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

ارديبهشت  و خردادماه  1401

بهمن ماه1346

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

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

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

صندوق های سرمایه گذاری مختلط   
صندوق های سرمایه گذاری در سهام

...

اسفند ماه 1386
درباره صندوق سرمايه گذاری مشترک پويا

اطالعات کلی صندوق

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

گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. 
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صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر سپرده کاالیی
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جسورانه

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

صندوق های سرمایه گذاری مختلط   
صندوق های سرمایه گذاری در سهام

...

اسفند ماه 1386
درباره صندوق سرمايه گذاری مشترک پويا

اطالعات کلی صندوق

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

گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. 
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و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این 
صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به 
طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های 
صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت 
گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق 
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سخن سردبیر

یکی از اقدامات مهم و مثبتی که طی س��ال های 
گذش��ته در بازار س��رمایه صورت پذیرفته اس��ت، 
همان طور که در شماره های پیشین این ماهنامه 
نیز مطرح ش��د، ارائه »ابزارهای مالی نوین« برای 
توسعه بازار بوده است. در همین راستا، استفاده 
از صندوق های س��رمایه گذاری، به عنوان نهادی 
واس��ط میان س��رمایه گذاران بعضاً غیرحرفه ای و 
بازار سرمایه، از جمله ظرفیت های ایجادشده ای 
بوده اس��ت ک��ه تا ح��دود زیادی دغدغ��ه حضور 
س��رمایه گذاران را پوش��ش می ده��د. ایجاد این 
ظرفی��ت مره��ون ت��اش مدیران��ی اس��ت که در 
قالب های مختل��ف، از جمله تدوی��ن قانون بازار 
اوراق بهادار و قوانین و طرح های بعدی س��عی بر 

توسعه این بازار داشته اند.
موقعیت این ابزار مالی را می توان از دو بعد بررسی 
کرد: از یک سو، این ابزارها مسیر توسعه کّمی خود را 
در طول زمان طی کرده  و در حال حاضر با ارائه انواع 
متفاوتی از جمله »صندوق های مختلط«، »صندوق 
طا«، »صندوق های اهرمی«، »صندوق در صندوق« 
و... در مس��یر توسعه بازار س��رمایه پیش می روند. 
اولین صندوق  های س��رمایه گذاری، در سال های  
1386 و 1387 وارد بازار سرمایه کشور شدند و در 
حال حاضر نیز بیش از 320 صندوق سرمایه گذاری 

مجوز فعالیت در بازار سرمایه را دارند.
از س��ویی دیگر، اگرچه هدف اصلی تشکیل این 
صندوق ها، »تقویت حضور غیرمس��تقیم مردم در 
ب��ازار« بوده اس��ت، اما پس از گذش��ت حدود 15 
سال از شروع فعالیت آنها، کل ارزش صندوق های 
سرمایه گذاری سهامی در کش��ور حدود 40 هزار 
میلیارد تومان )بدون لحاظ صندوق های پاالیش 
و دارا یکم( است که شاید اندکی بیشتر از نیم درصد 
کل ارزش بازار بورس و فرابورس باشد؛ بنابراین تا 
توس��عه این ابزار همچنان راهی طوالنی در پیش 
اس��ت. البته در حوزه صندوق های با درآمد ثابت 
وضعی��ت به مرات��ب بهتر ب��وده و حج��م این گونه 
صندوق ها حدود 450 هزار میلیارد تومان اس��ت 
که البته این ابزار نیز به توس��عه ج��دی نیاز دارد، 
حال آنکه سایر صندوق ها حجمی به مراتب کمتر 

از این را به خود اختصاص داده اند.
به عنوان تأیی��دی بر این موضوع، می ت��وان به تعداد 

س��رمایه گذاران فعال اضافه ش��ده در صندوق های 
س��رمایه گذاری و درصد آنها نس��بت به کل کدهای 
اضافه شده به بازار در طول یک سال گذشته اشاره کرد 
که نسبتی کمتر از یک درصد است و به معنای فعالیت 
اکثریت مردم به شکل سرمایه گذاری مستقیم در بازار 

بوده که با هدف تشکیل صندوق ها فاصله دارد.
 در خص��وص رش��د ناکاف��ی ارزش صندوق های 
س��رمایه گذاری، دالیل متفاوت��ی از جمله »عدم 
توسعه زیرساخت های فنی«، »عدم دسترسی کافی 
به صندوق ها در س��طح کش��ور« و ... عنوان شده 
است، اما به نظر نویسنده این سطور، شاید »عدم 
توسعه کافی سواد مالی آحاد مردم«، از مهم ترین 
مواردی است که باید با تمرکز بر »تشویق« مردم به 
سرمایه گذاری غیرمستقیم و »آموزش« ایشان مبنی 
بر استفاده از ظرفیت این ابزار مهم به توسعه بازار 

سرمایه کمک کرد.
اگرچ��ه بحث های��ی چ��ون »تن��وع بخش��یدن 
ب��ه صندوق ه��ای س��رمایه گذاری« و »داش��تن 
صندوق هایی ب��رای جذب انواع س��رمایه گذاران 
با درجات متفاوت ریس��ک پذیری« نی��ز به عنوان 
راهکارهایی جهت توسعه این بازار مطرح شده اند، 
اما به نظر می رس��د که با درک عدم آشنایی کامل 
مردم با این ابزار مهم، ش��اید ایجاد تنوع به عنوان 
اصل اول، راهگش��ا نبوده، کمااینکه ممکن است 
سردرگمی س��رمایه گذاران را نیز به همراه داشته 
باش��د. در این خصوص الزم اس��ت که با تمرکز بر 
تشویق مردم به سرمایه گذاری غیرمستقیم و آموزش 
ایشان مبنی بر استفاده از ظرفیت این ابزار مهم به 
توسعه بازار سرمایه کمک کرد. در حقیقت از نگاه 
چرخه عمر، این صنعت در مرحله رشد خود در بازار 
کش��ور قرار دارد. الزام مرحله رشد قطعاً با مرحله 
بلوغ که در آن مرحله ایجاد تنوع راهگش��ا خواهد 

بود، متفاوت است.
به عبارت��ی، »ایج��اد تن��وع در صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری« زمانی می تواند به توسعه این بازار 
کمک کند که همراه با »توسعه آموزش« اتفاق افتاده 
باشد. در این رابطه ش��اید بهتر باشد که بر توسعه 
سواد مالی )که پرونده اصلی شماره 197 ماهنامه 
هم بوده است( در حوزه آشناسازی سرمایه گذاران 
با صندوق های سرمایه گذاری، بیش ازپیش تمرکز 

کرد. در کنار این م��وارد، تربیت مدیرانی حرفه ای 
ک��ه بتوانند ب��ازده مناس��ب و باثباتی را ب��ا اتخاذ 
استراتژی های معاماتی مناسب برای صندوق ها 
به همراه داش��ته باش��ند نیز، از مواردی اس��ت که 

می تواند باعث جذب سرمایه گذاران گردد.
از دیگر سو و به زعم بسیاری از فعالین بازار سرمایه، 
ضمن تش��کر از اقدامات صورت پذیرفته، تسهیل 
در موضوعاتی همچون »فرایند اعطای مجوزهای 
مربوطه« می تواند راهگش��ا باشد و ازآنجاکه یکی 
از موضوع��ات حائز اهمیت در بازار س��رمایه، نیاز 
به توسعه زیرس��اخت فنی این بازار است، »توسعه 
ش��رکت های نرم افزاری فع��ال« در این ح��وزه، از 

بحث های ضروری و اساسی است.
بر همین اساس، در این نوشتار سعی شد تا تصویری 
واقعی از فضای صندوق های س��رمایه گذاری در 
کشور، همراه با الزامات کلیدی جهت رشد و بلوغ 
آنها در حوزه های زیرس��اختی و نیز توسعه آموزش 

مردم ارائه گردد.
 ضمن قدردان��ی از تاش مدیران این بازار در ارائه 
»ابزارهای مالی نوین« و از جمله آنها صندوق های 
سرمایه گذاری، الزم اس��ت که افزایش ارزش بازار 
صندوق های سرمایه گذاری و نقش آفرینی بیشتر 
آنها در تأمین مالی کش��ور در اولویت نخست قرار 
گیرد و ازآنجاکه این صنعت، از نگاه چرخه عمر، در 
مرحله رشد خود قرار دارد، الزمه آن تمرکز بر آموزش 
و آگاه س��ازی مردم هم زمان با درنظرگرفتن توسعه 

زیرساخت های فنی و قانونی است.
در پای��ان و همانط��ور ک��ه در اکث��ر س��رمقاالتی 
که در ش��ماره های اخی��ر نگارش ش��د، کلیدواژه 
اعتماد به عنوان اصل مهم توس��عه بازار س��رمایه 
در س��الیان آتی مورد تأکید قرار می گیرد. با توجه 
به موارد اشاره شده در س��طور باال، انتظار می رود 
که با »افزایش و توسعه س��واد مالی عموم مردم« و 
»توصیه علمی و عقانی به تمرکز بر سرمایه گذاری 
غیرمس��تقیم«، آنه��م از طری��ق »صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری«، همچنی��ن »س��پرده ش��دن 
سرمایه های خرد افراد به مدیران حرفه ای توانمند« 
و »دریاف��ت نتایجی مطل��وب از س��رمایه گذاری 
غیرمستقیم در بازار«، اعتماد فعلی سرمایه گذاران 

حفظ و البته ارتقاء یابد.

ارتقای جایگاه صندوق های سرمایه گذاری با تمرکز بر توسعه سواد مالی

 سردبیر ماهنامه بورس
دکتر علی نمکی
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ارديبهشت و خرداد 41401
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6اردیبهشتماه به گ��زارش تجارت نیوز و به 
نق��ل از ایرنا، بازار س��رمایه 
کشور در چند سال اخیر در مرکز توجه جامعه قرار 
داشت. این بازار پس از رشد 400 درصدی در ماه 
پایانی سال 1398 و 4 ماه نخست سال 1399، از 
مردادماه 99 وارد روند ریزشی شد و این سیر تا پایان 
پاییز 1400 ادامه یافت. سازمان بورس با شروع به 
کار دولت س��یزدهم و در آغ��از دوره فعالیت رئیس 
جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، برای ایجاد ثبات 
در بازار سهام، تصمیمات متعدد و برنامه ریزی های 
زی��ادی را به منظ��ور کاه��ش و در نهای��ت حذف 
هیجانات کاذب انجام داد تا این بازار که با مشکل 
بی اعتمادی از سوی دولت قبل مواجه بود، به ثبات 

برسد.
البت��ه به گفت��ه رئیس س��ازمان ب��ورس، اعتماد 
ازدست رفته، یک روزه بازنمی گردد اما تصمیمات 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و س��ازمان بورس 
می تواند زمینه ساز ایجاد امیدواری ها در معامات 
بازار سهام باش��د که امروز و پس از گذشت چند 
ماه از دولت سیزدهم، شاهد ایجاد ثبات در بازار 

سرمایه هستیم.
ایجاد تغییرات در دامنه نوسان، ازجمله تصمیماتی 
بود که با موافقت زیادی از سوی سهامداران همراه 
ش��د چراکه اکثر آنها وجود دامنه نوسان در بازار و 
نیز ایجاد محدودیت در معامات را، به عنوان اقدام 
مشکل ساز عنوان کرده بودند و بارها اظهارنظرهای 
مختلفی را نسبت به تصمیم گیری در زمینه ی دامنه 

نوسان مطرح کردند.
اکنون با توجه به مشکات ایجادشده در خصوص 
وجود دامنه نوسان، تصمیمات جدیدی نسبت به 
افزایش تدریجی دامنه نوس��ان اتخاذ ش��ده و قرار 
بر این شد تا دامنه نوسان به صورت فصلی معادل 
یک درص��د افرایش یابد، نخس��تین مرحله از این 
تصمیمات، از تاریخ ٢٩ فروردین ماه اجرا ش��د که 
طی آن، دامنه نوسان از مثبت و منفی پنج درصد به 

مثبت و منفی شش درصد، تغییر کرد.
در ادامه چنین مسائلی، رمزارزها از دیگر موضوعاتی 
بود که سرمایه گذاران، بعد از ورود شاخص بورس به 
مدار نزولی و نیز ضرر و زیان های سنگین متحمل 
ش��ده، اقدام به خروج س��رمایه های خود از بازار و 
نی��ز ورود آن به رمزارزها کردند. بارها هش��دارهای 
مختلفی از کارشناس��ان و مسئوالن نسبت به این 
تصمیم عجوالنه س��هامداران عنوان شد و با توجه 
به بی توجهی سرمایه گذاران نسبت به توصیه های 

مطرح شده، سازمان بورس تصمیم گرفت تا به منظور 
سروسامان دادن به این بازار، اقدامات جدیدی را در 

حوزه بازار رمزارزها در دستور کار قرار دهد.
»مجید عشقی« رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
پس از بازدی��د از بخش های مختل��ف خبرگزاری 
جمهوری اسامی، در خصوص آخرین وضعیت بازار 
سرمایه و نیز برنامه های این سازمان گفتگویی انجام 
داد که بخش نخست آن با عنوان »اقدامات دولت 
دوازدهم، فاجعه س��از ریزش بورس بود/ سهام 25 

شرکت، آماده ورود به بازار سرمایه« صورت گرفت.
رئیس سازمان بورس در این بخش، از ایجاد دامنه 
نوسان پویا در بازار س��هام، ورود رمزارزها به بورس، 
آخرین وضعیت س��هام عدالت و ف��روش آن و رصد 

آناین معامات سخن گفت.

افزایش دامنه نوسان به ١٠ درصد تا پایان 
سال

س��ازمان بورس ب��رای جلوگی��ری از هیجانات در 
معامات، تصمیم به افزایش تدریجی دامنه نوسان 
گرفت، برنامه برای این موضوع چگونه اس��ت و آیا 
دامنه نوس��ان از ابتدای تابستان به مثبت و منفی 

هفت درصد، تغییر پیدا می کند؟
مجی��د عش��قی: موض��وع دامن��ه نوس��ان جزو 
بحث ه��ای بس��یار مهم��ی تلق��ی می ش��ود که 
دارای مخالفان و نیز موافقانی اس��ت. بر اساس 
بررسی های انجام شده، به این نتیجه رسیده ایم 
که دامنه نوسان باید به تدریج افزایش یابد و تغییر 
آن در هر فصل، نیازمند گزارش و نتیجه اجرای فاز 

نخست تغییر دامنه نوسان می باشد.
مسئوالن شرکت بورس تهران و فرابورس را موظف 
کرده ایم ت��ا معامات بازار را مورد رص��د قرار داده و 
نتیجه را بعد از گذشت سه ماه، به سازمان بورس ارائه 

دهند. با توجه به گزارش ارائه شده، اگر مشاهده شود 
که در مرحله نخست، افزایش دامنه نوسان با تأثیرات 
مثبتی همراه بوده است، در خصوص افزایش دوباره 
دامنه نوس��ان و نیز بازارهایی که باید ش��امل این 
افزایش ش��وند، تصمیم گیری خواهد شد و دامنه 
نوسان باید به طور حتم، به صورت تدریجی افزایش 
 یابد؛ البته تاکنون تصمیم نهایی برای افزایش دامنه 
نوسان تا 10 درصد اتخاذ نشده است، اما هدف این 
است که دامنه نوسان را تا پایان سال 1401، به 10 

درصد افزایش دهیم.
  برخ�ی در ب�ازار س�رمایه موافق حذف 
کامل دامنه نوسان هس�تند، آیا برنامه ای در 

این زمینه وجود دارد؟
مجید عشقی: حذف کامل دامنه نوسان، نیازمند 
الزاماتی اس��ت که در موقعیت فعلی بازار، شرایط 
اجرای آن فراهم نیس��ت. ق��رار بر این اس��ت تا در 
بلندمدت بحث دامنه نوسان پویا را پیگیری کنیم تا 

دامنه نوسان متناسب با وضعیت بازار، تغییر کند.
از این طریق، ضمن وجود محدودیت، دامنه نوسان 
ب��از خواهد ب��ود که در کن��ار آن بحث دس��تکاری 

معامات و نیز انجام نظارت ها، قابل اعمال باشد.
دامنه نوسان پویا، مدل منطقی در نظر گرفته شده 
برای دامنه نوس��ان اس��ت. ای��ن اق��دام نیازمند 
س��امانه هایی است که مس��ئوالن، در حال تاش 
برای راه اندازی آن هس��تند و به نظر می رس��د که 
استفاده از این سامانه ها به امسال نمی رسد. برای 
س��ال جاری افزایش تدریجی دامنه نوس��ان را در 
دستور کار قرار داده ایم، اما دامنه نوسان پویا را در 

بلندمدت اجرایی خواهیم کرد.

  منظور از دامنه نوسان پویا چیست؟
مجید عش��قی: دامن��ه نوس��ان پویا ب��ه تعبیری 
به عنوان دامنه نوسان باز، تلقی می شود اما به طور 
حتم کنترل هایی ب��ر روی آن انجام خواهد ش��د، 
بدین صورت که اگر سهام ش��رکتی بیش از مقدار 
مشخص ش��ده رش��د کرد، وقفه ای در معامات آن 
نماد به منظور ایجاد شفاف سازی صورت می گیرد.

در کل دنی��ا هم به این صورت نیس��ت ک��ه دامنه 
نوس��ان به طور کامل ب��از باش��د. همچنین اعام 
کرده ایم که اگر بازارگردان ه��ا از توانایی الزم برای 
کنترل س��هام برخوردار باش��ند، دامنه نوس��ان را 
با توجه به درخواس��ت بازارگردان ت��ا 2 برابر دامنه 
نوسان مشخص شده، بازخواهیم کرد. در این زمینه 

بازارگردان ها دارای نقش اساسی هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

دامنه نوسان بورس، تا پایان سال، افزایشی ۱۰ درصدی دارد

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در اردیبهشت ماه  1401 
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7اردیبهشتماه به گزارش پایگاه خبری بازار 
س��رمایه )س��نا( و به نقل از 
فراب��ورس، میث��م زارع زاده مدی��ر ابزارهای مالی 
فرابورس ایران با خبر دادن از رشد 4 درصدی تأمین 
مالی مبتنی بر بدهی فرابورس در س��ال گذشته، 
عنوان کرد: در س��ال 1400، حدود 2,500 هزار 
میلیارد ریال تأمین مالی مبتنی بر بدهی در بازار 
س��رمایه انجام ش��ده که بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس ایران، میزبان نزدیک به 80 درصد از آن، 
یعنی معادل 2,004 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی 
ب��وده اس��ت. میث��م زارع زاده ب��ا تأکی��د بر نقش 
بهادارس��ازی بدهی ه��ا، ب��ر انضب��اط مال��ی و 
نظم بخشی به حس��اب های دولت عنوان داشت: 
دولت در سال 1400 با انتشار 840 هزار میلیارد 
ریال اوراق مرابحه عام و 1,065 هزار میلیارد ریال 
اسناد خزانه اسامی در بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس ایران، س��عی در اصاح، بهبود کیفیت و 
ترکیب بدهی های خود داشت. به گفته وی، دولت 
در س��ال 1400 در مجموع 1,905 هزار میلیارد 
ریال اوراق مرابحه ع��ام در نمادهای »اراد 85 الی 
اراد 103« و اسناد خزانه اسامی در نمادهای »اخزا 
916 الی اخزا 918« و »اخزا 001 الی اخزا 011« 
در بازار ابزاره��ای مالی فرابورس ایران منتش��ر و 
پذیرش کرده اس��ت. زارع زاده عنوان کرد: از سوی 
دیگر حدود 924 هزار میلی��ارد ریال بابت اصل و 
س��ود اوراق منتشرش��ده، اعم از اوراق مشارکت، 
مرابحه، مرابحه عام، منفعت و اسناد خزانه اسامی 
توسط خزانه داری کل کش��ور با دارندگان اوراق، 
تسویه شده است. او در ادامه با اعام اینکه تسویه 
بخشی از بدهی های مسجل دولت با پیمانکاران، 
با استفاده از اسناد خزانه اسامی در سال 1400، 
رشدی 106 درصدی به نسبت سال 1399 داشته 
است، افزود: از سوی دیگر دولت محترم در زمینه 
تأمین مالی، با بهره گیری از سازوکار اوراق مرابحه 
عام در سال 1400، کاهشی 38 درصدی را تجربه 
کرده اس��ت. زارع زاده با یاد ک��ردن از بازار بدهی 
به عنوان یکی از بال های مهم نظام تأمین مالی در 
کشور، بیان کرد: این بازار نقشی پررنگ و بهینه را 
در رونق تولید، پیشبرد و تحقق شعار سال 1400 
ایفا کرده است که در صورت استفاده مؤثر و کارا از 
ظرفیت های این بازار، می توان منابع قابل توجهی 
را برای تخصیص به صنایع مولد کشور، تأمین کرد.

  نگاه ویژه فرابورس به تأمین مالی بخش 
خصوصی

زارع زاده با تأکید بر نگاه ویژه فرابورس ایران به نظام 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، به دلیل چالش  

برانگیز بودن این موض��وع برای بخش خصوصی 
بیان کرد: با در اختیار گذاش��تن طیف وسیعی از 
ابزارهای بدهی، بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس 
ایران در سال 1400، شاهد تأمین مالی 99 هزار 
میلی��ارد ریالی از طری��ق اوراق بدهی برای بخش 
خصوصی بود که نس��بت به سال گذشته، رشدی 

57 درصدی را نشان می دهد.
همچنین به لحاظ تنوع ابزارهای مالی نوین، سهم 
اوراق اجاره 73/5 هزار میلیارد ریال، اوراق مرابحه 
24/5 هزار میلی��ارد ری��ال و اوراق خرید دین یک 
هزار میلیارد ریال بوده است. مدیر ابزارهای مالی 
فرابورس ایران با اشاره به رشد قابل  توجه بازار بدهی 
در س��ال های اخیر، به عنوان یکی از ارکان مهم در 
نظام تأمین مالی اظهار داشت: علی رغم این رشد، 
این بازار در مقایسه با نظام بانکی و بازار سهام، هنوز 
مراحل اولیه رشد خود را طی می کند و ظرفیت های 

زیادی برای توسعه بیشتر دارد.
او در ادام��ه در تش��ریح وضعی��ت ارزش و حج��م 
معامات به عن��وان یکی از خط کش های مرتبط با 
نقدشوندگی، عنوان کرد: در پایان اسفندماه سال 
1400، بازار اوراق بدهی ش��رکت فرابورس ایران، 
ارزشی معادل 3,781 هزار میلیارد ریال را به ثبت 
رسانید که نس��بت به زمان مشابه س��ال گذشته، 
شاهد رش��د 59 درصدی بوده است. همچنین در 
س��ال 1400، روزانه به طور متوسط 193 میلیون 
ورقه بدهی در ب��ازار ابزارهای نوین مالی ش��رکت 
فرابورس ایران معامله و دست به دست شده است 
و تا پایان اسفندماه 1400، در مجموع 46 میلیارد 
ورقه بدهی مورد معامله قرار گرفته است. زارع زاده 
با تأکید بر افزای��ش 575 درصدی حجم معامات 

اوراق بدهی تا پایان سال 1400 گفت: از کل حجم 
معامات اوراق بدهی در بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس ایران در س��ال 1400، معادل 95 درصد 
اوراق بدهی، یعنی 43 میلیارد و 866 میلیون ورقه 
از نوع معامات عم��ده بوده ک��ه 98 درصد از این 
معامات، مع��ادل 42 میلیارد و 700 میلیون ورقه 
مربوط به عملیات بازار باز است، همچنین 1,601 
میلی��ون ورقه در ب��ازار خرد معامله ش��ده و مابقی 

معامات در بازار بلوک صورت گرفته است.

  ش�فافیت نرخ ه�ای موجود در ب�ازار با 
کمک اوراق بدهی

مدی��ر ابزارهای مال��ی فراب��ورس ای��ران، یکی از 
مهم ترین مزیت های معامل��ه اوراق بدهی در یک 
بازار ش��فاف و رقابتی را تجمیع و تولید اطاعات 
مربوط به قیمت ها در یک سازوکار قابل اتکا دانسته 
و عنوان کرد: این رویکرد، ش��فافیت بیشتری را به 
نرخ های موجود در بازار می دهد. در همین راستا 
روند میانگین نرخ بازده تا سررس��ید اسناد خزانه 
اسامی به عنوان ابزار بدهی که کمترین ریسک را 
دارد، در سال 1400 در بازه 20/5 درصد تا 25/3 
درصد قرار داش��ته اس��ت که آیینه ای  از نرخ سود 

تعادلی شکل گرفته در شبکه بانکی است.
زارع زاده در پایان، اقدامات فرابورس ایران در جهت 
توسعه بازار بدهی را »معرفی ابزارهای نوین مالی«، 
»تسهیل فرآیندهای تأمین مالی« و »فراهم آوردن 
زیرس��اخت های الزم« دانس��ت و عنوان کرد: امید 
اس��ت با ریل گذاری های صحی��ح صورت گرفته، 
شاهد تعمیق بازار بدهی و افزایش کارایی این بازار 

در عرصه های اقتصادی باشیم.

مدیر ابزارهای مالی فرابورس ایران خبر داد

رشد 57 درصدی تأمین مالی بخش خصوصی در سال ۱4۰۰
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7اردیبهشتماه »مجی��د عش��قی«، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، 
به بهب��ود روند فعلی معامات بورس اش��اره کرد و 
گفت: اکنون بر اس��اس اقدامات انجام شده، بازار 
روند خوبی را در پیش گرفته و به مرحله ایجاد ثبات 
و آرامش رسیده است. وی مسئله مدیریت بازار در 
وضعیت فعلی را از دو جنبه، مورد تحلیل قرار داد و 
افزود: نخستین جنبه، جنبه مربوط به افزایش سود 
شرکت ها است و جنبه دیگر وابسته به بحث روانی، 
مالی و رفتاری اس��ت که روند معامات این بازار را 
تحت تأثیر خود قرار داده است. مجید عشقی، بازار 
سرمایه را جزو بازارهای آینده دار در اقتصاد کشور 
دانست و گفت: فردی که تصمیم به خرید سهام در 
بازار می گیرد؛ درواقع اقدام به دریافت سود در آینده 
می کند که در ص��ورت وجود فضای مثبت روانی و 
فضای معقول اقتصادی، خوش بینی ها نسبت به 
بازار بیشتر می شود و سرمایه گذاران تمایل به خرید 
سهام در بازار پیدا می کنند. به گفته رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ممکن است متغیرهای واقعی 
در اقتصاد کشور با تغییر چندانی همراه نشوند، اما 
قیمت سهام شرکت ها تحت تأثیر جو مثبت و منفی 

ایجادشده در بازار، با تغییر همراه می شوند.

  اقدام سخت سازمان بورس در بازگشت 
اعتماد به بازار سرمایه

وی بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را جزو اقدامات 
دشوار در این بازار عنوان کرد و افزود: رسانه به عنوان 
ناظر بخش عمومی محسوب می شود، همچنین 
می تواند در نظارت عامه ای که برای بازار به آن نیاز 
داریم، نقش مهمی ایفا کند که سازمان بورس هم 

به طور حتم از این مسئله استقبال خواهد کرد.

  واریز س�ود س�هام عدالت به حساب ۴۴ 
میلیون سهامدار

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به واریز س��ود 
سهام عدالت 44 میلیون سهامدار تا قبل از به پایان 
رسیدن سال 1400 تأکید کرد و گفت: برنامه ریزی 
و جمع آوری این س��ودها اقدامی بسیار دشوار بود 
ک��ه به خوبی از عه��ده آن برآمدی��م.وی ادامه داد: 
مشموالن سهام عدالت هیچ گاه تصور نمی کردند 
که بتوانند سود قابل قبولی از سهام خود به دست 
آورند، با توجه به وجود چنین مسائلی، سازمان بورس 
باید به فرهنگ سازی گسترده درخصوص این سهام 
بپردازد.مجید عشقی مش��کل بازار در سال 99 را 
معطوف به فرهنگ سازی دانست و گفت: برخی در 
این بازار دچار ضربه سنگین شده بودند، زیرا چنین 

تصوری داشتند که بتوانند یک شبه برای جلوگیری 
از عقب ماندن ناش��ی از ت��ورم، بازدهی کانی را از 
این بازار کسب کنند. رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با بیان اینکه در سال های گذشته چندین بار 
شاهد رشد و ریزش های سنگین شاخص بورس بین 
35 تا 40 درصد بودیم، ادامه داد: با توجه به چنین 
اتفاقی، ریزش شاخص بورس در سال 99 نمای بدی 
را در بین سهامداران ایجاد کرد که این اتفاق ناشی 
از حضور جمع گسترده سهامداران به این بازار بود. 
وی با اشاره به اینکه مسئله مربوط به اعتمادسازی در 
بازار سرمایه به عنوان اقدامی زمان بر تلقی می شود، 
افزود: در 6 ماه گذشته س��عی داشتیم تا برخی از 
اقدامات زیرساختی را به کار بگیریم که اکنون برخی 

از آنها را به مرحله اجرا رسانده ایم.

  س�ازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان 
ناظر بر معامالت بازار سرمایه

مجید عشقی با بیان اینکه سازمان بورس به عنوان 
س��ازمان ناظر معامات بازار س��رمایه محس��وب 
می ش��ود، گفت: این سازمان فقط عهده دار ایجاد 
قوانین و مقررات برای معامات اس��ت، همچنین 
س��ازمان بورس نقش ناظر ب��ازار و نهادهای مالی 
را ب��ر عه��ده دارد و بخ��ش حقوقی این س��ازمان، 
عهده دار پیگیری تخلفات رخ داده در این بازار است.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
اتفاقی که در بازار س��رمایه رخ داده، این اس��ت که 
فرازوفرودهای ایجادش��ده در ش��اخص بورس، به 
پای س��ازمان بورس نوشته شده است؛ درحالی که 
این سازمان هیچ نقشی در روند معامات این بازار 
ندارد. وی با اش��اره به اینکه سهامداران حقیقی و 

حقوقی حاضر در بازار، نس��بت ب��ه خوش بینی و 
سیگنال های ایجادش��ده اقدام به خرید سهام در 
بازار می کنند، گفت: بیش از 80 درصد از خریداران 
بازار، سهامداران حقیقی هستند و این اتفاق ناشی 
از تصمیم گیری های این سیاس��ت گذاران است.

مجید عش��قی با تأکید بر اینکه امیدواریم در سال 
1401 بتوانی��م کمک ویژه ای را ب��ه بخش واقعی 
اقتصاد کشور داشته باشیم، ادامه داد: این اقدام 
جزو برنامه های عمده سازمان بورس است تا جذب 
سرمایه در شرکت ها انجام شود و از این طریق شاهد 
رونق تولید در کشور باشیم. رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اش��اره به اینکه سال گذشته دولت 
بیش از بخش خصوصی، اقدام به تأمین مالی از بازار 
سرمایه کرد، گفت: اکنون درصدد هستیم تا سهم 

بخش خصوصی از تأمین مالی را افزایش دهیم.

  بورس، عنصر اقتصادی کشور
وی با بیان اینکه بورس می تواند عنصر اقتصادی 
کشور باشد، اظهار داشت: اکنون ارزش معامات 
بازار س��رمایه به بیش از هشت هزار میلیارد تومان 
رسیده است، این عدد نشان دهنده آن است که بازار 
در وضعیت خوبی قرار گرفته است. مجید عشقی 
به انتشار صورت های مالی سال 1400 شرکت ها 
تأکید ک��رد و ادامه داد: با توجه به آمار ارائه ش��ده، 
وضعیت شرکت ها مطلوب است و می توان نسبت 
به آینده این بازار امیدوار بود. رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حفظ 
حقوق س��هامداران به عنوان بحث جدی سازمان 
بورس تلقی می ش��ود؛ باید در ابتدا اعتمادسازی 

صورت بگیرد و سرمایه ها وارد بخش تولید شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

سازمان بورس در فراز و فرودهای شاخص بورس، نقشی ندارد
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18اردیبهشتماه رئیس اسبق بانک مرکزی، 
در گفتگ��و با پایگاه خبری 
بازار سرمایه ایران )سنا( گفت: تسهیات تکلیفی 
بای��د در حد و ت��وان بانک ها باش��د؛ در غیر این 
صورت بانک ها به بانک مرکزی بدهکار خواهند 
ش��د که بدهی دول��ت و ش��رکت های دولتی به 
بانک ه��ا و بان��ک مرک��زی نی��ز باع��ث افزایش 

نقدینگی و تورم لجام گسیخته می شود.
محمود بهمنی اظهار داش��ت: سیاس��ت بورس 
این اس��ت ک��ه عرض��ه و تقاض��ا، تعیین کننده 
معامات این بازار باش��د و در این زمان می توان 
ش��اهد روندی معقول در تمامی معامات بازار 

سرمایه بود.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار باش��د دخالتی در 
معامات ب��ورس صورت گی��رد و از طریق برخی 
رفتارها آدرس غلط به بازار س��رمایه داده ش��ود، 
به طور حتم ش��اهد به خطر افتادن سرمایه های 
مردم در بازار سهام خواهیم بود، خاطرنشان کرد: 
به دنبال چنی��ن اتفاقی، عده ای متحمل ضرر و 
زیان های س��نگین می ش��وند و به مراتب شاهد 
کاهش تمایل مردم برای سرمایه گذاری در بورس 
و کاهش ورود نقدینگی به این بازار خواهیم بود.

محمود بهمنی با اعتقاد بر اینکه دخالت دولت 
در بازار سرمایه، از جمله اشتباهات محض است 
که بارها شاهد تبعات منفی آن در بازار سرمایه و 

نیز اقتصاد کشور بوده ایم، گفت: به هیچ عنوان 
نبای��د ش��اهد ورود دول��ت و نی��ز تصمیم گیری 
مسئوالن در حوزه معامات بازار سرمایه باشیم.

رئی��س بانک مرک��زی در دول��ت دهم، ب��ا بیان 
اینکه سیاس��ت ها در معامات بازار سرمایه باید 
به گونه ای باش��د که امکان دخالت در معامات 
این بازار وجود نداش��ته باشد، افزود: باید اجازه 
داده ش��ود تا این بازار بر اساس س��ازوکار های 
خود عمل کند ت��ا بتواند حالت��ی از تعادل را به 

خود بگیرد.
به گفته وی، سیاست های اعمال شده در بورس، 
بای��د م��ورد مدیریت ق��رار بگیرد و به ط��ور حتم 
تصمیمات اتخاذشده برای بازار سرمایه متناسب 

با شرایط اقتصادی باشد.
بهمن��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه تصمیم گیری ها 

به هیچ عنوان نباید بر این اساس باشد که به طور 
کامل به بازار پول بی توجهی شود و بازار سرمایه 
مورد توجه شدید مسئوالن قرار گیرد، گفت: باید 
اقدامی صورت گیرد که اس��تفاده از این بازارها 
به صورت متعادل باشد تا از این طریق ضربه ای 

به اقتصاد کشور وارد نشود.
رئیس اس��بق بانک مرک��زی، اقتصاد کش��ور را 
بانک محور دانست و افزود: اکنون همه فشارها 
بر روی سیس��تم بانکی اس��ت و چنی��ن تفکری 
وجود دارد که سیس��تم بانکی باید تأمین کننده 
همه نیازهای کشور باشد، در صورتی که چنین 
تفکری اشتباه است و باید اقدامات الزم در زمینه 

رفع این نوع نگاه صورت بگیرد.
وی با اش��اره ب��ه محدودیت مناب��ع در بانک ها، 
گفت: با توجه به چنین مسئله ای، اگر قرار باشد 
بانک ها بیشتر از منابع موجود تأمین نیاز کنند، 
به مرور شاهد باال رفتن میزان نقدینگی در کشور 
و نیز افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهیم بود؛ 
بنابراین باید استفاده درس��ت و بجا از بازار پول 
و س��رمایه در تأمین مالی، مورد توجه مسئوالن 

قرار بگیرد.
رئی��س بانک مرک��زی در دولت ده��م، در پایان 
تأکید کرد:  سیاست پولی و بانکی باید هماهنگ 
با یکدیگر باش��ند تا بتوان اقدامات مدنظر را به 

بهترین نحو انجام داد.

رئیس اسبق بانک مرکزی اعالم کرد

تأمین مالی از چرخه بازار سرمایه، راهی بدون افزایش نقدینگی و تورم

19اردیبهشتماه به گزارش تجارت نیوز و به 
نقل از س��نا، سرپرس��ت 
اداره دیده بان س��امت بازار س��رمایه سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، گف��ت: اداره دیده بان 
سامت بازار سرمایه از اواخر سال 1398 شروع 
به کار کرده است و در 4 حوزه »ناشران«، »بازار«، 
»نهاده��ای مال��ی« و »فض��ای مج��ازی«، 
گزارش ه��ای ناهنج��اری را از طریق س��امانه 
دیده ب��ان بازار س��رمایه، جمع آوری و بررس��ی 

می کند.
سعید ابراهیمی افزود: دریافت گزارش مردمی 
این اطمینان را به فعاالن بازار سرمایه می دهد 
که ارائ��ه گزارش ه��ای این حوزه به س��ازمان، 
پیگی��ری  و بررس��ی های جدی ت��ری را در پی 
داش��ته و نظارت همه گیرت��ری را در حوزه بازار 
سرمایه و خارج از سازمان بورس به دنبال خواهد 
داشت. در همین راستا، سازمان بورس و اوراق 

سرپرست اداره دیده بان سالمت بازار سرمایه خبر داد

سازمان بورس و اوراق بهادار به گزارشگران جرائم و تخلفات، پاداش می دهد
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بهادار نی��ز طی اقدام��ی به عنوان نخس��تین 
سازمان، به گزارش��گران جرائم و تخلفات بازار 

سرمایه، پاداش می دهد.
وی اظه��ار کرد: گزارش »ناهنج��اری در حوزه 
ب��ازار س��رمایه« ب��ه بررس��ی اقدامات��ی مانند 
دستکاری قیمت، استفاده از اطاعات نهانی 
و معام��ات متکی ب��ر این اطاع��ات و اغوای 
اش��خاص می پردازد؛ این گزارش ه��ا در حوزه 
ناش��ران، مش��کاتی که در ارائ��ه صورت های 
مالی توسط ناشر وجود داشته و همچنین عدم 
تهیه صورت های مالی مطابق قوانین و مقررات 

و استانداردهای مربوطه را بررسی می کند.

  حوزه های گزارشگری ناهنجاری کدام اند؟
او ادام��ه داد: گ��زارش »ناهنجاری ها در حوزه 
نهادهای مالی« نیز می توان��د به اقداماتی که 
این نهادها برخاف مجوزها و مقررات مصوب 
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام داده باشد، 

بپردازد.
در حوزه »فضای مجازی« نیز انجام تخلفات در 
گروه ها و کانال های موجود در فضای مجازی، 
از پیش��نهادهای خرید و فروش اوراق بهادار و 
اظهارنظر راجع به »روند قیمتی« و »ارزش اوراق 
بهادار« گرفته تا انجام هر اقدامی بدون داشتن 
مجوز رسمی از سازمان بورس، می تواند شامل 

گزارشگری ناهنجاری ها شود.
سرپرس��ت اداره دیده بان سامت بازار سرمایه 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار تأکی��د کرد: 
فعاالن بازار سرمایه می توانند از طریق سامانه 
dideban.seo.ir، گزارش های ناهنجاری خود 

را برای این اداره ارسال کنند.
ابراهیمی بیان ک��رد: از ابتدای ش��کل گیری 
اداره دیده بان س��امت بازار س��رمایه تاکنون، 
گزارش های زیادی دریافت ش��ده که همه آنها 
توس��ط کارشناس��ان این اداره مورد بررسی و 
کارشناسی دقیق قرار گرفته و اقدامات نظارتی 

الزم در خصوص آنها انجام خواهد شد.
او اظه��ار ک��رد: اگ��ر ای��ن گزارش ه��ا مطابق 
دس��تورالعمل ها و مق��ررات مربوطه، ش��رایط 
الزم را داشته باش��د، اقدامات نظارتی از قبیل 
تذکرات، اقدامات اصاح��ی، ارائه گزارش ها 
و اطاعیه ه��ای شفاف س��ازی مرب��وط به آنها 
انج��ام می ش��ود و درصورتی ک��ه گزارش های 
ناهنجاری، جنبه متخلفانه و مجرمانه داش��ته 
باش��ند، گزارش های تخل��ف در این خصوص 
توس��ط کارشناس��ان اداره دیده بان س��امت 
بازار س��رمایه، تهیه ش��ده و به مرجع رسیدگی 

ب��ه تخلفات، به منظور رس��یدگی های حقوقی 
ارسال می شود.

  سازمان بورس و اوراق بهادار به گزارشگران 
جرائم و تخلفات، پاداش اعطا می کند

سرپرس��ت اداره دیده بان سامت بازار سرمایه 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار گف��ت: مطابق 
دس��تورالعمل »حمایت و تش��ویق گزارشگران 
ناهنج��ار در ب��ازار س��رمایه«، در خص��وص 
افرادی ک��ه گزارش های موثق��ی در خصوص 
ناهنجاری های ب��ازار ارائه کنند ک��ه منجر به 
کشف تخلف شود، پس از ارسال این گزارش ها 
به مراجع حقوقی، درصورتی که گزارشی منجر 
به صدور حکم قطعی برای متخلف ش��ود، بین 
10 ت��ا 30 درص��د از مجموع جرائ��م قطعی با 
تصویب هیئت مدیره سازمان بورس، به عنوان 
پ��اداش گزارش��گر ناهنج��اری به گزارش��گر 

)سوت زن(، تعلق می گیرد.
ابراهیمی افزود: تاکنون با مصوبه هیئت مدیره 
سازمان بورس، به دو گزارش��گر ناهنجاری که 
تخلف دو ناشر )شرکت( بورسی را گزارش کرده 
بودند، مبال��غ 61 و 30 میلیون تومان پاداش 
تعلق گرفته است. تخلفات این دو ناشر در حوزه 
عدم افش��ای فوری اطاع��ات، ارائه اطاعات 
خ��اف واقع به س��ازمان بورس و ع��دم رعایت 
تشریفات و مقررات معامله اوراق بهادار و ماده 

42 قانون بازار اوراق بهادار بوده است.
او با تأکی��د بر اینکه این دو تخلف از س��وی دو 
گزارشگر به صورت مجزا ثبت شده، تصریح کرد: 
هر یک از ای��ن گزارش ه��ا، دو پرونده متفاوت 
بوده اس��ت و س��ازمان ب��ورس جزو نخس��تین 
سازمان های کشور است که در حوزه اقتصادی 
به گزارش��گران ناهنجاری یا همان سوت زنان 
پاداش می دهد. به بیانی دیگر، این س��ازمان 
با جدیت تمام به گزارشگرانی که ناهنجاری را 
گزارش می کنند و گزارش آنها منجر به کش��ف 

تخلف می شود، پاداش می دهد.
ابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش بازرسان 
رسمی تقلب، حدود 40 درصد از گزارش های 
تقلب��ی ک��ه در دنیا کش��ف می ش��ود توس��ط 
گزارش های مردمی اس��ت. دریاف��ت گزارش 
مردمی و س��وت زنی این اطمینان را به فعاالن 
بازار سرمایه می دهد که ارائه گزارش های این 
حوزه به سازمان، پیگیری  و بررسی های جدی 
سازمان بورس را به دنبال دارد و نشان می دهد 
ک��ه در حوزه بازار س��رمایه و خارج از س��ازمان 

بورس نظارت همه گیری وجود دارد.

  هویت افشاگران تخلفات بورسی، محرمانه 
باقی می ماند

او ارائه گزارش »با نام« را از جمله شروط دریافت 
پاداش برشمرد و اظهار کرد: بر اساس مقررات، 
از جمله ش��رایطی که منجر به اعطای پاداشی 
معادل  10 تا 30 درصد جرائم می ش��ود، این 
اس��ت که گزارش��گر به ط��ور بانام در س��امانه 
دیده بان س��امت بازار س��رمایه ثبت  نام کند. 
در این س��امانه، امکان ثبت گزارش به صورت 

»بی نام« نیز وجود دارد.
سرپرس��ت اداره دیده بان سامت بازار سرمایه 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، اف��زود: ب��ه 
تمامی فع��االن بازار س��رمایه، س��هامداران و 
گزارش��گرانی که به صورت بانام به ثبت گزارش 
خود می پردازند، این اطمینان داده می شود که 
تمامی اطاعات هویتی آنان نزد اداره دیده بان 
س��امت بازار س��رمایه س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار محفوظ است و هویت آنها افشا نخواهد 
ش��د، همچنین در فرآیند رسیدگی حقوقی که 
منجر به صدور رأی می شود نیز نام گزارشگران، 

کامًا محرمانه باقی خواهد ماند.
ابراهیم��ی خاطرنش��ان کرد: مطاب��ق اختیار 
ش��ورای عالی بورس اوراق بهادار به س��ازمان 
بورس، در مواقعی که برای گزارشگران به دلیل 
ارائه گزارش مش��کلی ایجاد ش��ود، س��ازمان 
بورس از ام��کان حمایت های حقوقی از جمله 
پرداخت هزینه های حقوقی، اخذ وکیل و سایر 
موارد برخوردار اس��ت و حمایت های الزم را به 

عمل می آورد.
او در انتهای گفتگو تأکید کرد: از تمامی فعاالن 
بازار س��رمایه خواس��ته می ش��ود در راس��تای 
کاه��ش تخلفات و پیش��گیری از وق��وع جرم، 
گزارش هایی که مصداق ناهنجاری عمده باشد 

را ثبت کنند.
به تمامی گزارش��گران اطمینان داده می شود 
تمامی گزارش های ناهنجاری کامًا بررس��ی 
می شوند و درصورتی که مصداق تخلف باشند، 
تا مرحله نهای��ی و ص��دور رأی قطعی، تمامی 

مراحل با دقت بررسی و پیگیری شود.
ابراهیمی اظهار امی��دواری کرد: امید می رود 
با اعطای پاداش به دو گزارشگر یادشده که به 
تازگی تصویب  ش��ده است، فرهنگ سوت زنی 
و ارس��ال گزارش های ناهنجاری به س��ازمان 
بورس، گسترش یابد و گزارش های ناهنجاری 
به میزانی ثبت شوند که هم در کشف زودهنگام 
تخلف کمک کند و هم زمینه ساز پیشگیری از 

وقوع تخلفات در بازار سرمایه شوند.
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20اردیبهشتماه مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، 
با مروری بر آمار مجوزهای صادرشده فعالیت نهادهای 
مالی در سال گذشته و مقایسه آن با سال پیش از خود، 
عنوان کرد: در سال 1399 تعداد نهادهای مالی که 
شامل شرکت های کارگزاری نیز می شود، 636 نهاد 
بوده است که در انتهای سال 1400، با رشد 13/83 

درصدی به رقم 724 نهاد رسید.
رضا نوحی حفظ آبادی، ادامه داد: در س��ال 1399، 
مجموع صندوق های سرمایه گذاری 271 صندوق 
ب��وده ک��ه در انتهای س��ال 1400 با رش��د 19/18 
درصدی به 323 صندوق رس��یده اند. صندوق های 
س��رمایه گذاری ش��امل »صن��دوق  س��رمایه گذاری 
در اوراق ب��ا درآمد ثابت«، »صندوق  س��رمایه گذاری 
مختل��ط«، »صن��دوق  س��رمایه گذاری در س��هام«، 
»صندوق  س��رمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی«، 
»صندوق  سرمایه گذاری زمین و ساختمان«، »صندوق 
 س��رمایه گذاری پ��روژه«، »صندوق  س��رمایه گذاری 
جسورانه«، »صندوق  س��رمایه گذاری در اوراق بهادار 
مبتنی ب��ر کاال«، »صندوق  س��رمایه گذاری صندوق 
در صندوق« و »صندوق  س��رمایه گذاری خصوصی« 
می شوند.به گفته این مدیر ارشد سازمان بورس، تعداد 
شرکت های سرمایه گذاری مادر )هلدینگ(، از 220 
شرکت به 234 شرکت رسیده است. مجموع نهادهای 

مال��ی خدمات دهن��ده، از 145 نهاد ب��ه 167 نهاد 
رسیده است. بیشترین رشد در میان نهادهای مالی 
خدمات دهنده، به شرکت های سبدگردان اختصاص 
دارد که با رش��دی 50 درصدی، از 38 شرکت به 57 

شرکت رسیده است.
او افزود: افزون بر مجوزهای فعالیت نهادهای مالی، 
موضوع تمدید مجوزها و بررسی درخواست ها و ارائه 
موافقت اصولی ه��ا نیز از دیگر موارد بوده اس��ت. به 
بیانی دیگر، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس، پس از بررس��ی درخواست ها در نقطه صفر و 
تکمیل آن تا مرحله موافقت اصولی، برای تأس��یس 
صندوق سرمایه گذاری و نهادهای خدمات دهنده و 
شرکت سرمایه گذاری مادر )هلدینگ(، تعداد قابل 
توجهی موافقت اصولی صادر کرده و این نهادها در 
حال تکمیل م��دارک برای دریافت مج��وز فعالیت 
هستند که انتظار می رود در سال 1401 به سرانجام 

برسند. نوحی با اشاره به صندوق های سرمایه گذاری 
اماک و مستغات، اظهار کرد: در این رابطه یک مجوز 
موافقت اصولی صادر شده و اکنون در مرحله تکمیل 
مدارک و مس��تندات برای مجوز تأسیس است. پس 
از آن، ثبت صندوق صورت می گیرد تا پذیره نویس��ی 

صندوق انجام پذیرد.
او در ارتباط با نهادهای مالی خدمات دهنده، گفت: 
نظرات کارشناسانه و فعالیت شرکت هایی که اقدام به 
ارائه خدمات مالی می کنند، تنها محدود به سرمایه و 
منابع مالی خودشان نمی شود و اظهارنظر مشاوره ای 
یا تصمیمات سرمایه گذاری آنها بر سرمایه گذاری افراد 
و در نتیجه بر دارایی های آنها تأثیرگذار بوده و ممکن 
است هزینه هایی را به افراد تحمیل کند. پس در ارتباط 
با صدور مجوزه��ای نهادهای مالی خدمات دهنده، 
الزاماتی در ارتباط با ویژگی ها، شرایط نیروی انسانی، 
مهارت و تخصص آنها، برخورداری از حداقل سرمایه که 
بیانگر ادامه فعالیت کسب وکار باشد و توانایی پرداخت 
هزینه های پرسنلی و بازاریابی این نهادها وجود دارد.

مدیر نظ��ارت ب��ر نهادهای مال��ی س��ازمان بورس، 
خاطرنش��ان کرد: بنابراین، س��ازمان ملزم اس��ت در 
ارتباط با صدور مجوزهای موافقت اصولی نهادهای 
مالی خدمات دهنده به واسطه اینکه ثروت عموم در 
اختیار آنها ق��رار می گیرد، از مجموعه ای از ش��رایط 
اطمینان یابد و پس از احراز این شرایط، در ارتباط با 

صدور مجوز مربوطه تصمیم گیری کند.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

رشد 5۰ درصدی سبدگردان های اختصاصی در مقایسه با سال گذشته

23اردیبهشتماه غامرضا مصباحی مقدم، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، به اصاح 
سیاس��ت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم اشاره کرد و 
گفت: بنده از ابتدا به دلیل تبعات استفاده از ارز 4200 
تومانی، موافق حذف این ارز از اقتصاد کشور بودم که در 
نهایت این اقدام از س��وی دولت فعل��ی، مورد بحث و 
پیگیری قرار گرفت و تصمیمات جدیدی در خصوص 
آن اتخاذ شد. وی به نکات منفی وجود ارز 4200 تومانی 
در اقتصاد کشور، تأکید کرد و افزود: این ارز و استفاده از 
آن در کشور، زمینه ساز فساد بود و موجب شد تا برخی از 
افراد که واردکننده های مواد اولیه خوراک و دارو بودند، 
به صورت وسیعی از این ارز منتفع شوند و رانت استفاده 
از این ارز را به خود اختصاص دهند. مصباحی مقدم با 
بیان اینکه بخش اعظم جامعه از شیوه پرداخت قبلی ارز 
4200 تومانی و نیز اس��تفاده از آن در اقتصاد کش��ور 
متض��رر بودند، اظهار داش��ت: م��ردم، قیمت نهایی 
محصوالت را به نرخ بازار خریداری می کنند؛ بنابراین با 

توجه به وجود چنین وضعیتی، ارز ترجیحی پرداختی به 
واردکنندگان نتوانست اهداف دولت که حمایت از قشر 
ضعیف جامعه بود را تأمین کند. رئیس کمیته فقهی 
سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: پرداخت 
این  ارز، نه تنها منفعتی برای اکثریت جامعه نداشت بلکه 
اقتصاد کشور را دچار مشکل کرد؛ بنابراین حذف آن 
به نوعی ضرورت بود و باید هر چه زودتر به مرحله اجرا 
می رس��ید که دولت سیزدهم آن را عملی نمود. وی در 
ادامه گفت: در برنامه دولت سیزدهم، نحوه حذف ارز 
4200 تومانی از مبدأ و پرداخت آن به حلقه آخر یعنی 

مصرف کنندگان، مورد توجه قرار گرفت تا شاهد ایجاد 
کمترین ضربه به اقتصاد کش��ور باشیم. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: البته باید چنین 
مصالحی مورد توجه باشد که این ارز به صورت یک باره از 
اقتصاد کش��ور حذف نش��ود، زیرا ح��ذف یک باره آن 
زمینه ساز آسیب به مردم می شود. مصباحی مقدم با 
تأکید بر اینکه مجلس مصوب��ه ای دارد و دولت هم به 
دنبال عملیاتی شدن آن مصوبه است، اظهار داشت: بر 
اساس تصمیمات اتخاذشده، قرار بر این است که در 
ادامه اصاح ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه نقدی، 
کاالبرگ برای هر کاال به مردم ارائه شود تا مردم بتوانند 
نیازهای ضروری خود را از طریق آن تأمین کنند که این 
تصمیم نیز راهکار مقبولی در این مسیر تلقی می شود. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: 
اصاح پرداخت ارز 4200 تومانی، اقدام بسیار درستی 
بود که دولت س��یزدهم اتخاذ کرد اما این موضوع باید 
مورد توجه باشد که چنین تصمیمی، تحت تأثیر تحرکات 

غیرکارشناسی شده قرار نگیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد

تصمیم درست و جسورانه دولت سیزدهم در اصالح ارز ترجیحی
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ارديبهشت و خرداد 101401
شمـاره هاي  203 - 202

24اردیبهشتماه به گزارش پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، علی عباس 
کریمی در سمینار »جایگاه سرمایه انسانی در افق 
پیش روی بازار س��رمایه«، به تحوالت عظیم بازار 
سرمایه در سال های اخیر اشاره کرد و افزود: طی 
چند سال گذشته با رشد و توسعه بازارها، ابزارها و 
فناوری های م��ورد اس��تفاده در بازارهای مالی، 
رویک��رد س��نتی اس��تفاده از مناب��ع انس��انی با 

فرصت ها و چالش هایی همراه بوده است.
وی خاطرنش��ان کرد: تحت تأثیر تحوالت سریع 
بازارهای مال��ی، از یک س��و اس��تفاده از نیروی 
انسانی س��نتی کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر، 
دسترسی به نیروهای متخصص با چالش مواجه 
شد. در یک دهه گذش��ته، معامات با عددهای 
بسیار پایین و با سیستم های سنتی انجام می شد 
اما اکن��ون معامات به صورت آنای��ن و از طریق 

نوآوری های پیشرفته، در حال انجام است.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران معتقد اس��ت که این تغیی��رات و تحوالت، 
در مهم ترین سرمایه بازارهای مالی یعنی نیروی 
انس��انی و مهارت های نیروی انسانی نشان داده 
می شود. در حوزه معامات هوشمند دنیا، آمارها 
کامًا واضح است و ش��اهد هستیم که معامات 
الگوریتم��ی بیش از 75 درص��د از معامات را به 

خود اختصاص می دهند.

  بازارگردانی خودکار معامالت بازار سرمایه
علی عب��اس کریم��ی، بازارگردان��ی خ��ودکار 
معام��ات در این بازار را دیگر تحول انجام   ش��ده 
در این بازار دانس��ت و گفت: زمانی که معامات 
به صورت الگوریتمی انجام می ش��ود نیاز است تا 
فعالیت هایی که در حوزه معامات هستند خود 

را با تغییرات ایجاد شده، همراه کنند.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران، به موضوع تعیین الزامات و هوشمندسازی 
مدیریت نظارت بر بازار اشاره کرد و گفت: امروزه 
اقدامات مربوط به گزارش دهی اتفاقات، به صورت 
هوش��مند انجام می ش��ود و نیازمندیم تا کنترل 
معامات بازار، با بهره گیری از فناوری های نوین 

صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اکنون پیشرفت این بازار به حدی 
اس��ت که دیگر احراز هویت و اطاعات س��نجی 
مشتریان، با مراجعه سرمایه گذاران به کارگزاری ها 

انجام نمی شود.
کریمی با اشاره به اینکه بسیاری از تغییرات بازار 
س��رمایه، رو به جل��و در حال انجام اس��ت گفت: 
تاکنون ش��اهد خدمات مبتنی بر نیروی انسانی 

بوده ای��م و اکنون نیروی انس��انی باید خ��ود را با 
مهارت ه��ای جدید وف��ق دهد. ام��روزه خدمات 
مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری های نوین مورد 
بحث است؛ بنابراین به مراتب تغییر مهارت های 

منابع انسانی نیز مورد نیاز خواهد بود.
وی افزود: برخی از مهارت ها برای منابع انسانی 
فع��ال در بازار س��رمایه، نیاز اس��ت ک��ه باید آنها 
را در س��اختارها گنجان��د و نی��روی انس��انی در 
این جه��ت م��ورد تقویت واقع ش��ود. مس��ائلی 
مانند طراحی س��امانه های هوشمند »نظارتی«، 
»پیش معاماتی«، »معاماتی« و »پسامعاماتی« 
در بازار سرمایه با استفاده از »فناوری های نوین«، 
»آشنایی با انواع روش های حفظ امنیت کاربران 
در بسترهای نوین معاماتی« و »توانایی طراحی و 
بازبینی الگوریتم های معاماتی، نظارتی و تحلیل 
در بازار س��رمایه«، از جمله مهارت هایی هستند 
که باید در نیروی انسانی تقویت شود. همچنین 
نیروی انسانی باید در جهت تقویت الگوریتم های 
»معاماتی«، »نظارتی« و »تحلیلی« حرکت کند و 

آموزش ببیند.

  اعم�ال اس�تانداردهای جدی�د برای 
حرکت بازار به دور از انحراف ها

کریم��ی با بی��ان اینکه باید مش��ابه کش��ورهای 
پیش��رفته، اس��تانداردهای جدیدی ب��رای این 
سازوکارها دیده شود، گفت: برای این فناوری های 
جدید، استانداردها و مقررات جدید تبیین شده 
است تا بازار بتواند مسیر خود را به دور از انحراف 

و دستکاری طی کند.
معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار 

تهران، معتقد اس��ت ک��ه امنیت سیس��تم های 
معاماتی بسیار مهم است و نیروی انسانی آینده 

باید نسبت به آنها مجهز شود.
وی با بیان اینکه تا چند وقت گذش��ته، معامات 
روزانه بازار س��رمایه کمت��ر از 50 هزار معامله بود 
و اطاعاتی که به دس��ت می آمد به سادگی قابل 
جمع آوری و تحلیل بودند، گفت: در سال 1399 
این عدد به بیش از س��ه میلیون رس��ید، اگر بازار 
مسیر خود را به خوبی طی کند و شرایط مناسب 
فراهم ش��ود، در معام��ات این بازار ب��ه اعدادی 

چشمگیر دست پیدا می کنیم.
کریمی ادامه داد: تبیین مقررات مربوط به نحوه 
اس��تفاده از فناوری های نوین، س��رمایه گذاری 
برای آموزش، توانمندس��ازی منابع انس��انی در 
همه سطوح بازار سرمایه و جذب نیروهای جدید 
متخص��ص در ح��وزه فناوری ه��ای نوی��ن، جزو 
اقداماتی هستند که در بازارهای سرمایه پیشرفته 
انجام ش��ده اس��ت و مه��ارت نیروی انس��انی را 
می توانند همگام با تغییرات فناوری، ارتقاء دهند.

معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران، با اش��اره به اینکه مرکز مالی می تواند در 
حوزه منابع انسانی کمک کننده باشد، خاطرنشان 
ک��رد: در این زمینه بای��د ضمن ارائ��ه راهکارها، 
نهادهایی به  کار گرفته ش��وند که بتوانند در بازار 
س��رمایه، آموزش های الزم را ب��رای بهره گیری از 
فناوری ه��ای جدی��د فراهم کنند و ب��ه نیروهای 
تخصص��ی ارائه دهند. وی گف��ت: امیدواریم در 
آینده با کمک این اقدامات، بازار س��رمایه و بازار 
مالی  هوشمند، گسترش یافته و شفافی، به دور از 

دستکاری ها داشته باشیم.

معاون توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

افزایش چشمگیر معامالت روزانه بورس
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26اردیبهشتماه محمدامین قهرمانی، معاون 
ناشران و اعضای بورس تهران 
گفت: بر اساس ماده 6 دستورالعمل پذیره نویسی و 
عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، 
بورس تهران موظف ب��ه راه اندازی تارنمایی مختص 
عرضه های اولیه شد. از این رو در سال 1400 بورس 
 ipo.tse.ir تهران تارنمای عرضه اولیه خود را به نشانی
راه ان��دازی ک��رد. به گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار تهران، قهرمانی با تأکید 
بر مش��ارکت فعاالن بازار در ارزش گذاری ناشران در 
ش��رف عرضه اولیه، اظهار داش��ت: از ابتدای سال 
تاکنون، فرآین��د عرضه اولیه چهار ش��رکت »انتقال 
داده های آس��یاتک«، »س��یمان آبیک«، »س��یمان 
اردستان« و »گروه سرمایه گذاری تدبیر« در این تارنما 
انجام پذیرفته و یا در حال انجام است. در این تارنما، 

س��رمایه گذاران و تحلیل گران می توانن��د با ورود به 
پروفایل هر ش��رکت، به اطاعاتی از جمله »گزارش 
ارزش گ��ذاری«، »امیدنام��ه«، »صورت های مالی« و 
»محتوای الکترونیکی جلس��ات معارفه« دسترسی 
داشته باشند و درخصوص اطاعات مالی و عملیاتی 
ش��رکت، پرس��ش های خ��ود را مط��رح کنن��د. وی 
خاطرنشان کرد: تیم پذیرش، وظیفه پاسخگویی به 

تمام این پرس��ش ها را دارد و هم��گان می توانند به 
پرس��ش و پاسخ  های مطرح ش��ده دسترسی داشته 
باشند. معاون ناشران و اعضای بورس تهران، تارنمای 
ipo.tse.ir را به عنوان مرجع اصلی عرضه های اولیه 
بورس ته��ران عنوان ک��رد و گفت: از ابتدای س��ال 
1401، درخصوص شرکت هایی که عرضه اولیه آنها 
انجام شده است و یا در فرآیند عرضه اولیه قرار دارند، 
جهت ش��رکت در جلس��ات معارفه و طرح پرس��ش، 
استقبال مناسبی توسط سرمایه گذاران و تحلیل گران 
صورت پذیرفته است. با این حال این تارنما اطاعات 
مفیدی در اختیار عموم سرمایه گذاران قرار می دهد 
و انتظ��ار می رود که س��رمایه گذاران، تحلیل گران و 
نهادهای مالی با مراجعه به آن، مشارکت بیشتری در 
جلسات معارفه شرکت های در ش��رف عرضه اولیه، 

داشته باشند.

معاون ناشران و اعضای بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد

تارنمای ipo، مرجع اصلی اطالعات مفید در عرضه اولیه  ناشران بورس اوراق بهادار تهران

28اردیبهشتماه دبیر کمیته فقهی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در گفتگو 
با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، با اشاره به 
مصوبه  جدید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اظهار کرد: در این جلسه، موضوع استفاده از اوراق سلف 
برای تأمین مالی بخش مسکن و فراهم آوردن امکان 
انتفاع افراد در بازار سرمایه از نوسانات قیمت در بخش 

مسکن، بررسی و به جمع بندی رسید.
مجید پی��ره، با بیان اینکه اوراق س��لف یک��ی از انواع 
اوراق بهاداری است که در کشور ایران و در بسیاری از 
بازارهای سرمایه اسامی دنیا، از سابقه انتشار زیادی 
برخوردار است، گفت: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی 
می توانند از محل این اوراق، تأمین مالی انجام دهند. 
همچنین، فعاالن در بازار س��رمایه نیز می توانند با در 
اختیار داش��تن اوراق س��لف از محل افزایش قیمت 
دارایی که موضوع انتشار این اوراق است، منتفع شوند.

او ادامه داد: برای نمونه، فردی با خریداری یک دستگاه 
خودرو به صورت س��لف، خودروی یادش��ده را در سال 
آینده تحویل می گیرد؛ بنابراین در زمان حال، خریداران 
در بازار اوراق سلف، این خودرو را با یک قیمت مشخص 
خریداری می کنند و چنانچه در مقطع سررسید این 
خودرو از افزایش قیمت برخوردار ش��ود، مابه التفاوت 
رقمی که در ابتدا برای اوراق سلف پرداخت شده با قیمت 
دارایی در مقطع سررس��ید، سبب ایجاد ارزش افزوده 
مالی برای دارندگان این اوراق می شود و دارندگان این 
اوراق می توانند از محل این مابه التفاوت، منتفع شوند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس با بیان اینکه موضوع 
بیع سلف نیز در میان مباحث فقهی بسیار مورد بحث 

و گفتگو قرار گرفته، تصریح کرد: این موضوع از جمله 
مباحثی است که طی قرون متمادی، راهکاری برای 
تأمین مالی تولیدکنندگان بوده است و آنها با استفاده از 
فروش محصوالت خود در قالب بیع سلف، می توانستند 

تأمین مالی کنند.
او با بیان اینکه تأمین مالی بسیاری از فعالیت ها و صنایع 
در بازار سرمایه از طریق اوراق سلف محقق شده است، 
اذعان کرد: سؤالی که در نشست اخیر کمیته فقهی 
مطرح شد، این بود که آیا بخش مسکن نیز می تواند با 
استفاده از ظرفیت اوراق سلف تأمین مالی کند؟ برای 
نمونه، آیا اوراق سلف می تواند یک راهکار برای تأمین 
مالی س��ازنده ای باشد که قصد ساخت یک مجتمع 

مسکونی 100 واحدی را دارد؟
مجید پیره با بیان اینکه واحدهایی که در یک مجتمع 
قرار دارند از تفاوت هایی با یکدیگر برخوردار هستند، 
گفت: با توجه به موضوع عنوان شده، موضوع انتشار 
اوراق سلف در حوزه مسکن با خودرو، گندم و یا سایر 
محصوالت پتروشیمی که همگن هستند، تفاوت دارد 
و در اجزای واحدهای یک مجتمع تفاوت هایی وجود 
دارد؛ بنابراین، این موضوع در کمیته فقهی سازمان 

طرح و بررسی ش��د. او خاطرنش��ان کرد: در نهایت، 
کمیته فقهی با موضوع انتشار اوراق سلف برای تأمین 
مالی بخش مسکن، با اکثریت آراء به جمع بندی رسید 
و این کمیته، موضوع بیع سلف یک مجتمع مسکونی، 
اداری یا تجاری را جایز دانست. البته در بحث معامات 
ثانویه اوراق سلف، کمیته فقهی بر موضوع استقال 

معامات تأکید کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس افزود: فروش پیش 
از موعد سررسید کاالیی که از محل سلف خریداری 
می شود، صحیح نیس��ت و به همین دلیل معامات 
ثانویه اوراق سلف در کمیته فقهی از باب سلف موازی، 
مجاز دانسته شد. در بازارهای سرمایه اسامی دنیا نیز 
معامات سلف در قالب معامات سلف موازی انجام 
می شود و این نکته فقهی، خاص فقه های شیعه نیست 
و در سایر کشورهای اسامی نیز که عمدتاً بر مبنای فقه 
اهل تسنن هستند نیز بازار ثانویه سلف از محل سلف 

موازی، صورت می گیرد.
مجید پیره با اشاره به ماحظات کمیته فقهی در این 
راس��تا بیان کرد: ماحظات مربوط به س��لف موازی 
باید در بازار ثانویه س��لف مسکن نیز مدنظر قرار داده 
شود. کمیته فقهی در بحث قیمت های اعمال اختیار 
معامات در این اوراق س��لف نیز ماحظاتی داشت و 
قرار شد قیمت اعمال در اوراق سلف مسکن به گونه ای 
متناظر با واقعیت های اقتصادی این بخش باش��د و 
انتظارات واقعی بخش مسکن در قیمت های اعمال 
خود را نشان دهد. همچنین با بیان قیود و ماحظات، 
کمیته فقهی درنهایت با اکثریت آراء، با انتشار اوراق 

سلف برای تأمین مالی بخش مسکن موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

اوراق سلف؛ سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتفاع مردم از نوسانات قیمت َمسکن
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31اردیبهشتماه مدیرعامل شرکت بورس 
اوراق به��ادار ته��ران در 
گفتگو با خبرن��گار پایگاه خبری بازار س��رمایه 
)سنا(، با اش��اره به شرایط کنونی بازار سرمایه، 
اظهار ک��رد: بازار س��رمایه، ذی نفعان متعدد و 
متفاوتی دارد. بر همین اساس، سازمان بورس 
به عن��وان نهاد ناظ��ر و ارکان به عنوان بازوهای 
اجرایی از وظایف متعددی برخوردار هس��تند. 
شرکت بورس تهران به نوبه خود، برنامه پذیرش 
شرکت ها و پذیرش شرکت های بزرگ در بورس 
تهران را در راستای عمق بخشی و تنوع بخشی 

به بازار، در دستور کار خود قرار داده است.
محمود گ��ودرزی ادامه داد: در همین راس��تا، 
برای نمونه مذاکراتی با ش��رکت ایرانسل انجام 
ش��ده و امید می رود با همکاری سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن، 
تش��ریفات مربوط به پذیرش و درج این شرکت 

انجام شود.
او با اش��اره به عرضه های اولیه در بورس تهران، 
عنوان کرد: در حال حاضر شرکت بورس تهران 
به ص��ورت متناوب و ب��ا توجه به ش��رایط بازار، 
عرضه های اولیه را در دستور کار خود قرار داده 
است. »س��یمان اردستان«، »س��رمایه گذاری 
تدبی��ر«، »معدن��ی مرتبط با مجموع��ه غدیر« و 
»زرنام« از جمله شرکت هایی است که به زودی 
در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران عرض��ه اولی��ه 

می شوند.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس ته��ران ب��ا بی��ان 
اینک��ه اطاعات عرضه این ش��رکت  ها و س��ایر 
ش��رکت هایی که عرضه اولیه خواهند ش��د، از 
طریق بخش عملیات بازار این ش��رکت منتشر 
می ش��ود، بیان کرد: ش��رکت ب��ورس تهران بر 
اس��اس ماده 6 دس��تورالعمل پذیره نویس��ی و 
عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار 
تهران، تارنمایی ویژه جهت عرضه های اولیه به 
نشانی ipo.tse.ir را در سال گذشته راه اندازی 

کرد.
او ادام��ه داد: در این تارنما، س��رمایه گذاران و 
تحلیلگران می توانند با وارد ش��دن به پروفایل 
شرکت مدنظر خود، اطاعاتی همچون »گزارش 
ارزش گذاری«، »امیدنامه«، »صورت های مالی« 
و »محت��وای الکترونیک��ی جلس��ات معارفه« را 
مش��اهده کنند و درخصوص اطاعات مالی و 
عملیاتی ش��رکت، پرس��ش های خود را مطرح 
کنند. محمود گودرزی در همین راس��تا تأکید 

ک��رد: تارنم��ای ipo.tse.ir به عن��وان مرج��ع 
اصلی عرضه ه��ای اولی��ه بورس ته��ران تلقی 
می شود و از ابتدای سال تاکنون، فرآیند عرضه 
اولیه شرکت های »انتقال داده های آسیاتک«، 
»س��یمان آبیک«، »سیمان اردس��تان« و »گروه 
س��رمایه گذاری تدبیر« و »زرن��ام« در این تارنما 

انجام پذیرفته یا در حال انجام است.
او با اش��اره به تدوین ج��دول عرضه های اولیه 
طی سال پیش رو، اذعان کرد: زمان عرضه های 
اولیه به صورت تقریب��ی طی نامه ای مکتوب به 
سازمان بورس اعام شده است. افزون بر عرضه  
اولیه های انجام ش��ده در س��ال جاری همانند 
عرضه اولیه س��یمان آبیک، در ارتب��اط با زمان 
سایر عرضه های اولیه بر اساس سنجش شرایط 

بازار، تصمیم گیری خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس ته��ران، تقوی��ت 
زیرس��اخت های ب��ازار را از ضروریات ش��رایط 
کنونی ب��ازار برش��مرد و اف��زود: بای��د در بازار 
سرمایه زیرساخت هایی فراهم آید تا فرآیندهای 
معامات��ی، دو طرفه ش��ود. به نظر می رس��د با 
توجه به اهمیتی که معامات مشتقه و معامات 
مربوط به فروش تعهدی دارند، الزم است حتمًا 
س��ازمان بورس، ارکان و به ویژه ش��رکت بورس 
تهران و نهاد ناظر کمک کنند تا زیرساخت های 
فنی به گونه ای تقویت شوند تا شاهد معامات 

دوطرفه باشیم.
او ب��ا بی��ان اینک��ه از وضعیت فعل��ی معامات 

ابزارهای مشتقه رضایت چندانی ندارد، تصریح 
کرد: بازار سرمایه از این پتانسیل برخوردار است 
تا بتواند دارایی های پایه بسیار زیادتری را وارد 
بازار كند. اکن��ون دارایی های پای��ه معامات 
آپشن، حدود 26 نماد است و این در حالی است 
که با مرتفع کردن مشکات فنی، امکان توسعه 

آنها وجود دارد.
به گفت��ه این مقام مس��ئول، بخ��ش عمده ای 
از اف��رادی ک��ه در ب��ازار س��رمایه به ص��ورت 
حرف��ه ای مش��غول ب��ه کار هس��تند، جوان��ان 
تحصیل کرده اند، بنابراین الزم اس��ت ابزارها و 

زیرساخت های بازار حتمًا توسعه پیدا کنند.
محمود گودرزی با اش��اره به اینک��ه همواره به 
س��رمایه گذاران به وی��ژه افرادی ک��ه از زمان یا 
دانش کافی برخوردار نیستند، توصیه می شود 
به صورت غیرمس��تقیم وارد بازار سرمایه شوند، 
تصریح کرد: ش��رکت بورس تهران در این راستا 
در تاش است تا به نهادهای مالی دارای مجوز 
که می توانن��د صندوق های خ��ود را به صورت 
ETF پذیرش کنند کمک کند تا فرآیند این امر 
را تس��ریع کنند. س��ازمان بورس نیز به جدیت 

پیگیر این موضوع است.
مدیرعامل شرکت بورس تهران اظهار امیدواری 
کرد: امید می رود سمت عرضه متناسب با جریان 
ورودی پول، تقویت ش��ود تا ش��اهد رش��دهای 
غیرعادی و نامتعارف و همچنین شکست های 

ساختاری در روندهای بازار نباشیم.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد

تداوم عرضه های اولیه در بورس، با توجه به شرایط بازار
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6اردیبهشتماه به گزارش روابط عمومی و امور 
بین  الملل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران به نقل از مدیریت پذیرش، از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 
1401، اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری )سهامی عام( به مبلغ 8 هزار میلیارد 
ریال، با نرخ اجاره  بهای 19 درصد، جهت تأمین نقدینگی 
الزم به منظور خرید سهام شرکت پتروشیمی جم )سهامی 

عام(، با نماد “صند502” در فهرست نرخ  های بازار بدهی 
بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. دوره عمر این اوراق 4 
سال و مواعد پرداخت آن هر 6 ماه یک بار از تاریخ انتشار 
اوراق است. ناشر این اوراق »شرکت واسط مالی اردیبهشت 
)با مسئولیت محدود(«، ضامن »فاقد ضامن و با تکیه بر رتبه 
اعتباری بانی )بلند مدت -A و کوتاه مدت A1(« و متعهد 
پذیره نویس و بازارگردان »تأمین س��رمایه امین )سهامی 

عام(« است. عامل فروش این اوراق »شرکت کارگزاری صبا 
جه��اد )س��هامی خ��اص(«، عام��ل پرداخت » ش��رکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی 

عام(« و حسابرس »سازمان حسابرسی« می باشد.

اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی کشوری در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

20اردیبهشتماه در راس��تای توسعه ابزارهای 
اس��امی موج��ود در نظ��ام 
بانک��ی کش��ور، انتش��ار اوراق خرید دی��ن مبتنی بر 
مطالبات ش��بکه بانکی، از بخش دولت��ی در پنجاه و 
شش��مین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به 
تصویب رسید.به گزارش پرتال انجمن مالی اسامی 
ایران در مصاحبه با دکتر حسین میثمی، سخنگوی 
شورای فقهی بانک مرکزی، ایش��ان بیان داشت: بر 
اساس جز 3 بند »د« تبصره 16 قانون بودجه 1401، 
اعطای اعتبار جدید به بانک ها و مؤسسات اعتباری، 
وثیقه محور شده است. این به آن مفهوم است که بانک 
مرکزی نمی تواند بدون وثیقه مناسب، خط اعتباری و 
اضافه برداشت جدید در اختیار شبکه بانکی قرار دهد 
و ای��ن موض��وع در قاعده من��د نم��ودن عملی��ات 
سیاست گذاری پولی اهمیت دارد. از اینجا مشخص 
می گردد که مصوبه شورای فقهی در این رابطه می تواند 
اثرگذاری عملی باالیی داشته باشد و به تنوع ابزارهای 
موجود در روابط بانک مرکزی و بانک ها کمک شایانی 
 کن��د. چ��ون در حال حاض��ر حج��م قابل توجهی از 
مطالبات شبکه بانکی مرتبط با دولت است و در حال 
حاضر عم��ده این مطالبات بازارپذی��ر و قابل معامله 
نیستند؛ از این رو در روابط بانک مرکزی و بانک های 
عامل نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند. لذا اگر این 
مطالبات به اوراق تبدیل ش��ود، فرصت خوبی را برای 
نظام بانکی فراهم می کند که هم عمق بازار پول افزایش 
یابد و هم توسعه ابزاری اتفاق بیفتد.رئیس دبیرخانه 
شورای فقهی، با بیان اینکه در مصوبه شورای فقهی سه 
نکته قابل اهمیت وج��ود دارد، گفت: نکته اول اینکه 
انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک ها، 
خاف شرع تشخیص داده نشد؛ بنابراین، این مصوبه 
کلی است و محدودیتی در اینکه ناشر و ضامن باید به 
چه شکلی باش��ند در نظر گرفته نشده است. لذا این 
مصوبه حداقل در س��ه مدل عملیاتی می تواند اجرا 
شود: اول اینکه در این اوراق ناشر و ضامن، دولت باشد، 
دوم اینکه ناشر دولت باشد و ضامن خود بانک باشد و 
سوم اینکه دولت نه ناشر باشد و نه ضامن؛ یعنی خود 
بانک بر روی مطالباتی که از دولت دارد اوراق منتشر 

کند و ضامن بازپرداخت هم باشد. البته شورای فقهی 
یک ماحظه مهم دارد و آن اینکه دیون مبنای انتشار 
اوراق باید صرفاً ناشی از خریدهای دولت باشد که این 
م��ا را ب��ه اهمی��ت واقعی ب��ودن دین مبن��ای تنزیل 
می رساند. به این معنی که ضابطه فقهی اختصاصی 
در عقد بیع دین، واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق 
یا دین مبنای تنزیل است. اگر دین واقعی نباشد و آن 
دارایی مبنای تنزیل، ناشی از خرید نباشد و تحولی در 
بخش واقعی رخ نداده باشد، دین صوری می گردد که 
فقهای اعظام تنزیل آن را نمی پذیرند و در ذیل حیل ربا 
قرار می گیرد. لذا در متن مصوبه تأکید شده که دیون 
حتماً ناشی از خریدهای بخش دولتی باشد. به این 
معنی که در پشت این اوراق بیع دین، یک خرید واقعی 
اتفاق افتاده باش��د و عمل بانک به مثابه این است که 
خریدهای دولت را تأمین مالی کرده است؛ لذا واقعی 
ب��ودن دین تأمین می ش��ود؛ اما در ای��ن مصوبه یک 
استثناء وجود دارد آن هم مطالبات ناشی از عقد سلف 
قبل از سررسید اس��ت؛ این یک محدودیت فقهی در 
عقد س��لف اس��ت که مطالبات در عقد سلف قبل از 
سررسید، قابل معامله نیست و این محدودیت را داریم.

دبیر شورای فقهی در ادامه افزود: نکته دوم در رابطه با 

این مصوبه، بحث اتحاد مالکیت است که در بین بانک 
مرکزی و بانک های دولتی )با عمده منابع دولتی( بر 
اساس یک دیدگاه فقهی ممکن است مطرح شود. در 
بند 2 مصوبه تأکید شده است با توجه به اینکه در اکثر 
بانک های دولتی، اولویت پرداخت تسهیات با منابع 
وکالتی یعنی منابع مردم است، لذا دیونی که بین دولت 
و بانک دولتی شکل می گیرد واقعی است، یعنی اینکه 
بانک دولتی یک واس��طه بوده و پول م��ردم را گرفته و 
خریدهای دولت را تأمین مالی کرده است. لذا حتی 
اگر مبنای فقه��ی اتحاد مالکی��ت را بپذیریم، اینجا 
مش��کلی وجود ندارد؛ زیرا بانک دولتی از منابع خود 
تأمین مالی دولت را انجام نداده است، بلکه از منابع 
سپرده گذاران این کار را انجام داده است و لذا شبهه 
اتحاد مالکیت مطرح نمی شود.دکتر میثمی در بیان 
آخرین نکته به این موضوع اشاره کرد که در مصوبه آمده 
که چارچوب اجرایی و س��قف میزان استفاده از اوراق 
مذکور را بان��ک مرکزی تعیین می کند؛ یعنی مصوبه 
م��دل اوراق را به لحاظ فقهی تأیید ک��رده، اما اینکه 
چارچوب عملیاتی به چه شکل باشد و سقف آن، چه 
میزان باشد، یک موضوع سیاس��ت گذاری است که 

بانک مرکزی آن را تعیین می کند.

اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی، از بخش دولتی به تصویب شورای فقهی رسید
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27اردیبهشتماه به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران، اوراق 
صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش به مبلغ 
10 هزار میلیارد ریال، با هدف تأمین نقدینگی الزم 
به منظور خرید 22103.8 تن روغن خام آفتابگردان، 
با نماد “صکورش302” در فهرس��ت نرخ های بازار 
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. نرخ سود 
ساالنه اوراق 18 درصد، دوره عمر این اوراق 2 سال و 

مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یک بار از تاریخ انتشار 
اوراق است. ناشر اوراق »شرکت واسط مالی فروردین 
چهارم )با مسئولیت محدود(«، ضامن »توثیق سهام 
ش��رکت های گ��روه صنعتی پاکش��و )پاکش��و(« و 
»فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش )افق(« و متعهد 
پذیره  نویس »شرکت تأمین سرمایه کاردان« و »صندوق 

سرمایه گذاری الماس کوروش« می باشد.
بازارگردان »شرکت تأمین س��رمایه کاردان« و عامل 

فروش »شرکت کارگزاری بانک تجارت« است. عامل 
پرداخت »شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )سهامی عام(« و حسابرس »مؤسسه 

حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور« می باشد.

11اردیبهشتماه اوراق مرابحه ش��رکت بهمن 
موتور با نماد “صبهمن502” و 
“صبهمن052” به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال، با هدف 
تأمین س��رمایه در گردش به منظور خری��د مواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز تولید خودرو، در فهرست نرخ های بازار 
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج  گردید.  به گزارش 
رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل بورس ته��ران، نماد 
»صبهم��ن502« به مبلغ 7 هزار میلی��ارد ریال و نماد 
»صبهمن 052« به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 

ساالنه اوراق 18 درصد، درج شد. مدت اوراق مذکور 4 
سال و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یک بار از تاریخ 
انتش��ار اوراق است. ناشر اوراق »ش��رکت واسط مالی 
اردیبهشت سوم )مس��ئولیت محدود(«، ضامن اوراق 
»بدون ضامن و با تکیه بر توثیق س��هام ش��رکت های 
سرمایه گذاری بهمن، ایران خودرو و بهمن دیزل« و عامل 
فروش »ش��رکت کارگزاری پارسیان )سهامی خاص(« 
است. عامل پرداخت »شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام(« و حسابرس »مؤسسه 

حسابرسی بهبود سیستم  های مدیریت حسابرسین« 
می باش��د. بازارگ��ردان و متعه��د پذیره نوی��س نماد 
»صبهم��ن502«، »ش��رکت تأمی��ن س��رمایه لوتوس 
پارس��یان« و بازارگ��ردان و متعه��د پذیره نوی��س نماد 

»صبهمن 052«، »شرکت تأمین سرمایه امید« است.

7اردیبهشتماه به گزارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 
تهران، روز چهارشنبه مورخ هفتم اردیبهشت ماه 
1401، تع��داد  300 میلیون س��هم معادل 15 
درص��د از س��هام “انتقال داده های آس��یاتک” 
به عنوان پانصد و نود و سومین شرکت در فهرست 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران در بخش”اطاعات و ارتباطات )73(” و 
گ��روه و طبقه”خدم��ات ارزش اف��زوده “ ب��ا 

کد”7310”، در فهرست نرخ های بازار دوم و در 
نماد “آس��یاتک” به ش��یوه ثبت سفارش کشف 
قیمت، عرضه اولیه ش��د. بر اساس این گزارش، 
جمعًا معادل 15 درصد از سهام شرکت “انتقال 
داده های آسیاتک )نماد آسیاتک(” به قیمت هر 
سهم  6 هزار و 660 ریال، در بورس تهران کشف 
قیم��ت و معامله ش��د. گفتنی اس��ت بیش از 1 
میلیون و 580  ه��زار و 132 ک��د معاماتی در 
عرضه اولیه س��هام ش��رکت “انتق��ال داده های 

آسیاتک )نماد آسیاتک(”، شرکت کردند و حدود 
196 سهم به هر کد معاماتی اختصاص یافت. 
مدیر عرضه »کارگزاری آتی��ه«، متعهدین عرضه 
»سهامدار عمده« و متعهد خرید »شرکت تأمین 

سرمایه بانک ملت« است.

28اردیبهشتماه به گزارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 
تهران، معادل 12 درصد از سهام شرکت سیمان 
آبیک، به قیمت هر سهم  12250 ریال در بورس 
تهران کش��ف قیمت و معامله ش��د. این شرکت 
به عنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفته شده 
در بخش “س��یمان، آهک و گچ”، طبقه “تولید 
سیمان، آهک و گچ” با کد صنعت »5394«، در 

فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد “ سآبیک” 
عرضه اولیه شد.

گفتنی اس��ت بیش از 1 میلی��ون و 958 هزار و 
588  کد معاماتی در عرضه اولیه سهام شرکت 
سیمان آبیک، با نماد “ سآبیک” شرکت کردند و 
حداکثر 195 سهم به هر کد معاماتی اختصاص 
یافت. مدیر عرضه »کارگزاری صبا تأمین«، متعهد 
عرضه »سیمان فارس و خوزستان« و متعهد خرید 

»شرکت تأمین س��رمایه امین« و »تأمین سرمایه 
لوتوس پارسيان« است.

اوراق صکوک مرابحه شرکت صنعت غذایی کورش
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق صکوک مرابحه شرکت بهمن  موتور
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

آسیاتک؛ نخستین عرضه اولیه قرن جدید
در بورس اوراق بهادار تهران

سابیک در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه شد
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31اردیبهشتماه  به گزارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 
تهران، صندوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
س��هامی درس��ا با نماد “درس��ا” در فهرس��ت 
نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د . 
تعداد واحدهای س��رمایه گذاری عادی جهت 

پذیره نویس��ی، 99 میلیون واحد در نظر گرفته 
شده است. مؤسسین » شرکت سبدگردان کارا 
و آقای س��ید عل��ی نیکو گفتار لعل��ی«، مدیر » 
شرکت سبدگردان کارا« و متولی »شرکت مشاور 
س��رمایه گذاری ایرانی��ان تحلی��ل فاراب��ی« 
می باش��د. حس��ابرس »مؤسس��ه حسابرس��ی 
شاخص اندیش��ان«، بازارگ��ردان »صن��دوق 

اختصاصی بازارگردانی توس��عه س��هام نیکی« و 
کارگ��زار بازارگ��ردان »ش��رکت کارگ��زاری 

سرمایه گذاری ملی ایران« است.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهامی درسا 
در بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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ارديبهشت و خرداد 161401
شمـاره هاي  203 - 202

 مدیرعامل بورس انرژی ایران 
روز چهارش��نبه، 4 خردادماه 6خردادماه

1401 با ش��رکت در جلس��ه انجمن مالی ایران 
ضمن پاسخگویی به سؤاالت شرکت کنندگان در 
خصوص اهداف و اقدامات بورس انرژی ایران، به 
تشریح ابزارهای حال حاضر و در دست انتشار این 

شرکت پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( و به 
نقل از مدیری��ت ارتباطات بورس ان��رژی ایران، 
صندوق های سرمایه گذاری پروژه، گواهی سپرده 
حامل های انرژی و گواهی صرفه جویی انرژی از 
جمله ابزاری بودند که در این جلسه معرفی شدند.

علی نقوی ب��ا برش��مردن فرصت ه��ای قانونی، 
اقتصادی و جغرافیایی پی��ش روی بورس انرژی 
ایران بیان کرد که در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی اباغ��ی مقام معظم رهب��ری به صورت 
دقیق، در خصوص افزایش سهم بخش خصوصی 
در تجارت نف��ت، گاز و س��ایر حامل های انرژی؛ 
همچنی��ن کاه��ش زمینه ه��ای فس��اد از محل 
شفاف سازی اقتصادی تأکید شده است. به گفته 

نقوی، این تأکیدها نش��ان دهنده ظرفیت هایی 
است که بورس انرژی ایران می تواند فعالیت های 

بسیار مهمی را در راستای آنها انجام دهد.
مدیرعامل بورس ان��رژی ایران اف��زود: »در کنار 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طبق قانون 

توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، کاالهایی 
که در بورس های کاالیی معامله می شوند معاف 
از آیین نامه های مناقصه و مزایده در نظام دولتی 
هس��تند و همچنی��ن از معافیت ه��ای مالیاتی 
برخوردارن��د.« وی ادام��ه داد: در ماده 13 قانون 

  مدیرعامل بورس انرژی اعالم کرد

ارزش معامالت بورس انرژی در سال ۱4۰۰ برابر با ۱4۸ هزار میلیارد تومان بوده است

2خردادماه بازار س��رمایه از سال ها قبل به   
صف نشینی عادت کرده اس��ت، درحالی که اگر 
بتوان اقدامی انجام داد تا سهام شرکت ها با صف 
همراه نش��وند، ش��اهد اثر قابل ماحظ��ه آن در 

معامات بازار خواهیم بود.
مدیرعامل گروه مالی ملت با بیان اینکه اقدامات 
اخیر س��ازمان بورس و اوراق بهادار نشان دهنده 
عملکرد مثبت سازمان در زمینه تصمیم گیری ها 
برای ایجاد روند صعودی در بازار بوده اس��ت، به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( گفت: 
این اقدامات در ابتدا منجر به ایجاد ثبات و کاهش 
نوسان ها در بازار شد و پس ازآن به دنبال این است 
که با ت��داوم تصمیم گیری های خود، ب��ازار را به 

سمت رونق سوق دهد.
مصطفی امیدقائمی اظهار داشت: اکنون بازار در 
حال طی کردن دوران رونق سه ماهه خود است و 
اگر بتوان اقدامی انجام داد تا دوران رونق بازار را 
طوالنی و دوره های رکود را کوت��اه کرد، می توان 
امتیاز مثبت بیش��تری را به سیاس��ت گذاری ها 
و تصمیم س��ازی های مدیری��ت جدید س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار نسبت داد. وی در ادامه ابراز 
امیدواری کرد: اگر مسئوالن فعلی سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، حرکتی را ک��ه از ابتدای تصدی 
پیش گرفتند ادامه دهند و بتوانند مدیریت بازار 
را از طری��ق ابزارهای متن��وع و همچنین تغییر و 
اصاح ریزساختارها و حتی برخی قوانین دست 
و پاگیر ادامه دهند، بدون ش��ک رونق خوبی که 
طی ماه های اخیر در بازار ش��اهد آن بودیم برای 

مدتی طوالنی حفظ می شود. امیدقائمی گفت: 
بازار سرمایه از سال ها پیش به صف نشینی عادت 
کرده اس��ت، درحالی که اگر بتوان اقدامی انجام 
داد تا سهام شرکت ها با صف همراه نشوند، شاهد 
اثر قابل ماحظه آن در معامات بازار خواهیم بود.

وی اظهار کرد: مسائلی که در گذشته تجربه شده 
این بوده است که هر زمان دامنه نوسان با افزایش 
همراه شده است، زمینه ایجاد رونق نسبی در این 

بازار فراهم شده است.
ب��ه گفته ایش��ان؛ ب��ه احتم��ال زی��اد نامحدود 
کردن دامنه نوس��ان ممکن اس��ت به یک رونق 
قابل ماحظه  منجر ش��ود، ام��ا نمی توان اکنون 
ب��ا قطعیت اثر نهایی آن را در بازار مورد بررس��ی 
ق��رار داد و ب��دون در نظ��ر گرفتن جوان��ب آن را 

عملیاتی کرد.
وی خاطرنش��ان کرد: برای اجرای این اقدام باید 
بررسی های دقیق نسبت به رفتارهای مالی و نیز 
انعکاس آن در ذهن سرمایه گذاران و سهامداران 
انجام شود، چراکه ممکن است مشکاتی را با خود 

به همراه داشته باشد.

مدیرعامل گروه مالی ملت خاطرنشان کرد

اصالح ریزساختارها و قوانین، دوران رونق بازار را طوالنی و دوره های رکود را کوتاه می کند

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در خردادماه   1401 



نـخـســـتـیـن رســانـه
17بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

خروج غیرتورمی از رکود، بر سازوکار بورس تأکید 
ش��ده اس��ت. همچنی��ن در م��اده 4 برنامه های 
مختلف توس��عه و نیز قان��ون رفع موان��ع تولید، 
بر اس��تفاده از ظرفیت بورس ان��رژی ایران برای 
قیمت گذاری و انجام معامات تأکید شده است.

نق��وی در خص��وص فرصت ه��ای اقتص��ادی و 
جغرافیایی پیش روی بورس انرژی ایران نیز بیان 
کرد که ایران منابع عظیم هیدروکربوری را در خود 
جای داده و جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
خام، گاز طبیعی و حامل های انرژی در دنیا است. 
همچنین زیرساخت های تولید و انتقال مناسبی 
برای حامل های انرژی دارد و در حوزه برق و شبکه 
انتقال آن نیز از جایگاه ویژه ای در بین کشورهای 
منطقه برخوردار اس��ت. مدیرعامل بورس انرژی 
ایران با اش��اره به جایگاه جغرافیای��ی ایران که از 
جنوب به خلیج فارس و از ش��مال به دریای خزر 
متصل است، اظهار کرد: ایران یکی از شاه راه های 
ترانزیت حامل های انرژی در جهان است و بورس 

انرژی می تواند از این فرصت استفاده کند.
وج��ود تقاضای مناس��ب حامل های ان��رژی در 
کشورهای همجوار یکی دیگر از فرصت هایی بود 

که نقوی برشمرد.
 صندوق های پروژه هیبریدی

مدیرعامل بورس انرژی ایران در ادامه، مهم ترین 
ابزاره��ای مالی کنونی و در دس��ت انتش��ار این 
شرکت را برش��مرد. وی بیان کرد: در حال حاضر 
عاوه بر معامات »اسپات«، چند ابزار مالی مثل 
»سلف موازی اس��تاندارد«، »قراردادهای آتی« و 
»واحدهای صندوق پروژه« نی��ز مورد معامله قرار 

می گیرند.
به گفته نقوی، یک��ی از مهم ترین ابزارهای بورس 
انرژی ای��ران که برای تأمین مال��ی پروژه ها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، واحدهای صندوق پروژه 
هستند. صندوق پروژه یک نهاد مالی است که با 
اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس 
می شود و به ساخت و تکمیل یک پروژه اعام شده 
در اساس��نامه اختصاص پیدا می کند. ازآنجاکه 
پروژه های زیادی در صنایع نفت، گاز و نیروگاهی 
کشور تعریف شده اس��ت، می توان با استفاده از 
ظرفیت صندوق پ��روژه آنها را تأمی��ن مالی کرد. 
صندوق پروژه چن��د ویژگی مهم دارد که از جمله 
آنها باید به کنترل ریسک پروژه، جلوگیری از تسری 
پروژه به مالکان آن، داشتن یک شخصیت حقوقی 
مس��تقل، افزایش نقدش��وندگی و امکان تدوین 
استراتژی خروج برای سرمایه گذاران در دوره های 
مختلف، امکان تأمین مال��ی بدون درنظرگرفتن 
محدودیت ه��ای ترازنام��ه ای صاحبان پ��روژه و 
نی��ز بهره مندی از مزای��ای مالیاتی صندوق های 
سرمایه گذاری مثل معافیت مالیاتی بابت انتقال 
دارایی به صندوق های سرمایه گذاری پروژه اشاره 

کرد. همچنین ب��ا توجه به آنکه ای��ن صندوق ها 
می توانند Open end باش��ند، تغییرات سرمایه 
آنها نباید نزد مرجع ثبت ش��رکت ها ثبت ش��ود و 
به همین دلیل مدت پذیره نویس��ی در آنها بسیار 

کاهش پیدا می کند.
وی افزود: به تازگی در بورس انرژی ایران مفهومی 
به نام صن��دوق پروژه هیبریدی در حال بررس��ی 
اس��ت. بر اس��اس این نوع صندوق ها، بخشی از 
منافع حاصل از پروژه به س��رمایه گذاران واگذار 
می شود. بس��یاری از پروژه های حوزه نفت، گاز و 
سایر حامل های انرژی منجر به تولید یک دارایی 
پایه می شوند که در بورس انرژی قابل معامله است 
و ناشر صندوق می تواند خود دارایی یا بخشی از 
عواید حاصل از آن را با س��رمایه گذاران صندوق 
به ش��راکت بگذارد و بدی��ن ترتیب جذابیت های 

صندوق را افزایش دهد.

 گواهی های سپرده حامل های انرژی
به گفت��ه نقوی، معرفی ابزاره��ای مالی جدیدی 
از قبی��ل »قرارداده��ای اختیارمعامله«، »گواهی 
صرفه جوی��ی«، »گواه��ی س��پرده کاالی��ی« و 
»واحدهای صندوق های کاالیی« در برنامه های 

بورس انرژی ایران قرار دارد.
مدیرعامل بورس انرژی ایران در بخشی از سخنان 
خود به معرفی »گواهی سپرده حامل های انرژی« 
پرداخت. وی در این رابطه اظهار کرد: در ادبیات 
مالی از گواهی س��پرده کاالیی نام برده شده که 
مؤید مالکیت دارنده آن بر مق��دار معینی از کاال 
است؛ بنابراین ش��رایطی فراهم ش��ده است که 
افراد با سرمایه اندک بتوانند معاماتی را بر روی 
دارایی های فیزیکی انجام دهند. پس در بورس 
انرژی این امکان می تواند فراهم ش��ود که افراد 
حقیقی بتوانند به معامات میعانات گازی، سایر 

حامل های انرژی و حتی نفت خام وارد شوند.
نق��وی در ادام��ه توضی��ح داد: مراح��ل بدی��ن 
ش��رح اس��ت که ما انبارهای حامل ه��ای انرژی 
استانداردی را مورد پذیرش قرار می دهیم و قبض 
انبار برای کاالی آنها در چارچوب گواهی سپرده 
حامل های انرژی صادر می شود و در اختیار مردم 
قرار می گیرد. با توجه ب��ه ظرفیتی که ما در حوزه 
صادرات داریم، این ابزار می تواند برای پوش��ش 
ریس��ک تورم هم مورد استفاده س��رمایه گذاران 

قرار بگیرد.
وی گفت: گواهی سپرده حامل های انرژی یکی 
از ابزارهای در دستور کار بورس انرژی ایران است 
و امیدواریم امسال به مرحله معامله برسد. الزم به 
ذکر است که یک س��ری از معافیت های مالیاتی 
مرب��وط به ارزش اف��زوده آن هم در بودجه س��ال 

1401 توسط قانون گذار ایجاد شده است.
مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی ای��ران در خص��وص 

گواه��ی س��پرده حامل های ان��رژی اف��زود: »از 
این گواهی برای دریافت تس��هیات پش��توانه و 
تضمین تس��هیات نیز می توان استفاده کرد« به 
گفته نقوی، به محض راه اندازی گواهی س��پرده 
حامل های انرژی، صندوق های کاالیی می توانند 
تشکیل شوند که با کاهش ریسک سرمایه گذاری 
ظرفیت خوبی را برای سرمایه گذاران خرد ایجاد 
خواهند کرد. همچنین این گواهی ها می توانند 

در آینده باعث رونق بیشتر بازارهای آتی شوند.

 گواهی صرفه جویی انرژی
به گفته نقوی یکی دیگر از ابزارهای مهم در دست 
بررس��ی بورس انرژی ای��ران گواهی صرفه جویی 
ان��رژی اس��ت. وی دراین ب��اره بیان ک��رد: ایران 
علی رغم تمام منابع غنی ک��ه در حوزه انرژی در 
اختی��ار دارد، یکی از بدتری��ن رتبه ها در مصرف 
بهینه انرژی در دنیا را دارد. داده های منتشر شده 
در آژان��س بین المللی انرژی تأیید می کند که در 
ایران بالغ بر 91 میلیارد دالر یارانه انرژی ساالنه 
پرداخت می ش��ود. سیاس��ت هایی ک��ه تاکنون 
برای کنترل مصرف انرژی در ایران دنبال ش��ده 
اس��ت، روی باال بردن تعرف��ه حامل های انرژی و 
جریمه مصرف کنندگان تمرکز داش��ته است، اما 
تمرکز ابزار مالی جدید بورس انرژی ایران، یعنی 
همان گواه��ی صرفه جویی انرژی روی تش��ویق 
به مصرف کمت��ر و خوش مصرفی م��ردم به جای 
جریمه پرمصرفان است. این ابزار خوش مصرفان 
را در مناف��ع حاصل از مصرف کمش��ان ش��ریک 
می کند. به عنوان مثال، گواهی صرفه جویی انرژی 
می تواند یک تولیدکننده فوالد را به سرمایه گذاری 
برای بهینه سازی تجهیزاتش در راستای مصرف 
کمتر ترغیب کند تا از منافع اقتصادی حاصل از 

صرفه جویی خود بهره مند شود.

 انرژی های پاک
مدیرعامل بورس ان��رژی ایران با ذکر اینکه بحث 
انرژی پاک یا همان حفظ انرژی یکی از موضوعات 
داغ بورس های انرژی در دنیا است، اعام کرد که 
ب��ورس انرژی ایران نیز ورود ب��ه این موضوع را در 

برنامه خود قرار داده است.
در پایان این جلسه نقوی در پاسخ به پرسش یکی 
از حاضران درباره امکان معامله برق نیروگاه های 
خورش��یدی در ب��ورس انرژی ای��ران گفت: یکی 
از برنامه های��ی که با وزارت نیرو در دس��ت اقدام 
اس��ت، انجام معامات برق تولیدی نیروگاه های 
خورش��یدی است. امیدواریم امس��ال تابلوی آن 
راه اندازی شود و برق نیروگاه های خورشیدی در 

بورس مورد معامله قرار بگیرد.
وی در پاس��خ به پرس��ش یکی دیگ��ر از حاضران 
درباره سطح آشنایی مردم با ابزارهای مالی بورس 
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انرژی ایران اظهار کرد: امیدواری��م با راه اندازی 
ابزارهای جدید مالی سطح آشنایی با بورس انرژی 
در جامع��ه افزایش بیابد؛ زیرا اش��خاص حقیقی 
و م��ردم می توانند از این ابزارها اس��تفاده کنند و 
هرکسی که کد س��جامی داشته باش��د توانایی 
معامله در معامات آتی، معامات اختیار ابزارهای 
مشتقه و خرید اوراق سلف بورس انرژی را خواهد 
داش��ت. برنامه هایی برای آش��نا ک��ردن مردم با 

ابزارهای بورس انرژی در دست داریم.
پرسش دیگر مطرح ش��ده در این جلس��ه درباره 
حج��م و ارزش معام��ات در س��ال گذش��ته بود 
که نقوی پاس��خ داد: در س��ال 1400 در رینگ 
بین الملل بالغ بر 2 میلیون و 300 هزار تن انواع 
فراورده ها به ارزش حدود 25 هزار میلیارد تومان 

در بازار هیدروکرب��وری بورس انرژی مورد معامله 
قرار گرفت. در رینگ بین الملل حدود 5 میلیون 
و 300 هزار تن فراورده به ارزش 80 هزار میلیارد 
تومان معامله شد، این یعنی در مجموع 105 هزار 
میلیارد تومان ارزش کل معامات هیدروکربوری 

بورس انرژی در سال 1400 بوده است.
وی افزود: در تابلوی بازار برق بالغ بر 11 میلیارد 
کیلووات ساعت برق به ارزش حدود 673 میلیارد 
تومان معامله شد. در تابلو سلف موازی استاندارد 
بیش از 41 هزار میلیارد تومان معامله داشتیم که 
ه��م معامات تأمین مالی و ه��م معامات ثانویه 
این اوراق بود. در بازار آتی که در روزهای آخر سال 
1400 راه اندازی شد، حدود 860 میلیون تومان 
معامله صورت گرف��ت. در اوراق گواهی ظرفیت 

هزار و 300 میلیارد تومان و در بازار صندوق های 
س��رمایه گذاری پروژه نیز 8 ه��زار میلیارد تومان 
معامله ش��د. به گفته نقوی، در مجموع در بورس 
انرژی ای��ران ح��دود 148 هزار میلی��ارد تومان 
معامله در س��ال 1400 انجام ش��د که نسبت به 
س��ال 1399 به لحاظ ارزش��ی 13 درصد رش��د 
داشت. الزم به ذکر است که به لحاظ حجمی در 
رینگ بین الملل کاهش داشته ایم، زیرا در سال 
1399، ح��دود 8 میلیون تن بنزین برای مقاصد 
صادراتی معامله شد اما در سال 1400 به دلیل 
افزایش مصرف بنزین داخلی، این صادرات تقریبًا 
صورت نگرفت. در تابلو ب��رق 21 درصد، در تابلو 
قراردادهای س��لف 48 درصد و در رینگ داخلی 

نیز 6 درصد رشد حجمی داشته ایم.

 هیئت مدیره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار طی مصوبه ای این 7خردادماه

ام��کان را برای تمامی س��بدگردان ها، صندوق ها، 
شرکت های کارگزاری، هلدینگ ها، تأمین سرمایه ها 
و پردازش اطاعات مالی فراهم کرد تا در سامانه تدان 
پرس��ش های خود را در خصوص عرضه های اولیه، 
توقف و بازگش��ایی  نمادها و سایر موارد ثبت کنند. 
بدین ترتیب، هم اکنون عاوه بر شرکت های مشاور 
س��رمایه گذاری تم��ام اعض��ای کان��ون نهادهای 

سرمایه گذاری به سامانه تدان دسترسی دارند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با 
اشاره به صورت جلسه ششصد و پنجاه و دومین جلسه 
هیئت مدیره سازمان بورس به خبرنگار پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( اظهار کرد: تا پیش از این مصوبه، 
تنها شرکت های مشاور سرمایه گذاری می توانستند 
وارد س��امانه تدان ش��وند و از ناش��ران اوراق بهادار 

پرسش کنند.
محسن انصاری  مهیاری ادامه داد: تا پیش از این، این 
امکان فقط برای شرکت های مشاور سرمایه گذاری 
فراهم بود که چه پیش از عرضه اولیه و چه هنگامی که 
نمادی با مثبت 50 درصد یا منفی 30 درصد مواجه 
شده و یا متوقف می ش��د، از ناشران پرسش کنند و 

ناشران نیز پاسخ آنها را بدهند.
او تصریح ک��رد: پ��س از این مصوبه هیئ��ت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی سبدگردان ها، 
صندوق ها، ش��رکت های کارگ��زاری، هلدینگ ها، 
تأمین س��رمایه ها و پردازش اطاعات مالی همگی 
مجاز شدند در س��امانه تدان پرس��ش های خود را 
ثبت کنن��د و به آنها افزون بر ش��رکت های مش��اور 

سرمایه گذاری دسترسی داده شده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار 

با بیان اینکه این اقدام توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار انجام ش��ده اس��ت، گفت: از آنجا که تمامی 
ش��رکت های نام برده ش��ده عضو کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران هستند، شرکت رایان بورس به 
نیابت از سازمان بورس موظف شد، با اعام به کانون 
نهادهای س��رمایه گذاری این موض��وع را به تمامی 

اعضای آن، اطاع رسانی کند.
او با بیان اینکه هدف از ایجاد این اقدام مش��ارکت 
حداکثری در پرسش و پاسخ از ناشران است، تأکید 
کرد: این پرسش ها می تواند دربرگیرنده موضوعاتی 
همچون طرح های توسعه شرکت، نرخ های فروش، 
میزان تولید، هزینه های جاری، افزایش سرمایه های 
مدنظر ناشران، دارایی های شرکت های پذیرفته شده 

در بورس و موارد دیگر باشد.
انصاری با اشاره به اینکه در سامانه کدال، اطاعات 
تخصصی از عملکرد ناشران و شرکت ها درج می شود، 
اذعان کرد: در پی انتش��ار اطاع��ات و صورت های 
مالی ش��رکت ها در س��امانه ک��دال، تحلیل گران 
حرفه ای اقدام به تحلی��ل این داده ها می کنند و در 
ص��ورت ابهام، پرس��ش هایی از مدیران ش��رکت ها 
مط��رح می ش��ود. در س��امانه ت��دان، فضایی امن 

ایجادشده تا اطاعاتی مطمئن، شفاف، دقیق و به 
دور از شایعه پراکنی توسط کارشناسان و متخصصان 
منتشر شود. افزایش دسترسی در سامانه تدان در 
پی مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
و زیرساخت های ایجاد شده، فضای مطمئنی را برای 
ارائه اطاعات تخصصی و تحلیل های معتبر و به دور 
از شایعه پراکنی برای س��رمایه گذاران بازار سرمایه 

ایجاد کرده است.
هدف از تأسیس سامانه »تدان« یا »تحلیل داده های 
ناش��ران«، فراه��م آوردن اطاع��ات تخصص��ی و 
تحلیل های معتبر برای س��رمایه گذارانی است که 
به طور مستقیم قصد فعالیت در بازار سرمایه را دارند.

ازآنجاکه ویژگی اصلی بازار سرمایه، شفافیت در این 
بازار است؛ بنابراین، شرکت های پذیرش شده در بازار 
سرمایه یا همان »ناشران« موظف هستند تا اطاعات 
و اخبار مهمی که ممکن اس��ت بر ارزش سهام آنها 

تأثیرگذار باشد را در سامانه کدال افشا کنند.
اغلب سرمایه گذاران خرد، از دانش تخصصی برای 
تحلیل گزارش های کدال برخوردار نیستند و به پیرو 
آن نمی توانند از این اطاعات برای کسب سود در بازار 
سرمایه بهره ببرند؛ بنابراین، »تدان« فضای مناسبی را 
برای ارائه تحلیل های کارشناسانه و طرح پرسش ها و 
ابهامات از مدیران ناشران در راستای شفافیت بیشتر 

در بازار سرمایه ایجاد کرده است.
اطاعات منتشر ش��ده در س��امانه تدان ش��امل 
پرسش های مطرح شده توسط تحلیلگران، مشاوران 
و س��هامداران ش��رکت ها و تحلی��ل گزارش های 
درج ش��ده در کدال )پس از افش��ای اطاعات در 
س��امانه کدال، تحلیلگران و مش��اوران، نظرها و 
تحلیل های خود را در ارتب��اط با این گزارش ها در 

سامانه تدان قرار می دهند( است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

فراهم شدن امکان دسترسی به »تدان« برای تمام اعضای کانون نهادهای سرمایه گذاری
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 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار 9خردادماه

ته��ران، دکتر محمود گ��ودرزی مدیرعامل بورس 
ته��ران گفت: ضوابط اختصاصی پذیرش س��هام 
شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی 
به عنوان پیوست هفتم دستورالعمل پذیرش اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار، در جلس��ه مورخ 21 
اردیبهشت ماه هیئت مدیره محترم سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصویب و در تاریخ 9 خردادماه بورس 
تهران اباغ شده است. بر این اساس، بورس اوراق 
به��ادار ته��ران آمادگ��ی خ��ود را ب��رای بررس��ی 
درخواست های پذیرش سهام این شرکت ها اعام 
می کند؛ چراکه این امر گام مهمی در تحقق شعار 

سال 1401 در حوزه دانش  بنیان می باشد.
گودرزی به استقبال بورس تهران از نوآوری، خاقیت و  
شرکت های داده محور تأکید کرد و افزود: این مصوبه 
یک تحول اساس��ی در حوزه پذیرش س��هام، به ویژه 
پذیرش سهام شرکت های داده محور در بورس اوراق 

بهادار تهران و هموار کردن زمینه پذیرش و عرضه سهام 
این شرکت ها در بورس تهران است. همچنین بر این 
اساس، بورس تهران پیگیری های الزم را برای ایجاد 

تابلوی معاماتی اختصاصی این دسته از شرکت ها 
انجام خواهد داد تا در صورت تأیید توس��ط سازمان 

بورس و اوراق بهادار این مهم را نیز عملیاتی کند.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

امکان پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس اوراق 
بهادار تهران فراهم شد

 شکل گیری شورای ثبات مالی در 
کش��ور می توان��د زمینه س��از 9خردادماه

تصمیم گیری ها بنیادی در بازار سرمایه شود، بر همین 
اساس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل این شورا را 
به دولت پیشنهاد داد. معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اینکه ایجاد 
شورای ثبات مالی در کشور می تواند به روند معامات 
بازار سرمایه کمک کند، به خبرنگار پایگاه خبری بازار 
سرمایه )سنا(، گفت: جای خالی شورای ثبات مالی در 
کشور باعث شد که پیشنهاد تشکیل آن به کمیسیون 
اقتصادی دولت ارائه شود.محسن خدابخش به ضرورت 
ایجاد شورای ثبات مالی و رصد بازارهای سرمایه گذاری 
تأکید کرد و گفت: در این زمان بازار پول، بازار سرمایه، 
بیمه و صندوق های بازنشس��تگی می توانند در کنار 

یکدیگر اقتصاد کشور را به ثبات برسانند.

 نیاز سرمایه گذار: پیش بینی پذیری اقتصاد و 
نه حمایت

خدابخش با بیان اینکه سراسر دنیا با ریسک های زیادی 
در قوانی��ن و مقررات مواجه اس��ت، افزود: پیش بینی 
پذیری تصمیمات موضوعی بسیار مهم، در مواجه با 
ریس��ک های موجود در قوانین و مقررات است؛ یعنی 
اگر اعام  شود که فرمول یا نرخ انرژی تا ١٠ سال آینده 
همین است؛ به هیچ عنوان نباید رقم اعامی و تصمیمات 

اتخاذشده با تغییر همراه باشد.نائب رئیس هیئت مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه سرمایه گذار 
نیازمند پیش بینی پذیری اس��ت و نه حمایت، گفت: 
سلب اعتماد به عنوان باالترین دارایی در بازار سرمایه 
موجب می ش��ود تا م��ردم گزینه های دیگ��ری برای 
س��رمایه گذاری انتخاب کنند و این امر فرار سرمایه ها 
از بازار را به دنب��ال دارد.وی اضافه کرد: باید اقداماتی 
در راستای رشد و توسعه شرکت ها که ناشی از افزایش 

بهره وری و تولید و فروش است، صورت گیرد.

 افزایش نرخ بهره بین بانکی، ترمز رشد بازار 
سرمایه

نائب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بیان اینکه بازار سرمایه کشور در برابر بازارهای سرمایه 
دنیا در فضا و اتمسفری از اقتصاد قرار دارد که نرخ بدون 
بهره آن ٢٠ درصد است، اظهار کرد: در چنین فضایی، اگر 

قرار به شکل گیری تولید و سرمایه گذاری باشد؛ نخستین 
سؤالی که سرمایه گذار از خود می پرسد این است که با 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه یا ورود به عرصه تولید با 
وجود تمام مشکات کس��ب وکار، به بیش از 20 درصد 
سود در سرمایه گذاری و 20 درصد سود در شکل گیری 
تولید، دست می یابد یا خیر؟وی افزود: زمانی که نرخ سود 
بین بانکی در اردیبهش��ت ماه 99 به کمتر از ١٠ درصد 
رسید و بانک ها حاضر به پرداخت سودی، بیش از رقم 
تعیین شده نبودند؛ این امر موجب شد تا افرادی به سمت 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه تمایل یابند.معاون نظارت 
بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید 
بر اینکه بازار سرمایه در حال رقابت با نرخ ٢٠ درصدی بهره 
بانکی است، گفت: مجموع آیتم ها در تصمیم گیری ها 
برای کلیات اقتصاد اثرگذار است و باعث ایجاد تاطم در 

معامات بازار سرمایه خواهد شد.

 تالش هایی که مثمر ثمر نشد
خدابخش در پایان گفتگو با س��نا ب��ه اقدامات دولت 
سیزدهم در راستای حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد 
و افزود: دولت اقدامات مهمی در راس��تای بهبود روند 
بازار و پیش بینی پذیری آن انجام داد، اما تغییر جدی در 
مسیر بازار ایجاد نشد، این تاش های بی ثمر ناشی از بی 
اعتمادی هایی است که طی سال های گذشته شکل 

گرفته و هنوز از بازار رخت نبسته است.

نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

پیشنهاد سازمان بورس برای تشکیل »شورای ثبات مالی« به کمیسیون اقتصادی دولت
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ارديبهشت و خرداد 201401
شمـاره هاي  203 - 202

 مع��اون عملی��ات ش��رکت 
س��پرده گذاری  مرکزی اوارق 9خردادماه

 به��ادار و تس��ویه وج��وه )س��مات( در نامه های 
جداگانه ای از کارگزاران و ناشران درخواست کرد 
در راستای کمک به این شرکت نسبت به ثبت نام 
سهامداران در سامانه سجام، اقدامات ترغیبی و 

تشویقی الزم را انجام دهند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به نقل 
از سمات، در نامه علی مهدوی پارسا به کارگزاران 
و ناشران آمده است: بر اساس قانون الیحه بودجه 
سال 1401 کشور، ناشران ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار ملزم به پرداخت س��ود سهام 
خود از طریق اطاعات س��امانه جامع اطاعات 

مشتریان )سجام( هستند.
در ادامه این نامه آمده اس��ت: بر اساس اباغ روز 
هفتم اردیبهشت ماه 1401، مدیریت نظارت بر 
ناشران سازمان بورس نیز، پرداخت سود مطالبات 
سنواتی )سودهای رسوب ش��ده( نزد ناشران به 

شرکت سپرده گذاری مرکزی محول شده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده اس��ت: شرکت 
سپرده گذاری  مرکزی در شرایطی می تواند توزیع 
سود و مطالبات سنواتی ناشران را پرداخت کند 
که سهامداران ذی نفع در سامانه سجام ثبت نام 
و احراز شده باشند. در همین راستا از کارگزاران 

درخواست می شود اطاع رسانی مناسبی را برای 
ترغیب سهامداران برای ثبت نام و احراز هویت در 
سامانه س��جام انجام دهند و به سمات در تحقق 

این امر یاری برسانند.
گفتنی اس��ت، چندی پیش محمد باغس��تانی 
مدیرعامل س��مات ب��ا بیان اینک��ه ارائه خدمات 
مطل��وب به س��هامداران درگرو ثبت  ن��ام و احراز 
هویت تمام سهامداران بازار س��رمایه در سامانه 
سجام است، از سهامدارانی که تاکنون اقدام به 

ثبت  نام و یا احراز هویت در این سامانه نکرده اند، 
درخواست کرد هر چه سریع تر این اقدام را انجام 
دهند تا این ش��رکت بتواند در سال 1401 سود 
مجامع و مطالبات سنواتی سهامداران را از طریق 

اطاعات سامانه سجام پرداخت کند.
عاقه من��دان می توانن��د ب��ا مراجعه به س��امانه 
www.sejam.ir به صورت حضوری و غیر حضوری 
ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند و به باشگاه 

بزرگ مشتریان بازار سرمایه ملحق شوند.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه درخواست کرد

ناشران و کارگزاران اقدامات ترغیبی و تشویقی الزم را در سامانه سجام انجام دهند

 مدیر اداره پرداخت سود شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی اوراق 16خردادماه

بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( از پرداخت سود 
س��نواتی و حق تقدم استفاده نشده 24 شرکت به 

حساب بیش از یک میلیون سهامدار خبر داد.
به گ��زارش تجارت نیوز و به نق��ل از ایرنا، از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از 2 هزار و 380 میلیارد ریال 
سود سنواتی و حق  تقدم استفاده نشده 24 ناشر 
)ش��رکت بورسی و فرابورس��ی( از طریق اطاعات 
سامانه سجام به حس��اب یک میلیون و 69 هزار و 
746 سهامدار واریز شده است. مدیر اداره پرداخت 
سود شرکت س��پرده گذاری  مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )س��مات( از پرداخت سود سنواتی و 
حق  تقدم استفاده نشده 24 شرکت به حساب بیش 
از یک میلیون سهامدار خبر داد. محسن عبدی، در 
مورد وصول س��ودهای رسوب شده سهامداران در 
شرکت های سرمایه پذیر افزود: از ابتدای امسال تا 
نیمه اول خردادماه، بیش از 2 هزار و 380 میلیارد 
ریال س��ود س��نواتی و حق  تقدم استفاده نش��ده 

24 ناش��ر )شرکت بورسی و فرابورس��ی( از طریق 
اطاعات س��امانه سجام به حس��اب یک میلیون 
و 69 هزار و 746 س��هامدار واریز ش��ده است که 
در این بی��ن، 4 مورد از پرداختی ه��ا به حق تقدم 
استفاده نشده، تعلق دارد. وی در مورد مرحله سوم 
توزیع سود به سهامداران سهام عدالت، اظهار کرد: 
بر اس��اس آخرین اطاعات شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، حدود یک میلیون و 800 هزار س��هامدار 
س��هام عدالت همچنان با مشکل ش��بای معتبر 
بانکی روبه رو هس��تند. مدیر اداره پرداخت س��ود 
سمات ادامه  داد: این افراد می توانند مشکل شماره 

ش��بای معتبر بانکی خود را با مراجعه به س��امانه 
سهام عدالت و یا سامانه جامع اطاعات مشتریان 
)س��جام( برطرف کنند و در فهرس��ت مرحله سوم 
توزیع سود س��هامداران سهام عدالت قرار گیرند. 
اسامی شرکت هایی که سود سنواتی سهامداران 
خ��ود را تاکنون پرداخ��ت کرده اند، به این ش��رح 
است: شرکت های سرمایه گذاری پردیس )سهام 
و حق  تقدم استفاده نش��ده(، بیمه حکمت صبا، 
بیمه نوین، س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
)حق تقدم استفاده نش��ده(، سیمان درود، بورس 
انرژی، سرمایه گذاری خوارزمی، داروسازی فارابی 
)حق  تقدم استفاده نشده(، سرمایه گذاری توسعه 
گوهران امی��د، فوالد آلی��اژی ایران، کش��تیرانی 
دری��ای خ��زر، بان��ک کارآفرین، س��رمایه گذاری 
بوعلی، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان، پس��ت 
بانک، س��رمایه گذاری صنایع پتروشیمی، تأمین 
س��رمایه بانک  ملت )حق تقدم استفاده نش��ده(، 
سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری صنعت 

بیمه، جنرال مکانیک و بانک ملت.

مدیر اداره پرداخت سود شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خبر داد

سود سنواتی سهامداران واریز شد
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 بورس اوراق به��ادار تهران در 
راستای توس��عه کیفی بازار و 17خردادماه

افزایش نقدش��وندگی بازار مش��تقه، پیشنهادی 
به منظ��ور نح��وه انج��ام بازارگردان��ی توس��ط 
صندوق های اختصاصی بازارگردانی و نصاب های 
مربوطه، تهیه و به س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

ارسال کرده است.
وحید مطهری نیا، سرپرست مدیریت عملیات بازار 
ابزارهای نوین مالی با بیان مطلب فوق گفت: یکی 
از دغدغه های همیش��گی بورس تهران به منظور 
ایجاد نمادهای جدید در ب��ازار اختیارمعامله این 
است که کیفیت بازار ایجاد شده، عاوه بر کمیت 
نمادها و یا دارایی های پایه ارائه شده جهت انجام 
معامات مش��تقه، باید از حداقل شرایط مطلوب 

برخوردار باشد.
وی اف��زود:  ایجاد نمادهای اختی��ار معامله بر روی 
برخی از دارایی های پایه جدید، بعضاً مورد تقاضای 
فعاالن این بازار می باش��د، اما جهت برآورده شدن 
این خواسته، الزم است در کنار بازگشایی نمادهای 
جدید ب��ه کیفی��ت معام��ات آن نیز توجه ش��ود، 
درصورتی که صرفاً بازگش��ایی نمادهای مشتقه بر 
روی دارایی های پایه جدید اس��اس کار قرار گیرد، 
نماده��ای اختیارمعامل��ه مبتنی ب��ر دارایی های 
پایه جدید، پ��س از بازگش��ایی م��ورد معامله قرار 
نمی گیرن��د و یا حج��م معامات آنها بس��یار اندک 
خواهد ب��ود و این موضوع عمًا تأثیر مثبتی بر بازار 
مشتقه و کارکردهای آن نخواهد داشت.  لذا جهت 
بازگشایی نمادهای اختیارمعامله در بورس تهران، 
باید این اطمینان حاصل شود که نمادهای جدید از 
حجم معامات معقولی برخوردار خواهند بود. الزم 
به ذکر اس��ت که در حال حاضر، نمادهای اختیار 
معامل��ه مربوط ب��ه دارایی های پایه ای ک��ه دارای 

حجم معامات اندک هس��تند، به تدریج با س��ایر 
دارایی های پایه جایگزین خواهند شد. مطهری نیا 
یکی از مسائل مهم و مورد نیاز در بازارهای مشتقه را 
نقدشونده بودن آن عنوان کرد و اظهار داشت: باید 
اطمینانی نس��بی در افراد فعال بازار وجود داشته 
باش��د که تحت ش��رایط مختلف ب��ازار و در صورت 
تمایل، قادر ب��ه آفس��ت )of set( موقعیت های باز 
خود با قیمت های منصفانه و خ��روج از بازار خارج 
خواهن��د بود. در ص��ورت وجود چنین س��طحی از 
نقدش��وندگی، افراد بیش��تری جذب بازار مشتقه 
شده و موجبات توسعه کیفی بازار فراهم خواهد آمد.

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای  نوین مالی 
خاطرنش��ان کرد: بدین منظور و در راستای توسعه 
کیفی بازار، فراهم کردن شرایط بازارگردانی در بازار 
اختیار معامله طی ماه های گذشته از سوی بورس 
تهران پیگیری ش��ده و پیش��نهادی به منظور نحوه 
انجام بازارگردانی توسط صندوق های اختصاصی 
بازارگردانی و نصاب های مربوطه تهیه و به سازمان 
محترم ب��ورس و اوراق بهادار ارس��ال ش��ده که در 

مدیریت مربوطه در حال بررسی است.
وی ی��ادآوری ک��رد:  فراین��د انج��ام بازارگردانی با 

همکاری شرکت سبدگردان کاریزما، در نمادهای 
اختیار معامله مربوط به صندوق اهرم )که اخیراً در 
بورس تهران بازگشایی شده(، در حال انجام بوده و 
مورد استقبال بازار نیز قرار گرفته است. در نمادهای 
اختیار معامله مربوط به صندوق اهرمی، بازارگردان 
با شرایط تعیین شده توسط بورس، در حال کمک 
به بازار و حفظ نقدش��وندگی می باش��د. در رابطه 
با س��ایر نمادها نی��ز تاش خواهد ش��د از ظرفیت 
بازارگردان های فعال در بازار سرمایه استفاده شود.

مطهری نی��ا از دیگر م��واردی که ب��ورس تهران با 
ه��دف افزای��ش کیفیت ب��ازار در ح��ال پیگیری 
آن اس��ت، توس��عه ب��ازار از طریق تن��وع در تاریخ 
سررس��ید نمادهای اختیار معامله مبتنی بر یک 
دارایی پایه را نام ب��رد و تصریح کرد: بدین ترتیب، 
سرمایه گذاران بیشتری می توانند به تناسب افق 
زمانی ی��ا اس��تراتژی معاماتی خود به ب��ازار وارد 
شوند، البته تنوع سررسیدها باید بدون ضربه زدن 

به نقدشوندگی نمادها انجام شود.
وی ادام��ه داد: در این خصوص گفتنی اس��ت که 
نمادهای اختیار خودرو به عنوان نقدش��ونده ترین 
نماد ب��ازار اختیار معامل��ه ای��ران، در حال حاضر 
دارای س��ه سررس��ید بوده که به تدریج با افزایش 
مش��ارکت کنندگان بازار و افزایش نقدشوندگی، 
امکان ارائه 12 سررس��ید ماهانه تا یک س��ال آتی 
در این نماد فراهم خواهد شد. این برنامه به تدریج 
بر روی سایر نمادهای دارای نقدشوندگی باال نیز 
اجرایی می شود. شایان ذکر است: بازار قراردادهای 
اختیار معامله ب��ورس اوراق بهادار تهران از س��ال 
1395 با همکاری س��ایر ارکان، راه اندازی ش��د و 
امروز عنوان بزرگ ترین ب��ازار قراردادهای اختیار 
معامله از لحاظ تعداد دارایی پایه، حجم معامات 

روزانه و تنوع سررسیدها را از آن خود کرده است.

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس اوراق بهادار تهران اذعان داشت

افزایش نقدشوندگی، از طریق عملیات بازارگردانی در نمادهای اختیار معامله بورس اوراق بهادار تهران

  مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
سالیانه فرابورس ایران برای 18خردادماه

سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400، در 
تاریخ هفدهم خردادماه 1401 برگزار ش��د و 
سهامداران عاوه بر تصویب صورت های مالی، 
با تقس��یم 99 ریال س��ود به ازای هر س��هم، 
معادل 29 درصد از س��ود تقس��یمی موافقت 
کردند.  به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه 
)سنا( و به نقل از فرابورس ایران؛ در این جلسه 
که به ریاس��ت بهروز خدارحمی برگزار  ش��د، 

بیش از 67 درصد از س��هامداران مش��ارکت 
کردند و مؤسس��ه حسابرس��ی »بی��ات رایان« 

به عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی، مؤسسه 
حسابرس��ی »بهمن��د« به عن��وان ب��ازرس و 
حس��ابرس علی البدل و روزنام��ه »اطاعات« 

به عنوان روزنامه رسمی انتخاب شدند. 
مدیرعامل فرابورس ای��ران در مجمع عمومی 
عادی ساالنه فرابورس، گزارشی از عملکرد این 
شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
1400 ارائه کرد و گفت: میزان تأمین امنیت 
مالی انجام ش��ده از س��وی فرابورس ایران در 
سال 1400، معادل 189 هزار و 860 میلیارد 

در مجمع عمومی عادی سالیانه فرابورس ایران تصویب شد
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تومان بوده که از این میزان 47 درصد مربوط 
به ورود ش��رکت های جدید ب��ه فرابورس و 42 
درصد نیز در بخش اسناد خزانه اسامی بوده 
است. ضمن آنکه 1,736 میلیارد تومان ارزش 
کل بازارهای فرابورس ایران در س��ال گذشته 

بوده است.
میثم فدائی واح��د در خصوص برنامه های در 
دس��ت اجرای این رکن اجرایی بازار سرمایه، 
برای توسعه بازارها و ابزارهای تأمین مالی برای 
سال پیش رو عنوان کرد: در حوزه تأمین مالی 
جمعی، قوانین تسهیل کننده خوبی تصویب 
شده اس��ت. همچنین بازار مشتقه به صورت 
جدی در حال توس��عه اس��ت. از س��وی دیگر 
سیاس��ت ما در خصوص ETF ها نیز، توس��عه 
صندوق ه��ای فعلی و پذی��رش صندوق های 

جدید و متنوع است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به واسطه افزایش 
معام��ات اوراق و عملی��ات بازار ب��از، حجم 
معامات افزایش یافته اس��ت، گفت: در حال 
مذاکره با بانک مرکزی برای دریافت کارمزدی 
حتی حداقلی، از معام��ات عملیات بازار باز 

هس��تیم؛ چراکه تاکنون از این معامات هیچ 
کارمزدی دریافت نش��ده اس��ت. مدیرعامل 
فرابورس در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
در تش��ریح رویدادهای مهم س��ال گذش��ته 
به »پذیره نویس��ی 5 صندوق س��رمایه گذاری 
با درآم��د ثاب��ت«، »درج س��رخابی ها در تابلو 
نارنجی بازار پایه و آغاز پذیره نویسی سهام دو 
باش��گاه«، »درج اولین شرکت اس��تارتاپی در 
بازار دوم فرابورس ای��ران«، »آغاز به فعالیت 7 
سکوی تأمین مالی جمعی با مجوز فرابورس« 

و... اشاره کرد.
مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران با بی��ان اینکه 
سیاس��ت ما ایجاد مس��یر س��بز برای پذیرش 
ش��رکت های جدید و ارتقاء به بازارهای باالتر 
است، افزود: در سال 1400 تعداد 39 شرکت 
در  بازاره��ای اول و دوم   پذی��رش  ش��ده  و 16 
ش��رکت در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران 
درج  ش��ده اس��ت؛  همچنین در این سال 15 
 عرضه اولی��ه در بازارهای اول و دوم با موفقیت 
انجام ش��د. فدائی واحد همچنین درآمدهای 
عملیاتی فرابورس را برای سال 1400 رقمی 

در حدود 236 میلیارد تومان و سود عملیاتی 
ش��رکت را 1,402 میلیارد توم��ان ذکر کرد و 
افزود: س��ود واقعی هر س��هم نیز برای س��ال 

1400 رقم 377 ریال است.
در بخ��ش دیگ��ری از مجمع عموم��ی عادی 
ساالنه شرکت فرابورس، مدیرعامل فرابورس 
به سؤاالتی که پیش از مجمع و حین برگزاری 
مجم��ع از س��وی س��هامداران  فراب��ورس در 
حوزه های مختلف به صورت آناین و حضوری 

مطرح شد، پاسخ داد.
همچنی��ن ب��ا توجه ب��ه پایان مهل��ت قانونی 
فعالیت اعضای هیئ��ت  مدیره، برای انتخاب 
اعض��ای جدید رأی گیری انجام ش��د. بر این 
اس��اس پ��س از ش��مارش آرا ب��رای انتخاب 
اعضای هیئت  مدیره فرابورس ایران برای دوره 
هشتم، شرکت های ارزش آفرینان پاسارگاد، 
گ��روه مالی مل��ت، کارگ��زاری صب��ا تأمین، 
مدیریت س��رمایه گذاری امید، ب��ورس اوراق 
بهادار تهران، س��پرده گذاری مرکزی و کانون 
نهادهای مالی ایران به عنوان اعضای حقوقی 

هیئت  مدیره فرابورس انتخاب شدند. 

 به گزارش روابط عمومی و امور 
21خردادماه

بین المل��ل ب��ورس ته��ران، 
معاونت نظارت بر بازار ش��رکت ب��ورس تهران با 
تأکید ب��ر نظ��ارت دائم ب��ورس تهران ب��ر کلیه 
معامات انجام ش��ده، به خبرنگار پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: با توجه به فشار فروش 
در صنعت خودرو، س��ه نماد خودرویی که فشار 
فروش بر آنها وجود داش��ت بررسی شد. این سه 
نماد ش��امل »خگس��تر«، »خ��ودرو« و »س��ایپا« 

می شوند.
محمدرض��ا ش��اه نظری ادام��ه داد: نتیجه این 
بررس��ی این بود که دسترس��ی معاماتی 5 کد 
حقیقی و حقوقی محدود ش��د. از میان کدهای 
اعام شده، 3 کد مرتبط با اشخاص حقوقی و 2 
کد مرتبط با اشخاص حقیقی بوده که یک مورد 
مربوط به رن��ج منفی و چهار مورد دیگر مرتبط با 

فشار فروش بوده است.
او تصریح کرد: این مورد در سامانه نظارت جامع 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران )سنجش( ثبت 
و همچنی��ن به این اش��خاص حقیقی و حقوقی 

اطاع داده ش��د و دسترس��ی برخط مس��تقیم 
معاماتی )برخ��ط( آنها محدود ش��د. به بیانی 
دیگر، دسترسی برخطی که این افراد از آن برای 
درخواست های خود استفاده می کردند به مدت 

5 روز کاری محدود شد.

معاونت نظارت بر بازار ب��ورس تهران ادامه داد: 
چنانچه رفتار معاماتی این افراد در گذشته نیز 
منجر به تغییر روند معامله ش��ده باشد و به بازار 
جهت داده باش��ند طبق م��اده 35 و 46 قانون 

بازار، با این افراد برخورد خواهد شد.

معاونت نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

در جریان معامالت شرکت بورس تهران؛ در سه نماد خودرویی فشار فروش و رنج منفی 
مشاهده شد و در نهایت دسترسی معامالتی 5 کد حقیقی و حقوقی محدود شد
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 نشس��ت خبری عرضه اولیه 
س��هام ش��رکت پیش��گامان 24خردادماه

فناوری و دانش آرامیس در نماد تپسی، با حضور 
وزیر امور اقتصادی و دارای��ی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات و معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور برگزار شد.
به گزارش تجارت نیوز، احس��ان خاندوزی، وزیر 
ام��ور اقتصادی و دارایی در این نشس��ت گفت: 
در زیس��ت بوم سرمایه گذاری کش��ور برای تولد 
کس��ب وکارهای نوآورانه، اقدامات و بس��ترهای 
مناسب فراهم شده است. اگرچه شرایط در این 
زمینه قابل دفاع اس��ت، اما برای س��ایر مراحل 

رشد، با تنگناهای زیادی مواجه هستیم.
وی اف��زود: الزم اس��ت وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی کمک کند تا در دوران بلوغ این صنعت، 
از ابزارهای تجهیز منابع به خصوص بازار سرمایه 
به خوبی استفاده شود و امروز آغاز این راه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وجه نمادین 
این جلسه برای ما این است که بتوانیم با کمک 
قانون جه��ش تولید دانش بنی��ان و کمک های 
دیگر حاکمیت، در ماه های آینده روزهای بهتری 

را شاهد باشیم.

 تالش دو ساله برای عرضه اولین استارتاپ
میثم فدائی واحد، مدیرعامل فرابورس ایران در 
ابتدای این نشس��ت با اش��اره به اینکه بعد از دو 

سال تاش، امروز میزبان اولین استارتاپ در بازار 
سرمایه هستیم، گفت: طوالنی شدن این فرایند 
به دلیل اولین تجربه حضور این صنعت در بازار 
س��رمایه، همچنین تدوین قوانین الزم و تسهیل 

شرایط حاکم بوده است.
وی ادام��ه داد: تقاضاه��ای خوب��ی از س��مت 
استارتاپ ها داشته ایم که طی ماه های آینده در 

هیئت پذیرش بررسی و پذیرش می شوند.
در ادام��ه این نشس��ت، مجید عش��قی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اتفاق بسیار 
بزرگی افتاده و عرضه تپس��ی، آغاز راهی جدید 
در ب��ازار س��رمایه اس��ت. امیدواریم که ش��اهد 
ش��کوفایی دانش بنیان ها باش��یم، چراکه این 

موضوع اقتصاد را متحول خواهد کرد.
وی ادام��ه داد: س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
خواهان این است که شرکت های دانش بنیان در 
بازار سرمایه نقش مؤثرتری ایفا کنند و همچنین 

به دنب��ال این هس��تیم که در تأمی��ن مالی این 
ش��رکت ها نقش داش��ته باش��یم. این  مس��ئول 
گفت: در سازمان بورس و اوراق بهادار تمهیدات 
خوبی در خصوص انتشار اوراق بدهی و پذیرش 

دانش بنیان ها در بورس فراهم شده است.
می��اد منش��ی پور، مدیرعامل تپس��ی در ادامه 
گفت: یک س��وم اقتصاد توس��عه یافته در دنیا، 
متعلق به استارتاپ ها است. ما برای ورود به بازار 
س��رمایه، دو سال س��خت را از س��ر گذراندیم تا 

استانداردها و ضوابط الزم شکل گرفت.
وی اف��زود: ام��روز آغاز راه اس��ت و م��ا به عنوان 
نماینده این صنعت در بازار سرمایه، شفاف ترین 

اطاعات را ارائه می کنیم.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهور در این نشست با بیان اینکه ورود تپسی 
به بازار سرمایه یک تغییر دیدگاه در اقتصاد ایران 
اس��ت که ش��رکت هایی بدون دارایی فیزیکی، 
قیمت گذاری ش��ده و وارد بازار س��رمایه شوند، 
افزود: در ح��ال ورود به فضایی جدید و بس��یار 
مهم هستیم. بس��یاری از استارتاپ ها، به زودی 
در سایر حوزه ها وارد بازار سرمایه خواهند شد و 

تپسی یک انگیزه برای ورود آنها است.
وی توضی��ح داد: تغییر فرهن��گ، روش و نگرش 
به سادگی رخ نمی دهد و ورود امروز تپسی به بازار 
سرمایه اتفاق بزرگی است که فرابورس و سازمان 

بورس و اوراق بهادار آن را رقم زدند.

نشست خبری عرضه اولیه سهام شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس
 در نماد تپسی
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 ب��ا انعق��اد ی��ک تفاهم نامه،  
همکاری و تعامل میان سازمان 25خردادماه

بورس و اوراق بهادار و معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه، در جهت حمایت از بازار 

سرمایه کشور بیش از پیش مستحکم  شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 25 
خردادماه 1401 تفاهم نامه ای برای همکاری های 
هرچه بیشتر میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضايیه و سازمان بورس و اوراق بهادار، 
با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم قوه قضاییه منعقد شد.

 تفاهم نامه ای برای اقدامات عملی
پیش از انعقاد این تفاهم نامه، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: با توجه به گس��تردگی دامنه 
بازار س��رمایه و س��هامداری قریب به 60 میلیون 
ایرانی در این بازار، شایسته است پیش از وقوع جرم 
به دنبال جلوگیری از آن باشیم. این موضوع را نباید 
از یاد ببریم که اگر دامنه تخلفات به هر ترتیبی ذیل 
بازار سرمایه توسعه پیدا کند، وقت بسیار زیادی از 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و قوه قضاییه گرفته 

می شود.
مجی��د عش��قی ادام��ه داد: از س��ال گذش��ته، 
برنامه ریزی هایی در تمام ارکان س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار انجام ش��ده است که تأکید اصلی آن 
بر اجرای فرآیندهای پیشگیرانه از تخلفات و جرائم 

بورسی است.
وی با اشاره به جلسه پیشین برگزار شده میان قوه 
قضاییه و سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
در این مدت زمان، انتشار دامنه مظنه برای تمامی 
معامله گ��ران و اصاحات س��اختاری در رابطه با 

دامنه نوسان انجام شده است. همچنین اصاح و 
تقویت دیده بان سامت بازار نیز در دستور کار قرار 
گرفته و در حال بهره برداری از ظرفیت گزارش های 

مردمی هستیم.
عشقی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع 
اص��اح قانون ب��ازار س��رمایه در مجلس ش��ورای 
اس��امی پرداخت و اظهار داشت: هم اکنون یک 
پیش نویس در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی تهیه شده است که البته به نظر می رسد به 
اصاحاتی نیاز داشته باشد، در پیش نویس مذکور، 
قانون گذاران در رابطه با ایراد قوانینی متناس��ب 
با جرم و مجازات تحف��ظ دارند که این رویکرد باید 

اصاح شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
این طرح پس از تصویب در کمیس��یون اقتصادی 
به صحن علن��ی م��ی رود و احتم��ال تصویب آن 
وجود دارد، در این راستا، پیش ازاین باید تدابیری 
اندیشیده شود که نیازهای بازار سرمایه تأمین شود.

وی افزود: تمام تاش خود را در زمینه کسب و حفظ 
اعتماد مردم به کار بسته ایم و اقدامات مناسبی در 
این رابطه در بخش روابط عمومی س��ازمان بورس 

رخ داده است.
عش��قی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: تضمین 
می دهم که ای��ن تفاهم نامه در ح��د یک تفاهم 

ساده باقی نماند و نتایج اجرایی و ملموس آن را 
در آینده نه چندان دور مشاهده کنیم.

 مهندسی معکوس پرونده های بورسی
پس ازاین، معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع 
جرم قوه قضايیه به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار 
داش��ت: اگرچه روش های نوین س��رمایه گذاری 
فرصت های بهتر و بیشتری را برای سرمایه گذاران 
فراهم می کنند ام��ا به م��وازات آن تهدیداتی نیز 
می توانند داش��ته باش��ند. اصغر جهانگیر گفت: 
ممکن اس��ت بخشی از س��هامداران به دلیل فقر 
آموزشی در تله افراد سودجو قرار بگیرند که باید در 
راستای پیشگیری از این اتفاقات، آموزش های الزم 

در قالب های مختلف محتوایی ارائه شود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که در رابطه 
با پرونده های حقوقی بورسی مهندسی معکوس 
انجام شود و از این طریق با کشف مسیرهای تخلف، 
آموزش های الزم در راس��تای پیشگیری از جرم به 

سهامداران داده شود.

 اهداف تفاهم نامه
برای این تفاهم نامه 4 هدف مشخص شده است 

که عبارت  اند از:
1- ارتقای س��طح دانش حقوق��ی و مالی عمومی 

سرمایه گذاران؛
2- شناسایی بس��ترهای فساد و کش��ف جرائم و 

تخلفات حوزه بازار سرمایه؛
3- ارائه راهکارهای پیش��گیرانه مناس��ب، جهت 
کاهش و پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه بازار 

سرمایه؛
4- ارتقای سطح س��امت محیط کسب وکار بازار 

سرمایه.
همچنین در بخش موضوع این تفاهم نامه نیز بر 

چهار محور اصلی به شرح زیر تأکید شده است:

1- همکاری و تعامل میان س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار و معاونت در جهت حمایت از بازار س��رمایه 

کشور؛
2- همکاری در ارتقای سطح دانش حقوقی و مالی 

عمومی؛
3- همکاری در جهت شفاف س��ازی در حوزه بازار 

سرمایه در راستای جلب اعتماد عمومی؛
4- همکاری مشترک در چارچوب پیشگیری های 
اجتماعی، وضعی، امنیتی، حقوقی و قضایی در 

خصوص جرائم مرتبط با بازار سرمایه.
 مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال 
در نظر گرفته شده است و در صورت تمایل طرفین 

قابل تمدید است.

انعقاد تفاهم نامه همکاری و تعامل میان سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
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 نداشتن مجوزهای قانونی یک 
خ��أ قانونی اس��ت و مجلس 28خردادماه

برای قانونمند کردن تبلیغات در فضای مجازی، 
اقدامات خوبی در دست اجرا دارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه 
برای مبارزه با فساد، عزمی همگانی الزم است به 
خبرنگار پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( گفت: 
در صورت شفاف س��ازی اقتصاد، ارائه اطاعات 
درس��ت به مردم و همچنین تقوی��ت و حمایت از 
س��وت زنان، کش��ور به جامعه ای ایده آل و بدون 
اخت��اس و دزدی نزدیک می ش��ود. س��وت زنی 
فساد، اقدامی بس��یار مناسب، به معنای نظارت 
مردمی اس��ت که در اکثر کش��ورهای دنیا انجام 

می شود.
ولی اس��ماعیلی تأکید کرد: ای��ن کار در جامعه 
به ویژه در بازار س��رمایه باید با تش��ویق و حمایت 
همراه باش��د. وی عن��وان کرد: مجلس ش��ورای 
اسامی به منظور شفاف سازی اقتصادی، از طرح 

س��وت زنی به خصوص در بازار س��رمایه حمایت 
می کن��د؛ بنابراین باید ع��اوه بر بازار س��رمایه، 
سوت زنی در س��ایر دس��تگاه ها و نهادها و حتی 

مجلس هم وجود داشته باشد.
نماینده مردم مغان در مجلس، با اش��اره به اینکه 
گزارش ه��ای مردمی و س��ازمان های مردم نهاد، 
بستری مناسب برای شناسایی مفاسد و برخورد 
با آنها اس��ت، اظهار کرد: در صورت شفاف سازی 
اقتص��ادی، ارائ��ه اطاعات درس��ت به م��ردم و 
همچنین تقویت و حمایت از س��وت زنان، کشور 

ب��ه جامعه ای ایده آل که اخت��اس و دزدی در آن 
کاهش یافته باشد، نزدیک می شود. اسماعیلی 
ادام��ه داد: اگرچه باید به اهمیت س��وت زنی در 
بازار سرمایه از سال های دور پرداخته می شد، اما 
هنوز هم دیر نیست. به طور حتم، چنانچه بتوان 
از س��وت زنان در هر ارگان و دس��تگاهی حمایت 
کرد، جامعه به تحقق پویایی و شفافیت نزدیک تر 
خواهد شد که نقش مهمی جهت سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه دارد. این نماین��ده با بیان اینکه 
ابزار س��وت زنی می تواند در بهب��ود کیفیت بازار 
سرمایه تأثیرگذار باشد، گفت: این اقدام می تواند 
ضم��ن بهب��ود کارایی ب��ازار س��هام، در افزایش 
ریس��ک تخلفات و کاهش احتمال وقوع تخلف 
تأثیرگ��ذار باش��د. وی تأکید کرد: خوش��بختانه 
مجلس درص��دد رفع خأهای قانونی اس��ت و با 
کانال ه��ا و ش��بکه های مجازی که ب��رای جذب 
سرمایه گذاران در سهم های پروژه شده، اقدام به 

تبلیغ می کنند، برخورد می کند.

 اگرچه مجل��س نقطه نظرات 
خود را در اصاحیه قانون بازار 25خردادماه

سرمایه ارائه کرده و از نظر خود، خواهان اصاح آن 
است. اما یکی از دیدگاه های اصلی هر دو کانون 
این است که فعاالن بازار حق بیشتری برای ارائه 
نقطه نظرات داشته باشند، زیرا آنها با بازار سروکار 

بیشتری داشته و دارند.
دبیرکل کان��ون کارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار 
درباره اصاح قانون بازار سرمایه به خبرنگار پایگاه 
خبری بازار س��رمایه )س��نا( گف��ت: قانون فعلی 
بازار سرمایه مصوب س��ال 1384 بوده که حدود 
17 س��ال از تصویب آن می گذرد و اصاح آن، به 
پیش��نهاد مجلس و به منظور به روزرس��انی آن در 

دستور کار قرار گرفت.
محمدرضا دهقانی با بیان این جمله که موضوع 
اصاح قانون، در دس��تور کار مجلس قرار گرفته 
است، افزود: طی رایزنی های متعدد، 16 ماده از 
س��وی مجلس به دو کانون کارگزاران و نهادهای 
سرمایه ارسال شد تا نظر فعاالن بازار در خصوص 

اصاحات پیشنهادی مجلس اخذ شود.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه ای��ن 16 ماده، 
پس از اصاحات پیش��نهادی مجلس از س��وی 
کارگزاران بررس��ی ش��د، عنوان ک��رد: در همین 
راستا، طی یک فراخوان از سوی کانون کارگزاران، 
از مردم خواسته ش��د تا نقطه نظرات خود را برای 

کانون ارس��ال کنند که متأسفانه بازخورد زیادی 
نداش��ت، درنتیجه کانون کارگزاران دست به کار 
ش��د و با فعاالن ب��ازار، مدیران نهاده��ای مالی، 
حقوق دان ه��ای زبده، پیشکس��وتان و رؤس��ای 
سابق سازمان بورس، جلساتی اختصاصی برگزار 

کرده است.
دهقانی با اش��اره به برخ��ی دغدغه های موجود 
برای اصاح قانون بازار سرمایه، اظهار کرد: اگرچه 
مجلس نقط��ه نظرات خود را ارائه ک��رده و از نظر 
خود، خواهان اصاح قانون بازار سرمایه است، اما 
یکی از دیدگاه های اصلی دو کانون این است که 
فعاالن بازار حق بیشتری برای ارائه نقطه نظرات 
داشته باش��ند؛ زیرا آنها با بازار سر و کار بیشتری 

داشته و دارند.
وی تصریح کرد: انتظار می رود که دغدغه فعاالن 
بازار در قالب 2 یا 3 ماده و یا مواردی بیش��تر، در 

اصاح قانون بازار سرمایه منعکس شود. دبیرکل 
کانون کارگزاران بورس خاطرنشان کرد: هدف این 
است که بازار، مکانی برای تأمین مالی شرکت ها 
باش��د و آنها به راحتی بتوانند به منابع دسترسی 
داشته و تأمین مالی موردنیاز خود را انجام دهند.

دهقانی تأکید کرد: الزم است شرایط به گونه ای 
باشد که س��رمایه گذاران بتوانند با خیال راحت 
سرمایه گذاری کنند و همچنین ریسک های ناشی 

از ضعف قوانین و مقررات اصاح شود.
گفتنی است؛ لزوم اصاح قانون بازار سرمایه یکی 
از محورهای جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس 
با حضور وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی بوده که 
از مدت ه��ا قبل در دس��تورکار کمیته تخصصی 

کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.
مقرر ش��ده اس��ت که گزارش در س��امانه مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی بارگذاری 
ش��ود و متخصصان و مجموعه های مختلف، از 
جمله بخش خصوصی، س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار، بان��ک مرک��زی و وزارت ام��ور اقتصاد 
و دارای��ی، نظ��ر خود را ظ��رف ب��ازه ای 10 روزه 
ب��ه دبیرخان��ه کمیته تخصص��ی ارائ��ه کنند تا 
کمیس��یون بتواند ظرف یک م��اه آینده، اصاح 
قانون بازار س��رمایه را که منجر به رفع بخشی از 
دغدغه ه��ای مردم درباره وضعی��ت کنونی بازار 

سرمایه است، به نتیجه برساند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی خبر داد

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار پیشنهاد کرد

ارائه طرحی جدید برای تبلیغات بورسی در فضای مجازی 

مجلس در اصالح قانون بازار سرمایه، حق بیشتری برای اهالی بازار سرمایه قائل شود



رويدادهاي خبري

ارديبهشت و خرداد 261401
شمـاره هاي  203 - 202

 ب��ورس کاالی ای��ران از ثبت و 
تأیید عرضه های مربوط به تاالر 31خردادماه

پتروشیمی، طا و حراج باز از طریق سامانه جدید 
عرض��ه از روز ش��نبه، 4 تیرماه خبر داد. س��امانه 
عملیاتی موسوم به س��امانه سیمرغ، به گونه ای از 
لحاظ تکنولوژی ارتقاء یافته که عاوه بر باال رفتن 
ضریب امنیت، تسهیل عرضه آن هم در نظر گرفته 

شده است.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( و به 
نق��ل از کاال خبر، مدیریت عملی��ات عرضه بورس 
کاالی ایران در اطاعیه ای خط��اب به کارگزاران 
و ذی نفعان اعام ک��رد: از تاریخ 4 تیرماه 1401، 
عرضه های مربوط به تاالر پتروشیمی، طا و حراج 
باز از طریق سامانه جدید عرضه، ثبت و مورد تأیید 
ق��رار خواهد گرف��ت. عرضه های مرب��وط به تاالر 
صادراتی، فرآورده های نفتی و بازار فرعی پیشتر از 
تاریخ 7 اسفندماه، از طریق سامانه جدید عرضه، 

ثبت و تأیید شده بود.
طراحی س��امانه جدید عرضه، یکی از پروژه هایی 
اس��ت که در راس��تای طرح جامع یکپارچه سازی 
سامانه های عملیاتی موسوم به »سامانه سیمرغ« 
پیاده س��ازی شده است. این س��امانه که به لحاظ 
تکنولوژی و فرآیندی به طور ویژه ارتقاء یافته است، 
به زودی جایگزین تمام سامانه های قبلی بورس کاال 
می شود. به گفته برمک هوشیار، مدیر توسعه فناوری 
اطاعات بورس کاالی ایران، با سامانه جدید عرضه، 

وحدت رویه در تمامی سامانه های عملیاتی به وجود 
می آید، به گونه ای که همگی آنها از ساختار شکلی 
و فرآیندی تبعیت کنند. هوشیار خاطرنشان کرد: 
از نظر بحث مدیریت کاربران نیز مدیریت کاربران 
تمامی این س��امانه ها یکپارچه ش��ده و دسترسی 
س��امانه های جدید از طریق سامانه SSO یا همان 
درگاه ورود یکپارچه اتفاق می افتد که پیشرفته ترین 
تمهیدات امنیتی در آن لحاظ ش��ده اس��ت. مدیر 
توس��عه فناوری اطاع��ات ب��ورس کاالی ایران در 
ادامه این گفتگو تأکید کرد: قابلیت دیگری که بنا 
به درخواست عرضه کنندگان به ویژه عرضه کنندگان 

بزرگ و ب��ا توجه به رش��د حج��م و ارزش معامات 
در س��امانه تعبیه شده اس��ت، امکان همکاری با 
چند بانک به صورت همزمان به عنوان بانک عامل 
اس��ت، چراکه تا پیش ازاین ه��ر عرضه کننده تنها 
می توانست یک حساب تسویه در بورس کاال داشته 
باشد، اما در س��امانه جدید این امکان تعبیه شده 
اس��ت که عرضه کنندگان قادر باش��ند به ازای هر 
عرضه، حساب تس��ویه مختص آن عرضه را از بین 
حس��اب های بانکی مختلف خود انتخاب کنند و 
درواقع عرضه کننده می تواند به صورت همزمان با 

چند بانک همکاری داشته باشد.

عرضه در بورس کاالی ایران؛ از مسیر سامانه عملیاتی »سیمرغ«

11خردادماه به گزارش روابط عمومی و امور 
بین  الملل بورس اوراق بهادار 
تهران ب��ه نقل از مدیریت پذیرش، اوراق مش��ارکت 
شهرداری مشهد به مبلغ2,300 هزار میلیارد ریال، 
با نرخ سود 18 درصد ساالنه با هدف تأمین نقدینگی 
الزم به منظور بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون 
حرم مطهر امام رضا )ع(، از تاریخ 11 خردادماه1401 
با نماد “مشهد406” در فهرست نرخ های بازار بدهی 

بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اوراق مذکور 
4 س��ال و مواعد پرداخت سود آن هر 3 ماه یک بار از 
تاریخ انتشار اوراق اس��ت. ضامن این اوراق »بانک 
مل��ی« و بازارگ��ردان »صن��دوق س��رمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم« می باشد. 
متعهدین پذیره نویسی »شرکت گروه خدمات بازار 
سرمایه س��هم آش��نا به میزان 90 درصد کل اوراق و 
شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما به میزان 10 

درصد کل اوراق«، عامل فروش »بانک ملی« و امین 
»مؤسسه حسابرسی فاطر« است.

16خردادماه  به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین  الملل بورس تهران 
به نقل از مدیریت پذیرش، از تاریخ 16 خردادماه 
1401 صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی با 
نماد “ آفاق” در فهرست نرخ های بازار صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار 
تهران درج ش��د . تعداد واحدهای سرمایه گذاری 

عادی جهت پذیره نویس��ی 495 میلیون واحد در 
نظر گرفته شده است.

مؤسسین صندوق »شرکت مشاور سرمایه گذاری 
آرمان آتی و ش��رکت گ��روه خدمات بازار س��رمایه 
آرمان آتی «، مدیر »ش��رکت مشاور سرمایه گذاری 
آرمان آتی« و متولی »مؤسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت ارقام  نگر آریا« می باشد. حسابرس »مؤسسه 

حسابرسی رازدار«، بازارگردان »صندوق اختصاصی 
بازارگردان��ی آرمان اندیش« و کارگ��زار بازارگردان 

»شرکت کارگزاری بانک ملی« است.

اوراق مشارکت شهرداری مشهد با نماد »مشهد4۰6« درج شد

نماد » آفاق« در فهرست نرخ های بازار صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد



نـخـســـتـیـن رســانـه
27بـازار ســرمـایـه ایـران

رويدادهاي خبري

17خردادماه  به گزارش روابط عمومی و امور 
بین المل��ل بورس ته��ران به 
نقل از مدیریت پذیرش، از تاریخ 17 خردادماه 1401 
اوراق صکوک مرابحه شرکت گروه صنعتی پاکشو به 
مبلغ 7 هزار میلیارد ریال، با نرخ سود ساالنه اوراق 18 
درصد، بابت خرید موجودی مواد اولیه و بسته بندی 
مصرف��ی در تولی��د محص��والت ش��وینده ب��ا نماد 
“صکشو503” در فهرست نرخ های بازار بدهی بورس 

اوراق بهادار تهران درج ش��د. دوره عمر این اوراق 4 
س��ال و مواعد پرداخت آن هر 3 م��اه یک بار از تاریخ 
انتشار اوراق است. ناشر آن »شرکت واسط مالی مرداد 
پنجم )با مسئولیت محدود(«، ضامن »بانک سامان« 
و متعهدین پذیره نویس��ی »ش��رکت تأمین سرمایه 
کاردان )6،500 میلی��ارد ری��ال( و صن��دوق 
سرمایه گذاری الماس کورش )500 میلیارد ریال(« 
می باشند. بازارگردان »شرکت تأمین سرمایه کاردان«، 

عامل فروش »شرکت کارگزاری بانک سامان«، عامل 
پرداخت »شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه )س��هامی عام(« و حسابرس »مؤسسه 

حسابرسی هوشیار ممیز« است.

16خردادماه  به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین  الملل بورس تهران 
به نقل از مدیریت پذیرش، از تاریخ 16 خردادماه 
1401 اوراق صکوک مرابحه شرکت سیبا موتور به 
مبلغ 3 هزار میلیارد ریال، با نرخ سود ساالنه اوراق 
18 درصد، با هدف تأمین سرمایه در گردش بابت 
خرید بخشی از مواد اولیه )قطعات منفصله کامیون 
کشنده( با نماد “صیبا503” در فهرست نرخ های 

بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
دوره عمر این اوراق 4 سال و مواعد پرداخت آن هر 3 
ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق است. ناشر صندوق 
»ش��رکت واس��ط مالی مرداد پنجم )با مسئولیت 
محدود(«، ضامن »بانک تجارت )س��هامی عام(« 
و متعهد پذیره  نویس و بازارگردان »ش��رکت تأمین 
س��رمایه لوتوس پارسیان )س��هامی عام(« است. 
عامل فروش »شرکت کارگزاری پارسیان )سهامی 

خاص(«، عامل پرداخت »ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام(« و 
حسابرس »مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم  های 

مدیریت حسابرسین« است.

نماد »صکشو5۰3« در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 
بورس درج شد

نماد »صیبا5۰3« در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی 
بورس درج شد



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

واریز شد.

 اشرتاک یک ساله )12 شامره( با پست سفارشی: 500.000 تومان
 اشرتاک شش ماهه )6 شامره(با پست سفارشی: 300.000 تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب 1 776846 810 849
 بانک س��امان ش��عبه س��ی تیر به نام رشک��ت ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران واریز کرده، س��پس فرم پرش��ده و فیش بانکی را به ش��امره 
26741151  -021 فک��س فرمایی��د ی��ا اصل فیش بانک��ی را به 
آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان 13 غربی، 

پاک 3،کدپستی: 1998896551 ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 26741151-021 داخلی572-5

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 فکس:.........................................................................

wفرم اشرتاک ماهنامه بورس w w. t s em a g . i r

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران
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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
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پارادوکس دریافت یارانه پنهان و پرداخت مالیات تورمی 

بررسی صنعت روغن خوراکی

گزارش آمار معامالت بورس اوراق بهادار تهران در مهرماه 1400

عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مهر ماه 1400

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

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

                                           بازار سرماهی
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تبعات قیمت گذاری دستوری در اقتصاد
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آسیب شناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد

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

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

امیدواری رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران 

به افق روشن بازار با وزیر جدید اقتصاد

تسهیل ورود رشکت ها به بورس

ماهنامه BOURSE  MAGAZINE
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                                           بازار سرماهی
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] بهـا        60.000 تومان[اسفند ماه 1400 و فروردين 1401
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بهمن ماه 1400

1346

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

 گواهی صرفه جویی انرژی
و ...

فروردین ماه ۱۴۰۱

رشد بازار رسمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی
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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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لزوم اصالح ساختارهای مالی خودروسازان

ثبات بازار رسمایه، اولویت فوری رئیس دولت سیزدهم

اد
ص

قت
ی ا

یا
ح

ر ا
 د

ثر
مؤ

ی 
ام

 گ
ه،

ای
رسم

ر 
زا

 با
عه

س
تو

یه
ما

رس
ر 

ازا
ه ب

ان
س

 ر
ن

تی
س

خ
ن

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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اصالح قانون بازار اوراق بهادار، با رویکرد» بهبود محیط کسب و کار«
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دي ماه 1400

نخستین رساهن

ماهنامه                                           بازار سرماهی
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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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ارديبهشت و خرداد 301401
شمـاره هاي  203 - 202

در گفتگو با مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران و مدیرعامل مشاوره سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان عنوان شد

پیش شرط   های بلوغ صندوق های سرمایه گذاری
در بازار سرمایه ایران

 در بازار سرمایه، پس از تصویب قانون جدید بازار و ابالغ آن توسط مجلس، شاهد توسعه  صندوق های سرمایه گذاری بوده ایم. گرچه 

در ابتدا نس��بت به کارایی صندوق های سرمایه گذاری با بیم و امید نگاه می ش��د و این ابزارهای مالی در فراز و فرودهای روند حرکتی 

بازار سرمایه گهگاه با انتقاداتی مواجه بودند، اما اکنون با انواع گوناگونی از صندوق های سرمایه گذاری، در این بازار روبرو هستیم.

در این قسمت از سری میزگردهای ماهنامه »بورس«، به موضوع جایگاه صندوق های سرمایه گذاری و به طور خاص صندوق های سرمایه گذاری 

در س��هام و صندوق های با درآمد ثابت )Fixed Income( در بازار س��رمایه پرداخته می شود. در این میزگرد تخصصی که با حضور رضا کیانی، 

مدیر تحقیق و توس��عه »بورس اوراق بهادار تهران« و مونا حاجی علی اصغر، قائم مقام گروه مالی »کیان« و مدیرعامل مش��اوره سرمایه گذاری 

»پرتو آفتاب کیان« برگزار ش��د، به تبیین مش��کالتی از قبیل »زمان بر بودن« فرآیند تأسیس صندوق های سرمایه گذاری، »پایین بودن سقف« 

آنها و به طور خاص، عدم وجود زیرساخت های مناسب و همچنین قوانین و مقررات الزم در خصوص صندوق های سرمایه گذاری سهامی اشاره 

شد.  همچنین در خالل این گفتگو به ضرورت تمرکز بر ارائه آموزش جهت آشنایی عموم مردم با صندوق های سرمایه گذاری، سازوکار انتخاب 

صندوق صحیح از سمت متقاضیان و ...پرداخته شد. مشروح این گفتگوی تخصصی در ادامه ارائه می شود.

میزگرد

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور
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   ماهنامه بورس: آقای کیانی، لطفاً در ش��روع 

بحث، اطالعاتی در رابطه ب��ا تاریخچه و کلیت 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا مخاطبی��ن 

ماهنامه در میان بگذارید و بفرمایید که از سهم 

صندوق های سرمایه گذاری در بازار چه برآوردی 

دارید؟

 رضا کیانی: با توجه به اینکه در قانون تأسیس 

بورس اوراق بهادار، امکان تأسیس نهادهای مالی 

از جمله صندوق های س��رمایه گذاری لحاظ نشده 

بود، در ابتدا تنها نهاد مالی که در بازار سرمایه ایران 

حضور داش��ت، ش��رکت های کارگزاری بودند. در 

ادامه، این ظرفیت در قانونی که طی س��ال 1384 

به تصویب رس��ید ایجاد ش��د و قانون دیگری که در 

سال 1388 وضع ش��د نیز به توسعه  صندوق های 

س��رمایه گذاری کم��ک ش��ایانی ک��رد. اولی��ن 

صندوق های سرمایه گذاری در س��ال 1386 پا به 

عرصه بازار سرمایه ایران گذاشتند.

در حال حاضر، تعداد 322 صندوق سرمایه گذاری 

در ب��ورس اوراق به��ادار فعال هس��تند ک��ه 103 

ع��دد از آنه��ا، از ن��وع صن��دوق س��رمایه گذاری با 

درآمد ثابت، 90 عدد، صندوق س��رمایه گذاری در 

س��هام )البته صندوق های پاالیش یکم و دارا یکم، 

وضعیتش��ان اندکی متف��اوت اس��ت( و 22 عدد، 

صندوق س��رمایه گذاری مختلط می باشند، مابقی 

ای��ن آمار نی��ز مربوط ب��ه صندوق های جس��ورانه، 

خصوصی، پروژه ای و ... است.

مجموع ارزش صندوق های سرمایه گذاری معادل 

545 ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت و بخ��ش اصلی 

آن را صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا درآمد ثابت 

تشکیل می دهند که با ارزش��ی 426 هزار میلیارد 

تومانی، ح��دود 90 درص��د از ارزش صندوق های 

س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار ب��ازار را ب��ه خود 

اختصاص داده اند.

   ماهنام��ه ب��ورس: در رابطه با س��هم مجموع 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری )322 ع��دد( از 

ارزش کل بازار نیز آمار دقیقی در دست دارید؟

 رضا کیانی: در حال حاضر ارزش 322 صندوقی 

که گفته ش��د معادل 545 هزار میلیارد تومان است 

که از این رقم، سهم صندوق های سرمایه گذاری در 

س��هام، البته بدون لحاظ صندوق ه��ای دارا یکم و 

پاالیش یکم، 67 هزار میلیارد تومان گزارش ش��ده 

است. س��هم سایر صندوق های س��رمایه گذاری در 

سهام معادل 37 هزار میلیارد تومان می باشد. حال 

اگر ارقام مذکور را با رقم حدود 7,000 هزار میلیارد 

تومانی که ارزش بازار سهام ما )شامل بورس تهران و 

فرابورس ایران( است مقایسه کنید متوجه میشوید 

که متأس��فانه عدد بسیار کوچکی اس��ت. در واقع، 

اگرچه در خص��وص صندوق های س��رمایه گذاری 

سهامی، از نظر تعدادی و ارزشی رشد داشته ایم اما 

سهم صندوق های با درآمد ثابت در بازار بیشتر بوده 

و صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در س��هام کمتر از 

نیم درصد از آن را به خود اختصاص داده اند. از نظر 

معامات نیز حدوداً 5 درصد از معاماتی که در بازار 

س��رمایه صورت می گی��رد در اختی��ار صندوق های 

سرمایه گذاری در سهام است.

   ماهنامه بورس: با توجه به سهم نیم درصدی 

که اشاره شد، به نظر ش��ما چرا علی رغم اینکه 

تعداد و انواع صندوق های سرمایه گذاری نسبت 

میزگرد

اگرچه در خصوص صندوق های 

س��هامی،  س��رمایه گذاری 

از نظ��ر تع��دادی و ارزش��ی 

رش��د داش��ته ایم ام��ا س��هم 

صندوق های با درآمد ثابت در 

بازار بیشتر بوده و صندوق های 

سرمایه گذاری در سهام کمتر 

از نیم درص��د از آن را ب��ه خ��ود 

اختصاص داده اند.
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به دهه  قبل در بازار افزایش داشته است، سهم 

صندوق های سرمایه گذاری سهامی، نسبت به 

کل بازار و حتی در قیاس با بازار س��رمایه برخی 

کش��ورها، همچنان بس��یار نازل اس��ت، ش��ما 

دلیل این عدم رشد و توس��عه در صندوق های 

سرمایه گذاری را چه عامل یا عواملی می دانید؟

 مون��ا حاجی علی اصغر: همان ط��ور که آقای 

کیان��ی هم اش��اره کردن��د، در حال حاض��ر ارزش 

صندوق های سهام برای 88 صندوق اصلی )به جز 

صندوق های دارایکم و پاالیش یکم( حدود 37 هزار 

میلیارد تومان می باش��د که در قی��اس با ارزش کل 

سهام لیست شده در بورس و فرابورس، عددی بین 

0/5 تا 0/8 درصد است.

البته می ت��وان گفت که یک��ی از دالی��ل آن »عدم 

ایجاد زیرس��اخت های الزم و مناسب « در خصوص 

صندوق های س��هام اس��ت. درواقع با وجود اینکه 

همواره از سمت همکاران فعال در سازمان بورس و 

اوراق بهادار، شرکت بورس تهران و همچنین فعاالن 

بازار س��رمایه به مردم هشدار داده شده است که در 

بازار به صورت غیرمس��تقیم س��رمایه گذاری کنند، 

اما بررس��ی آمار و ارقام گزارش شده، نشان می دهد 

که در طول سال های گذشته عموم مردم به صورت 

مستقیم به این بازار وارد شده اند.

به نظر بنده، مهم ترین عامل در این رابطه، مس��ئله 

عدم بسترس��ازی مناس��ب اس��ت که قبل تر نیز به 

آن اش��اره داش��تم، البت��ه در ح��ال حاض��ر غیر از 

صندوق های س��هام، ش��رکت های س��بدگردان و 

شرکت های تأمین سرمایه نیز سبدگردانی می کنند. 

اگرچه آمار و ارقام مربوط به سبدگردان ها همچون 

صندوق ه��ا در س��ایت Fipiran به ص��ورت جامع و 

قابل دس��ترس نیست، اما با احتس��اب آنها نیز این 

ارزش نهایتًا به 1 درصد از ارزش کل بازار می رس��د 

که همچنان سهمی ناچیز در بازار سرمایه است.

به عنوان فردی که به ص��ورت اجرایی در جریان کار 

صندوق ها اس��ت، اعتقادم بر این اس��ت با توجه به 

وجود مشکاتی چون زمان بر بودن فرآیند تأسیس 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری، در ای��ن زمین��ه به 

»ایراد سنجی« نیاز است.

ضم��ن قدردان��ی از اقداماتی که س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار انجام می دهد، به نظر می رسد که نیاز 

باشد در تعداد نیروهای انس��انی شاغل در نظارت 

نهادهای مالی که با اداره مجوز تأسیس صندوق ها 

مرتبط هستند، بازنگری ش��ود و جهت تسریع این 

امور، تعداد بیشتری از همکاران در این بخش حضور 

داشته باش��ند. البته با توجه به سامانه هایی که در 

این زمینه به کار گرفته می شود، فرآیندها تا حدودی 

تسهیل شده اند، اما به نظر می رسد در حال حاضر 

و با توجه به میزان تقاضایی که وجود دارد جای کار 

بیشتری دارد.

مشکل مرس��وم دیگری که وجود دارد این است که 

زمانی که از سمت یک نهاد، با فاصله زمانی کوتاهی 

چند صندوق برای س��ازمان ارس��ال می ش��ود، از 

فرستنده خواسته می شود که صندوق های ارسالی 

خود را اولویت بندی کنند و روی تعدادشان بازنگری 

داشته باشند.

به نظ��ر بن��ده، بهتر اس��ت ک��ه روی صندوق های 

سهامی بیش��تر کار شود و زیرس��اخت های الزم را 

افزای��ش دهیم تا به مرور س��هم صندوق ه��ا از بازار 

سرمایه افزایش پیدا کند.

همچنی��ن بای��د در نظ��ر داش��ت اینک��ه ارزش 

با وجود اینکه همواره از س��مت 

همکاران فعال در سازمان بورس 

و اوراق به��ادار، ش��رکت بورس 

تهران و همچنی��ن فعاالن بازار 

س��رمایه به مردم هش��دار داده 

شده است که در بازار به صورت 

غیرمس��تقیم س��رمایه گذاری 

کنند، اما بررس��ی آم��ار و ارقام 

گزارش شده نشان می دهد که 

در طول سال های گذشته عموم 

مردم به صورت مستقیم به این 

بازار وارد شده اند.

میزگرد
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صندوق های سهام 37 هزار میلیارد تومان می باشد 

و ح��دوداً 62 درصد آن را س��رمایه گذاران حقیقی 

تش��کیل می دهن��د و مابقی حقوقی ها هس��تند و 

ی��ا ارزش صندوق های مختل��ط، 2/3 هزار میلیارد 

تومان است نشان می دهد که چه ارزش کمی را به 

خود اختصاص داده اند و شاید الزم است که در این 

حوزه ها تنوع بیشتری داشته باشیم.

به تازگی با س��ازمان بورس و اوراق بهادار و فعالین 

بازار سرمایه جلساتی در مورد تشکیل صندوق هایی 

با تضمین اصل پول داشتیم که البته محصول هنوز 

در حال طراحی اس��ت؛ به نظر می رسد که این نوع 

صندوق برای آن دسته از سرمایه گذاران و افرادی که 

اندکی محافظه کار عمل می کنند گزینه مناس��بی 

باش��د. این صندوق ش��رایطی را فراهم می کند تا 

افراد محافظه کار نیز ضمن اینکه وارد بازار سرمایه 

می شوند و از پتانسیل آن استفاده می کنند، در مورد 

قبول این ریسک نگرانی نداشته باشند.

   ماهنام��ه بورس: آقای کیانی با توجه به اینکه 

در مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق 

به��ادار تهران در م��ورد صندوق ه��ا و ابزارهای 

جدی��د، مطالعاتی داش��ته اید و در ای��ن زمینه 

صاحب نظر نیز هس��تید، دلیل عدم استقبال 

از صندوق های س��رمایه گذاری در سهام را چه 

می دانید؟

 رضا کیان��ی: قبل از ش��روع صحبت هایم الزم 

است اش��اره کنم که خانم حاجی علی اصغر در این 

خص��وص توضیحات بس��یار خوبی ارائ��ه کردند و 

تجربه ی ارزش��مندی ک��ه ایش��ان در راه اندازی و 

مدیریت صندوق های س��رمایه گذاری دارند، قابل 

توجه و تحسین است اما تصور بنده بر این است که 

عل��ت اصل��ی ع��دم اس��تقبال از صندوق ه��ای 

سرمایه گذاری، عدم آشنایی مردم با این نهادهای 

مالی بوده است.

در ح��ال حاض��ر، ح��دوداً 500 ه��زار نف��ر، در 

صندوق ه��ای س��هامی س��رمایه گذاری کرده اند، 

درحالی ک��ه 65 میلیون کد معاماتی صادر ش��ده 

اس��ت و بعد از اجرای طرح س��هام عدال��ت، از این 

تع��داد، ح��دوداً 22 میلی��ون ک��د معاماتی فعال 

داشته ایم. تعداد کدهای معاماتی فعال، از سال 

1399 به بعد رشد بسیار زیادی داشتند، درحالی که 

تعداد سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری 

در سهام رشد بسیار اندکی داشته است، یعنی عموم 

افرادی که وارد بازار سرمایه شدند بعد از مراجعه به 

سامانه سجام و دریافت کد معاماتی، بافاصله به 

سرمایه گذاری مستقیم در بازار، از طریق معامات 

برخط روی آورده اند.

   ماهنام��ه ب��ورس: آق��ای کیان��ی، خان��م 

حاجی علی اصغ��ر توضی��ح دادن��د ک��ه »نبود 

زیرساخت الزم و مناسب« باعث شده است که 

صندوق های سرمایه گذاری مورد استقبال قرار 

نگیرند و برای حل بعضی از این زیرس��اخت ها 

نیز راهکارهایی ارائه دادند، از طرفی جنابعالی 

اضافه کردید که عدم آش��نایی مردم با این نوع 

نهاد مالی یا عدم توسعه فرهنگ سرمایه گذاری 

در صندوق ها باعث این اتفاق ش��ده اس��ت، در 

مجموع به نظر ش��ما کدام از مواردی که مطرح 

شد در اولویت هستند؟

 رضا کیان��ی: به عنوان یک کارشناس نظرم این 

اس��ت که تن��وع در صندوق های س��رمایه گذاری و 

به طورکلی ایجاد تنوع در محصوالت مالی، می تواند 

طیف مخاطبان بیشتری را به س��مت بازار سرمایه 

ج��ذب کن��د. درواق��ع، از آنجاک��ه ه��ر گ��روه از 

سرمایه گذاران ممکن است نیازهای خاص خودشان 

را داشته باشند، با تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی، 

می توانیم نیاز طیف گسترده تری از سرمایه گذاران 

را ب��رآورده کنیم. در این میان الزم اس��ت به اعداد و 

ارقام نیز توجه داشته باشیم، چراکه در سال 1399 

ح��دود 10 تا 12 میلی��ون عدد به تع��داد کدهای 

معاماتی فعال ما افزوده ش��ده است، در حالی که 

فقط حدود 150 هزار نفر به تعداد س��رمایه گذاران 

در صندوق های سرمایه گذاری در سهام اضافه شده 

است.

در این رابطه، بس��یار منطقی اس��ت ک��ه از فراهم 

نبودن زیرساخت صحبت کنیم. سؤالی که می توان 

مطرح کرد این است که با توجه به محدودیت هایی 

که داشته ایم بیشتر در کدام بخش فعال بودیم؟ با 

توجه به اینکه بخش زیادی از انرژی ما در معامات 

برخط صرف ش��ده اس��ت، بالطبع از ای��ن طریق، 

میزگرد

از آنجاکه هر گروه از سرمایه گذاران 

ممک��ن اس��ت نیازه��ای خ��اص 

خودش��ان را داش��ته باش��ند، با 
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از سرمایه گذاران را برآورده کنیم.
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جذب مخاطب بیش��تری نیز داش��ته ایم، در حالی 

که درخصوص فرآیند ص��دور و ابطال صندوق های 

س��رمایه گذاری که گاهًا زمان بر هم هستند، اتفاق 

خاصی رخ نداده اس��ت، یعنی از لحاظ زیرساختی 

کار کمتری در آن حوزها انجام شده است.

بر اساس صحبت های خانم حاجی علی اصغر، اگر 

مشابه سامانه های معاماتی، برای صدور و ابطال 

صندوق های سرمایه گذاری نیز س��امانه ای وجود 

داش��ت تا حد زیادی مش��کات زیرساختی در این 

بخش حل می شد، اما در ادامه الزم است به این نکته 

نیز توجه شود که اصواًل چه تعداد از سرمایه گذاران 

صندوق ه��ای  واحده��ای  ص��دور  متقاض��ی 

سرمایه گذاری در این مسیر دچار مشکل شده اند؟ 

به هرح��ال، در ح��ال حاض��ر فرآیند ص��دور قابل 

انج��ام اس��ت اما در ش��رایطی ک��ه اصواًل م��ردم با 

صندوق های سرمایه گذاری آشنایی زیادی ندارند، 

تنوع بخش��یدن ب��ه صندوق های س��رمایه گذاری 

می تواند تا حدودی موجب سردرگمی شود.

آم��اری ک��ه خان��م حاجی علی اصغ��ر در م��ورد 

صندوق ه��ای مختل��ط ارائ��ه کردند، ج��ای تأمل 

دارد؛ به نظر بنده صندوق های مختلط، ابزار مالی 

بس��یار مناسبی هس��تند که یک ریس��ک متوسط 

را به س��رمایه گذاران خ��ود تحمی��ل می کنند و در 

مقابل بازدهی قابل قبولی نیز در اختیارش��ان قرار 

می دهند، اما این آمار نشان می دهد که متقاضیان 

زیادی نداش��ته و رشدش��ان بس��یار مح��دود بوده 

است. حال اگر طبق صحبت هایی که خانم حاجی 

علی اصغ��ر داش��تند، تنوع بیش��تری ب��ه صندوق 

س��رمایه گذاری بدهیم، اما همچنان متناسب با آن 

در مسیر فرهنگ سازی، سرمایه گذاری نکنیم، این 

امکان وج��ود دارد که همچنان س��رمایه گذارها در 

انتخاب صندوق دچار سردرگمی شوند.

از طرفی، در رابطه با انتخاب صندوق سرمایه گذاری 

مناس��ب نیز می ت��وان بحث ک��رد، چراک��ه اگرچه 

صندوق های س��رمایه گذاری برای سرمایه گذاران 

غیر حرفه ای طراحی و تأسیس ش��ده اند، اما نکته 

اینجاست که صندوق های مذکور را با چه ساز و کاری 

بای��د انتخاب ک��رد و چ��ه تمهیداتی بای��د در این 

خصوص اندیشیده شود. این موارد نیز جای بحث 

و گفتگو دارد.

حال اگر در کنار دشواری های کنونی جهت انتخاب 

یک صن��دوق س��رمایه گذاری برای س��رمایه گذار 

غیرحرفه ای، میزان تنوع این صندوق ها را نیز بیشتر 

کنیم، ش��رایط برای انتخاب یک صندوق مناس��ب 

دشوارتر نیز می شود.

مون��ا حاجی علی اصغ��ر: در ادام��ه صحبت های 

قبلی ام، باید اضافه کنم که صرفًا بحث زیرس��اخت 

و تع��داد نیروی ه��ای انس��انی در س��ازمان بورس 

مطرح نیس��ت؛ یعن��ی موضوع فقط اضافه ش��دن 

تعداد صندوق ها نیست، بلکه بحث افزایش سقف 

صندوق ها نیز مطرح اس��ت. بنده مجدداً به عنوان 

یک فرد اجرایی در این زمینه عرض می کنم که بازار 

س��رمایه در س��ال های 1398،1397 و نیمه  اول 

سال 1399 شرایط بس��یار مناسبی داشت و ما در 

مجموعه ی کیان شاهد پر شدن سقف صندوق های 

سهام بودیم؛ اما از آنجاکه از زیرساخت های مناسب 

برخ��وردار نبودی��م، ام��کان افزایش س��قف برای 

صندوق ها را نداشتیم.

در حال حاضر، افزایش س��قف صندوق نیز فرآیند 

خاص خود را دارد، به طوری که ممکن است جریمه 

تخلفی که در زیرمجموعه های ی��ک نهاد مالی رخ 

داده است، گریبان گیر کل مجموعه مالی شود که 

مجدداً به همان مسئله نبود زیرساخت مناسب برای 

تشخیص درست مربوط می شود.

 اگرچه بازار س��رمایه طی س��ه س��ال مذکور، رشد 

قاب��ل ماحظ��ه ای داش��ته اس��ت، ام��ا از آنجاکه 

نتوانس��ته ایم زیرس��اخت های مورد نی��از را فراهم 

کنیم، اطاع رسانی در این خصوص که افراد تازه وارد 

به صورت مستقیم )با کدهای معاماتی( وارد معامله 

نشوند و به شیوه غیرمستقیم سرمایه گذاری کنند، 

مثمر ثمر نبوده است.

برای مثال، یکی از محدودیت هایی که در مجموعه ی 

ما در رابطه با صندوق های سهامی وجود دارد، این 

اس��ت که صدور واحد جدید فقط در صورت ابطال 

واحدهای قبلی امکان پذیر است، یعنی فقط زمانی 

می توانیم نفر جدیدی را وارد لیست کنیم که ابطالی 

داشته باشیم، تنها به این دلیل که سقف صندوق، 

محدود و بسته است؛ البته که از این نوع مشکات 

در بازار سرمایه  به دفعات مشاهده کرده ایم.

در همین راس��تا این س��ؤال را مطرح می کنم که به 

 اگرچه بازار سرمایه طی سه سال 

مذکور، رش��د قابل مالحظه ای 

داش��ته اس��ت، ام��ا از آنجاک��ه 

نتوانس��ته ایم زیرساخت های 

م��ورد نی��از را فراه��م کنی��م، 

اطالع رس��انی در این خصوص 

ک��ه اف��راد ت��ازه وارد به ص��ورت 

مستقیم )با کدهای معامالتی( 

وارد معامله نش��وند و به ش��یوه 

غیرمس��تقیم س��رمایه گذاری 

کنند، مثمر ثمر نبوده است.

میزگرد
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نظر شما بحث خرید سهام ممتاز صندوق ها به چه 

دلیلی مورد توجه یک نهاد مالی قرار گرفته است؟ 

بحث مذکور ب��ه این موضوع برمی گ��ردد که بعد از 

جوابگو نبودن س��قف مجاز برای مدیر صندوق، از 

آنجاکه تأس��یس یک صندوق جدید زمان بر است، 

مدیر صندوق ترجیح می دهد که یک صندوق فعال 

دیگر را خریداری کند. بر این اساس، یک نهاد مالی 

 )Premium(مجبور می شود سهام ممتاز را با پرمیوم

خریداری کند تا بتواند مدیریت آن را بر عهده بگیرد 

و زیرس��اخت مورد نظر ب��رای مجموع��ه خودش را 

سریع تر برای سرمایه گذاری فراهم کند.

 بنده بحث زیرس��اخت را از ای��ن حیث مطرح کردم 

که از یک س��و، فرآیند تأسیس صندوق ها الزم است 

س��ریع تر انجام شود و از دیگر سو، به افزایش سقف  

صندوق ها و همچنین ایجاد تنوع در آنها نیاز است. 

برای مث��ال، اگر ف��ردی متقاضی س��رمایه گذاری 

در صن��دوق مختلط باش��د، ما بای��د صندوق های 

 )sector fund( مختلطی چون صندوق های بخشی

را پوشش دهیم تا بتوانم به نیاز افراد متقاضی پاسخ 

دهیم. این صندوق ها از انواع صندوق های سهامی 

هستند که توسط آقای کیانی و همکارانشان، پیشتر 

در س��ازمان بورس و اوراق بهادار و اکنون در شرکت 

بورس مورد مطالعه قرار گرفته اند.

 در کنار مواردی که ذکر شد، بحث میزان بازدهی نیز 

موضوع مهمی است، یعنی میزان بازدهی صندوق ها 

یکی از مؤلفه هایی اس��ت که از سمت سرمایه گذار 

موردتوجه قرار می گیرد. طب��ق صحبت های آقای 

کیانی، علی القاعده س��رمایه گذاران غیرحرفه ای 

متقاضی س��رمایه گذاری در صندوق ها هس��تند، 

اما ام��روزه وقتی تع��داد صندوق های س��هامی به 

88 عدد رس��یده و تع��داد کل صندوق ها نیز 322 

عدد اس��ت، حتی یک س��رمایه گذار حرف��ه ای نیز 

نمی تواند از روی س��ایت Fipiran صندوق مناسب 

را انتخاب کن��د؛ زیرا انتخاب صندوق مناس��ب به 

بحثی تخصصی تبدیل شده اس��ت. در واقع، یک 

متقاضی سرمایه گذاری در صندوق ، باید بداند که 

الزم است به چه آیتم و موضوعاتی توجه کند، آیا به 

دوره ی قفل شدن )lock( پول توجه کند و یا لیست 

شده یا غیر لیست ش��ده بودن آن را در نظر بگیرد؟ 

همچنین در نظر بگیرد که آیا مدیر س��رمایه گذاری 

آن صندوق، حرفه ای و کاربلد است و یا خیر؟ میزان 

بازدهی بهتر است که به صورت تقریبی در چه حدی 

باشد؟ آیا صندوق موردنظر پیش بینی سود دارد یا 

خیر؟ و ... فاکتورها و موضوعات قابل بررسی روی 

این 322 صندوق، به اندازه ای زیاد ش��ده است که 

انتخاب صندوق مناس��ب، به موضوعی تخصصی 

برای سرمایه گذاران مبدل شده است. حال در نظر 

بگیرید که بحث س��بدهای اختصاص��ی نیز به این  

مباحث اضافه شود.

 به هرحال خوشحالیم که بازار سرمایه توسعه یافته 

است، اما از سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین 

شرکت بورس تهران خواهشمندیم که به نکات مذکور 

توجه داشته باش��ند و با بازنگری در برخی قوانین، 

شرایط استفاده کامل از این ابزارها را فراهم کنند.

   ماهنام��ه ب��ورس: س��پاس گزارم خان��م 

حاجی علی اصغ��ر، آق��ای کیانی ش��ما در مورد 

صحبت هایی که مطرح شد چه نظری دارید؟

 رض��ا کیانی: خان��م حاجی علی اصغر به موارد 

دقیقی اش��اره کردند، از فرآینده��ای اعطای مجوز 

گرفته تا بحث در حوزه  افزایش سقف صندوق های 

سرمایه گذاری که موضوعات بسیار مهمی هستند. 

به نظر بنده، الزم اس��ت بازه زمان��ی موردنظر برای 

مثال در خص��وص صندوقی که به س��قف خودش 

رسیده است و همچنان برای صدور متقاضی دارد، 

کاهش یابد.

در رابط��ه ب��ا س��ایر فاکتورهای��ی ک��ه خان��م 

حاجی علی اصغر اشاره کردند نیز با ایشان هم عقیده 

هس��تم. البته مج��دداً ع��رض می کنم ه��ر اندازه 

که می��زان تن��وع بیش��تری در صندوق ها داش��ته 

باش��یم و فاکتوره��ای مربوط��ه را افزای��ش دهیم، 

انتخاب صندوق سرمایه گذاری را برای سرمایه گذار 

غیرحرفه ای دشوارتر می کنیم.

درواق��ع ب��ه عقیده بن��ده بهتر اس��ت ت��ا زمانی که 

فرهنگ س��ازی دانش مالی در س��طح جامعه  ما به 

سطح مشخصی نرسیده است، با وسواس بیشتری 

به س��مت تنوع س��ازی در خص��وص صندوق های 

س��رمایه گذاری حرک��ت کنی��م و اولوی��ت را در 

فرهنگ سازی دانش مالی قرار دهیم، چراکه در غیر 

این صورت انتخاب صندوق سرمایه گذاری مناسب 

 بهت��ر اس��ت ت��ا زمانی ک��ه 

فرهنگ س��ازی دانش مالی 

در سطح جامعه  ما به سطح 

مشخصی نرسیده است، با 

وسواس بیش��تری به سمت 

تنوع س��ازی در خص��وص 

صندوق های سرمایه گذاری 

حرکت کنی��م و اولویت را در 

فرهنگ س��ازی دانش مالی 

قرار دهیم.

میزگرد
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را برای سرمایه گذاران پیچیده می کنیم.

به نظر بنده، در شرایط کنونی که مردم همچنان با 

صندوق های سرمایه گذاری آشنایی کاملی ندارند، 

هراندازه موضوعات پیرامون این صندوق ها شفاف تر 

باشند و فاکتورهای کمتری داشته باشند، در عرضه  

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری به س��رمایه گذاران 

موفق تر عمل می شود. در غیر این صورت، هراندازه 

که این فرایند پیچیده تر شود و فاکتورهای مربوطه را 

افزایش بدهیم، کار را برای سرمایه گذار غیرحرفه ای 

دشوارتر کرده ایم. توصیه بنده این است که در این 

خصوص دقت بیشتری داشته باشیم.

رضا کیانی: با توجه به اینکه خانم حاجی علی اصغر 

در طول گفتگو بر بحث زیرس��اخت تأکید داشتند، 

برایم سؤال ش��د که این بحث از نظر ایشان به چند 

شاخه تبدیل می ش��ود؟ منظورش��ان »تسهیل در 

مقررات«، »تسهیل فرآیندها در سازمان بورس و اوراق 

بهادار« و احتمااًل بحثهای مربوط به »زیرساخت فنی 

و سخت افزاری« و ... است؟ در صورت امکان اندکی 

بیشتر برایمان توضیح دهید.

مونا حاجی علی اصغ��ر: در حال حاضر، نس��بت 

ارزش صندوق ه��ای س��هامی ب��ه ارزش کل بازار، 

بین 0/5 تا 0/8 درصد می باش��د، البته این نسبت 

دالیل مختلفی از جمله »کند بودن سرعت تأسیس 

صندوق های سرمایه گذاری«، »پیچیده شدن فرآیند 

افزایش س��قف صندوق« و همچنین از لحاظ فنی، 

»محدود بودن تعداد شرکت های نرم افزاری فعال در 

این حوزه« دارد. درواقع عمده ترین این ش��رکت ها، 

چهار شرکتی هستند که اتفاقاً در بسیاری از مواقع 

از اجرای اباغیه های س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

جامانده اند. برای مثال، اگرچه در اباغیه  س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار آمده است که باید سرمایه گذاران 

صندوق ها سجامی باشند اما متأسفانه شرکت های 

نرم افزاری هنوز نمی توانند سجامی بودن مشتریان 

را کنترل کنند. همچنی��ن در بحث کارمزد عملکرد 

)موفقیت( صندوق های سهامی، در اباغیه  سازمان 

بورس و اوراق بهادار آمده اس��ت که ظرف مدت سه 

م��اه این کار انجام ش��ود، درحالی که ش��رکت های 

نرم افزاری همچنان نمی توانند زیرساخت الزم در این 

خصوص را فراهم کنند.

مورد بعدی در رابطه با سامانه  تسویه صندوق های 

س��هامی اس��ت. در حال حاضر، علی رغ��م اینکه 

مدی��ران صندوق ه��ا و بانک ه��ا آماده هس��تند اما 

شرکت های نرم افزاری از زیرساخت و آمادگی الزم در 

این خصوص، بهره مند نیستند. شایان ذکر است که 

به ش��رکت های نرم افزاری نیز نمی شود بیش از حد 

انتظار فش��ار آورد، همان طور که می دانید آنها نیز، 

مش��ابه بس��یاری از مراکز دیگر در تعداد نیروهای 

انسانی خود با محدودیت مواجه هستند.

همچنین در رابطه با دالیل کم بودن نس��بت ارزش 

صندوق های سرمایه گذاری به ارزش بازار می توان 

به م��واردی چ��ون »کند بودن رون��د مجوز گیری« و 

»محدودی��ت در تعداد ش��رکت های نرم اف��زاری و 

انحصاری بودن آنها« اش��اره کرد. م��ا همچنین در 

رابطه با »تعداد مدیران سرمایه گذاری حائز شرایط« 

نیز با محدودیت مواجه هستیم. در همین خصوص 

در حال حاض��ر، برای پیدا ک��ردن متولی صندوق 

با مشکل مواجه هس��تیم، یعنی پیدا کردن متولی 

برای یک صندوق یا مؤسس��ه حسابرس��ی بس��یار 

سخت شده است و اشخاصی هم که مجوز این کار را 

دارند، یا به سقف تعدادیشان رسیده اند و یا برایشان 

ریسک های غیرقابل قبولی وجود دارد.

باید اضافه کنم که مثًا با وجود اینکه اولین صندوق 

اهرمی مجوز گرفته است، اما برای تأسیس دومین 

صندوق اهرمی گفته می شود مشکاتی زیرساختی 

وجود دارد که سبب شده است تأسیس آن به تأخیر 

بیفتد.

از طرف��ی، در بح��ث صندوق ه��ای طا ک��ه اتفاقًا 

عملک��رد خوب��ی داش��ته اند و می ت��وان گفت که 

کمک کننده بوده اند، اگرچه در امیدنامه آنها آمده 

اس��ت که می توانید گواهی سپرده س��که طا را با 

 )Option( و اختیار معامله )Futures( معامات آتی

خریداری کنید، اما بازار معامات آتی بسته است و 

نرم افزارهای موجود نیز بازار اختیار معامله را پوشش 

نمی دهند؛ درواقع صندوق طا در شرایطی تأسیس 

شده است که فارغ از اوراق و سپرده ای که می توان 

خریداری کرد، فقط یک گواهی سپرده سکه طا در 

آن معامله می شود. از طرفی، گواهی سپرده نیز فاقد 

بازارگردان است و به طور کلی در اجرا مشکل دارد.

همچنین به دفعات به بورس کاال پیش��نهاد ش��ده 

اس��ت که از گواهی س��پرده ش��مش طا استفاده 

در ح��ال حاضر، نس��بت ارزش 

صندوق های سهامی به ارزش 

کل بازار، بین ۰/5 تا ۰/۸ درصد 

می باشد، البته این نسبت دالیل 

مختلف��ی از جمل��ه »کند بودن 

سرعت تأس��یس صندوق های 

سرمایه گذاری«، »پیچیده شدن 

فرآیند افزایش سقف صندوق« 

و همچنی��ن از لح��اظ فن��ی، 

»محدود بودن تعداد شرکت های 

نرم افزاری فع��ال در این حوزه« 

دارد.

میزگرد



نـخـســـتـیـن رســانـه
37بـازار ســرمـایـه ایـران

میزگرد

کنند، چراکه به هرحال حباب روی شمش طا کمتر 

است و به همین دلیل می تواند ابزار جالب تری نیز 

باش��د، اما همچنان روی اختیار معامله کار نشده و 

نرم افزاری آن را پوشش نمی دهد.

رض��ا کیان��ی: خان��م حاجی علی اصغ��ر جایی از 

صحبت هایتان اش��اره کردید که متقاضی تأسیس 

صن��دوق جدی��د بوده اید و اش��اره کردی��د که پیدا 

کردن متولی برای تأس��یس صندوق مش��کل شده 

اس��ت. س��ؤالی که مطرح می ش��ود این اس��ت که  

چرا گروه مالی کیان به جای تقاضا برای تأس��یس 

صندوق های جدید، صندوق ه��ای موجود خود را 

گسترش نمی دهد؟

مون��ا حاجی علی اصغ��ر: در مجموع��ه کیان دو 

صندوق سهامی در حال فعالیت است و درخواست 

جدید مجموعه جهت تأسیس یک صندوق شاخصی 

بود. اتفاقًا م��ا در مجموعه خود در تاش��یم تا روی 

ش��اخص های متفاوت��ی نی��ز کار کنی��م؛ یعنی در 

ش��رایطی که تمرکزمان پیش ازاین، عمدتًا بر روی 

شاخص کل یا 30 شرکت برتر بوده است، استفاده 

از شاخص هم وزن را نیز پیشنهاد دادیم، ما معتقدیم 

که مواردی ازاین دس��ت، می توان��د تفاوت هایی را 

در ب��ازار ایجاد کن��د. همچنین در همی��ن رابطه، 

مدل های مختلف��ی از صندوق ه��ای مختلط را به 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار پیش��نهاد دادیم، به 

طوری که متقاضیان محافظه کار و افرادی که نگاهی 

بلندمدت به ب��ازار دارند، بتوانند از پتانس��یل بازار 

سرمایه استفاده کنند.

برای مث��ال، اگر در ی��ک صندوق س��رمایه گذاری 

مختل��ط، نس��بت س��رمایه گذاری در س��هام ب��ه 

س��رمایه گذاری در اوراق با درآم��د ثابت، 60 به 40 

بوده است، در صندوقی که از سمت مجموعه کیان 

به سازمان پیشنهاد داده شد، حالت های مختلفی 

از این نس��بت، مثًا نس��بت 20 به 80، 30 به 70 

و50 به 50 پیش��نهاد شده اس��ت تا سرمایه گذار با 

توجه به قدرت ریسک پذیری که دارد، مدل سرمایه 

گذاری خود را انتخاب کند.

درواق��ع هراندازه ک��ه نهاده��ای مال��ی ابزارهای 

متنوع تری برای ارائه به س��رمایه گذاران در اختیار 

داشته باشند و اصطاحاً سوپرمارکت مالی متنوعی 

داشته باشند، احتمال جذب سرمایه گذاران، هنگام 

مراجعه  به این نهادها بیش��تر می شود. به عبارتی، 

هران��دازه مجموعه ای که جه��ت تخصیص دارایی  

افراد به آنه��ا پیش��نهاد می دهیم، کامل تر باش��د 

احتمال تحقق هدف ما که همان س��رمایه گذاری 

غیرمستقیم است افزایش می یابد.

عاوه بر موارد مذکور، در حالی که در بازار س��رمایه 

در حال حاضر برای متقاضیان س��رمایه گذاری در 

طا و همچنین افراد محافظه کار و ... پیشنهادهای 

متفاوت��ی داریم، ام��ا در بحث س��رمایه گذاری در 

مسکن، متأسفانه حرف زیادی برای گفتن نداریم، 

چ��ون در این حوزه اقدام قاب��ل ماحظه ای صورت 

نگرفت��ه اس��ت، اگرچ��ه بح��ث صن��دوق اماک و 

مس��تغات می تواند کمک کننده باش��د، اما جای 

خالی سرمایه گذاری در مسکن حس می شود.

آق��ای کیان��ی: متأس��فانه در ش��رکت های تأمین 

س��رمایه و س��بدگردان ها بس��یار دیده می شود که 

از یک نوع خاص از صندوق های س��رمایه گذاری، 

چند عدد تأسیس ش��ده که عملکردشان نیز گاهًا 

با هم بس��یار متف��اوت اس��ت، یعنی در اس��تفاده 

از ای��ن صندوق ه��ا به بازدهی نس��بت ب��ه مقیاس 

توجهی نش��ده اس��ت. خانم حاجی علی اصغر نیز 

در صحبتهایشان اشاره داشتند که مجموعه کیان 

دو صندوق سرمایه گذاری در س��هام دارد که البته 

عملکردشان تقریبًا یکس��ان است. سؤال بنده این 

اس��ت که در ش��رایطی که یک نهاد مالی متقاضی 

برای دو صندوق س��رمایه گذاری، قاعدت��ًا به دو یا 

چند متولی و همچنین مدیر س��رمایه گذاری برای 

هر صندوق، نرم اف��زار جداگانه و هزینه های ثابتی 

که برای هر صندوق وجود دارد نیازمند اس��ت، چرا 

مجموعه کی��ان به یک صندوق س��رمایه گذاری در 

سهام بسنده نکرده است؟

مونا حاجی علی اصغر: به نظر بنده نیاز اس��ت که 

در خصوص علل وجود دو صندوق س��رمایه گذاری 

س��هامی در مجموعه کیان، اطاع��ات کامل تری 

خدمتتان ارائه دهم. یکی از دالیل اقدام فوق الذکر 

این ب��ود که س��قف صن��دوق »آوای س��هام کیان« 

به عنوان صندوق اول سهام مجموعه کیان در همان 

س��ال هایی که بازار صع��ودی بود پر ش��د و ازآنجا 

که امکان افزایش س��قف صندوق وجود نداش��ت، 

مجموعه کیان سهام ممتاز صندوق یک کارگزاری 

در حالی که در بازار س��رمایه در 

حال حاض��ر ب��رای متقاضیان 

و  ط��ال  در  س��رمایه گذاری 

همچنین افراد محافظه کار و ... 

پیشنهادهای متفاوتی داریم، 

اما در بحث س��رمایه گذاری در 

مسکن، متأسفانه حرف زیادی 

برای گفتن نداریم.
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را خریداری کرد و اسم آن را به صندوق »آهنگ سهام 

کیان« تغییر داد. این اقدام موجب ش��د تا بتوانیم 

امکان��ات مجموعه خودم��ان را افزای��ش دهیم و با 

صعودی ش��دن بازار، میزان ظرفیت مجموعه را باال 

برده و پذیرای سرمایه گذاران جدید باشیم.

البت��ه این یک��ی از علل اتخ��اذ چنی��ن تصمیمی 

می تواند باش��د و مثًا گاه��ی اوقات ام��کان دارد 

مدیر سرمایه گذاری صندوق، در یک حجم یا سایز 

خاصی از صندوق توانایی اداره آن را داش��ته باشد؛ 

زیرا هرچقدر صندوق بزرگ تر شود قاعدتاً مدیریتش 

سخت تر و پیچیده تر خواهد شد.

آقای کیانی: به نظر بنده مسئله ای که مطرح شد، 

موضوع مهمی است. درواقع قرار نیست که صرفاً به 

دنبال افزایش تعداد صندوق های س��رمایه گذاری 

باش��یم و بهتر اس��ت حتی در این زمینه وسواس به 

خرج بدهیم که تعداد صندوق های سرمایه گذاری را 

تا حد امکان باال نبریم، می توان به جای آن بر ارزش 

صندوق های فعلی بیش��تر تمرکز ک��رده و به دنبال 

افزای��ش ارزش صندوق های موجودمان باش��یم؛ 

یعنی تعداد سرمایه گذاران در هر صندوق را افزایش 

دهیم و همچنین به دنب��ال تأثیرگذاری حداکثری 

آنها در بازار سهام باشیم. به نظر بنده باید در توسعه  

صندوق های سرمایه گذاری به این نکته توجه کنیم 

که حتی االمکان تعداد صندوق های سرمایه گذاری 

از ی��ک جنس را کمت��ر کنیم، مگر اینک��ه به دنبال 

ایجاد تنوع در صندوق ها باش��یم تا ابزارهای مالی 

کامل تری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.

   ماهنامه بورس: آق��ای کیانی تا اینجای بحث 

تأکید ش��ما بیش��تر ب��ر روی کیفیت اس��ت تا 

کمیت؟

 رضا کیانی: عرض بنده این است که کمیت نیز 

قابل تقسیم می باشد. زمانی که موضوع مربوط به 

یک نوع خاص از صندوق های سرمایه گذاری است، 

اصًا نیازی به تأس��یس صندوق ه��ای جدیدی با 

همان کارب��رد نیس��ت، خصوصًا در ش��رایطی که 

صندوق یک مدی��ر دارد، افزایش تعداد اصًا دلیل 

موجه��ی ندارد، چراکه کار، را حت��ی برای مدیر نیز 

دشوار می کند.

از طرف��ی، باید ت��اش کنیم مواردی چ��ون تعداد 

سرمایه گذاران و ارزش صندوق های سرمایه گذاری 

را که ماهیت کمی دارند، افزایش دهیم.

   ماهنامه ب��ورس: خان��م حاجی علی اصغر آیا 

با صحبت های آقای کیان��ی در این مورد موافق 

هستید؟

 مون��ا حاجی علی اصغر: آق��ای کیانی در این 

زمینه سابقه بسیاری دارند و نقطه نظراتشان بدون 

ش��ک صحیح هس��تند، بنده صرفًا جه��ت تکمیل 

فرمایش��ات ایش��ان چن��د م��ورد را در ادامه عرض 

می  کنم.

ممکن اس��ت که در پس این تصمی��م دلیلی وجود 

داشته باشد، به طور مثال فرض کنید در مجموعه ای 

دو تا س��ه مدیر س��رمایه گذاری صاحب نام فعالیت 

داش��ته باش��ند و بخواهی��م یک��ی از ای��ن مدیران 

صاحب نام، یک صندوق را اداره کند، یعنی صندوق 

تحت سرمایه گذاری آن مدیر سرمایه گذاری خاص 

 باش��د و یا آن صندوق س��رمایه گذاری ویژگی های 

خاصی داشته باشد، برای مثال اگرچه هردوی آنها 

سهامی هستند، اما یکی از آنها ETF بوده و دیگری 

قابلیت صدور و ابطال داشته باشد. منظور بنده این 

است که ممکن اس��ت یک سری تفاوت های جدی 

ایجاد ش��ده باشد تا بتوانیم س��لیقه  سرمایه گذار را 

کامل تر پوشش دهیم. از این جهت، به نظر بنده فعًا 

خیلی راه داریم که به بلوغ الزم در حوزه  صندوق های 

سرمایه گذاری برسیم و باید در این زمینه آنقدر کار 

شود که اگر یک نهاد مالی با وجود همه  سختی ها و 

پیچیدگی هایی که امروز در مسیر اداره کردن، ثبت 

و... دارد متقاضی این کار شد، محدودیتی برایش 

وجود نداشته باش��د. در نهایت بنده نیز با این نظر 

شما موافق هستم که اگر دو صندوق، کامًا مشابه 

یکدیگر عمل می کنند بهتر است که سقف صندوق 

افزایش یابد تا اینکه صندوقی مش��ابه آن تأس��یس 

شود.

رض��ا کیان��ی: در ادامه  صحبت های س��رکار خانم 

حاجی علی اصغر بهتر اس��ت اضافه کنم، از س��ال 

1386 که اولین صندوق س��رمایه گذاری تأسیس 

شد تاکنون، حدود 15 س��ال از عمر صندوق های 

سرمایه گذاری در بازار س��رمایه ایران می گذرد اما 

هن��وز نمی توانیم از به بلوغ رس��یدن صندوق های 

بای��د در توس��عه  صندوق های 

سرمایه گذاری به این نکته توجه 

کنیم که حتی االم��کان تعداد 

صندوق های س��رمایه گذاری از 

یک جنس را کمت��ر کنیم، مگر 

اینکه به دنبال ایج��اد تنوع در 

صندوق ها باش��یم ت��ا ابزارهای 

مال��ی کامل ت��ری را در اختی��ار 

سرمایه گذاران قرار دهیم.
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س��رمایه گذاری، به ویژه در ج��ذب مخاطب جهت 

انجام سرمایه گذاری صحبت کنیم.

به نظر بن��ده درصورتی که صنعتی متقاضی رش��د 

در این مرحله است باید نهاد ناظر مربوطه، اندکی 

ریسک پذیر باش��د. منظور بنده از به کار بردن این 

لفظ، انعطاف پذی��ری در اعطای مجوز و در برخورد 

با نهاده��ای مالی فع��ال در ب��ازار اس��ت. در این 

رابطه، من فکر می کنم بهتر اس��ت در مرحله ای که 

صنعتی می خواه��د اوج بگیرد تا س��ازوکارهای آن 

کامل شود حجم س��ختگیری های نهاد ناظر کمتر 

شود، اما زمانی که صنعتی به بلوغ رسید و به عبارتی 

زمانی که تأثیرگذاری صندوق های سرمایه گذاری 

بر روی بازار س��رمایه، از حیث تعدادی و ارزش��ی به 

میزان قابل توجهی رس��ید، نیاز است که نهاد ناظر 

به گون��ه ای جدی تر برخورد کن��د. در حال حاضر، 

حدود 5 درص��د از ارزش معامات ب��ازار در اختیار 

صندوق های سرمایه گذاری بوده و حدود 90 درصد 

از معامات ما در اختیار معامله گران برخط اس��ت، 

اما زمانی که جای این دو عوض ش��د و یا زمانی که 

ارزش صندوق های سرمایه گذاری با 30 تا 40 درصد 

از ارزش کل ب��ازار س��هام برابر ش��د و صندوق های 

سرمایه گذاری توانستند دست کم 20 تا 30 درصد 

از معامات بازار را انجام دهند، زمان آن رس��یده که 

سخت گیری ها بیشتر شود، همچنان که در ابتدا نیز 

اشاره کردم تا پیش از محقق شدن این آمار و ارقام، 

الزم اس��ت که نهاد ناظر اندکی ریس��ک پذیر پیش 

برود، به این معنا که حجم س��ختگیری های خود را 

کاهش دهد.

   ماهنامه بورس: اگرچه در مورد میزان بازدهی 

صندوق ها مباحث مختلفی مطرح شد، اما باید 

بپذیری��م که انتخ��اب صندوق س��رمایه گذاری 

بر اس��اس بازدهی به موضوعی بس��یار پیچیده 

مبدل ش��ده اس��ت. ب��رای مثال، ی��ک صندوق  

سرمایه گذاری ممکن است که در یک بازه  زمانی 

در قعر جدول بازدهی صندوق ها باشد، اما بعد 

از مدت��ی که مج��دداً بازدهی هم��ان صندوق  را 

بررس��ی می کنیم متوجه می شویم که در صدر 

جدول ها قرار گرفته است، س��ؤال بنده از آقای 

کیانی این است که از منظر ایشان، بهتر است که 

صندوق ها را چگونه ارزیابی و یا طبقه بندی کرد؟

 آقای کیانی: میانگی��ن بازدهی صندوق های 

سرمایه گذاری عمومًا نزدیک به شاخص کل بورس 

تهران است، درواقع اگرچه ممکن است گاهی این 

بازدهی، اندکی بیش��تر و یا کمتر باشد، اما به طور 

متوس��ط بازدهی صندوق های س��رمایه گذاری ما 

نزدی��ک به ش��اخص کل بورس تهران اس��ت. برای 

مثال، اگر این موضوع را در س��ال 1400 بررس��ی 

کنی��م، متوجه می ش��ویم ک��ه تع��داد 72 صندوق 

س��رمایه گذاری در سهام داش��ته ایم که تأسیس و 

راه اندازی آنها بیش از یک س��ال بوده است، از 72 

صن��دوق مذکور، بازدهی 27 عدد از آنها بیش��تر از 

بازدهی بازار بوده است و بقیه صندوق ها از عملکرد 

ضعیف تری نس��بت به بازار برخ��وردار بوده اند، به 

گون��ه ای که بازدهی 18 صن��دوق کمتر از منفی 5 

درصد گزارش ش��ده است. از طرفی، همان طور که 

می دانید شاخص کل بورس تهران در سال 1400 

معادل 4/5 درصد رشد داشته است و اگر به میانگین 

درصد بازدهی صندوق های سرمایه گذاری نیز دقت 

کنیم متوجه می شویم که میزان بازدهی صندوق ها 

نیز 4/5 درصد بوده است. نکته ای که وجود دارد این 

اس��ت ک��ه می��زان بازده��ی در صندوق ه��ای 

س��رمایه گذاری طیف گس��ترده ای دارد، در همان 

سال 1400، بهترین صندوق سرمایه گذاری مثبت 

25 درصد بازدهی داشته و بازدهی بدترین صندوق 

س��رمایه گذاری منفی 25 درصد گزارش شده بود، 

یعنی همان طور که مشخص است شاهد یک طیف 

بازدهی 50 درصدی در صندوق های سرمایه گذاری 

که عمری بیش از یک سال داش��تند بوده ایم. این 

موض��وع نش��ان می ده��د ک��ه انتخ��اب صندوق 

س��رمایه گذاری می تواند برای س��رمایه گذار بسیار 

مهم باش��د، زیرا صندوق های سرمایه گذاری طیف 

بازدهی بسیار متنوعی دارند.

البته باید اضافه کنم موضوعی که باعث می ش��ود 

انتخاب صندوق سرمایه گذاری اندکی مشکل شود، 

این اس��ت که پایداری زیادی در بازدهی و عملکرد 

صندوق های سرمایه گذاری یا حداقل در بین برخی 

از صندوق های س��رمایه گذاری در سهام مشاهده 

نمی شود، به گونه ای که ممکن است به طور مثال، 

یک صندوق س��رمایه گذاری در ی��ک مقطع زمانی 

بهت��ر اس��ت در مرحل��ه ای که 

صنعتی می خواهد اوج بگیرد تا 

سازوکارهای آن کامل شود حجم 

سختگیری های نهاد ناظر کمتر 

ش��ود، اما زمانی که صنعتی به 

بلوغ رسید و به عبارتی زمانی که 

صندوق ه��ای  تأثیرگ��ذاری 

س��رمایه گذاری ب��ر روی ب��ازار 

س��رمایه، از حی��ث تع��دادی و 

ارزش��ی به میزان قابل توجهی 

رسید، نیاز است که نهاد ناظر 

به گونه ای جدی تر برخورد کند.

میزگرد
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6 ماهه، بازدهی مناس��بی داشته باشد اما لزومًا در 

6 ماهه بعدی، عملکرد پیش��ین خود را تکرار نکند 

و یا برعکس، یک صندوق س��رمایه گذاری، در یک 

مقطع زمانی عملکردی نامناس��ب داشته باشد اما 

در ش��ش ماهه بعدی عملکردی بس��یار مناسب از 

خود نشان دهد.

بنا بر موارد مذکور، ما از دو حیث در انتخاب صندوق  

س��رمایه گذاری مناسب با مش��کل مواجه هستیم، 

مورد اول این است که صندوق های سرمایه گذاری 

طیف متنوعی از بازدهی را پیش روی سرمایه گذاران 

قرار می دهند و مورد بعدی اینکه بررس��ی پایداری 

عملکرد در بین صندوق های سرمایه گذاری کاری 

بسیار دشوار است.

می ت��وان گف��ت ک��ه بعض��ی از صندوق ه��ای 

س��رمایه گذاری قادر ب��ه تکرار عملکرد خودش��ان 

نیس��تند، به گونه ای که نتیجه جس��تجوی شما در 

سایت Fipiran بر حسب بازدهی ماهانه، با نتیجه 

این جس��تجو برای بازه زمانی سه ماهه، یک ساله و 

حتی یک هفته ای متفاوت اس��ت. فکر کنم در این 

زمینه خانم حاجی علی اصغر، ب��ا توجه به اینکه در 

بخش اجرایی هم فعالیت دارن��د بتوانند ما را بهتر 

راهنمایی کنند.

مون��ا حاجی علی اصغ��ر: اگر از منظ��ر اجرایی به 

موضوع ن��گاه کنیم، دالیل مختلفی ب��رای این امر 

وجود دارد، ممکن است صندوق مورد نظر شما بار 

اول بر اس��اس بازدهی در صدر جدول باشد اما بعد 

از 6 ماه که مج��دداً صندوق ها بر اس��اس بازدهی 

طبقه بندی می شوند حتی در بین 5 تا 10 صندوق 

اول حضور نداشته باش��د که یکی از دالیل این امر 

می تواند تغییرات در مدیریت صندوق ها باشد، برای 

مثال، معمواًل مدی��ران مجموعه یک صندوق 3 نفر 

هستند که یک نفر از آنها در امور اجرایی تصمیمات 

مهم تری می گیرد، حال اگر آن فرد جابه جا ش��ود، 

ممکن است که میزان بازدهی صندوق با تغییراتی 

جدی روبرو شود. معمواًل اگر در طول دوره فعالیت 

صندوق��ی مدیر س��رمایه گذار تغییر نکن��د، میزان 

بازدهی صندوق تغییر چندانی نخواهد داشت.

یکی دیگر از عوامل مؤثر ب��ر عملکرد صندوق های 

س��رمایه گذاری، قدرت تش��خیص و تصمیم گیری 

مدیر صندوق  در روندهای صعودی و یا نزولی بازار 

اس��ت. مثًا باید دید که آیا مدیر صندوق توانس��ته 

اس��ت با توجه به اخب��ار موج��ود و اتفاقاتی که رخ 

داده است تغییر موضع تحلیلی و همچنین تطبیق 

مناسبی داشته باش��د؟ به هرحال این موضوعات، 

بخش��ی از عوامل تأثیرگذار ب��ر بازدهی صندوق ها 

هستند.

در تکمیل نکته ای ک��ه در مورد انتخاب صندوق ها 

فرمودید، بای��د اضافه کنم که بنده پیش از اقدام به 

س��رمایه گذاری در هر صندوقی، ابت��دا در مورد آن 

مجموعه مالی )نهاد مالی( و مدیر صندوق تحقیقات 

کاملی انجام می دهم و در ادامه، اگر به این نتیجه 

رسیدم که صندوق سرمایه گذاری موردنظر، گزینه 

مناس��بی اس��ت، آن را انتخاب می کنم. حال این 

امکان وج��ود دارد که صندوق منتخ��ب بنده، ماه 

اول در صدر لیست بازدهی صندوق ها قرار داشته 

باشد و از ماه بعد حتی جزو 10 صندوق  برتر نباشد، 

اما با توجه به شناختی که از آن نهاد مالی به دست 

آورده ام، اطمین��ان دارم ک��ه بن��ده در بلند م��دت، 

بازدهی مناس��بی را کس��ب خواهم ک��رد. عاوه بر 

این، لزومی ندارد که هر هفته به سایت مراجعه کنم 

که موقعیت صندوق منتخبم را بررسی کنم، چراکه 

این موضوع فقط موجب اذیت شخص سرمایه گذار 

می شود.

به ط��ور کلی، اگر ش��خصًا مجموعه س��هامداران و 

مدیران ش��رکت تأمین سرمایه )الف( یا سبدگردان 

)ب( را مجموعه مناس��بی ارزیابی کنم، آن را برای 

یک سرمایه گذاری بلند مدت انتخاب می کنم. البته 

از نظر بنده، مهم ترین موضوع همان شناخت مدیر 

صندوق مربوطه است اما به طورکلی، از آنجاکه این 

جنس س��رمایه گذاری ها همراه با ریسک هستند، 

حتمًا با نوساناتی نیز همراه خواهند بود.

رض��ا کیان��ی: در ادام��ه صحبت ه��ای خان��م 

حاجی علی اصغ��ر در رابط��ه ب��ا تغیی��ر مدی��ر 

سرمایه گذاری و یا جابه جایی نیروی انسانی، مایل 

هس��تم که به صندوق های ش��اخصی نیز اشاره ای 

داشته باشم. صندوق های شاخصی، صندوق هایی 

هس��تند که در تاش اند یک ش��اخص مشخص را 

به عنوان مرج��ع دنبال کنند. درواقع م��ا با دو نوع 

Pas-( و انفعالی )Active )���رمایه گذاری فع��ال 

sive( مواجه هستیم. سرمایه گذاری فعال، مربوط 

ب��ه  اق��دام  از  پی��ش  بن��ده 

سرمایه گذاری در هر صندوقی، 

ابتدا در مورد آن مجموعه مالی 

)نهاد مال��ی( و مدی��ر صندوق 

انج��ام  کامل��ی  تحقیق��ات 

می دهم و در ادام��ه، اگر به این 

نتیج��ه رس��یدم ک��ه صندوق 

سرمایه گذاری موردنظر، گزینه 

مناس��بی اس��ت، آن را انتخاب 

می کنم.

میزگرد
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به س��رمایه گذاری اس��ت که همان ط��ور که خانم 

حاجی علی اصغر هم اشاره کردند به اخبار، رویدادها 

و تحلیل ها نگاه می کند و در تاش است که بهترین 

سهم را انتخاب کند، عمومًا نیز در پی آن است که از 

ش��اخص اصلی بازار عملکرد بهتری داشته باشند. 

سرمایه گذاری انفعالی نوعی سرمایه گذاری است 

که تصمیماتش چندان به اخبار و رویدادها وابسته 

نیس��ت، یک ش��اخص را به عنوان ش��اخص مرجع 

انتخاب می کند و عمومًا ب��ا روش های کمیتی و نه 

تحلیلی، آن را ردگیری می کند.

در دنی��ا تقریب��ًا 90 درص��د از صندوق ه��ای 

سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( شاخصی هستند، 

اصواًل صنعت شاخص سازی و تنوع بسیار زیادی که 

در شاخص های بازارهای سرمایه در دنیا ایجاد شده 

است، به دلیل همین رویکرد سرمایه گذاری انفعالی 

اس��ت. اگر بخش شاخص های س��رمایه گذاری از 

سایت Standard&Poors را مطالعه کنید، متوجه 

می ش��وید که این س��ایت بیش از 5000 شاخص 

سرمایه گذاری معرفی کرده است، همین طور سایت 

FTSE که با سایت RUSELL ادغام شده است نیز 

به همی��ن نحوه عم��ل می کند و ای��ن 5000 هزار 

ش��اخصی که S&P آماده ک��رده، به نوعی ردگیری 

صندوق ه��ای س��رمایه گذاری اس��ت، درواقع هر 

ش��اخص نماینده یک اس��تراتژی س��رمایه گذاری 

می باشد.

ح��ال می توانیم ب��ه این نکت��ه نیز توج��ه کنیم که 

شاخص اصواًل نه به عنوان یک نماگر، بلکه به عنوان 

رویکرد س��رمایه گذاری یا یک ابزار س��رمایه گذاری 

مدنظر قرار می گیرد. س��ال 1400 در بازار سرمایه 

چهار صندوق سرمایه گذاری داش��تیم که بیش از 

یک سال فعالیت می کردند و یک صندوق شاخصی 

دیگر به نام »آرام« نیز به جمع صندوق های شاخصی 

و صندوق های س��رمایه گذاری در بازار سهام ایران 

افزوده شد، بازدهی این صندوق ها بهتر از شاخص 

بازار بوده و عموم��ًا عملکرد با ثباتی نیز داش��تند، 

صندوق های مذک��ور دقیقًا مطابق ب��ا نکته ای که 

خانم حاجی علی اصغر مطرح کردند، سرمایه گذاری 

متکی بر استراتژی داشتند.

عاوه بر این، رصد صندوق های س��رمایه گذاری ما 

را به این نتیجه می رساند که بعضی از صندوق های 

سرمایه گذاری استراتژی های اعام نشده ای دارند، 

مثًا در س��ال 1400،شاخص کل 4/5 درصد رشد 

داشته است اما ش��اخص هم وزن حدود 20 درصد 

کاهش یافته اس��ت، یعنی ش��رکت های کوچک ما 

شرایط نامناسبی داش��ته اند اما شرکت های بزرگ 

از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند و مشخص است 

که یک سری از صندوق های س��رمایه گذاری روی 

ش��رکت های بزرگ تمرکز داش��ته و پرتفوی اصلی 

آنه��ا را ش��رکت های ب��زرگ تش��کیل می دهند اما 

بعضی دیگر از صندوق های س��رمایه گذاری، روی 

شرکت های کوچک تر متمرکز شده اند.

در س��ال ج��اری، این روند برعکس ش��ده اس��ت و 

تا امروز ش��اخص هم وزن رش��د بیش��تری نس��بت 

ب��ه ش��اخص کل داش��ته اس��ت، درواقع امس��ال 

شرکت هایی که طی سال گذشته عملکرد مناسبی 

از خود نش��ان نداده بودند، عملکرد بهتری دارند و 

بازدهی صندوق هایی که روی ش��رکت های بزرگ 

س��رمایه گذاری کرده بودند، از نظ��ر پلکانی نزولی 

ش��ده اس��ت. در صندوق های س��رمایه گذاری دو 

نوع سیاست رفتاری وجود دارد. گاهًا ممکن است 

بعضی از صندوق ها، اس��تراتژی خاصی نداش��ته 

باشند اما بعضی دیگر از آنها، شاید استراتژی خاصی 

داشته باشند که آن را اعام نکرده اند. به هرحال نکته 

این است که یکی از روش هایی که می تواند پایداری 

در عملکرد را برای صندوق ها بیشتر کند، بهره گیری 

از یک استراتژی مشخص است که از یک سو باعث 

می ش��ود س��رمایه گذار بداند که صندوق موردنظر 

چه عملکردی دارد و از دیگر س��و، می تواند به مدیر 

صن��دوق کمک کند که یک مس��یر خ��اص را برای 

خودش مش��خص کند. این رویکرد حتی می تواند 

ش��رایطی را فراهم کند که اگر احیانًا مدیر صندوق 

عوض شد، عملکرد صندوق تا حد امکان تحت تأثیر 

این تغییر قرار نگیرد.

مونا حاجی علی اصغر: همان طور که آقای کیانی 

اش��اره کردن��د، در م��ورد صندوق های ش��اخصی 

بای��د روند طبق ی��ک اس��تراتژی مش��خص پیش 

برود. البته س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نیز در 

این خصوص اباغ کرده اس��ت که الزم اس��ت همه  

صندوق ها، الگوریتم یا )IPS(، یعنی بیانیه  سیاست 

س��رمایه گذاری داش��ته باش��ند. دقیقًا همان طور 

یکی از روش هایی که می تواند 

پای��داری در عملک��رد را ب��رای 

کن��د،  بیش��تر  صندوق ه��ا 

بهره گی��ری از یک اس��تراتژی 

مش��خص اس��ت که از یک سو 

باعث می ش��ود س��رمایه گذار 

بداند که صندوق موردنظر چه 

عملکردی دارد و از دیگر س��و، 

می تواند به مدیر صندوق کمک 

کند که یک مسیر خاص را برای 

خودش مشخص کند.

میزگرد
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که آق��ای کیانی نی��ز در صحبت هایش��ان اش��اره 

داش��تند، اگر استراتژی صندوق، س��رمایه گذاری 

در شرکت هایی باشد که سهامش��ان ارزش بازاری 

باالیی دارند )LARGE CAPS(، الزم اس��ت که در 

این خصوص، الگوریتم دقیقی تهیه و تنظیم ش��ده 

و حتمًا برای مشاهده افراد، در سایت صندوق قرار 

داده شود، یعنی الگوریتم سرمایه گذاری باید دقیقًا 

طبق کاری که می خواهیم انجام دهیم نوشته شود. 

البته این مورد، از آن دست مصوباتی است که اگرچه 

اباغ شده است اما به شکل کامل اجرا نمی شود.

در صندوق های شاخصی، ما شاخص کل را معیار 

قرار می دهیم و با حجمی که در بازار وجود دارد، آن 

را در یک صندوق کوچک شبیه سازی می کنیم، در 

نتیجه باید مطابق با آن بیانی��ه نیز پیش برویم، اما 

در س��ایر صندوق ها از آن بیانیه و یا نقشه سیاست 

س��رمایه گذاری، در حدی بس��یار جزئی اس��تفاده 

می کنیم. اگر همه صندوق های س��رمایه گذاری به 

تهیه و تنظیم بیانیه سیاس��ت سرمایه گذاری اقدام 

کنند، مطابق با آن پیش بروند و همچنین آن را برای 

استفاده س��رمایه گذاران، در س��ایت صندوق قرار 

بدهند، این امر به طور قطع تس��هیل در انتخاب را 

برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت.

موضوع دومی که در حین گفتگو به آن اش��اره شد، 

بحث ش��اخص ها اس��ت. نهادهای مالی مختلف 

ازجمل��ه مجموع��ه مالی کی��ان، چند ب��اری برای 

ایجاد ش��اخص های مختل��ف ب��ه همکارانمان در 

سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس تهران 

پیشنهادهایی داده اند، با وجود اینکه خوشبختانه 

در ش��رایط کنونی، چند ش��اخص در حوزه  سهام، 

فعال و ش��ناخته شده اس��ت، اما در حوزه  صندوق 

با درآمد ثابت، متأس��فانه ش��اخص قابل قبولی در 

دسترس نیست.

در صورتی که به مباحث صندوق های با درآمد ثابت 

و بازار بدهی ورود کنیم متوجه می شویم، بسیاری از 

اوراقی که توسط تأمین سرمایه ها یا نهادهای مالی 

بزرگ کار می شوند به این دلیل که در یک مجموعه 

خاص، سرمایه گذاری شده اند قابل معامله نیستند 

و شاید الزم باشد که از هم تفکیک شوند، یعنی اگر 

انتخابمان حوزه با درآمد ثابت است، ببینیم که بازده 

مؤثر تا سررسید یا )YTM( در رابطه با اوراق موجود 

چقدر است.

بازده مؤثر تا سررسید موجود در بازار، به ما مدیران 

صندوق های با درآمد ثابت در انتخاب اوراق بهتر و 

البته تأمین مالی مناسب کمک می کند؛ چراکه اگر 

بخواهیم تأمین مالی داشته باشیم، اولین سؤالی که 

از ما پرسیده می شود این است که بهای تمام شده 

تأمین مالی چه میزان اس��ت و اولی��ن فاکتوری که 

در بهای تمام شده تأمین مالی مطرح می شود این 

اس��ت که بازار در حال حاضر، اوراق را با چه نرخی 

خریداری می کند و در ادام��ه کارمزد ارکان را به آن 

اضافه می کنیم، پس اینکه بتوانیم یک بازده مؤثر تا 

سررسید قابل قبولی را از بازار دریافت کنیم اهمیت 

باالیی دارد، یعنی اگر با پیشنهاد ارکان اجرایی بازار 

سرمایه، از جمله بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس 

ايران بتوانی��م بحث شاخص س��ازی را خصوصًا در 

رابطه با بازار بدهی به نتیجه برس��انیم، به ما کمک 

بیشتری می شود.

اگر موافق باشید من یک اشاره  جزئی به این موضوع 

داشته باش��یم که در صندوق های سرمایه گذاری، 

عمومًا بخش عمده ای از س��رمایه گذاری س��هامی 

اس��ت، ام��ا گاه��ی مث��ًا در زم��ان ریزش ب��ازار، 

مدی��ر صندوق ص��اح می داند که قس��متی از این 

سرمایه گذاری سهام نباشد. با توجه به این موضوع 

که به سپرده بانکی تا پیش از گذشت یک ماه سودی 

تعلق نمی گی��رد، این بحث مطرح می ش��ود که در 

آن بازه  زمانی که س��هام خریداری نک��رده و بازار در 

شرایط ریزشی است از چه ابزاری می تواند استفاده 

کند. حال اگر به س��مت خری��د اوراق برود، متوجه 

می ش��ود که معادل 82 درص��د از اوراق موجود در 

بازار س��رمایه ، اوراق��ی دولتی هس��تند، یعنی این 

اوراق بازارگ��ردان ندارن��د و به همی��ن دلیل مدیر 

س��رمایه گذاری نمی تواند در اوراقی که بازارگردان 

ندارد س��رمایه گذاری کند، یا اوراق نهادهای مالی 

ب��زرگ معمواًل با ق��رارداد بازخرید ب��رای دوره های 

طوالنی مدت  تر می باش��د. بر این اساس، ما اوراق 

کمتری در دس��ت داریم که نقد ش��وندگی باالیی 

داشته باشند.

همان طور که پیش��تر نیز عرض کردم، اگر س��پرده 

بانکی تا پیش از گذش��ت یک ماه، برداش��ت ش��ود 

س��ودی به آن تعلق نمی گی��رد. در همی��ن رابطه، 

ی  وق ه��ا صند هم��ه  گ��ر  ا

سرمایه گذاری به تهیه و تنظیم 

بیانیه سیاست سرمایه گذاری 

اقدام کنن��د، مطابق با آن پیش 

برون��د و همچنی��ن آن را ب��رای 

اس��تفاده س��رمایه گذاران، در 

س��ایت صندوق ق��رار بدهند، 

این امر به طور قطع تسهیل در 

انتخاب را برای س��رمایه گذار به 

دنبال خواهد داشت.

میزگرد
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خواهش بن��ده از س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 

ش��رکت بورس اوراق به��ادار، این اس��ت که امکان 

س��رمایه گذاری صن��دوق س��هامی در واحده��ای 

صندوق های با درآمد ثابت، به خصوص صندوق های 

ETF را فراه��م کنن��د؛ چراکه اگ��ر واحدهای این 

صندوق ها را پیش از یک ماه ابطال کرد، علی القاعده 

به دارنده آن سودی تعلق می گیرد که نشان می دهد 

از آن نقدینگی به شکلی بهینه استفاده  شده است.

از لحاظ منطقی نیز بعید می دانم که نکته ای خاص 

یا مشکلی مقرراتی وجود داشته باشد،کما اینکه اگر 

از سمت سازمان و بورس تهران نکات و یا نقطه نظری 

وجود دارد می توان با برگزاری جلساتی با نهادهای 

مالی، در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداخت. 

حاال که از بحث صندوق های سرمایه گذاری سهامی 

گذش��تیم و در مورد صندوق های با درآمد ثابت نیز 

صحبت می کنیم، بهتر اس��ت در این خصوص نیز، 

یک بازنگری صورت بگیرد.

ن��م  خا ز  ا س��پاس  ب��ورس:  م��ه  ماهنا  

حاجی علی اصغ��ر باب��ت توضیحاتی ک��ه ارائه 

کردن��د. به طور کل��ی، در فض��ای صندوق های 

س��رمایه گذاری گاه��اً ش��اهد هس��تیم که این 

صندوق ها در مواردی نمی توانند عملکرد اصلی 

خ��ود را در بازار محقق کنن��د. در همین رابطه، 

سؤالم از آقای کیانی این اس��ت که به نظر شما 

نقاط ضعف و قوت صندوق ه��ای با درآمد ثابت 

کدام اند؟ و به نظر شما عملکرد این صندوق ها، 

تابع چه موضوعاتی می تواند باشند؟

 رضا کیانی: صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 

ثاب��ت را می توانی��م از موفق تری��ن صندوق ه��ای 

سرمایه گذاری که در بازار سرمایه فعالیت می کنند 

ارزیابی کنیم. این صندوق ها، از نظر ارزش��ی رشد 

خوبی داش��ته اند و در حال حاضر، ارزششان 426 

هزار میلیارد تومان است، به گونه ای که قریب به 90 

درصد از ارزش صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 

بهادار، به صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار 

با درآمد ثابت تعل��ق دارد. همچنین تعداد صندوق 

س��رمایه گذاری با درآمد ثابت 103 عدد اس��ت که 

تعداد قابل توجهی می باشد.

   ماهنامه بورس: از آنجاکه موضوع صندوق های 

ب��ا درآمد ثابت، بحثی بس��یار تخصصی و کالن 

است. از خانم حاجی علی اصغر نیز تقاضا دارم 

که ب��ا توجه به تجربه فن��ی و تخصصی  خود در 

زمین��ه صندوق های س��رمایه گذاری، وضعیت 

کنونی م��ا را در خصوص صندوق ه��ای با درآمد 

ثابت ارزیابی کنند.

 مونا حاجی علی اصغر: همان طور که اشاره شد 

ارزش صندوق های با درآمد ثابت در 103 صندوق، 

معادل 426 هزار میلیارد تومان و ارزش اوراق بهادار 

با درآمد ثابت لیست شده  ما حدود 520 هزار میلیارد 

تومان است.

اگر ارزش صندوق های با درآمد ثاب��ت را با اوراق با 

درآمد ثابت مقایس��ه کنیم، به این نتیجه می رسیم 

که حدوداً معادل 82 درصد می شود. در این مورد، 

موض��وع با بحث س��هام کامًا متفاوت اس��ت، زیرا 

در بحث س��هام گفته می ش��ود که از مقایسه ارزش 

صندوق های سهامی با ارزش بازار سهام به عددی 

حدود 0/5 تا 0/8 درصدی رسیدیم، اما در مقایسه 

بازار بدهی با اوراق با درآمد ثابت به عدد 82 درصد 

می رسیم که نشان می دهد در این خصوص پوشش 

خوب��ی داده ایم. 103 صن��دوق نیز، تع��داد قابل 

ماحظ��ه ای اس��ت و از نظر حجمی ه��م روی این 

صندوق خیلی خوب کار ش��ده است. اگر بخواهیم 

از لحاظ ارزش��ی نیز مقایس��ه کنیم، ارزش کل این 

صندوق ها که حدود 426 هزار میلیارد تومان است 

در قیاس با 545 هزار میلیارد تومانی که ارزش سایر 

صندوق ها است، نش��ان می دهد که از نظر تعداد، 

حجم و همچنی��ن در قیاس با ب��ازار بدهی در این 

زمینه بسیار خوب کار شده است.

موضوع��ی که بن��ده مایل هس��تم در ای��ن میزگرد 

طرح کنم و درواقع خواهش��ی ک��ه از همکارانمان 

در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و ش��رکت بورس 

اوراق بهادار تهران دارم در رابطه با اباغیه ای است 

که س��ال گذش��ته به صندوق ها زده شده است. بر 

اساس این اباغیه، صندوق های با درآمد ثابت باید 

بخشی از س��رمایه خود را به سهام تخصیص دهند. 

در نظر داش��ته باش��ید که وقتی یک سرمایه گذار، 

س��رمایه گذاری در صندوق ه��ای با درآم��د ثابت را 

انتخاب می کند، علی القاع��ده فردی محافظه کار 

بوده است، حال اگر صندوق  با درآمد ثابتی به تبعیت 

خواهش بنده از سازمان بورس 

و اوراق به��ادار و ش��رکت بورس 

اوراق بهادار، این است که امکان 

سرمایه گذاری صندوق سهام در 

واحدهای صندوق های با درآمد 

ثابت، به خصوص صندوق های 

ETF را فراه��م کنن��د؛ چراک��ه 

اگر واحدهای ای��ن صندوق ها 

را پی��ش از یک ماه ابط��ال کرد، 

علی القاعده به دارنده آن سودی 

تعلق می گیرد که نشان می دهد 

از آن نقدینگی به شکلی بهینه 

استفاده  شده است.

میزگرد
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از ای��ن اباغیه، معادل 15 درصد از س��رمایه اش را 

در سهام سرمایه گذاری کند، در اصل موجودیت و 

خاصیت محافظه کارانه خود را تغییر داده اس��ت. 

حال بحث ذخیره گیری صندوق روی سهام را نیز به 

این موضوع اضافه کنید.

این در حالی است که بحث ذخیره گیری نیز به نوبه 

خود موضوعی پیچیده  و دشوار است؛ مثًا باید دید 

که آیا در این خص��وص، اباغیه نیاز به تغییر دارد؟ 

آیا دوس��تانی که ذخی��ره گرفته ان��د در واقع نکات 

خاصی دارند؟ کمااینکه ما در کارگروه صندوق ها و 

سبدهای کانون نهادهای سرمایه گذاری به دفعات 

راجع  ب��ه آن صحبت کردیم. اما نکت��ه  جالب تر این 

اس��ت که ذخیره گیری روی بعضی از صندوق های 

با درآمد ثابت هنوز قابلی��ت اجرا ندارد. فرض کنید 

صندوق ب��ا درآمد ثاب��ت لیست ش��ده ای دارید که 

امکان تقسیم سود برای آن فراهم نشده است و هنوز 

قابلیت ذخیره گیری ندارد.

به هرحال، زمان��ی که بحث س��هام داخل پرتفوی 

و صندوق های ETF مطرح اس��ت، توجه دوس��تان 

حتم��ًا به اختاف بی��ن قیمت ب��ازار و NAV جلب 

می شود و این یک موضوع خیلی خاص در خصوص 

صندوق ها است که شاید برای دوستان قانون گذار و 

دوستانی که در زمینه  قوانین و مقررات کار می کنند 

تأمل برانگیز باشد.

نکته  دیگری که مایل هستم مطرح کنم این است که 

جدا از 15 درصدی که در قسمت سهام است، بحث 

دیگری نیز روی اوراق بهادار ب��ا درآمد ثابت مطرح 

است، مبنی بر اینکه روی سپرده  حقوقی ها مالیات 

گرفته ش��ود. حال آنکه در این رابطه، در ابتدا گفته 

می شد که صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک 

ابزار مع��اف از مالیات فعالیت می کنند و بعد از آن، 

نامه ای مبنی بر اینکه سود س��پرده صندوق ها نیز 

معاف از مالیات است زده ش��د. در صندوق های با 

درآمد ثابت، یک قسمت از سرمایه صندوق به اوراق 

سهام، یک قس��مت به اوراق بهادار با درآمد ثابت و 

یک قسمت دیگر به س��پرده بانکی تخصیص داده 

می شود. صحبت بنده که به دفعات نیز آن را خدمت 

همکارانمان در سازمان بورس و اوراق بهادار عرض 

کرده ام، در رابطه با بخشی است که به اوراق بهادار با 

درآمد ثابت تخصیص داده می شود. در حال حاضر، 

82 درصد از ب��ازار بدهی را اوراق دولتی یا اس��ناد 

خزانه تشکیل می دهند که اوراقی بلندمدت و فاقد 

بازارگردان هستند.

از طرفی، صندوق های س��رمایه گذاری چون طبق 

مقررات باید سقف س��پرده گذاری را رعایت کنند، 

مجبور هس��تند که اوراق به��ادار با درآم��د ثابت را 

که هم��ان اوراق دولتی هس��تند، خریداری کنند. 

خواهش بن��ده از وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و 

دولتی ها این است که در صورت صاحدید، امکان 

بازارگردانی این اوراق محقق ش��ود. ش��اید مشکل 

دولت در این خصوص، هزینه مالی ای باشد که رخ 

می دهد، ام��ا این هزینه را نیز می ت��وان به حداقل 

رساند، در واقع به نظر بنده، اگر دامنه  نوسان برای 

این اوراق و همچنین دامنه  مظنه را منعطف تر کنیم، 

این موضوع حتی در صندوق های با درآمد ثابت نیز 

بهتر و کاربردی تر خواهد بود.

همچنی��ن، با توجه به بحث س��پرده های بانکی که 

در قانون بودجه س��ال جاری مطرح شده است، به 

نظر می رسد که بسیاری از سرمایه گذاران به سمت 

صندوق های با درآمد ثابت تشویق شوند، پس بهتر 

است شرایطی فراهم شود که صندوق های با درآمد 

ثابت بتوانند روی ابزارشان انعطاف بیشتری داشته 

باشند.

خواه��ش بنده این اس��ت ک��ه اگر ام��روز به همت 

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و بورس ه��ا در پی 

افزایش دامنه  نوسان هستیم، در مورد بازارگردان نیز 

به صورت خاص تر پیگیری شود، الزم به ذکر است که 

باید در نظر داشت که قرار نیست دامنه نوسان برای 

بازارگردان ها به صورت عادی اعمال شود و الزم است 

که انعطاف بیشتری داشته باشد.

در م��ورد دامنه  مظنه و یا در بح��ث بازارگردانی نیز 

بهتر است که انحصاری در نهادهای مالی نداشته 

باشیم، یعنی قرار نیست که صرفاً تأمین سرمایه ها یا 

صندوق های بازارگردانی شرایط بازارگردانی داشته 

باشند، بلکه بهتر اس��ت هر نهاد مالی، با یک مدل 

قابل قبول بازارگردانی بتواند این کار را انجام دهد.

نکته دیگری که روی این موضوع دارم این است که 

بهتر است برای بحث هایی از این قبیل که البته در 

مورد بس��یاری از صندوق های س��رمایه گذاری نیز 

مطرح است، یک کارگروه تشکیل شود.

با توجه ب��ه بحث س��پرده های 

بانک��ی ک��ه در قان��ون بودج��ه 

س��ال ج��اری مط��رح ش��ده 

اس��ت، ب��ه نظ��ر می رس��د که 

بس��یاری از س��رمایه گذاران به 

س��مت صندوق های ب��ا درآمد 

ثابت تش��ویق شوند، پس بهتر 

است ش��رایطی فراهم شود که 

صندوق ه��ای ب��ا درآم��د ثابت 

بتوانند روی ابزارش��ان انعطاف 

بیشتری داشته باشند.

میزگرد
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در جمع بن��دی این موضوع الزم اس��ت اضافه کنم 

که در مورد صندوق های زمین و س��اختمان نکاتی 

وجود دارد که متأسفانه به شکل مناسبی استفاده 

نشده است. در مورد صندوق های طا نیز در ابتدای 

گفتگو نکاتی عرض ک��ردم و در مورد صندوق های 

خصوصی هم این نکته بسیار مهم است که بسیاری 

افراد به جای صندوق های سرمایه گذاری، به دنبال 

تأسیس شرکت س��هامی خاص هستند که در مورد 

س��ایر صندوق های س��رمایه گذاری نیز همین طور 

است. شاید بد نباشد برای پاسخگویی به این سؤال 

که چرا از بعضی از ابزارهای مذکور اس��تفاده نشده 

اس��ت، درخواس��تی تحت عنوان تش��کیل کمیته 

بازنگری قوانین و مقررات به سازمان بورس و اوراق 

بهادار و شرکت بورس داده شود و تمام فعالین بازار 

سرمایه نیز در این زمینه مشورت بدهند.

مواردی که بنده اشاره کردم از جمله مواردی است 

که اصاح آنها می تواند روی بقیه  ابزارهای کارگروه 

کمک کننده باش��د، البته که صندوق های اماک 

و مستقات را نیز به موارد مذکور اضافه می کنم.

الزم است از س��ازمان بورس و اوراق بهادار که سعی 

می کند اصاح را به دفع��ات و در صورت نیاز انجام 

دهد، تش��کر  کنم اما ش��اید بهتر باش��د که بعضی 

بازنگری ها به نحوی کامل تر و همچنین س��ریع تر 

انجام شود تا بتوانیم از آن ابزارها استفاده ی بهتری 

داشته باشیم.

همه ما خواه��ان آنیم که بازاری پویا ت��ر، بزرگ تر و 

کاراتر داشته باشیم و بتوانیم به کمک این برنامه ها 

و هم اندیشی ها هم سطح اطاع رسانی را باال ببریم 

و هم به فرهنگ سازی کمک کنیم، به همین جهت 

خواهشمندم که به این موارد توجه ویژه ای شود.

   ماهنامه بورس: سپاس گزارم، آقای کیانی نظر 

پایانی خودت��ان را راجع ب��ه مباحثی که مطرح 

شد، به ویژه موضوع صندوق های با درآمد ثابت 

بفرمایید.

 آقای کیانی: به نظر بنده، ما باید به صندوق های 

سرمایه گذاری به عنوان ابزاری بسیار کارآمد جهت 

ساماندهی بازار سهام و بازار بدهی نگاه کنیم و الزم 

است از این ابزارها به شدت حمایت شود.

موضوعی ک��ه در این خصوص اهمیت ویژه ای دارد 

این اس��ت که اگر گروه��ی از صندوق های با درآمد 

ثابت رش��د خوبی داشتند، درس��ت نیست که رشد 

صندوق های س��رمایه گذاری را برای س��اماندهی 

بخشی دیگری از بازار، آنهم به صورت موقت هزینه 

کنی��م. درواقع از یک ط��رف باید باب��ت این اتفاق 

خوش��حال باش��یم، از طرفی دیگر از رشدی که به 

وجود آمده و از اعتمادی ک��ه مردم به صندوق های 

درآمد ثابت کرده اند به شدت حفاظت کنیم.

تغییر نصاب ها در این س��رمایه گذاری، همان طور 

که خانم حاجی علی اصغر ه��م فرمودند، می تواند 

ریس��ک فعالیت در صندوق های سرمایه گذاری را 

افزایش ده��د. درواقع اگرچه ممکن اس��ت چنین 

اقدامی به بازار سهام به صورت موقتی کمک کند، اما 

ممکن است به ماهیت صندوق های سرمایه گذاری 

در اوراق به��ادار با درآمد ثابت آس��یب بزند. به نظر 

بنده برای اینکه شاهد رش��د صنعت صندوق های 

سرمایه گذاری باشیم، نیازمند بازنگری و همچنین 

انعطاف هستیم.

باید قبول کنیم که صندوق های سرمایه گذاری برای 

رش��د بلندمدت بازار اوراق بهادار بس��یار ضروری و 

مهم هس��تند و هیچ کدام از صندوق ها را به دیگری 

ارجحیت ندهیم.

   ماهنام��ه ب��ورس: س��پاس گزارم، خان��م 

حاجی علی اصغ��ر ش��ما نیز جمع بن��دی و نظر 

پایانی خودتان را بفرمایید.

 مونا حاجی علی اصغر: همان طور که در خال 

گفتگو نیز مطرح کردم، به نظر بنده بهتر است که در 

خصوص هرکدام از ای��ن ابزارها، تعداد صندوق ها، 

تنوع آنها و ... منعطف تر پیش برویم، یعنی همان طور 

که آقای کیانی هم اش��اره کردن��د، به این خاطر که 

هن��وز ب��ه مرحله بل��وغ در ح��وزه  نهاده��ای مالی 

نرس��یده ایم و همچنان در این خص��وص جای کار 

اس��ت، ش��اید بهتر باش��د که در وهل��ه اول، همه 

نهاد های مالی به میدان بیایند و کمک کنند و البته 

سازمان بورس و اوراق بهادار نیز این مسیر را هموارتر 

کند تا بتوانیم به سمت یک بازار بهتر و تخصصی تر 

حرکت کنیم. درنهایت الزم می دانم از شرکت بورس 

تهران و ماهنامه »بورس« بابت برگزاری این میزگرد 

تخصصی تشکر  کنم.

ب��ه صندوق ه��ای  بای��د  م��ا 

سرمایه گذاری به عنوان ابزاری 

بسیار کارآمد جهت ساماندهی 

بازار س��هام و ب��ازار بدهی نگاه 

کنیم و الزم اس��ت از این ابزارها 

به شدت حمایت شود.

میزگرد
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بررسی صنعت آکریلونیتریل،
)ABS( بوتادین و استایرن

 مقدمه

ABS از خانواده ترموپالستیک ها، یعنی پلیمرهایی که با افزایش دما بدون تغییر شیمیایی ذوب می شوند، است که عالوه بر ویژگی های 

عموم��ی پالس��تیک ها، از ویژگی های��ی مخصوص به خود نیز برخوردار اس��ت. در ط��ول جنگ جهان��ی دوم، تالش های بس��یاری برای ایجاد 

الس��تیک های مصنوعی انجام گرفت که منجر به معرفی ABS در سال ۱94۸ شد. از ویژگی های عمومی پالستیک ها می توان فرآیندپذیری، 

قابلیت شکل پذیری، ارزان و سبک بودن نسبت به فلزات، عایق در مقابل حرارت الکتریسیته و رطوبت، رنگ پذیری عالی، مقاومت باال در مقابل 

ش��رایط جوی و قابلیت جوش پذیری و ترمیم را نام برد؛ اما ABS عالوه بر موارد گفته شده، ویژگی های خاص خود را دارد که باعث خاص بودن و 

کاربردهای گسترده این ماده شده است. این ویژگی ها شامل مقاومت در برابر ضربه، استحکام مکانیکی، روندگی مناسب برای قالب های تزریق، 

ل ها و  تولید گاز خنثی حین س��وختن، مقاومت حرارتی و سختی باال در عین ضربه پذیری باال هس��تند. »مقاومت در برابر مواد شیمیایی، حالاّ

رطوبت« و همچنین »قابلیت ش��کل پذیری باال به خصوص در لبه ها و گوشه های تیز« از دیگر ویژگی های ABS ها است. این ماده با ویژگی های 

خاص خود، کاربردهای گس��ترده ای در صنعت لوازم خانگی )تولید قاب تلویزیون، قطعات یخچال و بدنه جاروبرقی(، صنعت خودرو )ساخت 

داشبورد، سپر و ...( و صنایع الکترونیک )بدنه گوشی تلفن همراه( نیز دارد. لوله و اتصاالت دقیق، ساختمان سازی، ماشین آالت، اسباب بازی 

و تجهیزات اداری نیز از حوزه های کاربرد این ماده است.

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

مدیر تحلیل کارگزاری بانک شهر
محمدجواد عبدالهی
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فرآیند تولید
مطابق شکل 1، سه ماده استایرن منومر، آکریلونیتریل و بوتادین طی فرآیندهای شیمیایی، ترکیب شده و ABS تولید می گردد.

هرکدام از مواد تشکیل دهنده ABS، یک ویژگی فیزیکی خاص به ماده نهایی اضافه می کند. استایرن منومر منجر به افزایش سختی و جای سطحی شده، آکریلونیتریل 
موجب افزایش استحکام و مقاومت حرارتی و شیمیایی می شود و بوتادین، ضربه پذیری و کارایی در دماهای پایین را افزایش می دهد.

نگاهی به بازارهای جهانی
در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید ABS در جهان، 11/6 میلیون تن بوده که پیش بینی می گردد تا انتهای سال 2022، به 12/6 میلیون تن برسد. نمودار 1، ظرفیت 

اسمی ABS در جهان به تفکیک مناطق را نشان می دهد.

منطقه جنوب شرق آسیا به جز چین، با ظرفیت 5 هزار و 336 تن، باالترین ظرفیت را دارد. چین، دارای ظرفیت 4 هزار و 408 تن در جهان می باشد و اروپا، آمریکای شمالی و خاورمیانه 
در رتبه های بعدی قرار دارند. نمودار 2، میزان تولید واقعی ABS و ظرفیت اسمی را به تفکیک مناطق نشان می دهد. مجموع تولید جهانی در سال گذشته، برابر 9/3 میلیون تن 
بوده که معادل 80 درصد ظرفیت اسمی بوده است. منطقه جنوب شرق آسیا به جز چین، با 4 هزار و 412 تن و بعد از آن چین با 3 هزار و 455 تن، بیشترین میزان تولید را داشته اند.

ABS شکل 1- شامتیک تولید

 

 

 

 

 ABSشماتیک تولید  -8شکل 

ت حرارتیی و  افزایش استحکام و مقاومموجب ، آکریلونیتریل شده ر به افزایش سختی و جالی سطحیاستایرن منومر منج. کند زیکی خاص به ماده نهایی اضافه میفی یک ویژگی ،ABS دهنده لیتشکهرکدام از مواد 
 .دهد میو کارایی در دماهای پایین را افزایش  یریپذ ضربه ،و بوتادین شود می شیمیایی

 یجهان یبه بازارها ینگاه
جهان به تفکیک مناطق را نشان  در ABS اسمی ظرفیت، 8نمودار . تن برسد میلیون 6/82به ، 2222 تا انتهای سال گردد یم ینیب شیپتن بوده که  میلیون 6/88 ،در جهان ABSدر حال حاضر ظرفیت اسمی تولید 

 .دهد یم

 ABSواحد 
  مونومر استایرن

 آکریلونیتریل 

  تادینبو

ABS ( تن 52.0)   
ABS 

منودار 1- ظرفیت اسمی ABS در جهان به تفکیک مناطق )برحسب هزار تن(

 

 (هزار تنبرحسب )در جهان به تفکیک مناطق  ABSظرفیت اسمی  -8نمودار 

 

قیرار   یبعید  یهیا  رتبیه در  انیه یو خاورم یشمال یکایآمر اروپا،و  باشد می جهان در تن 921و  هزار 9ظرفیت رای دا ،چین .را دارد تیظرف نیباالتر ،تن 336و  هزار 5 تیبا ظرف ،نیچ جز بهمنطقه جنوب شرق آسیا 
 .دارند

منطقه جنیوب  . ظرفیت اسمی بوده استدرصد  12معادل  میلیون تن بوده که 3/4برابر  ،مجموع تولید جهانی در سال گذشته .دهد یمظرفیت اسمی را به تفکیک مناطق نشان و  ABSمیزان تولید واقعی  ،2نمودار 
 .اند داشتهبیشترین میزان تولید را  ،تن 955و  هزار 3تن و بعد از آن چین با  982و  هزار 9با  ،چین جز بهشرق آسیا 

منودار 2– میزان تولید و ظرفیت جهانی ABS به تفکیک مناطق )برحسب هزار تن(

 

 (هزار تن برحسب) به تفکیک مناطق ABSجهانی  و ظرفیت میزان تولید –2نمودار 

در منطقیه   ABSکیه تمرکیز تولیید     دهد یماین موضوع نشان . باشد یم ،تولید جهاندرصد  19که بالغ بر  شود یمتولید در این منطقه تن  167و هزار  7 مجموعاً ،جنوب شرق آسیا جدا نکنیم اگر چین را از منطقه
 .ل داردبسزایی در وضعیت این محصو ریتأثجنوب شرق آسیا بوده و این منطقه 

را به خود اختصاص داده اما تقاضا در ایین کشیور    ABSاز تولید جهانی درصد  37چین . به تفکیک مناطق نشان داده شده است، 3میلیون تن است که در نمودار  3/4و  محصول برابر تولید ،تقاضای جهانی محصول
از تقاضیای جهیانی را بیه خیود     درصید   23 ،چیین  جیز  بیه منطقه جنوب شرق آسییا  . کند یم نیتأممازاد نیاز خود را از طریق واردات  ،دن تقاضاتقاضای جهانی را دارد که با توجه به باالتر بودرصد  57بیشتر بوده و 

 .اختصاص داده است
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اگر چین را از منطقه جنوب شرق آسیا جدا نکنیم، مجموعاً 7 هزار و 867 تن در این منطقه تولید می شود که بالغ بر 84 درصد تولید جهان، می باشد. این موضوع نشان 
می دهد که تمرکز تولید ABS در منطقه جنوب شرق آسیا بوده و این منطقه تأثیر بسزایی در وضعیت این محصول دارد.

 ABS تقاضای جهانی محصول، برابر تولید محصول و 9/3 میلیون تن است که در نمودار 3، به تفکیک مناطق نشان داده شده است. چین 37 درصد از تولید جهانی
را به خود اختصاص داده اما تقاضا در این کشور بیشتر بوده و 57 درصد تقاضای جهانی را دارد که با توجه به باالتر بودن تقاضا، مازاد نیاز خود را از طریق واردات تأمین 

می کند. منطقه جنوب شرق آسیا به جز چین، 23 درصد از تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده است.

یکی از مهم ترین فاکتورهای تعیین کننده وضعیت هر کاال، کم و کیف تجارت جهانی آن است. در نمودار 4، تجارت جهانی ساالنه ABS مشخص شده است. 10 کشور 
برتر صادرکننده و 10 کشور برتر واردکننده ABS، در نمودار نشان داده شده است. همان طور که مشخص است کره جنوبی و چین با اختاف نسبت به بقیه کشورها، به 
ترتیب بزرگ ترین صادرکننده و بزرگ ترین واردکننده ABS در دنیا هستند و می توان گفت بزرگ ترین بازیگران بازار ABS، دو کشور کره جنوبی و چین بوده که وضعیت 

تولید و تقاضا و وضعیت اقتصادی آنها، تأثیر بسزایی در تعیین قیمت، عرضه و تقاضای محصول دارد.

 ABS در نمودار 5، بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده جهان با توجه به ظرفیت اسمی و سهم هرکدام از ظرفیت جهانی، مشخص شده است. بزرگ ترین تولیدکننده
در دنیا، یک شرکت تایوانی )شرکت Chi Mei( می باشد.

منودار 3- تقاضای جهانی ABS به تفکیک مناطق

 

 به تفکیک مناطق ABSتقاضای جهانی  -3نمودار 

 واردکننیده کشیور برتیر    82و  صیادرکننده کشور برتر  82. مشخص شده است ABSجهانی ساالنه  تجارت ،9در نمودار . است کم و کیف تجارت جهانی آن ،وضعیت هر کاال کننده نییتعرهای فاکتو نیتر مهمیکی از 
ABS ،واردکننده  نیتر بزرگصادرکننده و  نیتر بزرگبه ترتیب  ،رهاکه مشخص است کره جنوبی و چین با اختالف نسبت به بقیه کشو طور همان. در نمودار نشان داده شده استABS    تیوان  یمی در دنییا هسیتند و 
 .عرضه و تقاضای محصول دارد ،بسزایی در تعیین قیمت ریتأث ،بوده که وضعیت تولید و تقاضا و وضعیت اقتصادی آنهاکره جنوبی و چین دو کشور  ،ABSبازیگران بازار  نیتر بزرگگفت 

منودار 4- تجارت جهانی ساالنه ABS )برحسب میلیون دالر(
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 (میلیون دالربرحسب ) ABS ساالنه جهانی تجارت -9 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 نیتییییر بییییزرگ، 5در نمییییودار  دکننییدهیتول یهییا شییرکت
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منودار 5- بزرگ ترین رشکت های تولیدکننده جهان
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در نمودار 6، ظرفیت اسمی، تولید، تقاضا و همچنین تجارت جهانی ABS، به صورت مقایسه ای نمایش داده شده است.

در نمودار 7، سهم هر بخش از مصرف ABS در دنیا به صورت کمی نمایش داده شده است. صنعت لوازم خانگی و الکترونیک به ترتیب با 40 و 26 درصد، بیشترین سهم از مصرف ABS را 
دارند. تقاضای این ماده طی سال های 2014 تا 2019، به طور متوسط ساالنه 4/8 درصد افزایش داشته است و پیش بینی می شود تقاضای ABS تا سال 2024، به 11/2 میلیون تن برسد.

برخاف بسیاری از محصوالت پتروشیمی که قیمت آنها همبستگی قابل توجهی با مواد اولیه مورد استفاده برای تولیدشان دارد، ABS بدین صورت نیست و تقاضای 
محصوالت پایین دستی، بیشترین تأثیر بر قیمت این محصول را دارد. با توجه به نمودار 8، در سال 1400 قیمت محصوالت آکریلونیتریل، بوتادین و استایرن مونومر 
CFR چین، به ترتیب 2،223، 1،036 و 1،210 دالر بود که پیش بینی می شود در سال 1401 به ترتیب به 1،921، 1،279 و 1،283 دالر برسد. همچنین در سال 

1400 قیمت ABS چین نیز 2،286 دالر بوده که پیش بینی می شود در سال 1401، به 2،000 دالر برسد.

منودار 6- مقایسه ظرفیت اسمی، تولید، تقاضا و تجارت جهانی ABS )برحسب هزار تن(

 .باشد یم (Chi Meiشرکت ) یوانیتایک شرکت ، در دنیا ABS دکنندهیتول نیتر بزرگ. مشخص شده است ،ظرفیت جهانی جهان با توجه به ظرفیت اسمی و سهم هرکدام از

 جهان دکنندهیتول یها شرکت نیتر بزرگ -5نمودار 

 

 .ی نمایش داده شده استا مقایسه صورت به، ABS تقاضا و همچنین تجارت جهانی ،اسمی، تولید ظرفیت، 6 در نمودار

 
 (هزار تنبرحسب ) ABS جهانی و تجارتتقاضا  مقایسه ظرفیت اسمی، تولید، -6نمودار 

تقاضای این ماده طی . را دارند ABSبیشترین سهم از مصرف  درصد، 26 و 92 با ترتیب به صنعت لوازم خانگی و الکترونیک. نمایش داده شده است کمی صورت به در دنیا ABSبخش از مصرف سهم هر  ،7در نمودار 
 .تن برسد میلیون 2/88به ، 2229تا سال  ABSتقاضای  شود بینی می پیشو  افزایش داشته استدرصد  1/9متوسط ساالنه  طور به، 2284تا  2289های  سال

 

 

منودار 7- انواع مصارف ABS در دنیا

 
 در دنیا ABSانواع مصارف  -7نمودار 

 میت یبیر ق  ریتأث نیشتریب ،یدست نییحصوالت پام یو تقاضا ستین صورت نیبد ABS ،دارد دشانیتول یمورد استفاده برا هیبا مواد اول یقابل توجه یآنها همبستگ متیکه ق یمیاز محصوالت پتروش یاریبرخالف بس
بیه   8928در سال  شود یم ینیب شیدالر بود که پ 8،282و  8،236، 2،223 بیبه ترت ،نیچ CFRمونومر  رنیو استا نیبوتاد ل،یتریلونیمحصوالت آکر متیق 8922سال  در، 1با توجه به نمودار  .محصول را دارد نیا

 .برسد دالر 2،222به ، 8928در سال  شود یم ینیب شیدالر بوده که پ 2،216 زین نیچ ABS متیق 8922در سال  نیهمچن. دالر برسد 8،213و  8،274 ،8،428 به بیترت

 

منودار 8- پیش بینی قیمت مواد اولیه و ABS )برحسب دالر بر تن(

 

 (بر حسب دالر بر تن) ABSقیمت مواد اولیه و  ینیب شیپ -1نمودار 

 داخل کشور در ABS صنعتنگاهی به وضعیت 
در بازار فرابورس ایران قابل معامله  «شبصیر»پتروشیمی قائد بصیر با نماد . باشند یممشغول به فعالیت  ،ABSتنی هزار  35هر دو با ظرفیت  ،«پتروشیمی تبریز»و  «پتروشیمی قائد بصیر» شرکتدو در حال حاضر 

 شود یمتولید  شرکتتوسط ، ماده اولیه اما در پتروشیمی تبریز گردد یمعمده ماده اولیه خریداری بخش  ،تروشیمی قائد بصیرپ در. باشد ینمبورسی  ،«پاالیش نفت تبریز» یها رمجموعهیزاز  بوده و پتروشیمی تبریز
بوده و مشیتریان   ABSگریدهای خاص رنگی  دکنندهیتول ،رالبته باید توجه داشت که شرکت پتروشیمی قائد بصی. پتروشیمی تبریز گردیده است و افزایش حاشیه سود در شده تمامسبب کاهش بهای  ،که همین امر

هزار تن بیوده کیه    12تا  72در داخل کشور حدود  ABSدر حال حاضر تقاضای داخلی . شوند ینمرقیب یکدیگر محسوب  ینوع به و این دو شرکت کند یمتولید  رنگ یب ABS ،خاص خود را دارد و پتروشیمی تبریز
 .گردد یم نیتأمکسری عرضه از طریق واردات 

این پروژه در سیال   گردد یمبرآورد . استکلید خورده  8314هزار تن از سال  222با ظرفیت ، ABSیک پروژه عظیم تولید  عنوان بهباشد که  می «پتروشیمی جم» یها رمجموعهیزاز  ،«توسعه پلیمر پاد جم»شرکت 
را تولید خواهد کرد و بیا   ABS رنگ یبگرید ، قرار دارد «انرژی پارس»در منطقه ویژه اقتصادی که این شرکت . وجود دارد یبردار هرهبدر  ریتأخاحتمال  ،گردد که البته با وجود مشکالت تحریمی یبردار بهره 8922

 .احداث گردیده است ،هدف صادرات
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 نگاهی به وضعیت صنعت ABS در داخل کشور
در حال حاضر دو شرکت »پتروشیمی قائد بصیر« و »پتروشیمی تبریز«، هر دو با ظرفیت 
35 هزار تنی ABS، مشغول به فعالیت می باشند. پتروشیمی قائد بصیر با نماد »شبصیر« 
در بازار فرابورس ایران قابل معامله بوده و پتروشیمی تبریز از زیرمجموعه های »پاالیش 
نفت تبریز«، بورس��ی نمی باشد. در پتروش��یمی قائد بصیر، بخش عمده ماده اولیه 
خریداری می گردد اما در پتروشیمی تبریز، ماده اولیه توسط شرکت تولید می شود که 
همین امر، سبب کاهش بهای تمام شده و افزایش حاشیه سود در پتروشیمی تبریز 
گردیده است. البته باید توجه داشت که شرکت پتروشیمی قائد بصیر، تولیدکننده 
گریدهای خاص رنگی ABS بوده و مش��تریان خاص خود را دارد و پتروشیمی تبریز، 
ABS بی رنگ تولید می کند و این دو شرکت به نوعی رقیب یکدیگر محسوب نمی شوند. 
در حال حاضر تقاضای داخلی ABS در داخل کشور حدود 70 تا 80 هزار تن بوده که 

کسری عرضه از طریق واردات تأمین می گردد.
شرکت »توسعه پلیمر پاد جم«، از زیرمجموعه های »پتروشیمی جم« می باشد که به عنوان 
یک پروژه عظیم تولید ABS، با ظرفیت 200 هزار تن از سال 1389 کلید خورده است. 
برآورد می گردد این پروژه در سال 1402 بهره برداری گردد که البته با وجود مشکات 
تحریمی، احتمال تأخی��ر در بهره برداری وجود دارد. این ش��رکت که در منطقه ویژه 
اقتص��ادی »انرژی پارس« قرار دارد، گرید بی رنگ ABS را تولید خواهد کرد و با هدف 

صادرات، احداث گردیده است.

ABS بررسی »پتروشیمی قائد بصیر« به عنوان تنها تولیدکننده بورسی 
»پتروشيمي قائد بصير« با سرمایه ی 500 میلیون تومان، در سال 1376 تأسیس شد. 
طرح تولید ABS شرکت، در سال 1382 راه اندازی شد و در سال 1394 به تکنولوژی 
تولید پلی استایرن دست یافت که محصول جایگزین شرکت در صورت ایجاد مشکل 

برای تولید ABS می باشد. این شرکت، در سال 1395 آغاز به تولید گریدهای خاص و 
رنگی محصول ABS نمود که سبب افزایش حاشیه سود شرکت شد و در سال 1397 
با نماد »شبصیر« در بازار فرابورس درج شد. سرمایه شرکت، در حال حاضر معادل 50 
میلیارد تومان می باشد. »گروه توس��عه انرژی تدبیر«، 39 درصد از سهام این شرکت 
را در اختیار دارد. همچنین »مؤسس��ه بنیاد پانزده خرداد«، »سرمایه گذاری تدبیر« و 
»سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران« به ترتیب مالک 20، 5/6 و 4/9 درصد از سهام 

شرکت هستند.

 نگاهی به سودآوری صنعت ABS در سال 1۴01
میزان تولیدات پتروشیمی قائد بصیر در سال 1400، به دلیل اورهال شرکت و همچنین 
کمبود مواد اولیه در تعداد محدودی از ماه های سال، اندکی پایین تر از سطح تولیدات 
سال های گذشته بود. از این رو برآورد ما برای تولید و فروش سال 1401، برابر با 37 هزار 
و 500 تن است. نکته ی قابل ذکر برای این شرکت، نحوه تنظیم نرخ های فروش است. 
این پتروشیمی نرخ های فروش خود را با افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ جهانی، افزایش 
می دهد، درحالی که با کاهش این دو عامل، تغییر محسوسی در نرخ های فروش خود 
اعمال نمی کند، ازاین رو اسپرد بین نرخ فروش شرکت در بورس کاال و نرخ ABS چین، 
در چندماهه اخیر به 50 درصد نیز رسیده است. پیش بینی ما با فرض نگه داشتن این 

اسپرد، فروش 2 هزار و 560 میلیارد تومانی در سال 1401 است.
نرخ های خرید محصوالت استایرن مونومر و بوتادین توسط شرکت، به دلیل اینکه این 
محصوالت در داخل تولید می شوند، اندکی کمتر از نرخ های چین و برای محصول 
آکریلونیتریل که وارداتی است کمی باالتر از نرخ ICIS می باشد. با توجه به تمام این 
مفروضات، برآورد ما از سودآوری این شرکت در سال 1401 برای هر سهم برابر با 1،732 
تومان است. در جدول های 1 و 2، برآورد صورت سود و زیان »شبصیر« آورده شده است.

جدول 1- برآورد صورت سود و زیان »شبصیر«

کارشناسی 1398139914001401رشح

2,563 1,4352,452 705 فروش

)1,626()1,402()836()570(بهای متام شده کاالی فروش رفته

937 5991,050 135 سود )زیان( ناخالص

)35()31()18()13(هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

31 520 12 خالص سایر درآمدهای عملیاتی

933 5861,039 135 سود )زیان( عملیاتی

- 0)16()14(هزینه های مالی

45 39 12 8 خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی

978 5821,077 128 سود خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)112()123()72()23(مالیات

866 510954 105 سود )زیان( خالص

2101,0211,9071,732 سود هر سهم پس از کرس مالیات )تومان(

50 50 50 50 رسمایه

جدول 2- سود کارشناسی صنعت ABS )برحسب درصد(

کارشناسی 1398139914001401رشح

19424337حاشیه سود ناخالص

19414236حاشیه سود عملیاتی

15363934حاشیه سود خالص
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منبع: شرکت مشاوره عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت و خرداد  ماه 1401
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پس اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، 

عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، ممکن است 

متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین 

راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی دست پیدا می کنند و با 

استفاده از تخصص افراد حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران 

خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آنها تقسیم می کنند. یکی از این واسطه های مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند. صندوق های سرمایه گذاری 

انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد. صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب 

دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با 

یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری، به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 

تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یادشده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این گزارش، با 

استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند، پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در اردیبهشت ماه 1401 تقریباً با 194 هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,723 هزار میلیارد 
ریال رسید. بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های قابل معامله بوده که با 7 درصد رشد، تقریباً معادل 76 هزار میلیارد ریال به 

مبلغی بالغ بر 1,157 هزار میلیارد ریال رسیده  است.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای خرداد ماه  1401

 1401 و خردادماه اردیبهشت 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 بسیاری موارد اگر 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

 یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسه کی از بعد و کرده یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع هاآن که است یمال یهاواسطه
 تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از استفاده با و کنندپیدا می دست

 هاآن نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما یهانهیگز نیبهتر و کنندیم
 نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه نیا از یکی. کنندیم میتقس

بر  یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما یهاقهیسل انواع تواندیم تنوع
 الزامات نظر از که گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوقگروه  اساس ترکیب دارایی در سه

به دو دسته  ،گذاریهمچنین از نظر نوع سرمایه. دارند تفاوت گریکدی با بهادار، اوراق و بورس سازمان یسو شده ازابالغ یگذارهیسرما
شوند. عالوه بر بندی میتقسیم در بورس معاملهگذاری قابلهای سرمایهو صندوق مبتنی بر صدور و ابطالگذاری های سرمایهصندوق
 گزارش، نیا درگذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. های سرمایههای یادشده، صندوقصندوق

 پرداخته ،هستند فعال رانیا هیاسرم بازار در که هاصندوق نیا عملکرد و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده از استفاده با
 .است شده

 ماهاردیبهشت در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک
هزار  5,723 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  194 باتقریبًا  1401 ماهاردیبهشت در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزشکل 

هزار  76 تقریباً معادل ,درصد رشد 7 با که بوده معاملهقابل یهاصندوق به مربوط هاییدارا خالص ارزش ریالی در افزایش نیشتریب .دیرس الیر اردیلیم
 .است دهیرس الیر اردیلیمهزار  1,157 ی بالغ برمبلغ به الیر اردیلیم
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نمودار 2، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های سرمایه گذاری را در طول اردیبهشت ماه 1401 بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. 
نتایج نشان دهنده تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های سرمایه گذاری است.

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً 24 درصد از منابع مالی خود را در س��هام، 43 درصد را در اوراق مش��ارکت، 30 درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود 3 درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3، ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای خرداد ماه 1401

 نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ماه در طول اردیبهشت را گذاریسرمایه هایصندوق همه هایدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوق های همهخالص دارایی ارزش میزان کلدر  تغییرات مثبتدهنده نشان نتایج. دهدمی

 

 وجه و یبانک یهاسپرده در را درصد 30 مشارکت, اوراق در را درصد 43 سهام, در را خود منابع مالی از درصد 24 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 داده نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در را درصد 3 حدود و نقد

 .است شده
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله
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در

)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%(  سایر دارایی ها 

1401ماه تا ابتدای خرداد(درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار   

 نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ماه در طول اردیبهشت را گذاریسرمایه هایصندوق همه هایدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوق های همهخالص دارایی ارزش میزان کلدر  تغییرات مثبتدهنده نشان نتایج. دهدمی
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ارديبهشت و خرداد 561401
شمـاره هاي  203 - 202

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول 1 تا 4، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه شده 
است. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »یکم کارگزاری بانک کشاورزی« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در اردیبهشت ماه 

1401 برابر با 3 درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با 20 درصد بوده است.

از بین صندوق های س��هامی، صندوق »فیروزه موفقیت« با رشد 9/6 درصدی، بهترین جایگاه را در این گروه کسب کرده و بازدهی یک سال گذشته آن برابر 
با 53/8 درصد بوده است.

در اردیبهش��ت ماه 1401، صندوق مختلط »یکم نیکوکاری آگاه« با بازدهی 8/6 درصدی، برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک  س��ال گذشته آن برابر 
با 47/9 درصد می باشد.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس نیز صندوق »ثروت هامرز« با 9/5 درصد، بیشترین بازدهی را به دست آورده است. 

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 31 اردیبهشت )درصد(بازده اردیبهشت )درصد(نام صندوقردیف

320یکم کارگزاری بانک کشاورزی1

*2/8ارزش کاوان ایرانیان2

2/723/9مشترک گنجینه الماس پایدار3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 31 اردیبهشت )درصد(بازده اردیبهشت )درصد(نام صندوقردیف

9/653/8فیروزه موفقیت1

9/472/5مشرتک گنجینه ارمغان املاس2

8/736مشرتک عقیق3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 31 اردیبهشت )درصد(بازده اردیبهشت )درصد(نام صندوقردیف

8/647/9یکم نیکوکاری آگاه1

*7/7زیتون مناد پایا2

6/228/3مشرتک سپهر آتی3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 31 اردیبهشت )درصد(بازده اردیبهشت )درصد(نام صندوقردیف

*9/5ثروت هامرز1

8/831/4بذر امیدآفرین2

8/658/7فراز داریک3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی اردیبهشت ماه 1401 مقایسه شده است. در این 
مقایسه، عملکرد صندوق های سهامی از عملکرد شاخص بورس و فرابورس جا ماند و رشد کمتری نسبت به آنها داشت.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی اردیبهشت ماه 1401، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود 754 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه 
ابطال واحدهای سرمایه گذاری( تقریبًا 589 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، خالص ورود سرمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری معادل 165 هزار 
میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 91 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت و بیشترین 
خالص خروج پول از صندوق های سرمایه گذاری حدود 3 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های سهامی 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 اردیبهشت ماه 1401 نشان می دهد.
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای خرداد ماه 1401

 در .است شده مقایسه 1401 ماهاردیبهشت طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
 .تداش نسبت به آنهاشاخص بورس و فرابورس جا ماند و رشد کمتری  عملکرد ازسهامی  هایصندوق عملکرد مقایسه, این
 

 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 هاآن از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  754حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهاردیبهشت یط
ی گذارهیسرما یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص نابراین,ب. است بوده الیر اردیلیمهزار  589 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

با های صندوق به مربوط الیر اردیلیم هزار 91 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 165 معادل
 زیر, نموداربوده است.  سهامیهای مربوط به صندوق میلیارد ریال هزار 3حدود  گذاریسرمایه هایصندوق ازخروج پول خالص و بیشترین  درآمد ثابت

 .دهدیم نشان 1401 ماهاردیبهشت یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود
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سهامی مختلط درآمد ثابتبا قابل معامله بازارگردانی کل صندوق ها

گذاری )میلیارد ریال(سرمایه هایصندوقورود و خروج وجه نقد در  ای. نمودار میله۵نمودار   

                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای خرداد ماه 1401

 در .است شده مقایسه 1401 ماهاردیبهشت طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
 .تداش نسبت به آنهاشاخص بورس و فرابورس جا ماند و رشد کمتری  عملکرد ازسهامی  هایصندوق عملکرد مقایسه, این
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 هاآن از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  754حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهاردیبهشت یط
ی گذارهیسرما یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص نابراین,ب. است بوده الیر اردیلیمهزار  589 تقریباً (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

با های صندوق به مربوط الیر اردیلیم هزار 91 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 165 معادل
 زیر, نموداربوده است.  سهامیهای مربوط به صندوق میلیارد ریال هزار 3حدود  گذاریسرمایه هایصندوق ازخروج پول خالص و بیشترین  درآمد ثابت

 .دهدیم نشان 1401 ماهاردیبهشت یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود
 

 

2/۷%

4/۵%

۳/۷%

0/0%
0/5%
1/0%
1/5%
2/0%
2/5%
3/0%
3/5%
4/0%
4/5%
5/0%

میانگین بازده صندوق های سهامی بازده بورس بازده فرابورس

1401تا ابتدای خردادماه (درصد)مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس و فرابورس . 4نمودار

بورسبازدهفرابورسبازده
بازده صندوق های سهامیمیانگین

5,6
22

57
5

62
2,9

89

91
,72

3

33
,12

1

75
4,0

29

8,9
34

24
8

53
2,2

45

42
,68

7

4,9
09

58
9,0

24

30

100,030

200,030

300,030

400,030

500,030

600,030

700,030

800,030

ی م ا ه س ط ل ت خ م ت ب ا ث د  م آ ر د ا  ب ه ل م ا ع م ل  ب ا ق ی ن ا د ر گ ر ا ز ا ب ا ه ق  و د ن ص ل  ک

یال
د ر

یار
میل

ورود وجه نقد خروج وجه نقد

1401تا ابتدای خردادماه 

سهامی مختلط درآمد ثابتبا قابل معامله بازارگردانی کل صندوق ها

گذاری )میلیارد ریال(سرمایه هایصندوقورود و خروج وجه نقد در  ای. نمودار میله۵نمودار   

75
4،

02
9



گزارش عملکرد

ارديبهشت و خرداد 581401
شمـاره هاي  203 - 202

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در خرداد ماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در خرداد ماه 1401 تقریباً با 74 هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,779 هزار میلیارد ریال 
رسید. بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که با 1/6 درصد رشد، حدود 58 هزار میلیارد ریال به مبلغی 

بالغ بر 3,584 هزار میلیارد ریال رسیده  است.
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با درآمد ثابت  سهامی  مختلط  بازارگردانی  قابل معامله  کل صندوق ها 
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای تري ماه  1401

 ماهخرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک
بیشترین  .دیرس الیر اردیلیمهزار  5,779 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  74 باتقریباً  1401 ماهخرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزشکل 

 دهیرس الیر اردیلیمهزار  3,584 ی بالغ برمبلغ به الیر اردیلیم هزار 58 حدود ,درصد رشد 6/1با  که بودهبا درآمد ثابت  یهاصندوقمربوط به  هادارایی در ارزش خالص ریالی افزایش
 .است

 
 نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ماه خردادرا در طول  گذاریسرمایه هایصندوق تمام هایدارایی خالص تغییرات کل ارزش روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوقهمه  هایخالص داراییارزش میزان کل در  تغییرات مثبتدهنده نشان
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1401تیرماه ابتدایتا(میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص: 1نمودار 
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1401تیر ماهابتدایتا(میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار



گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
59بـازار ســرمـایـه ایـران

نمودار 2، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های تمام صندوق های س��رمایه گذاری را در طول خرداد ماه 1401 بر حس��ب میلیارد ریال نشان می دهد. 
نتایج نشان دهنده تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های سرمایه گذاری است.

صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 22 درصد از منابع مالی خود را در سهام، 42 درصد را در اوراق مشارکت، 33 درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و حدود 
3 درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3، درصد 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 تري ماه 1401

 ماهخرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک
بیشترین  .دیرس الیر اردیلیمهزار  5,779 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  74 باتقریباً  1401 ماهخرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزشکل 

 دهیرس الیر اردیلیمهزار  3,584 ی بالغ برمبلغ به الیر اردیلیم هزار 58 حدود ,درصد رشد 6/1با  که بودهبا درآمد ثابت  یهاصندوقمربوط به  هادارایی در ارزش خالص ریالی افزایش
 .است

 
 نتایج. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ماه خردادرا در طول  گذاریسرمایه هایصندوق تمام هایدارایی خالص تغییرات کل ارزش روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوقهمه  هایخالص داراییارزش میزان کل در  تغییرات مثبتدهنده نشان
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1401تیرماه ابتدایتا(میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص: 1نمودار 
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1401تیر ماهابتدایتا(میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار

 و نقد وجه و یبانک یهاسپرده در را درصد 33 ,مشارکت اوراق دررا  درصد 42 ,سهام در را خود منابع مالی از درصد 22 مجموعاً  یگذارهیسرما یهاصندوق
 شده داده نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک درصد ,3 نمودار در .اندکرده یگذارهیسرما ,هاییدارا ریسا در را درصد 3 حدود
 .است

 
 
 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق عملکرد یبررس
 شده ارائهدر بورس  معاملهقابل و مختلط ,یسهام ثابت, درآمد با یهاصندوق از گروه هر در یبازده نیشتریب با یگذارهیسرما یهاصندوق ,4 تا 1 جداول در

 با برابر 1401 ماهخرداددر  ی این صندوقبازده. است کرده کسب را یبازده نیشتریب «اتحاد آرمان اقتصاد» صندوق, ثابت درآمد با یهاصندوق نیب از. است
 بوده است. درصد 2

 با درآمد ثابت یهاصندوق نیتر: پربازده1جدول 
 خرداد )درصد( 31بازده سال منتهی به  بازده خرداد )درصد( نام صندوق ردیف

 * 2 اتحاد آرمان اقتصاد 1
8/1 یاندوخته توسعه صادرات آرمان 2  3/19  
7/1 مشترک آسمان سهند 3  * 

 
 داشته است. 1400 بازدهی کمترین افت را در خردادماهدرصد  1/0 منفی با« انیسهام ک یآوا» صندوق ,یسهام یهاصندوق نیب از

 های سهامیترین صندوق: پربازده2جدول 
 )درصد( خرداد 31بازده سال منتهی به  بازده خرداد )درصد( نام صندوق ردیف

-1/0 آوای سهام کیان 1  2/37  
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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 

1401تا ابتدای تیرماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار  منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای تري ماه 1401
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گزارش عملکرد

ارديبهشت و خرداد 601401
شمـاره هاي  203 - 202

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول 1 تا 4، صندوق های س��رمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه 
ش��ده اس��ت. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »اتحاد آرمان اقتصاد« بیشترین بازدهی را کسب کرده اس��ت. بازدهی این صندوق در خرداد ماه 

1401 برابر با 2 درصد بوده است.

از بین صندوق های سهامی، صندوق »آوای سهام کیان« با منفی 0/1 درصد بازدهی کمترین افت را در خردادماه 1401 داشته است.

در خرداد م��اه 1401، صندوق مختلط-نیکوکاری »تعالی دانش مالی اس��امی« با بازدهی 3/4 درصدی، برترین صندوق مختل��ط بوده و تنها 3 ماه از آغاز 
فعالیت این صندوق گذشته است.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس، صندوق »با درآمد ثابت آریا« با 5/8 درصد، بیش��ترین بازدهی را به دست آورده است. همچنین، از زمان آغاز به کار 
این صندوق یک سال نگذشته است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 31 خرداد )درصد(بازده خرداد )درصد(نام صندوقردیف

*2اتحاد آرمان اقتصاد1

1/819/3اندوخته توسعه صادرات آرمانی2

*1/7مشترک آسمان سهند3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 31 خرداد )درصد(بازده خرداد )درصد(نام صندوقردیف

0/137/2-آوای سهام کیان1

0/740/2-مشرتک یکم آبان2

0/827/2-مشرتک مانا الگوریتم3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 31 خرداد )درصد(بازده خرداد )درصد(نام صندوقردیف

*3/4تعالی دانش مالی اسالمی1

0/828/2کیمیای کاردان2

*0/5گنبد مینای دماوند3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 31 خرداد )درصد(بازده خرداد )درصد(نام صندوقردیف

*5/8با درآمد ثابت آریا1

2/220/4سپهر خربگان نفت2

2/026/3پارند پایدار سپهر3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های س��هامی با بازده ش��اخص  کل بورس و ش��اخص کل فرابورس طی خرداد ماه 1401 مقایسه شده است. در این 
مقایسه، عملکرد صندوق های سهامی از عملکرد شاخص کل بورس و فرابورس ضعیف تر بوده است.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی خرداد ماه 1401، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود 755 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه ابطال 
واحدهای س��رمایه گذاری( نیز تقریبًا 650 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بنابراین، خالص ورود س��رمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری معادل 105 هزار 
میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 55 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت و بیشترین 
خالص خروج پول از صندوق های س��رمایه گذاری حدود 6 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های سهامی 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 خرداد ماه 1401 نشان می دهد.
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای تري ماه 1401

-7/0 مشترک یکم آبان 2  2/40  

-8/0 مشترک مانا الگوریتم 3  2/27  

 
ماه از آغاز فعالیت  3و تنها صندوق مختلط بوده  نیبرتر ,دیدرص 4/3 یبا بازده «یاسالم یدانش مال یتعال» نیکوکاری-صندوق مختلط ,1401 ماهخرداددر 

 این صندوق گذشته است.
 های مختلطترین صندوق: پربازده3جدول 

 )درصد( خرداد 31بازده سال منتهی به  بازده خرداد )درصد( نام صندوق ردیف
4/3 تعالی دانش مالی اسالمی 1  * 
8/0 کیمیای کاردان 2  2/28  
5/0 گنبد مینای دماوند 3  * 

کار این بهاز زمان آغاز  همچنین, .دست آورده استبازدهی را بهبیشترین درصد,  8/5با « ایبا درآمد ثابت آر» صندوق ,در بورس معاملهقابل یهاصندوق نیب از
 است.صندوق یک سال نگذشته 

 معامله در بورسهای قابلترین صندوق: پربازده4جدول 
 خرداد )درصد( 31بازده سال منتهی به  )درصد( بازده خرداد نام صندوق ردیف

8/5 با درآمد ثابت آریا 1  * 

2/2 سپهر خبرگان نفت 2  4/20  

0/2 پارند پایدار سپهر 3  3/26  

 

 مقایسه, این در .است شده مقایسه 1401 ماهخرداد طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
 .تر بوده استضعیفبورس و فرابورس  کل شاخصعملکرد از سهامی  هایصندوق عملکرد

 

 
 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع

 ابطال واسطهبه) اآنه از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  755حدود ( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود ,1401ماه خرداد یط
 اردیلیم هزار 105 ی معادلگذارهیسرما یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  650 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها
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1401تا ابتدای تیرماه (درصد)مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس و فرابورس . 4نمودار

بازده فرابورس

بازده بورس

های سهامیمیانگین بازده صندوق   

  

                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای تري ماه 1401

خالص و بیشترین  با درآمد ثابتهای صندوق به مربوط الیر اردیلیم هزار 55 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر
 خروج و هاصندوق کل به پول ورود زیر, نموداربوده است.  سهامیهای مربوط به صندوقهزار میلیارد ریال  6 حدود گذاریهای سرمایهاز صندوقخروج پول 

 .دهدیم نشان 1401 ماهخرداد یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول
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گزارش عملکرد

ارديبهشت و خرداد 621401
شمـاره هاي  203 - 202

 از نظر ارزشیابی و تقویم الهی، یک شب از لیالی قدر ربرت از هزارماه است؛

قدر شب اهی قدر را بدانیم.
رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(
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خالصه عملکرد بورس

ارديبهشت و خرداد 641401
شمـاره هاي  203 - 202



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
65بـازار ســرمـایـه ایـران



آشنايی با اساتید مالی كشور

ارديبهشت و خرداد 661401
شمـاره هاي  203 - 202

عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با ماهنامه »بورس« مطرح كرد

»مدیریت مصرف«، معطوف به تخصیص بهینه آن است

 مریم دولو از اساتید دانشگاه شهید بهشتی است که تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در رشته »مدیریت مالی« 

از همین دانشگاه گذرانده اس��ت. این استاد حوزه مالی که تجربه فعالیت در بانک، شرکت  داده پردازی )داده های مالی(، شرکت   

سرمایه گذاری، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و سازمان بورس و اوراق بهادار را دارد، در حال حاضر در دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه 

شهید بهشتی مشغول است.

وی بحث های »آگاهی نس��بت به اصول و  مبانی بازار« و »تجهیز شدن به تکنیک ها و فنون جدید« را ازجمله موضوعات مهم در حوزه مالی 

می داند و معتقد اس��ت که با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم بر کش��ور، بحث »مدیریت درآمد و هزینه در خانوارها« اهمیت باالیی دارد، 

مشروح گفتگوی ماهنامه »بورس« با دکتر دولو را در ادامه خواهید خواند.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس



نـخـســـتـیـن رســانـه
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آشنايی با اساتید مالی كشور

   پیش از هر چیزی، لطفاً از مس��یر تحصیلی 

خود از ابتدا تاکنون برایمان بگویید.

 تحصیات کارشناس��ی را در رشته »مدیریت 

بیمه« از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکترا 

را در رشته »مدیریت مالی« دانشگاه شهید بهشتی 

گذرانده ام.

در طول دوران تحصیل کارشناسی، کارشناسی 

ارش��د و دکتری از نفرات برتر دانش��کده بودم، به 

طوری که مقطع دکتری نیز از دانش��گاه پذیرش 

بدون آزمون )استعداد درخشان( گرفتم.

   در همی��ن ب��اب، بفرمایید که چ��ه عامل یا 

عوامل��ی موجب ش��د ک��ه تحصی��ل در حوزه 

»مال��ی« را ب��رای تحصی��الت تکمیل��ی خود 

انتخاب کنید؟

 واقعیت این است که از آنجاکه در رشته مدیریت 

بیمه تحصیل کرده بودم، مایل به ادامه تحصیل در 

همین رش��ته بودم، اما در آن زمان این رشته فاقد 

دوره کارشناسی ارشد بود و دانش آموختگان رشته 

مدیریت بیمه، تحصیات کارشناسی ارشد خود را 

در رشته مدیریت بازرگانی می گذراندند و سپس 

پایان نامه  خود را در حوزه  بیمه کار می کردند، اما 

به این مسیر تمایلی نداشتم.

آن دوران، از اولین سال هایی بود که رشته مدیریت 

مالی در کنکور به عنوان یک رشته  مستقل پذیرش 

می شد و ازآنجاکه به مفاهیم و محتوای این درس 

عاقه مند ب��ودم، در کنکور مالی ش��رکت کردم و 

پذیرفته ش��دم. می توان گفت آنچه مرا به س��مت 

تحصیل در این زمینه سوق داد، عاقه ای بود که 

به مباحث مالی داشتم. اگر چنین فرصتی فراهم 

نمی شد، سراغ رشته حسابداری می رفتم.

   از س��ال های تدریس خود برایمان بگویید. 

در حال حاضر، در دانشگاه شهید بهشتی چه 

دروسی را تدریس می کنید؟

 در ابتدای تحصیل در مقطع دکتری، در دانشگاه 

صنعتی مالک اش��تر به تدریس پرداختم که تجربه 

بسیار با ارزش��ی بود. در ادامه همزمان در دانشگاه 

شهید بهشتی دعوت به همکاری شدم و این گونه شد 

که تدریس بنده در این دانشگاه، از زمان دانشجویی 

آغاز شد و تا زمانی که عضو هیئت علمی آن شدم نیز 

ادامه پیدا کرد، در شهریورماه سال 1391، از مقطع 

دکتری دانشگاه شهید بهشتی فارغ التحصیل شدم 

و مهرماه همان سال، به عنوان عضو هیئت علمی در 

این دانشگاه شروع به کار کردم.

   درب��اره محوری��ت کل��ی مق��االت و کتب خود 

بفرمایید.

 حوزه »قیمت گذاری دارایی ها«، از اولویت های 

مطالعاتی ام است به طوری که پایان نامه کارشناسی 

ارش��د و دکتری خود را در این حوزه کار کرده ام. در 

عین حال در حوزه مالی کّمی نیز به عنوان یکی از 

حوزه های عاقه مندی، پژوهش هایی دارم.

بدون شک فعالیت در حوزه تألیف فارغ از حیطه 

موردبررس��ی، نیازمند وجود پیش زمینه های الزم 

در ای��ن خصوص اس��ت که این مه��م نیز حاصل 

مطالعات گسترده و عمیق و البته تجربیات مرتبط 

است. فعًا برنامه ای برای تألیف ندارم.

چراکه در این مورد، اعتق��ادم بر این بوده که الزم 

اس��ت فرآیند مطالعات و یافته های ي��ک فرد، به 

جایی برس��د که خروجی آن بتوان��د در قالب یک 

کتاب تألیفی بگنجد.

در حوزه ترجمه دست نوشته هایی دارم که به دلیل 

محدودیت زمانی تاکنون جمع بندی نکردم.

   از سوابق اجرایی خود در این حوزه بفرمایید.

 تجربه فعالیت در بانک، ش��رکت  داده پردازی 

)داده های مالی(، ش��رکت   سرمایه گذاری، شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران و س��ازمان بورس و اوراق 

به��ادار را دارم. پ��س از عضوی��ت در هیئت علمی 

دانش��گاه، در زمین��ه مش��اوره ب��ه ش��رکت های 

س��رمایه گذاری فعالیت می کنم. در فعالیت های 

دانش��گاهی نیز تقریب��ًا دو س��ال بع��د از ورود به 

دانش��گاه، معاونت آموزشی دانش��کده را بر عهده 

گرفتم و دو سال و نیم پس ازآن، رئیس اداره استعداد 

درخشان دانش��گاه ش��دم. در حال حاضر نیز، در 

دفتر برنامه ریزی و ارزیابی دانشگاه شهید بهشتی 

مشغول خدمت هستم.

   دراین ب��اره چ��ه توصیه ای به دانش��جویان 

مالی دارید؟

 در بحث بازارهای مال��ی، دو موضوع بیش از 

حوزه »قیمت گذاری دارایی ها«، 

از اولویت ه��ای مطالعات��ی ام 

اس��ت ب��ه طوری ک��ه پایان نامه 

کارشناسی ارشد و دکتری خود 

را در ای��ن حوزه کار ک��رده ام. در 

ی  عین حال در ح��وزه مالی کماّ

نیز به عنوان یک��ی از حوزه های 

عالقه مندی، پژوهش هایی دارم.
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بقیه موضوعات ض��رورت دارد و می توان گفت که 

نسبت به سایر موارد در اولویت هستند. مورد اول 

»آگاهی نس��بت به اص��ول و  مبانی بازار« اس��ت، 

اگرچه بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آنچه در 

بازارهای مالی عملیاتی می شود با مبانی و اصول 

مالی متفاوت است، اما به عقیده من در بسیاری 

از موارد، مشکل اصلی تحلیل و یا تفسیر نادرستی 

اس��ت که از این اصول در بازار رایج ش��ده است. 

ش��کی نیس��ت ک��ه ه��ر ب��ازاری متناس��ب ب��ا 

ویژگی هایش، به مدل ها و مبانی مختص به خود 

نیاز دارد، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت 

که ب��رای توس��عه  این مدل ه��ا الج��رم مجبور به 

اس��تفاده از مبانی آنها هستیم، درواقع به همین 

دلیل اس��ت که اش��راف بر اصول و مبانی بازار را 

بس��یار ضروری و البته اثرگذار می دانم. مورد دوم 

موضوع »تجهیز شدن به تکنیک ها و فنون جدید« 

است. برای مثال، در حال حاضر به کمک بسیاری 

از روش های کّمی، امکان رصد معامات و طراحی 

استراتژی هایی فراهم شده اس��ت که می توانیم 

به واسطه آنها بر بازار غلبه کنیم.

   در ح��وزه علم مالی، چه توصیه ای به عموم 

مردم جامعه دارید؟

 در بح��ث س��رمایه گذاری در ب��ازار س��رمایه، 

توصیه ای که همواره به مردم می شود این است که 

افرادی که در این زمینه اطاعات کافی ندارند تا حد 

امکان، مستقیماً و بدون مشورت افراد حرفه ای وارد 

بازار نشوند، همچنین افراد مایل به سرمایه گذاری 

در این بازار، از منابعی استفاده کنند که مربوط به 

تأمین مخارج روزانه آنها نباشد، منظور استفاده از 

وجوه مازادی اس��ت که صرفاً جهت تنوع دادن به 

سبد درآمدیشان به کار گرفته می شوند.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بحث 

»مدیری��ت درآم��د و هزین��ه در خانوارها« اهمیت 

باالیی دارد. در این رابطه، واضح است که ممکن 

اس��ت بس��یاری از مردم جامعه، در سمت منابع 

درآمدیش��ان ق��درت عم��ل باالیی جه��ت تنوع 

بخشیدن و یا دستیابی به سطوح درآمدی بیشتر 

نداش��ته باش��ند، اما در رابطه با مدیریت هزینه، 

ش��اید بهتر باش��د که در باب »فرهن��گ مصرف« 

تجدید نظر داشته باشیم. الزم است هر خانواری، 

متناسب با میزان درآمدش بر فرهنگ مصرف خود 

متمرکز ش��ود و در م��واردی آن را تغییر دهد. الزم 

اس��ت اضافه کنم مدیریت  لزومًا به معنی کاهش 

نبوده و عمًا معطوف به تخصیص بهینه آن است. 

یادگیری این موارد در شرایط کنونی برای بسیاری 

از افراد مفید خواهد بود. در نظر داش��ته باش��ید 

اگرچه هیچ ک��س در تصمیم گیری هایش منتظر 

نمی ماند تا بفهمد که اصول به او چه می گویند، اما 

همه  افراد به نوعی در حال استفاده از این اصول 

هستند، حال ممکن است میزان استفاده از آنها 

در یک خانوار کمتر و در دیگری بیشتر باشد.

   به دانش��جوهای تازه وارد به عرصه تحصیل 

در حوزه مالی چه توصیه ای دارید؟

 یکی از موضوع هایی ک��ه در اکثر مواقع بین 

دانش��جویان ش��اهد هستم، این اس��ت که برای 

دس��تیابی به درآمدهای ب��اال و در اصطاح برای 

اینکه می خواهند راه صدس��اله را یک ش��به طی 

کنند، ب��ه یکباره تم��ام دارایی ش��ان را وارد بازار 

می کنند و زمانی که متضرر می شوند نیز مأیوسانه 

از بازار خارج می ش��وند، حال آنکه نباید به نوعی 

مقهور فرهنگی ش��د که دور هم می نش��ینند و از 

میزان سود اکتس��ابی خود می گویند. همچنین 

یادگیری مبانی اقتصادی به پش��توانه بسیاری از 

مفاهیم مالی، می تواند برای طراحی اس��تراتژی 

سرمایه گذاری سودآور، مفید و راهگشا باشد.

   اگر حرف ناگفته ای دارید به عنوان س��خن 

پایانی، می توانی��د با مخاطب ه��ای ماهنامه 

مطرح بفرمایید...

 در رابطه با سبک مصاحبه های انجام شده در 

این قس��مت از مطالب ماهنامه بورس، به عقیده 

بنده، بازار س��رمایه از ماحظ��ات مدیریتی جدا 

نیس��ت و به همی��ن دلیل ش��اید بهتر باش��د که 

تجربیات عملیاتی افراد فعال در بازار را با مخاطبان 

ماهنام��ه به اش��تراک بگذاریم. درواق��ع من فکر 

می کنم با توجه به این موضوع که مخاطبان ما لزومًا 

عامه مردم نیستند و ممکن است از سرمایه گذاران 

ی��ا مدیران فعال در ای��ن بازار نیز باش��ند، در این 

خصوص انجام مصاحبه های تخصصی تر می تواند 

به افراد مذکور بیشتر کمک کند.

اگرچه بس��یاری از تحلیلگران 

معتقدند که آنچ��ه در بازارهای 

مالی عملیاتی می شود با مبانی و 

اصول مالی متفاوت است، اما به 

عقیده من در بسیاری از موارد، 

مشکل اصلی تحلیل و یا تفسیر 

نادرستی است که از این اصول 

در بازار رایج شده است.
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معرفی معاونت »توسعه و راهبرد« شرکت بورس اوراق بهادار تهران
معاونت »توسعه و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران«، بازوی »پژوهشی«، »تحقیقاتی« 
و »توسعه ای« این شرکت و بازار سرمایه به شمار می رود. از جمله اهداف این معاونت »انجام 
تحقیقات و پژوهش های مستمر« است که در حوزه های مهمی چون »ابزارهای نوین مالی«، 
»ریزساختارهای بازار« و »ساز و کارهای معاماتی« صورت می گیرد. »تدوین برنامه های 
راهبردی و توسعه ای ش��رکت«، »مدیریت پروژه های توسعه ای تعریف شده در راستای 
برنامه های تدوین ش��ده« و همچنین »اجرا و پیاده سازی انواع فعالیت های مورد نیاز« و 
»توسعه فرهنگ سرمایه گذاری در میان آحاد جامعه« از دیگر اهداف معاونت توسعه و راهبرد 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.  اهداف فوق الذکر در بورس تهران، در قالب سه 
مدیریت »تحقیق و توسعه«، »توسعه فرهنگ سرمایه گذاری« و »برنامه ریزی و راهبرد« دنبال 
می شوند که در همین باب، فعالیت های مربوط به هر کدام از آنها در ادامه تشریح می گردد.

1. مدیریت تحقیق و توسعه 
فعالیت های مدیریت تحقیق و توسعه ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران را می توان در 
سه محور »پژوهش  و مطالعه«، »بررسی های کمی و آماری« و همچنین »بررسی تطبیقی 
قوانین و مقررات در حوزه بازار سرمایه و تدوین و بازنگری مقررات، بر اساس این بررسی ها«، 

طبقه بندی نمود. اهم فعالیت های این واحد به شرح ذیل است:
   انجام پژوهش  و مطالعه

 بررسی و مطالعه مستمر پیرامون »ابزارهای نوین مالی« در بازارهای مالی بین المللی 
و »امکان سنجی« بهره گیری از آنها در بازار سرمایه ایران؛

 تحقیق و بررسی در مورد ریزساختارهای بازار، شامل »دامنه نوسان«، »حجم مبنا«، 
»قیمت پایانی«، »توقف های خودکار« و »فازهای معاماتی«؛

 بررس��ی و مطالعه »نهادهای مالی فعال در بازارهای س��رمایه« و »امکان سنجی« 
راه اندازی و فعالیت آنها در بازار سرمایه ایران؛

 تحقیق و پژوهش در مورد انواع سازوکارهای »معاماتی« و »نظارتی«؛ 
 آسیب شناس��ی فعالیت »بازاره��ا«، »ابزارها« و »نهادهای مال��ی« و همچنین ارائه 

راهکارهای مناسب در راستای بهبود عملکرد آنها؛
 انجام مطالعات تطبیقی در مورد »محتوا« و »سازوکار« افشای اطاعات بازار و ناشران، 

با هدف ارتقای شفافیت در بورس تهران؛
 بررسی و مطالعه »شاخص های مورد استفاده در بازارهای بین المللی« و طراحی و 

پیشنهاد »شاخص های جدید برای بورس تهران«؛
 بررسی و مطالعه »بحران های مالی«، »آثار بحران های مالی بر بازارهای سرمایه« و 

»راهکارهای مدیریت این بحران ها«؛
 بررسی و مطالعه پيرامون تأثیرات »متغیرهای اقتصادی« بر »بازار سرمایه« و »شاخص 

کل بورس اوراق بهادار تهران«.
   بررسی های کمی و تحقیقات آماری

 »نظارت« بر محاسبات شاخص های اصلی بورس تهران؛
 »به روزرسانی« ترکیب اوراق بهادار شاخص های منتخب؛

 »تحقیقات کمی« در حوزه اقتصاد داخلی و جهانی؛
 »طراحی الگوی آماری« بر مبنای »عوامل اثرگذار بر ارزش معامات بورس تهران« و 
»ارائه پیش بینی« بر اساس آن، به منظور بهره گیری در تدوین بودجه ساالنه بورس تهران؛

 تدوین »گزارش فعالیت هیئت  مدیره بورس تهران به مجمع عمومی ساالنه«؛
 تهیه »گزارش های آماری مربوط به بازار اوراق بهادار«.

   بررسی تطبیقی قوانین و مقررات در حوزه بازار سرمایه و تدوین و بازنگری 

مقررات، بر اساس این بررسی ها

2. مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری
اهم فعالیت های مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

را می توان در قالب حوزه های زیر تشریح نمود.
   برنامه ریزی آموزشی

 نیازسنجی آموزشی از مدیریت های مختلف شرکت بورس؛

 نیازسنجی آموزشی از گروه های مختلف از جمله ناشران، کارگزاران و سایر نهادهای 
فعال در بازار سرمایه؛

 هماهنگی با نهادهای آموزشی و فرهنگی از قبیل مدارس، دانشگاه ها و فرهنگسراها 

جهت برگزاری دوره های آموزشی؛
 انعقاد تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی در راستای ترویج فرهنگ 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه؛
 تعیین سرفصل های آموزشی برای دوره های کاردانی و کارشناسی بورس در سنوات 

گذشته و در صورت نیاز، بازنگری آنها.
   تولید محتواهای آموزشی

 تهیه و تدوین کتابهای آموزشی ویژه کودکان و بزرگساالن؛
 تهیه ویدئو های آموزشی؛

 تهیه موشن های آموزشی؛
 تهیه بروشورهای آموزشی؛
 تهیه پوسترهای آموزشی؛

 تهیه محتوای ویدئوها، پادکست ها و اینفوگرافی های آموزشی.
   برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری و مجازی توسط کارشناسان 

آموزش، کارشناسان واحدهای مرتبط و مدرسان خارج از شرکت

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه ناشران؛
 برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارگزاران؛

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه فعاالن بازار سرمایه؛
 برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم مردم؛

 برگزاری سمینارهای آموزشی در دانشگاه ها و سایر نهادهای درخواست کننده؛
 برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان در نمایشگاه های بورس؛
 برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان در قالب بازدید از بورس؛

 برگزاری دوره های آموزشی با همکاری صدا وسیما؛
 برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان شرکت.

   بررسی و گزینش پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مرتبط با بازار سرمایه، 

به منظور طرح در شورای علمی بورس، با هدف حمایت مالی

    همکاری و مشارکت در کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه، با هدف ارتقای 

سطح کیفی دوره های آموزشی تخصصی بازار سرمایه

    مدیریت کتابخانه بورس

    برگزاری همایش و کنفرانس در راستای ارتقای سواد مالی

    توزیع محتواهای آموزشی تهیه شده در فضای مجازی

3. مدیریت برنامه ریزی و راهبرد
مدیریت برنامه ریزی و راهبرد شرکت بورس اوراق بهادار تهران، اهدافی همچون »تدوین 
راهبردهای س��ازمان«، »برنامه ریزی« در خصوص پروژه ها و برنامه های توس��عه ای در 
راستای راهبردهای تعیین شده و »مدیریت پروژه در سطح سازمانی« را دنبال می کند. 
اهم فعالیت های این واحد به شرح ذیل است:                                                                                                                                   

 مدیریت پروژه سازمانی

از جمله وظایف مدیریت برنامه ریزی و راهبرد، »مدیریت پروژه در س��طح سازمانی« در 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. فعالیت های مربوط به این وظیفه را می توان در 

بندهای زیر تشریح نمود.
 »تعریف« و »اباغ« پروژه ها و برنامه های توس��عه ای مدیریت ها و واحدهای مختلف 

شرکت؛
 »مانیتورینگ« و »کنترل« دوره ای پروژه ها؛

 »تهیه گزارش های مدیریتی« در خصوص وضعیت پروژه ها و عملکرد واحدها؛
 توسعه روش شناسی» مدیریت و کنترل پروژه در شرکت«؛

 توسعه و ارتقای زیرساخت »فرآیندی« و »فناورانه« مدیریت پروژه ها در شرکت از طریق 
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.)EPM( تهیه«، »راه اندازی« و »بهره برداری« از سامانه مدیریت پروژه سازمانی«
   مدیریت فرآیندهای شرکت

از جمله وظایف بااهمیت و اصلی مدیریت برنامه ری��زی و راهبرد، مدیریت »فرآیندها و 
جریان های کاری مختلف« شرکت است که در این راس��تا، درصدد انجام اقدامات زیر 

می باشد. 
 »مؤثرسازی«، »خودکارسازی« و »یکپارچه سازی« فرآیندها و جریان های کاری؛ 

 »تش��خیص گلوگاه ها« و »بهینه س��ازی« فرآینده��ا و جریان ه��ای کاری در 
بخش های مختلف شرکت؛

 »مانیتورینگ فرآیندها« و تهیه گزارش های مدیریتی در این خصوص.  
   مدیریت دانش

یکی دیگ��ر از اهداف مدیری��ت برنامه ریزی و راهبرد در ش��رکت بورس اوراق 

بهادار تهران، استقرار فرآیند سیستماتیک »شناسایی«، »مدیریت« و »تسهیم 
س��رمایه های اطاعاتی« یا به عبارتی دیگر »مدیریت دانش« در این ش��رکت 

می باشد.
   سایر وظایف

 »طراحی«،» اندازه گیری« و »پایش« شاخص های عملکردی؛
 »نگهداری« و »ساماندهی« سیستم مدیریت مستندات)DMS( شرکت؛

 تهیه و به روزرسانی »سند راهبردی شرکت«؛
 ارائه مطالعات موردی در راستای »اهداف کان« و »راهبردهای اتخاذ  شده توسط 

شرکت«؛
 بسترسازی و آماده سازی شرایط شرکت جهت اخذ »گواهی نامه های مدیریت کیفیت 

.»ISOو EFQM همچون
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بورس منطقه ای زنجان، از بیستم بهمن    ماه سال۱3۸3 فعالیت خود را آغاز کرده است. در ابتدا تنها 2 کارگزاری مفید و بانک کشاورزی در این تاالر 

استقرار داشته و به قبول سفارشات مش��تریان و انجام آنها می پرداختند، اما تا انتهای سال۱4۰۰، تعداد کارگزاران فعال بورس با احتساب دفاتر 

پذیرش و کارگزاران دارای مجوز معامالت برخط گروهی، با افزایش��ی قابل  توجه به ۱۰۰ عدد رسیده است که از این تعداد، ۱7 دفتر کارگزاری، در 

شهرس��تان ها مستقر می باشند. طی سال ۱4۰۰ به منظور آشنایی عموم مردم استان با بازار سرمایه، جمعاً 4۰۸۰ نفر ساعت، برنامه آموزشی در 

بورس منطقه ای زنجان به صورت مجازی برگزار گردیده است.

 ارزش معامالت تاالر بورس زنجان
در حال حاضر، در بورس زنجان که با معامالت 7 شرکت استانی آغاز به کار کرده بود، تعداد ۱7 شرکت استانی مورد معامله قرار می گیرد و تعداد ۱4 

شرکت استانی دیگر نیز درصدد فراهم نمودن شرایط برای ورود به بازار سرمایه هستند که از این تعداد، مدارک 2 شرکت »سیمان خمسه« و »سرب 

و روی جهان آرا« اخذ گردیده است. همچنین مراحل پذیرش شرکت »خالص سازان« نیز انجام گرفته و در آستانه عرضه اولیه در بورس، قرار دارد.

در تاالر بورس زنجان، ارزش معامالت انجام شده در سال ۱399، بالغ بر ۱57 هزار و ۱92 میلیارد ریال بوده است که این رقم در انتهای سال۱4۰۰، 

معادل 54 هزار و 427 میلیارد ريال ثبت شده است. بورس منطقه ای زنجان، در حال حاضر از نظر ارزش ریالی معامالت، در بین بورس های مناطق 

و پس از کالن ش��هرها، بدون احتساب جمعیت در جایگاه هفتم کشوری قرار دارد. از آنجاکه با توجه به برآوردهای صورت گرفته، بیش از ۸5 درصد 

جمعیت استان زنجان، دارای کد معامالتی هستند، این بورس منطقه ای، رتبه اول ارزش معامالت نسبت به جمعیت را دارد.)آمار ذکرشده مربوط 

به آخرین سرشماری صورت گرفته در استان زنجان است.(

به دلیل ارتقای جایگاه تاالر منطقه ای زنجان در بورس تهران و نیز رتبه باالی آن، به واسطه »دارا بودن ارزش معامالتی قابل  مالحظه«، »تعداد باالی 

س��هامداران« و نیز »وجود ش��رکت های بزرگ پذیرش شده بورسی در اس��تان«، وجود مرکزی جهت »س��اماندهی« و ایجاد »ساختار مناسب« برای 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی و اقتصاد استان زنجان، ضرورت پیدا می کند.

شرکت های بزرگ بورسی اس��تان زنجان شامل »توسعه معادن روی ایران«، »کالس��یمین فرآوری مواد معدنی«، »ایران ترانسفو«، »پارس سوئیچ« و 

»پتروشیمی زنجان« می باشند.

 بازرسی های صورت گرفته در بورس منطقه ای زنجان
در بورس منطقه ای زنجان، جهت جلوگیری از به وجود آمدن خس��ارت برای مشتریان کارگزاری و رعایت دستورالعمل های اداری، طی سال ۱4۰۰ 

جمعاً 35 مورد بازرسی از اس��ناد کارگزاری ها و ۱7 مورد بازرسی از دفاتر کارگزاری، جهت صدور مجوز برای شروع فعالیت توسط همکاران صورت 

گرفته است. همچنین از ابتدای افتتاح بورس منطقه ای تا پایان سال ۱4۰۰، جمعاً بالغ بر ۱3۰۰ مورد بازرسی فنی و بازدید از شرایط دفاتر کارگزاری، 

در جهت رعایت دستورالعمل های اداری و فنی انجام شده است.

آشنایی با تاالر بـــــــــــــــــــــــــــــورس منطقه ای زنجان
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آشنایی با تاالر بـــــــــــــــــــــــــــــورس منطقه ای زنجان



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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حاکمیت داخلی و خارجی سازمان های مبتنی بر بالک چین

 در این شماره از ماهنامه بورس، مقاله سوم از مجموعه مقاالت »بیت کوین و فراتر از آن- رمزارزها، بالک چین ها و حاکمیت جهانی«، با عنوان 

»حاکمیت داخلی و خارجی سازمان های مبتنی بر بالک چین« به قلم یینگ-یینگ هسیه۱، ژان فیلیپ ورگن2 و شا وانگ3 با ترجمه فروغ 

عابدی و یوسف محمودی، دانشجویان دکتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات ارائه شده است.

دانشجوی دکتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

فروغ عابدی

دانشجوی دکتری مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

یوسف محمودی

 مقدمه
فناوری باک چین  ادعا می کند که با تمرکززدایی در افتتاح حساب، 

تأیید، اعتبار سنجی و ذخیره سازی امن معامات اقتصادی، چه در 

داخل و چه در خارج از س��ازمان، می تواند ارزش ایجاد کند. از سال 

2015، بانک های مرکزی در سراس��ر جهان در حال بررسی امکان 

انتشار پول از طریق باک چین  هستند. این موضوع می تواند اجرای 

سیاس��ت های پولی را در ابعاد جهانی تس��هیل نماید، همچنین به 

مبارزه با جعل و فرار مالیاتی کمک کند و به طور بالقوه، بر مدل های 

تجاری بانک های کوچک نیز تأثیر بگذارد.

اگرچه تغییراتی که در نتیجه اجرای راه حل های کاربردی باک چین  

حاصل می ش��ود، ارزش بررس��ی دارند، اما ضروری اس��ت که درک 

عمیق تری از نحوه عملکرد این راه حل ها و اینکه توس��ط چه کس��ی 

اجرا می شوند، داشته باشیم. به بیان ساده، باید این سؤال پرسیده 

شود که:

   حاکمیت باک چین  چگونه کار می کند و پیامدهای آن چیست؟

 برای پاسخ به این سؤال ، با نگاهی به مقررات ارز های رمزنگاری شده، 

اس��تدالل می کنیم ک��ه ارزهای رمزپای��ه اولین نمونه ه��ای واقعی 

س��ازمان های مبتنی بر باک چین  را نشان می دهند. در این فصل، 
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تحلیل را از سطح اقتصاد جهانی به سطح سازمانی تغییر می دهیم. 

نظریه پردازان، سازمان  را این گونه تعریف می کنند: »مجموعه هایی 

با اهداف دستیابی نس��بتًا خاص و نمایانگر ساختارهای اجتماعی 

کامًا رسمی«. در ادامه، از نظریه های حاکمیت سازمانی و شرکتی 

برای تش��ریح چگونگی عملکرد س��ازمان های مبتنی بر باک چین  

استفاده می کنیم.

در ادبیات س��ازمانی، حاکمیت ش��رکتی »به عنوان قدرت و نفوذ در 

تصمیم گیری در شرکت تعریف شده است که حقوق و مسئولیت های 

ذی نفع��ان مختل��ف را در قبال ش��رکت تعریف می کن��د«. ارزهای 

رمزپایه تا حد زیادی در فضای مجازی زندگی می کنند، ازاین رو در 

سازمان های خاِص هیچ یک از کش��ورها تعریف نشده اند. به همین  

ترتیب، در راس��تای هدف این مطالعه، به آنها به عنوان سازمان های 

جهان��ی ن��گاه می کنیم. اس��تدالل های خ��ود را بر ای��ن مفهوم بنا 

می گذاری��م که باک چی��ن  نش��ان دهنده یک فن��اوری حاکمیت 

سازمانی برای تمرکززدایی است، سپس این استدالل های مختلف را 

با ارزش افزوده های سازمانِی ایجادشده پیوند می دهیم تا اثربخشی 

آنها را بر حاکمیت ارزیابی کنیم.

ارزه��ای رمزپای��ه از نظ��ر طراح��ی نرم اف��زار، س��اختار مالکی��ت، 

تصمیم گیری و میزان تمرکززدایی، متفاوت هستند. این تغییرات در 

ویژگی های طراحی ساختاری می تواند تأثیرات عمیقی در ارزیابی 

سرمایه گذاران از ارزش ارز رمزنگاری شده داشته باشد، همان طورکه 

در بازده سرمایه گذاری ارزهای رمزپایه منعکس شده است. در واقع، 

تحقیقات قبلی نش��ان می دهد که بازدهی ارزهای رمزپایه بیش��تر 

ناش��ی از هیاهوی رس��انه ای و رفتارهای س��وداگرانه است. وانگ و 

ورگن )2017( نش��ان می دهند که بهبود مستمر فناوری پشتیباِن 

ارز رمزنگاری شده، نتیجه پیش بینی های اولیه طراحان اصلی است. 

بنابرای��ن، برخورد با ارزهای رمزپایه مانند ارزها یا کاالهای س��نتی، 

گمراه کننده اس��ت؛ زیرا در پش��ت هر ارز رمزنگاری ش��ده، تیمی از 

افراد قرار دارند که برای توسعه این فناوری، سخت تاش می کنند. 

به عنوان مثال، درحالی که توس��عه دهندگان مانند برنامه نویس��ان 

و تکنس��ین ها، برنامه نرم افزاری باک چین  را می نویس��ند، ماینرها 

با اختصاص دادن توان محاسباتی به ش��بکه، تراکنش ها را تأیید و 

به روز می کنند. به عبارت دیگر، ارزهای رمزنگاری شده به عنوان نوع 

جدیدی از سازمان های فراملی تصور می شوند. درک نحوه اداره این 

سازمان ها ضروری است و به تدوین قوانین رسمی سیاست در سطح 

کان کمک می کند.

حاکمی��ت باک چین  موارد زیر را تعیین می کند: چه کس��ی دارای 

اختی��ار اس��ت )بازیگ��ران داخل��ی و خارج��ی(؟ این بازیگ��ران از 

چه موهبت��ی برخوردار هس��تند )حق��وق مالکیت در براب��ر اختیار 

تصمیم گیری(؟ حاکمیت به چه ش��کلی )رسمی و غیررسمی( و در 

کدام سطح اعمال می شود؟

در زمین��ه ارزهای رمزپایه که بازده چش��مگیری در بازار داش��ته اند 

)افزایش نسبی قیمت از یک دوره به دوره دیگر(، افراد عاقه کمتری 

به بررس��ی چگونگی حاکمیت داخل��ی )در باک چین  و پروتکل( و 

حاکمیت خارجی آن نش��ان داده اند. بنابراین، به بررسی رابطه بین 

ویژگی ه��ای طراحی حاکمیت داخل��ی و خارجی و ب��ازده ارزهای 

رمزنگاری ش��ده با استفاده از ادبیات حاکمیت شرکتی در مطالعات 

سازمانی و مدیریتی، می پردازیم.

برای روشن کردن این رابطه از نظر تجربی، داده های پانل هفتگی را 

در پنج ارز رمزنگاری شده با درجات مختلِف تمرکززدایی، جمع آوری 

کرده و بازده هفتگی را در مدل های رگرس��یون با اس��تفاده از چند 

شاخص در سطح حاکمیت، پیش بینی کردیم. در راستای تحقیقات 

حاکمیت شرکتی، چندین گزینه طراحی حاکمیت داخلی را مد نظر 

قرار می دهیم:

  در س��طح باک چین ، کنترل مس��تقیم طرح ها توس��ط صاحبان 

ارزهای رمزپایه

  در س��طح پروتکل، وجود مکانیس��م های رس��می رأی گیری برای 

مشارکت در تصمیم گیری ها

  در سطح سازمانی، وجود بودجه متمرکز برای حمایت از سازندگان 

ارزهای رمزپایه

همچنین، این موضوع را در نظر گرفتیم که رسانه ها به عنوان عوامل 

حاکمیت خارجی برای شرکت ها عمل می کنند. عاوه بر این، اثرات 

دو رسانه ی نوظهور یعنی توییتر و فیس بوک و رسانه  های سنتی مانند 

روزنامه ها  را بر بازده ارز رمزنگاری ش��ده، با کنترل متغیرهایی مانند 

اندازه ارز رمزپایه و نقدینگی آن، بررسی می کنیم.

 حاکمیت ارز رمزنگاری شده: داخلی و خارجی
به تبعیت از ادبیات حاکمیت ش��رکتی، بی��ن ویژگی های حاکمیت 

داخلی و خارجی ارزهای رمزپایه تفاوت قائل می شویم. درحالی که 

اثربخشی حاکمیت داخلی به طور معمول در طراحی انگیزه ها ریشه 

دارد، اثربخش��ی حاکمیت خارجی به نفوذ جامعه، رسانه ها و عموم 

مردم در سازمان بستگی دارد. مطابق با موضوع این بخش، برای هر 

سطح، دو مورد را بررس��ی می کنیم: اول اینکه چه کسی قدرت دارد 

)توانمندسازی( و دوم اینکه بازیگران چگونه دارای قدرت هستند. 

با توجه به ساختار ارزهای رمزنگاری شده، در داخل بین باک چین ، 

پروتکل و سطح س��ازمانی و در خارج بین جامعه، رسانه ها و سطوح 

اجتماعی تفاوت قائل می شویم. در ادامه، هر سطح از تجزیه و تحلیل 

را به طور دقیق موشکافی می کنیم.
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در اینجا سه فرم حاکمیت داخلی را شناسایی می کنیم:

  کنترل مالک در سطح باک چین 

  رأی گیری رسمی در سطح پروتکل

  بودجه متمرکز در سطح سازمانی

س��طح بالک چی��ن : در س��طح باک چی��ن ، ماینره��ا )ی��ا به طور 

کلی اعتبارس��نج ها( که رفت��ار آنها با توجه به قوانین و مش��وق های 

رمزگذاری شده در نرم افزار ارز رمزپایه، هدایت می شود، گروه اصلی 

سهامداران را تشکیل می دهند. از یک طرف، ماینرها / اعتبارسنج ها 

بر اساس کتاب قانون نرم افزار کار می کنند و به همین ترتیب جایزه 

می گیرند. در این راس��تا، ماینرها / اعتبارس��نج ها مانند کارمندانی 

کار می کنند که با مکانیزم های تشویقِی ازپیش تعیین شده مدیریت 

می ش��وند. از طرف دیگر، آنها قدرت تصمیم گیری در مورد پذیرش 

معام��ات در یک بل��وک و همچنین تواف��ق یا عدم تواف��ق در مورد 

طوالنی ترین زنجیره را دارند که نس��خه معتبر دفتر توزیع شده ای را 

تشکیل می دهد که همه کاربران از آن پیروی می کنند. با این حال، 

روش ه��ای مختلفی وجود دارد ک��ه اعتبار معامله را ب��ا مالکیت ارز 

رمزپایه مرتبط می کند. به عنوان مثال، درحالی که یک ماینِر اثبات 

 کار4 مجبور به داش��تن ارز رمزنگاری ش��ده برای اس��تخراج نیست، 

با باک چین  های اثبات س��هام5، اعتبارس��نج ها متناسب با مقدار 

ارز های رمزپایه ای ک��ه دارند ، پاداش می گیرن��د. بنابراین، کنترل 

مالک می تواند با تمرکز بر کارهای اعتبارسنجی که در اختیاِر درصد 

کمی از صاحبان ارزهای رمزپایه است، تمرکز در حاکمیت را افزایش 

دهد. به همی��ن ترتیب، اگر ارز رمزنگاری ش��ده، از قبل اس��تخراج 

شده باش��د )تعدادی از نش��انه ها از طریق طراحی به بنیان گذاران 

ارز رمزنگاری شده نس��بت داده می ش��وند(، تمرکز مالکیت بیشتر 

خواهد بود. عاوه بر این، برخی از ارزهای رمزنگاری شده به ماینرها 

/ اعتبارس��نج ها اجازه می دهند نودهای ش��بکه دیگری را که از نظر 

آنها قابل اعتمادتر هستند، معرفی کنند تا با سرعت بیشتری به یک 

تصمیم مشترک برسند. به طور خاصه، سه ویژگی طراحی حاکمیت 

در سطح باک چین  وجود دارد که با تمرکز بیشتر همراه است:

   استفاده از اثبات سهام

   استفاده از پیش استخراج

   استفاده از شناسایی

سطح پروتکل: توس��عه دهندگانی که در برنامه نویسی برنامه های 

کارب��ردی باک چی��ن  تخص��ص دارن��د، ذی نفع اصلی در س��طح 

پروت��کل را تش��کیل می دهند، زیرا آنه��ا افرادی هس��تند که کتاب 

قانون را می نویس��ند. برای اکثر ارزهای رمزپایه از جمله بیت کوین، 

توس��عه دهندگان به ص��ورت داوطلبانه کار می کنند و توس��ط هیچ 

س��ازمان متمرکزی اس��تخدام یا تأمین مالی نمی ش��وند. نودی که 

روی آن کار می کنن��د، به طور معمول منبع باز اس��ت، به این معنی 

که ه��ر توس��عه دهنده ای می توان��د با اس��تفاده از مخ��ازن آناین 

مانن��د Github.com )که به عن��وان ویکی پدیای توس��عه نرم افزار 

عمل می کند(، به نود کمک کند. هن��وز هم می توان گروه کوچکی 

از توس��عه دهندگان هس��ته را تش��کیل داد و بنابرای��ن، تصمیمات 

حکمران��ی را متمرکزتر ک��رد. با این ح��ال، جامعه ب��زرگ ماینرها / 

اعتبارسنج ها یا کاربران که می توانند نظرات مختلفی را در تاالرهای 

گفتگ��وی آناین ی��ا کنفرانس ها ابراز کنند، قادر هس��تند تغییرات 

عمده ای را در کد اصلی ایجاد نمایند. قبل از اینکه توسعه دهندگان 

بتوانند تغییرات کد را در شبکه به صورت به روزرسانی های نرم افزاری 

انجام دهند، برخی از س��ازمان های ارز رمزنگاری شده با درخواست 

رأی گیری رسمی توسط ماینرها / اعتبار سنج ها، این فرآیند را رسمی 

می کنن��د. به عنوان مثال، بیت کوی��ن قبل از اینکه ب��ه مرحله اجرا 

برس��د، به رأی دادن با پش��تیبانی قدرت محاس��به ماینرها در مورد 

پیشنهادهای بهبود بیت کوین6، نیاز دارد. ارز رمزنگاری شده با روال 

رس��می رأی گیری از نظر حاکمیت پروتکل خ��ود، غیرمتمرکز تلقی 

می شود، زیرا توس��عه دهندگان پس از آن قادر به تحمیل یک جانبه 

تغییرات کد به بقیه ذی نفعان س��ازمانی نیس��تند.

س��طح س��ازمانی: از لحاظ تئوری، ایدئولوژی شکل دهنده پشت 

بیت کوین و بس��یاری از ارزهای رمزپایه بعدی، ریش��ه در ایده های 

کنترل غیرمتمرکز بر توزیع رمز، مشارکت شبکه و گستردگی شبکه 

دارد. ب��ا این حال، هنوز تفاوت های اساس��ی در نحوه اداره ارزهای 

رمزپای��ه در عمل وج��ود دارد. به عنوان مثال، برخ��اف بیت کوین، 

ریپل7 دارای شبکه و نشانه های خود است که به طور مرکزی توسط 

ش��رکت ریپل لب��س8 مدیریت می ش��ود. دفتر مرکزی این ش��رکِت 

مبتنی بر س��رمایه گذاری در سان فرانسیس��کو قرار دارد و به جز آن، 

در نیویورک، لندن، لوکزامبورگ و س��یدنی نیز دارای دفتر اس��ت. 

درحالی ک��ه باک چین  ریپل مانند س��ایر ش��رکت های متمرکز، در 

بین نودهای تأییدش��ده ی غیرمتمرکز است، مدیران برجسته ای در 

آن وجود دارند که در مورد تخصیص منابع تصمیم گیری می کنند و 

به منظور توسعه، دستورالعمل ها را کنترل می کنند. توسعه دهندگان 

به عنوان کارمندان رسمی استخدام می شوند.

نود های قابل اعتماد بر اس��اس تأیید، همراه با س��ایر عملکردهای 

تجاری مانند طراحی محصول، بازاریابی و توسعه تجارت، در شبکه 

انتخاب می شوند. تحت این مدل متمرکزتر، استراتژی های مدیریت 

نه تنها رایج هس��تند، بلکه برای جذب ارز خارجی و رشد ارز رمزپایه 
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به عنوان یک شرکت، ضروری می باشند. وجود این بودجه متمرکز، 

شکل متمرکزتری از حکمرانی را منعکس می کند.

 روش شناسی
برای روش��ن کردن چگونگی تأثی��ر حاکمیت داخل��ی و خارجی بر 

بازده ارزهای رمزنگاری شده، در این مطالعه بر تمرکززدایی به عنوان 

ُبعد اصلی که ش��کل های حاکمیت س��ازمانی متفاوتی دارد، تأکید 

می کنیم. تمرکززدای��ی به عنوان ایدئولوژی اساس��ی در مفهوم ارز 

رمزنگاری شده، نشان دهنده زنجیره ای است که در طول آن می توان 

بین اش��کال مختلف حاکمیت داخلی تفاوت قائل ش��د. در انتهای 

طیف، ارزهای رمزنگاری ش��ده ای مانند بیت کوی��ن، الیت کوین9 و 

پیرکوین10 یافت می ش��وند که برای سیستم معامات سازمان یافته 

تاش می کنند و این موضوع باعث می ش��ود سیس��تم تمرکززدایی 

و واس��طه گری را حفظ کنند. در س��وی دیگر طیف، س��ازمان های 

غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده مانند ریپل دیده می شوند که روی یک 

باک چین  مجاز که در آن نودها شناخته شده اند، شرکت کنندگان 

مورداعتماد )به عنوان مثال، مؤسسات مالی و سازمان های فعال در 

کسب وکار نقل و انتقال وجوه( ایجاد شده اند.

با پیروی از روش تجزیه و تحلیل پیشنهادی وانگ و ورگن )2017(، 

از پنج ارز رمزپایه ی متناسب با پنج موج مختلف نوآوری در باک چین  

و دارای درجات مختلف عدم تمرکز، نمونه برداری کردیم تا واریانس 

چندین ویژگی حاکمیت خارجی و داخلی آنها را به دست آوریم.

 نمونه گیری
در این مطالعه، داده های بیت کوی��ن، الیت کوین، پیرکوین، ریپل 

و اس��تار11 را جمع آوری کردیم. این ارزهای رمزپایه از نظر فناوری، 

کاربرده��ا و از هم��ه مهمتر درجه ع��دم تمرکز، ب��ا یکدیگر متفاوت 

هس��تند. بیت کوین در نمونه ما گنجانده ش��ده اس��ت، زیرا اولین و 

ثابت ترین ارز رمزنگاری شده را نشان می دهد.

   در س��طح س��ازمانی، بیت کوین به طور متمرکز تأمین نمی شود و 

توسعه دهندگان اصلی آن توسط بنیاد بیت کوین یا سایر نهادهای 

متمرک��ز مرتبط ب��ا بیت کوین اس��تخدام نمی ش��وند. بیت کوین با 

استفاده از س��ازوکار اجماع اثبات  کار، قوانین رسمی را بین ماینرها 

که منابع خارجی را به استخراج اختصاص می دهند، توزیع می کند.

   در س��طح پروتکل، اس��تخراج کنندگان همچنین می توانند از طریق 

مکانیزم های رأی گیری رسمی مانند پیشنهادهای بهبود بیت کوین که در 

آن پیشنهادهای بهبود کد توسط استخراج کنندگان بررسی و منتشر شده 

و در معرض رأی گیری قرار داده می شود، بر تغییرات کد تأثیر بگذارند.

از زمان معرفی بیت کوین در س��ال 2009، ارزهای رمزپایه جدیدی 

ب��رای اس��تقبال از ایده های جدی��د مانند تأیید س��ریع تر معامله با 

استفاده از الگوریتم هش، ایجاد شده اند که از آن جمله می توان به 

الیت کوین اش��اره کرد. الیت کوین که در س��ال 2011 معرفی شد، 

بر اساس کد منبع بیت کوین به عنوان ارز رمزنگاری شده برای روش 

اثبات  کار، اما با استفاده از الگوریتم هش متفاوتی ساخته شد. این 

رمزارز به عنوان یک نسخه س��اده از بیت کوین ایجاد شد که سرعت 

و امنیت پردازش معامات را بهبود می بخش��د. برخاف بیت کوین، 

هویت بنیان گذار الیت کوین، چارلز لی12، معلوم است. همچنین، 

مقدار کمی )150 واحد( الیت کوین از قبل استخراج شده است.

ع��اوه بر ای��ن، پیرکوی��ن را به دلی��ل توانای��ی آن در دس��تیابی به 

بهره وری بیش��تر انرژی با اس��تفاده از الگوریتم اثبات سهام در نظر 

گرفتیم. برخاف اس��تخراج الگوریتم اثب��ات کار، قدرت رأی گیری 

اعتبارس��نج های الگوریت��م اثبات س��هام، متناس��ب با مق��دار ارز 

رمزنگاری شده ی یک ش��خص اس��ت. پیرکوین که در سال 2012 

خلق شد، الگوریتم اثبات کار و الگوریتم اثبات سهام را با هم ترکیب 

می کند و قدرت و کنترل تصمیم گیری بیشتری را به صاحبان فعلی 

ارز رمزپایه اعطا می کند.

از س��ال 2013، پیاده س��ازی های مبتن��ی بر باک چی��ن  فراتر از 

مش��ارکت کامًا غیرمتمرکز گسترش یافته اس��ت. به عنوان مثال، 

س��ازمان های باک چین  با بودجه مرکزی به عنوان یک راه حل برای 

صنعت مالی ظاهر ش��دند. برخی از آنها مانند ریپل مجاز هستند و 

عضویت آنها توس��ط یک مرجع مرکزی تعیین می شود. ریپل نه تنها 

برای اجماع رمزنگاری، بلکه در مورد چگونگی تأیید شرکت کنندگان 

قبل از پیوستن به شبکه نیز رویکرد حاکمیتی مشخصی را در پیش 

گرفت. همان طورکه در باال ذکر ش��د، بودجه و مدیریت ریپل توسط 

یک س��ازمان متمرک��ز و انتفاعی به ن��ام ریپل لبس تأمی��ن و انجام 

می ش��ود. تمام سکه های ریپل در زمان تأس��یس، از قبل استخراج 

شده اند.

سرانجام، تصمیم گرفتیم رمزارز اس��تار )تأسیس در سال 2014( 

را که نتیجه توس��عه در م��دل ریپل با اس��تفاده از توافق نامه بیزانس 

فدرال13 به منظور افزایش مشارکت است، اضافه کنیم. دلیل انتخاب 

استار این اس��ت که این ارز رمزنگاری شده، توسط مؤسسات مالی 

برای پردازش فوری معامات، مورد قبول واقع شده است. استار نیز 

همانند ریپل، قابل اس��تخراج نیست، یعنی بیشتر سکه های آن قبًا 

استخراج شده اس��ت. اس��تار علی رغم عدم دریافت مجوز، توسط 

یک بنیاد غیرانتفاعی برای تسهیل اهداف اجتماعی خاص از جمله 

دسترسی مالی باز، به صورت متمرکز کنترل می شود. شکل زیر به طور 

خاصه نش��ان می دهد که رمزارزهای منتخب ما از نظر سطح تمرکز 

و برخورداری یا عدم برخورداری از مجوز، در چه وضعیتی قرار دارند.
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 مشاهده دوره

 مورد ،(میکرد شروع را ها داده یآورجمع بار نیاول یبرا کهیزمان) 5102 آگوست تا 5104 سپتامبر در فاصله زمانی یهفتگ صورتبه را رمزارز پنج ما
 به شدهیرمزنگار یارزها بازار داشت، وجود هیرمزپا یارزها از یشمارانگشت تعداد که یقبل دوره برخالف ،یزمان دوره نیا یط. میدهیم قرار یبررس
 در ما منتخب یهیرمزپا یارزها تمام. شودیم مشاهده هیرمزپا یارزها در یشتریب راتییتغ دوره، آغاز در استالر یمعرف با. است دهیرس ینسب ثبات
 522 ما یهفتگ یهاداده تعداد مجموع، در. دهندیم لیتشک لیتحل و هیتجز یبرا را یمتعادل پانل یهاداده و داشته وجود یزمان دوره نیا طول

 .است مشاهده
 

 یریگ اندازه
 یبازده هفتگ: وابسته ریمتغ

 تیحاکم عملکرد یابیارز یبرا که است یمتداول اریمع یمال بازده. کندیم نییتع را شدهیرمزنگار ارز متیق ،(گذارانهیسرما توسط) تقاضا و عرضه
 یخارج تیحاکم و( 5112 همکاران، و 04تنریا) یداخل تیحاکم عملکرد یریگ اندازه یبرا سهام بازده مثال، عنوانبه. شودیم استفاده یسازمان

 از یخط یبیترک هابازده کهییجا م،یکنیم وارد رهیمتغچند یخط ونیرگرس مدل در را هابازده. است شده استفاده (5101 اران،همک و 02نسیدا)
 ممکن که میکرد ییشناسا را یخارج و یداخل تیحاکم از سطح نیچند به مربوط عوامل خاص، طوربه. هستند تیحاکم به مربوط مختلف یرهایمتغ

 تیریمد تحت یشدهیرمزنگار یارزها کهیحالدر مثال، عنوانبه. دنکن کیتحر را گذارانهیسرما ماتیتصم ،میرمستقیغ ای میمستق طوربه است
 کی د،نباش برخوردار یشتریب تیجذاب از ،دارد معامالت و شبکه تیامن در شهیر که یشنهادیپ ارزش لیدلبه است ممکن رمتمرکزیغ یها نیچ بالک

 تیتبع به. باشد ترجذاب ،دارند اعتقاد تیریمد کیاستراتژ یزیربرنامه به که یگذارانهیسرما یبرا تواندیم یمرکز بودجه با  نیچ بالک بر یمبتن سازمان
 ]دوره یابتدا در متیق بر میتقس( دوره یابتدا در متیق یمنها دوره انیپا در متیق)[ رابطه از استفاده با را یهفتگ بازده ،(5100) ورگن و وانگ از

 گنرو و وانگ نمونه آمار اساس بر ن،یهمچن. میداد وزن رمزارزها، یهفتگ معامالت حجم اساس بر ها متیق نیانگیم به ،است یگفتن. میکرد محاسبه
 .میداد انجام را خود یسازمدل است، نرمال به کینزد بازده عیتوز دهد یم نشان که (5100)
 

 مستقل یرهایمتغ
 :میکرد یکدگذار مختلف سطح سه در را یداخل تیحاکم ریمتغ سه شد، داده حیتوض قبالً طورکههمان :یداخل تیحاکم
 مالکیت کنترل 
 یرسم یریگ یرأ 
 یسازمان و پروتکل ، نیچ بالک سطح در متمرکز بودجه 

 دوره مشاهده
ما پنج رمزارز را به صورت هفتگی در فاصله زمانی سپتامبر 2014 تا 

آگوست 2015 )زمانی که برای اولین بار جمع آوری داده ها را شروع 

کردیم(، مورد بررس��ی قرار می دهیم. طی این دوره زمانی، برخاف 

دوره قبلی که تعداد انگشت شماری از ارزهای رمزپایه وجود داشت، 

بازار ارزهای رمزنگاری ش��ده به ثبات نسبی رس��یده است. با معرفی 

اس��تار در آغاز دوره، تغییرات بیش��تری در ارزهای رمزپایه مشاهده 

می ش��ود. تمام ارزهای رمزپایه ی منتخب ما در طول این دوره زمانی 

وجود داشته و داده های پانل متعادلی را برای تجزیه و تحلیل تشکیل 

می دهند. در مجم��وع، تعداد داده های هفتگی ما 255 مش��اهده 

است.

 اندازه گیری
متغیر وابسته: بازده هفتگی

عرضه و تقاضا )توسط س��رمایه گذاران(، قیمت ارز رمزنگاری شده را 

تعیین می کند. بازده مالی معیار متداولی اس��ت ک��ه برای ارزیابی 

عملکرد حاکمیت سازمانی اس��تفاده می شود. به عنوان مثال، بازده 

سهام برای اندازه گیری عملکرد حاکمیت داخلی )ایتنر14 و همکاران، 

2003( و حاکمیت خارجی )داینس15 و همکاران، 2010( استفاده 

ش��ده اس��ت. بازده ها را در مدل رگرس��یون خط��ی چندمتغیره وارد 

می کنیم، جایی که بازده ها ترکیبی خطی از متغیرهای مختلف مربوط 

به حاکمیت هستند. به طور خاص، عوامل مربوط به چندین سطح از 

حاکمیت داخلی و خارجی را شناسایی کردیم که ممکن است به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم، تصمیمات سرمایه گذاران را تحریک کنند. 

به عنوان مثال، درحالی که ارزهای رمزنگاری ش��ده ی تحت مدیریت 

باک چین های غیرمتمرکز ممکن اس��ت به دلیل ارزش پیشنهادی 

که ریش��ه در امنیت ش��بکه و معام��ات دارد، از جذابیت بیش��تری 

برخوردار باشند، یک س��ازمان مبتنی بر باک چین  با بودجه مرکزی 

می تواند برای سرمایه گذارانی که به برنامه ریزی استراتژیک مدیریت 

اعتقاد دارند، جذاب تر باش��د. به تبعی��ت از وانگ و ورگن )2017(، 

بازده هفتگی را با اس��تفاده از رابطه ])قیم��ت در پایان دوره منهای 

قیمت در ابتدای دوره( تقس��یم بر قیمت در ابتدای دوره[ محاس��به 

کردیم. گفتنی است، به میانگین قیمت ها بر اساس حجم معامات 

هفتگی رمزارزها، وزن دادیم. همچنین، بر اساس آمار نمونه وانگ و 

ورگن )2017( که نشان می دهد توزیع بازده نزدیک به نرمال است، 

مدل س��ازی خود را انجام دادیم.

 متغیرهای مستقل
حاکمی��ت داخلی: همان طورکه قبًا توضیح داده ش��د، س��ه متغیر 

حاکمیت داخلی را در سه سطح مختلف کدگذاری کردیم:
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   کنترل مالکیت

    رأی گیری رسمی

   بودجه متمرکز در سطح باک چین ، پروتکل و سازمانی

کنترل مالکیت را با اس��تفاده از سه شاخص مجازی16 )صفر و یک( 

اندازه گیری کردیم: »الگوریتم اثبات س��هام«، »ش��ناخته ش��دن« و 

»ازپیش استخراج ش��ده«. ابت��دا پروتکل ارزهای رمزنگاری ش��ده ی 

موج��ود در نمونه خ��ود را به طور دقی��ق مطالعه و عناص��ر طراحی 

باک چین  را که مربوط به حاکمیت هستند، شناسایی کردیم. اگر 

الگوریتم اثبات، اثبات سهام باشد، امتیاز صفر را در نظر می گیریم، 

درغیراین صورت، از امتیاز یک برای کدگذاری اس��تفاده می کنیم. 

اگر ارز رمزنگاری شده به ش��رکت کنندگان در شبکه اجازه می دهد 

ک��ه زیرمجموعه ای از نوده��ا را به عنوان اعتبارس��نج معتبر انتخاب 

کنن��د، کدگذاری را با اس��تفاده از امتیاز ی��ک و درغیراین صورت با 

استفاده از امتیاز صفر انجام می دهیم. سرانجام، اگر رمزنگاری مقدار 

مشخصی سکه را به توس��عه دهندگان اصلی یا حلقه بسته آنها قبل 

از راه اندازی اختصاص دهد، امتیاز صفر و درغیراین صورت، امتیاز 

یک را در نظر می گیریم. س��پس امتیازهای این سه شاخص را جمع 

کردیم و مقدار به دست آمده را به عنوان امتیازات برای کنترل مالک 

اختصاص دادیم. بنابراین، هنگامی که انباش��ت ارز رمزنگاری شده 

توسط مالکان با کنترل متمرکزتری بر ارز رمزنگاری شده همراه باشد، 

این مقدار جمع شده، بیشتر خواهد بود.

رأی گیری رس��می را با کدگ��ذاری حضور رویه های رس��می ماینرها 

برای رأی دادن در مورد تغییرات پروتکل، با اس��تفاده از یک شاخص 

مجازی اندازه گیری کردیم. امتیاز یک را برای حضور رأی گیری رسمی 

که نشانگر س��ازوکار حاکمیت دموکراتیک در سطح پروتکل است و 

امتیاز صفر را برای عدم وجود چنین سازوکاری، کدگذاری نمودیم.

همچنین، بودجه متمرکز را به عنوان یک شاخص مجازی با اختصاص 

امتیاز یک به ارز رمزنگاری شده در صورت تأمین اعتبار مرکزی توسط 

یک س��ازمان و با اختصاص امتیاز صفر درغیراین صورت، اندازه گیری 

کردیم. به عنوان مثال، پروژه های مرکزی بیت کوین17 و توسعه دهندگان 

اصلی به صورت غیرمتمرکز از طریق برنامه حمایت مالی توسط چندین 

سازمان مانند آزمایشگاه رسانه ای ام آی تی18 و شرکت های نوپا مانند 

باک استریم19 و آزمایش��گاه های چین کد20 تأمین بودجه می شوند. 

بنابراین، در مورد بودجه متمرکز، امتیاز صفر به بیت کوین اختصاص 

داده می شود. برعکس، استار سیس��تم عامل ها و توسعه دهندگان 

خود را به طور متمرکز توس��ط بنیاد استار تأمین می کند. نشانه های 

س��تاره به صورت متمرکز به حقوق و کمک های مالی س��تاره دار برای 

ش��رکت کنندگان در برنام��ه ثبت ن��ام مس��تقیم و س��ایر برنامه های 

استراتژیک اختصاص می یابد. بنابراین، استار از نظر بودجه متمرکز، 

امتیاز یک می گیرد.

حکمرانی خارجی: با ن��گاه به حاکمیت جامع��ه، تبلیغات منفی و 

عایق عمومی به ترتیب با استفاده از داده های رسانه های اجتماعی، 

رسانه های خبری س��نتی و موتورهای جس��تجو، حاکمیت خارجی 

سازمان های باک چین  را به دست می آوریم. در خصوص رسانه های 

 CoinGecko اجتماعی، نمره ترکیبی از حاکمیت جامعه را که توسط

تهیه ش��ده اس��ت، مد نظر قرار دادیم تا میزان مش��ارکت جامعه در 

بحث  های انجمن رسانه های اجتماعی را به دست آوریم. شاخص های 

CoinGecko برای هر ارز رمزنگاری شده عبارتند از: تعداد مشترکین 

ردیت، تعداد کارب��ران فعال ردیت، تعداد ارس��ال های جدید ردیت 

در 48 س��اعت، تعداد نظرات جدید ردیت در پیام های جدید در 48 

ساعت، تعداد الیک های فیس بوک و تعداد دنبال کنندگان توییتر. 

به دلیل وجود توافق نامه عدم افش��ای قرارداد با CoinGecko، قادر 

به تعیین دقیق وزن برای هر ش��اخص نیس��تیم. در مورد رسانه های 

خب��ری، تبلیغات منف��ی را با اس��تفاده از روش پیش��نهادی وانگ و 

ورگن )2017(، اندازه گیری کردیم. این پژوهشگران تعداد هفتگی 

مقاله های خبری منفی را با استفاده از تجزیه و تحلیل محتوا توسط 

کلمات کلیدی مرتبط با رفتارهای نادرست مانند فعالیت های جنایی 

یا زیرزمینی با نام ارز رمزنگاری ش��ده، محاسبه کردند. در این راستا، 

یک دس��تیار تحقیق برای جس��تجو در فکتیوا21 ب��ا کلمات کلیدی 

مش��خص )مانند بیت کوین و تقلب، سرقت اینترنتی یا طرح هرمی و 

...( اس��تخدام ش��د. نتایج کدگذاری به طور تصادفی توسط یکی از 

پژوهشگران مورد بررس��ی و تأیید قرار گرفت، همچنین تعداد نهایی 

شمارش مقاله به اضافه یک، برای تخمین مدل رگرسیون ثبت شد.

 ،CoinGecko سرانجام، با استفاده از شاخص توس��عه یافته توسط

منافع عمومی را با اس��تفاده از داده های موتور جستجو اندازه گیری 

می کنیم. این یک معیار ترکیبی متشکل از میانگین وزنی تعداد نتایج 

جس��تجوی وب برای هر ارز رمزپایه خاص در بینگ22 و رتبه الکسا23 

برای وب سایت ارز رمزنگاری شده است. این معیار بر اساس مواردی 

مانند سؤاالت عمومی، جس��تجوی اطاعات خاص یا جزئیات فنی، 

به میزان توجه عموم مردم به ارزهای رمزپایه خاص می پردازد. منافع 

عمومی که به عنوان همهمه24 در اطراف ارز رمزنگاری ش��ده در نظر 

گرفته می ش��ود، به عنوان ش��اخصی برای حاکمی��ت خارجی عمل 

 CoinGecko .می کند که بر تصمیمات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد

با نرمال س��ازی داده های خام در برابر مقدار بیت کوین به عنوان یک 

نشانه، متغیر منافع عمومی را محاسبه می کند.

برای متغیر رشد، میزان نقدینگی و توسعه فناوری ارزهای رمزپایه را 

کنترل می کنیم. اگرچه نرخ رش��د عرضه سکه بر اساس سرعت زمان 

تولید بلوک جدید معمواًل در پروتکل تعریف شده است، اما در صورت 

افزایش یا کاهش س��ریع فعالیت های شبکه، مانند قدرت استخراج 

ارزهای رمزپایه در سیس��تم اثبات کار، تغییراتی در نرخ رش��د عرضه 
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به وجود می آید. سکه های جدید همچنین می توانند در مورد ارزهای 

رمزپایه ی غیرقابل فروش مانند ریپل و اس��تار، به ط��ور غیرمنتظره 

در ش��بکه توزیع ش��وند. علی رغم این واقعیت که انتشار سکه برای 

تنظیم مقررات خوِد شبکه به وجود می آید، انحراف موقت در عرضه از 

میانگین هدف گذاری شده هنوز وجود دارد و در کوتاه مدت تأثیراتی 

را بر جای می گذارد. بنابراین، رش��د عرضه را با استفاده از رابطه زیر 

محاس��به می کنیم: ])عرضه در پای��ان دوره منهای عرضه در ابتدای 

دوره( تقسیم بر عرضه در ابتدای دوره[.

همچنین، با اس��تفاده از نمره نقدینگی CoinGecko که از مبادالت 

عمده ی ارزهای رمزنگاری شده ای مانند بیت فینکس25 و اوکی کوین26 

به دست آمده است، نقدینگی را کنترل می کنیم. سرانجام، به کنترل 

توسعه و گس��ترش فناوری هر ارز می پردازیم تا پتانسیل نوآوری را که 

توسط نرم افزار اساسی ارزهای رمزپایه فعال می شود، محاسبه کنیم. 

تحقیقات قبلی نش��ان می دهد که می��زان حفظ پایگاه کد و س��طح 

همکاری و مش��ارکت توسعه دهندگان در حل مس��أله، رابطه مثبت و 

معنا داری با بازده دارد. الزم به ذکر اس��ت، به دلی��ل توافق محرمانه با 

CoinGecko، قادر به تعیین دقیق وزن اندازه گیری ترکیبی نیستیم.

 تجزیه و تحلیل
در این پژوهش، سه مدل را برآورد کردیم:

   مدل 1 که فقط شامل متغیرهای کنترل است.

   مدل 2 که صرفًا شامل متغیرهای حاکمیت خارجی است.

   مدل 3 که از ترکیب کامل متغیرهای حاکمیت داخلی و حاکمیت 

خارجی به دست آمده است.

با پی��روی از وانگ و ورگ��ن )2017(، از ب��رآورد اثر ثاب��ت )FE برای 

مدل های 1 و 2( اس��تفاده کردیم تا ناهمگنی در س��طح فردی را که 

لحاظ نش��ده اس��ت، در نظر بگیریم. با این حال، در م��ورد مدل 3، 

FE نامناس��ب اس��ت، زیرا متغیرهای حاکمیت داخلی مانند کنترل 

مالکیت، رأی گیری رس��می و بودج��ه متمرکز به عن��وان متغیرهای 

مرتبط با سطح ارز رمزنگاری شده که در طول زمان ثابت و تغییرناپذیر 

هستند، کدگذاری می ش��وند )از تخمین های FE حذف می شوند(. 

از طرف دیگر، در صورت اس��تقال متغیرهای س��طح گروه از عوامل 

بازدارن��ده، برآورد اثر تصادفی می تواند بی طرفانه، س��ازگار و کارآمد 

باش��د. با انج��ام آزمون هاس��من، متوجه ش��دیم که ف��رض صفر رد 

نمی شود. بنابراین، برآورد اثر تصادفی را برای مدل 3 اجرا کردیم.

تعریفشاخصسطحمتغیر

سازمانبازدهمتغیر وابسته
بازده هفتگی موزون ارز 

رمزنگاری شده
])قیمت در پایان دوره منهای قیمت در ابتدای دوره( تقسیم بر قیمت در ابتدای دوره[

متغیرهای مستقل

حاکمیت داخلی

کنرتل مالکبالک چین 

 مجموع امتیازهای سه شاخص مجازی زیر:
اثبات: اگر توافق بالک چین، الگوریتم اثبات سهام باشد، امتیاز 1 و درغیراین صورت امتیاز صفر

ازپیش استخراج شده: اگر متام یا بخشی از ارز رمزنگاری شده برای توسعه دهندگان 
اصلی یا حلقه های بسته آنها قبل از راه اندازی صادر شده باشد، امتیاز 1 و 

درغیراین صورت امتیاز صفر

معرفی: اگر رشکت کنندگان قدرت معرفی نود های قابل اعتامد خود را داشته باشند، 
امتیاز 1 و درغیراین صورت امتیاز صفر

رأی گیری رسمیپروتکل
اگر سازوکارهای رأی گیری رسمی )به عنوان مثال، پیشنهادهای بهبود بیت کوین( برای 

استخراج مایرنها جهت تغییر پروتکل وجود داشته باشد، امتیاز 1 و درغیراین صورت امتیاز 
صفر

بودجه متمرکزسازمان
اگر فعالیت های اصلی توسعه رمزارزها و توسعه دهندگان اصلی به طور مستقیم توسط 

یک رشکت یا بنیاد تأمین شود، امتیاز 1 و درغیراین صورت امتیاز صفر

حکمرانی خارجی

حاکمیت جامعه در ابتدای دورهانجمن
منره ترکیبی متشکل از داده های شبکه های اجتامعی: تعداد مشرتکین Reddit، تعداد کاربران 

فعال Reddit، تعداد ارسال های جدید Reddit در 48 ساعت، تعداد نظرات جدید Reddit در 
ارسال های جدید در 48 ساعت، تعداد الیک های فیس بوک و تعداد دنبال کنندگان توییرت

گزارش )تعداد مقاالت و اخبار رسانه ای منفی در دوره قبل(تبلیغات منفی در ابتدای دورهاجتامعی

منافع عمومی در ابتدای دورهاجتامعی
منره ترکیبی متشکل از میانگین وزنی تعداد نتایج جستجوی وب در بینگ و رتبه الکسا 

برای وب سایت در دوره قبل

متغیرهای کنرتل

])عرضه در پایان دوره منهای عرضه در ابتدای دوره( تقسیم بر عرضه در ابتدای دوره[--رشد عرضه از ابتدای دوره

منره نقدینگی اندازه گیری و تهیه شده توسط CoinGecko--نقدینگی

توسعه فناوری در ابتدای 
دوره

--
منره ترکیبی شامل تعداد همکاران نود منحرصبه فرد، تعداد پیشنهادهای ادغام شده 
در مخزن نود، تعداد مسائل مطرح شده و رفع شده و تعداد اختالفات نرم افزاری بین 

استخراج کنندگان در دوره قبل
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 نتایج
در ادامه، نتایج رگرس��یون ارائه می ش��ود. مدل 1 شامل متغیرهای 

کنترلی، اثرات ثابت ارز رمزنگاری ش��ده و روند زمانی است. مدل 2 ، 

متغیرهای حاکمیت خارجی و مدل 3، متغیرهای حاکمیت داخلی 

را اضافه می کند. همه مدل ها با استفاده از خطاهای استاندارد وایت 

تخمین زده می ش��وند که تا حد زیادی ناهمگونی دارد.

 تفسیر یافته ها
حاکمیت داخلی:

مدل 3 حاکی از آن اس��ت که کنترل مالکیت در س��طح باک چین، 

تأثیر منفی و معناداری بر بازده دارد. در ازای یک انحراف استاندارد 

افزایش در کنترل مالک، بازده معادل 19 درصد کاهش می یابد. به 

عبارت دیگر، باک چین هایی که به شکل متمرکزتر اداره می شوند، 

بازده کمت��ری دارند. بنابراین، اگر تمرکززدای��ی دقیقًا همان چیزی 

است که سرمایه گذاران در سازمان های باک چین  دنبال می کنند، 

آنها باید باک چین  های غیرمتمرکز بیشتری را گسترش دهند.

در کم��ال تعجب مش��اهده می ش��ود که در س��طح پروت��کل، وجود 

سازوکارهای رأی گیری رسمی غیرمتمرکز، رابطه منفی و معنا داری با 

بازده دارد. زمانی که رأی گیری رسمی به اندازه یک انحراف استاندارد 

افزایش می یابد، بازده معادل 7/8 درصد کاهش پیدا می کند. دلیل 

محتمل این است که سرمایه گذاران تمرکززدایی را در سطح پروتکل 

به عنوان منبع ناکارآم��دی حاکمیت تلقی کنند. در واقع، رأی دادن 

در م��ورد تغیی��رات پروتکل، زمان بر اس��ت و تصمیم گیری س��ریع را 

امکان پذیر نمی کند. این موضوع در بحث های طوالنی مدت در مورد 

افزایش اندازه بلوک در بیت کوین نیز نش��ان داده ش��ده اس��ت.

س��رانجام، دریافتیم که در س��طح س��ازمانی، بودجه متمرکز، رابطه 

مثبت و معنا داری با بازده دارد که در مدل 3 نشان داده شده است. در 

ازای یک انحراف استاندارد افزایش در بودجه متمرکز، بازده به اندازه 

4/9 درصد افزایش می یابد. یک ارگان سازمانِی مبتنی بر باک چین  

با بودجه متمرکز ممکن است با نشان دادن رهنمودهای استراتژیک 

مش��خص و دستورات س��ازمانی که منجر به بازده باالتری می شوند، 

بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. به طور کلی، یافته های ما 

نش��ان می دهد که تمرکززدایی بیشتر، ارزش سرمایه گذاران را صرفًا 

در سطوح پایین تر سلس��له مراتب حاکمیت افزایش می دهد. وقتی 

از تغییرات س��طح باالتر پروتکل یا جهت گیری اس��تراتژیک سازمان 

ارزهای رمزپایه صحبت می شود، تمرکز بیشتر ارجح است.

حکمرانی خارجی:

منافع عمومی به طور منفی و معنا داری با بازده رابطه دارد. به عبارت 

دیگر، اثر همهمه به بازده آسیب می زند. مطابق مدل 3، در ازای یک 

انحراف استاندارد افزایش در عاقه عمومی، بازده  معادل 11/8 درصد 

کاهش می یابد. عاوه بر این، تبلیغ��ات منفی رابطه قابل توجهی با 

بازده ندارد. به همین ترتیب، برخاف مطالعات قبلی در مورد رسانه ها 

به عنوان عوامل حاکمیت شرکتی خارجی، به این نتیجه نمی رسیم که 

پوشش منفی رسانه ها بازده را کاهش می دهد. این یافته را می توان 

این گونه توضیح داد که اکثر ارزهای رمزپایه دارای نهاد مرکزی مانند 

تیم مدیریت که بتوان به آن انتقاد کرد، نیس��تند. س��رانجام، متوجه 

ش��دیم که حاکمیت جامعه رابطه منفی و معناداری با بازده دارد. در 

ازای یک انحراف استاندارد افزایش در حاکمیت جامعه، بازده برابر با 

18/5 درصد کاهش پیدا می کند. بنابراین، به نظر می رسد که ارتقای 

میزان حاکمیت جامعه، در افزایش بازده بازار سازمان های مبتنی بر 

باک چین، تأثیر سودمندی ندارد. این می تواند به این دلیل باشد که 

مشارکت جامعه در دوره های تشدید انتقادات، بیشتر می شود، یعنی 

جامعه مجذوب تبلیغات منفی نمی ش��ود. برای بررسی بیشتر رابطه 

بین حاکمیت جامعه و بازده ارزهای رمزنگاری شده، در مطالعات آتی 

نه تنها باید تمرکز و شدت حاکمیت جامعه مد نظر قرار گیرد، بلکه باید 

احساسات کلی )مثبت یا منفی( جامعه نیز درک شود.

 نتیجه گیری
یافته های ما به تأثیرات جالب حاکمیت بر بازده اشاره دارد. در داخل، 

درحالی که گزینه های طراحی حاکمیت متمرکز در سطح باک چین  

باعث کاهش بازده می ش��ود، گزینه های طراحی حاکمیت متمرکز 

در س��طح پروتکل و در س��طح س��ازمانی، تأثیر مثبت بر بازده دارند. 

نتایج مطابق با این ایده است که از یک طرف، سرمایه گذاران ارزش 

پیشنهادی اصلی ارزهای رمزپایه را در عدم تمرکز ارزیابی می کنند. 

از طرف دیگر، آنها به حاکمیت غیرمتمرکز در س��طوح باالتر سازمان 

مشکوک هستند، زیرا می توانند تصمیم گیری استراتژیک )به عنوان 

مثال، در مورد معرفی نوآوری های جدید( را کند کنند و یا عدم تقارن 

اطاعاتی بین سرمایه گذاران و فناوران به وجود آورند.

از مارس 2017، بازار ارزهای رمزپایه به طور فزاینده ای رقابتی شده 

و تس��لط بر بازار بیت کوین به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. 

این موضوع، نشان دهنده رشد طیف متنوعی از مدل های مبتنی بر 

باک چین  اس��ت که پیچیدگی بیشتری نسبت به حاکمیت شرکتی 

س��نتی به هم��راه دارند. این اش��کال جدید حکمران��ی که نودهای 

رایانه ای را در مرکز سیس��تم قرار می دهند، بر لزوم تحقیقات جدید 

در مورد حاکمیت س��ازمانی برای وابس��تگی متقابل سطوح مختلف 

در س��ازمان های مبتنی بر باک چین  )سطوح باک چین ، پروتکل و 

سازمانی( تأکید می کنند. پژوهش حاضر راه را برای تدوین نظریه های 

جدید در م��ورد حاکمیت ب��ا اس��تفاده از س��ازمان های خودمختار 

غیرمتمرکز مانند ارزهای رمزپایه، هموار می کند.
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از نظ��ر حاکمی��ت جهانی، این س��ازمان های جدید و ب��اِز مبتنی بر 

باک چین ، راه حل های جامع تری را برای مشکات حاکمیت در نظر 

می گیرن��د که این موضوع می تواند توازن قدرت را بین ش��رکت های 

فعلی و ش��رکت های نوپ��ا تغییر دهد. همان طورکه پیش��تر اش��اره 

ش��د، فناوری باک چین  توج��ه قابل توجهی را از س��وی بانک های 

مرکزی و بانک های خصوصی چندملیتی به خود جلب کرده اس��ت. 

امروزه، بس��یاری از ای��ن نهادهای مال��ی برای اس��تفاده از فناوری 

باک چی��ن، به اس��تارتاپ های فناوری مالی )به ط��ور مثال، ریپل ( 

روی می آورند. پیش بینی می ش��ود که این هم��کاری بین نهادهای 

مال��ی متمرکز و س��ازمان های غیرمتمرکِز مبتنی ب��ر باک چین ، به 

ظهور اش��کال حاکمیت ترکیبی در سرتاسر مرزهای سازمانی کمک 

کند، همان طورکه قبًا در زمینه جوامع نرم افزارِی متن باز، مشاهده 

شده است. بنابراین، ضروری است که پژوهشگران علوم اجتماعی، 

تحقیقات تجربی جام��ع و معتبری را در خص��وص پیدایش فناوری 

باک چین انجام و نظریات جدیدی را در رابطه با این اش��کال جدید 

سازمان، ارائه دهند.

 پانویس ها

1. Ying-Ying Hsieh
2. Jean-Philippe )JP( Vergne
3. Sha Wang
4. Proof-of-Work )PoW(
5. Proof-of-Stake )PoS(
6. Bitcoin Improvement Proposals )BIPs(
7. Ripple
8. Ripple Labs
9. Litecoin
10. Peercoin
11. Stellar
12. Charles Lee

13. Federated Byzantine Agreement )FBA(
14. Ittner
15. Daines
16. Binary Indicator
17. Bitcoin Core Projects
18. MIT Media Lab
19. Blockstream
20. Chaincode Labs
21. Factiva
22. Bing
23. Alexa
24. Buzz
25. Bitfinex
26. Okcoin
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مروری جامع بر ارزش افزوده ی حسابرسی داخلی با رویکرد کّمی و کیفی

 چکیده

طی سال های اخیر، تحقیقات مربوط به حسابرسی داخلی به طور قابل توجهی گسترش یافته است. در پژوهش های بسیاری، اهمیت حسابرسی 

داخلی به عنوان رکن اصلی سیس��تم حاکمیت شرکتی، مورد بحث قرار گرفته اس��ت. حسابرسی داخلی با فعالیت های خود، از کمیته حسابرسی و 

مدیرعامل پشتیبانی می کند. حسابرسی داخلی به صورت مستقل و با کارکرد مشاوره ای و تعهد بی طرفانه با ارزش آفرینی از طریق حسابرسی سیستم 

کنترل داخلی، مدیریت ریس��ک و فرآیندهای حاکمیت شرکتی، طراحی شده است. در این مقاله، ضمن تبیین ارزش افزوده ی حسابرسی داخلی و 

عوامل دیگری مانند حاکمیت شرکتی، حسابرسی مستقل، تشخیص تقلب و آموزش مدیران، نحوه اندازه گیری ارزش افزوده ی حاصل از حسابرسی 

ی و کیفی مانند مصاحبه، کارت امتیازی متوازن و ارزیابی مستقل در چارچوب بین المللی فعالیت های حرفه ای  داخلی با استفاده از شاخص های کماّ

ی از  انجمن حسابرسان داخلی ، تشریح شده است. در نهایت، جمع بندی نتایج پژوهش های مورداشاره در این مقاله نشان می دهد شاخص های کماّ

اولویت باالتری برخوردار هستند و می توان گفت مهم ترین ارزش آفرینی حسابرسی داخلی، سازماندهی سیستم حاکمیت شرکتی است.

دانشجوی دکتری حسابداری
 دانشگاه عالمه طباطبائی

نیلوفر شاداب شمس آباد

دانشجوی دکتری حسابداری
 دانشگاه تهران

مریم رهنما

کارشناس ارشد حسابداری
 دانشگاه الزهرا )س(

سیده الهام میرمحمدی

 مقدمه
در سال های اخیر، ش��رکت ها با انبوهی از چالش های جدید از قبیل 

افزایش پیچیدگی اقتصادی، گسترش الزامات قانونی و پیشرفت های 

تکنولوژی مواجه ش��ده اند. بحران های سیاس��ی و اقتص��ادی امروز، 

تأثیرات منفی جهانی را به دنبال داشته و تکرار وقوع آنها، خیلی بیشتر از 

گذشته شده است. بحران مالی سال 2007 باعث شد سرمایه گذاران، 

تأمین کنندگان اعتبار و س��ایر گروه های ذی نفع، تمرکز بیش��تری بر 

ساختارهای حاکمیت ش��رکتی داشته باشند تا بدین منظور، نیازهای 

جدید خ��ود را برآورده کنن��د )رود، 2003(. در این زمینه، ش��رکت ها 

به طور چش��م گیری درگیر فرآیند طراحی مؤثر و کارآمد سیستم کنترل 
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داخلی و مدیریت ریسک خود شدند تا از اجرای واقعی دستورالعمل ها 

و فعالیت های برنامه ریزی شده، اطمینان حاصل نمایند. این پیشرفت 

با افزایش ارتباط حسابرس��ی داخلی به عنوان یک عنصر کلیدی برای 

حصول اطمینان از فرآیندهای حاکمیت ش��رکتی، مدیریت ریسک و 

سیس��تم های کنترل داخلی، همراه بوده است )آندرسون و همکاران، 

2012(. انجمن حسابرسان داخلی1  در تعریف خود به صورت خاصه 

بیان می کند که »فعالیت های حسابرس��ی داخل��ی به عنوان خدمات 

حسابرس��ی و اطمینان بخشی اس��ت که هدف آن ایجاد ارزش و بهبود 

عملیات یک سازمان اس��ت« )انجمن حسابرسان داخلی، 2020(. با 

این حال، مطالعات اخیر نش��ان می دهد که خدمات ارائه شده توسط 

حسابرس��ی داخلی و میزان محقق ش��دن تعریف صورت گرفته توسط 

انجمن حسابرسان داخلی، ممکن است متفاوت باشد و ذی نفعان این 

حرفه با این سؤال مواجه هستند که آیا حسابرسی داخلی می تواند نقش 

تعیین شده برای خود را ایفا کند یا خیر )هیساکرز و همکاران، 2019(. 

در عین حال، بحث هایی انتقادی نیز در مورد نقش واقعی حسابرسی 

داخلی و ارزش حاصل از آن مطرح گردیده است. درحالی که ارنست و 

یانگ )2007( این س��ؤال را مطرح می کنند که آیا حسابرسی داخلی 

یک عامل کلیدی برای شرکت است یا یک عامل اضافی. بخش عظیمی 

از مقاالت ادعا دارند که اگر بگوییم، حسابرسی داخلی همه کاره شرکت 

است، تملق نیست )روسی و پرون، 2018(. زمانی که صحبت از منافع 

ذی نفع��ان به میان می آید، نقش و موقعیت حسابرس��ی داخلی کامًا 

پیچیده می ش��ود. انتظارات و نیازهای متنوع و در مواردی نامشخص 

برای حسابرس��ی داخلی وجود دارد )لنز و سارنز، 2012(. ذی نفعان 

مختلف حسابرسی داخلی، اهداف خاص متعددی را دنبال می کنند که 

این به نوبه خود نیازمند فعالیت های خاصی از سوی حسابرسی داخلی 

می باشد. برای مثال، کمیته حسابرسی به سطح باالیی از اطمینان در 

مورد عملکرد حسابرسی داخلی2  با تمرکز قوی بر کنترل های داخلی، 

مدیریت ریسک و فرآیندهای حاکمیت شرکتی نیاز دارد. مدیرعامل و 

مدیر ارشد مالی3  نیز ممکن است خواهان عملکرد حسابرسی داخلی 

همراه با فعالیت های مشاوره ای باشند که این امر مستقیماً بر تخصیص 

منابع شرکت برای حسابرسی داخلی تأثیر می گذارد. بسته به شرایط 

موردنظر از سوی ذی نفعان، استراتژی و فعالیت های حسابرسی داخلی 

بایستی مطابق با اهداف سازمانی باشد. عاوه بر این، کیفیت و کّمیت 

منابع تخصیص داده ش��ده برای حسابرس��ی داخلی بایس��تی کافی و 

هم تراز با اهداف فعلی و آتی شرکت باشد. اگر حسابرسی داخلی قادر به 

استفاده از منابع خود در راستای رفع نیازهای ذی نفعان اصلی شرکت 

نباش��د، عملکرد آن ممکن است به سیس��تم حاکمیت شرکتی آسیب 

برس��اند. اینکه چگونه این تعداد از خواسته های مختلف ذی نفعان در 

عمل محقق می شود، در مقاالت متعدد مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

سؤالی که مطرح می شود این است که چطور می توان ارزش افزوده ی 

حاصل از حسابرس��ی داخلی را به ش��کلی مناس��ب اندازه گیری کرد، 

چرا که تأثیری تعیین کننده بر خلق ارزش از س��وی حسابرسی داخلی 

دارد. باید توجه داشت که ارزش آفرینی تنها توسط خروجی حاصل از 

عملکرد حسابرسی داخلی اندازه گیری نمی شود )به عنوان مثال، تعداد 

حسابرسی ها، یافته ها و پیشنهادات(، بلکه با توجه به خاصیت وظایف 

انجام شده )مانند تمرکز بر اطمینان بخشی یا فعالیت های مشاوره ای( 

یا نقش الگو )مش��اور قابل اطمینان و مورد اعتماد( مشخص می شود. 

مقاله حاضر مروری کوتاه، اما جام��ع بر مقاالت موجود در حوزه ارزش 

افزوده ی حسابرسی داخلی داشته است و رویکردها و چشم اندازهای 

مربوط به این موض��وع را طبقه بندی می کند. عاوه بر این، یافته های 

خود را در مورد نقش واقعی حسابرس��ی داخلی با نقش تعریف شده از 

سوی انجمن حسابرسان داخلی مقایسه می کند.

 مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیقات
تعریف حسابرسی داخلی

انجمن حسابرس��ان داخلی، حسابرسی داخلی را به عنوان یک فعالیت 

مس��تقل، اطمینان بخش، مش��اوره ای و بی طرفانه تعری��ف می کند که 

برای ایجاد ارزش و بهبود عملیات یک س��ازمان طراحی شده است. این 

فعالیت به سازمان کمک می کند که با فراهم آوردن یک رویکرد منضبط 

و اصول��ی جه��ت ارزیابی و بهبود اثربخش��ی مدیریت ریس��ک، کنترل 

و فرآینده��ای حاکمیت ش��رکتی، اهداف خود را محق��ق کند )انجمن 

حسابرس��ان داخلی، 2020(. همچنین، انجمن حسابرس��ان داخلی 

در مورد ارزش اف��زوده، این گونه توضیح می دهد: فعالیت حسابرس��ی 

داخل��ی زمانی که هدفمند باش��د و تعهد و اطمینان بخش��ی مربوطه را 

انجام دهد، ب��ر ارزش س��ازمان و ذی نفعان می افزاید و به اثربخش��ی و 

کارایی فرآیندهای حاکمیت ش��رکتی، مدیریت ریسک و کنترل، کمک 

می کند. در نهایت، یک چش��م انداز مکمل را نیز اضافه می کند: حفظ 

و ارتقا بخشیدن به ارزش س��ازمانی از طریق اطمینان بخشی هدفمند، 

ارائه رهنمود و دیدگاهی مبتنی بر ریسک. بر اساس این تعریف، در نگاه 

اول به نظر می رس��د که ارزش افزوده یک واژه واضح است، اما از آنجاکه 

زمینه های اس��تفاده از حسابرسی داخلی متنوع هستند، بحث در مورد 

ارزش آفرینی، اواًل به فعالیت های واقعی انجام شده و نتایج ارائه شده از 

سوی حسابرسی داخلی و ثانیًا به نیازهای خاص ذی نفعان و نقش های 

حسابرسی داخلی در برآورده کردن این نیازها، بستگی دارد.

حسابرسی داخلی و بهبود فرآیندهای حاکمیت شرکتی

در کنار تعریف انجمن حسابرسان داخلی، مقاالت علمی نیز تعاریف 

متعددی را در مورد تأثیرات مثبت عملکرد حسابرسی داخلی و ایجاد 



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
87بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزش ارائ��ه کرده ان��د. برای مث��ال، گرملینگ و هم��کاران )2004( 

حسابرس��ی داخلی را به عن��وان اب��زاری مؤثر جهت نظ��ارت و بهبود 

حاکمیت ش��رکتی تعریف می کنند و قدرتمند ترین ارزش حسابرسی 

داخلی را در بهبود چارچوب حاکمیت شرکتی می بینند. این استنباط 

نسبت به ارزش افزوده حاصل از حسابرسی داخلی در مقاالت متعددی 

با دلیل و مدرک اثبات شده است )استیوارت و کنت، 2006؛ آرچامبلت 

و همکاران، 2008(. س��ارنرس و عبدالمحمدی )2011( این تعریف 

را تأیید می کنند و معتقدند که حسابرس��ی داخل��ی نقش نظارتی بر 

سیس��تم حاکمیت شرکتی انجام می دهد و همچنین نشان می دهند 

که حسابرسی داخلی از عدم تقارن اطاعاتی میان کمیته حسابرسی 

و مدیریت می کاهد. با این حال، در مطالعات اخیر چنین اس��تدالل 

ش��ده اس��ت که حسابرس��ی داخلی به اندازه کافی نق��ش نظارت بر 

حاکمیت ش��رکتی را ایفا نمی کند )لیونگ و هم��کاران، 2011(. در 

این صورت، انتظار ذی نفعان از عملکرد حسابرس��ی داخلی به میزان 

قابل توجهی تنزل پیدا می کند )چامبرز و اودار، 2015(. در مجموع، 

این سلسله از پژوهش ها، بر وظایف نظارتی حسابرسی داخلی تمرکز 

دارند. ازآنجا که کمیته حسابرسی و مدیران ارشد قادر به حسابرسی و 

نظارت بر تمامی فعالیت ها و فرآیندهای مرتبط با حاکمیت ش��رکتی 

نیس��تند، لذا بر حسابرس��ی داخلی به عنوان یک پشتیبان مستقل و 

بی طرف تکیه می کنند.

حسابرسی داخلی و بهبود عملکرد

الجایفی و همکاران )2017( در تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی 

و نقدینگی بازار س��رمایه در مالزی دریافتند ش��رکت هایی که دارای 

نظارت و حسابرسی داخلی قوی هس��تند، تأثیری مثبت بر نقدینگی 

بازار سرمایه دارند. میهرت )2014( با توجه به رویکرد سنتی حسابرسی 

داخلی، آن را یک سازوکار کنترلی می داند که با افزایش بازده سرمایه، 

موج��ب ایجاد ارزش اف��زوده می گردد. پراویت و هم��کاران )2009( 

در مطالعه خود متوجه ش��دند که حسابرسی داخلی کاهش مدیریت 

س��ود )اس��تفاده از تکنیک های حس��ابداری برای ایجاد صورت های 

مال��ی به نحوی که نمای فعالیت های تجاری ش��رکت و موقعیت مالی 

آن را بس��یار مثبت نش��ان دهد( را در پی دارد و باعث افزایش کیفیت 

گزارشگری مالی می شود. جیانگ و همکاران )2016( به این نتیجه 

رسیدند که مشارکت حسابرسی داخلی در خدمات مرتبط با عملیات 

شرکت، رابطه مثبت و معناداری با عملکرد عملیاتی شرکت دارد. عاوه 

بر این، پژوهشگران، فعالیت های حسابرسی داخلی را به بخش های 

مهم دیگری مانند حسابرسی عملیاتی و خدمات در حوزه کسب وکار 

مانند ارائه مشاوره در خصوص استراتژی های شرکت، تقسیم می کنند 

و نش��ان می دهند که خدمات تضمینی و اطمینان بخشی حسابرسی 

در زمینه های سنتی و مرسوم، متداول بوده است؛ درحالی که خدمات 

مش��اوره ای در آن کمتر دیده می شود. کارس��لو و همکاران )2017( 

متوجه ش��دند که حسابرس��ی داخلی باعث بهبود مدیریت ریس��ک 

می ش��ود. همچنین، لین و همکاران )2011( در مطالعه خود نشان 

داده اند که حسابرس��ی داخلی به بهبود سیستم های کنترل داخلی 

کمک می کند. تک تاک و اوس��ی )2018( نیز تأثیر مثبت حسابرسی 

داخل��ی را بر کیفیت سیس��تم کنترل داخلی نش��ان داده اند. در این 

زمینه، مقررات محیطی سخت گیرانه و افزایش انتظارات جهت پایداری 

شرکت، به موضوعی بسیار جدید برای کنترل داخلی تبدیل شده است. 

تروتمن )2015( در تحقیقی به این نتیجه رسید که حسابرسی داخلی 

نقش مهمی را در افش��ای اطاعات و گزارش دهی داده ها در رابطه با 

مواردی از جمله مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای ایفا می کند 

و موضوع مذکور در آینده از این هم بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

این جریان تحقیقاتی تاش دارد تأثیرات مثبت فعالیت های تخصصی 

حسابرسی داخلی را شناسایی کند، چرا که حسابرسی داخلی چیزی 

بیشتر از »مرکز هزینه« و »ایجاد ارزش« می باشد.

حسابرسی داخلی و حمایت از حسابرسی مستقل

عملکرد حسابرس��ی داخل��ی می تواند منجر به تغیی��ر در هزینه های 

حسابرس��ی مس��تقل ش��ود )فلیک��س و هم��کاران، 2001(. آبوت و 

همکاران )2012( در تحقیق خود به این نتیجه رس��یدند که عملکرد 

حسابرس��ی داخلی باعث افزایش کارایی کلی حسابرس��ی می شود 

که این هم به نفع ش��رکت حسابرسی ش��ونده و هم به نفع مؤسس��ات 

حسابرسی است. اما در مقاالت دیگر، راجع به اینکه موضوع مذکور از 

منظر سازمانی، یک تغییر صرفا ً مثبت یا منفی است، نظرات مختلفی 

ارائه ش��ده است. از یک طرف، چنین اس��تدالل می شود که کارایی و 

اثربخشی حسابرس��ی داخلی منجر به کاهش هزینه های حسابرسی 

مستقل می شود )هو و هاتچینسون، 2010(. از سوی دیگر، مطالعاتی 

هستند که نش��ان می دهند این رابطه صحیح نیست؛ زیرا سازمان ها 

ممکن اس��ت کار حسابرسان داخلی و حسابرس��ان مستقل را مکمل 

یکدیگر قرار دهند نه جایگزین یکدیگر )نیو بای و سینگ، 2010(. بر 

این اساس، عملکرد قوی حسابرسی داخلی در سازمان، بیانگر سطح 

باالی آگاهی از ریس��ک و حسابرس��ی در مدیریت سازمان می باشد و 

تمایل برای پرداخت هزینه بیش��تر بابت حسابرسی مستقل به منظور 

تقویت محیط کنترلی سازمان است )ساوان و الزبان، 2016(. مقاالت 

دیگر بر همکاری بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل تمرکز 

داش��ته اند و به دنب��ال فاکتورهای موفقیت هس��تند. حج��م انبوهی 

از تحقیقات، تأثیرات حسابرس��ی داخلی را بر حسابرس��ی مس��تقل 

پوشش داده است. حسابرسی داخلی می تواند بر کیفیت حسابرسی 
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مس��تقل و حق الزحمه آن تأثیر بگذارد. مقاالت دیگری نیز هستند که 

تصمیم گیری در راستای اعتماد به حسابرس مستقل را بررسی نموده 

و به دنبال فاکتورها و عواملی هستند که می تواند این اعتماد را تضعیف 

کند و از بین ببرد.

حسابرسی داخلی و تشخیص تقلب

یکی دیگر از ارزش افزوده های حسابرسی داخلی به خصوص از طریق 

فعالیت های اطمینان بخش��ی و اعتبار دهی آن، تأثیر بر مسئله تقلب 

است. بر این اس��اس، یک حسابرس��ی داخلی کارآمد، تأثیری مثبت 

بر پیش��گیری و شناس��ایی تقلب از دیدگاه ش��رکت دارد. این تأثیر با 

افزایش مسئولیت حسابرسی داخلی و آموزش هرچه بیشتر حسابرسان 

داخلی، موجب تکامل حرفه می شود )دراگاالس و همکاران، 2017(. 

درحالی که پیشگیری و شناسایی موارد تقلب را می توان از طریق اقدام 

مستقیم حسابرسی داخلی محقق نمود، تأثیر غیرمستقیم حسابرسی 

داخلی را نیز می توان ترویج فرهنگ اخاقی جهت جلوگیری از فساد 

اداری در س��ازمان ها به عنوان بخش��ی از این ارزش افزوده دانس��ت 

)کارملی و مایان، 2016(. در این زمینه، دفور و اسیدو )2017( تأثیر 

حسابرس��ی داخلی را بر فس��اد اداری در دولت های محلی، شهری و 

بخش های کش��ور غنا بررس��ی کردند و متوجه ش��دند که حسابرسی 

داخلی باعث کاهش فساد اداری می شود. کورام و همکاران )2018( 

یک رابطه مثبت را بین حسابرس��ی داخلی و تشخیص تقلب یافته اند 

که باعث تحکیم و تقویت سیس��تم کنترل داخلی می شود. کسی که 

به دنبال بی نظمی  در سازمان است، در واقع می تواند یک متقلب باشد. 

اگرچه به نظر می رس��د این موضوع یکی از موارد رسیدگی حسابرسی 

داخلی باش��د، اما تش��خیص و پیش��گیری از تقلب همچن��ان یکی از 

حوزه هایی است که سازمان های سراسر جهان با آن درگیر هستند.

حسابرسی داخلی و آموزش مدیران آینده

کارس��لو و همکاران )2018( از فراهم آمدن زمین��ه آموزش مدیران4  از 

طریق ارزش آفرینی حسابرسی داخلی می گویند. اما این ارزش افزوده ی 

ایجادشده، در مقاالت مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. این واقعیت 

که مفهوم مذکور در عمل مکرراً به کار می رود، می تواند از دید مدیریت، 

به عنوان یک ارزش افزوده ی مثبت لحاظ شود )رس و همکاران، 2013(. 

یکی از دالیل اجرای رویکرد آموزش��ی این است که وقتی از حسابرسی 

داخلی به عنوان زمینه ای برای آموزش مدیران استفاده می شود، اعتماد 

به پیشنهادات حسابرسان افزایش می یابد، زیرا استعداد ذاتی و دانش 

خاص س��ازمانی حسابرس��ان در محیطی با این رویکرد بیشتر نمایان 

می شود. در نتیجه، افزایش اعتماد به پیشنهادات حسابرسان داخلی 

را می توان به منزله افزایش تمایل ش��رکت ها برای اجرای پیش��نهادات 

آنها دانست که به نوبه خود باعث تقویت ارزش افزوده ی ناشی از انجام 

حسابرسی داخلی می شود. دلیل دیگر افزایش ارزش افزوده ی حاصل 

از حسابرسی داخلی، در این رویکرد است که حسابرسان فرصتی برای 

عمیق تر کردن دانش خود نس��بت به سازمان پیدا می کنند و می توانند 

در مهارت های مربوط به رهبری نیز تجربه کسب نمایند )بوند، 2011؛ 

رس و هم��کاران، 2013(. ب��ا این حال، طبق بحث های ش��کل گرفته 

در مق��االت، این ارزش اف��زوده ی حاصل از رویکرد آموزش��ی مدیران با 

تأثیرات منفی مواجه می ش��ود، زیرا می تواند با ارزش افزوده ی حاصل 

از حسابرس��ی داخلی در قالب نقش اصلی و تخصصی آن به عنوان یک 

نهاد حسابرس��ی در تضاد قرار بگیرد و در نهایت موجب کاهش کیفیت 

گزارش��گری مالی ش��ود که تنها از طری��ق کنترل های مج��دد و صرف 

هزینه، قابل جبران خواهد بود )کریست و همکاران، 2012(. به عبارت 

دیگر، می توان گفت هزینه های حسابرس��ی مستقل توسط مؤسسات 

حسابرس��ی را نه تنها کاهش نمی دهد بلکه منحرف می س��ازد، چراکه 

سازمان ها وقتی از حسابرس��ی داخلی به عنوان رویکرد آموزش مدیران 

اس��تفاده می کنند، مجبور به پرداخت هزینه های حسابرس��ی باالتری 

هس��تند )میس��یر و همکاران، 2011(. این موضوع با این واقعیت در 

ارتباط اس��ت ک��ه در چنین م��واردی، اعتماد به بی طرفی و اس��تقال 

حسابرسان داخلی و عملکرد آنها، تنزل پیدا می کند )رس و همکاران، 

2013(. اکثر مطالعات پیشین، تأثیرات این رویکرد را بر قابلیت اتکای 

تصمیمات حسابرسان مس��تقل و در مواردی بر فعالیت های عملیاتی 

حسابرس��ان داخلی در زمینه حسابرسی های مالی، مورد ماحظه قرار 

داده اند. همچنین، در اکثر کشورهای اروپایی، کارکردهای حسابرسی 

داخل��ی طیف وس��یع تری از فعالیت ها را پوش��ش می ده��د و لزومًا بر 

کنترل های داخلی و حسابرس��ی مالی تمرکز ن��دارد. در مجموع، یک 

موض��ع غالب را برای مق��االت تحقیقاتی در زمینه حسابرس��ی داخلی 

مش��اهده می کنیم که می تواند منجر به تفاوت هایی در درک و ارزیابی 

حسابرسی داخلی شود. تحقیق پیرامون رویکرد آموزشی مدیران توسط 

حسابرسی داخلی عبارت است از: استفاده از کارکرد حسابرسی داخلی 

جهت رشد کارکنان و تبدیل آنها به مدیران آینده. ازآنجاکه یک حسابرس 

داخلی باید نس��بت به کنترل های داخلی، مدیریت ریس��ک و سیستم 

حاکمیت شرکتی س��ازمان دارای درک باشد، نقاط ضعف را شناسایی 

کند و به دنبال بهبودهای احتمالی باشد، ازاین رو وی آموزش می بیند 

تا فرآیندهای حاکمیت شرکتی را بهبود بخشد.

حسابرسی داخلی و نقش الگو

اگرچه تعریف دقیق و واضحی از حسابرس��ی داخلی و کارکرد آن وجود 

دارد، ام��ا نقش واقعی حسابرس��ی داخل��ی در درون یک س��ازمان نیز 

حائزاهمیت اس��ت. همچنین، نقش��ی که یک س��ازمان به حسابرسی 
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داخلی اختصاص می دهد، می تواند بر فعالیت مشاوره ای تمرکز کند؛ 

بدین معن��ی که انتظار می رود حسابرس��ی داخلی روابطی س��ازنده را 

با مدیریت س��ازمان و دیگ��ر ذی نفعان آن برقرار نمای��د و یا اینکه نقش 

حسابرسی داخلی می تواند بر تعهد و تضمین دادن به سایر ذی نفعان 

از جمله کمیته حسابرسی، مدیرعامل یا مدیر ارشد مالی متمرکز باشد 

)آزون و آرنا، 2009؛ ون پیرسم، 2005(. در این مورد، حسابرسی داخلی 

در وهله نخست، مسئولیت کارایی و اثربخشی سیستم کنترل داخلی، 

فرآیندهای حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک را از یک موضع مستقل 

و بی طرف به عه��ده دارد. ریچارد چمبرز5  ، رئیس انجمن حسابرس��ان 

داخلی، نقش »مشاور مورداعتماد« را برای حسابرسی داخلی پیشنهاد 

می کند. در ضمن، بس��ته به ذی نفع��ان خاص از جمل��ه مدیرعامل یا 

مدیر ارش��د مالی، کمیته حسابرسی، شرکت های متقاضی حسابرسی 

مس��تقل، حسابرس��ان مس��تقل، قانون گذار و غیره، نقش موردانتظار 

حسابرس��ی داخلی می تواند تغییر قابل توجهی داش��ته باش��د. عاوه 

بر این، خودآگاهی حسابرس��ان داخلی و ش��ناخت ذی نفعان از نقش 

حسابرسی داخلی می تواند متفاوت باشد. سو و مارتینو )2011( نشان 

دادند درحالی که رؤسای حسابرسی داخلی، فعالیت های بخش خود را 

بر مشاوره متمرکز می نمایند، تأکید اعضای کمیته حسابرسی بر کارکرد 

تضمینی حسابرسی داخلی است. محققان می گویند نقش حسابرسی 

داخلی پیچیده و دائمًا در حال تحول است و لذا نمی تواند صرفًا محدود 

به کارکرد نظارت بر حاکمیت شرکتی باشد. یافته های قابل مقایسه ای 

هم توسط سارنس و لنز )2012( ارائه ش��ده است، مبنی بر اینکه یک 

نقش واحد برای حسابرسی داخلی و ارزش آفرینی آن وجود ندارد، زیرا 

حسابرسی داخلی به ذی نفعان مختلفی خدمات ارائه می کند. سارنس 

و همکاران )2009( حسابرس��ی داخلی را یک »تأمین کننده آس��ان« 

برای کمیته حسابرسی می دانند، زیرا این کمیته از حسابرسی داخلی 

انتظار دارد که محافظ فرهنگ ش��رکت باش��د و به عنوان یک رابط بین 

کمیته حسابرسی و سطح عملیاتی شرکت عمل نماید. رسی )2013( 

حسابرس��ی داخلی را به عنوان یک محافظ و کمک کننده به س��ازمان 

و مدیریت س��ازمان توصیف می کند. حسابرس��ی داخلی به عنوان یک 

محاف��ظ، از مدیریت در برابر ریس��ک ها، موارد تقلب ی��ا ناکارآمدی ها 

محافظت می کند و به عنوان کمک کننده، با دادن پیش��نهاداتی جهت 

بهبود عملکرد سازمانی، به مدیریت سازمان یاری می رساند. کارسلو و 

همکاران )2005( نشان دادند که حسابرسی داخلی، خود را با تغییرات 

شرایط محیطی و سازمانی انطباق می دهد. برای مثال، اگر ریسک های 

واقعی و محقق ش��ده افزایش پیدا کند، حسابرسی داخلی به احتمال 

زیاد خود را وقف مدیریت ریسک به عنوان یکی از کارکردهای تخصصی 

خود خواهد نمود )اسکاربیک و ویناری، 2014(،

زیرا ب��ا فرآیندهای کنترل داخلی یک س��ازمان آش��نایی دارد )پیج و 

اس��پیرا، 2003(. حسابرس��ی داخل��ی به عنوان ی��ک »تأمین کننده 

آسان« نیز با حسابرسی و ارزیابی مدیریت ریسک، کنترل های داخلی 

و فرآینده��ای حاکمیت ش��رکتی، از کمیته حسابرس��ی پش��تیبانی 

می کند )س��و و مارتینو، 2011(. حسابرسی داخلی به عنوان بخشی 

از فعالیت های مش��اوره ای و حسابرس��ی خود می تواند بر ریس��ک ها 

نظارت کن��د، نقاط ضعف موجود در سیس��تم های کنت��رل داخلی را 

شناس��ایی نماید، اجرای مدیریت ریسک ش��رکت را تسهیل کند و در 

نهایت، آگاهی از این مسائل و مباحث را در میان اعضای تیم مدیریتی 

افزایش دهد )آزون و آرنا، 2009(. به عبارت دیگر، توانایی پشتیبانی 

از مدیریت و هیئت مدیره را در راس��تای دستیابی به اهداف آنها دارد 

)یو و گودوین، 2001(. حسابرس��ی داخلی از طریق تماس شخصی 

با کارکنان، می تواند به حفظ، ش��کل دهی و بهبود فرهنگ شرکت نیز 

کمک کند )دیلد و سارنس، 2006(. دی اونزا و همکاران )2015( در 

تحقیق خود، چهار فاکتوِر دارای رابطه مثبت با ارزش آفرینی حسابرسی 

داخل��ی را شناس��ایی کرده اند ک��ه عبارتند از: اس��تقال و بی طرفی 

حسابرس��ی داخلی، پیروی از آیین نامه اجرایی انجمن حسابرس��ان 

داخلی، مشارکت حسابرس��ی داخلی در ارزیابی کارایی کنترل های 

داخلی و مش��ارکت حسابرس��ی داخلی در ارزیابی کارایی سیس��تم 

مدیریت ریسک. استقال، بی طرفی و مشارکت حسابرسی داخلی در 

ارزیابی و بهبود کنترل های داخلی و سیستم مدیریت ریسک، تأثیری 

مثبت بر ارزش افزوده ی حاصل از حسابرس��ی داخلی برای س��ازمان 

دارد. محققان تأیید می کنند که ارزش افزوده ی ایجادش��ده توس��ط 

حسابرس��ی داخلی، به نقش فعال آن در تقوی��ت کارایی کنترل های 

داخلی و سیستم مدیریت ریسک بستگی دارد. همچنین، آنها اهمیت 

پیروی از آیین نامه اجرایی انجمن حسابرسان داخلی را در ایجاد ارزش، 

تبیی��ن می کنند. بدین ترتی��ب، عملکرد و نتایج حسابرس��ی داخلی 

قادر اس��ت به ذی نفعان خود نش��ان دهد که در یک سطح حرفه ای، 

قابلیت تحقق دارد. میهرت و ولدیانس )2008( معتقدند حسابرسی 

داخلی با اجرای حسابرس��ی و ارزیابی میزان انطباق با قانون به جای 

فعالیت های مشاوره ای، برای شرکت هایی که با شرایط سخت گیرانه ی 

قانونی مواجه هستند، ارزش بیشتری را ایجاد می کند. جالب است که 

برخی محققان یک نقش بالقوه را برای حسابرسی داخلی و با توجه به 

یافته های تجربی خود استنتاج می کنند، درحالی که دیگران یک نقش 

الگو را بر اساس تئوری یا تجربیات عملی پیشین خود ارائه می دهند. 

بر اساس زمینه های مختلفی که می توان در آنها از حسابرسی داخلی 

اس��تفاده نمود، طیفی از نقش های مختلف برای حسابرسی داخلی 

وجود دارد. اگرچه برخی از حسابرسی های داخلی بر یک نقش خاص 

تمرکز دارند، اما برخی دیگر تاش می کنند نقش الگوی خاص خود را 

با ادغام دو یا چند جنبه دیگر، ایجاد نمایند.
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ی و کیفی ارزش افزوده ی حسابرسی داخلی و قابلیت اندازه گیری کماّ

برای س��نجش ارزش آفرینی و کارایی حسابرس��ی داخلی، می توان 

از یک سیس��تم سنجش عملکرد اس��تفاده نمود. این سیستم شامل 

مجموعه ای از س��نجه ها اس��ت ک��ه کارای��ی و اثربخش��ی اقدامات 

حسابرس��ی داخلی و در نتیجه، ارزش آفرین��ی آن را تعیین می کنند 

)ریوپس��یس و بوگوساس��کاس، 2007(. در این زمینه، در مقاالت 

متع��دد، انواع مختلف��ی از ش��اخص های کلیدی عملکرد6  بررس��ی 

ش��ده  اس��ت )لنز و ایلریچ، 2020(. ابتدا می توان از تعداد کارهای 

تکمیل شده ی حسابرس��ی داخلی از قبیل حسابرسی ها و گزارشات 

حسابرس��ی برای س��نجش عملک��رد حسابرس��ی داخلی اس��تفاده 

ک��رد. عاوه بر اقدامات تکمیل ش��ده ی حسابرس��ی داخلی، اجرای 

پیش��نهادات ارائه شده از طریق حسابرس��ی داخلی به مدیران را نیز 

می توان به عنوان شاخصی از عملکرد حسابرسی داخلی قلمداد نمود 

)دومیترسکو و همکاران، 2014(. هر دوی این شاخص ها را می توان 

در قالب اصطاحاتی مطلق و یا به عنوان نس��بتی از ارقام موردانتظار 

با برنامه ریزی قبلی در مقایس��ه با ارقام واقع��ی و تحقق یافته در یک 

دوره زمانی مشخص، تفسیر نمود )پالفی و آورام، 2009؛ ساوسوک، 

2007(. صاحی��ت و مهارت های حسابرس��ان در بخش مربوطه نیز 

به ش��دت بر ارزش افزوده ی ایجادش��ده از س��وی حسابرسی داخلی 

تأثی��ر می گذارد. صاحی��ت و مهارت های حسابرس��ان را می توان یا 

بر اس��اس تعداد گواهینامه های موجود یا بر اس��اس میانگین زمان 

صرف شده برای آموزش، به عنوان یک معیار سنجش، در نظر گرفت. 

همچنین، می توان ارزش آفرینی را بر اس��اس تقاضای مدیران بابت 

خدمات اضافی درنظرگرفته ش��ده برای حسابرسی داخلی و کیفیت 

فعالیت های عملیاتی حسابرسی داخلی را بر اساس ساعات کار واقعی 

سنجید. س��پس، گزارشی همراه با جزئیات ارائه داد که آیا فرجه های 

زمان��ی برنامه ریزی ش��ده برای حسابرس��ی، فعالیت ه��ای اجرایی و 

مدیریتی و غیره رعایت ش��ده اند یا خیر. در نهایت، تأثیر فعالیت های 

حسابرس��ی داخلی بر ش��اخص های کلی��دی و اس��تاندارد عملکرد 

یک ش��رکت از قبیل س��ود قبل از بهره و مالیات یا قدرت نقدینگی را 

می توان به عنوان س��نجه ی ارزش آفرینی در نظر گرف��ت )هام و لنز، 

2015(. برای آن دسته از عوامل تأثیرگذاری که به عنوان سنجه های 

کّم��ی ارزش آفرینی حسابرس��ی داخلی طبقه بندی نمی ش��وند، به 

رویکرد متفاوتی نیاز است. از جمله شاخص های کیفی برای ارزیابی 

ارزش افزوده ی حسابرس��ی داخلی، می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

مصاحبه، ارزیابی های پس از انجام کار و بازخورد 360 درجه. س��و و 

مارتینو )2011( رابطه حسابرس��ی داخلی را با کمیته حسابرس��ی و 

مدیران ارشد به عنوان امری حیاتی جهت ایجاد ارزش افزوده، در نظر 

گرفته اند. آنها گزارش دهی با طراحی مناسب و حمایت از حسابرسی 

داخلی را به عنوان عواملی تعیین کننده در عملکرد حسابرسی داخلی 

می دانند. برای مثال، کمیته حسابرسی می تواند با بازنگری و سپس 

تأیید برنامه ریزی حسابرسی، بودجه حسابرسی و اهداف حسابرسی 

یا استفاده از منابع خارجی، از حسابرسی داخلی حمایت کند و بدین 

ترتیب اطمینان دهد که بخش حسابرسی داخلی به اندازه کافی مجهز 

شده است. عاوه بر این، حمایت کمیته حسابرسی از مدیر حسابرسی 

داخلی، تأثیری مثبت بر کل عملکرد حسابرسی داخلی دارد. کوتزی 

و ایراس��موس )2018( به صورت تجربی، نظر مدیران ارشد و کمیته 

حسابرسی را نسبت به بخش حسابرس��ی داخلی و عوامل تأثیرگذار 

بر عملکرد حسابرسی داخلی، آنالیز کرده اند. از نظر یک مدیر ارشد، 

عامل کلیدی موفقیت حسابرسی داخلی آن است که کار حسابرسی 

داخلی محدود نگردد. درصورتی که حسابرسی داخلی بتواند به منابع 

انسانی و منابع دیگر و همچنین به تمامی زمینه ها و فرآیندهای موجود 

در یک ش��رکت دسترسی داش��ته باش��د، قادر خواهد بود نقش های 

اختصاص داده ش��ده ب��ه حسابرس��ی داخل��ی را به انجام رس��انده و 

رفتاره��ای متقلبانه احتمالی را آش��کار س��ازد. عاوه بر این، س��طح 

شایستگی و کفایت حسابرسان همراه با نگرش حرفه ای آنها به عنوان 

یک عام��ل مهم کیفی در تعیین عملکرد حسابرس��ی داخلی قلمداد 

می گردد. از نظر کمیته حسابرس��ی نیز، جایگاه حسابرس��ی داخلی 

در یک سازمان و همچنین نقش های اختصاص داده شده به آن، برای 

موفقیت بخش حسابرس��ی داخلی از اهمیتی حیات��ی برخوردارند. 

یک جایگاه بهینه برای حسابرس��ی داخلی، این اطمینان را می دهد 

که بخش حسابرس��ی داخلی یکی از بخش های مورداحترام سازمان 

اس��ت و دارای اهمیت زیادی می باش��د، زیرا همکاری با بخش های 

دیگر را تسهیل می کند. طراحی نقش هایی برای حسابرسی داخلی 

به منظور همکاری با دیگر بخش ها، این مطلب را تضمین می کند که 

فعالیت های حسابرسی داخلی بهترین تناسب را با نیازهای سازمان 

دارند. در ضمن س��و و مارتینو )2011( نش��ان داده اند که تخصص 

فردی هر یک از حسابرس��ان، یک عامل مهم و کلیدی است و به طور 

ویژه، شایس��تگی و کفایت در زمینه حس��ابداری و فناوری اطاعات، 

تأثیری مثبت بر عملکرد حسابرسی داخلی دارد؛ به طوری که توانایی 

مدیر حسابرسی داخلی برای همکاری با ذی نفعان، یک دارایی مهم 

به شمار می آید )استین و استادن، 2009(.

ی و کیفی رویکردهای ترکیبی کماّ

ی��ک رویکرد ب��رای ترکی��ب عوام��ل کّم��ی و کیف��ِی تعیین کننده ی 

ارزش آفرینی حسابرس��ی داخلی، روش کارت امتیازی متوازن است. 

فریگو )2002( همراه با بنیاد تحقیقاتی انجمن حسابرسان داخلی، 

یک کارت امتیازی متوازن را طراحی کرده  اس��ت که برای حسابرسی 
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داخلی قابل استفاده می باشد. رویکرد او عوامل تعیین کننده ی کّمی 

و کیفی را در چهار ُبعد مد نظر قرار می دهد: حسابرسی داخلی از نظر 

کمیته حسابرس��ی، فرآیند موجود در کارکرد، نوآوری همراه با ظرفیت 

و نظر ش��رکت های حسابرسی ش��ده. این رویکرد همچنی��ن ابزاری را 

معرفی می کند که انعطاف پذیر بوده و اس��تفاده از آن آسان است و در 

آن، چشم اندازها و دیدگاه های مختلف در یک چارچوب واحد گنجانده 

و با هم ترکیب شده اند. رویکرد دیگری که عوامل تعیین کننده ی کّمی 

و کیف��ی را با هم ترکی��ب می کند، الگوی ورودی- پ��ردازش- خروجی 

اس��ت که به گروه بندی فعالیت های حسابرسی داخلی بر اساس سه 

فاز مختلف کمک می کند. این س��ه فاز عبارتند از: فاز ورودی )مانند 

تجربه، دانش، مهارت(، پردازش )مانند برنامه ریزی حسابرسی، ساعات 

کار، گزارش��ات( و خروجی )مانند رضایت من��دی، پرس وجو(. عاوه 

ب��ر این، انجمن حسابرس��ان داخلی یک راهنمای عمل��ی را در قالب 

چارچوب بین المللی فعالیت های حرفه ای7  با نام »س��نجش کارایی 

و اثربخشی حسابرس��ی داخلی« منتشر نموده است که رویکرد کارت 

امتیازی متوازن را به روزرس��انی کرده و مزایا و معای��ب اجرای آن را به 

بحث می گذارد. در ضمن، انجمن حسابرسان داخلی هلند )2016( 

در گزارش خود، س��نجش کارایی و اثربخش��ی حسابرس��ی داخلی را 

به عن��وان جعبه ابزاری معرفی می کند ک��ه در اختیار ذی نفعان بوده و 

به انتقال رویکرد کارت امتیازی متوازِن انجمن حسابرسان داخلی به 

شرکت های متبوع کمک می کند.

مدل بلندپروازی حسابرسی داخلی

به منظور پاسخگویی به نیازهای مختلف ذی نفعان، یک کارگروه از انجمن 

حسابرسان داخلی هلند، مدل بلندپروازی حسابرسی داخلی8  را توسعه 

داده اس��ت. این مدل، ابزاری عالی ب��رای خودارزیابی، ب��رآورد اعتبار 

داخلی و تعیین س��طح بلندپروازی بخش حسابرسی داخلی می باشد. 

همچنین، این مدل کمک می کند که با هیئت مدیره و به خصوص با کمیته 

حسابرسی ارتباط برقرار شود، زیرا سطح محقق شده و سطح موردانتظار 

در بلندپروازی ها را می سنجد. عاوه بر این، اگر رئیس حسابرسی داخلی 

خواهان به اشتراک گذاری اطاعات باشد، می تواند از این مدل به عنوان 

یک ابزار ارزیابی نیز استفاده نماید. عناوین این مدل عبارتند از: خدمات 

و نقش حسابرس��ی داخل��ی، فرآیندهای حرفه ای، س��نجش عملکرد و 

پاسخگویی، مدیریت کارکنان، سازمان و روابط و ساختارهای حاکمیت 

شرکتی. سنجش عملکرد و پاسخگو بودن در این مدل، به تمامی اطاعات 

موردنیاز برای مدیریت، اجرا و کنترل فعالیت های حسابرس��ی داخلی 

اش��اره دارد و در واقع عملک��رد آن را تعیین می کند. همچنین، ش��امل 

بی طرفی بخش حسابرس��ی داخلی، بودجه برای برنامه حسابرس��ی و 

هم سطح بودن برنامه حسابرسی با استراتژی سازمان است.

 ارزیابی کیفیت انجمن حسابرسان داخلی

همان طورکه قبًا اشاره شد، دامنه ای از انتظارات از بخش حسابرسی 

داخلی مطرح است. برآورده ساختن و رفع نیازهای مختلف ذی نفعان 

و عمل کردن به کارکردهای حسابرس��ی داخلی به صورت استاندارد، 

می تواند چال��ش بزرگی باش��د. چارچوب بین الملل��ی فعالیت های 

حرف��ه ای انجم��ن حسابرس��ان داخل��ی )2020( این مس��ئله را در 

اس��تانداردهای 1300 ت��ا 1312 در نظ��ر گرفت��ه و در ارزیابی های 

داخلی و خارجی خود، رهنمودهایی را به عنوان راه حل ارائه می کند. 

در ضمن، هر حسابرس��ی باید یک فرآیند ساختاربندی شده و رسمی 

را دنب��ال کند تا از کیفیت آن اطمینان حاص��ل گردد. این فرآیند باید 

به دقت طراحی گردد، از قابلیت ها و پشتکار حرفه ای استفاده شود و در 

شرایط ایده آل همواره مورد اصاح و بازنگری قرار گیرد. مفهوم کیفیت، 

ب��ا طراحی س��ازمانی بخش حسابرس��ی داخلی آغاز می ش��ود. برای 

مثال، می توان به فرآیندهای اصلی، سیس��تم های فناوری اطاعات 

و استخدام کارکنان شایسته و واجدشرایط اشاره نمود. عاوه بر این، 

خط مش��ی ها و پروسه های حسابرس��ی به عنوان خصوصیات کیفی و 

مشارکت حسابرس��ی داخلی در بهبود حاکمیت ش��رکتی، مدیریت 

ریسک و کنترل های داخلی باید مورد کنترل واقع شوند.

 بحث و نتیجه گیری
با وجود تعداد زیاد عوامل تعیین کننده برای سنجش ارزش افزوده ی 

حاصل از حسابرسی داخلی، ارزش واقعی ایجادشده و منشأ آن را باید 

در یک سازمان و به شیوه خاص در نظر گرفت. ارزش ایجادشده توسط 

حسابرسی داخلی را باید با توجه به جایگاه و وضعیت بخش حسابرسی 

داخلی در س��ازمان ارزیابی نمود. در این میان، دسترس��ی به منابع و 

حمایتی که حسابرسی داخلی در سازمان دریافت می کند و نیز اهداف 

و استراتژی های سازمان که به شکلی معنادار محیط حسابرسی داخلی 

را تعریف می کنند، بر عملکرد حسابرسی داخلی تأثیر می گذارند )آزون 

آرن��ا، 2009(. در خصوص رابطه بین حسابرس��ی داخلی و حاکمیت 

شرکتی، مس��ئله ایجاد ارزش افزوده، نقش��ی محوری را ایفا می کند. 

در مقاالت مورداش��اره، ابعادی به تصویر کشیده شده است که نشان 

می دهد حسابرس��ی داخلی چگونه می تواند از طریق خدمات خود، 

به خلق ارزش افزوده بپردازد و اینکه چگونه می توان آن را اندازه گیری 

کرد. همچنین، نشان داده شده است که خلق ارزش افزوده از طریق 

حسابرسی داخلی، یک ساختار چندُبعدی می باشد. یک جمع بندی 

جامع برای تعریف کلی ارزش افزوده ی حاصل از حسابرس��ی داخلی 

طبق نظر انجمن حسابرسان داخلی، می تواند این گونه باشد: ایجاد 

ارزش برای ذی نفعان، اواًل از طریق توانمندس��ازی آنها برای مقابله با 

تأثیرات احتمالی ریس��ک های موجود در فرآیند ایجاد ارزش، ثانیًا از 
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طریق کاهش در هزینه ها با اجرای کارکردهای بهینه سازی و تقویت 

حاکمیت شرکتی و ثالثًا از طریق تقویت اعتماد برای پایداری شرکت.

در این مقال��ه، عوامل کیفی و کّم��ی برای س��نجش و ارزیابی ارزش 

افزوده، شناسایی ش��د. تعدادی از ش��اخص ها تا حدودی با یکدیگر 

هم پوش��انی داش��تند، اما مکمل یکدیگر نیز بودند. هرچند اهمیت و 

اولویت ویژه ای به شایس��تگی و رضایت مندی ذی نفعان حسابرس��ی 

داخلی در زمینه شاخص های کیفی داده شد، اما در زمینه شاخص های 

کّم��ی، میزان اجرایی ش��دن برنامه ه��ای حسابرس��ی داخلی دارای 

اولوی��ت ب��ود. رویکردهای ترکیب��ی مانن��د کارت امتی��ازی متوازن، 

مدل بلندپروازی حسابرس��ی داخلی و ارزیابی مس��تقل در چارچوب 

بین الملل��ی فعالیت ه��ای حرف��ه ای به عن��وان رویکردهای��ی در یک 

سیس��تم کلی کنترل و ارزیابی، به بحث گذاشته شدند. در مجموع، 

حسابرسی داخلی در فرآیند س��ازماندهی سیستم حاکمیت شرکتی 

از اهمیت زیادی برخوردار است. عاوه بر این، بر اساس فعالیت های 

مشاوره ای حسابرسی داخلی، با بهبود فرآیندها و اطاعات در راستای 

پش��تیبانی از تصمیمات مدیریت، می توان ارزش بیش��تری را ایجاد 

کرد. با این حال، عوامل تأثیرگذاری نیز هس��تند که می توانند ارزش 

افزوده ی حاصل از حسابرس��ی داخلی را تضعیف نمایند، به خصوص 

درصورتی ک��ه بخش حسابرس��ی داخل��ی موقعیت نامناس��بی درون 

سازمان داشته باشد. در ضمن، خاطرنشان می شود که به دلیل بررسی 

ناکاف��ی هر یک از عوامل تعیین کننده و ع��دم تحلیل  مفاهیم عملی، 

نتایج ب��ا محدودیت هایی نیز مواجه بوده اند. با توجه به افزایش تمرکز 

س��ازمان ها بر ارزیابی کارکردهایش��ان بر اس��اس ارزش آفرینی آنها، 

این بح��ث در آینده ادامه پیدا خواهد کرد و در گزارش بنیاد تحقیقات 

انجمن حسابرسان داخلی که به زودی آماده می شود نیز پوشش داده 

خواهد ش��د )لنز و ایولریچ، 2020(. افزای��ش ارزش افزوده از طریق 

دیجیتالی سازی و اتوماسیون، نقش خاصی را ایفا خواهد کرد که نه تنها 

قادر است تغییراتی ماندگار را در فرآیندهای عملیاتی به همراه داشته 

باش��د، بلکه خدمات مشاوره و حسابرسی توسط حسابرسی داخلی را 

نیز دستخوش تغییراتی دائمی خواهد نمود.
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مدل های صوری تصمیم گیری در اقتصاد عصبی

در ای��ن نوش��تار، رابط��ه بین نظری��ه ی صوری 
تصمیم گی��ری و تجزی��ه و تحلی��ل فرآین��د 
تصمیم گی��ری را در عل��وم اعص��اب بررس��ی 
می کنیم. ه��دف نهایی از بررس��ی مذکور این 
است که نشان دهیم چگونه این تجزیه و تحلیل 
مش��ترک می تواند توضیحاتی در مورد عناصر 

مهم رفتار اقتصادی ارائه دهد.
از نقطه نظ��ر روان ش��ناختی ، اقتص��اد عصبی 
روابط بین متغیره��ا را تعیین می کند که برخی 
از آنها را می ت��وان از رفتارهای افراد اس��تنباط 
کرد. به طور خاص، یکی از قسمت های اساسی 
اقتص��اد عصبی، ایجاد ارتب��اط بین متغیرهای 

ناش��ی از رفتار اف��راد و مقادیر روان ش��ناختی-
فیزیولوژیک��ی اس��ت. برای مث��ال، متغیرهای 
حاص��ل از تنوع پذیری ب��ا پارامترهای��ی مانند 

ریسک گریزی رابطه مستقیم دارند. 
در نوشتار حاضر، ابتدا مفاهیم اولیه در نظریه ی 
تصمیم گیری را با تمرکز روی موضوع مطلوبیت 
بررس��ی می کنی��م. س��پس، ب��ه ای��ن موضوع 
می پردازیم که می توان تحت مفروضات مشخص 
بر اس��اس مدل های انتخاب تصادفی، ترتیبی 
منحصربه فرد را شناس��ایی ک��رد. اینها هرچند 
مدل هایی ایس��تا هس��تند، توضیحی در مورد 
نحوه ی درست انتخاب کردن را ارائه نمی دهند. 

البته مدل های ایستا هم دارای یک فرمول پویا 
هستند.

در تحلیل اقتصادی، نظریه ی تصمیم با روشی 
کامًا اصولی توس��عه می یابد. این نظریه ابتدا 
مجموعه ای از انتخاب ها را تعریف می کند که فرد 
تصمیم گیرنده با آنها روبرو است، یعنی انتخاب، 
مجموعه ای محدود از گزینه هایی اس��ت که به 
تصمیم گیرن��ده ارائه می ش��ود. تصمیم عبارت 

است از انتخاب یکی از این گزینه ها.
روش و نتایج اصلی این نظریه در یک مثال ساده 
و ملموس از محی��ط انتخابی، یعنی انتخاب در 
معرض ریسک، نش��ان داده می ش��ود. در این 

مدرس و پژوهشگر دانش مالی رفتاری

ثارا سادات میران
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محیط، گزینه ها به ش��کل تصادفی هس��تند. 
ی��ک بلیط معمول��ی بخت آزمای��ی، نمونه ای از 
مفهوم انتزاعی قرعه کشی را ارائه می دهد: یک 
ش��ماره ی برنده به طور تصادفی بیرون کشیده 
می شود و با چنین بلیطی، شخصی که شماره ی 
برنده در دست اوست، مبلغ را دریافت می کند، 
درغیراین ص��ورت ب��ه وی هیچ پول��ی پرداخت 
نمی ش��ود. به طور کلی، قرعه کش��ی قراردادی 
اس��ت ک��ه مجموع��ه ای از نتایج احتم��ال هر 
یک از این نتایج را مش��خص می کند. احتمال 
ازقبل مشخص ش��ده و برای فرد شناخته ش��ده 

است. 
در روش ترجیح��ات آشکارش��ده می توانی��م 
تصمیمات گرفته ش��ده از س��وی خود ش��خص 
را مش��اهده کنیم، درحالی ک��ه ترجیحات او را 
مستقیمًا دنبال نمی کنیم. با این حال، ممکن 
است انتخاب های او را به عنوان “مکاشفه ای”  
تفس��یر کنیم ک��ه وی در م��ورد ترجیحات خود 
انجام می دهد. در تجزی��ه و تحلیل اقتصادی، 
ب��ه این معنا اس��ت که ش��خص تصمیم گیرنده 
چیزی را بر دیگری ترجیح می دهد. دو توصیف 
رفتار او، یک��ی با زبان تصمیم گی��ری و دیگری 
با توصیف ترجیحات، کامًا معادل هم اس��ت. 
حتی در قرعه کشی های ساده نیز با تغییر مقادیر 
و احتماالت می توان مجموع��ه ای بی نهایت از 
قرعه کش��ی های احتمالی را به دس��ت آورد و به 
انتخاب ه��ای بی نهای��ت زیادی دس��ت یافت. 
برای توصیف کام��ل رفتار یک ف��رد باید اصواًل 
مجموعه ی بی نهایت تصمیماتی را که می گیرد، 

فهرست کنیم.
تابع مطلوبیت برای اقتصاد  عصبی و هر برنامه ی 
پژوهش��ی که س��عی در تعیین نح��وه ی اجرای 
تصمیم��ات دارد، جالب ترین مورد اس��ت. این 
تاب��ع، رفت��ار مشاهده ش��ده را با مق��دار کمی 
مطلوبیت گزینه پیوند می دهد. با این حال، اگر 
ما عاقه مند به تعیین متناظر عصبی اش��یایی 
هستیم که معرفی کرده ایم، ابتدا باید بدانیم که 

آیا این اشیا منحصربه فرد هستند یا خیر. 
در مدل ه��ای مطلوبی��ت تصادف��ی، موض��وع 
دارای مجموعه ای از عملکردهای مفید است و 
تنها هر بار که مجبورید تصمیمی بگیرد، از آنها 
قرعه کشی می شود. ازآنجاکه خدمات مختلف 
متف��اوت هس��تند، ممکن اس��ت انتخاب های 
یک س��ری از گزینه ه��ا در زمان ه��ای مختلف 

متفاوت باشد، اگرچه در هر دوره، تصمیم گیرنده 
بهترین گزینه را انتخاب می کند.

در مدل های انتخاب تصادفی، تابع مطلوبیت 
در هر دوره یکسان است. تصمیم گیرنده همیشه 
گزین��ه   ی دارای باالتری��ن برت��ری و اولوی��ت را 
انتخاب نمی کند، اما به احتمال زیاد او گزینه ای 
را انتخاب می کند که میزان مطلوبیت آن بیشتر 
از س��ایر گزینه  ها باش��د. قدرت این مدل ها بر 
دو موضوع اس��توار است. اولین مورد، تجزیه ی 
فرآیند تصمیم گیری در دو مرحله است؛ ارزیابی 
و انتخ��اب. م��ورد دوم این اس��ت ک��ه فراوانی 
انتخاب، میزان قدرت ترجیحات را اندازه گیری 

می کند.
همان طورکه از عنوان آن مش��خص است، این 
نظریه در ابتدا برای بازیابی حافظه معرفی شد. 
در آن، فرد باید تصمی��م بگیرد که آیا موردی که 
در مقابل او ق��رار دارد، همان چیزی اس��ت که 
گاهی اوقات در گذشته دیده است یا خیر. این 
شئ را می توان به صورت انتزاعی به عنوان بردار 
ویژگی ها توصی��ف کرد: رنگ، صافی س��طح، 

عرض، طول و غیره.
یک��ی از ویژگی های کلی��دی فرآیند اطاعاتی 
که در باال توضیح داده ش��د، این اس��ت که هر 
اطاعات��ی به ط��ور اضاف��ی وارد ارزیابی کلی 
می ش��ود. این م��ورد را می توان ب��ه این صورت 
توجیه ک��رد: فرض کنی��د اطاع��ات مربوط به 
حالتی اس��ت که بر پاداش ه��ا تأثیر می گذارد. 
حالت توس��ط آزمایش کننده انتخاب می شود، 
اما برای آزمودنی ناش��ناخته اس��ت. اطاعات 
در هر دوره، در قالب س��یگنال هایی که به طور 
مس��تقل در هر دوره کشیده می شوند، از توزیع 
روی س��یگنال ها که بس��تگی به وضعیت دارد، 

ارائه می شود. 
عملیات ذهنی که فرد باید بین دو گزینه با ارزش 
اقتصادی متفاوت یکی را انتخاب کند، ش��امل 
دو مرحله است: ابتدا، فرد باید یک ابزار را با هر 
یک از دو گزینه مرتبط کند. دوم، او باید تصمیم 
بگیرد که کدام یک از این دو مقدار محاسبه شده 
بزرگ تر اس��ت. مرحله  دوم مقایس��ه ی ساده ی 
مقادیر اس��ت. م��ورد اول کامًا جدید اس��ت و 
مختص تحلیل اقتصادی اس��ت. به دو ویژگی 
مهم ای��ن م��دل توجه کنی��د: اول، حت��ی اگر 
تصمیم گیرنده )در جایی از مغز خود( یک ابزار 
کامًا بزرگ تر را ب��ه یکی از دو گزینه اختصاص 

دهد، باز ه��م آن گزینه را به ط��ور قطع انتخاب 
نمی کند: فقط احتمال بیشتری برای انجام این 
کار دارد. ثانی��ًا، تصمیم گیرن��ده یک مطلوبیت 
یا ترجیح واحد نس��بت به نتایج دارد. نتیجه ی 
انتخاب قطعی نیست، زیرا فرآیند ارزیابی ابزار 

تا انتخاب، تصادفی است.
در حال حاضر، عناصر الزم را برای تاش جهت 
ارائ��ه ی ترکیب��ی از دو رویکرد، یکی بر اس��اس 
نظری��ه ی اقتص��ادی و دیگری بر اس��اس علوم 
اعصاب، در اختیار داری��م. موضوعی را در نظر 
بگیرید که فرد باید بین دو قرعه کش��ی، یکی را 
انتخاب کند. هنگام بررس��ی هر ی��ک از آنها، او 
می تواند برآوردی از س��ود موردانتظار هر گزینه 
را ب��ه آن اختصاص ده��د. این ب��رآورد احتمااًل 
خدشه دار باش��د. هنگامی که فرد مجبور است 
بین دو قرعه کشی، یکی را انتخاب کند، می تواند 
برآورد )احتمااًل خدشه دار( دو شرکت آب و برق را 
مقایسه کند: بنابراین انتخاب بین دو قرعه کشی 
اکنون با مقایسه ی این دو مقدار تعیین می شود. 
در این مرحله، انتخاب به وظیفه ی مقایسه ی دو 
مقدار عددی تقلیل می یابد، درست مانند کاری 
که مدل گام تصادفی، تجزیه و تحلیل می کند.

به طور خاصه، این مدل، فرآیند تصمیم گیری 
را نتیج��ه ی دو مؤلف��ه می دان��د: مؤلفه ی اول، 
اطاعات پیچیده ای را که دو گزینه ی اقتصادی 
را توصیف می کند، به ی��ک مقدار عددی یعنی 
مطلوبیت هر گزینه، کاه��ش می دهد. دومی، 
مقایس��ه بین این دو مقدار را انج��ام می دهد و 
احتم��ااًل با خط��ا، بزرگ ترین ای��ن دو را تعیین 
می کند. مقایسه در مرحله  دوم، به خوبی با یک 
تصمیم تصادفی توصیف می شود. در مدل گام 
تصادفی استاندارد، س��دی که این فرآیند باید 
ب��ه آن برخورد کن��د، ثابت اس��ت. اکنون فرض 
کنی��د اطاعاتی که برای دو وظیف��ه در اختیار 
تصمیم گیرنده است، متفاوت باشد و یا در یکی 

از آنها کیفیت بهتری وجود داشته باشد.
به عن��وان مث��ال، در انتخ��اب مخاطره آمی��ز 
)پرریسک(، تصمیم گیرنده اظهارنظر دقیقی در 
مورد احتمال نتایج در قرعه کشی هایی دارد که 
باید انتخاب کند. برعکس، در انتخاب مبهم، او 
فقط اطاعات محدودی در مورد این احتماالت 
دارد. او باید برآورد احتم��ال نتایج مختلف را بر 
اساس برخی استنباط های منطقی ارائه دهد. 
به طور مشابه، در انتخاب قرعه کشی هایی که در 
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مقاطع مختلف زمانی پرداخت می شوند، تجزیه 
و تحلیل قرعه کش��ی های انجام شده در دوره ی 
جاری، آسان تر از مواردی است که مثًا در یک 
ماه پرداخت می ش��ود، زیرا تصمیم گیرنده باید 
در نظر بگیرد که چه احتماالت مختلفی در ماه 
آینده ممکن اس��ت رخ دهد و تأثیر آنها بر نتایج 
و مطلوبیت پیامدهای مختلف او چگونه است. 
اکن��ون پیش بینی این م��دل را در م��ورد زمان 
پاس��خ و میزان خطا در دو مورد در نظر بگیرید. 
از نظر ش��هودی، یک کار س��خت تر باید بیشتر 
طول بکش��د. این همان چیزی اس��ت که مدل 
گام تصادف��ی پیش بینی می کند: اگر فاصله از 
نقطه ی اولیه ای که فرآیند باید طی  کند، یکسان 
باشد و هنگامی که اطاعات بدتر است این روند 
کندتر باش��د، بنابراین در زمان سخت تر، مدت 
پاسخ باید طوالنی تر باشد. با این حال، ما عکس 
این قضیه را مش��اهده می کنیم: زمان پاسخ در 
انتخاب مبهم به طور م��داوم کوتاه تر از انتخاب 

پرخطر است.
در نظر گرفتن م��ورد فوق الع��اده ای که در آن، 
س��یگنالی کامًا ب��دون اطاعات اس��ت، گام 
گم شده را نش��ان می دهد. فرض کنید در واقع 
س��یگنال اطاعاتی را ارائه نمی ده��د. در این 
حالت، انتظار برای مش��اهده ی سیگنال هیچ 
بهبودی نسبت به تصمیم فوری ایجاد نمی کند. 
ازآنجاکه انتظار به طور معمول مس��تلزم هزینه 

اس��ت  )حداقل هزین��ه فرصت ک��ه می تواند به 
شیوه های دیگر و بهتر مورد استفاده قرار گیرد(، 
تصمیم گی��ری در ای��ن مورد باید فوری باش��د، 
زیرا تأخی��ر فقط ات��اف وقت ایج��اد می کند. 
بنابرای��ن، در م��ورد بدترین س��یگنال ممکن، 
زمان پاس��خ کوتاه ترین اس��ت. به نظر می رسد 
این نتیجه گیری ب��ا پیش بینی گام تصادفی در 
تناقض اس��ت، اما در عوض، تنها ب��ا این فرض 
ک��ه مانع از بین ب��ردن این فرآیند ثابت اس��ت، 
تناقض دارد. فاصله از نقط��ه ی اولیه که در آن، 
فرآیند متوقف می شود، باید در عوض به کیفیت 
سیگنال بستگی داشته باش��د: بقیه ی چیزها 
مس��اوی هس��تند، یک س��یگنال بهت��ر ارزش 

مشاهده ی طوالنی مدت را دارد.
در بخ��ش بعدی، ای��ن اس��تدالل غیرصوری را 
صوری تر می کنیم، زیرا دقیقًا نش��ان می دهیم 
که وقتی کیفیت سیگنال بهتر است، دو عامل 
مخالف فعال هس��تند: اول، کیفیت س��یگنال 
توصیه می کند ک��ه منتظر بمانی��د و اطاعات 
بهتری را دریافت کنید. این اثر دوم مس��تقیم را 
خنثی می کند )کار با س��یگنال بهتر، سریع تر 
اس��ت( و ممک��ن اس��ت آنچ��ه را که مش��اهده 
می کنیم تولی��د کند، یعنی زمان پاس��خ گویی 

طوالنی تر با سیگنال بهتر و آگاهی بخش تر.
مدلی که تاکنون توسعه داده ایم، می تواند رفتار 
انتخاب��ی تجربی و زندگی واقع��ی گروه زیادی از 

اف��راد را توضیح دهد و انتخ��اب صورت گرفته در 
محیط های مختلف را به توانایی های ش��ناختی 
مرب��وط  کن��د. نظری��ه ی اقتص��ادی در م��ورد 
همبستگی بین ویژگی های ترجیحات فردی در 
حوزه های مختلف اظهارنظری نمی کند. به عنوان 
مثال، ضریب ریس��ک گریزی، مستقل از پارامتر 
بی حوصلگی در نظر گرفته می شود. همچنین، 
هی��چ رابطه ای بی��ن ای��ن ترجیح��ات و توانایی 
ش��ناختی فرد فرض نمی ش��ود. درجات مختلف 
توانایی ش��ناختی ، درک ی��ک گزینه را کمابیش 
بهتر می کند. اکنون انتخاب بین مقدار مشخص 
و قرعه کش��ی را در نظر بگیرید. درحالی که مفید 
بودن م��ورد اول توس��ط ه��ر فرد بادقت��ی درک 
می ش��ود، س��روصدا در مورد دومی برای افراد با 
توانایی شناختی کمتر افزایش می یابد و بنابراین 
ای��ن گزینه کمتر توس��ط آنها انتخاب می ش��ود: 
افراد با توانایی ش��ناختی کمتر، در معرض خطر 
بیشتری هس��تند. آنها در انتخاب های دیگر نیز 
به همین ترتیب عمل می کنند. مثًا، در انتخاب 
بین پرداخت در حال حاضر و پرداخت در آینده، 
آنها دومی را نسبت به اولی بهتر درک می کنند و 
بنابراین کمتر احتمال دارد که آن را انتخاب کنند 
و لذا با بی حوصلگی دس��ت به انتخاب می زنند. 
این نظریه پیش بینی می کند که بی حوصلگی و 
ریسک گریزی با هم ارتباط دارند و این دو به نوبه ی 

خود با توانایی های شناختی مرتبط هستند.
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 شرح مقاله:
در این مقاله، شبکه های معاماتی غیر شفاف3  
م��د نظر قرار گرفته و اثر آنها بر کس��ب اطاعات 
بررس��ی ش��ده اس��ت. قبل از ورود ب��ه مباحث 
مطرح ش��ده در ای��ن مقاله، الزم اس��ت توضیح 
مختصری در خص��وص ش��بکه های معاماتی 
غیرش��فاف ارائه گ��ردد. این ش��بکه ها در کنار 
ش��بکه های ارتب��اط الکترونیک��ی )ECNs( و 
 )ATS( س��امانه های معامات��ی جایگزی��ن
و...، یک��ی از رقب��ای جدی بورس های رس��می 
در معام��ات تلقی می گردن��د. به بی��ان بهتر، 
برخ��اف ایران، در بس��یاری از کش��ورها انجام 
معامات به بورس های رسمی محدود نمی شود 
و س��ازوکارهای متع��دد دیگری ب��رای آن وجود 
دارد. به عبارتی، می توان شبکه های معاماتی 
غیرش��فاف را بورس های خصوصی دانست که 

عموم س��رمایه گذاران به آنها دسترسی ندارند. 
یک��ی از اهداف اصلی تش��کیل این ش��بکه ها، 
تمایل سرمایه گذاران نهادی به انجام معامات 
با حجم باال )بلوکی( بین خود، بدون تأثیرگذاری 
بر بازار معامات خرد اس��ت که در آن، اطاعات 
س��فارش های طرفین برای عموم اشخاص افشا 
نمی شود و این امر هم برای طرفین این معامات 
و هم برای معامله کنن��دگان کوچک مزایایی به 
همراه دارد. علی رغم وجود این مزایا، انتقاداتی 
نیز ب��ه این روش ه��ای معاماتی وارد ش��ده که 
عدم ش��فافیت اطاعاتی یکی از مهمترین آنها 
است. در مقاله موردنظر، به این موضوع با عنوان 
»معامات در ش��بکه های معاماتی غیرشفاف و 

کسب اطاعات« پرداخته شده است.
در ابتدای مقاله مذکور، نویسندگان به توضیح 
این مطلب می پردازند که منظور از واژه ی کسب 

گذری بر مرزهای علم مالی

   مقاله موردبررسی در این قسمت از سری مطالب »گذری بر مرزهای علم مالی«، در مجله 

»مروری بر مطالعات مالی«۱  از دانشگاه آکسفورد، در شماره ماه ِمی سال 2۰22 به چاپ 

رسیده و می توان آن را با حوزه ی ریزساختارهای بازار2  مرتبط دانست. تعاریف بسیاری برای این 

حوزه ی نسبتاً جدید در مالی وجود دارد. یکی از تعاریفی که بیشتر از بقیه به آن استناد می گردد، 

توسط خانم ماورین اوهارا )استاد شناخته ش��ده این حوزه از دانشگاه کورنل( ارائه شده است: 

»مطالعه ی فرآیندها و پیامدهای مبادله ی دارایی ها بر اساس قواعد معامالتی مشخص که در آن، 

به بررسی اثر سازوکارهای معامالتی بر فرآیند شکل گیری قیمت ها می پردازد«.

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری، دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت هفدهممسلم پیمانی

 پانویس
1. The Review of Financial Studies
2. Market Microstructures
3. Dark Pools

اطاع��ات، بخ��ش اول از فرآیند کش��ف قیمت 
اس��ت که در آن، اطاعات کس��ب می شود و در 
بخش دوم این فرآیند، این اطاعات در قیمت ها 
منعکس می گردد )بخش دوم ارتباط تنگاتنگی 
با بحث کارای��ی قیمتی دارد(. به عبارتی در این 
مقاله، به اثر این ش��بکه ها بر بخش اول )کسب 
اطاعات( تأکید ش��ده و از ای��ن طریق، به تأثیر 
ش��بکه های معامات��ی بر فرآیند کش��ف قیمت 

پرداخته شده است.
نویس��ندگان این مقاله پس از اش��اره به اهمیت 
روبه افزایش ش��بکه های معاماتی غیرش��فاف 
و رش��د س��هم آنها از ارزش معامات ب��ه بیش از 
12/6 درص��د از کل معامات بورس ها در آمریکا 
در س��ال 2015، این موضوع را عامل توجه ویژه 
نهادهای ناظر به این شبکه ها به ویژه در خصوص 
مباحث مرتبط با شفافیت اطاعاتی دانسته اند 
و آن را به گونه ای سواری مجانی گرفتن از قیمت 
کشف شده در بورس ها تلقی نموده اند. سپس با 
اش��اره به اهمیت فرآیند کشف قیمت، به بررسی 
بخ��ش اول این فرآین��د یعنی کس��ب اطاعات 
پرداخته ان��د. در ادام��ه، با توضی��ح نظریه های 
متضادی که ل��ه یا علیه این س��امانه ها از جهت 
اثرگذاری بر بخش کس��ب اطاعات وجود دارد، 
طرح تحقیق خود را در خصوص نحوه آزمون این 

موضوع توضیح می دهند.
برای تحلیل این موضوع، نویس��ندگان مقاله بر 
اطاعات به دست آمده از اخبار فصلی منتشرشده 
تمرکز نموده اند و مدل س��ازی و آزمون های خود 
را بر اس��اس آن انجام داده اند. اطاعات مربوط 
ب��ه ش��بکه های معامات��ی غیرش��فاف را نیز از 
گزارش های هفتگی که نهاد فینرا از سال 2014 
افشای آنها را توسط این ش��بکه ها الزامی کرده 

است، استخراج نموده اند.
در نهایت، یافته های این پژوهش��گران نش��ان 
می دهد س��رمایه گذارانی که در این ش��بکه ها 
معامات خود را انجام می دهند و به بورس های 
رس��می مراجعه نمی کنند، به دلیل هزینه های 
معامات��ی کمتر این ش��بکه ها، حاضر به صرف 
منابع مالی بیشتر جهت کسب اطاعات هستند 
و این ام��ر، اثر مثبت��ی بر فرآیند کش��ف قیمت 
خواهد گذاشت؛ به گونه ای که با باال رفتن حجم 
معام��ات در ای��ن ش��بکه ها، همبس��تگی بین 
بازدهی جاری و اخبار آتی مربوط به س��ودآوری 
ش��رکت ها افزایش یافته و این امر داّل بر تسریع 

انعکاس اطاعات در قیمت ها است.
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