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سخن سردبیر

»قانون بازار اوراق بهادار« در اواسط دهه هشتاد شمسی، 
همزمان با توسعه سطح نگاه ها به بازار سرمایه و با توجه 
به لزوم اصالح در ساختارهای اجرایی سازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران تدوین شد. این ابتکار عمل، در 
حقیقت گامی مهم برای تفکیک بعد نظارت از اجرا در بازار 
سرمایه کشور بود که ادامه مسیر و پیاده سازی آن،  عزمی 
بلند می طلبید. در همین رابطه، تدوین و پیاده سازی 
قانون »توس��عه ابزارها و نهادهای مالی« در س��ال های 
بعد، قانون »رفع موانع تولید« و نیز برنامه های توسعه ای، 
به عنوان قوانینی راهگشا نیز سعی در بهبود فضای کسب 

و کار بازار سرمایه کشور داشته اند.
به اعتقاد بسیاری از فعاالن و نیز اندیشمندان حوزه 
مالی، علی رغم وجود برخی کاستی ها در حوزه های 
مختلف بازار سرمایه کشور، تالشی که در دو دهه اخیر 
برای توسعه بازار سرمایه با محوریت مدیران سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام ش��د، شاید چندین برابر 
بیشتر از دوره های پیشین، نمود بیرونی داشته است. 
به عقیده نگارنده این سطور، علی رغم اینکه توسعه 
بازار سرمایه پیش از هر عاملی مدیون تالش مدیران 
ارکان مختلف بازار سرمایه، حمایت نهاد قانون گذار 
و نیز توس��عه علم مالی در دانشگاه های کشور بوده 
اس��ت، نکته ای که نباید اثر و جایگاه آن را در تحقق 
این مهم فراموش کنیم، موض��وع »ظرفیت قانونی 
ایجاد شده« در این سال ها بوده که شاید تدوین قانون 

بازار را بتوان محور اصلی این جریان قلمداد کرد.
از طرفی، تعدد در قوانین و نیز رویکرد اصالحی جهت 
بهبود، قانون گذار را در همسویی با ارکان اجرایی بازار 

به سمت ایجاد »اصالح« رهنمون ساخت و پس از این 
بود که ارکان مختلف، به ارائه پیش��نهاد هایی برای 
تدوین قانونی جدید، که نس��خه ای ویرایش یافته از 
قانون قبلی و با رویکردی اصالحی بود اقدام کردند. 
در ادامه، ریزش شاخص بورس در سال 1399 و نیاز 
به اعمال اصالحاتی برای بهبود فضای بازار، اهمیت 

بحث مذکور را مضاعف کرد.
اخیراً،   پس از فراز و نشیب های مختلف، پیش نویسی 
از س��وی کمیت��ه بازار س��رمایه کمیس��یون محترم 
اقتصادی مجلس شورای اس��المی منتشر شد که 
فارغ از مباحث مطروح��ه در رابطه با این طرح، باید 
قایل به پیش نویس بودن آن باشیم. به این معنی که 
فرصت برای اصالح و بهب��ود پیش نویس حاضر نیز 
فراهم می باشد، البته باید بپذیریم که طرح مذکور، 
همانند هر طرح و پیش��نهادی نقاط قوت و ضعفی 
داشته و باید »منصفانه« و با رویکردی »جامع نگرانه 

«، نه »بخشی« و »صنفی« به آن نگاه کرد.
در همین باب، ش��اید تمرکز بر مباحثی چون »توسعه 
بازارهای کاالی��ی«، »ارتقای س��واد مال��ی«، »تقویت 
صندوق تثبیت بازار« و »هزینه کرد منابع بیشتر در این 
حوزه ها«، تقویت مفاهیم��ی همچون »صندوق پروژه« 
و نیز »کانون س��هامداران حقیقی« از جمله نقاط قوت 
این پیش نویس باشد. البته همان طور که بیان شد این 
ط��رح نیز، همانند هر طرح و پیش��نهادی نقاط ضعف 
خاص خود را دارد که امید اس��ت در طی مس��یر برای 
تصویب، اصالح شود. از مباحثی که می توان به اصالح 
آن دقت کرد بحث »تفکیک مرز میان اختیارات شورای 

عالی ب��ورس و اوراق بهادار و س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار«، »ارتقای نظام گزارشگری و افشا«، »ارتقای نظام 
حاکمیت ش��رکتی« و بحث »استقالل اعضای هیئت 
مدیره شرکت ها«، »افزایش میزان پاسخگویی و شفافیت 
از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار« و تمرکز بر بهبود 
»نظام رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه« می باشد. 
همچنین از جمله نقاط قوت این طرح، تمرکز بر »ارتقای 
سواد مالی« است که در البه الی طرح مذکور،  به این مهم 
پرداخته ش��ده اس��ت. در این خصوص،  همان طور که 
در شماره پیشین این ماهنامه نیز پیشنهاد شد، شاید 
»تشکیل شورای راهبردی توس��عه سواد مالی« در این 
طرح، بتواند مورد مداقه صاحب نظران قرارگرفته و برای 

رسیدن به اهداف قانون گذار مؤثر واقع گردد.
درهرصورت مواردی همچون تمرکز بر »بهبود فضای 
کس��ب و کار« ش��اید از مهم ترین نکاتی اس��ت که 
می تواند مدنظر قرار گیرد. به نظر می رسد که تمرکز 
بر »مباحث محتوایی« در ایجاد اصالحات، در قیاس 
با تمرکز بر مباحثی چون نحوه تعیین اعضای شورا، 
علی رغم جایگاه مهم این گونه تصمیمات، از اهمیت 

بیشتری برخوردار باشد.
در پایان، ضمن تشکر از اقدام صورت پذیرفته، پیشنهاد 
می شود با نهادهای مؤثر، از جمله انجمن ها و کانون ها 
ک��ه البته برخی از آنها در تدوی��ن این پیش نویس نیز 
هم��کاری کرده اند تعامل بیش��تری ص��ورت پذیرد. 
درهرحال، بازگشت و حفظ اعتماد به بازار سرمایه که 
در شرایط کنونی خوشایندترین اتفاق برای آن است، 

می تواند سرلوحه تدوین قانون جدید باشد.

اصالح قانون بازار اوراق بهادار، با رویکرد» بهبود محیط کسب و کار«

دی مــاه 21400
شـمـاره 198

 سردبیر ماهنامه بورس
دکتر علی نمکی
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رويدادهاي خبري

دي مــاه 1400
شـمـاره 198

  رویدادهای خبری در دی ماه 1400 

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بی��ن المل��ل ب��ورس تهران، ۴دیماه

سرپرس��ت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی با 
اشاره به اهداف روشن قانون بازار اوراق بهادار، 
به س��نا گفت: حمایت از حقوق سرمایه گذاران، 
س��اماندهی، حف��ظ و توس��عه بازاری ش��فاف، 
منصفانه و کارای اوراق به��ادار از جمله اهداف 
قان��ون ب��ازار اوراق اس��ت و برنامه ها در مس��یر 
اجرایی شدن، بیش از پیش در اولویت کارها قرار 

دارند.
رضا نوحی افزود: تغییر س��اختارها، کارکردها و 
فناوری های بازار س��رمایه با سرعت بسیاری در 
حال انجام است و شرایط کنونی بازار را نمی توان 
با س��ال های گذشته مقایس��ه کرد زیرا تغییرات 
یاد ش��ده نیازمند اصالحات و به روزرس��انی در 

فرایندهای اجرایی و نظارتی است.
سرپرس��ت مدیریت نظارت ب��ر نهادهای مالی، 
توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم را بسیار مهم 
دانست و گفت: طرح های مربوط به ایجاد برخی 
از ابزارهای س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم، تهیه 
شده است که به زودی از فعاالن بازار در ارتباط 
با آن نظرسنجی می شود و پس از تکمیل، قابلیت 

اجرایی خواهد داشت.
به گفت��ه رضا نوح��ی؛ ص��رف ایج��اد ابزارهای 
س��رمایه گذاری، اس��تفاده از ظرفیت ه��ای 
فناورانه، گریزناپذیر اس��ت. همچنین برخی از 
مستندات و یا مراحلی که سرمایه گذاران جهت 
س��رمایه گذاری انجام می دهند، با ساده سازی 
فرایندها و ح��ذف اخذ مدارک ی��ا تأییدیه های 

مضاعف، قابل دسترسی است.
وی اظهار ک��رد: ورود س��رمایه گذاران ب��ه بازار 
سرمایه از طریق سرمایه گذاری غیرمستقیم )از 
طریق سبدهای اختصاصی یا انواع صندوق های 
س��رمایه گذاری( باید به سهولت سرمایه گذاری 

مستقیم صورت گیرد.
وی ارتباط سازمان با نهادهای مالی را ارتباطی 
تعاملی ذکر کرد و هرگونه توسعه بازار سرمایه با 
افزای��ش تعامل و اس��تفاده حداکثری از نظرات 
متخصصان ح��وزه نهاده��ای مالی ب��ه صورت 
مستقیم و یا از طریق کانون ها را عملی دانست.

رضا نوحی در ادامه در ارتباط با درخواس��ت های 
مجوز تأس��یس انواع نهادهای مال��ی، به تفاوت 
نهادهای مالی نسبت به دیگر شرکت ها پرداخت 
و گفت: فعالیت نهادهای مالی، بسیار تخصصی 
اس��ت که نحوه فعالیت آن ها طیف گسترده ای از 

س��رمایه گذاران را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. 
به همین منظور در تأسیس این نهادها شرایطی 
برای حداقل سرمایه، مؤسسان و اعضای هیئت 
مدیره در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا متقاضیان با 
احراز ش��رایط مذکور، مجاز به ارائه درخواس��ت 

باشند.
سرپرس��ت مدیریت نظارت ب��ر نهاد های مالی 
ضمن اش��اره ب��ه فرایندهای اجرای��ی مرتبط با 
نهاده��ای مال��ی در حوزه هایی مانند بررس��ی 
درخواس��ت  ه��ای تأس��یس، درخواس��ت های 
افزایش س��رمایه، ثب��ت صورت جلس��ه مجامع 
و غی��ره، از برنام��ه بازبینی مدیری��ت نظارت بر 
نهادهای مالی خبر داد و افزود: با پیاده  س��ازی 
برنامه ه��ای اصالح��ی، انجام امور یاد ش��ده با 

سهولت بیشتری انجام می گیرد.
وی در ح��وزه نظارت��ی به فعال س��ازی بیش��تر 
کانون ه��ا تأکی��د ک��رد و اف��زود: زمینه س��ازی 
برخ��ی از تخلف ه��ا، از نبود آگاهی اش��خاص 

نش��أت می گی��رد. به همی��ن منظ��ور، ضروری 
اس��ت کانون های مربوطه ضمن فراهم نمودن 
دوره های آموزش��ی مس��تمر، مجموعه قوانین و 
مقررات مرتبط با هر حوزه را گردآوری و در اختیار 

اعضای خود قرار دهند.
رضا نوحی تغییر رویه های نظارتی در حوزه نظارت 
بر نهادهای مالی را از دیگر برنامه  های خود ذکر 
کرد و گفت: اهداف نظارت��ی مدیریت نظارت بر 
نهادهای مالی، به صیانت از حقوق سرمایه گذاران 
محدود نمی ش��ود، بلکه ای��ن مدیریت بر حفظ و 
توسعه نهادهای مالی تحت نظارت مصمم است. 
بنابراین، رویکرد حاضر کمک به نهادهای مالی 
به منظور تقویت جایگاه های خود از طریق احراز 
اطمینان نسبت به پیاده سازی اصول و ابزارهای 
کنترل داخلی مناسب است. بدیهی است این امر 
نیازمند نظارت مستمر و بازرسی های کاربردی و 
متمرکز، به منظور پیشگیری از تخلفات و افزایش 

اعتماد به بازار سرمایه است.

سرپرست مدیریت نظارت بر نهادهای مالی خبر داد

ابزارهای جدید سرمایه گذاری غیر مستقیم در راه است
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 به گ��زارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ب��ورس تهران، مدیر ۴دیماه

نظارت بر بورس  های س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به اینکه اکنون نظارت به صورت سیستمی و از 
طریق سامانه ها انجام می شود و نظارت کارشناسان 
در بررسی نهایی قرار دارد، به سنا گفت: هشدارها از 
طریق س��امانه ها بر اس��اس پارامترهای مشخص و 
تعریف ش��ده، ارس��ال می ش��ود و کارشناس��ان نیز 
بررس��ی های الزم را انجام می دهند و اگر هش��دارها 
سطحی باش��د، از ارس��ال آن ها خودداری می شود. 
مهدی پارچینی با بیان اینکه سامانه ها، سرعت واکنش 
را افزایش داده اس��ت، افزود: امید می رود به سمتی 
برویم تا عامل انسانی حذف شود و امکان بروز واکنش 
در لحظه میسر شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا 
در حال حاضر می توان ادعا کرد نظارت ها با توجه به 
کارشناس محور بودن، سلیقه ای است، گفت: به هر 
حال قضاوت، ماهیت نظارت است. بنابراین، در حوزه 
نظارت، بحث تشخیص بسیار مهم است و قابل حذف 
شدن نیس��ت. اما نکته مهم این اس��ت که برخی از 
سامانه ها در برخی از کشورها، اساساً اجازه تخلف را 
نمی دهند و سامانه به گونه ای طراحی شده که چنین 
رفتاری امکان بروز نمی یابد که نهاد ناظر بخواهد به آن 
ورود ک��رده و یا ب��ا آن برخورد کند. ب��ه گفته این مقام 
مسئول، حرکت از پرونده سازی به سوی پیشگیری از 
وقوع تخلف هدف اصلی است. به بیانی دیگر، دنبال 

این هستیم تا از وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.

 بازنگری قانون بازار سرمایه در مجلس
مدیر نظارت بر بورس  های سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه مبنای اصلی دستورالعمل ها، قانون بازار 
سرمایه اس��ت، گفت: قانون بازار سرمایه در مجلس 
شورای اسالمی در حال بازنگری است و نقطه نظرات 

فعاالن بازار اخذ شده تا در بازنگری آن اعمال شود.
مهدی پارچینی ادامه داد: قانون بازار پایه نظارتی 
بر بازار سرمایه است که بر اساس فصول مختلف 
ای��ن قانون، تکالیفی را مش��خص ک��رده که الزم 
است در حوزه های گوناگونی دستورالعمل هایی 
تصویب ش��ده و در هر دس��تورالعمل نیز شرایط 

مقرراتی بر آن تدوین شود.
او ادام��ه داد: اگ��ر هرک��دام از ای��ن مقررات توس��ط 
معامله گران، کارگزاری ها یا سایر نهادها نقض شود، 
برای نقض کننده، تنبیه هایی در نظر گرفته شده است. 
بنابراین، سامانه ها باید بر اساس این پارامترها تنظیم 
شوند. پس هر نظارتی که در حوزه بازار سرمایه انجام 

می شود مبتنی بر دستورالعمل یا قانونی است.
مدیر نظارت بر بورس  های سازمان بورس با اشاره به 
اینکه ابعاد بازار نسبت به گذشته تغییرات زیادی 

داشته است، تصریح کرد: با گذر زمان و تغییر ابعاد 
بازار از مسیر خصوصی س��ازی و ورود شرکت های 
جدید به بازار س��رمایه، به ویژه طی سال گذشته، 
حجم سرمایه گذاری در این بازار به شیوه تصاعدی 
افزایش یافت.بنابراین، همکاران س��ازمان بورس 

مجبور به بازنگری در سامانه ها شدند.
او افزود: س��ال گذشته از یک س��و حجم فشار بازار بر 
س��امانه ها بود و از س��ویی دیگر فرص��ت کافی برای 
اصالح ایده آل سامانه های نظارتی وجود نداشت، اما 
با این حال، سامانه ها تا جایی که امکان داشت توسعه 
یافت؛ به ویژه اینکه سامانه های نظارتی از حالت تلفنی 
و تماس با کارگزار به سمت پیام های سیستماتیک به 
معامله گران رفت تا موارد نقض مقررات را بتوان سریع تر 

و در زمان کوتاه تری به این افراد منعکس کرد.

 اصالح و ارتقای سازوکارهای نظارتی
مدیر نظارت بر بورس   های سازمان بورس با اشاره به 
برنامه  های جدید این مدیریت گفت: این برنامه ها 
در دو حوزه است. حوزه نخست، بهبود داده هایی 
است که در حوزه نظارت به ویژه در حوزه شناسایی 
اف��راد و روابط میان این افراد اس��ت و ح��وزه دوم، 
بحث فضای مجازی است که بتوان فعالیت افراد 
در فضای مج��ازی را به رفتار آن  ه��ا در بازار پیوند 
بزنیم تا از بروز سوء استفاده اجتناب شود.او افزود: 
با ضریب نفوذی که بازار س��رمایه در سال گذشته 
پیدا کرد، افراد زیادی از جامعه درگیر بازار ش��دند 
و متأسفانه عمده این افراد نیز به صورت مستقیم 

وارد بازار شدند که این اتفاق باعث شد بازار به دلیل 
رفتاره��ای غیرحرفه ای، بیش از پی��ش به اخبار و 
رویدادها واکنش  نشان دهد. این در حالی است که 
بسیاری از معامله گران تصمیم های خود را از طریق 
محتوای فضای مجازی می گیرند و سبب می شود 
افرادی که قصد سوء استفاده دارند بتوانند از منابع 

این اشخاص به نفع خودشان بهره ببرند.

 فعال س�ازی دوره کد معامالتی پس از 
گذراندن دوره های مرتبط

مهدی پارچینی تصریح کرد: با توسعه بازار سرمایه و 
ورود بیشمار کدهای معامالتی به بورس، متأسفانه 
کارگزاران کنترل های الزم را حین ایجاد دسترسی 
آنالین ب��رای مش��تریان خود انج��ام نمی دهند. 
این موضوع، اتفاقی خطرناک برای بازارس��رمایه 
محسوب می شود.مدیریت نظارت بر بورس های 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حال حاضر، 
بس��یاری از س��هامداران دانش و آموزش کافی در 
خصوص بازارس��رمایه ندارند. براین اساس، ناظر 
بازار ملزم اس��ت برای کنترل رفتارهای نادرست و 
تحت تأثیر قرار نگرفتن بازار از آن، به محدودسازی 
کدهای با رفتار نادرس��ت اقدام کرده،پس از الزام 
آن ها ب��ه گذراندن دوره  هایی، مجدداً دسترس��ی 
آن ها را ب��از کند.پارچینی ادام��ه داد: امیدوارم با 
سامانه هایی که پیش بینی کرده ایم، بتوانیم افراد 
را بر اساس عملکردش��ان ارزیابی کرده و گواهی 

معامالت برخط افراد فاقد صالحیت را لغو کنیم.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

»پیشگیری« به جای »کشف تخلف«، از مسیر توسعه سامانه های نظارتی
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 به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه 
)سنا(، هیئت مدیره سازمان بورس ۵دیماه

و اوراق بهادار در پی سیاست های اصالحی خود پیرامون 
اصالح قوانین و دستورالعمل های بازار سرمایه، برگزاری 
کنفرانس را جایگزین توقف  های مکرر نماد های بورسی 
و فرابورسی کرد.براین اساس، پس از مصوبات روزهای 
گذشته مبنی بر لغو اخذ تعهدنامه و بازگشایی خودکار 
کدهایی که دسترسی آنالین آن ها محدود شده بود، 
هیئت مدیره جدید سازمان بورس در مصوبه ای جدید 
توقف نمادهای بازار سرمایه پس از نوسان ۲۰ درصدی 
)مثبت و منفی( و همچنین توقف به علت نوسان منفی 
۵۰ درصدی که پیش از این سبب توقف مکرر نمادهای 
بورسی و فرابورسی پس از رشد یا افت قیمتی می شد را 
به طور کامل لغو کرد و صرفاً توقف و برگزاری کنفرانس 
پس از رش��د ۵۰ درصدی و اف��ت 3۰ درصدی اعمال 

خواهد شد.

 کاه�ش محدودیت ه�ای معامالتی از 
مسیر تغییر قانون توقف نمادها

در همی��ن راس��تا، دبی��ر کل کان��ون نهاده��ای 
سرمایه گذاری ایران در گفت وگو با سنا، بازنگری در 
مصوبات، دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس 

و اوراق بهادار را اتفاقی مهم در راس��تای کارآمدی 
بیشتر بازار برشمرد و اظهار کرد: با توسعه سیستم  ها 
و تغییر شرایط بازار، بازنگری قوانین بیش  از پیش 
ضرورت یافته است و گامی در مسیر نقدشوندگی 

بیشتر در بازار تلقی می شود.
سعید اس��المی بیدگلی ادامه داد: مصوبه اخیر 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در ارتباط با تغییر 
قانون توقف نمادها پس از نوس��ان ۲۰ درصدی 
)مثبت و منفی( و همچنین توقف به علت نوسان 
منفی ۵۰ درصدی، نقش مهمی در عمق بخشی 
ب��ه معام��الت دارد. زیرا ای��ن مصوب��ه، نواقص و 
محدودیت هایی که پیش��تر بوده را مرتفع کرده و 
محدودیت های معامالتی را کاهش داده اس��ت.

او این اقدام را گام مؤثری در راس��تای اصالحات 

بنیادی ت��ر همچون مرتفع ش��دن دامنه نوس��ان 
برش��مرد و تصریح کرد: کاه��ش محدودیت های 
معامالتی س��رمایه گذاران هم زمان با خارج شدن 
نظارت ها از حالت سلیقه ای به ایجاد نظارت های 
اتوماتیک که در موارد محدودی وابسته به نظر فرد 
یا کمیته ای خاص باشد می انجامد. این موضوع، 
به مشخص شدن تکلیف سرمایه گذاران و تعیین 
ح��د و مرزهای معامالت��ی آن  ها کمک ش��ایانی 
می کند.دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ایران با مدنظ��ر ق��رار دادن برگ��زاری کنفرانس 
برای نماد هایی که با رشد ۵۰ درصدی و افت 3۰ 
درصدی مواجه می ش��وند، اذعان کرد: اطالعات 
یکی از منابع با ارزش و اصلی در بازار سرمایه است 
که بر روند تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیرگذار 
است. برگزاری کنفرانس به شفاف شدن اطالعات 
و رفع ابهام از عملکرد ش��رکت می انجامد.سعید 
اسالمی بیدگلی بازنگری در مصوبات را بیانگر عزم 
راسخ سازمان بورس و اوراق بهادار به  منظور ارتقای 
کارآمدی بازار س��رمایه خواند و خاطرنشان کرد: 
مصوباتی از این دس��ت، زمینه را برای اصالحات 
بنیادی تر در س��ایر بخش ها نظیر دامنه نوسان و 

هوشمند کردن نظارت هموار می کند.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مطرح کرد

تغییر قانون توقف نمادها؛ حرکت در مسیر اصالحات بنیادی بازار سرمایه

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران به نقل از ۱۳دیماه

س��نا، مجید عش��قی رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، با بیان اینکه بیش از ۸۰۰ نهاد مالی در بازار 
س��رمایه فعالیت دارن��د، گفت: بیش از ۷۵۰ ناش��ر 
بورسی و فرابورس��ی فعال در این بازار حضور دارند. 
تع��داد س��هامداران نی��ز هم اکن��ون با احتس��اب 
سهامداران س��هام عدالت و ورود افراد جدید به ۶۰ 
میلیون ذی نفع مستقیم در بازار سرمایه منتج شده 
است. با توجه به وسعت بازار از نظر کمی توسعه بازار 
نیازمند وجود افراد حرفه ای است که تعداد این افراد 

هنوز قابل قبول نیست.
او افزود: در شرایط کنونی، احساس نیاز به نهادهای 
مال��ی جدید از نظ��ر کمی وج��ود دارد و سیاس��ت 
گسترش نهادهای مالی هم در بخش مدیریت دارایی 
و هم در بخش خدمات و ارائه مشاوره و معامله گری به 
بازار در سازمان یک ضرورت تلقی می شود که مستلزم 

تأمین و تقویت نیروهای حرفه ای است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��ا مدنظر قرار 
دادن ش��مار گواهینامه های حرفه ای اب��راز کرد: در 
سال جاری، در مجموع نزدیک به هزار نفر گواهینامه 

حرفه ای دریافت کرده اند که با توجه به حجم و ابعاد 
بازار، این رقم، عدد بس��یار کمی محسوب می شود. 
البت��ه باید مراقب بود ت��ا س��هامداران در دام مراکز 
آموزش��ی غیرمجاز و آموزش غیراصول��ی در فضای 
مجازی که در س��ال 9۸ و 99 ضرب��ه بزرگی به بازار 

زدند، گرفتار نشوند.
مجید عش��قی گفت: س��ازمان ب��ورس از دوره های 
حرفه ای DBA بازار س��رمایه اس��المی که با اصول و 
کیفیت خاص برگزار می شود، حمایت می کند تا از 
این طریق به ارتقای بازار س��رمایه کمک شود. البته 
 MBA گزارش هایی درباره برخی نهادها که دوره های
و DBA غیراصولی و با کیفیت پایین برگزار می کنند 

نیز دریافت شده که حتماً با آن ها برخورد می شود.

او با اش��اره به نیاز به ابزارهای مالی مش��ترک بین 
بازار پ��ول و بازار س��رمایه و همچنین می��ان بازار 
س��رمایه و بازار بیمه، خاطرنش��ان کرد: الزم است 
بحث س��رمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه 
نیز با توجه بیش��تری پیگیری شود. صندوق های 
سرمایه گذاری، سبدگردان ها و شرکت های مشاور 
سرمایه گذاری هنوز برای عامه مردم شفاف و روشن 
نیست که باید با تبیین این نهادهای مالی، مردم 
را به س��رمایه گذاری غیرمستقیم تش��ویق کرد؛ و 
این می تواند بخش��ی از رسالت فارغ التحصیالن 

دوره های حرفه ای باشد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفتگو با 
سنا با اشاره به باال بودن توان تخصصی در نهادهای 
مالی، اعالم کرد: در م��واردی این توان حتی از خود 
س��ازمان بورس نیز باالتر اس��ت. بحث طراحی ابزار 
پیشتر در خود س��ازمان انجام می گرفت اما امروزه با 
آشنایی نیروهای حرفه ای نهادهای مالی با ابزارسازی، 
این مه��م در نهادها نی��ز انجام می ش��ود که باعث 
خرس��ندی اس��ت. البته یکی دیگر از رسالت های 
فارغ التحصی��الن دوره های DBA نیز ابزارس��ازی و 

تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه است.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد 

از تقویت نیروهای تخصصی تا گسترش نهادهای مالی
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 به گزارش پایگاه خبری بازار 
سرمایه )س��نا(، دولت اولین ۱۴دیماه

بار پی��ش از ده��ه 9۰ از طری��ق انتش��ار اوراق 
مش��ارکت اقدام به تأمین مالی کرد و سپس در 
س��ال 9۴ با آم��دن قانون رفع موان��ع تولید و در 
دس��تور کار قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهی 
ابزارهای جدیدی همچون اسناد خزانه اسالمی، 
اوراق سلف نفت، صکوک اجاره، مرابحه، منفعت 
و مرابحه عام تعریف و عملیاتی شدند. نوع اخیر 
این ابزارها یعنی صک��وک وکالت عام که آزادی 
عم��ل بیش��تری را در اختی��ار بان��ی اوراق قرار 

می دهد،  هنوز عملیاتی نشده است.
مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت دارای��ی مرکزی 
بازار سرمایه در نشس��ت »ابزار بدهی کارا برای 
دولت در وضعیت فعلی« که در پژوهشکده امور 
اقتص��ادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار 
شد، پیشنهاداتی در خصوص بهبود تأمین مالی 

دولت از طریق بازار سرمایه ارائه کرد.
علی بیگ زاده با ارائ��ه آماری در خصوص تأمین 
مالی دول��ت از طریق نهادهای واس��ط در بازار 
س��رمایه گف��ت: دول��ت در مجم��وع ۴۴۶ هزار 
میلیارد ریال صکوک از طریق نهادهای واس��ط 
مالی در بازار سرمایه منتش��ر کرده که ۴9 هزار 
میلیارد ریال آن در قال��ب اوارق اجاره، ۵۷ هزار 
میلیارد ریال در قالب اوراق مرابحه و 3۴۰ هزار 
میلیارد ریال تحت ساختار منفعت بوده است و 
تاکنون تمامی پرداخت های مرتبط با این اوراق 

به صورت منظم صورت پذیرفته است.
او با بی��ان اینکه محدودیتی برای ش��رکت های 
خصوصی واجدالشرایط و متقاضی تأمین مالی 
از طریق انتش��ار صکوک در بازار س��رمایه وجود 
ندارد، افزود: طی ۴ سال اخیر ۵۸ مورد صکوک 
برای تأمین مالی شرکت های خصوصی منتشر 
ش��د و تنها ۶ مورد انتشار صکوک دولتی صورت 

پذیرفت.
علی بیگ زاده با اش��اره به روند توسعه ای تأمین 
مالی دولت از طریق بازار س��رمایه توضیح داد: 
دولت اولین بار پیش از دهه 9۰ از طریق انتشار 
اوراق مشارکت اقدام به تأمین مالی کرد و سپس 
در س��ال 9۴ با آمدن قانون رفع موانع تولید و در 
دس��تور کار قرار گرفتن استفاده از اوراق بدهی 
مرتباً ابزارهای جدید تعریف شد و مورد آزمون قرار 
گرفت؛ نظیر اس��ناد خزانه اسالمی، اوراق سلف 
نفت، صکوک اجاره، مرابح��ه، منفعت و مرابحه 

عام که همگی عملیاتی شده اند و نوع اخیر این 
ابزارها یعنی صکوک وکالت عام که آزادی عمل 
بیش��تری را در اختیار بانی اوراق قرار می دهد و 

هنوز عملیاتی نشده است.
به گفت��ه مدیرعامل ش��رکت مدیری��ت دارایی 
مرک��زی ب��ازار س��رمایه، دولت در ح��ال حاضر 
برای تس��ویه بدهی پیمانکاران از اسناد خزانه 
اس��المی، برای خرید کاال و خدمات از صکوک 
مرابحه عام و جهت Roll over کردن یا غلتاندن 
بدهی از س��لف نفت یا صکوک اجاره اس��تفاده 

می کند.
عل��ی بی��گ زاده در ادامه با ارائه پیش��نهاداتی 
در خصوص بهبود تأمین مال��ی دولت از طریق 
بازار سرمایه، توضیح داد: دولت ها در تمام دنیا 
به عنوان بازیگران اصلی بازار س��رمایه به شمار 
می آین��د. در صورت تغییر نگاه ب��ه اوراق بهادار 
از ابزار تأمی��ن مالی به ابزار سیاس��ت گذاری و 
همچنین تأمین مال��ی دولت تنها از محل اوراق 
مشارکت یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام 
در جهت تأمین مالی پروژه ه��ای خاص، عواید 

حاصل منجر به ایجاد دارایی خواهند شد.
وی ادامه داد: نرخ اوراق دولت در بازار باید یکی 
از مالک های تعیین نرخ سود باشد و به تبع بازار 
ثانویه اوراق می تواند محل مناسبی برای تعیین 

این نرخ  باشد.
مدیرعامل ش��رکت مدیریت دارایی مرکزی بازار 
س��رمایه با تأکید بر نظام مند ش��دن بدهی های 
دولت در بازار س��رمایه و اس��تقبال از ش��فافیت 
نرخ ه��ای بهره در ب��ازار گفت: ش��فافیت نرخ به 
فروش واقعی اوراق و مش��ارکت سرمایه گذاران 

خرد در این حوزه کمک می کند.
علی بیگ زاده با اش��اره به موضوع مولدس��ازی 
دارایی های دولت تصریح کرد: به موضوع تأمین 
مالی دولت نباید تنها از منظر بدهی نگاه شود؛ 
بیش��تر دولت ها از اس��تخر دارایی برخوردارند 
و از طری��ق مولدس��ازی یا توکنایز ک��ردن آن ها 
می توانند اقدام به تأمین مالی کنند که مقدمات 
این موضوع در کش��ور ما در حال ش��کل گیری 
است و امید اس��ت در آینده نزدیک به بزرگ تر و 

فعال تر شدن بازار بدهی بینجامد.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خبر داد

حرکت به سوی نقطه مطلوب در تأمین مالی دولت
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دي مــاه 1400
شـمـاره 198

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران، رئیس ۲۰دیماه

هیئ��ت مدیره ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار در 
گفت وگو با پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، با 
بیان این مطلب گفت: طی هفته های اخیر، بازار 
با چالش ه��ای متفاوتی رو به رو بوده، همان طور 
که اشاره شد بخشی از این نگرانی ها معطوف به 
تعیی��ن تکلی��ف بودج��ه 1۴۰1 ، ن��رخ به��ره و 
سیاست های پولی است و بخش عمده دیگری نیز 
پیرامون نرخ ارز و آینده آن اس��ت، موضوعی که 
برآیند آن در روزهای اخیر به دنبال اخبار حصول 
توافقات اولیه وی��ن و تالش تیم مذاکره کننده به 
شکل گیری روند کاهشی در بازار منجر شده که 
به نظر می رسد سرمایه گذاران را با تردیدهایی در 
این خص��وص مواجه کرده اس��ت. ام��ا باید این 
تردیدها از نظر کارشناسی بررسی شود تا میزان 

اثرگذاری آن ها به درستی تعیین شود.

 همگرایی نرخ نیما و آزاد معادل با رشد 
سودسازی شرکت ها

امیر تقی خان تجریش��ی، افزود: اما نکته مهم 
در ای��ن میان نرخ ارز ح��دود ۲3 هزار تومان در 
بودجه 1۴۰1 و نیز افزایش ن��رخ نیما و حرکت 
به سمت نرخ آزاد است. با توجه به اینکه مبنای 
محاس��بات در صورت ه��ای مالی ش��رکت ها، 
نرخ ارز نیمایی اس��ت، همگرایی بین نرخ آزاد و 
نیمایی می تواند موجب افزایش سود شرکت ها 
در سه ماهه پایانی س��ال و حتی در سال آینده 
باشد، بر این اساس باید وزن کمتری به نگرانی 

در این مورد داد.
او تصریح کرد: اگرچه ممکن اس��ت در ش��رایط 
حص��ول توافق، طی کوتاه مدت ش��وک قیمتی 
به ب��ازار آزاد ارز وارد ش��ود، اما رون��د نرخ تورم و 
همچنین افزایش نقدینگی، اجازه کاهش بیش 
از ح��د نرخ ارز را نخواهد داد؛ همچنین با وجود 
اینک��ه طی ماه های اخیر روند نرخ رش��د تورم تا 
حدی کنترل شده است، اگر دالر را به عنوان یک 
کاال در نظر بگیریم و افزایش نقدینگی را عاملی 
برای افزای��ش تقاضا بدانیم، به طور قطع عرضه 

و تقاضا در نقطه مناسبی به تعادل می رسد.

 حصول توافق مانع رشد بازار نیست
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 
گروه توس��عه ملی اظه��ار کرد: براین اس��اس، 

حصول توافق نمی تواند مانعی برای رش��د بازار 
باش��د، چه بسا تس��هیل هرچه بیشتر صادرات 
کاال و نیز تس��هیل کم هزینه تر تب��ادالت مالی 
می توان��د فرصت مناس��بی برای ش��رکت های 
مختلف از جمله شرکت های صادراتی محسوب 
شود، زیرا بخش عمده ای از بازار را شرکت های 
پتروش��یمی، معدنی و فلزی تشکیل داده اند و 
تس��هیل در مبادالت تجاری و گسترش دامنه و 
میزان صادرات در کنار کاه��ش هزینه تبادل، 
می تواند س��ود بیشتر و با کیفیت بهتری را برای 
س��رمایه گذاران و س��هامداران این ش��رکت ها 

فراهم کند.
امیر تقی خان تجریش��ی ادام��ه داد: از طرفی 
دیگر تس��هیل صادرات و فروش نفت و کاهش 
کس��ری بودجه می تواند درآمدهای دولت را در 
سال آینده افزایش داده که فشار کمتری از این 

ناحیه به بازار سرمایه کشور وارد شود.
او ای��ن گش��ایش ها را س��بب همکاری بیش��تر 
صنای��ع خودروس��ازی و قطع��ات وابس��ته ب��ا 
ش��رکت های خارجی دانس��ت و گف��ت: عالوه 
بر س��ودآوری بیش��تر ای��ن ش��رکت ها و بهبود 
ش��اخص های عملکردی و صورت های مالی با 
به تعادل رس��یدن بازار عطش تقاضای خودرو 

فروکش خواهد کرد.
امیر تجریش��ی بی��ان کرد: کاه��ش تحریم ها و 
احتمال انج��ام س��رمایه گذاری بین المللی در 

زیرس��اخت ها می تواند موانعی از جمله کمبود 
ب��رق و گاز در فصل های مختلف را کاهش داده 
و تداوم تولید و س��ودآوری شرکت های تولیدی 
انرژی را در ح��وزه فوالد، آلومینیوم، س��یمان و 

سایر صنایع تضمین کند.

 تصمیم گیری بهتر به کمک رفع ابهامات
رئیس هیئت مدیره ش��رکت بورس اوراق بهادار 
تصریح ک��رد: ب��ا رف��ع تحریم ه��ای ظالمانه و 
پیش��رفت در مذاکرات عالوه بر گش��ایش های 
اقتص��ادی، فض��ای ابه��ام کاهش پی��دا کرده 
و تحلیل گ��ران و س��رمایه گذاران در فض��ای 
ش��فاف تری به تصمیم گیری خواهند رسید و به 
نظر می رسد کلیت بازار از نتایج مثبت مذاکرات 

استقبال کنند.
او افزود: البته باید توجه داش��ت که تصمیمات 
افراد در کوتاه مدت ممکن اس��ت با روند واقعی 
در تعارض بوده و به اصطالح بازار ممکن اس��ت 
در کوتاه مدت اشتباه کند، اما با توجه به فضای 
پی��ش رو در میان م��دت و بلند م��دت در غیاب 
س��ودآوری بازارهای غیرمولد موازی و ابزارهای 
مالیات��ی و در کن��ار ق��رار دادن قطع��ات پازل 
اقتصاد و سیاس��ت، بازار س��رمایه به طور قطع 
برای س��رمایه گذاری و هدایت مجدد نقدینگی 
به آن یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری 

خواهد بود.

رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

پتانسیل های بازار سرمایه و اقتصاد کالن کشور، فراتر از مذاکرات
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 دبیر کمیته فقهی س��ازمان 
۲۲دیماه

بورس و اوراق بهادار، با اشاره 
به آخرین مصوبه  کمیته فقهی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، به خبرن��گار پایگاه خب��ری بازار 
س��رمایه )س��نا(، گفت: در این جلسه، سازوکار 
انتش��ار اوراق وکال��ت برای تأمی��ن مالی دولت 

بررسی و به جمع بندی رسید.
مجید پیره با اشاره به سازوکار این طرح ابراز کرد: 
مطابق طرحی که در کمیته فقهی تبیین ش��د، 
دولت با اس��تفاده از نهاد واس��طی که در قانون 
بودجه به او اج��ازه داده ش��ده، می تواند اقدام 
به انتشار اوراق کند. از س��وی دیگر، دارندگان 
اوراق، منابع مالی خود را در اختیار نهاد واسط 
ناش��ر قرار می دهند. این نهاد ب��ه عنوان وکیل 
دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت 

دارد را به یک نهاد واسط دوم توکیل می  کند.
او ب��ا بیان اینکه نهاد واس��ط دوم، ب��ه وکالت از 
دارن��دگان اوراق با بخش دولتی قراردادهایی را 
منعقد می کند، گفت: ای��ن قراردادها انتفاعی 
هستند و س��ود به همراه دارند. طیف وسیعی از 
قراردادها ب��رای انتش��ار اوراق وکالت می تواند 
مورد استفاده قرار بگیرد. قراردادهایی همچون 
مرابح��ه، اج��اره به ش��رط تملیک، بیع س��لف، 
مش��ارکت و قرارداده��ای دیگری نی��ز همانند 
صلح منف��ع می توانن��د مبنای��ی ب��رای انتفاع 
دارندگان اوراق از ظرفیت های س��رمایه گذاری 

در دارایی های مربوط به بخش دولتی باشند.
مجی��د پیره با اش��اره به اینک��ه بخش خصوصی 
با انتش��ار اوراق وکال��ت در تکمی��ل پروژه های 
دولتی مشارکت می کند، عنوان کرد: این اوراق 
راهکارهایی را برای تأمی��ن مالی بخش دولتی 
فراهم می کنند و با اس��تفاده از س��ازوکار اوراق 
وکال��ت، دولت می توان��د از حوزه های��ی که در 
سرمایه گذاری مربوط به دارایی ها یا تأمین مالی 

بخش دولتی است، منتفع شود.
او ادامه داد: دولت ها در کش��ورهای مختلف از 
روش های متنوعی ب��رای رفع نیازه��ای تأمین 
مالی بهره می برند. انتشار اسناد خزانه یا اوراق 
قرضه دولتی از جمله ابزارهایی هس��تند که در 
کش��ورهای غیراسالمی برای تأمین مالی بخش 
دولتی کاربرد دارد. در کش��ور ما به موجب اصل 

۴3 قانون اساس��ی، تبعیت از ضوابط ش��ریعت 
یک اصل و ضرورت برش��مرده ش��ده و به همین 
دلی��ل در قوانین مختلف بر اهمیت تأمین مالی 
دولت با رعایت مالحظات فقهی و شرعی تأکید 

شده است.
مجید پیره تصری��ح کرد: در کش��ور ما، موضوع 
تأمین مالی بخش دولتی از محل بازار س��رمایه 
با رعایت مالحظات ش��رعی در قالب ابزارهایی 
همچون انتش��ار اس��ناد خزانه اس��المی، اوراق 
مرابحه دولتی امکان پذیر اس��ت و دولت از این 

روش ها برای تأمین مالی استفاده می کند.
ب��ه گفته دبی��ر کمیته فقه��ی س��ازمان بورس، 
در قوانین بودجه س��نواتی نیز مجلس ش��ورای 
اسالمی بندهایی را به انتشار اوراق مالی اسالمی 
اختص��اص داده اس��ت. دول��ت با اس��تفاده از 
ظرفیتی که از محل قانون بودجه در اختیار دارد، 
اوراق مرابحه عام منتشر و از آن برای تأمین مالی 

خود استفاده می کند.
او با اشاره به بند »ک« قانون بودجه سال 1۴۰۰ 
خاطرنشان کرد: در این بند، نکته ای لحاظ شده 
که مطابق با آن دولت می تواند اقدام به تأسیس و 
مدیریت نهادهای واسط کند. اقدامات این نهاد 
واسط، در بسیاری از موارد مشابه با نهاد واسطی 

است که به موجب قانون توسعه ابزارها تأسیس 
می شوند و تحت مدیریت شرکت مدیریت دارایی 

مرکزی قرار دارند.
مجید پیره با اشاره به ظرفیتی که در قانون بودجه 
برای بخش دولتی تخصیص داده ش��ده، اذعان 
کرد: از طری��ق این ظرفیت، دول��ت می تواند با 
سهولت بیش��تری اقدام به انتشار اوراق کند و با 
اس��تفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه 1۴۰۰ 
برای تأس��یس نهاد واسط توس��ط دولت معین 
ش��ده، فرایندهای مربوط به انجام امور مربوط 
به اوراق مالی � اس��المی توسط دولت با روانی و 

سهولت بیشتری امکان پذیر است.
او اف��زود: به همین دلیل، دول��ت طرحی را آماده 
ک��رد و در کمیته فقهی س��ازمان بورس طی چند 
جلس��ه غیرمتوالی در سال گذشته و سال جاری 
به بحث و بررسی گذاشته شد. در سال گذشته به 
دلیل اشکاالت فقهی که به طرح اولیه ارائه شده 
گرفته ش��د، این طرح برای اصالحات به دولت و 
وزارت اقتصاد و امور دارایی بازگردانده شد و پس از 
اصالح در سال جاری، در دستور کار کمیته فقهی 
قرار گرفت و در جلسه اخیر کمیته فقهی طرحی 
که از طرف وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق وکالت 

ارائه شده بود، بررسی و به تصویب رسید.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

اوراق وکالت؛ تأمین مالی دولت از مسیر جدید
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دي مــاه 1400
شـمـاره 198

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران، رئیس ۱۱دیماه

مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار 
درگفت وگو با س��نا،  با اش��اره به اهمیت شناسایی 
مش��تریان )KYC( در کس��ب کار به ط��ور عام و در 
صنعت سرمایه گذاری و بازار سرمایه به طور خاص 
اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی در سال جاری در 
راس��تای تدوی��ن رهنمود شناس��ایی مش��تریان، 
اقداماتی همچون سلسله  مطالعات و بررسی های 
کارشناسی و همچنین برگزاری جلسات متعدد با 
ارکان اجرای��ی همانن��د بورس ه��ا و ش��رکت 
سپرده گذاری را در صدر برنامه های عملیاتی خود 

قرار داد.
صابر جعفروند آذر، با بیان اینکه رهنمود شناسایی 
مشتریان در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار، در 
قسمت لینک مربوط به مرکز مبارزه با پولشویی قرار 
گرفته، تصریح کرد: با توجه به رهنمود ارائه ش��ده، 
اشخاص مشمول تحت نظارت در بازار سرمایه ضمن 
خودارزیابی، می توانند نسبت به نحوه اجرا و تدوین 
رویه ها با توجه به بازخوردهای حاصل، مورد نظارت 

و ارزیابی نهاد ناظر قرار بگیرند.
او رهنمود یادش��ده در انطباق با مقررات داخلی را 
مش��تمل بر شناسایی ریسک در س��طوح سه گانه 
ساده، معمول و مضاعف برشمرد و ابراز کرد: در این 
رهنمود، رویکرد شناسایی مشتریان، استانداردهای 
بین الملل��ی در زمینه و ش��ناخت الزم از مش��تری 
)CDD( و دقت موردنیاز تقویت ش��ده در شناخت 

مشتریان )EDD( لحاظ شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی ادامه داد: شناسایی 
مشتریان از ضروریات فعالیت در بخش های مختلف 
بازار اس��ت. این موضوع از جمل��ه تکالیف قانونی 
س��ازمان بورس به عنوان دس��تگاه متولی و تمامی 
اشخاص مشمول تحت نظارت سازمان بورس تلقی 

می شود.
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه شناس��ایی مش��تریان، 
سرمایه گذاران و طیف متنوع فعاالن در بازار سرمایه، 
موضع جدیدی نیس��ت، تأکید کرد: ای��ن رویکرد 
ب��ا توجه به ضرورت و اهمیتی که داش��ته از ابتدا به 
نحوی که برآورنده نیازها بوده، انجام می شده است. 
با این حال، لزوم انطباق با قوانین و مقررات جاری، 
ضرورت اقدامات هماهنگ، یکپارچه سازی و تدوین 
و رعایت استانداردهای ضروری در این خصوص را 

اجتناب ناپذیر کرده است.
صابر جعفروند با اشاره به ضرورت بازنگری و تدوین 
به روز شده رویه ها و فرایندهای شناسایی مشتریان 
از س��وی س��ازمان بورس ب��ا مش��ارکت و همراهی 
زیرمجموعه ه��ا و نهاده��ای تح��ت نظ��ارت خود، 
خاطرنشان کرد: این اقدام مهم در راستای تکمیل 

فرایند شناسایی مشتریان متناسب با فعالیت ها و 
خدمات ارائه شده توسط نهادهای مختلف در بازار 
سرمایه و سطح بندی مش��تریان و خدمات مبتنی 
بر ریسک های س��ه گانه فعالیت، خدمات و منطقه 

ضرورت دارد.
او افزود: بنابراین، الزم است سازمان بورس با انجام 
اقداماتی که با مشارکت زیرمجموعه  و نهادهای تحت 
نظارت انجام می شود، افزون بر حفظ انسجام در بازار 
سرمایه، بستری مناس��ب برای هماهنگی و اقدام 
ملی با همکاری با سایر حوزه ها و بازارها فراهم آورد.

به گفته رئیس مرک��ز مبارزه با پولش��ویی، از آنجا که 
امر شناسایی مشتریان، اقدام و فعالیتی فرایندی و 
مستمر اس��ت، بنابراین، بر حفظ پویایی و انطباق با 
قوانین و مقررات موجود و نیز الزامات و شرایط محیطی 
و تکنولوژیکی در این بخش از حوزه نظارتی سازمان 
بورس، توجه و تأکید شایانی می شود. صابر جعفروند 
آذر اظهار امیدواری کرد که با فراهم شدن زیرساخت های 
الزم و اجرای کامل مرحله اساسی شناسایی در حوزه 
مشتریان )Know Your Customer( و شناسایی ارباب 
رجوع )Know Your Client(، زمینه های توس��عه ای 
الزم در حوزه های نظارتی به منظور شناس��ایی مالک 
ذی نفع )Beneficial Ownership( و در بخش های 
عملیاتی ب��رای نهادهای فعال در بازار س��رمایه برای 
 ،)Know Your Employee( شناس��ایی کارکن��ان
 )Know Your Correspondent( شناسایی گزارشگر
و شناس��ایی ش��خص ثال��ث ارائه دهن��ده خدم��ت 
 )Know Your Third Party Service Provider(

نیز فراهم شود.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

تدوین KYC، گامی مؤثر در کشف معامالت مشکوک و رفتارهای معامالتی غیرمتعارف

 در زمینه سرمایه گذاری های 
خارجی در ایران رشته فعالیت ۵دیماه

س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی بیشترین 
جذابیت را برای س��رمایه گذاران دارد؛ به گونه ای 
 که این رشته فعالیت هم به لحاظ تعداد پروژه ها و 
هم به لحاظ حجم سرمایه گذاری در رتبه اول قرار 

گرفته است.
به گ��زارش تجارت  نی��وز، جدیدتری��ن داده های 
صنعتی حکایت از ورود بازیگران جدید خارجی 
برای سرمایه گذاری در ایران دارد. طبق داده های 
رس��می، آم��ار جدید ای��ن س��رمایه گذاری های 

خارجی چقدر است؟
طبق اعالم دنیای اقتصاد، جذب س��رمایه گذاری 
خارجی در بخش   های صنع��ت، معدن و تجارت، 
حدوداً دو برابر ش��ده اس��ت. آمارهای رس��می از 

تصویب ورود ۲ میلیارد و ۸۰۴ میلیون دالر سرمایه 
خارجی در 9 ماه منتهی به آذر 1۴۰۰ حکایت دارد. 
عراق )به لحاظ تعداد پروژه(، صربستان و هلند )به 
لحاظ حجم س��رمایه گذاری( ازجمله کشورهایی 
هس��تند که به تازگی در زمره بازیگران مهم عرصه 

سرمایه گذاری خارجی ایران قرار گرفته   اند.
گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت از حجم 

جذب پول در بازه فروردین تا آذر1۴۰۰ از افزایش 
بیش از 1/3 میلیارد دالری جذب سرمایه خارجی 
در کش��ور نس��بت به س��ال قب��ل در بخش های 

تولیدی و تجاری حکایت دارد.
این رش��د که عموماً به دلیل کلی��د خوردن پروژه 
تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن در استان سیستان 
و بلوچس��تان از سوی س��رمایه گذاران کشور غنا 
حاصل ش��ده، از س��هم ۸۴ درصدی بخش   های 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از کل س��رمایه   های 

خارجی جذب شده در کشور خبر می دهد.
این نسبت وضعیتی را نشان می دهد که تاکنون 
و از ابتدای دهه 9۰ تجربه نشده و از شدت گرفتن 
ورود سرمایه به بخش تولید و تجارت کشور حکایت 
دارد. پی��ش از این، تنها در س��ال 139۲ س��هم 
تزریق پول خارجی به صنعت از کل سرمایه گذاری 

آمار جدید از سرمایه گذاری خارجی در ایران

میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش   های صنعت، معدن و تجارت، حدوداً دو برابر شده است 
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خارجی کشور به مرز ۸۰ درصد رسیده بود که در 
9 ماه اول 1۴۰۰ این عدد رکورد زده اس��ت. پنج 
اس��تان نخس��ت از لحاظ حجم س��رمایه گذاری 
شامل استان های سیستان و بلوچستان، بوشهر، 
کرم��ان، ته��ران و البرز هس��تند که سیس��تان و 
بلوچستان ۶۸ درصد از کل سرمایه خارجی وارد 
ش��ده به بخش صنعت را که معادل ۲/۸ میلیارد 

دالر بوده، به خود اختصاص داده است.
از میزان کل ورودی های سرمایه به بخش صنعت، 
معدن و تج��ارت، ۲ میلی��ارد و ۵۵۸ میلیون دالر 
در حال ط��ی مراحل اجرایی اس��ت و تنها ۲1۶ 
میلی��ون دالر مج��وز بهره   ب��رداری دریافت کرده 
است. آمارهای 9 ماهه جذب سرمایه خارجی در 
کشور نشان می دهد که کل سرمایه   های خارجی 
واردشده به کشور نس��بت به 9 ماه 1399 حدود 
یک میلیارد و ۸۴ میلیون دالر کم شده است. کل 
طرح   ها در این دوره از 1۲9 به 1۷۵ طرح رسیده 
و افزای��ش 3۵/۶ درصدی را تجرب��ه کرده، اما در 
همین دوره، حجم پول ورودی به کشور در نتیجه 

این طرح   ها ۲۴/۷ درصد افت کرده است.

از دیگ��ر نکات جالب گزارش ت��ازه وزارت صمت، 
ج��ذب بی��ش از 33۴ میلی��ون دالر س��رمایه در 
بخش »کک، فرآورده   های حاصل از تصفیه نفت و 
سوخت   های هسته   ای« است که باعث شده این 
بخش به یکی از چهار گروه نخست سرمایه پذیر در 
9 ماه نخست 1۴۰۰ در کشور تبدیل شود. آلمان 
که پیش تر در ردیف کشورهایی با بیشترین پروژه 
صنعتی در ایران ب��ود، در گزارش 9 ماه 1۴۰۰ از 
فهرست خارج ش��ده و جای خود را به عراق داده 

است.
در میان کش��ورهای س��رمایه گذار، افغانس��تان 
همچنان در زمره پنج  س��رمایه گذار اصلی از نظر 
حج��م ارزی و تعداد پروژه اس��ت. جزئیات آمارها 
نشان می دهد که بعد از غنا که از نظر حجم تزریق 
پول ب��ا 1/۶۸۰ میلیارد دالر اول اس��ت، امارات 
متحده عربی و افغانستان در رده های دوم و سوم 

هستند.
امارات به عن��وان دومین س��رمایه گذار خارجی 
بخ��ش صنعت، ب��ه واس��طه برنامه   ه��ای متعدد 
ساخت و تولید در ایران، در بخش   هایی از صنایع 

کارخانه   ای کشور سرمایه گذاری کرده است. این 
کشور که پس از غنا، با بیش از ۸۲3 میلیون دالر 
سرمایه گذاری، دومین کش��ور سرمایه    فرست به 
ایران بوده، در 9 ماهه امسال 13 پروژه مختلف را 

در کشور در دست دارد.
از نظ��ر تعداد پروژه، چهار بخش مختلف ش��امل 
»س��اخت مواد و محصوالت شیمیایی«، »ساخت 
محصوالت از الس��تیک و پالس��تیک«، »ساخت 
فل��زات اساس��ی« و »س��اخت ماش��ین آالت و 
تجهی��زات طبقه  بن��دی  نش��ده در ج��ای دیگر« 
در زم��ره مهم ترین صنایع س��رمایه پذیر کش��ور 
بوده   ان��د ک��ه ب��رای خارجی   ها جاذبه بیش��تری 
داش��ته   اند. درعین  ح��ال، از نظ��ر حجم جذب 
سرمایه   ، پنج بخش مختلف شامل »ساخت مواد و 
محصوالت شیمیایی«، »ساخت فلزات اساسی«، 
»ساخت کک، فرآورده   های حاصل از تصفیه نفت و 
سوخت   های هسته   ای« و »ساخت رادیو، تلویزیون 
و وسایل ارتباطی« در رده   های نخست قرار دارند 
ت��ا صنایع معدن��ی و منابع  محور پذی��رای عمده 

پول   های خارجی باشند.

 معاون سازمان برنامه و بودجه 
تأکید کرد که با ادامه سیاست ۱۶دیماه

ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به محدودیت منابع ارزی 
و اجبار دولت و بانک مرکزی به چاپ پول، ۲۸ درصد 

بر رقم فعلی تورم اضافه خواهد شد.
به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه، این روزها 
زمزمه اص��الح ن��رخ ارز ۴۲۰۰ تومان��ی کاالهای 
اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی 
به گوش می رسد. بنا به استدالل مسئوالن دولتی 
در بودجه سال جاری ۸ میلیارد دالر از محل ارزهای 
نفتی، ارز ترجیحی برای این مساله اختصاص یافت 
و در همان نیمه نخست سال از سوی دولت سابق 
هزینه شد. در حال حاضر مسئوالن سازمان برنامه 
و بودجه معتقدن��د که ارز ترجیحی وجود ندارد که 
به کاالهای اساسی اختصاص یابد و باید راهکاری 

برای آن اندیشید.
البته دولت در الیحه بودجه سال 1۴۰1 تک نرخی 
شدن ارز را پیشنهاد داده که در حال بررسی توسط 

نمایندگان مجلس است.

 بهره مندی ثروتمندان از یارانه
س��ید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و 
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در این باره 
گفت: وقتی کاالیی ۵۰۰ درصد تفاوت دارد افرادی 
که در دهک درآمدی 1۰ هس��تند کاالی ارزان به 
وفور در دس��ترس دارند هر چ��ه بخواهند مصرف 

می کنند. اما فردی که در یک روستا کل دارایی اش 
1۰ تا بز است نمی تواند از بنزین ارزان، مابه التفاوت 
یارانه های مرغ و دارو و درمان ارزان استفاده کند. 
فقرا از یارانه استفاده نمی کنند بلکه ثروتمندان از 
این ها بهره مند می شوند. منابع عمومی ما به جای 
اینکه رانتی باش��د باید برای عموم یکسان در نظر 
گرفته شود. االن ارز ترجیحی عمدتاً نفعش برای 
اقشار پردرآمد استفاده می شود که ناعادالنه است.

وی افزود: اگر سیاس��ت گذار به ان��دازه کافی ارز 
ترجیحی در اختیار داش��ته باشد، ادامه این روش 

با همه ایراداتی که دارد، امکان پذیر است، اما اگر 
سیاست گذار بخواهد این روش را ادامه دهد ولی 
به اندازه کافی ارز ترجیحی در اختیار نداشته باشد 
و آنگاه بخواهد با چ��اپ پول ارز را گران بخرد و بعد 
به صورت ارزان و ترجیح��ی برای واردات کاالهای 
خاصی اختصاص دهد، آنگاه آثار زیان باری خواهد 
داشت و آن افزایش پایه پولی و به تبع آن تورم و گرانی 
همه کاالهاست. این روش اصاًل روش پسندیده ای 
نیست و کسی از آن دفاع نمی کند؛ همین است که 

ما را در فضای تورمی باال می کشاند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد

افزایش تورم با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
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 نابودی تولید با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی افزود:کاری نداریم که ادامه روند موجود از محل 
چاپ پول اس��ت یا جای دیگر. کاالیی مثل دارو و 
مواد اولیه آن را وارد می کنیم. داروساز می گوید من 
می توانم آن را تولید کنم اما وقتی که با ارز ترجیحی 
وارد می کنی��د تولید را نابود می کند. بس��یاری از 
داروها به جز استثناها می تواند در کشور تولید شود. 

به جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.
سید حمید پورمحمدی بیان کرد: فرض کنیم من 
در مقام تصمیم گیری باشم که نیستم و به  عنوان 
کارشناس می گویم دو راه جلوی پای ما است یک 
اینکه ادامه دادن مسیر موجود به افزایش پایه پولی 
منجر ش��ود که نتیجه آن تورم اس��ت و طبق آمارها 
ب��ا ادامه این سیاس��ت، ۲۸ درصد به ت��ورم اضافه 
می شود. س��ازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی،  
وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس مدل را 
یکسان کردند، اگر ارز ترجیحی از محل پایه پولی 
تأمین ش��ود، ۲۸ درصد به تورم اضافه می ش��ود و 
می گوییم که این راه که می رویم به ترکستان است. 

اما باید همه مالحظات را در نظر گرفت.

 فشار به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی
سید حمید پورمحمدی افزود: تکرار می کنم، تورم 

ناشی از اجرا نش��دن اصالح ارز ترجیحی با فرض 
تأمین مابه التفاوت از محل پای��ه پولی ۲۸ درصد 
است. مهم این است پول ارز را از کجا بیاورید اگر ارز 
به اندازه کافی وجود داشته باشد و قیمت ها سرکوب 
شود، قیمت ها افزایش نمی یابد اما باید سؤال شود 

که آیا منابع ارزی کافی در اختیار داریم؟
او افزود: باید تصمیم بگیریم که کدام روش درست 
اس��ت. آن چیزی ک��ه در آمارهای بان��ک مرکزی 
می بینم این اس��ت که پایه پولی از محل افزایش 
خال��ص دارایی ه��ای خارجی بان��ک مرکزی باال 
می رود. واقعاً بانک مرکزی در شرایط تحریمی ارز 
جمع می کند؟ نه، تحت فشار ارز می خرد و به نرخ 

۴۲۰۰ تومان به واردکننده می دهد.

 سیاست یارانه  ای دولت
سید حمید پورمحمدی درباره سیاست یارانه ای 
دول��ت هم گف��ت: ب��رای جلوگیری از آس��یب به 
تولیدکننده بای��د تدبیر کرد. اواًل بای��د واردات با 
گشایش اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت 
داده ش��ود تا پس از واردات و فروش و بازدریافت 
وجوه حاصله اعتبارات اس��نادی تس��ویه ش��وند 
تا مش��کل س��رمایه در گ��ردش حل ش��ود. دومًا 
باید ب��رای واحدهای تولی��دی کوچک حمایت 

الزم را انج��ام داد. این مقام مس��ئول ادامه داد: 
س��وماً باید ش��رکت های دولتی از این بازار کنار 
بروند تا بخ��ش خصوصی خود بنا به مصالح خود 
اقدام کنند. بخش خصوصی منافع خود را بهتر 
تش��خیص می ده��د و چابک تر عم��ل می کند. 
اگر مقررات دس��ت و پاگیر دولتی و شرکت های 
دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می کشد. 
ه��ر تولیدکننده مناف��ع خود را بهتر تش��خیص 
می ده��د، می داند چ��ه زمانی، چگون��ه و از چه 
طریقی نهاده های موردنیاز خود را وارد کند. فقط 

باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.
وی افزود: سال آینده به میزان ارزی که سهم دولت 
اس��ت مابه التفاوت آن به دارو، تجهیزات پزشکی، 
نهاده های دامی و کاالهای اساس��ی و گندم داده 
می شود. بنابراین همه به یارانه تبدیل می شود و به 

مردم داده خواهد شد.
او گفت: در الیحه یک رقم 1۰۶ هزار میلیارد تومان 
برای گن��دم، دارو و تجهیزات پزش��کی پیش بینی 
کردی��م. بحثی بود اگ��ر نهاده های دام��ی تا پایان 
سال تغییر کند به غیر از اینکه این طرف سال یارانه 
می دهیم آیا سال بعد هم یارانه بدهیم یا خیر که  تایید 
شد که باید سال آینده نیز یارانه ادامه داشته باشد. در 

هر صورت هزینه های مردم باید جبران شود.

 سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: درصدد هستیم ۲۶دیماه

برای 1۰ میلیون نفر، س��ال آینده س��هام عدالت 
برقرار شود.

به گزارش تجارت نیوز، پنجم آبان ماه محمدرضا 
پورابراهیم��ی، رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
مجلس اعالم ک��رد: جاماندگان س��هام عدالت 
۲۰ میلی��ون نفر هس��تند. با موافق��ت دولت با 
طرح مجلس در مورد اختصاص س��هام عدالت 
ب��ه جامان��دگان ت��ا بهمن ماه امس��ال، س��هام 
عدالت گروه نخست که ش��امل 1۰ میلیون نفر 
از جمله چهار میلیون نفر از افراد تحت پوش��ش 
س��ازمان های حمایت��ی مانند کمیت��ه امداد و 
س��ازمان بهزیس��تی تا قبل از ۲۲ بهمن امسال 

واگذار خواهد شد.
آن طور ک��ه باش��گاه خبرنگاران گ��زارش داده، 
غالمرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس درب��اره دلیل عدم وجود س��هام عدالت 
در پی��ش نوی��س الیح��ه بودجه گفت: س��هام 
عدالت قانون جداگان��ه خودش را دارد و بودجه 
معمواًل برای امور جاری کشور مثل دخل و خرج 
دول��ت و پروژه ه��ای عمرانی تنظیم می ش��ود. 

»س��هام عدالت قانون خودش را دارد و از بودجه 
جداس��ت«؛ غالمرضا مرحبا ب��ا تأکید بر جدایی 
س��هام عدال��ت از بودجه، از رایزن��ی در مجلس 
برای برقراری س��هام عدالت ب��رای جاماندگان 

آن خبر داد.
علی اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت های 
س��رمایه گذاری اس��تانی س��هام عدال��ت گفته 
احتمااًل نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع 
در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام 
عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب 
سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر 
همان س��هام در قالب انتقال سیس��تمی انجام 
ش��ود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده 
کرد. س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس 

می گوید بر اس��اس آمار، ۲۰ میلی��ون جامانده 
سهام عدالت داریم و درصددیم برای 1۰ میلیون 
نفر مناب��ع را در نظر بگیریم و برای س��ال آینده 
سهام عدالت آن ها برقرار شود. دولت دوازدهم در 
حالی به کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده 
ثبت نام س��هام عدالت بسته شده است و امکان 
اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد.

»تالش می کنی��م از طری��ق منابع پای��دار حق 
پایمال شده جاماندگان سهام عدالت را استیفا 

کنیم« غالمرضا مرحبا این جمله را می گوید.
نیک��زاد نائب رئیس مجل��س نیز با بی��ان اینکه 
هرچند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل شدن 
بودجه از نفت و… درست بود، اما کارنامه موفقی 
در اجرا نداش��تیم، گفته باید جاماندگان سهام 
عدالت تعیی��ن تکلیف ش��وند و همچنین برای 
سهام عدالت ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلس 

آماده همکاری در این زمینه است.
س��خنگوی کانون شرکت های س��رمایه گذاری 
استانی سهام عدالت همچنین گفته که پرداخت 
س��هام عدالت ب��ه جامان��دگان در برنامه دولت 
جدید هست و ما هم پیگیر این موضوع هستیم 

که این ماجرا زودتر تعیین تکلیف شود.

تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شد

سهام عدالت قانون خودش را دارد و از بودجه جداست
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 به گزارش تجارت  نیوز، نشریه 
گاردی��ن معتقد اس��ت که با ۱۲دیماه

وجود فروکش کردن مرگ ومیر ناش��ی از ویروس 
کرونا در جهان و بازگشت رشد اقتصادی، در سال 
آینده میالدی همچن��ان احتمال وقوع خطراتی 

برای اقتصاد جهان وجود دارد.
ب��ه نق��ل از دنی��ای اقتص��اد، صحب��ت از اینکه 
س��ویه اُمیکرون تا چه اندازه ج��دی خواهد بود 
بس��یار زود اس��ت، ولی انتش��ار آن امیدها برای 
بازگش��ت قریب الوق��وع به زندگی ع��ادی پیش 
از کرون��ا را از بین برده اس��ت. مصرف کنندگان 
دیگر ب��رای تبعیت از محدودیت ه��ای کرونایی 
نیازی ب��ه آموزش ندارند و اغل��ب رفتارهای خود 
را تعدی��ل کرده اند. بازگش��ت ب��ه قرنطینه های 
سراسری عواقب بسیار شدیدتری خواهد داشت. 
استراتژیست ارشد شرکت تحقیقاتی بی سی ای 
معتقد است سویه های بیشتر و بیشتری خواهند 
آمد و یکی از آن ها باالخره مش��کل آفرین خواهد 
ش��د. به گفته او، یک س��ویه جدی��د می تواند از 
س��ه جهت خطرآفرین باش��د؛ میزان سرایت آن، 
توانایی آن برای عبور از واکسن ها و ایمنی طبیعی 
و ش��دت بیماری که ایجاد می کند. به عقیده او، 
موضوع اصلی این نیس��ت که آیا سویه اُمیکرون 
یک سویه بزرگ اس��ت، بلکه موضوع اصلی این 
اس��ت که در نهایت یکی از این س��ویه ها، سویه 

بزرگ خواهد بود. 

 اوج گرفتن تورم
افزای��ش غیرمنتظره فش��ارهای قیمتی یکی از 
مهم ترین داستان های ۲۰۲1 بوده است. بانک 
مرکزی انگلس��تان، ف��درال رزرو آمریکا و بانک 
مرکزی اروپا هیچ کدام انتظار افزایش شدید تورم 
را نداشتند؛ تورمی که ناش��ی از ترکیب افزایش 
قیمت های ان��رژی، کمبود نیروی کار و اختالل 
زنجیره عرضه بوده است. بانک مرکزی انگلستان 
انتظار دارد افزایش ساالنه در هزینه های زندگی 
تا ماه آوریل آینده به باالی ۵ درصد برس��د و پس 
از آن کاهش یابد؛ ولی اگر تورم از چیزی که آن ها 
تصور می کنند ریشه دارتر باشد، با تصمیم های 
دش��وارتری روبه رو خواهند ش��د. درست قبل از 
کریس��مس، ش��رکت خدمات مالی و بانکداری 
دانمارکی ساکسو بانک، 1۰ پیش بینی خود را 
از اتفاقات احتمالی سال ۲۰۲۲ ارائه کرد و یکی 
از ای��ن احتماالت وقوع مارپیچ دس��تمزد قیمت 
در آمریکا بود ک��ه می تواند تورم را در بزرگ ترین 
اقتصاد جهان به بیش از 1۵درصد برساند. حتی 
رشد تورم بسیار کمتر از این می تواند باعث شود 

تا دولت سیاست انقباضی تری در پیش بگیرد.

 خطر چین
س��ال ها این تصور وجود داشت که دومین قدرت 
اقتصادی جهان با افت اقتصادی شدیدی روبه رو 
خواهد ش��د؛ ولی این اتفاق رخ نداده اس��ت. با 
ای��ن  حال مش��کالت قدیمی با مش��کالت فعلی 
ترکیب ش��ده اند و می توانند توفانی واقعی به راه 
بیندازند. تالش های پکن برای مدیریت شکست 
شرکت امالک و مس��تغالت اورگراند و جلوگیری 
از تأثیر مش��کالت آن بر کل اقتصاد، نمونه ای از 
همین مشکالت گذشته است. اورگراند، به همراه 
بس��یاری دیگر از ش��رکت های فع��ال در بخش 
امالک، با سیاست های انبساطی پکن رشد کرد 
و زمانی که مقامات دولتی در تالش برای مقابله با 
رونق بیش از حد اقتصاد قدم برداشتند، با مشکل 

مواجه شد.
چین رویک��ردی ب��دون ریس��ک را در مواجهه با 
همه گیری کرونا در پیش گرفته و در مرکز مشکالت 

سمت عرضه اقتصاد جهانی قرار داشته است.
همزم��ان ب��ا کاه��ش ش��رایط رون��ق بی��ش از 
ح��د اقتص��ادی، زمزمه ه��ای ملی گرایانه ش��ی 
جین پینگ، به وی��ژه درباره تای��وان، هم افزایش 
یافته است. اقتصاد و ژئوپلیتیک در سال ۲۰۲۲ 

در خطر برخورد با یکدیگر هستند.

 بحران در بازارهای نوظهور
کاهش 3۰ درصدی ارزش لیر ترکیه در ماه نوامبر 
به تنهایی زنگ خطر وقوع یک بحران در بازارهای 
نوظه��ور را ب��رای بازارهای مالی جه��ان به صدا 
درآورد. در حقیقت، بیشتر مشکالت ترکیه مختص 
این کشور است و از رویکرد غیرمتعارف رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهوری این کش��ور به سیاست 
پولی نش��أت می گیرد. دالالن ارز اما تحت تأثیر 

اصرار اردوغان بر اینکه تنها راه مبارزه با تورم پایین 
آوردن نرخ بهره است، قرار نگرفته اند. اما موضوع 
سیستماتیک تر دیگری نیز وجود دارد. بسیاری 
از بازارهای نوظهور با اس��تفاده از درآمدهای آتی 
صادراتی خود وام های سنگینی را به دالر آمریکا 
دریاف��ت کرده ان��د. درصورتی که دول��ت آمریکا 
سیاس��ت انقباضی ت��ری را در پیش گی��رد، دالر 
احتمااًل تقویت خواهد شد و این مسئله پرداخت 
بدهی را برای کشورهای فقیرتر دشوارتر خواهد 
کرد. درصورتی که رشد اقتصاد جهانی نیز کاهش 
یابد، شرایط برای این کشورها بدتر نیز خواهد شد. 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم درباره 

افزایش مشکالت بدهی هشدار داده اند.

 احتمال وقوع یک سقوط مالی
قیم��ت دارایی ها   س��هام، اوراق و امالک همگی 
از زم��ان موج ف��روش ارزان در ابتدای همه گیری 
افزایش یافته است. نرخ های بهره پایین و گسیل 
ش��دن موج پول های برنامه تس��هیل اقتصادی 
به سمت بازارهای مالی، اس��تفاده از تسهیالت 
را برای فعالیت س��فته بازی ارزان تر کرده است. 
پیام های بانک های مرکزی مبنی بر اینکه هرگونه 
سیاست انقباضی محدود و تدریجی خواهد بود 
نیز بر افزایش قیمت دارایی ها مؤثر بوده اس��ت؛ 
اما اقتصادها پ��س از دوره ای از رش��د که پس از 
برداشته شدن محدودیت ها ایجاد شد، شروع به 

کند شدن کرده اند.
این خط��ر وج��ود دارد که با وج��ود فعالیت های 
اقتصادی ضعیف ت��ر، بانک های مرکزی به دلیل 
تورم بیش از انتظار به اقدامات پولی شدید دست 
بزنند که می تواند پش��توانه  دارایی های با ارزش 

باال را از بین ببرد.

خطر یک سقوط بزرگ مالی
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دي مــاه 1400
شـمـاره 198

 انتظار می رود حجم انتشار 
صکوک در سال ۲۰۲۲ رشد ۲۶دیماه

داشته باش��د و این ابزار کماکان به عنوان یکی 
از منابع کلیدی تأمین مالی در بازارهای مالی 

اسالمی مورد استفاده قرار گیرد.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( 
و به نق��ل از ش��رکت مدیریت دارای��ی مرکزی 
ب��ازار س��رمایه، موسس��ه رتب��ه بن��دی فیچ با 
اش��اره به ریس��ک ها و فرصت ه��ای پیش روی 
بازار صکوک در س��ال ۲۰۲۲ گف��ت: مواردی 
همچون اس��تقبال س��رمایه گذاران مس��لمان 
از ای��ن ابزاره��ا، متنوع س��ازی مناب��ع مالی و 
برنامه های توس��عه ای مالی اسالمی در برخی 
کش��ورها می تواند ب��ه پایداری رش��د صکوک 
کمک کند و در طرف مقابل ریسک هایی نظیر 
افزایش قیمت نفت، پیچیدگی های انطباق با 
اس��تانداردهای AAOIFI، افزایش نرخ بهره، 
کاه��ش اس��تقبال س��رمایه گذاران جهانی از 
اوراق بده��ی بازارهای نوظهور و ریس��ک های 
سیاس��ی می تواند این ب��ازار را تهدید کند. در 

س��ال ۲۰۲1، حج��م کل صکوک منتش��ره در 
جهان با رشد 3۶.1 درصدی ساالنه به ۲۵۲.3 
میلیارد دالر رس��ید و این در حال��ی بود که این 
ب��ازار با چالش هایی مانن��د قیمت باالی نفت، 
همه گی��ری بیم��اری کرون��ا و پیچیدگی های 
انطباق با استانداردهای سازمان حسابداری و 
 )AAOIFI( حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی
رو به رو بود. ناش��ر ای��ن اوراق اغلب بانک های 
مرک��زی، دولت ه��ا و نهاده��ای چندجانب��ه 
 بودن��د و ۸۰ درص��د آن ب��ه  ص��ورت داخل��ی 
منتش��ر ش��د. نقش برخی کش��ورها در انتشار 

صکوک سال ۲۰۲1 پررنگ بود، نظیر مالزی، 
اندونزی، کش��ورهای عضو ش��ورای همکاری 
خلیج ف��ارس، ترکیه و پاکس��تان ک��ه مجموعًا 
۲3۰.۲ میلی��ارد دالر صکوک منتش��ر کردند. 
البته، کش��ورهای دیگ��ری مانند انگلس��تان، 
نیجریه، مالدیو و غیره نیز طی س��ال گذش��ته 
اقدام به تأمین مالی از طریق انتش��ار صکوک 

کردند.
حج��م مانده صکوک جهان��ی در پایان ۲۰۲1 
به ۷11.3 میلیارد دالر رس��ید که 1۲.۷ درصد 
بیش��تر از س��ال ۲۰۲۰ اس��ت. حجم انتش��ار 
صکوک سبز و پایدار با 1۷.۲ درصد رشد ساالنه 
به 1۵ میلیارد دالر رس��ید و احتمال می رود که 
این روند در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشته باشد. 
تعدادی از ناش��رین صکوک ازجمله هلدینگ 
س��ربا دینامیک مال��زی و هواپیمایی گارودای 
اندون��زی در س��ال ۲۰۲1 نک��ول کردند. طی 
سال میالدی گذشته برخی از شرایط و بندهای 
اسناد صکوک منتش��ره و در حال انتشار جهت 
انطباق با استانداردهای AAOIFI اصالح شد.

چشم انداز مثبت بازار جهانی صکوک

انتظار می رود حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۲۲ رشد داشته باشد

 ب��ه گ��زارش انجم��ن مال��ی 
اسالمی ایران به نقل از ایکنا، ۱۹دیماه

حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در نهم دی ماه 1۴۰۰ در دیدار با علما، خانواده 
شهدا، ایثارگران و جمعی از قشرهای مردم قم با 
اش��اره به کثرت طرح های نیمه تمام در کشور و 
اولویت دولت به س��رانجام رس��اندن پروژه های 
نیمه تمام از سرمایه گذاران اقتصادی خواست با 
تضمین اصل و سود سرمایه، پروژه های نیمه تمام 

را به سرانجام برساند.
برخ��ی منتقدی��ن در رس��انه ها و ش��بکه های 
اجتماعی اظهارات رئیس جمهور را با استفتائات 
مراج��ع عظ��ام تقلی��د ک��ه تضمی��ن س��ود در 
سرمایه گذاری را باطل و مصداق ربا دانسته اند، 
مقایس��ه کرده و به این اظه��ارات رئیس جمهور 

انتقاد کردند.
حجت االسالم والمس��لمین جواد عبادی، دبیر 
گروه اقتصاد مرکز پژوهش ه��ای مجلس)دفتر 
قم( در گفت وگو با خبرن��گار ایکنا در این رابطه 
گفت: تضمین سود در سرمایه گذاری اگر به این 
مفهوم باشد که سرمایه پذیر، سود قراردادی را در 
هر حال )چه پروژه سود بکند یا نکند و حتی اگر 
ضرر کند( پرداخت خواهد کرد اش��کال شرعی 

داشته و انصراف به قرض ربوی دارد.

وی افزود: اما اگر مفهومش این باشد که شخص 
ثالثی )مث��ل دولت( نس��بت به تحقق س��ود از 
ناحیه پ��روژه اقتص��ادی مزب��ور اطمینان دهد 
و س��رمایه گذار ب��ا اعتماد به دول��ت در آن پروژه 
اقتص��ادی ش��رکت کند، ای��ن لزومًا ب��ه معنای 

تضمین سود و تحقق ربا نیست.
مدیر مؤسس��ه فق��ه اقتصادی طیب��ات موضوع 
را ب��ا ذکر مثالی اظهار کرد: ف��رض کنید در یک 
پروژه اقتصادی، دولت به عنوان کارفرما موضوع 
س��اخت یک س��د آبی را به پیمان��کاری با مبلغ 
ق��رارداد 13۰۰ میلی��ارد توم��ان واگ��ذار کرده 
باشد. از س��وی دیگر پیمانکار برای ساخت این 
سد به س��رمایه ای معادل 1۰۰۰ میلیارد تومان 
نی��از دارد و بن��ا دارد که ای��ن مبل��غ را از طریق 
فروش اوراق مش��ارکت با نرخ سود انتظاری 3۰ 

درصد تأمین کند، بدین معن��ا خریداران اوراق 
مش��ارکت در پروژه ساخت س��د آبی با پیمانکار 
مشارکت کنند و در سود حاصل آن سهیم شوند. 
اما سرمایه گذاران نسبت به حفظ اصل سرمایه 
و نیز تحقق س��ود انتظاری 3۰ درصد بر مبنای 
ساالنه، اطمینان کافی ندارند و به همین جهت 
از ش��راکت در این پروژه و خرید اوراق مشارکت 
مربوط به آن استقبال نمی کنند. حال اگر خود 
پیمانکار پرداخت اصل و س��ود اوراق مشارکت 
را در هر حال تعهد کند)یعنی چه پروژه سودآور 
باشد یا نباشد و حتی اگر ضررکرده باشد، اصل 
س��رمایه را به هم��راه 3۰ درصد س��ود پرداخت 

خواهد کرد( اشکال شرعی دارد.
عبادی اضافه کرد: اما اگر دولت به سرمایه گذاران 
اطمینان دهد ک��ه برابر قراردادی که با پیمانکار 
دارد تحقق سود 3۰ درصدی از ناحیه پرداختی 
که دولت به پیمانکار خواهد داشت، قطعی است 
درواقع دولت اظهارات پیمانکار مبنی بر تحقق 
س��ود مزبور را تأیی��د می کند و اطمینان ناش��ی 
از تأیید دولت موجب اس��تقبال سرمایه گذاران 
برای خرید اوراق مش��ارکت خواهد شد و این به 
معنای تضمین س��ود از ناحیه پیمان��کار نبوده، 
بلکه به معنای تأیید تحقق سود مورد انتظار است، 

بنابراین اشکال شرعی ندارد.

تضمین سود در سرمایه گذاری در چه حالتی اشکال شرعی دارد؟
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 به گزارش روابط عمومی بورس 
اوراق بهادار ته��ران به نقل از ۶دیماه

مدیری��ت پذی��رش، اوراق مش��ارکت ش��هرداری 
اسالمشهر به مبلغ 1 هزار میلیارد ریال، با نرخ سود 
علی الحساب 1۸ درصد س��االنه، بر اساس مجوز 
شماره 99/۴1۷19۶  مورخ 1399/1۲/۲۵  بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، جهت تأمین مالی 

بخشی از فاز اول طرح قطار شهری شهر اسالمشهر 
درج ش��د. م��دت اوراق مذک��ور ۴ س��ال و مواعد 
پرداخت سود آن هر 3 ماه یک بار است. ضامن این 
اوراق »بانک ملی ایران«، بازارگردان و متعهد پذیره  
نویس آن »شرکت تأمین س��رمایه کاردان«، بانک 
عام��ل آن »بانک ملی ای��ران«، و امین »س��ازمان 

حسابرسی« است.

 به گزارش روابط عمومی بورس اوراق 
بهادار ته��ران به نق��ل از مدیریت ۲۵دیماه

پذیرش، اوراق مشارکت شهرداری شیراز به مبلغ ۲ هزار 
میلیارد ریال، با نرخ سود علی  الحساب 1۸ درصد ساالنه، 
ب��ر اس��اس مج��وز ش��ماره 1۲9۶۴۰/ 99 م��ورخ  
3۰ /۰۴/ 1399 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

جهت تأمین مالی توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
شیراز درج شد. مدت اوراق مذکور ۴ سال و مواعد پرداخت 
سود آن هر 3 ماه یک بار است.ضامن این اوراق »بانک ملی 
ایران«، بازارگردان و متعهد پذیره  نویس »شرکت تأمین 
سرمایه لوتوس پارسیان«، عامل فروش »بانک ملی ایران«، 

امین »مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر« است.

  به گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل بورس ته��ران به نقل از ۲۷دیماه

مدیری��ت پذیرش، طب��ق مجوز پذیره  نویس��ی ش��ماره 
1۲۲/9۶۴۵۶ م��ورخ 1۴۰۰/1۰/13 س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، از تاری��خ 1۴۰۰/1۰/۲۷، صن��دوق 
سرمایه گذاری اعتماد هامرز با نماد “هامرز” در فهرست 
نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران درج  گردی��د. تعداد واحدهای 

سرمایه گذاری عادی جهت پذیره  نویسی ۴9۵ میلیون واحد 
در نظر گرفته  شده است. مؤسسین آن »شرکت سبدگردان 
هامرز و آقایان محسن شهیدی و محمد هادی بناکار«، مدیر 
»شرکت سبدگردان هامرز«، متولی »مؤسسه حسابرسی 
ارقام نگر آریا«، حسابرس »مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت رهیاف��ت و هم��کاران«، بازارگ��ردان »صندوق 
سرمایه  گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز«، کارگزار 

بازارگردان »کارگزاری بانک پاسارگاد« است.

  به گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین  الملل بورس ته��ران به نقل از ۲۷دیماه

مدیری��ت پذی��رش، طبق مجوز پذیره  نویس��ی ش��ماره 
1۲۲/9۷۰۴۲ مورخ  1۴۰۰/1۰/۲1 س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، از تاری��خ 1۰/۲۷/ 1۴۰۰، صن��دوق 
سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس با نماد “تاراز” در فهرست 
نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 
بورس اوراق بهادار ته��ران درج  گردید. تعداد واحدهای 

سرمایه گذاری عادی جهت پذیره نویسی 99 میلیون واحد 
در نظر گرفته  شده است. مؤسسین آن »شرکت سبدگردان 
زاگرس و آقایان یعقوب محمودی و علی قلی پور«، مدیر 
»شرکت سبدگردان زاگرس«، متولی »مؤسسه حسابرسی 
و خدمات مالی و مدیریت ایران مش��هود«، حس��ابرس 
»مؤسس��ه آرم��ان آروین پ��ارس«، بازارگ��ردان »صندوق 
س��رمایه  گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای زاگرس«، 

کارگزار بازارگردان »کارگزاری بانک پاسارگاد«، است.

 به گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل بورس ته��ران به نقل از ۲۸دیماه

مدیریت پذی��رش، طبق مجوز پذیره نویس��ی ش��ماره 
1۲۲/9۷3۵۲ مورخ ۲۶ / 1۰/ 1۴۰۰ س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، از تاری��خ ۲۸ / 1۰/ 1۴۰۰ اوراق صکوک 
مرابحه شرکت ایران خودرو، جمعاً به مبلغ ۵ هزار میلیارد 
ریال، با نرخ سود 1۸ درصد، جهت تأمین مالی خرید مواد 
اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو با نماد “صخود۰۴11” در 

فهرست نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج 
 گردید. این اوراق ۴ ساله و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه 
یک بار است. ناشر این اوراق »شرکت واسط مالی آبان )با 
مسئولیت محدود(«، ضامن »بانک تجارت«، بازارگردان و 
متعهد پذیره  نویس »تأمین سرمایه تمدن«، عامل فروش 
»شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات«، عامل پرداخت 
»شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه«، 

و حسابرس آن »سازمان حسابرسی« است.

اوراق مشارکت شهرداری اسالمشهر با نماد »مشهر31۲« درج شد

اوراق مشارکت شهرداری شیراز با نماد »مشیر3۰۴« درج شد

 صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز با نماد »هامرز« در فهرست نرخ های بازار 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج  شد

صندوق سرمایه گذاری آوای تاراز زاگرس با نماد »تاراز« در بورس تهران درج شد

اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران خودرو با نماد »صخود۰۴11« درج شد



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: ۵۰۰.۰۰۰ تومان
 اشرتاک شش ماهه )۶ شامره(با پست سفارشی: 3۰۰.۰۰۰ تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 1 ۷۷۶۸۴۶ ۸1۰ ۸۴9
 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 
۲۶۷۴11۵1  -۰۲1 فکس فرمایید یا اصل فیش بانکی را به آدرس 
تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان 13 غربی، پالک 

3،کدپستی: 199۸۸9۶۵۵1 ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 ۲۶۷۴11۵1-۰۲1 داخلی ۵۷۲-۵۷3

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:.........................................................................

.www.tsemagفرم اشرتاک ماهنامه بورس i r

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران
ماهنامه
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سهامدارانی که سجامی نشوند،

 سود سهام دریافت منی کنند

مبلغ 1,900 میلیارد تومان از درآمد سازمان بورس

به صندوق تثبیت بازار رسمایه اختصاص یافت

تالش بی وقفه تا تحقق اهداف
گزارش ویژه از عملکرد رشکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1399

اولویت ها در اصالح ساختار اقتصاد ایران
چشم انداز سودآوری شرکت های بورسی

بررسی صنعت روی
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در تیرماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در تیر ماه 1400
نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی با رویکردی بر تأمین مالی شرکت ها

گامی دیگر در جهت بین المللی شدن بازار سرمایه؛ بورس تهران میزبان مجازی فیاس شد

19
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لزوم اصالح ساختارهای مالی خودروسازان

ثبات بازار رسمایه، اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم
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توسعه بازار رسمایه، گامی مؤثر در احیای اقتصاد
واکاوی رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم

تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار؛ تحقق رشد مثبت اقتصادی
بررسی صنعت سنگ آهن

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مردادماه 1400
عملکرد صندوق های سرمايه گذاری در مرداد ماه 1400

راهکارهای مقابله با چالش های اصلی گروه های حسابرسی کوچک
تأسیس و تأمین مالی شرکت های تأمین مسکن استیجاری از طريق بازار سرمايه
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حرکت نقدینگی به سمت بازار رسمایه

ظرفیت های بازار رسمایه، پیرشان اقتصاد هوشمند

بسته حامیتی 7+3
بررسی جزئیات بسته حامیتی دولت از بازار رسمایه در »پرونده ویژه« ماهنامه بورس

تحليل اثرگذاری بسته حمایتی 3+7 در بلندمدت
تبلور پشتيبانی در تاالر شيشه ای 

چالش کسری بودجه و تبعات آن برای بازار سرمایه
بررسی صنعت پی وی سی

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در خردادماه 1400
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در خرداد ماه 1400

بررسی ابزارهای افزایش بازدهی برای تأمين مالی در بازارهای سرمایه

ماهنامه
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سواد مالی، پیش نیاز حضور در بازار رسمایه
تبیین ابعاد مختلف سواد مالی در پرونده ویژه ماهنامه» بورس«

19
7

آذر ماه 1400

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی
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بازار رسمایه تقویت می شود؛ بازار ارز در مسیر تعادل

فصلی تازه از تجدید حیات برجام

حامیتازتولید،پشتیبانیهاومانعزداییها
بررسیشعارسال1400درپروندهویژه»ماهنامهبورس«

حذف قیمت گذاری دستوری،گامی بلند در حمایت از تولید
گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در فروردین ماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه 1400
کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، روابط مبتنی بر اعتماد

سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی
تحلیلی مقدماتی بر دیفای و کاربردهای آن

دهه 2030، دهه جهانی آلومینیوم
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بازگشت بورس به روند مثبت

 با اجرای بسته حامیتی 7+۳

حامیت همه جانبه از بازار رسمایه

 سیاست اصولی و همیشگی دولت

خیزش رمزارزها
از چالش تا فرصت

زیر و بم حرکت بر مدار بالک چین
نگاه کلی به صنعت بیمه در شرایط فعلی کشور

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در اردیبهشت ماه 1400
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1400

اثرگذاری نرخ تورم بر ارزش بازار بورس
معرفی سبدگردان حقیقی در بازار سرمایه
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تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد
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آسیب شناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در شهریورماه 1400
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در شهریور ماه 1400

ساختار صندوق های پوشش ریسک و الزامات قانونی آن ها در بازارهای سرمایه 
مروری بر نقش نهادهای نظارتی و رژیم حقوقی در بازار سرمایه ایاالت متحده آمریکا

امیدواری رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران 

به افق روشن بازار با وزیر جدید اقتصاد

تسهیل ورود رشکت ها به بورس
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کنرتل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مسکن، خودرو، طال و ارز
تبیین »قانون مالیات بر عایدی رسمایه« در پرونده ویژه »ماهنامه بورس«

19
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آبان ماه 1400

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان

رسپرستبورستهرانمنصوبشد

دکرتمجیدعشقی

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد
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پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی 

بررسی صنعت روغن خوراکی

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مهر ماه 1400

استراتژی های سرمایه گذاری و امیدنامه صندوق های پوشش ریسک در بازارهای سرمایه

بررسی حقوقی مالیات بر واحدهای ابطال شده توسط وراث متوفی در صندوق های سرمایه گذاری



نـخـســـتـیـن رســانـه
17بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري



دي مــاه 181400
شـمـاره 198

بررسی پیش نویس »اصالح قانون بازار سرمایه« در میزگرد ماهنامه »بورس«

طرحی برای اصالح و توسعه

 پیش نویس مربوط به موضوع اصالح قانون بازار س��رمایه در س��ال جاری و توسط »کمیته بازار س��رمایه کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی« ارائه شد. یادآور می شود که قانون بازار سرمایه که در آذرماه 138۴ به تصویب مجلس رسیده است، از آن زمان تاکنون 

به گمان کارشناسان اقتصادی با توجه به اتفاقات مختلفی که در حوزه مالی و بازار سرمایه رخ داده است، گاهاً از فضای جدید جا مانده و حتی 

در مواردی معامله گران و ناش��ران بورسی را با محدودیت هایی مواجه کرده است. بر این اس��اس، طرح بازبینی و اصالح این قانون با توجه به 

تغییرات گسترده شرایط و فضای بازار سرمایه با شدت بیشتری دنبال می شود.

ماهنامه بورس در میزگردی با حضور علی نمکی اقتصاددان و س��ردبیر ماهنامه بورس، علی س��عدوندی اقتصاددان و کارش��ناس ارشد بازار 

سرمایه، محمدرضا حسینی کارشناس ارشد حقوقی بازار سرمایه، تالش کرده است تا در واکاوی این طرِح اصالحی به بررسی نکاتی بپردازد 

که از نظر کارشناسان الزم است برای اجرای این قانون رعایت شود.

عضو هیئت تحریریه
هستی مرادی

   ماهنامه بورس: می دانید که قانون بازار سرمایه در 

ابتدای آذرماه سال 138۴ به تصویب مجلس رسیده 

است. از آن زمان تاکنون به موجب اتفاقات جدیدی 

که در بازار سرمایه رخ داده، بعضاً قانون از این فضا جا 

مانده و چه بسا در مواردی دست و پای معامله گران و 

ناشران را نیز بسته است. به عنوان نخستین پرسش، 

به نظر شما چرا اصالح قانون بازار سرمایه در شرایط 

کنونی الزامی اس��ت و اجرایی ش��دن این قانون در 

ش��رایط کنونی حاکم بر فضای بازار س��رمایه، به چه 

الزاماتی نیاز دارد؟

 علی سعدوندی: قانون بازار سرمایه در زمان تدوین 
و تصویب، یعنی ابتدای دهه ۸۰ به نوبه خود قانونی مترقی 
به حساب می آمد اما باید در نظر داشت، معموالً قوانینی 
از این دست که بر وضعیت معیشتی میلیون ها نفر اثرگذار 
هستند الزم است که هر چند سال یکبار مورد تجدید نظر 
قرار بگیرند تا از نظر حقوقی و قانونی به ثبات الزم برسند. 

میزگرد
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بر همین اس��اس در رابطه با قانون بازار سرمایه نیز پیش 
بینی شده بود که پس از گذشت مدتی مشخص، مثاًل هر 

۵ سال یکبار مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
متأسفانه در غالب قوانین اقتصادی کشور سعی بر آن است 
که تمام افرادی که به نحوی با قانون موردنظر مرتبط هستند، 
در قالب یک »شورا« قرار داده شوند، حال آنکه شوراها اکثراً 
مسئولیتی نظارتی دارند و به همین دلیل عملی شدن این 
دیدگاه مصداق بارز »تضاد منافع« است، چراکه با این اقدام 
عم��اًل پای برخی از فعاالن بازار که الزم اس��ت تحت نظارت 
قرار بگیرند، به شورایی که قرار است بر عملکرد آن ها نظارت 
داشته باشد باز می شود. ترکیب اعضای شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار یکی از این موارد اس��ت، زیرا به موجب قانون 
بازار سرمایه هر فردی که به نحوی به بازار سرمایه و سازمان 
بورس مرتبط بوده اس��ت در این شورا حضور یافته است، در 
حالی که چنین رویکردی در بورس های پیشرفته دنیا وجود 
ندارد؛ برای مثال در ایاالت متحده آمریکا که معموالً به عنوان 
یک مرجع عالی رتبه نظارتی شناخته می شود افراد حقیقی و 
کاماًل مستقل، در این شورا عضویت دارند. این در حالی است 
که در قانون فعلی و نیز مواردی که از سوی مراکز مختلف ارائه 
شده، نه تنها رفع مس��ئله حاضر لحاظ نشده بلکه می توان 
گفت میزان این تعارض و تضاد منافع در آن، تشدید نیز شده 
اس��ت. چنانکه در پیش نویس قانون جدید بازار سرمایه بنا 
شده است که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هیئت 
دولت نیز حضور داش��ته باشد، موضوعی که می توان گفت 

هیچ گونه توجیه منطقی ای ندارد.

   ماهنام��ه بورس: از دکتر حس��ینی می خواهیم نظر 

خود را راجع به کلیات طرح اصالح قانون بازار س��رمایه 

بیان کنند. به نظر ش��ما تدوین این قانون چه ضرورتی 

داشته است؟ چرا با وجود اینکه طبق صحبت های دکتر 

سعدوندی قانون مزبور باید طی دوره ای، مثالً هر 5 سال 

یکبار به روزرسانی می شده، این موضوع تاکنون مطرح 

نبوده است؟

 محمدرضا حسینی: گفتنی است که پس از تصویب 
قانون ب��ازار س��رمایه در س��ال 13۸۴، در م��وارد مختلف 
اصالحاتی انجام ش��د که به تکمیل آن کم��ک زیادی کرد، 
به عنوان مثال قانون »توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید« 
در س��ال 13۸۸، قانون »احکام دائمی برنامه های توس��عه 
کشور« در س��ال 139۵، قانون »رفع موانع تولید« در سال 
139۶ و همچنین قوانین »برنامه و قوانین بودجه کش��ور« 
برخی از این موارد هستند، درواقع این موارد حاوی احکامی 
درخصوص بازار سرمایه هستند و بر همین اساس باید تمام 

آنان را ذیل قوانین حاکم بر بازار سرمایه تلقی نمود.
در رابطه با ضرورت بررس��ی این قانون بای��د اضافه کنم که 
به عن��وان فردی فعال در حوزه حقوقی بازار س��رمایه معتقد 
هستم که الزم است کلیت ساختار حقوقی در بازار سرمایه 

مورد بازنگری قرار بگیرد.
حال باید دید، آیا پیش نویس ارائه ش��ده برای اصالح قانون 
بازار سرمایه، مستند و مبتنی بر مطالعات آسیب شناسانه و 
دقیق بوده است؟ در نظر داشته باشید که در این خصوص 

الزم است که حوزه های نیازمند اصالح با توجه به اولویت های 
مبتنی بر »مطالعات کارشناسانه و دقیق« و همراه با »مطالعات 

تطبیقی« عملی شوند.

   ماهنامه بورس: لطفاً در این خصوص بیشتر توضیح 

دهید ...

 محمدرضا حسینی: به نظر می رسد اصلی ترین دلیلی 
که پیش نویس حاضر را مورد انتقاد قرار داده، این است که از 
دیدگاه فعاالن بازار، این پیش نویس به نیازهای واقعی آن ها 
پاسخ نمی دهد و همین برداشت نیز واکنش افراد مزبور را در 

پی داشته است.
متأسفانه یکی از انتقادات وارد بر این پیش نویس، استفاده از 
نظرات برخی کارشناسان منتخب و نه همه کارشناسان فعال 
بازار در تدوین مفاد آن است، کارشناسانی که به نظر می رسد 
بیش از هر موردی، نظرات نهاد ناظر، یعنی سازمان بورس و 
اوراق بهادار و شورای عالی بورس را در تصمیمات خود لحاظ 
کرده اند؛ بنابراین اولین انتقاد در رابطه با تدوین پیش نویس، 

پیرامون روش شناسی تهیه آن است.

   ماهنام��ه ب��ورس: آقای دکتر حس��ینی، ب��ا توجه به 

موضوعی که مط��رح کردید بفرمایید که به نظر ش��ما 

در اصالح قانون بازار س��رمایه چه م��واردی در اولویت 

هستند؟

 محمدرضا حسینی: در مطالعه سیر تغییرات قانون 
بازار سرمایه، مشاهده می شود که در سال 139۷ یک 
پیش نوی��س  تحت عن��وان »قان��ون ارتقای نظ��ام بازار 
سرمایه« از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت 

میزگرد

متأس��فانه در غال��ب قوانی��ن 

اقتصادی کش��ور س��عی بر آن 

اس��ت که تم��ام اف��رادی که به 

نحوی با قانون موردنظر مرتبط 

هس��تند، در قالب یک »شورا« 

ق��رار داده ش��وند، حال آنک��ه 

شوراها اکثراً مسئولیتی نظارتی 

دارن��د و به همی��ن دلیل عملی 

ش��دن این دیدگاه مصداق بارز 

»تضاد منافع« است.
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ام��ور اقتص��اد و دارایی ارائه ش��ده اس��ت ک��ه اگرچه 
نقص هایی داشت اما به جرئت می توان گفت که دقیق تر 
از پیش نویس کنونی بود، چراکه در تهیه این پیش نویس 
الیحه، مباحث فرآیندی جهت تدوین پیش نویس رعایت 
شده بود. همچنین در آن قانون چند نوآوری نیز عنوان 
شده بود که به نظر می رسد می توان آن ها را تحت عنوان 
مباحث دارای اولویت و ضروری برای اصالح قانون بازار 

سرمایه معرفی کرد.

   ماهنامه بورس: چه مواردی؟ اشاره می کنید؟

 محمدرض��ا حس��ینی: در پیش نوی��س الیحه ای که 
خدمتتان معرفی کردم در بسیاری موارد، تعاریف جدیدی 
ارائه شده بود. به عنوان مثال، عبارت »بازارگردان« در الیحه 
اشاره ش��ده اصالح ش��ده بود و ی��ا به موجب آن مؤسس��ات 
حسابرسی معتمد، تحت نظارت سازمان قرار گرفته بودند. 
می توان گفت که موضوع »تعاریف« در این الیحه اصالح شده 
و نواقص و مسائل دارای ابهام موجود، مربوط به نکات حقوقی 

ازجمله اطالعات نهانی و ... است.
در این خصوص، موضوع مورد بحث دیگر مربوط به »حدود 
صالحیت مقام ناظر« اس��ت که به معنی لزوم تسری یافتن 
صالحیت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نس��بت به دیگر 
اشخاص و نهادها می باشد. در طرح این پیش نویس مواردی 
چ��ون »درجه بندی مجازات ه��ای انضباط��ی«، »تفکیک 
صالحیت بین سازمان و تشکل های خودانتظام در رسیدگی 
به تخلفات انضباطی« نیز لحاظ شده بود. همچنین مباحث 
مربوط به »حاکمیت ش��رکتی«، »نحوه رسیدگی به جرائم و 
مجازات ها«، تعریف »جرائم بورسی«، تعیین »شورای ثبات 
مال��ی« و »معافیت های مالیاتی در بازار س��رمایه« هم مورد 

بررسی قرار گرفته بود.
بنابراین ش��اید بتوان گفت ک��ه پیش نویس قبل��ی از نظر 
پرداختن به »ضرورت های بازار« موفق تر از پیش نویس کنونی 
بود، اگرچه در مواردی نیز نقص هایی داشت و اتفاقاً می توان 
گفت برخی از انتقاداتی که در این گفتگو مطرح می شود بر 

آن نیز وارد بوده است.

   ماهنامه بورس: می توان چنین برداشت کرد که شما 

معتقد هس��تید قانون بازار س��رمایه در زمینه حقوقی 

نیازمند اصالح است!

 محمدرضا حس��ینی: بله دقیقاً؛ هرک��دام از 3 حوزه، 
»تخلفات«، »اختالفات« و »جرائم« حقوقی به شدت نیازمند 
اصالح هس��تند. در س��ازمان بورس و اوراق بهادار، در حوزه 
»تخلفات« با نوعی ابهام در تعیین صالحیت رسیدگی مربوط 
به تشکل های خودانتظام روبه رو هس��تیم که به موجب آن 
کماکان نتوانس��ته ایم ب��ه تش��کل های خودانتظام، یعنی 
ش��رکت های بورس و کانون ها این اختی��ار را بدهیم که به 
تخلفاتشان دقیق تر رسیدگی کنند. اگرچه قانون فعلی از 
چنی��ن ظرفیتی برخوردار اس��ت اما واقعیت این اس��ت که 

تاکنون نتوانسته ایم این مسئله را عملیاتی کنیم.
در حوزه »اختالفات« نیز مسئله موجود این است که متأسفانه 
آرای »هیئت داوری« قابل  تجدید نظر نیستند، یعنی با وجود 

اینکه ممکن است برخی آرا به شدت نقص داشته باشند، اما 
حقوق محکوم علیه به دلیل نبود قابلیت تجدیدنظرخواهی، 
تضییع می ش��ود. در این زمینه آیین دادرس��ی مدونی نیز 
وجود ن��دارد، به این معنی که اگر پ��س از مراجعه به هیئت 
داوری، حقوق  »خواهان« یا »خوانده« نقض ش��ود، کاری از 

شما ساخته نیست.
در حوزه »جرائم« نیز در باب »تعریف جرائم«، »حدود جرائم« 
و »نحوه رسیدگی به جرائم«، مشکالتی وجود دارد. همچنین 
در این باب، دو موضوع »نقش سازمان بورس و اوراق بهادار 
در جرائم« و »تعارض منافع در رسیدگی به جرائم« نیز نیازمند 

اصالح است.

   ماهنامه بورس: با تش��کر از آقای دکتر حس��ینی، در 

ادامه از آقای دکتر نمکی اقتصاددان، دبیر انجمن مالی 

ایران و س��ردبیر ماهنامه می خواهم که به بحث ما وارد 

شوند تا از نظرات ایشان نیز استفاده کنیم.

 علی نمکی: نخست باید بپذیریم که این متن، صرفاً یک 
پیش نوشته بوده و فعاًل به قانون تبدیل نشده است، بنابراین 
همچنان ب��رای ارائه نظرات کارشناس��ی جه��ت اصالح و 
نهایی شدن آن فرصت داریم. از نظر بنده محورهایی در این 
پیش نویس نیاز به تعمق بیشتر دارند، شامل مواردی است 

که در ادامه تیتروار مطرح می کنم.
اولین مورد مربوط به »اصالح ساختار شورای عالی بورس«، 
طبق همان نکته ای است که آقای دکتر سعدوندی در ابتدای 
گفتگو اشاره کردند، یعنی مبنی بر ترکیب اعضا و مباحثی 

است که در این رابطه مطرح می شود.
از طرفی باید توجه داش��ته باش��یم که موضوع »توسعه  
سواد مالی در کشور« به عنوان یک پیش نیاز برای حضور 
در بازار سرمایه تلقی می شود که پیرو همین موضوع، در 
شماره 19۷ ماهنامه نیز به آن پرداخته شد. توسعه  سواد 
مالی موضوع مهمی اس��ت که در پیش نویس قانون نیز 
کم وبیش بر آن تمرکز شده، کمااینکه پیشنهاد هایی نیز 
در این رابطه ارائه ش��ده اس��ت، ازجمله اینکه مقرر شده 
است بخشی از منابع تحصیل شده از تخلفات در مراجع 
قانونی، به پشتوانه ای برای حمایت از توسعه بازار سرمایه و 
به طور خاص، توسعه سواد مالی تبدیل گردد، یعنی سعی 
شده است که از محل های مختلف، منابعی مالی به این 
سمت هدایت شود. در این خصوص »شورای عالی انقالب 
فرهنگی« نیز به تدوین قانونی تحت عنوان قانون »توسعه 

سواد مالی« مکلف شده است.
مورد بعدی مربوط به کمک  مالی ب��ه »صندوق تثبیت«، از 
طریق تخصیص بخش��ی از منابع درآمدی سازمان بورس و 

اوراق بهادار به آن است.
در این بین، موض��وع حمای��ت از ورود کاالهای مختلف به 
بورس های کاال و انرژی و همچنین اقدامات تشویقی  و ارائه 
معافیت های مالیاتی به شرکت های بورسی و زیرمجموعه 

نیز مطرح بوده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در اصالح قانون بازار مورد توجه 
بیشتری قرار گرفته است، موضوع »صندوق پروژه« و کمکی 
است که این بخش می تواند به توس��عه تأمین مالی کشور 

در سازمان بورس و اوراق بهادار، 

در ح��وزه »تخلف��ات« ب��ا نوعی 

ابه��ام در تعیی��ن صالحی��ت 

رسیدگی مربوط به تشکل های 

خودانتظام روبه رو هس��تیم که 

به موجب آن کماکان نتوانسته ایم 

به تشکل های خودانتظام، یعنی 

شرکت های بورس و کانون ها این 

اختیار را بدهیم که به تخلفاتشان 

دقیق تر رسیدگی کنند.

میزگرد
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داشته باشد. همچنین در این پیش نویس به لزوم تشکیل 
»کانون سهامداران حقیقی« نیز توجه شده است.

اگ��ر مدعوین محترم موافق باش��ند ابتدا مس��ائل پیرامون 
ساختار مناسب شورای عالی بورس و جایگاه ریاست سازمان 
را مطرح کنیم و در ادامه به بحث توسعه دانش و سواد مالی 

کشور بپردازیم.

   ماهنامه بورس: با تشکر از آقای دکتر نمکی؛ در همین 

رابطه سؤالم از آقای دکتر سعدوندی این است که به نظر 

شما، چگونه می توان در طرح اصالح قانون بازار سرمایه 

ساختار شورای عالی بورس را به شکلی اصالح کرد که به 

قدرت تصمیم گیری در سازمان بورس لطمه ای وارد نشود 

و از طرفی ضمانت های اجرایی آن نیز افزایش یابد؟

 علی س��عدوندی: به نکته بسیار مهمی اشاره کردید؛ 
توجه به موضوع »نظارت بر اجرای مقررات«، مسئله ای است 
که در کشور ما مغفول مانده است و البته صرفاً مشکل بازار 
سرمایه نیست. برای مثال، اگرچه یکی از مهم ترین اصول 
سیاس��ت گذاری اقتصادی در هر کش��وری نظارت بر نظام 
بانکی است اما واقعیت این است که حداقل طی 1۰ سال 
گذش��ته، تعداد پرونده هایی که »معاون��ت نظارتی« بانک 
مرکزی به سرانجام رسانده است، به تعداد انگشتان دست هم 
نمی رسد و س��ؤالی که مطرح می شود این است که آیا واقعًا 
سیستم بانکی ما سالم ترین نظام بانکی در جهان است؟ در 
این رابطه، مشکل اصلی این است که تمهیدات »سازمانی«، 
»مقرراتی« و »حقوقی« که برای تحقق امر نظارت بانکی الزم 
است دیده نشده است و این موضوع در بازار سرمایه نیز مطرح 

است.
همچنین طی چند دهه گذشته و از طریق مداخالت متعدد 
و غیرقانونی انجام شده در بازار سرمایه، چنین برداشت شده 
است که رئیس سازمان بورس مسئول حفظ شاخص است و 
بر همین مبنا نیز، برای دفاع از منافع فعاالن بورسی به هیئت 
دولت فرس��تاده می ش��ود، در حالی  که چنین رویکردی با 
نگاهی که مثاًل فعاالن بازار در ایاالت متحده نسبت به ریاست 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار، به عنوان یک نهاد نظارتی 
دارند کاماًل متفاوت است و در نهایت مشکل ساز خواهد شد. 
به نظر بنده الزم اس��ت که در این خصوص، شأنیت سازمان 
بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد نظارتی بازگردانده شود 

و اقتدار و استقالل ریاست سازمان نیز حفظ شود.

   ماهنام��ه بورس: در ادامه بحث، س��ؤال بنده از آقای 

دکتر حس��ینی این است که به نظر ش��ما برای تدوین 

قانونی کاراتر برای بازار س��رمایه، توج��ه به چه مواردی 

در اولویت است؟ جنابعالی چه پیشنهاد هایی در این 

زمینه دارید؟

 محمدرضا حسینی: اگر اجازه بدهید برای پاسخ به این 
س��ؤال، به بحث »نظارت بر بازار س��رمایه« که توس��ط آقای 

سعدوندی مطرح شد برمی گردم.
در خصوص نظارت با دو س��ؤال اساسی مواجه هستیم که 
همچنان به آن ها پاس��خی داده نش��ده است. س��ؤال اول 
مربوط به »الگوی مطلوب« در این رابطه اس��ت و در پاس��خ 

به این پرس��ش با دو رویکرد کاماًل معارض مواجه هس��تیم. 
عده ای به دلیل محدودیت های مربوط به اصل 13۸ قانون 
اساسی معتقدند که در بازار سرمایه باید به یک نهاد نظارتی 
»کاماًل حاکمیتی« برس��یم، چراکه طبق اصل 13۸ قانون 
اساسی ضروری است که هر دستورالعمل و یا بخشنامه ای 
به تصویب هیئ��ت وزیران و یا وزیر امور اقتص��ادی و دارایی 
برس��د؛ در مقابل عده ای دیگر معتقدند که الزم است رأس 
هرم نظارتی بورس صرفاً متشکل از »بخش خصوصی« باشد، 
درواقع این افراد به دنبال ایجاد یک نظام صنفی ش��بیه به 
کانون وکال هستند، اما سؤالی که مطرح می شود این است 
که آیا چنین افرادی به تبعات وجود یک نظام صنفی و بحث 
تعارض منافع آگاه هستند و یا به بحث محدودیت در قانون 

اساسی توجه داشته اند؟
پیش نویسی که در حال حاضر مطرح شده است، وضعیت 
فعلی را اندکی به س��مت حالت نظام صنفی س��وق داده و 
تالش کرده است که نقش بخش خصوصی را در این خصوص 
افزایش دهد، اما مشکل اینجا است که ما می دانیم شورای 
عالی بورس در ش��رایط فعلی به منزله یک شورای مشورتی 
برای وزیر امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود و از آنجا 
که وزیر اقتصاد توانایی عدم تأیید مصوبات ش��ورای عالی 
ب��ورس را دارد، تمرکز بر این رویکرد، در تبعیت از اصل 13۸ 
قانون اساس��ی بوده اس��ت. حال موضوع این اس��ت که آیا 
برای مخالفت احتمالی از سمت ش��ورای نگهبان چاره ای 
اندیشیده اند؟ واقعیت این اس��ت که ما همچنان به پاسخ 

روشنی در این رابطه نرسیده ایم.
سؤال دوم در باب نظارت بر بازار این است که آیا ما به دنبال 
آن هستیم که بازار سرمایه را با یک مدل دوسطحی اداره 

میزگرد

توج��ه به موض��وع »نظارت بر 

اجرای مقررات«، مس��ئله ای 

است که در کش��ور ما مغفول 

مان��ده اس��ت و البت��ه صرف��اً 

مشکل بازار سرمایه نیست.



دي مــاه 221400
شـمـاره 198

میزگرد

کنیم؟ یعنی می خواهیم ش��ورای عالی بورس به عنوان 
نهاد ناظر و س��ازمان بورس به منزل��ه نهادی نزدیک تر به 
اجرا، حضور داشته باشد؟ اگر چنین است، مرزهای تعیین 
صالحیت بین شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق 
بهادار چگونه تعیین می شود؟ پرسش احتمالی دیگر این 
اس��ت که آیا به دنبال اجرای مدل تک ناظری هستیم؟ 
یعنی در پی آنیم که شورای عالی بورس را حذف کنیم تا 
صرفاً سازمان بورس باقی بماند؟ همچنین در بحث نحوه 
حکمرانی بر بازار سرمایه، به نحوه دخالت دولت بر بازار نیز 
توجهی نشده است. الزم به ذکر است که این ها فقط برخی 
از ابهامات و پرسش هایی هستند که باید برای تدوین یک 

قانون کاراتر پاسخ داده شوند.

   ماهنامه بورس: در صحبت های دکتر نمکی به موضوع 

»آموزش« اشاره ش��د. اگر اجازه بدهید در طرح اصالح 

قانون بازار س��رمایه به بحث توس��عه دان��ش مالی نیز 

بپردازیم. در چند ماده واح��ده از این طرح برای تأمین 

هزینه های توسعه دانش مالی محل های گوناگونی در 

نظر گرفته شده است. سؤال بنده از دکتر سعدوندی این 

است که به نظر شما بهتر است در الیحه »اصالح قانون 

بازار سرمایه« برای توسعه دانش مالی از چه ایده و یا مدل 

توسعه ای استفاده شود؟

 علی سعدوندی: متأسفانه شاخص های مربوطه نشان 
می دهند که کشور ما از نظر »سواد مالی« و »هوش مالی« در 
سطح مناسبی قرار ندارد. در کشورهای پیشرفته آموزش سواد 
مالی به کودکان، پیش از ورود آن ها به دبس��تان آغاز شده و 
پس از آن نیز ادامه می یابد، به گونه ای که افراد در این حین 
می آموزند که چگونه ثروت آفرینی کنند و همچنین درمی یابند 

که سرمایه گذاری یک علم است و باید آن را بیاموزند.
می توان توجه به موضوع س��واد مالی را مهم تر از س��ایر 
آموزش ها قلمداد کرد، چراکه برخ��ی از مباحث مربوط 
به س��رمایه گذاری، اصطالحاً »ضد ش��هودی« هستند، 
یعنی اگر هر فردی بخواهد متناس��ب با برداشت خود از 
شرایط بازار تحلیل خاصی داشته باشد، با توجه به اینکه 
یک جامعه حاصل رفتار اجتماعی از افراد مختلف است، 
این امکان وجود دارد که جامعه مورد نظر منحرف شده و 
در اصطالح »خود نابود کننده« شود. بر همین اساس در 
نظر داشته باش��ید که برخوردهای احساسی و هیجانی 
سهامداران طی دو سال گذشته همگی در موضوع سواد 
مالی ریشه داشته است؛ بنابراین در اهمیت این موضوع 
شکی نیست، اما باید دید که در این رابطه سازمان بورس 
و اوراق به��ادار چ��ه وظیفه ای دارد؟ به نظ��ر بنده اگر در 
پیش نویس این قانون چنین قید ش��ده بود که س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار یا ش��ورای عالی بورس موظف است 
مقرراتی تنظیم کند که به موج��ب آن برای مثال، افراد و 
شرکت های متقاضی آموزش در زمینه بازار سرمایه، ملزم 
به دریافت مجوز باشند، می توانستیم آن را اقدامی مؤثر 
ارزیابی کنیم، اما بنده با تخصیص مستقیم بودجه در این 
زمینه موافق نیستم. برداشت بنده این است که الزم است 
سازمان بورس و شورای عالی بورس در یک تعامل با دولت 

و شورای عالی انقالب فرهنگی به سمت آموزش رسمی علم 
اقتصاد و به خصوص حوزه مالی و سرمایه گذاری در مدارس 
و دانشگاه ها حرکت کنند و به طور همزمان، آموزش های 

آزاد مالی نیز در کشور تقویت شوند.

   ماهنامه ب��ورس: آقای دکتر نمکی نظر ش��ما در این 

رابطه چیست؟

 علی نمکی: به نظر بنده نیاز اس��ت که بر توسعه سواد 
مالی به عنوان یکی از شاه کلید های توسعه بازار سرمایه تمرکز 
شود. البته قانون گذار نیز، این موضوع را در پیش نویس قانون 
لحاظ کرده است، به طوری که ماده ۵، ۶ و همچنین بخشی 
از ماده ۷ از این پیش نویس ناظر بر همین موضوع است. در 
ماده ۵ از این پیش نویس، اشاره ش��ده که الزم است به این 
موضوع بودجه ای تخصیص داده شود و معادل 1۰ درصد از 
کارمزد معامالت س��ازمان به حسابی به همین منظور با نام 

حساب »اندوخته فرهنگ سازی« واریز شود.
همچنین در ماده ۷ از پیش نویس حاضر، اشاره شده است 
که س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار باید با همکاری ش��ورای 
عالی بورس و اوراق بهادار ب��رای افرادی که می خواهند در 
بازار سرمایه به شکل مجازی فعالیت آموزشی داشته باشند 
قانونی طراحی کن��د و بر این اس��اس در صورتیکه تخلفی 
صورت بگیرد، مع��ادل ۵۰ درصد از وجه حاصل از تخلف به 
حساب های »توسعه فرهنگ سازی« و »توسعه دانش مالی« 

و ۵۰ درصد باقیمانده نیز به »صندوق تثبیت« واریز  شود.
ماده ۶ نیز دبیرخانه شورای انقالب فرهنگی را به عنوان متولی 
حوزه فرهنگی کشور به نوشتن قانونی در حمایت از توسعه 

دانش مالی مکلف می کند.

   ماهنامه بورس: آیا دولت نیز در راستای ارتقای سطح 

سواد مالی وظیفه ای دارد؟

 علی نمکی: بله؛ در بند دوم از اصل سوم قانون اساسی، 
به صراحت بیان شده است که یکی از وظایف دولت، باال بردن 
سطح آگاهی  عمومی در تمام زمینه ها با استفاده صحیح از 
مطبوعات و رس��انه های گروهی اس��ت. اگرچه پیش��نهاد 
مطرح ش��ده در پیش نویس نیز با این بند از قانون اساس��ی 
هم راستا است، اما در این رابطه جای انجمن ها، کانون ها و 
افرادی که در این س��ال ها برای توسعه دانش مالی کشور و 
سواد مالی مردم زحمت کشیده اند خالی است که شاید بهتر 

باشد آن ها را نیز در این پیش نویس لحاظ کرد.

   ماهنام��ه بورس: آق��ای دکتر نمک��ی، در رابطه با این 

موضوع بیشتر برایمان بگویید.

 علی نمکی: به طور کلی رویکرد اصلی بنده در رابطه با 
پیش نویس حاضر، کمک به ارتقای آن و رفع کم و کاستی  ها 
با نگاهی منتقدانه اس��ت، به گونه ای که به سمت اصالح و 

تصحیح آن پیش برویم.
نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر نشان می دهد که 
همواره پس از وقوع هر بحران مالی، مسئله اهمیت سواد 
مالی مطرح شده است و موضوع توسعه آن روی کار آمده 
است، همان طور که در ایاالت متحده آمریکا نیز پس از 

نیاز است که بر توسعه سواد مالی 

به عنوان یکی از ش��اه کلید های 

توسعه بازار سرمایه تمرکز شود. 

البته قانون گذار نیز، این موضوع 

را در پیش نویس قانون لحاظ کرده 

است.
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وقوع بحران مالی در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰9 میالدی، 
به این موضوع واقف شدند.

بر این اس��اس، با توجه به فرازوفرودهای اخیر بازار سرمایه 
و متضرر شدن بس��یاری افراد که اتفاقاً قشر تحصیل کرده 
و دانش��گاهی را نیز شامل می ش��د طبق صحبت هایی که 
مدعوین حاضر نیز مطرح کردند یکی از راهکارهای مؤثر ارائه 
آموزش های مالی از سنین پایین به کودکان است. در همین 
رابطه در پیش نویس قانون بازار نیز مواردی در باب »آموزش و 
پرورش«، »آموزش عالی« و »وزارت فرهنگ« ذکر شده است که 
نشان می دهد در اندیشه کلی آن برای وزارت آموزش و پرورش 

نیز نقشی دیده شده است.

   ماهنامه بورس: آقای دکتر سعدوندی شما نیز دیدگاه 

خودتان را مطرح بفرمایید.

 علی سعدوندی: این موضوع که در پیش نویس قانون 
بازار سرمایه به مسئله سواد مالی و آموزش مباحث مالی توجه 
شده است رویکرد مثبتی است، چراکه آموزش های اقتصادی 
و مالی نقش��ی مستقیم در توس��عه اقتصادی کشور دارند. 
موضوع مهمی ک��ه جناب آق��ای دکتر نمکی به آن اش��اره 
فرمودند و بنده فراموش کرده بودم مسئله »نهادسازی« است، 
یعنی تش��کیل س��ازمان ها و یا انجمن هایی در این رابطه، 
موضوعی که اگر مورد حمایت مالی نیز قرار بگیرد اقدامی 

بسیار اثرگذار خواهد بود.
همچنی��ن در حیطه آم��وزش، »حضور نخب��گان و خبرگان 
مالی« نیز موضوع مهمی اس��ت که الزم است در قانون بازار 
به آن پرداخته ش��ود، چرا که مقوله آموزش در بازار س��رمایه 
در حال حاضر، به گونه ای اس��ت که افراد مختلف با سطوح 
سواد نامطلوب به راحتی می توانند در آن حضور پیدا کنند، 
در این خصوص به نظر بنده بالغ بر 9۰ درصد از افرادی که 
در سال های گذشته به ارائه دوره های آموزشی بورس اقدام 
کرده اند از تخصص الزم برخوردار نبوده اند؛ بنابراین، موارد 
مذکور باید در قانون لحاظ شوند تا از آسیب های ناشی از این 

بخش پیشگیری شود.
بنده باور دارم که راهکار مقابله با بحران های بورسی »آموزش 
س��رمایه گذاری« است، چراکه بررس��ی های انجام شده در 
کش��ورهایی که بازار س��رمایه آن ها در بازه زمانی ۲۰ س��ال 
گذشته س��قوطی نداشته  است نش��ان می دهد که در این 
رابطه، تخصیص هزینه جهت آموزش، ارتقای سواد مالی و 

سرمایه گذاری بهترین راهکار است.

   ماهنامه بورس: جناب دکتر نمکی، الزامات توس��عه 

دانش مالی در طرح اصالح قانون بازار سرمایه از دیدگاه 

شما کدام اند؟

 علی نمکی: به نظر بنده مس��ئله آموزش و یا توسعه 
س��واد مالی فراتر از بازار س��رمایه اس��ت و الزم است که 
کودکان، نوجوانان و حتی افراد تحصیل کرده فارغ از بحث 
بازار س��رمایه، س��ایر موضوعات حوزه اقتص��ادی را نیز 
بیاموزند تا بتوانند با استفاده از دانش مالی، زندگی خود 
را از بعد اقتصادی ارتقا دهن��د. در همین رابطه بنده در 
سرمقاله مربوط به شماره اخیر ماهنامه که به صورت ویژه 

به موضوع توسعه دانش مالی پرداخته شد، پیشنهاد دادم 
که یک »شورای راهبری توسعه سواد مالی« داشته باشیم 
که ترکیبی از بدنه دولتی باش��د ت��ا همان طور که قانون 
اساسی جمهوری اسالمی در فصل سوم خود بر اهمیت 
»آگاهی بخشی به مردم« تأکید می کند و از آنجا که یکی از 
این ابع��اد این آگاهی  بخش��ی در حوزه اقتصاد اس��ت، 
موضوع توس��عه دان��ش مالی ب��ا محوری��ت وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان های مهم دولتی 
انجام ش��ود و در کنار آن از ظرفیت کانون ها، انجمن ها و 

نهاد ها نیز استفاده کنیم.
همان طور که پیش تر اشاره کردم در سراسر دنیا همواره بعد 
از وقوع یک بحران و یا ریزش در بازار، موضوع اصالح سطح 
س��واد مالی و باال ب��ردن آگاهی های عموم��ی در این حوزه 
مطرح شده است. بر همین اس��اس شاید وقوع ریزش های 
اخیر فرصت مناس��بی باش��د که در مواجهه ب��ا آن راه حل 
مناسبی برای توسعه س��رمایه گذاری پیدا کنیم. در شرایط 
حس��اس کنونی، به نظر می رسد که آموزش س��واد مالی و 
همچنین منطقی کردن سطح انتظارات بتواند به بازگرداندن 

اعتماد  به بازار سرمایه کمک کند.

   ماهنام��ه ب��ورس: آقای دکتر حس��ینی به نظر ش��ما 

ظرفی��ت الزم جه��ت ارائه چنی��ن پیش��نهادهایی به 

قانون گذار برای گنجاندن در متن قانون وجود دارد؟

 محمدرضا حسینی: به طور قطع کسی با افزایش سطح 
س��واد مالی مخالف نیس��ت اما محقق ش��دن این هدف، 
به خصوص در حوزه بازار سرمایه نیازمند »برنامه ریزی« و البته 
»قانون گذاری« اس��ت. البته بنده به  عنوان یک کارشناس 
حقوقی اعتقادم بر این است که قانون گذاری را باید به عنوان 

آخرین راهکار در نظر بگیریم.
بای��د اضاف��ه کنم که بعض��ی از م��واد و مفادی ک��ه در این 
پیش نویس مطرح شده اس��ت، به خصوص در ماده های ۵، 
۶ و ۷ از نظر حقوقی ضعیف هستند و از طرفی اجرایی شدن 
برخ��ی از مفاد آن نیز لزوم��اً به قانون گذاری نی��ازی ندارد. 
به طور مثال، در مورد همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار 
و صداوسیما، با توجه به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار 
یک نهاد عمومی و غیردولتی بوده و منابع و مصارف مستقلی 
دارد که به تصویب شورای عالی بورس می رسد، همکاری این 
سازمان با صدا و سیما در قالب یک »تفاهم نامه همکاری« نیز 
امکان پذیر بوده و به قانون گذاری نیازی نداشته است. در این 
باب، برای مثال موضوع تبصره 1 ماده ۵ از این پیش نویس، 
تخصیص منابع مربوط به بن��د چ از ماده 3۷ قانون »احکام 
دائمی برنامه توس��عه کشور« اس��ت. در بند )چ( از ماده 3۷ 
آورده ش��ده اس��ت که باید معادل 1 درصد از اعتبارات تمام 
دستگاه های اجرایی به بحث آموزش اختصاص پیدا کند و 
در پیش نویس حاضر »آموزش در بازار سرمایه« زیرمجموعه ای 
از سرفصل آموزش تلقی ش��ده است، حال آنکه به نظر بنده 
در وضعیت فعلی نگاهی به اعتبارات این دستگاه ها نشان 
می دهد که مناب��ع آن ها عمدتاً صرف مصارف و هزینه های 

جاری آن ها می شوند.
همچنین در ماده ۶ از این پیش نویس عنوان شده است که 

به طور قطع کس��ی ب��ا افزایش 

سطح سواد مالی مخالف نیست 

ام��ا محقق ش��دن ای��ن هدف، 

به خصوص در حوزه بازار سرمایه 

نیازمند »برنامه ری��زی« و البته 

»قانون گذاری« است.
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میزگرد

دبیرخانه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی موظف است سند 
ارتقای دانش مالی و اقتصادی ایران را به تصویب آن ش��ورا 
برساند که اگرچه ماده مذکور با تعیین یک دوره ۶ ماهه، این 
ش��ورا را از نظر قانونی ملزم می کند، اما به نظر بنده قابلیت 

اجرا نخواهد داشت.

   ماهنامه بورس: جناب حسینی در پیش نویس قانون 

بازار سرمایه به الزاماتی در خصوص توسعه دانش مالی 

اشاره شده است که خواهشمند است در این خصوص 

توضیحات بیشتری بفرمایید.

 آقای حسینی: در این پیش نویس، شورای عالی انقالب 
فرهنگی ملزم ش��ده است که س��ندی جهت ارتقای دانش 
اقتص��ادی و مالی مصوب کن��د )البته محتوای این س��ند 
مشخص نشده است( و در ادامه برای این شورا محدوده زمانی 
نیز در نظر گرفته شده است. حال آنکه قید محدوده زمانی در 
این مورد، به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی محقق نخواهد 
شد، چراکه با ماهیت و برنامه های شورا و دادگاه تطابق ندارد.

از طرفی بنا بر ماده ۷ از این پیش نویس، س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار مکلف شده اس��ت که حداکثر ظرف مدت 
3 ماه از ابالغ قانون، با همکاری قوه قضاییه دستورالعمل 
»فعالی��ت در فضای مجازی« را تهیه و به تصویب ش��ورای 
بورس برساند. در تبصره 1 از این ماده، معادل ۵۰ درصد از 
منابع دریافتی از جرائم موضوع این ماده به حسابی واریز 
خواهد شد، به این معنی که اگر فردی از این دستورالعمل 
تخطی کند »مجرم« شناخته می شود. حال به این پرسش 
برمی گردیم که آیا الزم است دولت در بازار سرمایه دخالت 
حداکثری داشته باشد؟ و آیا این رویه امکان تحقق دارد؟ آیا 
می توان با افرادی که در حوزه آموزش فعال هستند برخورد 
قهری داش��ت؟ تعریف محدوده آموزش چیست؟ به طور 
حتم الزم است که پاسخ این پرسش ها روشن و شفاف شود 

تا بتوانیم به مفهومی مشخص برای تبیین قوانین برسیم.

   ماهنامه بورس: جناب حسینی، آیا این امکان وجود 

ندارد که در اینجا، مقصود قانون گذار بحث سیگنال و 

سیگنال فروشی باشد؟

 محمدرض��ا حس��ینی: اگ��ر مقص��ود این اس��ت که 
آموزش هایی گس��ترده، در قالب مؤسس��ات آموزشی تحت 
نظارت قرار بگیرند، باید گفت که این موضوع برخورد قهری 
نمی طلبد و می توان آن  را با برخوردی تشویقی به سرانجام 
رس��اند، بر این اس��اس هر فردی که مایل ب��ه ارائه خدمات 
آموزشی است می تواند از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز 
بگیرد که امری تشویقی محسوب می شود، چراکه به موجب 
این مجوز، سازمان بورس نیز از این افراد حمایت می کند و 
آن ها را تحت کنترل و نظارت خود قرار می دهد. از طرفی از 
متقاضیان آموزش در حوزه بازار سرمایه نیز می خواهد که در 

این زمینه از افراد دارای صالحیت مزبور استفاده کنند.
از طرفی عمالً خالف این روش امکان پذیر نخواهد بود؛ یعنی 
اعمال نظارت با این رویکرد که بخواهیم افراد فعال در حوزه 
آموزش در بازار سرمایه و نه مجوزدهی به آن ها را کنترل کنیم، 
قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت، از طرفی سازمان بورس 

نیز از توانایی  الزم در این خصوص برخوردار نیست. در رابطه 
با موضوعی که مطرح کردید در نظر داش��ته باشید که اگر 
موضوع آموزش ماهیت دیگری پیدا کند، یعنی اگر در قالب 
آموزش، مثاًل کالهبرداری؛ فریب، اغوا، عملیات دستکاری 
بازار و یا سیگنال فروشی انجام شد، مسئله دیگری مطرح 

می شود که نباید آن را در سرفصل آموزش مطرح کرد.
درمجموع بنده در حوزه آموزش به دخالت حداقلی از سمت 
دولت معتقد هس��تم و به عقیده بنده، اگر قرار است در این 
رابطه دخالتی نیز صورت بگیرد بهتر است به صورت اقدامات 

مشوقانه اعمال شود.

   ماهنامه بورس: آقای دکتر س��عدوندی نبود توسعه 

دانش مالی همواره دغدغه دولت، مجلس و همین طور 

نهاد های فعال در بازار سرمایه به خصوص در مواقع بروز 

بح��ران  در بازار اس��ت، اما به نظر می رس��د هنوز اقدام 

شایسته ای در این خصوص انجام نشده است. در این 

رابطه چه نظری دارید؟

 علی سعدوندی: بله همان طور که اشاره شد، یکی از 
معضالت اقتصاد ایران این اس��ت که عامه م��ردم در زمینه 
تحلیل های اقتصادی، مالی و سرمایه گذاری آموزش کافی 
ندیده اند. در این خصوص باید در نظر داشت که نمی توان 
به این امید که مثاًل در سال های آینده و به تدریج این قضیه 
شکل می گیرد امور را به بازار آزاد محول کرد، بلکه به نظر بنده 
الزم است که در این رابطه سیاست گذاری الزم انجام شود؛ 
هرچند که فکر می کنم بهتر است در بسیاری موارد، بخش 

خصوصی مجری این سیاست گذاری ها باشد.

   ماهنامه بورس: آقای دکت��ر نمکی لطفاً ًنظرتان را در 

این خصوص بفرمایید و اگر موافق باشید در پایان به یک 

جمع بندی از مطالب مطرح شده برسیم.

 دکتر نمکی: به نظر بنده تش��کیل شورای مشورتی با 
تأکید بر توسعه سواد مالی در کشور می تواند به تغییر نگاه، از 

سطح بنگاه، حکومت و دولت به سطح خانوار کمک کند.
در ای��ن بین الزم اس��ت که خانواره��ا به درک مناس��بی از 
بازارهای مالی برس��ند که فرزندانشان را حتی پیش از ورود 
به مدارس با مفاهیم مالی و اقتصادی آشنا کنند تا از همان 
سنین کودکی نوع نگرش اقتصادی را بشناسند و به درآمدها 
و هزینه های خود آگاه ش��وند، موضوعی که قطعاً تمرکز بر 

موضوع »فرهنگ سازی« را می طلبد.
همچنین تأکید اکید بنده بر این اس��ت که تا حد امکان 
از ظرفیت ه��ا، امکانات و فرصت ه��ای موجود در بخش 
خصوص��ی،Non governmental Organization ها 
یا سازمان های عمومی غیردولتی و انجمن ها و کانون ها 

استفاده شود.
از طرفی به یک مسیر مشخص جهت توسعه سواد مالی 
نیاز داریم تا در بلندمدت به توسعه بازارهای مالی کشور و 

نه صرفاً بازار سرمایه منتج شود.
الزم می بینیم که از آقایان جناب دکتر سعدوندی و جناب 
دکتر حسینی بابت زمانی که به شرکت در میزگرد ماهنامه 

»بورس« تخصیص دادند تشکر می کنم.

در ح��وزه آم��وزش ب��ه دخالت 

حداقلی از سمت دولت معتقد 

هس��تم و به عقیده بن��ده، اگر 

قرار است در این رابطه دخالتی 

نیز ص��ورت بگیرد بهتر اس��ت 

به ص��ورت اقدامات مش��وقانه 

اعمال شود.
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نـخـســـتـیـن رســانـه
25بـازار ســرمـایـه ایـران

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران:

تحول بازار سرمایه از مسیر »دوطرفه شدن معامالت« می گذرد
تبیین رسالت شرکت بورس تهران و اهداف پیش روی آن

 »مهم ترین رسالت بورس تهران، تأمین و نیز ارتقای ابزارهای الزم برای توسعه بازار  سرمایه است«؛ این جمله یکی از کلیدی ترین نکاتی است 

که دکتر محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با ماهنامه »بورس« به آن اشاره کرد. او در خالل این گفت وگو 

با اشاره به ظرفیت های بالقوه و بالفعل بورس تهران تصریح کرد که این شرکت به دنبال پررنگ سازی نقش محوری خود در بازار سرمایه است.

محمود گودرزی یکی از مهم ترین دالیل تالطماِت بازار را »دو طرفه نبودن بازار« دانس��ت و گفت در همین راستا یکی از اقداماتی که در دستور کار 

شرکت بورس قرار دارد عملیاتی شدن استفاده از ابزار »فروش تعهدی« است، زیرا  دوطرفه سازی بازار می تواند بخش زیادی از نوسانات را مهار کند.

او همچنین معتقد است که با تکیه بر سه عامل »ریزساختارهای بازار«، »توسعه ابزاری« و همچنین »نهادسازی« می توان به ارتقای سطح سواد مالی 

پرداخت، موضوعی که قوت آن به مهار نوسانات شدید در بازار کمک می کند. 

یادآور می شود، دکتر محمود گودرزی در هفتم مهرماه سال جاری از طرف هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران به  عنوان سرپرست بورس تهران 

انتخاب شد و سپس در 18 آبان ماه به سمت مدیرعامل رسید. مشروح این گفتگو در ادامه آمده است.  

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

   آق��ای گ��ودرزی، به عن��وان مدیرعام��ل 

ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار ته��ران که حدود 

۴ ماه از س��کانداریتان می گ��ذرد، مهم ترین و 

الزامی ترین اقدام انجام ش��ده در این مدت را 

چه می دانید؟

 به نظر من موضوعی که بیش از هر اقدامی نیاز 
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به پیگیری دارد، تغییر ن��گاه مردم به بورس تهران 

است؛ به نظر می رس��د تصویر کنونی بورس تهران 

در نظر مردم که البته به جهت رویکردهای گذشته 

این ش��رکت بوده اس��ت، به مثابه انسانی است که 

اگرچه مس��یر حرکت باثباتی داشته، اما به سمت 

دوران کهول��ت پیش می رود. بر همین اس��اس به 

دنبال ترسیم تصویر جوانی ش��اید ۴۰ ساله برای 

بورس تهران هستیم، تصویری جوان و توأم با نگاه 

حمایت گرانه که بتواند حامی بودن بورس تهران از 

بازارسرمایه را به نمایش بگذارد.

   چگونه می توان در کوتاه مدت از ظرفیت های 

موج��ود در ب��ورس ته��ران جهت تحق��ق این 

تصویر حمایت گرانه استفاده کرد؟

 یکی از استراتژی هایی که در بورس تهران برای 

ق��دم گذاش��تن در ای��ن مس��یر دنب��ال می کنیم 

»جوان گرایی« اس��ت، به این معن��ی که الیه های 

مدیریتی ش��رکت قادر باش��ند به  تدری��ج افرادی 

متخصص، سالم و خالق را با نیروهای بازنشسته و 

یا نیروهایی که به هر دلی��ل، دیگر با بورس تهران 

هم��کاری ندارند جایگزی��ن کنن��د. الزمه  تحقق 

جوان گرایی نیز این است که نگاهمان را نسبت به 

بازار س��رمایه و آینده بازار تغییر دهیم، برای مثال 

می دانیم که در حال حاضر یکی از موضوعاتی که 

ذینفعان بورس ته��ران با آن مواجه هس��تند، این 

است که نیازهایشان در وهله اول به موقع، درست 

و دقیق شناسایی شود و س��پس پاسخی مناسب 

برایشان پیدا شود.

به نظر می رسد این رویکرد که با تحقق جوان گرایی 

بتوانی��م زیرس��اخت های فناوری اطالع��ات را در 

ب��ورس تقویت کنی��م )موضوع »دیجیت��ال کردن 

بورس تهران« که مداوم در خالل جلساتم نیز به آن 

اشاره می کنم( در آینده نزدیک به عنوان رویکردی 

اجتناب ناپذیر توس��ط مدیران و مس��ئوالن بورس 

تهران سرلوحه امور قرار داده شود.

همچنی��ن در بورس ته��ران ظرفیت های بس��یار 

مناس��بی به واس��طه زحمات مدیران قبلی ایجاد 

ش��ده اس��ت که یکی از بزرگ ترین آن ها موضوع 

»دیتا س��نتر« یا مرکز داده ها است. با تالش هایی 

که طی 3 ماه گذش��ته انج��ام داده ایم پیش بینی 

بنده این است که دیتا سنتر با توکل بر خدا تا پایان 

سال جاری به مرحله بهره برداری می رسد. شایان 

ذکر است که شرکت بورس بحث های زیرساختی و 

مسائل پیرامون تأمین برق را در این رابطه پیگیری 

ک��رده  و قرارداد ه��ای مرتب��ط از جمله ق��رارداد با 

شرکت »توانیر« نیز منعقد ش��ده  است. دیتا سنتر 

می تواند به عنوان یک زیرساخت بسیار مهم، نقش 

محوری ش��رکت در بازار س��رمایه را پررنگ کند تا 

توانایی شرکت در جایگاه »مرکز نگهداری داده ها 

و اطالعات بازار س��رمایه« نمایان ش��ود.

موضوع دیگ��ر، بحث فضاهای خال��ی موجود در 

ساختمان شرکت است که در این رابطه مقرر شده 

اس��ت ظرفیت های خالی س��اختمان اجاره داده 

شود. ضمن اینکه ما توسعه ای افقی – عمودی نیز 

در بورس خواهیم داشت که به موجب آن معاونت ها 

و مدیریت ها متناسب با تغییراتی که در بازار اتفاق 

افتاده و در راس��تای پاس��خگویی به بازار سرمایه، 

اداراتی تشکیل خواهند داد. بر این اساس سطح 

خدماتی که واحدهای مذک��ور در این زمینه ارائه 

می دهند نیز تخصصی تر خواهد بود، در واقع تالش 

ما در جهت داشتن نگاهی »ویژه« و »اختصاصی« 

به بازار است.

مواردی که در باال اشاره شد هدف های کوتاه  مدت 

بورس تهران هس��تند ک��ه به  طور خالصه ش��امل 

»جوان گرایی«، »اس��تفاده از ظرفیت های موجود 

بورس ته��ران« مانند دیتا س��نتر و »ظرفیت ایجاد 

درآمد« از طریق ساختمان شرکت می شود. الزم به 

ذکر است که مهم ترین رسالت بورس تهران، تأمین 

و ارتقای بیش از پیش ابزارهای الزم برای توس��عه 

بازار سرمایه است.

   به موضوع توسعه بازار اشاره کردید، با توجه 

ب��ه اهمیت این موض��وع و ارتباط آن با س��طح 

س��واد مالی، بفرمایید که تحقق توسعه بازار و 

ارتقای سواد مالی را منوط به اجرای چه مواردی 

می دانید؟

 اگر بخواهیم از جایگاه ش��رکت بورس تهران و 

سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع توسعه بازار 

ن��گاه کنیم، ابت��دا مهم ترین مؤلفه ه��ای مرتبط، 

ریزساختارهای بازار هستند که الزم است آن ها را 

گام به گام و به طور تدریجی، البته با مشورت اهالی 

بازار تغییر داد؛ همچنین همان طور که پیش از این 

دیتا سنتر می تواند به عنوان یک 

زیرساخت بس��یار مهم، نقش 

محوری شرکت در بازار سرمایه را 

پررنگ کند تا توانایی شرکت در 

جایگاه »مرکز نگهداری داده ها 

و اطالعات بازار سرمایه« نمایان 

شود.
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نیز اشاره کردم توسعه ابزاری نیز می تواند در توسعه 

بازار اثربخش باشد.

مس��ئله دیگری که در این راستا بس��یار با اهمیت 

خواهد بود موضوع »نهادس��ازی« اس��ت؛ در بازار 

سرمایه اقدامات مناسبی در خصوص نهادسازی 

انجام شده است که از جمله آن ها می توان به ارائه  

مجوز از سمت س��ازمان بورس اشاره کرد. معتقدم 

ب��ا نهادس��ازی در بازار س��رمایه می ت��وان ضمن 

کمک مس��تقیم به توس��عه س��واد مالی و فرهنگ 

سرمایه گذاری، به طور غیرمستقیم نیز از نوسانات 

بازار جلوگیری ک��رد، زیرا این اتف��اق  تعداد افراد 

حامی را برای مدیریت ب��ازار افزایش خواهد داد. 

برای مث��ال در حال حاضر در بح��ث بازارگردانی 

که مقوله ای بس��یار مهم در بازار تلقی می ش��ود و 

م��وارد مختلفی نیز پیرامون آن مطرح بوده اس��ت 

ش��مار نهادهای متخصص��ی که بتوانن��د فقط بر 

بازارگردانی متمرکز ش��ده و این هدف را به شکلی 

حرف��ه ای عملیاتی کنند اندک اس��ت. به نظر من 

تغییر ریزساختارهای بازار، توأم با تحقق نهادسازی 

می تواند در توسعه بازار و ارتقای سطح سواد مالی 

بسیار اثرگذار باشد.

   شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای کاهش 

دامنه نوس��انات بازار نیز چاره ای اندیش��یده 

است؟

 یکی از مهم ترین دالیل نوس��ان در بازار، عدم 

برخورداری از بازار دوطرفه است. در همین راستا 

یکی از اقداماتی که در دستور کار شرکت قرار دارد، 

این است که بتوانیم استفاده از »فروش تعهدی« را 

عملیاتی کنیم، زیرا دوطرفه س��ازی بازار می تواند 

بخش زیادی از این نوس��انات را مهار کند.

م��ن در ای��ن زمین��ه ای��ده ای دارم ک��ه در صورت 

اجرایی ش��دن می توان��د توس��عه بازار مش��تقه را 

با  س��رعت بیش��تری محقق کن��د. همان طور که 

می دانید یکی از مشکالت کنونی ما در بازار مشتقه 

این اس��ت که چون در این بازار امکان درآمدزایی 

کافی برای oms ها فراهم نبوده است، زیرساخت 

و پلتف��رم معامالتی آن ها نیز توس��عه پیدا نکرده و 

بخش عم��ده ای از فعالیت های م��ا در حوزه بازار 

مشتقه به  طور دس��تی انجام می شوند. به همین 

دلیل بورس تهران در این ح��وزه به دنبال مذاکره 

مستقیم با oms ها است، طوری که بخش عملیاتی 

کار را آن ها انجام دهند و ما نیز با سرمایه گذاری به 

 آن ها کمک کنیم؛ البته در این رابطه سناریو های 

متنوعی می ت��وان تعریف کرد اما به نظر بنده یکی 

از س��ناریوهایی که ب��ه واقعیت نزدیک ت��ر بوده و 

س��رعت مرتفع ک��ردن مش��کل مذک��ور را نیز باال 

می برد این است که ش��رکت بورس تهران بتواند با 

سرمایه گذاری مبالغی نه  چندان زیاد، صفر تا صد 

پلتفرم ه��ای معامالتی را در oms هایی که س��هم 

باالیی از بازار دارند آماده س��ازی کند تا در نهایت 

به توس��عه بازار مش��تقه منجر ش��ود.

 شایان ذکر اس��ت، این مبالغ سرمایه گذاری شده 

قطعًا با افزایش حجم بازار مشتقه، در آینده به بورس 

باز خواهد گشت و نباید مبالغ سرمایه گذاری شده 

به منزله هزینه ریخته ش��ده در بازار تلقی ش��وند. 

ب��ورس ته��ران در نظ��ر دارد ب��ا توجه ب��ه این که 

بخش عم��ده ای از فع��االن بازار س��رمایه جوانان 

تحصیل کرده کشور هس��تند که عالقه بسیاری به 

انجام معامالت با استفاده از ابزارهای نوین مرسوم 

در بازارهای جهان دارند، در این حیطه پیش��گام 

ش��ود تا با توس��عه ابزارها ضمن پوش��ش ریس��ک 

معامالت، پاس��خگوی بخش عمده ای از نیازهای 

بازار باشد.

   آق��ای دكتر گ��ودرزی به عن��وان مدیرعامل 

ش��رکت بورس تهران پیش��نهادی که از طرف 

این ش��رکت و با توجه به شرایط کنونی بازار به 

سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده است را 

با خوانن��دگان ماهنام��ه در می��ان بگذاری��د.

 از سمت ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران به 

سازمان بورس پیشنهاد ش��ده است که با توجه به 

شرایط کنونی بازار، دامنه نوسان به  شکل تدریجی 

بسیط شود و در بازه زمانی هر 3 ماه یک بار، معادل 

1 درصد و تا سقف 1۰ درصد افزایش داشته باشد. 

به بیان��ی دیگر، دامنه نوس��ان به ص��ورت فصلی 

معادل 1 درصد افزایش داده شود، مثاًل از ۵ درصد 

به ۶ درصد و ... و این روند تا 1۰ درصد ادامه پیدا 

کند. طی جلسات کارشناسی که در این خصوص 

با س��ازمان ب��ورس داش��تیم، از ای��ده فوق الذکر 

استقبال ش��د و در مس��یر اتخاذ تصمیم از سمت 

سازمان بورس اس��ت. اعتقاد بنده بر این است که 

از س��مت ش��رکت ب��ورس اوراق 

بهادار تهران به س��ازمان بورس 

پیشنهاد شده است که با توجه به 

شرایط کنونی بازار، دامنه نوسان 

به  شکل تدریجی بسیط شود و 

در ب��ازه زمانی ه��ر 3 ماه یک بار، 

مع��ادل 1 درصد و تا س��قف 1۰ 

درصد افزایش داشته باشد.



گفتگوی ويژه

دي مــاه 281400
شـمـاره 198

اعمال تدریجی این تغییر می تواند بر وضعیت بازار 

اثرگذار باشد.

   ب��ا این وج��ود آیا افزای��ش تدریج��ی دامنه 

نوس��ان در بازار را مؤثرتر از دوطرفه شدن بازار 

می دانید؟

 همچنان ب��ه عقیده بنده مس��یر تح��ول بازار 

سرمایه از دوطرفه شدن معامالت می گذرد، یعنی 

اگر خواستار جلوگیری از نوسانات هستیم الزمه آن 

دو طرفه ش��دن بازار اس��ت؛ در واقع یکی از دالیل 

تمرکز ما با بر بازار مشتقه و به خصوص  برخورداری 

از فروش تعهدی و آپشن ها نیز همین موضوع بوده 

اس��ت. در این رابط��ه س��ازمان بورس ب��ه تازگی 

پیش��نهادی را مصوب کرده است که به موجب آن 

صندوق های بازارگردانی نیز قادر خواهند بود در 

بازار مشتقه writer باشند.

 این مصوبه از دیدگاه من بس��یار کاربردی است؛ 

زی��را یکی از مش��کالت بازار این اس��ت که اگرچه 

با انج��ام عملی��ات بازار گردانی حج��م دارایی ها 

در صندوق ه��ای بازار گردانی افزای��ش یافته، اما 

فرصت عرضه آن ها از طریق فروش مس��تقیم مهیا 

نیس��ت و به موج��ب ای��ن مصوب��ه، صندوق های 

س��رمایه گذاری می توانن��د از طری��ق بازار ه��ای 

مش��تقه و تغییر در س��اختار پورتفویش��ان بخش 

عمده ای از دارایی های خود را به فروش برسانند، 

موضوعی که به بازتعریف و طراحی ساختار پرتفوی 

بازار گردان ها و س��بد گردان ها کمک چشم گیری 

خواهد کرد.

   به عنوان دانش آموخته مقطع دکترای رشته 

مدیریت مالی که سال هاست در بازار سرمایه 

حضور فعال داش��ته است، چه توصیه هایی به 

س��هامداران فعلی و بالقوه بورس دارید؟

 توصیه ای که بنده به  عنوان یک کارشناس بازار 

س��رمایه می توانم داشته باش��م این است که بهتر 

است هر فردی که مایل به سرمایه گذاری در بازاری 

مشخص اس��ت روندهای پیش��ین آن را مطالعه و 

بررس��ی کند. اتفاقًا به تازگ��ی در همین خصوص 

گزارشی تحت عنوان »بازدهی بازار های موازی« به 

دستم رس��ید که به نظر گزارش جالبی می آمد. در 

گزارش مذکور که می��زان بازده��ی بازارهای ارز، 

س��پرده بانک��ی، ب��ورس، خ��ودرو و ب��ازار طال در 

چش��م اندازهای ۵، 1۰، ۲۰ و 3۰ س��اله سنجش 

ش��ده  بودند، بازار س��هام، بهترین ب��ازار در تمام 

بازه های زمانی موردبررسی، یعنی از ۵۰ سال پیش 

تاکنون یوده است.

در رابطه با سرمایه گذاری در بازار سهام باید دو مسئله 

را در نظر داش��ت، مس��ئله اول اینکه یادمان باش��د 

س��هم ها را باید موجوداتی زنده تلقی ک��رد، چراکه 

بازیگران سهام انسان ها هستند و رفتار این بازیگران 

در ایجاد نوسانات تأثیر گذار خواهد بود. مسئله دوم 

نیز این اس��ت که فردی که با مفاهی��م و ادبیات بازار 

سرمایه آشنایی کافی دارد و به اصطالح عامیانه باال 

و پایین بازار را لمس کرده اس��ت فقط در ش��رایطی 

می تواند در بازار س��هام بازدهی مناس��بی به دست 

آورد که برای س��رمایه گذاری در این بازار افق زمانی 

بلندمدت را در نظر گرفته باشد؛ همچنین کسی که 

با این بازار آشنایی کافی ندارد بهتر است همان طور 

که باره��ا عنوان کرده ای��م، از طری��ق صندوق های 

سرمایه گذاری و به طور غیرمستقیم اقدام کند.

بنابراین توصیه اساسی بنده این است که نخست 

نوس��ان در قیم��ت س��هم ها معی��ار تصمیم  های 

س��رمایه گذاری اف��راد نباش��د و اگر ف��ردی وجوه 

م��ازادی دارد و می خواه��د آن را در ب��ازار س��هام 

س��رمایه گذاری کن��د، بهتر اس��ت اف��ق دید خود 

را بلندم��دت در نظر بگیرد. دوم، اگ��ر افرادی که 

متخص��ص این حوزه نیس��تند به س��رمایه گذاری 

مستقیم در بازار تمایل پیدا کنند، باید از نهادهای 

متخصصی که مجوز های الزم را از س��ازمان بورس 

اخذ کرده اند مشورت  بگیرند.

سوم، افراد به هیچ وجه پیش از دریافت آموزش های 

الزم به طور مس��تقیم وارد این بازار نش��وند. برای 

آموزش نیز الزم اس��ت به نهاده��ای دارای مجوز و 

تاالرهای منطقه ای مراجعه شود. بورس تهران در 

این رابطه به طور منظم دوره های آموزشی مختلفی 

را جه��ت آموزش به عم��وم مردم و به  ط��ور رایگان 

برگزار می کند.

توصیه پایانی بنده این است که سهامداران عزیز 

اخبار و اطالعات بورسی را فقط از طریق درگاه های 

رس��می دنبال کنند و به ش��ایعات منتشر شده از 

سمت افراد سودجو که تنها جهت منافع خودشان 

منتشر می شود، توجه نکنند.

مس��یر تحول ب��ازار س��رمایه از 

دوطرفه شدن معامالت می گذرد، 

یعنی اگر خواس��تار جلوگیری 

از نوس��انات هس��تیم الزمه آن 

دو طرفه شدن بازار است.
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بررسی صنعت شیشه 

 مقدمه

شیش��ه ها دسته ای از مواد آمورف هستند که از منجمد ش��دن یک مذاب، بدون فرایند کریستالیزه شدن به وجود می آیند. در این 

تعریف مواد آمورف دسته ای از مواد را تشکیل می دهند که در هنگام انجماد نظمی در ساختار کریستالی آن ها مشاهده نمی شود. در مقابل، 

این مواد خواصی دارند که از آن تحت عنوان شیش��ه ای ش��دن یاد می شود. امروزه شیشه ها سهم وس��یعی از قطعات و وسایلی را تشکیل 

می دهند که بش��ر با آن ها سر و کار دارد. گس��تره ی کاربرد این دسته از مواد در تمامی صنایع از مواد نوشیدنی تا صفحات نمایش و بردهای 

الکتریکی و حتی داروس��ازی فراگیر ش��ده اس��ت. پرداختن به کاربردها و خواص منحصر به فرد این مواد نیاز به توضیحات فراوان دارد، اما 

در ادامه به معرفی مهم ترین شیش��ه ها به لحاظ ترکیب شیمیایی و کاربردهای آن ها می پردازیم. سپس اطالعات اقتصادی مربوط به تولید 

شیشه ارائه می شود و در آخر نیز به شرکت های فعال در زمینه تولید شیشه در بازار سرمایه پرداخته و سودآوری آن ها ارائه خواهد شد.

 انواع شیشه ها از لحاظ جنس
شیشه سوداالیم 

معمول ترین و پرمصرف ترین شیش��ه ای اس��ت ک��ه وج��ود دارد و در انواع 
پنجره ها و ظروف )بطر و جار( استفاده می شود. سوداالیم بیش از 9۰ درصد 

شیشه تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است. 
شیشه سربی یا کریستال 

کریستال به شیشه هایی گفته می ش��ود که کامال براق باشند و بتوانند نور را از 

خود عبور دهند. جز اصلی تشکیل دهنده ی آن ها اکسید پتاسیم و اکسید سرب 
است. این اکسیدها به طور معمول در شیشه های اپتیکی )نوری(، تکنیکی و 
آب بندی استفاده می شوند. شیشه کریس��تال ترکیبی از شیشه می باشد که 
به صورت کامال شفاف و بدون هیچ گونه ناخالصی تولید می گردد. شیشه های 
کریس��تالی سربی عموما بین 3۲-۲۴ درصد وزنی اکس��ید سرب دارند. وجود 
سرب در شیشه کریستال باعث افزایش ضریب شکست نور در این نوع شیشه ها 

می شود و در نتیجه شیشه های کریستال دارای درخشندگی باالتری هستند.

تحلیل گر ارشد کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
محمدعلی کریمی
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شیشه بوروسیلیکاتی 

این شیش��ه ها ضریب انبساط حرارتی پایین و شوک پذیری حرارتی باالیی 
دارند. معموال در ساخت آن ها از ۸۰ درصد وزنی سیلیس استفاده می شود. 
این شیشه ها در ابتدا برای کاربردهای آزمایشگاهی ساخته شدند اما بعد از 

مدت زمانی به صورت گسترده در صنعت و تجارت مورد استفاده قرار گرفتند. 
پیرکس را می توان در دسته شیشه های بوروسیلیکاتی قرار داد.

به طور خالصه، ترکیبات تش��کیل دهنده و کاربردهای سه شیشه معرفی شده در 
فوق که عمده شیشه تولیدی جهان را شکل می دهند در جدول زیر ذکر شده است:

شیشه های خاص

از انواع دیگر شیشه ها که هرکدام کاربرد ویژه ای دارند می توان به لعاب ها، 
شیشه های آب بندی و اتصال، شیشه های فسفاتی، شیشه کالکوژنایدی، 
شیشه اپال، شیشه سیلیسی و ... اش��اره کرد که در این جا از تعریف آن ها 

صرف نظر می شود. 

 شیشه ها از لحاظ دسته بندی اقتصادی
شیش��ه ها از منظر اقتصادی به دو دس��ته ی شیش��ه تخت )فلت( و ظروف 

)نگهدارنده، بطری و ...( دسته بندی می شوند.
شیشه فلت

شیش��ه فلت یا تخت به شیشه های مس��طح اطالق می شود. متداول ترین 
حالت شیشه تخت، شیش��ه فلوت می باشد که در ضخامت های مختلف از 

۲ میلی متر ت��ا بیش از ۲۰ میلی متر تولید و عرضه می ش��ود، اما به صورت 
متداول ضخامت های 1۲  ۴میلی متر در س��اختمان  ها مورداستفاده قرار 
می گیرد. شیشه فلوت شیش��ه  ای بدون موج و کامال صاف است که بعد از 
بیرون آمدن شیش��ه از کوره برای صاف و مسطح شدن و ضخامت دار شدن 
آن، شیش��ه را در حوضچه مذاب قلع، غوطه ور می کنند تا تبدیل به شیشه 
فلوت می شود. نام دیگر شیشه فلوت، شیشه جام و سکوریت نشده است.

طبقه بندی مصارف شیشه فلت به شرح نمودار زیر است. مالحظه می شود 
که حدود چهار پنجم شیش��ه فلت در صنعت ساخت و ساز به کار می رود و 
بنابراین رابطه مستقیمی بین تقویت بخش ساختمان سازی در اقتصاد و 
تقاضا برای مصرف شیشه فلت وجود دارد. پس از آن صنعت اتومبیل سازی 
یازده درصد سهم دارد و نیروگاه خورشیدی رتبه بعدی را به خود اختصاص 

داده است.

جدول1-ترکیباتوکاربردهایانواعشیشهها

شیشه کریستالشیشه بوروسیلیکاتشیشه سوداالیم

ترکیبات تشکیل دهنده
73.5 70 :SiO2

11 6 :CaO
15 13 :Na2O

80.5 79.5 :SiO2
13 12 :B2O3
2.8 2 :Al2O3

4.5 3.5 :Na2O
1.1 0 :K2O

65 54 :SiO2
38 18 :PbO
15 13 :Na2O

طراحی داخلی، ویرتین ها و ظروف کریستالظروف آزمایشگاهی، صنعتی و آشپزخانهدر و پنجره ساختامن، خودرو، بطری و ...مصارف عمده

منودار1-مصارفشیشهفلت

 بندی اقتصادیها از لحاظ دستهشیشه
 .شوندیم یندبدسته( ... و یبطر نگهدارنده،))فلت( و ظروف  تخت شهیش یبه دو دسته یها از منظر اقتصادشهیش
 فلت شهیش

ش ایفلت  شهیش سطح اطالق م یهاشهیتخت به  ش نیتر. متداولشودیم ش شهیحالت  شد کهیفلوت م شهیتخت،  در  با
متر در  یلیم4 -12 یهامتداول ضخامت صورتبهاما  شود،یو عرضه م دیمتر تول یلیم 20از  شیمتر تا ب یلیم 2مختلف از  یهاضخامت

ستفاده قرار مها موردساختمان شردیگیا ش شهی.  ست که بعد از ب یاشهیفلوت  صاف ا ش رونیبدون موج و کامال   یاز کوره برا شهیآمدن 
 گریشود. نام دیفلوت م شهیبه ش لیتا تبد نندکیور مرا در حوضچه مذاب قلع، غوطه شهیدار شدن آن، شصاف و مسطح شدن و ضخامت

 نشده است. تیجام و سکور شهیفلوت، ش شهیش

 کار به ساز و ساخت صنعت در فلت شهیش پنجم چهار حدود که شودیم مالحظه. است ریز نمودار شرح به فلت شهیش رفصام یبندطبقه
 صنعت آن از پس. دارد وجود فلت شهیش مصرف یبرا تقاضا و اقتصاد در یسازساختمان بخش تیتقو نیب یمیمستق رابطه نیبنابرا و رودیم

 .است داده اختصاص خود به را یبعد رتبه یدیخورش روگاهین و دارد سهم درصد ازدهی یسازل یاتومب

 
 فلتمصارف شیشه  -1نمودار 

های دیگر استفاده کرد. با انجام عملیات حرارتی، این توان در انواع و اقسام شیشهمیدرآمده ت وفل صورتبهت اولیه که های تخاز شیشه
شود. ها و نماها استفاده میتر است و در طراحی داخلی ساختمانگرانتر و ای مستحکمشود که شیشهشیشه به شیشه سکوریت تبدیل می

و  زدینر پس از شکستن فرو شهیش شودیباعث مت تولید کرد که توان شیشه لمینهای طلق بین دو یا چند الیه شیشه، میبا افزودن الیه
 نیشود به هم یریجلوگ طیها در محشدن و پخش شدن آنداشته شده و از جدا  چسبنده به طلق نگه صورتبهخرد شده  شهیذرات ش

 مؤثر اریشود بسیم تیو سکور یمعمول یهاشهیش ختنیر که باعث فرو موارد حساس به شکست،در  نتیلم یهاشهیجهت استفاده از ش
را با  . آنشودیخاص استفاده م یااز ماسه ها،شهیبالست کردن شسند. محصول دیگر شیشه تخت، شیشه سندبالست است که برای است

 د.های مختلف تولید شوها و نقشتواند در طرحای مات است که میو محصول حاصل شیشه پاشندیم هاشهیش یفشار بر رو

 یاشهیش ظروف

و  شهیش عاتیرا به همراه ضا یسیلیماسه سای دارای سابقه چند هزار ساله است. تولید ظروف بدین شکل است که تولید ظروف شیشه
تا انواع  زندیریم ییهاقالب ها را داخلمواد آن ای. پس از ذوب شدن، دهندیدر داخل کوره حرارت م گرید ییایمیو ش یمواد معدن یبرخ
مذاب، اشکال  شهیو با چرخاندن مداوم ش دمندیدر آن م یسنت صورتبه ای شوند دیتول یاشهیظروف ش گریماگ و د ،یاشهیش وانیل ،یبطر

 کیاتوماتمهین دیتول ندیفرا کی 1۸50ادامه داشت؛ اما بعد از سال  19دوم قرن  مهیتا ن شهیش دیتول یسنت روش. نندکیم جادیمورد نظر را ا
دو محصول اصلی صنعت تولید ظروف  .شودیانجام م کیصورت کامال اتوماتبه شهیانواع ش دیتول زیبه وجود آمد و امروزه ن شهیش دیتول یبرا
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تحلیل صنعت

دي مــاه 321400
شـمـاره 198

از شیشه های تخت اولیه که به صورت فلوت درآمده می توان در انواع و اقسام 
شیش��ه های دیگر اس��تفاده کرد. با انجام عملیات حرارتی، این شیشه به 
شیشه س��کوریت تبدیل می شود که شیشه ای مستحکم تر و گران تر است 
و در طراحی داخلی س��اختمان ها و نماها اس��تفاده می ش��ود. با افزودن 
الیه های طلق بین دو یا چند الیه شیشه، می توان شیشه لمینت تولید کرد 
که باعث می شود شیشه پس از شکستن فرو نریزد و ذرات شیشه خرد شده 
به صورت چس��بنده به طلق نگه داشته ش��ده و از جدا شدن و پخش شدن 
آن ها در محیط جلوگیری ش��ود به همین جهت اس��تفاده از شیش��ه های 
لمینت در موارد حس��اس به شکس��ت، که باعث فرو ریختن شیش��ه های 
معمولی و س��کوریت می ش��ود بس��یار مؤثر اس��ت. محصول دیگر شیشه 
تخت، شیشه سندبالست اس��ت که برای سندبالست کردن شیشه ها، از 
ماسه ای خاص استفاده می شود. آن  را با فشار بر روی شیشه ها می پاشند 
و محصول حاصل شیشه ای مات است که می تواند در طرح ها و نقش های 

مختلف تولید شود.

 ظروف شیشه ای
تولید ظروف شیش��ه  ای دارای سابقه چند هزار س��اله است. تولید ظروف 
بدین ش��کل است که ماسه سیلیس��ی را به همراه ضایعات شیشه و برخی 
مواد معدنی و شیمیایی دیگر در داخل کوره حرارت می دهند. پس از ذوب 
ش��دن، یا مواد آن ها را داخ��ل قالب هایی می ریزند تا ان��واع بطری، لیوان 
شیشه ای، ماگ و دیگر ظروف شیشه ای تولید شوند یا به صورت سنتی در 
آن می دمند و با چرخاندن مداوم شیش��ه مذاب، اشکال مورد نظر را ایجاد 
می کنند. روش س��نتی تولید شیشه تا نیمه دوم قرن 19 ادامه داشت؛ اما 
بعد از س��ال 1۸۵۰ یک فرایند تولید نیمه اتوماتیک برای تولید شیشه به 
وجود آمد و امروزه نیز تولید انواع شیش��ه به ص��ورت کامال اتوماتیک انجام 

می ش��ود. دو محصول اصلی صنعت تولید ظروف شیشه ای، جار و بطری 
می باشد. جار به ظروف دهان گشاد که برای شیشه های مربا، ترشی، انوع 
رب، خیارش��ور و سایر محصوالت استفاده می شود و بطری نیز به محصول 
دهان باریکی اطالق می شود که در ادامه به معرفی این محصول پرداخته 

شده است.

 روش تولید بطری
بطری شیش��ه ای به دو روش B&B و روش NNPB تولید می شود. تا قبل 
از سال 19۷۰، بیشتر بطری های تولیدی از روش اول که روش قدیمی تر 
است ساخته شده بودند و مشخص شد که برای کاهش وزن بطری و نوآوری 
در فرم و شکل، بخش پردازش شیشه خام نیاز به کنترل بیشتری دارد. این 
مسئله سبب شد که کارخانجات به سمت تولید به روش دوم روی بیاورند.

در نمودار زیر میانگین وزن هر عدد بطری مصرفی طی سال های مختلف، 
بر حسب گرم نش��ان داده شده است. مالحظه می ش��ود که این وزن طی 
س��ال های گذشته روند نزولی داشته اس��ت و از 31۰ گرم در هر بطری به 
1۸۰ گرم رس��یده اس��ت. عمده دلیلی که موجب کاه��ش وزن هر بطری 
شده اس��ت تغییر روش تولید از روش B&B به روش NNPB در بسیاری از 
کارخانجات تولیدی اس��ت. در ایام گذش��ته، قیمت یک بطری شیشه ای 
نگهدارن��ده ب��ا قیمت محص��ول غذایی داخل��ی برابری می ک��رد یا حتی 
در مواردی از آن بیش��تر ب��ود. بنابراین تولیدکنندگان بدین ش��کل رفتار 
می کردند که بطری شیشه ای را پس از مصرف ماده غذایی، از مصرف کننده 
پس می گرفتند یا این که آن را به طور جدا به فروش می رس��اندند. افزایش 
مصرف بطری شیشه ای سبب ش��د که تولیدکنندگان به فکر کاهش وزن 
بطری تولیدی باشند که مش��کالتی نظیر جمع آوری و شستشوی مجدد 

بطری ها وجود نداشته باشد.

 مصرف بطری شیشه ای
مصرف بطری شیشه ای با میزان توسعه یافتگی کشور و شاخص توسعه انسانی رابطه مستقیم دارد. در نمودار  صفحه ی بعد مصرف سرانه تقریبی بطری شیشه ای در یک سال 

برای چند کشور منتخب نشان داده شده است. مشاهده می شود که میزان مصرف ایران در سطوح پایینی قرار دارد و می تواند رشد پیدا کند. 

منودار2-وزنهرعددبطریتولیدیطیسالهایمختلفبرحسبگرم

استفاده های مربا، ترشی، انوع رب، خیارشور و سایر محصوالت باشد. جار به ظروف دهان گشاد که برای شیشهای، جار و بطری میشیشه
 پرداخته شده است.شود که در ادامه به معرفی این محصول اطالق می یو بطری نیز به محصول دهان باریکشود می

 یبطر دیتول روش

 روش که از روش اول یدیتول یهایبطر شتری، ب1970تا قبل از سال  شود.یم دیتول NNPB و روش B&Bروش  به دو یاشهیش یبطر
 به ازین خام شهیش پردازش بخش شکل، و فرم در ینوآور و یبطر وزن کاهش یبرا که شد مشخصساخته شده بودند و  تاس تریمیقد
 .اورندیب یرو دوم روش به دیتول سمت به کارخانجات که شد سبب مسئله نیا. دارد یشتریب رلنتک

شود که این وزن های مختلف، بر حسب گرم نشان داده شده است. مالحظه میدر نمودار زیر میانگین وزن هر عدد بطری مصرفی طی سال
که موجب کاهش وزن هر گرم رسیده است. عمده دلیلی  1۸0گرم در هر بطری به  310های گذشته روند نزولی داشته است و از طی سال

در ایام گذشته، قیمت یک  .است در بسیاری از کارخانجات تولیدی NNPBبه روش  B&Bتغییر روش تولید از روش بطری شده است 
بنابراین تولیدکنندگان بدین  .دی از آن بیشتر بودارکرد یا حتی در مونگهدارنده با قیمت محصول غذایی داخلی برابری میای بطری شیشه

رفتند یا این که آن را به طور جدا به فروش گیکننده پس مای را پس از مصرف ماده غذایی، از مصرفکردند که بطری شیشهشکل رفتار می
باشند که مشکالتی نظیر جمع  تولیدیوزن بطری کاهش فکر ای سبب شد که تولیدکنندگان به افزایش مصرف بطری شیشه رساندند.می

 ها وجود نداشته باشد.آوری و شستشوی مجدد بطری

 
 وزن هر عدد بطری تولیدی طی سال های مختلف بر حسب گرم -2 نمودار

 یاشهیش یبطر مصرف

بطری تقریبی با میزان توسعه یافتگی کشور و شاخص توسعه انسانی رابطه مستقیم دارد. در نمودار زیر مصرف سرانه ای مصرف بطری شیشه
دارد و شود که میزان مصرف ایران در سطوح پایینی قرار ای در یک سال برای چند کشور منتخب نشان داده شده است. مشاهده میشیشه

 تواند رشد پیدا کند. می
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تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
33بـازار ســرمـایـه ایـران

منودار3-رسانهتقریبیمرصفبطریشیشهایبرحسبعدددریکسال

 
سال کی در عدد حسب بر یاهشیش یمصرف بطر یبیسرانه تقر -3 نمودار   

 نیجانش یکاال

 .ندکییکدیگر مقایسه م ن دو کاال را باای 2جدول .ای، بطری پالستیکی یا پت استکاالی جانشین بطری شیشه

 
کیفیت 
 محتوای

 داخل بطری
کیفیت  مارکتینگ

 بازیافت
 حمل و نقل انرژی الزم برای تولید

ترنپایی بطری پالستیکی  

معموال به عنوان 
تر و محصول ارزان

تر نشان کم کیفیت
شودداده می  

 یک یا دو چرخه
تر مورد نیاز و انرژی پایین

 170رسیدن به دمای حدود 
 درجه سانتی گراد

هر بطری نگهدارنده 
تر از هشت برابر سبک

 ای استبطری شیشه

ی کیفی تجربهایجاد  باالتر ایبطری شیشه
 بهتر توسط مشتری

عدم کاهش 
پس از  کیفیت
 بازیافت

صنعت  یک درصد کل انرژی
صرف تولید شیشه می شود، 

الی  1400 باید دمایی بین
 درجه سانتی گراد 1600

 حصول شود

و  برابر بیشتر 2.۸چگالی 
 ترحمل و نقل سخت

 و کاالی جانشین )بطری پالستیکی( از ابعاد مختلف یاشهیش مقایسه بطری -2جدول 

 نگاهی به صنعت شیشه در جهان
 مقدار .است کرده حفظ جهان اقتصاد کل از را خود سهم ینسب طور به هرهموا و است بوده پابرجا و یمیقد کامال جهان در شهیش صنعت

  .است بوده رشد حال در همواره جهان در دیتول

از  ری)غ ایمناطق آس ریدرصد و سا 16کند. پس از آن اروپا با یم دیرا تول ایدن شهیاز ش یمیاز ن شیب د،یدرصد سهم تول 51با  نیچ کشور
منطقه  نیتر یکه رشدده است را به خود اختصاص دا دیدرصد تول 2دارند. کشور هند  اریرا در اخت یجهان دیدرصد از تول 12( نیهند و چ

 را دارا است.  یجهان دیدرصد از تول میاز ن شیدر سال، ب شهیتن انواع ش ونیلیم 2حدود  دیتول با زین رانیشود. کشور ایمحسوب م دیتول
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کره جنوبی فرانسه آلمان آمریکا چین ایران برزیل هند
 کاالی جانشین

کاالی جانشین بطری شیشه ای، بطری پالستیکی یا پت است.جدول ۲ این دو کاال را با یکدیگر مقایسه می کند.

 نگاهی به صنعت شیشه در جهان
صنعت شیشه در جهان کامال قدیمی و پابرجا بوده است و همواره به طور نسبی سهم خود را از کل اقتصاد جهان حفظ کرده است. مقدار تولید در جهان همواره در حال رشد بوده است. 
کشور چین با ۵1 درصد سهم تولید، بیش از نیمی از شیشه دنیا را تولید می کند. پس از آن اروپا با 1۶ درصد و سایر مناطق آسیا )غیر از هند و چین( 1۲ درصد از تولید 
جهانی را در اختیار دارند. کشور هند ۲ درصد تولید را به خود اختصاص داده است که رشدی ترین منطقه تولید محسوب می شود. کشور ایران نیز با تولید حدود ۲ 

میلیون تن انواع شیشه در سال، بیش از نیم درصد از تولید جهانی را دارا است. 

جدول2-مقایسهبطریشیشهایوکاالیجانشین)بطریپالستیکی(ازابعادمختلف

حمل و نقلانرژی الزم برای تولیدکیفیت بازیافتمارکتینگکیفیت محتوای داخل بطری

پایین تربطری پالستیکی
معموالً به عنوان محصول 

ارزان تر و کم کیفیت تر نشان 
داده می شود

یک یا دو چرخه
انرژی پایین تر مورد نیاز و 

رسیدن به دمای حدود 170 
درجه سانتی گراد

هر بطری نگهدارنده هشت 
برابر سبک تر از بطری 

شیشه ای است

باالتربطری شیشه ای
ایجاد تجربه ی کیفی بهرت 

توسط مشرتی
عدم کاهش کیفیت پس از 

بازیافت

یک درصد کل انرژی صنعت 
رصف تولید شیشه می شود، 
باید دمایی بین 1400 الی 1600 
درجه سانتی گراد حصول شود

چگالی 2.8 برابر بیشرت و 
حمل و نقل سخت تر

منودار4-سهممناطقمختلفجهانازتولیدشیشهدرسال2020میالدی

 
 میالدی  2020اطق مختلف جهان از تولید شیشه در سال نسهم م -4 نمودار

 صادرات شیشه
کمتر وارد فاز ، یک کسب و کار جغرافیایی محسوب شده و صنعت شیشه با توجه به ماهیت کاال، سنگین بودن و قیمت پایین در هر تن

های تولیدی در نزدیکی مراکز بازار فروش قرار دارند. شود و بنابراین کارخانهجا یافت میعت تقریبا در همهصن. مواد اولیه این شودتجارت می
توان به سادگی به علت کاهش فروش آن را خاموش است و نمی ی تولیدی، چندین تن از شیشه ذوب شده را در خود جا دادهیک کوره
روز هفته  7ساعته و در  24ها کارخانه ،بنابراین .تواند کمتر از چند ماه باشدخاموشی و توقف تولید در صنعت شیشه نمیی کرد. دوره

میزان درآمد صادراتی کشورهای برتر،  5 در نمودارتجارت بیشتر شده است.  های اخیر حجمسالبا این حساب در اما ؛ مشغول به کار هستند
 درصد از صادرات شیشه در جهان را به خود اختصاص 25میلیارد دالری،  3/1۸است. کشور چین با درآمد  نشان داده شده 2020در سال 

، حجم صادرات 2020ایران نیز طبق این آمار در سال درصد سهم، قرار دارد.  1/9میلیارد دالر و  6/6داده است. پس از آن کشور آلمان با 
 ارد دالری داشته است.میلی 3/0شیشه 

 
 )بر حسب میلیارد دالر( 2020 درآمد صادراتی صنعت شیشه کشورهای برتر در سال -5نمودار 
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 میالدی  2020اطق مختلف جهان از تولید شیشه در سال نسهم م -4 نمودار

 صادرات شیشه
کمتر وارد فاز ، یک کسب و کار جغرافیایی محسوب شده و صنعت شیشه با توجه به ماهیت کاال، سنگین بودن و قیمت پایین در هر تن

های تولیدی در نزدیکی مراکز بازار فروش قرار دارند. شود و بنابراین کارخانهجا یافت میعت تقریبا در همهصن. مواد اولیه این شودتجارت می
توان به سادگی به علت کاهش فروش آن را خاموش است و نمی ی تولیدی، چندین تن از شیشه ذوب شده را در خود جا دادهیک کوره
روز هفته  7ساعته و در  24ها کارخانه ،بنابراین .تواند کمتر از چند ماه باشدخاموشی و توقف تولید در صنعت شیشه نمیی کرد. دوره

میزان درآمد صادراتی کشورهای برتر،  5 در نمودارتجارت بیشتر شده است.  های اخیر حجمسالبا این حساب در اما ؛ مشغول به کار هستند
 درصد از صادرات شیشه در جهان را به خود اختصاص 25میلیارد دالری،  3/1۸است. کشور چین با درآمد  نشان داده شده 2020در سال 

، حجم صادرات 2020ایران نیز طبق این آمار در سال درصد سهم، قرار دارد.  1/9میلیارد دالر و  6/6داده است. پس از آن کشور آلمان با 
 ارد دالری داشته است.میلی 3/0شیشه 

 
 )بر حسب میلیارد دالر( 2020 درآمد صادراتی صنعت شیشه کشورهای برتر در سال -5نمودار 
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تحلیل صنعت

دي مــاه 341400
شـمـاره 198

 صادرات شیشه
صنعت شیشه با توجه به ماهیت کاال، سنگین بودن و قیمت پایین در هر تن، یک کسب و کار جغرافیایی محسوب شده و کمتر وارد فاز تجارت می شود. مواد اولیه این صنعت 
تقریباً در همه جا یافت می شود و بنابراین کارخانه های تولیدی در نزدیکی مراکز بازار فروش قرار دارند. یک کوره ی تولیدی، چندین تن از شیشه ذوب شده را در خود جا داده  
است و نمی توان به سادگی به علت کاهش فروش آن را خاموش کرد. دوره ی خاموشی و توقف تولید در صنعت شیشه نمی تواند کمتر از چند ماه باشد. بنابراین، کارخانه ها 
۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته مشغول به کار هستند؛ اما با این حساب در سال های اخیر حجم تجارت بیشتر شده است. در نمودار ۵ میزان درآمد صادراتی کشورهای برتر، 
در سال ۲۰۲۰ نشان داده شده است. کشور چین با درآمد 1۸/3 میلیارد دالری، ۲۵ درصد از صادرات شیشه در جهان را به خود اختصاص داده است. پس از آن کشور 

آلمان با ۶/۶ میلیارد دالر و 9/1 درصد سهم، قرار دارد. ایران نیز طبق این آمار در سال ۲۰۲۰، حجم صادرات شیشه ۰/3 میلیارد دالری داشته است.

 هزینه های تولید
هزینه تولید یک واحد شیشه، از سال ۲۰۰۴ تا کنون ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در نمودار زیر شاخص قیمت تولیدکننده ی شیشه نشان داده شده است که 

عمده دلیل این افزایش، رشد قیمت انرژی و هزینه های حمل و همچنین تأمین مواد اولیه بوده است.

منودار5-درآمدصادراتیصنعتشیشهکشورهایبرتردرسال2020)برحسبمیلیارددالر(

 
 میالدی  2020اطق مختلف جهان از تولید شیشه در سال نسهم م -4 نمودار

 صادرات شیشه
کمتر وارد فاز ، یک کسب و کار جغرافیایی محسوب شده و صنعت شیشه با توجه به ماهیت کاال، سنگین بودن و قیمت پایین در هر تن

های تولیدی در نزدیکی مراکز بازار فروش قرار دارند. شود و بنابراین کارخانهجا یافت میعت تقریبا در همهصن. مواد اولیه این شودتجارت می
توان به سادگی به علت کاهش فروش آن را خاموش است و نمی ی تولیدی، چندین تن از شیشه ذوب شده را در خود جا دادهیک کوره
روز هفته  7ساعته و در  24ها کارخانه ،بنابراین .تواند کمتر از چند ماه باشدخاموشی و توقف تولید در صنعت شیشه نمیی کرد. دوره

میزان درآمد صادراتی کشورهای برتر،  5 در نمودارتجارت بیشتر شده است.  های اخیر حجمسالبا این حساب در اما ؛ مشغول به کار هستند
 درصد از صادرات شیشه در جهان را به خود اختصاص 25میلیارد دالری،  3/1۸است. کشور چین با درآمد  نشان داده شده 2020در سال 

، حجم صادرات 2020ایران نیز طبق این آمار در سال درصد سهم، قرار دارد.  1/9میلیارد دالر و  6/6داده است. پس از آن کشور آلمان با 
 ارد دالری داشته است.میلی 3/0شیشه 
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منودار6-تغییراتشاخصهزینههایتولیدیکتنشیشهبارقمثابت)100درسال2004میالدی(

 های تولیدهزینه
ی شیشه درصد افزایش پیدا کرده است. در نمودار زیر شاخص قیمت تولیدکننده 50تا کنون  2004هزینه تولید یک واحد شیشه، از سال 

 های حمل و همچنین تامین مواد اولیه بوده است.شده است که عمده دلیل این افزایش، رشد قیمت انرژی و هزینه نشان داده

 
 (میالدی 2004در سال  100های تولید یک تن شیشه با رقم ثابت )تغییرات شاخص هزینه -6نمودار 

 نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا در ایران
 در( توفل یهاشهی)ش جام شهیش و( ظروف ریسا و جار ،ی)بطر یاشهیش ظروف کیتفک با ریاخ یهاسال یط رانیا شهیش دیتول زانیم

صنعت  یهابخش ریبه علت رکود بخش ساختمان و سا 94در سال  رانیا دیتن مشخص شده است. حجم تول 1.000 حسب بر ریز نمودار
 یاز رشد با ثبات زین یاشهیظروف ش دیتول زانیکاهش را پس گرفت. م نیبعد ا یهاکه در سال درصد کاهش داشت 25 ینسبت به سال قبل

کشور شکسته  شهیش دیتواند رکود تولیرسد که امسال می، به نظر م1400سال  ییهشت ماه ابتدا داتیبرخوردار بوده است. با توجه به تول
 شود.

 
 حسب هزار تنهای اخیر بر تولید شیشه کشور در سال -7نمودار 
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 نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا در ایران
میزان تولید شیشه ایران طی سال های اخیر با تفکیک ظروف شیشه ای )بطری، جار و سایر ظروف( و شیشه جام )شیشه های فلوت( در نمودار زیر بر حسب 1.۰۰۰ 
تن مشخص شده است. حجم تولید ایران در سال 9۴ به علت رکود بخش ساختمان و سایر بخش های صنعت نسبت به سال قبلی ۲۵ درصد کاهش داشت که در 
سال های بعد این کاهش را پس گرفت. میزان تولید ظروف شیشه ای نیز از رشد با ثباتی برخوردار بوده است. با توجه به تولیدات هشت ماه ابتدایی سال 1۴۰۰، به نظر 

می رسد که امسال می تواند رکود تولید شیشه کشور شکسته شود.

در بخش شیشه جام، گروه کارخانجات شیشه اردکان، با داشتن بزرگ ترین کوره تولید شیشه در خاورمیانه بیشترین میزان تولید را دارد و در بخش ظروف شیشه ای، مجتمع 
تولیدی نفیس شیشه رتبه اول تولید را به خود اختصاص داده است. در نمودار ۸ ظرفیت شرکت های برتر فعال در بخش ظروف شیشه ای نشان داده شده است.

منودار7-تولیدشیشهکشوردرسالهایاخیربرحسبهزارتن

 های تولیدهزینه
ی شیشه درصد افزایش پیدا کرده است. در نمودار زیر شاخص قیمت تولیدکننده 50تا کنون  2004هزینه تولید یک واحد شیشه، از سال 

 های حمل و همچنین تامین مواد اولیه بوده است.شده است که عمده دلیل این افزایش، رشد قیمت انرژی و هزینه نشان داده

 
 (میالدی 2004در سال  100های تولید یک تن شیشه با رقم ثابت )تغییرات شاخص هزینه -6نمودار 

 نگاهی به وضعیت تولید و تقاضا در ایران
 در( توفل یهاشهی)ش جام شهیش و( ظروف ریسا و جار ،ی)بطر یاشهیش ظروف کیتفک با ریاخ یهاسال یط رانیا شهیش دیتول زانیم

صنعت  یهابخش ریبه علت رکود بخش ساختمان و سا 94در سال  رانیا دیتن مشخص شده است. حجم تول 1.000 حسب بر ریز نمودار
 یاز رشد با ثبات زین یاشهیظروف ش دیتول زانیکاهش را پس گرفت. م نیبعد ا یهاکه در سال درصد کاهش داشت 25 ینسبت به سال قبل

کشور شکسته  شهیش دیتواند رکود تولیرسد که امسال می، به نظر م1400سال  ییهشت ماه ابتدا داتیبرخوردار بوده است. با توجه به تول
 شود.

 
 حسب هزار تنهای اخیر بر تولید شیشه کشور در سال -7نمودار 
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منودار8-ظرفیتواحدهایتولیدیظروفشیشهای)برحسبهزارتن(

بیشترین میزان تولید را دارد و  انهیدر خاورم شهیش دیکوره تول نیتراردکان، با داشتن بزرگ شهیگروه کارخانجات شدر بخش شیشه جام، 
های برتر ظرفیت شرکت ۸ در نموداررتبه اول تولید را به خود اختصاص داده است.  شهیش سینف یدیمجتمع تولای، در بخش ظروف شیشه

 .ای نشان داده شده استفعال در بخش ظروف شیشه

 
 (تن هزار حسب بر) یاشهیش ظروف یدیتول یواحدها تیظرف -۸نمودار

های توسعه و افزایش تولید گام ها در جهت اجرای طرحای و بازار صادراتی جذاب، برخی شرکتبا توجه به افزایش مصرف بطری شیشه
 های توسعه نشان داده شده است:ای پس از اجرای طرحهای تولیدکننده ظروف شیشهمیزان ظرفیت شرکتدارند. در نمودار زیر برمی

 
 (بر حسب هزار تن )های توسعه ای فعلیپس از اجرای طرح ،یاشهیشظرفیت واحدهای تولیدی ظروف  -9نمودار 

فلزی که صنعت شیشه در این بخش قرار دارد از محصوالت کانی غیری ایران در بخش ساخت ، شاخص قیمت تولیدکننده10در نمودار 
واحد( نشان داده شده است و برای مقایسه، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت نیز در نمودار  100برابر با  ) 13۸9انتهای سال 

 بر رشد داشته است. های تولید در طی ده سال اخیر بیش از ده براشود که هزینهمشخص شده است. مالحظه می
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با توجه به افزایش مصرف بطری شیشه ای و بازار صادراتی جذاب، برخی شرکت ها در جهت اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید گام برمی دارند. در نمودار 
زیر میزان ظرفیت شرکت های تولیدکننده ظروف شیشه ای پس از اجرای طرح های توسعه نشان داده شده است:

در نمودار 1۰، شاخص قیمت تولیدکننده ی ایران در بخش ساخت محصوالت کانی غیرفلزی که صنعت شیشه در این بخش قرار دارد از انتهای سال 13۸9 
) برابر با 1۰۰ واحد( نشان داده شده است و برای مقایسه، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت نیز در نمودار مشخص شده است. مالحظه می شود 

که هزینه های تولید در طی ده سال اخیر بیش از ده برابر رشد داشته است. 

منودار9-ظرفیتواحدهایتولیدیظروفشیشهای،پسازاجرایطرحهایتوسعهایفعلی)برحسبهزارتن(

بیشترین میزان تولید را دارد و  انهیدر خاورم شهیش دیکوره تول نیتراردکان، با داشتن بزرگ شهیگروه کارخانجات شدر بخش شیشه جام، 
های برتر ظرفیت شرکت ۸ در نموداررتبه اول تولید را به خود اختصاص داده است.  شهیش سینف یدیمجتمع تولای، در بخش ظروف شیشه

 .ای نشان داده شده استفعال در بخش ظروف شیشه

 
 (تن هزار حسب بر) یاشهیش ظروف یدیتول یواحدها تیظرف -۸نمودار

های توسعه و افزایش تولید گام ها در جهت اجرای طرحای و بازار صادراتی جذاب، برخی شرکتبا توجه به افزایش مصرف بطری شیشه
 های توسعه نشان داده شده است:ای پس از اجرای طرحهای تولیدکننده ظروف شیشهمیزان ظرفیت شرکتدارند. در نمودار زیر برمی

 
 (بر حسب هزار تن )های توسعه ای فعلیپس از اجرای طرح ،یاشهیشظرفیت واحدهای تولیدی ظروف  -9نمودار 

فلزی که صنعت شیشه در این بخش قرار دارد از محصوالت کانی غیری ایران در بخش ساخت ، شاخص قیمت تولیدکننده10در نمودار 
واحد( نشان داده شده است و برای مقایسه، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت نیز در نمودار  100برابر با  ) 13۸9انتهای سال 

 بر رشد داشته است. های تولید در طی ده سال اخیر بیش از ده براشود که هزینهمشخص شده است. مالحظه می
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منودار10-شاخصقیمتتولیدکنندهایراندردوبخشکلصنعتوساختسایرمحصوالتکانیغیرفلزی

 
 شاخص قیمت تولیدکننده ایران در دو بخش کل صنعت و ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزی -10 دارمون

 در بازار سرمایه شیشهصنعت 
ستند فعال شهیش دیتول به که دارند وجود شرکت هفت رانیا هیسرمابازار در شه در. ه سام ریز نق  نیا یهاکارخانه محل ییجانما و یا

.است شده داده نشان هاشرکت
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 صنعت شیشه در بازار سرمایه
در بازارس��رمایه ایران هفت شرکت وجود دارند که به تولید شیشه فعال هستند. در نقشه زیر اسامی و جانمایی محل کارخانه های این شرکت ها نشان داده 

شده است. 

شکل1-جامناییرشکتهایتولیدکنندهشیشهپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران

 

 
اوراق بهادار تهران شده در بورس رفتهیپذ شهیش دکنندهیتول یهاشرکت ییجانما -1شکل 

 کابگن

 کمینا
 کگاز

 کساپا

 کرازی
 کقزوی

 کهمدا

جدول3-اطالعاترشکتهایفعالدرصنعتشیشهکهدربازاررسمایهپذیرفتهشدهاند

کابگنکساپاکمیناکقزویکرازیکهمداکگازرشح

تعداد سهام
 )میلیون برگ(

850288016881428127323093میلیون برگ

32514490303219درصدسهام شناور

  1632251313درصدسهم از صنعت

 0.220.580.350.670.580.17 بتای 36 ماهه

64432206700درصدتقسیم سود

 سهامدار عمده
گسرتش پایا 
صنعت سینا

توسعه 
رسمایه گذاری 

سامان
اشخاص حقیقیاشخاص حقیقی

گسرتش پایا صنعت 
سینا

اشخاص حقیقیسایپا

شیشه فلوتشیشه اتومبیلبطرانواع شیشه فلوتبطرجاربطر محصول تولیدی

همچنین اطالعات شرکت ها و سهام آن ها به شرح جدول 3 است.
صورت سود و زیان هم مقیاس صنعت و شرکت های آن )به غیر از کابگن که خطوط تولید آن متوقف شده( به شرح جدول ۴ است:
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جدول4-صورتسودوزیانهممقیاسصنعتورشکتهایتولیدکنندهشیشه

کساپاکمیناکقزویکگازکرازیکهمداصنعت

4460564234376حاشیه سود ناخالص

)7()4()9()5()4()3()5(هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی 
عملیاتی

00 10012

3958513725340حاشیه سود عملیاتی

)2()1()1()5()1()1()2(هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی

583 41301

)1()5()2()3()5()6(  )4(     مالیات

2 385848253527حاشیه سود خالص

جدول5-ارزشبازار،فروشوسودرشکتها)میلیاردتومان(

سود خالص چهار فصل اخیرفروش چهار فصل اخیرفروش سال 1399ارزش بازار

2,594437518300کهمدا

1,971456544262کرازی

1,05025427768کگاز

1,179410553195کقزوی

1,02922330985کمینا

3 274137174کساپا

در جدول ۵ اطالعات مربوط به ارزش بازار، فروش و سود خالص شرکت های فوق آمده است.

همچنین در دو نمودار 11 و 1۲، میزان فروش، سود عملیاتی و خالص جمیع شرکت های صنعت به همراه حاشیه سود نشان داده شده است. مالحظه می شود 

که با توجه به افزایش قابل توجه سود شرکت ها، حاشیه سود ها نیز درمدت اخیر به سطوح باالتری رسیده است.
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منودار11-فروش،سودعملیاتیوسودخالصجمیعرشکتهایتولیدکنندهشیشهطیسالهایاخیر)میلیاردتومان(

 های فوق آمده است.ات مربوط به ارزش بازار، فروش و سود خالص شرکتعطالا 5 جدولدر 

سود خالص چهار فصل  ریفروش چهار فصل اخ 1399فروش سال  ارزش بازار 
 ریاخ

 300 51۸ 437 2،594 کهمدا
 262 544 456 1،971 یکراز

 6۸ 277 254 1،050 کگاز
 195 553 410 1،179 یکقزو
 ۸5 309 223 1،029 نایکم

 -3 174 137 274 کساپا
 

های صنعت به همراه حاشیه سود نشان داده شده عملیاتی و خالص جمیع شرکت، میزان فروش، سود 12و  11همچنین در دو نمودار 
 ها نیز درمدت اخیر به سطوح باالتری رسیده است.ها، حاشیه سودشود که با توجه به افزایش قابل توجه سود شرکتاست. مالحظه می

 

 
 های اخیر )میلیارد تومان(تولیدکننده شیشه طی سالهای فروش، سود عملیاتی و سود خالص جمیع شرکت -11نمودار

 
 های بورسی تولیدکننده شیشه در سال های اخیرحاشیه سود شرکت -12نمودار 
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 ها )میلیارد تومان(ارزش بازار، فروش و سود شرکت  -5 جدول

منودار12-حاشیهسودرشکتهایبورسیتولیدکنندهشیشهدرسالهایاخیر

 های فوق آمده است.ات مربوط به ارزش بازار، فروش و سود خالص شرکتعطالا 5 جدولدر 

سود خالص چهار فصل  ریفروش چهار فصل اخ 1399فروش سال  ارزش بازار 
 ریاخ

 300 51۸ 437 2،594 کهمدا
 262 544 456 1،971 یکراز

 6۸ 277 254 1،050 کگاز
 195 553 410 1،179 یکقزو
 ۸5 309 223 1،029 نایکم

 -3 174 137 274 کساپا
 

های صنعت به همراه حاشیه سود نشان داده شده عملیاتی و خالص جمیع شرکت، میزان فروش، سود 12و  11همچنین در دو نمودار 
 ها نیز درمدت اخیر به سطوح باالتری رسیده است.ها، حاشیه سودشود که با توجه به افزایش قابل توجه سود شرکتاست. مالحظه می

 

 
 های اخیر )میلیارد تومان(تولیدکننده شیشه طی سالهای فروش، سود عملیاتی و سود خالص جمیع شرکت -11نمودار

 
 های بورسی تولیدکننده شیشه در سال های اخیرحاشیه سود شرکت -12نمودار 
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 ها )میلیارد تومان(ارزش بازار، فروش و سود شرکت  -5 جدول

نگاهی به صورت های مالی شرکت های تولیدکننده شیشه نشان می دهد که در دوره های رونق و رکودی، شرکت های شیشه ای با یک وقفه نسبت به کلیت بازار حرکت 
می کنند و در انتهای دوره های رونق، بهبود عملکرد آن ها بر روی  صورت  سود و زیان نشان داده می شود. در نمودار  صفحه ی بعد شمایل تقریبی دوره های رونق و رکود 

بازار سرمایه و عملکرد شرکت های فعال در صنعت شیشه بر طبق حاشیه سود نشان داده شده است.



تحلیل صنعت

دي مــاه 401400
شـمـاره 198

شکل2-عملکردرشکتهایبورسیفعالدرصنعتشیشهومقایسهآنبادورههایرونقورکودیکل

ای با یک وقفه های شیشههای رونق و رکودی، شرکتدهد که در دورههای تولیدکننده شیشه نشان میهای مالی شرکتصورتبهنگاهی 
شود. در سود و زیان نشان داده می صورت ها بر رویهای رونق، بهبود عملکرد آننند و در انتهای دورهککلیت بازار حرکت می نسبت به

های فعال در صنعت شیشه بر طبق حاشیه سود نشان داده ود بازار سرمایه و عملکرد شرکتکهای رونق و رنمودار زیر شمایل تقریبی دوره
 شده است.

 

 های رونق و رکودی کلهای بورسی فعال در صنعت شیشه و مقایسه آن با دورهعملکرد شرکت -2شکل 

شود که این نسبت با توجه به زیان ده است. مالحظه مینشان داده شده  13های شرکت در نمودار نسبت قیمت بر سود گذشته نگر سهم
توان دریافت که این نسبت برای صنعت شیشه اما می؛ ها و تغییرات شدید قیمت سهام چندان قابل اتکا نیستبودن مقطعی برخی شرکت

 تواند در حالت تعادلی رقمی باالتر از میانگین بازار کسب کند.می

 
 های صنعت شیشه در سال های اخیرنسبت قیمت به درآمد گذشته نگر شرکت -13مودار ن

 ها خواهد بود؟چه سودآوری در انتظار شرکت
اند و های متعدد تولید شیشه در کشور فعال شدهی اخیر شرکتطی دهه .داشته است یروند نسبتاً باثبات شیشه کشورصنعت  دیسطح تول

 یهاشرکت دیتول زانیم ینیبشیاساس، پ نیبر هم اند.گرفته های بهبود خطوط قدیمی و توسعه خطوط جدید را پیقدیمی برنامه هایشرکت
های تعمیر در نظر گرفتن فعالیتو با  ریماهانه اخ یهاگزارشبرداری از خطوط جدید، های گذشته، بهرهصنعت با توجه به عملکرد سال نیا
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منودار13-نسبتقیمتبهدرآمدگذشتهنگررشکتهایصنعتشیشهدرسالهایاخیر

ای با یک وقفه های شیشههای رونق و رکودی، شرکتدهد که در دورههای تولیدکننده شیشه نشان میهای مالی شرکتصورتبهنگاهی 
شود. در سود و زیان نشان داده می صورت ها بر رویهای رونق، بهبود عملکرد آننند و در انتهای دورهککلیت بازار حرکت می نسبت به

های فعال در صنعت شیشه بر طبق حاشیه سود نشان داده ود بازار سرمایه و عملکرد شرکتکهای رونق و رنمودار زیر شمایل تقریبی دوره
 شده است.

 

 های رونق و رکودی کلهای بورسی فعال در صنعت شیشه و مقایسه آن با دورهعملکرد شرکت -2شکل 

شود که این نسبت با توجه به زیان ده است. مالحظه مینشان داده شده  13های شرکت در نمودار نسبت قیمت بر سود گذشته نگر سهم
توان دریافت که این نسبت برای صنعت شیشه اما می؛ ها و تغییرات شدید قیمت سهام چندان قابل اتکا نیستبودن مقطعی برخی شرکت

 تواند در حالت تعادلی رقمی باالتر از میانگین بازار کسب کند.می

 
 های صنعت شیشه در سال های اخیرنسبت قیمت به درآمد گذشته نگر شرکت -13مودار ن

 ها خواهد بود؟چه سودآوری در انتظار شرکت
اند و های متعدد تولید شیشه در کشور فعال شدهی اخیر شرکتطی دهه .داشته است یروند نسبتاً باثبات شیشه کشورصنعت  دیسطح تول

 یهاشرکت دیتول زانیم ینیبشیاساس، پ نیبر هم اند.گرفته های بهبود خطوط قدیمی و توسعه خطوط جدید را پیقدیمی برنامه هایشرکت
های تعمیر در نظر گرفتن فعالیتو با  ریماهانه اخ یهاگزارشبرداری از خطوط جدید، های گذشته، بهرهصنعت با توجه به عملکرد سال نیا
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نس��بت قیمت بر سود گذشته نگر سهم های شرکت در نمودار 13 نشان داده شده است. مالحظه می ش��ود که این نسبت با توجه به زیان ده بودن مقطعی 

برخی ش��رکت ها و تغییرات شدید قیمت سهام چندان قابل اتکا نیست؛ اما می توان دریافت که این نس��بت برای صنعت شیشه می تواند در حالت تعادلی 

رقمی باالتر از میانگین بازار کسب کند.



تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
41بـازار ســرمـایـه ایـران

 چه سودآوری در انتظار شرکت ها خواهد بود؟
س��طح تولید صنعت شیشه کشور روند نسبتاً باثباتی داشته است. طی دهه ی اخیر ش��رکت های متعدد تولید شیشه در کشور فعال شده اند و شرکت های قدیمی 
برنامه های بهبود خطوط قدیمی و توسعه خطوط جدید را پی گرفته اند. بر همین اساس، پیش بینی میزان تولید شرکت های این صنعت با توجه به عملکرد سال های 
گذشته، بهره برداری از خطوط جدید، گزارش های ماهانه اخیر و با در نظر گرفتن فعالیت های تعمیر و نگهداری دوره ای انجام شده است. سطح فروش شرکت های 
فعال در این صنعت تقریباً معادل میزان تولیدات آن ها است و بر همین اساس برای پیش بینی مقدار فروش شرکت ها،  فرض شده است که موجودی  کاالی پایان دوره 

برابر با موجودی ابتدای دوره  باشد.
برای پیش بینی نرخ فروش محصوالت، روند و چگونگی تغییرات نرخ گذاری شرکت ها در سنوات اخیر مورد بررسی قرار گرفت. برای سال آینده متوسط نرخ تسعیر دالر 
برابر با ۲۸ هزار تومان لحاظ شده است با توجه به توضیحات ارائه  شده، میزان سودآوری و نسبت قیمت به درآمد پیشرو شرکت ها به شرح جدول ۶ محاسبه  شده است.

از بزرگ ترین پتانسیل های شرکت های این گروه، می توان به فروش در شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی کشور، سودآور بودن صنعت، رشد سریع مصرف شیشه 
و ظروف شیشه ای، پایین بودن هزینه انرژی در تولید نسبت به کشورهای دیگر، امکان صادرات راحت به کشورهای مجاور و دسترسی به بازار منطقه، اهرم باالی 
سودآوری شرکت های صنعت به نرخ دالر، کیفیت باالی محصوالت تولیدی ایران در خاورمیانه، دسترسی کامل به مواد اولیه تولیدی در کشور، کاهش تحریم ها 
و کاهش اختالف قیمت با سایر مناطق و داشتن طرح های توسعه اشاره کرد. از طرفی، افت حاشیه سود در صورت بروز رکود، وابستگی شرکت های تولیدکننده 
شیشه تخت به صنعت ساختمان سازی، هزینه های حمل باالی محصوالت، احتمال افزایش نرخ انرژی، قطعی گاز و برق و ظهور شرکت های تولیدکننده شیشه 

در منطقه از جمله ریسک هایی هستند که در رابطه با شرکت های این صنعت می توان به آن ها اشاره داشت.

جدول6-کارشناسیونسبتقیمتبهدرآمدپیرشورشکتها

نسبت قیمت به درآمد پیرشو تحلیلیقیمت فعلی )ریال(سود 1401 )ریال(سود 1400 )ریال(مناد

7803,16512,0004/7کگاز

1,2152,2329,0105/3کهمدا

1882631,2095کرازی

7894767,86015کمینا



نخستین ساعات روز سیزدهم دی ماه 

1398 بود ک��ه خبری بس��یار ناگوار، 

فضای کشور را فرا گرفت و مردی از تبار 

عاشقان اباعبدالله به آرزوی دیرینه اش 

یعنی شهادت رسید.

سالگرد شهادت سردار رشید اسالم، 

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به 

مردم عزیز ایران و عاشقان آن بزرگمرد 

تسلیت عرض می کنیم.

شهادت سردار دلها





گزارش عملکرد

دي مــاه 441400
شـمـاره 198

منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 1400
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 و در بسیاری موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، 

متحمل زیان های جبران ناپذیری خواهند شد. 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 آن ها 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 آن ها 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 مشترک و صندوق های سرمایه گذاری 

قابل معامله 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 دی ماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در دی ماه 1۴۰۰  تقریبا ً با ۷ هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود ۴,9۶۸ هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین کاهش 
در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های سهامی بوده که نسبت به ابتدای ماه، تقریباً ۲3 هزار میلیارد ریال معادل 9 درصد کاهش یافته  است. همچنین، بیشترین افزایش 
ریالی در بین صندوق ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که با 3۲ هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1 درصد، به مبلغی حدود 3,۲19 هزار میلیارد ریال رسیده است.
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منودار1.تغییرارزشخالصداراییهایصندوقهابهتفکیکنوعصندوق)میلیاردریال(تاابتدایبهمنماه1400

 1400 ماهدی در یگذارهیسرما یهاصندوق عملکرد       
 پارت یمال اطالعات پردازش و مشاوره شرکت: منبع

 بازارها نیا در را خود ثروت و اندازهاپس دارند لیتما جامعه افراد بیشتر و هستند یگذارهیسرما یبرا یمناسب مکان یمال یبازارها
 به اقدام یشخص صورتبه بسیاری موارد اگر در و است بازارها نیا با جامعه اقشار همه ییآشنا عدم ،یاساس مسئله اما کنند؛ یگذارهیسرما
 استفاده باال، نسبتاً یهانهیهز لیدلبه البته. شد خواهند یریناپذجبران یهاانیز متحمل رند،ینگ کمک یمال مشاوران از و کنند یگذارهیسرما

 که است یمال یهاواسطه از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون ،یجزئ مبالغ یبرا یمال مشاوران خدمات از
 از استفاده با و کنندپیدا می دست یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسه کی از بعد و کرده یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع هاآن

 یهانهیگز نیبهتر و کنندیم تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص
 نیا از یکی. کنندیم میتقس هاآن نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما

 یهاقهیسل انواع تواندیم تنوع نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه
گروه  بر اساس ترکیب دارایی در سه یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما

 و بورس سازمان یسو ازشده ابالغ یگذارهیسرما الزامات نظر از که گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوق
های گذاری مشترک و صندوقهای سرمایهگذاری به دو دسته صندوقهمچنین از نظر نوع سرمایه. دارند تفاوت گریکدی با بهادار، اوراق

گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار های سرمایههای یادشده، صندوقشوند. عالوه بر صندوقبندی میمعامله تقسیمگذاری قابلسرمایه
 هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده از استفاده با گزارش، نیا درسرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. 

 .است شده پرداخته ،هستند فعال رانیا هیسرما بازار در که
 

 

 ماهدی در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک

هزار  4,968 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  7 با  ًتقریبا 1400 ماهدی در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزش کل
 هزار 23 باًیتقر ,ماه یکه نسبت به ابتدا بوده سهامی یهاصندوقمربوط به  هابیشترین کاهش در ارزش خالص دارایی .دیرس الیر اردیلیم
 بوده با درآمد ثابت یهاصندوق به ها مربوطدر بین صندوق ریالی افزایش نیشتریب ,نیهمچن. ستا افتهیکاهش  درصد 9معادل  الیر اردیلیم

 .است دهیرس الیر اردیلیمهزار  3,219 ی حدودمبلغ به, درصد 1معادل  هزار میلیارد ریال افزایش 32ا ب که
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نمودار ۲، روند ارزش خالص دارایی های تمام صندوق های س��رمایه گذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج نشان دهنده شرایط متالطم بازار و 
افت شدید ارزش خالص دارایی ها در روزهای آخر ماه است.

صندوق های سرمایه گذاری مجموعًا ۲3 درصد از دارایی های خود را در سهام، ۴۶ درصد در اوراق مشارکت، 3۰ درصد در سپرده های بانکی و وجه نقد 
و 1 درصد 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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منودار2.ارزشخالصداراییهایمتامیصندوقها)میلیاردریال(تاابتدایبهمنماه1400

شرایط  دهندهنشان نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر را گذاریسرمایه هایصندوق تمامهای دارایی خالص ارزش روند ,2 نمودار
 ها در روزهای آخر ماه است.دارایی خالص متالطم بازار و افت شدید ارزش

 
 

 و یبانک یهاسپرده در درصد 30 مشارکت, اوراق در درصد 46 سهام, در را خود یهاییدارا از درصد 23 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در درصد 1 و نقد وجه
 .است شده داده
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1400تا ابتدای بهمن ماه  (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار 
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)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%(  وجه نقد و سپرده بانکی  )%(  سایر دارایی ها 

1400تا ابتدای بهمن ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار 

شرایط  دهندهنشان نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر را گذاریسرمایه هایصندوق تمامهای دارایی خالص ارزش روند ,2 نمودار
 ها در روزهای آخر ماه است.دارایی خالص متالطم بازار و افت شدید ارزش

 
 

 و یبانک یهاسپرده در درصد 30 مشارکت, اوراق در درصد 46 سهام, در را خود یهاییدارا از درصد 23 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در درصد 1 و نقد وجه
 .است شده داده
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1400تا ابتدای بهمن ماه  (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار 
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منودار3.ترکیبداراییهایتحتمدیریتصندوقهایرسمایهگذاری)درصد(تاابتدایبهمنماه14001400تا ابتدای بهمن ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار 
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گزارش عملکرد

دي مــاه 461400
شـمـاره 198

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول 1 تا ۴، 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. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »اتحاد آرمان اقتصاد« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در دی ماه 1۴۰۰ برابر با 

۲/3 درصد بوده است. این صندوق از شهریورماه 1۴۰۰ آغاز به فعالیت کرده است.

از بین صندوق های س��هامی، صندوق »فیروزه موفقیت« با کاهش ۰/۶ درصدی، بهترین جایگاه را در این گروه کس��ب کرده است. تمامی صندوق های این 
گروه در دی ماه سال جاری بازدهی منفی داشته اند.

طی دی ماه 1۴۰۰، صندوق مختلط »مشترک کوثر« با بازدهی ۰/1 درصدی، برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک  سال گذشته آن برابر با منفی ۸/۲ 
درصد می باشد.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »با درآمد ثابت فیروزه آس��یا« با ۲/۲ درصد، بیش��ترین بازدهی را به دست آورده است. بازدهی یک سال 
گذشته این صندوق ۲۰/3 درصد بوده است.

جدول1:پربازدهترینصندوقهایبادرآمدثابت

بازده سال منتهی به 30 دی )درصد(بازده دی )درصد(نام صندوقردیف

*2/3اتحاد آرمان اقتصاد1

2/224/3با درآمد ثابت کوثر یکم2

2/020/8مشترک پیروزان3

جدول2:پربازدهترینصندوقهایسهامی

بازده سال منتهی به 30 دی )درصد(بازده دی )درصد(نام صندوقردیف

0/616/4 فیروزه موفقیت1

13/3 1/1 مشرتک یکم اکسیر فارابی2

8/7 1/6 کارگزاری پارسیان3

جدول3:پربازدهترینصندوقهایمختلط

بازده سال منتهی به 30 دی )درصد(بازده دی )درصد(نام صندوقردیف

8/2 0/1مشرتک کوثر1

0/34/2 مختلط گوهر نفیس متدن2

0/410/2 توسعه پست بانک3

جدول4:پربازدهترینصندوقهایقابلمعاملهدربورس

بازده سال منتهی به 30 دی )درصد(بازده دی )درصد(نام صندوقردیف

2/220/3با درآمد ثابت فیروزه آسیا1

*2/1سپید دماوند2

*2/1نوع دوم کارا3
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نـخـســـتـیـن رســانـه
47بـازار ســرمـایـه ایـران

در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های س��هامی با بازده ش��اخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی دی ماه 1۴۰۰ مقایسه شده است. این مقایسه 
نش��ان می دهد که عملکرد صندوق های سهامی ضعیف تر از عملکرد ش��اخص کل بورس و فرابورس بوده است. همان طور که در نمودار ۴ مشاهده می شود، 
بازده متوسط صندوق های سهامی برابر با منفی 9/13 درصد، شاخص کل بورس منفی ۵/۸۶ درصد و شاخص کل فرابورس منفی ۶/۰9 درصد بوده است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی دی ماه 1۴۰۰، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود ۴۸3 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آن ها )به واسطه ابطال 
واحدهای سرمایه گذاری( تقریبًا ۴۲9 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص ورود سرمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری حدود ۵۴ هزار میلیارد 
ریال بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری تقریبًا ۲9 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های قابل معامله و بیشترین خالص 
خروج پول مربوط به صندوق های سهامی حدود ۵ هزار میلیارد ریال بوده است. نمودار زیر، ورود پول به کل صندوق ها و خروج پول از آن ها را به واسطه صدور 

یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دی ماه 1۴۰۰ نشان می دهد.

منودار5منودارمیلهایورودوخروججریاننقددرصندوقهایرسمایهگذاری)میلیاردریال(تاابتدایبهمنماه1400

 این .است شده مقایسه 1400 ماهدی طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین بعدی, بخش در
 4در نمودار  کهطورهمان. است دهبو فرابورس و بورس کل شاخصعملکرد  از ترضعیف سهامی هایصندوق عملکرد کهدهد نشان می مقایسه

 فرابورس کل شاخص درصد و 86/5 منفی بورس کل شاخص درصد, 13/9 منفی با برابر سهامی یهامتوسط صندوق بازده ,شودمشاهده می
 درصد بوده است. 09/6منفی 

 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگینقد خروج و ورود تیوضع
 هاآن از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  483حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1400 ماهدی یط
 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  429 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

 الیر اردیلیم هزار 29 تقریباًی گذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 54 حدودی گذارهیسرما
 ,زیر نموداربوده است.  هزار میلیارد ریال 5 حدود سهامیهای مربوط به صندوقخروج پول خالص و بیشترین  معاملهقابلهای صندوق به مربوط

 .دهدیم نشان 1400 ماهدی یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه راها آن از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود
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1400تا ابتدای بهمن ماه (میلیارد ریال)ورود و خروج جریان نقد در صندوق های سرمایه گذاری نمودار میله ای. ۵نمودار 

سهامی مختلط درآمد ثابتبا قابل معامله بازارگردانی کل صندوق ها
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منودار4.مقایسهبازدهصندوقهایسهامیبابازدهبورسوفرابورس)درصد(تاابتدایبهمنماه1400

 این .است شده مقایسه 1400 ماهدی طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین بعدی, بخش در
 4در نمودار  کهطورهمان. است دهبو فرابورس و بورس کل شاخصعملکرد  از ترضعیف سهامی هایصندوق عملکرد کهدهد نشان می مقایسه

 فرابورس کل شاخص درصد و 86/5 منفی بورس کل شاخص درصد, 13/9 منفی با برابر سهامی یهامتوسط صندوق بازده ,شودمشاهده می
 درصد بوده است. 09/6منفی 

 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگینقد خروج و ورود تیوضع
 هاآن از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  483حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1400 ماهدی یط
 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  429 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

 الیر اردیلیم هزار 29 تقریباًی گذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 54 حدودی گذارهیسرما
 ,زیر نموداربوده است.  هزار میلیارد ریال 5 حدود سهامیهای مربوط به صندوقخروج پول خالص و بیشترین  معاملهقابلهای صندوق به مربوط

 .دهدیم نشان 1400 ماهدی یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه راها آن از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود
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1400تا ابتدای بهمن ماه (میلیارد ریال)ورود و خروج جریان نقد در صندوق های سرمایه گذاری نمودار میله ای. ۵نمودار 

سهامی مختلط درآمد ثابتبا قابل معامله بازارگردانی کل صندوق ها



خالصه عملکرد بورس
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در گفتگوی ماهنامه »بورس« با آخرین دبیركل سازمان كارگزاران بورس مطرح شد

بزرگ ترین دستاورد بورس
 غیر قابل نادیده گرفته شدن آن است

 دکتر حسین عبده تبریزی متولد 1۲ شهریورماه سال 133۰ است. در میان خیل سوابق اجرایی که داشته اند می توان به عضویت 

ایش��ان در شورای عالی بورس و اوراق بهادار در سال های 139۲ تا 1397، »دبیرکل« بورس اوراق بهادار تهران در سال های 138۲ تا 

138۴ و »مشاور خصوصی سازی« وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران در سال های 138۰ تا 138۴ اشاره کرد. دکتر حسین عبده تبریزی که 

در سال 135۶ دکترای رشته  »امور مالی و بانکداری« را در مدرسه  عالی بازرگانی منچستر به پایان رسانده اند در حال حاضر یکی از استادان 

علم مالی در مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز هستند.

ماهنامه »بورس« در اولین قس��مت از سری گفتگوهای خود با چهره های بازار سرمایه به سراغ دکتر عبده تبریزی رفته است تا ضمن تجدید 

خاطرات س��ال های حضورشان در بورس، به بررسی دس��تاوردها و البته نقاط ضعف و قوت آن از گذشته تاکنون بپردازد. همچنین در خالل 

این گفتگو با توجه به زحماتی که دکتر عبده تبریزی در نگارش قانون بازار س��رمایه در آن  سال ها کشیده  اند دیدگاهشان در باب اصالحات 

الزم برای بهبود قانون بازار سرمایه منعکس می شود. آنچه در ادامه خواهید خواند مشروح این گفتگو است.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

چهره هاي بازار سرمايه



نـخـســـتـیـن رســانـه
51بـازار ســرمـایـه ایـران

   به عنوان دبیر کل بورس در س��ال های 138۲ 

تا 138۴ لطفاً از حال و هوای بورس در آن دوران 

بفرمایید.

 می ت��وان گف��ت ب��ورس از حدود س��ال 13۸۰ 

تحرکی مثبت، اگرچه آهسته و پیوسته داشت که طی 

دوره ۸۲ تا ۸۴ س��رعت آن ش��تاب گرف��ت و اهداف 

بسیاری برای کوتاه مدت تعیین شد. از دستاوردهای 

آن دوران ورود س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار ب��ه 

حوزه های مختلفی از فعالیت بود. اگرچه بنده تنها 

حدود ۲ س��ال و اندی دبیر کل سازمان بودم، اما در 

همین دوره ی کوتاه نیز حجم اقدامات انجام ش��ده 

قابل مالحظه بود. برای مثال، در آن دوران به کمک 

همکارانم توانستیم نیروهای زیادی استخدام کنیم 

و تعداد چش��مگیری مجوز فعالیت ب��رای نهادهای 

مالی از جمله 1۰۰ مجوز کارگزاری صادر کنیم.

طی آن س��ال ها تعداد 3۰ تاالر نیز در اس��تان های 

مختلف گشوده شد و تقریباً هر دو هفته  تاالری افتتاح 

می شد. موضوع با اهمیت تر از تعداد تاالرها، تعریف 

تاالرهای منطقه ای به عن��وان مرکزی فرهنگی برای 

گسترش بازار س��رمایه و معرفی این بازار ناشناخته 

به ش��هروندان کش��ور ب��ود. البت��ه در آن دوران هم 

روشن بود که جهت توس��عه ی بازارها هر چه بیشتر 

به س��مت الکترونیکی شدن اس��ت و به این موضوع 

اعتقاد داشتیم و در راستای آن هم عمل می کردیم، 

ام��ا درعین حال معتق��د بودیم که داش��تن فضایی 

فیزیکی در هر نقطه از کش��ور برای تثبیت موقعیت 

بورس در ذهن ش��هروندان و در شناساندن بورس به 

مردم ضروری است.

در م��ورد ت��دارک نرم افزاره��ای الزم ب��رای توس��عه 

فعالیت ها نیز اقدامات اثربخشی انجام شد، چراکه 

اگر آن نرم افزارها تدارک نمی شد، توسعه های بعدی 

بازار نیز با مشکل مواجه می شد. در انتهای این دوره 

نیز موضوع »نگارش و تصویب قانون« مسئله ی بسیار 

مهمی ب��ود، چراکه به موجب قان��ون 13۸۴ امکان 

توس��عه های بعدی فراهم آمد؛ قانونی که بس��یاری 

از دانشگاهیان و کارشناس��ان در تهیه ی آن دخیل 

بودند. تقریبًا در زمینه همه مفاهیم و موارد جدیدی 

که بع��داً در قانون آمد، از قبل در س��ازمان کار کرده 

بودی��م؛ روی تمام حوزه ها کار ش��ده ب��ود: از آوردن 

جامعه ی حس��ابداران و نقش دادن به آن ها در بازار 

س��رمایه گرفته تا کار روی نمایشگاه ها و نرم افزارها، 

کمک ب��ه بزرگ ش��دن کارگزاری ها و ش��رکت های 

حسابرسی، پذیرش گسترده ش��رکت ها در بورس و 

حتی ایج��اد زمینه هایی برای عرض��ه ی محصوالت 

جدید به بازار. با وجود این که در آن زمان هنوز قانونی 

مصوب نشده بود، اما تالش شد تا در چارچوب قانون 

قدیم، ابزارهایی چون اوراق با درآمد ثابت برای بخش 

خصوصی منتشر شود.

اجرایی ش��دن مواردی که ذکر شد، طالیه دار دوران 

جدی��دی در بازار س��رمایه ایران بود. همه کس��انی 

ک��ه از نزدی��ک درگی��ر ماجرا بودن��د، در ای��ن مورد 

اتف��اق نظر دارند ک��ه کارها با برنام��ه ای کلی پیش 

می رفت و آشفته فکری و پراکنده کاری در میان نبود. 

می دانستیم کجا می رویم و کجا باید به دنبال جواب 

بگردیم. وظیفه ی خ��ود را بازکردن گره های موجود 

در کار و پیش رفتن قدم به قدم می دانس��تیم و اصرار 

داش��تیم که درجا نزنیم. هر کس��ی در س��ازمان در 

کنار کار روزانه  روتین خود، وظیفه ای توسعه ای هم 

داشت. هیچ کس از مش��ارکت محروم نبود و وظیفه  

گش��ودن مرزهای بازار سرمایه، حرکتی جمعی بود؛ 

می توان گفت همه در گیر بودند. در مجموع می توان 

گفت دوران پرتالش��ی بود و البته بخش��ی از چنان 

فضای پویایی هم به ماهیت و ضرب آهنگ خود بازار 

سرمایه و بورس مربوط است که گذشته از ویژگی آن 

دوران، خصلت عمومی هر زماِن بازار اس��ت.

    اگ��ر خاط��ره خاص��ی از دوران فعالی��ت خود 

در ب��ورس داری��د، خوش��حال می ش��ویم ک��ه با 

خوانندگان ماهنامه در میان بگذارید.

 از آن زمان خاطرات زیادی دارم. یکی از خاطراتی 

که از اواخر آن دوران در ذهنم مانده مربوط به آقای 

احمدی نژاد است. آقای احمدی نژاد پیش از این که 

به ریاس��ت جمهوری برسند، در مورد بورس جمالت 

مثبتی مطرح نکرده بودند و من نگران بودم که با روی 

کار آم��دن فردی که ن��کات مثبتی راج��ع به بورس 

نگفته، مشکالت بازار سرمایه بیشتر شود. بنابراین، 

صبح روزی که ایش��ان انتخاب شدند، متنی شامل 

ش��ش بند آماده ک��ردم که بر طبق مفاد آن، ایش��ان 

فعالیت بورسی را تأیید کنند. با آقای مددی، رئیس 

دفت��ر ایش��ان در آن زم��ان، تم��اس گرفت��م و وقت 

خواس��تم. در طی مالقات با رئیس جمهور منتخب، 

برایشان توضیح دادم که به هرحال تضعیف بورس به 

از دس��تاوردهای آن دوران ورود 

سازمان بورس و اوراق بهادار به 

حوزه ه��ای مختلفی از فعالیت 

بود. اگرچه بن��ده تنها حدود ۲ 

س��ال و اندی دبیر کل سازمان 

بودم، اما در همین دوره ی کوتاه 

نیز حجم اقدامات انجام ش��ده 

قابل مالحظه بود. 

چهره هاي بازار سرمايه
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نفع اقتصاد ایران نیست و اگر موافق باشند این متن 

را منتشر کنم تا بیانگر حمایت وی از بورس باشد. از 

آن ش��ش بندی که در این متن به آقای احمدی نژاد 

ارائه شد، بند ششم که به مش��ارکت مردم در بورس 

مربوط می شد، بالفاصله مورد توجه خاص قرار گرفت 

و فکر می کنم نهایتاً همین ایده، البته با سلیقه، شیوه 

و در چارچوب مدنظر خودشان، به موضوع تخصیص 

س��هام عدال��ت منتهی ش��د. در کل، ش��رایط بازار 

س��رمایه به گونه ای است که به س��بب اعداد و ارقام 

زیادی که در آن تولید و منتشر می شود، مدیر همواره 

با خبرهای مثبت و منفی زیادی روبروست؛ خبرهایی 

که بسیاری از آن ها خاطره  می سازد.

   یکی از چالش هایی که در آن دوران با آن مواجه 

بودی��د را مطرح بفرمایید و نحوه ی مواجهه با آن 

را نیز عنوان کنید.

 تالش بن��ده به عنوان مدیر، مث��ل همه مدیران 

بع��دی، در این راس��تا بود که بورس و بازار س��رمایه 

همواره توأم با آرامش به مسیر خود ادامه بدهند. اما 

ب��ا برداش��تن محدودیت ه��ای دامن��ه نوس��ان  

گشایش های ایجاد شده متأسفانه در مواردی مورد 

س��وء اس��تفاده ق��رار  گرف��ت و در این می��ان طبعًا 

مطبوعات و نحوه ی انعکاس مطالب از سمت آن ها 

اهمیت بیش��تری پیدا کرد، چراک��ه برخالف امروز، 

رسانه های جمعی و اینترنت نقشی ایفا نمی کردند. 

طب��ق وظیفه، مطبوعات بس��یاری منتق��د بودند و 

تالش من آن بود که ظرفیت تحمل سازمان را باال ببرم 

و انتقادها تحمل  شوند. بنابراین، برای فردی که از 

یک طرف الزم بود مراقب تعادل موجود باشد و تالش 

کند که بازار آرام پی��ش برود و درعین حال مایل بود 

که بورس به مردم شناسانده شود تا به سمت حضور 

در آن ترغیب شوند، پیدا کردن نقطه تعادل بین این 

 د  و موضوع که تا حدودی نیز ب��ا هم معارض بودند، 

چالش مهمی بود.

   در آن دوران بورس و به طور کلی بازار س��رمایه 

ایران چه موافقان و مخالفانی داش��ت؟ لطفاً در 

این خصوص توضیح بفرمایید.

 سیس��تم مال��ی ای��ران از اول انق��الب هم��واره 

مخالفانی داشته اس��ت. برای مثال در روزهای اول 

انقالب، اگرچه سیستم بانکی به خاطر مطرح بودن 

بح��ث ربا، تعارض بیش��تری ب��ا فرهن��گ انقالبیون 

داشت، اما مشکل برای بازار س��رمایه پیش آمد. در 

بازار سرمایه غیر از اوراق قرضه   دولتی و عباس آباد که 

می توانس��ت به نحوی اوراق ربوی قلمداد شوند، در 

بازار س��هام چیزی خالف ش��رع نداش��تیم، اما این 

بورس بود که به مدت 1۰ س��ال بسته شد و دلیلش 

هم این بود که امکان بستن بانک ها وجود نداشت. 

بنابرای��ن، در ج��واب س��ؤالتان باید بگوی��م که بله 

مخالفانی بودن��د و تا همین امروز نی��ز افرادی پیدا 

می شوند که با وقوع برخی اتفاقات در بازار، صدای 

مخالفتشان را باالتر هم می برند. برای مثال اتفاقاتی 

ک��ه در س��ال های 139۸ و  1399 در بورس افتاد و 

 موجب متضرر ش��دن برخی اف��راد غیرحرفه ای بازار 

ش��د، مخالفان جدیدی برای ب��ورس ایجاد کرد. در 

مجموع می توان گفت که موقعیت و ویژگی های قابل 

دفاع تر بورس طی این دوره  دو سال و اندی برای مردم 

عیان تر شد و بورس توانست به موقعیت تثبیت برسد 

و برگش��ت ناپذیر ش��ود، به گونه ای ک��ه مخالفان در 

موقعی��ت ضعیف تری قرار گرفتند. خوش��حالیم که 

امروز بازار سرمایه به قدری رشد داشته که به امور واقع 

کش��ور بدل ش��ده و مدعیان ارزش نمی توانند علت 

وجودی آن را زیر س��ؤال ببرند؛ امروزه کمتر کس��ی 

می تواند با ماهیت بازار سرمایه مخالفت کند.

   به عن��وان فردی ک��ه طی س��ال های 139۲ تا 

1397 عضو ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار 

بوده است، در حال حاضر چه ارزیابی ای از بازار 

سرمایه دارید؟

 بازار سرمایه همیشه قابل ارتقا و پیشرفت است و 

به نظ��ر بنده اگرچ��ه ام��روزه این ب��ازار بخش قابل 

مالحظه ای از بازار مالی ایران را تشکیل می دهد، اما 

هم��واره می توان در این ب��ازار اقدامات و اصالحات 

بیش��تری انجام داد. به نظر می رسد که بازار سرمایه 

به مرورزمان نس��بت به قبل دولتی تر ش��ده و درصد 

باالیی از شرکت های بزرگ نیز شبه دولتی و دولتی 

ش��ده اند. ای��ن البته تح��ول قابل دفاعی نیس��ت. 

همچنی��ن بازارها نیز ب��ه این خاطر ک��ه حجم پیدا 

کرده اند، بیشتر از زمان مدیریت من دولتی شده اند 

و بخش قابل مالحظه ای از خصوصی سازی هایی که 

ذیل اصل ۴۴ قانون اساس��ی انجام ش��ده است به 

خصولتی ه��ا و ش��به دولتی ها رس��یده  اس��ت ک��ه 

خوشحالیم که امروز بازار سرمایه 

به قدری رشد داشته که به امور 

واقع کشور بدل شده و مدعیان 

ارزش نمی توانند علت وجودی 

آن را زیر س��ؤال ببرن��د؛ امروزه 

کمتر کسی می تواند با ماهیت 

بازار سرمایه مخالفت کند.

چهره هاي بازار سرمايه
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بازیگرهای بزرگ تری هس��تند. از ط��رف دیگر، این 

حجیم ش��دن حضور بخش عمومی باعث ش��ده که 

دولت ها نی��ز از امکانات و مزیت های ب��ازار مطلع و 

برخوردار ش��وند. این ب��ازار غیر از اص��الح موقعیت 

مالکیت��ی خود ب��ه س��مت مالکی��ت خصوصی، به 

شالوده رهیافت های اخالقی قدرتمندتری نیاز دارد 

که در عین بدیهی بودن، راه حل های شهودی ندارد 

و باید به طور نظام مند برای استقرار آن ها تالش کرد.

   از دیدگاه ش��ما نق��اط ضعف و ق��وت این بازار 

کدام اند؟

 بازار سرمایه رشد بس��یاری داشته و بالطبع این 

بزرگ ترش��دن نقاط ضعف و قوتی را به همراه داشته 

اس��ت. ش��اید مهم ترین نقطه ق��وت آن و ب��ه بیانی 

دس��تاورد آن غیرقابل نادیده گرفته ش��دن است، به 

نحوی که در حال حاضر باالترین س��طوح و مقامات 

کش��ور بر این باورند که باید در این حوزه کار کنند و 

آن را ارتقا دهند.

در ح��ال حاضر یک��ی از دالیلی که ب��ازار در برخی 

زمینه ها تضعیف ش��ده اس��ت، آن اس��ت که سطح 

ارتباط��ات بین الملل��ی در آن کاهش یافته اس��ت. 

قباًل که ب��ازار کوچک تر بود، ارتباط��ات بین المللی 

محدودی وجود داشت، اما متأسفانه به خاطر اعمال 

تحریم ها آن ارتباط های محدود ب��ازار با دنیا بازهم 

محدود تر ش��ده اس��ت. این واقعیت ک��ه حتی یک 

درصد از بازاری با این وسعت با دنيا در ارتباط نيست، 

شرایط متفاوتی را برای آن رقم زده است؛ چون حتی 

در بازارهای بسیار ضعیف دنیا نیز درصدی از بازار، 

ب��ه خارجی ها اختص��اص دارد و تعدادی از س��هام 

شرکت های بزرگ داخلی در بورس های خارج خرید 

و فروش می شود. 

همان طور ک��ه پیش  از این نیز اش��اره کردم، اگرچه 

مواردی چ��ون دولتی تر و شبه دولتی ترش��دن بازار 

نقطه ضع��ف بزرگ آن اس��ت، اما در ای��ن میان بازار 

در موارد بسیاری نیز پیشرفت کرده است. تقریبًا در 

همه ی حوزه ها پیشرفت هایی حاصل شده: ابزارهای 

جدیدی طراحی و ارائه شده؛ نهادهای مالی زیادی 

شکل گرفته؛ به موجب قانونی که در آن دوران نوشته 

ش��د، برخی خألهای قانونی برطرف ش��ده؛ آموزش 

گس��ترش یافته و برای مثال آزمون هایی که در زمان 

مدیریت بنده پایه گذاری شده،  اکنون شکل و سامان 

جدی  پیدا کرده است.

بازار بسیار وس��یع تر و بزرگ تر شده است. می توان 

گفت که بورس نس��بت به بقی��ه  بخش های اقتصاد 

پیشرفت بیشتری کرده اس��ت. مثاًل در همین حوزه  

آموزش، شرایط از زمانی که بنده به اولین دانشجویان 

رش��ته  مالی درس می دادم، تاکنون تفاوت بس��یار 

کرده است. دانش��جویان بسیاری در دانشکده های 

مختل��ف، در این ح��وزه کار می کنند و ب��ه نظر بنده 

حجم آموزشی که در این حوزه در جریان است، خود 

دستاوردی محسوب می شود.

در مقابل، مش��کالت هم بسیار است. ارتباط بازار با 

دنیا هنوز قطع اس��ت و به خاط��ر تحریم ها، مدیران 

بازار نتوانس��ته اند آن گون��ه که شایس��ته می دانند 

ظرفیت نرم افزاری بازار را گسترش دهند و هم چنین 

با مسائلی از نظر تأمین سخت افزارها مواجه هستند. 

از نظر مقررات نیز همچنان جای مقررات بیش��تر و 

مستندس��ازی بیش��تر در بازار وجود دارد. به عالوه، 

برای تحقق مفاهیمی چون انصاف، حق و عدالت در 

بازار س��رمایه، نه تنها باید به طور کاماًل واضح تعریف 

کنیم که چه چیزی منصفانه یا عادالنه اس��ت، بلکه 

هم چنین باید قادر باش��یم که راه حل ها و ابزارهای 

الزم برای اس��تقرار ای��ن مفاهیم را ب��ه کار بگیریم. 

بااین هم��ه در مجموع معتقدم که قطع��ًا حرکت در 

همه  این سال ها رو به جلو بوده است.

   به ط��ور مش��خص در مقاب��ل هرک��دام از ای��ن 

چالش ها چه راه کارهایی پیشنهاد می دهید؟

 اگر بخواهیم راهکارهای مرتبط را دس��ته بندی 

کنیم، بهتر اس��ت بگوییم که دس��ته ای از آن ها در 

اختیار خود بورس است، دسته ای در اختیار دولت 

و دس��ته ای دیگر در اختیار نظام است. برای مثال، 

کنترل موضوع اثرگذاری نقدینگی و تورم بر بورس، 

در اختیار خود بورس نیست، چراکه ایجاد نقدینگی 

نتیجه  به کارگیری روش های غلط در سیاست های 

پول��ی و مالی بعضی آش��فته فکراِن دولت هاس��ت. 

آزادی عمل مدیر بورس برای تصحیح وضعیت منتج 

از اصالح سیاس��ت های الله بختکی در سطح کالن 

اقتصاد است. تا زمانی که حجم نقدینگی و نرخ تورم 

کنترل نش��ود، ب��ازار بدهی در بورس قادر به رش��د 

قابل مالحظه نخواهد بود و تیمار نمی شود؛ تا وقتی 

نرخ تورم باالست، خرید اوراق بیست ساله برای کسی 

این بازار غی��ر از اصالح موقعیت 

مالکیتی خود به سمت مالکیت 

خصوصی، به شالوده رهیافت های 

اخالقی قدرتمندتری نی��از دارد 

ک��ه در عی��ن بدیهی ب��ودن، راه 

حل های ش��هودی ن��دارد و باید 

به طور نظام مند برای استقرار آن ها 

تالش کرد.
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توجیه اقتص��ادی ندارد؛ در رابطه ب��ا صندوق های 

بازنشستگی مکمل نیز همین مسئله مطرح است و 

در ب��ورس این صندوق ها دش��وار ش��کل می گیرد. 

هم چنین تا زمانی که این شرایط تورمی تداوم دارد، 

بازار ثانویه ی رهن نیز چنان که باید و شاید در بورس 

راه نمی افتد. بنابراین، بخش��ی از این چالش ها در 

متغیرهای کالن اقتصاد ریش��ه دارند و از دس��ترس 

مدیران خارج اند.

در ارتب��اط با تحری��م نیز کنت��رل اوضاع از دس��ت 

مدیر خارج اس��ت. قطع��ًا اگر در ش��رایط تحریمی 

قرار نداش��تیم، قادر بودیم کامپیوترهای بیش��تر و 

نرم افزاره��ای بهتری برای ب��ورس خریداری کنیم؛ 

بدون ش��ک مش��کالتی که در حال حاضر در حوزه  

نرم افزاری و گزارش دهی وجود دارد، کمتر می شد. 

)البت��ه وج��ود همی��ن محدودیت ه��ا درعین حال 

باعث ش��ده در داخل عده  زیادی روی نرم افزارهای 

ب��ورس کار کنند.( پ��س در ابتدا بای��د بپذیریم که 

کنترل برخی عوام��ل تأثیرگذار بر ب��ازار در اختیار 

بورس نیس��ت، اما برخی دیگر از این عوامل نیز در 

اختیار بورس ب��وده که روی آن ها کار ش��ده و البته 

موضوع همچنان جای کار دارد. مثاًل، می توان روی 

زیرساخت ها و مستندس��ازی در بورس و هم چنین 

روی نظارت ب��ر معامالت کار بیش��تری کرد. بورس 

همواره ای��ن فرصت  را دارد که س��طح فعالیت خود 

را ارتقا دهد و در این مورد واقعًا مس��ئله  زمان مطرح 

نیست. ده سال دیگر هم اگر روی این موضوعات کار 

شود، باز مواردی باقی می ماند که کار روی آن ها به 

ارتقای بازار می انجامد.

   لطف��اً این موضوع را ب��رای مخاطبان ماهنامه 

ش��فاف تر بفرمایید. به نظر ش��ما بهتر است در 

این خصوص چه نوع اولویت بندی در نظر گرفته 

شود؟

 توج��ه بیش ازحد به »ش��اخص« به عنوان معیار 

موفقی��ت را می ت��وان یک��ی از نقاط ضع��ف بورس 

دانست. مقامات کشور هم نباید خود را درگیر بحث 

نوسانات شاخص کنند، کمااینکه با معیارهای دنیا، 

این موارد دخالت در بازار و مذموم تلقی می ش��ود. 

بهتر آن است که بازار شاخص هایی برای نشان دادن 

حجم تأمین مالی انجام ش��ده داشته باشد و تمرکز 

بازار به جای توجه به اعداد ش��اخص به این س��مت 

برود؛ یعنی نشان داده شود که بورس در بحث تأمین 

مالی، به مثابه مس��ئله مهم کش��ور چه اندازه موفق 

بوده است.

موضوع استفاده از سرمایه گذاری غیرمستقیم نیز 

بسیار با اهمیت است. بهتر بود شش میلیون نفری 

که در سال 1399 با سرمایه های 1۰ تا 1۲ میلیون 

تومانی وارد بازار می شدند، به جای این که به صورت 

مستقیم اقدام به معامله کنند، به شکل غیرمستقیم 

از طریق صندوق ها س��رمایه گذاری می کردند. در 

ای��ن رابطه، س��رمایه گذاران در ب��ورس را باید بین 

گروه ه��ای س��رمایه گذار مس��تقیم، س��رمایه گذار 

غیرمس��تقیم و افرادی تقس��یم  کرد ک��ه مجازند در 

حوزه ه��ای پرریس��ک س��رمایه گذاری کنند. برای 

مثال، اگ��ر در همان مقطع زمان��ی، بورس نظامی 

برای گروه بندی س��رمایه گذاران داش��ت و به افراد 

ت��ازه وارد صرفًا اج��ازه  خرید واح��د از صندوق های  

س��رمایه گذاری را می داد، طبعًا این شش میلیون 

نفر آسیب نمی دیدند و قیمت های سهام نیز تا این 

حد باال نمی رفت. بهتر از آن، اگر ما در سال 1399 

نظامی داش��تیم ک��ه در ابتدا افراد با س��رمایه مثاًل 

زیر ۲۰۰ میلیون تومان را به س��مت سرمایه گذاری 

prin- )رر صندوق های ب��ا تضمین اصل س��رمایه 

cipal guaranteed funds( هدای��ت می ک��رد، 

می توانستیم اوضاع را بهتر مدیریت کنیم.

باز کردن تدریجی دامنه نوس��ان هم می تواند یکی 

از اولویت ها باش��د؛ مش��کلی که اگرچه مورد انتقاد 

عده  ی زی��ادی نیز قرار گرفته اس��ت، ام��ا همچنان 

مرتفع نشده است.

   در حال حاضر که قانون بازار س��رمایه در حال 

اصالح و ارزیابی  مجدد اس��ت، به عنوان یکی از 

اعضای اسبق شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 

در خصوص اصالح این قانون چه نظراتی دارید؟

 اگر مواد اصالحی این قانون در مس��یر گشودن 

فضا برای مشارکت و حضور عموم باشد، مثاًل کانون 

سرمایه گذاران حقیقی به اعضای شورا اضافه شود، 

قطعًا چنین اقدام��ی اثرگذار خواهد بود. اصالحات 

نباید به دولتی شدن بیشتر شورا بینجامد، چراکه در 

این صورت با نهادهای بین المللی مش��کل بیش��تر 

خواهد شد. قانون نباید امکان تغییر دائمی مدیران 

و اعضای سازمان بورس را به دولتی ها بدهد. مقامات 

باید بپذیریم ک��ه کنترل برخی 

عوام��ل تأثیرگ��ذار بر ب��ازار در 

اختیار بورس نیست، اما برخی 

دیگر از این عوامل نیز در اختیار 

بورس بوده که روی آن ها کار شده 

و البته موض��وع همچنان جای 

کار دارد.
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بورس نباید با گردش دولت ها تغییر کنند؛ باید برای 

مدت پنج سالی که انتخاب می شوند، غیرقابل تغییر 

باش��ند. در مورد تعریف »جرم« نیز الزم است قانون 

بازار سرمایه با دقت بیش��تری نوشته شود. باید این 

امکان فراهم شود که در چارچوب بورس و با همکاری 

قوه قضائیه، به جرائم به شکلی تخصصی تر رسیدگی 

شود. هم چنین با تبیین دامنه »جرائم اینترنتی« باید 

تالش ش��ود که بدون انقباض این فضا، به س��المت 

معامالت در بازار سرمایه کمک شود.

   برای ارزیابی مناس��ب بودن اصالحات قانون 

بازار سرمایه چه معیارهایی معرفی می  کنید؟

 نگاه��ی به تجربه ه��ای اخیر کش��ور در اصالح 

قوانین نشان می دهد که اِعمال اصالحات می تواند 

در مواردی وضعیت را بدتر کند. به همین دلیل، باید 

دقت شود که اصالحات انجام شده در جهت تصحیح 

و ارتقای وضعیت باشد. از نظر بنده این ارتقا باید به 

گونه ای اعمال شود که ضمن گسترده تر شدن میزان 

نظارت، سطح دولتی ش��دن مقامات بازار سرمایه را 

افزایش ندهد و در مورد جرائم نیز مصادیق مربوط با 

دقت بیشتری تعریف شود. البته نباید از قانون زنجیر 

ساخته شود و دست و پای مقامات بورس بسته شود.

   در یکی از نشست های اخیر خود عنوان کرده 

بودید که به »تقس��یم بازار بین سرمایه گذاران با 

امکانات مالی متفاوت« معتقد هس��تید. در این 

باره بیشتر توضیح بدهید.

 »تقسیم بازار بین سرمایه گذاران با امکانات مالی 

متف��اوت«، یعنی هر س��رمایه گذار حائز ش��رایطی، 

آمادگی الزم برای سرمایه گذاری در بخش  خاصی از 

ب��ازار را دارد و ما باید قابلیت تفکیک این افراد از هم 

را داشته باشیم. این موضوع نه تنها به معنای اعمال 

تبعی��ض بی��ن س��رمایه گذاران نیس��ت، بلک��ه باید 

»هدایت صحیح« آن ها تلقی شود. نباید به فردی که 

رفاهش با از دست دادن ۲۰ میلیون تومان مستقیمًا 

تحت الشعاع قرار می گیرد، اجازه داد سرمایه ناچیز 

خود را با خرید و فروش مستقیم سهام در معرض خطر 

قرار دهد. چنین فردی باید به سمت صندوق هایی 

هدایت ش��ود که اصل پول س��رمایه گذار را تضمین 

می کنن��د. بنابرای��ن، تقس��یم بندی ب��ازار بی��ن 

سرمایه گذاران سبب می ش��ود تا بازیگران مختلف 

بازار درس��ت تصمیم بگیرند، حرکت های گله ای در 

بازار س��رمایه کاهش یابد و دقت فع��االن بازار روی 

حرکت قیمت ها افزایش یابد.

   جنابعالی در حوزه مالی تألیفات و ترجمه های 

بسیار کاربردی داش��ته اید که »مدیریت مالی«، 

»بازاره��ا و نهادهای مالی«، »خطر و بازده«، »بازار 

آتی«، »زنجی��ره خل��ق ارزش«، »فیزیک مالی« و 

»فرهنگ اصطالح��ات مالی و س��رمایه گذاری« 

بخشی از آن هاست. در صورت تمایل، مفاد چند 

مورد از آن ها را به دلخواه با مخاطباِن ماهنامه در 

میان بگذارید.

 ش��اید بدانی��د ک��ه حدود ۴۵ س��ال اس��ت در 

دانشگاه های مختلف تهران حضوری افتخاری دارم. 

ترم پیش در دانشگاه های شریف، عالمه، امیرکبیر و 

تهران کالس داشتم، بنابراین، در همه  ی این سال ها 

در دانش��گاه های مختل��ف حض��ور داش��ته ام و در 

بس��یاری از حوزه ه��ا از نعمِت فرص��ت تأثیرگذاری 

برخوردار ش��ده ام. به خاط��ر دارم ک��ه در آغاز دوره 

تدریس در مدرسه عالی بازرگانی، پیدا کردن معلمی 

که مالی تدریس کند، بس��یار دش��وار ب��ود و برای 

تدریِس س��رفصل های پای��ه ای مدیری��ت مالی از 

حسابدار ان کمک می گرفتند. اگرچه در حال حاضر 

حوزه مالی بس��یار گس��ترده ش��ده و باید دست به 

قلم های بس��یاری اطراف ما باش��ند، اما متأسفانه 

چنین نیس��ت. ب��رای جوان ترها که کتاب نوش��تن 

توجیه مالی ندارد. آن دس��ته از اف��رادی هم که در 

مش��اغل مدیریت��ی هس��تند، در این حیط��ه فعال 

نیس��تند. به همین دلیل، به رغم این که کتاب های 

زیادی به چاپ رس��یده و نهضت ترجم��ه نیز بعد از 

انقالب، جنبش بس��یار فعالی بوده، در حوزه مالی 

پیشرفت ها چش��مگیر نبوده است. مثاًل هنوز نه در 

رشته حسابداری و نه در حوزه مالی یک کتاب خوب 

در حيطه »نظریه« ترجمه نشده است.

از نظر تأثی��ر، ترجمه کتاب مدیریت مالِی وس��تون 

و بریگام که ۴۵ س��ال از عمر آن می گ��ذرد، در رتبه 

اول ق��رار می گی��رد؛ کتابی که برای س��ال ها بدون 

رقیب زمینه آموزش مقدمات مالی به چندین نس��ل 

از معلم��ان و متعلمان بوده اس��ت و هن��وز هم چاپ 

می ش��ود. مهم ترین کار م��ن در هم��کاری با آقای 

نظربلند ب��ه تألی��ف »فرهنگ اصطالح��ات مالی و 

»تقسیم بازار بین سرمایه گذاران 

با امکانات مالی متفاوت«، یعنی 

هر سرمایه گذار حائز شرایطی، 

آمادگی الزم برای سرمایه گذاری 

در بخش  خاصی از بازار را دارد و 

ما باید قابلیت تفکیک این افراد 

از هم را داشته باشیم.

چهره هاي بازار سرمايه
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س��رمایه گذاری« برمی گ��ردد. کتابی که ۲۰ س��ال 

اس��ت درگیر آن هس��تیم و تا آخر عمر ه��م خواهیم 

بود. عالقه مندان در س��ایت Invetment.ir و روی 

گوش��ی های Android و Apple ب��ه ای��ن فرهنگ 

دسترسی دارند.

در همه حوزه های مختلف مال��ی به ترجمه گرایش 

دارم، چون خود فرصتی برای تحقیق و بنابراین حرف 

تازه ای ب��رای تألیف ندارم. کتاب »س��رمایه گذاری 

در ام��الک مس��تغالت« را در دس��ت تهی��ه دارم. 

ش��مار کتاب های مفی��د بین الملل��ی در این زمینه 

اندک اس��ت و به این دلیل شاید س��هم ذهنی من 

در تهی��ه این کتاب به قدری باش��د ک��ه آن را به طور 

خ��اص تألیف بخوانم، هرچن��د در تهیه آن به میزان 

قابل مالحظه ای از منابع خارجی استفاده می کنم. 

این کتاب و هم چنین ده ها کتاب دیگر را در دس��ت 

ترجم��ه و ن��گارش دارم و امی��دوارم بتوان��م آن ها را 

تکمیل کنم. البته هرچه زمان بیشتر می گذرد، این 

امید کم فروغ تر می ش��ود. جلد دوم کتاب »بازارها و 

نهادها« که ۲۰ سال پیش قول نشر آن را داده بودم، 

تنها سال گذشته منتشر شد! و انتشار جلد های سوم 

و چهارم آن نیز هنوز بدهی من به نسل قبلی فعاالن 

حوزه مالی کشور است.

در میان کتاب های جدید، جلد اول »بازار دارایی ها« 

در دهه نود شمس��ی منتش��ر ش��ده اس��ت که ثمره 

برگ��زاری کالس مهمی با عن��وان »مباحث منتخب 

مالی« در سال 1399 بود و در آن از همراهی هشتاد 

س��خنران برخوردار شدم. مطالب این سخنرانان در 

شش جلد تنظیم شده که فقط جلد اول آن ها به چاپ 

رسیده است.

به ش��رط بقای عمر، در حوزه تألی��ف و ترجمه کتاب 

همچنان می توان کار کرد. برای مثال، در حال حاضر 

در حوزه »مدیریت سرمایه گذاری« شمار کتاب های  

باکیفیت اندک است. هم چنین در حوزه »مهندسی 

مالی« کتاب روزآمد و پیشرفته ای در بازار نیست.

   ط��ی س��ال های اخیر مطالعات ش��ما بیش��تر 

در چه حوزه ای بوده اس��ت؟ چ��ه عاملی موجب 

تمایل شما به مطالعه در این حوزه شده است؟ و 

جامعه ی هدف شما برای نتایج این مطالعات چه 

کسانی بوده اند؟

 مطالعات بنده در 1۵ س��ال گذش��ته بیشتر در 

 »Corporate Finance« حیطه »مالی شرکت ها« یا

بوده اس��ت. مالِی ش��رکت ها به معن��ی مالی برای 

شرکت های غیرمالی است. دلیل گرایش به مطالعه 

در این حوزه نیز به این واقعیت برمی گردد که طی این 

مدت جوانان فعال در رش��ته مالی ب��ه کارکردن در 

تأمین سرمایه  ها و کارگزاری ها گرایش پیدا کرده اند 

و یا به معامله گری در بازار تمایل دارند، در حالی که 

تا وقتی کسب وکارها و کارخانه هایی فعال نباشند، 

ورقه سهام آن ها ارزشی پیدا نمی کند. یعنی اگر همه 

جوانان درگیر سانتی مانتالیس��م ب��ازار و معامالت 

ش��وند، پس چه کس��ی باید مواظب مدیریت مالی 

هزاران ش��رکت تج��اری، س��اختمانی، صنعتی و یا 

خدمات��ی باش��د ک��ه در آن ها ای��ن ارزش ه��ا خلق 

می ش��ود. به همین دلی��ل روی مطالع��ه و تدریس 

»مالی شرکت ها« تمرکز یافته ام.

   از دکت��ر عب��ده تبری��زی پی��ش از ه��ر چیزی 

به عن��وان یکی از اس��اتید موفق ح��وزه مالی در 

مقاطع تحصیلی مختلف دانش��گاه هاِی مطرح 

کش��ور یاد می کنن��د. برایم��ان از ضرورت های 

یادگیری علم مالی در دنیای امروز بگویید.

 واقعیت این اس��ت که در ایران بی��ش از برخی 

کشورها درگیر این موضوع شده ایم که مردم را وارد 

بازارهای مالی کنیم. برای مث��ال در دوره ی زمانی 

سال های 139۸ و  1399 به هر شرکت و اداره ای که 

مراجعه می شد، کارمندان جلوی کامپیوترهایشان 

مشغول چک کردن قیمت سهام بودند، درحالی که 

مردم باید کار عادی خودش��ان را دنبال کنند و الزم 

نیست میلیون ها نفر معامله گر باشند؛ به میلیون ها 

س��رمایه گذار البته نی��از داری��م، نه ب��ه میلیون ها 

معامله گر. زی��اده  روی در حوزه آموزش معامالتی به 

عامه مردم مسئله خوشایندی نیست؛ چراکه معلم، 

مهندس، تولیدکننده و صنعت گر نباید وقت خود را 

به جای آموزش و ارتقای حرفه ای خود صرف تحلیل 

بازار سهام کنند. مالی درگیر هزاران سؤال تجربی 

مزاحم و س��مجی اس��ت که با پژوهش، مش��اهده و 

آزمون و آزمایش به جواب می رس��د؛ درگیر سؤاالت 

انتزاعی و نظری تری اس��ت که ریاضی��ات و منطق 

می طلبد. افرادی كه در اين حوزه تخصصی ندارند 

نبای��د فکر کنن��د که »مال��ی« چیزی جز حواش��ی 

کنجکاوی ه��ای ف��ردی و به کارگیری عقل س��لیم 

مال��ی درگی��ر ه��زاران س��ؤال 

تجربی مزاحم و س��مجی است 

که با پژوهش، مشاهده و آزمون و 

آزمایش به جواب می رسد؛ درگیر 

س��ؤاالت انتزاعی و نظری تری 

اس��ت ک��ه ریاضی��ات و منطق 

می طلبد.
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نیس��ت. پس این اقدام صرف وقت��ی خواهد بود که 

منطقًا هم به نتیجه دلخواه نمی رسد. اگر تقسیم کار 

و جامعه منقس��م به تخصص ها و وظایف مختلف را 

نپذیریم، از اِعمال س��لطه آگاهانه بر توان روزافزوِن 

دگرگون ک��ردن طبیع��ت عاجز می مانی��م. حضور 

انبوه��ی از معامله گران ن��اآگاه و بی دانش در بازار، 

جوازی برای انهدام و سست کردن پایه های بازاری 

کارآمد اس��ت. عنان اختیار بازار را نباید به دس��ت 

عواط��ف مش��تی معامله گ��ر غیرحرف��ه ای س��پرد. 

به ع��الوه، اگر قرار باش��د همه مردم در بازار س��هام 

معامله گر باشند، پس چه کسی تولید کند تا قیمت 

آن سهم ها باال برود؟

بنابراین، فکر  می کنم آنچه عامه مردم باید در رابطه 

با بازار س��رمایه بدانند این اس��ت ک��ه »ویژگی های 

س��رمایه گذاری های غیرمس��تقیم کدام ان��د«؟ »به 

کدام مدیران سرمایه گذاری می توان اعتماد کرد«؟ 

»کدام ی��ک از صندوق ه��ای س��رمایه گذاری بازده 

بهت��ری متناس��ب با ریس��ک خ��ود داش��ته اند«؟ و 

»کدام یک عملک��رد بلندمدت بهتری داش��ته اند«؟ 

درواقع، محور اصلی آموزش به مردم باید از موضوع 

»تش��ویق به معامل��ه کردن مس��تقیم« به »تش��ویق 

به اس��تفاده از متخصص��ان این ح��وزه« تغییر کند. 

به ع��الوه، م��ردم غیرحرف��ه ای باید مدیری��ت مالی 

خانواده )ش��خصی( را فرابگیرند که حوزه آسان تر و 

ضروری تر از عرصه معامالتی است.

   چه توصیه یا پیش��نهادی ب��ه عالقه مندان به 

تحصیل در حوزه مالی دارید؟

 به عقیده بنده در این برهه زمانی در ایران، حوزه 

»مالی ش��رکت ها« از رشته های »ریسک و مهندسی 

مال��ی«، »بازاره��ا و نهاده��ای مال��ی« و »مدیریت 

سرمایه گذاری« مهم تر است. بنابراین، پیشنهاد آن 

است که اگر خوانندگان ش��ما به دنبال اشتغال در 

ای��ن ب��ازار هس��تند، بهت��ر اس��ت در ح��وزه »مالی 

شرکت ها« فعال شوند. افرادی که مصمم هستند در 

بازار فعال شوند، بهتر است گواهینامه های بورس را 

اخ��ذ کنند، چراک��ه ب��رای کار در این ح��وزه به این 

مدارک نیاز دارند. هم چنین اگر عالقه ای به تدریس 

و تحقیق ندارند، وقت خود را صرف اخذ مدرک دکترا 

نکنند که به کارشان نمی آید؛ اخذ مدارک CFA برای 

اشغال مشاغل مالی ضروری تر است.

   از دیدگاه ش��ما در ش��رایط کنونی چ��ه اندازه 

با بین المللی ش��دن ب��ورس و ورود ب��ه بازارهای 

جهانی فاصل��ه داریم؟ الزامات تحقق این هدف 

چه مواردی هستند؟

 از نظر سطح دانش و فعالیت مالی، وضعیت ما 

نسبت به کشورهای همسایه  آن قدرها هم بد نیست؛ 

چراک��ه آمار مرب��وط به حج��م معام��الت، تنوع در 

محصوالت و تع��داد آدم های فعال ای��ران آمار بدی 

نیس��ت. هرچند گفته می ش��ود ما بی ارتباط با دنیا 

هس��تیم، ام��ا اگ��ر محدودیت ه��ای مرب��وط ب��ه 

ارتباطاتمان رفع شود، شاید ظرف مدت 3 تا ۴ سال 

بتوانیم موقعیت بهتری در قیاس با سایر کشورهای 

همسایه در عرصه منطقه و دنیا داشته باشیم. مشکل 

ما این است  که با معیارهای بین المللی کار نمی کنیم 

و ب��رای همگامی با دنیاِی مالی باید عزم بیش��تری 

برای عضویت در نهادهای بین المللی داشته باشیم. 

برای مثال یکی از ایرادهایی که ممکن است در این 

زمین��ه به ش��رکت های ایران��ی گرفته ش��ود، بحث 

»حاکمیت شرکتی« است. برای رفع این مشکل الزم 

اس��ت س��طح ارتباطاتمان با جهان بیش��تر ش��ود، 

حسابرس��ان بین المللی در کشور رفت و آمد کنند و 

ش��رکت های خارجی در ایران حضور فعالی داشته 

باشند.

   در پای��ان به عن��وان آخرین دبیر کل س��ازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار، چه خاطرات یا دغدغه ای 

از آن دوران را می توانید برایمان بازگو کنید؟

 روزی که بنده استعفا دادم، دقیقاً مصادف با روزی 

بود که قانون بازار س��رمایه در مجلس تصویب ش��د، 

یعنی آن را یک دستاورد از دوره حضور خود در بورس 

می دانم. این دستاورد را به عنوان خاطره های خوب از 

آن روزها ب��ه خاطر خواهم س��پرد. در آن روز، با وجود 

این که استعفا داده و از بورس می رفتم، راضی بودم که 

حضورم دستاوردهایی داشته است. هوشی گزینشگر 

همراه با حافظه ای شگفت که نداشته ام؛ ضعف حافظه 

را با پشتکار و کار مداوم تا نیمه شب و بیدارخوابی های 

کنار کار روزانه درآمیخته ام. واقعیت این است که تالش 

خود را ک��رده ام و البته متأس��فم که ب��ه دلیل برخی 

عوامل، کشور نتوانسته آن طور که هرکدام از ما دوست 

داریم، پیشرفت کند. این غصه ای است که هر آدمی 

این روزها در ایران در دل دارد.

محور اصلی آموزش به مردم باید 

از موضوع »تش��ویق به معامله 

کردن مس��تقیم« به »تش��ویق 

به اس��تفاده از متخصصان این 

حوزه« تغییر کند.
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آشنايی با اساتید مالی كشور

از تدریس در دانشگاه تا عضویت در هیئت مدیره شرکت 
»مدیریت فناوری بورس تهران«

از علم تا عمل

 مس��لم پیمانی، فارغ التحصیل دکترای مدیریت مالی از دانش��گاه عالمه طباطبائی بوده و مدرک کارشناسی ارشد خود را در همین 

رش��ته از دانشگاه تهران اخذ کرده اس��ت. این مدرس دانش��گاه که اکنون عضو هیئت علمی و مدیر گروه مالی و بانکداری دانشگاه 

عالمه طباطبائی است، عمده وقت خود را در انجام کارهای آموزشی و پژوهشی صرف می کند و البته در زمینه مشاوره برای شرکت ها، به خصوص 

در حوزه های »ریسک« و »اوراق مشتقه« نیز فعالیت های اجرایی مختلفی دارد.

عمده فعالیت پیمانی در ارکان بورس و شرکت های وابسته مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، عضویت 

در هیئت مدیره دیگر ش��رکت ها، عضویت در هیئت داوری، ارائه مشاوره در حوزه ریسک و ... است. در ادامه گفت وگوی ماهنامه »بورس« را 

با این استاد مالی می خوانید.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور

    آقای دکتر پیمانی، به عنوان نخس��تین پرسش 

بفرمایید که نحوه آش��نایی شما با رشته مدیریت 

مالی چگونه بوده است؟

 بنده زمانی که در مقطع کارشناسی برای تحصیل 
در رش��ته مدیریت بازرگانی پذیرفته شدم، رشته مالی 

وجود نداشت. از طرفی به دلیل اینکه از رشته ریاضیات 
وارد مدیریت بازرگانی ش��ده بودم نمی توانستم با این 
رشته ارتباط برقرار کنم؛ به طوری که تصمیم گرفته بودم 
به رش��ته فیزیک تغییر رش��ته دهم تا این ک��ه به دروس 
مدیریت مالی 1 و ۲ رسیدم که موجب جلب توجه بنده و 



گفتگوی ويژه

نـخـســـتـیـن رســانـه
59بـازار ســرمـایـه ایـران

آشنايی با اساتید مالی كشور

انصراف از تغییر رش��ته به فیزیک شد. همچنین در آن 
زمان آشنایی با آقای دکتر سینایی، یکی از اساتیدی که 
با ایشان در دانشگاه کالس داشتیم سبب شد تحصیل 
در آن رشته را به قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی 

ارشد رشته مدیریت مالی ادامه دهم.

    چطور با بازار سرمایه و بورس آشنا شدید؟

 در ابتدا از طریق فعالیت در انجمن علمی دانشگاه 
با بورس آشنا ش��دم و با بازدیدی که به همین واسطه از 
بورس داشتم با رشته تحصیلی »مالی« و موضوع »بازار 
سرمایه« و »بورس« آشنایی بیشتری پیدا کردم. پس از آن 
در حین تحصیل در مقطع کارشناس��ی ارش��د رش��ته 
مدیریت مالی دانشگاه تهران، جذب سازمان کارگزاران 
بورس شدم که بعدها با تصویب و اجرای قانون بازار اوراق 

بهادار به سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل شد.
    عضوی��ت در هیئ��ت مدی��ره ش��رکت مدیریت 

فناوری بورس تهران )سال 139۴( یکی از سوابق 

اجرایی ش��ما اس��ت. لطفاً از تجربه هایتان در این 

نهاد بفرمایید...

 ش��رکت مدیریت فناوری بورس ته��ران مهم ترین 
شرکت IT بازار س��رمایه ایران است و مسئولیت اصلی 
فرایندهای معامالتی بر عهده این ش��رکت اس��ت. به 
دلیل اجرای چندین پروژه سازمان بورس و اوراق بهادار 
با این ش��رکت، به خصوص پروژه های��ی نظارتی که در 
سازمان بورس با آن ها آشنا ش��ده بودم از طرف رئیس 
وقت سازمان و با معرفی یکی از معاونین ایشان، به بنده 
پیشنهاد ش��د تا در هیئت مدیره شرکت فناوری بورس 

تهران عضو شوم.
می ت��وان گفت تصدی این س��مت برای بن��ده تجربه 
خوبی بود؛ اگرچه ش��غلی بس��یار س��خت و س��نگین 
اس��ت، زیرا الزمه آن تصمیم گیری لحظه  ای بود و باید 
تصمیماتی بس��یار فوری با نتایجی که می توانس��تند 
عواقب سنگینی داشته باشند، گرفته می شد. از سوی 
دیگر در بورس هیچ ح��وزه ای وجود ندارد که به بخش 
IT مرتبط نباشد؛ همواره الزم است که مدیریت فناوری 
در هر پروژه ای که در بورس راه اندازی می شود حضور 
یابد تا یکی از جنبه های فنی موضوع را بررس��ی کند. 
غیر از موارد عملیاتی، اقدامات توسعه ای متعددی نیز 
در ای��ن دوران اتفاق افتاد که البته زحمت اصلی آن بر 
عهده همکاران در شرکت فناوری بود و بنده تنها نقش 
حمایتی و مشورتی داش��تم، اقداماتی مانند تفکیک 
هسته معامالت بورس ها، به روزرسانی هسته معامالت، 
رف��ع نقص های نرم افزاری )Bug( در کد منبع هس��ته 
معامالتی، راه اندازی سامانه های نظارتی و محاسباتی 

متعدد و راه اندازی اوراق اختیار معامله و ...

    در خص��وص کت��اب تألیف��ی خ��ود ب��ا عن��وان 

»مدل س��ازی مالی با اس��تفاده از نرم افزار متلب« 

توضیح مختصری بدهید.

 این کتاب بر اساس عالیق بنده نوشته شده است 

و نویس��نده اول آن دکتر نیس��ی اس��تاد راهنمای من 
هستند. بیشتر موضوع های مطرح شده در این کتاب 
در خصوص حوزه های کمی مالی و ریاضی  بوده که تا 
چاپ سوم نیز پیش رفته و البته به طور الکترونیک هم 

منتشر شده است.
در تألی��ف این کتاب س��عی داش��تم تا حد ام��کان با 
استفاده از داده های واقعی، در  خصوص بازار سرمایه 
ایران و اجرای مدل های گوناگون صحبت کنم. موضوع 
»مدل سازی مالی« که یکی از سرفصل های کارشناسی 
ارشد نیز می باش��د، در این کتاب در س��ه بخش ارائه 
شده است؛ »مدل س��ازی س��هام و پرتفوی« در بخش 
اول، »مدل سازی اوراق بهادار با درآمد ثابت« در بخش 
دوم و »مدل سازی اوراق مشتقه« نیز بخش سوم است.

    به نظر شما مدل سازی در اقتصاد و بازار سرمایه 

کشور چه کاربردی دارد؟

 برای پاسخ به این پرسش تنها نظر شخصی بنده مطرح 
نیست و قطعًا برای پاسخ گویی دقیق تر به انجام آزمون 
و پژوهش های متعددی در این خصوص نیاز داریم. در 
این حوزه مقاالت، تحلیل ها و تحقیق های بسیار زیادی 
انجام ش��ده اس��ت که به نظر اینجانب بر اساس آن ها 
می توان گفت مدل های جدیدتر در حوزه های جدید 
»هوش مصنوعی« عملکرد بهتری نسبت به مدل های 

دیگر داشته اند.

    آی��ا مدل ه��ای جدیدتری که فرمودی��د در بازار 

سرمایه ما قابل اجرا هستند؟

 این مدل ها به طور کلی قابلیت استفاده دارند، اما 
باید در نظر داشت که بازار سرمایه ما بازاری خاص است 
و مدل هایی ک��ه در دنیا جواب داده لزوم��ًا در بازار ما 
جواب نمی دهد. بر این اساس، به نظر من باید مدلی 
که خ��اص ایران باش��د را طراح��ی ک��رده و درواقع به 

بومی سازی مدل  ها بپردازیم.

    با توجه به نوس��انات بازار به خصوص در دو سال 

اخیر، به نظر ش��ما در ای��ن بازار باید چ��ه عواملی 

ایجاد و یا مورد توجه بیش��تر فعاالن قرار بگیرند تا 

به تعادل مطلوب در بازار سرمایه برسیم؟

 تجربه ه��ای بنده بیش��تر در حوزه های »آموزش«، 
»پژوهش« و »اوراق مشتقه« است و یکی از مسائلی که 
بازارهایم��ان را ب��ه آن مبتال می دانم توج��ه نکردن به 
»ریس��ک بازار« اس��ت. زمانی که بازار در حال صعود 
باش��د، اکث��راً ب��ه می��زان بازده��ی توجه می ش��ود و 

ریسک های مرتبط با آن اهمیت زیادی ندارند.

    لطفاً در باب موضوع عدم توجه به ریسک بازار 

اندکی بیشتر توضیح دهید.

 در چنی��ن ش��رایطی الزم اس��ت س��رمایه گذاران 
احتم��ال ایجاد اص��الح در ب��ازار را در نظ��ر بگیرند و 
همچنین این موضوع که »آیا بازار دچار رکود عمیق و 

یکی از مسائلی که بازارهایمان را 

به آن مبتال می دانم توجه نکردن 

به »ریسک بازار« است. زمانی که 

بازار در حال صعود باشد، اکثراً 

به میزان بازدهی توجه می شود و 

ریسک های مرتبط با آن اهمیت 

زیادی ندارند.



دي مــاه 601400
شـمـاره 198

آشنايی با اساتید مالی كشور

ر  د نی��ز  را   » ؟ ش��د ه��د  خوا ت  طوالنی م��د
تصمیم گیری هایشان لحاظ کنند.

حداقل در طول س��ه دوره کاری خود در بازار س��رمایه 
ش��اهد این موضوع بوده ام که در زمان صعودی بودن 
ب��ازار، همگی نس��بت به می��زان بازدهی حساس��یت 
زیادی داش��ته و حتی به دنب��ال بازدهی های باالتری 
نیز می باشند، اما به میزان ریسک توجهی نمی کنند، 
به ط��وری ک��ه این اف��راد در زم��ان س��قوط بازارها، با 
مش��کالت فراوانی مواجه می ش��دند. بنابراین، توجه 
به می��زان ریس��ک در کن��ار بازده��ی از اص��ول مهم 

سرمایه گذاری محسوب می شود.

    در حال حاضر آیا ابزارهای مدیریت ریس��ک در 

بازار سرمایه در این خصوص وجود دارد؟

 بله؛ خوشبختانه ابزارهای مدیریت ریسک راه اندازی 
شده اند. اگرچه هنوز رشد بسیار زیادی نداشته است، 
اما نسبت به س��ال های اولیه از رشد مناسبی برخوردار 
هس��تند. در س��ال های اولیه ارزش معامالت بورس در 
طول یک سال به ۶ میلیارد تومان می رسید اما اکنون در 

یک روز به این میزان از معامالت می رسیم.
با وجود این به نظر من بازار هنوز از عمق کافی برخوردار 
نیست و در مسیر افزایش عمق در بازار به طور حتم توجه 
به ابزارهای مدیریت ریس��ک که عمده ترین آن اوراق 

مشتقه است، ضروری به نظر می رسد.

    به عنوان مدرس دانش��گاه در رشته های مالی، 

به جوانانی که می خواهند در این رش��ته تحصیل 

کنند، چه توصیه ای دارید؟

 نخست این که تحصیل را در برنامه های  خود بیشتر 
لحاظ کنند؛ به این معنی که بین درس و کار، درس را 
در اولویت قرار دهند. بدیهی است دانشجویان به دلیل 
مشکالت مالی و معیشتی مجبور به اشتغال هستند اما 
توصیه بنده این اس��ت که تا حد امکان فرصت را برای 
درس خواندن از دس��ت ندهند، زیرا ب��رای کار کردن 

همیشه موقعیتی وجود دارد.
توصیه دوم بنده این اس��ت که حتمًا در بازار س��رمایه 
کار کنن��د؛ زیرا م��ا معلم ها هرچقدر ه��م تالش کنیم 
تا با تدری��س عملیاتی و اجرایی ب��ه واقعیت نزدیک تر 
باشیم، این موضوع که تمام اجزای بازار را تشریح کرده 
و آموزش دهیم امکان پذیر نخواهد ب��ود. بنابراین، به 
دانشجویانی که در حال تحصیل در این رشته هستند 
توصیه می کنم که حتی در قبال دریافت حقوقی ناچیز 
نیز در بازار سرمایه مشغول به کار شوند تا از این طریق 
با محیط آن آشنایی بیشتری پیدا کنند ولی به گونه ای 

که به درس آن ها لطمه ای وارد نشود.

    و توصیه سوم؟

 در حال حاضر تعداد دانشجویان مالی روزبه روز در 
ح��ال افزایش اس��ت؛ بنابراین اگر ف��ردی بخواهد در 
رقابت موجود موفق ت��ر از بقیه عمل کند، الزم اس��ت 

مطالعه بیش��تری در حوزه ای خاص از بازار س��رمایه و 
رشته مالی داشته باشد. همچنین اطالعات خود را در 
یک حوزه تخصصی مالی افزایش دهد و به کلیات مالی 
اکتفا نکند. به طوری که پس از گذشت یک دوره چهره 

شاخص آن حوزه تخصصی در مالی شود.

    در حال حاضر قانون بازار سرمایه در حال اصالح 

و ارزیابی مجدد اس��ت و یک��ی از موضوعات مهم 

بازار سرمایه در شرایط کنونی محسوب می شود. 

پیش��نهاد یا انتقاد ش��ما به عنوان پژوهشگر این 

ح��وزه در خص��وص اص��الح قان��ون بازار س��رمایه 

چیست؟

 چندی پیش، دانشگاه عالمه طباطبایی نشستی 
در همین خصوص برگزار کرد. در این نشس��ت تأکید 
اینجانب، در حوزه »اس��تقالل سازمان بورس و اوراق 
بهادار از هر جهت« به ویژه از سمت دولت بود که الزم 
است در اصالح قانون بازار لحاظ شود. در حال حاضر 
شورای عالی بورس مقام باالدس��ت سازمان بورس و 
اوراق بهادار است، در ش��ورای عالی بورس نیز اغلب 
اعضا یا وابسته به دولت هستند، یا توسط وزیر انتخاب 
شده و یا منتخب هیئت وزیران هستند. گذشته از این 
مس��ئله، رئیس ش��ورای عالی بورس نیز وزیر محترم 
اقتصاد است. در نظر داش��ته باشید که تبصره ای در 
قان��ون بازار اوراق بهادار وج��ود دارد که به موجب آن 
الزامی است که مصوبات شورای عالی بورس توسط 
وزیر اقتصاد تأیید و ابالغ ش��ود، موضوعی که به نوبه 
خ��ود س��بب دولتی ش��دن بیش��تر س��ازمان بورس 

می شود.
در این شرایط، سازمان بورس که به صراحت در قانون 
بازار مؤسس��ه ای عمومی و غیر دولتی ش��ناخته شده 
است، نمی تواند مستقل از دولت عمل کند و از طرفی 
در بس��یاری از مواقع منافع دولت در برابر منافع بازار 
سرمایه و سرمایه گذاران، اعم از خرد و کالن که سازمان 
ب��ورس موظف به حفظ منافع آن ها اس��ت دچار تضاد 
می شوند. در نتیجه سازمان بورس نمی تواند از وظیفه 
اصلی خود که حمایت از س��رمایه گذاران است برآید؛ 
مسئله ای که به س��بب عدم استقالل سازمان بورس و 

اوراق بهادار از دولت اتفاق افتاده است.
اتفاق دیگری نیز که در این راس��تا به وقوع می پیوندد 
این است که هر زمان سازمان بورس و باال دستی هایش 
به هر دلی��ل به دول��ت وابس��تگی پیدا  کنن��د، دچار 
مسائل سیاسی نیز خواهند ش��د و زمانی که سیاست 
ب��ه حوزه های ب��ازار س��رمایه وارد  ش��ود، از بحث های 
اصل��ی و کارشناس��انه فاصله گرفته می ش��ود. به نظر 
بنده در همین راس��تا، بس��یاری از اتفاقات، بحث ها و 
مصاحبه هایی که با اهداف اصالح بازار سرمایه شکل 
می گیرند از جه��ت اقتصادی و علمی نب��وده، بلکه با 
اهداف سیاس��ی طرح ش��ده اند؛ موضوعی که باعث 
می شود بسیاری از صحبت ها و راه حل ها در این بازار 

لزومًا از منظر کارشناسی طرح نشوند.

به نظر م��ن بازار هن��وز از عمق 

کاف��ی برخ��وردار نیس��ت و در 

مس��یر افزای��ش عم��ق در بازار 

به طور حتم توجه ب��ه ابزارهای 

مدیریت ریسک که عمده ترین 

آن اوراق مشتقه است، ضروری 

به نظر می رسد.
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مديريت تاالرهاي مناطق مديريت امور ناشران

معاونت ناشران و اعضا

این معاونت فعالیت خود را در قالب چهار واحد مدیریت پذیرش، مدیریت ناشران، مدیریت امور اعضا و مدیریت تاالرهای منطقه ای انجام می دهد.

مديريت پذيرش
مأموریت و اهداف اصلی

هدف اصلی این واحد کمک به تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف از بازار سرمایه بوده تا از این طریق ضمن ارتقای جایگاه بازار سرمایه کشور، به 

رشد و توسعه اقتصادی بنگاه ها و کشور کمک نماید. اهم فعالیت های اصلی این واحد به شرح ذیل است:

 پذیرش، درج و عرضه سهام شرکت های متقاضی در بورس اوراق بهادار تهران؛

 پذیرش، درج و انتشار انواع اوراق بدهی در بورس اوراق بهادار تهران؛

 پذیرش، درج و پذیره نویسی انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله.

مديريت ناشران
مأموریت و اهداف اصلی

هدف اصلی این واحد نظارت بر ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور افشای به موقع اطالعات و ایجاد شفافیت حداکثری در ارائه اطالعات مربوطه 

می باشد. . اهم فعالیت های اصلی این واحد به شرح ذیل است:

 نظارت بر افشای به موقع اطالعات و گزارشات مالی ناشران؛

 پیگیری تعهدات پذیرش شرکت ها پس از عرضه اولیه؛

 پیگیری شکایات سهامداران از ناشران؛

 طبقه بندی ساالنه ناشران و پایش دوره ای آنها از نظر الزامات پذیرش.

مديريت امور اعضا
مأموریت و اهداف اصلی

هدف اصلی این واحد کمک به بهبود خدمت رسانی شرکت های کارگزاری به سرمایه گذاران در سطح کشور، از طریق بازرسی و اعطا یا لغو مجوز دفاتر شرکت های کارگزاری 

می باشد. اهم فعالیت های اصلی این واحد به شرح ذیل است:

 بازرسی شرکت های کارگزاری و دفاتر آنها در سطح کشور؛

 اعطا یا لغو مجوز فعالیت دفاتر شرکت های کارگزاری در سطح کشور؛

 اعطا یا لغو مجوز فعالیت معامله گران و پرسنل پذیرش شرکت های کارگزاری در سطح کشور.

مديريت تاالرهای منطقه ای
مأموریت و اهداف اصلی

هدف اصلی این واحد خدمت رسانی به آحاد جامعه در استان های سراسر کشور در حوزه خدمات مختلف بازار سرمایه می باشد. اهم فعالیت های اصلی این واحد به شرح ذیل است:

 اطالع رسانی و پاسخگویی به سهامداران، نهادهای مالی و سایر مراجعین در چارچوب مقررات؛

 بازرسی از دفاتر کارگزاری ها و سایر نهادهای مالی بازار سرمایه و نظارت بر فعالیت های آنها مطابق با مقررات در سطح استان و حوزه مربوط؛

 فرهنگ سازی، آموزش، اطالع رسانی و ارتباط با دانشگاه ها، رسانه ها و سازمان ها در زمینه بازار سرمایه مطابق با مقررات در سطح استان و حوزه مربوط؛

 انجام امور فنی و پشتیبانی مربوط به دفاتر شرکت های کارگزاری در استان ها؛

 پاسخگویی به استعالم مراجع ذیربط در سطح استان و حوزه مربوط در چارچوب مقررات.

معاونت ناش��ران و اعضا از جمله معاونت های پنج گانه بورس اوراق بهادار تهران بوده که با هدف انجام عملیات مربوط به پذیرش س��هام شرکت ها، 

پذیرش و انتشار انواع اوراق بدهی، پذیرش و پذیره نویسی انواع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، امور شرکت های کارگزاری در حوزه نظارت 

و بازرسی و اعطا و لغو مجوز دفاتر مرکزی، اتاق معامالت، تاالرهای اختصاصی، شعب، دفاتر پذیرش و نمایندگی های آنان در کشور، مدیریت تاالرها 

و دفاتر منطقه ای بورس تهران در سطح کشور و نظارت بر ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از عرضه اولیه در حوزه های مختلف 

از قبیل افشا اطالعات، تخلفات، شرایط ابقا یا لغو در بازار و ... فعالیت می نماید.

مديريت  امور اعضامديريت  پذيرش

معرفی فعاالن بازار سرمايه
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آشنایی با تاالر بورس منطقه ای کیش

معرفی فعاالن بازار سرمايه
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تاالر بورس منطقه ای کیش از اردیبهشت  سال 138۴ به عنوان اولین تاالر بورس منطقه ای در مناطق آزاد تجاری فعالیت خود را آغاز کرده است. هدف 

اصلی از راه اندازی تاالرهای منطقه ای، گسترش فرهنگ سهامداری از طریق ارائه خدمات آموزشی و اطالع رسانی در حوزه بازار سرمایه و همچنین تسهیل 

دسترسی عموم به خدمات بازار سرمایه می باشد.

تاالر بورس کیش در طبقه دوم از ساختمان مالی آنا واقع شده است. در حال حاضر عالوه بر این تاالر منطقه ای و شعبه ای از شرکت سپرده گذاری مرکزی، 

شعب 38 شرکت کارگزاری، یک شرکت سبدگردان و دو شرکت تامین سرمایه در این تاالر مشغول به فعالیت هستند و تعداد کارکنان شاغل در تاالر نیز 

به بیش از 5۰ نفر می رسد.

بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در جزیره کیش می توانند با اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از مزیت 

معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بهره مند شوند. در همین راستا کارگزاری های مستقر در تاالر کیش با همکاری تاالر منطقه ای کیش، بدون نیاز به ثبت شعبه و 

تنها با اخذ مجوز فعالیت اقتصادی و انجام معامالت از طریق سامانه معامالتی نامک )نرم افزار ایستگاه معامالتی کارگزاران( می توانند از مزیت معافیت 

مالیاتی مناطق آزاد استفاده کنند.

طی سالیان گذشته جزیره کیش به دفعات میزبان نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با بازار سرمایه بوده است و از این منظر نقش فعالی در معرفی فرصت های 

موجود در بازار سرمایه داشته است.

 ارزش معامالت تاالر بورس کیش
ارزش معامالت انجام شده تاالر بورس کیش در سال 1399 بالغ بر 5۰ هزار میلیارد تومان )همت( بوده است. این رقم تا پایان دی ماه 1۴۰۰ بیش از 37 

هزار میلیارد تومان )همت( می باشد. 

تا کنون تعداد ۶ شرکت ثبت  شده در جزیره کیش در بازار سهام پذیرفته شده اند که عبارتند از بیمه اتکایی امین)اتکام(، تجارت الکترونیک پارسیان 

کیش)تاپکیش(، مبین وان کیش)اوان(، پرداخت الکترونیک سامان کیش)سپ(، کارت اعتباری ایران کیش)رکیش(، توریستی و رفاهی آبادگران کیش 

)گکیش( و ارزش بازار فعلی آن ها حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان )همت( است. همچنین جهت تامین مالی راه اندازی ترمینال فرودگاه کیش در دو نوبت از 

ابزارهای بازار سرمایه استفاده شده است. اوراق صکوک به ارزش 3۰۰ میلیارد تومان در آبان ماه 1398 و اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

کیش با ارزش 1۰۰ میلیارد تومان در خرداد ماه 1۴۰۰ بدین منظور منتشر شده است.

معرفی فعاالن بازار سرمايه
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موضوعات پیشنهادی:

به اطالع می رس��اند ماهنامه بورس متعلق به ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، با رویکرد خبری، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از ۲3 سال در حوزه انتشار اخبار، اطالعات  و آمار اقتصادی و بازار سرمایه دارد. این 

ماهنامه به شکل تخصصی برای فعاالن بازار سرمایه منتشر شده و برای تمامی ارکان و شرکت های بازار سرمایه 

از جمله ناشران بورسی، کارگزاری ها، نهادهای مالی)تامین سرمایه ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، 

صندوق های سرمایه گذاری( و مراکز آموزشی به خصوص دانشگاه ها در سراسر کشور توزیع می شود.

بدین وسیله از کلیه 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

      عملکرد 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 امالک و مستقالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه
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چالش های حسابرسی
 و گزارشگری مالی مطالبات بانک ها از دولت

 چکیده

یکی از مهمترین ش��اخص های سالمت مالی بانک ها، کیفیت دارایی های اعتباری اس��ت. بررسی صورت های مالی بانک ها در سامانه 

کدال و آمار و داده های منتش��ره توسط بانک مرکزی نشان می دهد طی یک دهه گذش��ته، مطالبات بانک ها از دولت رشد قابل توجهی داشته 

است. هر چند مطالبات مذکور به دلیل تضمین و تعهد بازپرداخت از سوی دولت، از دید ناظرین و تحلیلگران، ریسک نکول پایینی دارد، عدم 

شفافیت در اندازه گیری، ارائه و افشا، زمان بندی و نحوه تسویه مانده اصل و فرع شناسایی شده از این بابت، عالوه بر اینکه موجب انجماد بخشی 

از دارایی های موجود در صورت وضعیت مالی بانک ها شده و نوعی ناترازی پنهان در این صورت مالی را شکل داده است، منجر به کاهش کیفیت 

س��ود آن بانک ها نیز شده است. به همین جهت در این مقاله، به بررسی چالش های حسابرس��ی و گزارشگری مالی مطالبات بانک ها از دولت 

پرداخته شده است. نگارنده بر این باور است که شفافیت و واقعی تر شدن صورت های مالی بانک ها در این بخش و حذف بندهای شرط مورد اشاره 

در گزارش حسابرسان مستقل، نیازمند همکاری مشترک تمامی ناظرین و تصمیم گیران دارای اختیار قانونی است.

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران )حسابدار رسمی(

عباس محمدی

 مقدمه
بانک ها در کانون فرآیند واسطه گری اعتباری در نظام های اقتصادی قرار دارند. 
تجربه جهانی نشان داده است یک اقتصاد پویا و در حال رشد، نیازمند یک سیستم 
بانکی سالم و باثبات است. ثبات و سالمت سیستم بانکی عالوه بر اینکه ضامن حفظ 
ثبات بخش واقعی اقتصاد هر کشور است، زمینه ساز گسترش سطح اعطای اعتبار 
و تسهیل تأمین مالی نیز می گردد. ناترازی صورت وضعیت مالی بانک ها می تواند 

به دلیل ش��کاف بین ارزش دارایی ها و بدهی ها باشد. به  عبارت دیگر، بانکی که 
رشد بدهی های آن بیش از دارایی هایش است، با ساختن دارایی های بی کیفیت و 
موهومی، درماندگی مالی خود را پنهان  می کند. دارایی موهومی، دارایی است که 
ما به ازای حقیقی، همگام با رشد بدهی ندارد، اما در صورت وضعیت مالی به عنوان 
دارایی منظور می شود. از جمله مصادیق این گونه دارایی ها، تسهیالت تبصره ای، 
تکلیفی و مطالبات از دولت است که تحت فشار یا در قالب تکالیف قانونی اعطا شده 
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و در قبال آن ها، وثایق کافی و مطمئن اخذ نشده و چون رویه مشخصی بین دولت 
و بانک ها در محاسبه نرخ سود و وجه التزام مشخص نشده است، بانک ها عالوه بر 
نرخ های قرارداد، هزینه فرصت عدم النفع نیز شناسایی می کنند. این سودهای 
بی کیفیت و در برخی موارد غیرواقعی و موهومی، عالوه  بر گمراه کردن ذینفعان و 
استفاده کنندگان صورت های مالی، در نهایت موجب تقسیم سرمایه بانک میان 
صاحبان سهام و افزایش ریسک نقدینگی در کوتاه مدت و ریسک درماندگی مالی 
در میان مدت و بلندمدت خواهند ش��د. در ادامه، اهّم چالش های موجود در این 
سرفصل حساب، از منظر گزارشگری مالی و حسابرسی صورت مطالبات از دولت، 
بدهی به دولت بابت حس��اب ذخیره ارزی، صندوق توس��عه مل��ی و مانده وجوه 

اداره شده، به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.

 شناسایی اولیه مطالبات از دولت
پیشینه طبقه بندی تسهیالتی که کل اصل و فرع یا بخشی از سود آن تحت تضمین 
یا در تعهد دولت است در سرفصل مطالبات از دولت در صورت های مالی بانک ها، 
به اوایل دهه هش��تاد برمی گردد. به دلیل نبود شیوه نامه اجرایی در خصوص زمان 
طبقه بندی مطالبات دارای تضمین نامه از یادداشت تسهیالت اعطایی و مطالبات 
از اش��خاص دولتی و غیردولتی به س��رفصل مطالبات از دول��ت و تنزل طبقه آن به 
سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول متناس��ب با مرور زمان )در صورت عدم 
بازپرداخت از س��وی دولت یا مش��تری(، ثبات رویه در طبقه بندی، ارائه و افشا این 
اقالم وجود ندارد. برخی از بانک ها صرفاً به دلیل وجود تضمین نامه از سوی دولت ، 
به محض سررسید قسط یا حداکثر دو ماه بعد از آن، مانده سررسید شده را به یادداشت 
مطالبات از دولت منتقل می کنند. این در حالی است که بانک های دیگر با استناد به 
مندرجات تضمین نامه مبنی بر اینکه وجود تضمین نامه نافی مسئولیت های بانک 
جهت پیگیری حقوقی به منظور وصول مطالبات از س��وی مش��تری نیست ، مانده 
طلب از مشتری را تا ابتدای ورود به طبقه مشکوک الوصول، در یادداشت تسهیالت 
اعطایی نگهداری می کنند و در صورت به نتیجه نرسیدن اقدامات حقوقی، مانده را 
به یادداشت مطالبات از دولت منتقل می کنند. هرچند رویه دوم منطقی تر است، 
نبود دستورالعمل اجرایی، منجر به کاهش ثبات رویه در ارائه اطالعات هر بانک و 
یکنواختی در نحوه عمل شبکه بانکی می گردد که پیامد آن، کاهش قابلیت مقایسه 

و مربوط بودن اطالعات منتشره است.

 نحوه طبقه بندی مطالبات از دولت
طبق ماده ۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های اعتباری بانک مرکزی )بخشنامه 
۲۸۲3 مورخ 13۸۵/1۲/۵(، تسهیالتی که بازپرداخت آن به موجب قانون، توسط 
دولت تضمین شده و یا اجازه تضمین آن توسط دولت در قانون پیش بینی شده 
و تضمین مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی صادر شده است، همانند 
سایر تسهیالت مؤسسات اعتباری، مشمول الزامات این دستورالعمل است. این 
موضوع در صورت مالی نمونه مؤسس��ات اعتب��اری )ویرایش پنجم ابالغی طی 
بخشنامه شماره 9۸/3۸۶۴۰9 مورخ 139۸/11/۷( نیز مورد تأکید قرار گرفته 
است. بنابراین، مانده های انتقال یافته به یادداشت مطالبات از دولت می بایست 
بر حس��ب مدت زمان سپری شده از سررسید قسط، در طبقه مربوط )حداکثر تا 
۲ ماه از سررس��ید: طبقه جاری، ۲ تا ۶ ماه: طبقه سررسید گذشته، ۶ تا 1۸ ماه: 
طبقه معوق و بیش از 1۸ ماه: طبقه مشکوک الوصول( ارائه و افشا شوند. در این 
رابطه نیز بررس��ی صورت های مالی بانک ها حاک��ی از وجود دو دیدگاه متفاوت 
ش��امل طبقه بندی کل مانده در س��رفصل جاری و رعایت دس��تورالعمل بانک 
مرکزی متناسب با گذر زمان است. هرچند در ماده 3 دستورالعمل نحوه محاسبه 
ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری )پیوست بخشنامه ۲۸۲3 بانک مرکزی( ذکر 
شده است که در مورد تسهیالت تحت تضمین دولت، ذخیره اختصاصی در نظر 
گرفته نمی شود و به تبع آن، اثر منفی بر سود هر سهم و نسبت کفایت سرمایه وجود 
نخواهد داشت، با این حال برخی از بانک ها با انگیزه های متفاوت از جمله بهبود 

 ، ) NPL1(نسبت تسهیالت غیرجاری به کل مانده تسهیالت جاری و غیرجاری
از طبقه بندی مانده های مطالبات از دولت به نحو صحیح خودداری می کنند.

 شناسایی درآمد عدم النفع بابت مطالبات از دولت
طبق آخرین اصالحیه دستورالعمل شناخت درآمد مؤسسات اعتباری )بخشنامه 
99/۲۲1۰۰۷ مورخ 1399/۷/1۰ بانک مرکزی(، شناسایی درآمد بخش جاری و 
غیرجاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد هستند و بر اساس ضوابط 
ابالغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های اعتباری بانک ها، 
به طبقه معوق منتقل می شوند، پس از طی دوره گذار ۵ ساله )از ابتدای سال 1399 

هر سال معادل ۲۰ درصد افزایش در مبلغ درآمد غیرقابل شناسایی( ممنوع است.
در حال حاضر نیز بر اساس دستورالعمل های نظارتی، شناسایی درآمد تسهیالت 
عادی از ابتدای ورود به طبقه مشکوک الوصول متوقف می شود. با این حال، بابت 
مطالبات از دولت به استناد تضمین نامه های موجود، درآمد بدون توجه به عامل زمان 
و محتمل بودن زمان ورود وجه نقد، تا آینده نامعلوم قابل شناسایی است؛ به نحوی که 
با گذش��ت نزدیک به دو دهه از سررس��ید برخی از تسهیالت اعطایی و عدم وصول 
وجه نقد، درآمد همچنان به صورت تعهدی شناسایی می شود. همچنین، بانک ها با 
استناد به انجماد منابع خود در این بخش و عدم بهره مندی از فرصت گردش منابع 
حاصل از سود و وجه التزام حاصله، در سنوات گذشته اقدام به محاسبه و شناسایی 
تعهدی وجه التزام به نرخ عقود مبادله ای بر پایه مانده سود و جریمه تأخیر قرارداد 
اولیه، تحت عنوان درآمد عدم النفع نموده اند. هرچند سودهای مورداشاره، بی کیفیت 
و در برخی موارد موهوم بوده و در بندهای شرط گزارش حسابرسان مستقل بانک ها 
همواره درج شده است، به دلیل ظرفیت مناسب، شناسایی سود کاغذی از عوامل 
انگیزشی اثرگذار برای بانک ها جهت تسریع در طبقه بندی مانده ها در یادداشت 
مطالبات از دولت است تا با شناسایی مداوم درآمد و عدم احتساب ذخیره اختصاصی 
بتوانند درآمدهای خود را افزایش و شاخص های عملکردی را بهبود دهند. به دلیل 
ع��دم پیش بینی الزم در خصوص افش��ای جداگان��ه درآمد مطالب��ات از دولت در 
یادداشت مربوط در صورت مالی نمونه بانک مرکزی، امکان تحلیل مبلغ درآمدهای 

شناسایی شده از این بابت به نحو مناسب فراهم نیست.

 محاسبه سود مطالبات از دولت به روش ساده
 هیئت وزیران در تبص��ره )۲( ماده )3( آیین نامه اجرایی بن��د )ت( ماده )۸( قانون 
برنامه پنج ساله شش��م، موضوع تصویب نامه شماره ۲19۵3/ت ۵۴۸۵۵ ه� مورخ 
139۷/۲/۲9 و اصالحیه ش��ماره ۶3۲1/ت۵۸۵۸۲ ه� مورخ 1۴۰۰/1/۲۴ مقرر 
نموده است: »مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای 
نظام تأمین اجتماعی از دولت به ارزش واقعی روز و بر اس��اس نرخ اوراق مش��ارکت 
موضوع بند )ه�( ماده )۷( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی  مصوب 
13۸3، محاسبه می شود. همچنین، مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج 
در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود و در پایان هر سال، محاسبه اصل 
مبلغ بدهی اولیه و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است«. در صورت محاسبه 
و به روز   رسانی مطالبات بانک ها از دولت بر اساس روش ساده و بر مبنای اصل مبلغ 
قرارداد اولیه، بخش��ی از درآمدهای شناسایی شده در سنوات گذشته که بر اساس 
اصل به عالوه سود تا سررسید، مبنای محاسبه وجه التزام بوده و به دلیل عدم دریافت 
وجه نقد، در عمده موارد برای آن ها درآمد عدم النفع )هزینه فرصت اعطای تسهیالت 
در صورت وصول س��ود و جرائم مطالبات از دولت( نیز از س��وی بانک ها شناسایی 
شده است، می بایست برگشت داده شود. این امر عالوه بر اینکه نشان دهنده نبود 
ثبات رویه در فرمول شناسایی درآمد بانک ها بابت تسهیالت اعطایی به دولت و سایر 
اشخاص است، به دلیل تأمین بخش عمده منابع بانک ها از سوی سپرده گذاران، 
می تواند منجر به تضییع حقوق سپرده گذاران )اثر کاهنده در سود منابع مشاع متعلق 
به سپرده گذاران( و جابجایی ثروت بین س��هامداران بانک ها در برخی بانک های 
بورسی دارای مطالبات قابل توجه از دولت از جمله بانک های صادرات، تجارت و ملت 
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گردد. با توجه به حضور تعدادی از بانک ها در بازار سرمایه و تأمین بخش چشمگیری 
از منابع بانک ها توسط سپرده گذاران )باال بودن نسبت بدهی به حقوق مالکانه در 
صنعت بانکی(، هرگونه سیاست گذاری جانبدارانه از سوی دولت و یا نبود نظارت 
اثربخش جهت اجرای دستورالعمل های ابالغی بانک مرکزی از جمله عقب نشینی 
از مقررات نظارتی ابالغی، می تواند از یک سو منجر به تضییع حقوق سپرده گذاران 
و سهامداران بانک ها در سال های مختلف )جابجایی ثروت به واسطه نبود ثبات رویه 
و یکنواختی در محاسبه سود سال های مختلف( و از سوی دیگر موجب شناسایی 
سودهای بی کیفیت و به تبع آن، شکل گیری دارایی های بی کیفیت نیازمند احتساب 

کاهش ارزش در صورت وضعیت مالی بانک ها شود.

 تغییر فرمول مبنای محاسبه مطالبات از دولت
 بانک مرکزی طی بخش��نامه 9۶/1۷۶۴۵1 مورخ 139۶/۶/۷ با هدف نظام مند 
نمودن نحوه محاسبه مطالبات بانک ها از دولت و ارتقای شفافیت بانک ها به پشتوانه 
مصوبه 93۴3 9۶/م/ت/۵3۸۷۵ ه� مورخ 139۶/۵/۲3 هیئت وزیران در خصوص 
نحوه شناسایی مطالبات ریالی بانک ها از دولت مقرر نموده است: »از ابتدای سال 
139۰، مطالبات بانک ها از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیئت وزیران و یا 
تضمین نامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات 
بانک از دولت منتقل شده یا می شود و به تأیید سازمان حسابرسی رسیده یا می رسد، 
تا سررسید مشمول محاسبه سود به نرخ قرارداد و بعد از سررسید به نرخ سود تسهیالت 
مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعالم بانک مرکزی است«. تعیین آثار 
تعدیلی ناش��ی از اجرای این بخشنامه توسط حسابرسان مستقل، نیازمند اصالح 

سیستم های اطالعاتی بانک از این بابت است که تاکنون عملیاتی نشده است.

 مطالبات از دولت بابت اوراق مشارکت تحت تضمین
 طبق بخشنامه ۸۸/1۰۵9۷۲ مورخ 13۸۸/۵/19 بانک مرکزی در خصوص نحوه 
تخصیص مبالغ پرداختی مشتریان بعد از سررسید قراردادهای تسهیالت اعطایی، 
مصوب شده است که مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیالت 
اعطایی، بین سه جز اصل تسهیالت، س��ود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، تسهیم 
بالنسبه گردد و الزم اس��ت این موضوع در قراردادهای مابین بانک و مشتریان نیز 
به نحو مقتضی درج شود و مفاد بخشنامه ۷۲۸3 مورخ 13۷۸/1۲/9 در خصوص 
اولویت تس��ویه کل خس��ارت تأخیر تأدیه دین در زمان واریز مشتری، کأن لم یکن 
تلقی گردد. از سوی دیگر، طبق بخشنامه 9۰/۵۶9۲۰ مورخ 139۰/3/11 بانک 
مرکزی، اشاره شده است که کلیه مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید 
در ارتباط با بدهی آنان باید بین سه جز اصل تسهیالت، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه 
دین، تسهیم بالنسبه شود؛ مشروط بر اینکه موضوع به نحو مقتضی در قراردادهای 
ما بین بانک و مشتری درج گردد. همچنین، به بانک ها اختیار داده شده است که از 
طریق تنظیم تفاهم نامه ای جدید با مشتریان، تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ پرداختی 
بعد از سررسید توسط مشتریان را برای کلیه قراردادهای منعقده قبلی  مابین بانک 
و مش��تریان اعم از قراردادهای اعطای تسهیالت، وام قرض الحسنه و ارائه خدمات 
بانکی که موضوع تسهیم بالنسبه نمودن در آن ها درج نگردیده است، اجرا نمایند. 
در این رابطه، برخی از بانک ها با توجیه عدم تصریح عنوان حساب بدهکاران اوراق 
مشارکت در بخشنامه ابالغی بانک مرکزی، اوراق مشارکت تحت تضمین دولت را 
تسهیالت تلقی نمی کنند و متعاقب آن، با عدم رعایت مفاد بخشنامه فوق الذکر، کلیه 
وجوه دریافتی از ناشر و سود اوراق بازخریدی از محل تنخواه ناشر را تسهیم به نسبت 
صرف استهالک مانده مطالبات )اصل، سود و جرائم( نمی کنند. این موضوع در قالب 

بند عدم توافق مغایرت محاسبه در گزارش حسابرسان درج می شود.

 محدودیت سیستم های اطالعاتی بانک ها
 ضعف در سیستم های اطالعاتی حسابداری بانک ها در بخش تسهیالت خرد 
اعطایی انتقال یافته به س��رفصل مطالبات از دولت که عمدتاً مربوط به سیل، 

زلزله، سایر حوادث طبیعی و بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است، از یک 
س��و و حجم انبوه پرونده های مطالباتی از سوی دیگر، باعث شده است فرآیند 
حسابرسی این بخش با چالش های زیادی مواجه شود. نبود بایگانی منسجم 
از تضمین نامه های پشتوانه اعطای این تسهیالت در بانک ها و سازمان برنامه 
و بودجه، مبتنی بر قراردادی نبودن بخش��ی از مطالبات از دولت، نامش��خص 
بودن س��همیه اختصاص یافته به هر بانک از سوی بانک مرکزی، عدم طراحی 
کنترل های سیستمی مناسب برای اطمینان از رعایت شرایط قرارداد و سقف های 
اشاره شده در قالب خروجی گزارش گیری از نرم افزارهای مالی و مقاومت بانک ها 
در مقاب��ل در اختیار قرار دادن پایگاه های داده خود جهت انجام حسابرس��ی 
کامپیوتری و فن آوری اطالعات۲  موجب شده است حسابرسان مستقل بانک ها 
در جمع آوری ش��واهد مبنای اظهارنظر خود دچار محدودیت شوند و به دلیل 
عدم دسترسی به اطالعات موردنیاز، تعیین آثار تعدیالت احتمالی برای آن ها 
به سهولت امکان پذیر نگردد. اس��تفاده کنندگان گزارش حسابرس نسبت به 
صورت مطالبات از دولت، نیازمند تعیین مبلغ قطعی قابل پذیرش ادعای بانک 
از س��وی حسابرسان مستقل هستند. با توجه به اینکه عمده این تسهیالت در 
شرایط بحرانی ناشی از وقوع بالیای طبیعی یا به منظور حمایت از اقشار کم درآمد 
در قالب تسهیالت تکلیفی و احکام قانون بودجه به عهده بانک ها گذاشته شده 
است و در شرایط طبیعی، هیچ یک از بانک های تجاری انگیزه ای جهت مصرف 
منابع خود در این بخش ها ندارد، همچنین با عنایت به اینکه تجارب گذشته نشان 
می دهد در شرایط اضطراری، ابتدا منابع از سوی بانک ها اختصاص می یابد، 
سپس ضوابط تفصیلی پرداخت ابالغ می شود، عدم پذیرش ادعای بانک ناشی 
از محدودیت حسابرسی موجب تضییع منافع بانک و سپرده گذاران و پذیرش 

آن ناقض رویه ها و دستورالعمل های موجود است.

 کاربرد اصطالحات و واژگان مبهم در تضمین نامه ها 
عدم ارائه تعریف ش��فاف از واژگان فنی به کار رفت��ه در متن تضمین نامه های 
صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه، موجب تفسیرها و برداشت های متفاوت 
از ش��مولیت و تاریخ مؤثر طبقه بندی تسهیالت در سرفصل مطالبات از دولت 
شده است. به عنوان نمونه، در برخی تضمین نامه های صادره این سازمان درج 
شده است که مطالبات معوق الوصول مشمول تضمین می شود. این در حالی 
است که طبق دستورالعمل طبقه بندی دارایی های اعتباری، در صورت گذشت 
۶ تا 1۸ ماه از سررسید تس��هیالت و عدم بازپرداخت اقساط، مطالبات معوق 
تلقی می ش��ود و طبق ماده 3 دس��تورالعمل نحوه تشخیص و حذف مطالبات 
غیر قابل وصول از دفاتر مؤسس��ه اعتباری، تس��هیالتی که 1۰ س��ال از تاریخ 
انتقال آن ها به طبقه مش��کوک الوصول گذش��ته و بابت آن 1۰۰ درصد ذخیره 
اختصاصی منظور شده باشد یا تسهیالتی که گیرندگان آن صرف نظر از تاریخ 
سررسید، فوت، ورشکسته و یا منحل شده و ۶ سال از تاریخ صدور گواهی فوت، 
حکم ورشکستگی و انحالل برای اشخاص گیرنده تسهیالت سپری شده و برای 
آن 1۰۰ درصد ذخیره اختصاصی منظور شده باشد، غیر قابل وصول تشخیص 
داده می شوند. به دلیل عدم ارائه تعریف واضح واژگان از سوی آن سازمان و تفاوت 
معنادار بین تعاریف ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی و ادعا و برداشت بانک ها، 
قضاوت در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش مطالبات متکی به این تضمین نامه ها 

برای حسابرسان مستقل به سهولت امکان پذیر نیست.

 بدهی به بانک مرکزی بابت حساب ذخیره ارزی
هر چن��د در قراردادهای عاملیت بانک ها با س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور 
)واگذارنده اعتبار(، بانک های عامل ملزم به قبول ریسک بازپرداخت )اصل 
و س��هم س��ود دولت(، وصول منظم اقس��اط از متقاضی و واریز آن به حساب 
ذخیره ارزی ش��ده اند و تأکید شده است که هیچ گونه اعالم و ادعایی در مورد 
عدم وصول اصل و سود تسهیالت اعطایی به متقاضیان، از جانب بانک های 
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عامل قابل قبول نخواهد بود و چنانچه وصول اقساط ارزی به هر دلیلی ممکن 
نش��ود، بانک عامل بایس��تی تمهیدات الزم را در خصوص تبدیل وثیقه های 
اخذ شده و ابتیاع ارز اقساط بازپرداختی بابت اصل، سود و دیرکرد جهت واریز 
به حساب ذخیره ارزی پیش بینی کند و در مورد نرخ تبدیل ارزها، همواره نرخ 
روز بازپرداخت مالک خواهد بود، با این حال در عمل، با توجه به عدم پذیرش 
مسئولیت اعتبارسنجی اولیه از سوی بانک ها، مبنای حسابداری نقدی جهت 
شناخت درآمد سهم سود بانک )بابت قرارداد عاملیت( و بدهی بابت سهم سود 
دولت مورد اس��تفاده قرار گرفته و بر خالف قرارداد عاملیت، صرفاً بابت اصل 
منابع تخصیص یافته، بدهی به بانک مرکزی بابت منابع حساب ذخیره ارزی 
ثبت شده و بررسی گزارش های حسابرسی در سامانه کدال حاکی از پذیرش 
تلویحی این موضوع از سوی بانک مرکزی اس��ت. بنابراین، صورت وضعیت 
مالی بانک های عامل از قدرت توصیف کنندگی مناس��بی برخوردار نیست، 
به نحوی که در س��مت راست، تسهیالت اعطایی به مشتریان از محل حساب 
ذخیره ارزی که عمدتاً با توجه به س��ابقه تاریخی، در طبقه مشکوک الوصول 
قرار دارند، به شکل صحیح در انطباق با بخشنامه بانک مرکزی، طبقه بندی 
نمی شوند و در طبقه جاری انعکاس می یابند و با توجیه اینکه منابع متعلق به 
بانک عامل نمی باشند و در صورت سوخت، به طرفیت بدهی به بانک مرکزی 
از حس��اب ها حذف خواهد ش��د، کاهش ارزش انباشته نیز برای آن محاسبه 
نمی شود. در سمت چپ صورت وضعیت مالی نیز معادل ریالی اصل بدهی 

ارزی، به حساب بدهی به بانک مرکزی منظور می شود.
طبق م��اده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور، 
دولت موظف اس��ت نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تس��ویه بدهکاران از 
محل حساب ذخیره ارزی به دولت اقدام کند. طبق آیین نامه اجرایی این ماده، 
موضوع تصویب نامه ش��ماره 1۶۴۵3۷/ت ۵۶9۶۲ ه� مورخ 139۸/1۲/۲۶ 
هیئت وزیران، معادل ریالی بدهی ارزی تعیین شده به ازای هر دالر 1۲,۲۶۰ 
ریال )معادل آن به سایر ارزها( محاسبه می شود و باید توسط مشتری به بانک 
پرداخت شود. تجربه تهاتر مطالبات برخی بانک ها از دولت قبل از عرضه سهام 
آن ها )سه بانک دولتی پذیرش شده در بورس( با بدهی آن بانک ها به دولت بابت 
حساب ذخیره ارزی، نشان می دهد به دالیل پیش گفته، تسهیالتی با کیفیت 
اعتباری پایین جایگزین مطالبات از دولت ش��ده اس��ت که پس از درخواست 
مش��تریان جهت اعمال ماده ۲۰ به منظور تسویه ریالی، در عمل مابه التفاوت 
نرخ 1۲,۲۶۰ ریال تا نرخ تسعیر طبق بخشنامه بانک مرکزی، در سمت راست 
صورت وضعیت مالی بانک ها در سرفصل مطالبات بانک ها از دولت یا طلب از 
بانک مرکزی رس��وب می کند تا در آینده نامعلوم تسویه شود. به عبارت دیگر، 
به رغم تسویه بخشی از مطالبات از دولت از طریق تهاتر با اعمال ماده ۲۰ قانون 
رفع موانع تولید، بخش��ی از مانده تسهیالت با منش��أ ارزی )پرداختی از محل 
منابع حس��اب ذخیره ارزی( مجدداً تبدیل به مطالبات از دولت )معادل مبلغ 
مابه التفاوت نرخ( می ش��ود. این امر منجر به تضییع حقوق سهامداران به ویژه 

سهامداران فاقد حق کنترل می شود.

 بدهی به صندوق توسعه ملی
 به رغم تجربیات حاصل از اعطای تسهیالت از محل حساب ذخیره ارزی و ذکر 
مس��ئولیت های بانک عامل در بازپرداخت اقساط و جرائم متعلقه در صورت 
نکول وام از سوی مشتری به  صورت شفاف در نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای 
تس��هیالت ارزی )موضوع ماده 1۶ قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه 
کشور( و قراردادهای عاملیت، رویه حسابداری بانک ها همچنان در این بخش 
بر مبنای نقدی بوده است. همچنین، به دلیل عدم پاسخگویی صندوق توسعه 
ملی به تأییدیه های حسابرسان مستقل و یا عدم تهیه صورت تطبیق حساب 
توسط بانک های عامل، امکان تعیین میزان بدهی دقیق بانک ها معموالً برای 

حسابرسان مستقل بانک ها فراهم نمی باشد.

 وجوه اداره شده
طبق ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 
بانک عامل موظف اس��ت حس��اب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی 
نگهداری کند که در هر زمان، اطالعات مربوط به مصرف آن به تفکیک اصل و 
سود تسهیالت اعطا شده، اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده مصرف شده، 
قابل تحصیل باشد. همچنین، طبق ماده ۴ این آیین نامه، بانک موظف است 
سود حاصل از وجوه مذکور و مبالغ دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیالت 
را به حساب خزانه داری واریز نماید. طبق آیین نامه اجرایی بند ل ماده ۲۸ قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و بخشنامه 
۵۷/1۲۴۶۸۴ مورخ 139۸/۷/3 وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک موظف 
است گزارش آخرین وضعیت حساب وجوه اداره شده، تسهیالت پرداختی قطعی، 
مبالغ تعهد شده، اقساط وصول شده، پرداختی به خزانه، مانده اقساط غیرجاری 
)سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول به تفکیک اصل و سود( را به همراه 
سایر اطالعات تفصیلی مربوط به دس��تگاه های اجرایی واگذارکننده اعتبار، 
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارائه نماید. 
به دلیل ضعف در طراحی سیستم های اطالعاتی، امکان تهیه گزارش های مالی 
اشاره شده در قوانین به سهولت برای بانک ها فراهم نیست و به تبع آن، هر ساله 

معموالً به عنوان بند محدودیت در گزارش حسابرسان مستقل درج می شود.

 نتیجه گیری و پیشنهادات
بررس��ی ماهیت بندهای شرط گزارش حسابرس��ان مستقل بانک ها نسبت به 
صورت مطالبات از دولت که روندی تکرار شونده همراه با رشد مبلغ داشته است، 
نشان می دهد موارد عدم توافق عمدتاً به دلیل نبود ظرفیت قانونی برای شناخت 
بخشی از درآمدها، نبود مبانی قضاوت یا شواهد و مستندات کافی به عنوان مبنای 
اظهار نظر است. پیشنهاد می شود به منظور حل مسائل سنواتی مشترک بین 
بانک های درگیر مطالبات از دولت، از طریق شورای هماهنگی بانک ها، رایزنی 
مناسب جهت تش��کیل کارگروه یا کمیته فنی با حضور نمایندگان وزارت امور 
اقتصادی و دارایی )سهامدار و طرف حساب بانک ها جهت تسویه مطالبات(، 
سازمان برنامه و بودجه کشور )واگذارنده اعتبار و صادرکننده تضامین(، سازمان 
حسابرسی )حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک های دارای مطالبات از دولت 
و مرجع رسمی تأییدکننده بدهی دولت به بانک ها(، بانک مرکزی )ناظر بازار پول( 
و بانک های طرف حساب انجام شود تا با حضور تمامی ذینفعان و تصمیم سازان 
این بخش و ارائه نظ��ر موردی در قالب رأی کمیته فنی، اصالحات الزم در دفاتر 
بانک ها به عمل آید و گامی مؤثر در جهت شفافیت و واقعی تر شدن صورت های 
مالی بانک ها برداش��ته ش��ود. همچنین، در ویرایش بعدی صورت مالی نمونه 
مؤسسات اعتباری )ابالغی بانک مرکزی(، ارائه گردش طی سال حساب مطالبات 
از دولت و درآمد شناسایی شده از بابت این سرفصل در یادداشت های مربوط در 
صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان الزامی شود تا عالوه بر بهبود کیفیت 
افشا، امکان تحلیل و ارزیابی مناسب از عملکرد بانک ها در مراودات آن ها با دولت 

برای تمامی ذینفعان به ویژه سهامداران اقلیت و سپرده گذاران فراهم گردد.

 منابع
گزیده آمارهای اقتصادی و بانکی، سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

سامانه جامع اطالع رسانی ناشران کدال، سازمان بورس و اوراق بهادار.
مجموعه مقررات و بخش��نامه های نظارتی، سایت بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران.

 پانویس ها
1  -Non Performing Loans
2 -  IT Audit
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ماهیت بالک چین    و چگونگی ارتباط آن با اقتصاد سیاسی جهانی1

 مقدمه

نوسانات قیمتی بیت کوین و رقبای آن و همچنین تأثیراتی که این رمزارزها بر پولشویی، طرح های هرمی، معامالت آنالین و خدمات غیرقانونی برون مرزی 

داشته اند، باعث پدید آمدن چالش های بسیاری در حاکمیت دولت ها و نهادهای مالی بین المللی شده و این امر موجب واکنش های مختلف حاکمیتی توسط بانک های 

مرکزی، نهادهای دولتی، سازمان های بین المللی و اتحادیه های صنعتی در سراسر جهان شده است. با این وجود، بالک چین ها در حال گسترش فعالیت ها و ایجاد 

قوانین منسجم برای پشتیبانی از فعالیت های دولتی نیز هستند. ناشناخته بودن و گستردگی حجم فعالیت مبتنی بر بالک چین ها از طرفی می تواند ما را به  تحقق 

وعده های آرمانی نزدیک کند و از طرف دیگر ممکن است باعث ترس و اضطراب در مورد کاربردهای این فناوری نوظهور و پشت پرده آن گردد. این مجموعه مقاالت )9 

مقاله( که تحت عنوان »بیت کوین و فراتر از آن  رمزارزها، بالک چین ها و حاکمیت جهانی ۲« با مشارکت گروه تیلور و فرانسیس3  و بازبینی مالکوم کمپل۴  در سال ۲۰18 

منتشر شده است، پیامدهای واقعی ناشی از بیت کوین و بالک چین را برای حاکمیت جهان معاصر بر اساس مطالعات دانشمندان علوم انسانی، اقتصاد،  فناوری، 

جامعه شناسی و تحقیقات عمومی مورد ارزیابی قرار داده است. این مشارکت های میان رشته ای برای دانشگاهیان، سیاست گذاران، دست اند رکاران صنعت و عموم 

مردم درک دقیق تری از تغییرات فناوری فراهم می کند تا شناخت صحیحی از تغییر ماهیت حکمرانی دولت ها و فراتر از مرزهای آن ارائه دهد.

دانشجوی دکتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

فروغ عابدی

دانشجوی دکتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

یوسف محمودی

تصور کنید از دسترس��ی خیلی س��ریع به  تراکنش ه��ای معامالت دیجیتال 
انجام شده در سراسر جهان برخوردار هستید. این پایگاه داده دیجیتال بدون 
اینکه دقیقًا مش��خص کند چه کسی و چه چیزی در این معامالت نقش دارد، 
به  شما دسترس��ی تقریباً آنی مبادالت انجام ش��ده به  روش همتا  به  همتا۵  را 
در داخل و خارج از مرزهای ملی می دهد. چنین ظرفیت بی س��ابقه ای برای 
نظارت بر تعامالت مستقیم مبتنی بر اینترنت بین افراد شبه ناشناس که سوابق 

تراکنش های دیجیتالی خود را تأیید و منتشر می کنند، هسته اصلی وعده ها 
و ترس های پیرامون بالک چین را ش��کل می دهد. این مجموعه به بررس��ی 
پیامدهای حاکمیتی ب��رای بازیگران و فرآیندهای دخی��ل در نظم جهانی و 
مدیریت و س��ازماندهی اقتصاد سیاس��ی جهانی دیجیتالی رو به رشد که از 
کاربرده��ای روزافزون مجموعه  فناوری های نوظه��ور بیت کوین و فراتر از آن 

ناشی می شود، می پردازد.
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در اصل، بالک چین ها دنباله ای دیجیتالی از اعداد هستند که در نرم افزار های 
رایانه ای کدگذاری شده اند و امکان تبادل، ثبت و انتشار امن معامالت را بین 
کاربران ش��خصی که فعالیت آن ها در هر جای دنیا با دسترس��ی به  اینترنت 
امکان پذیر می باشد، میسر می کنند؛ مانند اکثر تغییرات تکنولوژیک، برای 
توسعه بالک چین از    چندین فناوری موجود استفاده شده و آن ها را با هم ترکیب 
کرده اند. بالک چین   از فناوری های رمزنگاری دیجیتالی استفاده می کند که در 
سطوح مختلف محتوای خاص مبادله شده و همچنین هویت تک تک کاربران 
را پنهان می کند. الگوریتم ها که مجموعه ای از سری های ازقبل رمزگذاری شده 
در دستورالعمل های طبقه بندی شده  می باش��ند، در حل معادالت پیچیده 
ریاضی و رس��یدن به  اجماع در مورد اعتبار تراکنش های انجام شده از طریق 
شبکه های کاربران به خدمت گرفته می شوند. سپس این فناوری های مبتنی 
بر زمان به صورت دوره ای، معامالت تأیید ش��ده را در مجموعه ای از داده ها یا 
بلوک ها قرار می دهند. این بلوک ها پیوس��ته به  یکدیگر متصل می ش��وند و 
زنجیره ای از بالک چین   را تشکیل می دهند که پایگاه داده های بزرگ تری از 
معامالت را ایجاد و ثبتی دائمی از تراکنش  معامالت را منتش��ر می کنند و در 
عین حال، اشخاص و محتوای تراکنش ها همچنان ناشناس باقی می مانند. 
قوانین بالک چین   برای همه کاربران غیرقابل تغییر و ثابت اس��ت، مگر اینکه 

کاربران برای انجام تغییرات به  یک اجماع روشن دست یابند.
دفاتر معامالت تأیید شده توس��ط کاربران۶  به وسیله نویسنده داستان های 
علمی، اچ جی  ولز۷  ، در دهه 193۰ ایده پردازی شد و توسط هکرهای رایانه ای 
س��ایفرپانک۸  که به دنبال اطمینان از حریم دیجیتال بودند، با شروع تکامل 
اینترنت در اواخر قرن بیستم مورد حمایت قرار گرفت. طرح فنی برای توسعه 
فناوری بالک چین ابتدا  در یک س��ند9  توسط ساتوش��ی ناکاموتو1۰  در سال 
۲۰۰۸ ارائه ش��د. تالش ها برای شناس��ایی این فرد یا گروه، تاکنون ناموفق 

بوده و  هاله ای از ابهام به  این فناوری اطالعات و ارتباطات اضافه کرده است.
طرح فن��ی بالک چین  که در ابتدا به صورت محدود و از طریق ارس��ال به  یک 
لیست ایمیلی رمزنگاری منتشر شده بود، به سرعت توسط جامعه عالقه مند به 
 فناوری های آنالین که بیت کوین را به عنوان اولین دفتر کل دارای مهر زمانی 
تراکنش های تأیید شده توس��ط کاربر، در سال ۲۰۰9 توس��عه داده بودند، 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. بیت کوین در ابتدا بین کاربران بالک چین ، برای 
معامالت پولی مانند سکه در نظر گرفته شده بود و بعداً در مبادالت دیجیتال 
مورد استفاده قرار گرفت و با طیف وسیعی از اطالعات به صورت یک نرم افزار 
غیر اختصاصی و با منبع قابل دس��ترس، س��ازگاری پیدا کرد. دستورالعمل 
اصلی بیت کوین در توس��عه س��ایر بالک چین   ها که نه تنها رمزارزها را مبادله 
می کنند، بلکه می توانند برای طیف وسیعی از فعالیت  های عمومی از قبیل 
حقوق مالکیت و تعهدات قراردادی تا رأی گیری و انتخابات و شهروندی افراد 

نیز مورد استفاده قرار گیرند، اقتباس شد.
کاربردهای فناوری  بالک چین فراتر از اش��تیاق و عالقه به  فناوری، نیم دهه 
پس از انتشار سند، در س��ال ۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت. توجه بسیار زیاد 
به  بیت کوین در سال ۲۰13 به دلیل تالقی رویدادهای داخلی و خارجی در 
جهت ایجاد انجمن های مجازی رمزنگاری شده اتفاق افتاد. در داخل، ظهور 
و س��قوط دو صرافی  پیشرو که رمزارزها را به  ارزهای دولتی تبدیل می کردند، 
روی داد. یکی از آن ها ام تی گاکس11  بود که در توکیو استقرار داشت و دیگری 
وب سایت جاده ابریشم 1۲ بود که در زمینه تجارت کاالهای غیرقانونی فعالیت 
می کرد. موضوع س��قوط این دو محل تبادل رمزارزها بازتاب گس��ترده ای در 
رسانه ها داشت. این توجهات منفی و هیجانی در ابتدا به شهروندان، شرکت ها 
و دولت ها نسبت به  آنچه به عنوان غرب وحشی جدید پیرامون بیت کوین به  نظر 
می رسید، هشدار می داد. در همان زمان، مجموعه ای از رویدادهای خارجی 
توجه مثبت بیش��تری را به  مزای��ای بالقوه فناوری ه��ای بالک چین  به عنوان 
جایگزینی برای نظارت گس��ترده دولتی و ش��رکتی که در اطالع��ات ادوارد 

اسنودن13  فاش شد، جلب کردند. بی ثباتی های مالی در منطقه یورو مواردی 
مانند مصادره س��پرده ها برای اعطای کمک های مالی به  بانک های قبرس، 
اشکاالت فنی در بانک های بزرگ که مشتریان را از دسترسی به  پس اندازهای 
خود منع می کرد و تأیید برنامه های کمکی بحث برانگیز بانک مرکزی به عنوان 
واکنش های اضطراری به  بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ که بسیار فراتر 
از هدف اصلی آن ها گسترش یافت، شامل می شد. به دالیل فلسفی، امنیتی 
یا سوداگرانه، میل عمومی به  وعده ها و پذیرش ریسک بیت کوین بیشتر شد و 
در مدت زمان کوتاهی، نوسانات بی سابقه ای در ارزش مبادالتی رمزارزهای 
اصلی اتفاق افتاد، به گونه ای که در ۲۸ مارس ۲۰13، ارزش بازار بیت کوین 
به  1 میلیارد دالر رسید. در سال  ۲۰13، بیت کوین نوسان قیمتی شدیدی را 
تجربه  کرد. در ابتدای این سال، قیمت بیت کوین 13 دالر بود و در ماه آوریل 
به  ۲۶۶ دالر رسید. با این وجود، در ماه می به 13۰ دالر و در ماه ژوئن به 1۰۰ 
دالر تنزل پیدا کرد. در ماه نوامبر، بیت کوین توانست از مرز 1,۰۰۰ دالر عبور 
کند، اما قیمت آن در ماه دسامبر به ۶۰۰ دالر کاهش یافت. قیمت بیت کوین 

در اواخر سال ۲۰13 به ۷۵۰ دالر رسید.
بعد از این سال مهم، بیت کوین و فناوری های بالک چین  که توسعه دهندگان 
اولی��ه آن ها صراحتاً س��عی در ارائ��ه جایگزین هایی برای آن ها داش��تند، در 
سیستم اقتصادی جهانی ادغام ش��دند. بیت کوین به طور گسترده ای برای 
انواع معامالت در بازارهای برجس��ته تجاری آنالین مانند eBay و در اقتصاد 
اشتراکی Airbnb و Uber و همچنین فروشندگان قدیمی، تولید کنندگان و 
حتی برخی احزاب سیاسی پذیرفته شد. فراتر از پذیرش بیت کوین برای انجام 
معامالت، برخی از شرکت های چندملیتی شروع به  تولید رمزارزهای شخصی 
و ادغام بالک چین  در فعالیت های خود کردند. بزرگترین خرده فروش جهان، 
والمارت1۴ ، افزایش کنترل کیفیت بر زنجیره جهانی تأمین مواد غذایی خود را 
با استفاده از تکنولوژی بالک چین  آزمایش کرد. حتی برخی از دولت ها شروع به  
ایجاد بسترهای الزم برای گسترش سیستم بالک چین   و توسعه زیر ساخت های 
الزم برای پرداخت بهینه از طریق آن نمودند. طیف گس��ترده تری از کاربردها 
فراتر از استفاده در جوامع آنالین سری و بازارهای غیرقانونی که در ابتدا این 
فناوری در آنجا به کار گرفته ش��ده بود، خبر از ادغام روبه رش��د بالک چین در 

بخش های کلیدی اقتصاد سیاسی جهانی می داد.
درحالی که نظرس��نجی ها، از جمله در مجمع جهانی اقتصاد1۵  در س��ال 
۲۰1۵، به طور مداوم به  نقش ها، کاربردها و توسعه بیشتر بالک چین   اشاره 
داشت، تحلیل گران سنتی نیز شروع به  بررس��ی این موضوع کردند که آیا 
هیجانات ایجادشده توسط فناوری بالک چین به دوره صعودی خود رسیده 
است یا خیر. رسانه های پیش��رو مانند اکونومیست )۲۰1۵(، بر پتانسیل 
خارق الع��اده بالک چین  به عنوان یک ن��وآوری جدید که هم ت��راز با ظهور 
پدیده هایی چون معرفی شرکت های با مسئولیت محدود، حقوق مالکیت 
خصوصی یا خود اینترنت بود، تأکید داش��تند. پژوهشگران، بالک چین   را 
به عنوان مهم ترین نوآوری در طراحی اصولی و بنیادی از زمان ایجاد فضای 
اینترنت توصیف کرده اند. اولین کتاب در زمینه  بالک چین ، این فناوری را با 
مگنا کارتا1۶  و رزتا استون1۷  مقایسه می کند، البته مشروط به اینکه بتواند 
مثل این دو نمونه، تغییرات اساسی در همه فعالیت های انسانی ایجاد کند.

ب��رای ارزیابی بنی��ادی پیامدهای اقتص��ادی  اجتماع��ی بالک چین   در 
اقتصاد سیاس��ی جهانی که به دلیل کاربرد فزاینده این تکنولوژی و سایر 
فناوری های مبتنی بر اینترنت، بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته  است، 
ذکر نکات بیشتری ضروری می باش��د. این مجموعه مقاالت به طور ویژه، 
به  پیامدهای ظهور بالک چین   برای حکمرانی در اقتصاد سیاسی جهانی 
معاصر می پردازد و بینش گس��ترده ای را نسبت به  تغییر شخصیت و نقش 
فناوری های نوظهور در س��ازماندهی و مدیری��ت روابط بین المللی، برای 

 حکومت ها فراهم می کند.



مقاالت

دي مــاه 741400
شـمـاره 198

 مفاهیم و بینش هایی در مورد حاکمیت جهانی معاصر
چگون��ه بررس��ی مجموع��ه ای رمزآل��ود از فناوری ه��ای نوظه��ور می تواند 
بینش مفی��دی در مورد ویژگی حاکمی��ت جهانی معاصر ب��ه  ارمغان آورد؟ 
روزنامه نگاران و عالقه مندان به  فناوری مدام به  این نکته اشاره می کنند که 
چگونه برنامه های کاربردی بالک چین  جنبه های کلیدی حاکمیت جهان در 
قرن بیست و یکم را متحول می کنند. به عنوان مثال، گیلیان تت1۸ )۲۰1۴( 
در فایننش��ال تایمز این موضوع را بررسی کرده است که چگونه بالک چین   
اعتماد را از سمت مؤسسات متمرکز سنتی به  سمت کاربران غیرمتمرکز که 
مستقیمًا از طریق رمزنگاری دیجیتال و کد رایانه ای با هم در تعامل هستند، 
سوق می دهد. در همین حال، تکنولوژیست ها از اینکه بالک چین   با تبادل 
آنی اطالعات در بین کاربران، طیف وسیعی از واسطه ها و نهادهای متمرکِز 
معتمد به ویژه دولت ها را دور می زند، خوشحال هستند. تمجید جانب دارانه 
از محدود کردن اقتدار متمرکز همراه با تحلیل های همه جانبه  روزنامه نگاران 
که بیشتر باعث دامن  زدن به  ادعاهای هیجان انگیز می شود تا تحلیل های 
ظریف و دقیق، بینش��ی هرچند محدود نس��بت به  تغییر ماهیت حاکمیت 

جهانی قرن بیست و یکم ارائه می دهد.
مطالع��ات علمی در زمینه بیت کوین، رمزارزها و بالک چین   در س��ال ۲۰11 
شروع شد. به استثنای برخی موارد، مطالعات اولیه کاماًل فنی و متمرکز بودند 
و پیامدهای گسترده تری را که کاربردهای بالک چین می تواند برای حاکمیت 
جهانی معاصر ایجاد  کند، در نظر نگرفته اند. شیوه هایی که بیت کوین، رمزارزها 
و بالک چین ها  بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات رسمی موجود قرار بگیرند، 
اغلب مفاهیم حاکمیتی گس��ترده تر ارائه  شده را نادیده می گیرند. مطالعات 
دانش��مندان کامپیوتر که ب��ر روی ویژگی های فن��ی بالک چین ها متمرکز 
ش��ده اند، عمدتاً به  آزمایش تغییرناپذیری و ناش��ناس بودن شبه کاربردهای 
بالک چین مربوط می ش��وند. اقتصاددانان به عنوان برجسته ترین مفسران 
عمومی در مورد رمزارزها و فناوری های بالک چین تا حدود زیادی به  این فکر 
می کنند که آیا رمزارزها را می توان به عنوان ارز یا زیربنای به اصطالح اینترنت 

پول19  در نظر گرفت یا خیر.
درحالی که مطالعات علمی اولیه در تحلیل های خود از پیشرفت های پیچیده 
تکنولوژیک، پیشگام هستند، اما به دلیل محدودیت های اقتصادی، قانونی و 
فنی، مالحظات گسترده تری در خصوص حکمرانی جهانی در عصر دیجیتال 
را نادیده گرفته اند یا صرفاً اش��اره ای جزئی به  آن داش��ته اند. سؤاالت کلیدی 
حاکمیت اغل��ب در این ادبیات بدون توجه باقی می ماند، س��ؤاالتی از قبیل 

اینکه:
    تصمیم��ات دقیق��اً چگون��ه و در کجا گرفت��ه می ش��ود و نارضایتی ها در 

فعالیت های مبتنی بر بالک چین  چگونه ابراز می شود؟
    آیا بالک چین ها بر نواقص فرآیندهای تصمیم گیری موجود غلبه  می کنند؟

    آی��ا بالک چین   ه��ا باع��ث ایجاد مش��کالت و آسیب شناس��ی های جدید 
حاکمیتی می شوند؟

    آی��ا حاکمیت مبتنی ب��ر بالک چین  برای همه بازیگران اقتصاد سیاس��ی 
جهانی مطلوب است؟

دانش��مندان علوم  اجتماع��ی و به وی��ژه محققان اقتصاد سیاس��ی جهانی، 
مدت هاس��ت که س��ؤاالت زیادی را به صورت ع��ام در مورد پیون��د فناوری و 
حاکمیت جهانی و به صورت خ��اص در مورد فناوری اطالع��ات و ارتباطات، 
مطرح می کنند. تغییر جهت حباب سهام فناوری هزاره ۲۰ و ظهور فناوری های 
اینترنتی، در بحث های متفاوتی مانند فرصت ها و تهدیدهای ارائه شده برای 
اشکال سنتی حاکمیت پولی ناشی از پول الکترونیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. به صورت گسترده تر، مطالعات اقتصاد سیاسی جهانی طیف وسیعی 
از بینش ها را در مورد سؤاالت کلیدی نمایندگی، اخالق، مشروعیت و قدرت 

ناشی از کاربردهای فناوری های جدید ارائه می دهد. به عنوان مثال، مطالعات 
در مورد شکاف های دیجیتال توجه را به  این موضوع جلب می کند که چگونه 
تصمیم گیری مبتنی بر فناوری می تواند تحت تسلط متخصصان قرار گیرد و 
کسانی را که کمتر آشنا هستند یا کمتر قادر به  ارزیابی مجموعه های پیچیده 
فناوری ها می باشند، حذف  کند. فناوری های جدید و نوظهور نه تنها به عنوان 
تقویت کننده همکاری و پیش��رفِت موردتأکید در بیانیه های آزادی خواهانه و 
آرمان شهری )مدینه فاضله(۲1 ، بلکه به عنوان سازوکار نظم دهی به شکل های 
تکنوکراتیک )فن س��االرانه(۲۲  حکمرانی نیز تلقی می ش��وند که مش��خصه 
آن، نابرابری ها و عدم تقارن های قدرت اس��ت ک��ه در دیدگاه های انتقادی و 

ویران شهری )مدینه جاهله(۲3  بر آن تأکید شده است.
با این ح��ال، محققان اقتصاد سیاس��ی جهان��ی هنوز چنین بینش��ی را به 
 پیامده��ای حاکمیتی ناش��ی از کاربرده��ای بالک چین تعمی��م نداده اند. 
تجزیه  و  تحلیل دقیق اقتصاد سیاسی جهانی از تغییرات تکنولوژیک پس از 
بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ -۲۰۰۷ ، هیچ یک از جوانب پیدایش فناوری های 
بالک چین  و کاربرد اصلی رمزارزها را در نظر نگرفته اند )به عنوان مثال، گابور و 
بروکس، ۲۰1۶؛ هانسن و پورتر، ۲۰1۷؛ لنگلی و لیشون، ۲۰1۶؛ نسوتایلوا، 
۲۰1۴؛ راجرز و کالرک، ۲۰1۶(.  تحلیل های میان رشته ای مرتبط با روابط 
بین الملل نیز علیرغ��م تمرکز فزاینده بر پیونده��ای متقابل بین حاکمیت و 
فناوری ها و سیستم های تکنولوژی بزرگ به طور عام و اینترنت به طور خاص، 

به طور مشابه  بالک چین   را نادیده گرفته اند.
ای��ن مجموعه مق��االت به ص��ورت تخصص��ی از ابع��اد مختلف، به  بررس��ی 
پیامدهای حاکمیتی ارائه شده توس��ط فناوری ها و تجزیه و تحلیل های ویژه 
از بالک چین های در حال ظهور در رشته های دانشگاهی مرتبط می پردازد. 
برای درک پیامدهای اجتماعی  اقتصادی گسترده تر بالک چین ها و ماهیت 
در حال تغییر حکمرانی جهانی، مس��ائل کلیدی اقتصاد سیاسی جهانی از 
قبیل نمایندگی، مش��روعیت و قدرت بازیگران خاص و فرآیندهای زیربنای 
حکمرانی جهانی باید در مسائل فنی، قانونی و مطالعاتی در مورد بیت کوین و 
فناوری های بالک چین که شروع به  بررسی چنین موضوعاتی می کنند، ادغام 
شوند. این مجموعه، پژوهشگران انسان شناسی، اقتصاد و جامعه شناسی و 
نیز محققان علم و فناوری را برای گفتگو با پژوهشگران اقتصاد سیاسی جهانی 
گرد هم آورده اس��ت. برای اطمینان از انسجام کلی و تعیین خط  مشی برای 
گروه، از همه نویسندگان خواسته شد در مطالعات خود سه سؤال اصلی زیر 

را بررسی کنند:
1( برنامه های بالک چین  برای حاکمیت جهانی چه فرصت ها و چالش هایی 

را فراهم می کند؟
۲( به طور خاص، چه کس��ی با اس��تفاده از فناوری های بالک چین توانمند/

ناتوان شده است؟
3( چگونه برخی از بازیگ��ران و فرآیندهای خاص با اس��تفاده از کاربردهای 

فناوری های بالک چین  توانمند/ضعیف می شوند؟
در این مجموع��ه مقاالت، برخ��الف اجماع فنی موردنیاز ب��رای پردازش 
تراکنش های بالک چی��ن، هیچ توافقی برای مجموعه ای از پاس��خ های 
تعیین شده اعمال نشده است. در عوض، بینش های متفاوت در مورد اینکه 
چگون��ه مجموعه ای از فناوری های نوظهور که به س��رعت در حال تکامل 
هستند، بر جنبه های کلیدی حکمرانی جهانی معاصر تأثیر می گذارند، 
با تشخیص اینکه تنوع تحلیل ها برای درک مفاهیم ظریف آن ها ضروری 
اس��ت، ترویج ش��د. بنابراین، یافته های اصلی این مجموعه که در بخش 
پایانی این قس��مت پیش بینی ش��ده اند، موقتی هستند. بخش های زیر 
به طور گسترده تری، تجزیه و تحلیل مشارکت کنندگان در اقتصاد سیاسی 
 جهانی موجود و بحث های علمی اجتماعی در مورد فناوری های نوظهور 

و حاکمیت جهانی را نشان می دهد.
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 فناوری ها و حاکمیت جهانی
در ای��ن مجموعه مقاالت، در میان نظرات مربوط به  ماهیت و تکامل تغییرات 
فناوری، نظریه بنیادی مطرح می شود و اعضای تیم بررسی می کنند که آیا این 
مجموعه از فناوری ها را می توان نوظهور دانست. منظور از نوظهور در اینجا، 
چگونگ��ی کاربردهای عملی انواع جدید دانش در اقتصاد سیاس��ی  جهانی 
است، هرچند ناپایدار باشد. دانشمندان علوم  و  فناوری، فناوری های نوظهور 

را در چهار مرحله زیر بررسی می کنند:
    ابت��دا به ابعاد جدید دانش ی��ا اصولی که در رفتارهای جدی��د افراد دیده 

می شود، توجه می کنند.
    در مرحله دوم، با توجه به بودجه  تحقیقاتی، برنامه های موردنظرشان را که 

از رفتار افراد برداشت کرده اند، طراحی می کنند.
    در مرحله سوم، این برنامه ها را در اختیار جامعه اصلی قرار می دهند تا مورد 

استفاده قرار بگیرند.
    در مرحله چهارم، به  بررسی نتایج این برنامه های جاه طلبانه با توجه به  ابعاد 

اقتصادی  اجتماعی آن ها می پردازند.
بس��یاری از کاربردهای فناوری های نوظهور به ج��ای اینکه زمینه هایی برای 
اقتصاد سیاس��ی جهانی را تش��کیل دهند، ماهیت نظری دارند و در مراحل 
انتزاعی باقی می مانند. برخالف کلمه به ش��دت تبلیغات��ِی انقالبی که برای 
فناوری های نوظهور به کار گرفته می شود، ظرفیت واقعی دانش های نوظهور 
همچنان نامش��خص اس��ت. به  عبارت دیگر، ظرفیت های گس��ترده برنامه 
کاربردی به دلیل چالش های پیش بینی نشده، در مرحله واهی باقی می ماند.

    چگونه و چه  زمانی فناوری های نوظهور در روابط بین بازیگران و فرآیندهایی 
که زیربنای حاکمیت جهانی هستند، تثبیت می شوند؟

این س��ؤال را می توان با تحلیل برنامه های کارب��ردی بالک چین که در نیمه 
دهه دوم از زمان ظهورش به صورت تصاعدی رشد کرده است، به طور مؤثرتری 
بررسی کرد. روتولو و همکاران بیان می کنند که فناوری های نوظهور به محض 
اینکه از طرح اولیه فرات��ر می روند و در جامعه مورد اس��تفاده قرار می گیرند، 
درگیر چالش های پیش بینی نش��ده می ش��وند، ظرفیت بالقوه آن ها کاهش 
می یابد و توس��ط جامعه کاربران رها می ش��وند. با این وجود، در هیچ یک از 
س��ناریوها، انتقال مجدد حاکمیت از فناوری های نوظه��ور به  فناوری های 
سنتی دیده نش��ده اس��ت. به عنوان مش��هورترین نمونه موجود، اینترنت از 
کاربرد اولیه خودش در جوامع امنیتی و دانشگاهی فراتر رفت و فعالیت های 
گسترده ای را در برنامه ها ی اقتصادی جهان پایه ریزی کرد. برنامه های جدید 
این فناوری بی وقفه ادامه می یابند، با این حال، اینترنت اشیا۲۴  به عنوان مرحله 
بعدی انقالب دیجیتال است. بنابراین تکامل اینترنت مرز نامشخصی را بین 

فناوری های موجود و نوظهور نشان می دهد.
در این مجموعه مقاالت، برای افزایش شفافیت فناوری های نوظهور و چگونگی 
تکامل آن ها، از یافته های قبلی مطالعات روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی 
جهانی در مورد فناوری اس��تفاده می ش��ود. یک نقطه شروع مشترک، اصل 
اسکولنیکف۲۵  اس��ت. در تحولی جالب، دانشمند فناوری و امور بین الملل، 
یوجین اسکولنیکف، تأکید کرد که منشأ فناوری های جدید، هرچه که باشد، 
اغلب کاربردهایی دور از اهداف اصلی که برای آن ها توسعه داده شده اند، دارد. 
احتماالً طراح ناشناخته فناوری های بالک چین اصولی مشترک را برای طیف 
وس��یعی از برنامه های کاربردی که از این فناوری استفاده می کنند، در نظر 
نگرفته و پیش بینی نکرده است. به  بیان دیگر، توسعه برنامه ها در نسخه دوم 
بالک چین ها، از رمزارزهایی که ظاهراً در ذهن افراد تثبیت  شده است، بسیار 

فراتر می رود و این فناوری نوظهور را با چالش های جدیدی رو به رو می کند.
تالش های��ی ب��رای جایگزینی اصط��الح بالک چین ب��ا فناوری ه��ای دفتر 
توزیع ش��ده۲۶  انجام ش��ده اس��ت. با این ح��ال، طراحی ماهران��ه دفتر کل 

توزیع شده بسیار مهم اس��ت و باعث تغییر شکل بازیگران از حالت متمرکز و 
محدود به  حالت غیرمتمرکز و بدون مجوز بالک چین ها ۲۷ که به  تأیید رسمی هم 
نیاز ندارند، شده است. گسترش نسخه دوم بالک چین ها نشان دهنده عدم 
اطمینان الزم به  رمزارزها است و چالش هایی را که فناوری های نوظهور برای 
تبدیل ش��دن به  بازیگران اصلی فرآیندهای اقتصاد سیاسی  جهانی با آن ها 

روبه رو هستند، بیان می کند.
همان طورکه اصل اس��کولنیکف نش��ان می دهد، هر فرآیند توسعه به  روشی 
منحصربه فرد رخ می دهد که اغلب فاقد نمونه مشابه  در گذشته است. اگرچه 
همیشه بالک چین با اینترنت مقایسه می شود، اما بالک چین یک برنامه  کاربردی 
دقیق در فضای اینترنت است. بنابراین، بهتر است برنامه کاربردی بالک چین 
با یک برنامه خاص دیگر که مبتنی بر اینترنت می باشد، از جمله پروتکل های 
صوتی۲۸  از طریق اینترنت مانند اسکایپ، مقایسه شود. به نوبه  خود، دفاتر کل 
توزیع شده  را می توان معکوس جریان همیش��گی دانست، مانند تالش برای 
توسعه سیستم عامل هایی با منبع آزاد مثل لینوکس۲9  از نسخه اصلی، با سیستم 
عامل هایی با منبع بس��ته مثل ویندوز و یا مک. با این حال، حتی ممکن است 
چنین مقایسه های خاصی نیز صحیح نباشد. به عنوان مثال، تالش های مداوم 
در گسترش فناوری های بالک چین برای غیرمتمرکزترسازی محیط اینترنت. در 
این مجموعه مقاالت، فراتر از توجه به  اینکه فناوری های نوظهور چیست و چگونه 
می توان تکامل آن ها را تصور کرد، بحث های گسترده تری در مورد پیامد عملی 

دانش های نوظهور به طور واقعی انجام می شود.
تکنسین ها، مش��اوران و سایر فعاالن بازار تمایل دارند بر اختاللی که از طریق 
برنامه های رقابتی فناوری های نوظهور ایجاد می شود، تأکید کنند. این رقابت 
اغلب به طور ضمنی در چارچوب  فعالیت های آزادانه به عنوان یک قاعده مطلوب 
برای هم��ه بازیگران اقتص��ادی و اجتماعی و فرآیندهای اقتصادی سیاس��ی 
س��رمایه داری درک می ش��ود. با این حال، همان طورکه در مطالعات اقتصاد 
سیاسی  جهانی به صراحت مطرح شده است، هر رقابتی یک برنده و یک بازنده 
دارد، اما ممکن اس��ت همیش��ه در همه زمینه های فعالیت اجتماعی مطلوب 
نباش��د، هرچند در بلندمدت می تواند باعث تقویت فرآیندها و بازیگران شود. 
بنابراین در این مجموعه مقاالت، سعی شده است فراتر از نگاه های سطحی به 
 مسأله، تمامی پیامدهای واقعی ناشی از تغییر فناوری بررسی گردد. نویسندگان 
در این مجموعه مقاالت ت��الش کرده اند همه پیامده��ای مثبت و منفی برای 
بازیگ��ران و حاکمیت جهانی معاصر را با جزئیات کامل ارائه دهند. پیامدهای 
فناوری های ظهوریافته به طور گسترده تری با انواع مختلف حکومت ها مرتبط 
است و محققان علوم و فناوری و سیاست اقتصاد جهانی شروع به  شناسایی ابعاد 
مختلف این فناوری ها کرده اند. در ادامه، نمونه هایی از مطالعات میان رشته ای 
بالک چین که در این مجموعه، به موضوع اقتصاد سیاسی جهانی و عواقب تغییر 

فناوری برای حاکمیت ها می پردازد، آورده شده است.

 پیامدهای هنجاری فناوری های نوظهور برای حاکمیت
در فصل اول، تجزیه و تحلیل بالک چین ها و کاربردهای مختلف آن ها، درک 
عمیقی در م��ورد چگونگی تأثیرات خاص این فن��اوری در حاکمیت جهانی 
معاصر ایجاد می کند. محققان در اقتصاد سیاس��ی  جهانی یا سایر رشته ها، 
فناوری های جدید را به عنوان پیامدهایی عمیقاً اجتماعی در نظر می گیرند 
که از کاربرانشان در جهت پیشبرد ایدئولوژی ها و اهداف خاصی، پشتیبانی 
می کنند. این پیامدها به طور کلی می توانند به عنوان خواسته های حاکمیت 
توسط فناوری ها ایجاد شوند. فناوری ها در اینجا به عنوان نیروهای قدرتمندی 
که برای تغییر شکل فعالیت ها در جهت پیشبرد اهداف خاص عمل می کنند، 
مطرح می شوند. به عنوان مثال، ایده ها و تنظیمات اصلی که در کامپیوترها 
کدگذاری شده اند، باعث ایجاد الگوهای رفتاری منظمی در افراد می شوند. 
پذیرش کد و تنظیمات رایانه به عنوان یک قانون، بر شیوه هایی تأکید می کند 
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که در آن ها، ویژگی های خاص فناوری ها می توانند فعالیت های بازیگران و 
فرآیندهای اجتماعِی شکل دهنده زیربنای حاکمیت جهان را بازسازی کند 
و تغییر دهد. دانشمندان، چیدمان و معماری های خاص فناوری هایی مانند 

اینترنت را به عنوان تنظیمات قدرت، بااهمیت در نظر می گیرند.
انگیزه های مؤسس��ان برای احتکار بیت کوین به صورت حداکثر ۲1 میلیون 
توکن پولی در بالک چین اصلی، با یک فلسفه پولی خاص مرتبط شده است که 
به عنوان گزینه دیگر فلزگرایی دیجیتال شناخته می شود. بالک چین ها مانند 
جعبه های سیاه، بیش از حد پیچیده نیستند و ویژگی های این فناوری های 
نوظهور به طور خاصی به  اشکال حاکمیت مرتبط می شوند. یک مثال این است 
که چگونه بالک چین های بدون مجوز، کاربران غیر متمرکز خود را به عنوان افراد 

موجه با افراد حقیقی در دنیای واقعی مقایسه می کنند.
فقدان مراجعه به  مقامات باالتر به عنوان یکی از سیاس��ت های اصلی3۰  که 
فعالیت ها و عملکرد کاربران خود را در قالب مجازی س��اختار می بخش��د، 
محسوب می شود و سکه های پولی برای اعطای پاداش جهت تأیید معامالت 
بالک چین، بیش��تر به عنوان اشکال گیمیفیکیش��ن31  در نظر گرفته شده 
است. این سازوکار مطابق اصول فریدمن، در  کاربران انگیزه ایجاد می کند 
تا منافع ش��خصی را برای کمک به  منافع بیشتر جوامعی که در آن فعالیت 
می کنند، افزایش دهد. اینکه بالک چین اصل��ی بیت کوین صراحتًا تحت 
حمایت ایدئولوژی های آزادی خواهانه اس��ت، توس��ط منتقدان و مروجین 
به  رس��میت ش��ناخته ش��ده اس��ت، زیرا همه کاربران را به عنوان ش��هروند 

مصرف کننده3۲  به صورت برابر می نگرد.
با تم��ام این تعاری��ف، بالک چین دقیقًا چ��ه پیامدهایی ب��رای بازیگران و 
فرآینده��ای خاص حاکمی��ت جهانی معاصر در پی دارد؟ نویس��ندگان در 
این مجموعه مقاالت، نه تنها یافته های مطالعات میان رشته ای بالک چین 
را ترس��یم می کنند، بلکه تمامی ابعاد و جنبه های پیامدهای فناوری های 
نوظهور برای حاکمیت را نیز بررس��ی می کنند. آن ها هم ادعاهای مفسران 
آزادی خواه را که حکمرانی توس��ط فناوری نوظهور را از نظر هنجاری بسیار 
مثبت می دانند، بررس��ی می کنند و هم در زمین��ه ادعاهای منتقدان که از 
نقش برنامه های بالک چین در گس��ترش روابط فردگرایانه و س��رمایه داری 

ابراز نگرانی می کنند، تحقیق می کنند.

 توانمندی/ناتوانی در حاکمیت با فناوری های نوظهور
این مجموع��ه مقاالت بر اس��اس مطالع��ات بالک چین، بینش های��ی را در 
مورد بحث های طوالنی مدت اقتصاد سیاس��ی جهان��ی در زمینه بازیگران و 
فرآیندهای خاصی که از طریق اشکال حکومت، با فناوری ها قدرت می گیرند 
ی��ا از قدرت بازمی مانند، ارائ��ه می دهد. برخالف رویکرد س��اختارگرایانه که 
معتقد است فناوری به شکل اساس��ی به  افکار کاربران سمت و سو می دهد، 
رویکرد عقل گرایانه فناوری ها را به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع شخصی 
ازپیش تعیین شده و تغییرناپذیر فرض می کند. در اینجا، فناوری های نوظهور 
برخی از بازیگران را قادر می س��ازند که در بازی ه��ای با جمع صفر 33، قدرت 
خود را بر دیگران تحمیل کنند که این امر به ناچار، برنده و بازنده را در پی دارد.

از گذشته، نگرانی در اقتصاد سیاسی جهانی در مورد استفاده و یا عدم استفاده 
از یک فناوری ویژه در جهت پیشبرد اهداف خاص وجود داشته است. فناوری ها 
برای کمک به  افزایش ظرفیت های حکمرانی جهانی معرفی ش��ده اند و طیف 
گسترده ای از بازیگران دولتی و غیر دولتی برای دستیابی به  قدرت های بیشتر 

وارد تعامل شده اند.
دقیقاً چه کس��ی در فناوری های نوظهور از جمل��ه بالک چین، دارای قدرت 
و حاکمیت اس��ت؟ مطالعات رسمی نشان می دهد اس��تفاده از بالک چین 
می تواند افرادی را که همیشه در طبقه ضعیف جامعه بوده اند، توانمندتر سازد.

برنامه های بالک چین به  این دلیل که نیازی به  اعتبارات بانکی ندارند و بدون 

محدودیت، توسط مهاجران و کارگران موقت برای پرداخت های پولی استفاده 
می شوند، مورد استقبال قرار گرفته اند. رمزارزی مانند ریپل3۴  با اهداف ویژه و 
برای تسهیل مبادالت طراحی شده و یک جریان مبادالت بین المللی را به وجود 
آورده است که هزینه ها و فرآیندهای طوالنی مدت حواله های جهانی را به شدت 
کاهش می دهد. در حالی که ریپل ب��ر  ارائه راه حل برای انتقال بین بانک های 
سراسر جهان متمرکز است، استالر3۵  یک چارچوب پرداختی غیرمتمرکز و متن باز 
است که امکان انجام تراکنش های سریع و بین بانکی را در سراسر جهان میان دو 
رمزارز فراهم می کند. این رمزارزها همانند سایر ارزهای رمزنگاری شده، با استفاده 
از فناوری بالک چین فعالیت می کنند. مطالعات موجود در مورد بالک چین ها 
حاکی از آن اس��ت که کاربردهای این فناوری  می تواند از طمع ورزی بازیگران 
غیر دولتی مستقر در قلب حاکمیت جهانی جلوگیری کند. در معامالت رمزارزها 
نقش واسطه های مالی در کارت های اعتباری و صنایع انتقال پول، کنار گذاشته 
می ش��ود. همچنین، بالک چین ها حکمرانی دولت ها در ش��رکت های بیمه، 

حسابرسی و حمل و نقل را تهدید می کنند.
قراردادهای هوشمنِد3۶  مبتنی بر بالک چین با تأیید خودکار و تغییر شرایط 
ق��راردادِی ازپیش رمزگذاری ش��ده، تفس��یر قان��ون از زبان مبه��م وکال را به  
چالش می کشند. بدین ترتیب، بالک چین ها می توانند در حل چالش های 
گسترده تری که متخصصان از مدت ها قبل برای حمایت از دولت ها داشتند، 
کمک کنند و در توانمند س��ازی متخصصان فناوری ارزهای رمزنگاری شده 
مفید واقع شوند، همچنین باعث حذف فرآیندهای چندالیه مستقر در دولت ها 
می شوند. همان طورکه هیرن توصیف کرد، رویائی به  نام سازمان خودگردان 
غیرمتمرکز یا به صورت مخفف DAO وج��ود دارد؛ ایده ای که پس از به وجود 
آمدن بیت کوین در سال ۲۰۰9، در جوامع شکل گرفت و توسعه یافت. مطابق 
این تفکر، اگر بیت کوین می تواند بدون واسطه عمل کند، پس شرکت ها هم 
ممکن اس��ت روزی بتوانند بدون مدیریت و سلس��له  مراتب، به  وظایف خود 
عمل کنند. به طور خالص��ه، DAO قصد دارد قوانینی را کدنویس��ی کند تا 
شرکت ها بتوانند با الهام از آن ها، سریعاً شروع به کار کنند. این عمل می تواند 
درصد مش��خصی از درآمد از یک موضوع را تعیین کند یا روشی را نشان دهد 
که به  کمک آن می توان چنین قانونی را تغییر داد. این پروژه در س��ال ۲۰1۶ 
راه اندازی ش��د و طی چند ماه اول ناموفق بود، با این حال نمونه خوبی از آن 
چیزی اس��ت که مردم هنگام صحبت درباره فن��اوری، در ذهن دارند. برنامه 
این بود که ش��رکت کنندگان DAO، توکن دریافت کنند، س��پس رأی دهند 
که کدام پروژه ها را تأمین اعتبار کنند. ب��رای انتخاب اینکه در کدام پروژه ها 

سرمایه گذاری شود، از روش خرد جمعی، استفاده شد.
بدین ترتیب، به  نظر می رس��د که اس��تفاده از فناوری های بالک چین باعث 
متزلزل شدن نقش بازیگران متمرکز کلیدی و فرآیندهایی می شود که به طور 
سنتی زیربنای حاکمیت جهانی را در دست داشته اند و ممکن است همیشه 
از نظر هنجاری درس��ت رفتار نکنند. رمزارزها موجب شکل گرفتن معامالتی 
شده اند که از چشم بانک ها و سایر مؤسسات مالی که وظیفه اطالع رسانی به 
 سازمان های مالیاتی را دارند، دور می ماند و این ویژگی سبب شده است که 
یک پژوهشگر حقوق، رمزارزها را به  بهشت های فوق العاده مالیاتی تشبیه کند.

برنامه های بالک چین ممکن است نشان دهنده تغییر قدرت حاکمیت باشند 
که توسط فناوری های نوظهور امکان پذیر شده است و در آن، همان طورکه 
دانش��مند محیط اینترن��ت، لورا دناردی��س3۷  می گوی��د، نهادهای قدرِت 
به طور سنتی غالب اعم از دولت های ملی، نهادهای مذهبی یا شرکت های 
چندملیتی، بخش��ی از کنترل تاریخی خود را از دس��ت داده اند. در اصل، 
به  نظر می رس��د که کاربردهای فناوری های بالک چی��ن در تمرکززدایی از 
قدرت سیاس��ی در جوامع اس��ت که دانش��مندان اقتصاد سیاسی جهانی 
تغییر جایگاه قدرت را از آن نتیجه گرفته اند. طرفداران بالک چین در جهان 
از دست رفتن قدرت حکومت ها را به وسیله رمزارزها جشن می گیرند، زیرا به 



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
77بـازار ســرمـایـه ایـران

 استدالل های آزادی خواهانه فردریش  هایک3۸ ، اقتصاددان فقید اتریشی، 
تمایل دارند. با این حال، حامی��ان رمزارزها به دلیل محدودیت هایی که بر 
حکمرانی مبتنی بر دولت اعمال شده است، از مشکالت هنجاری و عملی که 
در استفاده از فناوری های بالک چین، حل نشده باقی مانده اند، چشم پوشی 
می کنند. به عنوان مثال، عدم وجود نهادی متمرکز برای جبران خسارت یا 
سرقت رمزارزها توسط کاربران آلت کوین39  که این موضوع برخالف اصول 

اخالقی تجارت است.
با این وجود، اس��تفاده ابزاری از فناوری های بالک چی��ن می تواند بازیگران و 
فرآیندهای متمرکز را که مدت هاست پایه و اساس حاکمیت جهانی هستند، 
بیشتر تقویت کند. مس��لماً دولت ها فقط به  فکر پیشرفت فناوری نیستند، اما 
دانشمندان اقتصاد سیاسی  جهانی معتقدند هنوز دولت هایی هستند که برای 
پیش��رفت فناوری های نوظهور تالش می کنند، مانند تدابیری که برای صدور 
اسناد هویت اقامت الکترونیک برای س��رمایه گذاران خارجی اتخاذ می شود. 
تاکنون چندین مرکز دولتی، خدماتی را بر بستر بالک چین در حوزه های قضایی 
کوچک و بزرگ و با همکاری شرکت های بالک چین برای مبارزه با فساد، آزمایش 
کرده اند. عالوه بر این، خیلی از حکومت ها از این مجموعه فناوری های نوظهور 
به عنوان ابزاری برای ردیابی معامالت دیجیتالی و در پیگردهای قانونی استفاده 
می کنند. به عنوان مثال، در هلن��د افرادی که ادعا کرده اند فناوری ظهورکرده 
پولشویی را برای آن ها آس��ان تر کرده است، تحت پیگرد قانونی قرار  گرفته اند. 
بنابراین، به جای تضعیف ظرفیت های دولتی بالک چین ها، حاکمیت می تواند 

بازیگران و فرآیندهای متمرکز دولتی را توانمندتر سازد.
عالوه بر دولت ها، شرکت های چندملیتی و مؤسسات نیمه دولتی نیز ممکن است 
با استفاده از برنامه های بالک چین، قدرت بیشتری کسب کنند. به عنوان مثال، 
چهار شرکت بزرگ حس��ابداری برای پشتیبانی از مشتریان خود، از فناوری های 
بالک چین، به عنوان راه های ارتباطی استفاده می کنند. بانک های بزرگ جهانی 
ناپدید نشده اند، بلکه به جای استفاده از فرآیندهای مالی طوالنی مدت، به  ایجاد 
استانداردهای مشترک برای استفاده از فناوری بالک چین در امور مالی جهانی روی 
آورده اند. عالوه بر این، بانک های مرکزی به  استفاده از ارزهای دیجیتال برای حذف 
پول کاغذی فکر کرده اند. رمزارزها اگر مورد حمایت دولت ها واقع شوند، می توانند 
مثل یک ابزار قدرتمند در جهت برنامه ریزی و کنترل نرخ بهره قرار بگیرند. این روندها 
نش��ان می دهد که چگونه فناوری های نوظهور می توانند ش��رکت ها و حاکمیت 
جهانی را به  همکاری در جهت تقویت روابط وادار کنند. برای تشریح کارکرد واقعی 
بالک چین، می توان آن را به مثابه  ابزار قدرتمندی که بازیگران حاکمیتی برای ارتباط 
و تعامل استفاده می کنند، در نظر گرفت. همکاران مشارکت کننده در این مجموعه 
مقاالت برای بررسی اینکه چطور می توان از بالک چین به عنوان یک ابزار قدرتمند 
استفاده کرد، انواع پیامدهای فناوری، سیاسی و مدیریتِی ایجادشده توسط رمزارزها 

در اقتصاد سیاسی جهانی را به  چالش می کشند.

 اجبار و انعطاف پذیری در حاکمیت فناوری های نوظهور
در مرحله س��وم، نویس��ندگان این مجموعه مقاالت دیدگاه های وسیعی در 
ارتباط ب��ا حکمرانی فناوری ه��ای نوظهور مطرح می کنند. در س��طح ملی، 
کش��ورهایی از جمله بنگالدش، بولیوی و اکوادور روش��ی مس��تبدانه را اجرا 
کرده اند که پرکاربردتری��ن فناوری بالک چین را ممن��وع می کند. به  همین 
ترتیب، بانک های چین و بانک ایالتی ویتنام قوانینی رس��می ابالغ کرده اند 
که ش��رکت های خدمات مالی و کارمندان آن ها را از مدیریت و انجام هرگونه 
معامله رمزارزها منع می کند. دانش��مندان علوم رایانه، پژوهشگران حقوق و 
اقتصاددانان هشدار داده اند که اجرای قوانین سنگین در جلوگیری از فعالیت  

بالک چین ها نمی تواند موفقیت آمیز باشد.
شکل های مختلفی از اجبار وجود دارد، از جمله محدود کردن مطالعات علمی 
به  بررسی جنبه های بی اهمیت فناوری مبتنی بر بالک چین و نادیده گرفتن 

کاربردهای قانونی تر و سودمندتر مانند تسهیل ویزاهای مهاجرتی. دولت ها 
و نهادهای نظارتی رسمی در سایر کشورها و مناطق با درک ماهیت دیجیتال 
فعالیت های بالک چین، رویکردهای نامحدود و غیرمتمرکز را برای اداره این 
فناوری نوظهور اتخاذ کرده اند. از یک طرف، آژانس های بین المللی در اتحادیه 
اروپا هشدارهای کلی اما سختگیرانه نسبت به  خطرات ناشی از آزمایش های 
بالک چین صادر کرده اند تا به طور غیررسمی مؤسسات مالی را از انجام معامله 
با استفاده از رمزارزها منصرف کنند. به  همین ترتیب در ایاالت متحده آمریکا، 
یک عضو هیئت رئیسه معامالت آتی علناً از نهادهای نظارتی فدرال حمایت 
کرده است که تا جای ممکن و بدون اینکه آسیبی ببینند، از فناوری و اشکال 
غیرمتمرکز رمزارزها استفاده کنند. از طرف دیگر، سازمان های نظارتی رسمی 
در استرالیا، سنگاپور، انگلستان و سایر نقاط از سندباکس۴۰  استفاده کرده اند. 
در س��ندباکس، قوانینی به طور موقت وضع می شود و اس��تفاده آزمایشی از 
بالک چین را تحت کنترل و نظارت دولت درمی آورد. قراردادی نیز بین کشورها 
منعقد شده است تا آزمایش با معامالت بالک چین در حوزه های تحت نظارت 
دولت را مجاز بش��مارند. این مجموعه مقاالت در تجزیه و تحلیل کاربردهای 
صنعت بالک چین، به  بحث های عملی درباره فوای��د و خطرات رویکردهای 
متمرکز یا غیرمتمرکز برای حاکمیت جهانی می پردازد. حالت غیرمتمرکز برای 
سیاست گذاران بسیار مهم شده است؛ ایالت ها و مناطقی که مدت هاست از 
رویکردهای حاکمیت غیرمتمرکز و انعطاف پذیرتر حمایت می کردند، با رشد 
دامنه کاربرد بالک چین ها، به  دالیلی خاص، به  سمت استراتژی های متمرکزتر 

و رسمی تر تمایل پیدا کرده اند.
به  گفته رئیس صنایع خدمات مالی مجمع جهانی اقتصاد، بالک چین ها در 
حال تبدیل ش��دن به  قلب تپنده اقتصاد هس��تند. تنظیم کننده های اصلی 
قوانین در ایاالت متحده آمریکا و نقاط دیگر هش��دار داده اند که کاربردهای 
فناوری های بالک چین و به ویژه رمزارزها می تواند ثبات مالی جهانی را تهدید 
کند. این هشدارهای تکان دهنده سبب می شود قوانین دولتی الزم و به هنگام 

در جهت هدایت و کنترل رمزارزها اتخاذ شود.

 خالصه فصول آتی
فصل های اولیه این مجموعه مقاالت عمدتاً ب��ر بیت کوین و رقبای آن تمرکز 
دارند. متن به تدریج به  سمت فصل هایی پیش می رود که بیشتر کاربردهای 
بالک چین را تحلیل می کنند و بر ماهیت دائماً در حال تغییر این مجموعه از 
فناوری ها متمرکز می شوند. اینکه بیت کوین دقیقاً چیست و بالک چین چه 
کاربردهای اولیه ای دارد، هر دو اساساً مورد بحث هستند. همچنین، بر ماهیت 
پولی خاص بیت کوین و رقبای دیجیتالی آن و ماهیت سیاسی همه تالش ها 
برای توسعه پول، خواه در قالب های دیجیتال باشند یا نه، تأکید می شود. عالوه 
بر این، ماهیت متناقض تالش ها برای توس��عه اشکال غیرسیاسی پول مورد 
تأکید قرار می گیرد. تجزیه  و  تحلیل کّمی در این مجموعه مقاالت، یک نتیجه 
شگفت انگیز به دست می دهد: اینکه رمزارزهای متمرکز معتبر هستند و ارزش 
آن ه��ا در بازارهای جهانی باالتر می رود. علیرغم نظ��رات موجود، رمزارزهای 
غیرمتمرکز با ساختارهای حاکمیتی غیر سلسله  مراتبی، اغلب ارزش کمتری 
دارند و به ساختارهای حاکمیتی نامشخص آن ها با تردید بیشتری نگریسته 
می شود. در ادامه، واکنش دولت ها به  بالک چین در ارائه بینش هایی در مورد 
مزایا و معایب حاکمیت رسمی فناوری های نوظهور مقایسه می شود. تجزیه 
 و  تحلیل این مقاالت، اطالعات ارزش��مندی را در مورد اینکه چگونه اش��کال 
حکمرانی می توانند فناوری های نوظهور را در فرآیندهای ش��مولیت مالی و 
توس��عه ادغام کنند، ارائه می دهد. به طور خالصه، نویسندگان این مجموعه 
مقاالت گرد هم آمده اند و در بحث های گسترده  ای پیرامون فناوری های نوظهور 
و بینش هایی که اش��کال مختلف حکمرانی در نظم دهی، س��ازمان دهی و 
مدیریت اقتصاد سیاسی جهانی دیجیتال ارائه می کنند، مشارکت کرده اند.
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قدرت برابری دارند و وظایف یکسانی را انجام می دهند.
6 . Ledgers of User Verified Transactions
7 . H. G. Wells

Cypherpunk . ۸: سایفرپانک یک فعالیت اجتماعی است که با استفاده گسترده از رمزنگاری 
و دفاع از حریم خصوصی، از تغییرات اجتماعی و سیاسی حمایت می کند. این جنبش در 
ابتدا توسط لیست های ایمیلی در گروه های غیررسمی  و با هدف دستیابی به  امنیت و حریم 
خصوصی از طریق استفاده پیشگیرانه از رمزنگاری آغاز و در اواخر 19۸۰ به  یک جنبش فعال 
تبدیل شد. درباره حریم خصوصی در مانیفست سایفرپانک آمده است که حریم خصوصی 
برای جامعه ای آزاد در عصر الکترونیک امری ضروری است. حفظ حریم خصوصی به معنای 
پنهان کاری نیست. حریم خصوصی چیزی است که فرد نمی خواهد کل دنیا آن را بدانند، اما 
پنهان کاری چیزی است که فرد نمی خواهد هیچکس بداند. حریم خصوصی قدرتی است 

که فرد بتواند آن گونه که می خواهد خود را به  دنیا معرفی کند.
 White Paper .9: وایت پیپر در حوزه ارزهای دیجیتال، سندی )معموالً در قالب یک فایل 
 PDF( اس��ت که توضیحی جامع از یک پروژه غیرمتمرکز )ارز دیجیتال یا شبکه مبتنی بر 
بالک چین( در آن ارائه ش��ده است. در حقیقت، وایت پیپر یک معرفی نامه از پروژه است که 
به  خواننده توضیح می دهد یک پروژه قرار است چه مشکلی را حل کند. هدف از نگارش این 
سند در فضای ارزهای دیجیتال، ارائه نقش��ه ای دقیق از آینده این ارزها و برنامه های آن ها 
است، یعنی توضیح جامعی از خود محصول و فناوری ای که پشت آن قرار دارد و مشکلی که 

این محصول قرار است آن را حل کند.
10 . Satoshi Nakamoto

Mt. Gox .11: یک مرکز مبادله بیت کوین مستقر در توکیو بود که در سال ۲۰۰۶ برای مبادله 
ارزهای مجازی بازی سحر و جادو آغاز به  کار کرد. در ژوئیه  ۲۰1۰، مبادله بیت کوین را آغاز 
کرد و در سال های ۲۰13 و ۲۰1۴ بیش از ۷۰ درصد از کل معامالت بیت کوین  در سراسر 
جهان را میزبانی می کرد و در جایگاه بزرگ ترین واسطه و پیشرو در مبادالت بیت کوین در 

سطح جهان قرار داشت.
12. The Silk Road
13. Edward Snowden
14. Walmart
15. World Economic Forum

Magna Carta .1۶: منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال 1۲1۵ به  تصویب 
رسید. این منشور به  زبان التین نوشته شده و به  نام التین آن شناخته می شود. ترجمه متداول 

مگنا کارتا، منشور کبیر است.
Rosetta Stone. 1۷ : یک شرکت آمریکایی در زمینه فناوری آموزش است که نرم افزارهای 

زبان، سواد و تناسب اندام را توسعه می دهد.
18. Gillian Tett
19. Internet of Money
20. Millennium Technology

Techno Utopian .۲1: آرمان شهری تكنولوژیك )كه غالباً تکنوتوپیانیسم نامیده می شود(، 
هر نوع ایدئولوژی مبتنی بر این فرض است كه پیشرفت در علم و فناوری می تواند و باید مدینه 

فاضله ای را به وجود آورد، یا دست کم به  تحقق آرمان آرمان شهری دیگری كمك كند.
Technocratic . ۲۲: تکنوکراسی یا فن ساالری )Technocracy( به  حکومت اهل فن اطالق 
می شود. تکنوکراسی مبتنی بر این اصل است که با توجه به  روند فزاینده علم، گردانندگان 

امور کشور باید از میان دانشمندان و اهل فن برگزیده شوند.
Techno Dystopian .۲3: جامعه ای خیالی که پلیدی ها و رذایل آن با هدف عبرت آموزی 
اخالقی یا سیاسی به  تصویر کشیده می شوند. این واژه برساخته جان استوارت میل، فیلسوف 

انگلیسی، در سال 1۸۶۸ و متضاد اوتوپیا )آرمان شهر( است.

Internet of Things .۲۴: اینترنت اش��یا به  زبان س��اده، ارتباط سنسورها و دستگاه ها با 
شبکه ای است که از طریق آن می توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند. این مفهوم 
می تواند به  س��ادگِی ارتباط یک گوش��ی هوش��مند با تلویزیون یا به  پیچیدگِی نظارت بر 

زیرساخت های شهری و ترافیک باشد.
Skolnikoff Principle .۲۵: توافق کلی وجود دارد که تعامالت بین المللی در همه سطوح 
باید یک سری اصول شفاف و کاماًل مشخص را رعایت کنند. کمیته اسکولنیکف پنج اصل 

مشخص را بیان کرد که منعکس کننده این واقعیت است.
۲۶. نود )Node(: دفتر کل توزیع شده، پایگاه داده ای است که در شبکه ای گسترده از 
 نودها به  اشتراک گذاشته می شود. این بدین معنی است که افراد دارای دسترسی به 
 این پایگاه داده می توانند یک نمونه کپی از دفتر کل را از صفحه های نمایشگر کامپیوتر 
خود به صورت لحظه ای مشاهده کنند. بنابراین، اگر رکوردی در دفتر کل توسط یکی 
از افراد ایجاد ش��ود، این رکورد برای تمامی افراد دیگر حاضر در شبکه در عرض چند 

ثانیه یا چند دقیقه منعکس خواهد شد.
Permissionless Blockchain .۲۷: بالک چین بدون مجوز یک سیستم دفتر کل اشتراکی، 
عمومی و غیرمحدود است. هر کسی که به  اینترنت دسترسی داشته باشد، می تواند در پلتفرم 
بالک چین ثبت  نام کند تا تبدیل به Node دارای مجوز و بخشی از شبکه بالک چین شود. 

مهمترین استفاده آن، استخراج و مبادله رمزارز است.
Voice over Internet Protocol .۲۸: مجموعه قوانینی که امکان استفاده از اینترنت را برای 

ارتباط تلفنی یا ویدئویی فراهم می کند.
Linux .۲9: سیستم عامل لینوکس از قدرتمندترین سیستم عامل های موجود در بازار است 

که به صورت  متن باز ارائه می گردد.
Techno Leviathan .3۰: چشم اندازهای تکنو لویاتان: سیاست بالک چین بیت کوین.

Gamifica tion .31: گیمیفیکیشن، اس��تفاده از ابزارها و مکانیزم های بازی برای درگیر 
کردن افراد در ش��رایط مختلف در کسب وکارها در خارج از فضای بازی است. همچنین، از 
گیمیفیکیشن با هدف تغییر رفتار مخاطب به منظور کسب دستاوردهای تجاری استفاده 

می شود.
3۲. شهروند مصرف کننده، فردی است که بر اساس مالحظات اخالقی، اجتماعی و اقتصادی 
انتخاب می شود. شهروند مصرف کننده با مراقبت و اقدام مسئوالنه در سطوح خانوادگی، ملی 

و جهانی، به طور فعال در حفظ توسعه عادالنه و پایدار سهیم است.
Zero Sum Games .33: بیانگر موقعیتی است که سود یک شخص با زیان شخص دیگر 

برابر باشد که در نتیجه آن، تغییر خالص ثروت یا سود صفر است.
Ripple .3۴: ریپل نام یک رمزارز با نماد )XRP( و یک شبکه پرداخت آزاد است که این پول 
در آن معامله می شود. این شبکه در واقع یک سیستم پرداخت توزیع شده است. در وب سایت 
ریپل عنوان شده است که هدف این رمزارز، رها شدن مردم از باغ های محصور شبکه های مالی 
است. باغ های محصور همان کارت های اعتباری، بانک ها، پرداخت های اینترنتی و سایر 
ابزارهای مالی هستند که دسترسی ها را محدود می کنند، برای تبادل پول کارمزد می گیرند 

و تأخیرهایی را در هنگام تراکنش بر مردم تحمیل می کنند.
35. Stellar

Smart Contracts .3۶: قرارداد هوشمند، یک پروتکل کامپیوتری برای ایجاد یا بهبود قرارداد 
است. قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. این 
تراکنش ها قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هستند. قراردادهای هوشمند شامل تمام اطالعات 
مربوط به  شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات هدف گذاری شده به طور خودکار می شوند 
و ما را از اعتماد کردن به  واسطه ها بی نیاز می کنند. به  عبارت دیگر، قرارداد هوشمند کدی 
است که روی بالک چین فعال می شود تا بدون نیاز به  واسطه ها، شرایط یک توافق نامه بین 

دو طرف را بررسی و اجرا کند.
37. Laura DeNardis
38. Friedrich Hayek
Altcoin .39: اصطالح آلت کوین به  کلیه ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین اطالق می شود.

Sandbox .۴۰: سندباکس یک شیوه قانون گذاری است که در آن، فضای مشخصی با سطح 
قوانین بازتر و با نظارت بیشتر برای شرکت های فناور ایجاد می شود تا به  شکوفایی نوآوری در این 
شرکت ها کمک کند و در عین حال، قوانین متناسب با آن ها استخراج و اعمال شود. سندباکس 
اصطالحی است که از محل بازی و زمین شنی کودکان گرفته شده و در موضوعات مختلف 
از آن استفاده می شود. این واژه در دهه  گذشته در دنیای مالی و تکنولوژی بسیار رایج شده 
است. در واقع، سندباکس برای کاربران خود یک محیط کاربردی ایجاد می کند تا متخصصان 
بتوانند برنامه  خود را بدون آنکه از دیگر برنامه های در حال اجرا تأثیر پذیرد، پیاده سازی کنند.
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بازار سرمایه و فرصت های تأمین مالی از آن 
تأمین مالی جمعی

 مقدمه

تأمین مالی جمعی1  در فرهنگ ما ایرانیان ریش��ه های عمیقی دارد. زمانی که برای یک شخص یا گروهی از افراد گرفتاری مالی پیش 

می آید، عموم مردم به کمک می شتابند و با پرداخت وجوه ریز و درشت، دست یاری به سوی فرد یا گروه گرفتار دراز می کنند. جشن نیکوکاری 

و کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، نمونه هایی از تأمین مالی جمعی هس��تند. گلریزان پهلوانان نیز نمونه ای از تأمین مالی برای افراد 

نیازمند توسط مردم در زمان های قدیم بوده است.

ریش��ه های تأمین مالی جمعی در جهان، به اوایل قرن هجدهم میالدی بازمی گردد. با این ح��ال، تأمین مالی جمعی به مفهوم امروزی، برای 

اولین بار در سال ۲۰۰۶ و توسط جف هاو۲  و مارک رابینسون 3 مطرح شد. تأمین مالی جمعی، جمع کردن پول برای سرمایه گذاری با استفاده 

از شبکه های اجتماعی مانند توییتر، فیس بوک، لینکدین و برخی دیگر از سایت ها است که برای این منظور به وجود آمده اند. این شیوه تأمین 

مالی، منبع نوظهور برای تأمین مالی با محوریت درخواست از عموم مردم است و عموماً این درخواست از طریق اینترنت صورت می گیرد.

در حقیقت، روند اس��تفاده از تأمین مالی جمعی با گسترش شبکه های اجتماعِی تحت وب، روبه رش��د است، به طوری که ارزش بازار تأمین 

مالی جمعی در جهان از 1,5 میلیارد دالر در س��ال ۲۰11 به 3۴,۴ میلیارد دالر در سال ۲۰15 رسیده است و پیش بینی می شود که این رقم 

در سال ۲۰۲5 به 95 میلیارد دالر برسد.

بعد از بحران مالی س��ال ۲۰۰8، بسیاری از کس��ب وکارها به ویژه کسب وکارهای استارتاپی و نوپا دچار مش��کل شدند. با توجه به حباب های 

اعتباری ناشی از بحران، بانک ها از دادن وام به این کسب وکارها خودداری می کردند. در آوریل ۲۰1۲، باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایاالت 

متحده آمریکا، س��ند مش��اغل۴  را امضا کرد که برای کمک به کارآفرینی و کاهش موانع مقرراتی استارتاپ ها طراحی شده بود و بدین منظور، 

معافیت مالیات بر سرمایه تأمین مالی جمعی اعمال شد.

   کارشناس ارشد مالی از دانشگاه عالمه طباطبائی

  سعید فالح
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 انواع مدل های تأمین مالی جمعی
به طور کلی، مدل های تأمین مالی جمعی را می توان در چهار دس��ته کلی 

تقسیم بندی کرد:
1( تأمین مالی مبتنی بر اهدا ۵

۲( تأمین مالی مبتنی بر پاداش۶ 
3( تأمین مالی مبتنی بر بدهی ۷
۴( تأمین مالی مبتنی بر سهام ۸

در ادامه به توضیح مختصر هری��ک از این مدل ها می پردازیم. تأمین مالی 
مبتنی بر اهدا تنها مدل بدون انتظاِر جبران در تأمین مالی جمعی اس��ت. 
پلتف��رم  gofundme.com ، وب س��ایتی برای مدل مبتنی بر اهدا اس��ت و 
به مردم اجازه می دهد ک��ه برای کارهای خیرخواهانه اقدام کنند. جش��ن 
نیکوکاری در کشور ما نیز از این مدل تبعیت می کند و دونیت، فاندینو و راتا، 

پلتفرم های تأمین مالی جمعِی مبتنی بر اهدا در ایران هستند.
تأمین مالی جمعِی مبتنی بر پاداش یکی دیگر از مدل ها است که از طریق 
آن، اش��خاص با انتظار پاداش، در پروژه ها سرمایه گذاری می کنند. پلتفرم 
indiegogo.com در جهان و همچنین پلتفرم های نیک  استارتر و حامی جو 
در ایران، در مدل مبتنی بر پاداش فعالیت دارند. در این مدل، سرمایه گذاران 
هدیه ای مادی و یا معنوی را به عنوان پاداش دریافت می کنند و نباید انتظار 
سود باالیی داشته باشند. رایج ترین سرمایه گذاری جمعِی مبتنی بر پاداش، 
یک پلتفرم پیش خرید اس��ت. در این پلتفرم، مشتریان آینده یک محصول، 
قبل از ش��روع تولید آن، اقدام به سرمایه گذاری در تولید آن می کنند. بدین 
ترتیب عالوه بر انگیزه مادی، عالقه شخص به تولید یک محصول خاص نیز 
مزید بر علت می ش��ود تا در تولید آن محصول، س��رمایه گذاری کند. به طور 
مثال در پاییز ۲۰1۲، شرکت Cloud Imperium Games برای طراحی و 
ساخت یک بازی ویدیویی فضایی با نام شهروند ستاره ای9  در پلتفرم کیک 
 استارتر1۰ ، پویشی را آغاز کرد. در اولین ماه، بیش از ۶ میلیون دالر سرمایه 
جذب شد و تا آوریل ۲۰1۶، حدود 11۲ میلیون دالر از بیش از یک میلیون 

سرمایه گذار، برای ساخت این بازی جمع آوری گردید.
تأمین مالی مبتنی بر بدهی یا وام، پرکاربردترین شیوه در تأمین مالی جمعی 
است و بیش از ۷۵ درصد از تأمین مالی جمعی در جهان از این مدل پیروی 
می کند. همان گونه که مش��خص است، اش��خاص به دنبال کسب عایدی 
هستند و هرچند دو روش اول باعث کمک به جامعه و کسب وکارها می شوند، 
اما انتفاع چندانی برای س��رمایه گذاران به ارمغ��ان نمی آورند. با این حال، 
در روش مبتنی بر بدهی، س��رمایه گذاری به صورت وام های کوچک و با نرخ 
بهره مناسب انجام می شود. متقاضیان منابع یا کارآفرینان، بدون واسطه و 
مس��تقیمًا از طریق پلتفرم ها، با صاحبان منابع که انبوهی از مردم هستند، 
به تعامل می پردازند. در واقع، برخالف صندوق سرمایه گذاری خصوصی11  
که به دنبال جذب س��رمایه گذاران ثروتمند اس��ت، در تأمین مالی جمعی، 
تمرکز بر روی انبوه مردم بوده و حداقل وجه موردنیاز برای س��رمایه گذاری، 

مبلغ پایینی است.
در تأمین مالی جمعِی مبتنی بر س��هام، س��رمایه گذاران، سهامدار شرکت 
می شوند. در این روش، پس از تعیین میزان سرمایه موردنیاِز متقاضی منابع 
مالی و ارزش گذاری پروژه های ش��رکت، از طریق پلتفرم های تأییدش��ده، 
تأمین مالی توسط عامه مردم صورت می گیرد. در روش مذکور، تعداد زیادی 

سرمایه گذار حضور دارند، ازاین رو مدیریت امور سهامداران دشوار است.

 تأمین مالی جمعی در ایران
تأمی��ن مال��ی جمع��ی در ای��ران از اردیبهش��ت 139۷ و پ��س از تصویب 
پیش نویس تأمی��ن مالی جمعی در ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار، 

به صورت رسمی آغاز ش��د. تأمین مالی جمعی در ایران مبتنی بر مشارکت 
است؛ یعنی عقد مشارکت بین طرفین برقرار می شود. در این شیوه، گواهی 
ش��راکت صادر می شود و مشارکت کنندگان در س��ود و زیان پروژه شریک 

هستند.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان باالترین مرجع، وظیفه صدور مجوزها را 
بر عهده دارد. طبق دستورالعمل این سازمان، عامل یا همان صاحب پلتفرم 
که در بستر آن تأمین مالی صورت می گیرد، با یکی از نهادهای تحت نظارت 
سازمان، قرارداد امضا می کند، س��پس اقدامات الزم را برای دریافت مجوز 
از کارگروه ارزیابی، مطابق دس��تورالعمل، انجام می دهد. کارگروه ارزیابی 
از پنج نفر تشکیل شده است: یک نفر به نمایندگی از رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، دو نفر به نمایندگی از شرکت فرابورس ایران و دو کارشناس 
تأمین مالی با معرفی فرابورس و تأیید رئیس سازمان. همان طورکه مشخص 
است، سازمان بورس و فرابورس بیشتر در بخش مجوزها فعالیت دارند و در 

فرآیند تأمین مالی جمعی چندان دخیل نیستند.
پس از ایجاد پلتفرم، متقاضی منابع مالی به سراغ عامل که همان پلتفرم است، 
می رود. قراردادی بین این دو ش��خص منعقد می گردد و س��پس عامل، طی 
فراخوانی، متقاضی را به تأمین کنندگان منابع معرفی می کند. در حال حاضر، 

حداکثر مبلغ مجاز انتشار گواهی مشارکت معادل 1۰ میلیارد تومان است.

 جمع بندی و پیشنهاد
همان گونه که آشکار است، تأمین مالی جمعی در ایران بسیار نوپا بوده و هنوز 
بسیاری از نهادهای مالی در بازار سرمایه از این فرصت در جهت تأمین مالی 
 dongi.ir طرح های کوچک و استارتاپی بهره نبرده اند. به طور مثال، پلتفرم
که تحت نظارت ش��رکت سبدگردان الگوریتم می باشد، توانسته است در ۷ 
طرح موفق حضور داشته باش��د و کل میزان سرمایه گذاری صورت گرفته از 
طریق این پلتفرم تا اواخر بهمن  1۴۰۰، کمی بیش��تر از 1۷ میلیارد تومان 

بوده است. البته این روش تأمین مالی در جهان نیز بسیار نوپا است.
برای گس��ترش تأمین مال��ی جمعی، نهاده��ای مالی دخی��ل در این امر 
می توانند به ش��رکت های س��هامی خاص و بنگاه های کوچک و متوس��ط 
)SME( خدمات مالی ارائه دهند و آن ها را به اس��تفاده از این روش تشویق 
نمایند و در حقیقت، واسط بین مردم و ش��رکت ها برای پیشبرد طرح های 
نوآورانه باش��ند. بنگاه های کوچک و متوس��ط نیز می توانن��د با مراجعه به 
ش��رکت های ارائه دهنده خدمات مالی و پلتفرم های مربوطه که اس��امی 
آن ها در سایت ش��رکت فرابورس ایران موجود است، از تأمین مالی توسط 
آحاد مردم بهره مند شوند. در شرایطی که بانک ها رغبت چندانی به اعطای 
تس��هیالت به کس��ب وکارهای نوپا و طرح های نو ندارند، استفاده از تأمین 
مال��ی جمعی، فرصت مناس��بی برای این کس��ب وکارها جهت پیش��برد و 

گسترش طرح ها و ایده هایشان است.

 پانویس ها
1 . Crowdfunding
2 . Jeff Howe
3 . Mark Robinson
4 . Jumpstart Our Business Startups )JOBS( Act
5 . Donation based Crowdfunding
6 . Reward based Crowdfunding
7 . Debt based Crowdfunding
8 . Equity based Crowdfunding
9 . Star Citizen

1۰. کیک استارتر، بزرگ ترین پلتفرم تأمین مالی جمعی در جهان است.
11 . Private Equity Fund
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اقتصاد عصبی

اقتصاد عصبی1 رویکرد و نگرش��ی نو، در توضیح 
و بررس��ی رفتار انس��ان ها در تصمیم گیری های 
روزمره و تخصصی، به ویژه در دنیای سرمایه گذاری 
است. از اقتصاد عصبی با عنوان های دیگر مانند 
روان شناسی اقتصاد، اقتصاد عصب بنیان یا اقتصاد 

مبتنی بر عصب شناسی نیز نام برده می شود.
اقتصاد عصبی دانش��ی میان رش��ته ای است که 
از مجموعه علوم عصب شناس��ی، اقتصاد رفتاری 
و تجربی، روان شناس��ی ش��ناختی و اجتماعی، 
زیست شناسی نظری، علوم کامپیوتر و ریاضیات، 
ترکیب ش��ده اس��ت. دان��ش مذکور ب��ه توضیح 
تصمیم گیری انس��ان، توانمن��دی پردازش های 
گوناگون عصبی، مطالعه چگونگی رفتار اقتصادی، 
درک پردازش ه��ای مغ��زی و چگونگ��ی نح��وه 

محاسبات ذهنی می پردازد.
روان شناس��ان اقتصاد با به کارگی��ری ترکیبی از 
مجموع��ه ابزارهای مرتبط با عل��وم مغز و اعصاب 
مانند سیس��تم تحریک فراجمجمه ای قشر مخ۲، 

تصویرب��رداری مغناطیس��ی3 و ابزاره��ای دانش 
روان شناس��ی مث��ل روان فیزیول��وژی۴ و ردیابی 
چشمی۵ و نیز ابزارهایی از اقتصاد آزمایشگاهی، 

مطالعات و پژوهش های خود را انجام می دهند.
ه��دف از مطالع��ه ای��ن رش��ته، درک بهت��ر روند 
انتخاب ه��ای مالی افراد اس��ت. با بررس��ی این 
مجموعه از دانش به دنبال آن هس��تیم که پاس��خ 

موضوعات زیر را پیدا کنیم:
1  - نحوه تأثیرگذاری احساسات بر تصمیمات مالی؛

۲  - نح��وه تأثیرگ��ذاری احساس��ات ب��ر رفت��ار 
ریسک پذیری و ریسک گریزی؛

3  - ارزیابی قضاوت ها و سوگیری ها؛
۴  - نح��وه درک نااطمینانی افراد در دنیای مالی و 

سرمایه گذاری.
پرسش بنیادینی که محققان بسیاری را به تحقیق 
و بررسی های آزمایشگاهی گس��ترده ای در حوزه 
اقتصاد س��وق داده این اس��ت ک��ه »چگونه علوم 
مربوط با اعصاب و روان می توانند به پیشبرد مطلوب 

اقتصاد در سطوح خرد و کالن کمک کنند؟«
در این راس��تا و برای ارتقای این دانش و همچنین 
اج��رای تحقیق��ات علم��ی، مراک��ز تخصص��ی 
گسترده ای تأسیس شده اند که البته جای خالی 
آن ها برای ارتقا و بهبود روند اقتصاد ایران، بس��یار 

محسوس است.
گفتنی اس��ت که آزمایشگاه اس��تنفورد، به عنوان 
یک��ی از مراکز مه��م فعالیت ب��رای آزمایش های 
روان شناسان در دنیا، با اختصاص یک آزمایشگاه 
تحقیقی به ح��وزه نوپای اقتصاد عصبی، از لحاظ 
اعتبار و منابع، به طور چش��مگیری ب��ه این حوزه 

کمک کرده است.
اقتص��اد عصب بنی��ان، در دهه ابتدای��ی حیات 
خود، بحث ه��ای پرحاش��یه ای را برانگیخت. در 
ابتدا، دانش��مندان هریک از رش��ته های اصلی و 
سازنده این علم، بر سر این موضوع که آیا این رشته 
ترکیبی، مزایایی برای رشته های اصلی و سازنده 
خود ایجاد خواهد کرد یا خیر، چالش های متنوع 

مدرس و پژوهشگر دانش مالی رفتاری

ثارا سادات میران



الفبای بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
83بـازار ســرمـایـه ایـران

و متفاوت بس��یاری را بررسی کردند. پژوهشگران 
این حوزه نوظهور، بر سر نحوه شکل گیری اقتصاد 
عصب بنیان، به تفصیل بحث و استدالل می کردند.

امروزه عالقه مندان برای رس��یدن به درک کاملی 
از مفاهیم این رش��ته و کاربرد اصولی آن، باید هم 
منابع فکری اقتص��اد عصب بنیان و هم زمینه ها و 

تکنیک های این علم را مطالعه و بررسی نمایند.
در بررسی ریشه اقتصاد عصبی، دو رویداد را باید 

در نظر داشت:
1-  ابت��دا رویداده��ای پس از انق��الب اقتصادی 

نئوکالسیک در دهه 193۰؛
۲  -سپس تولد علوم عصب شناختی در طول دهه 

.199۰
در خص��وص بررس��ی تاری��خ اقتص��اد عصبی و 
ریشه یابی آن، به دو موضوع »انقالب نئوکالسیک« 
و »تولد دانش عصبی  ش��ناختی« به ترتیب در این 

مقاله و مقاله  های آینده خواهیم پرداخت.

 اقتصاد نئوکالسیک
رد پای تولد علم اقتصاد را می توان در انتشار کتاب 
ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1۷۷۶ دنبال کرد. 
انتشار این کتاب، س��رآغازی برای دوره کالسیک 

نظریه های اقتصادی شد.
اس��میت ب��رای درک رفت��ار انتخاب��ی و تجمیع 
انتخاب ها در فعالیت بازار، تعدادی از پدیده های 
مهم را توصیف کرد. ای��ن توصیفات در واقع بیش 
از آنکه ب��ه مباحث نظری علوم��ی مانند اقتصاد و 
ریاضی��ات بپردازند، بینش های��ی از جنس علوم 
روانی و قوانین نس��بتاً موقتی بودند که چگونگی 

تأثیر ویژگی های محیط بر رفتار مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان را توضیح می دادند.

آنچه پس از دوره کالسیک رخ داد، فاصله ای بود که 
طی آن نظریه اقتصادی بسیار ناهمگن می نمود. 
در این فاصله و طی رشد و نمو این رشته، تعدادی از 
مکاتب رقیب با رویکردهای مختلف توسعه یافتند.

بس��یاری از اقتصاددان��ان آن زم��ان )ادج��ورث، 
رمزی، فیش��ر( برای اس��تنباط ارزش دریافتی از 
سیگنال های فیزیکی، به اس��تفاده از ابزارهایی 
مانن��د نشاط س��نج۶، روی آوردند. البت��ه در ابتدا 
اقتصاددانان عصب بنیان کاماًل از دسترس��ی به 

چنین ابزارهایی محروم بودند.
با تالش های جان مینارد کینز، یک مکتب فکری 
ظهور کرد که به بررسی نظم در رفتار مصرف کننده 
می پرداخت؛ زمینه ای برای سیاست مالی که برای 
مدیریت نوسانات اقتصادی موارد مطالعاتی جالبی 

را فراهم کرده بود )اقتصاد کینزی(.
بس��یاری از عناصر نظریه کینز مانن��د »تمایل به 
مصرف« ی��ا »خوی حیوان��ی« که ب��ر کارآفرینان و 
تصمیم��ات آن ها در ح��وزه س��رمایه گذاری تأثیر 
می گذارند، بر اساس مفاهیم و بنیان های ابتدایی 
روان شناختی بودند. این چارچوب نظری تا سال 
19۶۰ در سیاست های مالی ایاالت متحده آمریکا 
و تصمیمات اقتصادی کالن آن دوره، نفوذ گسترده 

و عمیقی داشت.
با شروع دهه 3۰ میالدی، گروهی از اقتصاددانان 
که معروف تری��ن آن ه��ا  ساموئلس��ون، آرو و دبرو 
بودند، به بررسی س��اختار ریاضی انتخاب و رفتار 
مصرف کنن��ده در بازارها پرداختند. ای��ن گروه از 

نظریه پردازان به جای ساختن مدل، مجموعه ای از 
پارامترها را که ممکن است پیش بینی کننده رفتار 
انتخابی باشند، مورد بررسی قرار دادند و به مطالعه 
این موضوع پرداختند که ساختار ریاضی انتخاب ها 
از مفروضات ساده و ابتدایی تر چه تأثیری می تواند 

بر اولویت های پیشین افراد داشته باشد.
بسیاری از این مدل ها )سبک و شیوه مدل سازی 
بعدی( دارای رنگ و بوی هنجاری قوی بودند؛ به 
این معنا که توجه آن ها ب��ر انتخاب های ایده آل و 
تخصیص کارآمدی منابع متمرکز بود. این امر لزومًا 
برخالف توصیف جهت نحوه انتخاب مردم )مانند 

روان شناسان( و شیوه عملکرد بازارها بود.
هدف از نگارش نوش��تار حاضر این اس��ت که در 
آینده، نظریات گوناگونی که س��نگ بنای دانش 
اقتصاد عصبی هس��تند، مورد بررسی قرار گیرند، 
همچنین نق��ش فعالیت ه��ای مغز، آزادس��ازی 
مواد ش��یمیایی )مانند دوپامین و س��روتونین( و 
قس��مت های تش��کیل دهنده مغز مانند بادامه، 
کمربند قدامی، قش��ر پیش��انی و غیره در میزان و 
نوع تصمیم گی��ری افراد و نیز تأثی��ر آن ها در روند 

سرمایه گذاری معامله گران، مطالعه شود.

 پانویس ها
1. Neuroeconimcs
2 . Transcranial Cortical Stimulation )TCS(
3 . Magnetic Resonance Imaging )MRI(
4 . Psychophysiology
5 . Eye Tracking
6 . Hedonimeter
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 شرح مقاله:
نویسندگان این مقاله در ابتدا ضمن تأیید قدرت 
مدل های یادگیری ماشینی نسبت به مدل های 
کالس��یک آماری، به اس��تفاده روزافزون از این 
مدل ها در دنیای کسب و کار و مالی اشاره دارند 
و سرعت باالی رش��د این مدل ها را دلیلی برای 
عدم توجه به ریس��ک های احتمالی اس��تفاده 
کورکوران��ه از آن ها می دانند. این پژوهش��گران 
با استفاده از داده های مربوط به بازار اعتبارات 

بخش مسکن، شواهد قابل توجهی در خصوص 
یکی از این ریسک ها ارائه می کنند.

ای��ده اصل��ی آن ه��ا در مقال��ه این اس��ت که با 
پیش��رفت و پیچیده ت��ر ش��دن و افزای��ش دقت 
مدل ه��ای پیش بین��ی )یا ب��ه زب��ان دقیق تر، 
کاهش میانگین مجذور خط��ای آن ها(، تفاوت 
بین گروه��ی و درون گروه��ی پیش بینی ها نیز 
نسبت به مدل های ساده بیشتر خواهد شد. در 
نتیجه برای داده های مربوط به اعتبارات، برخی 

گذری بر مرزهای علم مالی

گیرندگان تسهیالت کم ریسک تر تلقی شده )که 
از آن ها به عنوان برندگان یاد می ش��ود( و برخی 
دیگر عموماً پرریسک تصور می شوند )که به آن ها 
بازندگان می گویند( و این گروه بندی با اطالعات 
جامعه ش��ناختی افراد مانند رنگ پوست، نژاد، 
تعلق ب��ه اقلیت های قومی، جنس��یت، س��طح 
درآمدی و ... هم راس��تا ش��ده و موجب عمیق تر 

شدن شکاف های اجتماعی می گردد. 
این محققین بر اساس مطالعه خود روی داده های 
1۰ میلیون اعتبار بخش مسکن آمریکا معتقدند با 
پیشرفت مدل های پیش بینی، مثاًل وقتی به جای 
یک مقایسه ساده با میانگین، از یک مدل خطی 
استفاده می کنیم یا مدل خطی را به مدل درجه 
دو محدب تغییر می دهیم، یا از مدل رگرس��یون 
لجستیک به سراغ مدل پیچیده ای مانند جنگل 
تصادفی می رویم، ش��کاف بین گروه های برنده 
و بازنده بیش��تر می ش��ود و احتم��ال اخذ اعتبار 
مناسب برای گروه های برنده )مثاًل سفیدپوستان 
غیراس��پانیایی( افزایش و به همین صورت، این 
احتمال برای اشخاص بازنده )مانند سیاه پوستان 

و سفیدپوستان اسپانیایی تبار( کاهش می یابد.
از دیگر یافته های این پژوهشگران این است که 
حتی اگ��ر اعتباردهندگان به دالیل اجتماعی و 
قانون��ی، مجاز به اس��تفاده از متغیرهایی مانند 
ن��ژاد، رن��گ پوس��ت و جنس��یت در مدل های 
خود نباش��ند و تنه��ا متغیرهایی مانند س��طح 
درآم��د و امتی��از اعتب��اری را در مدل خ��ود وارد 
نماین��د، مدل های پیش��رفته قادرند متغیرهای 
واردنش��ده )یا پنه��ان از مدل( را نیز کش��ف و با 
تقسیم متغیرهای واردشده به یک یا چند گروه، 
به طور غیرمستقیم اثر متغیرهای پنهان را نیز در 
پیش بین��ی خود دخیل نماین��د و مجدداً همان 
اث��رات منفی بر ش��کاف اجتماع��ی را به همراه 
داشته باش��ند. لذا قوانین و مقررات این چنینی 
که اس��تفاده از متغیره��ای یاد ش��ده را ممنوع 

می کنند، چندان مؤثر نخواهند بود.
نویسندگان مقاله در پایان، پژوهش خود را تنها 
نقطه شروعی برای بررسی بیشتر موضوعاتی از 
این دست دانسته و پیش��نهاد می کنند که این 
موضوع در دیگر بازارهای مالی و کاالیی نیز مورد 

کنکاش قرار گیرد. 

   مقاله منتخب برای بررسی در این بخش، اولین مقاله از اولین شماره مجله مالی1  در سال 

۲۰۲۲ اس��ت. عنوان ای��ن مقاله در ن��گاه اول کمی عجیب ب��ه نظر می رس��د: “نابرابری 

پیش بینی پذیری؟ اثر یادگیری ماشین بر بازارهای اعتباری۲ “. سؤالی که برای من در ابتدای مشاهده 

این عنوان ایجاد ش��د، این بود که چرا پیش بینی پذیری می تواند موجب نابرابری شود. با مطالعه 

چکیده آن، موضوع کمی جالب تر شد، زیرا منظور نویسندگان این مقاله، دقیقاً  نابرابری هایی مانند 

نابرابری نژادی یا رنگین پوستی و ... بود. مطالعه بیشتر مقاله، من را به یاد فیلمی علمی- تخیلی با 

عن��وان گاتاکا3  انداخت. در این فیلم، پس از تولد هر نوزاد و با بررس��ی خصایص ژنتیکی و ... وی با 

استفاده از فناوری های پیشرفته، توانایی ها و به طور کلی آینده وی پیش بینی می شد و درصورتی که 

ضعفی در آن نوزاد وجود داش��ت، پیش بینی ها آینده روش��نی برای او ارائ��ه نمی کرد و در نتیجه، 

شغل هایی مانند خدمات نظافتی برای وی در نظر گرفته می شد، به طوری که فرصت پیشرفت از همان 

ابتدا از این فرد سلب می گردید. موضوع مقاله نیز دقیقاً همین است. فناوری های پیشرفته آماری 

مانند یادگیری ماشینی، قادر به پیش بینی دقیق تر عملکرد اشخاص )مانند عملکرد اعتباری آن ها 

در این مقاله( شده و در نتیجه، احتمال اعطای اعتبار مناسب به آن ها کم می شود و درست مانند 

فیلم یادش��ده، فرصت های رشد و توسعه آن ها نس��بت به دیگر افراد کاهش می یابد. به عبارتی، 

محققین در این مقاله ضمن تأیید قدرت باالی مدل های یادگیری ماشینی، خطرات احتمالی استفاده 

از آن ها را نیز به زیبایی گوشزد می کنند. این رویکرد، دلیل اصلی انتخاب این مقاله از بین مقاالت 

متعدد و نوآورانه چاپ شده در یک ماه اخیر است. نویسندگان این مقاله به زیبایی بحث مسئولیت 

اجتماعی را بر هدف کالسیک مالی یعنی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، ارجح دانسته اند. 

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری، دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت چهاردهممسلم پیمانی
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