارات متح��ده عربی در م��ارس ۲۰۲۰ میالدی در 

اطالعیه ای اعالم کرد که شرکت های پذیرفته شده در این بورس می توانند 

از پلتفرم بورس با نام سهمی8  برای برگزاری آنالین مجامع خود استفاده 

کنند. اس��تفاده از این پلتفرم برای تمام ناش��ران بورس ابوظبی رایگان 

بوده است.

   بحری��ن نیز در مارس ۲۰۲۰ از پلتفرم برگ��زاری مجامع الکترونیکی9  

خود رونمایی کرد. این پلتفرم به صورت اختصاصی برای ناشران بورسی 

راه اندازی شده است.

2-5- مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

الزامات گزارش دهی ناشران در شرایط نامتعارف که در بخش قبلی بیان 

شد برای صندوق ها نیز الزامی اس��ت. بدین معنا که صندوق ها نیز باید 

مطابق راهنمای ارائه ش��ده، اثر بحران بر س��رمایه گذاری ها و روش مورد 

استفاده برای مدیریت ریسک را به صورت کامل منتشر کنند. صندوق ها 

در ش��رایط بحرانی معمواًل در ایف��ای تعهدات خود به وی��ژه در ارتباط با 

حجم باالی ابطال واحدهای س��رمایه گذاری با مشکل مواجه می شوند. 

ب��ورس باید پیش از وق��وع بحران مقررات الزم برای کم��ک به رفع چنین 

مش��کالتی را مصوب کند. بورس باید توجه داش��ته باش��د که در صورت 

اعمال هر نوع مداخله ای در س��طح یک صندوق یا گروهی از صندوق ها 

یا تمام صندوق ها، بای��د تعادلی بین نتایج حاصل از مداخله و تبعات آن 

برای س��رمایه گذاران و کارکرد آن در س��طح کالن یعنی ثبات بازار ایجاد 

کند. به عنوان مثال تعلیق امکان ابطال در صندوق های س��رمایه گذاری 

از یک س��و برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نامطلوب است، زیرا 

آنها دسترسی به سرمایه  خود را از دست می دهند. در مقابل این تعلیق در 

سطح بازار از میزان هجوم برای فروش سهام می کاهد و با کاهش شدت 

بحران در بازار در راستای منافع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری است.

به کارگیری مدیریت ریسک مناسب برای شرایط نامتعارف به ویژه مدیریت 

ریس��ک نقدینگی، یک چالش جدی برای صندوق ها است. بورس باید 

اطمینان حاصل کند که صندوق ها از روش های مدیریت ریسک مناسب 

و مؤثر در ش��رایط بحران اس��تفاده می کنند. همچنین قانون گذار باید 

امکاناتی در اختیار مدیران صندوق ها قرار دهد که مدیران برای ایفای 

تعهدات خود بتوانند از آنها کمک بگیرند. برخی از این امکانات عبارتند 

از:

1( تعلیق موقف ابطال واحدهای س��رمایه گذاری: در صورتی که حجم 

ابطال  واحدهای صندوق در یک روز بیش از یک حد مش��خصی باشد، 

ب��ه صندوق ها این اختیار در ارتباط با ابطال  واحدها اعطا می ش��ود. در 

این شرایط مدیر صندوق می تواند به س��رمایه گذاران اجازه ابطال هیچ 

واح��دی را ندهد یا فقط اجازه ابط��ال تعداد اندکی واح��د به هر یک از 

دارندگان واحدهای س��رمایه گذاری اعطا کند؛ به عبارت دیگر صندوق 

می تواند ممنوعیت یا محدودیت ابطال را برای بازه زمانی مشخصی مورد 

استفاده قرار دهد. در اتحادیه اروپا پس از شیوع کرونا به صورت متوسط، 

صندوق ه��ا از ب��ازه زمانی 3 روزه ب��رای تعلیق امکان ابط��ال واحدهای 

سرمایه گذاری اس��تفاده کردند. در بحران ناشی از کرونا از این روش در 

کشورهای فرانس��ه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، س��وئد، انگلستان و ایرلند 

استفاده شد؛

۲( جریمه برای ابطال واحدهای س��رمایه گذاری: ب��رای کاهش انگیزه 

ابط��ال دارن��دگان واحده��ای س��رمایه گذاری در ش��رایط نامتعارف، 

صندوق ه��ا می توانند اقدام به اخذ جریمه ابطال کنند. در لوکزامبورگ 

و ایرلند حداکثر این جریمه براب��ر 3 درصد ارزش خالص دارایی در نظر 

گرفته شده است. این روش نیز در بیشتر کشورهای اروپایی مورد استفاده 

قرار گرفته است.

3( تعدیل ارزش خالص دارایی: با توجه به این که در ش��رایط نامتعارف 

ممکن است صندوق نتواند دارایی های ریسکی خود را به قیمت مناسبی 

در بازار به فروش برس��اند به مدیران صندوق ها این اختیار داده می شود 

تا در چنین ش��رایطی اقدام به تعدیل ارزش خالص دارایی کنند. بدین 

وس��یله هم از انگیزه س��رمایه گذاران برای ابطال کاسته می شود و هم با 

تعدیل به سمت پایین، جذابیت صندوق برای ورود سرمایه گذاران جدید 

به صندوق افزایش می یابد. این روش در کشورهای انگلستان، اسپانیا، 

سوئد و هلند مورد استفاده قرار گرفته است.

4( اس��تفاده از دو ارزش خال��ص دارای��ی: صندوق ه��ا می توانند تمام 

دارایی های خود را به دو دسته با نقدشوندگی باال و با نقدشوندگی اندک 

تقسیم کرده و برای هر یک از این بخش ها ارزش خالص دارایی به صورت 

مجزا محاسبه کنند. مدیران صندوق ها می توانند در صورت وقوع شرایط 

نامتعارف به س��رمایه گذاران اجازه دهند ک��ه فقط اقدام به ابطال بخش 

با نقدش��وندگی باال کنند. صندوق ها موظف هس��تند جزییات مربوط 

ب��ه این فرآیند را به ص��ورت دقیق در امیدنامه خ��ود درج کنند. حداکثر 

میزان دارایی با نقدش��وندگی اندک صندوق از جمله مواردی اس��ت که 

باید به صورت ش��فاف و دقیق در امیدنامه تعیین ش��ده باشد. این روش 

در انگلستان، اسپانیا، هلند، لوکزامبورگ، ایرلند، فرانسه و آلمان مورد 

استفاده قرار گرفته است.

روش ه��ای کمک به مدیری��ت نقدینگی محدود به روش های یادش��ده 

نیست و قانون گذار می تواند از اقدامات دیگری نیز حمایت کند. از جمله 

این روش ها می توان به ام��کان قرض دهی و قرض گیری بین صندوق ها 
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اشاره کرد. این راهکار تنها در ش��رایط نامتعارف بازار مجاز است و برای 

جلوگیری از افزایش فش��ار فروش در بازار مورد اس��تفاده قرار می گیرد. 

برای کنترل این راهکار نیز از پیش معیارهایی تعریف می شود. به عنوان 

نمونه محدودیت هایی برای هر صندوق برای قرض گیری لحاظ می شود.

در ارتب��اط با صندوق های قاب��ل معامله نیز بورس اق��دام به رصد دقیق 

بازار کرده و با مدیران صندوق ها تعامل می کند. سپس در راستای حل 

مش��کالتی که منجر به عدم ایفای تعهدات مدیران صندوق ها می شود، 

تالش می کند. به عنوان مثال قیمت معامالت صندوق های قابل معامله 

ممکن اس��ت با قیمت NAV اختالف زیادی پیدا کند یا بازارگردان آنها 

در ایفای تعهدات خود دچار مش��کل ش��ود. در این راس��تا بورس باید با 

متولیان ارتباط مس��تمر داشته و س��عی در رفع موانع کرده و تالش کند 

دامنه مظنه منطقی حدود NAV قرار گیرد تا بازارگردان بتواند تعهدات 

خود را ایفا کند.

2-6- تعامل با سرمایه گذاران

ازآنجاکه ممکن است بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران خرد، تجربه ی 

نوسان های س��ریع و افت شدید قیمت را نداشته باش��ند، بورس باید با 

س��رمایه گذاران ارتباطی مستمر داش��ته باش��د و اطالعاتی شفاف در 

ارتب��اط با بحران در اختی��ار آنها قرار دهد. بدین منظ��ور بورس اقدام به 

برگزاری انواع گردهمایی های آنالین و فیزیکی کرده و در تعاملی رودررو 

وضعیت را برای س��هامداران شرح داده و تالش می کند از میزان نگرانی 

ایش��ان بکاهد. برای مدیریت بهتر شرایط نامتعارف، بورس باید پیش از 

وق��وع بحران، راهنماهایی برای س��رمایه گذاران تهیه کند و در آن نحوه 

مواجهه با بحران و مدیریت ریس��ک را برای ایشان شرح دهد. همچنین 

در این راهنما باید جزئیات مربوط به توقف های خودکار شرح داده شود 

تا از ترس سرمایه گذاران خرد و اش��تباهات آنها جلوگیری شود. از دیگر 

مواردی که باید در این گزارش ارائه شود، شرح روش های دستکاری بازار 

و گمراه کردن س��رمایه گذاران خرد است که در شرایط بحرانی مشاهده 

شده است. تعامل با سرمایه گذاران محدود به این موارد نیست و بورس ها 

با انتشار اطالعیه ها و هشدارهای الزم تالش خود را در حمایت از ایشان 

انجام می دهند.

3- جمع بندی
بورس ه��ای اوراق بهادار س��ه وضعیت نرمال، اضط��راری و نامتعارف را 

برای بازار تعریف کرده اند. مش��کالت فنی، بالیای طبیعی، رویدادهای 

اجتماعی از نمونه های شرایط اضطراری هستند و با بروز آنها کل معامالت 

متوقف می شود. شرایط نامتعارف به وضعیتی گفته می شود که تغییرات 

ش��دید در حجم و قیمت معامالت رخ دهد. ش��یوع کرونا منجر به ایجاد 

شرایط نامتعارف در بورس های اوراق بهادار در سطح جهان شد. بورس ها 

برای مدیریت این شرایط اقدامات گسترده ای را انجام دادند که مهم ترین 

آنه��ا عب��ارت از کاهش دامن��ه نوس��ان، محدودیت حجم س��فارش ها، 

ممنوعیت فروش اس��تقراضی، الزامات گزارش ده��ی مرتبط با بحران، 

تسهیل برخی از الزامات راهبری شرکتی، نظارت سخت گیرانه  بر بازار، 

ممنوعیت یا محدودیت در ابطال واحدهای صندوق های سرمایه گذاری 

و تعامل بیشتر با س��رمایه گذاران خرد است. مجموعه اقدامات یادشده 

باید پیش از بروز بحران به صورت دقیق و ش��فاف تعریف شده و به اطالع 

عموم فعاالن بازار برسد. تمام اقدامات یادشده انجام می شوند تا اینکه 

بورس بدون نیاز به توقف کل معامالت شرایط را مدیریت کند و تنها زمانی 

به بورس ها توصیه شده اقدام به بستن بازار کنند که هیچ راهکار دیگری 

برای حفظ نظم در بازار باقی نمانده باشد؛ زیرا عالوه بر اینکه ممکن است 

توقف بازار منجر به تش��دید بحران شود بلکه حتی شایعه توقف بازار نیز 

بعضًا منجر به از بین رفتن نظم در بازار شده است.

 پانویس ها
1.  Normal Market Condition
2.  Exceptional Circumstances
3 . Stressed Market Conditions
4 . Market-Wide Circuit Breaker System )MWCB System(
۵ . به منظور دریافت اطالعات بیشتر از سازوکار کنترل نوسان در بورس های 
اوراق بهادار می توان به "گزارش بررس��ی سازوکار کنترل نوسان قیمت در 

بورس های اوراق بهادار" در تارنمای بورس تهران به آدرس زیر مراجعه کرد:
https://new.tse.ir/pages/Page95574.html?gid=2
6 . Daily Short Selling
7 . The European Securities and Markets Authority )ESMA(
8 . SAHMI
9 .Virtual AGM Management Service

 منابع
1. https://www.borsaistanbul.com/files/Market-Wide-Circuit-
Breaker-System.pdf
2. https://www.set.or.th/en/products/trading/equity/
tradingsystem_p8.html
3. https://www1.nseindia.com/products/content/equities/
equities/circuit_breakers.htm
4. https://www.szse.cn/English/rules/siteRule/
P020181124401737559498.pdf
5. https://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx
6. https://www.bursamalaysia.com/sites/
7. https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/
esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-italian-
consob-1
8. https://cma.org.sa/en/Market/NEWS/Pages/CMA_N_2719.
aspx
9.  https: / /w w w.twse.com.tw/en/page/about/
MeasuresDetail/08.html
10. https://www.twse.com.tw/en/page/about/
MeasuresDetail/08.html
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