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 اهمیت فرهنگ سازی 
در رونق و توسعه بازار سرمایه

اهمی��ت  ب��ه  محم��دی  ش��اپور    
فرهنگ س��ازی در رونق و توس��عه بازار 
 س��رمایه اش��اره ک��رد و گف��ت:  یکی از 
فعالیت های مهم در بازار سرمایه معطوف 
به فرهنگ سازی و ارتباط با مخاطبان است 
که این نمایش��گاه می تواند در تحقق این 

هدف و برقراری این ارتباط موثر باشد.
ش��اپور محم��دی- رییس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در آیین گش��ایش 
دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک 
و بیم��ه به جدیدترین آمار بازار س��رمایه 
در پایان س��ال 95 اش��اره ک��رد و گفت: 
 اندازه بازار در س��ال 95 بدون احتس��اب 
صن��دوق ها 490 هزار میلیارد تومان بوده 
که این عدد در مقایس��ه با س��ال گذشته 
افزایش 103 درصدی داش��ته اس��ت.وی 
در ادام��ه اف��زود: ارزش صندوق ها 120 
هزار میلیارد تومان اس��ت که در مجموع 
ارزش بازار س��رمایه به 600 هزار میلیارد 
 تومان بالغ ش��ده اس��ت.وی با اش��اره به 
معامالت در بورس های چهارگانه گفت: 
در ب��ورس ه��ای چهارگان��ه 195 هزار 
میلی��ارد تومان در س��ال 95 معامله انجام 
ش��د، همچنین در حوزه معامالت اوراق 
س��هام حجم معامالت 15 درصد افزایش 

داشته است.
محمدی با اش��اره ب��ه کدهای صادر 
ش��ده سهام در س��ال های  گذشته اظهار 
داش��ت: در س��ال 91 تع��داد کده��ای 
س��هامداری 6 میلیون و 800 هزار کد بود 
که این عدد هم اکنون با رشد57 درصدی 
به عدد11 میلیون کد رسیده است.رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم 
انداز سال جاری خاطر نشان کرد: امسال 
رفع محدودیت های بازار سرمایه مد نظر 
است. به طوریکه این محدودیت ها به هر 
دلیلی ایجاد شده باش��د با همراهی دکتر 
طیب نیا و اعضای ش��ورای عالی بورس 
ای��ن محدودیت ها رفع خواهد ش��د.وی 
در ادامه به توق��ف طوالنی مدت نمادها 
اشاره کرد و گفت: اقداماتی در جهت رفع 
توقف طوالنی مدت نمادها انجام شده تا 
نقد شوندگی در بازار س��رمایه ارتقا پیدا 

کند.

خبرنامه

دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با 
حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر امور خارجه، 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل سازمان بورس 
و اوراق بهادار در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار شد. 
وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی در افتتاحیه دهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه بر ارتقای کارایی 
 نظام تامین مالی و اس��تفاده از بازاره��ای مالی به منظور 
دس��ت یابی به رش��د اقتصادی هش��ت درصدی تاکید 
کرد. وزیر اقتصاد در این مراس��م گف��ت: دولت در کنار 
سیاس��ت های کوتاه مدت مالی، پول��ی، ارزی و تجاری، 
مجموعه  ای از اقدامات بلندمدت برای اصالح ساختارهای 
اقتصادی کش��ور را نیز در دستور کار خود قرار داد که با 
ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم  
رهبری، آنها را با آ ن چارچوب هم راستا نمود و گسترش 
داد.وی با بیان اینکه پیگیری مس��تمر این سیاست ها نیز 
نتیجه بخش بود، بیان داشت: بهبود در طیف گسترده ای 
از شاخص های متداول برای سنجش وضعیت کیفیت 
نهادی کش��ورها از س��وی مجامع بین المللی، گواهی 
بر این مدعاس��ت.طیب نیا ارتق��اء 32 رتبه ای جایگاه 
ایران در ش��اخص انجام کس��ب و کار، 18 رتبه  ای در 
شاخص آزادی اقتصادی، 13 رتبه ای شاخص شفافیت 
و کنترل فس��اد و 10 رتبه ای ش��اخص حقوق مالکیت 
را نمونه های��ی از این موارد دانس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه این موفقیت ها و دس��تاوردهای مهم، هنوز کافی 
نیس��تند اظهار داش��ت: خرابی های گذش��ته، فاصله ما 
ب��ا آنچه که در س��ند چش��م انداز افق 1404 ترس��یم 
ش��ده و آنچه که نگرانی های معیش��تی و رفاهی مردم 
را کاه��ش می دهد آنچنان زیاد ک��رده که باید بر دامنه 
تالش ها و پیگیری ها و از همه مهم تر مسئولیت پذیری 
عمومی افزود و نباید اجازه داد کش��ور به مس��یرهای 
پرتنش و بحران آفرین گذش��ته بازگردد.وی ادامه داد: 
سال 1396 از این جهت بسیار تعیین کننده است. مقام 
معظ��م رهبری با سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی 
مسیر حرکت و نقش��ه راه پیشرفت اقتصادی کشور را 
مشخص کرده اند. وی افزود: ایشان با نام گذاری امسال 
به عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اش��تغال« ضرورت 
تمرکز و شتاب بخش��ی به اجرای اقدامات در دو حوزه 
بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم سازی اقتصادی کشور 
و بهب��ود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین نموده اند.
طیب نیا گفت: باید همه، اعم از قوای س��ه گانه و سایر 

ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به س��مت افزایش 
تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهیم 
و بای��د در کن��ار اصالحات س��اختاری در چارچوب 
سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی، سیاس��ت های 
کوتاه مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا نماییم.
طیب نیا با بیان اینکه دولت در سال جدید کار خود را 
بر این مبنا آغاز نموده اس��ت، افزود: سال 1396 سالی 
است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال زا رونق پیدا کند 
و س��هم اصلی را در تحقق هدف نرخ رش��د اقتصادی 
8 درصدی داش��ته باش��د.  وی گفت: یکی از الزامات 
اساسی رونق تولید و اشتغال و دسترسی به این هدف، 
ارتقاء کارایی نظام تأمین مالی و استفاده از ظرفیت های 
بازارهای مالی اس��ت. از زم��ان روی کار آمدن دولت 
یازدهم اصالح، تقویت و توسعۀ بازارهای مالی کشور 
و حمایت از آن همواره با اولویت باالیی در دستور کار 
برنامه های اقتصادی دولت بوده و طی جلسات متعدد 
با دست اندرکاران و مسئوالن نظام مالی کشور، راههای 
برون رفت از تنگنای مالی، سیاست های حمایتی از بازار 
س��رمایۀ کشور و امکان های توسعه و گسترش صنعت 
بیمه مورد بررس��ی قرار گرف��ت و برنامه های عملیاتی 
متناس��ب طراحی و به اجرا گذاش��ته شد.وزیر اقتصاد 
افزود: اج��رای این برنامه ها، دس��تاوردها مهمی را در 
بازار س��رمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه داش��ته است 
و گرچه تا تکمیل این برنامه ها و آش��کار ش��دن نتایج 
آنها راه درازی باقی مانده است.طیب نیا گفت: در بازار 

س��رمایه، تمامی شاخص ها، نش��ان دهنده جهت گیری 
مثبت و روبه توس��عه این بازار اس��ت.وی جمع تامین 
مالی بازار اولیه و ثانویه از رقم 137 هزار میلیارد ریال 
در انتهای س��ال 1391، رسیدن آن به حدود 528 هزار 
میلیارد ریال در اس��فند 1395 و  رش��د 285 درصدی 
یکی از این دست آوردها عنوان کرد.به گفته طیب نیا، 
میانگین ان��دازه بازار از 2.445 ه��زار میلیارد ریال در 
پایان سال 1391، به 4908 هزار میلیارد ریال در اسفند 
س��ال 1395 رسیده اس��ت که بیانگر 103 درصد رشد 
است.وی همچنین از افزایش ارزش معامالت از مقدار 
1096 ه��زار میلیارد ریال در ابتدای س��ال 92 به مقدار 
1902 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 95 خبر داد که 
رش��دی 73 درصدی نسبت به انتهای سال 91 را نشان 
میدهد. وزیر اقتصاد گفت: شاخص ضریب نفوذ بازار 
سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد 
صاحبان واحدهای س��رمایه گذاری صندوق ها بدست 
می آی��د، از قریب به 6/5 میلیون نفر در انتهای س��ال 
1391 به بیش از 11 میلیون نفر تا پایان اسفند ماه سال 
1395 رس��یده و رش��دی 65 درصدی را تجربه نموده 
اس��ت.وی ادامه داد: س��رمایه گذاری خارجی در بازار 
سرمایه کشور در انتهای سال 1391 حدود 878 میلیارد 
ری��ال بوده که این رقم در اس��فند م��اه 1395 با 1328 
 درصد رش��د به 12.538 میلیارد ریال رس��یده اس��ت.
طیب نیا یکی از اقدامات مهم این دولت در بازار سرمایه، 
راه اندازی بازار بدهی عنوان کرد و گفت: حجم عظیم 

بدهی های دولت در سنوات گذشته به بخش خصوصی 
به وی��ژه پیمانکاران و همین طور ب��ه بانک مرکزی و 
بانک های تجاری و توسعه ای یکی از موانع مهم فعالیت 
دولت در بخش عمرانی و زیرس��اختی بوده است.وی 
افزود: دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی های صورت 
گرفته در بخش مالی کش��ور و در جه��ت تبدیل این 
تهدید به فرصت، حرکت حساب شده ای را در راستای 
پرداخت بدهی های گذشتۀ دولت ها شروع نمود.وزیر 
اقتصاد گفت: از اقدامات مناس��ب دیگری که در بازار 
س��رمایه در سال گذش��ته رخ داد، راه اندازی معامالت 
قرارداده��ای اختیار در معامالت س��هام ب��ود که از آن 
می ت��وان به اقدامی درخور، جهت پوش��ش ریس��ک 
س��رمایه گذاران یاد کرد.وی افزود: افش��ای اطالعات 
عملکرد ماهانۀ ناش��ران، تغیی��ر روش عرضۀ اولیه به 
ثبت سفارش )بوک بیلدینگ(، راه اندازی اوراق رهنی، 
تالش برای فراگیرش��دن اس��تانداردهای گزارشگری 
مالی از جمله اقدامات مناس��ب دیگری اس��ت که طی 
سال گذشته برای توسعۀ بازار سرمایه انجام شده است.
وزیر اقتصاد یادآور ش��د: در بازار پول، بانک ها به عنوان 
مهمتری��ن نهاد ب��ازار پولی، از اصلی تری��ن منابع تأمین 
اعتبار می باشند که با وجود مشکالت عدیده ای که با آن 
دس��ت و پنجه نرم می کنند، همواره در کنار دولت بوده 
و برای رشد اقتصاد کشور کوشیده اند.وی گفت: نقش 
بانک ها در تحقق اه��داف کالن اقتصاد مقاومتی، طرح 
حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی، تأمین اعتبار پرو ژه های 
مل��ی و حمایت از طرح های اجتماعی، نمونه کوچکی 
از خدمات نظام بانکی است، بنابراین ایجاد ثبات در نظام 
بانکی از عوامل موث��ر در بهبود فعالیت و عملکرد این 
بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.طیب نیا یادآور شد: 
تأمین مالی زمانی می تواند ما را به اهدافمان برس��اند که 
کارا باشد، بدین منظور و در جهت بهبود شرایط بانک ها، 
طرح اصالح نظام بانکی در دو فاز مقدماتی و ساختاری 
و نهادی توسط دولت تدبیر و امید تدوین و ابالغ شده و 
در دست اجراست، تا از این طریق از یک طرف معضل 
جریان نقد و انجم��اد دارایی ها از جهت تقویت بخش 
نظارتی و سیاس��ت گذاری پولی بهبود بخشیده شود و  
از ط��رف دیگر معضل بدهی های دولت به نظام بانکی 
و نیز مطالبات غیرجاری بانک ها حل شود. ضمن اینکه 
افزایش سرمایه بانک ها که اولین گام آن نیز برداشته شد، 
به منظور بهبود وضعیت تسهیالت دهی و بهبود ترازنامه 

بانک ها نیز در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد

ارتقای کارایی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی

بیمه تبلور اقتصاد مقاومتی است و با توانمندسازی بیمه می توانیم 
راه را برای اجرایی نمودن فرمایش مقام معظم رهبری هموار تر کنیم.
عبدالناصر همتی- رییس کل بیمه مرکزی در سخنرانی مراسم افتتاحیه 
دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با اعالم این مطلب 
افزود: س��ه بازار بانک، بورس و بیمه در پیشرفت اقتصاد یک کشور 
مورد توجه جدی قرار دارند. امیدوارم نمایشگاه “بورس، بانک و بیمه 
بتواند این رویداد اقتصادی را در مسیری هدایت کنند که روز به روز 
شاهد ثبات مالی بیشتری باشیم و بتوانیم برای تأمین بازارهای حقیقی 
کشور  بهتر عمل کنیم .وی افزود: هر فعالیت اقتصادی در کشور از مسیر 
این سه بازار تأمین مالی می شودکه البته صندوق های بازنشستگی هم 
جزیی از آن به حساب می آیند و جای آنها در این نشست خالی است.
همتی، توس��عه بازارهای مالی را در تحول اقتصاد کالن مهم دانست 
و گفت: اگر می خواهیم ش��اخص های بخش حقیقی اقتصاد دچار 
تحول ش��ود باید بازارهای مالی ما متحول و کارآمد باشد.رئیس کل 
بیمه مرکزی افزود: مشکل اصلی کشور ما این است که این بازارها کارا 
نیس��ت. اطالعات به صورت دقیق منتشر نمی شود و بازارها به لحاظ 
تخصیص منابع با مشکل روبرو هستند. برای مثال بانک ها بیشترین 
بازدهی س��ود را در بازار به خود اختصاص داده اند حال آنکه بورس 
و بیمه باید سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار داشته باشند. ایجاد 
تعادل در بازار و کارآمدش��دن تخصیص و شفافیت منابع و اطالعات 
بحث مهمی است که در صورت همگرایی و تعادل سهم هر یک از این 
نهادهای پولی و مالی مشخص خواهد شد و با تشکیل »کمیته ثبات«، 
اقتصاد کشور در مسیر شکوفایی و رشد حقیقی قرار خواهد گرفت.وی 
بیمه را یکی از ارکان مهم بازار سرمایه دانست و گفت: برای توسعه بازار 
سرمایه باید بیمه ها فعال تر شوند. در اکثر کشورهای پیشرفته یک سوم 
 اوراق بلند مدت مالی را بیمه ها وصندق های بازنشستگی خریداری 
می کنند،اما متاسفانه در کشور ما نقش بیمه ها در ارزش افزوده بازار 
مالی پایین اس��ت.همتی با اش��اره به دالیل عقب ماندگی بیمه گفت: 
خوشبختانه توانس��تیم در دولت یازدهم پیشرفت های خوبی داشته 

باشیم به نحوی که ضریب نفوذ بیمه از 2 درصد عبور کرد. همچنین 
شاهد رشد 40 درصدی بیمه های عمر باشیم.رییس کل بیمه مرکزی 
افزود: تامین مالی خرد را می توانیم از بازار بیمه آغاز کنیم و به همین 
خاطر در حال حاضر بیمه های عمر در بازارهای مالی دنیا حرف اول را 
می زنند و الزمه آن کاهش نرخ سودبدون ریسک سپرده بانک هاست. 
از س��وی دیگر صنعت بیمه می تواند زمینه امنی��ت اقتصادی را برای 
بزرگترین پروژه های کشور فراهم کند و این نمایشگاه و رخدادهایی 
نظیر آن می تواند کارایی ها و ظرفیت های این صنعت را بیش از پیش 
مورد توجه و بررس��ی قرار دهد.وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
32 شرکت بیمه در صنعت بیمه فعال هستند و مطمئنم با تعادل میان 
بازارهای مالی می توانند نقش خود را بیش از پیش ایفا کنند همانطور 
که در سال گذشته 23درصد رشد حق بیمه تولیدی را داشتیم می توان 

امیدوار بود که به ضریب نفوذ باالتری  دست یابیم.

سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری،ضمن 
اش��اره به فرهنگ جدیدی که از چند س��ال گذشته در اقتصاد کشور 
ایجاد ش��ده است، گفت: طی چند سال گذشته به اقتصاد دانش بنیان 
 توجه ویژه ای ش��ده اس��ت.وی افزود: توجه به اقتصاد دانش بنیان و 
شرکت های دانش بنیان به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند. این 
استاد دانشگاه، پیوند میان اقتصاد و دانشگاه را به فال نیک گرفت و ابراز 
داشت: پیوند میان اقتصاد و دانشگاه، سبب پیشرفت و رشد اقتصادی 
می شود.وی ادامه داد: کشورهایی که در زمینه اقتصادی پیشرو هستند، 
از جمله کشورهایی اند که در حوزه علم نیز پیشرو هستند.وی با اشاره 
به اینکه میان رشد منابع علمی و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی وجود 
دارد، تاکید کرد: رشد منابع علمی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی 
داشته است.س��تاری در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر نقش موثر 
اس��تارتاپ ها بر اقتصاد دانش بنیان در کشور خاطرنشان کرد: طی 3 
سال گذشته، بازار اختراعات و ایده را در بازار فرابورس ایجاد کرده ایم 
که طی این مدت تحوالت چشم گیری در فرهنگ اقتصادی نیز دیده 
می ش��ود.وی ادامه داد: تا کنون چند شرکت استارتاپی به ثبت رسیده 
است، که نمونه ای از آنها با رشد 1000 درصدی در سال مواجه شده 
است. این موضوع نش��ان دهنده فرهنگ جدید در حوزه تامین مالی 
است.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ایجاد تابلوی دانش بنیان 
فرابورس و ثبت صندوق های جسورانه در بازار سرمایه را گام مهمی 
در حوزه اقتصاد دانش بنیان خواند.وی الزمه موفقیت در رشد و توسعه 
اقتصادی را، سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرح های پژوهشی 
خواند و تاکید کرد: در این راس��تا الزم است که دولت سرمایه گذاری 
در طرح دانش بنیان را به بخش خصوصی واگذار کند و خود به این 
حوزه ورود نکند تا ش��اهد توسعه شتاب دهنده ها در اقتصاد کشور 
باشیم.وی با اشاره به اینکه مفاهیم جدیدی در بورس ایجاد شده است، 

گفت: این مفاهیم جدید، نیاز به ایجاد بورسی مشابه به بورس مزدک در 
کشور را می طلبد.ستاری رشد استارتاپ ها را سریع تر از قانون گذاری 
 خواند و ادامه داد: سرعت باالی رشد استارتاپ ها و پیشی گرفتن آن از 
قانون گذاری نشان از بسترهای مناسب در این خصوص دارد.معاون 
علم��ی و فناوری رییس جمهوری ش��مار باالی جمعی��ت جوان و 
دانشگاهی را یک امتیاز برای شرکت های دانش بنیان خواند و ادامه داد: 
امید می رود از این جمعیت جوان و دانشگاهی که ساختارهای سنتی 
را به چالش می طلبند برای رشد شرکت های دانش بنیان استفاده شود.

رئیس کل بیمه مرکزی:

بیمه، تبلور اقتصاد مقاومتی است
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: 

 دانش بنیان   شرکت های   به   توجه 
 است   اقتصادی   توسعه  و    رشد  الزمه


