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تازه های نشر

صدای سهامدار

اولین ها

اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم
دنیای اقتصاد - مجید اسکندری: کتاب 
اصول مبارزه با پولشــویی و تامین مالی 
تروریسم نوشته وحید پور مشرفی از سوی 
مرکز آموزش و تحقیقات حســابداری و 
حسابرســی حرفه ای جامعه حسابداران 
رســمی ایران منتشر شــد.  این کتاب، 
رهنمودی ارزشمند برای قانون مبارزه با 
پولشویی مصوب مجلس شورای اسالمی 

ایران در سال ۸۶ و اصالحات بعدی در ســال ۹۷ به همراه آیین نامه 
اجرایی سال ۹۸ هیات وزیران است. قانون یادشده موجب شد تا برای 
اولین بار پولشویی به عنوان یک جرم مستقل مورد جرم انگاری مقنن 
واقع و الزامات قانونی جدیدی برای رعایت مقررات آن تعیین شــود. 
قانون مبارزه با پولشــویی از جنبه های زیادی نسبت به سایر قوانین 
متمایز است. نقض اصل برائت که همراستا با حقوق بین الملل است 
و همچنین تحت شمول قرارگرفتن همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
برای اجرا و رعایت قانون، نشانه هایی از اهمیت زیاد این قانون برای همه 
آحاد جامعه است، در نتیجه عدم آگاهی از این قانون و مقررات مربوط 
به آن، آســیب های جبران ناپذیری را به اشخاص حقیقی و حقوقی، 
مدیران بنگاه های اقتصادی و سازمان های دولتی و عمومی خواهد زد. 
این موارد باعث شد تا انتشــار کتابی مرجع برای آگاهی بخشی به 
اشــخاص حقیقی و حقوقی، به ویژه دســت اندرکاران امور قضایی و 
فعاالن اقتصادی اعم از صاحبان سرمایه، مدیران و کارکنان، مجریان 
قانونی، پژوهشگران و سایر گروه های علمی و اقتصادی، ضروری به نظر 
برسد. برای تحقق این هدف، به تازگی کتاب اصول مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم به قلم وحید پورمشرفی توسط جامعه حسابداران 
رسمی ایران منتشر شد که به عنوان نخستین کتاب کاربردی و مرجع 
در این زمینه محسوب می شود. در این کتاب، نویسنده با بهره گیری 
از علوم انسانی مانند حسابداری و حسابرسی، حقوق و فقه، مدیریت و 
اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی و ادبیات فارسی و عربی جنبه         های 
عملی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تبیین کرده 
است، بنابراین افزون بر توجه به همه جنبه های علوم انسانی، مهم ترین 

ویژگی های این کتاب را می توان به شرح زیر خالصه کرد: 
۱. ارائه تعاریف عملی و تشریح دقیق جنبه های اجرایی و قضایی.

۲. کاربردی بودن مطالب برای اجرا توســط بنگاه های اقتصادی، 
مجریان اقتصادی و قضایی. 

۳. تمرکز بر وقایع جاری کشــور به جای ارائه مثال های کلیشه ای 
برگرفته شده از منابع خارجی که با محیط اقتصادی و اجتماعی ایران 

سازگاری ندارند. 
۴. رفع تعارضات حقوقی بین اصول فقهی و دانش حقوقی مرسوم در 

کشور و مفاهیم حقوقی بین الملل. 
۵. طرح پرسش         های تستی و تشریحی و چالشی مناسب برای اهداف 
آموزشی مختلف و داوطلبان آزمون های حرفه ای از جمله آزمون های 

حسابرسان، حسابداران، وکالت و قضاوت و... 
کتاب از ســه فصل تشکیل می شــود. فصل اول کتاب به استقرار 
کنترل های داخلی بر اساس سیستم کنترل داخلی کوزو اختصاص 
دارد که جنبه عملی ماده ۷ قانون اصالحی قانون مبارزه با پولشویی 
است. فصل دوم مربوط به جنبه های حقوقی و قضایی پولشویی است 
که مبتنی بر قلمرو حقوقی و قانونی کشور و سازگار با حقوق بین الملل 
است، بنابراین ضمن تاکید بر رویه های داخلی، از دانش و تجربیات 
موثر بین المللی که حاصل چند دهه برخورد قضایی کشورهای موفق 
در زمینه مبارزه با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم است، استفاده 
شده است. توصیف و تشــریح مباحث حقوقی کتاب تا حدی است 
که در محدوده موردنظر، نیازهای دست اندرکاران قضایی و حقوقی 
و همچنین دانش پژوهان علوم انسانی مرتبط را برآورده سازد. فصل 
سوم نیز در زمینه اقدامات ملی و بین المللی در مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم است، لذا مطالعه این کتاب برای امور تجاری و 
غیرتجاری توسط آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین گروه های 

زیر توصیه می شود: 
۱. مدیران و کارکنان بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در انواع 

فعالیت های اقتصادی شامل خدماتی، بازرگانی و تولیدی. 
۲. دادستان ها، قضات و بازپرس ها و سایر مسوالن و کارکنان دستگاه 

قضایی در دادگاه ها و دادسراها. 
۳. ضابطین عام و خاص دادگستری. 

۴. حسابرسان مالی، رعایت و عملیاتی. 
۵. داوطلبان آزمون         های جامعه حسابداران رسمی ایران، کارشناس 

رسمی قوه قضائیه و دادگستری و آزمون وکالت و قضاوت. 
۶. اساتید و دانش پژوهان حوزه های مختلف علوم انسانی. 

این کتاب در قطع وزیری در ۱۸۶ صفحه و با تیراژ ۲۳۰۰ نســخه 
از سوی جامعه حســابداران رسمی ایران منتشرشــده و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفته است. 

سهامداران و درجازدن های پی درپی
دنیای اقتصاد: تاالرشیشه ای با افت و خیز بیشتری همراه شده است. 
وضعیتی ناخوشایند که حتی صدای آن دسته از سهامدارانی که قصد 
ترک بازار را نداشتند نیز درآورده. در هفته های گذشته و درحالی که 
قیمت اکثر سهام در مدار نزولی حرکت کرده سهامداران خیز بلندتری 
برای خروج از بازار برداشتند. آنطور که از رفتار سرمایه گذاران برمی آید 
آنها اعتماد خود را نسبت به بازارسهام از دست داده  و بیش از قبل نسبت 
به این بازار حساس شده اند. از اواســط اردیبهشت که روند معامالت 
بورسی وارد فاز جدیدی از اصالح و ریزش شــده گروه های بزرگی از 
سهامداران خرد راهی درهای خروج شــدند. آنها مسائل مختلفی را 
مسبب اتفاقات منفی در بورس می دانند؛ از این جهت به نظر می رسد 
تصمیم جدی برای بازگشت مجدد به این بازار را ندارند. این موضوع 
را می توان از البه الی انتقاداتشــان به وضوح دید. در هفته گذشته که 
بازارســهام به غیر از روز چهارشنبه، سراســر هفته را قرمزپوش بود، 
سهامداران زیادی در فضای مجازی و گروه های  بورسی از روند کنونی 
جریان معامالت گالیه کردند. وضعیت بازار سهام این روزها به قدری 
مایوس کننده پیش می            رود که به گفته برخی سهامداران نگه داشتن 
پول در تشک و بالش کم ریسک تر از واردکردن پول به تاالر شیشه ای 
است. یکی از مباحث چالش برانگیز هفته های اخیر پیرامون نرخ بهره 
بین بانکی می چرخد. برخی از سهامداران در روزهای گذشته درخصوص 
کمبود منابع دولتی و بانکی ابراز نگرانی کردند و بحران نقدینگی و سیل 
ورود منابع به بانک ها را به ضرر بازارســهام خواندند. عده ای دیگر نیز 
شمارش معکوس برای انتشار گزارش عملکرد فصل بهار را آغاز کردند و 
امیدوارند طی این مدت بتوانند با توسل به نوسان گیری سود کنند. برای 
سرمایه گذاران هفته آخر تیرماه از آن جهت مهم است که عملکرد فصل 
بهار بنگاه ها مشخص می شود از این رو سرمایه گذاران می توانند تصویر 

واضح تری از آینده بازار ترسیم کنند. 

کارشناسان از اقدامات و برنامه      های خود در صورتی که سکاندار تاالر شیشه      ای بودند، می گویند

اگر رئیس سازمان بورس بودم؟
دنیای اقتصاد- امیر کلهــر: اگرها و ای      کاش      ها 
فقط مختص به نســل جوان یا آنهایی که قدرت 
و ابزارهای سیاســتگذاری را ندارند، نمی شــود. 
کارشناسان و متخصصان کشــورمان هم اگرها و 
ای      کاش      های مختص به خود را دارند. آنها نه تنها در 
اظهارنظرهایشان درباره حوزه            های تخصصی      شان 
صحبت می کنند، بلکه گاهی خودشــان را جای 
ســکانداران اصلــی آن حوزه      هــا می گذارند و از 
کارهایی که باید انجام می      شــده و نشده است یا 
کارهایی که نباید انجام می      شــده، اما انجام شده 
اســت، می گویند. این اگرهــا و ای      کاش ها فقط 
هم شــامل یک حوزه از حوزه      های سیاستگذاری 
در کشــور نمی شــود. در همه حوزه      هــا اگرها و 
ای      کاش      هایی وجــود دارد. چه می      کــردم و چه 

نمی کردم در همه جلسات و دورهمی      های فعاالن 
حوزه            های مختلف گاهی شنیده می شود، که اگر بر 
فرض خیال، سکان      دار آن حوزه      ای که تخصصش 
را دارند می      شدند، از کدام مسیر می رفتند و از کدام 
مسیرها نمی رفتند. حاال کارشناسان اقتصادی و 
بازار سرمایه در گفت      وگو با روزنامه »دنیای اقتصاد« 
به این سوال جواب داده      اند که اگر رئیس سازمان 
بورس بودند، چه می کردند. از جای خالی برخی 
اقدامات در سازمان بورس گفته      اند و از لزوم انجام 
بعضی تصمیمات اثرگذار در بهبود شرایط بورس 
و بازگشت اعتماد مردم به این بازار گفته      اند. محور 
اصلی صحبت      های آنها هم برای این اگر حمایت 
از منافع ســهامداران، ایجاد جذابیت برای بازار و 

شفافیت و دوری از رانت و رابطه      گرایی است. 

سهام با طوالنی ترین صف خرید ) شنبه 25 تیر(

ارزش صف خرید نامنماد
)میلیارد ریال(

553/1بانك قرض الحسنه رسالتوسالت
307/3دارویي ره آورد تامیندرهآور
229/9سرمایه گذاري  سایپاوساپا
143/4داروسازي داناددانا

138/8توزیع دارو پخشدتوزیع
119/1سیمان  سفید ني ریزسنیر

103/1بنیان دیزلخبنیان
99/5ماشین سازي نیرو محرکهتمحرکه
92/4ایران دارودیران
81/5داروسازي  اکسیردلر

74/2پارس  دارودپارس
71/6پخش هجرتهجرت
67/5گروه دارویي برکتبرکت
46/6داروسازي  امین دامین
36/5داروسازي  ابوریحان دابور
30/3کارخانه هاي صنعتي آزمایشالزما

29/8مهندسي صنعتي روان فن آورخفناور
29/5داروسازي  زهراوي دزهراوي

29/4تکنوتارتکنو
27/0لعابیران شلعاب
25/3داروسازي شهید قاضيدقاضي
25/1کاشي  سعدي کسعدي
24/4تولید مواداولیه  داروپخش دتماد
22/8الحاويدحاوي
22/6تولید ژالتین کپسول ایراندکپسول
22/4داروسازي  جابرابن حیان دجابر
22/2شیمي  داروئي  داروپخش دشیمي
21/7دارویي  لقمان دلقما
21/5سرمایه گذاري دارویي تامینتیپیکو
21/2توسعه و عمران شهرستان نائینخعمرا
20/5کارخانجات کابل سازي  تك بتك
19/4ایران یاسا تایرورابرپاسا

19/2نساجي بروجردنبروج
15/3سبحان دارودسبحان
14/6داروسازي کاسپین تامینکاسپین
14/1روغن  نباتي  نابغناب

12/4دارویي  رازك درازك
12/3کارخانجات  داروپخش دارو
12/2سرمایه گذاري  البرز )هلدینگ( والبر
11/9شرکت قند بیستونقیستو
11/8تولید و توسعه سرب روي ایرانیانفتوسا

10/9کارخانه فارسیت درودسفارود
10/8پاکسان شپاکسا
10/5سیمان کارونسکارون

10/2سرمایه گذاري ارزش آفرینانوآفر
8/6مواد اولیه دارویي البرز بالكدبالك
8/4داروسازي سبحان انکولوژيدسانکو

سهام با سنگین ترین صف فروش )شنبه 25 تیر(

ارزش صف فروش نامنماد
)میلیارد ریال(

97/5دشت  مرغاب غدشت
70/7بازرگاني آینده سازان بهشت پارسآینده

69/9اقتصادي و خودکفایي آزادگانخودکفا
64/8بیمه حکمت صباوحکمت

62/5شرکت سیمان الرستانسالر
57/7شرکت عمران و سازندگي قزوینثقزوي
51/7جوش  و اکسیژن  ایران فجوش
47/1سایپا دیزلخکاوه

44/0بازرسي مهندسي و صنعتي ایرانخبازرس
43/8صنایع تجهیزات نفتفنفت
38/4پست بانك ایرانوپست
37/7آلومرادفمراد
36/6پتروشیمي دارابداراب

31/6کاشي صدف سرام استقالل آبادهکصدف
29/9بانك ایران زمینوزمین
28/5کفشکف
24/1س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوینوبرق

23/1شیمیایي رنگینشرنگي
19/4سرمایه گذاري لقمانولقمان
18/0لوله  و ماشین سازي  ایران فلوله
15/5سرمایه گذاري کوه نورثنور

12/5صنایع  بسته بندي  مشهدفبستم
9/9نورد و لوله اهوازفاهواز
9/8حمل و نقل پتروشیمي )سهامي عام(حپترو
9/7س. چشم انداز توسعه شمالوشمال
9/7شیشه  قزوین کقزوي
9/5سخت آژندثاژن

8/9حمل و نقل بین المللي خلیج فارسحفارس
7/8س. فني و مهندسي مشانیرومشان
7/6آلومتك فالوم
7/6کارخانجات کابلسازي  ایران بایکا

7/4واسپاري تجارت و سرمایه ایرانیانولتجار
7/3بیمه سرمدوسرمد
6/6فوالد کاویانفوکا
6/5صنایع تولیدي اشتاد ایران تشتاد

6/5چرخشگرخچرخش
6/1پارس  خزرلخزر
5/8تولیدي گرانیت بهسرامکهرام
5/7صنایع پتروشیمي کرمانشاهکرماشا
5/3کود شیمیایي اوره لردگانشلرد
5/3تولید خاك نسوز استقالل آبادهکباده

5/2پارس فوالد سبزوارفسبزوار
4/9پتروشیمي فارابيشفارا

4/8امور رفاهي کارگزاران پارسگپارس
4/5تهیه توزیع غذاي دنا آفرین فدكگدنا
4/2معدني  دماوندکدما

3/9توریستي و رفاهي آبادگران کیشگکیش
3/7لبنیات  پاك غپاك
3/5گروه  صنعتي سدیدوسدید
3/5کشت و صنعت جوینجوین
3/3مجتمع معادن مس تکنارتکنار

3/3رهشاد سپاهان )سهامي عام(حرهشا

اگر در جایگاه رئیس سازمان بورس بودم، قطعا همت 
و تالشم را روی شــفافیت و کارآیی بازار سرمایه متمرکز 
می      کردم. ماهیت بازار ســرمایه  بر پایه و اساس عرضه و 
تقاضا اســت، در نتیجه قیمت گذاری دستوری محلی از 
اعراب نخواهد داشت و تعامل بیشــتر و گسترده      تری با 
وزارت صمت را می      طلبد. شفافیت کامل در گزارش      دهی 
شــرکت      ها. تســهیل ورود کاالها به بورس کاال و انرژی. 
تسهیل ورود شرکت های دانش      بنیان به فرابورس و بورس 
اوراق بهادار و... از جمله مواردی بودند که باعث شفافیت 
و کارآیی بازار ســرمایه می شوند که شــفافیت باال باعث 
اعتماد سازی شــده و باعث افزایش اعتماد می شود. برای 
همین هم این موارد را در دستور کار خود در صورتی که 
رئیس سازمان بورس می      شــدم قرار می دادم. باید به این 
نکته توجه داشته باشیم که بازار سرمایه می تواند بهترین 
محل برای تامین مالی برای تولید باشد و البته که سازمان 
بورس نهادی ناظر است و کسی که ریاست چنین نهادی 
را می      پذیرد باید به نحوی شایسته این مهم را اجرایی کند. 

اول شفافیت و بعد جلوگیری 
از قیمت گذاری دستوری

بابك ساالروند
کار سختی اســت در مورد جایگاهی که فشــارهای سیاسی،  کارشناس بازار سرمایه

اقتصادی بسیاری به آن وارد می شود، آن هم در یک اقتصاد شدیدا 
ذی      نفعانه صحبت کرد، اما بسیاری از ما همواره گفته      ایم که اگر من 
در آن جایگاه بودم این کار را می      کردم یا آن کار را نمی کردم. امروز 
در باب بورس مطالبی را می      گویم که شاید بسیاری از فعاالن بازار 
سرمایه هم در ذهنشان بوده است. کارهایی که حتما اگر رئیس 

سازمان بورس بودم انجام نمی دادم: 
اول: قول و وعده افزایش شاخص را هیچ گاه نمی دادم. اصال به 
ریاست سازمان بورس در هیچ جای دنیا چنین وظیفه      ای سپرده 
نشده و این در اقتصاد ایران است که بسیاری با رویکردهای سیاسی 
به دنبال شنیدن چنین جمالتی هســتند اما حتما وظیفه ریس 
سازمان بورس صحبت در مورد رشد شاخص و وعده دادن نیست. 

دوم: ورود به بحث پیش بینی بازارهــا و صحبت درباره آن از 
اشتباه      ترین کارها برای رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار است 
و به هیچ وجه نباید درباره بازارها و آینــده اقتصاد ایران تحلیلی 

ارائه شود. 
سوم: امکان دادن به رشد افرادی که صالحیت حرفه      ای و دانشی 
را درخصوص بازار سرمایه ندارند، فارغ از رویکرد سیاسی حاکم و 

تبدیل سازمان به یک مکان علمی و اجرایی و البته چابک. 

اما کارهایی را که حتما در صورتی که رئیس ســازمان بورس 
بودم، انجام می دادم: 

اول: شایسته      ساالری را بر تمام ارکان سازمان حاکم می      کردم. 
تمامی افراد در سطوح مختلف باید به لحاظ دانش و تخصص در 
رتبه اول از نظر صاحب نظران بازار باشند، یکی از بهترین نشانه      ها 
این اســت که این افراد در خارج از ایران به راحتی می توانند در 

پوزیشن      های مشابه حضور داشته باشند.
دوم: کاهش مقررات در بازار سرمایه و حذف تمامی مجوزهای 
زائد در بازار ســرمایه با الگــوی آمریکای شــمالی تحت عنوان 
مجوز      زدایی و اجازه دادن به عالقه منــدان به فعالیت در بازه های 
مالی و ســنتی متنوع. همچنین از بین بردن هزینه ســرقفلی و 

مجوز در بازار. 
سوم: شفاف      سازی بازار سرمایه مبتنی بر تالش برای کارآیی بازار 
در حوزه زیرساخت و ریزساخت. در این مورد سعی می      کردم بسیار 

باز عمل کنم و از تمام ظرفیت      های داخلی و خارجی بهره ببرم. 
چهارم: عدم فشارپذیری از نهادهای باالدستی و وزارت      خانه. 
در صورت فشارهایی که خالف دیدگاه و رویه مورد قبول باشد به 
نظرم استعفا بهترین کارکرد است تا خدشه به برنامه و تحولی که 

در دستور کار است. 
پنجم: اخذ مشــاوره      های بین      المللی از سازمان      ها و موسساتی 
که می توانیم بــا آنهــا فعالیت کنیــم و البته ندانســتن را عار 
 نمی      دانستم و در بسیاری از حوزه      ها از مشاوران بین      المللی مطرح 

استفاده می      کردم. 

وعده نمی دادم و زیربار فشارها استعفا می دادم 

پیمان مولوی
کارشناس حوزه اقتصاد

 اگر رئیس سازمان بورس بودم، زمین بازی را طوری مدیریت 
می      کردم که سازمان بیشــتر از همیشــه نقش سیاست      گذار، 
هماهنگ      کننده و نظارتی در بازار داشــته باشــد، چراکه جای 
خالی این موارد امروز بیش از همیشه حس می شود. با این اقدام، 
سازوکارهای حاکم بر بازار روان می شود و فعاالن و سهامداران 
بازار با کمترین موانع و چالش      ها مواجهه می      شدند. در همین رابطه 
باید بگویم که مســاله      ای که در بازارهای بین      المللی و رمزارزها 
می بینیم این است که اشخاص خیلی راحت می توانند معامالت 
خودشان را دنبال کنند، این درحالی است که سازوکارهایی که 
در بازار سرمایه کشــورمان وجود دارد، شامل مدل های نظارتی 
و رفتارهای ســلیقه      ای اســت که با اســتاندارهای موردانتظار 
جهانی که مردم ما هم به واســطه حضور در این بازارها تجربه 
کرده      اند، هنوز فاصله معناداری دارد. نکته دیگر هم این اســت 
که وقتی مردم اعتماد می کنند و سرمایه      شان را در بازار سرمایه  
سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند رویه      هایی در آن حاکم باشد 
تا از منافع آنها به طور کامل مراقبت و صیانت کند. همچنین به 
فراخور اتفاق      های مختلف دولت، وزارتخانه      ها، مجلس و... نتوانند 

با رویه      ها و تصمیم      های مقعطی و تغییــر نگرش افراد مختلف، 
وضعیت فعالیت شرکت ها و ســودآوری آنها را با دست      اندازها و 
چالش      هایی مواجهه کنند، چراکه این موضوع باعث می شــود 
پیش بینی       پذیر بودن فضای اقتصاد و فضای کســب وکارها در 
کشور، دشوارتر شــود. به هر حال هر صنعت به فراخور شرایط 
خودش در این فضای پیچیده اقتصاد جهانی طبیعتا با نقاط ابهام 
و پیچیدگی      های خاص خودش مواجهه است ولی می بینیم که 
در بازار ســرمایه ما این تصمیمات لحظه      ای و خلق      الساعه مثل 
بحث های مالیاتی، آیین      نامه      های مقرراتــی، تعرفه      گذاری نرخ 
خوراک شــرکت      ها، هزینه      های انرژی و... که پیش می      آیند، در 
مواردی از هیچ سیاست بلندمدت مشخصی تبعیت نمی کنند که 
این موضوع می تواند ریسک خیلی بیشتری به فضای کسب      وکار و 
شرکت های تولیدی حاضر در بورس تحمیل کند، در نتیجه مردم 
و سرمایه      گذاران را از این بازار دور می کند و به سمت بازارهایی 
که رویه      های مشخص      تری دارند و خیلی آزادانه      تر نوسانات قیمتی 
می کنند و در این شــرایط تورمی منافع آنهــا را حفظ می کند، 
می      برد. البته که هرچند در سال های اخیر مکاتباتی انجام شده و 
میز صنایعی در حال بر گزاری است، اما چیزی که مشخص شده 
این است که به هیچ وجه نتوانسته است انتظارات بازار، فعاالن و 
شرکت های بورسی را تامین کند و همچنین در کنار این موضوع، 
خیال سرمایه      گذاران را از این جهت که جایی به نمایندگی از آنها 

در حال فعالیت است تا منافع آنها را حفاظت و صیانت کند، راحت 
نکرده است. بر همین اساس و با این توضیحات، باید این نکته هم 
ذکر شود که در ســازمان بورس فضایی ایجاد شود تا تاثیری که 
تصمیمات اقتصادی، مدیریت نقدینگی، نرخ بهره، اقتصاد کالن و 
بحث های خرد، روی بازار سرمایه می گذارند را بررسی و پیگیری 
کند. با این کار هم از منافع سهامداران دفاع شده است و هم بازار 
سرمایه به محلی برای ســرمایه گذاری امن      تر و قابل       اطمینان      تر 
برای گرایش نقدینگی و ســرمایه      های مردم تبدیل خواهد شد. 
این موضوعات، موضوعات مهمی است که جای خالی آنها بیشتر 
از دیگر مسائل در سازمان حس می شود. البته که اگر ابزارهای 
بیشتری برای توســعه بازار و معامله      گری در بازار سرمایه ایجاد 
شود، معامله      گران ما در بازار خودمان بتوانند با ابزارهای بیشتری 
معامالت خود را دنبال کنند، موضوع دیگری اســت و همچنان 
در این موضوع با استانداردهای معمول و متعارف فاصله زیادی 
داریم که البته در این رابطه هم به نظر می رسد اراده      ای هم برای 
توســعه این بازارها مثل بازار فیوچر و مشتقه و دسترسی عموم 
سرمایه      گذاران به این بازارها هنوز در ارکان اجرایی وجود ندارد، لذا 
سیاستگذاری، نظارت و انگیزه      دهی به نظر می رسد که آن طوری 
که انتظار می رود پیش نمی      رود، اما جایگاهی مثل سازمان بورس 
در تسریع این موضوعات و بسترسازی سریع تر و بهتر برای توسعه 

بازار خیلی می تواند اثرگذار باشد. 

زمین بازی را به نفع بازار و سهامداران می      چیدم

احسان رضا      پور
کارشناس بازار سرمایه

اگر رئیس ســازمان بورس بودم ســه محور را در برنامه      های 
خود قرار می دادم؛ ۱- توسعه ابزارها و نهادی مالی بازار سرمایه 
همراه با فرهنگ سازی: برای حفظ و افزایش پویایی و جذابیت 
بازار سرمایه الزم است که توســعه ابزارهای جدید همچنان با 
جدیت دنبال بشود که از آن جمله می توان به فروش استقراضی، 
توسعه بازار ابزارهای مشتقه و... اشــاره کرد. برای آنکه پویایی 
و جذابیت بازار ســرمایه برای ســرمایه      گذاران حفظ شود، باید 
ابزارها را توســعه بدهیم. به این علت که صرف خرید ســهام و 
باال رفتن سهام نمی تواند همیشه بازار را پویا و جذاب نگاه دارد. 
خیلی وقت      ها روند بازار برعکس است. خیلی       وقت      ها در وضعیت 
رنج قرار می گیرد و در دامنه خیلی کوچکی در حال نوسان است 
که جذابیتی برای سرمایه      گذاران ممکن است نداشته باشد. در 
مقاطعی هم در حال ریزش اســت و طوالنی می شــود که بازار 
تا بخواهد به تعادل برسد، ســرمایه      گذاران خسته می شوند و از 
بازار خارج می شوند. برای همین توسعه اختیار خرید      ها و سایر 
ابزارهای مالی می تواند شروع شــود و به ایجاد جذابیت بیشتر 
بازار کمک کند. برای توســعه بازار ابزارهای مشــتقه از جمله 
اختیار خرید و فروش، فکر می      کنم که سازمان اگر تمهیداتی را 
بیندیشد و در نظر بگیرد که صندوق ها وارد بازار ابزارهای مشتقه 
شــوند و بازار را بزرگ کنند، خیلی بهتر اســت، یعنی بتوانیم 
صندوق ها را با مکانیزمی تشویق کنیم که بخشی از منابع خود را 
به این حوزه اختصاص بدهند و یا صندوق هایی را تشکیل بدهیم 

که در این حوزه به طورکل فعالیت کنند که این مساله خودش 
باعث می شود که بزرگ شوند، یعنی صرف ایجاد اختیار خرید و 
فروش یک طرف داستان است و طرف دیگر درباره توسعه این 
اختیار است که باید انجام شود. ۲- حمایت از منافع سهامداران: 
سهامداران یک شرکت بعضا به چندین هزار نفر می      رسند، اما تنها 
نهادی که می تواند به نمایندگی از این       سهامداران خرد در جهت 
حمایت منافع آنها اقدام کند و در واقع پیگیری      های الزم را انجام 
بدهد، سازمان بورس اســت و دفاع از حق و حقوق سهامداران 
از سمت ســازمان در حوزه های مختلف می تواند تعریف شود، 
یعنی از سطح خود شرکت که مدیران و اشخاصی که مشغول به 
فعالیت هستند منافع سهامداران را ضایع نکنند تا سطوح باالتر 
که یک شرکت و یک صنعت در حال فعالیت هستند. همچنین 
تمام آن شرکت هایی که در آن صنعت در حال فعالیت هستند 
با نهادهای نظارتی دولتی در حال هماهنگی بحث های مربوط 
به کسب وکارشان هستند که در این مورد هم می      طلبد سازمان 
بورس ورود پیدا کند و روابط تجــاری و اقتصادی      ای که میان 
شرکت ها یا میان شرکت ها و نهادهای ناظر دولتی وجود دارد و 
به عبارتی نوع قوانینی که نهادهای ناظر دولتی در حال تعریف 
و تعیین آنها هستند که ممکن است منافع سهامداران خرد را 
ضایع کند، سازمان بورس ورود کند و به نمایندگی از سهامداران 
از حقوق آنها دفاع کند، چراکه اگر این اتفاق نیفتد، آسیبی برای 
بازار سرمایه و حضور سهامداران است. آنها وقتی می      بینند خیلی 
راحت منافعشان به دالیلی در این روابط اقتصادی و تجاری که 
از سمت نهادهای ناظر دولتی تعیین می شود، ضایع می شود از 
این فضا دلسرد می شوند و این یک امتیاز کامال منفی است که 
باید درباره آن حساسیت ویژه      ای وجود داشته باشد. ۳ - افزایش 

شفافیت: این مورد هم با بحث حمایت از منافع سهامداران ارتباط 
تنگانگی دارد، چراکه شفافیت بیشتر به نحوی حمایت از منافع 
سهامداران است و باعث می شود که حضور آنها در بازار سرمایه 
پررنگ      تر شود. شفافیت همچنین در جهت منافع سهامداران 
است. بر این اســاس ســازمان بورس تا جایی که می تواند باید 
هر نوع رابطه       اقتصادی و تجاری که بین شــرکت های بورسی 
وجود دارد را با نهادهای دولتــی و حتی با نهادهای نظارتی که 
اقدام به قیمت گذاری دستوری می کنند و یا دستورالعمل های 
ابالغی و بخشنامه      ای را صادر می کنند که ممکن است فعالیت 
شــرکتی را با ابهام مواجهه کنند و یا دچار دستخوش تغییرات 
کند، کنترل و روی آنها نظارت داشته باشد. به همین علت هر 
نوع رابطه و نظارتی که وجود دارد باید قانونمند باشد و مبتنی 
بر یک رویه و یک فرمولی باشد که از ســمت سرمایه      گذاران و 
سهامداران خرد قابل پیش بینی باشد. این مورد خیلی می تواند 
به افزایش جذابیت بازار و جلب اعتماد سهامداران کمک کند، 
اما متاســفانه یکی از مواردی که در آن بعضا آسیب می بینیم 
همین قسمت اســت، چراکه این روابط تعریف نشده است و در 
نتیجه قیمت گذاری دستوری شــکل می گیرد که نه مبتنی بر 
فرمول خاصی اســت و نه قابل پیش بینی است و فقط بر اساس 
دستورالعمل      ها، بخش      نامه      ها و ابالغیه      ها است. مجموع این رفتار 
باعث می شود که هم شــفافیت اقتصادی شرکت ها خدشه      دار 
شود و هم منافع سهامداران خرد ضایع شود. همچنین در سطح 
شرکت ها هم هرچه شفافیت در گزارش ها و اطالعاتی که منتشر 
می کنند بیشتر شود به شفافیت بازار و جلب اعتماد سهامداران 
کمک خواهد کرد که در این حوزه هم بایــد قوانین و مقررات 

سختگیرانه      ای را در نظر گرفت. 
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