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فهرست مطالب کتاب

بورساز بورس منطقه اي کرج، تا سازمان کارگزاران :سرآغاز

قانونشکل دهی ساختار بازار؛ گام هاي نخست در اجراي :اولفصل 

بازارقوانین و مقررات؛ بستر توسعه :دومفصل 

دیگريتوسعه نهادهاي مالی جدید یکی پس از :فصل سوم

سرمایه گذاريابزارهاي مالی نوین، دریچه اي به فرصت هاي جدید :فصل چهارم

نشدمدیریت بازارها؛ بورسی که هیچ گاه سیاسی :پنجمفصل 

فناوري اطالعات، شاه کلید توسعه بازار: فصل ششم
سرمایهنظارت، مباحث حقوقی و ضمانت هاي اجرایی در بازار :فصل هفتم

محدودیت هاچشم انداز بین المللی بورس؛ از اهداف تا :هشتمفصل 

چگونه بورس مردمی شد؟؛ بورس اطالع رسانی، فرهنگ سازي و آموزش:نهمفصل 

سازمانیمدیریت تعامالت درون و برون :فصل دهم

چالشهاگذر از :یازدهمفصل 



از بورس منطقه اي کرج، تا سازمان کارگزاران بورس:سرآغاز

1383شرکت در کمیته بررسی الیحه جدید بازار اوراق بهادار در سال 

1384آبان30پذیرش دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار در 

1384آذر 2تصویب نهایی قانون بازار اوراق بهادار در 

تاسیس سازمان بورس اوراق بهادار

1385اردیبهشت 6بهادار در سازمان بورس اوراق رییس 

84موجب کاهش شاخص در 83و 1382حباب سال هاي : بازار از التهاب تا آرامش

درصد2ت سهام شرکت ها در متثبیت دامنه نوسان قی

1384تخلیه حباب در پایان سال 

به کمک سازمان  1385و عرضه سهام دو شرکت  بزرگ در اواخر 1385قانون اساسی در خرداد 44ابالغ سیاست هاي کلی اصل 
خصوصی سازي 

پس از کمتر از یک سال900تومان قیمت اولیه، حدود 400: اولین شرکت ملی مس

پس از کمتر از یک سال300تومان قیمت اولیه، حدود 190: دومین فوالد مبارکه



شکل دهی ساختار بازار؛ گام هاي نخست در اجراي قانون:فصل اول

ووزیعتکاري،کمیته هايتشکیلسازمان،ساختارواساسنامهتصویبمدیره،هیاتاعضايانتخاب:بورسسازمانتاسیس
بازارادایجداوري،هیاتتشکیلمشاور،عنوانبهتجربه هاباازاستفادهکناردرجوان گراییرویکردباانسانینیرويجذب
اولیه

کلیديمقرراتتصویب

قانون57مادهموضوعکمیتهتشکیل

کشاورزيوفلزاتبورستهران،بهاداراوراقبورسکارگزارانسازمانتکلیفتعیین

درصد40کارگزاري ها،درصد40عام،سهامیشرکتبهمحورعضوسازمانازتغییر:تهرانبهاداراوراقبورسشرکتتاسیس
مردمدرصد20وسرمایه گذاريشرکت هاي

بورسالکترونیکتوسعهسیاستباهمزمانبورسشرکتبهانتقالومنطقه ايتاالرهايتکلیفتعیین



شکل دهی ساختار بازار؛ گام هاي نخست در اجراي قانون:ادامه فصل اول

کتمشارکشورها،سایرتجارببرخالفسالیکازکمتردرتاسیس:بورسشرکتشدنعامسهامیدالیل

زيمالتجربهبهتوجهباشرکتساختمانموضوعمدیریت،چرخشامکانکارگزاران،تنهانهذینفعانهمه

بورسنجاتآنها،کارگزارانسازمانانحاللفلزات،وکشاورزيبورسادغام:ایرانکااليبورسشرکتتاسیس

آنسازمانتخلیهحکمموضوعوکشاورزي

ازغفلتتعریف،انرژيبین المللیمطالعاتمرکزدرپروژه اي1377سالاولیهایده:نفتبورسراه اندازي

فروشنفتقیمت گذاريدراثرگذاريعدمآنتبعبهوژاپنبامقایسهدرخصوصبهنفتمالیبازارموضوع

شرکترانمدیبرخالفپتروشیمیصنایعملیشرکتمدیراناستقبالدولتی،شرکتیکتنهاتوسطنفت

ایراننفتملی

)ایدهبورس(فکريدارایی هايبازارایران،فرابورسشرکتتاسیس



شکل دهی ساختار بازار؛ گام هاي نخست در اجراي قانون:ادامه فصل اول

شورهايکومالزيدرمشابهکمیتهوجود:شرعیمبانیبابورستوسعهانطباقمحورفقهی،کمیتهتاسیس

هايابزارازاستفادهامکانعدمدلیلبهمالزيبااساسیتفاوتغیراسالمی،مالیابزارهايطراحیدرعربی

کمیتهیتفصیلبررسیجهتفقهیکمیتهمسئولمقدمدکترمصباحیهمراهبهمالزيبهسفرغیراسالمی،

.کمیتهاستقاللموضوعمالزي،شریعت

.سرمایه گذارينهادهايوبهاداراوراقوبورسکارگزارانکانونتاسیس

درکهزمانآندرسهامداري.کدمیلیون7:عدالتسهاماستانیسرمایه گذاريشرکت هايکانونتاسیس

قابلصندوق ءهاياندازيراهعدالت،سهامدارايمیلیون43حدودورسیدهمیلیون9بهکتابنگارشزمان

.عدالتسهاممشکالتحلجهتبورسدرمعامله



قوانین و مقررات؛ بستر توسعه بازار:فصل دوم

توسط1345مصوب(بهاداراوراقبورسقانونبازنگريبهنیاز:تصویبتاتدوینازبهادار؛اوراقبازارقانون

.نظارتواجرانهادبودنیکیوبازارنیازهايبهتوجهبا)خارجی ها

ابزارهايبامرتبطمالیاتیمباحثموضوع:1388سالدرجدیدمالینهادهايوابزارهاتوسعهقانونتصویب

مزایايبهادار،اوراقکمیسیون هايبین المللیسازماندربورسعضویتسرمایه گذاري،صندوق هايمالی،

از(تیدولگذاريقیمتشمولازکاالبورسدرشدهعرضهمحصوالتشدنمستثنیوبورسدرکاالهاپذیرش

.سهامدارانبهسهامسودپرداختبراياجراییضمانتفقدان،)پتروشیمیوفوالدجمله



توسعه نهادهاي مالی جدید یکی پس از دیگري:فصل سوم

.رتبه بندي و توسعه کیفیت به جاي کمیت: توسعه صنعت کارگزاري

صندوق هاي سرمایه گذاري

شرکت هاي تامین سرمایه یا بانک سرمایه گذاري

شرکت هاي مشاور سرمایه گذاري

شرکت هاي سبدگردان

شرکت هاي پردازش اطالعات مالی

مشاوران عرضه و پذیرش

موسسات رتبه بندي اعتباري



ابزارهاي مالی نوین، دریچه اي به فرصت هاي جدید سرمایه گذاري:فصل چهارم

.رویکرد بانک مرکزي پیش فروش سکه و عدم همکاري در راه اندازي بازار نقدي طال: قرارداد آتی سکه طال

قرارداد آتی سهام

اوراق اجاره

اوراق مرابحه

اوراق قرض الحسنه

اوراق اختیار معامله

اوراق مشارکت رهنی  

اوراق گواهی حج

اوراق منفعت

اسناد خزانه اسالمی



مدیریت بازارها؛ بورسی که هیچ گاه سیاسی نشد:فصل پنجم

.1391جدیدتحریم هاي،1389یارانه هايهدفمندي،1387مالیبحران،1384سالآخرتا1382حبابتخلیه

44اصلشرکت هايورود

ایرانبورسدرآنانعکاسودنیادراقتصاديومالیبحران

بازارگردانی

یارانه هاکردنهدفمندقانون

بازارازحمایتسیاست هايوشاخص

نسازماتوسطاولیهعرضهقیمت گذارينحوهبورس،بدوناجرايبودنغیرقابل:اساسیقانون44اصلاجراينحوهبرتاملی

)خوزستانفوالدبانک،پستفارس،خلیجهلدینگدانا،بیمه(بورسسازمانمشورتینظربدونخصوصی سازي

کشاورزيمحصوالتعرضه

1391سالدرتجارتومعدنصنعت،وزارتوکاالبورسموضوع



نظارت، مباحث حقوقی و ضمانت هاي اجرایی در بازار سرمایه:فصل هفتم

تشکیل شعبه ویژه جرایم بورسی

عضویت در کمیسیون بین المللی بورس هاي اوراق بهادار

صیانت از حقوق سهامداران

تعیین نرخ سنگ آهن توسط ایمیدرو

هایتا کمک بال عوض دو شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد و ن
انتقال صندوق به سازمان تامین اجتماعی

1392درصد از درآمد پاالیشگاه ها به صندوق توسعه ملی و بودجه 26انتقال

1390کنترل قیمت محصوالت پتروشیمی در سال 

دشواري هاي گذر از اقتصاد دولتی به خصوصی و ادغام وزارت بازرگانی و صنعت



چشم انداز بین المللی بورس؛ از اهداف تا محدودیت ها:فصل هشتم

خروجسالهسهمحدودیتعدم:بورسازخارجبازارهايوبورس هادرخارجیسرمایه گذاريآیین نامهتصویب

سقفافزایشروز؛7بهمجوزاخذفرایندکاهشخارجی؛سرمایه گذاريسازمانمجوزشدناختیاريسرمایه؛

درصد20بهخارجیسرمایه گذارخرید

)نشدمحققکهبرنامه اي(بهاداراوراقکمیسیون هايبین المللیسازماندرعضویت

بورس هاجهانیفدراسیوندرعضویتتعلیق

بین المللیجانبهدوتفاهم نامه هاي



اطالع رسانی، فرهنگ سازي و آموزش؛بورس چگونه بورس مردمی شد؟:فصل نهم

الحاق حوزه فناوري اطالعات به شرکت اطالع رسانی

نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

برنامه هاي آموزشی ویژه کودکان

تاالر مجازي بورس ایران

آگهی هاي فرهنگ سازي

تاسیس انتشارات بورس

پژوهشی-تاسیس فصلنامه علمی

عدم تاسیس دانشگاه و پژوهشگاه: کمیته راهبري آموزش، گامی در جهت خصوصی سازي آموزش



مدیریت تعامالت درون و برون سازمانی:فصل دهم

یک نوع دیپلماسی عمومی: اعطاي مجوز کارگزاري صرفا با فراخوان

موضوع ایمیدرو و سهام شرکت هاي سنگ آهن چادرملو و گل گهر

معرفی فردي براي مدیرعاملی یک شرکت سرمایه گذاري

تعامالت مناسب با دانشگاه ها



گذر از چالشها:فصل یازدهم

عدم تصویب: موضوع تحقیق و تحفص

ازار مربوط به بازار پول تاثیرگذار بر بورس و ب: هزار میلیاردي3موضوع اختالس 

سرمایه



سخن پایانی

قوانین و مقررات، فناوري اطالعات، نهادها و ابزارهاي مالی: پایه هاي بورس

مـالی  بین المللی کردن بازار سرمایه به خصوص معامله انواع اوراق و ابزارهاي: عدم توفیق برخی عالقه مندي ها

ایرانی، عدم عضویت در کمیسیون بین المللی بـورس هـاي اوراق بهـادار، عـدم عملیـاتی شـدن بـازار مـالی         

دن قراردادهاي نفتی در قالب بورس انرژي، عدم تاسیس بورس ارز، عدم اصالح قانون تجارت، عدم یکپارچه ش

سامانه هاي اقتصادي از قبیل بورس، بانک، گمرك، مالیات و بیمه
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