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مزایایراهاندازی»بازارآتیارز«
ادامه از صفحه 1

... بس��یار موثر واقع ش��ود. اما با وجود اهمیت راه اندازی بازاری 
رس��می برای مبادالت ارز و فراهم ش��دن زیرساخت های الزم 
برای انجام این امر از سوی بازار سرمایه، طرح راه اندازی بازار 
آتی ارز هنوز اجرایی نشده و مسئوالن بازار سرمایه خبر از راه 
اندازی آن تا پایان س��ال جاری را داده اند. البته راه اندازی این 
بازار مش��روط به تک نرخی ش��دن ارز ش��ده است اما باید به این 
نکته توجه کرد که ایجاد بازار آتی ارز، ابزاری س��ودمند برای 
اطمینان بخشی به سرمایه گذاران خواهد بود چه اینکه می تواند 
ریسک نوسانات ارز را پوشش دهد. به هر حال سیاستگذار اصلی 
و منطق��ی راه ان��دازی بازار آت��ی ارز و تصمیم گیرنده نهایی در 
این خصوص بانک مرکزی اس��ت. بانک مرکزی باید اهتمام 
بیش��تری در پیگیری و راه اندازی بازار آتی ارز داش��ته باش��د و 
هرچ��ه زودتر دس��تور آن را صادر کن��د چراکه برای راه اندازی 
چنین بازاری باید زیرس��اخت ها، نرخ افزار و قوانین ایجاد آن 
فراه��م ش��ود. همچنی��ن برای راه اندازی ب��ورس آتی ارز باید 
موضوعات��ی مانن��د ت��ک نرخی ش��دن ارز و نیز راه اندازی بازار 

بین بانکی ارز، برطرف شود.
بای��د توج��ه داش��ت که معامالت فیزیک��ی ارز در بورس انجام 
نمی ش��ود و بازار مش��تقه ایجاد خواهد ش��د. در چنین حالتی 
بازار مش��تقه اطمینانی به س��رمایه گذار خارجی و اشخاصی که 
تجهی��زات و کاالهای��ی را به صورت ارزی خریداری کرده اند، 
می دهد که تا بتوانند در آینده منابع ارزی خود را با خیال راحت 
تامین کنند و اینگونه نیس��ت که تحویل کاالیی در بازار انجام 
ش��ود. در دنیا بازار مش��تقه ارزی حدود پنج درصد از کل بازار 
را تش��کیل می دهد، ولی اطمینان بخش��ی زیادی برای سرمایه 
گذاران خواهد داشت چراکه بازاری برای پوشش دادن ریسک 
سرمایه گذاری است. به هر حال بازار مشتقه ارز با پوشش دادن 
ریسک نوسانات نرخ ارز، ابزار بسیار مفیدی برای سرمایه گذاران 

خارجی و نیز فعاالن اقتصادی داخلی خواهد بود.
در تعریف کلی، یک قرارداد آتی ارز، تعهدی دوس��ویه اس��ت 
که مطابق آن مقدار مش��خصی از یک پول پایه )که اکثرا پول 
خارجی است( است به نرخ معاوضه معین و در تاریخ سررسید 
معین، با پول دیگری )که معموال پول داخلی اس��ت(، معاوضه 
می شود. هر دو طرف معامله، مطابق سازوکار قراردادهای آتی، 
وجه��ی را به عن��وان ضمانت ایفای تعهدات یا وجه تضمین نزد 
کارگ��زاری ی��ا اتاق معامالت پایاپای می گذارند. البته این وجه 
تضمی��ن، متناس��ب با تغییرات نرخ آت��ی ارز و در روند عملیات 

به روزرسانی حساب ها تعدیل خواهد شد. 
به طوری که در تعریف این قرارداد مشخص شده است، قرارداد 
آتی، قرارداد تعهد مقابل تعهد است که پرداخت وجه تضمین در 
قرارداد به صورت شرط ضمن عقد و به روز رسانی وجه تضمین 
بر مبنای »اباحه تصرف« اس��ت.  مطابق مصوبه کمیته فقهی 
س��ازمان بورس برای جلوگیری از صوری ش��دن معامالت، اگر 
یکی از طرفین قرارداد، تصمیم به تحویل فیزیکی دارایی پایه 
قرارداد بگیرد، طرف مقابل موظف است به تعهدات خود عمل 
کند، در غیر این  صورت باید خسارتی را که بورس برایش تعیین 
می کن��د، بپ��ردازد. به هر ح��ال همه علمای فقهی در خصوص 
شرعی بودن معامالت نقدی ارز، اتفاق نظر دارند و اعتقاد دارند 
معامالت نقدی ارز ماهیت ربوی ندارد و همه ویژگی های یک 

معامله صحیح از نظر اسالمی را دارا است.
بر همگان مبرهن است که حضور بانک مرکزی در بازار آتی ارز 
و بر عهده گرفتن نقش بازارگردانی آن، بسیار مهم و حیاتی است 

و بدون آن، این بازار توسعه و تعادل الزم را نخواهد داشت.
مش��ارکت کنندگان در ب��ازار آت��ی ارز چهار گروه هس��تند که 
ش��امل پوشش دهندگان ریسک، آربیتراژگران، سرمایه گذاران 

و سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند.
پوشش دهندگان ریسک به منظور محافظت از دارایی خود و یا 
برای سرمایه گذاری در آینده مقابل تغییرات احتمالی نرخ ارز، از 
قرارداد آتی ارز استفاده می کنند. به  عنوان مثال، واردکنندگان 
کاال و تجهیزات که نگران تضعیف پول داخلی در مقابل یک ارز 
خارجی هستند، می توانند موقعیت خرید را در قرارداد آتی پول 
پایه )ارز خارجی( اتخاذ کنند. بدینگونه که تضعیف پول داخلی، 
هزینه کاالی وارداتی خارجی را افزایش خواهد داد و حاشیه سود 
کاه��ش خواه��د یافت. بنابراین اتخاذ موقعیت خرید در قرارداد 
آتی ارز، شخص را در برابر تضعیف پول داخلی مصون خواهد 
کرد، به گونه ای که زیان ناش��ی از خرید کاالی خارجی به ارز 

خارجی با سود حاصل از قرارداد آتی جبران خواهد شد.
همچنین صادرکنندگان که نگران تقویت پول داخلی در مقابل 
یک ارز خارجی هستند، موقعیت فروش را در قرارداد آتی پول 
پای��ه )ارز خارج��ی( اتخاذ می کنن��د. تقویت پول داخلی، ارزش 
درآمد ارزی شخص را کاهش می دهد. بنابراین اتخاذ موقعیت 
ف��روش در ق��رارداد آتی ارز، صادرکنن��ده را مقابل تقویت پول 
داخلی مصون خواهد کرد به طوری که زیان ناش��ی از فروش 
کاال ب��ه پول خارجی با س��ود حاص��ل از قرارداد فروش جبران 
خواهد شد. اما آربیتراژگران نیز از تفاوت قیمت یک دارایی در 
بازارهای متفاوت س��ود کس��ب می کنند. و از تفاوت قیمت بین 
نرخ جاری و نرخ آتی ارز انتفاع می برند. همچنین سرمایه گذاران 
هم به منظور افزایش بازدهی بلندمدت سبد دارایی های خود از 
قرارداد آتی ارز استفاده می کنند. در نهایت سرمایه گذاران با افق 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت نیز با هدف کس��ب سود از تغییرات 
کوتاه مدت نرخ آتی، از قراردادهای آتی ارز اس��تفاده می کنند. 
این س��رمایه گذاران، منفعتی در پول پایه )ارز خارجی( مدنظر 
خود ندارند، بلکه با پیش بینی جهت تغییرات آینده نرخ ارز کسب 
س��ود می کنن��د. ای��ن افراد، اگر نرخ ج��اری ارز در حال افزایش 
باشد، موقعیت خرید و اگر نرخ جاری ارز در حال کاهش باشد، 

موقعیت فروش در قرارداد آتی اتخاذ می کنند. 
با توجه به چشم انداز بازار ارز آیا در صورتی که این اوراق آتی 
با نرخ باالیی برای سررسیدهای آتی کشف قیمت شود، منجر 

به افزایش التهاب بازار ارز نمی شود؟
تعیین نرخ آتی ارز به قیمت جاری ارز و تفاوت نرخ بهره بین دو 
کشور بستگی دارد. به همین دلیل، یکی از عوامل تعیین کننده 
در تعیین نرخ آتی توس��ط معامله گران، نرخ جاری ارز اس��ت، 
اما عوامل مختلفی نظیر نرخ س��ود علی الحس��اب بانکی، زمان 
باقیمانده تا سررسید و نیروهای عرضه و تقاضا باعث انحراف 

نرخ آتی ارز از نرخ جاری آن می شود.

پيشخوان

بورس

رییس س��ازمان بورس از بازنگری و تدوین مجدد 
دستور العمل توقف و بازگشایی نماد ها خبر داد و 
عنوان کرد: بسته بودن نماد ها یکی از مسائل مهم 
بازار سرمایه است و ما بی وقفه به دنبال آن هستیم 
که طی یک یا دو هفته آینده تعدادی از نماد های 
مهم بازگشایی شود. رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در جمع تعدادی از سهامداران و فعالین حقیقی 
بازار سرمایه حاضر شد و به ایراد سخن پرداخت. در 
این نشست دوستانه که در سازمان بورس و اوراق 
بهادار برگزار شد شاپور محمدی مشکالت فعالین 
بازار س��رمایه را ش��نید و به پرسش های آنها پاسخ 
داد. در این دیدار، فعالین و سهامداران حقیقی بازار 
س��رمایه ضمن اذعان ب��ه صحت عملکرد رییس 
سازمان بورس طی ماه های گذشته، از راه اندازی 
ابزار های نوین مالی همچون "آپش��ن" قدردانی 
و مش��کالت خود را مطرح کردند. به نقل از س��نا، 
در ابتدای این نشس��ت، سخنگوی سازمان بورس 
ضم��ن خ��وش آمد گویی به فعالی��ن حقیقی بازار 
س��رمایه  به مش��کالت امروز بورس از جمله بسته 
بودن برخی نماد ها اشاره کرد و گفت: بسته بودن 
نماد ها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و ما 
بی وقفه به دنبال آن هستیم که طی یک یا دو هفته 

آینده تعدادی از نماد های مهم بازگشایی شود.
��� نمادهای مهم طی دو هفته آینده بازگش�ایی 

می شود
رییس س��ازمان بورس ابراز امیدواری کرد تعداد 
نم��اد ه��ای بس��ته در روزهای پیش رو به حداقل 
ممکن برس��د و افزود: یکی از دالیل بس��ته شدن 
نماد ه��ا تاخیر در ارس��ال گ��زارش های مالی به 
س��ازمان بورس اس��ت. در برخی از کشور ها مانند 
انگلیس گزارش های مالی 6 ماهه و یک ساله و در 
برخی از کشور ها همچون ایاالت متحده و ایران 
این گزارش ها به صورت سه ماهه منتشر می شود 
و این زمان کوتاه، به تاخیر انتش��ار گزارش های 

مالی شرکت ها منجر می شود. همچنین در برخی 
موارد گزارش های مالی به س��ازمان بورس ارائه 
می شود اما این گزارش ها در مرحله حسابرسی به 

دقت بیشتری نیاز دارد و لذا زمان بر است.
محمدی ادامه داد: به نحوی از انحا دستور العمل 
بازگشایی نماد ها با محدودیت هایی روبرو است و 
بازنگری و تدوین مجدد آن در دستور کار سازمان 

بورس قرار دارد.
��� عرضه اوراق بدهی متناسب با ظرفیت بازار 

سرمایه
رییس سازمان بورس، عرضه اوراق بدهی را یکی 

دیگر از موضوعات مهم بازار س��رمایه دانس��ت و 
گفت: این اوراق باید بر اساس ظرفیت بازار سرمایه 
منتشر شود و با تعامل بین سازمان بورس و مجلس 
تالش می کنیم عرضه این اوراق در بودجه سال 

آینده با حجم متناسب بازار سرمایه باشد.
سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد: منافع مردم 
همواره رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام 
نس��بت به اوراق بدهی نقش بیش��تری در بورس 
ایفا می کند و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها را 
به خود اختصاص داده و منافع بیشتری درگیر آن 

است، بنابراین باید به آن توجه داشت.

��� ب�رای رف�ع محدودیت های معامالت بر خط 
تالش می شود

ب��ه گفت��ه ای��ن مدیر ارش��د ب��ازار س��رمایه رفع 
محدودیت ه��ای معامالت ب��ر خط یکی دیگر از 
مسائل مورد توجه سازمان بورس است و دسترسی 
س��رمایه گذاران بر خط باید با س��ایرین برابری 

کند.
��� رفع اختالل س�امانه معامالت در دس�تور کار 

سازمان بورس
رییس س��ازمان بورس رفع اختالل های موجود 
در سامانه معامالت را یکی دیگر از اقدامات اخیر 

دانست و گفت: اختالل در سامانه معامالت بخشی 
از ذات رویکرد های مبتنی بر فن آوری اطالعات 
اس��ت و طی ماه های گذش��ته تالش گسترده ای 
برای بروز رس��انی این س��امانه صورت گرفته و 
مش��کالت آن در س��ال آینده به حداقل ممکن 

خواهد رسید.
��� تکثر ابزارهای نوین مالی تنوع بازار سرمایه 

را به همراه دارد
محمدی به راه اندازی معامالت آپشن اشاره کرد 
و گفت: به اعتقاد من ابزار های نوین مالی باید به 
صورت کامل راه اندازی ش��ود و به زودی اختیار 

فروش نیز به اختیار خرید اضافه خواهد شد.
س��خنگوی سازمان بورس افزود: تکثر ابزار های 
مالی، تنوع بازار س��رمایه و توس��عه آن را به همراه 
دارد و یکی از مهمترین مسایل پیش روی سازمان 

است.
��� نقد شوندگی و شفافیت متعادل، راه توسعه 

بازار سرمایه
وی همچنین تعادل میان نقد شوندگی و شفافیت 
در بازار س��رمایه را راه توس��عه این بازار دانس��ت و 
گفت: تعادل میان نقدشوندگی و شفافیت، توسعه 
و ثب��ات بازار س��رمایه را به هم��راه دارد و یکی از 

دغدغه های سازمان بورس است.
در پای��ان رییس س��ازمان ب��ورس عنوان کرد ما 
اینجاییم تا بازار س��رمایه را به جلو حرکت دهیم. 
افزایش شفافیت، نقدشوندگی و توسعه ابزار های 
مال��ی مهمترین موضوعات مورد توجه س��ازمان 
است. وی تاکید کرد: عملکرد اخیر سازمان بورس 
نشان می دهد همواره مشکالت و صدای سرمایه 
گذاران و فعالین بازار سرمایه شنیده شده و برای 
ح��ل مش��کالت آنها تالش کرده ای��م. اقدامات 
س��ازمان بورس به حق انجام ش��ده و باید در مورد 
آن منصفان��ه قض��اوت کرد و از فضای ش��ایعات 

دور شد.

تاثیر منفی بسته بودن نمادها موجب شد؛

بازنگری در دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها

جذابیت بورس کاال برای سرمایه گذاران خارجیساخت اپلیکیشن جدید برای سهامداران آمریکایییکشنبه؛ نخستین عرضه اولیه به روش جدید
ش��رکت پاکدیس با نم��اد »غدیس«، 
نخس��تین شرکت بازار س��رمایه ایران 
خواه��د ب��ود ک��ه ۱۰ درصد س��هام آن 
 Book( ب��ه روش جدید ثبت س��فارش
Building( با محدوده قیمت و س��همیه 

مشخص هرسهامدار، عرضه اولیه خواهد شد.
ب��ه نق��ل از بورس پ��رس، در حالی تاکنون عرضه اولیه س��هام 
ش��رکت های بورس��ی و فرابورسی تنها محدود به روش قدیمی 
حراج بود که از یکشنبه ۱9 دی ۱395، بازارسرمایه ایران برای 
نخستین بار شاهد بکاری گیری روش جدید به نام ثبت سفارش 
)Book Building( خواهد بود. روش��ی که ازس��ال های دور در 
دنیا اس��تفاده می ش��ود و می تواند تمامی مشکالت قبلی در بازار 

سهام ایران را برطرف کند.

تارنمای"هیل" از س��اخت اپلیکیش��ن 
جدیدی خبر داد که وقتی ترامپ درباره 
بازار س��هام توییت می کند، به س��هام 
داران خب��ر می دهد! به گزارش تجارت، 
تارنمای"هیل" از س��اخت اپلیکیش��ن 

جدی��دی خب��ر داد ک��ه وقتی ترامپ رئی��س جمهوری منتخب و 
جنجالی درباره بازار سهام توییت می کند، به سهام داران خبر می 
دهد! این اقدام برای ساخت اپلیکیشن احتماال به این دلیل صورت 
گرفته است که اظهارات دونالد ترامپ در هر زمینه ای تاثیر فراوانی 
بر بازار سهام آمریکا و حتی دیگر کشور های غربی خواهد گذاشت 
و قطعا ورود این اپلیکیشن جدی به سهامداران کمک خواهد کرد 
با پیش بینی به موقع اظهارات ترامپ، در خصوص اقدامات خود 

در خصوص فعالیت در بازار سهام تجدید نظر کنند.

 ورود س��رمایه ه��ای خارجی به ایران 
موضوعی که س��ال ها به دلیل تحریم 
ه��ای اقتص��ادی از آن محروم بودیم. 
در این بین کش��ور ما همواره به دلیل 
برخورداری از منابع فراوان و زمینه های 

بکر س��رمایه گذاری، مورد توجه س��رمایه گذاران خارجی بوده 
که البته وجود این منابع به تنهایی کافی نیس��ت و باید زمینه 

های حضور آنها در ایران نیز فراهم باشد.
به نقل از سنا، از الزامات توسعه اقتصاد کشور و تعامل با بازارهای 
مالی دنیا و جذب سرمایه گذاران خارجی سوق دادن بازارها به 
سمت استفاده ابزارهای نوین مالی است به طوریکه تمام حلقه 
های ابزار در بازارهای مالی باید تکمیل شود تا سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی بتوانند بهترین استراتژی را اتخاذ کنند.

سرمایهگذاریخارجیدربازارسرمایهایران782درصدافزایشیافت؛

رشد535درصدیتامينمالیازطریقبازارسرمایه
ارزش روز صندوق های سرمایه گذاری تا پایان آذر ماه ۱395، 
مع��ادل ۱،246 ه��زار میلی��ارد ریال بوده که در مقایس��ه با عدد 
24 هزار میلیارد ریالی در انتهای س��ال ۱39۱، تقریبًا 52 برابر 

شده است.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ضریب 
نفوذ این بازار و حجم س��رمایه گذاری خارجی را در س��ال های 

اخیر اعالم کرد.
سعید فالح پور، عضو هیات مدیره سازمان بورس به سنا گفت: 
میانگین تامین مالی از طریق بازار س��رمایه در پنج س��ال اخیر 

معادل 398 هزار میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی از رقم ۱56 هزار میلیارد ریال در 
انتهای سال ۱39۱، به 99۱ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۱395 
رس��یده اس��ت، افزود: این رقم بیانگر رشد 535 درصدی است و 
در مجموع از سال 92 تا کنون 2,846 هزار میلیارد ریال تامین 

مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
فالح پور اظهار داش��ت: در راس��تای اجرای سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی برای توس��عه بازار س��رمایه و تقویت نقش آن 
در تامین مالی بنگاه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف 
بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی 
ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به 
تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایه های خرد 
در پروژه های کالن و فرهنگ سازی و ارتقای سطح سواد مالی 
عالوه بر اقدامات و فعالیت های روزمره خود، نس��بت به طرح 
ریزی و برنامه ریزی 4۰ اقدام کلیدی و برجسته در 5 محور توسعه 

بازار س��هام، توس��عه بازار صکوک، توسعه بورس های کاالیی، 
جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود زیرساخت ها کرده است.

وی با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج س��ال اخیر معادل 
3,877 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت، گفت: این رقم از 2,445 
هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱39۱، به 6،32۰ هزار میلیارد 
ریال در پایان 9ماهه س��ال ۱395 رس��یده اس��ت که امید است 
تا پایان س��ال جاری به عدد 6,88۱ هزار میلیارد ریال برس��د. 
عدد دست یافته در پایان آذر ماه سال جاری، بیانگر تحقق 92 

درصدی هدف گذاری انجام شده خواهد بود.
فالح پور سپس با اشاره به ارزش معامالت توضیح داد: میانگین 
ارزش معامالت طی پنج سال اخیر معادل ۱,32۱ هزار میلیارد 
ریال اس��ت. در 9ماهه س��ال جاری این شاخص به ۱،32۰ هزار 
میلیارد ریال رس��یده اس��ت که تقریبًا 76 درصد از هدف گذاری 
۱74۰ هزار میلیارد ریالی برای پایان س��ال ۱395 محقق ش��ده 
اس��ت. عض��و هیات مدیره س��ازمان تصریح ک��رد: جمع ارزش 
معامالت بازار س��رمایه از س��ال ۱392 تا پایان آذر ماه س��ال 
۱395 نی��ز بال��غ ب��ر 6,2۱4 هزار میلیارد ریال اس��ت که تقریبًا 
6. 2 برابر مجموع معامالت بازار س��رمایه طی 4 س��ال قبل از 

آن بوده است. 
به گفته فالح پور، ش��اخص ضریب نفوذ بازار س��رمایه نیز که از 
مجموع تعداد کدهای س��هامداری و تعداد صاحبان واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق ها به دس��ت می آید، از قریب به 6,5 
میلیون نفر در ابتدای سال ۱392 به بیش از ۱۰،646،۱42 نفر تا 
پایان آذر ماه سال ۱395 رسیده است که در واقع از هدف گذاری 

برای سال جاری )۱۰ میلیون نفر(، فراتر رفته است.

توسعه بازار سرمایه حرفه ای از دیگر محورهایی بود که رئیس 
مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��المی س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار به آن اشاره کرد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به اینکه تعداد نهادهای 
مالی از 299 ش��رکت در پایان س��ال ۱39۱، به 48۱ ش��رکت در 
پایان نه ماهه سال ۱395 رسیده است، گفت: طبق برنامه ریزی 
های انجام شده، پیش بینی می شود که این رقم در پایان سال 

جاری به 538 شرکت برسد.
وی خاطرنش��ان کرد: نهادهای مالی از جمله زیرس��اخت های 
بسیار مهم توسعه بازار سرمایه محسوب می شوند که بر اساس 
ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 
آذر ماه سال ۱384 مجلس شورای اسالمی، تاسیس آنها منوط 
به ثبت نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار اس��ت و فعالیت آنها 
تحت نظارت این سازمان صورت می گیرد.  عضو هیات مدیره 
س��ازمان بورس درباره س��هم س��رمایه گذاران خارجی در بازار 
س��رمایه گفت: س��رمایه گذاری خارجی در بازار س��رمایه کشور 
در اوای��ل س��ال ۱392 ح��دود ۱,397 میلیارد ریال بوده که این 
رق��م در آذر م��اه ۱395 با 782 درصد رش��د به ۱2،328 میلیارد 
ریال رس��یده اس��ت. به گفته فالح پور، ارزش روز صندوق های 
س��رمایه گذاری نیز تا پایان آذر ماه ۱395، معادل ۱،246 هزار 
میلیارد ریال بوده که در مقایس��ه با عدد 24 هزار میلیارد ریالی 

در انتهای سال ۱39۱، تقریبًا 52 برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس 
و اوراق بهادار در پایان گفتگو با "سنا" با اشاره به 4۰ اقدام کلیدی 
و برجسته در بخش های پنجگانه گفت: بخش قابل توجهی از 

این اقدامات انجام و در حال پیگیری است که تصویب مقررات 
تاس��یس و تش��کیل، موسسات رتبه بندی و عملیاتی کردن آن، 
 ،)MBS( تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق رهنی
تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ 
س��ود ش��ناور )مصون از تورم(، و تدوین مقررات و اعطای اولین 
مجوز صندوق های جسورانه )startup (ها از جمله آنهاست.

وی یادآور ش��د: راه اندازی بازار نقد س��که طال با ابزار گواهی 
سپرده کاالیی، فرهنگ سازی، آموزش و ارائه سمینار به منظور 
افزایش تعداد شرکت های استفاده کننده از خدمات تامین مالی 
بازار س��رمایه، پذیرش ش��رکت های تأمین س��رمایه در بورس، 
بهبود فرآیند پذیرش ش��رکت ها در بازارهای متش��کل، اصالح 
س��اختار مالی ش��رکت های آس��یب دیده از تحریم ها از طریق 
افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و توس��عه 
مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از دیگر اقدامات 

در این بخش است.

14مانعدربرابرسرمایهگذاریخارجیدربورستهران
 GDP بررسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران به نسبت
در مقایس��ه با س��ایر کشورها، نش��ان دهنده وضعیت نامناسب 
ایران در این حوزه است. وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی 
در بازار س��رمایه ایران نیز به مراتب ضعیف تر از س��رمایه گذاری 

مستقیم خارجی است.
به نقل از اقتصادنیوز ، عمق کم بازار سرمایه ایران و بازار بدهی 
توسعه نیافته دو مانع مهم در این دسته محسوب می شوند. بازار 
س��رمایه ایران در مقایس��ه با اندازه اقتصاد کشور بسیار کوچک 
است. در واقع بازار سرمایه ایران به لحاظ نقدشوندگی و عمق 
معامالتی، از درجه نقدش��وندگی بس��یار پایینی برخوردار است 
به نحوی که اگر قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران 
ش��ود، ش��اید خیلی از صنایع توان جذب آن را نداش��ته باشند یا 
برای خروج سرمایه مشکالت عدیده ای برای سرمایه گذار ایجاد 

شود. درصد حجم معامالت بازار سرمایه ایران به تولید ناخالص 
داخلی در مقایسه با جهان نیز بسیار پایین است. همچنین بازار 
سرمایه از تنوع مناسبی نیز برخوردار نیست. 2۰ شرکت برتر بازار 
سرمایه از لحاظ ارزش تقریبا 46 درصد بازار را در اختیار دارند. 
از سویی، بازار بدهی ایران نیز توسعه نیافته است. تمامی اوراق 
بدهی منتشر شده تاکنون به صورت تضمین اصل و سود منتشر 

شده اند و اوراق بدهی شرکتی هنوز منتشر نشده است.
»کوچک بودن ابعاد بازار سرمایه و بازار بدهی ایران و عدم تناسب 
اندازه بازار با تولید ناخالص داخلی کشور«، »نبود زیرساخت ها 
و ابزار مناس��ب برای پوش��ش ریس��ک نرخ ارز«، »فقدان نظام 
بانکی با معیارهای بین المللی«،  »باال ارزیابی ش��دن ریس��ک 
تس��ویه وجوه در سیستم پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی 
ایران«، »عدم اجرای اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 

مالی و حسابرس��ی مس��تقل«، »وضعیت س��نتی بورس تهران 
در بخش زیرس��اختارها، عدم تنوع ابزارهای معامالتی، فقدان 
یا محدودیت زیرس��اخت های الکترونیکی بازار س��رمایه و عدم 
اتصال به بازارهای سرمایه دنیا«، »نبود دستور اقدام منسجم یا 
برنامه راهبردی بازار سرمایه، نگرانی های سیاسی و فرهنگی و 
عدم تقارن اطالعاتی«،  »عدم توجه مستقیم به سرمایه گذاری 
خارج��ی در ب��ازار س��رمایه در قانون«، »فرآین��د طوالنی اخذ 
مج��وز و اخ��ذ کد س��هامداری به خاطر ع��دم یکپارچگی میان 
س��ازمان های ذی ربط«، »عدم یکپارچگ��ی و غیرالکترونیک 
ب��ودن فرآینده��ا در میان س��ازمان های ذی ربط مانند مباحث 
ثبت افزایش س��رمایه، اجرای اس��تانداردهای گزارشگری...«، 
 »تناقض مقررات درخصوص افتتاح حساب بانکی ریالی برای 
سرمایه گذار خارجی«، »رویه سخت احراز هویت سرمایه گذاران 

خارجی مطابق قانون مبارزه با پولش��ویی«،  »محدودیت های 
س��رمایه گذاری و انتخ��اب مدی��ران«، »محدودیت در خروج 
س��رمایه توس��ط س��رمایه گذار خارج��ی« موانع��ی اس��ت که 
براساس این گزارش،  در بخش سرمایه گذاری خارجی در بازار 
س��رمایه وجود دارد. س��رمایه گذاری خارجی معموال در دو قالب 
»سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی )FPI(« و »سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی)FDI(« صورت می گیرد. سرمایه گذاری در سبد 
مالی به طور غیرمستقیم و معموال از طریق خرید سهام و اوراق 
قرضه در بورس از سوی سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد 
و از س��وی س��رمایه گذاران خرد جذابیت بس��یاری دارد. ولی در 
س��رمایه گذاری مستقیم کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما 
یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری 

می کند.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مس�تقیم  مصوب  اس�فند ماه 1۳۶۶ بدینوس�یله رای/آرای هیات /هیاتهای حل اختالف مالیات با مش�خصات زیر به مودی/مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف مهلت مقرر )بیس�ت روز( در قانون مالیتهای مس�تقیم 

مودیان از تاریخ درج این آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و اقدامات قانونی بعدی را در جهت تسویه حساب مالیاتی بعمل آورند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.

نشانی امور مالیاتی شماره واحد مالیاتی درآمد  ماخذ مشمول مالیات منبع مالیاتی عملکرد سال مرجع صدور رای شماره و تاریخ رای شماره ملی شناسنامه / ثبت نام مودی شماره  پرونده ردیف

بابل- چهار اره نواب اداره 
امور مالیاتی شهرستان بابل

122112 96/391/746 اشخاص حقیقی 1389 هیئت بدوی
2452

95/4/12
1195 شرکت تاسوکی 1193 1

بابل- چهار اره نواب اداره 
امور مالیاتی شهرستان بابل

122112 19/161/951 اشخاص حقیقی 1390 هیئت بدوی
2453

95/4/12
1195 شرکت تاسوکی 1193 2

سیف اله یزدی – مدیر حسابرسی مالیاتی )معاون مدیر( بابل

آگهی فقدان س�ند مالکیت آقای س�ید محمود طبری پوربا ارائه دو برگ ش�هادت ش�هود که در 
دفترخانه اس�ناد رس�می 15 بابل تصدیق امضاء ش�ده اس�ت اعالم نموده که س�ند مالکیت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 1۰۸5- اصلی واقع در بخش دو غرب بابل که سند مالکیت آن 
ذیل ثبت 5۳7۶ صفحه 7۶ دفتر جلد 47 بنام آقای عسکری حریری صادر و تسلیم گردید مع 
الواسطه برابر سند قطعی شماره 11۳5۲4-7۶/1۰/۲4 دفترخانه ۶۳ بابل به آقای سید محمود 
طبری پور انتقال یافت بر اثر جابجایی مفقود گردیده بدین سبب صدور سند مالکیت المثنی را از 
این اداره خواستار شده اند لذا در اجرای ماده 1۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت و تبصره های 
ذیل آن مراتی یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می ش�ود تا چنانچه هر ش�خصی اعم از حقیقی یا 
حقوقی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود یا حقی نسبت به پالک مرقوم داشته 
باشند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روزط اعتراض خود را به ثبت اسناد محل تسلیم و رسید 
دریافت نمایند پس از انقضای مدت مقرر و عدم اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

طیق مقررات اقدام خواهد شد. م.الف 95۰۸744
تاریخ انتشار: 95/1۰/1۸

خسروی- رییس ثبت اسناد و امالک بابل


