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دکتر علی نمکی

سردبیر ماهنامه بورس

س��ال  ،1400مقارن ب��ا پانزدهمین س��ال فعالیت
بورس اوراق بهادار تهران بود که در س��طح عملکرد و
همچنیندرسازماندهیفعالیتهایاینشرکت،فراز
ونشیبهایخاصیبههمراهداشت.
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  4/6درصدی را به ثبت رس��اند .ارزش
بازار س��هام بورس تهران نیز در این سال 4/3درصد
رشد یافت .معامالت سهام بورس تهران پس از رشد
خیرهکننده س��ال  ،1399در س��ال  1400روندی
کاهنده داش��ت و با کاهش  37درصدی در حجم و
افت 64درصدی در ارزش مواجه شد.
هر چند حجم و ارزش معامالت سهام در سال1400
نسبت به س��ال پیش از آن روندی کاهنده داشت اما
رشددرخورمالحظهمعامالتابزارمشتقه،ابزاربدهی
وصندوقهایسرمایهگذاری،باردیگراهمیتتوجهبه
تنوعبخشیدرابزارهایمالیمعامالتیبورستهران
را به نمایش گذاش��ت .ارزش و حج��م معامالت بازار
بدهی بورس تهران در سال 1400به ترتیب 93و95
درصدرشدکرد.معامالتصندوقهایسرمایهگذاری
قابلمعامل��ه نی��ز در ادامه روند صعودی س��الهای
گذشتهبارشد 88درصدیدرحجمو 37درصدیدر
ارزشمعامالتهمراهبود.ارزشمعامالتابزارمشتقه
با افت همراه بود اما حجم معامالت این ابزار مالی در
بورس تهران رشد  737درصدی را تجربه کرد .تداوم
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رشدمعامالتصندوقهایسرمایهگذاری،ابزاربدهی
و ابزار مشتقه نش��ان داد که بورس تهران میتواند با
متنوع ساختن سبد ابزارهای معامالتی خود با تغییر
شرایطاقتصادی،پاسخگوینیازوسالیقمتنوعودر
حالتغییرسرمایهگذارانباشد.
پذی��رش 11ش��رکت و 9صندوق س��رمایهگذاری،
انتشار 44اوراقبهاداربادرآمدثابتو 39نماداختیار
فروشتبعیازدیگراقداماتمؤثربورساوراقبهادار
تهران در سال 1400بوده است.
عملکردبورساوراقبهادارتهراندرعرصهتأمینمالی
در سال  1400امیدبخش بوده است .درواقع ،رشد
 88درصدی افزایش س��رمایه (ب��دون لحاظ تجدید
ارزیابی)ورشد 322درصدیانتشاراوراقتبعیسبب
ش��د که در س��ال  1400نیز همچنان روند صعودی
تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران تداوم یافته و
نسبتبهسالگذشته 47درصدافزایشیابد.ظرفیت
باالوروبهرشدبورساوراقبهادارتهراندرتأمینمالی
پایدار اقتصاد ملی برای فعاالن و مسئوالن اقتصادی
بهاثباترسیدهوتوجهبهبهرهمندیازاینتوانمندی،
افقهایجدیدی پیشروی بورس اوراق بهادار تهران
و بازار سرمایه ایران گشوده است.
همچنینآغازفعالیترسمی«مرکزدادهبورستهران»،
بهعنوان زیرس��اختی برای توس��عه فعالیتهای آتی
شرکتازجملهاتفاقاتمهمسالگذشتهبودهاست.
رویکرد«توسعهفعالیتهاباتمرکزبرفناوریاطالعات»

ازجمله برنامههای تیم مدیریتی ش��رکت محسوب
میش��ود که افتتاح مرکز داده میتواند گامی مهم و
زیربناییبرایاینتوسعهدرنظرگرفتهشود.
در مجم��ع عموم��ی عادی س��ال مال��ی منتهی به
اسفندماه  ،1400دوره مدیریت دوساله تیم هیئت
مدیره ش��رکت نیز پایان یافت و در ادامه ،انتخابات
جدیدی برای تعیین اعضای هیئ��ت مدیره صورت
پذیرفتکهباتغییراتیدرترکیبهیئتمدیرهسابق
هم��راه بود .مدیریت در این ش��رکت حداق��ل از دو
جنبه دارای اهمیت اس��ت ،ازجنبه اول همانند هر
ش��رکت دیگری،الزم اس��ت به اداره امورات داخلی
آن پرداخته شود وجنبه دوم که شاید مهمتر ازجنبه
اول هم باش��د ،بهجایگاه ملی ب��ورس تهران مرتبط
است .این شرکت بهعنوان 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��رکتهای فعال در آن تأثیرگذار خواهد بود؛ این
تأثیرگذاری چه در س��طح فعالین بازار سرمایه و چه
در سطح شرکتها ملموس و قابل درک است .امید
اس��ت که تیم مدیریتیجدید که بر «جوانگرایی»،
«استفاده از ابزارهای نوین مالی»« ،تمرکز بر توسعه
سوادمالی»ونیز«ارتقایزیرساختهاینرمافزاریو
سختافزاریمجموعه»تاکیدداردبتواندباتمرکزبر
موضوعات اصلی شرکت و با برنامهریزی دقیق برای
توسعهبورستهرانگامبردارد.

رويدادهاي خبري

   رویدادهای خبری بازار سرمایه در تيرماه 1401
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

اساسنامه «صندوق سرمایهگذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایهگذاری» ابالغ شد

مدیریتنظارتبرنهادهایمالی
 4تیرماه س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با
انتش��ار اطالعی��های به تمام��ی نهاده��ای مالی،
اساس��نامه و امیدنامه صندوقهای سرمایهگذاری
مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایهگذاری را ابالغ
کرد .به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ،در
هفتصد و نود و هفتمینجلسه هیئتمدیره سازمان
بورسواوراقبهاداردرتاریخ ۲۸اردیبهشتماهسال
جاری،موضوعراهاندازینوعجدیدیازصندوقهای
سرمایهگذاری تحت عنوان «صندوق سرمایهگذاری
مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایهگذاری» مطرح
و م��ورد موافقت قرار گرفت .س��رمایهگذاری در بازار
سرمایه همواره با ریسکهای خاصی همراه بوده و از
اینروی الزم است ،سرمایهگذاران سرمایه مازاد خود
را به این بازار وارد کنند ،اما با توجه به اینکه «تضمین
اصل سرمایه» همواره دغدغه سرمایهگذاران بوده و
ورود س��رمایهگذارانجدید به بازار سرمایه غالب ًا در
اتمام روندهای صعودی و پس از رشدهای تصاعدی
ش��دت گرفته است ،بر این اس��اس ،تغییر روند بازار
موجب زیان تعداد قابلتوجهی از سرمایهگذاران از
اصلسرمایهشدهاست.سازمانبورسواوراقبهادار
درراستایایجاداطمینانخاطربرایسرمایهگذارانی
ک��ه تمای��ل دارند بهص��ورت غیرمس��تقیم از طریق
صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار سرمایه شوند،
اقدام ب��ه صدور موافق��ت اصولی ب��رای  ۲صندوق
س��رمایهگذاری مختل��ط ب��ا تضمین اص��ل مبلغ
س��رمایهگذاری در دو قال��ب «تضمی��ن اصل مبلغ
سرمایهگذاری توسط رکن ضامن» و «تضمین اصل
مبلغ س��رمایهگذاری توس��ط دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز» کرده است .بر همین اساس،
در قال��ب مشخصش��ده برای تضمی��ن اصل مبلغ
س��رمایهگذاری توس��ط رکن ضامن ،شخص ثالثی
خارج از ساختار سرمایهگذاران صندوق ،اصل مبلغ
س��رمایهگذاری را در قبال دریافت کارمزد ،ضمانت
میکند.تضمیناصلمبلغسرمایهگذاری،شاملدو
نوع سرمایهگذاری ،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��رمایهگذاری واحدهای عادی ،توسط دارندگان
واحده��ای س��رمایهگذاری ممتاز که مش��ابه آن در
صندوقه��ای اهرم��ی نی��ز مش��اهده میش��ود،
تضمینشده و بهصورت پلکانی ،در سود ایجادشده
صندوق س��هم بیش��تری را دریاف��ت خواهند کرد.
بنابراین،میتوانگفتواحدهایممتاز،واحدهایی
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باسودمتغیروواحدهایعادی،دارایویژگیتضمی 
ن
اصل سرمایه هس��تند .واحدهای ممتاز مختص به
س��رمایهگذارانی اس��ت که انتظار کس��ب س��ود و
ریس��کپذیری باالتری داش��ته و واحدهای عادی
مناس��ب اش��خاص دارای انتظ��ارات بازده��ی و
ریسکپذیریپایینتراست.درنتیجه،افرادبیشتری
از آحادجامعه ،بهس��وی این نوع صندوقها هدایت
میشوند.ش��ایان ذکر اس��ت ،س��رمایهگذاران این
صندوقها باید دید بلندمدتی داش��ته باش��ند و به
پیش��نهاد مدیر صندوق برای ابطال واحدهای این
تزمانیدرنظرگرفتهمیشود.
صندوقها،محدودی 
واحدهای عادی صندوقهای اهرمی ش��امل کف و
سقف در سود و زیان میشود؛ به این معنی که حتی
اگ��ر بازدهی صندوق ضمانت اصل س��رمایه منفی
باشد ،حداقل سرمایه سرمایهگذارانی که واحدهای
بدون ریس��ک عادی را خریداری کردهاند ،تضمین
ش��ده اس��ت .از س��وی دیگر ،اگر بازدهی صندوق
سرمایهگذاری ضمانت اصل سرمایه باالتر از حداقل
سود تعیینش��ده در س��الجاری باش��د بهصورت
تصاعدیسودحاصلشدهبانسبتتعیینشدهمیان
س��رمایهگذاران دارای واحد ممتاز و سرمایهگذاران
دارایواحدعادیتقسیم،خواهدشد.
مزای�ای صندوقه�ای س�رمایهگذاری
ضمانتاصلسرمایه
دارا بودن همزمان تضمین اصل س��رمایه ،ثبات
صندوقه��ای س��رمایهگذاری ب��ا درآم��د ثابت و
جذابیتوریسکصندوقهایسهامی؛
کاهشریسکشناختوارزیابیعملکردصندوق
به دلیل وجود امکان تغییر راهبرد سرمایهگذاری

پرریسکبهکمریسکیابرعکسدریکصندوق؛
ایجاد امکان دریافت اعتبار از کارگزاریها بهصورت
غیرمستقیمبرایسرمایهگذارانخرد؛
امکان استفاده از تسهیالت بانکی بهمنظور تجهیز
منابعباالتربهمنظورسرمایهگذاری؛
به گزارش س��نا ،موضوع «صندوق سرمایهگذاری
مختلط با تضمین اصل مبلغ س��رمایهگذاری» در
سالگذشتهدرکمیتهفقهیسازمانبورسواوراق
بهادارمطرحوبهتصویبرسید.
در کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار این
نکتهبررسیشدکهآیاازنظرفقهی،ارائهاطمینان
برایحفظاصلارزشآوردهسرمایهگذارانصحیح
اس��ت؟ به بیانی دیگر ،آیا از نظ��ر فقهی میتوان
به دارندگان واحدها این اطمینان داده ش��ود که
چنانچه در اثر سرمایهگذاری مدیر صندوق ،ارزش
واحدهای سرمایهگذاری آنها نسبت به آورده اولیه
آنهاکاهشیافت،اینمابهالتفاوتجبرانشود؟
براین اساس ،کمیته فقهی به اینجمعبندی رسید
کهدرساختارصندوقهایسرمایهگذاری،چونمدیر
صندوقازطرفدارندگانواحدهااجازهسرمایهگذاری
درح��وزهمعین��یراداردوخودشنی��زآوردهایدارد،
بهنوعیشریکآنهانیزمحسوبمیشود.پسدرعقد
ش��رکت،جبران کاهش ارزش دارایی شرکا درنتیجه
فعالیتهایموضوعمشارکتتوسطیکیاچندشریک
بهنفعسایرشرکا،بالمانعاست.براساسنظرمشهود
فقهاومراجععظامتقلیدمعاصر،اینموضوعدرعقد
شرکتجایزاستوکمیتهفقهینیزبااستفادهازاین
مطلب به اینجمعبندی رس��ید که در صندوقهای
س��رمایهگذاری،جبران مابهالتف��اوت کاهش ارزش
واحدهایسرمایهگذاریصندوقنسبتبهآوردهاولیه

رويدادهاي خبري
دارندگان واحدهای سرمایهگذاری از نظر مالحظات
فقهیبالمانعاست.چندیپیشنیز،معاوننظارتبر
نهادهایمالیسازمانبورسدرگفتگوبا«سنا»بابیان
اینکه«اساس��نامهاینصندوقدردوساختارمجزادر
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده
است و بهزودی ابالغ خواهد شد»؛ عنوان کرده بود :در
ایننوعصندوقها،یعنیصندوقهای«سرمایهگذاری
باتضمیناصلمبلغسرمایهگذاریتوسطرکنضامن»،
رکن ضامن به سایر ارکان صندوق اضافه شده و اصل
سرمایهراتضمینخواهدکرد.علیرضاناصرپورساختار
دیگراینصندوقراتضمیناصلمبلغسرمایهگذاری
توسطدارندگانواحدهایممتازبرشمردوتصریحکرد:
صندوقتضمین،باالهامازمدلصندوقسرمایهگذاری
اهرمی طراحی ش��ده و بنابراین ،از سازوکار تضمین
اصلس��رمایهدرونصندوقبرخورداراست.بهبیانی
دیگردارندگانواحدهایممتازصندوق،اصلسرمایه
دارندگانواحدهایعادیصندوقراتضمینمیکنند.
ساختارصندوق«سرمایهگذاریمختلطبا
تضمیناصلمبلغسرمایهگذاری»
این نوع صندوق در قالب دو ساختار «سرمایهگذاری

ب��ا تضمین اص��ل مبل��غ س��رمایهگذاری توس��ط
رکن ضام��ن» و «س��رمایهگذاری ب��ا تضمین اصل
مبلغ س��رمایهگذاری توس��ط دارندگان واحدهای
س��رمایهگذاری ممت��از» قاب��ل راهان��دازی اس��ت.
همچنین،حداقلسرمایهصندوقسرمایهگذاری«با
تضمین اصل مبلغ سرمایهگذاری توسط دارندگان
واحدهایممتاز»،برایشروعفعالیتیکهزارو۵۰۰
میلیاردریالاست.براساسایناطالعیه،واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز صندوقهای موضوع بند ()۲
در دو ن��وع واحدهای ممت��از ن��وع اول و واحدهای
ممتاز نوع دوم هس��تند .حداقل تع��داد واحدهای
س��رمایهگذاری ممتاز ب��رای صدور مج��وز فعالیت
 ۱۵۰میلیون 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
برایعرضهبهعمومسرمایهگذارانقابلصدوراست.
واحدهای سرمایهگذاری عادی پس از صدور مجوز
فعالیت صندوق صادر میشود.س��رمایه ثبتشده
مدیر صندوق سرمایهگذاری «با تضمین اصل مبلغ
سرمایهگذاریتوسطرکنضامن»یاشخصحقوقی
که مدیر صندوق مذکور تحت کنترل وی است ،باید

حداقلیکهزارمیلیاردریالباشد.همچنین،نصاب
سرمایهگذاری«درسهامپذیرفتهشدهدربورستهران
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 سرمایهگذاری
صندوقهایسرمایهگذاریپروژهوزمینوساختمان»
ب��رای صندوقه��ای س��رمایهگذاری موض��وع این
ابالغیه ،حداقل  ۳۰درصد و حداکث��ر  ۷۰درصد از
کل داراییهای صندوق و نصاب «سرمایهگذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت ،گواهی س��پرده بانکی و
سپردهبانکیاوراق»برایصندوقهایمزبورحداقل
 ۳۰درص��د و حداکثر ۷۰درص��د از کل داراییهای
صندوقاست،سایرحدنصابها،مطابقحدنصاب
ترکیب داراییه��ای صندوقهای س��رمایهگذاری
مختلط است.بر اس��اس این اطالعیه ،صدور مجوز
فعالیتصندوقسرمایهگذاری«باتضمیناصلمبلغ
سرمایهگذاری توس��ط دارندگان واحدهای ممتاز»
منوط به ایجاد زیرس��اخت نرمافزاری الزم بهمنظور
محاسبهصحیحارزشروزخالصداراییهایصندوق
در سطح کل صندوق و نیز هر سرمایهگذار عادی به
ازای هر صدور است.

معاونت نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

 2,600هشدار نظارتی بورس در مورد حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فروش ارسال شده است

معاونت نظارت بر بازار شرکت
 4تیرماه
ب��ورس اوراق به��ادار تهران به
هشدارهای نظارتی بورس از طریق سامانه سنجش
در  ۶ماهه اخیر اشاره کرد و گفت :عمده هشدارها
درخصوصمعامالتخالفجهتبازار(رنجمنفی)،
حذف نامتعارف سفارش و ایجاد فشار فروش بوده
است .به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و
به نق��ل از ایرنا؛ محمدرضا ش��اهنظری اظهار کرد:
بهمنظ��ور صیان��ت از بازار س��رمایه ،حف��ظ منافع
سهامداران خرد و اجرای اقدامات پیشگیرانه ،بیش
از  ۲ه��زار و  ٦٠٠هش��دار نظارتی در ای��ن دوره از
سامانه سنجش ارسال ش��ده است .وی ادامه داد:
عمده این هشدارها مبتنی بر بندهای مختلف ماده
 ۷دستورالعمل انضباطی کارگزاران و دستورالعمل
اجرایی معامالت برخط بوده و رویه بهگونهای است
که در ص��ورت تک��رار ی��ا اثرگ��ذاری قابلتوجه ،با
متخلف��ان برخورد خواهد ش��د که ای��ن برخوردها
میتواند طبق ماده  ۳۵قانون بازار اوراق بهادار در
حوزهتخلفاتکارگزاریهاوبازارگردانهایاماده۴۶
آن قانون در ح��وزه احتمال وقوعجرم دس��تکاری
قیمتییااغوایبازارباشد.ایشانبهدیجیتالیشدن
ابزارهای نظارتی بورس تهران اشاره کرد و گفت :در
گذشته،هشدارهاینظارتیبهدلیلسیستمدستی
و نیز اط�لاع تلفنی به کارگزاران یا مدیر معامالت با
مشکالت متعددی روبرو بود ،اما با راهاندازی سامانه

سنجش(سامانهنظارتیجامعشرکتبورستهران)
از بهمنماه سال  ،۱۳۹۹نتایج گزارشهای 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 میشود.
محدودسازیدسترسی۲۹موردسهامدار
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 بهصورت پیامک ارس��ال میشود.
شاهنظریبهمحدودسازیموقتدسترسیبرخط
برخی متخلفان دارای اقدام تکرارش��ونده یا مؤثر
اشاره کرد و ادامه داد :بهمنظور ارتقاء سالمت بازار
سرمایه و در راستای صیانت از حقوق سهامداران و
باتوجهبهماده ۷دستورالعملانضباطیکارگزاران
و ماده  ۱۲دستورالعمل اجرایی معامالت برخط،
معاونتنظارتبربازارباتوجهبهتأثیرقابلمالحظه
برخ��ی اقدام��ات بر رون��د معام�لات ،اق��دام به
محدودس��ازی موقتی  ۵روزه ۲۹ ،مورد دسترسی
برخطسهامداراندر۶ماههگذشتهکردهاست.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
معاون عملیات بازار بورس اوراق بهادار تهران خبر داد

ص کل بورس اوراق بهادار تهران،
امکان عملیاتیشدن معامله قرارداد اختیار شاخ 
از طریق صندوقهای سرمایهگذاری شاخصی

مه��دی زمانیس��بزی مع��اون
 6تیرماه
عملیات بازار اع�لام کرد :بورس
اوراقبهادارتهراندرحالبررسیارائهقرارداداختیار
معامله()Optionرویصندوقهایشاخصیاستکه
بهزودیعملیاتیخواهدشد.بهگزارشپایگاهخبری
بازارس��رمایه (سنا)وبهنقلازش��رکتبورستهران،
مهدیزمانیسبزی،معاونعملیاتبازاربابیانمطلب
فوق،بهاقداممؤثرشرکتبورساوراقبهادارتهراندر
اسفندماه سال گذشته در خصوص عملیاتیکردن
اولی��نقرارداداختی��ارمعاملهب��ررویصندوقهای
سرمایهگذاریاشارهکردواظهارداشت:بورستهران
ازاسفندسالگذشته،قراردادهایاختیارمعاملهرابر
رویدوصندوقسهامیپرمعاملهبازار،یعنیصندوق
«دارایکم»و«پاالیش»کهوابستهبهدوصنعت«بانکو
پاالیشنفت»هستند،ارائهکرد.همچنیندرخردادماه
سالجارینیزقرارداداختیاررویتنهاصندوقاهرمی
بازار س��رمایه در نماد «اهرم» ارائه ش��ده که مجموع ًا
تاکنونحجم 1/7میلیونقرارداددرنمادهایمذکور،
انجام شده است.معاون عملیات بازار ،خبر از بررسی
قرارداداختیارمعاملهبرصندوقهایش��اخصدادو
خاطرنشانکرد:بورستهرانارائهقرارداداختیارمعامله
رویصندوقهایشاخصیمرتبطباشاخصکلبورس
اوراقبهادارتهرانویاس��ایرش��اخصهایموجودرا

مدنظر دارد و کارگروهی در حال بررس��ی و مذاکرات
استتااینقراردادهابررویایننوعازصندوقهانیزبا
کیفیتونقدشوندگیمناسبارائهشود.زمانیسبزی
ادامهداد:همچنینبورستهراندرنظردارددرحوزه
بازارگردانیصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعامله،
تعهداتبازارگردانیرامتناسبباعملکردبازارگردان

تعیینکند،بهاینمعن��یکهتعهداتبازارگردانیبه
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 صندوقها
نسبتبهگذشتهافزایشیافتهوفاصلهقیمتدرتابلوی
بورسبا NAVصندوق،حداقلشود.

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

 7برنامه راهبردی سمات در سال 1401

مدیرعاملشرکتسپردهگذاری
 8تیرماه
مرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوه
(سمات) ۷،برنامهراهبردیاینشرکتدرسال۱۴۰۱
رابرایسهامدارانتشریحکرد.بهگزارشپایگاهخبری
بازارسرمایه(سنا)وبهنقلازسمات،دراینمجمعکه
با حضور بیش از ۷۴درصد از س��هامداران و در محل
سالناجتماعاتشرکتسپردهگذاریمرکزیبرگزار
شد ،صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹اسفندماه
سال ۱۴۰۰بهتصویبسهامدارانرسید.مدیرعامل
شرکتسپردهگذاریمرکزیدراینمجمعپیادهسازی
و توسعه س��امانه هوش��مند توثیق مکانیزه ،توقیف
مکانیزه ،سامانه افزایش س��رمایه از محل حقتقدم،
سامانه تسویه معامالت آتی سهام و ایجاد زیرساخت
تس��ویهمعامالتآت��یب��ورسان��رژیراازمهمترین
برنامههایاینشرکتدرسال۱۴۰۱اعالمکرد.محمد
باغستانیتوسعهسامانهقهریسهامعدالترایکیاز
اولویتهایمهمسماتدرسالجاریذکرکردوافزود:
با توجه به اینکه حدود س��ه میلیون و ۵۰۰هزارنفر از
سهامداران س��هام عدالت در س��الهای اخیر فوت
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کردهاند،قص��دداریممراحلقهریاینمتوفیانرابا
همکاریقوهقضاییهبهصورتمکانیزهانجامدهیم.وی
با بی��ان اینک��ه پرداخ��ت س��ود س��نواتی ،یکی از
دغدغههای س��هامداران در سالهای گذشته بود،
اظهارداشت:بامصوبهسازمانبورسواوراقبهادار،
اوایل امسال زیرساختهای الزم برای پرداخت سود
سنواتی ش��رکتها در شرکت سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه فراهم ش��د .مدیرعامل
سماتادامهداد ۲:میلیونو ۹۰۰هزارسهامدارنیزتا
پایانخردادماهامسال،مبلغیبیشاز ۴هزارمیلیارد
ریالسودسنواتیخودرااز ۴۴شرکتدریافتکردند

ک��هامیدواریماینرون��ددرماههایآتیدرراس��تای
افزای��ش رضایتمن��دی س��هامداران افزای��ش یابد.
باغستانی،بهینهسازیوتوسعهسامانهجامعمکانیزه
توزیعسودرایکیازمهمترینبرنامههایسال۱۴۰۰
سماتاعالمکردوگفت:درمجموع ۲۹۱شرکت،در
سال گذش��ته توزیع س��ود خود را از طریق اطالعات
س��امانهس��جامانجامدادندکهخوشبختانهامسال
شرایطالزمبرایتوزیعسودتمامناشرانثبتشدهنزد
سازمان بورس و اوراق بهادار در این شرکت مهیا شده
است.ویبهینهسازیوتوسعهسامانههای«دانش»،
«کارا»«،صندوقتضمینتسویه»«،سپاس»«،سرویس
صدوروفسخقراردادسبدگردان»وتوسعه«مرکزتماس»
راازدیگربرنامههایمهمشرکتسپردهگذاریمرکزی
اوراقبهاداروتسویهوجوهدرسال گذشته اعالم کرد.
انتخابمؤسسهحسابرسیآرمانآروینپارسبهعنوان
حسابرس و بازرس قانونی ،تقسیم سود ۲۵ریالی به
ازای هر س��هم و انتخاب روزنام��ه اطالعات بهعنوان
روزنامهرسمیشرکتس��پردهگذاریمرکزیازدیگر
مصوباتمجمععمومیعادیسالیانهسماتبود.

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

برای حل مشکالت صنعت کارگزاریها ،تدبیری عاجل انديشيده شود

دبی��ر کل کان��ون کارگزاران
 11تیرماه
ب��ورس و اوراق به��ادار ط��ی
نامهای خطاب به مجید عش��قی ،رئیس سازمان
بورس و اوراق بهادار به بررس��ی و تشریح برخی از
مهمترین مش��کالت صنعت کارگزاری پرداخت و
خواس��تار تدبی��ری عاجل ب��رای برطرفش��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 دهقانیاحمدآباد در بخشی
از این نامه ضمن تش��ریح مشکالت این صنعت
بیان کرده است :با برآورد کاهش سرمایهگذاری
در زیرساختها و احتما ًال تعدیل نیروی انسانی
و کاهش تعداد ش��عب ،ظرفیت خدمترس��انی
کارگ��زاران ب��ه مش��تریان ،در آین��ده در حالت
هشدار قرار میگیرد و عواقب این موضوع بعدها
گریبانگی��ر هم��ه ذینفعان ب��ازار (بهخصوص
سهامداران) خواهد ش��د.همچنین ،از آنجاکه
کس��بوکار اصل��ی س��ایر ارکان بازار س��رمایه
(شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس
ایران ،فناوری اطالعات و سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه) که مش��مول واریز
 37/5درصد از کارمزد معامالت خود بهحساب
صندوق توس��عه ش��دهاند ،مش��ابه کارگزاران،
مبتنی بر کارمزد معامالت است ،برآورد میشود
وضعیت نقدینگی نامناسبی را داشته باشند و از
توان س��رمایهگذاری آنها بر روی زیرس��اختها
بهخصوص تجهیزات فناوری اطالعات ،بهشدت
کاسته شده باش��د؛ موضوعی که نشاندهنده
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 شرکتهای
عضو این کانون نیز ارسالش��ده ،گفته اس��ت:
وضعی��ت عملک��ردی نهادهای مال��ی بهمنظور
سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت توسعه و
تعمیق بازار سرمایه ،اهمیت بسزایی برای نهاد
ناظر دارد .در همین راستا و مطابق با رسالت این
کان��ون ،بهپیوس��ت گ��زارش مقیاسهای��ی از
وضعیت مال��ی صنعت کارگ��زاری در مقاطع ۶
ماهه س��ال  ۱۴۰۰ایفاد ش��ده اس��ت.گزارش
پیوست ،حاصل اطالعات صورتهای مالی ۷۲
شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال  ۱۴۰۰و
همچنین  81ش��رکت در نیمه دوم س��ال است.

ازآنجاک��ه ش��رکتهای موردبررس��ی حدود ۸۵
درص��د از ارزش معام�لات کل ب��ازار را ب��ه خود
اختص��اص دادند و با توج��ه به ب��رآورد عملکرد
عملیات��ی ضعیف ش��رکتهایی که صورتهای
مالی آنها در دسترس نیست ،میتوان استدالل
کرد که او ًال نتای��ج این گزارش قابلتعمیم بهکل
صنعت اس��ت و دوم ًا برآورده��ای آن از واقعیت،
خوشبینانهتر است.
برخی از مهمترین نکات مطرحش��ده در این
گزارشبهطورمختصرشاملمواردزیراست:
 -1ب��ا خ��ارج ک��ردن س��ود حاص��ل از
س��رمایهگذاریها ،از س��ود خال��ص صنع��ت،
مش��اهده میشود که نخست :س��ود عملیاتی،
در نیمه اول س��ال کاهشی  ۵۷درصدی داشته
است .قابل ذکر است که میزان کاهش در سود
خالص  ۲۷درصد بوده اس��ت و همچنین س��هم
ش��رکتهای ب��ا زی��ان عملیات��ی ،از  ۱۷درصد
در نیمه نخس��ت س��ال ب��ه  ۴۵درص��د در نیمه
دوم س��ال ،افزایش یافته اس��ت -2 .ب��ا توجه به
برآورد افزایش سرس��امآور هزینههای عملیاتی
صنعت در س��ال پیشرو ،از طرف��ی ثبات ارزش
معامالت بورس و فرابورس ،پیشبینی میشود
با تداوم ش��رایط موج��ود در برداش��ت اجباری
 37/5درص��دی از کارم��زد معام�لات ،نهتنها،

شاهد کاهش بیشتر س��رمایهگذاری صنعت در
زیرس��اختها خواهیم بود ،بلکه بهناچار تعدیل
نیروی انس��انی و کاهش تعداد شعب نیز دور از
انتظار نیست .مشتریان شرکتهای کارگزاری و
سهامداران از حیث دریافت خدمات باکیفیت و
بهموقع ،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��رمایهگذاری
از س��ود خال��ص منه��ای س��رمایهگذاریها در
س��ال « ،»۱۴۰۱درصد س��رمایهگذاری از سود
خال��ص روی زیرس��اختها و حمای��ت از ب��ازار
س��رمایه (صندوق توس��عه بازار س��رمایه)» و ...
بهتفصی��ل بررسیش��دهاند.در بخش��ی از این
گزارش آمده اس��ت :همانگونه ک��ه پیشبینی
میشد با تداوم ش��رایط موجود ،سرمایهگذاری
در زیرس��اختها بهخص��وص زیرس��اختهای
 ،ITکاهش چشمگیری داشته است .همچنین
کس��ر  37/5درصد از کارمزد کارگ��زاران و واریز
بهحس��اب صندوق توسعه بازار س��رمایه ،منجر
به سرمایهگذاری اجباری  ۱۳۶درصدی از سود
خالص منهای سود سرمایهگذاریهای صنعت و
منفی شدنجریانات نقدی عملیاتی کارگزاران
شده است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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بوکارهای دانشبنیان در بازار سرمایه» برگزار شد
نخستینجلسه «کمیته کس 

به گزارش پای��گاه خبری بازار
 13تیرماه
س��رمایه (س��نا)؛ در جری��ان
برگزاری نخستین جلسه «کمیته کسبوکارهای
دانشبنیاندربازارسرمایه»رئیسسازمانبورسو
اوراق بهادار ،معاون نظارت بر بورسها و ناش��ران،
معاوننظارتبرنهادهایمالی،مدیرمرکزپژوهش
ومطالعاتاسالمی،همچنینرئیسگروهمشاوران
حقوقی ،مدیرعام��ل بورس اوراق به��ادار تهران،
مدیرعامل فرابورس ایران ،نماینده معاون علمی و
فناوری ریاستجمهوری (دکتر دلیری) ،نماینده
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی (دکتر ابوجعفری) و
نمایندهصندوقنوآوریوشکوفایی(دکترناظمی)
حضورداشتند.
این کمیته به دبیری مرکز پژوهشهای 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 ریاستجمهوری کار خود را آغاز کرد.
همچنی��ن مرکز پژوه��ش و مطالعات اس�لامی
بهعنوان دبیرخانه کمیته مذکور تعیین شد.
در ای��نجلس��ه ،روشه��ای ورود ش��رکتهای
دانشبنی��ان به بازار س��رمایه از طری��ق vc، pe

و س��ایر الگوها بررس��ی و مزیت حض��ور صنایع
دانشبنیان که پتانس��یل رشدهای جهشی در
س��ودآوری را در دل خود دارند ،بررس��ی ش��د؛
همچنین به موضوعاتی مانند اعمال داراییهای
نامش��هود و مدیریت منابع انس��انی در دارایی
شرکتها و پذیرش پرداخته شد.
اهم موضوعات مطروحه درجلس��ه به شرح
ذیل است:
 .1تس��هیل در فرآین��د پذی��رش ش��رکتهای
دانشبنی��ان در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران و
فرابورس ایران؛
 .2تقویت و توس��عه بازار ،تأمی��ن مالیجمعی،
بهمنظور تجهیز منابع شرکتهای دانشبنیان
از طریق ابزارهای بدهی و سرمایهای؛
 .3بازنگ��ری در س��اختار صندو قه��ای
س��رمایهگذاری جس��ورانه و خصوصی و امکان
فعالیت اش��خاصی غیر از نه��اد مالی ،بهعنوان

مدیر صن��دوق ،همچنی��ن فعالتر ش��دن این
صندوقها در س��رمایهگذاری منابع جمعآوری
شده؛
 .4طراح��ی ابزاره��ای بده��ی و صک��وک
قابلتبدیل به سهام ،بهمنظور افزایش جذابیت
س��رمایهگذاری در ح��وزه کس��بوکارهای
دانشبنیان؛
 .5ترغی��ب ش��رکتهای پذیرفتهش��ده در بازار
سرمایه به استفاده از ظرفیت قانون «جهش تولید
دانشبنیان» در خصوص اعتبار مالیاتی در نظر
گرفتهشده برای س��رمایهگذاری در موضوعات
تحقیق و توسعه؛
 .6بهرهگی��ری بیش��تر از خدمات ش��رکتهای
دانشبنی��ان علیالخص��وص  FinTechها ،در
مواجه با مس��ائل بازار س��رمایه ازجمله توس��عه
روشهای نظارتی هوشمند ،پردازش اطالعات
و ارتق��اء ش��فافیت ،تقوی��ت زیرس��اختهای
نرمافزاری و ...؛
 .7ض��رورت توس��عه و بهرهگی��ری از روشهای
تخصص��ی و نوی��ن ارزشگ��ذاری داراییهای
غیرمشهود؛
 .8ارتقاء آزمایش��گاه داده سازمان بورس و اوراق
بهادار در ارائه خدمات وسیعتر به فعاالن بازار،
 FinTechها ،پژوهشگران و همکاری با معاونت
علمی و فناوری ریاستجمهوری.

با مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار محقق شد

افزایش میزان نقدینگی در شرکتهای کارگزاری

مدیر نظ��ارت ب��ر کارگ��زاران
 13تیرماه سازمان بورس و اوراق بهادار با
ابالغ مصوبهای بهتمامی شرکتهای کارگزاری ،از
طریق کاهش 2/5درصدی میزان مکسوره از درآمد
ناش��ی از کارمزد معامالت ،از افزایش نقدینگی از
مسیرکارمزدهادرشرکتهایکارگزاریخبرداد.
مدیرنظارتبرکارگزارانسازمانبورسواوراقبهادار
درگفتگوباخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)؛
بااشارهبهابالغیهاینمدیریتبهتمامیشرکتهای
کارگ��زاری اظهار کرد :بخش نخس��ت این ابالغیه
به مصوبه کاهش میزان مکس��وره از درآمد ناشی از
کارمزد معامالت متعلق به شرکتهای بورس اوراق
بهادار تهران ،فرابورس ایران ،سپردهگذاری مرکزی
اوراق بهادار و تسویه وجوه ،شرکت مدیریت فناوری
بورستهرانوشرکتهایکارگزاریبهمنظورانتقال
به حساب صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه /
تثبیت بازار سرمایه باز میگردد.منوچهر میرزایی
ادامه داد :بر اس��اس مصوبات سال  ۱۳۹۹هیئت
مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار 37/5 ،درصد
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از کارمزد معامالت روزانه ش��رکتهای کارگزاری از
طریق شرکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویه وجوه کس��ر و بهحساب صندوق توسعه بازار
برایاهدافحمایتیازبازارسرمایهواریزمیشد.
او با بیان اینکه بر اس��اس مصوب��ه حاضر37/5 ،
درصد کارمزد به  ۳۵درص��د تقلیل یافته ،تصریح
کرد :بر این اس��اس 2/5 ،درصد از میزان مکسوره
از درآمد کارمزد کارگ��زاران کاهش پیدا میکند؛
به بیانی دیگر ،نقدینگی بیشتری از کارمزدها در
اختیارشرکتهایکارگزاریقرارمیگیرد.

اینمدیرارشدسازمانبورسواوراقبهاداربااشارهبه
بخشدوماینابالغیه،اذعانکرد:بخشدومبهنحوه
و میزان ابطال واحدهای س��رمایهگذاری صندوق
سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه توسط
شرکتهایکارگزاریمرتبطاست.
اوافزود:برایناساس،طبقماده ۱۴و ۱۵اساسنامه
صندوقسرمایهگذاریمشترکتوسعهبازارسرمایه،
شرکتهایکارگزاریمیتوانستندبامراجعهبهمدیر
صندوق ،درخواست ابطال  ۲۵درصد از واحدهای
سرمایهگذاری 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
اجرایینحوهدرخواستابطال۲۵درصدواحدهای
متعلقبهشرکتهایکارگزاریاختصاصداردوبا
این مصوبه بهطور رسمی به شرکتهای کارگزاری
اجازه داده شده است تا با مراجعه به مدیر صندوق،
درخواس��ت ابطال بخش��ی از یونیتهایی که در
صندوق توسعه دارند را در هرسال ارائه و نقدینگی
خودرادریافتکنند.

رويدادهاي خبري
بورس اوراق بهادار تهران برگزار كرد

همایش «شرکتهای دانشبنیان ،بازار سرمایه ،دورنمای آینده»

همای��ش «ش��رکتهای
 22تیرماه
دانشبنیان ،بازار س��رمایه،
دورنمای آینده» ،بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۲
تیرماه  ۱۴۰۱در ساختمان بورس اوراق بهادار
تهران ،واقع در سعادتآباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل 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 رایانهای ،این
همای��ش را با هدف ایجاد گفتمان مش��ترک و
فضایی برای تبادلنظر میان فعاالن و مسئوالن
بازار سرمایه و ش��رکتهای دانشبنیان برگزار
کرد.
مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق به��ادار تهران
با اش��اره به نامگذاری س��ال  1401به س��ال
«تولید ،دانشبنیان و اشتغال آفرین» ،تصریح
کرد :نامگذاری س��الج��اری حکایت از تغییر
 Business Planدر نظام حکمرانی دارد و امید
میرود ش��اهد تغییرات اساس��ی در اقتصاد،
بهویژه در شرکتهای دانشبنیان باشیم.
این مدیر اجرایی ارشد در بازار سرمایه با مروری
ب��ر آم��ار ش��رکتهای دانشبنیان در کش��ور
گفت :تاکنون  7،000شرکت دانشبنیان در
کشور به ثبت رسیدهاند که  ۶۵درصد از آنها به
درآمدهای عملیاتی دست پیدا کردهاند.
او ادامه داد :در سال  ،۲۰۲۲حدود  ۴۶درصد
از  GDPکل کش��ورهای دنیا در حوزه اقتصاد
دیجیتال است که این عدد در  ۴سال گذشته
حدود  ۱۶درصد بوده است؛ این موضوع نشان
از تغییر شگرف در اقتصاد کشورها دارد.
به گفته گ��ودرزی ،بر اس��اس پیشبینیهای
انجامش��ده ،در س��ال  ۲۰۲۳ش��اهد س��هم
 ۵۳درص��دی از اقتص��اد دیجیت��ال در تولید
ناخالصجهانی خواهیم بود که این امر موضوع
ش��رکتهای دانشبنیان بهویژه حوزه اقتصاد
دیجیتال را بسیار مهم کرده است.

جایخالیشرکتهایدانشبنیاندر
صدر فهرست شرکتهای بزرگ بورسی
دکتر مجید عش��قی نیز همایش «ش��رکتهای
دانشبنیان ،بازار س��رمایه ،دورنم��ای آینده» را
آغازی برای گفتمانس��ازی میان بازار س��رمایه و
ش��رکتهای دانشبنیان برشمرد و تصریح کرد:
مقایسه ش��رکتها در کشور با شرکتهای بزرگ
در س��طحجهانی ،حکایت از دارایی محور بودن
عمده شرکتها در ایران دارد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار افزود۳۰ :
ش��رکت بزرگ بورس��ی در کش��ور ،داراییمحور
هس��تند وجای خالی ش��رکتهای دانشبنیان
مبتنی بر فناوری در صدر فهرس��ت شرکتهای
بزرگ بورسی مشاهده میشود.
او اظهار امی��دواری کرد :امید میرود فعاالن این
صنعتتالشخودراانجامدهندوسیاستگذاران
هم ای��ن مج��ال را فراه��م کنند تا ش��رکتهای
دانشبنیان ب��هجایگاه واقعی خود دس��ت پیدا
کنند.
او با اشاره به ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه
برای این منظور ،اب��راز کرد:موضوع عرضه اولیه
ش��رکتهای دانشبنیان و ایجاد نقدش��وندگی
برای این شرکتها 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 بهعنوان
یک ش��رکت کام ً
ال مبتنی بر فن��اوری ،آغازی بر
پذی��رش ش��رکتهای دانشبنیان اس��ت و الزم

است سهم این دست از شرکتها در بازار سرمایه
افزایش یابد.
او با اش��اره ب��ه تأمین مال��ی برای ش��رکتهای
دانشبنیان در بازار س��رمایه ،اذع��ان کرد :الزم
است مقرراتجدیدی در این رابطه ایجاد شود تا
ابزارهایی همانند انتشار اوراق برای شرکتهای
دانشبنی��ان و ش��رکتهای مبتنی ب��ر فناوری
هموار شود.
این مقام مس��ئول با اشاره به تأمین مالیجمعی
در بازار س��رمایه اظهار کرد :در طی سالجاری،
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
صحبتهایخودبامدنظرقراردادنصندوقهای
جسورانه و خصوصی عنوان کرد :اکنون به دلیل
س��اختار خاص ای��ن صندوقها ،مناب��ع خوبی
جمع شده اس��ت که نشان از پتانسیل باالی این
صندوقها برایجذب سرمایه دارد؛ اما الزم است
بحث نحوه مواجهه با ریس��ک در این صندوقها
نیز تقویت ش��ود تا بتوان با متنوعسازی طرحها
در صندوقهای جسورانه و خصوصی ،ریسک را
مدیریت کرد.
او به استفاده از فینتکها در فرآیند بازار سرمایه
اش��اره کرد و گفت:جای خالی ای��ن موضوع در
کل فرآیند بازار س��رمایه قابل مشاهده است ،در
حوزههای عملیاتی و ارائه خدمات بازار س��رمایه
از طریق ش��رکتهای کارگزاری ،درجای خوبی
ایس��تاد ه و پیش��رفت خوبی داش��تهایم .رئیس
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اکنون
اقدامات خوبی از طریق نهادهای مالی در حال
انجاماست،امادرحوزهزیرساختیبایدازخدمات
فینتکها بیشتر استفاده کنیم ،افزود :در حوزه
نظارت بر بازار ،تسویه و مواردی که مربوط به ارکان
بازار سرمایه استجای فینتکها خالی است.
دکتر عش��قی با بیان اینکه کارگروهی مش��ترک
در س��ازمان بورس برای شرکتهای دانشبنیان
تشکیل شده تا موضوعات مربوط به شرکتهای
دانشبنیان را پیگیری کنیم ،گفت ۱۶ :اصالحی
ک��ه بای��د در خص��وص فعالی��ت ش��رکتهای
دانشبنی��ان در بازار س��رمایه انجام ش��ود را در
دستور کار قرار دادیم ،اقداماتی برای ارکان بازار
سرمایه طراحی و انجامشده 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 ،
اظهارکرد:امیدمیروداینسامانهبهفناوریهای
مالی کمک شایانی کند.
محمدجالل ادامه داد :طی یک دهه گذشته در
حوزه پرداخت پیشرفتهای زیادی مشاهده شده
است ،اما همچنان در حوزههای تضمین و توثیق
کمبودهایی احساس میشود.
اوادامهداد:اکنونباهمکاریوپیشگامیسازمان
ب��ورس و اوراق بهادار و ش��رکت س��پردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تس��ويه وجوه ،زیرساختی
طراحی شده تا داراییهای برنامهپذیر در کشور
مانند سهام ،اندوختههای مردم نزد صندوقهای
بازنشستگی ،امکان کسر حقوق و بحثهایی از
این جنس ،بتوانند در اکوسیس��تم فناوریهای
مالی نقشی عملیاتی،جدی و فراگیر ایفا کنند.
به گفته مش��اور وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی،
بهواس��طه این زیرس��اخت ،فناوریه��ای مالی
بهوی��ژه فینتکها و ش��رکتهای ن��وآور در ارائه
خدمات تضمین و توثیق میتوانند نمایان شوند
و توانمندیهای خود را بروز دهند.
او با بیان اینکه بهزودی از این پلتفرم یا زیرساخت
رونمایی میشود ،خاطرنشان کرد :با این پلتفرم
امید میرود خأل توثیق هوشمند سهام بهصورت
کام ً
ال الکترونیکی پر شود و گام مثبتی درجهت
تکمیلاکوسیستمفناوریهایمالیباشد.جالل
اظه��ار امیدواری کرد :امیدواری��م احراز هویت و
صدور عنوان فرامین حوزههای حقوقی بهصورت
الکترونیک به رشد این اکوسیستم کمک کند.
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تـيـرماه 1401
شـمـاره 204

ارزش  60ه�زار میلی�ارد تومان�ی
دانشبنیانها در بازار سرمایه
س��ورنا س��تاری در همای��ش «ش��رکتهای
دانشبنیان ،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 چراغجادویی برای ایجاد
یکباره تغییرات و بهبود ش��رایط وجود ندارد و
اصل دوم ضرورت وجود یک اکوسیستم است.
وی تأکید کرد :اساس ًا معنی واقعی دانشبنیان
این اس��ت که بخ��ش خصوص��ی در پژوهش
سرمایهگذاری کند و خالصه مفهوم شرکتهای
دانشبنیان ،س��رمایهگذاری بخش خصوصی
در پژوه��ش اس��ت .درحالیکه ما بهاش��تباه
فک��ر میکنیم ک��ه میتوانی��م با پ��ول دولت
محصولی را ب��ه مردم ارائه دهیم ،اما محصول،
نتیج��ه س��رمایهگذاری بخش دولت اس��ت و
اگر میخواهیم محصولی را به مردم برس��انیم
باید بخ��ش خصوص��ی را ترغیب کنی��م تا در
اکوسیستم سرمایهگذاری کند.
معاون علمی و فن��اوری رئیسجمهوری اظهار
داشت :س��الها پیش در دانش��گاهها قرارداد
ب��ا صنعت ،نوع��ی خیان��ت بود و ن��ه خدمت،
چراکه تنه��ا محل آموزش بودند .دانش��گاهها
را در دیوارهای��ی محصور کرده بودیم وجوانان
کش��ور مهمتری��ن س��الهای عمر خ��ود را در
چهارچوب این دی��وار محصور بودند ،اما امروز
شاهد حضور دانشگاهها در پارکهای فناوری
و انواع صندوقهای س��رمایهگذاری هستیم،
بهطوری که قدرت دانش باعث سرمایهگذاری
بخ��ش خصوص��ی در پژوهش ش��ده ،چنانکه
امروز میزان س��رمایهگذاری بخش خصوصی
در پارک فناوری پردیس نسبت به دولت  25به
 ،1است .بهعنوان مثال ،فقط  12هزار میلیارد
توم��ان در بخشجاری پ��ارک فناوری پردیس
سرمایهگذاری شده است.
س��تاری ادامه داد :باید س��اختارهایی شکل
بگیرد ک��ه بخش خصوصی بهج��ای بازار دالر
و طال به س��مت پژوهش حرکت کند .امروز در
ایران ساالنه  400هزار لیتر خون به کشورهای
اتری��ش و آلمان صادر میش��ود ت��ا دو فرآورده
به دس��ت بیاید و قیمت یک��ی از این فرآوردهها
یعنی آیویآیجی در هر ریال  200دالر است.
ایرانیه��ا هر گرم از ای��ن ماده را  4ه��زار یورو
خریداری میکنند ،درحالیکه مواد اولیه این
فرآورده را خود ایران صادرات کرده است.
وی افزود :حال اینکه یک شرکت دانشبنیان

در کش��ورمان برای تولی��د همی��ن فرآوردهها
راهاندازی ش��ده و امس��ال مع��ادل  50درصد
مص��رف از همی��ن ش��رکت بهدس��ت میآید.
س��تاری ادامه داد :پس از مراجعه این شرکت
به یکی از بانکها ،مدیران بانکی برای دریافت
تسهیالت ،سند زمین خیابان فرشته را بهعنوان
ضمان��ت درخواس��ت کردهاند .ای��ن موضوع
نش��ان میدهد که بانکها هنوز هم با مفهوم
دارایی غیر مش��هود آش��نایی ندارن��د .معاون
رئیسجمهوری گفت :متأس��فانه ،در اقتصاد
نفتی نیروی انسانی و نیروی کار اهمیتی ندارد
و مهم همان سولهها هستند ،نباید برای اعتماد
بهجوانان نگاهمان به پدرانش��ان وجیبش��ان
باش��د.وی ب��ا بی��ان اینکه هن��ر م��ا و مدیران
جذب پ��ول بخ��ش خصوص��ی در بخشهای
پژوهشی اس��ت ،گفت :توصیه میکنم بر روی
صندوقهایجسورانه و فناوری سرمایهگذاری
کنید؛ چراکه تمام مش ّوقها و امکانات مش ّوقها
در ای��ن صن��دوق دیده ش��ده است.س��تاری
تأکید کرد :هرچند امروز در برابر ش��رکتهای
دانشبنیان با مقاومت بخش خصوصی سنتی
و بخش دولتی مواجه هس��تیم ،اما مقاومت در
برابر ش��رکتهای مبتنی بر فناوری غیرممکن
است و ثابت کردیم که شرکتهای دانشبنیان
برنده هستند.
س��تاری ادامه داد :باید توجه داشته باشیم که
واتساپ کار خود را با  50نفر در یک ساختمان
کرایهای شروع کرد و امروز دارای سرمایه باالیی
است که این قدرت دانش را نشان میدهد.
ستاری با اشاره به بحث چگونگی ارزشگذاری
شرکتهای 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 وجوانان برنامهنویس اس��ت و تنها 3
تا  4س��اختمان اجارهای دارد .حاال سؤال این
است که مس��ئوالن چگونه میتوانند قیمت یا
ارزشی برای این شرکت تعیین کنند؟وی تأکید
ک��رد :توصیه من این اس��ت ک��ه قانونجهش
دانشبنی��ان را مطالعه کنید و از مش��وقهای
بورس��ی و معافی��ت مالیات��ی ش��رکتهای
دانشبنی��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��کدهها دریافت
میکنید ،اما در مواردی هم خودمان با اعمال
مقررات و قوانین اش��تباه ،باعث ورشکستگی
شرکتها و خروججوانان از کشورمان شدهایم.

رويدادهاي خبري
در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بورس کاالی ایران تشریح شد

برنامههای بورس کاالی ایران در سالجاری

مجمع عمومی عادی سالیانه
 26تیرماه
شرکت بورس کاالی ایران26،
تیرم��اه  1401ب��ا حض��ور بی��ش از  ۵۳درصد از
س��هامداران ای��ن ش��رکت برگ��زار ش��د و حامد
سلطانینژاد ،مدیرعامل بورس کاالی ایران عالوه
ب��ر تش��ریح دس��تاوردهای س��ال  ،۱۴۰۰اه��م
برنامههایاینبورسدرسالجاریراتشریح کرد.
«توس��عه ب��ازار گواهی س��پرده کاالی��ی از طریق
محصولهای صنعتی»« ،رونق معامالت خودرو»،
«تعمیق بازار فروش امالک و مستغالت» و «ایجاد
زیرس��اخت الکترونی��ک معام�لات صادراتی در
راستای تعامالتبا گمرک وبانک مرکزی» ازجمله
برنامههایامسالبورسکاالاست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل
از کاالخبر ،حامد سلطانینژاد ،مدیرعامل بورس
کاالی ایران در ابتدای س��خنرانی خود در مجمع
ت مدیره بورس
عمومی سالیانه شرکت به پیام هیئ 
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،
پشتیبانیها ،مانعزداییها» نامگذاری شده بود،
با تمام فرازوفرودها ،همچون سنوات گذشته برگ
زرینیبهکارنامهموفقیتهایخوداضافهکرد.
وی افزود :بزرگترین بازار متشکل کاالیی و اوراق
بهادار مبتنی بر کاالی کشور ،در این مقطع زمانی
ارزش کل معام�لات را به رقم  ۶۶۵ه��زار میلیارد
تومانارتقاءدادکهنسبتبهسال 1399افزایشی
 90درصدیداشتواینمهمنشاندهندهحرکت
روبهجلو در راستای تحقق مأموریتهای محوله به
این بورس است.
ایشان اشاره کرد :گذشته از افزایش ارزش و حجم
معامالتدربازارهایمختلفبورسکاال،راهاندازی
بسترها و ابزارهای معامالتیجدیدی چون توسعه
معامالت حراج باز ،معامالت س��یمان ،راهاندازی
صندوقه��ای س��رمایهگذاری ط�لا ،راهاندازی
معامالت گواهی س��پرده برنج ،میلگرد ،شیش��ه و
س��یمان ازجمله اقدامات توس��عهمحوری بود که
در این س��ال ،موجب گسترش محیط کسبوکار
بزرگترینبورسکاالییکشورشد.
س��لطانینژاد تصری��ح کرد :مجموع��ه اقدامات
صورتگرفته حاکی از نق��ش پررنگ و اثرگذاری
ب��ورس کاال در اقتص��اد کش��ور بهخص��وص در
برآورده ک��ردن نیاز بخشه��ای مختلف اقتصاد
بهویژه صنایع باالدس��ت و پاییندس��ت در کنار
کارکرد کشف قیمت رقابتی ،کاهش هزینههای
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
 ۱۴۰۰را در س��ایه الطاف خداوند متعال ،مرهون
اعتماد و حمایتهای سهامداران و تالش بیوقفه
همکارانمتخصصومتعهددرجهتنیلبهاهداف
ش��رکت میدانیم که بدینوس��یله مراتب تشکر و
قدردانی خود را از آنان اعالم میکنیم.
وی ی��ادآور ش��د :ب��ورس کاالی ای��ران همچ��ون
سالهای گذشته در س��ال ۱۴۰۱نیز در راستای
مأموریتوچشماندازخودمبنیبرمرجعیتپایدار
کش��ف قیمت و معام�لات مبتنی ب��ر کاال و اوراق
بهادارکاالیی،برآناستباتمرکزبرتوسعهخطوط
کسبوکارجدید 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
اقتصادملیکشورنقشآفرینیکند.
به گفته سلطانینژاد ،بورس کاالی ایران در میان
 ۱۵شرکت برتر ،از نظر شفافیت اطالعاتی از سوی
سازمان بورس و اوراق بهادار در میان شرکتهای
بورسیانتخابشدهاست.
وی ابراز امیدواری کرد ،بورس کاالی ایران در سال
 ۱۴۰۱که با شعار «تولید ،دانشبنیان و اشتغال
آفرین» نامگذاری شده است ،بتواند با بهکارگیری
ظرفیتها و توانمندیهای خود در بازار سرمایه،
همچونگذشتهسهمشایانیدرحمایتاززنجیره
تولید کشور از طریق ارتقاء شفافیت و کارایی بازار
داشته باشد.
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران ب��ا تأکید بر اینکه
چش��مانداز شرکت تبدیل ش��دن به مرجع پایدار
کش��ف قیمت و معام�لات مبتنی ب��ر کاال و اوراق

بهادار کاالیی اس��ت ،گفت :مأموریت شرکت نیز
کشف قیمت و ارائ ه خدمات متنوع مبتنی بر کاال
و اوراق بهادار کاالیی در راستای پاسخ به نیازهای
صاحبان صنایع ،تج��ار و فعاالن بازار س��رمایه از
طریقبستریرقابتی،منصفانه،شفافوامنبوده
و بدینمنظور با بهرهگیری از سرمایههای انسانی
سرآمد و فناوریهای نوین ،همواره ضمن تمرکز بر
بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهرهبرداری
ازفرصتهایبینالمللیخواهدبود.
اهم رویدادهای سال ۱۴۰۰
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در ادام��ه به اهم
اقدامات و دستاوردهای سال  ۱۴۰۰اشاره کرد و
گفت« :انتقال نماد بورس کاال به تابلوی اول بورس
تهران»«،تعداد ۵۱۷پذیرشصورتگرفتهبراساس
کاال،تولیدکنندهوعرضهکننده»«،پذیرش ۷۶انبار
درسراسرکشور»«،راهاندازیصندوقهایکاالیی
دارایی پایه ط�لای لوتوس»« ،راهاندازی معامالت
گواهی سپرده  ۶کاالیجدید برنج ،سیمان ،مس
کاتد،میلگرد،نخودوشیشه»«،پذیرششرکتهای
تولیدکنن��ده کاالی س��یمان»« ،تنوعبخش��ی به
معام�لات رین��گ صادرات��ی (آلومینی��وم ،مس
و« ،»)...تکمیل زنجیره عرضه فوالد (با عرضه آهن
اسفنجی)»وـراهاندازیمعامالتمناقصه(دارایی
پایهکنتورسهفاز)»ازمهمتریناقداماتشرکتدر
سالگذشتهبود.
وی همچنین اعالم کرد :توس��عه و ارتقاء سیستمها
و س��امانههای فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهبود
فرآیندهایکسبوکار،توسعهفرهنگسرمایهگذاری
و ارتقاء س��واد مالی در حوزه کاالیی ،توس��عه کاال و
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري
دارایی پایهجدید ب��ر روی بازارها و ابزارهای فعلی و
تعمیق بازارهای موجود از مهمترین اقدامات بورس
کاالی ایران در سال ۱۴۰۰به شمار میرود.
سال  ۱۴۰۰از نگاه آمار
س��لطانینژاد در ادامه ،به ارزش معامالت بورس
کاالی ایران در س��ال  ۱۴۰۰اش��اره کرد و افزود:
ارزش کل معامالت بورس کاال در س��ال گذش��ته
با افزایش  ۹۰درصدی نس��بت به سال  13۹۹به
 ۶۶۵هزار میلیارد تومان رسید .همچنین ،در بازار
فیزیکی بیش از  ۷۶میلیون تن انواع کاال به ارزش
 ۶۳۰هزار میلیارد تومان دادوستد شد که نسبت
به سال  13۹۹با رشدی  ۱۲۸درصدی در حجم و
 ۱۰۲درصدی در ارزش مواجه شده است.
وی اف��زود :همچنی��ن در س��ال  ۱۴۰۰و در تاالر
محصولهای صنعت��ی ۵۷ ،میلیون ت��ن کاال به
ارزش  ۳۷۰هزار میلی��ارد تومان مورد معامله قرار
گرف��ت و در تاالر محصولهای پتروش��یمی 5/4
میلیون تن کاال به ارزش  ۱۴۵هزار میلیارد تومان

دادوستد ش��د .در تاالر فرآوردههای نفتی نیز ۱۳
میلیون تن انواع کاال ب��ه ارزش  ۱۰۷هزار میلیارد
تومانمعاملهشدوارزشمعامالتبازارمالیبورس
کاال نیز به حدود 35هزار میلیارد تومان رسید.
تشریح برنامههای۱۴۰۱
سلطانینژاد در ادامه به راهبردهای بورس کاال در
سال ۱۴۰۱اشارهکردوافزود:توسعهنشانتجاری
و ترویج کارکردها و فرهنگسازی با رویکرد توسعه
پایدار ،توس��عه و تنوع خطوط کس��بوکار بورس
کاال،توسعهتعامالتوهمکاریبانهادهای مالی،
توس��عه متوازن در تعامل با نهادهای حاکمیتی،
سیاس��تگذار و نظارتی ،ضمن هویت مس��تقل
ب��ورس کاال ،تعمی��ق بازارهای موجود و توس��عه
داراییهایپایهجدیدرویابزارهایفعلیبارویکرد
بازاریابی ،مشتریمداری با رویکرد بهبود کیفیت
در خدمات ،توس��عه و ارتقاء سیستمها و روشها و
بهبود نظامهایجامع مدیریت سرمایه انسانی از
مهمترینراهبردهایشرکتدرسالجاریاست.

وی افزود :بازطراحی و بهبود سازوکارهای حراج،
توس��عه بازار گواه��ی س��پرده کاالی��ی از طریق
محصوله��ای صنعتی ،توس��عه ب��ازار معامالت
خودرو در بورس کاال ،توس��عه بازار فروش امالک
و مستغالت ،راهاندازی سامانه ثبت و تأیید عرضه
توسط عرضهکنندگان ،راهاندازی سامانه امضای
الکترونیک و تعری��ف و راهان��دازی صندوقهای
س��رمایهگذاری کاالییجدید ازجمله مهمترین
برنامههایامسالاست.
مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان اضافه کرد:
همچنین راهاندازی س��امانه ارتباط با مشتریان
بورس کاال ،بهکارگیری ابزارهای تأمین مالی در
زنجیره تأمینجهت تسویه معامالت ،پیادهسازی
مدیریت دان��ش ،ایجاد زیرس��اخت الکترونیک
معامالت صادراتی در راستای تعامالت با گمرک
و بان��ک مرک��زی ،راهان��دازی س��امانه تحویل،
طراح��ی س��امانهجدی��د مدیریت کارگ��زاران و
سامانه رسیدگی الکترونیک به اعتراضها از دیگر
برنامههای امسال بورس کاال است.

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

تدوینچارچوباولیهقوانینومقرراتمربوطبهراهاندازیصندوقهایسرمایهگذاریبازنشستگی

مدیر نظارت بر نهادهای مالی
 29تیر
سازمانبورسو اوراقبهاداردر
گفتگوباخبرنگارپایگاهخبریبازارسرمایه(سنا)با
بیان اینکه «تدوی��ن قوانین و مق��ررات مربوط به
را هان��دازی صندوقه��ای س��رمایهگذاری
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  ۱۹ماده یک قانون بازار اوراق
بهادار ،صندوقهای بازنشستگی که مدنظر این
مقرراتقرارگرفتهاند،صندوقهایسرمایهگذاری
هس��تند که با اس��تفاده از طرحه��ای پسانداز و
س��رمایهگذاری ،مزایای تکمیلی را ب��رای دوران
بازنشستگیاعضایخودفراهممیکنند.
ظآباد ادام��ه داد :با توجه به اینکه
رض��ا نوحی حف 
بازنشستگی و لزوم ایجاد طرحهای بازنشستگی
موضوع قش��ر زی��ادی ازجامع��ه را در برمیگیرد،
بنابراین ،پاس��خگویی به این نیاز سرمایهگذاری
از دیرب��از مطرح بوده اس��ت.او خاطرنش��ان کرد:
در حال حاضر بسیاری از ش��رکتها و مؤسسات
بزرگ ،طرحهایی تح��ت عناوین مربوط به تأمین
آتیه کارکنان در دس��ت انجام دارند و با استفاده از
این طرحها ،کارکنان این نهادها بخشی از منابع
را خ��ود تأمین میکنند و بخش دیگ��ری از منابع
توسط کارفرما تأمین میش��ود .این مبالغ صرف
ی میشود تا زمانی که فرد
سرمایهگذاری در دارای 
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بازنشسته ش��ود و از مزایای تکمیلی مربوطه بهره
ببرد.بهگفتهمدیرنظارتبرنهادهایمالیسازمان
ب��ورس ،این نوع از صندوقهای س��رمایهگذاری،
بیمههایاجباریراشاملنمیشود.
او با بی��ان اینکه در اینگونه از طرحها ،ش��فافیت
مهمترین رکن محس��وب میش��ود ،تصریح کرد:
در این صندوقها محاس��به دقی��ق مبالغ متعلق
به س��رمایهگذاران ،صورت میگیرد و داراییهای

موض��وع س��رمایهگذاری صن��دوق ،ازجمل��ه
داراییهایبانقدشوندگیباالخواهندبود.
ظآباد با اش��اره به ساختار صندوقهای
نوحی حف 
سرمایهگذاری بازنشستگی موردنظر ،اظهار کرد:
ظرفیت قانونی این صندوقه��ا مطابق با بند ۱۹
ماده یک قانون بازار اوراق بهادار پیشبینی شده
است .همچنین ،س��اختار اینگونه صندوقهای
س��رمایهگذاری بهگونهای خواهد بود تا بهراحتی

رويدادهاي خبري
بتوان��د  NAVصن��دوق ،زمانه��ای ورود و خروج
سرمایهگذاران و مبالغی که سرمایهگذار و کارفرما
پرداخت میکنند 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��رکتیجداگانه برای هر ش��رکت یا مؤسس��ه
پیش��گیری میکند و ایج��اد این صن��دوق ،این
امکان را فراه��م میکند 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
ریسکپذیری در پرتفوی س��رمایهگذاران را نکته
بسیارمهمدرساختاراینگونهصندوقهابرشمردو
افزود:متناسببادورههایزمانیکهیکفردشروع
حو
به کار میکند تا زمان بازنشستگی خود ،ترجی 

تمایالتسرمایهگذاریاوتغییرپذیراست.بهبیانی
دیگر ،با نزدیک شدن به زمان بازنشستگی ،سبد
داراییهای او باید به س��مت داراییهای با درآمد
ثابتسوقدادهشودتابتوانددرزمانبازنشستگی
فرد،جریانمستمروجوهنقدوپرداختاینجریان
رابرایسرمایهگذارفراهمکند.اوبااشارهبهمتوسط
عمر کاری ک��ه برای هر فرد ش��اغل در نظر گرفته
میش��ود ،اذعان کرد :در اینگونه از صندوقها،
دوره کاری س��رمایهگذاران ازلحاظ میزان پذیرش
ریسک به دوره پرریسک ،دوره میانریسک و دوره
کمریسک تقسیم میشود.در سالهای ابتدایی،
با ای��ن پیشفرض که این گروه از س��رمایهگذاران
س��الهای زیادی در این صن��دوق حضور خواهد
داش��ت ،پرتفویای که برای این گروه از کارکنان
مدنظر قرار میگیرد ،پرتفویای با ریسکپذیری

ظآب��اد ادامه داد :در
باالتر خواهد بود.نوحی حف 
سالهای میانی ،پرتفوی س��رمایهگذار به سمت
سرمایهگذاریهایباریسککمترهدایتمیشود
و با نزدیک شدن به دوران بازنشستگی ،پرتفوی به
سمت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت حرکت
خواهد کرد .البته ضروری است انعطافهایی هم
پیشبینیشودتادرصورتتمایلسرمایهگذاران،
رویه متفاوتی نس��بت به رویه پیشفرض انتخاب
پرتفوی در نظر گرفته شود.به گفته این مدیر ارشد
در سازمان بورس ،با توجه به اینکه بهواسطه تحت
پوشش قرار دادن تعداد س��رمایهگذاران بیشتر،
منابع مس��تمری به این صندوق واریز میش��ود،
بنابراین،ورودمستمرمنابعبهبازارسرمایه،توسعه
بیشتر این بازار را به همراه دارد و همچنین ،فرآیند
تخصیصآگاهانهمنابعراامکانپذیرمیکند.

مجمع عمومی عادی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد

ت مدیرهجدید بورس تهران انتخاب شدند
هیئ 

به گزارش روابط عمومی و امور
 30تیر
بینالملل بورس اوراق بهادار
تهران روز پنجش��نبه  30تیرم��اه  ،1401مجمع
عمومی عادی سالیانه بورس تهران با حضور بیش
از  72درصد از س��هامداران برگزار شد.در ابتدای
جلس��ه بهروز خدارحمی بهعنوان رئیس مجمع،
رسمیتجلسهمجمععمومیعادیسالیانهبورس
اوراق بهادار تهران را با حضور بیش از  72درصد از
س��هامداران اعالم کرد.در ادامه رئیس جلسه ،از
آقایانحسینمقدمنمایندهبانکتجارتوخیلنژاد
نمایندهبانکملتبهعنوانناظرینجلسه،محمود
گ��ودرزی بهعن��وان دبیر جلس��ه ،س��ید مهدی
پارچینیپارچینبهعنواننمایندهسازمانبورسو
اوراق بهادار برای حضور درجایگاه دعوت کرد.
محمود گودرزی بهعنوان مدیرعامل شرکت بورس
اوراق بهادار ته��ران ،علیعباس کریمی بهعنوان
معاونت اجرایی ،عباس هش��ی و رؤیا مهدیزاده
بهعن��وان نماینده حس��ابرس و ب��ازرس قانونی از
مؤسسهحسابرسیهشیاربهمنددرجایگاهحضور
یافتن��د.در ادامه این مراس��م محم��ود گودرزی
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران ضمن
تشکرازتمامیسهامدارانبرایحضوردرمجمع،
گزارش هیئتمدیره به مجمع را برای سهامداران
بورس ته��ران ارائه کرد.بر اس��اس این گزارش ،در
مجمع بورس اوراق بهادار تهران صورتهای مالی
س��ال مالی منتهی به 1400/12/29بررس��ی و
تصویبشد.درضمنباموافقتسهامدارانشرکت
بورس اوراق بهادار تهران ،پرداخت  90ریال 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 بهعنوان روزنامه

کثیراالنتش��ار تعیین گردید .مؤسسه حسابرسی
«ایرانمشهود»بهعنوانحسابرسمستقلوبازرس
قانونیاصلی،مؤسسهحسابرسی«هوشیارممیز»
نیزبهعنوانبازرسقانونیعلیالبدلتعیینشدند.
گفتنیاستحقالزحمهحسابرسوبازرسقانونی
برایسال 1400مبلغ 337میلیونتوماندرنظر
گرفته شد و پاداش اعضای هیئتمدیره برای سال
مالیمنتهیبه 1400/12/29مبلغ 910میلیون
تومانتعیینوبااکثریتآراءتصویبشد.
انتخاب اعض�ای هیئتمدی�ره جدید
بورس تهران
در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور
بی��ش از  76 / 5درصد از س��هامداران ،اعضای

هیئتمدی��ره ب��ورس تهران تعیین ش��د.در این
مجم��ع انتخ��اب اعض��ای هیئتمدی��ره بورس
تهران مطرح و رأیگیری شد .پس از رأیگیری،
ش��رکتهای گس��ترش صنعت نوی��ن ایرانیان،
س��رمایهگذاری اه��داف ،س��رمایهگذاری صبا
تأمین ،س��رمایهگذاری تدبیر ،س��رمایهگذاری
توس��عه مل��ی ،کانون کارگ��زاران ب��ورس اوراق
بهادار و صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها
بهعن��وان اعض��ای هیئتمدیره 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
بهعن��وان اعضای علیالبدل ای��ن هیئتمدیره
انتخاب شدند.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رويدادهاي خبري

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

به گزارش رواب��ط عمومی و
 4تیرماه
امور بینالملل بورس تهران،
از تاریخ  4تیرماه  1401اوراق صکوک مرابحه
شرکت مجتمع فوالد غدیر نیریز 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 “صغدیر ”504در فهرس��ت
نرخهای بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران

درج ش��د .دوره عمر این اوراق  4سال و مواعد
پرداخ��ت آن هر  3ماه یکبار از تاریخ انتش��ار
اوراق است .ناشر «شرکت واسط مالی تیر دوم
(با مس��ئولیت محدود)» است .ضامن «توثیق
پرتفویای از س��هام ش��رکتهای سنگآهن
گهرزمین (س��هامی عام) و فوالد آلیاژی ایران
(س��هامی ع��ام)» و متعه��د پذیرهنوی��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 سپردهگذاری مرکزی اوراق
به��ادار و تس��ویه وج��وه (س��هامی ع��ام)» و
حسابرس «مؤسسه حسابرسی ایران مشهود»
است.

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

به گ��زارش روابط عمومی و
 7تیرماه
ام��ور بینالمل��ل ب��ورس
ته��ران ،از تاری��خ  7تیرم��اه  ،1401صندوق
سرمایهگذاری قابل معامله در سهام برلیان با
نم��اد “ برلیان “ در فهرس��ت نرخه��ای بازار
صندوقهای س��رمایهگذاری قابل معامله در
ب��ورس اوراق به��ادار تهران درج ش��د .تعداد
واحده��ای س��رمایهگذاری ع��ادی جه��ت

پذیرهنویس��ی  99میلیون 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»
میباش��د .حس��ابرس «مؤسس��ه حسابرسی
رازدار» ،بازارگردان «صندوق س��رمایهگذاری
اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن» و

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

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

به گ��زارش روابط عمومی و
 11تیرماه
امور بینالملل بورس تهران،
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل به مبلغ 600
میلیارد ریال با نرخ س��ود علیالحس��اب 18
درصد ساالنه و معاف از مالیات ،بهمنظور تأمین
مالی طرح تکمیل س��امانه اتوبوس��رانی شهر
اردبی��ل ،ب��ا نم��اد “اردبیل ”47در فهرس��ت
نرخهای بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران

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

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بانک تجارت با نماد
«اگ »020318در بورس اوراق بهادار تهران درج شد

به گ��زارش روابط عمومی و
 29تیرماه
امور بینالملل بورس اوراق
به��ادار تهران ،مبل��غ  20هزار میلی��ارد ریال
اوراق گام بهمنظور تأمین نیازهای سرمایه در
گردش ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا
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(سهامی عام) با تاریخ سررسید  30خردادماه
 ،1402ب��ا نم��اد “اگ ”020318در ب��ازار
بدهی ب��ورس اوراق بهادار تهران درج گردید.
مدت این اوراق  11ماه و  5روز بوده و ضمانت
و عاملیت آن بر عهده بانک تجارت است.

ص��ادرات» و عام��ل پرداخ��ت «ش��رکت
س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه
وجوه» است.

رويدادهاي خبري

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه

پیام هيئت مدیره
سال  1400برای شرکت بورس اوراق بهادار تهران
دربردارنده دستاوردهای مثبتی در حوزه زیرساخت
و تثبیت داراییهای س��رمایهای بود .پس از سالها
تالش مدیران و کارشناس��ان فناوری شرکت بورس
تهران ،مرکز داده این ش��رکت رس��ماً فعالیت خود
را آغ��از ک��رد .مرکز داده ب��ورس تهران ب��ه عنوان
زیرس��اختی مدرن و مجهز نه تنها پش��توانهای برای
توس��عه فعالیتهای آتی این ش��رکت که سرمایهای
ماندگار برای رشد بازار سرمایه ایران است .در حوزه
دارایی س��رمایهای ،تسویه تمامی مطالبات و عوارض
ش��هرداری و تثبی��ت کارب��ری محل مرک��ز داده و
همچنین خارج شدن طبقات اول تا دهم ساختمان
از ش��مول عوارض تغییر کاربری اداری به تجاری از
دیگر دس��تاوردهای مهم شرکت بورس اوراق بهادار
تهران در س��ال  1400اس��ت که ب��ه تثبیت قانونی
س��اختمان معظم بورس تهران به عنوان نماد جدید
بازار سرمایه ایران انجامید    .
در ح��وزه بازار اوراق به��ادار بورس ته��ران دورهای
با ثباتتر را در س��ال  1400در مقایس��ه با سال پیش
از آن تجربه کرد .ش��اخص کل بورس تهران با پش��ت
سرگذاشتن افت و خیزهایی در پایان سال  1400رشد
مالیم  4/6درصدی را به ثبت رس��اند .ارزش بازار سهام
بورس تهران نیز در این سال  4/3درصد رشد یافت و به
 54,491هزار میلیارد ریال رسید .ارزش صنایع استخراج
کانههای فلزی  ،%39فلزات اساس��ی  ،%35عرضه برق،
گاز ،بخار %23و محصوالت ش��یمیایی  %12رشد را در
س��ال  1400شاهد بودند .معامالت سهام بورس تهران
پس از رشد خیرهکننده س��ال  ،1399در سال 1400
روندی کاهنده داشت و با کاهش  37درصدی در حجم
و افت  64درصدی در ارزش مواجه شد.
هر چند حجم و ارزش معامالت س��هام در س��ال
 1400نس��بت به س��ال پیش از آن روندی کاهنده
داش��ت اما رش��د درخ��ور مالحظه معام�لات ابزار
مش��تقه ،ابزار بدهی و صندوقهای س��رمایهگذاری،
ب��ار دیگر اهمیت توجه به تنوعبخش��ی در ابزارهای
مالی معامالتی بورس تهران را به نمایش گذاش��ت.
ارزش و حج��م معامالت بازار بدهی بورس تهران در
س��ال  1400به ترتیب  93و  95درصد رش��د کرد.
معامالت صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله نیز
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در ادامه روند صعودی س��الهای گذشته با رشد 88
درصدی در حجم و  37درصدی در ارزش معامالت
همراه بود .ارزش معامالت ابزار مشتقه با افت همراه
ب��ود ام��ا حجم معامالت ای��ن ابزار مال��ی در بورس
تهران رش��د  737درصدی را تجربه کرد .تداوم رشد
معامالت صندوقهای س��رمایهگذاری ،ابزار بدهی و
ابزار مش��تقه نش��ان داد که بورس تهران میتواند با
متنوع ساختن سبد ابزارهای معامالتی خود با تغییر
ش��رایط اقتصادی ،پاسخگوی نیاز و سالیق متنوع و
در حال تغییر سرمایهگذاران باشد.
پذیرش  11ش��رکت و  9صندوق س��رمایهگذاری،
انتش��ار  44اوراق بهادار با درآمد ثاب��ت ،ایجاد 1,122
نماد اختیار معامله و  39نم��اد اختیار فروش تبعی از
دیگر اقدامات مؤثر بورس اوراق بهادار تهران در س��ال
 1400بوده است       .
عملکرد بورس اوراق بهادار تهران در عرصه تأمین
مالی در س��ال  1400امیدبخش بوده است .با وجود
کاه��ش حج��م و ارزش معام�لات س��هام و کاهش
کش��ش بازار برای جذب عرضه اولیه ش��رکتها که
به افت  77درصدی ارزش عرضههای اولیه انجامید،
رش��د  88درصدی افزایش س��رمایه (ب��دون لحاظ
تجدید ارزیابی) و رش��د  322درصدی انتشار اوراق
تبعی سبب شد که در سال  1400نیز همچنان روند
صع��ودی تأمین مالی در ب��ورس اوراق بهادار تهران
تداوم یافته و نس��بت به س��ال گذش��ته  47درصد
افزایش یابد .ظرفیت باال و رو به رش��د بورس اوراق
بهادار تهران در تأمین مالی پایدار اقتصاد ملی برای
فعاالن و مسئوالن اقتصادی به اثبات رسیده و توجه
به بهرهمن��دی از این توانمن��دی ،افقهای جدیدی
پیشروی بورس اوراق بهادار تهران و بازار س��رمایه
ایران گشوده است.
هيئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران با س��پاس از
تمامی کنشگران اقتصادی به ویژه فعاالن بازار سرمایه،
سهامداران و کارکنان شرکت که با تالشی خستگیناپذیر
و دلی پرامید برای توس��ع هی ایران میکوشند ،امیدوار
اس��ت که روند رو به رش��د بورس اوراق بهادار تهران و
توسعهی زیرساختها ،ریزس��اختارها و ابزارهای مالی
این بازار کمکی برای رونق تولید ،س��ربلندی و آبادانی
ایران باشد.

گزارش ویژه

اعضای هيئتمدیره

جواد عشقی نژاد

مهدی امیری

سرمایه گذاری اهداف

گروه سرمایه گذاری تدبیر

رئیس هيئت مدیره

نایب رئیس هيئت مدیره

محمدابراهيم آقابابائي

محمدحسين صدرائي

سيد محمدجواد ميرطاهر

صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و

کانون نهادهاي سرمایهگذاري ايران

سرمایهگذاري صباتأمين

عضو هيئت مدیره

عضو هيئت مدیره

پسانداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده
عضو هيئت مدیره

محمود گودرزی
مدیرعامل

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه

بورس اوراق بهادار تهران در یک نگاه
ساختار حقوقی

شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس

مقررات

تشکل خود انتظام ـ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

روزهای فعالیت
زمان جلسه معامالتی

معامالت

شنبه تا چهارشنبه

اوراق بدهی و صندوقهای قابل معامله با درآمد ثابت 9:00:تا ( 15:00زمان پيش گشايش  8:45تا )9:00
سایر اوراق بهادار  9:00 :تا ( 12:30زمان پيش گشايش  8:45تا )9:00

سامانه معامالت

خودکار -مبتنی بر سفارش

سازوکار معامالتی

حراج آغازین /معامالت پیوسته

بازارگردان

پیرو مصوبه  1399/7/7هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار برای تمام ناشران الزامی است.

اوراق بهادار قابل معامله

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

دامنه نوسان در سال 1400

(با توجه به ش��رایط ویژه بازار ،دامنه
نوسان در چند مقطع زمانی و به طور

موقت تغییر کرد و در نهایت به حالت
اولیه خود بازگشت  ).
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ساختار شرکت بورس و مقررات ناظر بر آن

تا :1400/1/31
سهام  +%6و  ،-%2حق تقدم سهام  +%12و -%4
از  1400/2/1تا :1400/2/24
سهام  +%6و  ،-%3حق تقدم سهام  +%12و -%6
از :1400/2/25
سهام  ،±%5حق تقدم سهام ±%10
اوراق بهادار با درآمد ثابت ±%5
قرارداد آتی ±%5
قرارداد اختیار معامله ،بدون دامنه نوسان
صندوقهای سرمایه گذاری ±%10
(اگر بازارگردانی به روش حراج باشد ،دامنه نوسان اوراق بهادار به پیشنهاد بازار گردان و با تأیید بورس قابلتغییر است)

تعیین قیمت پایانی

میانگین وزنی با احتساب حجممبنا برای سهام و میانگین وزنی برای سایر ابزارهای معامالتی

سرمایهگذاری خارجی

امکانپذیر بر اساس آییننامه سرمایهگذاری خارجی

واحد پول

ریال

اطالعات در دسترس

قیمتها (آغازین ،کمترین ،بیشترین و پایانی) ،مظنهها ،شاخصها ،ارزش و حجم معامالت ،اطالعات شرکتها

سپردهگذاری ،تسویه و پایاپای

نهاد اجرایی

شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

دوره تسویه

( T+2سهام ،قراردادهای مشتقه ،صندوقهای س��رمایهگذاری بهجز صندوقهای با درآمد ثابت) و ( T+1اوراق مشاركت ،اوراق
بهادار و صندوقهای با درآمد ثابت)

شیوه تسویه

تسویه وجوه در سطح کارگزار ،تسویه اوراق بهادار بهصورت غیر فیزیکی در سطح مشتری

شیوه پایاپای

خالص چندجانبه

سود نقدی

معاف از ماليات

عایدی سرمایه

معاف از ماليات

نقلوانتقال (فروشنده)

 0/5درصد ارزش معامله
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مالیات

گزارش ویژه
اهم شرایط پذیرش سهام
بازار اول  -تابلو اصلی

بازار اول  -تابلو فرعي

بازار دوم

2,000

1,500

600

12,000

8,000

5,000

25

20

10

6,000 - %15

4,000 - %12

2,500 - %7

1,000

750

250

نسبت حقوق صاحبان سهام بهکل داراییها (درصد)

30

20

15

حداقل تعداد سالهای فعالیت در صنعت مربوطه (سال)

3

3

2

حداقل دوره فعالیت توأم با سودآوری
(دوره مالی منتهی به پذیرش)

3

2

1

حداقل سرمایه ثبت شده (میلیارد ریال)
یا
حداقل ارزش بازار سهام شرکت (میلیارد ریال)
حداقل سهام شناورآزاد (درصد)
حداقل س��هام ش��ناور آزاد یا حداقل ارزش بازار س��هام ش��ناور آزاد
(میلیارد ريال)
حداقل تعداد سهامداران (سهامدار)

*

**

کیفیت س��ود عملیاتی و مثبت بودن جریان خالص وجه نقد ناشی از
فعالیتهای عملیاتی دو دوره مالی منتهی به پذیرش
* حداقل مجموع حقوق صاحبان سهام در زمان پذیرش باید  900میلیارد ريال باشد.
** با لحاظ ارزش بازار (حداقل  2,500میلیارد ريال) ،میزان سهام شناور آزاد در هر حال کمتر از  %7نباشد.

کارمزد معامالت اوراق بهادار پذیرفتهشده
سهام

سازمان بورس و اوراق بهادار

خریدار (درصد)
0/0240

فروشنده (درصد)

جمع (درصد)

شرح

بورس اوراق بهادار تهران

0/0256

0/0256

0/0512

کارگزار

0/3040

0/3040

0/6080

مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران

0/0080

0/0120

0/0200

سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه

0/0096

0/0144

0/0240

جمع

0/3712

0/3800

0/7512

صندوقهای سرمایهگذاری

0/0240

0/0480

صندوقهای سرمایهگذاری در سهام

0/116000

صندوقهای سرمایهگذاری مختلط

0/060750

0/066125

صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت

0/018750

0/018750

0/037500

صندوقهای زمین و ساختمان

0/018125

0/018125

0/036250

اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق بدهی

0/0725

اوراق مشتقه

0/118750

0/234750
0/126875

0/0725

0/1450

قراردادهای آتی سهام

0/108

0/108

0/216

قراردادهای اختیار معامله

0/103

0/103

0/206

اوراق اختیار معامله فروش تبعی

0/103

0/103

0/206
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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اطالعات اوراق بهادار قابل معامله در پایان سال 1400
بازار سهام
سهام
شرکتهای مندرج در فهرست نرخهای بورس

بازار اول -تابلو اصلی بازار اول -تابلو فرعي
73

81

بازار دوم

جمع

226

380

بازار بدهی
اوراق با درآمد ثابت

تعداد اوراق

اوراق مشارکت

35

اوراق صکوک (اجاره ،مرابحه و منفعت)

46

اوراق گام

2

بازار مشتقه
ابزارهای مشتقه

تعداد دارایی پایه (سهام /سبد سهام)

قراردادهای آتی سبد سهام

5

قراردادهای اختیار معامله

25

اوراق اختیار فروش تبعی

32

بازار صندوقهای قابل معامله
صندوق سرمایهگذاری قابله معامله در بورس

تعداد

صندوقهای سرمایهگذاری در سهام

14

صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت

17

صندوق سرمایهگذاری مختلط

2

صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان

1

وضعیت کارگزاریها

20

شرح

1400

1399

تعداد کارگزاران بورس اوراق بهادار (اشخاص حقوقی)

107

106

تعداد ایستگاههای معامالتی در سراسر کشور

3,169

2,917

تعداد کارگزاران دارای مجوز معامالت برخط

106

104

تـيـرماه 1401
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گزیده اطالعات مالی
اطالعات عملکرد مالی (میلیون ریال)
اطالعات عملکرد

1400
(ارزش ویژه)

1400
(اصلی)

1399
(اصلی)

درآمدهای عملیاتی

5,111,549

5,111,549

13,959,324

مجموع هزینهها (شامل بهای تمامشده و هزینه اداری)

()1,732,230

()1,732,230

()1,141,604

سود عملیاتی

3,379,319

3,379,319

12,817,720

سود قبل از مالیات

5,564,956

5,166,197

14,527,656

سود خالص

5,393,469

4,994,710

12,484,465

وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی

4,212,041

4,212,041

11,556,199

سود خالص هر سهم (ریال)

385

357

3,121

اطالعات وضعیت مالی (میلیون ریال)
اطالعات وضعیت مالی

1400
(ارزش ویژه)

1400
(اصلی)

1399
(اصلی)

داراییهای جاری

3,971,090

3,971,090

9,907,818

جمع داراییها

23,840,971

21,893,429

21,429,230

جمع بدهیها

1,725,291

1,725,291

4,455,802

سرمایه ثبتشده

14,000,000

14,000,000

4,000,000

حقوق صاحبان سهام

22,115,680

20,168,138

16,973,428

نرخ بازده (درصد)
اطالعات بازده

1400
(ارزش ویژه)

1400
(اصلی)

1399
(اصلی)

نرخ بازده مجموع داراییها

23

23

58

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

24

25

74

اطالعات سهام
اطالعات سهام

1400
(ارزش ویژه)

1400
(اصلی)

1399
(اصلی)

تعداد سهام -میلیون سهم

14,000

14,000

4,000

سود واقعی هر سهم -ریال

385

357

3,121

سود نقدی هر سهم -ریال

38/5

36

450

آخرین قیمت هر سهم در پایان سال  -ریال

8,280

8,280

36,760

ارزش دفتری هر سهم  -ریال

1,580

1,441

4,243
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزیده اطالعات بازار
نما گرهای بازار سهام
1400

شرح

ارزش بازار سهام (میلیارد ریال)

ارزش اسمی بازار سهام (میلیارد ریال)
ارزش بازار به ارزش اسمی (مرتبه)
 P/Eبازار (مرتبه)

*

11,049,331

7,391,224

2,422,217

4/9

7/1

7/7

7/9

15/8

10/3

1400

1399

1398

ارزش کل معامالت (میلیارد ریال)

12,412,530

27,014,917

5,126,411

حجم کل معامالت (میلیون ورقه بهادار)

1,602,635

2,328,613

1,119,558

تعداد روزهای معامالتی

239

243

238

تعداد کدهای معامالتی ایجادشده

545,175

10,813,426

822,708

شرح

1400

1399

1398

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

8,849,398

24,491,184

4,673,715

حجم معامالت (میلیون سهم)

1,407,447

2,229,946

1,086,196

تعداد دفعات معامالت (هزار)

132,964

342,424

112,143

ارزش معامالت خرد و بلوک (میلیارد ریال)

8,219,693

24,077,263

4,543,469

حجم معامالت خرد و بلوک (میلیون سهم)

1,301,295

2,119,473

1,053,495

متوسط ارزش روزانه معامالت (میلیارد ریال)

37,027

100,787

19,637

متوسط حجم روزانه معامالت (میلیون سهم)

5,889

9,177

4,564

متوسط دفعات روزانه معامالت (هزار)

556

1,409

471

شرح

1400

1399

1398

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

448,014

231,995

105,809

حجم معامالت (میلیون ورقه)

456

234

108

شرح

1400

1399

1398

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

14,234

21,635

2,212

حجم معامالت (میلیون قرارداد)

12,110

1,447

218

شرح

1400

1399

1398

ارزش معامالت (میلیارد ریال)

3,100,885

2,270,103

344,676

حجم معامالت (میلیون واحد)

182,621

96,987

33,036

شرح

1400

1399

1398

شاخص کل (ارزش-وزنی)

1,367,250

1,307,707

512,900

شاخص قیمت (ارزش -وزنی)

335,901

340,492

136,699

شاخص کل (هموزن)

348,269

439,802

177,080

شاخص قیمت (هموزن)

217,196

286,534

117,813

اطالعات معامالت سهام و حق تقدم

اطالعات معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطالعات معامالت بازار مشتقه

اطالعات معامالت صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله

شاخصها

* EPSبر مبنای سود و زیان  12ماهه اخیر ( )TTMمحاسبه شده است.

22

54,490,555

52,229,541

18,731,709

اطالعات کل معامالت

شرح

1399

1398
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کلیاتی درباره شرکت
گزارش فعالیت هيئتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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کلیاتی درباره شرکت

1

تاریخچه
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران (س��هامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب اول آذرماه  1384مجلس
ش��ورای اس�لامی و مجوز ثبت شماره  121/335س��ازمان بورس و اوراق بهادار ،در تاریخ  1385/9/15تحت شماره  286502نزد مرجع ثبت
شرکتها به ثبت رسید و فعالیت عملیاتی خود را از اوایل دیماه همان سال آغاز کرد .نماد بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ  1395/7/23در
فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران درج و در تاریخ  1395/7/6پذیرش و در تاریخ  1395/10/1در بازار اول  -تابلوی
اصلی بازگشایی و معامله شد.

2

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه ،به شرح زیر تعیینشده است:
تشکیل ،سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار بهمنظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس توسط اشخاص ایرانی و غیر
ایرانی مطابق قانون و مقررات.
پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشران خارجی مطابق قانون و مقررات.
تعیین شرایط عضویت برای گروههای مختلف از اعضا ،پذیرش متقاضیان عضویت ،وضع و اجرای ضوابط حرفهای و انضباطی برای اعضا،
تعیین وظایف و مسئولیتهای اعضا و نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات.
فراهم آوردن شرایط الزم برای دسترسی عادالنه اعضا بهمنظور انجام معامالت اوراق بهادار.
همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق بهادار یا انتشار و پردازش اطالعات مرتبط با بورس
اوراق بهادار را به عهدهدارند ،از جمله شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
انجام تحقیقات ،آموزش و فرهنگسازی مرتبط با اوراق بهادار برای تسهیل ،بهبود و گسترش دادوستد و سرمایهگذاری در اوراق بهادار.
همکاری با بورسهای دیگر در ایران و خارج از ایران بهمنظور تبادل اطالعات و تجربیات ،یکسانسازی مقررات و استانداردها و پذیرش
همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات.
نظارت بر حسن انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار.
تهیه ،جمعآوری ،پردازش و انتشار اطالعات مربوط به سفارشها و معامالت اوراق بهادار.
نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفتهشده مطابق قانون و مقررات.
اجرای سایر وظایفی که مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده یا میشود.

3

ترکيب سهامداران
تعداد سهام و ترکیب سهامداران شرکت در جدول شماره  1نشان داده شده است .بر اساس ماده  54قانون بازار اوراق بهادار هیچ سهامدار
حقیقی یا حقوقی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم نمیتواند بیش از  2/5درصد از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد .بر اساس ماده  9اساسنامه،
سهامداران شرکت به سه گروه کارگزاران ،نهادهای مالی و سایر اشخاص تقسیم میشوند که در هر زمان ،حداکثر درصد سهام گروههای مذکور
و تغییرات بعدی آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین ميشود.
جدول  -1ترکیب سهامداران در پایان سال مالی 1400

24

گروه سهامداري

تعداد سهامدار

تعداد سهام

درصد

كارگزاران

85

4,065,570,563

29

نهادهاي مالي

93

4,701,337,168

34

ساير اشخاص

72,815

5,233,092,269

37

جمع

72,993

14,000,000,000

100
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فهرست سهامداران

فهرست سهامداران شرکت در هر یک از گروههای سهامداری در پایان سال  1400در جدول زیر به نمایش درآمده است.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

جدول  -2فهرست سهامداران بر حسب گروه سهامداری

نام سهامدار

کارگزاران (کبورس)

تعداد سهام

299,249,977
299,249,965
298,342,633
268,798,297
240,197,975
239,399,977
239,399,977
211,070,937
197,168,558
179,549,977
179,549,977
165,000,000
124,787,227
120,899,993
119,693,328
119,680,035
99,749,985
94,480,000

ک کشاورزی
کارگزاریبان 
شرکتگروهخدماتبازارسرمایهمفید(سهامیخاص)
کارگزاریبورسبیمهایران
کارگزاریوبورساوراقبهاداررضوی(سهاميخاص)
شرکت بانک آینده(سهاميعام)
کارگزاریبانکملت
کارگزاریبانکرفاهکارگران(سهامیخاص)
کارگزاریحافظ
کارگزاریتوسعهفردا(سهامیخاص)
کارگزاریبانکپاسارگاد(سهامیخاص)
کارگزاریبانکمسکن
کارگزارینهایتنگر(سهامیخاص)
کارگزاریبانکتوسعهصادرات
کارگزاریبانکصنعتومعدن
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاری خبرگان سهام
کارگزاری بانک تجارت
کارگزاریبانکاقتصادنوین
نهادهای مالی (نبورس)
299,249,977
شرکتگروهمالیپارسیان(سهامیخاص)
299,249,977
شرکتگسترشصنعتنوینایرانیان(سهامیخاص)
299,249,977
شرکتگروهمديريتسرمایهگذاریامید(سهاميعام)
299,230,035
سرمایه گذاری توسعه ملی
291,131,779
صندوقسرمایهگذاریگسترشفردایایرانیان
263,331,993
شرکتگروهتوسعهمالیمهرآیندگان(سهامیعام)
245,892,793
شرکتبیمهالبرز(سهامیعام)
244,810,973
شرکتگروهپتروشیمیسرمایهگذاریایرانیان(سهاميعام)
235,609,443
شرکت تأمین سرمایه سپهر(سهامیخاص)
180,381,210
شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتوتجارت(سهاميعام)
179,545,985
سرمایه گذاری ملی ایران
176,009,419
سرمایه گذاری صبا تأمین
149,624,977
شرکتسرمایهگذاریسمند(سهامیخاص)
124,487,941
شرکتسپردهگذاریمرکزیاوراقبهاداروتسویهوجوه
123,233,844
سرمایه گذاری صبا تأمین
119,699,977
شرکتسرمایهگذاریفرهنگیان(سهامیخاص)
119,699,977
بانککارآفرین(شرکتسهامیعام)
119,699,977
شرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات(سهاميعام)
119,696,664
شرکتگروهسرمایهگذاریتدبیر(سهامیعام)
119,696,664
شرکت گروه سرمایهگذاری تدبیر
سایر اشخاص (بورس)
350,000,000
شرکتپتروشیمیشازند (سهامیعام)
139,999,986
شرکتمدیریتمنابعپیمانفرداکیش(سهامیخاص)
7,995,802,386
جمع سهامداران با مالکیت نیم درصد و بیشتر
6,004,197,614
سایر
14،000،000،000
جمع کل

درصد
2.14
2.14
2.13
1.92
1.72
1.71
1.71
1.51
1.41
1.28
1.28
1.18
0.89
0.86
0.85
0.85
0.71
0.67
2.14
2.14
2.14
2.14
2.08
1.88
1.76
1.75
1.68
1.29
1.28
1.26
1.07
0.89
0.88
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
2.50
1.00
57
43
100
نـخـســـتـیـن رســانـه
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5

سرمایه و تغییرات آن

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  150میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ  14,000میلیارد ریال در پایان سال مالی منتهی
به  1400/12/29افزایشیافته است .تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس تاکنون به شرح جدول زیر است.
جدول  -3تغییرات سرمایه (میلیارد ریال)
سرمایه جدید

درصد افزایش

منابع تأمین افزایش سرمایه

سال مالی تاریخ ثبت افزایش سرمایه سرمایه قبلی افزایش
1388

-

150

-

150

-

-

1389

1389/08/30

150

105

255

70

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1390

1390/06/19

255

45

300

17/6

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1392

1392/06/18

300

150

450

50

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1393

1393/07/27

450

450

900

100

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1394

1394/06/14

900

200

1,100

22/2

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1395

1395/06/28

1,100

150

1,250

13/63

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1397

1397/02/29

1,250

250

1,500

20

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1398

1398/07/02

1,500

500

2,000

33/33

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1399

1399/12/04

2,000

2,000

4,000

100

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

1400

1400/06/31

4,000

10,000

14,000

250

اندوخته احتیاطی و سود انباشته

6

وضعیت معامالت سهام بورس اوراق بهادار تهران

نماد بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ  1390/6/13در سهطبقه کارگزاران ،نهادهاي مالي و ساير اشخاص (مطابق با مفاد اساسنامه شرکت) به
ترتي��ب ب��ا نمادهاي «ذبورس « ،»1ذبورس  »2و «ذبورس  »3در بازار پايه فرابورس ايران درج و بهصورت توافقي ،از طريق كارگزاران فعال در
فرابورس معامله میشد .از تاریخ  1395/10/1با احراز شرایط انتقال شرکت به بورس اوراق بهادار تهران ،سهام شرکت برای هر یک از دستههای
سهامداری یادشده به ترتیب با نمادهای «کبورس»« ،نبورس» و «بورس» منتقل و مورد معامله قرار گرفت .جدول زیر ميزان معامالت سهام
بورس اوراق بهادار تهران را در سالهای  1399و  1400نشان میدهد.
جدول  -4وضعیت معامالت سهام خرد و بلوک
1400
نماد

حجم معامالت ارزش معامالت
(هزار سهم) (میلیون ريال)

1399

تعداد دفعات
معامالت

کبورس
(کارگزاران)

43,807

580,420

487

نبورس
(نهادهای مالی)

120

4,182

3

بورس
(سایر اشخاص)

3,135,112

40,469,745

428,185

26
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قیمت در پایان حجم معامالت ارزش معامالت قیمت در پایان
(هزار سهم) (میلیون ريال) سال (ريال)
سال (ريال)

8,280

2,848

212,137

21,969

1,511,231

821,419

71,434,900

36,760

گزارش ویژه

7

نیروی انسانی

نیروی انسانی بهعنوان سرمایه اصلی و ارزشمند شرکت ،نقش مهمی در اجرای برنامههای جاری و توسعهای بورس اوراق بهادار تهران
دارد .ترکیب نیروی انسانی شرکت در پایان اسفندماه  1400در جدول زیر ارایه شده است.
جدول  -5ترکیب نیروی انسانی در سال 1400
میزان تحصیالت

8

تعداد کارکنان

جمع

نسبت به کل
(درصد)
5

تهران

مناطق

دکتري

12

5

17

کارشناسی ارشد

105

31

136

37

کارشناسی

72

40

112

30

فوق دیپلم و کمتر

65

38

103

28

جمع کل

254

114

368

100

ساختار سازمانی

آخرین ساختار سازمانی شرکت در نمودار زیر نشان داده شده است .بر اساس این ساختار اداره امور اجرایی شرکت بر عهده مدیرعامل
منتخب هيئت مدیره است .مدیران شرکت زیر نظر مدیرعامل در شش حوزه مدیریت عامل و حوزههای معاونت نظارت بر بازار ،معاونت عملیات
بازار ،معاونت ناشران و اعضا ،معاونت توسعه و راهبرد و معاونت اجرایی طبق ساختار پیشبینیشده وظایف محوله را انجام میدهند.

نمودار  -1ساختار سازمانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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عملکرد مالی شرکت
گزارش فعالیت هيئتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29
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1

2

3

عملکرد مالی شرکت
اطالعات عملکرد

خالصهای از نتایج عملیات و عملکرد مالی شرکت در سال مالی منتهی به  1400/12/29در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  -6خالصه عملکرد مالی

( 1399میلیون ریال)

تغییر ()%

عنوان

( 1400میلیون ریال)

-63

درآمد ارائه خدمات

5,111,549

13,959,324

بهای تمام شده خدمات ارائه شده

()1,185,712

()723,430

64

هزینههای عملیاتی عمومی و اداری

()546,518

()418,174

31

خالص سایر درآمدها

1,786,878

1,709,936

4

سود قبل از مالیات

5,166,197

14,527,656

-64

سود خالص

4,994,710

12,484,465

-60

سود هر سهم (ریال)

357

3,121

-89

اطالعات وضعیت مالی

مهمترین اقالم وضعیت مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای سال  1399و  1400به شرح جدول زیر است.
جدول  -7خالصه وضعیت مالی
عنوان

( 1400میلیون ریال)

( 1399میلیون ریال)

تغییر ()%

داراییهای جاری

3,971,090

9,907,818

-60

جمع داراییها

21,893,429

21,429,230

2

بدهی جاری

1,276,554

4,100,613

-69

جمع بدهیها

1,725,291

4,455,802

-61

سرمایه ثبت شده

14,000,000

4,000,000

250

حقوق صاحبان سهام

20,168,138

16,973,428

19

نسبتهای مالی

مهمترین نسبتهای مالی شرکت بورس اوراق بهادار در سال  1399و  1400به شرح جدول زیر است.
جدول  -8مهمترین نسبتهای مالی (درصد)
عنوان

1400

1399

تغییر

نسبت جاری

311

242

69

نسبت کل بدهی

8

21

-13

نسبت بازده مجموع داراییها

23

58

-35

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

24

74

-50
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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4
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پذیرش و عرضه

سال  1400برای بورس اوراق بهادار تهران ،سالی پررونق در زمینه پذیرش و عرض ه شرکتها و اوراق بدهی و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
بود .در این سال هيئت پذیرش  25جلسه برگزار کرد که حاصل آن پذیرش ،درج و عرضه چندین شرکت و گسترهای متنوع از اوراق بهادار بود.

-5-1بازار سهام

در سال  1400هیئت پذیرش پس از بررسی شرکتهای متقاضی ،با پذیرش سهام  11شرکت در بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد .همچنین نام  14شرکت
در فهرست نرخهای بورس درج و سهام  7شرکت عرضه شد .همچنین در این سال  4شرکت از فرابورس ایران به بورس اوراق بهادار تهران منتقل شده است.
در ادامه آخرین وضعیت شرکتهای پذیرش ،درج و عرضه شده ارائه شده است:
جدول  -9مشخصات کلی شرکتهای پذیرش ،درج و عرضهشده
ردیف

نام شرکت

1

پتروشیمی غدیر

3

صنعت غذایی کورش

2
4
5
6

لیزینگ کارآفرین

1398/12/19

مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

1399/12/13

1400/04/27

1400/06/03

پارس فوالد سبزوار

1399/06/12

1400/03/12

1400/06/24

ذوبآهن اصفهان

13

شرکت سرمایهگذاری استان قزوین

1399/06/12

سیمان آبیک

1399/07/12

1400/05/23

-

1399/07/13

1400/07/11

-

1400/11/13

-

1400/11/20

-

1399/09/12

سیمان اردستان

1399/06/26

گروه سرمایهگذاری تدبیر

1399/08/07

بینالمللی توسعه صنایع و معادن غدیر

1399/11/08

گروه مالی کیان

گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام

1400/04/16

گلپخش اول

1400/02/22

20
21
22

1400/0609

1400/03/10
1400/06/23
1400/09/06

آلومینای ایران

1399/09/12

1400/11/19

پرداخت الکترونیک پاسارگاد

1400/04/02

-

پاالیش نفت امامخمینی شازند

1400/06/22

آرین سالمت سینا

1400/08/05

-

گروه گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس

1400/09/17

-

23
24
25

تأمین سرمایه کاردان

1400/06/31

بیمه کارآفرین

1400/08/29

هلدینگ صنعتی و معدنی کاوه پارس

28

1400/06/17

1400/01/31

*

* انتقالی از فرابورس
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جمع

1400/10/15

-

9,000

3,900

1400/04/23

-

16

30

1399/07/16

1399/11/25

1,500

1400/04/22

1400/05/13

15

27

1399/02/21

1399/06/29

96,107

45,200

1400/09/01

14

26

*

انتقال دادههای آسیاتک

12

1399/06/05

1399/12/05

1400/03/26

*

9

11

1399/09/18

1400/03/19

1398/11/12

1399/05/11

1400/02/15

بیمه اتکایی امین

10

1399/12/02

1400/02/27

1400/04/13

آریان کیمیاتک

8

19

1400/03/05

3,000

شرکت سرمایهگذاری استان هرمزگان

7

18

1399/06/26

1399/12/16

1400/02/01

1399/06/12

سپید ماکیان

17

*

تاریخ پذیرش

تاریخ درج

تاریخ عرضه

سرمایه
(میلیارد ریال)
1,300

1,005
1,500
4,000

1400/10/05

61,504
59,536

-

2,000
1,135
2,959

71,000
2,000

13,000
10,000
1,999
3,000
2,000
5,646

9,000
600

9,504

12,000
13,000

446,395

گزارش ویژه
جدول  -10ارزش معامالت شرکتهای عرضهشده در فرآیند عرضه اولیه
ردیف

شرکت

سهام عرضه شده در فرآیند عرضه اولیه
ارزش
حجم
(میلیون سهم) (میلیارد ریال)

درصد از سرمایه

ارزش بازار ارزش بازار در پایان
در روز عرضه سال ( 1400میلیارد
ریال)
(میلیارد ریال)

1

آريان كيميا تك

186

4,278

12

34,500

34,935

2

سپيد ماكيان

131

2,744

13

21,105

54,510

3

صنعت غذايي كورش

178

5,331

6

89,850

104,520

4

ليزينگ كارآفرين

150

330

10

3,300

7,635

5

پارس فوالد سبزوار

603

18,849

15

125,000

117,520

6

گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري

900

2,691

10

26,910

31,347

2,148

34,222

-

300,665

350,467

جمع

-4-2بازار بدهی

ارزش اوراق بدهی عرضهشده در سال  1400شامل اوراق مشارکت ،انواع صکوک و اوراق گام  226,965میلیارد ریال به شرح جدول زیر است .بهاینترتیب
تعداد اوراق بدهی در حال معامله در بورس در پایان اسفند  1400به  83اوراق رسید .جدول زیر اوراق بدهی عرضه شده در سال  1400را نشان میدهد.
جدول -11فهرست و ارزش اسمی اوراق بدهی پذیرفتهشده
ردیف نوع اوراق

ناشر/بانی

نماد

تاریخ درج

ارزش اسمی
تاریخ انتشار تاریخ سررسید
(میلیارد ریال)

1

مرابحه

شرکت واسط مالی شهریور یکم,
ایران خودرو

صخود041

1400/01/14 1399/12/27

1404/01/14

5,000

2

مرابحه

شرکت واسط مالی شهریور یکم,
ایران خودرو

صخود401

1400/01/14 1399/12/27

1404/01/14

5,000

3

گام

بانک تجارت

اگ1400/03/10 1399/12/24 000618

1400/06/31

12,000

4

گام

بانک صادرات ایران

اگ1400/01/28 1400/01/15 000419

1400/04/31

20,000

5

مشارکت

شهرداری کرج

مکرج034

1400/03/19 1400/03/11

1403/04/31

600

6

مشارکت

شهرداری کرج

مکرج304

1400/03/19 1400/03/11

1403/04/31

2,500

7

مشارکت

شهرداری قم

قم304

1400/03/22 1400/03/12

1403/04/31

3,000

8

مشارکت

شهرداری یزد

میزد304

1400/04/02 1400/03/26

1403/04/31

600

9

مرابحه شرکت واسط مالی بهمن دوم ,شرکت سایپا یدک صیدک1400/04/01 1400/03/29 404

1404/04/01

1,500

10

گام

بانک پارسیان

اگ1400/04/06 1400/03/31 000754

1400/07/30

2,000

11

اجاره

شرکت واسط مالی شهریور پنجم ,شرکت
پتروشیمی ارغوان گستر ایالم

صگستر1400/04/12 1400/04/07 504

1405/04/12

1,200

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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جدول -11فهرست و ارزش اسمی اوراق بدهی پذیرفتهشده
ردیف نوع اوراق

ناشر/بانی

نماد

تاریخ درج

ارزش اسمی
تاریخ انتشار تاریخ سررسید
(میلیارد ریال)

12

مشارکت

شهرداری کرمانشاه

مکرما034

1400/04/14 1400/04/08

1403/04/31

1,500

13

مشارکت

شهرداری کرمانشاه

مکرما304

1400/04/14 1400/04/08

1403/04/31

400

14

مرابحه

شرکت واسط مالی آذر دوم ,شرکت بهمن موتور صبهمن1400/04/13 1400/04/09 404

1404/04/13

5,000

15

اجاره

شرکت واسط مالی مهر پنجم ,شرکت
سرمایهگذاری ملی ایران

1400/05/05 1400/04/27

1404/05/05

7,000

16

گام

بانک پارسیان

اگ1400/06/07 1400/05/24 001254

1400/12/28

2,300

17

مشارکت

شهرداری اصفهان

1400/08/16 1400/06/28

1404/04/05

4,300

18

اجاره

شرکت واسط مالی آبان سوم ,شرکت بینالمللی
توسعه صنایع و معادن غدیر

صمعاد1400/07/19 1400/07/14 407

1404/07/19

7,000

19

گام

بانک اقتصاد نوین

اگ1400/08/03 1400/07/24 010155

1401/01/31

20,000

20

مشارکت

شهرداری تبریز

تبریز034

1400/08/16 1400/08/05

1403/04/31

465

21

مشارکت

شهرداری تبریز

تبریز304

1400/08/16 1400/08/05

1403/04/31

3,000

22

مشارکت

شهرداری همدان

مهمدا304

1400/08/25 1400/08/17

1403/04/31

500

23

اجاره

شرکت واسط مالی مرداد یکم ,شرکت
سرمایهگذاری غدیر

صغدیر1400/08/26 1400/08/23 408

1404/08/26

20,000

24

گام

بانک تجارت

اگ1400/10/26 1400/08/026 010518

1401/05/31

15,000

25

مرابحه

شرکت واسط مالی شهریور دوم ,شرکت ایرانی
تولید اتومبیل سایپا

صایپا409

1400/09/24 1400/09/21

1403/09/24

7,500

26

مرابحه

شرکت واسط مالی شهریور دوم ,شرکت ایرانی
تولید اتومبیل سایپا

صایپا 049

1400/09/24 1400/09/21

1403/09/24

2,500

27

مشارکت

شهرداری شهرکرد

مشهر406

1400/10/13 1400/09/27

1404/06/31

500

28

مشارکت

شهرداری مشهد

مشهد312

1400/10/18 1400/09/27

1403/12/28

3,000

29

مشارکت

شهرداری مشهد

مشهد1400/10/18 1400/09/27 0312

1403/12/28

7,000

30

مشارکت

شهرداری اسالمشهر

مشهر312

1400/10/15 1400/10/06

1403/12/26

1,000

31

مشارکت

شهرداری شيراز

مشیر304

1400/11/13 1400/10/25

1403/04/31

2,000

32

مرابحه

شرکت واسط مالی آبان ,شرکت ایران خودرو

صخود1400/11/02 1400/10/28 0411

1404/11/02

5,000
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مصفها404

گزارش ویژه
جدول -11فهرست و ارزش اسمی اوراق بدهی پذیرفتهشده
ردیف نوع اوراق
33

مشارکت

ناشر/بانی

نماد

شهرداری شيراز

تاریخ درج

ارزش اسمی
تاریخ انتشار تاریخ سررسید
(میلیارد ریال)

مشیر312

1400/11/17 1400/11/10

1403/12/28

5,000

صرزم411

1400/11/18 1400/11/12

1404/11/18

2,000

1404/11/18

2,000
1,000

34

شرکت واسط مالی مهر یکم ,شرکت سرمایهگذاری
اجاره
خوارزمی

35

شرکت واسط مالی مهر یکم ,شرکت سرمایهگذاری
اجاره
خوارزمی

صرزم 1400/11/18 1400/11/12 0411

36

شرکت واسط مالی مهر یکم ,شرکت سرمایهگذاری
اجاره
خوارزمی

صرزم1400/11/18 1400/11/12 4411

1404/11/18

37

مرابحه

شرکت واسط مالی شهریور چهارم ,شرکت پدیده
شيمي قرن

صقرن511

1400/11/23 1400/11/18

1405/11/23

2,000

38

مرابحه شرکت واسط مالی شهریور یکم ,شرکت صنعتی آما صاما411

1400/11/27 1400/11/24

1404/11/27

1,500

39

مشارکت

شهرداری کرج

مکرج1400/12/24 1400/12/09 0312

1403/12/28

2,000

40

مشارکت

شهرداری کرج

1400/12/24 1400/12/09

1403/12/28

4,800

41

اجاره

شرکت واسط مالی شهریور پنجم ,شرکت
پتروشیمی ارغوان گستر ایالم

صگستر1400/12/21 1400/12/16 512

1405/12/21

1,800

42

اجاره

شرکت واسط مالی اردیبهشت ,شرکت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری

صند412

1400/12/23 1400/12/21

1404/12/23

27,000

43

اجاره

شرکت واسط مالی مهر پنجم ,شرکت
سرمایهگذاری ملی ایران

صملی412

1400/12/23 1400/12/18

1404/12/23

6,500

44

شرکت واسط مالی مرداد پنجم ,شرکت داروسازی
مرابحه
عبیدی

صنوآور1

1400/12/25 1400/12/23

1404/12/25

3,000

مکرج312

جمع

226,965

 -4-3بازار مشتقه

در بازار مشتقه انواع قراردادهای آتی تک سهم و سبد سهام ،اوراق اختیار فروش تبعی ،اختیار خرید و اختیار فروش ایجاد و معامله میشوند .در سال
 ،1400تعداد قراردادهای آتی شامل  15نماد بر روی  5دارایی پایه بوده است و از این تعداد تا پایان سال 10 ،نماد سررسید شدهاند.
در ابتدای س��ال  ،1400تعداد نماد فعال اوراق اختیار فروش تبعی  7مورد بوده اس��ت که در طول این س��ال ،تعداد  6نماد سررسید شده و  39نماد
معامالتی جدید ،ایجاد شده است .بدین ترتیب در انتهای سال  ،1400تعداد  40نماد معامالتی فعال بر روی  32سهم پایه موجود بوده است.
سال  1400با حضور  400نماد اختیار معامله در بورس تهران آغاز شد .در این سال  1,162قرارداد اختیار معامله جدید در بازار ابزارهای نوین بورس تهران
ایجاد شد و تعداد  1,122نماد اختیار معامله نیز سررسید شد .بدین ترتیب سال  1400با حضور  440قرارداد اختیار معامله در بورس تهران به پایان رسید.

 -4-4صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس ()ETF

در سال  1400تعداد  9صندوق سرمایهگذاری قابل معامله با مجموع  26,000میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران درج و پذیرهنویسی شده
است .بر این اساس تعداد کل صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال  1400به  34صندوق رسیده است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه
جدول  -12فهرست صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله پذیرفته شده در سال 1400
ردیف

نام صندوق

نوع صندوق

نماد

تاریخ درج

تاریخ
پذیرهنویسی

ارزش اسمی
(میلیارد ریال)

ارزش (پایان
اسفند )1400

1

ثروتهامرز

سهام

ثهام

1400/02/01

1400/02/22

1,000

997

2

همای آگاه

درآمد ثابت

همای

1400/04/05

1400/04/19

5,000

4,977

3

ماني

درآمد ثابت

مانی

1400/05/05

1400/05/11

2,000

2,238

4

زيتون نماد پايا

مختلط

زیتون

1400/07/20

1400/07/25

1,000

1,057

5

انار نماد ارزش

سهام

انار

1400/09/06

1400/09/14

1,000

984

6

اهرمی كاريزما

سهام  -اهرمی

اهرم

1400/09/23

1400/09/29

5,000

5,125

7

آواي تاراز زاگرس

سهام

تاراز

1400/10/27

1400/11/02

1,000

1,027

8

اعتمادهامرز

درآمد ثابت

هامرز

1400/11/02

1400/11/03

5,000

5,050

9

شاخصي آرام مفيد

سهام  -شاخصی

آرام

1400/12/15

1400/12/15

5,000

5,085

26,000

26,540

جمع

5

تأمین مالی از طریق بورس

در س��ال  1400تعداد  152ش��رکت پذیرفتهشده در بورس به افزایش سرمایه اقدام کردهاند که مجموع افزایش سرمایه آنها بالغ
بر  1,193,341میلیارد ریال بوده است .جدول زیر جزئیات تأمین مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال
 1400نشان میدهد.
جدول  -13تأمین مالی از طریق بورس (میلیارد ریال)
شرح

سال 1400

سال 1399

تغییر ()%

افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده*

1,193,341

640,550

%86

عرضه اولیه شرکتها

40,387

172,186

-%77

تأمین مالی از طریق بدهی (صکوک و اوراق مشارکت) **

112,803

134,620

-%16

تأمین مالی از طریق اوراق اختیار فروش تبعی

67,514

15,626

%332

جمع کل تأمین مالی

1,414,043

962,982

%47

* بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
** اوراق گام و اوراق مشارکت شهرداری به دلیل پذیرهنویسی خارج از بورس تهران ،در آمار تأمین مالی لحاظ نشدهاند.
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راهبری شرکتی
گزارش فعالیت هيئتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه

راهبری شرکتی

1

هيئتمدیره

رویههای کارآمد راهبری ش��رکتی برای عملکرد صحیح بازار س��رمایه و کل اقتصاد کش��ور حیاتی و الزمه جلب و حفظ اعتماد
عمومی است .راهبری شرکتی ضعیف ،ممکن است موجب سلب اعتماد بازار شود که به نوبه خود میتواند منجر به خروج منابع یا بحران
نقدینگی و نوس��ان قیمتها در بورس شود .در حقیقت ش��رکت عالوه بر مسئولیت در مقابل سهامداران ،در قبال سرمایهگذاران و سایر
اعضای خود نیز مسئولیت دارد.
بورس اوراق بهادار تهران نیز در راستای تحقق باالترین استانداردهای اخالقی ،اطالعرسانی دقیق ،شفاف و رعایت کامل قوانین ،مقررات
و آییننامههای حاکم بر امور شرکت ،آییننامه راهبری شرکتی خود را تدوین کرده است ،بهگونهای که با تعیین مجموعهای از انتظارات
به هيئت مدیره و کمیتههای آن در اجرای وظایف خود کمک کند.
هيئت مدیره منتخب س��هامداران در س��ال  1400با برگزاری  28جلس��ه تالش کرده اس��ت با ایجاد حاکمیت کارآمد بر امور شرکت
در راس��تای منافع س��هامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف گام بردارد .هيئت مدیره همچنین برای ایفای کارآمد وظایف خود از
خدمات  3کمیته تخصصی اصلی و  3کمیته تخصصی فرعی هم استفاده میکند.
جدول  -14اعضاي هيئت مدیره
اعضای هيئت مدیره

نماینده

سمت

تحصیالت

سرمايهگذاري اهداف

جواد عشقي نژاد

رئیس هيئت مدیره

فوق ليسانس مديريت اجرايي

گروه سرمايهگذاري تدبير

مهدي اميري

نایب رئیس هيئت مدیره

فوق ليسانس مديريت مالي

سرمايهگذاري صباتأمين

سيد محمدجواد ميرطاهر

عضو هيئت مدیره

دکتري مديريت مالي

کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران

محمدحسين صدرائي

عضو هيئت مدیره

دکتري علوم اقتصادي

صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و
پسانداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده

محمدابراهيم آقابابائي

عضو هيئت مدیره

دکتري علوم اقتصادي

سرمايهگذاري توسعه ملي

فاقد نماینده

عضو هيئت مدیره

-

بانک آينده

فاقد نماینده

عضو هيئت مدیره

-

-

محمود گودرزی

مدیرعامل

دکتري مدیریت مالی

آقایان محسن خدابخش و سید مهدی پارچینی پارچین نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان عضو ناظر در جلسات هيئت مدیره
به صورت دورهای حضور داشتهاند.

2

کمیته حسابرسی

هدف كميته
هدف كميتهكمك به هيئتمديره در انجام مسئوليتهاي نظارتي ميباشد تا از اثر بخشی کنترلهای داخلی ،شایستگی،
استقالل و عملكرد صحيح حسابرسان مستقل و داخلی ،رعايت قوانين و مقررات و سالمت گزارشگری مالي اطمينان یابد.
تركيب اعضاي كميته
کمیته داراي  5عضو است كه هيئت مديره از ميان افراد واجد شرايط انتخاب ميکند .دو نفر از اعضاي كميته از اعضاي غيرموظف
هيئت مديره و سه نفر عضو مستقل ميباشند (یک نفر از اعضای مستقل در آذر  1400استعفا نموده است) كه مشخصات و سوابق
اعضا به شرح جدول صفحه بعد میباشد.
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جدول-15معرفیاعضايکمیتهحسابرسی
سمت

رشته
تحصیلی

مقطع
تحصیلی

سوابق

1

مهدی امیری

رئیس کمیته
و عضو هيئت مدیره

مدیریت
مالی

دانشجوی
دکتري

معاون سرمايهگذاري و راهبري شرکتهاي گروه سرمايه
گذاري تدبير ،مديرعامل شرکتهاي رهآوردتدبيرکيش
و سرمايهگذاري پرديس ،عضو هيئت مديره شرکتهاي
رهآوردتدبيرکيش ،سرمايه گذاري پرديس ،سرمايهگذاري
سامان مجد ،مؤسسه اعتباري ثامن ،فعاليت در مؤسسات
حسابرسي از جمله مفيدراهبر ،عضويت در کميته
حسابرسي شرکتها.

2

محمد علی
میرزا کوچک
شیرازی

عضو کمیته و عضو
هيئت مدیره

مدیریت
مالی

دکتري

مدیرعامل و عضو هيئت مدیره گروه مدیریت سرمایه گذاری
امید ،نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سرمايهگذاري
صباتأمين ،عضو هيئتمديره و مديرعامل شرکتهاي
دارويي برکت،گروه سرمايهگذاري البرز ،سرمايهگذاري
اعتالء البرز ،عضو کميته حسابرسي شرکتهاي پخش
البرز ،دارويي فارابي،البراتوارهاي دارويي رازک ،حسابرس
در سازمان حسابرسي و مدرس دانشگاه.

3

محمود
شهشهانی پور

عضو مستقل کمیته

مديريت
کارآفرینی

دکتري

عضو انجمن حسابداران خبره ایران ،عضو کمیته
حسابرسی شرکتهای ذوب آهن اصفهان ،فرآوری زغال
سنگ طبس ،کالسیمین و توسعه معادن روی ایران،
منطقه آزاد چابهار ،معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی
صندوق بازنشستگی کشوری ،مدیرعامل شرکت مجتمع
صنعتی اردکان آرین سان ری.

4

فرشاد محمدپور

عضو مستقل کمیته

حسابداری

دکتري

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،کارشناس رسمی
دادگستری ،معاون امور مالی و مجامع بانک کارآفرین،
مدیرعامل شرکت حسابرسی تدبیر برتر ،عضو هیئت
مدیره شرکتهای سرمایه گذاری بانک کارآفرین و
خدمات مدیریتی عملیاتی دیدگاهان جاوید ،عضو کمیته
حسابرسی گروه خدمات مدیریت بصیر ،پتروشیمی خارک،
فوالد خوزستان ،مدرس دانشگاه.

ردیف نام و نام خانوادگی

جلسات كميته
كميته در طی سال  1400تعداد  19جلسه در راستای اهداف مشاورهای و نظارتی خود برگزار نموده است .مصوبههای كميته در اولین جلسه
هيئت مدیره طرح و بررسی میگردد.
مباني و منابع اطالعات
مباني كميته جهت انجام وظايف ،اطالعات حاصل از نظام مالي شركت ،سيستمهاي مكانيزه آن ،مستندات و صورتجلسهها ،توضيح مديران،
كاركنان و مطالب مندرج در گزارشهاي حسابرسان مستقل و داخلي ميباشد.
كميته حسابرسي براي دريافت توضيح و اطالعات ،حسب مورد از حضور معاونتها و مدیران و ساير كاركنان شرکت بهرهمند شده است.
موضوع فعاليت كميته
 كميته حسابرسي از طريق گزارشهاي نظارتي و همچنين ارائه نظرات مشورتي به هيئتمديره شركت كمك ميكند .كميته حسابرسي با استفاده از امكانات
خود و از طريق واحد حسابرسي داخلي و رسيدگيهاي حسابرسان مستقل ،از اثربخشي سيستم كنترلهاي داخلي ،كفايت و كيفيت انجام رسيدگيها و رعايت
استانداردهاي حسابداري از نظر اجرائي و گزارشگري و افشاي مناسب و كافي اطالعات ،اطمينان الزم را کسب مينمايد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش فعالیت مدیریت حسابرسی داخلی
طبق تبصره ماده  66اساسنامه ،واحد حسابرسی داخلی زیر نظر هيئت مدیره تشکیل و در حال حاضر با  6نفر نیروی انسانی شامل 4 :نفر کارشناس 1 ،نفر کارشناس
مسئول و  1نفر مدیر فعالیت مینماید .مأموریت واحد حسابرسی داخلی طبق منشور فعالیت حسابرسی داخلی و اهم فعالیتهای آن طی سال  1400به شرح زیر میباشد:
مأموریت حسابرسی داخلی
مأموریت واحد حسابرسی داخلی ،ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاورههای مستقل و بیطرفانه ،به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت میباشد.
حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند به شرکت کمک میکند که برای دستیابی به اهداف خود ،اثر بخشی فرآیندهای نظام راهبری،
مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی را ارزیابی و بهبود بخشد.
اهم فعالیتهای مدیریت حسابرسی داخلی در سال 1399
بررسي نامه مديريت سال مالی منتهي به 1399/12/30
 -1بررسی کنترلهای داخلی:

شامل ارزیابی سيستم كنترل داخلي
شرکت ،تعیین نقاط ضعف آن و ارائه
گزارش ارزيابي كنترلهاي داخلي،
بررسی و شناسائی ریسکهای شرکت و
ارزیابی مدیریت ریسک

 -2حسابرسی عملیاتی:
شامل ارزیابی عملکرد واحدها از حیث کارائی
عملیات و اثربخشی جهت نیل به اهداف و ارائه
پیشنهاد برای بهبود عملیات

تهیه گزارش ساالنه کنترلهای داخلی برای سال 1399
ارزیابی کنترلهای داخلی واحد مبارزه با پولشویی و بررسی گزارشات سه ماهه نظارت بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی
بررسی عملکرد مدیریت ریسک
پیگیری اقدامات انجام شده در ارتباط با "گزارش بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر چرخه درآمدها و دریافتها"
(ارائه شده در جلسه مهر  1399کمیته حسابرسی)
بررسی فرآیندهای مدیریت عملیات بازار ،ریسکها ،ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی
بررسی فرآیندهای مدیریت نظارت بر بازار ،ریسکها ،ارزیابی عملکرد و تهیه گزارش نقاط ضعف کنترلهای داخلی
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/02/31
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/05/31

 -3حسابرسی رعایت:

شامل بررسی رعايت قوانين و مقررات
از جمله قوانين بازار سرمايه ،قانون
تجارت ،اساسنامه ،دستورالعملها ،آيين
نامهها و ...

پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/08/30
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/11/30
بررسی رعایت دستورالعمل افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و ارائه نتایج در جلسات کمیته حسابرسی
تهیه و ارسال گزارشات ماهانه موضوع تبصره ماده  66اساسنامه به هيئت مديره و سازمان بورس
پیگیری اقدامات انجام شده در ارتباط با "گزارش بررسی رعایت مفاد اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی"
(ارائه شده در جلسه شهریور  1398کمیته حسابرسی)
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/02/31
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/05/31
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/08/30
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/11/30

 -4حسابرسی مالی:

شامل بررسی گزارشها و صورتهای
مالی میان دوره ای و ساالنه از حیث
رعایت استاندارهای گزارشگری ،تجزیه و
تحلیل انحرافات بودجه و ...

بررسی رعایت دستورالعمل افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و ارائه نتایج در جلسات کمیته حسابرسی
تهیه و ارسال گزارشات ماهانه موضوع تبصره ماده  66اساسنامه به هيئت مديره و سازمان بورس
پیگیری اقدامات انجام شده در ارتباط با "گزارش بررسی رعایت مفاد اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی"
(ارائه شده در جلسه شهریور  1398کمیته حسابرسی)
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/02/31
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/05/31
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/08/30
پیگیری اجراي مصوبات مجامع ،هيئت مديره و كميتههاي آن براي دوره  3ماهه منتهی به 1400/11/30
بررسی رعایت دستورالعمل افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان و ارائه نتایج در جلسات کمیته حسابرسی
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گزارش ویژه
بررسی کلی فرآیندهای واحد امنیت اطالعات
بررسی گزارشهای ماهانه پایش ریسک تهیه شده توسط مدیریت ریسک
حضور در جلسات شناسایی ریسکهای واحدهای مختلف شرکت
بررسی خرید و اجرای آزمایشی سرورهای پردازشگر هش
بررسی خرید ساختمان تاالر منطقه ای شیراز
بررسی گزارشات  3ماهه مبارزه با پولشویی
گزارش بررسی وضعیت قراردادهای منعقده با شرکت افق تأمین انرژی پارس
گزارش بررسی هزینههای آشپزخانه
بررسی وضعیت قراردادهای جاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران
بررسی افزایش سرفصل دارايیهای ثابت
 -5گزارشات ویژه:

بنا به دستور هیئت مدیره /مدیرعامل/
سازمان بورس و یا تشخیص حسابرسی
داخلی

بررسی قرارداد برندینگ شرکت بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب مؤسسه حسابرسی جهت بررسی اجرای بخشی از کنترلهای داخلی بورس تهران
گزارش بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر چرخه حقوق و دستمزد
بررسی قرارداد نگهداری و پشتیبانی مرکز داده
گزارش بررسی قرارداد بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی در سالهای  1399و 1400
بررسی قراردادهای منعقده با شرکت مهرگان شبکه آفاق
بررسی قرارداد شرکت توسعه انرژی پارس آرین و نحوه اجرای آن
تهیه منشور هيئت مدیره جهت ارائه به کمیته حسابرسی
بررسی و اظهارنظر نسبت به اسناد حسابداری پرداختها پیش از امضاء چک توسط هیئت مدیره
بررسی هزینه برق  ساختمان سعادت آباد
بررسی وضعیت خطوط انشعاب آب ساختمان سعادت آباد
بررسی جرائم بیمه تأمین اجتماعی
بررسی وضعیت حسابهای بانکی
بررسی وضعیت موجودی تجهیزات هوشمندسازی ساختمان نزد انبار مربوط به قرارداد هوشمندسازی ساختمان سعادت آباد با شرکت
به آسا و هوشمند خاورمیانه
انتشار پيشنهاد نامه حسابرس مستقل و پيشنهاد مؤسسات داراي بيشترين امتياز به کمیته حسابرسی به منظور انتخاب حسابرس
مستقل و بازرس قانونی سال  1400در مجمع عمومی
تهیه پیشنویس برنامه ساالنه کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی برای سال منتهی به 1401/12/29
تهيه گزارش عملکرد كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در سال 1400
حضور در جلسات کمیته حسابرسی

-6سایر:

هرگونه فعالیت واحد حسابرسی
داخلی که شامل موارد فوق نباشد.

دبیری کمیته حسابرسی(به شرح بند  7مفروضات)
بهروزرسانی پرونده دائم حسابرسی داخلی
تهیه صورتخالصه مصوبات هیئت مدیره و کمیتههای آن و بررسی تنفیذ مصوبات کمیتهها
حضور در دورههای آموزشی کنترلها
ارائه تجربیات و مشاوره به واحد مبارزه با پولشويی
بررسی صورتهای مالی ساالنه فدراسیون بورسهای آسیایی -اروپایی (فیاس)
پیگیری انتشار گزارش ساالنه هيئت پذیرش(موضوع تبصره  8ماده  2دستورالعمل پذیرش)
بررسی و ارائه پیشنهادهای اصالحی در مورد پیش نویس دستورالعمل رتبه بندی مشاوران پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
پیگیری برقراری دسترسی کامل مدیریت حسابرسی داخلی به نرم افزارهای مالی و رفع محدودیتهای دسترسی به دفاتر مالی
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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3

کمیته ریسک

کمیته ریس��ک ،بخش مهم��ی از چارچوب مدیریت ریس��ک را
تشکیل میدهد .هدف کمیته ریسک کمک همهجانبه به مدیریت برای
دستیابی به اهداف هماهنگ با برنامه استراتژیک شرکت است .این کمیته
مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج
را به هیئتمدیره گزارش میکند .همچنین این کمیته مس��ئول نظارت
بر اقدامات مدیریت در زمینه مدیریت ریسک بازار ،نقدینگی ،عملیاتی،
انطباق ،حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکت است .کمیته ریسک در
مورد تمام موضوعاتی که معتقد است به حاکمیت ،رعایت قانون و وظایف
مدیریت ریسک مربوط است ،به هیئتمدیره گزارش میدهد .این کمیته
 5عضو دارد که ش��امل  3عضو هیئتمدیره ،مدیرعامل و یک نفر خبره
مالی به پیشنهاد اعضای هیئتمدیره است که بهعنوان دارندگان حق رأی
در جلسات حضور مییابند .کمیته همچنین میتواند از اشخاص مستقل
و ذیصالح که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند ،جهت حضور در
جلس��ات دعوت به عمل آورد .رئیس کمیته ریسک توسط هیئتمدیره
انتخاب میشود و دبیر کمیته ریسک ،مدیر واحد اجرایی مدیریت ریسک
در شرکت است .تعداد جلسات اين كميته در سال مورد گزارش  6جلسه
بوده است.
وظایف کمیته ریسک به شرح زیر است:
رویهها و خط مشیهای مدیریت ریسک را تعیین و به هیئتمدیره ارائه
میکند.
مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک ،شامل منشور و روش اجرایی
مدیریت ریس��ک را بهطور مس��تمر ارزیابی و به هیئتمدیره پیش��نهاد
میکند.
س��اختار اجرایی ،مس��ئولیت و اختیارات مربوط ب��ه وظایف مدیریت
ریسک را در شرکت ،ارزیابی و به مدیریت اعالم میکند.
مناسب بودن اطالعات و سیس��تمهای کنترل داخلی که ریسکها و
اس��تراتژیهای مدیریت ریس��ک را گزارش میدهد ،بررس��ی و ارزیابی
میکند.
روند آمادهس��ازی منابع ،امکانات و هدایت آن در جهت زمینههای پر
ریسک را نظارت میکند و اثربخشی بهکارگیری منابع را ارزیابی میکند.
ریسکهای شناساییشده و استراتژیهای تدوینشده برای مواجهه با
آن را تحلیل و تأیید میکند.
موارد مواجهه با ریسکهای با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به
مدیرعامل اعالم میکند.
موارد و بندهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد ریسکهای
شرکت را بررسی و پیشنهاد الزم جهت تعیین شاخصها و مبانی شناسایی
عوامل ریسک را در روش اجرایی مدیریت ریسک ارائه میکند.
گزارش عملکرد سالیانه کمیته قبل از برگزاری مجمع را تدوین نموده
و به هیئتمدیره ارائه مینماید.
ریس��کهای مرتبط با آییننامهها ،بخشنامههای صادره توسط
واحدهای مختلف شرکت را پیش از تصویب ،بررسی و پیشنهادهای
اصالحی را ارائه مینماید.
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4

کمیته جبران خدمات و انتصابات

5

کمیته توسعه بازار

وظیف��ه این کمیته نظارت بر حقوق و مزایای تمامی کارکنان و
اطمین��ان از انجام پرداختها مطابق با اهداف ،اس��تراتژی و فضای
نظارتی شرکت مطابق با خطمشی پرداخت حقوق است .این کمیته
مرکب از  5نفر شامل  3عضو غیر موظف هيئت مدیره ،مدیرعامل و
معاون پشتیبانی یا کارشناس خبره منابع انسانی است 2 .عضو غیر
موظف کمیته توسط هيئت مدیره انتخاب میشوند .اهداف کمیته
عبارت است از:
انجام تمامی مسئولیتهای هيئت مدیره در ارتباط با برنامهریزی
پرداخت پاداش و جانشینی مدیرعامل شرکت
ارائه گزارش سالیانه در مورد پاداش هيئت مدیره و مدیرعامل برای
درج در گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات الزماالجرا
اعمال نظارت بر تمامی طرحهای مزایا
سرپرس��تی و نظارت بر ش��یوههای اجرایی پرداخت و طرحهای
تشویقی شرکت ،بررسی و تصویب اهداف کوتاه و بلندمدت شرکت
در ارتباط با جبران خدمات مدیرعامل ،ارزیابی عملکرد مدیرعامل
در دس��تیابی به این اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و تعیین س��طح
حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل براساس این ارزیابی.
در س��ال  ،1400کمیت��ه جب��ران خدمات یا حق��وق و مزایا با
برگزاری  7جلس��ه ،اقدامات الزم در راس��تای وظایف تعریف شده،
بررسی و تصویب آییننامههای ارزشیابی مشاغل و تعیین حقوق و
مزایای کارکنان را به عمل آورده است.
این کمیته که از س��ه عضو هيئت مدیره تش��کیل شده است به
بررسی تحقیقات انجام شده در زمینهی ابزارها ،بازارها ،ریزساختارها،
ش��اخصها و دیگر موارد مرتبط با بازار س��رمایه میپردازد .بررسی
شرایط و وضعیت بورس اوراق بهادار تهران و امکانسنجی راهاندازی
ابزاره��ای جدید یا انج��ام اصالحاتی در ریزس��اختارها ،طبقهبندی
بازاره��ا ،طراحی ش��اخصهای جدید و موارد از این دس��ت از دیگر
فعالیتهای این کمیته است .مقرراتی که در راستای توسعه ابزارها و
بازارها توس��ط هر یک از واحدهای بورس تهران تدوین میشوند نیز
پیش از طرح در هيئت مدیره توسط کمیت ه توسعه بازار مورد بررسی
قرار گرفته و در صورت نیاز اصالح میش��وند .این کمیته در س��ال
 1400هفت جلسه تشکیل داده و در این جلسات به بررسی چگونگی
هم��کاری با ش��بکههای رادیویی برای اجرای برنامههای آموزش��ی
و فرهنگس��ازی ،بررسی ابعاد خروج ش��رکتهای سرمایهگذاری و
استانی از شاخص کل ،اساسنامه و امیدنامه صندوقهای بازنشستگی
خصوص��ی ،چگونگ��ی طبقهبندی بازارها وش��رکتها در بورسهای
اوراق به��ادار معتبر و الگوی پیش��نهادی برای اص�لاح طبقهبندی
ش��رکتها در بورس تهران ،بررسی روشهای طبقهبندی شرکتها
در راستای دستورالعمل بازارگردانی ،چگونگی محاسبه شاخص VIX
و امکانپذیری محاسبه آن در بورس تهران ،پرداخته است.

گزارش ویژه

6

کمیته قوانین و مقررات

7

کمیته ساختمان

هيئت مدیره ب��رای انجام مؤثرتر وظای��ف قانونی خود «کمیته
قوانین و مقررات» را ایجاد کرده اس��ت .مس��ئولیت این کمیته بررسی،
تهیه و تصویب دس��تورالعملها و رویههای اجرایی ،صدور آرای بدوی در
خصوص پروندههای تخلفاتي اعضا و ناشران پس از طی مرحله تحقیقاتی
صورت گرفته توسط کمیته تحقیق و بررسی تخلفات در اجرای ماده 35
قانون اوراق بهادار و سایر موارد ارجاعی است .کمیته قوانین و مقررات پس
از بررسی موارد یادشده ،نظر خود را به هيئت مدیره ارائه میکند.
این کمیته در سال  1400متشکل از  5عضو از اعضای غیر موظف هيئت
مدیره است .تعداد جلسات این کمیسیون در سال مورد گزارش  24جلسه
بوده است.

پروژه احداث س��اختمان مرکزی ب��ورس اوراق بهادار تهران
در زمین��ی به وس��عت  2,621متر مربع واقع در س��عادت آباد تهران
میدان قیصر امینپور ،بلوار شهرداری ،نبش خیابان سیزدهم بهمنظور
اجرایی کردن چشمانداز و مأموریت بورس اوراق بهادار تهران و ایجاد
محیطی مناسب و تخصصي برای فعالیت از هر دو جنبه سختافزاری
و نرمافزاری ،از س��ال  1389در دس��تورکار هيئت مدیره قرار گرفته
اس��ت .عالوه بر این پروژهی احداث مرک��ز مالی زنجان در زمینی به
مساحت  1074متر مربع در شهر زنجان از اسفندماه  1394در دستور
کار هيئت مدیره ق��رار گرفت .کمیته س��اختمان بهمنظور راهبری،

اتخاذ سیاس��تهای مناسب و نظارت بر ساخت و اجرای این پروژهها
فعاليت ميکند .این کمیته از  3عضو هيئت مدیره ،مديرعامل ،معاون
پشتیبانی و مدیر توسعه ساختمان بهعنوان مجری پروژه و دبیر کمیته
و  2نفر کارش��ناس مس��تقل و خب��ره در امور پروژهه��ای عمرانی به
پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هيئت مدیره تشکیل شده است .کمیته
ساختمان در سال مورد گزارش در راستای انجام وظایف خود  4جلسه
برگزار کرده است.
اهم اقدامات به عمل آمده توس�ط مدیریت توسعه ساختمان در
سال 1400
اجرا و اتمام پوشش رنگ کف پارکینگهای ساختمان در طبقات  -1تا -5
طراحی  ،س��اخت و نصب تندیس نشان بورس اوراق بهادار در ورودی
شرقی ساختمان
پیگیری خرید گواهی ظرفیت برق به میزان  5/4مگا وات و تبدیل برق
موقت ساختمان به برق دائم با ظرفیت  5400کیلو وات
طراحی  ،تأمین و نصب تابلوهای راهنما در کلیه طبقات ساختمان
بررسی صورت وضعیتهای باقیمانده پیمانکاران و تأمین کنندگان
تحویل قطعی بخشهای باقیمانده ساختمان از پیمانکاران مربوطه
طراحی  ،تأمین و نصب پردههای مقاوم در مقابل حریق در طبقات  -2تا -5
طراحی  ،تکمیل و نصب تجهیزات مربوط به سیس��تم هوش��مند س��ازی
ساختمان ( )BMSبه میزان  ۷۰درصد از قراردادهای تأمین و اجرا
پیگیری و اخذ گزارش ارزیابی و ارزش گذاری ساختمان و مرکز داده
توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری
طراحی  ،تأمین و نصب آسانسور ویژه معلولین در ورودی شمالی ساختمان
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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در خصوص ساختمان سعادت آباد
ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران ،بر اساس پروانه ساختمان اخذ
ش��ده از ش��هرداری منطقه  2تهران در م��ورخ  1390/11/24در
ملک س��عادت آباد ب��ا اخذ کاربری اداری و طبق��ه همکف و نیم
طبق��ه تجاری اقدام به احداث بنا به مس��احت  30,147مترمربع
ش��امل تعداد  10طبقه کارب��ری اداری ،تعداد  1/5طبقه کاربری
تج��اری ،تع��داد  284پارکینگ و تعداد  1طبق��ه منفی  6جهت
فض��ای مورد نیاز دیتا س��نتر نم��ود .بخش قاب��ل مالحظهای از
عملیات ساخت و ساز ساختمان در مرداد ماه  1398خاتمه یافت
و ش��رکت از ساختمان حافظ به ساختمان مزبور نقل مکان نمود،
در همین راستا از ش��هرداری تقاضای صدور پایان کار ساختمان
گردید .پس از بررس��یهای ش��هرداری و مطابق��ت بنای ایجادی
با پروانه س��اختمان ،ش��رکت جمعاً حدود  7992متر اضافه بنای
اداری داشته که باتوجه به احداث بخشی از این بنا در طبقه منفی
( 6پاركینگ مندرج در پروانه س��اختمان) به مرکز دیتا س��نتر و
در طبقه منفی  1به همین منوال ،ش��رکت کسری پارکینگ بعد
از احداث داش��ته اس��ت .ب��ه همین دلیل موضوع به کمیس��یون
ماده  100ش��هرداری ارجاع ش��د .در این خص��وص با نظر مدیر
عامل وقت ش��رکت جهت دفاع در جلس��ات رسیدگی کمیسیون
از وکیل اس��تفاده شده اس��ت ،لیکن دفاعیات صورت گرفته فاقد
نتیجه مطلوب ب��وده و علیرغم مندرجات صورت وضعیت خالف
س��اختمان موارد زیر در کمیس��یون بدوی ماده  100شهرداری
مصوب شده است:
ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺤﻞ ،ﻗﻠﻊ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت زاﺋﺪ و اﻋﺎده ﻣﺤﻞ 
ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺎز ﻗﺒﻠﯽ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ  2326/5ﻣﺘﺮ 
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺶ از  65واﺣﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺠﺎري
و ﻣﺸﺎﻋﺎت آن و ﺗﺒﺪﯾﻞ  1861ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ 
از  47واﺣﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﺠﺎري و ﻣﺸﺎﻋﺎت آن.
ﻣﺤﺎﺳــ��ـﺒﻪ و اﺧﺬ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎري در
ﺧﺼـــﻮص  26793ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎ با در نظر گرفتن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮرس
اوراق ﺑﻬﺎدار در ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎری.
ﭘﺮداﺧﺖ ع��وارض ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  1,795میلیارد رﯾﺎل در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 5225.27ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻨﺎي ﺗﺠﺎري و ﻣﺸﺎﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﺒﻘﺎت
ﮐﻪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ عوارض ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  3,065میلیارد رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ  546واﺣﺪ 
ﮐﺴﺮي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﺠﺎري ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺷﻬﺮ 
ﺗﻬﺮان.
ﻗﻠﻊ و ﺟﻤﻊ آوري دو دﮐﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ در ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
شرکت نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده به دیوان عدالت
اداری ارج��اع گردی��د و نهایتاً نتیجه رسیدگ��ی دیوان عدالت در
مرحل��ه بدوی و تجدید نظر منجر ب��ه تأیید رأی کمیسیون ماده
 100شه��رداری شد و شرکت در خصوص تخلفات ساخت و ساز
محکوم گردید .با توجه ب��ه اینکه موضوعات مربوط به ساختمان
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سعادت آباد رأساً توسط مدیری��ت اجرایی سابق شرکت پیگیری
میگردی��د در ای��ن زمینه گردش کار عملی��ات به نحو مشخص،
رسمی و شفاف توسط مدیریت اجرایی سابق در اتوماسیون اداری
شرکت منعکس نگردیده و به اطالع هیئت مدیره نرسیده و نتیجه
اقدام��ات انجام شده و آراء ص��ادره (رأی کمیسیون ماده  100در
مرحل��ه بدوی به تاریخ  1398/12/20و در مرحله تجدید نظر به
تاری��خ  1399/04/23و رأی دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی
م��ورخ  )1400/01/17در مقطع زمانی رخداده در سامانه کدال و
گزارشگری سالهای مالی منتهی به اسفند  1398و  1399مورد
افشاء و اطالع رسانی به موقع قرار نگرفته است ،الزم به ذکر است
رأی تجدی��د نظر دیوان عدالت در م��ورخ  1400/05/15صادر و

گزارش ویژه
در م��ورخ  1400/07/18به شرکت ابالغ گردید و در اختیار واحد
حقوق��ی شرکت ق��رار گرفته که با توجه به تغیی��رات ایجاد شده
در مدیری��ت اجرایی و خ��روج پرونده از دس��ت مدیریت اجرایی
ساب��ق رأی مذکور بهصورت رسمی در شرکت منعکس و به موقع
از طریق سامانه ناش��ران بورسی (کدال) در مورخ 1400/07/19
اطالع رسانی گردید.
شای��ان ذکر است مطابق نامه شم��اره  502/60/ 40986مورخ
 1400/07/25شه��رداری منطقه  2تهران ،عالوه بر مبلغ 4.860
میلیارد ریال عوارض  مقرر در آرای کمیسیون ماده صد  ،عوارض
مربوط به تغییر کاربری ،عوارض دیوانی کسری پارکینگ ،توسعه
تج��اری و ع��وارض ایمنی و ریل��ی را نیز جمعاً ب��ه مبلغ 4,974

میلیارد ری��ال اعالم نموده است با توجه ب��ه اینکه مبالغ اعالمی
توس��ط شهرداری مازاد بر عوارض مق��رر در کمیسیونهای ماده
صد قانون شهرداری و رأی دیوان عدالت اداری می باشد ،موضوع
مورد پذیرش شرکت نبوده و نهایتاً پس از پیگیریها ،مکاتبات و
مذاکرات شرکت با شهرداری منطقه  2تهران ،شرکت کال ملزم به
پرداخ��ت  4.186میلیارد ريال بابت  5225متر مربع اضافه بنای
تجاری در مشاعات مربوط��ه و تغییر کاربری پارکینگ به ترتیب
ب��ه تجاری و انبار تجاری در طبقات منفی  1و  6گردید که تماماً
ت��ا پایان س��ال  1400پرداخت گردید و افشاءه��ای الزم در این
ارتباط نیز در مراحل مختلف از طریق سامانه جامع اطالع رسانی
ناشران(کدال) صورت گرفته است.
ل��ذا پس از پرداخت و تسویه مبل��غ  4.186میلیارد ریال متعاقباً
ط��ی نامه شم��اره  502/60/ 77018م��ورخ  ،1400/12/18تعداد
کسری پارکینگها ناشی از توسعه بنا و تثبیت طبقات منفی یک و
ش��ش با لحاظ طبقات به صورت اداری ،به تعداد  314واحد برآورد
گردی��ده که از این تعداد  202واح��د اداری قابلیت اخذ عوارض به
مبل��غ  2.144میلیارد ریال و تعداد  112واحد حذف پارکینگ می
بای��د تأمین گ��ردد .در این رابطه به موج��ب تصمیم هیئت مدیره
در جلسه شم��اره  407مورخ  ،1400/12/22مقررگردید تا شرکت
نسبت ب��ه ارائه تعهد به شهرداری در ارتباط ب��ا تأمین  314واحد
کس��ری پارکینگ اقدام نماید .با توج��ه به پرداختهای انجام شده
بابت ع��وارض اضافه بنا و ع��وارض دیوانی جمعاً ب��ه مبلغ 4.186
میلی��ارد ریال و به موج��ب تأییدیه شهرداری منطق��ه  2در تاریخ
 1401/04/08طی نامه شماره  ،502/60/17976کلیه عوارض رأی
کمیسی��ون ماده صد ساختمان تسویه و پرداخت شده و در صورت
تأمی��ن  314واحد کس��ری پارکینگ ،أخذ پایان ک��ار امکان پذیر
خواهد بود و کاربری طبقات دوم تا دهم مادامی که به صورت دفاتر
بورس��ی بهره برداری نشود اداری لحاظ می گردد .به همین منظور
و با استناد به بند  14پیوست یک استاندارد حسابداری شماره 17
مخارج مربوط به تحصیل امتیاز تغییر کاربری و تراکم مازاد امالک
دارای مناف��ع اقتص��ادی آتی است و عمر مفی��د آن نامعین بوده و
میباید به بهای تمام شده زمین اضافه گردد لذا مبالغ پرداختی به
ش��رح فوق در پایان سال مورد گزارش از سرفصل دارائی در جریان
تکمیل به سرفصل زمین منتقل گردید.
الزم به ذکر است با وکیل شرکت در پرونده شهرداری دو فقره
قرارداد در سال  1398منعقد و مقرر گردیده  10درصد هر میزان
که از مبلغ عوارض و جریمههای دریافت شده از سوی شهرداری
ب��ه کارفرما مسترد گ��ردد ،بهعنوان دریافت ح��ق الزحمه به وی
پرداخت گردد .در این خصوص دفاعیات ایشان در کمیسیونهای
بدوی و تجدید نظر ماده  100و شعب بدوی و تجدید نظر دیوان
عدال��ت اداری به ثم��ر نرسیده و رأی تجدید نظ��ر دیوان عدالت
اداری در تأيی��د رأی کمیسیون ماده  100صادر شده است .کلیه
پیگیریه��ای بعدی ب��ا شهرداری توسط مدی��ران اجرايی جدید
صورت گرفته و در تیر ماه  ،1401اظهار نامه ای مبنی بر مطالبه
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مبال��غ پرداخت��ی به وکیل مذکور ارسال ش��ده است .الزم بهذکر
است قراردادهای مزبور نیز در هیئت مدیره مطرح و مصوب نشده
است.
در خص��وص زمین زنج��ان ،بر اساس مکاتب��ات انجام شده در
س��ال  1386و تفاهمنامه استانداری زنجان با بورس تهران جهت
تأمی��ن زمین مرکز مالی در س��ال  ،1389قرارداد واگذاری زمین
به مساح��ت  1،074مترمربع فیمابین اداره کل راه و شهرسازی
استان زنجان و بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 1391/02/17
منعق��د شده و در تاریخ  1391 /03/10صورتجلسه تحویل زمین
ب��ه امضا رسی��ده و در تاری��خ  ، 1395/02/17ق��رارداد مشاوره
طراح��ی و نظارت عالیه با شرک��ت مهندسین مشاور بهین طراح
شمال غ��رب ،منعقد شد .در پی طوالنی ش��دن اقدامات اجرایی
جه��ت شروع ساخت ساختمان مذک��ور ،در تاریخ 1399/03/26
ط��ی صورتجلسه به شماره  11682ب��ا اداره کل راه و شهرسازی
است��ان زنجان ،مقرر شد پ��س از دریافت پروان��ه ساخت توسط
شرکت ،حداکثر تا تاریخ  1401/06/01کلیه عملیات ساختمانی
خاتمه یابد.
پروان��ه احداث بن��ا در تیرماه  1399از شه��رداری زنجان أخذ
ش��ده و ب��ا انتخاب پیمانک��ار ،عملیات گودب��رداری و تحکیم آن
ت��ا شهریورم��اه  1399خاتمه یاف��ت .به موج��ب مصوبه هیئت
مدیره م��ورخ  ،1400/09/28مقرر گردید پ��س از برآورد هزینه
کام��ل احداث  ،منافع مالی توقف ی��ا ادامه کار به انضمام گزارش
جام��ع حقوقی ناش��ی از ریسک مخاطرات توق��ف کار و پیشنهاد
مکت��وب مدیرعام��ل در خصوص احداث ت��االر منطقه ای زنجان  
تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد .تا تاریخ تهیه این صورتهای
مالی،موضوع مجددا ً در هیئ��ت مدیره مطرح نشده لیکن کاهش
ارزش برای سرمایه گذاری مزبور متصور نمی باشد .طبق آخرین
مکاتبه با اداره راه و شهرسازی استان زنجان ،برای تعیین تکلیف
پروژه تا پایان شهریور  1401مهلت داده شده است.
عمده مخ��ارج انجام ش��ده ساختمان زنجان ت��ا تاریخ صورت
وضعی��ت مالی مخ��ارج مرتبط با خری��د ،آماده س��ازی زمین و
گودبرداری میباشد.
بابت خرید ساختمان شیراز ،طبق مصوبه کمیته ساختمان مورخ
 1399/11/12بهدلیل فض��ای نامناسب بورس منطقهای شیراز و
مشکالت حفاظت��ی و امنیتی مقرر گردی��د ساختمان دیگری در
شی��راز خریداری گردد .به همین منظ��ور یکدستگاه مستقالت،
دارای عرصه به متراژ  786متر مربع و مشتمل بر دو واحد کاربری
تجاری جمعاً ب��ه متراژ  188متر مربع ،س��ه واحد کاربری اداری
جمع��اً به متراژ  598متر مربع ،به موج��ب چند فقره کارشناسی
انج��ام شده توسط کارشناسان رسم��ی دادگستری و بررسیهای
بهعمل آم��ده در جلسات متعدد هیئت مدیره نهایتاً طبق ارزیابی
نهای��ی انجام شده توسط کارشناسان سه نفره دادگستری به مبلغ
 526,667میلی��ون ريال  و مذاکره ب��ا فروشنده بر اساس مصوبه
هیئت مدیره به شماره  401مورخ  ، 1400/09/14ملک مزبور به
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مبلغ  525,917میلیون ريال و با تقبل هزینه مالیات نقل و انتقال
به میزان  3.000میلیون ريال خریداری گردیده که اسناد مالکیت
ت��ا پایان سال مورد گ��زارش به نام شرکت ب��ورس تهران منتقل
گردیده است  .تجهیز ساختمان جهت انتقال تاالر منطقهای شیراز
و اجاره دادن طبقات خالی در دست اقدام میباشد.
در رابطه با ماینرها
سرفصل اثاث��ه و منصوبات شامل تعداد  82دستگاه کامپیوتر
قدرتمن��د و سرور پردازشگر هش ب��ه بهای تمام شده   34.360
میلی��ون ریال می باش��د ،که خرید دستگاهه��ای مذکور در دو
مرحله انجام گردیده که مرحله اول تعداد  32دستگاه کامپیوتر
قدرتمند ب��ه مبلغ  3.841میلیون ری��ال در اواخر سال 1398
بدون اخذ مجوزه��ای الزم و خارج از دستورالعملها و مقررات
داخل��ی توسط مدی��ران اجرایی مسئول وق��ت خریداری شده
و در مرحل��ه دوم تع��داد  50دستگاه س��رور پردازشگر هش به
مبل��غ  30.520میلیون ریال بر اساس مصوبه کمیته ساختمان
به شم��اره   109م��ورخ  1399/01/31در ابتدای سال 1399
خری��داری گردیده است .در ادامه برخی از مدیران اجرایی وقت
شرکت ب��دون اخذ هرگونه مجوز فعالیت از هیئت مدیره جهت
استخ��راج رمز ارز اقدام به استف��اده از دستگاههای مذکور پس
از خرید و تحویل می نمایند .الزم به ذکر است صورت جلسات
مذکور با موض��وع ضرورت تأمین و خرید سرور پردازشگر هش
جهت مرکز داده و بدون اشاره به کاربری آن در زمینه استخراج
رمز ارز بعد از گذشت حدود  6ماه در جلسه  364هیئت مدیره
وقت مورد تنفیذ قرار میگیرد.
که در این زمینه نکات ذیل قابل توجه میباشد:
جه��ت استف��اده از دستگاههای پردازش هش ب��رای استخراج
رمز ارز هی��چ گونه مجوزی از سوی هيئ��ت مدیره شرکت صادر
نگردیده و مدیران اجرایی فعال وقت در این زمینه مرتکب تخلف
گردیدهاند.
بهدلی��ل فعالیت بدون مجوز ،سیستمهای نظارتی و کنترلی در
این خصوص استقرار نیافت��ه ،لذا تعیین زمان دقیق بهره برداری
از دستگاههای مذک��ور و میزان دقیق ارز دیجیتال استخراجشده
نامشخص میباشد .مدیر فناوری اطالعات وقت شرکت به موجب
صورتجلس��ه تحویل م��ورخ  1399/09/04با امض��اء افراد غیر
مسئ��ول و با عنوان تعمی��ر ،تعداد  50دستگاه س��رور پردازشگر
ه��ش را از شرکت خ��ارج و در شهریورم��اه  1400به شرکت باز
میگردان��د .در این خصوص دالیل خروج و تأخیر در بازگرداندن
دستگاهه��ای مذکور و نیز ابهام در استف��اده شخصی با توجه به
آث��ار مالی مناف��ع ناشی از ق��راردادن اموال درآم��دزا (تعداد 50
دستگ��اه پردازشگر ه��ش و کیف پول الکترونیک��ی) در خارج از
شرکت بررسی شد ،لیک��ن اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به
مقادی��ر رمز ارز استخراج شده در مدت��ی که دستگاهها در خارج
از شرک��ت ب��وده اند ب��ه دلیل ع��دم دسترسی ب��ه دستگاههایی

گزارش ویژه
که نزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد ،با محدودیت
مواجه گردیده است .با توجه به موارد فوق از آنجاکه فعالیت استخراج رمزارز
ب��دون اطالع و اخذ مجوزهای الزم توسط برخی از مدیران اجرایی مسئول
در شرکت انجام شده هیئت مدیره به محض اطالع از این فعالیت ،پیگیری
حقوقی و قانونی را نسب��ت به تخلفات و سوء استفادههای صورت پذیرفته
توسط افراد ذی مدخل در این زمینه را از طریق مرجع قضایی و ذیصالح
در دست��ور کار خود قرار داده و در ح��ال حاضر پرونده کیفری مربوطه در
شعبه  4بازپرسی دادسرای ناحیه  32تهران در حال رسیدگی می باشد.
مجوز استخ��راج رمز ارز به شماره  56246م��ورخ  1399/02/02توسط
وزارت صم��ت برای فعالیت تولید رمز ارز شرکت بورس در محدوده یکی
از  محلهای مجاز شرکت شهرک صنعتی داخل محدوده  120کیلومتری
نسبت به احداث واحد صنعتی اقدام نماید دریافت شده است لیکن پروانه
بهره برداری دریافت نشده است .مجوز مزبور در سال  1399توسط مدیر
عامل وقت دریافت لیکن طبق مصوبه و ضوابط سازمان بورس در سایت
ک��دال و دفاتر حسابداری شرکت افش��اء و ثبت نشده است و در مهر ماه
 1400در اختیار مدیران وقت قرار گرفته است.
در ای��ن خصوص طبق درخواست مدیریت شرکت از کانون کارشناسان رسمی
دادگستری ،کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطالعات به
شرکت معرفی و اطالعات و مدارک موجود دستگاههای مزبور ،کیف پول و سایر
مدارک در اختیار ایشان قرار گرفت و نهایتاً گزارش ایشان در تاریخ 1401/02/04
صادر گردید که اهم موارد مندرج در این گزارش به شرح زیر است.
الف) اطالعات رمز عبور پن��ل استخر( که رمز ارزهای تولید شده توسط
دستگاههای مزبور در آنها منعکس شده باشد) در دسترس شرکت بورس
تهران نبوده است.
ب) م��دارک مثبته کافی (از جمله گزارش توجیهی جهت خروج دستگاهها به
دلیل تعمیرات ،عدم پرداخت هزینه حمل درحسابها و برگ ورود و خروج کاال  
بدون امضای مسئولین مربوطه) برای خروج و ورود دستگاههای کامپیوتری مورد
استفاده برای استخراج رمز ارز از شرکت بورس ارائه نشده است.
ج) دستگاهها توسط کارشناس رسمی دادگستری رؤیت نشده است.
د) ب��ا توجه ب��ه مشخصات ای��ن دستگاهها،میزان تولید رم��ز ارز توسط
دستگاهه��ای مورد استفاده قرار گرفته ب��ا حداکثر ظرفیت تولیدی برای
 123روز در حدود   3/7بیت کوین برآورد گردیده است.
ه) موجودی رمز ارز به این مبلغ متعاقب تحویل کیف پول به مدیر عامل
در مهر ماه  1400تعیین شده است.
و) میزان رمز ارز موجود در دو کیف پول جمعاً به مبلغ   3/63بیت کوین است.
دستگاههای مزبور در مهر  1400توسط مرجع قضائی ضبط و به سازمان
اموال تملیکی انتقال یافته اس��ت ،لیکن بهدلیل اینکه وضعیت برگشت
آنها مشخص نمیباشد ،ارزش دفتری دستگاههای مزبور در تاریخ صورت
وضعی��ت مالی به مبلغ  13.861میلی��ون ریال تا تعیین تکلیف نهائی از
حسابها خارج نشده است.

8

کمیته رصد پایش فضای مجازی

کمیته پایش و نظارت بر فضای مجازی در اواخر سال  1399و بر اساس
مصوب��ه هیئت مدیره شرکت ب��ورس اوراق بهادار تهران با ه��دف رصد و پایش

فضای مجازی تشکیل شد .این کمیته از  3عضو هيئت مدیره تشکیل شده است.
مهمترین وظایف این کمیته به شرح زیر است:
کس��ب اطمینان از مهیا بودن ابزارهای الزم برای شناسایی ،ارزیابی و
پایش فضای مجازی در راستای مدیریت فضای مجازی
کس��ب اطمینان از برنامهریزی دقیق برای استف��اده از انواع ابزارهای
پایشی و پایش مستمر این ابزارها
نظارت بر تضاد منافع و نظارت بر حسن انجام فعالیتهای مستلزم أخذ
مجوز در فضای مجازی
ارائه گزارش موارد تخلف و مسائل حساسیت برانگیز منجر به تشویش
اذهان عمومی به سازمان بورس و اوراق بهادار و پلیس فتا
جدول  – 16کمیتههای تخصصی بورس اوراق بهادار تهران
در سال 1400
ردیف

1

2

3
4

5

6

9

نام

اعضا

تعداد جلسات

مهدی امیری
محمد علی میرزا کوچک شیرازی
کمیته
محمود شهشهانی پور
حسابرسی
فرشاد محمد پور
جواد عشقینژاد
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
سیدمهدی سدیدی
کمیته ریسک
هوشنگ مهدوی
فرهاد ذاتعلی فرد
کمیته جبران
محمدرضا محسنی
خدمات و
حسین بوستانی
انتصابات
جواد عشقی نژاد
کمیته توسعه
سید مهدی سدیدی
بازار
حسین بوستانی
مهدی امیری
محمدعلی میرزاکوچک شیرازی
کمیته قوانین
امیر تقیخان تجریشی
و مقررات
جواد عشقی نژاد
حسین بوستانی
کمیته
ساختمان

محمدرضا محسنی
حسین بوستانی

19

6

7
7

24

4

دبیرخانه هيئت مدیره

بر اس��اس م��اده  36اساسنامه شرک��ت ،هيئت مدی��ره دارای
دبیرخان��های اس��ت که زیر نظ��ر رئیس هيئت مدی��ره فعالیت میکند.
دبیرخانه هيئت مدیره مسئولیت هماهنگی جلسات ،تهیه مستندات الزم
و تنظیم صورت جلسات را بر عهده دارد .دبیرخانه همچنین مرجع رسمی
ابالغ و استعالم مصوبات هيئت مدیره است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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اطالعات مدیران اجرایی شرکت

مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت در پایان سال  1400به شرح جدول زیر است:
جدول  -17مشخصات مدیران اجرایی

ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

مقطع تحصيلي

1

محمود

گودرزی

مدیر عامل

دکترا

2

مجید

نوروزی

معاون اجرایی

کارشناسی ارشد

3

محمد امین

قهرمانی

سرپرست معاونت ناشران و اعضا

کارشناسی ارشد

4

محمد رضا

شاهنظری

معاون نظارت بر بازار

کارشناسی ارشد

5

مهدی

زمانیسبزی

معاون عملیات بازار

دکترا

6

علی عباس

کریمی

معاون توسعه و راهبرد

کارشناسی ارشد

7

مجتبی

کاوند

مدیر حسابرسی داخلی

دکترا

8

سید محمد

حسینی

مدیر حقوقی

کارشناسی ارشد

9

محمد صاحب

بیانی

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل

کارشناسی ارشد

10

سجاد

زارعی

سرپرست مدیریت امنیت اطالعات

کارشناسی ارشد

11

مهران

محمدی

سرپرست مدیریت ریسک

دکترا

12

مریم

کشمیری

مدیر عملیات بازار نقد

کارشناسی ارشد

13

وحید

مطهرینیا

سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین مالی

کارشناسی ارشد

14

امیر

رابینخواه

سرپرست مدیریت فناوری و توسعه نرمافزاری

کارشناسی

15

رضا

غفوری

مدیر نظارت بر بازار نقد

کارشناسی ارشد

16

طوبی

دهقانی احمدآباد

مدیر امور ناشران

دکترا

17

جواد

سرکانیان

سرپرست پذیرش

کارشناسی ارشد

18

ناصر

اسدیان

سرپرست مدیریت تاالرهای مناطق

کارشناسی

19

رضا

کیانی

مدیر تحقیق و توسعه

کارشناسی ارشد

20

سیده محبوبه

جعفری

مدیر توسعه فرهنگ سرمایهگذاری

دکترا

21

اسماعیل

رازقی دهبنه

سرپرست مدیریت امور اداری

کارشناسی ارشد

22

محسن

مالئی

سرپرست مدیریت مالی

کارشناسی ارشد

23

محمد حسین

نوریزاده چرلو

سرپرست مدیریت مرکز داده

کارشناسی

24

محمد علی

پوالدی باغبادرانی

مدیر توسعه ساختمان

کارشناسی ارشد

25

شاهین

رامتیننیا

سرپرست مدیریت برنامهریزی و راهبرد

کارشناسی ارشد

26

ادریس

مصطفوی

رئیس اداره بازرسی کارگزاران

کارشناسی ارشد

27

محمود

بهرامیان

رئیس اداره امور کارگزاران

کارشناسی ارشد
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گزارش تجزیه و تحلیل
ریسک شرکت
گزارش فعالیت هيئتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29

گزارش ویژه

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
کمیته ریس��ک توسط هیئتمدیره بورس ته��ران جهت نظارت بر
فرآیند مدیریت ریسک و اطمینان از انطباق آن با خطمشی و چارچوب
مدیریت ریسک شرکت ایجاد شده است .طبق منشور کمیته ریسک،
ای��ن کمیته  5عضو دارد که شامل سه عضو هیئتمدیره ،مدیرعامل و
ی��ک نفر خبره مالی به پیشنهاد اعضای منتخب هیئتمدیره است که
بهعن��وان دارندگان حق رأی در جلسات حضور مییابند .رئیس کمیته
ریسک توسط هیئتمدیره انتخاب میشود و دبیر کمیته ریسک ،مدیر
واحد اجرایی مدیریت ریسک در شرکت است.
مسئولیتها و وظایف کمیته ریسک:
ای��ن کمیته وضعیت ریسکهای هر واحد در ب��ورس تهران را در
محدوده مسئولیتهای مشخصش��ده در منشور کمیته ریسک ،به
هیئتمدیره گزارش میدهد و هیئتمدیره برای اطمینان از مدیریت
مؤثر ریسک توسط کمیته ریسک و مدیرعامل ،تصمیمات الزم را اتخاذ
مینماید  .اطمینانبخشی به هیئتمدیره از جامعیت سیستم مدیریت
ریسک شامل خطمشیها ،برنامهها و صالحیتهاي مورد نیاز جهت
شناسایی و ارزیابی ریسک از اهداف اصلی این کمیته است.
جلسات کمیته ریسک:
در سال  ،1400ش��ش ( )6جلسه کمیته ریسک برای بحث در
م��ورد موضوعات مرتب��ط برگزار شد .صورتجلس��ه مربوط به هر
جلسه کمیته پس از تأيید اعضای کمیته ،برای تنفیذ و تصویب به
هیئتمدیره ارائه شد و اجرای مصوبات آن توسط مدیریت ریسک
کنترل میشود .خالصهای از فعالیتها و عملکرد کلیدی در کمیته

ريسكهاي
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ریسک به شرح زیر است:
ایجاد یک دپارتمان اجرایی مستقل برای مدیریت ریسک بورس تهران
تصویب مأموریت ،چشمانداز و اهداف کالن مدیریت ریسک بنگاه
تصویب نقشه راه ارتقای بلوغ سیستم مدیریت ریسک بورس تهران
بررسی گ��زارش ریسکهای ارائهشده توس��ط مدیریت ریسک و
تصویب اقدامات کنترلی موردنیاز
هدایت پروژه توسعه نرمافزار مدیریت ریسک سازمانی
مدیریت ریسک:
قرار دادن مدیریت ریسک بهعنوان بخشی ضروری از فرهنگسازمانی و
مبنایی اساسی در فرآیند تصمیمگیری استراتژیک در بورس تهران ،اساس
استرات��ژی مدیریت ریسک سازمانی شرکت ب��ورس تهران است .مدیریت
ریس��ک مؤثر امری حیاتی برای دستیابی هر سازمان به اهداف استراتژیک
اس��ت .بورس اوراق بهادار ته��ران تأکید زیادی بر استقرار مدیریت ریسک
سازمانی دارد که فرآیندی کلیدی برای کمک به دستیابی به اهداف سازمانی
و ایجاد اعتماد ،ارزشافزوده و پایداری برای همه ذینفعان ازجمله سهامداران،
سرمایهگذاران ،سازمانهای نظارتی ،کارکنان ،نهادهای مالی و  ...است .تیم
مدیریت ریسک (متشکل از کمیته ریس��ک و دپارتمان مدیریت ریسک)
اقدام��ات الزم را جهت محدود کردن می��زان مواجهه شرکت با ضررهای
احتمالی به انجام میرساند .این تیم تالش میکند که فعالیت بورس تهران
در تطابق کامل با تمامی قوانین و مقررات مترتب بر کسبوکارش باشد و
با بهکارگیری شیوههای تجاری مقتضی که مانع صدمه به شرکت و شهرت
آن میشود ،حفظ اعتماد ذینفعان شرکت را تضمین کند.

گزارش ویژه
ساخت��ار حاکمیتی مدیریت ریسک بورس تهران مبتنی بر مدل «سه
الیه دفاعی» که با نظ��ارت و دستورات هیئتمدیره ،کمیته ریسک و از
طریق دپارتمان مدیریت ریسک است .مدل «سه الیه دفاعی» بهمنظور
مدیری��ت و کنت��رل مؤثر ریسکهای��ی که ممکن است مان��ع از تحقق

استراتژیها و اهداف سازمانی تعیینشده توسط بورس تهران شود و ارائه
اطمینان منطقی به مدیریت ارشد و بهینهسازی و اطمینان از اثربخشی
حاکمی��ت ،اتخاذ شده است .در شکل زیر مدل س��ه الیه دفاعی که در
بورس تهران نیز به کار گرفته شده ،نشان دادهشده است:

وظایف مدیریت ریسک:
دپارتمان مدیریت ریسک بورس تهران ،فرآیند مدیریت ریسک را در
حوزهه��ای مالی ،تطبیق ،استراتژیک و عملیاتی و در انطباق با اشتهای
ریسک شرک��ت مدیریت میکند .چارچوب واح��د مدیریت ریسک بر
اساس چارچوبها و استانداردهای بینالمللی ،بهین تجارب ،مدلهای
بل��وغ و اصول و دستورالعملهای مدیریت ریسک است که یک رویکرد
منسج��م و مؤثر را ب��رای مدیریت ریسکهای مرتب��ط با کسبوکار و
عملیات شرکت ،الزامی میکند.
تمامی مدیران اجرایی و کارکنان بورس تهران ،مسئولیت ارزیابی و شناسایی
ریسکهای مرتبط با واحد خود را بر اساس خطمشی ،دستورالعملها و فرآیند

تعیین شده دارند و واحد مدیریت ریسک وظیفه یاریرسانی ،آموزش و حمایت
از مدیریته��ای اجرایی و نیز ارائه گزارش عملکرد مدیریت ریسک به کمیته
ریسک را بر عهده دارد .همچنین مسئولیت هماهنگی و اجرای سیاستهای
مدیریت ریسک در شرکت بورس ،با دپارتمان اجرایی مدیریت ریسک است.

گروه مطابق زیر است:
گام 1
شناسایی زمینه

متدولوژی ریسک:
متدول��وژی مدیریت ریسک شرک��ت برای دستیابی ب��ه شناسایی،
ارزیابی ،اندازهگیری ،نظارت ،کاه��ش و گزارشدهی مستمر و بهموقع
ریسکه��ای موجود یا بالق��وه که ممکن است ب��ر دستیابی به اهداف
استراتژیک مشخصشده تأثیر بگذارد ،اتخاذ شد.

نمودار زیر گامهای کلیدی اتخاذشده در چارچوب مدیریت ریسک است:
گام 2
شناسایی ریسکها

گام 3

گام 4

گام 5

ارزیابی ریسک

کنترل ریسک

گزارش و مانیتور ریسک

ریسک

مدیریت ریسک با شناخت

مدیریتهای سازمانی

نقش اصلی شرکت در بازار

شرکت ،ریسکهایی که به

سرمایه ،معیارهای متداول

طور بالقوه بر فرآیندهای

ارزیابی ریسک و زمینههای

کلیدی آنها

داخلی و خارجی را ایجاد

تأثیر میگذارند را

میکند.

شناسایی میکنند.

اشتهای ریسک

مدیریتهای سازمانی
شرکت ،ریسکهای
شناساییشده را بر اساس
احتمال وقوع و تأثیر آنها
بر کسبوکار شرکت
امتیاز میدهند.

مدیریتهای سازمانی
شرکت ،اثربخشی
کنترلهای موجود را
ارزیابی کرده و در صورت
نیاز کنترلهای بیشتر و
برنامههای اصالحی برای
ریسکها را ارائه میکنند.

مدیریتهای سازمانی شرکت،
بر اقدامات کاهنده ریسک
نظارت میکنند .ریسکها به
طور مرتب در سطوح مدیریتی

مربوطه گزارش میشوند و از
اثربخشی کنترلهای
پیشنهادی اطمینان
حاصل میشود.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

بیانیه اشتهای ریسک ،مقادیر و انواع ریسکی که شرکت بورس
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گزارش ویژه
اشتهای ریسک:
بیانیه اشتهای ریسک ،مقادیر و انواع ریسکی که شرکت بورس تمایل دارد در راستای انجام وظایف خود بپذیرد را مشخص
کرده و سیاستهای مربوط به تخصیص مسئولیتها و منابع بهمنظور مدیریت ریسکها را تعیین مینماید .این بیانیه ،ضمن
در نظ��ر گرفتن مهمتری��ن ریسکهایی که شرکت بورس در معرض آنها قرار دارد ،یک طرح کلی از رویکرد مدیریت آنها را
ارائه میدهد .تمامی برنامههای استراتژیک و برنامههای کسبوکار عملیاتی باید با این بیانیه سازگار باشند.
بهطورکل��ی میتوان گفت که بیانیه اشتهای ریسک روشی مؤثر ب��رای ایجاد آگاهی در سراسر شرکت با مفهوم ریسکهای
قابلقبول میباشد و همچنین مبنایی برای ارزیابی و نظارت بر میزان ریسکی است که شرکت با آن مواجه است و پاسخ به این
سؤال که آیا ریسک از محدوده قابلقبول باالتر رفته است یا خیر؟ با گذر زمان ،ارتقای سطح بلوغ سازمانی و کسب تجربیات
بیشتر در حوزه اشتهای ریسک این سند قابل اصالح میباشد.
تهی��ه سن��د اشتهای ریسک شروع تعهد شرکت بورس به مدیریت ریس��ک سازمانی مؤثر است .هدف نهایی ،کسب ارزش با
دستیاب��ی ب��ه اهداف شرکت و با کمک مدیریت ریسک سازمانی مؤثر اس��ت و بدین منظور ایجاد و برقراری ارتباط با اشتهای
ریسک ،شرکت را به این سمت سوق میدهد .اشتهای ریسک باید به صورت ساالنه بازنگری شود.
خالصهای از اقدامات انجامشده مدیریت ریسک در سال 1400
برگزاری جلسات اجرایی ریسک با مدیریتهای مختلف شرکت بورس تهران با هدف شناسایی و ارزیابی ریسکها و پیشنهاد
پاسخهای کنترلی برای ریسکها؛ ( 81جلسه)
برگزاری منظم جلسات کمیته ریسک برای هدایت پروژه راهاندازی سیستم مدیریت ریسک؛ ( 6جلسه)
بررسی تطبیقی ماژولهای نرمافزارهای معتبر بینالمللی در حوزه مدیریت ریسک؛
تهیه الزامات موردنیاز شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای نرمافزار مدیریت ریسک؛
تهیه سناریوهای تأمین نرمافزار مدیریت ریسک بنگاه ،مشورت با مدیریت فناوری و سیستمهای اطالعاتی و مدیریت امنیت
اطالعات و در نهایت ارائه در شورای معاونین و کمیته ریسک؛
برگ��زاری جلس��ات مشترک با مدیری��ت حسابرسی داخلی در خصوص بررس��ی ریسکهای شناساییش��ده در حوزه سایر
مدیریتها؛ ( 6جلسه)
تهیه گزارش پیشرفت پروژه استقرار نرمافزار مدیریت ریسک جهت ارائه در هیئتمدیره؛
بررسی تطبیقی شرکتها و سازمانها جهت تهیه سند مشخصات اسناد باالدستی مدیریت ریسک بنگاه بر اساس استانداردها
و چارچوبهای مدیریت ریسک؛
بررسی تطبیقی منشور کمیته ریسک بورسهای بینالمللی؛
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت ریسک بنگاه در شرکت بورس بر اساس سه مدل بلوغ منتخب ()Deloitte-OECD-CGMA؛
ترسیم وضعیت مطلوب مدیریت ریسک شرکت بر اساس مدلهای بلوغ؛
تدوی��ن برنامهه��ای اجرایی نقشه راه مدیریت ریسک یکپارچه ( )ERMبرای رسیدن به وضعیت مطلوب بر اساس مدلهای
بلوغ مدیریت ریسک بنگاه؛
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عملکرد و دستاوردهای
سال 1400
گزارش فعالیت هيئتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29

گزارش ویژه

عملكرد و دستاوردهاي سال 1400
بورس اوراق بهادار تهران همراستا با راهبردهای کالن ،برنامههای توسعهای و فعالیتهای جاری را در سال  1400طرحریزی و نسبت
به انجام آن اقدام نموده است .اقدامات انجام شده معاونتها و حوزه مدیرعامل بهشرح جدول زیر است.

جدول  - 18اهم اقدامات انجام شده در سال 1400
معاونت ناشران و اعضا
اقدامات توسعهای

اضاف��ه شدن بخش اوراق مع��اف از ثبت به سامان��ه جدید پذیرش و
انتشار اطالعات آن از سایت بورس اوراق بهادار تهران
توسعه سامان��ه الکترونیکی پذیرش در بخشه��ای مربوط به اوراق
بدهی و صندوقهای سرمایهگذاری
تدوین دستورالعمل نظام رتبهبندی مشاوران پذیرش
توسعه سیستم جامع امور اعضا

ج) پذیرش و پذیرهنویسی انواع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
( 9مورد) بهشرح:
تع��داد  3صن��دوق سرمایهگذاری درآم��د ثابت مجموع��اً به ارزش
 12,000میلیارد ریال
تعداد  5صندوق سرمایهگذاری در سهام مجموعاً به ارزش  13,000میلیارد ریال
تعداد  1صندوق سرمایهگذاری مختلط به ارزش  1,000میلیارد ریال

اقدامات جاری

تع�داد  11ش�رکت در بورس عرضه ش�دند که بر اس�اس
دستهبندی زیر عبارتند از:
الف) سهام  7شرکت جدید در بورس عرضه شدهاند:
شرکت سرمایهگ��ذاری استان هرمزگان ب��ه ارزش 88,515
میلیارد ریال
شرکت صنایع غذایی کورش به ارزش  89.850میلیارد ریال
شرکت لیزینگ کارآفرین به ارزش  3.300میلیارد ریال
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به
ارزش  26.910میلیارد ریال
شرکت سپید ماکیان به ارزش  21.105میلیارد ریال
شرکت آریان کیمیاتک به ارزش  34.500میلیارد ریال
شرکت پارس فوالد سبزوار به ارزش  125.000میلیارد ریال
ب) تعداد  4شرکت انتقالی از فرابورس و گشایش نماد:
شرکت پتروشیمی غدیر به ارزش 80,860میلیارد ریال
شرکت توسعه مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه به ارزش

 1,906,084میلیارد ریال
شرکت بیمه اتکایی امین به ارزش  22,698میلیارد ریال
شرکت ذوب آهن اصفهان به ارزش  222.521میلیارد ریال
از س�ایر اوراق بهادار پذیرفته ش�ده در بورس میتوان به
پذیرش ان�واع اوراق بدهی و صندوقهای س�رمایهگذاری
قابل معامله اشاره کرد:
ال��ف) پذیرش اوراق مشارک��ت ( 18مورد)  ،پذی��رش اوراق گام
( 1مورد) و درج اوراق گام ( 7مورد) بهشرح:
پذی��رش  18م��ورد اوراق مشارکت شهرداریه��ا مجموعاً به
مبلغ  45,565میلیارد ریال
پذیرش یک مورد اوراق گام به مبلغ  30,000میلیارد ریال
درج هفت مورد اوراق گام به مبلغ  87,300میلیارد ريال
ب) پذیرش انواع اوراق صکوک ( 15مورد) بهشرح:
تعداد  7اوراق مرابحه مجموعاً به ارزش  28,000میلیارد ریال
تعداد  8اوراق اجاره مجموعاً به ارزش  75,500میلیارد ریال

سایر اقدامات جاری

تهی��ه گزارشی درخصوص پیشنهادات اصالح��ی مقررات مربوط به
مدیریت پذیرش از جمل��ه :دستورالعمل پذی��رش اوراق بهادار  در بورس
اوراق به��ادار تهران و دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران
تهیه و ارائه گزارشی درخص��وص اصالح کارمزد پذیرش  شرکتها و
حق درج ساالنه ناشران به معاونت ناشران و اعضا
 70مورد کنفرانس اطالعرسانی ناشران
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انجام بیش از  428بازدید از شرکتهای کارگزاری عضو بورس تهران
و  12.250بازدید از ایستگاههای معامالتی
برگ��زاری بی��ش از  113.922نف��ر ساع��ت دورهه��ای آموزش��ی
فرهنگسازی در تاالرهای مناطق
انجام  291مورد شفافسازی در خصوص افشای به موقع اطالعات و
لزوم رعایت دستورالعمل پذیرش
طبقه بندی ناشران و ارتقای  20شرکت ،تنزل  8شرکت

گزارش ویژه
معاونت توسعه
اقدامات توسعهای

آسی��ب شناسی روند متغیرهای ب��ورس اوراق بهادار تهران در
سالهای  1398و  1399و دالیل نوسانات آن
بررس��ی تأثیر متوقفکنندهه��ای خودکار بر روند ب��ازار و ارائه
پیشنهادهایی برای بورس تهران
بررسی بازده عرضه اولیه در کشورهای دیگر و مقایسه با کشور ایران
اقدامات بهک��ار گرفته ش��ده در شرایط بح��ران جهت کنترل
هیجانات بازار
بررسی آخرین تحوالت صنعت کارگزاری در بازارهای سرمایه
پیشرفته
شناخت شاخصه��ای کمنوسان و شاخصهای بتای باال و ارائه
پیشنهادهایی برای بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیرات تکنولوژیهای مالی بر بازارهای سرمایه
و امکانپذیری بهرهگیری بازار سرمایه ایران از آنها
بررسی نحوه استق��رار سامانه مدیریت پ��روژه سازمانی
( )EPMدر شرک��ت ب��ورس و پیگیری و ارائ��ه در خصوص
شرکت های مرتبط برای تصمیم گیری
بررسی نحوه استقرار سامانه مدلسازی فرآیندهای کسب
و کار( )BPMSدر شرکت بورس
امکانسنجی و انجام اقدام��ات اولیه در خصوص استقرار
سامانه مدیریت اسناد( )DMSدر بورس اوراق بهادار تهران
امکانسنج��ی و انجام اقدامات اولی��ه در خصوص استقرار
سامانه مدیریت دانش( )KMSدر بورس اوراق بهادار تهران

اقدامات جاری

برگزاری بیش از  9.142نفر ساعت دوره تخصصی به شرح ذیل
 6.243نفر ساعت عمومی و فرهنگسازی
 1.607نفر ساعت کارگزاران
 1.292نفر ساعت فعاالن بازار
برگزاری سمینار آموزش مقدمات سرمایه گذاری در بورس
تهیه  5مورد موشن گرافی
پایش مستمر و کنترل فصلی روند پیشرفت برنامهها
تهی��ه گزارشات ماهان��ه درخواستی از ط��رف سازمان بورس و
اوراق بهادار

تهیه و تجمیع گزارشهای مربوط به اقدامات تکلیفی برای ارائه
به سازمان بورس و اوراق بهادار
تهی��ه و تصویب گزارش چارت تفصیل��ی سازمانی بورس اوراق
بهادار تهران در شورای معاونین
نظارت و کنترل شاخص های اصل��ی بازار شامل شاخص کل و
قیمت
چاپ و انتشار ماهنامه بورس اوراق بهادار تهران
 58ع��دد برنامه زنده( 1800دقیقه) آم��وزش از طریق ساخت
برنامهای با عنوان «عصر سهامداری» در شبکه ایران کاال

معاونت عملیات بازار
اقدامات توسعهای

راه ان��دازی قرارداده��ای اختیار معامل��ه مبتنی بر صن��دوق های
سرمایهگذاریقابلمعامله
راهاندازی معامالت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)
راهان��دازی معام�لات صن��دوق اهرمی به عن��وان ن��وع جدیدی از
صندوقهایسرمایهگذاری
اصالح زمان معامالت اوراق بدهی و صندوق های سرمایه گذاری
تهیه و ارسال رویه جهت پیادهسازی زیرساخت تسویه روزانه و نهایی
قراردادهای آتی تک سه��م به شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و
تسویهوجوه
تهیه و ارسال پیشنهاد اصالح نصاب فعالیت صندوق های بازارگردانی
در بازار اختیارمعامله به سازمان بورس و اوراق بهادار
تهیه رویه اعم��ال مکانیزه اوراق اختیار فروش تبعی و پیشنهاد آن به
سازمان بورس و اوراق بهادار

تهیه رویه بازارگردانی در بازار اختیار معامله
تهیه رویه ایجاد زیرساخت فنی اعمال سقف موقعیت های باز در بازار
اختیارمعامله
تهیه و ارسال پیشنهاد اصالح دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی
به سازمان بورس و اوراق بهادار
تهیه و ارسال پیشنهاد جهت اصالح رویه توقف نمادها
تهیهپیشنهاداتتوسعهنرمافزاریبازارمشتقه
بررسی و اصالح بیانیه ریسک و قرارداد مشتری کارگزار قراردادهای
اختیارمعامله
اصالحرویهایجادنماددربازاراختیارمعامله(ایجادتنوعدرسررسیدها،
اضافه نمودن داراییهای پایه جدید و اصالح فواصل قیمتهای اعمال)
اصالح ماشینحساب بازده تا سررسید اوراق گام در سایت شرکت
طراحی و ارائه نیازمندیهای ارائه اطالعات از طریق سایت شرکت
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه
بورس اوراق بهادار تهران در حوزه ابزارهای نوین مالی
توسعهنیرویانسانی
همکاری در آم��وزش ابزاره��ای نوین مال��ی از طریق ارائه

محتوای آموزشی
برگزاری جلسات آموزشی بازارگردانی از طریق بازار اختیار معامله
برایصندوقهایبازارگردانی

اقدامات جاری

 2،441مورد انج��ام عملیات مرتبط با بازگشایی نماد و 2.330
مورد عملیات مرتبط با  توقف نماد معامالتی
 124.072مورد ابطال معامالت
 48مورد عرضه حق تقد مهای استفاده نشده
اعمال  317مورد تعدیل سود نقدی()RCE
تهیه تع��داد  238گزارش روزانه از عملیات ب��ازار و  40گزارش
هفتگی بررسی حجم مبنا
تهیه و ارائه  200گ��زارش کنترلی(شاخص قیمت ،عرضههای
دولت��ی و  1.226 ،)...گ��زارش ب��ه بازار(روزانه ،هفتگ��ی ،ماهان ه و
دورهای) و  111گزارش مدیریتی
 32مورد پاسخ به نیازهای آم��اری و اطالعاتی سازمان و حوزه
خارج از ب��ازار سرمایه(بانک مرکزی ،مرکز آمار ای��ران ،استانداری،
 IMF، FEASو )...
ایجاد تعداد  1258نم��اد معامالتی به هم��راه انتشار اطالعیه
عرضه ی��ا گشایش نم��اد و انجام عملی��ات پذیرهنویس��ی در حوزه
ابزارهای نوین (ب��ازاراوراق بدهی ،بازارصندوقهای سرمایه گذاری،
بازار قراردادهای آتی و بازار قراردادهای اختیار معامله)
نظارت مستمر ب��ر وضعیت و پارامتره��ای نمادهای معامالتی

فعال جهت انجام صحیح معامالت به شکل روزانه
بررسی و تأیید روزان��ه درخواست انجام معامالت عمده و بلوک
توسط شرکتهای کارگزاری
انج��ام فرآیند اعمال تع��داد  1،147نماد در ب��ازار قراردادهای
اختیار معامله ،قراردادهای آتی و اوراق اختیار فروش تبعی
تعدیل قیمت اعمال و اندازه قرارداد  567نماد معامالتی در بازار
قراردادهای اختی��ار معامل��ه و اوراق اختیار فروش تبع��ی ناشی از
اقدامات شرکتی سهام پایه
بررس��ی و تأیید  72م��ورد درخواس��ت بازارگردان��ی در بازار
ابزارهای نوین مالی
برگزاری تعداد  17جلسه کمیته انتشار اوراق اختیار فروش تبعی
انجام پیگیری و هماهنگی مستمر جهت ارائه صحیح اطالعات در
سایت شرکت و سایت مدیریت فناوری اطالعات بورس تهران از جمله
درخصوص نمایش صحیح دیتای موقعیتهایبازبازار اختیار معامله
همکاری با معاونت ناشران و اعض��ا به منظور بررسی گزارشات
ارزشگذاری سهام موضوع عرضه اولیه
ممی��زی مستم��ر تغیی��رات سامانههای برخ��ط شرکتهای
کارگزاری و ارائه تأییدیه به سازمان بورس و اوراق بهادار

معاونت نظارت بر بازار
اقدامات توسعهای

ارتباط سامانه سنجش با سامانههای داخلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
توسعه فاز  2و  3سامانه سنجش

بازنگ��ری در رویهه��ای پاسخگویی ب��ه شکایات و مب��ارزه با
پولشویی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
اقدامات جاری

بررس�ی م�وارد مش�کوک که تخلف�ی در آنه�ا صورت
نپذیرفته:
 3258مورد گزارشهای تطبیق قان��ون (تملک ،بازارسازی،
معامالت درون گروهی)
 2322مورد گزارشگیری بر روی نمادها
تعداد تخلفات شناسایی شده:
 12مورد گزارشهای ویژه و مقدماتی
 5402مورد تذکرهای کتبی و شفاهی اعالم شده به کارگزار
 142مورد گزارشهای داخلی اعالم تخلف به مدیریت
 110مورد نامه ها وگزارشهای ارس�الی به سازمان و حوزه
خارج از بازار سرمایه
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مبارزه با پولشویی:
 597مورد بررسی هشدارهای سامانه بیدار
 321مورد شناسایی معامالت و عملیات مشکوک
 37مورد شناسایی تکمیلی اشخاص مشکوک
برگزاری  6دوره آموزشی
تدوین گزارشهای سه ماهه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی
تکمیل چک لیستهای رعایت مقررات مبارزه با پولشویی
ابالغ الزامات قانونی
 26مورد ثب��ت موارد مشکوک در سامانه مب��ارزه با پولشویی
سازمان بورس و اوراق بهادار
 1,225مورد بررسی و ارسال پاسخ شکایات واصله

گزارش ویژه
معاونت اجرايی
اقدامات توسعهای

استقرارنظاممدیریتایمنیوبهداشتشغلی()HSE
طراحی  وایجادزیرساختوشبکهاکتیوجدیدمرکزدادهبورستهران
طراحی و ایجاد زیرساخت جهت جداس��ازی سرویس اینترنت از شبکه
داخلیبااستفادهازمجازیسازیدسکتاپ

بهرهبرداری از فاز 2زیرساخت فیزیکی مرکز داده با 112رک
طراحیوایجادایمیلسرورسازمانیویکپارچهسازیایمیلداخلیباخارجی
انتقال و برقراری سرویسهای اکتیو مرکز داده از شرکت پارس آنالین به
مرکزدادهساختمانسعادتآباد

اقدامات جاری

برگزاری  20نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان در سطوح
مختلف شغلی
برگزاری مجمع سال 1399

کسب  %98شاخص ماندگاری کارکنان
بهرهبرداری و پشتیبانی از سامانههای مختلف فعال در شرکت
بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت حقوقی
اقدامات توسعهای

بهینهسازی فرآیندها و سازوکار رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

اقدامات جاری

پاسخگویی به شکایت در سامانه سمتا بهشرح زیر  :
 3.365مورد کل شکایات واصله
 1.575مورد شکایات مختومه
 1.595مورد شکایات در مرحله استعالم از متشاکی و سایر مدیریتها
رسیدگی به  278فقره پرونده تخلفاتی ناشران و کارگزاران در اجرای
ماده  35قان��ون بازار اوراق به��ادار به تفکیک  138پرون��ده ناشران و 140

پرونده کارگزاران
پاسخگویی به  1.346فقره استعالمات قضايی برون سازمانی
تهیه و بررسی تعداد  66ق��رارداد شركت بورس و اوراق بهادار تهران با
اشخاص حقیقی و حقوقی
بررس��ی و اعالم نظر نسبت به  17فق��ره پیشنویس دستورالعملها و
مقررات بازار سرمایه و حضور در جلسات مربوطه

مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل
اقدامات توسعهای

انعقاد تفاهمنامه همکاری  MOUبا بورسهای بینالمللی
اقدامات جاری

حضور فعال در رویدادهای مجازی بینالمللی
روابط با رسانههای فرامرزی از جمله موندوویزیون ،ردمانی ،راپتلی و ...
گزارشه��ای خب��ری منتشر شده از طری��ق سای��ت و در رسانههای

دیداری و شنیداری
بولتنهای خبری منتشر شده (بریده جراید ،بازتاب خبری و)...
برگزاری مراسمهای عرضه اولیه

مدیریت امنیت اطالعات
اقدامات توسعهای

پیادهسازی مرکز عملیات امنیت با استفاده از  SIEMخارجی
()Splunk

پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطالعات
پیادهسازی مرکز عملیات امنیت بومی

اقدامات جاری

انج��ام آزمونهای ارزیاب��ی امنیتی سامانهه��ای عملیاتی ،زیر
ساخت و شبکه به صورت مستمر
انجام آزمونهای ارزیابی امنیتی بر روی سامانههای اطالعاتی و
نسخههای جدید سامانههای موجود بهصورت داخلی
انجام هاردنینگهای امنیتی سامانههای عملیاتی ،زیرساخت و
شبکه بهصورت مستمر
مانیتورین��گ رخداده��ای امنی��ت اطالع��ات ،کش��ف و رفع

آسیبپذیریها و مسدودسازی  IPمهاجمان
به روزرسانی خط مشی و روشه��ای اجرایی سیستم مدیریت
امنیت اطالعات
آگاهیرسانیها و آموزشهای امنیت اطالعات
ممی��زی داخلی در جه��ت انطباق با سیست��م مدیریت امنیت
اطالعات و پیگیری اقدامات اصالحی
رفع ایرادات و انطباق با الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه

اهداف و برنامههای
سال 1401
گزارش فعالیت هیـأتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29
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گزارش ویژه
برنامههای توس��عهای و برنامههای جاری معاونتها و حوزههای مدیریت ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در سال  1401به شرح
جدول زیر هستند:

جدول  - 19اهداف و برنامههای سال 1401
معاونت ناشران و اعضا
برنامههای توسعهای

تصویب و پیادهسازی نظام رتبهبندی مشاوران پذیرش

تکمیل و بهبود بولتن ناشران

تکمیل و ارتقای پایگاه دادههای ناشران در سروین

ایجاد پایگاه جامع اطالعات تاالرهای مناطق

توسعه سامانه الکترونیکی پذیرش

احیای ستاد تاالرها و دفاتر منطقهای

تقنین و تدوین دستورالعمل جامع مدیریت تاالرها و دفاتر منطقهای

طراحی و پیادهسازی سامانه نظارت بر ناشران

برنامه های جاری

نظارت مستمر ب��ر وضعیت پذیرش و شفافس��ازی اطالعات
ناشران
مکاتبات با ناشران در راستای رعایت الزامات مفاد ماده  38و 39
دستورالعمل پذیرش

طبقهبندی ناشران در بازارها و تابلوهای بورس بر اساس الزامات
دستورالعمل پذیرش
برگزاری مستمر نشست با مدیران ناشران برای بهبود وضعیت
اطالعرسانی و شفاف

اهداف کمی

پذیرش  20شرکت جدید ،عرض��ه اولیه  16شرکت جدید و  4شرکت
انتقالی از فرابورس
پذیرش  6صندوق قابل معامله در بورس تهران

پذی��رش  20اوراق بدهی شامل اوراق مشارک��ت ،صکوک(استصناع،
مرابحه) ،گواهی سپرده و ...
انجام  700بازدید از شرکتهای کارگزاری

معاونت توسعه
برنامههای توسعهای

بررسی نحوه توثیق اوراق بهادار بهجای وجه تضمین ابزارهای مشتقه
در بورسهای منطقه و جهان
پژوهش در خصوص نحوه توقف دارایی پایه و ابزارهای مشتقه مبتنی
بر آن ،در سایر بورسهای منطقه و جهان
نحوه بازارگردانی و بازارسازی در بازار صندوقهای سرمایهگذاری
بررسی تأثیر اجرای معامالت فروش تعهدی بر حجم و روند سهام پایه
و روند کلی بازار سرمایه
بررسی نحوه نظارت و برخورد (نرمافزارها و سامانهها ،قوانین و مقررات
و غیره) بورسهای اوراق بهادار با فضای مجازی و سیگنال فروشی
بررسی نقش و وظایف کارگزاران در نظارت بر حسن فعالیت مشتریان
خود در ب��ازار سرمایه بر اساس قوانین و مقررات بورسه��ای اوراق بهادار و
عملکرد آنها در این خصوص
بررس��ی ضواب��ط ،محدودیته��ا و سایر م��وارد مربوط ب��ه معامالت

الگوریتمی در بورسهای اوراق بهادار
فرآیندهای رسیدگی به شکای��ات و سوتزنی توسط نهادهای مشابه
شرکت بورس و سایر ارکان ،در بورسهای اوراق بهادار
بررسی حوزه اختی��ارات و اقدامات معاون نظارت در بورس های اوراق
بهادار
بررسی ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارز در بورسهای اوراق بهادار
 بررس��ی ابزار مالی گواهی دو سر ب��رد ( )Twin-Winدر بورسهای
اوراق بهادار
استقرار و بهرهبرداری از سامانه مدیریت پروژه سازمانی ()EPM
استق��رار و بهرهب��رداری از سامان��ه مدلسازی فرآینده��ای کسب و
کار()BPMS
ب هروزرسانی سند راهبردی شرکت
استقرار و بهرهبرداری از سیستم مدیریت مستندات()DMS

برنامه های جاری

برگزاری جلسات مستمر پایش و کنترل روند پیشرفت برنامهها
انجام نیازسنجی در خصوص تعری��ف پروژهها و برنامههای توسعهای

شرکت بورس اوراق بهادار تهران
برگزاری جلسات کمیته ریسک
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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معاونت عملیات بازار
برنامههای توسعهای

استقرار و بهرهبرداری از سامانه عملیات بازار نقد
انجام هماهنگیهای الزم با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت
اجرايی شدن ابزار فروش تعهدی
اصالح مقررات معامالت عمده
اصالح مقررات معامالت حق تقدم
تهیه و استقرار سامانه ابزارهای نوین بورس اوراق بهادار تهران
سیستمی نمودن فرآیند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی

تجهیز و توسعه پلتفرم معامالتی بازار اختیار معامله با همکاری
سایر ارکان بازار سرمایه
استقرار سامانه گزارشگری کارمزد معامالت
بررسی و نهایی کردن آیتمهای درخواستی WFE، FEAS،
OIC
طراح��ی گزارشه��ا در سامان��ه  BIاز طری��ق Published
Reporting

برنامه های جاری

انجام بهینه عملیات مربوط به بازگشایی و توقف نمادها
انجام بهینه عملیات مربوط به اقدامات شرکتی
ارائه گزارشات روزانه ،هفتگی و ماهانه از عملکرد بازار
ایجاد نماد معامالتی به همراه انتشار اطالعیه عرضه یا گشایش
نماد و انجام عملیات پذیرهنویسی در حوزه ابزارهای نوین مالی
نظارت مستمر ب��ر وضعیت و پارامتره��ای نمادهای معامالتی
فعال جهت انجام صحیح معامالت به شکل روزانه
بررسی و تأیید روزان��ه درخواست انجام معامالت عمده و بلوک

توسط شرکتهای کارگزاری
انج��ام فرآین��د اعم��ال در ب��ازار قراردادهای اختی��ار معامله،
قراردادهای آتی و اوراق اختیار فروش تبعی
بررسی و تأیید درخواستهای بازارگردانی
برگزاری جلسات کمیته انتشار اوراق اختیار فروش تبعی
ممی��زی مستم��ر تغیی��رات سامانههای برخ��ط شرکتهای
کارگزاری و ارائه تأییدیه

معاونت نظارت بر بازار
برنامههای توسعهای

تجهیز و استقرار سامانه رصد فضای مجازی
بازنگ��ری در رویهه��ای پاسخگویی ب��ه شکایات و مب��ارزه با
پولشویی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
طراحی و اجرای الیه اطالعاتی پروفایل مشتریان ،تحت عنوان

بانک اطالعاتی مشتریان(بام)
طراحی و اجرای سامانه رصد فعالیت بازارگردانی
طراحی و اجرای فاز  3سامانه جامع نظارت شرکت بورس اوراق
بهادار تهران(سنجش)

بررسی موارد مشکوک ،تهیه م��ورد گزارشهای تطبیق قانون
(تملک ،بازارس��ازی ،معامالت درون گروهی) ،گزارشگیری بر روی
نمادها
شناسایی تخلف��ات ،تهیه گزارشهای وی��ژه و مقدماتی ،اعالم

تذکره��ای کتبی و شفاهی به کارگ��زاران ،تهیه گزارشهای داخلی
اعالم تخلف به مدیریت
تهیه و ارسال نامه ها وگزارشهای مورد نیاز به سازمان بورس و
اوراق بهادار و حوزه خارج از بازار سرمایه

برنامه های جاری

معاونت اجرايی
برنامههای توسعهای

ایجاد بستر اپلیکیشن موبایل
پروژه  Home Pageاپلیکیشن موبایل
ایجاد زیرساخت انتشار رویدادها
تارنمای بورس اوراق بهادار تهران
امکانسنج��ی ،اصالح شبک��ه و دریافت دسترسی ب��ه زیرساخت
سامانه معامالت تاالر و بازار
امکانسنجی و راهاندازی مرکز داده پشتیبان
بهروزرسانی و ساماندهی پرتال داخلی شرکت
بهرهب��رداری و اج��اره رکهای مرکز داده و پیگی��ری موازی جهت
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 Spin-offبهعنوان شرکت زیرساخت
راهاندازی  Soft Phoneجهت بهرهبرداری تاالرها از  VoIPسازمانی
راهاندازی سامانه اختصاصی مرکز داده جهت ارتباط با مشتریان
راهاندازی نرمافزار یگانه بابت اسکن اسناد مالی و کلیه قراردادها
اص�لاح فرآیندها و آئیننامههای مرب��وط و ارائه آئیننامه جامع در
حوزه مالی
تکمیل سیستم داراییهای نامشهود
الکترونیکی نمودن پروندههای پرسنلی کارکنان
تدوین آییننامه جامع منابع انسانی

گزارش ویژه
برونسپاری امور مربوط به نگهداری ساختمان
انجام امور مربوط به تأمین  314قطعه پارکینگ

تکمیل و یکپارچهسازی سیستم اعالم حریق ساختمان
اجرای برنامه تست خشک مجدد

برنامه های جاری

برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان در سطوح مختلف شغلی
برگزاری مجامع شرکت

بهرهبرداری و پشتیبانی از سامانههای مختلف فعال در شرکت
بورس اوراق بهادار تهران

مدیریت حقوقی
برنامههای توسعهای

طراحی و راه اندازی سامانه سجل انضباطی ناشران و اعضای بورس
ایج��اد ساختار متمرک��ز حقوقی در بازنگری ،اص�لاح و تنقیح
مقررات کاربردی بورس اوراق بهادار تهران

پیگیری ویژه تکالیف بورس در اجرای بند (د) سند پیشگیری از
وقوع تخلفات و جرائم در ح��وزه بازار سرمایه مصوب 1398/06/26
شورای عالی بورس و اوراق بهادار

برنامه های جاری

راه اندازی و بارگذاری سامانه اطالعاتی پرونده های تخلفاتی
بررسی و پیشنهاد اصالح و یا ارائه پیش نویس های مقرراتی در
راستای افزای��ش بازدارندگی و پیشگیری از وق��وع تخلفات در بازار

سرمایه
پیگیری اقدامات قانونی در خصوص تخلفات فضای مجازی
پیگیری ایفای تعهدات بازارگردانی

مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل
برنامههای توسعهای

تولید محتوای  2زبانه در رسانههای مجازی
پیادهسازی واحد ارتباط با مشتریان ()CRM

راهاندازی استودیو بورس
تدوین سند راهبردی روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران

برنامه های جاری

حضور فعال در رویدادهای مجازی بینالمللی
روابط با رسانههای فرامرزی
 گزارشهای خبری منتشر شده از طریق سایت و در رسانههای

دیداری و شنیداری
انتشار بولتنهای خبری
برگزاری مراسم عرضههای اولیه

مدیریت امنیت اطالعات
برنامههای توسعهای

بهبود مرکز عملیات امنیت
پیادهسازی تجهیزات امنیت اطالعات
مرحله دوم انج��ام آزمون نفوذپذی��ری خارجی توسط شرکت

مورد تأیید افتا بر روی سامانههای عملیاتی
پیادهسازی طرح امنسازی شرکت ب��ورس اوراق بهادار تهران
در قبال حمالت سایبری

برنامه های جاری

انج��ام آزمونهای ارزیاب��ی امنیتی سامانهه��ای عملیاتی ،زیر
ساخت و شبکه به صورت مستمر
انجام آزمونهای ارزیابی امنیتی بر روی سامانههای اطالعاتی و
نسخههای جدید سامانههای موجود بهصورت داخلی
انجام هاردنینگهای امنیتی سامانههای عملیاتی ،زیرساخت و
شبکه بهصورت مستمر
مانیتورین��گ رخداده��ای امنی��ت اطالع��ات ،کش��ف و رفع

آسیبپذیریها و مسدودسازی  IPمهاجمان
به روزرسانی خط مشی و روشه��ای اجرایی سیستم مدیریت
امنیت اطالعات
آگاهیرسانیها و آموزشهای امنیت اطالعات
ممی��زی داخلی در جه��ت انطباق با سیست��م مدیریت امنیت
اطالعات و پیگیری اقدامات اصالحی
رفع ایرادات و انطباق با الزامات امنیت اطالعات بازار سرمایه
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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رویدادهای مهم
سال 1400
گزارش فعالیت هيئتمدیـره
به مجمع عمومی عادی سالیانه
بــــرای ســــال مـالــــی
منتهــی بـــه 1400/12/29
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فروردین

[ 30فروردین]

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

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) منتشر شده توسط بانک صادرات برای اولین
بار در بورس ته��ران از روز  30فروردین و در نماد اگ 000419مورد معامله
قرار گرفت.

اردیبهشت
گشایش نماد شرکت پتروشیمی غدیر
با نماد شغدیر در بورس تهران
نماد معامالتی پتروشیمی غدیر با نماد «شغدیر»
در تاریخ  5اردیبهشت  1400برای اولین بار پس از
پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گشایش
نماد است.

[ 5اردیبهشت]

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

خان��م نگار نظری مدیر ابزارهای نوین مالی گفت نحوه بررسی روزانه
معام�لات اوراق تبع��ی با هدف حمای��ت از سهام و سه��ام پایه آن در
«دستورالعمل معامالت اوراق اختیار فروش تبعی» تغییر کرد.
مدیرعامل بورس تهران عنوان کرد:

تغییر نصاب سرمایهگذاری صندوقهای
سرمایهگذاری در اوراق اختیار فروش تبعی

صندوقهای سرمایهگ��ذاری ،مجاز به سرمایهگ��ذاری در اوراق
اختیار فروش تبع��ی حداکثر به میزان  ۵۰درصد از حجم هر یک
از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره با شروط مشروحه در اطالعیه
درج شده هستند.

[ 16اردیبهشت]

تعیین نصاب سرمایهگذاری صندوقها در اوراق
بهادار تأمین مالی اسالمی

سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار تأمین مالی اسالمی
ک��ه با هدف تأمی��ن نقدینگی برای خرید سهام شرکته��ای پذیرفته شده در
ب��ورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد ،در ردیف نصاب
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار میگیرد.

عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام
در بورس تهران

[ 6اردیبهشت]

[ 8اردیبهشت]

بازگشت بورس به روند مثبت
با اجرای بسته حمایتی ۷+۳

مدیرعامل ب��ورس تهران بسته پیشنهادی دهگانه تحت عنوان
 ۷+۳را یکی از مهمترین اقدامات در راستای توسعه بازار سرمایه
و حمایت از بورس عنوان کرد و تأکید داشت این موضوع میتواند
تقوی��ت طرف تقاضا را به دنب��ال داشته و رشد بازار سهام را نوید
دهد.

[ 12اردیبهشت]

اطالعیه در خصوص حداقل تغییر قیمت هر سفارش
پیرو مصوبه هيئت مدیره بورس تهران

ب��ه اطالع کلیه فعاالن و کارگزاران محترم بازار سرمایه می رساند،
پی��رو مصوبه هيئت مدیره محترم شرک��ت بورس اوراق بهادار تهران
از روز یکشنبه م��ورخ  1400/2/12حداقل تغییر قیمت هر سفارش
وارده در سامان��ه معامالت برای کلیه نمادهای معامالتی سهام و حق
تق��دم سه��ام با قیمت کمت��ر از  5,000ریال ،از 10ری��ال به 1ریال
کاهش می یابد.

[ 16اردیبهشت]

[ 18اردیبهشت]

صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار در نظر دارد اوراق اختیار
فروش تبعی بر روی سهام با هدف تأمین مالی منتشر کند .عرضه این
اوراق از روز شنب��ه مورخ  1400/2/18با شرایط اعالمی در بورس اوراق
بهادار تهران آغاز شد.

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری
ت هامرز در بورس تهران
ثرو 

[ 22اردیبهشت]

پذیرهنویس��ی صن��دوق
سرمایهگ��ذاری ثروتهام��رز با
نماد ثهام با ارزش اسمی 1000
میلی��ارد ريال که نم��اد آن در
تاریخ  1400/2/1در بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود ،آغاز شد.

تغییر دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا

[ 25اردیبهشت]

از روز شنب��ه م��ورخ  1400/2/25دامن��ه نوسان قیم��ت در کلیه
نمادهای معامالتی بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به مثبت و منفی
 5درصد و دامنه نوسان صندوقهای قابل معامله به مثبت و منفی10
درصد تغییر یافت.

[ 27اردیبهشت]

گشایش نماد شرکت سرمایهگذاری استان
هرمزگان با نماد وسهرمز در بورس تهران

از روز دوشنب��ه م��ورخ  1400/2/27نم��اد معامالتی شرکت
سرمایهگ��ذاری استان هرمزگان (با نم��اد وسهرمز) برای اولین
ب��ار پس از پذیرش و درج نام شرک��ت در فهرست شرکتهای
پذیرفت��ه شده در بورس اوراق بهادار تهران ،آماده انجام معامله
شد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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[ 25خرداد]

خرداد
نخستین عرضه اولیه بورس تهران
به همراه اوراق اختیار فروش تبعی

[ 4خرداد]

محمود گودرزی معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد:
اولین عرضه اولیه بورس تهران با پشتوانه اوراق اختیار فروش تبعی
و تضمین حداقل سود  25درصد در دوره یکساله انجام میشود .در
ای��ن راستا همزمان با تخصیص سهام شرکت صنعت غذایی کورش
در نماد غکورش ،مع��ادل دارایی هر یک از خریداران سهام در نماد
غک��ورش (تعداد سه��ام خریداری شده در روز عرض��ه اولیه) ،اوراق
اختیار فروش تبعی با نماد "هکورش "103به آنها تخصیص مییابد.

تمدید عضویت بورس تهران در هيئت مدیره
فدراسیون بورسهای اروپا-آسیایی (فیاس)

در مجم��ع ساالنه سی و دوم فدراسیون بورسهای اروپا-آسیایی
(فی��اس) ،ب��ورس تهران بار دیگر به عنوان عض��و هيئت مدیره این
فدراسیون انتخاب شد.

عرضه اولیه سهام شرکت گروه مدیریت
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

[ 26خرداد]

[ 4خرداد]

عرضه اولیه سهام شرکت صنعت غذایی کورش

 15درص��د از سه��ام شرکت گ��روه مدیری��ت ارزش سرمایه
صن��دوق بازنشستگی کشوری با نماد ومدیر ب��ا سرمایه 9,000
میلی��ارد ريال که در تاری��خ  5اسفند ماه  1399در فهرست بازار
دوم ب��ورس اوراق بهادار ته��ران درج شده بود ،با قیمت هر سهم
 2,990ريال عرضه شد.
 8درص��د از سهام شرکت صنعت غذایی کوروش با نماد غکورش
با سرمایه  3,000میلیارد ريال که در تاریخ  11مرداد ماه  1399در
فهرس��ت بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود ،با قیمت
هر سهم  29,950ريال عرضه شد.

عرضه اولیه سهام شرکت لیزینگ کارآفرین

[ 19خرداد]

تیر

[ 19تیر]

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری همای آگاه
در بورس تهران
پذیرهنویسی صن��دوق سرمایهگذاری
همای آگاه با نماد همای با ارزش اسمی
 5000میلیارد ريال که نماد آن در تاریخ
 1400/4/5در بورس اوراق بهادار تهران
درج شده بود ،آغاز شد.

[ 22تیر]

گشایش نماد شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه با نماد میدکو در بورس تهران
 15درص��د از سهام شرکت لیزین��گ کارآفرین با نماد ولکار با
سرمای��ه  1,500میلی��ارد ريال که در تاری��خ  18آذر ماه 1399
در فهرست ب��ازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود ،با
قیمت هر سهم  2,200ريال عرضه شد.
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نم��اد معامالت��ی شرک��ت توسعه مع��ادن و صنای��ع معدنی
خاورمیان��ه در تاری��خ  22تیر برای اولین ب��ار پس از پذیرش و
درج نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران گشایش نماد است.

گزارش ویژه
[23تیر]

برگزاری رویداد آشنایی با بازار سرمایه ایران
توسط فیاس

مرداد

[ 5مرداد]

امضای تفاهم نامه همکاری
میان بورسهای تهران و تاجیکستان

همایش بررسی روابط تجاری ایران و تاجیکستان با هدف آشنایی فعاالن
اقتصادی دو کشور از فرصتهای همکاری مشترک به همت اتاق بازرگانی
تهران و با همکاری پلتفرم نمایشگاه مجازی ایران برگزار شد .در این رویداد
که ب��ا حضور سفرای دو کشور ایران و تاجیکست��ان به همراه نمایندگان
اقتص��ادی و فعاالن بخش خصوصی دو کشور برپا شده بود ،مدیران عامل
بورسهای تهران و تاجیکستان سند همکاری امضا کردند.
بورس تهران با همکاری فدراسیون بورسهای اروپا-آسیایی (فیاس)
رویدادی آنالین با هدف آشنایی با بازار سرمایه ایران برگزار کرد.

عرضه اولیه سهام شرکت سپید ماکیان

[23تیر]

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری ماني
در بورس تهران
پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری
مان��ي با نم��اد مانی ب��ا ارزش اسمی
 2000میلی��ارد ريال ک��ه نماد آن در
تاریخ  1400/5/5در بورس اوراق بهادار
تهران درج شده بود ،آغاز شد.

[ 11مرداد]

[25مرداد]

برگزاری پنجمین میز صنعت
با حضوررئیس سازمان بورس و مدیرعامل بورس تهران
 15درص��د از سهام شرکت سپید ماکی��ان با نماد سپید با سرمایه 1,005
میلی��ارد ريال که در تاریخ  29شهریور ماه  1399در فهرست بازار دوم بورس
اوراق بهادار تهران درج شده بود ،با قیمت هر سهم  21,000ريال عرضه شد.

[31تیر]

برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده بورس تهران

پنجمین میز صنعت ،با هدف بررسی مشکالت و چالشهای پیشروی
صنع��ت خودرو و ساخت قطعات با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق
بهادار ،معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس ،مدیران عامل
بورس ته��ران و فرابورس ایران و همچنین تع��دادی از مدیران صنعت
قطعهسازی و خودرو به صورت مجازی و ویدئوکنفرانس برگزار شد.

شهریور

[3شهریور]

انتقال  ۵درصد سهام به نمادهای «بورس»« ،کاال» و
«انرژی»۳با هدف افزایش نقدشوندگی و شناوری سهام

براس��اس مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و اختیار تفویض شده
ب��ه مدیریت نظارت بر بورسها مقرر شد پنج درصد از دارایی اشخاص
در سایر نمادهای شرکتهای بورس اوراق بهادار ،بورس کاالی ایران و
بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»« ،کاال» و «انرژی »۳انتقال یابد.
روز پنجشنب��ه  ٣١تیر  ١٤٠٠مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران با
حضور بیش از ٦٠درصد از سهامداران تشکیل شد .در این مجمع پس از تصویب
صورتهای مالی ،سود نقدی  450ريالی به ازای هر سهم نیز به تصویب  رسید.
مجمع عمومی فوق العاده بورس نیز پس از مجمع عمومی عادی برگزار شد و  با
افزایش سرمایه  ٢٥٠درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی در این
مجمع ،سرمایه بورس تهران به  14000میلیارد ریال بالغ شد.

گشایش نماد شرکت بیمه اتکایی امین
با نماد اتکام در بورس تهران

[3شهریور]

نماد معامالتی شرکت بیمه اتکایی امین در تاریخ  3شهریور برای
اولی��ن بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گشایش نماد است.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه
[ 8شهریور]

[29شهریور]

دوره آموزش��ی ناشران بورس اوراق به��ادار تهران با مشارکت
 ۷۶۲نف��ر از اعضای هيئت مدیره و مدیران عامل ناشران بورسی
و به میزان  ۹,۹۶۰نفر ساعت برگزار شد.

مدیر امور اعضاء عنوان کرد در صورت عدم تجمیع مجوز
فعالیت شرکتهای کارگزاری مشمول ،مجوزهای فعالیت
آنه��ا به انتخاب کارگزار یا طبق نظر سازمان بورس و اوراق
بهادار به صورت مرحله به مرحله لغو میشود.

برگزاری دوره آموزشی ناشران
بورس اوراق بهادار تهران

عرضه اولیه سهام شرکت آریان کیمیاتک

[17شهریور]

لغو مرحله به مرحله مجوز شرکتهای کارگزاری
مشمول در صورت عدم تجمیع مجوزها

مهر

[7مهر ]

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

آق��ای محمود گودرزی معاون ب��ازار بورس تهران ،طی حکمی از
سوی هيئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران به سمت سرپرستی این
شرکت منصوب شد.
 15درصد از سهام شرکت آریان کیمیاتک با نماد کیمیاتک با
سرمایه  1,500میلی��ارد ريال که در تاریخ  25بهمن ماه 1399
در فهرس��ت بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود ،با
قیمت هر سهم  23,000ريال عرضه شد.

[ 19مهر ]

نواختن زنگ معامالت به مناسبت هفته جهانی سرمایهگذار
با هدف افزایش سواد مالی

[ 20شهریور]

تغییر زمانبندی جلسه معامالتی
بازارصندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
و بازار اوراق بدهی بورس تهران

زمانبندی جلسه معامالتی ب��ازار صندوقهای سرمایهگذاری
قاب��ل معامل��ه ( )ETFو ب��ازار اوراق بده��ی از روز شنبه مورخ
 1400/6/20تغییر پیدا کرد.

عرضه اولیه شرکت پارس فوالد سبزوار

[ 24شهریور]

روز دوشنب��ه م��ورخ  19مهر  ،1400زن��گ معامالت
بورس تهران هم زمان با سایر بورسها و اتاقهای پایاپای
مرک��زی سراس��ر دنیا در هفت��هی جهان��ی سرمایهگذار
سازمان بینالملل��ی کمیسیونهای اوراق بهادار (آیسکو)
به صدا درآمد.

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری زيتون
در بورس تهران

 15درص��د از سهام شرکت پارس فوالد فسبزوار با نماد
فسب��زوار با سرمای��ه  4,000میلیارد ريال ک��ه در تاریخ
 12خ��رداد ماه  1400در فهرس��ت بازار دوم بورس اوراق
بهادار تهران درج شده بود ،با قیمت هر سهم  31,250ريال
عرضه شد.
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[ 25مهر]

پذیرهنویس��ی صن��دوق سرمایهگذاری زيت��ون با نماد
زیت��ون با ارزش اسمی  1000میلی��ارد ريال که نماد آن
در تاری��خ  1400/7/20در بورس اوراق بهادار تهران درج
شده بود ،آغاز شد.

گزارش ویژه
آبان

بهمن

[ 10آبان]

شفاف سازی بورس تهران در خصوص نحوه افشای
نتیجه آرای صادره در کمیسیون ماده صد شهرداری

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری
آواي تاراز زاگرس در بورس تهران

ب��ورس اوراق بهادار تهران در خص��وص نحوه افشای نتیجه آرای
صادره در کمیسیون ماده صد شه��رداری پیرامون عوارض و جرائم
ساختمانی ساختمان سعادت آباد اطالعیهای صادر کرد.

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری آواي تاراز
زاگرس با نماد تاراز با ارزش اسمی  1000میلیارد
ريال که نماد آن در تاریخ  1400/10/27در بورس
اوراق بهادار تهران درج شده بود ،آغاز شد.

انتصاب آقای محمود گودرزی
به عنوان مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری
اعتمادهامرز در بورس تهران

[ 16آبان]

آقای محمود گودرزی ک��ه پیش از این در تاریخ  7مهر ماه به
عنوان سرپرست شرکت بورس منصوب شده بود ،با مصوبه هيئت
مدیره ب��ورس به عنوان مدیرعامل و سکاندار جدید بورس تهران
برگزیده شد.

[ 3بهمن]

پذیرهنویس��ی صن��دوق سرمایهگذاری
اعتمادهامرز ب��ا نمادهامرز با ارزش اسمی
 5000میلی��ارد ريال که نماد آن در تاریخ
 1400/11/2در بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود ،آغاز شد.

[ 20بهمن]

آذر
پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری انار
در بورس تهران

[ 2بهمن]

[ 14آذر]

تقسیم سود صندوق «پاالیشی یکم»سود تقسیم می کند

صندوق سرمایه گذاری پاالیشی یکم با نماد پاالیش که دومین صندوق
 ETFقابل معامله واگذار شده توسط دولت است  ،تقسیم سود  6000ریال
به هر واحد سرمایهگذاری را در مجمع خود به تصویب رساند.

اسفند
افتتاح مرکز داده بورس تهران

[ 15اسفند]

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری انار با نماد انار با ارزش اسمی
 1000میلیارد ريال که نماد آن در تاریخ  1400/9/6در بورس اوراق
بهادار تهران درج شده بود ،آغاز شد.

معرفی برندگان لیگ قهرمانان فیاس

[ 29آذر ]

دو کارگ��زاری مفید و آگاه به عنوان اولین و دومین (مدال طال و
نقره) شرکتهای کارگزاری برتر در لیگ قهرمانان فیاس در بازار نقد
سال  2021معرفی شدند.

پذیرهنویسی اولین صندوق سهامی اهرمی
(کاریزما) در بورس اوراق بهادار تهران

[ 29آذر ]

امیدنام��ه و اساسنامه
صندوقه��ای سهام��ی
اهرم��ی در س��ال جاری
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت .بر این
اساس پذیرهنویس��ی اولین صندوق سرمایهگذاری اهرمی كاريزما با
نم��اد اهرم با ارزش اسمی  5000میلیارد ريال که نماد آن در تاریخ
 1400/9/23در بورس اوراق بهادار تهران درج شده بود ،آغاز شد.

مراس��م رونمایی و افتتاح رسمی بزرگترین و مجه��ز ترین مرکز داده (دیتا
سنتر) بازارسرمایه در بورس تهران با حضور ریاست و هيئت مدیره سازمان بورس
و اوراق بهادار ،مدیران عامل ارکان ،فعاالن بازار و اصحاب رسانه برگزار شد.

پذیرهنویسی صندوق سرمایهگذاری
شاخصي آرام مفيد در بورس تهران

[ 15اسفند]

پذیرهنویسی صن��دوق سرمایهگذاری شاخصي آرام
مفيد با نم��اد آرام با ارزش اسمی  5000میلیارد ريال
ک��ه نماد آن در تاری��خ  1400/12/15در بورس اوراق
بهادار تهران درج شده بود ،آغاز شد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گزارش ویژه
[ 24اسفند]

[ 24اسفند]

برای نخستین ب��ار قراردادهای اختیارمعامله بر مبنای واحد
صندوقه��ای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار
ته��ران به فعاالن ب��ازار ارائ��ه خواهد شد .دارایک��م و پاالیش
اولین صندوقه��ای سرمایهگذاری در بورس تهران هستند که
قراردادهای اختیارمعامله بر روی آن طراحی میشوند.

زمانبندی جلسه معامالتی بازار صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله از نوع
سهامی و مختلط از روز سهشنبه مورخ  24اسفند ماه به شرح زیر تغییر کرد:
پیشگشایش 8:45 :الی 9:00
گشایش9:00 :
حراج پیوسته 9:00 :الی 12:30

ارائه قراردادهای اختیارمعامله بر مبنای واحد
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله
برای اولین بار در بورس تهران
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اطالعیه تغییر زمانبندی جلسه معامالتی
بازارصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله
سهامی و مختلط در بورس تهران

گزارش ویژه

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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تحلیل صنعت

بررسی صنعت آلکیل بنزن خطی
علی اسکینی

مهتاب راهچمنی

مدير تحليل کارگزاری بانک صنعت و معدن

کارشناس واحد تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

مقدمه
آلکیل بنزن خطی ( ،)LABدر اواس��ط دهه  1960بهعنوان یک ماده خام برای محصوالت شوینده زیستتخریبپذیر معرفی شد.
 LABعمدتا ً بهعنوان واسطه در تولید سورفکتانتها ،برای استفاده در مواد شوینده تولید میشود و یکی از ایمنترین و مقرون بهصرفهترین
محصوالت در استفاده تجاری و گسترده است .اخیرا ً با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیازجهانی به مواد شوینده ،تولید  LABضروری شده
است.
نفت س��فید ،ماده خام پارافین خطی با خلوص باال است که در نهایت با هیدروژنزدایی به الفینهای خطی تبدیل میشود .تک الفینهای
خطی در وجود کاتالیزور با بنزن واکنش میدهند تا  LABرا که برای تولید آلکیل بنزن سولفونات خطی ( ،)LASبهعنوان یک ماده شوینده
زیستتخریبپذیر استفاده میش��ود تولید کنند ،LAS .بزرگترین سورفکتانت مصنوعیجهان و عمدهترین سورفکتانت مورداستفاده
در شویندههای خانگی و صنعتی است.
آلکیل بنزن ش��اخهدار ( )BABنیز برای تولید آلکیل بنزن س��ولفونات شاخهدار ( )BASسولفونه میش��ود که میتواند در همان کاربردهای
 LASمورد استفاده قرار گیرد.
بااینح��ال BAS ،در تصفیهخانههای زباله بهکندی تجزیه میش��ود .در نتیجه در کش��ورهای توس��عهیافته ،بهجای آن  LASدر ش��وینده
خانگی به کار رفته است ،اما  BASهمچنان در برخی از کاربردهای صنعتی در کشورهای توسعهیافته استفاده میشود .استفاده از  BASدر
کاربردهای شوینده خانگی در کشورهای کمتر توسعهیافته نیز رو به کاهش بوده است؛ زیرا تولید  BASنسبت به  LASگرانتر است .آلکیل
بنزن شاخهای نیز به دلیل باالتر بودن قیمت محصوالت باالدستی ،گرانتر از  LABاست.
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تحلیل صنعت
کاربردهایLAB
همانطور که گفته شد  LABبهعنوان مادهی واسط در تولید آلکیل بنزن سولفونات خطی ( )LASاستفاده میشود .سورفکتانتها کاربردهای اصلی آلکیل بنزن
سولفوناتخطیهستندکهبهعنوانموادتشکیلدهندهدرانواعمحصوالتپاککنندهیخانگی(مانندصابونهاوموادشوینده)وپاککنندههایصنعتیوسازمانی
و…استفادهمیشوند.
 LASدر مایعات لباسشویی سنگین ،مایعات ظرفشویی سبک ،پودرهای لباسشویی و پاککنندههای صنعتی و خانگی کاربرد دارد .مایعات لباسشویی سنگین
عمدت ًا برای اهداف لباسشویی تجاری استفاده میشود و عمدهترین بخش کاربرد LASاست ،اما انتظار میرود تقاضا برای پاککنندههای خانگی سریعترین نرخ
رش��د را در میان تمام بخشهای کاربرد LASتا سال 2030میالدی نشان دهد .بر اساس بررسیهای ،Mordor Intelligenceبه دلیل افزایش نوآوری محصول از
سوی بازیگران کلیدی و افزایش آگاهی مصرفکنندگان در مورد محصوالت پاککننده خانگی در کشورهای درحالتوسعه ،میزان مصرف پاککنندههای خانگی
جهانی از 30میلیارد دالر در سال ،2019به 32میلیارد دالر در سال 2020میالدی رسیده است.
در نمودار  ،1سهم مصرف  LABبر اساس کاربردهای نهایی آن در سال  2020میالدی و پیشبینی مصارف مختلف  LABدر سال  2030میالدی نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود در سال ،2020بیشترین مصرف LABدر مواد شوینده لباسشویی با سهمی 39درصدی بوده که پیشبینی میشود در سال
 2030اینمیزانبه 40درصدافزایشپیداکند.مایعاتظرفشوییسبک،شویندههایصنعتیوشویندههایخانگیدررتبههایبعدیهستند.پیشبینیمیشود
تا سال ،2030معادل 1درصد ،کاربردهایجدید بالقوه به مصارف LABافزوده شود.
منودار  -1سهم مرصف  LABبر اساس کاربردهای نهایی

نمودار  -1سهم مصرف  LABبر اساس کاربردهای نهایی

ضریب همبستگی  LABو صنایع باالدستی
بررسی ضریب همبستگی نفت و آلکیل بنزن خطی نشان میدهد که این دو متغیر ،به یکدیگر معادل  76درصد وابستگی دارند؛ به
عبارت دیگر ،افزایش قیمت نفت به میزان زیادی سبب افزایش قیمت  LABو در مقابل ،کاهش قیمت نفت تا حد باالیی سبب
باالدستی و پیشبینی روند قیمت نفت تا حد زیادی به بررسی و تحلیل بازار آلکیل بنزن خطی
صنایع بررسی
 LABونتیجه،
همبستگی .در
ضریب میشود
کاهش قیمت آن

دارند؛بهعبارتدیگر،افزایشقیمتنفتبهمیزان
وابستگی
برمعادل
یکدیگر
متغیر،به
ایندو
دهدکه
بررسیضریبهمبستگینفتوآلکیلبنزنخطینشانم
نهایی
درصددهای
اساس76کاربر
LAB
مصرف
سهم
نموداری -1
زیادییدهد.
نشان م
قیمتد را
روندسفی
نفت
نفتشو
ازجمله
کاهشصنای
سببرخی
باالییبه ب
خطی
آلکیل
مقابل،ی
وابستگ
افزایش ،1م
جدول
کمک می
نفت تا حد
بینی
بررسی و پی
ی،نتیجه،
باالدستدر
قیمتعآن میشود.
بنزنتا حد
قیمت نفت
کاهش
زان و در
قیمتیLAB
کند.سبب
زیادی
ی،1میزانوابستگیآلکیلبنزنخطیبهبرخیصنایعباالدستی،ازجملهنفتونفتسفیدرانشانمیدهد.
جدول
کند.
ی
م
کمک
خطی
بنزن
آلکیل
بازار
تحلیل
و
بررسی
به
ضریب همبستگی  LABو صنایع باالدست
جدول  -1رضیب همبستگی  LABو برخی از صنایع باالدستی

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

جدول  -1ضریب همبستگی  LABو برخی از صنایع باالدستی

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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جمعیت شهری و افزایش درآمد قابل تصرف ،سبب افزایش تقاضا برای محصوالت شوینده ،آرایشی بهداشتی ،پاککنندههای مسکونی

تحلیل صنعت

و صنعتی میشود و رشد بازار  LABرا تقویت میکند.

جمعیت شهری و افزایش درآمد قابل تصرف ،سبب افزایش تقاضا برای محصوالت شوینده ،آرایشی بهداشتی ،پاککنندههای مسکونی

در دوران همهگیری ویروس کرونا ،بازار جهانی آلکیل بنزن خطی ،همانند غالب صنایع دچار رکود و زیان شد؛ زیرا میزان تقاضا برای

کند.
طورت می
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شود و
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رشدجمعیت در
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شده
ارائه
حات
ی
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زیانمایع
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دچار با
صنایع تولید
مواردی چون
خطی،در مقابل،
برد.
نام
LAB
بازار
کاهش
تقاضا
میزان
رکودو
همانندغالب
بنزن
آلکیل
جهانی
بازار
کرونا،
ویروس
گیریجه رشد بازار آلکیل بنزن خطی متوقف شد.
دردورانهمه نتی
بنزنخطیمتوقفشد.
آلکیل
رشد
نتیجه
باالنرفت
میزان
صنعتی
نام برد.
بازارخطی
بنزن
آلکیل
درهای
محدودیوت
توان از
آنمی
به را
دولتی
بخشسخت
صابونندرقوانین
یافت .بااینحال ،تقاضا برای مواد شوینده و همچنی
محرکهای
شوینده
محصوالت و تقاضا
نفت ،جمعیت
درو قیمت
نفت،افزایش
قیمتتوان
شکلدر 1می
شده و
توضی
توجهه به
با
مقابل،مواردیچون
 LABرانامازبرد.در
محصوالتبازار
شویندهرابراازیمحرکهای
تقاضابرای
جمعیت
افزایش
ارائهتوان
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توضیحاتارائ
باتوجهبه
خطینامبرد.
بنزن
آلکیل
های
ت
محدودی
از
توان
ی
م
را
دولتی
سخت
قوانین
همچنین
و
گاز
با
تولید
به
نسبت
ها
ت
شرک
سود
حاشیه
کاهش
دلیل
به
مایع
خوراک
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LAB
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شکل  -1محرکها و محدودیتهای تأثیرگذار بر LAB

فرآیند تولید و زنجیره ارزش
نفت سفید یک ماده اولیه برای پارافینهای خطی با خلوص باال (نرمال پارافین) است که متعاقباً بر اثر هیدروژنزدایی به الفینهای

فرآیند تولید و زنجیره ارزش
خطی تبدیل میشوند.
ً
هیدروژنزدایی به الفینهای خطی تبدیل میشوند.
متعاقبا بر
است
پارافین)
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شکل

CnH2n+2 → CnH2n + H2

ارزش
تولیدره
برایزنجی
تواند و
فرآیندیتولی
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برایدرتولید
کاتالیزور
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در نتیجه ،بیشتر کارخانههای آلکیل بنزن خطی که از آن زمان ساخته شدهاند ،از این فرآیند استفاده میکنند.
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کاتالیزور
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شکل -2
LASاستفاده از هیدروژن فلوراید از نظر اقتصادی مقرون به
LABدو با
ارزشتولی
زنجیرهفرآیند
هستند.
اصلی برای آلکیالسیون بنزن با مونو الفینهای خطی

صرفهتر است و معموالً بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد .بااینحال ،خطر آزاد شدن هیدروژن فلوراید بهعنوان یک ماده سمی به

محیط زیست بهویژه پس از اصالح قانون هوای پاک ،تبدیل به یک نگرانی شده است.

70

شکل  -2زنجیره ارزش  LABو LAS
تـيـرماه 1401

آلکیل بنزن خطی در جهان
صنعت
شـمـاره 204
میزان عرضه و تقاضای جهانی  LABدر سال  2020و چشمانداز سال  2025میالدی

تحلیل صنعت
صنعت آلکیل بنزن خطی در جهان
میزان عرضه و تقاضایجهانی LABدر سال 2020و چشمانداز سال 2025میالدی
درسال 2020میالدی،مجموعظرفیتجهانیتولید،LABمعادل 4.108میلیونتنبودهاستوبرآوردهاحاکیازآناستکهدرسال 2025اینعددبه 4.400میلیونتن
خواهدرسید.همانطورکهدرشکلشماره3مشخصاست،کشورهایچین،هند،آمریکا،کاناداوبرزیلبزرگترینتولیدکنندگانLABهستند.درسال2020میالدی،مجموع
ظرفیتتولید LABدرآمریکاوکانادا 431هزارتنبودهاستکهپیشبینیمیشوداینمقدارتاسال 2025باقیبماند.آمریکایجنوبیدرسال 382،2020هزارتنظرفیت
داشته استو انتظار میرود کهدر سال 2025این عددبه 402هزار تن برسد .چینبا ظرفیت تولید 920هزار تندرسال 2020و پیشبینی 1,080هزار تندر سال2025
بزرگترینتولیدکنندهآلکیلبنزنخطیوهندبامیانگینتولید570هزارتنوخاورمیانهبا575هزارتن،ازتولیدکنندگانبزرگقارهآسیااست.همچنین،اروپایغربیباظرفیت
تولید 470هزارتن،آفریقابا 205هزارتن،آسیایشمالشرقبا 285هزارتنوآسیایجنوبشرقبا 330هزارتنازدیگرتولیدکنندگانبزرگجهاندرسال 2025خواهندبود.
شکل  -3برترین تولیدکنندگان  LABدر سال  2021میالدی

شکل  -3برترین تولیدکنندگان  LABدر سال  2021میالدی

بزرگترین شرکتهای تولیدکنندهLAB
شرکت CEPSAباظرفیت 557هزارتن،بزرگترینتولیدکنندهیآلکیلبنزنخطیدرجهاناستکه 14درصدازظرفیتاسمیتولیدجهانیرادراختیاردارد.واحدهای
شرکت  CEPSAبا ظرفیت  557هزار تن ،بزرگترین تولیدکنندهی آلکیل بنزن خطی در جهان است که  14درصد از ظرفیت
تولیدی اینشرکتدر کشورهای کانادا ،اسپانیاوبرزیلقراردارند کهواحدبرزیلباتأمین 72درصداز LABتولیدی،بزرگترینواحدتولیدی اینشرکت است.
اسمی تولید جهانی را در اختیار دارد .واحدهای تولیدی این شرکت در کشورهای کانادا ،اسپانیا و برزیل قرار دارند که واحد برزیل با
ایتالیاوآمریکایشمالیپیشازاینبا 595هزارتنظرفیت،درجایگاهنخست
شرکتآفریقایی،Sasolباداشتنچندینواحدتولیدیدرکشورهایمختلفازجملهآلمان،
تأمین  72درصد از  LABتولیدی ،بزرگترین واحد تولیدی این شرکت است.
قرار داشت که در سال 2007میالدی ،با اصالح ساختار تولید ،دو واحد تولیدی خود را تعطیل کرد و ظرفیت LABخود را به 350هزار تن رساند.
شرکت آفریقایی  ،Sasolبا داشتن چندین واحد تولیدی در کشورهای مختلف ازجمله آلمان ،ایتالیا و آمریکای شمالی پیشازاین با
سایرشرکتهایبزرگاینصنعت،ازجملهشرکتصنایعشیمیاییایرانوظرفیتتولیدآنها،درجدول 2قابلمشاهدههستند.
 595هزار تن ظرفیت ،در جایگاه نخست قرار داشت که در سال  2007میالدی ،با اصالح ساختار تولید ،دو واحد تولیدی خود را
بزرگترین شرکتهای تولیدکننده LAB

رساند.
هزار تن
350
خود-2را به
تعطیل کرد و ظرفیت LAB
های تولیدکننده  LABدر سال  2021میالدی
رشکت
ترین
بزرگ
جدول
سایر شرکتهای بزرگ این صنعت ،ازجمله شرکت صنایع شیمیایی ایران و ظرفیت تولید آنها ،در جدول  2قابل مشاهده هستند.

جدول  -2بزرگترین شرکتهای تولیدکننده  LABدر سال  2021میالدی

پیشبینی رشد تقاضا و مصرف آلکیل بنزن خطی تا سال  2025میالدی
پیشبینی میشود که طی سالهای  2020تا  2025میالدی ،میزان مصرف  LABبهطور متوسط سالیانه  3درصد افزایش داشته
باشد .بخش غالب این رشد ،در کشورها و مناطقی خواهد بود که پودر لباسشویی سهم بازاری باالیی در مواد شوینده آنها دارد.
کشورهای آفریقا ،چین ،هند ،اندونزی ،خاورمیانه و کرهی جنوبی نیز بیشترین تأثیر را در رشد تقاضای  LABتا سال  2025خواهند
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تحلیل صنعت
پیشبینی رشد تقاضا و مصرف آلکیل بنزن خطی تا سال  2025میالدی
پیشبینی میشود که طی سالهای  2020تا  2025میالدی ،میزان مصرف  LABبهطور متوسط سالیانه  3درصد 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 کرهیجنوبی نیز بیشترین تأثیر را در رشد تقاضای  LABتا سال  2025خواهند داشت .کشورهای مذکور در سال  2020میالدی تقریب ًا
 57درصد از مصرف آلکیل بنزن خطی را به خود اختصاص دادهاند.
قابل ذکر اس��ت که قیمت مواد اولیه  LABبر رقابتپذیری 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  LABشده و ممکن است بر تقاضای آن تأثیر عکس بگذارد.
طی س��الهای  2019تا  2020می�لادی ،مجموع تقاضایجهانی  6درصد افزایش پیدا کرد که محرک اصل��ی آن افزایش تقاضا برای  LASبوده که
عمدت ًا در پودرها و ش��ویندههای خانگی کاربرد دارد و همهگیری ویروس کرونا سرعت رش��د تقاضای آنها را افزایش داد .پیشبینی میشود که میزان
تولید  LABبهخصوص در کشورهای درحالتوسعه همچنان روندی افزایشی داشته باشد.

نمودار  ،2روند قیمتی دو محرک اصلی آلکیل بنزن خطی را نشان میدهد .نفت سفید و بنزن ،صنایع باالدستی  LABهستند و
پیشبینی قیمت نفت سفید و بنزن

قیمتیسفید
تغییراتنفت
متوسطو قیمت
تغییرات قیمتی آنها بر سطح قیمت و تقاضای  LABتأثیر مستقیمی خواهد داشت .پیشبینی میشود که
نمودار  ،2روند قیمتی دو محرک اصلی آلکیل بنزن خطی را نش��ان میدهد .نفت س��فید و بنزن ،صنایع باالدس��تی  LABهستند

سال 1402
 1401و
سفید در
ش��ود که
بینی می
قیمت و
بر س��طح
 1401به
هایدر
سالدالر
1.267
نفت از
قیمتبنزن
متوسطمت
همچنین قی
باشد.
داشت .پیهرشتن
خواهددالر در
مستقیمی942
LABبتأثیر 1.033و
تقاضای ترتی
 1402به
 1401و
آنهای
در سالها
به ترتیب  1.033و  942دالر در هر تن باشد .همچنین قیمت بنزن از  1.267دالر در سال  1401به  1.172دالر در هر تن در سال  1402برسد.

 1.172دالر در هر تن در سال  1402برسد.

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

پیشبینی قیمت نرمال پارافین و آلکیل
خطی پیشبینی قیمت نفت سفید و بنزن
بنزن -روند و
نمودار 2

همانطور که گفته ش��د افزایش قیمت مواد خام ،ازجمله نرمال پارافین ،بنزن و نفت س��بب افزایش قیمت آلکیل بنزن خطی میشود .قیمت  LABدر
سالهای  1396و  ،1397با رشد قیمت نفت خام ،نفت سفید و نرمال پارافین افزایش پیدا کرد و مجدداً در سالهای  1398و  1399کاهش یافت.

پیشبینی قیمت نرمال پارافین و آلکیل بنزن خطی

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

1402
نفتبرای سا
بینی ما
شد .پیش
ازجملههر دو
بنزن خطی
آلکیل
خام و
قیمتقینفت
1400
انتهای
آلکیلشود.
قیمتی می
نسبی خط
افت بنزن
آلکیل
 1401ومت
هایش قی
سببلافزای
بنزن و
افزایشیین،
نرمال پاراف
خام،
مواد
مت
افزایش
سالشد
گفته
همانطوردرکه
بنزن خطی به دنبال کاهش قیمت صنایع باالدستی است.

قیمت  LABدر سالهای  1396و  ،1397با رشد قیمت نفت خام ،نفت سفید و نرمال پارافین افزایش پیدا کرد و مجدداً در سالهای
 1398و  1399تـيـرماه
کاهش ی1401افت .در انتهای سال  1399و همچنین طی سال ( ،1400با شیوع ویروس کرونا) تقاضای  LABافزایش
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یافت اما قیمت نفت خام شدیداً افت کرد تا اینکه در انتهای سال  1400قیمت نفت خام و آلکیل بنزن خطی هر دو افزایشی شد.

تحلیل صنعت
منودار  -3روند و پیشبینی قیمت نرمال پارافین و آلکیل بنزن خطی (دالر در هر تن)

صنعت LABدر منطقه خاورمیانه
نمودار  -3روند و پیشبینی قیمت نرمال پارافین و آلکیل بنزن خطی
منطقه خاورمیانه متشکل از کشورهای بحرین ،امارات ،ایران ،عراق ،فلسطین و لبنان ،همچنین اردن ،کویت ،عمان ،قطر ،عربستانسعودی ،سوریه ،ترکیه و یمن
میالدی ،معادل 388میلیون نفر ثبت شده است و طی سالهای 2015تا ،2020ساالنه بهطور میانگین1/7
سال2020
مجموع ًا در
این کشورها
است.جمعیت
خاورمیانه
منطقه
 LABدر
صنعت
درصد رش��د داشته است .پیشبینی میشود کهجمعیت این منطقه بین سالهای 2020تا 2025میالدی بهطور میانگین ساالنه 1/5درصد رشد داشته باشد و
تجربه
درصدی
ن4/2،
رشدی
هابازهطور
انهاینسال
منطقه،یدر
همچنینGDP
کند.فلسطین و لبنان ،همچنین اردن ،کویت ،عمان ،قطر ،عربستان
عراق،
ران،
امارات ،ای
متوسطبحری
کشورهای
متشکل
منطقه خاورم
بهدنبالراهاندازیچندینواحد تولید LABدر اوایلدهه 2000میالدی،برایپوششتقاضای افزایشی LASوشویندههادر منطقهخاورمیانه،اینمنطقهدرسال
شد .و
صادراست
جهانشده
نقاط ثبت
ون نفر
هند مویلی
معادلبه388
میالدی،
مجموعاً
کشورها
ت ای
جمعی
من است.
محصولو ی
اینه ،ترکیه
سوری
 2007بهسعودی،
دیگر
خاورمیانه
 LAB2020از
سالهزار تن
بیش ازدر300
2020
کهندر سال
طوری
گشت ،به
مبدل
صادرکننده
میالدی
2021
در سال
خاورمیانه
تولیدکنندگانLAB
دهد.رشد داشته است .پیشبینی میشود که جمعیت این منطقه بین
نشان1میدرصد
انگیران /7
طور می
ساالنه به
،2020
 2015تا
جدول،3طی سالهای

میالدین  GDPمنطقه ،در این سالها
2021همچنی
باشد و
درصدLABرشد
های 1/5
ساالنه
گانگی
طوربزرمی
سالهای  2020تا  2025میالدی به
داشتهدر سال
خاورمیانه
تولیدکننده
تریننرشکت
جدول -3
بهطور متوسط رشدی  4/2درصدی تجربه کند.
به دنبال راهاندازی چندین واحد تولید  LABدر اوایل دهه  2000میالدی ،برای پوشش تقاضای افزایشی  LASو شویندهها در

منطقه خاورمیانه ،این منطقه در سال  2007به صادرکننده این محصول مبدل گشت ،بهطوری که در سال  2020بیش از  300هزار

تن  LABاز خاورمیانه به هند و دیگر نقاط جهان صادر شد.

جدول  ،3تولیدکنندگان  LABخاورمیانه در سال  2021میالدی را نشان میدهد.

جدول  -3بزرگترین شرکتهای تولیدکننده  LABخاورمیانه در سال  2021میالدی

تجارت آلکیل بنزن خطی در خاورمیانه
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تحلیل صنعت
تجارت آلکیل بنزن خطی در خاورمیانه
اگرچه منطقه خاورمیانه در گذش��ته واردکننده آلکیل بنزن خطی بوده است ،اما در سال  2006و با راهاندازی واحدهای LABجدید در عربستان سعودی و
قطر ،به صادرکننده این محصول در س��ال  2007تبدیل شده است .بااینحال همچنان واردات ،یک منبع عظیم تأمین نیاز  LABمنطقه است ،بهطوری که
در سال  ،2020معادل  97,500تن آلکیل بنزن به خاورمیانه وارد شده است .با وجود اینکه مصر بزرگترین مبدأ وارداتی منطقه است اما در سالهای اخیر
واردات از چین نیز رشد چشمگیری داشته است.
منودار  -4واردات آلکیل بنزن خطی خاورمیانه به تفکیک مبدأ (هزار تن)

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

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

هزارزتن)
صادراتکبهمبدأ
انه به تفکی
آلکیلقابنزن خط
صادرات 4
را شامل میشود .سایر مقاصد مهم نمودار
در سال  2020رشد داشته است.
آفری(قا نی
خاورمیین
هستند.ی همچن
واردات و آفری
ی -،ویتنام
سایر مقاصد مهم صادراتی ،ویتنام و آفریقا هستند .همچنین صادرات به آفریقا نیز در سال  2020رشد داشته است.

است و  62درصد از مجموع صادرات منطقه
در  5سال اخیر ،حجم صادرات خاورمیانه به هند و پاکستان افزایش قابل توجهی داشته
منودار  -5صادرات آلکیل بنزن خطی خاورمیانه به تفکیک مقصد (هزار تن)

را شامل میشود .سایر مقاصد مهم صادراتی ،ویتنام و آفریقا هستند .همچنین صادرات به آفریقا نیز در سال  2020رشد داشته است.
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نمودار  -5صادرات آلکیل بنزن خطی خاورمیانه به تفکیک مقصد (هزار تن)

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

تحلیل صنعت
صنعت LAB
ایرانیهگذاری صنایع شیمیایی ایران» ،مسئولیت تأمین آلکیل بنزن خطی کشور را به عهده دارد ،بهطوری که 85
شرکتدر«سرما
در ایران

در ایران شرکت «سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران» ،مسئولیت تأمین آلکیل بنزن خطی کشور را به عهده دارد ،بهطوری که  85درصد از  LABمورد

تولیدکنندهت
ستون» با ظرفی
درصد از  LABمورد نیاز کشور توسط این شرکت که با نماد شیران در بورس فعال است ،تأمین میشود .شرکت «بی
نیاز کشور توسط این شرکت که با نماد شیران در بورس فعال است ،تأمین میشود .شرکت «بیستون» با ظرفیت تولید  50هزار تن ،دیگر

دکننده اصلی آلکیل بنزن خطی کشور است.
خطیگر
بنزنتن ،دی
آلکیلهزار
اصلی 50
تولید
تولیاست.
کشور

شکل  -4تاریخچه صنعت  LABدر ایران

شیران بزرگترین تأمینکننده ماده اولیه شرکتهای شوینده کشور
پذیرفتیهران
 LABدر ا
بورسخچه
در -تاری
شکل 4
شده است 86 .درصد از سهام این شرکت متعلق به بانک
صنعتتهران
اوراق بهادار
ش��رکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران در سال 1375
صنعت و معدن و شرکتهای زیرمجموعه است .سرمایه این شرکت در بدو تأسیس  ۱۶۵میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به  1,928میلیارد تومان
کشوراخیر ،قیمت سهم با رشد  1درصدی همراه بوده و به
ندهدر یک ماه
همچنین
درصدی
سالناخیر،
است .این
رس��یده
است.شوی
داشتههای
شرکت
10یه
منفیاول
بازدهیماده
کننده
سهمیدرنیکتأمی
بزرگتر
ران
شی
ارزش بازار  20هزار میلیارد تومانی رسیده است .بهطور میانگین در یک ماه اخیر روزانه  2میلیون برگ سهام شرکت به ارزش  2میلیارد تومان معامله شده است.
سال مالی شرکت منتهی به آذرماه است .در سالهای  1393تا  1396به دلیل پایین بودن نرخجهانی نفت و ثبات ارزی ،با وجود ثبات نسبی مقدار فروش
شرکت
میزاناین
ارزی،سهام
جهشصد از
 86در
ست.
س��الشده ا
چهاررفته
تهران پذی
بهادار
1375
سال
ران در
بودهایی ا
خنثیشیمی
صنایع
گذاری
سرمایه
شرکت
سودآوری
دلیل
اخیر به
است .در
اوراقشده
بورسمحقق
درتومان
میلیارد
300
حوالی
استیو در
در فاز
خالص
ش��رکت ،س��ود
رسید
میلیارد
2/8الهزار
سودآوری
رکورد
که با
است ،به
صعودیوگرفته
شرکت
چند
تومانیطی
ست که
بوده ا
ون ری
 165میلی
سالتأ99سیبهس
سرمایه در بدو
بازارشرکت
شرکتهدراین
فعال سرمای
استراتژیست.
رمجموعه ا
ای زی
گونههای
شرکت
معدن و
روندیصنعت
هم بانک
متعلق به
و در سال  1400نیز در حدود  2/5هزار میلیارد تومان سود محقق کرده است.

مرحله به  1،928میلیارد تومان ر سیده ا ست .این سهم در یک سال اخیر ،بازدهی منفی  10در صدی دا شته ا ست .همچنین در یک ماه اخیر،

است؟ و به ارزش بازار  20هزار میلیارد تومانی رسیده است .بهطور میانگین در یک ماه اخیر روزانه  2میلیون
همراه بوده
انتظاری
در درصد
رشد 1
چهسهم با
قیمت
شیران
سودآوری

است.شرکت ،ساالنه در حدود  160تا  170هزار تن از این محصول را تولید میکند و بر همین
شدهشود.
تولید می
پارافین به
زنجیره،معامله
ابتدایتومان
محصول ،مدریلیارد
عنوانبه ارزش 2
شرکت
نرمال سهام
برگ
اساس برای تولید آتی این محصول ،انتظار تغییرات خاصی نداریم.
رساند و
نرخ 6هزار
 LABو
ساالنه
تبدیل می
HAB
درصد بهبه LABو
مالبایضریب
سالماده
این
85ی
حدودن سب
وجوددرثبات
فروشارزمیی ،با
HABوبهثبات
تننفت
جهانی
هزارنتنبودن
120پایی
115بهتادلیل
1396
شرکت تا
شود1393 ،
سالهای
ست .در
آذرماه ا
شرکت72منتهی
هزار تن نرمال پارافین مازاد نیز در س��بد فروش آن قرار دارد .این شرکتجهت افزایش تولید  LABبرنامه دارد که بهموجب آن ،ظرفیت  LABبه  220هزار تن
ی  300میلیارد تومان محقق شده است .در چهار سال اخیر به دلیل جهش
خواهد حوال
است و در
سال فاز
خالص در
طرح درسود
شرکت،
خواهدفروش
مقدار
رسید.
بودهتولید
یمدار
خنثبه
1402
نیمه دوم
رسید .این
نرخ
آتی،
مالی
س��ال
و
جاری
س��ال
ادامه
برای
تحلیل
این
در
صنعت،
تحلیل
قس��مت
در
ش��ده
ح
مطر
مباحث
دیگر
و
اولیه
ماده
نفت،
قیمت
صعود
به
توجه
باارزی ،میزان سودآوری شرکت هم روندی صعودی گرفته ا ست ،بهگونهای که با ا ستراتژی فعال شرکت در بازار سرمایه در سال  99به رکورد
محصول مذکور  1,750و  1,600دالر پیشبینی شده است .با فرض دالر  26هزار تومانی برای ادامه سال مالی فعلی و دالر  35هزار تومانی برای سال مالی
شود .حدود  2/5هزار میلیارد تومان سود محقق کرده است.
1400مینیز در
سال
میلیارد در
هزاررسید و
ومانی
زار م
مبالغ 2/8
سودآوری
محاسبه
تومان
یلیاردو ت11
ترتیب 8
فروشهبه
آتی،
 89درصد از هزینههای تولید ش��رکت را مواد اولیه تش��کیل میدهد ،به ازای هر واحد تولید نرمال پارافین 1 ،واحد هیدروکربنهای بدون ش��اخه اس��تفاده
آلکیالسیون 0/32 ،واحد بنزن مصرف میشود .قیمت هیدروکربنهای بدون شاخه مصرفی شرکت
راندر واحد
محصول
ازای تولید 1
همچنین به
شود.
می
است؟
انتظارتنشی
ی در
سودآور
چه
با قیمتجهانی نفت همبس��تگی  95درصدی دارد و تابع قیمت نفت سفید و نفتا است .قیمت برش مذکور ،برای دو سال آینده  1,100و  1,050دالر برآورد
گردیده است .همچنین قیمت بنزن برای دو سال آینده  1,200و  1,080دالر در تحلیل لحاظ شده است .مجموع هزینههای تولید در سال مالی گذشته 3
برسد.محصول را تولید میکند
تومان این
میلیارد تن از
 170هزار
160
حدود
ساالنه در
شرکت،
مالیمی
سالتولید
برایره،
شودزنجی
ابتدای
محصول ،در
میلیاردین به
نرمال پاراف
7/3تاهزار
 5/5و
تولید به
هزینههای
شودو .آتی
جاری
برآورد می
عنواناست که
تومان بوده
هزار
درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی بوده است که با افزایش نرخ ارز و سپردهگذاری
محل سایر
درآمدهای
خاصی نداریم.
شیرانتغازییرات
شرکتانتظار
محصول،
درصدی این
50ید آت
40یتا تول
اخیر برا
هایاساس
ودربرس��اهملین
وجوه نقد آزاد در ابزارهای مختلف مالی ،این س��هم به  60درصد افزایش پیدا کرده است و برآورد میشود که در سالیان آتی با درصد کمتری همچنان محقق
شرکت،
120مطر
به موارد
میلیاردی داریم.
ی700
 600و
جاری وبهآتی ،به
شود .از
فروش
کارشناسی به
زیانتن HAB
سود وهزار
صورت و 6
شدهLAB
هزارح تن
توجه تا
ساالنهبا115
شود ،شرکت
سودیل م
برآورد تبد
ترتیبHAB
 LABو
سالدر صد
برای72
محلیب
مادهاینبا ضر
این
مطابق باجدول  4خواهد بود.

میرساااند و در حدود  85هزار تن نرمال پارافین مازاد نیز در ساابد فروش آن قرار دارد .این شاارکت جهت افزایش تولید  LABبرنامه دارد که

بهموجب آن ،ظرفیت  LABبه  220هزار تن خواهد رسید .این طرح در نیمه دوم سال  1402به مدار تولید

خواهد رسید.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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تحلیل صنعت
جدول  -4صورت سود و زیان سه سال گذشته رشکت ،به همراه پیشبینی از سودآوری دو سال آتی (میلیارد تومان)
شرح

1397

1398

1399

1400

عملکرد سه ماهه بودجه کل سال
1401

1401

کارشناسی  1401کارشناسی 1402

فروش

961

1,843

2,852

5,251

1,208

7,760

8,023

10,843

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)(632

)(1,301

)(1,422

)(2,566

)(678

)(5,251

)(5,277

)(7,185

سود (زیان) ناخالص

330

542

1,430

2,685

530

2,508

2,746

3,659

هزینه های عمومی ,اداری و تشکیالتی

)(42

)(64

)(94

)(171

)(44

)(231

)(237

)(303

خالص سایر درآمدهای عملیاتی

9

97

224

)(11

4

9

39

131

سود (زیان) عملیاتی

297

575

1,560

2,503

490

2,287

2,549

3,486

هزینه های مالی

-

--

)(35

)(113

)(25

)(25

)(96

)(96

خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی

73

488

1,360

318

45

375

577

662

سودخالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

369

1,063

2,885

2,708

509

2,636

3,030

4,052

مالیات

)(30

)(52

)(140

)(267

)(72

)(396

)(291

)(730

سود (زیان) خالص

340

1,011

2,744

2,441

437

2,240

2,739

3,323

سود هر سهم پس از کسر مالیات

42

125

285

253

45

116

142

172

964

1,928

1,928

1,928

کارشناسی

کارشناسی

سرمایه

807

807

964

964

شرح

1397

1398

1399

1400

عملکرد سه ماهه بودجه کل سال
1401

1401

1401

1402

حاشیه سود ناخالص

34%

29%

50%

51%

44%

32%

34%

34%

حاشیه سود عملیاتی

31%

31%

55%

48%

41%

29%

32%

32%

حاشیه سود خالص

35%

55%

96%

46%

36%

29%

34%

31%

همچنین نسبت قیمت به درآمد ،قبل و بعد از مجمع این شرکت با توجه به سهم  6درصدی سهام خزانه شرکت بهصورت نمودار  6خواهد بود که حاکی از نسبت
قیمت به درآمد  5/1با توجه به سود پیشبینی شده است.
منودار  -6تغییرات نسبت قیمت به درآمد رشکت
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نمودار  -6تغییرات نسبت قیمت به درآمد شرکت
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گزارش عملکرد

عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در تیرماه 1401
منبع :شرکت مشاوره و پردازش اطالعات مالی پارت

        عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در تیرماه 1401

شرکتیمشاوره
بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایهگذاری هستند و بیشتر افراد جامعه تمایل دارند پساندازها و ثروت خود را در این بازارهامنبع:
کنند؛
سرمایهگذار
مشاورانپارت
اطالعات مالی
پردازش
کنند و از
اما مسئله اساسی ،عدم آشنایی همه اقشار جامعه با این بازارها است که در بسیاری موارد اگر بهصورت شخصی اقدام به سرمایهوگذاری
مالی کمک نگیرند ،ممکن است متحمل زیانهای جبرانناپذیری شوند .البته بهدلیل هزینههای نسبتاً باال ،استفاده از خدمات مشاوران مالی برای مبالغ

بازارهای مالی مکان مناس��بی برای سرمایهگذاری هستند و بیشتر افرادجامعه تمایل دارند پساندازها و ثروت خود را در این بازارها سرمایهگذاری کنند؛ اما مسئله
جزئی ،مقرونبهصرفه نخواهد بود .در این شرایط بهترین راهحل ،استفاده از واسطههای مالی است که آنها منابع مالی خرد سرمایهگذاران را جمعآوری
اساسی ،عدم آشنایی همه اقشارجامعه با این بازارها است که در بسیاری موارد اگر بهصورت شخصی اقدام به سرمایهگذاری کنند و از مشاوران مالی کمک نگیرند،
کرده و بعد از یک کاسه کردن آن ،به منابع مالی هنگفتی دست پیدا میکنند و با استفاده از تخصص افراد حرفهای و باتجربه در زمینه سرمایهگذاری ،این
ممکناستمتحملزیانهایجبرانناپذیریشوند.البتهبهدلیلهزینههاینسبتاًباال،استفادهازخدماتمشاورانمالیبرایمبالغجزئی،مقرونبهصرفهنخواهدبود.دراین
منابع را به سمت بازارهای مالی هدایت میکنند و بهترین گزینههای سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خود انتخاب و سود حاصله را به نسبت آورده
شرایطبهترینراهحل،استفادهازواسطههایمالیاستکهآنهامنابعمالیخردسرمایهگذارانراجمعآوریکردهوبعدازیککاسهکردنآن،بهمنابعمالیهنگفتیدستپیدا
سرمایهگذاران بین آنها تقسیم میکنند .یکی از این واسطههای مالی ،صندوقهای سرمایهگذاری هستند .صندوقهای سرمایهگذاری انواع مختلفی دارند
میکنندوبااستفادهازتخصصافرادحرفهایوباتجربهدرزمینهسرمایهگذاری،اینمنابعرابهسمتبازارهایمالیهدایتمیکنندوبهترینگزینههایسرمایهگذاریرابرای
که این تنوع میتواند انواع سلیقههای سرمایهگذاری را با انواع ریسکپذیری و بازده موردانتظار پوشش دهد .صندوقهای سرمایهگذاری بر اساس ترکیب
سرمایهگذارانخودانتخابوسودحاصلهرابهنسبتآوردهسرمایهگذارانبینآنهاتقسیممیکنند.یکیازاینواسطههایمالی،صندوقهایسرمایهگذاریهستند.صندوقهای
دارایی در سه گروه صندوقهای سرمایهگذاری سهامی ،با درآمد ثابت و مختلط قرار میگیرند که از نظر الزامات سرمایهگذاری ابالغشده از سوی سازمان
سرمایهگذاریانواعمختلفیدارندکهاینتنوعمیتواندانواعسلیقههایسرمایهگذاریراباانواعریسکپذیریوبازدهموردانتظارپوششدهد.صندوقهایسرمایهگذاریبر
بورس و اوراق بهادار ،با یکدیگر تفاوت دارند .همچنین از نظر نوع سرمایهگذاری ،به دو دسته صندوقهای سرمایهگذاری مبتنی بر صدور و ابطال و
اساس ترکیب دارایی در سه گروه صندوقهای سرمایهگذاری سهامی ،با درآمد ثابت و مختلط قرار میگیرند که از نظر الزامات سرمایهگذاری ابالغشده از سوی سازمان بورس و
صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله در بورس تقسیمبندی میشوند .عالوه بر صندوقهای یادشده ،صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی
اوراقبهادار،بایکدیگرتفاوتدارند.همچنینازنظرنوعسرمایهگذاری،بهدودستهصندوقهایسرمایهگذاریمبتنیبرصدوروابطالوصندوقهایسرمایهگذاریقابلمعامله
نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند .در این گزارش ،با استفاده از دادهها و اطالعات سامانه رسام ،به ارائه وضعیت و عملکرد این صندوقها
در بورس تقسیمبندی میشوند .عالوه بر صندوقهای یادشده ،صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی نیز در بازار سرمایه ایران مشغول فعالیت هستند .در این
که در بازار سرمایه ایران فعال هستند ،پرداخته شده است.
گزارش،بااستفادهازدادههاواطالعاتسامانهرسام،بهارائهوضعیتوعملکرداینصندوقهاکهدربازارسرمایهایران فعالهستند،پرداختهشدهاست.
ترکیب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در تیرماه

ترکیب و ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در تیرماه
کل ارزش خالص داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری در تیرماه  1401تقریب ًا با  196هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود  5,991هزار میلیارد
ً
میلیارد ریال
کل ارزش خالص داراییهای صندوقهای س��رمایهگذاری در تیرماه  1401تقریبا با  196هزار میلیارد ریال افزایش به مبلغی حدود  5,991هزار
ریال رسید .بیشترین افزایش ریالی در ارزش خالص داراییها مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه ,حدود  180هزار میلیارد
ارزش خالص داراییها مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت بوده که نسبت به ابتدای ماه ،حدود  180هزار میلیارد ریال معادل
رسید .بیشترین افزایش ریالی در
ریال معادل  5درصد افزایش یافته است.
 5درصد افزایش یافتهاست.
تا ابتدای مردادماه 1401

نمودار  :1تغییر ارزش خالص داراییهای صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)

تا ابتدای مردادماه 1401

منودار  .۱تغییر ارزش خالص داراییهای صندوقها به تفکیک نوع صندوق (میلیارد ریال)

250000
300,000

251,518

250,000

196,359

200000
200,000

179,564

137,710

74,916

50,000

37,569

100000

18,199

-

)(16,876

51,678

کل صندوقها

قابل معامله

بازارگردانی

مختلط

سهامی

با درآمد ثابت

()19,102
کل صندوقها
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قابل معامله

بازارگردانی

()600
مختلط

سهامی

)(50,000

50000

0
()15,180

150,000

150000
100,000

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

-50000
با درآمد ثابت

نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری را در طول تیرماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج
بیانگر تغییرات مثبت در میزان کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری است.

گزارش عملکرد

تا ابتدای مردادماه 1401

نمودار  .2ارزش خالص داراییهای تمامی صندوقها (میلیارد ریال)

نمودار  ,2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری را در طول تیرماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج

نمودار  ،2روند تغییرات کل ارزش خالص داراییهای همه صندوقهای سرمایهگذاری را در طول تیرماه  1401بر حسب میلیارد ریال نشان میدهد .نتایج
است.
گذاری
سرمایه
صندوهاقی
صندوق
همه
های
ارزشخالص
کلارزش
میزانکل
مثبتدردرمیزان
تغییراتمثبت
بیانگرتغییرات
بیانگر
6,050,000
است.
گذاری
سرمایه
های
همه
های
داراییی
خالص دارای
6,000,000
1401
مردادماه
تا ابتدای تا
ابتدای 1401
مردادماه

ریال)
میلیارد
صندوقها (
متامیتمامی
داراییهای
ارزش .ارزش
نمودار 2
ریال)
(میلیارد
صندوقها
خالصیهای
خالص دارای
منودار .2

300,000
5,950,000
6,050,000

251,518

250,000

6,000,000
200,000
5,900,000
137,710

100,000

74,916
37,569
18,199

)(16,876
قابل معامله

کل صندوقها

150,000

5,950,000
5,850,000

بازارگردانی

سهامی

مختلط

5,900,000
50,000

5,800,000
-

5,850,000
)(50,000

با درآمد ثابت
5,750,000

5,800,000

5,700,000

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

5,750,000

5,650,000
1401/04/19
1401/04/19
1401/04/20
1401/04/20
1401/04/21
1401/04/21
1401/04/22
1401/04/22
1401/04/23
1401/04/23
1401/04/24
1401/04/24
1401/04/25
1401/04/25
1401/04/26
1401/04/26
1401/04/27
1401/04/27
1401/04/28
1401/04/28
1401/04/29
1401/04/29
1401/04/30
1401/04/30
1401/04/31
1401/04/31

1401/04/171401/04/17
1401/04/181401/04/18

1401/04/151401/04/15
1401/04/161401/04/16

1401/04/131401/04/13
1401/04/141401/04/14

1401/04/111401/04/11
1401/04/121401/04/12

1401/04/091401/04/09
1401/04/101401/04/10

1401/04/071401/04/07
1401/04/081401/04/08

1401/04/051401/04/05
1401/04/061401/04/06

1401/04/031401/04/03
1401/04/041401/04/04

1401/04/011401/04/01
1401/04/021401/04/02

5,700,000
5,650,000

صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  20درصد از منابع مالی خود را در سهام 43 ,درصد را در اوراق مشارکت 33 ,درصد را در سپردههای بانکی و وجه
گذاری
سرمایه
سپردهاهی
صندوق
33مدیری
تحت
اوراقییهای
ب دارا
درصد
نمودار 3
مالیاند.
منابع کرده
درصدهازگذاری
 20سرمای
ییها,
گذارییر دارا
سرمایهرا در سا
هایدرصد
حدود 3
نقد و
نشانحدود
وجه نقد و
بانکی و
های
ترا در
درصد
مشارکت،
ترکرایدر
درصد
سهام43,،
خوددررا در
مجموع ًا
صندوق
صندوقهای سرمایهگذاری مجموعاً  20درصد از منابع مالی خود را در سهام 43 ,درصد را در اوراق مشارکت 33 ,درصد را در سپردههای بانکی و وجه
در سایر داراییها ،سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ،3درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان داد ه شده است.
درصد را
است.
داده 3شده
نقد و حدود  3درصد را در سایر داراییها ,سرمایهگذاری کردهاند .در نمودار  ,3درصد ترکیب داراییهای تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری نشان
گذاری (درصد)
مدیریت
تحتتحت
هایهای
دارایی
ترکیب
نمودار .۳
(درصد)
سرمایهگذاری
هایرسمایه
صندوقهای
صندوق
مدیریت
دارایی
ترکیب
منودار .3
داده شده است.

14011401
مردادماه
ابتدای
تا تا
مردادماه
ابتدای

۵های سرمایهگذاری (درصد)2
2های تحت مدیریت صندوق
نمودار  .۳ترکیب دارایی

۳

تا۳ابتدای مردادماه 1401

100

251,518

۳

1۸

1۷

2
۶

1۷

1۸

۳2

2

۵2

۶

۶

۶2

۳2

2

2

۳

۳۷

74,916

۳۷

18,199

۳۳

90

90

80
37,569

۳۳

کل صندوقها

۳۳

80
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بازارگردانی

مختلط

سهامی

با درآمد ثابت70

۳۳

۳۳

۸۷

۷4

۷4

۵1

4۳

۵1

۹۹

سایر دارایی ها ()%

سایر دارایی ها ()%

وجه نقد و سپرده بانکی ()%

وجه نقد و سپرده بانکی ()%

)(50,000

50

40

40

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000
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20

۳1۳1
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بازارگردانی
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مختلط
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درصددرصد
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4۳
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۸۷

250,000

100

137,710

۳۳
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سهامی
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ثابت
درآمدثابت
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20
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گزارش عملکرد
بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری
درجداول  1تا  ،4صندوقهای سرمایهگذاری با بیشترین بازدهی در هر گروه از صندوقهای با درآمد ثابت ،سهامی ،مختلط و قابلمعامله در بورس ارائه شده
اس��ت .از بین صندوقهای با درآمد ثابت ،صندوق «ارزشآفرین گلرنگ» بیشترین بازدهی را کسب کرده است .بازدهی این صندوق در تیرماه  1401برابر با
 1/8درصد و بازدهی یک سال گذشته آن برابر با  19/4درصد بوده است.
جدول :1پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
ردیف

نامصندوق

بازده تیر (درصد)

بازده سال منتهیبه 31تیر(درصد)

1

ارزشآفرینگلرنگ

1/8

19/4

2

اتحادآرماناقتصاد

1/8

*

3

مشترکنویننگرآسیا

1/7

*

از بین صندوقهای سهامی ،صندوق «مشترک سینا» با منفی  1/3درصد بازدهی کمترین افت را در تیرماه  1401داشته است.
جدول :2پربازدهترین صندوقهای سهامی
ردیف

نام صندوق

بازده تیر (درصد)

بازده سال منتهی به 31تیر (درصد)

1

مشرتکسینا

-1/3

23/4

2

مشرتک کارگزاری حافظ

-1/6

10/9

3

مشرتکپیشتاز

-1/9

27/1

در تیرم��اه  ،1401صن��دوق مختلط «کیمیای کاردان» با بازدهی منفی  0/5درصدی ،برترین صندوق مختلط بوده و بازدهی یکس��ال گذش��ته آن برابر با
 20/4درصد میباشد.
جدول :3پربازدهترین صندوقهای مختلط
ردیف

نام صندوق

بازده تیر (درصد)

بازده سال منتهی به 31تیر (درصد)

1

کیمیای کاردان

-0/5

20/4

2

مختلطکاریزما

-0/8

21/2

3

مختلطگوهرنفیسمتدن

-1/0

8/4

از بین صندوقهای قابلمعامله در بورس ،صندوق «پاالیش��ی یکم» با  3/8درصد ،بیش��ترین بازدهی را بهدس��ت آورده است .بازدهی یک ساله گذشته این
صندوق  61/4درصد بوده است.
جدول :4پربازدهترین صندوقهای قابلمعامله در بورس
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ردیف

نام صندوق

بازده تیر (درصد)

بازده سال منتهی به 31تیر (درصد)

1

پاالیشییکم

3/8

61/4

2

افرا مناد پایدار

1/9

22/6

3

گنجینهآیندهروشن

1/9

19/1
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عملکردشاخص کل فرابورس طی تیرماه  1401مقایسه شده است.
کل بورس و
در بخش بعدی ,میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص
گزارش

کلبوده است
ضعیفتر
شاخص کل
صندوقهای
مقایسه ,عملکرد
دردر این
فرابورس .طی تیرماه  1401مقایسه شده است.
فرابورسشاخص
بورس وبورس و
شاخص کل
عملکرد بازده
سهامی ازسهامی با
صندوقهای
میانگین بازده
بخش بعدی,
در بخش بعدی ،میانگین بازده صندوقهای سهامی با بازده شاخص کل بورس و شاخص کل فرابورس طی تیرماه  1401مقایسه شده است .در این مقایسه،
فرابورس (
بازده بورس و
سهامی با
عملکرد صندوقهای
مقایسه بازده
در این مقایسه ,عملکرد صندوقهای نمودار .4
تا ابتدای مردادماه 1401
درصد)بوده است.
ضعیفتر
فرابورس
بورس
سهامی از
بوده واست.
کلفتر
شاخصضعی
کل بورس و فرابورس
عملکرد صندوقهای سهامی از عملکرد شاخص
بازده فرابورس

بازده بورس

میانگین بازده صندوقهای سهامی

فرابورس(درصد)
بورس و
هایبازده
سهامی با
منودار .4مقایسه
فرابورس (درصد)
بازده بورس و
سهامی با
هایصندوق
صندوقبازده
بازدهمقایسه
نمودار .4

بازده فرابورس

بازده بورس

1401
تا ابتدایتامرداد
مردادماه 1401
ابتدای
ماه 0%

میانگین بازده صندوقهای سهامی

251,518

300,000

-1%

250,000

0%

-2%

200,000

137,710

-1% -3%

100,000

74,916
37,569
18,199

-4/0%
کل صندوقها

مختلط

بازارگردانی

50,000

-2% -4%
-

)(16,876
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150,000

سهامی

-۵/۵%

-5%

)(50,000

-3%

با درآمد ثابت

-6%

-۵/۹%

4,040,000
3,990,000
3,940,000
3,890,000
3,840,000
3,790,000
3,740,000
3,690,000
3,640,000

-4%

-7%

-4/0%

-5%

-۵/۵%
دینگی در صندوقهای سرمایهگذاری
وضعیت ورود و خروج نق

-6%

-۵/۹%
طی تیرماه  ,1401ورود پول به کل صندوقها (بهواسطه صدور واحدهای سرمایهگذاری) حدود  784هزار میلیارد ریال و خروج پول از آنها (بهواسطه ابطال
-7%
واحدهای سرمایهگذاری) نیز تقریب ًا  499هزار میلیارد ریال بوده است .بنابراین ,خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری معادل  285هزار
وضعیت ورود و خروج نقدینگی در صندوقهای سرمایهگذاری
ابطال
واسطه
آنها (به
پول از
ریال وبهخروج
میلیارد
حدود
ورود (به
صندوقها
پول
طییتیر
ثابت و
درآمد
های با
صندوق
مربوط
هزار ریال
784لیارد
هزار می
گذاری)190
سرماییه حدود
واحدهایهگذار
صدورهای سرمای
واسطهصندوق
پول به
کلخالص
بهین
شتر
ورود بی
،1401است.
ماهال بوده
ارد ری
میل
واحدهای س��رمایهگذاری) نیز تقریب ًا  499هزار میلیارد ریال بوده اس��ت .بنابراین ،خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری معادل  285هزار
هزاریمیلیارد ریال مربوط به صندوقهای سهامی بوده است .نمودار زیر ,ورود پول به کل
حدوده 4
درهای
صندوق
خالص خروج
گذار
گذاریسرمای
سرمایههای
صندوق
پولدیازنگی
خروج نق
بیشترینورود و
وضعیت
میلیارد ریال بوده است .بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  190هزار میلیارد ریال مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت و بیشترین
سهامیم
نشان
مربوطهطبهی
گذاری
سرمایه
واحدهای
ابطال
صدور
واسطه
پولقآنهابه را
پول از
ماهها و
صندوق
واسطهقها
کلبهصندو
پول به
خروجورود
نمودار زیر،
های
میلیارد
واسطه 4هزار
گذاریبهیاحدود
کلبهسرمایه
های
صندو
پول
خروج
خالص
ابطال
آنها (
پول از
است.ریال و
دهد.ارد
بودهیلی
هزاریم
7841401
صندوماهقحدود
گذارتیری)
ریالسرمای
واحدهای
صدور
صندوقها (
خروجازورود
,1401
طی تیر
و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی تیرماه  1401نشان میدهد.

واحدهای سرمایهگذاری) نیز تقریب ًا  499هزار میلیارد ریال بوده است .بنابراین ,خالص ورود سرمایه به کل صندوقهای سرمایهگذاری معادل  285هزار
تا ابتدای مردادماه1401

منودار  .5منودار میلهای ورود و خروج جریان نقد در صندوقهای رسمایهگذاری (میلیارد ریال)

نمودار  .۵نمودار میلهای ورود و خروج جریان نقد در صندوقهای سرمایهگذاری (میلیارد ریال)

تا ابتدای مردادماه 1401

784،272
754،029
784,272

میلیارد ریال بوده است .بیشترین خالص ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری حدود  190هزار میلیارد ریال مربوط به صندوقهای با درآمد ثابت و
900,000

بیشترین خالص خروج پول از صندوقهای سرمایهگذاری حدود  4هزار میلیارد ریال مربوط به صندوقهای سهامی بوده است .نمودار زیر ,ورود پول به کل
800,000

632,218

صندوقها و خروج پول از آنها را بهواسطه صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری طی تیرماه  1401نشان میدهد.
499,316

441,658

600,000

نمودار  .۵نمودار میلهای ورود و خروج جریان نقد در صندوقهای سرمایهگذاری (میلیارد ریال)

500,000
مردادماه 1401
تا ابتدای

784,272

400,000

میلیارد ریال

900,000

441,658

499,316

6,454

30,910

43,937

118,264

632,218

439

مختلطط
مختل

مختلط

700,000

100,000
0

ی
سهام
سهامی

600,000
500,000

ورود وجه نقد

400,000

54

,910

27

9

3,937

118,264
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300,000
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200,000
100,000

میلیارد ریال

خروج وجه نقد

232

معاملهل ه
قابل م ع ا م
قابل

ثابت ت
درآمدد ث ا ب
ب ابا د ر آ م

200,000
6,827

بازارگردانیی
بازارگردان

300,000

800,000

2,649

صندوققهاه ا
کل ص ن د و
کل

700,000

گزارش عملکرد

مسئله امامت و مسئله والیت و زنده نگهداشتن غدری ،هب یک معنا زنده نگهداشتن اسالم است.
مع
از بیاانت مقام ظم رهبری(مدظله العالی)
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گزارش عملکرد
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خالصه عملکرد بورس
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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با ماهنامه «بورس» بیان کرد

«مطالعه» کتابهای پایه و «یادگیری» مهارتهای
تکمیلی ،از عوامل موفقیت در حوزه علم مالی است
هستي مرادي

عضو هیئت تحریریه

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 فارغالتحصیل 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 میگوید و راههای رسیدن به
موفقیت و اشتغال در رشتهی مالی را با خوانندگان ماهنامه مطرح میکند.
ب��ه عقیده وی ،در ابتدا «مطالعه» و «یادگیری» کتابهای پایه و همچنین مجالت و مقاالت علمی ،از عوامل اصلی موفقیت در این حوزه بوده
و در ادام��ه« ،آموختن مهارتهای تکمیلی» ،ازجمله مهارتهای نرمافزاری ،در این رابطه بس��یار اثرگذار خواهد بود .مش��روح این گفتگوی
خواندنی در ادامه عنوان خواهد شد.
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آق��ای دکت��ر عیوضل��و ،مایل هس��تم بهعنوان
نخستین پرسش ،راجعبه مسیر طی شده و سوابق
تحصیلی خود برایمان بفرمایید.
بنده تحصیالت دوره متوسطه و پیشدانشگاهی
خود را در دبیرس��تان نمونه دولتی شهرستان خوی به
اتمام رساندم.
بع��د از آن ،در س��ال  ،1378برای تحصیل در رش��ته
«ریاضیات محض» در مقطع کارشناسی ،وارد دانشگاه
تهران ش��دم .پس از گذراندن دو ترم تحصیلی ،چون
بهدنب��ال تحصی��ل در رش��تهای ب��ودم ک��ه در عمل،
کاربردهای بیش��تری داش��ته باش��د ،وارد دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران شدم و اینگونه شد که مقطع
کارشناس��ی خود را در رش��تهی «مدیریت صنعتی» به
پایان بردم.
س��ال  ،1383در آزم��ون ورودی مقطع کارشناس��ی
ارشد ش��رکت کردم و توانستم در سال  ،1385مدرک
کارشناس��ی ارشد خود را در رش��ته مالی که آن زمان،
بهتازگی در میان رش��تههای مدیریت نمود پیدا کرده
بود ،از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کنم.
سال بعد ،در آزمون ورودی مقطع دکتری شرکت کردم
و سال  1391از رش��ته مدیریت مالی دانشگاه تهران
فارغالتحصیل شدم.
چه شد که با وجود تحصیل در رشته «مدیریت
صنعتی» در مقطع کارشناسی ،به رشت ه «مدیریت
مالی» عالقهمند شدید؟
«کم��ی» و «مالی» عالقه
بنده از ابت��دا به مباحث ّ
بسیاری داشتم ،اما در باز ه زمانیای که برای تحصیالت
مقطع کارشناسی وارد دانشکده مدیریت شدم ،گرایش
«مالی» در دانش��گاهها ارائه نمیشد ،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 میکردم 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 بینالمللی «اقتص��اد مقاومتی؛ مدیریت
نااطمینان��ی و ضربهپذی��ری» و همچنین فعالیت
در س��مت دبیر تخصصی نشریه علمی -پژوهشی
«تحقیقات مالی» برایمان بگویید.
مح��ل برگ��زاری همای��ش بینالملل��ی «اقتصاد

مقاومت��ی؛ مدیریت نااطمینان��ی و ضربهپذیری» ،در
«دانش��گاه الزه��را» ب��ود و کمیتههای مش��ترکی بین
دانشگاههایی که رشتههای مدیریت مالی و اقتصاد را
ارائه میدادند ش��کل گرف��ت .بیش��ترین تمرکز این
همایش ،بر ح��وزه مالی بود و بنده بهعن��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.
نش��ریه «تحقیق��ات مال��ی» بهعن��وان اولی��ن
و شناختهش��دهترین 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  ،1396سالی دومرتبه منتشر
میشد اما پس از آن ،ترتیب انتشار نشریه به فصلنامه
تغییر نمود .س��ردبیر محترم نش��ریه آقای دکتر راعی،
اواخ��ر س��ال  1396از بنده درخواس��ت کردند که در
نشریه علمی -پژوهشی تحقیقات مالی بهعنوان دبیر
تخصصی فعالیت کنم .وظیفهای که دبیر تخصصی بر
عهده دارد ،بررس��ی اولیه مقاالت ارسالی به نشریه از
حیث علمی است .بررسی موضوعاتی از قبیل «ساختار
علم��ی»« ،بهروز ب��ودن» و «مرتبط بودن ب��ا اولویتها
و سیاس��تهای اصلی نش��ريه»،جزو معیارهای اولیه
بررسی مقاالت میباشند .در ادامه ،مقاالت به مرحله
داوری ارسال میش��وند و پس از داوری شدن ،دوباره
به دبیر تخصصی ارس��ال میش��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 میشوند.
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 پایگاههای
بینالملل��ی از قبی��ل  ،web of scienceنمایه کنیم و
بتوانیم در مسیر بینالمللی شدن نشریه گام برداریم.

نشریه «تحقیقات مالی» بهعنوان
اولی��ن و شناختهش��د هترین
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
اختصاصدادهاست.

در لیس��ت س��وابق شغلی ش��ما ،بنیانگذاری
ش��رکت «س��بدگردان الماس» توجه من را به خود
جلب کرد ،لطف بفرمایید از چالشهایی که در این
مسیر با آن مواجه بودید بگویید.
ش��رکتهای س��بدگردانج��زو نهاده��ای مالی
پرپتانس��یل در بازار سرمایه کشور هس��تند که تاریخ
تأسیسشان به اواخر دهه  80برمیگردد.
اوای��ل ده��ه  ،90تصمیم بر آن ش��د که با تع��دادی از
دوس��تان فارغالتحصی��ل این رش��ته ،در ای��ن حوزه
نـخـســـتـیـن رســانـه
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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 بهدنب��ال آن ،مجوز
فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری 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 میرسد که تیم ما در اوایل دهه  90در راستای
کارآفرینی در حوزه مالی تصمیم درس��تی گرفته بود؛
زیرا همانطور که مشهود است صنعت خدمات مالی در
دهه  90به رشد خوبی دست پیدا کرده است.

توصی��ه من ب��ه ای��ن اف��راد در
وهلهیاول«مطالعه»ودروهلهی
دوم «یادگی��ری» مهارته��ای
تکمیلیاستکهباعثمیشود
در بازار کار مثمر ثمر واقع شده
و پیشرفتش��ان را در پی داشته
باشد.

از سابقه تدریس خود در دانشگاه تهران بگویید
و در حال حاضر ،چه دروس��ی را در این دانش��گاه
تدریس میکنید.
بنده ،تدریس در دانش��گاه تهران و دانشگاههای
دیگر ،ازجمله 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
فعالیته��ای علمی و پژوهش��ی بود و ای��ن موضوع تا
جایی پیش رفت که در س��ال  1394افتخار حضور در
هیئت علمی «گروه مالی و بیمه» ،در دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران را پیدا کردم.
برای دانشجویان مقطع کارشناسی ،طیف وسیعی از
دروس ،ازجمله «اصول مدیریت مالی  1و « ،»2مدیریت
سرمایهگذاری و ریس��ک»« ،نهادهای پولی و مالی»،
«بازار پول و سرمایه» و «تجزی ه و تحلیل فنی» و در مقطع
کارشناسی ارشد ،درسهای «مدیریت مالی پیشرفته»،
«مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته»« ،نهادهای پولی و
مالی» و «سمینار مالی» را تدریس کردهام.
بهعنوان متخص��ص و عضو هیئت علمی گروه
مالی دانش��گاه ،به افرادی که قصد ورود به رشته
مدیریت مالی را دارند چه توصیهای دارید؟
توصیه من به این افراد در وهلهی اول «مطالعه» و
در وهلهی دوم «یادگیری» مهارتهای تکمیلی اس��ت
که باعث میش��ود در بازار کار مثمر ثمر واقع ش��ده و
پیشرفتشان را در پی داش��ته باشد .بهجرئت میتوان
گفت ک��ه این رش��ته از معدود رش��تههایی اس��ت که
آموختههای فارغالتحصیالن آن ،در عمل کاربردهای
بسیاری داشته و قابل استفاده هستند؛ بنابراین توصیه
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بنده به دانشجویانی که در این رشته تحصیل میکنند
مطالعه کتابهای پایه اس��ت؛ چراکه ب��ه درک آنها از
مفاهیم مالی کمک شایانی کرده و پیشرفت در مسیر
شغلیشان را به دنبال خواهد داشت.
همچنی��ن توصی��ه دیگر بن��ده ،دنبال ک��ردن دانش
روز ،از طریق مج�لات 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 تحلیلگریش��ان را در این
حوزه افزایش دهند .از جمل��ه مهارتهای نرمافزاری
که تس��لط بر آن میتواند به افراد فع��ال در این زمینه
کم��ک کن��د ،یادگی��ری زبانه��ای برنامهنویس��ی
« »Matlabو « »Pythonاست.
جن��اب آق��ای دکت��ر عیوضل��و ،بفرمایی��د ک��ه
چ��ه معیارهایی ب��رای انتخاب مق��االت ژورنالی و
کنفرانسی خود داشتهاید.
سعی کردم دغدغههای مطالعاتی روز دنیا در رشته
تحصیلیام را (مش��خص ًا مواردی ک��ه در بخش مالی
( )Core Financeق��رار میگیرن��د و ی��ا اس��اتید
دانشگاههای معتبر دنیا روی آن کار میکنند) مبنای
کار خود قرار دهم ،همچنین مقاالتی که در ژورنالهای
معتب��ر مالی چاپ میش��وند و آنهایی ک��ه موضوعات
جذاب��ی دارن��د را دنبال میکن��م .بن��ده مطالعه این
مق��االت را به دانش��جویان توصیه میکنم ت��ا بتوانند
ایدههای تحقیقاتی مناسبی از آنها استخراج کنند که
در بازار سرمایه کشور بهکارگرفته شوند.
از دی��دگاه ش��ما چ��ه آین��ده ش��غلی در انتظار
فارغالتحصیالن این رشته است؟
افرادی که قصد ورود به این رش��ته را دارند باید به
این نکته توجه داشته باش��ند که حوزه مالی ،ازجمله
حوزههای پرطرفدار در حیطه علوم انس��انی محسوب
میشود و فارغالتحصیالن این رشته ،عمدت ًا با بازار کار
جذابی روبهرو هس��تند ،این در حالی اس��ت که رشد
بازارهای مالی در دهه  90نیز ،تقاضا برای این رشته را
افزایش داده است.
طبیعت ًا ،افرادی که در این رش��ته تحصی��ل کردهاند،
میتوانند کارآفرینی کنند و یا بسته به روحیات و عالیق
شخصیشان ،در انواع نهادهای مالی که از لحاظ تنوع
و همچنین تعداد ،طیف وسیعی دارند فعالیت کنند .در
این رابطه میتوان به فعالیت در «بانکهای تجاری»،
«شرکتهای کارگزاری»« ،شرکتهای تأمین سرمایه»،
«شرکتهای مدیریت دارایی» و  ...اشاره کرد.

چهرههاي بازار سرمايه

نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران

89

معرفی فعاالن بازار سرمایه

معرفی معاونت اجرایی شرکت بورس اوراق بهادار تهران

معاونتاجراییشرکتبورساوراقبهادارتهران،بهمنظورپشتیبانیوفراهمنمودن
امکانات موردنیاز شرکت بورس تهران و فراهم کردن بستری امن و پایدارجهت ارائه
خدماتزیرساختیمرکزدادهاینشرکتبهارکانبازارسرمایهدرحالفعالیتاست.
این معاونت متشکل از  5مدیریت ،شامل «مدیریت مالی»« ،مدیریت اداری»،
«مدیریت فناوری و توسعه نرمافزاری»« ،مدیریت مرکز داده» و «مدیریت توسعه
و نگهداری ساختمان» اس��ت .هر یک از مدیریتهای مزبور در شرکت بورس
تهران ،اهداف و وظایفی دارند که درمجموع ،نیازمندیهای حوزههای «مالی»،
«انسانی»« ،پشتیبانی»« ،فناوری اطالعات» و «توسعه ساختمانی» را درجهت
پیشبرد اهداف این شرکت تأمین میکنند.

مأموریت و اهداف اصلی معاونت اجرایی شرکت
بهرهگیری از پتانس��یلهای فناوری اطالعات و تبدیلش��دن به یک س��ازمان
الکترونیکی یکپارچه؛
افزایش بهرهوری و توانمندسازی منابع انسانی و افزایش سطح رضایت و امنیت
شغلی؛
ارائهخدماتپشتیبانیمطلوببهواحدهایمختلفشرکت؛
مدیریتبهینهمنابعومصارفشرکت؛
پشتیبانی زیرساختهای فناوری اطالعات،جهت تسهیل حرکت به سمت اهداف
استراتژیک شرکت و همچنین ارائه خدمات زیرس��اختی امن و پایدار مرکز داده به
ارکانبازارسرمایه؛
ایجادبستریمناسبجهتتوسعهالکترونیکیوارتقاءسطحپدافندی؛
توسعهونگهداریساختمانمرکزیبورستهرانوساختمانهایتاالرهایمناطق
درسطحکشور.
مدیریتمالی
مأموریتواهدافاصلی
برنامهری��زی ،هدایت و نظارت بر کلیه عملیات مالی و حس��ن اجرای مصوبات و
دستورالعملهایذیربط؛
تهیه و تنظیم بودجه س��االنه و مقایسه نتایج عملکرد در مقاطع مختلف با بودجه
مصوب؛
تهیهوتنظیمدستورالعملها،روشهاورویههایمالی،بهمنظورایجادهماهنگی
وانجامعملیاتحسابداریبراساساصولواستانداردهایحسابداری؛
رسیدگیبهاسنادو مدارکوتهیه،تنظیمونگهداریدردفاتر مالی؛
تهیه و تنظیم صورتهای مالی در مقاطع سهماهه ،ششماهه ،نهماهه ،ساالنه و
افشاءبهموقعدرسامانه؛
تجزیهوتحلیلنسبتهایمالیوتهیهگزارشوپیشنهادهایمربوطهبرایبهبود
عملیات؛
همافزاییوسرعتبخشیدرارائهخدماتباحفظهماهنگیبینواحدهایفرعی
تحتسرپرستی.
مدیریت اداری
مأموریتواهدافاصلی
انج��ام اقدامات موردنیازجهت کارمندیابی و آموزش کارکنان ،ارزیابی عملکرد و
سیستمپاداشوهمچنین،ایجادمحیطیسالمومنصفانهبرایکارکنان؛
تهیهوارائهگزارشهایموردنیازمعاونتاجرایی؛
ت«حقوقومزایا»«،فوقالعادههای
انجاممطالعاتوارائهطرحهادرموردنظامپرداخ 
مستقیموغیرمستقیم»«،كمكهاینقدیوغیرنقدی»وسایرامتیازاتمادیازقبیل:
مزایایرفاهی-بهداشتی،پسانداز،انواعوامهاوفوقالعادههایمختلف؛
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نظ��ارت بر انج��ام امور مربوط به انتصاب��ات ،ترفیعات و تعدیل س��وابق و مدارک
تحصیلی؛
نظارتبرانجامامورمنابعانسانیماننداموراستخدامی،قراردادهایپرسنلی،امور
داخل سازمانی (ترفیع،جابجایی ،پاداش ،تنبیه ،مرخصی و ،)...ارزیابی عملکرد،
امور بیمه ،اهدای وام و...؛
بررسیزمینههاینیازآموزشیكاركنانشرکتبهمنظورباالبردنسطحتخصص،
مهارتها،كاراییوتواناییهایفنینیروهایانسانی؛
برقراری ارتباط با مراكز و مؤسس��ات آموزش��ی داخلی و خارجی،جهت تشكیل
دورههای آموزشی برای كاركنان و انجام امور مربوط به اجرای این دورهها؛
نظارت بر برقراری روابط مطلوب و هماهنگ در كلیه واحدهای سازمانی و حصول
اطمینانازاستفادهازقوانینكار،تأمیناجتماعی،حفاظتوبهداشت؛
نظارت،استعالمقیمتوتأییدآن،جهتخریدمایحتاجوملزوماتاداری،رفاهی،
تفریحیوتشریفاتی-تدارکاتیشرکت؛
ت
تأیی��د و ابالغ كلیه پرداختهای مالی كاركنان ب��ه امور مالی،جهت پرداخ 
بهموقعآن؛
نظارتبرارسالودریافتمرسوالتشرکتوبایگانیمدارکومستنداتمربوطه؛
نظارت و برنامهریزیجهت انجام امور مربوط به حفظ ،نگهداری و پاکیزهس��ازی
ساختمانشرکت.

مدیریت فناوری و توسعه نرمافزاری
مأموریتواهدافاصلی
حوزهسامانههایعملیاتی
تولیدواستقرارسامانهجامععملیاتبازارنقد(شامل 5سامانهمجزا:بازارگردانی،
معامالتعمده،عرضهاولیه،معامالتخارجازساعتومعامالتبلوک)؛
تولیدواستقرارتارنمایتاالرمناطق.
حوزه علوم داده
ایجاد اشراف اطالعاتی به وسیلهجمعآوری و یکپارچهسازی اطالعات موجود در
همهبخشهایبازارسرمایه؛
ایجاد پایگاه دادهجامع اطالعات بورس اوراق بهادار تهران؛
ایجاد دسترس��ی بر خط و س��ریع به پایگاهه��ای دادههای یکپارچ��ه ،از طریق
داشبوردهایمدیریتیبههیئتمدیره،مدیرعاملومعاونتهایشرکت؛
تولید سامانه پشتیبان تصمیم ،مبتنی بر روشهای دادهکاوی و کشف دانش از
دادهها؛
تولیدسامانههایمبتنیبریادگیریماشینوبهرهگیریازآنهادرنظارتهوشمند.
برخی از دس��تاوردهای مدیریت فناوری و توسعه نرمافزاری در سالجاری به
شرح ذیل است:
تولیدسامانههایناظرهوشمندبازارگردان؛
ایجادزیرساختیکپارچهتوسعهنرمافزاری؛
ایجادزیرساخترایانشابریجهتاستقرارسامانههایتولیدشده؛
تولیداولینسامانهاپلیکیشنموبایلبورساوراقبهادارتهران؛
برگزاریهمایش«شرکتهایدانشبنیان،بازارسرمایه،دورنمایآینده».
مدیریت مرکز داده
مأموریتواهدافاصلی
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 میده��د .مهمترین
ت از طریق فراهمسازی
مأموریت این مدیریت ،تس��هیل و بهبود عملکرد شرک 
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معاونتاجرایی

مدیریتمالی

مدیریت اداری

مدیریت فناوری و توسعه نرم افزاری

زیرساختهایتکنولوژیکی،پشتیبانیونگهداریشبکهوزیرساختهاباتکیه
بر دانش فنی این مجموعه و ارائه خدمات زیرساختی مرکز داده به ارکان بازار
سرمایهجهت بهبود وضعیت زیرساختی و پدافندی این خانواده بزرگ است.
حوزهزیرساخت،شبکهوپشتیبانی
طراحیوبرنامهریزیزیرساختشبکهواینترنت؛
نگهداری،ایمنسازی،پشتیبانیومدیریتفنیتجهیزاتفعالزیرساختشبکه
واینترنتوسامانهدوربینهایمداربسته؛
راهاندازی س��امانهها و سختافزارهایجدید ،در راستای توسعه شبکه و یا ارتقاء
عملکردوکاراییآن؛
پشتیبانی خطوط ارتباطی ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران ،تاالرهای مناطق،
کارگزارانتاالربورسومدیریتخطوطارتباطاتیبرونسازمانی؛
پشتیبانیاززیرساختسامانههایحیاتیشرکتازقبیلسامانهمعامالت؛
پشتیبانی multimediaازکنفرانسهاونشستهایشرکت؛
اجرایسیاستهایامنیتاطالعات؛
حوزهعملیاتمرکزداده
طراحی،پیادهسازی،توسعهونگهداریزیرساختفیزیکیمرکزداده؛
تدوینواجرایسیاستهایعملیاتیمرکزداده؛
مدیریتبرقراردادهایمشتریانوپایشظرفیتهایقابلارائهبهبازارهدف؛
تدوین و اجرای برنامههای توسعهای مرکز داده.
مدیریتتوسعهونگهداریساختمان
هدف اصلی ای��ن مدیری��ت ،راﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در
دﺳﺖ اﺣﺪاث و همچنین ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﯾﻨﺪه ساختمان شرکت ﺑﻮرس

مدیریتمرکزداده

مدیریتنگهداریوتوسعهساختمان

اوراق به��ادار در تهران و ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای است .مدیریت توسعه و نگهداری
ساختمان ،مجری تصمیمه��ای هیئت مدیره ،کمیته ساختمان و مدیرعامل،
همچنین مس��ئول اتخاذ تصمیمهای تنفیذش��ده از سوی کمیته ساختمان
و راهبری ،نگهداری و مدیریت کلیه فعالیتهای مرتبط با ساختمان است.
مأموریتواهدافاصلی
راﻫﺒﺮی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ ،نگارش ،تدوین و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ و پیگیری اجرای
قراردادهایمرتبطباحوزهتوسعهساختمانونگهداریساختمان؛
ت��أﯾﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪه ،ﺑﺮرﺳﯽ و دﺳﺘﻮر ﺗﻤﺪﯾﺪ ،آزادﺳﺎزی،
ﮐﺎﻫﺶ ،ﺿﺒﻂ و ﯾﺎ وارﯾﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات؛
اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و مزایدهه��ا ،اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ
ﺗأﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﮐﺎﻻوﺧﺪﻣﺎتوهمچنینمتقاضیانفضاهایاستیجاریساختمان؛
آمادهس��ازی کلیه اسناد مربوط به برگزاری مناقصهه��ا و مزایدههای موردنیاز در
چارچوبمقرراتوضوابطآییننامهمعامالتبورس؛
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ صورتوضعیته��ای ﻣﻘﻄﻌﯽ ،ﻗﻄﻌﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتحسابهای ﻃﺮفﻫﺎی ﻗﺮارداد ،اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و
تأمینکنندگانﮐﺎﻻ؛
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،عیبیابی ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل
و ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺑﻨﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن؛
ﭘﯿﮕﯿﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوره ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮطه؛
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ،بهروزرسانی ﻧﺮماﻓﺰاری ،ﺗﻤﺪﯾﺪ  Licenseو ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،نرمافزاره��ا و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ( )bmsو پارکینگها (.)Pms
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معرفی تاالر بورس منطقهای اردبیل

بورس منطقهای اردبیل ،بهعنوان سیزدهمین تاالر منطقهای در کشورجهت تحقق اهداف پیشبینی شده برای بازار سرمایه ایران در قانون
برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی ،فعالیت خود را از تاریخ  16اسفندماه  1383آغاز کرد.
عملکرد بورسهای منطقهای را در سه حوزه میتوان بررسی نمود:
-1فعالیت در حوزههای آموزشی ،فرهنگسازی و اطالعرسانی؛
 -2نظارت بر فعالیتهای کارگزاران؛
 -3ارائه آمار معامالت و خدمات به سهامداران.
عالوه بر موارد مذکور ،ازجمله اقدامات مهم انجامشده اخیر در حوزه بازار سرمایه در استان اردبیل و با همکاری بورس منطقهای آن ،میتوان به
افزایش تعداد کارگزاران باألخص در شهرستانها ،افتتاح شعبه تأمین سرمایه در مرکز استان برای ارائه خدمات تأمین مالی ،دایر شدن مقطع
کاردانی رشته بورس در دانشگاهجامع علمی کاربردی مدیریت صنعتی و دیپلم کار و دانش بورس در هنرستانهای فنی و حرفهای اشاره کرد.
بورس منطقهای اردبیل در راستای انجام اصلیترین رسالت خود که آموزش و توسعه فرهنگ سرمایهگذاری میباشد ،از بدو تأسیس تاکنون
ساالنه بهطور میانگین  7،180نفر ساعت کالس و کارگاه آموزشی برگزار نموده است.
بیش��ترین میزان آمار آموزشی طی  18س��ال گذشته مربوط به س��الهای  1392و  1397میباشد؛ در طول س��الجاری نیز علیرغم وجود
محدودیتهایی ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا ،بورس منطقهای اردبیل با عقد تفاهمنامه آموزش��ی با مرکز س��ما ،پارک علم و فناوری استان
اردبیل و اتاق تعاون ،اقدام به دایر نمودن کارگاههای تخصصی با رعایت پروتکلها نمود و طی سال گذشته  11،128نفر ساعت دوره آموزشی
بهصورت حضوری و مجازی توسط بورس منطقهای اردبیل دایر گردید.
در حوزه فعالیتهای اطالعرسانی ،بورس منطقهای اردبیل ،از بدو تأسیس تاکنون بهطور متوسط ،ساالنه  1،070دقیقه صرف تهیه گزارشها،
ارائه آمار بورس منطقهای از شبکههای استانی رادیویی و تلویزیونی و همچنین مینماید اخبار و وقایع مهم بورسی شده است.
اگرچه بورس منطقهای اردبیل ،فعالیت خود را در ابتدای تأس��یس با دو ش��رکت کارگزاری آغاز کرد ،اما طی این س��الها ،عالوه بر مرکز استان
اردبیل ،در  4شهرستان دیگر ،با  31نقطه دسترسی که شامل ایستگاه معامالتی ،ایستگاه برخط گروهی ،دفتر پذیرش و نمایندگی شرکتهای

92

تـيـرماه 1401
شـمـاره 204

معرفی فعاالن بازار سرمایه
کارگزاری مختلف میباشد ،به عموم مردم استان خدماترسانی مینماید.
آمار مربوط به معامالت بورس منطقهای اردبیل از بدو تأس��یس تا پایان خردادماه  ،1401نشانگر روندی رو به رشد است که البته این روند در
س��ال  1399به اوج تاریخی خود رسیده اس��ت .در مجموع طی هجده سال گذشته ،طبق آمار منتشرش��ده که صرفاً مربوط به ایستگاههای
معامالتی نامک مستقر در مرکز استان میباش��د ،تعداد  28,065میلیون سهم به ارزش  170,728میلیارد ریال توسط ساکنین این استان
مورد معامله واقع شده است.
مجموع تعداد خدمات مربوط به فعالیتهای حقوقی که به س��هامداران از بدو تأسیس تا پایان خردادماه  1401ارائه شده  8،468مورد بوده
است که شامل «اس��تعالم امور مالیاتی»« ،اطالع دارایی»« ،اعالم پرتفوی»« ،گواهی تمکن مالی»« ،رفع انسداد» و «صدور تأییدیه کد بورسی»
میباشند.
طبق آمار شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مبنی بر تعداد ثبت نام انجامشده در سامانه سجام ،میتوان گفت از سال
 1398تا پایان خردادماه  ،1401تقریباً  57درصدجمعیت استان اردبیل سجامی شده و دارای کد بورسی هستند.
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به اطالع میرس��اند ماهنامه بورس متعلق به شركت بورس اوراق بهادار تهران ،با رویكرد خبری ،تحلیلی و
آموزشی ،سابقهای بیش از  24ساله در حوزه انتشار اخبار بازار سرمايه ،اطالعات و آمار اقتصادی دارد .این
ماهنامه بهطور تخصصی برای فعاالن بازار س��رمایه ،تمامی اركان و ناشران بورسی ،كارگزاریها ،نهادهای
مالی(تأمین سرمایهها ،مشاوران س��رمایهگذاری ،سبدگردانها ،صندوقهای سرمایهگذاری) و همچنين
مراكز آموزشی بهخصوص دانشگاهها منتشر میگردد.
بدینوسیلهازكلیهاساتید،پژوهشگران،مدیران،دانشجویانوعالقهمندانبهموضوعاتمرتبطبابازارسرمایه
دعوت میشود تا مقاالت و آثار پژوهشی خود را با محورهای پیشنهاد شده برای این ماهنامه ارسال نمایند.

موضوعات پیشنهادی:
قانون بازار سرمایه
صندوقهای سرمایهگذاری
بودجه و اثرات آن بر بازار سرمایه
عملكرد بازار سرمایه در حوزه اقتصاد مقاومتی
ابزارهای مالیجدید در بورس تهران
آتی سبد سهام در بورس تهران

بینالمللی شدن بازار سرمایه ایران
سهام عدالت
عرضه سهام دولت در بازار سرمایه
بورس امالك و مستغالت
نقش بازار سرمایه درجهش تولید
اقتصاد رفتاری در بازار سرمایه

مقاالت

چالشها و چگونگی ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه
در کمپینهای بازاریابی شبکههای اجتماعی
امیرحامد رضائی

آزاده خاکسار

دکترای تخصصی بازاریابی و استراتژیست بازاریابی بینالملل

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی و کارشناس ارتباطات بینالملل

مقدمه
با توجه به دادههای مندرج در پایگاه اطالعرسانی استاتیستا ،1تعداد کاربران
گوشیهای هوشمند بهعنوان ابزار اصلی حض��ور در شبکههای اجتماعی
در س��ال  ،2021حدود  6میلیارد و  300میلیون نفر بوده است .رقمی که تا
سال  2027به حدود  7میلیارد و  700میلیون نفر خواهد رسید (استاتیستا،
 )2022که در مقایسه باجمعیت برآوردی زمین در آن سال که حدود 8میلیارد
و  300میلی��ون نفر خواهد ب��ود (وردمتر )2022 ،2ب��ه سرانه هر انسان یک
گوش��ی هوشمند (بهطور دقیق 0/93 ،گوشی بهازای هر نفر) بسیار نزدیک
میش��ود .این رقم در سال  2017حدود  3میلی��ارد و  700میلیون نفر بوده
است .این افزایش چشمگیر ،نشاندهن��ده تبدیل شبکههای اجتماعی به
ی رسانهای سازمانها بهرغم تفاوتهای
عنصر مهم و تأثیرگذار در آمیخت��ه ِ
قابلمالحظه آنها با دیگر رسانهها است.
بوکارها
شبکههای اجتماعی این امکان را برای بنگاههای اقتصادی و کس 
فراه��م میکنند که به مصرفکنندگان دسترسی پی��دا کنند ،با آنها ارتباط

96

تـيـرماه 1401
شـمـاره 204

بگیرند و در نهایت ،ارتباطات خود را ارزیابی کنند ،تحولی که باعث میشود
رویکرده��ایجدید بازاریاب��ی در هر دو سط��ح راهب��ردی و عملیاتی برای
بهرهبرداری ،تقابل و تعامل ب��ا تکنیکها و شگردهای شبکههای اجتماعی
توسعه یابند و تدوین شوند.
در مقایس��ه با دیگ��ر رسانهه��ا ،پلتفرمهای شبکهه��ای اجتماع��ی ،پویا،
بههمپیوسته ،تعاملی و گاهی خارج از کنترل سازمان هستند؛ پلتفرمهایی
متفاوت و متمایز با دیگر ابزارهای تبلیغات دیجیتال ،که اجازه هدفگذاری
دقیق یک مخاط��ب را میدهند ،توانایی تبادل اطالع��ات تعاملی را فراهم
میکنن��د ،تعامل فزاین��ده را تروی��ج میدهند و محت��وای آنه��ا بهآسانی و
ف��ارغ از اینکه توس��ط کاربر ایج��اد شده باشد ی��ا اشخاص ثال��ث ،قابلیت
بهاشتراکگذاری دارند.
بدیهی است که ب��ا وجود رقابت تنگاتنگ بازارهای کنونی و محدودیتهای
بوک��ار ،سرمایهگ��ذاری در بهرهب��رداری از چنین
ف��راوان محیطهای کس 
پلتفرمهایی ،به یک ضرورت تبدیل شده و مانند هر سرمایهگذاری دیگری،

مقاالت
نیاز به تضمین بازدهی سرمایهگذاری ،به یک خواسته اصلی موردمطالبهی
ذینفع��ان و سرمایهگذاران بدل شده است .به زب��ان سادهتر ،شرکتها در
تالش ب��رای اثب��ات ارزش سرمایهگذاریهایشان در برنامهه��ای بازاریابی
شبکههای اجتماعی باشند.
بر اساس نتایج نظرسنجی من��درج در گزارش صنعت شبکههای اجتماعی
در س��ال  90 ،2016درصد بازاریابان بر اهمی��ت شبکههای اجتماعی در
کسبوکارشان تأکید داشتند ،اما فقط  41درصد باور داشتند که میتوانند
دستاوردهای خود را در ارتباط میان شرکت و کاربران شبکههای اجتماعی
اندازهگیری کنند .در کنار این موارد 86 ،درصد بازاریابان عالقهمندی خود را
برای آگاهی ا ز چگونگی بازدهی سرمایهگذاری خود در شبکههای 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 تیمهای مدیریت ارشد که
مایل به دیدن اع��داد هستند ،اندازهگیری بازدهی سرمایهگذاری بازاریابی
شبکهه��ای اجتماع��ی را به یک��ی از بزرگتری��ن چالشها ب��رای تدوین و
بهکارگیری راهبردهای بازاریابی شبکههای اجتماعی در سازمانها تبدیل
کرده است.
چنین چالشی ب��ا نگاه به بازاره��ای ( )B2Bو ( ،)B2Cابعاد ت��ازهای به خود
میگیرد ،چراکه مشتریان این دو بازار بهطور عام و در بهرهبرداری از شبکههای
اجتماعی بهطور خاص ،رفتارهای متفاوتی از خود نشان میدهند .بنابراین،
انتظار م��یرود در کنار این موضوع ک��ه شرکتها رویکرد خ��ود را به سمت
سرمایهگ��ذاری ،بهرهب��رداری و ارزیابی پلتفرمه��ای شبکههای اجتماعی
هدایت کنند ،به تفاوته��ای ساختاری این دو نوع ب��ازار نیز توجه نمایند،
بهویژه اینکه بازاریابی شبکههای اجتماعی در بازار  B2Bبهاندازه بازار B2C
تعمیم داده نشده است.
بر اساس چنین پیشفرضهایی ،به نظر منطقی است که شرکتهای فعال
در بازارهای B2Cو B2Bاز معیارهای متفاوتی استفاده کرده و وزنهای متمایز
را به هر معیار اختص��اص داده باشند ،بنابراین شناسایی و درک تفاوت بین
بازاریابی شرکتهای B2Cو B2Bبه همان اندازهی تفاوتهای دنیای فیزیکی
و مجازی ،اهمیت دارد.
با چنین مقدمهای ،اهداف خاص و پرسشهای اصلی پژوهش در این نوشتار،
بهشرح زیر هستند:
تدوی��ن و توصی��ف معیارهای موج��ود  ROIبرای کمپینه��ای بازاریابی
اجتماعی در چارچوب پژوهشهای انجامشدهی پیشین؛
بررس��ی شیوههای تعری��ف و تخصیص بودجه شرکته��ا به کمپینهای
بازاریابی اجتماعی؛
درک معیارهای مورداستفادهی مدیران برای ارزیابی چنین کمپینهایی؛
مقایسه درک  B2Cو  B2Bدر مورد شبکههای اجتماعی.
شبکههای اجتماعی و بازارهای  B2Cو B2B
بازاریابی شبکهه��ای اجتماعی با عنوان استف��اده از شبکههای اجتماعی
( )SMبرای تسهیل تبادل بین مصرفکنندگان و سازمانها ،ابزاری ارزشمند
برای بازاریابان بهمنظور ارزشافزای��ی برای سهامداران است ،چراکه راهی
اقتصادی برای دسترسی و تعامل با مخاطبان مختلف داخلی و خارجی و با
مشتریان در نقاط مختلف در فرآیند خرید را فراهم میکند.
سازمانه��ا در اندازه و ان��واع مختلف و البت��ه فزاینده ،در ح��ال استفاده از
بازاریاب��ی شبکهه��ای اجتماعی در فعالیته��ای بازاریابی خ��ود با هدف
سودآوری بهوسیلهی بهرهبرداری از مزایا و فرصتهایجذب مشتریانجدید و
همچنین حفظ رابطهی نزدیک با مشتریان کنونی هستند .از اینجنبه شاید
تفاوتی میان دو گروه شرکتهای فعال در بازارهای  B2Cو  B2Bوجود نداشته

باشد .با این حال ،در محیطهای  B2Bبرداشت بسیاری از تصمیمگیرندگان
این است که حضور در شبکههای اجتماع��ی نسبت به شرکتهای  B2Cاز
اهمیت کمتری برخوردار اس��ت و بازاریابی شبکههای اجتماعی نمیتواند
اهداف بازاریابی آنها را حفظ کند.
جالبتر اینکه در برخی موارد ،بازاریابی شبکههای اجتماعی برای مشاغل
 B2Bحت��ی غیرض��روری ب ه نظ��ر میرسد .دیدگاه��ی که به نظ��ر میرسد
در ح��ال تغییر اس��ت و پذیرش بازاریاب��ی شبکههای اجتماع��ی اهمیت و
شناخت بیشتری پیدا کرده است .در کنار چنین تفاوتها و گاه اختالفاتی،
پژوهشهای سیاماگکا و همکاران ( ،)2015عزم بسیاری از بازاریابان خلاّ ق
در بریتانیا برای افزایش سرمایهگذاری خود در شبکههای اجتماعی را فاش
میکند و میتواند بهمعنی افزایش شناخت از ارزشهای بازاریابی شبکههای
اجتماعی باشد .در تأیی��د بهبود و افزایش شناخت ،الک و چونگ ()2016
عنوان نمودند که مزایای بازاریابی شبکههای اجتماعی در شرکتهای فعال
در بازارهای  B2Bنیز بهاندازهی  B2Cمعتبر است.
در مجم��وع به نظر میرس��د چالش شرکته��ای فعال در ب��ازار  B2Bکه از
پلتفرمهایشبکههایاجتماعیبهرهبرداریمیکنند،اندازهگیریاثربخشی
حضور است ،زیرا با توجه به پتانسیلهای این شبکهها B2B،فقط بر دادههای
تعاملی مانند تعداد دنبالکنندگان یا نظرات متمرکز میشوند که با توجه به
الزامات فعالیتهای ضروری هستند ،اما کافی به نظر نمیرسند .این کمبود
دانش و یا به تعبیری مهارت ،برای ارزیابی صحیح مزایای حضور شرکتهای
فعال  B2Bدر بازاریابی شبکههای اجتماعی میتواند توضیحی برای اهمیت
کافی ندادن به بازاریابی شبکههای اجتماعی باشد.
تخصیص بودجه در برنامههای بازاریابی شبکههای اجتماعی
راهبرد بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی در مقایسه ب��ا رسانههای سنتی ،به
بودجه زیادی نی��از ندارد .به گفت��هی پهلوان و واینب��رگ ( ،)2011فرمول
استانداردی ب��رای تعیین می��زان سرمایهگذاری یک شرک��ت در بازاریابی
شبکههای اجتماعی یا شیوه تخصیص بودجه بین مالکان (بهعنوان مثال،
سایت شرکتها) ،فضاهای رایگان (مانن��د فیسبوک) و پرداخت هزینهها
(بهعنوان مثال ،پرداخت برای کمپینهای تبلیغاتی) وجود ندارد .اما بدیهی
است که چنی��ن تصمیمی نمیتواند بدون توجه به شرک��ت و منابعی مانند
زیرساخت دیجیتال داخلی ،مناب��ع انسانی ،دانش ،انتخابهای رسانهای
و اولویت مصرفکنندگان برای انتخاب بهترین تصمیمات سرمایهگذاری،
ب��ه انجام برس��د .در ای��ن راست��ا ،وان��گ و همک��اران ( )2017مؤلفههای
تشکیلدهندهی قابلیت شبکههای اجتماعی شرکت را تأیید و به چهار سطح
گروهبندی میکنند:
 -1سطح فناوری
 -2سطح عملیاتی
 -3سطح مدیریتشده
 -4سطح راهبردی
شک��ی نیست که چنین مؤلفههایی باید با یکدیگ��ر همسو شوند تا حداکثر
ارزش حاصل از استفاده از شبکههای اجتماعی را برای توسعه فعالیتهای
بازاریابی تأمین کنند .با وجود چالشهای پیرامون انتخابها در مورد میزان
خرج کردن و کجا خ��رج کردن ،عدم حضور در شبکههای اجتماعی تصمیم
عاقالنهای به نظر نمیرسد .اما چرا؟
نمودار 1نشانگرروندهزینههایتبلیغاتیشرکتهایآمریکاییازسال2017
تاسال 2023است.دراینبازهزمانی،پیشبینیمیشودکهمیزانهزینههای
صرفشده حدود دو برابر ش��ود .بدیهی است که با توجه به چنین استقبالی،
عدم حضور در شبکههای اجتماعی بهمرور به مفهوم حذف از بازار میباشد.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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فعالیتهای بازاریابی تأمین کنند .با وجود چالشهای پیرامون انتخابها در مورد میزان خرج کردن و کجا خرج کردن ،عدم حضور
در شبکههای اجتماعی تصمیم عاقالنهای به نظر نمیرسد .اما چرا؟
سال  2017تا سال  2023است .در این بازه زمانی ،پیشبینی
نمودار  1نشانگر روند هزینههای تبلیغاتی شرکتهای آمریکایی از
مقاالت
میشود که میزان هزینههای صرفشده حدود دو برابر شود .بدیهی است که با توجه به چنین استقبالی ،عدم حضور در شبکههای
هزینههای تبلیغاتی شبکههای اجتامعی در رسارسجهان از سال  2017تا سال 2023
انداز
منودار -1
باشد.
بازارچشممی
اجتماعی بهمرور به مفهوم حذف از

نمودار  -1چشمانداز هزینههای تبلیغاتی شبکههای اجتماعی در سراسر جهان از سال  2017تا سال 2023

بازگشت سرمایه و کمپینهای بازاریابی شبکههای اجتماعی

همانند دیگر سرمایهگذاریها ،بازدهی سرمای��ه کمپینهای بازاریابی شبکههای اجتماعی نیز اشاره به میزان عوایدی است که یک شرکت از زمان،

دست میآورد .این معیاری برای سودآوری است که بهعنوان درآمد خالص
یمیکند ،به
گذاری
اجتماعی سرمایه
های
بازگشت منابعی
پول و
اجتماعی
شبکهها
بازاریابی
شبکهی
بازاریابینها
سرمایکههدرو کمپی

حاصل از سرمایهگذاری در بازاریابی شبکههای اجتماعی تعریف میشود .با توجه به استقبال باال ،بازاریابی شبکههای اجتماعی و
گیریک
اندازه که ی
تواناییاست
عوایدی
همانند دیگر سرمایهگذاریها ،بازدهی سرمایه کمپینهای بازاریابی شبکههای اجتماعی نیز اشاره به میزان
بازدهی سرمایه ( ،)ROIبحثهایداغی بهشمار میروند .در حال حاضر ،بیشتر شرکتها حضور در شبکههای اجتماعی را بهعنوان بخشی از برنامه
شرکت از زمان ،پول و منابعی که در بازاریابی شبکههای اجتماعی سرمایهگذاری میکند ،بهدست میآورد .این معیاری برای سودآوری
راهب��ردی بازاریابی خود تعریف میکنند و بر این باورند ک��ه بازاریابان باید تأثیر گفتگوی دوطرفه در رابطه ب��ا برندهای خود را در تصمیمگیریهای
برایباال،
استقبال
همچنان به
اجتماعیبا توجه
هایمیشود.
تعرهیف
هایاجتماع
های
بازاریاب
گیریی در
اندازهگذار
سرمایه
حاصل
عنوان
است که به
یک چالش
یشبک
بازاریابی
شبکهن
سرماییهی کمپی
بازدهی
اینازحال،
خالصکنند .با
درآمدارزیابی
عملیاتی
راهب��ردی و
شتر
حاضر ،بی
چگونگیدر
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متنوعی از انواع دیدگاهها در این خصوص وجود دارد.

جدول -1نقطه نظرات در مورد اندازهگیری بازدهی رسمایهی شبکههای اجتامعی ()SM-ROI

دیدگاه

نظریهپرداز

بازدهی رسمایهی بازاریابی شبکههای اجتامعی ( )SMM-ROIرا منیتوان اندازهگیری کرد و
چنین سنجشی ناممکن بهنظر میرسد (تالش برای اندازهگیری ،احمقانه یا مملو از مسائل
اساسی است).

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

بازدهی رسمایهی بازاریابی شبکههای اجتامعی را میتوان اندازهگیری کرد ،اما باید از یک راه
مشخص تعیین و اندازهگیری شود.

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

بازدهی رسمایهی بازاریابی شبکههای اجتامعی را فقط میتوان از لحاظ مالی اندازهگیری کرد.

)Kaske et al. (2012); Turner (2010); Blanchard (2009

بازدهی رسمایهی بازاریابی شبکههای اجتامعی را میتوان بهعنوان بخشی از یک چارچوب یا
سیستم متنی بزرگتر ،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 رسمایهی بازاریابی شبکههای اجتامعی را میتوان بهآسانی و بدون اشکال
اندازهگیری کرد.

Fieler (2017); Coleman and Heriot (2014); Vlachvei and Notta (2015); Hall
)and Hume (2011); Campbell (2011); Gillin (2010); Bughin and Chui (2010

البته شکی نیست که با توجه به ابعاد گوناگ��ون شبکههای اجتماعی ،نمیتوان هیچ معیار واحدی را برای بازدهی سرمایهی بازاریابی شبکههای اجتماعی
بیان کرد ،بلکه طیف وسیعی از شاخصهای عملکرد ،معیارها و ابزارها وجود دارند که میتوانند به مدیران بازاریابی کمک کنند تا موفقیت برنامههای بازاریابی
شبکههای اجتماعی را ارزیابی کنند.
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مقاالت
شاخصهایعملکردبازاریابیشبکههایاجتماعی،معیارهاوابزارها
اندازهگی��ری ارزش شبکههای اجتماعی از موضوع��ات جذاب پژوهشی
است .برای ارزیابی مؤث��ر کمپینهای بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی،
توسعه یک راهبرد و تعریف اهداف آن قبل از راهاندازی ضروری است .دو
چالش اصلی در زم��ان تعیین اهداف کمپینه��ای بازاریابی شبکههای
اجتماع��ی وجود دارند که میتواند اثربخش��ی ارزیابی بازدهی سرمایه را
تحتتأثیر قرار دهند .این چالشها بهشرح زیر هستند:
 -1تعری��ف اه��داف بازاریاب��ی شبکهه��ای اجتماع��ی سازگ��ار در تمام
بخشهای شرکت
 -2هماهنگ��ی راهبردی بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی ب��ا راهبرد کلی
کسبوکار
بازدهی سرمایهی بازاریابی شبکههای اجتماعی را میتوان به روشهای
مالی و غیرمال��ی اندازهگیری ک��رد ،چراکه بسیاری از مزای��ای بازاریابی
شبکهه��ای اجتماعی بهراحتی از نظر پول��ی قابلسنجش نیستند ،بلکه
از طریق معیار غیرمالی اندازهگیری میشوند .برای اندازهگیری بازدهی
سرمای��ه به روش مال��ی ،الزم است بدانی��م چه میزانی از مناب��ع مالی ،به
بازاریابی شبکههای اجتماعی وارد ش��ده و میزان بازدهی مالی دریافتی
شرکت چقدر است؟ زمانیک��ه برندها بهطور مستقیم به مصرفکنندگان
آنالین میفروشند ،میتوانند با صراحت ،کمپینهای بازاریابی شبکههای
اجتماعی را به نتایج مالی پیوند دهند ،اما زمانیکه برندها بهطور مستقیم
به مشتریان آنالین نمیفروشند ،درک اینک��ه آیا درآمدها بهطور واقعی از
فعالیتهای بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی سرچشم��ه میگیرند یا نه،
دشوار است .کاستا سیلوا و همکاران ( )2020برای پاسخ به این ابهامات
و رسی��دن به فهم��ی فراگیر از اهمی��ت بازاریابی شبکهه��ای اجتماعی،
تخصی��ص بودج��ه ،فرآیند سنج��ش نرخ بازگش��ت سرمای��ه و سنجهها و
معیارهای مورداستفادهی شرکتها ،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 دادههای گردآوریشده
از مصاحبهه��ا ،مشاهدات میدانی یا بررسی اسن��اد تعداد محدودی از
سوژهها بوده است .ازآنجاکه چندین مورد بهطورجداگانه تحلیل شدند
و پس از آن با ارزیابی تعامالت درون و بین زمینهها ،مقایسه شدند ،این
رویک��رد را میتوان بهعنوان یک طرح چندم��وردی توصیفی و کاربردی
طبقهبندی کرد .در این پژوهش ،با توجه بهضرورت بررسی ویژگیهای
خاص هر م��ورد و مقایس��هی آنها ،طراحی م��وردی چندگان��ه بهدلیل
چندمزیتیب��ودن ترجیح داده میش��ود .سوژهها ک��ه همگی مدیران
بازاریابی بودند ،با ایمیل یا لینکدین ،برای شرکت در این پژوهش دعوت
شدند .مصاحبههای شخصی در دفاتر مرکزی شرکتها به انجام رسیدند
و ب��رای هرکدام ح��دود  20تا  30دقیق��ه زمان در نظر گرفت��ه شد .چهار
مصاحب��ه به زبان پرتغالی و بقیه به زبان انگلیسی انجام شدند و دادهها
با روش تجزیه و تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل شدند.
گام دوم پژوهش
نظرسنجی تحت وب با تکیه بر
کمی با استفاده از ی��ک
ِ
در گ��ام دوم ،تحقیقات ّ
پرسشهایبرگرفتهازمرورادبیاتومواردیکهپیشتردرمصاحبههاویافتههای
حاصلازتجزیهوتحلیلکیفیمورداستفادهقرارگرفتهبود،انجامشد.هدفاز

ایننظرسنجی،اعتبارسنجیبینشهایاستخراجشدهازموارددریکنمونهی
بزرگتربود.پاسخهابااستفادهازنسخهی 25نرمافزار IBM SPSSتحلیلشدند.
یافتهها
تحلیلها نشان میدادند که بیشتر شرکته��ا الاقل از طریق دو پلتفرم،
از شبکههای اجتماعی بهرهبرداری میکردند .سوژههایی که در پژوهش
نامه��ای  5و  6داشتند ،ب��ه تعداد بیشت��ری از پلتفرمها اش��اره داشتند و
فیسب��وک محبوبترین پلتفرم در میان آنها ب��ود .برآیند بررسی ،نشانگر
محبوبیت پلتفرمها به ترتیب زیر است:
فیسبوک
لینکدین
یوتی��وب
اینستاگرام
توییتر
دیگر پلتفرمها
هنگامیکه در مورد سرمایهگذاری در شبکههای اجتماعی پرسیده شد ،تنها
سوژهی چهارم با قاطعی��ت بر عدم سودآوری تأکید نم��ود ،اما همه سوژههای
دیگر،سرمایهگذاریمالیوغیرمالیالزمبرایبهدستآوردنسودازشبکههای
اجتماعی را ض��روری میدانستند .سوژههای یکم ،چه��ارم و هفتم تمایلی به
پرداختهزینهبرایتبلیغاتنداشتند،اماسوژههایدیگر،تبلیغاتپولیرابرای
دسترسیمؤثربهمصرفکنندگان،مهمدرنظرمیگرفتند.برایشرکتهاییکه
درشبکههایاجتماعیسرمایهگذاریمیکنند،بودجهیبازاریابیشبکههای
اجتماعی بخشی از بودجهی بازاریابی کلی آنها است .برای ارزیابی اثربخشی
برنامههای بازاریابی شبکههای اجتماع��ی ،شرکتهای موردمصاحبه نشان
دادند که اغل��ب از شاخصهای غیرمالی که در راست��ای دستیابی به اهداف
اعالمشده است ،استفاده میکنند .ازجنبهی نوع بازاریابی ،بهطور کلی نتایج
بهدستآمدهازمواردمطالعهشده،وجودتفاوتهاییبین B2Bو B2Cراحتیدر
مواردی که دارای مدل کسبوکار مشابه بودند ،نشان میداد.
تجزیه و تحلیل سوژهها حاکی از وج��ود تفاوتها در درک اثربخشی و در
مدیریت برنامههای بازاریابی شبکههای اجتماعی بین شرکتهای B2B
و  B2Cبود .بهجز یک��ی از سوژهها ،همه شرکتها در بازاریابی شبکههای
اجتماعی سرمایهگذاری کرده بودند .با این توضیح که سرمایهگذاری در
بازاریابی شبکههای اجتماعی نهتنها از نظر پول ،بلکه در ساختارها ،ابزارها
و منابع انسانی ب��رای مدیریت کانالهای شبکهه��ای اجتماعی ،دارای
اهمیت بوده و به انجام رسیده بود .ب��رای توجیه این سرمایهگذاریها ،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 نبودنِ چگونگی
ارزیابی سرمایهگذاریها بود.
با نگاه به ه��دف اصلی این تحقیق مبنی بر بررسی این موضوع که چگونه
شرکتهای فعال در بازاره��ای  B2Bو  B2Cبازدهی برنامههای بازاریابی
شبکههای اجتماع��ی را اندازهگی��ری میکنند ،یافتهه��ای مصاحبهها
حاکی از آن است ک��ه برخی شرکتها از روشهای سادهای برای ارزیابی
اثربخشی برنامههای بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی استفاده میکنند،
درحالیک��ه برخی دیگر با دش��واری نرخ بازدهی سرمای��ه در برنامههای
بازاریابی شبکههای اجتماع��ی را اندازهگیری میکنند .سوژه پنجم تنها
شرکتی بود که فرآیند اندازهگیری مفصلتری داشت .این فرآیند با تعریف
اهداف کمپین شروع میشد و شرکت در طول کمپین و پس از آن ،بهطور
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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مقاالت
مستمر دستیابی به اه��داف ازپیشتعریفشده را بررسی مینمود .برای
این شرکت ،نتایج کمپینهای بازاریابی شبکههای اجتماعی نیز با توجه
ب��ه سرمایهگذاری مورد ارزیاب��ی قرار میگرفت که اغل��ب در زمان واقعی
با توجه ب��ه بازدهی سرمای��ه تنظیم میشود .سوژهه��ای  ،B2Cشناختن
اه��داف بازاریابی شبکههای اجتماعی را با اتک��ا به شاخصهای کلیدی
عملک��ردی ،اندازهگی��ری و بازدهی سرمایهی برنامهه��ای خود را گزارش
کردهاند ،اگرچه به نظ��ر نمیرسد که یک فرآیند تثبیتشده برای ارزیابی
داشته باشند .از دیدگاهی دیگر ،سوژههای  B2Bدر مدیریت کمپینهای
بازاریابی شبکههای اجتماعی ،رفتار ابتداییتری نسبت به سوژههای دیگر
داشتند؛ نتیجهای که ریش��ه در ابهامات ناشی از چگونگی بهرهبرداری از
پتانسیله��ای شبکههای اجتماعی برای این بخ��ش و نیز انباشت کمتر
دانش بازاریابی در بازاریابی صنعتی دارد.
همچنی��ن ،به نظر میرس��د که معیاره��ای مرتبط با درآمد ب��رای  B2Cاز
اهمیت بیشتری برخ��وردار هستند ،چراکه هیچ شرک��ت  B2Bمعیارهای
مالی را بهعن��وان مهمترین معی��ار شناسایی نکرده است .ای��ن یافته که
ب��ا ادبیات بازاریاب��ی همخوانی دارد ،نشان میده��د معیارهای مالی در
شرکتهایی که بهطور مستقیم به مشتریان نهایی و یا از طریق یک کانال
آنالین میفروشند ،اهمیت بیشتری دارند .با توجه به دو سوژه  ،B2Cتعامل
تنها راهی است که میتوان فهمید آیا محت��وای تولیدشده جالب بوده یا
نه و از کاف��ی بودن تعامل بیشتر بین مشتری و برند اطمینان حاصل کرد.
برعک��س ،سوژههای  ،B2Bتوجهی ب��ه معیارهای مربوط ب��ه درآمد نشان
ندادند .تعداد کم��ی از معیارهایی که این شرکتها ب��ه آنها تمایل نشان
میدهن��د ،معیارهایی هستن��د که مربوط به آگاه��ی ،تعامل و دسترسی
میباشند .نتیجه مذکور با این یافت ه که اکثر شرکتهای فعال در بازارهای
 B2Bهنگام ارزیاب��ی اثربخشی اقدامات شبکهه��ای اجتماعی ،فقط به
تعام��ل توجه میکنند ،سازگار است .نتای��ج تحقیق حاضر با نشان دادن
این موضوع که معیارهای تعامل ،مهمترین عامل برای شرکتهای  B2Bو
 B2Cهستند ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبهها را تقویت میکند.
نتایج
اهداف این تحقیق،جمعآوری ،درک و مقایسهی معیارهای مورداستفادهی
مدیران شرکتهای  B2Bو  B2Cبرای ارزیابی حضور شبکههای اجتماعی
و بررسی تعریف و تخصیص بودجه برای کمپینهای بازاریابی شبکههای
اجتماع��ی است .م��رور مق��االت و پژوهشه��ای پیشین نش��ان داد که
مجموعهای از معیاره��ای مورداستفاده برای ارزیاب��ی کارایی و موفقیت
کمپینه��ای بازاریابی شبکههای اجتماعی ک��ه اغلب غیرمالی هستند،
وجود دارد .یافتههای کنونی حاکی از آن است که معیارهای استفادهشده
توسط شرکتها با اهداف آگاهی ،تعامل ،دسترسی ،رسیدن و سواد مالی
کمتر ،در ارتباط هستند که مطابق با معیارهای شناساییشده در ادبیات
موضوعی بازاریابی و مالی است .با این حال ،برخالف آنچه انتظار میرفت،
معیارهای مالی حتی برای شرکتهای  B2Cاز اهمیت برخوردار نیستند.
به نظر میرسد ک��ه معیارهای مال��ی در ارزیابی فعالیته��ای بازاریابی
شبکههای اجتماعی ،نقش ثانویه داشته باشند که این امر به احتمال زیاد،
کمی کردن درآمد مستقیم تولیدشده توسط کمپینها
ناشی از مشکالت ّ
و محاسبات مربوط است .این یافتهای بسیار مهم است که نشان میدهد
اگ��ر راهی برای تحکی��م ارتباط بی��ن فعالیتهای بازاریاب��ی شبکههای
اجتماعی و درآمد فروش (یا هر شاخص عملکردی حیاتی دیگر) پیدا شود،
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شرکتها بیشتر مستعد پذیرش و استفاده از معیارهای مالی خواهند بود.
در شرایط کنونی ،به نظر میرسد مدیران بازاریابی بر این باورند که بهرغم
آگاهی ،تعامل ،دسترس��ی و نفوذ ،نمیتوان بهراحتی 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
میشوند و اهمیت کمتر معیارهای مال��ی حاکی از آن است که شرکتها
به شاخصه��ای مالی ب��رای ارزیاب��ی برنامههای بازاریاب��ی شبکههای
اجتماع��ی وابست��ه نیستن��د؛ موضوعی که ممک��ن است بهعن��وان یک
محدودیت پذیرش بازاریابی شبکههای اجتماعی برای شرکتها در نظر
گرفته شود .این بینش با نتایج نظرسنجی در مورد معیارهای مورداستفاده
ب��رای ارزیابی اثربخش��ی برنامههای بازاریابی شبکهه��ای اجتماعی که
تعداد دنبالکنندگان و اشتراکگذاریه��ا را بهعنوان رایجترین معیارها
معرف��ی میکند ،مطابقت دارد .این یافتهها م��ا را به این نتیجه میرساند
ک��ه دانش بسی��اری از شرکتها در م��ورد بازدهی سرمای��هی برنامههای
بازاریابی شبکههای اجتماعی هنوز در سطح نابالغی قرار دارد ،درحالیکه
پرکاربردترین معیارها عبارتند از :دسترسیها ،دنبالکنندگان ،بازدیدها،
کلیکها ،الیکها ،نظرات و اشتراکگذاریها .این نتایج همچنین نشان
میدهد ک��ه شرکتهای  B2Bممکن است در مراح��ل اولیهی مدل بلوغ
قابلی��ت بازاریابی اجتماع��ی (وانگ و همکاران )2017 ،ق��رار گیرند .این
فقدان بلوغ میتواند توضیحی برای این ابهام باشد که چرا سرمایهگذاری
در برنامههای بازاریابی شبکههای اجتماعی ب��ا وجود اهمیت باالی آن،
بهعنوان اولویت شرکتهای  B2Bدر نظر گرفت��ه نمیشود .بهعنوان یک
نتیجه منطق��ی ،برای بسیاری از شرکته��ا ،اندازهگیری بازدهی سرمایه
حتی مورد توجه هم قرار نمیگیرد .در حقیقت ،بر اساس نتایج این مطالعه،
بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی بیشتر بهعنوان ی��ک ابزار ارتباط و تعامل
شناخته میشود تا یک اب��زار ارتقاء فروش برای شرکتهای  B2Bو  B2Cو
بهخصوص برای شرکته��ای  .B2Bتجزیه و تحلیل این موارد و یافتههای
نظرسنجی ،وضعی��ت توسعهنیافتهی فرآیند ارزیاب��ی بازدهی سرمایهی
مرتبط با بازاریابی شبکههای اجتماعی را نشان میدهد .شرکتهای B2C
که ممکن است تج��ارت آنالین داشته باشند و بهراحتی میتوانند مزایای
شبکههای اجتماع��ی را اندازهگیری کنند ،م��واردی هستند که وضعیت
توسعهیافتهت��ری را در ارزیاب��ی بازدهی سرمایه نش��ان میدهند .برخی
از آنها ،از قبل اهداف خاصی را تعری��ف کردهاند ،معیارهای دقیقتری از
بازدهی سرمایه دارند ،از ابزارهای بیشتری برای ردیابی معیارها استفاده
میکنند و بهطور شناختی فرض میکنند که بازدهی سرمایهی بازاریابی
شبکههای اجتماعی میتواند و باید اندازهگیری شود.
بهطور کلی ،یافتههای کنونی تأیید میکنند که علیرغم تشخیص اهمیت
شبکههای اجتماعی توس��ط شرکت ،موضوع ارزیاب��ی بازدهی سرمایهی
بازاریاب��ی شبکهه��ای اجتماعی هنوز ب��ا درجهی باالی��ی از عدم قطعیت
احاطه شدهاست .بسیاری از شرکتها ،چه از طریق بازارهای  B2Cو چه از
طریق بازارهای  ،B2Bبه بازدهی سرمایهی برنامههای بازاریابی شبکههای
اجتماعی خود توجه نمیکنند که این موضوع در منطق کسبوکار محض،
بسیارعجیببهنظرمیرسد.درواقع،اکثریتشرکتهابازاریابیشبکههای
اجتماعی را مهم یا بسیار مهم ارزیابی و روی آن سرمایهگذاری میکنند ،اما
در عمل نسبت به ارزیابی بازدهی سرمایهگذاری در چنین برنامههایی اقدام
نمیکنند .با این وجود ،موارد مطالعهشده نشان میدهند شرکتهایی که
مستقیم ًا ب��ا مصرفکنندهی نهایی در بازار  B2Cک��ار میکنند ،با توجه به

مقاالت
ارزیابی اثربخشی برنامههای بازاریابی شبکههای اجتماعی ،کمی بیشتر
توسعه یافتهاند .همین اتفاق در م��ورد تخصیص بودجه که اکثریت انتظار
دارند در آینده رشد کند ،میافتد .با این حال ،شرکتها در هنگام محاسبه
افزایش ،مشکل را نشان میدهند ،زیرا فقط برخی از شرکتهای B2Cدرصد
مشخصیازبودجهیبازاریابیرابهبازاریابیشبکههایاجتماعیتخصیص
میدهند و به نظر نمیرسد شرکتهای  B2Bبه میزانی که باید به بازاریابی
شبکههای اجتماعی تخصیص یابد ،اهمیت بدهند .بهطور کلی ،میتوان
نتیجه گرفت که تعداد زیادی از شرکته��ا هنوز بخش حاشیهای و اندکی
از بودجهی بازاریابی خ��ود را به شبکههای اجتماعی اختصاص میدهند.
همچنی��ن در بسیاری از موارد ،برای مدی��ران شبکههای اجتماعی شرکت
استقالل کمتری در تصمیمگیری وجود دارد.
بهرغ��م این باور رای��ج که حضور شبکهه��ای اجتماع��ی ،ارزان یا حتی
ِ
جالب حاص��ل از نتایج این است که بسیاری
رایگان است ،یک دیدگاه
از مدی��ران بازاریاب��ی درک میکنند ک��ه تالشه��ا و سرمایهگذاری در
بازاریابی شبکهه��ای اجتماعی باید به سمت ایجاد ساختارهای خاص
هدایت گردند و مناب��ع انسانی ویژهی این کار استخدام و تربیت شوند.
بهطور کلی ،به نظر میرسد که برای شرکتهای  B2Bو  ،B2Cبازاریابی
شبکههای 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 ،میتوان گفت که شرکتهای
 B2Bاز اهمیت سرمایهگ��ذاری در بازاریابی شبکههای اجتماعی برای
برقراری ارتباط مؤث��ر با ذینفعان و دستیابی به نتای��ج خوب بازاریابی
شبکههای اجتماع��ی ،آگاهی بیشت��ری دارند .با وج��ود دالیل بسیار
برای سرمایهگ��ذاری در برنامهه��ای بازاریابی شبکهه��ای اجتماعی،
اکثر شرکتها اثربخش��ی حضور در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی را
اندازهگیری نمیکنن��د و در بسیاری از موارد ،هی��چ مسئول حرفهای و
تخصصی در بازاریابی دیجیتال وجود ندارد .با این حال ،به نظر میرسد
که شرکتهای  B2Cدر ارزیابی بازدهی سرمایهی برنامههای بازاریابی
شبکههای اجتماعی یک گامجلو هستند.
از دیدگاه نظ��ری و آکادمیک ،یافتههای این مطالع��ه ،ادبیات ناکافی در
مورد ارزیابی بازدهی سرمایهی برنامههای بازاریابی شبکههای اجتماعی
را در بازارهای  B2Bتوسعه میدهد .عالوه بر این ،مطالعه حاضر به بررسی
ای��ن موضوع میپردازد ک��ه شرکتهای  B2Bو  B2Cچگون��ه از چند معیار
موجود استف��اده میکنن��د و منابع را ب��ه مدیریت بازاریاب��ی شبکههای
اجتماعی تخصیص میدهند .رسیدن به یک چشمانداز روشن و دقیق در
ای��ن خصوص که شرکتهای  B2Bو  B2Cچگون��ه از راهبردهای بازاریابی
شبکههای اجتماعی استفاده و بازده��ی سرمایه را اندازهگیری میکنند،
همچنین مقایسهی بین شیوههای اجرایی شرکتها در این زمینه ،مبنایی
را برای توسعهی دانش موجود فراهم میکند.
کاربردهای مدیریتی
این تحقیق با ارائ��هی اطالعات ارزشمندی در مورد آنچه بهطور واقعی در
بازاراتفاقمیافتد،دیدگاههایمهمیرادرخصوصچگونگیاندازهگیری
و ارزیاب��ی بازاریابی شبکههای اجتماعی ب��ه مدیران پیشنهاد میدهد.
مطالعهپیشروازطریقشناساییچندینمعیارمورداستفادهبرایارزیابی
برنامههای بازاریاب��ی شبکههای اجتماعی ،مبنایی را ب��رای درک انواع
روشهای اندازهگیری بازدهی کمپینهای بازاریابی به روش حرفهای ،به

مدیران شرکتهای  B2Bو  B2Cارائه میکند .همچنین ،یافتهها اشاره به
اینموضوعدارندکهشرکتهای B2Bممکناستازشراکتباشرکتهای
غیررقابتی  B2Cسود ببرند ،زیرا این شرکتها در مورد مدیریت و ارزیابی
بازاریابی شبکههای اجتماعی ،در مرحله باالتری از توسعه هستند.
دیدگاهمهمدیگر،اهمیتیکپارچگیفعالیتهایبازاریابیدربرنامهبازاریابی
شرک��ت و در نظر گرفتن آن در زم��ان تعیین بودجهی کل��ی بازاریابی است.
درحالیکه این تحقیق ،تفاوت نحوهی استفاده از شبکههای اجتماعی را در
شرکتهای  B2Bو  B2Cنش��ان میدهد ،ممکن است یافتههای آن بهعنوان
مش ّوقی برای مدیران بازاریابی در خصوص یادگیری بیشتر در مورد بازاریابی
شبکهه��ای اجتماع��ی و اجرای شیوهه��ای جدید ،عمل کنن��د .یافتههای
بهدستآم��ده در مورد ارتباط بازاریابی شبکههای اجتماعی با فروش ،گامی
مه��م برای ارتقاء تمای��ل شرکتها ب��ه ارزیابی بازدهی سرمای��هی بازاریابی
شبکههای اجتماعی و اتخاذ معیارهای مالی و غیرمالی برای ارزیابی آن است.
محدودیتهای تحقیق و جهتگیریهای آینده
محدودیتاصلیمطالعهحاضرایناستکهنمیتواننتایجآنرابهطورکامل
تعمیمداد.باتوجهبهماهیتپیچیدهوحساسموضوع،تحقیقاتبیشتریبا
تمرکز بر ارائهی شواهد اضافی از یک نمونهی بزرگتر متشکل از شرکتهای
 B2Bو ،B2Cموردنی��از است تا امکان تعمیم یافتهه��ا بهجامعه فراهم گردد.
اندازهینمونهیفعلی،محدودیتهاییرابرایتفسیروتوسعهینتایجاعمال
میکند .عالوه بر این ،مطالعه پی��شرو در خصوص دالیل رفتار شرکتها در
ارزیابیفعالیتهایبازاریابیشبکههایاجتماعی،پاسخیراارائهنمیدهد.
یک مسئلهجالب دیگر ب��رای پژوهشهای آینده ،درک این موضوع است که
ویژگیهایشرکت،پیشبینیکنندهیاهمیتوسطحتالشآندربازاریابی
شبکههای اجتماعی است ،چراکه یافتهها ،رویکردهای متفاوتی را در میان
شرکتها با مدل کسبوکار مشابه B2Bو B2Cنشان دادهاند.
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بورس اوراق بهادار تهران
(سهامی عام)

معــــــامالت
قراردادهایآتی سبد سهام

(بـاکارکــردهــایآتــیشــاخص)

مزایــــــــا
.1ایجاد امکان رسمایهگذاری بر روی شاخص
.2ایجاد امکان کسب سود در بازار کاهشی عالوه بر بازار افزایشی
.3امکان منحرصبهفردبرایپوششریسکسیستامتیکوریسکصنایع
.4متنوعسازیتنهابااخذیکموقعیت
.5امکانکسبسودتنهابااتکابهتحلیلهایکالناقتصادیوتشخیصروند
بازار بدون نیاز به تحلیل تکتک رشکتها
.6عدم توقف مناد معامالتی
.7ویژگی اهرمی
.8کارمزد کمرت
.9معافیتهایمالیاتی
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الفبای بورس

مدلهای صوری تصمیمگیری در اقتصاد عصبی
قسمت دوم

ثارا سادات میران

مدرسوپژوهشگردانشمالیرفتاری

کارکرد مغز ب��ا تأثیرپذیری از فعالی��ت بدن ،منجر به
محاسباتجدیدی میشود که تصمیم��ات فردی را
تعیینمیکند.تصمیماتفردیبهنوبهیخود،درقالب
پیامهایارسالشدهبهیکمرکز،منجربهمحاسبات
فوریمیشودکهنتایجآن،سطحدرکودانشانسان
رامشخصمیس��ازد.محاسباترامیتوانبراساس
مجموعهای از قوانین دگرگونی ،رمزگذاری اطالعات
وشرایطاولیهایدرککردکههمراهبایکدیگرفعالیت
انسان را بهوجود میآورن��د .از این سه عنصر بهعنوان
مکانی��زم محاسباتی ی��ا بهطور خالص��ه مکانیزم نام
برده میشود .اقتص��اد عصبی عالقهمند است روابط
متقابلبینمکانیزمهاییراکهدرمغزتکاملیافتهاند
ودرساخت��اردرونیماوجوددارند،همچنیننحوهی
محاسبهیمشترکآنهارادرککند.
نظریهی بازیه��ا راه میانبر خوبی را برای مطالعات
اقتصاد عصب��ی فراهم میکند ،زی��را تصمیمگیری
ف��ردی را ب��ا نتایج مکان��ی و گروهی طب��ق مکانیزم
مشخصی پیوند میدهد .این مکانیزم ،درخت بازی
است که مشخص میکند چ��ه کسی چه موقع باید
حرکت کند ،چه حرکاتی میتواند داشته باشد ،چه
اطالعاتیدر هنگامحرکتداردوچگونه حرکتهای
بازیکن��ان مختلف ب��ا عالیق متفاوت ،ب��رای تعیین
یک نتیجهی مشترک ،با یکدیگر در تعامل هستند.
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نظریهیبازیهای غیرمشارکتی،با مطالعهیرقابت
ناقص در اواخر دههی  1800میالدی ،نقش مهمی
را در تفک��ر اقتصادی ایفا کرده اس��ت .این احتمال
وجود دارد ک��ه انسانها تمایل به همک��اری در یک
ی گروه��ی داشته باشند .بهعن��وان مثال،
مدل باز 
افراد ممکن اس��ت زمانی احساس قص��ور کنند که
بهعنواندومینبازیکن،بایکحرکتاشتباه،بازیرا
ترک نمایند .عالوه بر این ،فرض کنید قصور تا حدی
بازپرداخ��ت نهایی ب��ه بازیکن را کاه��ش میدهد.
شخص دیگری با میزان قص��ور اندک ،ممکن است
بازپرداخت اندکی در پ��ی داشته باشد ،درحالیکه
یک فرد با میزان قصور باال ممکن است بسیار بیشتر
زیان ببیند .در نهای��ت ،فرض میکنیم خود بازیکن
میداند که فردی کمقصور ی��ا با قصور باال است ،اما
بازیکن 1نوعبازیکن 2رانمیشناسد.میتوانیماین
بازی را بهعنوان یک ب��ازی اعتماد بیزی با اطالعات
ی شکلگسترده ،یک بازی
ناقص در نظر بگیریم .باز 
شامل دو یا چند بازیکن است .این بازی به نام درخت
بازی ،شامل گرهها و شاخههایی است که گرهها را به
هموصلمیکنند.گرههای n1-n4گرهتصمیمنامیده
میشوند ،زیرا هر ک��دام دارای شاخههایی است که
آنها را به گرههای بع��دی متصل میکنند و گرههای
 t1-t5گرههای پایانی خوانده میشوند .هر گره پایانی

دارای یک بردار تسویه مرب��وط به آن است که در آن،
عدد باالیی سود تصمیمگیرن��دهی  1و عدد پایینی
ی معمولی
پرداخ��ت تصمیمگیرندهی 2اس��ت .باز 
یا استراتژیک ،به بازی شکلگست��ردهای که دارای
یکفرمولاستراتژیکیامعمولیمعادلاست،گفته
میش��ود .در یک بازی ف��رم استراتژیک ،هر بازیکن
بایدازبینمجموعهایازانتخابها،انتخابیراانجام
ده��د .بازیکن  DM1یکی از چهار ست��ون را انتخاب
میکند،جاییکه ه��ر ستون یک انتخاب استراتژی
محضرانشانمیدهد.بهطورهمزمان،بازیکنDM2
یکی از چه��ار ردیف مربوط به یکی از استراتژیهای
محض  DM2را انتخاب میکند .انتخاب بازیکنان با
هم یکی از 16خانه در بازی ماتریس 4×4را انتخاب
میکند .خان��هی انتخابشده ،نتیجهی بازی است
و ه��ر خانه در ص��ورت انتخاب آن ،شام��ل پاداش به
بازیکنانمیشود.بازیدوراهیزندانی()PDوبازی
کاالهای عموم��ی ( )PGب��رای مطالعهی معضالت
اجتماع��ی و زمانی مورد استفاده ق��رار میگیرند که
رفاهگروهبامنافعشخصیهریکازاعضایگروه،در
تضادباشد.بهعنوانمثال،دریکبازی PDمعمولی
دونفره ،هر بازیک��ن میتواند گزین��هی همکاری یا
نقص را انتخاب کند .بازپرداختها متقارن هستند
و طوری انتخ��اب میشوند که مجم��وع بازدهها در
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زمانیکه هر دو بازیکن گزینهی همکاری را انتخاب
میکنند و حداقل زمانیک��ه هر دو بازیکن گزینهی
نقص را انتخاب میکنند ،بیشتر باشد .با این حال،
ه��ر بازیکنی در ص��ورت همکاری ب��ا بازیکن دیگر،
میخواه��د بیشتری��ن س��ود را بب��رد .در بازیهای
هماهنگی برخالف بازیهای استان��دارد PDیا،PG
بسیاریازبازیهادارایتعادلهایمتعددیهستند
که نیاز به هماهنگ��ی دارند .بهعنوان مث��ال ،در یک
بازیتطبی��قسادهیدونفرهیدوگزین��های(مث ً
الA
و ،)Bبه هر بازیک��ن 1دالر داد ه میش��ود؛ اگر هر دو
بازیکن گزینهی Aیا گزین��هی Bرا انتخاب کنند ،اما
اگر انتخابه��ای آنها با هم مطابق��ت نداشته باشد،
به هیچیک از آنها مبلغی پرداخ��ت نمیشود .در این
محیطها ،نقش کلی��دی آزمایشها کمک به کشف
احتمال نسبی تعادل خاص و همچنین ویژگیهای
محیط (ازجمل��ه ویژگیهای شرکتکنن��ده) است
که این احتم��ال را تعیین میکند.ب��ازی اولتیماتوم
که توسط گاث و همکاران ( )1982معرفی شد ،یک
محیطچانهزنیسادهاست.دراینبازی،دونفربهطور
تصادفی و ناشناس با یکدیگر همخوانی دارند ،یکی
بهعنوانپیشنهاددهندهودیگریبهعنوانپاسخدهنده
وبهآنهاگفتهمیشودکهیکبازیرادقیق ًایکبارانجام
خواهندداد.پیشنهاددهندهمبلغیپولداردوتقسیم
آن مبلغ بین خود و پاسخدهنده را پیشنهاد میدهد.
پاسخدهن��دهپیشنهادرامشاه��دهمیکندوسپس
تصمیم میگیرد که آن را قبول یا رد کند .اگر گزینهی
تقسیم پ��ول پذیرفته شود ،هر دو ط��رف مبلغی را که
پشتوانهیآن،پیشنهادپیشنهادکنندهاست،بهدست
میآورن��د .در صورت رد شدن گزین��هی تقسیم پول،
پیشنهاددهندهوپاسخدهندههیچیکچیزیدریافت
نمیکنند.وقتیشرکتکنندگانبرایپیشنهادوکسب
حقپیشنهادبهرقابتمیپردازند،پیشنهادهابهطور
قابلمالحظهایکوچکترمیشوندواحتمالردشدن
آنهانیزبسیارکمترمیشود.بهایندلیلکهروشمزبور
درکمنصفانهراتغییرمیدهدوتوجهبهاهمیتزمینه
رادرمحیطهایمبادلهیشخصی(درمقایسهبابازار)
جلبمیکند.اینتأثیراتهمچنینممکناستناشی
ازتغییرمیزانناشناسبودندربینافرادباشد.
بازی اعتماد عمومی در س��ال 1995معرفی شد .در
اینبازی،دوشرکتکنندهبهطورتصادفیوناشناسبا
یکدیگرهماهنگهستند،یکیبهعنوانسرمایهگذار
و دیگری بهعنوان امین .هر دو شرکتکننده 10دالر
جایزه دارند .سرمایهگذار میتواند مقداری از 10دالر
متعلقبهخودیاهم��هیآنرابرایامینارسالکندیا
اینکههیچمبلغیازآنرابهویندهد.هردالرارسالشده
توسطسرمایهگذارسهبرابرمیشود.امینمبلغ(سه
برابر) ارسالشده را مشاهده میکند و میتواند همه
یامقداریازآنرابرایسرمایهگذارارسالکندیااینکه
هیچمبلغ��یازآنرابهاوبازنگرداند.مبلغارسالشده
توسط سرمایهگ��ذار معیار اعتم��اد است .مبلغی که

توسط امین بازگردان��ده میشود ،می��زان اطمینان
است .نظریهی بازی میتواند انتزاع قابلمالحظهای
داشته باشد .اگرچه سطح انتزاعی ایجادشده توسط
نظریهیبازیدارایمزایایقابلتوجهیاست،بااین
حالممکناستدرموردنحوهیدرکشرکتکنندگان
آزمایشگاهازمحیطبازی،عدماطمینانایجادکند.این
موضوعمیتوانددرتفسیرتصمیماتشرکتکنندگان
مشکالت��ی را بهوج��ود آورد ،بهوی��ژه هنگامیکه این
تصمیمات با تصورات ساختهش��دهی ما از عقالنیت
مغایرت داشته باشند .اینکه شکست یک نظریه را به
عدم موفقیت مشارکتکنندگان در درک انگیزههای
مربوط به یک بازی نسبت دهیم ،میتواند موضوعی
وسوسهکننده باش��د .یک توضی��ح در این خصوص
ایناستکهتصمیماتشرکتکنندگانغیرمنطقی
کام ً
ال منطقی است ،اما از دیدگاهجایگزین .اقتصاد
عصببنیان میتواند به شکلگی��ری تمایز بین این
توضیحاتکمککندومطمئن ًاداراینقشاساسیدر
فرآیندکشفنحوهیتصمیمگیریافراداست.
تصادفیسازی
درموردنقشتصادفیسازینیزنمیتوانمبالغهکرد.
بااینحال،بایدتوجهداشتکهوجودتصادفیسازی
برای اعتبار انواع روشهای تجزیه و تحلیل پرکاربرد،
ض��روریاست.بهط��ورکلی،استف��ادهیمناسباز
تصادفیسازی،ازبروزتأثیراتمخدوشکنندهبرنتایج
جلوگیریمیکند.بهعنوانمثال،ممکناستافراداز
نظرویژگیهایشخصیتییاترجیحاتپولیمتفاوت
باشند.اینتفاوتهاهمچنینمیتواندبازمانرسیدن
یک فرد به آزمای��ش ارتباط داشت��ه باشد .تخصیص
تصادفیافرادبهآزمایشهاونقشهایآزمایشیکمک
میکندتااطمینانحاصلشودکهچنینتفاوتهایی
بهطورنظاممندبرنتیجهیآزمایشتأثیرنمیگذارند.
ناشناسبودن
برای اطمینان از ناشن��اس ماندن ،شرکتکنندگان
بهطورتصادفیبههمتایاناختصاصدادهمیشوند،
ازنظربصریازیکدیگرجدامیشوندوازآنهاخواسته
میشودتازمانشروعآزمایشسکوتکنند.بامطمئن
شدنازاینموضوعکهمشارکتکنندگاننمیدانند
باچهکسیمطابقتدارند،اینامکانفراهممیشود
ِ
تصمیمات مبتنی بر تصورات غیرمرتبط با محیط
که
تصمیمگیری موردمطالعه تا حد زیادی حذف شوند.
تطبیقتصادفیوناشناسنیزبهطورقابلمالحظهای
امکانتبانی(ناخواسته)رابینشرکتکنندگانکاهش
میدهد،کهدرغیراینصورتممکناستاستنباطها
وتفاسیررادچاراختاللکند.
پاداشهایبرجسته
پاداشه��ای برجسته بهعنوان یک��ی از ویژگیهای
اقتصاد تجربی ،پرداختهای��ی پولی هستند که بر

اساستصمیماتشخصدریکآزمایش،متفاوتاند.
ورنون لومکس اسمیت اهمیت این روش را با انتشار
نظریهی ارزش القایی خود ،بهطور رسمی نشان داد.
تا زمانیکه ف��رض بر این است که م��ردم پول بیشتر
را به پول کمتر ترجیح میدهن��د ،استفاده از نظریه
در آزمایشه��ا تنها مستلزم این اس��ت که ارزش پول
واقعی به توکنهایی که در یک آزمایش بهدست آمده
است ،اختص��اص داده شود .از نظ��ر بصری ،مزیت
انج��ام کار مذک��ور این است که اطمین��ان میدهد
مشارکتکنندگان انگیزههای اقتص��ادی ناشی از
محیط بازی را تشخیص میدهن��د .نظریهی ارزش
القایی مؤک��داً آزمونهای تجربی نظری��هی بازی را
توجیهمیکندوبههمیندلیل،توسعهینظریههای
جدیدیراکهدارایترجیحاتاجتماعیاست،بهویژه
درتوسعهیاقتصادعصبی،تسهیلکردهاست.
نتیجهگیری
تحقیقاتاقتصادعصبیبهتفکیکروابطپیچیده
بین مکانیزمهای عصب��ی که فرآیند تکامل به مغز
ما اعط��ا کرده ،همچنی��ن مکانیزمهای��ی که مغز
ما در نهادهای خارجی ما ایج��اد کرده است و نیز
محاسبات مشترک این مکانیزمها ،کمک میکند
که ماحصل آنها نتایج اجتماعی و اقتصادی است.
نظریهی بازیها بستر مناسب��ی را برای مطالعات
اقتصاد عصببنی��ان فراهم میکن��د ،زیرا بهطور
رسمیتصمیماتاستراتژیکچندینفردراازطریق
مکانیزم دقیق تعریفشده ،به نتایج سطح گروهی
متصل میکند .مشاهده ش��ده است که نظریهی
بازی میتواند انتزاع قابلمالحظهای داشته باشد.
اگرچه سطح انتزاع��ی ایجادشده توسط نظریهی
بازی دارای مزایای قابلتوجهی است ،با این حال
ممکناستدرموردنحوهیدرکشرکتکنندگان
آزمایشگ��اه از محیط بازی ،ع��دم اطمینان ایجاد
کند .این موضوع میتوان��د در تفسیر تصمیمات
شرکتکنندگان مشکالتی را بهوجود آورد ،بهویژه
هنگامیکهاینتصمیماتباتصوراتساختهشدهی
ماازعقالنیتمغایرتداشتهباشند.اینکهشکست
یک نظریه را به ع��دم موفقیت مشارکتکنندگان
در درک انگیزهه��ای مربوط به ی��ک بازی نسبت
دهیم،میتواندموضوعیوسوسهکنندهباشد.یک
توضیح در این خص��وص این است که تصمیمات
شرکتکنندگان غیرمنطقی کام ً
ال منطقی است،
ام��ا از دیدگ��اهجایگزی��ن ،اقتص��اد عصببنیان
میتواند به شکلگیری تمایز بین این توضیحات
کمککندومطمئن ًاداراینقشیاساسیدرفرآیند
کشفنحوهیتصمیمگیریافراداست.
منبع
1.PaulW.GlimcherNeuroeconomics(2008),
Decision making and the brain
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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گذری بر مرزهای علم مالی
مسلم پیمانی

عضو هیئت علمی گروه مالی و بانکداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

قسمت هجدهم

در این قس��مت از سلس��له مقالههای گذری بر مرزهای علم مالی ،مقالهای از شماره آگوست س��ال  2022مجله اقتصاد مالی 1با عنوان
«مهبانگ :ارزش بازار سهام در بلندمدت» بررسی میشود .این مقاله با نگاهی کالن ،ضمن بررسی روند رشد ارزش بازار بورسهای سهام
 17اقتصاد پیشرو درجهان طی سالهای  1870تا  2016میالدی ،در خصوص شروع یک رشدجهشوار صحبت میکند که با مطالعه آن میتوان
دیدگاهی عمیق نسبت به ارتباط بین ارزش بازار سهام و متغیرهای کالن اقتصادی بهویژه تولید ناخالص داخلی ( )GDPبهدست آورد.
شرحمقاله
نویسندگانمقالهبحثخودرابااشارهبهرشدبازارهای
مال��ی طی سه دهه گذشت��ه ،برخالف کاهش سهم
نیروی کار از درآمد و نرخ رشد اقتصادی آغاز میکنند
و ب��ر ل��زوم بررسی همهجانب��ه این موض��وع در بین
کشورهایمختلفتأکیدمینمایند.اینپژوهشگران
باجم��عآوری دادههای دستاول در خصوص ارزش
بازارسهامپذیرفتهشدهدربورسهای 17اقتصادبرتر
جهانطییکدورهزمانی 146ساله(بینسالهای
 1870ت��ا  ،)2016به تحلیل این حج��م از دادهها
پرداختهونتایجقابلتوجهیبهدستآوردهاند.
بررسی دقیق این پژوهشگران نش��ان میدهد که از
ابتدایسال 1870تاحدودیکقرنبعد،سیکلهای
متوال��ی در ارزش ب��ازار سه��ام شکل گرفت��ه است؛
بهطوریک��ه در اوای��ل دههه��ای  1890و ،1910
نسبت ارزش بازار سه��ام به GDPبه حدود 2رسیده،
امامجدداًبهمقادیراولیهخوددردهه 1880بازگشته
است .این روند دورهای در دهههای  1950و 1970
نیز تکرار شده است؛ بهگونهایکه میتوان رفتار این
نسبتراطیایندوره،نوعیرفتاربازگشتبهمیانگین

106

تـيـرماه 1401
شـمـاره 204

(بامقدارنسبتمیانگینبلندمدتتقریب ًا 1به 3برای
ارزش بازار سهام ب��ه )GDPدانست .با این حال پس
از ای��ن دوره ،حتی با وجود کاهشهای شدید قیمت
سهام در سالهای  2000و  2008تا  ،2009شاهد
تثبیت نسبت ارزش بازار سهام به GDPدر حدود یک
واحد(سهبرابرمیانگینبلندمدتدورهقبلی)هستیم.
به عبارت کلیتر ،بر اساس تحلیلهای انجامشده
تا دهه  ،1980رشد ارزش بازار سهام با رشد GDP
هماهنگ بوده است (ح��دوداً  4درصد در سال)،
اما پ��س از آن ،شاه��د رشد انفج��اری ارزش بازار
سهام نسبت به  GDPوجدایی روند این دو متغیر
اقتصادی هستیم .نویسندگان مقاله بر این باورند
که رشد بازار سه��ام در دوره اول بهدلیل پذیرش و
انتشار سهامجدید بوده ،با این حال ،این رشد در
دوره دوم بیشتر مرهون افزایش قیمت سهام است
(بهویژهسهامشرکتهایپذیرفتهشدهجدید).
در گام بعدی ،پژوهشگران بهمنظور تحلیل دالیل
2
شکلگیری این رون��د ،از مدل رشد گ��وردن پویا
استفاده کردهاند تا بتوانند این رشد را به سه بخش
شام��ل )1نسبت فعل��ی سود نق��دی شرکتها به

)2،GDPنرخرشدآتیسودو)3نرختنزیل،تقسیم
و تجزیه نمایند .با این وجود ،بر اساس تحلیلهای
بهعملآمده ،مشخ��ص شد که نه رش��د سودآوری
و نه نرخ تنزیل ،هیچیک قادر ب��ه توضیح این روند
شدیداً صعودی نیستن��د .ازاینرو ،پژوهشگران به
سراغ آزمون فرضیه دوم خود رفتند که طبق آن ،رشد
قیمتیمذکوربهدلیلانتقالسودازدیگربخشهای
اقتصادبهسمتشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس
اوراق بهادار ،اتفاق افت��اده است .ازآنجاکه نسبت
سود پرداخت��ی شرکتها ب��ه  GDPدر دوره قبل از
 1980ميالدیبهطورمیانگین 1/3درصدبوده،اما
دردورهبعدیبهدوبرابراینرقمافزایشیافتهاست،
نویسندگانمقالهاینگونهنتیجهمیگیرندکهرشد
سودآوری شرکتهای بورسی از رشد  GDPپیشی
گرفته و در نهایت باعث شده است ک��ه ارزش بازار
سهامرشدپرشتابیراتجربهکند.
پانویسها
1 - Journal of Financial Economics
2- Dynamic Gordon Growth Model

معرفی کتاب

روانشناسی رسمایهگذاری
استراتژیهایکاربردی

“بخ��ش زیادی از تصمیم��ات سرمایهگذاری در بازاره��ا ،در حقیقت
منعکسکنن��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 سرمایهگذاری»،
نوشته دکتر ع��ادل افخمی اس��ت ،کتابی مبتنی ب��ر استراتژیهای
کاربردی که ابتدای سالج��اری و توسط انتشارات «هوشمند تدبیر»
منتشر شده است.
موضوعی که کتاب افخمی را از سایر کتب منتشرشده در حوزه مالی
رفتاری و روانشناسی سرمایهگذاران متمایز میکند ،توجه به «کاربردی
ب��ودن» مباحث است .در قیاس با سایر کت��ب ،مطالب عنوانشده در
این کتاب ،متمرکز بر «آموزش و پرورش عملی» برای سرمایهگذاران و
معاملهگ��ران است و در تالش است تا از ط��رح مباحث صرف ًا تئوریکی
اجتناب کند.
همچنان که نویسنده در مقدمه کتاب بی��ان میکند“ :در تألیف این
کتاب سعی شده است تا حد امکان ،مباحث مالی رفتاری و روانشناسی
بهصورت کاربردی در اختیار خوانندگان قرار گیرد”.
گفتنی اس��ت ،بخ��ش قابلتوجهی از ای��ن کتاب ،برگرفت��ه از کتاب
«تشریح روانشناسی سرمایهگ��ذاری» نوشته مارتین پرینگ میباشد
که مضمون آن،جهت انطباق تجربه  15ساله مؤلف در بازارهای مالی
ایران وجهان ،با اصول و مفاهیم نوین مالی رفتاری ،به شکلی گسترده
تغییر یافته است.
کت��اب مذکور ،در  3بخ��ش شامل« .1:خودشناس��ی»« .2 ،جامعه
بورسبازان»« .3 ،قرار گرفتن در یک گامجلوتر» و  13فصل منتشر
شده است .بخش اول این کتاب ک��ه «خودشناسی» نام گرفته است،
شام��ل فصولی با عناوین« :هیچجام مقدس��ی وجود ندارد»« ،چگونه
عینی باشیم»« ،تفکر مستق��ل» ،و همچنین «غرور ،قبل از زیان ظاهر
میشود»« ،صب��ر ،یک فضیلت سودآور اس��ت» و «استواری در مسیر»
است .در خالصهای از فصل ششم ای��ن بخش از کتاب آمده است که
“بهراحتی ممکن اس��ت از طریق رویدادها و اخباری که در اطرافمان
میگ��ذرد هیپنوتیزم شویم .نوسانات غیرمنتظ��ره قیمت ،احساسات
ما را تحریک میکند و منبع دیگ��ری برای حواسپرتی است” و ادامه
میدهد“ :در چنی��ن شرایطی ما باید مطمئن شوی��م که بهاشتباه به
سمت معکوس روند اصلی کشیده نمیشویم .یک روز گرم در ژانویه به
این معنی نیست که بهار رسیده است و همچنین یک خبر خوب مجزا،
نشاندهنده پایان بازار نزولی نیست .م��ا باید یاد بگیریم که به عقب
برگردیم وجنگلها را از درختانجدا کنیم”.
در بخش دوم با عنوان «جامعه بورسب��ازان» نیز ،به مباحثی از قبیل:
«نگاهیجدید به تضادگرایی» «،چه زمانی تضادگرا باشیم» و «چگونه

تألیف :دکتر عادل افخمی
نوبت چاپ :اول
تعداد صفحات 370:عدد
قیمت 168,000:تومان
ناشر :انتشارات هوشمند تدبیر
از اخبار بهره ببریم؟» پرداخته شده است.
بخش سوم کتاب با عنوان «قرار گرفتن در یک گامجلوتر» هم ،فصولی
چون« :چگونه یک سرمایهگذار عال��ی خلق میشود؟»«،نوزده قانون
معامالتی برای سود بیشتر»« ،برنامهریزی و پایبندی به آن» و « قوانین
معاملهگری کالسیک» را در بر گرفته است .فصل آخر از بخش انتهایی
کتاب ،ضمن بررسی ویژگیهای معاملهگران و سرمایهگذاران موفق
ی��ا ثروتآفرینان بزرگ ،بی��ان میکند که برای موفقی��ت در بازارهای
مالی الزم اس��ت“ :یک روش یا رویکرد را انتخ��اب کنید و آن را مبنای
تحلیله��ای خود در نظ��ر بگیرید ،بر احساسات خ��ود مسلط شوید،
بهطور مستقل فکر کنید ،برنامهای را طراحی کنید و از آن پیروی کنید
و پیشرفت خود را بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار دهید”.
نـخـســـتـیـن رســانـه
بـازار ســرمـایـه ایـران
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الفبای بورس

فراخوانمعرفیکتاب
در ماهنامه بورس
ماهنامه ب��ورس در نظ��ر دارد در هر شامره ،ب��ه معرفی کتابه��ای منترششده در ح��وزه بورس و
رسمایهگذاری بپردازد.
بدینوسیله از کلیه نویسندگان و پدیدآورندگان دعوت میشود تا آثار خود راجهت معرفی در صفحه
«معرفی کتاب» برای این نرشیه ارسال منایند.
الزم به ذکر است ماهنامه بورس متعلق به بورس اوراق بهادار تهران ،با رویکرد خربی ،تحلیلی
و آموزشی ،سابقهای بی��ش از  24ساله در حوزه انتش��ار اخبار بازار رسماي��ه و اطالعات و آمار
اقتصادی دارد.
این ماهنامه به طور تخصصی برای فعاالن بازار رسمایه  ،متامی ارکان و نارشان بورسی ،کارگزاریها،
نهادهایمالی(تأمینرسمایه،مشاورانرسمایهگذاری،سبدگردانها،صندوقهایرسمایهگذاری)
و همچنني مراکز آموزشی بهخصوص دانشگاهها منترش میگردد.
رشایط ارسال آثار:

آخرین ویراستاری کت��اب حداقل در
سال 1397صورت گرفته باشد.
ارسال  2نسخ��ه از کتاب (یک نسخه
جهت معرف��ی در ماهنامه ب��ورس و یک
نسخهجهت اهدا به کتابخانه بورس اوراق
بهادار تهران)
ارائ��ه درخواست در قالب نام��ه و شامره
متاسجهت ارتباط با مؤلف
نحوه ارسال آثار:

عالقه مندان میتوانند آثار خ��ود را به آدرس
ته��ران ،سعادتآباد ،بلوار شه��رداری ،نبش
خیاب��ان  13غرب��ی ،پ�لاک  3ک��د پستی:
 ۱۹۹۸۸۹۶۵۵۱جه��ت بررس��ی ارس��ال
منایند.
شامره متاس دفرت ماهنامه بورس:

 26741151داخلی 572-5

آدرس پست الکرتونیک ماهنامه:

mahnamehbourse@gmail.com

آدرس اینرتنتی:

www.tsemag.ir
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