3

دوﺷﻨبه  25مرداد  12 - 1395ذی َ
القﻌده 1437
دبیرکل کانون صرافان خبر داد:

معامالت ارز به زودی در شعب بانک ها
آغاز می شود

دبیرکل کانون رصافان از آغاز معامالت ارزی در شعب بانک ها در
آینده ای نزدیک خرب داد.
امیر بیت لفته در گفت و گو با ایبِنا با تاکید بر اینکه بازار بانکی ارز در حال
راه اندازی است ،گفت :دستور العمل انجام معامالت ارزی در شعب بانک ها
در سال های گذشته تدوین شده بود اما این امر به دلیل تحریم به تعویق
افتاد.وی اظهار داشت :با توجه به اینکه تحریم های اقتصادی و بانکی از بین
رفته می توان این دستور العمل را اجرایی کرد بنابر این قرار است شعب بانک
ها در زمینه انجام امور ارزی فعال شوند.
بیت لفته  ،فعالیت شعب بانک ها در بازار ارز را زمینه ای برای افزایش میزان
رقابت در این بازار دانست وترصیح کرد :این امر می تواند رقابت در بازار را
سامل و شفاف کند ضمن اینکه مشرتیان بازار نیز از این امر متنفع خواهند
شد.دبیر کل کانون رصافان با مطلوب ارزیابی کردن تصمیم اخیر بانک مرکزی
برای فعال کردن شعب بانک ها در معامالت ارزی  ،ادامه داد :پیش بینی
می شود با اجرای این دستور العمل نوسانات بازار کاهش و ثبات افزایش یابد.
بیت لفته اظهار داشت :بانک مرکزی هم اکنون این دستور العمل را به
بانک ها ابالغ کرده و بانک ها نیز در حال ارسال آن به شعب برای اجرا
هستند بنابر این این معامالت به تدریج در شعب آغاز می شود.وی درباره
وضعیت بازار ارز نیز گفت :این بازار در هفته های گذشته از ثبات مناسبی
برخوردار بوده و هم اکنون نیز قیمت دالر نسبت به روز گذشته با  ۵تومان
کاهش مواجه شده است.

مشاوره انتخاب رشته کنکور 95
خدمتي رايگان از باشگاه مشتريان بانک انصار

باشگاه مشرتيان بانک انصار در راستاي ارائه خدمات به کارکنان ومشرتيان ويژه
بانک ،امکان بهره مندي از خدمات مشاوره انتخاب رشته کنکور( 95رسارسي
وآزاد)را به صورت کامالً رايگان فراهم منوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک انصار ،با حضور مشاورين زبده ومجرب آموزش
وپرورش وسازمان سنجش،امکان مشاوره انتخاب رشته کنکور(95رسارسي وآزاد)
براي خانواده هاي در جه يک همکاران ومشرتيان ويژه شعب رسارس کشور فراهم
شده است.مشرتيان وهمکاران مي توانند جهت رزرو وثبت نام با شامره 88505050
021متاس گرفته واز خدمات مرکز پيام مشاور باشگاه مشرتيان بانک انصاربهره مند گردند.

بانک سینا برای خرید کاالی ایرانی
کارت اعتباری صادر می کند

بانک سینا در راستای حامیت از تولیدکنندگان داخلی و کمک به رونق
اشتغال در کشور ،به متقاضیان کارت اعتباری اعطا می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا ،در این طرح که مقدمات آن در حال
اجرا است و به زودی نهایی خواهد شد ،با صدور کارت اعتباری جهت
متقاضیان واجد رشایط ،امکان خرید کاالی ایرانی از فروشگاه های مورد تایید
فراهم خواهد شد.گفتنی است بانک سینا هم اکنون انواع تسهیالت اعتباری
را نیز با محور ترویج و توسعه صنایع کوچک و متوسط و رفع تنگناهای مالی
فعاالن بخشهای مختلف اقتصادی ارائه می کند که نقش موثری در تحرک
رونق اقتصادی کشور دارد.

امضاء تفاهم نامه همکاری
پلیس آگاهی ناجا و بانک سپه

با حضور رسدار مقیمی رییس پلیس آگاهی و مدیر عامل بانک سپه
تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سپه ،به منظور ایجاد امنیت اقتصادی از طریق
پیش بینی ،پیشگیری ،کنرتل و مقابله با جرایم پولی و بانکی تفاهم همکاری
دو جانبه بین پلیس آگاهی و بانک سپه امضاء شد.رییس پلیس آگاهی نیروی
انتظامی در این مراسم اظهار داشت :به منظور توسعه همکاری های مشرتک
و مشارکت دو جانبه در راستای تحقق عدالت و امنیت اقتصادی ،پیشگیری و
مبارزه با تخلفات و جرایم پولی و بانکی مقرر در قوانین ،این تفاهم بین پلیس
آگاهی و بانک سپه منعقد شد.
رسدار مقیمی با اشاره به موضوع تفاهم نامه افزود:آسیب شناسی حوزه جرایم
پولی و بانکی و هم افزایی توامنندی ها و امکانات مشرتک در جهت پیشگیری،
کشف و مبارزه مستمر با جرایم پول و بانک برخی از موضوعات این تفاهم
نامه است.رسدار مقیمی تبادل اطالعات و تجربیات با استفاده از کلیه ظرفیت
های موجود طرفین از قبیل نیروی انسانی ،بانک های اطالعاتی و  ...مطابق
ضوابط و مقررات مربوطه را از دیگر موارد این تفاهم نامه مشرتک عنوان
کرد.وی با بیان اینکه پلیس آگاهی برای همکاری با بانک سپه آماده است
خاطر نشان کرد :توسعه و گسرتش هم اندیشی و مشارکت فعال در جهت
تحقق اهداف و کشف جرایم پولی و بانکی در راستای همکاری با بانک سپه
است.
بانک سپه آماده همکاری و حامیت و پشتیبانی از اقدامات پلیس برای ایجاد
امنیت اقتصادی است
در ابتدای این جلسه مدیرعامل بانک سپه با اشاره به قدمت نخستین بانک
ایرانی ظهار داشت :اعالم سیاست ها ،طرح ها ،برنامه ها و اولویت های مورد
نظر که مستلزم همکاری پلیس است و تبادل مطالعات در زمینه شناخت
فضای جرم برخی از وظایف و تعهدات بانک سپه در اجرای مفاد تفاهم نامه
می باشد.چقازردی هم چنین با تشکر و قدردانی از اقدامات پلیس آگاهی
ناجا درخصوص مبارزه مستمر با هرگونه فساد و جرم در حوزه های مالی و
بانکی ترصیح کرد :بانک سپه نیز آماده هرگونه همکاری دوجانبه و مشرتک در
راستای تحقق عدالت و امنیت اقتصادی است.

پیشتازی بانک ملی ایران
در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

بانک ملی ایران در تداوم سیاست های محوری دولت تدبیر وامید در جهت
حامیت از جوانان و گسرتش سنت حسنه ازدواج از ابتدای دولت یازدهم
تاکنون بیش از 5ر 23هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه
جهیزیه پرداخت کرده است .
به گزارش روابط عمومی  ،از این میزان تسهیالت ازدواج وتهیه جهیزیه بیش
از  3هزار میلیارد ریال در سال  1392و حدود  10هزارمیلیارد ریال برای سال
 1393ونزدیک  9هزار میلیارد ریال مربوط به سال  1394بوده است .
ضمناً بانک ملی ایران بیش از 2ر 1هزار میلیارد ریال تسهیالت قرض
الحسنه ازدواج از ابتدای سال  1395تا کنون به مزدوجین پرداخت منوده
است که از این میزان تسهیالت  250میلیارد ریال مربوط به فروردین ماه
 482 ،میلیارد ریال مربوط به اردیبهشت ماه و بیش از  523میلیارد ریال و
 984میلیارد ریال به ترتیب در خرداد و تیر ماه سال جاری پرداخت منوده
است .
پرداخت وام ازدواج در راستای حامیت بانک در ترویج این سنت حسنه از
سیر صعودی مطلوبی برخوردار است .
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ابالغ اصالحیه قانون تجارت به بانک ها
بانک مرکزی «قانون اصالح ماده ( )241الیحه
قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت» که
پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان
رسیده است را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،براساس
این اصالحیه «با رعایت رشایط مقرر در ماده
( )134قانون تجارت ،نسبت معینی از سود
خالص سال مالی رشکت که ممکن است جهت
پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود ،به
هیچ وجه نباید در رشکتهای سهامی عام از
سه درصد ( )٪3و در رشکتهای سهامی خاص
از شش درصد ( )٪6سودی که در هامن سال
به صاحبان سهام قابل پرداخت است ،تجاوز
کند».منت کامل این بخشنامه به رشح زیر
است:بدینوسیله «قانون اصالح ماده ()241
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت»
که در جلسه مورخ  1395.2.20مجلس،

تصویب و در تاریخ  1395.2.29به تأیید شورای
نگهبان رسیده است ،به رشح ذیل جهت
استحضار و اعالم مراتب به ارکان ذیربط در
آن بانک/مؤسسه اعتباری ایفاد میشود.
«ماده واحده -ماده ( )241الیحه قانونی اصالح
قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347.12.24
به رشح زیر اصالح و دو تبرصه به آن الحاق
میشود:ماده 241 -با رعایت رشایط مقرر
در ماده ( )134نسبت معینی از سود خالص
سال مالی رشکت که ممکن است جهت پاداش
هیأت مدیره در نظر گرفته شود ،به هیچ
وجه نباید در رشکتهای سهامی عام از سه
درصد ( )٪3و در رشکتهای سهامی خاص از
شش درصد ( )٪6سودی که در هامن سال به
صاحبان سهام قابل پرداخت است ،تجاوز کند.
در هر حال این پاداش منیتواند برای هر
عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه

وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل
پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشرت
باشد .مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی
که مخالف با مفاد این ماده باشد ،باطل
و بالاثر است.تبرصه 1 -رشکتهای دولتی،
مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش
هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در
ماده ( )78قانون مدیریت خدمات کشوری
مصوب  1386.7.8میباشند.تبرصه 2 -هیچ
فردی منیتواند اصالتا ً یا به منایندگی از شخص
حقوقی همزمان در بیش از یک رشکت که
متام یا بخشی از رسمایه آن متعلق به دولت یا
نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به
سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب
شود .متخلف عالوه بر اسرتداد وجوه دریافتی
به رشکت ،به پرداخت جزای نقدی معادل
وجوه مذکور محکوم میشود».

قائم مقام بانک مرکزی خبر داد:

حرکت ارز مبادلهای به سمت نرخ بازار
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قیمت ارز براساس مکانیسم بازار
تعیین خواهد شد ،افزود :بانک مرکزی مسئول مدیریت این بازار است و
هدایت گری میکند.
قائم مقام بانک مرکزی در گفتوگو با ایلنا ،در مورد ورود بانکها به فروش
ارز آزاد اظهار داشت :این موضوع یکی از اقدامات مهم از مجموعه اقداماتی
است که در جهت یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفته است.وی افزود :زمانی
که به سمت مکانیسم بازار حرکت میکنیم ،قیمتها نیز بر اساس مکانیسم
بازار تعیین میشود .اگر معامالت در بازار ارز بر اساس قیمتهای شفاف
انجام شود ،قطعا همه فعاالن اقتصادی و بخش کالن اقتصاد ،از مزایای آن

منتفع خواهند شد.قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که قیمت ارز براساس
مکانیسم بازار تعیین خواهد شد ،افزود:بانک مرکزی مسئول مدیریت این بازار
است و هدایتگری میکند .وی فزود :به هر میزان که محیط اقتصاد کالن ما
پایدارتر و باثباتتر و کم ریسکتر شود ،اعتامد برای ورود ارز به بازار بیشرت
خواهد شد.
کمیجانی ترصیح کرد :با گسرتش انتظارات خوشبینانه ،بازار نرخ ارز را تعیین
خواهد کرد.کمیجانی در پاسخ به این پرسش که رسنوشت مرکز مبادالت ارزی
چه میشود؟  ،گفت :نرخ ارز مبادلهای به مرور و در مسیر یکسانسازی به
سمت نرخ بازار حرکت خواهد کرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی خبر داد:

تخصیص 16هزار میلیارد تومان
تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط تا پایان سال
رییس پژوهشکده پولی و بانکی
از تخصیص  16هزار میلیارد تومان
تسهیالت به بنگاه های کوچک و
متوسط تا پایان سال جاری خرب داد و
گفت :در راستای اجرای طرح اصالح
نظام بانکی و ذوب شدن انجامد
دارایی بانک ها این تسهیالت به
بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت
می شود.
به گزارش ایبِنا ،علی دیواندری در
پاسخ به پرسشی در این خصوص
که با ذوب شدن انجامد دارایی
بانک ها در راستای اجرای طرح
اصالح نظام بانکی چه میزان
تسهیالت دهی بانک ها افزایش
می یابد ،گفت :با اجرای این طرح
جهت دهی تسهیالت تغییر می کند
به نحوی که تامین مالی رشکتی که
معضل اصلی نظام بانکی کشور بوده
وعمده معوقات مربوط به این بخش
است به سمت بازار رسمایه سوق
می یابد.وی اظهار داشت :بنابراین
تسهیالت دهی رشکتی برای احداث
کارخانه ها  ،پاالیشگا ه ها و در مجموع
طرح های رسمایه بر به سمت بورس
و بازار رسمایه سوق می یابند و نظام
بانکی نیز در بخش تسهیالت خرد و
متوسط فعال تر خواهد شد.دیواندری
ترصیح کرد :معتقدم این امر باعث
می شود تا پرتفوی اعتباری بانک ها
نفس کشیده و عالوه بر بهبود جریان
نقدی درآمدی  ،بازگشت اقساط
ارتقا و صورت های مالی بانک ها
شفاف تر شود.رییس پژوهشکده پولی
و بانکی ادامه داد :البته این طرح به
کسب و کارهای کوچک و متوسط که

عمدتا در سایه رشکت های بزرگ برای
دریافت تسهیالت با مشکل مواجه
بودند  ،کمک می کند.وی خاطرنشان
کرد :بنابراین اجرای این طرح رضایت
اجتامعی را افزایش می دهد زیرا
در قالب این طرح به یک بنگاه
بزرگ اقتصادی که بازدهی مناسب
ندارد و یا مشکل فروش دارد منابع
وسیعی تزریق منی شود.دیواندری
گفت :تزریق منابع به این رشکت ها
هم پول را برگشت ناپذیر می کرد و
هم فرصت ها را از بین می برد زیرا
در ازای تامین مالی این رشکت بزرگ
 ،تامین مالی بنگاه های اقتصادی
کوچک و متوسط با مشکل مواجه
می شد.رییس پژوهشکده پولی
و بانکی با بیان اینکه رفع این
مشکالت در طرح اصالح نظام بانکی
پیش بینی شده است ،گفت :بانک
مرکزی اجرای این طرح را آغاز کرده و
بر همین اساس  16هزار میلیارد تومان
تسهیالت برای بنگاه های کوچک و
متوسط در نظر گرفته است که این
رقم تا پایان سال جاری تخصیص
می یابد.وی ادامه داد :معتقدم توان
محدود نظام بانکی را نباید رصف
رفع مشکالت ساختاری بنگاه هایی
کرد که هم خودشان نجات پیدا
منی کنند و هم برای بانک مشکالتی
را ایجاد می کنند بنابراین این
منابع باید در بخش هایی هامنند
بنگاه های کوچک و متوسط که
بازگشتآنتضمینشدهتراست،سوق
یابد.
وی گفت :همچنین بهرتین ابزار
برای تامین مالی طرح های

رسمایه گذاری ،پرتوشیمی و
بنگاه های بزرگ هامنند
خودرو سازها استفاده از مکانیزم
بازار رسمایه و تامین مالی از طریق
صکوک و غیره است.دیواندری در
پاسخ به این پرسش که آیا بازار
رسمایه کشور قابلیت تامین مالی
بنگاه های بزرگ کشور را دارد یا
خیر؟ ،خاطر نشان کرد :عملیات بازار
باز و بازار اوراق که به تدریج شکل
می گیرد می تواند کمک زیادی به
این امر کند البته هم اکنون نیز فروش
اوراق در بازار رسمایه بسیار مناسب
است وحتی اوراقی که اخیرا منترش
شده در بازار جذابیت باالیی دارد
به نحوی که اوراق رهنی ظرف چند
دقیقه فروش رفت.رییس پژوهشکده
پولی و بانکی بانک مرکزی ،نقدینگی
بازار رسمایه را مناسب ارزیابی کرد و
گفت :البته بانک ها نیز برای تامین
نقدینگی به بازار رسمایه کمک
می کنند و بانک ها زمانی که
منابعشان جا به جا می شود و یا
کاهش می یابد نسبت شبه پول به
پول افت می کند اما در دراز مدت
این نسبت تناسب مناسبی پیدا
می کند البته در مقابل آن تامین مالی
با ریسک باال و دارای ریسک نکول
از نظام بانکی خارج می شود.بانک
مرکزی چندی پیش طرح اصالح نظام
بانکی را منترش کرد که بر این اساس
مرحله اول برنامه اصالح نظام بانکی
و مالی کشور ،با هدف تقویت نقش
نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی،
کاهش مطالبات غیر جاری ،تبدیل
بدهی های دولت به اوراق مالی

اسالمی و افزایش رسمایه بانک ها
تدوین شده است.هدف بخش اول
برنامه اصالحی مقدماتی که زیر نظر
بانک مرکزی انجام میپذیرد ،تقویت
نقش نظارتی و سپس تقویت نقش
سیاستگذاری پولی بانک مرکزی
است .آسیبشناسی نظام بانکی
نشان میدهد در صورت اقتدار ناظر
بانکی ،سازکارهایی فعال میشدند
که میتوانستند مشکالت فعلی
شبکه بانکی را در مراحل ابتدایی
متوقف کنند.بخش دوم برنامه
اصالحی که با محوریت وزارت امور
اقتصادی و دارایی انجام میشود،
ساماندهی بدهیهای دولت و
بازارپذیر کردن آنها است .مشکل
شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی
و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته
است .تنگنای مالی از مسیر کاهش
منابع در دسرتس بنگاهها موجب
تشدید رکود شده است.بخش سوم
این برنامه ارتقای کفایت رسمایه
بانک های دولتی و غیردولتی برای
ارتقای سالمت شبکه بانکی و افزایش
قدرت تسهیالتدهی بانکها است.
بر اساس اصول بانکداری و بر اساس
مقررات کمیته بال به منظور مهار
درجه ریسکپذیری مدیران بانکها
در استفاده از سپردههای افراد
جامعه ،الزم است بانکها یک سطح
حداقلی از پوشش ریسک را از طریق
رسمایه سهامداران فراهم کنند.
بنابراین متام بانکها من جمله
بانکهای دولتی باید با توجه به
اندازه ترازنامه خود ،رشایط حداقل
رسمایه را دارا باشند.

رئیس پژوهشکده بیمه:

زیان نرخشکنی شرکتهای بیمه متوجه مشتری است
رئیس پژوهشکده بیمه گفت :متاسفانه در سال های اخیر بیمهگران داخلی به جای رقابت در کیفیت ارایه خدمات بیم ه ای ،عمدتاً به رقابت قیمتی و نرخشکنی به
منظور دستیابی به سهم بازار یکدیگر روی آوردهاند که برآیند آن به شدت برای صنعت بیمه مخرب است و آسیب پذیری بیمه گران را به شدت افزایش داده است.
امیر صفری در گفتوگو با ایلنا ،در پاسخ به این پرسش که وضعیت رقابتپذیری رشکتهای بیمه داخلی با رشکتهای بیمه خارجی را چطور ارزیابی میکنید؟  ،گفت:
طبعاً بیمهگران کشورهای توسعه یافته در مقایسه با رشکتهای بیمهای داخلی ،هم از قدرت مالی بیشرت و هم از نیروی انسانی متخصصتر و باکیفیتتری برخوردارند.
این موضوع باعث میشود که توان ارائه خدمات بهرت و بیشرتی داشته باشند .همچنین ،این رشکتها به تجربیات بیشرت ،تکنولوژی برتر ،دانش روز ،رسمایه باالتر و
محصوالت متنوعی دسرتسی دارند که بیمهگران ایرانی بطور نسبی فاقد آن هستند.وی افزود :در کنار آن ،رشکتهای بیمه ایرانی ضعف هایی ساختاری در مدیریت
ذخایر ،مدیریت ریسک ،حاکمیت رشکتی ،نرخ گذاری و  ...دارند که طبعاً در فضایی رقابتی با رقبایی قدرمتند ،میتواند به رضر آنها متام شود.صفری ترصیح کرد :متاسفانه
در سال های اخیر بیمهگران داخلی به جای رقابت در کیفیت ارایه خدمات بیم ه ای ،عمدتاً به رقابت قیمتی و نرخ شکنی به منظور دستیابی به سهم بازار یکدیگر روی
آوردهاند که برآیند آن به شدت برای صنعت بیمه مخرب است و آسیب پذیری بیمه گران را به شدت افزایش داده است.رئیس پژوهشکده بیمه افزود :در واقع هامن
اتفاقی که در بانکها افتاده ،در صنعت بیمه نیز رخ داده است .به این شکل که هامن طور که بانکها برای تامین نقدینگی ،سود بانکی را بصورت غیر اصولی و غیرفنی
افزایش دادهاند تا سهم بازار را از یکدیگر تصاحب کنند و نقدینگی فراهم کنند ،رشکتهای بیمه نیز برای تصاحب سهم یکدیگر و دسرتسی به نقدینگی برای پرداخت
خسارتهای قبلی ،نرخها را غیراصولی کاهش داده اند.وی با بیان اینکه بیشرتین رضر از کاهش نرخ ها متوجه مشرتی است؛ گفت :به این طریق رشکتهای بیمه
آسیب پذیر و ضعیف میشوند و ناتوانی رشکت بیمه ،بیشرتین آسیب را به مشرتی وارد خواهد کرد.

نهضت شفافیت و پاسخگویی
حلقه مفقوده مدیریت سرمایه
محمود طهامسبی کهیانی
اساساً « شفافیت»
یک خاصیت متام
وجهی وعمومی است،
خاصیتی که با یکرسی
از سیاستها ،عملکردها،
شیوه هاو مکانیسمها
امکان دسرتسی،استفاده،
سو د بر ی  ،د ر ک ،
اطالع رسانی و حسابرسی
اطالعات و روند
تجمیع و تولید آنان را توسط مراکز قدرت ( جامعه و یا سازمان ) فراهم
می سازد.
شفافیت با رویکردی تعاملی بین مراکز قدرت و ذینفعان( مردم و سهامداران)
میتواند پازل خود را با بازخوردی که از همین شفافیت برخوردار است ،تکمیل
کند و با پاسخگویی دستاورد کارایی و یا ناکارآمدی یک سیستم را به وضوح
منایان سازد.
اصـل شفافیت در یک جامعه و سازمان به عنوان انگیزه برای شهروندان و
ذینفعان قلمداد میشود.
اصـلی که بودنش باعث تعالـی ،چابکـی ،هدفمندی و بهـره وری در سازمان
میشود و نبودش سازمان و ذینفعان را دچار پیچیدگـی ،لختـی ،بی نظمـی و
ناکارآمدی می سازد.
یکی از حوزههای مورد چالش کشور در رشایط کنونی ،عرصه مدیریت
رسمایهگذاری و دستیابی به مسیری است که امنیت خاطر مدیران
رسمایه گذار را فراهم میآورد و با ایجاد روندیکامالً واضح و شیشهای امکان
رصد سهامداران سازمان را از چگونگـی رسمایه گذاری و خرج کرد منابـع مهـیا
می سازد.
شفافیت اسـنادی و حق دسرتسی آزاد به اطالعات در رشایطی می تواند در
کشـورمان مطرح شود که بسیاری از رسمایه گذاران خارجی از نبود امنیت
رسمایه گذاری و کدورت در مبادالت و اطالعات ،امکان انتخاب صحیح برای
ورود به حوزه های رسمایه پذیر را نداشته و بیم از دست رفنت منابع ،همواره
آنان را برایحضور در کشور بر حذر می دارد.
در کنار این نگاه که کشور را از جذب حجم قابل توجهی از منابع خارجی
محروم ساخته است ،شفافیت اسـنادی و حق دسرتسی آزاد به اطالعات که
اساس آن در ماده  19اعـالمیه جهانی حقوق برشسازمان ملل متحد ترصیح
گردیده است می تواند سهامداران را به برخورداری سازمان از هدفمندی
در مدیریت و افزایش سود سهام در فضای اقتصادی ایمن ،آسوده خاطر
سازد.
ایجاد این حس در بین صاحبان سهام خود می تواند عاملی جهت ایجاد انگیزه
در افزایش میزان رسمایه سهامداران محسوب شود که قدرت عمل مدیران
سازمان های رسمایه گذار را در یک پیوستار از اعتامدسـازی و پاسخگـویی
تا افزایش میل رسمایه گذاری سهامداران به یک مدل هم افزا ،باز تعریف
کند.عمدتاً سازمان هایی که با ماموریت رسمایه گذاری فعالیت می منایند برای
حفظ رسمایه و افزایش آن ،نیازمند بسرتی شفافند ،نبود این رشایط عالوه بر
به چالش کشانده شدن اصل رسمایه و عدم اعتامد رسمایه گذار به ورود در
پروژه های رسمایه پذیر فضای به اصطالح « از آب گل آلود ماهی گرفنت »
را برای سودجویان فراهم آورده است ،بسیاری از پرونده های اختالس ،فساد
اداری ،ارتشاء و ...
حاصل عـدم توجه و تعـهد به نظام حاکـمیت رشکـتی و در راس آن اصل
شـفافیت و پاسخگویـی اسـت.رعایت اصل شفافیت که همواره با پاسخگویی
به عنوان یک تکلیف سازمانی به تکامل می رسد .بیم کج روی های
اقتصادی و زیان های هنگفت ناشی از حساب سازی و عدم شفافیت در
اسناد مبادالت مالی را از میان می برد.متاسفانه امروز جایگاه اخالقیات در
نازلرتین سطح ممکن قرارداد ،روزی نیست شاهد اتفاقات عجیب و قریبی
نباشیم که ریشه در عدم توجه به مباحث اخالقی ندارد ،از منظر مدیریت
رسمایه گذاری و حوزه اقتصاد شاید علت تنزل اخالق حرفه ای تا این حد
را بتوان نیاز شدید کشور در تعهد به اصل شفافیت و پاسخگویی دانست.
رویکرد فعلی مدیران در حوزه رسمایه گذاری و رسمایه پذیری هریک به
نحوی با کدری و عدم وضوح ،اعتامد ذینفعان را هدف گرفته است .مدیران
نهادها و سازمان های رسمایه گذار با بی اعتامدی سهامداران ،سازمان های
رسمایه پذیر و نیازمند رسمایه با بی اعتامدی رسمایه گذاران ،مواجهند،
بی اعتامدی که ریشه در یک اصل دارد که به جرات آن را می توان حلقه
مفقود مدیریت رسمایه گذاری دانست و آن اصل « شفافیت و پاسخگویی »
است.رکود ،عدم جنبش در بازار رسمایه و از همه بغرنج تر نا اخالقی های
اقتصادی که تبلور آن در اختالس ،ورشکستگی و التهاب مقطعی بازار رسمایه پدید
می آید از عوارض عدم وجود یک نظام کارآ در نهادینه سازی اصل شفافیت
در مدیریت رسمایه و رسمایه گذاری به عنوان رکنی بایسته در رونق اقتصادی
کشور محسوب می گـردد.
چرخ رسمایه گذاری که امروز در انقباض تزریق رسمایه و عدم اعتامد
سازمان های رسمایه گذار به رسمایه پذیران و سهامداران و صاحبان رسمایه
به مدیران سازمان های مدیریت رسمایه ،گیر افتاده است تنها با روانی
اصل شفافیت و پاسخگویی به حرکت در می آید ،روانی که با خود نظامی
ارزش آفرین خلق میکند و توسعه اقتصادی را به ارمغان میآورد نظامی
بهرهور و سفرهای که گسرتدگی آن تغنم بخش امروز و فرداهای ایران عزیز
است.با این توضیحات شاید اگر از مخاطرات ،ترکشها و قربانی شدن ناشی
از استقرار اصل شفافیت و پاسخگویی در حوزه رسمایهگذاری نهراسیم ،با
سیاستگذاری کالن در حوزه مدیریت منابع و رسمایه میتوانیم شاهد
شکوفایی در کشور باشیم و پیچیدگی ساختاری و الگوریتمهای دست و پاگیر
عرصه رسمایهگذاری را در رشایطی برابر به ماراتنی عادالنه بدل سازیم که هم
رسمایه های خارجی را جذب می کند و هم منابع داخلـی را بکار می گـیرد.
تبیین اصل شفافیت و پاسخگویی به عنوان یک حقوق ملی در همه عرصهها
و من جمله عرصه سیاستگذاری می تواند مطرح و با تثبیت آن و پدیدار
شدن برکاتش به یک مطالبه عمومی مبدل گردد.
امید آنکه گوشزد متخصصین این حوزه در زمان مناسبی به گوش تصمیم سازان
و تصمیم گیران عرصه های کالن اقتصادی کشور برسد تا نهضت «شفافیت و
پاسخگویی» همچون نوش داروی پس از مرگ سهراب ،برای نظام مدیریت
سـرمایه کشـور که در حال زمین گیر شدن است ،به کار آید.
کارشناس حوزه مالی و رسمایه گذاری

