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سخن سردبیر

»افزایش عرضه ش��رکت ها در ب��ورس« یکی از 
موضوعاتی اس��ت ک��ه همگام با توس��عه بازار 
سرمایه، در سالیان گذشته محور تمرکز مدیران 
این بازار بوده اس��ت؛ در همین راس��تا یکی از 
حوزه های اولوی��ت دار در بخش های مختلف 
اقتصاد کشور، حوزه شرکت های »دانش بنیان« 

است.
الزام��ات عص��ر دیجیت��ال همگام ب��ا انقالب 
صنعتی چه��ارم و پنجم حاک��ی از نقش مهم 
و حیاتی ش��رکت های دانش بنیان در توسعه 
اقتصاد جهانی است و حضور تعداد زیادی از 
شرکت های دانش بنیان در لیست شرکت های 
برتر جهانی و در صدر فهرس��ت ش��رکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس ه��ای بین الملل��ی، 
خصوصًا ظهور ش��رکت های فع��ال در صنایع 
مبتنی بر فناوری های نوین به ویژه فناوری های 
دیجیتال نشان از اهمیت باالی این حوزه دارد.

ازآنجاکه یک��ی از مهم ترین چالش های پیش 
روی این شرکت ها موضوع جذب سرمایه گذار 
و تأمی��ن مال��ی اس��ت »ورود ش��رکت های 
دانش بنیان به بازار س��رمایه« می تواند به رفع 
این چالش مهم کمک کن��د. در همین رابطه 
موضوع تشخیص زمان مناسب برای ورود این 
دسته از شرکت ها به بازار سرمایه و تعیین اینکه 
در چه مرحله ای از چرخه عمر خود به این بازار و 
تأمین مالی از آن نیازمند هستند مسئله مهمی 
اس��ت که بحث ها و تئوری ه��ای متنوعی نیز 
پیرامون آن وجود دارد اما اکثر صاحب نظران، 
تأمین مالی در مرحله بلوغ نسبی در راستای 
رشد سریع تر را زمان مناسبی برای ورود به بازار 
سرمایه قلمداد می کنند. در حقیقت الزم است 
با توجه به ظرفیت های موجود در هر ش��رکت، 
درجه رشد و توس��عه یافتگی آن را برای ورود به 

بازار در نظر گرفت.
از موارد مهمی که باید در تحلیل ش��رکت های 
دانش بنیان مدنظ��ر قرار گیرد توجه به ماهیت 
خاص این شرکت ها است. توسعه شرکت های 

مزبور مس��تلزم توزیع حداقلی س��ود و تزریق 
مجدد منابع حاصل از فعالیت هایشان در داخل 
ش��رکت اس��ت، همچنان که در دنیا نیز عمومًا 
هدف سرمایه گذار در این ش��رکت ها دریافت 
سود نقدی نبوده و افزایش ثروت آنها متأثر از باال 
رفتن قیمت سهام است که از پروژه های جدیِد 
اثرگذار بر صنعت که تغییردهنده جریان سنتی 
کس��ب و کار هم هس��تند حاصل شده  است. 
درواقع امید به آینده این ش��رکت ها از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
جذب شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه 
ب��رای هم��ه ارکان و ذی نفعان مفی��د خواهد 
ب��ود. از یکس��و ش��رکت های دانش بنی��ان به 
دنبال رسیدن به شرایطی هستند که بتوانند 
با ورود به بازار س��رمایه از مزای��ای آن بهره مند 
ش��وند، »ش��فافیت در معام��الت« و »افزایش 
نقدش��وندگی« از جمل��ه مزای��ای پذیرش در 
بازار سرمایه اس��ت که می تواند به عنوان یک 
مزیت رقابتی برای ش��رکت های دانش بنیاِن 
پذیرفته ش��ده در این ب��ازار لحاظ ش��ود، این 
در حالی اس��ت که با تس��هیل فرآین��د تأمین 
مالی از طریق بازار س��رمایه به رشد و پیشرفت 
شرکت های فعال در عرصه فناوری های نوین 
کمک خواهد شد. در این میان، جذب صنایع 
و شرکت های جدید به بازار سرمایه، به افزایش 
عمق بازار کمک خواهد کرد و در سطح کالن 
نیز با کمک به مسئله اشتغال، پیشران توسعه 

اقتصادی کشور خواهد شد.
آماده سازی س��ازوکارهای موردنیاز برای ورود 
ش��رکت های دانش بنی��ان به بازار س��رمایه از 
موضوعات مهمی است که الزم است در راستای 
توسعه بازار در نظر گرفته شود. البته برای ورود 
این شرکت ها به بازار سرمایه چالش هایی نیز 
می توان متص��ور بود، از جمله آنه��ا درک این 
واقعیت است که اگرچه شرکت هایی با ماهیت 
دانش بنیان عمومًا قایم به ش��خص کارآفرین 
برای شروع و توسعه فعالیت اند اما برای حضور 

در بازار سرمایه نیازمند »اصالح ساختار اداره« و 
»حضور مدیرانی با رویکرد نظم دهی به شرایط« 
هستند که خود موضوعی زمان بر خواهد بود. 
موض��وع دیگر بحث »عدم وج��ود صورت های 
مالی حسابرسی شده« برای چند دوره گذشته 
در تع��داد زیادی از این ش��رکت ها اس��ت که 
با توج��ه به ش��رایط موردنیاز ب��رای حضور در 
بورس موضوع پذیرش آنها را پیچیده می کند. 
»داشتن س��اختار سرمایه ای متفاوت از کلیت 
شرکت های فعال در بازار« نیز با توجه به اینکه 
در این شرکت ها عمومًا مبنای ارزش گذاری، 
دارایی های نامشهودی همچون دارایی های 
فکری و س��رمایه های انسانی اس��ت، مسئله 

دیگری می تواند باشد.
ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران ب��ا در نظر 
گرفتن م��وارد فوق الذکر، همچنی��ن توجه به 
رویکرد مدی��ران بازار س��رمایه و اهمیت بحث 
ورود شرکت های دانش بنیان، به دنبال تمرکز 
بر تسهیل ورود این ش��رکت ها به بازار است و 
برگزاری همایش »ش��رکت های دانش بنیان، 
بازار س��رمایه، دورنمای آینده« در تیر ماه سال 
جاری نیز نشان از اهتمام مدیریت این شرکت 
برای جذب ش��رکت های دانش بنیان در بازار 
سرمایه دارد، همایش��ی که با استقبال بسیار 
باالی بخش های متنوع ذی نفع صنعت در هر 
دو حوزه فعالین صنعت مالی و نیز شرکت های 

دانش بنیان همراه بوده است.
مقرر شده اس��ت که این ایده به شکل جدی  و 
به نحوی هدفمند در راستای ارائه دیدگاه های 
فعالین صنعت مذکور زمینه ساز حضور هر چه 
مؤثرتر ش��رکت های فعال در این حوزه در بازار 

سرمایه گردد.
 امید اس��ت ب��ا انجام ای��ن اصالح��ات و ورود 
پرقدرت ش��رکت های دانش بنی��ان موجبات 
توسعه هرچه بیش��تر بازار س��رمایه و افزایش 
عم��ق آن فراهم ش��ده و ب��ا افزای��ش اعتماد 

سرمایه گذاران روبرو شویم.

عرضه شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه
 سردبیر ماهنامه بورس

دکتر علی نمکی
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 به گفته مدیرعامل بورس انرژی 
ایران، با توجه به ظرفیت های  1 شهریورماه

جدیدی که به واسطه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در گواهی صرفه جویی حامل های انرژی ایجاد شده 
و همچنین مذاکراتی که با وزارت نفت در خصوص 
انتشار این گواهی ها داش��تیم، انتظار می رود که 
پس از انتشار این گواهی ها، صندوق های کاالیی 
مرتبط با حامل های انرژی، در بازار تشکیل شوند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به نقل 
از صدای بورس، علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی 
ایران ضمن بیان مطلب فوق و با بیان اینکه در حال 
حاضر چند شرکت تأمین سرمایه در حال بررسی 
این موضوع هس��تند، اظهار ک��رد: طبق مقررات 
باید شرکت های متقاضی، درخواست هایشان را 
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند تا بعد 
از اخذ مجوز، معامالت واحده��ای صندوق های 
مبتنی بر گواهی س��پرده حامل های انرژی انجام 
شود. این امر، مستلزم راه اندازی معامالت گواهی 
سپرده حامل های انرژی در بورس انرژی است و در 
مرحله بعدازآن، این صندوق ها راه اندازی می شوند، 
احتماالً در سال جاری یا سال آینده شاهد معامالت 

واحدهای این نوع صندوق ها باشیم.

 صندوق های کاالیی در کنار صندوق های 
هیبریدی

همای��ش  سیاس��ت گذاری  ش��ورای  عض��و 
»س��رمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، 
ب��رای مقابله با ت��ورم« با بیان اینک��ه ایده صندوق 
هیبریدی پیش ازاین در بورس انرژی ایران مطرح 
شده بود اما تاکنون به نتیجه نرسیده است، تصریح 
کرد: به طورکلی، هدف از راه اندازی صندوق های 
پروژه هیبریدی، آن اس��ت که برای صندوق های 
پروژه که تأمین مالی پروژه ه��ای مختلف را انجام 
می دهند، مزیت بیشتری ایجاد کنیم. ازآنجاکه با 
اجرای پروژه های موضوع تشکیل »صندوق پروژه 
در حوزه حامل های انرژی«، شاهد تولید فرآورده ای 
خواهیم بود و فرآورده های نفت��ی، بازار صادراتی 
مناسبی در بورس انرژی ایران دارند، پیشنهاد این 
اس��ت که از منافع حاصل از پ��روژه در چهارچوب 
ابزارهای متناس��ب ب��ا دارایی پایه ب��ه دارندگان 
واحده��ای این صندوق ها تخصیص داده ش��ود. 
به عنوان نمونه گواهی سپرده، متناظر دارایی پایه 
تولید شده را دریافت کند یا بخشی از منافع ناشی 
از فروش فرآورده به دارنده واحد صندوق منتقل شود 

و یا اینکه در صورتی که اجرای پروژه منجر به دریافت 
گواهی صرفه جویی  شد، بخشی از این اوراق بهادار 

به دارنده واحدهای صندوق تعلق گیرد.
نقوی توضیح داد: در چنی��ن مدلی، آن فردی که 
تا پایان پروژه س��رمایه گذاری صبر کرده و منابع را 
نگهداری می کند، می تواند نفع بیشتری نسبت 
 ب��ه فردی که زودت��ر، از این س��رمایه گذاری خارج 
می شود، کسب کند؛ ضمن آنکه این طرح به ضامن 
نقدشوندگی هم نیاز دارد تا اگر شخصی قصد خروج 

از صندوق را داشت، برای وی امکان پذیر باشد.
وی با اشاره به اینکه تا امروز درخواستی برای کسب 
مجوز به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده 
اس��ت، تصریح کرد: این ایده با مجموعه هایی که 
تقاضای تأسیس صندوق پروژه را داشتند، مطرح 
شد و مورد اس��تقبال قرار گرفت، اما همانطور که 
گفتم هنوز مدارک و درخواست ها به سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارسال نشده است و در حال پیگیری 

و برنامه ریزی با چند مجموعه بزرگ هستیم.
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل ب��ورس ان��رژی ای��ران، در 
صندوق های پروژه هیبریدی بخشی از منافع ناشی 
از پروژه، به س��رمایه گذار اختصاص می یابد و این 
موضوع جذابیت آن را بیشتر می کند. همچنین در 
صندوق های هیبریدی، سرمایه گذاری بلندمدت 
ترویج داده می شود، چون هر شخصی که تا پایان 
پروژه بماند منافع بیش��تری را نصیب خود خواهد 
کرد. نقوی درباره مزایای سرمایه گذاری در صندوق 
کاالیی افزود: از جمله مزایای صندوق های کاالیی 

این است که افرادی که دانش و آگاهی کافی نسبت 
 به س��رمایه گذاری در کااله��ای پیچیده ای مانند 
حامل های انرژی ندارند، به صورت غیرمستقیم در 
این حوزه سرمایه گذاری می کنند، یعنی مردم عادی 
به واس��طه مدیران صندوق های کاالیی که طبق 
س��ازوکارهای س��ازمان بورس و اوراق بهادار واجد 
شرایط، تشخیص داده ش��ده اند، در گواهی های 
سپرده حامل های انرژی یا ابزارهای مشتقه مبتنی 
 بر آن س��رمایه گذاری  کنند و در نتیجه با ریس��ک 

کمتری مواجه می شوند.
ایشان در پاسخ به این پرس��ش که برگزاری همایش  
»سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری برای 
مقابله با تورم« تا چه میزان می تواند به بازار س��رمایه 
کمک کند؟ گفت: در بازار سرمایه به وجود ابزارهای 
مختلف برای تأمین مالی نیازمندیم و نیز ورود مردم 
به بازار از این طریق مناس��ب تر است، چون در حال 
حاضر حدود ۵۰ میلیون ایرانی سهامدار هستند اما 
همه می دانی��م س��رمایه گذاری در ابزارهای مالی با 
ریسک هایی روبرو است. صندوق های سرمایه گذاری 
می توانند این ریسک ها را پوشش دهند، ضمن آنکه 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم از ابزار 
خوب و مدرن در بازار اس��ت که باع��ث جذب منابع 
می ش��ود و کمک می کند که افراد در بازار مطمئنی 
س��رمایه گذاری کنند؛ بنابراین به هر میزان بتوانیم 
این ابزارها را ترویج دهیم و مردم، ش��رکت ها، نهادها 
و سیاس��ت گذاران را با آنها آشنا کنیم، در بلندمدت 
منجر به رشد و توسعه بازار و در نهایت اقتصاد می شود.

مدیرعامل بورس انرژی ایران خبر داد

امکان سرمایه گذاری غیرمستقیم در حامل های انرژی با استفاده از صندوق های کاالیی

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در شهریور ماه 1401 
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و اوراق بهادار، مانع از زیان 

چند صد میلیارد تومانی در صنایع ش��د. به 

گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به 

نقل از روزنامه ایران؛ »مجید عشقی«، رئیس 

س��ازمان بورس و اوراق به��ادار در گفتگو با 

روزنامه ایران، درباره عملکرد یک س��اله این 

سازمان توضیحاتی ارائه داد. متن کامل این 

مصاحبه بدین شرح است:

   ب��ازار س��رمایه  در چه ش��رایطی ب��ه دولت 

س��یزدهم تحویل داده ش��د و در این مدت، 

برای بازگش��ت اعتماد و س��رمایه م��ردم به 

بورس چه اقداماتی انجام داده اید؟

 با روی کار آمدن دولت جدید و به تبع آن پس 
از دو ماه تغییر مدیریت در سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در بازار سرمایه شاهد یکسری ضعف ها و 
آس��یب ها بودی��م. در این خصوص، نخس��تین 
چالش، »از بین رفتن اعتم��اد عامه مردم« بود و 
دومین چالش و ضعفی که وجود داشت این بود 
که تصمیمات، بسیار سریع و بدون رویه خاصی 

تغییر پیدا می کردند.
از طرفی، »پیش بینی پذی��ری و ثبات در بازار«، 
به اشکال مختلف به خاطر سیاست های متغیر 
دولِت قبل، از بین رفته بود و همچنین »اصالحات 
الزم روی بخشی از دستورالعمل ها و آیین نامه ها« 
انجام نش��ده ب��ود. در ای��ن می��ان، »ابهاماتی 
س��اختاری« که در اقتصاد وجود داش��ت، مزید 
بر علت ش��د ک��ه در نهایت با یک ب��ازار متالطم 
و غی��ر پیش بینی پذیر مواجه باش��یم؛ بنابراین 
نخس��تین سیاس��ت مدیریت جدید این بود که 
»کارآمدی«، »شفافیت« و »پیش بینی پذیری« را 

به بازار بازگرداند.
از طرف��ی، ازآنجاک��ه برخی از ریزس��اختارهای 
موجود در ب��ازار، ملزومات فنی خود را می طلبد 
و باید با یک نگاه فنی و دقیق برای رفع آن اقدام 
شود، از همان شروع کار، این اصالحات آغاز شد 
و البته، اصالح برخی از رویه ها و روندها همانند 
»ترویج س��هامداری غیرمس��تقیم« و »شکست 
انحصار در مجوزها« نیز در دستور کار قرار گرفت 
که تا حد بس��یار قابل قبولی در مقایسه با ادوار 

گذشته پیشرفت کرده است.

   س��ال گذش��ته بس��ته حمایتی ۱۰ بندی 

دولت ب��رای س��اماندهی بازار س��رمایه هم 

ت��دارک دیده ش��د، در ای��ن م��ورد توضیح 

می دهید که چه اقداماتی انجام شده است؟

 بسته حمایت از بازار سرمایه، با پیگیری های 
سازمان بورس و اوراق بهادار در ستاد اقتصادی 
دولت به تصویب رس��ید و در بهمن ماه توس��ط 
معاون اول رئیس جمهور به دستگاه ها ابالغ شد. 
این بس��ته ۱۰ بن��دی، مواردی مه��م و کلیدی 
داش��ت که بعضی از آنها برای نخس��تین بار به 
تصویب رسیده بود، شاید بتوان گفت، مهم ترین 
بند آن »ایجاد س��قف ریالی برای نرخ س��وخت 
صنایع و خوراک پتروش��یمی ها« بود. به واسطه 
بح��ران گازی اروپا و بعد از آن نیز جنگ اوکراین 
و روس��یه که موجب کاهش واردات گاز به اروپا 
شد، قیمت در کشورهای اروپایی جهش ۱۰ تا 
۱۲ براب��ری را تجربه ک��رد. باید توج��ه کرد که 
نرخ گذاری برای گاز، یک بحث منطقه ای است 
و وزارت نف��ت، فرمولی را متناس��ب با چهار نرخ 
هاب جهانی و فروش داخل گذاش��ته بود که به 
تناسب اینکه در آن طرف، نرخ ها به واسطه یک 
عامل بیرونی و غیراقتصادی، جهشی ۱۰ تا ۱۲ 
برابری کرده بودند، نرخ های داخل هم به شدت 
متالط��م می ش��د و باالت��ر می رفت که آس��یب 
غیرقابل جبرانی به صنایع می زد. با پیگیری های 
بسیار زیادی که س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
انجام داد، س��قفی ریالی برای نرخ گاز گذاشته 
شد و فقط در همین فقره اگر آن سقف گذاشته 
نمی شد، امروز گاز صنایع شاید با نرخی معادل 

۱۹ یا ۲۰ هزار تومان به دستش��ان می رسید که 
اکنون این سقف زیر ۵ هزار تومان است. اگر این 
افزایش قیمت رخ می داد، زیان چند صد میلیارد 
تومانی به صنایع تحمیل می ش��د و به تعطیلی 
بس��یاری از آنه��ا منج��ر می گش��ت. در نتیجه 
شاخص کل بورس هم یک ریزش جدی را تجربه 
می کرد که با تصمیم پیش دستانه ای که گرفته 

شد، این اتفاق رخ نداد.
م��وارد دیگری نی��ز در آن ۱۰ بند ب��ود، از جمله 
این مورد که »مالیات س��االنه شرکت ها معادل 
پن��ج درصد کاهش پی��دا کرد« و باعث ش��د که 
منابعی معادل ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان به آنها 
تزریق ش��ود. در ادامه، بح��ث عرضه های اولیه 
س��اماندهی و موض��وع اختص��اص منابع برای 

صندوق تثبیت و توسعه بازار هم دنبال شد.

   در خص��وص عادالنه ک��ردن رویه ه��ا چ��ه 

اقداماتی انجام شد؟

 ما در بازار س��رمایه در کنار عوامل بیرونی، 
عوام��ل داخل��ی را نیز پیگیری کردی��م، یکی از 
اصلی ترین موضوعات در این خصوص، موضوع 
عدال��ت در معام��الت اس��ت ک��ه ب��ا ایج��اد 
دس��تورالعمل های جدید و راهکارهای مناسب 
قابل حل اس��ت. مثاًل در موضوع ریزساختارها، 
»نمایش عمق مظنه به همه فعالین« یکی از این 
اقدامات ب��ود، چراکه تا پیش از این، افرادی که 
کد آنالین داشتند، فقط پنج ردیف عمق مظنه را 
می توانستند در نرم افزار خودشان مشاهده کنند 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد

عملکرد یک ساله سازمان بورس و اوراق بهادار
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و عمق سفارش��ات تنها برای افرادی که پش��ت 
استیش��ن های حرف��ه ای معامالت��ی، معامل��ه 
می کردند یا افرادی که از طریق کارگزاری اقدام 
می کردن��د، قاب��ل رؤیت ب��ود. به هرح��ال یک 
بی عدالتی رخ داده بود که در جهت از بین بردن 
آن، برای اولین بار در دنیا، کل اطالعات به صورت 
رایگان در اختیار عموم قرار داده ش��د، البته در 
دنیا مرسوم است که یک یا دو ردیف اطالعات و 
یا نهایتًا سه ردیف را نمایش می دهند و الباقی، 
مستلزم پرداخت هزینه ای جداگانه است، اما با 
توجه به اینکه طبعاً با هزینه های باالیی که اعالم 
می ش��ود، افرادی که خبره تر هس��تند، توانایی 
خرید این اطالعات را خواهند داش��ت، در بازار 
س��رمایه ایران این موضوع به صورت رایگان در 

اختیار همه قرار داده شد.

   موضوع بازگرداندن سود معوق سهامداران 

ه��م در ای��ن دوره انجام ش��د، در ای��ن مورد 

توضیح می دهید؟

 یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز مربوط 
به زمانی بود که مردم فرضاً در ۱۰ یا ۲۰ شرکت که 
تاریخ برگزاری مجامع و تقسیم سود آنها متفاوت 
بود سهام داشتند، در حالی که ممکن بود از برخی 
از سهم ها مبلغ ناچیزی خریداری کرده باشند و از 
طرفی، راه های پرداخت سود به فراخور هر شرکت 
متفاوت بود. مثاًل ممکن بود شرکتی اعالم کند که 
در سال، فقط طی سه روز فرصت دارید که به فالن 
بانک مراجع��ه کنید و منحصراً بای��د در آن بانک 
حساب باز کنید،  بعضًا پول خود را هم باید در آن 
حس��اب واریز می کردید. در برخی موارد هم باید 
نقدی پرداخت می شد و س��هامداران با مبالغی 
بس��یار اندک و خرد، )مثاًل ۵۳۶ تومانی( مواجه 
می ش��دند. همچنین، برخی از ش��رکت ها اعالم 
می کردند که الزم است برگه را تکمیل و برایشان 
فکس کنید، برخی هم می خواستند که برایشان 
ایمیل ش��ود. در مجموع، هر ش��رکت با روش��ی 
متفاوت کار می کرد که منتج به دو آس��یب جدی 
می شد؛ مورد نخست اینکه بسیاری از سهامداران 
ممکن بود س��ودی که به آنها تعلق گرفته است را 
فراموش کنند و مبلغ هم مشمول گذر زمان شود 
و م��ورد دوم اینکه ای��ن امکان وجود داش��ت که 

شرکت، دیگر پاسخگویی الزم را نداشته باشد.
در همین خص��وص، از لح��اظ قانونی پیگیری 
کردی��م تا ش��رکت ها ملزم ش��وند ک��ه منحصراً 
از س��امانه پرداخت س��ود س��جام اقدام کنند، 
ناشرین باید در آنجا ثبت نام کنند و هرگونه سود 
پرداختی از هر ش��رکت و هر حق تقدم استفاده 

نشده ای که هر سهامدار داشته باشد، به فراخور 
کد ملی و ش��ماره ش��بایی که اعالم کرده است 

منحصراً از همین مسیر واریز شود.

   درب��اره س��اماندهی س��هام عدال��ت چه 

اقداماتی انجام دادید؟

 ازآنجاکه سهام عدالت به واسطه تصمیمات 
اشتباه گذشته، کالف سردرگم و پیچیده ای شده 
بود، در بدو ورود خود، بحث تقس��یم و پرداخت 
س��ودها را س��اماندهی کردیم، به گونه ای که از 
ناش��ران خواس��تیم س��ودها را به صورت معین، 
مشخص و منظم به حساب متمرکز سمات واریز 
کنند و مبالغ را نیز همان لحظه، به صورت یکجا 

برای مردم ارسال کردیم.
اگر به خاطر داشته باشید، س��ود سهام عدالت 
در ادوار گذش��ته در دو مرحل��ه و در زمان های��ی 
نامشخص، با مبالغی ۹۷ هزار تومانی و ۷۷ هزار 
تومان��ی واریز می ش��د که جمعاً مبلغ��ی بالغ بر 
۱۷۰ هزار تومان طی دو مرحله بود؛ اما امسال با 
پیگیری هایی که انجام شد، این سود، به صورت 
متمرکز و با افزایش��ی تقریباً ۲/۷ برابری از ۱۷۵ 
هزار تومان به ۵۷۷ هزار تومان رس��ید و پیش از 
عید، به صورت یکجا واریز ش��د. این اتفاق که  به 
یکباره برای یک خان��واده پنج نفره چیزی حدود 
۳ میلی��ون توم��ان پرداخت ش��د از جمله اخبار 
خوشحال  کننده  برای برخی از اقشار ضعیف بود.

   آیا این رویه ادامه دار خواهد بود؟

 حتمًا پیگیری می کنیم که در سال جاری و 
آینده هم به همین منوال اتفاق بیفتد، در رش��د 
سود این س��هام نیز افزایش قابل توجهی وجود 
دارد تا موجب رفع بخش��ی از نیازهای مردم در 

پایان سال شود.

   چه اقداماتی در بح��ث دولت الکترونیک 

انجام شده است؟

 سازمان بورس و اوراق بهادار در بحث دولت 
الکترونیک، به طور جدی پیگیر است. بازارهای 
مالی همواره در حوزه فناوری اطالعات پیشتاز 
بوده اند و بازار سرمایه نیز به نوعی همیشه در بین 

بازارهای مالی پیش قدم بوده است.

   درب��اره اقدام��ات س��ازمان ب��ورس و اوراق 

به��ادار در مورد رف��ع انحصار و تس��هیل در 

صدور مجوز تأسیس کارگزاری ها و نهادهای 

مالی برایمان توضیح دهید.

 الزم است خاطرنشان کنم که اتفاقات مثبت 

و سازنده ای در این مورد رخ داده است، زیرا یک 
انحصار چند س��اله در بسیاری از مجوزها شکل 
گرفت��ه ب��ود. به طور مث��ال، در حالی ک��ه برای 
تأسیس شرکت کارگزاری از سال ۱۳۸۸ مجوز 
جدیدی صادر نش��ده بود، ما در سال ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ بال��غ ب��ر ۱۲ مج��وز موافق��ت اصولی و 
فعالیت کارگزاری اعطا کردی��م که به نوبه خود 
تحول��ی بزرگ ب��ود، چراکه پیش از ای��ن، افراد 
زیادی برای س��ال های متمادی در انتظار این 
اتفاق بودند. در همین زمینه، بحث صدور مجوز 
نهادهای مالی که شعار آن توسعه سرمایه گذاری 
غیرمستقیم بود را دنبال کردیم که در نتیجه آن، 
انواع و اقس��ام صندوق ه��ای مختلف همچون 
صندوق های طال، امالک و مس��تغالت طراحی 
ش��د؛ حت��ی بح��ث صن��دوق در صن��دوق و 
صندوق های اهرمی مواردی بودند که پیش ازاین 
برای آنها مجوزی صادر نش��ده بود و برای اولین 
بار، برای آنها جواز شروع به کار و فعالیت صادر 

شد.
از همه مهم تر اینکه، مجوز صندوق های تضمین 
اصل س��رمایه اعطا شد؛ با توجه به اینکه بعضی 
از مردم، به واسطه القائات و تبلیغات نادرست یا 
به  خاطر ورود نامناسب از نظر زمانی و یا ورود به 
بازارهای پرریس��کی که بازارهای پایه فرابورس 
ایران بودند، ضرر و زیان های جدی و هنگفتی را 
متحمل شده بودند تا جایی که برخی پس انداز 
زندگی ش��ان، جهیزیه دخترش��ان و یا ماش��ین 
س��واری مورد استفاده ش��ان را به ای��ن امید که 
بتوانند با یک بازدهی مناس��ب، ل��وازم زندگی 
بهتری تهی��ه کنن��د فروخته بودن��د، حال آنکه 
بخش زیادی از آنها از بین رفته بود، صندوق های 
تضمین اصل سرمایه ایجاد شدند تا در صورتی 
که بازار متوجه تالطم و نوسانی شد و ریزشی در 
آن شکل گرفت، مردم بتوانند اصل سرمایه خود را 
حفظ کنند و اگر بازار صعودی شد سود خودشان 
را دریافت کنن��د. این مورد، یک��ی از مهم ترین 
اتفاقاتی بود که در خصوص موضوع سهامداری 
غیرمس��تقیم رخ داد تا دیگر به این شکل شاهد 

تجربیات تلخ سال های گذشته نباشیم.
س��ایر مجوزها نیز ب��رای انواع س��بدگردان ها، 
نهادهای مالی، پردازش اطالعات مالی، مشاوره 
سرمایه گذاری و ... در حال صادر شدن است و 
نکته مهم این است که مدارک موردنیاز، مراحل 
کار و اتصال آن ب��ه درگاه ملی مجوزها به صورت 
یکپارچه، در س��امانه ای به اس��م ثمین، صورت 
گرفته اس��ت تا موضوعاتی از قبی��ل امضاهای 
طالیی ي��ا تصمیمات و س��لیقه های ش��خصی 
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به هیچ وج��ه به موضوع ورود نداش��ته باش��ند. 
اگرچ��ه تاکنون نیز س��ازوکاری وجود داش��ته و 
شفاف بوده است، اما با سامانه ای شدن و تحت 
نظارت بودن آن و اتصال به درگاه ملی مجوزها، 
تقریبًا هر نقص��ی که وجود داش��ته، پیگیری و 
مرتفع ش��ده است و این مس��یر اصالح با همین 

جدیت دنبال خواهد شد.

   چه اقداماتی در بح��ث حجم مبنا و دامنه 

نوسان انجام شده است؟

 یک��ی از مباح��ث مرب��وط ب��ه اص��الح 
ریزساختارها که پیشتر به آن اشاره شد، موضوع 
اصالح حج��م مبنا ب��رای بس��یاری از نمادها و 
افزای��ش تدریجی دامنه نوس��ان ب��ود. افزایش 
دامنه نوس��ان، علی رغم اینکه قویًا مورد مطالبه 
فعالین و پیشکس��وتان بازار سرمایه بوده است، 
اما به هر دلیلی در ادوار مختلف گذشته محقق 
نشده و س��امانه در محدوده مثبت و منفی پنج 
درصد در بازاره��ای اول و دوم در بورس تهران و 
فرابورس ایران محدودیت داشت. سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ب��ا برنامه ری��زی و تحلیل دقیق 
داده ها، به این نتیجه رس��ید که می تواند دامنه 
نوس��ان را به ص��ورت پلکانی افزای��ش دهد، در 
همین خص��وص، دامنه نوس��ان در فصل بهار، 
مع��ادل یک درصد و در فصل تابس��تان نیز یک 
درصد دیگر افزایش یافت و با دریافت بازخورد از 
بازار و تحلیل دقیق داده در فرصت مناس��ب، به 
سمت افزایش دامنه نوسان تا حدود ۱۰ درصد 
حرکت خواهیم کرد. این خود موجی از نشاط و 
امید را میان فعاالن بازار ثانویه تزریق می کند و 
منتج به کارآمدی و حرفه ای تر شدن بازار سرمایه 

می شود.

   عملکرد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 

حوزه نظارتی چگونه بوده است؟

 یکی از موضوع��ات دیگر بحث های نظارتی 
است که همیشه مورد مطالبه بوده است. در این 
خصوص، چهار س��امانه نظارتی تقریباً در همان 
بهمن ماه و اسفندماه سال ۱۴۰۰ با پیگیری هایی 
که انجام شد، به نتیجه رسیده و رونمایی شد. در 
حال حاضر، بس��یاری از فرآیندهای نظارتی که 
شاید پیش تر، بخشی از آنها سامانه ای و بخشی 
چش��می بود، به صورت کاماًل الکترونیکی انجام 
می ش��ود که این موضوع کارآمدی را ارتقاء داده 
است. در کنار آن، آیین نامه هایی برای پاداش به 
سوت زنانی که تخلفی را اعالم می کنند، تدوین 
کرده ایم. سال گذشته، بعد از بررسی های فنی و 

دقیقی که منتهی به احراز تخلف شده، نزدیک به 
۱۰۰ میلی��ون تومان به دو نف��ر از بزرگوارانی که 
تخلفات را گزارش کرده بودند پرداخت شد، بعد از 
آن نیز تعداد گزارش��اتی که ارس��ال شد، رشدی 
بسیار جدی داشته است. گزارش ها به صورت فنی 
در حال بررسی است و به محض اینکه، آن تخلف 
و گزارشی که از سوی دوستان اعالم شده است، 
محرز و تأیید ش��ود، پاداش را، به ص��ورت کاماًل 
محرمانه و بدون اینکه حتی خود پرسنِل درگیر در 
فرآیند س��وت زنی و بررسی ها، هویت سوت زن را 
بدانن��د، طی پروتکل ه��ای امنیت��ی دقیقی به 
حسابش��ان واری��ز می کنی��م، حت��ی در صورت 
شکل گیری هرگونه چالش حقوقی برای آن فرد، 
س��اختار حقوق��ی س��ازمان هم��ه هزینه ه��ا و 
پشتیبانی های الزم را انجام می دهد تا در آن مورد 

خاص حقی از آن فرد سوت زن تضییع نشود.

   درباره ارتقای کارآمدی بورس های کاالیی 

چ��ه اقدامات��ی را در کارنامه عملک��رد خود 

دارید؟

 موضوع بعدی بحث ارتقای میزان کارآمدی 
بورس های کاالیی اس��ت که انواع گواهی های 
سلف محصوالت صادراتی در آن انجام می شود؛ 
ای��ن گواهی ها، هم ارتق��ای بازار س��رمایه را به 
دنبال دارند و هم با استفاده از آنها ساختار کلی 
کشور می تواند به س��متی حرکت کند که تولید 
کشور درگیر نوس��انات قیمتی و تورمی نشده و 
بتوان��د به صورت یکپارچه، فرآیند دسترس��ی به 
محص��والت اولیه و ف��روش محص��ول نهایی را 
تضمین کند که ای��ن اتفاق به بازگرداندن ثبات 

منتج می شود.
برای مث��ال اگر نرخ ارز دچار تالطم ش��ود، این 
ابزارها موجب می شوند که تالطم مذکور به بدنه 
تولید منتقل نش��ده و تولید افت نکند. درواقع، 
ازآنجاکه وجود نوس��انات، همواره آسیبی جدی 
به تولید وارد کرده  اس��ت، با توسعه این ابزارها، 
مش��کالتی از این دس��ت مرتفع خواهد شد. بر 
همین اس��اس، این مورد یک دس��تاورد جدی 
اس��ت، مثاًل در حوزه خودرو، اگر زمانی که خبر 
عرض��ه خودروه��ای فدیلیت��ی و دیگنیت��ی در 
بورس کاال منتشر شد، آگهی هایی که دالالن بر 
دیوار می زدن��د و ... را دنبال می کردید، متوجه 
می شدید که این خودروها در آگهی ها حداقل 
۱۰ میلیون توم��ان کاهش قیمت داش��ته اند. 
ناگفته نماند، خودرویی که در بازار یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان معامله می شد، در نهایت 
با توجه به قیمتی که در بورس کاال تعیین شد و 

عوارض آن، با قیمتی معادل یک میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان به دس��ت مش��تری رس��ید و این 
اختالف ۳۰۰ میلیون تومانی، همان اختالفی 
بود که پی��ش از این م��ردم به ناح��ق به دالالن 
پرداخت می کردند. مردم اکنون مبلغ کمتری را 
برای خرید خودرو پرداخت می کنند و با قیمتی 
که حدود ۸۵۰ میلیون تعیین می ش��د، اکنون 
ح��دود ۱۵۰ میلی��ون تومان عایدی بیش��تری 
نصیب کارخانه می ش��ود، این باعث شده است 
اختالف قیمت ۶۰۰ میلیون تومانی که پیش از 
این، به جیب دالل می رفت اکنون به تولیدکننده 
و نهایتًا س��هامدار ش��رکت بازگردد، از طرفی از 
جی��ب مصرف کننده هم بیرون نم��ی رود که در 

نوع خود تحولی بسیار بزرگ بود.
امیدوارم که با ایجاد س��ازوکار مناسب، از ایجاد 
رانت و توزیع آن در سایر حوزه ها جلوگیری کنیم، 
بتوانیم موانع و چالش های پیش رو را برداشته و 

کارآمدی را به بازار برگردانیم.
   سامانه توثیق هوشمند سهام، یکی دیگر 

از سامانه هایی اس��ت که در هفته های اخیر 

افتتاح ش��ده است، لطفاً درباره این موضوع 

و اجرای آن هم توضیح دهید.

 بله ی��ک موضوع بس��یار مهم دیگ��ر که در 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار رخ داد، بحث 
سامانه توثیق الکترونیکی هوشمند ستاره بود؛ 
پیشتر از این، اگر افراد دارای سهام، به هر دلیلی 
به پول نقد احتیاج داشتند، باید بخشی از سهام 
خ��ود را می فروختند و ی��ا از کارگ��زاری اعتبار 
دریافت می کردند که کارگزاری نیز در نقد کردن 
اعتبار یکسری دس��تورالعمل های سختگیرانه 
اعمال می ک��رد. در این خصوص، ضمن اصالح 
آن دستورالعمل، روش جایگزینی هم اعالم شد. 
ازآنجاکه اگر قصد دریافت تسهیالت از بانک را 
داشته باشید، شاید بانک اعالم کند که باید یک 
یا دو ضامن معرفی کنید و مدارکی چون کسر از 
حقوق و سند ملک و ... ارائه دهید که فرآیندی 
زمان بر و هزینه بر اس��ت، ش��رایطی فراهم شده 
اس��ت که اگر س��هامی در بورس داشته باشید، 
به صورت کاماًل الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه 
حضوری به هیچ س��اختاری، با تلفن همراهتان 
به بانک ای��ن اج��ازه را می دهید ک��ه مبلغی از 
س��هامتان را به صورت هوش��مند بلوک کند. آن 
بلوک پشتوانه تس��هیالت می شود و بانک هم با 
خی��ال راح��ت و ب��دون دریاف��ت هیچ گون��ه 
ضمانتنامه ای، وام را به حساب شما واریز خواهد 
کرد. این موضوع یک تحول نهادی و زیرساختی 

بزرگ در اقتصاد کشور است.
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 اگر شرکت های پذیرفته شده 
در بورس سود تقسیمی خود 10 شهریور ماه

را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج 
کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت 
کنند، مالی��ات آن صفر در نظ��ر گرفته خواهد 

شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، 
س��ازمان امور مالیات��ی اعالم ک��رد: به منظور 

تش��ویق س��رمایه گذاری و توس��عه بخش های 
تولیدی، شرکت هایی که تا تاریخ ۲۹ اسفندماه 
۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس 
ایران پذیرفته ش��ده باش��ند، در صورتی که از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال، سود 
تقس��یم نشده س��ال مالی قبل آنان به حساب 
س��رمایه منتقل شود، افزایش س��رمایه صورت 

پذیرفته مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

سازمان امور مالیاتی كشور اعالم کرد

امکان افزایش سرمایه شرکت ها، با نرخ مالیات صفر درصدی

 برای س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار مهم است که بازار سرمایه 13 شهریورماه

در عین شفافیت، منصفانه و کارا بودن، بازاری باشد 
که ضمن فراهم کردن امنیت سرمایه گذاران، از تنوع 
محصوالت نیز برخوردار اس��ت تا س��رمایه گذاران 
داخلی و خارجی بتوانند با توجه به نیازهای خود و 
همچنین تحوالتی همچون توکنیزه کردن اوراق یا 
س��هام که در بازارهای س��رمایه در دنیا رخ داده، از 
محصوالت متنوع و به روز بازار سرمایه بهره مند شوند.

مشاور رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بین الملل، با بیان اینک��ه تصویب اعطای مجوز به 
بورس بین الملل در چن��د مرحله صورت می گیرد، 
به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: 
بر اس��اس قانون، اعطای مجوز تأس��یس بورس ها 
بر عهده ش��ورای عالی بورس گذاشته شده است. 
در حال حاضر، راه ان��دازی بورس بین الملل با قید 
شروطی در هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 
به تصویب رسیده و اکنون در مرحله موافقت شورای 

عالی بورس قرار دارد.
س��رمایه ب��ورس بین الملل��ی ب��ر اس��اس قانون و 
مصوبه هیئت وزیران، باید ارزی باش��د و در ترکیب 
سهامداران این بورس، افزون بر سهامداران داخلی، 
الزم است س��هامدارانی خارجی نیز حضور داشته 

باشند.
بهادر بیژنی، توکنی��زه ک��ردن )tokenization( و 
حضور شرکای بین المللی در این بورس را از جمله 
شروط هیئت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
برشمرد و گفت: برخی از موضوعات جدید در بازار 
سرمایه، همچون توکنیزه کردن، در بورس بین الملل 
لحاظ شده و گردانندگان این بورس طی سال های 
آتی متعهد شده اند که توکنیزه کردن را در کسب وکار 

بورس بین الملل لحاظ کنند.
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه حض��ور متول��ی دارای��ی 
)Custodian( بین الملل��ی نی��ز از جمله ش��روط 

راه اندازی این بورس است، گفت: راه اندازی بورس 
بین الملل از جمله اولویت های سازمان بورس و اوراق 
بهادار در دوره ریاست دکتر عشقی است و در همین 
راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار در فرآیند مذاکره 
با مؤسس��ین و ش��رکای خارجی بورس بین الملل 
ورود کرده و ط��ی چند ماه گذش��ته مذاکراتی را با 
هیئت های مختلف اروپایی و آس��یایی انجام داده 
است تا به شکل گیری این بورس و پیدا کردن شرکای 

خارجی قدرتمند و معتبر کمک کند.
مشاور رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در امور 
بین الملل با بیان اینکه راه اندازی بورس بین الملل 
طی س��ال ها پیگیری شده اس��ت، گفت: یکی از 
مهم ترین رخدادها در بازار س��رمایه، تأس��یس این 
بورس پس از ۴ بورس دیگر بوده است. امید می رود 
در آینده ای نزدیک شاهد تأسیس یک بورس جدید 
در مناطق آزاد باش��یم ت��ا با توجه ب��ه ویژگی های 
خاصی که دارد، بتواند برای ب��ازار ارزش افزوده ای 
داشته باشد و شیوه های کسب وکار جدیدی را وارد 

این بازار کند. همچنین امیدواریم این بورس تجربه 
بسیار خوب بین المللی نیز در اختیار بازار سرمایه قرار 
دهد و میان این بورس تازه تأسیس و سایر بورس ها در 

کشور، رقابت سازنده ای ایجاد کند.
او ادامه داد: مدل کسب وکار بورس بین الملل به 
گونه ای طراحی ش��ده است که برای بورس های 
فعلی تزاحمی نداش��ته باش��د. برای نمونه، در 
مدل پیش��نهادی که در شرف تصویب نهایی در 
ش��ورای عالی بورس اس��ت، در مرحله نخست، 
»اوراق« پیشنهاد شده است و »سهام« در مراحل 
بعدی قرار گرفته تا تزاحمی در بورس های فعلی 

ایجاد نشود.
بیژنی با بیان اینکه ه��ر بورس جدیدی طی گذر 
زمان محصوالت تازه ای را به همراه خود وارد بازار 
سرمایه می کند، گفت: همراه با بورس بین الملل، 
به واسطه حضور شرکای خارجی معتبر، تکنولوژی 
و علم نیز وارد بازار س��رمایه کش��ور خواهند شد. 
طبیعی اس��ت با معرفی محصوالت جدید توسط 

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین الملل خاطرنشان کرد

بورس بین الملل بر مدار تکنولوژی های نوین مالی خواهد بود
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 علیرضا ناصرپور گفت: یکی از 
چالش ها، بحث عدم توس��عه 14 شهریورماه

کافی صندوق های سهامی و مورد بعد، کوتاه مدت 
ب��ودن مان��دگاری مناب��ع در صندوق ه��ا به ویژه 

صندوق های سهامی است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(؛ علیرضا 
ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار در همایش »سرمایه گذاری در 
صندوق های سرمایه گذاری برای مقابله با تورم«، 
گفت:  راهبرد س��ازمان بورس و اوراق بهادار تأکید 
بر س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم در صندوق های 
س��رمایه گذاری است. پس از گذش��ت سال ها از 
ایجاد اولی��ن صندوق، اکن��ون نیاز اس��ت که در 
اصالحیه قانون بازار سرمایه، مواردی در خصوص 

صندوق های سرمایه گذاری اصالح شود.
او گفت: از س��ال ۱۳۸۶، به لح��اظ تنوع و تعداد، 
رشد قابل توجهی در صندوق های سرمایه گذاری 
داشته ایم. از لحاظ تعداد، تعداد صندوق ها از سال 
۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ افزایش داشته و در ۴ ماه ابتدایی 
سال ۱۴۰۱ بیشترین رش��د در تعداد را نسبت به 

سال های گذشته داشته ایم.
ناصرپ��ور بیان کرد: در چند ماه ابتدایی امس��ال، 
چند نوع صن��دوق جدید به بازار معرفی ش��د که 
مهم ترین آنها صندوق »تضمین اصل سرمایه« بود. 
این صندوق در دو نوع س��اختار معرفی شد، مدل 
اول، »تضمین اصل سرمایه توسط رکن ضامن« و 
مدل دوم» تضمین اصل سرمایه توسط دارندگان 
واحدهای ممتاز« اس��ت. در این خصوص، مجوز 
موافقت اصولی با ۵ صندوق داده شده که یکی از 

آنها مجوز پذیره نویسی  را نیز دریافت کرده است.
او می گوید: نوع دیگری از صندوق ها، صندوق های 
اوراق دولتی اس��ت. هدف اصلی این صندوق ها 
س��رمایه گذاری در اوراق دولتی است که باید ۷۵ 
درصد از سرمایه خود را در این بخش صرف کنند. 
صندوق دیگر صندوق امالک و مستغالت است و 
در حال حاضر موافقت اصولی ۵ صندوق را صادر 

کرده ایم.
ناصرپور درباره چالش های پیش روی صندوق های 
سرمایه گذاری گفت: یکی از این چالش ها »بحث 
عدم توس��عه کافی صندوق های سهامی« است و 
مورد بع��د »کوتاه مدت بودن مان��دگاری منابع در 
صندوق ها به ویژه صندوق های س��هامی« است. 
چالش بعدی »کمبود نیروی متخصص« اس��ت. 

۳۴۰ عدد مجوز فعالیت برای صندوق ها صادر شده 
که بیش از پیش نیازمند به نیروی متخصص است. 
موضوع دیگر که چالش تلقی می شود بحث تعارض 

منافع حوزه مدیریت صندوق ها است.
این مقام مسئول در خصوص رویکردهای آتی در 
قبال صندوق ها، گفت: اهم اصالحات پیشنهادی 
برای توس��عه برخی صندوق ها انج��ام اقداماتی 
در خص��وص تخصصی کردن برخ��ی صندوق ها 
در حوزه ه��ای کاالی��ی اس��ت. نکته بع��د »ایجاد 
صن��دوق طرح آتیه کارکنان ب��ه منظور تأمین آتیه 
بازنشس��تگی کارمندان« اس��ت. م��ورد دیگر هم 
»تعریف ابزارهای مشترک مالی با بیمه مرکزی در 
راستای استفاده از پتانسیل های موجود« است که 

البته به هماهنگی های مختلفی نیاز دارد.

این بورس در سال های آتی، در بورس های فعلی 
نیز حس رقابت تقویت شود.

به گفته این مقام ارش��د در س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار، برای س��ازمان بورس مهم اس��ت که بازار 
سرمایه در عین ش��فافیت، منصفانه و کارا بودن، 
ب��ازاری باش��د که ضم��ن فراه��م ک��ردن امنیت 
س��رمایه گذاران، از تنوع محصوالت نیز برخوردار 
است تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی بتوانند با 
توجه به نیازهای خود و همچنین تحوالتی همچون 
توکنیزه کردن اوراق یا سهام که در بازارهای سرمایه 
در دنی��ا رخ داده، از محصوالت متنوع و به روز بازار 

سرمایه بهره مند شوند.
او ادامه داد: بازار س��رمایه کشور به درجه ای از بلوغ 
رسیده که می تواند افزون بر محصوالتی که اکنون در 
این بازار وجود دارد و به سرمایه گذاران ارائه می شود، 
محصوالت جدیدتری را نیز بر اساس آخرین تحوالت 

روزی که در دنیا رخ داده، معرفی کند.

 بورس بین المللی، فرصتی مناسب برای 
ورود به تأمین مالی پایدار

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه 
گفتگوی خود با »سنا« با اشاره به عضویت بازار سرمایه 
ایران در آیسکو )IOSCO( اظهار کرد: اکنون با توجه 
به اینکه بازار سرمایه ایران عضو عادی آیسکو است 
و در ش��بکه ها و گروه های کاری آیس��کو همچون 
فین تک ها یا تأمی��ن مالی پایدار حض��ور دارد، در 
جریان آخرین تحوالت در این حوزه ها قرار می گیرد.

او ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر، مباحثی همچون 
ابزارهای تأمین مالی پایدار و ابزارهای تأمین مالی 
که مطابق با استانداردهای محیط زیستی هستند 
در بازاره��ای س��رمایه رواج پیدا ک��رده  و از اهمیت 
بسیار باالیی برخوردار هستند. از سوی دیگر، بازار 
سرمایه و س��رمایه گذاران در کشور، طی سال های 
اخیر، حرفه ای و هوشمند ش��ده اند، بنابراین الزم 
اس��ت محصوالت این ب��ازار نیز از تنوع بیش��تری 

برخوردار شود و بازار سرمایه به موضوعاتی همچون 
ابزارهای تأمین مالی پایدار ورود کند. بیژنی اظهار 
امیدواری کرد که بورس بین المللی محملی باشد 
برای محصوالتی که در سطح بازار سرمایه دنیا بسیار 
مطرح هس��تند و ادامه داد: امید است محصوالتی 
که در حوزه تأمی��ن مالی پایدار، مباحث حاکمیت 
ش��رکتی، محیط زیستی و مس��ئولیت اجتماعی 
مطرح هس��تند، در س��ال های آینده در این بورس 
جدید ارائه شوند تا عمق بخشی و تنوع بیشتر بازار 
سرمایه کشور را در پی داشته باشد.این مقام ارشد در 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بسیار مهم است 
که بورس جدید، ارزش افزوده ای را برای بازار سرمایه 
ایجاد کند و منجر به تغییر مثبت در این بازار شود تا 
با آنچه تاکنون ایجاد شده، متفاوت باشد. به بیانی 
دیگر، با راه اندازی بورس بین الملل تالش می شود که 
این بورس در عین امن، کارا و منصفانه بودن، تفاوت 

معناداری را با آنچه تاکنون بوده است، ایجاد کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد

اصالح قانون، الزمه توسعه بیشتر صندوق های سرمایه گذاری است
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 انتشار اوراق رهنی و خرید دین 
از جمله ش��یوه هایی است که 14 شهریورماه

بانک ه��ا و مؤسس��ات مالی اعتب��اری می توانند با 
ضمانت خود از طریق بازار س��رمایه اقدام به تأمین 
مالی کنند.رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق 
بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو 
با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( با اشاره به 
مفاد دستورالعمل های انتش��ار اوراق خرید دین و 
رهنی اظهار کرد؛ بر اساس مفاد این دستورالعمل ، 
بانک یا مؤسس��ه مالی و اعتباری می تواند ضمانت 
اوراق خود را بر عهده بگیرد. مرتضی چشان ادامه داد: 
در انتشار اوراق قرض الحسنه نیز در صورتی که بانی، 
بانک و یا مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران باشد، برای انتشار اوراقی 
معادل ۵ درصد از سرمایه ثبت شده، الزامی به معرفی 
ضامن نیست و مبلغ مازاد بر آن باید توسط ضامن، 
تعهد و تضمین ش��ود.او در تعریف اوراق خرید دین 
گفت: این اوراق، اوراق بهاداری اس��ت که به منظور 
خرید مطالبات مدت دار اشخاص حقوقی به استثنای 
مطالبات ناشی از عقد سلف منتشر می شود. اوراق 

یاد ش��ده در بورس ه��ا ی��ا بازارهای خ��ارج از بورس 
قابل معامله هستند. به گفته رئیس اداره نظارت بر 
انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، منظور از مطالبات، مطالبات ریالی مدت دار 
اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی 
از عقود مبادله ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به 
شرط تملیک و جعاله )به اس��تثنای سلف( است و 
درصورتی ک��ه مطالبات مذک��ور دارای وثایق رهنی 
باشند، این اوراق، در زمره اوراق رهنی قرار می گیرد.

چشان تصریح کرد: در این اوراق، بانی در نقش عامل 
وصول موظف است گزارشی درخصوص نگهداری 

حساب ها، دریافت مطالبات و سایر اقدامات اجرایی 
مربوط به مطالبات را حداکثر هر ۶ ماه یکبار به همراه 
اظهارنظر امین طبق مقررات، حداکثر دو ماه بعد از 
مواعد شش ماهه، به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه 
و به عموم افشاء کند.به گفته این مقام مسئول، امین 
نیز موظف است به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق 
و حصول اطمینان از رعایت مقررات و صحت فرآیند 
عملیات دریافت مطالبات، بر عملیات عامل وصول 
نظارت و گزارش آن  را در مقاطع مقرر به سازمان بورس 
و اوراق بهادار ارائه کند.رئیس اداره نظارت بر انتشار 
و ثبت اوراق بهادار بدهی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، با مدنظر قرار دادن تن��وع ابزارهای تأمین 
مالی موجود در بازار سرمایه عنوان کرد: شرکت ها 
می توانن��د ب��ا توج��ه ب��ه ه��دف تأمی��ن مالی و 
نیازمندی های خود، انواع اوراق از جمله اوراق اجاره، 
اوراق مرابحه، مرابحه سهام و ... را منتشر کرده و هم 
از منافع دارایِی در اختیار خ��ود بهره ببرند و هم با 
تزریق نقدینگی مورد نیاز تأمین شده، به پشتوانه 
دارای��ی مبن��ای انتش��ار اوراق، بی��ش از پیش از 

ظرفیت های دارایی های شرکت منتفع شوند.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد

فراهم شدن دو شیوه تأمین مالی دیگر برای بانک ها، از طریق بازار سرمایه

 همای��ش »س��واد مالی، از 
مدرس��ه تا بازار« ب��ا حضور 14 شهریورماه

مدیران ارش��د و کارشناس��ان فع��ال در بازار 
س��رمایه و فعاالن بخش فرهنگ��ی با تأکید بر 
آم��وزش س��واد مال��ی از دوران کودک��ی و 
درعین حال پیوند آموزش با بازار سرمایه برای 
ارتق��ای س��واد مال��ی ب��ا هم��ت ش��رکت 
اطالع رسانی و آموزش بورس و حمایت شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(؛ 
مدیرعام��ل ش��رکت اطالع رس��انی و آموزش 
بورس، به عن��وان میزب��ان و برگزار کننده این 
همایش نخستین سخنران بود. محمدهادی 
سلیمی زاده با بیان اینکه س��واد مالی نه تنها 
نیاز بازار سرمایه که قوام دهنده همه فضاهای 
اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی ما 
نیز خواه��د بود، گفت: فرد غنی فردی اس��ت 
که از لحاظ اقتص��ادی بالنده و متکی به خود 
باش��د. همه ما نگ��ران آینده فرزن��دان، آینده 
ایران و سابقه دیرینه کشورمان هستیم و حتمًا 
دغدغه ها و دلواپس��ی هایی داریم که مس��یر 
اصالح تمام آنها داشتن حرکت های اصالحی 

است و تضمین کننده تحقق این فرآیند، داشتن 
افرادی اس��ت که بر بحث س��واد مالی مسلط 
باش��ند.وی تأکید کرد: ب��رای تحقق این مهم 
به س��هم خود به موضوع ورود کرده و با کمک 
دوس��تان گامی هرچند کوچک در این راستا 
برداشته و دس��تاوردی بزرگ و نقطه عطفی را 

در بحث تحول در سواد مالی رقم خواهیم زد.

 س�نگ بنای رش�د اقتصادی را درست 
بگذاریم

فری��دون رهنمای رودپش��تی، اس��تاد تمام 
و عض��و هیئت علم��ی دانش��گاه، در رابطه با 
اصول مقدماتی تربیت اقتصادی و سواد مالی 
به عنوان س��نگ بنای رش��د اقتصادی گفت: 
مدرسه اولین مکانی اس��ت که آموزش در آن 

همایش »سواد مالی، از مدرسه تا بازار« در بورس تهران برگزار شد
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به طور رسمی آغاز می شود، حال می خواهیم 
این واژه را وارد اقتصاد کرده و آموزش دهیم.

وی افزود: بحث سواد مالی که امروز به شکل 
مدرن مطرح شده و حتی مورد توجه نهاد معتبر 
بین المللی یونس��کو هم قرار گرفته را بیش از 

نیم قرن پیش، با عنوان قلک داشتیم.
رهنم��ای رودپش��تی ادام��ه داد: الزم��ه 
س��رمایه گذاری پس انداز اس��ت و بازار برای 
همین موضوع ش��کل گرفته اس��ت، بنابراین 
ریش��ه تمام موضوعات��ی که ام��روز درباره آن 
صحبت می کنیم به ش��اکله های خانوادگی 
بازمی گ��ردد. در بیش��تر اوق��ات بازیگ��ران و 
یاریگران در خانواده از می��زان دخل و خرج، 
اطالع��ی علمی و حتی س��نتی نی��ز ندارند و 
به همین س��بب، در ش��رایط مختلف��ی که با 
نقصانی مواجه می ش��وند، وضعیت خانواده 
متش��نج می ش��ود. درنتیجه باید آموزش را از 
مدرسه آغاز کرده و همین گزاره ها را در مدرسه 

به آنها آموزش دهیم تا وارد بازار شوند.
او با بیان اینکه مدرس��ه خود یک بازار است، 
ادامه داد: در قانون برنامه ششم چند اصطالح 
و چند گ��زاره آوردیم که م��ورد اول، »فرهنگ 
سرمایه گذاری« و مورد دوم »سواد مالی« بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: طبق 
تحقیقات بنده، در مدارس انگلستان و تایلند، 
میزی قرار دارد که شاکله آن سواد مالی است 
و در آن به ک��ودکان م��واردی از این قبیل که 
چگونه پس انداز کنند یا چگونه پس انداز خود 
را سرمایه گذاری کنند آموزش داده می شود، 
بنابرای��ن به بانک ها پیش��نهاد دادیم که وارد 
مدرس��ه ش��ده، دفترچه های پس انداز را در 
قالب یک میز ایج��اد کرده و فعالیت خود را از 

آنجا آغاز کنند.
وی با بیان اینکه منظم ترین اتفاق کسب وکاری 
را بعد از جنگ جهان��ی دوم می بینیم، گفت: 
کمال این اتفاق را در هزاره س��وم داشتیم که 
به موجب آن، عنوانی به نام اقتصاد دانش بنیان 
برای اقتصاد انتخاب شد؛ به شکلی که تبلور 
اقتصاد را در بازار می بینیم، آن هم درحالی که 
ش��اکله دانش بنیان برای اقتصاد بحث سواد 

مالی است.
ب��ه گفت��ه رهنم��ای رودپش��تی مهم ترین و 
ارزشمندترین پدیده بازار، کار با بازار ریسک 
اس��ت که مناسب ترین اس��تراتژی، مدیریت 
کردن آن اس��ت. وی تأکید کرد: وارد دوره ای 
از زندگی در اقتصاد و کسب وکار شده ایم که 
دانش بنی��ان و فرادیجیتال اس��ت، بنابراین 

اگر در این ش��رایط قصد داریم برای اقتصاد، 
زیربناهایی را فراه��م کنیم باید از کتاب های 

مدرسه آغاز کنیم.
رهنمای رودپشتی در ادامه افزود: دراین بین، 
ارزشمندترین عنصر زندگی که کار است نیز 
در این مس��یر اتفاق می افت��د و در نتیجه آن 
می توان ب��ه کارآفرینی نیز رس��ید. همچنین 
زمینه رش��د اقتصاد نی��ز در صورت داش��تن 
آموزش س��واد مالی از دوران مدرس��ه فراهم 
می شود. با این نگاه به سمتی حرکت خواهیم 
کرد که سواد مالی به عنوان دروس یا مباحثی 

از آموزش های رسمی قرار بگیرد.
عضو هیئت علمی دانش��گاه در پایان اضافه 
ک��رد: باید توس��عه فرهنگ س��رمایه گذاری و 
ارتق��ای آن مدنظر قرار گیرد، در جامعه ای که 
س��رمایه گذاری جایگاهی ن��دارد، پس انداز 
ه��م معنایی نخواهد داش��ت. پس انداز برای 
س��رمایه گذاری اس��ت و در این باب دو گزاره 
مورد استفاده قرار می گیرد که گزاره اول، مازاد 
مصرف و دیگری هم به تعویق انداختن مصرف 
تا فراهم سازی منابع الزم برای سرمایه گذاری 

است.
وی در پای��ان ب��ا بی��ان اینکه اقتص��ادی که 
در آن س��رمایه گذاری وجود نداش��ته باش��د 
اساس��ًا رگه ها و مش��خصه های اقتصادی در 
آن موجود نیس��ت، گفت: باید زمینه فرهنگ 
س��رمایه گذاری را فراهم کنیم و مشتری های 

آینده خود را امروز بسازیم.

 اکنون، بازگش�ت مردم ب�ه بورس از 
جنس سواد مالی است

مجید شاکری، کارشناس ارش��د اقتصاد نیز 
با یادآوری وقایعی که در انتهای سال ۱۳۹۸ 
و نیمه اول سال ۱۳۹۹ افتاد، به بیان نسبت 
آنها با سواد مالی پرداخته و گفت: مرور تمامی 
مکاتبات��ی که چ��ه در بانک مرک��زی و چه در 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار وجود داش��ت، 
نشان می دهد بسیاری از راه حل هایی که در 
آن دوره مورد توجه ق��رار نگرفتند و به واکنش 
امنیتی به موضوع بورس منتهی شدند، همه 

از جنس سواد مالی بوده است.
او اف��زود: قطعًا در آن برهه نمی توانس��تیم به 
آنها رس��یدگی کنی��م اما در ح��ال حاضر که 
بازار در ش��رایط آرام تری است می توان به آنها 
پرداخت. برای مث��ال، یکی از این موضوعات 
در این خصوص، سرمایه گذاری غیرمستقیم و 
اقدام از طریق صندوق ها است که در آن زمان، 

قاب��ل مطرح کردن نبود. نکت��ه دیگر موضوع 
س��اماندهی اش��خاصی اس��ت که به صورت 
فردی سیگنال دهی می کردند و عماًل رهبری 

انتظارات بازار را به دست گرفته بودند.
ش��اکری در رابطه با آموزش سواد مالی ادامه 
داد: آم��وزش س��واد مالی نیازمند این اس��ت 
ک��ه بتوانیم برای اف��راد در دوره های ابتدایِی 
حضورش��ان، سبدهایی با ریس��ک، نوسان و 
بازده کمتر ایجاد کنیم تا بتوانند خارج از قالب 

اوراق بدهی بازده داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: 
امروز، بازگرداندن بازار س��رمایه به مرکز نگاه 
مردم از منظر اقتص��اد کالن، اهمیت باالیی 
دارد و به آن نیاز داریم ک��ه این نیاز، از جنس 

گفتگو کردن و سواد مالی است.

 نهاد حاکمیت وارد موضوع سواد مالی 
شود

در ادامه همای��ش، پنل تخصصی »بررس��ی 
الزامات سیاست گذاری و برنامه های اجرایی 

توسعه سواد مالی در کشور« برگزار شد.
به��روز خدارحمی در این پنل ب��ا بیان اینکه، 
مقوله ای به نام س��واد مالی و سواد بورسی در 
بازار سرمایه وجود ندارد و این موضوع مهم در 
سطح کالن باید مورد توجه واقع شود، گفت: 
در مقطعی که اس��تفاده از رایان��ه در اداره ها 
و دستگاه ها اجباری ش��د، نهاد حاکمیتی با 
کمک تمامی دستگاه ها و س��ازمان ها اقدام 
به برگزاری دوره های ابتدای��ِی یادگیری کرد 
تا دانش فناوری و س��واد کامپیوتری را ارتقاء 

دهد.
وی افزود: در بخش س��واد مالی الزم است که 
هم حاکمی��ت و هم نهادهای مس��ئول چنین 
اقداماتی را انجام دهند تا س��ایه س��واد مالی 
در شئون مختلف زندگی افراد جامعه گسترده 
شده و فرهنگ س��ازی انجام شود. به گفته این 
کارشناس ارشد بازار س��رمایه، فرهنگ سازی 
ماهیت��ًا ی��ک مرک��ز هزین��ه اس��ت، بنابراین 
کسب وکارها نمی توانند به تنهایی اقدام کنند، 
الزم است که نهادهای حاکمیتی وارد شوند تا 
با کمک تک تک نهاده��ای دولتی و تخصیص 

منابع الزم، سواد مالی در جامعه ارتقاء یابد.

 ایران، تنها کشوری است که در بخش 
سواد مالی سند راهبردی ندارد

در ادام��ه این روی��داد تخصص��ی، محمدرضا 
پوررضایی، سرپرس��ت مرکز آموزش س��ازمان 
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بورس و اوراق بهادار به ایراد س��خن پرداخت و 
گفت: متأس��فانه ایران تنها کشوری است که 
در میان اعضای س��ازمان های بین المللی، در 
بخش سواد مالی س��ند جامع راهبردی ندارد 
و فرهنگ سازی در این زمینه توسط حاکمیت 
انجام نمی شود. وی تصریح کرد: البته نبود سند 
جامع س��واد مالی به این معنا نیست که کاری 
در این زمینه انجام نشده است؛ سازمان بورس 
و اوراق بهادار، متولی هماهنگی و پیش برنده 
در تدوین سند جامع سواد مالی است که برای 

تمامی بازارهای مالی کاربرد دارد.
پوررضایی ادامه داد: برای تدوین سند سواد 
مال��ی، چند کارگ��روه در س��ازمان ب��ورس و 
اوراق به��ادار با دع��وت از اس��تادان، فعاالن 
و متخصصان این حوزه تش��کیل ش��ده است 
تا س��ند اصل��ی در قالب دو بخ��ش »آموزش« 
و »فرهنگ س��ازی« برای س��ازمان ها و تمامی 
ارکان اقتص��ادی و زیربخش های آن و س��ند 
سواد مالی در حوزه بازار سرمایه تدوین و نهایی 
ش��ود. به گفته پوررضایی، در میان بازارهای 
مال��ی، بانک ها قدمت بیش��تری دارند و پس 
از آن، بازار س��رمایه قرار دارد. البته با توجه به 
استقبال سال های اخیر مردم از بازار سرمایه 
و اتفاقاتی که اخیراً رخ داده است و نیز وجود 
۶۰ میلیون سهامدار، نیاز به آموزش و ارتقای 
سواد مالی خانواده ها در این بازار مالی بیشتر 
احس��اس می ش��ود. وی با بیان اینکه س��ند 
ارتقای س��واد مالی در ۳ بخش و ۳ س��طح در 
حال تدوین اس��ت، گفت: از صاحب نظران و 
متخصصان دع��وت می کنیم که برای تدوین 
س��ندی قابل ارائه، به ما کمک کنند، ایشان 
همچنین بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه سواد 
مالی از سطوح مدارس تأکید کرد و ادامه داد: 
دولت باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد 
و برای ارتقای س��واد مالی به سازمان بورس و 
اوراق بهادار کمک کند. چنانچه در سند تحول 
دولت نیز بخشی به نام ارتقای سواد مالی برای 
آحاد جامعه وجود دارد، بنابراین وظیفه دولت 

در این حوزه مشخص و تعیین شده است.

 مردم حق دارند از سرمایه گذاری 
در بازارهای مالی هراسان باشند

مهدی سوری، مدرس و تحلیلگر ارشد بورس و 
بازارهای مالی، در این پنل به مال باختن مردم 
در مقاطع مختلف در سال های گذشته اشاره 
کرد و گفت: این داستان به صورت متناوب در 
بازاره��ای مختلف مانند مؤسس��ه های مالی 

و اعتباری، ش��رکت های هرمی، لیزینگ ها، 
بورس و... مشاهده شده است و مردم به نوعی 
از نظر مال��ی متضرر ش��ده اند. البته در همه 
جای دنیا نیز مس��بوق به س��ابقه است اما در 

کشور ما متعدد و پرتکرار بوده است.
وی افزود: س��واد مالی برای مردم م��ا باید در 
حدی باشد که اصول ابتدایی بازارها را بدانند 
و منظور بنده، یادگیری ِسرمایه گذاری حرفه ای 
نیس��ت، این امر به ویژه در کش��وری که ارزش 
پول ملی آن، س��االنه ۲۰ تا ۴۰ درصد سقوط 
می کند، حیاتی است.  موضوع مهم دیگری که 
باید بر آن تأکید کنم، این اس��ت که کسب هر 
میزان از بازدهی و سود با ریسک همراه است و 
هیچ تضمینی برای بازدهی بدون ریسک وجود 
ندارد. البته نباید فراموش کرد که هیچ بازاری 

هم همیشه صعودی و یا نزولی نیست.
این کارشناس ارش��د بازار سرمایه ادامه داد: 
حاکمیت نباید در هر کسب وکاری که بخش 
خصوصی به خوبی در آن عمل می کند، ورود 
کرده و فعالیتی موازی ایجاد کند. برای نمونه، 
در کش��ورهای پیش��رفته، اس��تارتاپ ها روی 
اسکیل پذیری فعالیت می کنند اما در کشور 
ما اس��تارتاپ ها باید سهم بازار را بگیرند و اگر 
بخش ه��ای حاکمیت��ی در بازار وارد ش��وند، 
بخش خصوصی توان رقابت با آنها را نداشته و 

نمی تواند سهم خود را از بازار بگیرد.
س��وری با تأکید بر اینکه صرفه اقتصادی برای 
حاکمیت مهم نیس��ت، افزود: بنابراین در یک 
رقابت نابرابر، بخش خصوصی حذف می شود. 
سپس ادامه داد: پرداخت های مستقیم به بخش 
خصوصی نیز راهکار اشتباه حاکمیتی است که 
متأس��فانه به صورت وام و تس��هیالت در اختیار 
بخش خصوصی قرار می گیرد؛ بخش خصوصی 
را نمی توان اجبار یا بیش ازحد تشویق کرد، زیرا 

اصل موضوع فراموش می شود.
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سواد 
مالی، باید به گونه ای باشد که مردم با استفاده 
از آن ب��ه امنی��ت و آزادی اقتصادی برس��ند و 
زندگی راحت و بی دغدغه ای داش��ته باشند. 
امیدوارم با ارتقای سواد مالی افراد، این امکان 
برای تمامی مردم فراهم شود و امنیت و آزادی 
اقتصادی را برای عموم به همراه داشته باشد.

 توجه ها برای آموزش س�واد مالی 
باید به کودکان معطوف شود

بخش دوم همایش ب��ا برگزاری پنل کاربردی 
»شناس��ایی موانع و فرصت ه��ای پیش روی 

تولیدکنن��دگان محص��والت و خدمات حوزه 
سواد مالی« ادامه یافت.

در این بخش محس��ن رجبی، مدیر مجموعه 
ب��ازی »تا یک قدم ب��زرگ«، گفت: ب��ا توجه به 
س��ابقه ما در تألیف بیش از ۲۰ جلد کتاب در 
حوزه آموزش سواد مالی کودکان می توان گفت 
که بازار فروش بازی ها و اسباب بازی های هوش 
مالی و کسب مهارت های اقتصادی پرکشش 
اس��ت و محصول به راحتی در این ب��ازار مورد 
استقبال قرار می گیرد؛ بنابراین شناخت نظر 
خانواده ها از این مهم بیشتر شده و می توان با 

برنامه مدونتری به این حوزه ورود کرد.
مائده جلوخانیان از مؤسسه فرهنگی تربیت 
اقتصادی حکی��م )مفتاح( نیز ب��ا بیان اینکه 
پژوهش در ح��وزه مفاهیم بومی س��واد مالی 
و تربی��ت اقتص��ادی وظیفه ما اس��ت، گفت: 
به طور مصمم، در حال تربیت مربی هستیم و 
معتقدیم توجه به آموزش مربیان می تواند ما را 
در رساندن به هدف نهایی که گسترش سواد 

مالی است همراهی کند.
علیرضا لوالگر، مدیر نشر هوپا و دبیر انجمن 
تولیدکنندگان اسباب بازی در ایران نیز در این 
پنل گفت: خانواده ها جهت توسعه بازار سواد 
مالی باید ب��رای ورود و حض��ور در این بخش 
راهنمایی ش��وند، البته دراین بین ارزیابی و 
رتبه بندی محصوالت س��واد مالی با همکاری 
تولیدکنندگان و س��اخت نش��ان کیفی ملی 

ضروری به نظر می رسد.
حامد تاملی مدیر مرکز نوآوری و خالق دانادل 
نیز با تأکید بر آمادگی بخش فرهنگی توسعه 
سواد مالی در کنار فعاالن بازار سرمایه گفت: 
از نظر تجربه و زیرساخت، آمادگی شتاب دهی 
به فعالیت های خالقانه در این حوزه را داریم 
و می توانی��م در کن��ار فعاالن بازار س��رمایه و 

متولیان به تولید محصول نیز برسیم.
وی تصری��ح ک��رد: اگ��ر در ب��ازار س��رمایه 
استارتاپ هایی به فعالیت در حوزه سواد مالی 
ورود کنند و عالقه مند به سرمایه گذاری در این 
بخش باشند، می توانیم در کنار هم به هدف 
نهایی برس��یم. در ای��ن پنل بر ل��زوم توجه به 
آموزش سواد مالی از کودکی و پیش دبستان 

تأکید شد.
در این همایش، نمایشگاهی جانبی نیز برگزار 
ش��د و بیش از ۱۵ شرکت و مؤسسه آموزشی و 
تولیدکننده آثار و محصوالت س��واد مالی اعم 
از اس��باب بازی، کتاب، سازندگان بازی های 

فکری و سواد مالی و... حضور داشتند.
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 شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
با توجه به درخواست فعاالن بازار، 20 شهریورماه

قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای یک ساله را 
در راستای امکان استفاده از استراتژی های معامالتی 
با افق های زمانی متنوع، در نمادهای بنیادی بازار ارائه 
می کند. به گزارش روابط عموم��ی و امور بین الملل 
بورس اوراق بهادار تهران؛ وحید مطهری نیا سرپرست 
مدیریت عملیات بازار ابزاره��ای نوین مالی، با بیان 
مطلب فوق اظهار داشت: قراردادهای اختیار معامله 
مبتنی بر سهام شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شستا( با سررسید شهریورماه ۱۴۰۲، هم اکنون در 
بازار اختیار بورس تهران فعال بوده و قابل معامله است. 
همچنین دوره معامالتی قراردادهای اختیار معامله 
سهام شرکت ملی صنایع مس ایران )فملی( با سررسید 
مهرماه ۱۴۰۲ نیز از روز سه شنبه، مورخ ۲۲ شهریورماه 
۱۴۰۱ آغاز خواهد ش��د. قراردادهای اختیار معامله 
یک س��اله بر روی سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( نیز ب��ه زودی ارائه خواهد گردید. سرپرس��ت 
مدیریت عملی��ات بازار ابزارهای نوین مالی ش��رکت 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران اف��زود: نکت��ه مهم در 

ارزش گذاری قراردادهای اختیار معامله با سررسیدهای 
بلندمدت، لحاظ سود تقسیمی دارایی های پایه اوراق 
اختیار معامله مبتنی بر آن است. مطهری نیا تصریح 
کرد: چنانچه دارایی پایه قراردادهای اختیار معامله در 

طول دوره معامالتی این قراردادها مشمول پرداخت 
سود نقدی شوند، این مبلغ باید در ارزش گذاری قیمت 
)پریمیوم( قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر همان 

دارایی پایه، لحاظ شود.

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

ارائه سررسیدهای یک ساله در بازار اختیار معامله بورس تهران

 علی رحمانی بیان کرد: اگرچه 
اکن��ون س��هم صندوق های 31 شهریورماه

سرمایه گذاری ۹ درصد از بازار سرمایه کشور است، 
اما روند توسعه صندوق های سرمایه گذاری و ارزش 
صندوق های س��رمایه گذاری رو به رشد است. به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(؛ 
علی رحمانی، مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در 
وبینار »اداره صندوق های سرمایه گذاری در محیط 
پر تغیی��ر و نامطمئن« که چن��دی پیش به همت 
دانش��گاه الزهرا برگزار ش��د، اظهار کرد: با ترویج 
فرهنگ  سرمایه گذاری غیرمستقیم، مردم به سمت 
صندوق های سرمایه گذاری می آیند. او ادامه داد: 
سیاست گذاری باید به نحوی باشد تا مردم از طریق 
نهاده��ای مال��ی وارد ب��ازار س��رمایه ش��وند و 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری نی��ز به واس��طه 
برخورداری از تنوع باال، بتوانند سالیق مختلف و 
همچنین ان��واع دارایی ها را پوش��ش دهند. این 
استاد دانش��گاه، مدیریت حرفه ای صندوق های 
سرمایه گذاری را از جمله مهم ترین مسائل برشمرد 
و تصریح کرد: الزم��ه مدیریت حرفه ای نیز تربیت 
نیروی انس��انی متخص��ص در این حوزه اس��ت. 
مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

با اشاره به س��هم صندوق های سرمایه گذاری در 
بازار سرمایه کشور، اذعان کرد: اگرچه اکنون سهم 
صندوق های سرمایه گذاری ۹ درصد از بازار سرمایه 
کش��ور اس��ت، ام��ا رون��د توس��عه صندوق های 
سرمایه گذاری و ارزش صندوق های سرمایه گذاری 
رو به رشد است. به گفته رحمانی، افزایش تعداد 
صندوق های سرمایه گذاری و گسترش آن، حکایت 

از اهمیت تربیت نیروی انس��انی ماه��ر و دانش 
تخصصی در این ح��وزه دارد. عضو هیئت علمی 
دانش��گاه الزهرا اظهار امیدواری ک��رد: برگزاری 
دوره های تخصصی همچون MBA بتواند شبکه 
گسترده ای از متخصصین این حوزه را پرورش دهد 
تا به کارایی عملیاتی و اطالعاتی بازار س��رمایه و 

بهبود سرمایه گذاری ها کمک کند.

مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران تشریح کرد

توسعه بازار سرمایه از مسیر صندوق های سرمایه گذاری می گذرد
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شهریور مـاه 141401
شــمــاره 206

 به گزارش روابط عمومی و امور 
12 شهریورماه

بین المل��ل بورس ته��ران، از 

تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ اوراق صکوک مرابحه 

ش��رکت ایران دوچرخ )س��هامی ع��ام( به مبلغ 

يک هزار میلیارد ریال، با نرخ س��ود ساالنه اوراق 

۱۸ درصد، بابت تأمین سرمایه در گردش به منظور 

خرید مواد اولیه مورد نیاز، با نماد “صدوچرخ۵۶” 

در فهرس��ت نرخ های بازار بدهی ب��ورس اوراق 

بهادار تهران درج شد. دوره عمر این اوراق ۴ سال 

و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتشار 

اوراق است. ناشر »شرکت واسط مالی مرداد پنجم 

)با مس��ئولیت محدود(«، ضامن »بانک سپه« و 

متعهد پذیره نویس و بازارگردان »شرکت تأمین 

س��رمایه امی��د« اس��ت. عامل فروش »ش��رکت 

کارگزاری بانک س��په«، حس��ابرس »مؤسس��ه 

حسابرس��ی و خدم��ات مدیری��ت رهیاف��ت و 

همکاران« و عامل پرداخت »شرکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه« می باشد.

  به گ��زارش روابط عمومی و 
15 شهریورماه

امور بین الملل بورس تهران، 

اوراق مشارکت شهرداری شاندیز به مبلغ ۵۰۰ 

میلی��ارد ریال با نرخ س��ود علی الحس��اب ۱۸ 

درصد ساالنه و معاف از مالیات، به منظور تأمین 

مالی طرح تکمیل سامانه اتوبوسرانی، از تاریخ 

۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ با نماد “شاندیز۴۶” در 

فهرست نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار 

تهران درج ش��د. مدت اوراق ۴ س��ال و مواعد 

پرداخت آن هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق 

است. ناشر و مجری طرح »شهرداری شاندیز«، 

عام��ل و ضام��ن »بانک مل��ی ای��ران« و امین 

»مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران« است. 

متعهدین پذیره  نویسی »شرکت گروه خدمات 

بازار سرمایه سهم آش��نا )۴۵۰ میلیارد ریال( و 

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما )۵۰ 

میلی��ارد ری��ال(«، بازارگ��ردان »صن��دوق 

س��رمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم 

آشنا یکم«، کارگزار بازارگردان »شرکت کارگزاری 

س��هم آش��نا« و عام��ل پرداخ��ت »ش��رکت 

س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه 

وجوه« می باشد.

 به گزارش روابط عمومی و 
20 شهریورماه

ام��ور بین المل��ل ب��ورس 

تهران، از تاریخ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۱ اوراق 

صکوک مرابحه شرکت تولیدی فوالد سپید 

فراب کویر )س��هامی عام( به مبلغ ۱۵ هزار 

میلیارد ریال، با نرخ سود ساالنه ۱۸ درصد، 

بابت تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید 

نم��اد  ب��ا  مصرف��ی،  آلی��اژی  ش��مش 

“صکویر۶۰۶” در فهرس��ت نرخ های بازار 

بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. 

دوره عمر این اوراق ۵ سال و مواعد پرداخت 

آن هر ۶ م��اه یک بار از تاریخ انتش��ار اوراق 

است. ناشر »شرکت واسط مالی مرداد پنجم 

)با مسئولیت محدود(«، ضامن »بانک ملت« 

و متعهد پذیره نویس و بازارگردان »ش��رکت 

تأمی��ن س��رمایه بان��ک مل��ت« می باش��د. 

حسابرس »مؤسسه حسابرسی رازدار«، عامل 

فروش »شرکت کارگزاری بانک ملت« و عامل 

پرداخت »شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه« است.

اوراق صکوک مرابحه شرکت ایران دوچرخ )سهامی عام(، با نماد »صدوچرخ56« در 

فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد

اوراق مشارکت شهرداری شاندیز، با نماد »شاندیز46«

 در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد

اوراق صکوک مرابحه شرکت تولیدی فوالد سپید فراب کویر )سهامی عام(، با نماد 

»صکویر6۰6« در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد
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 به گ��زارش روابط عمومی و 
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 30 شهریورماه

تهران، اوراق مشارکت شهرداری اهواز به مبلغ 
يک هزار میلیارد ریال با نرخ سود علی الحساب 
۱۸ درصد ساالنه و معاف از مالیات، به منظور 
تأمین مالی طرح تکمیل سامانه اتوبوسرانی، 
از تاری��خ ۳۰ ش��هریورماه ۱۴۰۱ ب��ا نم��اد 
“اهواز۴۱۲” در فهرست نرخ های بازار بدهی 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران درج ش��د. مدت 
اوراق ۴ س��ال و مواعد پرداخ��ت آن هر ۳ ماه 

یک بار از تاریخ انتشار اوراق است.
ناشر »شهرداری اهواز«، مجری طرح »سازمان 
اتوبوس��رانی ش��هر اهواز و حوم��ه« و عامل و 
ضامن »بانک ش��هر« اس��ت. امین »مؤسسه 
حسابرس��ی آگاه��ان و همراه��ان«، متعهد 
پذیره نوی��س و بازارگ��ردان »ش��رکت تأمین 
س��رمایه تمدن«، کارگزار بازارگردان »شرکت 
کارگ��زاری بانک توس��عه ص��ادرات« و عامل 
پرداخت »شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

بهادار و تسویه وجوه« می باشد.

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین المل��ل بورس ته��ران، با 27 شهریورماه

توجه به موافقت هیئت  پذی��رش اوراق بهادار با 
پذی��رش اوراق گواهی اعتبار مول��د )گام( بانک 
اقتصاد نوین در بورس اوراق بهادار تهران، از تاریخ 
۲۷ ش��هریورماه ۱۴۰۱، مبلغ ۵۵ هزار میلیارد 
ریال اوراق گام به منظور تأمین نیازهای سرمایه در 
گردش ش��رکت ایران خودرو )۲۰ ه��زار میلیارد 

ریال(، شرکت پارس خودرو )۵ هزار میلیارد ریال(، 
ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا )۱۵ هزار 
میلیارد ریال( و ش��رکت امین برتر اقتصاد میالد 
)۱۵ ه��زار میلیارد ریال( با تاریخ سررس��ید ۳۱ 
مردادماه ۱۴۰۲، با نماد “اگ۰۲۰۵۵۵” در بازار 
بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج گردید. مدت 
ای��ن اوراق ۱۱ م��اه و ۱۷ روز ب��وده و ضمان��ت و 

عاملیت آن بر عهده بانک اقتصاد نوین است.

اوراق مشارکت شهرداری اهواز، با نماد »اهواز4۱2« 
در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد

اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( بانک اقتصاد نوین )سهامی عام( با نماد »اگ۰2۰555« در 
فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد
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بهمن ماه 1400

1346

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

 گواهی صرفه جویی انرژی
و ...

فروردین ماه ۱۴۰۱

رشد بازار رسمایه از مسیر توسعه ابزارهای مالی
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اصالح قانون بازار اوراق بهادار، با رویکرد» بهبود محیط کسب و کار«
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کنرتل فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مسکن، خودرو، طال و ارز
تبیین »قانون مالیات بر عایدی رسمایه« در پرونده ویژه »ماهنامه بورس«
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آبان ماه 1400

دکرتمحمودگودرزیبهعنوان
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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

ماهنامه

مه
نا

اه
م

یه
ما

رس
ر 

ازا
ه ب

ان
س

 ر
ن

تی
س

خ
ن

] بـهـا 60.000 تـومـان[

BOURSE  MAGAZINE

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

197

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سواد مالی، پیش نیاز حضور در بازار رسمایه
تبیین ابعاد مختلف سواد مالی در پرونده ویژه ماهنامه» بورس«
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ارتقای جایگاه صندوق های رسمایه گذاری با مترکز بر توسعه سواد مالی

ارديبهشت  و خردادماه  1401

بهمن ماه1346

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

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

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

صندوق های سرمایه گذاری مختلط   
صندوق های سرمایه گذاری در سهام

...

اسفند ماه 1386
درباره صندوق سرمايه گذاری مشترک پويا

اطالعات کلی صندوق

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

گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. 
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شهریور مـاه 181401
شــمــاره 206

گفتگوی ويژهپرونده ويژه

در پرونده ویژه ماهنامه »بورس« بررسی شد

مزایا و چالش های عرضه شرکت های دانش بنیان
 در بازار سرمایه

با توجه به ماهیت بازار سرمایه و نقشی که در ایجاد ارتباط میان اشخاص دارای منابع مالی مازاد و بنگاه های نیازمند به منابع مالی 

ب��ر عهده دارد، واحدهای اقتصادی ای که متقاضِی ورود به این بازار و عرضه در بورس تهران و یا فرابورس ايران هس��تند ملزم به تبعیت از 

دستورالعمل های آنها و قرار گرفتن در قالب هایی مشخص می شوند.

ازآنجاکه ورود واحدهای اقتصادی، از جمله شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه، آنها را به نوعی به توسعه و ارزش آفرینی متعهد می کند، 

پذیرش و عرضه این شرکت ها می تواند عالوه بر سهامداران عمده، عموم مردم جامعه را نیز منتفع  کند.

این در حالی اس��ت که اگرچه ش��رکت های دانش بنیاِن عرضه ش��ده در این بازار می توانند راه های جدید تأمین سرمایه را تجربه کرده و از 

معافیت ها و تخفیف های مالیاتی بهره مند ش��وند، اما عده ای به مراحلی که الزم است ش��رکت ها برای پذیرش در بازار سرمایه طی کنند 

منتقدند و با توجه به ماهیت متفاوت شرکت های دانش بنیان، خواستار اعمال تغییر در برخی موارد هستند. حال آنکه برخی دیگر، وجود 

این موانع را از الزامات ورود به بازار سرمایه می  دانند. به همین دلیل، ماهنامه بورس در گفتگو با جناب آقای محمدامین قهرمانی، معاون 

ناشران و اعضای بورس تهران و جناب آقای محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک، شرکتی که در اردیبهشت ماه سال جاری 

در بازار س��رمایه پذیرش شده است، به بررسی مزایا و چالش های پذیرش و عرضه شرکت های دانش بنیان در بازار سرمایه پرداخته است. 

مشروح این گفتگوی خواندنی در ادامه ارائه می شود.

عضو هیئت تحریریه
مریم نبی پور



نـخـســـتـیـن رســانـه
19بـازار ســرمـایـه ایـران

پرونده ويژه

محمدامین قهرمانی، معاون ناشران و اعضای 

بورس تهران

   ماهنام��ه بورس: در ابتدای بحث، س��ؤال 

بن��ده از آق��ای قهرمان��ی، به عن��وان معاون 

ناشران و اعضای بورس تهران این است که به 

نظر شما عرضه  اولیه شرکت های دانش بنیان 

در بازار سرمایه، چه مزایایی برای کل کشور 

دارد؟

  محمدامین قهرمانی: طبیعتًا شرکت های 

دانش بنی��ان می توانن��د یکی از پیش��ران های 

اصلی در فضای فعلی اقتصاد کشور باشند.

درواقع این ش��رکت ها مسیر مش��خصی را آغاز 

کرده و پس از طی کردن یک دوره، به سطحی از 

بلوغ می رس��ند. حال ممکن است در جایگاهی 

قرار بگیرند که برای ادامه  کار، همچنین توسعه  

بیش��تر و رش��د بهتر به تأمین مالی نیاز داش��ته 

باشند که یکی از راه هایی پیش روی آنها پذیرش 

در بازار س��رمایه اس��ت. پذیرش این ش��رکت ها 

معمواًل در مرحله ای که به بلوغی نس��بی رسیده 

باش��ند محقق می ش��ود که می تواند بر توسعه 

آنها تأثیر ش��ایانی داشته باشد. در نتیجه ی این 

اتفاق، ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند در 

حوزه اشتغال و یا سایر حوزه هایی که برای رشد 

اقتصادی و پیشرفت کشور عزیزمان نیازمند آن 

هس��تیم، به عنوان یک پیش��ران و موتور محرک 

اقتصادی عمل کنند.

   ماهنامه بورس: جناب قهرمانی به نظر شما 

ورود شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه، 

بیش��تر به نفع بازار است یا خود شرکت ؟ آیا 

این دو مورد را جدا از هم می دانید؟

 محمدامی��ن قهرمان��ی: طبیعت��ًا ورود 

ش��رکت های دانش بنيان به بازار سرمایه به نفع 

اين بازار، خود شرکت ها و در نهایت اقتصاد کشور 

است. اتفاق مزبور از این جهت به نفع بازار است 

که ب��ه ورود صنایع جدید ب��ه آن کمک می کند، 

همچنین ورود ش��رکت های دانش بنيان به بازار 

س��رمایه، عمق آن را ارتقا داده و جذابیتش را در 

بحث س��رمایه گذاری باال می ب��رد. از طرفی، به 

ش��رکت ها در بحث تأمین مالی و تداوم رش��د و 

توس��عه  آنها کمک می کند و نیز از حیث مزایای 

مالیاتی و اعتبار بخش��یدن، برای آنها سودمند 

است.

حال با توجه به اینکه این ش��رکت ها و همچنین 

ب��ازار س��رمایه از موتورهای مح��رک در اقتصاد 

کشور هس��تند، این قابلیت را دارند که اقتصاد 

کش��ور را چ��ه در بحث اش��تغال و چ��ه در بحث 

کاهش وابس��تگی ب��ه وارداِت برخی محصوالت 

خاص و حیات��ی منتفع کنند؛ یعنی یک منفعت 

همه جانبه است که می تواند ذی نفعان متفاوتی 

داشته باشد.

محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل شرکت آسیاتک 

   ماهنامه بورس: آقای یوسفی زاده، به عنوان 

دانش بنی��ان  ش��رکت های 

می توانند در حوزه اشتغال و یا 

سایر حوزه هایی که برای رشد 

اقتصادی و پیش��رفت کشور 

عزیزمان نیازمند آن هستیم، 

به عنوان یک پیشران و موتور 

محرک اقتصادی عمل کنند.



شهریور مـاه 201401
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پرونده ويژه

مدیرعام��ل ش��رکت آس��یاتک ک��ه از اولین 

شرکت های دانش بنیان عرضه شده در بورس 

تهران است، بفرمایید که در این مسیر با چه 

چالش هایی روبرو بوده اید؟

 محمدعل��ی یوس��فی زاده: م��ا در ابت��دا 

به عن��وان ارائه دهنده س��رویس های ارتباطی، 

تکنولوژی های نو را در جهت ایجاد تس��هیل در 

دسترس��ی، به کار می گرفتیم و این روزها، انواع 

تکنولوژی های نو و سرویس های استارتاپی نیز 

در راستای ساده تر، سریع تر و دقیق ترشدن امور 

به ما کمک می کنند.

درواقع، زمانی که ساز و کار شرکت به مرحله ای 

رسید که از یک سایز مش��خص بزرگ تر شدیم، 

نیاز ب��ه بالغ تر ش��دن س��اختار بی��ش از پیش 

احس��اس ش��د. در این رابط��ه، از آنجاک��ه بازه 

فعالیت  شرکت های استارتاپی بسیار وسیع است 

و از ش��رکت های بس��یار کوچک با یک یا دو نفر 

عضو که خالقیتی را به یک محصول می رسانند 

گرفته تا ش��رکت هایی که چند هزار نفره هستند 

و در تمام س��طح کش��ور این تس��هیل گری را از 

طری��ق خالقیت هایش��ان و سرویس هایش��ان 

پیش می برند را در بر می گیرد، باید دید که بهتر 

است هر ش��رکتی در چه س��طحی از رشد خود 

وارد بازار سرمایه شود. در همین خصوص، ما در 

جایگاهی که آسیاتک، ارائه دهنده سرویس عام 

کش��وری بود، چنین برآورد کردیم که الزم است 

سرویسمان به یک پایداری بلند مدت و چند ده 

س��اله برس��د. ازاین رو، عزممان را ج��زم کردیم 

که وارد بازار س��رمایه ش��ویم؛ چراکه هر شرکتی 

می تواند به واسطه ورود به بازار سرمایه، همچنان 

که اعتبار خود را ارتقا می دهد، فضای کسب وکار 

خود را از طریق امتیازاتی که عام شدن به وجود 

می آورد، توسعه دهد و سرعت تغییرات تکنولوژی 

را با قالبی که س��اختار مال��ی و نظارتی بورس و 

ساختار نظم دهنده آن دارد، پیاده سازی کرده و 

از آن برای بزرگ تر شدن استفاده کند.

اگرچه این پروسه چند س��الی به طول انجامید 

و ما حدوداً پنج س��ال، به صورت شبانه روزی، در 

راستای اصالح و دقیق تر کردن امور و همچنین 

نح��وه طی کردن مرات��ب، تالش کردی��م، اما در 

طول مسیر، آمادگی برای ورود به بازار سرمایه را 

با وجود تمام چالش ها و س��ختی هایی که حتمًا 

در موردش��ان در ادام��ه صحب��ت خواهیم کرد، 

یکی از مزایای بس��یار مهم ورود به بازار سرمایه 

می دانستیم.

   ماهنامه بورس: جناب یوسفی زاده، اینکه 

فرمودید پیمودن مسیر پذیرش و عرضه در 

بازار سرمایه، برای شما مدت 5 سال به طول 

انجامیده است، به نیاز آسیاتک به بررسی ها 

و ایجاد آمادگی های بیش��تر بر می گش��ت و 

یا پروس��ه پذیرش و عرضه در بازار س��رمایه 

سخت و طوالنی بوده است؟

 محمدعلی یوسفی زاده: به هرحال نسبت 

به چابک��ِی مدنظ��ر ما در ش��رکت و نس��بت به 

هر ش��رکتی می تواند به واسطه 

ورود به بازار س��رمایه، همچنان 

که اعتبار خود را ارتقا می دهد، 

فضای کسب وکار خود را از طریق 

امتیازاتی که عام شدن به وجود 

می آورد، توسعه دهد و سرعت 

تغییرات تکنول��وژی را با قالبی 

که ساختار مالی و نظارتی بورس 

و س��اختار نظم دهنده آن دارد، 

پیاده س��ازی ک��رده و از آن برای 

بزرگ تر شدن استفاده کند.
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فرآیندهای کوتاهی که می تواند کسب وکارهای 

بزرگ را دچار چالش کرده و ریسک های شرکت 

را باال ببرد، پروسه س��ختی بود. درواقع با وجود 

اینکه پذیرفتن و پیاده سازی قالب های کنترلی 

بورس در شرکت برایمان قدری ناهنجار بود، اما 

الزم بود که آنها را بپذیریم و تجربه  کنیم.

از طرفی، در ت��رازوی مزایا و معای��ب تحقق این 

اتف��اق، دچار چالش��ی بودیم که ش��اید صنایع 

سنتی تر همچون صنایع سیمان، پتروشیمی و 

فوالد کمتر با آن مواجه بوده اند. درواقع از آنجاکه 

عمومًا ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارتاپی، 

شرکت هایی هس��تند که بر پایه  دانِش اشخاص 

و بنیان گذارانی خاص بنا می ش��وند و از طرفی 

ارزش هایش��ان هم ارزش هایی مشهود که قابل 

اندازه گیری و کارشناسی باشند نیست؛ الزم بود 

که این موارد به سطحی از تعادل برسند تا شرکت 

بتواند از مرحله پذیرش و عرضه شدن عبور کند و 

در بازار حضور یابد.

   ماهنامه ب��ورس: جناب یوس��فی زاده اگر 

موافق باشید، به سؤال قبلی برگردیم. کدام 

مورد در مس��یر 5 س��اله ای که ب��رای ورود به 

بازار سرمایه پیموده اید، اصلی ترین چالش 

شما بود؟

 محمدعل��ی یوس��فی زاده: همانط��ور که 

به صورت مختصر، در جواب س��ؤال قبلی عرض 

کردم، ازآنجاکه تکنیک ها و تکنولوژی هایی که 

ما می شناس��یم، آنقدره��ا قاب��ل اندازه گیری با 

مدل ه��ا و ش��اخص های عموم��ی نیس��تند و 

همچنی��ن پیش بینی  کردن میزان اس��تفاده از 

آنها، شاید بیشتر از آنکه بر اساس منابع مشخص 

قابل اندازه گیری باش��د، به مواردی چون میزان 

استقبال مصرف کننده ها و فرهنگ استفاده از 

آن، قیم��ت و نی��ز پایه گذاری  آن مربوط اس��ت، 

بنابراین مس��ئله ارزش گذاری برای ش��رکت به 

اصلی ترین چالش ما تبدیل ش��ده بود. درواقع 

الزم بود تمام مواردی که گفته ش��د، به نوعی در 

گ��زارش ارزش گ��ذاری و كارگ��زار عرضه كننده 

اعتمادسازی شود تا آن را قابل عرضه بدانند.

   ماهنام��ه بورس: در همین رابطه، از جناب 

آقای قهرمانی خواهش دارم توضیح بدهند 

که ارزش گذاری شرکت ها، یعنی موضوعی 

ک��ه جناب آق��ای یوس��فی زاده به طور خاص 

به آن اش��اره داش��تند، بر چه اساسی انجام 

می شود؟

 محمدامی��ن قهرمان��ی: از الزام��ات بحث 

عرضه در بازار س��رمایه، بعد از درج نماد شرکت، 

بحث ارزش گذاری است. ارزش گذاری بر اساس 

گزارشی است که توس��ط نهادهای مالِی دارای 

مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله 

ش��رکت های تأمی��ن س��رمایه تهیه ش��ده و در 

تارنمای ک��دال و تارنمای عرضه ی اولیه افش��ا 

می شود. در ادامه، متخصصین امر، فعاالن بازار 

 Road Show و ... در قالب جلس��ات معارف��ه و

می توانند آن را مطالعه کرده و دیدگاه هایشان را 

در خصوص آن ارائ��ه دهند. این افراد می توانند 

نواقص و یا اش��کاالت موجود در گزارش ها را در 

قالب سؤاالتی اعالم کنند و آن نهاد ارزش گذار و 

ش��رکتی که اصطالحًا به آن ناشر گفته می شود 

نیز، موظف اس��ت بر حس��ب مورد، به آنها پاسخ 

داده و در صورت لزوم اصالحات مطرح ش��ده را 

اعمال کند.

   ماهنام��ه ب��ورس: جن��اب آق��ای قهرمانی 

س��ؤال دیگری که مطرح می شود این است 

که چ��را گذراندن ای��ن پروس��ه همانطور که 

آقای یوس��فی زاده فرمودند ق��دری زمانبر و 

دشوار است؟

 محمد امین قهرمانی: این موضوع در وهله 

اول به شرکت مورد نظر، صنعت آن و آماده سازی 

مس��تندات و م��دارک آن بس��تگی دارد؛ چراکه 

پذیرش شرکت ها و عرضه  آنها بر اساس یک سری 

قوانین و مقررات، از جمله دستورالعمل پذیرش 

اوراق به��ادار در ب��ورس تهران، دس��تورالعمل 

پذیره نویسی و عرضه  اولیه اوراق در بورس تهران 

و فراب��ورس ایران و ... انجام می ش��ود و نیازمند 

طی فرآیند مربوطه برای آماده سازی است.

ازآنجاکه تکنیک ها و تکنولوژی هایی 

که م��ا می شناس��یم، آنقدرها قابل 

اندازه گیری با مدل ها و شاخص های 

عموم��ی نیس��تند و همچنی��ن 

پیش بینی  کردن میزان اس��تفاده از 

آنها، شاید بیش��تر از آنکه بر اساس 

منابع مش��خص قاب��ل اندازه گیری 

باشد، به مواردی چون میزان استقبال 

مصرف کننده ها و فرهنگ استفاده از 

آن، قیمت و نیز پایه گذاری  آن مربوط 

است، بنابراین مسئله ارزش گذاری 

برای شرکت به اصلی ترین چالش ما 

تبدیل شده بود.
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از آنجاکه عرضه یک سهم در بورس اوراق بهادار، 

موجباتی را فراهم می کند که س��هام آن توسط 

عموم مردم قابل خریداری باشد؛ بنابراین باید در 

کنار بحث شفافیت و افشای حداکثری و تمامی 

مواردی که مطرح اس��ت، یک اطمینان نس��بی 

نیز ایجاد شود که به منافع مردم خدشه ای وارد 

نمی شود. به همین دلیل، پذیرش شرکت ها در 

بازار س��رمایه، نظارت و بررسی های خاص خود 

را می طلبد.

نکته بس��یار مهمی که باید در نظر داشت، این 

است که این موضوع صرفًا فرآیندی میان شرکت 

متقاضی و بورس نیس��ت و ذی نفعان متعددی، 

از جمله س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مش��اور 

حقوقی، مش��اور پذیرش، ارزش گ��ذار، متعهد 

خری��د و در ادامه ثبت ش��رکت ها در این فرآیند 

درگیر هستند؛ بنابراین تمام فاکتورهای مذکور 

در این راستا است که شرکت با هدف پیشگیری 

از متضرر شدن مردم، به بهترین نحو، با شفافیت 

حداکثری و کمترین یا شفاف ترین ریسک های 

ممکن عرضه شود.

فرآیند پذیرش و عرضه ی اولیه، فرآیندی ایس��تا 

و ثابت نیس��ت، بلک��ه کاماًل پویا ب��وده و عوامل 

متعددی روی آن تأثی��ر می گذارند. برای مثال، 

حذف دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال جاری، 

طبیعتًا بر روی ش��رکتی که در صنعتی مرتبط با 

این موضوع در حال فعالیت است اثر گذار خواهد 

بود و الزم اس��ت که آث��ار، جوان��ب و موضوعاِت 

پیرامون آن کارشناسی شوند، بنابراین ازآنجاکه 

نمی ت��وان به راحت��ی از یک س��ری موضوعات 

گذشت و با توجه به پویا بودن این فرآیند، طبیعتًا 

روند پذیرش می تواند زمان بر باشد. ما در سمت 

سازمان بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه قطعًا 

به دنبال این هستیم که زمان مزبور را بهینه کنیم 

اما قرار نیس��ت که این بهینه س��ازی به بهای از 

دست رفتن کیفیت امور محقق شود.

   ماهنامه بورس: با این تفاس��یر، آیا امکان 

کاهش مدت  زمان الزم برای پذیرش و عرضه 

شرکت ها در بازار سرمایه وجود دارد؟

 بله این مدت زمان را می توان کاهش داد، اما 

تحق��ق آن نیازمن��د ت��الش و هم��کاری تمامی 

ذی نفعان بوده و صرفًا به بورس بس��تگی ندارد. 

درواقع به ش��رطی می توان بازه زمانی پذیرش و 

عرضه شرکت ها در بازار سرمایه را کاهش داد که 

تعام��الت، ب��ه نح��وی دوطرفه و از س��مت همه 

ذی نفع��ان برق��رار ش��ود. درواق��ع، اگرچ��ه 

کوچک ترین خطای��ی در فرآیند مزبور می تواند 

تبعاتی نامناسب بر جای بگذارد، اما ما قطعًا به 

دنب��ال بهینه س��ازی فرآین��د پذی��رش و عرضه 

شرکت ها هستیم، هرچند که برای تحقق آن الزم 

اس��ت که همه ذی نفعان در این راس��تا تالش و 

همکاری الزم را داشته باشند.

   ماهنامه ب��ورس: آقای یوس��فی زاده، اگر 

موافق باش��ید موضوع عرضه ش��رکت ها در 

بازار س��رمایه را از منظر دیگری نیز بررسی 

کنم. به همین جهت لطفاً بفرمایید که ورود 

ش��ما به بازار س��رمایه با چ��ه منافعی همراه 

بوده است؟

 محمدعلی یوسفی زاده: منافع حاصل از 

ورود به بازار سرمایه را می توان از دو زاویه بررسی 

کرد؛ مورد اول منفعتی اس��ت که پیش از عرضه 

عمومی برای سهامداران شرکت به وجود می آید. 

برای مثال، عمومًا قیمت اولیه  س��هام، در قالب 

ی��ک م��دل، ب��ا س��طحی پایین ت��ر از مبل��غ 

ارزش گذاری شده عرضه می شود )تا بازار عام از 

حضور این شرکت جدید استفاده کند و به سمت 

آن ترغیب ش��ود(. البته مدل ه��ای دیگری نیز 

وجود دارند که به نح��وه  تعامل هیئت پذیرش با 

ش��رکت بورس تهران و یا فرابورس ایران بستگی 

دارد. از طرفی، به موجب سازوکار حاکم بر بورس، 

قیمت گ��ذاری دارایی ه��ای اف��راد به ص��ورت 

لحظه ای مشخص شده و روی تابلو نمایش داده 

می ش��ود، همچنی��ن ش��فافیت در معامالت و 

افزایش نقدشوندگی، بسته به تعداد سهامداران 

عمده  هر سهم نیز از این جمله اند.

درواق��ع، با قرار گرفت��ن در قالب های مربوط به 

بورس، اطمین��ان بیش��تری از عملکرد صحیح 

از آنجاکه عرضه یک س��هم در 

بورس اوراق به��ادار، موجباتی 

را فراه��م می کن��د ک��ه س��هام 

آن توس��ط عم��وم م��ردم قابل 

خری��داری باش��د؛ بنابرای��ن 

بای��د در کن��ار بحث ش��فافیت 

و افش��ای حداکث��ری و تمامی 

م��واردی که مطرح اس��ت، یک 

اطمینان نسبی نیز ایجاد شود 

که ب��ه منافع مردم خدش��ه ای 

وارد نمی شود. به همین دلیل، 

پذی��رش ش��رکت ها در ب��ازار 

س��رمایه، نظارت و بررسی های 

خاص خود را می طلبد.
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ساختار اجرایی در ش��رکت به سهامداران داده 

می شود.

از طرفی، اعتبار بخشی  ای که به موجب پذیرش 

و عرض��ه در ب��ورس به وج��ود می آی��د، از منظر 

ام��کان تأمین مالی  می تواند متولیان ش��رکت، 

یعنی هیئت مدیره، مدیرعامل، پرس��نل شرکت 

و مشتریان ش��رکت را منتفع کند. عالوه بر این، 

پروس��ه ارزش گذاری و شناس��ایی ریس��ک ها و 

تهدیدهای ش��رکت، همچنین ای��ن موضوع که 

گردانن��دگان ش��رکت همواره ملزم هس��تند که 

برنامه هایش��ان برای آینده شرکت را مشخص و 

افشا کنند و معامالتشان شفاف باشد، اطمینان 

بیشتری برای ش��رکت ایجاد می کند و بالطبع، 

مش��تریان خانگی، تجاری و سازمانی اطمینان 

بیشتری پیدا می کنند.

در تکمیل صحبت ه��ای جن��اب قهرمانی باید 

عرض کنم، شرکتی می تواند به مرحله عرضه در 

بازار برس��د که در فرآیند ارزش گذاری، شناخت 

ریسک ها و ... به مهارتی رسیده باشد که بتواند 

آنه��ا را در مدت زم��ان الزم طی کن��د. ازآنجاکه 

قاعدتًا ارزش گذاری بر مبنای صورت های مالِی 

۶ ماهه و سالیانه انجام می شود، بعد از پایان هر 

دوره، ۶ ماه زمان الزم اس��ت که تمام این فرآیند 

طی شده و ارائه شود؛ اگر این پروسه برای مثال 

ب��ه مدت یک ماه ب��ه تعویق بیفت��د، دوباره نهاد 

ناظر از ما می خواه��د که ارزش گذاری جدیدی 

ارائه دهیم و مجدداً پروس��ه ارزش گذاری، ارائه 

صورت های مال��ی جدید و به روزرس��انی کردن 

تمام اطالعات انجام شود.

   ماهنامه بورس: آیا در این مسیر، با مواردی 

هم مواجه بودید که مهیاسازی آن برای شما 

مشکل  بوده باشد؟

 محمدعل��ی یوس��فی زاده: زاوی��ه ن��گاه و 

دیدگاه ما نس��بت به کار، به عنوان متولی آن، با 

دیدگاه ه��ای کارشناس��ی و قضاوت هایی که از 

بی��رون نس��بت  ب��ه آن ص��ورت می گی��رد و نیز 

ش��اخص هایی ک��ه در ب��ازار س��رمایه و ب��ازار 

تحلیل های فنی بر روی کسب وکارها وجود دارد، 

متف��اوت اس��ت، ام��ا از بزرگ تری��ن مس��ائل 

شركت های دانش بنيان، مسئله »عدم اعتماد به 

دارایی ه��ای نامش��هود«، »ع��دم اعتم��اد ب��ه 

س��رمایه های انس��انی ارزش آفری��ن« و »وج��ود 

فرآینده��ای س��نتی«، در رس��یدن ب��ه تعام��ل 

نتیجه بخشی است که باید به عرضه ختم شود.

   ماهنام��ه ب��ورس: در همین رابطه، س��ؤال 

بنده از جناب آقای قهرمانی این است که آیا 

برای رفع مواردی که آقای یوسفی زاده اشاره 

کردند، اقداماتی انجام شده و یا خواهد شد؟

 محمدامین قهرمانی: به طور کلی تا پیش 

از اردیبهشت ماه س��ال جاری، در دستورالعمل 

پذی��رش اوراق به��ادار، ش��رایطی ب��رای ورود 

شرکت های فعال در حوزه  دیجیتال و اقتصاد نوپا 

تعریف نش��ده بود که در اردیبهش��ت ماه، با یک 

س��ری معیارها و آیتم ها و در جهت کمک به این 

شرکت ها، مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و 

اوراق بهادار ابالغ شد.

در خص��وص ارزش گ��ذاری نی��ز بح��ث تدوین 

اس��تانداردهای ارزش گذاری در سازمان بورس 

و اوراق به��ادار در جهت تعیین چهارچوب هایی 

ب��رای ای��ن بح��ث در ح��ال پیگیری اس��ت. در 

س��ال ۱۳۹۶ ني��ز هیئ��ت وزی��ران آئین نامه ای 

را ب��رای ارزش گ��ذاری دارایی ه��ای نامش��هود 

مصوب کردند. اقداماتی از این دس��ت، در حال 

انجام هستند و طبیعتًا هراندازه که شرکت های 

بیشتری درخواس��ت خود را ارائه دهند و به بازار 

سرمایه ورود پیدا کنند، این مسائل بیشتر تکمیل  

می ش��وند و همچنی��ن، فعاالن ب��ازار به اهمیت 

دارایی های نامشهود به عنوان یک فاکتور اصلی 

در ای��ن حوزه واقف ش��ده و کارکرد آن را بیش��تر 

درک خواهن��د کرد، همانطور ک��ه در دنیا نیز به 

همین شکل بوده اس��ت. درواقع در بورس های 

بزرگ دنیا نیز اگرچه طی بیس��ت سال گذشته، 

صنایع��ی چ��ون ف��والد و پتروش��یمی از صنایع 

برتر ب��ازار بودند، ام��ا در حال حاض��ر، می توان 

گفت تقریبًا ش��رکت هایی ک��ه مبتنی بر اقتصاد 

دیجیتال هستند، از ش��رکت های بزرگ در این 

از بزرگ ترین مسائل شركت های 

دانش بني��ان، مس��ئله »ع��دم 

اعتماد به دارایی های نامشهود«، 

»ع��دم اعتماد به س��رمایه های 

انس��انی ارزش آفرین« و »وجود 

فرآیندهای سنتی«، در رسیدن 

به تعامل نتیجه بخشی است که 

باید به عرضه ختم شود.
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بورس ها محسوب می شوند و انتظار می رود چنین 

رویکردی در کشور ما نیز محقق شود.

   ماهنام��ه ب��ورس: آقای قهرمان��ی، جناب 

یوس��فی زاده در خالل صحبت هایش��ان به 

وجود یک فرآیند س��نتی نیز اش��اره کردند، 

برای این موضوع نیز تدبیری اندیشیده اید؟ 

آیا ای��ن فرآیند ب��ه روش ه��ای ارزش گذاری 

محدود می شود؟

 محمدامین قهرمانی: همانطور که پیش از 

ای��ن نی��ز ع��رض ک��ردم، ازآنجاک��ه روش های 

ارزش گ��ذاری و روش ه��ای شناس��ایی در 

شرکت های دانش بنیان متفاوت و جدید بوده، 

دانش جدیدی در بحث عرضه و  پذیرش این قبیل 

ش��رکت ها در حال شکل گیری اس��ت که دقیقًا 

مربوط به موضوع س��نتی بودن فرآیندها است، 

البت��ه در ای��ن خص��وص الزم اس��ت ک��ه ب��ه 

استاندارهای حس��ابداری مربوطه نیز از سمت 

سازمان  حسابرسی پرداخته شود.

   ماهنام��ه ب��ورس: آق��ای قهرمان��ی آیا در 

وضعیت فعلی بازار س��رمایه کش��ور، شرایط 

را برای بیشتر ش��دن آمار عرضه  اولیه سهام 

شرکت های دانش بنیان مناسب می دانید؟

 محمدامین قهرمانی: بله قطعًا این شرایط در 

ب��ازار مهیا اس��ت. ما نی��ز به نوب��ه خ��ود، از ورود 

ش��رکت های دانش بنیان اس��تقبال می کنیم و با 

کم��ال می��ل در خدمت این دس��ته از ش��رکت ها 

هستیم. الزم است این موضوع را هم مدنظر داشته 

باشیم که در چهارچوب قوانین و مقرراتی که طبق 

دس��تورالعمل های مربوط به پذیرش وجود دارد، 

عرضه اولیه سهام شرکت ها قطعًا برای آن دسته از 

ش��رکت هایی است که به س��طحی از بلوغ رسیده 

باشند و مایل باشند که ادامه مسیر را با ورود به بازار 

سرمایه پیش ببرند، قطعًا ما پای کار ایستاده ایم و 

به آنها کمک خواهیم کرد.

   ماهنامه بورس: آقای یوسفی  زاده ازآنجاکه 

آس��یاتک، از ش��رکت های نام آش��نا در این 

عرصه به ش��مار می آی��د که می ت��وان گفت 

ب��ه س��طحی از بلوغ خ��ود هم دس��ت یافته 

است، آیا با توجه به صحبت های جناب آقای 

قهرمانی، به شرکت های دانش بنیان نوپایی 

که در ابتدای مس��یر هس��تند نیز پیشنهاد 

می کنید که به بازار سرمایه وارد شوند؟

 محمدعل��ی یوس��فی زاده: ش��رکت های 

دانش بنی��ان نس��ل های ج��وان و پرهیجان��ی از 

ش��رکت ها هس��تند ک��ه آرزوهایی ب��زرگ دارند، 

ش��رکت هایی که هدف گذاری می کنن��د و تمام 

تالشش��ان را به کار می گیرند که به آرزوهایش��ان 

برس��ند. نمونه های بس��یار موفقی از این دس��ت 

شرکت ها نیز از نوش��تِن یک ایده کو چک بر روی 

یک شیشه آغاز شده و به شرکت هایی که به صورت 

روزمره در حال اس��تفاده از خدمات آنها هس��تیم 

ختم شده اند، شرکت هایی که از تعامل با آنها لذت 

می بریم اما طراحی آنها به گونه ای نبوده است که 

از همان ابتدا، قابلیت ورود به بازار سرمایه برايشان 

فراهم باشد. لذا برای ورود شرکت های دانش بنیان 

به بازار س��رمایه الزم اس��ت ک��ه از نظر س��اختار 

شرکت داری و حاکمیت شرکتی، سلسله مراتبی 

را تمرین کنیم  و به سطحی از دانش در سیستم و 

شرکتمان برسیم که بتوانیم خواستار ورود به بازار 

سرمایه و آماده ورود به جرگه شرکت های بورسی و 

فرابورسی شویم.

توصیه ی بنده به هم��ه ی عزیزان فعال در حوزه 

شرکت های دانش بنیان این است که به موقع و با 

نگاهی مناسب، برای بازار سرمایه هدف گذاری 

داش��ته باش��ند. تحقق این موض��وع، نیازمند 

تالش همه افراد است؛ چراکه قطعًا شرکت باید 

به سطح باالیی از س��رویس دهی برسد که بازار 

سرمایه و بازار عام، بتوانند به حضور و بقای آن در 

آینده امیدوار شوند؛ امروز اگرچه تکنولوژی های 

نو ب��ا حجم و س��رعت باالیی به زندگ��ی ما وارد 

شده و می شوند اما بعضًا عمرشان کوتاه است؛ 

درواقع بسیاری از خدماتی که شاید چند سال 

پیش تجربه کرده ایم، اکنون دیگر مورد استفاده 

ما قرار نمی گیرند و به نس��ل های بعدی آن وارد 

ش��ده ایم، بر همین اس��اس الزم اس��ت که این 

ازآنجاکه روش های ارزش گذاری 

و روش ه��ای شناس��ایی در 

شرکت های دانش بنیان متفاوت 

و جدید بوده، دانش جدیدی در 

بحث عرضه و  پذیرش این قبیل 

ش��رکت ها در حال شکل گیری 

است که دقیقاً مربوط به موضوع 

س��نتی بودن فرآیندها اس��ت، 

البته در این خصوص الزم است 

که به استاندارهای حسابداری 

مربوطه نیز از س��مت س��ازمان  

حسابرسی پرداخته شود.

پرونده ويژه
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پویایی، زنده مان��دن و آینده پژوهی کردن روی 

سرویس های شرکت های متقاضی وجود داشته 

باش��د. الزمه تحقق این اتفاق آن است که سهم 

زیادی از سرمایه  و سود در این شرکت ها به سمت 

ایجاد خط مش��ی های جدید هدایت شده و در 

مواردی توسعه  ای برنامه ریزی کرده باشند. باید 

بپذیریم که عملیاتی ک��ردن این موارد از همان 

ابتدا امکان پذیر نیس��ت و الزم است در مراحل 

مختلفی که در تعریف شرکت های دانش بنیان 

و استارتاپ ها داریم گنجانده شود.

همچنین باید مش��خص ش��ود که هر شرکتی از 

چه س��طحی به بعد می تواند وارد بازار س��رمایه 

شود. در این میان، ش��رکت های دانش بنیان و 

تکنولوژی محور بزرگی در کش��ور فعال هستند 

که با وجود ارزش های چند هزار یا چند ده هزار 

میلی��اردی، به بازار س��رمایه وارد نش��ده اند، به 

نظر بنده در این خصوص، حضور ش��رکت های 

ارتباط��ی، همچنین ش��رکت های بزرگی که به 

عموم جامعه س��رویس می دهند و ارزش آفرینی 

دارند و... در بازار سرمایه میمون و مبارک است؛ 

البته بعضی از آنها دارایی محور نیستند که طبق 

صحبت های آقای قهرمان��ی راهکارهایی برای 

آن پیدا شده  است. با این تفاسیر، به نظر می آید 

که س��ال ۱۴۰۱، یک درگاه مناسب برای ورود 

ش��رکت های دانش بنیان است که قطعًا تأثیری 

بس��یار مثبت بر بازار ما و در توسعه بازار سرمایه  

کشور خواهد داشت.

   ماهنام��ه ب��ورس: جن��اب یوس��فی زاده، 

به نظر ش��ما ورود ش��رکت های دانش بنیان 

به بازار س��رمایه چ��ه تأثیری بر زیس��ت بوم 

این ش��رکت ها در کش��ور دارد؟ مهم ترین و 

شاخص ترین گزینه در اینباره کدام است؟

 محمدعلی یوسفی زاده: به نظر بنده ورود 

شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه به نوعی 

بقای آنها را تضمین می کند. درواقع شرکت ها در 

چهارچوبی که بورس تعیین کرده اس��ت، متعهد 

به توسعه، سازندگی و ارزش آفرینی بیشتری برای 

کش��ور می ش��وند که عموم م��ردم جامع��ه از آن 

بهره من��د خواهن��د ش��د و صرف��ًا مح��دود ب��ه 

س��هامدارانی که سهام آن ش��رکت را خریداری 

کرده اند نخواهد بود.

   ماهنام��ه بورس: آق��ای قهرمانی اگر نکته 

خاصی به عنوان س��خن پایان��ی مدنظرتان 

اس��ت، می توانید ب��ا خوانن��دگان ماهنامه 

مطرح بفرمایید.

 محمدامی��ن قهرمان��ی: ضمن تش��کر از 

ماهنامه بورس، خواهش بنده از ش��رکت های 

دانش بنیان این اس��ت که در ابت��دا، قوانین و 

مقررات مربوط به بحث ورود به بازار س��رمایه را 

مطالعه کنند و پس از ارزیابی اولیه از خودشان، 

در این مس��یر گام بردارند. درواقع، انجام این 

موارد قطعًا در وهله اول به نفع خود افراد است 

و در ادام��ه، ازآنجاک��ه در پیش��برد اقتص��اد 

کش��ورمان ه��م کمک کنن��ده اس��ت ب��ه نفع 

مملکتمان خواهد بود.

   ماهنامه بورس: آقای یوسفی زاده در پایان، 

اگر جمع بندی  و یا نقد و پیشنهادی در زمینه 

مواردی که مطرح شد دارید، بفرمایید...

 محمدعل��ی یوس��فی زاده: ب��ا تش��کر از 

دس��ت اندرکاران در تهیه این گفتگو، همچنان که 

پیش از ای��ن نیز عرض کردم، از نظ��ر بنده حوزه ی 

فناوری اطالعات پیشران در تمامی کسب و کارها و 

صنایع کش��ور اس��ت و در رواب��ط کاری می تواند 

به شدت تس��هیل گر بوده و به توسعه ی آنها کمک 

کند. در همین خصوص، خواهش بنده از وزارت امور 

اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و 

... این است که در صورت امکان، با کمک نهادهای 

فعال در بخش خصوصی کشور، همچون اتحادیه ها، 

نظام صنفی و انجمن ه��ای کارفرمایی، برای ورود 

ش��رکت های فناوری اطالعات مس��یر مشخصی 

ترس��یم کنن��د، همچنی��ن ریس��ک ش��رکت های 

دانش بنی��ان و ش��رکت های فن��اوری اطالعات را 

فرهنگ سازی کنند و پذیرش و عرضه آنها را تسریع 

بخشند. در این صورت، تمامی ذی نفعان می توانند 

از مزایای عام و  جمعی آن منتفع شوند.

خواه��ش بنده از ش��رکت های 

دانش بنی��ان این اس��ت که در 

ابتدا، قوانین و مقررات مربوط 

به بحث ورود به بازار س��رمایه را 

مطالعه کنند و پ��س از ارزیابی 

اولیه از خودشان، در این مسیر 

گام بردارند.

پرونده ويژه
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بررسی صنعت قطعه سازی

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
 فرشته آهنگری

 مقدم�ه
صنعت خودرو روابط پس��ین و پیش��ین گس��ترده ای دارد، به طوری که با ۴۰ فعالیت باالدس��تی )تأمین نهاده های واس��طه ای صنعت خودرو( و ۶۶ فعالیت 
پایین دستی )خرید ستانده های این بخش( در ارتباط است. صنعت خودرو در ایران به عنوان دومین صنعت مهم در اقتصاد محسوب می شود. تولید خودرو 
در کش��ور با تأسیس شرکت ایران ناس��یونال و تولید ۵۱ دستگاه پیکان در سال ۱۳۴۵ شروع ش��د. به تدریج، تعداد خودروسازان و میزان تولید آنها افزایش 

یافت و در س��ال ۱۳۵۶ در مجموع ۲۲۰ هزار دس��تگاه خودرو تولید ش��د.
قطعه س��ازی یکی از صنایع کاماًل وابسته به صنعت خودرو است که از نظر تخصص، امکانات و زیرس��اخت کاماًل از آن مجزا می باشد. خودروساز و قطعه ساز 
اعضای یک خانواده هس��تند، اما رابطه قراردادی، حقوقی و مالی صحیحی ندارند. تولید قطعه خوب و باکیفیت س��بب تولید خودروی باکیفیت و در نتیجه 

موجب افزایش ایمنی خودرو و سرنش��ینان آن می ش��ود.
در ایران، صنعت قطعه س��ازی در مقاطع زمانی گوناگون به مرز خودکفایی و صادرات رس��ید، اما در س��ال های اخیر پس از شدت گرفتن تحریم ها و افزایش 
ناگهانی نرخ ارز، این صنعت مولد که اش��تغال آفرینی گس��ترده ای را به همراه داشت، با مش��کالت متعددی از جمله تأمین مواد اولیه به دلیل وارداتی بودن 

بخش��ی از آن و س��پس باال رفتن قیمت تمام ش��ده ی قطعه و عدم وصول مطالبات  از خودروس��ازان مواجه ش��د.

 بررس�ی تولید خودرو
در نمودار ۱، وضعیت تولید صنعت خودرو پس از پیروزی انقالب اس��المی نش��ان داده ش��ده اس��ت.
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پس از پیروزی انقالب اسالمی به  علت مشكالت ناشی از جنگ، تولید خودرو دچار افت شدیدی شد. بخش عمده ی آشفتگی تولید خودرو در این سال ها 
مربوط به كاهش سهمیه ی ارزی شركت های خودروساز بود كه از نوسانات درآمدهای نفتی كشور نشأت می گرفت.

از س��ال ۱۳۴۹ تا انتهای سال ۱۳۵۶، تولید خودرو به دلیل رونق اقتصادی حاكم بر كشور، وفور ارز و باال بودن قدرت خرید مردم، رشد باالیی را تجربه 
کرده است. در سال ۱۳۶۴ با کاهش درآمدهای ارزی، نشانه های وقوع بحران صنعتی، اقتصادی و تولیدی نمایان شد، تا آنجا که در سال ۱۳۶۵، کارخانه 
ایران خودرو در آستانه تعطیلی قرار گرفت. در سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، حجم تولید خودرو به شدت کاهش یافت. با تصویب قانون حمایت از صنعت 

خودرو در سال ۱۳۷۳، سرمایه گذاری در این صنعت جان تازه ای گرفت و در سال ۱۳۷۹ میزان تولید خودرو به ۲۴۹ هزار دستگاه رسید.
در ح��ال حاضر در مقیاس منطقه ای و جهانی، صنعت خودروی ایران به عنوان کش��ور دارای تولیدات بومِی همراه با مونتاژ قطعات منفصله ی داخلی، 

اولین در خاورمیانه، هفتمین در آسیا و بیست ودومین در جهان است.
تحوالت اصلی صنعت خودرو در دهه ی ۱۳۸۰ شمسی رخ داد. در سال ۱۳۸۴، پیکان از سبد محصوالت این صنعت خارج شد و موتور ملی پایه گازسوز 
طراحی گردید. در سال ۱۳۸۵، خط تولید موتور ملی راه اندازی شد و پروژه های تولید خودروی سمند در کشورهای آذربایجان، بالروس، سوریه و ونزوئال 
به بهره برداری رس��ید. شرکت س��ایپا خط تولید انواع خودروی پراید را در ونزوئال طی سال ۱۳۸۵ و در سوریه طی سال ۱۳۸۶ و نیز خط تولید خودروی 
تیبا را در عراق در سال ۱۳۹۲ افتتاح کرد. همچنین در سال ۱۳۸۶، شرکت ایران  خودرو خطوط تولید را در سایت های مستقر در کشورهای سنگال و 

مصر و شهر تبریز راه اندازی کرد. در سال ۱۳۸۷، دومین خودرو ملی شرکت ایران  خودرو با نام رانا طراحی گردید.
در سال ۱۳۷۶، خودروسازان داخلی به موجب قراردادهایی که با ش��رکت های خودروساز خارجی منعقد نمودند، بیش از ۱۳۰ هزار خودروی سواری 
تولید کردند. این میزان در س��ال ۱۳۸۰ از ۳۲۰ هزار دستگاه فراتر رفت و در سال ۱۳۸۴ به ۹۲۲ هزار دستگاه رسید. میزان تولید خودروی سواری در 
کارخانجات کش��ور در سال ۱۳۸۸ به مرز یک میلیون و دویست هزار دستگاه نزدیک شد و در س��ال ۱۳۹۰ از مرز یک میلیون و چهارصد هزار دستگاه 
عبور کرد و رکورد جدیدی را به ثبت رساند. با این وجود، میزان تولید خودرو در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کاهش یافت. همانطورکه در نمودار ۱ مشاهده 
می شود، در سال ۱۳۹۱ صنعت خودرو با افت ۴۴ درصدی تولید نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه گردید و در سال ۱۳۹۲ تنها ۶۲۴ هزار دستگاه خودرو تولید 
شد که کمتر از نصف تولید در سال ۱۳۹۰ بود. این کاهش تولید به دلیل وقوع بحران ناشی از افزایش تحریم های اعمال شده بر صنعت خودروسازی، 
کمبود نقدینگی و همچنین مشکالت مدیریتی در این صنعت رخ داد. با نگاهی به نمودار ۱ درمی یابیم که پس از پیروزی انقالب اسالمی، باالترین میزان 

تولید خودرو مربوط به سال ۱۳۹۶ با تولید بیش از یک میلیون و پانصد هزار دستگاه بوده است.

 بررسی روند فعالیت صنعت قطعه سازی
طبق نمودار ۲، تعداد جوازهای تأس��یس صادرش��ده برای تولید وس��ایل نقلیه از ۲۸۰ فقره در س��ال ۱۳۹۰ به ۷۶۸ فقره در س��ال ۱۳۹۹ رسیده که 
نشان دهنده ی روندی کاماًل صعودی طی یک دهه اخیر است. با این حال، تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده  در این صنعت طی یک دهه اخیر، 

روند ثابت و مشخصی نداشته است.

منودار 1. وضعیت تولید صنعت خودرو )بر حسب هزار دستگاه(

  

2 
 

 مقدمه
واسطه یهانهاده نیمأ)ت یباالدست تیفعال 40 با کهطوریبه ،دارد یاگسترده نیشیپ و نیصنعت خودرو روابط پس

 رانیا دراست. صنعت خودرو  ارتباط دربخش(  نیا یهاستانده دی)خر یدستنییپا تیفعال 66صنعت خودرو( و  یا
 ونالیناس رانیشرکت ا سیسأت با کشور در خودرو دی. تولشودیم محسوبصنعت مهم در اقتصاد  نیعنوان دومبه
 افتی شیافزا آنها دیتول زانیم وتعداد خودروسازان  ج،یتدربهشروع شد.  1345در سال  کانیدستگاه پ 51 دیتول و

 .شد دیتول خودروهزار دستگاه  220 مجموع در 1356 و در سال
 از کامالً  رساختیزامکانات و  ،که از نظر تخصص استوابسته به صنعت خودرو  کامالً عیصنا از یکی یسازقطعه

 یحیصح یمالو  یحقوق ،یخانواده هستند، اما رابطه قرارداد کی یساز اعضاخودروساز و قطعه .باشدیم مجزا آن
 و خودرو یمنیا شیافزا موجب جهینت در و تیفیباک یخودرو دیتول سبب تیفیباک و خوبقطعه  دیتول .ندارند
 .شودیم آن نانیسرنش

 ریاخ یها، اما در سالدیو صادرات رس ییگوناگون به مرز خودکفا یزمان مقاطعدر  یسازصنعت قطعه ،رانیادر 
 همراه به را یاگسترده ینیآفراشتغالصنعت مولد که  نیا ،نرخ ارز یناگهان شیو افزا هامیپس از شدت گرفتن تحر

 متیاز آن و سپس باال رفتن ق یبودن بخش یواردات لیدلبه هیاول مواد نیمأت از جمله یمتعدد مشکالت با داشت،
 .شد مواجهخودروسازان  از اتلباطم وصول عدمقطعه و  یشدهتمام

خودرو دیتول یبررس  
 .است شده داده نشان یاسالم انقالب یروزیپ از پس خودرو صنعت دیتول تیوضع ،1 نمودار در

 
 (هزار دستگاه)بر حسب  خودرو صنعت دیتول تیوضع. 1 نمودار
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منودار 2. تعداد جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صادر شده برای تولید وسایل نقلیه )بر حسب فقره(
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 یسازهقطع صنعت تیفعال روند یبررس
 768به  1390سال  درفقره  280از  هینقل لیوسا دیتول یصادرشده برا سیسأت یتعداد جوازها، 2نمودار  طبق

تعداد  حال، نیا با. است ریدهه اخ کی یط یصعود کامالً یروند یدهندهنشان که دهیرس 1399فقره در سال 
 است. نداشته یروند ثابت و مشخص ،ریدهه اخ کی یطصنعت  نیادر  شدهصادر یبرداربهره یهاپروانه

 

 
 حسب فقره( بر) هینقل لیوسا دیتول یبراشده صادر یبردارو پروانه بهره سیسأ. تعداد جواز ت۲ نمودار

 
شان 3در نمودار  کههمانطور ست شده داده ن سال ،ا صله  واحدهای و  هاکارگاهتعداد  ،1394تا  1390های در فا

صنعت خودرو  ییاوج شکوفا شاهدکه  1395اما در سال  ،کرد یط را یروند مالیم نزول کیصنعت  نیفعال در ا
 .دیرس واحد 1،080 از شیب به آن،سال قبل از  با سهیمقا در یدرصد 80حدوداً  شیافزا باها تعداد کارگاه م،یبود

سرگ حال، نیا با شد که  هامیتحر اعمال یریاز سال باعث  صنعت کارگاه 180 باًیتقر 1399تا  از چرخه  یو واحد 
 .شوندحذف  دیتول

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

تعداد جواز تاسیس صادرشده تولید وسایل نقلیه 280 204 297 313 339 368 393 495 572 768

تعداد پروانه بهره برداری صادرشده تولید وسایل نقلیه 128 88 66 98 98 120 107 128 147 180

درصد پروانه بهره برداری شده به جواز تاسیس شده تولید 
وسایل نقلیه 46% 43% 22% 31% 29% 33% 27% 26% 26% 23%
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منودار 3. تعداد کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر پرسنل و بیشرت
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 شتریو ب پرسنلفر ن 1۰ یدارا یصنعت یهاتعداد کارگاه .۳ نمودار

 
 نیبنشان داده شده است.  خودرو بخشو سهم آن در کل  یسازقطعهاشتغال در صنعت  زانیروند م ،4در نمودار 

 بوده ریچشمگ راتییدستخوش تغ اگرچه ،کرده یرا ط یصعود یاشتغال روند زانیم ،1399تا  1394 یهاسال
 تناسب و یهمخوانصنعت  نیا درفعال  یواحدها از یبا حذف تعداد مذکور راتییتغ است که نیاجالب  نکتهاست. 

 کاهش 1399در سال  باب 906به 1397 لر ساد باب 924فعال از  یهاتعداد کارگاه ،مثال عنوانبهاست.  نداشته
 است. کرده دایپ شیافزادرصد  110از  شیب یزمان بازه نیا دراشتغال  زانیاما م افته،ی

۶۷۶ ۶۶۰ ۶۶۵ ۶۷۷
۶۰۶

1,۰۸۶ 1,۰۵۲

۹۲۴ ۹۰۴ ۹۰۶

1۳۹۰ 1۳۹1 1۳۹۲ 1۳۹۳ 1۳۹۴ 1۳۹۵ 1۳۹۶ 1۳۹۷ 1۳۹۸ 1۳۹۹

همانطورکه در نمودار ۳ نشان داده شده است، در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، تعداد کارگاه ها و واحدهای فعال در این صنعت یک روند مالیم نزولی را طی کرد، 
اما در سال ۱۳۹۵ که شاهد اوج شکوفایی صنعت خودرو بودیم، تعداد کارگاه ها با افزایش حدوداً ۸۰ درصدی در مقایسه با سال قبل از آن، به بیش از ۱,۰۸۰ واحد 

رسید. با این حال، ازسرگیری اعمال تحریم ها باعث شد که تا سال ۱۳۹۹ تقریباً ۱۸۰ کارگاه  و واحد صنعتی از چرخه تولید حذف شوند.
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منودار 4. میزان اشتغال کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری )بر حسب نفر(
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 نفر(حسب  بر) یبردارپروانه بهره یدارا یصنعت یهااشتغال کارگاه زانی. م۴ نمودار

 
 
 
 
 درتن  زاره 154 از و گرفت خود به ینزول روند خودرو قطعات واردات ها،میتحر شروع باو  1390دهه  لیاوا در

 که شد باعث مذکور دهه اواسط در هامیتحر کاهشحال،  نی. با ادیرس 1394سال  درهزار تن  40به  1390 سال
 یبازه زمان نیا. در برسد 1396تن در سال  زاره 355 یعنی خود اوج نقطه بهو  ابدی شیافزا شدتبه واردات

 نآپس از  اما ،دیرسدستگاه  ونیلیم 5/1 از شیبدستگاه به  هزار 980 حدوداز  خودرو دیتول (،1396-1394)
 1399 سال درتن  هزار 65 تا خودرو قطعات واردات کاهش وهزار دستگاه  987 تاخودرو  دیشاهد کاهش تول

 .میبود
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اشتغال کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری تولید وسایل نقلیه درصد اشتغال کارگاه های صنعتی تولید وسایل نقلیه به کل کارگاه ها

منودار 5. حجم واردات قطعات خودرو )بر حسب هزار تن(
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 (تن هزارحسب  بر) خودرو قطعات واردات حجم. ۵ نمودار

 

 هامیتحر شیاما پس از افزا ،دیرس درصد 8 به کشور واردات کل بهقطعات خودرو  واردات نسبت، 1396سال  در
 اردیلیم زاره 5/36 حدود به وارداتو ارزش  افتیدرصد کاهش  2به  1399 سال در نسبت نیا ،داتیتول افتو 
در حال حاضر به ،نیهمچن .دهدیرا نشان م یدرصد 73 دی، افت شد1396با سال  سهیکه در مقا دیرس الیر
در صنعت  یخاص یباز صادرات یکشور، فضا یمیتحر طیصنعت در کنار شرا یو سفارش ژهیونوع محصول  لیدل

 د.نخود را به خارج از کشور صادر کن داتیتول یراحتد بهنبتوان انسازوجود ندارد که قطعه
 

 
 خودرو قطعات یتجار تراز .۶ نمودار
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(میلیارد ریال)تراز تجاری قطعات خودرو  درصد واردات قطعات خودرو به کل واردات

در نمودار ۴، روند میزان اشتغال در صنعت قطعه سازی و سهم آن در کل بخش خودرو نشان داده شده است. بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، میزان اشتغال روندی 
صعودی را طی کرده، اگرچه دس��تخوش تغییرات چشمگیر بوده است. نکته جالب این است که تغییرات مذکور با حذف تعدادی از واحدهای فعال در این صنعت 
همخوانی و تناسب نداشته است. به عنوان مثال، تعداد کارگاه های فعال از ۹۲۴ باب در سال ۱۳۹۷به ۹۰۶ باب در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته، اما میزان اشتغال در 

این بازه زمانی بیش از ۱۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

در اوایل دهه ۱۳۹۰ و با شروع تحریم ها، واردات قطعات خودرو روند نزولی به خود گرفت و از ۱۵۴ هزار تن در سال ۱۳۹۰ به ۴۰ هزار تن در سال ۱۳۹۴ رسید. با این 
حال، کاهش تحریم ها در اواسط دهه مذکور باعث شد که واردات به شدت افزایش یابد و به نقطه اوج خود یعنی ۳۵۵ هزار تن در سال ۱۳۹۶ برسد. در این بازه زمانی 
)۱۳۹۶-۱۳۹۴(، تولید خودرو از حدود ۹۸۰ هزار دستگاه به بیش از ۱/۵ میلیون دستگاه رسید، اما پس از آن شاهد کاهش تولید خودرو تا ۹۸۷ هزار دستگاه و کاهش 

واردات قطعات خودرو تا ۶۵ هزار تن در سال ۱۳۹۹ بودیم.
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منودار 6. تراز تجاری قطعات خودرو
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 (تن هزارحسب  بر) خودرو قطعات واردات حجم. ۵ نمودار

 

 هامیتحر شیاما پس از افزا ،دیرس درصد 8 به کشور واردات کل بهقطعات خودرو  واردات نسبت، 1396سال  در
 اردیلیم زاره 5/36 حدود به وارداتو ارزش  افتیدرصد کاهش  2به  1399 سال در نسبت نیا ،داتیتول افتو 
در حال حاضر به ،نیهمچن .دهدیرا نشان م یدرصد 73 دی، افت شد1396با سال  سهیکه در مقا دیرس الیر
در صنعت  یخاص یباز صادرات یکشور، فضا یمیتحر طیصنعت در کنار شرا یو سفارش ژهیونوع محصول  لیدل

 د.نخود را به خارج از کشور صادر کن داتیتول یراحتد بهنبتوان انسازوجود ندارد که قطعه
 

 
 خودرو قطعات یتجار تراز .۶ نمودار

1۵۴

1۰۰

۴۵ ۵۷
۴۰

1۹۰

۳۵۵

۲۵۹

۶۵

1۳۹۰ 1۳۹1 1۳۹۲ 1۳۹۳ 1۳۹۴ 1۳۹۵ 1۳۹۶ 1۳۹۷ 1۳۹۹

۲۹,1۹۳
۲۰,۶۴۳

1۵,1۸۰

۲۹,۶1۵
1۶,۶۵۳

۶۰,۸۰۴

1۳۵,۲۵۸

1۰۷,۲۴۰
1۰۷,۷۳۸

۳۶,۴۸۹

۵%

۳%
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۲%

۵%

۸%

۶% ۶%

۲%

0

20،000

40،000

60،000

80،000

100،000

120،000

140،000

0%
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2%

3%

4%

5%

6%
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8%

1۳۹۰ 1۳۹1 1۳۹۲ 1۳۹۳ 1۳۹۴ 1۳۹۵ 1۳۹۶ 1۳۹۷ 1۳۹۸ 1۳۹۹

(میلیارد ریال)تراز تجاری قطعات خودرو  درصد واردات قطعات خودرو به کل واردات

منودار 7. نرخ رشد تولید صنایع مختلف در تیرماه و مردادماه سال جاری نسبت به مدت های مشابه در سال 1400 )درصد(
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 یصنعت یهاشرکت فروش اما ،بوده 1400 سال مشابه مدت مشابه  ًبایتقر دیاگرچه تول ،1401 ماهبهشتیارد در
 ماهه سهاست. در  شده عیانبار صنا یموجودرشد داشته است و موجب کاهش  یاندک قبل مشابه مدت به نسبت

با رشد مثبت  همزمان که است بوده دشانیرشد تول از شتریب هاشرکتفروش  رشد 1401 ماهمردادو  ریخرداد، ت
 یطداشته است.  یتوجهقابل شیمدت افزا نیدر ا زیکه تقاضا ن دارد نیا ازنشان  نیا وافتاده است  اتفاق دیتول
شده مواجه صنعت نیا درانبار  یموجودکاهش با ،بخش خودرو و قطعات درتقاضا  شیافزا لیدلبه مذکور ماه سه

رشد  نهیزم که بوده روروب تقاضا زادبا ما واردات خودرو یهاتیمحدود واسطهبه ریچند سال اخ درصنعت  نیا. میا
 است. آورده فراهم را آن دیتول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1۴۰۰ سالدر مشابه  یهامدتنسبت به در تیرماه و مردادماه سال جاری  مختلف عیصنا دی. نرخ رشد تول۷ نمودار
 )درصد(

 

3/9

8/0
16/0

-8/1
5/3

0/9

-6/4
3/4

16/5

0/1
12/1

-2/3

11/5

3/2

8/5

22/1

-6/8
5/9

1/7

-2/2
4/7

19/6

5/2

17/7

3/5

-12/2

صنایع شیمیایی

فلزات اساسی

خودرو و قطعات

صنایع غذایی

کانی های غیرفلزی

صنایع دارویی

دستگاه های برقی

الستیک و پالستیک

ماشین آالت و تجهیزات

فرآورده های نفتی

منسوجات

محصوالت فلزی

محصوالت کاغذی

1۴۰1مرداد 1۴۰1تیر

در سال  ۱۳۹۶، نسبت واردات قطعات خودرو به کل واردات کشور به ۸ درصد رسید، اما پس از افزایش تحریم ها و افت تولیدات، این نسبت در سال ۱۳۹۹ به ۲ درصد کاهش یافت 
و ارزش واردات به حدود ۳۶/۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۶، افت شدید ۷۳ درصدی را نشان می دهد. همچنین، در حال حاضر به دلیل نوع محصول ویژه 
و سفارشی صنعت در کنار شرایط تحریمی کشور، فضای باز صادراتی خاصی در صنعت وجود ندارد که قطعه سازان بتوانند به راحتی تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کنند.

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اگرچه تولید تقریبا ً مشابه مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بوده، اما فروش شرکت های صنعتی نسبت به مدت مشابه قبل اندکی رشد داشته است و موجب کاهش 
موجودی انبار صنایع شده است. در سه ماهه خرداد، تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱ رشد فروش شرکت ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده است که همزمان با رشد مثبت تولید اتفاق افتاده است 
و نشان از این دارد که تقاضا نیز در این مدت افزایش قابل توجهی داشته است. طی سه ماه مذکور به دلیل افزایش تقاضا در بخش خودرو و قطعات، با کاهش موجودی انبار در این 

صنعت مواجه شده ایم. این صنعت در چند سال اخیر به واسطه محدودیت های واردات خودرو با مازاد تقاضا روبرو بوده که زمینه  رشد تولید آن را فراهم آورده است.
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منودار 8. تغییرات در موجودی انبار
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 انبار یموجود در راتییتغ. ۸ نمودار

 
خودروساز  دو ،خودرو قطعات دکنندهیتول یهاشرکتی عمده انیمشتر شود،یم مشاهده 1در جدول  همانطورکه

 .هستندخودرو  رانیو ا پایسا یعنیبزرگ کشور 
 

 خودرو رانیفروش به ا پایفروش به سا نماد شرکت نام
60% ریخنص نیماش رینص یمهندس  %20  

90% - شیخپو شیپو سازه  
70% - نگیخر مشهد یسازنگیر  

80% - خاهن رانیا یتراکتورساز یآهنگر  
20% ختور رانیا اتوریراد  - 

95% - ختوقا رانیا لیاتومب قطعات  
85% خکار صنعت پارت رکایا  

70% خزر زر یفنرساز  
 خودرو قطعات دکنندهیتول یهاشرکت یعمده انیمشتر .1 جدول

منعقده  یقراردادها اساس بر وآنها است  شدهتمام یبها ی ازتابعفروش قطعات خودرو  یهانرخ که است رذکقابل
 .شودیم نییتع سازهای قطعهشرکت رهیمد ئتیه مصوبه طبق و انخودروساز با

-15%

-9%
-6% -5% -4%

0%
-3% -3%

-5%

-11%

-22%

-30%
-33%

-28%

2% 1% 1% 0% 1%
3% 2% 2% 2%

-4% -3%
-6%

-2% -1%

خودرو و قطعات درصد تغییر کل در موجودی انبار

همانطورکه در جدول ۱ مشاهده می شود، مشتریان عمده ی شرکت های تولیدکننده قطعات خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو هستند.

قابل ذکر است که نرخ های فروش قطعات خودرو تابعی از بهای تمام شده آنها است و بر اساس قراردادهای منعقده با خودروسازان و طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت های 
قطعه ساز تعیین می شود.

 صنعت قطعه سازی در بازار سرمایه
از بین شرکت های فعال در صنعت قطعه سازی، ۲۹ شرکت در بازار سهام حضور دارند. در جدول ۲، اطالعات بازاری ۱۷ شرکت قطعه ساز پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران )شامل بازار پایه( ارائه شده است. ارزش بازار شرکت های فعال در این صنعت حدود ۰/۵۶ درصد ارزش بازار سهام را تشکیل می دهد. 
سهام شناور این گروه به طور متوسط ۲۶ درصد است. در یک سال اخیر، میانگین بازدهی گروه ۱۴- درصد و میانگین بازدهی بورس تهران و فرابورس ایران ۱۲- درصد 

بوده است. بتای صنعت به طور متوسط در سه سال گذشته ۰/۹۹ است.

جدول 1. مشرتیان عمده ی رشکت های تولیدکننده قطعات خودرو

فروش به ایران خودروفروش به سایپامنادنام رشکت

%20%60خنصیرمهندسی نصیر ماشین

%90-خپویشسازه پویش

%70-خرینگرینگ سازی مشهد

%80-خاهنآهنگری تراکتورسازی ایران

-%20ختوررادیاتور ایران

%95-ختوقاقطعات اتومبیل ایران

%85خکارایرکا پارت صنعت

%70خزرفرنسازی زر
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جدول 2. اطالعات بازاری رشکت های فعال در صنعت قطعه سازی  

منادردیف
ارزش بازار  

)هزار میلیارد ریال(
بازده سه ماهه )درصد(بازده یک ساله )درصد(

بازده یک ماهه 
)درصد(

پرداخت سود )درصد(سهام شناور آزاد )درصد(

171111-17-13-71خاهن1

10-698564222خبنیان2

101311-4-3733خپویش3

131241286-24خمحور4

2723462-21خمحرکه5

16501032115خچرخش6

124814-6-46-15خنصیر7

131767-1323خرتاک8

132262164320خوساز9

3320224750-13ختور10

-1748-7-12خمهر11

81619-25-50-10خموتور12

135019-14-47-9خرینگ13

103713-15-50-7/8خزر14

0/54831-12-25-7/5خرشق15

105810-5-8-7/2خریخت16

37816-360/5-6/6خکار17

جدول 3. مقایسه بازدهی صنعت قطعه سازی با شاخص کل

140013991398139713961395139413931392بازدهی

%250%7%42%1-%27%45%355%129%39-شاخص صنعت

%108%21-%28%4-%25%86%187%155%5شاخص کل

در جدول ۳، بازدهی ساالنه ی صنعت قطعه سازی و شاخص کل در ۹ سال اخیر با یکدیگر مقایسه شده است. همانطورکه مشاهده می شود، تا سال ۱۳۹۸، 
عملکرد صنعت در مجموع بهتر از ش��اخص کل بوده است، با این حال در سال های ۱۳۹۹ و  ۱۴۰۰، شاخص کل عملکرد بهتری را نسبت به شاخص صنعت 

به نمایش گذاشته است.

در جدول ۴، اقالم اصلی صورت س��ود و زیان و صورت وضعیت مالی صنعت قطعه سازی نش��ان داده شده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور و ثبات نرخ ارز در نیمه 
ابتدایی دهه ۱۳۹۰، سودآوری صنعت را تحت فشار قرار داد. با این وجود، در دو سال گذشته با افزایش حجم سرمایه گذاری و بهبود کلی شرایط بخش خودرو، شاهد 

جهش سودآوری در صنعت بوده ایم. 
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جدول 4. خالصه وضعیت مالی و سودآوری صنعت قطعه سازی در 10 سال گذشته

1400139913981397139613951394139313921391رشح

23,04614,5646,4194,3844,7263,7963,1123,5802,1361,561مبلغ فروش )میلیارد تومان(

10071751091301129511382114مبلغ فروش دالری )میلیون دالر(

2,6612,010715510367291257361238138سود ناخالص )میلیارد تومان(

%9%11%10%8%8%8%12%11%14%12حاشیه سود صنعت

2،1111,3462211411557710117211846سود عملیاتی )میلیارد تومان(

10-9-7-9-8-7-7-10-11-23-هزینه مالی  )میلیارد تومان(

21-1,8161,2631366381176111653سود خالص صنعت )میلیارد تومان(

17,65411,0245,0164,1893,1452,6752,4742,0341,6541,569دارایی ها )میلیارد تومان(

9,1786،0163,1272,6942,0911,7161,5561,4651,2431،220بدهی ها )میلیارد تومان(

8,4765,0081,8901,4941,054958917568412348حقوق صاحبان سهام )میلیارد تومان(

 چه سودآوری در انتظار شرکت های فعال در صنعت قطعه سازی خواهد بود؟
سطح تولید صنعت تابعی از تولید خودرو در کشور است. در دو سال گذشته، شاهد افزایش تولید در بخش خودروسازی بوده ایم. بر همین اساس، میزان تولید شرکت های 

صنعت قطعه سازی با توجه به عملکرد سال های گذشته، بهره برداری از خطوط تولید جدید، گزارش های ماهانه اخیر و بودجه اعالمی، پیش بینی شده است.
برای پیش بینی قیمت فروش محصوالت، روند تغییرات نرخ گذاری محصوالت تولیدی شرکت های قطعه ساز در سنوات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای سال 
۱۴۰۱، متوسط نرخ تسعیر دالر نیمایی برابر با ۲۷ هزار تومان لحاظ شده است. با توجه به توضیحات ارائه شده، نسبت قیمت به درآمد پیشرو برخی شرکت های فعال 

در صنعت، به شرح جدول ۵ برآورد شده است.

منودار 9. روند تغییرات فروش، سود و حاشیه سود صنعت قطعه سازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سازیقطعه سود صنعت هیفروش, سود و حاش راتیی. روند تغ۹ نمودار

 
 بود؟ خواهد یسازقطعه صنعت در فعال یهاشرکت انتظار در یسودآور هچ

ست.در  خودرو دیتول از یتابعصنعت  دیسطح تول شور ا شته در ک سال گذ  بخشدر  دیتول شیشاهد افزا ،دو 
ساز ساس، م نی. بر همایمبوده یخودرو سال سازیقطعه صنعت یهاشرکت دیتول زانیا  یهابا توجه به عملکرد 

 شده است. بینیپیش ،یاعالم بودجهو  ریماهانه اخ یهاگزارش د،یجدتولید از خطوط  یبردارگذشته، بهره
صوالت، روند تغفروش  قیمت ینیبشیپ یبرا صوالت تولیدی یگذارنرخ راتییمح در  سازی قطعههاشرکت مح

س ریسنوات اخ ستقرار گرفت یمورد برر سع، 1401سال  ی. براه ا سط نرخ ت هزار  27برابر با  ییمایندالر  ریمتو
در فعال  یهاشرکت یبرخ شرویبه درآمد پ متیشده، نسبت قارائه حاتیبا توجه به توض .تومان لحاظ شده است

 .برآورد شده است 5شرح جدول به ،صنعت
 

۲۳,۰۴۶

1۴,۵۶۴

۶,۴1۸

۴,۳۸۴۴,۷۲۵۳,۷۹۶۳,111۳,۵۸۰
۲,1۳۶

۰

۵

1۰

1۵

۲۰

۲۵

۳۰

۰

۵,۰۰۰

1۰,۰۰۰

1۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

1۴۰۰1۳۹۹1۳۹۸1۳۹۷1۳۹۶1۳۹۵1۳۹۴1۳۹۳1۳۹۲

مبلغ فروش محصوالت حاشیه سود ناخالص حاشیه سود عملیاتی حاشیه سود خالص
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جدول 5. برآورد کارشناسی سودآوری برخی منادهای فعال در صنعت قطعه سازی

مناد
سود خالص سال 1400 

)میلیارد تومان(
برآورد کارشناسی سود خالص سال 1401

 )میلیارد تومان(
ارزش بازار

 )میلیارد تومان(
نسبت قیمت به درآمد پیرشو تحلیلی

)مرتبه(

851266455/12خکار

1241401,2008/57ختور

1361521,3008/55خرتاک

22502,50050خمحور

6161,0907,1006/51خاهن

416071511/92خلنت

میانگین نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنعت، در نمودار ۱۰ نشان داده شده است. با توجه به نمودار مذکور، این نکته برداشت می شود که در وضعیت تعادل، 
نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر برای صنعت قطعه سازی معموالً رقمی بسیار باالتر از میانگین این نسبت برای بازار است.

 نتیجه گیری
صنعت قطعه س��ازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تأمین کننده نیازهای خودروسازان در وضعیت کنونی کشور شناخته می شود. در سال های اخیر، این صنعت با 
مشکالت متعددی از جمله کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه بوده است. این در حالی است که متقاضیان و مشتریان محصوالت شرکت های قطعه ساز 
از جمله خودروسازان با عدم ایفای تعهدات خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعات خودرو، بار مضاعفی را به این صنعت دیرین تحمیل کرده اند که 

سبب شده است سودآوری صنعت در سایه موج تحریم ها به حداقل برسد.
ریشه مشکل نقدینگی صنعت خودرو عمدتاً در قیمت گذاری دستوری است که تقریباً از دولت نهم شروع شده و همچنان ادامه دارد. از همان دوره، زیان دهی خودروسازان 
شروع و به  مرور زمان تشدید شد، درحالی که تاکنون چاره ای برای حل این مشکل اندیشیده نشده است. طی ماه های اخیر با شنیده شدن زمزمه عرضه خودرو در بورس 

کاال، امیدها به حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری در این صنعت شکل گرفته است. 
یکی دیگر از مهم ترین مشکالت صنعت خودروسازی، نبود استراتژی بلندمدت و آینده شفاف و روشن برای سرمایه گذاری در آن است. به     طورکلی، به دلیل وابستگی 
شدید الیه مدیریتی خودروسازان بزرگ به ساختار دولتی، بخش بزرگی از بدنه مدیریتی آن با تغییر دولت ها، دستخوش تغییر و تحول قرار می گیرد، ازاین رو قسمت 
عمده سیاست های اعمالی در صنعت نامبرده، عمر چهارساله یا حداکثر هشت ساله دارند. باید منتظر ماند و دید که واگذاری بلوک مدیریتی در این صنعت می تواند 

تغییری در وضعیت مالی و عملیاتی و سودآوری آن ایجاد کند یا خیر.
با این حال، افزایش تولید خودروسازان کشور و اصالح نسبی قراردادهای فروش منعقدشده بین صنعت قطعه سازی و خودروسازان، سبب شده است که در دو سال 
گذشته، شرایط مساعدتری در صنعت به وجود آید. انتظار می رود با کاهش نسبی قیمت های کامودیتی ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، شرایط برای این صنعت در مقایسه 

با گذشته، بهبود پیدا کند. 

منودار 10. مقایسه میانگین نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر صنعت قطعه سازی و بازار

  

13 
 

 نماد
 1۴۰۰ سال خالص سود
 (تومان اردیلی)م

 سود یکارشناس برآورد
  1۴۰1سال  خالص

 (تومان اردیلی)م

  بازار ارزش
 تومان( اردیلی)م

 درآمد به متیق نسبت
 )مرتبه( یلیتحل شرویپ

12/5 645 126 85 خکار  
57/8 1،200 140 124 ختور  
55/8 1،300 152 136 کخترا  

 50 2،500 50 22 خمحور
51/6 7،100 1،090 616 خاهن  
92/11 715 60 41 خلنت  

 یسازقطعه صنعت در فعال ینمادها یبرخ یسودآور یکارشناس برآورد .۵ جدول

مذکور، با توجه به نمودار نشان داده شده است.  10در نمودار  صنعت،نگر گذشته به درآمد متینسبت قمیانگین 
شت می ضعیت تعادل، که  شوداین نکته بردا سبت در و شته به درآمد متیقن  یسازقطعهصنعت  یبرانگر گذ

 است.بازار  این نسبت برای نیانگیباالتر از م اریبس یرقم معموالً
 

 
 و بازار یسازقطعهنگر صنعت به درآمد گذشته متینسبت ق میانگین سهیمقا .1۰ نمودار

 
 یریگجهینت

صنا یکیعنوان به یسازصنعت قطعه ضع یازهایکننده ننیمادر و تأم عیاز  سازان در و شور  یکنون تیخودرو ک
صنعت باریاخ هایسالشود. در یشناخته م شکالت متعدد ، این   متیق شیو افزا ینگینقد کمبوداز جمله  یم

140114001399139813971396139513941393139213911390

بازار 6/19/527/66/47/56/37/55/45/36/44/66/7

صنعت 15/124/8123/736/128/922/116/67/310/311/44/46/3

بازار صنعت
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منبع: شرکت مشاوره       عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در شهریور ماه 1401
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پس اندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایه گذاری کنند؛ اما مسئله اساسی، 

عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری موارد اگر به صورت شخصی اقدام به سرمایه گذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند، ممکن است 

متحمل زیان های جبران ناپذیری شوند. البته به دلیل هزینه های نسبتاً باال، استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ جزئی، مقرون به صرفه نخواهد بود. در این شرایط بهترین 

راه حل، استفاده از واسطه های مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایه گذاران را جمع آوری کرده و بعد از یک کاسه کردن آن، به منابع مالی هنگفتی دست پیدا می کنند و با 

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

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

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

دارایی در سه گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی، با درآمد ثابت و مختلط قرار می گیرند که از نظر الزامات سرمایه گذاری ابالغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با 

یکدیگر تفاوت دارند. همچنین از نظر نوع سرمایه گذاری، به دو دسته صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس 

تقسیم بندی می شوند. عالوه بر صندوق های یادشده، صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند. در این گزارش، با 

استفاده از داده ها و اطالعات سامانه رسام، به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوق ها که در بازار سرمایه ایران فعال هستند، پرداخته شده است.

 ترکیب و ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری در شهریور ماه
طی شهریور ماه ۱۴۰۱، کل ارزش خالص دارایی های صندوق های سرمایه گذاری تقریباً با ۱۷۱ هزار میلیارد ریال کاهش، به مبلغی حدود ۵,۹۹۶ هزار میلیارد 
ریال رسید که ناشی از ثبت بازدهی منفی در همه ی انواع صندوق ها در این ماه است. بیشترین کاهش در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد 
ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه، حدود ۷۲ هزار میلیارد ریال معادل منفی ۱/۹ درصد گزارش شده است. صندوق های بازارگردانی نیز تقریباً با ۴۹ هزار میلیارد 

ریال کاهش معادل منفی ۶/۸ درصد، بیشترین افت درصدی ارزش خالص دارایی ها را در بین 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 مهر ماه  1401

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

 
 کنند؛ یگذارهیسرما بازارها نیا در را خود ثروت و اندازهاپس دارند لیتما جامعه افراد بیشتر و هستند یگذارهیسرما یبرا یمناسب مکان یمال یبازارها

 مشاوران از و کنند یگذارهیسرما به اقدام یشخص صورتبه بسیاری موارد اگر در که است بازارها نیا با جامعه اقشار همه ییآشنا عدم ،یاساس مسئله اما
 مبالغ یبرا یمال مشاوران خدمات از استفاده باال، نسبتاً یهانهیهز لیدلبه البته. دونش یریناپذجبران یهاانیز متحملممکن است  رند،ینگ کمک یمال

 یآورجمع را گذارانهیسرما خرد یمال منابع انهآ که است یمال یهاواسطه از استفاده ،حلراه نیبهتر طیشرا نیا در. بود نخواهد صرفهبهمقرون ی،جزئ
 نیا ،یگذارهیسرما نهیزم در باتجربه و یاحرفه افراد تخصص از استفاده با و کنندپیدا می دست یهنگفت یمال منابع به ،آن کردن کاسه کی از بعد و کرده
 آورده نسبت به را حاصله سود و انتخاب خود گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما یهانهیگز نیبهتر و کنندیم تیهدا یمال یبازارها سمت به را منابع
 دارند یمختلف انواع یگذارهیسرما یهاصندوق .هستند یگذارهیسرما یهاصندوق ،یمال یهاواسطه نیا از یکی. کنندیم میتقس انهآ نیب گذارانهیسرما

بر اساس ترکیب  یگذارهیسرما یهاصندوق. دهد پوشش موردانتظار بازده و یریپذسکیر انواع با را یگذارهیسرما یهاقهیسل انواع تواندیم تنوع نیا که
 سازمان یسو شده ازابالغ یگذارهیسرما الزامات نظر از که گیرندقرار می مختلط و ثابت درآمد با ،یسهام یگذارهیسرما یهاصندوقگروه  دارایی در سه

گذاری مبتنی بر صدور و ابطال و های سرمایهگذاری، به دو دسته صندوقهمچنین از نظر نوع سرمایه. دارند تفاوت گریکدی با بهادار، اوراق و بورس
گذاری اختصاصی بازارگردانی های سرمایههای یادشده، صندوقشوند. عالوه بر صندوقبندی میبورس تقسیممعامله در گذاری قابلهای سرمایهصندوق

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

 ماهشهریور در یگذارهیسرما یهاصندوقهای ییدارا ارزش و بیترک
هزار  5،996 ی حدودمبلغ به ،کاهش الیر اردیلیمهزار  171 باتقریبًا  یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزشکل ، 1401 ماهشهریور طی

مربوط به  هادر ارزش خالص دارایی کاهشبیشترین است.  این ماهها در صندوق انواعی ر همهکه ناشی از ثبت بازدهی منفی د دیرس الیر اردیلیم
 بازارگردانی یهاصندوق. گزارش شده است درصد 9/1 منفی معادل الیر اردیلیم هزار 72 ه، حدودما یکه نسبت به ابتدا بودهبا درآمد ثابت  یهاصندوق

ثبت گذاری های سرمایهصندوق بینرا در  هاخالص داراییارزش  درصدی بیشترین افتدرصد،  8/6 منفی معادل کاهشهزار میلیارد ریال  49ا بتقریباً  نیز
 اند.کرده
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با درآمد ثابت سهامی مختلط بازارگردانی قابل معامله کل صندوق ها

1401تا ابتدای مهر ماه (میلیارد ریال)دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق تغییر ارزش خالص: 1نمودار 
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نمودار ۲، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های س��رمایه گذاری را در طول شهریورماه ۱۴۰۱ بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. 
نتایج نشان دهنده آن است که روند کاهشی از میانه شهریور ماه آغاز شده و تا پایان ماه ادامه یافته است. 

صندوق های س��رمایه گذاری مجموعاً ۱۸ درصد از منابع مالی خود را در س��هام، ۴۴ درصد را در اوراق مش��ارکت، ۳۵ درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و 
حدود ۳ 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 مهر ماه 1401

. دهدمی نشان ریال میلیارد حسب بر 1401در طول شهریورماه  را گذاریسرمایه هایصندوق های همهدارایی خالص ارزشتغییرات کل  روند ،2 نمودار
 تا پایان ماه ادامه یافته است. ماه آغاز شده و از میانه شهریورکاهشی روند  آن است که دهندهنشان نتایج

 

 وجه و یبانک یهاسپرده دررا  درصد 35 مشارکت، اوراق دررا  درصد 44 سهام، در را خود منابع مالی از درصد 18 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق
 داده نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک ،3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها،ییدارا ریسا دررا  درصد 3 حدود و نقد

 .است شده
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 تا پایان ماه ادامه یافته است. ماه آغاز شده و از میانه شهریورکاهشی روند  آن است که دهندهنشان نتایج
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 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول ۱ تا ۴، صندوق های س��رمایه گذاری با بیش��ترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، س��هامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه 
شده است. در بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »نیکوکاری لوتوس رویان« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در شهریور ماه 

۱۴۰۱ برابر با ۲/۴ درصد و بازدهی یک سال گذشته آن معادل ۲۱/۴ درصد بوده است.

در ش��هریورماه ۱۴۰۱، صندوق »مش��ترک امین آوید« با بازدهی ۰/۲ درصدی، بهترین عملکرد را در بین صندوق های سهامی داشته، هرچند بازدهی یک 
سال گذشته آن منفی ۵/۱ درصد گزارش شده است. این صندوق تنها صندوق سهامی با بازدهی مثبت در شهریورماه بوده است.

صندوق »کیمیای کاردان« با بازدهی ۱/۶ درصدی در ش��هریور ماه ۱۴۰۱، بیش��ترین بازدهی را در بین صندوق های مختلط داشته است. این صندوق نیز 
تنها صندوق با بازدهی مثبت در گروه خود در این ماه بوده است.

در شهریور ماه ۱۴۰۱، صندوق تازه تأسیس »ترنج سودمند« با بازدهی ۳ درصدی، بهترین عملکرد را در بین صندوق های قابل معامله در بورس داشته است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

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

2/421/4نیکوکاری لوتوس رویان1

2/119/9با درآمد ثابت کوثر یکم2

2/014/2مشترک صنعت و معدن3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

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

5/1-0/2مشرتک امین آوید1

0/519/1-زمرد آگاه2

1/010/9-مشرتک پیشتاز3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

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

98/8-1/6کیمیای کاردان1

0/217/6-یکم نیکوکاری آگاه2

0/56/7-مشرتک آسامن خاورمیانه3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

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

*3/0ترنج سودمند1

2/320/09امین یکم فردا2

2/220/11گنجینه آینده روشن3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی شهریور ماه ۱۴۰۱ مقایسه شده است. همانطورکه 
در نمودار ۴ مشاهده می شود، صندوق های سهامی در مقایسه با شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس، عملکرد ضعیف تری را به ثبت رسانده اند.

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی ش��هریور ماه ۱۴۰۱، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای س��رمایه گذاری( بیش از ۶۰۱ هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه 
ابطال واحدهای س��رمایه گذاری( تقریبًا ۷۰۶ هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بنابراین، خالص خروج س��رمایه  از کل صندوق های سرمایه گذاری بیش از ۱۰۴ 
هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بیش��ترین خالص ورود پول به صندوق های س��رمایه گذاری نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های بازارگردانی و 
بیش��ترین خالص خروج پول از صندوق های سرمایه گذاری حدود ۹۳ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده است. نمودار ۵، ورود پول به 

کل صندوق ها و خروج پول از آنها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی شهریور ماه ۱۴۰۱ نشان می دهد.

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

همانطورکه  .است شده مقایسه 1401 ماهشهریور طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ،دیبع بخش در
 .اندرا به ثبت رسانده یترضعیف عملکرد ،فرابورسکل و شاخص کل بورس شاخص  در مقایسه باسهامی  هایصندوق ،شودمشاهده می 4در نمودار 

  

 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 واسطهبه) آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  601 بیش از( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود، 1401 ماهشهریور یط

 104 بیش ازی گذارهیسرما یهاصندوقکل  از هیسرما خروج خالص بنابراین، .است بوده الیر اردیلیمهزار  706 تقریباً  (یگذارهیسرما یواحدها ابطال
و  بازارگردانیهای صندوق به مربوط الیر اردیلیم هزار 7 نزدیک بهی گذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم هزار

 پول ورود ،5 نموداربوده است.  با درآمد ثابتهای مربوط به صندوقهزار میلیارد ریال  93 حدودگذاری های سرمایهاز صندوقخروج پول خالص بیشترین 
 .دهدیم نشان 1401 ماهشهریور یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را آنها از پول خروج و هاصندوق کل به
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای مهر ماه 1401

همانطورکه  .است شده مقایسه 1401 ماهشهریور طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ،دیبع بخش در
 .اندرا به ثبت رسانده یترضعیف عملکرد ،فرابورسکل و شاخص کل بورس شاخص  در مقایسه باسهامی  هایصندوق ،شودمشاهده می 4در نمودار 
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 واسطهبه) آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  601 بیش از( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود، 1401 ماهشهریور یط
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 .دهدیم نشان 1401 ماهشهریور یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را آنها از پول خروج و هاصندوق کل به
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اگر روز عاشورا اوج مجاهدت همراه با فداکاری است، چهل روز بعد 

از عاشورا، اوج مجاهدت همراه با تبیین و افشاگری است.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(



گزارش عملکرد

نـخـســـتـیـن رســانـه
43بـازار ســرمـایـه ایـران



خالصه عملکرد بورس

شهریور مـاه 441401
شــمــاره 206



خالصه عملکرد بورس

نـخـســـتـیـن رســانـه
45بـازار ســرمـایـه ایـران



چهره هاي بازار سرمايه

شهریور مـاه 461401
شــمــاره 206

نخستین مدیرعامل شرکت فرابورس ایران در گفتگو با ماهنامه »بورس« تشریح کرد

باید الزامات دوام دوران رونق در بازار سرمایه فراهم شود

 مصطفی امیدقائمی، نخس��تین مدیرعامل شرکت فرابورس ایران و همچنین اولین رئیس هیئت مدیره بورس تهران است که شروع 

فعالیت وی در بازار سرمایه به چندین سال پیش باز می گردد.

این فعال بازار سرمایه که در حال حاضر، مدیرعامل گروه مالی ملت است، تجربه مدیرعاملی در چندین شرکت سرمایه گذاری، مجموعه های 

هلدینگ نفتی و ... را نیز در رزومه کاری خود دارد.

امیدقائمی در گفتگو با ماهنامه بورس، ضمن برش��مردن دستاوردهای این ش��رکت، از عوامل موفقیت آن می گوید. این فعال بازار سرمایه، 

در ادامه با اش��اره به چالش های پیش روی شرکت فرابورس ایران در ابتدای مس��یر، راهکارهای به کارگرفته شده برای مرتفع کردن آنها را نیز 

معرفی می کند.

وی معتقد است که دوران رونق در بازار سرمایه در پیش است و ابراز امیدواری می کند که با پیاده سازی چندین راهکار، از جمله ایجاد امکان 

 Option تأمین مالی بلندمدت در بازار، اعمال تغییراتی اساسی در دستورالعمل ها با توجه به شرایط کنونی بازار،  امکان استفاده از ابزارهای

و Futures برای برخی شرکت ها و ...، شرایطی فراهم شود تا دوران رونق در بازار سرمایه دوام بیشتری داشته باشد. 

مشروح این گفتگو را می توانید در ادامه مطالعه بفرمایید.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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    آقای دکتر امیدقائمی، به عنوان نخستین 

مدیرعامل ش��رکت فرابورس ایران، شركتی 

كه که فعالیت خود را در مهرماه سال ۱388 

آغاز کرده اس��ت، لطفاً از ش��رایط آن دوران 

و روزه��ای نخس��ت قب��ول این مس��ئولیت 

بفرمایید.

 در آن دوران یکی از مشکالت ما این بود که 

همواره معامالت تعداد زیادی از نمادها به دلیل 

عدم همکاری شرکت های ناشر و البته درست و 

به روز نبودن اطالعات آنها متوقف می ش��دند؛ 

به طور مثال، صورت های مالی مربوط به برخی 

ش��رکت ها مش��خص نبودن��د و ی��ا اظهارنظ��ر 

حس��ابرس »مردود« ی��ا »ع��دم اظهارنظر« بود. 

درنتیجه اگر اجازه معامالت سهام این شرکت ها 

در بورس داده می  شد، ممکن بود ریسک باالیی 

به همراه داشته باشند.

اگر اش��تباه نکنم در اوایل سال ۱۳۸۵ بود که 

سازمان بورس و اوراق بهادار، بازاری به نام »بازار 

چهارم« تش��کیل داد و نماد اکثر ش��رکت های 

مذکور را ب��ه تابلوی آن منتقل کرد، اما این بازار 

چنان که انتظار می رفت موفق نبود و معامالت 

چندانی در آن انجام نشد. در ادامه، پس از آنکه، 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران در اواخر سال 

۱۳۸۵ و اوایل س��ال ۱۳۸۶ تش��کیل شد، در 

هیئت مدیره شرکت، بحث معامله این شرکت ها 

مطرح شد و در ابتدا به این جمع بندی رسیدند 

که شرکتی به عنوان زیرمجموعه ی شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران تشکیل شود، یعنی شرکت 

بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۰ درصد سهامدار 

آن باش��د و ش��رکت های مذکور، در آن معامله 

شوند، البته آن زمان شرکت هایی هم بودند که 

به صورت OTC فعالی��ت می کردند و از آنجاکه 

بدون اخذ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق 

بهادار فعالیت می کردند، مشمول مالیات زیاد 

می شدند. درنهایت مکاتبه ای با شورای عالی 

بورس انجام ش��د و قرار بر این ش��د که شرکتی 

با س��رمایه ۱۰ میلیارد تومان تش��کیل شود که 

۲۰ درصد از س��هام آن، تحت مالکیت ش��رکت 

بورس اوراق بهادار ته��ران و ۸۰ درصد دیگر به 

صورت پذيره نويس��ی در اختيار نهادهای مالی  

و فعالين بازار س��رمايه قرار گيرد و این گونه شد 

که نهایتًا شرکت فرابورس ایران در سال ۱۳۸۷ 

تأس��یس و اولین معامله آن نیز در مهرماه سال 

بعد انجام شد.

    ب��ه  نظ��ر می رس��د که تش��کیل ش��رکت 

فرابورس ایران، در آن زمان با مخالفت هایی 

همراه بوده است، لطفاً از چالش های آن زمان 

بیشتر برایمان بگویید.

 بل��ه همین ط��ور اس��ت. انج��ام ای��ن کار 

چالش های بسیاری به همراه داشت؛ زیرا زمانی 

که به طور مثال، یک شرکت تولیدی را با اهدافی 

مشخص راه اندازی می کنیم، از این مسئله که 

م��واد اولی��ه آن از کجا تهیه  ش��ود، مش��تریان 

محصول تولیدی چه کسانی هستند و... اطالع 

داریم و درواقع تا حدودی اصل کار آن مشخص 

اس��ت، ام��ا زمانی ک��ه بخواهیم یک ب��ورس را 

راه ان��دازی کنیم م��واردی چون نح��وه تعیین 

شرکت ناش��ر جهت پذیرش، کارگزار و بسیاری 

مسائل دیگر مطرح است.

اولی��ن و مهم ترین مان��ع در این می��ان، بحث 

میزان مالیات معامالت شرکت های عرضه شده 

در بازار خارج از بورس بود که در این خصوص، 

با مصوبه ی مجلس، شرکت فرابورس ایران نیز 

به عنوان یک بورس شناخته شد و توانست نقش 

مهمی را ایفا کند.

از دیگ��ر چالش ه��ای ای��ن مس��یر، ع��دم عالقه 

ش��رکت ها به پذی��رش در این ب��ازار ب��ود، در این 

خصوص نیز الزم ب��ود مزایای پذیرش در فرابورس 

ایران برای شرکت های ناش��ر تشریح شود، حتی 

کارگزاری ها نیز در ابتدا تمایل چندانی به همکاری 

با ش��رکت فرابورس ایران نداش��تند؛ ام��ا بعداً که 

س��همیه عرضه اولیه به آنها تخصیص داده ش��د، 

به حضور در فرابورس ایران روی آوردند. همچنین 

سیس��تم معامالتی، بررس��ی و نظارت��ی نیز باید 

به طور جداگانه برای بازار فرابورس تهیه می ش��د 

که هرکدام چالش های مختص به خود را داشتند.

ط��ی س��ال های ۱۳۸۹ ت��ا ۱۳۹۱ تم��ام 

از دیگر چالش های این مسیر، 

عدم عالقه شرکت ها به پذیرش 

در این بازار بود، در این خصوص 

نیز الزم ب��ود مزایای پذیرش در 

فرابورس ایران برای شرکت های 

ناش��ر تش��ریح ش��ود، حت��ی 

کارگزاری ه��ا نیز در ابتدا تمایل 

چندانی به همکاری با ش��رکت 

فرابورس ایران نداشتند؛ اما بعداً 

که س��همیه عرضه اولیه به آنها 

تخصیص داده شد، به حضور در 

فرابورس ایران روی آوردند.
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خمیرمایه ه��ا و ش��رایطی ک��ه فراب��ورس ایران 

احتی��اج داش��ت، از قبیل ش��رکت های ناش��ر 

جهت عرضه، کارگزاری ها، سیستم معامالتی و 

فضای کار اداری فراهم شده بودند. همچنین 

به مرور بعد از س��ال ۱۳۹۱ تعداد شرکت های 

ناشر بیشتری پذیرفته شدند و تعداد بسیاری از 

شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار 

تهران نیز به فرابورس ایران منتقل شدند، البته 

شرکت هایی هم توانستند بعد از ورود به تابلوی 

فرابورس ایران شرایط حضور در بورس را کسب 

کنند و به تابلوهای معامالتی بورس اوراق بهادار 

تهران منتقل شدند.

ش��ایان ذکر اس��ت که مرتفع کردن این موانع 

کار بسیار پیچیده ای بود، ضمن اینکه در کنار 

همه ی این عوامل، این شرکت، سهامی عام بود 

و باید امکان معامالت س��هام شرکت فرابورس 

ای��ران برای س��هامدارانش فراهم می ش��د و به 

سهامداران آن سودی تخصیص داده می شد. 

در آن زم��ان هیچ کس به موفقیت این ش��رکت 

امیدوار نبود.

همان طور که قبل تر هم اش��اره کردم، بسیاری 

از ش��رکت ها از پذی��رش در فراب��ورس ای��ران 

خ��ودداری می کردن��د، حت��ی در بس��یاری از 

موارد، شرکت های تابعه ی وزارت امور اقتصادی 

و دارایی نیز عالقه  چندانی به این موضوع نشان 

نمی دادند. به همین خاطر، فرابورس ایران، یک 

سری بازار جنبی )بازار سوم، بازار پذیره نویسی 

اوراق بهادار، بازار اوراق مشارکت، بازار گواهی 

تسهیالت مسکن و...( ایجاد کرد تا بتواند از این 

طریق نیز درآمدزایی داش��ته باشد. مثاًل پس از 

انقالب فقط یکبار اوراق مشارکت مورد معامله 

قرار گرفته بود و بعد از آن نیز در س��ال ۱۳۸۱ و 

۱۳۸۲ اوراق��ی در بورس پذیرفته ش��ده بود که 

به دلی��ل کارمزد ب��االی آنها )ح��دود ۲ درصد( 

هیچگاه مورد معامله قرار نگرفته بودند. در سال 

۱۳۸۴ نی��ز اوراق مش��ارکت ایران خودرو مورد 

معامل��ه قرار گرفت که بعد از مدتی سررس��ید و 

تسویه شد. پس از آن تا سال ۱۳۸۸ هیچ اوراقی 

در بورس پذیرفته نشد تا اینکه اوراق مشارکت با 

قانون جدید بازار اوراق بهادار در فرابورس ایران 

مورد معامله قرار گرفت و اینگونه شد که فضای 

معامالت اوراق مشارکت در فرابورس ایران مهیا 

شد، به گونه ای که در حال حاضر حجم باالیی 

را به خود اختصاص داده است. به همین خاطر، 

می توان گفت که شرکت فرابورس ایران موجب 

هموار شدن مسیر، در متنوع سازی اوراق بوده 

اس��ت و پس از معامل��ه اوراق بادرآم��د ثابت در 

فرابورس ایران تع��دادی از این اوراق در بورس 

هم معامله شد.

    ب��ا وج��ود موانع بس��یاری که در مس��یر 

پیشرفت شرکت فرابورس ایران وجود داشته 

است، این ش��رکت در حال حاضر، به عنوان 

یک��ی از موفق ترین رکن های بازار س��رمایه 

فعالی��ت  می کن��د، از دیدگاه ش��ما عوامل 

موفقیت این شرکت کدام اند؟

 از عوامل موفقیت فرابورس ایران می توان به 

مواردی چون »چابک بودن ساختار سازمانی«، 

»زحمات همکاران از زمان تأسیس تا به  حال« و 

»تصمیم گیری ه��ای به موقع« توس��ط مدیران 

ش��رکت از جمله آقای دکتر هامونی اشاره كرد. 

زحمات بسیاری که دکتر هامونی طی ۱۰ سال 

برای فرابورس ایران کش��یدند ک��ه البته جای 

تقدی��ر نیز دارد، موجب تقوی��ت این نهاد مالی 

شد، ضمن اینکه ابزارهای موجود در فرابورس 

ایران بس��یار متنوع تر از ابزارهای سایر بازارها 

است.

    جنابعالی زمانی به سمت مدیرعاملی در 

شرکت فرابورس ایران منصوب شده اید که 

این ش��رکت هنوز تازه تأس��یس و نوپا بوده 

اس��ت، لطف��اً از اقدامات برجس��ته خود در 

طول مدیریت این ش��رکت برایمان بیش��تر 

بگویید.

 از جمل��ه آنها می توان به »پذیرش ناش��ران 

فرابورس��ی«، »هموار ک��ردن معام��الت اوراق 

مشارکت«، »ایجاد معامالت گواهی تسهیالت 

مسکن«، »عرضه شرکت ها در بازار سوم فرابورس 

از عوام��ل موفقی��ت فراب��ورس 

ای��ران می ت��وان ب��ه م��واردی 

چ��ون »چاب��ک بودن س��اختار 

س��ازمانی«، »زحمات همکاران 

از زم��ان تأس��یس تا به  ح��ال« و 

»تصمیم گیری ه��ای به موق��ع« 

توسط مدیران شرکت از جمله 

آقای دکتر هامونی اشاره كرد.
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ایران، منظور عرضه شرکت های سهامی خاص 

و شرکت هایی است که به صورت بلوکی و یکجا 

مورد معامله ق��رار می گیرند«، همچنین »ایجاد 

پذیره نویس��ی و افزایش سرمایه ش��رکت ها در 

فرابورس ایران« که فضای خوبی را برای تأمین 

مالی بنگاه ها ایجاد کرد اشاره کرد.

ب��ه خاطر دارم زم��ان تنظیم ق��رارداد معامالت 

شرکت با شرکت مدیریت فناوری بورس تهران 

که متش��کل از مبلغی ثاب��ت و متغیر )درصدی 

از معامالت ش��رکت فراب��ورس ایران( ب��ود، از 

آنجاکه یقین داشتند معامالت شرکت فرابورس 

ایران بس��یار پایی��ن خواهد بود، چنی��ن برآورد 

کرده بودند که از قس��مت متغیر قرارداد چیزی 

عایدش��ان نخواهد ش��د و از این رو تمام تالش 

خ��ود را بر افزایش آن ع��دد ثابت معطوف کرده 

بودند، اما زمانی که فعالیت فرابورس ایران روی 

روال افتاد، شرکت مدیریت فناوری به واسطه ی 

همان رقم متغیر مبلغی حدود ۳ میلیارد تومان 

نصیبش ش��د، آن هم زمانی ک��ه می توان گفت 

تمام س��رمایه ش��رکت مدیریت فناوری بورس 

ته��ران ۳ میلیارد تومان بود تا جایی که مدیران 

وقت��ش اذعان داش��تند ک��ه ش��رکت مدیریت 

فناوری بورس تهران، ب��ا کارمزد فرابورس ایران 

متحول شده است، در صورتی که در ابتدا با ما 

بر سر افزایش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی در رقم 

ثابت قرارداد چانه می زدند.

    به عنوان نخستین فردی که به سمت ریاست 

هیئت مدیره بورس تهران گماشته شده است 

و کس��ی که می توان گفت از ش��خصیت های 

با س��ابقه بازار س��رمایه اس��ت، در حال حاضر 

شرایط بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

همچنین به تازگی در یکی از مصاحبه های خود 

فرموده بودید که اصالح ریزساختارها و قوانین، 

دوران رونق بازار سرمایه را طوالنی تر می کند، 

در صورت صالحدید، در این مورد نیز بیش��تر 

توضیح دهید.

 به  نظر بنده، بازار سرمایه تا این لحظه موفق 

عمل کرده اس��ت، به گونه ای  که در حال حاضر 

ح��دود ۱۰ میلیون نفر مخاطب مس��تقیم بازار 

هستند و اوضاع آن را دنبال می کنند. در واقع ما 

در ب��ازار س��رمایه از ش��رایطی که حت��ی برای 

عرضه ی شرکت های کوچک نیز با مشکل مواجه 

بودیم، به جایی رسیده ایم که تقریباً شرکت های 

بزرگ نیز می توانند به راحت��ی در بورس عرضه 

شوند؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بازار 

بسیار توس��عه یافته است و سهم زیادی را از آن 

خود کرده است. البته این موضوع نباید موجب 

شود که پیگیر حل مشکالت این بازار نباشیم، 

در واقع برای اینکه بتوانیم مخاطبین بیشتری 

را به این بازار جذب کنیم، الزم اس��ت که شاهد 

دوران رونق طوالنی تری در آن باش��یم. به طور 

مثال، از اواخر س��ال ۱۳۹۸ تا اواس��ط س��ال 

۱۳۹۹، بازار پس از گذراندن یک دوره ی رونق 

کوتاه مدت، وارد یک دوره ی رکود بلند مدت شد 

كه موجب خروج افراد بس��یاری از بازار گشت، 

این در حالی اس��ت که اگر بتوانیم بازار را بهتر 

مدیری��ت کنیم، عکس این موض��وع رخ داده و 

دوره ه��ای رونق نیز کوتاه م��دت نخواهد ماند،  

البت��ه نباید ب��ازار اصطالحًا به صورت ش��ارپی 

صعودی باشد و حتی در دوران رکود نیز به ایجاد 

تعادل در روند بازار نیاز داریم.

در این بازار باید تن��وع و تکثر در عرضه و تقاضا 

به قدری زیاد باشد که افراد با هر سلیقه  ممکن، 

بتوانند در آن فعالیت کنند. همچنین الزم است 

که ابزارهای ۲ گانه را به بازار وارد کنیم، چراکه 

جای خالیش��ان به شدت احس��اس می شود. 

همانطورکه می دانید در شرایط کنونی، بعضی 

از شرکت ها ممکن است صرفًا تحت تأثیر برخی 

اخبار، تغییرات قیمت زی��ادی تجربه کنند و یا 

برخی ش��رکت های کوچک که ساختار چندان 

نظام مندی ندارند،  ب��ه موجب این اخبار، مورد 

توجه س��رمایه گذاران قرار گرفته و قیمتش��ان 

افزایش چش��مگیری پیدا کند، ای��ن در حالی 

است که امکان دارد سهام شرکت های بزرگ و 

بنیادی، تقاضاکننده و خریدار چندانی نداشته 

باشد و می توان گفت این موضوع، ایرادی است 

که بر بازار سرمایه ما وارد است؛ به همین خاطر، 

در این بازار بای��د تنوع و تکثر در 

عرضه و تقاضا به قدری زیاد باشد 

که اف��راد ب��ا هر س��لیقه  ممکن، 

بتوانند در آن فعالیت کنند.
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الزم اس��ت که در ریزس��اختارها، تصمیمات و 

همچنی��ن دس��تورالعمل های ب��ازار تغییراتی 

اعمال ش��ود. به طور مثال الزم است که بعضی 

از ش��رکت های مذکور، در دامنه نوسانی کمتر 

و یا صرفًا توس��ط صندوق های سرمایه گذاری و 

توسط افراد خبره مورد معامله قرار گیرند، عالوه 

بر این می توان برای نماد ش��رکت های بزرگ و 

مهم تابلوی اصلی ب��ورس ابزارهای Option و 

Futures تش��کیل دهیم تا اف��رادی که ترجیح 

می دهند به صورت ریسک پذیر سرمایه گذاری 

کنند و یا کسانی که با سرمایه نه چندان زیادی 

وارد معامله می شوند و ترجیح می دهند یا کاماًل 

ضرر کنند و یا چند صد درصد سود ببرند، با این 

ابزارها معامله کنند.

با وج��ود اینک��ه قوانی��ن چندین بار بررس��ی و 

بازنویسی شده است اما همواره کلیات آن ثابت 

اس��ت که البته اثرگذار نیست و الزم است که با 

توجه ب��ه فضای کنونی بازار س��رمایه تغییراتی 

اساس��ی در آن اعمال ش��ود، مث��اًل در قوانین 

پذیرش شرکت ها قید شده است که معادل ۱۰ 

درصد از سهام ش��رکت باید متعلق به ۲۰۰ نفر 

باشد که متأسفانه قدیمی شده و آنچه در حال 

حاضر اهمیت دارد این اس��ت که اگر ش��رکتی 

جهت پذی��رش در بورس اق��دام می کند، برای 

خود ی��ک س��هام دار متعهد، قوی و ریش��ه دار 

داش��ته باش��د ک��ه بازارگردانی آن س��هم را به 

عهده بگیرد و در درازمدت به وظایف خود عمل 

کند، می توان گفت الزم اس��ت ک��ه بازارگردان 

آن ش��رکت را به نوعی در بازار بیمه کند، به این 

منظور که الزم اس��ت سهامداران حقیقی یقین 

داشته باش��ند، همیشه ش��رایط نقدشوندگی 

برای س��هامداران ش��رکت فراهم باشد. اکنون 

به چنین بازنگری اساسی و وسیعی ای در بازار 

سرمایه نیاز است.

همچنین وقتی با وجود اینکه شاخص کل بازار 

از عدد ۲۰۰ هزار، به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار طی 

دوسال تغییر می کند، متأس��فانه هیچ مبلغی 

به بنگاه ها تزریق نمی ش��ود و اث��رات مثبتی بر 

اقتصاد کل کشور بر جای نمی گذارد؛ یعنی بازار 

فقط مبتنی بر خرید و فروش یکسری سهامدار و 

سود و زیان آنها است، حال آنکه در واقعیت، الزم 

است که بازار، محلی برای تأمین مالی شرکت ها 

و بنگاه ها باشد، یعنی باید در بازار ابزاری وجود 

داشته باشد که از این افزایش قیمت ها، منابعی 

ب��ه ش��رکت ها تزریق کنن��د تا ش��رکت ها توان 

تولیدی و اقتصادی خود را افزایش دهند.

در حال حاضر، افزایش س��رمایه از محل آورده 

برای شرکت ها تقریباً دست نیافتنی شده است؛ 

چراکه قوانین دش��واری برای آن لحاظ ش��ده و 

حدود ۱۸ ماه نیز زمان می برد. 

ساختار مالکیت شرکت های بزرگ تصمیم گیری 

در مجامع آنها را چنان دشوار کرده است؛ که در 

این ش��رکت ها ح��رف آخر را یک نف��ر نمی زند، 

چراکه بعضی از شرکت ها به صورت بلوک های 

۱۷ درصدی، ۱۵ درصدی و ۵ درصدی واگذار 

ش��ده اند که ی��ک تصمیم گیر متمرک��ز در آنها 

وجود ندارد.

ح��ال به  این مش��کالت موضوع س��هام عدالت 

نیز اضافه شده است. از آنجا که قسمت زیادی 

از س��هام  این ش��رکت ها نی��ز به س��هام عدالت 

واگذار ش��ده اس��ت، هیچ فردی توانایی تغییر 

ساختار س��رمایه ای )افزایش س��رمایه از محل 

آورده، افزای��ش س��رمایه از مح��ل س��لب ح��ق 

تقدم، مصوب��ه ۶۷ درصدی مجمع فوق العاده و 

تقسیم س��ود و ...( در آنها را ندارد و برای تغییر 

نیاز اس��ت که با ۵ سهامدار عمده هر یک از آنها 

هماهنگ شود. از طرفی با توجه به اینکه هر عضو 

حقوقی از اعضای هیئت مدیره این شرکت ها نیز 

زیرمجموعه ی ش��رکت های دیگر هس��تند، لذا 

باید نظر اعضای هیئت مدیره آن ش��رکت ها هم 

در نظر گرفته ش��ود. عالوه  بر همه اینها، امکان 

دارد برای تصمیم گیری در خصوص موضوعی، 

مخالفت یکی از کارش��ناس ها به چکش کاری 

مجدد طرح منتهی شده و همانطور که تجربه اش 

را در فراب��ورس داش��تیم موجب عقی��م ماندن 

بسیاری از طرح ها شود که به دلیل طویل بودن 

این بروکراسی اداری، امکان تغییرات اساسی و 

مثمرثمر در ساختار این شرکت ها وجود ندارد.

س��اختار مالکیت شرکت های 

بزرگ تصمیم گیری در مجامع 

آنها را چنان دشوار کرده است؛ 

که در این شرکت ها حرف آخر را 

یک نفر نمی زند، چراکه بعضی 

از شرکت ها به صورت بلوک های 

۱7 درص��دی، ۱5 درص��دی و 

5 درصدی واگذار ش��ده اند که 

یک تصمیم گیر متمرکز در آنها 

وجود ندارد.
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    ب��ا توجه به فعالیت ش��ما در واحد نظارت 

و همچنی��ن مدیری��ت بازرس��ی س��ازمان 

کارگزاران بورس اوراق بهادار، لطفاً دیدگاه 

خ��ود را در م��ورد اعمال نظ��ارت، به صورت 

اتوماتیک _ سیستمی بفرمایید و چند مورد 

از مزای��ای آن  را در قی��اس با نظارت دس��تی 

بیان کنید.

 ب��ه نظر بن��ده هران��دازه نظ��ارت به صورت 

اتوماتیک و سیس��تمی انجام شود، بهتر نتیجه 

می دهد و از اعمال نظر سلیقه ای و فردی بر آن 

جلوگي��ری می ش��ود. در حال حاض��ر، اگرچه 

هرکدام از ارکان بازار سرمایه )سازمان بورس و 

اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 

ش��رکت فرابورس ایران، ش��رکت بورس کاالی 

ایران و ش��رکت بورس انرژی ای��ران(، به صورت 

جداگانه واحدهای نظارت و بازرس��ی  دارند که 

کارگزاران و شرکت ها با آنها در ارتباط اند، اما به 

نظر بنده تعدد این مراکز به افزایش دقت نظارت 

و ایجاد فضایی س��الم منتج نمی شود. درواقع 

اگرچ��ه از نظ��ر مدیری��ت بازاره��ا و همچنین 

مدیریت ناشران بهتر است که هرکدام جداگانه 

اقدام کنند اما به عقیده بنده الزم است که واحد 

نظارت و بازرس��ی در ارکان به ص��ورت متمرکز 

انجام شده و جایگاه آن در سازمان بورس و اوراق 

بهادار باشد. دراین باره به نظرم بهتر است حتی 

هیئت  پذیرش نیز به صورت متمرکز و به گونه ای 

که اعضای��ش به صورت موظف حضور داش��ته 

باشند، در سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد 

)ب��رای درج در تابلوی بازار اول ش��رکت بورس 

اوراق به��ادار ته��ران تا تابلوی ب��ازار پایه-قرمز 

فرابورس ای��ران(. این تصمیم ب��ه این موضوع 

برمی گردد که ممکن است شرکتی که در هیئت 

پذیرش فرابورس ایران شرایط عرضه را نداشته 

باش��د، در هیئت پذیرش ب��ورس اوراق بهادار 

تهران احراز شرایط شده و عرضه شود.

    شما هم اکنون مدیرعامل گروه مالی ملت 

هس��تید و مدیریت عامل چندین ش��رکت 

س��رمایه گذاری را نیز در رزوم��ه کاری خود 

داری��د، با توج��ه ب��ه اینکه مخاطب��ان ویژه 

این ماهنام��ه، افرادی هس��تند که هرکدام 

به نح��وی با بازار س��رمایه مرتبط اند، اگر در 

خص��وص موض��وع س��رمایه گذاری در این 

بازار نکته ی��ا توصیه ای داری��د لطفاً مطرح 

بفرمایید.

 بازار س��رمایه طی این س��ال ها نس��بت به 

بازارهای موازی، از لحاظ شفافیت و همچنین 

از نظر س��وددهی موفق تر عمل کرده است. به 

نظر بنده الزم اس��ت که از روند و گذشته ی این 

بازار درس بگیریم؛ زیرا تجربه نشان داده است 

ک��ه در این بازار، بعد از هر رک��ود، رونقی اتفاق 

افت��اده اس��ت و بالعک��س. متأس��فانه همه در 

شرایطی مش��ابِه ش��رایط کنونی بازار که راکد 

اس��ت، فکر می کنن��د این ب��ازار دوب��اره جان 

نخواهد نگرفت، اما بنده اطمینان می دهم که 

بازار سرمایه مجدداً رونق می گیرد.

    لطفاً پیش��نهاد های خود را درباره  تأمین 

مالی شرکت ها که از مباحث بسیار مهم در 

بازار سرمایه است با خوانندگان ماهنامه در 

میان بگذارید.

 به نظر بنده، ما باید یک باب جدید از تأمین 

مال��ی را به روی ش��رکت ها باز کنی��م. در حال 

حاضر، اگرچه صک��وک مرابحه، صکوک اوراق 

مش��ارکت، صکوک مضاربه و ... در بازار وجود 

دارد اما اصل و اساس همه ی اینها یکی است، 

یعنی در استفاده از تمامی این ابزارهای تأمین 

مالی، شما مبلغی را پرداخت می کنید، هر ۳ یا 

۶ ماه یک بار س��ود آن را دریافت می کنید و در 

آخر اصل پول به ش��ما پرداخت می شود و فقط 

اسم هایش��ان عوض شده اس��ت، یا مثاًل اوراق 

خزانه که در طول دوره س��ودی از آن به خریدار 

تعلق نمی گیرد اما همه یکجا حساب می شوند 

و در پای��ان پروژه به ش��ما پرداخت می ش��وند. 

اگرچه معنای لفظی اوراق مش��ارکت این است 

که وقتی ش��ما اوراقی را خری��داری می کنید، 

به عنوان ش��ریک در آن محسوب ش��وید اما در 

ش��رایط کنونی، چطور ام��کان دارد که مثاًل ۳ 

به عقی��ده بن��ده الزم اس��ت که 

واحد نظارت و بازرس��ی در ارکان 

به ص��ورت متمرکز انجام ش��ده و 

جایگاه آن در سازمان بورس و اوراق 

بهادار باشد.
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سال سود پول دریافت شود و در آخر اصل مبلغ 

برگشت داده شود و ش��ما در پروژه دیگر سهیم 

نباشيد.

در نتیجه پیشنهاد من این است که در این حوزه، 

ابزاره��ای جدیدی را معرفی کنیم که البته الزم 

اس��ت این ابزارها در بازار مذكور مورد استقبال 

قرار گیرن��د، مثاًل اوراقی که به صورت قس��طی 

بازخرید می شود و یا فروش اوراقی که در پایان 

به سهام تبدیل ش��وند در این زمینه گزینه های 

جذابی هستند.

در حال حاضر، ما در ب��ازار امکان تأمین مالی 

بلندمدت نداریم؛ مثاًل برای ایجاد یک پروژه ی 

نفتی، به طور میانگین باید در طول پنج س��ال 

جذب سرمایه انجام  دهیم و حدود دو سال نیز، 

پیش راه اندازی پروژه  به طول می انجامد تا بعد 

از آن، در ی��ک دوره ی پنج س��اله ثمراتش دیده 

شود، یعنی یک دوره ۱۲ ساله از تأمین مالی تا 

رس��یدن به هدف طی می شود. از طرفی اعداد 

و ارقام هم به نسبت، چشمگیر هستند، به طور 

مثال، حداق��ل جهت راه اندازی ی��ک پروژه ی 

پتروش��یمی معمولی، به مبلغ��ی معادل ۵۰۰ 

میلیون دالر )۱۵ هزار میلیارد تومان( نیاز است 

و تهیه چنین مبلغی برای بخش خصوصی واقعًا 

مش��کل اس��ت، پس باید ابزاری تهیه شود که 

توانایی تأمین مالی در این ابعاد را داشته باشد. 

نکته دیگری که باید در نظر داش��ته باشید این 

است که اقتصاد کشور دچار بیماری مزمن تورم 

۲ رقمِی ۳۰ تا ۴۰ س��اله ای اس��ت که در حال 

حاضر، هیچ ابزار تأمین مالی ای آن را پوش��ش 

نمی دهد و به همین دلیل اس��ت ک��ه مردم به 

سراغ بازارهای س��که و دالر می روند. بر همین 

اساس،  اگر ما بتوانیم ابزار جدیدی معرفی کنیم 

که توانایی پوش��ش تورم را نیز داشته باشد، در 

این خصوص می تواند کمک کننده باشد. البته 

ناگفته نماند در مواردی همکاری های الزم نیز 

عمداً و یا س��هواً انجام نمی ش��ود؛ به طور مثال 

چند سال پیش دولت اقدام به فروش ده ها هزار 

سکه با قیمت ثابت، در ش��عب بانک ها کرد اما 

از فضای ایجاد ش��ده آتی س��که در بورس کاال 

حمایت نکرد، ش��رایطی که می توانست با یک 

ضریب بسیار کمتر، قیمت سکه را کنترل و بازار 

آن را مدیریت کند.

    آقای دکتر امیدقائمی، با توجه به س��ابقه 

مدیریتی ش��ما در مجموعه های هلدینگ 

نفتی و از آنجا که کشور ما وابستگی خاصی 

به نفت و مشتقات آن دارد، خواهش می کنم 

که اگ��ر از دی��دگاه س��رمایه گذاری در این 

صنعت، پیش��نهادی دارید ب��ا خوانندگان 

ماهنامه در میان بگذارید.

 همان ط��ور که در بازار س��رمایه نیز ش��اهد 

هستید صنعت نفت عمدتاً یک صنعت پاسخگو 

بوده و در این صنعت شرکت های انگشت شماری 

را داشته ایم که با مش��کل روبرو شده و زیان ده 

شده باش��ند؛ درواقع این ش��رکت ها از آنجاکه 

به دلیل وجود مواد اولیه خود در داخل کش��ور، 

فروشش��ان را به صورت نقدی انجام می دهند و 

سودش��ان در حساب هایشان موجود است، در 

بیشتر مواقع سودآوری چندین برابری دارند که 

منجر به تقس��یم سود بیشتر می ش��ود، به طور 

مثال، در شرایطی که صنعت خودرو و بانک در 

مجامعشان هیچ تقسیم س��ودی ندارند و بقیه 

صنایع نیز تقس��یم س��ود مح��دودی دارند، در 

صنایع نفتی و صنایع مرتبط با آن تقس��یم سود 

مطلوبی ص��ورت می گیرد. اکث��ر فعالین بازار 

س��رمایه نیز س��هم های مرتبط با صنعت نفت و 

پتروش��یمی را نمی فروش��ند و می ت��وان گفت 

به نوعی خیالشان از سوددهی سهام  این صنعت 

راحت است. به نظر من صنعت نفت، از صنایع 

اصلی و همیشه موفقی اس��ت که با سوددهی 

باالیی در س��اختار بازار سرمایه ما باقی خواهد 

ماند.

     اگ��ر س��خن ناگفته ای داری��د، به عنوان 

مطل��ب پایان��ی می توانید ب��ا مخاطب های 

ماهنامه مطرح بفرمایید.

 بنده درنهایت، برای تک تک مخاطبین عزیز 

این ماهنامه آرزوی موفقیت دارم.

پیش��نهاد من این است که در 

این ح��وزه، ابزاره��ای جدیدی 

را معرف��ی کنیم ک��ه البته الزم 

است این ابزارها در بازار مذكور 

مورد استقبال قرار گیرند، مثاًل 

اوراق��ی که به صورت قس��طی 

بازخرید می ش��ود و ی��ا فروش 

اوراقی ک��ه در پایان به س��هام 

تبدی��ل ش��وند در ای��ن زمینه 

گزینه های جذابی هستند.
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عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )ع( در گفتگو با ماهنامه »بورس« تشریح کرد

ضرورت توجه به »مالی اسالمی« در نظر  و عمل

 محمد توحیدی از اساتید دانشگاه امام صادق )ع( است که تحصیالت دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای خود را نیز در 

این دانش��گاه گذرانده است. این پژوهشگر موفق، در حوزه »معارف اس��المی و مدیریت مالی« تحصیل کرده است و دارای تألیفاتی 

بسیار، در قالب کتب و مقاالتی با تأکید بر حوزه مالی اسالمی است.

وی در گفتگ��و با ماهنامه »ب��ورس« دلیل تمایل خود به تحصیل و فعالیت در این حیطه را چنین عن��وان می کند: “ به نظر بنده حوزه مالی، به 

نحوی بسیار کاربردی و عملیاتی  به موضوعات می پردازد و در حل مسائل اقتصادی کشور می تواند نقش مهمی داشته و راهکارهای عینی تر 

و واقعی تری ارائه دهد”.

جوان ترین دانش��یار دانش��گاه امام صادق )ع( در خالل این گفتگو، دانش��جوهای در حال تحصیل در این رش��ته را به تقویت خود در ابعاد 

»آموزشی«، »پژوهشی« و »مهارتی« تشویق می کند.  توحیدی معتقد است، ازآنجاکه این رشته با توجه به گستردگی و نیازهای روز دنیا، هنوز 

اشباع نشده است، دانش آموخته های حوزه مالی می توانند با ارتقای سطح »دانش«، »سواد« و »مهارت« خود و البته با »پشتکار« و »تالش« در 

آن به موفقیت های چشمگیری دست یابند. ایشان همچنین تأکید دارند که حیطه »مالی اسالمی« از جمله موضوعات مهم در مدیریت مالی 

است که کمتر بدان توجه شده است و الزم است هم در حوزه دانشی بدان توجه شود و هم در حوزه اجرا و عمل.

هیئت تحریریه
ماهنامه بورس
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    آقای دکت��ر توحیدی در ابتدا، درخواس��ت 

می کن��م از مس��یر تحصیل��ی خ��ود برایم��ان 

بفرمایید.

 بنده در سال ۱۳۸۲ دیپلم رشته ریاضی فیزیک 

را با معدل ۱۹/۲۰ اخذ کردم و برای ادامه تحصیل 

به دلیل عالقه مندی به محیط دانشگاه امام صادق 

علیه السالم و رسالت تعریف ش��ده برای آن، رشته  

»معارف اس��المی و مدیریت« در این دانش��گاه را 

انتخاب کردم.

در سال ۱۳۸۹ در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته 

با مع��دل ۱۸/۲۷ از این دانش��گاه فارغ التحصیل 

ش��دم و در همان س��ال در کنکور مقطع دکترای 

دانشگاه امام صادق علیه الس��الم در همان رشته 

پذیرفته ش��دم که همزمان با پذیرش در این دوره، 

توانس��تم بورسیه تحصیلی دانش��گاه را هم کسب 

کنم، در نهایت نیز در س��ال ۱۳۹۶ موفق شدم با 

معدل ۱۹/۱۷ از این دانشگاه فارغ التحصیل شوم.

از س��ال ۱۳۹۶ نیز به عنوان عض��و هیئت علمی 

دانشگاه امام صادق علیه السالم، مفتخر به خدمت 

در مکتب امام صادق )ع( هستم.

    از افتخارات تحصیلی خود هم برایمان بگویید.

 بنده در دوران تحصیل س��ه بار متوالی، یعنی 

سال های تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۶، ۱۳۸۶-۱۳۸۷ 

و ۱۳۸۸-۱۳۸۷ به عنوان دانشجوی ممتاز علمی 

رشته معارف اسالمی و مدیریت مالی دانشگاه امام 

ص��ادق )ع( انتخاب ش��دم. همچنی��ن پایان نامه 

مقط��ع کارشناس��ی ارش��د بن��ده ب��ا عن��وان 

»امکان س��نجی پیاده س��ازی مش��تقات اعتباری 

ساختاریافته ی CDO و CLN از منظر موازین فقه 

امامیه« به عنوان پایان نامه برتر دانش��کده معارف 

اسالمی و مدیریت در سال ۱۳۹۰ انتخاب شد.

در دوره ی دکت��را نیز مجدداً به عنوان دانش��جوی 

ممتاز علمی برگزیده شدم. در همان مقطع موفق 

به دریافت تسهیالت نظام وظیفه تخصصی بنیاد 

نخبگان )طرح شهید صیاد شیرازی( شده و خدمت 

مقدس سربازی را در قالب طرح پژوهشی جایگزین 

خدمت در س��ازمان بورس و اوراق بهادار س��پری 

نمودم. رس��اله دکترای حقیر نیز در همایش مالی 

اسالمی که هر ساله از سوی انجمن مالی اسالمی 

برگزار می شود به عنوان پژوهش برتر مالی اسالمی 

در سال ۱۳۹۸ برگزیده شد.

در سال ۱۳۹۹ اولین کتاب تألیفی بنده با عنوان 

“ بورس ب��ازی در نگاه ش��ریعت” که مزی��ن به نام 

مبارک اس��تاد مرحوم دکتر سید عباس موسویان 

است، به عنوان کتاب برتر در هفته پژوهش دانشگاه 

امام صادق علیه السالم برگزیده و مورد تقدیر قرار 

گرفت. در سال ۱۴۰۰ یکی از مقاالت اینجانب با 

عنوان “ بررس��ی و تحلیل فقهی س��اختار صکوک 

بدون سررسید در بازار سرمایه اسالمی” مقاله برتر 

هفته پژوهش دانش��گاه امام صادق علیه الس��الم 

گردید و در همان س��ال نیز در ط��رح مرحوم دکتر 

کاظمی آشتیانی از بنیاد ملی نخبگان )حمایت از 

استادیاران جوان برتر( برگزیده شدم.

    چه ش��د که به تحصیل در ح��وزه  مدیریت و 

گرایش مالی عالقه مند شدید؟

 همانط��ور که عرض ک��ردم از آنجاک��ه بنده در 

مقطع دبیرستان، ریاضی فیزیک خوانده بودم، به 

مباحث پیرامون ح��وزه ریاضیات، آم��ار و در کل، 

مباحث کّمی عالقه ی بس��یاری داش��تم و طبیعتًا 

مایل بودم که رشته تحصیلی ام در دانشگاه نیز در 

همین راستا باشد.

زمانی ک��ه در دانش��گاه امام صادق علیه الس��الم 

پذیرفته شدم، متأثر از برخی دوستان و اطرافیان، 

اولوی��ت اول��م را »مع��ارف اس��المی و فرهن��گ و 

ارتباطات« انتخ��اب کردم اما بعد از گذش��ت یک 

سال تحصیل در این رشته، متوجه شدم که با توجه 

به عالیق ش��خصی و روحیات ف��ردی ، عالقه ای به 

رش��ته ارتباطات ندارم و تمایلم بیشتر به تحصیل 

در رش��ته ای بود که مباحث کّم��ی در آن پررنگ تر 

باشد و بر همین اساس، در این دانشگاه دو گزینه 

برای انتخاب داشتم که دانشجویان آن رشته ها نیز 

بیشتر از فارغ التحصیالن رشته ی ریاضی فیزیک 

جذب می ش��دند. یک��ی از آنها رش��ته ی »معارف 

اس��المی و مدیری��ت« و دیگ��ری رش��ته »مع��ارف 

اس��المی و اقتصاد« بود. بعد از مش��ورت با اساتید 

و فارغ التحصیالن دانشگاه، به این نتیجه رسیدم 

 ب��ه مباح��ث پیرام��ون ح��وزه 

ریاضیات، آمار و در کل، مباحث 

کّمی عالقه ی بس��یاری داشتم 

و طبیعت��اً مایل بودم که رش��ته 

تحصیلی ام در دانشگاه نیز در 

همین راستا باشد.
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که رشته ی »معارف اسالمی و مدیریت« و درنهایت 

گرایش »مدیریت مالی« را انتخاب کنم.

دلی��ل اینکه رش��ته ی مدیریت و گرای��ش مالی را 

ب��رای ادامه تحصی��ل انتخاب کردم، ای��ن بود که 

سازگاری بیشتری با روحیات و عالئق بنده داشت، 

کارب��ردی و عملیاتی تر ب��ود و همچنی��ن در حل 

مسائل کشور اثرگذاری بیشتری داشت. ازآنجاکه 

در مأموریت و رسالت دانش��گاه صادق )ع( تولید 

علوم انس��انی  اس��المی ذکر شده اس��ت، در همه 

رش��ته های این دانشگاه پس��وند معارف اسالمی 

وج��ود دارد. این رش��ته ها عبارت ان��د از: »معارف  

اس��المی و حقوق«، »معارف  اسالمی و مدیریت«، 

»معارف  اس��المی و اقتص��اد«، »الهی��ات، معارف  

اسالمی و ارشاد«، »معارف  اسالمی و علوم سیاسی« 

و نیز »معارف  اس��المی و فرهنگ و ارتباطات«. قرار 

است دانشجوی دانشگاه امام صادق )ع( عالوه بر 

اینکه در رشته ی تحصیلی خود علم روز را به خوبی 

یاد می گیرد، توانایی تطبیق حوزه ی تحصیلی خود 

با معارف اسالمی را نیز داشته باشد. مثاًل اگر فردی 

دانشجوی گرایش مالی است، ثمره ی تحصیلش، 

تولید علم مالی   اس��المی باش��د. ناگفته نماند که 

این تلفیق در بعضی از رش��ته ها بهتر و ملموس تر 

اتفاق افتاده اس��ت. به طور مثال، مدیریت مالی  با 

ابزارها و قراردادهای مالی آمیخته شده و در فقه نیز 

بابی داریم با عنوان باب معامالت که اتفاقًا مبنای 

ابزارسازی مالی اسالمی قرار می گیرد و طی چند 

دهه اخیر شاهد این تلفیق و طراحی و معرفی طیف 

گسترده ای از ابزارهای مالی اسالمی در بازارهای 

مالی بوده ایم.

    لطفاً از فرصت های ش��غلی ک��ه تحصیل در 

ح��وزه مالی ب��رای دانش آموخت��گان آن ایجاد 

می کند، برای مخاطبین ماهنامه بفرمایید.

 زمانی که ما وارد دانش��گاه شدیم و تحصیل در 

گرایش مالی را آغاز کردیم، گس��تردگی رش��ته یا 

گرایش مدیریت مالی در دانشگاه های کشور بسیار 

اندک ب��ود. بنابراین فارغ التحصیالن این رش��ته 

بس��یار راحت تر وارد بازار کار می ش��دند و چه بسا 

ق��درت انتخ��اب بیش��تری داش��تند، ام��ا امروزه 

رشته های مرتبط با مالی بسیار گسترده شده اند و 

دانشگاه های مختلف دولتی و غیردولتی در حال 

پذیرش دانشجو در این رشته ها هستند که رقابت 

بین فارغ التحصیالن این رشته را در بازار کار بیشتر 

و سخت تر می کند و دانشجو برای اینکه بتواند در 

موقعیت ش��غلی بهتری در بازار کار ق��رار بگیرد و 

اثرگذارت��ر باش��د، باید خ��ود را در ابع��اد مختلف 

»آموزشی«، »پژوهش��ی« و »مهارتی« تقویت کند. 

البته با توجه به گسترش روز افزون بازارهای مالی 

فرصت های ش��غلی ی��ا اش��تغال زایی در حوزه ی 

رشته ی مالی، کماکان در مقایسه با سایر رشته های 

تحصیلی ای که می بینیم اشباع شده اند یا در حال 

اشباع هستند، بیشتر اس��ت. دانش آموخته های 

حوزه مال��ی باید بتوانن��د در این ب��ازار اثرگذاری 

بیش��تری داش��ته باش��ند که به سطح »س��واد« و 

»مه��ارت« آنها بس��تگی دارد و با پش��تکار و تالش 

می توانند موقعی��ت بهتری در بازار کار به دس��ت 

بیاورند. با توج��ه به این م��وارد، فارغ التحصیالن 

رشته های مالی با توجه به عالیق و سلیقه های خود 

می توانند، جهت اش��تغال  در بخش بازار س��رمایه 

عالوه بر س��ازمان بورس و اوراق به��ادار که وظیفه 

نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارد و بورس ها که 

متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، 

فرابورس ایران، ب��ورس کاالی ایران و بورس انرژی 

ای��ران هس��تند در ش��رکت های تأمین س��رمایه، 

شرکت های کارگزاری، شرکت های سرمایه گذاری، 

صندوق ه��ای  س��بدگردانی،  ش��رکت های 

سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی و ... به فعالیت 

بپردازند.

همچنین برای اش��تغال در بازار پول، دانشجویان 

و فارغ التحصی��الن محت��رم می توانن��د در بانک 

مرکزی، انواع بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری، 

ش��رکت های لیزینگ و ... مشغول فعالیت شوند. 

در صنعت بیمه نیز بیمه مرکزی و انواع شرکت های 

بیمه می تواند از گزینه های فراروی دانش��جویان 

محت��رم مالی جه��ت اش��تغال باش��د. همچنین 

دانش��جویان عالقه من��د ب��ه حوزه مالی ش��رکتی 

می توانن��د در بخش ه��ای مال��ی و حس��ابداری 

ش��رکت های مختلف بورسی و غیربورسی فعالیت 

دانش آموخته ه��ای ح��وزه 

مالی باید بتوانند در این بازار 

اثرگذاری بیش��تری داش��ته 

باش��ند که به سطح »سواد« و 

»مهارت« آنها بستگی دارد و 

با پشتکار و تالش می توانند 

موقعیت بهت��ری در بازار کار 

به دست بیاورند.
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داشته باش��ند. همچنین حوزه ی فین تک ها، یک 

حوزه ی جدید و رو به رش��د در فضای بین المللی و 

البته فضای داخلی کش��ورمان است که می تواند 

فرصت های کارآفرینی بس��یار جذاب��ی در اختیار 

دانشجویان و فارغ التحصیالن این رشته قرار دهد.

    با توجه ب��ه عضویت ش��ما در هیئت علمی 

دانشگاه امام صادق علیه السالم، لطفاً از سابقه 

تدریس خود در این دانش��گاه برایمان بگویید 

و بفرمایی��د ک��ه در حال حاضر چه دروس��ی را 

تدریس می کنید.

 بنده در س��ه مقطع کارشناس��ی، کارشناسی 

ارشد و دکتری، دروس مختلفی را تدریس می کنم. 

در دانشگاه امام صادق علیه السالم همواره تأکیدم 

ب��ر این بوده ک��ه حتمًا در هر نیمس��ال تحصیلی، 

حداقل یک درس پایه مالی در مقطع کارشناسی 

داشته باش��م. منظور از دروس پایه مالی، دروسی 

چ��ون »مدیری��ت مال��ی ۱ و ۲« و »مدیری��ت 

سرمایه گذاری« است.

در مقطع کارشناسی ارشد با توجه به عالقه ای که 

به حوزه ی مالی اسالمی دارم، به صورت تخصصی 

مباح��ث »ب��ازار س��رمایه اس��المی« و »بانکداری 

اسالمی« را تدریس می کنم.

کالس های مقطع کارشناسی ارشد بنده، ترکیبی 

از آموزش و پژوهش اس��ت. در این کالس ها سعی 

می کن��م دانش��جویان محترمی که ب��ه حوزه های 

پژوهشی مالی  اسالمی، چه در حوزه ی بازار سرمایه 

اسالمی و چه بانکداری اسالمی عالقه مند هستند 

بتوانن��د تجربه ی پژوهش��ی خوب��ی در این زمینه 

داشته باشند.

در مقطع دکتری هم بنده، دروس »مباحث پیشرفته 

در ابزارهای مالی اس��المی« و »سمینار تخصصی 

مال��ی« را تدریس می کن��م. در توضی��ح تدریس 

درس »س��مینار تخصص��ی مالی« بای��د بگویم در 

تالش هستم که از صاحب نظران حوزه ی مالی در 

ای��ن کالس ها دعوت کنیم تا دانش��جویان محترم 

بتوانن��د از دانش و تجرب��ه ی این افراد اس��تفاده 

کنند و در راس��تای تعیین موضوع رساله  دکترا به 

آنها کمک ش��ود، یعنی در جلسات درس »سمینار 

تخصصی مالی« هدفم این اس��ت که دانشجویان 

محترم بتوانند ب��ا حیطه های مختلف دانش مالی 

و مالی اسالمی بیشتر آشنا شوند تا انتخاب بهتری 

برای موضوع رساله دکترا داشته باشند.

عالوه بر دانش��گاه ام��ام صادق علیه الس��الم بنده 

توفیق داشتم که در دانشگاه های دیگر نیز تدریس 

داشته باشم. در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه 

بین المللی اهل بیت، درس »بانکداری اس��المی« 

را ب��رای دانش��جویان مقط��ع کارشناس��ی ارش��د 

تدریس کرده ام، در دانش��گاه پردیس ارس تهران و 

دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران درس »مباحث 

پیشرفته در ابزارهای مالی اسالمی« را به دانشجویان 

مقطع دکترا تدریس نموده ام. همچنین در دانشگاه 

خوارزمی )علوم اقتصادی سابق( که اولین تجربه ی 

تدریس بن��ده نی��ز در آن دانش��گاه ب��وده، دروس 

»مدیریت مالی ۱ و ۲« را ارائه داده ام. همچنین بنده 

به دع��وت بانک های مختلف ش��امل مهر اقتصاد، 

توس��عه صادرات، دی، پارس��یان و... در دوره های 

تخصصی بانکداری اس��المی برای مدیران ارشد، 

رؤسا و معاونان شعب بانکی تدریس داشته ام.

    به نظر ش��ما پژوهش در چه مباحثی از حوزه 

مدیریت مالی تاکنون مغفول مانده است؟

 با توجه به اینکه حوزه ی تخصصی بنده مباحث 

مالی اسالمی است، به نظرم »بازار سرمایه اسالمی«، 

»بانکداری اسالمی« و »بیمه اسالمی« از حوزه های 

رو به رشد در کشورهای اسالمی هستند و وقتی وارد 

فضای بین المللی  ش��ویم، مش��اهده می کنیم که 

توجه زیادی به این مباحث معطوف ش��ده است و 

جای��گاه قابل توجهی در محاف��ل علمی و اجرایی 

کش��ورهای اس��المی و حتی غیراس��المی دارند. 

معم��واًل در نش��ریات معتب��ر مال��ی می بینیم که 

موضوعات و مباحث مالی اسالمی مورد توجه قرار 

می گیرند، اما در دانش��گاه های داخل به مباحث 

مالی اسالمی کمتر توجه می شود.

ب��ه نظ��ر بن��ده در ح��وزه ی مالی اس��المی، 

مواردی چ��ون »ابزاره��ای نوین مالی اس��المی«، 

»فین تک ه��ای  مالی اس��المی«،  »نهاده��ای 

اس��المی« و... از جمله موضوعات بکری هس��تند 

حوزه ی فین تک ها، یک حوزه ی 

جدی��د و رو به رش��د در فضای 

بین المللی و البته فضای داخلی 

کش��ورمان اس��ت که می تواند 

فرصت های کارآفرینی بس��یار 

جذابی در اختیار دانش��جویان 

و فارغ التحصی��الن این رش��ته 

قرار دهد.
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که دانشجویان محترم دانشگاه ها می توانند به آنها 

ورود داش��ته و نوآوری های خوب��ی در این زمینه ها 

انجام دهن��د و به بازاره��ای مالی معرف��ی کنند. 

نکته ی دیگری که جا دارد بیش��تر به آن توجه شود 

این است که در رشته ی مدیریت مالی بیشتر تمرکز 

بر حوزه ی مالی- ش��رکتی اس��ت و معمواًل کمتر به 

مباحث مدیریت مالی- عموم��ی، مدیریت مالی-

 شخصی و مدیریت مالی- بین الملل توجه می شود؛ 

در حالی که به  نظر بنده، حوزه های مذکور هم مانند 

حوزه ی مالی -شرکتی جای کار بیشتری دارند. در 

حوزه ی مدیریت  مالی نیز به  نظر بنده، بیشتر تمرکز 

بر روی بخش بازار س��رمایه بوده و معمواًل مباحث 

بخش ه��ای بانکداری و بخش ه��ای صنعت بیمه 

کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. دانشجویان محترم 

می توانن��د در این بخش ها هم فعالیت پژوهش��ی 

داشته باشند. به طور خاص، به دانشجویان محترم، 

حوزه نوظهور فینتک ها را پیشنهاد می دهم، مبحث 

فینتک های اسالمی مغفول مانده و هنوز آن طور که 

باید مورد توجه قرار نگرفته است.

     آق��ای دکت��ر توحیدی، با توجه به ش��مار باالی 

مقاالت��ی ک��ه در زمین��ه بانک��داری اس��المی کار 

کرده اید، اگر موافق باشید، در این حیطه اطالعاتی 

را با خوانندگان ماهنامه در میان بگذارید.

 با توجه به رسالت و مأموریتی که دانشگاه امام 

صادق )ع( در حوزه ی تولید علوم انسانی- اسالمی 

دارد، تمرکز بنده هم در حوزه ی پژوهش��ی بر روی 

مباحث مالی اس��المی و به صورت خاص، مباحث 

»بازار سرمایه اسالمی« و »بانکداری اسالمی« بوده 

اس��ت که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می کنم. 

بنده توفیق داشتم که شش کتاب تألیفی و بیش از 

۳۰ عنوان مقاله ی پژوهشی داشته باشم. در مورد 

ُکُتبی که تألیف کرده ام، کتاب اول »بورس بازی در 

نگاه شریعت« است که برگرفته از رساله ی دکترای 

بنده بوده که مجدداً ُمَزّین به نام مبارک مرحوم آقای 

دکتر موسویان، استاد راهنمای بنده است. مرحوم 

آقای دکتر موسویان، شخصیتی بی نظیر و نخبه در 

توسعه ی مباحث مالی اسالمی در کشور ما هستند 

و نقش بی بدیلی در رشد علمی اینجانب داشتند و 

می توان گفت که استفاده از محضر ایشان، نقطه ی 

عطفی در زندگی علمی بنده محسوب می شود که 

خداوند متعال ایش��ان را غریق رحمت واسعه خود 

کند. کت��اب دوم بنده نیز »مبانی مالی اس��المی« 

است که به سفارش انتشارات سمت، تألیف شده و 

مجدداً مشترک با مرحوم آقای دکتر موسویان بوده 

و در مرحله چاپ است. این کتاب که ان شاءالله در 

پاییز ۱۴۰۱ چاپ می شود، از کتاب های آموزشی 

در این حوزه محسوب می شود. کتاب دیگر، کتاب 

»موضوع شناس��ی اس��ناد خزانه متعارف و اسناد 

خزانه اس��المی« اس��ت که به س��فارش مؤسس��ه 

موضوع شناسی احکام فقهی قم و در پاییز ۱۴۰۰ 

تألیف و منتش��ر ش��ده اس��ت. کتاب چهارم بنده، 

»مدیریت ریسک اعتباری در اوراق بهادار اسالمی« 

است که توسط انتشارات دانشگاه امام صادق )ع( 

و در پاییز امس��ال چاپ خواهد ش��د. کتاب پنجم 

»بازار سرمایه اسالمی، ابزارها و قراردادها« است که 

توسط مرکز »پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی« 

س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و ب��ا هم��کاری 

پژوهش��گران آن مرکز تألیف و نگاشته شده است و 

تمرکز آن بر مصوبات کمیته فقهی است.

مهم ترین عناوی��ن مقاالت علمی پژوهش��ی بنده 

در ح��وزه ی ابزارهای مالی اس��المی عبارت اند از: 

»صندوق ضمانت صکوک به عنوان راهکاری نوین 

جهت توسعه بازار اوراق  بهادار اسالمی«، »بررسی 

و تبیین کاربرد انواع صکوک جهت توس��عه زیارتی 

ش��هر مقدس قم«، »بررس��ی فقهی انتش��ار اوراق 

اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری«، »شناس��ایی 

و اولویت بندی اثرگذار بر انتخاب ساختار صکوک 

مناس��ب جهت تأمی��ن مالی«، »بررس��ی و تحلیل 

کارب��رد صکوک جهت تأمین مالی نظام س��المت 

ای��ران«، »بررس��ی و تحلیل فقهی صک��وک بدون 

سررسید«، »امکان س��نجی فقهی طراحی انتشار 

اوراق اجاره، مرابحه و مش��ارکت مصون از تورم در 

بازار سرمایه ایران«، »تحلیلی بر ابعاد فقهی اسناد 

خزانه اسالمی«، »طراحی اوراق قابل تبدیل و قابل 

تفکیک در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه«، 

»تجدید س��اختار صکوک جهت مدیریت ریسک 

نکول بر اساس موازین شریعت« و »نوع شناسی و 

با توج��ه به رس��الت و مأموریتی 

که دانش��گاه امام ص��ادق )ع( در 

ح��وزه ی تولی��د علوم انس��انی-

 اسالمی دارد، تمرکز بنده هم در 

حوزه ی پژوهشی بر روی مباحث 

مالی اس��المی و به صورت خاص، 

مباحث »بازار سرمایه اسالمی« و 

»بانکداری اسالمی« بوده است.
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طبقه بندی اوراق بهادار اسالمی از نظر معیارهای 

گوناگون«.

در حوزه ی مبانی فقهی مالی اسالمی نیز مقاالتی 

داشتم که به اختصار عبارت اند از: »سنجش میزان 

علی��ت ظالمانه ب��ودن ربا در قرض ه��ای تولیدی 

و مصرف��ی« و همچنی��ن »نقد عدم تحری��م ربا در 

قرض های تولی��دی و مصرفی«. در ح��وزه ی بازار 

س��رمایه اس��المی، برخی مقاالت بنده عبارت اند 

از: »بررس��ی تحلیل فقهی معام��الت با اطالعات 

نهان��ی در ب��ازار اوراق بهادار«، »بررس��ی و تحلیل 

فقهی دستکاری بازار از منظر موازین فقه امامیه«، 

»واکاوی معامالت بورس بازان در بازار اوراق بهادار 

بر مبن��ای فق��ه امامی��ه«، »طراحی بازار س��رمایه 

اس��المی در چهارچوب نظام اقتصادی اسالم« که 

در فصلنامه تحقیقاتی و پژوهش��ی مالی اسالمی 

به چاپ رس��یده اس��ت، این مقاله بازهم از جمله 

مقاالت مشترکی اس��ت که بنده توفیق داشتم در 

خدمت مرحوم آقای دکتر موسویان باشم و این  کار 

پژوهشی از آخرین کارهای پژوهشی ایشان است 

که تقریباً چند هفته قبل از رحلتشان به پایان رسید. 

آقای دکتر موس��ویان در اواخر عمر شریفش��ان بر 

طراحی بانکداری اسالمی و بازار سرمایه اسالمی، 

با نگاه نظام س��ازی و در چارچوب نظام اقتصادی 

اس��الم تأکید داش��تند؛ یعنی رویک��ردی فراتر از 

نگاه صرفًا فقهی به بازارهای مالی. ایش��ان تأکید 

داش��تند که در طراحی بازارهای مالی اس��المی 

عالوه ب��ر احکام فقه��ی، باید به مبانی بینش��ی و 

اعتقادی، مبانی ارزشی و اخالقی و نظام سنت های 

اله��ی نیز توجه گ��ردد؛ بنابراین ایش��ان در اواخر 

عمر شریفش��ان تمرکز خ��ود را بیش��تر بر حوزه ی 

»نظام سازی در بازارهای مالی« گذاشته بودند که 

ان شاءالله ش��اگردان و ارادتمندان ایشان بتوانند 

ای��ن دغدغه ی مرح��وم آق��ای دکتر موس��ویان را 

پیگیری کنند و راه ایشان را ادامه دهند.

موضوع نظارت شرعی از مباحث مهم مالی اسالمی 

محس��وب می ش��ود، ام��ا در کش��ور م��ا به نوعی 

کمت��ر مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت، در حالی که 

سایر کش��ورهای اس��المی مبحث نظارت شرعی 

را به ص��ورت جدی م��ورد پیگیری ق��رار داده اند و 

ت��الش می کنند که س��ازوکار های مطل��وب برای 

نظارت ش��رعی در نظام بانکی و بازار سرمایه خود 

پیاده س��ازی کنند. در حوزه ی »نظارت ش��رعی« 

استانداردهای بین المللی ای چون استانداردهای 

IFSB و AAOIFI را داری��م و کش��ورهای مختلف 

س��عی کردند آنها را پیاده س��ازی کنن��د. به نوعی 

نظارت شرعی این اطمینان را به فعاالن بازارهای 

مالی می ده��د که تمام ابزاره��ای مالی، عملیات 

ب��ازار، معامالت بازار و تم��ام رویه هایی که در بازار 

رخ می دهد مبتنی بر موازین شریعت شکل گرفته 

و مورد تأیید است که می تواند اعتماد متشرعین را 

به بازارهای مالی بیشتر کند. برخی پژوهش های 

بن��ده در مورد همین بحث نظارت ش��رعی صورت 

گرفته  است که عبارت اند از؛ »استخراج مؤلفه های 

ارتقای نظارت ش��رعی در بازار س��رمایه ی ایران بر 

مبنای استانداردهای بین المللی«، »تجربه نگاری 

و آسیب شناس��ی نظارت ش��رعی در شبکه بانکی 

جمهوری اسالمی ایران« و »آسیب شناسی نظارت 

شرعی در بازار س��رمایه جمهوری اسالمی ایران با 

تأکید بر نقش کمیته فقهی«.

برخ��ی از مقاالت بن��ده نیز در ح��وزه ی بانکداری 

اس��المی بوده و مهم ترین آن »طراحی تس��هیالت 

منفع��ت در بانکداری بدون ربا بر اس��اس موازین 

فقه امامیه« است که در نش��ریه پژوهشی اقتصاد 

اس��المی در س��ال ۱۴۰۰ به چاپ رس��یده است. 

در این مقاله یک قرارداد جدید به سیس��تم بانکی 

پیش��نهاد دادیم و قرار اس��ت طی چند جلسه در 

شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شود، در صورت 

تصویب، این نوع تس��هیالت می تواند به سرفصل 

تس��هیالت بانکداری بدون ربای بانک های کشور 

اضافه شود.

 برخ��ی از مق��االت بنده ه��م در ح��وزه ی مباحث 

َکّمی مالی-رفتاری است که از جمله آنها می توان 

به »طراحی و اس��تخراج ش��اخص ترکیبی گرایش 

احساس��ی در بازار س��رمایه ایران«، »سنجش اثر 

معامله گران اختالل زا در بروز حباب در بورس اوراق 

بهادار«، »سنجش اثر معامله گران اختالل زا در بروز 

نوسان در بورس اوراق بهادار« اشاره کرد.

بنده به واس��طه ی همکاری ای که ط��ی یک دهه 

موضوع نظارت شرعی از مباحث 

مهم مالی اس��المی محس��وب 

می ش��ود، ام��ا در کش��ور م��ا 

به نوعی کمتر م��ورد توجه قرار 

گرفته است، در حالی که سایر 

کش��ورهای اس��المی مبح��ث 

نظارت شرعی را به صورت جدی 

مورد پیگیری قرار داده اند.
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گذش��ته با مرک��ز »پژوه��ش، توس��عه و مطالعات 

اس��المی« در س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار 

داش��ته ام برخ��ی پژوهش ه��ا را به س��فارش این 

مرک��ز انجام داده ام ک��ه تع��دادی از آنها به صورت 

انف��رادی و تعدادی هم به ص��ورت گروهی و تیمی 

ب��وده که مهم ترین آنه��ا عبارت ان��د از: »مروری بر 

اس��تانداردهای هیئ��ت خدمات مالی اس��المی 

)IFSB(«، »الزامات توس��عه ی ب��ازار اوراق بهادار 

اسالمی«، »بررسی ضرورت راه اندازی صندوق های 

امالک و مستغالت در ایران«، »سازوکار طبقه بندی 

اوراق بهادار جهت ارتقای رتبه  اعتباری«، »گواهی 

سپرده سهام«، »ضمانت نامه ساخت«، »نقش بازار 

سرمایه در تحقق سیاست های مقاومتی«، »بررسی 

وضعی��ت پرتف��وی س��رمایه گذاری صندوق های 

بازنشس��تگی در جهان«، »مقابله با فریب در بازار 

اوراق به��ادار«، »تحلیل��ی بر صکوک با پش��توانه 

دارایی و صک��وک مبتنی بر دارای��ی«، »تحلیل بر 

وضعیت ب��ازار صکوک در ایران و جهان« و »معرفی 

اوراق  بهادار سبز«.

    به نظر ش��ما آیا توانسته ایم در حوزه ی مالی 

طبق شرع، معارف اسالمی را در نظر بگیریم؟

 در زمینه ی رعایت موازین شریعت در بازارهای 

مالی اسالمی تا حدودی موفق بوده ایم، اما واقعیت 

این اس��ت که در این ح��د کفای��ت نمی کند. اگر 

بخواهیم ارکان نظام اقتصادی اسالمی در کشور را 

نام ببریم، می توانیم به »بازار س��رمایه اس��المی«، 

»بانکداری اسالمی« و »بیمه   اسالمی« اشاره کنیم. 

در م��ورد رکن اول، بازار س��رمایه  اس��المی با بازار 

سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای 

تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و ... تفاوت 

ماهوی دارد و در بازار س��رمایه اس��المی باید تمام 

ابزارها، قراردادها و نهاده��ا و قوانین و مقررات در 

چارچوب آموزه های اس��الم طراحی ش��ود، یعنی 

ابزاری که در بازار سرمایه اسالمی طراحی می شود 

باید در راستای اهداف نظام اقتصادی اسالم بوده، 

مطابق و سازگار با اصول اسالم و منطبق بر موازین 

فقهی باشد تا به عنوان ابزار مش��روع بتوانیم از آن 

استفاده کنیم. به نوعی بازار سرمایه اسالمی محل 

معامله ی دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه 

بر اساس ش��ریعت اس��الم طراحی ش��ده است و 

بازیگران اصلی این بازار، اعم از اشخاص حقیقی و 

حقوقی همه بر اس��اس مبانی، اه��داف، احکام و 

اخالق اقتصادی اسالمی فعالیت می کنند. از آنجا 

که آغاز طراحی و به کارگیری بسیاری از محصوالت، 

ابزارها و قراردادهای مالی از کشورهای غربی بوده 

و بر اس��اس مبانی ارزش��ی و حقوقی آن کش��ورها 

تنظیم شده است، در مواردی این ابزارها و قراردادها 

با مبانی ارزش��ی، فقهی و حقوقی اسالم مطابقت 

ای��ن رو دانش��مندان حوزه ه��ای  از  ن��دارد؛ 

اقتصادی اسالمی و مالی  اسالمی سعی کرده اند با 

بررس��ی این ابزارها و قراردادها ب��ه نوعی دیدگاه 

اسالم را درباره ی جواز یا عدم جواز استفاده از این 

ابزارها و محصوالت، مورد بررسی و تحلیل قرار دهند 

و بر این اساس، روش ها و ابزارهای موجود را تا جایی 

که قابل اصالح بوده، بر اس��اس موازین شریعت، 

اصالح کرده اند و یا بر اساس شیوه های جدیدی که 

مطابق با عرف و شرع اسالم بوده، بازطراحی کرده 

و به بازارهای مالی معرفی کرده اند. از این رو، شرط 

موفقیت هرگونه ابزار یا محصولی که از نظام مالی 

متعارف اقتباس ش��ده، این اس��ت که با اهداف، 

اصول و قواعد شریعت اسالم به نوعی تطابق داشته 

باشد.

ب��ه دلیل ل��زوم توجه به همین مس��ائل ش��رعی و 

اس��المی در ارکان مختلف بازار سرمایه جمهوری 

اسالمی ایران و سازگاری تمامی دستورالعمل ها، 

فعالیت ها، ابزارها و نهادهای مالی بازار با موازین 

شریعت، در س��ال ۱۳۸۵ ایده ی تشکیل »کمیته 

فقهی« مطرح شد تا نظارت شرعی بر فعالیت های 

مختلف بازار س��رمایه به صورت دقیق تر و شفاف تر 

انجام ش��ود و نوآوری ها و طراح��ی  ابزارهای مالی 

بازار سرمایه بر اساس موازین فقهی صورت بگیرد، 

به اس��تناد قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل 

تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار در س��ال ۱۳۸۶ به تصویب 

رس��ید و به نوعی کمیت��ه فقهی س��ازمان بورس و 

اوراق به��ادار این مأموریت را داش��ت ت��ا به نوعی 

ابزارها، بازارها و نهادهای مالی را مورد بررسی قرار 

به نوعی بازار س��رمایه اس��المی 

محل معامل��ه ی دارایی ها و اوراق 

بهاداری اس��ت که همه بر اساس 

شریعت اسالم طراحی شده است 

و بازیگران اصلی این بازار، اعم از 

اشخاص حقیقی و حقوقی همه 

بر اساس مبانی، اهداف، احکام و 

اخالق اقتصادی اسالمی فعالیت 

می کنند.
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بدهد، نظر ش��رعی خود را در این زمینه اعالم کند 

و پیشنهاداتی اصالحی در این زمینه ارائه دهد.

کمیته ی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بیش 

از گذشت یک دهه از فعالیت خود در راستای انجام 

این مأموریت، سعی کرده در حوزه های مختلف بازار 

سرمایه اسالمی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای 

مالی اسالمی، با توجه به بررسی ها، اظهارنظر کند 

و تابه ح��ال مصوبات متعددی ابالغ کرده  اس��ت. 

هیئت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار هم با 

رعای��ت مصوبات این کمیت��ه، اقدام ب��ه تدوین و 

تنظیم مقررات، دستورالعمل ها و اساسنامه های 

مربوطه کرده است. تاکنون طیف وسیعی از ابزارها 

و قراردادهای مالی اس��المی در جلسات مختلف 

کمیته فقهی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته اند که 

بس��یاری از آنها به مرحله انتشار هم رسیده است. 

ما در بازار اوراق بهادار اس��المی ش��اهد انتش��ار 

انواع مختلفی از اوراق بهادار اس��المی هستیم، از 

جمله اوراق مرابحه، اجاره، منفعت، اوراق سفارش 

س��اخت، انواع اوراق دولتی، اسناد خزانه اسالمی 

و... که همگ��ی مرهون زحم��ات کمیته ی فقهی 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار بوده است، به نوعی 

انتشار اوراق بهادار اسالمی گامی مهم در راستای 

توس��عه نظام تأمی��ن مالی اس��المی در جمهوری 

اسالمی ایران محسوب می شود و نقطه ی عطفی 

در توسعه ی بازار سرمایه اسالمی است.

در ح��وزه ی بانکداری اس��المی، در نظ��ام بانکی 

ایران علی رغم گذش��ت بیش از سه دهه یا نزدیک 

به چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، 

بحث بانکداری اسالمی چندان جدی گرفته نشده 

و علی رغم ابراز دغدغه های ش��رعی مراجع عظام 

تقلی��د، در عمل قانون بانکداری ب��دون ربا دارای 

نقایص جدی اس��ت. به نظر می رسد »عدم آموزش 

مباحث بانکداری اسالمی به نیروی انسانی«، »عدم 

باورمندی مسئوالن به مباحث بانکداری اسالمی 

و بانک��داری بدون رب��ا« و »فقدان نظارت ش��رعی 

مناس��ب« از جمل��ه دالیل عدم تحق��ق بانکداری 

اسالمی در عمل باشد.

تجرب��ه ی بانکداری بدون ربا و نظارت ش��رعی در 

بانک��داری ایران، گویای این اس��ت ک��ه تا قبل از 

تصویب قانون برنامه ی شش��م توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی ایران، شورای فقهی در بانک 

مرکزی صرفاً جنبه مشورتی داشته است و مصوبات 

آن الزم االجرا نبوده و ضمانت اجرا نداش��ته است، 

اما بعد از تصویب قانون در س��ال ۱۳۹۶ جایگاه 

ش��ورای فقهی بان��ک مرک��زی ارتقاء پی��دا کرد و 

مصوبات این ش��ورا برای کل نظام بانکی به نوعی 

الزم االجرا شد.

طی دهه های گذشته، تعداد اندکی از بانک های 

کشور بدون اینکه الزاماتی از طرف نهاد ناظر داشته 

باش��ند، به صورت داوطلبانه اقداماتی در زمینه ی 

نظارت ش��رعی و پیاده س��ازی بانکداری اسالمی 

انج��ام داده اند ک��ه تجربه ن��گاری آنه��ا می تواند 

درس های آموزنده ای برای ارتقای نظارت ش��رعی 

در نظام بانکی جمهوری اسالمی ایران فراهم کند 

که در یک کار پژوهشی به این مسئله پرداخته ایم.

اخیراً با اس��تقرار آقای دکتر صالح آبادی در رأس 

نهاد ناظر ب��ازار پول، ب��ا توجه ب��ه دغدغه هایی 

که ایش��ان در حوزه های مالی اس��المی دارد و با 

الگوگیری از تجربه ی تأسیس کمیته فقهی بازار 

سرمایه که آن هم مرهون زحمات خود ایشان بوده 

اس��ت، در نظام بانکی هم بحث نظارت ش��رعی 

به صورت جدی تری پیگیری می ش��ود و ش��ورای 

فقهی بانک مرکزی نقش جدی تری ایفا می کند. 

همچنین در حال حاضر بحث استفاده از ناظران 

شرعی در بانکداری اس��المی نیز مطرح است تا 

بر تطاب��ق فعالیت بانکداری با موازین ش��ریعت 

نظارت داشته باشد. بحث نظارت شرعی که بانک 

مرکزی در حال پیگیری آن است، مبحثی مسبوق 

به سابقه در کشورهای اسالمی می باشد. اگر به 

نظام بانکی کشورهای مختلف اسالمی از جمله 

مالزی، اندونزی، کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و ... نگاه کنیم متوجه می ش��ویم که چه اندازه به 

بحث نظارت شرعی اهمیت می دهند و چقدر در 

این زمینه کار کرده اند؛ چون می دانند پیاده سازی 

واقعی بانکداری اسالمی بدون ایجاد یک سیستم 

نظارت ش��رعی منسجم میسر نیس��ت. بنابراین 

الزمه ی تحقق بانکداری و بازار سرمایه واقعی در 

کشور، داشتن یک س��ازوکار نظارت شرعی قوی 

به نظر می رس��د »عدم آموزش 

مباحث بانکداری اس��المی به 

نیروی انسانی«، »عدم باورمندی 

مسئوالن به مباحث بانکداری 

اس��المی و بانک��داری ب��دون 

رب��ا« و »فقدان نظارت ش��رعی 

مناس��ب« از جمله دالیل عدم 

تحق��ق بانکداری اس��المی در 

عمل باشد.
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و منس��جم اس��ت. منظور بنده از نظارت شرعی 

هم پیشینی و هم پسینی است؛ نظارت پیشینی 

یعنی اینکه کمیته فقهی نقش فعالی در طراحی 

ابزارها و محصوالت مالی داش��ته باش��د و قبل از 

طراحی و پیاده س��ازی این ابزاره��ا و محصوالت 

مالی، اظهارنظر ش��رعی به موقعی داشته باشد و 

نظارت پسینی، یعنی اعمال نظارت بعد از اجرایی 

کردن ابزارها و محصوالت مالی، به این معنی که 

حتم��ًا بعد از اج��را بازخورد گرفته ش��ود و کمیته 

فقهی هم در فرآیند اجرایی سازی این محصوالت 

نظارت داشته باشد. در حال حاضر بانک مرکزی 

گواهینامه  بانکداری اسالمی تعریف کرده است 

که افراد مختلف از جمله دانشگاهیان و حوزویان 

می توانند برای کسب این مدرک در آزمون مربوطه  

ش��رکت کنند و اگر نمره قبولی را کس��ب کردند 

به عنوان ناظر شرعی با بانک ها همکاری داشته 

باش��ند. تا جایی که می دانم فعاًل برای ۳۲ بانک 

کشور، ۳۲ ناظر شرعی در نظر گرفته اند.

در صنعت بیمه اس��المی هم در حوزه ی پژوهشی 

کارهای مؤثری انجام ش��ده اس��ت ام��ا در عمل و 

اجرا، مثاًل در بحث تکافل نتوانسته ایم آنچنان که 

باید مؤثر باشیم. به خاطر دارم که در برهه ای، یک 

کمیته فقهی در بیمه مرکزی یا پژوهش��کده بیمه 

به صورت مقطعی تشکیل شد اما از تداوم فعالیت 

آن اطالعی ندارم. به نظرم الزم است که ساختاری 

شبیه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و 

یا شورای فقهی بانک مرکزی در صنعت بیمه مثاًل 

در بیمه مرکزی تشکیل شود، چنین کمیته ای هم 

در ابزارس��ازی و نوآوری های مالی در صنعت بیمه 

اسالمی می تواند همکاری داش��ته باشد و هم در 

تطبیق فعالیت های بیمه ای با موازین شریعت.

    به عنوان یک م��درس در حوزه مالی، به نظر 

شما موفقیت در رشته مدیریت، برخورداری از 

چه ویژگی های فردی را می طلبد؟

 دانشجوی موفق در حوزه مدیریت مالی باید در 

کنار »استعداد و پشتکار باال«، به مباحث کّمی نیز 

عالقه من��د ب��وده و ذهن��ی کّمی داش��ته باش��د. 

همچنین الزم است تسلط خوبی به زبان انگلیسی 

داش��ته باشد تا بتواند مرز دانش مالی در دنیا را به 

خوبی رصد کند.

به نظرم کس��انی که از رش��ته  ریاضی فیزیک وارد 

حوزه ی مال��ی می ش��وند، در این ح��وزه موفق تر 

هس��تند، چون این افراد، غالبًا ب��ر مباحث کّمی 

تسلط بیشتری دارند که این موضوع در حیطه مالی 

مهم است. یک دانشجوی موفق در حوزه ی مالی 

باید دارای بنیه ی علمی قوی ای باشد و دروس پایه 

را به خوبی فراگرفته باشد، منظور بنده از دروس پایه 

دروس »مدیریت مالی«، »مدیریت سرمایه گذاری«، 

»مهندسی مالی«، »مدیریت ریسک« و... است.

 به نظر بنده یک دانشجوی موفق مالی باید خود را 

در س��ه بعد »آموزش«، »پژوهش« و »کسب مهارت« 

تقویت کند. دانش��جویی که وارد ح��وزه مدیریت 

مالی می شود، قاعدتاً در سال های ابتدایی ورود به 

دانشگاه، مباحث آموزشی را جدی تر دنبال می کند 

و تمرکز و وقتش بیشتر به آموزش و مطالعه می گذرد. 

بعد از اتمام دوره ی کارشناسی و سال های ابتدایِی 

دوره کارشناسی ارش��د، دانشجوی محترم باید در 

کنار آموزش، پژوهش را ه��م جدی  بگیرد، درواقع 

باید به مسائل حوزه ی مالی کشور توجه کند و برای 

حل آنها، راه حل  و ایده  بدهد که تأکید بنده بر این 

است، این پژوهش ها مس��ئله محور باشند. بعد از 

آن، هرچه دانش��جوها ب��ه دوران پایان تحصیالت 

خود نزدیک تر می ش��وند، بحث بازار کار جدی تر 

می شود.

یک دانشجوی موفق باید سعی کند در کنار تحصیل 

ب��ه دنب��ال مهارت افزایی باش��د، مثاًل س��عی کند 

متناسب با دروس��ی که ارائه  می شود، مهارت های 

جانب��ی مرتبط ب��ا آن درس را در قال��ب کارآموزی، 

شرکت در کارگاه های آموزشی و ... کسب کند.

    لطفاً از س��وابق اجرایی خ��ود در این حیطه 

بفرمایید.

 بنده از سال ۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت علمی 

در دانش��گاه امام صادق )ع( توفیق خدمت دارم. 

سال ۱۴۰۰ موفق شدم به مرتبه دانشیاری ارتقاء 

پیدا کنم، از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز معاون گروه 

مالی دانشگاه امام صادق )ع( بوده ام.

 به نظ��ر بن��ده یک دانش��جوی 

موفق مالی باید خود را در سه بعد 

»آم��وزش«، »پژوهش« و »کس��ب 

مهارت« تقویت کند.
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در کنار وظیفه اصلی که معلمی است سعی کرده ام 

در راس��تای حل مس��ائل جامعه با بازارهای مالی 

مرتبط باشم:

-  عضو کمیت��ه راهبری »هیئت اندیش��ه ورز بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران«؛

- عضو کمیته »رعای��ت قوانین و مقررات« به عنوان 

مسئول نظارت و تطبیق شرعی در بانک صادرات؛

- از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، مشاور حوزه ی بانکداری 

اسالمی در بانک مهر اقتصاد؛

- همکاری ب��ا مرکز »پژوهش، توس��عه و مطالعات 

اس��المی« س��ازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه 

مالی اسالمی؛

- همکاری با انجمن مالی اسالمی.

    ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه مخاطب��ان وی��ژه ای��ن 

ماهنامه، افرادی هس��تند که ب��ه نحوی با بازار 

س��رمایه مرتبط اند، اگر در خص��وص موضوع 

س��رمایه گذاری در این بازار نکته یا توصیه ای 

دارید لطفاً مطرح بفرمایید.

 با توجه ب��ه حیطه ی تخصصی بن��ده در حوزه 

مالی اسالمی، ازآنجاکه بازارهای مالی محل معامله  

با ابزارها و قراردادهای مختلف مالی است، بنابراین 

با خط قرمزهای شریعت مواجه هستیم. بسیاری از 

ابزارهای مالی متعارف مبتنی بر ربا و یا قمار شکل 

گرفته اند که از نظر ش��ریعت اس��الم دارای حرمت 

شرعی هس��تند. بنده در کالس های خود همیشه 

این مثال را می زنم که فردی که از رش��ته مدیریت 

صنعت��ی فارغ التحصیل ش��ده و در ی��ک کارخانه 

مشغول به کار است، همین که نظم الزم را در محیط 

کار داشته باشد، وظایف محول شده را به درستی 

انجام دهد و وجدان کاری داشته باشد، از نظر شرع 

ای��ن کار صحیح و حقوق و دس��تمزد چنین فردی 

مشروع است، اما کار در حوزه مالی اندکی متفاوت 

است و صرف این ویژگی هایی که عرض کردم سبب 

مشروعیت کار نمی شود، برای مثال، اینکه مسئول 

ش��عبه بانک، تجرب��ه دارد، منظم اس��ت و دارای 

وجدان کاری است کفایت نمی کند و برای این که 

کار وی مش��روع باشد و حقوق و دس��تمزد آن فرد 

حالل باش��د، باید وظیفه اش را ک��ه همان انعقاد 

قرارداد با مشتریان است از نظر شرع نیز به درستی 

انجام دهد، الزمه تحقق این وظیفه نیز آن است که 

چنین فردی با مباحث بانکداری اسالمی آشنایی 

داش��ته باش��د تا بتواند قراردادها را شرعی منعقد 

کن��د. لذا ب��ه هر می��زان ک��ه قرارداده��ای بانک 

غیرشرعی و ربوی باشد، به همان اندازه کار فرد نیز 

نامشروع می شود و حقوق و دستمزدی که بابت کار 

می گیرد دارای اشکال است. در این زمینه روایتی 

از امام علی علیه السالم وجود دارد که می فرمایند: 

“ای مردم اول فقه بیاموزید، بعد تجارت کنید که به 

خدا س��وگند حرکت رب��ا در این ام��ت پنهان تر از 

حرکت مورچه بر سنگ صاف اس��ت”. این روایت 

پیچیدگی بحث ربا را به ما نش��ان می دهد که باید 

مورد توجه ق��رار گیرد، بنده هن��گام تدریس برای 

کارمندان و مدیران اجرایی به آنها توصیه می کنم 

ک��ه الزم اس��ت در ابتدا فق��ه را بیاموزید، س��پس 

بانکداری کنید و یا در بازارهای مالی فعالیت کنید.

نکته ی بعدی در این مورد بحث آموزش سواد مالی 

است، برای ورود به بازارهای مالی باید سطح سواد 

مال��ی را ارتقاء دهی��م؛ زیرا س��رمایه گذاری موفق 

در بازارهای مالی، نیازمند س��واد مالی اس��ت که 

بخشی از آن را سواد مالی اسالمی تشکیل می دهد. 

همچنین توجه به مس��ائل و مباح��ث »رفتاری« و 

»خطاهای شناختی« در حین تصمیم گیری های 

مالی بسیار مهم است و از این حیث، در بازار سرمایه 

بسیار متضرر ش��ده ایم؛ چراکه رفتارهای هیجانی 

مردم در بازارهای مالی، باعث ش��ده که ضررهای 

هنگفتی در این بازارها به آنها وارد شود و به همین 

دلیل الزم است افرادی که شناخت کمتری نسبت 

به بازار سرمایه دارند و یا کس��انی که بیشتر تحت 

تأثیر هیجانات و احساس��ات هستند و... مباحث 

رفتاری و خطاهای شناختی را بیاموزند.

    به عنوان س��خن پایانی اگر حرف ناگفته ای 

دارید می توانید با مخاطب های ماهنامه مطرح 

بفرمایید.

 از همکاران ماهنامه ب��ورس بابت وقتی که به 

بن��ده اختص��اص دادند ممن��ون هس��تم و برای 

مخاطبین این ماهنامه آرزوی موفقیت دارم.

برای ورود به بازارهای مالی باید 

سطح سواد مالی را ارتقاء دهیم؛ 

زی��را س��رمایه گذاری موفق در 

بازاره��ای مالی، نیازمند س��واد 

مالی اس��ت که بخش��ی از آن را 

س��واد مالی اس��المی تشکیل 

می ده��د. همچنی��ن توجه به 

مس��ائل و مباحث »رفت��اری« و 

»خطاهای ش��ناختی« در حین 

تصمیم گیری های مالی بسیار 

مهم است.
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مدیریت حسابرس��ی داخلی بورس تهران، تحت نظر هیئت مدیره این ش��رکت، با هدف اطمینان بخشی از استقرار 

س��ازوكارهای كنترل داخلی اثربخ��ش و به منظور حفاظ��ت از دارایی ها و منابع ش��ركت در برابر »ات��الف«، »تقلب« و 

»سوء استفاده« تشکیل شده  است. این مدیریت، به دنبال تحقق »كارایی و اثربخشی عملیات شركت«، »افزایش كیفیت 

گزارشگری مالی و غیرمالی« و »رعایت قوانین و مقررات فعالیت« است.

 مأموریت و اهداف اصلی

مأموری��ت مدیریت حسابرس��ی داخلی، ارائه خدم��ات اطمینان دهی و مش��اوره ای مس��تقل و بی طرفانه، به منظور 

»ارزش افزایی« و »بهبود عملیات شرکت« است. مدیریت حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت 

کمک می کند که برای دستیابی به اهداف خود، اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل را ارزیابی نماید.

همچنین مدیریت حسابرسی داخلی این اطمینان را فراهم می کند که:

۱. ریسک ها به نحوی مناسب، شناسایی و مدیریت شوند؛

2. در مواقع لزوم، تعامل با گروه های مختلف راهبری شرکت به نحوی مناسب وجود داشته باشد؛

3. اطالعات مالی، مدیریتی و عملیاتِی بااهمیت شرکت، »درست«، »قابل اعتماد« و »به موقع« هستند؛

4. فعالیت کارکنان مطابق با خط مشی ها، استانداردها، رویه ها و قوانین و مقررات است؛

5. تحصیل منابع به صرفه است؛

6. از منابع، به شکل کارا و اثربخش استفاده شده و از آن به نحوی مناسب حفاظت می شود؛

7. برنامه ها، طرح ها و اهداف شرکت قابل تحقق است؛

8. کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای کنترلی شرکت ترویج می شود؛

9. موضوعات قانونی و حقوقی بااهمیت مؤثر بر شرکت، به نحوی مناسب، شناسایی شده و مورد توجه قرار می گیرند.

مجمع

کمیته ریسک

مدیریت حسابرسی داخلیکمیته حسابرسی

مشاورانهیأت مدیرهکمیته قوانین و مقررات

دبیرخانه هیأت مدیرهکمیته جبران، انتصابات و ساختمان

کمیته توسعه، راهبرد، پژوهش و آموزش

کمیته پایش و نظارت بر فضای مجازی

مدیریت حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی بورس اوراق بهادار تهران
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بورس های منطقه ای فعالیت خود را از سال 1381 آغاز کرده اند� 
ب�ورس منطقه ای خراس�ان رضوی نی�ز در همین راس�تا، در 21 

خردادماه همان س�ال، به عنوان 
اولین ب�ورس منطقه ای کش�ور 
افتتاح ش�ده و فعالیت خود را در 
شهر مش�هد و با 9 عدد کارگزار 
آغاز کرده است� از ابتدای فعالیت 
این تاالر تا پایان مردادماه 1401، 
تع�داد کده�ای صادرش�ده و 
س�جامی ح�دود 4 میلیون عدد 

بوده است�
مشهد، کالن ش�هری در منطقه 
شرقی ایران اس�ت که به عنوان 
یک مرکز »اداری«،» بازرگانی«، 
»سیاس�ی «و »فرهنگ�ی« در 
کشور شناخته می شود� این شهر 
که بزرگ ترین قط�ب اقتصادی 
منطقه شرق و شمال شرق ایران 
اس�ت، از لحاظ مس�احت بعد از 
ش�هر تهران، در جایگاه دوم و از 
لحاظ جمعیتی نیز دومین ش�هر 
ایران است� مش�هد با دارا بودن 
موقعیت استراتژیک، هم مرزی 

با کشورهای همس�ایه و قرار گرفتن در مسیر صادراتی کشور از 
جایگاه ویژه و ارزنده ای برخوردار است�

با توج�ه ب�ه پتانس�یل های باالی 
سرمایه گذاری در استان خراسان 
رضوی، بورس منطقه ای خراس�ان 
رضوی در سال های اخیر توانسته 
اس�ت عالوه بر مرکز استان )شهر 
مش�هد( در 10 شهرس�تان دیگ�ر 
در اس�تان خراس�ان رض�وی و 
همچنین در شهرستان بجنورد و 7 
شهرستان دیگر از خراسان شمالی 

گسترش  یابد�
ای�ن ت�االر منطق�ه ای، با بی�ش از 
230 نقط�ه دسترس�ی که ش�امل 
»ایس�تگاه معامالتی«، »ایس�تگاه 
برخط گروه�ی«، »دفتر پذیرش« و 
»نمایندگی شرکت های کارگزاری 
مختلف« اس�ت، ب�ه عم�وم مردم 
استان خدمات رس�انی می کند� در 
حال حاضر 65 ش�رکت کارگزاری 
مختلف ب�ا دفاتر و ش�عب خود در 
اس�تان خراس�ان رض�وی فعالیت 

می کنند�

بورس منطقه ای خراسان رضوی

       رشکت های کارگزاری فعال در بورس منطقه ای خراسان رضوی

توسعه اندیشه دانا1

اردیبهشت ایرانیان2 

اطمینان سهم3 

اقتصاد بیدار4 

الوند5 

انصار6 

ایساتیس پویا7 

آپادانا8 

آتی ساز بازار9 

آتیه10 

 11
آرمان تدبیر نقش 

جهان

آریا نوین12 

 13
آفتاب درخشان 

خاورمیانه

آگاه14 

آینده15 

آینده نگر خوارزمی16 

باهرن17 

بورس بیمه ایران18 

بورسیران19 

بهمن20 

پارسیان21 

پاسارگاد22 

تأمین رسمایه نوین 23 

تجارت24 

تدبیرگران فردا25 

توانا26 

توسعه رسمایه دنیا27 

توسعه صادرات28 

جهان سهم29 

حافظ 30 

خربگان سهام31 

دارا32 

دانایان33 

دلیران پارس34 

راهربد35 

رضوی36 

رفاه37 

سامان38 

سپه39 

 40
رسمایه گذاری ملی 

ایران

سهام بارز 41 

سهام گسرتان رشق42 

سهم آشنا43 

سی ولکس44 

شهر45 

صادرات46 

صبا تأمین47 

صبا جهاد48 

صنعت و معدن49 

فارابی50 

کارآفرین51 

کارآمد52 

کشاورزی53 

 54
گنجینه سپهر 

پارت

مبین رسمایه55 

مدبر آسیا56 

مسکن57 

مفید58 

ملت59 

ملل پویا60 

ملی61 

 62
مهر اقتصاد 

ایرانیان

مناد شاهدان63 

 64
نواندیشان بازار 

رسمایه

نهایت نگر65 
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 آمار مربوط به بازرسی از کارگزاری ها

طی سال 1400، جهت بررسی و کنترل فعالیت شعب کارگزاری ها در استان خراسان رضوی و شمالی، تعداد 45 مورد بازرسی از دفاتر 
کارگزاری ها و همچنین جهت صدور مجوز فعالیت، تعداد 41 مورد بازدید از فضا و تجهیزات دفاتر کارگزاری انجام شده است� همچنین 
تعداد بازرسی  از دفاتر در شش ماهه ابتدایی سال 1401، 21 مورد و تعداد بازدید از فضا و تجهیزات در این بازه زمانی، 23 مورد بوده است�

 صنایع و شرکت های فعال در استان خراسان رضوی

از اس�تان خراسان رضوی در مجموع 34 شرکت در بازار سرمایه پذیرش شده  اس�ت که از این تعداد، 14 ناشر به بورس اوراق بهادر 
تهران و 20 ناشر به فرابورس ایران راه یافته است�

برخی شرکت های مستقر در خراسان رضوی شامل: »توریس�تی و رفاهی آبادگران ایران«، »سرمایه گذاری مسکن شمال شرق«، 
»قطعات اتومبیل ایران«، »رینگ سازی مش�هد«، »الکتریک خودرو شرق«، »سیمان شرق«، »چین چین«، »شیر پگاه خراسان«، 

»شهد ایران« و »فوالد خراسان« هستند�
ش�رکت های »قند ثابت خراسان«، »قند نیش�ابور«، »سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراس�ان رضوی«، »توسعه شهری توس گستر«، 
»کارخانه های صنعتی تبرک«، »سرمایه گذاری کوه نور«، »کارتن مشهد«،»کشاورزی و دامپروری بینالود«، »سیمان الر سبزوار«، »پرمیت«، 
»مجتمع سیمان غرب آسیا«، »سیمان مجد خواف«، »کشت  و صنعت بهاران گل بهار خراسان«، »نوش پونه مشهد«، »کشت  و صنعت شهداب ناب 
خراسان«، »صنایع بسته بندی مشهد«، »جوش و اکسیژن ایران«، »فرآورده های غذایی و قند تربت جام«، »قند شیرین خراسان«، »فرآورده های 
سیمان شرق«، »امور رفاهی کارگزاران پارس«، »توسعه بین المللی پدیده شاندیز«، »پشم بافی توس« و »احیا صنایع خراسان« نیز از این دسته اند�

 رسالت های بورس منطقه ای خراسان رضوی

»آموزش« و »گسترش فرهنگ سهامداری« از گذشته تاکنون، از رسالت های اصلی بورس منطقه ای خراسان رضوی بوده است� در 
این راس�تا از ابتدای فعالیت این بورس تاکنون، حدود 29 هزار نفر و در بیش از 2,400 ساعت، آموزش های سرمایه گذاری در بورس 

را در قالب دوره های آموزشی دریافت کرده اند�



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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نوآوری مالی و نقش آن در رسوایی قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره

 چکیده

در این پژوهش، نوآوری های مالی۱ و رسوایی قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره2 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا به تعریف 

نوآوری مالی پرداخته ش��ده و پس از بررس��ی ماهیت منابع نوآوری مالی، کارکردها و اثرات آن بر رفاه کلی و نقش آن در رس��وایی های قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره مرور شده است. پس از بررسی، این گونه استدالل گردید که نوآوری مالی به عنوان یکی از مشخصه های مهندسی مالی، عالوه 

بر اثرات مثبتی مانند کاهش هزینه های نمایندگی، کش��ف قیمت، تسهیم ریسک، بازارسازی، بهبود کارایی تخصیص، رشد اقتصادی و تأمین 

مالی، اثرات نامطلوبی را نیز در بازارهای مالی ایجاد می کند که از آن جمله می توان به نوسان و بی ثباتی مالی، شکنندگی بیشتر و زیان های شدید 

در بازارهای مالی اش��اره کرد. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که اگر نوآوری مالی بدون آزمون و نظارت ایجاد شود، می تواند به بحران های مالی 

شدید، همانند آنچه در قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره رخ داد، بینجامد و جوامع را با مشکالت مالی جدی روبرو کند.

دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

لیال زمانیان فر

دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات

زهرا کهن دل

 مقدمه
در مجموع، نوآوری مالی، طراحی ایده یا ابزار مالی است که با 

آنچه در گذش��ته دیده شده، متفاوت است و در صورت طراحی 

مناسب و مدیریت صحیح، به طور بالقوه قادر است در بلندمدت 

بس��یار مطلوب ظاهر ش��ود. از طرف��ی، رس��وایی  قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره در درجه نخست، حاکی از توانایی و قابلیت 

بانک ها در نوآوری و سفارشی نمودن محصوالت مالی پیچیده و 

در درجه دوم، بیانگر اعمال شرایط قراردادی به منظور محدود 

نمودن مس��ئولیت قانونی آنها هنگام ف��روش محصوالت مالی 

به س��رمایه گذاران اس��ت. از زمان ظهور اولین نوآوری در سال 
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۱۶۰۲ میالدی و تأس��یس ب��ازار بورس آمس��تردام و همچنین 

ایج��اد ش��رکت های تأمین س��رمایه و تبدیل خدمات س��نتی 

بانکی به کسب وکارهای غیر ترازنامه ای تا امروز که دنیا در حال 

مدیریت بحران مالی سال ۲۰۰۷ می باشد، نگاه های متفاوتی 

به اثربخشی و کارایی نوآوری های مالی به وجود آمده است.

عالوه بر این، همگام با توس��عه روز افزون اقتصادها به خصوص 

توس��عه و بهبود بخش مالی اقتصادها، نوآوری های مالی نیز با 

سرعت فراوانی در حال ظهور بوده و با گذشت زمان، ابزارهای 

مالی جدیدی پدیدار ش��ده اند. ازاین رو، مس��ئله کنترل پولی 

در هر اقتصادی به لحاظ دس��تیابی به س��طح مطلوبی از رشد 

اقتصادی، از ض��رورت برخوردار می باش��د. در واقع، زمانی که 

نوآوری مالی رخ می دهد، بانک های مرکزی کش��ور ها عملیات 

خ��ود را به منظور تأثیرگ��ذاری بر بازاره��ا در اقتصادها مجدداً 

تعریف و مشخص می نمایند.

هم��گام ب��ا نوآوری ه��ای مال��ی، به وی��ژه ب��ا س��رعت گرفتن 

پیشرفت های فنی در نیمه دوم سده بیستم و اوایل سده بیست 

و یک��م در بازار پول، ب��ه رغم نمو نظریه های پول��ی برای تبیین 

مس��ائل اصلی اقتصادهای پولی، هنوز بسیاری از این مسائل 

محل مناقش��ه میان اقتصاددانان اس��ت. به عنوان نمونه ای از 

مصادی��ق چندگانگ��ی آرا، می توان به تعری��ف و ماهیت پول و 

انباش��ت های پولی اش��اره نمود که در نگاه اول ممکن است از 

جمله ساده ترین و ابتدایی ترین موضوعات در مباحث پولی به 

نظر آید، اما با اندکی ژرف نگری می ت��وان دید که این موضوع 

چندان هم ساده و ابتدایی نیست )التجائی، ۱۳۹۴(.

در م��ورد ن��وآوری مالی باید اذع��ان نمود که برخ��ی مدافع آن 

هس��تند، عده ای دیگ��ر از نوآوری های مالی به عنوان مس��بب 

بس��یاری از بحران ها یاد می کنن��د و در کل آن را به نفع بش��ر 

نمی دانند و عده ای هم تنها انتق��اد می کنند و در هر دو طرف 

قضیه ق��رار دارند. به طوری ک��ه پاول ولکر وابس��تگی کارایی و 

توسعه سیس��تم های نوآورانه بانکی به رش��د بهره وری را کاماًل 

بی رب��ط می داند و پاول کروگمن )۲۰۱۰( نی��ز از نوآوری های 

مالی بیشتر به عنوان فرصت طلبی نام می برد تا رشد بهره وری.

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر و توسعه اقتصادی 

موجب ابداع یا تکام��ل ابزارهای متعدد مالی گردیده اس��ت. 

عالوه بر گسترش معامالت سنتی دارایی های فیزیکی و مالی، 

مبادالت ابزارهای مش��تقه مال��ی نیز ش��تاب روزافزونی یافته 

است. بحران مالی جهانی اخیر، محدودیت ها و خطرات نوآوری 

مالی را در حالی که احتمال کش��ف مناف��ع اصلی آن برای یک 

اقتصاد، ضعیف است، برجس��ته کرده است. دلیل اصلی این 

است که بس��یاری از ابزارهای مالی پیچیده ی مرتبط با نوآوری 

مانند قراردادهای بدهی پشتوانه دار۳، قراردادهای معاوضه ای 

یا سوآپ نرخ بهره و س��وآپ نکول اعتباری۴، به طور گسترده ای 

به عنوان ابزارهای توس��عه اعتباری اس��تفاده ش��ده اس��ت که 

همین باعث ایجاد بحران می ش��ود )پارک، ۲۰۰۹(. از س��وی 

دیگر، در سال های پس از شبه فروپاشی نظام مالی جهانی در 

سال ۲۰۰۸ ، با ارائه شواهد زیادی این ادعا مطرح می شود که 

بحران مالی جهانی هنوز هم تداوم دارد. در حالی که قوانین و 

مقررات جدید در ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تصویب 

شد، نسل جدیدی از رسوایی مالی ایجادشده از طریق فروش 

گمراهانه پوش��ش بیمه ای پرداخت ها )مرب��وط به بازپرداخت 

وام ها(، دستکاری متقلبانه نرخ بهره الیبور )نرخ بهره استقراض 

بین بانک��ی لندن(۵ و نیز بدفروش��ی قرارداده��ای معاوضه ای 

نرخ بهره با توالی س��ریع، در حال آشکار شدن بود که البته این 

فهرست به طور قطع کامل نیست. حتی اگر این حوادث و وقایع 

در همان س��ال های رونِق قبل از وقوع بحران سال ۲۰۰۸ رخ 

داده باشند، آنها ویژگی های جدیدی را به طور واضح بیان کردند 

و نش��ان دادند که چگونه بخش های متفاوت جامعه می تواند 

به ش��کل مس��تقیم از طریق فعالیت های انجام ش��ده توس��ط 

مؤسسات مالی آسیب ببیند.

برخالف رس��وایی های قبل��ی، وقای��ع مرتبط ب��ا قراردادهای 

معاوض��ه ای نرخ به��ره به طور مس��تقیم به ذی نفع��ان مختلف 

اجتماعی در خارج از صنعت خدمات مالی، آس��یب وارد کرد. 

قربانیان این وقایع، مؤسساِت با مالکیت انفرادی و واحدهای 

تجاری کوچک و متوس��ط در انگلس��تان و نهادهای دولتی در 

ای��االت متحده آمریکا بودند. در هر دو مورد، ابزارهای مش��تقه 

پیچیده توس��ط بانک ها به س��رمایه گذارانی فروخته شد که از 

سطح مخاطره ای که متحمل می شدند، به اندازه کافی آگاهی 

نداشتند.

در ادبیات مالی معموال ً منظور از نوآوری مالی، نوآوری در حوزه 

بازارهای مالی است که بحث در مورد مزایا و معایب آن، همچنان 

از مباحث روز به ش��مار می آید. با توجه به اهمیتی که ابزارهای 

مالی می توانند در بازارهای مالی داش��ته باش��ند و همچنین 

اثرات نامطلوبی که ممکن اس��ت بر اقتص��اد و بازارهای مالی 

داشته باشند و نیز نقشی که ممکن است در ایجاد بحران های 

مالی داشته باشند، در این مقاله به بررسی ماهیت نوآوری مالی 

و اثرات آن  می پردازیم.

س��اختار مقاله به شرح زیر اس��ت: بخش اول به تعریف نوآوری 

مالی می پ��ردازد که مش��خصه  اصلی فرآیند مهندس��ی مالی 
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می باش��د. در بخش دوم، ماهیت و منابع نوآوری به عنوان یک 

عامل ذاتی در توس��عه  بش��ری و در بخش س��وم، ریسک مالی 

در نظر گرفته شده اس��ت. بخش چهارم به بررسی کارکردهای 

ن��وآوری مال��ی و بخ��ش پنجم ب��ه اث��رات آن پرداخته اس��ت. 

همچنین در بخش پنجم، مس��ائل اصلی قانونی و سیاسی که 

از رسوایی های قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره نشأت گرفته، 

تشریح شده اس��ت. بخش بعدی در برگیرنده یافته های علمی 

پژوهش و بخش پایانی نیز شامل خالصه و نتیجه گیری است.

۱- روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد فلس��فی و علمی بر پایه روش 

ش��ناخت تاریخی و با هدف ترویج دانش به شیوه کتابخانه ای 

با بررس��ی کتب و مقاالت، طراحی و اجرا شده است که نتیجه 

آن، توسعه دانش حسابداری، مدیریت مالی و مهندسی مالی 

می باش��د. در حقیق��ت، بر اس��اس رویکرد فلس��فی و علمی، 

پژوهش حاضر قصد دارد به بیان فلسفی ماهیت نوآوری مالی 

و اثرات و کارکردهای آن و نیز قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره 

و رسوایی های آن بپردازد.

2- مبانی نظری و دانشی

۱-2- تعریف نوآوری مالی

التجائی )۱۳۹۴( بیان نموده است که معمواًل نوآوری به صورت 

معرفی یک محصول جدی��د به بازار یا تولی��د محصول موجود 

به روش��ی جدید تعریف می ش��ود. فرآیند نوآوری مالی ش��امل 

تغییرات در ابزارهای مالی، نهادها، رویه ها و بازارها اس��ت و از 

طریق این تغییرات، بر ماهیت و ترکیب انباشت های پولی تأثیر 

می گذارد. از نظر علت شناس��ی، نوآوری مالی می تواند ناشی 

از چهار عامل باش��د: عامل نخس��ت، ش��رایط اقتصاد کالن از 

قبیل نرخ ه��ای بهره و ارز، تورم باال، متغیر و غیرقابل پیش بینی 

و نیز اثر سیاست های بودجه ای و پولی بر این سه متغیر است. 

عامل دوم، فناوری است. پیش��رفت فناوری به صورت استفاده 

وسیع تر از رایانه ها و ارتباطات اینترنتی می تواند نوآوری مالی 

را با کاستن از هزینه خدمات جدید مالی شتاب بخشد. سومین 

عامل بروز ن��وآوری مالی، تغییر محیط مقرراتی اس��ت. رابطه 

میان مقررات و نوآوری در ادبیات اقتصادی بسیار بحث برانگیز 

می باشد. البته روشن است که هر یک بر دیگری اثر می گذارد، 

اما اندازه و اهمیت این اثرات موردبحث است. چهارمین عامل، 

تغییرات در ش��رایط بازار است. س��اختار موجود بازار و صنعت 

مال��ی، درجه تمرک��ز و رقابت در سیس��تم بانکی، س��ودآوری، 

اندازه توس��عه یافتگی و تخصصی بودن ان��واع ابزارهای مالی، 

انتخاب های در دسترس برای تشکیل سبد دارایی، برهم کنشی 

نیروهای بازار و مقررات، همگی بر نوآوری مالی تأثیرگذار است. 

به عالوه، تغییرات در ش��رایط مالی بین المللی و ادغام بیش��تر 

بازارهای مالی داخلی و خارجی نیز بر نوآوری مالی مؤثر است 

)التجائی، ۱۳۹۴(.

در حقیقت، فرآیند نوآوری مالی را از زمانی که سیستم های پولی 

ابتدایی وجود داشته است، می توان به یاد آورد. یافتن راهکارهای 

جدید به منظور بهینه سازی معامالتی که در جوامع بشری ریشه 

دوانده ان��د و همچنین تمایل به بهبود روابط تجاری، پیش��رفت 

در روش های مال��ی، بهبود وظایف و عملکردهای کلیدی مانند 

تخصیص سرمایه، دسترس��ی به سرمایه و مدیریت خطر را مجاز 

دانسته اس��ت )آوگولس، ۲۰۱۵(. از لحاظ تاریخی، روش های 

تأمین مالی جدید و محصوالت جدید، رشد اقتصادی را تسهیل 

کرده و تحوالت صنعتی را دامن زده است )فرگوسن، ۲۰۰۸(.

در تعریف نوآوری، ذکر این ویژگی مهم است که نوآوری هنگامی 

رخ می دهد که شرایط به وجودآمده بعد از ارائه راه حل، وضعیت 

بهتری را نس��بت به قبل ایج��اد کند )اوهاش��ی، ۱۹۹۳(. در 

عین حال، در ارائ��ه روش های خالقانه باید محتاط بود. برخی 

معتقدند هر نوآوری و ابداعی پس��ندیده نیست و اگر شخصی 

روش جدیدی را ابداع کرد، اولین س��ؤاالت انتقادآمیز را باید از 

خود در مورد روش جدیدش بپرس��د. پ��س از تفکر و تأمل زیاد 

و یافت��ن ارتباط بین محصول جدی��د و نیازهای محیط خارج و 

اطمینان از به وجود آوردن ش��رایط بهتر، محصول جدید روانه 

بازار می گردد )مرتون، ۱۹۹۳(.

طب��ق تعریف توفان��و، »نوآوری مال��ی، فعالیت خلق و س��پس 

عمومی س��ازی ابزارها، تکنولوژی ها، نهادها و بازارهای مالی 

جدید است« )توفانو، ۲۰۰۹(. همانطور که از نام این واژه پیدا 

است، نوآوری مالی به معنی ابداع و کاربردی کردن ابزاری جدید 

اس��ت که رافع نیازهای تأمین مالی یا پوشش ریسک باشد. با 

این وجود، در ایران و بیشتر بازارهای مالی دنیا، نوآوری مالی در 

بازارهای پول و سرمایه در اغلب موارد، صرفًا تطبیق نوآوری های 

صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته بوده است. در حقیقت، 

بخش عمده نوآوری های محض در وال استریت صورت می گیرد 

و در سایر بازارهای مالی صرفًا هضم نوآوری اتفاق می افتد.

ن��وآوری مالی در خ��الل روش های خاصی از قبی��ل افزایش یا 

کاهش ریس��ک )از طریق اختیار معامله، قرارداد آتی و پیمان 

آت��ی(، توزیع ریس��ک )از طریق صندوق های س��رمایه گذاری 

مش��ترک(، معاوضه جریان درآمدی )از طریق قرارداد تاخت(، 
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تفکی��ک جریان درآم��دی )اوراق تفکیک��ی( و تبدیل تعهدات 

بلندمدت به کوتاه مدت و بالعکس )از طریق تغییر در سررسید( 

انجام می گیرد )راعی و سعیدی، ۱۳۹۱(.

در واق��ع، ن��وآوری مال��ی نتیجه طبیع��ی خالقیت انس��ان بوده و 

موردعالق��ه خانواده ها، ش��رکت ها و اقتصاد اس��ت. همانطورکه 

محصوالت جدید به تعمیق بازارهای مالی کمک می کند، نوآوری 

مالی نیز توسعه اقتصادی را بهبود می بخشد )حسین زاده، ۱۳۹۱(.

2-2- ماهیت و منابع نوآوری

به طور کلی، نوآوری مالی متش��کل از هر روش��ی اس��ت که در 

آن، تأمین مالی و سیس��تم مالی، مدرن می شوند. این مفهوم، 

ابزارهای مالی جدید و یا تغییرشکل یافته، مؤسسات، شیوه ها 

و بازارها را دربرمی گیرد. به دلیل دامنه وسیع آنها، هر فهرستی 

از نوآوری های مالی گذشته می تواند بسیار طوالنی و نیز لزومًا 

ناقص باشد.

هدف اصلی نوآوری های مالی که در سه گروه اصلی شامل ابزارهای 

گس��ترش بازار، مدیریت ریس��ک و آربیت��راژ قیم��ت طبقه بندی 

می ش��وند، ایج��اد بازاره��ای کام��ل و کاراتر اس��ت؛ به طوری که 

خانواده ه��ا، ش��رکت ها و دولت ه��ا بتوانن��د بهتر تأمی��ن مالی و 

سرمایه گذاری کنند و یا اینکه ریسک های خود را با یکدیگر تسهیم 

نمایند. در این راس��تا، نظام مالی از حی��ث کارایی و ثبات مالی و 

نظام اقتصادی از منظر ثبات و رشد اقتصادی، در توسعه و تدوین 

ابزارهای نوین مالی نقش به سزایی دارند )ساالمون، ۲۰۱۰(.

نوآوری مالی در دنیا ش��امل طیف وسیعی از محصوالت، نهادها 

و یا ابزارهای مختلفی از جمله کارت های اعتباری اهرمی، اوراق 

قابل تبدیل، صندوق های پوششی، گواهی بهره انباشته اوراق 

بهادار، اسناد خزانه، اختیارات س��هام و تاخت نکول اعتباری، 

قراردادهای بدهی پش��توانه دار، قرارداد وام رهنی با پش��توانه و 

اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی بوده  است. در این بین، در 

یک دهه اخیر، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها و س��رمایه 

پر مخاطره۶، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. البته ناگفته 

نماند که عده ای هزینه این نوآوری های مالی را بسیار باال دانسته 

و بحران مالی سال ۲۰۰۷ را نیز نتیجه اوراق بهادارسازی و عدم 

اصالت دارایی مبادله شده در این فرآیند می دانند.

نوآوری های مالی به سه دسته عمده تقسیم می شوند:

۱- ابزارهای بازگشا: این ابزارها نقدینگی بازار و دسترسی پذیری 

وج��وه را با ج��ذب س��رمایه گذاران جدید افزای��ش می دهند و 

دسترسی به اعتبارات را تسهیل می کنند.

۲- ابزارهای مدیریت ریس��ک: این بخش که مربوط به پوشش 

ریسک است، ریسک مالی را در بین افرادی که ریسک پذیری 

بیش��تری دارند یا می خواهند آن را خنث��ی کنند، توزیع مجدد 

می کنند و به اشتراک می گذارند.

۳- تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها: نوآوری مالی عمده ای 

که در دهه ۱۹۸۰ پا گرفت و بر نقش واس��طه های مالی در بازار 

سرمایه عمیقًا تأثیر گذاشت، پدیده تبدیل به اوراق بهادار کردن 

دارایی ها است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وام ها 

و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانه آنها است. به عبارت 

دیگر، این نوآوری بیان می کند که در صورت های مالی شرکت ها، 

مجموعه ای از دارایی های غیرنق��د وجود دارد. با توجه به اینکه 

نقدینگی نیازی اساس��ی برای بنگاه ها است، الزم است ابزاری 

باشد که دارایی های غیرنقد را نقد کند )حسین زاده، ۱۳۹۱(.

3-2- نوآوری و ریسک مالی

تصمیم گیری ه��ای مالی یك��ی از مهمترین حوزه ه��ای رقابتی 

ش��ركت ها به منظور تأمین بهینه منابع مال��ی برای بقا در محیط 

پرتالطم تجاری است. بیشتر صاحب نظران اقتصادی، ریسک را 

نتیجه ی نبود اطالعات کامل می دانند. اقتصاددانان متعددی، 

ریس��ک س��رمایه گذاری را معادل پراکندگی بازده دانس��ته اند. 

کین��ز، ریس��ک س��رمایه گذاری را احتمال انح��راف از میانگین 

بازده تعریف می کند. هیکس همچون کینز، ریسک را واریانس 

بازده می داند. دومار از ریسک سرمایه گذاری به عنوان احتمال 

تحم��ل زیان ی��اد می کند. بومال معتقد اس��ت ک��ه واریانس به 

خودی خود نش��ان دهنده ی ریس��ک نمی باش��د، بلکه ریسک 

عمدتا ً نمایانگر این اس��ت که ب��ازده یک س��رمایه گذاری نهایتًا 

مقادیر منفی بگیرد. فیربر ریس��ک را به عن��وان »تغییرپذیری در 

بازده حاصل از س��رمایه گذاری یا عدم اطمینان مربوط به بازده 

یک س��رمایه گذاری« در نظر می گیرد. امروزه اکثر پژوهشگران، 

ریس��ک یک س��رمایه گذاری را با »تغیی��رات نرخ ب��ازده« مرتبط 

می دانند. یعنی هر اندازه بازده یک س��رمایه گذاری بیشتر تغییر 

کند، سرمایه گذاری مزبور، ریسک بیشتری دارد. به بیان دیگر، 

می توان گفت ریسک عبارت است از اختالف بین نرخ بازده واقعی 

و نرخ بازده موردانتظار )رهنمای رودپشتی و صالحی، ۱۳۸۹(.

سرمایه گذاران دوست دارند بازده آنها تا جایی که ممکن است 

زیاد باش��د، ولی باید توجه داش��ت که میزان بازده، تحِت تأثیر 

ریسک قرار دارد. ریسک عبارت اس��ت از میزان اختالف بازده 

واقعی یک س��رمایه گذاری ب��ا بازده موردانتظ��ار آن. به عبارت 

دقیق تر، بای��د گفت که س��رمایه گذاران ریس��ک گریزند. یک 

س��رمایه گذار ریس��ک گریز ش��خصی اس��ت که در ازای قبول 
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ریسک، انتظار دریافت بازده بیشتری دارد. توجه داشته باشید 

که در این حالت، پذیرفتن ریسک یک کار غیرمنطقی نیست، 

اگرچه میزان ریسک خیلی زیاد باشد )خبری زاد، ۱۳۸۹(.

می��زان تمای��ل بن��گاه ب��ه ن��وآوری، پذی��رش عدم قطعی��ت، 

ریس��ک پذیری و تغییرجهت های کلی، باور مشترک به تالش 

ب��رای ایج��اد ن��وآوری و می��زان آزادی بیان ایده ه��ای جدید و 

تصمیم گیری در خصوص پیگی��ری ایده ها را در بر می گیرد که 

هرچه بیشتر باش��د، میزان ریسک باالتر اس��ت. بدیهی است 

بنگاه های��ی که دارای ریس��ک پذیری باالیی هس��تند، تمایل 

بیش��تری برای اقدام به س��رمایه گذاری مخاطره آمیز بنگاهی 

دارند و از توانایی مدیریت و امکان موفقیت باالتری در این زمینه  

برخوردار هستند )مایرس و محنن، ۲۰۱۴(.

4-2- کارکردهای نوآوری مالی

نوآوری ه��ای مالی ب��ا هر هدف��ی که ص��ورت گرفته باش��ند، 

کارکردهای قابل توجهی در اقتصاد کالن یک کش��ور دارند که 

از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- پوشش ریسک

حرکت به س��مت نوآوری های مالی عمدتًا در توسعه معامالت 

مشتقه نمود پیدا می کند. یکی از اهداف اساسی نوآوری های 

مالی در حوزه معامالت مشتقه، کمک به پوشش ریسک فعاالن 

بخش واقعی اقتصاد بوده است.

ب- تأمین مالی

اگرچ��ه نوآوری های صورت گرفته در حوزه ی معامالت مش��تقه 

متعارف به صورت مس��تقیم نقش چندان��ی در کمک به تأمین 

مالی ندارند، ام��ا نوآوری های صورت گرفت��ه در حوزه ی تأمین 

مالی مبتنی بر کاال نقش انکار ناپذیری در کمک به تأمین مالی 

فعاالن بخش واقعی اقتصاد دارند.

ج- کشف قیمت

یکی از مهمترین کارکردهای توس��عه ابزاره��ای مالی جدید، 

کمک به کشف قیمت مناسب بوده است. ازآنجاکه قیمت یکی 

از مؤلفه های بسیار اساسی در مفاهیم اقتصادی است و نقش 

بسیار کلیدی در تنظیم روابط تولید ایفا می کند، کشف قیمت 

نهاده های تولید در یک بازار کارا و به صورت پیوسته از اهمیت 

باالیی برخوردار است )ساالمون، ۲۰۱۰(.

5-2- اثرات نوآوری

در ادبیات مالی معموال ً منظور از نوآوری مالی، نوآوری در حوزه ی 

بازارهای مالی است که بحث در مورد مزایا و معایب آن همچنان 

از مباحث روز است. با توجه به توضیحات ارائه شده، تعجب آور 

نیست که بگوییم نوآوری مالی رفاه کلی را افزایش داده است. 

نوآوری به ویژه به افراد و کسب و کارها کمک کرده است که به طور 

کارآمدتری به اهداف اقتصادی خود دست یابند.

ن��وآوری مالی ب��ا افزایش تن��وع محصوالت موجود و تس��هیل 

واس��طه گری، می توان��د ذخی��ره و انتق��ال این مناب��ع را برای 

سودبخش ترین استفاده ها توسعه دهد. ممکن است گسترش 

دسترسی اعتبار به تعهدات تأمین مالی مجدد کمک کند و برای 

تخصیص بهتر ریسک اجازه دهد عرضه ابزار ریسک با تقاضای 

سرمایه گذاران مایل به تحمل آن )ریسک( منطبق شود. عالوه 

بر این، ن��وآوری زمانی که نیاز به فناوری اطالعات در پروژه های 

جدی��د تکنولوژیکی را ایجاد می کند، می تواند پیش��رفت های 

تکنولوژیکی را تش��ویق کند و سبب ایجاد بودجه آنها به صورت 

سرمایه پرمخاطره شود )چو و چان، ۲۰۰۴(.

همانطورکه محصوالت جدید ب��ه تعمیق بازارهای مالی کمک 

می کنند، نوآوری نی��ز به نوبه  خود، توس��عه اقتصادی را در پی 

دارد. نوآوری ممکن اس��ت هزینه سرمایه را کاهش دهد، باعث 

بهره وری بیشتر ش��ود و هموارسازی مصرف و اتخاذ تصمیمات 

سرمایه گذاری با مزایای قابل توجه را برای خانوارها و شرکت ها 

تسهیل کند )لوین، ۲۰۰۵(.

همچنین، بک تورستن و همکاران )۲۰۱۲( در پژوهشی که با 

موضوع نوآوری مالی انجام دادند و در آن به جنبه های روش��ن 

)مزایا( و تاریک )معایب( نوآوری مالی پرداختند، اثرات نوآوری 

مالی را به صورت زیر بیان کردند:

- کش��ورهایی که در آنها مؤسسات مالی بیشتر به نوآوری مالی 

می پردازند، به ش��کل بهتری قادر به تفسیر فرصت های رشد به 

رشد تولید ناخالص داخلی سرانه هستند.

- صنایعی که بیشتر روی تأمین مالی خارجی و فعالیت تحقیق و 

توسعه تکیه می کنند، نسبت به کشورهایی که در آنها مؤسسات 

مالی بیشتر به نوآوری مالی می پردازند، رشد سریع تری دارند.

- کش��ورهایی ک��ه در آنه��ا بانک ها بیش��تر ب��ه ن��وآوری مالی 

می پردازند، اقتصاد شکننده تری دارند.

- کش��ورهایی که در آنها بانک ها بیش��تر به نوآوری مالی قبل از 

بحران می پردازند، از کاهش بیشتر بازده دارایی و بازده حقوق 

صاحبان سهام رنج می برند.

با وجود این حقایق، سهم نوآوری در وقوع بحران، ارزیابی دقیق 

و هوشمندانه ای را می طلبد. مشتقات اعتباری و قراردادهای 

معاوضه ای نک��ول برای مدت ه��ای طوالنی وجود داش��ته اند 

و دسترس��ی پذیری و کمک آنها به تس��هیل اعطای وام، باعث 
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می ش��ود که به س��ختی بتوان آنها را به عنوان علت اصلی وقوع 

یک بحران معرفی کرد. مش��تقات به خودی خود ریسک ایجاد 

نمی کنند، آنها فقط ریس��ک را انتقال می دهند. عالوه بر این، 

نوآوری نق��ش مثبت و مهمی در نوس��ازی مالی داش��ته که به 

بهبود رفاه اقتصادی منجر ش��ده است. از این رو، به شرطی که 

ما مقررات احتیاطی را برای کاهش ریسک مصرف بیش از حد 

در آینده تقویت کنیم، نوآوری می تواند به نفع جوامع ادامه یابد 

)تاکور، ۲۰۱۲(.

ترکیب��ی از عدم تعادل اقتصاد کالن )بین کش��ورهای در حال 

ظه��ور و اقتصادهای توس��عه یافته( و سیاس��ت های پولی )بر 

اساس نرخ بهره پایین( باعث رشد توسعه اعتباری به طور عمده 

در انگلس��تان و ایاالت متحده آمریکا شد. در همان زمان، رشد 

بازار اعتباری ساختاریافته با میل و رغبت سرمایه گذاران برای 

کس��ب بازده همراه بود )ترن��ر، ۲۰۱۱(. در نهایت، خواس��ته 

س��رمایه گذاران ب��رای شناس��ایی و اس��تفاده از راه حل ه��ای 

سودآورتر، طراحی و معرفی محصوالت جدید را رقم زد.

نوآوری محصوالت مالی خرده فروش��ی عمدتا ً توسط واحدهای 

تحقیق و توسعه ی بانک های س��رمایه گذاری انجام شده است. 

این واحدها معمواًل با اس��تفاده از پژوهشگران علوم و مهندسی، 

مدل های پیچیده ریاضی را طراحی می کردند که بر ویژگی های 

ریس��ک محصوالت جدی��د تأکید داش��تند )راج��ان، ۲۰۰۵(. 

محصوالت معرفی شده در اواخر دهه ۱۹۷۰ نه تنها نتیجه تکامل، 

بلکه ماحصل ابداع نیز بودند. فرآین��د طراحی، زیربنای نوآوری 

مالی بود و عل��م در مرکز آن به جای اینکه به عن��وان کاربرد مورد 

استفاده قرار گیرد، منبعی از خالقیت بود )مکنزی، ۲۰۰۹(.

رون��د مقررات زدایی که در اوای��ل دهه ۱۹۷۰ ب��ا پایان یافتن 

قرارداد برتون وودز۷ آغاز شد، س��ه دهه بعد با آزادسازی نهایی 

ابزارهای مشتقه قابل معامله ی خارج از بورس۸، تفسیر بیشتری 

را در م��ورد پدیده ن��وآوری مالی و ویژگی ه��ای آن فراهم نمود 

)فری��دن، ۲۰۰۸(. در ای��االت متح��ده آمری��کا به طور خاص، 

مقررات زدایی به عنوان پاس��خی به رکود بزرگ، زیربنایی را که 

بر مبنای مفهوم قرارداد جدید۹ در س��ال ۱۹۲۹ تنظیم ش��ده 

بود، کاماًل برچید.

تصویب قانون خدمات مالی در س��ال ۱۹۸۶، ممنوعیت های 

پیش��ین )مانند Gaming Act در س��ال ۱۸۴۵( را از س��ر راه 

س��رمایه گذاری برداش��ت و رویه های بازار مربوط به ابزارهای 

مش��تقه ی س��وداگرانه را تس��هیل ک��رد. در اتحادی��ه اروپ��ا، 

دس��تورالعمل هماهنگی بانک��داری دوم اروپ��ا۱۰، بانک های 

اروپایی را قادر ب��ه انجام فعالیت هایی از نوع س��رمایه گذاری 

کرد که به طور سنتی در مؤسسات سپرده گذاری مجاز نبود. در 

سطح جهانی، روند حرکت به  سوی آزادسازی مالی، از اواسط 

دهه ۱۹۷۰ هم اقتصادهای توس��عه یافته و ه��م اقتصادهای 

در  حال  توس��عه را تحت تأثی��ر قرار داد. این موض��وع منجر به 

نتایجی مانند خصوصی س��ازی بس��یاری از مؤسسات مالی، 

آزادس��ازی نرخ بهره بانکی و ذخیره مورد نیاز و رد دخالت دولت 

در اقتصاد شد. همچنین، مداخله دولت به ویژه در تصمیم های 

مربوط به تخصیص اعتبار، متوقف گردید. این در  حالی  اس��ت 

که واس��طه های مالی آزادسازی شده در حال حاضر می توانند 

خطرات جدیدی را در بازارهای خارجی به وجود آورند )دمیرگاک 

و دیترگاچ، ۱۹۹۸(.

مخاطرات اخالقی نامحدود به سلب اعتماد از نهادهای مالی 

بزرگ کمک کرد. تغییر در فرهنگ نیز موجب تشدید این فرآیند 

شد؛ به ویژه در مواردی که بانکداری رابطه مند۱۱ سنتی جایگاه 

خود را به نگرش فروش محور داد )جف��ر و همکاران، ۲۰۱۴(. 

بخ��ش مال��ی مقررات زدایی که در س��ه دهه گذش��ته پدیدار 

ش��ده، اساسًا فاقد مش��روعیت دموکراتیک و پاسخ گویی بوده 

)آوگوالس، ۲۰۱۵( و منجر به عدم تعادل نهادی شده که تنظیم 

مقررات، آن را با مشکل همراه نموده است. این کمبودها به طور 

قابل توجهی کارکرد اجتماعی بازارهای مالی و به طور خاص تر 

فرآیند نوآوری مالی را دچار اختالل کرده است.

به  طور خالصه، باید گفت که مانند تمام پدیده ها، نوآوری مالی 

نیز دارای معایبی اس��ت که در صورت استفاده نادرست و عدم 

نظارت کافی ممکن است عواقب سنگینی را در پی داشته باشد 

و به وقوع بحران ه��ای مالی بینجامد که بزرگ ترین آنها بحران 

مالی آمریکا )رس��وایی قراردادهای معاوضه ای ن��رخ بهره( در 

سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بود.

6-2- قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره

سوآپ توافقی است بین دو ش��ركت برای معاوضه جریان های 

نق��دی در آینده )ب��ا دو نوع پرداخ��ت متف��اوت از بدهی ها یا 

دارایی ها(. ق��رارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاس��به 

جریانات نق��دی قابل پرداخت را مش��خص می كن��د. معمواًل 

محاس��به جریانات نقدی ش��امل ارزش های آتی ی��ك یا چند 

متغیر بازار است. اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ 

منعقد شدند. از آن زمان تاکنون، بازار سوآپ رشد چشمگیری 

داشته است. در حال حاضر، اکثر قراردادهای مشتقات خارج 

از بورس به صورت س��وآپ انجام می شود )هال، ترجمه سّیاح و 

صالح آبادی، ۱۳۸۴(.
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۱-6-2- سازوکار سوآپ های نرخ بهره

متداول ترین نوع سوآپ، »سوآپ نرخ بهره« است. در این سوآپ، 

یك ش��ركت توافق می كند که جریان های نق��دی با بهره ثابت 

ازپیش تعیین ش��ده ی »اصِل وام فرضی« را چند دفعه در س��ال 

پرداخت كند و در مقابل، بهره هایی با نرخ شناور )متغیر( را روی 

همان »اص��ِل وام فرضی« در مدت زمان یكس��ان دریافت كند 

)هال، ترجمه سّیاح و صالح آبادی، ۱۳۸۴(.

نرخ شناور رایج در اكثر توافق نامه های سوآپ نرخ بهره، نرخ بهره 

اس��تقراض بین بانكی لندن )الیبور( اس��ت. می توان گفت كه 

الیبور، نرخ بهره بین بانکی در »بازارهای ارزی اروپایی« است. 

الیبور یك ماهه نرخی است كه روی سپرده های یك ماهه پیشنهاد 

می شود. الیبور سه ماهه نیز نرخ پیشنهاد شده روی سپرده های 

سه ماهه است و به همین ترتیب نرخ الیبور شش ماهه و ... تعیین 

می ش��ود. الیبور در معامالت بین بانك ها تعیین می ش��ود و با 

تغییر شرایط اقتصادی، این نرخ نیز دستخوش تغییر می شود 

تا اینکه عرضه وجوه نقد در بازار بین بانكی با تقاضای آن وجوه به 

تعادل برسد. همچنین، این نرخ یكی از نرخ های مورد استفاده 

و مرج��ع نرخ بهره ب��رای اغلب وام ها با نرخ متغی��ر در بازارهای 

داخلی )اروپایی( اس��ت. الیبور، مرجع نرخ بهره برای وام های 

)با نرخ متغیر( در بازارهای بین المللی نیز می باشد. برای درك 

بهتر در مورد روش و چگونگی استفاده و اعمال نرخ های الیبور 

در محاس��به بهره  وام ها، ف��رض كنید وامی با ن��رخ بهره الیبور 

ش��ش ماهه به عالوه ۰/۵ درصد در سال ایجاد شده است. عمر 

وام به ده دوره ش��ش ماهه تقسیم می ش��ود. برای هر دوره نرخ 

بهره در ابتدای دوره، ۰/۵ درصد )در س��ال( باالتر از نرخ الیبور 

شش ماهه تعیین می شود. به عبارت دیگر، در ابتدای هر دوره 

نرخ تعیین  می ش��ود و در پایان آن دوره، بهره مربوطه پرداخت 

می گردد )هال، ترجمه سّیاح و صالح آبادی، ۱۳۸۴(.

2-6-2- رسوایی های قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره

در زمینه قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره، دو طرف معامله در 

م��ورد جریان نقدی نرخ بهره مبادله از یک نرخ ثابت به یک نرخ 

ش��ناور و بالعکس یا از نرخ مرجع مانند ن��رخ بهره الیبور توافق 

می کنند. مدیریت میزان ریسک نوسان نرخ های بهره و کسب 

نرخ بهره پایین تر به نسبت اینکه بدون سوآپ در دسترس باشد، 

منط��ق به کارگیری قرارداده��ای معاوضه ای نرخ بهره اس��ت. 

ش��رکت هایی که به قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره متوس��ل 

می ش��وند، تمایل به س��اختار نرخ بهره ای دارند ک��ه می تواند 

توسط شرکت دیگری با هزینه کمتر ارائه گردد. به عنوان نمونه، 

به واس��طه اختیار خرید معامله نوس��ان دار۱۲ سازوکار نرخ بهره 

متغیر توس��ط نرخ بهره ثابت، استقراض کننده می تواند میزان 

ریسک را از طریق نوسانات کاهش دهد. در نتیجه، قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره، وظیفه پوشش ریسک۱۳ )انتقال ریسک( 

را انجام می دهد.

دارن��دگان قرارداده��ای معاوضه ای ن��رخ بهره معم��واًل با بانک 

به عن��وان فروش��نده محص��ول مال��ی اس��تاندارد وارد مذاکره 

می ش��وند. نتیجه رابطه قراردادی حاکی از ویژگی هایی اس��ت 

که مربوط به استعالم می باشد. نخست، قراردادهای معاوضه ای 

نرخ بهره دربرگیرنده بند )ش��رط( قرارداد اختیار معامله س��قف 

نرخ بهره۱۴ به منظور حمایت از استقراض کننده در برابر افزایش 

نرخ بهره باالتر از آس��تانه خاص می باش��د. این موضوع مستلزم 

آن اس��ت که اگر نرخ به��ره متغیر باالتر از نرخ بهره ثابت باش��د، 

استقراض کننده بس��تانکار می گردد و در صورتی که نرخ متغیر 

پایین تر از نرخ بهره ثابت باشد، استقراض کننده بدهکار خواهد 

ش��د )مجلس عوام بریتانیا، ۲۰۱۴(. دوم اینک��ه، قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره با توجه به مقدار و مدت زمان وام های اصلی 

و پایه از درجه انعطاف پذیری برخوردار می باشد )قرارداد اختیار 

معامله منعطف(، زیرا قرارداد س��وآپ ممکن است فقط بخشی 

از وام را پوش��ش ده��د یا فرات��ر از آن عمل نمای��د. قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره از طریق قراردادهای مجزا ناشی از وام های 

اصلی و پایه تسویه حس��اب می شوند و باید به طور مستقل فسخ 

گردند. تسویه )فسخ( زودتر از موعد قرارداد سوآپ، هزینه های 

فسخ اس��تقراض کننده را افزایش می دهد که شامل تفاوت بین 

نرخ بهره قرارداد و پیش بینی نرخ بهره در مدت زمان باقی مانده 

قرارداد س��وآپ اس��ت. س��وم اینکه، نحوه ارتباط بین بانک ها و 

اس��تقراض کنندگان مسئله مهمی اس��ت، زیرا مؤسس هرگونه 

نقش��ی را به عنوان مش��اور مالی در مبادله ان��کار می کند و این 

موضوع همچنان به عنوان معضلی باقی  مانده اس��ت و مستلزم 

تضعیف ش��دید وظایف امانی قابل اجرا۱۵ )خیان��ت در امانت( 

می باش��د )مجلس ع��وام بریتانی��ا، ۲۰۱۴؛ گتزل��ر، ۲۰۱۴(. 

رس��وایی های اخیر ایاالت متح��ده آمریکا و انگلس��تان عمدتًا 

به دلیل هزینه هایی است که تحت قراردادهای معاوضه ای نرخ 

بهره با هزینه استمهال بالغ بر ۵۰ درصد ارزش وام رخ داده است.

در س��ال های پس از بح��ران، بانک انگلس��تان و بانک مرکزی 

ای��االت متح��ده آمریکا ن��رخ به��ره را به ش��کل بی س��ابقه ای 

کاهش دادن��د. این رویداد، وضعیت بس��یار ناپایداری را برای 

استقراض کنندگانی فراهم نمود که به قراردادهای معاوضه ای 

ن��رخ به��ره وارد و پرداخت های بیش��تر تحت قرارداد س��وآپ یا 
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پرداخت هزینه های فس��خ ب��رای خ��روج از آن را انتخاب کرده 

بودند. توسعه رسوایی ها، نگرانی های مشابهی را در مورد روش 

استفاده شده توس��ط مؤسس��ات مالی بزرگ برای محصوالت 

مصون از ریس��ک پیچیده ی فروخته ش��ده به مصرف کنندگان 

مالی آش��کار نمود. این موضوع به ش��کلی خاص، ب��ا توجه به 

تضاد منافع در بانک های بزرگ پدیدار ش��ده است )بانک ها با 

انگیزه های گمراه کننده به منظور فروش قراردادهای معاوضه ای 

نرخ بهره در ارتباط با وام ها تحت فشار قرار گرفتند(، مشتریان 

نیز از ویژگی های اصل��ی محصوالتی که خریداری می کردند، 

به ان��دازه کافی مطلع نبودند و آگاهی الزم از ریس��ک مرتبط با 

آنها را نداشتند )فیلیپن، ۲۰۱۱(.

3-6-2- رسوایی فروش گمراهانه ایاالت متحده آمریکا

در ژوئ��ن ۲۰۱۲، دس��تگاه نظارتی خدمات مال��ی۱۶ از فروش 

گمراهانه محصوالت مالی مصون سازی ش��ده )پوشش دهنده 

ریس��ک( توس��ط تعدادی از بانک های انگلس��تان در مقیاس 

بزرگ پرده برداری کرد. بررس��ی های دستگاه نظارتی خدمات 

مالی، قصورات موج��ود در قراردادهای معاوض��ه ای نرخ بهره 

را که به س��رمایه گذاران فروخته ش��ده بود و اغلب آنها به عنوان 

گروه های غیرمطلع طبقه بندی می شدند، تأیید کرد )واحدهای 

تجاری با اندازه کوچک و متوس��ط(. دستگاه نظارتی خدمات 

مالی تأکید نمود که درصد زیادی از معامالت تحت بررس��ی با 

الزامات قانونی مطابقت نداش��تند، لذا ای��ن موضوع منجر به 

جبران خس��ارت به نفع مشتریان خواهد شد )دستگاه نظارتی 

خدمات مالی، ۲۰۱۲(.

در شناسایی مس��ائل اصلی قانونی، دستگاه نظارتی خدمات 

مالی، عامل اصلی را افزایش پیچیدگی محصوالت تش��خیص 

داد. نه��اد مذک��ور این گونه اس��تدالل نمود ک��ه قراردادهای 

معاوض��ه ای نرخ به��ره می تواند از مش��تریان در برابر نوس��ان 

نرخ بهره، در صورت درک درس��ت توسط استقراض کنندگان، 

محافظ��ت نمای��د و به آنها در ش��رایط مناس��ب عرض��ه گردد. 

ب��ا این وجود، عنصر س��فته بازی۱۷ و ریس��ک ذات��ی مربوط به 

قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره نمی تواند توس��ط مش��تریان 

غیرمطلع تش��خیص داده ش��ود )دس��تگاه نظارت��ی خدمات 

مال��ی، ۲۰۱۲(. اف��زون ب��ر پیچیدگی محص��ول، روش های 

فروش تشخیص داده ش��ده توس��ط دس��تگاه نظارتی خدمات 

مال��ی عبارتند از: ۱( افش��ای ضعی��ف هزینه خ��روج یا هزینه 

فس��خ در برخی از بانک ها ۲( قصور بانک ه��ا به منظور تعیین 

تشخیص مش��تری ها از ریس��ک پایه یا اساسی ۳( فروش های 

تعریف ش��ده توس��ط بانک ها به عنوان بانک کارگزار فروشنده 

در حالی که رایزنی و مش��اوره آنها گمراه کننده بوده اس��ت. ۴( 

پوشش بیش از اندازه ریسک، شامل مبلغ و مدت زمان پوشش 

ریسک محصول که از پش��توانه وام های اصلی و پایه برخوردار 

نبوده اس��ت. ۵( حاکمیت ش��رکتی ضعیف بانک ها که منجر 

ب��ه انگیزه های گمراه کنن��ده به منظور فروش حج��م باالیی از 

قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره ش��ده است )دستگاه نظارتی 

خدمات مالی، ۲۰۱۲(.

مس��ائل قانونی توأم با نگرانی های سیاس��ی گس��ترده تر بوده 

است. نخستین مسئله، مربوط به رویه های دادگاه ها با حمایت 

از اصل حرمت قرارداد بوده اس��ت که بر اساس آن، بانک های 

بزرگ مجاز به تنظیم روابط قراردادی شده اند. این رویه مشمول 

معافیت از قید مس��ئولیت۱۸ می باش��د که حفاظ��ت امانی۱۹ 

به رسمیت شناخته شده در مورد مشتریان بانک ها را حذف کرد 

)به این معنی که هیچ راه جبران منصفانه خسارت ناشی از نقض 

قرارداد در دسترس مشتریان نبوده است(. حفاظت امانت داری 

به طور معمول محدود به مش��تریان خرد اس��ت )پرونده بانک 

لویدز علیه باندی۲۰، ۱۹۷۵(. با این وجود، این گونه استدالل 

ش��ده اس��ت که در مورد محص��والت مش��تقه، پیچیدگی آنها 

می تواند به خودی خود در هر سه کاربرد رابطه امانی۲۱ به دلیل 

عدم تخصص خاص مشتریان نسبت به درک ابزارهای مشتقه، 

قابل توجیه باشد و بنابراین به مشاوره و کارگزاری بانک بستگی 

دارد. با این حال، این طرز تفکر توس��ط دادگاه های انگلیسی 

که به طور سنتی موضع محافظه کارانه خود را حفظ نموده اند، 

رد ش��ده اس��ت. ایجاد وظایف امانت داری توس��ط بانک ها با 

مشکل همراه بوده است )بانکرز تراست، ۱۹۹۶(. دعوی های 

قضایی اخیر که ش��امل ادعاهای خاص مربوط به بدفروش��ی 

می باشند، عدم تمایل دادگاه ها را نسبت به جلوگیری از آزادی 

تج��اری بخش ها در مورد ف��رض توانایی آنه��ا به منظور اعمال 

اختیار خرید با تخفیف در معامله عادی )آزاد( )رویکرد مبتنی بر 

آزادی( تأیید نموده اند )پرونده گیرین و راولی علیه رویال بانک 

اس��کاتلند۲۲، ۲۰۱۳؛ پرونده کوک علیه بانک سرمایه گذاری 

اچ اس بی س��ی بریتانیا۲۳، ۲۰۱۲؛ پرونده بانک بزرگ توسعه 

س��نگاپور )دی بی اس( علیه س��ان ه��ات۲۴، ۲۰۱۳(. به طور 

کلی، تضعیف ش��دید وظایف امان��ت داری )خیانت در امانت( 

در بازارهای مالی از دهه ۱۹۸۰ به دالیل زیر بیش��تر مش��هود 

شده اس��ت: ۱( تغییرات قانونی )مانند قانون تراستی ۲۰۰۰ 

در انگلس��تان۲۵، قانون هماهنگ سرمایه گذاری محتاطانه در 

سال ۱۹۹۲ در آمریکا۲۶، ۲( دیدگاه آرمانی که بازارهای مالی 
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به ش��کل منطقی به بازیگران بازار خدمات ارائه می نمایند که 

فاقد محدودیت های قانونی و مقررات می باش��ند. ۳( تسهیل 

انعقاد قرارداد مس��ئولیت امانت داری از سوی اشخاص توسط 

دادگاه ها )جی جتلر، ۲۰۱۲(.

دومین نگرانی سیاسی مربوط به این مزیت است که بانک های 

بزرگ به دلیل مقررات زدایی، با تبدیل ش��دن به ش��رکت های 

بزرگ و ترکیبی )شرکت های بزرگ صنعتی و تجاری( به دست 

آورده اند. ای��ن موضوع بانک ها را به ارائه طیف گس��ترده ای از 

خدمات به مش��تریان خود که ش��امل خدمات سنتی تجاری، 

خرده فروشی )وام ها( و خدمات مخاطره آمیزتر مانند ابزارهای 

مشتقه می باش��د، مجاز دانس��ته است. رس��وایی بدفروشی، 

جنبه مختلف مشکل بنگاه های مالی بزرگ )آنقدر بزرگ است 

که نباید سقوط کند۲۷( را تش��ریح نمود. به ویژه، افزایش تضاد 

منافع در بانک های بزرگ که ب��ا انگیزه های مخرب، به فروش 

محصوالت مصون سازی مانند قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره 

می پرداختند، باعث تلفیق مؤسسات مالی با ابربانک ها و تغییر 

بااهمیت مدل های کس��ب و کار آنها و منابع عایدات آنها ش��د 

)جفر و همکاران، ۲۰۱۴(.

4-6-2- رسوایی ایاالت متحده آمریکا

رسوایی قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره در ایاالت متحده آمریکا 

به برخی از ورشکس��تگی های ش��هرداری های ای��االت متحده 

آمریکا مرتبط بود که محصوالت مصون س��ازی را در س��ال های 

قبل از بحران مالی جهانی خریداری نموده بودند. به کارگیری 

گس��ترده قراردادهای معاوضه ای نرخ به��ره در بین دولت های 

محلی، ریش��ه در نوسانات نرخ بهره در دوران پس از برتون وودز 

دارد ک��ه نهادهای عمومی را ب��ه یافت��ن راهکارهایی به منظور 

مدیریت ریس��ک ملزم نمود. قرارداده��ای معاوضه ای نرخ بهره 

راهکاری را به منظور پوش��ش ریس��ک نرخ های ثابت نامطلوب 

)نادرست( بلندمدت و نیز نرخ های متغیر اوراق قرضه ارائه کرد 

که منجر به عدم توانایی در پیش بینی صحیح قیمت استقراض 

در طول مدت زمان مشخص گردید )باند گراهام، ۲۰۱۲(.

برخالف آنچه در انگلستان اتفاق افتاد، رسوایی ایاالت متحده 

آمریکا زمینه بدفروشی را تسهیل نکرد. قراردادهای معاوضه ای 

نرخ بهره نقش عم��ده ای را در تحریک ورشکس��تگی تعدادی 

از ش��هرداری ها ایفا کرد که در س��ال های قبل از بحران توسط 

مؤسس��ات مال��ی وال اس��تریت، توصیه به اتخ��اذ روش هایی 

به منظور پوشش ریس��ک ناش��ی از نرخ های بهره شده بودند. 

به طور خاص، ش��هرداری ها به خرید محصوالت ساختاریافته 

در ارتباط با وام ها و س��رمایه گذاری هایی توصیه ش��ده بودند 

که آنها را درگیر تأمین مال��ی پروژه های بزرگ عمومی می کرد 

)باند گراهام، ۲۰۱۲(. ش��هر دیتروی��ت تصویر خوبی از نقش 

قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره را ارائه نمود که منجر به سطوح 

غیرقابل تحمل بدهی شد.

به طور خالصه، در صورت اس��تفاده صحیح از ن��وآوری مالی، این 

نوآوری ها به بهره وری و عملکرد سیستم مالی کمک شایانی خواهند 

کرد؛ همانطور که امروزه بسیاری از بخش های واقعی اقتصاد، رشد 

و توسعه خود را مدیون نوآوری های بخش مالی می دانند.

3- یافته های علمی پژوهش

به طور کلی، ه��دف اصلی این مقاله، بررس��ی ماهیت نوآوری 

و نقش آن در ب��روز بحران های مالی و اث��رات آن )قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره( است. در این راستا، پس از تعریف نوآوری، 

به ماهیت و کارکردهای آن پرداخته و اثرات ناخوشایند نوآوری 

در بازارهای مالی بررسی ش��د. با توجه به ویژگی های نوآوری، 

می توان گفت با اینکه نوآوری های مالی و ابزارهای مالی جدید، 

از کارکردهای مثبت��ی مانند کاهش هزینه ه��ای نمایندگی، 

کش��ف قیمت، تس��هیم ریس��ک، بازارس��ازی، بهبود کارایی 

تخصیص و تأمین مالی، برخوردار هستند، اما در مقابل، باعث 

به وجود آمدن بحران های مالی می شوند و اثرات ناخوشایندی 

از جمله نوسان پذیری بیشتر، بی ثباتی مالی، شکنندگی باالتر 

و زیان های شدید در بازارهای مالی مانند رسوایی قراردادهای 

معاوضه ای نرخ بهره را از خود به جا می گذارند.

رسوایی های قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره، فرصتی به منظور 

مفهوم سازی مجدد عملکرد نوآوری مالی و ارزیابی انگیزه هایی 

اس��ت که این عملکرد اساسی سیستم مالی را پی ریزی و تأیید 

نموده است. نویس��ندگان این مقاله معتقد هستند که نوآوری 

مالی توس��ط منافع خصوصی فعاالن بازار تأیید و اثبات ش��ده 

است و اینکه فرآیند نوآوری اخیر فاقد هرگونه ارتباط با اقتصاد 

واقعی می باشد.

جهت کاهش احتمال بی ثباتی مالی آتی ناشی از نوآوری، مقررات 

و نظارت باید به تطبیق انگیزه های فعاالن بازار برای ریسک پذیری 

محتاطانه کمک کند. به هر حال، مقررات نباید مانع نوآوری شود 

و نباید از آن به عنوان جایگزینی برای مسئولیت خصوصی تعبیر 

کند. در عوض، الزم است مقررات این اطمینان را حاصل کند که 

نوآوری به اندازه کافی برای بازارها شفاف و قابل فهم است تا به طور 

مؤثر کار کنند و جامعه به طور پیوسته از یک نوسازی بدون وقفه ی 

تأمین مالی و سیستم مالی بهره مند شود.
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این موضوع بایستی با طراحی مناسب زیرساخت های مقرراتی 

و نظارت��ی همراه باش��د و به موج��ب آن، مقامات تعیین ش��ده 

باید با قدرت و مش��روعیت کافی به منظور نظ��ارت بر صنعت و 

تحمیل رفتار، مجهز شده باشند. این ترتیبات جدید، پیامدها 

و تأثیرات عمیقی در س��طوح مختلف یعنی سیاس��ی، نظری و 

قضایی داشته است. در سطح عملی، پیامدهای فوری عمدتًا 

در ارتباط با تعریف قابل توجه و اساسی فعالیت هایی است که 

می تواند توسط مؤسس��ات مالی انجام پذیرد. هم راستا با آنچه 

در مقدمه بیان ش��د، ضروری اس��ت عملکرد تخصیص سرمایه 

و واس��طه گری تضمین ش��ود و در این مفه��وم، فرآیند نوآوری 

مالی به  س��وی اهداف اقتصادی و اجتماعی از طریق محدود 

کردن قدرت بازیگ��ران خصوصی به منظور طراحی محصوالت 

جدید هدایت می گردد. اگرچه ممکن اس��ت این روش در نگاه 

اول بدیهی به نظر برس��د، با این حال نشان دهنده ممانعت از 

یکپارچگی جهانی در ح��ال انجاِم بازارهای مالی می باش��د. 

این موضوع بیانگر نیاز به مصالحه الزم به منظور تغییر به سمت 

بازارهای مالی پایدار و مسئولیت اجتماعی است.

 نتیجه گیری
با توجه به مركزیت مالی در اقتصاد مدرن و اهمیت آن در رش��د 

اقتص��ادی، نوآوری مال��ی به موضوعی بااهمیت تبدیل ش��ده 

است. نوآوری های مالی به عنوان موتور محركه ی سیستم مالی 

محسوب  می شوند که افزایش كارایی، بهبود و توسعه سیستم 

مالی و به طور كلی، ایج��اد ثبات اقتصادی را در پی دارند؛ زیرا 

یك نوآوری سرآغاز نوآوری بعدی است )مارپیچ نوآوری(. ازاین رو، 

نیاز به ایجاد و توس��عه نوآوری های مال��ی و معامالتی افزایش 

می یابد )دنیائی و حسینی، ۱۳۹۱(.

از سوی دیگر، از نظر پژوهشگران، نوآوری مالی در سیستم بانکی 

و بازار س��رمایه از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. پژوهشگران 

برای این ادعا، دالیل متعددی را ذکر کرده اند. به عنوان نمونه، 

س��یهومبینگ )۲۰۰۹( ب��ر این باور اس��ت که ن��وآوری مالی و 

معامالتی عالوه بر تش��ویق س��رمایه گذاری و پس انداز بیشتر، 

ام��کان ایج��اد محص��والت، خدم��ات، ابزارها و س��ازوکارهای 

معامالتی جدید، می تواند افزایش میزان رضایت مندی اعضای 

سیستم مالی و سرمایه گذاران را فراهم آورد.

طبق گفته های س��وهاس و دیلیپ )۲۰۰۹(، ن��وآوری مالی و 

معامالتی با ارائه و توس��عه محصوالت و خدمات بهتر و جدید، 

معرفی فرآیندهای معامالتی كاراتر، ایجاد و توسعه ی بازارهای 

مالی جدید و بهبود س��ازوکارها و ش��یوه های سرمایه گذاری و 

تأمین مالی، به عنوان كلید ارتقای بهره وری برای اقتصاد تلقی 

می ش��ود. همچنین، هلمن )۲۰۰۸( شواهدی را ارائه کرد که 

نشان می دهد نوآوری مالی، واس��طه گران و سرمایه گذاران را 

قادر می س��ازد پرتفوی خ��ود را متنوع نمایند و نقدش��وندگی 

دارایی های خود را افزایش دهند.

پویان ف��ر )۱۳۸۹( نیز بیان نموده اس��ت که نوآوری های مالی 

باعث افزایش کارایی و ایجاد ثبات در اقتصاد می شود. به عقیده 

او، در بحث افزایش کارایی )نوآوری فرآیندی و ابزار مالی(، شاید 

نقش تغییرات فناوری های پیشرفته، محسوس تر و بااهمیت تر 

باشد. وی بر این باور است که نوآوری های مالی، توسعه بازارهای 

مالی را به وسیله ارائه تعداد و انواع بیشتری از ابزارهای مالی و 

معامالتی، تسهیل می کند.

به ط��ور کلی، در مقال��ه حاضر، به بررس��ی نوآوری های مالی و 

رسوایی قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره پرداخته شد و پس از 

بررسی، این گونه استدالل گردید که نوآوری مالی به عنوان یکی 

از مشخصه های مهندس��ی مالی، عالوه بر نتایج مثبت، اثرات 

ناخوشایندی را در بازارهای مالی ایجاد می کند.

این مقاله ضمن طرح برخی از تجربیات سیاسی از رسوایی های 

قراردادهای معاوضه ای نرخ بهره، مدعی این موضوع اس��ت که 

اگرچه بسیاری از مقررات پس از بحران به خوبی تشخیص داده 

شده اند، اما تا حد زیادی به طور تدریجی رخ داده اند، زیرا فاقد 

قدرت اصالح الزم به منظور تنظیم رفتار مؤسسات مالی و هم تراز 

نمودن آنها با اهداف اجتماعی فراگیر هس��تند. در واقع، بحث 

مذکور نشان می دهد که این امر، بازتعریف بسیار ضرورِی روابط 

بی��ن نقش آفرینان ب��ازار، جامعه و مقررات گ��ذاران را به ارمغان 

می آورد. همچنین، تحلیل های ارائه ش��ده در این مقاله شامل 

چند بخش بود و در مبحث رسوایی های قراردادهای معاوضه ای 

نرخ بهره، ش��واهد و گزارش هایی از انگلس��تان و ایاالت متحده 

آمریکا ارائه گردید.

از سوی دیگر، باید در چهارچوب یک پیشنهاد اذعان نمود که 

ضروری است نقش مؤسس��ات مالی در جامعه بازتعریف شود. 

این موضوع بایستی با طراحی مناسب زیرساخت های مقرراتی 

و نظارتی همراه باش��د و به موجب آن، مقامات تعیین شده باید 

با قدرت و مشروعیت کافی به منظور نظارت بر صنعت و تحمیل 

رفتار، مجهز شده باشند. این ترتیبات جدید، پیامدها و تأثیرات 

عمیقی در سطوح مختلف یعنی سیاسی، نظری و قضایی داشته 

اس��ت. در س��طح عملی، پیامدهای فوری عمدتًا در ارتباط با 

تعریف قابل توجه و اساس��ی فعالیت هایی اس��ت که می تواند 

توسط مؤسسات مالی انجام پذیرد.
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چرا روانشناسی و نوروبیولوژِی تصمیم گیری
 برای اقتصاد دانان مفید است؟

در چند س��ال گذشته، ش��اهد پیشرفت 

نوروبیول��وژِی  در درک  چش��مگیری 

تصمیم گی��ری بوده ای��م. بس��یاری از 

کسانی که در این حوزه ی رو به رشد، نقش 

داشته اند و همچنین ناظراِن عالقمند به 

این ش��اخه از علم، امیدوارند که اقتصاد 

عصب��ی در نهای��ت به علوم کالس��یک از 

جمل��ه اقتص��اد، روانشناس��ی و ه��وش 

مصنوعی کمک کند. ه��دف اصلی این 

مطلب، ارزیابی سهم بالقوه  ی این حوزه 

در اقتصاد است.

برخ��ی از اقتصاددان��ان معتقدند که هر 

جنبه  ای از تصمیم گیرِی اقتصادی به طور 

قطع ب��ه علم اقتص��اد مربوط اس��ت. بر 

اساس این دیدگاه، اقتصاد عصبی لزوماً با 

گسترش مجموعه  ای از سؤاالت، می تواند 

به اقتصاد کمک   کند. در گذشته، اهمیت 

بالقوه ی اقتص��اد عصبی برای تحقیقات 

اقتصادی، موض��وع بحث ه��ای زیادی 

بوده است. بررسی مقاله های ارائه شده، 

نش��ان دهنده ی وج��ود اف��راط و تفریط 

اس��ت. در این مطلب، ارتباط هوشیارانه 

و نظام من��د بین دو رش��ته مد نظ��ر قرار 

می گیرد. چنین بیان��ی می  تواند به طور 

ایده آل، س��ؤاالت اس��تاندارد اقتصادی 

)مانند نحوه ی تأثیر مالیات بر پس انداز( 

را مشخص کند.

مدرس و پژوهشگر دانش مالی رفتاری

ثارا سادات میران
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ارزیاب��ی اقتص��اد عصبی تا ح��د زیادی 

بر اس��اس تفک��ر برنامه  ه��ای تحقیقاتی 

اس��ت که می تواند از نظ��ر تکنولوژیکی 

یا عمل��ی، امکان پذیر باش��د یا نباش��د. 

راه های قابل تصوری برای دستاوردهای 

مهم و قابل توجه وج��ود دارد، البته نه به 

ای��ن معنی ک��ه موفقیت، تضمین  ش��ده 

است. در مرحله ی اولیه از تکامل اقتصاد 

عصبی، گمانه  زنی چنین دستاوردهایی 

بس��یار مهم اس��ت، هم به ای��ن دلیل که 

عالقه  من��دی و حوصل��ه اقتصاددانان را 

توجی��ه می کن��د و هم از آن جه��ت که به 

اقتصاددان��ان عصبی کم��ک می کند تا 

برنامه های مفیدتر و مرتبط تری را بسازند.

عصب��ی  اقتصاددان��ان  در حالی ک��ه 

متقاعد ش��ده اند که درک بهت��ِر نحوه ی 

تصمیم گی��ری منجر ب��ه پیش بینی های 

بهتر در مورد انتخاب گزینه های جایگزین 

می شود، بسیاری از اقتصاددانان سنتی 

با ش��ک و تردید از این پیشنهاد استقبال 

می کنند. به نظر می رس��د طرف��داران و 

منتقدان اقتصاد عصبی از زبان مشابهی 

ب��رای بحث در م��ورد موضوعات مختلف 

استفاده می کنند و بدین ترتیب، بسیاری 

از مباحث ت��ا حد زیادی از ه��ر دو طرف 

بی پاسخ مانده است.

 آیا ارتباط اقتص�اد عصبی با علم 
اقتصاد بدیهی است؟

اکثر اعض��ای جامعه ی اقتص��اد عصبی 

معتقدند که ارتباط رشته ی آنها با اقتصاد 

عماًل بدیهی است. در نتیجه، آنها گاهی با 

شک و تردید در میان اقتصاددانان محض 

روبرو هستند و برای ایجاد انگیزه در دستور 

کار خود، گاهی اوق��ات قیاس هایی را با 

س��ایر زمینه های فرعی انجام می دهند. 

به عنوان مثال، برخ��ی اقتصاد عصبی را 

به نظریه ی ش��رکت تش��بیه می کنند که 

جعبه ی سیاه تصمیمات تولید را باز کرد.

از دیدگاه یک اقتصاددان محض، قیاس 

بی��ن اقتصاد عصبی و نظریه ی ش��رکت، 

گمراه کننده است. در توسعه ی نظریه ی 

ش��رکت، اقتصاددانان تمایل��ی به بهبود 

اندازه گی��ری توابع تولید کاهش یافته در 

ارتباط با خروجی کار و سرمایه ندارند. در 

عوض، پرسش های مربوط به عملکردهای 

داخلی ش��رکت )برخالف پرس��ش های 

مربوط ب��ه عملکرده��ای داخلی ذهن( 

کام��اًل در مح��دوده ی تاریخ��ی اقتصاد 

اصل��ی جری��ان دارد، زی��را ب��ه ماهی��ت 

مبادل��ه ی سازماندهی ش��ده بی��ن افراد 

مربوط می ش��ود. ی��ک اقتص��اددان که 

به دنبال درک قیمت ها، دستمزد، تقسیم 

ریسک و سایر جنبه های سنتی تخصیص 

منابع است، در درک چگونگی تجارت در 

طیف وسیعی از مؤسسات، از جمله بازارها 

و شرکت ها و نحوه ی ایجاد انواع مختلف 

مبادله که از س��وی مؤسس��ات گوناگون 

اداره می ش��ود، نق��ش غیرقابل ان��کاری 

دارد. در مقابل، ذهن، یک نهاد اقتصادی 

نیس��ت و مبادله ی بین افراد در درون آن 

صورت نمی گیرد.

قابل ذکر است که اقتصاددانان از توانایی 

دیرین��ه ای برای ب��از ک��ردن جعبه های 

س��یاه دیگر بهره من��د نش��ده اند. مثاًل، 

می توانستیم صد س��ال گذشته را صرف 

توس��عه ی نظریه های بس��یار ظریف در 

مورد فرآیندهای تولید از طریق مطالعه ی 

فیزیک و مهندس��ی کنیم، ام��ا نکردیم. 

بنابراین، قابل درک اس��ت که بس��یاری 

از اقتصاددان��ان از ای��ن احتم��ال غافل 

نمی شوند که عمیق ش��دن در پیچ وخم 

تصمیم گی��ری منج��ر ب��ه نظریه ه��ای 

اقتصادی بهتر و مفیدتری می شود.

اقتصاددان��ان عصب��ی مطمئن��ًا س��عی 

کرده ان��د انگیزه ه��ای اثبات��ی متعددی 

را ب��رای باز ک��ردن جعبه ی س��یاه ذهن 

انس��ان، به اقتصاددانان کالسیک ارائه 

دهند. بس��یاری از اقتصاددانان محض 

این انگیزه ها را غیرقابل قبول می دانند، 

زیرا آنها تحقیقات اقتصاد عصبی را عمدتًا 

هم راس��تا با تحلیل اقتصادی کالسیک 

می دانند.

در اص��ل، اقتص��اد عصبی حت��ی بدون 

ارائه ی یک مدل عصب شناختی کامل از 

تصمیم گیری های پیچیده ی اقتصادی، 

چندی��ن راه بالقوه را برای آشکارس��ازی 

س��اختار روابط اس��تاندارد رفتاری ارائه 

می دهد. اواًل، این امر منجر به اندازه گیری 

متغیرهای جدید می شود  که ممکن است 

به نحو مفی��دی به تجزی��ه و تحلیل های 

اقتص��ادی اس��تاندارد راه پی��دا کن��د. 

ثانی��ًا، دانش دقیق در م��ورد فرآیندهای 

عصب ش��ناختِی تصمیم گی��ری ممکن 

است به اقتصاددانان کمک کند که بین 

نظریه ها و یا مدل ها تمایز قائل شوند.

متغیره��ای  ک��ه  اقتص��اددان  ی��ک 

عصب ش��ناختی را بررس��ی می کن��د، 

لزومًا نی��ازی به دانش گس��ترده در مورد 

روش ه��ای اقتص��ادی عصب بنی��ان ی��ا 

درک عمیق فرآیندهای عصب ش��ناختی 

ندارد. در عوض، وی ممکن اس��ت برای 

تشخیص و جمع آوری داده های مربوطه، 

به اقتصاددان��ان عصب بنیان تکیه کند. 

بسیاری از روانشناسان مواضع ذکر شده 

در ب��اال را نوع��ی رفتارگرای��ی رادی��کال 

می دانن��د. آنه��ا تعج��ب می کنن��د ک��ه 

اقتصاددانان هنوز آنقدر س��ختگیرانه به 

دیدگاهی نگاه می کنند که روانشناسی 

دهه ها پیش آن را کنار گذاشته است. با در 

نظر گرفتن اهداف متفاوت این رشته ها، 

درک مس��یرهای مختلف روانشناس��ی و 

اقتصاد چندان دشوار نیست.

برخ��ی در توانای��ی ح��وزه ی نوظه��ور 

اقتصاد عصب بنیان برای روشن ساختن 

پرسش های کالسیک اقتصادی و پاسخ 

دادن ب��ه آنه��ا، مبالغه کرده ان��د، برخی 
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دیگر آن را نادیده گرفته اند و بسیاری آن را 

درک نکرده اند. با توجه به اقتصاد اثباتی، 

م��ورد مطالعه ی مبانی عصب ش��ناختِی 

تصمیم گی��ری کام��اًل بدیهی اس��ت. با 

این وجود، اقتص��اد عصب بنیان در اصل 

می تواند با استفاده از روش های مختلف، 

به اقتصاد اثباتی متعارف کمک کند.

همچنی��ن، تع��دادی از مش��ارکت های 

بالق��وه ی موردبح��ث در ای��ن مقال��ه تا 

حدودی متواضعانه، خاص و یا حاشیه ای 

اس��ت. درحالی که دالی��ل خوبی مبنی 

بر قابل توجه بودن برخی از مش��ارکت ها 

وج��ود دارد، امی��د م��ی رود ک��ه اقتصاد 

عصب بنیان ب��ه یکی از اج��زای اصلی و 

ضروری اقتصاد استاندارد اثباتی تبدیل 

 ش��ود یا اینکه به طور اساسی این حوزه را 

متحول کند.

بس��یاری از اقتصاددانان عصب بنیان از 

فهمیدن ای��ن موضوع که ش��ک و تردید 

عمیقی در مورد پتانس��یل رش��ته ی خود 

در می��ان اقتصاددان��ان جری��ان اصلی 

وجود دارد، شگفت زده و ناامید شده اند. 

اقتصاددان��ان عصب بنی��ان بای��د برای 

بیان دیدگاه های خاص از مشارکت های 

بالق��وه ی ای��ن رش��ته در جری��ان اصلی 

اقتصاد، بیشتر تالش کنند. چنین بیانی 

می توان��د به ط��ور ای��ده آل یک پرس��ش 

اقتص��ادی اس��تاندارد با منافع وس��یع 

)به عنوان مث��ال، نحوه ی تأثیر مالیات بر 

پس انداز( را مشخص کند و یک برنامه ی 

پژوهش��ی قابل تصور را ترس��یم نماید که 

ممکن اس��ت به بینش ه��ای مفیدی در 

مورد ارتباط مستقیم با این پرسش منجر 

ش��ود. اظه��ارات مبه��م مبنی ب��ر اینکه 

درک عمیق تِر فرآیندهای تصمیم گیری 

منجر به توسعه مدل های انتخاب بهتری 

می ش��ود، کاف��ی نیس��ت. همچنی��ن، 

اجتناب از بیهوده گویی ضروری اس��ت. 

ادعاه��ای اغراق آمیز به س��ادگی ش��ک 

و تردی��د را تقوی��ت می کن��د. ارزیاب��ی 

آگاهان��ه از پتانس��یل ای��ن ح��وزه و نی��ز 

محدودیت های��ش، پذی��رش آن را به طور 

مؤثرتری نس��بت به ح��دس و گمان های 

پرخاش��گرانه که الزمه ی اس��تدالل های 

سس��ت و بی اعتب��ار اس��ت، افزای��ش 

می دهد. سوم اینکه، اثبات نهایی را باید 

به بوت��ه ی آزمایش گذاش��ت. برای تغییر 

نظر شکاکان، اقتصاددانان عصب بنیان 

باید نوع مناسبی از داستان های موفقیت 

را جم��ع آوری کنن��د. ب��ه ای��ن ترتی��ب، 

پرس��ش های اقتصادی مرسوم که قبل از 

ظهور تحقیق��ات اقتصادی عصب بنیان، 

مورد توجه بس��یاری از اقتصاددانان قرار 

داشتند، روشن می شوند.
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 شرح مقاله
نویسندگان این مقاله در ابتدا با اشاره به نتایج تحقیقات 
انجام ش��ده در خصوص تأثیر مثبت س��رمایه گذاری 
در ش��رکت های فناورانه و نوآور بر رش��د اقتصادی، به 
بیان اهمیت این شرکت ها می پردازند. سپس، با این 
اس��تدالل که عموماً موفقیت ش��رکت های مذکور به 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و نیروی انسانی 
وابسته است و بازدهی این قبیل سرمایه گذاری ها در 
بلندمدت رخ می دهد، در مورد فشار و اثرات نامطلوِب 
سرمایه گذاراِن با دیدگاه کوتاه مدت بر این شرکت ها 
توضیح می دهند و به سیاس��ت تف��اوت مالیاتی بین 
سرمایه گذاران کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان ابزاری 

جهت کاهش این اثرات منفی اشاره می کنند.
در این سیاس��ت مالیاتی، به منظ��ور افزایش انگیزه 
ب��رای س��رمایه گذاری بلندم��دت، ن��رخ مالیات بر 
عایدات سرمایه ای در سرمایه گذاری های بلندمدت 
نسبت به س��رمایه گذاری های کوتاه مدت کمتر در 
نظر گرفته می ش��ود تا نرخ خالص )پس از مالیات( 

بازدهی سرمایه ای کسب شده در بلندمدت نسبت 
ب��ه کوتاه م��دت تقوی��ت ش��ود و در نتیج��ه، انگیزه 
س��رمایه گذاری بلندمدت در مقایسه با کوتاه مدت، 
افزایش یابد. البته در مقابل ای��ن دیدگاه، برخی از 
صاحب نظران عقیده دارند که ب��اال بردن مالیات بر 
عایدات کوتاه مدت، به افزایش هزینه های معامالتی 
و در نتیجه کاهش گردش معامالت و کارایی بازارها 
منجر می ش��ود، ازاین رو نتایج غیرمس��تقیِم چنین 

اقداماتی را منفی تلقی می کنند.
با توجه به این موضوعات، پژوهش��گران با بررسی 
سوابق ۳۰ کش��ور عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی۳ بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ که طی 
آن، ۷ کش��ور اقدام به تغییر سیاست مالیاتی خود 
کرده بودند، به نتایج قابل توجهی دس��ت یافتند. 
اولین نتیجه این تحقیق نش��ان می دهد زمانی که 
کشورها با وضع مالیات بیش��تر بر سرمایه گذاری 
کوتاه مدت، به سرمایه گذاراِن با دیدگاه بلندمدت 
پاداش می دهند، میزان خالقیت و ن��وآوری در آن 

کشورها به شکل معنا داری افزایش می یابد )اختالف 
۵ درصدی می��ان دو نرخ مالیات، پس از کنترل اثر 
سایر عوامل، خروجی نوآوری را طی سه سال از ۲ به 
۳ درصد افزایش می دهد(. همچنین، میزان افزایش 
نوآوری در شرکت هایی که دارای فناوری بنیادین و 
پیشرو هستند، بیشتر از سایر شرکت ها است، زیرا 
زمان مورد نیاز برای به ثمر نشس��تن پروژه های این 
قبیل شرکت ها بیش از همتایان آنها است. عالوه بر 
این، تأثیر مثبت این سیاست مالیاتی در کشورهایی 
که شرکت های ثبت ش��ده در آنها عمدتاً در تملک 
عموم اش��خاص بوده و دارای بازار سهام با گردش 

معامالت باال هستند، بیشتر است.

گذری بر مرزهای علم مالی

 در این ش��ماره از مجموعه نوش��تارهای گذری بر مرزهای علم مالی، به س��راغ شماره ماه آگوست س��ال 2۰22  از مجله حسابداری و اقتصاد۱ 

می رویم. این مجله از نشریات بسیار معتبر در حوزه اقتصاد، مالی و حسابداری بوده و بیشتر در پی پاسخ به پرسش های حسابداری از دیدگاه 

نظریه های اقتصادی اس��ت. در یکی از مقاالت این ش��ماره، به موضوع مالیات بر عایدات سرمایه ای2 پرداخته ش��ده است و چهار نویسنده این مقاله 

به دنبال پاس��خ به این پرس��ش اساس��ی هس��تند که آیا تفاوت قائل ش��دن بین مالیات بر عایدات س��رمایه ای در کوتاه مدت و بلندمدت می تواند بر 

سرمایه گذاری بلندمدت تأثیرگذار باشد؟ به نظر می رسد لحاظ کردن مطالب و نتایج این مقاله با توجه به طرح چندباره موضوع مالیات در بازار سرمایه 

و تغییر آن از ضریب ثابتی از مبلغ فروش به مالیات بر عایدات سرمایه ای، بتواند در تصمیم گیری در این خصوص مؤثر واقع گردد.

 پانویس
1- Journal of Accounting and Economics
2- Capital Gains Tax
3- Organisation for Economic Co-operation 
and Development )OECD(

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت بیستممسلم پیمانی
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