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سخن سردبیر

بیش از 55 سال از تأسیس بورس اوراق بهادار تهران، 
به عنوان اولین بورس فعال در کشور که معامالت آن 
مبتنی بر اوراق سهام، به عنوان پایه ای ترین ورقه قابل 
معامله در بازار سرمایه است می گذرد. امروزه شاهد 
فعالیت بورس های دیگری همچ��ون »بورس کاال«، 
»بورس انرژی« و »فرابورس ایران« و البته به کارگیری 
ابزارهای مال��ی دیگری چ��ون »قراردادهای آتی« و 
سایر ابزارهای مالی در این بورس ها هستیم. به نظر 
می رسد ایجاد ابزارهای جدید مالی اسالمی که عالوه 
بر »کس��ب بازده«، بر »مدیریت ریس��ک« نیز تمرکز 
دارند، از موضوعات مهمی اس��ت که در توسعه بازار 

مالی کشور نقش بسزایی داشته است.
همان طور که در شماره های 197، 198 و 199 نیز 
اشاره شد، مسیر توسعه بازار سرمایه از گذرگاه هایی 
همچون»توسعه بازارها و نهادهای مالی«، »افزایش 
س��واد مالی در سطح کش��ور« و »اصالح قانون بازار 
اوراق به��ادار« می گ��ذرد. اگرچه همچنان س��هم 
بازار س��رمایه در نظام تأمین مالی کش��ور نسبت به 
سیس��تم بانکی کمتر اس��ت، اما می ت��وان گفت با 
»توسعه ابزارهای مالی نوین« و فعال شدن بورسهای 
کاالیی و فرابورس ایران، این میزان در حال افزایش 
است. فضای مذکور را می توان حاصل تعامل عوامل 
متعددی، از جمله »رشد و توسعه علم مالی در کشور 
به عنوان علم پایه ای در بازار س��رمایه«، »رشد سطح 
آگاهی مردم نسبت به بازار س��رمایه« و نیز »افزایش 
میزان توجه دولت به بازار سرمایه« دانست؛ البته نباید 

از نظر دور داشت که حضور مدیران و فعاالن جوان و 
پرشور در بازار س��رمایه نیز به توسعه این بازار کمک 

شایانی می کند.
از جمله عوامل مرتبط با توسعه بازار ابزارهای مالی در 
طول دهه گذشته، »طراحی زیرساختهای قانونی«، از 
طریق »تنظیم قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی« 
و قوانین مش��ابه و نیز تمرکز بر »توسعه جایگاه علم 
مالی در کشور« اس��ت. فارغ از بحث ها و مدل های 
متفاوتی که در این باب در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 
»ارتقای س��طح س��واد مالی فعاالن بازار سرمایه در 
رابطه با ابزارهای جدید مالی« از موضوعات مهمی 
می باش��د که الزم است همگام با توس��عه ابزارهای 
مالی در کشور مدنظر قرار گیرد. درواقع از آنجاکه از 
زمان تأسیس بورس تهران تاکنون، محوریت معامالت 
در بازار سرمایه بر سهام بوده، بالطبع سطح آشنایی 
فعاالن این ب��ازار با ابزار های جدی��د مالی، محدود 
است؛ بر همین اس��اس، در شرایط فعلی نیاز است 
که سطح سواد مالی افراد مذکور در رابطه با ابزارهای 
نوین مالی برای عمق بخش��ی به این ب��ازار افزایش 
یابد. از طرفی باید این نکته را هم در نظر داشت که 
اس��تفاده از ابزارهای نوین مالی و همچنین تلفیق 
آنها، جهت رفع نیازهای بخش های واقعی اقتصاد، 
از جمله بخش انرژی و ... می تواند نویدبخش کارایی 

بلندمدت آنها باشد.
در ش��رایط فعلی، شاید »اتصال بازارهای داخلی به 
بازارهای بین الملل��ی«، از طریق »ابزارهای مختلف 

مال��ی« بتواند یکی از راهکارهای توس��عه بازارهای 
کشور باشد که دراین بین، هر یک از بورس های فعال 
در بازار سرمایه می توانند به بخشی از این توسعه جامه 

عمل بپوشانند. 
عالوه بر موارد مذکور، از جمله موارد مؤثر در توس��عه 
ابزارهای نوین در بازارهای مالی فهم »اثر نرخ بهره« 
به وی��ژه در »ابزاره��ای بدهی« اس��ت، مفهومی که 
می تواند در ایجاد پیوند بین بازارهای مالی اثرگذار 
باشد. همچنین اس��تفاده از ابزارهای ترکیبی بین 
بازارهای مختلف، از جمله »بانک«، »بیمه« و »بورس« 
نیز از موضوعاتی است که بر ارتقای بازارهای مالی 

کشور مؤثر خواهد بود.
در حقیقت، رش��د ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مالی در 
گ��رو تمرکز ب��ر م��وارد بس��یاری، ازجمله »توس��عه 
زیرس��اخت های فنی و نرم افزاری«، »رفع مشکالت 
حقوقی- مقرراتی«، »آموزش فع��االن بازار« و به طور 
خاص آم��وزش کارگزاری ها و »تش��ویق فعاالن بازار 

سرمایه به فعالیت عمیق تر در این بازار« است.
امید اس��ت با رویکرد س��ازنده ای ک��ه در طول دهه 
گذشته برای توسعه بازار ابزارهای نوین مالی، همگام 
با تشکیل بورس های جدید اتخاذ شده است شاهد 
شکوفایی بیشتر آنها باشیم. البته همان طور که مکرر 
در سرمقاله های قبلی نیز بیان شد مهم ترین امر در 
تحقق توسعه این بازار در سال های پیش رو، در کنار 
مباحث مطرح شده در سطور پیشین، تمرکز بر »جلب 

اعتماد سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه« است.
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 رئیس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار خب��ر داد: ارتب��اط 1 اسفندماه

مس��تقیم آنالین ب��ا صنای��ع مختل��ف، یکی از 
بحث های جدی در س��ازمان بورس اس��ت که با 
راه اندازی یک اداره دائمی ب��ه نام میز صنعت، 
می توان مسائل، مشکالت و چالش های صنایع 

مختلف را جمع بندی کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
ته��ران به نق��ل از س��نا، در ابتدای ای��ن وبینار 
سجاد موحد، مدیرعامل مرکز مالی ایران ضمن 
خیرمقدم به ش��رکت کنندگان در این نشس��ت، 
هدف اصل��ی از برگ��زاری این دوره آموزش��ی را 
تعامل ناشران مختلف با یکدیگر و سازمان بورس 
به عنوان نهاد ناظر و سیاس��ت گذار و همچنین 
آش��نایی هرچه بیش��تر با قوانین و مقررات بازار 

سرمایه بیان کرد.
وی اف��زود: با توجه به نیازس��نجی صورت گرفته 
و درخواس��ت ناش��ران، مباحثی ازجمله تأمین 
مالی از طریق بازار سرمایه و بازار بدهی، مباحث 
مربوط ب��ه افزای��ش س��رمایه و ارزش گ��ذاری، 
تکالیف مالیاتی ناش��ران و همچنین آشنایی با 
سامانه های موردنیاز ناشران در خصوص ایفای 
تعهدات خود در این دوره آموزشی برای ناشران 

در نظر گرفته شده است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار به عنوان 
دومین سخنران، این دوره را در راستای ارتقای 
س��واد مالی و فرهن��گ س��رمایه گذاری در بازار 
س��رمایه دانس��ت و اظه��ار ک��رد: ش��رکت های 
پذیرفته شده در بازار سرمایه، به واسطه قوانین و 
مقررات و دستاوردهای موجود، مسئولیت هایی 
دارند که ممکن اس��ت به  دلیل نداشتن آشنایی 
کافی با این قوانین و مقررات، با مشکالتی مواجه 
ش��وند؛ زیرا با درگیر ش��دن بخش عم��ده ای از 
مردم در بازار سرمایه، انتظارات از بازار به شدت 
افزای��ش یافته و حساس��یت ها نیز بس��یار زیاد 

شده است.
مجید عش��قی افزود: در این خص��وص، وظیفه 
اصلی بر دوش ناش��ران است تا از طریق توسعه 
فعالیت های خود و افزایش سرمایه و بحث های 
اس��تفاده از این ابزارها و درواقع نهادهای مالی 
و ب��ازار س��رمایه بتوانند کس��ب وکار خ��ود را در 
زنجیره های تولید توس��عه داده و به توسعه بازار 

سرمایه کمک کنند.
وی عن��وان ک��رد: برگ��زاری ای��ن دوره  در مرکز 
مالی ایران، موجب نزدیکی و هم زبانی بیش��تر 

ارکان بازار و ناشران اس��ت تا با کمک به توسعه 
شرکت ها، ناشران نیز نقش مفیدتری ایفا کنند.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: 
ارتباط مس��تقیم آنالین با صنایع مختلف، یکی 
از بحث های جدی در سازمان بورس است که با 
راه اندازی یک اداره دائمی ب��ه نام میز صنعت، 
می توان مسائل، مشکالت و چالش های صنایع 

مختلف را جمع بندی کرد.

 خبرهای خوش برای بازارگردانی
در ادامه این جلسه، مدیرعامل فرابورس ایران، 
این دوره را در راستای همفکری و دانش افزایی 
ناشران بازار سرمایه دانست و با اشاره به یک خبر 
نویدبخش در بحث افزایش سرمایه عنوان کرد: 
در فرابورس ایران، در ش��رکت پروژه تجلی برای 
نخستین بار به بحث افزایش سرمایه با سلب حق 
تقدم پرداخته ش��د و به واسطه موفقیت در پروژه 
تجلی، برای فرآیند اس��تقالل و پرسپولیس نیز 

همین فرآیند پیاده سازی می شود.
میثم فدای��ی عنوان کرد: نکت��ه پیچیده در این 
پ��روژه، فرآیند اداره ثبت اس��ت که ب��ا تعامالت 
صورت گرفته، این مدل در حال راه اندازی است.

وی ضم��ن تأکید ب��ر توجه به افزایش س��رمایه، 
از ناش��ران بورس و فرابورس خواس��تار تقاضای 
افزایش سرمایه با سلب یا بدون سلب حق تقدم 
به عنوان یک روش افزایش سرمایه جدید و بسیار 

کاربردی شد.
مدیرعامل فرابورس ای��ران در ارتباط با عملیات 
بازارگردان��ی افزود: فرابورس ای��ران چند قانون 
تصویب کرده است که بر اساس قانون اول، اگر 

منابع یک بازارگردانی رو به اتمام باشد، می تواند 
درخواس��تی را به فرابورس ارائه کند تا تعهدات 

بازارگردانی  آن نصف شود.
وی ادامه داد: اگر منابع بازارگردانی تمام ش��د 
این ام��کان را فراهم کرده ایم ک��ه برای تعهدات 
حداقل سفارش انباشته و حداقل معامالت روزانه 
را نصف کن��د که در این صورت نیاز به منابع نقد 
کمتری باش��د. دامنه مظنه تا ۴ درصد افزایش 
پیدا کند ک��ه آزادی عمل خوبی را به بازارگردان 

داده و به بازار اختیار بدهد.
به گفت��ه میثم فدای��ی؛ در همین راس��تا قانون 
دیگری مصوب ش��ده که اگر س��همی به مدت 5 
روز، به صورت ممتد در صف خرید یا فروش بود، 
بازارگردان می تواند یک حراج ب��ا دامنه ۴ برابر 
دامنه عادی انجام دهد؛ یعنی اگر س��همی پنج 
روز صف فروش بود، بازارگردان می تواند با دامنه 
مثبت و منفی ۲۰ درصد، یک حراج برگزار کرده و 

سهم را روان کند.
وی در پایان، سیاست های هیئت مدیره فرابورس 
ای��ران در خص��وص ب��ازار پای��ه را ب��ه دو بخش 
تقسیم کرد و گفت: در بخش اول سعی می شود 
شرکت هایی که دارای استانداردهای بازارهای 
اصلی هس��تند را به سرعت پذیرش کرده و تا حد 
امکان شرکت هایی که شرایط خوبی دارند را به 
دلیل محدودیت های معامالتی و س��ایر شرایط 

در بازار پایه باقی نگذاریم.
مدیرعامل فرابورس ایران به سیاست دوم اشاره کرد 
و افزود: ایجاد یک تابلوی توافقی از دیگر سیاست ها 
به شمار می رود که دارای شرایط سخت تری نسبت 

به تابلوهای زرد و نارنجی و قرمز است.

دومین دوره آموزشی ناشران بازار سرمایه برگزار شد

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در اسفند ماه 1400 
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 لزوم بهبود عملکرد، از طریق شفاف سازی 
شرکت ها

سرپرست معاونت ناشران و اعضای شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران نیز به آمار ۶ ماهه سال 1۴۰۰ 
مرکز آمار ایران، اشاره کرد و گفت: طبق این آمار، 
نرخ بیکاری در محدوده 8.۰9 درصد، نرخ تورم 
حدود ۴۲.۴ درصد، نرخ رش��د اقتصادی بدون 
لحاظ نفت ح��دود ۴.1 درصد و ب��ا لحاظ حوزه 
نفت حدود 5.9 درصد است. شاخص کل بورس 
تقریبًا ۲ درص��د کاهش، قیم��ت ارز 1۳ درصد 
افزای��ش، قیمت ط��ال  7 درصد کاه��ش، حوزه 
مسکن حدود 9 درصد کاهش داشته و بازدهی 
حوزه رمزارزها حدود منفی ۲7 درصد بوده است. 
همچنین تغییرات قیمت نفت تقریبًا ۴5 درصد 
رشد داشته و پیش بینی می شود بازار سرمایه در 
سال 1۴۰1، وضعیت مناسب تری داشته باشد. 
محمدامین قهرمانی افزود: بر اساس برآوردهای 
مراکز معتب��ر بین المللی، نرخ رش��د اقتصادی 
ایران در ص��ورت رفع تحریم ع��ددی بین ۶ تا 7 

درصد است.
قهرمان��ی بزرگ تری��ن صنعت در بازار س��رمایه 
را صنعت ش��یمیایی عنوان ک��رد و گفت: بعد از 
صنعت ش��یمیایی، اس��تخراج کانی های فلزی 
با ح��دود 11 درصد و ش��رکت های چند رش��ته 
صنعتی با حدود 9 درصد سهم بازار در رتبه های 

دوم و سوم قرار دارند.
وی در ارتباط با وضعیت افزایش س��رمایه 17۴ 
هزار میلیارد تومانی بورس تهران گفت: ۲1 هزار 
میلی��ارد تومان از این افزایش س��رمایه، از محل 
مطالبات و آورده نقدی، حدود 81 هزار میلیارد 
تومان از محل اندوخته ها و 7۲ هزار و چهارصد 
میلیارد تومان نیز از مح��ل تجدید ارزیابی بوده 

است.
سرپرس��ت معاونت ناش��ران و اعضای ش��رکت 
ب��ورس اوراق بهادار تهران با اش��اره ب��ه عوامل 
مؤث��ر بر پذی��رش در بازار س��رمایه،  ب��ر اهمیت 
مواردی همچون س��هولت تأمین مالی، افزایش 
مش��وق های مالیاتی و س��ایر مش��وق ها، نقش 
نمایندگ��ی س��هام و بهب��ود عملک��رد از طریق 

شفاف سازی تأکید کرد.

 راه اندازی سامانه جامع توزیع سود شرکت 
سپرده گذاری و سامانه برگزاری مجامع آنالین

محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی ضم��ن تقدی��ر از برگزارکنن��دگان این 
نشس��ت، این دوره را در راس��تای ارتقای سواد 
مالی و فرهنگ س��رمایه گذاری در بازار سرمایه 
خواند و به تشریح فعالیت ها و پروژه های جاری 
و همین طور پروژه های آتی و برنامه ریزی ش��ده 
مرتبط با ناشران در شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت.
مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی اظهار 
داش��ت: س��امانه جام��ع توزیع س��ود ش��رکت 
س��پرده گذاری به عن��وان یکی از ای��ن پروژه ها 
از اردیبهش��ت ماه س��ال 1۳99 آغاز به فعالیت 
کرده و با چالش هایی مواجه بوده است. از سال 
1۳99 بالغ  بر 1۲۳ ناشر، سود سهام خود را که 
عمدتًا مربوط به سهامداران حقیقی بوده است 
پرداخت کرده اند. مبلغ س��ود س��هام پرداختی 
به سهامداران، در سال 1۴۰۰ بالغ  بر 15 هزار 
میلی��ارد تومان می باش��د که این مبل��غ عمدتًا 
مربوط به س��هامداران خرد بوده است، پرداخت 
مبلغ مذکور توسط حدود ۲71 شرکت و با بیش 

از ۴1 میلیون رکورد انجام شده است.
وی با اشاره به یکی از معضالت ناشران در خصوص 
پرداخت مطالبات معوق س��ود سهامدارانشان 
گفت: با توج��ه ب��ه برنامه ریزی هایی که صورت 
 گرفته و امکان توس��عه ای که در س��امانه توزیع 
سود دیده   شده امیدواریم تا یک ماه آتی امکان 
پرداخت مطالبات معوق س��ود سهامداران پس 
از آزمودن، نهایی ش��ود و پاسخگوی درخواست 
ناشرین در این زمینه خواهیم بود. بدین منظور 
مطالبات معوق سود س��هامداران خود و آنهایی 
که از طریق س��امانه سجام به نوعی شماره شبا و 
شماره  حساب از آنها وجود دارد را بتوان پرداخت 
کرد. با توجه به الزامی که در قانون الیحه بودجه 
س��ال 1۴۰1 در خصوص توزیع س��ود از طریق 
سامانه س��جام دیده   ش��ده از کلیه سهامداران 
خواهش می کنم ک��ه این اطالعات خ��ود را در 

سامانه سجام به روزرسانی کنند.
وی اف��زود: س��امانه دیگ��ری ک��ه در ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی در ح��ال بهره ب��رداری 
است برگزاری مجامع آنالین می باشد. در تمام 
کش��ورها ش��رکت های س��پرده گذاری، اساسًا 
زیرساخت های برگزاری مجامع آنالین را برعهده 
 دارند لذا از س��مت س��ازمان بورس اوراق بهادار 
به عنوان یکی از تکالیف اساس��نامه ای ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی دید ه  ش��ده است. درگاه 
یکپارچ��ه مجام��ع الکترونیک جهت س��هولت 
دسترسی کلیه س��هامداران به مجامع عمومی 
ش��رکت های بورس��ی و فرابورس��ی به ص��ورت 

الکترونیک فراهم  شده است.

 رونمایی از محصوالت نوآورانه
مرکز مالی ایران

در این جلسه به تشریح خدمات مختلف آموزشی 
و پژوهش��ی مرکز مالی ایران با محوریت توسعه 
خدمات آموزش��ی، پژوهش��ی و تخصص گرایی 
در بازار س��رمایه پرداخته شد. همچنین از چهار 
محصول نوآورانه مرکز مالی ایران ش��امل پایگاه 

جامع آموزش، سامانه بورس تلنت، سندباکس و 
پایگاه داده های تحقیقاتی مالی رونمایی شد.

اولی��ن محصول مرک��ز مالی ایران، ایج��اد پایگاه 
جامع آموزش در بازار س��رمایه اس��ت. این مرکز با 
هدف تسهیل دسترس��ی به محتوای آموزشی در 
س��طوح مختلف موردنیاز عالقه من��دان بازارهای 
مال��ی و به ویژه بازار س��رمایه، در پای��گاه اینترنتی 
خود به نشانیwww.ifc.ir اقدام به تولید محتوا، 
گردآوری، دسته بندی و انتشار دوره ها و همچنین 
بس��ته های آموزشی، متناس��ب با نیازمندی های 
آموزشی بازار سرمایه و همچنین جایگاه های شغلی 

نموده است.
ایجاد ارتباط بین متقاضی��ان کار و کارفرمایان 
در سامانه بورس تلنت دومین محصول ارائه شده 
توس��ط این مرکز اس��ت. شناس��ایی، توسعه و 
به کارگیری متناس��ب اس��تعدادهای متقاضی 
کار در فضای مالی جهت تأمین نیروی انسانی 
توانمند ب��رای نهاده��ای مالی و ناش��ران بازار 
سرمایه، از خدمات جدید مرکز مالی ایران است. 
درواقع، بستری فراهم  شده اس��ت تا نهادهای 
مالی و ناشران بازار سرمایه بتوانند ویژگی هایی 
را که برای ردیف های ش��غلی خودش��ان مدنظر 
دارند، اعالم کنن��د و این مرکز ب��ا برنامه ریزی و 
برگ��زاری دوره ه��ای مرتبط آموزش��ی و مهارتی 
برای اف��راد متقاضی این جایگاه های ش��غلی و 
همچنین برگ��زاری کانون ه��ای ارزیابی، افراد 
متخصص و متناس��ب با آن جایگاه ش��غلی را به 

کارفرمایان معرفی کند.
»س��ندباکس« به عن��وان س��ومین محص��ول 
جدید ای��ن مرک��ز معرفی ش��د. محی��ط آزمون 
بازار س��رمایه یا همان س��ندباکس، یک محیط 
واقع��ی، کنترل ش��ده و مح��دود به زمان اس��ت 
ک��ه سیاس��ت گذاران با ایج��اد ای��ن محیط، به 
شرکت های نوآور، اجازه می دهند تا محصوالت، 
خدمات و مدل های کسب وکارهای نوآورانه خود 
را در مقیاس کوچک آزمون کنند. در این محیط 
آزمایشگاهی شرایطی فراهم  شده است تا همه 
افراد صاح��ب ایده بتوانند در یک محیط امن به 

آزمون و خطا بپردازند.
ایجاد پای��گاه داده های تحقیقات��ی مالی ایران 
)IFDC(، آخری��ن محص��ول جدید ارائه ش��ده 
توس��ط مرکز مالی ایران بود. مرک��ز مالی ایران 
با توج��ه به نیازمندی جامعه برای دسترس��ی به 
داده های مالی جهت اتخاذ تصمیم های بهینه، 
راه ان��دازی و توس��عه پایگاه س��ری های زمانی 
تحقیقاتی ایران را در دس��تور کار خود قرار داده 
است. در این پایگاه داده های مالی، معامالتی 
و س��ایر داده های اقتصادی موردنیاز اس��اتید، 
پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعاالن بازارهای 

مالی گردآوری و ارائه می شود.
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 ب��ه گ��زارش تجارت نی��وز، 
بزرگ ترین داروخانه زنجیره ای 1 اسفندماه

در عربس��تان س��عودی قصد دارد تجارت خود را 
گسترش دهد و می خواهد کار خود را با یک عرضه 
اولیه در این کشور آغاز کند. کمپانی النهدی برنامه 
دارد از داروخانه های خود در سراسر عربستان برای 
ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه استفاده کند، به 
این منظور از کلینیک های موجود در جده استفاده 
می کن��د. این کمپانی مدعی اس��ت 9۰ درصد از 
جمعیت عربس��تان تنها 5 دقیقه ب��ا نزدیک ترین 
داروخانه آن فاصله دارند و البته قصد دارد تجارت 
خود را در امارات متحده عربی از راه های مختلفی 

از جمله ادغام با سایر شرکت ها گسترش دهد.
این داروخانه زنجیره ای برنامه دارد تا ۳۰ درصد از 
سهام خود را از طریق عرضه اولیه به فروش برساند، 
فرآیند ثبت س��فارش این عرضه اولی��ه از اوایل ماه 
مارس آغاز می شود. یاسر جوهری، مدیرعامل این 
کمپانی گفت: »ما هم اکنون به سطحی رسیده ایم 
که می توانیم آنچه را ساخته ایم با دعوت سهامداران 
بیشتر، با آنها سهیم شویم، این مسئله نه تنها ازنظر 
مالی و بودجه ای ما را تقویت می کند بلکه عملکرد 

ما را نیز بهتر می کند«.
به نقل از بلومبرگ، روزبه روز به تعداد تجارت های 
خانوادگی عربس��تان که در لیس��ت فروش سهام 
قرار می گیرند افزوده می شود. سهام این شرکت ها 

سرمایه گذار زیادی جذب می کند و تقاضای باالیی 
دارد. آخرین شرکتی که عرضه اولیه آن در عربستان 
انجام شد یک شرکت امنیت دیجیتال بود که حدود 

57 میلیارد دالر درآمد در پی داشت.

 بازار فعال عرضه اولیه عربستان
شرکت های عربستان سعودی سال گذشته حدود 
9٫۳ میلیارد دالر از طریق فروش سهام خود درآمد 
داشتند و باعث شدند که بازار عرضه اولیه عربستان 
پس از اس��رائیل به فعال ترین ب��ازار در خاورمیانه 
و آفریقا تبدیل شود. یک ش��رکت دارویی دیگر به 

نام الدوا نیز اخیراً گفته بود که قصد دارد از طریق 
عرضه اولیه عمومی خود 5۰۰ میلیون دالر درآمد 
کسب کند. به نظر می رسد النهدی به دنبال کسب 
۴٫۳ میلیارد دالر درآم��د از طریق این عرضه اولیه 
است. سهام این کمپانی به یک میزان از سمت دو 
سهامدار بزرگ آن، یعنی هلدینگ سدکو و هلدینگ 

النهدی به فروش می رسد.
کمپانی دارویی النهدی در 1۴۴ شهر در سراسر 
عربستان 1151 فروشگاه دارد. این داروخانه های 
زنجیره ای در سال ۲۰۲۰ حدود ۲٫۳ میلیارد دالر 

درآمد و ۲۲۶ میلیون دالر سود داشتند.

بزرگ ترین داروخانه خاورمیانه به بورس می آید

بازار پررونق عرضه اولیه در عربستان

 صندوق های س��رمایه گذاری 
خصوصی، بهتری��ن گزینه در 3 اسفندماه

جهت تأمین مالی شرکت ها است، این صندوق ها 
برای س��رمایه گذاری در ش��رکت های زی��ان ده و 
خصوصی س��ازی ش��رکت هایی که در ب��ورس یا 
فرابورس ثبت شده اند اما گاهی قابلیت عرضه به 
عموم را ندارند و به مرحله پذیرش نمی رسند مورد 
استفاده قرار می گیرند. به عنوان نمونه، شرکت هایی 
چون هفت تپه یا حتی سرخابی ها می توانند از این 
امکان ب��ازار بهره من��د ش��وند. بزرگ ترین مزیت 
صندوق ه��ای خصوص��ی، س��رمایه گذاری در 
شرکت های پرریسک و بعضاً زیان ده است. درنتیجه 
نباید وارد چرخه خرده فروشی  شوند؛ زیرا به دلیل 
ماهی��ت بلندمدت و ریس��ک باالی آن ش��رکت یا 
کسب وکار و زیان ده بودن آن، این صندوق ها برای 

عرضه به عموم مناسب نیستند.
مدیر نهاده��ای مالی فرابورس ای��ران با بیان این 
مطلب به کارکرد صندوق های خصوصی اشاره کرد 

و به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 
کشور از مدت ها قبل به این صندوق ها نیازمند بود؛ 
زیرا تعداد زیادی از شرکت های مشمول واگذاری 
اصل ۴۴، زیان ده هستند و قابلیت عرضه به عموم 
را ندارند؛ بنابراین، بهتر بود این شرکت ها از سوی 
یک صندوق خصوصی عرضه عمومی شوند و اگر 
قرار است مردم هم مشارکتی داشته باشند از طریق 
آن صندوق وارد این شرکت ها شوند و آن صندوق در 

ادامه، این شرکت ها را احیا کند.
عارف علی قلی پور با بیان اینکه »تملک این شرکت ها 

در صندوق های خصوصی بسیار قابل توجه است«، 
تصریح کرد: کنترل و مدیریت این دست از شرکت ها 
در اختیار صندوق خصوصی ق��رار می گیرد و تیم 
کارآفرین صندوق با ورود به آن کس��ب وکار، زمینه 

احیا و سودد هی شرکت را فراهم می کند.
وی اضافه کرد: در بازار س��رمایه برای شرکت های 
کوچک در ش��هرک های صنعتی نی��ز، ابزارهای 
تأمین مالی وج��ود ندارد؛ بنابرای��ن نمی توان آن 
ش��رکت را عرض��ه عمومی ک��رد. بر این اس��اس، 
صندوق خصوصی ای��ن فرصت را ایجاد می کند و 
شرکت هایی که نمی توانند به عرضه عمومی برسند 
و یا مدیریت ضعیفی دارند را با روش هایی، اقدام به 

تملک می کند.
عارف علی قلی پور با بیان اینکه صندوق خصوصی، یک 
کالس دارایی است که به آن ابزارهای سرمایه گذاری 
جایگزین هم گفته می شود، گفت: بخش عمده این 
صندوق ها، از س��وی افراد س��رمایه گذار - کارآفرین 
ش��کل می گیرد. صندوق  سرمایه گذاری خصوصی 

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران پیشنهاد داد

صندوق های سرمایه گذاری خصوصی، بهترین ابزار جهت سرمایه گذاری در شرکت های زیان ده
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)PE( ابزارهای س��رمایه گذاری هستند که به وسیله 
ش��رکت های خصوصی و به نمایندگی از گروهی از 
سرمایه گذاران اداره می شوند. سرمایه این صندوق ها 
با این دیدگاه تأمین می ش��ود که بخش��ی از سهام 
ش��رکت های خصوصی، تملک و سپس در یک بازه 

زمانی واگذار می شود.
مدیر نهاده��ای مالی فراب��ورس ای��ران ادامه داد: 
صندوق های خصوصی و جسورانه با سرمایه گذاری 
و تأمین مالی شرکت های نوپا یا همان استارتاپ ها و 
همچنین با کمک و سرمایه گذاری در شرکت هایی که 
نیاز به اصالح ساختار، اعم از منابع مالی و حاکمیت 
ش��رکتی دارند، کار خ��ود را آغاز می کنن��د، عنوان 
کرد: در بحث مربوط ب��ه کارآفرینی می توان گفت، 
سرمایه گذار کارآفرین، شخصی است که می تواند 
یک شرکت زمین خورده را احیا کند. در نتیجه توسعه 
فعالیت این صندوق ها منجر ب��ه افزایش بهره وری 

شرکت ها و رونق تولید در اقتصاد کشور می شود.

 واحدهای صندوق های خصوصی، قابل 
خرید و فروش است؟

عارف علی قلی پور با اشاره به اینکه این صندوق ها، 
صندوق های ETF هستند و نماد معامالتی دارند، 
اظهار کرد: خاصیت ریسکی این صندوق ها مهم 
است. صندوق های ریس��کی ابزارهایی ریسکی 

هستند و در فضای ریسک و خطر باال قرار دارند، به 
همین دلیل در همه جای دنیا اجازه عرضه عمومی 
و به قولی خرده فروشی به آن داده نمی شود. بلکه 
سرمایه گذاران واجد شرایط مانند برخی نهادها، 
ش��خصیت های حقیقی و حقوقی مجاز به خرید 

واحدهای این صندوق ها هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: خرده فروشی نباید برای 
این صندوق ها اتفاق بیفت��د و صندوق های فوق 
به دلیل داشتن ماهیت بلندمدت و ریسک باالی 

کسب وکارها، عمومی نشده اند.

 آی�ا صندوق های خصوص�ی روی یک 
شرکت و یا یک صنعت مانور می دهند؟

مدیر نهادهای مال��ی فرابورس ایران با اش��اره به 
اینکه صندوق خصوصی در زمان اقدام به تأسیس، 
امیدنام��ه ای را برای خود طراحی می کند، عنوان 
ک��رد: در این امیدنام��ه، اهداف س��رمایه گذاری 
صندوق اعالم می ش��ود و مدی��ر صندوق، صنعت 
مورد نظر خود را بر اساس میزان وابستگی صنایع به 
یکدیگر انتخاب می کند، این یک الزام است که هر 

صندوق باید حداقل ۳ شرکت را احیا کند.
وی گفت: واحدهای این صندوق ها به شکل قابل  
معامله در بورس است، ساختار حاکمیت شرکتی آنها 
در قالب واحدهای ممتاز که تشکیل دهنده مجمع 

صندوق هستند و همچنین واحدهای عادی اداره 
می شود. تصمیمات سرمایه گذاری آن با مسئولیت 
مدیر صندوق، در چارچوب مصوب مجمع و با کمک 

کمیته سرمایه گذاری اتخاذ می شود.

 فراب�ورس ای�ران، میزب�ان ۴ صن�دوق 
سرمایه گذاری خصوصی

مدیر نهاده��ای مالی فراب��ورس ای��ران در ادامه 
صحبت های خود با اش��اره به تعداد صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی در بازار سرمایه عنوان کرد: 
دستورالعمل این صندوق ها در سال 97 به وجود 
آمد و اولین صندوق خصوص��ی در فرابورس ایران 
در سال 98 تأسیس ش��د. امروز، فرابورس ایران، 
میزبان ۴ صندوق خصوصی است که سرمایه آنها 
نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بوده و متناس��ب با 
برنامه زمان بندی خود، اقدام به سرمایه گذاری در 

شرکت های هدف می کنند.
وی گفت: درخواست های بسیاری برای تأسیس 
صندوق های جدید وجود دارد که موافقت اصولی 
آنها در حال انجام است. به طور مثال کارهای مربوط 
به پذیره نویسی یکی از صندوق ها در حوزه سالمت، 
در حال انجام اس��ت تا در یک ب��ازده زمانی بتواند 
پذیره نویسی انجام داده و تعداد صندوق ها را به 5 

صندوق و یا بیشتر برساند.

 به گ��زارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران به نقل از 7 اسفندماه

سنا، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
بهادار گف��ت: این مدیریت برای تس��هیل ش��رایط 
اس��تفاده کنندگان و کاهش خطای انسانی در رویه 
دس��تی که گاهی ب��ا خطای انس��انی هم��راه بود، 
کارگروهی شامل مدیریت فناوری اطالعات سبا، مرکز 
نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه، شرکت های 
ارائه دهنده خدمات برخط، شرکت مدیریت فناوری، 
شرکت بورس و فرابورس و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
تشکیل داد و با کمک آنها سامانه »اعمال مکانیزه اوراق 

اختیار فروش تبعی« را طراحی و پیاده سازی کرد.
سیدمهدی پارچینی اضافه کرد: با بهره برداری از این 
سامانه، دارندگان اوراق اختیار فروش تبعی می توانند 
مطابق موعدهای زمان��ی اعالمی در اطالعیه بورس 
به طور ش��خصی و بدون نی��از به مکاتبه ی��ا مراجعه 
حضوری به کارگزاری، درخواست اعمال و نوع اعمال 
خود را ثبت کنن��د؛ به این ترتی��ب کل فرآیند اعمال 
به طور سیستمی از لحظه ارسال درخواست تا زمان 
اعمال طی خواهد ش��د.او خبر داد: در حال حاضر 
شرکت های کارگزاری در حال اخذ تأییدیه سامانه های 
خود از مدیریت فناوری سازمان هستند و ان شاءالله 

از ابتدای سال 1۴۰1 فرایند اعمال در سررسید کلیه 
اوراق اختیار فروش تبعی با اس��تفاده از این سامانه 
اجرا خواهد شد.پارچینی، استفاده از اختیار معامله 
فروش را یکی از ابزارهای مالی مورداس��تفاده توسط 
س��رمایه گذاران خرد و صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک به منظور پوشش ریسک دانست و گفت: به 
این نحو که ناش��ر، اختیار این حق را به دارنده اوراق 
اختیار فروش می دهد که در سررس��ید تعیین شده 
درصورتی که قیمت سهام کمتر از قیمت تضمین شده 
باشد، نسبت به فروش سهام خود به ناشر این اوراق با 
قیمت تضمینی، اقدام کند.مدیر نظارت بر بورس های 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از س��ال 1۳99 
تاکنون سازمان بورس، سهامداران عمده عرضه کننده 
س��هام در عرضه های اولیه را با ه��دف جلب اعتماد 

س��رمایه گذاران خرد، ملزم به واگذاری اوراق اختیار 
فروش تبعی ضمنی با سررس��ید یک س��اله و با نرخ 
تضمینی حداقل ۲۰ درصد کرده اس��ت.او تصریح 
کرد: با توجه به گسترش استفاده کنندگان از ابزار مالِی 
»اختیار فروش تبعی« و نیز افزایش قابل توجه ناشران 
این اوراق با هدف بیمه سهام و یا تأمین مالی که توسط 
سهامداران عمده شرکت ها انجام می شود، اکنون بنا 
بر مصوبه اخیر هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، این ابزار توسط بازارگردان ها نیز قابل استفاده 
خواهد ب��ود. پارچینی از مزیت های این س��امانه به 
ارسال مس��تقیم درخواس��ت توسط س��رمایه گذار، 
کاهش خطای انس��انی و امکان طی فرایند اعمال 

با تعداد قابل توجه در یک روز معامالتی اشاره کرد.
یادآور می شود؛ اختیارمعامله ها انواع اوراقی هستند 
که اختیار معامله یک دارایی را در آینده به سرمایه گذار 
می دهن��د. اوراق اختی��ار فروش تبعی ک��ه در ایران 
به عنوان بیم��ه کردن س��هام از آن یاد می ش��ود، در 
حقیقت، ابزاری است که به وسیله آن نوسانات و زیان 

سهام بیمه می شود.
عرضه کننده این اوراق، ش��رکت )ناشر( و یا سهامدار 
عمده اس��ت که هدف آنها ایجاد تضمین و اطمینان 

نسبت به سهام است.

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

امکان اعمال سیستمی »اختیار معامالت فروش در سررسید« فراهم شد
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اسفند 1400 و فروردين 1401
شـمـاره هــاي  201 - 200

 به گزارش رواب��ط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران، محمود 15 اسفندماه

گودرزی مدیرعامل بورس تهران در آیین رونمایی و افتتاح 
رسمی از بزرگ ترین دیتاسنتر و تندیس بورس تهران، با 
تأکید بر اینکه هدف بورس، ارائه خدمات به اهالی بازار 
سرمایه است، گفت: بورس تهران افتخار دارد تا در این 
روز مبارک از بزرگ ترین مرکز داده بازار سرمایه رونمایی 
کند.مدیرعامل بورس تهران با اشاره به سیاست های 
راه اندازی مرکز داده در بورس تهران تصریح کرد: در حال 
حاضر استانداردهای Tier۳ در مرکز داده بورس تهران 
 Tier رعایت می شود و این مرکز بر اساس استانداردهای
۴ طراحی  شده اس��ت.مدیرعامل بورس تهران اظهار 
داشت: دو پست برق در دو نقطه مختلف تهران به بورس 
تهران سرویس می دهند و این مرکز داده را پشتیبانی 
 UPS ،می کنند، زمانی که این دو نقطه دچار بحران شوند
و ژنراتورهای این مرکز داده به کمک خواهند آمد. با این 
اق��دام، دیگ��ر در زمان قطع��ی برق با مش��کل مواجه 
نمی شویم و در این مرکز مباحث پیرامون پروتکل های 
امنیتی و پدافندی در باالترین سطح استانداردها رعایت 
می شود.وی ادامه داد: مرکز داده بورس تهران از نرم افزار 
به روز، به منظور پایش و مدیریت زیرساخت فیزیکی مرکز 

داده اس��تفاده می کند. همچنین بورس تهران فرآیند 
ورودی ها و خروجی ها را از این طریق مورد کنترل قرار 
می دهد.محمود گودرزی با بیان اینکه تالش می کنیم 
دیتاسنتر به عنوان یک ش��رکت مجزا به کار خود ادامه 
دهد، خاطرنشان کرد: اولویت بورس تهران ارائه خدمات 
مرکز داده به ش��رکت ها و ارکان بازار س��رمایه اس��ت.

مدیرعامل بورس تهران افزود: پروتکل های امنیتی در 

این مرکز بر اساس استانداردهای روز دنیا انجام می شود 
و در آینده بسیار نزدیک از س��ایت مرکز داده بورس که 
درگاه ارتباط مش��تریان این مرکز می باشد، رونمایی 
خواهد شد. محمود گودرزی خاطرنشان کرد: مهم ترین 
هدف و سیاست ما این است که بورس تهران دیجیتالی 
ش��ود و هدف و اولویت بورس تهران ارائه سرویس های 

دیجیتالی است.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در مراسم افتتاح مرکز داده این شرکت عنوان کرد

ارائه خدمات به شرکت ها و ارکان بازار سرمایه برای این مرکز در اولویت است

 محمدامین قهرمانی، سرپرست 
معاونت ناش��ران و اعضای بورس 16 اسفندماه

اوراق بهادار تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، در خصوص نحوه عرضه های اولیه طی 
س��ال 1۴۰1، اظه��ار ک��رد: تعیین زمان دقی��ق برای 
عرضه های اولیه از ابتدای سال، به دلیل مواردی شامل 
اثرگذاری شرایط بازار، آماده سازی مدارک و مستندات 
متعدد از سوی ش��رکت ها، انجام اقدامات الزم از قبیل 
برگزاری جلسات معارفه بر اساس رویه های جدید )در 
قالب Road Show( و سایر عوامل اثرگذار امکان پذیر 
نیست. او افزود: بورس تهران برنامه ریزی های الزم برای 
عرضه اولیه س��هام 1۰ ش��رکت درج ش��ده و 7 شرکت  
پذیرفته  شده را انجام داده تا در فرصت مناسب نسبت به 
عرضه آنها اقدام کند. سرپرست معاونت ناشران و اعضای 
شرکت بورس تهران گفت: فهرست شرکت های مذکور در 
تارنمای بورس تهران، قسمت »ناشران و پذیرش« و بخش 
»پرونده های پذیرش سهام« در دسترس عموم قرار گرفته 
است. قهرمانی تأکید کرد: فرایند پذیرش و درج سهام 
شرکت ها به عنوان یکی از مأموریت های اصلی بورس 
تهران همواره در جریان بوده و پیگیری می شود.او گفت: 
پی��رو انج��ام پ��اره ای از اصالح��ات در دس��تورالعمل 
پذیره نویسی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و 

فرابورس ایران، بورس تهران رویه های مربوط به برگزاری 
جلسات معارفه )Road Show( و نحوه پرسش و پاسخ در 
این جلس��ات را تهیه و تصویب کرده است.سرپرس��ت 
معاونت ناشران و اعضای شرکت بورس تهران تأکید کرد: 
همچنین تارنمایی مختص عرضه ه��ای اولیه به آدرس 
https://ipo.tse.ir/dossier راه اندازی شده که می تواند 
زمینه مشارکت فعاالن بازار سرمایه را در حوزه گزارش های 

ارزش گذاری سهام شرکت ها و سایر موارد فراهم کند.
قهرمانی در پایان گفت: در بورس تهران هیچ فرآیندی در 
راستای درج یا پذیرش شرکت ها متوقف نشده و اکنون 
نیز بسترس��ازی های الزم در راس��تای عرضه اولیه 17 
شرکت در سال 1۴۰1 انجام شده است. از سوی دیگر 
نیز امید می رود با بهبود شرایط بازار سرمایه شاهد ارتقاء 

در بحث ارزش گذاری عرضه های اولیه باشیم.

سرپرست معاونت ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

آمادگی بورس تهران برای عرضه اولیه 1۷ شرکت در سال 1401
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 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل ب��ورس تهران، س��عید 18 اسفندماه

واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و 
خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص تصمیم 
اخیر شورای عالی بورس مبنی بر مشروط شدن بازگشایی 
نمادهای معامالتی ش��رکت های سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت اظهار کرد: بازگشایی نماد معامالتی تمامی 
شرکت های سرمایه گذاری استانی مشمول سهام عدالت، 
پس از ارائه و تصویب مدل پیشنهادی جهت بازبینی آئین نامه 
اجرایی آزادسازی سهام عدالت توسط شورای عالی بورس 
و ابالغ آن توس��ط س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار انجام 
می پذیرد.وی افزود: بر اساس مصوبه مورخ 1۶ آذرماه 1۴۰۰ 
شورا مقرر شد: »س��ازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری 
کارگروهی که ذیل شورای عالی بورس تشکیل می شود، 
تمامی موضوعات بااهمیت مربوط به سهام عدالت را مورد 
بررسی قرار داده و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی به شورا 
ارائه کند.« در این خصوص ارائه اصالحات آیین نامه اجرایی 
آزادسازی سهام عدالت )مصوب ۴ مردادماه 99 شورای عالی 
بورس(، ارائه زمان بندی و نحوه انجام امور اجرایی شرکت های 
س��رمایه گذاری س��هام عدال��ت و کان��ون ش��رکت های 
سرمایه گذاری سهام عدالت و همچنین واگذاری کامل امور 
مدیریت و مالکیت سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر 
به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از اهم 
وظایف این کارگروه است.وی ادامه داد: در حال حاضر نیز 
برخی اصالحات در مفاد آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام 

عدالت توس��ط ش��ورای عالی بورس تصویب شده است. 
به عنوان مثال، شورای عالی بورس با حذف تبصره )1( ماده 
)۳( آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت موافقت کرده 
و این ماده در آیین نامه اجرایی آزادسازی اصالح شده و فقط 
یک تبصره خواهد داشت.به گفته واشقانی فراهانی در شورا 
مقرر شد مؤسس��ات حسابرسی معتمد سازمان بورس که 
توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی در آخرین مجامع 
عمومی مرتبط به عنوان بازرس/حسابرس شرکت انتخاب 
ش��ده اند، همچنان ت��ا زمان برگ��زاری مجام��ع عمومی 
ش��رکت های  مذکور و انتخاب بازرس و حسابرس جدید، 

بازرس ش��رکت تلقی  ش��وند و در صورت خروج از لیس��ت 
مؤسس��ات حسابرس��ی معتمد س��ازمان بورس، بازرس 
علی البدل و در غیر این صورت، سازمان حسابرسی، بازرس 
شرکت تلقی می ش��ود.وی در پایان عنوان کرد: با توجه به 
گذشت حدود ۲۰ ماه از تصویب آیین نامه اجرایی آزادسازی 
سهام عدالت و لزوم بازنگری در آن، مطابق پیشنهاد کارگروه 
سهام عدالت، مقرر شد نمادهای شرکت های استانی که 
قابلیت معامله داشتند تا زمان نهایی شدن طرح مذکور و 
اجرای تکالیف قانونی، در راستای حفظ حقوق سهامداران 

متوقف شوند.

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابالغ شد

مشروط شدن بازگشایی نمادهای معامالتی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت

 ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل بورس تهران به نقل از سنا، 21 اسفندماه

مراس��م رونمایی از آزمون گواهی نامه ه��ای حرفه ای بازار 
س��رمایه در ش��هر تبریز با حض��ور معاون اجرای��ی و عضو 
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران ارشد بازار 
س��رمایه برگزار ش��د.برقراری عدالت آموزش��ی و تأکید بر 
مسئولیت اجتماعی سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه 
توس��عه خدمات و دسترسی همه اقشار جامعه در مناطق 
مختلف به مباحث آموزشی، موجب شد که شرکت توسعه 
مدیریت و آموزش بورس، شهر تبریز را به عنوان سومین پایگاه 
خود برای برگزاری آزمون های حرفه ای بازار سرمایه انتخاب 
کند. به این ترتی��ب داوطلب��ان تبریزی برای ش��رکت در 
آزمون های گواهی نامه های حرفه ای نیاز به حضور در تهران 
ندارند.حمید اسکندری، مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت 
و آموزش بورس در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار داشت: 
شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به عنوان بازوی اجرایی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار کش��ور وظیفه برگزاری این 
آزمون ها را برعهده دارد.وی ادامه داد: تاکنون نیز بیش از 1۲ 
هزار نفر توانسته اند آزمون های مذکور را با موفقیت پشت 
سرگذاشته و گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه را کسب 
کنند.اسکندری در ادامه با اشاره به شرایط داوطلبان برای 

شرکت در این آزمون ها گفت: تمام افرادی که دارای مدرک 
لیسانس از دانشگاه های معتبر کشور هستند می توانند در 
این آزمون ها ش��رکت کنند که این ش��رایط شامل تمامی 
لیسانس های مرتبط و غیرمرتبط می شود.مدیرعامل شرکت 
توسعه مدیریت و آموزش بورس گفت: آزمون گواهی نامه های 
حرفه ای بازار س��رمایه دارای 7 آزمون تخصصی است و هر 

کدام از آنها متشکل از چند مهارت است که منجر به تأیید 
صالحیت در یکی از بخش های بازار س��رمایه می شود.بر 
اس��اس این گزارش، آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار 
سرمایه هم اکنون در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و تبریز 
برگزار می شود و داوطلبان برای شرکت در این آزمون ها نیاز 

به حضور در کالن شهر تهران را نخواهند داشت.

اقدام جدی شرکت مدیریت توسعه و آموزش بورس

تبریز به جمع برگزارکنندگان آزمون گواهی نامه های حرفه ای بازار سرمایه پیوست
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اسفند 1400 و فروردين 1401
شـمـاره هــاي  201 - 200

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در نشست خبری خود با حضور 21 اسفندماه

اصحاب رسانه که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار 
برگزار شد به تشریح مهم ترین اقدامات انجام شده این 
سازمان در س��ال 1۴۰۰ و برنامه های در دست اقدام 
برای س��ال 1۴۰1 پرداخت و در پایان به پرسش های 

خبرنگاران حوزه بازار سرمایه پاسخ داد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، مجید 
عشقی در این جلس��ه اقدامات انجام شده توسط 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار را در حوزه ه��ای 
مختلفی همچون ش��رکت های س��رمایه گذاری 
و کارگ��زاری و صندوق ه��ا، نهاده��ای مال��ی 
خدمات دهنده، توس��عه نهادی و نظارتی، بهبود 
ریزس��اختارها و کارکرد تأمین مالی بازار سرمایه، 
توسعه زیرساخت ها و فناوری اطالعات، پژوهش، 

آموزش و ترویج سواد مالی توضیح داد.
او تجهی��ز منابع را نخس��تین موضوع در رس��الت 
بازار سرمایه برشمرد و گفت: با وجود نوساناتی که 
در س��ال 1۴۰۰ داش��تیم از ابتدای سال تاکنون 
نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع به 
روش های مختلف سرمایه ای و بدهی داشتیم. در 
این میان کل اوراق بدهی که منتش��ر شده حدود 

۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
مجید عش��قی با بیان اینکه یکی از پرس��ش های 
جدی اثر اوراق بر بازار و میزان نقدینگی جذب شده 
توسط آن اس��ت، گفت: تاکنون حدود 1۰۰ هزار 
میلیارد اوراق در بازار و در سال 1۴۰۰ تسویه شده 
است، به این معنی که دولت این پول را به سیستم 
مالی کشور )بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری( 
واریز کرده ک��ه فروش اوراق نق��دی نزدیک به 8۳ 
هزار میلیارد تومان ب��وده و حدود 1۴ هزار میلیارد 
تومان مازاد بر مبالغ منتشر شده، به سیستم مالی 

بازپرداخت داشته است.

 اقدامات انجام شده در حوزه شرکت های 
سرمایه گذاری، کارگزاری  و صندوق ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از اقدامات 
جدی س��ازمان بورس در س��ال 1۴۰۰ را موضوع 
انحصارزدایی از فعالیت ها و ارائه خدمات در بازار 
سرمایه عنوان کرد و گفت: اگرچه از حدود 1۲ سال 
پیش، کارگزاری جدیدی تأسیس نشده بود، اما 8 
مجوز موافقت اصولی کارگزاری از آبان ماه 1۴۰۰ 
صادر ش��ده که با احتس��اب یک مجوز در همین 
زمینه و در گذشته، در مجموع در اين سال، 9 مجوز 
موافقت اصولی کارگزاری صادر ش��ده اس��ت. از 
میان مجوز موافقت اصولی ها یک مجوز به تأسیس 

کارگزاری نیز منجر شده است.

رئیس سازمان بورس افزود: تعداد ۲9 مجوز تأسیس 
یا تبدیل نهاد مالی به عنوان شرکت سرمایه گذاری 
یا هلدین��گ در ح��وزه صندوق ه��ا، 15 موافقت 
اصولی صندوق سرمایه گذاری، ۲9 مجوز تأسیس 
صندوق سرمایه گذاری و ۲5 مجوز فعالیت صندوق 

سرمایه گذاری در این مدت ارائه شده است.

 اقدام�ات در ح�وزه نهاده�ای مال�ی 
خدمات دهنده

مجید عش��قی ادامه داد: در حوزه نهادهای مالی 
خدمات دهنده نی��ز 8 موافقت اصولی تأس��یس 
ش��رکت س��بدگردان، ۳ موافقت اصولی تأسیس 
شرکت مش��اور س��رمایه گذاری، ۶ مجوز تأسیس 
ش��رکت س��بدگردان، یک مجوز موافقت اصولی 
تأسیس شرکت تأمین س��رمایه، ۴ مجوز فعالیت 
ش��رکت س��بدگردان و دو مجوز فعالیت پردازش 
اطالعات مالی نیز طی س��ال 1۴۰۰ اعطا ش��ده 
اس��ت. رویکرد س��ازمان این اس��ت که با ارائه این 
مجوزه��ا بتوانیم خدمات بهتر و مؤثرت��ری را برای 

جامعه سهامداران ارائه دهیم.

 اقدامات در حوزه توسعه نهادی و نظارتی
او اف��زود: در ح��وزه صندوق ه��ا، در تالش��یم 
صندوق های مختلفی را راه ان��دازی کنیم تا افراد 

با برنامه های سرمایه گذاری مختلف بتوانند از این 
ابزارها بهره ببرند. بر همین اساس، در حوزه امالک 
و مستغالت اولین موافقت اصولی صندوق امالک 
و مستغالت طی سال 1۴۰۰ صادر شد، همچنین 
اولین مجوز پذیره نویسی و فعالیت صندوق سهامی 
اهرمی و اولین مجوز پذیره نویسی و فعالیت صندوق 
در صندوق در حوزه صندوق های سرمایه گذاری در 
این مدت صادر شد. همه این ابزارها می توانند به 
مدیریت ریسک سرمایه گذاران و پوشش گسترده 

بیشتری از سرمایه گذاران کمک کند.
مجید عشقی با اش��اره به اینکه برخی اقدامات در 
حوزه های نظارتی از دوره های قبل باقی مانده بود 
که در این مدت در حال تکمیل است، گفت: ابالغ 
آرای بازارگردان ها و س��ایر آرای معطل یکی از این 
موارد بوده، این آرا صادر ش��ده اما به دالیلی هنوز 
ابالغ نش��ده بود که در این مدت به تدریج در حال 
ابالغ است. تصویب و ابالغ الزامات مربوط به تأیید 
صالحیت مدیران ناش��ران یکی دیگر از این موارد 
است؛ بر این اساس، سلب صالحیت از ناشرینی که 
دارای حداقل های قانونی نیستند در دست اقدام 

است و از سال 1۴۰1 اجرا خواهد شد.
رئیس س��ازمان بورس اذعان ک��رد: تهیه ضوابط 
ارجاع پرونده های کیفری به میانجی گری، تدوین 
الیحه مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه، اصالح 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

مهم ترین اقدامات سازمان بورس در سال 1400
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دستورالعمل حاکمیت شرکتی و پیشنهاد اصالح 
قانون بازار از دیگر اقدامات سازمان بورس در سال 
جاری است که در حوزه نظارتی انجام شده، هرچند 
این موارد هنوز نهایی نش��ده اس��ت اما سازمان با 
همکاری مجلس در تالش اس��ت تا ای��ن قوانین 

تصویب شود.
او با اش��اره به اینکه یکی از خأله��ای قانونی، در 
خص��وص پرداخت س��ود از طرف س��جام به طور 
الکترونیک��ی بوده، تصریح ک��رد: با پیگیری های 
انجام ش��ده و کمک مجلس ش��ورای اسالمی این 
موضوع در الیحه بودجه 1۴۰1 وارد شده و امیدوارم 
پس از این، سودها در بستر الکترونیکی و متمرکز 
از این طریق پرداخت شود و سهامداران به دنبال 
دریافت سود خود از شرکت های متعدد سرگردان 
نباشند. البته طی دو سال گذشته اقدامات خوبی 

هم در این زمینه انجام شده است.

 پرداخت س�ود س�هام عدالت تا پایان 21 
اسفندماه 1۴00

مجید عشقی بیان کرد: طی سال 1۳99 تقریباً 1۳۲ 
نماد، سود مربوط به حدود ۲5 میلیون نفر را پرداخت 
کردند، سال 1۴۰۰ تاکنون حدود ۲8۶ شرکت سود 
خود را از طریق س��جام پرداخت کرده اند که در آینده 

نزدیک انجام خواهد شد.
او در خصوص واریز س��ود سهام عدالت تصریح کرد: 
۴۳ میلیون و ۶۶5 هزار و ۳۲1 نفر س��هام دار عدالت 
داریم که یا در سجام ثبت نام کرده اند و یا شماره شبای 
بانکی خود را از طریق سامانه سهام عدالت در اختیار ما 
گذاشته اند. عملیات واریز سود سهام عدالت این افراد 
از ۲۰ اس��فندماه 1۴۰۰ شروع شده و برای دارندگان 

پورتفوی های مختلف، سود در حال واریز است.
مجید عشقی تأکید کرد: تا پایان ۲1 اسفندماه 1۴۰۰ 
و با همکاری ش��بکه بانکی، این سود برای همه افراد 
دارای س��هام عدالت واریز خواهد شد. برای پرتفوی 
۴9۲ هزار تومانی 5،۳۲۰،۳99 ریال، برای پرتفوی 
5۳۲ هزار تومانی 5،75۲،9۴۴ ریال و برای پرتفوی 
یک میلیون تومانی 1۰،81۳،871 ریال س��ود واریز 
خواهد ش��د. این ارقام برای س��هام دارانی اس��ت که 
پرتفوی سهام عدالت خود را تغییری نداده اند و برای 

سایر افراد این ارقام کمتر خواهد بود.

 اقدامات در حوزه بهبود ریزس�اختارها و 
کارکرد تأمین مالی بازار سرمایه

رئیس س��ازمان ب��ورس در ادامه تصریح ک��رد: بنا بر 
مصوبات انجام شده، از 15 فروردین ماه سال 1۴۰1 
عمق مظنه برای همه سهامداران نمایش داده می شود. 
همچنین از اوایل سال 1۴۰1 به صورت تدریجی دامنه 
نوسان افزایش خواهد یافت و در مقاطع سه ماهه این 

موضوع با توجه به بازخورد بازار، بازبینی می شود.
او اف��زود: ج��ذب س��رمایه 1۰۰ میلی��ارد تومانی 

استارتاپ ها از بازار سرمایه، پذیرش نخستین معدن 
طالی بازار سرمایه در فرابورس، راه اندازی تابلوی 
معامالت قرارداده��ای آتی نفتا و متانول در بورس 
ان��رژی و راه اندازی اداره می��ز صنعت و رتبه بندی 
ناشران در س��ازمان بورس به منظور حل مسائل، 
مشکالت و چالش های صنایع مختلف را از دیگر 
اقدامات انجام شده در حوزه بهبود ریزساختارها و 
کارکردهای تأمین مالی در بازار سرمایه که در سال 

1۴۰۰ انجام شده، عنوان کرد.

 اقدامات در حوزه توس�عه زیرساخت ها و 
فناوری اطالعات

مجید عشقی گفت: با توجه به گسترش بازار سرمایه 
یکی از حوزه های اصلی بازار سرمایه و ارکان، مرتبط 
با حوزه زیرساخت و IT است. در این زمینه رونمایی از 
سامانه هوشمند پایش و نظارت بازار سرمایه را خواهیم 
داشت. عملیاتی کردن برگزاری مجامع الکترونیک نیز 
یکی دیگر از این موارد است که در سال جاری محقق 
شد. با توجه به صدور مجوزهای جدید مالی الزم بود تا 
سامانه هایی برای نظارت مؤثرتر برای نهادهای مالی 
داشته باشیم، در حوزه کارگزاری ها این موضوع وجود 
داش��ت اما در حوزه های دیگری چون سبدگردانی، 
صندوق ها و سایر نهادهای مالی با فقدان در این حوزه 
مواجه بودیم. بر همین اساس در حال حاضر سامانه 
هوشمند نظارت بر شرکت های سبدگردان برای اولین 

بار طراحی شده و آماده بهره برداری است.
مجید عش��قی افزود: بنابرای��ن، بهره ب��رداری از 
ابزار پایش هوش��مند س��امانه های حیاتی ارکان 
و س��امانه های دارای مجوز نهادهای مالی تحت 
نظارت در دست اجرا است. سامانه بومی معامالت 
نیز در همین راستا از س��ال 99 در حال بررسی و 

طراحی بوده و اکنون در فاز آزمایش است.
او بیان کرد: ارتقای سامانه دیده بان سالمت، ایجاد 
زیرساخت الزم به منظور جمع آوری اطالعات مربوط 
به دارن��دگان اطالعات نهانی، تکمیل و توس��عه 
سامانه پذیرش اوراق بهادار شرکت بورس تهران، 
راه اندازی سامانه جامع سوابق تخلفاتی و کیفری 
مدیران، راه اندازی دیتاسنتر بازار سرمایه در بورس 
تهران و ارتقای جایگاه س��ندباکس بازار سرمایه و 
توجه ویژه به RegTechها و SupTechها عالوه بر 
FinTechها از دیگر مواردی است که در این زمینه 

در حال بررسی و اجرا است.

 اقدام�ات در ح�وزه اقدام�ات اجرای�ی 
فراسازمانی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری مربوط به 
اصالحات مؤثر بر بازار س��رمایه در الیحه بودجه سال 
1۴۰1 کل کش��ور را از موارد مهمی دانس��ت که این 
س��ازمان تاکنون پیگیری کرده و گفت: تعیین سقف 
برای نرخ گاز صنایع یکی از مؤثرترین موارد در این زمینه 

بود که خوشبختانه انجام شد. در صورت انجام نشدن 
این مورد ممکن بود تالطماتی در بازار ایجاد شود.

مجید عشقی ادامه داد: کاهش نرخ مالیات بر درآمد 
شرکت های تولیدی از ۲5 درصد به ۲۰ درصد، معافیت 
مالیاتی افزایش س��رمایه ش��رکت های پذیرفته شده 
در بورس از محل سود انباش��ته، تثبیت فرمول نحوه 
محاسبه حقوق دولتی معادن نیز از مواردی بودند که 
بر شرکت ها اثر جدی دارند و امیدوارم این به افزایش 

سوددهی شرکت ها منجر شوند.
او تقویت صندوق تثبیت را یکی دیگر از مواردی عنوان 
کرد که مورد توجه و پیگیری سازمان بورس بوده است و 
افزود: توثیق سه ساله سهام متعلق به دولت در سمات 
وجوه به عنوان پش��توانه ای برای انتش��ار اوراق مالی 
اسالمی دولت توس��ط صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
تخصیص 1۰ درصد از وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام 
دولتی برای انجام عملیات بازارگردانی و برای اولین بار 
تعیین ردیف جداگانه برای حمایت از صندوق تثبیت و 
موافقت با واریز مالیات دریافتی دولت از بازار سرمایه 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه برخی دیگر از اقدامات 
فراس��ازمانی س��ازمان بورس اوراق بهادار طی سال 

1۴۰۰ بوده است.

 اقدام�ات در ح�وزه پژوه�ش، آموزش و 
ترویج سواد مالی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اهمیت 
پژوه��ش، آم��وزش و ترویج س��واد مالی بی��ان کرد: 
اجرایی ش��دن طرح س��اماندهی آم��وزش در فضای 
مجازی یکی از اقدامات انجام ش��ده در همین راستا 
بود. تاکنون ۴7۶ متقاضی در سامانه، ثبت نام اولیه 
کرده و ۲۰۰ مدرس بررسی و مورد تأیید قرار گرفته اند. 
این اقدام سبب می شود تا بدون دغدغه و با نظارت بهتر 

بتوانیم شاهد تقویت آموزش در بازار سرمایه باشیم.
مجید عشقی در خصوص توسعه آموزش و سواد مالی 
بیان کرد: توسعه سامانه آزمون گواهینامه های حرفه ای 
بازار سرمایه، توس��عه مرکز آزمون در شهرهای تهران، 
اصفهان، مش��هد و تبریز، طراحی و راه اندازی پلتفرم 
آموزشی )تبس��م(، تجمیع و ساماندهی مرکز تماس 
مشتریان و ایجاد اتاق امن برای استفاده پژوهشگران 
از داده های بازار سرمایه از دیگر اقدامات سازمان بورس 

در این راستا در سال 1۴۰۰ بوده است.
او در ادامه با اش��اره به برنامه های در دست اقدام و 
اهداف کالن استراتژیک سازمان بورس برای سال 
1۴۰1 گف��ت: برنامه های مفصلی در س��ه حوزه 
محوری حمایت از حقوق سرمایه گذاران با تأکید 
بر منافع بلندم��دت، افزایش نقش بازار س��رمایه 
در تأمی��ن مال��ی و افزایش اثربخش��ی، کارایی و 
هوشمندسازی نظام نظارتی تدوین شد، که بخشی 
از آن در سال 1۴۰۰ دنبال شد که ادامه آن در سال 
1۴۰1 در حوزه های مختلف بازار سرمایه به تقویت 

و ثبات بازار منجر خواهد شد.
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اسفند 1400 و فروردين 1401
شـمـاره هــاي  201 - 200

 به گزارش روابط  عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران، مهدی 24 اسفندماه 

زمانی سبزی، سرپرست معاونت عملیات بازار بورس 
اوراق بهادار تهران، اظهار داشت: دوره معامالتی 
نماده��ای اختیارمعامل��ه مبتنی  ب��ر واحد های 
سرمایه گذاری دو صندوق واسطه گری مالی یکم 
)دارایکم( و پاالیش��ی یکم )پاالیش( با سررس��ید 
تیرماه 1۴۰1 از روز چهارشنبه تاریخ ۲5 اسفندماه 

1۴۰۰ آغاز خواهد شد.
وی افزود: فعاالن بازار سرمایه باألخص عالقه مندان به 
بازار مشتقات می توانند با بهره مندی از استراتژی های 
معامالتی، معامالت خ��ود را در ب��ازار قراردادهای 
اختیارمعامله ی  دو صندوق مذکور پایه ریزی کرده و 
از طریق کارکردهای این ابزار، بخشی از ریسک های 

خود را در بازار سرمایه پوشش دهند.
مهدی زمانی سبزی خاطرنشان کرد: توسعه کمی 
و کیفی بازار ابزارهای مش��تقه به منظور استفاده 
از ابزارهای پوش��ش ریس��ک برای سرمایه گذاران 
محترم، جزء سیاست های اصلی شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران و از دغدغه های اساسی این معاونت 
می باشد. سرپرس��ت معاونت عملیات بازار بورس 
تهران، ب��ازار قرارداده��ای اختیارمعامله را همراه 
با توس��عه ارزیابی کرد و گفت: ب��ازار قراردادهای 
اختیارمعامل��ه در س��ال 1۳95 راه اندازی ش��د و 
پس از آن، روند رش��د و توس��عه را در پیش گرفت؛ 

حجم معامالت این بازار که در انتهای س��ال های 
1۳98 و 1۳99 به ترتیب براب��ر با 8 میلیون و  ۲۲ 
میلی��ون ق��رارداد ب��ود، در 11 ماه ابتدایی س��ال 
1۴۰۰ به رکورد ۴۴ میلیون قرارداد دس��ت یافته 
است. همچنین ارزش مفهومی معامالت از سال 
1۳98 تا س��ال 1۴۰۰ ب��ا ۲۶۳ درصد رش��د، به 
حدود 11۳ هزار میلیارد ریال رس��یده است. وی 

در پایان اظهار داشت: تعداد دارایی های پایه بازار 
قراردادهای اختیارمعامله در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران نیز در سال 1۴۰۰ به ۲5 دارایی پایه )شامل 
سهام شرکت های پذیرفته ش��ده در بورس و واحد  
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس( 
ارتقاء یافته و افزایش بیش��تر آن در دستور کار این 

شرکت قرار دارد.

برای نخستین بار انجام می شود

ارائه قراردادهای اختیار معامله بر مبنای واحد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
در بورس اوراق بهادار تهران

 رئیس مرکز مبارزه با پولشویی 
س��ازمان ب��ورس اقدام��ات 24 اسفندماه

انجام شده در سال 1۴۰۰ و همچنین برنامه های 
آتی این مدیریت در سال 1۴۰1 را تشریح کرد.

رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در گفتگو با خبرن��گار پایگاه خبری 
بازار س��رمایه )س��نا(، با اش��اره ب��ه اقدامات این 
مرکز طی س��ال 1۴۰۰ اظهار کرد: مرکز مبارزه با 
پولشویی سازمان بورس در راستای اجرای تکالیف 
قانونی و آئین نامه اجرایی ماده 1۴ الحاقی مبارزه 
با پولشویی با مش��ارکت در کارگروه ملی ارزیابی 
ریس��ک به منظور تدوین »س��ند ملی ریس��ک« و 
نیز ایجاد دو کارگروه اختصاصی »آس��یب پذیری 
بازار سرمایه« و »ارزیابی ریسک شمول مالی« در 
س��طح موارد کالن اقدام کرد. صابر جعفروند آذر 
ادامه داد: جلس��ات کارگروه های مذکور با وجود 

محدودیت ها به دلیل شرایط پاندمی موجود برگزار 
و برخی اقدامات و تصمیمات الزم گرفته شد. عالوه 

بر این، مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس، 
همکاری هایی را به صورت میان بخشی با نهادهای 

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

از اقدامات انجام شده در 1400 تا برنامه های مرکز مبارزه با پولشویی در 1401



نـخـســـتـیـن رســانـه
13بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

نظارت��ی در زمینه اجرای مواد آیین نامه در موارد و 
موضوعات مرتبط داشته است.

او تصریح کرد: مرکز مبارزه با پولش��ویی سازمان 
بورس به منظ��ور انجام وظایف س��ازمان به عنوان 
دستگاه متولی نظارت در بازار سرمایه برای اجرا و 
رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدامات 
و فعالیت هایی متعددی را در س��ه حوزه »نظارت 
بر اطالعات س��رمایه گذاران«، »بررسی معامالت 
مش��کوک و کنترل هوشمند« و »بازرس��ی و امور 

نمایندگان« در سال 1۴۰۰ انجام داده است.
رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در 
بخش نظارت بر اطالعات س��رمایه گذاران اذعان 
ک��رد: پایگاه اطالعاتی یکپارچه ای برای س��وابق 
اشخاص متقاضی خدمت در بخش های مختلف 

بازار راه اندازی شده است.
او ب��ا بی��ان اینک��ه به منظور تس��هیل و تس��ریع 
پاس��خ های مراجع متقاضی اس��تعالم، اقدامات 
مؤثری صورت گرفته است، گفت: در سال 1۴۰۰، 
حدود ۲,۳5۰ ش��خص حقیق��ی و حقوقی برای 
حدود ۴۰۰ درخواس��ت و برای ص��دور مجوزات 
انواع خدمات مورد تقاضا با توجه به دسترسی های 
اطالعاتی موجود مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ 

داده شده است.
به گفت��ه جعفرون��د آذر، این مرکز ضم��ن تدوین 
»رهنمود شناسایی مش��تریان در بازار سرمایه« و 
انتشار آن، نس��بت به اصالح رویه های شناسایی 
و تکمیل و انطباق فرم ه��ای مربوط در حوزه های 
مختلف ارائه خدمت در بازار سرمایه اعم از داخل 

سازمان و خارج سازمان نیز اقدام کرد.

او با اش��اره به اقدامات مرکز مبارزه با پولشویی در 
بخش بررسی معامالت مشکوک و کنترل هوشمند 
خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای پیگیری 
ایجاد س��امانه های مورد نی��از از معاونت اجرایی 
و مدیریت فن��اوری اطالع��ات و همچنین ایجاد 
دسترس��ی به سیس��تم های اطالعاتی مورد نیاز 
ذکرش��ده در آئین نام��ه اجرای��ی از وازرتخانه ها و 

سازمان های مربوطه بوده است.
رئی��س مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار اف��زود: در این بخش، ب��ا توجه به 
سیس��تم های موجود نسبت به بررس��ی بیش از 
7۰۰ عدد گزارش موارد معامالت مشکوک و ارجاع 
مواردی به مراجع نظارتی اقدام ش��د. همچنین، 
حدود ۲5 پرونده در ارتباط با میزان و نوع فعالیت 
اشخاص مشکوک در بازار س��رمایه، حدود 15۰ 
شخص حقیقی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته 
و نتایج آن به نهاد مربوطه ارجاع شده است. افزون 
بر این، با انتشار »ماژول آسیب پذیری بخش اوراق 
بهادار در ارزیابی ریس��ک ملی« و تهیه و انتش��ار 
»راهنمای گزارشگری عملیات و معامالت مشکوک 
در بازار س��رمایه« س��عی در تقویت ای��ن حوزه در 

اشخاص مشمول تحت نظارت شد.
او ب��ا مدنظر ق��رار دادن اقدامات انجام ش��ده در 
بخش بازرس��ی و امور نماین��دگان واحد مبارزه با 
پولشویی طی س��ال 1۴۰۰ ابراز کرد: این بخش 
در راس��تای اقدامات خود، ضمن ایجاد و تکمیل 
پای��گاه اطالعاتی مربوط ب��ه نماین��دگان واحد 
مبارزه با پولش��ویی در اش��خاص مش��مول تحت 
نظارت، نس��بت به اجرای م��اده ۳7 آیین نامه در 
این اشخاص اقدام کرد. جعفروند آذر قرار گرفتن 

مس��تندات، راهنما و فرمت های مرب��وط به رویه 
تعیین و معرفی مسئولین واحد پولشویی، در سایت 
سازمان را از دیگر اقدامات برشمرد و عنوان کرد: 
بررس��ی دوره ای عملکرد اشخاص تحت نظارت با 
توجه به تدوین و انتش��ار »چک لیس��ت ارزیابی و 
اجرای مقررات و رویه های مبارزه با پولش��ویی« و 
بررسی گزارش عملکرد دریافتی بر اساس رهنمود 
و چک لیس��ت های ارائه ش��ده نی��ز از دیگر موارد 

انجام شده در این بخش است.
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، نظارت ب��ر اقدامات 
عملیاتی واحدهای مبارزه با پولشویی و همچنین 
محتوی و نحوه آموزش و اجرای دوره های آموزشی 
در حوزه مبارزه با پولش��ویی برای اشخاص تحت 
نظارت از دیگر اقدامات در این بخش بوده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولش��ویی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار با اش��اره به اقدامات آتی این مرکز در 
سال 1۴۰1 گفت: در سال 1۴۰1 تداوم اقدامات 
کارگروه ملی و کار گروه ه��ای تخصصی و تدوین 
اسناد مربوط در این کارگروه ها در دستور کار قرار 

گرفته است.
جعفرون��د آذر، پیگی��ری ایج��اد و دسترس��ی به 
سیس��تم های اطالعاتی م��ورد نیاز ب��رای بخش 
نظارت بر اطالعات س��رمایه گذاران را از اقدامات 
آتی این مرکز در بخش نظارتی برش��مرد و تصریح 
کرد: تقویت سیستم کشف و گزارشگری معامالت 
مشکوک توسط اشخاص مشمول در بازار سرمایه 
و ارزیابی سیستمی عملکرد و رتبه بندی واحدهای 
مبارزه با پولشویی برای بهبود عملکرد و اقدامات 
پیش��گیرانه در اش��خاص مش��مول نی��ز از دیگر 

برنامه های این مرکز در سال 1۴۰1 خواهد بود.

اوراق مشارکت شهرداری کرج در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

 اوراق مش��ارکت شهرداری 
ی 9 اسفندماه ه��ا د نما ب��ا  ج  ک��ر

»مکرج۰۳1۲« و »مکرج ۳1۲« در بورس اوراق 
بهادار تهران درج شد. به گزارش روابط عمومی 
بورس اوراق به��ادار تهران به نق��ل از مدیریت 
پذیرش، اوراق مشارکت شهرداری کرج با نماد 
»مکرج ۰۳1۲ « به مبل��غ ۲ هزار میلیارد ریال، 
جهت تأمین مالی تکمیل س��امانه اتوبوسرانی 
ک��رج و اوراق مش��ارکت ش��هرداری ک��رج ب��ا 
نماد»مکرج۳1۲« به مبلغ ۴ هزار و 8۰۰ میلیارد 
ریال، جهت تأمین مالی تکمیل بخش دوم فاز 
1 خ��ط ۲ قط��ار ش��هری ک��رج ب��ا نرخ س��ود 
علی الحساب 18 درصد ساالنه، درج شد. مدت 
اوراق مذکور ۴ س��ال و مواعد پرداخت سود آن 
هر ۳ م��اه یک بار اس��ت. ضامن ای��ن صندوق 
»بانک شهر )سهامی عام(«، بازارگردان و متعهد 

پذیره نوی��س »ش��رکت تأمین س��رمایه کاردان 
)س��هامی خاص(« و عامل فروش »بانک ش��هر 
)س��هامی ع��ام(« می باش��د. امی��ن نم��اد 

»مکرج ۰۳1۲ «، »مؤسسه حسابرسی رایمند و 
همکاران« و امین نماد » مکرج ۳1۲«، »مؤسسه 

حسابرسی آرمان آروین پارس« است.
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  به گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل بورس تهران به نقل از 11 اسفندماه

مدیریت پذیرش، از تاریخ 11 اسفندماه 1۴۰۰، صندوق 
سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید با نماد »آرام« در فهرست 
نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در بورس اوراق بهادار تهران درج  گردید. تعداد واحدهای 
س��رمایه گذاری عادی جهت پذیره نویسی 99 میلیون 
واحد در نظر گرفته شده است. مؤسسین صندوق »شرکت 
سبدگردان انتخاب مفید و شرکت مشاور سرمایه گذاری 
ایده مفید«، مدیر »شرکت سبدگردان انتخاب مفید« و 
متولی »مؤسسه حسابرسی فریوان راهبرد« می باشد. 
حس��ابرس »مؤسس��ه حسابرس��ی رازدار«، بازارگردان 
»صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید« 

و کارگزار بازارگردان »شرکت کارگزاری مفید« است.

  به گزارش روابط عمومی و 
ام��ور بین  المل��ل ب��ورس  16 اسفندماه

تهران، از تاریخ 1۶ اسفندماه 1۴۰۰ اوراق 
صکوک اجاره ش��رکت پتروش��یمی ارغوان 
گستر ایالم به مبلغ 1،8۰۰ میلیارد ریال، با 
ن��رخ اجاره به��ا 18 درصد، با ه��دف تأمین 
نقدینگ��ی الزم ب��ه منظ��ور خری��د دارایی 
)تجهیزات و تأسیس��ات برق��ی و مکانیکی( 
جهت تکمیل کارخانه تولید پلی پروپیلن با 
نماد “صگس��تر51۲” در فهرست نرخ های 
بازار بدهی ب��ورس اوراق بهادار تهران درج 

ش��د.دوره عمر ای��ن اوراق 5 س��ال و مواعد 
پرداخت آن هر ۶ ماه یک بار از تاریخ انتشار 
اوراق است. ناش��ر صندوق »شرکت واسط 
مالی شهریور پنجم )با مسئولیت محدود(«، 
ضامن »بان��ک تجارت )س��هامی ع��ام(« و 
بازارگ��ردان و متعهد پذیره   نویس »ش��رکت 
تأمین س��رمایه کاردان )س��هامی خاص(« 
است. عامل فروش »شرکت کارگزاری بانک 
تجارت )س��هامی خاص(«، عامل پرداخت 
»شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسویه وجوه )س��هامی عام(« و حسابرس 

»مؤسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مال��ی 
آگاه نگر« می باشد.

  به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین الملل بورس تهران 18 اسفندماه

ب��ه نق��ل از مدیری��ت پذی��رش، از تاریخ 18 
اسفندماه 1۴۰۰ اوراق صکوک اجاره شرکت 
س��رمایه گذاری ملی ایران به مبل��غ ۶ هزار و 
5۰۰ میلیارد ری��ال، با هدف تأمین نقدینگی 
الزم به منظور خرید س��هام شرکت تولید فیبر 
ایران )سهامی عام( توسط نهاد واسط از بانی 
و اجاره به ش��رط تملی��ک آن به بان��ی با نماد 
»صمل��ی۴1۲«، در فهرس��ت نرخ ه��ای بازار 
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج  شد. نرخ 
اجاره بها ساالنه 18 درصد، مدت اجاره اوراق 

۴ س��ال و مواعد پرداخت س��ود آن ه��ر ۶ ماه 
یک ب��ار از تاریخ انتش��ار اوراق اس��ت. ناش��ر 
صندوق »ش��رکت واس��ط مالی مهر پنجم )با 
مس��ئولیت محدود(« اس��ت. ضامن »شرکت 
سرمایه گذاری ملی ایران با توثیق سهام شرکت 
مل��ی صنای��ع مس ای��ران و س��هام ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر«، بازارگ��ردان و متعهد 
پذیره نویس »ش��رکت تأمین س��رمایه کاردان 
)س��هامی خ��اص(« و عامل فروش »ش��رکت 
کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی 
خاص(« می باش��د. عامل پرداخت »ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه 

وجوه )س��هامی عام(« و حس��ابرس »مؤسسه 
حسابرسی تدوین و همکاران« است.

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید 
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق صکوک اجاره شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایالم 
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
 در بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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 اوراق گواه��ی اعتب��ار مولد 
)گام( بان��ک ص��ادرات ب��ا 22 اسفندماه

نمادهای »اگ۰1۰819« و»اگ۰1۰719« در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، از 
تاریخ ۲۲ اسفندماه 1۴۰۰ اوراق گواهی اعتبار 
مولد )گام( بانک صادرات با نماد »اگ۰1۰819« 
با سررسید مورخ ۳۰ / ۰8 / 1۴۰1، به مبلغ 1۳ 
هزار میلیارد ریال جهت تأمین نیازهای سرمایه 

در گردش ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا 
)سهامی عام( و اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( 
بان��ک ص��ادرات ب��ا نم��اد »اگ۰1۰719«  با 
سررس��ید م��ورخ ۳۰ / ۰7 / 1۴۰1، به مبلغ 15 
هزار میلیارد ریال جهت تأمین نیازهای سرمایه 
در گردش ش��رکت ایران خودرو )سهامی عام(، 
توسط بانک صادرات، به عنوان عامل درج شد. 
این اوراق 9 ماهه بوده و ضمانت و عاملیت فروش 

آن بر عهده بانک صادرات می باشد.

  به گزارش روابط عمومی و امور 
بین المل��ل بورس ته��ران، از 23 اسفندماه

تاریخ ۲۳ اسفندماه 1۴۰۰ اوراق مرابحه شرکت 
داروس��ازی دکتر عبیدی به مبلغ ۳ هزار میلیارد 
ریال، با هدف تأمین سرمایه در گردش به منظور 
خرید مواد اولیه تولید دارو، با نماد »صنوآور1۲« 
در فهرس��ت نرخ های ب��ازار بدهی ب��ورس اوراق 
بهادار تهران درج  شد. نرخ سود ساالنه اوراق 18 

درصد، مدت اوراق ۴ سال و مواعد پرداخت سود 
آن هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتش��ار اوراق است. 
ناش��ر آن »ش��رکت واس��ط مال��ی م��رداد پنجم 
)مس��ئولیت محدود(«، ضام��ن »بانک کارآفرین 
)سهامی عام(«، متعهد پذیره نویس و بازارگردان 
»شرکت تأمین سرمایه کاردان )سهامی خاص(«، 
عامل فروش »ش��رکت کارگزاری بانک کارآفرین 
)س��هامی خ��اص(«، عام��ل پرداخت »ش��رکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سهامی عام(« و حسابرس »مؤسسه حسابرسی 

سامان پندار« است.

 به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین الملل بورس اوراق 21 اسفندماه

بهادار تهران، از تاریخ ۲1 اسفندماه 1۴۰۰ 
اوراق صکوک اجاره ش��رکت س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام( 
به مبلغ ۲7 هزار میلیارد ریال، با نرخ اجاره بها 
19 درص��د، جه��ت تأمی��ن نقدینگ��ی الزم 
به منظور خرید س��هام شرکت پتروشیمی جم 
)سهامی عام( با نماد »صند۴1۲« در فهرست 
نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران 
درج شد. دوره عمر این اوراق ۴ سال و مواعد 
پرداخت آن هر ۶ ماه یک بار از تاریخ انتش��ار 
اوراق اس��ت. ناش��ر »ش��رکت واس��ط مالی 

اردیبهشت )با مسئولیت محدود(« است.
 ضامن »فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری 
بان��ی )بلند م��دت -A و کوتاه م��دت A1(« و 
متعه��د پذیره  نوی��س و بازارگ��ردان »تأمی��ن 

س��رمایه امین )س��هامی ع��ام(« می باش��د. 
عامل فروش »ش��رکت کارگ��زاری صبا جهاد 
)س��هامی خاص(«، عامل پرداخت »ش��رکت 

س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )س��هامی عام(« و حس��ابرس »سازمان 

حسابرسی« است.

اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( بانک صادرات در بورس 
اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق صکوک مرابحه شرکت داروسازی دکتر عبیدی

در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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 اوراق مشارکت شهرداری قم 
با نماده��ای » قم ۰۳1۲ « و 25 اسفندماه

»قم ۳1۲ « در ب��ورس اوراق بهادار تهران درج 
شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
بورس تهران، اوراق مش��ارکت شهرداری قم با 
نماد » قم ۰۳1۲ « به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال، 
جه��ت تأمی��ن مال��ی ط��رح تکمیل س��امانه 
اتوبوسرانی قم و اوراق مشارکت شهرداری قم 
با نم��اد » قم ۳1۲ « ب��ه مبلغ ۴ ه��زار و پانصد 

میلیارد ریال، جه��ت تأمین مالی فاز 1 خط 1 
قطار ش��هری قم با نرخ سود علی الحساب 18 
درصد ساالنه، درج ش��د. مدت اوراق مذکور ۴ 
سال و مواعد پرداخت سود آن هر ۳ ماه یک بار 
است. ضامن آن »بانک ش��هر )سهامی عام(«، 
بازارگردان و متعهد پذیره نویس »شرکت تأمین 
سرمایه کاردان )سهامی خاص(« و عامل فروش 
»بانک ش��هر )س��هامی عام(« می باشد. امین 
نماد » قم ۰۳1۲ «، »مؤسسه حسابرسی آزمون« 

و امین نماد » قم ۳1۲ «،»مؤسس��ه حسابرسی 
بهمند« است.

 به گ��زارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 25 اسفندماه

تهران، اوراق مش��ارکت ش��هرداری شیراز به 
مبل��غ ۳ ه��زار میلی��ارد ری��ال، با نرخ س��ود 
علی الحساب 18 درصد ساالنه، جهت تأمین 
مال��ی اجرای بخش��ی از فاز دو قطار ش��هری 

شیراز، درج ش��د. مدت اوراق مذکور ۴ سال و 
مواعد پرداخت س��ود آن هر س��ه م��اه یک بار 
اس��ت. ضامن آن »بانک مل��ت«، بازارگردان و 
متعهد پذیره نویس »ش��رکت تأمین س��رمایه 
بانک ملت«، عامل فروش »بانک ملت« و امین 

»مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند« است.

اوراق مشارکت شهرداری قم
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری شیراز
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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   رویدادهای خبری بازار سرمایه در فروردین ماه 1401 

 روح الله دهقان، مدیرعامل شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران، در 6 فروردین ماه

گفتگو با پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا(، ضمن تشریح 
مهم ترین اقدامات انجام ش��ده این ش��رکت در سال 
1۴۰۰ اظهار کرد: با توجه به این که در سال 1۴۰۰ بازار 
و سامانه ها نسبت به سال قبل وضعیت بهتری داشتند، 
ش��رکت مدیریت فناوری، برنامه ریزی خود را بر حوزه 
توسعه زیرساخت های این مدیریت متمرکز کرد تا از این 
طریق با بهبود وضعیت بازار و سامانه ها، در سال 1۴۰1 
با مشکالت کمتری مواجه شود. او افزود: بر این اساس، 
در س��ایت TSETMC که مرجع اطالع رسانی است، 
توسعه های متعددی انجام شده و زیرساخت های آن 
به روزرسانی ش��ده اس��ت؛ همچنین دیتاسنترهای 
جدیدی به این سایت اضافه شده تا بتواند بار بیشتری 
را تحمل کرده و تعداد بازدید بیشتری را پاسخگو باشد. 
وی تصریح کرد: طی سال 1۴۰۰، در خصوص افزایش 
ظرفیت های معام��الت در س��امانه های معامالتی، 
اقدامات زیادی انجام شد تا ضمن افزایش ظرفیت انجام 
معامالت در س��امانه موجود، از تع��داد تراکنش های 
بیشتری پشتیبانی شود.مدیرعامل شرکت مدیریت 
فناوری بورس تهران، اضاف��ه کرد: در همین اواخر و با 
راه اندازی معامالت آتی در بورس انرژی، بخش عمده 
این معامالت روی زیرس��اخت های ش��رکت مدیریت 
فناوری انجام و به عنوان یک ابزار جدید به بازار معرفی 

شد.
او افزود: دراسفندماه 1۴۰۰ درخصوص سامانه پس 
از معامالت، توس��عه های متعددی داشتیم و یکی از 
بزرگ تریِن آنها موضوع حذف »کد سرریز« از سامانه پس 
از معامالت بود، به طوری که از این به بعد، اگر دارایی های 
سهامداران از مقدار مشخصی بیشتر باشد، تمام دارایی 
افراد، در یک واحد نگهداری می ش��ود. طی ده سال 
گذشته، وجود کد سرریز، بازار را دچار مشکالتی کرده 

بود که با حذف این کد توانستیم آنها را حل کنیم.
دهقان ادامه داد: در سال 1۴۰۰ روی سامانه فیپیران، 
به عنوان مرجع سرمایه گذاری غیرمستقیم در کشور، 
اقداماتی توسعه ای انجام ش��د و آیتم های اطالعاتی 
جدید و نیز راهنمای سرمایه گذاری مستقیم به سایت 
اضافه شد؛ بر این اساس افراد می توانند صندوق های 
مختلف را، از نظر آیتم های عملکردی با یکدیگر مقایسه 
کنند و انتخاب درستی برای سرمایه گذاری مستقیم 
خود داشته باشند.او توس��عه در حوزه زیرساخت ها را 
از دیگر اقدامات انجام شده در سال 1۴۰۰ برشمرد و 
گفت: در این سال، سیستم های جدید نظارتی مورد 

بهره برداری قرار گرفت؛ این سیستم ها که به تازگی در 
سازمان بورس و اوراق بهادار رونمایی شده اند، سطح 
کارایی باالت��ری دارند و توان نظارتی ناظ��ر بازار را نیز 
افزایش می دهند.مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران اظهار کرد: با رونمایی از این سامانه نظارتی، 
وارد ی��ک فضای جدی��د در حوزه نظارت می ش��ویم و 
ابزارهای جدیدی در اختیار ناظر ب��ازار قرار می گیرد 
که س��رعت و دقت باالتری دارد. این س��امانه در سال 
1۴۰1 وارد حوزه رصد فضای مجازی می شود که در آن 
الگوریتم ها و هشدارهای مختص نظارت بازار، توسعه 
پیدا خواهد کرد.دهقان افزود: با توجه به اتفاقاتی که 
امکان دارد در حوزه فضای س��ایبری رخ دهد، شرکت 
مدیریت فناوری در س��ال 1۴۰۰ در خصوص امنیت 
اطالعات، تمرکز بیشتری داشت؛ تالش ها بر این بود 
تا با استانداردهایی که پیاده سازی می شوند، بتوانیم 
س��طح باالتری از امنیت را به دس��ت آوریم.او با اشاره 
به مهم ترین پروژه های این ش��رکت برای سال 1۴۰1 
گفت: در این سال، توسعه سامانه های تحت اختیار در 
دستور کار قرار گرفته شده است، با توجه به اینکه سازمان 
بورس مجوزهای جدید ایستگاه های معامالتی »نامک« 
را به کارگزاری ها ارائه می کند، این سامانه به روزرسانی 
خواهد شد و با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی آن، با 
تکنولوژی جدید، در حال بازنویسی مجدد و توسعه بهتر 
است.دهقان اضافه کرد: در سال پیش رو، بنا بر نیازهای 
بازار و معامله گران، قابلیت های جدیدی به سامانه های 
سفارش گیری، در راستای مدیریت ارتباطات کارگزاران 
افزوده می ش��ود؛ با توجه به دس��تور ریاست سازمان 

در حوزه ابزارهای مش��تقه، یکی از برنامه های س��ال 
1۴۰1 شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، توسعه 
سامانه های بازار مشتقه است تا بتوانیم ابزارهای مشتقه 
جدید را در بازار تعریف کنیم و نیاز بازار را در این حوزه 
پاسخگو باش��یم.او افزود: بهره برداری از نسخه های 
جدیدی از بانک های اطالعاتی و سیستم های تازه، از 
دیگر برنامه های این شرکت در سال 1۴۰1 است. در 
حوزه سایت tsetmc نیز سرویس های سایتی که ارائه 
اطالعات را به طور مکانیزه انجام می دهد، بازنویسی 
می ش��وند و از تکنولوژی ه��ای جدی��د در ای��ن حوزه 
استفاده خواهد شد. دهقان با بیان اینکه پشتیبانی از 
دیتاسنترها از دیگر اقدامات شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران در سال 1۴۰1 خواهد بود، تصریح کرد: 
این موضوع در سال 1۴۰۰ در دستور کار قرار گرفت و 
اقدامات مؤثری در این راستا نیز انجام شد اما بخشی 
از عملیات آن باقی  مانده که امیدواریم در سال 1۴۰1 

پشتیبان بخش های دیتاسنتر هم راه اندازی شود.
او تأکی��د کرد: در س��ال 1۴۰1، کارهای جدیدی 
در حوزه امنیت تعریف ش��ده که الزم اس��ت انجام 
شود. در حوزه نظارت بازار، در تالشیم سامانه های 
نظارتی جدیدی که قدرت ناظر بازار را برای کنترل 
و حفظ وضعیت منصفانه در بازار افزایش می دهد، 
ایجاد کنیم.دهقان تصریح  کرد: مهم ترین بخش 
توسعه شرکت نیز به حوزه منابع انسانی بازمی گردد 
که می توانیم کارشناس��ان متخصص بیش��تری را 
در اختیار داش��ته باش��یم تا از این طریق، درحوزه 

زیرساخت ها به گونه قدرتمندتری عمل کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران تشریح کرد

توسعه سامانه های بازار مشتقه؛
از مهم ترین برنامه های شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در سال 1401



18

رويدادهاي خبري

اسفند 1400 و فروردين 1401
شـمـاره هــاي  201 - 200

 به گ��زارش پایگاه خب��ری بازار 
سرمایه )سنا( و به نقل از کاالخبر، 6 فروردین ماه

دوم اس��فندماه س��ال 1۴۰۰، نمایندگان مجلس با 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپرده های 
کاالیی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کاال، موافقت 
کردند. با اجرای قانون مذکور و با انتقال اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده از گواهی  سپرده های کاالیی به گیرنده 
نهایی کاال، می توانیم شاهد رونق و تقویت فرصت های 
جدید س��رمایه گذاری در این ابزار مالی بورس کاالی 
ایران، به خصوص بر پایه کاالهای صنعتی و معدنی و 

پتروشیمی و فرآورده های نفتی باشیم.

 راه ان�دازی گواه�ی س�پرده کاالهای 
صنعتی و پتروشیمی

مجید عشقی رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
در ای��ن خصوص بیان کرد: ب��ا مصوبه اخیر مجلس 
مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی 
سپرده های کاالیی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی 
کاال، ابهام مالیاتی معامالت گواهی سپرده کاالیی 
برطرف شده و از این پس مشکل مالیاتی که سال های 
گذشته در صنایع مختلف وجود داشت، حل خواهد 
ش��د. از این پس می توانیم به راحتی گواهی سپرده 
کاالی��ی را روی محصوالتی که مش��مول مالیات بر 
ارزش افزوده هس��تند، راه اندازی کنی��م. وی افزود: 
ابهام مالیاتی گواهی س��پرده کاالیی، در سال های 
اخیر مان��ع از راه اندازی این اب��زار روی محصوالتی 
که ش��امل مالیات بر ارزش افزوده می شوند، شد اما 
با مصوبه اخیر مجلس، بورس کاال می تواند گواهی 
سپرده کاالیی را در تمام صنایع از جمله محصوالت 
صنعتی مانند فوالد، مس و محصوالت پتروشیمی و 

فرآورده های نفتی راه اندازی کند.

 فرصت های جدید سرمایه گذاری
از سوی دیگر جواد فالح، مدیر توسعه بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران نیز در این خصوص اظهار کرد: 
با تصویب نحوه پرداخت مالیات ب��ر ارزش افزوده 
گواهی س��پرده کاالیی، امیدواری��م قراردادهای 
گواهی سپرده کاالیی عالوه بر کاالهای کشاورزی 
بر پایه کاالهایی که پیش تر مشمول مالیات بر ارزش 
اف��زوده بودند، راه  اندازی ش��ده و با اقبال عمومی 

سرمایه گذاران مواجه شود.
مدیر توس��عه فیزیک��ی ب��ورس کاالی ای��ران، ابراز 
امیدواری ک��رد که مردم و فعاالن بازار کاالیی، با رفع 
ابهام مالیاتی بازار گواهی س��پرده کاالی��ی از اوراق 
مبتنی بر کاال استقبال بیشتری کنند و فرصت های 
سرمایه گذاری جدیدی نیز از این ناحیه شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه رونق و تقویت گواهی سپرده های 

کاالیی می تواند پیامدها و اثرات مطلوبی به دنبال 
داش��ته باش��د، اظهار کرد: پس از تقوی��ت گواهی 
سپرده های کاالهای صنعتی، معدنی و پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی، ام��کان راه اندازی قراردادهای 
آتی یا اختیار معامله روی این محصوالت و به دنبال 
آن، صندوق های کاالیی جدید فراهم می ش��ود و به 
واس��طه آن، دورنمای جذب س��رمایه گذاری در این 

عرصه برجسته تر به چشم آید.
الیاس نادران، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1۴۰۰ 
نی��ز در خصوص معافی��ت مالیات ب��ر ارزش افزوده 
بازار گواهی س��پرده های کاالیی گفت: ازآنجاکه در 
معامالت اوراق گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال، 
کاالها به صورت فیزیکی مبادله نشده و اوراق کاالها 
دادوستد می شوند، به منظور تسهیل روند معامالت، 
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گیرنده نهایی کاال در 

این معامالت مورد تصویب قرار گرفت.

وی توضی��ح داد: در عملیات ش��کل گرفته گواهی 
س��پرده در بورس کاال، چون کاال به صورت فیزیکی 
معامله نمی شود و بیشتر به صورت اعتباری و برگه ای 
است، الزم اس��ت که اعتبار مالیاتی از معامله گران 
قبلی تا زمانی که به  دس��ت مصرف کننده یا خریدار 
نهایی برسد، کس��ر ش��ود که این موضوع با مصوبه 

مجلس تسهیل شد.
به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1۴۰1، این 
اقدام مالیاتی در بازار گواهی س��پرده های کاالیی 
عالوه بر اینکه منصفانه است، دور باطل پرداخت های 
قبلی را نیز معاف می کند و سازوکار خوبی در بورس 
کاال صورت  می دهد؛ بنابراین با این مصوبه مجلس، 
نمایندگان راهی باز می کنند که کاالهای حاضر در 
بورس کاال با سهولت بیشتری مبادله شود و مالیات 
بر ارزش افزوده در نهایت از مصرف کننده یا خریدار 

نهایی گرفته شود.

موافقت نمایندگان مجلس با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپرده های کاالیی

سال 1401 ؛ سال رونق بازار گواهی سپرده محصوالت صنعتی و پتروشیمی است
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 به گزارش پای��گاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( و به نقل از روابط 7 فروردین ماه

عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در دیدار 
نوروزی با مدیران عامل بانک ها گفت: بانک مرکزی 
در چارچ��وب برنامه جامع تحول و اصالح ش��بکه 
بانک��ی کش��ور، نظارت های هوش��مند خ��ود را 
گسترده تر خواهد کرد؛ به همین منظور بانک ها باید 
انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور 
کار جدی قرار دهند و اعطای تسهیالت بانکی به 
مردم را با رعایت اعتبارسنجی دقیق و وثایق سهل تر 

تسهیل کنند. 
وی ادام��ه داد: بانک ها باید تس��هیالت بانکی را 
به صورت هدفمند و صحیح به بخش های مختلف 
تولیدی اعطا کنند و تخصیص اعتبارات و تسهیالت 
بانکی به بخش های غیرمولد متوقف شود. عالوه 
بر این، الزم اس��ت که مراقبت ه��ای الزم در زمینه 
کنترل مق��داری ترازنامه بانک ها، به صورت دقیق 

انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی در همین راستا عنوان کرد: 
بانک ها باید در ای��ن خصوص مدیریت نقدینگی 
را به صورت جدی در دس��تور کار خود قرار دهند و 
نظارت هوشمند بر مصرف تسهیالت را عملیاتی 
سازند. همچنین باید توجه نمود که اضافه برداشت 
بانک ها از بان��ک مرکزی نیز طب��ق قانون بودجه 

1۴۰1، جز با سپردن وثایق معتبر ممنوع است.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک ها 
قباًل می توانستند طال، اوراق و ارز را به عنوان وثیقه 
نزد بانک مرکزی بگذارند، افزود: در سال 1۴۰1، 
موارد دیگری نیز به این وثایق اضافه شده و به زودی 
دس��تورالعمل آن نیز آماده ارسال می شود. در این 
شرایط بانک مرکزی می تواند این وثایق را در صورت 
عملی نشدن تعهد بانک ها، در سامانه ای به فروش 
برساند. صالح آبادی همچنین بر ضرورت عملیاتی 

شدن اصالح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: اصالح 
نظام بانکی در سه حوزه رابطه دولت با بانک مرکزی 
و بانک ه��ا، رابطه بانک ها و بان��ک مرکزی و رابطه 
بانک ها با مشتریان از الزامات سال 1۴۰1 است 
و امس��ال الزم اس��ت که فرآیند اصالح و تحول در 
این سه رابطه اتفاق بیفتد تا شاهد تحول در نظام 

بانکی باشیم.
رئی��س کل بان��ک مرکزی با اش��اره ب��ه راه اندازی 
صندوق های ب��ازار پول در س��ال ج��اری، افزود: 
صندوق های بازار پول می توانند ابزاری با سررسید 
کمتر از یک سال را خریداری کنند، بر این اساس 
بانک ها نیز در سال 1۴۰1 با ساز و کاری مشخص و 
هماهنگ با سازمان بورس می توانند در بازار سرمایه 

اقدام به تشکیل این صندوق ها نمایند.
صالح آب��ادی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: در کن��ار 
صندوق های بازار پول که به زودی در دستور کار قرار 
می گیرد، بانک ها همچنین می توانند برای مدیریت 
نقدینگی خود با هماهنگی بانک مرکزی، اوراقی 

کوتاه مدت، با سررسید زیر یک سال را در فرابورس 
منتش��ر کنند، به این نحو که بانک ها بر اس��اس 
مجوز بانک مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده 
می نمایند؛ این گواهی س��پرده، معاف از مالیات 
بوده و در بازار سرمایه نیز به نرخ بازار، قابل معامله 
است.رئیس کل بانک مرکزی در پایان، ضمن تأکید 
بر لزوم آسیب شناسی برخی از اختالالت به وجود 
آمده در بعضی خودپردازهای بانکی طی روزهای 
نوروز، برای بررس��ی دقیق این موضوع در بانک ها 
و حل مش��کل احتمالی در آینده، دستورات الزم 

را صادر کرد.
در این دی��دار، مدیران عامل بانک ها نی��ز با ارائه 
دیدگاه های خود در قبال برنامه جامع تحول شبکه 
بانکی و حمای��ت از برنامه های بان��ک مرکزی در 
جهت حمایت از رونق تولید و اقتصاد دانش بنیان، 
از اصالح روابط بانکی و تسهیل ارائه تسهیالت خرد 
به مردم با رعایت اعتبارس��نجی و ابزارهای جدید 
مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی استقبال کردند.

به منظور حمایت از رونق تولید و توسعه نظارت های هوشمند انجام شد

هفت فرمان مهم رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک ها

 دبیر کمیته فقهی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفتگو 14 فروردین ماه

با خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، با 
اش��اره به مصوب��ه  جدید کمیته فقهی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، اظهار کرد: در این جلسه، 
تأمی��ن مال��ی ب��رای ش��رکت هایی که س��هام 
شرکت های هلدینگ را در اختیار دارند، بررسی 

و به جمع بندی رسید.
مجید پیره ب��ا بیان اینک��ه اوراق اج��اره مبتنی 
بر س��هام، چند سالی اس��ت که در بازار سرمایه 

ب��ه مرحل��ه اجرا رس��یده اس��ت، تصری��ح کرد: 
شرکت هایی که سهام در اختیار دارند با رعایت 

مصوب��ات مربوطه این امکان را دارند که س��هم 
خود را بفروشند و منافع آن سهم را در قالب عقد 

اجاره به شرط تملیک، در اختیار بگیرند.
او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا س��هام یک 
دارای��ی قاب��ل اجاره اس��ت یا خیر، گف��ت: این 
موضوع در کمیته فقهی بررس��ی ش��ده است و 
کمیته مزبور، در نهایت به این جمع  بندی رسید 
که س��هام ش��رکت هایی که دارایی ه��ای قابل 
اجاره)مانند س��اختمان، ماش��ین آالت و زمین( 
آنها، بر دارایی های غی��ر قابل اجاره )مانند وجه 

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

تأمین مالی سهامداران شرکت های هلدینگ از مسیر اوراق اجاره
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نقد و مطالبات( غلبه داش��ته باش��د، می توانند 
موضوع عقد اجاره قرار بگیرند و دارنده این سهام 
می تواند از محل فروش و همچنین اجاره به شرط 

تملیک آن، به تأمین مالی بپردازد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: بنابراین، 
تنها سهام شرکت های خاصی می توانند موضوع 

عقد اجاره قرار بگیرند.
او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که “نظ��ر کمیته 
تخصصی فقهی در خصوص اجاره دادن س��هام 
یک شرکت هلدینگ که شرکت های مختلفی را 
تحت تملک خود دارد چیس��ت؟”، اذعان کرد: 
کمیته فقهی در س��ه جلس��ه، بحث مفصلی در 
ارتباط با س��هام ش��رکت های هلدینگ و اجاره 
دادن آنها داشت. این موضوع با توجه به ضرورتی 
ک��ه مس��ئله تأمین مال��ی از محل تأمی��ن مالی 
حاصل از انتش��ار اوراق اجاره یکی از بنگاه های 

مه��م اقتصادی در کش��ور دارد، با قی��د فوریت 
مطرح شد.

مجید پیره با اش��اره به مصوب��ه کمیته فقهی در 
ارتب��اط با ش��رکت های هلدینگ، عن��وان کرد: 
در صورتی که س��هام تحت تملک ش��رکت های 
هلدین��گ قاب��ل اج��اره باش��ند، در ارزیاب��ی 
اجاره پذیر بودن س��هام شرکت  هلدینگ، لحاظ 
می ش��وند و با افزودن ارزش این سهام، چنانچه 
ارزش دارایی ه��ای قاب��ل اجاره آنها نس��بت به 
خالص دارایی ها حداقل معادل ۶۰ درصد باشد 
آن س��هام، به عن��وان دارایی قابل اج��اره لحاظ 
می شود و دارنده آن س��هام می تواند با استفاده 
از س��ازوکار اوراق اجاره، از محل س��همی که در 
اختیار دارد تأمین مالی کند. بر این مبنا، امکان 
تأمین مالی از محل سهام شرکت های هلدینگ 

با رعایت ضوابط خاص فقهی فراهم شد.

یادآور می ش��ود پیش تر، تأمین مالی شرکت ها 
از محل انتش��ار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، در 
کمیته فقهی بررسی و به جمع بندی رسیده بود. 
بر این اس��اس، در اجاره دادن سهام این امکان 
فراهم شد تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی 
از سهام خود و اجاره به ش��رط تملیک آن است، 
بتواند به مقدار ارزش سهام واگذارشده و با لحاظ 
درصد سهامداری خود، تأمین مالی کند. این در 
حالی اس��ت که پیش از این، مقدار دارایی قابل 
اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق 
قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار 

اوراق اجاره را تعیین می کرد.
این در حالی اس��ت ک��ه اکنون ب��ا مصوبه اخیر 
کمیته فقهی، به صورت مش��خص، اجاره سهام 
شرکت های هلدینگ با رعایت شروطی که مطرح 

شد، میسر گردید.

 به گزارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل بورس تهران، 28 فروردین ماه

مهدی زمانی سبزی معاون عملیات بازار بورس 
اوراق بهادار تهران، با بیان این جمله که” طی 
تصویب ضوابطی، ام��کان افزایش حداکثر دو 
برابری دامنه نوسان عادی نمادهای بورسی با 
درخواس��ت بازارگ��ردان میس��ر ش��د”، گفت: 
مطابق مفاد م��اده ۲1 دس��تورالعمل فعالیت 
بازارگردانی در ب��ورس تهران، ه��ر بازارگردان 
می توان��د در دوره فعالی��ت بازارگردانی خود، 
درخواست تغییر دامنه نوسان قیمت را که نباید 
از حالت عادی کمتر باشد، با بورس مطرح کند.

وی ب��ه تصویب ضوابط مربوط ب��ه میزان تغییر 
دامنه نوسان و تغییر پارامترهای بازارگردانی در 
هیئت مدیره بورس تهران، اشاره کرد و افزود: از 
آنجا که سازمان بورس میزان تغییر دامنه نوسان 
و تغییر پارامترهای بازارگردانی را برعهده شرکت 
بورس گذاشته است، ضوابط مربوطه تهیه و به 
تصویب هیئت مدیره محترم بورس تهران رسید.

مهدی زمانی خاطرنش��ان کرد: بر این اساس، 
افزای��ش دامنه نوس��ان که موض��وع این ماده 
است پس از ارائه درخواست بازارگردان و تأیید 
مدیرعامل بورس تهران، مشروط به اجرا در یک 
دوره زمانی مش��خص، حداکثر معادل دو برابر 

دامنه نوسان مجاز، امکان پذیر می باشد.
مع��اون عملی��ات ب��ازار اظه��ار داش��ت: ی��ک 
بازارگردان، در صورتی امکان ارائه این درخواست 
و دریاف��ت مجوز موض��وع این م��اده را دارد که 

حداقل طی یک بازه زمانی ۳ ماهه، در نماد مورد 
درخواس��ت، عملیات بازارگردان��ی انجام داده 
باش��د و در 7۰ درصد روزهای فعالیت خود طی 
سه ماه گذشته در سمت بازارگردانی نماد مورد 
نظر، به طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده باشد.

وی ادامه داد: در صورت وجود چند بازارگردان 
در ی��ک نماد، موافق��ت تم��ام بازارگردان های 

فعال در نماد مربوطه در خصوص افزایش دامنه 
نوس��ان الزامی اس��ت. در این صورت تعهدات 
بازارگردانی ش��امل: »حداقل حجم معامالت« 
و »حداقل حجم س��فارش انباشته برای تمامی 
بازارگردان ها«، حداقل به نس��بت میزان رش��د 
دامنه نوس��ان جدید، نس��بت به دامنه نوسان 

قبلی افزایش می یابد.

معاون عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران تشریح کرد

فراهم شدن امکان افزایش دامنه نوسان نمادهای بورسی با درخواست بازارگردان
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  به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ب��ورس ته��ران، از 20 فروردین ماه

تاری��خ ۲۰ فروردین م��اه 1۴۰1، صن��دوق 
س��رمایه گذاری س��الم فارابی با نماد “سالم” در 
فهرست نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله در سهام، در بورس اوراق بهادار تهران 
درج  گردید. تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی 
به منظور پذیره نویس��ی 99 میلیون واحد، در نظر 

گرفته ش��ده است. مؤسس��ین این اوراق »شرکت 
سبدگردان فارابی و شرکت کارگزاری فارابی«، مدیر 
اوراق »شرکت سبدگردان فارابی« و متولی »مؤسسه 
حسابرس��ی بهمند« اس��ت. حسابرس»مؤسسه 
حسابرس��ی و خدم��ات مدیریت ارقام نگ��ر آریا«، 
بازارگردان»صندوق س��رمایه گذاری اختصاصی 
کارگ��زار  و  فاراب��ی«  امی��د  الگوریتم��ی 

بازارگردان»شرکت کارگزاری فارابی« می باشد.

صندوق سرمایه گذاری »سالم« در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

 اوراق مشارکت شهرداری 
ی 15 فروردین ماه ه��ا د نما ب��ا  ی��ز  تبر

»تبری��ز۰1۲« و »تبریز۳1۲« در بورس اوراق 
بهادار ته��ران درج ش��د. به گ��زارش روابط 
عمومی و امور بین الملل بورس اوراق بهادار 
تهران، اوراق مشارکت شهرداری تبریز با نماد 
»تبریز۰1۲« به مبلغ هزار میلیارد ریال، بابت 
تکمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تبریز و اوراق 
مشارکت شهرداری تبریز با نماد »تبریز۳1۲ 

« به مبلغ 5 ه��زار میلیارد ریال، بابت اجرای 
بخش��ی از فاز دو قطار ش��هری با نرخ س��ود 
علی الحساب 18 درصد س��االنه، درج شد. 
مدت اوراق مذکور ۴ س��ال و مواعد پرداخت 
سود آن هر س��ه ماه یک بار است. ضامن این 
اوراق»بان��ک ش��هر«، بازارگ��ردان و متعهد 
پذیره  نویس»شرکت تأمین سرمایه تمدن« و 
عامل فروش»بانک ش��هر« می باش��د. امین 
نماد »تبریز۰1۲«، »س��ازمان حسابرسی« و 

امین نماد »تبریز۳1۲«، »مؤسسه حسابرسی 
فریوران راهبرد« است.

اوراق مشارکت شهرداری تبریز
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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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

ماهنامه
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م
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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«
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آبان ماه 1400

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان

رسپرستبورستهرانمنصوبشد

دکرتمجیدعشقی

رئیسسازمانبورسواوراقبهادارشد

رز
وا
ال
ط
و،
در
خو
ن،
ک
س
م
ی
ها
ار
از
رب
د
نه
را
اگ
ود
س
ی
ها
ت
لی
عا
لف
رت
کن

یه
ما
رس
ر
ازا
هب
ان
س
ر
ن
تی
س
خ
ن

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

19
ماهنامه4

مه
نا

اه
م

] بـهـا 60.000 تـومـان[شهريور ماه 1400

BOURSE  MAGAZINE

W W W. T S E M AG . I R
INFO@T SEMAG.IR

194

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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بهمن ماه 1400

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی

1400

1346
1400/11/20

بازار رسمایه و نوآوری های جدید در گذر زمان
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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
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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
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سواد مالی، پیش نیاز حضور در بازار رسمایه
تبیین ابعاد مختلف سواد مالی در پرونده ویژه ماهنامه» بورس«
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آذر ماه 1400

نخستین رساهن

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

19
8

دي ماه 1400

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی
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رويدادهاي خبري



اسفند 1400 و فروردين 241401
شـمـاره هــاي  201 - 200

پرونده ويژه

توسعه بازار سرمایه، از کانال »تقویت بازار ابزارهای نوین مالی«
گفتگو با سرپرست ابزارهاي مالي بورس تهران و سرپرست مدیریت نهادهاي مالي فرابورس ایران

 به نظر می رسد که موضوع »توسعه ابزارهای نوین مالی« از اتفاقات خوشایند بازار سرمایه در سال 1401 خواهد بود؛ به گونه ای که شنیده ها 

حاکی از این هستند که در سال جاری بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای این بازار، برنامه های ویژه ای دارند.  در این خصوص وحید 

مطهری نیا، سرپرست ابزارهای نوین مالی در بورس اوراق بهادار تهران در گفتگویی اختصاصی که با ماهنامه بورس داشته، عنوان می کند که »توسعه 

ابزارهای مالی موجود و به طور خاص توسعه بازار اوراق اختیار معامله با تأکید بر رفع مشکالت فنی و نرم افزاری« در دستور کار بخش مدیریت عملیات 

بازار ابزارهای نوین مالی از معاونت عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. وی همچنین با اشاره به »پیگیری توسعه کّمی بازار« خبر می دهد 

که »موقعیت بازار اختیار معامله در ایران به وضعیت این بازار در بورس های پیشرفته نزدیک تر خواهد شد«. مطهری نیا در رابطه با »ارائه قراردادهای 

آتی تک سهم« نیز چنین عنوان می کند که »در صورت تکمیل فرایند اعمال نقدی و فیزیکی این قراردادها، اطالع رسانی به بازار و تعریف قرارداد جهت 

آغاز معامالت انجام خواهد شد«. در بخش دوم از این گفتگوی اختصاصی عارف علیقلی پور، سرپرست مدیریت نهادهای مالی فرابورس ایران با اشاره 

به توس��عه ابزارهای تأمین مالِی اقتصاد دانش بنیان و ن��وآوری، مطرح می کند که »در فرابورس ایران، رفع تنگناهای پیرامون توس��عه این ابزارها، از 

محوری ترین برنامه های اجرایی در سال جدید به حساب می آید«، وی در ادامه ابراز امیدواری می کند که فرابورس ایران بتواند با »تسهیل فرآیندها« و 

»پاسخ به نیازهای شرکت های دانش بنیان« در مسیری صحیح قدم بردارد. آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفتگو خواهد بود.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس

وحی��د مطهری نیا، سرپرس��ت ابزارهای نوین 

مالی در بورس اوراق بهادار تهران

    در ابتدا ی��ک تعریف اجمال��ی از »ابزارهای 

نوین مالی« داش��ته باش��ید و بفرمایید که این 

سرفصل مشخصاً ش��امل کدام یک از ابزارهای 

مالی است؟

 ابزاره��ای مالی به طور کلی به اس��نادی گفته 

می شود که نش��ان دهنده یک قرارداد یا توافق بر 

اساس هر واحد پولی بین دو یا چند طرف هستند. 
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تعریف یا دسته بندی ای رسمی جهت تقسیم بندی 

ابزارهای مالی مختلف بر اس��اس نوین یا س��نتی 

بودن وجود ندارد، اما به طور معمول، »سهام عادی« 

ش��رکت ها جزو ابزارهای مالی سنتی است و سایر 

ابزارها ازجمله »اوراق قرضه« و »سایر اوراق مبتنی 

بر بده��ی«، »اوراق مش��تقه«، »صندوق های قابل 

معامله« و س��ایر ابزارهایی که برای برطرف نمودن 

نیازهای جدید س��رمایه گذاران طراحی می شوند 

به عن��وان ابزاره��ای نوی��ن مال��ی در نظ��ر گرفته 

می شوند.

    تاریخچه استفاده از ابزارهای نوین مالی در 

بورس تهران به چه سالی برمی گردد؟

 ابزارهای نوین مالی از سال 1۳89 برای اولین 

بار و با راه اندازی معامالت آتی در بورس تهران مورد 

اس��تفاده قرار گرف��ت. تا پیش از آن، تنها »س��هام 

ع��ادی« و »حق تق��دم س��هام« در ب��ورس معامله 

می ش��دند ام��ا به م��رور و طی س��ال های 1۳89 

تاکنون، مجموعه ابزارهای نوین مالی در هر سال 

تکمیل تر ش��ده اس��ت. »اوراق تبع��ی حمایتی« و 

»اوراق بدهی« از سال 1۳91، »صندوق های قابل 

معامله« از س��ال 1۳9۲، »اختی��ار معامله و اوراق 

تبع��ی تأمین مالی« از س��ال 1۳95، »آتی س��بد 

س��هام« از س��ال 1۳97، »فروش تعهدی« از سال 

1۳98 و »صندوق های اهرم��ی« و »اوراق گواهی 

اعتب��ار مول��د« نی��ز از س��ال 1۴۰۰ ب��ه مجموعه 

ابزاره��ای نوین مالی ب��ورس تهران افزوده ش��ده 

است.

    در ح��ال حاضر، انواع ابزاره��ای نوین مالی 

ک��ه در ب��ورس تهران ب��ه کار گرفته می ش��وند 

کدام اند؟

 در حال حاض��ر بازار ابزاره��ای نوین مالی در 

بورس تهران شامل بازارهای 1. قراردادهای اختیار 

معامله، ۲. قراردادهای آت��ی، ۳. اوراق تبعی، ۴. 

اوراق بدهی و 5. صندوق های سرمایه گذاری قابل 

معامله می باشد.

بازار اختیار معامله ش��امل حدوداً 5۰۰ نماد روی 

۲7 دارایی پایه از نوع سهام و صندوق قابل معامله 

در بورس بوده که به مرور به این تعداد افزوده خواهد 

ش��د. بازار آتی نیز در ش��رایط فعل��ی از مجموعه  

قراردادهایی تشکیل شده که دارایی پایه آن از نوع 

سبد سهام اس��ت؛ به طوری که هریک از سبدهای 

مذکور، نماینده ش��اخص های نظیر خود هستند. 

بازار تبع��ی نی��ز دارای ۳9 نماد فعال ب��وده که با 

دو ه��دف تأمین مالی و حمایت از س��هام توس��ط 

عرضه کنندگان مشخص منتشر شده اند.

در بازار بدهی انواع اوراق صکوک مورد معامله قرار 

می گیرند. در حال حاضر 8۶ نماد و با ارزش بازار 

۴۳ ه��زار میلیارد تومان از انواع اوراق مش��ارکت، 

اجاره، مرابحه، منفعت، خرید دین، صکوک رهنی 

و گواهی اعتبار مولد )گام( در این بازار فعال است.

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه نیز 

یکی دیگ��ر از بازارهای در حال توس��عه ابزارهای 

نوین مالی اس��ت که در سال های اخیر موردتوجه 

فع��االن بازار ق��رار گرفته اس��ت. این اب��زار جهت 

سرمایه گذاری غیرمس��تقیم بسیار مناسب بوده و 

همیشه به اشخاصی که قصد ورود و سرمایه گذاری 

در بازار سرمایه را دارند توصیه می شود. در بورس 

تهران هم اکنون ۳۴ صندوق قابل معامله با ارزش 

ب��ازار ۶۳ هزار میلی��ارد تومان و از انواع س��هامی، 

در حال حاض��ر ب��ازار ابزارهای 

نوی��ن مال��ی در ب��ورس تهران 

شامل بازارهای 1. قراردادهای 

اختیار معامله، 2. قراردادهای 

آت��ی، 3. اوراق تبع��ی، 4. اوراق 

صندوق ه��ای   .5 و  بده��ی 

س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه 

می باشد.
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اهرمی، مختلط، درآمد ثابت و زمین و س��اختمان 

در دسترس سرمایه گذاران قرار دارد.

    در این خصوص، در بورس س��ایر کشورها از 

چه ابزارهای دیگری استفاده می شود؟

 در س��ایر بورس ه��ای جه��ان نی��ز کمابی��ش، 

اصلی ترین حوزه ابزارهای نوین در همین دسته بندی 

قرار گرفته و به تناسب نیازهای معامالتی معامله گران، 

ابزارهای مشخصی ذیل همین دسته بندی تعریف 

ش��ده اس��ت. به عنوان مثال، »اوراق قرضه دولتی و 

شرکتی«، »اوراق گواهی سپرده«، »ریپو« و ... در برخی 

بورس ها عرضه ش��ده که زیرمجموع��ه اوراق بدهی 

تعریف می گردند. »اوراق اختیار معامله« و »اوراق آتی« 

نیز روی دارایی پایه های متنوعی تعریف می گردند. 

از جمله اختی��ار و آتی »نرخ بهره«، »ن��رخ ارز«، »انواع 

سهام« و »کاال« و همچنین آتی »شاخص« که در بورس 

تهران تحت عنوان »آتی سبد سهام« ارائه شده است. 

ابزار »سواپ«، »وارانت« و سازوکار »فروش استقراضی« 

نیز از جمله ابزارها یا س��ازوکارهای رایج است که در 

سایر بورس ها به معامله گران ارائه می گردد.

    نظ��ر خ��ود را درباره ض��رورت شناس����ایی 

ابزارهای مالی جدید در بازار س��رمایه کش��ور 

بفرمایید.

 با توس��عه و تخصصی تر شدن بازارهای سرمایه، 

نیازهای جدیدی در جهت »انجام مبادالت«، »مدیریت 

ریس��ک های موجود« و »تأمین مال��ی بخش واقعی 

اقتصاد« ایجاد می شود که به منظور برطرف نمودن این 

نیازها، باید ابزارهای معامالتی جدیدی طراحی شده 

و به شکل استاندارد و یا جهت رفع نیازهای خاص، در 

اختیار فعاالن بازار س��رمایه قرار گیرند. این مسیری 

است که در دنیا تجربه شده و در کشور ما نیز به دلیل 

ضرورت ه��ای موجود در ذات بازار س��رمایه، پیموده 

خواه��د ش��د. به عن��وان مث��ال، یک��ی از نیازهای 

سهامداران عمده در ایران، »استفاده از سهام راکد در 

پرتفوی« جهت تأمین نقدینگی به منظور انجام طرح ها 

و پروژه های مختلف بوده که به تناسب این نیاز، »اوراق 

اختیار فروش تبعی« طراحی و به اجرا گذاشته شده 

است. الزم است که سایر ابزارهای مالی جدید نیز به 

همین شکل به تناسب نیازهای موجود، در طی زمان 

در اختیار فعاالن بازار سرمایه قرار گیرد.

    بدون ش��ک، می��زان اس��تقبال از ابزارهای 

مالی جدید در هر بازاری، نشان دهنده رش��د 

و بالندگی آن اس��ت. بازار سرمایه ما از این نظر 

نسبت به سال های گذشته چه میزان پیشرفت 

داشته است؟

 می��زان اس��تقبال از ابزاره��ای مال��ی جدید 

معرفی شده در بورس تهران، بسیار امیدوارکننده 

بوده و تعداد اشخاص فعال و حجم و ارزش معامالت 

این ابزارها، رش��د مطلوبی را تجربه نموده اس��ت. 

بااین وجود، برای اینکه یک ابزار مالی جدید در بین 

فع��االن ب��ازار ش��ناخته ش��ده و کارای��ی آن برای 

اش��خاص مختلف مش��خص گردد، به »آموزش« و 

»گ��ذر زمان« نیاز دارد. همچنین ممکن اس��ت در 

طراحی ابزاره��ا ایراداتی از بعد قوانین و مقررات و 

یا از نظر فنی وجود داشته باشد که به تدریج برطرف 

شده و خود عامل استقبال بیشتر از ابزارها خواهد 

ب��ود. طی چهار س��ال اخیر در حوزه اب��زار اختیار 

معامله، به طور میانگین رش��د ساالنه حدوداً ۳۶۰ 

درصدی در تعداد فعاالن، 7۰۰ درصدی در حجم 

و 97۰ درصدی در ارزش معامالت ثبت شده است؛ 

به گون��ه ای که ارزش معام��الت )پریمیوم( در این 

بازار در سال 1۴۰۰ به هزار میلیارد تومان رسیده 

که هنوز فاصله زیادی ب��ا میزان مورد انتظار دارد. 

در حوزه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، 

تع��داد صندوق ها و ارزش بازار آنها در س��ال های 

اخیر افزایش چشمگیری وجود داشته، به طوری که 

تعداد صندوق ها طی چهار س��ال اخیر بیش از ۳ 

برابر ش��ده و از 11 عدد به ۳۴ عدد افزایش یافته و 

به ارزش بازار ۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اوراق تبع��ی نی��ز، از دیگ��ر ابزارهای��ی اس��ت که 

به خصوص از سوی اشخاص حقوقی مورد استقبال 

قرار گرفته و ارزش تأمین مالی از طریق این اوراق 

در طی ۴ سال بیش از 5 برابر شده و به بیش از ۶/7 

هزار میلیارد تومان در سال 1۴۰۰ رسیده است. در 

حوزه قراردادهای آتی نیز ان شاءالله با رفع مسائل 

فنی و نرم اف��زاری در س��ال 1۴۰1، زمینه حضور 

گسترده تر فعاالن در این بازار فراهم خواهد شد.

    درب��اره ل��زوم ارائ��ه راه��کار، جهت توس��عه 

نرم افزاری در بازار اختیار معامله برایمان بگویید.

یک��ی از نیازهای س��هامداران 

عم��ده در ای��ران، »اس��تفاده از 

س��هام راکد در پرتفوی« جهت 

تأمین نقدینگی به منظور انجام 

طرح ها و پروژه های مختلف بوده 

که به تناس��ب این نی��از، »اوراق 

اختیار فروش تبعی« طراحی و به 

اجرا گذاشته شده است.
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 یکی از مس��ائل موجود در بازار اختیار معامله، 

نیاز به »توسعه ظرفیت های نرم افزاری« و »مدیریت 

ریسک قراردادها و مشتریان« در این بازار می باشد. 

در ح��ال حاضر بخش های مختلف ب��ازار اختیار، 

توسط شرکت های نرم افزاری مختلفی پیاده سازی 

شده اس��ت؛ بخش »معامالت«، به شکل مشترک 

توسط شرکت های OMS و شرکت مدیریت فناوری 

بورس تهران، بخش »تسویه و پایاپای« با همکاری 

ش��رکت مدیریت فن��اوری بورس تهران و ش��رکت 

س��مات، بخ��ش »مدیری��ت ریس��ک« توس��ط 

ش��رکت های OMS و بخش »اعمال« نیز توس��ط 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و با همکاری 

شرکت سمات انجام می گردد.

پراکندگی پیاده س��ازی نرم اف��زار، انجام اقدامات 

توسعه ای موردنیاز را با چالش همراه نموده است. 

همچنی��ن در ح��ال حاض��ر بخ��ش قابل توجهی 

از عملی��ات ب��ازار اختی��ار، به ش��کل غیرخودکار 

انج��ام می ش��ود که باع��ث افزایش ریس��ک های 

عملیاتی ش��ده و امکان توس��عه گس��ترده بازار را 

محدود نموده است.

    اگر مورد دیگ��ری نیز در این خصوص وجود 

دارد، لطفاً مطرح بفرمایید.

 یکی دیگ��ر از بخش ه��ای مهم ب��ازار اختیار 

معامل��ه، بح��ث »مدیری��ت ریس��ک اش��خاص و 

ش��رکت های کارگزاری« از طری��ق مدیریت وجوه 

تضمی��ن اس��ت که نی��از به توس��عه نرم اف��زاری و 

سخت افزاری در این حوزه نیز مطرح است.

به منظور حرکت در مس��یر رفع مسائل پیش گفته، 

س��ناریوهای مختل��ف موج��ود، از هم��کاری ی��ا 

سرمایه گذاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات 

نرم افزاری )OMS( تا طراحی سیس��تم معامالتی 

مجزا برای ب��ازار اختیار معامله در ش��رکت بورس 

اوراق بهادار تهران، در حال بررسی و امکان سنجی 

می باشد.

    اقدامات مذکور با چه هدفی انجام خواهند شد؟

 هدف از این اقدام، »اصالح سامانه معامالت بازار 

اختیار« و »ایجاد زیرساخت ها«، به گونه ای است که 

»پراکندگی پیاده س��ازی نرم افزاری« تا حد ممکن 

کاهش یافت��ه، »فراینده��ای خ��ودکار« جایگزین 

»فرایندهای دس��تی« ش��ده و »امکان اس��تفاده از 

استراتژی های معامالتی« و »محاسبه وجوه تضمین 

بر این اس��اس« فراهم گردد. پس از مشخص شدن 

نقش��ه راه و انتخاب مسیر مناس��ب جهت توسعه، 

اقدامات اجرایی این حوزه آغاز خواهد شد.

    تأمی��ن مال��ی یکی از مباحث مه��م اقتصاد 

مالی است و یکی از روش های کاربردی در این 

رابطه، تبدیل ب��ه اوراق بهادار کردن دارایی ها 

اس��ت. دراین ب��اره، هرک��دام از ابزارهای نوین 

مالی در بازار مش��تقه، در دوره 1 ساله منتهی 

به اس��فندماه 1400، در بحث تأمین مالی چه 

اندازه موفق بوده اند؟ در قی��اس با ادوار قبلی 

چطور؟

 در حال حاض��ر ابزارهایی ک��ه به منظور تأمین 

مال��ی اش��خاص طراحی ش��ده اند، در دو دس��ته 

»ابزارهای بدهی« و »اوراق تبع��ی« قرار می گیرند. 

ابزارهای بدهی که در بورس تهران پذیره نویسی شده 

یا معامل��ه می گردند، ش��امل »اوراق مش��ارکت«، 

»اجاره«، »مرابحه«، »منفعت«، »خرید دین«، »صکوک 

رهنی« و »گواهی اعتبار مولد )گام(« بوده که هرکدام 

طبق سازوکاری مشخص، امکان تأمین وجوه برای 

ناش��ر یا بان��ی آن را از طریق ب��ازار س��رمایه فراهم 

می آورند. می��زان تأمین مالی از طری��ق این اوراق 

هرساله افزایش یافته و در س��ال 1۴۰۰ میزان 11 

هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق پذیره نویسی 

اوراق بدهی در بورس تهران صورت گرفته که در طی 

چهار سال اخیر، بیش از ۳ برابر شده است.

»اوراق تبعی« نیز دیگر ابزاری است که با استفاده 

از اختی��ار معامله، جه��ت تأمین مالی اش��خاص 

طراح��ی ش��ده اس��ت. اوراق تبعی ابزاری اس��ت 

که جهت تبدیل س��هام راکد به وج��ه نقد طراحی 

ش��ده و ازاین جهت مناس��ب س��هامداران عمده 

ش��رکت ها می باش��د. خری��داران اوراق تبعی نیز 

عمدت��ًا صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در اوراق با 

درآمد ثابت هس��تند که با اصالح نصاب مشارکت 

این صندوق ها در خرید اوراق تبعی در اواخر سال 

1۳99، حج��م تأمین مالی از طری��ق اوراق تبعی 

در س��ال 1۴۰۰ رش��د مطلوبی را تجرب��ه نموده و 

همان طور که گفته شد، طی چهار سال این میزان 

5 برابر شده است.

به منظور حرکت در مس��یر رفع 

مسائل پیش گفته، سناریوهای 

مختلف موج��ود، از همکاری یا 

س��رمایه گذاری در شرکت های 

ارائه دهنده خدمات نرم افزاری 

)OMS( ت��ا طراحی سیس��تم 

معامالتی مجزا برای بازار اختیار 

معامله در ش��رکت بورس اوراق 

بهادار تهران، در حال بررسی و 

امکان سنجی می باشد.
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    ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یک��ی از مأموریت های 

مدیریت ابزاره��ای نوین مالی ب��ورس تهران، 

شناس��ایی نیازهای معامالتی بازار س��رمایه و 

کمک به طراحی ابزارهای مالی جدید اس��ت، 

بفرمایی��د که ت��ا اس��فندماه س��ال 1400، در 

بورس ته��ران، چه اقدامات��ی دراین باره انجام 

شده است؟

 به منظور طراحی و پیاده س��ازی ابزارهای مالی 

جدید، همکاری و هماهنگی مجموعه های مختلفی 

مورد نیاز اس��ت. به طور معمول فرایندی که جهت 

معرفی ابزار جدید طی می شود بدین شکل است:

    انجام مطالعات تطبیقی در خصوص ابزار مالی 

جدید و تهیه مدل عملیاتی؛

    بررسی تطابق مدل پیشنهادی با قوانین شریعت 

توسط کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار؛

    تدوین سازوکار ابزار مالی توسط کمیته متشکل 

از خبرگان و پیش��نهاد آن به سازمان بورس و اوراق 

بهادار؛

    تهیه، بررسی و اصالح دستورالعمل معامالت در 

کمیته تدوین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛

    تأیید و ابالغ دستورالعمل معامالت توسط هیئت 

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛

    تهیه روی��ه اجرایی به منظور پیاده س��ازی بازار 

)توصیف فرایندهای عملیاتی و فنی(؛

    ایجاد زیرساخت نرم افزار معامالتی و عملیاتی؛

    تس��ت محصول و ارائه آن به بازار.

طی ادوار گذش��ته، در روند طراحی و پیاده سازی 

قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و اوراق 

تبعی، تمامی مراحل گفته شده با همکاری واحد 

عملیات ب��ازار ابزارهای نوین مال��ی بورس تهران 

در کن��ار مجموعه معاونت عملیات بازار ش��رکت و 

سازمان بورس و اوراق بهادار طی شده و این واحد 

وظیفه طراح��ی و پیگیری پیاده س��ازی ابزارها را 

عهده دار بوده است. همچنین اقدامات مربوط به 

طراحی و پیاده سازی سازوکار فروش تعهدی اوراق 

بهادار نیز توس��ط این مدیریت با همکاری س��ایر 

ارکان بازار سرمایه و ش��رکت های OMS به انجام 

رس��یده اس��ت. اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( و 

صندوق سرمایه گذاری اهرمی نیز از دیگر ابزارهای 

قابل معامله در بورس تهران هستند که با همکاری 

این مدیریت در بازار سرمایه پیاده سازی شده اند.

    در همی��ن باب، چه برنامه هایی برای س��ال 

1401 دارید؟

 با توجه به استقبال بازار از ابزارهای نوین مالی 

و درخواس��ت های ایش��ان بر توس��عه ظرفیت ها و 

زیرساخت ها، در سال 1۴۰1 تمرکز این مدیریت 

بر توسعه ابزارهای مالی موجود به خصوص توسعه 

بازار اوراق اختیار معامله با تأکید بر رفع مس��ائل و 

مش��کالت فنی و نرم افزاری خواهد بود. همچنین 

توسعه کمی بازار نیز پیگیری خواهد شد، به شکلی 

که وضعیت بازار اختیار معامله در ایران به وضعیت 

این بازار در بورس های پیشرفته نزدیک تر شود. در 

کنار این موضوع، ارائه قراردادهای آتی تک س��هم 

نیز در دس��ت پیگیری ب��وده و در ص��ورت تکمیل 

فراین��د اعمال نق��دی و فیزیکی ای��ن قراردادها، 

اطالع رس��انی به بازار و تعریف ق��رارداد جهت آغاز 

معامالت انجام خواهد شد.

    در ای��ن زمین��ه با چ��ه چالش های��ی مواجه 

هستید؟

 در حال حاضر مهم ترین چالشی که در انجام 

برنامه ه��ای توس��عه ای وج��ود دارد، موض��وع 

محدودیت ه��ای موج��ود در پیاده س��ازی فن��ی 

نیازمندی های کسب وکار می باشد.

    لطف��اً در این خصوص اطالع��ات دقیق تری 

ارائه بفرمایید.

 »عدم وج��ود مجموعه توس��عه دهنده نرم افزاری 

مخت��ص ب��ازار مش��تقات« و از طرف��ی »وج��ود 

درخواست های متعدد جهت توسعه نرم افزاری در بازار 

سهام«، باعث شده است که اجرایی نمودن پروژه های 

توس��عه در حوزه بازار ابزارهای نوی��ن با تأخیر مواجه 

گردد. همچنی��ن با توجه به اینکه س��امانه معامالت 

سهام »فاقد پلتفرم مشتقات« می باشد، استفاده از آن 

جهت پیاده سازی بازار مشتقات محدودیت هایی را 

در توس��عه کمی به همراه داش��ته که بعضًا منجر به 

اثرگذاری بر نحوه توسعه کس��ب وکار می گردد. این 

چالش ها تاکنون به شکل جدی بر روند توسعه اثرگذار 

بوده و باعث ایجاد تأخیر در انجام برنامه ها شده است. 

ان شاءالله با توسعه ظرفیت ها و زیرساخت ها در سال 

جاری، بخش��ی از این محدودیت ها برطرف ش��ده و 

توسعه بازار به شکل صحیح و با سرعت به انجام رسد.

مجموع��ه  وج��ود  م  ع��د «

توسعه دهنده نرم افزاری مختص 

بازار مشتقات« و از طرفی »وجود 

درخواس��ت های متعدد جهت 

توس��عه نرم اف��زاری در ب��ازار 

س��هام«، باعث ش��ده است که 

اجرایی نمودن پروژه های توسعه 

در حوزه ب��ازار ابزارهای نوین با 

تأخیر مواجه گردد.
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    و چالش بعدی؟

 چال��ش بع��دی ع��دم توس��عه ظرفیت ه��ای 

ش��رکت های کارگزاری جهت گسترش فعالیت در 

حوزه ابزارهای مشتقه است. شرکت های کارگزاری 

فعلی عمدتًا ح��ول انجام مبادالت در بازار س��هام 

شکل گرفته اند و نیروی انسانی آموزش دیده و سایر 

منابع موردنیاز را برای فعالیت در بازار مشتقات در 

اختیار نداشته است. همچنین به دالیل مختلف از 

جمله »کم بودن میزان درآمد بازار«، با توجه به نوپا 

بودن آن و »پایین بودن حجم معامالت در مقایس��ه 

با بازار س��هام«، در این حوزه سرمایه گذاری نشده 

است. به همین دلیل ممکن است در برخی حوزه ها 

خدمات مناس��بی به مشتریان ارائه نشود. در کنار 

ای��ن موضوع، عدم آش��نایی کامل فع��االن بازار با 

ابزارهای مش��تقه، باعث شده اس��ت با وجود ارائه 

خدمات و مباحث آموزش��ی توس��ط بورس تهران و 

نهادهای آموزش��ی فعال در بازار س��رمایه، فرایند 

توس��عه بازار زمان بر باش��د.

    ب��رای تحق��ق این اهداف الزم اس��ت که چه 

پیش شرط هایی وجود داشته باشند؟

 برنامه ه��ای تعریف ش��ده نیازمن��د موافق��ت، 

همکاری و همراهی تمامی ارکان بازار سرمایه است؛ 

بنابراین در صورت وجود مالحظات قانونی یا فنی از 

س��وی هر یک از ارکان، امکان تأخیر در اجرا وجود 

خواهد داشت. همچنین از شرکت های کارگزاری و 

نهادهای حقوقی و صندوق های س��رمایه گذاری، 

به خصوص صندوق های بازارگردانی دعوت می شود 

با دید توس��عه ای در ارائه خدمات و انجام معامالت 

ابزارهای جدید معرفی شده در بازار مشارکت نمایند 

تا با سرعت بخشیدن به ایجاد شرایط باثبات در این 

بازارها، منافع آن به تمامی فعاالن بازار برسد.

ع��ارف علیقلی پ��ور، مدیر نهاده��ای مالی در 

فرابورس ایران

 

    بفرمایی��د که ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی در 

فرابورس ایران از چه س��الی و با چه ش��رایطی 

شروع به فعالیت کرده است؟

 ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی فراب��ورس به طور 

مشخص از سال 1۳89 شروع به فعالیت کرده، اما 

رونق اصلی این بازار را می توان از ابتدای دهه نود 

عنوان کرد. در آن زمان، نظام تأمین مالی کشور بر 

پایه تسهیالت بانکی استوار بود و تقریبًا سهم بازار 

س��رمایه از تأمی��ن مال��ی ش��رکت ها و طرح های 

اقتص��ادی نزدی��ک ب��ه صف��ر ب��ود. در ابت��دا، 

زیرساخت های حقوقی که از قانون »توسعه ابزارها 

و نهادهای مالی جدید« در اختی��ار متولیان بازار 

سرمایه قرار گرفته بود، به آشنایی و فرهنگ سازی 

نیاز داش��ت و با گذش��ت زمان و طراحی ابزارهای 

جدید، این بازار روزبه روز رونق بیشتری پیدا کرد.

    در ابتدا، شرایط استفاده از کدام یک از انواع 

ابزارهای مالی در فرابورس فراهم بود؟

 تا پیش از شروع به فعالیت بازار ابزارهای نوین 

مالی، صرفًا شاهد انتشار »اوراق مشارکت« بودیم؛ 

چراک��ه در آن زم��ان، تنه��ا اب��زار مالی اس��المی 

قانون گذاری ش��ده بود. اما با گ��ذر زمان و اعمال 

اصالحات ساختاری و مقرراتی بازار سرمایه، میزان 

تنوع ابزارها رفته رفته افزایش پیدا کرد. این موضوع 

حتی در بلندم��دت موجب تغییر مدل های تأمین 

عدم آشنایی کامل فعاالن بازار 

با ابزارهای مشتقه، باعث شده 

اس��ت با وجود ارائ��ه خدمات و 

مباحث آموزشی توسط بورس 

تهران و نهادهای آموزشی فعال 

در بازار سرمایه، فرایند توسعه 

بازار زمان بر باشد.
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مالی از مدل »مشارکت پایه« به مدل »بدهی پایه« 

ش��د، به طوری که در ح��ال حاضر، تقریب��ًا اوراق 

مش��ارکت با کمترین حجم انتش��ار مواجه است. 

حقیقت��ًا تحول نظ��ام تأمین مالی کش��ور مدیون 

»تغییر قوانین در حوزه بازار سرمایه« است، هرچند 

در حال حاضر نظام تأمین مالی کش��ور همچنان 

بانک محور است، اما سهم بازار سرمایه در طی دهه 

9۰ به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

    از روند رش��د ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی در 

فرابورس برایمان بگویید؟

 روند بازار ابزارهای نوین مالی یک روند بلندمدت 

اس��ت. ما در ابتدای فعالیت بازار با محدودیت های 

بس��یاری مواج��ه بودی��م؛ ب��رای مث��ال، متعهدین 

بازارگردانی اوراق مالی اس��المی موظ��ف بودند که 

ارسال سفارش در هسته معامالت را با قیمتی ثابت و 

از قب��ل مشخص ش��ده  انج��ام دهن��د ی��ا برخ��ی از 

بازارگردانان برای افزایش جذابیت اوراق خود در بازار 

و بهره من��دی از معام��الت خ��رد، اقدام ب��ه طراحی 

مدل های نوآورانه ای در اوراق تحت بازارگردانی خود 

کرده بودند، این نوآوری ها البته به خاطر عدم امکان 

معامالت اوراق به کسر بود. در همین رابطه، تا سال 

9۲ ام��کان معامل��ه اوراق به قیمتی کمت��ر از ارزش 

اسمی آن وجود نداشت، تااینکه در سال 9۲، در بازار 

ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران» اوراق اجاره دانا 

پترو ریگ کیش« توانست به قیمت کسر پذیره نویسی 

شود.

ممکن است که در شرایط کنونی، وجود این شرایط 

در بازار اندکی غیرقابل باور باش��د، اما در آن مقطع 

زمانی، محاس��به ن��رخ ب��ازده تا سررس��ید یا همان 

»YTM« جا نیفتاده بود. در ادامه از س��ال 9۴، ورود 

»اسناد خزانه اس��المی« به بازار سرمایه، شیب رشد 

بازار ابزارهای نوین مال��ی را تندتر کرد. درواقع این 

ب��رای اولین بار در کش��ور بود که »نرخ ب��ازده بدون 

ریسک« توسط سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می شد. 

می توان گفت که این اتفاق در آن زمان، به مثابه نقطه 

عطفی در نظام اقتصاد مالی کشور قلمداد می شد 

که به موجب آن، نرخ س��ود از یک فضای دستوری و 

غیرشفاف به سازوکار بازار تغییر جهت داده بود.

ش��اید توس��عه های بع��دی ابزارهای نوی��ن مالی 

در کش��ور نیز، وابس��ته به همین قابلیت محاسبه 

انتظارات از نرخ س��ود بود. در ادام��ه و بعد از این 

موض��وع، ابزارهایی همچون »ریپوی اس��المی«، 

»اختیارات و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 

و خصوص��ی« و همچنین »تأمی��ن مالی جمعی« 

ش��روع ب��ه فعالی��ت کردند ک��ه بعض��ی از آنها در 

سال های اخیر رشد چشمگیری داشته اند.

    در آن دوران، چه میزان با س��ایر کش��ورهای 

موفق در این زمینه فاصله داشتیم؟

 به نظر بنده، نباید ب��ه موضوع میزان فاصله با 

سایر کش��ورها به طور اجمالی نگاه کرد، چراکه ما 

در خصوص برخی ابزارها، در حال نزدیک شدن به 

کش��ورهای موف��ق در ای��ن زمینه و یا کش��ورهای 

توس��عه یافته هس��تیم ام��ا در باب برخ��ی دیگر، 

به ش��دت جا مانده ایم. برای مثال، معامالت بازار 

مشتقه که تا سال گذشته تقریبًا حجم به خصوصی 

در معامالت بازار س��رمایه نداشتند، امروز به سهم 

قابل قبول تری رس��یده اند، اما همچنان بازار ما به 

بهره مندی از »ابزارهای معامالتی دوطرفه« تقریبًا 

ورود نکرده و از این نظر مغفول مانده است.

بر اساس آنچه گفته شد، به نظر بنده روند کلی بازار 

ابزارهای نوین مالی قابل قبول بوده و مطابق با سایر 

ش��رایط حاکم بر محیط اقتصادی رش��د پیدا کرده 

است، چراکه در سالهای گذش��ته که بحث تأمین 

مالی دولت و تأمین کس��ری بودج��ه از موضوعات 

اولویت دار در نظام اقتصادی بوده، این اولویت مورد 

توجه بازار ابزارهای نوین مالی نیز قرار گرفته است.

    در این خص��وص برای س��ال های آینده چه 

برآوردی دارید؟

 ان ش��اءالله با حضور گروه های جوان در رأس 

تصمیم س��ازی ها، این فاصله ها کم و کمتر شود و 

نظ��ام تأمی��ن مال��ی و س��رمایه گذاری کش��ور به 

استانداردهای باالتری تجهیز گردد.

    در حال حاضر، انواع ابزارهای نوین مالی که 

در فرابورس معامله می شوند کدام اند؟

 بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، امروز شاهد 

حضور انواع اوراق مالی اسالمی از قبیل »صکوک 

اجاره«، »صکوک مرابحه«، » صکوک مرابحه عام«، 

»اوراق رهنی« و انواع صندوق های قابل معامله از 

حقیقتاً تحول نظام تأمین مالی 

کشور مدیون »تغییر قوانین در 

حوزه بازار سرمایه« است، هرچند 

در حال حاضر نظام تأمین مالی 

کش��ور همچن��ان بانک مح��ور 

است، اما س��هم بازار سرمایه در 

طی دهه 90 به طور قابل توجهی 

افزایش پیدا کرده است.



نـخـســـتـیـن رســانـه
31بـازار ســرمـایـه ایـران

پرونده ويژه

جمله، »صندوق های قاب��ل معامله اوراق بهادار«، 

»صندوق ه��ای  »صندوق ه��ای خصوص��ی«، 

جس��ورانه«،» صن��دوق زمی��ن و س��اختمان« و 

»قراردادهای اختیار معامل��ه« در کنار »حق تقدم 

تسهیالت مسکن « است.

م��ا در فرابورس، به ش��کل ویژه ای در حال »توس��عه 

دادن ابزاره��ای نوی��ن مال��ی« بوده ایم، از انتش��ار 

اولین»قراردادهای اختیار معامله بر روی صندوق های 

قابل معامله« گرفته تا »راه اندازی معامالت عملیات 

ب��ازار باز بانک مرکزی بر روی اوراق دولت« و لیس��ت 

مربوطه در این خصوص، تقریباً پر رویداد است.

    طی سال های گذشته، موقعیتمان در قیاس 

با کش��ورهای موفق در این زمین��ه، چه میزان 

تغییر کرده است؟

 ش��اید بتوان گفت، یکی از دشواری های مربوط 

به توسعه بخش��ی، موض��وع »تطبیق نیاز کش��ور با 

ابزارهای موجود در بازارهای س��ایر کشورها« است. 

این که بتوان با در نظر گرفتن »محدودیت های بازار 

مالی«، در کنار »عدم آشنایی فعالین به ابزارها«، نظام 

تأمی��ن مالی در کش��ور را توس��عه داد، قطعًا یکی از 

چالش های مهم دراین باره به حس��اب می آید. ما در 

خصوص »تنوع بخشی به ابزار«، »تعمیق بازار بدهی«، 

»راه اندازی بازار مش��تقات« و ... نس��بت ب��ه دنیا با 

شتاب بیشتری در حال رشد بوده ایم، اما این موقعیت 

فعلی نیز همچنان نیازمند تالش مجدانه و کوش��ش 

ش��بانه روزی اس��ت تا ما را به س��طحی قاب��ل قبول 

برساند. در این باره، در دهه نود با موجی از تغییرات 

در حوزه اقتصاد کالن مواجه بودیم که این موضوع، 

خود مسیر و موقعیت بازارهای ما را تحت الشعاع قرار 

داد. با این اوص��اف، به نظر می آید در این خصوص، 

به موقعیت بهتری دست پیدا کرده ایم.

     این پیش��رفت را مدیون وجود و یا ایجاد چه 

عواملی می دانید؟

 شاید مؤثرترین عامل در تحقق توسعه ابزارهای 

نوین مالی در کشور، »افزایش میزان توجه دولت به 

نظام بازار س��رمایه« بوده است. همچنین»حضور 

پررنگ دولت در بازار بدهی فرابورس«، نیز یکی از 

عوامل رونق بخشی به حساب می آید. بیشترشدن 

میزان آشنایی مردم با بازار سرمایه که در سال 99 

اتفاق افتاد، باعث شد که این بازار، به شکلی خاص 

در دسترس مردم قرار گیرد.

از طرفی با فعال ش��دن سایر ابزارهای نوین مالی، 

عمق این بازارها و ابزارها در حال افزایش اس��ت. 

»صندوق طال«، »گواهی س��پرده سکه« و »گواهی 

سپرده کاالیی« از دسته ابزارهای هستند که تحقق 

اقتصاد پلتفرمی را در بازار سرمایه امکان پذیر کرده 

است. همچنین، یکی دیگر از این ابزارها، »صندوق 

سرمایه گذاری دارایی دیجیتال« است که از جمله 

ابزارهای مورد نیاز کشور به حساب می آید.

به نظر بنده، در صورتی که روند فعلی پایدار بماند 

و به دنبال اوراق بهادارسازی سایر دارایی باشیم، 

این بازار قطعًا به جایگاه بهتری خواهد رسید. 

    فرابورس ایران، برای س��ال 1401 در رابطه 

با ابزارهای نوین مالی چه برنامه هایی دارد؟

 یک��ی از برنامه ه��ای فرابورس ایران، »توس��عه 

ابزارهای تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان و نوآوری« 

اس��ت. در فراب��ورس ایران، به صورت مش��خص در 

خصوص ح��وزه دانش بنی��ان از دو ابزار اس��تفاده 

می ش��ود که اب��زار اول، » صندوق س��رمایه گذاری 

جسورانه «و دیگری »گواهی ش��راکت تأمین مالی 

جمعی« است. در همین خصوص، رفع تنگناهای 

پیرام��ون توس��عه ای��ن ابزاره��ا، از محوری تری��ن 

برنامه های اجرایی در سال جدید به حساب می آید 

که امیدوار هس��تم بتوانیم با »تس��هیل فرآیندها« و 

»پاس��خ به نیازهای ش��رکت های دانش بنیان« در 

مسیری صحیح پیش رفته باشیم.

 چالش های احتمالی در این خصوص کدام اند؟

 از چالش های اساسی در این حوزه، می توان به 

»عدم بازگشت س��رمایه«، »س��رمایه گذاری بر روی 

طرح های غیراقتصادی« و »عدم بیان شفاف نیاز به 

تأمین مالی« اش��اره ک��رد. به عقیده بن��ده، عوامل 

مذکور می توانند در توس��عه ابزارهای حوزه اقتصاد 

دانش بنیان بیش��تر از س��ایر عوامل مؤثر باشند. از 

طرفی، اگر بتوانیم فرصت ها و تهدیدهای این ابزارها 

را به درستی تبیین کنیم، امید داریم در باب ابزارهای 

اقتصاد دانش بنیان نیز، مس��یر توسعه ای ابزارهای 

بال��غ پیموده ش��ود و نظ��ام تأمین مالی در کش��ور 

گسترده تر از قبل، به بنگاه ها و شرکت ها کمک کند.

ش��اید بت��وان گف��ت، یک��ی 

از دش��واری های مرب��وط ب��ه 

توسعه بخشی، موضوع »تطبیق 

نیاز کشور با ابزارهای موجود در 

بازارهای سایر کشورها« است.
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مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگویی اختصاصی با ماهنامه »بورس« مطرح کرد

توسعه بازار مشتقه یکی از اصلی ترین برنامه های
بورس انرژی در سال 1401 است

 “»توسعه بازار مش��تقه« یکی از برنامه های مهم و اساسی بورس انرژی در سال 1401 است”. مدیرعامل بورس انرژی ایران در گفتگو با 

ماهنامه »بورس« پس از بیان این جمله، تمرکز بر » افزایش قراردادهای مش��تقه«، »توس��عه بازار مشتقه در سطح داخلی و بین المللی« و 

همچنین »توسعه زیرساخت های فنی بازار مش��تقه« را به عنوان مهم ترین اهداف این شرکت معرفی کرد. وی همچنین عنوان کرد که موضوع 

معامله پذیر شدن »گواهی صرفه جویی« نیز مورد توجه است.

نقوی در خالل این گفتگو، به سؤاالتی از قبیل اینکه »چرا بورس انرژی در سال گذشته با کاهش حجم معامالت روبه رو بود؟«، »طرح تأسیس »بازار 

گاز صنایع« در بورس انرژی به کجا رسید؟«، »راه اندازی قراردادهای آتی نفت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟« و نیز »چه تصمیماتی جهت توسعه 

بازار برق در بورس انرژی گرفته شده است؟« نیز پاسخ داده است.

او معتقد است که با انجام »معامالت آتی نفت«، وزارت نفت می تواند با در نظر گرفتن سیاستی جدید، به صورت گام به گام هرساله معادل درصدی 

از فرمول قیمت گذاری خود را به ش��اخص کشف شده در بورس انرژی ایران تخصیص دهد، به این ترتیب، بورس انرژی به مرور تبدیل به »شاخص 

منطقه« خواهد شد.

علی نقوی که س��ومین مدیرعامل بورس انرژی ایران است، همچنین ضمن بررس��ی اقدامات این بازار در سال 1400 و چالش هایش، به معرفی 

مهم ترین برنامه های پیش روی بورس انرژی در سال جدید می پردازد. مشروح این گفتگو در ادامه عنوان می شود.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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     مهم تری��ن اقدامات بورس انرژی در س��ال 

1400 کدام بوده است؟

 »توسعه معامالت بازار فیزیکی«، »راه اندازی 

بازار آتی« و »تصویب مقررات گواهی صرفه جویی« 

بخش��ی از مهم ترین اقدامات س��ال 1۴۰۰ بود. 

ارزش معامالت س��ال 1۴۰۰ با 1۳ درصد رش��د 

نس��بت به س��ال قبل، به رقم 1۴8 ه��زار میلیارد 

تومان رس��ید. به لح��اظ حجمی نی��ز، بیش از 7 

میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع فراورده معامله ش��د 

که بالغ بر 5 میلیون تن از آن، در رینگ صادراتی 

بود. البته حجم معامالت رینگ صادراتی نسبت 

به سال 1۳99 کاهش داشت، اما حجم معامالت 

در سایر بخش ها از جمله رینگ داخلی و بازار برق 

با رشد مقبولی همراه بود.

همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه تغیی��ر دولت در س��ال 

گذش��ته، مذاکرات و گفتگو های میان نهادهای 

سیاس��ت گذار و ب��ورس انرژی بیش��تر ش��د و با 

»سازمان برنامه و بودجه«، »وزارت نفت«، »وزارت 

نی��رو« و ش��رکت های تابع��ه آنه��ا در خص��وص 

ظرفیت های بورس انرژی و ظرفیت های دیده شده 

در قوانین مصوبه برای توس��عه بازار انرژی کشور 

صحبت شد.

س��ال گذش��ته در رین��گ صادرات��ی روی برخی 

محص��والت مانن��د »نفت��ا« و »گاز مایع« ش��اهد 

رقابت های خوبی بودیم. نکته بسیار مهم این که 

در اثر عرضه هایی که در بورس انرژی ایران انجام 

شد، بالغ بر ۳۶ میلیون دالر منافع از طریق مازاد 

درآمد ناش��ی از رقابت به عرضه کنندگان رس��ید. 

این عدد نسبت به سال 1۳99، بیش از سه برابر 

رشد را نشان می دهد و بیان می کند که در صورت 

عرضه منظم و مستمر از طریق بورس انرژی، عالوه 

بر شفافیت در معامالت، درآمدهای دولت و سایر 

عرضه کنندگان به واس��طه رقابت افزایش خواهد 

داشت.

     چ��را در س��ال گذش��ته ب��ا کاه��ش حج��م 

معامالت روبه رو بودیم؟

 طی سال 1۳99 از سوی شرکت »پاالیش ملی 

و پخ��ش« ب��رای محصوالت��ی چ��ون »بنزی��ن« و 

»گازوئیل« ش��اهد عرضه هایی مطلوب و بس��یار 

منظم بودیم، اما در سال 1۴۰۰ با توجه به افزایش 

مصرف داخلی و تغییر استراتژی که در شرکت ملی 

پاالیش و پخش به منظور ذخیره سازی حامل های 

انرژی برای مصارف داخلی اتفاق افتاد، ش��اهد 

عرض��ه جدیدی در خصوص ای��ن دو محصول در 

بورس انرژی نبودیم.

بنابرای��ن، این کاهش حجم معامالت به واس��طه 

افزایش مصرف داخلی و نیز تغییر سیاس��ت های 

عرضه کننده اتفاق افتاد، اما در سایر کاالها شاهد 

رشد خوبی بودیم و امیدواریم که در سال 1۴۰1، 

در این خصوص شاهد وضعیت بهتری باشیم.

     مهم ترین برنامه شما برای بورس انرژی در 

سال جدید چیست؟

 توسعه بازار مش��تقه یکی از برنامه های مهم و 

اساسی بورس انرژی در سال 1۴۰1 است، در این 

خصوص »افزایش قراردادهای مشتقه«، »توسعه 

بازار مش��تقه در س��طح داخل��ی و بین المللی« و 

»توس��عه زیرس��اخت های فنی بازار مش��تقه« در 

دستور کار قرار دارد.

موضوع معامله پذیر شدن »گواهی صرفه جویی« 

نیز مورد توجه اس��ت. در پایان سال 1۴۰۰ نیز ۳ 

پروژه در کمیس��یون صرفه جویی انرژی تصویب 

ش��د. در نظ��ر داریم ط��ی س��ال جدی��د از ابزار 

جدید گواه��ی صرفه جویی رونمایی کنیم تا بازار 

بهینه سازی مصرف انرژی در کشور شکل بگیرد.

الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت که در س��ال گذش��ته با 

پیگیری های بورس های ان��رژی و کاال، همراهی 

س��ازمان امور مالیاتی کش��ور و موافقت مجلس 

شورای اس��المی، معافیت های مالیاتی »گواهی 

س��پرده« تصویب شد. بر این اس��اس، امیدواریم 

که در سال 1۴۰1 ش��اهد آغاز معامالت گواهی 

سپرده کاالیی بر روی حامل های انرژی در بورس 

انرژی ایران باشیم.

افزایش می��زان عرضه ها در ب��ازار فیزیکی نیز از 

موضوعاتی اس��ت که به صورت مس��تمر در حال 

پیگیری آن از عرضه کنندگان بزرگ هستیم.

در کنار این موارد، با توجه به اینکه سرمایه گذاران 

توس��عه ب��ازار مش��تقه یکی از 

برنامه های مهم و اساسی بورس 

انرژی در سال 1401 است.
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خرد به ب��ازار آتی وارد خواهند ش��د، به طور قطع 

موضوع »آموزش« و »توسعه فرهنگ سرمایه گذاری« 

در این بخش، با همکاری سایر نهادهای ذی ربط 

در سال جدید بیشتر پیگیری خواهد شد.

     طرح تأس��یس »بازار گاز صنایع« در بورس 

انرژی ک��ه چندی پی��ش مطرح ش��د، به کجا 

رسید و چه اقداماتی در این راستا انجام شد؟

 ب��ورس ان��رژی مطالع��ات خ��ود درخصوص 

راه اندازی بازار گاز صنایع را از حدود دو سال پیش 

شروع کرد. درواقع، پیشنهاد این موضوع در دوره 

مدیران قبلی شرکت ملی گاز ایران ارائه شد و در 

حال پیگیری مجدد اس��ت. در نظر داشته باشید 

که راه اندازی این بازار باید به خواست شرکت ملی 

گاز ایران و وزارت نفت باشد.

     آیا س��ازوکار بازار گاز صنایع، مش��ابه بازار 

برق خواهد بود؟

 بله دقیقًا؛ به این معنی ک��ه در این بازار، یک 

مرکز اصل��ی به عن��وان نقطه »تحوی��ل« انتخاب 

می شود و تا محل های تحویل، هزینه جابه جایی 

دریافت خواهد شد. به طور خالصه و ساده شده، 

می توان گفت در چارچوب کلی بازار گاز صنایع، 

س��مت عرضه ش��امل »ش��رکت ملی گاز ایران«، 

»وارد کننده گاز« و »دارندگان گواهی صرفه جویی« 

آن،  تقاض��ای  س��مت  در  و  ب��ود  خواه��د 

»مصرف کنن��دگان ب��زرگ« و »مصرف کنن��دگان 

باالی الگوی مصرف« می توانند قرار گیرند.

ب��ورس انرژی ایران پیش��نهاد می کن��د مبادالت 

گاز مورد استفاده مصرف کننده های بزرگ طبق 

سازوکار بورس انجام شود. در این بازار همچنین 

گواهی صرفه جویی گاز طبیعی نیز می تواند مورد 

مبادله قرار بگیرد؛ از طرف دیگر، امکان عرضه گاز 

وارداتی نیز از مسیر بورس انرژی فراهم می شود.

     هدف اصلی از ایجاد این بازار چیس��ت؟

 هدف از راه ان��دازی ب��ازار گاز صنایع، ایجاد 

شفافیت و رقابت در معامالت گاز و اصالح ساختار 

مناسبات مالی دولت و صنایع در حوزه گاز است؛ 

با رونق و دس��تیابی به عمق مناس��ب در بازار گاز 

صنایع، این بازار می تواند به عنوان مرجعی برای 

قیمت گاز داخلی قرار بگی��رد و جایگزین مراجع 

خارجی شود، درواقع از این طریق می توان فرمول 

خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه های گازی را نیز 

تغییر داد و متناسب با نیاز داخل به روز کرد؛ حتی 

در بحث نیروگاه ها که اکنون به صورت تعرفه ای و 

معادل هر متر مکعب 1۰۰ ریال واگذار می ش��ود 

نیز، می توان س��ازوکار شفاف تری در نظر گرفت. 

همچنین مصرف کنن��دگان ب��زرگ می توانند از 

طریق ابزارهای »پوشش ریسک«، ریسک خود را 

در مقابل نوسانات قیمت گاز مدیریت کنند.

     راه اندازی »قراردادهای آتی انرژی« از دیگر 

اقدامات��ی بود ک��ه در س��ال 1400 در بورس 

انرژی تصویب و اجرا شد؛ لطفاً اندکی در این 

رابطه توضیح بفرمایید.

 بورس انرژی ایران، مدت ها در حال پیگیری 

موضوع راه اندازی معامالت قراردادهای آتی بوده 

است؛ البته در اواخر سال گذشته با مصوباتی که 

در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار انجام 

ش��د و دس��تورالعمل اجرای��ی معام��الت آتی که 

به موجب آن ابالغ شد، امکان راه اندازی بازار آتی 

انرژی برای بورس انرژی ایران فراهم ش��د. بورس 

انرژی برای این کار طبقه بندی توسعه ای در نظر 

گرفت که بر اساس آن در فاز نخست، این معامالت 

بر روی کاالهای »متانول« و »نفتا« راه اندازی شد.

بورس انرژی در نظر دارد با توس��عه زیرساخت ها 

از یک س��مت و عمق بخش��ی ب��ه بازار از س��مت 

دیگر، قراردادهای آتی بعدی مانند LPG، بنزین 

و میعان��ات گازی را نیز منتش��ر کن��د. امیدواریم 

که در س��ال جدید نی��ز قرارداده��ای آتی بر روی 

دارایی های پایه جدید منتشر شده و به مرور حجم 

این معامالت هم افزایش یابد. به مرور قراردادهای 

آتی نفت خ��ام را نی��ز در این خص��وص خواهیم 

داش��ت که البته عملی شدن آن مس��تلزم وجود 

همکاری بین بورس انرژی و سایر ذینفعان است.

     ب��ه راه اندازی قراردادهای آتی نفت اش��اره 

ه��دف از راه ان��دازی ب��ازار گاز 

صنایع، ایجاد شفافیت و رقابت 

در معامالت گاز و اصالح ساختار 

مناسبات مالی دولت و صنایع در 

حوزه گاز است.
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کردی��د، لطفاً در ای��ن خصوص کمی بیش��تر 

توضیح دهید.

 بله؛ همان طور که اشاره کردم، عملی شدن این 

قراردادها مس��تلزم همکاری میان بورس انرژی و 

سایر ذینفعان است. در کنار اینکه باید در بورس 

انرژی زیرس��اخت های الزم در این خصوص تهیه 

ش��ود، الزم اس��ت که وزارت نفت به عنوان متولی 

انرژی کش��ور که عمده ص��ادرات فرآورده ها را بر 

عهده دارد، سیاس��تی را در این خصوص مدنظر 

داش��ته باش��د، به طوری که قیمت های��ی که در 

قرارداده��ای آت��ی بورس ان��رژی به مرور کش��ف 

می شود را مبنای قیمت گذاری نفت قرار دهد.

به عن��وان مثال، اکن��ون بس��یاری از قیمت های 

نفت خ��ام و فرآورده های نفتی ب��ر مبنای قیمت 

معامالت آتی نفت در سایر بورس های دنیا که در 

نشریات معتبر بین المللی منتشر می شود، تعیین 

می گردد. حال با انجام معامالت آتی نفت، وزارت 

نفت می تواند با در نظر گرفتن سیاس��تی جدید، 

گام ب��ه گام هرس��اله مع��ادل درص��دی از فرمول 

قیمت گذاری خود را به ش��اخص کشف ش��ده در 

بورس انرژی ایران تخصی��ص دهد؛ به این ترتیب 

بورس انرژی به مرور تبدیل به »ش��اخص منطقه« 

خواهد شد.

پس یک بخش مربوط به ایجاد زیرس��اخت های 

معامالت��ی بوده که توس��ط بورس ان��رژی فراهم 

ش��ده و همواره در پی اصالح، تکمیل و بهبود آن 

هس��تیم و بخش دیگر نیز به همکاری و همراهی 

وزارت نفت و ش��رکت های تابع��ه آن در این زمینه 

مرتبط است.

     بفرمایی��د که از نظر ش��ما بازار قراردادهای 

آتی تاکنون چه میزان توسعه داشته است؟

 بورس انرژی تمام تالش خود را برای توس��عه 

این ب��ازار خواه��د داش��ت. در ق��دم اول، تعداد 

کارگزاران��ی که این معام��الت را انجام می دهند 

افزایش پیدا می کند و در گام های بعدی نیز قرار 

است زیرساخت هایی توسط شرکت سپرده گذاری 

مرکزی آماده ش��ود که ب��ه دنب��ال آن از مدیریت 

ریسک مشتریان از سمت کارگزاران به سمت اتاق 

پایاپای پیش خواهیم رفت. در کنار این، موضوع 

گواهی س��پرده کاالیی نیز در حال پیگیری بوده 

که اب��زاری مه��م برای توس��عه بازار آتی اس��ت و 

امیدواریم در سال جدید راه اندازی شود.

     ورود ابزاره��ای جدید )مانن��د قراردادهای 

آتی( چ��ه ان��دازه در توس��عه ب��ازار و افزایش 

اعتماد به بازار نقش دارد؟

 ورود ابزارهای جدید و افزایش حجم معامالت 

به طور قطع، به افزایش تعداد عرضه ها و آش��نایی 

بیش��تر بازار و اعتم��اد به آن کم��ک خواهد کرد، 

موضوع��ی ک��ه درمجموع به توس��عه ب��ازار یاری 

خواهد رساند.

در نظر داشته باشید کاالهایی که در حوزه انرژی 

برای آنه��ا قرارداد آتی منتش��ر ش��وند، کاالهای 

جذابی ب��وده و قیمت ه��ای جهان��ی دارند، این 

کاالها در حال حاضر در رینگ صادراتی در حال 

عرضه هستند. سهام شرکت های تولید کننده این 

کاالها نیز عمدتًا در بورس اوراق بهادار تهران و یا 

فرابورس ایران پذیرفته شده اند.

مجموع این ویژگی ها، جذابیت قراردادهای آتی 

را افزایش می دهد. از طرف دیگر این قراردادها، 

اب��زاری برای پوش��ش ریس��ک هس��تند و بر این 

اساس، می توانند برای خریداران، تولیدکنندگان 

و س��هامداران ابزاری مناس��ب و جذاب محسوب 

شوند.

     لطفاً در خص��وص ویژگی ها و ظرفیت های 

بازار آتی اندکی بیشتر توضیح بفرمایید.

 بازار آت��ی چند ویژگی مه��م دارد؛ مورد اول 

اینک��ه راه تبدیل ش��دن به ش��اخص قیمتی در 

منطقه را برای ایران تسهیل می کند و وزارت نفت 

می تواند بر مبنای قیمت های��ی که در بازار آتی 

کشف می ش��ود، از این طریق نسبت به مذاکره 

برای فروش حامل های انرژی اقدام کند.

همچنین این بازار، راه پوشش ریسک را برای صنایع 

به دنبال خواهد داشت، تولیدکنندگانی که برای 

فرآورده های آنها بازار آتی راه اندازی ش��ده اس��ت 

می توانند از این مزیت و ظرفیت استفاده کنند.

ورود ابزاره��ای جدید و افزایش 

حج��م معامالت به ط��ور قطع، 

ب��ه افزای��ش تع��داد عرضه ها و 

آشنایی بیشتر بازار و اعتماد به 

آن کمک خواهد کرد، موضوعی 

که درمجم��وع به توس��عه بازار 

یاری خواهد رساند.
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ویژگی بعدی این بازار مربوط به س��رمایه گذاران 

ُخ��رد اس��ت، به ای��ن معنی که س��بب می ش��ود 

س��رمایه گذاران خ��رد، با توج��ه به ای��ن مهم که 

معامالت آتی، معامالت پر ریسکی است و نیاز به 

تجربه زیاد دارد، وارد بورس انرژی شوند.

از ط��رف دیگ��ر، این ب��ازار موقعیت��ی را نیز برای 

س��رمایه گذارانی که در بورس اوراق بهادار تهران 

و یا فرابورس ایران معامله می کنند ایجاد می کند 

ت��ا بتوانند کاالهای��ی را که معامالت آت��ی آنها در 

بورس انرژی م��ورد معامله قرار می گیرد و س��هام 

شرکت های تولیدکننده آنها در بورس اوراق بهادار 

تهران و یا فرابورس ایران مبادله می ش��ود بررسی 

کرده و نسبت به پوش��ش ریسک خودشان اقدام 

کنند؛ یا اینکه با توجه به قیمت های کشف ش��ده 

در ای��ن ب��ازار، درآمد های آن ش��رکت ها را به طور 

دقیق ت��ری پیش بین��ی کنن��د.

     با توجه به اینکه عمده فعالیت بورس انرژی 

در رینگ صادراتی انجام می شود، آیا اکنون 

ام��کان تس��ویه ارزی ب��رای قراردادهای آتی 

وجود دارد؟

 در حال حاضر خیر؛ برای این کار نیاز داریم تا 

زیرساخت های فنی را توسعه داده و آموزش های 

بیشتری را به مخاطبان ارائه دهیم. همان طور که 

اش��اره ش��د، این موض��وع نیازمند انج��ام برخی 

اصالح��ات در زیرس��اخت های ش��رکت های 

کارگ��زاری اس��ت. اکن��ون خدم��ات برخ��ط 

کارگزاری ه��ا ب��ه ش��کل ت��ک ارزی و خدم��ات 

حسابداری و پشتیبانی بک آفیس ها فقط ریالی 

اس��ت و در صورتی ک��ه چن��د ارزی باش��د، ای��ن 

زیرساخت ها در شرکت های معامالت برخط برای 

کارگزاری ها وجود ندارد؛ البته باید به کارگزاران 

حق داد که با توجه به اینکه تسویه چند ارزی فعاًل 

توجیه اقتصادی ندارد توسعه ای نیز در این زمینه 

اتفاق نیفتاده باش��د، اما در کنار توسعه ای که در 

بخش تسویه شرکت سمانت ایجاد می شود به طور 

قطع، شرکت های خدمات برخط هم باید کار خود 

را توس��عه دهند ت��ا بتوانیم به ص��ورت چند ارزی 

مبادالت را انجام دهیم.

     آخری��ن عرضه بنزین مرب��وط به خردادماه 

سال 1400 بوده و بعدازآن عرضه دیگری در 

ای��ن خصوص انجام نش��ده اس��ت. اندکی در 

خصوص دالیل عرضه نشدن مجدد آن توضیح 

بفرمایی��د.

 بله؛ با توجه به نکاتی که مدیران ارش��د شرکت 

پاالیش مل��ی و پخش در گفتگوهای��ی که در این 

خصوص داشتیم عنوان کردند، همچنین به دلیل 

افزایش میزان مصرف داخلی و سیاست گذاری هایی 

که این ش��رکت در ذخیره س��ازی بنزین به منظور 

پاس��خگویی به نیاز داخلی دارد، عرضه بنزین در 

بورس انرژی متوقف شد؛ البته بنا بر اعالم شرکت 

پاالیش ملی و پخش، به محض این که امکان عرضه 

از طریق بورس وجود داش��ته باش��د، این عرضه ها 

دوباره از سر گرفته خواهد شد.

     ب��ا توجه به وجود مس��ئله تأمی��ن انرژی و 

برق برای صنایع که در تابستان سال 1400 

با مشکالتی جدی روبه رو بود، چه اقداماتی 

برای توسعه بازار برق در بورس انرژی دارید؟ 

چطور می توان چالش های موجود در ورود کل 

معامالت برق را حل کرد؟

 با رویکردی که وزیر نیرو در خصوص بازار برق 

داشته و تأکیدی که طبق مقررات باالدستی وجود 

دارد، مبنی بر این ک��ه عرضه برق در بورس انرژی 

افزای��ش پیدا کن��د، در حال انج��ام مذاکراتی با 

وزارت نیرو هستیم تا حجم معامالت برق در بورس 

افزایش یابد. در سال 1۳98 هیئت محترم وزیران 

مصوبه ای داشت که به موجب آن مصرف کنندگان 

باالی 5 مگاوات در فاز ی��ک و باالی ۲ مگاوات از 

ابتدای س��ال 1۴۰1، برق خود را طبق سازوکار 

ب��ورس تأمین کنن��د که اکنون در ح��ال پیگیری 

اجرای کامل این مصوبه هستیم.

پیشنهادی که بورس انرژی در خصوص معامالت 

برق داش��ت این ب��ود که ب��رای مصرف کنندگان 

بزرگ در فاز اول اجازه رقابت بدهد، ما حتی برای 

مدل هایی ک��ه نیروگاه ها بتوانند س��وخت مورد 

نیازشان را در یک فضای رقابتی در سازوکار بورس 

تهیه کنند، برنامه داده ایم.

پیش��نهادی که بورس انرژی 

در خص��وص معام��الت ب��رق 

داش��ت ای��ن ب��ود ک��ه ب��رای 

مصرف کنندگان بزرگ در فاز 

اول اجازه رقابت بدهد.
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بررسی صنعت سیمان

 مقدمه

سیمان ماده ای چسبنده است که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و به وجود آوردن جسم یکپارچه و محکم از ذرات متشکله را دارا می باشد و از 

ترکیب مصالح آهکی، رس و اکسید های معدنی در دمای باال ساخته می شود. به جسم حاصل پس از حرارت دادن، کلینکر می گویند و از آسیاب کردن آن به 

همراه مقدار مناسبی سنگ گچ، سیمان تیپ های مختلف حاصل می شود. سیمان پرمصرف ترین ماده جهان پس از آب و اولین محصول صنعتی است که با 

در نظر گرفتن استانداردهای مربوطه تولید شده است. تولید صنعتی سیمان پرتلند از اوایل قرن 19 با کوره های دارای 5 تن ظرفیت در هفته که کامالً شبیه 

به کوره های آهک پزی بوده شروع و به  مرور هماهنگ با افزایش تقاضا برای این کاالی معجزه گر، ابداعاتی در ساختمان کوره ها و نحوه تولید صورت گرفت. 

باالخره با ابداع کوره های دوار، قدم عظیمی در جهت پاسخگویی به بازار مصرف برداشته شد. ثمره ۸0 سال کار و استفاده از تکنولوژی دوار سیمان، منتهی به 

ساخت کوره هایی با ظرفیت 100,000 تن کلینکر در روز شد. اکنون هزاران کوره در کلیه نقاط دنیا هرجا که معادن سنگ  آهک و خاک رس وجود داشته باشد، 

مشغول به تولید سیمان است. مواد اولیه تولید سیمان شامل آهک، رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی می باشد. شکل 1 فرآیند تولید سیمان را نشان می دهد.

تحلیل گر ارشد كارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسكینی 

كارشناس واحد تحلیل كارگزاری بانک صنعت و معدن
الهام كریمی
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شکل 1- شامتیک تولید سیامن

 
 شماتیک تولید سیمان -۱شکل 

 

 نگاهی به بازارهای جهانی
در حال حاضر سیمان در بیش از 15۰ کشور تولید می شود. تولید جهانی بیش از ۴٫۰۰۰ میلیون تن است و مصرف سرانه چیزی بیش از 5۲۰ کیلوگرم به ازای هر نفر 

در سال برآورد می شود. در نمودار 1 و ۲ تولید سیمان در جهان در سال های اخیر و مصرف سرانه آن به ترتیب نشان داده  شده است.

منودار 1- تولید جهانی سیامن طی سال های 1995 تا 2020 میالدی )برحسب میلیارد تن(

 یجهان یبه بازارها ینگاه
 دیتول 2و  ۱در نمودار  .شودمیهر نفر در سال برآورد  یبه ازا لوگرمیک ۵2۰از  شیب یزیتن است و مصرف سرانه چ ونیلیم 4.۰۰۰از  شیب یجهان دی. تولشودمی دیکشور تول ۱۵۰از  شیدر ب مانیدر حال حاضر س

 است. شده دادهنشان  آن به ترتیب و مصرف سرانه ریاخ هایسالدر جهان در  مانیس

 
 (میلیارد تن برحسب)میالدی  2۰2۰تا  ۱۹۹۵های سال سیمان طیجهانی د تولی -۱نمودار 

 

1,4
1,6

2,3

3,3

3,6 3,7

4,1 4,2 4,1 4,2
4,1 4,1 4,1 4,1

۱۹۹۵ 2۰۰۰ 2۰۰۵ 2۰۱۰ 2۰۱۱ 2۰۱2 2۰۱۳ 2۰۱4 2۰۱۵ 2۰۱۶ 2۰۱۷ 2۰۱۸ 2۰۱۹ 2۰2۰
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منودار 2- رسانه مرصف جهانی سیامن طی سال های 2010 تا 2020 میالدی) برحسب کیلوگرم در سال(

 
 حسب کیلوگرم در سال(بر )میالدی 2۰2۰تا  2۰۱۰ هایسال جهانی سیمان طی نه مصرفسرا -2نمودار 

شور چ س یمیاز ن شیب تنهاییبه نیک سال  ونیلیم ۵۰۰از حدود  نیدر چ مانیس دی. حجم تولکندیم دیجهان را تول مانیاز  س ریتن در دهه اخ ونیلیم 2.۰۰۰از  شیبه ب 2۰۰۰تن در  ست. ا دهیر شانآمار  نیا  ن
شد تول دهد کهمی ً  ریدر دو دهه اخ مانیس یجهان دیر سطهبه عمدتا سا نیچ دیتول شیزااف یوا سهم بزرگ ریبوده و  شد تول ینقاط جهان  شته دیاز ر شورها ،۳. نمودار اندندا  دیتول زانیو م مانیس یتولیدکننده یک

 .دهدمینشان متفاوت  یزمان هایمقطعرا در  هریک

۵۱۶

۵۳۱

۵۵۸

۵۶۶

۵۷4

۵۵۳
۵۵۷ ۵۵۶

۵۵۰

۵2۰
۵24

2۰۱۰ 2۰۱۱ 2۰۱2 2۰۱۳ 2۰۱4 2۰۱۵ 2۰۱۶ 2۰۱۷ 2۰۱۸ 2۰۱۹ 2۰2۰

منودار 3- تولید سیامن در کشورهای مختلف )برحسب میلیون تن(

 
 میلیون تن( برحسبکشورهای مختلف )در د سیمان تولی -۳نمودار 

 که است دیدرصد تول ۵تا  4 نیب مانیس یتجارت جهان. باشدمی تجارتغیرقابل نسبتاًکاال  نیا است ریچشمگ ونقلحمل نهیهز بوده و نیسنگ اریبس نآ موردنیاز هیو هم مواد اول نمایس ییهم محصول نها کهآنجا از
 .دهدمیمختلف را نشان  هایسالمیزان تجارت سیمان در  4نمودار  .باشدمی درصد 24نسبت  نیا رانیدر ا ،است دهیدرصد رس ۷عدد به  نیا یرونق اقتصاد هایسال نیدر بهتر

 

 

۵۸۳

۱،۸۸۰
2،۳۵۰ 2،2۰۰ 2،2۰۰

۹۵

2۱۰

۳۰۰
۳2۰ ۳4۰

۵2۰

۶۷۰

۷۶۰ ۸۷۳ ۸۵۶

2۰۰۰ 2۰۱۰ 2۰۱۵ 2۰۱۹ 2۰2۰

چین هند ویتنام آمریکا اندونزی ایران ترکیه برزیل روسیه ژاپن مصر کره جنوبی عربستان سایربن

کشور چین به تنهایی بیش از نیمی از سیمان جهان را تولید می کند. حجم تولید سیمان در چین از حدود 5۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ ، به بیش از ۲٫۰۰۰ میلیون 

تن در دهه اخیر رسیده است. این آمار نشان  می دهد که رشد تولید جهانی سیمان در دو دهه اخیر عمدتاً به واسطه ی افزایش تولید چین بوده و سایر نقاط جهان سهم 

بزرگی از رشد تولید نداشته اند. نمودار ۳، کشورهای تولیدکننده ی سیمان و میزان تولید هریک را در مقطع های زمانی متفاوت نشان می دهد.
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منودار 4- تجارت سیامن در ادوار مختلف )برحسب میلیون تن(

 

 
 میلیون تن( برحسب) در ادوار مختلف مانسی تجارت -4نمودار 

 

 داخل کشوردر سیمان نگاهی به وضعیت صنعت 
ترش سسرعت گ ،یشمس یهجر ۱4گرفته است. با شروع قرن ت صور یخارج یکشورها یاست که توسط برخ یبندر تأسیساتسفارتخانه و  سا،یکل رینظ ییمربوط به زمان ساخت بناها رانیبه ا مانیسابقه ورود س

سر آهنراهاحداث  شروع نبود و خصوصاً با ازهاین یپاسخگو یمحصوالت ساختمان تیو کم تیفیگسترده شد که ک ایگونهبه یجهان یصنعت تحوالت با زمانهم رانیدر ا ییربنایز یکارها ستفاده از  ،یسرا ضرورت ا
ساله به همین دلیل وکرد میاقدام  مانیدولت به واردات س  نیبنابرا؛ افتی تریوس یعکاربرد  هاایس تگاهو  هاتونل ،هاپلس اخت  یبرا مانیس  سال  کهطوریبه ،ش دمیبر حجم واردات افزوده  هر  رانی، ا۱۳۱4در 

شور نیچهارم سط  ییایلحاظ جغرافبه رانیناگفته نماند که ا. رفتمیشمار در جهان به مانیواردکننده س ک سلهتو  یبراکه از آن  شودمی افتی وفوربه در آن هیمواد اول رونیاست، از ا شده احاطه یآهک هایکوه سل
ستفاده می مانیس دیتول شراگرددا شور به ا ازیو ن ییایجغراف طی. با توجه به فراهم بودن  صم نیک سیسبه  میکاال، دولت ت س تأ سال  رانیا در مانیکارخانه  سیمطالعات و  ۱۳۰۷گرفت. در   جادیا یالزم برا هایبرر
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                  شکل 2- تاریخچه صنعت سیامن در داخل کشور

س نیاول شد نیا موردنیاز هیمواد اول ریبرآورد ذخا نیو همچن مانیکارخانه  سال  .پروژه آغاز  شرکت دانمارک یقرارداد ۱۳۰۹در  سم» یبا  ستا «تیاف ال ا سوم نیا جادیا یدر را  تیبا ظرف یر مانیس به کارخانه مو
 .دیرس برداریبهرهشهربانو و کوه سرسره به  یبیب هایکوه کینزد تهران جنوب یلومتریدر هفت ک رانیا مانیکوره س نیاول ۱۳۱2 ید ۸منعقد و در  ،هزارتن در سال ۳۰ دیتول

 
 کشور صنعت سیمان در داخل تاریخچه -2شکل                   

سم تیظرف، ۱۵به  هاکارخانه، تعداد ۱2به  یمانیس هایشرکتتعداد  ۱۳۵۷سال  انیپا در سال ونیلیم ۷به  هاگروه یا ست اقدام به  هایپروژه تیظرف و تن در  س ونیلیم ۹در د سال ر  ، همچنینبود دهیتن در 
از  یاریبس  جبعد از انقالب و خرو طیبا توجه به ش را ۱۳۵۷پس از س ال . بود دهیو پنجاه تن در روز رس  ص دهش تهزار و  2۹در دس ت اقدام به  هایپروژه تیفتن در روز و ظر ۷۵۰هزار و  2۵به  هاکورهظرفیت 
 هاطرح نیاز ا برداریبهره مراحل پنجم قبل از انقالب، ناتمام ماندند و یعمرانی ط به برنامهال اجرا مربوحدر ی پروژه ۱۳پروژه از  ۱۱ ،ش د. با وقوع انقالب بزرگ یهاکارخانه دارعهدهدولت  ران،یو مد دارانس  رمایه

 ۱۳۵۹از سال  مانیمصرف س رشد شدند. لیتعط یر مانیس ازجمله یکوچک ی. البته واحدهادیتن رس ونیلیم ۱۷ به کینزدشور ک مانیس تیکل ظرف ۱۳۶۵در سال  نکهیدنبال شد تا ا یبعد هایسال یط تدریجبه
شد جمع لیبه دل ساز ت،یر  کمبود همواره هاسال نیدر ا لیدل نیهم. به افتی شیافزا وستهیپ طوربه یدولت مانیس نییپا متیق نیو همچن یعمران هایپروژه و وسازساخت شیافزا ،یلیجنگ تحم هایخرابی یباز

از آنجا که هم محصول نهایی س��یمان و هم مواد اولیه موردنیاز آن بس��یار سنگین بوده و هزینه حمل ونقل چشمگیر اس��ت این کاال نسبتًا غیرقابل تجارت 

می باشد. تجارت جهانی سیمان بین ۴ تا 5 درصد تولید است که در بهترین سال های رونق اقتصادی این عدد به 7 درصد رسیده است، در ایران این نسبت 

۲۴ درصد می باشد. نمودار ۴ میزان تجارت سیمان در سال های مختلف را نشان می دهد.

 نگاهی به وضعیت صنعت سیمان در داخل کشور
سابقه ورود سیمان به ایران مربوط به زمان ساخت بناهایی نظیر کلیسا، سفارتخانه و تأسیسات بندری است که توسط برخی کشورهای خارجی صورت  گرفته 

است. با شروع قرن 1۴ هجری شمسی، سرعت گسترش کارهای زیربنایی در ایران هم زمان با تحوالت صنعتی جهانی به گونه ای گسترده شد که کیفیت و 

کمیت محصوالت ساختمانی پاسخگوی نیازها نبود و خصوصًا با شروع احداث راه آهن سراسری، ضرورت استفاده از سیمان برای ساخت پل ها، تونل ها و 

ایستگاه ها کاربرد وسیع تری یافت؛ بنابراین دولت به واردات سیمان اقدام می کرد و به همین دلیل هرساله بر حجم واردات افزوده می شد، به طوری که در 

سال 1۳1۴، ایران چهارمین کشور واردکننده سیمان در جهان به شمار می رفت. ناگفته نماند که ایران به لحاظ جغرافیایی توسط سلسله کوه های آهکی 

احاطه  شده است، از این  رو مواد اولیه در آن به  وفور یافت می شود که از آن برای تولید سیمان استفاده می گردد. با توجه به فراهم بودن شرایط جغرافیایی 

و نیاز کشور به این کاال، دولت تصمیم به تأس��یس کارخانه سیمان در ایران گرفت. در سال 1۳۰7 مطالعات و بررسی های الزم برای ایجاد اولین کارخانه 

س��یمان و همچنین برآورد ذخایر مواد اولیه موردنیاز این پروژه آغاز شد. در س��ال 1۳۰9 قراردادی با شرکت دانمارکی »اف ال اسمیت« در راستای ایجاد 

این کارخانه موسوم به سیمان ری با ظرفیت تولید ۳۰ هزارتن در سال، منعقد و در 8 دی 1۳1۲ اولین کوره سیمان ایران در هفت کیلومتری جنوب تهران 

نزدیک کوه های بی بی  شهربانو و کوه سرسره به بهره برداری رسید.
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در پایان س��ال 1۳57 تعداد شرکت های سیمانی به 1۲، تعداد کارخانه ها به 15، ظرفیت اسمی گروه ها به 7 میلیون  تن در سال و ظرفیت پروژه های در 

دس��ت اقدام به 9 میلیون  تن در س��ال رسیده بود، همچنین ظرفیت کوره ها به ۲5 هزار و 75۰ تن در روز و ظرفیت پروژه های در دست اقدام به ۲9 هزار و 

هش��ت صد و پنجاه تن در روز رسیده بود. پس از سال 1۳57 با توجه به ش��رایط بعد از انقالب و خروج بسیاری از سرمایه داران و مدیران، دولت عهده دار 

کارخانه های بزرگ ش��د. با وقوع انقالب، 11 پروژه از 1۳ پروژه ی در حال اجرای مربوط به برنامه ی عمرانی پنجم قبل از انقالب، ناتمام ماندند و مراحل 

بهره برداری از این طرح ها به تدریج طی سال های بعدی دنبال شد تا اینکه در سال 1۳۶5 کل ظرفیت سیمان کشور به حدود 17 میلیون  تن رسید. البته 

واحدهای کوچکی ازجمله س��یمان ری تعطیل شدند. رشد مصرف سیمان از س��ال 1۳59 به دلیل رشد جمعیت، بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی، 

افزایش ساخت وس��از و پروژه های عمرانی و همچنین قیمت پایین س��یمان دولتی به طور پیوس��ته افزایش یافت. به همین دلیل در این سال ها همواره 

کمبود عرضه وجود داشت. رشد صنعت سیمان بعد از سال 1۳8۲ بهبود چشمگیری یافت و حمایت های اتخاذشده موجب رشد بیش از 1۰۰ درصدی 

ظرفیت این صنعت شد، به طوری که از سال 1۳8۳ تا 1۳95 ظرفیت سیمان کشور با 15۶ درصد رشد، از ۳۲٫۶ میلیون تن به 8۳٫5 میلیون تن در سال 

رس��ید. در این سال ها همواره کمبود عرضه سیمان به نس��بت تولید وجود داشته است که درنهایت در سال 1۳87، تولید سیمان توانایی پاسخگویی به 

تقاضای داخل را پیدا کرد. بعد از سال 1۳9۲ علی رغم اینکه ظرفیت تولید سیمان همچنان در کشور افزایش می یافت، به دلیل رکود در بخش مسکن و 

پروژه های عمرانی، بازار تقاضا در داخل کش��ور برای این محصول با مشکالتی مواجه شد. از سوی دیگر، با ظهور گروه های تروریستی در عراق و افزایش 

ناامنی های سیاسی و اقتصادی در این کشور، بزرگ ترین بازار صادراتی ایران تحت تأثیر قرار گرفت. تولید سیمان متأثر از بازار تقاضا تحت تأثیر عوامل 

مذکور روند کاهشی پیدا کرد، به طوری که تولید در سال 1۳95 نسبت به اوج تولید ۲۰ درصد کاهش یافت.

در این سال ها صنعت سیمان با چند چالش مواجه شد که سبب ایجاد مازاد عرضه شدیدی در این صنعت شد. این چالش ها ریشه در ۴ موضوع اصلی دارند:

1- رکود اقتصادی کشور که تأثیری بسیار جدی بر صنعت ساختمان سازی داشته و ساخت وساز را به شدت کاهش داد. این موضوع باعث شد که میزان تقاضا 

برای سیمان به عنوان یکی از مهم ترین مواد اولیه ساخت وساز به شدت کاهش پیدا کند.

۲- کاهش بودجه های عمرانی کشور، تأثیری مستقیم بر کاهش مصرف سیمان در کشور داشت و مصرف سیمان در کشور را پایین آورد.

۳- وقوع جنگ در کش��ورهای همسایه و منطقه مانند س��وریه، عراق، افغانستان و ... و همچنین اعمال محدودیت های ش��دید از سمت کشورهای همسایه 

همچون عراق برای واردات سیمان، باعث شده تا آمار صادرات سیمان از کشور به شدت کاهش پیدا کند و واحدهایی که در سال های گذشته به خصوص در 

استان های مرزی )در غرب کشور( با نیم نگاهی به صادرات راه اندازی شدند، با چالش روبه رو شوند.

۴- شرایط ایجادشده به موجب صدور مجوزهای متعدد و پروانه های بهره برداری کارخانه های سیمان و افزایش ظرفیت واحدهای موجود در استان های مختلف 

کشور، بدون داشتن برنامه توسعه ای و پیش بینی نسبت به نیاز و تقاضای داخلی و خارجی.

منودار 5- ظرفیت سیامن کشور در سال های پس از انقالب ) برحسب میلیون تن(

 تیظرف ۱۳۹۵تا  ۱۳۸۳از سال  کهطوریبهصنعت شد، این  تیظرف یدرصد ۱۰۰از  شیموجب رشد ب اتخاذشده هایحمایتو  افتی یریبهبود چشمگ ۱۳۸2بعد از سال  مانیرشد صنعت س عرضه وجود داشت.
شور با  مانیس س ونیلیم ۸۳.۵به  تن ونیلیم ۳2.۶درصد رشد از  ۱۵۶ک سال ر س هاسال نیدر ا .دیتن در  سبت تول مانیهمواره کمبود عرضه  شته وجود دیبه ن ست که  دا سال  درنهایتا  مانیس دیتول، ۱۳۸۷در 

بازار تقاضا در داخل  ،یعمران هایپروژه ون کود در بخش مسکر لیبه دل ،یافتمی شیهمچنان در کشور افزا مانیس دیتول تیظرف نکهیا رغمیعل ۱۳۹2بعد از سال  کرد. دایداخل را پ یبه تقاضا ییپاسخگو ییتوانا
 دیتول. گرفت قرار تأثیرتحت رانیا یبازار صادرات ترینبزرگکشور،  نیدر ا یو اقتصاد یاسیس هایناامنی شیافزادر عراق و  یستیترور یهاگروهبا ظهور  گر،ید یمواجه شد. از سو یمحصول با مشکالت نیا یکشور برا

 .افتیکاهش  درصد 2۰ دیتول جنسبت به او ۱۳۹۵ در سال دیتول کهطوریبهکرد،  دایپ یعوامل مذکور روند کاهش تأثیراز بازار تقاضا تحت متأثر مانیس

 
 میلیون تن( برحسب)  قالبان پس از یهاسالدر  ظرفیت سیمان کشور -۵نمودار 

 دارند: یاصل موضوع 4در  شهیها رچالش نیادر این صنعت شد. مازاد عرضه شدیدی  ن با چند چالش مواجه شد که سبب ایجادصنعت سیما هاسالدر این 
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درنهایت با توجه به مشکالت عنوان شده، کارخانه های سیمان با کاهش ظرفیت عملیاتی مواجه شدند و از طرفی با توجه به عدم سرمایه گذاری مناسب در این صنعت 
در سال های اخیر، برخی از ظرفیت ها نیز عماًل ازدست رفته است. همچنین، تغییر الگوی مصرف در سالیان اخیر، در کنار قیمت گذاری دستوری در صنعت و پایین 
نگه داشته شدن قیمت سیمان، سبب بهبود تقاضا برای آن شده است. ناگفته نماند جهش ارزی در سال های اخیر نیز موجب بهبود تقاضای اولیه بوده است. نکته دیگر 

اینکه قطعی برق در تابستان و از طرفی کمبود سوخت در زمستان، سبب شده است که در حدود 1۰ درصد از ظرفیت سالیان گذشته از دست برود.

منودار 6- ظرفیت، میزان تولید و نسبت فعالیت کارخانه های سیامن کشور )برحسب میلیون تن(

شکالت درنهایت شدند و از طرفی با توجه به عدم هاخانهکار ،شدهعنوان با توجه به م  عمالًنیز  هاظرفیتاخیر، برخی از  هایسالمناسب در این صنعت در  گذاریسرمایهی سیمان با کاهش ظرفیت عملیاتی مواجه 
نماند جهش ارزی  ناگفتهسبب بهبود تقاضا برای سیمان شده است.  ،سیمان متقیشدن پایین داشتهنگهدستوری در صنعت و  گذاریقیمتدر کنار  ،تغییر الگوی مصرف در سالیان اخیراست. همچنین،  رفتهازدست
درصد از ظرفیت سالیان گذشته از دست  ۱۰برق در تابستان و از طرفی کمبود سوخت در زمستان سبب شده است که در حدود  اینکه قطعینکته دیگر است. بوده بهبود تقاضای اولیه نیز موجب اخیر  هایدر سال

 برود.

 
 میلیون تن(بر حسب ) کشور مانیس یهاکارخانه تیو نسبت فعال دیتول زانیم ت،یظرف -۶نمودار 
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ظرفیت  تولید سیمان نسبت فعالیت

جدول 1- وضعیت سیامن کشور در دهه های 80 و 90 

رشح
)میلیون تن(

ظرفیت
)تن(

رشد ظرفیت
)میلیون تن(

تحویل سیامن
)درصد(

رشد تقاضا
)میلیون تن(

خالص صادرات
)میلیون تن(

مرصف داخلی
)درصد(

رشد مرصف
)کیلوگرم(

مرصف رسانه
)درصد(

رشد 
مرصف رسانه

138332/6-32/1-0/831/3-458/2-

138435/58/8 32/61/60/831/8 1/5458/1 0/0

138535/70/5  35/38/3-0/135/411/4502/1 9/6

138645/928/7 40/113/6  0/3 39/812/6558/4 11/2

138753/917/544/09/70/5 43/5 9/2602/4 7/9

138864/1 18/951/617/35/4 46/26/0630/5 4/7

138966/94/3 61/619/6 7/6 53/917/0727/9 15/4

139076/2 13/9 65/76/510/1 55/6 3/0740/21/7

139176/40/2 69/55/8 13/6 55/8 0/3734/0-0/8

139277/5 1/5 70/00/718/8 51/2-8/3665/ 4-9/4

139379/42/4 66/4-5/1  18/947/4  -7/3609/8-8 /3 

139479/70/4 58/9-11/3  15/143/8 -7/7555/7-8/9

3/1603/61/8 52/35/77/944/7 59/78/5میانگین
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در نمودار 7 میزان صادرات سیمان کشور نشان داده  شده است. میزان صادرات در سال 98 به بیش از 17 میلیون تن رسید اما با توجه به اطالعات در دسترس برای 
سال 99، این رقم چیزی در حدود 15 میلیون تن است.

 نگاهی به شرایط صنعت سیمان در بازار سرمایه
 در بازار اول و دوم بورس و فرابورس بیش از ۳5 ش��رکت س��یمانی حضور دارند. ارزش بازار شرکت های صنعت سيمان در حدود 1 درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل 

می دهد. سهام شناور این گروه به طور متوسط ۲۶ درصد است. بتای صنعت نیز به طور متوسط در سه سال گذشته ۰/8 بوده است.

در یک سال اخیر بازدهی گروه به طور متوسط، منفی ۳۳ درصد بوده است. این در حالی است که بازار بورس و فرابورس در این مدت ۶ درصد بازدهی ثبت کرده است. به طور 
میانگین در 1۰ سال اخیر، بازدهی متوسط ساالنه گروه، ۴9 درصد ثبت  شده است که برابر با متوسط بازدهی ۴9 درصدی بازار سرمایه بوده است. قابل ذکر است که شاخص 
کل از سقف تاریخی خود ریزش ۳۰ درصدی داشته و این عدد برای صنعت، ۴5 درصد ثبت  شده است. در سال 1۴۰۰ نیز صنعت از سقِف ثبت شده، ۳۰ درصد اصالح قیمتی 
را تجربه کرده است ولی شاخص کل، افتی به میزان 15 درصد داشته است. صنعت و شاخص کل از کف قیمتی سال 1۴۰۰ به ترتیب 1۶ و ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده اند.

منودار 7- صادرات کشور در سالیان اخیر )برحسب میلیون تن(

 ونیلیم ۱۵در حدود  یزیرقم چ نی، ا۹۹سال  برای اما با توجه به اطالعات در دسترس دیتن رس ونیلیم ۱۷از  شیبه ب ۹۸صادرات در سال  زانیاست. م شده دادهکشور نشان  مانیصادرات س زانیم ۷ نموداردر 
 تن است.

 
 میلیون تن(حسب برصادرات کشور در سالیان اخیر ) -۷نمودار 

 در بازار سرمایه سیمان نگاهی به شرایط صنعت
درصد  2۶متوسط  طوربهگروه  نی. سهام شناور ادهدمی لیرا تشک هیارزش بازار سرما درصد ۱صنعت در حدود  هایشرکتحضور دارند. ارزش بازار  یمانیشرکت س ۳۵از  شیدر بازار اول و دوم بورس و فرابورس ب

 است.بوده  ۸/۰ه متوسط در سه سال گذشت طوربهنیز ت صنع یاست. بتا
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۳۳۳
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سیمان کلینکر جمع صادرات

شکل 3- رشکت های سیامنی در بازار رسمایه

 
 سیمانی در بازار سرمایه هایشرکت -۳ شکل

 

سط طوربهگروه  یبازده ریسال اخ کیدر  صد ۳۳ ، منفیمتو ست. ا در ست که بازار بورس و فرابورس در ا یدر حال نیبوده ا صد بازده ۶مدت  نیا ست.  یدر  یبازده ریسال اخ ۱۰در  نیانگیم طوربهثبت کرده ا
 ،درصدی داشته و این عدد برای صنعت ۳۰است که شاخص کل از سقف تاریخی خود ریزش  ذکرقابل بوده است. هیبازار سرما یدرصد 4۹ یاست که برابر با متوسط بازده شده ثبتدرصد  4۹ ،متوسط ساالنه گروه

 صنعت و شاخص کل از کف قیمتی سال .درصد داشته است ۱۵افتی به میزان درصد اصالح قیمتی را تجربه کرده است ولی شاخص کل  ۳۰ ،شدهثبت نیز صنعت از سقفِ ۱4۰۰است. در سال  شده ثبتدرصد  4۵
 .اندکردهدرصد رشد را تجربه  ۳۰و  ۱۶به ترتیب  ۱4۰۰
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برای نشان دادن وضعیت سودآوری صنعت، در نمودار 9 تغییرات سود خالص صنعت )نمودار خطی( در سالیان اخیر با چهار پارامتر اساسی نشان داده  شده است. همان گونه 
که مشاهده می شود در سال های 9۰ تا 9۳ با توجه به پروژه مسکن مهر، تقاضای مناسب داخلی و داشتن بازارهای داخلی، حجم فروش شرکت ها در اعداد مناسبی باالتر از 5۰ 
میلیون تن بوده است. پس  از آن با توجه به مشکالتی که در قسمت های قبل ذکر گردید شاهد کاهش جدی سودآوری شرکت ها به دلیل کاهش مقدار فروش و افزایش هزینه آنها 

بوده ایم. در سه سال گذشته نیز با توجه به افزایش قیمت دالر و تقاضای مصرفی ایجادشده شاهد بهبود سودآوری صنعت تا بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در سال 99 بوده ایم.

منودار 8- تغییرات شاخص صنعت و شاخص کل در سالیان اخیر 

 
 تغییرات شاخص صنعت و شاخص کل در سالیان اخیر -۸نمودار 

 ۹۳تا  ۹۰ هایسالدر  شودمیکه مشاهده  گونههمان. است شده دادهاساسی نشان  چهار پارامتردر سالیان اخیر با  صنعت )نمودار خطی( سود خالصتغییرات  ۹نمودار  در ،سودآوری صنعتدادن وضعیت برای نشان
شتن بازارهای داخلی قبل ذکر  هایقسمتبا توجه به مشکالتی که در  آن از پسمیلیون تن بوده است.  ۵۰در اعداد مناسبی باالتر از  هاشرکتحجم فروش  ،با توجه به پروژه مسکن مهر، تقاضای مناسب داخلی، دا

ش سودآوری گردید  صرفی . ایمبوده هاآن شرکتبه دلیل کاهش مقدار فروش و افزایش هزینه  هاشرکتاهد کاهش جدی  ضای م شته نیز با توجه به افزایش قیمت دالر و تقا سال گذ سه  شدهدر  شاهد بهبود  ایجاد
 .ایمبوده ۹۹در سال  هزار میلیارد تومان 4ش از یسودآوری صنعت تا ب

2۰۰،۰۰۰

4۰۰،۰۰۰

۶۰۰،۰۰۰

۸۰۰،۰۰۰

۱،۰۰۰،۰۰۰

۱،2۰۰،۰۰۰

۱،4۰۰،۰۰۰

۱،۶۰۰،۰۰۰

۱،۸۰۰،۰۰۰

2،۰۰۰،۰۰۰

۱4
۰۰

۱2
2۸

۱4
۰۰

۱۱
۱۸

۱4
۰۰

۱۰
۱2

۱4
۰۰

۰۹
۰۶

۱4
۰۰

۰۷
2۷

۱4
۰۰

۰۶
2۰

۱4
۰۰

۰۵
۰۹

۱4
۰۰

۰۳
2۹

۱4
۰۰

۰2
2۰

۱4
۰۰

۰۱
۱4

۱۳
۹۹

۱۱
2۸

۱۳
۹۹

۱۰
2۰

۱۳
۹۹

۰۹
۱2

۱۳
۹۹

۰۸
۰۵

۱۳
۹۹

۰۶
2۶

۱۳
۹۹

۰۵
۱۹

۱۳
۹۹

۰4
۱۱

۱۳
۹۹

۰2
۳۱

۱۳
۹۹

۰۱
2۶

۱۳
۹۸

۱2
۱۱

۱۳
۹۸

۱۱
۰۱

۱۳
۹۸

۰۹
24

۱۳
۹۸

۰۸
۱۸

۱۳
۹۸

۰۷
۰۶

۱۳
۹۸

۰۵
2۷

۱۳
۹۸

۰4
۱۹

۱۳
۹۸

۰۳
۱۱

۱۳
۹۸

۰2
۰۳

۱۳
۹۷

۱2
۱۸

۱۳
۹۷

۱۱
۰۸

۱۳
۹۷

۱۰
۰2

۱۳
۹۷

۰۸
2۳

۱۳
۹۷

۰۷
۱۵

۱۳
۹۷

۰۶
۰۷

۱۳
۹۷

۰۵
۰۱

۱۳
۹۷

۰۳
2۳

۱۳
۹۷

۰2
۱۵

۱۳
۹۶

۱2
2۷

۱۳
۹۶

۱۱
۱۷

۱۳
۹۶

۱۰
۱۱

۱۳
۹۶

۰۹
۰۱

۱۳
۹۶

۰۷
24

۱۳
۹۶

۰۶
۱4

۱۳
۹۶

۰۵
۰۸

۱۳
۹۶

۰۳
2۹

۱۳
۹۶

۰2
2۰

۱۳
۹۶

۰۱
۰۹

۱۳
۹۵

۱۱
2۷

۱۳
۹۵

۱۰
2۰

۱۳
۹۵

۰۹
۱۳

۱۳
۹۵

۰۸
۰2

۱۳
۹۵

۰۶
2۱

۱۳
۹۵

۰۵
۱۶

۱۳
۹۵

۰4
۰۶

۱۳
۹۵

۰2
2۸

۱۳
۹۵

۰۱
2۳

شاخص کل شاخص صنعت

منودار 9- تغییرات سود خالص صنعت در سالیان اخیر با پارامرتهای مؤثر در هرسال)برحسب میلیارد تومان(

 
 ()بر حسب میلیارد تومانهرسالدر  مؤثرتغییرات سود خالص صنعت در سالیان اخیر با پارامترهای  -۹نمودار 

 

شماره در  شان  ۷صنعت در  هایداراییتغییرات  ۱۰نمودار  شته ن ست. در حدود  شده دادهسال گذ ست. اد ،هاشرکت هایداراییدرصد  ۷۰ا صلدر رایی جاری ا شهریور  چهارف  هایدارایی، حجم ۱4۰۰منتهی به 
 رسیده است.هزار میلیارد تومان  ۱۵ بیش از به هاشرکت
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در نمودار شماره 1۰ تغییرات دارایی های صنعت در 7 سال گذشته نشان داده  شده است. در حدود 7۰ درصد از دارایی های شرکت ها،  مختص به دارایی های جاری 
است. در چهارفصل منتهی به شهریور 1۴۰۰، حجم دارایی های شرکت ها به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

منودار 10- تغییرات دارایی های صنعت سیامن در 7 سال گذشته )برحسب میلیارد تومان(

 
 میلیارد تومان(برحسب سال گذشته ) ۷ صنعت سیمان در هایداراییتغییرات  -۱۰نمودار 

 .انددادهاختصاص جاری را در سالیان اخیر به خود  هایداراییدریافتنی بیشترین سهم در اقالم  هایحسابموجودی مواد و کاال و ، 2مطابق با جدول 

4,159 4,139 4,082 4,061 4,491 5,123 5,512 

2,650 2,933 3,228 3,720 
4,595 

7,479 
9,842 

6,810 7,072 7,310 7,781
9,086

12,603

15,354

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400*

دارایی بلندمدت دارایی جاری
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مطابق با جدول ۲، موجودی مواد و کاال و حساب های دریافتنی بیشترین سهم در اقالم دارایی های جاری را در سالیان اخیر به خود اختصاص داده اند.

در بخش بدهی نیز شاهد هستیم که حجم بدهی از بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در سال 9۴ به بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان در سال 1۴۰۰ رسیده است.

منودار 11- تغییرات بدهی های صنعت سیامن در 7 سال گذشته )برحسب میلیارد تومان(

 ساله ۵میانگین  ۱4۰۰ ۱۳۹۹ شرح

  ۱۵  ۱۰  ۱۰ موجودی نقد

  ۱۵  ۱۸  ۱۹ مدتکوتاه گذاریسرمایه

  2۷  ۱۸  2۳ و اسناد دریافتنی تجاری هاحساب

  ۳۹  ۳۹  ۳۷ موجودی مواد و کاال

  ۸  ۱۰  ۱۱ هاپرداختپیش

 برحسب درصد((جاری صنعت هایداراییترکیب - 2جدول 

 رسیده است. ۱4۰۰در سال  هزار میلیارد تومان ۷ بالغ بر به ۹4در سال  هزار میلیارد تومان 4 بیش ازحجم بدهی از که یز شاهد هستیم در بخش بدهی ن

 
 میلیارد تومان(بر حسب سال گذشته ) ۷ صنعت سیمان در هایبدهیتغییرات  -۱۱نمودار 

3,645 3,939 3,861 3,881 3,402 
4,634 

6,532 

4,355 4,589 4,626 4,578
4,128

5,355

7,357

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400*

بدهی جاری بدهی بلندمدت

جدول 2 -ترکیب دارایی های جاری صنعت )برحسب درصد(

میانگین 5 ساله13991400رشح

15 10 10 موجودی نقد

15 18 19 رسمایه گذاری کوتاه مدت

27 18 23 حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

39 39 37 موجودی مواد و کاال

8 10 11 پیش پرداخت ها

جدول 3- ترکیب بدهی های جاری صنعت سیامن)برحسب درصد(

میانگین 5 ساله13991400رشح

343735حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری

161611پیش دریافت ها

10117ذخیره مالیات بر درآمد

182121سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

211426حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

0 11 ذخایر

حساب های پرداختنی نیز بیشترین بخش از بدهی های صنعت سیمان را به خود اختصاص داده است.
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این صنعت در چهارفصل منتهی به شهریورماه 1۴۰۰، حدوداً معادل 5 هزار میلیارد تومان جریانات نقد ناشی از عملیات به دست آورده است و در حدود 1 هزار میلیارد 
تومان دارایی و سرمایه گذاری واگذار كرده است. در مقابل، در صنعت سیمان ۲٫5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خریداری  شده است و 5۰۰ میلیارد تومان مخارج 
سرمایه ای در دارایی های ثابت داشته ایم. ارقام دریافتی و پرداختی بابت اصل تسهیالت در حدود 1٫۳ هزار میلیارد تومان گزارش  شده است و با توجه به تقسیم سود 

حداکثری در صنعت، شاهد خروج ۲٫5 هزار میلیارد تومان جريان نقد از صنعت بوده ایم.

 مروری بر وضعیت سیمان در سال 1۴00 و نگاهی به وضعیت آینده صنعت سیمان در سال 1۴01
صنعت س��یمان در س��ال های 9۳ تا 9۶ به دلیل وجود عواملی چون سرکوب ارزی، قیمت گذاری دس��توری، رقابت منفی و همچنین عدم توسعه اقتصادی و رکود 
اقتصادی، وضع تعرفه و محدودیت از طرف همس��ایگان، نرخ بهره باال و مشکالت شدید نقدینگی، در دش��وارترین برهه تاریخ خود قرار داشته است، به گونه ای که 
ش��رکت ها صرفًا برای ادامه حیات خود اقدام به تولید و فروش کرده اند. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرده که عدم به روزرس��انی تجهیزات سبب شده است که در 
حدود 1۰ میلیون تن از ظرفیت گذشته از بین برود. در چند سال گذشته عواملی همچون ارزان بودن نسبی سیمان نسبت به سایر محصوالت، پیدا شدن بازارهای 
صادراتی جدید، تغییر الگوی مصرف سیمان در ساخت وساز، جهش ارزی در کشور و هماهنگی شرکت ها برای تنظیم بازار، سبب شده است تا مصرف سیمان نسبت 

به گذشته روند بهتری داشته باشد.
در سال 1۴۰۰ ش��اهد تغییر دولت بودیم. معمواًل در ماه های آخر فعالیت دولت ها، بسیاری از تصمیم ها اجرایی نمی شوند و در ابتدای شروع به کار دولت های 
جدید، به دلیل تغییر در بدنه و انتصاب مدیران، فعالیت های عمرانی و ساخت وساز به طور جدی انجام نمی شود. همچنین در سال های 1۳99و 1۴۰۰ شاهد 
یکی از سخت ترین سال های اقتصادی کشور به دلیل تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، شیوع کرونا، رکود تورمی حاکم بر کشور و در انتظار بودن عمده فعالیت های 
اقتصادی برای مشخص  شدن آینده برجام بودیم. از طرفی از اواسط تیرماه تا اواخر شهریورماه، تأمین برق برای صنایع محدود شد و با قطع برق عمل تولید کاهش 
پیدا کرد؛ به طوری که در ش��ش ماهه ابتدای س��ال 1۴۰۰، تولید سیمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افتی 9 درصدی داش��ته است. در ادامه، از آبان ماه 
محدودیت هایی در زمینه تأمین گاز ایجاد شد که منجر به ایجاد مشکالتی در زمینه تولید گشت. بر همین اساس، در 11ماهه ابتدای سال، میزان تولید سیمان 

کشور به 58 میلیون  تن رسیده است که کاهشی 8/5 درصدی نسبت به سال گذشته را دارد. 
همچنین در س��ال 1۴۰۰ ازجمله اتفاقات مهم برای صنعت، این بود که معامالت س��یمان از تاریخ 9 خردادماه وارد بازار فیزیکی در بورس کاال ش��د. از ابتدای 
خردادماه تا پایان سال 1۴۰۰ حدود ۳5 میلیون  تن انواع سیمان به ارزش 17 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. نکته بسیار مهم در خصوص صنعت سیمان 
این است که شاهد رقابت نسبی برای خرید سیمان در برخی مناطق هستیم و تا حدودی سایه قیمت گذاری دستوری از صنعت برداشته شده است؛ به طوری که 
قیمت پایه س��یمان فله که در ابتدای سال،۳5۰ تومان برای هر کیلو گزارش شده بود حداقل به ۴5۰ تومان در اسفندماه رسید. متوسط قیمت انواع سیمان در 

سال 99 برای صنعت در حدود ۲5۰ تومان بوده  كه در سال 1۴۰۰ به ۴85 تومان رسیده است .
در س��اختار بهای تمام شده شرکت های سیمانی هزینه مواد سهم ۳۰ درصدی دارد، حقوق ۲5 درصد را به خود اختصاص داده است و انرژی و استهالک، سهم 
15 و ۶ درصدی دارند. پیش بینی می شود که متوسط هزینه حقوق در صنعت در سال 1۴۰1 با رشد مواجه خواهد شد. از طرفی هزینه مواد نیز احتمااًل با افزایش 
هزینه حمل، رشدی نسبی را تجربه خواهد کرد. در ارتباط با هزینه انرژی، در حدود 8۰ درصد هزینه انرژی مربوط به هزینه سوخت و ۲۰ درصد مربوط به هزینه 
برق اس��ت. متوس��ط قیمت گاز در صنعت سیمان در سال 99 حدود ۴5۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده اس��ت و در سال 1۴۰1 حداکثر 5۰۰ تومان خواهد 
بود. تغییر خاصی برای نرخ برق مصرفی گزارش نشده است. بر همین اساس، هزینه تورم انرژی اعداد باالیی نخواهد بود و درمجموع انتظار تورم تولید ۲۰ تا ۲5 

درصدی برای تولیدکننده را در سال 1۴۰1 داریم که به نظر با افزایش قیمت ها در بورس کاال جبران خواهد شد.
در ارتباط با مقدار فروش در سال 1۴۰1، به نظر می رسد با توجه به توافق احتمالی هسته ای ایران، افزایش قیمت نفت و گشایش های اقتصادی پیش رو می توان 
انتظار داش��ت که تقاضای مصرفی برای سیمان افزایش داشته باشد. از سوی دیگر چنانچه س��اخت مسکن ملی هم آغاز شود، مصرف سیمان افزایش می یابد 

بنابراین انتظار داریم تقاضای مصرفی سیمان در سال 1۴۰1 با بهبود نسبی مواجه شود.
با توجه به مطالب ذکرش��ده، معتقدیم حاشیه سود صنعت، در س��ال 1۴۰1 می تواند حداقل به  اندازه سال 1۴۰۰ باشد و با توجه به افزایش هزینه ها و نرخ های 
فروش، میزان سودآوری صنعت در سال 1۴۰1 بهبود یابد. در حال حاضر نیز نسبت قیمت به درآمد متوسط صنعت در حدود 7/5 واحد قرارگرفته است که پس  از 
انتشار گزارش های فصلی در اردیبهشت ماه و تقسیم سودهای حداکثری در فصل مجامع، می توان انتظار داشت که به سطح 5/5 واحد برسد. متوسط این عدد 

در سال های گذشته بر عدد 8 واحد استوار بوده است که در حدود ۲ واحد باالتر از متوسط کل بازار سرمایه است.

 منودار 12- وضعیت جریانات نقد صنعت سیامن در چهار فصل منتهی به شهریور 1400 )برحسب میلیارد تومان(
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شته است، به گونه قرارخود  خیبرهه تار نیدر دشوارتر ،ینگینقد دیبهره باال و مشکالت شد نرخ گان،یهمسا ادامه  جاییموضوع تا  نیند. ااهفروش کرد و دیخود اقدام به تول اتیح ادامه یها صرفاً براشرکتای که دا

 دایمحصوالت، پ رینسبت به سا مانیس یهمچون ارزان بودن نسب یبرود. در چند سال گذشته عوامل نیگذشته از ب تیتن از ظرف ونیلیم ۱۰سبب شده است که در حدود  زاتیتجه روزرسانیبهکه عدم  هکرد دایپ
 داشته باشد. ینسبت به گذشته روند بهتر مانیبازار سبب شده است تا مصرف س میتنظ یبرا هاشرکت یدر کشور و هماهنگ ی، جهش ارزوسازساختدر  مانیمصرف س یالگو رییتغ د،یجد یدراتصا یهاشدن بازار
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گزارش عملکرد

اسفند 1400 و فروردين 501401
شـمـاره هــاي  201 - 200

منبع: شركت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه 1401
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پس اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، 

عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری از موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، ممکن است 

متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین 

راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی دست پیدا می کنند و با 

استفاده از تخصص افراد حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران 

خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آنها تقسیم می کنند. یکی از این واسطه های مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند. صندوق های سرمایه گذاری 

انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد. صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب 

دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با 

یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری، به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 

تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یادشده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این گزارش، با 

استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند، پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در فروردین ماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های س��رمایه گذاری در فروردین ماه 1۴۰1 تقریباً با ۳58 هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,۶8۴ هزار میلیارد 
ریال رسید. بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه، حدود 1۲8 هزار میلیارد ریال 
معادل ۳/8 درصد افزایش یافته  اس��ت. همچنین، بیشترین افزایش درصدی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های بازارگردانی بوده که با 1۲ درصد 

رشد تقریباً معادل 95 هزار میلیارد ریال، به مبلغی حدود 88۲ هزار میلیارد ریال رسیده  است.

 

137,710 

37,569 
18,199 

74,916 

(16,876)

251,518 

 (50,000)

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 

3,640,000
3,690,000
3,740,000
3,790,000
3,840,000
3,890,000
3,940,000
3,990,000
4,040,000

منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای اردیبهشت ماه  1401

 1401 ماهفروردین 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
 یشخص صورتبه موارد اگر از بسیاری در که است بازارها نیا با جامعه اقشار همه ییآشنا عدم ،یاساس مسئله اما کنند؛ یگذارهیسرما
 یهانهیهز لیدلبه البته. دونش یریناپذجبران یهاانیز متحملممکن است  رند،ینگ کمک یمال مشاوران از و کنند یگذارهیسرما به اقدام
 از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون ی،جزئ مبالغ یبرا یمال مشاوران خدمات از استفاده باال، نسبتاً

 دست یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسه کی از بعد و کرده یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع هاآن که است یمال یهاواسطه
 کنندیم تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از استفاده با و کنندپیدا می

 میتقس هاآن نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما یهانهیگز نیبهتر و
 تنوع نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه نیا از یکی. کنندیم
بر اساس  یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما یهاقهیسل انواع تواندیم

 یگذارهیسرما الزامات نظر از که گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوقگروه  ترکیب دارایی در سه
های گذاری، به دو دسته صندوقهمچنین از نظر نوع سرمایه. دارند تفاوت گریکدی با بهادار، اوراق و بورس سازمان یسو شده ازابالغ

های شوند. عالوه بر صندوقبندی میمعامله در بورس تقسیمگذاری قابلهای سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقسرمایه
 از استفاده با گزارش، نیا درگذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. های سرمایهیادشده، صندوق

 .است شده پرداخته ،هستند فعال رانیا هیسرما بازار در که هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده

 ماهفروردین در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک

 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  358 باتقریباً  1401 ماهفروردین در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزشکل 
که نسبت به  بوده با درآمد ثابت یهاصندوقمربوط به  هادر ارزش خالص داراییریالی  افزایشبیشترین  .دیرس الیر اردیلیمهزار  5,684

 هادر ارزش خالص دارایی افزایش درصدیهمچنین, بیشترین . ستا افتهی افزایش درصد 8/3معادل  الیر اردیلیم هزار 128 , حدودماه یابتدا
هزار میلیارد ریال  882هزار میلیارد ریال, به مبلغی حدود  95درصد رشد تقریباً معادل  12با که  بوده بازارگردانی یهاصندوقمربوط به 

 ست.ا رسیده
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1401تا ابتدای اردیبهشت ماه (میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص: 1نمودار 
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نمودار ۲، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های س��رمایه گذاری را در طول فروردین ماه 1۴۰1 بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. 
نتایج بیانگر روند صعودی و تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های سرمایه گذاری است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً ۲۳ درصد از منابع مالی خود را در س��هام، ۴۴ درصد را در اوراق مش��ارکت، ۳۰ درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود ۲ درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار ۳، ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای اردیبهشت ماه 1401

 ریال میلیارد حسب بر 1401ماه طول فروردین در را گذاریسرمایه هایصندوق همههای دارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوق همههای خالص داراییارزش میزان کل در  و تغییرات مثبت صعودیروند  بیانگر نتایج. دهدمی نشان

 

 

 یهاسپرده دررا  درصد 30 مشارکت, اوراق در را درصد 44 سهام, در را خود منابع مالی از درصد 23 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا دررا  درصد 2 حدود و نقد وجه و یبانک

 .است شده داده نشان یگذارهیسرما
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1401تا ابتدای اردیبهشت ماه (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های همه صندوق ها . 2نمودار
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله
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)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%(  سایر دارایی ها 

1401تا ابتدای اردیبهشت ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار 

 ریال میلیارد حسب بر 1401ماه طول فروردین در را گذاریسرمایه هایصندوق همههای دارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوق همههای خالص داراییارزش میزان کل در  و تغییرات مثبت صعودیروند  بیانگر نتایج. دهدمی نشان

 

 

 یهاسپرده دررا  درصد 30 مشارکت, اوراق در را درصد 44 سهام, در را خود منابع مالی از درصد 23 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا دررا  درصد 2 حدود و نقد وجه و یبانک

 .است شده داده نشان یگذارهیسرما
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1401تا ابتدای اردیبهشت ماه (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های همه صندوق ها . 2نمودار
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

صد
در

)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%(  سایر دارایی ها 

منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای اردیبهشت ماه 14011401تا ابتدای اردیبهشت ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار 
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شـمـاره هــاي  201 - 200

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول 1 تا ۴، صندوق های س��رمایه گذاری با بیش��ترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، س��هامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه 
شده است. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »مشترک صنعت و معدن« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در فروردین ماه 

1۴۰1 برابر با 5/۰ درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با 11/8 درصد بوده است.

از بین صندوق های س��هامی، صندوق »مشترک آسمان یکم« با رش��د 15/۲ درصدی، بهترین جایگاه را در این گروه کسب کرده و بازدهی یک سال گذشته 
این صندوق برابر با ۳۲/۶ درصد بوده است.

در فروردین ماه 1۴۰1، صندوق مختلط »مش��ترک مدرسه کس��ب و کار صوفی رازی« با بازدهی 1۰/۲ درصدی، برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک 
 سال گذشته آن برابر با ۴۲/1 درصد می باشد.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »پاالیشی یکم« با 18/1 درصد، بیشترین بازدهی را به دست آورده است. بازدهی یک سال گذشته این 
صندوق ۶۳/۳ درصد بوده است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 31 فروردین )درصد(بازده فروردین )درصد(نام صندوقردیف

5/011/8مشترک صنعت و معدن1

4/621/3مشترک گنجینه الماس پایدار2

4/315/2توسعه سرمایه نیکی3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 31 فروردین )درصد(بازده فروردین )درصد(نام صندوقردیف

15/232/6مشرتک آسامن یکم1

15/022/9مشرتک دماسنج2

14/530/5مشرتک یکم سامان3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 31 فروردین )درصد(بازده فروردین )درصد(نام صندوقردیف

10/242/1مشرتک مدرسه کسب و کار صوفی رازی1

9/230/2توسعه پست بانک2

9/07/0ارمغان یکم ملل3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 31 فروردین )درصد(بازده فروردین )درصد(نام صندوقردیف

18/163/3پاالیشی یکم1

*17/9سهامی اهرمی کاریزما2

16/94/9امین تدبیرگران فردا3



گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
53بـازار ســرمـایـه ایـران

در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی فروردین ماه 1۴۰1 مقایسه شده است. این مقایسه 
نشان می دهد که عملکرد صندوق های سهامی بهتر از عملکرد بورس بوده، اما از عملکرد فرابورس ضعیف تر بوده است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی فروردین ماه 1۴۰1، ورود پول به کل صندوق ها )به واس��طه صدور واحدهای س��رمایه گذاری( حدود 5۲۶ هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه 
ابطال واحدهای سرمایه گذاری( نیز تقریبًا ۳۴۲ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بنابراین، خالص ورود سرمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری معادل 18۴ 
هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های س��رمایه گذاری حدود 115 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت و 
بیش��ترین خالص خروج پول از صندوق های س��رمایه گذاری حدود 89۶ میلیارد ریال مربوط به صندوق های س��هامی بوده است. نمودار زیر، ورود پول به کل 

صندوق ها و خروج پول از آنها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی فروردین ماه 1۴۰1 نشان می دهد.

                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای اردیبهشت ماه 1401

 شده مقایسه 1401 ماهفروردین طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
 ده است.بوتر فرابورس ضعیف بوده, اما از عملکرد بورس عملکردسهامی بهتر از  هایصندوق عملکرد دهد کهنشان می مقایسه این .است

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  526حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهفروردین یط

 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  342 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه) اآنه
 اردیلیم هزار 115 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 184 ی معادلگذارهیسرما

مربوط به میلیارد ریال  896گذاری حدود های سرمایهاز صندوقخروج پول خالص و بیشترین  با درآمد ثابتهای صندوق به مربوط الیر
 گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را آنها از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود زیر, نموداربوده است. های سهامی صندوق

 .دهدیم نشان 1401 ماهفروردین یط
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای اردیبهشت ماه 1401

 شده مقایسه 1401 ماهفروردین طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
 ده است.بوتر فرابورس ضعیف بوده, اما از عملکرد بورس عملکردسهامی بهتر از  هایصندوق عملکرد دهد کهنشان می مقایسه این .است

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  526حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهفروردین یط

 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  342 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه) اآنه
 اردیلیم هزار 115 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 184 ی معادلگذارهیسرما

مربوط به میلیارد ریال  896گذاری حدود های سرمایهاز صندوقخروج پول خالص و بیشترین  با درآمد ثابتهای صندوق به مربوط الیر
 گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را آنها از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود زیر, نموداربوده است. های سهامی صندوق

 .دهدیم نشان 1401 ماهفروردین یط
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سهامیمختلطدرآمد ثابتباقابل معاملهبازارگردانیکل صندوق ها

1401ماه تا ابتدای اردیبهشت  



گزارش عملکرد

اسفند 1400 و فروردين 541401
شـمـاره هــاي  201 - 200

منبع: شركت مشاوره      عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در اسفند 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 که در بسیاری موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، ممکن است 

متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین 

راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی دست پیدا می کنند و با 

استفاده از تخصص افراد حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران 

خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آنها تقسیم می کنند. یکی از این واسطه های مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند. صندوق های سرمایه گذاری 

انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد. صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب 

دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با 

یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری، به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 

تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یادشده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این گزارش، با 

استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند، پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در اسفند ماه
ارزش خالص کل دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در اسفند ماه 1۴۰۰ تقریباً با 19۰ هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,۲9۳ هزار میلیارد ریال رسید. بیشترین 
افزایش در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه، حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال معادل 1/8 درصد افزایش یافته  است. صندوق های 

بازارگردانی نیز با ۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش معادل 8 درصد، باالترین افزایش درصدی را در میان صندوق های سرمایه گذاری به خود اختصاص داده اند.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای فروردین ماه 1401

 1400 ماهاسفند 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
 اقدام یشخص صورتبه بسیاری موارد اگر در که است بازارها نیا با جامعه اقشار همه ییآشنا عدم ،یاساس مسئله اما کنند؛ یگذارهیسرما

 نسبتا   یهانهیهز لیدلبه البته. دونش یریناپذجبران یهاانیز متحملممکن است  رند،ینگ کمک یمال مشاوران از و کنند یگذارهیسرما به
 یهاواسطه از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون ی،جزئ مبالغ یبرا یمال مشاوران خدمات از استفاده باال،
پیدا  دست یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسه کی از بعد و کرده یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع هاآن که است یمال
 و کنندیم تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از استفاده با و کنندمی
 میتقس هاآن نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما یهانهیگز نیبهتر

 تنوع نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه نیا از یکی. کنندیم
بر اساس  یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما یهاقهیسل انواع تواندیم

 یگذارهیسرما الزامات نظر از که گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوقگروه  ترکیب دارایی در سه
های به دو دسته صندوق ،گذاریهمچنین از نظر نوع سرمایه. دارند تفاوت گریکدی با بهادار، اوراق و بورس سازمان یسو شده ازابالغ

های شوند. عالوه بر صندوقبندی میتقسیم در بورس معاملهگذاری قابلهای سرمایهو صندوق مبتنی بر صدور و ابطالگذاری سرمایه
 از استفاده با گزارش، نیا درگذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. های سرمایهیادشده، صندوق

 .است شده پرداخته ،هستند فعال رانیا هیاسرم بازار در که هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده
 

 

 ماهاسفند در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک

 5,293 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  190 باتقریباً  1400 ماهاسفند در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییداراکل خالص  ارزش
 حدود ,ماه یکه نسبت به ابتدا بوده با درآمد ثابت یهاصندوقمربوط به  هادر ارزش خالص دارایی افزایشبیشترین  .دیرس الیر اردیلیمهزار 

درصد,  8معادل  هزار میلیارد ریال افزایش 60ا ب نیز بازارگردانی یهاصندوق. ستا افتهی افزایش درصد 8/1معادل  الیر اردیلیم هزار 60
 اند.گذاری به خود اختصاص دادههای سرمایهباالترین افزایش درصدی را در میان صندوق
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1401فروردین ماهابتدایتا(میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص: 1نمودار 



گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
55بـازار ســرمـایـه ایـران

نمودار ۲، روند ارزش خالص دارایی های تمام صندوق های س��رمایه گذاری را بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج نشان دهنده ثبات وضعیت بازار و 
عدم تالطم های شدید در ارزش خالص دارایی ها است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً ۲5 درصد از منابع مالی خود را در س��هام، ۴5 درصد را در اوراق مش��ارکت، ۲8 درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود 1 درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار ۳، ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای فروردین ماه 1401

دهنده ثبات نشان نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر را گذاریسرمایه هایصندوق تمام هایدارایی خالص ارزش روند ,2 نمودار
 ها است.خالص داراییارزش های شدید در وضعیت بازار و عدم تالطم

 
 یهاسپرده دررا  درصد 28 مشارکت, اوراق دررا  درصد 45 سهام, در را خود مالی منابع از درصد 25 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق

 یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در را درصد 1 و نقد وجه و یبانک
 .است شده داده نشان یگذارهیسرما
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1401فروردین ماهابتدایتا(میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار
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1401تا ابتدای فروردین ماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار 

دهنده ثبات نشان نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر را گذاریسرمایه هایصندوق تمام هایدارایی خالص ارزش روند ,2 نمودار
 ها است.خالص داراییارزش های شدید در وضعیت بازار و عدم تالطم

 
 یهاسپرده دررا  درصد 28 مشارکت, اوراق دررا  درصد 45 سهام, در را خود مالی منابع از درصد 25 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق

 یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در را درصد 1 و نقد وجه و یبانک
 .است شده داده نشان یگذارهیسرما
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1401فروردین ماهابتدایتا(میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار
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 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 »گسترش فردای ایرانیان« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در اسفند ماه 1۴۰۰ 

برابر با ۴/1 درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با 1۰/۶ درصد بوده است. 

از بین صندوق های س��هامی، صندوق »سهم آشنا« با رش��د 9/9 درصدی، بهترین جایگاه را در این گروه کسب کرده و بازدهی یک سال گذشته این صندوق 
معادل منفی 7/۲ درصد بوده است.

در اسفند ماه 1۴۰۰، صندوق مختلط »سپهر کاریزما« با بازدهی 9/5 درصدی، برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک  سال گذشته آن برابر با 5/۶ درصد 
می باشد.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »مش��ترک کوثر« با 8/۲ درصد، بیشترین بازدهی را به دست آورده است. بازدهی یک سال گذشته این 
صندوق ۲/7 درصد بوده است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 29 اسفند )درصد(بازده اسفند )درصد(نام صندوقردیف

4/110/6گسترش فردای ایرانیان1

3/616/9گنجینه الماس بیمه دی2

3/16/2مشترک صنعت و معدن3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 29 اسفند )درصد(بازده اسفند )درصد(نام صندوقردیف

7/2-9/9سهم آشنا1

9/911/0مشرتک تدبیرگران فردا2

1/7-9/8مشرتک نوید انصار3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 29 اسفند )درصد(بازده اسفند )درصد(نام صندوقردیف

9/55/6سپهر کاریزما1

3/6-9/4آوای معیار2

9/37/1تجارت شاخصی کاردان3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 29 اسفند )درصد(بازده اسفند )درصد(نام صندوقردیف

8/22/7مشرتک کوثر1

*8/0زیتون مناد پایا2

6/418/3نیکوکاری ایتام برکت3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های س��هامی با بازده ش��اخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی اس��فند ماه 1۴۰۰ مقایسه شده است. در این 
مقایسه، عملکرد صندوق های سهامی بهتر از شاخص کل فرابورس بوده، اما عملکردی ضعیف تر از شاخص کل بورس داشته است. همان طورکه در نمودار ۴ 
مشاهده می شود، بازده متوسط صندوق های سهامی برابر با 5/85 درصد و بازده شاخص کل بورس و فرابورس به ترتیب 7/۲9 درصد و 5/17 درصد بوده است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی اس��فند ماه 1۴۰۰، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود ۶۳۰ هزار میلیارد ریال و خروج پول از کل آنها )به واسطه 
ابطال واحدهای س��رمایه گذاری( تقریبًا 5۰۶ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص ورود سرمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری حدود 1۲5 هزار 
میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 8۶ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت و بیشترین 
خالص خروج پول مربوط به صندوق های س��هامی حدود ۴ هزار میلیارد ریال بوده است. نمودار زیر، ورود پول به کل صندوق ها و خروج پول از آنها را به واسطه 

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

                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای فروردین ماه 1401

 شده مقایسه 1400 ماهاسفند طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
کل بورس داشته  تر از شاخصعملکردی ضعیف اما ,فرابورس بوده کل بهتر از شاخص سهامی هایصندوق عملکرد مقایسه, این در .است

بورس و فرابورس کل شاخص بازده  ودرصد  85/5 برابر باهای سهامی صندوقمتوسط  شود, بازدهمشاهده می 4طورکه در نمودار است. همان
 .بوده استدرصد  17/5رصد و د 29/7به ترتیب 

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  630حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1400 ماهاسفند یط

 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  506 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه) اهآن کل
 الیر اردیلیم هزار 86 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 125حدود ی گذارهیسرما

 میلیارد ریال بوده است. هزار 4حدود  سهامیهای خروج پول مربوط به صندوقخالص و بیشترین  درآمد ثابتبا های صندوق به مربوط
 نشان 1400 ماهاسفند یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را هاآن از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود زیر, نمودار
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1401تا ابتدای فروردین ماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هایورود و خروج وجه نقد در نمودار میله ای. ۵نمودار 
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای فروردین ماه 1401

 شده مقایسه 1400 ماهاسفند طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
کل بورس داشته  تر از شاخصعملکردی ضعیف اما ,فرابورس بوده کل بهتر از شاخص سهامی هایصندوق عملکرد مقایسه, این در .است

بورس و فرابورس کل شاخص بازده  ودرصد  85/5 برابر باهای سهامی صندوقمتوسط  شود, بازدهمشاهده می 4طورکه در نمودار است. همان
 .بوده استدرصد  17/5رصد و د 29/7به ترتیب 

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  630حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1400 ماهاسفند یط

 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  506 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه) اهآن کل
 الیر اردیلیم هزار 86 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 125حدود ی گذارهیسرما

 میلیارد ریال بوده است. هزار 4حدود  سهامیهای خروج پول مربوط به صندوقخالص و بیشترین  درآمد ثابتبا های صندوق به مربوط
 نشان 1400 ماهاسفند یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را هاآن از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود زیر, نمودار
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ل الله تعالی فرجه الشریف( رب عموم شیعیان مبارک
عج

والدت با سعادت حضرت مهدی)

بهترین مردم هر زمان، منتظرین ظهور حضرت مهدی )علیه السالم( هستند.

امام سجاد )علیه السالم(
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خالصه عملکرد بورس
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چهره هاي بازار سرمايه

اسفند 1400 و فروردين 621401
شـمـاره هــاي  201 - 200

نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با ماهنامه »بورس« عنوان کرد

در بازار سرمایه همچنان به اقدامات زیادی نیاز است

 “ بسیاری از مشکالت بازار سرمایه را می توان از طریق »بهینه کاوی« و »سرمایه گذاری« مرتفع کرد”. علی رحمانی با بیان این جمله 

به ماهنامه »بورس« گفت: نباید از نظر دور داش��ت که در بازار سرمایه کشور، اقدامات بسیاری انجام شده است اما با توجه به اینکه 

صنعت بورس اوراق بهادار، در دنیا پیش��رفت زیادی داشته است، همچنان الزم می بینم که در این زمینه کارهای زیادی انجام شود. وی در 

این رابطه ادامه داد: می توان گفت که در حال حاضر، با شرایط مطلوبمان فاصله داریم. 

رحمانی معتقد است که در این زمینه، »نهادهای بین المللی«، همچون »فدراسیون جهانی بورس ها« و »سازمان بین المللی کمیسیون های 

بورس و اوراق بهادار« بهترین مرجع ها هس��تند. رحمانی همچنین با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه، از نظر »منابع مالی و انس��انی«، »میزان 

پذیرش اجتماعی« و همچنین »توجه قوای سه گانه« وضعیت مناسبی دارد، تأکید کرد که الزم است از این مؤلفه ها جهت ارتقای سطح بازار 

و سهم آن در کشور استفاده شود.

دکتر علی رحمانی، نخس��تین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران، از مؤسسان و نخستین رئیس انجمن حسابرسان داخلی ایران 

بوده است. ایشان که از دانشگاهیان سرشناس حسابداری ایران هستند، عضویت در هیئت علمی دانشگاه الزهرا را نیز در لیست تجربیات 

خود دارد. مشروح این گفتگو را در ادامه خواهید خواند.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور
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چهره هاي بازار سرمايه

     آقای دکتر رحمانی، به عنوان نخس��تین 

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، لطفاً 

از ش��رایط آن دوران و روزهای نخست قبول 

این مسئولیت بفرمایید.

 قانون اوراق بهادار در آذرماه س��ال 1۳8۴ 

تصویب شد که با انتخابات ریاست جمهوری و 

آغاز دوره رئی��س جمهوری آق��ای احمدی نژاد 

همزمان بود. واقعیت این است که در آن دوران، 

چش��م انداز روش��نی در رابطه با ب��ورس وجود 

نداش��ت و می توان گفت س��وءظن هایی نیز در 

مورد آن مطرح بود، خصوصًا که از رئیس جمهور 

منتخب نقل قول ش��ده بود که بورس قمارخانه 

است! ش��رایط بورس در س��ال 1۳8۴ مساعد 

نبود، به گونه ای که شاهد  وقوع ریزش های مکرر 

ش��اخص بورس بودیم. در ادامه به موجب وقوع 

همین اتفاقات،  تغییراتی در سازمان کارگزاران 

بورس اوراق بهادار انجام ش��د و آقای دکتر علی 

صالح آبادی به عنوان مج��ری قانون جدید، در 

سمت دبیر کل سازمان کارگزاران مشغول به کار 

شدند. پس از آن، سازمان بورس و اوراق بهادار 

)سبا(، بر اس��اس قانون بازار اوراق بهادار )قبا( 

شکل گرفت و دکتر صالح آبادی عهده دار ریاست 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار ش��دند. از اولین 

اقدام ه��ای ایش��ان، فراه��م ک��ردن بس��تر 

پذیره نویسی بورس اوراق بهادار تهران )شرکت 

س��هامی عام( و ب��ورس کاالی ایران )ش��رکت 

س��هامی عام( ب��ود که همی��ن موض��وع زمینه 

انحالل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و 

بورس های فلزات و کشاورزی را مهیا کرد.

به خاطر دارم در دورانی که بحث تشکیل شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران مطرح بود، با توجه به 

اساسنامه  منتشره، جو بس��یار سنگینی حاکم 

ش��ده بود و س��ؤال اصلی این بود ک��ه »آیا این 

ش��رکت اختیارات و آزادی عمل کافی داشته و 

موفق خواهد بود یا خیر؟«.

در آن زم��ان، بنده در اتاق فکر بانک پارس��یان 

عضویت داشتم که سه شنبه های اول هرماه، با 

بزرگان بازار سرمایه جلسه ای برگزار می کردند. 

در یکی از همین جلسات و پس از آن که در مورد 

این شرکت و نقاط ضعف آن صحبت شد، آینده 

چنین شرکتی در هاله ای از ابهام تصویر گشت 

و این گون��ه برآورد ش��د که این ش��رکت نخواهد 

توانست بستر الزم برای چیره شدن بر مشکالتی 

که بازار س��رمایه در آن روزها به آنها دچار بود را 

تدارک دیده و موفق شود. شِب همان روز، آقای 

دکتر ثقفی با بنده تماس گرفتند و عنوان کردند 

که پیشنهاد نامزد ش��دن شما برای مدیرعاملی 

این ش��رکت داده شده اس��ت و چنانچه تمایل 

داشته باش��ید هیئت مدیره ش��رکت و سازمان 

ب��ورس این موض��وع را بررس��ی نماین��د. بنده 

علی رغ��م نگرانی هایی ک��ه در م��ورد احتمال 

موفقیت ش��رکت مطرح بود، با توکل به خداوند 

متعال بررسی هایم را آغاز کردم و برنامه ای کلی 

برای ش��رکت تهیه نمودم. پس از بررس��ی های 

هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 

درنهایت قرعه به نام من افتاد و بنده سکانداری 

آن شرکت تازه متولد شده را عهده دار شدم.

در آن زمان، بازار ش��رایط مناس��بی نداش��ت و 

نمادهای معامالتی متعددی بسته بودند. حجم 

معامالت نیز بس��یار اندک ب��ود، به گونه ای که 

متوسط حجم معامالت روزانه رقمی بین ۲ تا ۴ 

میلیارد تومان بود.

ما با آگاهی نسبت به اهمیت بورس در تشکیل 

س��رمایه و ل��زوم افزای��ش نقدش��وندگی بازار، 

اقدام به بازگش��ایی نمادهای معامالتی کردیم 

که همین اتف��اق، وقوع ریزش های��ی بزرگ در 

ش��اخص را به همراه داش��ت. ام��ا در ادامه، در 

مردادماه سال 1۳8۶ که سهام مخابرات عرضه 

شد، حجم معامالت بیش از 5۰۰ میلیارد تومان 

ش��د که برای همه ما اتفاق عجیبی محس��وب 

می شد. درواقع، این خوش بینی ایجاد شده بود 

که ظرفیت بازار ب��رای عرضه های جدید بهبود 

پیدا ک��رده و جری��ان نقدینگی به س��مت بازار 

افزایش یافته است.

   در آن زم��ان، ب��ورس ته��ران و به طور کلی 

بازار سرمایه ایران چه موافقین و مخالفینی 

در آن زمان، بازار شرایط مناسبی 

نداش��ت و نمادهای معامالتی 

متع��ددی بس��ته بودند. حجم 

معامالت نیز بسیار اندک بود، 

به گون��ه ای که متوس��ط حجم 

معام��الت روزانه رقمی بین 2 تا 

4 میلیارد تومان بود.
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داش��ت؟ لطف��اً در ای��ن خص��وص توضی��ح 

بفرمایید.

 واقعیت این اس��ت ک��ه در خصوص تجدید 

ساختار بازار س��رمایه، اجرای قانون بازار اوراق 

بهادار )قبا(، لزوم تش��کیل شرکت بورس اوراق 

بهادار تهران و انجام عملیات بازار از طریق آن، 

اتفاق نظر وجود داش��ت، اما در رابطه با تقسیم 

وظای��ف میان س��با و ش��رکت ب��ورس اختالف 

نظرهایی مطرح بود.

یک موضوع مهم م��اده 57 قبا بود که به تعیین 

تکلیف اموال و دارایی های س��ازمان کارگزاران 

پرداخته بود. دبیرکل وقت س��ازمان کارگزاران 

یعنی آقای دکتر صالح آبادی و س��ایر دوس��تان 

ایشان در این س��ازمان، تجربه اجرایی مفیدی 

داش��تند، اما از تجربه نظارت��ی کافی برخوردار 

نبودند و به همین دلیل، ای��ن موضوع که خود 

س��ازمان بخواه��د در همه ام��ور مداخله کند و 

نیازی به تشکیل شرکت بورس نباشد، علی رغم 

اینکه از نظر قانونی الزامی شده بود، یک نگرانی 

قلمداد می شد.

از سوی دیگر، سیس��تم معامالتی که از شرکت 

Atos خریداری ش��ده بود، همچنان در مرحله 

اس��تقرار بود و در خصوص آینده این سیس��تم، 

پ��س از واگذاری آن به ش��رکت ب��ورس تهران، 

نگرانی هایی وجود داشت اما درمجموع، شرایط 

بازار سهام به گونه ای بود که همه انتظار داشتند 

با اجرای قبا وضع بهبود یابد.

     مهمتری��ن اقدام��ات ب��ورس ته��ران در 

نخستین روزهای آغاز به کار شما کدام اند؟

 می توان گفت که اولین اقدام ما مش��خص 

کردن »ساختار« و »تشکیالت« مربوطه، مطابق 

با اساسنامه شرکت بورس اوراق بهادار تهران و 

تهیه دستورالعمل ها و مقررات آن بود، اقدامی 

که با ارتباط مناس��بی که با س��ازمان، به عنوان 

نهاد ناظر داش��تیم، به خوبی پیش رفت.

سپس با توجه به ابالغ کلی سیاست های اصل 

۴۴، فرصت را برای ورود ش��رکت های دولتی به 

بازار س��رمایه، مغتنم ش��مردیم و بخش زیادی 

از تالش هایم��ان را معط��وف ب��ه آماده س��ازی 

ش��رکت های دولت��ی ب��رای پذی��رش در بورس 

کردیم، در همین خصوص نیز اصالح س��اختار 

حاکمیت ش��رکتی در برخی ش��رکت ها صورت 

پذیرف��ت. البته ای��ن موارد ذی��ل وظایف بورس 

تعریف نشده بود، اما این شرکت به خاطر اینکه 

شرکت های متخصص آماده سازی برای پذیرش، 

از جمله ش��رکت های تأمین س��رمایه یا مشاور 

س��رمایه گذاری وجود نداش��تند و شرکت های 

کارگ��زاری نیز علی رغم قبول س��مت مش��اوره 

پذیرش، ب��ه این موضوع، به ش��کل جدی ورود 

نکرده بودند، به این حوزه ها نیز وارد می شد.

ناگفته نماند که در فرآیند پذیرش نیز حساسیتی 

جدی داشتیم، به طوری که در آن دوران، برخی 

از شرکت های دولتی نظیر ذوب آهن اصفهان را 

به دالیلی از جمله شفاف نبودن بدهی هایش به 

صندوق بازنشستگی فوالد و وجود ابهام اساسی 

در صورت های مالی آن پذیرش نکردیم و سازمان 

خصوصی س��ازی را مکلف به رف��ع این ابهام ها 

نمودی��م. در م��ورد بانک های دولتی، ش��رکت 

مخابرات ایران و ... کارگروه های »آماده س��ازی 

و پذی��رش«، ب��ا حض��ور نمایندگان »س��ازمان 

خصوصی سازی«، »بورس اوراق بهادار تهران«، 

ش��رکت مربوط��ه و در م��واردی نمایندگانی از 

سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارتی که شرکت 

مربوطه تح��ت مدیریت آن بود، تش��کیل و کار 

را پیگی��ری می کردند. طبیعی اس��ت که ورود 

ش��رکت های ب��زرگ و بنیادی می توانس��ت به 

توسعه بازار سرمایه کمک کند.

اگرچه در حوزه ب��ازار نیز، در زمین��ه »مقررات« 

و »ریزس��اختارها« با ایراداتی مواجه بودیم، اما 

تالشمان بر این بود که وقت و انرژیمان را صرف 

انجام امور بنیادی کنیم.

یکی از موارد مهم در این باب، موضوع »آموزش« 

بود، چراکه در بورس تهران، سطح دانش فنی با 

سطح مطلوب آن فاصله داشت، کما اینکه هنوز 

هم در این زمینه با مشکالتی مواجه هستیم.

در زمینه »آموزش«، سرمایه گذاری قابل توجهی 

انجام دادی��م و با »برگزاری دوره های آموزش��ی 

می توان گفت ک��ه اولین اقدام 

ما مشخص کردن »س��اختار« و 

»تش��کیالت« مربوطه، مطابق 

ب��ا اساس��نامه ش��رکت ب��ورس 

اوراق به��ادار ته��ران و تهی��ه 

دس��تورالعمل ها و مق��ررات آن 

بود، اقدامی که با ارتباط مناسبی 

که با سازمان، به عنوان نهاد ناظر 

داشتیم، به خوبی پیش رفت.
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متعدد«، »دعوت از اساتید خارجی« و همچنین 

»اعزام نیروهای بازار س��رمایه به خارج از کشور 

برای شرکت در دوره های کوتاه مدت«، سعی بر 

ارتقای س��طح دانش فنی و تخصصی داشتیم. 

در ش��روع کار، دوره هایی آموزش��ی درخصوص 

»برنامه کس��ب وکار« و »امیدنامه« برگزار شد تا 

شرکت های کارگزاری آمادگی تهیه آن را داشته 

باش��ند و متعاقب آن، این ام��ور را به آنها واگذار 

کردیم ت��ا فرآیند پذیرش بهبود یافته و تس��ریع 

شود.

همچنی��ن در پ��ی ایج��اد »مرکز مال��ی ایران« 

بودیم، مرکزی که نمونه مشابه آن در دبی فعال 

بود، به همین س��بب گروهی از اف��رادی که در 

آنجا فعالیت داشتند را به ایران دعوت کردیم تا 

بتوانیم موجبات ایجاد یک مرکز مالی را در کشور 

فراهم کنیم. گفتنی اس��ت که اگرچه این طرح 

در زمان خود، بس��یار مترقی بود اما متأس��فانه 

عملیاتی نشد.

باید در نظر داشت که بورس تهران، در آن زمان 

ساختمان و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری 

مناسبی در اختیار نداشت و الزم بود که در همه 

این حوزه ها اقداماتی صورت پذیرد.

یک موضوع مهم دیگر سرمایه گذاری در زنجیره 

ارزش صنعت بورس اس��ت، در ای��ن باب برای 

مثال، 5 درصد از سهام ش��رکت سپرده گذاری 

مرکزی را در خری��داری کردیم. البت��ه بنده در 

همین رابطه، تالش کردم که بخش��ی از س��هام 

ش��رکت بورس کاال نیز خریداری شود تا بورس 

تهران، بتواند در بازار سرمایه مرجعیت و رهبری 

داش��ته باش��د، اما این بخش از کار با موفقیت 

همراه نشد.

از طرف��ی، برای ایجاد و توس��عه ب��ازار بدهی و 

همچنین رؤیت پذیری شرکت هایی که از بورس 

اخراج می شدند، پیشنهاد تأسیس فرابورس را 

دادیم. در مدل پیشنهادی معادل 1۰۰ درصد 

س��هام آن متعلق به بورس تهران ب��ود،  اما مورد 

تأیید ش��ورای عال��ی بورس ق��رار نگرفت و پس 

از کش وقوس فراوان موافقت ش��د که فرابورس 

توس��ط بورس تهران تأسیس شود، اما فقط ۲۰ 

درصد سهام آن را تملک و 8۰ درصد مابقی را از 

طریق پذیره نویسی عمومی واگذار کند. تصور ما 

بر این بود که با این اقدام، با توجه به روند ادغام 

بورس ها در جه��ان، هم افزای��ی خوبی صورت 

بگی��رد که فراب��ورس بتواند از زیرس��اخت های 

بورس اوراق بهادار تهران استفاده کند و نیازهای 

جدید، به صورت مش��ترک برای هر دو ش��رکت 

تأمین شود. 

همچنین یک اداره پذیرش قوی تشکیل  شود تا 

شرکت هایی که از لحاظ کیفی قوی تر هستند،  

در تابلوه��ای بورس و ش��رکت های ضعیف تر و 

نیز ش��رکت های کوچک و متوس��ط در تابلوی 

فرابورس پذیرفته  شوند.

     برایمان بیشتر بگویید...

 بخ��ش دیگ��ری از فعالی��ت م��ا، متمرکز بر 

»توسعه ابزارها« بود و بر همین اساس نیز به طور 

مثال »صندوق طال«، »صندوق ارز«، همچنین 

»اختی��ار معامل��ه« و دیگر ابزارهای مش��تقه در 

دس��تور کار ش��رکت قرار گرفت��ه ب��ود. در این 

خصوص، تمام تالشمان بر این بود که با توسعه 

»ابزاره��ا«، »نهادها« و »بازارهای الزم«، س��طح 

کارایی عملیاتی در بورس تهران بهبود یابد. از 

رهنمودهای IOSCO )مق��ام ناظر بین المللی 

س��ازمان های بورس(، برای مث��ال در خصوص 

نقدش��وندگی ب��ازار و نی��ز WFE )فدراس��یون 

جهان��ی بورس ه��ا(، در خصوص اص��ول بازار 

استفاده می شد تا دانش و تجربه جهانی، مبنای 

تصمیم گیری و عم��ل قرار گیرد. این رهنمودها 

ترجمه و در اختیار عموم مشارکت کنندگان بازار 

و نهادهای فعال قرار می گرفت.

همچنی��ن در این بین، برنام��ه  »راهبردی« اول 

بورس تهران تدوین ش��د. به طور خالصه حرف 

اصل��ی در تدوی��ن برنامه، موضوع »س��اختن« 

بود، به ای��ن معنی که »باید خودم��ان به دنبال 

استراتژی ساختن بازار سهام برویم!« و رویکرد 

منفع��ل را به رویک��ردی فعال تغیی��ر دهیم. در 

همین خص��وص، برای مث��ال از بخش پذیرش 

خواسته شد که خودش��ان فرهنگ سازی کرده 

تمام تالش��مان ب��ر این ب��ود که 

با توس��عه »ابزاره��ا«، »نهادها« و 

»بازاره��ای الزم«، س��طح کارایی 

عملیاتی در بورس تهران بهبود 

یابد.
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و پس از شناس��ایی ش��رکت های مناسب برای 

پذیرش، با مدیران و سهامداران آنها مذاکره کرده 

و منتظر مراجعه آنها نباش��ند، ب��ه عبارت دیگر 

»بازاریابی برای پذیرش« و مشابه آن.

از س��وی دیگ��ر، مباحث بنی��ادی در خصوص 

س��المت و کارآمدی شرکت ها، نظیر »حاکمیت 

ش��رکتی«، »نظ��ام رواب��ط س��رمایه گذاران«، 

»دستورالعمل کنترل های داخلی« و »مدیریت 

ریس��ک ش��رکتی« ک��ه موج��ب ش��فافیت در 

ش��رکت ها و رعای��ت حق��وق س��هامداران خرد 

می شود در دستور کار معاونت ناشران شرکت و 

دیگر بخش ه��ای مربوط قرار گرفت و در همین 

رابطه همایشی تحت عنوان »راهبری شرکتی« 

نیز برگزار شد.

برای پذیرش ش��رکت ها در بورس های خارجی 

و افزایش کیفیت گزارش های مالی شرکت ها، 

موضوع لزوم پذیرش استانداردهای بین المللی 

گزارش��گری مالی )IFRS( مطرح ش��د که البته 

یادآور می شوم بخش حسابداری و مالی ناشران 

در آن زم��ان، ظرفیت همه پروژه ه��ای مذکور را 

نداش��ت. با این وجود ضرورت داشت که دانش 

آن ترویج و فرهنگ سازی ش��ود. البته هنوز هم 

شرکت های بورسی، در واحد امور مالی و فناوری 

اطالعات، برای گزارشگری مالی سرمایه گذاری 

کاف��ی انجام نمی دهن��د که بنده��ای گزارش 

حسابرسی و سایر بندها مؤید این موضوع است.

نکته دیگر این ب��ود که ما در بورس اوراق بهادار 

تهران، به ظرفی��ت موج��ود در نهادهای مالی 

و لزوم اس��تفاده بهینه از آن باور داش��تیم، مثاًل 

توس��عه تاالره��ای اختصاص��ی کارگزاری ها با 

ضوابط بس��یار س��اده تر و انتقال ایستگاه های 

معامالتی از تاالر فرعی بورس، واقع در خیابان 

سعدی به دفاتر شرکت های کارگزاری، تقویت 

فرآینده��ای خودکنترل��ی و اعتماد بیش��تر به 

مدیران آنها و نیز اس��تفاده از ظرفیت نیروهای 

متخصص این شرکت ها کمک بزرگی به توسعه 

ب��ازار س��رمایه ب��ود. تصمیمی ک��ه در آن زمان 

سروصداهایی نیز ایجاد کرد و البته تبعاتی هم 

در پی داش��ت، این بود که ما ت��االر فرعی واقع 

در خیابان س��عدی را تعطی��ل کردیم و تصمیم 

گرفتی��م که ایس��تگاه های معامالت��ی به دفاتر 

منتقل شده و معامالت، از آنجا انجام شوند.

ب��ه خاط��ر دارم، IOSCO در آن زمان س��ندی 

تحت عن��وان »دسترس��ی مس��تقیم به ب��ازار« 

منتش��ر ک��رده بود ک��ه آن س��ند ترجمه ش��د و 

گروه��ی از همکاران ش��رکت بورس و س��ازمان 

در کنفرانس��ی که به این منظور تش��کیل ش��د 

ش��رکت کردند. رؤیای دسترس��ی مس��تقیم به 

بازار، امروز در قالب معامالت برخط و دسترسی 

سرمایه گذاران به سیس��تم معامالت به واسطه 

کارگزاری ه��ا تحقق یافته اس��ت ک��ه انقالبی 

در صنع��ت بورس اوراق بهادار تلقی می ش��ود. 

مالحظ��ه می کنی��د که ام��روزه، ش��رکت ها در 

این زمینه س��رمایه گذاری های مطلوبی انجام 

داده اند و امکان دسترس��ی مس��تقیم به بازار را 

فراهم کرده اند.

باید اضافه کنم که در بازار س��رمایه، امکانات و 

منابع بسیاری وجود دارد که هنر مدیران سازمان 

و بورس ها، استفاده از این ظرفیت ها است. بنده 

معتقد هس��تم که الزم است تسهیل گر باشیم و 

اجازه دهیم تا نهادهای مالی رشد پیدا کنند که 

در این خصوص اندیش��کده ها می توانند بسیار 

کمک کننده باشند.

     ب��ورس ته��ران، در ای��ن مس��یر ب��ا چ��ه 

مشکالتی مواجه بود؟

 مش��کالت و محدودیت های زیادی در این 

خصوص وجود داشت که به تدریج بخش عمده 

آن رفع ش��د. یک مسئله »نحوه تقسیم وظایف و 

مس��ئولیت ها بین س��با و ب��ورس اوراق بهادار 

تهران« ب��ود. برای مثال علی رغ��م این که طبق 

قانون رس��یدگی به تخلفات، پذیرش شرکت ها 

باید در شرکت بورس انجام می شد و نیز سیستم 

معامالت، حداقل ابزار بورس اوراق بهادار است، 

در کنترل سازمان باقی ماند تا به تدریج به بورس 

ته��ران منتق��ل ش��ود. از طرفی، آماده س��ازی 

ش��رکت های دولتی برای پذیرش و تفاوت های 

بنیادی در نگاه بورس و سازمان خصوصی سازی 

در ب��ازار س��رمایه، امکان��ات و 

منابع بس��یاری وج��ود دارد که 

هنر مدیران سازمان و بورس ها، 

استفاده از این ظرفیت ها است.
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مس��ئله مهمی بود. »توس��عه زیرس��اخت ها«، 

»آماده سازی نیروی انسانی« و »ارائه آموزش های 

الزم« نی��ز موض��وع مه��م دیگری ب��ود. »تأمین 

ساختمان«، »استخدام نیروی انسانی«، »تدوین 

برنام��ه راهبردی بورس«، »ایجاد تش��کیالت« و 

»تدوین دس��تورالعمل ها« نیز مشکالت خاص 

خود را داش��ت. می توان گفت مشکلی که از آن 

دوران تاکن��ون ب��ا آن روب��رو هس��تیم، »ع��دم 

سرمایه گذاری شرکت ها در بخش های مالی«، 

»کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی« 

و »ریس��ک« اس��ت. هن��وز ه��م گزارش ه��ای 

حسابرسی شرکت ها ش��امل بندهایی اساسی 

است که نشان دهنده عدم توجه کافی شرکت ها 

به شفافیت اطالعاتی است.

     در ح��ال حاضر، ش��رایط بازار س��رمایه را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

 به نظر بنده، اکنون بعد از گذش��ت دو دهه، 

ب��ازار س��رمایه بس��یار وس��یع ش��ده اس��ت و 

س��رمایه گذاران زی��ادی دارد. در ای��ن ب��ازار، 

اقدام��ات بس��یاری انجام ش��ده ام��ا همچنان 

کاره��ای زی��ادی نیز الزم اس��ت انجام ش��ود و 

می ت��وان گفت که در ح��ال حاضر، با ش��رایط 

مطلوب و ایده آل فاصله داری��م. همان طور که 

می دانی��د صنعت بورس اوراق به��ادار، در دنیا 

پیشرفت زیادی داشته اس��ت و ما می توانیم از 

طریق »بهینه کاوی« و »سرمایه گذاری«، بسیاری 

از مش��کالتمان را ح��ل کنی��م. در ای��ن زمینه، 

»نهادهای بین المللی« مثل فدراسیون جهانی 

بورس ها و س��ازمان بین المللی کمیسیون های 

بورس و اوراق بهادار بهترین مرجع هستند. بازار 

س��رمایه، به لحاظ منابع »مالی« و »انس��انی«، 

»میزان پذیرش اجتماع��ی« و همچنین »توجه 

قوای سه گانه« وضعیت مناسبی دارد و الزم است 

که از آن برای ارتقای بازار و سهم بازار سرمایه در 

کشور اس��تفاده ش��ود. الزم به ذکر است که در 

حوزه تشکیل سرمایه و استراتژی ورود شرکت ها 

به بورس، به تأمل و اعمال اصالحاتی جدی نیاز 

است.

ب��ورس محلی برای تأمین مال��ی و نه نقد کردن 

دارایی ه��ا می باش��د، ب��ه نظر می رس��د بخش 

خصوص��ی به ویژه از زمان رونق بورس در س��ال 

98 به این بازار به عنوان محلی برای نقد کردن 

سرمایه خود، آن هم با قیمتی بسیار باال می نگرد، 

در حال��ی که ش��رکت هایی که برای توس��عه به 

منابع مالی نیاز ندارند و برای رشد از طریق بازار 

نیز از استراتژی خاصی برخوردار نیستند، باید 

با احتیاط بیش��تری پذیرش شوند و عرضه اولیه 

سهامشان نیز به صورت عرضه سهام با سلب حق 

تقدم انجام شود که موجب ورود منابع به شرکت 

شده و در بازار باقی بمانند.

     با توجه ب��ه ارزیابی و اص��الح قانون بازار 

س��رمایه، در حال حاضر به عنوان ش��خصی 

که در تدوین قانون توسعه ابزارها و نهادهای 

مالی نقش داش��ته اید، پیش��نهاد ش��ما در 

خصوص اصالح این قانون چیست؟

 تصمیم گیری در رابطه با اصالح قانون بازار 

سرمایه در سایر کشورها، به فراخور اتفاقاتی که 

در بازار سرمایه آنها رخ داده، انجام شده است، 

برای مث��ال دوره ای ک��ه وضعی��ت بورس ها در 

آمریکا سقوط کرد، قوانین 19۳۳ و 19۳۴ وضع 

شدند و یا با زیان دیدن همزمان سرمایه گذاران، 

قانون حمایت از سرمایه گذاران تصویب شد.

در حال حاضر تجربه بیش از 15 س��ال اجرای 

قانون بازار اوراق بهادار و توس��عه بازار، فرصتی 

را فراه��م کرده اس��ت تا برای رفع کاس��تی ها و 

نی��ز توس��عه های آت��ی، قوانین و مق��ررات الزم 

تدوین ش��ود. برای مثال بحث »انتش��ار اوراق 

بدون ضامن« در بازار س��رمایه ما مطرح اس��ت. 

همچنین، در بخش های »نظارت بر ناش��ران«، 

»نظ��ارت ب��ر س��رمایه گذاران« و »نظ��ارت ب��ر 

زیرس��اخت های ب��ازار« نیز ب��ه اصالحاتی نیاز 

داریم. البته س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز 

باید پاسخگو باش��د، چراکه مدل نظارت نیز در 

این خصوص اهمیت دارد و الزم است که نظارت 

را بسیار هوشمندتر و هدفمند تر انجام دهیم.

موضوع مه��م دیگر اینکه، الزم اس��ت بورس ها 

مش��کلی که از آن دوران تاکنون 

ب��ا آن روب��رو هس��تیم، »ع��دم 

س��رمایه گذاری ش��رکت ها در 

بخش های مال��ی«، »کنترل های 

داخلی حاکم بر گزارشگری مالی« 

و »ریسک« است.
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در تش��کیل س��رمایه کمک  کنند. ب��رای مثال 

در بح��ث رونق بازار، بهتر اس��ت که ش��رکت ها 

با س��لب حق تقدم، افزایش س��رمایه دهند و یا 

شرکت های مادر، به افزایش سرمایه شرکت های 

زیرمجموعه ش��ان اقدام کرده و با واگذاری حق 

تقدم هایش��ان در بازار، تأمین مال��ی کنند. از 

طرفی الزم است که تش��کل های خود انتظام را 

نیز تا حدودی تقویت کنیم. اگر غیر از این باشد، 

به ساختارهای بس��یار بزرگی برای نظارت نیاز 

است که البته احتمال می رود مثمرثمر نیز واقع 

نش��وند. به طور کلی در این حوزه پیشرفت های 

زیادی صورت گرفت��ه و فناوری هایی برای بازار 

سرمایه وجود دارد.

     ب��ا توج��ه ب��ه س��وابق جنابعال��ی در امر 

پژوهش، به نظر ش��ما در چ��ه زمینه هایی از 

بازار سرمایه نیاز به پژوهش بیشتر احساس 

می ش��ود و بهتر اس��ت که پژوهشگران این 

بازار چه نکاتی را مورد توجه قرار دهند؟

 در ب��ازار س��رمایه، فرصت ه��ای پژوهش��ی 

بس��یاری وج��ود دارد. بنده زمانی ک��ه از بورس 

تهران به فضای دانشگاه برگشتم، در حوزه های 

زی��ادی چ��ون »موان��ع تش��کیل مؤسس��ات 

 »IFRS« حسابرسی های بزرگ«، »گزارشگری« و

ش��روع به پژوهش ک��ردم و در همین دوره نیز به 

بررس��ی موضوع »کارایی بازار س��رمایه ایران« 

پرداخت��م، موضوعی که الزم می دانم س��ازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار نیز به آن ورود کند. این ها 

نمونه هایی کوچک از ده ها موضوعی است که 

در بازار س��رمایه قابلیت پژوهش دارند. درست 

اس��ت که س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و نیز 

بورس ها فراخوان پژوهش��ی می دهند، اما نیاز 

اس��ت یک برنامه جامع پژوهشی داشته باشند 

که نتایج مش��خصی از آن حاصل ش��ود، چراکه 

بسیاری از موضوعات در قالب یک پایان نامه یا 

رساله انجام شدنی نیستند.

همچنین الزم است که هیئت مدیره ها و مدیران 

عامل شرکت ها نیز در حوزه »نرم افزارهای مالی«، 

»نرم افزارهای کنترلی« و »ERP« سرمایه گذاری 

کرده و میزان اثربخش��ی این حیطه را جدی تر 

بگیرن��د، ای��ن موضوع��ات نی��ز موضوع ه��ای 

پژوهشی جالبی هستند. در همین راستا، زمانی 

که آقای دکتر قالیباف به سمت ریاست سازمان 

منصوب شدند، پیشنهاد بنده به ایشان این بود 

که در س��ازمان، معاونتی تحت عنوان »معاونت 

علمی و فناوری« راه اندازی ش��ود و س��اختمان 

حافظ به 1۰ اندیش��کده و مجتمع فناوری بازار 

س��رمایه تخصیص یابد که هر اندیشکده نیز بر 

مباحث معینی متمرکز شود. البته دانشگاه ها، 

مراکز رشد و نیز شرکت ها در این اندیشکده ها 

و واحدهای فناور سرمایه گذاری خواهند کرد.

در حوزه ارزش گذاری، در سطح جهانی شورایی 

جه��ت تدوی��ن اس��تانداردهای ارزش گذاری 

فعالیت دارد، بر همین اس��اس در کشور ما نیز 

باید ارزش گذاری ها بر طبق استانداردهای روز 

صورت گیرند. در این خصوص، س��ازمان بورس 

و اوراق به��ادار می تواند از محل بودجه تحقیق 

و توس��عه، هزینه این پژوهش ه��ا را تقبل کند. 

در س��ازمان و همچنین بورس ها، بخشی تحت 

عنوان »مرکز مطالعات و تحقیق و توسعه« وجود 

دارد، بااین ح��ال الزم اس��ت که ای��ن بخش ها 

به عنوان اه��رم، موضوع های تحقیق و توس��عه 

را هدایت کنن��د. در خصوص دانش��گاه ها نیز 

پارک ه��ای عل��م و فن��اوری می توانند ب��ه بازار 

س��رمایه کم��ک قابل توجهی داش��ته باش��ند. 

موضوع دیگر، تربیت نیروی انس��انی مورد نیاز 

این بازار اس��ت که دراین باره الزم اس��ت بحث 

تولید محتوای خاص ب��رای آموزش فعاالن این 

بازار، مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.

      به عنوان یک مدرس دانشگاه، نظرتان در 

خصوص تحصیل در رش��ته های حوزه مالی 

چیس��ت و به عالقه من��دان تحصیل در این 

رشته ها چه توصیه ای دارید؟

 بن��ده به عنوان مدی��ر »کارگ��روه تخصصی 

برنامه ریزی درسی رشته حسابداری« در وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری طی بازنگری هایی که 

به هم��راه همکاران این کارگ��روه انجام دادیم، 

الزم اس��ت که تشکل های خود 

انتظام را نیز تا حدودی تقویت 

کنی��م. اگر غی��ر از این باش��د، 

به س��اختارهای بس��یار بزرگی 

برای نظارت نیاز است که البته 

احتم��ال م��ی رود مثمرثمر نیز 

واقع نشوند.
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سعی کردیم که دروس و سرفصل ها، متناسب با 

شرایط بازار و تقاضای کارفرمایان به روز شوند. 

برای مثال در دوره کارشناس��ی حس��ابداری، 

دروس مال��ی متع��ددی از جمل��ه »مدیری��ت 

س��رمایه گذاری«، »تأمین مال��ی از طریق بازار 

اوراق به��ادار اس��المی« و ... را اضافه کردیم و 

دروسی از جمله »توسعه اقتصادی« و »مدیریت 

تولید« را نیز به دلیل عدم کاربرد و تغییر ساختار، 

حذف کردیم. رشته های »حسابداری«، »مالی«، 

»مدیریت مالی« و »اقتصاد مالی« نیز بازار خوبی 

دارن��د و تمایل به انتخاب این رش��ته ها نیز زیاد 

اس��ت. در حال حاضر، چالش ه��ا و همچنین 

موضوع��ات جالب و جدیدی ب��رای پژوهش در 

رشته های مالی وجود دارد که الزم است سازمان 

و س��ایر نهادهای اجرایی بازار س��رمایه در آنها 

س��رمایه گذاری کرده و از ظرفیت دانش��گاه ها 

اس��تفاده کنند. در عصر حاض��ر، »مهارت های 

فن��اوری«، »مهارت ه��ای زب��ان انگلیس��ی« و 

»مهارت ه��ای علم داده ه��ا و آم��اری« اهمیت 

ویژه ای دارند. مباحث مالی نیز می تواند بسیار 

کاربردی باشند که این موضوع به روش تدریس 

اس��تادان رش��ته برمی گردد و انتظار خالقیت و 

نوآوری از اس��تادان وجود دارد. عالوه بر این ها، 

»ارتباطات« و »تس��لط بر مهارت ه��ای نرم« نیز 

بسیار کمک کننده خواهد بود. همچنین، »اخذ 

 CFA و ACCA گواهینامه های حرفه ای« نظیر

برای فعالیت در حوزه حسابداری و مالی، مفید 

هستند.

توصیه بنده به دانشجویان این است که در چند 

سال ابتدایی تحصیل، بر افزایش سطح دانش 

و مهارت های خود یعنی س��رمایه انسانی شان 

متمرکز ش��وند تا در س��ال های بع��د بتوانند از 

طریق آن سرمایه مالی کسب نمایند.

     از خاط��رات خ��ود در دوره دوس��اله 

فعالیتت��ان در ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار 

تهران )سال های 13۸5 تا13۸۷( بفرمایید.

 سال های 1۳85 تا 1۳87 برای بنده دوران 

بس��یار پرکاری بودند، چراکه الزم بود به صورت 

همزمان، جهت »اصالح زیرساخت ها«، »تربیت 

نی��روی انس��انی«، »تدوی��ن تش��کیالت« و 

»آماده سازی« ش��رکت برای تحویل بخش های 

عملیات��ی ب��ورس اوراق به��ادار از س��ازمان 

کارگزاران اقدام ش��ود. در همان دوران، به طور 

اتفاقی با پایگاه اینترنتی mondovisione آشنا 

ش��دم که اخبار صنعت بورس اوراق بهادار را در 

سراس��ر دنیا پوش��ش می داد. بنده، به همین 

طریق از روند پیشرفت بورس ها مطلع می شدم 

و به اقتضای شرایط، بخشی از مواردی را که در 

بورس تهران قابلیت اجرا داش��ت، پیاده سازی 

می کردیم.

از طرفی، بخشی از کار نیز بسیار استرس زا بود، 

چراکه به  خاطر تضاد منافعی که وجود داشت، 

مجبور می ش��دیم با همراهی سازمان، به خاطر 

حفظ حقوق عموم سرمایه گذاران، تصمیم هایی 

چالشی بگیریم. به طور خالصه، ما در آن دوران 

نهایت تالش خود را به کار گرفتیم که با توجه به 

تجربه و دانشی که داشتیم، بنیان صحیحی را 

پایه گذاری کنیم.

     با توجه به گفتگویی که در خصوص جذب 

نی��روی متخصص برای حرفه ای ش��دن بازار 

سرمایه از شما منتشر ش��ده بود، بفرمایید 

که به نظر شما چه اندازه در تربیت نیروهای 

انسانی، موفق بوده ایم؟ چه توصیه ای جهت 

رشد بهتر نیروی  متخصص در بازار دارید؟

 حقیقتًا در حوزه نیروهای متخصص، با توجه 

به سرمایه بس��یاری که در این بازار وجود دارد و 

دس��تمزدهای مناس��بی که پرداخت می شود، 

ش��رایط مطلوب��ی ایجاد ش��ده اس��ت و همین 

موضوع نیز باعث شده که افراد بسیاری متقاضی 

اخ��ذ  و  ل��ی  ما رش��ته های  در  تحصی��ل 

گواهینامه های حرفه ای باشند و دانشگاه های 

متع��ددی نیز ب��ه آموزش ای��ن رش��ته ها اقدام 

نمایند.

به عقیده بنده، در بازار س��رمایه به واسطه های 

»اطالعات��ی« و »معامالت��ی« قوی نیاز اس��ت. 

منظور از واسطه های اطالعاتی »حسابدارها«، 

توصیه بنده به دانش��جویان این 

اس��ت که در چند س��ال ابتدایی 

تحصیل، بر افزایش سطح دانش 

و مهارت های خود یعنی سرمایه 

انسانی شان متمرکز شوند تا در 

سال های بعد بتوانند از طریق آن 

سرمایه مالی کسب نمایند.
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»حس��ابرس ها« و »مؤسس��ات رتبه بن��دی« 

هس��تند و »کارگزاری ها«، »شرکت های مشاور 

س��رمایه گذاری« و »شرکت های تأمین سرمایه« 

نیز از جمله واس��طه های معامالت��ی و البته در 

مواردی اطالعاتی می باش��ند. نکت��ه مهم این 

است که تمامی این موارد و همچنین مردمی که 

به این بازار وارد می شوند، به تخصص و مشاوره 

نیاز دارند که اگرچه در حال حاضر، ش��رایط از 

این نظر نس��بت به گذش��ته بهبود یافته است، 

اما این س��طح از رش��د نیروی های متخصص، 

متناسب با میزان رش��د بازار نیست. همچنین 

الزم اس��ت به اف��رادی که از س��ایر رش��ته های 

تحصیلی مشغول فعالیت در این حوزه شده اند، 

آموزش ه��ای الزم ارائه ش��ود و دوره هایی نظیر 

MBA و ... برایشان، تدوین گردد.

فعالیت در این حوزه نیز به حمایت سازمان بورس 

و اوراق بهادار و شرکت توسعه مدیریت و آموزش 

بورس )اطالع رسانی قدیم( نیاز دارد. الزم به ذکر 

است که شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس 

در این خصوص زحمات بسیاری کشیده است، 

ام��ا الزم می دانم ک��ه در این مس��یر از ظرفیت 

موجود در دانشگاه ها نیز استفاده کنند.

     در دوره فعالیت خود به عنوان مدیرعامل 

بورس تهران، ت��الش  زیادی ب��رای پذیرش 

ش��رکت های ایرانی در بورس های خارجی و 

نیز جذب س��رمایه گذاران خارجی داشتید 

 IFRS و تحقق این دو مهم را درگرو پذیرش

می دیدید. به نظر شما تا این لحظه چه اندازه 

توانس��ته ایم به اس��تانداردهای بین المللی 

گزارش��گری مال��ی دس��ت پیدا کنی��م و آیا 

این اس��تانداردها در بازار س��رمایه ما به طور  

مطلوبی رعایت می شوند؟

 متأسفانه در آن دوران، چنین برداشت شده 

بود که جهت ایجاد ارتباط با خارج از کشور فقط 

به IFRS نیاز داریم، در صورتی که این گونه نبود. 

همان طور ک��ه می دانید IOSCO که مقام ناظر 

بین الملل��ی ب��ورس و اوراق به��ادار اس��ت، 

استانداردهای حسابداری را ارزیابی نموده و در 

فرآیند تدوین آنها نقش دارد. هدف IOSCO این 

اس��ت ک��ه اطالعات��ی »دقی��ق«، »ش��فاف« و 

»قابل اعتماد« به س��رمایه گذاران ارائه شود و با 

توجه به اینکه برای برخی معامالت و فعالیت های 

مالی، اس��تانداردی در کش��ور نداشتیم )برای 

مث��ال، اس��تاندارد مزای��ای کارکن��ان در 

شرکت هایی چون بانک های دولتی خصوصی 

ش��ده و مخابرات ای��ران که خودش��ان مزایای 

بازنشستگان را پرداخت می کنند(، به IFRS نیاز 

است. پذیرش این استاندارد سبب می شود که 

اطالعات صورت ه��ای مالی، کامل، قابل اتکا و 

ش��فاف باشند و زمینه پاس��خگویی و تخصیص 

بهینه منابع نیز فراهم شود.

اس��تفاده IFRS در »رتبه بن��دی پولش��ویی« و 

همچنین در رابطه با »تعیین ریسک کشور« مهم 

است، چراکه استانداردهای ملی ما مورد ارزیابی 

ق��رار نگرفت��ه و همچنین در بحث پولش��ویی و 

ریسک کشوری، امتیازاتی منفی داریم که این 

موضوع برای کشور هزینه بردار است. این مسئله 

 که همه کشورها از IFRS اس��تفاده می کنند یا 

خیر، یک مس��ئله ثانویه اس��ت و موضوع اولیه، 

»صحت«، »جامعیت«، »شفافیت« و »قابل اعتماد 

بودن« اطالعات ارائه شده برای سرمایه گذاران 

است. طبیعی اس��ت که این استانداردها مورد 

اعتماد س��رمایه گذاران خارجی هم می باشد و 

برای پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های 

خارجی نیز الزم و ضروری است.

الزم به ذکر اس��ت که در این ح��وزه باید به طور 

همزم��ان، جه��ت »بهب��ود اس��تانداردهای 

حسابرسی« نیز تالش کنیم، چراکه برای مثال 

در زمینه گزارش حس��ابرس، با سایر کشورهای 

جهان فاصله داریم، به گون��ه ای که موضوعات 

کلیدی حسابرسی که درج آنها در گزارش های 

حسابرسی الزامی است، در ایران به دلیل عدم 

وجود استانداردها گزارش نشده و سرمایه گذار 

ایران��ی از آن منتفع نمی ش��ود. در این راس��تا، 

سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند با تشکیل 

یک »اندیشکده گزارشگری مالی و شفافیت« بر 

این موضوع متمرکز شود.

الزم است به افرادی که از سایر 

رش��ته های تحصیلی مشغول 

فعالیت در این حوزه ش��ده اند، 

آموزش ه��ای الزم ارائ��ه ش��ود 

و دوره های��ی نظی��ر MBA و ... 

برایشان، تدوین گردد.
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عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با ماهنامه بورس عنوان کرد

»مطالعه« و »یادگیری هدفمند«،
الزمه موفقیت در بازارهای مالی است

 ماهنامه »بورس« در این قس��مت از س��ری گفتگوهای »آشنایی با اساتید مالی کشور« به س��راغ دکتر سعید فتحی، از اساتید مطرح 

دانشگاه اصفهان رفته است.

اس��تاد دانشگاه اصفهان، در خالل این گفتگو از مسیر تحصیلی و ش��غلی خود می گوید و معتقد است اگرچه حوزه مالی، از نظر نیازمندی 

در بازار کار و نیز س��طح درآمدی جزو حوزه های سرآمد در رشته های دانشگاهی است، اما الزمه موفقیت در آن، هدفمند بودن نحوه مطالعه 

و یادگیری است.

فتحی که س��ابقه چندین سال تدریس در حوزه مالی را در لیس��ت تجربیات خود دارد، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، در رشته 

مدیریت بازرگانی تحصیل کرده است و مدرک دکترای خود را از دانشگاه تربیت مدرس و رشته مدیریت مالی اخذ کرده است.

مشروح این گفتگوی خواندنی در ادامه عنوان خواهد شد.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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    آق��ای دکتر فتح��ی، قبل از هر چی��زی، مایل 

هستم از سوابق تحصیلی شما اطالعاتی داشته 

باشم.

 بن��ده در مقطع کارشناس��ی، رش��ته »مدیریت 

بازرگانی« را در دانش��گاه اصفهان گذراندم. سپس، 

در مقطع کارشناسی ارشد، تحصیل در همین رشته 

را در دانش��گاه تربیت مدرس ادامه دادم. در مقطع 

دکتری نیز، از دانش��گاه تربیت مدرس، تحصیل در 

رش��ته مدیریت، با تخصص »مدیریت مالی« را پیش 

گرفتم.

    چه ش��د ک��ه مس��یرتان به تحصیل در رش��ته 

»مدیریت« و حوزه »مالی« رسید؟

 به دلیل اقدامات مؤثری که در جهت توسعه بازار 

سرمایه در شرکت بورس )قباًل از سازمان تفکیک نشده 

بود( انجام می شد، پس از گذراندن دوره کارشناسی 

ارش��د که همان طور که عرض کردم، رش��ته مدیریت 

بازرگان��ی را از دانش��گاه تربی��ت م��درس آموختم، 

تش��خیص بنده این بود که کش��ور ما از نظر »نیروی 

متخصص در حوزه مالی« کمب��ود زیادی دارد و این 

موضوع ممکن اس��ت به توس��عه این بخش در کشور 

آسیب زیادی وارد کند. از طرفی، ازآنجاکه به فعالیت 

در سمت عضو هیئت  علمی تمایل داشتم، تالش بنده 

در این راس��تا بود که تحصیالت مقطع دکتری را در 

رشته مالی بگذرانم که بتوانم با توسعه رشته و پرورش 

دانشجویان، به توس��عه نظام نوپا و ناکارآمد مالی در 

کشور، که در آن زمان شاهد بودم، کمک کنم.

    در لیس��ت تخصص های ش��غلی شما مواردی 

چ��ون »مهندس��ی مال��ی«، »مال��ی ش��رکتی« و 

»فراتحلی��ل« توجه بن��ده را جلب ک��رد. لطفاً از 

هرکدام یک ش��مای کلی به مخاطب��ان ماهنامه 

بدهید و از کاربرد هریک برایمان بگویید.

 حوزه مالی به چهار حوزه اصلی »مهندسی مالی«، 

»مدیریت ریسک«، »مدیریت سرمایه گذاری« و »مالی 

شرکتی« قابل تفکیک است. مالی شرکتی، به بخشی 

از تصمیمات مدیران مالی بنگاه ها معطوف می شود 

ک��ه در راس��تای س��رمایه گذاری های بنگاه ه��ای 

اقتص��ادی و تأمی��ن مناب��ع مال��ی الزم ب��رای 

سرمایه گذاری های مذکور اتخاذ می شود. مهندسی 

مال��ی نی��ز در معنای ع��ام هرگونه نوآوری را ش��امل 

می ش��ود که به روش علمی در راس��تای توسعه نظام 

مال��ی به »طراح��ی«، »خلق«، »بهب��ود«، »کاربرد« یا 

»پیش بینی رفتار« عناصر این نظام می پردازد. عناصر 

نظام مالی نیز ش��امل »ابزارهای مال��ی«، »قوانین«، 

»نهاده��ای مال��ی«، »قواع��د تصمیم گی��ری« و ... 

می ش��ود.

در ایران، در این حوزه بیش از همه، بر یکی از عناصر 

نظام یعنی ابزارهای مالی، آن هم در بخش »مشتقات 

و ابزارهای مالی اسالمی« تمرکز شده است. تحقیقات 

و برنامه های آموزش��ی مرتبط با این دو حوزه، اجزای 

شاخص مهندسی مالی را شکل می دهد.

فراتحلیل نیز بیش از آنکه رویکرد موضوعی داش��ته 

باشد، رویکردی روشی به پژوهش دارد، یعنی نوعی 

روش پژوهش است که با رویکرد کمی و روش پژوهش 

علمی در تالش است که تاریخچه علمی یک موضوع 

خاص را مورد واکاوی قرار دهد.

    از س��ابقه تدریس خود در دانش��گاه اصفهان 

بگویی��د. در حال حاض��ر، در این دانش��گاه چه 

دروسی را تدریس می کنید؟

 بنده از س��ال 1۳8۶ در قالب طرح س��ربازی در 

دانشگاه اصفهان مشغول به تدریس شدم و توانستم 

در س��ال 1۳9۰ به مرتبه دانشیاری دست پیدا کنم. 

در ح��ال حاضر نی��ز تدریس دروس »مالی ش��رکتی 

پیش��رفته«، »مهندس��ی مال��ی پیش��رفته«، »مبانی 

مدیریت ریسک« ، »مهندسی مالی« و »ابزارهای مالی 

اسالمی« را برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 

و برای دانش��جویان مقطع دکتری نیز، »نظریه های 

مالی پیشرفته«، »ابزارهای مالی اسالمی« و »سمینار 

در مسائل مالی« را آموزش می دهم. با توجه به اینکه 

در دانش��گاه اصفه��ان جه��ت تحصی��ل در مقط��ع 

کارشناسی رش��ته »مدیریت مالی« پذیرشی صورت 

نمی گیرد، برای دانش��جویان مقطع کارشناس��ی از 

س��ایر رش��ته ها  نی��ز، دروس »مدیری��ت مال��ی 1« و 

»مدیریت مالی ۲« را تدریس  می کنم.

در هشت سال ابتدایی خدمتم در دانشگاه اصفهان، 

به این دلیل که در دانشگاه اصفهان، فرد دیگری در 

این رشته فعالیت آموزش��ی نداشت، بار کلیه دروس 

در حوزه ه��ای مختلف مالی بر دوش بنده بود؛ اما در 

ادامه، از سال 1۳9۴ با ورود همکاران جدید در این 

حوزه، توانس��تم کار خود را اندکی تخصصی تر پیش 

تالش بن��ده در این راس��تا بود 

ک��ه تحصیالت مقط��ع دکتری 

را در رش��ته مال��ی بگذرانم که 

بتوانم با توسعه رشته و پرورش 

دانشجویان، به توسعه نظام نوپا 

و ناکارآمد مالی در کشور، که در 

آن زمان شاهد بودم، کمک کنم.
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ببرم. در همین رابطه، در تالش هستیم که ان شاءالله 

با جذب نیروهای توانمند و ج��وان دیگر، حوزه های 

تخصصی را تا حد امکان با همکاران جدید تقس��یم 

کنیم و بازه��م در حد امکان فعالیت های علمی خود 

را به شکلی تخصصی تر ادامه دهم.

    از سوابق اجرایی خود در مؤسسه »مطالعات و 

پژوهش های بازرگانی« و تجربه سردبیری نشریه 

»مدیریت دارایی و تأمین مالی« برایمان بگویید.

 بن��ده از ابت��دای دوره کارشناس��ی ارش��د ب��ه 

موضوعات پیرامون »تجارت الکترونیکی« عالقه مند 

ب��ودم و  در مؤسس��ه »مطالع��ات و پژوهش ه��ای 

بازرگانی«، با حضور آقای دکتر اکبری که از همکاری 

با ایشان لذت بسیاری بردم، یک واحد مجزا، در رابطه 

با »تحقیق��ات فناوری اطالعات« راه اندازی ش��د. به 

همین دلیل پیش از اینکه به فعالیت در حوزه مدیریت 

مالی تغییر رویه دهم، خدمت این عزیزان بودم.

نشریه »مدیریت دارایی و تأمین مالی« نیز که از سال 

1۳9۲ راه اندازی ش��د، یکی از اجزای پازل توس��عه 

علمی دانش��گاه اصفه��ان در حوزه مالی ب��ود. این 

نش��ریه با هدف حضور جدی تر دانشگاه اصفهان در 

مستندسازی علوم مالی در کشور، ابتدا با سردبیری 

استاد ارجمند سرکار خانم دکتر حجازی راه اندازی 

شد و در ادامه، با ارتقای مرتبه ای که برای بنده حاصل 

شد، پس از آنکه مس��ئولیت این نشریه بر عهده بنده 

گذاشته شد، تالش کردم کیفیت علمی نشریه حفظ و 

بر حوزه های روزآمد رشته مالی متمرکز شود، می توان 

گفت سرعت پذیرش در مقاالت و به طور ویژه، مقاالت 

دوره دکتری اولویت این نشریه است.

    آیا به طور کلی، پژوهش هایی که تاکنون انجام 

داده اید، محوریت خاصی داش��ته است؟ در این 

خصوص در صورت امکان توضیح بفرمایید.

 همان ط��ور که عرض ک��ردم، بنده در ب��ازه زمانی 

سال های 1۳8۶ تا 1۳9۴ که تنها عضو هیئت  علمی 

دانش��گاه اصفهان در رش��ته مالی بودم، به اقتضای 

ش��رایط، همه حوزه ه��ای تخصصی مالی را پوش��ش 

می دادم، چراکه تدریس کلی��ه دروس حوزه مالی در 

مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز با بنده بود؛ 

اما از س��ال 1۳9۴ به بعد، فعالیت علمی خود را بر دو 

حوزه اصلی »مهندسی مالی« و »مالی شرکتی« متمرکز 

کردم.

البته به دلیل شناختی که زیر س��ایه استاد ارجمند، 

آقای دکت��ر آذر، پیرامون مس��ائل کمی و تحلیل های 

آماری ب��رای بنده ایجاد ش��ده بود، مدت��ی در تحریر 

پایان نامه های مربوط به مقاطع کارشناس��ی ارشد و 

دکترای دانشگاه اصفهان )چون پیرامون این موضوع، 

محدودیت هایی در دانشکده وجود داشت( به عنوان 

مش��اور فعالیت داش��تم. ای��ن اتف��اق، در حوزه های 

»مدیریت منابع انسانی« و »بازاریابی«، البته صرفاً بابت 

ارزش اف��زوده ای که به لحاظ آم��اری در پژوهش های 

مذکور ایج��اد می کردم، ب��رای بنده به چ��اپ برخی 

مقاالت منتج شد.

    آیا در حیطه ترجمه و تألیف کتاب نیز فعالیتی 

داشته اید؟

 بن��ده تا این لحظ��ه در انتش��ار ۲۰ عنوان کتاب 

فعالیت داشته ام.

    از دالی��ل خ��ود ب��رای انتخ��اب هرک��دام از 

کتاب هایی که ترجمه کرده اید برایمان بگویید.

 بخش��ی از آنها مرب��وط به دوره ای اس��ت که در 

مؤسسه »مطالعات و پژوهش های بازرگانی« فعالیت 

می کردم که البته از تخصص اصلی بنده فاصله دارد. 

اما در حوزه مالی نیز، به ترتیب جدید ترین کتابهای 

منتش��ر شده از س��مت اینجانب، ش��امل »مدیریت 

س��رمایه گذاری«، »نظری��ه مالی پیش��رفته«، »مالی 

شرکتی پیشرفته«، »مدیریت ریسک مالی شرکتی« 

و »مدیری��ت تأمین مالی، گامی به س��وی اصل ۴۴ 

قانون اساسی « هستند. در این رابطه، سه کتاب اول 

از جمله کتب درس��ی و در راس��تای تولید محتوای 

درس��ی، مرتبط با گرایش های رشته مالی بوده اند و 

موارد بعدی نیز غیر درس��ی بوده و اکث��راً گرایش به 

موضوع��ات خاصی داش��ته ک��ه از تحقیقات علمی 

حاصل شده است.

    اگر موافق هس��تید س��ؤالم را در رابطه با س��ه 

کتابی که در پاسخ به س��ؤال قبل مطرح کردید، 

پاسخ بدهید.

 کتاب »مدیریت سرمایه گذاری« که در حال حاضر 

در انتش��ارات س��مت در حال چاپ اس��ت، با هدف 

پوشش محتوای الزم برای این موضوع جهت استفاده 

نشریه »مدیریت دارایی و تأمین 

مال��ی« نیز ک��ه از س��ال 1392 

راه اندازی ش��د، یکی از اجزای 

پازل توس��عه علمی دانش��گاه 

اصفهان در حوزه مالی بود.
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دانش��جویان دوره کارشناسی رش��ته مدیریت مالی 

تدوین شده است. الزم به ذکر است که در این زمینه، 

اس��اتید بزرگی چون آقای دکتر راع��ی و آقای دکتر 

تهرانی پیش از این نیز آثار ارزشمندی داشته اند که 

البته بیشتر بر محتویات مربوط به مقطع کارشناسی 

ارشد متمرکز بوده اند. بر همین اساس، در این کتاب 

به دنبال آن بودیم که در راس��تای نیاز دانش��جویان 

مقطع کارشناسی رشته مدیریت مالی، نظم جدیدی 

در محتوای آن ایجاد کنیم.

کتاب »نظریه های مالی پیش��رفته« نیز در راس��تای 

پوش��ش محتوای الزم برای یکی از دروس مربوط به 

تحصیل در مقطع دکتری که تدریس آن، در دانشگاه 

اصفهان بر عهده اینجانب اس��ت تدوین شده است 

که جل��د دوم آن در ح��ال جمع بندی اس��ت. کتاب 

»مالی شرکتی پیشرفته« نیز ترجمه و تلخیص کتاب 

»Advanced Corporate Finance« اس��ت، ای��ن 

کتاب ش��امل محتویاتی اس��ت که تاکنون، در کتب 

مرتبط فارسی زبان پوشش داده نشده است.

    جناب دکتر فتح��ی، وجود چه عوامل فردی و 

جمعی را بر موفقیت خود در حوزه مدیریت مالی 

مؤثر می دانید؟

 از بعد ف��ردی، عمدتًا عواملی چون »پش��تکار«، 

»ع��دم فعالیت اقتص��ادی«، »رواب��ط عمومی باال«، 

»تمرکز بر فعالیت علمی« و »تمرکز موضوعی« را مؤثر 

می دانم و به لحاظ جمعی نیز، عواملی چون »کیفیت 

دانشگاه تربیت مدرس« و »شاگردی محضر اساتید 

آن دانشگاه«، روحیه علمی ایجادشده توسط مرحوم 

دکتر جمش��یدیان در دانش��گاه اصفهان و اس��اتید 

ارجمند، جناب دکتر خداداد حسینی و جناب دکتر 

آذر، در »دانشگاه تربیت مدرس« بوده است. عالوه  بر 

این، فضای کالبدی بسیار لذت بخشی که در دوران 

تحصیل در مقطع کارشناسی، در دانشگاه اصفهان 

برای بنده ایجاد شد، از این نظر که ماهیت تحصیلی 

منعطفی داش��ت و به نوعی، یک محیط چندبعدی 

فرهنگی، علمی و تفریح��ی بود، عالقه به تحصیل و 

نیز تعلی��م و تربیت را در بنده تقویت کرد. یکی دیگر 

از مس��ائلی که در این زمینه بسیار کمک کننده بود، 

مسئله »جوان بودن« رش��ته مالی است که به موجب 

این اتفاق، محتوای علمی آن کمتر در دسترس است 

و به طور مداوم، انگیزه »توس��عه محت��وای علمی« و 

»تقوی��ت فعالی��ت علم��ی« در این رش��ته را در بنده 

تشدید کرده است.

    بر همین اس��اس، به افراد مای��ل به فعالیت در 

این حوزه چه توصیه ای دارید؟

 در ابت��دا توصیه بنده این اس��ت که ت��الش کنند تا 

تحصیل در این رش��ته را از مقطع کارشناسی آغاز کنند، 

چراک��ه تجربه نش��ان داده اس��ت، بعضاً اف��رادی که از 

رشته های نامرتبط وارد حوزه مالی می شوند، با روح این 

رشته اندکی فاصله دارند. به نظر بنده، در دوره کارشناسی 

بسیاری از کالبدهای ذهنی دانشجویان تنظیم می شود 

و اگر این رش��ته در همه مقاطع به طور پیوسته، تحصیل 

شود، دانشجو بهتر می تواند به روح رشته و همراه با ابزارهای 

آن مس��لط  ش��ود. پیش��نهاد دیگر بن��ده این اس��ت که 

دانشجویان عزیز از زمان آغاز تحصیالت خود تالش کنند 

که به وس��یله مشورت گرفتن از اس��اتید و بازیگران نظام 

مالی، تصمیم خود را در رابطه با فعالیت اقتصادی یا علمی 

در این حوزه اتخاذ کنند. در نظر داشته باشید که این حوزه 

علمی، از نظر میزان نیاز در بازار کار و نیز سطح درآمدی 

جزو حوزه های سرآمد در رشته های دانشگاهی است، اما 

الزم است که نحوه مطالعه و یادگیری در آن هدفمند باشد. 

بر همین اساس، اگر دانشجویی تصمیم گرفته است که به 

سمت ادامه تحصیل و تدریس در دانشگاه برود، خود را به 

ابزارهای الزم برای آن تجهیز کند و اگر هدف فردی، ورود 

به ب��ازار کار بعد از اتمام تحصیالت دوران کارشناس��ی، 

کارشناسی ارشد و یا دکتری است نیز ابزارهای متناسب با 

هرک��دام را برای خود فراه��م کند. این ابزاره��ا از طریق 

نهادهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی موجود در کشور، 

در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. یادمان باشد که کشور 

ما در حوزه مالی، در زمینه نیروی دانشگاهی و همچنین 

نیروی کار، از نظر کمی بسیار فقیر است.

    اگر در این حیطه، حرف ناگفته ای دارید می توانید 

با مخاطب های ماهنامه مطرح بفرمایید...

 امیدوارم اعضای هیئت علمی فعال در تمام دانشگاه های 

کشور، زمان بیشتری را به انجام فعالیت های علمی اختصاص 

دهند و آن دست از افرادی که صرفاً فعالیت علمی دارند نیز، 

با بازیگران نظام مالی ارتباط بیشتری برقرار کنند. تحقق این 

موضوع باعث می شود که دانشجویانی که در این حوزه در 

حال یادگیری هستند، این فرهنگ را نیز فراگیرند.

امیدوارم اعضای هیئت علمی 

فع��ال در تم��ام دانش��گاه های 

کشور، زمان بیشتری را به انجام 

فعالیت ه��ای علمی اختصاص 

دهند و آن دس��ت از افرادی که 

صرفاً فعالیت علمی دارند نیز، 

با بازیگ��ران نظام مال��ی ارتباط 

بیشتری برقرار کنند.
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معرفی فعاالن بازار سرمايه

معرفی ماهنامه» بورس«
ماهنامه »بورس«، نخستین رسانه بازار سرمایه با صاحب  امتیازی شرکت بورس اوراق بهادار تهران  است که در حال حاضر، با مدیر مسئولی دکتر محمود گودرزی و سردبیری دکتر 

علی نمکی منتشر می شود. این ماهنامه، با رویکردی خبری ، تحلیلی و آموزشی ، سابقه ای بیش از 24 ساله در حوزه انتشار اخبار بازار سرمايه و  اطالعات و آمار اقتصادی دارد.

اولین شماره از ماهنامه بورس متعلق به شهریورماه سال 13۷6 می باشد و تا به حال 200 شماره از آن توزیع شده است. این ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن 

بازار سرمایه، تمامی ارکان و ناشران بورسی، کارگزاری ها، نهادهای مالی )تأمین سرمایه ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، صندوق های سرمایه گذاری( 

و همچنین مراکز آموزشی به خصوص دانشگاه ها منتشر می  گردد.

اقدامات و فعالیت ها
 امکان دسترسی از راه دور و استفاده آسان و سریع از اطالعات مربوط به حوزه مالی، از طریق ارتقای بستر فضای مجازی و ارتقای تارنمای مجله به آدرسtsemag.ir؛
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 انعکاس دیدگاه های تخصصی افراد فعال در بازار سرمایه در باب موضوعات روز این بازار؛

 اطالع رسانی و گفتمان پیرامون بااهمیت ترین تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بازار سرمایه؛

 ارائه اطالعاتی در رابطه با تاالرهای بورس منطقه ای در کشور؛

 آشنایی با بخش های مختلف در ارکان بازار سرمایه.

اهداف و چشم اندازها
اهداف و چشم اندازهای اصلی این واحد به شرح ذیل است:

  تمرکز بر الکترونیکی شدن ماهنامه »بورس«، در راستای گسترش طیف مخاطبان بازار سرمایه؛

 تقویت جایگاه موضوع آموزش، از طریق معرفی اساتید فعال در حوزه مالی؛

 ترفیع جایگاه بازار سرمایه، از طریق گفتگو با چهره ها و پیشکسوت های مطرح داخل کشور؛

 توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی، در گستره ی وسیعی از افراد جویای علم مالی.
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معرفی تاالر بورس منطقه ای هرمزگان
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ت��االر بورس منطقه ای هرمزگان، به عنوان بیس��ت و یکمین بورس منطق��ه ای در 22 دی ماه 13۸4 افتتاح گردید و کار خود را از اواس��ط 

بهمن ماه همان س��ال آغاز نمود. تعداد 40 کارگزاری در اس��تان هرمزگان )به جز منطقه کیش( فعال می باشند، از این تعداد 2 کارگزاری 

مفید و س��رمایه گذاری ملی به عنوان تاالر اختصاصی و ۸ کارگ��زاری آگاه، مهر اقتصاد ایرانیان، بانک کش��اورزی، اقتصاد بیدار، مبین 

سرمایه، ایساتیس پویا، حافظ و فارابی به عنوان شعب فعالیت دارند.

 همچنین کارگزاری های نهایت نگر، آتیه، آگاه و س��رمایه گذاری ملی قش��م به عنوان دفتر پذیرش و مابقی ازجمله کارگزاری های بانک 

پارس��یان، بانک آینده، بانک رفاه، بانک سپه، بانک ش��هر، بانک صادرات، سهم آش��نا و بانک کارآفرین نمایندگی بانک های مختلف 

می باشند. شرکت های بورسی و فرابورسی استان )به جز منطقه کیش( نیز شامل شرکت های: پاالیش نفت بندرعباس، خدمات دریایی 

تاید واتر خاورمیانه، سیمان هرمزگان، فوالد هرمزگان، فوالد کاوه جنوب کیش، پاالیش نفت الوان و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت 

هستند.

 ارزش معامالت تاالر بورس هرمزگان
در تاالر بورس بندرعباس از ابتدای تأس��یس تا پایان سال 1400، بیش از 16 میلیارد سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 101 هزار و 5۸ 

میلیارد ریال معامله ش��ده اس��ت که از این میزان، 46 هزار و 613 میلیارد ریال یعنی، معادل 46 درصد را خرید سهام و 54 درصد دیگر 

به ارزش 54 هزار و 445 میلیارد ریال را فروش س��هام به خود اختصاص داده اس��ت. از ابتدای تأس��یس تاالر بورس بندرعباس تا پایان 

بهمن ماه 1400، تعداد ۸12 هزار و ۷90 کد معامالتی جدید صادر گردیده است.

 همچنین در ای��ن مدت تعداد 22 هزار و 64۷ نفر، معادل 114 هزار و 239 نفرس��اعت در انواع مختلف دوره های آموزش��ی، بازدیدها، 

همایش ها و س��مینارهای تخصصی، آموزش دیده اند. از مهم ترین همایش های برگزار ش��ده می توان به همایش »روش های نوین تأمین 

س��رمایه بنگاه های اقتصادی« با حضور مدیران، کارشناسان و فعاالن اقتصادی استان، سمینار تخصصی »نقش بازار سرمایه و ابزارهای 

نوین در تأمین مالی بنگاه ها و شرکت ها« با حضور مدیران و بنگاه های اقتصادی استان، همایش های مختلف در دانشگاه ها و بانک های 

اس��تان و همایش »آش��نایی با بورس اوراق بهادار« ویژه مدیران عامل شرکت های تعاونی روستایی سراسر اس��تان اشاره کرد. از ابتدای 

تأس��یس تاکنون، بیش از 14 هزار فعالیت حقوقی در جهت رفع مشکالت سهامداران صورت گرفته است. فعالیت های مستمر نظارت، 

بازرسی و فناوری اطالعات نیز ازجمله فعالیت های تاالر بورس هرمزگان در این مدت می باشد.



موضوعات پیشنهادی:

به اطالع می رس��اند ماهنامه بورس متعلق به شركت بورس اوراق بهادار تهران، با رویكرد خبری، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از 24 ساله در حوزه انتشار اخبار بازار سرمايه، اطالعات  و آمار اقتصادی دارد. این 

ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن بازار س��رمایه، تمامی اركان و ناشران بورسی، كارگزاری ها، نهادهای 

مالی)تأمین سرمایه ها، مشاوران س��رمایه گذاری، سبدگردان ها، صندوق های سرمایه گذاری( و همچنين 

مراكز آموزشی به خصوص دانشگاه ها  منتشر می گردد.

بدین وسیله از كلیه اساتید، پژوهشگران، مدیران، دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه 

دعوت می شود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

      قانون بازار سرمایه

      صندوق های سرمایه گذاری

      بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه

      عملكرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی

      ابزارهای مالی جدید در بورس تهران

      آتی سبد سهام در بورس تهران

      بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

      سهام عدالت

      عرضه سهام دولت در بازار سرمایه

      بورس امالك و مستغالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه
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مدیریت رفتاری سبد سهام

 طی چند سال گذشته، نظریه بازار س��رمایه دو پارادایم کاماًل متفاوت را پشت سر گذاشته و اکنون پارادایم سوم در حال ظهور 

اس��ت. هر پارادایم ت��الش می کند تا بتواند حرکات قیمت ها در بازار را بهتر و کامل تر تش��ریح کن��د . پارادایم پرقدرت و در حال 

گسترش اخیر که بر مبنای تحقیقات جدید در زمینه مالی رفتاری شکل گرفته است، ادعا می کند قادر است پیشنهاد های برتری برای 

سرمایه گذاران و مشاورانی ارائه دهد که امیدوارند انحرافات قیمِت ناشی از خطاهای شناختی گسترده را مهار کنند.

رئیس اداره امور كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

محمود بهرامیان

از زم��ان وقوع رکود ب��زرگ، به عنوان عمیق تری��ن، طوالنی ترین و 

گس��ترده ترین بحران اقتصادِی س��ده بیس��تم، تا حال حاضر، در 

مجموع سه پارادایم اصلی بر بازارهای مالی حاکم بوده  و هریک از 

آنها سعی کرده  است به تبیین صحیح رفتار قیمت ها در این بازارها 

بپردازد. پارادایم اول در این فرآیند، توس��ط گراهام و داد1  در سال 

19۳۴ مطرح شد. آنها در کتابش��ان به نام »تحلیل اوراق بهادار۲« 

که اولین روش سیستماتیک برای تحلیل و سرمایه گذاری در اوراق 

بهادار را ارائه داد، ادعا کردند که دس��تیابی به یک سبد سهام برتر 

با اس��تفاده از تحلیل بنی��ادی دقیق و چند قان��ون تصمیم گیری 

ساده، امکان پذیر است. این قوانین بر مبنای اشتباهات هیجانِی 

سهامداران شناخته می شوند. کتاب گراهام و داد در زمانی به چاپ 

رسید که بحران مالی و رکود عمیق، اقتصاد آمریکا را فراگرفته بود، 

قیمت س��هام به شدت افت کرده و بازار بس��یار ناپایدار بود. همین 

موضوع باعث شد که کتاب مذکور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد 

و بسیار تأثیرگذار باشد.

ایده  گراهام و داد حدود چهل س��ال بر بازار س��رمایه تسلط داشت 
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و پارادایم غالب بود تا اینکه نظریه مدرن س��بد س��هام۳  در اواسط 

ده��ه 197۰ مطرح ش��د و به ط��ور روزافزونی مورد اس��تقبال قرار 

گرف��ت. طرفداران این پارادایم جدید موافق بودند که بس��یاری از 

س��رمایه گذاران هیجانی هستند، اما عقیده داش��تند که به اندازه 

کافی نیز سرمایه گذاران منطقی وجود دارند تا فرصت های آربیتراژ۴  

را شناسایی و اس��تفاده کنند و در نتیجه اشتباهات قیمتی اصالح 

ش��ود. بنابراین از دی��دگاه آنها، قیمت س��هام از کارایی اطالعاتی 

برخوردار بود. به این ترتیب، دیگر نی��ازی به روش تحلیلی گراهام 

و داد و ی��ا هر ن��وع روش تحلیلی دیگری احس��اس نمی ش��د، زیرا 

کافی بود یک س��رمایه گذار به سادگی سبد س��هامی شامل سهام 

ش��رکت های ش��اخصی خریداری و نگهداری کند تا به سوددهی 

برس��د. تنها پس از چند سال، انتشار یافته های دو پژوهش، نظریه 

مدرن سبد سهام را با مش��کل روبرو کرد. تحقیقات باسو5  در سال 

1977 نشان داد س��هامی با نس��بت قیمت به درآمد )P/E( کمتر 

در مقایسه با سهامی که از نس��بت باالی قیمت به درآمد برخوردار 

هس��تند، عملکرد بهتری دارن��د. همچنین بانز۶  در س��ال 1981 

نش��ان داد عملکرد سهام ش��رکت های کوچک در مقایسه با سهام 

شرکت های بزرگ، بهتر اس��ت. نظریه مدرن سبد سهام برای این 

ناهنجاری ها هیچ پاسخی نداشت. حامیان این پارادایم به منظور 

حفظ مدل، س��عی کردند این دو ناهنج��اری را توضیح دهند، اما 

واقعیت این بود که نظریه مذکور دوران افول خود را می گذراند. هر 

روزه تحقیقات بیش��تری انجام و ناهنجاری ها یکی پس از دیگری 

آشکار می شد.

درحالی ک��ه موافق��ان نظریه مدرن س��بد س��هام ب��ر مواضع خود 

پافش��اری می کردند، به ط��ور م��وازی و همزم��ان، مجموعه ای از 

تحقیق��ات در رابطه با علوم رفتاری در ح��ال انجام بود تا چگونگی 

تصمیم گیری افراد را بررس��ی و کاوش کنن��د. نتایج این تحقیقات 

حاک��ی از آن بود ک��ه احساس��ات و هیجانات ب��ر تصمیم گیری ها 

تأثیرگذار هستند. به دلیل مشکالت متعددی که پیش روی نظریه 

مدرن سبد سهام قرار داش��ت و آگاهی های روزافزونی که از نتایج 

پربار علوم رفتاری حاصل ش��د، محبوبیت این نظریه رو به کاهش 

گذاشت و زمینه برای ظهور پارادایم مالی رفتاری فراهم شد.

 مدیریت رفتاری سبد سهام
موفقیت در س��رمایه گذاری به طور احساسی بس��یار دشوار است. 

موفقیت معم��واًل به انتظار برای دس��تیابی به نتای��ج بلندمدت تر 

نیاز دارد، در حالی که ارزش سبد س��هام به شدت تنزل کرده است 

و قیمت ها ش��دیداً پرنوسان هس��تند. به طور کلی، باید متفاوت با 

توده های سرمایه گذاران عمل کرد. برای موفقیت در سرمایه گذاری، 

باید هوش��یارانه تصمیم گیری کرد و از احساس��ات درونی و ذاتی 

چشم پوشی و بر تحلیل های متفکرانه و دقیق تمرکز نمود. پای بند 

بودن ب��ه این چارچوب در جهان��ی که هر روزه تح��ت تأثیر اخبار و 

اطالعات اس��ت، موضوعی پرچالش می باش��د.

مدیری��ت رفتاری س��بد س��هام7  مفهوم��ی گس��ترده تر از پارادایم 

مالی رفتاری اس��ت. فرض کنید بیشتر س��رمایه گذاران بر اساس 

احساس��ات و اکتش��افات میان بر تصمیم گی��ری می کنند. به این 

ترتیب، فعاالن بازار س��رمایه به دو گروه تقسیم  می شوند: جمعیت 

)توده های( هیجانی8  و سرمایه گذاراِن متکی به داده های رفتاری9. 

جمعی��ت )توده های( هیجانی ش��امل س��رمایه گذارانی هس��تند 

که بر اس��اس م��دارک غیر قابل اتکای حس��ی و عکس العمل های 

هیجانی به رویدادها، تصمیم گیری می کنند. فرآیند تکامل انسان، 

خصوصیات زیان گریزی کوتاه مدت و اعتبار اجتماعی را در نهاد ما 

جای داده و این خصوصیات است که عامل اصلی عملکرِد جمعیت 

هیجانی امروز را شکل داده است.

مبنای تصمیم گیری س��رمایه گذاران هیجانی همان ایده ای است 

که کانمن1۰  در س��ال ۲۰11 از آن به عنوان سیس��تم تفکری نوع 

یک یاد می کند: خودکار، زیان گریز و س��ریع، ب��ا تالش اندک و یا 

بدون تالش و بدون هرگونه حس کنترل  اختیاری. از س��وی دیگر، 

سرمایه گذاراِن متکی به داده های رفتاری، تحلیل های گسترده از 

اطالعات موجود را مبنای تصمیمات خود قرار می  دهند که کانمن 

آن را سیستم تفکری نوع دو نامیده است: پرتالش، دقیق و پیچیده. 

مدیریت رفتاری سبد س��هام بر پایه تعامل پویای بین این دو گروه 

سرمایه گذار شکل گرفته است.

 مدیریت رفتاری سبد سهام جایگزینی برای نظریه مدرن سبد سهام
نظری��ه مدرن س��بد س��هام مط��رح می کند ک��ه حتی اگ��ر تعداد 

سرمایه گذاران هیجانی زیاد باشد، سرمایه گذاران منطقی به سرعت 

از فرصت های آربیتراژ حاصل از انحرافات قیمت استفاده می کنند 

و بازار را به تعادل می رس��انند. این س��خن چنی��ن القا می کند که 

قیمت ه��ا کاماًل منعکس کننده تمام اطالعات مرتبط هس��تند. به 

عبارت دیگر، سرمایه گذاری فعال با فقدان بازده های بیش از انتظار 

روبرو خواهد ش��د و سبد س��هاِم دنباله رِو ش��اخص، برتری کاملی 

نسبت به همتایان خود که به طور فعاالنه مدیریت می شوند، خواهد 

داش��ت. در نهایت اینکه نظریه مدرن سبد س��هام بر فرآیند تعیین 

قیمت مالی تسلط دارد.

اما اگر س��رمایه گذاران هیجانی تعیین کننده باش��ند، چه خواهد 

ش��د؟ در این صورت، انحرافات قیمت معمول هستند و می توان با 

کمک این انحرافات، سبد سهامی را تشکیل داد که نسبت به سبد 
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سهاِم شاخصی، برتری و اولویت داشته باشد. آنگاه مدیریت فعال 

فرصت خواهد داشت بازده های باالتری کسب کند. تأثیرات هیجان 

در گوشه گوشه ی بازار سرمایه قابل مشاهده خواهد بود و مدیریت 

س��رمایه گذاری سبد س��هام باید این موضوع را در محاسبات خود 

لحاظ کند. در تأیید این موضوع که جمعیت )توده های( هیجانی در 

قیمت گذاری و نوسانات بازار نقش اصلی را بازی می کنند، مدارک 

کافی وجود دارد. این توده های )سرمایه گذاران( هیجانی قیمت ها 

را ب��ر مبنای آخری��ن س��ناریوی خوش بینانه و ی��ا بدبینانه هدایت 

می کنند. ب��دون هزینه بودن معامالت س��هام )به ط��ور تقریبی(، 

حرکت سهام را به سمت یکی از این س��ناریوها تقویت می کند. به 

نظر می رس��د که الگوی بازار این چنین اس��ت: »آنچه ارزش انجام 

دادن دارد، ارزش افراط نیز دارد«.

سرمایه گذاران منطقی )متکی به داده های رفتاری( در مواجهه با 

انحرافات حاصله از حرکت خالف جهِت سرمایه گذاران )توده های( 

هیجانی، واکنش نشان می دهند، اما نفوذ و تأثیرگذاری کافی برای 

بازگرداندن قیمت ها به مس��یر خود را ندارند. در نتیجه، انحرافات 

قیم��ت، قابل اندازه گی��ری و ماندگار هس��تند. از آنجا ک��ه بازار در 

نهایت، به ط��ور منطقی و یا با تغییر نظر س��رمایه گذاران هیجانی، 

خود را اص��الح می کند، لذا س��رمایه گذاران منطقی قادر خواهند 

بود با بهره مندی از مزیت انحراف قیمت، سبد سهام خود را تشکیل 

دهند.

رویدادهایی که موجب واکنش توده ی س��رمایه گذاران می شوند، 

عمری کوتاه اما پیامدهای احساس��ی بلند مدتی دارند. در نتیجه، 

انحراف��ات قیمت فرصتی برای س��رمایه گذاران منطقی )متکی به 

داده های رفتاری( فراهم می کند تا س��بد س��هام خود را تش��کیل 

دهند و از مزایای این فرصت اس��تفاده کنند. اگرچه س��بد س��هاِم 

س��رمایه گذاراِن متکی به داده های رفتاری عملکرد بهتری خواهد 

داشت، تشکیل چنین سبد سهامی به طور احساسی بسیار دشوار 

خواهد بود، زیرا این سرمایه گذاران باید همواره خالف  جهت توده ها 

حرکت کنند. نیاز به اعتبار اجتماعی، برای بیشتر سرمایه گذاران 

همانند یک مانع قدرتمند عمل می کند. با توجه به دشواری اصالح 

رفت��اری، این موقعی��ت در آینده نزدی��ک تغییر نخواه��د کرد، لذا 

مدیریت رفتاری سبد سهام ادعا می کند که سرمایه گذاراِن متکی 

به داده های رفتاری به اس��تفاده از مزایای مرتبط با سرمایه گذاران 

توده  ای ادامه خواهند داد.

مشاهده جهان از منظر مدیریت رفتاری سبد سهام، نشان می دهد 

تصمیمات توس��ط خب��رگان بازار و اغل��ب بر مبن��ای تحلیل های 

احساسِی معیوب گرفته می شود. این گونه به نظر می رسد که آنچه 

به عنوان تحلیل های حرفه ای بر مبنای نظریه مدرن س��بد سهام و 

راستی آزمایی ارائه می شود، در حقیقت راهی برای منطقی کردن 

تصمیم گیری های هیجانی است.

 اصل اولیه: سرمایه گذاران هیجانی بر قیمت گذاری مسلط هستند.
نظریه رفتاری س��بد سهام معتقد است که سرمایه گذاران هیجانی 

معمواًل بر فرآیند قیمت گذاری تسلط دارند. این بدان معناست که 

قیمت ها به ندرت منعکس کننده ارزش ذاتی س��هام هس��تند و در 

س��طح کل بازار، انحرافات قیمت در واقع قانون هستند نه استثنا. 

برای بسیاری از فعاالن بازار سرمایه این اصل غیر قابل بحث است. 

بی نظمی ذاتی بازار س��هام نش��ان می دهد عالئ��م بیرونی اندکی 

برای اثب��ات عقالنیت بازار وجود دارد. قیمت ها بر اس��اس آخرین 

رویدادها و یا شایعات، دامنه نوسانات وسیعی دارند. برای بسیاری 

از س��رمایه گذاران، این مناقشه که قیمت ها به طور هیجانی تعیین 

شوند، استوار اس��ت که البته بر اساس تجربیات شخصی خود آنها 

شکل گرفته اس��ت، اما ضرورت دارد اطالعات قیمت سهام بررسی 

و آزموده ش��ود تا میزان اهمیت هیجانات در فرآیند کش��ف قیمت 

مشخص گردد.

م��دارک قابل توجهی وجود دارد که نش��ان می دهد قیمت س��هام 

توسط تحلیلگران بنیادی هدایت نمی شود و این، هیجانات است 

که نقش اصلی را در قیمت گذاری س��هام بازی می کند. ش��یلر11  

)1981( تأکید می کند که عوامل هیجانی موجب افزایش نوسانات 

قیمت بازار می ش��وند؛ موضوعی که از آن زمان باعث ش��کل گیری 

بحث های زیادی ش��ده اس��ت. با این حال، بعد از بیس��ت س��ال 

تالش های عملی برای تبیین علل نوسانات بیش از حد و تأیید تأثیر 

بازار، ش��یلر )۲۰۰۳( موضع خود را چنین بیان می کند:

پس از همه تالش ها برای تعریف نظری��ه کارایی بازار، هنوز دالیل 

متعددی ب��رای این ایده وج��ود دارد که هرچند ب��ازار به طور کلی 

خالی از عقالنیت نیست، اما همچنان قیمت ها انحرافات بااهمیتی 

دارند. مدل کارایی بازار س��هام در هیچ ی��ک از تحقیقات مرتبط با 

بازار س��رمایه تأیید نشده است. این واقعیت که اختالالت بیشتر از 

اصول و بنیادها بر حرکت قیمت بازار حاکم اس��ت، مدرکی واضح 

است که نشان می دهد انبوه جمعیت بر فرآیند قیمت گذاری سهام 

تسلط دارند.

موضوعی که به معمای صرف سهام1۲  معروف است، مثال دیگری 

در این مورد می باشد. تحقیقات در این رابطه نشان داد هیجانات 

نق��ش اصلی را در این بازی ایفا می کند. صرف ریس��ک س��هام در 

بلند مدت ارتباط نزدیکی با ریس��ک بنیادی بلندمدت دارد. صرف 

ریسک سهام که معمواًل به عنوان بازده حقوق صاحبان سهام منهای 

بازده اس��ناد خزانه )بازده بدون ریسک( تعریف می شود، در ایاالت 
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متحده آمری��کا بین 5 تا 8 درصد تخمین زده می ش��ود. این صرف 

قرار است منعکس کننده ریسک نسبی س��هام در مقایسه با اوراق 

بهادار دولتِی بدون ریس��ک باش��د. با این حال، معمای مذکور به 

این دلیل به وجود می آید که این درصد غیرمنتظره ی زیاد حکایت 

از س��طح باال و غیرمنطقِی ریس��ک گریزی در میان سرمایه گذاران 

دارد. مهرا و پرسکات1۳  )1975 تا ۲۰۰۳( گزارش دادند که در بازار 

سهام آمریکا، میانگین صرف ریسک از سال 187۰ به بعد، حدود 

7 درصد س��االنه بوده اس��ت. آنها ادعا کردند که این صرف ریسک 

بسیار زیاد است و نسبت به ریس��ک بنیادی بازار، ضریب دو یا سه 

دارد. به همین دلیل، واژه معمای صرف سهام را مطرح کردند. طی 

سی سال اخیر، تالش های زیادی شده  است تا توضیح قابل قبولی 

برای این معما ارائه گردد، اما موفقیت اندکی حاصل شده است. با 

این حال، بنارتزی و تالر1۴  یک توضیح برای این معما ارائه دادند:

معمای صرف س��هام به ای��ن حقیقت عملی اش��اره می کند که در 

طول این قرن، سهام عملکرد بهتری با حاشیه سود شگفت انگیزی 

داش��ته اند. ما بر مبن��ای دو مفهوم رفتاری، یک ش��رح جدید ارائه 

می دهیم. نخس��ت، س��هامدارانی که بس��یاری از آنه��ا زیان گریز 

هس��تند، به این معنا که به زیان بیشتر از س��ود حساس هستند و 

واکنش نشان می دهند. در این سرمایه گذاران، ترس زیان بیشتر از 

شوق سود است. دوم، سرمایه گذاران بلندمدتی هستند که به طور 

منظم سبد سهام خود را ارزیابی می کنند. این ترکیب را زیان گریزی 

نزدیک بینی15  ترجمه می کنیم. با کمک شبیه سازی، دریافتیم که 

اگر سرمایه گذاران س��بد سهام خود را ساالنه ارزیابی کنند، اندازه 

صرف سهام با پارامترهای پیش بینی شده نظریه دورنما1۶  مطابقت 

خواهد داشت.

در واق��ع، 7 درصد صرف س��هاِم مشاهده ش��ده بیش��تر نتیجه ی 

زیان گری��زی کوتاه مدت و روش های س��رمایه گذار ب��رای ارزیابی 

ساالنه ی پرتفوی خود است تا اینکه نتیجه ی ریسک بنیادی باشد. 

با مقایسه ی تحقیقات ش��یلر و تحلیل بنارتزی و تالر، به این نتیجه 

منطقی می رس��یم که هر دو موضوِع نوس��انات بازار س��هام و بازده 

بلندمدت توسط سرمایه گذاران هیجانی تعیین می شوند.

 بی اثر بودن آربیتراژ
تفاوت کلیدی بین مدیریت رفتاری سبد سهام و نظریه مدرن سبد 

سهام، در وس��عت و میزان تأثیر گذاری آربیتراژ در حذف انحرافات 

قیمت سهام اس��ت. تحقیقات چهل س��ال اخیر نشان داده است 

آربیتراژ قادر به حذف انحرافات قیمت نیست. دالیل آن عبارتند از: 

مشکالت شناسایی فرصت های آربیتراژ، هزینه  و ریسک آربیتراژ و 

تع��داد محدود فعاالن بازار که تمایل به اس��تفاده از آربیتراژ دارند. 

نتایج تحقیقات اخیر کورنل17  )۲۰11( دلس��ردکننده بود و نشان 

داد هم از سوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و هم از سوی 

تحلیلگران، در حرکت قیمت ها به جای تضعیف احساسات، تمایل 

به تش��دید احساس��ات وجود دارد، همان طورکه از سرمایه گذاران 

ظاهراً منطق��ی انتظار می رود. به عبارت دیگر، متخصصان نهادی 

بیش��تر تمایل دارن��د به جای س��رمایه گذاران منطق��ی )متکی به 

اطالعات آم��اری(، به س��رمایه گذاران هیجان��ی بپیوندند. به نظر 

می رسد که آربیتراژ نقش کوچکی در قیمت گذاری سهام دارد. در 

واقع، احساسات بر آربیتراژ غلبه می کند.

به این تفسیر از شفرین18  توجه کنید:

امور مال��ی در میان ی��ک چارچوب تغیی��ر پارادای��م، یعنی از یک 

چارچ��وِب مبتن��ی ب��ر نئوکالس��یک به ی��ک چارچ��وِب مبتنی بر 

روان ش��ناختی، قرار دارد. مالی رفت��اری کاربرد روانشناس��ی در 

تصمیم گیری مال��ی و بازارهای مالی اس��ت. رفت��اری کردن امور 

مالی، فرآین��د جایگزینی فرضیه نئوکالس��یک با همت��ای رفتاری 

آن اس��ت. آینده امور مالی، مفروض��ات واقع بینانه ی مالی رفتاری 

و تحلی��ل دقیق مالی کالس��یک را ترکیب خواهد ک��رد. بنابراین، 

اصل اولیه -اینکه سرمایه گذاران احساسی و توده های هیجانی بر 

قیمت گذاری تس��لط دارند- اولین گام منطقی در ساخت و فرآیند 

تصمیم گیری مؤثر از س��رمایه گذاری اس��ت.

 اصل دوم: س�رمایه گذاران منطقی )متک�ی به داده های 
رفتاری( بازده باالتری کسب می کنند.

همان طورکه در باال بحث شد، توده های )سرمایه گذاران( هیجانی 

بر قیمت گذاری مس��لط هس��تند. این گون��ه به نظر می رس��د که 

سرمایه گذاراِن متکی به داده های رفتاری با اتخاذ موقعیتی متفاوت 

ب��ا توده های هیجان��ی، بازده باالتری کس��ب می کنند، ام��ا لزومًا 

این طور نیست. بدون شک، احساسات و هیجانات، نوسانات بازار 

را افزایش می دهند، اما تحریف های حاصل ممکن است تصادفی 

و غیرقابل پیش بینی باش��ند و بهره گیری از آنها را دش��وار و یا حتی 

غیرممک��ن کنند. بنابراین، فراتر از اثبات اینکه احساس��ات باعث 

افزایش قیمت ها می شود، الزم است نشان داده شود که انحرافات 

حاصل شده، قابل اندازه گیری و پایدار هستند.

ادبیات مالی رفتاری مملو از نمونه هایی از انحرافات قابل اندازه گیری 

قیمت سهام است. به نظر می رسد ایجاد یک سبد سهام برتر آسان 

باشد، اما انجام این کار به معنای قرار گرفتن در موقعیتی در مقابل 

توده ها اس��ت. نیاز قدرتمند به اعتبار اجتماعی همانند یک عامل 

بازدارنده پرقدرت برای بسیاری از سرمایه گذاران عمل نموده و آنها 

را از چنین رویک��ردی منصرف می کند. ترک تبعی��ت از توده های 
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هیجانی و تبدیل ش��دن به یک س��رمایه گذاِر متک��ی به داده های 

رفتاری س��خت اس��ت. اگرچه به نظر می رس��د انحراف��ات قیمت 

قابل اندازه گیری و پایدار است، س��اختن سبد سهامی که سودآور 

باشد، از نظر احساسی چالش برانگیز است.

برای نش��ان دادن اینکه امکان کس��ب بازدهی باالت��ر وجود دارد، 

تحقیقات در مورد صندوق های س��رمایه گذاری مشترک در سهام 

فعال را در نظر بگیرید. به دلیل در دسترس بودن داده های گسترده 

در دوره های زمانی طوالنی، بیشترین مطالعه ها در حوزه مالی روی 

این گروه انجام می گیرد. در این مطالعات، ویژگی ها و دارایی های 

صندوق های فردی بررس��ی و تأیید ش��د که تعداد قابل  توجهی از 

صندوق ها مانند سهام برترشان، عملکرد بهتری داشتند. تحقیقات 

دیگری نشان می دهد مدیران واقعاً فعال می توانند بازدهی باالتری 

کسب کنند.

کوهن منبع این بازده ها را کشف کرد، اما منطقی است حدس بزنیم 

که قسمت بیشتر بازده نتیجه ی سرمایه گذاری بر مبنای داده های 

رفتاری اس��ت. »اتخ��اذ موقعیتی متفاوت با توده ه��ا«، این حدس 

می تواند نش��ان دهد توانایی تیم س��رمایه گذاری برای جمع آوری 

اطالعات برتر در مورد س��هامی که در آن سرمایه گذاری می کنند، 

اهمیت کمتری دارد. گره گش��ایی از این دو عامل دشوار است. در 

حال حاضر، ما با این فرض باقی مانده ایم که قیمت های هیجانی 

مهم ترین منبع بازده اضافی برای مدیران صندوق ها هستند.

 آشتی دو جریان: تحقیق در مورد مهارت جمع آوری سهام
یک��ی از نتای��ج شناخته ش��ده ی ای��ن تحقیق��ات ای��ن اس��ت که 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، بازدهی کمتر یا در 

بهترین حالت برابر با بازده شاخص، کسب کرده اند. به این معنا که 

میانگین آلفای یک صندوق، صفر یا منفی اس��ت. می توان چنین 

نتیجه گرفت که مدیران صندوق های س��هام فاقد مهارت انتخاب 

سهام هستند، دقیقًا برعکس شواهدی که در باال ارائه شد.

می توان این گونه استنباط نمود که س��رمایه گذاران حرفه ای مانند 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک و مدیران نهادی، سرمایه گذاران 

منطقِی متکی به داده های رفتاری هستند. در واقع، تحلیلگران در 

چنین سازمان هایی اغلب از همین گروه هستند. اما هرچه رتبه فرد 

در س��ازمان باالتر می رود و صندوق بزرگ تر می شود، بیشتر شبیه و 

پیرو توده های هیجانی می شود. این به آن دلیل است که برای رشد 

دارایی هاِی تحت مدیریت، صندوق باید س��رمایه گذاران عاطفی را 

جذب و حفظ کند که این به معنای رسیدگی به احساسات مشتری و 

در نظر گرفتن یکی از ویژگی های توده های هیجانی است. با افزایش 

اندازه، صندوق به طور فزاینده ای به توده های س��رمایه گذار متمایل 

می شود، زیرا جذب و حفظ مشتریان با سرمایه گذاری در سهامی که 

مشتری از نظر عاطفی به آن وابسته است، آسان تر است. یک صندوق 

همچنین ممکن است از شاخص تقلید کند تا در آلفای گذشته باقی 

بماند و از تغییر سبک و خطای ردیابی جلوگیری کند. هر یک از این ها 

نشان دهنده راه متفاوتی برای تأمین احساسات سرمایه گذاران است.

 اصل سوم: ریسک سرمایه گذاری، احتمال عملکرد ضعیف است.
معیارهای��ی ک��ه صنع��ت س��رمایه گذاری ب��رای گرفتن ریس��ک 

س��رمایه گذاری اس��تفاده می کند، عمدت��ًا معیاره��ای مبتنی بر 

احساس��ات هس��تند. برای مقابله با آنچه واقعًا مهم اس��ت، بیایید 

ریسک س��رمایه گذاری را به عنوان احتمال عملکرد ضعیف دوباره 

تعریف کنیم. اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به عنوان احتمال 

عملک��رد ضعی��ف، جذابیت ش��هودی دارد. این معیار ریس��ک در 

تعدادی از صنایع اس��تفاده می ش��ود. ریس��ک عملک��رد ضعیف، 

احتمال عدم عملکرد یک جزء، واحد یا س��رویس اس��ت. طبق این 

معیارهای ریسک، بالیای طبیعی و انسانی توصیف می شوند. در 

ه��ر موقعیتی، تمرکز بر احتمال وقوع نتایج نهایی مختلف اس��ت. 

به طور کلی، مس��یر رس��یدن به نتیجه از اهمیت کمتری برخوردار 

است و تأثیر کمی بر اندازه گیری ریسک دارد.

بحث پیش��ین در مورد نوس��انات بازار س��هام و این استدالل را که 

بیشتر نوسانات ناشی از واکنش جمعیت به اطالعات است، به یاد 

داشته باشیم. همچنین، در نظر داشته باشیم که تقریباً هیچ یک از 

نوسانات را نمی توان با تغییر در پایه های اقتصادی اساسی در بازار 

و سطوح فردی توضیح داد. نوس��انات، احساسات را اندازه گیری 

می کند و نه لزومًا ریس��ک س��رمایه گذاری را و این در مورد س��ایر 

معیارهای ریسک نیز صادق است.

اما متأس��فانه در صنعت س��رمایه گذاری، نوس��انات به عنوان یک 

معیار ریسک پذیرفته شده است. تمرکز بر نوسانات باعث می شود 

ب��دون توجه به نتیج��ه نهایی، روندی نرم تر و با ریس��ک کمتر را در 

نظر بگیریم. ای��ن به آن دلیل اتفاق می افتد که صنعت به اش��تباه 

سبدهایی از س��هام  می سازد که نوس��انات کوتاه مدت را نسبت به 

بازده بلندمدت به حداقل می رس��اند و احساسات را در قلب فرآیند 

ساخت س��بد س��هام بلندمدت قرار می دهد. این رویکرد به دلیل 

مش��روعیت بخش��یدن به واکنش احساس��ی س��رمایه گذاران به 

نوسانات کوتاه مدت، محبوب است.

بنابراین، ریس��ک و نوس��ان اغلب به عنوان معیارهای جایگزین در 

نظر گرفته می ش��وند. با این حال، تمرکز بر نوس��انات کوتاه مدت 

در زمان ایجاد س��بد س��هام بلندم��دت می تواند افزایش ریس��ک 

س��رمایه گذاری را در پی داشته باش��د. از آنجا که ریسک، احتمال 
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کم کاری اس��ت، تمرکز ب��ر نوس��انات کوتاه مدت اغل��ب منجر به 

سرمایه گذاری در بازارهایی با بازده مورد انتظار پایین تر می شود و 

تأثیر کمی بر نوسانات بلندمدت دارد. بازده موردانتظار کمتِر سبد 

سهام در تالش برای کاهش نوسانات کوتاه مدت، احتمال عملکرد 

ضعی��ف را افزای��ش می دهد که به معنای افزایش ریس��ک اس��ت. 

به عنوان مثال، مقایسه بازده سهام و اوراق قرضه بلندمدت را در نظر 

بگیرید. سهام به طور چشم گیری در بلندمدت عملکرد بهتری دارند. 

سرمایه گذاری در اوراق قرضه به جای سهام، بی ثباتی کوتاه مدت را 

به بهای از دست دادن ثروت بلندمدت، کاهش می دهد.

این اصل که ریسک به جای نوس��ان، در حقیقت احتمال عملکرد 

ضعیف است، س��خت ترین اصل برای سرمایه گذاران است. اولین 

قدم این است که عوامل و معیارها آن طور که هستند، نامیده شوند نه 

اینکه به همه چیز برچسب ریسک زده شود. همچنین، باید بخشی 

که واقعًا احساسی است، شناسایی و جدا شود.

 نتیجه گیری
مدیری��ت رفتاری س��بد س��هام یک مدل پیش��نهادی اس��ت که بر 

جنبه های رفتاری بازاره��ای مالی تمرکز می کن��د و در تالش برای 

بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاری است. اولین اصل اساسی در این 

نوع مدیریت سبد سهام این اس��ت که توده های هیجانی بر تعیین 

قیمت ها و نوسانات تسلط دارند و عوامل بنیادی تنها نقش کوچکی 

را ایفا می کنند. این بدان معنا است که غالباً قیمت ها به جای ارزش 

اساس��ی، احساس��ات را منعکس می کنند که نتیجه ای از شکست 

آربیتراژ در حفظ قیمت ها با اصول بنیادی است. در نتیجه، انحرافات 

قیمت یک قاعده است و نه استثنا و این امکان را برای سرمایه گذاران 

منطقی که به عنوان س��رمایه گذاراِن متکی به داده های رفتاری نیز 

شناخته می شوند، فراهم می کند تا سبد سهام برتر تشکیل دهند. 

این دومین اصل اساسی در مدیریت رفتاری سبد سهام است.

س��ومین اصل اساس��ی در مدیریت رفتاری سبد س��هام این است 

که ریس��ک، احتمال کم بازدهی را تعریف می کند و برای یک افق 

زمانی طوالنی، ریسک سبد س��هام و نوسانات آن مترادف یکدیگر 

نیستند. در دس��تیابی به اهداف مالی کوتاه مدت، نوسانات عامل 

مهمی در ریس��ک س��رمایه گذاری اس��ت. با این حال، نوس��انات 

نقش بسیار کمتری در ساختن سبد سهام بلندمدت ایفا می کند. 

س��رمایه گذاران با تمرکز بر نوس��انات کوتاه مدت هنگام س��اختن 

پرتفوی بلندمدت، احساسات را به فرآیند تشکیل سبد سهام تزریق 

می کنند. مهم اس��ت که بین احساس��ات و ریسک سرمایه گذاری 

تمایز قائل ش��ویم تا بتوان بهترین تصمیم را گرفت.

نکته اصلی این اس��ت که ساختن سبد سرمایه گذاری موفق، ساده 

اما از نظر احساس��ی دش��وار اس��ت. تصمیم گیری بر اساس رفتار 

توده ها باعث ایجاد انحرافات احساس��ی قیمت می ش��ود و نادیده 

گرفتن نوسانات کوتاه مدت در هنگام ایجاد سبد سهام بلند مدت، 

چالش های مهمی را برای متخصصان سرمایه گذاری ایجاد می کند. 

دلیل این موضوع آن اس��ت ک��ه چنین رویکردی هم��واره برخالف 

جمعیت است؛ در نتیجه، مشتریان و اعتبار اجتماعی از دست می رود 

و موجب می شود که آنها احساسات قوِی مرتبط با نوسانات قیمت ها 

را کنار بگذارند.

بنابراین، کاهش تأثیر احساسات مشتری ضروری است. مشاوران 

و مدیران س��رمایه گذاری باید چنین مهارت هایی را توسعه دهند. 

هدف این است که نسبت به واکنش های عاطفی مشتریان حساس 

باشیم و در عین حال، آسیب به سبد سهام آنها را به حداقل برسانیم.
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پوِل در حاشیه: از تجربیات سیاسی تا جوامع بدون پول نقد

 در بخش اول مقاله »پوِل در حاشیه: از تجربیات سیاسی تا جوامع بدون پول نقد« از مجموعه مقاالت »بیت کوین و فراتر از آن - رمزارزها، بالک چین و حاکمیت 

جهانی« که در شماره قبلی ماهنامه بورس منتشر گردید، به تعریف پول و دالیلی که بیت کوین می تواند نقش پول را ایفا نماید، پرداخته شد و نیز معایب 

سیستم بانکی مورداستفاده در حال حاضر بیان شد. در بخش دوم از این مقاله، به تکامل بازی پول بیت کوین و مراحل پذیرش آن پرداخته می شود.

دانشجوی دكتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

فروغ عابدی

دانشجوی دكتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

یوسف محمودی

 تکامل بازی پول بیت کوین
در ای��ن بخش، توس��عه بازی پ��ول بیت کوین را بررس��ی می کنیم تا 

متوجه ش��ویم چگونه این رمزارز با وجود عدم برخورداری از حمایت 

نهادهای فراگیر یا پش��توانه سیاس��ی، می تواند بر ب��ازی پولی غلبه 

کند. همچنین، به این موضوع پی خواهیم برد که چگونه بیت کوین 

در ش��رایط طبیعی عمل می کند. برای درک این معما و نتیجه گیری 

بیشتر درباره پیامدهای بازی پول بیت کوین در آینده و تأثیر آن بر بازی 

پول غالب، مطالب منتشرش��ده در روزنامه ها، ژورنال ها و همچنین 

نشریات بانک های مرکزی و سازمان های دولتی ایاالت متحده آمریکا 

و اروپا و نیز تحقیقات سایر پژوهشگران در زمینه نوظهور بیت کوین را 

بررسی می کنیم. برای شناخت مراحل تکامل بازی پول بیت کوین، 

به بررسی سه مرحله می پردازیم:

   مرحله اول: رویارویی اولیه

   مرحله دوم: ادغام افقی

   مرحله سوم: ادغام عمودی احتمالی

این مراحل ممکن است هم پوشانی داشته و بازیگران یک مرحله در 

سایر مراحل نیز نقش داشته باشند، با این حال توسعه در هر مرحله 

را می توان با نسبت دادن آن به تعامل با مجموعه خاصی از بازیگران 

اصلی مش��خص کرد. این بازیگران، ابعاد تعیین کننده توسعه بازی 

پول بیت کوین را شکل می دهند.
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  مرحله رویارویی اولیه )2009 تا 201۴(
معرفی یک بازی جدید پول کار آس��انی نیس��ت، زی��را طرفداران آن 

با مش��کل اساس��ی جلب اعتماد در یک بازار دوطرفه ی متش��کل از 

بازرگانان و مشتریان روبرو هستند. برای هر دو طرف، یک بازی جدید 

پول زمانی جذاب می ش��ود که طرف معامله آنها به این بازی بپیوندد 

و بالعکس. با این وجود، توس��عه دهندگان بیت کوین از بحران مالی 

س��ال ۲۰۰8 برای ترویج یک بازی جایگزین پول استفاده کردند که 

ظاهراً در آن، از مداخله سیاسی و سوءاستفاده دولت ها و بانک های 

مرکزی خبری نیس��ت. با ای��ن ح��ال، بارزترین دلیل توس��عه اولیه 

بیت کوین، جامه عمل پوش��انیدن به ایده پوِل ب��دون تابعیت1 بوده 

است. این ایده متناس��ب با اعتقادات سیاسی دیرینه و دیدگاه های 

آزادی خواهانه می باشد. این فناوری همچنین رؤیاهای سایفرپانک۲ 

مبنی بر ورود مس��تقیم پول نقد به عصر دیجیت��ال را برآورد می کند. 

بیت کوین به معنای واقعی کلمه، به عنوان پیش��نهاد یک ش��خص به 

ش��خص دیگر آغاز شد و برای اولین بار کسی یا گروهی با نام مستعار 

ساتوش��ی ناکاموتو آن را پیش��نهاد کرد و هال فینی۳ این پیشنهاد را 

به عنوان یک تجربه پولی، مورد آزمون قرار داد.

تالش برای ایجاد پول بر اساس روش های رمزنگاری شده، بی سابقه 

نیس��ت. بازی های پول دیگری نیز مبتنی بر رمزنگاری وجود داشته 

است، مانند دیجی کش۴ که دارای ثبات نبود و به دلیل اینکه نتوانست 

جای خ��ود را در می��ان مصرف کنندگان ب��از کند و به ی��ک پذیرش 

حداقلی اولیه برسد، شکست خورد. جامعه با مفهوم رمزنگاری برای 

جنبش های سیاس��ی، غریبه نبود. تالش برای ایج��اد رمزنگاری در 

جامعه مدنی، درگیری های سیاسی شدیدی از جمله درخواست های 

مکرر نهادهای سیاسی برای منع رمزگذاری امن برای غیرنظامیان را 

ایجاد کرده است. برخی از طرفداران اولیه بیت کوین مانند راجر ور5 

و راس اولبریکت۶ بس��یار تحت تأثیر ایده های سیاسی ایجاد جامعه 

آنارشیس��تی7 که فقط توسط بازار س��ازماندهی می شود و هدف آن 

دور زدن دولت ها می باش��د، بودند و به همین دلیل، شیفته ارزهای 

رمزنگاری ش��ده گردیدند. چنین مدینه فاضله ی تکنولوژیکی اغلب 

به ایدئولوژی کالیفرنیا8 شهرت یافته است. در مرحله اولیه، تأسیس 

بیت کوین یک پ��روژه ی منبع باز بود که توس��عه آن مس��تلزم روحیه 

مش��ارکت جمعی بود. هیچ چی��زی برای خرید ب��ا بیت کوین وجود 

نداشت و به س��ختی یک مبادله عملیاتی می ش��د و بیشتر به عنوان 

کالهبرداری و یک ارز موقتی به آن نگریس��ته می شد. همان طورکه 

خالق همچنان ناش��ناخته ی آن، ساتوش��ی ناکاموتو، گفته اس��ت 

کاربران تنها درصورتی بیت کوین دریافت می کنند که آن را بپذیرند 

و در توسعه آن نقش داشته باشند.

این در حالی اس��ت  که طرفداران اولیه، بیت کوی��ن را به عنوان یک 

چالش دائمی برای ارزهای تحت حمایت دولت های محلی می دیدند 

و در ابتدا رمزارزها هم تراز با س��ایر ارزهای محلی به نمایش گذاشته 

می شدند. ارزهای محلی مانند چیمگوئر9 یا پونِد بریکستون1۰ عمدتًا 

بر نقش پول در تس��هیل مبادالت در مقی��اس ایالتی و محلی تمرکز 

می کنند و به دنبال راه هایی برای جلوگیری از احتکار قدرت هستند. 

ظهور بیت کوین به عنوان پول با هدف جلوگیری از احتکار قدرت آغاز 

ش��د و برای رفع مشکل کاربران، یک ش��بکه ی پرداخت اثبات نشده 

ایج��اد کرد که با مش��ارکت کاربران به صورت تدریجی می توانس��ت 

اعتمادها را به خود جلب کند. اولین نهادی که به امید غلبه بر احتکار 

قدرت و به دلیل اهمیت چش��م انداز خاص ایدئولوژیک بیت کوین، 

از آن حمایت کرد، یک س��ازمان غیردولتی بین المللِی مدافع حقوق 

دیجیتالی به نام بنیاد حریم الکترونیکی11 بود که با قبول کمک های 

مالی جهت توسعه بیت کوین، به بازی پول بیت کوین پیوست.

پی پال1۲ که یک ش��رکت انتقال پول دیجیتال جهانی می باشد، در 

سال ۲۰1۰ تحت فشار قرار گرفت تا از پرداخت کمک های مالی به 

ویکی لیکس1۳ جلوگی��ری کند و این موضوع یک ب��ار دیگر اهمیت 

تس��لط دولت ها بر روابط مالی را آشکار س��اخت. در سال ۲۰11 ، با 

درخواست اعضای جامعه بیت کوین، ویکی لیکس پذیرش کمک های 

مالی را از طریق بیت کوین به منظور ادام��ه دادن به اهداف خود در 

زمینه افش��ای اس��ناد و اطالعات محرمانه دولتی به عموم آغاز کرد. 

دور زدن محدودیت های دولتی در مورد معامالت خاص، ش��خصیت 

بارز بازی پول بیت کوین را نشان داد و آن را به عنوان جایگزینی برای 

بازی های پولی تثبیت ش��ده معرف��ی کرد. بازی پ��ول بیت کوین در 

خارج از چارچوب های قانونی مس��تقر کار می کرد و مؤسسات نیز بر 

آن تأثیر می گذاشتند. توس��عه بازی پول بیت کوین به دلیل اجتناب 

از مقررات دولتی و س��رپیچی از آنها، س��رعت بیشتری می گیرد و در 

نهایت خالق بیت کوین خود را از آن دور می کند و توس��عه و گسترش 

آن را به طرفدارانش می س��پارد. پیوس��تن ویکی لیکس به بازی پول 

بیت کوین، به جدایی ساتوش��ی ناکاموتو کمک کرد. ظاهراً خودش 

هم پیش بینی نمی کرد ک��ه جذب طرفدار توس��ط بیت کوین با این 

سرعت پیشرفت کند!

به دنبال اولین پذیرندگان، دس��ته ای از مؤسسات غیر دولتی ظهور 

کردند که ارتب��اط تنگاتنگی با عملکرد بیت کوین داش��تند و به طور 

فعال، مدل های تج��ارِی مبتنی بر بیت کوی��ن را به عنوان یک بازی 

پوِل در حاشیه ی سیستم غالب پول توسعه می دادند. این مؤسسات 

به نوبه خود، بنیاد اکوسیس��تم بیت کوین را بنا نهادند. واسطه های 

مالِی مختص بیت کوین مانند صرافی ها، اس��تخرهای اس��تخراج و 

کیف پول های دیجیتال که نیاز به افشای هویت واقعی معامله گران 

را برط��رف می کرد، ظه��ور کردند. در طول مرحل��ه اولیه، بیت کوین 

به صورت بسیار کمرنگ با اقتصاد رسمی ادغام شده بود. اما در عوض، 

برای کسانی که از ایدئولوژی سیاسی بیت کوین الهام گرفته بودند، 

به عنوان یک کاتالیزور عمل می کرد و باعث ایجاد مؤسساتی شد که 

با عملکردهای بیت کوین کاماًل در هم آمیخته شده بودند. بزرگ ترین 
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نماین��دگان ای��ن توس��عه، وب س��ایت های Mt.Gox، SilkRoad و 

SatoshiDice بودند که همگی خدمات ش��ایانی را برای توسعه این 

بازی پول ارائه دادند و همچنین اقدام به تأس��یس اولین نهاد فراگیر 

پشتیبانی بیت کوین کردند.

وب س��ایت Mt.Gox ام��کان تبدی��ل ارزه��ای ملی ب��ه واحدهای 

بیت کوین را فراهم کرد. این صرافی در خلق رابط کاربری استاندارد 

برای معامالت بیت کوین در کنار س��ایر ارزهای ملی، پیش��تاز بود و 

با اج��ازه دادن به کاربران ب��رای خرید و فروش س��ریع تر واحدهای 

بیت کوین، به افزایش فعالیت های س��رمایه گذاری و سفته بازی در 

این روند کمک کرد.

با اینکه در این برهه زمانی، مبادالت دیگری نیز با بیت کوین در حال 

انجام بود، ام��ا این وب س��ایت در اوج دوره فعالیت خ��ود تقریبًا نود 

درصد از حجم مبادالت بیت کوین را به صورت مشترک اداره می کرد. 

جذابیت آن تا حدودی از آنجا ناش��ی می ش��د ک��ه از اجرای مقررات 

مالی از قبیل قوانین ضد پول ش��ویی و احراز هویت در حوزه قضایِی 

محل استقرار خود و مناطقی که مش��تریانش در آن اقامت داشتند، 

اجتناب می کرد. با این حال، وب سایت Mt.Gox واسطه گری و تمرکز 

شخص ثالث را مجدداً به کار گرفت و تقریبًا تبدیل به یک بانک واقعی 

برای کاربران بیت کوین ش��د. این اولین فاصله گی��ری قابل توجه از 

آرمان های اولیه بیت کوین بود که اصرار بر عدم واس��طه گری شخص 

ثالث داشت. خطرات وجود چنین واسطه ای هنگامی مشخص شد 

که این وب سایت 85۰,۰۰۰ واحد بیت کوین و بسیاری از مشتریانش 

را از دست داد و سرانجام در سال ۲۰1۴ درخواست ورشکستگی خود 

را نزد مقامات ژاپنی تسلیم نمود و به این ترتیب، خطرات ذاتی بازی 

پول بیت کوین را در آن زمان نش��ان داد.

اهمیت وب س��ایت Mt.Gox برای این مرحله، رقابت با خرده فروش 

ب��ازار س��یاه SilkRoad بود. این س��رویس که در ابتدا توس��ط راس 

اولبریکت تأس��یس شد، به کاربران و فروشندگان اجازه می داد برای 

مبادله انواع مواد مخدر، از بیت کوین استفاده نمایند و به همین دلیل 

س��ریعًا مورد توجه قرار گرفت. این یک پیش��رفت بی نظیر در ارسال 

بس��ته های مواد مخدر به مشتریان شخصی در سراسر جهان بود که 

قباًل به دلیل نبود کانال پرداخت مطمئن و ناشناس، با مشکل روبرو 

شده بودند. با این وجود، اولبریکت صریحًا به عنوان یک آزادی خواه 

که شیفته پیشنهاد بیت کوین شده بود، شناخته می شد. SilkRoad با 

دور زدن مقررات جاری معامالت مالی توسط بیت کوین، انگیزه ایجاد 

کرد و یک بار دیگر بازی پول بیت کوین به یک مسیر جدید تغییر جهت 

داد. این مس��یر، دسترسی به خدماتی را میس��ر می کرد که در سایر 

بازی های پول، مغایر با قوانین بودند. این قضیه، وجهه تضاد منافع و 

چالش برانگیز از بازی پول بیت کوین را تقویت کرد. سرانجام، FBI با 

خالق SilkRoad درگیر شد و این امر منجر به دستگیری اولبریکت در 

سال ۲۰1۳ و متعاقباً بسته شدن وب سایت اصلی SilkRoad گردید.

در زمان تعطیلی SilkRoad، س��ایر خدمات غیرقانونی و قانونی در 

اکوسیستم بیت کوین رونق گرفته بودند. SatoshiDice به عنوان یک 

س��رویس قمار و شرط بندی محبوب، در س��ال ۲۰1۲ ظهور کرد و از 

 SatoshiDice .مزایای فناوری بیت کوین و بالک چین  استفاده نمود

از این واقعیت اس��تفاده کرد که برای نگهداری دفترکل بیت کوین، 

به طور مداوم اعداد تصادفی تولید می شود و به کاربران این امکان را 

می دهد که بدون نیاز به اعتماد به یک شخص ثالث جهت اطمینان 

یافتن از س��الم بودن کد، با خیال راحت نسبت به شرط بندی آنالین 

ایمن اقدام کنن��د. در آن زم��ان، SatoshiDice پاس��خگوی حدود 

5۰ درصد از حجم معامالت بیت کوین بود. فروش��ندگان دیگر برای 

دسترس��ی به بازی هایی مانن��د بلک جک1۴ یا رول��ت15، بیت کوین 

را به عنوان جایزه ش��رط بندی پیش��نهاد کردند. این فروش��ندگان تا 

حدودی به دلیل نبود مقررات مالی رسمی در بیت کوین و همچنین 

ویژگی های کلی��دی این رم��زارز از قبیل رعای��ت حریم خصوصی، 

برگش��ت ناپذیری پرداخت ه��ای صورت گرفت��ه و صرفه جوی��ی در 

هزینه ها، جذب آن ش��دند و این ویژگی ها بیت کوین را به تراش��ه ی 

دیجیتال ایده آِل کازینو های شرط بندی تبدیل نمود.

با اینکه زمانی می ش��د هزاران واحد بیت کوین را با چند دالر یا حتی 

چند سنت خریداری کرد، قیمت این رمزارز پیشرو طی دو سال پس 

از تأس��یس SilkRoad و Mt.Gox ، س��ر به فلک کشید. این توسعه، 

ماهی��ت دوگانه ی بیت کوی��ن را به عنوان یک ش��بکه پرداخت و یک 

دارایی س��وداگرانه، برجس��ته کرد. ای��ن مرحل��ه همچنین اهمیت 

اعتقادات ایدئولوژیکی را برای مش��ارکت در ی��ک بازی پول ویژه که 

قرار است جایگزین پول های رایج شود، نشان داد.

چرا کس��ی به بازی پول بیت کوین اعتماد می کن��د؟ ارجاعات زیاد 

بیت کوی��ن و در صدر اخبار بودن، در نهایت ب��ه مردم اجازه می دهد 

نگرش خود را در خصوص آنچه به عنوان پوِل خوب در نظر می گیرند، 

تغیی��ر دهن��د. بیت کوین به عن��وان یک مفه��وم از پول، ب��ه ایده ی 

بانکداری آزاد شبیه است که در دوره قبل از 191۴ مشهور بود و به هر 

بانکی اجازه می داد پول عرضه کند و نیروهای بازار ارزش آن را کنترل 

کنند. همچنین، ش��بیه ایده ه��ای پوِل کاالیی یا پوِل با پش��توانه ی 

فلزات گرانبها مانند طال و نقره است که می توانند کنترل عرضه پول 

را از اختیار دولت ها خارج کنند و پول عرضه ش��ده بستگی به میزان 

طال و یا کاالی در اختیار دارد. ع��الوه بر این، بیت کوین می تواند در 

حوزه امنیت حقوق مالکیت از طریق رمزنگاری نیز جذاب باش��د و با 

دسترسی به رایانه و شبکه اینترنت دیگر نیازی به حضور یک شرکت 

سرمایه گذاری برای تضمین ایفای تعهدات در خصوص منابع با ارزش 

اولیه ی سرمایه گذاری نیست.

بیت کوی��ن بر پای��ه بی اعتمادی نس��بت به س��ایر بازی ه��ای پولی 

بنا ش��ده اس��ت. با پیش��نهاد یک بازی پوِل غیرمتمرکز و دارای یک 

پذیرش عمومی حداقلی1۶، بیت کوی��ن در موقعیتی کاماًل متضاد با 
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بازی های پوِل مسلط بر جریان بازی قرار گرفت. رویدادهایی مانند 

بحران قبرس در س��ال های ۲۰1۲ و ۲۰1۳ باعث شد شهروندان از 

ابعاد سیاسی پنهان بازی های غالب پول آگاه شوند و این ابعاد مثل 

قبل، از عموم پنهان نباشد. این بحران، عالقه به برنامه های مرتبط با 

بیت کوین را به ویژه در کشورهای مشکوک به داشتن یک نظام بانکی 

آشفته، شدیداً افزایش داد. البته افزایش عالقه به خودی خود منجر 

به افزایش پذیرش و استفاده از رمزارزها نمی شود.

در طول دوره پذیرش اولیه، فعالیت ها در بازی پول بیت کوین اغلب 

در معامالتی از قبیل شرط بندی و خرید کاالهای غیرقانونی خالصه 

می شد که در بازی پول های فعلی به شدت تحت نظارت قانونی بود و 

ممنوع به شمار می رفت. بیت کوین یک بازی پول بود که در حاشیه ی 

چارچوب های نظارتی جاری و در فضاهایی که استفاده ی قانونی از 

پول های رایج امکان پذیر نبود، ظاهر ش��د. بیت کوین پروژه ای نبود 

که توسط افراد کم برخوردار و آسیب پذیر به لحاظ مالی، توسعه یافته 

باشد. بلکه این رمزارز توسط یک نخبه باهوش که احتمااًل مرد است، 

یا گروهی ممتاز از نخبگان راه اندازی شده است. این موضوع، مفهوم 

توانمندس��ازی و تعیین سرنوشت را که در میان طرفداران بیت کوین 

رایج است، برجسته می سازد.

ع��الوه بر این، انگیزه س��فته بازی از همان ابت��دای بیت کوین وجود 

داش��ته اس��ت. حمایت های نهادی نوظهور، بازِی پول رمزارز اصلی 

را متحول ک��رد و بدون تغییر در کد پای��ه کامپیوتری، باعث تغییر در 

حاکمیت بیت کوین شد. در نهایت، مؤسسات مختلف مجدداً شخص 

ثالث واس��ط را برای تبادل بیت کوین معرفی کردن��د. این امر باعث 

می شد بازی پول بیت کوین با سایر بازی های پول ارتباط برقرار کند، 

هرچند این روابط عمدتًا مربوط به مبادالت غیرمجاز بود.

بنابراین، در ب��ازار پول بیت کوین یک بازار خاص ظاهر ش��د که هم 

مالحظات هنجارِی مربوط به رمزنگاری آنارشیسم17، آزادی خواهی 

و رفع اش��کاالت طال را پوشش می داد و هم مالحظات استراتژیک از 

قبیل سود، عدم نظارت قوانین و مقررات و صرفه جویی در هزینه ها را 

به همراه داشت. پیروان بیت کوین در حال مبارزه ی مقدس با ظلم و 

محدودیت های اعمال شده از طرف بازی غالب پول بودند.

  مرحله ادغام افقی
مرحل��ه دوم بازی پول بیت کوین که می توان��د به عنوان مرحله ادغام 

افقی در نظر گرفته ش��ود، با دو جریان اصل��ی نمایان می گردد. این 

مرحله با کاه��ش قابل توجه دی��دگاه تعارض و مقابله ای نس��بت به 

بیت کوی��ن در مرحله قبل��ی و همچنین افزایش ش��دید انگیزه های 

اس��تراتژیک برای مش��ارکت در این بازی پول مش��خص می ش��ود. 

البته این انگیزه های اس��تراتژیک بود که باعث نمایان شدن کارکرد 

واقعی بیت کوین شد. شرکت های بین المللی فعال در بخش فناوری 

اطالع��ات عالقه خ��ود را به بیت کوی��ن اعالم کردند. ش��رکت هایی 

مانند بای��دو18، ای ب��ی19 و همچنی��ن پذیرش بیت کوی��ن از طریق 

Overstock.com، پیش��گامان و محرک های توسعه بیت کوین در 

این مرحله هستند. در ادامه، به ترتیب موقعیت هر یک از آنها بررسی 

می شود.

یک��ی از اولین ش��رکت های بزرگی ک��ه بیت کوی��ن را پذیرفت، غول 

جس��تجوی اینترنتی چین و معادل چینی گوگل، شرکت بایدو بود. 

تأیید بیت کوین توسط بایدو که ارزش بازار آن بالغ بر 5۳ میلیارد دالر 

می باشد، بسیار حائز اهمیت بود.

Baidu Jiasule یکی از زیرمجموعه های بایدو که فضای ذخیره سازی 

ابری را می فروش��د، به مش��تریان امکان داد هزینه این سرویس را با 

بیت کوین پرداخت نمایند. در اطالعیه عمومی منتشرش��ده توسط 

بایدو، از بیت کوین به عنوان یک فناوری مرسوم که شرکت می خواست 

با آن ارتباط برقرار کند، یاد شد و از اهمیت آن در جایگاه یک پیشنهاد 

سیاس��ی که می تواند اقتدار دولت و کنت��رل و میزان عرضه پول را به 

چالش بکش��د، چیزی گفته نش��د. این حرکت بایدو کاماًل مخالف با 

احساس��ات ضددولتی رایج در میان آزادی خواهان و اقتدارگریزان 

مبتنی ب��ر رمزارزها در مرحل��ه اول بود. البته بایدو همیش��ه مطابق 

با درخواس��ت سانس��ورکنندگان دولت چین اقدام نموده و به دلیل 

این اقدام و رس��وایی های دیگر، همیش��ه تقاضای تحریم آن توسط 

ش��هروندان چینی مطرح بوده است. با این حال، موضع گیری آن در 

قبال بیت کوین نشان از احتمال پذیرش گسترده جریان اصلی بازی 

پول بیت کوین داشت.

سیگنال حمایتی قدرتمند دیگری توسط جان دوناهو۲۰، مدیرعامل 

وقت ای بی فرستاده شد. وی اظهار داشت که بیت کوین به یک ابزار 

بس��یار قدرتمند تبدیل خواهد ش��د و ش��رکت از نزدیک آن را دنبال 

می کند، اما هی��چ برنامه فوری برای پذی��رش بیت کوین در ای بی یا 

ش��رکت تابعه آن، پی پال، وج��ود ندارد. عالقه دوناه��و به بیت کوین 

نشان داد که این رمزارز یک نوآوری تکنولوژیک مناسب است، با این 

حال امکان دارد عواقب مخرب نیز داش��ته باش��د. این اقبال و ابراز 

عالقه ب��ه بیت کوین هرچند بیش��تر به منافع س��فته بازی متصدیان 

صنعت فناوری دامن زد، اما چشم انداز بازی پول بیت کوین را بسیار 

امید بخش کرد. با این حال، این موضوع با تغییر شدیدی در چارچوب 

بیت کوین همزمان ش��د.

این شرکت ها به جای اینکه صریحًا بیت کوین را به عنوان یک تجربه 

سیاسی بپذیرند، بیشتر آن را به عنوان یک شبکه پرداخت بدون مرز 

و یک نوآوری دگرگون کننده تأیید کردند. تحقیقات قبلی نشان داده 

اس��ت که س��یگنال های مثبت بازیگران پرنفوذ برای تحقق پذیرش 

عمومی یک فناوری جدید، بسیار حیاتی است. این رابطه متقابل، 

به ش��رکت های فعال در ح��وزه فناوری این ام��کان را می دهد که با 

برقراری ارتباط با بیت کوین، این س��یگنال را ص��ادر کنند که روند 

توسعه را درک می کنند و همگام با پیشرفت تکنولوژی هستند. با این 
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وجود، تأیید های این مرحله بیشتر تحت تأثیر مالحظات استراتژیک 

بود و تا حدودی مالحظات هنجاری و فلس��فه اصلی بیت کوین را به 

حاشیه راند. در تقابل با شرکت های نوپای مرحله اول، این بار تأیید 

به صورت سطحی بود و به غیر از به روزرسانی زیرساخت های فناوری 

و کانال های پرداخت موج��ود، هیچ تعهدی در قبال جنگیدن برای 

توس��عه بیت کوین و آرمان های آن نبود. این گشایش از ویژگی های 

اساس��ی بیت کوین بود و باعث شد راه خود را از سایر ارزهای محلی 

جدا کند. اگرچه بیت کوین از خواسته های هنجاری مربوط به رعایت 

حریم خصوصی، حذف واس��طه ها و عدم کنترل کاربران پول نشأت 

گرفت، با این حال از شرکت هایی که شروع به پذیرش پرداخت ها بر 

اس��اس بیت کوین کرده بودند، تقریبًا هی��چ احترام و تعهدی به این 

خواسته ها مشاهده نشد.

تأییدی همه جانبه تر که در مرحله اول از آن یاد ش��د، پذیرش سایت 

Overstock. .برای اس��تفاده از بیت کوین ب��ود Overstock.com

com اولی��ن خرده ف��روش بزرگی بود ک��ه ب��رای کل کاالهای خود، 

 ،Overstock.com پرداخت وجه با بیت کوین را پذیرفت. مدیرعامل

پاتریک بی��رن۲1، از بیت کوین نه تنها به عنوان یک نوآوری فناوری که 

به عنوان یک هدف سیاسی نیز پش��تیبانی کرد. شرکت هایی مانند 

OkCupid، Virgin Galactic و TigerDirect برای پیوستن به بازی 

پول بیت کوین، به کاربران خود اجازه دادند جهت پرداخت وجه طیف 

محدودی از کاالها و خدمات، از بیت کوین اس��تفاده نمایند. مایک 

ماکسیم۲۲، مدیر ارشد فناوری شرکت OkCupid، بیت کوین را راهی 

برای تمایز محصول خود از سایر سایت های دوست یابی توصیف کرد. 

همچنین، جاد باگل��ی۲۳، مدیر ارتباطات Overstock.com، تأکید 

کرد که پذیرش بیت کوین توسط این شرکت، گسترده تر شدن پوشش 

رس��انه ای شرکت را به دنبال داشته و نیز باعث شده است که اعضای 

جامعه بیت کوین، س��ایت Overstock.com را برای س��ایر کاربران 

تبلیغ کنند. سایر شرکت هایی که در مرحله دوم، برای تکامل پذیرش 

 Dell، Expedia، Shopify، :بیت کوین اقدام نمودند، عبارت بودند از

.Mega و WordPress، Reddit

یک بار دیگر می توانیم به این س��ؤال بازگردیم که: چرا کسی باید به 

بیت کوین اعتماد کند؟ درحالی که آژانس ها و س��ازمان های دولتی 

شروع به سرکوب سازمان های منحرف مرحله اول کردند، شرکت های 

مرحله دوم ابراز عالقه به بیت کوین را آغ��از نمودند و از طریق پیوند 

دادن آن با بخش هایی از اقتصاد رس��می و تزری��ق امید در پذیرش 

جریان اصلی و ایجاد اعتماد روش��مند، بنی��ان بیت کوین را تقویت 

کردند. خواسته های سیاسی اولیه بیت کوین از قبیل گمنامی کامل، 

آزادی و رهایی از کنترل های دولت و اجتناب از مقررات توس��ط این 

شرکت ها به نفع خواسته های معتدل تر و استراتژیک تر کاهش یافت. 

مشارکت اولیه بسیاری از مؤسسات در بیت کوین به دلیل تجربه آنها 

از مواجهه با مسائل و مش��کالت مالیاتی بود که منجر به دستگیری 

یا مسدود ش��دن وجوه آنها در حساب های بانکی شده بود. درگیری 

با دادستان ها و احساس عدم درک ش��دید ابعاد سیاسی و حقوقی 

قوانین و مقررات مالی توس��ط فعاالن بازار، ش��رایط بازی را به نفع 

طرفداران و توس��عه دهندگان بیت کوین متعادل تر می کند. تمرکز 

فزاینده بر بیت کوین به عنوان یک ش��بکه کارآمد پرداخت بدون مرز 

و افزایش پوش��ش رسانه ای و همچنین امید به پذیرش آن در جریان 

اصلی، باعث تقویت دیدگاه های معتدل تر در جامعه بیت کوین شد.

در نتیج��ه، حامیان میانه رو بیت کوین توانس��تند ب��ا بازیگران فعال 

قدرتمند، پیوندی سس��ت را به وجود آورند و بعد از آن سعی کردند راه 

خود را از رقبایشان جدا کنند. این تقسیم بندی بین بازیگراِن حامی 

اعمال جنایی و دوست داران نوآوری، در جامعه کاربران بیت کوین نیز 

تکرار شد. این موضوع با ایجاد بنیاد بیت کوین۲۴ به شکلی برجسته تر 

نمایان گردید. این بنیاد یک س��ازمان غیرانتفاعی است که به دنبال 

استانداردس��ازی و ایجاد وحدت در جامع��ه کاربران بیت کوین بود، 

درحالی ک��ه از سیاس��ت های رادیکال تر مرتبط ب��ا مرحله اول دورتر 

می شد. بیت کوین بیشتر به عنوان یکی از گزینه های پرداخت مطرح 

ش��د و هدف پذیرش آن به عنوان یک ابزار پرداخت در زندگی واقعی، 

در ای��ن مرحله ناکام ماند. با نگاهی به پذیرش جریان اصلی، س��ایر 

نگرانی ه��ای عملی تِر قانون گ��ذاران مالی از قبی��ل چگونگی اخذ 

مالیات از درآمد بیت کوین و جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح گردید.

درحالی ک��ه بیت کوین به عنوان یک فناوری، ش��دیداً ب��ا اعتقادات 

سیاسی عجین شده است، بسیاری از طرفداران این رمزارز شروع به 

جداسازی ابعاد مختلف آن از یکدیگر کردند و بخش تجربه سیاسی 

رادیکال و پرالته��اب بیت کوین را از مزایای آن به عنوان یک ش��بکه 

پرداخت بدون مرِز بی نظیر منفک نمودند. تمرکز بیشتر بر بخش دوم 

باعث شد که شرکت های فعال بتوانند به راحتی با بیت کوین ارتباط 

برقرار کنند. به این ترتیب، ُبعد سیاسی بیت کوین کم رنگ شد و برخی 

از طرفداران اولیه، از این روند توس��عه دلس��رد شدند. فعالیت اولین 

صرافی ها در کان��ون توجه مراجع قانونی قرار گرف��ت و برخی از آنها 

ملزم به جمع آوری اطالعات مشتریان و ثبت آن در شبکه اجرای جرائم 

مالی ایاالت متحده آمریکا۲5 ش��دند. علی رغم تالش های اولیه برای 

خاموش کردن بیت کوین به عنوان یک ابزار قانون گریزی در اینترنت، 

ش��رکت های فعال در صنعت در این مرحله با ایجاد ابتکارات جدید 

س��عی در هموار نمودن اختالفات و پذی��رش آن کردند. برای مثال، 

کنسرسیوم R3 که متشکل از 7۰ بانک بزرگ است، در سال ۲۰1۴، 

راه های تح��ت کنترل درآوردن فن��اوری بالک چین  را مورد بررس��ی 

قرار داد. همزمان با این اتفاقات، تالش ش��د که از برجس��ته ش��دن 

خواسته های صریح سیاسی بیت کوین جلوگیری به عمل آید. کمرنگ 

کردن ُبعد سیاسی بحث برانگیز بیت کوین و استقبال از ُبعد نوآوری آن 

در زمینه فناوری، به مرور باعث پذیرش بیت کوین در نهاد های نظارتی 

و ایجاد پایه های ادغام قانونی آن با سایر بازی های پول خواهد شد.
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  مرحله ادغام عمودی )از 2013 به بعد(
به  ای��ن دلیل که بیت کوین در ابتدا به عنوان ابزار خرید و فروش مواد 

مخدر در اینترنت مورد اس��تفاده قرار می گرف��ت، واکنش نهادهای 

نظارتی نس��بت به آن همیشه دوپهلو بوده اس��ت. نهادهای نظارتی 

در موقعیتی ق��رار گرفتند که می بایس��ت نقاط ضع��ف و منفی یک 

شبکه پرداخت غیرمجاز و ناشناس را مهار و همزمان از مزایای ظهور 

فناوری های مالی اس��تفاده کنند. در همین راستا، الیل برینارد۲۶، 

عضو هیئت مدیره سیس��تم فدرال رزرو، اظهار داش��ت: ما خطرات 

این فناوری جدید را شناس��ایی نموده و نس��بت به مدیریت و کنترل 

آنها اقدام می کنیم و همزمان برای اس��تفاده از نوآوری س��ودمند آن 

در تقوی��ت جامعه، هم��کاری خواهیم کرد. پیش��نهاد اولیه ی بازی 

پول بیت کوین ب��ا مقررات موجود کاماًل مغایرت داش��ت که علت آن 

را می ت��وان بی تجربگی و خام بودن یا تس��هیل معامالت غیرقانونی 

دانس��ت. با این وجود، هنگامی که اولین جلسه استماع عمومی در 

مورد بیت کوین توس��ط کمیت��ه امنیت داخلی و امور دولتی س��نای 

آمری��کا در نوامبر ۲۰1۳ برگزار ش��د، نهادهای نظارتی این کش��ور 

به طور کلی انعطاف پذیری از خود نش��ان دادند، اما همزمان نگرانی 

خود را در مورد قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های غیرقانونی ابراز 

نمودند. بعد از این جلس��ه مشخص شد که از نظر مقامات آمریکایی 

نیز بیت کوین یک نوآوری مناسب در حوزه فناوری محسوب می شود.

این ش��روع روند عادی س��ازی بود و معامالت بیت کوین به دو بخش 

معامالت قانونی و معامالت نامشروع تقسیم شد. شرکت ها و بازرگانان 

به طور فزاین��ده ای تمایل خ��ود را برای رعایت قوانی��ن و مقررات در 

اکوسیس��تم بیت کوین ابراز داش��تند. این گروه از بازیگ��ران با این 

مس��ئله روبرو بودند كه حتی وقتی می خواس��تند مق��ررات را رعایت 

كنند، مش��خص نبود كه دقیقًا چه چیزی از آنها خواسته شده است و 

چه مواردی را باید رعایت نمایند. در همین راستا، مک میالن۲7، مفسر 

برجسته فناوری آمریکایی اظهار داشت: شاغالن مرتبط با بیت کوین، 

به ویژه کس��انی که در معامل��ه بیت کوین ب��ا دالر فعالیت می کنند، 

گاهی اوقات ابراز نارضایتی می کنند که در یک منطقه خاکس��تری 

کار می کنند، یعنی جایی که کاماًل مش��خص نیست چگونه خود را با 

قوانین و مقررات ایالتی و فدرال تطبیق دهند.

همچنین، تکرار موارد مربوط به سرقت و کالهبرداری از کیف پول های 

الکترونیک��ی بیت کوین باعث ش��د که بس��یاری از کارب��ران تمایل 

بیش��تری به تصویب و اعمال قوانین س��خت گیرانه در این خصوص 

داشته باشند. در این ش��رایط، بازی پول بیت کوین در یک موقعیت 

عجیب گیر کرده بود. در حالی که افراد و شرکت های زیادی در طول 

مرحل��ه دوم ب��ه بیت کوین عالقه نش��ان داده بودند، ب��ا این حال در 

مرحله ادغام افقی پیشرفتی حاصل نشده بود، زیرا به نظر نمی رسید 

که بیت کوین حتی در صورت پذی��رش در دنیای واقعی نیز بتواند به 

خودکفایی برسد و نیازی به تدوین مقررات و مدیریت نداشته باشد. 

با این وجود، هیجان در م��ورد فناوری جذابی به نام بالک چین  که با 

بیت کوین معرفی ش��ده بود، همچنان موج م��ی زد. حتی در صورت 

ع��دم موفقیت، بازهم بیت کوین می توانس��ت می��راث ماندگاری در 

پیش��رفت های تکنولوژیکی از خود به یادگار بگذارد و با اس��تفاده از 

پروتکل محاس��به و ارتباطاتش، تسهیل در پرداخت و انتقال وجوه را 

فراهم سازد.

واکن��ش منف��ی نهادهای نظارتی بیش��تر نس��بت به ُبعد اس��تفاده 

غیر قانونی از بیت کوین بود. از یک طرف، بیت کوین با جرم پول شویی 

و رس��وایی همراه بوده و از طرف دیگر، فناوری بالک چین  متصدیان 

صنعت مالی و سازمان های دولتی را شیفته خود کرده است. علی رغم 

وجود مباحث چالش برانگیز در مورد بیت کوین، در خصوص فناوری 

بالک چین، شاهد افزایش چشمگیر مشروعیت پذیرش آن بوده ایم. 

با این حال، ازآنجا که بالک چین  فناوری زیربنای بیت کوین اس��ت، 

تفکیک واکنش نهادهای نظارتی در مورد بالک چین  و بیت کوین عماًل 

غیرممکن می باشد. نهادهای دولتی در اروپا و ایاالت متحده آمریکا 

مایلند از س��خت گیری و مانع تراشی در مسیر عادی سازی بازی پول 

بیت کوین جلوگیری كنند، زیرا تدوین مقررات کاماًل س��خت گیرانه 

باعث سوق دادن سریع بیت کوین به س��مت فعالیت های نامشروع 

می ش��ود و قدرت و نفوذ قانون گذاران را بر مؤسس��ات و واسطه های 

شاغل در این اکوسیستِم در حال توسعه تضعیف می کند.

هنوز مقررات بین المللی س��خت گیرانه ای در مورد بیت کوین وضع 

نش��ده است. مقررات معمواًل از هر کش��وری به کشور ديگر، متفاوت 

می باشد. غالبًا نوعی تعریف قانونی از بیت کوین به عنوان پول تأیید 

شده اس��ت. به عنوان مثال، در راس��تای به چالش کشیدن تصمیم 

س��ازمان امور مالیاتی سوئد، دیوان عدالت اتحادیه اروپا رأی داد که 

بیت کوین از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و این رأی، بیت کوین 

را از شمولیت کاال خارج و به عنوان یک ارز تأیید می کند. با این حال، 

تأیید عمومی بیت کوین به عنوان ارز توس��ط مقامات ایالتی محدود 

شده است و معمواًل با هشدارهای ش��دید درباره بی ثباتی و خطرات 

ارزهای مجازی و همچنین نگرانی در مورد اقتدار بانک های مرکزی در 

سیاست های پولی همراه بوده است. به طور کلی، سازمان های دولتی 

خواستار اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و احراز هویت هستند.

در برخی موارد، پرداخت ها بر اساس بیت کوین توسط سازمان های 

دولتی پذیرفته شده است. به عنوان مثال، در شهر زوگ۲8 سوئیس، 

ش��هروندان مجاز به پرداخ��ت وجه خدمات دولت��ی حداکثر معادل 

۲۰۰ فرانک س��وئیس با بیت کوین بودند. س��وئیس به دنبال ایجاد 

نوعی س��یلیکون ولی۲9 بالک چین  یا کریپتو ولی۳۰ اس��ت و نگرانی 

کمی در مورد پذیرش عمومی بیت کوین توس��ط آژانس های دولتی 

خ��ود دارد. همچنین در برخی موارد، مدیران صندوق های پوش��ش 

ریسک معتقد بودند که بیت کوین باید در ترکیب پرتفوی های مدرن 

گنجانده شود. کامرون و تایلر وینکلووس۳1 که در تالش برای تأسیس 
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صندوق قابل معامله ی )ETF(۳۲ بیت کوین بودند، درخواس��ت خود 

را به کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار ایاالت متحده آمریکا تس��لیم 

نمودند. با اینکه درخواست تأسیس این صندوق قابل معامله به دلیل 

عدم وجود مقررات کافی در بازار بیت کوین رد شد، اما نوید آن را داد 

که قانون ممکن اس��ت در آینده با تدوین و اعمال مقررات بیشتر در 

مورد بازارهای بیت کوین تغییر کند. آنچ��ه در اینجا باید مورد تأکید 

قرار گیرد، کارایی قدرت قانون گذار است. همانند بسیاری از اقدامات 

مال��ِی مملو از منازعات قبلی، این اقتدار سیاس��ی اس��ت که فضای 

اخالق��ی و قانونی را برای بازارهای مالی ایج��اد می کند تا یک حوزه 

حرفه ای را برای اعمال مالی خاص عملیاتی، تثبیت و مشروع کند.

ایج��اد این چارچ��وب اخالقی و قانون��ی فقط مربوط ب��ه بنگاه های 

خصوصی نیس��ت و نهادهای دولتی و کل جامعه را شامل می شود. 

بیت کوین عمدتًا به عنوان پایان دهنده رویاهای دیرینه بانک مرکزی 

در مورد کنترل و عرضه پول نقد ش��ناخته ش��ده است. بانک مرکزی 

اروپا به این احتمال اش��اره کرد که شکس��ت سنگین یک ارز مجازی 

تثبیت ش��ده می تواند اعتماد نس��بت ب��ه پول الکترونیک��ی را دچار 

آسیب کند. بیت کوین با ایجاد پول دیجیتالی، کمک بسیار شایانی 

در اتهام زدایی و مرس��وم نمودن جوامِع بدون پول نقد فیزیکی کرد. 

ازآنجاکه بانک های مرکزی به فکر انتش��ار رمزارزهای تحت حمایت 

خود هس��تند، ممکن اس��ت ش��کل گیری یک چارچوب نظارتی که 

زمینه س��از ادغام عمودی پایدار بیت کوین و س��ایر رمزارزها باش��د، 

ضرورت داشته باشد.

آنچه که در دهه اخیر به صورت گس��ترده ای رخ داده، شیوع سه روند 

منحصربه فرد بوده اس��ت:

   اول: افزایش عالقه به بانکداری رایگان و پرداخت های الکترونیکِی 
بدون برخورد۳۳

   دوم: افزای��ش عالق��ه ب��ه ارزه��ای منطق��ه ای معم��ول به عنوان 

جنبش های اصالح طلبی

   س��وم: گس��ترش پول های ویژه ی ش��رکت های خصوص��ی مانند 

طرح های وفاداری خطوط هوایی و س��وپرمارکت ها یا ش��رکت هایی 

مانند آمازون، گوگل، اپل، آلی پی، گروپون۳۴ و دیگران که گزینه های 

اختصاصی پرداخت خود را برای افزایش وفاداری مش��تریان و سهم 

بازار ایجاد کرده اند.

بازی پول بیت کوین در رشد و انتشار خود از هر سه روند بهره مند شده است. 

تکامل بیت کوین بر اساس افزایش عالقه به بانکداری رایگان و یک جنبش 

اصالح طلبی برای ایجاد ش��کل بهتری از پول، رخ داده است. بیت کوین 

به عنوان نوعی پوِل با هدف خاص، توسط شرکت هایی که به دنبال تبلیغات 

رایگان هستند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته و به عنوان یک شبکه پرداخت 

تجارت الکترونیکِی بدون برخورد معرفی و تبلیغ ش��ده اس��ت. بنابراین، 

کالبدش��کافی چگونگی توس��عه بیت کوین در طول زمان و اینکه فراتر از 

رمزارزها چه تحوالتی را شروع کرده است، بسیار مهم می باشد.

در ابتدا، بیت کوین به عنوان یک تجربه سیاسی قوی با جلب حمایت 

فعاالن و معتقدان به تغییر آغاز ش��د و یک اقتصاِد در سایه ی نوظهور 

اولین موارد اس��تفاده را ب��رای این بازی پول فراهم ک��رد. بازیگران، 

اعتقادات هنجاری و استراتژیک را به نمایش گذاشتند و بیت کوین 

بازی های پول ملی و فراملی تثبیت شده را به چالش کشید. در مرحله 

دوم، ادغ��ام افقی بیت کوین به صورت ضعیف در میان ش��رکت های 

نزدیک به اقتصاد رس��می دنبال ش��د. ش��رکت های فع��ال در حوزه 

فناوری تمایل خود را به بازی پول نوظهور نشان دادند. با این وجود، 

درحالی که بیت کوین مملو از آرمان های رمزنگاری-اقتدارگریزی بود، 

این اهداف سیاسی کمرنگ شد و بر توانایی های بیت کوین به عنوان 

شبکه پرداخت سراس��ری و نیز بر نوآوری های تکنولوژیکی آن تمرکز 

ش��د. همچنین، اخبار مربوط به استفاده از بیت کوین برای دور زدن 

مقررات و کنترل نهادهای نظارتی کاماًل به حاش��یه رانده شد. عالوه 

بر این، شرکت های فعال در مقایسه با شرکت های تازه تأسیس مرحله 

اول، نسبت به اهداف سیاسی بیت کوین تعهد کمتری نشان دادند. 

بیت کوین صرفًا به عنوان یک گزینه پرداخت در میان سایر روش های 

پرداخت برای خرید طیف مح��دودی از کاالها )اغلب مجازی( مورد 

پذیرش قرار گرفت. در ضمن، پذیرش به عنوان واسطه مبادله و متعاقبًا 

ادغام افقی تا حد زیادی راکد ماند و در عوض، بازیگران دولتی به طور 

برجسته و فعال تری درگیر شدند.

ضروری است اقدامات نظارتی رسمی بیشتری در مورد اقتصاد سایه 

بیت کوین انجام ش��ود. قانون گذاران باید از نکات منفی بیت کوین 

جلوگیری کنند تا بتوانند از فضای بالک چین  بیش��ترین اس��تفاده 

را ببرند. تکام��ل بازی پول بیت کوین همزمان با توس��عه بالک چین  

به عنوان یک فناوری نوظهور، در حال پیشرفت می باشد، اما این دو 

مورد مترادف یکدیگر نیستند. بازیگران خصوصی و دولتی در حال 

ایجاد زیرساختی هستند كه به نفع بیت کوین است، زیرا آنها به دنبال 

خلق چارچوبی می باش��ند كه به آنها اجازه ده��د از فناوری نوظهور 

بالک چین  استفاده كنند. به طور كلی، همان طورکه ژاکلین بست۳5 

اظهار داشته است، تعهد بازیگران دولتی در ایاالت متحده آمریکا و 

اروپا عمدتًا موقت می باش��د تا به قانون گذاران اجازه دهد در صورت 

وقوع رویدادهای منفی در آینده یا آش��کار ش��دن خطرات جدید، از 

ظهور فناوری های بالک چین  جلوگیری کنند.

بازی پول بیت کوین از تقابل و رویارویی آغاز شد، اما در ادامه زمانی که 

شرکت های فعال و کلیدی مفهوم بیت کوین را دوباره تعریف کردند، 

نشانه هایی از همکاری نمایان شد. بازیگران قدرتمند دولتی شروع 

به ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارزهای رمزپایه کردند و اقدامات 

مهمی را در عادی سازی دیدگاه ها نس��بت به شکل گیری این بازی 

پول انجام دادن��د. بیت کوین گرفتار معامله ای ش��د که آن را مجبور 

کرد از برخی آرمان های هنجاری سیاس��ی صری��ح خود برای ارتباط 

با سایر بازی های پول و اقتصاد رسمی چشم پوشی کند. آرمان های 
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اصلی بیت کوین به طور کامل از بین نرفت، اما به نفع توس��عه بیشتر 

و پیروی از مق��ررات کاهش یافت. این قضیه به آن معنی نیس��ت که 

معتقدان بیت کوین که هنوز به آن به عنوان یک تجربه سیاسی و نماد 

آزاد اندیشی می نگرند، اجازه ندارند پول خود را در جایی که اعتقادات 

سیاسی آنها محفوظ است، قرار دهند. البته ُبعد هنجاری بیت کوین 

به اندازه ای کمرنگ ش��ده که بعید اس��ت باعث تحریک این اشتیاق 

شود. با این حال در عوض، بودجه، تخصص و اختیارات کاماًل حول 

بیت کوین متمرکز شده و حتی آنچه را که برخی اشراف بیت کوین۳۶ 

می نامند نیز پرورش داده است.

بیت کوین تالشی مداوم برای ایجاد یک زیربنای نهادی بوده است. در 

ابتدا، یک اقتصاد سایه پیدا می شود که بیت کوین را تقریبًا به عنوان 

یک پوِل با هدف خاص ارائ��ه می دهد و امکان انجام معامالتی را که 

در س��ایر بازی های پول مجاز نمی باش��ند، فراه��م می کند. در این 

فرآیند، بیت کوین به شخصیت های حاشیه ای جامعه و ایدئولوژی ها و 

فعالیت های به حاشیه رانده شده کمک می کند تا از نظر فنی، مهارت 

کافی را برای ش��رکت در بازی پول پیدا کنن��د. در ادامه، بیت کوین 

توسط ش��رکت های فعال برای مبادله طیف محدودی از کاالها مورد 

اس��تفاده قرار گرفت و امید به ادغام افقی با مجموعه گس��ترده ای از 

اقتصاد را افزایش داد. در این مرحله، شخصیت ها و ایدئولوژی های 

حاش��یه ای مجدداً کنار گذاشته می شوند تا راه برای یک ایدئولوژی 

متناس��ب با تجارت مش��روع و اعتقاد اصلی به پیش��رفت تکنولوژی 

)فناوری روز( هموار ش��ود. در نهایت، بیت کوین به طور فزاینده ای با 

چارچوب های نظارتی، مثاًل در اروپا و ای��االت متحده آمریکا، ادغام 

می شود. به دنبال ریشه کن کردن فعالیت های غیرقانونی و همچنین 

ایدئولوژی های غیرقانونی، مشارکت بیت کوین تقریباً کامل می شود.

توس��عه بیت کوی��ن با نق��ش همیش��گی آن به عن��وان ی��ک دارایی 

سفته بازی، متعادل می گردد و نقش آن به عنوان یک وسیله مبادله، 

تأثی��ر کمتری در ای��ن تعادل دارد. ه��ر مرحله از تکام��ل بیت کوین 

به عنوان یک بازی پول، منجر به تقویت بیت کوین به عنوان یک ابزار 

سفته بازی می شود.

با این اوصاف، چرا کس��ی باید به بازی پول بیت کوین اعتماد کند؟ 

یک پاسخ ساده این است که زندگی راکِد بعد از یک دهه بحران مالی 

طوالنی مدت با عالقه مداوم به س��فته بازی با بیت کوین جان تازه ای 

گرفته است. پاسخ دیگر این است که سازمان های دولتی ممکن است 

چتر حمایتی خود را روی بیت کوین بگس��ترانند تا راه خود را برای به 

تور انداختن نوآوری های مالی۳7 آینده هموار کنند. بنابراین، پذیرش 

بیت کوین توسط کشورها می تواند به عنوان هموارکننده بزرگ انجام 

شود و اقتدار سیاسی را به آن اعطا کند.

با توجه به تمرکز روی بازی های پول، مرحله سوم به شدت بیت کوین 

را ب��ه بازی ه��ای غالب پ��ول پیوند می ده��د. یک��ی از ماندگارترین 

دس��تاوردهای بیت کوین، ایجاد بحث های گسترده در سطح جامعه 

راجع به پول های مجازی می باش��د که بیش از هر ش��کل دیگری از 

پول الکترونیکی، بحث هایی را درباره اهمیت پول مجازی برانگیخته 

اس��ت. اکنون چالش بانک های مرکزی فراتر از تدوین مقررات برای 

رمزارزها بوده و آنها در حال بررسی انتشار رمزارزهای دولتی و انتقال 

کامل به ارز دیجیتال هستند. بیت کوین به نماد جوامِع بدون پول نقد 

تبدیل شده و همزمان بحثی را آغاز کرده که ممکن است بازی غالب 

پول را به چالش کش��یده و آن را تغییر دهد و در عین حال، می تواند 

فناوری پایه و اساس این انتقال را نیز فراهم کند. آینده ارز دیجیتال 

به آرزوهای دیرین��ه یعنی حذف تدریجی پ��ول کاغذی، جامه عمل 

می پوشاند. علی رغم ادعاهای مربوط به عدم تمرکز و ناشناس ماندن، 

بیت کوین یک سیس��تم پرداخت دیجیتاِل فوق العاده قابل کنترل و 

شفاف را معرفی کرده است.

تحقیقات بانک های مرکزی و س��ایر مؤسس��ات پولی مانند صندوق 

بین المللی پول، به طور چشمگیری بر بررسی نحوه تأثیرگذاری پایان 

پول نقد و چگونگی نقش آفرینی فناوری بالک چین  در دس��تیابی به 

این هدف، تمرکز می کند. در نهایت، بیت کوین می تواند بانک های 

مرکزی را که در قدرت قرار دارند، بسیار توانمندتر سازد و ظرفیت آنها 

را برای مدیریت سیاس��ت های پولی غیرمتعارف به طور قابل توجهی 

افزایش دهد.

سرانجام اینکه، بیت کوین می تواند به تقویت بازی غالب پول کمک 

کند، درحالی که ه��دف آن، به چالش کش��یدن و تغییر حاکمیت 

جهانی جریان پ��ول بود. به این ترتیب، این رمزارز از اهداف اصلی 

خود دور می ماند.

جدول )1(. تکامل بازی پول بیت کوین

نهادهای کلیدیانگیزه نهادهای کلیدیمرحله
پذیرش بازی پول 

بیت کوین در جریان بازی
ماهیت بیت کوین توسط 

مؤسسات کلیدی
تعهد به اهداف بیت کوین توسط 

مؤسسات کلیدی

رویارویی اولیه
)2009 تا 2014(

قویچالش سیاسیمقابلهاقتصاد در سایههنجاری + اسرتاتژیک

ادغام افقی
 )2012 تا 2015(

ضعیفشبکه پرداخت رسارسیپذیرش اولیهفعاالن اقتصادیاسرتاتژیک

ادغام عمودی
)از 2013 به بعد(

موقتفناوری دفرت توزیع شدهعادی سازیسازمان های دولتیاسرتاتژیک

منبع: نویسندگان مقاله )موریتز هوتن و ماتیاس تیامن(
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 پانویس ها
1. Stateless Money

Cypherpunk .۲: سایفرپانک، یک فعالیت اجتماعی است که با استفاده 
گسترده از رمزنگاری و دفاع از حریم خصوصی، از تغییرات اجتماعی و سیاسی 
حمایت می کن��د. این جنبش که در ابتدا توس��ط لیس��ت های ایمیلی در 
گروه های غیررسمی  و با هدف دستیابی به امنیت و حریم خصوصی از طریق 
استفاده پیشگیرانه از رمزنگاری آغاز شد، در اواخر دهه 198۰ میالدی به یک 
جنبش فعال تبدیل گردید. درباره حریم خصوصی در مانیفست سایفرپانک 
آمده است که: حریم خصوصی برای جامعه ای آزاد در عصر الکترونیک امری 
ضروری اس��ت. 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 هیچ کس بداند. حریم خصوصی قدرتی است 

که فرد بتواند آن گونه که می خواهد خود را به دنیا معرفی کند.
Hal Finney .۳: هال فینی، دانش��مند علوم کامپیوتر و یکی از اولین پذیرندگان 
بیت کوین بود. او در س��ال ۲۰۰8 مستقیماً پیام دعوت ساتوشی ناکاموتو،  خالق 
ناش��ناس بیت کوین را دریافت کرد. همچنین، وی ش��خص دوم بع��د از ناکاموتو 

محسوب می شود که از نرم افزار بیت کوین استفاده کرد.
4. DigiCash
5. Roger Ver

Ross Ulbricht .۶: راس اولبریکت متولد ۲7 مارس 198۴، بنیان گذار و یکی از 
مدیران بازاری در دارک نت به نام جاده ابریشم بود که به جرم پول شویی، هک رایانه 
و قاچاق مواد مخدر محکوم شد. او در حال حاضر حکم دو بار حبس ابد بدون عفو 
مشروط خود را می گذراند. وی همچنان تحلیل های دوره ای خود را در خصوص بازار 

بیت کوین، از زندان ارائه می دهد.
Anarchist Society .7: آنارشیسم یا اقتدارگریزی، یک فلسفه و جنبش سیاسی 
است که نسبت به انحصار طلبی در قدرت ریشه ضدیت دارد و همه اَشکال اجبار 
و سلسله مراتب را رد می کند. آنارشیسم خواستار از بین بردن قدرت رهبری است 
و به نظر آن، تمامی دولت های تک حزبی، نامطلوب، غیرضروری و مضر هستند. 
این تفکر معموالً در کنار مارکسیسم لیبرترین، به عنوان جناح لیبرترینیسِم جنبش 
سوسیالیست شناخته شده و دارای ارتباط تاریخی با ضدسرمایه داری و سوسیالیسم 

است.
Californian Ideology .8: ایدئولوژی کالیفرنیا بر این ایده استوار است که رایانه ها 
جوامع را از تمام اَشکال قدیمی کنترل سیاسی آزاد می کنند و به این ترتیب، افراد 

کنترل سرنوشت خود را در دست می گیرند.
9. Chiemgauer
10. Brixton Pound

Electronic Frontier Foundation .11: این بنیاد فعالیت های خود را از راه های 
گوناگونی انجام می دهد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: فراهم  آوردن 
بودجه برای دفاع حقوقی در دادگاه ها، فراهم  آوردن اطالعات برای دادگاه ها، دفاع 
از افراد و فناوری های نو در برابر تهدیدهای قانونی ای که بی پایه یا گمراه کننده تلقی 
می شوند، تالش برای افشای اعمال خالف قانون دولت، راهنمایی دولت و دادگاه ها، 
سازمان  دادن به فعالیت های سیاسی و نامه های انبوه، پشتیبانی از فناوری های نو 

که به عقیده آن، مایه حفظ آزادی مدنی هستند.
PayPal .1۲: پی پال یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تجارت الکترونیکی و 
سامانه انتقال وجه الکترونیکی آن فعالیت می کند. سامانه پی پال پرداخت و انتقال 

وجه را از طریق اینترنت و به صورت آنی ممکن می س��ازد و جایگزین مناسبی برای 
شیوه های سنتی نقل و انتقال وجه نقد همانند چک و حواله پولی است. پی پال یکی 

از بزرگ ترین شرکت های پرداخت الکترونیکی در سرتاسر جهان است.
13. WikiLeaks
14. Blackjack
15. Roulette
16. Hard-Capped

Anarchism .17: اقتدارگریزی، سروری س��تیزی یا آنارشیسم در زبان سیاسی 
به معنای نظامی اجتماعی و سیاس��ی بدون دولت یا به طور کلی، جامعه ای فاقد 
هرگونه ساختار طبقاتی یا حکومتی است. آنارشیسم، برخالف باور عمومی، خواهان 
هرج و مرج و جامعه بدون نظم نیست، بلکه همکاری داوطلبانه را درست می داند 
که بهترین شکل آن ایجاد گروه های خودمختار است. آنارشیست ها به طور کلی با 
حاکمیت هرگونه دولت مخالف هستند و دموکراسی را نیز استبداد اکثریت می دانند.

Baidu .18: بایدو یک وبگاه جستجوگر چینی است که به ارائه 57 خدمت گوناگون، 
از جستجو گرفته تا شبکه های اجتماعی، می پردازد. این وبگاه قابلیت جستجو در 
اینترنت، شامل عکس و فایل های صوتی مانند MP3 و ... را فراهم می کند. از دیگر 
قابلیت های این وبگاه، نوشتن عبارت موردنظر به خط پین یین و برگرداندن آن به طور 
خودکار به چینی نوشتاری و جستجو بر اساس آن است. این موتور جستجوگر در 
سپتامبر ۲۰11، ششمین وبگاه پربازدید دنیا و پربازدیدترین وبگاه چین بوده  است.
19. eBay
20. John Donahoe
21. Patrick Byrne
22. Mike Maxim
23. Judd Bagley
24. Bitcoin Foundation
25. Financial Crimes Enforcement Network
26. Lael Brainard
27. McMillan
28. Zug
29. Silicon Valley

Crypto Valley .۳۰: بان��ک جدی��دی ب��ه ن��ام SEBA Crypto AG   در ش��هر 
زوگ کش��ور سوئیس تأسیس شده است که س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقی از 
کشورهای مختلف، سرمایه 1۰۴ میلیون دالری آن را تأمین کرده اند. این بانک قرار 
است خدماتی را در حوزه معامله ارزهای رمزنگار، مدیریت سرمایه و صندوق های 
سرمایه گذاری برای مؤسسات و شرکت ها ارائه کند. بانک مذکور در شهری فعالیت 
خود را آغاز خواهد کرد که در آن، بیش��ترین مجموعه استارتاپ های حوزه فناوری 
بالک چین و ارزهای رمزنگاری شده در کشور سوئیس حضور دارند و همین مسئله 

باعث شده است این منطقه Crypto Valley یا دره ارزهای رمزپایه تلقی شود.
31. Cameron and Tyler Winkelvoss
32. Exchange-Traded Fund
33. Frictionless E-Commerce Payments
34. Amazon, Google, Apple, Alipay, Groupon
35. Jacqueline Best
36. Bitcoin Aristocracy
37. Financial Technology
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اقتصاد عصبی

در مطال��ب پیش��ین مط��رح کردیم ک��ه اقتصاد 
عصب بنی��ان ریش��ه در دو جای��گاه دارد: 1( 
رویدادهای پس از انقالب اقتصادی نئوکالسیک 
در دهه ی 19۳۰ و ۲( تولد علوم اعصاب  شناختی 
در ط��ول ده��ه ی 199۰. جهت آش��نایی با روند 
رو به رش��د دانش اقتصاد عصبی، ابتدا به بررسی 

تاریخچه ی اقتصاد عصب بنیان می پردازیم.
رد پای تولد علم اقتصاد را می توان در انتشار کتاب 
ثروت ملل آدام اسمیت در سال 177۶ دنبال کرد. 
با انتش��ار این کتاب، دوره ی کالس��یک نظریه ی 
اقتصادی آغاز شد. اسمیت تعدادی از پدیده های 
مهم جهت درک رفتار انتخابی و تجمیع انتخاب ها 
در فعالیت ب��ازار را توصیف ک��رد. این ها در اصل 
بینش های روانی و  قوانین نسبتاً موقتی بودند که 
توضیح می دادند چگونه ویژگی های محیط بر رفتار 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تأثیر می گذارد.

با تالش های جان مینارد کینز، یک مکتب فکری 
ظهور کرد که مطابق آن، نظم در رفتار مصرف کننده 
می تواند زمینه ای را برای تدوین سیاس��ت مالی 
به منظور مدیریت نوسانات اقتصادی فراهم کند. 
طب��ق نظریه ی کین��ز، بس��یاری از عناصر مانند 

»تمایل به مصرف« یا »خوی حیوانِی« کارآفرینان که 
بر تصمیمات سرمایه گذاری آن ها  تأثیر می گذارد، 
بر اساس مفاهیم روان شناختی بود. این چارچوب 
تا سال 19۶۰ بر سیاست های مالی ایاالت متحده 

آمریکا تسلط داشت.
ب��ا ش��روع ده��ه ی 19۳۰ می��الدی، گروهی از 
اقتصاددانان که معروف ترین آن ها  ساموئلسون، 
آرو و دبرو بودند، به بررسی ساختار ریاضِی انتخاب 
و رفتار مصرف کننده در بازارها پرداختند. این گروه 
از نظریه پردازان این موضوع را بررس��ی کردند که 
س��اختار ریاضی انتخاب ها از مفروضات ساده و 
ابتدایی تر ممکن اس��ت چه تأثیری بر اولویت ها 

داشته باشد.
در اواخر ده��ه   198۰ میالدی، دی��دگاه جامع و 
س��ازنده ای با اس��تفاده از پژوهش دنیل کانمن 
و آموس تورس��کی  پدیدار ش��د. این روانشناسان 
عالقه من��د ب��ه موضوعات��ی مانن��د قض��اوت و 
تصمیم گیری بودند. طبق اس��تدالل این گروه از 
روانشناسان و اقتصاددانان که خود را اقتصاددانان 
رفتاری نامیدند، ش��واهد و ایده های روانشناسی 
می توانند م��دل رفتار انس��انِی به ارث رس��یده از 

اقتص��اد نئوکالس��یک را بهبود بخش��ند. در یک 
تعریف س��ودمند، اقتصاد رفت��اری مدل هایی از 
محدودیت ها را در محاسبات منطقی، اراده و نفع 
شخصی پیشنهاد می کند و به دنبال تدوین رسمی 
این محدودیت ها و کشف مفاهیم تجربی آن ها  با 
اس��تفاده از نظریه ی ریاضی، داده های تجربی و 

تجزیه و تحلیل داده های میدانی است.
در حوزه ی انتخاب پرریس��ک، کانمن و تورسکی 
مفهوم مطلوبی��ت موردانتظار را اص��الح کردند: 
ارزیاب��ی نتایج بس��تگی به نقطه ی مرج��ع دارد، 
همان طورکه احساس گرما به دمای قبلی بستگی 
دارد. آن ها به این موضوع پرداختند که انسان ها 
برای انتخاب ها ارزش قائل می ش��وند؛ خصوصًا 
هنگامی که ای��ن انتخاب ها بر ارزش ه��ای افراد 
دیگر تأثیر می گذارد. توس��عه ی ای��ن نظریه ها و 
انجام آزمایش ها با اس��تفاده از داده های تجربی 
و میدانی، اکنون مرزهای اقتصاد رفتاری مدرن را 

تشکیل داده اند.
با ش��کل گیری تعارض آش��کار بین اقتصاددانان 
رفتاری که سعی در جمع آوری نظریه های منظم 
تجربی داش��تند و اقتصاددانان نئوکالسیک که 

مدرس و پژوهشگر دانش مالی رفتاری

ثارا سادات میران
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در خصوص نظریه ی جهانی ساده تری استدالل 
می کردند و معم��واًل با این ای��ده موافق بودند که 
نظریه، مفهومی هنجاری اس��ت، نقطه ی شروع 
تفاوت رویکرده��ا از مرزهای روش ش��ناختی نیز 
گذر ک��رد. اقتصاددان��ان تجربی با ای��ن دیدگاه 
شروع کردند که اصول اقتصادی باید در همه  جا 
اعمال شود )همان طورکه در اصول علوم طبیعی 
و فیزیکی نیز فرض بر این است(. دیدگاه آن ها  این 
بود که وقتی نظریه ها در محیط های ساده شکست 
می خورن��د، این شکس��ت ها باعث ایج��اد تردید 
در م��ورد کارایی آن ه��ا  در محیط های پیچیده تر 
می ش��ود. با این حال، هم پوش��انی بین اقتصاد 
رفت��اری و اقتصاد تجرب��ی هنوز کامل نیس��ت. 
اقتصاد رفتاری بر این فرض استوار است که ترکیب 
اصول روان ش��ناختی، تجزیه و تحلیل اقتصادی 
را بهبود می بخش��د؛ درحالی که اقتصاد تجربی 
فرض می کند که استفاده از روش های روانشناسی 
)آزمایش های بسیار کنترل ش��ده(، باعث بهبود 

آزمایش های نظریه ی اقتصادی می شود.
اقتصاد عصب بنی��ان از درون اقتص��اد رفتاری و 
تجرب��ی پدیدار ش��د، زیرا اقتصاددان��ان رفتاری 
اغلب نظریه هایی را مطرح می کنند که می توانند 
به عنوان الگوریتم های مربوط به چگونگی پردازش 
اطالعات و نیز به عنوان انتخاب هایی که از پردازش 
اطالعات ناشی می ش��وند، در نظر گرفته شوند. 
جمع آوری اطالع��ات در مورد جزئی��ات پردازش 
اطالعات و انتخاب های مرتبط، مرحله ای طبیعی 
در آزمایش ای��ن نظریه ها به طور همزمان بود. اگر 
بتوان پردازش اطالعات را از منظر فعالیت عصبی 
بررسی کرد، می توان از معیارهای عصبی )همراه با 
معیارهای بزرگ تر مانند ردیابی چشمی اطالعاتی 
که انتخاب کنن��ده در آن ش��رکت می کند( برای 
آزمایش نظریه ها به عنوان محدودیت های همزمان 
در مورد پردازش اطالعات و نحوه ی عملکرد آن در 

پردازش اطالعات، استفاده کرد.

 عصب شناسی شناختی
همانن��د عل��م اقتص��اد، تاری��خ مطالع��ات 
عصب شناختی رفتار نیز نش��ان دهنده ی تعامل 
بی��ن دو رویکرد عصب ش��ناختی و فیزیولوژیکی 
اس��ت. در رویکرد عصب شناختِی استاندارد قرن 
گذشته، انسان ها یا حیوانات آزمایشگاهِی دارای 
ضایع��ات مغ��زی، در طی��ف وس��یعی از وظایف 
رفتاری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها حاکی 
از آن بود ک��ه نقایص رفتاری افراد با آس��یب های 
عصبی آن ها  و همبس��تگی مورداس��تفاده برای 
اس��تنباط عملکرد رابطه دارد. مثال کالسیک در 

این مورد احتماالً پژوهش متخصص مغز و اعصاب 
بریتانیایی دیوید فرِیر )1878( است که نشان داد 
تخریب کورتکس پیش مرکزِی مغز منجر به ایجاد 
نقایص حرکتی می ش��ود. بس��یاری از مطالعات 
انجام شده در دوره ی کالسیِک عصب شناسی، بر 
آسیب سیستم های حسی یا سیستم های کنترل 
حرکت متمرکز ش��ده اند. دلیل این امر واضح به 
نظر می رس��د: کنترل و اندازه گیری محرک های 
حسی به یک موضوع، آسان )به معنای اقتصادی ( 
و قابل مشاهده است. همین امر در مورد حرکاتی 
صادق است که ما به سوژه دستور می دهیم آن ها  را 
تولید کند. حرکت ها به طور مستقیم قابل مشاهده 
و به راحتی قابل اندازه گیری هس��تند. در مقابل، 

وضعیت روانی بسیار مبهم تر است.
اولین نگاه اجمالِی سنت عصب شناختی به اثرات 
آسیب مغزی روی تصمیم گیری، در سال 18۴8 و 
در مورد شخصی به نام فینیاس ِگیج به دست آمد 
) مک میالن، ۲۰۰۲( . پس از اینکه مغز ِگیج توسط 
یک میله ی  فوالدی س��وراخ ش��د، تغییر شدیدی 
در ش��خصیت و توانایی تصمیم گیری او رخ داد. 
مطالعه ی نظام مند نقای��ص تصمیم گیری در اثر 
آسیب مغزی، اولین بار در دهه ی 199۰ میالدی، 
توسط آنتونیو داماس��یو، آنتوان بچارا و همکاران 

آن ها  انجام شد.
بنابرای��ن، تول��د اقتص��اد عصب بنیان ناش��ی از 
تعدادی عوامل مرتبط ب��ود که به طور همزمان بر 
آنچه که اساساً دو جامعه ی مجزا البته با هم پوشانی 
قابل توج��ه بودند، تأثی��ر گذاش��تند. گروهی از 
اقتصاددانان رفتاری و روانشناس��ان شناختی به 
تصویربرداری مغزِی عملک��ردی به عنوان ابزاری 
برای آزمایش و توسعه ی جایگزین های نظریه های 
نئوکالس��یک/ترجیحات آش��کار، توجه نمودند 
) به خص��وص هنگامی ک��ه بس��یاری از نظریه ها 
داده های کمی را با اس��تفاده از انتخاب به عنوان 
تنها طبق��ه از داده ها دنبال کردن��د( . گروهی از 
فیزیولوژیس��ت ها و عصب شناس��ان شناختی، 
نظریه ی اقتصادی را به عنوان ابزاری برای آزمایش 
و توسعه ی مدل های الگوریتمِی سخت افزارهای 
عصبی برای انتخاب، م��ورد مالحظه قرار دادند. 
نتیجه ی این کار، جداسازی جالبی بود که امروزه 

در اقتصاد عصب بنیان وجود دارد.
به این ترتیب، عصب شناسی و اقتصاد رفتاری، 
عمدتًا و نه منحصراً، از دو جهت بس��یار متفاوت 
به اتح��اد نزدیک ش��دند. هریک از ای��ن علوم، 
رویکردی را مطرح کردند که در رش��ته های مادر 
آن ها بحث برانگیز بود. بس��یاری از متخصصان 
عصب شناس��ی خ��ارج از جامع��ه ی اقتص��اد 

عصب بنیانِی در حال ظهور، استدالل می کنند 
که مدل های هنج��ارِی پیچیده ی اقتصاد برای 
درک رفتار انس��ان ها  و حیوان��ات واقعی ارزش 
چندانی ندارند. بسیاری از اقتصاددانان، به ویژه 
نئوکالس��یک ها، معتق��د بودن��د ک��ه مطالعات 
س��طح تصمیم گی��ری در الگوریتم بعید اس��ت 
قدرت پیش بینی رویکرد ترجیحات آشکارش��ده 

را بهبود بخشد.
از دی��دگاه اقتصاد عصبی، دانس��تن تفاوت بین 
قضاوت و انتخاب بس��یار مهم است، زیرا انتخاب 
معمواًل به این معناس��ت ک��ه تصمیم گیرنده باید 
هزینه ه��ا و مناف��ع را متحمل ش��ود، درحالی که 
قضاوت به تنهایی با تحمل هزینه ها و مزایا همراه 
نیس��ت. به طور کلی، تکنیک های غیرتهاجمِی 
تحریک مغز ب��ه احتمال زیاد نق��ش مهمی را در 
مطالعات اقتص��ادِی  عصبی آینده ایفا می کنند، 
زیرا دانش��ی بر پایه ی علت را ارائه می دهند و در 
ترکیب با ابزارهای تصویربرداری، امکان جداسازی 
کل شبکه های تصمیم گیری را که به طور عّلی در 
ایجاد انتخاب ها دخیل هستند، ممکن می سازند.

 خالصه 
اقتصاد عصب بنیان با وجود دستاوردهای چشمگیر، 
در بهترین حالت تنه��ا یک دهه قدمت دارد و هنوز 
نتوانس��ته اس��ت تأثیر مهمی را در عل��وم اعصاب، 
روانشناسی یا اقتصاد از خود بر جای گذارد. در واقع، 
دانشمندان اقتصاد عصب بنیان هنوز در حال بحث 
هستند که آیا داده های عصب شناختی، نظریه ای 
برای اقتصاددان��ان ارائه می دهد یا اینکه نظریه ی 
اقتصادی، ساختار علوم اعصاب را فراهم می کند. 
امیدواریم هر دو هدف محقق شود، اما شکل دقیق 
این مشارکت هنوز مشخص نیس��ت. با این حال، 
نجواهایی منتقد و ظنین به این رویکرد نیز به گوش 
می رس��د. به عنوان مثال، پارتو و فریدمن استدالل 
می کنند که اقتصاد فقط در مورد انتخاب ها است. 
نقد آن ها در قالب نقِد بنیادگرا می باشد. همچنین، 
طبق استدالل گول و پسندورفر )۲۰۰8(، داده های 
علوم اعصاب و نظریه های عصب شناسی در اصل 

نباید در اقتصاد وارد شوند.

 منابع
1- Neuron Journal
2- Neuroeconomics; Decision Making 
and the Brain. Edited by Paul W. 
Glimcher, PhD., Colin F. Camerer, PhD., 
Ernst Fehr, PhD and Russell A. Poldrack, 
PhD. Center for Neural Science.
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 شرح مقاله:
چهار نویس��نده ای��ن مقاله به بررس��ی دو فرضیه 
رقیب در خصوص سرمایه گذاران در صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک پرداخته اند. در یکی از این 
فرضیه ها، تنها اطالعات »ساده و قابل فهم اولیه«، 
مورداستفاده سرمایه گذاران بوده و در فرضیه دیگر، 
»اطالعات و معیارهای عملکردی گذشته«، )شامل 
معیارهای پیچیده اطالعاتی( بر اساس نظریه بیزی 

بر قضاوت اشخاص مؤثر است.
نتایج این پژوهش مؤید فرضیه اطالعات ساده بوده 
و بر اس��اس آن، س��رمایه گذاران در صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک به دنبال مدل های پیچیده 
ارزیابی عملکرد صندوق ها نیستند و از معیارهایی 
مانند »آلفای صندوق ها« و یا روش های تحلیلی از 
قبیل »مقایسه ریسک صندوق با بازدهی آن« و ... 
دوری می جویند و این نتیجه گیری چه در خصوص 
صندوق ه��ای فع��ال و چه صندوق ه��ای منفعل 
)دنبال کننده شاخص های متنوع بورسی( مصداق 

دارد. به زبان دقیق تر، رتبه أخذ شده صندوق ها بر 
اساس مقدار آلفای تخمینی هر صندوق )با توجه 
به مدل های مختلف(، در مقایسه با رتبه صندوق ها 
که به طور ساده، بر اساس بازدهی گذشته محاسبه 
ش��ده اس��ت، توضیح دهنده بهتری ب��رای میزان 
ورود یا خروج منابع صندوق های س��رمایه گذاری 

مشترک نیست.
همچنی��ن بر اس��اس یافته ه��ای ای��ن پژوهش، 
س��رمایه گذاران در صندوق ها قادر به تش��خیص 
اینکه چه میزان از بازدهی کسب شده در صندوق 
به دلیل عملکرد مدیران آن بوده و چه بخشی از آن 

به وضعیت کلی بازار مرتبط است، نمی باشند.
در بخشی دیگر از این مقاله، محققین چنین بیان 
می دارند که از بین معیارهای ساده، رتبه تخصیصی 
شرکت مورنینگ اس��تار و همچنین بازدهی ساده 
گذشته، بیشترین تأثیر را بر جذب منابع به سوی 
صندوق ها و یا خروج منابع از آنها دارد و علت توجه 
زیاد س��رمایه گذاران به رتبه صندوق ها در گزارش 

ش��رکت مورنینگ استار، س��ادگی آن در انعکاس 
عملکرد گذش��ته صندوق )بدون توجه به معنای 
واقعی عملکرد( است. همچنین، سرمایه گذاران 
عالق��ه چندانی ب��ه چگونگی محاس��به این رتبه 
ندارن��د و حتی پ��س از اصالحات انجام ش��ده در 
روش شناس��ی محاس��به این رتبه توسط شرکت 
مورنینگ استار در سال ۲۰۰۲، تغییری در استفاده 

از این رتبه رخ نداده است.
در پای��ان، ای��ن محققی��ن ضمن بی��ان اهمیت 
یافته های خود در تحلی��ل نحوه تخصیص منابع 
توسط س��رمایه گذاران، »س��یگنال های ساده« را 
عامل تعیین کننده اصلی این فرآیند دانسته اند و 
اثرگذاری معیارهای پیچیده ت��ری که در بر دارنده 
مفهوم ریسک نیز هستند )مانند آلفای صندوق ها( 

را نسبت به این معیارها، ناچیز تلقی می کنند.

گذری بر مرزهای علم مالی

   در این قسمت، قصد داریم سراغ مجله »مروری بر مطالعات مالی«1  از دانشگاه آکسفورد برویم. در یکی از مقاالت شماره آوریل سال 2022 

این مجله، موضوع صندوق های س��رمایه گذاری مشترک به عنوان حوزه مطالعاتی انتخاب ش��ده و مقاله ای با عنوان »سرمایه گذاران در 

صندوق های سرمایه گذاری مشترک واقعاً به چه چیزی اهمیت می دهند؟« به چاپ رسیده است. نویسندگان این مقاله از چهار دانشگاه اوهایو، 

یوتا، آریزونا و واشنگتن بوده و در پژوهش خود به بررسی سیگنال های برانگیزاننده سرمایه گذاران در این صندوق ها پرداخته اند.

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانكداری، دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت شانزدهممسلم پیمانی

 پانویس
1 - The Review of Financial Studies
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نـخـســـتـیـن رســانـه
101بـازار ســرمـایـه ایـران

نشان بورس تهران
لوگ�وی ب�ورس ته�ران برگرفت�ه از یک نش�ان برنج�ی مربوط ب�ه دوره 
هخامنشیان است که در اس�تان لرستان کشف شده است. در این لوگو 
چهار انسان دست در دست یکدیگر )اتحاد و همکاری( در درون دایره ای 
قرار دارند که نشان گر دنیا است. دنیایی که بر اساس افسانه های قدیمی 
ای�ران بر روی ش�اخ دو گاو ق�رار دارد؛ که خود نش�انه ث�روت و بهره وری 
هستند. این نش�ان هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.
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