
ماهنامه BOURSE  MAGAZINE

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

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی

مه
نا

اه
م

20
5

] بهـا        100.000 تومان[ مردادماه  1401

205

ح
ال

ص
ی ا

را
ی ب

ای
ه

د 
ها

شن
پی

و 
ر 

زا
با

ی 
ها

ار
خت

سا
ز

ری
ی 

س
رر

ب

بررسی ریزساختارهای بازار و پیشنهاد هایی برای اصالح



ماهنامه BOURSE  MAGAZINE

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

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی

مه
نا

اه
م

20
5

] بهـا        100.000 تومان[ مردادماه  1401

205

ح
ال

ص
ی ا

را
ی ب

ای
ه

د 
ها

شن
پی

و 
ر 

زا
با

ی 
ها

ار
خت

سا
ز

ری
ی 

س
رر

ب

بررسی ریزساختارهای بازار و پیشنهاد هایی برای اصالح



گفتگوی ویژه
بررسی ریزساختارهای بازار 

و پیشنهاد هایی برای اصالح

تصویب افزایش سرمایه 30 درصدی در مجمع 

عمومی فوق العاده شرکت بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ریزساختارهای بورس تهران

و نقش آنها در توسعه بازار

برترین تیترهای ماه

سخن سردبیرخبر ویژه

نخستین رسانه بازار سرمایه ایران

ماهنامه

بورس اوراق بهادار تهران
)سهامی عام(

ماهنامه BOURSE  MAGAZINE

W W W. T S E M AG . I RINFO@T SEMAG.IR

نخستین رساهن
مه                                           بازار سرماهی

نا
اه

م
20

5

] بهـا        60.000 تومان[
مردادماه  1401

205

ح
ال

ص
ی ا

را
ی ب

ای
ه

د 
ها

شن
پی

و 
ر 

زا
 با

ی
ها

ار
خت

سا
ز

ری
ی 

س
رر

ب

بررسی ریزساختارهای بازار و پیشنهاد هایی برای اصالح

فهرست
سخن سردبیر

بررسی ریزساختارهای بازار و پیشنهاد هایی برای اصالح ������������������������������������������������������������������������������� 2

روی خط خبر
رویدادهای خبری��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

رودررو
بررسی ریزساختارهای بورس تهران و نقش آنها در توسعه بازار ������������������������������������������������������������������  18

تحلیل صنعت
بررسی صنعت کاشی�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  28

خالصه عملکرد صندوق ها
عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مرداد ماه ��������������������������������������������������������������������������������1401  38

گپ و گفت
توان، تمایل و تالش،  الزمه موفقیت در حوزه مالی است�������������������������������������������������������������������������������  46

49  ����������������������� موفقیت تحصیلی درحوزه مالی، نیازمند داشتن یک برنامه مطالعاتی مطلوب و دقیق است

معرفی فعاالن بازار سرمایه
 معرفی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران������������������������������������������������������������������������  54

معرفی تاالر بورس منطقه سمنان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  56

مقاالت علمی  و پژوهشی
بیت کوین، بالک چین  و نظام بین المللی مبارزه با پولشویی����������������������������������������������������������������������������  60

الفبای بورس
تکامل رفتار اقتصادی منطقی و غیرمنطقی:  شواهدی از نخستی های غیر انسانی���������������������������������������  70

گذری بر مرزهای علم مالی���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  73

  صاحب امتیاز: 
بورساوراقبهادارتهران)شرکتسهامیعام(

  مدیر مسئول:
محمودگودرزی

  سردبیر: 
علینمكی

  دبیر علمی:
سیدهمحبوبهجعفری

  همکاران این شماره:
مسلمپیمانی،علیاسكینی،صبامرادینیا،مریمنبیپور،

حمیدحیدری،ثاراساداتمیران،سیناخورشیدي
   کمیته مشورتی:

علیعباسکریمی،مهدیزمانیسبزی،سیدهمحبوبهجعفری،مهرانمحمدی
محمدمهدیمؤمنزاده،رضاکیانی،احسانهمتی،حسینحسنقلیپور

  گرافیک و صفحه آرایی:
مهرزادرضائیجوردهی

  طراح جلد:
مهرزادرضائیجوردهی

  گروه عکس:
حسنکریـمی،علیشورورزی

  نقلمطالبفقطباذکرمنبعومأخذمجازاست.
  آراوعقایدطرحشدهدرمقاالت،لزومادیدگاهشرکتبورساوراق

بهادارتهراننیست.
  تلفکس: 

26740718)021(داخلی572-574
  نشانی: 

تهران،سعادتآباد،بلوارشهرداری،نبشسیزدهمغربی
ساختمانبورستهران

  کد پستی:
1۹۹88۹6551

  پایگاه اینترنتی ماهنامه:
www.tsemag.ir

  چاپ:
چاپسنا)تولید:مجتمعچاپکوفا(

  شمارگان:
100نسخه

ماهنامه BOURSE  MAGAZINE

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

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی

مه
نا
اه
م

20
4

] بهـا        60.000 تومان[

رو
ش
پی
ق
اف
و
1
4
0
0
ل
سا
ر
د
ن«
را
ه
ت
ار
د
ها
قب
را
او
س
ور
»ب

»بورساوراقبهادارتهران«درسال1400وافقپیشرو

تيرماه  1401

204



سخن سردبیر

»ریزس��اختارهای ب��ازار« در حقیقت اش��اره به 
بخش��ی از بازار دارد که به »تنظیم سازوکارها و 
ساختارهای مناس��ب، جهت انجام معامالت« و 
»بررسی رفتار سرمایه گذاران در فرآیند تشکیل 
قیمت« می پ��ردازد. »برقراری دامنه نوس��ان«، 
»ان��واع مراح��ل معامالتی«، »مدت زم��ان مجاز 
انج��ام معامالت در ه��ر مرحل��ه ی معامالتی«، 
»س��ازوکار توقف معامالت )به صورت خودکار و 
صالحدیدی(«، »نوع معامالت )حراج پیوس��ته 
یا حراج ت��ک قیمتی(«، همچنی��ن موضوعاتی 
چون »انواع س��فارش های قابل استفاده توسط 
س��رمایه گذاران«، »حداق��ل تغیی��رات قیم��ت 
)تی��ک س��ایز(«، »حداق��ل و حداکث��ر ان��دازه 
سفارش«، »هزینه معامالت«، »مجاری معامالتی 
)Trading Venue(«، »نحو ه ی مواجهه با شرایط 
اضطراری« و امثال آن، از جمله مواردی اس��ت 
که در قالب ریزساختارهای بازار به آنها پرداخته 

می شود.
از آنج��ا که ریزس��اختارها از جمل��ه اصلی ترین 
عوام��ل »تقوی��ت نقدش��وندگی«، »افزای��ش 
شفافیت« و »بهبود کارایی« در بورس های اوراق 
بهادار هس��تند، از گذش��ته همواره مورد توجه 
ناظر بازار و سایر فعاالن بازار بوده است. در بازار 
سرمایه کشورمان نیز توجه به انواع ریزساختارها 
در سال های گذشته مدنظر مسئولین سازمان 

بورس و اوراق بهادار و بورس ها بوده است.
از جمله ریزساختارهایی که بسیار مورد استفاده 
واقع ش��ده، »دامنه نوسان« اس��ت. استفاده از 
دامنه نوسان، به شکل ایس��تا و پویا، رایج ترین 
سازوکار کنترل نوس��ان است که مورد استقبال 
اکثر بورس ه��ای اوراق بهادار دنیا قرار دارد. در 
ش��رایط بحرانی نیز اکثراً بورس ه��ا با تغییر این 

دامنه سعی در کنترل بازار دارند.
از دیگر ریزساختار های بازار، می توان به »مراحل 
یا فازهای معامالتی« اش��اره ک��رد. بورس های 
اوراق به��ادار در کامل ترین حال��ت برای انجام 
معامالت س��هام در هر جلس��ه یا روز معامالتی، 
ش��ش مرحله یا فاز معامالتی در نظر گرفته اند. 
این مراح��ل ش��امل »پیش گش��ایش«، »حراج 
آغازین«، »معامالت پیوس��ته )جلس��ه ی اصلی 

معام��الت(«، »پیش پایانی«، »ح��راج پایانی« و 
»معامالت پایانی« اس��ت. مرحله پیش گشایش 
و حراج آغازی��ن در حقیقت برای دس��تیابی به 
قیمت مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. پس ازآن، 
مرحله اصل��ی معام��الت )معامالت پیوس��ته( 
صورت می پذیرد. در بورس تهران هر سه بخش 

ذکرشده وجود دارد.
در بس��یاری از بورس ها، مراح��ل پیش پایانی و 
حراج پایان��ی مش��ابه دو مرحله پیش گش��ایش 
و ح��راج آغازین وجود دارد ک��ه عمومًا هدف آن 
تعیین قیم��ت پایانی اس��ت. در ب��ورس تهران 
قیم��ت پایانی ب��ر اس��اس س��ازوکاری مبتنی 
ب��ر حجم مبن��ا و به ص��ورت لحظه ای محاس��به 
می شود. مرحله نسبتاً متفاوتی که در بورس های 
جهان انجام می ش��ود، مرحله پایانی معامالت 
)Trading at Last( است. این مرحله در حقیقت 
برای سرمایه گذاران نهادی و صندوق ها جذاب 
است، به گونه ای که این افراد ترجیح می دهند 
که بخ��ش قابل توجه��ی از معامالتش��ان را در 
این مرحله انجام دهن��د. در این فاز معامالتی، 
سرمایه گذاران می توانند به دور از نوسانات طی 
روز، اقدام به خرید یا فروش سهم با قیمت پایانی 
کنند. در اصالح مسیر بازار شاید بتوان با تمرکز 
بر مزای��ا و معایب آن مراحل، به پیش��نهاد هایی 
جدید رسید، اما در حال حاضر و در شرایط فعلی 
ب��ازار، مراحل اخیرالذکر در ب��ورس تهران مورد 

 استفاده قرار نمی گیرند.
از دیگر م��وارد می توان به س��ازوکارهایی چون 
نح��وه توق��ف معام��الت به ش��کل خ��ودکار و 

صالحدیدی و سایر موضوعات اشاره کرد.
آنچه اهمیت توجه به این سازوکار ها را دوچندان 
می کند حضور قابل توجه فعاالن حقیقی در بازار 
است که احتمال وقوع رفتار هیجانی و نوسانات 
شدید را افزایش می دهد. این حالت های خاص 
عمومًا در زمان بحران های مالی به شکلی خاص 
خود را نشان می دهند تا جایی  که نهادهای ناظر 
بر بورس های جهانی به بورس های اوراق بهادار 
توصیه کرده اند که س��ازوکارهای مورداستفاده 
خود را مورد بازنگری قرار داده و از اثربخش��ی و 
صحت کارکرد آن ها، به ویژه در ش��رایط بحرانی 

اطمینان حاصل کنند.
ریزس��اختارها ع��الوه ب��ر کارک��ردی ک��ه در 
ش��کل گیرِی بهینه قیمت ها دارن��د به »افزایش 
اعتم��اد س��رمایه گذاران به ب��ازار« نی��ز کمک 
می کنن��د. در حقیق��ت س��ازوکارهای کنت��رل 
نوسانات قیمت می توانند با جلوگیری از ایجاد 
بی ثبات��ی و نی��ز جلوگی��ری از کاه��ش میزان 
کارایی، منجر به افزایش اعتماد سرمایه گذاران 
شوند. در این راستا، »توسعه نهادها و ابزارهای 
مال��ی« از جمل��ه صندوق های س��رمایه گذاری 
همان طور که در س��رمقاله دو ش��ماره پیش نیز 
اشاره ش��د، می تواند با جذب س��رمایه گذاران 
حقیقی برای حضور به ش��کل غیرمس��تقیم در 
بازار به ایجاد ثبات و جلوگیری از بروز تنش های 

خاص کمک کند.
آشنایی س��رمایه گذاران با مفاهیم و موضوعات 
بازارهای مالی و ریزساختارهای آنها و به شکلی 
کلی ت��ر، ارتقای س��طح س��واد مالی ایش��ان، 
می توان��د به ثبات ب��ازار کمک ش��ایانی نماید. 
یکی از موضوعات مهم برای ایجاد این اعتماد، 
هدایت س��رمایه گذاران به س��وی اس��تفاده از 
ابزارهای غیرمستقیم برای سرمایه گذاری است.

به عنوان جمع بن��دی می توان ب��ه این موضوع 
اش��اره ک��رد ک��ه ب��رای بهب��ود می��زان کارایی 
ب��ازار به عنوان هدف��ی متعال��ی از به کارگیری 
ریزس��اختارها، به روز کردن آنها الزامی مهم در 
بازار سرمایه کشور است. در همین راستا، بورس 
تهران در تالش اس��ت با »بهره گی��ری از تجارب 
جهانی« و »نزدیک تر ش��دن به اس��تانداردهای 
جهانی«، بس��تر مورد نیاز برای توس��عه و ثبات 
پای��دار را ب��ا به روزرس��انی قواع��د مرتب��ط ب��ا 
ریزساختارها فراهم س��ازد. نگارنده این سطور 
امیدوار است که با انجام تمهیدات مؤثر و به روز 
از سوی نهادهای ذی ربط در حوزه ریزساختارها 
و با دقت داش��تن در ال��زام زمان اعم��ال آنها از 
جمله زمان های بحرانی بازار، افشای اطالعات 
به هنگام و سایر موضوعات نظارتی و عملیاتی از 
جمله توس��عه نهادهای مالی، همگام با توسعه 
سواد مالی سرمایه گذاران، بازاری توسعه یافته تر 

داشته باشیم.

بررسی ریزساختارهای بازار و پیشنهاد هایی برای اصالح
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 نشست هم اندیشی »صندوق های 
جسورانه و خصوصی«، با حضور 3 مردادماه

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 
بهادار و مدیران صندوق های جسورانه و خصوصی در 
روز ش��نبه، مورخ اول مردادماه برگزار شد. به گزارش 
پایگاه خبری بازار سرمایه )س��نا(، در ابتدای این 
نشست هم اندیش��ی، معاون نظارت بر نهادهای 
مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به لزوم 
پایش مس��تمر ابزارهای موجود و تالش در جهت 
کاربردی کردن آن ها در بازار س��رمایه، به تش��ریح 
اقدامات الزم به منظور رسیدن به این مهم پرداخت.

علیرضا ناصرپور با اش��اره به برداشته شدن »الزام 
به گذشت ۳ سال از فعالیت شرکت های موضوع 
س��رمایه گذاری صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
خصوص��ی« تأکی��د ک��رد: ای��ن نکته، ب��ه امکان 
س��رمایه گذاری ای��ن صندوق ها در ش��رکت های 
جدی��دی که پتانس��یل باالیی در ج��ذب منابع و 
در عین حال س��رعت باالیی در خل��ق ارزش برای 

صندوق دارند، می انجامد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به ب��روز تغییراتی در 
نح��وه ورود صندوق ه��ا به ش��رکت های موضوع 
سرمایه گذاری، اظهار کرد: صندوق ها می توانند 
در قالب بدهی قابل تبدیل به س��هم وارد ش��رکت 

سرمایه پذیر شوند.
او ب��ا بی��ان اینک��ه امکان تص��دی س��مت مدیر 
صندوق های جسورانه و خصوصی توسط اشخاص 
حقوقی غیر نهاد مالی در دست اقدام است، اظهار 
امیدواری کرد: با رفع این محدودیت، مجموعه های 
دارای سابقه مناسب در این حوزه می توانند به این 
اکوسیستم وارد شوند و از ابزارهای بازار سرمایه در 

راستای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی استفاده 
کرده و در نهایت موجب خلق ارزش برای دارندگان 

واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها شوند.
به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، بر اس��اس اساس��نامه، عمر 
صندوق ها ۷ سال است که این مدت با درخواست 

صندوق قابل افزایش است.
همچنین در ادامه این نشس��ت، حاضرین جلسه 
که متش��کل از مدی��ران ۱۷ صندوق جس��ورانه و 
خصوصی موجود در بازار بودند، به بیان نکات خود 
درباره این صندوق ها پرداختند. اهم دغدغه فعاالن 
این حوزه پیرامون اس��تراتژی خروج، عدم امکان 
مدیریت مجموعه های تخصصی به غیر از نهادهای 
مالی ب��ر صندوق های یادش��ده، محدودیت عمر 

صندوق، ناشناخته بودن این ابزار در بازار سرمایه، 
وجود چالش و ریسک های موجود در اکوسیستم 
فناوری، طوالنی بودن فرآیند ارزیابی شرکت های 
س��رمایه پذیر توس��ط مدیر صن��دوق و ... بود. در 
همین راستا نیز، پیش��نهادهایی به منظور بهبود 

وضعیت ارائه شد.
در پای��ان نشس��ت همفک��ری »صندوق ه��ای 
جس��ورانه و خصوصی«، ضمن اش��اره به اینکه 
برخی از پیشنهادهای اصالحی معاونت نظارت 
بر نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در کمیته تدوین مقررات قرار گرفته و به زودی در 
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادر تصویب 
می ش��ود، به اهم اقداماتی که در آینده اجرایی 

خواهد شد، پرداخته شد.

سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وج��وه از 4 مردادماه

پیوس��تن بان��ک مل��ت ب��ه بانک ه��ای 
مشارکت کننده در فرآیند تسویه یار خبر داد.

غالمرضا ابوترابی در گفتگو با خبرنگار پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا( با اعالم خبر فوق، 
افزود: منظور از عملیات تسویه یار، مشارکت 
بانک در فرآیند تس��ویه و انجام امور تس��ویه 
معامالت کارگزار و نیز فراهم س��اختن بستر 
و زیرس��اخت های مورد نیاز از س��وی بانک 

به منظور تسویه به هنگام است؛ بنابراین، این 
عملیات شامل س��ه رکن شرکت کارگزاری، 

بانک عامل تسویه و ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می شود.

به گفته نائ��ب رئیس هیئت مدیره ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی، از آنجا ک��ه همواره 
یکی از دغدغه های اصل��ی اتاق پایاپای در 
بورس های مختلف، مدیریت ریس��ک نکول 
اس��ت، بنابراین، در طول س��ال های اخیر 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه با همکاری چند بانک عامل 
نسبت به توانمندسازی مالی کارگزاران بازار 

نشست هم اندیشی »صندوق های جسورانه و خصوصی« برگزار شد

بانک ملت به فرآیند تسویه یار پیوست

قائم مقام مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خبر داد

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در مرداد ماه 1401 
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سرمایه اقدام کرده تا ریسک نکول و همچنین 
ریسک نقدینگی کارگزاران را به منظور ایفای 

به موقع تعهدات کاهش دهد.
ابوتراب��ی درباره تاریخچه فرآیند تس��ویه یار 
اظهار کرد: از س��ال ۱۳۹۶ با افزایش حجم 
معامالت و ایج��اد نکولهای طوالنی در اتاق 
پایاپای، تصمیم بر آن شد که با همکاری دو 
بانک عامل تجارت و سامان به عنوان اولین 
بانک ه��ای متقاضی، ای��ن فرآیند عملیاتی 
ش��ود. او ادام��ه داد: به تازگ��ی بانک ه��ای 
دیگ��ری نیز متقاض��ی هم��کاری در فرآیند 

تس��ویه یار ش��ده اند؛ افزون ب��ر بانک های 
ملی، سپه، به تازگی بانک ملت در این راستا 
اقدامات الزم را انجام داده و زیرساخت های 
فناوری مورد نیاز برای پیوستن این بانک ها 

به عملیات تسویه یار را فراهم کرده است.
قائم مقام مدیرعامل ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی درباره وضعیت شرکت های کارگزاری 
در این فرآیند، گفت: از مجموع ۱۰۸ شرکت 
کارگ��زاری فع��ال در ب��ازار س��رمایه، تعداد 
۴۵ ش��رکت کارگزاری در فرآیند تس��ویه یار 
مش��ارکت دارند و البته س��ایر ش��رکت های 

کارگ��زاری نی��ز می توانن��د از ای��ن ظرفیت 
ایجادشده در روند تسویه معامالت بهره مند 

شوند.
ابوترابی تصریح کرد: بررسی روند کلی تعداد 
نکول کارگ��زاران طی س��ال های ۱۳۹۵ تا 
۱۴۰۰ بیانگر کاه��ش تعداد نکول بوده، به 
نحوی که تع��داد نکول کارگزاران در س��ال 
۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد س��ال ۱۳۹۵ بوده 
اس��ت و یکی از دالی��ل این ام��ر، مربوط به 
حضور بانک های تس��ویه یار در روند تسویه 

معامالت است.

توثیق الکترونیکی سهام یا 
 6 مردادماه

 ، م س��ها ری  ا وثیقه گ��ذ

می تواند به یک عدالت سراس��ری در کش��ور 

منجر ش��ود که تمامی مردم بتوانند به صورت 

آنالین و بدون حضور وثیقه گذاری، سهام خود 

را برای دریافت تسهیالت بانکی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تس��ویه وجوه )سمات(، توثیق سهام 

را یکی از مزیت های سهامداری بازار سرمایه 

اعالم کرد و ب��ه خبرنگار پایگاه خب��ری بازار 

سرمایه )سنا( گفت: ش��رکت سپرده گذاری 

مرکزی از سال گذش��ته توثیق سهام عدالت 

را کلید زد، به طوری که حدود ۳۰۰ هزار نفر، 

توثیق س��هام عدالت خود را در این س��امانه 

انجام دادند.

محمد باغس��تانی افزود: س��ال گذش��ته در 

مجموع بیش از ۱۷۴ میلیون ورقه سهم توثیق 

شد و با ایجاد سامانه توثیق الکترونیک، امید 

است در آینده نزدیک شاهد رشد قابل توجه 

و چشمگیر آن در کشور بوده و این خدمت به 

زودی به سهامداران بازار سرمایه ارائه شود.

وی عنوان کرد: با ایجاد سامانه توثیق، تحولی 

در ارائه خدم��ات نوین به س��هامداران بازار 

سرمایه به وجود خواهد آمد.

ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت س��پرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛ سمات در 

راستای ارائه خدمات مطلوب به سهامداران 

بازار س��رمایه، از سال گذش��ته و برای اولین 

بار، پروژه توثیق س��هام را با همکاری شرکت 

مدیری��ت فن��اوری ب��ورس تهران کلی��د زد. 

باغس��تانی با اعالم اینکه توثیق الکترونیکی 

س��هام، باعث می ش��ود که عدالت سراسری 

برای تمام مردم کشور رقم بخورد، گفت: توثیق 

الکترونیکی س��هام یا وثیقه گذاری س��هام، 

می تواند به یک عدالت سراس��ری در کش��ور 

منجر شود که تمامی مردم بتوانند به صورت 

آنالین و ب��دون حضور وثیقه گذاری، س��هام 

خود را برای دریافت تسهیالت بانکی داشته 

باشند. الزم به ذکر است؛ مردم برای استفاده 

کردن از سامانه توثیق الکترونیکی سهام باید 

در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت انجام 

داده تا در کنار ده ها خدمات آنالین، بتوانند 

از مزیت های این ابزار استفاده کنند. وی در 

پایان اظه��ار کرد: توثیق س��هام غالبًا از دید 

سهامداران پنهان مانده است. در سال های 

گذشته، توثیق سهام به صورت سنتی، دستی 

و بس��یار زمان بر بوده اس��ت که به دلیل ذکر 

شده، سهامداران اس��تقبال کمی نسبت به 

این ابزار داشتند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تشریح کرد

سامانه توثیق، تحولی در ارائه خدمات نوین به سهامداران بازار سرمایه
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مرداد مـاه 1401
شـمــاره 205

  ب��ه دلیل حمای��ت از عرضه ها و 
سهامداران خرد، عرضه های اولیه  9 مردادماه

کوچک در بورس به صندوق ها تخصیص داده می شود.
به گ��زارش تجارت نی��وز، مدیرعامل فراب��ورس ایران 
در پاس��خ به این س��ؤال که »چرا عرضه ه��ای اولیه  به 
صندوق ها تخصیص داده می شود؟« گفت: این تصمیم 
نیز، به دالیلی منطقی و بعد از بررسی های کارشناسی 
اجرایی ش��د، چراکه تا پیش ازای��ن، عرضه های اولیه 
با عددهایی بس��یار کوچک ۳0 تا ۵0 هزار تومانی در 
پرتفوی س��هامدار خرد قرار می گرفت و گاهاً فراموش 
می شد. وی ادامه داد: در حال حاضر، در برخی موارد 
عرضه  اولیه پس از مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، 
توس��ط صندوق های س��رمایه گذاری کشف قیمت 
می شود. سهامدار می تواند با قیمتی که سرمایه گذاران 

حرفه ای کشف کرده اند، سهام را خریداری کنند.

 مزیت های اختصاص موارد عرضه اولیه به 
صندوق ها

فدائی واحد در خصوص مزیت های این موضوع گفت: 
با این اتفاق عرضه های خرد و کوچک در بازار، رشدهای 
۲00 درص��دی نخواهند داش��ت. از طرفی زمانی که 
مدی��ران صندوق ها به عنوان کارشناس��ان خبره بازار 
می توانند کشف قیمتی واقعی از سهم داشته باشند، 
دیگر شبهه ای برای قیمت گذاری های غیرواقعی در 
عرضه های اولیه وجود نخواهد داشت.وی همچنین به 
دستورالعمل مربوط به عرضه های اولیه  هم اشاره کرد 
و افزود: بر اساس این دستورالعمل، عرضه های اولیه 
معادل مبلغی کمتر از ۵00 میلیارد تومان می توانند به 
صندوق ها اختصاص داده شوند. علت این تصمیم هم 
عددهای بسیار کوچک در تخصیص عرضه های اولیه 
به مردم عادی بود. به عن��وان مثال در مورد یک عرضه  
اولیه کوچک در فرابورس ایران، اگر قرار بود که سهام 
به همه کدهای حقیقی و حقوقی تعلق بگیرد؛ س��هم 
هر نفر از عرضه اولیه ۱0 هزار تومان بود، این در حالی 
است که نمادی که سهمی ۱0 هزارتومانی در پرتفوی 
سرمایه گذار خرد داشته باشد، قطعاً رها می شود و این 
موضوع تبعات منفی زیادی برای بازار داشت.وی در 
خصوص تبعات منفی و آسیب های عرضه های اولیه 
کوچک به عموم توضیح داد: رها شدن این موارد عرضه  
اولیه بسیار ناچیز در پرتفوی سهامداران خرد، در مواردی 
باعث می شد که حتی سرمایه گذار خرد فراموش کند آن 
سهم ناچیز را بفروشد. درنتیجه فضا برای پروژه شدن 
سهم توسط گروه ها یا افرادی خاص فراهم می شد و در 
ادامه، شاهد رشدهای بی منطق و چند صد درصدی 
در این نمادها بودیم. فدائی واحد تأکید کرد: به زبان 
ساده تر، مشکل این بود که در عرضه های بسیار کوچک، 
رقم آن قدر ناچیز می شود که مردم سهم را، حتی برای 

فروش هم فراموش می کنند و این عدم عرضه و کوچکی 
سهم تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت.

 ت�اش ب�رای ع�دم ضرب�ه به ب�ورس با 
عرضه های اولیه

این مقام مس��ئول در فرابورس با تأکی��د بر اینکه برای 
همه مسئوالن بازار س��رمایه، ضربه نخوردن روند بازار 
در جریان عرضه های اولیه  و کنترل ریسک های بازار، 
اولویت اصلی است، گفت: بر همین اساس هم تصمیم 
بر آن شد تا عرضه های کوچک به صندوق ها تخصیص 
داده شود. این اتفاق مزیت دیگری هم دارد که منابع را 
از صندوق های سرمایه گذاری خارج می کند. درواقع 
باعث نمی شود که سهامدار خرد برای خرید یک سهم 
کوچک، بازار را درگیر فشار عرضه کند. به عنوان مثال، 
بازار ب��رای یک عرضه اولیه ۱00 میلیاردی، از چند روز 
قبل با فشار فروشی 400 میلیارد تومانی مواجه می شود. 
درنهایت هم به هر کد مثالً ۵0 هزار تومان سهام می رسد. 
چنین روندی به مدت دو تا سه روز بازار را منفی می کند.

مدیرعامل فراب��ورس ایران، در ادامه با اش��اره به اینکه 
برخی از عرضه های اولیه  نیز به صورت نهادی اس��ت و 
ناشر نمی تواند سهم را کمتر از یک قیمت مشخص عرضه 
کند، گفت: در عرض��ه اولیه به عموم مردم، برای حفظ 
منافع سهامدار خرد، باید همه جوانب را در نظر گرفت 
و تضمین های مختلفی را از ناشر دریافت کرد. به عنوان 
مثال، کف قیمت تضمین شود، آپشن برای سهم تعریف 
ش��ود و موارد مش��ابه، اما گاهی برخی سرمایه گذاران 

نهادی امکان ارائه چنین تضمین هایی را ندارند.

 استارتاپ ها را با یک معیار قضاوت نکنید
مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران در بخش دیگری از 
این گفتگو با اش��اره به ورود تپس��ی به فرابورس ایران، 
به عنوان اولین ش��رکت استارتاپی بازار سرمایه گفت: 

بررسی عملکرد این استارتاپ نشان می دهد که روندی 
روبه رشد دارد. بهبود صورت های مالی 4 ماهه ابتدای 
امسال تپسی نسبت به سال گذشته، قابل قبول بوده 
است.فدائی واحد در بررسی جایگاه دیگر استارتاپ ها 
در بازارهای سرمایه دنیا گفت: بررسی کنید که شرکتی 
مثل آمازون چه زمانی به س��ودآوری رسید، چه زمانی 
در بازار سرمایه عرضه شد و قیمت آن چقدر بود.وی با 
تأکید بر اینکه برای بررسی عملکرد هر شرکت  استارتاپی 
داخلی، باید آن را با اس��تارتاپ های مش��ابه خودش 
مقایس��ه کرد، گفت: عمر فعالیت استارتاپ ها عمومًا 
کوتاه اس��ت. عالوه بر اینکه طی ۲ س��ال گذشته که 
دوران کرونا بوده برخی از این شرکت ها رشدهای بسیار 
خوبی داشتند، برخی نیز در محدودیت های پاندمی 

آسیب هایی جدی تجربه کردند.

 سودآوری استارتاپ ها زمان بر است
مدیرعامل ش��رکت فراب��ورس ایران فاز توس��عه ای 
شرکت های استارتاپی را مورد تأکید قرارداد و افزود: 
به همین دلیل هم ممکن است هزینه های مارکتینگ 
و نیروی انس��انی  این ش��رکت ها باال باش��د؛ اما این 
شرکت ها بعد از رسیدن به نقطه مطلوب، سودآوری 
خواهند داشت. در بسیاری مواقع هم به دلیل جنس 
شرکت های دانش بنیان، آنها هزینه های باالیی برای 
تجهیز و توسعه زیرساخت ها دارند.به گفته وی به دلیل 
همین موارد است که نمی توان شرکت های استارتاپی 
را صرفاً با بررس��ی صورت های مال��ی قضاوت کرد و 
حکم به خوب یا بد بودن آن ها داد. بحران پاندمی دو 
سال اخیر برای بسیاری از این شرکت ها به خصوص 
استارتاپ های حوزه گردشگری شرایط سختی را رقم 
زد. همه این موارد باید در ارزش گذاری این شرکت ها 
لحاظ ش��ود. نبای��د بنگاه های دانش بنی��ان با تک 

معیاری مورد قضاوت قرار بگیرند.

مدیرعامل شرکت فرابورس ایران مطرح کرد

دالیل تخصیص عرضه های اولیه  کوچک به صندوق ها
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مش��اور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: شاهد آغاز یک 9 مردادماه

نوآوری نه��ادی در ح��وزه پرداخت های مدت دار 
هستیم؛ با ایجاد سامانه »توثیق هوشمند ستاره«، 
از پرداخت ه��ای نق��دی عب��ور ک��رده و زی��ر 
س��اخت هایی ب��رای پرداخت ه��ای متعهدان��ه 

پایه ریزی می کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، 
محمد ج��الل، مش��اور وزی��ر امور اقتص��ادی و 
دارایی در نشست هم افزایی سردبیران و دبیران 
رسانه های اقتصاد دیجیتال در خصوص سامانه 
»ستاره« که به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار 
برگزار شد، با اشاره به فرآیند نوین توثیق در کشور، 
گفت: در سال های اخیر، زیرساخت ها و امکانات 
مورد نیاز ب��رای پرداخت های اعتباری و مدت دار 
در اقتصاد کش��ور وجود نداشت و مردم مجبور به 
اس��تفاده از چک، سفته و سایر روش های سنتی 

برای توثیق بودند.
وی افزود: س��امانه س��تاره با هدف هوش��مند و 
آنالین س��ازی توثیق در کش��ور پایه گذاری شده 
است. رویکرد طراحی این سامانه جدید، آن است 
ک��ه نهادهای متولی دارایی ه��ای برنامه پذیر در 
کشور، به این س��امانه متصل شده و شرکت های 
جدی��دی در اقتص��اد فناوری های مالی کش��ور 

پایه ریزی شوند.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مشابه 
تحولی که پس از روی��ش بانکداری الکترونیکی 
و ب��ا ایجاد س��امانه ش��اپرک در ح��وزه پرداخت 
پایه ریزی ش��د که ب��ه موجب آن، مص��رف کارت 
بانک��ی و اس��تفاده از پرداخ��ت الکترونیک��ی به 
جای پول نقد توس��عه پیدا کرد و به واسطه همین 
نوآوری بس��یاری از شرکت ها و کس��ب و کارهای 
گوناگ��ون پایه گذاری ش��دند و زیرس��اخت مورد 
نی��از ب��رای فروش��گاه های اینترنتی نی��ز ایجاد 
شد، امروز نیز ش��اهد آغاز یک نوآوری نهادی در 
حوزه پرداخت های مدت دار هس��تیم. در واقع با 
برداشتن این گام از پرداخت های نقدی عبور کرده 
و زیرس��اخت هایی برای پرداخت های متعهدانه 
پایه ریزی می کنیم. این زیرس��اخت تحت عنوان 
سامانه یا س��وئیچ »توثیق الکترونیک روشمند و 
هوشمند«، به اختصار »ستاره« معرفی شده است.

جالل با اش��اره به همکاری نهادهای گوناگون در 
معماری سامانه ستاره، گفت: دارایی مردم در اختیار 
متولی امر آن قرار خواهد گرفت. این زیر ساخت در 
قالب یک دسترسی الکترونیکی برای تعریف یک 
تراکنش توثیق مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع 
متولی باید بتواند اح��راز هویت، اح��راز دارایی و 

احراز قیمت انجام دهد و همچنین توانایی صدور 
فرمان توثیق، فرمان آزادس��ازی، فرم��ان فروش و 
فرمان افزایش وثیقه داش��ته باشد، در یک تصویر 
کلی تمام عملکردهای الزم برای شکل دادن یک 
تراکنش توثیق را در اختیار داشته باشد.وی افزود: 
برای مثال در حوزه سهام و اوراق بهادار که شرکت 
سپرده گذاری مرکزی )س��مات( به عنوان متولی 
دارایی های مردم در بازار سرمایه شناخته می شود، 
در حوزه سهام و اوراق، پیشگام شده و امکان توثیق 

سهام و اوراق بهادار را فراهم کرده است.
وی ب��ا توضیح فرآیند توثیق در س��امانه س��تاره، 
گفت: در واقع این س��امانه بای��د بتواند تقاضای 
توثیق را به نهادهای متولی دارایی، »نهاد هایی که 
دارایی های مردم را به صورت امانت نگه می دارند« 
هدایت کند. جالل در ادامه اظهار داشت: به طور 
کلی تعدادی نهاد در تراز باالی س��امانه س��تاره 
وجود خواهند داشت که همان نهادهای متولی 
نظیر شرکت س��پرده گذاری مرکزی هستند. در 
تراز پایین این س��امانه نیز نهادهایی پایه گذاری 
خواهند ش��د که قرار اس��ت تراکنش های توثیق 
را از س��طح جامعه دریافت کنند که اجمااًل آنها را 

 )Collateral Service Provider( سی. اس. پی
خطاب می کنیم. این شرکت ها و نهادهای مالی 
در سطح اقتصاد کشور حرکت کرده و تقاضا برای 

توثیق را جمع آوری کنند.
وی در تشریح این موضوع گفت: برای مثال زمانی 
که فردی به یک بانک )سی اس پی( مراجعه کرده 
و تقاضای وام می کند؛ بانک با اتصال به س��امانه 
ستاره، می تواند دارایی های احراز شده فرد، مثاًل 
س��هام را از نهاد متولی آن نوع خ��اص از دارایی 
اس��تعالم کند و بدی��ن ترتیب رون��د توثیق انجام 
شود. نکته مهم اینجاست که در شاپرک، بانک ها 
نق��ش نهاد ه��ای باالدس��تی را داش��تند، اما در 
»ستاره«، بانک ها تراکنش توثیق را به سمت نهاد 
متولی دارایی هدایت می کنند. جالل در پاس��خ 
به سؤالی مبنی بر چگونگی ارتباط فین تک ها با 
سی اس پی ها، گفت: دستورالعمل سی اس پی ها 
هنوز نهایی نشده و در حال تدوین است و فعاًل هیچ 
تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است. ممکن 
است مالحظاتی وجود داشته باشد؛ چراکه برای 
مثال در تراکنش پرداخت، این تراکنش در لحظه 
ثبت شده و تس��ویه همان موقع انجام می پذیرد، 

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد

دریافت تسهیالت آسان و امکان خریدی متعهدانه، با سامانه توثیق هوشمند ستاره
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مرداد مـاه 1401
شـمــاره 205

  مجمع عموم��ی فوق العاده 
ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار 10 مرداد ماه

تهران روز دوش��نبه ۱0 مرداد ۱40۱، با حضور 
۵۳ درصد از سهامداران، رسمیت یافت و افزایش 
سرمایه ۳0 درصدی این شرکت به تصویب نهایی 

سهامداران رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
بورس اوراق به��ادار ته��ران، در مجمع عمومی 
فوق الع��اده بورس ته��ران، س��هامداران پس از 
اس��تماع و قرائت گ��زارش حس��ابرس قانونی با 
اکثریت آراء به افزایش سرمایه رأی مثبت دادند.

اعضای هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده 

ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران را ج��واد 
عش��قی نژاد به عن��وان رئی��س مجم��ع، حمید 
خیل ن��ژاد و عل��ی رحیم��ی به عن��وان ناظرین، 

س��ید مهدی پارچینی پارچین به عنوان نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، رؤیا مهدی زاده 
نماینده حس��ابرس و بازرس قانونی از مؤسس��ه 
حسابرس��ی هش��یاربهمند و محم��ود گودرزی 
مدیرعامل ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 

به عنوان دبیر بر عهده داشتند.
در ای��ن مجم��ع با تصوی��ب افزایش س��رمایه ۳0 
درصدی، سرمایه بورس تهران از ۱4,000 میلیارد 
ریال به مبلغ ۱۸,۲00 میلیارد ریال افزایش یافت.

الزم به ذکر است که این افزایش سرمایه از محل 
اقالم حقوق صاحبان سهام شامل سود انباشته 

و اندوخته احتیاطی صورت پذیرفت.

تصویب افزایش سرمایه 30 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اما تراکنش های توثی��ق و تراکنش های پرداخت 
مدت دار ام��وری ادامه دار هس��تند، برای همین 
مالحظات حقوقی بیشتری در این خصوص وجود 
دارد. لذا باید با احتیاط بیشتری در این خصوص 
پیش رفت تا س��اختار س��ی اس پی ها، هم از نظر 
چابکی و هم از نظر رعای��ت مالحظات حقوقی از 

وضع خوبی برخوردار شود.
وی با اشاره به ارتباط سه بانک ملی، رسالت و مهر 
اقتصاد به سامانه ستاره، افزود: سه بانکی که در 
زمینه تسهیالت خرد پیشتاز هستند به API های 
مربوطه دسترسی پیدا کرده و می توانند سرویس 
توثی��ق را ارائه کنند. البته توصی��ه ما به بانک ها 
این است که عالوه بر خودش��ان، این سرویس را 
در اختیار فین تک ها و شرکت های حوزه فناوری 
قرار دهند تا عمق عملیاتی تراکنش های توثیق در 
کشور افزایش پیدا کند. وی در پاسخ به سؤالی در 
رابطه با متولی سامانه ستاره، گفت: سامانه ستاره 
در واقع سوئیچی حاکمیتی در اختیار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی است و بانک ها در حال حاضر 

نقش سی اس پی ها را ایفا می کنند.
جالل با ارائه مثالی از نحوه فعالیت سامانه ستاره، 
گفت: فرض کنید در نهادهای باالدس��تی، بانک 
کارگشایی قرار داشته باشد و فردی ۱00 گرم طال 
نزد این بانک س��پرده گذاری کرده باشد. از طرفی 
بانک کارگش��ایی نیز اصالت و قیم��ت این طال را 
تأیید کرده باش��د و به واس��طه ارتباط این بانک با 
سامانه، تمامی این اطالعات نیز در سامانه ستاره 
قابل مشاهده اس��ت. همچنین همین فرد ۱۵0 
میلیون تومان انواع سهام و اوراق بهادار دارد که نزد 
شرکت سپرده گذاری مرکزی است و از طرفی دیگر 
۵0 میلیون تومان نی��ز اندوخته بیمه عمر دارد که 
نزد یکی از شرکت های بیمه است. این سه دارایی 
به دلیل اتص��ال این نهادهای متولی به س��امانه 
ستاره، قابل مش��اهده و احراز اس��ت. حال فرض 
کنید این فرد برای خرید اقساطی، به فروشگاهی 

مراجعه می کند، به واسطه اینکه این فروشگاه در 
زمره فروش��گاه های فروش اقس��اطی و عضو این 
شبکه می باشد، با اتصال به سامانه، با وارد کردن 
کد ملی ش��خص، تمام دارایی های احرازشده فرد 
را از طریق نهاد های متولی سامانه ستاره مشاهده 
می کند. ب��ه انتخاب فرد و فروش��نده، نوع دارایی 
نهایی ش��ده و با اتصال به درگاه توثیق، تراکنش 
توثیق انجام ش��ده و این درخواس��ت به نهاد های 
متولی دارایی ارسال شده و عملیات توثیق انجام 
می ش��ود. در نهایت نیز بعد از پرداخت هر قس��ط 
یا پ��س از پرداخت کامل تمامی قس��ط ها، فرمان 
آزاد س��ازی وثیقه به ش��کل خودکار صادر خواهد 
شد. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پایان 
با اشاره به پیچیدگی های طراحی سامانه ستاره به 
دلیل آنکه یک نهاد جدید در اقتصاد کشور است، 
گفت: این کار در گام اول اقدام سنگین و پر زحمتی 
بود، چراکه قرار بود نهاد جدیدی پایه گذاری شود 
و به نظرم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ويه وجوه، هم به دلیل تجربه ای که در زمینه 
توثیق سهام عدالت داشت و هم از بابت اینکه شاید 
س��هام یکی از در دس��ترس ترین و پیشرفته ترین 
دارایی های برنامه پذیر در سطح کشور است که هم 
شمولیت عام دارد و هم کاماًل الکترونیکی است و 
فرامین توثیق روی آن به صورت حقوقی و اجرایی 
پیاده سازی شده است، این باور را ایجاد کرد که این 
ایده می تواند در آینده توسعه پیدا کند و بسیاری از 
نهادها و شرکت های جدید در حوزه فناوری مالی 

امکان رشد و بلوغ پیدا کنند.

 تشریح پیچیدگی های توثیق هوشمند
در ادامه سمیه محمدی، مدیر پروژه کارت اعتباری 
شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به نقش این 
شرکت در توثیق هوش��مند سهام و اوراق، گفت: 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه 
وجوه به عن��وان یک��ی از ارکان اجرای��ی در بازار 

سرمایه، وظیفه وثیقه گذاری سهام را داراست که از 
ابتدای فعالیت این شرکت، این عملیات به شکل 
سنتی و مطابق با دستورالعمل توثیق اوراق بهادار 

مصوب ۱۳۸9، در حال انجام بود.
محم��دی در خصوص گام مقدماتی پ��روژه توثیق 
هوش��مند، گفت: در اق��دام ابتدایی پ��روژه توثیق 
هوش��مند، توثیق صرفاً برای س��هام عدالت انجام 
می پذیرفت. این اقدام در سال ۱۳99 و پس از فرمان 
آزادس��ازی سهام عدالت انجام ش��د. این عملیات 
محدودت��ر و کوچک تر از اتفاقی ب��ود که هم اکنون 
در حال انجام است، دلیل آن هم این بود که جامعه 

هدف آن صرفاً سهامداران سهام عدالت بودند.
وی در ادام��ه اف��زود: در ح��ال حاض��ر بیش از 
۳۵0 ه��زار درخواس��ت توثی��ق در س��امانه 
»ای��وای بان��ک ملی« ب��رای س��هام عدالت ثبت 
ش��ده اس��ت. محمدی، افزود: از تابستان سال 
۱400، ف��از ش��ناخت و تحلی��ل در رابط��ه ب��ا 
توثیق هوشمند آغاز ش��د و در ادامه، با برگزاری 
جلس��ات کارشناس��ی متع��دد، ت��الش ش��د تا 
س��از و کار س��نتی و دس��تی با کمترین ریسک 
حقوقی، هوشمند سازی شود. مدیر پروژه کارت 
اعتباری شرکت س��پرده گذاری مرکزی، با اشاره 
به چالش های متعدد توثیق هوش��مند سهام در 
فاز کنون��ی، گفت: یک��ی از چالش های موجود 
در رابطه با مش��کالت، حقوقی بود. دلیل اصلی 
این چالش، جامعه هدف گسترده ای بود که در 
سیاست توثیق کنونی، شرکت سپرده گذاری با آن 
مواجه است. وی افزود: عملیات توثیق هوشمند 
باید با کمترین ریسک انجام شود. همچنین در 
خالل این فرآیند قراردادهایی ازجمله تفاهم نامه 
محرمانگی اطالعات با بانک های طرف قرارداد 
یعنی ملی، رسالت و مهراقتصاد امضا شده است. 
همچنین احراز اراده و احراز اختیار سهامدار نیز 
در صفحه بانک و در صفحه شرکت سرمایه گذاری 

انجام می شود.
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 به گ��زارش پایگاه خب��ری بازار 
سرمایه )س��نا( و به نقل از ایلنا؛ 10 مردادماه

دکتر مجید عش��قی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار درباره دالیل ریزش ش��اخص در ماه گذشته 
اظهار داش��ت: در روند ب��ازار، متغیرهای مختلفی 
تأثیرگ��ذار بودند که یکی از آنه��ا تغییر قیمت های 
جهانی بود. محاسبه کنید فقط از ابتدای خردادماه 
تا به ام��روز قیمت جهانی کاالهای اساس��ی به چه 
اندازه ای تغییر کرده  است. باید توجه داشته باشیم 
که بازار سرمایه، بازار انتظارات است. وی تصریح کرد: 
در ۳ ماه ابتدای س��ال، گزارش های بسیار خوبی از 
بازار و ش��رکت ها داش��تیم، اما با توج��ه به کاهش 
قیمت های جهانی، بازار دقیقاً هوشمندانه عمل کرد 
و اثری که کاهش قیمت های جهانی روی بازار سرمایه 
 گذاشت اثر کمی نبود. در برخی از کاالها با کاهش 
محسوس قیمت ها مواجه شدیم که بر بازار سرمایه اثر 
قابل توجهی داشت. رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: در همین مدت، قیمت محصوالت 
فوالدی، مس و پتروش��یمی در ب��ورس کاال کاهش 
محسوسی را تجربه کردند، البته هرچند که قیمت 
برخ��ی از این محصوالت هنوز از قیمت های س��ال 
۱400 باالتر اس��ت، اما روند کاهش��ی داش��تند و 
نمی توان اثر کاهش قیمت ه��ای جهانی برخی از 
کاالها را بر بازار سرمایه انکار کرد. عشقی با بیان اینکه 
دولت هرگز چنین انگیزه ای ندارد که جلوی رشد بازار 
س��رمایه را بگیرد و مانع از رشد شاخص شود، اظهار 
داشت: بازار بر اساس متغیرهای مؤثر رفتار می کند. 
البته قبول دارم یک سری تصمیمات مانند افزایش 
نرخ بهره بانکی در بازار سرمایه اثرگذار بود، ازاین رو با 
رئیس بانک مرکزی مطرح کردیم که وقتی در ستاد 
اقتصادی دولت تصمیمی مبنی بر تعیین نرخ بهره 
بی��ن بانکی گرفته ش��ده، عب��ور از این ع��دد باعث 

بی اعتمادی می شود، ازاین رو درخواست کردیم نرخ 
بهره بین بانکی را کاهش دهند و پایبند به تصمیمات 
اقتصادی باش��ند. وی با اش��اره به سایر مؤلفه های 
تأثیرگذار در بازار سرمایه گفت: موارد اثرگذار دیگری 
مانن��د تصمیمات درب��اره خودرو و خودروس��ازان و 
قیمت گذاری دستوری در سایر صنایع را هم پیگیری 
می کنیم، هرچند پیگیری فقط نباید از طریق سازمان 
بورس و اوراق بهادار انجام ش��ود. مسئول اصلی در 
پیگیری قیمت گذاری های دس��توری ش��رکت ها 
هستند و مدیران شرکت ها باید توجه داشته باشند که 
نسبت به مراقبت از اموال مردم مسئولیت دارند و باید 

منافع سهامداران را حفظ کنند. رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در پاس��خ به این س��ؤال که چرا مانند 
س��ال های گذش��ته، قیمت ها و ش��اخص همراه با 
افزایش نرخ دالر باال نرفت، گفت: این دو، نسبت به 
یکدیگر تناظر یک به یک ندارند و نباید یک متغیر را 
در نظر گرفت. به طورقطع، در میان مدت و بلندمدت 
بین ای��ن دو، هماهنگی ایجاد می ش��ود، اما تناظر 

یک به یک و همزمانی مطلق بین آنها وجود ندارد.
وی اف��زود: افزای��ش ن��رخ ارز قطع��اً اث��ر خ��ود را بر 
صورت های مالی می گ��ذارد و در روندی که تا پایان 

سال طی می شود اثر خود را نشان می دهد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

مدیران شرکت ها باید منافع سهامداران را حفظ کنند

 افزون بر مؤسسات حسابرسی 
طبقه یک و دو معتمد س��ازمان 15 مردادماه

ب��ورس و اوراق به��ادار، ش��رکت های مش��اور 
سرمایه گذاری ازاین پس مجاز به تصدی سمت امین 
سبدگردان ش��دند. مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا( با اعالم خبر فوق، 
اظهار کرد: بهره بردن از ظرفیت های تخصصی ارکان 
بازار سرمایه به منظور افزایش هم افزایی توانمندی ها 
و توسعه بازار، یکی از موضوعاتی است که از مدت ها 

پیش در س��ازمان بورس و اوراق به��ادار مطرح بوده 
است. رضا نوحی حفظ آبادی با بیان اینکه شرکت های 

مشاور سرمایه گذاری ازجمله ش��رکت های فعال و 
تخصصی در بازار سرمایه هستند که آشنایی وسیعی 
با بازار سرمایه دارند و فعالیت عمده آنها نیز متمرکز بر 
این بازار است، گفت: با توجه به اینکه رشد و توسعه 
شرکت های سبدگردان در گرو انجام عملیات صحیح 
شرکت های س��بدگردان و همچنین کنترل دقیق 
عملیات و نظارت های الزم برای فرآیندهای مختلف 
فعالیت سبدگردانی است، رکنی تحت عنوان »امین 
سبد« در ساختار شرکت های سبدگردان لحاظ شده 
است. این مدیر ارشد در سازمان بورس و اوراق بهادار 

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

فراهم شدن امکان تصدی شرکت های سرمایه گذاری به عنوان »امین سبدگردان«
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مرداد مـاه 1401
شـمــاره 205

 ب��رای نش��ان دادن وضعیت 
کامل تری از بازار سرمایه باید 18 مردادماه

شاخص های مختلفی مانند قیمت هم وزن و صنایع 
عمده بازار را در کنار شاخص کل آورد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( به نقل 
از نبض بورس، دکتر مجید عش��قی با بیان اینکه 
پیش��نهادهایی برای بهتر ش��دن شاخص کل در 
حال بررسی است، افزود: شاید یک شاخص جدید 
منتشر شود تا قابل اتکا و نشان دهنده شرایط بهتر 

بازار باشد.
دکتر عشقی همچنین درباره افزایش دامن نوسان 
گفت: تغییرات دامنه نوس��ان را به صورت فصلی 
خواهیم داش��ت تا نق��اط ضع��ف آن در خصوص 
تشکیل صف از بین برود. شاید این دامنه نوسان 
بیش��تر یا کمتر از ۱0 درصد باش��د که با توجه به 
وضعی��ت تابلوه��ای مختلف، بی تردی��د متفاوت 

خواهد بود.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: 
با توجه به نام گذاری امسال، اقداماتی را در حوزه 
ش��رکت های دانش بنیان و یا شرکت های مبتنی 
ب��ر دانش ک��ه در اقتص��اد دیجیتال و یا در س��ایر 
حوزه های فناوری کار می کنند، شروع کرده ایم تا 
حضور این شرکت ها در بازار سرمایه بیشتر شود. 
وی با بی��ان اینکه عرضه اولیه یک��ی از حوزه هایی 
است که شرکت های دانش بنیان می توانند به آن 
وارد ش��ده و تأمین مالی کنند، گفت: بازار سرمایه 
تنها برای معامالت ثانویه نیست. وظیفه نهادهای 
مالی موجود در بازار س��رمایه، تنها این نیست که 
یک نفر را برای خرید و فروش به بازار سهام بیاورند. 
شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های 
تأمین س��رمایه با توجه به دارا بودن مجوزها، باید 

به ش��رکت ها در ابعاد مختلف کمک کنند. دکتر 
عشقی افزود: ش��رکت ها می توانند با استفاده از 
منابع مختلف؛ تأمین مالی، استفاده از ابزارهای 
جدیدی مانند تأمین مالی جمعی و سایر ابزارهایی 
که در حال تعریف هستند ، از ابزارهای بازار سرمایه 

استفاده کنند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در 
خصوص سهام عدالت گفت: فروش سهام عدالت 
به ضرر سهامداران و بازار بوده و موجب از بین رفتن 
ارزش این س��هام می ش��ود. دکتر عش��قی افزود: 

امسال سود پرداختی سهام عدالت افزایش می یابد 
که بخشی از آن به مردم پرداخت خواهد شد و بخش 

دیگر سرمایه گذاری می شود.
وی تصریح کرد: به زودی فراخوان ثبت نام و تأیید 
صالحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره های 
سرمایه گذاری استانی انجام می شود تا با برگزاری 
مجام��ع این ش��رکت ها، انتخابات کانون س��هام 
عدال��ت نیز برگزار ش��ود، ای��ن کانون ب��ا توجه به 
مصوبات ش��ورای عالی بورس، کل فرآیند س��هام 

عدالت را در اختیار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

احتمال جایگزینی یک شاخص جدید به جای شاخص کل

ادام��ه داد: زمانی که س��بدهای اختصاصی برای 
مش��تریان منعقد می شود، س��بدگردان ها موظف 
هستند رکنی به عنوان امین سبد داشته باشند که او 
بر روابط میان سبدگردان با مشتری و مفاد قراردادی 
که بسته شده، بر کارمزدهایی که پرداخت می شود و 
موضوعاتی که سرمایه گذاری بر اساس فرم تحلیل 
ریسک توس��ط ش��رکت های س��بدگردان صورت 
می پذیرد، نظارت  کند و گزارش های کنترلی خود را 
تهیه و ارائه دهد. او با اشاره به اینکه پیش ازاین، تنها 
مؤسسات حسابرسی طبقه بندی شده در طبقات یک 
و دو که معتمد سازمان بورس هستند، مجاز به تصدی 
سمت امین سبد بودند؛ تصریح کرد: با توجه به اینکه 
شمار این مؤسسات از س��ال های گذشته تا اکنون 
تغییر محسوس��ی نداش��ته اس��ت و از طرف دیگر 

مجوزه��ای جدیدی برای تأس��یس ش��رکت های 
س��بدگردان صادر ش��ده و محدودیتی برای تعداد 
مجوزهای مربوطه وجود ندارد، لذا بازبینی در این امر 
الزم و ضروری بود تا ظرفیت های امین شرکت های 
سبدگردان را به گونه ای که با اهداف مدنظر تطابق 
داشته باشد، توس��عه داد. ایشان فرمودند: سازمان 
بورس و اوراق بهادار به همین منظور ضمن دعوت از 
فعاالن بازار سرمایه و دریافت نظرات آنها و برگزاری 
جلسات متعدد تخصصی با کانون ها و دریافت نظر 
آنه��ا، به ای��ن نتیجه رس��یده اس��ت ت��ا از ظرفیت  
شرکت های مشاور سرمایه گذاری نیز به عنوان امین 
سبدگردان استفاده کند. او خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه ش��رکت های مش��اور س��رمایه گذاری نیز 
می توانند با احراز ش��رایط الزم مجوز سبدگردانی، 

دریافت کنند، کنترل تضاد منافع بین امین سبد و 
شرکت سبدگردان امری ضروری بوده و تمهیداتی 
اندیشیده شده است. به همین منظور، تصدی سمت 
امی��ن س��بدگردان توس��ط ش��رکت های مش��اور 
سرمایه گذاری توسط آن دسته از شرکت های مشاور 
سرمایه گذاری صورت خواهد پذیرفت که فاقد مجوز 
سبدگردانی باشند. نوحی حفظ  آبادی اذعان کرد: با 
فراهم شدن امکان تصدی شرکت های سرمایه گذاری 
با عن��وان امین س��بدگردان، پیش بینی می ش��ود 
چهارچوب ه��ای نظارتی این ش��رکت ها با توجه به 
آش��نایی کاملی که این شرکت ها از س��اختار بازار 
سرمایه دارند، توسعه بیش��تری یابد و ضمن حفظ 
حداقل چهارچوب های نظارتی اولیه، باعث افزایش 

نظارت های اثربخش شود.
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و  مش��تقه  ب��ازار  توس��عه 
 18 مردادماه

به اصط��الح دوطرفه ش��دن 
بازار سرمایه از مطالبات فعاالن بازار بوده که در 
این راستا، بورس تهران با جدیت به دنبال توسعه 
بازار ابزارهای نوین مالی است. در همین راستا، 
از اصالح ریزس��اختارهای بازار گرفته تا پیگیری 
استقرار زیرساخت های فنی، اقداماتی بوده که 
در حوزه ابزار مشتقه در سال ۱40۱ شروع شده 
و ادامه دار خواهد بود. به گزارش روابط عمومی 
و ام��ور بین الملل ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران؛ مهدی زمانی سبزی، معاون عملیات بازار 
ش��رکت بورس اوراق بهادار ته��ران ضمن بیان 
مطلب فوق، گفت: بورس تهران مس��یر توس��عه 
بازارهای مشتقه را از طریق طرح ریزی برنامه های 
متن��وع، به ص��ورت ج��دی دنب��ال می کن��د. 
هم اکن��ون، در راس��تای ایج��اد ام��کان اخ��ذ 
اس��تراتژی های معامالت��ی کارآم��د توس��ط 
معامله گ��ران، برنام��ه »تنوع در سررس��یدها از 
طری��ق ایجاد سررس��یدهای ماهان��ه«، در بازار 
اختیارمعامله آغاز شده است. وی افزود: اجرای 
این برنامه ب��ر روی دارایی پایه س��هام »خودرو« 
کلید خ��ورده و تعریف سررس��یدهای ماهانه بر 
تمام��ی دارایی ه��ای پایه، متناس��ب ب��ا ایجاد 
ظرفیت های فنی و زیرس��اختی و کش��ش بازار، 
به عنوان هدف اصلی بورس تهران در این زمینه 
به مرور، عملیاتی خواهد ش��د. زمانی سبزی در 
ادام��ه اظه��ار داش��ت: ب��ورس تهران ب��ا وجود 
محدودیت های زیرس��اختی موجود، در مس��یر 
»افزایش و تنوع بخش��ی دارایی های پایه« بازار 
اختیارمعامله، گام برداش��ته است؛ به طوری که 
هم اکنون برنامه ایجاد قراردادهای اختیار معامله 
ب��ر صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و تمرک��ز بر 
گس��ترش آن و همچنی��ن برنام��ه افزای��ش 
دارایی ه��ای پایه از نوع س��هام، در دس��تور کار 
بورس ته��ران ق��رار دارد.معاون عملی��ات بازار 
خاطرنش��ان ک��رد: افزای��ش و متنوع س��ازی 
دارایی ه��ای پای��ه ت��ا ح��د ام��کان ب��ا حضور 
بازارگردانان فعال، اجرایی می ش��ود تا عالوه بر 
کمیت، کیفیت توسعه بازار مشتقه نیز از طریق 
حصول اطمینان از نقدشوندگی مناسب نمادها 
تأمین ش��ود. وی گفت: در ح��ال حاضر بورس 

تهران میزبان ۲۶ دارایی پایه از نوع صندوق های 
س��رمایه گذاری و سهام اس��ت. در همین راستا 
دوره های آموزش��ی نیز برای بازارگردانان برگزار 
ش��ده و پیش��نهادات جه��ت تس��هیل فعالیت 
صندوق های بازارگردانی در بازار اختیارمعامله 
به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارس��ال ش��ده 
اس��ت. به گفته معاون��ت عملیات ب��ازار بورس 
ته��ران، از دیگر فعالیت های مه��م بورس اوراق 
بهادار تهران با هدف کنترل ریسک بازار و کاهش 
محدودیت ه��ای مربوط به ایج��اد قراردادهای 
اختیارمعامل��ه بر روی دارایی ه��ای پایه جدید، 
پیگیری و رفع مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با 
»تعریف س��قف موقعیت های باز« ب��ر گروه ها و 
زیرگروه های معامالتی اختیارمعامالت اس��ت. 
زمانی س��بزی تأکید ک��رد: با فراهم ش��دن این 
زیرساخت در بازار اختیارمعامله، امکان تعریف 
قراردادهای اختیارمعامله ب��ر روی دارایی های 
پایه با میزان شناوری پایین تر نیز فراهم خواهد 
ش��د. همچنین مالحظات فنی مرب��وط به این 
اقدام با همکاری شرکت مدیریت فناوری بورس 
تهران و شرکت های OMS فعال در بازار اختیار 
معامله، انجام شده و به زودی عملیاتی می شود.

بنا ب��ر اظهارات مع��اون عملیات ب��ازار، اصالح 
حداکثر حجم هر سفارش در بازار اختیار معامله، 
یکی دیگر از اقدامات توسعه ای بورس تهران در 

این بازار بوده ک��ه به منظور رفع نیاز فعاالن بازار 
اختیارمعامله و تسهیل انجام معامالت، حداکثر 
مقدار هر سفارش در این بازار در تیرماه ۱40۱، 
از ۱00 واحد به ۱،000 واحد اصالح شده است.

زمانی  س��بزی فراهم س��ازی »عملی��ات توثیق 
مکانی��زه در ب��ازار اختی��ار معامل��ه« را به عنوان 
مهم ترین برنامه توسعه بازار مشتقه بورس اوراق 
بهادار تهران در س��ال جاری مطرح کرد و افزود: 
طراحی کسب وکار این موضوع به مرحله پایانی 
رس��یده و طرح پیش��نهادی به عنوان نخستین 
گام در مرحله اج��را، جهت جم��ع آوری نظرات 
برای شرکت های کارگزاری فعال در بازار اختیار 
معامله ارس��ال شده اس��ت. به گفته وی، امکان 
انجام توثیق آنالی��ن که در چندین فاز توس��عه 
به مرحل��ه بهره ب��رداری خواهد رس��ید، تحولی 
در زمین��ه مدیریت ریس��ک و افزای��ش کارایی و 
عملکرد این بازار رقم خواهد زد. زمانی س��بزی، 
در پایان به انج��ام پیگیری های وی��ژه در زمینه 
ایجاد زیرس��اخت های فنی الزم، جهت معرفی 
قراردادهای آتی تک سهم اشاره کرده و افزودند 
که با تالش های مدیریت عملیات بازار ابزارهای 
نوین مالی بورس اوراق به��ادار تهران، به زودی 
محدودیت های مربوط به این ابزار مرتفع شده و 
قراردادهای آتی تک سهم در سبد ابزارهای نوین 

مالی بورس تهران، قرار خواهد گرفت.

معاون عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

بورس تهران پیگیر مطالبات فعاالن بازار سرمایه در خصوص توسعه بازار مشتقه است
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مرداد مـاه 1401
شـمــاره 205

 دبیرکل کانون کارگزاران بورس و 
اوراق به��ادار با انتقاد از اینکه در 23 مردادماه

بازار سرمایه قطب نمایی برای توسعه وجود ندارد، گفت: 
این قطب نما می تواند بازارهای توس��عه یافته در دنیا 
باشد. در ادامه نشس��ت نیز دبیرکل کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران عنوان کرد: باید به جایی برسیم که 
سازمان برنامه و بودجه، دولت و سایر نهادها در تدوین و 
اجرای قوانین، نظر کانون را جویا شده و اعمال کنند. به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، نشست 
مشترک کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون 
کارگزاران بورس ظهر روز یکش��نبه ۲۳ مردادماه سال 
۱40۱ در محل هتل پارسیان با حضور اصحاب رسانه 
برگزار ش��د.در ابتدای این نشس��ت، سعید اسالمی 
بیدگلی با بیان اینکه هر دو کانون در راستای منافع کلی 
بازار سرمایه و بهبود این بازار در تالش هستند، اظهار 
کرد: هر دو کانون در اقدامات خود، از آراء و نظرات کانون 
دیگر نیز بهره می برند و برگزاری چنین نشست هایی 
بیانگر این است که تمامی نهادها در بازار سرمایه الزم 
است در جهت هم افزایی این بازار گام بردارند.دبیرکل 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری تصریح کرد: در بازار 
سرمایه منافع هیچ گروهی بر گروه دیگر ارجح نیست و 
منفعت بلندمدت بورس با رعای��ت قواعد بازار، هدف 
اصلی هر نهادی در بازار سرمایه است.او با بیان اینکه باز 
شدن گره های اقتصادی کشور، پیچیده و طوالنی مدت 
شده اس��ت، گفت: ازآنجاکه بازیگران بسیاری از این 
گره ها بهره می برند، الزم است همه گروه ها و نهادهای 
بازار با کمک و همراهی یکدیگ��ر، گره ها را باز کنند.

همچنین در ادامه این نشست، دبیرکل کانون کارگزاران 
بورس با تبریک روز خبرنگار، حرفه خبرنگاری را حرفه ای 
خطیر برشمرد و اذعان کرد: اخبار در حوزه بازار سرمایه 
به س��رعت نمود بیرونی پیدا می کنن��د و بر قیمت ها 
تأثیرگذارند. از ط��رف دیگر، برخی از اخبار می توانند 
مبنای مجرمانه داش��ته باش��ند.محمدرضا دهقانی 
احمدآباد با بیان اینکه حرفه خبرنگاری به عدالت در بازار 
کمک شایانی می کند، ابراز کرد: خبرنگاران دسترسی 
به اطالعات و درنتیجه دسترسی منصفانه تر به تحلیل  
بازارهای مالی کمک می کنند.او با اشاره به هماهنگی 
میان دو کانون، خاطرنش��ان کرد: هدف اصلی از این 
هماهنگی، کمک به توس��عه بازار س��رمایه است تا با 
گسترده تر شدن این بازار، تمامی اهالی بازار سرمایه از 

آن منتفع شوند.

 از پرسش های خبرنگاران تا پاسخ های دو 
دبیرکل

سعید اس��المی بیدگلی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
»سنا« در ارتباط با برنامه های این کانون در نمایشگاه 
کیش، اظهار کرد، حضور کانون نهادهای سرمایه گذاری 

در رویدادهایی همچون نمایشگاه های بورس، در قالب 
همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و حضور فعال 
در مباحث فرهنگ س��ازی بوده است.دبیرکل کانون 
نهادهای س��رمایه گذاری ایران ادام��ه داد: کانون   ها 
به صورت مس��تقیم با مردم در ارتباط نیستند و به طور 
خاص نمایشگاه کیش برای این کانون طی سال های 
گذشته محلی برای گفتگو بوده است؛ زیرا شمار زیادی 
از مدیران نهادهای مال��ی در این رخداد حضور دارند 
و در این نمایشگاه بیش از اینکه با مردم مواجه شویم، 
فرصت مغتنمی برای گفتگوی غیر رسمی با مدیران 
نهادهای مالی و مدیران ارکان می یابیم.او ادامه داد: در 
نمایشگاه »بورس، بانک و بیمه« که سال جاری در جزیره 
کیش برگزار می شود، تالش خواهیم داشت تا کیفیت 
نشست هایی که بر عهده کانون یا نهادهای مالی عضو 
این کانون است را ارتقاء دهیم و همچنان گفتگوهای 
غیررسمی ادامه پیدا کند؛ زیرا چنین فضاهایی در کشور 
کمتر فراهم می شود.اسالمی بیدگلی تأکید کرد: رویداد 
کیش، رویدادی است که اگر مستندسازی درستی از آن 
صورت نگیرد، به همان ارتباطات میان مدیران محدود 
می شود و بنابراین برای اینکه محتوای مناسبی تهیه 
و در ش��بکه های اجتماعی و رسانه ها منعکس شود تا 
دسترسی عموم فعاالن بازار سرمایه به آنها امکان پذیر 

شود، نیاز به کمک خبرنگاران داریم.

 برنامه های دو کانون در سال جاری
محمدرض��ا دهقان احمدآباد در پاس��خ به پرسش��ی 
مبنی بر برنامه ه��ای کانون کارگزاران ب��ورس و اوراق 
بهادار در سال جاری، عنوان کرد: این کانون مطالعات 
تطبیقی بورس های کشورهای پیشرفته و توسعه یافته 
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. وی با انتقاد از 
اینکه در بازار سرمایه قطب نما وجود ندارد، گفت: این 
قطب نما می تواند بازارهای توسعه یافته در دنیا باشد.

دبی��رکل کانون نهاده��ای س��رمایه گذاری ایران نیز 

درباره برنامه های این کانون عنوان کرد: این کانون با 
دانشگاه های مختلف قراردادهای پژوهشی امضا کرده 
اس��ت و سعی می کند بدنه کارشناسی خود را تقویت 
کند. باید به جایی برس��یم که سازمان برنامه و بودجه، 
دولت و س��ایر نهادها در تدوین و اجرای قوانین، نظر 
کانون ها را جویا شده و اعمال کنند.اسالمی بیدگلی 
با تأکید بر اینکه کانون نهادهای سرمایه گذاری تالش 
کرده است نقش بیشتری در ارکان بازار سرمایه ایفا کند، 
تصریح کرد: این تالش باعث ش��ده است این کانون و 
هم کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بخش های 
مختلف بازار سرمایه ازجمله بورس ها، نماینده قانونی 
داشته باشند.به گفته این مقام مس��ئول، در شورای 
عالی بورس نمایندگانی از قوه  قضائیه، قوه مقننه، بانک 
مرکزی و دولت، کانون های سرمایه گذاری، کانون های 

کارگزاران و اتاق های تعاون و بازرگانی حضور دارند.

 فساد، محصول قیمت گذاری دستوری
اس��المی بید گلی در ادامه با اشاره به مشکالت فعلی 
بازار، مخصوصاً قیمت گذاری دستوری گفت: به نظر 
من تنها دلیل ایجاد و ادامه قیمت گذاری دستوری فساد 
است. ما حتی نتوانستیم از ظرفیت های قانونی استفاده 
کنیم، چراکه طبق قانون اگر دولت در امور شرکت ها 
دخالت کند، باید زیانی که ایجاد می شود را جبران کند، 
درحالی که این اتفاق اکنون رخ نمی دهد. دراین باره 
اجماع حقوق��ی می تواند کمک کند تا اگر تصمیمی 
می گیرن��د که به زیان س��هامداران اس��ت، آن زیان را 
جبران کنند.دهقانی احمدآباد نیز درباره قیمت گذاری 
دستوری اظهار کرد: همه اهالی بازار با قیمت گذاری 
دستوری مخالف هس��تند، اما هنوز برخی از مقامات 
دولت به سازوکار بازار اعتقادی ندارند. کاالهایی که در 
بورس کاال ارائه می شود باید با سازوکار عرضه و تقاضا 
تعیین قیمت شود که ازجمله می توان به قیمت برق، 

گاز، خودرو و سایر کاالها اشاره کرد.

در نشست مشترک کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار مطرح شد

از مطالعه تطبیقی بورس های پیشرفته تا امضای قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها
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 به گزارش پای��گاه خبری بازار 
سرمایه )سنا( و به نقل از صدای 25 مردادماه

بورس، حس��ین عبده تبریزی با بیان  اینکه بیشتر 
صندوق های سرمایه گذاری از جنس صندوق های 
سهامی بوده و راهی برای مقابله با تورم است، گفت:  
دارندگان پس اندازهای کوچ��ک و بزرگ به جای 
خرید تک سهم برای حفاظت از دارایی های خود 
در مقاب��ل ت��ورم، بهت��ر اس��ت ب��ه صندوق های 

سرمایه گذاری روی آورند.
عبده تبریزی در ادامه جزئیاتی از انواع صندوق های 
س��رمایه گذاری را تش��ریح کرد و توضی��ح داد: در 
صندوق های سرمایه گذاری سهام، سرمایه گذار با 
ریسکی کمتر، در ترکیبی از سهام سرمایه گذاری 
می کند. این کار برای س��رمایه گذار غیرحرفه ای 

به مراتب بهتر از خرید تک سهم است.
او با اش��اره به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد 
ثابت نیز گفت: س��رمایه گذاری در این صندوق ها 
نیز بهتر از سپرده گذاری در سیستم بانکی است، 
چراک��ه صندوق ه��ای با درآم��د ثابت، ب��ا ترکیب 
مناسبی از اوراق با درآمد ثابت و سپرده، نرخ بازده 

سرمایه گذار را ارتقاء می دهد.
عبده  تبریزی اضافه کرد: صندوق های مختلط نیز به 
دلیل اینکه ترکیبی از صندوق های سهام و اوراق با 
درآمد ثابت هستند، می توانند گزینه  مناسبی برای 

سرمایه گذار باشند.
او در بخش دیگری از صحبت هایش، صندوق های 
»زمی��ن و س��اختمان« و »امالک و مس��تغالت« را 

گزینه های مناس��ب دیگری برای سرمایه گذاری 
ذکر کرد و توضیح داد: س��رمایه گذارانی که قصد 
دارند در پروژه های س��اختمانی س��رمایه گذاری 
کنند و از طریق خرید ملک ب��ا تورم مقابله کنند، 
بهتر اس��ت در صندوق های زمین و س��اختمان یا 
امالک و مس��تغالت س��رمایه گذاری کنند؛ اولی 
س��رمایه گذاری در طرحی جهت ساخت وس��از و 
دومی سرمایه گذاری در ترکیبی از چندین دارایی 
اس��ت. صندوق زمین و س��اختمان در پروژه های 
ساختمانی برای س��اخت سرمایه گذاری می کند 
و صن��دوق امالک و مس��تغالت از خری��د و فروش 
و اجاره س��ود می برد. به گفت��ه وی، صندوق های 
»زمین و س��اختمان« و »امالک و مس��تغالت« که 
در دارایی های فیزیکی سرمایه گذاری می کنند، 

گزینه  مناسبی برای مهار تورم است.
او سرمایه گذاری در صندوق های سهامی خصوصی 
)سهامی های خاص( و صندوق های استارتاپی را 
برای سرمایه گذاران حرفه ای مناسب خواند و تأکید 

کرد: این نوع از صندوق ها به دلیل ریسک باالیی 
که دارند، بیش��تر برای س��رمایه گذاران حرفه ای و 
نه مردم عادی مناسب اس��ت؛ بنابراین، آن دسته 
از س��رمایه گذاران حرفه ای که منابع قابل توجه و 
همچنین ریسک پذیری باالتری دارند،  بهتر است 
با س��رمایه گذاری در این صندوق ها، از مزایای آن 

بهره مند شوند.
عبده تبریزی س��رمایه گذاری در این صندوق ها را 
از روش های مناسب برای مقابله با تورم برشمرد و 
گفت: س��رمایه گذاری در این صندوق ها برای آن 
دسته از سرمایه گذاران غیرحرفه ای چون پزشکان، 
پرستاران، مهندسان، ورزشکاران و دیگر شاغالنی 
مناسب است که ترجیح می دهند به جای گذراندن 
وقتش��ان در تاالرهای بورس و بررسی شبانه روزی 
صورت های مالی، کار را به افراد متخصص درزمینه 

مالی، در صندوق های سرمایه گذاری بسپارند.
گفتن��ی اس��ت همای��ش »س��رمایه گذاری در 
صندوق های س��رمایه گذاری برای مقابله با تورم« 
با محوریت تبیین راه های عبور از تورم با ابزارهای 
بورسی، ۱4 ش��هریورماه در محل ش��رکت بورس 
اوراق بهادار تهران برگزار می شود. در این همایش، 
ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران به صندوق های 
س��رمایه گذاری پرداخته ش��ده و از طریق تطبیق 
عملکرد این صندوق ها با دنیا، چالش ها، مزیت ها 
و فرصت های موجود در این بخش از بازار سرمایه 
که به رغم حضور غیرمستقیم در آن ریسک پایینی 

دارد، تبیین خواهد شد.

صندوق های سرمایه گذاری خاصیت ضد تورمی دارند

 آئین افتتاح معامالت خودرو 
به تاریخ ۲۷ مردادماه س��ال 27 مردادماه

جاری در محل س��اختمان ب��ورس کاالی ایران 
برگزار ش��د تا این فرآیند ش��فاف تثبیت ش��ود؛ 
مراسمی که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر 
امور اقتص��ادی و دارائی، مجید عش��قی رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، محمدرض��ا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 
علیرضا مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی 
و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضایی��ه، حامد 
س��لطانی نژاد مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران و 

جمعی از اهالی بازار سرمایه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران )سنا(، 
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در آئین افتتاحیه معام��الت خودرو در بورس کاال، 
اظهار کرد: صنعت خودرو جزء صنایعی اس��ت که 
در دهه ٩٠ اهمالی جدی نسبت به آن شد. ایشان 

گفت: ب��ا ورود خودرو ب��ه بورس کاال یک��ی از این 
قفل ها شکسته ش��د و این صنعت منطق دیگری 
را در پیش گرفت. خاندوزی تأکید کرد: الزاماً الزم 
نب��ود که عرضه خودرو در بورس کاال را در ش��ورای 
عالی بورس به اجماع بگذاری��م، اما وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کمک کرد تا جمع بندی ش��ورای 
عالی بورس را در این زمینه به اجرا درآوریم و رانتی 
که نصیب دالالن می شد را به حداقل برسانیم. وی 
اظهار داشت: امیدواریم که زیان ١٢٠ هزار میلیارد 

تومانی دو شرکت خودروسازی در این دولت کمتر 
شود و دیگر خطاهای سیاست گذاری تکرار نشود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: راه اندازی تاالر 
امالک و مس��تغالت اقدام دیگری است که اکنون 
در دستور کار ما قرار گرفته است. خاندوزی با بیان 
اینکه این اقدام زمینه س��از کاه��ش توزیع رانت و 
داللی خواهد بود، گفت: ش��هرداری در این زمینه 
پیش قدم شده تا از ظرفیت های بورس  کاال استفاده  
کند.وی به معافیت مالیاتی گواهی سپرده کاالیی 
اشاره کرد و گفت: با پیگیری وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق 
بهادار، بخش��نامه اخیر تصویب و مسئله مالیات 
بر ارزش افزوده گواهی س��پرده کاالیی حل ش��د. 
هم اکنون بر عهده بازار سرمایه است که ظرفیت های 
این بخشنامه با سرعت باالتری برای محصول های 
معدنی و صنعتی و بازارهای پرمخاطب پیش روی 

فعاالن اقتصاد در بورس کاال ایجاد کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

فرآیند نجات صنعت خودروسازی آغاز شده است
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مرداد مـاه 1401
شـمــاره 205

 تأمین مالی خودروسازان هم در دستور 
کار است

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز در آئین عرضه خ��ودرو در بورس کاال با تأکید 
بر اینکه بورس کاال یکی از ارکان بسیار مهم بازار 
س��رمایه و اقتصاد کشور است، افزود: بالغ بر ۱0 
 )GDP( درصد از س��هم تولید ناخال��ص داخلی
کش��ور، محصول هایی اس��ت که در بورس کاال 
عرضه و معامله می شود و این عدد بر فعالیت های 

اقتصادی از جنبه های مختلف تأثیرگذار است.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با تأکید بر 
اینکه مسیر ش��فاف عرضه خودرو در بورس کاال 
برگشت ناپذیر اس��ت، گفت: صنعت پتروشیمی 
و ف��والد از قیمت گذاری دس��توری نج��ات پیدا 
ک��رد، هرچند در مقاطعی فش��ارهایی از س��وی 
رانت خواران ب��رای فروش پیش آمد، اما در مدت 
کمتر از چند ماه این موضوع حل وفصل شد. وی 
با تأکید ب��ر این نکته که رابط��ه تنگاتنگی میان 
بورس کاال و بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود دارد، 
اظهار کرد: یکی از موفقیت های بورس کاال این 
بوده که معامالت کاالی شرکت های پذیرفته شده 
در بازار س��هام را رقم زده و س��بب ش��ده فروش 
شرکت های بورس��ی منصفانه ش��ده و به قیمت 
واقعی نزدیک شود؛ چراکه بخشی از مشکالت، 
ناشی از قیمت گذاری ها و عدم رعایت انصاف در 
فروش شرکت ها بوده و بورس کاال کمک زیادی به 
بازار سهام کرده است. عشقی عنوان کرد: صنعت 
خودروسازی از سال های دور مورد توجه دولت ها 
بوده و قیمت گذاری به دلیل ش��رایط خاص این 
صنعت، پررنگ بوده و به نحوی س��رکوب ش��ده 
بود، به گونه ای که همواره دو خودروس��از بزرگ 
زیان زیادی داشتند و اگر این فرآیند ادامه یابد، 
این ع��دد از ۲00 هزار میلیارد تومان هم بیش تر 
خواهد ش��د. دوره وصول قطعه س��ازان در حال 
افزایش است و ش��بکه بانکی هم قادر به پوشش 
آن نیست، لذا این فرآیند قابل تداوم نیست. وی 
تأکید کرد: مش��کل صنعت خودروس��ازی فقط 
بحث قیمت گذاری نیس��ت، درواقع اگرچه یکی 
از مش��کالت اساس��ی قیمت گذاری اس��ت، اما 
حکمران��ی و موضوع های ناش��ی از تحریم ها و 
تأمین قطعات نیز باید اصالح ش��وند. در جلسه 
ش��ورای عالی بورس و س��تاد اقتص��ادی دولت 
تأکید ش��ده ک��ه وزارت صمت به تعه��دات خود 
پایبند باش��د و امیدواریم در این مس��یر حرکت 
کنی��م. به گفت��ه رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار، در بحث منطق عرضه خ��ودرو در بورس 
کاال احکام دائمی تأکید دارد که محصول هایی 
که در بورس کاال عرضه می ش��ود باید از ش��مول 
قیمت گذاری خارج ش��وند. امیدواریم در س��ایر 
کالس ها نیز عرضه داش��ته باشیم و به شفافیتی 

که دنبال آن هس��تیم کمک کنیم.وی گفت: در 
ابتدا، از خودروهایی شروع کردیم که حساسیتی 
در آنها وجود ندارد، مثاًل خودروهایی که قباًل هم 
مشمول قیمت گذاری نبوده اند. نتایج حاصل از 
عرضه ما را مصّمم کرد با همین فرمان جلو برویم 
و برای عرضه های دیگر برنامه ریزی هایی داشته 
باشیم تا عرضه ها متناسب با تقاضا، تداوم یابد و 
قیمت های منصفانه کشف شود. رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار بی��ان ک��رد: تأمین مالی 
خودروس��ازان هم در دس��تور کار اس��ت. عرضه 
خودرو در ب��ورس کاال قدم اول و محکمی بود که 
برداش��تیم و با قدرت ادامه خواهیم داد، در این 
میان از تمام افرادی که همکاری کردند تش��کر 

می کنم.

 خودرو رکورد صدور کد معاماتی در 
بورس کاال را شکست

حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاالی 
ایران در مراسم عرضه خودرو در بورس کاال اظهار 
داش��ت: امروز را برای رفع س��ایه ش��وم داللی و 
توزیع رانت در صنعت خودروسازی کشور جشن 
می گیریم و از زحمات ریاس��ت سازمان بورس و 
اوراق بهادار که از ابتدای اس��تقرار در س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، پیگیر مطالبات سهامداران 
و البته پیگیر اصلی موضوع عرضه خودرو در بورس 
کاالی ایران بودند، تش��کر می کنیم. مدیرعامل 
بورس کاالی ایران گفت: خودرو، رکورد صدور کد 
معامالتی در بورس کاال را شکست، به طوری که 
٢۶ هزار کد معامالتی در بورس کاال صادر ش��د. 
سلطانی نژاد به جایگاه کنونی بورس کاال اشاره 
کرد و افزود: ارزش معامالت بورس کاال در س��ال 
۱400 به ۶۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که این 
رقم نس��بت به همه ادوار فعالیت بورس کاال رقم 
بی سابقه ای است. مدیرعامل بورس کاالی ایران 
ادامه داد: ب��ورس کاال در حال حاضر ۱0 درصد 
از GDP را تش��کیل می دهد. این ش��رکت، رشد 
٩٠ درصدی را در ارزش معامالت در سال ١4٠٠ 
نس��بت به سال ۱۳99 ش��اهد بوده است. ما در 
بورس کاال به لحاظ حجمی نیز با ورود سیمان و 
بقیه محصول های زنجیره فوالد، شاهد معامله ٧۶ 
میلیون تن محصول در سال ۱400 بودیم که این 
عدد معادل ١4 درصد حمل بار جاده ای در کل 
کشور است، این رش��دها نشان می دهد که افق 
آینده بازارهای کاالیی به سمت شفافیت بیشتر 

در حال حرکت است.

 افزای�ش 75 درصدی ارزش معامات 
بورس کاال

وی ب��ا بیان اینکه در س��ال ۱40۱ نی��ز تاکنون 
ارزش معامالت نسبت به س��ال گذشته، معادل 

۷۵ درصد و حج��م معامالت معادل ۱۶۲ درصد 
رشد کرده، گفت: همچنین در بازار مالی مبتنی 
بر کاال نیز شاهد رش��دهای خیره کننده ۱۸۸0 
درص��دی در اختی��ار معامل��ه، ۱۸ درصدی در 
گواه��ی س��پرده کاالی��ی و ۵۶0 درص��دی در 

صندوق های کاالیی بودیم.

 اقدامات مثبت برای عرضه خودرو در 
بورس کاال

وی ادامه داد: اقدامات مطلوبی در چند روز اخیر 
برای عرضه خ��ودرو در بورس کاال صورت گرفت؛ 
به طوری که ٢۶ هزار کد معامالتی در بورس کاال 
صادر شد و سیس��تم حراج متناس��ب با شرایط 
تغییر ک��رد. این در حالی اس��ت که بیش��ترین 
صدور کد قبل از خودرو برای صنعت س��یمان با 
ورود ١٣ هزار کد معامالتی بوده اس��ت اما ورود 
خودرو باعث شد همه زیرساخت ها متحول شود، 
به دلیل اینکه تعداد ذینفعان بیشتر از قبل بود. 
سلطانی نژاد افزود: همچنین زیرساخت های فنی 
بورس کاال نیز تغییر کرد و شبکه کارگزاری ٣ هزار 
و ۵٠٠ تقاضا برای خ��ودرو را مدیریت کردند، به 
گونه ای که رکورد حض��ور کارگزاری ها در بورس 
کاال شکسته شد و ٩٢ کارگزاری در فرآیند عرضه 

نقش آفرینی کردند.

 کاهش هیجانات بازار
س��لطانی نژاد ادام��ه داد: در مدل ح��راج باز، 
هیجانات بازار به شدت کاهش پیدا می کند و به 
افراد فرصت داده می ش��ود که بر اساس منطق 
اقتص��ادی تصمیم بگیرن��د؛ به مش��تریانی که 
بیشترین تقاضا را دارند خودرو تخصیص یابد و 
امکان تبانی به حداقل برسد. مدیرعامل بورس 
کاالی ایران اضافه ک��رد: عرضه امروز خودرو در 
بورس کاال، شروع کار است، می توانیم به سمت 
خودروهای پرتیراژ حرکت کنیم و ثبت تقاضا هم  
می تواند به صورت آنالین باشد؛ قاعدتًا وقتی به 
س��مت خودروهای پرتیراژ حرکت کنیم سیستم 
حراج و مدل حراج می تواند تغییر کند. وی ادامه 
داد: همچنین بای��د معامالت مبتن��ی بر اوراق 
بهادار نیز فعال شود؛ به طوری که گواهی سپرده 
خودرو یا سلف فروشی خودرو هم تأمین مالی را 
فراهم  کند و هم بازار مستمر روزانه را مهيا سازد. 
س��لطانی نژاد اضافه کرد: ه��دف نهایی ما این 
است که خودروسازان از بورس کاال تأمین مالی 
کنند، زی��را بهترین و ش��رعی ترین روش تأمین 
مالی، تأمین مالی مبتنی بر فروش اس��ت و اگر 
خودروس��ازان بتوانن��د بر مبنای ف��روش تأمین 
مالی کنند، خیلی پس��ندیده است. لذا فروش 
س��لف و فروش بر مبنای س��لف م��وازی هم در 

دستور کار بازار خودرو قرار خواهد گرفت.
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 به گ��زارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 30 مردادماه

ته��ران، مراس��م تودی��ع و معارف��ه اعض��ای 
هیئت مدیره بورس تهران، روز یکش��نبه مورخ 
۳0 مردادماه ۱40۱ در محل ش��رکت بورس 
اوراق بهادار تهران برگزار ش��د. این مراسم با 
حضور دکتر محمود گودرزی مدیرعامل بورس 
تهران، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران 
ارش��د بورس تهران برگزار شد. در ابتدای این 
مراس��م مدیرعام��ل ب��ورس ته��ران ضم��ن 
خوشامدگویی به اعضای جدید هیئت مدیره 
بورس تهران از زحم��ات اعضای هیئت مدیره 
س��ابق قدردانی کرد. شایان ذکر است مجمع 

عمومی عادی سالیانه بورس تهران مورخ ۳۱ 
تیرم��اه ۱40۱ برگزار و در این مجمع  انتخاب 
اعض��ای هیئت مدی��ره بورس ته��ران مطرح و 
رأی گیری ش��د. گفتنی اس��ت، در این جلسه 
نماین��دگان ش��رکت های حقوق��ی در بورس 
تهران معرفی ش��دند و آقایان میالد فروغی به 
نمایندگی از ش��رکت های گس��ترش صنعت 
نوی��ن ایرانی��ان، محمدمهدی مؤم��ن زاده به 
نمایندگی از س��رمایه گذاری اهداف، س��ید 
محمدج��واد میرطاه��ر ب��ه نمایندگ��ی از 
س��رمایه گذاری صبا تأمین، مهدی امیری به 
نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر، محمد ثریا 
نژاد به نمایندگی از س��رمایه گذاری توس��عه 

ملی، سید روح اله میرصانعی به نمایندگی از 
کانون کارگ��زاران بورس اوراق بهادار و محمد 
صدرائی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی 
کارکنان بانک ها به عنوان اعضای هیئت مدیره 

بورس تهران معرفی شدند.

   به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ب��ورس ته��ران، از 2 مردادماه

تاریخ ۲ مردادماه ۱40۱، صندوق سرمایه گذاری 
عقیق قابل معامله در س��هام با نم��اد “ عقیق” در 
فهرست نرخ های بازار صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شد . 
تع��داد واحدهای س��رمایه گذاری ع��ادی جهت 
پذیره  نویسی ۱99 میلیون و 900 هزار واحد در نظر 

گرفته شده است. مؤسسین صندوق »شرکت مشاور 
سرمایه گذاری هدف حافظ و شرکت توسعه مدیریت 
آرین«، مدیر »شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف 
حافظ« و متولی »مؤسس��ه حسابرسی آزمودگان« 
است. حس��ابرس »مؤسسه حسابرس��ی رازدار«، 
بازارگردان »صندوق س��رمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی افتخار حافظ« و کارگ��زار بازارگردان 

»شرکت کارگزاری حافظ« است.

 به گ��زارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ش��رکت 5 مردادماه

بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به موافقت 
هیئت  پذیرش در جلسه مورخ ۲ تیرماه ۱400 
با پذیرش سهام پرداخت الکترونیک پاسارگاد 
)س��هامی عام( در بورس اوراق بهادار تهران و 
همچنین موافقت هیئت مدیره بورس و اوراق 
بهادار تهران در جلسه مورخ  4 اردیبهشت ماه 

۱40۱، با تمدید مهلت درج ش��رکت مذکور و 
با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبات 
هیئت پذیرش از س��وی آن شرکت، از تاریخ  ۵ 
مردادماه ۱40۱، شرکت پرداخت الکترونیک 
پاسارگاد به عنوان شش��صد و یکمین شرکت 
پذیرفته ش��ده در بخش »رایانه و فعالیت های 
وابس��ته به آن« ب��ا ک��د »۷۲«، گ��روه و طبقه 
»مشاوره و تهیه نرم افزار« با کد »۷۲۲0« و نماد 

»پی پاد« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس 
اوراق بهادار تهران درج شد.

مراسم تودیع و معارفه اعضای جدید هیئت مدیره شرکت بورس تهران برگزار شد

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله عقیق در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد در فهرست نرخ های بازار 

دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد

 به گزارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل بورس تهران، 30 مردادماه

در نخستین جلسه هیئت مدیره جدید بورس 
تهران به تاری��خ ۳0 مردادماه ۱40۱ مهدی 
امیری به نمایندگی از سرمایه گذاری تدبیر 

به عن��وان رئی��س هیئت مدی��ره و س��ید 
محمدج��واد میرطاه��ر ب��ه نمایندگ��ی از 
س��رمایه گذاری صبا تأمی��ن، به عنوان نائب 
رئی��س هیئت مدی��ره بورس ته��ران انتخاب 

شدند.

آقايان  مهدی اميری و سيد محمد جوادميرطاهر

 به ترتيب به عنوان  رئيس و نائب رئيس هيئت مديره 

بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند
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 به گ��زارش رواب��ط عمومی و 
امور بین الملل بورس تهران، 12 مردادماه

از تاری��خ  ۱۲ مردادم��اه ۱40۱ اوراق صک��وک 
اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن 
غدیر )س��هامی عام( به مبلغ ۲0 ه��زار میلیارد 
ریال، با نرخ سود ساالنه اوراق ۱۸ درصد، بابت 
تأمین س��رمایه در گردش به منظور خرید سهام 
شرکت سنگ آهن گهرزمین توسط نهاد واسط از 
بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی، با 
نماد “صغدیر۵0۵” در فهرس��ت نرخ های بازار 
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. دوره 

عمر این اوراق 4 سال و مواعد پرداخت آن هر ۳ 
ماه یک بار از تاریخ انتش��ار اوراق اس��ت. ناش��ر 
صندوق »ش��رکت واس��ط مالی مرداد س��وم )با 
مس��ئولیت محدود(«، ضامن »توثیق پرتفویی از 
سهام شرکت های سنگ آهن گهرزمین )سهامی 
ع��ام(، ف��والد آلی��اژی ایران )س��هامی ع��ام( و 
پتروش��یمی پ��ارس )س��هامی ع��ام(«، متعهد 
پذیره نویسی و بازارگردان »شرکت تأمین سرمایه 
دماون��د )س��هامی عام(« اس��ت. عام��ل فروش 
»ش��رکت کارگ��زاری آرم��ون ب��ورس )س��هامی 
خاص(«، عامل پرداخت »شرکت سپرده گذاری 

مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��هامی 
عام(« و حسابرس »مؤسس��ه حسابرسی رازدار« 

می باشد.

 به گزارش رواب��ط عمومی و امور 
بین الملل بورس ته��ران، اوراق 12 مردادماه

مشارکت شهرداری مشهد به مبلغ ۳،۲۷0 هزار میلیارد 
ریال با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد ساالنه و معاف 
از مالیات، به منظور تأمین مالی طرح بازآفرینی شهری 
بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع(، از تاریخ 
۱۲ مردادماه ۱40۱ با نماد “مشهد ۳04” در فهرست 
نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. 

مدت مشارکت اوراق 4 سال و مواعد پرداخت سود آن 
هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق است. ناشر و مجری 
طرح »شهرداری مشهد«، عامل و ضامن این اوراق »بانک 
ملی ایران« و امین آن »مؤسسه حسابرسی فاطر« است. 
متعهد پذیره نویسی و بازارگردان »شرکت تأمین سرمایه 
امین«، کارگزار بازارگردان »شرکت کارگزاری امین آوید« 
و عامل پرداخت »ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه« می باشد.

اوراق صکوک اجاره شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )سهامی عام(،
در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری مشهد در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار 
تهران درج شد

 به گ��زارش روابط عموم��ی و امور 
بین الملل بورس تهران، از تاریخ ۱۲ 12 مردادماه

مردادماه ۱40۱ اوراق صکوک مرابحه شرکت کارخانجات 
تولیدی شیشه دارویی رازی )سهامی عام( به مبلغ ۶ هزار 
میلیارد ریال، با نرخ س��ود ساالنه اوراق ۱۸ درصد، بابت 
تأمین س��رمایه در گردش به منظور خرید ماشین آالت و 
تجهیزات موردنی��از طرح افزایش ظرفیت تولید، با نماد 
“صرازی۵0۵” در فهرست نرخ های بازار بدهی بورس 
اوراق بهادار تهران درج شد. دوره عمر این اوراق 4 سال و 

مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق 
است. ناشر صندوق »شرکت واسط مالی مرداد پنجم )با 
مسئولیت محدود(«، ضامن »بانک کارآفرین )سهامی 
عام(« و متعهد پذیره نویسی و بازارگردان »شرکت تأمین 
سرمایه بانک ملت )س��هامی عام(« است. عامل فروش 
»شرکت کارگزاری بانک کارآفرین )سهامی خاص(«، عامل 
پرداخت »شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه )س��هامی عام(« و حس��ابرس »مؤسس��ه 

حسابرسی هدف نوین نگر« می باشد.

اوراق صکوک مرابحه شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی )سهامی عام( 
در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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گفتگوي ويژه

در گفتگوی ویژه ماهنامه »بورس« تشریح شد

بررسی ریزساختارهای بورس تهران و نقش آنها در توسعه بازار

 »ریزساختارها«، یکی از اصلی ترین عوامل تقویت »نقدش��وندگی«، »کارایی«، »شفافیت« و ... در بازار بورس هستند که از طریق تغییر در 

مواردی چون »نحوه انجام معامالت« و »فرآیند تشکیل و کشف قیمت« بر آن اثرگذار خواهند بود. درواقع، ریزساختارها، از طریق تغییر در 

سازوکار معامالت و یا مقررات مربوط به اولویت سفارش ها، حداقل تغییرات قیمت و ... می توانند میزان نقدشوندگی، کارایی و ... را در بازار تحت 

تأثیر قرار دهند.

با توجه به اهمیت این موضوع، ماهنامه »بورس«، در گفتگویی ویژه به بررسی جزئیات ریزساختارها در بورس تهران و همچنین ملزومات بهبود شرایط 

بازار، از کانال این ریزساختارها پرداخته است. در این گفتگوی تخصصی که با حضور علی عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس اوراق بهادار 

تهران و سید مهدی پارچینی پارچین، مدیر نظارت بر بورس ها در سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شد، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون »دامنه 

نوس��ان و نقش آن در حجم نقدینگی بازار«، به مباحثی چون »توقف معامالت«، »مراحل انجام معامالت«، »مقایسه ریزساختارهای بورس تهران با 

بورس سایر کشورها« و ... پرداخته شده است.

علی عباس کریمی در خالل صحبت های خود، نقش ریزساختارها را در »افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار« مؤثر می داند و معتقد است که باید 

موضوعات پیرامون ریزساختارها، خصوصاً در بحث »سازوکارهای کنترل نوسان قیمت« مورد توجه قرار بگیرند تا به اعتماد سرمایه گذاران لطمه ای 

وارد نشود.

از طرفی س��ید مهدی پارچینی، ضمن اعالم موافقت خود با »افزایش دامنه نوس��ان« و همچنین پیاده سازی »مرحله پیش پایانی« و »مرحله پایانی 

معامالت« در بازار، بیان می کند که شرایط حاکم بر بازار را برای اجرایی سازی آنها مناسب نمی داند.

اگر از آن دست افرادی هستید که به بحث های پیرامون ریزساختارهای بازار عالقه دارند، مطالعه این گفتگوی تخصصی را به شما پیشنهاد می کنم.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور
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علی عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس 

اوراق بهادار تهران

 
    ماهنامه بورس: در ابتدا از جناب آقای کریمی، 

معاون محترم توسعه و راهبرد بورس تهران تقاضا 

دارم، برای خوانندگان ماهنامه تعریفی اجمالی از 

ریزساختارها داشته باشند.

 علی عباس کریمی: دستیابی به مواردی از قبیل 
»کمک به تأمین مالی فعاالن اقتصادی در بخش های 
خصوص��ی، عموم��ی و دولت��ی«، »فراه��م ک��ردن 
گزینه ه��ای متعدد و مناس��ب س��رمایه گذاری برای 
دارن��دگان وج��وه به وی��ژه دارن��دگان پس انداز های 
کوچک«، »کمک به افزایش شفافیت اقتصادی« و ... 
از اهداف شکل گیری بورس های اوراق بهادار هستند.

از طرفی، دستیابی به این اهداف، مستلزم »تشکیل و 
مدیریت بازاری با ویژگی های خاص« است که از جمله 
این ویژگی ها می توان در وهله اول به بحث »شفافیت« 
پرداخت. منظور از شفافیت، افشای کامل و به موقع 
اطالعات مربوط به ناش��ران و معامالت و البته س��ایر 

اطالعات بازار است.
»کارایی«، یک��ی دیگر از ویژگی های بازار اس��ت که 
»کارای��ی اطالعات��ی«، به معنای نق��ش اطالعات در 
تعیی��ن قیمت و »کارای��ی معامالتی« که س��رعت در 
انجام معامالت و بهینه بودن هزینه معامالت را نشان 

می دهد، از انواع آن هستند.
همچنین »منصفانه بودن«، یعنی دسترسی همگانی 
به اطالعات بازار؛ »س��المت بازار«، به معنای کاهش 
دس��تکاری در قیمت ه��ا و س��ایر مؤلفه های ب��ازار و 
»نقدشوندگی«، به معنای دارا بودن عمق مناسب که 
امکان خرید و فروش مس��تمر اوراق بهادار در بازار را 
فراهم می کند، نیز از ویژگی های الزم برای دستیابی 

بازار به اهداف فوق الذکر هستند.
برای تش��کیل ب��ازاری ب��ا ویژگی ه��ای مذک��ور، از 
س��ازوکارها و س��اختارهای مناس��بی در فرآیندهای 
»انجام معامالت« و »تشکیل قیمت« استفاده می شود 
 )microstructures Market( که ریزساختارهای بازار
نامیده می شوند؛ این ریزساختارها که انواع مختلفی 
نی��ز دارند، عم��اًل در چارچ��وب مقرراتی که توس��ط 
مقام های ناظر و بورس ها تدوین شده اند به کار گرفته 

می شوند.

س��ید مهدی پارچینی پارچین، مدی��ر نظارت بر 

بورس ها در سازمان بورس و اوراق بهادار

 
    ماهنامه بورس: ضمن تش��کر از آقای کریمی، 

در ادامه بحث از آقای پارچینی خواهش می کنم 

که حوزه های اصلی ریزساختارها را معرفی کنند.

 س��یدمهدی پارچینی: ریزساختار می تواند در 
بخش های مختلف بازار، از جمله »دامنه نوسان« که 
ممکن اس��ت پویا و یا ایستا باشد و »متوقف کنندگان 
معامالت« که در بورس های مختلف به صورت خودکار 
و یا صالحدیدی اس��تفاده می ش��وند، وجود داشته 
باشد. همچنین »مراحل معامالت«، به این معنی که 
جلس��ه معامالتی به چند بخش تقسیم شود و در هر 
بخش شرایط خاصی حاکم باشد و »تعیین قیمت های 
مرجع« که می تواند مبنایی برای س��ایر اوراق بهادار 

باشد نیز از ریزساختارهای بازار محسوب می شوند.
تعیین و پیاده س��ازی ریزساختارها همانطور که آقای 
کریمی نیز توضیح دادند، می تواند در کنار اثرگذاری 
بر نقدش��وندگی بازار، میزان کارایی آن را نیز افزایش 
داده و حت��ی در خصوص هزینه ه��ای معامالتی که 
یکی از جنبه های رقابتی میان بازارهای مالی است، 

مؤثر واقع شود.

    ماهنام��ه ب��ورس: یکی از بحث ه��ای داغی که 

مدتی اس��ت در م��ورد حوزه های ریزس��اختارها 

مطرح ش��ده، پیرامون دامنه نوسان است. لطفاً 

پس از معرفی انواع دامنه نوسان، در این خصوص 

که آیا در س��ایر بورس های جهان نیز س��ازوکاری 

دس��تیابی به مواردی از قبیل 

»کمک ب��ه تأمین مالی فعاالن 

بخش ه��ای  در  اقتص��ادی 

خصوصی، عمومی و دولتی«، 

»فراه��م ک��ردن گزینه ه��ای 

متعدد و مناسب سرمایه گذاری 

ب��رای دارندگان وج��وه به ویژه 

پس انداز ه��ای  دارن��دگان 

کوچ��ک«، »کمک ب��ه افزایش 

ش��فافیت اقتص��ادی« و ... از 

اهداف شکل گیری بورس های 

اوراق بهادار هستند.
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مشابه آنچه در بازار ما به کار گرفته می شود برقرار 

است یا خیر؟ توضیح بدهید.

 س��یدمهدی پارچینی: واقعیت این اس��ت که 
تعیین س��طح بهینه دامنه نوسان کار آسانی نیست و 
طبق تحقیقات انجام شده، برخی تخمین دقیق آن را 
غیرممک��ن می دانند. درواق��ع از آنجاکه این موضوع 
مرب��وط به تصمیم گی��ری در حوزه سیاس��ت گذاری 
است، آثار اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تا زمانی که 
پیاده س��ازی نش��ود به ش��کلی دقیق، قابل ارزیابی 

نیست.
در جواب سؤال ش��ما باید بگویم که بله در همه جای 
دنیا دامنه نوس��ان وجود دارد، اما ش��دت و ضعف آن 
متفاوت است. درواقع طبق بررسی های انجام شده، 
این دامن��ه، در کش��ورهایی ب��ا اقتصاد ش��فاف  تر و 
بازارهای مالی عمیق تر، وسیع تر بوده و در کشورهایی 
که شفافیت اطالعاتی پایین یا ریسک های اقتصادی 
باالیی دارند و عمق بازارهای مالی شان کمتر است، 

محدودتر است.
در توضی��ح دلی��ل اتخ��اذ چنی��ن تصمیم��ی بای��د 
گفت، محدود ش��دن دامن��ه نوس��ان می تواند برای 
سرمایه گذاران فرصتی ایجاد کند که بتوانند بر اساس 
تحلیل هایشان تصمیم گیری کرده و استراتژی های 

خود را انتخاب کنن��د؛ البته مدل های متنوعی برای 
پیاده سازی دامنه نوسان وجود دارد که در ادامه این 

گفتگو، درباره آن بیشتر صحبت خواهد شد.

    ماهنامه بورس: ممنون از شما، از آقای کریمی 

خواهش می کنم پیرو صحبت های آقای پارچینی، 

در رابطه با مدل های متنوعی که برای پیاده سازی 

دامنه نوس��ان وجود دارد اطالعات بیشتری را با 

خوانندگان ماهنامه در میان بگذارند.

 علی عباس کریم��ی: دامنه نوس��ان عماًل یک 
دامنه یا  محدوده قیمتی اس��ت که ب��ا هدف محدود 
کردن تغییرات قیمت اوراق بهادار در طول یک جلسه 
معامالتی، توس��ط مقام های ناظ��ر و بورس ها تعیین 
می شود، به گونه ای که امکان انجام معامالت خارج از 

این دامنه  قیمتی وجود ندارد.
در بورس های مختلف، دامنه نوسان به صورت ایستا 
و یا پویا ب��ه کار گرفته می ش��ود. به عبارتی، بعضی از 
بورس ها در ش��رایط کنونی فقط دامنه  ایس��تا دارند 
)مشابه بورس تهران(، کمااینکه در بورس های دیگر 
ممکن است ترکیبی از دامنه  ایستا و  پویا وجود داشته 

باشد.
در دامنه  نوسان ایستا، بورس و یا مقام ناظر و بورس، 
دامنه  قیمتی را بر پای��ه قیمت مبنا تعریف می کنند. 
درواقع پس از آنکه قیمت مبنا، بر اس��اس سازوکاری 
که در بازار تعریف شده مشخص شود، در ادامه، دامنه  
نوسان نیز بر اساس آن تعیین می شود، مثاًل در بورس 
ما، دامنه نوس��ان معادل پنج درصد بیشتر و کمتر از 
قیمت مبنا تعیین ش��ده و تا آخ��ر روز ثابت می ماند، 
در چنی��ن ش��رایطی، در طول آن جلس��ه معامالتی، 
سفارش��اتی خارج از این دامنه وارد سیس��تم نشده و 

معامالتی خارج از آن نیز انجام نمی شود.
اما در بحث دامنه  نوسان پویا، روال بر این است که در 
محدوده دامنه  ایستای مشخص شده، دامنه ای کمتر 
و اصطالحاً باریک تر تعیین  شود. برای مثال، اگر دامنه  
ایس��تا، ده درصد باش��د، دامنه های باریک تر ممکن 
است دو، سه، چهار و یا پنج درصد در نظر گرفته شوند و 
بر اساس شرایط بازار نیز امکان تغییر آنها وجود داشته 
باشد، به گونه ای که اگر سفارش��ات در مرز دامنه ای 
که مشخص ش��ده قرار بگیرند )برای مث��ال در دامنه 
نوس��ان سه درصدی، روی س��ه درصدی که باالترین 
حد از دامنه بوده و یا س��ه درصدی که پایین ترین حد 
بوده ثبت شوند(، در عمده  بورس ها )عمومًا بر اساس 
س��ازوکارهای آن بورس(، یک حراج برگزار می شود و 
سپس قیمت حراج، مبنای حرکت دامنه  پویای مذکور 
قرار می گیرد و بر اس��اس آن، یک دامنه  سه درصدی 

دیگر، ایجاد می شود.
البته در بعضی از بورس ها، دامنه نوسان  ایستا نیز در 

در همه جای دنیا دامنه نوسان 

وج��ود دارد، اما ش��دت و ضعف 

آن متف��اوت اس��ت. درواق��ع 

طبق بررس��ی های انجام شده، 

ای��ن دامن��ه، در کش��ورهایی با 

اقتص��اد ش��فاف  تر و بازاره��ای 

مالی عمیق تر، وس��یع تر بوده 

و در کش��ورهایی که ش��فافیت 

اطالعاتی پایین یا ریسک های 

اقتصادی باالی��ی دارند و عمق 

بازارهای مالی شان کمتر است، 

محدودتر است.

گفتگوي ويژه
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شرایطی امکان تغییر در طول جلسه  معامالتی را دارد 
و به نظر بنده، این مورد یکی از موضوعاتی اس��ت که 
الزم است بیش��تر درباره آن بحث شود. درواقع، یکی 
از موضوعاتی که امروزه در بازار ما مطرح می شود این 
است که بسیاری از فعاالن بازار اعتقاد دارند در دامنه 
نوسان باید اصالحاتی انجام بگیرد، حتی برخی منتقد 
به عدم وجود دامنه نوسان در بازار هستند و اشتباهًا 
به بورس های س��ایر کش��ورها نیز اس��تناد می کنند، 
در حالی ک��ه همانطور که آق��ای پارچینی فرمودند، 
در دنیا، هیچ بورس��ی ب��دون دامنه  نوس��ان فعالیت 
نمی کند؛ اگرچه ممکن اس��ت س��اختار متفاوتی از 
دامنه نوس��ان های ایستا، پویا و یا ترکیبی از این دو را 
به کار گیرند. درواقع، وجود دامنه نوسان برای کنترل 

نوسانات شدید قیمتی در بازار ضروری است.
در همی��ن خص��وص، »س��ازمان مقام ه��ای ناظ��ر 
بورس های اوراق بهادار« نیز، در زمان ش��یوع ویروس 
کرونا، به بورس ها توصیه کرد که حتمًا از سازوکارهای 
کنترل نوسان قیمت اس��تفاده کنند و طبق گزارشی 
که این سازمان، در سال ۲0۲۱ میالدی، منتشر کرده 
اس��ت، حدود ۸۵ درصد از بورس ه��ای دنیا به نوعی 

سازوکارهای مربوطه را به کار گرفته اند.

    ماهنام��ه بورس: اخیراً رئیس س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار نیز اعالم کرده اند که قرار اس��ت در 

هر فصل افزایشی در دامنه  نوسان داشته باشیم، 

بفرمایید که این افزایش ها به چه صورت است؟

 س��ید مهدی پارچینی: به نکته  مهمی اش��اره 
کردید، گذش��ته از تکانه ها  و ش��وک هایی که ممکن 
است از لحاظ سیاس��ی و اقتصادی رخ بدهد و البته 
وقوع آنها در بازارها مرس��وم نیز ب��وده، در تعیین یک 
دامنه  نوسان، برای ش��رایط عادِی بازار، الزم است به 
پارامترهای خاصی توجه شود. از جمله پارامترهایی 
که باید در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد، بررسی 
این موضوع است که ساختار بازیگران این بازار به چه 
صورت اس��ت، چراکه اگر همانند بازار م��ا، قریب به 
۸0-۷0 درصد از بازیگران، اشخاص حقیقی باشند، 
احتمال وقوع رفتارهای هیجانی و نوس��انات شدید، 
درنتیجه  تصمیمات این افراد، افزایش پیدا می کند و 
ب��ه همین دلیل، ریس��ک افزایش دامنه  نوس��ان باال 
می رود، اما در کشورهایی که دامنه نوسان بازتر است، 

عمده بازیگران نهادهای مالی هستند.
لذا همچنان که افزایش دامنه  نوس��ان در دستور کار 
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، 
الزم است به »توسعه  نهادهای مالی« نیز توجه شود و 
سرمایه گذاران حقیقی به سمت نهادهای مالی سوق 
داده ش��ده و روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم را 
در پیش بگیرند. در چنین شرایطی، احتمال اینکه با 

افزایش دامنه  نوسان، رفتار سرمایه گذاران حقیقی، 
منج��ر به ایجاد ش��وک ها و حرکت ه��ای هیجانی در 
بازار ش��ود، کاه��ش یافته و از این طریق، آس��یبی به 
اعتماد و سرمایه دیگران وارد نخواهد شد، کمااینکه 
مطالعات انجام ش��ده نش��ان می دهد افزایش دامنه  
نوسان می تواند عامل افزایش بی ثباتی در بازار شود.

اگرچ��ه موضوع افزایش فصلی در دامنه  نوس��ان، در 
هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار مصوب 
شده است، اما الزم است توضیح دهم که این مصوبه 
به معنای افزایش قطعی دامنه نوسان در تمام فصول 
نخواهد بود، چراکه در ابتدا الزم اس��ت آثار اولیه  این 
تصمیم، مش��اهده و بررسی ش��ود تا سپس بر اساس 
ش��رایط روز بازار در خصوص آن تصمیم گیری کنیم. 
اخیراً نیز، شرکت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین 
ش��رکت فرابورس ایران، تحلیل خ��ود از این افزایش 
دامنه نوسان را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم 
کرده اند. از طرفی همکاران ما نیز تحلیل هایی آماری 
انجام داده اند که گزارش  آنها برای هیئت مدیره ارسال 
شده اس��ت و در نهایت نیز، بر اساس این گزارشات و 

شرایط روز، تصمیمات مربوطه اتخاذ خواهد کرد.

    ماهنامه بورس: برای ملموس تر شدن موضوع، 

اگر مواردی در س��طح داخلی و بین المللی وجود 

دارد که با وقوع بعض��ی از بحران ها، تغییراتی در 

دامنه  نوس��ان بورس  ایجاد ش��ده  اس��ت، آن را با 

خوانندگان ماهنامه در میان بگذارید.

 سیدمهدی پارچینی: در سطح داخلی، بعد از 
شهادت سردار سلیمانی که در اواخر سال ۱۳9۸ رخ 
داد، دامنه  نوس��ان با س��رعت عمل مقام ناظر در آن 
زمان، کاهش پیدا کرد و س��بب شد که این شوک در 
یک مقطع زمانی کوتاه مدت از بازار گرفته شده و بازار 

دوباره به حالت عادی بازگردد.
در س��طح جهانی نیز مطابق صحبت های آقای دکتر 
کریمی، با همه گیری ویروس کرونا، سازمان مقام های 
ناظر بورس های اوراق بهادار، کاهش دامنه نوسان را 
به کشورها پیش��نهاد داد و بسیاری از کشورها نیز آن 
را اجرای��ی کردند. برای مثال، پس از ش��یوع ویروس 
کرونا، بورس اس��تانبول، دامنه نوس��ان ۲0 درصدی 
خود را به ۱0 درصد کاهش داد، مالزی دامنه  نوسان 
۳0 درصدی خود را به ص��ورت نامتقارن به دامنه  ۳0 
درصد مثبت تا ۱۵ درصد منفی تغییر داد و بورس های 
کویت و ابوظبی نیز دامنه  نوس��ان را از مثبت و منفی 
۱0 درص��د، به مثب��ت ۱0 درصد تا منف��ی ۵ درصد 

کاهش دادند.

    ماهنامه بورس: بابت مطال��ب دقیقی که ارائه 

دادی��د، س��پاس گزارم. اگ��ر موافق باش��ید، وارد 

همچنان ک��ه افزای��ش دامن��ه  

نوس��ان در دس��تور کار هیئت 

مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 

به��ادار قرار گرفته، الزم اس��ت 

به »توسعه  نهادهای مالی« نیز 

توجه ش��ود و س��رمایه گذاران 

حقیقی به سمت نهادهای مالی 

س��وق داده ش��ده و روش های 

سرمایه گذاری غیرمستقیم را 

در پیش بگیرند.

گفتگوي ويژه
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مبحث دیگری از ریزس��اختارها ش��ویم و مراحل 

معامالت��ی در بورس ها را بررس��ی کنیم. س��ؤال 

بنده این اس��ت که به ص��ورت کلی، چ��ه مراحل 

معامالت��ی ای در بورس ها وجود دارد و دراین باره، 

وضعیت بورس ما به چه صورت اس��ت؟ آیا در این 

خصوص قانونی که ب��ه موجب آن بتوان در آینده 

مراحلی را اضافه کرد وجود دارد؟

 علی عباس کریمی: در گسترده ترین حالت، ۶ 
مرحله معامالتی برای بورس های دنیا وجود دارد که 
مرحله اول آن، »مرحله  پیش گشایش« است. در مرحله 
پیش گشایش، س��رمایه گذاران می توانند سفارشات 
خود را وارد سیس��تم کرده و آنه��ا را اصالح و یا حذف 
کنند، ای��ن مرحله عماًل جهت دس��تیابی به »قیمت 

مبنا«، برای شروع معامالت است.
مرحله بعدی، »مرحله  حراج آغازین« اس��ت؛ درواقع 
بع��د از ورود سفارش��ات ب��ه سیس��تم و پ��س از آنکه 
قیمت تئوریک مش��خص ش��د، یک ح��راج آغازین یا 
حراج تک قیمتی انجام می ش��ود ک��ه در این مرحله، 
سفارش��اتی که بر اس��اس همان قیمت مبنا، امکان 

انطباق دارند انجام می شوند.
بع��د از این ح��راج، »مرحله  اصلی معامالت« ش��روع 
می شود، سفارش معامالت، مش��ابه شرایطی که در 
ح��ال حاضر در ب��ورس وجود دارد، به ص��ورت روتین 
وارد سیس��تم ش��ده که مجدداً امکان ورود، اصالح و 
حذف آنها وج��ود دارد، می توان گفت که این فرآیند، 
طوالنی ترین مرحله از ش��ش مرحله انجام معامالت 

است.
مراحلی که تاکنون معرفی کردم، عماًل در بورس تهران 
وجود دارند. یک »مرحله پیش پایانی« نیز در بعضی از 
بورس ها وجود دارد که مش��ابه مرحله  پیش گشایش 
اس��ت؛ یعنی با فرآیندی مشابه انجام شده و منجر به 
یک »حراج پایانی« می ش��ود و حراج پایانی، مجدداً 
یک قیمت پایانی را مش��خص می کند، اما از آنجا که 
در بورس ما، قیمت پایانی بر اس��اس س��ازوکاری که 
وجود دارد، با توجه به حجم مبنا و به صورت لحظه ای 

محاسبه می شود، حراج پایانی کاربردی ندارد.
بر اس��اس قیمتی که از حراج پایانی به دست می آید، 
یکی از مراحل بسیار جالب معامالتی شکل می گیرد 
 Trading At Last که »مرحل��ه پایانی معام��الت« ی��ا
است. از آنجاکه بسیاری از س��رمایه گذاران، خصوصًا 
سرمایه گذاران حقوقی و صندوق ها، گاهاً نگران هستند 
که در طول نوسان های بازار، معامالتشان بهینه نباشد، 
این مرحله برای بس��یاری از آنها مرحله  جذابی است، 
چراکه ترجیح می دهند بخش قابل توجهی از معامالت 
خود را در مرحله پایانی معامالت انجام دهند. در حال 
حاضر، با وجود اینکه مطالعات و بحث های کارشناسِی 
پیرامون به کارگیری این مرحله از معامالت انجام شده 

اس��ت، اما در حال حاضر، در بورس ما اجرا نمی شود. 
امیدوارم که در آینده  نزدیک توانایی عملیاتی کردن دو 

مرحله  آخر را نیز به دست آوریم.

    ماهنام��ه ب��ورس: آق��ای پارچینی، ب��ا توجه به 

مباحث قبل��ی، در ص��ورت ام��کان، در خصوص 

مبحث حراج و سازوکار آن اندکی بیشتر توضیح 

دهید؟

 س��یدمهدی پارچینی: همانطور که بحث شد، 
دامنه  نوسان می تواند بر نقدشوندگی بازار مؤثر باشد، 
اما محدودیتی که در بازار با آن مواجه هستیم این است 
که بخش زی��ادی از اف��رادی كه در بازار م��ا فعالیت 
می کنند، اشخاص حقیقی هستند و همین موضوع 
تا حدودی آزادی عمل را برای افزایش دامنه  نوسان از 
مقام ناظر می گیرد که مرتفع ک��ردن آن نیازمند گذر 

زمان است.
به همین دلیل، ما افزایش نقدشوندگی در بازار را به 
این عامل محدود نکردی��م و در مقررات گذاری هایی 
که داشتیم از ابزار »حراج« استفاده کردیم. برای نمونه 
در دستورالعمل »رفع گره معامالتی«، اگر سهامی در 
صف خرید یا فروش متوقف ش��ود یا طبق تعریفی که 
وجود دارد، طی چند روز معامالتی، در س��قف یا کف 
دامنه  نوسان معامله شود، مشمول این شرایط شده و 

می تواند با یک حراج این موضوع را مرتفع کند.
به عنوان مثالی دیگر، در راستای کمک به نقدشوندگی 
بازار و حمایت از بازارگردان ها در ایفای وظایفشان تا 
بتوانند معامالت را بدون ایجاد صف خرید و فروش، در 
سطح نقدشوندگی نگه دارند، با اصالح دستورالعمل 
بازارگردانی، اخیراً اختیاری به بازارگردان ها داده شده 
اس��ت که به موجب آن می توانند از مقام ناظر بورس 
مربوطه، تقاضای برگزاری یک جلس��ه  حراج داش��ته 
باشند تا قیمت سهم، با عرضه و تقاضا به قیمت مدنظر 
بازار برسد. این موضوع می تواند در کنار دامنه  نوسان 

به بهبود نقدشوندگی در بازار کمک کند.

    ماهنامه ب��ورس: همانطور ک��ه فرمودید بحث 

صف های خرید و فروش و همچنین نقدشوندگی 

س��هام، از مواردی هس��تند که معموالً از س��مت 

مخاطبین بازار پیگیری می ش��ود و طبیعتاً برای 

آن ه��ا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. س��ؤال 

بنده این است که به نظر ش��ما، آیا افزایش دامنه 

نوس��ان، بر صف های خرید و ف��روش و همچنین 

نقدشوندگی سهام اثرگذار خواهد بود؟

 سیدمهدی پارچینی: در بازار سرمایه کشور ما 
عالوه بر رک��ن بازارگردان، دو صن��دوق »تثبیت بازار 
س��رمایه« و »توسعه  بازار سرمایه« نیز فعال هستند که 
در مواردی از این دست، ایفای نقش می کنند. درواقع 

دامن��ه  نوس��ان می توان��د ب��ر 

نقدش��وندگی بازار مؤثر باشد، 

اما محدودیتی ک��ه در بازار با آن 

مواجه هس��تیم این اس��ت که 

بخش زیادی از افرادی كه در بازار 

ما فعالیت می کنند، اش��خاص 

حقیقی هستند و همین موضوع 

تا حدودی آزادی عم��ل را برای 

افزای��ش دامنه  نوس��ان از مقام 

ناظر می گیرد که مرتفع کردن آن 

نیازمند گذر زمان است.

گفتگوي ويژه
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زمانی که بازار دچار بحران می شود و یا صف های خرید 
و ف��روش طویل��ی ش��کل می گی��رد، ای��ن ابزارها با 
جمع ک��ردن صف های ف��روش و یا عرض��ه  صف های 
خرید، به نقدشوندگی در بازار کمک می کنند. این در 
حالی است که افزایش یک درصدی در دامنه  نوسان، 
اثر آنچنان ملموسی بر رفع این موضوع نداشته  است 
و ش��اید نتوان برای خروج پدیده  صف نشینی از بازار 

آنقدرها بر افزایش دامنه  نوسان تکیه کرد.
همانطور که در ابتدا مطرح کردم از آنجاکه بازیگران 
بازار ما، عمدتًا اش��خاص حقیقی هستند، رفتارهای 
هیجانی آنها، برخالف نهادهای حرفه ای که با بررسی 
کارشناسی خود سفارشات خرید  و فروش را در سامانه 
وارد می کنند، می تواند تا حدودی بر تحلیلی که از این 

موضوع داریم اثرگذار باشد.

    ماهنامه بورس: فرمودید که افزایش یک درصدی 

در دامنه  نوسان، نمی تواند تأثیر چندانی بر جمع 

ش��دن صف ها داش��ته باش��د. بر این اساس، چه 

سازوکار جایگزینی را برای آن معرفی می کنید؟

 سیدمهدی پارچینی: در این خصوص، سازوکار 
ح��راج، همانط��ور ک��ه ع��رض ک��ردم یک س��ازوکار 
خود کنترل��ی در بازار اس��ت که مقام ناظ��ر نیز در آن 
دخیل نیس��ت. درواقع، دو مسیر در مواجهه با سهام 
شرکتی که رویداد با اهمیتی در آن رخ نداده است اما 
دچار صف خرید و یا فروش شده، وجود دارد و آن اینکه 
یا بازارگردان متقاضی حراج شود و یا دستورالعمل رفع 
گره معامالتی به بازگشت نقدشوندگی آن کمک کند.

    ماهنامه بورس: اگر درست متوجه شده باشم، 

ما مراحل پیش پایانی و پایانی معامالت را در بازار 

ب��ورس نداریم. اگر موافق باش��ید، اندکی در این 

خصوص که فقدان این مرحله، چه مزایا و معایبی 

برای بازار داش��ته و دارد و اینکه آی��ا وجود آن در 

آینده برای بورس ما مناسب است صحبت کنیم.

 علی عب��اس کریم��ی: همانطور ک��ه در خالل 
صحبت هایم عرض ک��ردم مرحله پایانی معامالت، از 
جمله مراحلی است که به بازار کمک شایانی می کنند. 
انج��ام حراج نی��ز چنانکه آق��ای دکت��ر پارچینی نیز 
فرمودند، یکی از فرآیندهایی است که در بورس های 
دیگر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به شرایط بازار 
کمک می کند. گفتنی است که در بورس های دیگر، 
حراج در چارچوب جلس��ه  اصلی معامالت نیز انجام 
می ش��ود، یعنی زمانی  که با یک س��ری صف  در بازار 
مواجه می ش��ویم، س��ازوکار حراج می تواند بس��یار 

کمک کننده باشد.
مس��ئله دیگری که الزم است مطرح شود این است که 
نباید بحث را به ایجاد صف و حراج محدود کرد. درواقع 

همانطور که بررسی های کارشناسی نشان می دهند، 
محدود شدن دامنه  نوسان ممکن است منجر به ایجاد 
صف در بازار ش��ود، ام��ا باید ببینیم که ای��ن اتفاق در 
چه ش��رایطی رخ می دهد؟ زمانی که بازار س��رمایه در 
وضعیت عادی است و اقتصاد کشور درگیر چالش و یا 
تنشی جدی نیست، شرایط برای افزایش دامنه  نوسان 
مطلوب تر اس��ت و افزایش دامنه  نوس��ان، در این بازار 
مش��کلی ایجاد نخواهد کرد، اما در یک بازار پرتالطم 
یا بازاری که معامالت آن کمتر مبتنی بر تحلیل اس��ت 
و فرهنگ سرمایه گذاری همچنان در میان عامه  مردم 
خصوصاً س��رمایه گذاران خرد نهادینه نشده، احتمال 
صف نشینی حتی با دامنه  نوسان بازتر هم وجود دارد. بر 
همین اساس به نظر می رسد که الزم است در خصوص 

این موضوع، اقداماتی زیرساختی تر انجام دهیم.
بحث افزایش دامنه  نوس��ان نیز همانطور که سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در پی��ش گرفته اس��ت، قابل 
بازنگری اس��ت و ضرورت وجود آن برای بازار بر کسی 
پوشیده نیست. ساختار حراج نیز چه در مرحله  اول و 
چه در مرحله  پایانی معامالت، از سازوکارهایی است 
که به بازار کمک می کن��د. در بورس اوراق بهادار نیز 
برای برآورده کردن سلیقه های مختلف سرمایه گذاران 
بازار، برنامه هایی برای به کارگی��ری مراحل مختلف 
وج��ود دارد تا نس��بت به وضعی��ت فعلی به ش��رایط 

کامل تری نزدیک شویم.

   ماهنام��ه ب��ورس: از آنجاک��ه آق��ای کریم��ی 

صحبت های��ی در خص��وص لزوم انجام یکس��ری 

اقدامات در این زمینه داشتند، روی صحبت بنده 

با جناب پارچینی اس��ت که آیا اقداماتی از سمت 

س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در این زمینه انجام 

شده است؟

 س��یدمهدی پارچینی: همانطور که در مباحث 
قبلی اشاره شد، بحث افزایش دامنه  نوسان و در کنار 
آن توس��عه  نهادهای مال��ی، از جمله سیاس��ت های 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار است؛ یعنی در سازمان 
بورس و اوراق بهادار تالش می ش��ود که هم راس��تا با 
افزای��ش دامن��ه نوس��ان، س��رمایه گذاران نی��ز ب��ه 
سرمایه گذاری در نهادهای مالی سوق داده شوند تا به 
موجب این اقدام، با حرفه ای تر شدن سرمایه گذاران، 

بازار بتواند مبتنی بر تحلیل پیش برود.

    ماهنامه بورس: به نظر ش��ما این موضوع که بخش 

زیادی از سهامداران حقیقی، در مقابل سرمایه گذاری 

غیر مستقیم در بازار مقاومت می کنند، ریشه در چه 

عواملی دارد؟ آیا از عدم آگاهی افراد نشئت گرفته و 

یا به عدم اعتماد آنها برمی گردد؟

 سیدمهدی پارچینی: به عقیده بنده، مهم ترین 

در ب��ورس اوراق بهادار نیز برای 

ب��رآورده ک��ردن س��لیقه های 

مختلف س��رمایه گذاران بازار، 

برنامه های��ی ب��رای به کارگیری 

مراح��ل مختلف وج��ود دارد تا 

نس��بت ب��ه وضعی��ت فعلی به 

شرایط کامل تری نزدیک شویم.

گفتگوي ويژه
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عامل در این خصوص، بحث »فرهنگ سازی« است. 
بازارهای مالی بسیار پیچیده تر از بازار پول هستند و 
متغیرهای مختلفی بر آنها اثرگذارند. به همین سبب، 
ورود افراد به این بازارها باید مبتنی بر دانش و آگاهی 
باشد، متأسفانه علی رغم اینکه بسیاری از مردم گمان 
می کنند دارای تخصص در این حوزه هستند، عمومًا 
در بازار متضرر شده اند و برای اصالح یک اقدام اشتباه 

خود، چندین اشتباه دیگر مرتکب شده اند.
بر همین اس��اس، توصیه بنده به اف��راد غیرحرفه ای 
و حتی اف��راد حرفه ای که زمان کاف��ی برای مدیریت 
س��رمایه گذاری خود ندارند این اس��ت که به س��مت 
نهاده��ای مالی حرف��ه ای رفت��ه و از خدم��ات آن ها 
استفاده کنند؛ کما اینکه بر اس��اس آمار موجود، در 
بحرانی ک��ه س��ال ۱۳99 رخ داد، عملکرد نهادهای 
مالی نسبت به شاخص کل بورس هم بهتر بوده است. 
این آمار نش��ان می دهد که افراد متخصص فعال در 
نهادهای مالی، در بس��یاری موارد توانسته اند منافع 
س��رمایه گذاران خ��ود را حفظ کنند ت��ا کمتر متضرر 

شوند.

  ماهنام��ه ب��ورس: آق��ای پارچین��ی، در خ��الل 

صحبت هایت��ان به این موضوع اش��اره داش��تید 

که یکی از اقدامات س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

جهت افزایش نقدینگی در ب��ازار، افزایش دامنه 

نوسان بوده اس��ت. از طرفی جایی دیگر توضیح 

دادید که افزایش یک درصدی نمی تواند آن چنان 

که بای��د بر ب��ازار اثرگذار باش��د. در این خصوص 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار چه تدابیر دیگری 

اندیشیده است؟

 سیدمهدی پارچینی: هدف ما در سازمان بورس 
و اوراق بهادار این اس��ت که همزمان با افزایش دامنه  
نوس��ان، نهادهای مالی را نیز توس��عه دهیم، یعنی 
نهادهای مالی نیز باید فرصت کافی داشته باشند تا 
خ��ود را با بزرگ ش��دن ب��ازار تطبی��ق داده و بتوانند 

خدماتی حرفه ای را به افراد ارائه دهند.
از طرف دیگ��ر، زمانی که بخش عمده بازیگران بازار، 
اشخاص حقیقی هستند، طبیعتًا رفتارهای هیجانی 
این افراد می تواند بر سرمایه  بسیاری از بازیگران بازار 
اث��ر منفی بگذارد، لذا الزم اس��ت که این مس��یر را با 
قدم هایی آهسته تر و البته اطمینانی بیشتر طی کرد.

موضوع بعدی این اس��ت که اگرچه س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، به عنوان نهاد سیاس��ت گذار به داشتن 
دامنه  نوسان پویا و ایس��تا بسیار عالقه مند است، اما 
عملیاتی شدن این موضوع نیازمند به کارگیری سامانه  
معامالتی مخصوص به خود اس��ت که متأس��فانه به 
خاطر ش��رایط تحریمی حاضر، تاکنون نتوانسته ایم 
این مسئله را حل کنیم. به همین دلیل، ما برآنیم که با 

افزایش تدریجی دامنه  نوسان و توسعه  نهادهای مالی 
فرصت الزم را ایجاد کنیم تا س��امانه ای که از توانایی 
داشتن دامنه  پویا و ایستا برخوردار است، تهیه شود و 

در ادامه موضوع دامنه  نوسان را حل کنیم.
باید اضافه کنم ک��ه اگرچه در بورس ما، حراج آغازین 
انجام می ش��ود، اما از ماهیت حراج آغازینی، مشابه 
سایر بورس ها برخوردار نیست، یعنی در حراج آغازین 
 )Matching( ما، صرف��ًا در اصط��الح یک مچین��گ
قیمت انجام می شود اما قیمت مرجعی از آن استخراج 
نمی شود. در این خصوص شاید بتوان این گام را، گام 
بعدی در توس��عه  نقدش��وندگی بازار محسوب کرد تا 
شرایطی فراهم شود که بعد از گذشت چندین ساعت 
از پایان معامالت روز کاری قبل، اطالعات به روزتری 
مبنای دامنه  نوسان قرار بگیرد، درمجموع عرض بنده 
این است که تصمیمات مزبور باید با توسعه  نهادهای 
مالی و کاهش حضور مستقیم افراد در بازار توأم باشد.

      ماهنام��ه بورس: خواهش��مندم که در صورت 

صالحدی��د، درب��اره س��ازوکار توق��ف نماده��ای 

معامالتی، مزایا و معایب آن و ... که از دغدغه های 

برخی از فعالین بازار است اطالعات بیشتری را در 

اختیار خوانندگان ماهنامه قرار دهید.

 س��یدمهدی پارچین��ی: »توق��ف نماده��ای 
معامالت��ی« در دنی��ا ب��ه دو روش »خ��ودکار« و ی��ا 
»صالحدیدی« انجام می شود. در بورس هایی که توقف 
نمادها به صورت خودکار انجام می ش��ود، یک سری 
پارامتره��ا تعری��ف ش��ده و س��امانه ها، ب��ر اس��اس 
پیش فرض هایی که برایشان مشخص شده، به توقف 
نماد و حتی کل بازار اق��دام می کنند. در مواردی که 
این کار به ش��یوه صالحدیدی انجام می شود، توقف 
نماد، با انتشار اطالعات و مباحث دستکاری در بازار 
و شوک هایی که ممکن است به صورت غیرمنتظره رخ 

بدهد انجام می شود.
در بازار ما، به نظر می رس��د که در گذش��ته اقدامات 
بس��یار مطلوبی در ای��ن حوزه، به خص��وص در حوزه 
افش��ای اطالعات انجام شده اس��ت. تا پیش از این، 
اطالعات از سمت ناشر به دست مقام ناظر می رسید 
و مقام ناظر بعد از بررس��ی، آن را افش��ا می کرد که در 
این فاصله زمانی، عده ای اصطالحًا دارنده اطالعات 
نهانی شده و می توانستند از آنها به نفع خود یا دیگران 
اس��تفاده کنند، اما با رویکردی که س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار در پی��ش گرفت، افش��ای اطالعات به 
محض اینکه توسط ناش��ر انجام می شود، در سامانه 
کدال )Codal( در دسترس همه قرار می گیرد؛ حال 
اگر این افشا، همراه با اطالعات با اهمیت بوده باشد، 
طبق دستور مقام ناظر، نماد به صورت خودکار متوقف 
می شود. این رویکرد، موضوع رانت اطالعاتی را نیز از 

بازارهای مالی بسیار پیچیده تر 

از بازار پول هستند و متغیرهای 

مختلفی بر آنه��ا اثرگذارند. به 

همین سبب، ورود افراد به این 

بازاره��ا باید مبتنی ب��ر دانش و 

آگاهی باشد.
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بین می برد، چراکه سرمایه گذاران همزمان با ناشر در 
جریان این اطالعات قرار می گیرند.

      ماهنام��ه بورس: جناب آق��ای کریمی، به نظر 

ش��ما می توان از دل ریزس��اختارهای بازار، دلیل 

قانع کنن��ده ای ب��رای وضعیت کنون��ی آن بیرون 

کشید؟

 علی عباس کریمی: همان طور که در شروع بحث 
مطرح کردم، ریزساختارها سازوکارهایی هستند که به 
شکل گیری قیمت بهینه در بازار کمک می کنند و از 
این ُبعد، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بازار 
سرمایه و بورس ها باید به آن پرداخته شود. حال اگر از 
ُبعد دیگری به این موضوع بنگریم، از آنجا که یکی از 
مهم تری��ن س��رمایه ها در ب��ازار، مؤلف��ه »اعتم��اد 
سرمایه گذاران« است، ریزساختارها به افزایش اعتماد 
سرمایه گذاران به بازار کمک می کنند. به عبارتی، اگر 
موضوعات پیرامون ریزس��اختارها، خصوصًا در بحث 
س��ازوکارهای کنت��رل نوس��ان قیم��ت ک��ه منجر به 
»بی ثباتی«، »کاهش کارایی« و »دستکاری در بازار« 
می شود مورد توجه قرار نگیرند، اعتماد سرمایه گذاران 
به بازار کاهش پیدا می کند و بالتبع آن، بازار با مشکل 

مواجه خواهد شد.
از آنجاکه ت��الش  مقام ناظر و همچنی��ن بورس ها، بر 
محور اس��تفاده مؤثر از این س��ازوکارها بوده اس��ت، 
ش��اید بتوان گفت ریشه  اصلی مش��کالتی که سبب 
ش��د تا حدودی اعتماد سرمایه گذاران نسبت به بازار 
در این بحران کاهش پیدا کند، در عدم آش��نایی آنها 
با این مفاهیم بازار بوده اس��ت. درواقع بخشی از این 
کاهش اعتماد، به هجوم سرمایه گذاران حقیقی برای 
سرمایه گذاری مستقیم در بازار برمی گردد که ناشی 
از عدم توس��عه نهاده��ای مالی بوده اس��ت؛ درواقع 
اگر ش��رایط به نحوی بود که افراد بیش��تری از طریق 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری وارد بازار می ش��دند، 

سطح اعتماد مردم به بازار همچنان باال بود.
امیدوارم با تمهیداتی که چه در حوزه  ریزساختارها  و 
چه در س��ایر حوزه های نظارتی دیده شده، به سمت 

بازاری با شرایط مساعد تر پیش برویم.

      ماهنام��ه بورس: اکن��ون که به پای��ان گفتگو 

نزدیک می شویم، خواهش می کنم پس از معرفی 

مفاهیمی چون حجم مبنا و قیمت پایانی در بازار، 

سیاست های آینده  سازمان بورس و اوراق بهادار 

در این خصوص را بفرمایید؟

 سیدمهدی پارچینی: »قیمت پایانی« بر اساس 
یک الگوریتم مش��خص محاسبه می ش��ود که مؤلفه 
حجم معامالتی در این الگوریتم مؤثر است، اگر چنین 
فرض کنیم که به ازای هر میزان از حجم معامله، قیمت 

پایانی تغییر کند، موضوع »دس��تکاری در قیمت« به 
راحتی می تواند رخ بدهد و ش��رایطی فراهم می شود 
که افرادی با معامالتی بسیار محدود، ارزش سهام یک 
ش��رکت را افزای��ش ی��ا کاه��ش دهن��د، بنابراین در 
بازارهایی ک��ه از عمق کمی برخوردار هس��تند، یک 
می��زان حداقلی از حجم معامالت را برای معیار تغییر 
قیمت پایان��ی تعیین می کنند که در کش��ور ما به آن 
»حجم مبنا« گفته می شود، مثاًل در بورس مصر، مبنا 
این است که حداقل هزار سهم معامله شود تا قیمت 
پایانی تغییر کند. از طرفی، رویکرد ما نسبت به حجم 
مبنا به شکلی است که مایلیم روند آن را کاهش بدهیم 
اما حذف یکباره آن فعاًل در دستور کار وجود ندارد . در 
بحث محاسبه  حجم مبنا نیز موضوعی که وجود دارد 
این است که بتوان حجم مبنا را به صورت شناور، یعنی 

با روند بازار تعیین کرد.
قیمت پایانی نیز تا زمانی که بتوانیم سامانه را اصالح 
کنیم، مشابه حجم مبنا، در طول بازار اعمال می شود؛ 
یعنی در ش��رایط فعلی، نمی توان امکان پیاده سازی 

مرحله پیش پایانی را متصور بود.

     ماهنامه بورس: از جناب آقای پارچینی خواهش 

می کنم، ب��ا توجه به تجربه چندین س��ال های که 

در فعالی��ت در بازار س��رمایه دارن��د، به عنوان یک 

جمع بندی در پایان این گفتگو، بفرمایند که به نظر 

ایشان، انجام چه اقداماتی و اتخاذ چه تصمیم هایی 

از سمت س��ازمان بورس و اوراق بهادار می تواند در 

بهبود وضعیت بازار سرمایه مؤثر باشد؟

 س��یدمهدی پارچینی: به نظر بنده الزم اس��ت 
تصمیماتی ک��ه در این حوزه اتخاذ می ش��وند بر پایه 
توج��ه به دو موض��وع »شناس��ایی بازیگران ب��ازار« و 

»نرم افزارها و سامانه های موجود و موردنیاز« باشند.
بنده ش��خصًا معتقد هس��تم که مرحله پیش پایانی و 
مرحله پایانی معامالت در بورس ما نیز باید پیاده سازی 
شود و الزم است که دامنه  نوسان نیز افزایش پیدا کند 
تا به نقدش��وندگی بازار کمک ش��ود، اما واقعیت این 
است که اکنون زمان مناسبی برای عملیاتی کردن این 
موارد نیس��ت، درواقع همان اندازه که انجام به موقع 
این اقدامات می تواند به افزایش نقدش��وندگی بازار 
کمک کنند، انجام آنها در زمان نامناسب ممکن است 

به اعتماد و شفافیت در بازار آسیب بزند.
به طور کلی، فرآیندی که اکنون در حال طی ش��دن 
اس��ت )افزایش آرام دامنه  نوس��ان و همزم��ان با آن، 
توسعه  نهادهای مالی( می تواند بهترین حالت برای 
پیمودن این مسیر باش��د؛ چراکه این مسیر، فرصت 
زمانی را فراهم می کند تا بتوانیم سامانه های خود را با 
مدل های موجود در دنیا تطبیق داده و سرمایه گذاران 

را   از این موضوع بهره مند کنیم.

از آنج��ا ک��ه یک��ی از مهم ترین 

س��رمایه ها در ب��ازار، مؤلف��ه 

»اعتماد سرمایه گذاران« است، 

ریزساختارها به افزایش اعتماد 

س��رمایه گذاران به ب��ازار کمک 

می کنند.



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

واریز شد.

 اشرتاک یک ساله )۱۲ شامره( با پست سفارشی: ۱.000.000 تومان
 اشرتاک شش ماهه )۶ شامره(با پست سفارشی: ۵40.000 تومان

لطفا مبلغ اشرتاک را به حساب ۱ ۷۷۶۸4۶ ۸۱0 ۸49
 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 
۲۶۷4۱۱۵۱  -0۲۱ فک��س فرمایی��د ی��ا اصل فیش بانک��ی را به 
آدرس تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، نبش خیابان ۱۳ غربی، 

پالک ۳،کدپستی: ۱99۸۸9۶۵۵۱ ارسال فرمایید.
تلفن واحد اشرتاک:

 ۲۶۷4۱۱۵۱-0۲۱ داخلی ۵۷۲-4

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19
8

دي ماه 1400

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی

ماهنامه

ن
ما

 ز
ذر

 گ
در

د 
دی

ج
ی 

ها
ی 

ور
وآ

و ن
ه 

ای
رسم

ر 
زا

با

] بـهـا 60.000 تـومـان[

BOURSE  MAGAZINE

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

199

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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آسیب شناسی نحوه تخصیص یارانه دالری
بررسی صنعت فوالد

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

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

امیدواری رئیس هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران 

به افق روشن بازار با وزیر جدید اقتصاد

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

ماهنامه BOURSE  MAGAZINE

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

نخستین رساهن

                                           بازار سرماهی

مه
نا

اه
م

20
2-

20
3

202-203

] بهـا        60.000 تومان[

ی
ال

 م
ی

ها
ار

ز
 اب

ه
ع

س
و

 ت
ر

سی
 م

از
ه 

ای
رسم

ر 
زا

با
د 

ش
ر

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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بررسی صنعت کاشی

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
سینا خورشیدی

 مقدمه
کاشی به قطعه سنگی مصنوعی گفته می شود که طول و عرض آن مختلف بوده، ضخامتی چند میلی متری دارد و یک روی آن از سطحی شیشه ای و کاماًل صاف و صیقلی 
برخوردار است. کاشى از دو قسمت شامل بدنه و لعاب کاشى تشکیل شده است. از کاشی برای تزئینات داخل و خارج ساختمان و همچنین برای بهداشت و عایق موارد مختلف 
استفاده می شود. حدود  9۵ درصد از مواد اولیه ی تولید کاشی را مواد معدنی شامل رس، ِفلِدسپات و سیلیس، تشکیل می دهد. شکل ۱، فرآیند تولید کاشی را نشان می دهد.
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شکل 1. فرآیند تولید کاشی

 
 

 یکاش دیتول ندیآفر .1 شکل

 
 و یکاش زیسا در کوره ابعاد همچنین،. است رگذاریثأت یکاش نوع در ،شدهاستفاده یمعدن مواد بیترک درصد ،یکاش دیتول ندیفرآ در
 .باشداثرگذار می ،یکاش ضخامت و زیسا در پرس یروین زانیم

 یبنددستهاز لحاظ  هایکاشانواع 
 .رودار میکبهها یکاش یبندستهد در ... و شیپول ،شده، لعاب، مواد استفادهکاربردمحل  ت،یفیک اندازه، مانند یمختلف معیارهای

 یکاش معیار، نیا اساس بر. کننداستفاده می کاربردمحل  خود، از معیارِ  یمال یهاصورت دری کاشی تولیدکننده یِبورس یهاشرکت
 شود،یم مشاهدهها شرکتاین  یمال یهادر صورت که یگریشود. دسته دیم میتقس یبهداشت ینیچ و وارید کف، یدسته سهبه 

 نسبت یترالبا قیمت ،شودیم یناش آن نییبزرگ و ضخامت پا زیکه از سا ییباال تیفیواسطه کپرسلن به ی. کاشاست پرسلن یکاش
 شود.یگزارش م یمال یهاصورت جداگانه در صورتبه ،لیدل نیهم به و دارد هایکاش ریسا به

 یجهان یبازارها به ینگاه

 دیتول زانیم. است بوده مترمربع ونیلیم 16،093 حدود یلدیم 2020 سال در یکاش یجهان دیتول ،منتشرشده آمار نیخرآ اساس بر
 مقدار یدرصد 5 رشد از هاینیبشیپ. است بوده رشدروبه همواره ،2019 و 2018 یهاسال و 2009 سال در مقطع دو جزبه یجهان

 خبر کیسرام و یکاش مصرف یحوزه در یدرصد 1/5 رشد و( 2025 سال تا شتریب دِیتول بعمرمتر اردیلیم 5/4) دیتول ساالنه متوسط
 است شده داده نشان ریاخ یهاسال در جهان در یکاش مصرف و دیتول ،1 نمودار در. دهدیم

مواد مخلوط  

 اسپری درایر

 خشک کردن کاشی پرس

 چاپ طرح

بندیبسته پخت لعاب کاری  

سازی موادانتخاب ترکیب و آماده  

در فرآیند تولید کاشی، درصد ترکیب مواد معدنی استفاده شده، در نوع کاشی تأثیرگذار است. همچنین، ابعاد کوره در سایز کاشی و میزان نیروی 

پرس در سایز و ضخامت کاشی، اثرگذار می باشد.

 انواع کاشی ها از لحاظ دسته بندی
معیارهای مختلفی مانند اندازه، کیفیت، محل کاربرد، لعاب، مواد استفاده شده، پولیش و ... در دسته بندی کاشی ها به کار می رود. شرکت های 

بورسِی تولیدکننده ی کاش��ی در صورت های مالی خود، از معیاِر محل کاربرد استفاده می کنند. بر اساس این معیار، کاشی به سه دسته ی کف، 

دیوار و چینی بهداش��تی تقسیم می شود. دس��ته دیگری که در صورت های مالی این شرکت ها مشاهده می ش��ود، کاشی پرسالن است. کاشی 

پرسالن به واسطه کیفیت باالیی که از سایز بزرگ و ضخامت پایین آن ناشی می شود، قیمت باالتری نسبت به سایر کاشی ها دارد و به همین دلیل، 

به صورت جداگانه در صورت های مالی گزارش می شود.

 نگاهی به بازارهای جهانی
بر اساس آخرین آمار منتشرشده، تولید جهانی کاشی در س��ال ۲0۲0 میالدی حدود ۱۶,09۳ میلیون مترمربع بوده است. میزان تولید جهانی 

به جز دو مقطع در س��ال ۲009 و سال های ۲0۱۸ و ۲0۱9 ، همواره روبه رشد بوده اس��ت. پیش بینی ها از رشد ۵ درصدی مقدار متوسط ساالنه 

تولید )4/۵ میلیارد مترمربع تولیِد بیش��تر تا س��ال ۲0۲۵( و رشد ۵/۱ درصدی در حوزه ی مصرف کاشی و س��رامیک خبر می دهد. در نمودار ۱، 

تولید و مصرف کاشی در جهان در سال های اخیر نشان داده شده است.
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کشور چین با دارا بودن نیمی از تولید و مصرف کاشی و سرامیک در جهان، رهبر بالمنازع بازار این محصول است. افت تولید جهانی در سال های ۲0۱۸ و ۲0۱9 نیز 
به دلیل کاهش تولید در چین رخ داد. این در حالی بود که تولید در اکثر نقاط جهان صعودی بود. پس از چین، هند با فاصله ی چشمگیری، در جایگاه دوم تولید دنیا 
است. نمودار ۲، کشورهای برتر تولیدکننده ی کاشی و میزان تولید آنها را در سال های اخیر نشان می دهد. در چند سال گذشته، ایران همواره جزو ده تولیدکننده برتر 

دنیا بوده است. این کشور در سال ۲0۲0 نیز جایگاه ششم دنیا را کسب کرده است.

منودار 1. تولید و مرصف کاشی )بر حسب میلیون مرتمربع در جهان(
 

 
 (در جهان مترمربع ونیلیبر حسب م) یکاشو مصرف  دیتول .1نمودار 

 

 

 

 

 یجهان دیتول افت. ستااین محصول  بازار بلمنازع رهبر جهان، در کیسرام و یکاش مصرف و دیتول از یمین دارا بودن با نیچ کشور
. بود صعودی جهان نقاط اکثر در دیتول کهبود  یحال در . اینداد رخ نیچ در دیتول کاهش لدلیبه زین 2019 و 2018 یهاسال در

 دیتول زانیم و یکاش یدکنندهیتول برتر یکشورها ،2 نمودار .است ایدن دیتول دوم گاهیجا در چشمگیری، یفاصله با هند ن،یچ از پس
 سال دراین کشور . است بوده ایدن برتر دکنندهیتول ده جزو همواره رانیادر چند سال گذشته،  .دهدیم نشان ریاخ یهاسال درآنها را 
 .است کردهرا کسب  ایدن ششم گاهیجا زین 2020
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منودار 2. حجم تولید کاشی در کشورهای مختلف )بر حسب میلیون مرتمربع(

 
 (مترمربع ونیلیبر حسب م)مختلف  یدر کشورها یکاش دیحجم تول .2نمودار 

 درصد ۷ حدود تنها ا،یدن دکنندهیتول نیتربزرگ عنوانهب نیچ .شودیم تجارتچرخه  وارد آن درصد 1۷ حدود ،یکاش دیتول زانیم از
 ایاسپان هند، و نیچ از پس. کند خود آن از زین را ایدن کنندهمصرف نیتربزرگ گاهیجابه این ترتیب،  تا کندیم صادر را خود دیتول از
 .کنندیم صادر را خود یداخل دیتولاز  درصد 85 از شیب که هستند ایدن صادرکنندگان نیتربزرگ یبعد یهارتبه در ایتالیاو 
 در. است کشور دو نیا به متعلق زین یکاش یهانرخ نیترگران و شودیم دیتول ییاروپا کشور دو نیا در ایدن یهایکاش نیترتیفیباک

 .است شده ذکر ایدن کاشی در صادرکنندگان نیتربزرگ ،1 جدول
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از میزان تولید کاش��ی، حدود ۱۷ درصد آن وارد چرخه تجارت می ش��ود. چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده دنیا، تنها حدود ۷ درصد از تولید خود 

را ص��ادر می کند تا به این ترتیب، جایگاه بزرگ تری��ن مصرف کننده دنیا را نیز از آن خود کند. پس از چین و هند، اس��پانیا و ایتالیا در رتبه های بعدی 

بزرگ ترین صادرکنندگان دنیا هس��تند که بیش از ۸۵ درصد از تولید داخلی خود را صادر می کنند. باکیفیت ترین کاش��ی های دنیا در این دو کشور 

اروپایی تولید می شود و گران ترین نرخ های کاشی نیز متعلق به این دو کشور است. در جدول ۱، بزرگ ترین صادرکنندگان کاشی در دنیا ذکر شده است.

 نگاهی به صنعت کاشی و سرامیک در کشور
در ایران، حدود ۱۵0 واحد تولیدی فعال وجود دارد که ظرفیت تولید آنها نزدیک به ۷۱۸ میلیون مترمربع در سال است. بیش از ۶0 درصد واحدهای 

تولیدی کشور در استان یزد قرار دارند.

اگرچه بعد از دوران صفویه، صنعت کاشی کشور رو به افول گذاشت، در دهه ۱۳۵0 با راه اندازی واحدهای تولیدی جدید مانند ایرانا و سعدی، جان 

دوباره ای گرفت و به غیر از مقدار اندکی واردات کاش��ی لوکس از اروپا، نیاز داخلی کش��ور به خوبی تأمین می شد. بعد از انقالب و فعالیت های جهاد 

س��ازندگی برای ساخت مسکن محرومان و همچنین اقدامات انجام شده برای بازس��ازی ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی، در شرایطی که واردات 

مناسبی نیز وجود نداشت، کشور با کمبود کاشی و افت کیفیت در این محصول روبرو شد. در ادامه، با افزایش صدور مجوز احداث واحدهای کاشی ساز 

جهت جبران کمبود داخلی، ظرفیت اسمی کشور در ابتدای دهه ۱۳۸0 به ۱۱۷ میلیون مترمربع رسید.

در دهه ۱۳۸0، صدور مجوزهای بی رویه ی واحدهای تولیدی، ظرفیت اسمی تولید کاشی کشور را از ۱۱۷ میلیون به ۶۵0 میلیون مترمربع در سال 

۱۳9۲ رس��اند. از طرفی، رکود بخش مسکن در ابتدای دهه ۱۳90 موجب تشدید مازاد کاشی در کشور شد و نسبت فعالیت واحدهای تولیدی که تا 

قبل از آن حدود ۸0 درصد بود، به ۵0 درصد کاهش یافت. در حال حاضر، تولید واقعی کشور حدود ۶۳ درصد ظرفیت اسمی آن و معادل 449 میلیون 

مترمربع است. در نمودار ۳، ظرفیت تولید اسمی و میزان تولید واقعی ساالنه ی کاشی بر حسب میلیون تن، همچنین نسبت فعالیت کارخانجات در 

ایران بین سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳99 نشان داده شده است.

جدول 1. حجم صادرات کاشی در کشورهای مختلف )بر حسب میلیون مرتمربع(

سهم از تولید داخل )درصد(سهم از کل )درصد(2017201820192020کشور

90885477962222/57/3چین

22827436043715/833/1هند

40741441542215/286/5اسپانیا

33832832331811/592/4ایتالیا

1481511621796/539/9ایران

931011121324/835/7ترکیه

90100102963/511/4برزیل

454355582/143/9لهستان

576866531/918/6مرص

464245521/965امارات

-42743141940014/3سایر کشورها

-2,7872,8062,8372,769100جمع
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منودار 3. ظرفیت اسمی، میزان تولید واقعی و نسبت فعالیت کارخانه های تولیدکننده ی کاشی در کشور

 
 کشور در یکاش یدکنندهیتول یهاکارخانه تیفعال نسبت و یواقع دیتول زانیم ,یاسم تیظرف .3نمودار 

 نسبت کشور یداخل مصرف زانیم اگرچه. است شده داده نشان کشور در یکاش صادرات و یداخل مصرفتولید،  زانیم ،4 نمودار در
 1400 سال در مترمربع ونیلیم 182 به و بوده رشدروبه همواره کشور صادرات زانیم اما ه است،بود همراه افت با 1390 دهه لیاوا هب

 . گفتنی است،برد نام را افغانستان و ترکمنستان پاکستان، عراق، مانند ییکشورها توانمی ران،یا یصادرات مقاصد از. ه استدیرس
 .شودیم انجام عراق به کشور صادرات درصد ۷3 حدود

 
 کشور یکاش صادرات و یداخل مصرف د,یتول زانیم .4نمودار 
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منودار 4. میزان تولید، مرصف داخلی و صادرات کاشی کشور

 
 کشور در یکاش یدکنندهیتول یهاکارخانه تیفعال نسبت و یواقع دیتول زانیم ,یاسم تیظرف .3نمودار 

 نسبت کشور یداخل مصرف زانیم اگرچه. است شده داده نشان کشور در یکاش صادرات و یداخل مصرفتولید،  زانیم ،4 نمودار در
 1400 سال در مترمربع ونیلیم 182 به و بوده رشدروبه همواره کشور صادرات زانیم اما ه است،بود همراه افت با 1390 دهه لیاوا هب

 . گفتنی است،برد نام را افغانستان و ترکمنستان پاکستان، عراق، مانند ییکشورها توانمی ران،یا یصادرات مقاصد از. ه استدیرس
 .شودیم انجام عراق به کشور صادرات درصد ۷3 حدود
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در نمودار 4، میزان تولید، مصرف داخلی و صادرات کاش��ی در کش��ور نشان داده شده اس��ت. اگرچه میزان مصرف داخلی کشور نسبت به اوایل دهه ۱۳90 با 
افت همراه بوده است، اما میزان صادرات کشور همواره روبه رشد بوده و به ۱۸۲ میلیون مترمربع در سال ۱400 رسیده است. از مقاصد صادراتی ایران، می توان 

کشورهایی مانند عراق، پاکستان، ترکمنستان و افغانستان را نام برد. گفتنی است، حدود ۷۳ درصد صادرات کشور به عراق انجام می شود.
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منودار 5. سود و زیان صنعت در 9 سال گذشته

 سرمایه بازار در کاشی تولیدکننده هایشرکت وضعیت

 هااین شرکت بازار ارزشدر حال حاضر، . دارند حضور سازیکاش شرکت ۷ ،ایران فرابورس و اوراق بهادار تهران بورس دوم و اول بازار در
 تشکیل هیسرما بازار در شدهرشیپذ یهاشرکت را کشور تولید در یعمل تیظرفاز  درصد 10 تقریباا. است تومان اردیلیم هزار 8 حدود

 2،600 متوسط طوربه گروه یبازدهتاکنون،  139۷ سال یابتدا از. است درصد 36 متوسط طوربه گروه نیا شناور سهام .دهدیم
 سال سه طی صنعت یبتا. است داشته یبازده درصد 1،48۷ مدت نیا در کل شاخص که است یحال در نیا. است بوده درصد

 .است بوده 46/0 متوسط طوربه گذشته

 ریاخ یهاسال در سازیکاش یهاشرکت یمال یهاصورت یبررس
 اردیلیم حسب برخالص صنعت )زیان( سود  ،5نمودار  در. میپردازیم گذشته سال 9 در صنعت انیز و سود صورت یبررس به ،ادامه در

 مناسبی یسودآور صنعت دالر، رشد نرخ با متناسب یهانرخ شیافزا با ریاخ یهاسال در. استنشان داده شده  یخط صورتبه تومان
 .است داشته

 
 گذشته سال 9 در صنعت انیز و سود. 5نمودار 

 است، داشته یصعود یروند ،دالر رشد با همگام هاشرکت یالیر فروش اگرچه شود،یم مشاهده ۷ و 6 هاینمودار در همانطورکه
 یدالر نرخ اختلف توانیم را موضوع نیا علت. دارد فاصله 1390 دهه ییابتدا یهاسال با همچنان هاشرکت یدالر فروش مبلغ
 .است شده یکاش نرخ یباال افت موجب کشور، در شدید دیتول مازاد و 1390 دهه ییابتدا یهاسال رکود. دانست یکاش

منودار 6. فروش ریالی رشکت های صنعت )بر حسب میلیارد تومان(

 
 (تومان اردیلیم حسب بر) صنعت یهاشرکت یالیر فروش .6 نمودار

 
 (دالر ونیلیم حسب بر) صنعت یهاشرکت یدالر فروش .7 دارنمو

 هاشرکت سود هیحاش ،شودمشاهده می این نمودار همانطورکه درنشان داده شده است.  صنعت سود هیحاش ،8در نمودار  نیهمچن
 خود به زین یمنف ریمقاد 1396 و 1395 یهاسال در صنعت خالص سود هیحاش که یاگونهبه است، هداشت ، افترکود یهاسال در
 .است دهیرس ییباال سطوح به و داشته یرشدبهرو روند ریاخ یهاسال درنسبت مذکور با این حال  ،ه استدید
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 وضعیت شرکت های تولیدکننده کاشی در بازار سرمایه
در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ۷ ش��رکت کاشی ساز حضور دارند. در حال حاضر، ارزش بازار این شرکت ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان 
است. تقریباً ۱0 درصد از ظرفیت عملی تولید در کشور را شرکت های پذیرش شده در بازار سرمایه تشکیل می دهد. سهام شناور این گروه به طور متوسط ۳۶ درصد 
است. از ابتدای سال ۱۳9۷ تاکنون، بازدهی گروه به طور متوسط ۲,۶00 درصد بوده است. این در حالی است که شاخص کل در این مدت ۱,4۸۷ درصد بازدهی 

داشته است. بتای صنعت طی سه سال گذشته به طور متوسط 0/4۶ بوده است.

 بررسی صورت های مالی شرکت های کاشی ساز در سال های اخیر
در ادامه، به بررسی صورت سود و زیان صنعت در 9 سال گذشته می پردازیم. در نمودار ۵، سود )زیان( خالص صنعت بر حسب میلیارد تومان به صورت خطی نشان 

داده شده است. در سال های اخیر با افزایش نرخ های متناسب با نرخ رشد دالر، صنعت سودآوری مناسبی داشته است.

همانطورکه در نمودارهای ۶ و ۷ مشاهده می شود، اگرچه فروش ریالی شرکت ها همگام با رشد دالر، روندی صعودی داشته است، مبلغ فروش دالری شرکت ها همچنان 
با سال های ابتدایی دهه ۱۳90 فاصله دارد. علت این موضوع را می توان اختالف نرخ دالری کاشی دانست. رکود سال های ابتدایی دهه ۱۳90 و مازاد تولید شدید 

در کشور، موجب افت باالی نرخ کاشی شده است.
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منودار 7. فروش دالری رشکت های صنعت )بر حسب میلیون دالر(

 
 (تومان اردیلیم حسب بر) صنعت یهاشرکت یالیر فروش .6 نمودار

 
 (دالر ونیلیم حسب بر) صنعت یهاشرکت یدالر فروش .7 دارنمو

 هاشرکت سود هیحاش ،شودمشاهده می این نمودار همانطورکه درنشان داده شده است.  صنعت سود هیحاش ،8در نمودار  نیهمچن
 خود به زین یمنف ریمقاد 1396 و 1395 یهاسال در صنعت خالص سود هیحاش که یاگونهبه است، هداشت ، افترکود یهاسال در
 .است دهیرس ییباال سطوح به و داشته یرشدبهرو روند ریاخ یهاسال درنسبت مذکور با این حال  ،ه استدید

 

 

311 405 427 340 367 366
594

890

1,793

2,805

1391 1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 1398 1399 1400

229

158

131

100 101
91

70
80

87

122

1391 1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 1398 1399 1400

منودار 8. حاشیه سود صنعت در دهه 1390 و ابتدای دهه 1400  

 

 1400 دهه یابتدا و 1390 دهه در صنعت سود هیحاش .8 نمودار

 لیتشک مواد نهیهز را هاشرکت شدهتمام یبها از درصد 54 حدود. شودیم مشاهده هاشرکت شدهتمام یبها ترکیب ،2 جدول در
 .دارد هاشرکت شدهتمام یبها در را سهم نیشتریب حقوق نهیهز مواد، از بعد. دهدیم

 

 کصدف کترام کپارس یکسعد کحافظ کساوه کلوند هامتوسط شرکت شرح
 58 52 55 50 54 54 5۷ 54 مواد نهیهز

 19 20 22 25 20 18 25 21 هزینه حقوق
 8 5 3 3 4 2 1 4 هزینه استهلک

 ۷ 5 5 5 6 4 5 5 هزینه انرژی
 0 3 0 1 0 0 0 1 هزینه حمل و نقل

 9 14 15 16 1۷ 21 12 15 هاسایر هزینه
 درصد() یکاش صنعتدر  فعال یهاشرکت شدهمتما یبها بیترک .2 جدول

 :است 3 جدول شرحبه ریاخ فصل چهار در گروه یهاشرکت و صنعت اسیمقهم انیز و سود صورت

 یکسعد کصدف کترام کلوند کپارس کساوه کحافظ صنعت 
 ۷3 56 5۷ ۷3 65 ۷1 58 6۷ رفتهفروش یشده کاالتمام یبها

 2۷ 44 43 2۷ 35 29 42 33 ناخالص سود هیحاش
 9 4 6 2 5 4 2 4 یلتیتشک و یادار ،یعموم یهانهیهز

-1 1 یاتیعمل یهانهیهز و مدهارآد ریخالص سا  1 1 1 0 0 0 
 18 41 3۷ 25 32 2۷ 39 30 یاتیعمل سود هیحاش

10
5
0
5
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40

1391 1392 1393 1394 1395 1396 139۷ 1398 1399 1400 سه ماهه 
1401

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص

همچنین در نمودار ۸، حاشیه سود صنعت نشان داده شده است. همانطورکه در این نمودار مشاهده می شود، حاشیه سود شرکت ها در سال های رکود، افت داشته 
است، به گونه ای که حاشیه سود خالص صنعت در سال های ۱۳9۵ و ۱۳9۶ مقادیر منفی نیز به خود دیده است، با این حال نسبت مذکور در سال های اخیر روند 

رو به رشدی داشته و به سطوح باالیی رسیده است.

در جدول ۲، ترکیب بهای تمام شده شرکت ها مشاهده می شود. حدود ۵4 درصد از بهای تمام شده شرکت ها را هزینه مواد تشکیل می دهد. بعد از مواد، هزینه حقوق 
بیشترین سهم را در بهای تمام شده شرکت ها دارد.

جدول 2. ترکیب بهای متام شده رشکت های فعال در صنعت کاشی )درصد(

کصدفکرتامکپارسکسعدیکحافظکساوهکلوندمتوسط رشکت هارشح

5457545450555258هزینه مواد

2125182025222019هزینه حقوق

41243358هزینه استهالک

55465557هزینه انرژی

10001030هزینه حمل و نقل

151221171615149سایر هزینه  ها
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صورت سود و زیان هم مقیاس صنعت و شرکت های گروه در چهار فصل اخیر به شرح جدول ۳ است:

جدول 3. صورت سود و زیان هم مقیاس رشکت های صنعت در چهار فصل اخیر )درصد(

کسعدیکصدفکرتامکلوندکپارسکساوهکحافظصنعت

6758716573575673بهای متام شده کاالی فروش رفته

3342293527434427حاشیه سود ناخالص

42452649هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی

1111000-1خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

3039273225374118حاشیه سود عملیاتی

11011471هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی

3381-1105

3241343123333422سود )زیان( قبل از مالیات

32134603مالیات

2939332919273419حاشیه سود خالص

جدول 4. بازدهی رشکت های صنعت )درصد(

مناد
بازدهی از 

ابتدای 1397
بازدهی از 

ابتدای 1398
بازدهی از 
ابتدای 1399

بازدهی از 
ابتدای 1400

بازدهی از 
ابتدای 1401

افت از سقف 
قیمتی 1400

بازدهی 
نسبت به کف 

قیمتی 1400

افت از سقف 
قیمتی تاریخی

25-833-1,487738190147شاخص بورس ایران

26-1625-1014-2,1911,100123شاخص کل )هم وزن(

8-248-5231371052716دالر آزاد

49-93-12242-3,9171,711کحافظ

44-3560-3521-1,34671241کلوند

61-4016-1-41-2,4691,208121کساوه

80-6024-604-31-1,077298کسعدی

56-4012-3-33-3,6221,99485کپارس

55-4757-7-47-1,89566772کرتام

5-147-3,9342,5863528588کصدف

جدول 5. سود کارشناسی شده ی رشکت های فعال در صنعت

ارزش بازار )میلیارد تومان(p/e   تابلوp/e1402 p/e 1401سود خالص 1402 )میلیارد تومان(سود خالص 1401 )میلیارد تومان(مناد

1942675/13/77980کلوند

3063536/75/862,050کساوه

3977255/53/0122,200کحافظ

62726/85/99423کسعدی

2303015/24/071,216کپارس

1061346/95/59734کرتام

همچنین، در جدول 4 نگاهی به وضعیت بازدهی شرکت های فعال در صنعت داشته ایم:

چه سودآوری در انتظار شرکت های صنعت خواهد بود؟
پیش بینی میزان تولید شرکت های این صنعت با توجه به عملکرد سال های گذشته، بهره برداری از خطوط تولید جدید و گزارش های ماهانه اخیر آنها انجام شده است.

در س��ناریوی پایه، فرض بر دالر نیمای ۲۷ هزار تومانی و ۳0 هزار تومانی برای ادامه س��ال جاری و سال آتی است. همچنین، افزایش حقوق سال جاری ۵۵ 
درصد نسبت به سال ۱400 لحاظ شده است. هزینه های مواد با توجه به افزایش نرخ دالر و تورم، رشد داده شده است. از طرفی، فرض بر افزایش نرخ فروش 
۱۵ درصدی برای س��ال جاری در آبان ماه و افزایش نرخ فروش ۲۵ درصدی برای کل س��ال آینده اس��ت. با توجه به این توضیحات، س��ود کارشناسی شده ی 

شرکت های فعال در صنعت، در جدول ۵ ارائه شده است.
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با مقایسه نسبت قیمت به درآمد شرکت های صنعت با کل بازار )نمودار 9(، مشاهده می شود که در دو سال گذشته، این نسبت ۲ تا ۲/۵ واحد باالتر از کل بازار بوده است.

محرک اصلی رونق صنعت کاشی را می توان فعالیت های ساخت وس��از دانست. سیاست های دولت در حوزه ساخت وساز نقش مهمی در وضعیت صنعت خواهد 
داشت. طرح مسکن ملی دولت جدید در صورت اجرایی شدن، می تواند اتفاق ویژه ای را برای صنعت رقم بزند و نسبت فعالیت واحدهای کاشی ساز را که با سال های 
اوج خود فاصله دارد، افزایش دهد. تقاضا برای صنعت کاشی کشور با توجه به بحران انرژی در دنیا و افت تولید در اروپا، رونق گرفته است. از طرفی، این صنعت از گزند 
قیمت گذاری دستوری تا حد زیادی مصون بوده و ریسک تغییرات قیمت جهانی کامودیتی ها در آن حداقل است. علی رغم وجود رکود سنگین حاکم بر اقتصاد کشور 

و حوزه ساخت وساز، شاهد فروش های مقداری مناسب شرکت ها هستیم.

منودار 9. مقایسه نسبت قیمت به درآمد صنعت و بازار در مردادماه سال های اخیر

۷/6 353 306 کساوه  8/5  6 2،050 
5/5 ۷25 39۷ کحافظ  0/3  12 2،200 

8/6 ۷2 62 یکسعد  9/5  9 423 
2/5 301 230 کپارس  0/4  ۷ 1،216 
9/6 134 106 کترام  5/5  9 ۷34 

 فعال در صنعت یهاشرکت یشدهی. سود کارشناس5 جدول

تا  2نسبت  نیا ،گذشته سال دودر  که شودیمشاهده م ،(9)نمودار  بازار کل با صنعت یهاشرکت درآمد به متیق نسبت با مقایسه
 .استبوده  بازار کل از باالترواحد  5/2

 

 ریاخ یهاسال مردادماه در بازار و صنعت درآمد به متیق نسبت سهیمقا .9 نمودار

در  ینقش مهموساز ساختدر حوزه دولت  یهااستیوساز دانست. سساخت یهاتیتوان فعالیرا م یرونق صنعت کاش یمحرک اصل
صنعت رقم بزند  یبرارا  یاژهیتواند اتفاق ویشدن، م ییدر صورت اجرا دیدولت جد ی. طرح مسکن ملخواهد داشتصنعت  تیوضع

 به توجه با کشور یکاش صنعت یبرا تقاضادهد.  شیاوج خود فاصله دارد، افزا یهابا سال هساز را کیکاش یواحدها تیو نسبت فعال
 مصون یادیز حد تا یدستور یگذارمتیق گزند از صنعت نیا ،یطرف از. است گرفته رونق ،اروپا در دیتول افت و ایدن در یانرژ بحران

حوزه  و کشور اقتصاد برحاکم  نیسنگ رکود وجود رغمعلی. است حداقلدر آن  هایتیکامود یجهان متیق راتییتغ سکیر و بوده
 .میهست هاشرکت مناسب یمقدار یهافروش شاهد ،وسازساخت

بازار
صنعت

بازار صنعت
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گزارش عملکرد
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منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مرداد 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؛ به طوری که در بسیاری از موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک 

نگیرند، ممکن است متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد 

بود. در این شرایط بهترین راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی 

دست پیدا می کنند و با استفاده از تخصص افراد حرفه ای و باتجربه در زمینه سرمایه گذاری، این منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت می کنند و بهترین گزینه های سرمایه گذاری 

را برای سرمایه گذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده سرمایه گذاران بین آنها تقسیم می کنند. یکی از این واسطه های مالی، صندوق های سرمایه گذاری هستند. 

صندوق های سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند که این تنوع می تواند انواع سلیقه های سرمایه گذاری را با انواع ریسک پذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد. صندوق های 

سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار، با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع س��رمایه گذاری، به دو دسته صندوق های س��رمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های 

سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تقسیم 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 صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در مرداد ماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در مرداد ماه ۱40۱ تقریباً با ۱۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود ۶,۱۶۶ هزار میلیارد ریال 
رسید و برای اولین بار از مرز ۶,000 هزار میلیارد ریال عبور کرد. بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که 
نس��بت به ابتدای ماه، حدود ۱0۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۷ درصد افزایش یافته  است. صندوق های بازارگردانی نیز تقریباً با ۱۲ هزار میلیارد ریال کاهش 

معادل منفی ۱/۷ درصد، بیشترین افت ارزش خالص دارایی ها را در میان صندوق های سرمایه گذاری ثبت کرده اند.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای شهریور ماه  1401

 1401 ماهمرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق عملکرد     
 پارت یمال اطالعات پردازش و مشاوره شرکت: منبع

 

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

 است یمال یهاواسطه از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون ی،جزئ مبالغ یبرا یمال مشاوران خدمات از استفاده
 استفاده با و کنندمیپیدا  دست یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسهکی از بعد و کرده یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع انهآ که
 یهانهیگز نیبهتر و کنندیم تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از

 نیا از یکی. کنندیم میتقس انهآ نیب گذارانهیسرما آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما
 یهاقهیسل انواع تواندیم تنوع نیا که دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه

گروه  بر اساس ترکیب دارایی در سه یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما
 و بورس سازمان یسو شده ازابالغ یگذارهیسرما الزامات نظر از که گیرندمیقرار  مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوق

و  مبتنی بر صدور و ابطال گذاریسرمایه هایصندوقبه دو دسته  ،گذاریسرمایههمچنین از نظر نوع . دارند تفاوت گریکدی با بهادار، اوراق
گذاری اختصاصی سرمایه هایصندوقیادشده،  هایصندوقشوند. عالوه بر میتقسیم  در بورس معاملهقابلگذاری سرمایه هایصندوق

 و تیوضع ارائه به رسام، سامانه اطالعات و هاداده از استفاده با گزارش، نیا دربازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. 
 .است شده پرداخته رانیا هیسرما بازار در فعال گذاریی سرمایههاصندوق عملکرد

 ماهمرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق ییدارا ارزش و بیترک

هزار  6,166 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  163 باتقریباً  1401 ماهمرداد در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزش کل
مربوط به  هادر ارزش خالص دارایی ریالی افزایشبیشترین  .رد ریال عبور کردهزار میلیا 6,000و برای اولین بار از مرز  دیرس الیر اردیلیم

 یهاصندوق .ستا یافته افزایش درصد 7/2معادل  الیر اردیلیم هزار 102 ه, حدودما یکه نسبت به ابتدا بودهبا درآمد ثابت  یهاصندوق
های را در میان صندوق هاخالص داراییارزش  افت نیشتریب ,درصد 7/1 منفی معادل کاهشهزار میلیارد ریال  12ا بتقریباً  نیز بازارگردانی

 اند.ثبت کردهگذاری سرمایه
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1401تا ابتدای شهریور ماه (میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص: 1نمودار 



گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
39بـازار ســرمـایـه ایـران

نمودار ۲، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های س��رمایه گذاری را در طول مردادماه ۱40۱ 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 س��رمایه گذاری مجموعاً ۱9 درصد از منابع مالی خود را در س��هام، 4۲ درصد را در اوراق مش��ارکت، ۳۵ درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود 4 درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار ۳، ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای شهریور ماه 1401

 نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ماه مرداددر طول  را گذاریسرمایه هایصندوق همه هایدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوقهای همه خالص داراییارزش میزان کل در  تغییرات مثبت دهندهنشان ,نتایج. دهدمی

 
 

 یبانک یهاسپرده دررا  درصد 35 مشارکت, اوراق در را درصد 42 سهام, در را خود منابع مالی از درصد 19 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا دررا  درصد 4 حدود و نقد وجه و

 .است شده داده نشان
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1401تا ابتدای شهریورماه (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

صد
در

)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%(  سایر دارایی ها 

1401تا ابتدای شهریورماه (درصد)ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری . ۳نمودار 

 نشان ریال میلیارد حسب بر 1401ماه مرداددر طول  را گذاریسرمایه هایصندوق همه هایدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوقهای همه خالص داراییارزش میزان کل در  تغییرات مثبت دهندهنشان ,نتایج. دهدمی

 
 

 یبانک یهاسپرده دررا  درصد 35 مشارکت, اوراق در را درصد 42 سهام, در را خود منابع مالی از درصد 19 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا دررا  درصد 4 حدود و نقد وجه و

 .است شده داده نشان
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1401تا ابتدای شهریورماه (میلیارد ریال)ارزش خالص دارایی های تمامی صندوق ها . 2نمودار
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کل صندوق ها با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله

صد
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)%( سهام  )%( اوراق مشارکت  )%( وجه نقد و سپرده بانکی  )%(  سایر دارایی ها 

منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای شهریور ماه 14011401تا ابتدای شهریورماه (درصد)ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری . ۳نمودار 
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گزارش عملکرد

مرداد مـاه 401401
شـمــاره 205

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جدول های ۱ 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 
ش��ده اس��ت. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »با درآمد ثابت کوثر یکم« بیشترین بازدهی را کسب کرده اس��ت. بازدهی این صندوق در مرداد ماه 

۱40۱ برابر با ۲/۸ درصد و بازدهی یک سال گذشته آن معادل ۲۱/9 درصد بوده است.

در مردادماه ۱40۱، صندوق »مشترک نوید انصار« با بازدهی ۲/۳ درصد، بهترین عملکرد را در بین صندوق های سهامی داشته است. با این وجود، بازدهی 
یک سال گذشته این صندوق معادل منفی ۱/۵ درصد بوده است.

صندوق مختلط »توس��عه پست بانک« با بازدهی ۱/۷ درصدی در مردادماه ۱40۱، بیشترین بازدهی را در میان صندوق های مختلط داشته است. صندوق 
تازه تأسیس »زیتون نماد پایا« نیز با اختالف اندکی، در جایگاه دوِم برترین صندوق های مختلط در این ماه قرار گرفته است.

در مرداد ماه  ۱40۱، صندوق »واسطه گری مالی یکم« با بازدهی ۱0/9 درصدی، بهترین عملکرد را در بین صندوق های قابل معامله در بورس داشته است. باید توجه 
داشت که این بازدهی بر اساس رشد ارزش خالص دارایی ها محاسبه شده است، درصورتی که قیمت معامالتی این صندوق حدود 0/۵ درصد افت داشته است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

بازده سال منتهی به 31 مرداد )درصد(بازده مرداد )درصد(نام صندوقردیف

2/821/9با درآمد ثابت کوثر یکم1

*2/6ارزش کاوان ایرانیان2

2/511/0گسترش فردای ایرانیان 3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

بازده سال منتهی به 31 مرداد )درصد(بازده مرداد )درصد(نام صندوقردیف

1/5-2/3مشرتک نوید انصار1

15/2-2/1کارگزاری پارسیان2

9/2-1/5باران کارگزاری بانک کشاورزی3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

بازده سال منتهی به 31 مرداد )درصد(بازده مرداد )درصد(نام صندوقردیف

1/729/6توسعه پست بانک1

*1/70زیتون مناد پایا2

1/24/0مختلط گوهر نفیس متدن3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

بازده سال منتهی به 31 مرداد )درصد(بازده مرداد )درصد(نام صندوقردیف

19/9-10/9واسطه گری مالی یکم1

2/418/6سپهر خربگان نفت2

2/216/0اعتامد داریک3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی مرداد ماه ۱40۱ مقایسه شده است. همانطورکه 
در نمودار 4 مش��اهده می شود، بازده صندوق های سهامی در مقایسه با بازده ش��اخص  کل بورس، عملکرد بهتری داشته اند، اما نسبت به بازده شاخص  کل 

فرابورس، عملکرد ضعیف تری را به ثبت رسانده اند.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی مرداد ماه ۱40۱، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود ۷۳9 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه ابطال 
واحدهای س��رمایه گذاری( نیز تقریبًا ۵۸۵ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بنابراین، خالص ورود س��رمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری معادل ۱۵4 هزار 
میلیارد ریال بوده اس��ت. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود ۸4 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های قابل معامله و بیشترین 
خالص خروج پول از صندوق های س��رمایه گذاری حدود ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های سهامی بوده است. نمودار ۵، ورود پول به کل صندوق ها و 

خروج پول از آنها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی مرداد ماه ۱40۱ نشان می دهد.

                                                           منودار  5 .  منودار میله ای ورود و خروج  جریان نقد در صندوق های رسمایه گذاری )میلیارد ریال(                                                       تا ابتدای شهریور ماه 1401

 .است شده مقایسه 1401 ماهمرداد طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
نسبت به اند, اما بورس, عملکرد بهتری داشته کل شاخص بازدهدر مقایسه با سهامی  هایصندوقبازده  ,شودمشاهده می 4همانطورکه در نمودار 

 .اندرا به ثبت رسانده یترضعیف عملکرد فرابورس, کل شاخص بازده

 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  739 حدود( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهمرداد یط
 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  585 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

 الیر اردیلیم هزار 84 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 154 ی معادلگذارهیسرما
های هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق 2حدود  گذاریسرمایه هایصندوق ازخروج پول خالص و بیشترین  معاملهقابلهای صندوق به مربوط

 ماهمرداد یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را آنها از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود ,5 نموداربوده است. سهامی 
 .دهدیم نشان 1401
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای شهریور ماه 1401

 .است شده مقایسه 1401 ماهمرداد طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
نسبت به اند, اما بورس, عملکرد بهتری داشته کل شاخص بازدهدر مقایسه با سهامی  هایصندوقبازده  ,شودمشاهده می 4همانطورکه در نمودار 

 .اندرا به ثبت رسانده یترضعیف عملکرد فرابورس, کل شاخص بازده

 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  739 حدود( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهمرداد یط
 یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  585 تقریباً نیز (یگذارهیسرما یواحدها ابطال واسطهبه)

 الیر اردیلیم هزار 84 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار 154 ی معادلگذارهیسرما
های هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق 2حدود  گذاریسرمایه هایصندوق ازخروج پول خالص و بیشترین  معاملهقابلهای صندوق به مربوط

 ماهمرداد یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را آنها از پول خروج و هاصندوق کل به پول ورود ,5 نموداربوده است. سهامی 
 .دهدیم نشان 1401
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مرداد مـاه 421401
شـمــاره 205

هیچ وقت نباید امت اسلالمی و جامعه  اسالمی ماجرای عاشورا را 

به عنوان یک درس، به عنوان یک عبرت و به عنوان یک پرچم هدایت 

از نظر دور بدارد. قطعًا اسلالم، زنده  به عاشلورا و به حسلین بن علی 

از بیانات مقام معظم رهبری )مدظله العالی()علیه السّالم( است.
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خالصه عملکرد بورس

مرداد مـاه 441401
شـمــاره 205



خالصه عملکرد بورس
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چهره هاي بازار سرمايه

مرداد مـاه 461401
شـمــاره 205

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی ایران در گفتگو با »ماهنامه بورس« مطرح کرد

توان، تمایل و تالش،
 الزمه موفقیت در حوزه مالی است

 رضا راعی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و عضو سابق هیئت عامل سازمان توسعه و سرمایه گذاری است که در حال حاضر، 

ریاست هیئت مدیره انجمن مالی ایران را بر عهده دارد و مدیر گروه »مدیریت مالی و بیمه« در دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران است. این مدرس حوزه مالی در دانشگاه تهران که تحصیالت مقطع کارشناسی را در دانشگاه اصفهان و مقاطع کارشناسی 

ارشد و دکترای خود را در دانشگاه تهران گذرانده است، در گفتگو با ماهنامه »بورس« مدیریت مالی را یک حوزه بین رشته ای معرفی 

می کند و موفقیت در آن را مستلزم کس��ب توانمندی های الزم در علوم »ریاضیات«، »روانشناسی«، »اقتصاد«، »پژوهش عملیات«، 

»حس��ابداری« و ... می داند. ای��ن دانش آموخته حوزه مالی، در تکمیل دیدگاه فوق توضیح می ده��د که موفقیت در هر حوزه ای، از 

جمله در حوزه علم مالی، مش��روط به وجود پارامترهای توان، تمایل و تالش اس��ت و اضافه می کند که هرکدام از این موارد قابلیت 

تقویت و افزایش دارند. مشروح این گفتگوی خواندنی در ادامه مطرح می شود.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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چهره هاي بازار سرمايه

    به عنوان معاون ارزی اس��بق بانک مرکزی در 

س��ال های 1386 تا 1388، لطفاً از ش��رایط آن 

دوران و چالشهایی که در دوران فعالیت خود با 

آن مواجه بودید، برایمان بگویید.

 سال های ابتدایی ورود بنده به بانک مرکزی با 
ش��روع تحریم های نظام بانکی آمری��کا علیه ایران 
همزمان ش��د، به گون��ه ای که برای تحمیل فش��ار 
اقتصادی بر ایران، روابط بین بانکی  قطع شده و در 

سطح بین المللی، با ایران همکاری نمی کردند.
 ،)Corresponding Relationship( غیر از روابط بانكی متناظ�ر
تعداد زیادی از بانک ها دفاترشان در ایران را تعطیل کردند 
و شبکه پیام رسانی مالی جهانی )SWIFT( نیز قطع شد.

از دیگر مسائلی که با آن مواجه بودیم، بلوکه شدن 
دارایی ه��ای خارج��ی و س��پرده های ارزی ب��ود. 
همچنی��ن در تأمین ارز و طال با مش��کالتی مواجه 
بودیم. تحریم در حوزه بانکی، به بانکداری داخلی 
ارتباطی نداشت و به حوزه بین المللی و ارزی مربوط 
می شد، حوزه ارزی بانک مرکزی، عهده دار تمامی 

فعالیت های بین المللی بود.
در آن س��الها، قیم��ت ارز تک نرخی ب��ود و تا زمان 
فعالیت بنده در سمت معاونت ارزی، این نرخ حفظ 
ش��ده بود و همانطور که آمار موجود در سایت بانک 
مرکزی هم نشان می دهد، نرخ ارز را با شیبی مالیم 
افزایش دادیم. در این خصوص، سیاستی در پیش 
گرفتیم و مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را 
به نرخ ارز آن س��ال ها اضافه کردیم، این سیاس��ت 
موجب شد که افزایشی ناگهانی در نرخ ارز نداشته 
باشیم. همچنین علی رغم تحریم های موجود در آن 
زمان، ارز مورد نیاز کشور، اسکناس ارز و حتی طال را 
نیز تأمین کردیم. هر انس طال بین 400 تا حداکثر 
900 دالر تهیه ش��د که بع��دازآن به تدریج افزایش 

یافت و به ۱900 دالر هم رسید.

     از اه��م اقدام��ات س��ازمان »توس��عه و 

سرمایه گذاری« در دانش��گاه تهران، همکاری 

با پ��ارک »علم و فن��اوری« دانش��گاه، به منظور 

کارگزاری تکنول��وژی و تأمین مالی ایجاد مراکز 

ن��وآوری اس��ت؛ به عن��وان عضو اس��بق هیئت 

عامل این س��ازمان، در این خصوص توضیحات 

بیشتری ارائه دهید.

 سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران، 
به عنوان اولین س��ازمان توسعه و سرمایه گذاری در 
دانش��گاه های کشور، توس��ط اینجانب ایجاد شد. 
انگیزه  اصلی از تأسیس سازمان، کاهش وابستگی 

بودجه ای دانشگاه تهران به بودجه دولت و افزایش 
اس��تقالل مال��ی آن ب��ود. از دیگ��ر انگیزه ه��ای 
بنیان گذاری آن، تجاری س��ازی علم بود تا بتوان به 
مارکتینگ و تأمین مالی استارتاپ ها کمک کرده و 
آن را توسعه داد. در حال حاضر دارایی های دانشگاه 
تهران معادل هزاران میلیارد تومان است و امید است 
که بتوان این دارایی ها را موّلد کرده و به دارایی سازی 
و خلق دارایی در آن رسید. بهره برداری از دارایی های 
غیر موّلد دانشگاه تهران از دیگر انگیزه های ایجاد 

چنین سازمانی بود.
امیدوارم زمانی برس��د که دانش��گاه تهران بتواند با 
توسعه این حوزه بیش از 90-۸0 درصد از نیازهای 
مالی خود را از این مس��یر تأمین مال��ی کند و این 
توانایی را داش��ته باش��د که به دانشجویان آموزش 

عملیاتی در بازار بدهد.

     از جمله سوابق اجرایی شما، ریاست هیئت 

مدی��ره انجمن مال��ی ایران اس��ت. در خصوص 

اهداف تشکیل این انجمن و اقدامات آن توضیح 

دهید.

 ،)Iran Finance Association( انجمن مالی ایران 
به عن��وان ی��ک انجم��ن علم��ی- حرف��ه ای، توس��ط 
همکارانمان در دانش��کده مدیریت دانشگاه تهران و 
س��ایر دانش��گاه ها، تعدادی از اعض��ای هیئت مدیره  
دانش��گاه های مختلف و مش��اهیر برجسته علم مالی 
کشور در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳9۳ تأسیس شد. هدف 
از ایجاد انجمن، ایجاد پیوندی میان علم و اجرا و البته 

تقویت این ارتباط بود.
از اقدام��ات ای��ن انجم��ن، می توان ب��ه همکاری 
ب��ا نهاده��ای اجرای��ی و دانش��گاه های مختلف از 
جمل��ه دانش��گاه های عالم��ه طباطبایی، ش��هید 
بهش��تی، اصفه��ان و دانش��گاه آزاد اس��المی 
و برگ��زاری همایش ه��ا، اجالس ه��ا و وبیناره��ای 
علمی اش��اره کرد. همچنین از دیگر دستاوردهای 
انجم��ن مال��ی ای��ران، مجل��ه  علمی-پژوهش��ی 
»Iranian Journal of Finance« اس��ت ک��ه تنه��ا 
مجله انگلیس��ی زبان در حوزه مالی کشور بوده و به 

عقیده بنده بهترین مجله در این حوزه است.

    در مراس��م تودی��ع خود از بان��ک تجارت، به 

عملکردی قابل قب��ول در حوزه های بین المللی 

»تحقیق��ات«، »آم��وزش« و راه ان��دازی »س��تاد 

بازاریابی« اش��اره کردید. لطفاً در صورت امکان 

دراین باره بیشتر توضیح بدهید.

همانط��ور ک��ه آمار موج��ود در 

س��ایت بانک مرکزی هم نشان 

می دهد، ن��رخ ارز را با ش��یبی 

مالی��م افزایش دادی��م. در این 

خص��وص، سیاس��تی در پیش 

گرفتی��م و مابه التف��اوت ن��رخ 

تورم داخلی و خارجی را به نرخ 

ارز آن س��ال ها اضاف��ه کردیم، 

این سیاس��ت موجب ش��د که 

افزایش��ی ناگهان��ی در نرخ ارز 

نداشته باشیم.
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 بنده نزدیک ب��ه ۶ ماه، مدیرعامل بانک تجارت 
بودم ک��ه تالش هایی در همان زم��ان کوتاه صورت 
گرفت. یکی از اقدامات در آن دوران، تأسیس بانک 
ترید کپیتال )Trade Capital( در کشور بالروس، 
 به عنوان نخس��تین بانک مس��تقل نظام جمهوری 
اسالمی ایران، از بعد از انقالب در خارج از ایران بود.

بان��ک مذکور توانس��ت در حوزه  ارزی کش��ور نقش 
مؤث��ری ایفا کند. همچنین در ح��وزه »تحقیقات« و 
»آموزش«، گروه های آموزش متعددی برای همکاران 
ترتیب داده شد و با کمک یکی از همکاران دانشکده، 
یک »س��تاد بازاریابی« تأس��یس کردیم ت��ا بتوانیم 

به موجب آن، برای بانک موفقیت هایی رقم بزنیم.

    آق��ای دکتر راع��ی، به عنوان اس��تاد و عضو 

هیئت علم��ی دانش��گاه، بفرمایید ك��ه به نظر 

شما پیش نیاز تحصیل در رشته مدیریت مالی 

چیس��ت و چه عواملی موجب موفقیت در این 

رشته می شود؟

 موفقیت در هر ح��وزه ای، از جمله در حوزه علم 
مالی، معمواًل بر ۳ پایه توان، تمایل و تالش استوار 
است: به عنوان مثال، الزمه موفقیت برای کسی که 
می خواهد در رشته  ورزشی بسکتبال فعالیت کند، 
در وهله اول داشتن قد مناسب است، به گونه ای که 
اگر از این توانایی برخوردار نباشد، با وجود داشتن 
بیشترین عالقه، در این رش��ته موفق نخواهد شد؛ 
بنابرای��ن، تمای��ل و عالق��ه ف��رد، در ش��رایطی که 
توانایی ه��ای الزم ب��رای انج��ام آن کار را ن��دارد، 
نتیجه بخ��ش نخواهد ش��د و برعکس، اگر کس��ی 
توانایی انجام کاری را داش��ته باش��د، ام��ا تمایل و 
تالش��ی در این خصوص انجام ندهد نی��ز، در این 

زمینه به موفقیتی نخواهد رسید.
مدیریت مال��ی یک حوزه بین رش��ته ای اس��ت که 
با عل��وم »ریاضی��ات«، »روانشناس��ی«، »اقتصاد«، 
»پژوهش عملی��ات«، »حس��ابداری« و ... اطالعات 
تنگاتنگی دارد. موفقیت در این حوزه، مستلزم کسب 
توانمندی های الزم در رشته های مذکور است. باید 
توجه داش��ت که در این خص��وص، پارامتر »توان« 
قابل تغییر است و می توان آن را ارتقا داد. همچنین، 
دو پارامتر تمایل و عالقه نی��ز، قابلیت تغییر دارند و 
مصداق بارز آنها، دانش��جوهایی هستند که تغییر 

رشته داده و به رشته مدیریت مالی وارد می شوند.

    ش��ما در کارنام��ه  خ��ود، تألی��ف کتاب هایی 

از جمل��ه »مبانی مهندس��ی مال��ی و مدیریت 

ریسک«، »کاربرد آمار در علوم مالی« و همچنین 

»نهادهای مالی« را داشته اید. دالیل خود را برای 

انتخاب کتاب های فوق بفرمایید.

 دلی��ل انتخ��اب ای��ن موضوعات و البته س��ایر 
تألیفات بن��ده، از جمله »مدیریت س��رمایه گذاری 
پیشرفته«، »بانکداری در هزاره  سوم« و »محاسبات 
فنی بیمه« ضرورت وجود این کتب در منابع درسی 
دانشجویان بوده است. درواقع زمانی که به همراه 
یکی از اس��اتید دانشگاه س��رفصل دروس در رشته  
مال��ی را تهی��ه و تنظیم می کردی��م، متوجه کمبود 
برخی از منابع درسی شدیم و به تألیف این کتاب ها 

روی آوردیم.
 الزم به ذکر اس��ت ک��ه برخی از ای��ن کتاب ها از جمله 
کتاب های »مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته« و »مبانی 
مهندسی مالی و مدیریت ریسک«، کتاب های مرجع 
هستند که چاپ  چهاردهم آنها به بازار عرضه شده است.

     به عن��وان مدیر گروه »مدیری��ت مالی و بیمه« 

در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، از سابقه 

تدریس خ��ود در این دانش��گاه بگویید. در حال 

حاضر، در این دانش��گاه چه دروس��ی را تدریس 

می کنید؟

 سال ۱۳۷۱ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 
استخدام ش��دم. در آن زمان عنوان گروه، »مدیریت 
بیمه« بود که با تالش های اینجانب و همکاران در آن 
زمان، به گروه »مدیریت مالی و بیمه«، تغییر کرد و رشته  
مالی در آن توسعه یافت. درسی که بیش از بقیه دروس 
در این سال ها تدریس کرده ام، »مدیریت مالی« بوده 
و بعدازآن، دروس »سرمایه گذاری«، »مهندسی مالی 
و مدیریت ریسک« و در برخی از موارد »بانکداری« را 

نیز ارائه داده ام.

    به عنوان یک خبره  حوزه ی مالی، برای کسانی 

که قصد اشتغال در صنعت بانکداری را دارند چه 

توصیه ای دارید؟

 فارغ التحصیالن رش��ته مالی، علی رغم حضور 
ج��دی در ب��ازار س��رمایه، در ب��ازار پ��ول حض��ور 
کم رنگ ت��ری داش��ته اند. توصی��ه بن��ده ب��ه افراد 
عالقه مند به این صنعت، این اس��ت ک��ه پایه های 
علمی خود در حوزه  پول��ی و بانکی را تقویت کنند؛ 
پیش نیاز تحق��ق این امر، مطالع��ه اقتصاد پولی و 
ادراک نقش پول در جامعه اس��ت. تصور بنده این 
است که با ورود این افراد به نظام بانکی، عمق دانش 

مالی در حوزه بانکی توسعه و گسترش می یابد.

موفقیت در هر حوزه ای، از جمله 

در حوزه علم مالی، معموالً بر 3 

پایه توان، تمایل و تالش استوار 

است.
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عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با ماهنامه »بورس« بیان کرد

موفقیت تحصیلی درحوزه مالی، نیازمند داشتن یک 
برنامه مطالعاتی مطلوب و دقیق است

 س��یدمجتبی میرلوحی، استاد دانشکده »صنایع و مدیریت« در دانش��گاه صنعتی شاهرود است و سابقه تدریس ایشان در 

این رش��ته، به اواخر دهه 80 برمی گردد. این عضو هیئت علمی دانش��گاه، تحصیالت مقطع کارشناس��ی خود را در رش��ته  

»مدیریت بازرگانی« در دانشگاه عالمه طباطبایی گذرانده است و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری را نیز در رشته  »مدیریت مالی«، 

به ترتیب از دانشگاه های شهید بهشتی و تهران أخذ کرده است.

میرلوحی در گفتگو با ماهنامه »بورس«، ضمن معرفی مسیر تحصیلی خود و ارائه اطالعاتی مختصر در خصوص مقاالت و تألیفاتش، 

ساده ترین راه برای شناسایی میزان عالقه مندی به یک حوزه خاص را مطالعه  متون، مقاالت و کتاب های مرتبط با آن حوزه و یا مصاحبه 

و گفتگ��و با خبره های آن می داند و در ادامه، تنها راه موفقیت در حوزه مالی را داش��تن یک برنام��ه مطالعاتی مطلوب و دقیق معرفی 

می کند.  آنچه در ادامه خواهید خواند مشروح گفتگوی ماهنامه بورس با این استاد دانشگاه است.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس

آشنايی با اساتید مالی كشور
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      آقای دکتر میرلوحی به عنوان نخستین پرسش، 

از مسیر و سوابق تحصیلی خود برایمان بگویید.

 ازآنجاک��ه مادر عزی��زم توجه وی��ژه ای به تحصیل 
فرزندان خود داش��تند، لذا تالش می کردند بهترین 
مدارس را برای تحصیلش��ان انتخاب کنند. به همین 
سبب، بنده تحصیالت دوره متوسطه و پیش دانشگاهی 
خ��ود را در مدرس��ه مفی��د ک��ه ی��ادگار مرح��وم 
آیت الله موسوی اردبیلی اس��ت به پایان رساندم و در 
ادام��ه، تحصی��الت دانش��گاهی را نی��ز در بهتری��ن 
دانشکده های مدیریت کشور سپری کردم. تحصیالت 
مقطع کارشناسی را در رشته  »مدیریت بازرگانی« در 
دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی گذران��دم و م��دارک 
کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در رشته  »مدیریت 
مالی«، به ترتیب از دانشگاه های شهید بهشتی و تهران 
أخذ ک��ردم. همچنین این افتخار را پی��دا کردم که در 
محضر اساتید گران قدری همچون دکتر رضا تهرانی، 
دکتر رض��ا راع��ی، مرحوم دکت��ر غالمرضا اس��المی 
بیدگلی، دکتر علی جهانخانی، دکتر حس��ین عبده 
تبریزی، دکتر محمد اس��ماعیل فدایی ن��ژاد و دکتر 

احمد بدری تلمذ کنم.

     از س��ابقه تدریس خود در دانش��گاه شاهرود 

برایمان بگویید. در این دانشگاه، چه دروس و چه 

مقاطعی را تدریس می کنید.

 دانش��کده »صنایع و مدیریت« دانشگاه صنعتی 
ش��اهرود در س��ال ۱۳۷۳ تأسیس ش��ده است. این 
دانشکده در رش��ته های »حس��ابداری«، »اقتصاد«، 
»مدیریت صنعتی«، »مهندسی صنایع« و ان شاءالله 
از سال تحصیلی پیش رو در رشته  »مدیریت مالی« در 
مقطع تحصیل��ی کارشناس��ی دانش��جو می پذیرد. 
همچنی��ن ای��ن دانش��کده رش��ته های »مدیری��ت 
کس��ب وکار«، »مدیری��ت صنعت��ی« و »برنامه ری��زی 
سیستم های اقتصادی« را در مقطع کارشناسی ارشد 
ارائه می کند. پس از دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی 
شاهرود دومین دانشگاهی بود که مجوز برگزاری رشته 
مدیریت کس��ب وکار )MBA( در مقطع کارشناسی 
ارشد را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کسب کرد.

هم��کاری بنده ب��ا دانش��کده »صنای��ع و مدیریت« 
و تدری��س در ای��ن دانش��کده، ب��ه اواخ��ر دهه ۸0 
بازمی گ��ردد. طی این س��ال ها مس��ئولیت تدریس 
دروس متعددی از جمله »مدیریت مالی«، »مدیریت 
سرمایه گذاری«، »بازارها و نهادهای مالی« و همچنین 
»حس��ابداری برای مدیران« را بر عهده داشته ام. در 
چند سال اخیر، رش��ته  »ریاضی مالی« در دانشکده 

ریاضی این دانش��گاه ارائه شده اس��ت و از آن زمان، 
عالقه مندان به تحصیل در حوزه  مالی می توانند این 

دانشکده را نیز برای تحصیل انتخاب کنند.

     در لیس��ت عالیق پژوهش��ی شما موضوعاتی 

چون »بازارهای مالی«، »س��رمایه گذاری« و »مالی 

بنگاه ها« توجه من را به خود جلب کرد. دراین باره 

برایمان بگویید.

 رش��ته ی ام��ور مال��ی )finance( به عن��وان یک 
قلمروی آکادمیک، شاخه ای از اقتصاد خرد است. این 
رش��ته، بعد از پیدای��ش و تولد در ده��ه ۵0 میالدی، 
زیرشاخه های مختلفی پیدا کرد که می توان از جمله 
 ،)corporate finance( آنه��ا ب��ه مال��ی ش��رکتی
س��رمایه گذاری )investment(، مال��ی بین المل��ل 
)international finance( و مؤسس��ات مال��ی 
)financial institution ( اشاره کرد. به نظر می رسد 
که با توجه به رسالت دانشگاه و شرایط کنونی کشور، 
اولوی��ت در کاره��ای پژوهش��ی، باید ب��ا موضوعات 
مسئله محور باشد، اگر دانش��گاه توان حل مسائل و 
گره های کشور را نداشته باشد باید در فلسفه وجودی 

آن تردید کرد.

     به صالحدید خود مختصری از مقاالت ژورنالی 

خود را با خوانن��دگان ماهنامه در میان بگذارید. 

)مقاالتی چون »بررسی س��رریز بین بازار سهام 

و بازار نفت«، »بررس��ی تأثی��ر معیارهای عملکرد 

مالی بر پایداری مالی بانک ها در ش��رایط بحران 

مالی« و ...(

 ازآنجاکه کش��ف وجود و یا عدم وجود ارتباط بین 
بازارهای مختلف، برای س��رمایه گذاران، ذی نفعان و 
فعالین این بازارها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 
لذا در مقاله »بررسی سرریز بین بازار سهام و بازار نفت« 
به بررس��ی وجود ارتباط میان این بازارها پرداختیم. 
نتایج ای��ن مقاله نش��ان داد که علی رغم وابس��تگی 
اقتص��اد ما به نفت و س��هم قابل اعتنای��ی که صنایع 
وابسته به نفت در بازار س��رمایه دارند، ارتباطی میان 
کل بازار س��هام و بازار نفت برقرار نیست و استحکام و 
ثبات بانک ها اهمیت بس��زایی دارد. شواهد تجربی 
حاکی از آن اس��ت، اگ��ر بانک ها در ی��ک اقتصاد از 
استحکام مالی مناسب برخوردار هستند، وظایف خود 
را به درستی انجام می دهند و موجب رشد اقتصادی 
پایدار خواهند شد. در مقاله »بررسی تأثیر معیارهای 
عملکرد مالی ب��ر پایداری مالی بانک ها در ش��رایط 
بحران مالی«، از اطالعات یازده بانک پذیرفته شده در 

به نظ��ر می رس��د که ب��ا توجه 

به رس��الت دانش��گاه و شرایط 

کنونی کشور، اولویت در کارهای 

پژوهش��ی، باید ب��ا موضوعات 

مسئله محور باشد، اگر دانشگاه 

ت��وان ح��ل مس��ائل و گره های 

کشور را نداشته باش��د باید در 

فلسفه وجودی آن تردید کرد.
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ب��ازار س��رمایه اس��تفاده ش��د و نتایج نش��ان داد که 
س��ودآوری بانک ها، با میزان ثبات و استحکام بانک 
رابطه ای مستقیم و معنادار دارد. همچنین میزان تأثیر 
سودآوری بر استحکام بانک ها، در شرایط بحران مالی 

و شرایط عادی متفاوت است.

  در خصوص کتاب تألیفی خود با عنوان »حسابداری 

برای مدیران«، توضیح مختصری بدهید.

 تألیف این کتاب، محصول دورانی است که وظیفه 
تدریس حسابداری برای مدیران، در ترم هایی متعدد 
به من محول ش��ده بود. اغلب دانش��جویان مدیریت 
کس��ب و کار )MBA(، در مقط��ع کارشناس��ی در 
دانش��کده های فنی و مهندس��ی و علوم پایه تحصیل 
کرده اند. لذا در برنامه درسی این رشته، ۳0 واحد دروس 
پایه برای آشنایی با مفاهیم »مدیریت«، »اقتصاد« و سایر 
قلمروهای مرتبط گنجانده ش��ده اس��ت. یکی از این 
دروس پایه، درس حس��ابداری برای مدیران است. بر 
اساس نیاز دانشجویان این رشته که انتظار می رود در 
آینده در مناصب مدیریتی به کار گمارده شوند، تالش 
کرده ایم تا محتوای کتاب به گونه ای تدوین شود که به 
جزییات و ریزه کاری های حس��ابداری کمتر پرداخته 
شود و حاوی کلیاتی از مباحث حسابداری، با تأکید بر 

آشنایی با صورت های مالی و تحلیل آنها باشد.

       به عن��وان یک مدرس در حوزه مدیریت مالی، 

از نظر ش��ما چه عوام��ل و ی��ا ویژگی هایی باعث 

موفقیت افراد عالقه مند به این حوزه می گردد.

 کشف و ش��ناخت عالقه، به خودی خود موضوع 
ظریف و دقیقی است. عده ای از دانشجویان با تکیه بر 
اطالعات نادرست، شنیده ها و یا عدم شناخت دقیق از 
خود به غلط تصور می کنند که به رشته  خاصی عالقه 
دارند، اما زمانی  که در فضای آن رش��ته قرار می گیرند 
مشخص می شود که آنچه آنها را به آن سمت سوق داده 
است، صرفاً سرابی از عالقه بوده است. ساده ترین راه 
برای شناخت عالقه به یک حوزه، مطالعه  متون، مقاالت 
و کتاب های مرتبط با آن حوزه و یا مصاحبه و گفتگو با 
خبره های حوزه مورد نظر است. تنها مسیر موفقیت در 
این رشته داشتن یک برنامه مطالعاتی مطلوب و دقیق 
اس��ت. رش��ته  مدیریت مالی همانند دیگر رشته های 
حوزه علوم انسانی، کاماًل مبتنی بر متن است و مانند 
رش��ته های فنی نیازی ب��ه تجهیزات آزمایش��گاهی و 
کارگاهی ن��دارد. ام��روزه برخالف گذش��ته می توان 
به راحتی به نسخه  رایگان کتاب های الکترونیکی بسیار 
ارزنده دسترس��ی پیدا کرد، درصورتی که درگذشته، 

دسترسی به این کتاب ها برای بسیاری از دانشجویان، 
آرزو و یا رؤیایی بیش نبوده است.

       نگاهی به سوابق پژوهشی شما نشان می دهد 

که زمان زیادی را به پژوهش و مقاله نویسی در این 

زمینه اختصاص داده اید. به دانش��جویان رشته  

مالی که قصد پژوهش و تحریر مقاله در این حوزه 

را دارند چه توصیه ای دارید؟

 تحریر مقاله مانن��د هر مهارت دیگ��ری، با تمرین و 
ممارست و البته به تدریج، تقویت می گردد. در این زمینه، 
در کارگاه ه��ای آموزش��ی و کالس ه��ای روش تحقیق، 
چارچ��وب مق��االت علم��ی و بخش ه��ای مختل��ف 
تشکیل دهنده  آن به عالقه مندان آموزش داده می شود؛ 
اما عالوه بر این موارد، الزم اس��ت که دانشجویان به هنر 
خوب نوشتن هم مجهز شوند که این هنر با مطالعه مقاالت 
متعدد و تمرین و ممارس��ت کس��ب می شود. همچنین 
نکته ای که باید به آن توجه شود، انتخاب موضوعات به روز 
اس��ت، به نحوی که اگر موضوع مناسبی انتخاب شود، 

امکان پذیرش مقاله افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین از ملزومات نوشتن مقاالت، داشتن تسلط 
بر روش های تحلیل و پردازش داده ها اس��ت. کریس 
بروکز، نویس��نده کتاب اقتصاد سنجی ای که توسط 
آقای دکتر بدری و دکتر عبدالباقی ترجمه شده است 
و در دانشگاه های کش��ور تدریس می گردد، در سال 
۲0۱۸ مقاله ای مروری منتشر کرده است که در آن، 
تعداد ۳0 هزار مقاله در قلمروی مالی مورد بررسی قرار 
گرفته است. در این بررسی استنتاج های جالبی وجود 
دارد که عبارتند از: استفاده کمتر از روش های کیفی 
در مقاالت مال��ی و تمرکز کمتر ب��ر موضوعات میان 
رشته ای. این بررسی به کسانی که مشغول به تحریر 
مقاالت هستند توصیه می کند تا به سراغ موضوعات 
میان رشته ای بروند و فقط روش های اقتصادسنجی را 
به کار نگیرند، بلکه از روش های کیفی هم بهره بگیرند.

       از سوابق اجرایی خود در این حیطه بگویید.

 بنده به اقتضای شرایط زندگی ام، بالفاصله پس از 
به اتمام رس��اندن تحصیالت دوران متوس��طه و پیش 
دانشگاهی، مشغول به کار شدم. در آن زمان مسئولیت 
تمام امور حسابداری یک شرکت کوچک، از ثبت سند 
حسابداری تا تهیه ی صورتهای مالی به مدت ۲ سال بر 
عهده من بود. همچنین به مدت ۱ سال تجربه انجام امور 
حسابرسی در یک شرکت خصوصی را داشتم. در حال 
حاضر، ع��الوه ب��ر فعالیت ه��ای دانش��گاهی، عضو 
غیرموظف هیئت مدیره در یک شرکت کارگزاری هستم.

س��اده ترین راه برای ش��ناخت 

عالق��ه به ی��ک ح��وزه، مطالعه  

مت��ون، مق��االت و کتاب ه��ای 

مرتبط ب��ا آن حوزه و یا مصاحبه 

و گفتگو با خبره های حوزه مورد 

نظر است.
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مرداد مـاه 541401
شـمــاره 205

 معرفی مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران
مدیریت »روابط عمومی و امور بین الملل« در هر سازمان، سامانه برقراری ارتباط 
مؤثر، نزدیک و س��ازنده مدیریت سازمان با س��ایر بخش های درونی و نیز بیرون 
سازمان است. با برقراری این ارتباط به نحوی شایسته، امکان تطابق برون دادهای 
یک سازمان با نیازهای بیرونی فراهم میشود، فرآیندی که علت وجودی پیدایش 

و استمرار حیات آن سازمان محسوب می شود.
روابط عمومی و امور بین الملل، در حقیقت، ابزاری دوگانه  اس��ت که از یک س��و 
موجب آگاهی مدیران از محیط پیرامونی آنها می شود و از سوی دیگر، به انعکاس 
درست فعالیت های آنان به مخاطب می انجامد. برقراری این ارتباط دوطرفه در 
هر سطحی، مترادف سطح توفیق روابط عمومی و امور بین الملل است. این در 
حالی است که با توسعه همه جانبه و پشت س��ر گذاشتن عصر دیجیتال و ورود 
به دوران انقالب چهارم که ش��اهد حضور هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی 
هستیم، اهمیت ارتباطات جهانی به پیش فرضی اساسی و پذیرفته شده مبدل 
شده است. حضور سرمایه گذاران خارجی در بازارهای مالی باعث شده است که 
مرز بسیار نامشخصی را میان ارتباطات درون و برون مرزی شاهد باشیم، چه بسا 
در برخی بازارها به دلیل حضور پرشمارتر فعاالن خارجی، برای »اطالع رسانی«، 
»شفافیت« و »دسترسی« مرزی میان ذینفعان داخلی و خارجی وجود ندارد. لذا با 
توجه به تجمیع مدیریت این دو حوزه در بورس تهران، الزم است توسعه ارتباطات 
را با تمام ذینفعان و فعاالن، یکپارچه قلمداد کنی��م و در مواقع الزم از ابزار زبان و 
نگرش های فرهنگی مبتنی بر مخاطب هدف، برای اثرگذاری بیش��تر و حصول 

نتیجه مطلوب تر بهره ببریم.

مهم ترین اه��داف مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل به ش��رح ذیل 

است:

     خلق گرایش های مطلوب در میان مخاطبان و ارتقای جایگاه و منزلت شرکت؛
     حفظ و نگهداری افکار و عقاید مساعد و موافق با شرکت؛

     تغییر افکار و نظرهای نامساعد مخاطبان نسبت به شرکت؛
     توسعه شناخت بورس تهران در میان همتایان خارجی؛

     ایجاد تصویری ارزشمند، موفق و قابل اعتماد از برند شرکت در جوامع هدف؛
     افزایش مش��ارکت و حضور نمایندگان بورس تهران در نهادهای تصمیم ساز 

بین المللی؛
     توس��عه و تعمیق ارتباطات در تمامی ابع��اد تا آنجا که تبدیل به مزیت رقابتی 

»شرکت بورس اوراق بهادار تهران« شود.

 وظایف و مأموریت های اصلی
شرح وظایف مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل به شرح ذیل است:

     هماهنگی و دریافت نقطه نظرات مدیریت ش��رکت و تدوین اس��تراتژی های 
ارتباطاتی و تبلیغاتی؛

     سازماندهی، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه های ارتباطی شرکت؛
     سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پایگاه های اطالع رسانی شرکت و تدوین 

دستورالعملهای الزم در همین زمینه؛
     نظارت بر تهیه خبر و گزارش های ارسالی به رسانه ها؛

     اعالن مواضع و صدور بیانیه در مناسبت ها و پاسخ به انتقادهای مطروحه در 
رسانه ها؛

     سازماندهی، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه برگزاری نشست های مطبوعاتی، 
مجمع ساالنه، همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و مناسبت های داخلی و 

بین المللی و... .

س��ایر وظایف مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل در حوزه روابط عمومی و 
همچنین حوزه امور بین الملل به شرح زیر است.

 1.حوزه روابط عمومی
رسانه و خبر

     تهیه و تولید اخبار و گزارش های مربوط به عملکرد و دستاوردهای شرکت؛
     تهیه بریده جراید و ارسال از طریق SMS و پورتال داخلی شرکت بورس تهران؛

     ارتباط و همکاری مستمر، مؤثر و هدفمند با رسانه های جمعی به منظور انعکاس 
دستاوردها و توانمندی های شرکت؛

     تهیه و تدوین چشم انداز فعالیت های رس��انه ای شرکت در قالب برنامه های 
کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت؛

چشم انداز برگزاری نشست های خبری؛
     برنامه ریزی و هماهنگی برای حضور مدیران شرکت در برنامه های صدا وسیما؛

     پیگیری و هماهنگی برای انجام مصاحبه های درخواستی خبرنگاران؛
     سوژه یابی به منظور تهیه اخبار و گزارش های خبری، بررسی انتقادات و سؤاالت 
منتشرشده در رسانه و ارسال آن به مسئوالن ذی ربط جهت درج پاسخ در رسانه ها؛

     اطالع یابی و رصد اخبار منتشر شده از شرکت در رسانه ها؛
     تهیه مقاله، گزارش و تحلیل از برنامه ها و سیاس��ت های ش��رکت و ارس��ال به 

رسانه ها؛
     برگزاری س��فرهای مطبوعاتی و اع��زام خبرنگاران برای بازدی��د از تاالرهای 

منطقه ای یا نمایشگاه های مرتبط؛
     ساماندهی آرشیو تخصصی؛

     انجام س��ایر وظایف اداری محوله از طرف ماف��وق در چارچوب وظایف روابط 
عمومی.

تبلیغات و رویدادها

     تدوین استراتژی و برنامه جامع تبلیغاتی؛
     تدوین بودجه ساالنه تبلیغاتی شرکت؛

     نظارت بر تدوین ساخت و پخش تیزرهای تلویزیونی و رادیویی؛
     تدوین برنامه و اجرای تبلیغات در مطبوعات و فضای مجازی؛

     برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه ها؛
     حضور در دوره های آموزشی، همایش های تخصصی، سمینارها و رویدادهای 

اسپانسری؛
     نظارت و پیگیری بر فرآورده های چاپی؛

     تمهیدات تشریفات داخلی؛
     اجرای مراسمات گوناگون در داخل شرکت؛

     همکاری در برگزاری مجمع شرکت ؛
     نظارت، راهبری و حفظ اصول برندینگ در تمام زمینه ها؛

     نظارت بر آرشیو داده های تخصصی؛
     انجام سایر وظایف اداری محوله از طرف مافوق.

سمعی و بصری

     گردآوری مناسبت های تقویم، جهت درج در سایت رسمی شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران؛

     درخواس��ت طراحی بنر مناس��بت های تقویمی و رویداده��ای درون و برون 
سازمانی؛

     نظارت بر نصب بنرها در فضاهای داخلی شرکت؛
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     فیلمبرداری، عکاس��ی و ضبط صدا از مراس��م ها، گردهمایی ها، نشست ها، 
سمینارها، نمایشگاه ها و مجامع شرکت؛

     تهیه و جمع آوری آرشیو بخش مربوطه؛
     حضور در اتاق فرمان س��الن همایش های ش��رکت، جهت مدیریت نظارت و 

هماهنگی پخش برنامه ها؛
     نظارت و هماهنگی با واحد IT، جهت پخش تصاویر و کلیپ های مناسبتی از 

تابلو معامالت در ساعات پس از بازار؛
     انجام سایر وظایف اداری محوله از طرف مافوق.

امور تبلیغات و برند

     استعالم و خرید اقالم تبلیغاتی؛
     هماهنگی جهت تهیه و توزیع اقالم تبلیغاتی؛

     نظارت بر کلیه جریان های اطالعاتی و خبری در شرکت تا اطالعات این بخش 
با پروژه ری برند هماهنگ باشد؛

     ساماندهی آرشیو بخش مربوطه؛
     انجام سایر وظایف اداری محوله از طرف مافوق.

ارتباطات مردمی و مشتریان

     ارتباط مستمر با مراجعه کننده ها و پاسخ گویی به آنها؛
     ارسال برخی سؤاالت مراجعین به واحدهای ذی ربط )بازار، پذیرش، حقوقی 

و ...(؛
     تهیه گزارش های مرتبط و تجزیه و تحلیل داده ها.

2.حوزه امور بین الملل

اطالع رسانی

     تهیه و ارسال آمارهای دوره ای به مبادی و نهادهای بین المللی بازارهای سرمایه؛
     تدوین محصوالت انتشاراتی به زبان فارسی و انگلیسی برای افزایش آگاهی دو سویه؛

     تأمین محتوا برای ش��بکه های مجازی و سایت های انگلیسی- فارسی بورس 
تهران.

آموزش و ارتقاء شناخت

     بررسی و پایش مطبوعات و رسانه های خارجی و گزینش بخش های مناسب 
برای ارائه به همکاران و فعاالن داخلی؛

     مش��ارکت در برگزاری رویدادهای خارجی، اجالس و همایش های داخلی و 
خارجی؛

     ویرایش متون انگلیسی ارسالی از سوی بخش های مختلف شرکت به مقاصد 
خارجی.

توسعه ارتباطات

     میزبانی هیئت های خارجی بازدیدکننده از بورس تهران و ارائه معرفی های الزم؛
     اعزام هیئت های بورس تهران به خارج از کشور؛

     برقراری ارتباط با س��فارتخانه ها و نمایندگان اقتصادی کش��ورهای خارجی 
مستقر در ایران؛

     تدوین برنامه ارتباطی مناسب با کشورهای هدف، برای توسعه کسب و کار و 
ارتقاء برند بورس تهران؛

     رسیدگی به عضویت های بین المللی برای حفظ روابط جاری و بسط آنها؛
     بهس��ازی ارتب��اط مس��تمر و اثربخش با نهاده��ا و عناصر اقتص��ادی ملی و 

بین المللی.

سایر وظایف

     پیش بینی و تأمین نیازمندی های آموزشی همکاران در سطح جهانی؛
     پای��ش فرآیندهای اجرایی و پروژه های مرتبط با امور بین الملل، در راس��تای 

راهبردها و اهداف کالن بورس تهران؛
     مستندسازی رویدادهای خارجی و مأموریت های بین المللی همکاران اعزامی.
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راه اندازی بورس های منطقه ای، گامی مهم  جهت »گس�ترش فرهنگ س�رمایه گذاری« و »تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای 
کشور« بوده است� بورس منطقه ای استان سمنان، در راس�تای تحقق بخشی به این مهم، در تاریخ دهم آذرماه سال 1384 افتتاح 

شد و اکنون در طبقه سوم ساختمانی واقع در بلوار شهید صدیقی، بین فرعی هشتم و دهم اداره می شود�
بورس منطقه ای سمنان، به منظور تقویت و گسترش »فرهنگ س�رمایه گذاری« در سهام و دارایی های مالی، میان شهروندان این 
اس�تان همانند دیگر بورس های منطقه ای، اقدام به برگزاری کالس های آموزش�ی رایگان برای داوطلبان آزاد و همچنین کارکنان 
ادارات و سازمان های استان کرده است� این کالس ها به صورت دائمی و هفتگی، در محل مذکور و یا به صورت وبینار برگزار می شوند� 
بر این اساس، بورس منطقه ای سمنان از ابتدای فعالیت خود، موفق به آموزش 8,747 نفر )معادل 73,123 نفر- ساعت( از شهروندان 

این استان شده است�
در س�ال های گذشته، تاالر بورس منطقه ای س�منان به دفعات با همکاری دانشگاه ها و مؤسس�ات آموزش عالی اقدام به برگزاری 
همایش هایی مرتبط با بازار سرمایه کرده است که ازجمله آنها، می توان به همایش »آسیب شناسی نهادهای مالی در اقتصاد اسالمی« 

که در محل دانشگاه سمنان برگزار شد، اشاره کرد�
»فروسیلیس س�منان«، »سیمان شاهرود«، »شکر شاهرود« و »معدنی  و امالح ایران« شرکت هایی نام آشنا برای سهامداران بازار 
س�رمایه ایران هستند که در این اس�تان، ایجاد و موفق به حضور در بورس اوراق بهادار کشور شده اند� همچنین شرکت صنعتی و 

معرفی تاالر بورس منطقه سمنان
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معدنی شمال شرق شاهرود، با نماد »کشرق« در بازار اول شرکت فرابورس ایران و شرکت فوالد شاهرود، با نماد »فرود« نیز در بازار 
دوم شرکت فرابورس ایران پذیرش شده اند� الزم به ذکر است که ارزش بازار فعلی شرکت های پذیرفته شده مذکور، حدود 101 هزار 
میلیارد ریال است و ارزش معامالت انجام شده در این تاالر، از آغاز تأسیس تا تیرماه 1401، بالغ بر 75 هزار میلیارد ریال بوده است�

 کارگزاران فعال در استان سمنان
در اس�تان سمنان، در حال حاضر تعداد 39 ش�عبه، دفتر پذیرش و همچنین نمایندگی کارگزاری که در شهرستان های »سمنان«، 

»دامغان« و »شاهرود« واقع شده اند، مشغول خدمات رسانی به سهامداران هستند�
کارگزاری های »دارا«، »بانک س�په«، »مفید«، »تمدن«، »آگاه« و همچنین »نهایت نگر«، »بانک ملت«، »اردیبهش�ت ایرانیان«، 
»مبین سرمایه«، »الوند«، »فارابی«، »سهم آشنا« و »بانک رفاه«، در شهرستان سمنان، کارگزاری های »بانک سپه«، »بورس بیمه«، 
»بانک کشاورزی«، »فارابی«، »مدبر آس�یا«، »بانک دی«، »مبین سرمایه« و »سهم آشنا« در شهرستان شاهرود و کارگزاری های 

»مهرآفرین«، »گنجینه سپهر پارت« و »آتیه« نیز در شهرستان دامغان فعال هستند�
شایان  ذکر است که حدود 80 نفر از کارکنان بازار سرمایه، در استان سمنان مشغول به فعالیت هستند�



موضوعات پیشنهادی:

به اطالع می رس��اند ماهنامه بورس متعلق به ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران، با رویكرد خبری، تحلیلی و 

آموزشی، سابقه ای بیش از 23 سال در حوزه انتشار اخبار، اطالعات  و آمار اقتصادی و بازار سرمایه دارد. این 

ماهنامه به شكل تخصصی برای فعاالن بازار سرمایه منتشر شده و برای تمامی اركان و شركت های بازار سرمایه 

از جمله ناشران بورسی، كارگزاری ها، نهادهای مالی)تأمین سرمایه ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، 

صندوق های سرمایه گذاری( و مراكز آموزشی به خصوص دانشگاه ها در سراسر كشور توزیع می شود.

بدین وسیله از كلیه اساتید، پژوهشگران، مدیران، دانشجویان و عالقه مندان به موضوعات مرتبط با بازار سرمایه 

دعوت می شود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

      قانون بازار سرمایه

      صندوق های سرمایه گذاری

      بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه

      عملكرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی

      ابزارهای مالی جدید در بورس تهران

      آتی سبد سهام در بورس تهران

      بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

      سهام عدالت

      عرضه سهام دولت در بازار سرمایه

      بورس امالك و مستقالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه
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بیت کوین، بالک چین  و نظام بین المللی مبارزه با پولشویی

 در این ش��ماره از ماهنامه بورس، مقاله چهارم از مجموعه مقاالت »بیت کوی��ن و فراتر از آن-رمزارزها، بالک چین ها و حاکمیت جهانی«، با 

عنوان »بیت کوین، بالک چین  و نظام بین المللی مبارزه با پولشویی« به قلم مالکوم کمپبل-وردوین و مارسل گوگوئن1  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

در این بخش، جبر تکنولوژیکی و اجتماعی با تأکید بر روابط متقابل سازنده 
بین بالک چی��ن  و حاکمیت جهانی مبارزه با پولش��ویی۲  بررس��ی گردیده و 
در ادامه به مطالعه تأثیر تغییر فناوری مرس��وم بر کنترل حکمرانی جهانی و 
همچنین تعامالت بین بازیگران اصلی، منفک از محیط اجتماعی و شرایط 
فنی آنها، پرداخته می ش��ود. با اس��تفاده از پژوهش های اقتصاد سیاس��ی و 
همچنین گزارش های رسانه ها و ادبیات نوین در مورد بالک چین  ها، تأثیرات 
غیر منتظره  ی کاربرده��ای جدید دانش و فناوری بر ش��یوه های حاکمیتی، 
بررسی می شود. البته گفتنی است که شیوه های حاکمیتی نیز به نوبه خود بر 
تکامل فناوری های نوظهور تأثیر می گذارد. سؤاالت اصلی مطرح شده در این 

نوشتار، به شرح زیر است:
   کاربردهای بالک چین  چگونه بر حاکمیت جهانی مبارزه با پولشویی تأثیر می گذارد؟

  حاکمیت جهانی چه تأثیری بر تکامل برنامه های بالک چین  دارد؟
این موضوع در دو مرحله تشریح می ش��ود. در مرحله اول، نشان داده می شود 
که ویژگی های فنی تکنولوژی بالک چین  چگونه بر شکل دهی و محدود کردن 
حاکمیت در نظام بین المللی مبارزه با پولشویی تأثیر می گذارد. در مرحله دوم، 
بحث می شود که واکنش های نظام بین المللی مبارزه با پولشویی در برخورد با این 
فناوری نوظهور، چگونه باعث ایجاد محدودیت و موانع در تکامل آن خواهد شد. 
در مجموع، این استدالل ها درک درستی از ساختار متقابل فناوری های نوظهور 
و حاکمیت جهانی را ارائه می دهند که می تواند به عنوان گفتمان نیز در نظر گرفته 
شود. موضوع اصلی گفتمان این است که چگونه محیط های اجتماعی-فنی، 
تعامالت زیربنای حاکمیت جهانی را که تحت تأثیر روابط خاص، رقابت، همکاری 
و تعارض بین بازیگران دولتی و غیر دولتی در رژیم های بین المللی نیز قرار دارد، 
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متأثر می سازد. این مباحث در بخش های زیر، توسعه داده می شود:
  در بخش اول، با تجزیه و تحلیل ادبیات اقتصاد سیاسی جهان، به نظام های 
بین المللی ای پرداخته می ش��ود که روابط س��ازنده متقابل بی��ن تکنولوژی و 

حاکمیت جهانی را دست کم می گیرند.
  در بخش دوم، به صورت تجربی، همزمان توسعه فناوری و حاکمیت جهانی 
در روابط بین رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی و فناوری های بالک چین  نشان 

داده می شود.
  در بخش س��وم، واکنش کارگروه ویژه ی اقدام مالی۳  به پیامدهای پولشویِی 

فناوری بالک چین  بررسی می شود.
  در بخش چهارم، نشان داده می شود که چگونه واکنش های حاکمیت جهانی 
به نوبه خود بر تکامل کاربردهای این فناوری نوظهور با شیوه های غیر منتظره اما 

مهم، تأثیر می گذارد.
  در بخش پایانی، تکامل فناوری ها و حاکمیت در اقتصاد سیاسی جهان خالصه 

شده و نتیجه گیری ارائه می گردد.

 نظام های بین المللی و محیط اجتماعی-فنی حاکمیت جهانی
اقتص��اد سیاس��ی جهان��ی و همچنی��ن دان��ش رواب��ط بین المل��ل، 
تعاریف متفاوت��ی را از رژیم ه��ای بین المللی ارائ��ه می دهند. علی رغم 
هم پوش��انی هایی که ممکن اس��ت وجود داشته باش��د، برداشت آنها را 
می ت��وان به طور کلی در دو گ��روه کاماًل متنوع دس��ته بندی کرد. از یک 
 س��و، رویکردهای واقع گرایان��ه، رژیم های بین الملل��ی را اصواًل عاملین 
سازمان های رس��می می دانند که منافع مشترک یا منافع فردی اعضای 
آنها را منعک��س می کنند که عمدتًا ذی نفع این منافع، کش��ورهای ملی 
هستند. برای مثال، رویکردهای لیبرال مشخص می کنند که رژیم های 
بین المللی چگون��ه از منافع مش��ترک بهره مند می ش��وند، در حالی که 
رویکردهای واقع گرایانه، رژیم های بین المللی را به عنوان عامل پیشبرد 
منافع خاِص قدرتمندترین کش��ورها )هژمونی��ک( معرفی می نمایند. از 
سوی دیگر، گزارش های ساختارمند در مورد ترجیح منافع بازیگر اصلی، از 
تعیین اهداف معقول و منافع مشترک توسط رژیم های بین المللی حکایت 
می کنن��د. در اینجا رژیم ه��ای بین المللی صرفًا به عنوان س��ازمان های 
رسمی در نظر گرفته نمی شوند، بلکه متشکل از هنجارها، کنوانسیون ها 
و اقدام های عملی رسمی هستند که می توانند هویت های دولتی، منافع 
و در نهایت تعامالت بین المللی را شکل دهند. همانطور که هسنکلور4 ، 
مایر۵  و ریتبرجر۶  به طور مختصر گفته اند، رژیم ها »اقدامات خاصی را در 
شرایط مشخص تجویز می کنند، آنها همچنین به عنوان مرجع مرسوم برای 

تعیین و ارزیابی رفتار فردی عمل می کنند«.

درک منطقی و ساختارمند از رژیم های بین المللی، در پیش زمینه ی نقش 
دولت ها اهمیت دارد. این تجزیه و تحلیل های دولت محور تمایل دارند که 
روابط بین رژیم های بین المللی و بازیگران غیر دولتی و همچنین کاربردهای 
اساس��ی دانش و فناوری ها را نادیده بگیرند. دولت ها و رژیم ها بیش��تر در 
محیط های اجتماعی-فنِی ش��کل گرفته توس��ط فناوری ها و کاربردهای 
آنها که به وس��یله ی بازیگران غیردولتی ایجاد ش��ده اند، تعامل می کنند. 
به عنوان مثال، تعامالت بین المللی در سازمان ملل متحد یا اتحادیه اروپا 
با استفاده از س��رویس های ارائه شده توس��ط بنگاه های تسهیل کننده ی 
کارب��رد فناوری ه��ای ارتباطی، امکان پذیر ش��ده اس��ت. ماهیت خاص و 
ترکیب محیط های اجتماعی-فنی که توسط دولت و همچنین بازیگران و 
سازمان های غیر دولتی مشخص می شود، بر شخصیت رژیم های بین المللی 
و به طور کلی حاکمیت جهانی تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، دانشمندان 
اقتصاد سیاسی جهانی نش��ان داده اند كه چگونه رژیم بین المللِی بسیار 
عملگ��را و سیاست زدایی ش��ده ی ناظر ب��ر حاكمیت مال��ی، خصوصیات 

اجتماعی-فنِی خاص مالی جهانی را منعكس می كند.
روابط بین فناوری ه��ا و بازیگران غیردولتی در فض��ای اجتماعی-فنِی 
گس��ترده تری كه رژیم های بین المللی در آن فعالی��ت می كنند، صرفًا 
یک طرفه نیس��ت، بلکه فناوری ها و محیط های اجتماعی-فنی نیز خود 
تحت تأثیر رژیم های بین المللی ق��رار گرفته اند. به طور خاص، واکنش 
رژیم های بین المللی به پیامدهای ناشی از کاربردهای فناوری های نوین 
به نوبه خود بر توسعه و تکامل فناوری ها و بازیگرانی که از آنها به شیوه های 
مختلف اس��تفاده می کنند، تأثیر می گذارد. اینک��ه فناوری ها به عنوان 
چالش یا فرصت هایی توس��ط بازیگران اصلی در رژیم های بین المللی 
نگریسته می شوند یا خیر، می تواند پاسخ های مختلفی را به دنبال داشته 
باش��د. فناوری ای که به عنوان تهدیدی برای یک رژیم تلقی می ش��ود، 
علی رغم فرصت هایی که می تواند برای حاکمیت جهانی داشته باشد، 
ممکن اس��ت به واکنش های بسیار متفاوتی منجر شود. در هر دو مورد، 
واکنش های حاکمیت نه کاماًل توس��ط ویژگی ه��ا و کاربردهای خاص 
فناوری و نه کاماًل از نظر اجتماعی تعیین می شوند، بلکه پاسخ به تغییرات 
تکنولوژیکی توسط مجموعه خاصی از بازیگران دولتی و غیردولتِی درگیر 
و همچنین برداش��ت آنها از پیامدهای خاص ناشی از تغییرات فناوری 
شکل گرفته و محدود می شود. س��پس، واکنش های حاکمیت، تکامل 
فناوری ها و کاربردهای آنها توسط بازیگران دولتی و غیردولتی را شکل 
داده و مح��دود می کند. رابطه ی تعاملی یا گفتمان محور بین رژیم های 
بین المللی و فناوری ها را می توان به عنوان »روابط سازنده ی متقابل« نیز 

در نظر گرفت. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.

 یخاص ناش یامدهایاز پ آنهابرداشت  نیو همچن ریدرگ یِدولتریو غ یدولت گرانیاز باز یتوسط مجموعه خاص یکیتکنولوژ
توسط  آنها یها و کاربردهایتکامل فناور ،تیحاکم یهاواکنش ،سپسشود. شکل گرفته و محدود می یفناور راتییغاز ت
المللی و بینی هامیرژ بین محورگفتمان ای یتعامل یکند. رابطهرا شکل داده و محدود می یدولتریو غ یدولت گرانیباز

 نشان داده شده است. زیرموضوع در شکل  نیا در نظر گرفت. زین «متقابل یروابط سازنده» عنوانبهتوان ها را مییفناور
 

 
 

 المللی مبارزه با پولشوییو رژیم بین چینبالک
المللی بین میو رژ چینبالک یهایفناور بینروابط  یبررس قیرا از طر یجهان تیو حاکم یمتقابل فناور ساختار ،بخش نیا

شود، می یشامل چه موارد ییپولشو کهموضوع  در مورد این یاجمال یبررس کیدهد. پس از نشان می ییمبارزه با پولشو
شرح داده  لیتفصبه ،شود. سپسپرداخته می چینبالک یهایو فناور ییالمللی مبارزه با پولشوبین میبه مشخصات رژ

 ،چالش کی عنوانبه چینبالک ناشی از راتِییبه تغ ییبا پولشو المللی مبارزهبین میرژدر  یاصل گرانیشود که چگونه بازمی
، اما است چینبالک یهایفناور یدیکل یهایژگیو تأثیرکامالً تحت  ییهاچالش نیدهند. پاسخ به چنواکنش نشان می

 گرانیشود که چگونه پاسخ بازنشان داده می ،ییشوند. در بخش نهاتقابل محسوب می نیراه ا یها هنوز ابتداواکنش نیا
است و منتج به  دهینوظهور انجام یفناور نیا یبه تکامل کاربردها ،نوبه خودبه ییالمللی مبارزه با پولشوبین میدر رژ یاصل

 شود.و محدود کردن آن می یدهجهت

 ست؟یچ قاًیدق ییپولشو
که منشأ  است ییهااز راه یقانون یمال ستمیدر س یرقانونیغ یهاتیادغام درآمد حاصل از فعال ،ییزبان ساده، پولشوبه 

را به سه مرحله  ییپولشو که دارند لیها تماتیفعال نیدر مورد ا یبا موشکاف متخصصانکند. را پنهان می آنهانامشروع 
 کنند: میمشخص تقس

 7ییجانما 
 8ظاهرسازی 
 9ادغام 

تا بتواند  شودمی لیتبد یگریشکال مشکوک دبه اَ ،شده است از جرم حاصل ماًیمستق که یدرآمد ،ییجانما طی فرآیند
 آنهادر اتصال  یو سع استوجوه  تیپنهان کردن منشأ و مالک یشامل تالش برا ظاهرسازیرخنه کند.  یمال ستمیبه س
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 باک چین  و رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی
این بخش، ساختار متقابل فناوری و حاکمیت جهانی را از طریق بررسی 

روابط بین فناوری های بالک چین  و رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی 

نش��ان می دهد. پس از یک بررس��ی اجمالی در م��ورد این موضوع که 

پولشویی شامل چه مواردی می ش��ود، به مشخصات رژیم بین المللی 

مبارزه با پولشویی و فناوری های بالک چین  پرداخته می شود. سپس، 

به تفصیل ش��رح داده می ش��ود ک��ه چگون��ه بازیگران اصل��ی در رژیم 

بین المللی مبارزه با پولشویی به تغییراِت ناشی از بالک چین  به عنوان 

یک چالش، واکنش نشان می دهند. پاسخ به چنین چالش هایی کاماًل 

تحت تأثیر ویژگی های کلیدی فناوری های بالک چین  اس��ت، اما این 

واکنش ها هنوز ابتدای راه این تقابل محسوب می شوند. در بخش نهایی، 

نشان داده می شود که چگونه پاسخ بازیگران اصلی در رژیم بین المللی 

مبارزه با پولشویی به نوبه خود، به تکامل کاربردهای این فناوری نوظهور 

انجامیده است و منتج به جهت دهی و محدود کردن آن می شود.

 پولشویی دقیقًا چیست؟
به زبان ساده، پولشویی، ادغام درآمد حاصل از فعالیت های غیرقانونی 

در سیستم مالی قانونی از راه هایی است که منشأ نامشروع آنها را پنهان 

می کند. متخصصان با موش��کافی در مورد این فعالیت ها تمایل دارند 

که پولشویی را به سه مرحله مشخص تقسیم کنند:
   جانمایی ۷

   ظاهرسازی ۸
   ادغام 9

طی فرآیند جانمایی، درآمدی که مستقیمًا از جرم حاصل شده است، 

به اَش��کال مشکوک دیگری تبدیل می ش��ود تا بتواند به سیستم مالی 

رخنه کند. ظاهرسازی شامل تالش برای پنهان کردن منشأ و مالکیت 

وجوه است و سعی در اتصال آنها به چندین مؤسسه ی مختلف به منظور 

غیرقابل ردیابی کردن منشأ آنها دارد. در نهایت در مرحله ادغام، عواید 

جرم به عنوان بخشی از سیستم مالِی قانونی پوشش داده می شود.

انواع مختلفی از پولشویی وجود دارد. پولشویی می تواند شامل قاچاق 

فیزیکی مقادی��ر زیادی پول کاغ��ذی، سوء اس��تفاده از وجوه خیریه، 

استفاده از مشاغل پوششی، فرار مالیاتی، رشوه، کارت های اعتباری، 

ادعاهای جعل��ی بابت اخذ خس��ارت از بیم��ه، تج��ارت بین المللی، 

معامالت ام��الک و مس��تغالت و همچنی��ن ارائه دهن��دگان خدمات 

پرداخت غیربانکی مانند پی پال باش��د. با وجود این موارد گس��ترده، 

فعالیت های پولش��ویی گرایش به واس��طه های مال��ی خاصی دارند. 

مدت هاست که بانک ها و سایر مؤسسات مالی به عنوان اشخاص ثالِث 

مورد اعتماد اصلی بین دو یا چند طرف که به دنبال پولشویی هستند، 

فعالیت می کنند. این مؤسس��ات متمرکز به دلیل نقش بی بدیل خود 

در امور مالی جهانی و به طور خاص در سیس��تم های پرداخت و تسویه 

بین المللی، به عنوان نقطه اصلی اتصال در نظر گرفته شده اند که رژیم 

بین المللی مبارزه با پولشویی مدت هاست آنها را مورد هدف قرار داده 

و به آنها تکیه کرده است.

 رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی
منش��أ پولش��ویی، اس��تفاده از کاربردهای فناوری های بالک چین  و 

ارزهای ایجاد ش��ده در بس��تر آن از قبی��ل بیت کوین و س��ایر رمزارزها 

نمی باش��د، بلکه این یک عمل طوالنی مدت است که با تصویب قانون 

کنترل پولش��ویی در س��ال ۱9۸۶ در ایاالت متحده آمریکا رسمًا جرم 

شناخته شد و تا س��ال ۲00۸ بیش از ۱۷0 کشور رسمًا این فعالیت را 

جرم انگاری نموده اند. دانشمندان اقتصاد سیاسی جهان و متخصصان 

علوم اجتماعی از رشته های مختلف، منشأ و توسعه ی رژیم بین المللی 

مبارزه با پولشویی را واکاوی نموده اند. خردگرایان استدالل می کنند 

که چگونه منافع امنیتی کش��ور س��لطه گر جهان یعنی ایاالت متحده 

آمریکا، در توسعه رژیم بین المللی پولش��ویی ابتدا به عنوان بخشی از 

»جنگ با مواد مخدر« و بعداً به عنوان بخش��ی از »جنگ با تروریس��م« 

نقش اساسی داشته اس��ت. این تجزیه و تحلیل بر نقش اصلی ایاالت 

متحده آمریکا در ایجاد و گس��ترش کارگروه وی��ژه ی اقدام مالی )یک 

س��ازمان بین دولتِی مس��تقر در پاریس که به طور رس��می شامل ۳۵ 

کشور عضو و دو سازمان منطقه ای اس��ت( تأکید دارد. این سازمان از 

طریق اعضای پیوس��ته و ناظر خود و همچنین اعضای س��ازمان های 

منطقه ای، تقریبًا با همه کشورهای جهان پیوند خورده است. کارگروه 

ویژه ی اقدام مالی پس از تأسیس در سال ۱9۸9 ، 40 توصیه و پس از 

حمالت ۱۱ سپتامبر  ۲00۱، 9 توصیه دیگر صادر کرد. این 49 توصیه 

به طور گسترده ای به عنوان دستورالعملی برای رژیم بین المللی مبارزه 

با پولشویی شناخته می شود. گزارش های سازنده از رژیم بین المللی 

مبارزه با پولش��ویی تأکید می کنند که چگونه توصیه های غیررسمی و 

غیرالزام آوِر گروه ویژه ی اقدام مالی توسط اکثریت کشورهای جهان از 

طریق اَشکال غیررس��می حاکمیت به تصویب رسیده است. به عنوان 

مثال، استفاده از »لیست س��یاه« برای مجبور کردن دولت های متمرد 

به پذیرش توصیه های مبارزه با پولشویی از طریق اعمال انواع فشارها 

توس��ط جامعه بین المللی، دولت ها و مجموعه گسترده ای از بانک ها 

و مؤسسات مالی، در نظر گرفته شده اس��ت. گزارش های خردگرایانه 

و س��اختارمند، نقش اساس��ی قدرت س��لطه گر را در توس��عه ی رژیم 

بین المللی مبارزه با پولشویی و همچنین نقش استانداردها و روش های 

غیررسمی را در تطابق با توصیه های اصلی آن نشان داده اند.

مطالعات انجام شده در خصوص رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی، بر 

نقش بازیگران اصلی غیردولتی به طور عام و بانک ها به طور خاص تأکید 
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می کند. این مؤسسات متمرکز در ردیابی و حسابرسِی نقل و انتقاالت مالی 

بین المللی، بسیار مهم تلقی می شوند. بانک ها موظف به ردیابی وجوه 

شده اند تا به نهادهای نظارتی در شناسایی جرایم پولشویی کمک کنند. 

این بازیگران غیردولتی با دسترس��ی به سوابق نقل و انتقال وجوه، نقش 

اصلی را در رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی بازی می كنند. کارمندان 

بانک به طور مؤثر به عنوان مجریان مبارزه با پولشویی منصوب می شوند. 

آنها هنگام تکمی��ل گزارش ها برای معامالت ب��االی ۱0,000 دالر، اگر 

احتمال معقولی مبنی بر وقوع پولش��ویی و ارتباط منابع پول مشتریان 

با فعالیت های مجرمانه، وجود داشته باشد، اقدامات الزم را جهت احراز 

هویت مشتری و شناسایی کس��ب و کار آن انجام می دهند. اگرچه نقش 

بازیگران غیردولتی مانند بانک ها بسیار بااهمیت است، اما گزارش های 

موجود هرگز مبنی بر نادیده گرفتن فناوری های خاص که بانک ها و ناظران 

بتوانند به آنها اعتماد کنند، نبوده اند و حتی خود رژیم بین المللی مبارزه با 

پولشویی نیز در همین محیط اجتماعی-فنی شکل گرفته است.

 باک چین  و پولشویی بین المللی در تئوری و عمل
دو ویژگی خ��اص فناوری های بالک چی��ن باعث ایج��اد  کاربردهای 

جدیدی در مورد پولشویی بین المللی شده است:

   غیرمتمرکز بودن

   شبه ناشناس  بودن معامالت در شبکه های جهانی

در این بخش، توضیح داده می شود که این کاربردها چگونه در حالت 

تئوری، بازیگران متمرکز را که مس��ئول شناسایی معامالت مشکوک و 

افراد درگیر در این معامالت هستند، به چالش می کشد.

در ابتدا، با فراهم کردن معامالت مس��تقیم بین کاربران در شبکه های 

غیرمتمرکز به صورت گسترده، بالک چین  ها اشخاص ثالِث قابل اعتماد 

مانند بانک ها را که مدت ها در مرکز رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی 

بوده ان��د، کن��ار می گذارند. معام��الت بالک چین  به ج��ای اعتماد به 

مؤسسات متمرکز سنتی مانند بانک ها برای تأیید و مدیریت مبادله ی 

وجوه، به الگوریتم های پیچیده و همچنین به ش��بکه های غیرمتمرکِز 

کاربران متکی هس��تند تا به طور مداوم اعتبار مبادالت را تأیید کنند. 

ب��ه عبارت دیگر، ارزه��ای رمزپایه مانند بیت کوین و س��ایر برنامه های 

بالک چین ، کاربران را قادر می س��ازند که بدون وابستگی به اشخاص 

ثالِث معتبر سنتی، به طور مس��تقیم بین خود اقدام به مبادله ی وجوه 

کنن��د و به لحاظ تئ��وری، هیچ مؤسس��ه ی متمرکزی وج��ود ندارد که 

از انطب��اق معامالت انجام ش��ده با الزامات بین الملل��ِی رژیم مبارزه با 

پولشویی اطمینان حاصل نماید. بنابراین، کارکرد بالک چین  می تواند 

مقررات مبارزه با پولش��ویی را که طی ۲۵ سال گذشته تکامل و توسعه 

یافته اند، به صورت کامل کنار بگذارد. اندرو ماكوراك، تحلیلگر دولت 

ایاالت متحده آمریكا، به طور مختصر اولین مفهوم کاربرد بالك چین را 

برای رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی این چنین توصیف می كند: »با 

مبادله ی الکترونیکی ارزهای واقعی، بانک ها و نهادهای مالی اقدام به 

اخذ کارمزد برای تأیید معامالت می کنند، اما مبادله ی بیت کوین مانند 

مبادله ی پول نقد فیزیکی هست و نیازی به واسط و پرداخت کارمزد و 

کنترل معامالت صورت گرفته ندارد«.

دومین ویژگی فنی بالک چین  که بر رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی 

تأثیر می گذارد، وجهه ی بی هویتی  است که به کاربران اعطا می کند. 

تقابل بین تمایل به ش��فافیت و ناش��ناس ماندن، موضوعی اساس��ی 

است که فناوری های دیجیتال به طور گس��ترده ای با آن روبرو هستند 

و کاربرده��ای بالک چین  در این موضوع نقش اساس��ی ایفا می کند. 

شناسایی افراد در دنیای واقعی بر اساس آدرس های کاربر با پیچیدگی 

روش های رمزنگاری ش��ده در زیربنای بالک چین  دش��وار اس��ت، اما 

غیرممکن نیس��ت. تأثیر اصلی بالک چین  بر رژی��م بین المللی مبارزه 

با پولش��ویی، عدم وجود اطالعات می باشد؛ همانطور که ِفرد کاری۱0 ، 

رئیس شرکت حسابرسی دیلویت۱۱  اظهار می دارد: »نهادهای نظارتی 

اگر اطالعاتی در مورد هویت طرفین معامله نداشته باشند، نمی توانند 

معامالت را کنت��رل کنند. برای کارمندان مؤسس��ات مالی که وظیفه 

آنها تشخیص پاسخ های مشکوک به سؤاالت است، تعیین اینکه از چه 

کسی باید سؤال شود، دشوار می گردد. سرمایه گذاران و قانون گذاران 

می بایس��ت به طور یکس��ان درک درس��تی از معامالت »غیرمعمول« و 

»عادی« در بالک چین  داشته باشند«. طبق اظهارات رابرت استوکس۱۲، 

پژوهش��گر حقوق، »این مس��ئله دقیقًا دانس��تن این موضوع است که 

انتقال مشکوک بیت کوین چگونه به نظر می رسد. به بیان دیگر، چگونه 

می توان معامالت مشکوِک مبتنی بر بالک چین  را بدون هیچ گونه مرجع 

استاندارد درباره استفاده معمول آنها شناسایی کرد؟«

ویژگی ه��ای غیرمتمرکز و ناش��ناس بودن در بالک چی��ن،  پیامدهای 

مهمی برای رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی دارد. معامالِت مبتنی 

بر بالک چین  از طریق رمزارزها، ب��رای انجام مبادله، متکی به بانک ها 

و مؤسس��ات مالی متمرکز نیس��ت. در همین حال، توانایی شناسایی 

طرف های درگیر در معامالِت مبتنی بر بالک چین  به طور قابل توجهی 

کاهش یافت��ه اس��ت. بارزترین نمون��ه از قابلی��ت پولش��ویِی فناوری 

بالک چین  در دنیای واقعی، صرافی آنالین Silk Road بود که بیت کوین 

را در بازار سیاه اینترنتی و غیرقانونی خود برای مبادله ی کاالها و خدمات 

غیرقانونی پذیرفت و خالق آن به جرم پولشویی و سایر اتهامات، به حبس 

ابد محکوم ش��د. در برخی از تحقیقات که ب��ا تجزیه و تحلیل اطالعات 

برگرفته از موتور های جستجوی آمریکایی انجام شده است، بین عالقه 

به رمزارزها و فعالیت های غیرقانونی، همبستگی مثبت مشاهده شده 

اس��ت. فراتر از این موارد، شواهد اندکی وجود دارد که ردپای معامالِت 

مبتنی بر بالک چین  را در عملیات واقعی پولشویی نشان می دهد.
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اداره ارزیابی ریسک ملی بریتانیا۱۳  در سال ۲0۱۵ به این نتیجه رسید 

که به دلیل محدود بودن مشاهدات، نمی توان نتیجه گیری محکمی را 

در مورد اس��تفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی ارائه داد، ازاین رو 

خطر پولشویِی مرتبط با ارزهای دیجیتال اندک است. علی رغم تیترهای 

جنجالی و احساسی رسانه ها، در خصوص استفاده از کارکرد بالک چین  

در تأمین مالی تروریسم نیز شواهد بسیار کمی وجود دارد و گمان های 

اولیه مبنی بر اینکه عامالن حمالت تروریستی پاریس در نوامبر ۲0۱۵ 

از رمزارزها استفاده کرده بودند، بی اساس بود. به لحاظ تئوری، هنوز این 

نگرش وجود دارد که رمزارزها و بالک چین  برای این اهداف مورد استفاده 

قرار می گیرند، زیرا بالک چین  این امکان را برای تروریست ها و عامالن 

پولشویی فراهم می سازد که برای جابجایی وجوه غیرقانونی، سریع تر، 

ارزان تر و کاماًل آشکارتر از هر زمان دیگری اقدام کنند. به همین دلیل، 

محققان هشدار داده اند که امکان پولشویِی مبتنی بر بالک چین  از نظر 

تئوری بسیار زیاد اس��ت، اما در عمل ناچیز می باشد. به همین ترتیب، 

بس��یاری از فعالین ادعا می کنند ک��ه خطر اس��تفاده از رمزارزها برای 

پولش��ویی بیش نمایی شده اس��ت. با این وجود، همانطورکه در بخش 

زیر نشان داده شده است، بازیگران اصلی در رژیم بین المللی مبارزه با 

پولشویی، استفاده از فناوری های بالک چین  را عاملی اساسی در نظر 

می گیرند که تالش های آنها را به چالش کشیده است.

 واکنش های بین المللی به ویژگی های فناوری باک چین 
بازیگران اصلی رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی بر ماهیت غیر قانونی 

کاربرد بالک چین  و رمزارزها تأکید می کنند. بانک تسویه حساب های 

بین المللی۱4  معتقد اس��ت که رمزارزها به دلیل استفاده از شبکه های 

جهانِی توزیع ش��ده و نام مس��تعار، به طور بالقوه در برابر اس��تفاده ی 

غیرقانونی، آس��یب پذیر هستند. مؤسسه س��وئیفت۱۵ ، نهاد مشورتی 

انجمن جهان��ی ارتباطات بین بانک��ِی مالِی بین الملل��ی، رمزارزها را 

به عن��وان هدف ویژه ی افرادی ک��ه در قاچاق مواد مخدر و پولش��ویی 

فعالیت دارند، معرفی و استفاده از این بستر را برای آنها سودآور قلمداد 

می کند. همچنین، صندوق بین المللی پول۱۶  تأکید دارد که از رمزارزها 

می توان ب��رای پنهان کردن معامالت یا پنهان کردن مبدأ غیرقانونی یا 

مقصد تحریم شده ی وجوه اس��تفاده کرد، بنابراین رمزارزها می توانند 

پولشویی را تس��هیل کنند. این هشدارها توسط س��ازمان های پلیس 

بین دولتی مانند یوروپل۱۷  نیز مورد تأیید قرار گرفته است. نهاد مذکور 

بدون ارائه ی شواهد، اظهار می دارد كه از رمزارزها به عنوان ابزاری برای 

تسهیل جرم به خصوص در مورد پولشویی سودهای غیرقانونی استفاده 

می شود. افزون بر این، رمزارزها به عنوان یک چالش در گزارش اولیه ی 

صادر شده توسط کارگروه ویژه ی اقدام مالی در سال ۲0۱۳ شناخته 

شده است، اگرچه در گزارش های بعدی، کاربردهای قانونِی بالقوه ی 

رمزارزها مانند حواله ها مورد تأیید قرار گرفته اند.

این تصور مرسوم که بالک چین  ها و کاربردهای آنها، چالش هایی برای 

رژیم بین المللی مبارزه با پولش��ویی محسوب می شود، باعث واکنش 

و آگاهی مقامات در حاکمیت ش��ده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و 

جرایم ملل متحد۱۸  یک کتابچه راهنمای دقیق را برای کشف و توقیف 

رمزارزهای دخیل در پولش��ویی تهیه کرده است. همچنین، این دفتر 

همراه با سازمان امنیت و همکاری در اروپا ۱9، مقدمات آموزش را برای 

تحقیق در مورد پولشویی از طریق رمزارزها آغاز کرده است. اینترپل۲0  

و یوروپل همکاری مش��ترکی را برای هماهنگی فعالیت های پلیس در 

برابر سوء اس��تفاده از ارزهای مجازی جهت انج��ام معامالت جنایی و 

پولشویی برقرار کرده اند.

به همین ترتیب، دو ویژگی اصل��ی فناوری های بالک چین یعنی عدم 

تمرکز و شبه ناش��ناس بودن، واکنش س��ازمان اصلی بین دولتِی رژیم 

بین المللی مبارزه با پولش��ویی را در پی داشت. ابتدا، کارگروه ویژه ی 

اقدام مالی، مشکالت ردیابی و شناسایی معامالت غیرمتمرکز توسط 

کاربران احرازهویت نشده ی رمزارزها را شناسایی نمود. همانطورکه در 

گزارش س��ال ۲0۱۵ این کارگروه آمده است، فقدان یک مکان یا نهاد 

مرکزی به منظور بررسی و ارزیابی طرفین مبادالت، به طور مؤثر توانایی 

کشورها را در به کارگیری تحریم های مؤثر و بازدارنده تضعیف می کند 

و چالش مهمی برای توانایی اجرای قانون در ردیابی درآمد غیرقانونِی 

حاصل از پولشویی، محس��وب می ش��ود. کارگروه ویژه ی اقدام مالی 

به جای تمرکز بر کاربران رمزارزها، نقطه ی تبدیل رمزارزها به پول های 

رای��ج ملی و نود های۲۱  درگی��ر در سیس��تم های غیرمتمرکِز مبتنی بر 

بالک چی��ن  را هدف ق��رار داده اس��ت. این نقاط، مؤسس��ات کلیدی  

هستند که فعالیت های آنها با آنچه کارگروه ویژه ی اقدام مالی به عنوان 

»سیستم مالِی تنظیم ش��ده با ارز فیات«۲۲  توصیف می کند، مطابقت 

دارد. بنابراین، این کارگروه تالش های مبارزه با پولش��ویی بین المللی 

را به س��مت مؤسس��ات متمرکز که رمزارزها را ارسال، دریافت و ذخیره 

می نمایند و آنها را از ارزهای ملِی تحت حمایت دولت ها به دنیای زیرین 

اقتصاد جهانی انتقال می دهند، هدایت کرده است.

راهنمایی های کارگروه ویژه ی اق��دام مالی، مجموعه ای انعطاف پذیر 

از واکنش ه��ای غیررس��می و رس��می ب��ه ریس��ک های ارزیاب��ی و 

شناسایی شده ی بالک چین را  به حاکمیت جهانی مبارزه با پولشویی 

 ارائه داده است. از یک طرف، کارگروه ویژه ی اقدام مالی خواستار ثبت 

رس��می و نظارت بر مبادالت ارزهای مورد حمای��ِت دولت ها با رمزارزها 

شد تا شناسایی و تأیید مشتری و ثبت اسناد و مدارک مشتری به صورت 

داوطلبانه توسط نهادها انجام شود. همچنین، این کارگروه پیشنهاد 

کرد که این نودها )کارگزاری های متمرکز رمزارزها( برای ثبت رس��می 

معامالت در هنگام برقراری روابط تجاری با استفاده از اسناد، داده ها، 
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اطالعات منابع معتبر و مس��تقل و پس از شناس��ایی مشتری و فرآیند 

احراز هویت، اقدام به ثبت معامالت نمایند. کارگروه ویژه ی اقدام مالی 

با استفاده از اتكا به ش��ماره های بیمه ی اجتماعی دولت، آدرس های 

پروتكل اینترنت )IP( و حتی استفاده از جستجوی اینترنتی در اطالعات 

مربوط به فعالیت های س��ازگار با مشخصات معامالت مشتری، روشی 

غیرمتمرکز را برای انج��ام این کار ارائه داد و تنها در مواردی که ممکن 

بود به اقدامات پولشویی مشکوک شود، خواستار اقدامات دقیق بیشتر 

توسط دولت ها شد.

با ای��ن وجود، کارگروه مذکور ب��ه بازیگران دولت��ی توصیه می کند که 

نسبت به تأثیرات احتمالی ممنوعیت مبادالت رمزارزها در سطح محلی 

و جهانی حساس باشند، زیرا ممنوعیت معامالت این رمزارزها می تواند 

باعث انتقال آنها به اقتصاد زیرزمینی و غیرقانونی ش��ود، جایی که آنها 

بدون اعمال هیچ گونه کنترلی، به  کار خود ادامه می دهند و می توانند 

در جهت پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م مورد استفاده قرار گیرند. 

س��ایر بازیگران اصلی در رژیم بین المللی مبارزه با پولش��ویی از قبیل 

کمیته ی پرداخت ها و زیرس��اخت های بازار تأكی��د كردند که ماهیت 

غیرمتمرکز طرح های ارز دیجیتال، اعم��ال محدودیت در معامالت را 

دشوار می کند.

کارگروه ویژه ی اق��دام مالی تش��ریح می کند که چگون��ه صرافی ها و 

دیگر مؤسساتی که بنیان گذاران آن به راحتی قابل شناسایی هستند، 

در ص��ورت عدم رعای��ت الزامات پولش��ویی، تحت پیگ��رد قانونی قرار 

می گیرن��د. از زمانی که صرافی ها به طور خ��اص و فعالیت های مبتنی 

بر بالک چین  به طور عام، در یک محیط توزیع ش��ده فعالیت می کنند، 

آنها قادرند فعالیت های خود را در سراس��ر جهان نسبتًا راحت تر تغییر 

دهند. بنابراین، کارگروه مزبور تأکید دارد که به سازوکار های هماهنگِی 

اجبارِی کمتری بین بازیگران دولتی و غیر دولتی نیاز اس��ت. دولت ها 

می توانن��د اقداماتی از قبیل به اش��تراک گذاری اطالع��ات و دانش، 

تالش برای تدوی��ن و اتخاذ روش مش��ابِه مبارزه با پولش��ویی و تأمین 

مالی تروریسم برای محصوالت و خدمات دارای ریسک مشابه و کمک 

حقوقی متقابل بین کشورها در مورد تصرف دارایی یا استرداد بالقوه ی 

افرادی که به جرایم پولشویی متهم شده اند، را در دستور کار خود قرار 

دهند. این کارگروه توصیه می کند که اس��تراتژی های سخت گیرانه تر 

از جمله اعمال مجازات گوناگون و مؤثر و اقدامات متناسب و بازدارنده 

از قبی��ل ممنوعیت کام��ل فعالیت ه��ای مبتنی ب��ر بالک چین،  تنها 

در صورتی که ثابت ش��ود اقدامات عنوان ش��ده ناکافی است، مد نظر 

قرار گیرد.

واکنش سازمان های بین دولتی با مش��خصات فنی خاِص بالک چین  

شکل گرفته و محدود می ش��ود. ویژگی های دیجیتالی، غیرمتمرکز و 

شبه ناش��ناس  بودِن کاربردهای این فناوری نوظهور، بر پیشنهادهای 

کارگروه ویژه ی اقدام مالی برای انبوهی از اقدامات غیرمتمرکز که فضا 

را جهت پاسخ های قهری و انعطاف پذیر فراهم می کند، تأثیرگذار است. 

این موضوع که برنامه ه��ای بالک چین  مانند رمزارزها به عنوان چالش 

رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی در نظر گرفته نشوند، اجتناب ناپذیر 

نیست. با این حال، واکنش ها و پاسخ ها به همین ترتیب پیش می روند و 

به نوبه خود، تکامل این فناوری نوظهور را شکل داده و محدود می کنند.

 ش�کل دهی فعالیت های باک چین  توس�ط واکنش های 
رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی

پاس��خ های رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی به چالش های کاربرد 

بالک چی��ن ، با تمایل ب��ه تفکیک فعالیت های مبتن��ی بر بالک چین ، 

بر تکامل این فناوری نوظهور تأثیر گذاش��ته است. از یک طرف، رژیم 

بین الملل��ی مبارزه با پولش��ویی اقدام به تش��ویق برخ��ی از بازیگران 

غیردولتی که جریان اصلی فعالیت های آنها مبتنی بر بالک چین  بود، 

نمود تا فعالیت های خود را از اقتصاد زیرزمینی به بخش واقعی و قانونِی 

اقتصاد جهانی منتقل کنند. از طرف دیگر، این پاس��خ انعطاف پذیر، 

دولت ها را مجاز س��اخت تا ب��ا مهار کاربردهای بالک چی��ن،  اقدام به 

ردیابی کاربران و فعالیت های اقتصاد زیر زمینِی مبتنی بر بالک چین  

کرده و عرصه را بر آنها تنگ نمایند.

 کاربردهای باک چین  و پذیرش داوطلبانه ی مبارزه با پولشویی
پاس��خ های غیرمتمرک��ز و انعطاف پذی��ِر بین المللی ب��ه چالش های 

ایجاد ش��ده توس��ط کاربردهای بالک چی��ن  باعث تش��ویق بازیگران 

دولتی و غیردولتی به توسعه ی فعالیت های منطبق با رژیم بین المللی 

مبارزه با پولشویی شد. از یک  سو، حوزه های قضایی در چندین منطقه 

از جه��ان تالش کردند تا خ��ود را به عنوان مراکز قانون��ی برای انطباق 

فعالیت های بالک چین  با مبارزه علیه پولشویی، معرفی نمایند. ایالت 

نیویورک بیت الیسنس۲۳  را ایجاد کرد که به بازیگرانی اعطا می شد که 

ارزیابی ریسک اولیه و ساالنه، ارائه ی سوابق ده ساله ی تمام معامالت، 

گزارش فعالیت های مش��کوک، برنامه ی احراز هویت و بررسی ساالنه 

توس��ط حسابرسان داخلی یا مستقل را رعایت کرده باشند. حوزه های 

قضایی رقابتی مانند س��نگاپور نیز به دنبال جذب فعالیت هاِی مبتنی 

بر بالک چین ِ س��ازگار با رژیم مبارزه با پولش��ویی بودند. دفتر گزارش 

معامالت مش��کوک دولت-ش��هرها به طور فعال، هویت کاربر را ثبت و 

تأیید و معامالت مش��کوک را رصد می کند. جزیره آلدرنی۲4  در کانال 

مانش۲۵  در رقابت با جزیره َمن۲۶  برای کسب عنوان »جزیره بیت کوین«، 

خود را به عنوان یک مرکز بالک چینِ  سازگار با مبارزه با پولشویی معرفی 

می کن��د. با این وجود، چندی��ن صرافِی فعال در تبدی��ل پول فیات به 

رمزارزها، فعالیت های خود را منطبق بر توصیه های جهانی غیررسمِی 
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رژیم مبارزه با پولشویی نموده اند.

اختالف بین فعالیت های داوطلبانه ی انطباق با رژیم مبارزه با پولشویی 

منجر ب��ه ارائ��ه ی مجموعه ای از دس��تورالعمل های مت��داول صنعت 

توس��ط یک نهاد خودتنظیم گر به نام انتقال دارایی دیجیتال۲۷  ش��د. 

این نهاِد مس��تقر در دِل��ور۲۸ ، در تالش برای تدوین »اس��تانداردهای 

مش��ترِک مدیری��ت ریس��ک و انطب��اق«، پیش نویس مجموع��ه ای از 

»دس��تورالعمل های جهان��ی مبارزه با پولش��ویی« را ب��رای اظهار نظر 

عمومی در سال ۲0۱۵ منتشر کرد. در این پیش نویس، بر رعایت حقوق 

و ارزش های اساسی از جمله آزادی های مدنی، حفظ حریم خصوصی 

و مالی، ش��فافیت و مسئولیت پذیری، تأکید ش��ده است. پیش نویس 

این دستورالعمل به ش��رکت هایی که با رمزارزها کار می کنند، توصیه 

می کند که یک برنامه ی اساسی انطباق با رژیم مبارزه با پولشویی را اجرا 

نمایند؛ حتی اگر این امر توسط قانون الزامی نشده باشد. نهاد مذکور 

توصیه می کند که تدوین رویه های داخلِی مکتوب و آموزش ساالنه ی 

کارکنان در زمینه ی ارزیابی دقیق نظارِت مبتنی بر ریس��ک که توسط 

افسران ارشد مستقِل انطباق انجام می شود، در دستور کار قرار گیرد. 

این پیش نویس به شرکت ها پیشنهاد می کند که نام و آدرس مشتریان 

را جمع آوری کنند و همچنین در مورد مشتریانی که طبق ارزیابی ها ی 

به عمل آمده، پرریس��ک شناخته ش��ده اند، اقدامات شناسایی و تأیید 

دقیق مش��تری را انجام دهند. نمونه هایی از رویه های شناخت عمیق 

می تواند ش��امل جس��تجو کردن در گوگل، اس��تعالم از سازمان های 

دولتی، بررس��ی سوء پیشینه ی مشتری و غیره باش��د. راهنمایی های 

کارگروه ویژه ی اقدام مالی در سال ۲0۱۵، به طور خاص به انجمن های 

فعال در س��طح صنعت پیش��نهاد می کند که سیاست ها و روش هایی 

را ب��رای اعضا تدارک ببینند تا به آنها کم��ک کند که معامالت خاص و 

مشکوک را شناس��ایی نمایند و نظارت مناسبی روی آن داشته باشند. 

با این حال، ممکن اس��ت انعطاف پذیری حاصل از پاس��خ غیرمتمرکِز 

رژیم بین المللی مبارزه با پولش��ویی، فضا را برای انتقال فعالیت های 

بالک چین  به دنیای زیرین اقتصاد جهانی، فراهم کند.

 انتقال به الیه های زیرین
واکنش انعطاف پذیر رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی به چالش های 

ایجاد شده توسط بالک چین ، فضا را برای بازیگران دولتی و شبه ایالتی 

به منظور آزمایش ممنوعیت ها و سایر اس��تراتژی های حاکمیت جهت 

دلس��رد ک��ردن کاربردهای خاص بالک چی��ن  یعنی رمزارزه��ا، فراهم 

کرده است. برای مثال، کشورهایی مانند بنگالدش، بولیوی و اکوادور 

استفاده از رمزارزها را به طور کامل ممنوع کردند. سایر کشورها از جمله 

چین و ویتنام، ممنوعیت  استفاده از رمزارزها را برای شرکت های خدمات 

مالی در حوزه های قضایی خود، در سال ۲0۱۵ اعمال کردند. تعدادی 

از بانک های مرکزی نیز تالش کرده اند تا از به کارگیری رمزارزها پشتیبانی 

نکنند و هش��دارهای الزم را در این خصوص به کارب��ران بدهند. بانک 

مرکزی ایسلند، خرید رمزارزها را به عنوان نقض قانون ارز در نظر گرفت، 

همچنی��ن در اندونزی، بان��ک مرکزی اعالم کرد که بیت کوین و س��ایر 

ارزهای مجازی جزو روش های پرداخت قانونی محس��وب نمی ش��وند. 

بانک مرکزی اروپا در س��ال ۲0۱۶، به مقامات مال��ی در اتحادیه اروپا 

هش��دار داد که استفاده از ارزهای دیجیتالی خصوصی را ترویج نکنند 

و پیش��نهاد کرد که مقامات منطقه ای نیز اقدامات الزم را جهت برحذر 

داشتن مؤسسات اعتباری از معامالت رمزارزها انجام دهند.

این اس��تراتژی های مختل��ف حاکمی��ت، فعالیت ه��ای بالک چین  را 

مستقیماً تشویق می کند تا به جای ورود به جهان های فوقانی و قانونی 

اقتصاد جهانی، به جهان زیرین و بخش غیرقانونی اقتصاد تغییر مکان 

دهند ی��ا در آن بخش باقی بمانن��د. انعطاف پذیری رژی��م بین المللی 

مبارزه با پولش��ویی، برای بازیگران دولتی و غیر دولتی نیز این امکان را 

فراهم می کند تا از فناوری های بالک چین  برای شناسایی کاربرانی که 

فعالیت های مبتنی بر بالک چین  را به سمت الیه های زیرین و غیرقانونی 

اقتصاد سوق می دهند، استفاده کنند. شرکت هایی مانند بالک تریل ۲9 و 

کوین آلیتیکس۳0  خدماتی را ارائه دادند که با استفاده از آن، سازمان های 

پلیس بین دولتی مانند یوروپل و اینترپ��ل می توانند پروفایل افرادی را 

که در معامالت رمزارزها دخیل هستند، ردیابی کنند. همچنین، امکان 

شناس��ایی هویت کاربراِن مرتب��ط با جریان معام��الت خاص، با کمک 

دانشمندان رایانه ای جرائم قانونی، در  حال  توسعه است.

تالش برای شناس��ایی کاربران مش��کوک ضمن تشویق جریان اصلی 

برخی از فعالیت ه��ای بالک چین ، باعث ایج��اد جنبش های طرفداِر 

»ناش��ناس بودن« ش��د که هدف آنها خنثی س��ازی تالش ه��ای رژیم 

بین المللی مبارزه با پولش��ویی در شناس��ایی کارب��ران رمزارزها بود. 

اصطالح��ًا »ناشناس��ان« در هنگام تبدی��ل رمزارزها ب��ه ارزهای تحت 

حمایت دول��ت، از یک هویت و در زمان تبدی��ل ارزهای تحت حمایت 

دولت به رمزارزه��ا، از هویت دیگری اس��تفاده می کردن��د. در همین 

حال، سرویس های ردگم کنی با نام هایی مانند بیت کوین الندری۳۱  و 

بیت کوین فاگ۳۲  س��اخته شدند تا به کاربران رمزارزها اجازه دهند که 

با ترکی��ب کردن معامالت با یکدیگر، از ردیاب��ی هویت خود جلوگیری 

کنن��د. نهایتًا، رمزارزه��ای جدیدی مانند زی ک��ش۳۳  و زیروکوین۳4  و 

نیز َدش۳۵  که پیش تر با نام دارک کوین۳۶  ش��ناخته می شدند، توسعه 

یافتند تا در ظاهر، گمنامی کامل را به کاربران ارائه دهند. معامالت این 

رمزارزهای جدید همراه با خدمات پوششی پنهان سازی و ترکیب کردن، 

می تواند به عن��وان واکنش متقابل در برابر ای��ن نگرانی  در نظر گرفته 

ش��ود که بیت کوین و معامالت مبتنی بر بالک چین،  دیگر به اندازه ای 

که ابتدا تصور می شد، ناشناس نیستند. تالش برای ردیابی پول بابت 
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شناس��ایی کاربران بالک چین  که طبق اصول رژیم مبارزه با پولشویی 

مجاز است، باعث می شود که فعالیت های بالک چین  بیشتر به دنیای 

زیرین اقتصاد جهانی منتقل گردد.

توسعه سرویس هایی که قصد دارند تالش های دولت ها را در مبارزه با 

پولشویی خنثی کنند، نشان می دهد چگونه واکنش رژیم بین المللی 

مبارزه با پولش��ویی به چالش های ایجادشده توسط بالک چین  به نوبه 

خود، فعالیت های مبتنی بر بالک چین  را با ش��یوه هایی که پیش بینی 

آن در ابتدا دش��وار بود، ش��کل داده اس��ت. اگرچه انتظار می رود که 

ممنوعیت ها و دیگر تالش های دولت ها و شبه دولت ها برای جلوگیری از 

استفاده از فناوری های بالک چین ، چنین فعالیت هایی را بیش از پیش 

به دنیای زیرین اقتصاد جهانی سوق  دهد، سایر فعالیت های دولتی که 

نرمش بیشتری را در برخورد با فعالیت های مبتنی بر بالک چین  نشان 

داده اند نیز تأثیرات مش��ابهی داش��ته اند. به طور مثال، بیت الیسنس 

ایالت نیویورک توسط بسیاری از فعاالن صنعت به عنوان »نوآوری بسیار 

غیردوستانه« در نظر گرفته شد و مهاجرت عملیات رمزارزها به حوزه های 

قضایِی غیرمنطبق با قوانین ضدپولشویی را در پی داشت. همچنین، 

فعالیت های ظاه��راً خوش فکر دولت مانند تالش ب��رای یافتن هویت 

کاربران بالک چین  با بهره گیری از خود این فناوری ظهور یافته، تمایل 

به انتقال فعالیت های مبتنی بر بالک چین  به الیه های زیرین اقتصاد 

جهانی را بیشتر تحریک کرد.

 فناوری ها و حاکمیت جهانی: یک رابطه ی سازنده ی متقابل
تغیی��ر فن��اوری می توان��د چالش ها و فرصت ه��ای مختلف��ی را برای 

حاکمیت جهانی ایجاد کن��د. مواردی مانند کاربردهای بالک چین  از 

سال ۲00۸ تأکید می کند که چگونه بازیگران اصلی رژیم بین المللی 

مبارزه با پولش��ویی به کاربردهای این فن��اوری ظهور یافته در درجه ی 

اول به عنوان چالش نگاه می کنند. پاسخ های آنها به نوبه خود بر توسعه 

فعالیت های ایجادشده توسط این فناوری نوظهور تأثیرگذار بود. برخی 

از بازیگران غیردولتی سعی داشتند ش��یوه های خود را تغییر دهند تا 

فراتر از نظارت دول��ت باقی بمانند، درحالی که برخ��ی دیگر به دنبال 

رعایت مقررات اصلی رژیم بین المللی بودند. نه فناوری و نه رژیم های 

بین الملل��ی، کنترل کاملی ب��ر یکدیگر ندارند، با ای��ن حال هیچ یک 

از آنها خارج از کنترل نیس��تند. روابط بین فن��اوری و بازیگران اصلِی 

تش��کیل دهنده ی زیربنای حاکمیت جهانی صرفًا یک س��ویه نیست، 

بلکه هر دو بر یکدیگر نفوذ دارند و متقاباًل با روش های غافلگیرکننده و 

غیر منتظره باعث شکل دهی یکدیگر می شوند.

 خاصه
این مقاله با بررسی روابط بین فناوری های بالک چین  و رژیم بین المللی 

مبارزه با پولش��ویی، روابط س��ازنده ی متقابل رژیم های بین المللی و 

فناوری های نوظهور حکمرانی جهانی را نش��ان داده اس��ت. تجزیه و 

تحلیل این رابطه ی متقابل سازنده را می توان در دو مرحله برجسته کرد:

   در ابتدا مش��خص ش��د که ویژگی های غیرمتمرکز و شبه ناش��ناس 

فناوری های بالک چین،  واکنش رژیم بین المللی مبارزه با پولشویی و 

کارگروه ویژه ی اقدام مالی را شکل داده و محدود می کند. این کارگروه 

روی ی��ک رویکرد غیرمتمرکز در مورد چالش های ایجاد ش��ده توس��ط 

بالک چین  تأکید دارد. به جای تمرکز بر رمزارزها، مؤسسات مشخصی 

در رابطه ب��ا فعالیت های مبتنی بر بالک چی��ن  و اقتصاد اصلی، مورد 

هدف قرار گرفتند و تش��ویق ش��دند که رویکردهای مناس��بی را برای 

انطباق با قوانین ضدپولشویی دنبال کنند. همچنین، دولت ها تشویق 

ش��دند که برای دس��تیابی به یک ه��دف کلی مش��ترک، رویکردهای 

انعطاف پذیر و اجباری را آزمایش کنن��د تا اطمینان حاصل نمایند که 

فعالیت ه��ای بالک چین  در الیه ه��ای قانونی سیس��تم مالی به وقوع 

خواهند پیوس��ت و از انتقال آنها به دنیای زیرین و غیرقانونی سیستم 

مالی جلوگیری به عمل می آید.

   در گام دوم نش��ان داده شد که چگونه واکنش های خاص حاکمیت 

رژی��م بین المللی مبارزه با پولش��ویی، تکام��ل برنامه های بالک چین  

را ش��کل داده و مح��دود می کند. پاس��خ غیرمتمرک��ز و انعطاف پذیر 

به چالش های ایجاد ش��ده توس��ط این فن��اوری ظهور یافته، بر تکامل 

فعالیت ه��ای مبتنی بر بالک چین  تأثیر گذاش��ته اس��ت. کاربردهای 

بالک چین  به ط��ور فزاینده ای به »دنی��ای فوقانِی« س��ازگار با قوانین 

ضد پولش��ویی بین المللی و »دنیای زیریِن« غیر منطبق با این قوانین 

تفکیک شدند. این تفکیک سازی سعی در حفظ آن دسته از ویژگی های 

فناوری  دارد که تصور می ش��ود اهداف مبارزه با پولشویی را به چالش 

می کشند. از یک طرف، فعالیت های دولتی و غیردولتِی داوطلبانه ی 

مطاب��ق با اهداف مب��ارزه با پولش��ویی، به جریان اصل��ی کاربردهای 

بالک چی��ن  کمک می کنن��د و از طرف دیگر، ممنوعیت های رس��می 

در مورد برجس��ته ترین کاربرده��ای بالک چین  و اس��تفاده از فناوری 

شناسایی پولشویی های بالقوه، بخش دیگری از فعالیت های مبتنی بر 

بالک چین  را تشویق می کند که به الیه های زیرین و غیرقانونی اقتصاد 

سیاسی جهانی منتقل شوند.

به طور کل��ی، در این مقاله تأکید می ش��ود که فناوری ه��ا و رژیم های 

بین المللی در یک فض��ای انتزاعی وجود ندارند و ب��ه اتفاقات محیط 

خ��ود واکنش نش��ان می دهن��د. حکمران��ی جهان��ی در محیط های 

اجتماعی-فنی فعالیت می کند که در آن، ویژگی های خاص فناوری ها، 

فعالیت های بازیگران اصلی را به روش��ی غیرمنتظره شکل می دهند و 

محدود می کنند. کاربردهای بالک چین  مانند ارزهای رمزپایه به جای 

اینکه به عنوان یک فرصت تلقی گردند، عمدتًا به عنوان چالش��ی برای 
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حاکمیت جهانی مبارزه با پولش��ویی نگریسته شدند. بازیگران اصلی 

در رژیم بین المللی مبارزه با پولش��ویی از قبی��ل کارگروه ویژه ی اقدام 

مالی، فرصت ه��ای مهمی را برای ردیابی معام��الت مالی بین المللی 

که از بالک چی��ن  به دس��ت می آورند، تأیی��د کردند. اس��تفاده از این 

فناوری های نوظهور برای اهداف نظارت دولتی، با واکنش های منفی 

کاربران بالک چین  روبرو و باعث ش��د که برخی از فعالیت های مبتنی 

بر بالک چین  به سمت »دنیای زیریِن« اقتصاد سیاسی جهانی هدایت 

ش��ود. در واقع، برخی از بازیگران غیردولتی تالش های دولت ها را در 

مهار ک��ردن فناوری های بالک چین،  به عنوان فرصت های س��ودآوری 

ب��رای بازاریابی و فروش تخصص خود در نظر می گرفتند. به طور کلی، 

نگرش عمدتًا منفی در م��ورد برنامه های کاربردی بالک چین  به عنوان 

چالش هایی برای اَشکال موجود حاکمیت، توسط ویژگی های خاص 

این فناوری های ظهور یافته و پاس��خ های تحریک آمیز آن شکل گرفته 

است. این فرآیند نیز به نوبه خود، تکامل فناوری نو ظهور را با روش های 

خاصی موجب شده است.

بررس��ی الگوی تکام��ل فناوری ه��ا و حاكمیت، فرصت های��ی را برای 

ش��ناخت دقیق تر تغییرات غالبًا غیرمنتظره در محیط های اجتماعی-

فنی ك��ه رژیم های بین المللی در آن كار می كنن��د، فراهم می كند. از 

بررسی نحوه ی تکامل متقابل فناوری های نوظهور مانند بالک چین  ها 

و رژیم بین المللی مبارزه با پولش��ویی، نکات زیادی حاصل می شود. 

در تحقیق��ات آتی می توان این موضوع را بررس��ی کرد که چرا و چگونه 

بازیگران دولتی و غیردولتی به تحوالت نظارتی و فناوری به عنوان یک 

چال��ش می نگرند و نیز پیامدهای هنجاری ناش��ی از پاس��خ به چنین 

برداشت هایی چگونه باید درک شود.

زمانی ک��ه ویژگی ه��ای جدید فناوری ه��ای نوظه��ور در درجه ی اول 

به عنوان چالش یا عوامل مزاحم در نظر گرفته می ش��وند، واکنش های 

بین المللی معمواًل همانند یک چكش ، چالش ها را س��رکوب می کنند 

و در عین ح��ال موجب تضعیف فرصت های س��ودمندی می ش��وند كه 

ممكن اس��ت با این چالش همراه باشد. بسیار بعید است که پولشویی 

در رمزارزها و ارزهای تحت حمایت دولت، به طور کامل ریشه کن شود و 

فراتر از مبادالت بیت کوین و رمزارزها بر اساس پول های ملی، پولشویی 

همچن��ان در »دنی��ای فوقانِی« سیس��تم مالی جهان��ی رخ می دهد و 

مؤسسات مالی اصلی مانند بانک ها را درگیر می کند. در صورت تمرکز 

تالش ها ب��رای مقابله با این فعالیت، ممکن اس��ت نوآوری های بالقوه 

سودمند دیگر از قبیل بهبود پرداخت به سوت زن های افشاگر یا تسهیل 

حواله ها، با مانع روبرو شوند و یا حتی از بین بروند.

درک این موضوع که محیط های اجتماعی-فنی گسترده تر و حاکمیت 

جهانی به ط��ور متقابل یکدیگر را تش��کیل می دهند، به پیش زمینه ی 

پاس��خ های احتمالی ب��ه تغیی��رات تکنولوژیکی در اقتصاد سیاس��ی 

جهانی کمک می کند و باعث می شود دانشمندان، سیاست گذاران و 

شهروندان به طور یکس��ان از شناخت دقیق تر مزایای بالقوه و خطرات 

ناشی از حساسیت به توس��عه ی همزمان فناوری و حاکمیت جهانی، 

بهره مند گردند.

 پانویس ها

1 - Malcolm Campbell-Verduyn and Marcel Goguen
2 - Anti-Money Laundering )AML(
3 - Financial Action Task Force )FATF(
4 - Hasenclever
5 - Mayer
6 - Rittberger
7 - Placement
8 - Layering
9 - Integration
10 - Fred Curry
11 - Deloitte
12 - Robert Stokes
13 - The UK’s National Risk Assessment
14 - The Bank of International Settlements )BIS(
15 - Society for Worldwide Interbank Financial Telecom-
muni cation
16 - International Monetary Fund )IMF(
17 - Europol
18 - United Nations Office on Drugs and Crime )UNODC(
19 - Organization for Security and Cooperation in Europe
20 - Interpol
21 - Node
22 - The Regulated Fiat Currency Financial System
23 - Bitlicense
24 - Alderney
25 - English Channel
26 - Isle of Man
27 - Digital Asset Transfer Authority )DATA(
28 - Delaware
29 - BlockTrail
30 - Coinalytics
31 - Bitcoin Laundry
32 - Bitcoin Fog
33 - Zcash
34 - Zerocoin
35 - Dash
36 - Darkcoin
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تکامل رفتار اقتصادی منطقی و غیرمنطقی:
 شواهدی از نخستی های غیر انسانی

اقتص��اد م��درن ب��ه ش��یوه ی کنونی اش، 

تقریب��ًا در همه ی موارد، عملی اس��ت برای 

به کارگیری س��ه اصل اساسی: اواًل، این امر 

مس��تلزم وجود عواملی با ترجیحات ساده و 

پایدار است. فرض بر این است که کارگران 

با توجه ب��ه بودجه ی خ��ود، درآم��د خود را 

حداکثر می کنند، مصرف کنندگان با توجه 

ب��ه بودجه ی خود، عملک��رد مطلوب خود را 

به حداکثر می رس��انند و اعضای خانواده با 

توجه به اهداف رقابتی خ��ود، با یکدیگر به 

چانه زنی مشغول می شوند. ثانیاً، افراد دارای 

ش��ناخت منطقی و بدون خطا هستند. این 

فرض مستلزم این است که عوامل به سادگی، 

ترجیحات خ��ود را دریابند. ثالث��ًا، اقتصاد 

مدرن فرض می کند که م��ردم به گونه ای با 

یکدیگ��ر ارتباط برقرار می کنن��د که به طور 

نس��بی منجر به تعامِل بدون تنش بین آنها 

می ش��ود و بنابراین رفتار متعادلی را برقرار 

می کنند؛ یعنی فرض بر این اس��ت که افراد 

با توجه ب��ه رفتار دیگران، مناف��ع خود را به 

حداکثر می رسانند.

با توجه به خطاها و سوگیری های نظام مندی 

ک��ه توس��ط روانشناس��ان و اقتصاددانان 

رفتاری بررسی می شود، ممکن است در نگاه 

اول، مطالعه ی رفتار و ترجیحات اقتصادی 

در گونه های دیگر احمقانه به نظر برسد. اگر 

انسان ها نتوانند محاس��بات سریع و بدون 

خطا انجام دهند و به ط��ور مؤثری به تعادل 

برسند یا ترجیحات ثابت را حفظ کنند، بعید 

به نظر می رس��د گونه های دیگر که احتمااًل 

از نظر محاس��باتی در سطح پایین تری قرار 

دارند، بتوانند این کار را انجام دهند. اقتصاد 

مدرن و مهم تر از آن، حوزه ی نوظهور اقتصاد 

عصبی، می  تواند از طریق مطالعه ی س��ایر 

گونه ها به ویژه س��ایر نخس��تی های نزدیک 

به هم، به ماهیت ترجیحات انس��ان اشراف 

پیدا کند.

دس��تاوردهای اخیر ما در م��ورد ترجیحات 

موجود در یک گونه ی نخس��تی غیر انسانی 

مدرس و پژوهشگر دانش مالی رفتاری

ثارا سادات میران
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یعنی میمون های کاپوچین، بررسی خواهد 

شد. این میمون ها نیز رفتارهای غیراستاندارد 

انتخاب��ی را در ش��رایطی مش��ابه آنچ��ه در 

محیط های انس��انی مش��اهده می شود، از 

خود نشان می دهند. بسیاری از درس های 

اصلی نظری��ه ی قیمت در اقتص��اد کاماًل از 

منظر رفتار میمون ه��ای کاپوچین، منطقی 

است. بسیاری از جنبه های ترجیحات نظری 

آینده نگر که در انسان دیده می شود، در رفتار 

کاپوچین نیز ظاهر می گردد.

 آشکارسازی ترجیحات کاپوچین: 
روش معاماتی توکن

هدف ما طراحی س��ازوکاری بود که بتوانیم 

با اس��تفاده از آن، ترجیح��ات کاپوچین ها 

را آش��کار کنیم. البته مس��ئله این است که 

احتمااًل کاپوچین ه��ا در انجام وظایفی که 

معم��واًل اقتصاددانان تجربی برای آش��کار 

کردن ترجیحات بشر به کار می برند، با مشکل 

مواجه می ش��وند. ترجیح��ات میمون ها در 

مورد تمایل آنها به پرداخت مقدار مشخصی 

از پول ش��رط بندی یا بس��ته های کاالیی را 

نمی ت��وان با اس��تفاده از نظرس��نجی های 

کتبی ارزیاب��ی کرد. همچنین، نمی توان از 

رفتار میمون ها به عن��وان مصرف کننده در 

بازار اس��تفاده کرد، زیرا آنها به طور طبیعی 

در بازاره��ا به عن��وان مصرف کنن��ده عمل 

نمی کنن��د؛ بنابرای��ن، ناچار ش��دیم روش 

جدیدی را طراحی کنیم که به کاپوچین ها 

اجازه می دهد ترجیحات خ��ود را در جایی 

ش��بیه به بازار نش��ان دهند؛ وضعیتی که تا 

حد ممکن مش��ابه روش هایی بود که برای 

آزمایش ترجیحات مورداس��تفاده در انسان 

ب��ه کار می رود. به طور خ��اص، این طراحی 

ش��امل آموزش نس��بتًا کمی بود، همچنین 

تجزیه و تحلیل رس��می نظریه ی قیمت در 

آن مجاز بود.

برای انجام این کار، از این واقعیت استفاده 

کردیم ک��ه میمون های کاپوچی��ن )و دیگر 

نخستی ها( را می توان به سرعت آموزش داد 

تا در ازای پاداش های کوچک )غذا(، توکن ها 

را مبادله کنند. تعدادی از آزمایش��گاه های 

مختلف با اس��تفاده از یک آزمایش کننده ی 

شخصی، با موفقیت این روش دادوستد را به 

کاپوچین ها آموزش داده اند که طی آن، برای 

یک توکن به کاپوچین موردآزمایش پاداش 

داده می شود. در این آزمایش، اجازه دادیم 

کاپوچین بین چندین معامله گر مختلف که 

هریک از آنها، انواع ی��ا مقادیر مختلف کاال 

را در ص��ورت ارائه ی یک توکن واحد، عرضه 

می کردند، دس��ت به انتخاب بزن��د. به این 

ترتیب، توانستیم کاپوچین ها را در وضعیتی 

مش��ابه بازار اقتصادی قرار دهیم، یعنی در 

ش��رایطی که آنها بتوانند ترجیحات خود را 

در بس��ته های مختلف کاال تعیین کنند. با 

این تنظیمات، می توانیم تغییرات قیمت و 

ثروت را معرفی و بررسی کنیم که چگونه این 

تغییرات ب��ر رفتار خری��د کاپوچین ها تأثیر 

می گذارد. عالوه بر این، می توانیم مشاهده 

کنیم که آیا کاپوچین گزینه هایی را ترجیح 

می دهد که تصادفًا بر سایر گزینه ها برتری 

دارند )منظور گزینه هایی است که بدون قید 

و شرط بیش��ترین غذا را دریافت کرده اند(. 

سرانجام و ش��اید مهم تر از همه، می توانیم 

بررس��ی کنیم که آیا ترجیحات کاپوچین از 

پیش بینی های نظریه ی چشم انداز پیروی 

می کند و به تبع آن، تحت تأثیر نقاط مرجع 

و چارچوب قرار می گیرد یا خیر.

 آیا کاپوچین ها نیز مانند انس�ان از 
نظریه ی قیمت پیروی می کنند؟

اولین هدف، بررس��ی این موضوع اس��ت که 

آیا ترجیح��ات کاپوچینی، منعکس کننده ی 

ترجیحات یک اقتصاد انسانی است یا خیر. 

آیا کاپوچین ها به شوک های قیمتی و ثروتی 

پاسخ منطقی می دهند؟ برای انجام این کار، 

ابتدا دو کاالیی را که کاپوچین ها به یک اندازه 

دوست داشتند و نیمی از بودجه خود را برای 

هریک از این دو کاال ص��رف می کردند، پیدا 

کردیم: تکه های ژله و برش های سیب.

در تغییر قیمت ه��ا، به هر موض��وع، بودجه ی 

جدیدی را اختصاص داده و سپس قیمت یکی از 

این دو کاال را به نصف کاهش دادیم. کاپوچین ها 

برای پاسخ گویی به این تغییر قیمت، باید مانند 

انسان ها مصرف خود را به سمت کاالی ارزان تر 

منتقل کنند، یعنی در مقایس��ه با وضعیت قبل 

از تغییر قیمت، باید بخش بیشتری از بودجه ی 

خود را صرف کاالی ارزان تر کنند. اکثر بازیگران 

کاپوچین ما، این کار را انجام و نشان دادند که 

آنها نیز مانند انسان ها از اصول نظریه ی قیمت 

پیروی می کنند.

 آیا کاپوچین ها همان سوگیری های 
انسانی را از خود بروز می دهند؟

طب��ق یافته های م��ا، کاپوچین ها در محیط 

ب��ازاِر خود به همان ش��یوه ای رفتار می کنند 

که انسان ها در محیط اقتصادی خود به طور 

منطقی نش��ان می دهند؛ بنابراین، آزمایش 

مذکور زمینه را برای بررسی این موضوع که آیا 

کاپوچین ها نیز همانند انسان ها به شیوه ای 

غیراستاندارد رفتار می کنند، فراهم ساخت. 

به ط��ور خاص، قصد داش��تیم بفهمیم که آیا 

کاپوچین ها دارای برخی از س��وگیری هایی 

که بر رفتار انتخابی انسان تأثیر می گذارند، 

هس��تند یا خی��ر. همانطورک��ه چندین دهه 

پژوهش در اقتصاد رفتاری نشان داده است، 

به نظر می رسد نه تنها مصرف کنندگان انسانی 

انتخاب ه��ای خود را بر حس��ب س��ودهای 

موردانتظارش��ان ارزیاب��ی می کنند، بلکه به 

ارزیابی شرط بندی های مختلف از نظر نقاط 

مرجع دلخواه نیز می پردازند. به طور خاص، 

شرکت کنندگان انس��انی معمواًل زیان گریز 

می باشند، یعنی بیشتر به دنبال ضرر نکردن 

هستند تا کسب سود.

 آیا کاپوچین ها نیز وابس�ته به نقاط 
مرجع و زیان گریز هستند؟

آیا کاپوچین ها مانند انس��ان ها، نس��بت به 

یک نقطه ی مرج��ع دلخ��واه، انتظاراتی را 

ایجاد کرده اند ی��ا خیر. برای پاس��خ دادن 

به این پرس��ش، میمون هایی را که در ابتدا 

نش��ان داده ش��دند و س��پس آنچه را که در 

ازای دریافت ی��ک جایزه دریاف��ت کردند، 
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به طور مس��تقل تغیی��ر دادی��م. در نتیجه، 

شرایطی را فراهم کردیم که در آن، میمون ها 

می توانستند بیش��تر یا کمتر از آنچه انتظار 

می رفت، پاداش دریافت نمایند.

این گونه به نظر می رس��ید ک��ه میمون های 

ما از آزمایش کننده ای که زیان درک ش��ده 

را ارائ��ه می ک��رد، دوری می کنن��د. جالب 

اینجاس��ت که میمون ه��ا با ای��ن انتخاب، 

اکیداً آزمایش کننده ای را ترجیح دادند که 

طبق انتظاراتش��ان رفتار می کرد؛ علی رغم 

این واقعیت که هر دو آزمایش کننده، در هر 

آزمایش یک تکه سیب تحویل داده بودند.

به این ترتیب، به نظر می رس��د کاپوچین ها 

حداقل در دو مورد از سوگیری های اساسی 

که انسان نشان می دهد، ش��ریک باشند. 

کاپوچین ه��ا بازده��ی خ��ود را نس��بت به 

نق��اط مرجع دلخ��واه تعیی��ن می کنند و از 

ش��رط بندی هایی که به عنوان زیان مطرح 

می ش��وند، اجتن��اب می کنند. ای��ن نتایج 

بیانگر آن اس��ت ک��ه میمون ها نیز تس��لیم 

جلوه ه��ای چارچوب بندی می ش��وند که با 

توصیف های متفاوت از یک مسئله، آنها را به 

سمت انتخاب های مختلف سوق می دهد.

نتایج مطالعات مقایسه ای ما نشان می دهد 

ترجیحات میمون ه��ای کاپوچی��ن تقریبًا 

همانن��د عوام��ل انس��انی عم��ل می کند. 

نخست، به نظر می رسد کاپوچین ها مانند 

انس��ان ها از اص��ول اس��تاندارد نظری��ه ی 

قیمت تبعیت می کنند. با وج��ود پیروی از 

نظریه ی قیم��ت، کاپوچین ها نیز تعصبات 

سیستماتیک مشابه انسان را بروز می دهند، 

به این معنی که شرط بندی را بر اساس نقاط 

مرجع دلخواه ارزیابی می نمایند و بیش��تر 

به زیان توجه می کنند تا س��ود. در نهایت، 

به نظر می رس��د میمون ها ناهنجاری های 

دیگری مانند اثر وق��ف را در بازار به نمایش 

می گذارند.

نتای��ج آزمایش ه��ای معامالت��ی ک��ه روی 

کاپوچین ه��ا انج��ام دادی��م، حاک��ی از آن 

اس��ت که چنی��ن جلوه های��ی می  تواند در 

یک��ی از گونه ه��ای غیرکالم��ی رخ ده��د. 

بررسی فیزیولوژیکی قاب بندی امکان پذیر 

است، بنابراین شاید بتوان پیش بینی های 

نظری آینده نگر را در یک مدل عصبی اولیه 

بررس��ی کرد. میمون ه��ا نیز اثر وق��ف را از 

خود بروز می دهند، همچنین ممکن است 

فیزیولوژیست ها بتوانند تغییرات بیشتری را 

در ارزش گذاری مدل اولیه، مانند تغییرات 

ناشی از مالکیت، لحاظ کنند.

اگرچه ح��وزه ی اقتص��اد عصب��ی هنوز در 

مراح��ل اولیه ی خود اس��ت، در مدت زمان 

نس��بتًا کوتاه��ی، موفقیت ه��ای زی��ادی 

به دست آورده اس��ت. بدون شک، بسیاری 

از موفقیت ه��ای اقتصاد عصب��ی به میزان 

اهمیت��ی که ای��ن ح��وزه ی نوظه��ور برای 

رویکرده��ای بین رش��ته  اِی مطالعه ی رفتار 

اقتصادی قائل می شود، متکی است. هدف 

ما این بود که نش��ان دهیم چگونه بررس��ی 

شناختِی انتخاب ها، ترجیحات و انگیزه های 

نخس��تی ها، به عنوان راهی برای مطالعه ی 

ریش��ه های رفتار اقتص��ادی اس��تاندارد و 

غیراس��تاندارد و نیز به دلیل پتانسیل آن در 

دس��تیابی به س��نجش های رفتاری جدیِد 

موردنیاز ب��رای ایج��اد بینش های عصبی-

فیزیولوژیکی در مورد رفتار اقتصادی انسان، 

می تواند به این ترکیب تجربی بیفزاید.
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 شرح مقاله
همان گونه  که در ابتدای نوشتار ذکر شد، پرسش 
اصلی پژوهش این است که تأثیر ورود فناوری های 
مال��ی در ارائ��ه خدم��ات مال��ی و همچنی��ن بر 
بهره مندی و دسترس��ی کسب و کارهای کوچک 

به منابع مالی چه بوده است؟
ب��ر اس��اس یافته ه��ای ای��ن پژوه��ش، اگرچه 
فناوری ه��ای مالی از لحاظ توزی��ع جغرافیایی، 
نسبت به ش��عب نهادهای مالی و پولی متعارف، 
دسترس پذیری بیشتری دارند، اما زمانی که تنها 
حوزه های جغرافیایی ک��ه نهادهای متعارف نیز 
در آنها حضور دارند، مد نظر قرار می گیرد، تأثیر 
فناوری های مالی بر گسترش قابلیت دسترسی 
به منابع و خدمات مالی از نظر اقتصادی ناچیز 
می نماید. به  عبارتی، مش��تریان استفاده کننده 

از خدمات فین ت��ک، عمدتًا در مناطقی بوده اند 
که نهادهای متعارف در آنجا حضور نداشته اند.

از س��وی دیگر، نویس��ندگان مقاله معتقدند که 
اس��تفاده از فناوری های مالی باعث گس��ترش 
توزیع منابع به مناطقی که از پاندمی کرونا آسیب 
بیشتری دیده بودند، شده است. این موضوع در 
خصوص شرکت هاِی با درآمد پایین تر نیز صدق 
می کند و با ورود فناوری های مالی، شرکت های 
مزبور استفاده ی بیشتری از منابع مالی حمایتِی 

دولتی داشته اند.
همچنی��ن، نتای��ج پژوه��ش نش��ان می ده��د 
شرکت های کوچکی که قباًل از طریق نهادهای 
متع��ارف، دسترس��ی کمت��ری به مناب��ع مالی 
داش��ته اند، در ص��ورت حض��ور در مناطقی که 
بانک ها در آنجا ش��عبه فعالی ندارن��د، از طریق 

فناوری های مالی، دسترس��ی بیشتری به منابع 
مال��ی پیدا کرده ان��د. با این ح��ال، در خصوص 
س��ایر مناطق نمی توان چنین ادعایی را مطرح 
کرد. عالوه بر این، مش��تریان فناوری های مالی 
عمدتًا ش��رکت هایی بوده اند ک��ه قباًل ارتباطات 
مس��تحکمی ب��ا بانک ه��ا نداش��ته اند و ای��ن 
فناوری ها، فرصت های مالی جدیدی را برای آنها 
فراهم نموده اند. در نهایت، طبق یافته های این 
پژوهش��گران، هرچند میزان دسترسی به منابع 
مالی از طریق فناوری ه��ای مالی افزایش یافته 
است، اما ش��کاف موجود میان کسب و کارهای 
کوچک و منابع مالی همچن��ان به طور کامل پر 

نشده است.

گذری بر مرزهای علم مالی

 در این قسمت از سری مطالب »گذری بر مرزهای علم مالی«، مقاله ای تحت عنوان »آیا فناوری های مالی توانسته اند نابرابری در دسترسی به 

منابع مالی را کاهش دهند؟ ش��واهدی از برنامه Paycheck« بررسی می شود که در شماره اکتبر سال 2022 میالدی، از مجله اقتصاد مالی1 

 ،Paycheck Protection Program )PPP( یا به طور کامل تر Paycheck منتشر شده است.  قبل از مرور مقاله، الزم به توضیح است که منظور از برنامه

برنامه اجرا ش��ده توس��ط دولت آمریکا جهت حمایت از کس��ب و کارهای کوچک در دوره پاندم��ی کرونا، از طریق اعط��ای وام های تضمینی و حتی 

قابل بخشودگی است تا مشوقی برای این نوع کسب و کارها به منظور حفظ نیروی کار آنها باشد. در این برنامه  دولتی، برای توزیع منابع مالی، در ابتدا 

از نهادهای مالی متعارف استفاده شد، با این حال با توجه به رشد سریع تقاضا و همچنین انتقادات وارده به بانک های متعارِف عامل توزیع منابع، بعداً 

فناوری های مالی نیز در فرآیندهای اجرایی آن به کار گرفته شد. این موضوع، دستمایه ی اصلی مقاله مذکور قرار گرفته است تا نقش فناوری های مالی 

را در توزیع منابع مالی مورد بررسی قرار دهد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که ورود فناوری های مالی، جایگزین روش های متعارِف مورد استفاده ی 

نهادهای مالی و پولی نشده است، بلکه این فناوری ها عمدتاً حوزه هایی را به خود جذب کرده اند که قبالً مورد نظر نهادهای متعارف نبوده اند.

 پانویس
1. Journal of Financial Economics

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت نوزدهممسلم پیمانی
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