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سخن سردبیر

س��ال 1400، مقارن ب��ا پانزدهمین س��ال فعالیت 
بورس اوراق بهادار تهران بود که در س��طح عملکرد و 
همچنین در سازماندهی فعالیت های این شرکت، فراز 

و نشیب های خاصی به همراه داشت.
در این س��ال ش��اخص کل ب��ورس تهران با پش��ت 
سرگذاش��تن افت و خیزهایی در پایان سال 1400 
رش��د مالیم 4/6 درصدی را به ثبت رس��اند. ارزش 
بازار س��هام بورس تهران نیز در این سال 4/3 درصد 
رشد یافت. معامالت سهام بورس تهران پس از رشد 
خیره کننده س��ال 1399، در س��ال 1400 روندی 
کاهنده داش��ت و با کاهش 37 درصدی در حجم و 

افت 64 درصدی در ارزش مواجه شد. 
 هر چند حجم و ارزش معامالت سهام در سال 1400 
نسبت به س��ال پیش از آن روندی کاهنده داشت اما 
رشد درخور مالحظه معامالت ابزار مشتقه، ابزار بدهی 
و صندوق های سرمایه گذاری، بار دیگر اهمیت توجه به 
تنوع بخشی در ابزارهای مالی معامالتی بورس تهران 
را به نمایش گذاش��ت. ارزش و حج��م معامالت بازار 
بدهی بورس تهران در سال 1400 به ترتیب 93 و 95 
درصد رشد کرد. معامالت صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامل��ه نی��ز در ادامه روند صعودی س��ال های 
گذشته با رشد 88 درصدی در حجم و 37 درصدی در 
ارزش معامالت همراه بود. ارزش معامالت ابزار مشتقه 
با افت همراه بود اما حجم معامالت این ابزار مالی در 
بورس تهران رشد 737 درصدی را تجربه کرد. تداوم 

رشد معامالت صندوق های سرمایه گذاری، ابزار بدهی 
و ابزار مشتقه نش��ان داد که بورس تهران می تواند با 
متنوع ساختن سبد ابزارهای معامالتی خود با تغییر 
شرایط اقتصادی، پاسخگوی نیاز و سالیق متنوع و در 

حال تغییر سرمایه گذاران باشد. 
پذی��رش 11 ش��رکت و 9 صندوق س��رمایه گذاری، 
انتشار 44 اوراق بهادار با درآمد ثابت و 39 نماد اختیار 
فروش تبعی از دیگر اقدامات مؤثر بورس اوراق بهادار 

تهران در سال 1400 بوده است.       
عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در عرصه تأمین مالی 
در سال 1400 امیدبخش بوده است. درواقع، رشد 
88 درصدی افزایش س��رمایه )ب��دون لحاظ تجدید 
ارزیابی( و رشد 322 درصدی انتشار اوراق تبعی سبب 
ش��د که در س��ال 1400 نیز همچنان روند صعودی 
تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران تداوم یافته و 
نسبت به سال گذشته 47 درصد افزایش یابد. ظرفیت 
باال و رو به رشد بورس اوراق بهادار تهران در تأمین مالی 
پایدار اقتصاد ملی برای فعاالن و مسئوالن اقتصادی 
به اثبات رسیده و توجه به بهره مندی از این توانمندی، 
افق های جدیدی پیش روی بورس اوراق بهادار تهران 

و بازار سرمایه ایران گشوده است. 
همچنین آغاز فعالیت رسمی »مرکز داده بورس تهران«، 
به عنوان زیرس��اختی برای توس��عه فعالیت های آتی 
شرکت از جمله اتفاقات مهم سال گذشته بوده است. 
رویکرد »توسعه فعالیت ها با تمرکز بر فناوری اطالعات« 

از جمله برنامه های تیم مدیریتی ش��رکت محسوب 
می ش��ود که افتتاح مرکز داده می تواند گامی مهم و 

زیربنایی برای این توسعه در نظر گرفته شود.
در مجم��ع عموم��ی عادی س��ال مال��ی منتهی به 
اسفندماه 1400، دوره مدیریت دوساله تیم هیئت 
مدیره ش��رکت نیز پایان یافت و در ادامه، انتخابات 
جدیدی برای تعیین اعضای هیئ��ت مدیره صورت 
پذیرفت که با تغییراتی در ترکیب هیئت مدیره سابق 
هم��راه بود. مدیریت در این ش��رکت حداق��ل از دو 
جنبه دارای اهمیت اس��ت، از جنبه اول همانند هر 
ش��رکت دیگری،الزم اس��ت به اداره امورات داخلی 
آن پرداخته شود و جنبه دوم که شاید مهم تر از جنبه 
اول هم باش��د، به جایگاه ملی ب��ورس تهران مرتبط 
است. این شرکت به عنوان بازاری برای معامله اوراق 
بهادار در سطح ملی از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
و اقدامات و تصمیمات آن بر اکثریت بازار س��رمایه و 
ش��رکت های فعال در آن تأثیرگذار خواهد بود؛ این 
تأثیرگذاری چه در س��طح فعالین بازار سرمایه و چه 
در سطح شرکت ها ملموس و قابل درک است. امید 
اس��ت که تیم مدیریتی جدید که بر »جوان گرایی«، 
»استفاده از ابزارهای نوین مالی«، »تمرکز بر توسعه 
سواد مالی« و نیز »ارتقای زیرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری مجموعه« تاکید دارد بتواند با تمرکز بر 
موضوعات اصلی شرکت و با برنامه ریزی دقیق برای 

توسعه بورس تهران گام بردارد.
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رويدادهاي خبري

تـيـر ماه 1401
شـمـاره 204

رویدادهایخبریبازارسرمایهدرتیرماه1401

  مدیریت نظارت بر نهادهای مالی 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 4 تیرماه

انتش��ار اطالعی��ه ای به تمام��ی نهاده��ای مالی، 
اساس��نامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری 
مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری را ابالغ 
کرد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، در 
هفتصد و نود و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 
جاری، موضوع راه اندازی نوع جدیدی از صندوق های 
سرمایه گذاری تحت عنوان »صندوق سرمایه گذاری 
مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری« مطرح 
و م��ورد موافقت قرار گرفت. س��رمایه گذاری در بازار 
سرمایه همواره با ریسک های خاصی همراه بوده و از 
این روی الزم است، سرمایه گذاران سرمایه مازاد خود 
را به این بازار وارد کنند، اما با توجه به اینکه »تضمین 
اصل سرمایه« همواره دغدغه سرمایه گذاران بوده و 
ورود س��رمایه گذاران جدید به بازار سرمایه غالباً در 
اتمام روندهای صعودی و پس از رشدهای تصاعدی 
ش��دت گرفته است، بر این اس��اس، تغییر روند بازار 
موجب زیان تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران از 
اصل سرمایه شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار 
در راستای ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه گذارانی 
ک��ه تمای��ل دارند به ص��ورت غیرمس��تقیم از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند، 
اقدام ب��ه صدور موافق��ت اصولی ب��رای 2 صندوق 
س��رمایه گذاری مختل��ط ب��ا تضمین اص��ل مبلغ 
س��رمایه گذاری در دو قال��ب »تضمی��ن اصل مبلغ 
سرمایه گذاری توسط رکن ضامن« و »تضمین اصل 
مبلغ س��رمایه گذاری توس��ط دارندگان واحدهای 
سرمایه گذاری ممتاز« کرده است. بر همین اساس، 
در قال��ب مشخص ش��ده برای تضمی��ن اصل مبلغ 
س��رمایه گذاری توس��ط رکن ضامن، شخص ثالثی 
خارج از ساختار سرمایه گذاران صندوق، اصل مبلغ 
س��رمایه گذاری را در قبال دریافت کارمزد، ضمانت 
می کند.تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری، شامل دو 
نوع سرمایه گذاری، عادی و ممتاز است که نوع اول: 
تحت مالکی��ت مدیریت صندوق و ن��وع دوم: دارای 
قابلیت خریداری توسط اشخاص است. اصل مبلغ 
س��رمایه گذاری واحدهای عادی، توسط دارندگان 
واحده��ای س��رمایه گذاری ممتاز که مش��ابه آن در 
صندوق ه��ای اهرم��ی نی��ز مش��اهده می ش��ود، 
تضمین شده و به صورت پلکانی، در سود ایجادشده 
صندوق س��هم بیش��تری را دریاف��ت خواهند کرد. 
بنابراین، می توان گفت واحدهای ممتاز، واحدهایی 

با سود متغیر و واحدهای عادی، دارای ویژگی تضمین  
اصل سرمایه هس��تند. واحدهای ممتاز مختص به 
س��رمایه گذارانی اس��ت که انتظار کس��ب س��ود و 
ریس��ک پذیری باالتری داش��ته و واحدهای عادی 
مناس��ب اش��خاص دارای انتظ��ارات بازده��ی و 
ریسک پذیری پایین تر است. درنتیجه، افراد بیشتری 
از آحاد جامعه، به س��وی این نوع صندوق ها هدایت 
می شوند.ش��ایان ذکر اس��ت، س��رمایه گذاران این 
صندوق ها باید دید بلندمدتی داش��ته باش��ند و به 
پیش��نهاد مدیر صندوق برای ابطال واحدهای این 
صندوق ها، محدودیت  زمانی در نظر گرفته می شود.

واحدهای عادی صندوق های اهرمی ش��امل کف و 
سقف در سود و زیان می شود؛ به این معنی که حتی 
اگ��ر بازدهی صندوق ضمانت اصل س��رمایه منفی 
باشد، حداقل سرمایه سرمایه گذارانی که واحدهای 
بدون ریس��ک عادی را خریداری کرده اند، تضمین 
ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، اگر بازدهی صندوق 
سرمایه گذاری ضمانت اصل سرمایه باالتر از حداقل 
سود تعیین ش��ده در س��ال جاری باش��د به صورت 
تصاعدی سود حاصل شده با نسبت تعیین شده میان 
س��رمایه گذاران دارای واحد ممتاز و سرمایه گذاران 

دارای واحد عادی تقسیم، خواهد شد.

 مزای�ای صندوق ه�ای س�رمایه گذاری 
ضمانت اصل سرمایه

  دارا بودن هم زمان تضمین اصل س��رمایه، ثبات 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا درآم��د ثابت و 

جذابیت و ریسک صندوق های سهامی؛
  کاهش ریسک شناخت و ارزیابی عملکرد صندوق 
به دلیل وجود امکان تغییر راهبرد سرمایه گذاری 

پرریسک به کم ریسک یا برعکس در یک صندوق؛
  ایجاد امکان دریافت اعتبار از کارگزاری ها به صورت 

غیرمستقیم برای سرمایه گذاران خرد؛
  امکان استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تجهیز 

منابع باالتر به منظور سرمایه گذاری؛
به گزارش س��نا، موضوع »صندوق سرمایه گذاری 
مختلط با تضمین اصل مبلغ س��رمایه گذاری« در 
سال گذشته در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 

بهادار مطرح و به تصویب رسید.
در کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار این 
نکته بررسی شد که آیا از نظر فقهی، ارائه اطمینان 
برای حفظ اصل ارزش آورده سرمایه گذاران صحیح 
اس��ت؟ به بیانی دیگر، آیا از نظ��ر فقهی می توان 
به دارندگان واحدها این اطمینان داده ش��ود که 
چنانچه در اثر سرمایه گذاری مدیر صندوق، ارزش 
واحدهای سرمایه گذاری آنها نسبت به آورده اولیه 

آنها کاهش یافت، این مابه التفاوت جبران شود؟
بر  این اساس، کمیته فقهی به این جمع بندی رسید 
که در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، چون مدیر 
صندوق از طرف دارندگان واحدها اجازه سرمایه گذاری 
در ح��وزه معین��ی را دارد و خودش نی��ز آورده ای دارد، 
به نوعی شریک آنها نیز محسوب می شود. پس در عقد 
ش��رکت، جبران کاهش ارزش دارایی شرکا درنتیجه 
فعالیت های موضوع مشارکت توسط یک یا چند شریک 
به نفع سایر شرکا، بالمانع است. بر اساس نظر مشهود 
فقها و مراجع عظام تقلید معاصر، این موضوع در عقد 
شرکت جایز است و کمیته فقهی نیز با استفاده از این 
مطلب به این جمع بندی رس��ید که در صندوق های 
س��رمایه گذاری، جبران مابه التف��اوت کاهش ارزش 
واحدهای سرمایه گذاری صندوق نسبت به آورده اولیه 

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

اساسنامه »صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری« ابالغ شد
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دارندگان واحدهای سرمایه گذاری از نظر مالحظات 
فقهی بالمانع است. چندی پیش نیز، معاون نظارت بر 
نهادهای مالی سازمان بورس در گفتگو با »سنا« با بیان 
اینکه »اساس��نامه این صندوق در دو ساختار مجزا در 
هیئت  مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده 
است و به زودی ابالغ خواهد شد«؛ عنوان کرده بود: در 
این نوع صندوق ها، یعنی صندوق های »سرمایه گذاری 
با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط رکن ضامن«، 
رکن ضامن به سایر ارکان صندوق اضافه شده و اصل 
سرمایه را تضمین خواهد کرد. علیرضا ناصرپور ساختار 
دیگر این صندوق را تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری 
توسط دارندگان واحدهای ممتاز برشمرد و تصریح کرد: 
صندوق تضمین، با الهام از مدل صندوق سرمایه گذاری 
اهرمی طراحی ش��ده و بنابراین، از سازوکار تضمین 
اصل س��رمایه درون صندوق برخوردار است. به بیانی 
دیگر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق، اصل سرمایه 
دارندگان واحدهای عادی صندوق را تضمین می کنند.

 ساختار صندوق »سرمایه گذاری مختلط با 
تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری «

این نوع صندوق در قالب دو ساختار »سرمایه گذاری 

ب��ا تضمین اص��ل مبل��غ س��رمایه گذاری توس��ط 
رکن ضام��ن« و »س��رمایه گذاری ب��ا تضمین اصل 
مبلغ س��رمایه گذاری توس��ط دارندگان واحدهای 
س��رمایه گذاری ممت��از« قاب��ل راه ان��دازی اس��ت. 
همچنین، حداقل سرمایه صندوق سرمایه گذاری »با 
تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط دارندگان 
واحدهای ممتاز«، برای شروع فعالیت یک هزار و 500 
میلیارد ریال است. براساس این اطالعیه، واحدهای 
سرمایه گذاری ممتاز صندوق های موضوع بند )2( 
در دو ن��وع واحدهای ممت��از ن��وع اول و واحدهای 
ممتاز نوع دوم هس��تند. حداقل تع��داد واحدهای 
س��رمایه گذاری ممتاز ب��رای صدور مج��وز فعالیت 
150 میلیون واح��د خواهد ب��ود. واحدهای ممتاز 
نوع اول، در قبال آورده مؤسسین قابل صدور است. 
واحده��ای ممتاز نوع دوم پس از تأس��یس صندوق 
برای عرضه به عموم سرمایه گذاران قابل صدور است. 
واحدهای سرمایه گذاری عادی پس از صدور مجوز 
فعالیت صندوق صادر می شود.س��رمایه ثبت شده 
مدیر صندوق سرمایه گذاری »با تضمین اصل مبلغ 
سرمایه گذاری توسط رکن ضامن« یا شخص حقوقی 
که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است، باید 

حداقل یک هزار میلیارد ریال باشد.همچنین، نصاب 
سرمایه گذاری »در سهام پذیرفته شده در بورس تهران 
یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، س��هام قابل معامله 
در بازار پایه فرابورس ایران، حق تقدم سهام، قرارداد 
اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق های سرمایه گذاری پروژه و زمین و ساختمان« 
ب��رای صندوق ه��ای س��رمایه گذاری موض��وع این 
ابالغیه، حداقل 30 درصد و حداکث��ر 70 درصد از 
کل دارایی های صندوق و نصاب »سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی س��پرده بانکی و 
سپرده بانکی اوراق« برای صندوق های مزبور حداقل 
30 درص��د و حداکثر 70 درص��د از کل دارایی های 
صندوق است، سایر حد نصاب ها، مطابق حد نصاب 
ترکیب دارایی ه��ای صندوق های س��رمایه گذاری 
مختلط است.بر اس��اس این اطالعیه، صدور مجوز 
فعالیت صندوق سرمایه گذاری »با تضمین اصل مبلغ 
سرمایه گذاری توس��ط دارندگان واحدهای ممتاز« 
منوط به ایجاد زیرس��اخت نرم افزاری الزم به منظور 
محاسبه صحیح ارزش روز خالص دارایی های صندوق 
در سطح کل صندوق و نیز هر سرمایه گذار عادی به 

ازای هر صدور است.

 معاونت نظارت بر بازار شرکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران به 4 تیرماه

هشدارهای نظارتی بورس از طریق سامانه سنجش 
در 6 ماهه اخیر اشاره کرد و گفت: عمده هشدارها 
در خصوص معامالت خالف جهت بازار )رنج منفی(، 
حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده 
است. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و 
به نق��ل از ایرنا؛ محمدرضا ش��اه نظری اظهار کرد: 
به منظ��ور صیان��ت از بازار س��رمایه، حف��ظ منافع 
سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه، بیش 
از 2 ه��زار و ٦٠٠ هش��دار نظارتی در ای��ن دوره از 
سامانه سنجش ارسال ش��ده است. وی ادامه داد: 
عمده این هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده 
7 دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل 
اجرایی معامالت برخط بوده و رویه به گونه ای است 
که در ص��ورت تک��رار ی��ا اثرگ��ذاری قابل توجه، با 
متخلف��ان برخورد خواهد ش��د که ای��ن برخوردها 
می تواند طبق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار در 
حوزه تخلفات کارگزاری ها و بازارگردان ها یا ماده 46 
آن قانون در ح��وزه احتمال وقوع جرم دس��تکاری 
قیمتی یا اغوای بازار باشد. ایشان به دیجیتالی شدن 
ابزارهای نظارتی بورس تهران اشاره کرد و گفت: در 
گذشته، هشدارهای نظارتی به دلیل سیستم دستی 
و نیز اط��الع تلفنی به کارگزاران یا مدیر معامالت با 
مشکالت متعددی روبرو بود، اما با راه اندازی سامانه 

سنجش )سامانه نظارتی جامع شرکت بورس تهران( 
از بهمن ماه سال 1399، نتایج گزارش های متعدد 
سامانه هوش��مند نظارتی بیدار به سامانه سنجش 
منتقل ش��ده و بر اس��اس آن به س��امانه معامالت 
کارگزاری )نامک( هشدار نظارتی ارسال می شود.

 محدودسازی دسترسی ۲۹ مورد سهامدار
معاونت نظارت بر بازار ش��رکت بورس اوراق بهادار 
تهران خاطرنش��ان کرد: این هشدارهای نظارتی 
همچنین به مدیرعامل و مدیر معامالت ش��رکت 
کارگ��زاری و در صورت برخط ب��ودن معامالت، به 

مدیر برخط نیز به صورت پیامک ارس��ال می شود. 
شاه نظری به محدودسازی موقت دسترسی برخط 
برخی متخلفان دارای اقدام تکرارش��ونده یا مؤثر 
اشاره کرد و ادامه داد: به منظور ارتقاء سالمت بازار 
سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و 
با توجه به ماده 7 دستورالعمل انضباطی کارگزاران 
و ماده 12 دستورالعمل اجرایی معامالت برخط، 
معاونت نظارت بر بازار با توجه به تأثیر قابل مالحظه 
برخ��ی اقدام��ات بر رون��د معام��الت، اق��دام به 
محدودس��ازی موقتی 5 روزه، 29 مورد دسترسی 

برخط سهامداران در 6 ماهه گذشته کرده است.

معاونت نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

2,600 هشدار نظارتی بورس در مورد حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فروش ارسال شده است
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تـيـر ماه 1401
شـمـاره 204

 مه��دی زمانی س��بزی مع��اون 
عملیات بازار اع��الم کرد: بورس 6 تیرماه

اوراق بهادار تهران در حال بررسی ارائه قرارداد اختیار 
معامله )Option( روی صندوق های شاخصی است که 
به زودی عملیاتی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری 
بازار س��رمایه )سنا( و به نقل از ش��رکت بورس تهران، 
مهدی زمانی سبزی، معاون عملیات بازار با بیان مطلب 
فوق، به اقدام مؤثر شرکت بورس اوراق بهادار تهران در 
اسفندماه سال گذشته در خصوص عملیاتی کردن 
اولی��ن قرارداد اختی��ار معامله ب��ر روی صندوق های 
سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: بورس تهران 
از اسفند سال گذشته، قراردادهای اختیار معامله را بر 
روی دو صندوق سهامی پر معامله بازار، یعنی صندوق 
»دارایکم« و »پاالیش« که وابسته به دو صنعت »بانک و 
پاالیش نفت« هستند، ارائه کرد. همچنین در خردادماه 
سال جاری نیز قرارداد اختیار روی تنها صندوق اهرمی 
بازار س��رمایه در نماد »اهرم« ارائه ش��ده که مجموعًا 
تاکنون حجم 1/7 میلیون قرارداد در نمادهای مذکور، 
انجام شده است.معاون عملیات بازار، خبر از بررسی 
قرارداد اختیار معامله بر صندوق های ش��اخص داد و 
خاطرنشان کرد: بورس تهران ارائه قرارداد اختیار معامله 
روی صندوق های شاخصی مرتبط با شاخص کل بورس 
اوراق بهادار تهران و یا س��ایر ش��اخص های موجود را 

مدنظر دارد و کارگروهی در حال بررس��ی و مذاکرات 
است تا این قراردادها بر روی این نوع از صندوق ها نیز با 
کیفیت و نقدشوندگی مناسب ارائه شود.زمانی سبزی 
ادامه داد: همچنین بورس تهران در نظر دارد در حوزه 
بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، 
تعهدات بازارگردانی را متناسب با عملکرد بازارگردان 

تعیین کند، به این معن��ی که تعهدات بازارگردانی به 
عملکرد وی گره خ��ورده و هر بازارگردانی که عملکرد 
بهتری داشته باش��د، تعهداتش تعدیل شود.زمانی 
افزود: هدف این اس��ت که نقدشوندگی صندوق ها 
نسبت به گذشته افزایش یافته و فاصله قیمت در تابلوی 

بورس با NAV صندوق، حداقل شود.

معاون عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

امکان عملیاتی شدن معامله قرارداد اختیار شاخص  کل بورس اوراق بهادار تهران،
از طریق صندوق های سرمایه گذاری شاخصی

 مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 8 تیرماه

)سمات(، 7 برنامه راهبردی این شرکت در سال 1401 
را برای سهامداران تشریح کرد.به گزارش پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( و به نقل از سمات، در این مجمع که 
با حضور بیش از 74 درصد از س��هامداران و در محل 
سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار 
شد، صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفندماه 
سال 1400 به تصویب سهامداران رسید.مدیرعامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی در این مجمع پیاده سازی 
و توسعه س��امانه هوش��مند توثیق مکانیزه، توقیف 
مکانیزه، سامانه افزایش س��رمایه از محل حق تقدم، 
سامانه تسویه معامالت آتی سهام و ایجاد زیرساخت 
تس��ویه معامالت آت��ی ب��ورس ان��رژی را از مهم ترین 
برنامه های این شرکت در سال 1401 اعالم کرد.محمد 
باغستانی توسعه سامانه قهری سهام عدالت را یکی از 
اولویت های مهم سمات در سال جاری ذکر کرد و افزود: 
با توجه به اینکه حدود س��ه میلیون و 500 هزار نفر از 
سهامداران س��هام عدالت در س��ال های اخیر فوت 

کرده اند، قص��د داریم مراحل قهری این متوفیان را با 
همکاری قوه قضاییه به صورت مکانیزه انجام دهیم. وی 
با بی��ان اینک��ه پرداخ��ت س��ود س��نواتی، یکی از 
دغدغه های س��هامداران در سال های گذشته بود، 
اظهار داشت: با مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، 
اوایل امسال زیرساخت های الزم برای پرداخت سود 
سنواتی ش��رکت ها در شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه فراهم ش��د. مدیرعامل 
سمات ادامه داد: 2 میلیون و 900 هزار سهامدار نیز تا 
پایان خردادماه امسال، مبلغی بیش از 4 هزار میلیارد 
ریال سود سنواتی خود را از 44 شرکت دریافت کردند 

ک��ه امیدواریم این رون��د در ماه های آتی در راس��تای 
افزای��ش رضایتمن��دی س��هامداران افزای��ش یابد. 
باغستانی، بهینه سازی و توسعه سامانه جامع مکانیزه 
توزیع سود را یکی از مهم ترین برنامه های سال 1400 
سمات اعالم کرد و گفت: در مجموع 291 شرکت، در 
سال گذش��ته توزیع س��ود خود را از طریق اطالعات 
س��امانه س��جام انجام دادند که خوشبختانه امسال 
شرایط الزم برای توزیع سود تمام ناشران ثبت شده نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار در این شرکت مهیا شده 
است. وی بهینه سازی و توسعه سامانه های »دانش«، 
»کارا«، »صندوق تضمین تسویه«، »سپاس«، »سرویس 
صدور و فسخ قرارداد سبدگردان« و توسعه »مرکز تماس« 
را از دیگر برنامه های مهم شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال گذشته اعالم کرد. 
انتخاب مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود 25 ریالی به 
ازای هر س��هم و انتخاب روزنام��ه اطالعات به عنوان 
روزنامه رسمی شرکت س��پرده گذاری مرکزی از دیگر 

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه سمات بود.

از سوی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تشریح شد

7 برنامه راهبردی سمات در سال 1401
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 دبی��ر کل کان��ون کارگزاران 
ب��ورس و اوراق به��ادار ط��ی 11 تیرماه

نامه ای خطاب به مجید عش��قی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به بررس��ی و تشریح برخی از 
مهم ترین مش��کالت صنعت کارگزاری پرداخت و 
خواس��تار تدبی��ری عاجل ب��رای برطرف ش��دن 
مشکالت نخس��تین صنعت بورسی کشور شد.به 
گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به نقل 
از روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق 
بهادار؛ محمدرضا دهقانی احمدآباد در بخشی 
از این نامه ضمن تش��ریح مشکالت این صنعت 
بیان کرده است: با برآورد کاهش سرمایه گذاری 
در زیرساخت ها و احتمااًل تعدیل نیروی انسانی 
و کاهش تعداد ش��عب، ظرفیت خدمت رس��انی 
کارگ��زاران ب��ه مش��تریان، در آین��ده در حالت 
هشدار قرار می گیرد و عواقب این موضوع بعدها 
گریبان گی��ر هم��ه ذینفعان ب��ازار )به خصوص 
سهامداران( خواهد ش��د.همچنین، از آنجا که 
کس��ب وکار اصل��ی س��ایر ارکان بازار س��رمایه 
)شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس 
ایران، فناوری اطالعات و سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه( که مش��مول واریز 
37/5 درصد از کارمزد معامالت خود به حساب 
صندوق توس��عه ش��ده اند، مش��ابه کارگزاران، 
مبتنی بر کارمزد معامالت است، برآورد می شود 
وضعیت نقدینگی نامناسبی را داشته باشند و از 
توان س��رمایه گذاری آنها بر روی زیرس��اخت ها 
به خصوص تجهیزات فناوری اطالعات، به شدت 
کاسته شده باش��د؛ موضوعی که نشان دهنده 
ش��دت خطر احتمالی برای آینده بازار س��رمایه 
کشور اس��ت.دبیر کل کانون کارگزاران بورس و 
اوراق بهادار، در ابتدای این نامه که رونوشت آن 
به ارکان بازار سرمایه و مدیران عامل شرکت های 
عضو این کانون نیز ارسال ش��ده، گفته اس��ت: 
وضعی��ت عملک��ردی نهادهای مال��ی به منظور 
سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه و 
تعمیق بازار سرمایه، اهمیت بسزایی برای نهاد 
ناظر دارد. در همین راستا و مطابق با رسالت این 
کان��ون، به پیوس��ت گ��زارش مقیاس های��ی از 
وضعیت مال��ی صنعت کارگ��زاری در مقاطع 6 
ماهه س��ال 1400 ایفاد ش��ده اس��ت.گزارش 
پیوست، حاصل اطالعات صورت های مالی 72 
شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال 1400 و 
همچنین 81 ش��رکت در نیمه دوم س��ال است. 

ازآنجا ک��ه ش��رکت های موردبررس��ی حدود 85 
درص��د از ارزش معام��الت کل ب��ازار را ب��ه خود 
اختص��اص دادند و با توج��ه به ب��رآورد عملکرد 
عملیات��ی ضعیف ش��رکت هایی که صورت های 
مالی آنها در دسترس نیست، می توان استدالل 
کرد که اواًل نتای��ج این گزارش قابل تعمیم به کل 
صنعت اس��ت و دومًا برآورده��ای آن از واقعیت، 

خوش بینانه تر است.
برخی از مهم ترین نکات مطرح ش��ده در این 

گزارش به طور مختصر شامل موارد زیر است:

ز  ا حاص��ل  س��ود  ک��ردن  خ��ارج  ب��ا   -1
س��رمایه گذاری ها، از س��ود خال��ص صنع��ت، 
مش��اهده می شود که نخست: س��ود عملیاتی، 
در نیمه  اول س��ال کاهشی 57 درصدی داشته 
است. قابل ذکر است که میزان کاهش در سود 
خالص 27 درصد بوده اس��ت و همچنین س��هم 
ش��رکت های ب��ا زی��ان عملیات��ی، از 17 درصد 
در نیمه نخس��ت س��ال ب��ه 45 درص��د در نیمه  
دوم س��ال، افزایش یافته اس��ت. 2- ب��ا توجه به 
برآورد افزایش سرس��ام آور هزینه های عملیاتی 
صنعت در س��ال پیش رو، از طرف��ی ثبات ارزش 
معامالت بورس و فرابورس، پیش بینی می شود 
با تداوم ش��رایط موج��ود در برداش��ت اجباری 
37/5 درص��دی از کارم��زد معام��الت، نه تنها، 

شاهد کاهش بیشتر س��رمایه گذاری صنعت در 
زیرس��اخت ها خواهیم بود، بلکه به ناچار تعدیل 
نیروی انس��انی و کاهش تعداد شعب نیز دور از 
انتظار نیست. مشتریان شرکت های کارگزاری و 
سهامداران از حیث دریافت خدمات باکیفیت و 
به موقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.شایان 
ذکر است، در گزارش وضعیت سودآوری صنعت 
کارگزاری، موضوعاتی مانند »صنعت کارگزاری 
در س��ال گذش��ته«، »می��زان س��رمایه گذاری 
از س��ود خال��ص منه��ای س��رمایه گذاری ها در 
س��ال 1401«، »درصد س��رمایه گذاری از سود 
خال��ص روی زیرس��اخت ها و حمای��ت از ب��ازار 
س��رمایه )صندوق توس��عه بازار س��رمایه(« و ... 
به تفصی��ل بررسی ش��ده اند.در بخش��ی از این 
گزارش آمده اس��ت: همان گونه ک��ه پیش بینی 
می شد با تداوم ش��رایط موجود، سرمایه گذاری 
در زیرس��اخت ها به خص��وص زیرس��اخت های 
IT، کاهش چشمگیری داشته است. همچنین 
کس��ر 37/5 درصد از کارمزد کارگ��زاران و واریز 
به حس��اب صندوق توسعه بازار س��رمایه، منجر 
به سرمایه گذاری اجباری 136 درصدی از سود 
خالص منهای سود سرمایه گذاری های صنعت و 
منفی شدن جریانات نقدی عملیاتی کارگزاران 

شده است.

دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست کرد

برای حل مشکالت صنعت کارگزاری ها، تدبیری عاجل انديشيده شود
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تـيـر ماه 1401
شـمـاره 204

مدیر نظ��ارت ب��ر کارگ��زاران 
سازمان بورس و اوراق بهادار با  13 تیرماه

ابالغ مصوبه ای به تمامی شرکت های کارگزاری، از 
طریق کاهش 2/5 درصدی میزان مکسوره از درآمد 
ناش��ی از کارمزد معامالت، از افزایش نقدینگی از 

مسیر کارمزدها در شرکت های کارگزاری خبر داد.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار 
در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(؛ 
با اشاره به ابالغیه این مدیریت به تمامی شرکت های 
کارگ��زاری اظهار کرد: بخش نخس��ت این ابالغیه 
به مصوبه کاهش میزان مکس��وره از درآمد ناشی از 
کارمزد معامالت متعلق به شرکت های بورس اوراق 
بهادار تهران، فرابورس ایران، سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری 
بورس تهران و شرکت های کارگزاری به منظور انتقال 
به حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه / 
تثبیت بازار سرمایه باز می گردد.منوچهر میرزایی 
ادامه داد: بر اس��اس مصوبات سال 1399 هیئت 
 مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 37/5 درصد 

از کارمزد معامالت روزانه ش��رکت های کارگزاری از 
طریق شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه کس��ر و به حساب صندوق توسعه بازار 

برای اهداف حمایتی از بازار سرمایه واریز می شد.
او با بیان اینکه بر اس��اس مصوب��ه حاضر، 37/5 
درصد کارمزد به 35 درص��د تقلیل یافته، تصریح 
کرد: بر این اس��اس، 2/5 درصد از میزان مکسوره 
از درآمد کارمزد کارگ��زاران کاهش پیدا می کند؛ 
به بیانی دیگر، نقدینگی بیشتری از کارمزدها در 

اختیار شرکت های کارگزاری قرار می گیرد.

این مدیر ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
بخش دوم این ابالغیه، اذعان کرد: بخش دوم به نحوه 
و میزان ابطال واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 
سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه توسط 

شرکت های کارگزاری مرتبط است.
او افزود: بر این اساس، طبق ماده 14 و 15 اساسنامه 
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه، 
شرکت های کارگزاری می توانستند با مراجعه به مدیر 
صندوق، درخواست ابطال 25 درصد از واحدهای 

سرمایه گذاری را ارائه و وجوه خود را دریافت کنند.
مدیر نظارت بر کارگزاران س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار تصریح کرد: جنبه دوم این مصوبه، به رویه 
اجرایی نحوه درخواست ابطال 25 درصد واحدهای 
متعلق به شرکت های کارگزاری اختصاص دارد و با 
این مصوبه به طور رسمی به شرکت های کارگزاری 
اجازه داده شده است تا با مراجعه به مدیر صندوق، 
درخواس��ت ابطال بخش��ی از یونیت هایی که در 
صندوق توسعه دارند را در هرسال ارائه و نقدینگی 

خود را دریافت کنند.

با مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار محقق شد

افزایش میزان نقدینگی در شرکت های کارگزاری

 به گزارش پای��گاه خبری بازار 
س��رمایه )س��نا(؛ در جری��ان 13 تیرماه

برگزاری نخستین جلسه »کمیته کسب وکارهای 
دانش بنیان در بازار سرمایه« رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران، 
معاون نظارت بر نهادهای مالی، مدیر مرکز پژوهش 
و مطالعات اسالمی، همچنین رئیس گروه مشاوران 
حقوقی، مدیرعام��ل بورس اوراق به��ادار تهران، 
مدیرعامل فرابورس ایران، نماینده معاون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری )دکتر دلیری(، نماینده 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی )دکتر ابوجعفری( و 
نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی )دکتر ناظمی( 

حضور داشتند.
این کمیته به دبیری مرکز پژوهش های سازمان 
بورس و اوراق بهادار و متشکل از اعضای هیئت  
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل 
بورس تهران و فرابورس ایران تش��کیل ش��د و با 
عضویت علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت 
و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و علی وحدت معاون صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرد.

همچنی��ن مرکز پژوه��ش و مطالعات اس��المی 
به عنوان دبیرخانه کمیته مذکور تعیین شد.

در ای��ن جلس��ه، روش ه��ای ورود ش��رکت های 
 vc، pe دانش بنی��ان به بازار س��رمایه از طری��ق

و س��ایر الگوها بررس��ی و مزیت حض��ور صنایع 
دانش بنیان که پتانس��یل رشدهای جهشی در 
س��ودآوری را در دل خود دارند، بررس��ی ش��د؛ 
همچنین به موضوعاتی مانند اعمال دارایی های 
نامش��هود و مدیریت منابع انس��انی در دارایی 

شرکت ها و پذیرش پرداخته شد.
اهم موضوعات مطروحه در جلس��ه به شرح 

ذیل است:

1. تس��هیل در فرآین��د پذی��رش ش��رکت های 
دانش بنی��ان در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران و 

فرابورس ایران؛
2. تقویت و توس��عه بازار، تأمی��ن مالی جمعی، 
به منظور تجهیز منابع شرکت های دانش بنیان 

از طریق ابزارهای بدهی و سرمایه ای؛
صندوق ه��ای  س��اختار  در  بازنگ��ری   .3
س��رمایه گذاری جس��ورانه و خصوصی و امکان 
فعالیت اش��خاصی غیر از نه��اد مالی، به عنوان 

مدیر صن��دوق، همچنی��ن فعال تر ش��دن این 
صندوق ها در س��رمایه گذاری منابع جمع آوری  

شده؛
4. طراح��ی ابزاره��ای بده��ی و صک��وک 
قابل تبدیل به سهام، به منظور افزایش جذابیت 
س��رمایه گذاری در ح��وزه کس��ب وکارهای 

دانش بنیان؛
5. ترغی��ب ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بازار 
سرمایه به استفاده از ظرفیت قانون »جهش تولید 
دانش بنیان« در خصوص اعتبار مالیاتی در نظر 
گرفته شده برای س��رمایه گذاری در موضوعات 

تحقیق و توسعه؛
6. بهره گی��ری بیش��تر از خدمات ش��رکت های 
دانش بنی��ان علی الخص��وص FinTech ها، در 
مواجه با مس��ائل بازار س��رمایه ازجمله توس��عه 
روش های نظارتی هوشمند، پردازش اطالعات 
و ارتق��اء ش��فافیت، تقوی��ت زیرس��اخت های 

نرم افزاری و ...؛
7. ض��رورت توس��عه و بهره گی��ری از روش های 
تخصص��ی و نوی��ن ارزش گ��ذاری دارایی های 

غیرمشهود؛
8. ارتقاء آزمایش��گاه داده سازمان بورس و اوراق 
بهادار در ارائه خدمات وسیع تر به فعاالن بازار، 
FinTech ها، پژوهشگران و همکاری با معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری.

نخستین جلسه »کمیته کسب و کارهای دانش بنیان در بازار سرمایه« برگزار شد
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»ش��رکت های  همای��ش   
دانش بنیان، بازار س��رمایه، 22 تیرماه

دورنمای آینده«، بعدازظهر روز چهارشنبه 22 
تیرماه 1401 در ساختمان بورس اوراق بهادار 

تهران، واقع در سعادت آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران؛ در این همایش س��ورنا س��تاری معاون 
علم��ی و فناوری ریاس��ت محت��رم جمهوری، 
مجتب��ی توانگ��ر نماین��ده مجل��س ش��ورای 
اسالمی، مجید عش��قی رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار، محمد جالل مش��اور وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و محمود گودرزی مدیرعامل 
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران به سخنرانی 

پرداختند.
محمود گودرزی در ابتدای این نشست با اشاره 
به هدف برگزاری این همایش اظهار کرد: بورس 
تهران با همکاری نظام صنف��ی رایانه ای، این 
همای��ش را با هدف ایجاد گفتمان مش��ترک و 
فضایی برای تبادل نظر میان فعاالن و مسئوالن 
بازار سرمایه و ش��رکت های دانش بنیان برگزار 

کرد.
مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق به��ادار تهران 
با اش��اره به نام گذاری س��ال 1401 به س��ال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، تصریح 
کرد: نام گذاری س��ال ج��اری حکایت از تغییر 
Business Plan در نظام حکمرانی دارد و امید 
می رود ش��اهد تغییرات اساس��ی در اقتصاد، 

به ویژه در شرکت های دانش بنیان باشیم.
این مدیر اجرایی ارشد در بازار سرمایه با مروری 
ب��ر آم��ار ش��رکت های دانش بنیان در کش��ور 
گفت: تاکنون 7،000 شرکت دانش بنیان در 
کشور به ثبت رسیده اند که 65 درصد از آنها به 

درآمدهای عملیاتی دست پیدا کرده اند.
او ادامه داد: در سال 2022، حدود 46 درصد 
از GDP کل کش��ورهای دنیا در حوزه اقتصاد 
دیجیتال است که این عدد در 4 سال گذشته 
حدود 16 درصد بوده است؛ این موضوع نشان 

از تغییر شگرف در اقتصاد کشورها دارد.
به گفته گ��ودرزی، بر اس��اس پیش بینی های 
انجام ش��ده، در س��ال 2023 ش��اهد س��هم 
53 درص��دی از اقتص��اد دیجیت��ال در تولید 
ناخالص جهانی خواهیم بود که این امر موضوع 
ش��رکت های دانش بنیان به ویژه حوزه اقتصاد 

دیجیتال را بسیار مهم کرده است.

 جای خالی شرکت های دانش بنیان در 
صدر فهرست شرکت های بزرگ بورسی

دکتر مجید عش��قی نیز همایش »ش��رکت های 
دانش بنیان، بازار س��رمایه، دورنم��ای آینده« را 
آغازی برای گفتمان س��ازی میان بازار س��رمایه و 
ش��رکت های دانش بنیان برشمرد و تصریح کرد: 
مقایسه ش��رکت ها در کشور با شرکت های بزرگ 
در س��طح جهانی، حکایت از دارایی محور بودن 

عمده شرکت ها در ایران دارد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود: 30 
ش��رکت بزرگ بورس��ی در کش��ور، دارایی محور 
هس��تند و جای خالی ش��رکت های دانش بنیان 
مبتنی بر فناوری در صدر فهرس��ت شرکت های 

بزرگ بورسی مشاهده می شود.
او اظهار امی��دواری کرد: امید می رود فعاالن این 
صنعت تالش خود را انجام دهند و سیاست گذاران 
هم ای��ن مج��ال را فراه��م کنند تا ش��رکت های 
دانش بنیان ب��ه جایگاه واقعی خود دس��ت پیدا 

کنند.
او با اشاره به ظرفیت های موجود در بازار سرمایه 
برای این منظور، اب��راز کرد:موضوع عرضه اولیه 
ش��رکت های دانش بنیان و ایجاد نقد ش��وندگی 
برای این شرکت ها روندی است که در بازار سرمایه 

آغاز شده است.
دکتر عشقی با مدنظر قرار دادن پذیرش و عرضه 
اولیه تپس��ی عنوان کرد: پذیرش تپسی به عنوان 
یک ش��رکت کاماًل مبتنی بر فن��اوری، آغازی بر 
پذی��رش ش��رکت های دانش بنیان اس��ت و الزم 

است سهم این دست از شرکت ها در بازار سرمایه 
افزایش یابد.

او با اش��اره ب��ه تأمین مال��ی برای ش��رکت های 
دانش بنیان در بازار س��رمایه، اذع��ان کرد: الزم 
است مقررات جدیدی در این رابطه ایجاد شود تا 
ابزارهایی همانند انتشار اوراق برای شرکت های 
دانش بنی��ان و ش��رکت های مبتنی ب��ر فناوری 

هموار شود.
این مقام مس��ئول با اشاره به تأمین مالی جمعی 
در بازار س��رمایه اظهار کرد: در طی سال جاری، 
تغییراتی در ارتباط ب��ا حجم و اندازه تأمین مالی 

هر طرح انجام شده است.
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در ادامه 
صحبت های خود با مدنظر قرار دادن صندوق های 
جسورانه و خصوصی عنوان کرد: اکنون به دلیل 
س��اختار خاص ای��ن صندوق ها، مناب��ع خوبی 
جمع شده اس��ت که نشان از پتانسیل باالی این 
صندوق ها برای جذب سرمایه دارد؛ اما الزم است 
بحث نحوه مواجهه با ریس��ک در این صندوق ها 
نیز تقویت ش��ود تا بتوان با متنوع سازی طرح ها 
در صندوق های جسورانه و خصوصی، ریسک را 

مدیریت کرد.
او به استفاده از فین تک ها در فرآیند بازار سرمایه 
اش��اره کرد و گفت: جای خالی ای��ن موضوع در 
کل فرآیند بازار س��رمایه قابل مشاهده است، در 
حوزه های عملیاتی و ارائه خدمات بازار س��رمایه 
از طریق ش��رکت های کارگزاری، در جای خوبی 
ایس��تاده  و پیش��رفت خوبی داش��ته ایم. رئیس 

بورس اوراق بهادار تهران برگزار كرد

همایش »شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه، دورنمای آینده«



10

رويدادهاي خبري

تـيـر ماه 1401
شـمـاره 204

سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اکنون 
اقدامات خوبی از طریق نهادهای مالی در حال 
انجام است، اما در حوزه زیرساختی باید از خدمات 
فین تک ها بیشتر استفاده کنیم، افزود: در حوزه 
نظارت بر بازار، تسویه و مواردی که مربوط به ارکان 

بازار سرمایه است جای فین تک ها خالی است.
دکتر عش��قی با بیان اینکه کارگروهی مش��ترک 
در س��ازمان بورس برای شرکت های دانش بنیان 
تشکیل شده تا موضوعات مربوط به شرکت های 
دانش بنیان را پیگیری کنیم، گفت: 16 اصالحی 
ک��ه بای��د در خص��وص فعالی��ت ش��رکت های 
دانش بنی��ان در بازار س��رمایه انجام ش��ود را در 
دستور کار قرار دادیم، اقداماتی برای ارکان بازار 
سرمایه طراحی و انجام شده تا مورد پیگیری قرار 

دهند و آنها را گزارش دهند.

 یک پلتفرم هوشمند، در راه اکوسیستم 
مالی کشور

مش��اور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم خبر 
رونمایی از یک س��امانه هوشمند توثیق دارایی ، 
اظهار کرد: امید می رود این سامانه به فناوری های 

مالی کمک شایانی کند.
محمد جالل ادامه داد: طی یک دهه گذشته در 
حوزه پرداخت پیشرفت های زیادی مشاهده شده 
است، اما همچنان در حوزه های تضمین و توثیق 

کمبودهایی احساس می شود.
او ادامه داد: اکنون با همکاری و پیشگامی سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار و ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ويه وجوه، زیرساختی 
طراحی شده تا دارایی های برنامه پذیر در کشور 
مانند سهام، اندوخته های مردم نزد صندوق های 
بازنشستگی، امکان کسر حقوق و بحث هایی از 
این جنس، بتوانند در اکوسیس��تم فناوری های 

مالی نقشی عملیاتی، جدی و فراگیر ایفا کنند.
به گفته مش��اور وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی، 
به واس��طه این زیرس��اخت، فناوری ه��ای مالی 
به وی��ژه فین تک ها و ش��رکت های ن��وآور در ارائه 
خدمات تضمین و توثیق می توانند نمایان شوند 

و توانمندی های خود را بروز دهند.
او با بیان اینکه به زودی از این پلتفرم یا زیرساخت 
رونمایی می شود، خاطرنشان کرد: با این پلتفرم 
امید می رود خأل توثیق هوشمند سهام به صورت 
کاماًل الکترونیکی پر شود و گام مثبتی در جهت 
تکمیل اکوسیستم فناوری های مالی باشد. جالل 
اظه��ار امیدواری کرد: امیدواری��م احراز هویت و 
صدور عنوان فرامین حوزه های حقوقی به صورت 

الکترونیک به رشد این اکوسیستم کمک کند.

 ارزش 60 ه�زار میلی�ارد تومان�ی 
دانش بنیان ها در بازار سرمایه

س��ورنا س��تاری در همای��ش »ش��رکت های 
دانش بنیان، بازار س��رمایه، دورنمای آینده« با 
بیان اینکه در فرآین��د تغییر روند باید دو اصل را 
در نظر بگیریم و قبول کنیم؛ بیان کرد: اصل اول 
این است که هیچ غول چراغ جادویی برای ایجاد 
یک باره تغییرات و بهبود ش��رایط وجود ندارد و 

اصل دوم ضرورت وجود یک اکوسیستم است.
وی تأکید کرد: اساسًا معنی واقعی دانش بنیان 
این اس��ت که بخ��ش خصوص��ی در پژوهش 
سرمایه گذاری کند و خالصه مفهوم شرکت های 
دانش بنیان، س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در پژوه��ش اس��ت. درحالی که ما به اش��تباه 
فک��ر می کنیم ک��ه می توانی��م با پ��ول دولت 
محصولی را ب��ه مردم ارائه دهیم، اما محصول، 
نتیج��ه س��رمایه گذاری بخش دولت اس��ت و 
اگر می خواهیم محصولی را به مردم برس��انیم 
باید بخ��ش خصوص��ی را ترغیب کنی��م تا در 

اکوسیستم سرمایه گذاری کند.
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری اظهار 
داشت: س��ال ها پیش در دانش��گاه ها قرارداد 
ب��ا صنعت، نوع��ی خیان��ت بود و ن��ه خدمت، 
چراکه تنه��ا محل آموزش بودند. دانش��گاه ها 
را در دیوارهای��ی محصور کرده بودیم و جوانان 
کش��ور مهم تری��ن س��ال های عمر خ��ود را در 
چهارچوب این دی��وار محصور بودند، اما امروز 
شاهد حضور دانشگاه ها در پارک های فناوری 
و انواع صندوق های س��رمایه گذاری هستیم، 
به طوری که قدرت دانش باعث سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوص��ی در پژوهش ش��ده، چنانکه 
امروز میزان س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در پارک فناوری پردیس نسبت به دولت 25 به 
1، است. به عنوان مثال، فقط 12 هزار میلیارد 
توم��ان در بخش جاری پ��ارک فناوری پردیس 

سرمایه گذاری شده است.
س��تاری ادامه داد: باید س��اختارهایی شکل 
بگیرد ک��ه بخش خصوصی به ج��ای بازار دالر 
و طال به س��مت پژوهش حرکت کند. امروز در 
ایران ساالنه 400 هزار لیتر خون به کشورهای 
اتری��ش و آلمان صادر می ش��ود ت��ا دو فرآورده 
به دس��ت بیاید و قیمت یک��ی از این فرآورده ها 
یعنی آی وی آیجی در هر ریال 200 دالر است. 
ایرانی ه��ا هر گرم از ای��ن ماده را 4 ه��زار یورو 
خریداری می کنند، درحالی که مواد اولیه این 

فرآورده را خود ایران صادرات کرده است.
وی افزود: حال اینکه یک شرکت دانش بنیان 

در کش��ورمان برای تولی��د همی��ن فرآورده ها 
راه اندازی ش��ده و امس��ال مع��ادل 50 درصد 
مص��رف از همی��ن ش��رکت به دس��ت می آید. 
س��تاری ادامه داد: پس از مراجعه این شرکت 
به یکی از بانک ها، مدیران بانکی برای دریافت 
تسهیالت، سند زمین خیابان فرشته را به عنوان 
ضمان��ت درخواس��ت کرده اند. ای��ن موضوع 
نش��ان می دهد که بانک ها هنوز هم با مفهوم 
دارایی غیر مش��هود آش��نایی ندارن��د. معاون 
رئیس جمهوری گفت: متأس��فانه، در اقتصاد 
نفتی نیروی انسانی و نیروی کار اهمیتی ندارد 
و مهم همان سوله ها هستند، نباید برای اعتماد 
به جوانان نگاهمان به پدرانش��ان و جیبش��ان 
باش��د.وی ب��ا بی��ان اینکه هن��ر م��ا و مدیران 
جذب پ��ول بخ��ش خصوص��ی در بخش های 
پژوهشی اس��ت، گفت: توصیه می کنم بر روی 
صندوق های جسورانه و فناوری سرمایه گذاری 
کنید؛ چراکه تمام مشّوق ها و امکانات مشّوق ها 
در ای��ن صن��دوق دیده ش��ده است.س��تاری 
تأکید کرد: هرچند امروز در برابر ش��رکت های 
دانش بنیان با مقاومت بخش خصوصی سنتی 
و بخش دولتی مواجه هس��تیم، اما مقاومت در 
برابر ش��رکت های مبتنی بر فناوری غیرممکن 
است و ثابت کردیم که شرکت های دانش بنیان 

برنده هستند.
س��تاری ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که 
واتساپ کار خود را با 50 نفر در یک ساختمان 
کرایه ای شروع کرد و امروز دارای سرمایه باالیی 

است که این قدرت دانش را نشان می دهد.
ستاری با اشاره به بحث چگونگی ارزش گذاری 
شرکت های با دارایی ارزش غیرمشهود گفت: 
ما امروز در کشورمان، شرکت مربوط به هوش 
مصنوع��ی داری��م ک��ه دارای دو ه��زار نیروی 
انس��انی و جوانان برنامه نویس اس��ت و تنها 3 
تا 4 س��اختمان اجاره ای دارد. حاال سؤال این 
است که مس��ئوالن چگونه می توانند قیمت یا 
ارزشی برای این شرکت تعیین کنند؟وی تأکید 
ک��رد: توصیه من این اس��ت ک��ه قانون جهش 
دانش بنی��ان را مطالعه کنید و از مش��وق های 
بورس��ی و معافی��ت مالیات��ی ش��رکت های 
دانش بنی��ان مطل��ع ش��وید. وی گف��ت: در 
کش��ورمان برای ح��وزه پژوهش مناب��ع مالی 
مناس��بی تخصیص داده ش��د و به موجب آن، 
امروز نتایج خوبی را از پژوهش��کده ها دریافت 
می کنید، اما در مواردی هم خودمان با اعمال 
مقررات و قوانین اش��تباه، باعث ورشکستگی 
شرکت ها و خروج جوانان از کشورمان شده ایم.
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 مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت بورس کاالی ایران، 26 26 تیرماه

تیرم��اه 1401 ب��ا حض��ور بی��ش از 53 درصد از 
س��هامداران ای��ن ش��رکت برگ��زار ش��د و حامد 
سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران عالوه 
ب��ر تش��ریح دس��تاوردهای س��ال 1400، اه��م 
برنامه های این بورس در سال جاری را تشریح کرد. 
»توس��عه ب��ازار گواهی س��پرده کاالی��ی از طریق 
محصول های صنعتی«، »رونق معامالت خودرو«، 
»تعمیق بازار فروش امالک و مستغالت« و »ایجاد 
زیرس��اخت الکترونی��ک معام��الت صادراتی در 
راستای تعامالت با گمرک و بانک مرکزی« از جمله 

برنامه های امسال بورس کاال است.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( و به نقل 
از کاالخبر، حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس 
کاالی ایران در ابتدای س��خنرانی خود در مجمع 
عمومی سالیانه شرکت به پیام هیئت  مدیره بورس 
کاالی ایران به س��هامداران اش��اره ک��رد و گفت: 
ب��ورس کاالی ایران در س��ال گذش��ته که مطابق 
رهنمودهای مقام معظم رهبری با ش��عار »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده بود، 
با تمام فرازوفرودها، همچون سنوات گذشته برگ 

زرینی به کارنامه موفقیت های خود اضافه کرد.
وی افزود: بزرگ ترین بازار متشکل کاالیی و اوراق 
بهادار مبتنی بر کاالی کشور، در این مقطع زمانی 
ارزش کل معام��الت را به رقم 665 ه��زار میلیارد 
تومان ارتقاء داد که نسبت به سال 1399 افزایشی 
90 درصدی داشت و این مهم نشان دهنده حرکت 
روبه جلو در راستای تحقق مأموریت های محوله به 

این بورس است.
ایشان اشاره کرد: گذشته از افزایش ارزش و حجم 
معامالت در بازارهای مختلف بورس کاال، راه اندازی 
بسترها و ابزارهای معامالتی جدیدی چون توسعه 
معامالت حراج باز، معامالت س��یمان، راه اندازی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ط��ال، راه اندازی 
معامالت گواهی س��پرده برنج، میلگرد، شیش��ه و 
س��یمان ازجمله اقدامات توس��عه محوری بود که 
در این س��ال، موجب گسترش محیط کسب وکار 

بزرگ ترین بورس کاالیی کشور شد.
س��لطانی نژاد تصری��ح کرد: مجموع��ه اقدامات 
صورت گرفته حاکی از نق��ش پررنگ و اثرگذاری 
ب��ورس کاال در اقتص��اد کش��ور به خص��وص در 
برآورده ک��ردن نیاز بخش ه��ای مختلف اقتصاد 
به ویژه صنایع باالدس��ت و پایین دس��ت در کنار 
کارکرد کشف قیمت رقابتی، کاهش هزینه های 
معامالت��ی، امنی��ت اقتص��ادی، تأمی��ن مالی و 
درنتیجه رونق اقتصادی و حمایت از تولید است.

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران گف��ت: تمامی 
دستاوردهای ش��رکت بورس کاالی ایران در سال 
1400 را در س��ایه الطاف خداوند متعال، مرهون 
اعتماد و حمایت های سهامداران و تالش بی وقفه 
همکاران متخصص و متعهد در جهت نیل به اهداف 
ش��رکت می دانیم که بدین وس��یله مراتب تشکر و 

قدردانی خود را از آنان اعالم می کنیم.
وی ی��ادآور ش��د: ب��ورس کاالی ای��ران همچ��ون 
سال های گذشته در س��ال 1401 نیز در راستای 
مأموریت و چشم انداز خود مبنی بر مرجعیت پایدار 
کش��ف قیمت و معام��الت مبتنی ب��ر کاال و اوراق 
بهادار کاالیی، بر آن است با تمرکز بر توسعه خطوط 
کسب وکار جدید در کنار گسترش و تعمیق بازارها 
و توس��عه ابزارهای نوین، زنجی��ره خدمات خود را 
تکمیل کرده و در ارتقای شفافیت، سالمت و رونق 

اقتصاد ملی کشور نقش آفرینی کند.
به گفته سلطانی نژاد، بورس کاالی ایران در میان 
15 شرکت برتر، از نظر شفافیت اطالعاتی از سوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار در میان شرکت های 

بورسی انتخاب شده است.
وی ابراز امیدواری کرد، بورس کاالی ایران در سال 
1401 که با شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال 
آفرین« نام گذاری شده است، بتواند با به کارگیری 
ظرفیت ها و توانمندی های خود در بازار سرمایه، 
همچون گذشته سهم شایانی در حمایت از زنجیره 
تولید کشور از طریق ارتقاء شفافیت و کارایی بازار 

داشته باشد.
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران ب��ا تأکید بر اینکه 
چش��م انداز شرکت تبدیل ش��دن به مرجع پایدار 
کش��ف قیمت و معام��الت مبتنی ب��ر کاال و اوراق 

بهادار کاالیی اس��ت، گفت: مأموریت شرکت نیز 
کشف قیمت و ارائه  خدمات متنوع مبتنی بر کاال 
و اوراق بهادار کاالیی در راستای پاسخ به نیازهای 
صاحبان صنایع، تج��ار و فعاالن بازار س��رمایه از 
طریق بستری رقابتی، منصفانه، شفاف و امن بوده 
و بدین منظور با بهره گیری از سرمایه های انسانی 
سرآمد و فناوری های نوین، همواره ضمن تمرکز بر 
بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهره برداری 

از فرصت های بین المللی خواهد بود.

  اهم رویدادهای سال ۱۴00
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در ادام��ه به اهم 
اقدامات و دستاوردهای سال 1400 اشاره کرد و 
گفت: »انتقال نماد بورس کاال به تابلوی اول بورس 
تهران«، »تعداد 517 پذیرش صورت گرفته بر اساس 
کاال، تولیدکننده و عرضه کننده«، »پذیرش 76 انبار 
در سراسر کشور«، »راه اندازی صندوق های کاالیی 
دارایی پایه ط��الی لوتوس«، »راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده 6 کاالی جدید برنج، سیمان، مس 
کاتد، میلگرد، نخود و شیشه«، »پذیرش شرکت های 
تولیدکنن��ده کاالی س��یمان«، »تنوع بخش��ی به 
معام��الت رین��گ صادرات��ی )آلومینی��وم، مس 
و...(«، »تکمیل زنجیره عرضه فوالد )با عرضه آهن 
اسفنجی(« و �راه اندازی معامالت مناقصه )دارایی 
پایه کنتور سه فاز(« از مهم ترین اقدامات شرکت در 

سال گذشته بود.
وی همچنین اعالم کرد: توس��عه و ارتقاء سیستم ها 
و س��امانه های فناوری اطالعات و ارتباطات، بهبود 
فرآیندهای کسب وکار، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری 
و ارتقاء س��واد مالی در حوزه کاالیی، توس��عه کاال و 

در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بورس کاالی ایران تشریح شد

برنامه های بورس کاالی ایران در سال جاری
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دارایی پایه جدید ب��ر روی بازارها و ابزارهای فعلی و 
تعمیق بازارهای موجود از مهم ترین اقدامات بورس 

کاالی ایران در سال 1400 به شمار می رود.

  سال ۱۴00 از نگاه آمار
س��لطانی نژاد در ادامه، به ارزش معامالت بورس 
کاالی ایران در س��ال 1400 اش��اره کرد و افزود: 
ارزش کل معامالت بورس کاال در س��ال گذش��ته 
با افزایش 90 درصدی نس��بت به سال 1399 به 
665 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، در بازار 
فیزیکی بیش از 76 میلیون تن انواع کاال به ارزش 
630 هزار میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت 
به سال 1399 با رشدی 128 درصدی در حجم و 

102 درصدی در ارزش مواجه شده است.
وی اف��زود: همچنی��ن در س��ال 1400 و در تاالر 
محصول های صنعت��ی، 57 میلیون ت��ن کاال به 
ارزش 370 هزار میلی��ارد تومان مورد معامله قرار 
گرف��ت و در تاالر محصول های پتروش��یمی 5/4 
میلیون تن کاال به ارزش 145 هزار میلیارد تومان 

دادوستد ش��د. در تاالر فرآورده های نفتی نیز 13 
میلیون تن انواع کاال ب��ه ارزش 107 هزار میلیارد 
تومان معامله شد و ارزش معامالت بازار مالی بورس 

کاال نیز به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسید.

  تشریح برنامه های ۱۴0۱
سلطانی نژاد در ادامه به راهبردهای بورس کاال در 
سال 1401 اشاره کرد و افزود: توسعه نشان تجاری 
و ترویج کارکردها و فرهنگ سازی با رویکرد توسعه 
پایدار، توس��عه و تنوع خطوط کس��ب وکار بورس 
کاال، توسعه تعامالت و همکاری با نهادهای مالی، 
توس��عه متوازن در تعامل با نهادهای حاکمیتی، 
سیاس��ت گذار و نظارتی، ضمن هویت مس��تقل 
ب��ورس کاال، تعمی��ق بازارهای موجود و توس��عه 
دارایی های پایه جدید روی ابزارهای فعلی با رویکرد 
بازاریابی، مشتری مداری با رویکرد بهبود کیفیت 
در خدمات، توس��عه و ارتقاء سیستم ها و روش ها و 
بهبود نظام های جامع مدیریت سرمایه انسانی از 
مهم ترین راهبردهای شرکت در سال جاری است.

وی افزود: بازطراحی و بهبود سازوکارهای حراج، 
توس��عه بازار گواه��ی س��پرده کاالی��ی از طریق 
محصول ه��ای صنعتی، توس��عه ب��ازار معامالت 
خودرو در بورس کاال، توس��عه بازار فروش امالک 
و مستغالت، راه اندازی سامانه ثبت و تأیید عرضه 
توسط عرضه کنندگان، راه  اندازی سامانه امضای 
الکترونیک و تعری��ف و راه ان��دازی صندوق های 
س��رمایه گذاری کاالیی جدید از جمله مهم ترین 

برنامه های امسال است.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان اضافه کرد: 
همچنین راه اندازی س��امانه ارتباط با مشتریان 
بورس کاال، به کارگیری ابزارهای تأمین مالی در 
زنجیره تأمین جهت تسویه معامالت، پیاده سازی 
مدیریت دان��ش، ایجاد زیرس��اخت الکترونیک 
معامالت صادراتی در راستای تعامالت با گمرک 
و بان��ک مرک��زی، راه ان��دازی س��امانه تحویل، 
طراح��ی س��امانه جدی��د مدیریت کارگ��زاران و 
سامانه رسیدگی الکترونیک به اعتراض ها از دیگر 

برنامه های امسال بورس کاال است.

 مدیر نظارت بر نهادهای مالی 
سازمان بورس و اوراق بهادار در 29 تیر

گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( با 
بیان اینکه »تدوی��ن قوانین و مق��ررات مربوط به 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  راه ان��دازی 
بازنشس��تگی« یکی از مواردی اس��ت که سازمان 
بورس و اوراق بهادار در حال حاضر در دس��تور کار 
خود قرار داده و چارچوب اولیه آن نیز تدوین شده، 
گفت: بر اساس بند 19 ماده یک قانون بازار اوراق 
بهادار، صندوق های بازنشستگی که مدنظر این 
مقررات قرار گرفته اند، صندوق های سرمایه گذاری 
هس��تند که با اس��تفاده از طرح ه��ای پس انداز و 
س��رمایه گذاری، مزایای تکمیلی را ب��رای دوران 

بازنشستگی اعضای خود فراهم می کنند.
رض��ا نوحی حفظ   آباد ادام��ه داد: با توجه به اینکه 
بازنشستگی و لزوم ایجاد طرح های بازنشستگی 
موضوع قش��ر زی��ادی از جامع��ه را در برمی گیرد، 
بنابراین، پاس��خگویی به این نیاز سرمایه گذاری 
از دیرب��از مطرح بوده اس��ت.او خاطرنش��ان کرد: 
در حال حاضر بسیاری از ش��رکت ها و مؤسسات 
بزرگ، طرح هایی تح��ت عناوین مربوط به تأمین 
آتیه کارکنان در دس��ت انجام دارند و با استفاده از 
این طرح ها، کارکنان این نهادها بخشی از منابع 
را خ��ود تأمین می کنند و بخش دیگ��ری از منابع 
توسط کارفرما تأمین می ش��ود. این مبالغ صرف 
سرمایه گذاری در دارایی  می شود تا زمانی که فرد 

بازنشسته ش��ود و از مزایای تکمیلی مربوطه بهره 
ببرد.به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
ب��ورس، این نوع از صندوق های س��رمایه گذاری، 

بیمه های اجباری را شامل نمی شود.
او با بی��ان اینکه در این گونه از طرح ها، ش��فافیت 
مهم ترین رکن محس��وب می ش��ود، تصریح کرد: 
در این صندوق ها محاس��به دقی��ق مبالغ متعلق 
به س��رمایه گذاران، صورت می گیرد و دارایی های 

موض��وع س��رمایه گذاری صن��دوق، ازجمل��ه 
دارایی های با نقدشوندگی باال خواهند بود.

نوحی حفظ   آباد با اش��اره به ساختار صندوق های 
سرمایه گذاری بازنشستگی موردنظر، اظهار کرد: 
ظرفیت قانونی این صندوق ه��ا مطابق با بند 19 
ماده یک قانون بازار اوراق بهادار پیش بینی شده 
است. همچنین، س��اختار این گونه صندوق های 
س��رمایه گذاری به گونه ای خواهد بود تا به راحتی 

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

تدوین چارچوب اولیه قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی
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بتوان��د NAV صن��دوق، زمان ه��ای ورود و خروج 
سرمایه گذاران و مبالغی که سرمایه گذار و کارفرما 
پرداخت می کنند را محاس��به کن��د.او با تأکید بر 
ضرورت چابک بودن س��اختار ای��ن نوع صندوق، 
گفت: ساختار چابک از ایجاد ساختارهای اداری 
و ش��رکتی جداگانه برای هر ش��رکت یا مؤسس��ه 
پیش��گیری می کند و ایج��اد این صن��دوق، این 
امکان را فراه��م می کند تا کارفرمایان متعددی از 
یک صندوق واحد بهره ببرن��د و محدودیتی برای 
تعداد کارفرما وجود نخواهد داشت. مدیر نظارت 
بر نهادهای مالی س��ازمان بورس، تنوع در میزان 
ریسک پذیری در پرتفوی س��رمایه گذاران را نکته 
بسیار مهم در ساختار این گونه صندوق ها برشمرد و 
افزود: متناسب با دوره های زمانی که یک فرد شروع 
به کار می کند تا زمان بازنشستگی خود، ترجیح  و 

تمایالت سرمایه گذاری او تغییرپذیر است. به بیانی 
دیگر، با نزدیک شدن به زمان بازنشستگی، سبد 
دارایی های او باید به س��مت دارایی های با درآمد 
ثابت سوق داده شود تا بتواند در زمان بازنشستگی 
فرد، جریان مستمر وجوه نقد و پرداخت این جریان 
را برای سرمایه گذار فراهم کند.او با اشاره به متوسط 
عمر کاری ک��ه برای هر فرد ش��اغل در نظر گرفته 
می ش��ود، اذعان کرد: در این گونه از صندوق ها، 
دوره کاری س��رمایه گذاران ازلحاظ میزان پذیرش 
ریسک به دوره پرریسک، دوره میان ریسک و دوره 
کم ریسک تقسیم می شود.در سال های ابتدایی، 
با ای��ن پیش فرض که این گروه از س��رمایه گذاران 
س��ال های زیادی در این صن��دوق حضور خواهد 
داش��ت، پرتفوی ای که برای این گروه از کارکنان 
مدنظر قرار می گیرد، پرتفوی ای با ریسک پذیری 

باالتر خواهد بود.نوحی حفظ   آب��اد ادامه داد: در 
سال های میانی، پرتفوی س��رمایه گذار به سمت  
سرمایه گذاری های با ریسک کمتر هدایت می شود 
و با نزدیک شدن به دوران بازنشستگی، پرتفوی به 
سمت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت حرکت 
خواهد کرد. البته ضروری است انعطاف هایی هم 
پیش بینی شود تا در صورت تمایل سرمایه گذاران، 
رویه متفاوتی نس��بت به رویه پیش فرض انتخاب 
پرتفوی در نظر گرفته شود.به گفته این مدیر ارشد 
در سازمان بورس، با توجه به اینکه به واسطه تحت 
پوشش قرار دادن تعداد س��رمایه گذاران بیشتر، 
منابع مس��تمری به این صندوق واریز می ش��ود، 
بنابراین، ورود مستمر منابع به بازار سرمایه، توسعه 
بیشتر این بازار را به همراه دارد و همچنین، فرآیند 

تخصیص آگاهانه منابع را امکان پذیر می کند.

 به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس اوراق بهادار 30 تیر

تهران روز پنج ش��نبه 30 تیرم��اه 1401، مجمع 
عمومی عادی سالیانه بورس تهران با حضور بیش 
از 72 درصد از س��هامداران برگزار شد.در ابتدای 
جلس��ه بهروز خدارحمی به عنوان رئیس مجمع، 
رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بورس 
اوراق بهادار تهران را با حضور بیش از 72 درصد از 
س��هامداران اعالم کرد.در ادامه رئیس جلسه، از 
آقایان حسین مقدم نماینده بانک تجارت و خیل نژاد 
نماینده بانک ملت به عنوان ناظرین جلسه، محمود 
گ��ودرزی به عن��وان دبیر جلس��ه، س��ید مهدی 
پارچینی پارچین به عنوان نماینده سازمان بورس و 

اوراق بهادار برای حضور در جایگاه دعوت کرد.
محمود گودرزی به عنوان مدیرعامل شرکت بورس 
اوراق بهادار ته��ران، علی عباس کریمی به عنوان 
معاونت اجرایی، عباس هش��ی و رؤیا مهدی زاده 
به عن��وان نماینده حس��ابرس و ب��ازرس قانونی از 
مؤسسه حسابرسی هشیاربهمند در جایگاه حضور 
یافتن��د.در ادامه این مراس��م محم��ود گودرزی 
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن 
تشکر از تمامی سهامداران برای حضور در مجمع، 
گزارش هیئت مدیره به مجمع را برای سهامداران 
بورس ته��ران ارائه کرد.بر اس��اس این گزارش، در 
مجمع بورس اوراق بهادار تهران صورت های مالی 
س��ال مالی منتهی به 29/ 12/ 1400 بررس��ی و 
تصویب شد. در ضمن با موافقت سهامداران شرکت 
بورس اوراق بهادار تهران، پرداخت 90 ریال سود 
نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید.همچنین 
در مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ب��ورس اوراق 
بهادار تهران، روزنامه اطالع��ات به عنوان روزنامه 

کثیراالنتش��ار تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی 
»ایران مشهود« به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی، مؤسسه حسابرسی »هوشیار ممیز« 
نیز به عنوان بازرس قانونی علی البدل تعیین شدند.

گفتنی است حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی 
برای سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان در نظر 
گرفته شد و پاداش اعضای هیئت مدیره برای سال 
مالی منتهی به 29/ 12/ 1400 مبلغ 910 میلیون 

تومان تعیین و با اکثریت آراء تصویب شد.

  انتخاب اعض�ای هیئت مدی�ره جدید 
بورس تهران

در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور 
بی��ش از 5 / 76 درصد از س��هامداران، اعضای 

هیئت مدی��ره ب��ورس تهران تعیین ش��د.در این 
مجم��ع انتخ��اب اعض��ای هیئت مدی��ره بورس 
تهران مطرح و رأی گیری شد. پس از رأی گیری، 
ش��رکت های گس��ترش صنعت نوی��ن ایرانیان، 
س��رمایه گذاری اه��داف، س��رمایه گذاری صبا 
تأمین، س��رمایه گذاری تدبیر، س��رمایه گذاری 
توس��عه مل��ی، کانون کارگ��زاران ب��ورس اوراق 
بهادار و صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها 
به عن��وان اعض��ای هیئت مدیره ش��رکت بورس 
اوراق بهادار تهران انتخاب ش��دند.در ضمن به 
ترتیب کارگزاری بورس بیمه ایران، گروه توسعه 
ملی مهر آین��دگان و کارگزاری ایس��اتیس پویا 
به عن��وان اعضای علی البدل ای��ن هیئت مدیره 

انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد

هیئت  مدیره جدید بورس تهران انتخاب شدند
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به گزارش رواب��ط عمومی و  4 تیرماه
امور بین الملل بورس تهران، 
از تاریخ 4 تیرماه 1401 اوراق صکوک مرابحه 
شرکت مجتمع فوالد غدیر نی ریز به مبلغ 10 
هزار میلیارد ریال، با نرخ سود ساالنه اوراق 18 
درصد، بابت تأمین بخشی از سرمایه در گردش 
موردنی��از جه��ت خرید م��واد اولی��ه مصرفی 
)گندل��ه( با نماد “صغدیر504” در فهرس��ت 
نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران 

درج ش��د. دوره عمر این اوراق 4 سال و مواعد 
پرداخ��ت آن هر 3 ماه یک بار از تاریخ انتش��ار 
اوراق است. ناشر »شرکت واسط مالی تیر دوم 
)با مس��ئولیت محدود(« است. ضامن »توثیق 
پرتفوی ای از س��هام ش��رکت های سنگ آهن 
گهرزمین )س��هامی عام( و فوالد آلیاژی ایران 
)س��هامی ع��ام(« و متعه��د پذیره نوی��س و 
بازارگ��ردان »ش��رکت تأمین س��رمایه دماوند 
)س��هامی عام(« اس��ت. عامل فروش »شرکت 

کارگزاری آرمون بورس )سهامی خاص(«، عامل 
پرداخت »شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
به��ادار و تس��ویه وج��وه )س��هامی ع��ام(« و 
حسابرس »مؤسسه حسابرسی ایران مشهود« 

است.

اوراق صکوک مرابحه شرکت مجتمع فوالد غدیر نی ریز در 
بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و  7 تیرماه
ام��ور بین المل��ل ب��ورس 
ته��ران، از تاری��خ 7 تیرم��اه 1401، صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله در سهام برلیان با 
نم��اد “ برلیان “ در فهرس��ت نرخ ه��ای بازار 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران درج ش��د . تعداد 
واحده��ای س��رمایه گذاری ع��ادی جه��ت 

پذیره نویس��ی 99 میلیون واحد در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. مؤسس��ین صندوق »ش��رکت 
سبدگردان برلیان و ش��رکت راهبران سرمایه 
کویر«، مدیر »ش��رکت س��بدگردان برلیان« و 
متولی »مؤسسه حسابرس��ی کاربرد تحقیق« 
می باش��د. حس��ابرس »مؤسس��ه حسابرسی 
رازدار«، بازارگردان »صندوق س��رمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن« و 

کارگزار بازارگردان »ش��رکت کارگزاری بانک 
توسعه صادرات« است.

11 تیرماه  به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین الملل بورس تهران، 
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل به مبلغ 600 
میلیارد ریال با نرخ س��ود علی الحس��اب 18 
درصد ساالنه و معاف از مالیات، به منظور تأمین 
مالی طرح تکمیل س��امانه اتوبوس��رانی شهر 
اردبی��ل، ب��ا نم��اد “اردبیل47” در فهرس��ت 
نرخ های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران 

درج شد. مدت مشارکت اوراق 4 سال و مواعد 
پرداخت سود آن هر 3 ماه یک بار از تاریخ انتشار 
اوراق اس��ت. ناش��ر و مجری طرح »شهرداری 
اردبیل« و عامل و ضامن این اوراق »بانک ملی 
ایران« است. امین »مؤسسه حسابرسی فریوران 
راهبرد« و متعه��د پذیره نویس��ی و بازارگردان 
»شرکت تأمین سرمایه تمدن« هستند. کارگزار 
بازارگردان »ش��رکت کارگزاری بانک توس��عه 

ص��ادرات« و عام��ل پرداخ��ت »ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه 

وجوه« است.

29 تیرماه به گ��زارش روابط عمومی و 
امور بین الملل بورس اوراق 
به��ادار تهران، مبل��غ 20 هزار میلی��ارد ریال 
اوراق گام به منظور تأمین نیازهای سرمایه در 
گردش ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا 

)سهامی عام( با تاریخ سررسید 30 خردادماه 
1402، ب��ا نم��اد “اگ020318” در ب��ازار 
بدهی ب��ورس اوراق بهادار تهران درج گردید. 
مدت این اوراق 11 ماه و 5 روز بوده و ضمانت 

و عاملیت آن بر عهده بانک تجارت است.

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

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

اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( بانک تجارت با نماد 
»اگ020318« در بورس اوراق بهادار تهران درج شد
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پيام هيئت مدیره
سال1400برایشرکتبورساوراقبهادارتهران
دربردارندهدستاوردهایمثبتیدرحوزهزیرساخت
ــرمایهایبود.پسازسالها وتثبیتداراییهایس
ــانفناوریشرکتبورس تالشمدیرانوکارشناس
ــماًفعالیتخود ــرکترس تهران،مرکزدادهاینش
ــهعنوان ــورستهرانب ــرد.مرکزدادهب ــازک راآغ
ــتوانهایبرای ــاختیمدرنومجهزنهتنهاپش زیرس
ــرکتکهسرمایهای ــعهفعالیتهایآتیاینش توس
ماندگاربرایرشدبازارسرمایهایراناست.درحوزه
ــرمایهای،تسویهتمامیمطالباتوعوارض داراییس
ــزدادهو ــریمحلمرک ــتکارب ــهرداریوتثبی ش
همچنینخارجشدنطبقاتاولتادهمساختمان
ــمولعوارضتغییرکاربریاداریبهتجاریاز ازش
ــتاوردهایمهمشرکتبورساوراقبهادار دیگردس
ــهتثبیتقانونی ــتکهب ــال1400اس تهراندرس
ــاختمانمعظمبورستهرانبهعنواننمادجدید س

بازارسرمایهایرانانجامید.
ــراندورهای ــاداربورسته ــوزهبازاراوراقبه درح
ــهباسالپیش ــال1400درمقایس باثباتتررادرس
ــت ــاخصکلبورستهرانباپش ازآنتجربهکرد.ش
سرگذاشتنافتوخیزهاییدرپایانسال1400رشد
ــاند.ارزشبازارسهام مالیم4/6درصدیرابهثبترس
بورستهراننیزدراینسال4/3درصدرشدیافتوبه
54,4۹1هزارمیلیاردریالرسید.ارزشصنایعاستخراج
ــی35%،عرضهبرق، کانههایفلزی3۹%،فلزاتاساس
ــیمیایی12%رشدرادر گاز،بخار23%ومحصوالتش
ــال1400شاهدبودند.معامالتسهامبورستهران س
ــال13۹۹،درسال1400 پسازرشدخیرهکنندهس
روندیکاهندهداشتوباکاهش37درصدیدرحجم

وافت64درصدیدرارزشمواجهشد.
ــال ــهامدرس هرچندحجموارزشمعامالتس
ــالپیشازآنروندیکاهنده ــبتبهس 1400نس
ــالتابزار ــورمالحظهمعام ــددرخ ــتامارش داش
ــرمایهگذاری، ــتقه،ابزاربدهیوصندوقهایس مش
ــیدرابزارهای ــاردیگراهمیتتوجهبهتنوعبخش ب
ــت. مالیمعامالتیبورستهرانرابهنمایشگذاش
ــممعامالتبازاربدهیبورستهراندر ارزشوحج
ــدکرد. ــال1400بهترتیب۹3و۹5درصدرش س
معامالتصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهنیز

ــالهایگذشتهبارشد88 درادامهروندصعودیس
درصدیدرحجمو37درصدیدرارزشمعامالت
همراهبود.ارزشمعامالتابزارمشتقهباافتهمراه
ــیدربورس ــنابزارمال ــاحجممعامالتای ــودام ب
ــد737درصدیراتجربهکرد.تداومرشد تهرانرش
ــرمایهگذاری،ابزاربدهیو معامالتصندوقهایس
ــاندادکهبورستهرانمیتواندبا ــتقهنش ابزارمش
متنوعساختنسبدابزارهایمعامالتیخودباتغییر
ــرایطاقتصادی،پاسخگوینیازوسالیقمتنوعو ش

درحالتغییرسرمایهگذارانباشد.
ــرمایهگذاری، ــرکتو۹صندوقس پذیرش11ش
ــت،ایجاد1,122 ــار44اوراقبهاداربادرآمدثاب انتش
ــاداختیارفروشتبعیاز نماداختیارمعاملهو3۹نم
ــال دیگراقداماتمؤثربورساوراقبهادارتهراندرس

1400بودهاست.
عملكردبورساوراقبهادارتهراندرعرصهتأمین
ــال1400امیدبخشبودهاست.باوجود مالیدرس
ــهاموکاهش ــالتس ــموارزشمعام ــشحج کاه
ــرکتهاکه ــشبازاربرایجذبعرضهاولیهش کش
بهافت77درصدیارزشعرضههایاولیهانجامید،
ــدونلحاظ ــرمایه)ب ــد88درصدیافزایشس رش
ــد322درصدیانتشاراوراق تجدیدارزیابی(ورش
تبعیسببشدکهدرسال1400نیزهمچنانروند
ــورساوراقبهادارتهران ــودیتأمینمالیدرب صع
ــته47درصد ــالگذش ــبتبهس تداومیافتهونس
ــدبورساوراق افزایشیابد.ظرفیتباالوروبهرش
بهادارتهراندرتأمینمالیپایداراقتصادملیبرای
فعاالنومسئوالناقتصادیبهاثباترسیدهوتوجه
ــدی،افقهایجدیدی ــدیازاینتوانمن بهبهرهمن
ــرمایه پیشرویبورساوراقبهادارتهرانوبازارس

ایرانگشودهاست.
ــپاساز هیئتمدیرهبورساوراقبهادارتهرانباس
تمامیکنشگراناقتصادیبهویژهفعاالنبازارسرمایه،
سهامدارانوکارکنانشرکتکهباتالشیخستگیناپذیر
ــعهیایرانمیکوشند،امیدوار ودلیپرامیدبرایتوس
ــدبورساوراقبهادارتهرانو ــتکهروندروبهرش اس
ــاختارهاوابزارهایمالی توسعهیزیرساختها،ریزس
ــربلندیوآبادانی اینبازارکمكیبرایرونقتولید،س

ایرانباشد.
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اعضای هيئت  مدیره

محمود گودرزی

مدیرعامل

جواد عشقی نژاد
سرمایه گذاری اهداف

رئيس هيئت مدیره

مهدی اميری
گروه سرمایه گذاری تدبير

نایب رئيس هيئت مدیره

محمدحسين صدرائي
کانون نهادهاي سرمایه گذاري ایران

عضو هيئت مدیره

محمدابراهيم آقابابائي
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و 
پس انداز کارکنان بانک هاي ملي و ادغام شده

عضو هيئت مدیره

سيد محمدجواد ميرطاهر
سرمایه گذاري صباتأمين

عضو هيئت مدیره
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بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
ساختار شرکت بورس و مقررات ناظر بر آن

شرکتسهامیعامپذیرفتهشدهدربورسساختارحقوقی
تحتنظارتسازمانبورسواوراقبهادارمقررات تشكلخودانتظامـ

معامالت
شنبه تا چهارشنبهروزهای فعالیت

زمان جلسه معامالتی
اوراقبدهیوصندوقهایقابلمعاملهبادرآمدثابت:۹:00تا15:00)زمانپیشگشایش8:45تا۹:00(

سایراوراقبهادار:۹:00تا12:30)زمانپیشگشایش8:45تا۹:00(

خودکار- مبتنی بر سفارشسامانه معامالت
حراج آغازین/ معامالت پیوستهسازوکار معامالتی

پیرومصوبه13۹۹/7/7هیئتمدیرهسازمانبورسواوراقبهاداربرایتمامناشرانالزامیاست.بازارگردان

سهام عادی، حق تقدم سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، قراردادهاي آتي سهام، قرارداد آتی سبد سهام، اوراق اختیار فروش تبعي، اوراق بهادار قابل معامله
قراردادهای اختیار معامله سهم، گواهی سپرده، صندوقهای قابل معامله در بورس

دامنهنوساندرسال1400
ــرایطویژهبازار،دامنه )باتوجهبهش
نوساندرچندمقطعزمانیوبهطور
موقتتغییرکردودرنهایتبهحالت

اولیهخودبازگشت.(

تا1400/1/31:
سهام6%+و2%-،حقتقدمسهام12%+و%4-

از1400/2/1تا1400/2/24:
سهام6%+و3%-،حقتقدمسهام12%+و%6-

از1400/2/25:
سهام5%±،حقتقدمسهام±%10

اوراقبهاداربادرآمدثابت±%5
قراردادآتی±%5

قرارداداختیارمعامله،بدوندامنهنوسان
صندوقهایسرمایهگذاری±%10

)اگربازارگردانیبهروشحراجباشد،دامنهنوساناوراقبهاداربهپیشنهادبازارگردانوباتأییدبورسقابلتغییراست(

میانگینوزنیبااحتسابحجممبنابرایسهامومیانگینوزنیبرایسایرابزارهایمعامالتیتعیین قیمت پایانی

امكانپذیربراساسآییننامهسرمایهگذاریخارجیسرمایهگذاری خارجی

ریالواحد پول

قیمتها)آغازین،کمترین،بیشترینوپایانی(،مظنهها،شاخصها،ارزشوحجممعامالت،اطالعاتشرکتهااطالعات در دسترس

سپرده گذاری، تسویه و پایاپای
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهنهاد اجرایی

ــرمایهگذاریبهجزصندوقهایبادرآمدثابت(وT+1)اوراقمشارکت،اوراقدوره تسویه T+2)سهام،قراردادهایمشتقه،صندوقهایس
بهادار و صندوقهای با درآمد ثابت(

تسویه وجوه در سطح کارگزار، تسویه اوراق بهادار بهصورت غیر فیزیكی در سطح مشتریشیوه تسویه

خالص چندجانبهشیوه پایاپای

مالیات
معاف از مالیاتسود نقدی

معاف از مالیاتعایدی سرمایه
0/5درصدارزشمعاملهنقلوانتقال )فروشنده(
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اهم شرایط پذیرش سهام

بازار دومبازار اول - تابلو فرعيبازار اول - تابلو اصلی

حداقلسرمایهثبتشده)میلیاردریال(
یا

حداقلارزشبازارسهامشرکت)میلیاردریال(

2,000

12,000

1,500

8,000

600

*5,000

10**2520حداقلسهامشناورآزاد)درصد(

ــناورآزاد ــهامش ــناورآزادیاحداقلارزشبازارس ــهامش حداقلس
7%-122,500%-154,000%-6,000)میلیاردریال(

1,000750250حداقلتعدادسهامداران)سهامدار(

302015نسبتحقوقصاحبانسهامبهکلداراییها)درصد(

332حداقلتعدادسالهایفعالیتدرصنعتمربوطه)سال(

حداقلدورهفعالیتتوأمباسودآوری
321)دورهمالیمنتهیبهپذیرش(

ــودعملیاتیومثبتبودنجریانخالصوجهنقدناشیاز کیفیتس
فعالیتهایعملیاتیدودورهمالیمنتهیبهپذیرش

* حداقل مجموع حقوق صاحبان سهام در زمان پذیرش باید 900 میلیارد ریال باشد�
** با لحاظ ارزش بازار )حداقل 2,500 میلیارد ریال(، میزان سهام شناور آزاد در هر حال کمتر از 7% نباشد�

کارمزد معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده

سهام
جمع )درصد(فروشنده )درصد(خریدار )درصد(شرح

0/02400/02400/0480سازمانبورسو اوراق بهادار
0/02560/02560/0512بورس اوراق بهادار تهران

0/30400/30400/6080کارگزار
0/00800/01200/0200مدیریت فناوریبورساوراقبهادارتهران

0/00۹60/01440/0240سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه
0/37120/38000/7512جمع

صندوق های سرمایه گذاری
0/1160000/1187500/234750صندوقهای سرمایهگذاری در سهام
0/0607500/0661250/126875صندوقهای سرمایهگذاری مختلط

0/0187500/0187500/037500صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت
0/0181250/0181250/036250صندوقهای زمین و ساختمان

اوراق بدهی
0/07250/07250/1450اوراقبهاداربادرآمدثابت

اوراق مشتقه
0/1080/1080/216قراردادهایآتی سهام

0/1030/1030/206قراردادهای اختیار معامله
0/1030/1030/206اوراق اختیار معامله فروش تبعی
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اطالعات اوراق بهادار قابل معامله در پایان سال 1400

بازار سهام

جمعبازار دومبازار اول- تابلو فرعيبازار اول -تابلو اصلیسهام

8173226380شرکتهایمندرجدرفهرستنرخهایبورس

بازار بدهی

تعداد اوراقاوراق با درآمد ثابت

35اوراقمشارکت

46اوراقصكوک)اجاره،مرابحهومنفعت(

2اوراقگام

بازار مشتقه

تعداد دارایی پایه )سهام/ سبد سهام(ابزارهای مشتقه

5قراردادهایآتیسبدسهام

25قراردادهایاختیارمعامله

32اوراقاختیارفروشتبعی

بازار صندوق های قابل معامله

تعدادصندوق سرمایه گذاری قابله معامله در بورس

14صندوقهای سرمایهگذاری در سهام

17صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت

2صندوق سرمایهگذاری مختلط

1صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان

وضعیت کارگزاری ها

14001399شرح

107106تعدادکارگزارانبورساوراقبهادار)اشخاصحقوقی(

3,16۹2,۹17تعدادایستگاههایمعامالتیدرسراسرکشور

106104تعدادکارگزاراندارایمجوزمعامالتبرخط
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گزیده اطالعات مالی
اطالعات عملکرد مالی )میلیون ریال(

1400اطالعات عملکرد
)ارزش ویژه(

1400
)اصلی(

1399
)اصلی(

5,111,54۹5,111,54۹13,۹5۹,324درآمدهایعملیاتی

)1,141,604()1,732,230()1,732,230(مجموعهزینهها)شاملبهایتمامشدهوهزینهاداری(

3,37۹,31۹3,37۹,31۹12,817,720سودعملیاتی

5,564,۹565,166,1۹714,527,656سودقبلازمالیات

5,3۹3,46۹4,۹۹4,71012,484,465سودخالص

4,212,0414,212,04111,556,1۹۹وجوهنقدحاصلازفعالیتعملیاتی

3853573,121سودخالصهرسهم)ریال(

اطالعات وضعیت مالی )میلیون ریال(

1400اطالعات وضعیت مالی
)ارزش ویژه(

1400
)اصلی(

1399
)اصلی(

3,۹71,0۹03,۹71,0۹0۹,۹07,818داراییهایجاری

23,840,۹7121,8۹3,42۹21,42۹,230جمعداراییها

1,725,2۹11,725,2۹14,455,802جمعبدهیها

14,000,00014,000,0004,000,000سرمایهثبتشده

22,115,68020,168,13816,۹73,428حقوقصاحبانسهام

نرخ بازده )درصد(

1400اطالعات بازده
)ارزش ویژه(

1400
)اصلی(

1399
 )اصلی(

232358نرخبازدهمجموعداراییها

242574نرخبازدهحقوقصاحبانسهام)ارزشویژه(

اطالعات سهام

1400اطالعات سهام
)ارزش ویژه(

1400
)اصلی(

1399
 )اصلی(

14,00014,0004,000تعدادسهام-میلیونسهم

3853573,121سودواقعیهرسهم-ریال

38/536450سودنقدیهرسهم-ریال

8,2808,28036,760آخرینقیمتهرسهمدرپایانسال-ریال

1,5801,4414,243ارزشدفتریهرسهم-ریال
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گزیده اطالعات بازار
نما گرهای بازار سهام

140013991398شرح
54,4۹0,55552,22۹,54118,731,70۹ارزش بازار سهام )میلیارد ریال(

11,04۹,3317,3۹1,2242,422,217ارزش اسمی بازار سهام )میلیارد ریال(
4/۹7/17/7ارزشبازاربهارزشاسمی)مرتبه(

P/E7/۹15/810/3بازار)مرتبه(*

اطالعات کل معامالت
140013991398شرح

12,412,53027,014,۹175,126,411ارزشکلمعامالت)میلیاردریال(
1,602,6352,328,6131,11۹,558حجمکلمعامالت)میلیونورقهبهادار(

23۹243238تعداد روزهای معامالتی
545,17510,813,426822,708تعداد کدهای معامالتی ایجادشده

اطالعات معامالت سهام و حق تقدم
140013991398شرح

8,84۹,3۹824,4۹1,1844,673,715ارزشمعامالت)میلیاردریال(
1,407,4472,22۹,۹461,086,1۹6حجممعامالت)میلیونسهم(
132,۹64342,424112,143تعداددفعاتمعامالت)هزار(

8,21۹,6۹324,077,2634,543,46۹ارزشمعامالتخردوبلوک)میلیاردریال(
1,301,2۹52,11۹,4731,053,4۹5حجممعامالتخردوبلوک)میلیونسهم(
37,027100,7871۹,637متوسطارزشروزانهمعامالت)میلیاردریال(
5,88۹۹,1774,564متوسطحجمروزانهمعامالت)میلیونسهم(

5561,40۹471متوسطدفعاتروزانهمعامالت)هزار(

اطالعات معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت
140013991398شرح

448,014231,۹۹5105,80۹ارزشمعامالت)میلیاردریال(
456234108حجممعامالت)میلیونورقه(

اطالعات معامالت بازار مشتقه
140013991398شرح

14,23421,6352,212ارزشمعامالت)میلیاردریال(
12,1101,447218حجممعامالت)میلیونقرارداد(

اطالعات معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله
140013991398شرح

3,100,8852,270,103344,676ارزشمعامالت)میلیاردریال(
182,621۹6,۹8733,036حجممعامالت)میلیونواحد(

شاخص ها
140013991398شرح

1,367,2501,307,707512,۹00شاخصکل)ارزش-وزنی(
335,۹01340,4۹2136,6۹۹شاخصقیمت)ارزش-وزنی(

348,26۹43۹,802177,080شاخصکل)هموزن(
217,1۹6286,534117,813شاخصقیمت)هموزن(

*EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر )TTM( محاسبه شده است� 



نـخـســـتـیـن رســانـه
23بـازار ســرمـایـه ایـران

گزارش ويژه

گزارشفعالیتهیئتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹

کلیاتی درباره شرکت
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تـيـر ماه 241401
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کلياتی درباره شرکت

1  تاریخچه
ــهامیعام(بهموجبقانونبازاراوراقبهادارجمهوریاسالمیایرانمصوباولآذرماه1384مجلس ــرکتبورساوراقبهادارتهران)س ش
ــازمانبورسواوراقبهادار،درتاریخ1385/۹/15تحتشماره286502نزدمرجعثبت ــالمیومجوزثبتشماره121/335س ــورایاس ش
شرکتهابهثبترسیدوفعالیتعملیاتیخودراازاوایلدیماههمانسالآغازکرد.نمادبورساوراقبهادارتهراندرتاریخ13۹5/7/23در
فهرستشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراندرجودرتاریخ13۹5/7/6پذیرشودرتاریخ13۹5/10/1دربازاراول-تابلوی

اصلیبازگشاییومعاملهشد.

2  موضوع فعالیت 
موضوعفعالیتشرکتمطابقاساسنامه،بهشرحزیرتعیینشدهاست:

تشكیل،سازماندهیوادارهبورساوراقبهاداربهمنظورانجاممعامالتاوراقبهادارپذیرفتهشدهدربورستوسطاشخاصایرانیوغیر
ایرانیمطابققانونومقررات.

پذیرشاوراقبهادارازجملهاوراقبهادارناشرانخارجیمطابققانونومقررات.
تعیینشرایطعضویتبرایگروههایمختلفازاعضا،پذیرشمتقاضیانعضویت،وضعواجرایضوابطحرفهایوانضباطیبرایاعضا،

تعیینوظایفومسئولیتهایاعضاونظارتبرفعالیتآنهاوتنظیمروابطبینآنهامطابققانونومقررات.
فراهمآوردنشرایطالزمبرایدسترسیعادالنهاعضابهمنظورانجاممعامالتاوراقبهادار.

همكاریوهماهنگیباسایرنهادهایمالیکهبخشیازوظایفمربوطبهدادوستداوراقبهاداریاانتشاروپردازشاطالعاتمرتبطبابورس
اوراقبهاداررابهعهدهدارند،ازجملهشرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوه.

انجامتحقیقات،آموزشوفرهنگسازیمرتبطبااوراقبهاداربرایتسهیل،بهبودوگسترشدادوستدوسرمایهگذاریدراوراقبهادار.
همكاریبابورسهایدیگردرایرانوخارجازایرانبهمنظورتبادلاطالعاتوتجربیات،یكسانسازیمقرراتواستانداردهاوپذیرش

همزماناوراقبهادارمطابققانونومقررات.
نظارتبرحسنانجاممعامالتاوراقبهادارپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار.

تهیه،جمعآوری،پردازشوانتشاراطالعاتمربوطبهسفارشهاومعامالتاوراقبهادار.
نظارتبرفعالیتناشراناوراقبهادارپذیرفتهشدهمطابققانونومقررات.

اجرایسایروظایفیکهمطابققانونومقرراتبهعهدهشرکتگذاشتهشدهیامیشود.

3  ترکیب سهامداران
تعدادسهاموترکیبسهامدارانشرکتدرجدولشماره1نشاندادهشدهاست.براساسماده54قانونبازاراوراقبهادارهیچسهامدار
حقیقییاحقوقیبهطورمستقیمیاغیرمستقیمنمیتواندبیشاز2/5درصدازسهامشرکترادراختیارداشتهباشد.براساسماده۹اساسنامه،
سهامدارانشرکتبهسهگروهکارگزاران،نهادهایمالیوسایراشخاصتقسیممیشوندکهدرهرزمان،حداکثردرصدسهامگروههایمذکور

وتغییراتبعدیآنتوسطسازمانبورسواوراقبهادارتعیینميشود.

جدول 1- ترکیب سهامداران در پایان سال مالی 1400

درصدتعداد سهامتعداد سهامدارگروه سهامداري

854,065,570,5632۹کارگزاران

۹34,701,337,16834نهادهايمالي

72,8155,233,0۹2,26۹37سایراشخاص

72,99314,000,000,000100جمع
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جدول 2- فهرست سهامداران بر حسب گروه سهامداری
درصدتعداد سهامنام سهامدارردیف

کارگزاران )کبورس(
2۹۹,24۹,۹772,14کارگزاریبانککشاورزی1
2۹۹,24۹,۹652,14شرکتگروهخدماتبازارسرمایهمفید)سهامیخاص(2
2۹8,342,6332,13کارگزاریبورسبیمهایران3
268,7۹8,2۹71,۹2کارگزاریوبورساوراقبهاداررضوی)سهاميخاص(4
240,1۹7,۹751,72شرکتبانکآینده)سهاميعام(5
23۹,3۹۹,۹771,71کارگزاریبانکملت6
23۹,3۹۹,۹771,71کارگزاریبانکرفاهکارگران)سهامیخاص(7
211,070,۹371,51کارگزاریحافظ8
1۹7,168,5581,41کارگزاریتوسعهفردا)سهامیخاص(۹
17۹,54۹,۹771,28کارگزاریبانکپاسارگاد)سهامیخاص(10
17۹,54۹,۹771,28کارگزاریبانکمسكن11
165,000,0001,18کارگزارینهایتنگر)سهامیخاص(12
124,787,2270,8۹کارگزاریبانکتوسعهصادرات13
120,8۹۹,۹۹30,86کارگزاریبانکصنعتومعدن14
11۹,6۹3,3280,85کارگزاریبانکتجارت15
11۹,680,0350,85کارگزاریخبرگانسهام16
۹۹,74۹,۹850,71کارگزاریبانکتجارت17
۹4,480,0000,67کارگزاریبانکاقتصادنوین18

نهادهای مالی )نبورس(
2۹۹,24۹,۹772,14شرکتگروهمالیپارسیان)سهامیخاص(1۹
2۹۹,24۹,۹772,14شرکتگسترشصنعتنوینایرانیان)سهامیخاص(20
2۹۹,24۹,۹772,14شرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامید)سهاميعام(21
2۹۹,230,0352,14سرمایهگذاریتوسعهملی22
2۹1,131,77۹2,08صندوقسرمایهگذاریگسترشفردایایرانیان23
263,331,۹۹31,88شرکتگروهتوسعهمالیمهرآیندگان)سهامیعام(24
245,8۹2,7۹31,76شرکتبیمهالبرز)سهامیعام(25
244,810,۹731,75شرکتگروهپتروشیمیسرمایهگذاریایرانیان)سهاميعام(26
235,60۹,4431,68شرکتتأمینسرمایهسپهر)سهامیخاص(27
180,381,2101,2۹شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتوتجارت)سهاميعام(28
17۹,545,۹851,28سرمایهگذاریملیایران2۹
176,00۹,41۹1,26سرمایهگذاریصباتأمین30
14۹,624,۹771,07شرکتسرمایهگذاریسمند)سهامیخاص(31
124,487,۹410,8۹شرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوه32
123,233,8440,88سرمایهگذاریصباتأمین33
11۹,6۹۹,۹770,85شرکتسرمایهگذاریفرهنگیان)سهامیخاص(34
11۹,6۹۹,۹770,85بانککارآفرین)شرکتسهامیعام(35
11۹,6۹۹,۹770,85شرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات)سهاميعام(36
11۹,6۹6,6640,85شرکتگروهسرمایهگذاریتدبیر)سهامیعام(37
11۹,6۹6,6640,85شرکتگروهسرمایهگذاریتدبیر38

سایر اشخاص )بورس(
350,000,0002,50شرکتپتروشیمیشازند)سهامیعام(3۹
13۹,۹۹۹,۹861,00شرکتمدیریتمنابعپیمانفرداکیش)سهامیخاص(40

7,995,802,38657جمع سهامداران با مالکیت نیم درصد و بیشتر
6,004,197,61443سایر

14،000،000،000100جمع کل

فهرست سهامداران 
فهرست سهامداران شرکت در هر یک از گروه های سهامداری در پایان سال 1400 در جدول زیر به نمایش درآمده است. 
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سرمایه و تغييرات آن
سرمایهشرکتدربدوتأسیسمبلغ150میلیاردریالبودهکهطیچندمرحلهبهمبلغ14,000میلیاردریالدرپایانسالمالیمنتهی

به1400/12/2۹افزایشیافتهاست.تغییراتسرمایهشرکتازبدوتأسیستاکنونبهشرحجدولزیراست.

جدول 3- تغییرات سرمایه )میلیارد ریال(

منابع تأمین افزایش سرمایهدرصد افزایشسرمایه جدیدافزایشسرمایه قبلیتاریخ ثبت افزایش سرمایهسال مالی

1388-150-150--

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته138۹138۹/08/3015010525570

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹013۹0/06/1۹2554530017/6

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹213۹2/06/1830015045050

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹313۹3/07/27450450۹00100

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹413۹4/06/14۹002001,10022/2

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹513۹5/06/281,1001501,25013/63

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹713۹7/02/2۹1,2502501,50020

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹813۹8/07/021,5005002,00033/33

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته13۹۹13۹۹/12/042,0002,0004,000100

اندوختهاحتیاطیوسودانباشته14001400/06/314,00010,00014,000250

6  وضعيت معامالت سهام بورس اوراق بهادار تهران
نمادبورساوراقبهادارتهرانازتاریخ13۹0/6/13درسهطبقهکارگزاران،نهادهايماليوسایراشخاص)مطابقبامفاداساسنامهشرکت(به
ــانمادهاي»ذبورس1«،»ذبورس2«و»ذبورس3«دربازارپایهفرابورسایراندرجوبهصورتتوافقي،ازطریقکارگزارانفعالدر ــبب ترتی
فرابورسمعاملهمیشد.ازتاریخ13۹5/10/1بااحرازشرایطانتقالشرکتبهبورساوراقبهادارتهران،سهامشرکتبرایهریکازدستههای
سهامدارییادشدهبهترتیببانمادهای»کبورس«،»نبورس«و»بورس«منتقلوموردمعاملهقرارگرفت.جدولزیرمیزانمعامالتسهام

بورساوراقبهادارتهرانرادرسالهای13۹۹و1400نشانمیدهد.

جدول 4- وضعیت معامالت سهام خرد و بلوک

نماد

14001399

حجم معامالت
)هزار سهم(

ارزش معامالت 
)میلیون ریال(

تعداد دفعات 
معامالت

قیمت در پایان 
سال )ریال(

حجم معامالت
)هزار سهم(

ارزش معامالت 
)میلیون ریال(

قیمت در پایان 
سال )ریال(

کبورس
43,807580,420487)کارگزاران(

8,280

2,848212,137

36,760 نبورس
1204,182321,۹6۹1,511,231)نهادهایمالی(

بورس
3,135,11240,46۹,745428,185821,41۹71,434,۹00)سایراشخاص(

5
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 نيروی انسانی
نیرویانسانیبهعنوانسرمایهاصلیوارزشمندشرکت،نقشمهمیدراجرایبرنامههایجاریوتوسعهایبورساوراقبهادارتهران

دارد.ترکیبنیرویانسانیشرکتدرپایاناسفندماه1400درجدولزیرارایهشدهاست.

جدول 5- ترکيب نيروی انسانی در سال 1400

میزان تحصیالت
نسبت به کلتعداد کارکنان

)درصد( جمعمناطقتهران
125175دکتري

1053113637کارشناسیارشد
724011230کارشناسی

653810328فوقدیپلموکمتر
254114368100جمعکل

نمودار 1- ساختار سازمانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

ساختار سازمانی
آخرینساختارسازمانیشرکتدرنمودارزیرنشاندادهشدهاست.براساساینساختارادارهاموراجراییشرکتبرعهدهمدیرعامل
منتخبهیئتمدیرهاست.مدیرانشرکتزیرنظرمدیرعاملدرششحوزهمدیریتعاملوحوزههایمعاونتنظارتبربازار،معاونتعملیات

بازار،معاونتناشرانواعضا،معاونتتوسعهوراهبردومعاونتاجراییطبقساختارپیشبینیشدهوظایفمحولهراانجاممیدهند.

7
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گزارشفعالیتهیئتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹

عملکرد مالی شرکت
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عملکرد مالی شرکت
اطالعات عملکرد

خالصهایازنتایجعملیاتوعملكردمالیشرکتدرسالمالیمنتهیبه1400/12/2۹درجدولزیرارائهشدهاست.

جدول 6- خالصه عملکرد مالی
تغییر )%(1399 )میلیون ریال(1400 )میلیون ریال(عنوان

63-5,111,54۹13,۹5۹,324درآمدارائهخدمات

64)723,430()1,185,712(بهایتمامشدهخدماتارائهشده

31)418,174()546,518(هزینههایعملیاتیعمومیواداری

1,786,8781,70۹,۹364خالصسایردرآمدها

64-5,166,1۹714,527,656سودقبلازمالیات

60-4,۹۹4,71012,484,465سودخالص

8۹-3573,121سودهرسهم)ریال(

اطالعات وضعيت مالی
مهمتریناقالموضعیتمالیشرکتبورساوراقبهادارتهرانبرایسال13۹۹و1400بهشرحجدولزیراست.

جدول 7- خالصه وضعیت مالی

تغییر )%(1399 )میلیون ریال(1400 )میلیون ریال(عنوان

60-3,۹71,0۹0۹,۹07,818داراییهایجاری

21,8۹3,42۹21,42۹,2302جمعداراییها

6۹-1,276,5544,100,613بدهیجاری

61-1,725,2۹14,455,802جمعبدهیها

14,000,0004,000,000250سرمایهثبتشده

20,168,13816,۹73,4281۹حقوقصاحبانسهام

نسبت های مالی
مهمتریننسبتهایمالیشرکتبورساوراقبهاداردرسال13۹۹و1400بهشرحجدولزیراست.

جدول 8- مهم ترین نسبت های مالی )درصد(

تغییر14001399عنوان

3112426۹نسبتجاری

13-821نسبتکلبدهی

35-2358نسبتبازدهمجموعداراییها

50-2474نسبتبازدهحقوقصاحبانسهام

1

2
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پذیرش و عرضه 
سال1400برایبورساوراقبهادارتهران،سالیپررونقدرزمینهپذیرشوعرضهشرکتهاواوراقبدهیوصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعامله

بود.دراینسالهیئتپذیرش25جلسهبرگزارکردکهحاصلآنپذیرش،درجوعرضهچندینشرکتوگسترهایمتنوعازاوراقبهاداربود.
1-5-بازار سهام

درسال1400هیئتپذیرشپسازبررسیشرکتهایمتقاضی،باپذیرشسهام11شرکتدربورساوراقبهادارتهرانموافقتکرد.همچنیننام14شرکت
درفهرستنرخهایبورسدرجوسهام7شرکتعرضهشد.همچنیندراینسال4شرکتازفرابورسایرانبهبورساوراقبهادارتهرانمنتقلشدهاست.

4

درادامهآخرینوضعیتشرکتهایپذیرش،درجوعرضهشدهارائهشدهاست:
جدول 9- مشخصات کلی شرکت های پذیرش، درج و عرضه شده

 سرمایه تاریخ عرضهتاریخ درجتاریخ پذیرشنام شرکتردیف
)میلیارد ریال(

13۹۹/06/2613۹۹/12/161400/02/011,300پتروشیمیغدیر*1
13۹۹/06/1213۹۹/12/021400/02/27۹6,107شرکتسرمایهگذاریاستانهرمزگان2
13۹8/11/1213۹۹/05/111400/03/053,000صنعتغذاییکورش3
13۹8/12/1۹13۹۹/0۹/181400/03/1۹1,500لیزینگکارآفرین4
13۹۹/06/0513۹۹/12/051400/03/26۹,000مدیریتارزشسرمایهصندوقبازنشستگیکشوری5
1400/02/151400/04/131400/04/2245,200توسعهمعادنوصنایعمعدنیخاورمیانه*6
13۹۹/02/2113۹۹/06/2۹1400/04/231,005سپیدماکیان7
13۹۹/12/131400/04/271400/06/033,۹00بیمهاتكاییامین*8
13۹۹/07/1613۹۹/11/251400/06/171,500آریانکیمیاتک۹
13۹۹/06/121400/03/121400/06/244,000پارسفوالدسبزوار10
1400/05/131400/0۹/011400/10/0561,504ذوبآهناصفهان*11
2,000-13۹۹/0۹/121400/060۹انتقال داده های آسیاتک12
5۹,536-13۹۹/06/121400/01/31شرکت سرمایه گذاری استان قزوین13
1,135-13۹۹/06/261400/03/10سیمان اردستان14
2,۹5۹-13۹۹/07/121400/05/23سیمان آبیک15
71,000-13۹۹/08/071400/06/23گروه سرمایه گذاری تدبیر16
2,000-13۹۹/07/131400/07/11گروه مالی کیان17
13,000-13۹۹/11/081400/0۹/06بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر18
10,000-1400/04/161400/11/13گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام1۹
1,۹۹۹-13۹۹/0۹/121400/11/1۹آلومینای ایران20
3,000-1400/02/221400/11/20گلپخش اول21
2,000--1400/04/02پرداخت الکترونیک پاسارگاد22
5,646--1400/06/22پاالیش نفت امام خمینی شازند23
۹,000--1400/06/31تأمین سرمایه کاردان24
600--1400/08/05آرین سالمت سینا25
۹,504--1400/08/2۹بیمه کارآفرین26
12,000--1400/0۹/17گروه گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس27
13,000--1400/10/15هلدینگ صنعتی و معدنی کاوه پارس28

446,3۹5جمع
*انتقالیازفرابورس
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جدول 10- ارزش معامالت شرکت های عرضه شده در فرآیند عرضه اولیه

شرکتردیف
ارزش بازار سهام عرضه شده در فرآیند عرضه اولیه

در روز عرضه 
)میلیارد ریال(

ارزش بازار در پایان 
سال 1400 )میلیارد 

ریال( حجم
)میلیون سهم(

ارزش
درصد از سرمایه)میلیارد ریال(

1864,2781234,50034,۹35آریانکیمیاتک1

1312,7441321,10554,510سپیدماکیان2

1785,33168۹,850104,520صنعتغذایيکورش3

150330103,3007,635لیزینگکارآفرین4

60318,84۹15125,000117,520پارسفوالدسبزوار5

۹002,6۹11026,۹1031,347گ.مدیریتارزشسرمایهصبکشوري6

300,665350,467-2,14834,222جمع

2-4-بازار بدهی
ارزشاوراقبدهیعرضهشدهدرسال1400شاملاوراقمشارکت،انواعصكوکواوراقگام226,۹65میلیاردریالبهشرحجدولزیراست.بهاینترتیب
تعداداوراقبدهیدرحالمعاملهدربورسدرپایاناسفند1400به83اوراقرسید.جدولزیراوراقبدهیعرضهشدهدرسال1400رانشانمیدهد.

جدول 11- فهرست و ارزش اسمی اوراق بدهی پذیرفته شده

ارزش اسمی تاریخ سررسیدتاریخ انتشارتاریخ درجنمادناشر/بانینوع اوراقردیف
)میلیارد ریال(

شرکتواسطمالیشهریوریكم,مرابحه1
13۹۹/12/271400/01/141404/01/145,000صخود041ایرانخودرو

شرکتواسطمالیشهریوریكم,مرابحه2
13۹۹/12/271400/01/141404/01/145,000صخود401ایرانخودرو

13۹۹/12/241400/03/101400/06/3112,000اگ000618بانکتجارتگام3

1400/01/151400/01/281400/04/3120,000اگ00041۹بانکصادراتایرانگام4

1400/03/111400/03/1۹1403/04/31600مكرج034شهرداریکرجمشارکت5

1400/03/111400/03/1۹1403/04/312,500مكرج304شهرداریکرجمشارکت6

1400/03/121400/03/221403/04/313,000قم304شهرداریقممشارکت7

1400/03/261400/04/021403/04/31600میزد304شهردارییزدمشارکت8

1400/03/2۹1400/04/011404/04/011,500صیدک404شرکتواسطمالیبهمندوم,شرکتسایپایدکمرابحه۹

1400/03/311400/04/061400/07/302,000اگ000754بانکپارسیانگام10

شرکتواسطمالیشهریورپنجم,شرکتاجاره11
1400/04/071400/04/121405/04/121,200صگستر504پتروشیمیارغوانگسترایالم
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جدول 11- فهرست و ارزش اسمی اوراق بدهی پذیرفته شده

ارزش اسمی تاریخ سررسیدتاریخ انتشارتاریخ درجنمادناشر/بانینوع اوراقردیف
)میلیارد ریال(

1400/04/081400/04/141403/04/311,500مكرما034شهرداریکرمانشاهمشارکت12

1400/04/081400/04/141403/04/31400مكرما304شهرداریکرمانشاهمشارکت13

1400/04/0۹1400/04/131404/04/135,000صبهمن404شرکتواسطمالیآذردوم,شرکتبهمنموتورمرابحه14

شرکتواسطمالیمهرپنجم,شرکتاجاره15
1400/04/271400/05/051404/05/057,000صملی404سرمایهگذاریملیایران

1400/05/241400/06/071400/12/282,300اگ001254بانکپارسیانگام16

1400/06/281400/08/161404/04/054,300مصفها404شهرداریاصفهانمشارکت17

شرکتواسطمالیآبانسوم,شرکتبینالمللیاجاره18
1400/07/141400/07/1۹1404/07/1۹7,000صمعاد407توسعهصنایعومعادنغدیر

1400/07/241400/08/031401/01/3120,000اگ010155بانکاقتصادنوینگام1۹

1400/08/051400/08/161403/04/31465تبریز034شهرداریتبریزمشارکت20

1400/08/051400/08/161403/04/313,000تبریز304شهرداریتبریزمشارکت21

1400/08/171400/08/251403/04/31500مهمدا304شهرداریهمدانمشارکت22

شرکتواسطمالیمردادیكم,شرکتاجاره23
1400/08/231400/08/261404/08/2620,000صغدیر408سرمایهگذاریغدیر

1400/08/0261400/10/261401/05/3115,000اگ010518بانکتجارتگام24

شرکتواسطمالیشهریوردوم,شرکتایرانیمرابحه25
1400/0۹/211400/0۹/241403/0۹/247,500صایپا40۹تولیداتومبیلسایپا

شرکتواسطمالیشهریوردوم,شرکتایرانیمرابحه26
1400/0۹/211400/0۹/241403/0۹/242,500صایپا04۹تولیداتومبیلسایپا

1400/0۹/271400/10/131404/06/31500مشهر406شهرداریشهرکردمشارکت27

1400/0۹/271400/10/181403/12/283,000مشهد312شهرداریمشهدمشارکت28

1400/0۹/271400/10/181403/12/287,000مشهد0312شهرداریمشهدمشارکت2۹

1400/10/061400/10/151403/12/261,000مشهر312شهرداریاسالمشهرمشارکت30

1400/10/251400/11/131403/04/312,000مشیر304شهرداریشیرازمشارکت31

1400/10/281400/11/021404/11/025,000صخود0411شرکتواسطمالیآبان,شرکتایرانخودرومرابحه32
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جدول 11- فهرست و ارزش اسمی اوراق بدهی پذیرفته شده

ارزش اسمی تاریخ سررسیدتاریخ انتشارتاریخ درجنمادناشر/بانینوع اوراقردیف
)میلیارد ریال(

1400/11/101400/11/171403/12/285,000مشیر312شهرداریشیرازمشارکت33

شرکتواسطمالیمهریكم,شرکتسرمایهگذاریاجاره34
1400/11/121400/11/181404/11/182,000صرزم411خوارزمی

شرکتواسطمالیمهریكم,شرکتسرمایهگذاریاجاره35
1400/11/121400/11/181404/11/182,000صرزم0411خوارزمی

شرکتواسطمالیمهریكم,شرکتسرمایهگذاریاجاره36
1400/11/121400/11/181404/11/181,000صرزم4411خوارزمی

شرکتواسطمالیشهریورچهارم,شرکتپدیدهمرابحه37
1400/11/181400/11/231405/11/232,000صقرن511شیميقرن

1400/11/241400/11/271404/11/271,500صاما411شرکتواسطمالیشهریوریكم,شرکتصنعتیآمامرابحه38

1400/12/0۹1400/12/241403/12/282,000مكرج0312شهرداریکرجمشارکت3۹

1400/12/0۹1400/12/241403/12/284,800مكرج312شهرداریکرجمشارکت40

شرکتواسطمالیشهریورپنجم,شرکتاجاره41
1400/12/161400/12/211405/12/211,800صگستر512پتروشیمیارغوانگسترایالم

شرکتواسطمالیاردیبهشت,شرکتسرمایهگذاریاجاره42
1400/12/211400/12/231404/12/2327,000صند412صندوقبازنشستگیکشوری

شرکتواسطمالیمهرپنجم,شرکتاجاره43
1400/12/181400/12/231404/12/236,500صملی412سرمایهگذاریملیایران

شرکتواسطمالیمردادپنجم,شرکتداروسازیمرابحه44
1400/12/231400/12/251404/12/253,000صنوآور1عبیدی

226,۹65جمع

3-4-بازار مشتقه
دربازارمشتقهانواعقراردادهایآتیتکسهموسبدسهام،اوراقاختیارفروشتبعی،اختیارخریدواختیارفروشایجادومعاملهمیشوند.درسال

1400،تعدادقراردادهایآتیشامل15نمادبرروی5داراییپایهبودهاستوازاینتعدادتاپایانسال،10نمادسررسیدشدهاند.
ــال،تعداد6نمادسررسیدشدهو3۹نماد ــتکهدرطولاینس ــال1400،تعدادنمادفعالاوراقاختیارفروشتبعی7موردبودهاس درابتدایس

معامالتیجدید،ایجادشدهاست.بدینترتیبدرانتهایسال1400،تعداد40نمادمعامالتیفعالبرروی32سهمپایهموجودبودهاست.
سال1400باحضور400نماداختیارمعاملهدربورستهرانآغازشد.دراینسال1,162قرارداداختیارمعاملهجدیددربازارابزارهاینوینبورستهران
ایجادشدوتعداد1,122نماداختیارمعاملهنیزسررسیدشد.بدینترتیبسال1400باحضور440قرارداداختیارمعاملهدربورستهرانبهپایانرسید.

)ETF( 4-4- صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس
درسال1400تعداد۹صندوقسرمایهگذاریقابلمعاملهبامجموع26,000میلیاردریالدربورساوراقبهادارتهراندرجوپذیرهنویسیشده
است.برایناساستعدادکلصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورساوراقبهادارتهراندرپایانسال1400به34صندوقرسیدهاست.
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جدول 12- فهرست صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله پذیرفته شده در سال 1400

تاریختاریخ درجنمادنوع صندوقنام صندوقردیف
پذیره نویسی

ارزش اسمی 
)میلیارد ریال(

ارزش )پایان 
اسفند 1400(

1400/02/011400/02/221,000۹۹7ثهامسهامثروتهامرز1

1400/04/051400/04/1۹5,0004,۹77همایدرآمدثابتهمایآگاه2

1400/05/051400/05/112,0002,238مانیدرآمدثابتماني3

1400/07/201400/07/251,0001,057زیتونمختلطزیتوننمادپایا4

1400/0۹/061400/0۹/141,000۹84انارسهامانارنمادارزش5

1400/0۹/231400/0۹/2۹5,0005,125اهرمسهام-اهرمیاهرمیکاریزما6

1400/10/271400/11/021,0001,027تارازسهامآوايتاراززاگرس7

1400/11/021400/11/035,0005,050هامرزدرآمدثابتاعتمادهامرز8

1400/12/151400/12/155,0005,085آرامسهام-شاخصیشاخصيآراممفید۹

26,00026,540جمع

تأمين مالی از طریق بورس
ــرکتپذیرفتهشدهدربورسبهافزایشسرمایهاقدامکردهاندکهمجموعافزایشسرمایهآنهابالغ ــال1400تعداد152ش درس
بر1,1۹3,341میلیاردریالبودهاست.جدولزیرجزئیاتتأمینمالیشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانرادرسال

1400نشانمیدهد.

جدول 13- تأمین مالی از طریق بورس )میلیارد ریال(

تغییر )%(سال 1399سال 1400شرح

86%1,1۹3,341640,550افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده*

77%-40,387172,186عرضه اولیه شرکتها

16%-112,803134,620تأمینمالیازطریقبدهی)صكوکواوراقمشارکت(**

332%67,51415,626تأمین مالی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی

47%1,414,043۹62,۹82جمع کل تأمین مالی

*بدوندرنظرگرفتنافزایشسرمایهازمحلتجدیدارزیابیداراییهایثابت
**اوراقگامواوراقمشارکتشهرداریبهدلیلپذیرهنویسیخارجازبورستهران،درآمارتأمینمالیلحاظنشدهاند.

5
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گزارشفعالیتهیئتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹

راهبری شرکتی
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راهبری شرکتی

 هيئت  مدیره
ــورحیاتیوالزمهجلبوحفظاعتماد ــرمایهوکلاقتصادکش ــرکتیبرایعملكردصحیحبازارس رویههایکارآمدراهبریش
عمومیاست.راهبریشرکتیضعیف،ممكناستموجبسلباعتمادبازارشودکهبهنوبهخودمیتواندمنجربهخروجمنابعیابحران
ــرکتعالوهبرمسئولیتدرمقابلسهامداران،درقبالسرمایهگذارانوسایر ــانقیمتهادربورسشود.درحقیقتش نقدینگیونوس

اعضایخودنیزمسئولیتدارد.
بورساوراقبهادارتهراننیزدرراستایتحققباالتریناستانداردهایاخالقی،اطالعرسانیدقیق،شفافورعایتکاملقوانین،مقررات
وآییننامههایحاکمبرامورشرکت،آییننامهراهبریشرکتیخودراتدوینکردهاست،بهگونهایکهباتعیینمجموعهایازانتظارات

بههیئتمدیرهوکمیتههایآندراجرایوظایفخودکمککند.
ــتباایجادحاکمیتکارآمدبرامورشرکت ــهتالشکردهاس ــال1400بابرگزاری28جلس ــهامداراندرس هیئتمدیرهمنتخبس
ــهامدارانوتعادلدرمنافعذینفعانمختلفگامبردارد.هیئتمدیرههمچنینبرایایفایکارآمدوظایفخوداز ــتایمنافعس درراس

خدمات3کمیتهتخصصیاصلیو3کمیتهتخصصیفرعیهماستفادهمیکند.

کميته حسابرسی
هدف کمیته

هدفکمیتهکمکبههیئتمدیرهدرانجاممسئولیتهاينظارتيميباشدتاازاثربخشیکنترلهایداخلی،شایستگی،
استقاللوعملكردصحیححسابرسانمستقلوداخلی،رعایتقوانینومقرراتوسالمتگزارشگریمالياطمینانیابد.

ترکیب اعضاي کمیته 
کمیتهداراي5عضواستکههیئتمدیرهازمیانافرادواجدشرایطانتخابميکند.دونفرازاعضايکمیتهازاعضايغیرموظف
هیئتمدیرهوسهنفرعضومستقلميباشند)یکنفرازاعضایمستقلدرآذر1400استعفانمودهاست(کهمشخصاتوسوابق

اعضابهشرحجدولصفحهبعدمیباشد.

جدول 14- اعضاي هیئت مدیره

تحصیالتسمتنمایندهاعضای هیئت مدیره

فوقلیسانسمدیریتاجرایيرئیسهیئتمدیرهجوادعشقينژادسرمایهگذارياهداف

فوقلیسانسمدیریتمالينایبرئیسهیئتمدیرهمهديامیريگروهسرمایهگذاريتدبیر

دکتريمدیریتماليعضوهیئتمدیرهسید محمدجوادمیرطاهرسرمایهگذاريصباتأمین

دکتريعلوماقتصاديعضوهیئتمدیرهمحمدحسینصدرائيکانوننهادهايسرمایهگذاريایران

صندوقبازنشستگيوظیفهازکارافتادگيو
دکتريعلوماقتصاديعضوهیئتمدیرهمحمدابراهیمآقابابائيپساندازکارکنانبانکهايمليوادغامشده

-عضوهیئتمدیرهفاقدنمایندهسرمایهگذاريتوسعهملي

-عضوهیئتمدیرهفاقدنمایندهبانکآینده

دکتريمدیریتمالیمدیرعاملمحمودگودرزی-

آقایانمحسنخدابخشوسیدمهدیپارچینیپارچیننمایندگانسازمانبورسواوراقبهاداربهعنوانعضوناظردرجلساتهیئتمدیره
بهصورتدورهایحضورداشتهاند.

1

2
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جدول 15- معرفی اعضاي کمیته حسابرسی

رشته سمتنام و نام خانوادگیردیف
تحصیلی

مقطع 
سوابقتحصیلی

رئیسکمیتهمهدیامیری1
وعضوهیئتمدیره

مدیریت
مالی

دانشجوی
دکتري

معاونسرمایهگذاريوراهبريشرکتهايگروهسرمایه
رهآوردتدبیرکیش شرکتهاي مدیرعامل تدبیر، گذاري
وسرمایهگذاريپردیس،عضوهیئتمدیرهشرکتهاي
رهآوردتدبیرکیش،سرمایهگذاريپردیس،سرمایهگذاري
سامانمجد،مؤسسهاعتباريثامن،فعالیتدرمؤسسات
کمیته در عضویت مفیدراهبر، جمله از حسابرسي

حسابرسيشرکتها.

2
محمدعلی
میرزاکوچک

شیرازی

عضوکمیتهوعضو
هیئتمدیره

مدیریت
دکتريمالی

مدیرعاملوعضوهیئتمدیرهگروهمدیریتسرمایهگذاری
امید،نایبرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملسرمایهگذاري
شرکتهاي مدیرعامل و هیئتمدیره عضو صباتأمین،
سرمایهگذاري البرز، سرمایهگذاري برکت،گروه دارویي
پخش شرکتهاي کمیتهحسابرسي عضو البرز، اعتالء
البرز،دارویيفارابي،البراتوارهايدارویيرازک،حسابرس

درسازمانحسابرسيومدرسدانشگاه.

محمود3
مدیریتعضومستقلکمیتهشهشهانیپور

دکتريکارآفرینی

کمیته عضو ایران، خبره حسابداران انجمن عضو
حسابرسیشرکتهایذوبآهناصفهان،فرآوریزغال
ایران، روی معادن توسعه و کالسیمین طبس، سنگ
منطقهآزادچابهار،معاونسرمایهگذاریواموراقتصادی
صندوقبازنشستگیکشوری،مدیرعاملشرکتمجتمع

صنعتیاردکانآرینسانری.

دکتريحسابداریعضومستقلکمیتهفرشادمحمدپور4

کارشناسرسمی ایران، عضوجامعهحسابدارانرسمی
کارآفرین، بانک مجامع و مالی امور معاون دادگستری،
هیئت عضو برتر، تدبیر حسابرسی شرکت مدیرعامل
و کارآفرین بانک گذاری سرمایه شرکتهای مدیره
خدماتمدیریتیعملیاتیدیدگاهانجاوید،عضوکمیته
حسابرسیگروهخدماتمدیریتبصیر،پتروشیمیخارک،

فوالدخوزستان،مدرسدانشگاه.

جلسات کمیته
کمیتهدرطیسال1400تعداد1۹جلسهدرراستایاهدافمشاورهایونظارتیخودبرگزارنمودهاست.مصوبههایکمیتهدراولینجلسه

هیئتمدیرهطرحوبررسیمیگردد.
مباني و منابع اطالعات

مبانيکمیتهجهتانجاموظایف،اطالعاتحاصلازنظامماليشرکت،سیستمهايمكانیزهآن،مستنداتوصورتجلسهها،توضیحمدیران،
کارکنانومطالبمندرجدرگزارشهايحسابرسانمستقلوداخليميباشد.

کمیتهحسابرسيبرايدریافتتوضیحواطالعات،حسبموردازحضورمعاونتهاومدیرانوسایرکارکنانشرکتبهرهمندشدهاست.
 موضوع فعالیت کمیته 

کمیتهحسابرسيازطریقگزارشهاينظارتيوهمچنینارائهنظراتمشورتيبههیئتمدیرهشرکتکمکميکند.کمیتهحسابرسيبااستفادهازامكانات
خودوازطریقواحدحسابرسيداخليورسیدگيهايحسابرسانمستقل،ازاثربخشيسیستمکنترلهايداخلي،کفایتوکیفیتانجامرسیدگيهاورعایت

استانداردهايحسابداريازنظراجرائيوگزارشگريوافشايمناسبوکافياطالعات،اطمینانالزمراکسبمينماید.
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گزارش فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی 
طبقتبصرهماده66اساسنامه،واحدحسابرسیداخلیزیرنظرهیئتمدیرهتشكیلودرحالحاضربا6نفرنیرویانسانیشامل:4نفرکارشناس،1نفرکارشناس
مسئولو1نفرمدیرفعالیتمینماید.مأموریتواحدحسابرسیداخلیطبقمنشورفعالیتحسابرسیداخلیواهمفعالیتهایآنطیسال1400بهشرحزیرمیباشد:

مأموریت حسابرسی داخلی 
مأموریتواحدحسابرسیداخلی،ارائهخدماتاطمیناندهیومشاورههایمستقلوبیطرفانه،بهمنظورارزشافزاییوبهبودعملیاتشرکتمیباشد.
حسابرسیداخلیباایجادرویكردیمنظموروشمندبهشرکتکمکمیکندکهبرایدستیابیبهاهدافخود،اثربخشیفرآیندهاینظامراهبری،

مدیریتریسکوکنترلهایداخلیراارزیابیوبهبودبخشد.

اهم فعالیت های مدیریت حسابرسی داخلی در سال 1399

1-بررسیکنترلهایداخلی:
شامل ارزیابی سیستم کنترل داخلي 
شرکت، تعیین نقاط ضعف آن و ارائه 
گزارش ارزیابي کنترلهاي داخلي، 

بررسی و شناسائی ریسکهای شرکت و 
ارزیابی مدیریت ریسک

بررسينامهمدیریتسالمالیمنتهيبه13۹۹/12/30

تهیهگزارشساالنهکنترلهایداخلیبرایسال13۹۹

ارزیابیکنترلهایداخلیواحدمبارزهباپولشوییوبررسیگزارشاتسهماههنظارتبراجرایمقرراتمبارزهباپولشویی

بررسیعملكردمدیریتریسک

پیگیریاقداماتانجامشدهدرارتباطبا"گزارشبررسیکنترلهایداخلیحاکمبرچرخهدرآمدهاودریافتها"
)ارائهشدهدرجلسهمهر13۹۹کمیتهحسابرسی(

2-حسابرسیعملیاتی:
شامل ارزیابی عملكرد واحدها از حیث کارائی 
عملیات و اثربخشی جهت نیل به اهداف و ارائه 

پیشنهاد برای بهبود عملیات

بررسیفرآیندهایمدیریتعملیاتبازار،ریسکها،ارزیابیعملكردوتهیهگزارشنقاطضعفکنترلهایداخلی

بررسیفرآیندهایمدیریتنظارتبربازار،ریسکها،ارزیابیعملكردوتهیهگزارشنقاطضعفکنترلهایداخلی

3-حسابرسیرعایت:
شامل بررسی رعایت قوانین و مقررات 

از جمله قوانین بازار سرمایه، قانون 
تجارت، اساسنامه، دستورالعملها، آیین 

نامهها و ...

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/02/31

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/05/31

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/08/30

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/11/30

بررسیرعایتدستورالعملافشایاطالعاتشرکتهایثبتشدهنزدسازمانوارائهنتایجدرجلساتکمیتهحسابرسی

تهیهوارسالگزارشاتماهانهموضوعتبصرهماده66اساسنامهبههیئتمدیرهوسازمانبورس

پیگیریاقداماتانجامشدهدرارتباطبا"گزارشبررسیرعایتمفاداساسنامهودستورالعملحاکمیتشرکتی"
)ارائهشدهدرجلسهشهریور13۹8کمیتهحسابرسی(

4-حسابرسیمالی:
شامل بررسی گزارش ها و صورت های 
مالی میان دوره ای و ساالنه از حیث 

رعایت استاندارهای گزارشگری، تجزیه و 
تحلیل انحرافات بودجه و ...

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/02/31

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/05/31

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/08/30

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/11/30

بررسیرعایتدستورالعملافشایاطالعاتشرکتهایثبتشدهنزدسازمانوارائهنتایجدرجلساتکمیتهحسابرسی

تهیهوارسالگزارشاتماهانهموضوعتبصرهماده66اساسنامهبههیئتمدیرهوسازمانبورس

پیگیریاقداماتانجامشدهدرارتباطبا"گزارشبررسیرعایتمفاداساسنامهودستورالعملحاکمیتشرکتی"
)ارائهشدهدرجلسهشهریور13۹8کمیتهحسابرسی(

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/02/31

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/05/31

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/08/30

پیگیریاجرايمصوباتمجامع،هیئتمدیرهوکمیتههايآنبرايدوره3ماههمنتهیبه1400/11/30

بررسیرعایتدستورالعملافشایاطالعاتشرکتهایثبتشدهنزدسازمانوارائهنتایجدرجلساتکمیتهحسابرسی
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5-گزارشاتویژه:
بنا به دستور هیئت مدیره/ مدیرعامل/ 
سازمان بورس و یا تشخیص حسابرسی 

داخلی

بررسیکلیفرآیندهایواحدامنیتاطالعات
بررسیگزارشهایماهانهپایشریسکتهیهشدهتوسطمدیریتریسک

حضوردرجلساتشناساییریسکهایواحدهایمختلفشرکت
بررسیخریدواجرایآزمایشیسرورهایپردازشگرهش

بررسیخریدساختمانتاالرمنطقهایشیراز
بررسیگزارشات3ماههمبارزهباپولشویی

گزارشبررسیوضعیتقراردادهایمنعقدهباشرکتافقتأمینانرژیپارس
گزارشبررسیهزینههایآشپزخانه

بررسیوضعیتقراردادهایجاریشرکتبورساوراقبهادارتهران
بررسیافزایشسرفصلداراییهایثابت

بررسیقراردادبرندینگشرکتبورساوراقبهادارتهران
انتخابمؤسسهحسابرسیجهتبررسیاجرایبخشیازکنترلهایداخلیبورستهران

گزارشبررسیکنترلهایداخلیحاکمبرچرخهحقوقودستمزد
بررسیقراردادنگهداریوپشتیبانیمرکزداده

گزارشبررسیقراردادبیمهدرمانتكمیلیوعمروحوادثگروهیدرسالهای13۹۹و1400
بررسیقراردادهایمنعقدهباشرکتمهرگانشبكهآفاق

بررسیقراردادشرکتتوسعهانرژیپارسآرینونحوهاجرایآن
تهیهمنشورهیئتمدیرهجهتارائهبهکمیتهحسابرسی

بررسیواظهارنظرنسبتبهاسنادحسابداریپرداختهاپیشازامضاءچکتوسطهیئتمدیره
بررسیهزینهبرقساختمانسعادتآباد

بررسیوضعیتخطوطانشعابآبساختمانسعادتآباد
بررسیجرائمبیمهتأمیناجتماعی
بررسیوضعیتحسابهایبانكی

بررسیوضعیتموجودیتجهیزاتهوشمندسازیساختماننزدانبارمربوطبهقراردادهوشمندسازیساختمانسعادتآبادباشرکت
بهآساوهوشمندخاورمیانه

 6-سایر:
 هرگونه فعالیت واحد حسابرسی  
داخلی که شامل موارد فوق نباشد.

انتشارپیشنهادنامهحسابرسمستقلوپیشنهادمؤسساتدارايبیشترینامتیازبهکمیتهحسابرسیبهمنظورانتخابحسابرس
مستقلوبازرسقانونیسال1400درمجمععمومی

تهیهپیشنویسبرنامهساالنهکمیتهحسابرسیوحسابرسیداخلیبرایسالمنتهیبه1401/12/2۹
تهیهگزارشعملكردکمیتهحسابرسيوواحدحسابرسيداخليدرسال1400

حضوردرجلساتکمیتهحسابرسی
دبیریکمیتهحسابرسی)بهشرحبند7مفروضات(

بهروزرسانیپروندهدائمحسابرسیداخلی
تهیهصورتخالصهمصوباتهیئتمدیرهوکمیتههایآنوبررسیتنفیذمصوباتکمیتهها

حضوردردورههایآموزشیکنترلها
ارائهتجربیاتومشاورهبهواحدمبارزهباپولشویی

بررسیصورتهایمالیساالنهفدراسیونبورسهایآسیایی-اروپایی)فیاس(
پیگیریانتشارگزارشساالنههیئتپذیرش)موضوعتبصره8ماده2دستورالعملپذیرش(

بررسیوارائهپیشنهادهایاصالحیدرموردپیشنویسدستورالعملرتبهبندیمشاورانپذیرشدربورساوراقبهادارتهران
پیگیریبرقراریدسترسیکاملمدیریتحسابرسیداخلیبهنرمافزارهایمالیورفعمحدودیتهایدسترسیبهدفاترمالی



گزارش ويژه

تـيـر ماه 401401
شـمـاره 204

کميته ریسک
ــکرا ــیازچارچوبمدیریتریس ــک،بخشمهم کمیتهریس
تشكیلمیدهد.هدفکمیتهریسککمکهمهجانبهبهمدیریتبرای
دستیابیبهاهدافهماهنگبابرنامهاستراتژیکشرکتاست.اینکمیته
مناسببودنچارچوبمدیریتریسکراارزیابیوکنترلنمودهونتایج
ــئولنظارت رابههیئتمدیرهگزارشمیکند.همچنیناینکمیتهمس
براقداماتمدیریتدرزمینهمدیریتریسکبازار،نقدینگی،عملیاتی،
انطباق،حسنشهرتوسایرریسکهایشرکتاست.کمیتهریسکدر
موردتمامموضوعاتیکهمعتقداستبهحاکمیت،رعایتقانونووظایف
مدیریتریسکمربوطاست،بههیئتمدیرهگزارشمیدهد.اینکمیته
ــامل3عضوهیئتمدیره،مدیرعاملویکنفرخبره 5عضوداردکهش
مالیبهپیشنهاداعضایهیئتمدیرهاستکهبهعنواندارندگانحقرأی
درجلساتحضورمییابند.کمیتههمچنینمیتواندازاشخاصمستقل
وذیصالحکهدارایتجربهوتخصصمناسبهستند،جهتحضوردر
ــاتدعوتبهعملآورد.رئیسکمیتهریسکتوسطهیئتمدیره جلس
انتخابمیشودودبیرکمیتهریسک،مدیرواحداجراییمدیریتریسک
درشرکتاست.تعدادجلساتاینکمیتهدرسالموردگزارش6جلسه

بودهاست.
وظایف کمیته ریسک به شرح زیر است:

رویههاوخطمشیهایمدیریتریسکراتعیینوبههیئتمدیرهارائه
میکند.

مناسببودنچارچوبمدیریتریسک،شاملمنشوروروشاجرایی
ــنهاد ــتمرارزیابیوبههیئتمدیرهپیش ــکرابهطورمس مدیریتریس

میکند.
ــهوظایفمدیریت ــئولیتواختیاراتمربوطب ــاختاراجرایی،مس س

ریسکرادرشرکت،ارزیابیوبهمدیریتاعالممیکند.
ــتمهایکنترلداخلیکهریسکهاو مناسببودناطالعاتوسیس
ــیوارزیابی ــکراگزارشمیدهد،بررس ــتراتژیهایمدیریتریس اس

میکند.
ــازیمنابع،امكاناتوهدایتآندرجهتزمینههایپر روندآمادهس
ریسکرانظارتمیکندواثربخشیبهکارگیریمنابعراارزیابیمیکند.
ریسکهایشناساییشدهواستراتژیهایتدوینشدهبرایمواجههبا

آنراتحلیلوتأییدمیکند.
مواردمواجههباریسکهایبااهمیتومواردجدیعدمرعایترابه

مدیرعاملاعالممیکند.
مواردوبندهایحسابرسمستقلوبازرسقانونیدرموردریسکهای
شرکترابررسیوپیشنهادالزمجهتتعیینشاخصهاومبانیشناسایی

عواملریسکرادرروشاجراییمدیریتریسکارائهمیکند.
گزارشعملكردسالیانهکمیتهقبلازبرگزاریمجمعراتدویننموده

وبههیئتمدیرهارائهمینماید.
ــکهایمرتبطباآییننامهها،بخشنامههایصادرهتوسط ریس
واحدهایمختلفشرکتراپیشازتصویب،بررسیوپیشنهادهای

اصالحیراارائهمینماید.

کميته جبران خدمات و انتصابات
ــهاینکمیتهنظارتبرحقوقومزایایتمامیکارکنانو وظیف
ــتراتژیوفضای ــانازانجامپرداختهامطابقبااهداف،اس اطمین
نظارتیشرکتمطابقباخطمشیپرداختحقوقاست.اینکمیته
مرکباز5نفرشامل3عضوغیرموظفهیئتمدیره،مدیرعاملو
معاونپشتیبانییاکارشناسخبرهمنابعانسانیاست.2عضوغیر
موظفکمیتهتوسطهیئتمدیرهانتخابمیشوند.اهدافکمیته

عبارتاستاز:
 انجامتمامیمسئولیتهایهیئتمدیرهدرارتباطبابرنامهریزی

پرداختپاداشوجانشینیمدیرعاملشرکت
 ارائهگزارشسالیانهدرموردپاداشهیئتمدیرهومدیرعاملبرای

درجدرگزارشسالیانهطبققوانینومقرراتالزماالجرا
 اعمالنظارتبرتمامیطرحهایمزایا

ــیوههایاجراییپرداختوطرحهای ــتیونظارتبرش  سرپرس
تشویقیشرکت،بررسیوتصویباهدافکوتاهوبلندمدتشرکت
درارتباطباجبرانخدماتمدیرعامل،ارزیابیعملكردمدیرعامل
ــطح ــتیابیبهایناهدافکوتاهمدتوبلندمدتوتعیینس دردس

حقوقومزایاوپاداشمدیرعاملبراساساینارزیابی.
ــوقومزایابا ــرانخدماتیاحق ــهجب ــال1400،کمیت  درس
ــتایوظایفتعریفشده، ــه،اقداماتالزمدرراس برگزاری7جلس
بررسیوتصویبآییننامههایارزشیابیمشاغلوتعیینحقوقو

مزایایکارکنانرابهعملآوردهاست.

کميته توسعه بازار
ــكیلشدهاستبه ــهعضوهیئتمدیرهتش اینکمیتهکهازس
بررسیتحقیقاتانجامشدهدرزمینهیابزارها،بازارها،ریزساختارها،
ــرمایهمیپردازد.بررسی ــاخصهاودیگرمواردمرتبطبابازارس ش
شرایطووضعیتبورساوراقبهادارتهرانوامكانسنجیراهاندازی
ــاختارها،طبقهبندی ــاماصالحاتیدرریزس ــایجدیدیاانج ابزاره
ــتازدیگر ــاخصهایجدیدومواردازایندس ــا،طراحیش بازاره
فعالیتهایاینکمیتهاست.مقرراتیکهدرراستایتوسعهابزارهاو
ــطهریکازواحدهایبورستهرانتدوینمیشوندنیز بازارهاتوس
پیشازطرحدرهیئتمدیرهتوسطکمیتهتوسعهبازارموردبررسی
ــال ــوند.اینکمیتهدرس قرارگرفتهودرصورتنیازاصالحمیش
1400هفتجلسهتشكیلدادهودراینجلساتبهبررسیچگونگی
ــی ــبكههایرادیوییبرایاجرایبرنامههایآموزش ــكاریباش هم
ــرکتهایسرمایهگذاریو ــازی،بررسیابعادخروجش وفرهنگس
استانیازشاخصکل،اساسنامهوامیدنامهصندوقهایبازنشستگی
ــرکتهادربورسهای ــیطبقهبندیبازارهاوش ــی،چگونگ خصوص
ــالحطبقهبندی ــنهادیبرایاص ــادارمعتبروالگویپیش اوراقبه
ــرکتهادربورستهران،بررسیروشهایطبقهبندیشرکتها ش
VIXدرراستایدستورالعملبازارگردانی،چگونگیمحاسبهشاخص

وامكانپذیریمحاسبهآندربورستهران،پرداختهاست.
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کميته قوانين و مقررات 
ــفقانونیخود»کمیته ــرایانجاممؤثرتروظای هیئتمدیرهب
ــئولیتاینکمیتهبررسی، ــت.مس قوانینومقررات«راایجادکردهاس
ــتورالعملهاورویههایاجرایی،صدورآرایبدویدر تهیهوتصویبدس
خصوصپروندههایتخلفاتياعضاوناشرانپسازطیمرحلهتحقیقاتی
صورتگرفتهتوسطکمیتهتحقیقوبررسیتخلفاتدراجرایماده35
قانوناوراقبهاداروسایرمواردارجاعیاست.کمیتهقوانینومقرراتپس

ازبررسیمواردیادشده،نظرخودرابههیئتمدیرهارائهمیکند.
اینکمیتهدرسال1400متشكلاز5عضوازاعضایغیرموظفهیئت
مدیرهاست.تعدادجلساتاینکمیسیوندرسالموردگزارش24جلسه

بودهاست.

کميته ساختمان
ــورساوراقبهادارتهران ــاختمانمرکزیب پروژهاحداثس
ــعادتآبادتهران ــعت2,621مترمربعواقعدرس ــیبهوس درزمین
میدانقیصرامینپور،بلوارشهرداری،نبشخیابانسیزدهمبهمنظور
اجراییکردنچشماندازومأموریتبورساوراقبهادارتهرانوایجاد
محیطیمناسبوتخصصيبرایفعالیتازهردوجنبهسختافزاری
ــتورکارهیئتمدیرهقرارگرفته ــال138۹دردس ونرمافزاری،ازس
ــزمالیزنجاندرزمینیبه ــت.عالوهبراینپروژهیاحداثمرک اس
مساحت1074مترمربعدرشهرزنجانازاسفندماه13۹4دردستور
ــاختمانبهمنظورراهبری، ــرارگرفت.کمیتهس کارهیئتمدیرهق

ــتهایمناسبونظارتبرساختواجرایاینپروژهها اتخاذسیاس
فعالیتميکند.اینکمیتهاز3عضوهیئتمدیره،مدیرعامل،معاون
پشتیبانیومدیرتوسعهساختمانبهعنوانمجریپروژهودبیرکمیته
ــایعمرانیبه ــرهدرامورپروژهه ــتقلوخب ــناسمس و2نفرکارش
پیشنهادمدیرعاملوتصویبهیئتمدیرهتشكیلشدهاست.کمیته
ساختماندرسالموردگزارشدرراستایانجاموظایفخود4جلسه

برگزارکردهاست.
اهم اقدامات به عمل آمده توس�ط مدیریت توسعه ساختمان در 

سال 1400
  اجراواتمامپوششرنگکفپارکینگهایساختماندرطبقات1-تا5-
ــاختونصبتندیسنشانبورساوراقبهاداردرورودی  طراحی،س

شرقیساختمان
 پیگیریخریدگواهیظرفیتبرقبهمیزان5/4مگاواتوتبدیلبرق

موقتساختمانبهبرقدائمباظرفیت5400کیلووات
طراحی،تأمینونصبتابلوهایراهنمادرکلیهطبقاتساختمان
بررسیصورتوضعیتهایباقیماندهپیمانكارانوتأمینکنندگان
تحویلقطعیبخشهایباقیماندهساختمانازپیمانكارانمربوطه

  طراحی،تأمینونصبپردههایمقاومدرمقابلحریقدرطبقات2-تا5-
ــازی ــمندس ــتمهوش  طراحی،تكمیلونصبتجهیزاتمربوطبهسیس

ساختمان)BMS(بهمیزان70درصدازقراردادهایتأمینواجرا
 پیگیریواخذگزارشارزیابیوارزشگذاریساختمانومرکزداده

توسطکانونکارشناسانرسمیدادگستری
طراحی،تأمینونصبآسانسورویژهمعلولیندرورودیشمالیساختمان
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در خصوص ساختمان سعادت آباد
ــرکتبورساوراقبهادارتهران،براساسپروانهساختماناخذ ش
ــورخ13۹0/11/24در ــهرداریمنطقه2تهراندرم ــدهازش ش
ــههمكفونیم ــااخذکاربریاداریوطبق ــعادتآبادب ملکس
ــاحت30,147مترمربع ــهتجاریاقدامبهاحداثبنابهمس طبق
ــریاداری،تعداد1/5طبقهکاربری ــاملتعداد10طبقهکارب ش
ــهمنفی6جهت ــداد284پارکینگوتعداد1طبق ــاری،تع تج
ــلمالحظهایاز ــود.بخشقاب ــنترنم ــایموردنیازدیتاس فض
عملیاتساختوسازساختماندرمردادماه13۹8خاتمهیافت
ــرکتازساختمانحافظبهساختمانمزبورنقلمكاننمود، وش
ــهرداریتقاضایصدورپایانکارساختمان درهمینراستاازش
ــتبنایایجادی ــهرداریومطابق ــیهایش گردید.پسازبررس
ــرکتجمعاًحدود7۹۹2متراضافهبنای ــاختمان،ش باپروانهس
اداریداشتهکهباتوجهبهاحداثبخشیازاینبنادرطبقهمنفی
ــنترو ــاختمان(بهمرکزدیتاس 6)پارکینگمندرجدرپروانهس
ــرکتکسریپارکینگبعد درطبقهمنفی1بههمینمنوال،ش
ــیون ــههمیندلیلموضوعبهکمیس ــت.ب ــتهاس ازاحداثداش
ــوصبانظرمدیر ــد.دراینخص ــهرداریارجاعش ماده100ش
ــاترسیدگیکمیسیون ــرکتجهتدفاعدرجلس عاملوقتش
ــت،لیكندفاعیاتصورتگرفتهفاقد ــتفادهشدهاس ازوکیلاس
ــودهوعلیرغممندرجاتصورتوضعیتخالف نتیجهمطلوبب
ــیونبدویماده100شهرداری ــاختمانمواردزیردرکمیس س

مصوبشدهاست:
تعطیليمحل،قلعوجمعآوريمستحدثاتزائدواعادهمحل
بهکاربردمجازقبليوپارکینگهادرموردتبدیل2326/5متر
مربعبنادرزیرزمینمنفيششاز65واحدپارکینگبهتجاري
ومشاعاتآنوتبدیل1861مترمربعبنادرزیرزمینمنفيیک

از47واحدپارکینگبهتجاريومشاعاتآن.
ـــبهواخذمابهالتفاوتکلیهعوارضقانونيتجاريدر محاســ
خصـــوص267۹3مترمربعبنابادرنظرگرفتنعملكردبورس

اوراقبهاداردرگروهاصليتجاری.
ــوارضبهمبلغ1,7۹5میلیاردریالدرموردتوسعه پرداختع
5225,27مترمربعبنايتجاريومشاعاتمربوطهدرطبقات

کهزائدبرمساحتمندرجدرپروانهساختمانيميباشد.
پرداختعوارضبهمبلغ3,065میلیاردریالبابت546واحد
کسريپارکینگتجاريمگردرصورتتامینکسريپارکینگ
موردنیازدرشعاعمناسببراساسمصوباتطرحتفصیليشهر

تهران.
قلعوجمعآوريدودکلمخابراتيمنصوبهدربامساختمان.
شرکتنسبتبهرأیصادرهاعتراضوپروندهبهدیوانعدالت
ــیدیوانعدالتدر ــدونهایتاًنتیجهرسیدگ ــاعگردی اداریارج
ــهتأییدرأیکمیسیونماده ــهبدویوتجدیدنظرمنجرب مرحل
ــرداریشدوشرکتدرخصوصتخلفاتساختوساز 100شه
ــهاینكهموضوعاتمربوطبهساختمان محكومگردید.باتوجهب

ــتاجراییسابقشرکتپیگیری سعادتآبادرأساًتوسطمدیری
ــاتبهنحومشخص، ــنزمینهگردشکارعملی ــددرای میگردی
رسمیوشفافتوسطمدیریتاجراییسابقدراتوماسیوناداری
شرکتمنعكسنگردیدهوبهاطالعهیئتمدیرهنرسیدهونتیجه
ــادره)رأیکمیسیونماده100در ــاتانجامشدهوآراءص اقدام
ــهبدویبهتاریخ13۹8/12/20ودرمرحلهتجدیدنظربه مرحل
ــخ13۹۹/04/23ورأیدیوانعدالتاداریدرمرحلهبدوی تاری
ــورخ1400/01/17(درمقطعزمانیرخدادهدرسامانهکدالو م
گزارشگریسالهایمالیمنتهیبهاسفند13۹8و13۹۹مورد
افشاءواطالعرسانیبهموقعقرارنگرفتهاست،الزمبهذکراست
ــورخ1400/05/15صادرو ــدنظردیوانعدالتدرم رأیتجدی



نـخـســـتـیـن رســانـه
43بـازار ســرمـایـه ایـران

گزارش ويژه

ــورخ1400/07/18بهشرکتابالغگردیدودراختیارواحد درم
ــراتایجادشده ــرارگرفتهکهباتوجهبهتغیی ــیشرکتق حقوق
ــتمدیریتاجرایی ــروجپروندهازدس ــتاجراییوخ درمدیری
ــقرأیمذکوربهصورترسمیدرشرکتمنعكسوبهموقع ساب
ــرانبورسی)کدال(درمورخ1400/07/1۹ ازطریقسامانهناش

اطالعرسانیگردید.
ــاره502/60/40۹86مورخ ــانذکراستمطابقنامهشم شای
ــرداریمنطقه2تهران،عالوهبرمبلغ4,860 1400/07/25شه
میلیاردریالعوارضمقرردرآرایکمیسیونمادهصد،عوارض
مربوطبهتغییرکاربری،عوارضدیوانیکسریپارکینگ،توسعه
ــهمبلغ4,۹74 ــیرانیزجمعاًب ــوارضایمنیوریل ــاریوع تج

ــهاینكهمبالغاعالمی ــالاعالمنمودهاستباتوجهب میلیاردری
ــرردرکمیسیونهایماده ــطشهرداریمازادبرعوارضمق توس
صدقانونشهرداریورأیدیوانعدالتاداریمیباشد،موضوع
موردپذیرششرکتنبودهونهایتاًپسازپیگیریها،مكاتباتو
مذاکراتشرکتباشهرداریمنطقه2تهران،شرکتکالملزمبه
ــت4,186میلیاردریالبابت5225مترمربعاضافهبنای پرداخ
ــهوتغییرکاربریپارکینگبهترتیب تجاریدرمشاعاتمربوط
ــهتجاریوانبارتجاریدرطبقاتمنفی1و6گردیدکهتماماً ب
ــایالزمدراین ــال1400پرداختگردیدوافشاءه ــاپایانس ت
ارتباطنیزدرمراحلمختلفازطریقسامانهجامعاطالعرسانی

ناشران)کدال(صورتگرفتهاست.
ــغ4,186میلیاردریالمتعاقباً ــذاپسازپرداختوتسویهمبل ل
ــورخ1400/12/18،تعداد ــاره502/60/77018م ــینامهشم ط
کسریپارکینگهاناشیازتوسعهبناوتثبیتطبقاتمنفییکو
ــشبالحاظطبقاتبهصورتاداری،بهتعداد314واحدبرآورد ش
ــداداریقابلیتاخذعوارضبه ــدهکهازاینتعداد202واح گردی
ــغ2,144میلیاردریالوتعداد112واحدحذفپارکینگمی مبل
ــبتصمیمهیئتمدیره ــردد.دراینرابطهبهموج ــدتأمینگ بای
ــاره407مورخ1400/12/22،مقررگردیدتاشرکت درجلسهشم
ــاتأمین314واحد ــهارائهتعهدبهشهرداریدرارتباطب نسبتب
ــهبهپرداختهایانجامشده ــریپارکینگاقدامنماید.باتوج کس
ــهمبلغ4,186 ــوارضدیوانیجمعاًب ــوارضاضافهبناوع بابتع
ــه2درتاریخ ــبتأییدیهشهرداریمنطق ــاردریالوبهموج میلی
1401/04/08طینامهشماره502/60/17۹76،کلیهعوارضرأی
ــونمادهصدساختمانتسویهوپرداختشدهودرصورت کمیسی
ــارامكانپذیر ــریپارکینگ،أخذپایانک ــن314واحدکس تأمی
خواهدبودوکاربریطبقاتدومتادهممادامیکهبهصورتدفاتر
ــیبهرهبردارینشوداداریلحاظمیگردد.بههمینمنظور بورس
وبااستنادبهبند14پیوستیکاستانداردحسابداریشماره17
مخارجمربوطبهتحصیلامتیازتغییرکاربریوتراکممازادامالک
ــدآننامعینبودهو ــادیآتیاستوعمرمفی ــعاقتص دارایمناف
میبایدبهبهایتمامشدهزمیناضافهگرددلذامبالغپرداختیبه
ــرحفوقدرپایانسالموردگزارشازسرفصلدارائیدرجریان ش

تكمیلبهسرفصلزمینمنتقلگردید.
الزمبهذکراستباوکیلشرکتدرپروندهشهرداریدوفقره
قرارداددرسال13۹8منعقدومقررگردیده10درصدهرمیزان
کهازمبلغعوارضوجریمههایدریافتشدهازسویشهرداری
ــقالزحمهبهوی ــردد،بهعنواندریافتح ــهکارفرمامستردگ ب
پرداختگردد.دراینخصوصدفاعیاتایشاندرکمیسیونهای
بدویوتجدیدنظرماده100وشعببدویوتجدیدنظردیوان
ــردیوانعدالت ــرنرسیدهورأیتجدیدنظ ــتاداریبهثم عدال
ــدرأیکمیسیونماده100صادرشدهاست.کلیه اداریدرتأیی
ــراناجراییجدید ــاشهرداریتوسطمدی ــایبعدیب پیگیریه
صورتگرفتهودرتیرماه1401،اظهارنامهایمبنیبرمطالبه
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ــدهاست.الزمبهذکر ــیبهوکیلمذکورارسالش ــغپرداخت مبال
استقراردادهایمزبورنیزدرهیئتمدیرهمطرحومصوبنشده

است.
ــاتانجامشدهدر ــان،براساسمكاتب ــوصزمینزنج درخص
ــال1386وتفاهمنامهاستانداریزنجانبابورستهرانجهت س
ــال138۹،قراردادواگذاریزمین ــنزمینمرکزمالیدرس تأمی
ــت1،074مترمربعفیمابینادارهکلراهوشهرسازی بهمساح
استانزنجانوبورساوراقبهادارتهراندرتاریخ13۹1/02/17
ــدشدهودرتاریخ13۹1/03/10صورتجلسهتحویلزمین منعق
ــراردادمشاوره ــخ13۹5/02/17،ق ــدهودرتاری ــهامضارسی ب
ــتمهندسینمشاوربهینطراح ــیونظارتعالیهباشرک طراح
ــدناقداماتاجرایی ــرب،منعقدشد.درپیطوالنیش شمالغ
ــور،درتاریخ13۹۹/03/26 ــتشروعساختساختمانمذک جه
ــاادارهکلراهوشهرسازی ــیصورتجلسهبهشماره11682ب ط
ــهساختتوسط ــسازدریافتپروان ــانزنجان،مقررشدپ است
شرکت،حداکثرتاتاریخ1401/06/01کلیهعملیاتساختمانی

خاتمهیابد.
ــرداریزنجانأخذ ــادرتیرماه13۹۹ازشه ــهاحداثبن پروان
ــرداریوتحكیمآن ــار،عملیاتگودب ــاانتخابپیمانك ــدهوب ش
ــبمصوبههیئت ــت.بهموج ــاه13۹۹خاتمهیاف ــاشهریورم ت
ــسازبرآوردهزینه ــورخ1400/0۹/28،مقررگردیدپ مدیرهم
ــاادامهکاربهانضمامگزارش ــلاحداث،منافعمالیتوقفی کام
ــفکاروپیشنهاد ــیازریسکمخاطراتتوق ــعحقوقیناش جام
ــاالرمنطقهایزنجان ــلدرخصوصاحداثت ــوبمدیرعام مكت
تصمیمگیرینهاییصورتپذیرد.تاتاریختهیهاینصورتهای
ــتمدیرهمطرحنشدهلیكنکاهش مالی،موضوعمجدداًدرهیئ
ارزشبرایسرمایهگذاریمزبورمتصورنمیباشد.طبقآخرین
مكاتبهباادارهراهوشهرسازیاستانزنجان،برایتعیینتكلیف

پروژهتاپایانشهریور1401مهلتدادهشدهاست.
ــاتاریخصورت ــدهساختمانزنجانت ــارجانجامش عمدهمخ
ــازیزمینو ــد،آمادهس ــارجمرتبطباخری ــتمالیمخ وضعی

گودبرداریمیباشد.
بابتخریدساختمانشیراز،طبقمصوبهکمیتهساختمانمورخ
ــاینامناسببورسمنطقهایشیرازو 13۹۹/11/12بهدلیلفض
ــدساختماندیگریدر ــیوامنیتیمقررگردی مشكالتحفاظت
ــوریکدستگاهمستقالت، ــرازخریداریگردد.بههمینمنظ شی
دارایعرصهبهمتراژ786مترمربعومشتملبردوواحدکاربری
ــهواحدکاربریاداری ــهمتراژ188مترمربع،س تجاریجمعاًب
ــبچندفقرهکارشناسی ــاًبهمتراژ5۹8مترمربع،بهموج جمع
ــیدادگستریوبررسیهای ــامشدهتوسطکارشناسانرسم انج
ــدهدرجلساتمتعددهیئتمدیرهنهایتاًطبقارزیابی بهعملآم
ــیانجامشدهتوسطکارشناسانسهنفرهدادگستریبهمبلغ نهای
ــافروشندهبراساسمصوبه ــونریالومذاکرهب 526,667میلی
هیئتمدیرهبهشماره401مورخ1400/0۹/14،ملکمزبوربه

مبلغ525,۹17میلیونریالوباتقبلهزینهمالیاتنقلوانتقال
بهمیزان3,000میلیونریالخریداریگردیدهکهاسنادمالكیت
ــورستهرانمنتقل ــزارشبهنامشرکتب ــاپایانسالموردگ ت
گردیدهاست.تجهیزساختمانجهتانتقالتاالرمنطقهایشیراز

واجارهدادنطبقاتخالیدردستاقداممیباشد.

در رابطه با ماینرها
ــهومنصوباتشاملتعداد82دستگاهکامپیوتر سرفصلاثاث
ــهبهایتمامشده34,360 ــدوسرورپردازشگرهشب قدرتمن
ــایمذکوردردو ــد،کهخریددستگاهه ــونریالمیباش میلی
مرحلهانجامگردیدهکهمرحلهاولتعداد32دستگاهکامپیوتر
ــالدراواخرسال13۹8 ــهمبلغ3,841میلیونری قدرتمندب
ــایالزموخارجازدستورالعملهاومقررات بدوناخذمجوزه
ــتخریداریشده ــراناجراییمسئولوق ــیتوسطمدی داخل
ــرورپردازشگرهشبه ــداد50دستگاهس ــهدومتع ودرمرحل
ــغ30,520میلیونریالبراساسمصوبهکمیتهساختمان مبل
ــورخ13۹۹/01/31درابتدایسال13۹۹ ــاره10۹م بهشم
ــداریگردیدهاست.درادامهبرخیازمدیراناجراییوقت خری
ــدوناخذهرگونهمجوزفعالیتازهیئتمدیرهجهت شرکتب
ــادهازدستگاههایمذکورپس ــراجرمزارزاقدامبهاستف استخ
ازخریدوتحویلمینمایند.الزمبهذکراستصورتجلسات
ــوعضرورتتأمینوخریدسرورپردازشگرهش مذکورباموض
جهتمرکزدادهوبدوناشارهبهکاربریآندرزمینهاستخراج
رمزارزبعدازگذشتحدود6ماهدرجلسه364هیئتمدیره

وقتموردتنفیذقرارمیگیرد.
کهدراینزمینهنكاتذیلقابلتوجهمیباشد:

ــرایاستخراج ــادهازدستگاههایپردازشهشب ــتاستف جه
ــتمدیرهشرکتصادر ــچگونهمجوزیازسویهیئ رمزارزهی
نگردیدهومدیراناجراییفعالوقتدراینزمینهمرتكبتخلف

گردیدهاند.
ــلفعالیتبدونمجوز،سیستمهاینظارتیوکنترلیدر بهدلی
ــه،لذاتعیینزماندقیقبهرهبرداری اینخصوصاستقرارنیافت
ــورومیزاندقیقارزدیجیتالاستخراجشده ازدستگاههایمذک
نامشخصمیباشد.مدیرفناوریاطالعاتوقتشرکتبهموجب
ــاءافرادغیر ــورخ13۹۹/0۹/04باامض ــهتحویلم صورتجلس
ــرورپردازشگر ــر،تعداد50دستگاهس ــولوباعنوانتعمی مسئ
ــاه1400بهشرکتباز ــارجودرشهریورم ــشراازشرکتخ ه
ــد.دراینخصوصدالیلخروجوتأخیردربازگرداندن میگردان
ــادهشخصیباتوجهبه ــایمذکورونیزابهامدراستف دستگاهه
ــدزا)تعداد50 ــراردادناموالدرآم ــعناشیازق ــارمالیمناف آث
ــی(درخارجاز ــشوکیفپولالكترونیك ــاهپردازشگره دستگ
ــناظهارنظرکارشناسرسمینسبتبه شرکتبررسیشد،لیك
ــیکهدستگاههادرخارج ــررمزارزاستخراجشدهدرمدت مقادی
ــهدستگاههایی ــدمدسترسیب ــهدلیلع ــودهاندب ــتب ازشرک
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گزارش ويژه

کهنزدسازمانجمعآوریوفروشاموالتملیكیمیباشد،بامحدودیت
مواجهگردیدهاست.باتوجهبهمواردفوقازآنجاکهفعالیتاستخراجرمزارز
ــدوناطالعواخذمجوزهایالزمتوسطبرخیازمدیراناجراییمسئول ب
درشرکتانجامشدههیئتمدیرهبهمحضاطالعازاینفعالیت،پیگیری
ــتبهتخلفاتوسوءاستفادههایصورتپذیرفته حقوقیوقانونیرانسب
توسطافرادذیمدخلدراینزمینهراازطریقمرجعقضاییوذیصالح
ــالحاضرپروندهکیفریمربوطهدر ــورکارخودقراردادهودرح دردست

شعبه4بازپرسیدادسرایناحیه32تهراندرحالرسیدگیمیباشد.
ــورخ13۹۹/02/02توسط ــراجرمزارزبهشماره56246م مجوزاستخ
ــتبرایفعالیتتولیدرمزارزشرکتبورسدرمحدودهیكی وزارتصم
ازمحلهایمجازشرکتشهرکصنعتیداخلمحدوده120کیلومتری
نسبتبهاحداثواحدصنعتیاقدامنمایددریافتشدهاستلیكنپروانه
بهرهبرداریدریافتنشدهاست.مجوزمزبوردرسال13۹۹توسطمدیر
عاملوقتدریافتلیكنطبقمصوبهوضوابطسازمانبورسدرسایت
ــاءوثبتنشدهاستودرمهرماه ــدالودفاترحسابداریشرکتافش ک

1400دراختیارمدیرانوقتقرارگرفتهاست.
ــنخصوصطبقدرخواستمدیریتشرکتازکانونکارشناسانرسمی درای
دادگستری،کارشناسرسمیدادگستریرشتهکامپیوتروفناوریاطالعاتبه
شرکتمعرفیواطالعاتومدارکموجوددستگاههایمزبور،کیفپولوسایر
مدارکدراختیارایشانقرارگرفتونهایتاًگزارشایشاندرتاریخ1401/02/04

صادرگردیدکهاهممواردمندرجدراینگزارشبهشرحزیراست.
ــلاستخر)کهرمزارزهایتولیدشدهتوسط الف(اطالعاترمزعبورپن
دستگاههایمزبوردرآنهامنعكسشدهباشد(دردسترسشرکتبورس

تهراننبودهاست.
ــدارکمثبتهکافی)ازجملهگزارشتوجیهیجهتخروجدستگاههابه ب(م
دلیلتعمیرات،عدمپرداختهزینهحملدرحسابهاوبرگورودوخروجکاال
بدونامضایمسئولینمربوطه(برایخروجووروددستگاههایکامپیوتریمورد

استفادهبرایاستخراجرمزارزازشرکتبورسارائهنشدهاست.
ج(دستگاههاتوسطکارشناسرسمیدادگستریرؤیتنشدهاست.

ــزارزتوسط ــندستگاهها،میزانتولیدرم ــهمشخصاتای ــاتوجهب د(ب
ــاحداکثرظرفیتتولیدیبرای ــایمورداستفادهقرارگرفتهب دستگاهه

123روزدرحدود3/7بیتکوینبرآوردگردیدهاست.
ه(موجودیرمزارزبهاینمبلغمتعاقبتحویلکیفپولبهمدیرعامل

درمهرماه1400تعیینشدهاست.
و(میزانرمزارزموجوددردوکیفپولجمعاًبهمبلغ3/63بیتکویناست.
دستگاههایمزبوردرمهر1400توسطمرجعقضائیضبطوبهسازمان
ــت،لیكنبهدلیلاینكهوضعیتبرگشت اموالتملیكیانتقالیافتهاس
آنهامشخصنمیباشد،ارزشدفتریدستگاههایمزبوردرتاریخصورت
ــونریالتاتعیینتكلیفنهائیاز ــتمالیبهمبلغ13,861میلی وضعی

حسابهاخارجنشدهاست.

کميته رصد پایش فضای مجازی
کمیتهپایشونظارتبرفضایمجازیدراواخرسال13۹۹وبراساس
ــدفرصدوپایش ــورساوراقبهادارتهرانباه ــههیئتمدیرهشرکتب مصوب

فضایمجازیتشكیلشد.اینکمیتهاز3عضوهیئتمدیرهتشكیلشدهاست.
مهمترینوظایفاینکمیتهبهشرحزیراست:

ــباطمینانازمهیابودنابزارهایالزمبرایشناسایی،ارزیابیو  کس
پایشفضایمجازیدرراستایمدیریتفضایمجازی

ــادهازانواعابزارهای ــباطمینانازبرنامهریزیدقیقبرایاستف  کس
پایشیوپایشمستمراینابزارها

 نظارتبرتضادمنافعونظارتبرحسنانجامفعالیتهایمستلزمأخذ
مجوزدرفضایمجازی

 ارائهگزارشمواردتخلفومسائلحساسیتبرانگیزمنجربهتشویش
اذهانعمومیبهسازمانبورسواوراقبهاداروپلیسفتا

جدول 16 – کمیته های تخصصی بورس اوراق بهادار تهران
در سال 1400

تعداد جلساتاعضانامردیف

کمیته1
حسابرسی

مهدیامیری
محمدعلیمیرزاکوچکشیرازی

محمودشهشهانیپور
فرشادمحمدپور

1۹

کمیتهریسک2

جوادعشقینژاد
محمدعلیمیرزاکوچکشیرازی

سیدمهدیسدیدی
هوشنگمهدوی
فرهادذاتعلیفرد

6

3
کمیتهجبران
خدماتو
انتصابات

محمدرضامحسنی
7حسینبوستانی

کمیتهتوسعه4
بازار

جوادعشقینژاد
سیدمهدیسدیدی
حسینبوستانی

7

کمیتهقوانین5
ومقررات

مهدیامیری
محمدعلیمیرزاکوچکشیرازی

امیرتقیخانتجریشی
جوادعشقینژاد
حسینبوستانی

24

کمیته6
ساختمان

محمدرضامحسنی
4حسینبوستانی

دبيرخانه هيئت مدیره 
ــرهدارای ــت،هیئتمدی ــاده36اساسنامهشرک ــاسم براس
ــرهفعالیتمیکند. ــررئیسهیئتمدی ــتکهزیرنظ ــهایاس دبیرخان
دبیرخانههیئتمدیرهمسئولیتهماهنگیجلسات،تهیهمستنداتالزم
وتنظیمصورتجلساترابرعهدهدارد.دبیرخانههمچنینمرجعرسمی

ابالغواستعالممصوباتهیئتمدیرهاست.

8
9



گزارش ويژه

تـيـر ماه 461401
شـمـاره 204

اطالعات مدیران اجرایی شرکت 
مشخصاتمدیرانارشداجراییشرکتدرپایانسال1400بهشرحجدولزیراست:

جدول 17- مشخصات مدیران اجرایی

مقطع تحصیليپست سازمانینام خانوادگینامردیف

دکترامدیرعاملگودرزیمحمود1

کارشناسیارشدمعاوناجرایینوروزیمجید2

کارشناسیارشدسرپرستمعاونتناشرانواعضاقهرمانیمحمدامین3

کارشناسیارشدمعاوننظارتبربازارشاهنظریمحمدرضا4

دکترامعاونعملیاتبازارزمانیسبزیمهدی5

کارشناسیارشدمعاونتوسعهوراهبردکریمیعلیعباس6

دکترامدیرحسابرسیداخلیکاوندمجتبی7

کارشناسیارشدمدیرحقوقیحسینیسیدمحمد8

کارشناسیارشدسرپرستمدیریتروابطعمومیواموربینالمللبیانیمحمدصاحب۹

کارشناسیارشدسرپرستمدیریتامنیتاطالعاتزارعیسجاد10

دکتراسرپرستمدیریتریسکمحمدیمهران11

کارشناسیارشدمدیرعملیاتبازارنقدکشمیریمریم12

کارشناسیارشدسرپرستمدیریتعملیاتبازارابزارهاینوینمالیمطهرینیاوحید13

کارشناسیسرپرستمدیریتفناوریوتوسعهنرمافزاریرابینخواهامیر14

کارشناسیارشدمدیرنظارتبربازارنقدغفوریرضا15

دکترامدیرامورناشراندهقانیاحمدآبادطوبی16

کارشناسیارشدسرپرستپذیرشسرکانیانجواد17

کارشناسیسرپرستمدیریتتاالرهایمناطقاسدیانناصر18

کارشناسیارشدمدیرتحقیقوتوسعهکیانیرضا1۹

دکترامدیرتوسعهفرهنگسرمایهگذاریجعفریسیدهمحبوبه20

کارشناسیارشدسرپرستمدیریتاموراداریرازقیدهبنهاسماعیل21

کارشناسیارشدسرپرستمدیریتمالیمالئیمحسن22

کارشناسیسرپرستمدیریتمرکزدادهنوریزادهچرلومحمدحسین23

کارشناسیارشدمدیرتوسعهساختمانپوالدیباغبادرانیمحمدعلی24

کارشناسیارشدسرپرستمدیریتبرنامهریزیوراهبردرامتیننیاشاهین25

کارشناسیارشدرئیسادارهبازرسیکارگزارانمصطفویادریس26

کارشناسیارشدرئیسادارهامورکارگزارانبهرامیانمحمود27

10



گزارشفعالیتهیئتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹

گزارش تجزیه و تحلیل 
ریسک شرکت



ــرانجهتنظارتبر ــکتوسطهیئتمدیرهبورسته کمیتهریس
فرآیندمدیریتریسکواطمینانازانطباقآنباخطمشیوچارچوب
مدیریتریسکشرکتایجادشدهاست.طبقمنشورکمیتهریسک،
ــنکمیته5عضوداردکهشاملسهعضوهیئتمدیره،مدیرعاملو ای
ــکنفرخبرهمالیبهپیشنهاداعضایمنتخبهیئتمدیرهاستکه ی
ــواندارندگانحقرأیدرجلساتحضورمییابند.رئیسکمیته بهعن
ریسکتوسطهیئتمدیرهانتخابمیشودودبیرکمیتهریسک،مدیر

واحداجراییمدیریتریسکدرشرکتاست.

مسئولیت ها و وظایف کمیته ریسک:
ــورستهرانرادر ــنکمیتهوضعیتریسکهایهرواحددرب ای
ــدهدرمنشورکمیتهریسک،به محدودهمسئولیتهایمشخصش
هیئتمدیرهگزارشمیدهدوهیئتمدیرهبرایاطمینانازمدیریت
مؤثرریسکتوسطکمیتهریسکومدیرعامل،تصمیماتالزمرااتخاذ
مینماید.اطمینانبخشیبههیئتمدیرهازجامعیتسیستممدیریت
ریسکشاملخطمشیها،برنامههاوصالحیتهايموردنیازجهت

شناساییوارزیابیریسکازاهدافاصلیاینکمیتهاست.
جلسات کمیته ریسک:

ــش)6(جلسهکمیتهریسکبرایبحثدر درسال1400،ش
ــهمربوطبههر ــطبرگزارشد.صورتجلس ــوردموضوعاتمرتب م
جلسهکمیتهپسازتأییداعضایکمیته،برایتنفیذوتصویببه
هیئتمدیرهارائهشدواجرایمصوباتآنتوسطمدیریتریسک
کنترلمیشود.خالصهایازفعالیتهاوعملكردکلیدیدرکمیته

ریسکبهشرحزیراست:
ایجادیکدپارتماناجراییمستقلبرایمدیریتریسکبورستهران

تصویبمأموریت،چشماندازواهدافکالنمدیریتریسکبنگاه
تصویبنقشهراهارتقایبلوغسیستممدیریتریسکبورستهران

ــطمدیریتریسکو ــزارشریسکهایارائهشدهتوس بررسیگ
تصویباقداماتکنترلیموردنیاز

هدایتپروژهتوسعهنرمافزارمدیریتریسکسازمانی

مدیریت ریسک:
قراردادنمدیریتریسکبهعنوانبخشیضروریازفرهنگسازمانیو
مبناییاساسیدرفرآیندتصمیمگیریاستراتژیکدربورستهران،اساس
ــورستهراناست.مدیریت ــژیمدیریتریسکسازمانیشرکتب استرات
ــکمؤثرامریحیاتیبرایدستیابیهرسازمانبهاهدافاستراتژیک ریس
ــرانتأکیدزیادیبراستقرارمدیریتریسک ــت.بورساوراقبهادارته اس
سازمانیداردکهفرآیندیکلیدیبرایکمکبهدستیابیبهاهدافسازمانی
وایجاداعتماد،ارزشافزودهوپایداریبرایهمهذینفعانازجملهسهامداران،
سرمایهگذاران،سازمانهاینظارتی،کارکنان،نهادهایمالیو...است.تیم
ــکودپارتمانمدیریتریسک( مدیریتریسک)متشكلازکمیتهریس
ــزانمواجههشرکتباضررهای ــاتالزمراجهتمحدودکردنمی اقدام
احتمالیبهانجاممیرساند.اینتیمتالشمیکندکهفعالیتبورستهران
درتطابقکاملباتمامیقوانینومقرراتمترتببرکسبوکارشباشدو
بابهکارگیریشیوههایتجاریمقتضیکهمانعصدمهبهشرکتوشهرت

آنمیشود،حفظاعتمادذینفعانشرکتراتضمینکند.

گزارش تجزیه و تحليل ریسک شرکت
گزارش ويژه
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ريسك هاي



ــارحاکمیتیمدیریتریسکبورستهرانمبتنیبرمدل»سه ساخت
ــارتودستوراتهیئتمدیره،کمیتهریسکواز الیهدفاعی«کهبانظ
طریقدپارتمانمدیریتریسکاست.مدل»سهالیهدفاعی«بهمنظور
ــعازتحقق ــیکهممكناستمان ــرلمؤثرریسکهای ــتوکنت مدیری

استراتژیهاواهدافسازمانیتعیینشدهتوسطبورستهرانشودوارائه
اطمینانمنطقیبهمدیریتارشدوبهینهسازیواطمینانازاثربخشی
ــهالیهدفاعیکهدر ــت،اتخاذشدهاست.درشكلزیرمدلس حاکمی

بورستهراننیزبهکارگرفتهشده،نشاندادهشدهاست:

وظایف مدیریت ریسک:
دپارتمانمدیریتریسکبورستهران،فرآیندمدیریتریسکرادر
ــایمالی،تطبیق،استراتژیکوعملیاتیودرانطباقبااشتهای حوزهه
ــدمدیریتریسکبر ــتمدیریتمیکند.چارچوبواح ریسکشرک
اساسچارچوبهاواستانداردهایبینالمللی،بهینتجارب،مدلهای
ــوغواصولودستورالعملهایمدیریتریسکاستکهیکرویكرد بل
ــطباکسبوکارو ــرایمدیریتریسکهایمرتب ــمومؤثرراب منسج

عملیاتشرکت،الزامیمیکند.
تمامیمدیراناجراییوکارکنانبورستهران،مسئولیتارزیابیوشناسایی
ریسکهایمرتبطباواحدخودرابراساسخطمشی،دستورالعملهاوفرآیند

تعیینشدهدارندوواحدمدیریتریسکوظیفهیاریرسانی،آموزشوحمایت
ــایاجراییونیزارائهگزارشعملكردمدیریتریسکبهکمیته ازمدیریته
ریسکرابرعهدهدارد.همچنینمسئولیتهماهنگیواجرایسیاستهای
مدیریتریسکدرشرکتبورس،بادپارتماناجراییمدیریتریسکاست.

متدولوژی ریسک:
ــهشناسایی، ــتبرایدستیابیب ــوژیمدیریتریسکشرک متدول
ــشوگزارشدهیمستمروبهموقع ارزیابی،اندازهگیری،نظارت،کاه
ــردستیابیبهاهداف ــوهکهممكناستب ــایموجودیابالق ریسکه

استراتژیکمشخصشدهتأثیربگذارد،اتخاذشد.

نمودار زیر گام های کلیدی اتخاذشده در چارچوب مدیریت ریسک است:  گروه مطابق زیر است:

 
 اشتهای ریسک

که شرکت بورس یسکیو انواع ر ریمقاد ،سکیر یاشتها هیانیب  

  شناسایی زمینه هاشناسایی ریسک ارزیابی ریسک کنترل ریسک گزارش و مانیتور ریسک
 ریسک

مدیریت ریسک با شناخت 
در بازار  شرکتاصلی نقش 

متداول ، معیارهای سرمایه
های و زمینه ارزیابی ریسک

ایجاد داخلی و خارجی را 
 .کندمی

های سازمانی مدیریت
که به  هاییریسک ،شرکت

طور بالقوه بر فرآیندهای 
  هاآنکلیدی 
 را ند گذارتأثیر می

 .کنندشناسایی می

های سازمانی مدیریت
 هایریسک ،شرکت
بر اساس  شده راشناسایی

ها تأثیر آنو احتمال وقوع 
شرکت وکار بر کسب

 .دهندامتیاز می

های سازمانی مدیریت
اثربخشی  ،شرکت

های موجود را کنترل
ارزیابی کرده و در صورت 

ر و بیشتهای کنترل نیاز
های اصالحی برای برنامه
 کنند.را ارائه میها ریسک

 های سازمانی شرکت،مدیریت
بر اقدامات کاهنده ریسک 

ها به ریسک .کنندیمنظارت 
طور مرتب در سطوح مدیریتی 

از و شوند مربوطه گزارش می
های اثربخشی کنترل

 پیشنهادی اطمینان 
 شود.حاصل می

 

1گام  2گام   3گام   4گام   5گام    

نـخـســـتـیـن رســانـه
49بـازار ســرمـایـه ایـران

گزارش ويژه



اشتهای ریسک:
بیانیهاشتهایریسک،مقادیروانواعریسكیکهشرکتبورستمایلدارددرراستایانجاموظایفخودبپذیردرامشخص
کردهوسیاستهایمربوطبهتخصیصمسئولیتهاومنابعبهمنظورمدیریتریسکهاراتعیینمینماید.اینبیانیه،ضمن
ــنریسکهاییکهشرکتبورسدرمعرضآنهاقراردارد،یکطرحکلیازرویكردمدیریتآنهارا ــرگرفتنمهمتری درنظ

ارائهمیدهد.تمامیبرنامههایاستراتژیکوبرنامههایکسبوکارعملیاتیبایدبااینبیانیهسازگارباشند.
ــرایایجادآگاهیدرسراسرشرکتبامفهومریسکهای ــیمیتوانگفتکهبیانیهاشتهایریسکروشیمؤثرب بهطورکل
قابلقبولمیباشدوهمچنینمبناییبرایارزیابیونظارتبرمیزانریسكیاستکهشرکتباآنمواجهاستوپاسخبهاین
سؤالکهآیاریسکازمحدودهقابلقبولباالتررفتهاستیاخیر؟باگذرزمان،ارتقایسطحبلوغسازمانیوکسبتجربیات

بیشتردرحوزهاشتهایریسکاینسندقابلاصالحمیباشد.
ــکسازمانیمؤثراست.هدفنهایی،کسبارزشبا ــداشتهایریسکشروعتعهدشرکتبورسبهمدیریتریس ــهسن تهی
ــتوبدینمنظورایجادوبرقراریارتباطبااشتهای ــهاهدافشرکتوباکمکمدیریتریسکسازمانیمؤثراس ــیب دستیاب

ریسک،شرکترابهاینسمتسوقمیدهد.اشتهایریسکبایدبهصورتساالنهبازنگریشود.

خالصه ای از اقدامات انجام شده مدیریت ریسک در سال 1400
برگزاریجلساتاجراییریسکبامدیریتهایمختلفشرکتبورستهرانباهدفشناساییوارزیابیریسکهاوپیشنهاد

پاسخهایکنترلیبرایریسکها؛)81جلسه(
برگزاریمنظمجلساتکمیتهریسکبرایهدایتپروژهراهاندازیسیستممدیریتریسک؛)6جلسه(

بررسیتطبیقیماژولهاینرمافزارهایمعتبربینالمللیدرحوزهمدیریتریسک؛
تهیهالزاماتموردنیازشرکتبورساوراقبهادارتهرانبراینرمافزارمدیریتریسک؛

تهیهسناریوهایتأمیننرمافزارمدیریتریسکبنگاه،مشورتبامدیریتفناوریوسیستمهایاطالعاتیومدیریتامنیت
اطالعاتودرنهایتارائهدرشورایمعاونینوکمیتهریسک؛

ــدهدرحوزهسایر ــیریسکهایشناساییش ــتحسابرسیداخلیدرخصوصبررس ــاتمشترکبامدیری ــزاریجلس برگ
مدیریتها؛)6جلسه(

تهیهگزارشپیشرفتپروژهاستقرارنرمافزارمدیریتریسکجهتارائهدرهیئتمدیره؛
بررسیتطبیقیشرکتهاوسازمانهاجهتتهیهسندمشخصاتاسنادباالدستیمدیریتریسکبنگاهبراساساستانداردها

وچارچوبهایمدیریتریسک؛
بررسیتطبیقیمنشورکمیتهریسکبورسهایبینالمللی؛

ارزیابیسطحبلوغمدیریتریسکبنگاهدرشرکتبورسبراساسسهمدلبلوغمنتخب)Deloitte-OECD-CGMA(؛
ترسیموضعیتمطلوبمدیریتریسکشرکتبراساسمدلهایبلوغ؛

ــایاجرایینقشهراهمدیریتریسکیكپارچه)ERM(برایرسیدنبهوضعیتمطلوببراساسمدلهای ــنبرنامهه تدوی
بلوغمدیریتریسکبنگاه؛

گزارش ويژه
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عملکرد و دستاوردهای 
سال 1400

گزارشفعالیتهیئتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹



عملکرد و دستاوردهاي سال 1400
بورس اوراق بهادار تهران هم راستا با راهبردهای کالن، برنامه های توسعه ای و فعاليت های جاری را در سال 1400 طرح ریزی و نسبت 

به انجام آن اقدام نموده است. اقدامات انجام شده معاونت ها و حوزه مدیرعامل به شرح جدول زیر است.

جدول 18 - اهم اقدامات انجام شده در سال 1400

معاونت ناشران و اعضا

ــهجدیدپذیرشو ــافازثبتبهسامان ــهشدنبخشاوراقمع اضاف
انتشاراطالعاتآنازسایتبورساوراقبهادارتهران

ــایمربوطبهاوراق ــهالكترونیكیپذیرشدربخشه توسعهسامان
بدهیوصندوقهایسرمایهگذاری

تدویندستورالعملنظامرتبهبندیمشاورانپذیرش
توسعهسیستمجامعاموراعضا

ج(پذیرشوپذیرهنویسیانواعصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعامله
)۹مورد(بهشرح:

ــاًبهارزش ــدثابتمجموع ــدوقسرمایهگذاریدرآم ــداد3صن تع
12,000میلیاردریال

تعداد5صندوقسرمایهگذاریدرسهاممجموعاًبهارزش13,000میلیاردریال
تعداد1صندوقسرمایهگذاریمختلطبهارزش1,000میلیاردریال

تع�داد 11 ش�رکت در بورس عرضه ش�دند که بر اس�اس 
دسته بندی زیر عبارتند از:

الف(سهام7شرکتجدیددربورسعرضهشدهاند:
ــهارزش88,515 ــذاریاستانهرمزگانب شرکتسرمایهگ

میلیاردریال
شرکتصنایعغذاییکورشبهارزش8۹,850میلیاردریال

شرکتلیزینگکارآفرینبهارزش3,300میلیاردریال
گروهمدیریتارزشسرمایهصندوقبازنشستگیکشوریبه

ارزش26,۹10میلیاردریال
شرکتسپیدماکیانبهارزش21,105میلیاردریال

شرکتآریانکیمیاتکبهارزش34,500میلیاردریال
شرکتپارسفوالدسبزواربهارزش125,000میلیاردریال

ب(تعداد4شرکتانتقالیازفرابورسوگشایشنماد:
شرکتپتروشیمیغدیربهارزش80,860میلیاردریال

ــیخاورمیانهبهارزش ــادنوصنایعمعدن شرکتتوسعهمع

1,۹06,084میلیاردریال
شرکتبیمهاتكاییامینبهارزش22,6۹8میلیاردریال

شرکتذوبآهناصفهانبهارزش222,521میلیاردریال
از س�ایر اوراق بهادار پذیرفته ش�ده در بورس می توان به 
پذیرش ان�واع اوراق بدهی و صندوق های س�رمایه گذاری 

قابل معامله اشاره کرد:
ــرشاوراقگام ــت)18مورد(،پذی ــف(پذیرشاوراقمشارک ال

)1مورد(ودرجاوراقگام)7مورد(بهشرح:
ــامجموعاًبه ــورداوراقمشارکتشهرداریه ــرش18م پذی

مبلغ45,565میلیاردریال
پذیرشیکمورداوراقگامبهمبلغ30,000میلیاردریال
درجهفتمورداوراقگامبهمبلغ87,300میلیاردریال

ب(پذیرشانواعاوراقصكوک)15مورد(بهشرح:
تعداد7اوراقمرابحهمجموعاًبهارزش28,000میلیاردریال
تعداد8اوراقاجارهمجموعاًبهارزش75,500میلیاردریال

ــیمقرراتمربوطبه ــهگزارشیدرخصوصپیشنهاداتاصالح  تهی
ــرشاوراقبهاداردربورس ــه:دستورالعملپذی مدیریتپذیرشازجمل
ــادارتهرانودستورالعملپذیرهنویسيوعرضهاولیهاوراقبهادار اوراقبه

دربورساوراقبهادارتهرانوفرابورسایران
ــوصاصالحکارمزدپذیرششرکتهاو تهیهوارائهگزارشیدرخص

حقدرجساالنهناشرانبهمعاونتناشرانواعضا
70موردکنفرانساطالعرسانیناشران

انجامبیشاز428بازدیدازشرکتهایکارگزاریعضوبورستهران
و12,250بازدیدازایستگاههایمعامالتی

ــی ــایآموزش ــتدورهه ــرساع ــشاز113,۹22نف ــزاریبی برگ
فرهنگسازیدرتاالرهایمناطق

انجام2۹1موردشفافسازیدرخصوصافشایبهموقعاطالعاتو
لزومرعایتدستورالعملپذیرش

طبقهبندیناشرانوارتقای20شرکت،تنزل8شرکت

اقدامات توسعه ای

اقدامات جاری

سایر اقدامات جاری
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معاونت توسعه

معاونت عملیات بازار

اقدامات توسعه ای

اقدامات توسعه ای

اقدامات جاری

ــورساوراقبهادارتهراندر ــبشناسیروندمتغیرهایب  آسی
سالهای13۹8و13۹۹ودالیلنوساناتآن

ــازاروارائه ــایخودکاربرروندب ــیتأثیرمتوقفکنندهه بررس
پیشنهادهاییبرایبورستهران

بررسیبازدهعرضهاولیهدرکشورهایدیگرومقایسهباکشورایران
ــرانجهتکنترل ــدهدرشرایطبح ــارگرفتهش اقداماتبهک

هیجاناتبازار
بررسیآخرینتحوالتصنعتکارگزاریدربازارهایسرمایه

پیشرفته
ــایکمنوسانوشاخصهایبتایباالوارائه شناختشاخصه

پیشنهادهاییبرایبورساوراقبهادارتهران

بررسیتأثیراتتكنولوژیهایمالیبربازارهایسرمایه
وامكانپذیریبهرهگیریبازارسرمایهایرانازآنها

ــروژهسازمانی ــرارسامانهمدیریتپ بررسینحوهاستق
ــهدرخصوص ــورسوپیگیریوارائ ــتب )EPM(درشرک

شرکتهایمرتبطبرایتصمیمگیری
بررسینحوهاستقرارسامانهمدلسازیفرآیندهایکسب

وکار)BPMS(درشرکتبورس
ــاتاولیهدرخصوصاستقرار امكانسنجیوانجاماقدام

سامانهمدیریتاسناد)DMS(دربورساوراقبهادارتهران
ــهدرخصوصاستقرار ــیوانجاماقداماتاولی امكانسنج

سامانهمدیریتدانش)KMS(دربورساوراقبهادارتهران

ــدوقهای ــهمبتنیبرصن ــایاختیارمعامل ــدازیقرارداده راهان
سرمایهگذاریقابلمعامله

راهاندازیمعامالتاوراقگواهیاعتبارمولد)گام(
ــوعجدیدیاز ــوانن ــدوقاهرمیبهعن ــالتصن ــدازیمعام راهان

صندوقهایسرمایهگذاری
اصالحزمانمعامالتاوراقبدهیوصندوقهایسرمایهگذاری

تهیهوارسالرویهجهتپیادهسازیزیرساختتسویهروزانهونهایی
ــمبهشرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهادارو قراردادهایآتیتکسه

تسویهوجوه
تهیهوارسالپیشنهاداصالحنصابفعالیتصندوقهایبازارگردانی

دربازاراختیارمعاملهبهسازمانبورسواوراقبهادار
ــالمكانیزهاوراقاختیارفروشتبعیوپیشنهادآنبه تهیهرویهاعم

سازمانبورسواوراقبهادار

تهیهرویهبازارگردانیدربازاراختیارمعامله
تهیهرویهایجادزیرساختفنیاعمالسقفموقعیتهایبازدربازار

اختیارمعامله
تهیهوارسالپیشنهاداصالحدستورالعملاوراقاختیارفروشتبعی

بهسازمانبورسواوراقبهادار
تهیهوارسالپیشنهادجهتاصالحرویهتوقفنمادها

تهیهپیشنهاداتتوسعهنرمافزاریبازارمشتقه
بررسیواصالحبیانیهریسکوقراردادمشتریکارگزارقراردادهای

اختیارمعامله
اصالحرویهایجادنماددربازاراختیارمعامله)ایجادتنوعدرسررسیدها،

اضافهنمودنداراییهایپایهجدیدواصالحفواصلقیمتهایاعمال(
اصالحماشینحساببازدهتاسررسیداوراقگامدرسایتشرکت

طراحیوارائهنیازمندیهایارائهاطالعاتازطریقسایتشرکت

برگزاریبیشاز۹,142نفرساعتدورهتخصصیبهشرحذیل
6,243نفرساعتعمومیوفرهنگ سازی

1,607نفرساعتکارگزاران
1,2۹2نفرساعتفعاالنبازار

برگزاریسمینارآموزشمقدماتسرمایهگذاریدربورس
تهیه5موردموشنگرافی

پایشمستمروکنترلفصلیروندپیشرفتبرنامهها
ــرفسازمانبورسو ــهدرخواستیازط ــهگزارشاتماهان تهی

اوراقبهادار

تهیهوتجمیعگزارش هایمربوطبهاقداماتتكلیفیبرایارائه
بهسازمانبورسواوراقبهادار

ــیسازمانیبورساوراق ــهوتصویبگزارشچارتتفصیل تهی
بهادارتهراندرشورایمعاونین

ــیبازارشاملشاخصکلو نظارتوکنترلشاخصهایاصل
قیمت

چاپوانتشارماهنامهبورساوراقبهادارتهران
ــوزشازطریقساخت ــددبرنامهزنده)1800دقیقه(آم 58ع

برنامه ایباعنوان»عصرسهامداری«درشبكهایرانکاال
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معاونت نظارت بر بازار

ــارزهبا ــهشكایاتومب ــایپاسخگوییب ــریدررویهه بازنگ
پولشوییدرشرکتبورساوراقبهادارتهران

ارتباطسامانهسنجشباسامانههایداخلیشرکتبورساوراقبهادارتهران
توسعهفاز2و3سامانهسنجش

ــامعملیاتمرتبطبابازگشایینمادو2,330 2،441موردانج
موردعملیاتمرتبطباتوقفنمادمعامالتی

124,072موردابطالمعامالت
48موردعرضهحقتقدمهایاستفادهنشده
)RCE(اعمال317موردتعدیلسودنقدی

ــازارو40گزارش ــداد238گزارشروزانهازعملیاتب تهیهتع
هفتگیبررسیحجممبنا

ــزارشکنترلی)شاخصقیمت،عرضههای تهیهوارائه200گ
ــی،ماهانهو ــهبازار)روزانه،هفتگ ــزارشب ــیو...(،1,226گ دولت

دورهای(و111گزارشمدیریتی
ــاریواطالعاتیسازمانوحوزه 32موردپاسخبهنیازهایآم
ــران،استانداری، ــازارسرمایه)بانکمرکزی،مرکزآمارای خارجازب

IMF،FEASو...(
ــراهانتشاراطالعیه ــادمعامالتیبههم ایجادتعداد1258نم
ــیدرحوزه ــاتپذیرهنویس ــادوانجامعملی ــاگشایشنم عرضهی
ــازاراوراقبدهی،بازارصندوق هایسرمایهگذاری، ابزارهاینوین)ب

بازارقراردادهایآتیوبازارقراردادهایاختیارمعامله(
ــاینمادهایمعامالتی ــروضعیتوپارامتره نظارتمستمرب

فعالجهتانجامصحیحمعامالتبهشكلروزانه
ــهدرخواستانجاممعامالتعمدهوبلوک بررسیوتأییدروزان

توسطشرکتهایکارگزاری
ــازارقراردادهای ــداد1،147نماددرب ــامفرآینداعمالتع انج

اختیارمعامله،قراردادهایآتیواوراقاختیارفروشتبعی
تعدیلقیمتاعمالواندازهقرارداد567نمادمعامالتیدربازار
ــیناشیاز ــهواوراقاختیارفروشتبع ــارمعامل قراردادهایاختی

اقداماتشرکتیسهامپایه
ــیدربازار ــتبازارگردان ــورددرخواس ــیوتأیید72م بررس

ابزارهاینوینمالی
برگزاریتعداد17جلسهکمیتهانتشاراوراقاختیارفروشتبعی

انجامپیگیریوهماهنگیمستمرجهتارائهصحیحاطالعاتدر
سایتشرکتوسایتمدیریتفناوریاطالعاتبورستهرانازجمله
درخصوصنمایشصحیحدیتایموقعیتهایبازبازاراختیارمعامله

ــابهمنظوربررسیگزارشات همكاریبامعاونتناشرانواعض
ارزشگذاریسهامموضوععرضهاولیه

ــطشرکتهای ــراتسامانههایبرخ ــرتغیی ــزیمستم ممی
کارگزاریوارائهتأییدیهبهسازمانبورسواوراقبهادار

بررس�ی م�وارد مش�کوک که تخلف�ی در آن ه�ا صورت 
نپذیرفته:

ــون)تملک،بازارسازی، 3258موردگزارشهایتطبیققان
معامالتدرونگروهی(

2322موردگزارشگیریبرروینمادها
تعداد تخلفات شناسایی شده:

12موردگزارشهایویژهومقدماتی
5402موردتذکرهایکتبیوشفاهیاعالمشدهبهکارگزار

142موردگزارشهایداخلیاعالمتخلفبهمدیریت
110 مورد نامه ها وگزارش های ارس�الی به سازمان و حوزه 

خارج از بازار سرمایه

مبارزه با پولشویی:
5۹7موردبررسیهشدارهایسامانهبیدار

321موردشناساییمعامالتوعملیاتمشكوک
37موردشناساییتكمیلیاشخاصمشكوک

برگزاری6دورهآموزشی
تدوینگزارشهایسهماههرعایتمقرراتمبارزهباپولشویی

تكمیلچکلیستهایرعایتمقرراتمبارزهباپولشویی
ابالغالزاماتقانونی

ــارزهباپولشویی ــتمواردمشكوکدرسامانهمب 26موردثب
سازمانبورسواوراقبهادار

1,225موردبررسیوارسالپاسخشكایاتواصله

اقدامات توسعه ای

اقدامات جاری

اقدامات جاری

بورساوراقبهادارتهراندرحوزهابزارهاینوینمالی
توسعهنیرویانسانی

ــیازطریقارائه ــاینوینمال ــوزشابزاره همكاریدرآم

محتوایآموزشی
برگزاریجلساتآموزشیبازارگردانیازطریقبازاراختیارمعامله

برایصندوقهایبازارگردانی

گزارش ويژه
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برگزاری20نفرساعتدورهآموزشیبرایکارکناندرسطوح
مختلفشغلی

برگزاریمجمعسال13۹۹

کسب۹8%شاخصماندگاریکارکنان
بهرهبرداریوپشتیبانیازسامانههایمختلففعالدرشرکت

بورساوراقبهادارتهران

پاسخگوییبهشكایتدرسامانهسمتابهشرحزیر:
3,365موردکلشكایاتواصله
1,575موردشكایاتمختومه

1,5۹5موردشكایاتدرمرحلهاستعالمازمتشاکیوسایرمدیریتها
رسیدگیبه278فقرهپروندهتخلفاتیناشرانوکارگزاراندراجرای
ــدهناشرانو140 ــاداربهتفكیک138پرون ــونبازاراوراقبه ماده35قان

پروندهکارگزاران
پاسخگوییبه1,346فقرهاستعالماتقضاییبرونسازمانی

ــراردادشرکتبورسواوراقبهادارتهرانبا تهیهوبررسیتعداد66ق
اشخاصحقیقیوحقوقی

ــرهپیشنویسدستورالعملهاو ــیواعالمنظرنسبتبه17فق بررس
مقرراتبازارسرمایهوحضوردرجلساتمربوطه

حضورفعالدررویدادهایمجازیبین المللی
روابطبارسانه هایفرامرزیازجملهموندوویزیون،ردمانی،راپتلیو...

ــتودررسانههای ــقسای ــریمنتشرشدهازطری ــایخب گزارشه

دیداریوشنیداری
بولتنهایخبریمنتشرشده)بریدهجراید،بازتابخبریو...(

برگزاریمراسمهایعرضهاولیه

ــایعملیاتی،زیر ــیامنیتیسامانهه ــامآزمونهایارزیاب انج
ساختوشبكهبهصورتمستمر

انجامآزمونهایارزیابیامنیتیبررویسامانههایاطالعاتیو
نسخههایجدیدسامانههایموجودبهصورتداخلی

انجامهاردنینگهایامنیتیسامانههایعملیاتی،زیرساختو
شبكهبهصورتمستمر

ــفورفع ــات،کش ــتاطالع ــایامنی ــگرخداده مانیتورین

آسیبپذیریهاومسدودسازیIPمهاجمان
ــایاجراییسیستممدیریت بهروزرسانیخطمشیوروشه

امنیتاطالعات
آگاهیرسانیهاوآموزشهایامنیتاطالعات

ــممدیریتامنیت ــتانطباقباسیست ــزیداخلیدرجه ممی
اطالعاتوپیگیریاقداماتاصالحی

رفعایراداتوانطباقباالزاماتامنیتاطالعاتبازارسرمایه

اقدامات جاری

اقدامات جاری

اقدامات جاری

اقدامات جاری

معاونت اجرایی

مدیریت حقوقی

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

مدیریت امنیت اطالعات

اقدامات توسعه ای

اقدامات توسعه ای

اقدامات توسعه ای

اقدامات توسعه ای

)HSE(استقرارنظاممدیریتایمنیوبهداشتشغلی
طراحیوایجادزیرساختوشبكهاکتیوجدیدمرکزدادهبورستهران

ــازیسرویساینترنتازشبكه طراحیوایجادزیرساختجهتجداس
داخلیبااستفادهازمجازیسازیدسكتاپ

بهرهبرداریازفاز2زیرساختفیزیكیمرکزدادهبا112رک
طراحیوایجادایمیلسرورسازمانیویكپارچهسازیایمیلداخلیباخارجی

انتقالوبرقراریسرویسهایاکتیومرکزدادهازشرکتپارسآنالینبه
مرکزدادهساختمانسعادتآباد

بهینهسازیفرآیندهاوسازوکاررسیدگیبهتخلفاتدربازارسرمایه

انعقادتفاهمنامههمكاریMOUبابورسهایبینالمللی

پیادهسازیسیستممدیریتامنیتاطالعات
پیادهسازیمرکزعملیاتامنیتبومی

پیادهسازیمرکزعملیاتامنیتبااستفادهازSIEMخارجی
)Splunk(
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گزارش ويژه
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گزارشفعالیتهیـأتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹

اهداف و برنامه های
سال 1401



برنامه های توس��عه ای و برنامه های جاری معاونت ها و حوزه های مدیریت ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1401 به شرح 
جدول زیر هستند:

جدول 19 - اهداف و برنامه های  سال 1401

معاونت ناشران و اعضا

معاونت توسعه

تكمیلوبهبودبولتنناشران
تكمیلوارتقایپایگاهدادههایناشراندرسروین

طراحیوپیادهسازیسامانهنظارتبرناشران
توسعهسامانهالكترونیكیپذیرش

تصویبوپیادهسازینظامرتبهبندیمشاورانپذیرش
ایجادپایگاهجامعاطالعاتتاالرهایمناطق

تقنینوتدویندستورالعملجامعمدیریتتاالرهاودفاترمنطقهای
احیایستادتاالرهاودفاترمنطقهای

بررسینحوهتوثیقاوراقبهاداربهجایوجهتضمینابزارهایمشتقه
دربورسهایمنطقهوجهان

پژوهشدرخصوصنحوهتوقفداراییپایهوابزارهایمشتقهمبتنی
برآن،درسایربورسهایمنطقهوجهان

نحوهبازارگردانیوبازارسازیدربازارصندوقهایسرمایهگذاری
بررسیتأثیراجرایمعامالتفروشتعهدیبرحجموروندسهامپایه

وروندکلیبازارسرمایه
بررسینحوهنظارتوبرخورد)نرمافزارهاوسامانهها،قوانینومقررات

وغیره(بورسهایاوراقبهاداربافضایمجازیوسیگنالفروشی
بررسینقشووظایفکارگزاراندرنظارتبرحسنفعالیتمشتریان
ــایاوراقبهادارو ــازارسرمایهبراساسقوانینومقرراتبورسه خوددرب

عملكردآنهادراینخصوص
ــهمعامالت ــواردمربوطب ــاوسایرم ــط،محدودیته ــیضواب بررس

الگوریتمیدربورسهایاوراقبهادار
ــاتوسوتزنیتوسطنهادهایمشابه فرآیندهایرسیدگیبهشكای

شرکتبورسوسایرارکان،دربورسهایاوراقبهادار
ــاراتواقداماتمعاوننظارتدربورسهایاوراق بررسیحوزهاختی

بهادار
بررسیابزارهایمالیمبتنیبررمزارزدربورسهایاوراقبهادار

ــرد)Twin-Win(دربورسهای ــیابزارمالیگواهیدوسرب بررس 
اوراقبهادار

)EPM(استقراروبهرهبرداریازسامانهمدیریتپروژهسازمانی
ــایکسبو ــهمدلسازیفرآینده ــرداریازسامان ــراروبهرهب استق

)BPMS(کار
بهروزرسانیسندراهبردیشرکت

)DMS(استقراروبهرهبرداریازسیستممدیریتمستندات

ــازیاطالعات ــروضعیتپذیرشوشفافس نظارتمستمرب
ناشران

مكاتباتباناشراندرراستایرعایتالزاماتمفادماده38و3۹
دستورالعملپذیرش

طبقهبندیناشراندربازارهاوتابلوهایبورسبراساسالزامات
دستورالعملپذیرش

برگزاریمستمرنشستبامدیرانناشرانبرایبهبودوضعیت
اطالعرسانیوشفاف

برگزاریجلساتمستمرپایشوکنترلروندپیشرفتبرنامهها
ــفپروژههاوبرنامههایتوسعهای انجامنیازسنجیدرخصوصتعری

شرکتبورساوراقبهادارتهران
برگزاریجلساتکمیتهریسک

ــهاولیه16شرکتجدیدو4شرکت پذیرش20شرکتجدید،عرض
انتقالیازفرابورس

پذیرش6صندوققابلمعاملهدربورستهران

ــت،صكوک)استصناع، ــرش20اوراقبدهیشاملاوراقمشارک پذی
مرابحه(،گواهیسپردهو...

انجام700بازدیدازشرکتهایکارگزاری

برنامه های توسعه ای

برنامه های توسعه ای

برنامه های جاری

برنامه های جاری

اهداف کمی
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معاونت عملیات بازار

معاونت نظارت بر بازار

معاونت اجرایی

استقراروبهرهبرداریازسامانهعملیاتبازارنقد
انجامهماهنگیهایالزمباسازمانبورسواوراقبهادارجهت

اجراییشدنابزارفروشتعهدی
اصالحمقرراتمعامالتعمده

اصالحمقرراتمعامالتحقتقدم
تهیهواستقرارسامانهابزارهاینوینبورساوراقبهادارتهران
سیستمینمودنفرآینداعمالاوراقاختیارفروشتبعی

تجهیزوتوسعهپلتفرممعامالتیبازاراختیارمعاملهباهمكاری
سایرارکانبازارسرمایه

استقرارسامانهگزارشگریکارمزدمعامالت
WFE،FEAS،بررسیونهاییکردنآیتمهایدرخواستی

OIC
Publishedــق ــهBIازطری ــادرسامان ــیگزارشه طراح

Reporting

تجهیزواستقرارسامانهرصدفضایمجازی
ــارزهبا ــهشكایاتومب ــایپاسخگوییب ــریدررویهه بازنگ

پولشوییدرشرکتبورساوراقبهادارتهران
طراحیواجرایالیهاطالعاتیپروفایلمشتریان،تحتعنوان

بانکاطالعاتیمشتریان)بام(
طراحیواجرایسامانهرصدفعالیتبازارگردانی

طراحیواجرایفاز3سامانهجامعنظارتشرکتبورساوراق
بهادارتهران)سنجش(

ایجادبستراپلیكیشنموبایل
پروژهHomePageاپلیكیشنموبایل

ایجادزیرساختانتشاررویدادها
تارنمایبورساوراقبهادارتهران

ــهزیرساخت ــهودریافتدسترسیب ــی،اصالحشبك امكانسنج
سامانهمعامالتتاالروبازار

امكانسنجیوراهاندازیمرکزدادهپشتیبان
بهروزرسانیوساماندهیپرتالداخلیشرکت

ــریموازیجهت ــارهرکهایمرکزدادهوپیگی ــرداریواج بهرهب

Spin-offبهعنوانشرکتزیرساخت
راهاندازیSoft PhoneجهتبهرهبرداریتاالرهاازVoIPسازمانی
راهاندازیسامانهاختصاصیمرکزدادهجهتارتباطبامشتریان
راهاندازینرمافزاریگانهبابتاسكناسنادمالیوکلیهقراردادها

ــوطوارائهآئیننامهجامعدر ــالحفرآیندهاوآئیننامههایمرب اص
حوزهمالی

تكمیلسیستمداراییهاینامشهود
الكترونیكینمودنپروندههایپرسنلیکارکنان

تدوینآییننامهجامعمنابعانسانی

انجامبهینهعملیاتمربوطبهبازگشاییوتوقفنمادها
انجامبهینهعملیاتمربوطبهاقداماتشرکتی

ارائهگزارشاتروزانه،هفتگیوماهانهازعملكردبازار
ایجادنمادمعامالتیبههمراهانتشاراطالعیهعرضهیاگشایش

نمادوانجامعملیاتپذیرهنویسیدرحوزهابزارهاینوینمالی
ــاینمادهایمعامالتی ــروضعیتوپارامتره نظارتمستمرب

فعالجهتانجامصحیحمعامالتبهشكلروزانه
ــهدرخواستانجاممعامالتعمدهوبلوک بررسیوتأییدروزان

توسطشرکتهایکارگزاری
ــارمعامله، ــازارقراردادهایاختی ــالدرب ــداعم ــامفرآین انج

قراردادهایآتیواوراقاختیارفروشتبعی
بررسیوتأییددرخواستهایبازارگردانی

برگزاریجلساتکمیتهانتشاراوراقاختیارفروشتبعی
ــطشرکتهای ــراتسامانههایبرخ ــرتغیی ــزیمستم ممی

کارگزاریوارائهتأییدیه

ــوردگزارشهایتطبیققانون بررسیمواردمشكوک،تهیهم
ــازی،معامالتدرونگروهی(،گزارشگیریبرروی )تملک،بازارس

نمادها
ــژهومقدماتی،اعالم ــات،تهیهگزارشهایوی شناساییتخلف

ــزاران،تهیهگزارشهایداخلی ــایکتبیوشفاهیبهکارگ تذکره
اعالمتخلفبهمدیریت

تهیهوارسالنامههاوگزارشهایموردنیازبهسازمانبورسو
اوراقبهاداروحوزهخارجازبازارسرمایه

برنامه های توسعه ای

برنامه های توسعه ای
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برگزاریدورههایآموزشیبرایکارکناندرسطوحمختلفشغلی
برگزاریمجامعشرکت

بهرهبرداریوپشتیبانیازسامانههایمختلففعالدرشرکت
بورساوراقبهادارتهران

تكمیلویكپارچهسازیسیستماعالمحریقساختمان
اجرایبرنامهتستخشکمجدد

برونسپاریامورمربوطبهنگهداریساختمان
انجامامورمربوطبهتأمین314قطعهپارکینگ

برنامه های جاری

مدیریت حقوقی

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

مدیریت امنیت اطالعات

طراحیوراهاندازیسامانهسجلانضباطیناشرانواعضایبورس
ــالحوتنقیح ــزحقوقیدربازنگری،اص ــادساختارمتمرک ایج

مقرراتکاربردیبورساوراقبهادارتهران

پیگیریویژهتكالیفبورسدراجرایبند)د(سندپیشگیریاز
ــوزهبازارسرمایهمصوب13۹8/06/26 وقوعتخلفاتوجرائمدرح

شورایعالیبورسواوراقبهادار

راهاندازیاستودیوبورس
تدوینسندراهبردیروابطعمومیبورساوراقبهادارتهران

تولیدمحتوای2زبانهدررسانههایمجازی
)CRM(پیادهسازیواحدارتباطبامشتریان

بهبودمرکزعملیاتامنیت
پیادهسازیتجهیزاتامنیتاطالعات

ــریخارجیتوسطشرکت ــامآزموننفوذپذی مرحلهدومانج

موردتأییدافتابررویسامانههایعملیاتی
ــورساوراقبهادارتهران پیادهسازیطرحامنسازیشرکتب

درقبالحمالتسایبری

حضورفعالدررویدادهایمجازیبین المللی
روابطبارسانه هایفرامرزی

گزارشهایخبریمنتشرشدهازطریقسایتودررسانههای 

دیداریوشنیداری
انتشاربولتنهایخبری

برگزاریمراسمعرضه هایاولیه

ــایعملیاتی،زیر ــیامنیتیسامانهه ــامآزمونهایارزیاب انج
ساختوشبكهبهصورتمستمر

انجامآزمونهایارزیابیامنیتیبررویسامانههایاطالعاتیو
نسخههایجدیدسامانههایموجودبهصورتداخلی

انجامهاردنینگهایامنیتیسامانههایعملیاتی،زیرساختو
شبكهبهصورتمستمر

ــفورفع ــات،کش ــتاطالع ــایامنی ــگرخداده مانیتورین

آسیبپذیریهاومسدودسازیIPمهاجمان
ــایاجراییسیستممدیریت بهروزرسانیخطمشیوروشه

امنیتاطالعات
آگاهیرسانیهاوآموزشهایامنیتاطالعات

ــممدیریتامنیت ــتانطباقباسیست ــزیداخلیدرجه ممی
اطالعاتوپیگیریاقداماتاصالحی

رفعایراداتوانطباقباالزاماتامنیتاطالعاتبازارسرمایه

راهاندازیوبارگذاریسامانهاطالعاتیپروندههایتخلفاتی
بررسیوپیشنهاداصالحویاارائهپیشنویسهایمقرراتیدر
ــوعتخلفاتدربازار ــشبازدارندگیوپیشگیریازوق راستایافزای

سرمایه
پیگیریاقداماتقانونیدرخصوصتخلفاتفضایمجازی

پیگیریایفایتعهداتبازارگردانی

برنامه های توسعه ای

برنامه های توسعه ای

برنامه های توسعه ای

برنامه های جاری

برنامه های جاری

برنامه های جاری
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گزارشفعالیتهیئتمدیـره
بهمجمععمومیعادیسالیانه
بــــرایســــالمـالــــی
منتهــیبـــه1400/12/2۹

 رویدادهای مهم 
سال 1400
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فروردین

اردیبهشت

]30 فروردین[

]5 اردیبهشت[

]6 اردیبهشت[

]8 اردیبهشت[

]12 اردیبهشت[

انجام معامالت اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( برای اولين بار 
در بورس تهران 

 گشایش نماد شرکت پتروشيمی غدیر 
با نماد شغدیر در بورس تهران 

تغيير در نحوه بررسی روزانه معامالت اوراق تبعی با 
هدف حمایت از سهام 

مدیرعامل بورس تهران عنوان کرد:
 بازگشت بورس به روند مثبت 

با اجرای بسته حمایتی 7+3 

اطالعيه در خصوص حداقل تغيير قيمت هر سفارش 
پيرو مصوبه هيئت مدیره بورس تهران

اوراقگواهیاعتبارمولد)گام(منتشرشدهتوسطبانکصادراتبرایاولین
ــرانازروز30فروردینودرنماداگ00041۹موردمعامله باردربورسته

قرارگرفت.

نمادمعامالتیپتروشیمیغدیربانماد»شغدیر«
درتاریخ5اردیبهشت1400برایاولینبارپساز
پذیرشودرجنامشرکتدرفهرستشرکتهای
پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانگشایش

نماداست.

ــمنگارنظریمدیرابزارهاینوینمالیگفتنحوهبررسیروزانه خان
ــامپایهآندر ــتازسهاموسه ــیباهدفحمای ــالتاوراقتبع معام

»دستورالعملمعامالتاوراقاختیارفروشتبعی«تغییرکرد.

]16 اردیبهشت[
تغيير نصاب سرمایه گذاری صندوق های 

سرمایه گذاری در اوراق اختيار فروش تبعی 

ــذاریدراوراق ــذاری،مجازبهسرمایهگ صندوقهایسرمایهگ
ــیحداکثربهمیزان50درصدازحجمهریک اختیارفروشتبع
ازاوراقاختیارفروشتبعیمنتشرهباشروطمشروحهدراطالعیه

درجشدههستند.
]16 اردیبهشت[

تعيين نصاب سرمایه گذاری صندوق ها در اوراق 
بهادار تأمين مالی اسالمی 

سرمایهگذاریصندوقهایسرمایهگذاریدراوراقبهادارتأمینمالیاسالمی
ــایپذیرفتهشدهدر ــننقدینگیبرایخریدسهامشرکته ــهباهدفتأمی ک
ــورساوراقبهادارتهرانیافرابورسایرانمنتشرشدهباشد،درردیفنصاب ب

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمسهامقرارمیگیرد.

]18 اردیبهشت[
 عرضه اوراق اختيار فروش تبعی سهام 

در بورس تهران 

صندوقسرمایهگذاریمشترکتوسعهبازاردرنظردارداوراقاختیار
فروشتبعیبررویسهامباهدفتأمینمالیمنتشرکند.عرضهاین
ــهمورخ1400/2/18باشرایطاعالمیدربورساوراق اوراقازروزشنب

بهادارتهرانآغازشد.

]22 اردیبهشت[
 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری

ثروت  هامرز در بورس تهران

ــدوق صن ــی پذیرهنویس
ــرزبا ــذاریثروتهام سرمایهگ
نمادثهامباارزشاسمی1000
ــادآندر ــاردریالکهنم میلی

تاریخ1400/2/1دربورساوراقبهادارتهراندرجشدهبود،آغازشد.

]25 اردیبهشت[

]27 اردیبهشت[

تغيير دامنه نوسان قيمت و حجم مبنا 

گشایش نماد شرکت سرمایه گذاری استان 
هرمزگان با نماد وسهرمز در بورس تهران

ــتدرکلیه ــهنوسانقیم ــورخ1400/2/25دامن ــهم ازروزشنب
نمادهایمعامالتیبازارهایبورساوراقبهادارتهرانبهمثبتومنفی
5درصدودامنهنوسانصندوقهایقابلمعاملهبهمثبتومنفی10

درصدتغییریافت.

ــادمعامالتیشرکت ــورخ1400/2/27نم ــهم ازروزدوشنب
ــادوسهرمز(برایاولین ــذاریاستانهرمزگان)بانم سرمایهگ
ــتدرفهرستشرکتهای ــارپسازپذیرشودرجنامشرک ب
ــهشدهدربورساوراقبهادارتهران،آمادهانجاممعامله پذیرفت

شد.

ــورستهرانبستهپیشنهادیدهگانهتحتعنوان مدیرعاملب
3+7رایكیازمهمتریناقداماتدرراستایتوسعهبازارسرمایه
وحمایتازبورسعنوانکردوتأکیدداشتاینموضوعمیتواند
ــالداشتهورشدبازارسهامرانوید ــتطرفتقاضارابهدنب تقوی

دهد.

ــهاطالعکلیهفعاالنوکارگزارانمحترمبازارسرمایهمیرساند، ب
ــتبورساوراقبهادارتهران ــرومصوبههیئتمدیرهمحترمشرک پی
ــورخ1400/2/12حداقلتغییرقیمتهرسفارش ازروزیكشنبهم
ــهمعامالتبرایکلیهنمادهایمعامالتیسهاموحق واردهدرسامان
ــالبه1ریال ــراز5,000ریال،از10ری ــامباقیمتکمت ــدمسه تق

کاهشمییابد.
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خرداد

تیر

]4 خرداد[

]19 تیر[

]22 تیر[

]4 خرداد[

]26 خرداد[

]19 خرداد[

 نخستين عرضه اوليه بورس تهران
به همراه اوراق اختيار فروش تبعی 

 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری همای آگاه
در بورس تهران

گشایش نماد شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورميانه با نماد ميدکو در بورس تهران

عرضه اوليه سهام شرکت صنعت غذایی کورش

عرضه اوليه سهام شرکت گروه مدیریت 
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

عرضه اوليه سهام شرکت ليزینگ کارآفرین

محمودگودرزیمعاونبازاربورساوراقبهادارتهراناعالمکرد:
اولینعرضهاولیهبورستهرانباپشتوانهاوراقاختیارفروشتبعی
وتضمینحداقلسود25درصددردورهیکسالهانجاممیشود.در
ــنراستاهمزمانباتخصیصسهامشرکتصنعتغذاییکورش ای
ــادلداراییهریکازخریدارانسهامدرنماد درنمادغكورش،مع
ــهاولیه(،اوراق ــامخریداریشدهدرروزعرض ــورش)تعدادسه غك
اختیارفروشتبعیبانماد"هكورش103"بهآنهاتخصیصمییابد.

ــدوقسرمایهگذاری پذیرهنویسیصن
همایآگاهبانمادهمایباارزشاسمی
5000میلیاردریالکهنمادآندرتاریخ
1400/4/5دربورساوراقبهادارتهران

درجشدهبود،آغازشد.

ــعمعدنی ــادنوصنای ــتتوسعهمع ــیشرک ــادمعامالت نم
ــارپسازپذیرشو ــخ22تیربرایاولینب ــهدرتاری خاورمیان
درجنامشرکتدرفهرستشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس

اوراقبهادارتهرانگشایشنماداست.

ــدازسهامشرکتصنعتغذاییکوروشبانمادغكورش 8درص
باسرمایه3,000میلیاردریالکهدرتاریخ11مردادماه13۹۹در
ــتبازاردومبورساوراقبهادارتهراندرجشدهبود،باقیمت فهرس

هرسهم2۹,۹50ریالعرضهشد.

ــتارزشسرمایه ــروهمدیری ــامشرکتگ ــدازسه 15درص
ــاسرمایه۹,000 ــدوقبازنشستگیکشوریبانمادومدیرب صن
ــخ5اسفندماه13۹۹درفهرستبازار ــاردریالکهدرتاری میلی
ــراندرجشدهبود،باقیمتهرسهم ــورساوراقبهادارته دومب

2,۹۹0ریالعرضهشد.

ــگکارآفرینبانمادولكاربا ــدازسهامشرکتلیزین 15درص
ــخ18آذرماه13۹۹ ــاردریالکهدرتاری ــه1,500میلی سرمای
ــازاردومبورساوراقبهادارتهراندرجشدهبود،با درفهرستب

قیمتهرسهم2,200ریالعرضهشد.

]25 خرداد[
تمدید عضویت بورس تهران در هيئت مدیره 

فدراسيون بورس های اروپا-آسيایی )فياس(

ــعساالنهسیودومفدراسیونبورسهایاروپا-آسیایی درمجم
ــوهیئتمدیرهاین ــورستهرانباردیگربهعنوانعض ــاس(،ب )فی

فدراسیونانتخابشد.
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]23تیر[

]23تیر[

]31تیر[

برگزاری رویداد آشنایی با بازار سرمایه ایران 
توسط فياس

عرضه اوليه سهام شرکت سپيد ماکيان

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده بورس تهران

بورستهرانباهمكاریفدراسیونبورسهایاروپا-آسیایی)فیاس(
رویدادیآنالینباهدفآشناییبابازارسرمایهایرانبرگزارکرد.

ــانبانمادسپیدباسرمایه1,005 ــدازسهامشرکتسپیدماکی 15درص
ــاردریالکهدرتاریخ2۹شهریورماه13۹۹درفهرستبازاردومبورس میلی
اوراقبهادارتهراندرجشدهبود،باقیمتهرسهم21,000ریالعرضهشد.

ــه31تیر1400مجمععمومیعادیسالیانهبورستهرانبا روزپنجشنب
حضوربیشاز60درصدازسهامدارانتشكیلشد.دراینمجمعپسازتصویب
صورتهایمالی،سودنقدی450ریالیبهازایهرسهمنیزبهتصویبرسید.
مجمععمومیفوقالعادهبورسنیزپسازمجمععمومیعادیبرگزارشدوبا
افزایشسرمایه250درصدیازمحلسودانباشتهواندوختهاحتیاطیدراین

مجمع،سرمایهبورستهرانبه14000میلیاردریالبالغشد.

مرداد

شهریور

]5 مرداد[

]3شهریور[

]3شهریور[

 امضای تفاهم نامه همکاری 
ميان بورس های تهران و تاجيکستان 

انتقال 5 درصد سهام به نمادهای »بورس«، »کاال« و 
»انرژی3«با هدف افزایش نقدشوندگی و شناوری سهام

 گشایش نماد شرکت بيمه اتکایی امين 
با نماد اتکام در بورس تهران

همایشبررسیروابطتجاریایرانوتاجیكستانباهدفآشناییفعاالن
اقتصادیدوکشورازفرصتهایهمكاریمشترکبههمتاتاقبازرگانی
تهرانوباهمكاریپلتفرمنمایشگاهمجازیایرانبرگزارشد.دراینرویداد
ــانبههمراهنمایندگان ــاحضورسفرایدوکشورایرانوتاجیكست کهب
ــادیوفعاالنبخشخصوصیدوکشوربرپاشدهبود،مدیرانعامل اقتص

بورسهایتهرانوتاجیكستانسندهمكاریامضاکردند.

ــاسمصوبهسازمانبورسواوراقبهادارواختیارتفویضشده براس
ــهمدیریتنظارتبربورسهامقررشدپنجدرصدازداراییاشخاص ب
درسایرنمادهایشرکتهایبورساوراقبهادار،بورسکاالیایرانو
بورسانرژیبهنماداصلیآنها»بورس«،»کاال«و»انرژی3«انتقالیابد.

نمادمعامالتیشرکتبیمهاتكاییامیندرتاریخ3شهریوربرای
ــنبارپسازپذیرشودرجنامشرکتدرفهرستشرکتهای اولی

پذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانگشایشنماداست.

]25مرداد[
 برگزاری پنجمين ميز صنعت 

با حضوررئيس سازمان بورس و مدیرعامل بورس تهران 

پنجمینمیزصنعت،باهدفبررسیمشكالتوچالشهایپیشروی
ــتخودرووساختقطعاتباحضوررئیسسازمانبورسواوراق صنع
بهادار،معاوننظارتبربورسهاوناشرانسازمانبورس،مدیرانعامل
ــدادیازمدیرانصنعت ــرانوفرابورسایرانوهمچنینتع بورسته

قطعهسازیوخودروبهصورتمجازیوویدئوکنفرانسبرگزارشد.

]11 مرداد[
 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری ماني 

در بورس تهران

پذیرهنویسیصندوقسرمایهگذاری
ــاارزشاسمی ــادمانیب ــيبانم مان
ــهنمادآندر ــاردریالک 2000میلی
تاریخ1400/5/5دربورساوراقبهادار

تهراندرجشدهبود،آغازشد.
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مهر

]7مهر [

]25 مهر[

 انتصاب آقای محمود گودرزی 
به عنوان سرپرست شرکت بورس اوراق بهادار تهران 

 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری زیتون 
در بورس تهران

ــازاربورستهران،طیحكمیاز ــایمحمودگودرزیمعاونب آق
سویهیئتمدیرهبورساوراقبهادارتهرانبهسمتسرپرستیاین

شرکتمنصوبشد.

]8 شهریور[
 برگزاری دوره آموزشی ناشران 

بورس اوراق بهادار تهران

ــادارتهرانبامشارکت ــیناشرانبورساوراقبه دورهآموزش
ــرازاعضایهیئتمدیرهومدیرانعاملناشرانبورسی 762نف

وبهمیزان۹,۹60نفرساعتبرگزارشد.

]29شهریور[
لغو مرحله به مرحله مجوز شرکت های کارگزاری 

مشمول در صورت عدم تجميع مجوزها 

مدیراموراعضاءعنوانکرددرصورتعدمتجمیعمجوز
فعالیتشرکتهایکارگزاریمشمول،مجوزهایفعالیت
ــابهانتخابکارگزاریاطبقنظرسازمانبورسواوراق آنه

بهاداربهصورتمرحلهبهمرحلهلغومیشود. ]17شهریور[
عرضه اوليه سهام شرکت آریان کيمياتک 

15درصدازسهامشرکتآریانکیمیاتکبانمادکیمیاتکبا
ــاردریالکهدرتاریخ25بهمنماه13۹۹ سرمایه1,500میلی
ــتبازاردومبورساوراقبهادارتهراندرجشدهبود،با درفهرس

قیمتهرسهم23,000ریالعرضهشد.

ــازارصندوقهایسرمایهگذاری زمانبندیجلسهمعامالتیب
ــیازروزشنبهمورخ ــازاراوراقبده ــه)ETF(وب ــلمعامل قاب

1400/6/20تغییرپیداکرد.

ــدازسهامشرکتپارسفوالدفسبزواربانماد 15درص
ــهدرتاریخ ــه4,000میلیاردریالک ــزوارباسرمای فسب
ــتبازاردومبورساوراق ــردادماه1400درفهرس 12خ
بهادارتهراندرجشدهبود،باقیمتهرسهم31,250ریال

عرضهشد.

]20 شهریور[
 تغيير زمان بندی جلسه معامالتی 

 بازارصندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
و بازار اوراق بدهی بورس تهران 

]24 شهریور[
عرضه اوليه شرکت پارس فوالد سبزوار 

]19 مهر [
نواختن زنگ معامالت به مناسبت هفته جهانی سرمایه گذار 

با هدف افزایش سواد مالی 

ــگمعامالت ــورخ1۹مهر1400،زن ــهم روزدوشنب
بورستهرانهمزمانباسایربورسهاواتاقهایپایاپای
ــیسرمایهگذار ــهیجهان ــردنیادرهفت ــزیسراس مرک
ــیکمیسیونهایاوراقبهادار)آیسكو( سازمانبینالملل

بهصدادرآمد.

ــونبانماد ــدوقسرمایهگذاریزیت ــیصن پذیرهنویس
ــاردریالکهنمادآن ــونباارزشاسمی1000میلی زیت
ــخ1400/7/20دربورساوراقبهادارتهراندرج درتاری

شدهبود،آغازشد.
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آبان

آذر

]10 آبان[

]14 آذر[

]16 آبان[

]29 آذر [

]29 آذر [

 شفاف سازی بورس تهران در خصوص نحوه افشای 
نتيجه آرای صادره در کميسيون ماده صد شهرداری 

 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری انار 
در بورس تهران

 انتصاب آقای محمود گودرزی 
به عنوان مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

پذیره نویسی اولين صندوق سهامی اهرمی 
)کاریزما( در بورس اوراق بهادار تهران

معرفی برندگان ليگ قهرمانان فياس 

ــوصنحوهافشاینتیجهآرای ــورساوراقبهادارتهراندرخص ب
ــرداریپیرامونعوارضوجرائم صادرهدرکمیسیونمادهصدشه

ساختمانیساختمانسعادتآباداطالعیهایصادرکرد.

پذیرهنویسیصندوقسرمایهگذاریاناربانمادانارباارزشاسمی
1000میلیاردریالکهنمادآندرتاریخ1400/۹/6دربورساوراق

بهادارتهراندرجشدهبود،آغازشد.

ــهپیشازایندرتاریخ7مهرماهبه آقایمحمودگودرزیک
عنوانسرپرستشرکتبورسمنصوبشدهبود،بامصوبههیئت
ــورسبهعنوانمدیرعاملوسكاندارجدیدبورستهران مدیرهب

برگزیدهشد.

ــهواساسنامه امیدنام
ــی سهام ــای صندوقه
ــالجاری ــیدرس اهرم

توسطسازمانبورسواوراقبهادارموردتصویبقرارگرفت.براین
ــیاولینصندوقسرمایهگذاریاهرمیکاریزمابا اساسپذیرهنویس
ــاداهرمباارزشاسمی5000میلیاردریالکهنمادآندرتاریخ نم

1400/۹/23دربورساوراقبهادارتهراندرجشدهبود،آغازشد.

ــزاریمفیدوآگاهبهعنواناولینودومین)مدالطالو دوکارگ
نقره(شرکتهایکارگزاریبرتردرلیگقهرمانانفیاسدربازارنقد

سال2021معرفیشدند.

بهمن

اسفند

]2 بهمن[

]15 اسفند[

]15 اسفند[

]3 بهمن[

 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
آواي تاراز زاگرس در بورس تهران

افتتاح مرکز داده بورس تهران 

 پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
شاخصي آرام مفيد در بورس تهران

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری 
اعتماد هامرز در بورس تهران

پذیرهنویسیصندوقسرمایهگذاریآوايتاراز
زاگرسبانمادتارازباارزشاسمی1000میلیارد
ریالکهنمادآندرتاریخ1400/10/27دربورس

اوراقبهادارتهراندرجشدهبود،آغازشد.

ــزترینمرکزداده)دیتا ــمرونماییوافتتاحرسمیبزرگترینومجه مراس
سنتر(بازارسرمایهدربورستهرانباحضورریاستوهیئتمدیرهسازمانبورس

واوراقبهادار،مدیرانعاملارکان،فعاالنبازارواصحابرسانهبرگزارشد.

ــدوقسرمایهگذاریشاخصيآرام پذیرهنویسیصن
ــادآرامباارزشاسمی5000میلیاردریال مفیدبانم
ــخ1400/12/15دربورساوراق ــهنمادآندرتاری ک

بهادارتهراندرجشدهبود،آغازشد.

سرمایهگذاری ــدوق صن ــی پذیرهنویس
ــانمادهامرزباارزشاسمی اعتمادهامرزب
ــاردریالکهنمادآندرتاریخ 5000میلی

1400/11/2دربورساوراقبهادارتهراندرجشدهبود،آغازشد.

]20 بهمن[
تقسيم سود صندوق »پاالیشی یکم«سود تقسيم می کند

صندوقسرمایهگذاریپاالیشییكمبانمادپاالیشکهدومینصندوق
ETFقابلمعاملهواگذارشدهتوسطدولتاست،تقسیمسود6000ریال

بههرواحدسرمایهگذاریرادرمجمعخودبهتصویبرساند.
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]24 اسفند[]24 اسفند[
ارائه قراردادهای اختيارمعامله بر مبنای واحد 

 صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
برای اولين بار در بورس تهران

اطالعيه تغيير زمان بندی جلسه معامالتی 
بازارصندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 

سهامی و مختلط در بورس تهران 

ــارقراردادهایاختیارمعاملهبرمبنایواحد براینخستینب
ــایسرمایهگذاریقابلمعاملهدربورساوراقبهادار صندوقه
ــموپاالیش ــهخواهدشد.دارایك ــازارارائ ــرانبهفعاالنب ته
ــایسرمایهگذاریدربورستهرانهستندکه اولینصندوقه

قراردادهایاختیارمعاملهبررویآنطراحیمیشوند.

زمانبندیجلسهمعامالتیبازارصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعاملهازنوع
سهامیومختلطازروزسهشنبهمورخ24اسفندماهبهشرحزیرتغییرکرد:

پیشگشایش:8:45الی۹:00
گشایش:۹:00

حراجپیوسته:۹:00الی12:30
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بررسی صنعت آلکیل بنزن خطی

 مقدمه

آلکیل بنزن خطی )LAB(، در اواس��ط دهه 1960 به عنوان یک ماده خام برای محصوالت شوینده زیست تخریب پذیر معرفی شد. 

LAB عمدتاً به عنوان واسطه در تولید سورفکتانت ها، برای استفاده در مواد شوینده تولید می شود و یکی از ایمن ترین و مقرون به صرفه ترین 

محصوالت در استفاده تجاری و گسترده است. اخیراً با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز جهانی به مواد شوینده، تولید LAB ضروری شده 

است.

نفت س��فید، ماده خام پارافین خطی با خلوص باال است که در نهایت با هیدروژن زدایی به الفین های خطی تبدیل می شود. تک الفین های 

خطی در وجود کاتالیزور با بنزن واکنش می دهند تا LAB را که برای تولید آلکیل بنزن سولفونات خطی )LAS(، به عنوان یک ماده شوینده 

زیست تخریب پذیر استفاده می ش��ود تولید کنند. LAS، بزرگ ترین سورفکتانت مصنوعی جهان و عمده ترین سورفکتانت مورد استفاده 

در شوینده های خانگی و صنعتی است.

آلکیل بنزن ش��اخه دار )BAB( نیز برای تولید آلکیل بنزن س��ولفونات شاخه دار )BAS( سولفونه می ش��ود که می تواند در همان کاربردهای 

LAS مورد استفاده قرار گیرد.

بااین ح��ال، BAS در تصفیه خانه های زباله به کندی تجزیه می ش��ود. در نتیجه در کش��ورهای توس��عه یافته، به جای آن LAS در ش��وینده 

خانگی به کار رفته است، اما BAS همچنان در برخی از کاربردهای صنعتی در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود. استفاده از BAS در 

کاربردهای شوینده خانگی در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز رو به کاهش بوده است؛ زیرا تولید BAS نسبت به LAS گران تر است. آلکیل 

بنزن شاخه ای نیز به دلیل باالتر بودن قیمت محصوالت باالدستی، گران تر از LAB است.

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
علی اسکینی 

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
مهتاب راه چمنی 
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LAB کاربردهای 
همان طور که گفته شد LAB به عنوان ماده ی واسط در تولید آلکیل بنزن سولفونات خطی )LAS( استفاده می شود. سورفکتانت ها کاربردهای اصلی آلکیل بنزن 
سولفونات خطی هستند که به عنوان مواد تشکیل دهنده در انواع محصوالت پاک کننده ی خانگی )مانند صابون ها و مواد شوینده( و پاک کننده های صنعتی و سازمانی 

و… استفاده می شوند.
LAS در مایعات لباسشویی سنگین، مایعات ظرفشویی سبک، پودرهای لباسشویی و پاک کننده های صنعتی و خانگی کاربرد دارد. مایعات لباسشویی سنگین 
عمدتاً برای اهداف لباسشویی تجاری استفاده می شود و عمده ترین بخش کاربرد LAS است، اما انتظار می رود تقاضا برای پاک کننده های خانگی سریع ترین نرخ 
رش��د را در میان تمام بخش های کاربرد LAS تا سال 2030 میالدی نشان دهد. بر اساس بررسی های Mordor Intelligence، به دلیل افزایش نوآوری محصول از 
سوی بازیگران کلیدی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان در مورد محصوالت پاک کننده خانگی در کشورهای درحال توسعه، میزان مصرف پاک کننده های خانگی 

جهانی از 30 میلیارد دالر در سال 2019، به 32 میلیارد دالر در سال 2020 میالدی رسیده است.
در نمودار 1، سهم مصرف LAB بر اساس کاربردهای نهایی آن در سال 2020 میالدی و پیش بینی مصارف مختلف LAB در سال 2030 میالدی نشان داده شده 
است. همانطور که مشاهده می شود در سال 2020، بیشترین مصرف LAB در مواد شوینده لباسشویی با سهمی 39 درصدی بوده که پیش بینی می شود در سال 
2030 این میزان به 40 درصد افزایش پیدا کند. مایعات ظرفشویی سبک، شوینده های صنعتی و شوینده های خانگی در رتبه های بعدی هستند. پیش بینی می شود 

تا سال 2030، معادل 1 درصد، کاربردهای جدید بالقوه به مصارف LAB افزوده شود.

 ضریب همبستگی LAB و صنایع باالدستی
بررسی ضریب همبستگی نفت و آلکیل بنزن خطی نشان می دهد که این دو متغیر، به یکدیگر معادل 76 درصد وابستگی دارند؛ به عبارت دیگر، افزایش قیمت نفت به میزان 
زیادی سبب افزایش قیمت LAB و در مقابل، کاهش قیمت نفت تا حد باالیی سبب کاهش قیمت آن می شود. در نتیجه، بررسی و پیش بینی روند قیمت نفت تا حد زیادی 
به بررسی و تحلیل بازار آلکیل بنزن خطی کمک می کند. جدول 1، میزان وابستگی آلکیل بنزن خطی به برخی صنایع باالدستی، ازجمله نفت و نفت سفید را نشان می دهد.

منودار 1- سهم مرصف LAB بر اساس کاربردهای نهایی

 
 یینها دهایکاربر اساس بر LAB مصرف سهم -1 نمودار

 یباالدست عیو صنا LAB یگهمبست بیضر

به  ؛دارند یوابستگدرصد  76معادل  گریکدی هب ،ریدو متغ نیاکه  دهدینشان م یبنزن خط آلکیلنفت و  یهمبستگ بیضر یبررس
کاهش قیمت نفت تا حد باالیی سبب  ،و در مقابل LAB متیق شیافزاسبب  یادیز زانیم به نفت متیق شیافزا ،گرید ترعبا

 یبنزن خط آلکیلبازار  لیو تحل یبه بررس یادینفت تا حد ز متیروند ق ینیبشیو پ یبررس ،جهیدر نت .شودمی آن کاهش قیمت
 .دهدیرا نشان م دیازجمله نفت و نفت سف ،یباالدست عیصنارخی ببه  یبنزن خط آلکیل یوابستگ زانیم ،1 جدول .کندیکمک م

 
 یباالدست عیصنا از برخی و LAB یهمبستگ بیضر -1 جدول

 یبنزن خط لیآلکبر بازار  رگذاریتأثعوامل 

 شیافزا به احتمال زیاد است، کنندهپاک و یشخص مراقبت محصوالت مربوط به یخط زننب آلکیلعمده کاربرد بخش آنجا که  از
 شیافزا نیشود. همچنیم یبنزن خط آلکیل یرشد بازار جهان موجب لمندانسا تیجمعهمچنین رشد و  یبهداشت یهاینگران

جدول 1- رضیب همبستگی LAB و برخی از صنایع باالدستی
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به  ؛دارند یوابستگدرصد  76معادل  گریکدی هب ،ریدو متغ نیاکه  دهدینشان م یبنزن خط آلکیلنفت و  یهمبستگ بیضر یبررس
کاهش قیمت نفت تا حد باالیی سبب  ،و در مقابل LAB متیق شیافزاسبب  یادیز زانیم به نفت متیق شیافزا ،گرید ترعبا

 یبنزن خط آلکیلبازار  لیو تحل یبه بررس یادینفت تا حد ز متیروند ق ینیبشیو پ یبررس ،جهیدر نت .شودمی آن کاهش قیمت
 .دهدیرا نشان م دیازجمله نفت و نفت سف ،یباالدست عیصنارخی ببه  یبنزن خط آلکیل یوابستگ زانیم ،1 جدول .کندیکمک م

 
 یباالدست عیصنا از برخی و LAB یهمبستگ بیضر -1 جدول

 یبنزن خط لیآلکبر بازار  رگذاریتأثعوامل 

 شیافزا به احتمال زیاد است، کنندهپاک و یشخص مراقبت محصوالت مربوط به یخط زننب آلکیلعمده کاربرد بخش آنجا که  از
 شیافزا نیشود. همچنیم یبنزن خط آلکیل یرشد بازار جهان موجب لمندانسا تیجمعهمچنین رشد و  یبهداشت یهاینگران



تحلیل صنعت

تـيـر ماه 701401
شـمـاره 204

 عوامل تأثیرگذار بر بازار آلکیل بنزن خطی
از آنجا که بخش عمده کاربرد آلکیل بنزن خطی مربوط به محصوالت مراقبت شخصی و پاک کننده است، به احتمال زیاد افزایش نگرانی های بهداشتی و همچنین 
رشد جمعیت سالمندان موجب رشد بازار جهانی آلکیل بنزن خطی می شود. همچنین افزایش جمعیت شهری و افزایش درآمد قابل تصرف، سبب افزایش تقاضا برای 

محصوالت شوینده، آرایشی بهداشتی، پاک کننده های مسکونی و صنعتی می شود و رشد بازار LAB را تقویت می کند.
در دوران همه گیری ویروس کرونا، بازار جهانی آلکیل بنزن خطی، همانند غالب صنایع دچار رکود و زیان شد؛ زیرا میزان تقاضا برای لوازم آرایشی به طور ناگهانی کاهش 

یافت. بااین حال، تقاضا برای مواد شوینده و صابون در بخش صنعتی به آن میزان باال نرفت و در نتیجه رشد بازار آلکیل بنزن خطی متوقف شد.
با توجه به توضیحات ارائه شده و شکل 1 می توان افزایش در قیمت نفت، جمعیت و تقاضا برای محصوالت شوینده را از محرک های بازار LAB نام برد. در مقابل، مواردی چون 

تولید با خوراک مایع به دلیل کاهش حاشیه سود شرکت ها نسبت به تولید با گاز و همچنین قوانین سخت دولتی را می توان از محدودیت های آلکیل بنزن خطی نام برد.

از ط��رف دیگر، اتیلن را می توان برای تولید آلکن های خطی، پلیمریزه کرد. ت��ک الفین های خطی حاصل، در حضور یک کاتالیزور برای تولید آلکیل بنزن خطی 
)LAB(، با بنزن وارد واکنش می ش��وند. هیدروژن فلوراید )HF( و کلرید آلومینیوم )AlCl3( دو کاتالیزور اصلی برای آلکیالس��یون بنزن با مونو الفین های خطی 
هستند. فرآیند تولید با استفاده از هیدروژن فلوراید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است و معمواًل بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. بااین حال، خطر آزاد شدن 

هیدروژن فلوراید به عنوان یک ماده سمی به محیط زیست به ویژه پس از اصالح قانون هوای پاک، تبدیل به یک نگرانی شده است.
در سال 1995 میالدی، یک سیستم کاتالیزور جامد )فرآیند DETAL( در دسترس قرار گرفت. این روش روند خنثی سازی کاتالیزور و دفع HF را از بین می برد. 

در نتیجه، بیشتر کارخانه های آلکیل بنزن خطی که از آن زمان ساخته شده اند، از این فرآیند استفاده می کنند.
درنهایت اکثر آلکیل بنزن خطی تولیدشده به آلکیل بنزن سولفونات خطی تبدیل می شود که در تولید مواد شوینده صنعتی و خانگی به کار می رود.

LAB شکل 1- محرک ها و محدودیت های تأثیرگذار بر

 یمسکون یهاکنندهپاک ،یبهداشت یشیآرا ،ندهیشو محصوالت یبرا تقاضا شیافزا سبب ،درآمد قابل تصرف شیو افزا یشهر تیجمع
 .کندیم تیرا تقو LABو رشد بازار  شودیم یو صنعت

 یتقاضا برا میزان رایز ؛شد انیدچار رکود و ز عیهمانند غالب صنا ،یبنزن خط آلکیل یبازار جهان ،کروناویروس  یریگدوران همه در
در  وباال نرفت  زانیآن م به یبخش صنعت درو صابون  ندهیمواد شو ی، تقاضا براحالنیباا. افتیکاهش  یناگهان طوربه یشیلوازم آرا

 متوقف شد. یبنزن خط لیآلکرشد بازار  جهینت

 یهامحرکرا از  ندهیمحصوالت شو یو تقاضا برا تیجمع نفت، متیقدر  شیافزا توانیم 1 شکل و شدهارائه حاتیتوض به توجه با
با گاز و  دینسبت به تول هاشرکتسود  هیکاهش حاش لیبه دل عیبا خوراک ما دیتولمواردی چون  ،نام برد. در مقابل LABبازار 
 نام برد. یبنزن خط آلکیل یهاتیاز محدود توانیرا م یسخت دولت نیقوان نیهمچن

 

 LAB بر رگذاریتأث یهاتیمحدود و هاکمحر -1 شکل
 ارزش رهیزنج و دیتول فرآیند
 یهانیالف به ییزدادروژنیهر اثر ب( است که متعاقباً نیپاراف نرمالبا خلوص باال ) یخط یهانیپاراف یبرا هیماده اول کی دینفت سف

 .شوندیم لیتبد یخط

2+ H 2nHnC →2n+2 HnC 

 یبرا زوریکاتال کیدر حضور  ،حاصل یخط یهانیفکرد. تک ال زهیمریپل ،یخط یهاآلکن دیتول یبرا توانیمرا  لنی، اتگریاز طرف د
 زوری( دو کاتالAlCl3) ومینیآلوم دی( و کلرHF) دیفلورا دروژنیه .شوندیبا بنزن وارد واکنش م ،(LAB) یبنزن خط لیآلک دیتول
مقرون به  یاز نظر اقتصاد دیفلورا دروژنیبا استفاده از ه دیتول فرآیند هستند. یخط یهانیبنزن با مونو الف ونیسالیآلک یبرا یاصل

به  یماده سم کی عنوانبه دیفلورا دروژنی، خطر آزاد شدن هحالنیباا .ردیگیممورد استفاده قرار  شتریب معموالًاست و  ترصرفه
 شده است. ینگران کیبه  لیتبد ،پاک یپس از اصالح قانون هوا ژهیوبه ستیز طیمح

LAS و LAB شکل 2- زنجیره ارزش

 زوریکاتال یسازیروش روند خنث نی( در دسترس قرار گرفت. اDETAL فرآیندجامد ) زوریکاتال ستمیس کی، میالدی 1995در سال 
استفاده  فرآیند نی، از ااندشدهکه از آن زمان ساخته  یبنزن خط آلکیل یهاکارخانه شتری، بجهی. در نتبردیم نیب زرا ا HFو دفع 

 .کنندیم

 یو خانگ یصنعت ندهیمواد شو دیکه در تول شودیم لیتبد یبنزن سولفونات خط آلکیلبه  دشدهیتول یبنزن خط آلکیل اکثر تیدرنها
 .رودیبه کار م

 
 LAS و LAB ارزش رهیزنج -2 شکل

 در جهان یبنزن خط آلکیل صنعت
 میالدی 2025انداز سال و چشم 2020در سال  LAB یجهان یو تقاضا عرضهمیزان 

از آن است که  یتن بوده است و برآوردها حاک ونیلیم 4.108 معادل ،LAB دیتول یجهان تیمجموع ظرفمیالدی،  2020سال  در
 خواهد رسید.تن  ونیلیم 4.400 به عدد نیا 2025در سال 

. هستند LAB دکنندگانیتول نیتربزرگ لیکانادا و برز کا،یهند، آمر ن،یچ یکشورها ،ستامشخص  3شماره شکل  در همانطورکه
تا  این مقدار شودیم ینیبشیکه پ بوده است تن هزار 431 کانادا و کایآمردر  LAB دیتول تیظرفمجموع  ،میالدی 2020 سال در

 نیا 2025در سال  که رودیو انتظار ماست داشته  تیظرفهزار تن  382، 2020در سال  یجنوب یکایبماند. آمر یباق 2025سال 
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بنزن  آلکیل دکنندهیتول نیتربزرگ 2025در سال  هزار تن 1،080 ینیبشیپو  2020تن در سال  هزار 920 تولید تیبا ظرف نیچ
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 .بود خواهند 2025 سال در جهان بزرگ دکنندگانیتول گرید از تن

 فرآیند تولید و زنجیره ارزش
نفت سفید یک ماده اولیه برای پارافین های خطی با خلوص باال )نرمال پارافین( است که متعاقباً بر اثر هیدروژن زدایی به الفین های خطی تبدیل می شوند.
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تحلیل صنعت

نـخـســـتـیـن رســانـه
71بـازار ســرمـایـه ایـران

 صنعت آلکیل بنزن خطی در جهان
میزان عرضه و تقاضای جهانی LAB در سال 2020 و چشم انداز سال 2025 میالدی

در سال 2020 میالدی، مجموع ظرفیت جهانی تولید LAB، معادل 4.108 میلیون تن بوده است و برآوردها حاکی از آن است که در سال 2025 این عدد به 4.400 میلیون تن 
خواهد رسید. همانطورکه در شکل شماره 3 مشخص است، کشورهای چین، هند، آمریکا، کانادا و برزیل بزرگ ترین تولیدکنندگان LAB هستند. در سال 2020 میالدی، مجموع 
ظرفیت تولید LAB در آمریکا و کانادا 431 هزار تن بوده است که پیش بینی می شود این مقدار تا سال 2025 باقی بماند. آمریکای جنوبی در سال 2020، 382 هزار تن ظرفیت 
داشته است و انتظار می رود که در سال 2025 این عدد به 402 هزار تن برسد. چین با ظرفیت تولید 920 هزار تن در سال 2020 و پیش بینی 1,080 هزار تن در سال 2025 
بزرگ ترین تولیدکننده آلکیل بنزن خطی و هند با میانگین تولید 570 هزار تن و خاورمیانه با 575 هزار تن، از تولیدکنندگان بزرگ قاره آسیا است. همچنین، اروپای غربی با ظرفیت 
تولید 470 هزار تن، آفریقا با 205 هزار تن، آسیای شمال شرق با 285 هزار تن و آسیای جنوب شرق با 330 هزار تن از دیگر تولیدکنندگان بزرگ جهان در سال 2025 خواهند بود.

LAB بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده 
شرکت CEPSA با ظرفیت 557 هزار تن، بزرگ ترین تولیدکننده ی آلکیل بنزن خطی در جهان است که 14 درصد از ظرفیت اسمی تولید جهانی را در اختیار دارد. واحدهای 

تولیدی این شرکت در کشورهای کانادا، اسپانیا و برزیل قرار دارند که واحد برزیل با تأمین 72 درصد از LAB تولیدی، بزرگ ترین واحد تولیدی این شرکت است.
شرکت آفریقایی Sasol، با داشتن چندین واحد تولیدی در کشورهای مختلف ازجمله آلمان، ایتالیا و آمریکای شمالی پیش ازاین با 595 هزار تن ظرفیت، در جایگاه نخست 

قرار داشت که در سال 2007 میالدی، با اصالح ساختار تولید، دو واحد تولیدی خود را تعطیل کرد و ظرفیت LAB خود را به 350 هزار تن رساند.
سایر شرکت های بزرگ این صنعت، ازجمله شرکت صنایع شیمیایی ایران و ظرفیت تولید آنها، در جدول 2 قابل مشاهده هستند.

جدول 2- بزرگ ترین رشکت های تولیدکننده LAB در سال 2021 میالدی

 

 میالدی 2021 سال در LAB دکنندهیتول یهاشرکت نیتربزرگ -2 جدول

 میالدی 2025تا سال  یبنزن خط آلکیلو مصرف  تقاضا رشد ینیبشیپ

داشته  شیدرصد افزا 3 انهیمتوسط سال طوربه LAB مصرفمیزان ، میالدی 2025تا  2020 یهاسال که طی شودیم ینیبشیپ
 دارد. آنها ندهیدر مواد شو ییباال یسهم بازار ییلباسشو پودرخواهد بود که  یدر کشورها و مناطق ،رشد نیغالب ابخش باشد. 

خواهند  2025سال  ات LAB یرا در رشد تقاضا ریتأث نیشتریبنیز  یجنوب یو کره انهیخاورم ،یهند، اندونز ن،یچ قا،یآفر کشورهای
 ند.اهرا به خود اختصاص داد یبنزن خط آلکیلمصرف از درصد  57 باًیتقرمیالدی  2020در سال کشورهای مذکور داشت. 

و بنزن بر  نینرمال پاراف ،نفت خام و به تبع آن متیاست. ق رگذاریآن تأث یریپذرقابتبر  LAB هیمواد اول متیذکر است که ق قابل
 ریآن تأث یشده و ممکن است بر تقاضا LAB متیق شیباعث افزا هیمواد اول متیق شیافزااست و  اثرگذار یبنزن خط لیآلک متیق

 عکس بگذارد.

 یتقاضا برا شیافزا آن یکه محرک اصل کرد دایپ شیدرصد افزا 6 یجهان ی، مجموع تقاضامیالدی 2020تا  2019 یهاسال طی
LAS را افزایش داد اهآن یسرعت رشد تقاضا کروناویروس  یریگهمه وکاربرد دارد  یخانگ یهاندهیشوو  هابوده که عمدتاً در پودر. 

 .باشد داشته یشیافزا یروند همچنان توسعهدرحال یدر کشورها خصوصبه LAB دیتول که میزان شودیم ینیبشیپ

 و بنزن دینفت سف متیق ینیبشیپ

شکل 3- برترین تولیدکنندگان LAB در سال 2021 میالدی
 

 
 میالدی 2021 سال در LAB دکنندگانیتول نیبرتر -3 شکل

 LAB دکنندهیتول یهاشرکت نیتربزرگ

 تیظرفاز درصد  14در جهان است که  یبنزن خط آلکیل یدکنندهیتول نیتربزرگ ،هزار تن 557 تیبا ظرف CEPSA شرکت
با  لیقرار دارند که واحد برز لیو برز ایکانادا، اسپان یشرکت در کشورها نیا یدیتول یواحدها دارد. اریرا در اخت یجهان دیتول یاسم

 شرکت است. نیا یدیواحد تول نیتربزرگ ،یدیتول LABاز درصد  72تأمین 

 با نیازاشیپ یشمال یکایآمر و ایتالیا آلمان، ازجمله مختلف یکشورها در یدیتول واحد نیچند داشتن با ،Sasol ییقایآفر شرکت
 خود را یدیدو واحد تول ،دیبا اصالح ساختار تول میالدی، 2007نخست قرار داشت که در سال  گاهیدر جا ،تیظرف تن هزار 595

 هزار تن رساند. 350خود را به  LAB تیو ظرف تعطیل کرد

 هستند. مشاهده قابل 2 جدول در آنها، دیتول تیظرف و رانیا ییایمیش عیصنا شرکت ازجمله ،صنعت نیا بزرگ یهاشرکت ریسا
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 پیش بینی رشد تقاضا و مصرف آلکیل بنزن خطی تا سال ۲0۲5 میالدی
پیش بینی می شود که طی سال های 2020 تا 2025 میالدی، میزان مصرف LAB به طور متوسط سالیانه 3 درصد افزایش داشته باشد. بخش غالب 

این رش��د، در کشورها و مناطقی خواهد بود که پودر لباسشویی سهم بازاری باالیی در مواد شوینده آنها دارد. کشورهای آفریقا، چین، هند، اندونزی، 

خاورمیانه و کره ی جنوبی نیز بیشترین تأثیر را در رشد تقاضای LAB تا سال 2025 خواهند داشت. کشورهای مذکور در سال 2020 میالدی تقریبًا 

57 درصد از مصرف آلکیل بنزن خطی را به خود اختصاص داده اند.

قابل ذکر اس��ت که قیمت مواد اولیه LAB بر رقابت پذیری آن تأثیرگذار اس��ت. قیمت نفت خام و به تبع آن، نرمال پارافین و بنزن بر قیمت آلکیل بنزن 

خطی اثرگذار است و افزایش قیمت مواد اولیه باعث افزایش قیمت LAB شده و ممکن است بر تقاضای آن تأثیر عکس بگذارد.

طی س��ال های 2019 تا 2020 می��الدی، مجموع تقاضای جهانی 6 درصد افزایش پیدا کرد که محرک اصل��ی آن افزایش تقاضا برای LAS بوده که 

عمدتًا در پودرها و ش��وینده های خانگی کاربرد دارد و همه گیری ویروس کرونا سرعت رش��د تقاضای آنها را افزایش داد. پیش بینی می شود که میزان 

تولید LAB به خصوص در کشورهای درحال توسعه همچنان روندی افزایشی داشته باشد.

 پیش بینی قیمت نفت سفید و بنزن
نمودار 2، روند قیمتی دو محرک اصلی آلکیل بنزن خطی را نش��ان می دهد. نفت س��فید و بنزن، صنایع باالدس��تی LAB هستند و تغییرات قیمتی 

آنها بر س��طح قیمت و تقاضای LAB تأثیر مستقیمی خواهد داشت. پیش بینی می ش��ود که متوسط قیمت نفت سفید در سال های 1401 و 1402 

به ترتیب 1.033 و 942 دالر در هر تن باشد. همچنین قیمت بنزن از 1.267 دالر در سال 1401 به 1.172 دالر در هر تن در سال 1402 برسد.

 پیش بینی قیمت نرمال پارافین و آلکیل بنزن خطی 
همانطور که گفته ش��د افزایش قیمت مواد خام، ازجمله نرمال پارافین، بنزن و نفت س��بب افزایش قیمت آلکیل بنزن خطی می شود. قیمت LAB در 

سال های 1396 و 1397، با رشد قیمت نفت خام، نفت سفید و نرمال پارافین افزایش پیدا کرد و مجدداً در سال های 1398 و 1399 کاهش یافت. 

در انتهای سال 1399 و همچنین طی سال 1400، )با شیوع ویروس کرونا( تقاضای LAB افزایش یافت اما قیمت نفت خام شدیداً افت کرد تا اینکه 

در انتهای سال 1400 قیمت نفت خام و آلکیل بنزن خطی هر دو افزایشی شد. پیش بینی ما برای سال های 1401 و 1402 افت نسبی قیمت آلکیل 

بنزن خطی به دنبال کاهش قیمت صنایع باالدستی است.

منودار 2- روند و پیش بینی قیمت نفت سفید و بنزن )دالر در هر تن(

هستند و  LAB یباالدست عیصنا ،و بنزن دی. نفت سفدهدیرا نشان م یبنزن خط آلکیل یدو محرک اصل یمتیروند ق ،2 نمودار
 دینفت سف متیق متوسط که شودیم ینیبشیپخواهد داشت.  یمیمستق ریتأث LAB یو تقاضا متیق سطح بر آنها یمتیق راتییتغ

به  1401دالر در سال  1.267بنزن از  متیق نیدالر در هر تن باشد. همچن 942و  1.033 بیبه ترت 1402و  1401 یهاسالدر 
 برسد. 1402دالر در هر تن در سال  1.172

 
 بنزن و دیسف نفت متیق ینیبشیپ و روند -2 نمودار

  یخط بنزن لیلکآو  نیپاراف نرمال متیق ینیبشیپ

. شودیم یبنزن خط آلکیل متیق شیبنزن و نفت سبب افزا ن،یازجمله نرمال پاراف ،خام مواد متیق شیافزاکه گفته شد  همانطور
 یهاسالکرد و مجدداً در  دایپ شیافزا نیو نرمال پاراف دینفت خام، نفت سف متیق رشدبا  ،1397و  1396 هایسال در LAB متیق

 شیافزا LAB یتقاضا (ویروس کروناشیوع  با، )1400سال  یط نیهمچن و 1399 سال یانتها در. افتی کاهش 1399و  1398
. شد یشیهر دو افزا یبنزن خط آلکیلنفت خام و  متیق 1400سال  یدر انتها نکهیافت کرد تا ا داًیت خام شدفن متیاما ق یافت

 است. یباالدست عیصنا متیبه دنبال کاهش ق یبنزن خط آلکیل متیق یافت نسب 1402و  1401 هایسال یما برا ینیبشیپ
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منودار 3- روند و پیش بینی قیمت نرمال پارافین و آلکیل بنزن خطی )دالر در هر تن(

 
 یخط بنزن لیآلک و نیپاراف نرمال متیق ینیبشیپ و روند -3 نمودار

 انهیدر منطقه خاورم LAB صنعت
 عربستان عمان، قطر، ت،یاردن، کو همچنین، لبنان و نیفلسطعراق،  ران،یاامارات،  ن،یبحر هایکشورمتشکل از  انهیخاورممنطقه 

شده است و  ثبت نفر ونیلیم 388معادل ، میالدی 2020در سال  اًمجموعکشورها  نیا تیجمع. است منیو  هیترک ه،یسور ،یسعود
 نیبمنطقه  نیا تیجمعکه  شودیم ینیبشیپدرصد رشد داشته است.  7/1 نیانگیم طوربهساالنه ، 2020تا  2015 یهاسال طی
 هاسال نیدر ا ،منطقه GDP نیهمچن داشته باشد ودرصد رشد  5/1ساالنه  نیانگیم طوربهمیالدی  2025تا  2020 یهاسال

 تجربه کند. یدرصد 2/4 یمتوسط رشدطور به

 در هاندهیو شو LAS یشیافزا یتقاضا پوشش یبرامیالدی،  2000دهه  لیدر اوا LAB دیتول واحد نیچند یاندازراه دنبال به
هزار  300از  شیب 2020در سال  که یطوربه، محصول مبدل گشت نیبه صادرکننده ا 2007در سال منطقه این  ،انهیخاورم منطقه

 نقاط جهان صادر شد. گریبه هند و د انهیاز خاورم LABتن 

 .دهدیرا نشان م میالدی 2021در سال  انهیخاورم LAB دکنندگانیتول ،3 جدول

جدول 3- بزرگ ترین رشکت های تولیدکننده LAB خاورمیانه در سال 2021 میالدی

 

 

 میالدی 2021 سال در انهیخاورم LAB دکنندهیتول یهاشرکت نیتربزرگ -3 جدول

 انهیدر خاورم یبنزن خط لیآلک تجارت

 دیجد LAB یواحدها یاندازبا راه و 2006اما در سال  ه است،بود یبنزن خط آلکیلدر گذشته واردکننده  انهیخاورماگرچه منطقه 
 میمنبع عظ کی ،همچنان واردات حالنیباا .است هشد لیتبد 2007محصول در سال  نیا صادرکنندهبه  ،و قطر یدر عربستان سعود

با وجود . ه استوارد شد انهیبنزن به خاورم لیآلکتن  97،500معادل  ،2020در سال  که یطوربه ،منطقه است LAB ازین نیتأم
 داشته است. یریرشد چشمگ زین نیواردات از چ ریاخ یهاسالدر  امامنطقه است  یمبدأ واردات نیتربزرگمصر اینکه 

 صنعت LAB در منطقه خاورمیانه
منطقه خاورمیانه متشکل از کشورهای بحرین، امارات، ایران، عراق، فلسطین و لبنان، همچنین اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان  سعودی، سوریه، ترکیه و یمن 
است. جمعیت این کشورها مجموعاً در سال 2020 میالدی، معادل 388 میلیون نفر ثبت شده است و طی سال های 2015 تا 2020، ساالنه به طور میانگین 1/7 
درصد رش��د داشته است. پیش بینی می شود که جمعیت این منطقه بین سال های 2020 تا 2025 میالدی به طور میانگین ساالنه 1/5 درصد رشد داشته باشد و 

همچنین GDP منطقه، در این سال ها به طور متوسط رشدی 4/2 درصدی تجربه کند.
به دنبال راه اندازی چندین واحد تولید LAB در اوایل دهه 2000 میالدی، برای پوشش تقاضای افزایشی LAS و شوینده  ها در منطقه خاورمیانه، این منطقه در سال 

2007 به صادرکننده این محصول مبدل گشت، به طوری که در سال 2020 بیش از 300 هزار تن LAB از خاورمیانه به هند و دیگر نقاط جهان صادر شد.
جدول 3، تولیدکنندگان LAB خاورمیانه در سال 2021 میالدی را نشان می دهد.
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 تجارت آلکیل بنزن خطی در خاورمیانه
اگرچه منطقه خاورمیانه در گذش��ته واردکننده آلکیل بنزن خطی بوده است، اما در سال 2006 و با راه اندازی واحدهای LAB جدید در عربستان سعودی و 
قطر، به صادرکننده این محصول در س��ال 2007 تبدیل شده  است. بااین حال همچنان واردات، یک منبع عظیم تأمین نیاز LAB منطقه است، به طوری که 
در سال 2020، معادل 97,500 تن آلکیل بنزن به خاورمیانه وارد شده است. با وجود اینکه مصر بزرگ ترین مبدأ وارداتی منطقه است اما در سال های اخیر 

واردات از چین نیز رشد چشمگیری داشته است.

در 5 سال اخیر، حجم صادرات خاورمیانه به هند و پاکستان افزایش قابل توجهی داشته است و 62 درصد از مجموع صادرات منطقه را شامل می شود. 

سایر مقاصد مهم صادراتی، ویتنام و آفریقا هستند. همچنین صادرات به آفریقا نیز در سال 2020 رشد داشته است.

منودار 4- واردات آلکیل بنزن خطی خاورمیانه به تفکیک مبدأ )هزار تن(

 
 (تن هزار) مبدأ کیتفک به انهیخاورم یخط بنزن آلکیل واردات -4 نمودار

مجموع صادرات منطقه از درصد  62داشته است و  یقابل توجه شیبه هند و پاکستان افزا انهیصادرات خاورمحجم  ،ریاخ سال 5 در
 .است داشته رشد 2020 سال در زین قایآفر به صادرات نینهستند. همچ قایو آفر تنامیو ،یمقاصد مهم صادرات ری. ساشودیرا شامل م

 
 (تن هزار) مقصد کیتفک به انهیخاورم یخط بنزن آلکیل صادرات -5 نمودار

 

 رانیدر ا LAB صنعت

منودار 5- صادرات آلکیل بنزن خطی خاورمیانه به تفکیک مقصد )هزار تن(

 
 (تن هزار) مبدأ کیتفک به انهیخاورم یخط بنزن آلکیل واردات -4 نمودار

مجموع صادرات منطقه از درصد  62داشته است و  یقابل توجه شیبه هند و پاکستان افزا انهیصادرات خاورمحجم  ،ریاخ سال 5 در
 .است داشته رشد 2020 سال در زین قایآفر به صادرات نینهستند. همچ قایو آفر تنامیو ،یمقاصد مهم صادرات ری. ساشودیرا شامل م

 
 (تن هزار) مقصد کیتفک به انهیخاورم یخط بنزن آلکیل صادرات -5 نمودار

 

 رانیدر ا LAB صنعت
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 صنعت LAB در ایران
در ایران شرکت »سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران«، مسئولیت تأمین آلکیل بنزن خطی کشور را به عهده دارد، به طوری که 85 درصد از LAB مورد 
نیاز کشور توسط این شرکت که با نماد شیران در بورس فعال است، تأمین می شود. شرکت »بیستون« با ظرفیت تولید 50 هزار تن، دیگر تولیدکننده 

اصلی آلکیل بنزن خطی کشور است.

 شیران بزرگ ترین تأمین کننده ماده اولیه شرکت های شوینده کشور
 ش��رکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در سال 1375 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته  شده است. 86 درصد از سهام این شرکت متعلق به بانک 
صنعت و معدن و شرکت های زیرمجموعه است. سرمایه این شرکت در بدو تأسیس 165 میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به 1,928 میلیارد تومان 
رس��یده است. این سهم در یک سال اخیر، بازدهی منفی 10 درصدی داشته است. همچنین در یک ماه اخیر، قیمت سهم با رشد 1 درصدی همراه بوده و به 
ارزش بازار 20 هزار میلیارد تومانی رسیده است. به طور میانگین در یک ماه اخیر روزانه 2 میلیون برگ سهام شرکت به ارزش 2 میلیارد تومان معامله شده است.

سال مالی شرکت منتهی به آذرماه است. در سال های 1393 تا 1396 به دلیل پایین بودن نرخ جهانی نفت و ثبات ارزی، با وجود ثبات نسبی مقدار فروش 
ش��رکت، س��ود خالص در فاز خنثی بوده است و در حوالی 300 میلیارد تومان محقق شده است. در چهار س��ال اخیر به دلیل جهش ارزی، میزان سودآوری 
شرکت هم روندی صعودی گرفته است، به گونه ای که با استراتژی فعال شرکت در بازار سرمایه در سال 99 به رکورد سودآوری 2/8 هزار میلیارد تومانی رسید 

و در سال 1400 نیز در حدود 2/5 هزار میلیارد تومان سود محقق کرده است.

 چه سودآوری در انتظار شیران است؟
نرمال پارافین به عنوان محصول، در ابتدای زنجیره، تولید می شود. شرکت، ساالنه در حدود 160 تا 170 هزار تن از این محصول را تولید می کند و بر همین 

اساس برای تولید آتی این محصول، انتظار تغییرات خاصی نداریم.
این ماده با ضریب 72 درصد به LAB و HAB تبدیل می شود، شرکت ساالنه 115 تا 120 هزار تن LAB و 6 هزار تن HAB به فروش می رساند و در حدود 85 
هزار تن نرمال پارافین مازاد نیز در س��بد فروش آن قرار دارد. این شرکت جهت افزایش تولید LAB برنامه دارد که به موجب آن، ظرفیت LAB به 220 هزار تن 

خواهد رسید. این طرح در نیمه دوم سال 1402 به مدار تولید خواهد رسید.
با توجه به صعود قیمت نفت، ماده اولیه و دیگر مباحث مطرح ش��ده در قس��مت تحلیل صنعت، در این تحلیل برای ادامه س��ال جاری و س��ال مالی آتی، نرخ 
محصول مذکور 1,750 و 1,600 دالر پیش بینی شده است. با فرض دالر 26 هزار تومانی برای ادامه سال مالی فعلی و دالر 35 هزار تومانی برای سال مالی 

آتی، مبالغ فروش به ترتیب 8 و 11 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.
89 درصد از هزینه های تولید ش��رکت را مواد اولیه تش��کیل می دهد، به ازای هر واحد تولید نرمال پارافین، 1 واحد هیدروکربن های بدون ش��اخه اس��تفاده 
می شود. همچنین به ازای تولید 1 تن محصول در واحد آلکیالسیون، 0/32 واحد بنزن مصرف می شود. قیمت هیدروکربن های بدون شاخه مصرفی شرکت 
با قیمت جهانی نفت همبس��تگی 95 درصدی دارد و تابع قیمت نفت سفید و نفتا است. قیمت برش مذکور، برای دو سال آینده 1,100 و 1,050 دالر برآورد 
گردیده است. همچنین قیمت بنزن برای دو سال آینده 1,200 و 1,080 دالر در تحلیل لحاظ شده است. مجموع هزینه های تولید در سال مالی گذشته 3 

هزار میلیارد تومان بوده است که برآورد می شود برای سال مالی جاری و آتی هزینه های تولید به 5/5 و 7/3 هزار میلیارد تومان برسد.
در س��ال های اخیر 40 تا 50 درصد درآمدهای شرکت شیران از محل سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بوده است که با افزایش نرخ ارز و سپرده گذاری 
وجوه نقد آزاد در ابزارهای مختلف مالی، این س��هم به 60 درصد افزایش پیدا کرده است و برآورد می شود که در سالیان آتی با درصد کمتری همچنان محقق 
شود. از این محل برای سال جاری و آتی، به ترتیب برآورد سود 600 و 700 میلیاردی داریم. با توجه به موارد مطرح شده صورت سود و زیان کارشناسی شرکت، 

مطابق با جدول 4 خواهد بود.

شکل 4- تاریخچه صنعت LAB در ایران

 85 که یطوربه ،کشور را به عهده دارد یبنزن خط آلکیل نیتأم تیمسئول ،«رانیا ییایمیش عیصنا یگذارهیسرما»شرکت  رانیا در
 تیبا ظرف «ستونیب». شرکت شودیم نیتأمدر بورس فعال است،  رانیش این شرکت که با نماد کشور توسط ازیمورد ن LAB از درصد

 کشور است. یبنزن خط آلکیل یاصل دکنندهیتول گریهزار تن، د 50 دیتول

 
 رانیا در LAB صنعت خچهیتار -4 شکل

 کشور ندهیشو یهاشرکت هیماده اول کنندهنیتأم نیتربزرگ رانیش
سال  رانیا ییایمیش عیصنا یگذارهیسرماشرکت   ست.  شده رفتهیپذتهران بورس اوراق بهادار  در 1375در  صد 86ا شرکت  نیسهام ا از در

صنعت و معدن و  سرما رمجموعهیز یهاشرکتمتعلق به بانک  ست.  ساین  هیا ستبود الیر ونیلیم 165 سیشرکت در بدو تأ چند  یکه ط ه ا
س اردیلیم 1،928مرحله به  ست.  دهیتومان ر صد 10 یمنف یبازده ،ریسال اخ کیسهم در این ا ست.  یدر شته ا  ر،یماه اخ کیدر همچنین دا

 ونیلیم 2روزانه  ریماه اخ کیدر  نیانگیم طوربهاست.  دهیرس یتومان اردیلیم هزار 20بازار  ارزشهمراه بوده و به  یدرصد 1سهم با رشد  متیق
 .تومان معامله شده است اردیلیم 2برگ سهام شرکت به ارزش 

ست. در  آذرماهبه  یشرکت منته یمال سال سب ،ینفت و ثبات ارز یبودن نرخ جهان نییپا لیبه دل 1396تا  1393 یهاسالا  یبا وجود ثبات ن
جهش  لیبه دل ریسال اخ چهارتومان محقق شده است. در  اردیلیم 300 یبوده است و در حوال یمقدار فروش شرکت، سود خالص در فاز خنث

ست یصعود یشرکت هم روند یسودآور ، میزانیارز ستراتژ ای کهگونه، بهگرفته ا سرما یبا ا شرکت در بازار  سال  هیفعال  به رکورد  99در 
 سود محقق کرده است. ومانتیلیارد مزار ه 5/2در حدود  نیز 1400و در سال  دیرس یومانتیلیارد مزار ه 8/2 یسودآور

 است؟ رانیدر انتظار ش یسودآور چه
 کندیم دیمحصول را تول نیهزار تن از ا 170تا  160در حدود ساالنه  ،. شرکتشودیم دیتول ،رهیزنج یابتدا در ،محصول عنوانبه نینرمال پاراف

 .میندار یخاص راتییانتظار تغ ،محصول نیا یآت دیتول یاساس برا نیو بر هم

ضر این ماده صد به 72 بیبا  به فروش  HAB هزار تن 6و  LAB هزار تن 120تا  115 ساالنهشرکت  ،شودیم لیتبد HAB و LAB در
 دارد که برنامه LAB دیتول شیافزا جهت شاارکتاین قرار دارد.  آندر ساابد فروش  زیمازاد ن نیهزار تن نرمال پاراف 85و در حدود  رساااندیم

 .دیخواهد رس دیبه مدار تول 1402دوم سال  مهیطرح در ن نی. ادیهزار تن خواهد رس 220به  LAB تیظرف آن، موجببه
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منودار 6- تغییرات نسبت قیمت به درآمد رشکت

 

 شرکت درآمد به متیق نسبت راتییتغ -6 نمودار

همچنین نسبت قیمت به درآمد، قبل و بعد از مجمع این شرکت با توجه به سهم 6 درصدی سهام خزانه شرکت به صورت نمودار 6 خواهد بود که حاکی از نسبت 
قیمت به درآمد 5/1 با توجه به سود پیش بینی شده است.

جدول 4- صورت سود و زیان سه سال گذشته رشکت، به همراه پیش بینی از سودآوری دو سال آتی )میلیارد تومان(

 

1397139813991400شرح
عملکرد سه ماهه 

1401
بودجه کل سال 

کارشناسی 1402کارشناسی 14011401

 10,843 8,023 7,760 1,208 5,251 2,852 1,843 961فروش
(7,185)(5,277)(5,251)(678)(2,566)(1,422)(1,301)(632)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 3,659 2,746 2,508 530 2,685 1,430 542 330سود )زیان( ناخالص
(303)(237)(231)(44)(171)(94)(64)(42)هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

 131 39 9 4(11) 224 97 9خالص سایر درآمدهای عملیاتی
 3,486 2,549 2,287 490 2,503 1,560 575 297سود )زیان( عملیاتی
(96)(96)(25)(25)(113)(35) - -هزینه های مالی

 662 577 375 45 318 1,360 488 73خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی
 4,052 3,030 2,636 509 2,708 2,885 1,063 369سودخالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(730)(291)(396)(72)(267)(140)(52)(30)مالیات
 3,323 2,739 2,240 437 2,441 2,744 1,011 340سود )زیان( خالص

4212528525345116142172سود هر سهم پس از کسر مالیات
1,928 1,928 1,928 964 964 964 807 807 سرمایه

1397139813991400شرح
عملکرد سه ماهه 

1401
بودجه کل سال 

1401
      کارشناسی   

1401    
    کارشناسی     

1402  

%34%34%32%44%51%50%29%34حاشیه سود ناخالص

%32%32%29%41%48%55%31%31حاشیه سود عملیاتی

%31%34%29%36%46%96%55%35حاشیه سود خالص

-
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منبع: شرکت مشاورهعملکردصندوقهایسرمایهگذاریدرتیرماه1401
و پردازش اطالعات مالی پارت

 بازارهای مالی مکان مناس��بی 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 تیر ماه
کل ارزش خالص دارایی های صندوق های س��رمایه گذاری در تیر ماه 1401 تقریباً با 196 هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود 5,991 هزار میلیارد ریال 
رسید. بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص دارایی ها مربوط به صندوق های با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه، حدود 180 هزار میلیارد ریال معادل 

5 درصد افزایش یافته  است.
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منودار 1. تغییر ارزش خالص دارایی های صندوق ها به تفکیک نوع صندوق  )میلیارد ریال(                                                                      تا ابتدای مرداد ماه  1401

 
 1401 ماهتیر 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 میرس تقسیممعامله در بوگذاری 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

 ماهتیر در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییدارا ارزش و بیترک
 اردیلیمهزار  5,991 ی حدودمبلغ به افزایش الیر اردیلیمهزار  196 باتقریبًا  1401 ماهتیر در یگذارهیسرما یهاصندوق هایییخالص دارا ارزش کل

 اردیلیم هزار 180 , حدودماه یکه نسبت به ابتدا بودهبا درآمد ثابت  یهاصندوقمربوط به  هادر ارزش خالص دارایی ریالی افزایشبیشترین  .دیرس الیر
 ست.ا افتهی افزایش درصد 5معادل  الیر
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نمودار 2، روند تغییرات کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های سرمایه گذاری را در طول تیرماه 1401 بر حسب میلیارد ریال نشان می دهد. نتایج 
بیانگر تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص دارایی های همه صندوق های سرمایه گذاری است.

صندوق های سرمایه گذاری مجموعاً 20 درصد از منابع مالی خود را در سهام، 43 درصد را در اوراق مشارکت، 33 درصد را در سپرده های بانکی و وجه نقد و حدود 
3 درصد را در سایر دارایی ها، سرمایه گذاری کرده اند. در نمودار 3، درصد ترکیب دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری نشان داده  شده است.
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منودار 2. ارزش خالص دارایی های متامی صندوق ها )میلیارد ریال(                                                                                        تا ابتدای مرداد ماه 1401

 نتایج. دهدمی نشان ریال میلیاردبر حسب  1401در طول تیرماه  را گذاریسرمایه هایصندوق های همهدارایی خالص زشارتغییرات کل  روند ,2 نمودار
 است. گذاریی سرمایههاصندوقهای همه خالص داراییارزش میزان کل در  تغییرات مثبت بیانگر

 
 وجه و یبانک یهاسپرده در را درصد 33 مشارکت, اوراق در را درصد 43 سهام, در را خودمالی  منابع از درصد 20 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق

 نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک درصد ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در را درصد 3 حدود و نقد
 .است شده داده
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 است. گذاریی سرمایههاصندوقهای همه خالص داراییارزش میزان کل در  تغییرات مثبت بیانگر

 
 وجه و یبانک یهاسپرده در را درصد 33 مشارکت, اوراق در را درصد 43 سهام, در را خودمالی  منابع از درصد 20 مجموعاً یگذارهیسرما یهاصندوق

 نشان یگذارهیسرما یهاصندوق تیردیم تحت یهاییدارا بیترک درصد ,3 نمودار در. اندکرده یگذارهیسرما ها,ییدارا ریسا در را درصد 3 حدود و نقد
 .است شده داده
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منودار 3. ترکیب دارایی های تحت مدیریت   صندوق های رسمایه گذاری  )درصد(                                                              تا ابتدای مرداد ماه 14011401تا ابتدای مردادماه (درصد)دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ترکیب. ۳نمودار 
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تـيـر ماه 801401
شـمـاره 204

 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری
در جداول 1 تا 4، صندوق های سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوق های با درآمد ثابت، سهامی، مختلط و قابل معامله در بورس ارائه شده 
اس��ت. از بین صندوق های با درآمد ثابت، صندوق »ارزش آفرین گلرنگ« بیشترین بازدهی را کسب کرده است. بازدهی این صندوق در تیر ماه 1401 برابر با 

1/8 درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با 19/4 درصد بوده است.

از بین صندوق های سهامی، صندوق  »مشترک سینا« با منفی 1/3 درصد بازدهی کمترین افت را در تیرماه 1401 داشته است.

در تیر م��اه 1401، صن��دوق مختلط »کیمیای کاردان« با بازدهی منفی 0/5 درصدی، برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یک  س��ال گذش��ته آن برابر با 
20/4 درصد می باشد.

از بین صندوق های قابل معامله در بورس، صندوق »پاالیش��ی یکم« با 3/8 درصد، بیش��ترین بازدهی را به دس��ت آورده است. بازدهی یک ساله گذشته این 
صندوق 61/4 درصد بوده است.

جدول 1: پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت

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

1/819/4ارزش آفرین گلرنگ1

*1/8اتحاد آرمان اقتصاد2

*1/7مشترک نوین نگر آسیا3

جدول 2: پربازده ترین صندوق های سهامی

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

1/323/4-مشرتک سینا1

1/610/9-مشرتک کارگزاری حافظ2

1/927/1-مشرتک پیشتاز3

جدول 3: پربازده ترین صندوق های مختلط

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

0/520/4-کیمیای کاردان1

0/821/2-مختلط کاریزما2

1/08/4-مختلط گوهر نفیس متدن3

جدول 4: پربازده ترین صندوق های قابل معامله در بورس

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

3/861/4پاالیشی یکم1

1/922/6افرا مناد پایدار2

1/919/1گنجینه آینده روشن3
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در بخش بعدی، میانگین بازده صندوق های سهامی با بازده شاخص  کل بورس و شاخص کل فرابورس طی تیر ماه 1401 مقایسه شده است. در این مقایسه، 
عملکرد صندوق های سهامی از عملکرد شاخص کل بورس و فرابورس ضعیف تر بوده است.  

 وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری
طی تیر ماه 1401، ورود پول به کل صندوق ها )به واسطه صدور واحدهای سرمایه گذاری( حدود 784 هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها )به واسطه ابطال 
واحدهای س��رمایه گذاری( نیز تقریبًا 499 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت. بنابراین، خالص ورود سرمایه  به کل صندوق های سرمایه گذاری معادل 285 هزار 
میلیارد ریال بوده است. بیشترین خالص ورود پول به صندوق های سرمایه گذاری حدود 190 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های با درآمد ثابت و بیشترین 
خالص خروج پول از صندوق های سرمایه گذاری حدود 4 هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق های سهامی بوده است. نمودار زیر، ورود پول به کل صندوق ها 

و خروج پول از آنها را به واسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی تیر ماه 1401 نشان می دهد.
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منودار4.  مقایسه بازده صندوق های سهامی با بازده بورس  و فرابورس)درصد(                                                                 تا ابتدای مرداد ماه 1401

 .است شده مقایسه 1401 ماهتیر طی فرابورس کل شاخص و بورس کل شاخص بازده با سهامی هایصندوق بازده میانگین ,دیبع بخش در
  . تر بوده استضعیفبورس و فرابورس کل شاخص عملکرد از سهامی  هایصندوق عملکرد مقایسه, این در

 
 

 یگذارهیسرما یهاصندوق در ینگدینق خروج و ورود تیوضع
 ابطال واسطهبه) آنها از پول خروج و الیر اردیلیمهزار  784 حدود( یگذارهیسرما یواحدها صدور واسطهبه) هاصندوق کل به پول ورود, 1401 ماهتیر یط

 هزار 285 ی معادلگذارهیسرما یهاصندوقکل  به هیسرما ورود خالص بنابراین, .است بوده الیر اردیلیمهزار  499 تقریباً  نیز (یگذارهیسرما یواحدها
و  با درآمد ثابتهای صندوق به مربوط الیر اردیلیم هزار 190 ی حدودگذارهیسرما یهاصندوق به پول ورود خالص نیشتریب .است بوده الیر اردیلیم

 کل به پول ورود زیر, نموداربوده است.  سهامیهای مربوط به صندوقهزار میلیارد ریال  4 حدود گذاریهای سرمایهاز صندوقخروج پول خالص بیشترین 
 .دهدیم نشان 1401 ماهتیر یط گذاریواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهبه را اآنه از پول خروج و هاصندوق
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1401تا ابتدای مردادماه (میلیارد ریال)سرمایه گذاری صندوق هاینمودار میله ای ورود و خروج جریان نقد در . ۵نمودار 

سهامیمختلطمختلطدرآمد ثابتباقابل معاملهبازارگردانیکل صندوق ها
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مسئله  امامت و مسئله  والیت و زنده نگه داشتن غدری، هب یک معنا زنده نگه داشتن اسالم است.

از بیاانت مقام معظم رهبری)مدظله العالی(
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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با ماهنامه »بورس« بیان کرد

»مطالعه« کتاب های پایه و »یادگیری« مهارت های 
تکمیلی، از عوامل موفقیت در حوزه علم مالی است

 آشنایی با اساتید مالی کشور، در این شماره از ماهنامه بورس به گفتگو با دکتر رضا عیوضلو، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت 

دانش��گاه تهران اختصاص داده شده است. دکتر عیوضلو از اساتید دانشگاه تهران و فارغ التحصیل رشته مالی در مقطع دکتری از 

این دانش��گاه است، این استاد حوزه مالی، در خالل گفتگو، از مسیر پیشرفت تحصیلی و شغلی خود برایمان می گوید و راه های رسیدن به 

موفقیت و اشتغال در رشته ی مالی را با خوانندگان ماهنامه مطرح می کند.

ب��ه عقیده وی، در ابتدا »مطالعه« و »یادگیری« کتاب های پایه و همچنین مجالت و مقاالت علمی، از عوامل اصلی موفقیت در این حوزه بوده 

و در ادام��ه، »آموختن مهارت های تکمیلی«، ازجمله مهارت های نرم افزاری، در این رابطه بس��یار اثرگذار خواهد بود. مش��روح این گفتگوی 

خواندنی در ادامه عنوان خواهد شد.

عضو هیئت تحریریه
هستي مرادي
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آشنايی با اساتید مالی كشور

     آق��ای دکت��ر عیوضل��و، مایل هس��تم به عنوان 

نخستین پرسش، راجع به مسیر طی شده و سوابق 

تحصیلی خود برایمان بفرمایید.

 بنده تحصیالت دوره متوسطه و پیش دانشگاهی 
خود را در دبیرس��تان نمونه دولتی شهرستان خوی به 

اتمام رساندم.
بع��د از آن، در س��ال 1378، برای تحصیل در رش��ته  
»ریاضیات محض« در مقطع کارشناسی، وارد دانشگاه 
تهران ش��دم. پس از گذراندن دو ترم تحصیلی، چون 
به دنب��ال تحصی��ل در رش��ته ای ب��ودم ک��ه در عمل، 
کاربردهای بیش��تری داش��ته باش��د، وارد دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران شدم و این گونه شد که مقطع 
کارشناس��ی خود را در رش��ته ی »مدیریت صنعتی« به 

پایان بردم.
 س��ال 1383، در آزم��ون ورودی مقطع کارشناس��ی 
ارشد ش��رکت کردم و توانستم در سال 1385، مدرک 
کارشناس��ی ارشد خود را در رش��ته مالی که آن زمان، 
به تازگی در میان رش��ته های مدیریت نمود پیدا کرده 

بود، از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کنم.
سال بعد، در آزمون ورودی مقطع دکتری شرکت کردم 
و سال 1391 از رش��ته مدیریت مالی دانشگاه تهران 

فارغ التحصیل شدم.

     چه شد که با وجود تحصیل در رشته  »مدیریت 

صنعتی« در مقطع کارشناسی، به رشته  »مدیریت 

مالی« عالقه مند شدید؟

 بنده از ابت��دا به مباحث »کّم��ی« و »مالی« عالقه 
بسیاری داشتم، اما در بازه  زمانی ای که برای تحصیالت 
مقطع کارشناسی وارد دانشکده مدیریت شدم، گرایش 
»مالی« در دانش��گاه ها  ارائه نمی شد، به همین دلیل 
تحصی��ل در رش��ته  مدیری��ت صنعتی را ب��رای مقطع 
کارشناس��ی خود انتخاب کردم و در کنار آن، مباحث 
مالی را نیز دنبال می کردم تا اینکه در س��ال 1383، 
رشته مدیریت مالی نیز ارائه شد و باالخره توانستم در 
مقطع کارشناس��ی ارش��د، در رش��ته  مدیری��ت مالی 

تحصیل کنم.

      از سوابق اجرایی خود در کمیته تخصصی اولین 

همایش بین المللی »اقتص��اد مقاومتی؛ مدیریت 

نااطمینان��ی و ضربه پذی��ری« و همچنین فعالیت 

در س��مت دبیر تخصصی نشریه علمی- پژوهشی 

»تحقیقات مالی« برایمان بگویید.

 مح��ل برگ��زاری همای��ش بین الملل��ی »اقتصاد 

مقاومت��ی؛ مدیریت نااطمینان��ی و ضربه پذیری«، در 
»دانش��گاه الزه��را« ب��ود و کمیته های مش��ترکی بین 
دانشگاه هایی که رشته های مدیریت مالی و اقتصاد را 
ارائه می دادند ش��کل گرف��ت. بیش��ترین تمرکز این 
همایش، بر ح��وزه مالی بود و بنده به عن��وان نماینده 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به این کمیته ملحق 
ش��دم که وظیفه اصلی آن بررسی مقاالت و داوری آنها 

بود تا در این فرآیند، مقاالت نهایی انتخاب گردند.
اولی��ن  به عن��وان  مال��ی«  »تحقیق��ات  نش��ریه 
و شناخته ش��ده ترین نش��ریه ح��وزه مالی ب��ا رویکرد 
»علمی- پژوهش��ی« اس��ت که بیش��ترین ارجاعات را 
در بین نش��ریات مالی کش��ور به خود اختصاص داده 
است. این نشریه تا سال 1396، سالی دومرتبه منتشر 
می شد اما پس از آن، ترتیب انتشار نشریه به فصلنامه 
تغییر نمود. س��ردبیر محترم نش��ریه آقای دکتر راعی، 
اواخ��ر س��ال 1396 از بنده درخواس��ت کردند که در 
نشریه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی به عنوان دبیر 
تخصصی فعالیت کنم. وظیفه ای که دبیر تخصصی بر 
عهده دارد، بررس��ی اولیه مقاالت ارسالی به نشریه از 
حیث علمی است. بررسی موضوعاتی از قبیل »ساختار 
علم��ی«، »به روز ب��ودن« و »مرتبط بودن ب��ا اولویت ها 
و سیاس��ت های اصلی نش��ريه«، جزو معیارهای اولیه 
بررسی مقاالت می باشند. در ادامه، مقاالت به مرحله 
داوری ارسال می ش��وند و پس از داوری شدن، دوباره 
به دبیر تخصصی ارس��ال می ش��وند تا دبیر تخصصی 
نظرات خ��ود را اعمال کرده و تصمی��م نهایی راجع به 
رد یا پذیرش مقاله اتخاذ ش��ود. الزم به ذکر اس��ت که 
اصالحات با نظر دبیر تخصصی، داوران و نویسندگان 

محترم اعالم می شوند.
این نشریه تا به امروز با موفقیت به کار خود ادامه داده 
اس��ت، تالش ما بر این اس��ت ک��ه آن را در پایگاه های 
بین الملل��ی از قبی��ل web of science، نمایه کنیم و 
بتوانیم در مسیر بین المللی شدن نشریه گام برداریم.

      در لیس��ت س��وابق شغلی ش��ما، بنیان گذاری 

ش��رکت »س��بدگردان الماس« توجه من را به خود 

جلب کرد، لطف بفرمایید از چالش هایی که در این 

مسیر با آن مواجه بودید بگویید.

 ش��رکت های س��بدگردان ج��زو نهاده��ای مالی 
پر پتانس��یل در بازار سرمایه کشور هس��تند که تاریخ 

تأسیسشان به اواخر دهه 80 برمی گردد.
اوای��ل ده��ه 90، تصمیم بر آن ش��د که با تع��دادی از 
دوس��تان فارغ التحصی��ل این رش��ته، در ای��ن حوزه 

نشریه »تحقیقات مالی« به عنوان 

شناخته ش��ده ترین  و  اولی��ن 

نش��ریه ح��وزه مال��ی ب��ا رویکرد 

»علم��ی- پژوهش��ی« اس��ت ک��ه 

بیش��ترین ارجاع��ات را در بی��ن 

نش��ریات مال��ی کش��ور ب��ه خود 

اختصاص داده است.
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کارآفرینی داشته باش��یم و یک شرکت تأسیس کنیم. 
در ادامه، شرکت »سبدگردان الماس« در سال 1394 
تأس��یس ش��د و مجوز فعالیت آن را از س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار دریاف��ت کردیم و به دنب��ال آن، مجوز 
فعالیت صندوق های سرمایه گذاری نیز از این سازمان 

گرفته شد.
پس از مدتی، به دلیل فعالیت در دانش��گاه، باالجبار 
زمان کمتری به حضور در شرکت اختصاص داده شد و 

بر امور مربوط به دانشگاه بیشتر متمرکز شدم.
به نظر می رسد که تیم ما در اوایل دهه 90 در راستای 
کارآفرینی در حوزه مالی تصمیم درس��تی گرفته بود؛ 
زیرا همانطور که مشهود است صنعت خدمات مالی در 

دهه 90 به رشد خوبی دست پیدا کرده است.

     از سابقه تدریس خود در دانشگاه تهران بگویید 

و در حال حاضر، چه دروس��ی را در این دانش��گاه 

تدریس می کنید.

 بنده، تدریس در دانش��گاه تهران و دانشگاه های 
دیگر، از جمله دانشگاه »صنعت نفت« را از سال 1388 
شروع کردم. دوران تحصیل در مقطع دکتری، بالطبع 
دیدگاهم به س��مت فعالی��ت در دانش��گاه و تمرکز بر 
فعالیت ه��ای علمی و پژوهش��ی بود و ای��ن موضوع تا 
جایی پیش رفت که در س��ال 1394 افتخار حضور در 
هیئت علمی »گروه مالی و بیمه«، در دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران را پیدا کردم.
برای دانشجویان مقطع کارشناسی، طیف وسیعی از 
دروس، از جمله »اصول مدیریت مالی 1 و 2«، »مدیریت 
سرمایه گذاری و ریس��ک«، »نهادهای پولی و مالی«، 
»بازار پول و سرمایه« و »تجزیه  و تحلیل فنی« و در مقطع 
کارشناسی ارشد، درس های »مدیریت مالی پیشرفته«، 
»مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته«، »نهادهای پولی و 

مالی« و »سمینار مالی« را تدریس کرده ام.

      به عنوان متخص��ص و عضو هیئت علمی گروه 

مالی دانش��گاه، به افرادی که قصد ورود به رشته 

مدیریت مالی را دارند چه توصیه ای دارید؟

 توصیه من به این افراد در وهله ی اول »مطالعه« و 
در وهله ی دوم »یادگیری« مهارت های تکمیلی اس��ت 
که باعث می ش��ود در بازار کار مثمر ثمر واقع ش��ده و 
پیشرفتشان را در پی داش��ته باشد. به جرئت می توان 
گفت ک��ه این رش��ته از معدود رش��ته هایی اس��ت که 
آموخته های فارغ التحصیالن آن، در عمل کاربردهای 
بسیاری داشته و قابل استفاده هستند؛ بنابراین توصیه 

بنده به دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کنند 
مطالعه کتاب های پایه اس��ت؛ چراکه ب��ه درک آنها از 
مفاهیم مالی کمک شایانی کرده و پیشرفت در مسیر 

شغلی شان را به دنبال خواهد داشت.
همچنی��ن توصی��ه دیگر بن��ده، دنبال ک��ردن دانش 
روز، از طریق مج��الت و مقاالت علم��ی در این زمینه 
اس��ت؛ تا افراد بتوانند خودش��ان را ب��ا روندهای روز 
دنی��ا تطبیق دهند و ت��وان تحلیلگری ش��ان را در این 
حوزه افزایش دهند. از جمل��ه مهارت های نرم افزاری 
که تس��لط بر آن می تواند به افراد فع��ال در این زمینه 
کم��ک کن��د، یادگی��ری زبان ه��ای برنامه نویس��ی 

»Matlab« و »Python« است.

     جن��اب آق��ای دکت��ر عیوضل��و، بفرمایی��د ک��ه 

چ��ه معیارهایی ب��رای انتخاب مق��االت ژورنالی و 

کنفرانسی خود داشته اید.

 سعی کردم دغدغه های مطالعاتی روز دنیا در رشته 
تحصیلی ام را )مش��خصًا مواردی ک��ه در بخش مالی 
)Core Finance( ق��رار می گیرن��د و ی��ا اس��اتید 
دانشگاه های معتبر دنیا روی آن کار می کنند( مبنای 
کار خود قرار دهم، همچنین مقاالتی که در ژورنال های 
معتب��ر مالی چاپ می ش��وند و آنهایی ک��ه موضوعات 
جذاب��ی دارن��د را دنبال می کن��م. بن��ده مطالعه این 
مق��االت را به دانش��جویان توصیه می کنم ت��ا بتوانند 
ایده های تحقیقاتی مناسبی از آنها استخراج کنند که 

در بازار سرمایه کشور به کارگرفته شوند.

     از دی��دگاه ش��ما چ��ه آین��ده ش��غلی در انتظار 

فارغ التحصیالن این رشته است؟

 افرادی که قصد ورود به این رش��ته را دارند باید به 
این نکته توجه داشته باش��ند که حوزه مالی، از جمله 
حوزه های پرطرفدار در حیطه علوم انس��انی محسوب 
می شود و فارغ التحصیالن این رشته، عمدتًا با بازار کار 
جذابی روبه رو هس��تند، این در حالی اس��ت که رشد 
بازارهای مالی در دهه  90 نیز، تقاضا برای این رشته را 

افزایش داده است.
طبیعتًا، افرادی که در این رش��ته تحصی��ل کرده اند، 
می توانند کارآفرینی کنند و یا بسته به روحیات و عالیق 
شخصی شان، در انواع نهادهای مالی که از لحاظ تنوع 
و همچنین تعداد، طیف وسیعی دارند فعالیت کنند. در 
این رابطه می توان به فعالیت در »بانک های تجاری«، 
»شرکت های کارگزاری«، »شرکت های تأمین سرمایه«، 

»شرکت های مدیریت دارایی« و ... اشاره کرد.

توصی��ه من ب��ه ای��ن اف��راد در 

وهله ی اول »مطالعه« و در وهله ی 

دوم »یادگی��ری« مهارت ه��ای 

تکمیلی است که باعث می شود 

در بازار کار مثمر ثمر واقع شده 

و پیشرفتش��ان را در پی داشته 

باشد.
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معرفی معاونت اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
معاونت اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، به منظور پشتیبانی و فراهم نمودن 
امکانات موردنیاز شرکت بورس تهران و فراهم کردن بستری امن و پایدار جهت ارائه 
خدمات زیرساختی مرکز داده این شرکت به ارکان بازار سرمایه در حال فعالیت است.

 این معاونت متشکل از 5 مدیریت، شامل »مدیریت مالی«، »مدیریت اداری«، 
»مدیریت فناوری و توسعه نرم افزاری«، »مدیریت مرکز داده« و »مدیریت توسعه 
و نگهداری ساختمان« اس��ت. هر یک از مدیریت های مزبور در شرکت بورس 
تهران، اهداف و وظایفی دارند که درمجموع، نیازمندی های حوزه های »مالی«، 
»انسانی«، »پشتیبانی«، »فناوری اطالعات« و »توسعه ساختمانی« را در جهت 

پیشبرد اهداف این شرکت تأمین می کنند.

مأموریت و اهداف اصلی معاونت اجرایی شرکت
بهره گیری از پتانس��یل های فناوری اطالعات و تبدیل ش��دن به یک س��ازمان 

الکترونیکی یکپارچه؛
افزایش بهره وری و توانمندسازی منابع انسانی و افزایش سطح رضایت و امنیت 

شغلی؛
ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب به واحدهای مختلف شرکت؛

مدیریت بهینه منابع و مصارف شرکت؛
پشتیبانی زیرساخت های فناوری اطالعات، جهت تسهیل حرکت به سمت اهداف 
استراتژیک شرکت و همچنین ارائه خدمات زیرس��اختی امن و پایدار مرکز داده به 

ارکان بازار سرمایه؛
 ایجاد بستری مناسب جهت توسعه الکترونیکی و ارتقاء سطح پدافندی؛

توسعه و نگهداری ساختمان مرکزی بورس تهران و ساختمان های تاالرهای مناطق 
در سطح کشور.

مدیریت مالی
مأموریت و اهداف اصلی

  برنامه ری��زی، هدایت و نظارت بر کلیه عملیات مالی و حس��ن اجرای مصوبات و 
دستورالعمل های ذی ربط؛

  تهیه و تنظیم بودجه س��االنه و مقایسه نتایج عملکرد در مقاطع مختلف با بودجه 
مصوب؛

  تهیه و تنظیم دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی، به منظور ایجاد هماهنگی 
و انجام عملیات حسابداری بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری؛

  رسیدگی به اسناد و مدارک و تهیه، تنظیم و نگهداری در دفاتر مالی؛
  تهیه و تنظیم صورت های مالی در مقاطع سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، ساالنه و 

افشاء به موقع در سامانه؛
  تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و تهیه گزارش و پیشنهادهای مربوطه برای بهبود 

عملیات؛
  هم افزایی و سرعت بخشی در ارائه خدمات با حفظ هماهنگی بین واحدهای فرعی 

تحت سرپرستی.

مدیریت اداری
مأموریت و اهداف اصلی

  انج��ام اقدامات موردنیاز جهت کارمندیابی و آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد و 
سیستم پاداش و همچنین، ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان؛

  تهیه و ارائه گزارش های موردنیاز معاونت اجرایی؛
  انجام مطالعات و ارائه طرح ها در مورد نظام پرداخت  »حقوق و مزایا«، »فوق العاده های 
مستقیم و غیرمستقیم«، »كمك های نقدی و غیرنقدی« و سایر امتیازات مادی از قبیل: 

مزایای رفاهی- بهداشتی، پس انداز، انواع وامها و فوق العاده های مختلف؛

  نظ��ارت بر انج��ام امور مربوط به انتصاب��ات، ترفیعات و تعدیل س��وابق و مدارک 
تحصیلی؛

  نظارت بر انجام امور منابع انسانی مانند امور استخدامی، قراردادهای پرسنلی، امور 
داخل سازمانی )ترفیع، جابجایی، پاداش، تنبیه، مرخصی و...(، ارزیابی عملکرد، 

امور بیمه، اهدای وام و...؛
  بررسی زمینه های نیاز آموزشی كاركنان شرکت به منظور باال بردن سطح تخصص، 

مهارت ها، كارایی و توانایی های فنی نیروهای انسانی؛
  برقراری ارتباط با مراكز و مؤسس��ات آموزش��ی داخلی و خارجی، جهت تشكیل 

دوره های آموزشی برای كاركنان و انجام امور مربوط به اجرای این دوره ها؛
  نظارت بر برقراری روابط مطلوب و هماهنگ در كلیه واحدهای سازمانی و حصول 

اطمینان از استفاده از قوانین كار، تأمین اجتماعی، حفاظت و بهداشت؛
  نظارت، استعالم قیمت و تأیید آن، جهت خرید مایحتاج و ملزومات اداری، رفاهی، 

تفریحی و تشریفاتی - تدارکاتی شرکت؛
  تأیی��د و ابالغ كلیه پرداخت های مالی كاركنان ب��ه امور مالی، جهت پرداخت  

به موقع آن؛
  نظارت بر ارسال و دریافت مرسوالت شرکت و بایگانی مدارک و مستندات مربوطه؛

  نظارت و برنامه ریزی جهت انجام امور مربوط به حفظ، نگهداری و پاکیزه س��ازی 
ساختمان شرکت.

مدیریت فناوری و توسعه نرم افزاری
مأموریت و اهداف اصلی

حوزه سامانه های عملیاتی

  تولید و استقرار سامانه جامع عملیات بازار نقد )شامل 5 سامانه مجزا: بازارگردانی، 
معامالت عمده، عرضه اولیه، معامالت خارج از ساعت و معامالت بلوک(؛

  تولید و استقرار تارنمای تاالر مناطق.
حوزه علوم داده

  ایجاد اشراف اطالعاتی به وسیله جمع آوری و یکپارچه سازی اطالعات موجود در 
همه بخش های بازار سرمایه؛

  ایجاد پایگاه داده جامع اطالعات بورس اوراق بهادار تهران؛
  ایجاد دسترس��ی بر خط و س��ریع به پایگاه ه��ای داده های یکپارچ��ه، از طریق 

داشبوردهای مدیریتی به هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونت های شرکت؛
  تولید سامانه پشتیبان تصمیم، مبتنی بر روش های داده کاوی و کشف دانش از 

داده ها؛
  تولید سامانه های مبتنی بر یادگیری ماشین و بهره گیری از آنها در نظارت هوشمند.

برخی از دس��تاوردهای مدیریت فناوری و توسعه نرم افزاری در سال جاری به 

شرح ذیل است:

  تولید سامانه های ناظر هوشمند بازارگردان؛
  ایجاد زیرساخت یکپارچه توسعه نرم افزاری؛

  ایجاد زیرساخت رایانش ابری جهت استقرار سامانه های تولید شده؛
  تولید اولین سامانه اپلیکیشن موبایل بورس اوراق بهادار تهران؛

  برگزاری همایش »شرکت های دانش بنیان، بازار سرمایه، دور نمای آینده«.

مدیریت مرکز داده
مأموریت و اهداف اصلی

در حال حاض��ر این مدیریت فعالیت خود را در دو حوزه »زیرس��اخت، ش��بکه 
و پش��تیبانی« و همچنی��ن »عملیات مرک��ز داده« انجام می ده��د. مهم ترین 
مأموریت این مدیریت، تس��هیل و بهبود عملکرد شرکت  از طریق فراهم سازی 
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زیرساخت های تکنولوژیکی، پشتیبانی و نگهداری شبکه و زیرساخت ها با تکیه 
بر دانش فنی این مجموعه و ارائه خدمات زیرساختی مرکز داده به ارکان بازار 

سرمایه جهت بهبود وضعیت زیرساختی و پدافندی این خانواده بزرگ است.
حوزه زیرساخت، شبکه و پشتیبانی

  طراحی و برنامه ریزی زیرساخت شبکه و اینترنت؛
  نگهداری، ایمن سازی، پشتیبانی و مدیریت فنی تجهیزات فعال زیر ساخت شبکه 

و اینترنت و سامانه دوربین های مداربسته؛
  راه اندازی س��امانه ها و سخت افزارهای جدید، در راستای توسعه شبکه و یا ارتقاء 

عملکرد و کارایی آن؛
  پشتیبانی خطوط ارتباطی ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، تاالرهای مناطق، 

کارگزاران تاالر بورس و مدیریت خطوط ارتباطاتی برون سازمانی؛
  پشتیبانی از زیرساخت سامانه های حیاتی شرکت از قبیل سامانه معامالت؛

  پشتیبانی multimedia از کنفرانس ها و نشست های شرکت؛
  اجرای سیاست های امنیت اطالعات؛

حوزه عملیات مرکز  داده

  طراحی، پیاده سازی، توسعه و نگهداری زیرساخت فیزیکی مرکز داده؛
  تدوین و اجرای سیاست های عملیاتی مرکز داده؛

  مدیریت بر قراردادهای مشتریان و پایش ظرفیت های قابل ارائه به بازار هدف؛
  تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای مرکز داده.

مدیریت توسعه و نگهداری ساختمان
هدف اصلی ای��ن مدیری��ت، راهبری و مدیریت کلی پروژه های ساختمانی در 
دست احداث و همچنین برنامهها و سیاستهای آینده ساختمان شرکت بورس 

اوراق به��ادار در تهران و تاالرهای منطقهای است. مدیریت توسعه و نگهداری 
ساختمان، مجری تصمیم ه��ای هیئت مدیره، کمیته ساختمان و مدیرعامل، 
همچنین مس��ئول اتخاذ تصمیم های تنفیذ ش��ده از سوی کمیته ساختمان 

و راهبری، نگهداری و مدیریت کلیه فعالیت های مرتبط با ساختمان است.
مأموریت و اهداف اصلی

  راهبری فرآیند انجام معاملهها، نگارش، تدوین و انعقاد قراردادها و پیگیری اجرای 
قراردادهای مرتبط با حوزه توسعه ساختمان و نگهداری ساختمان؛

  ت��أیید و قبول تضامین قراردادهای منعقده، بررسی و دستور تمدید، آزادسازی، 
کاهش، ضبط و یا واریز آنها با رعایت مقررات؛

  اخذ استعالم قیمت و برگزاری مناقصات و مزایده ه��ا، انجام مکاتبات مربوطه با 
تأمین کنندگان کاال و خدمات و همچنین متقاضیان فضاهای استیجاری ساختمان؛

  آماده س��ازی کلیه اسناد مربوط به برگزاری مناقصه ه��ا و مزایده های موردنیاز در 
چارچوب مقررات و ضوابط آیین نامه معامالت بورس؛

  بررسی و تصویب صورت وضعیت ه��ای مقطعی، قطعی و نهایی، همچنین بررسی 
و درخواست پرداخت صورتحساب های طرف های قرارداد، ارائه دهندگان خدمات و 

تأمین کنندگان کاال؛
  بررسی مستمر، عیب یابی، تعمیر و نگهداری سیستمهای الکتریکال، مکانیکال 

و بخشهای ابنیه ساختمان؛
  پیگیری دریافت خدمات پشتیبانی دوره گارانتی ماشین آالت، تجهیزات و پیگیری 

اخذ مجوزها، استانداردها و گواهینامههای مربوطه؛
  پایش مستمر، رفع عیب، به روزرسانی نرم افزاری، تمدید License و بهبود مستمر 
کیفیت تجهیزات، نرم افزاره��ا و پروتکل های مربوط به سیستم های هوشمند سازی 

.)Pms( و پارکینگ ها )bms( ساختمان

معاونت اجرایی

مدیریت نگهداری و توسعه ساختمانمدیریت مرکز دادهمدیریت فناوری و توسعه نرم افزاریمدیریت اداریمدیریت مالی
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بورس منطقه ای اردبیل، به عنوان سیزدهمین تاالر منطقه ای در کشور جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای بازار سرمایه ایران در قانون 

برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، فعالیت خود را از تاریخ 16 اسفندماه 1383 آغاز کرد.

عملکرد بورس های منطقه ای را در سه حوزه می توان بررسی نمود:

1-فعالیت در حوزه های آموزشی، فرهنگ سازی و اطالع رسانی؛

2- نظارت بر فعالیت های کارگزاران؛

3- ارائه آمار معامالت و خدمات به سهامداران.

عالوه بر موارد مذکور، از جمله اقدامات مهم انجام شده اخیر در حوزه بازار سرمایه در استان اردبیل و با همکاری بورس منطقه ای آن، می توان به 

افزایش تعداد کارگزاران باألخص در شهرستان ها، افتتاح شعبه تأمین سرمایه در مرکز استان برای ارائه خدمات تأمین مالی، دایر شدن مقطع 

کاردانی رشته بورس در دانشگاه جامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی و دیپلم کار و دانش بورس در هنرستان های فنی و حرفه ای اشاره کرد.

بورس منطقه ای اردبیل در راستای انجام اصلی ترین رسالت خود که آموزش و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری می باشد، از بدو تأسیس تاکنون 

ساالنه به طور میانگین 7،180 نفر ساعت کالس و کارگاه آموزشی برگزار نموده است.

بیش��ترین میزان آمار آموزشی طی 18 س��ال گذشته مربوط به س��ال های 1392 و 1397 می باشد؛ در طول س��ال جاری نیز علی رغم وجود 

محدودیت هایی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، بورس منطقه ای اردبیل با عقد تفاهم نامه آموزش��ی با مرکز س��ما، پارک علم و فناوری استان 

اردبیل و اتاق تعاون، اقدام به دایر نمودن کارگاه های تخصصی با رعایت پروتکل ها نمود و طی سال گذشته 11،128 نفر ساعت دوره آموزشی 

به صورت حضوری و مجازی توسط بورس منطقه ای اردبیل دایر گردید.

در حوزه فعالیت های اطالع رسانی، بورس منطقه ای اردبیل، از بدو تأسیس تاکنون به طور متوسط، ساالنه 1،070 دقیقه صرف تهیه گزارش ها، 

ارائه آمار بورس منطقه ای از شبکه های استانی رادیویی و تلویزیونی و همچنین می نماید اخبار و وقایع مهم بورسی شده است.

اگرچه بورس منطقه ای اردبیل، فعالیت خود را در ابتدای تأس��یس با دو ش��رکت کارگزاری آغاز کرد، اما طی این س��ال ها، عالوه بر مرکز استان 

اردبیل، در 4 شهرستان دیگر، با 31 نقطه دسترسی که شامل ایستگاه معامالتی، ایستگاه برخط گروهی، دفتر پذیرش و نمایندگی شرکت های 

معرفی تاالر بورس منطقه ای اردبیل
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معرفی فعاالن بازار سرمايهمعرفی فعاالن بازار سرمايه

کارگزاری مختلف می باشد، به عموم مردم استان خدمات رسانی می نماید.

آمار مربوط به معامالت بورس منطقه ای اردبیل از بدو تأس��یس تا پایان خردادماه 1401، نشانگر روندی رو به رشد است که البته این روند در 

س��ال 1399 به اوج تاریخی خود رسیده اس��ت. در مجموع طی هجده سال گذشته، طبق آمار منتشرش��ده که صرفاً مربوط به ایستگاه های 

معامالتی نامک مستقر در مرکز استان می باش��د، تعداد 28,065 میلیون سهم به ارزش 170,728 میلیارد ر یال توسط ساکنین این استان 

مورد معامله واقع شده است.

مجموع تعداد خدمات مربوط به فعالیت های حقوقی که به س��هامداران از بدو تأسیس تا پایان خردادماه 1401 ارائه شده 8،468 مورد بوده 

است که شامل »اس��تعالم امور مالیاتی«، »اطالع دارایی«، »اعالم پرتفوی«، »گواهی تمکن مالی«، »رفع انسداد« و »صدور تأییدیه کد بورسی« 

می باشند.

طبق آمار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی بر تعداد ثبت  نام انجام شده در سامانه سجام، می توان گفت از سال 

1398 تا پایان خردادماه 1401، تقریباً 57 درصد جمعیت استان اردبیل سجامی شده و دارای کد بورسی هستند.



موضوعات پيشنهادی:

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

آموزشی، سابقه ای بیش از 24 ساله در حوزه انتشار اخبار بازار سرمايه، اطالعات  و آمار اقتصادی دارد. این 

ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن بازار س��رمایه، تمامی اركان و ناشران بورسی، كارگزاری ها، نهادهای 

مالی)تأمین سرمایه ها، مشاوران س��رمایه گذاری، سبدگردان ها، صندوق های سرمایه گذاری( و همچنين 

مراكز آموزشی به خصوص دانشگاه ها  منتشر می گردد.

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

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

      قانون بازار سرمایه

      صندوق های سرمایه گذاری

      بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه

      عملكرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی

      ابزارهای مالی جدید در بورس تهران

      آتی سبد سهام در بورس تهران

      بین المللی شدن بازار سرمایه ایران

      سهام عدالت

      عرضه سهام دولت در بازار سرمایه

      بورس امالك و مستغالت

      نقش بازار سرمایه در جهش تولید

      اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه
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چالش ها و چگونگی ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه
در کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی

دکترای تخصصی بازاریابی و استراتژیست بازاریابی بین الملل

امیرحامد رضائی

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و کارشناس ارتباطات بین الملل

آزاده خاکسار

 مقدمه
با توجه به داده های مندرج در پایگاه اطالع رسانی استاتیستا 1، تعداد کاربران 
گوشی های هوشمند به عنوان ابزار اصلی حض��ور در شبکه های اجتماعی 
در س��ال 2021، حدود 6 میلیارد و 300 میلیون نفر بوده است. رقمی که تا 
سال 2027 به حدود 7 میلیارد و 700 میلیون نفر خواهد رسید )استاتیستا، 
2022( که در مقایسه با جمعیت برآوردی زمین در آن سال که حدود 8 میلیارد 
و 300 میلی��ون نفر خواهد ب��ود )وردمتر2، 2022( ب��ه سرانه هر انسان یک 
گوش��ی هوشمند )به طور دقیق، 0/93 گوشی به ازای هر نفر( بسیار نزدیک 
می ش��ود. این رقم در سال 2017 حدود 3 میلی��ارد و 700 میلیون نفر بوده 
است. این افزایش چشمگیر، نشان دهن��ده تبدیل شبکه های اجتماعی به 
عنصر مهم و تأثیر گذار در آمیخت��ه ِی رسانه ای سازمان ها به رغم تفاوت های 

قابل مالحظه آنها با دیگر رسانه ها است.
شبکه های اجتماعی این امکان را برای بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها 
فراه��م می کنند که به مصرف کنندگان دسترسی پی��دا کنند، با آنها ارتباط 

بگیرند و  در نهایت، ارتباطات خود را ارزیابی کنند، تحولی که باعث می شود 
رویکرده��ای جدید بازاریاب��ی در هر دو سط��ح راهب��ردی و عملیاتی برای 
بهره برداری، تقابل و تعامل ب��ا تکنیک ها و شگردهای شبکه های اجتماعی 

توسعه یابند و تدوین شوند.
در مقایس��ه با دیگ��ر رسانه ه��ا، پلتفرم های شبکه ه��ای اجتماع��ی، پویا، 
به هم پیوسته، تعاملی و گاهی خارج از کنترل سازمان هستند؛ پلتفرم هایی 
متفاوت و متمایز با دیگر ابزارهای تبلیغات دیجیتال، که اجازه هدف گذاری 
دقیق یک مخاط��ب را می دهند، توانایی تبادل اطالع��ات تعاملی را فراهم 
می کنن��د، تعامل فزاین��ده را تروی��ج می دهند و محت��وای آنه��ا به آسانی و 
ف��ارغ از اینکه توس��ط کاربر ایج��اد شده باشد ی��ا اشخاص ثال��ث، قابلیت 

به اشتراک گذاری دارند.
بدیهی است که ب��ا وجود رقابت تنگاتنگ بازارهای کنونی و محدودیت های 
ف��راوان محیط های کسب و ک��ار، سرمایه گ��ذاری در بهره ب��رداری از چنین 
پلتفرم هایی، به یک ضرورت تبدیل شده و مانند هر سرمایه گذاری دیگری، 
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نیاز به تضمین بازدهی سرمایه گذاری، به یک خواسته اصلی موردمطالبه ی 
ذی نفع��ان و سرمایه گذاران بدل شده است. به زب��ان ساده تر، شرکت ها در 
تالش ب��رای اثب��ات ارزش سرمایه گذاری هایشان در برنامه ه��ای بازاریابی 

شبکه های اجتماعی باشند.
بر اساس نتایج نظرسنجی من��درج در گزارش صنعت شبکه های اجتماعی 
در س��ال 2016، 90 درصد بازاریابان بر اهمی��ت شبکه های اجتماعی در 
کسب و  کارشان تأکید داشتند، اما فقط 41 درصد باور داشتند که می توانند 
دستاوردهای خود را در ارتباط میان شرکت و کاربران شبکه های اجتماعی 
اندازه گیری کنند. در کنار این موارد، 86 درصد بازاریابان عالقه مندی خود را 
برای آگاهی از  چگونگی بازدهی سرمایه گذاری خود در  شبکه های اجتماعی 

اعالم کرده بودند.
در چنین شرایط��ی، ناتوانی محاسبات��ی به همراه عدم قطعی��ت در روایی 
معیارهایی ک��ه باید استفاده شوند و فشار مک��رر تیم های مدیریت ارشد که 
مایل به دیدن اع��داد هستند، اندازه گیری بازدهی سرمایه گذاری بازاریابی 
شبکه ه��ای اجتماع��ی را به یک��ی از بزرگ تری��ن چالش ها ب��رای تدوین و 
به کارگیری راهبردهای بازاریابی شبکه های اجتماعی در سازمان ها تبدیل 

کرده است.
چنین چالشی ب��ا نگاه به بازاره��ای )B2B( و )B2C(، ابعاد ت��ازه ای به خود 
می گیرد، چراکه مشتریان این دو بازار به طور عام و در بهره برداری از شبکه های 
اجتماعی به طور خاص، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند. بنابراین، 
انتظار م��ی رود در کنار این موضوع ک��ه شرکت ها رویکرد خ��ود را به سمت 
سرمایه گ��ذاری، بهره ب��رداری و ارزیابی پلتفرم ه��ای شبکه های اجتماعی 
هدایت کنند، به تفاوت ه��ای ساختاری این دو نوع ب��ازار نیز توجه نمایند، 
 B2C به اندازه بازار B2B به ویژه اینکه بازاریابی شبکه های اجتماعی در بازار

تعمیم داده نشده است.
بر اساس چنین پیش فرض هایی، به نظر منطقی است که شرکت های فعال 
در بازارهای B2C و B2B از معیارهای متفاوتی استفاده کرده و وزن های متمایز 
را به هر معیار اختص��اص داده باشند، بنابراین شناسایی و درک تفاوت بین 
بازاریابی شرکت های B2C و B2B به همان اندازه ی تفاوت های دنیای فیزیکی 

و مجازی، اهمیت دارد.
با چنین مقدمه ای، اهداف خاص و پرسش های اصلی پژوهش در این نوشتار، 

به شرح زیر هستند:
   تدوی��ن و توصی��ف معیارهای موج��ود ROI برای کمپین ه��ای بازاریابی 

اجتماعی در چارچوب پژوهش های انجام شده ی پیشین؛
   بررس��ی شیوه های تعری��ف و تخصیص بودجه شرکت ه��ا به کمپین های 

بازاریابی اجتماعی؛
   درک معیارهای مورد استفاده ی مدیران برای ارزیابی چنین کمپین هایی؛

   مقایسه درک B2C و B2B در مورد شبکه های اجتماعی.

B2B و B2C شبکه های اجتماعی و بازارهای 
بازاریابی شبکه ه��ای اجتماعی با عنوان استف��اده از شبکه های اجتماعی 
)SM( برای تسهیل تبادل بین مصرف کنندگان و سازمان ها، ابزاری ارزشمند 
برای بازاریابان به منظور ارزش افزای��ی برای سهامداران است، چرا که راهی 
اقتصادی برای دسترسی و تعامل با مخاطبان مختلف داخلی و خارجی و با 

مشتریان در نقاط مختلف در فرآیند خرید را فراهم می کند.
سازمان ه��ا در اندازه و ان��واع مختلف و البت��ه فزاینده، در ح��ال استفاده از 
بازاریاب��ی شبکه ه��ای اجتماعی در فعالیت ه��ای بازاریابی خ��ود با هدف 
سودآوری به وسیله ی بهره برداری از مزایا و فرصت های جذب مشتریان جدید و 
همچنین حفظ رابطه ی نزدیک با مشتریان کنونی هستند. از این جنبه شاید 
تفاوتی میان دو گروه شرکت های فعال در بازارهای B2C و B2B وجود نداشته 

باشد. با این حال، در محیط های B2B برداشت بسیاری از تصمیم گیرندگان 
این است که حضور در شبکه های اجتماع��ی نسبت به شرکت های B2C از 
اهمیت کمتری برخوردار اس��ت و بازاریابی شبکه های اجتماعی نمی تواند 

اهداف بازاریابی آنها را حفظ کند.
جالب تر اینکه در برخی موارد، بازاریابی شبکه های اجتماعی برای مشاغل 
B2B حت��ی غیرض��روری به  نظ��ر می رسد. دیدگاه��ی که به نظ��ر می رسد 
در ح��ال تغییر اس��ت و پذیرش بازاریاب��ی شبکه های اجتماع��ی اهمیت و 
شناخت بیشتری پیدا کرده است. در کنار چنین تفاوت ها و گاه اختالفاتی، 
پژوهش های سیاماگکا و همکاران )2015(، عزم بسیاری از بازاریابان خاّلق 
در بریتانیا برای افزایش سرمایه گذاری خود در شبکه های اجتماعی را فاش 
می کند و می تواند به معنی افزایش شناخت از ارزش های بازاریابی شبکه های 
اجتماعی باشد. در تأیی��د بهبود و افزایش شناخت، الک و چونگ )2016( 
عنوان نمودند که مزایای بازاریابی شبکه های اجتماعی در شرکت های فعال 

در بازارهای B2B نیز به اندازه ی B2C معتبر است.
در مجم��وع به نظر می رس��د چالش شرکت ه��ای فعال در ب��ازار B2B که از 
پلتفرم های شبکه های اجتماعی بهره برداری می کنند، اندازه گیری اثربخشی 
حضور است، زیرا با توجه به پتانسیل های این شبکه ها، B2B فقط بر داده های 
تعاملی مانند تعداد دنبال کنندگان یا نظرات متمرکز می شوند که با توجه به 
الزامات فعالیت های ضروری هستند، اما کافی به نظر نمی رسند. این کمبود 
دانش و یا به تعبیری مهارت، برای ارزیابی صحیح مزایای حضور شرکت های 
فعال B2B در بازاریابی شبکه های اجتماعی می تواند توضیحی برای اهمیت 

کافی ندادن به بازاریابی شبکه های اجتماعی باشد.

 تخصیص بودجه در برنامه های بازاریابی شبکه  های اجتماعی
راهبرد بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی در مقایسه ب��ا رسانه های سنتی، به 
بودجه زیادی نی��از ندارد. به گفت��ه ی پهلوان و واینب��رگ )2011(، فرمول 
استانداردی ب��رای تعیین می��زان سرمایه گذاری یک شرک��ت در بازاریابی 
شبکه های اجتماعی یا شیوه تخصیص بودجه بین مالکان )به عنوان مثال، 
سایت شرکت ها(، فضاهای رایگان )مانن��د فیس بوک( و پرداخت هزینه ها 
)به عنوان مثال، پرداخت برای کمپین های تبلیغاتی( وجود ندارد. اما بدیهی 
است که چنی��ن تصمیمی نمی تواند بدون توجه به شرک��ت و منابعی مانند 
زیرساخت دیجیتال داخلی، مناب��ع انسانی، دانش، انتخاب های رسانه ای 
و اولویت مصرف کنندگان برای انتخاب بهترین تصمیمات سرمایه گذاری، 
ب��ه انجام برس��د. در ای��ن راست��ا، وان��گ و همک��اران )2017( مؤلفه های 
تشکیل دهنده ی قابلیت شبکه های اجتماعی شرکت را تأیید و به چهار سطح 

گروه بندی می کنند:
1- سطح فناوری

2- سطح عملیاتی
3- سطح مدیریت شده

4- سطح راهبردی
شک��ی نیست که چنین مؤلفه هایی باید با یکدیگ��ر همسو شوند تا حداکثر 
ارزش حاصل از استفاده از شبکه های اجتماعی را برای توسعه فعالیت های 
بازاریابی تأمین کنند. با وجود چالش های پیرامون انتخاب ها در مورد میزان 
خرج کردن و کجا خ��رج کردن، عدم حضور در شبکه های اجتماعی تصمیم 

عاقالنه ای به نظر نمی رسد. اما چرا؟
نمودار 1 نشانگر روند هزینه های تبلیغاتی شرکت های آمریکایی از سال 2017 
تا سال 2023 است. در این بازه زمانی، پیش بینی می شود که میزان هزینه های 
صرف شده حدود دو برابر ش��ود. بدیهی است که با توجه به چنین استقبالی، 

عدم حضور در شبکه های اجتماعی به مرور به مفهوم حذف از بازار می باشد.
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منودار 1- چشم انداز هزینه های تبلیغاتی شبکه های اجتامعی در رسارس جهان از سال 2017 تا سال 2023

 یاجتماع یهاشبکه یابیبازار یهابرنامه در بودجه صیخصت
 ،(2011) نبرگیوا و پهلوان یگفتهندارد. به  ازین یادیبه بودجه ز ،یسنت یهاسانهربا  سهیدر مقا یاجتماع یهاشبکه یابیبازار راهبرد
 مالکان نیب بودجه صیتخص وهیش ای یاجتماع یهاشبکه یابیشرکت در بازار کی یگذارهیسرما زانیم نییتع یبرا یاستاندارد فرمول

 یهانیکمپ یپرداخت برا ،مثال عنوانبه) هانهیهز پرداخت و (بوکسیف)مانند  گانیرا یفضاها(، هاشرکت تیسا ،مثال عنوانبه)
 ،یداخل تالیجید رساختیز مانند یمنابع و شرکتبدون توجه به  تواندینم یمیتصم نیچنکه است  یهیبد اما .ندارد وجود( یغاتیتبل

 در .به انجام برسد ،یگذارهیسرما ماتیتصم نیانتخاب بهتر یبرا کنندگانمصرف تیاولوو  یارسانه یهاانتخابدانش،  ،یانسان منابع
گروهسطح  چهاربه  و دییتأشرکت را  یاجتماع یهاشبکه تیقابل یدهندهلیتشک یهامؤلفه( 2017وانگ و همکاران ) راستا، نیا

 :کنندیم یبند
 یورافن سطح -1
 یاتیعمل سطح -2
 شدهتیریمد سطح -3
 یراهبرد سطح -4

توسعه  یبرا را یاجتماع یهاشبکه از استفاده از حاصل ارزش حداکثر تا شوند همسو گریکدی با دیبا ییهامؤلفه نیکه چن ستین یشک
 حضور عدمخرج کردن و کجا خرج کردن،  زانیها در مورد مانتخاب رامونیپ یها. با وجود چالشکنند نیتأم یابیبازار یهاتیفعال
 را؟چاما  .رسدینم به نظر یاعاقالنه میتصم یاجتماع یهاشبکه در

 ینیبشیپ ،یزمان بازه نیا در. است 2023تا سال  2017سال  از ییکایآمر یهاشرکت یغاتیتبل یهانهیهزروند  نشانگر 1 نمودار
 یهاشبکهعدم حضور در  ،یاستقبال نیبا توجه به چنکه است  یهیبد. شود برابر دو حدود شدهصرف یهانهیهز زانیم که شودیم

 .باشدیممفهوم حذف از بازار  به مروربه یاجتماع

 
 2023تا سال  2017در سراسر جهان از سال  یاجتماع یهاشبکه یغاتیتبل یهانهیهز اندازچشم -1 نمودار

 
 یاجتماع یهاشبکه یابیبازار یهانیکمپ و هیسرما بازگشت

 کیاست که  یدیعوا زانیم به اشاره زین یاجتماع یهاشبکه یابیبازار یهانیکمپ هیسرما یبازده ها،یگذارهیسرما گرید ماننده
 یسودآور یبرا یاریمعاین . آوردیم دستبه د،کنیم یگذارهیسرما یاجتماع یهاشبکه یابیبازارکه در  یشرکت از زمان، پول و منابع

توجه به استقبال باال،  با. شودیم فیتعر یاجتماع یهاشبکه یابیبازاردر  یگذارهیسرمادرآمد خالص حاصل از  عنوانبهکه است 
 شتریب حاضر، حال در .روندیم شماربه یداغ یهاثبح (،ROI) هیسرما یبازده یریگاندازه ییو توانا یاجتماع یهاشبکه یابیبازار

 بازگشت سرمایه و کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی
همانند دیگر سرمایه گذاری ها، بازدهی سرمای��ه کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی نیز اشاره به میزان عوایدی است که یک شرکت از زمان، 

پول و منابعی که در بازاریابی شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری می کند، به دست می آورد. این معیاری برای سودآوری است که به عنوان درآمد خالص 

حاصل از سرمایه گذاری در بازاریابی شبکه های اجتماعی تعریف می شود. با توجه به استقبال باال، بازاریابی شبکه های اجتماعی و توانایی اندازه گیری 

بازدهی سرمایه )ROI(، بحث های  داغی به شمار می روند. در حال حاضر، بیشتر شرکت ها حضور در شبکه های اجتماعی را به عنوان بخشی از برنامه 

راهب��ردی بازاریابی خود تعریف می کنند و بر این باورند ک��ه بازاریابان باید تأثیر گفتگوی دوطرفه در رابطه ب��ا برند های خود را در تصمیم گیری های 

راهب��ردی و عملیاتی ارزیابی کنند.  با این حال، اندازه گیری بازدهی سرمایه ی کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی همچنان یک چالش برای 

شرکت ها باقی خواهد ماند، چرا که به رغ��م افزایش بهره برداری از شبکه های اجتماعی، بسیاری از سازمان ها درباره چگونگی سنجش عملکرد خود، 

ای��ده خاصی ندارند. این پرسشی اساسی است که در پاس��خ به آن، نظریه پردازان توافق ندارند و همان طور ک��ه در جدول 1 مشاهده می شود، طیف 

متنوعی از انواع دیدگاه ها در این خصوص وجود دارد.

البته شکی نیست که با توجه به ابعاد گوناگ��ون شبکه های اجتماعی، نمی توان هیچ معیار واحدی را برای بازدهی سرمایه ی بازاریابی شبکه  های اجتماعی 

بیان کرد، بلکه طیف وسیعی از شاخص های عملکرد، معیارها و ابزارها وجود دارند که می توانند به مدیران بازاریابی کمک کنند تا موفقیت برنامه های بازاریابی 

شبکه های اجتماعی را ارزیابی کنند.

)SM-ROI( جدول 1- نقطه نظرات در مورد اندازه گیری بازدهی رسمایه ی شبکه های اجتامعی

نظریه پردازدیدگاه

بازدهی رسمایه ی بازاریابی شبکه های اجتامعی )SMM-ROI( را منی توان اندازه گیری کرد و 
چنین سنجشی ناممکن به  نظر می رسد )تالش برای اندازه گیری، احمقانه یا مملو از مسائل 

اساسی است(.
Filisko )2011(; Dorflinger )2011(; Zheng et al. )2010(

بازدهی رسمایه ی بازاریابی شبکه های اجتامعی را می توان اندازه گیری کرد، اما باید از یک راه 
مشخص تعیین و اندازه گیری شود.

Kumar and Mirchandaniand )2012(; Paul et al. )2012(; Hoffman and 
Fodor )2010(; Owyang )2010(; Mangiuc )2009(

)Kaske et al. )2012(; Turner )2010(; Blanchard )2009بازدهی رسمایه ی بازاریابی شبکه های اجتامعی را فقط می توان از لحاظ مالی اندازه گیری کرد.

بازدهی رسمایه ی بازاریابی شبکه های اجتامعی را می توان به عنوان بخشی از یک چارچوب یا 
سیستم متنی بزرگ تر، ارزیابی کرد.

Peters et al. )2013(, Gilfoil and Jobs )2012(; Nair )2011(, Bartholomew 
)2011(; Blanchard )2011(, Ray et al. )2010(; Lake )2009(, Murdough )2009(

بازدهی رسمایه ی بازاریابی شبکه های اجتامعی را می توان به آسانی و بدون اشکال 
اندازه گیری کرد.

Fieler )2017(; Coleman and Heriot )2014(; Vlachvei and Notta )2015(; Hall 
and Hume )2011(; Campbell )2011(; Gillin )2010(; Bughin and Chui )2010(
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 شاخص های عملکرد بازاریابی شبکه های اجتماعی، معیارها و ابزارها
اندازه گی��ری ارزش شبکه های اجتماعی از موضوع��ات جذاب پژوهشی 
است. برای ارزیابی مؤث��ر کمپین های بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی، 
توسعه یک راهبرد و تعریف اهداف آن قبل از راه اندازی ضروری است. دو 
چالش اصلی در زم��ان تعیین اهداف کمپین ه��ای بازاریابی شبکه های 
اجتماع��ی وجود دارند که می تواند اثربخش��ی ارزیابی بازدهی سرمایه را 

تحت  تأثیر قرار دهند. این چالش ها به شرح زیر هستند:
1- تعری��ف اه��داف بازاریاب��ی شبکه ه��ای اجتماع��ی سازگ��ار در تمام 

بخش های شرکت
2- هماهنگ��ی راهبردی بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی ب��ا راهبرد کلی 

کسب و کار
بازدهی سرمایه ی بازاریابی شبکه های اجتماعی را می توان به روش های 
مالی و غیرمال��ی اندازه گیری ک��رد، چراکه بسیاری از مزای��ای بازاریابی 
شبکه ه��ای اجتماعی به راحتی از نظر پول��ی قابل سنجش نیستند، بلکه 
از طریق معیار غیرمالی اندازه گیری می شوند. برای اندازه گیری بازدهی 
سرمای��ه به روش مال��ی، الزم است بدانی��م چه میزانی از مناب��ع مالی، به 
بازاریابی شبکه های اجتماعی وارد ش��ده و میزان بازدهی مالی دریافتی 
شرکت چقدر است؟ زمانی ک��ه برندها به طور مستقیم به مصرف کنندگان 
آنالین می فروشند، می توانند با صراحت، کمپین های بازاریابی شبکه های 
اجتماعی را به نتایج مالی پیوند دهند، اما زمانی که برندها به طور مستقیم 
به مشتریان آنالین نمی فروشند، درک اینک��ه آیا درآمدها به طور واقعی از 
فعالیت های بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی سرچشم��ه می گیرند یا نه، 
دشوار است. کاستا سیلوا و همکاران )2020( برای پاسخ به این ابهامات 
و رسی��دن به فهم��ی فراگیر از اهمی��ت بازاریابی شبکه ه��ای اجتماعی، 
تخصی��ص بودج��ه، فرآیند سنج��ش نرخ بازگش��ت سرمای��ه و سنجه ها و 
معیارهای مورداستفاده ی شرکت ها، پژوهشی را در دو گام طراحی نمودند:

 گام نخست پژوهش
روشی که برای نخستین گام برگزیده شد، روش تحقیق مطالعه موردی 
است. این روش شامل تحلیل عمیق بر اساس داده های گردآوری شده 
از مصاحبه ه��ا، مشاهدات میدانی یا بررسی اسن��اد تعداد محدودی از 
سوژه ها بوده است. ازآنجاکه چندین مورد به طور جداگانه تحلیل شدند 
و پس از آن با ارزیابی تعامالت درون و بین زمینه ها، مقایسه شدند، این 
رویک��رد را می توان به عنوان یک طرح چندم��وردی توصیفی و کاربردی 
طبقه بندی کرد. در این پژوهش، با توجه به  ضرورت بررسی ویژگی های 
خاص هر م��ورد و مقایس��ه ی آنها، طراحی م��وردی چندگان��ه به دلیل 
چندمزیتی ب��ودن ترجیح داده می ش��ود. سوژه ها ک��ه همگی مدیران 
بازاریابی بودند، با ایمیل یا لینکدین، برای شرکت در این پژوهش دعوت 
شدند. مصاحبه های شخصی در دفاتر مرکزی شرکت ها به انجام رسیدند 
و ب��رای هرکدام ح��دود 20 تا 30 دقیق��ه زمان در نظر گرفت��ه شد. چهار 
مصاحب��ه به زبان پرتغالی و بقیه به زبان انگلیسی انجام شدند و داده ها 

با روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی، تحلیل شدند.

 گام دوم پژوهش
در گ��ام دوم، تحقیقات کّمی با استفاده از ی��ک نظرسنجِی تحت وب با تکیه بر 
پرسش های برگرفته از مرور ادبیات و مواردی که پیشتر در مصاحبه ها و یافته های 
حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی مورد استفاده قرار گرفته بود، انجام شد. هدف از 

این نظرسنجی، اعتبارسنجی بینش های استخراج شده از موارد در یک نمونه ی 
بزرگ تر بود. پاسخ ها با استفاده از نسخه ی 25 نرم افزار IBM  SPSS تحلیل شدند.

 یافته ها
تحلیل ها نشان می دادند که بیشتر شرکت ه��ا الاقل از طریق دو پلتفرم، 
از شبکه های اجتماعی بهره برداری می کردند. سوژه  هایی که در پژوهش 
نام ه��ای 5 و 6 داشتند، ب��ه تعداد بیشت��ری از پلتفرم ها اش��اره داشتند و 
فیس ب��وک محبوب ترین پلتفرم در میان آنها ب��ود. برآیند بررسی، نشانگر 

محبوبیت پلتفرم ها به ترتیب زیر است:
   فیس بوک
   لینکدین
       یوتی��وب

   اینستاگرام
   توییتر

   دیگر پلتفرم ها
هنگامی که در مورد سرمایه گذاری در شبکه های اجتماعی پرسیده شد، تنها 
سوژه ی چهارم با قاطعی��ت بر عدم سودآوری تأکید نم��ود، اما همه سوژه های 
دیگر، سرمایه گذاری مالی و غیرمالی الزم برای به دست آوردن سود از شبکه های 
اجتماعی را ض��روری می دانستند. سوژه های یکم، چه��ارم و هفتم تمایلی به 
پرداخت هزینه برای تبلیغات نداشتند، اما سوژه های دیگر، تبلیغات پولی را برای 
دسترسی مؤثر به مصرف کنندگان، مهم در نظر می گرفتند. برای شرکت هایی که 
در شبکه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند، بودجه ی بازاریابی شبکه های 
اجتماعی بخشی از بودجه ی بازاریابی کلی آنها است. برای ارزیابی اثربخشی 
برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماع��ی، شرکت های موردمصاحبه نشان 
دادند که اغل��ب از شاخص های غیرمالی که در راست��ای دستیابی به اهداف 
اعالم شده است، استفاده می کنند. از جنبه ی نوع بازاریابی، به طور کلی نتایج 
به دست آمده از موارد مطالعه شده، وجود تفاوت هایی بین B2B و B2C را حتی در 

مواردی که دارای مدل کسب وکار مشابه بودند، نشان می داد.
تجزیه و تحلیل سوژه ها حاکی از وج��ود تفاوت ها در درک اثربخشی و در 
 B2B مدیریت برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی بین شرکت های
و B2C بود. به جز یک��ی از سوژه ها، همه شرکت ها در بازاریابی شبکه های 
اجتماعی سرمایه گذاری کرده بودند. با این توضیح که سرمایه گذاری در 
بازاریابی شبکه های اجتماعی نه تنها از نظر پول، بلکه در ساختارها، ابزارها 
و منابع انسانی ب��رای مدیریت کانال های شبکه ه��ای اجتماعی، دارای 
اهمیت بوده و به انجام رسیده بود. ب��رای توجیه این سرمایه گذاری ها، به 
موضوعاتی مانند ترویج محصوالت و خدمات و نیز تحقق دسترسی خوب 
و تعام��ل اشاره شده بود، ام��ا نکته مهم، ابهام و یکس��ان نبودِن چگونگی 

ارزیابی سرمایه گذاری ها بود.
با نگاه به ه��دف اصلی این تحقیق مبنی بر بررسی این موضوع که چگونه 
شرکت های فعال در بازاره��ای B2B و B2C بازدهی برنامه های بازاریابی 
شبکه های اجتماع��ی را اندازه گی��ری می کنند، یافته ه��ای مصاحبه ها 
حاکی از آن است ک��ه برخی شرکت ها از روش های ساده ای برای ارزیابی 
اثربخشی برنامه های بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، 
درحالی ک��ه برخی دیگر با دش��واری نرخ بازدهی سرمای��ه در برنامه های 
بازاریابی شبکه های اجتماع��ی را اندازه گیری می کنند. سوژه پنجم تنها 
شرکتی بود که فرآیند اندازه گیری مفصل تری داشت. این فرآیند با تعریف 
اهداف کمپین شروع می شد و شرکت در طول کمپین و پس از آن، به طور 
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مستمر دستیابی به اه��داف ازپیش تعریف شده را بررسی می نمود. برای 
این شرکت، نتایج کمپین های بازاریابی شبکه های اجتماعی نیز با توجه 
ب��ه سرمایه گذاری مورد ارزیاب��ی قرار می گرفت که اغل��ب در زمان واقعی 
با توجه ب��ه بازدهی سرمای��ه تنظیم می شود. سوژه ه��ای B2C، شناختن 
اه��داف بازاریابی شبکه های اجتماعی را با اتک��ا به شاخص های کلیدی 
عملک��ردی، اندازه گی��ری و بازدهی سرمایه ی برنامه ه��ای خود را گزارش 
کرده اند، اگرچه به نظ��ر نمی رسد که یک فرآیند تثبیت شده برای ارزیابی 
داشته باشند. از دیدگاهی دیگر، سوژه های B2B در مدیریت کمپین های 
بازاریابی شبکه های اجتماعی، رفتار ابتدایی تری نسبت به سوژه های دیگر 
داشتند؛ نتیجه ای که ریش��ه در ابهامات ناشی از چگونگی بهره برداری از 
پتانسیل ه��ای شبکه های اجتماعی برای این بخ��ش و نیز انباشت کمتر 

دانش بازاریابی در بازاریابی صنعتی دارد.
همچنی��ن، به نظر می رس��د که معیاره��ای مرتبط با درآمد ب��رای B2C از 
اهمیت بیشتری برخ��وردار هستند، چراکه هیچ شرک��ت B2B معیارهای 
مالی را به عن��وان مهمترین معی��ار شناسایی نکرده است. ای��ن یافته که 
ب��ا ادبیات بازاریاب��ی همخوانی دارد، نشان می ده��د معیارهای مالی در 
شرکت هایی که به طور مستقیم به مشتریان نهایی و یا از طریق یک کانال 
آنالین می فروشند، اهمیت بیشتری دارند. با توجه به دو سوژه B2C، تعامل 
تنها راهی است که می توان فهمید آیا محت��وای تولید شده جالب بوده یا 
نه و از کاف��ی بودن تعامل بیشتر بین مشتری و برند اطمینان حاصل کرد. 
برعک��س، سوژه های B2B، توجهی ب��ه معیارهای مربوط ب��ه درآمد نشان 
ندادند. تعداد کم��ی از معیارهایی که این شرکت ها ب��ه آنها تمایل نشان 
می دهن��د، معیارهایی هستن��د که مربوط به آگاه��ی، تعامل و دسترسی 
می باشند. نتیجه مذکور با این یافته  که اکثر شرکت های فعال در بازارهای 
B2B هنگام ارزیاب��ی اثربخشی اقدامات شبکه ه��ای اجتماعی، فقط به 
تعام��ل توجه می کنند، سازگار است. نتای��ج تحقیق حاضر با نشان دادن 
این موضوع که معیارهای تعامل، مهمترین عامل برای شرکت های B2B و 
B2C هستند، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها را تقویت می کند.

 نتایج
اهداف این تحقیق، جمع آوری، درک و مقایسه ی معیارهای مورداستفاده  ی 
مدیران شرکت های B2B و B2C برای ارزیابی حضور شبکه های اجتماعی 
و بررسی تعریف و تخصیص بودجه برای کمپین های بازاریابی شبکه های 
اجتماع��ی است. م��رور مق��االت و پژوهش ه��ای پیشین نش��ان داد که 
مجموعه ای از معیاره��ای مورد استفاده برای ارزیاب��ی کارایی و موفقیت 
کمپین ه��ای بازاریابی شبکه های اجتماعی ک��ه اغلب غیرمالی هستند، 
وجود دارد. یافته های کنونی حاکی از آن است که معیارهای استفاده شده 
توسط شرکت ها با اهداف آگاهی، تعامل، دسترسی، رسیدن و سواد مالی 
کمتر، در ارتباط هستند که مطابق با معیارهای شناسایی شده در ادبیات 
موضوعی بازاریابی و مالی است. با این حال، برخالف آنچه انتظار می رفت، 
معیارهای مالی حتی برای شرکت های B2C از اهمیت برخوردار نیستند. 
به نظر می رسد ک��ه معیارهای مال��ی در ارزیابی فعالیت ه��ای بازاریابی 
شبکه های اجتماعی، نقش ثانویه داشته باشند که این امر به احتمال زیاد، 
ناشی از مشکالت کّمی کردن درآمد مستقیم تولیدشده توسط کمپین ها 
و محاسبات مربوط است. این یافته ای بسیار مهم است که نشان می دهد 
اگ��ر راهی برای تحکی��م ارتباط بی��ن فعالیت های بازاریاب��ی شبکه های 
اجتماعی و درآمد فروش )یا هر شاخص عملکردی حیاتی دیگر( پیدا شود، 

شرکت ها بیشتر مستعد پذیرش و استفاده از معیارهای مالی خواهند بود. 
در شرایط کنونی، به نظر می رسد مدیران بازاریابی بر این باورند که به رغم 
آگاهی، تعامل، دسترس��ی و نفوذ، نمی توان به راحتی ب��ه نتایج مالی که 
شاخصی مناسب برای بازده مالی است، دست یافت. با این حال، تعامل 
و آگاهی، مهمترین معیار بازدهی سرمایه برای هر دو نوع شرکت  محسوب 
می شوند و اهمیت کمتر معیارهای مال��ی حاکی از آن است که شرکت ها 
به شاخص ه��ای مالی ب��رای ارزیاب��ی برنامه های بازاریاب��ی شبکه های 
اجتماع��ی وابست��ه نیستن��د؛ موضوعی که ممک��ن است به عن��وان یک 
محدودیت پذیرش بازاریابی شبکه های اجتماعی برای شرکت ها در نظر 
گرفته شود. این بینش با نتایج نظرسنجی در مورد معیارهای مورداستفاده 
ب��رای ارزیابی اثربخش��ی برنامه های بازاریابی شبکه ه��ای اجتماعی که 
تعداد دنبال کنندگان و اشتراک گذاری ه��ا را به عنوان رایج ترین معیارها 
معرف��ی می کند، مطابقت دارد. این یافته ها م��ا را به این نتیجه می رساند 
ک��ه دانش بسی��اری از شرکت ها در م��ورد بازدهی سرمای��ه ی برنامه های 
بازاریابی شبکه های اجتماعی هنوز در سطح نابالغی قرار دارد، درحالی که 
پرکاربردترین معیارها عبارتند از: دسترسی ها، دنبال کنندگان، بازدیدها، 
کلیک ها، الیک ها، نظرات و اشتراک گذاری ها. این نتایج همچنین نشان 
می دهد ک��ه شرکت های B2B ممکن است در مراح��ل اولیه ی مدل بلوغ 
قابلی��ت بازاریابی اجتماع��ی )وانگ و همکاران، 2017( ق��رار گیرند. این 
فقدان بلوغ می تواند توضیحی برای این ابهام باشد که چرا سرمایه گذاری 
در برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی ب��ا وجود اهمیت باالی آن، 
به عنوان اولویت شرکت های B2B در نظر گرفت��ه نمی شود. به عنوان یک 
نتیجه منطق��ی، برای بسیاری از شرکت ه��ا، اندازه گیری بازدهی سرمایه 
حتی مورد توجه هم قرار نمی گیرد. در حقیقت، بر اساس نتایج این مطالعه، 
بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی بیشتر به عنوان ی��ک ابزار ارتباط و تعامل 
شناخته می شود تا یک اب��زار ارتقاء فروش برای شرکت های B2B و B2C و 
به خصوص برای شرکت ه��ای B2B. تجزیه و تحلیل این موارد و یافته های 
نظرسنجی، وضعی��ت توسعه نیافته ی فرآیند ارزیاب��ی بازدهی سرمایه ی 
 B2C مرتبط با بازاریابی شبکه های اجتماعی را نشان می دهد. شرکت های
که ممکن است تج��ارت آنالین داشته باشند و به راحتی می توانند مزایای 
شبکه های اجتماع��ی را اندازه گیری کنند، م��واردی هستند که وضعیت 
توسعه یافته ت��ری را در ارزیاب��ی بازدهی سرمایه نش��ان می دهند. برخی 
از آنها، از قبل اهداف خاصی را تعری��ف کرده اند، معیارهای دقیق تری از 
بازدهی سرمایه دارند، از ابزارهای بیشتری برای ردیابی معیارها استفاده 
می کنند و به طور شناختی فرض می کنند که بازدهی سرمایه ی بازاریابی 

شبکه های اجتماعی می تواند و باید اندازه گیری شود.
به طور کلی، یافته های کنونی تأیید می کنند که علی رغم تشخیص اهمیت 
شبکه های اجتماعی توس��ط شرکت، موضوع ارزیاب��ی بازدهی سرمایه ی 
بازاریاب��ی شبکه ه��ای اجتماعی هنوز ب��ا درجه ی باالی��ی از عدم قطعیت 
احاطه شده  است. بسیاری از شرکت ها، چه از طریق بازارهای B2C و چه از 
طریق بازارهای B2B ، به بازدهی سرمایه ی برنامه های بازاریابی شبکه های 
اجتماعی خود توجه نمی کنند که این موضوع در منطق کسب وکار محض، 
بسیار عجیب به نظر می رسد. در واقع، اکثریت شرکت ها بازاریابی شبکه های 
اجتماعی را مهم یا بسیار مهم ارزیابی و روی آن سرمایه گذاری می کنند، اما 
در عمل نسبت به ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری در چنین برنامه هایی اقدام 
نمی کنند. با این وجود، موارد مطالعه شده نشان می دهند شرکت هایی که 
مستقیماً ب��ا مصرف کننده ی نهایی در بازار B2C ک��ار می کنند، با توجه به 



مقاالت

نـخـســـتـیـن رســانـه
101بـازار ســرمـایـه ایـران

ارزیابی اثربخشی برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی، کمی بیشتر 
توسعه یافته اند. همین اتفاق در م��ورد تخصیص بودجه که اکثریت انتظار 
دارند در آینده رشد کند، می افتد. با این حال، شرکت ها در هنگام محاسبه 
افزایش، مشکل را نشان می دهند، زیرا فقط برخی از شرکت های B2C درصد 
مشخصی از بودجه ی بازاریابی را به بازاریابی شبکه های اجتماعی تخصیص 
می دهند و به نظر نمی رسد شرکت های B2B به میزانی که باید به بازاریابی 
شبکه های اجتماعی تخصیص یابد، اهمیت بدهند. به طور کلی، می توان 
نتیجه گرفت که تعداد زیادی از شرکت ه��ا هنوز بخش حاشیه ای و اندکی 
از بودجه ی بازاریابی خ��ود را به شبکه های اجتماعی اختصاص می دهند. 
همچنی��ن در بسیاری از موارد، برای مدی��ران شبکه های اجتماعی شرکت 

استقالل کمتری در تصمیم گیری وجود دارد.
به  رغ��م این باور رای��ج که حضور شبکه ه��ای اجتماع��ی، ارزان یا حتی 
رایگان است، یک دیدگاه جالِب حاص��ل از نتایج این است که بسیاری 
از مدی��ران بازاریاب��ی درک می کنند ک��ه تالش ه��ا و سرمایه گذاری در 
بازاریابی شبکه ه��ای اجتماعی باید به سمت ایجاد ساختارهای خاص 
هدایت گردند و مناب��ع انسانی ویژه ی این کار استخدام و تربیت شوند. 
به طور کلی، به نظر می رسد که برای شرکت های B2B و B2C ، بازاریابی 
شبکه های اجتماع��ی ابزار ارتباط��ی مهمی برای تبلی��غ محصوالت و 
برنده��ا و ایجاد آگاه��ی و ارتباط نزدی��ک با مشتریان اس��ت، نه روشی 
ترجیحی برای افزایش فروش. در حقیقت، می توان گفت که شرکت های 
B2B از اهمیت سرمایه گ��ذاری در بازاریابی شبکه های اجتماعی برای 
برقراری ارتباط مؤث��ر با ذی نفعان و دستیابی به نتای��ج خوب بازاریابی 
شبکه های اجتماع��ی، آگاهی بیشت��ری دارند. با وج��ود دالیل بسیار 
برای سرمایه گ��ذاری در برنامه ه��ای بازاریابی شبکه ه��ای اجتماعی، 
اکثر شرکت ها اثربخش��ی حضور در پلتفرم های شبکه های اجتماعی را 
اندازه گیری نمی کنن��د و در بسیاری از موارد، هی��چ مسئول حرفه ای و 
تخصصی در بازاریابی دیجیتال وجود ندارد. با این حال، به نظر می رسد 
که شرکت های B2C در ارزیابی بازدهی سرمایه ی برنامه های بازاریابی 

شبکه های اجتماعی یک گام جلو هستند.
از دیدگاه نظ��ری و آکادمیک، یافته های این مطالع��ه، ادبیات ناکافی در 
مورد ارزیابی بازدهی سرمایه ی برنامه های بازاریابی شبکه های اجتماعی 
را در بازارهای B2B توسعه می دهد. عالوه بر این، مطالعه حاضر به بررسی 
ای��ن موضوع می پردازد ک��ه شرکت های B2B و B2C چگون��ه از چند معیار 
موجود استف��اده می کنن��د و منابع را ب��ه مدیریت بازاریاب��ی شبکه های 
اجتماعی تخصیص می دهند. رسیدن به یک چشم انداز روشن و دقیق در 
ای��ن خصوص که شرکت های B2B و B2C چگون��ه از راهبردهای بازاریابی 
شبکه های اجتماعی استفاده و بازده��ی سرمایه را اندازه گیری می کنند، 
همچنین مقایسه ی بین شیوه های اجرایی شرکت ها در این زمینه، مبنایی 

را برای توسعه ی دانش موجود فراهم می کند.

 کاربردهای مدیریتی
این تحقیق با ارائ��ه ی اطالعات ارزشمندی در مورد آنچه به طور واقعی در 
بازار اتفاق می افتد، دیدگاه های مهمی را در خصوص چگونگی اندازه گیری 
و ارزیاب��ی بازاریابی شبکه های اجتماعی ب��ه مدیران پیشنهاد می  دهد. 
مطالعه پیش رو از طریق شناسایی چندین معیار مورداستفاده برای ارزیابی 
برنامه های بازاریاب��ی شبکه های اجتماعی، مبنایی را ب��رای درک انواع 
روش های اندازه گیری بازدهی کمپین های بازاریابی به روش حرفه ای، به 

مدیران شرکت های B2B و B2C ارائه می کند. همچنین، یافته ها اشاره به 
این موضوع دارند که شرکت های B2B ممکن است از شراکت با شرکت های 
غیررقابتی B2C سود ببرند، زیرا این شرکت ها در مورد مدیریت و ارزیابی 

بازاریابی شبکه های اجتماعی، در مرحله باالتری از توسعه هستند.
دیدگاه مهم دیگر، اهمیت یکپارچگی فعالیت های بازاریابی در برنامه بازاریابی 
شرک��ت و در نظر گرفتن آن در زم��ان تعیین بودجه ی کل��ی بازاریابی است. 
درحالی که این تحقیق، تفاوت نحوه ی استفاده از شبکه های اجتماعی را در 
شرکت های B2B و B2C نش��ان می دهد، ممکن است یافته های آن به عنوان 
مشّوقی برای مدیران بازاریابی در خصوص یادگیری بیشتر در مورد بازاریابی 
شبکه ه��ای اجتماع��ی و اجرای شیوه ه��ای جدید، عمل کنن��د. یافته های 
به دست آم��ده در مورد ارتباط بازاریابی شبکه های اجتماعی با فروش، گامی 
مه��م برای ارتقاء تمای��ل شرکت ها ب��ه ارزیابی بازدهی سرمای��ه ی بازاریابی 
شبکه های اجتماعی و اتخاذ معیارهای مالی و غیرمالی برای ارزیابی آن است.

 محدودیت های تحقیق و جهت گیری های آینده
محدودیت اصلی مطالعه حاضر این است که نمی توان نتایج آن را به طور کامل 
تعمیم داد. با توجه به ماهیت پیچیده و حساس موضوع، تحقیقات بیشتری با 
تمرکز بر ارائه ی شواهد اضافی از یک نمونه ی بزرگ تر متشکل از شرکت های 
B2B و B2C ، موردنی��از است تا امکان تعمیم یافته ه��ا به جامعه فراهم گردد. 
اندازه ی نمونه ی فعلی، محدودیت هایی را برای تفسیر و توسعه ی نتایج اعمال 
می کند. عالوه بر این، مطالعه پی��ش رو در خصوص دالیل رفتار شرکت ها در 
ارزیابی فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی، پاسخی را ارائه نمی دهد. 
یک مسئله جالب دیگر ب��رای پژوهش های آینده، درک این موضوع است که 
ویژگی های شرکت، پیش بینی کننده ی اهمیت و سطح تالش آن در بازاریابی 
شبکه های اجتماعی است، چرا که یافته ها، رویکردهای متفاوتی را در میان 

شرکت ها با مدل کسب وکار مشابه B2B و B2C نشان داده اند.
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مدل های صوری تصمیم گیری در اقتصاد عصبی 

کارکرد مغز ب��ا تأثیرپذیری از فعالی��ت بدن، منجر به 
محاسبات جدیدی می شود که تصمیم��ات فردی را 
تعیین می کند. تصمیمات فردی به نوبه ی خود، در قالب 
پیام های ارسال شده به یک مرکز، منجر به محاسبات 
فوری می شود که نتایج آن، سطح درک و دانش انسان 
را مشخص می س��ازد. محاسبات را می توان بر اساس 
مجموعه ای از قوانین دگرگونی، رمزگذاری اطالعات 
و شرایط اولیه ای درک کرد که همراه با یکدیگر فعالیت 
انسان را به وجود می آورن��د. از این سه عنصر به عنوان 
مکانی��زم محاسباتی ی��ا به طور خالص��ه مکانیزم نام 
برده می شود. اقتص��اد عصبی عالقه مند است روابط 
متقابل بین مکانیزم هایی را که در مغز تکامل یافته اند  
و در ساخت��ار درونی ما وجود دارند، همچنین نحوه ی 

محاسبه ی مشترک آنها را درک کند.
نظریه ی بازی ه��ا راه میان بر خوبی را برای مطالعات 
اقتصاد عصب��ی فراهم می کند، زی��را تصمیم گیری 
ف��ردی را ب��ا نتایج مکان��ی و گروهی طب��ق مکانیزم 
مشخصی پیوند می دهد. این مکانیزم، درخت بازی 
است که مشخص می کند چ��ه کسی چه موقع باید 
حرکت کند، چه حرکاتی می تواند داشته باشد، چه 
اطالعاتی در هنگام حرکت دارد و چگونه حرکت های 
بازیکن��ان مختلف ب��ا عالیق متفاوت، ب��رای تعیین 
یک نتیجه ی مشترک، با یکدیگر در تعامل هستند. 

نظریه ی بازی های غیرمشارکتی، با مطالعه ی رقابت 
ناقص در اواخر دهه ی 1800 میالدی، نقش مهمی 
را در تفک��ر اقتصادی ایفا کرده اس��ت. این احتمال 
وجود دارد ک��ه انسان ها تمایل به همک��اری در یک 
مدل بازی  گروه��ی داشته باشند. به عن��وان مثال، 
افراد ممکن اس��ت زمانی احساس قص��ور کنند که 
به عنوان دومین بازیکن، با یک حرکت اشتباه، بازی را 
ترک نمایند. عالوه بر این، فرض کنید قصور تا حدی 
بازپرداخ��ت نهایی ب��ه بازیکن را کاه��ش می دهد. 
شخص دیگری با میزان قص��ور اندک، ممکن است 
بازپرداخت اندکی در پ��ی داشته باشد، درحالی که 
یک فرد با میزان قصور باال ممکن است بسیار بیشتر 
زیان ببیند. در نهای��ت، فرض می کنیم خود بازیکن 
می داند که فردی کم قصور ی��ا با قصور باال است، اما 
بازیکن 1 نوع بازیکن 2 را نمی شناسد. می توانیم این 
بازی را به عنوان یک ب��ازی اعتماد بیزی با اطالعات 
ناقص در نظر بگیریم. بازی  شکل گسترده، یک بازی 
شامل دو یا چند بازیکن است. این بازی به نام درخت 
بازی، شامل گره ها و شاخه هایی است که گره ها را به 
n گره تصمیم نامیده 

1
-n

4
هم وصل می کنند. گره های 

می شوند، زیرا هر ک��دام دارای شاخه هایی است که 
آنها را به گره های بع��دی متصل می کنند و گره های 
t گره های پایانی خوانده می شوند. هر گره پایانی 

1
-t

5

دارای یک بردار تسویه مرب��وط به آن است که در آن، 
عدد باالیی سود تصمیم گیرن��ده ی 1 و عدد پایینی 
پرداخ��ت تصمیم گیرنده ی 2 اس��ت. بازی  معمولی 
یا استراتژیک، به بازی شکل گست��رده ای که دارای 
یک فرمول استراتژیک یا معمولی معادل است، گفته 
می ش��ود. در یک بازی ف��رم استراتژیک، هر بازیکن 
باید از بین مجموعه ای از انتخاب ها، انتخابی را انجام 
DM یکی از چهار ست��ون را انتخاب 

1
ده��د. بازیکن 

می کند، جایی که ه��ر ستون یک انتخاب استراتژی 
 DM

2
محض را نشان می دهد. به طور همزمان، بازیکن 

یکی از چه��ار ردیف مربوط به یکی از استراتژی های 
DM را انتخاب می کند. انتخاب بازیکنان با 

2
محض 

هم یکی از 16 خانه در بازی ماتریس 4×4 را انتخاب 
می کند. خان��ه ی انتخاب شده، نتیجه ی بازی است 
و ه��ر خانه در ص��ورت انتخاب آن، شام��ل پاداش به 
بازیکنان می شود. بازی دوراهی زندانی )PD( و بازی 
کاالهای عموم��ی )PG( ب��رای مطالعه ی معضالت 
اجتماع��ی و زمانی مورد استفاده ق��رار می گیرند که 
رفاه گروه با منافع شخصی هر یک از اعضای گروه، در 
تضاد باشد. به عنوان مثال، در یک بازی PD معمولی 
دونفره، هر بازیک��ن می تواند گزین��ه ی همکاری یا 
نقص را انتخاب کند. بازپرداخت ها متقارن هستند 
و طوری انتخ��اب می شوند که مجم��وع بازده ها در 

مدرس و پژوهشگر دانش مالی رفتاری

قسمت دومثارا سادات میران
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زمانی که هر دو بازیکن گزینه ی همکاری را انتخاب 
می کنند و حداقل زمانی ک��ه هر دو بازیکن گزینه ی 
نقص را انتخاب می کنند، بیشتر باشد. با این حال، 
ه��ر بازیکنی در ص��ورت همکاری ب��ا بازیکن دیگر، 
می خواه��د بیشتری��ن س��ود را بب��رد. در بازی های 
 ، PG یا PD هماهنگی برخالف بازی های استان��دارد
بسیاری از بازی ها دارای تعادل های متعددی هستند 
که نیاز به هماهنگ��ی دارند. به عنوان مث��ال، در یک 
 A بازی تطبی��ق ساده ی دونفره ی دوگزین��ه ای )مثاًل
و B(، به هر بازیک��ن 1 دالر داده  می ش��ود؛ اگر هر دو 
بازیکن گزینه ی A یا گزین��ه ی B را انتخاب کنند، اما 
اگر انتخاب ه��ای آنها با هم مطابق��ت نداشته باشد، 
به هیچ یک از آنها مبلغی پرداخ��ت نمی شود. در این 
محیط ها، نقش کلی��دی آزمایش ها کمک به کشف 
احتمال نسبی تعادل خاص و همچنین ویژگی های 
محیط )از جمل��ه ویژگی های شرکت کنن��ده( است 
که این احتم��ال را تعیین می کند.ب��ازی اولتیماتوم 
که توسط گاث و همکاران )1982( معرفی شد، یک 
محیط چانه زنی ساده است. در این بازی، دو نفر به طور 
تصادفی و ناشناس با یکدیگر همخوانی دارند، یکی 
به عنوان پیشنهاد دهنده و دیگری به عنوان پاسخ دهنده 
و به آنها گفته می شود که یک بازی را دقیقاً یک بار انجام 
خواهند داد. پیشنهاد دهنده مبلغی پول دارد و تقسیم 
آن مبلغ بین خود و پاسخ دهنده را پیشنهاد می دهد. 
پاسخ دهن��ده پیشنهاد را مشاه��ده می کند و سپس 
تصمیم می گیرد که آن را قبول یا رد کند. اگر گزینه ی 
تقسیم پ��ول پذیرفته شود، هر دو ط��رف مبلغی را که 
پشتوانه ی آن، پیشنهاد پیشنهاد کننده است، به دست 
می آورن��د. در صورت رد شدن گزین��ه ی تقسیم پول، 
پیشنهاددهنده و پاسخ دهنده هیچ یک چیزی دریافت 
نمی کنند.وقتی شرکت کنندگان برای پیشنهاد و کسب 
حق پیشنهاد به رقابت می پردازند، پیشنهادها به طور 
قابل مالحظه ای کوچک تر می شوند و احتمال رد شدن 
آنها نیز بسیار کمتر می شود. به این دلیل که روش مزبور 
درک منصفانه را تغییر می دهد و توجه به اهمیت زمینه 
را در محیط های مبادله ی شخصی )در مقایسه با بازار( 
جلب می کند. این تأثیرات همچنین ممکن است ناشی 

از تغییر میزان ناشناس بودن در بین افراد باشد.
بازی اعتماد عمومی در س��ال 1995 معرفی شد. در 
این بازی، دو شرکت کننده به طور تصادفی و ناشناس با 
یکدیگر هماهنگ هستند، یکی به عنوان سرمایه گذار 
و دیگری به عنوان امین. هر دو شرکت کننده 10 دالر 
جایزه دارند. سرمایه گذار می تواند مقداری از 10 دالر 
متعلق به خود یا هم��ه ی آن را برای امین ارسال کند یا 
اینکه هیچ مبلغی از آن را به وی ندهد. هر دالر ارسال شده 
توسط سرمایه گذار سه برابر می شود. امین مبلغ )سه 
برابر( ارسال شده را مشاهده می کند و می تواند همه 
یا مقداری از آن را برای سرمایه گذار ارسال کند یا اینکه 
هیچ مبلغ��ی از آن را به او بازنگرداند. مبلغ ارسال شده 
توسط سرمایه گ��ذار معیار اعتم��اد است. مبلغی که 

توسط امین بازگردان��ده می شود، می��زان اطمینان 
است. نظریه ی بازی می تواند انتزاع قابل مالحظه ای 
داشته باشد. اگرچه سطح انتزاعی ایجادشده توسط 
نظریه ی بازی دارای مزایای قابل توجهی است، با این 
حال ممکن است در مورد نحوه ی درک شرکت کنندگان 
آزمایشگاه از محیط بازی، عدم اطمینان ایجاد کند. این 
موضوع می تواند در تفسیر تصمیمات شرکت کنندگان 
مشکالت��ی را به وج��ود آورد، به وی��ژه هنگامی که این 
تصمیمات با تصورات ساخته ش��ده ی ما از عقالنیت 
مغایرت داشته باشند. اینکه شکست یک نظریه را به 
عدم موفقیت مشارکت کنندگان در درک انگیزه های 
مربوط به یک بازی نسبت دهیم، می تواند موضوعی 
وسوسه کننده باش��د. یک توضی��ح در این خصوص 
این است که تصمیمات شرکت کنندگان غیر منطقی 
کاماًل منطقی است، اما از دیدگاه جایگزین. اقتصاد 
عصب بنیان می تواند به شکل گی��ری تمایز بین این 
توضیحات کمک کند و مطمئناً دارای نقش اساسی در 

فرآیند کشف نحوه ی تصمیم گیری افراد است.

 تصادفی سازی
در مورد نقش تصادفی سازی نیز نمی توان مبالغه کرد. 
با این حال، باید توجه داشت که وجود تصادفی سازی 
برای اعتبار انواع روش های تجزیه و تحلیل پرکاربرد، 
ض��روری است. به ط��ور کلی، استف��اده ی مناسب از 
تصادفی سازی، از بروز تأثیرات مخدوش کننده بر نتایج 
جلوگیری می کند. به عنوان مثال، ممکن است افراد از 
نظر ویژگی های شخصیتی یا ترجیحات پولی متفاوت 
باشند. این تفاوت ها همچنین می تواند با زمان رسیدن 
یک فرد به آزمای��ش ارتباط داشت��ه باشد. تخصیص 
تصادفی افراد به آزمایش ها و نقش های آزمایشی کمک 
می کند تا اطمینان حاصل شود که چنین تفاوت هایی 

به طور نظام مند بر نتیجه ی آزمایش تأثیر نمی گذارند.

 ناشناس بودن
برای اطمینان از ناشن��اس ماندن، شرکت کنندگان 
به طور تصادفی به همتایان اختصاص داده می شوند، 
از نظر بصری از یکدیگر جدا می شوند و از آنها خواسته 
می شود تا زمان شروع آزمایش سکوت کنند. با مطمئن 
شدن از این موضوع که مشارکت کنندگان نمی دانند 
با چه کسی مطابقت دارند، این امکان فراهم می شود 
که تصمیماِت مبتنی بر تصورات غیرمرتبط با محیط 
تصمیم گیری موردمطالعه تا حد زیادی حذف شوند. 
تطبیق تصادفی و ناشناس نیز به طور قابل مالحظه ای 
امکان تبانی )ناخواسته( را بین شرکت کنندگان کاهش 
می دهد، که درغیراین صورت ممکن است استنباط ها 

و تفاسیر را دچار اختالل کند.

 پاداش های برجسته
پاداش ه��ای برجسته به عنوان یک��ی از ویژگی های 
اقتصاد تجربی، پرداخت های��ی پولی هستند که بر 

اساس تصمیمات شخص در یک آزمایش، متفاوت اند. 
ورنون لومکس اسمیت اهمیت این روش را با انتشار 
نظریه ی ارزش القایی خود، به طور رسمی نشان داد. 
تا زمانی که ف��رض بر این است که م��ردم پول بیشتر 
را به پول کمتر ترجیح می دهن��د، استفاده از نظریه 
در آزمایش ه��ا تنها مستلزم این اس��ت که ارزش پول 
واقعی به توکن هایی که در یک آزمایش به دست آمده 
است، اختص��اص داده شود. از نظ��ر بصری، مزیت 
انج��ام کار مذک��ور این است که اطمین��ان می دهد 
مشارکت کنندگان انگیزه های اقتص��ادی ناشی از 
محیط بازی را تشخیص می دهن��د. نظریه ی ارزش 
القایی مؤک��داً آزمون های تجربی نظری��ه ی بازی را 
توجیه می کند و به همین دلیل، توسعه ی نظریه های 
جدیدی را که دارای ترجیحات اجتماعی است، به ویژه 

در توسعه ی اقتصاد عصبی، تسهیل کرده است.

 نتیجه گیری
تحقیقات اقتصاد عصبی به تفکیک روابط پیچیده 
بین مکانیزم های عصب��ی که فرآیند تکامل به مغز 
ما اعط��ا کرده، همچنی��ن مکانیزم های��ی که مغز 
ما در نهادهای خارجی ما ایج��اد کرده است و نیز 
محاسبات مشترک این مکانیزم ها، کمک می کند 
که ماحصل آنها نتایج اجتماعی و اقتصادی است. 
نظریه ی بازی ها بستر مناسب��ی را برای مطالعات 
اقتصاد عصب بنی��ان فراهم می کن��د، زیرا به طور 
رسمی تصمیمات استراتژیک چندین فرد را از طریق 
مکانیزم دقیق تعریف شده، به نتایج سطح گروهی 
متصل می کند. مشاهده ش��ده است که نظریه ی 
بازی می تواند انتزاع قابل مالحظه ای داشته باشد. 
اگرچه سطح انتزاع��ی ایجادشده توسط نظریه ی 
بازی دارای مزایای قابل توجهی است، با این حال 
ممکن است در مورد نحوه ی درک شرکت کنندگان 
آزمایشگ��اه از محیط بازی، ع��دم اطمینان ایجاد 
کند. این موضوع می توان��د در تفسیر تصمیمات 
شرکت کنندگان مشکالتی را به وجود آورد، به ویژه 
هنگامی که این تصمیمات با تصورات ساخته شده ی 
ما از عقالنیت مغایرت داشته باشند. اینکه شکست 
یک نظریه را به ع��دم موفقیت مشارکت کنندگان 
در درک انگیزه ه��ای مربوط به ی��ک بازی نسبت 
دهیم، می تواند موضوعی وسوسه کننده باشد. یک 
توضیح در این خص��وص این است که تصمیمات 
شرکت کنندگان غیر منطقی کاماًل منطقی است، 
ام��ا از دیدگ��اه جایگزی��ن، اقتص��اد عصب بنیان 
می تواند به شکل گیری تمایز بین این توضیحات 
کمک کند و مطمئناً دارای نقشی اساسی در فرآیند 

کشف نحوه ی تصمیم گیری افراد است.

 منبع
1. Paul W. Glimcher Neuroeconomics)2008(, 
Decision making and the brain
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 شرح مقاله
نویسندگان مقاله بحث خود را با اشاره به رشد بازارهای 
مال��ی طی سه دهه گذشت��ه، برخالف کاهش سهم 
نیروی کار از درآمد و نرخ رشد اقتصادی آغاز می کنند 
و ب��ر ل��زوم بررسی همه جانب��ه این موض��وع در بین 
کشورهای مختلف تأکید می نمایند. این پژوهشگران 
با جم��ع آوری داده های دست اول در خصوص ارزش 
بازار سهام پذیرفته شده در بورس های 17 اقتصاد برتر 
جهان طی یک دوره زمانی 146 ساله )بین سال های 
1870 ت��ا 2016(، به تحلیل این حج��م از داده ها 

پرداخته و نتایج قابل توجهی به دست آورده اند.
بررسی دقیق این پژوهشگران نش��ان می دهد که از 
ابتدای سال 1870 تا حدود یک قرن بعد، سیکل های 
متوال��ی در ارزش ب��ازار سه��ام شکل گرفت��ه است؛ 
به طوری ک��ه در اوای��ل دهه  ه��ای 1890 و 1910، 
نسبت ارزش بازار سه��ام به GDP به حدود 2 رسیده، 
اما مجدداً به مقادیر اولیه خود در دهه 1880 بازگشته 
است. این روند دوره ای در دهه های 1950 و 1970 
نیز تکرار شده است؛ به گونه ای که می توان رفتار این 
نسبت را طی این دوره، نوعی رفتار بازگشت به میانگین 

)با مقدار نسبت میانگین بلندمدت تقریباً 1 به 3 برای 
ارزش بازار سهام ب��ه GDP( دانست. با این حال پس 
از ای��ن دوره، حتی با وجود کاهش های شدید قیمت 
سهام در سال های 2000 و 2008 تا 2009، شاهد 
تثبیت نسبت ارزش بازار سهام به GDP در حدود یک 
واحد )سه برابر میانگین بلندمدت دوره قبلی( هستیم.

به عبارت کلی تر، بر اساس تحلیل های انجام شده 
 GDP تا دهه 1980، رشد ارزش بازار سهام با رشد
هماهنگ بوده است )ح��دوداً 4 درصد در سال(، 
اما پ��س از آن، شاه��د رشد انفج��اری ارزش بازار 
سهام نسبت به GDP و جدایی روند این دو متغیر 
اقتصادی هستیم. نویسندگان مقاله بر این باورند 
که رشد بازار سه��ام در دوره اول به دلیل پذیرش و 
انتشار سهام جدید بوده، با این حال، این رشد در 
دوره دوم بیشتر مرهون افزایش قیمت سهام است 

)به ویژه سهام شرکت های پذیرفته شده جدید(.
در گام بعدی، پژوهشگران به منظور تحلیل دالیل 
شکل گیری این رون��د، از مدل رشد گ��وردن پویا2  
استفاده کرده اند تا بتوانند این رشد را به سه بخش 
شام��ل 1( نسبت فعل��ی سود نق��دی شرکت ها به 

GDP، 2( نرخ رشد آتی سود و 3( نرخ تنزیل، تقسیم 
و تجزیه نمایند. با این وجود، بر اساس تحلیل های 
به عمل آمده، مشخ��ص شد که نه رش��د سودآوری 
و نه نرخ تنزیل، هیچ یک قادر ب��ه توضیح این روند 
شدیداً صعودی نیستن��د. ازاین رو، پژوهشگران به 
سراغ آزمون فرضیه دوم خود رفتند که طبق آن، رشد 
قیمتی مذکور به دلیل انتقال سود از دیگر بخش های 
اقتصاد به سمت شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار، اتفاق افت��اده است. ازآنجاکه نسبت 
سود پرداخت��ی شرکت ها ب��ه GDP در دوره قبل از 
1980 ميالدی به طور میانگین 1/3 درصد بوده، اما 
در دوره بعدی به دو برابر این رقم افزایش یافته است، 
نویسندگان مقاله این گونه نتیجه می گیرند که رشد 
سودآوری شرکت های بورسی از رشد GDP پیشی 
گرفته و در نهایت باعث شده است ک��ه ارزش بازار 

سهام رشد پرشتابی را تجربه کند.

گذریبرمرزهایعلممالی

   در این قس��مت از سلس��له مقاله های گذری بر مرزهای علم مالی، مقاله ای از شماره آگوست س��ال 2022 مجله اقتصاد مالی1  با عنوان 

»مه بانگ: ارزش بازار سهام در بلندمدت« بررسی می شود. این مقاله با نگاهی کالن، ضمن بررسی روند رشد ارزش بازار بورس های سهام 

17 اقتصاد پیشرو در جهان طی سال های 1870 تا 2016 میالدی، در خصوص شروع یک رشد جهش وار صحبت می کند که با مطالعه آن می توان 

دیدگاهی عمیق نسبت به ارتباط بین ارزش بازار سهام و متغیرهای کالن اقتصادی به ویژه تولید ناخالص داخلی )GDP( به دست آورد.

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری، دانشگاه عالمه طباطبائی
قسمت هجدهممسلم پیمانی

 پانویس ها
1 - Journal of Financial Economics
2- Dynamic Gordon Growth Model
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روانشناسی رسمایه گذاری
استراتژی های کاربردی

“بخ��ش زیادی از تصمیم��ات سرمایه گذاری در بازاره��ا، در حقیقت 
منعکس کنن��ده سط��ح اطالع��ات و دانش م��ا از بازار نیس��ت، بلکه 
احساسات، عواطف و سایر ح��االت روحی ما ممکن است حتی اجازه 

بروز رفتاری محاسباتی و تحلیلی را به ما ندهند.”
این متن، قسمتی از پیشگفتار کت��اب »روانشناسی سرمایه گذاری«، 
نوشته دکتر ع��ادل افخمی اس��ت، کتابی مبتنی ب��ر استراتژی های 
کاربردی که ابتدای سال ج��اری و توسط انتشارات »هوشمند تدبیر« 

منتشر شده است.
موضوعی که کتاب افخمی را از سایر کتب منتشر شده در حوزه مالی 
رفتاری و روانشناسی سرمایه گذاران متمایز می کند، توجه به »کاربردی 
ب��ودن« مباحث است. در قیاس با سایر کت��ب، مطالب عنوان شده در 
این کتاب، متمرکز بر »آموزش و پرورش عملی« برای سرمایه گذاران و 
معامله گ��ران است و در تالش است تا از ط��رح مباحث صرفًا تئوریکی 

اجتناب کند.
همچنان که نویسنده در مقدمه کتاب بی��ان می کند: “در تألیف این 
کتاب سعی شده است تا حد امکان، مباحث مالی رفتاری و روانشناسی 

به صورت کاربردی در اختیار خوانندگان قرار گیرد.”
گفتنی اس��ت، بخ��ش قابل توجهی از ای��ن کتاب، برگرفت��ه از کتاب 
»تشریح روانشناسی سرمایه گ��ذاری« نوشته مارتین پرینگ می باشد 
که مضمون آن، جهت انطباق تجربه 15 ساله مؤلف در بازارهای مالی 
ایران و جهان، با اصول و مفاهیم نوین مالی رفتاری، به شکلی گسترده 

تغییر یافته است.
کت��اب مذکور، در 3 بخ��ش شامل:1. »خودشناس��ی«، 2. »جامعه 
بورس بازان«، 3. »قرار گرفتن در یک گام جلوتر« و 13 فصل منتشر 

شده است. بخش اول این کتاب ک��ه »خودشناسی« نام گرفته است، 
شام��ل فصولی با عناوین: »هیچ جام مقدس��ی وجود ندارد«، »چگونه 
عینی باشیم«، »تفکر مستق��ل«، و همچنین »غرور، قبل از زیان ظاهر 
می شود«، »صب��ر، یک فضیلت سودآور اس��ت« و »استواری در مسیر« 
است. در خالصه ای از فصل ششم ای��ن بخش از کتاب آمده است که 
 “به راحتی ممکن اس��ت از طریق رویدادها و اخباری که در اطرافمان 
می گ��ذرد هیپنوتیزم شویم. نوسانات غیرمنتظ��ره قیمت، احساسات 
ما را تحریک می کند و منبع دیگ��ری برای حواس پرتی است” و ادامه 
می دهد: “در چنی��ن شرایطی ما باید مطمئن شوی��م که به اشتباه به 
سمت معکوس روند اصلی کشیده نمی شویم. یک روز گرم در ژانویه به 
این معنی نیست که بهار رسیده است و همچنین یک خبر خوب مجزا، 
نشان دهنده پایان بازار نزولی نیست. م��ا باید یاد بگیریم که به عقب 

برگردیم و جنگل ها را از درختان جدا کنیم”.
در بخش دوم با عنوان »جامعه بورس ب��ازان« نیز، به مباحثی از قبیل: 
»نگاهی جدید به تضادگرایی«،» چه زمانی تضادگرا باشیم« و »چگونه 

از اخبار بهره ببریم؟« پرداخته شده است.
 بخش سوم کتاب با عنوان »قرار گرفتن در یک گام جلوتر« هم، فصولی 
چون: »چگونه یک سرمایه گذار عال��ی خلق می شود؟«،»نوزده قانون 
معامالتی برای سود بیشتر«، »برنامه ریزی و پایبندی به آن« و » قوانین 
معامله گری کالسیک« را در بر گرفته است. فصل آخر از بخش انتهایی 
کتاب، ضمن بررسی ویژگی های معامله گران و سرمایه گذاران موفق 
ی��ا ثروت آفرینان بزرگ، بی��ان می کند که برای موفقی��ت در بازارهای 
مالی الزم اس��ت: “یک روش یا رویکرد را انتخ��اب کنید و آن را مبنای 
تحلیل ه��ای خود در نظ��ر بگیرید، بر احساسات خ��ود مسلط شوید، 
به طور مستقل فکر کنید، برنامه ای را طراحی کنید و از آن پیروی کنید 

و پیشرفت خود را به طور مستمر مورد ارزیابی قرار دهید”.

   تألیف: دکتر عادل افخمی

   نوبت چاپ: اول

   تعداد صفحات:370 عدد

   قیمت:168,000 تومان

   ناشر: انتشارات هوشمند تدبیر
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