ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴
ﺻﻔﺤﺎت ۲۲۲-۱۹۱

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺜﻤﯽ
‡
ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺪری

*

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن

†

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۳۹۵/۰۴/۱۳ :

§

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﯿﻮه ﻓﻌﻠﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ ،از روش »دﻟﻔﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای«
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزار ﺑﺎز ،ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار دوﻟﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ( در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ )ﻣﺜﻼً ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار دوﻟﺘﯽ( ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺑﺎزار اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﺒﻮده و
ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺻﮑﻮک اﺟﺎره ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺖ و رﯾﺴﮏ ﺣﺪاﻗﻠﯽ دارد( اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ،ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی E52 ،D53 :JEL

* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺗﻬﺮان؛ ) meisami@isu.ac.irﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
† داﻧﺸﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان؛ samosavian@yahoo.com
‡ اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ،ﺗﻬﺮان؛ k.nadri@gmail.com
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺜﻤﯽ اﺳﺖ.
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اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن

۱۹۲

 ۱ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

۱

 ۲ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
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اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی  ،ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﺋﯽﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ) (OMO۲ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ
از ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽرﺳﺪ و ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن )و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ و
ﻓﻘﻬﺎی ﻣﻌﻈّﻢ( اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر »اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی« ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﺑﺰار اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۷۳ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ و
ﺷﻬﺮداریﻫﺎ( ﺟﻬﺖ »ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ «۳ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻬﺖ »ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ« ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،اﯾﻦ روش را از دو ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻗﺮار دﻫﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﺑﺰار اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺷﯿﻮه
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻌﺮض ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﺷﺪه ﻣﻮرد رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۱۹۳

Finance
Policy Making

1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 0:50 +0330 on Sunday September 26th 2021

ﻫﺎدوی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ) (۱۳۷۸ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺎ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ،از ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﻬﯽ اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اوراق را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ) (۱۳۷۸ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز
ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ )ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ( ،اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮرد ﺗﺒﯿﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻋﻠﯽﻣﺪد ) (۱۳۸۰ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﯾﻦ اوراق را ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻘﺮراﺗﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
رﺣﯿﻤﯽ ) (۱۳۸۱ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
را ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اوراق ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻌﯿﺪی ) (۱۳۸۱ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﭘﻮل و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺷﯿﻮهای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﮐﺐ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزﻣﺤﻤﺪی ) (۱۳۸۶ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮ روی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و اراﺋﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺻﻼﺣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اوراق از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﯽﭘﺮدازد(.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ »ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ «۱و ﯾﺎ »اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺎﻟﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻘﻮﻟﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ
»ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ «۲و ﯾﺎ »اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻮﻟﯽ« ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در

۱۹۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۳ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﺮان
در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان» ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی« ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ،از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع از اوراق ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوری
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در اداﻣﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﻮع از اوراق ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۱.۳ﺗﻌﺮﯾﻒ
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارﻧﺪه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ داراﯾﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع اوراق ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻟﮏ داراﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻮده و در ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
)ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،۱۳۸۶ ،ص .(۱۲۲
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاﻓﯽ ﺧﺎص ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد» :اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎﻧﺎم ﯾﺎ ﺑﯽﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮدده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را

 ۱ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد و ﻟﺬا اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در وﻫﻠﻪ اول ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
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ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻮﺿﻮع آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻮﻟﯽ )اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم( ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﺴﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.۱

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۱۹۵

دارﻧﺪ ،واﮔﺬار ﻣﯽﮔﺮدد .دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،در
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.۱

 ۲.۳ارﮐﺎن

 ۳.۳آﻣﺎر و ارﻗﺎم
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﯾﮏ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ
ﮔﻔﺘﻪ ،از ﺳﺎل  ۱۳۷۹ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۲در  ۳۸ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۹۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اوراق
ﻻ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اوراق ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﻮرم ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ً

 ۴.۳ﺷﯿﻮه اﺟﺮاﺋﯽ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اﺟﺮاﺋﯽ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪوﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،۳ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﻮه اﺟﺮاﺋﯽ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
 ۱ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 ۲در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎﺷﺮ اوراق ،ﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ۳ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﻞ ﺧﺒﺮﮔﺎن دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد.
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در اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭼﻨﺪ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آنﻫﺎ »ﻧﺎﺷﺮ«
اﺳﺖ .ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع اوراق ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ دارد )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
ﺟﻤﻊآوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم( اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .۲رﮐﻦ دوم »ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸﺎرﮐﺖ« اﺳﺖ .ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻃﺮحﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﻮدده اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده و از ﻃﺮﯾﻖ واﮔﺬاری اوراق ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ رﮐﻦ در
اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی» ،ﻋﺎﻣﻞ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻣﻞ در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﻧﺎﺷﺮ )ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوراق ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد
ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ،ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

۱۹۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 0:50 +0330 on Sunday September 26th 2021

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد .در ﮔﺎم اول ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر اوراق را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺷﻮرا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﺮورت اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد آن )ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﯿﺰان
اﻧﺘﺸﺎر ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﻏﯿﺮه( اﻋﻼم ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﯽ )و ﻧﺎﺷﺮ( ،اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر
اوراق اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از واﮔﺬاری ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ آنﻫﺎ ،روزاﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوش را از
آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق را ﺗﻌﻬّﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺛﺒﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﻣﺎﻧﺪه اوراق ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ ذﯾﻞ ﺳﺮﻓﺼﻞ
»ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯽﻫﺎ« در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻧﺪه اوراق ،ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﯾﺮ داراﺋﯽﻫﺎ )ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﮐﻢ ﺷﺪه و
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻘﺪ ﺻﻨﺪوق ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
اﻧﺘﺸﺎر ،اوراق ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﯿﺪه »اﻣﺤﺎء« ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﮐﺎرﻣﺰد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اوراق ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﻣﻘﺮّر ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ اوراق ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران اوراق را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اوراق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﻇّﻒاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
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ﺟﺪول ۱
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ) ۱۳۹۲ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

۷۹/۱۲/۱۷

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

۲٬۹۱۶٬۰۰۰

۶۳٫۵۵

۲٬۹۱۶٬۰۰۰

۰٫۵

۱۹

۸۰/۰۶/۱۷

۸۰/۰۵/۱۶

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۰

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۱

۱۷

۸۱/۰۵/۱۶

۸۰/۰۶/۱۷
۸۰/۱۰/۲۲
۸۰/۱۲/۰۵
۸۱/۰۵/۱۶
۸۱/۰۶/۱۷
۸۱/۱۰/۲۲
۸۱/۱۲/۰۵
۸۲/۰۵/۱۶
۸۲/۰۶/۱۷
۸۲/۱۰/۲۲
۸۲/۱۲/۰۵
۸۳/۰۴/۰۶
۸۳/۰۵/۱۷
۸۳/۰۶/۱۷
۸۳/۱۰/۲۲
۸۳/۱۲/۰۵
۸۴/۹/۱۹
۸۴/۱۰/۲۲
۸۴/۱۲/۰۶
۸۵/۰۶/۱۹

۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۴٬۴۰۴٬۲۰۴
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۴٬۹۸۶٬۶۱۲
۲٬۹۸۶٬۸۱۲
۴٬۶۰۱٬۷۳۶
۴٬۰۷۴٬۴۱۶
۷٬۵۰۰٬۰۰۰
۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٬۳۰۰٬۰۰۰
۷٬۵۰۰٬۰۰۰

۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۹۵۹٬۳۷۵
۱٬۴۸۴٬۲۳۱
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۴٬۶۵۰٬۰۲۸
۴٬۴۰۴٬۰۲۴
۴٬۹۸۶٬۶۱۲
۲٬۹۸۶٬۸۱۲
۴٬۶۱۰٬۷۳۶
۴٬۰۷۴٬۴۱۶
۴٬۹۹۸٬۵۱۶
۴٬۸۷۹٬۲۲۵
۲٬۹۵۱٬۰۳۷
۴٬۱۲۰٬۰۲۶
۳٬۳۰۱٬۴۹۴
۵٬۰۹۲٬۹۱۴
۳٬۴۵۶٬۱۸۶
۲٬۲۲۵٬۶۶۰
۶٬۴۰۷٬۱۲۵

۰
۲٫۰۳
۲۵٫۷۸
۰
۰
۶٫۷۹
۱۱٫۹۱
۰٫۲۶
۰٫۴۳
۷٫۹۶
۷٫۴۸
۰٫۰۲
۲٫۱۵
۱٫۱۹
۱٫۰۴
۱۸٫۹۷
۳۲٫۰۹
۴۲٫۳۹
۳۲٫۵۵
۱۴٫۵۷

۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۹۵۹٬۳۷۵
۱٬۴۸۴٬۲۳۱
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۴٬۶۵۰٬۰۲۸
۴٬۴۰۴٬۰۲۴
۴٬۹۸۶٬۶۱۲
۲٬۹۸۶٬۸۱۲
۴٬۶۰۱٬۷۳۶
۴٬۰۷۴٬۴۱۶
۴٬۹۹۸٬۵۱۶
۴٬۸۷۹٬۲۲۵
۲٬۹۵۱٬۰۳۷
۴٬۱۲۰٬۰۲۶
۳٬۳۰۱٬۴۹۴
۵٬۰۹۲٬۹۱۴
۳٬۴۵۶٬۱۸۶
۲٬۲۲۵٬۶۶۰
۶٬۴۰۷٬۱۲۵

۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۰٫۷۵
۱
۱
۱
۱
۱
۱

۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۷
۱۵٫۵
۱۵٫۵
۱۵٫۵
۱۵٫۵

۸۱/۰۶/۱۷
۸۱/۱۰/۲۲
۸۱/۱۲/۰۵
۸۲/۰۵/۱۶
۸۲/۰۶/۱۷
۸۲/۱۰/۲۲
۸۲/۱۲/۰۵
۸۳/۰۵/۱۶
۸۳/۰۶/۱۷
۸۳/۱۰/۲۲
۸۳/۱۲/۰۵
۸۴/۰۴/۰۶
۸۴/۰۵/۱۷
۸۴/۰۳/۱۷
۸۴/۱۰/۲۲
۸۴/۱۲/۰۵
۸۵/۹/۱۹
۸۵۱۰/۲۲
۸۵/۱۲/۰۶
۸۶/۰۶/۱۹

۸۵/۰۸/۱۳

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۴٬۳۵۶٬۱۴۲

۱۲٫۸۷

۴٬۳۵۶٬۱۴۲

۱

۱۵٫۵

۸۶/۰۸/۱۳

۸۵/۰۹/۱۸

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۴٬۵۷۶٬۱۲۹

۸٫۴۷

۴٬۵۷۶٬۱۲۹

۱

۱۵٫۵

۸۶/۰۹/۱۸

۸۵/۱۰/۲۳
۸۵/۱۲/۰۵
۸۶/۰۳/۰۵
۸۶/۰۵/۲۷
۸۶/۰۶/۱۷

۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۷٬۵۰۰٬۰۰۰

۲٬۵۸۴٬۸۹۴
۴٬۲۶۲٬۷۵۴
۵٬۲۰۴٬۵۶۱
۳٬۸۵۸٬۰۲۳
۴٬۳۹۶٬۳۷۳

۳۵٫۳۷
۱۴٫۷۴
۲۵٫۶۴
۲۲٫۸۳
۴۱٫۳۸

۲٬۵۸۴٬۸۹۴
۴٬۲۶۲٬۷۵۴
۵٬۲۰۴٬۵۶۱
۳٬۸۵۸٬۰۲۳
۴٬۳۹۶٬۳۷۳

۱
۱
۱
۱
۱

۱۵٬۵
۱۵٫۵
۱۵٫۵
۱۵٫۵
۱۵٫۵

۸۶/۱۰/۲۳
۸۶/۱۲/۰۵
۸۷/۰۳/۰۵
۸۷/۰۵/۲۷
۸۷/۰۶/۱۷

۸۶/۰۷/۲۴

۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۱٬۸۶۹٬۴۸۴

۶۲٫۶۱

۱٬۸۶۹٬۴۸۴

۱

۱۵٫۵

۸۷/۰۷/۲۴

۸۶/۰۸/۱۲
۸۶/۰۹/۱۷
۸۶/۱۰/۲۲

۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۴٬۵۰۰٬۰۰۰
۲٬۵۰۰٬۰۰۰

۲٬۳۷۲٬۲۳۴
۲٬۵۶۳٬۴۹۸
۱٬۰۳۲٬۷۹۲

۵۲٫۵۵
۴۳٫۰۳
۵۸٫۶۸

۲٬۳۷۲٬۲۳۴
۲٬۵۶۳٬۴۹۸
۱٬۰۳۲٬۷۹۲

۱
۱
۱

۱۵٫۵
۱۵٫۵
۱۵٫۵

۸۷/۰۸/۱۲
۸۷/۰۹/۱۷
۸۷/۱۰/۲۲

۸۶/۱۲/۰۵
۹۱/۰۷/۲۲

۴٬۲۵۰٬۰۰۰
۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۱٬۵۲۹٬۷۰۰
۱۲٬۴۵۹٬۶۲۰

۶۴
۵۰٫۱۶

۱٬۵۲۹٬۷۰۰
۱۲٬۴۵۹٬۶۲۰

۱
۱

۱۵٫۵
۲۰

۸۷/۱۲/۰۵
۹۲/۰۷/۲۲
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ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر

ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر

اوراق ﻓﺮوش
رﻓﺘﻪ

درﺻﺪ
ﻓﺮوش
ﻧﺮﻓﺘﻪ

اوراق ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﺷﺪه

ﻣﺪت
ﺑﻪ
ﺳﺎل

ﺳﻮد ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﺴﺎب

۱۹۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

۹۱/۰۹/۲۵
۹۱/۱۲/۱۲
۹۲/۱۱/۲۶

۲۶٬۷۰۷٬۳۵۰
۴۸٬۲۹۲٬۶۵۰
۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۲۶٬۷۰۷٬۳۵۰
۷٬۶۹۹٬۹۵۰
۲۱٬۹۳۴٬۹۶۰

۰
۸۴٫۰۵
۲۶٫۸۸

۲۶٬۷۰۷٬۳۵۰
۷٬۶۹۹٬۹۵۰
۰

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ

۲۸۹٬۱۰۳٬۷۸۰

۱۹۰٬۹۰۳٬۸۸۱

۳۳٫۹۶

۱۶۸٬۹۶۸٬۹۲۱

۱
۱
۰٫۵

۲۰
۲۰
۲۳

۹۲/۰۹/۲۵
۹۲/۱۲/۱/۲
۹۳/۰۵/۲۶

دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ ،ﻋﻤﻼً ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران اوﻟﯿﻪ اوراق
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و از ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.۱

 ۵.۳وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
دارای ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم )و ﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی(
 ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏﺳﺎﻟﻪ
ﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ(
 ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﻣﻌﯿﻦ )ﻣﻌﻤﻮ ً
 ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
 ﻣﻌﺎف از ﻣﺎﻟﯿﺎت
 ﺑﯽﻧﺎم
 ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
 ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
 ﻋﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب و ﻗﻄﻌﯽ
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
 ﻋﺮﺿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ ۲و ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
 ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ

 ۱اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺮخ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
2
Retail Market
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ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻧﺎﺷﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اوراق ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ دادهﻫﺎ :ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۱۹۹

 ۶.۳ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ

 ۱ﺟﻬﺖ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ آدرس ،http://www.cbi.ir :ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 ۲در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮدده اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
اﺷﺎره ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :ﺿﺮب ﺳﮑﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار ،ﮐﺎرﻣﺰد
ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻻر دوﻟﺖ ﺑﻪ رﯾﺎل و ﻓﺮوش دﻻر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،اﻋﻄﺎی ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺸﺨﺺ و دوﻟﺘﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ«.
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ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ از اوراق ﺑﻬﺎدار ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از آن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درک ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻘﻬﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪّﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﺮﺧﻼف اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ( ،در ﻃﺮحﻫﺎ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ادّﻋﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی رﺳﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»اﻧﺘﺸﺎر و ﻋﺮﺿﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺟﻬﺖ
اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ اوراق ،از ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و وﺟﻮه ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺪود ﻣﯽﮔﺮدد«.۱
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوراق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﺎزاد و
ﻣﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻘﻬﯽ اﯾﻦ اوراق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ
»ﻗﺮض ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺎده« ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ رﺑﺎ و ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ اوراق ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﮔﺮ ﺳﻮدی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﻬﻪ رﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺧﯿﺮ ًا ﭘﯿﺮو اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺪّﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ
دارای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ۲ﺑﻮده و ﻣﻌﺎدل ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،از
ﻣﺤﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اوراق اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮد آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ
را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در

۲۰۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﻼ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﻗﺒ ً
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد آزاد ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.۱

 ۷.۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

 ۱اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐ ّﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ» :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده اﺳﺖ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮد .در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﮐﻞ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻬﺎدی
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻮع دﺧﻞ و ﺗﺼﺮّف در ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ دارد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮّز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺘﺸﺎر
اوراق و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺼﺮّف در ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﻟﺬا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ« )ﻣﺼﻮّب  (۱۳۷۶ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای
اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اوراق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻮﻟﯽ( ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟﻮد
دارد .۲ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،در ﻣﺎده  ۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ) (۱۳۸۳-۱۳۷۹ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺎزه
داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،۱۳۷۹اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داراﯾﯽﻫﺎی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۷۹ﺳﻪ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ  ٦ﻣﺎﻫﻪ و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب  ۱۹درﺻﺪ در ﺳﺎل ﺑﺎ
ﻫﺪف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (۱۳۸۹ -۱۳۸۵ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﺮوط ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﻪ
ﻣﺠﻮّز ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻼ
) ،(۱۳۹۴ -۱۳۹۰اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪ ،ﻋﻤ ً
ﻣﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۰۱

اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎل  ۹۱و ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آن ،ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.۱

 ۴ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

 ۱.۴ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﻒ -ﺷﺒﻬﻪ ﻓﻘﺪان ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮدده اﻗﺘﺼﺎدی
اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ و ﺷﺒﻬﻪای ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺑﻞ
ﻃﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »ﻓﻘﺪان ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮدده اﻗﺘﺼﺎدی« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ و
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮّر اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻً ،ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی دﻗﯿﻘ ًﺎ در ﺑﺎزهای ﮐﻪ اوراق را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده )ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان اوراق ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ( ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﻮد و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻮد ﻣﺎزاد ،ﻣﺎﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

 ۱اﻋﺘﺮاض ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )روزﻧﺎﻣﻪ دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺷﻤﺎره  ،۳۱۳۰ﻣﻮرّخ ،۱۳۹۲/۱۱/۱۷ :ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی(.
 ۲ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ )ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ( ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در دو ﮔﺮوه ﻓﻘﻬﯽ-
ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روش
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎ
ﻣﺮور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﺪود ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن و
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮔﺮدد .در آﻧﭽﻪ در ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.۲

۲۰۲
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ب -ﺷﺒﻬﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق
دوﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ دارای اﻫﻤﯿﺖ در راﺑﻄﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﺒﻬﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد
ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻗﺒﻞ از
ﺳﺮرﺳﯿﺪ دارای ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺎده دو ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻣﻘﺮّر ﻣﯽدارد ﮐﻪ
دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﻤﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،در ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح
ﺳﻬﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ »ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن« اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﻗﺮار
دﻫﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اوراق ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗّﺖ )ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ( ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
زﻣﺎن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ اوراق ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق در
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ روی ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮﻓ ًﺎ
ﻼ ،اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ دو ﺷﺮط ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﺜ ً
ﺳﺎل  ۱۳۹۲اوراﻗﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ در
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه )ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ( ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻮدده
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪّﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺟﻮد دو ﺷﺮط ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اوراق
ﻣﺤﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐ ّﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ:
»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده اﺳﺖ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﻮدده ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟؛ آﯾﺎ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ،اﻟﺰاﻣ ًﺎ در دوره ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ اوراق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق دارای ﺳﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد
اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اوراق ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوراق ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
ﺷﺒﻬﻪ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۰۳

ج -ﻋﺪم ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر
اوراق
ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ،ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻮﻗّﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدهای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراقاﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ اوراق ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر
اوراق ﺷﺮاﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش اوراق ،در راﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺳﻮدده اﻗﺘﺼﺎدی )ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮددﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع روﯾﻪ ﺷﻔﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻼ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮﯾﺪاران اوراق ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰاری ﮐﺎﻣ ً
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ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد )ﺑﺎ ﻓﺮض
ﺳﻮدده ﺑﻮدن ﭘﺮوژهﻫﺎ(.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
در ﻫﯿﭻ دورهای اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ »ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن« ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﻫﯿﭻ دورهای ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺑﺎﻟﺘﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ و ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دورهﻫﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ دﻗﯿﻘ ًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ
ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻌﺠﺐآور اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﺳﻮد ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی( ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اوراق وارد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﺪّﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ اﻋﺘﺒﺎری
ﻻ زﯾﺎنده ﺑﻮدهاﻧﺪ،
در اﺧﺘﯿﺎر ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻫﻤﻮاره ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ
ﮐﺴﺮی و زﯾﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق ﻫﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل از
اﻧﺘﺸﺎر اوراق ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺿﺮرده ﺑﻮدن اﮐﺜﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۰۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﻗﻄﻌﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه دارد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻋﯿﻨ ًﺎ ﻣﻌﺎدل اوراق ﻗﺮﺿﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ ﻗﺮض دادن ﻣﻮﻗّﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و درﯾﺎﻓﺖ اﺻﻞ و ﻣﺎزاد در آﯾﻨﺪه را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺒﻬﻪﻧﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ه -ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
و ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺧﻞ و ﺗﺼﺮّف در ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺠﻮّز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ اﺟﺎزهای ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از ﺳﺎل
) ۱۳۹۰ﺳﺎل اول اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ( ،اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ«
)ﻣﺼﻮّب  (۱۳۷۶ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺨﺘﺺ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.۱

 ۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻬﺎد ﻣﺠﺎز ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ( ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده  ۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺪه
اﺳﺖ» :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ

←
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د -ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ را ﺗﻌﻬّﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ
ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬّﺪ ﺳﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،از
ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻬّﺪ ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﮔﺮ ﺗﻌﻬّﺪ ﺳﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ را ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ رﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺳﺎزد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﯾﺎ
ﺻﺮاﺣﺘ ًﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ﺗﻌﻬّﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺷﺒﻬﻪ ﻣﺬﮐﻮر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اوراق ﺟﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۰۵

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﺟﺎزه ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اوراق داده ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪّﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ،دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،از
ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﻒ -ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اوﻟﯿﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ اوراق ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﻻ ﺑﺮ روی اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﻌﻤﻮ ً
اﻗﺪام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اوراق دوﻟﺘﯽ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
اوراق ،ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ و اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﻗﺪام ﻣﯽورزد .از اﯾﻦ رو ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺿﺮر )و
ﺑﻌﻀ ًﺎ درآﻣﺪ( ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺮخﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
اﺳﺖ )ﻣﯿﺸﮑﯿﻦ ،۲۰۱۳ ،ص .(۱۶۵
اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اوراق ﺷﺎﻣﻞ :ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ،ﭼﺎپ ،اﻧﺠﺎم
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ،ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻣﺤﺎء
اوراق ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ ۱و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺿﺮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد )ﻗﻀﺎوی و ﺑﺎزﻣﺤﻤﺪی ،۱۳۹۱ ،ص .(۳۱
ﻻ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺟﺬاﺑﯿﺖ اوراق ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻻ ﻧﺮخ
ﺳﻮد اوراق ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻒ در ﺑﺎزار ﭘﻮل )ﻧﺮخ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ( ﺑﻪ
→
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 ۱ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ روی آن ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد ،اوراق ﻓﺮوش
ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﻌﺪوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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۲۰۶
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ب -ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ذاﺗ ًﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت داﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﻼ :ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ،ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺘﮕﯽ( ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه )ﻣﺜ ً
ﻻ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﻣﯿﺎنﻣﺪت دارد و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮ ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻼ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ( را ﺗﺼﻮّر ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
)ﻣﺜ ً
ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ و
ﻻ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻏﯿﺮﺻﻮری اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮد( ،زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻧﯿﺎز ﺑﻮده و در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ا ّﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.
ج -ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﻮدن وﺟﻮه
در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را از
ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﺘﺼﺎد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
د -ﻋﺮﺿﻪ اوراق در ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت
»ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ «۱اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم .اﻣﺎ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و در ﺳﻄﺢ »ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ «۲اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
Wholesale Market
Retail Market

1
2
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ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮ ً
راﯾﺞ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز
)ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﻪ در ﺑﺎزار ﭘﻮل( ﺑﻮده و ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۰۷

ه -ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺴﻨﺠﻢ و ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ اﺑﺰار ﻣﺎﻟﯽ ،وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزار
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮوش اوراق ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮده و ﻗﯿﻤﺖ
اوراق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اوراق ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺎزار
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮای اوراق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ.
و -ﻓﻘﺪان ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻮدن رﯾﺴﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ،ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮای
اﺑﺰارﻫﺎی اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻋﻼم
ﺷﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ و از
ﻼ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ
ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﻣﯽﺗﻮان اﺻﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻌﻬّﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد دارای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ز -ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻼ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣ ً
)ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد( اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺮات وﺟﻮد دارﻧﺪ .در
واﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از رﯾﺴﮏ را دارد
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ح -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق
در ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎزدﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ط -ﻓﻘﺪان ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزشﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺸﺎرﮐﺖ
در اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ( ،ﻻزم اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن دوره،
ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق در
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ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻻً ،اﻧﺘﺸﺎر اوراق در ﻗﻄﻊﻫﺎی رﯾﺰ و ورود ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ اوراق ،ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺪارد و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﻋﺮﺿﻪ
اوراق در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎﻏﺬی اوراق ،ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

۲۰۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ
ارزشﮔﺬاری اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ک -زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﻌﻤﻮﻻً زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ ،آزادی
ﻋﻤﻞ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ل -اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﺷﯿﻮه ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ اوﻟﯿﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق در
ﻼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻓﺮوش اوراق اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺮرﺳﯿﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜ ً
اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﻟﺰاﻣ ًﺎ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺰرﯾﻖ
ﺷﺪه و اﺛﺮ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ی -ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﻻً ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﯿﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ
ﺑﺎﻧﮏ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ،ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮه( ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
ﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐ ِ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آن
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ درﮔﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺮدد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺳﭙﺮدهﻫﺎی
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی اﯾﻦ ﻋﻘﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮدده
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ( اﻟﺰاﻣ ًﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ.

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۰۹

 ۵ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ در ﻣﻌﺮض ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوﻻً ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺛﺎﻧﯿ ًﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ ،رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﻫﻤﯿﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﭘﻮﻟﯽ در ﻣﻘﺎم اﺟﺮا )ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ( ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺣﻞ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وﺟﻮد رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﺳﺆال ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اوﻻً
در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼّﺺ ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺷﺪه ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ،ﺗﻮاﻓﻖ و اﺟﻤﺎع ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻫﺪف )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان( روش دﻟﻔﯽ اﺳﺖ .در آﻧﭽﻪ در
ﭘﯽ ﻣﯽآﯾﺪ اﺑﺘﺪا روش دﻟﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺣﻞ )راﻧﺪﻫﺎی( دﻟﻔﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

Moneyness
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م -ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻮدن اوراق
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽﻧﺎم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ )در ﮐﻨﺎر
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ درﺟﻪ »ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ« ﯾﺎ
»ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ «۱در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اوراق ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اوراق ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﮑﻨﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺎﻧﺪه اوراق در دﺳﺖ ﻣﺮدم،
ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻮل )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﯿﻌﺎن ﮐﻢﺗﺮ( را دارد.

۲۱۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۱.۵ﻣﻌﺮﻓﯽ روش دﻟﻔﯽ

 ۲.۵ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻟﻔﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد.
 ۱.۲.۵ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان )در دو ﮔﺮوه ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﺎﻟﯽ( و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆاﻻت اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 (۱ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 (۲ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 (۳رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 ۲.۲.۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺼﯽ از
ﺧﺒﺮه اراﺋﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺒﺮه ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف دارای
»ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ« در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دارای »ﺗﺠﺎرب اﺟﺮاﺋﯽ«
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روش ﯾﺎ ﻓﻦ )ﺗﮑﻨﯿﮏ( دﻟﻔﯽ ،ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ
داﻧﺶ ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ روش دﻟﻔﯽ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﯾﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک و اﺳﺎﺳﯽ
در ﺗﻌﺮﯾﻒ روش دﻟﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد :دﻟﻔﯽ ،روش ۱ﯾﺎ ﻓﻨﯽ ۲ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ،آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﮐﺎرﺑﺮد دارد؛ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ در اﯾﻦ روش از ﺗﻘﺎﺑﻞ و رودررو ﺷﺪن
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه و ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
)ﺗﺎﭘﯿﻮ ،۲۰۰۳ ،۳ص .(۱۵

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۱۱

 ۳.۲.۵ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور اول دﻟﻔﯽ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز(
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای دو ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اول آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدی ﺧﺒﺮه ﺑﻮد و ﺑﺨﺶ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ دوم
ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺪول ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮد )ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ(
و ﺟﺪول دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ )ﺳﯿﺰده ﭼﺎﻟﺶ( .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ دو ﺟﺪول ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اوراق )ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺒﺴﻮط ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ،ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ آﺳﯿﺐ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
»ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎز« ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

 ۱اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در روش دﻟﻔﯽ )ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ادﺑﯿﺎت دﻟﻔﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۵
ﺗﺎ  ۲۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺒﺮه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دﻟﻔﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ۲در ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی )ﺑﻪ وﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ( ،اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﺸﺪ و ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎراﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی
ﮐﻪ واﺟﺪ ﻫﺮ دو وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر )از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ( ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ادﺑﯿﺎت روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮه( ،ﺗﻼش ﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.۱
ﺷﯿﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎ ﭘﺎﻧﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮﮔﺎن واﺟﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .۲در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ و اﺑﻌﺎد ﮐﺎر را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮ
ﺧﺒﺮﮔﺎن را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﭼﻬﻞ ﺧﺒﺮه،
 ۲۸ﻧﻔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۲۱۲

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۴.۲.۵ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور دوم دﻟﻔﯽ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ(
ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﻣﻮرد )اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ( و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن دو ﻣﻮرد )اﺑﻬﺎم در
ﺷﯿﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاری اوراق و اﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اوراق( اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت در ﺟﺪاول اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دوم ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ
ﻓﻘﻬﯽ-ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻬﺎرده ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ًا در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .۲در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
 ۵.۲.۵ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ دور ﺳﻮم دﻟﻔﯽ )ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی(
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دﻟﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﯾﻪ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻬﺎرده
ﮔﻮﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﺠﺎد
»اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮرﯾﮏ ،اﻗﻨﺎع ﻧﻈﺮی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ« اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،در
 ۱ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
 ۲ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ و اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺆاﻻت ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ در راﻧﺪ اول ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ »ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ« ﺟﻤﻊآوری
ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ دوم و ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
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ﺗﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺪاول ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،آن را
در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در راﻧﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان آﻣﺎر و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،
ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ »ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺣﻀﻮری
ﻋﻤﯿﻖ« ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆاﻻت ،ﻧﻈﺮات ﻣﺒﺴﻮط آنﻫﺎ در
ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﻤﻮدن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ،ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ ًﺎ در ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.۱

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۱۳

 ۶.۲.۵ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻟﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی
آﻣﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ رواﺋﯽ و ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﻒ -رواﺋﯽ و ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ
۱
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ رواﺋﯽ )اﻋﺘﺒﺎر ( ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﻤﺎﻣﯽ  ۴۰ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر( و در
راﻧﺪ اول ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻧﻈﺮات و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺒﺮﮔﺎن در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد رواﺋﯽ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی را ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﻤﻮد.
ارزﯾﺎﺑﯽ »ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ« اﺑﺰار ،دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
آﻧﭽﻪ در ادﺑﯿﺎت روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ )اﻋﺘﻤﺎد (۲ﻻزم اﺳﺖ از
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .داﻣﻨﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻋﺪدی از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺮف ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺮف ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺪرت دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﮏ ﮐﺮد )ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮرﯾﻨﯽ ،۱۳۸۶ ،ص .(۳۴

Validity
Reliability

1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 0:50 +0330 on Sunday September 26th 2021

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم دﻟﻔﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ و ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺴﺘﻪ ،از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ راﻧﺪ ﺳﻮم ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن درج ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در
راﻧﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

۲۱۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۳.۵ﻧﺘﺎﯾﺞ دورﻫﺎی دﻟﻔﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ دورﻫﻬﺎی دﻟﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

1

Cronbach Alpha
Theodore & Gordon
 ۳ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎر و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
4
Descriptive Statistics
5
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6
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ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ،آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ۱اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﺎر و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ اﺑﺰار ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻬﺎرده ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی-
ﻣﺎﻟﯽ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰٫۷۳ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ۰٫۷۰اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭘﺎﯾﺎﺋﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ب -روشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه
در ﻣﺮاﺣﻞ )راﻧﺪﻫﺎ( اﺳﺖ .در ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ دﻟﻔﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع روﯾﮑﺮدﻫﺎ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ
دﻟﻔﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻫﺪف دﻟﻔﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر راﻧﺪﻫﺎ ،ﻧﻮع ﺳﺆاﻻت و ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ )ﺗﺌﻮدور و
ﮔﺮدون ،۲۰۰۹ ،۲ص  .(۷۷در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﺎر
و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳﻪ روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :۳آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،٤آزﻣﻮن
دوﺟﻤﻠﻪای ٥و آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ .٦ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﺋﯽﺳﺎزی آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ از ﻧﺮماﻓﺰار ۱۶
 SPSSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

۲۱۵

 ۲.۳.۵ﻧﺘﺎﯾﺞ دور اول
ﻼ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺪول ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒ ً
اوﻟﯿﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ( و ﺟﺪول دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ )ﺳﯿﺰده ﭼﺎﻟﺶ( .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺟﺪول ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺰ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻫﺮ آﺳﯿﺐ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن دو ﺟﻠﻤﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در
واﻗﻊ ﺑﺮای اﺟﺮاﺋﯽﺳﺎزی آزﻣﻮن دو ﺟﻤﻠﻪای ،در ﻧﺮماﻓﺰار  ،SPSS ۱۶اﺑﺘﺪا در ﻓﺮﻣﺎن
 Binomialﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺪی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ :ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ )ﭘﯿﺮوزی( ﺑﺮای
ﻼ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﺑﯽﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘ ًﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒ )ﺷﮑﺴﺖ( ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺧﺒﺮﮔﺎن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ )ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺷﻮرﯾﻨﯽ ،۱۳۸۶ ،ص  .(۳۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن
دو ﺟﻤﻠﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ:

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 0:50 +0330 on Sunday September 26th 2021

 ۱.۳.۵ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ۲۸ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺟﻤﻌﯿﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از آنﻫﺎ زن و  ۲۶ﻧﻔﺮ ﻣﺮد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﯿﻼت دو ﻧﻔﺮ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و دو ﻧﻔﺮ دارای ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن )۲۵
ﻧﻔﺮ( در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی )ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ،دو و ﯾﺎ ﺧﺎرج( ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دروس ﺣﻮزوی ﻧﯿﺰ در آنﻫﺎ
ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ(.
در ﮐﻨﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ۱۱ ،ﻧﻔﺮ
ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ،ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ دارای ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺟﺮاﺋﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ )و ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ( ﺑﻮدهاﻧﺪ.

۲۱۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

≤ ۰٫۶

H۰:

> ۰٫۶

H۱:

ﺟﺪول ۲
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺷﻤﺎره

ﭼﺎﻟﺶ

۱

ﺷﺒﻬﻪ ﻓﻘﺪان ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮدده اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی
اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺒﻬﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق

۲
۳
۴
۵

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ
ﺧﻄﺎ

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﯾﺎ رد
H0

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۹۶

رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۷۳

رد

۰٫۰۰۱

۰٫۰۵

۷۶

رد

۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰

۰٫۰۵
۰٫۰۵

۷۹
۸۵

رد
رد

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد( ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﭘﻨﺞ درﺻﺪ(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ-
ﺣﻘﻮﻗﯽ و دوازده ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ )از ﺳﯿﺰده ﭼﺎﻟﺶ ذﮐﺮ ﺷﺪه( ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ اول دﻟﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ )اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس
ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ( ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﭘﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز اﻗﺘﻀﺎﺋﯽ و ﻣﻮﻗّﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻼ در ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه( ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در
ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗّﺖ )ﻣﺜ ً
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ﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ،
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ )اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣ ً
ﺗﺎﺣﺪی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺑﯽﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ( و ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺎدل ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ
ﻼ ﻣﻮاﻓﻖ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮاﻓﻖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺪد ) ۰٫۶ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﭘﻨﺠﻢ( آن
)ﮐﺎﻣ ً
اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت( ﻣﻘﺪار  P= ۰٫۶ﺣ ّﺪی آﺳﺘﺎﻧﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪاول  ۲و  ۳اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲۱۷

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

ﺟﺪول ۳
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳

ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻮدن اوراق
ﻓﻘﺪان ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﻮدن وﺟﻮه
ﻓﻘﺪان ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزشﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و
ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق
ﻋﺮﺿﻪ اوراق در ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
ﻋﺪم آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺴﻨﺠﻢ و ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ
اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۹۶

رد

۰٫۰۳۶
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰

۰٫۰۵
۰٫۰۵
۰٫۰۵

۶۸
۸۸
۸۳
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رد
رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۸۱

رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۷۹

رد

۰٫۰۵۸

۰٫۰۵

۶۷

رد

۰٫۰۰۱

۰٫۰۵

۷۶

رد

۰٫۰۰۳

۰٫۰۵

۷۴

رد

۰٫۰۰۰
۰٫۱۲۴
۰٫۰۰۰

۰٫۰۵
۰٫۰۵
۰٫۰۵

۷۷
۶۲
۸۵

رد
ﺗﺎﺋﯿﺪ
رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۹۳

رد
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اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﻤﻮده و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را از اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻌ ًﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﺳﻪ ﻣﺎه( ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ
را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻮﻗّﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ داﺋﻤﯽ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﯽﺗﻮان »اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ« را اﻟﺰاﻣ ًﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮای اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ اوﻟﯿﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از» :اﺑﻬﺎم در ﺷﯿﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاری اوراق« و »اﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اوراق« .ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﭼﺎﻟﺶ اول آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻞ و
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ﺷﻤﺎره

ﭼﺎﻟﺶ

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ
ﺧﻄﺎ

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﯾﺎ رد
H0

۲۱۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

 ۳.۳.۵ﻧﺘﺎﯾﺞ دور دوم
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دور اول دﻟﻔﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻬﺎرده
ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ًا در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﻣﺠﺪد ًا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن دو ﺟﻤﻠﻪای ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪاول  ۴و  ۶اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۴
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

ﺷﻤﺎره

ﭼﺎﻟﺶ

۱

ﺷﺒﻬﻪ ﻓﻘﺪان ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮدده اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی
اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺒﻬﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق

۲
۳
۴
۵

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ
ﺧﻄﺎ

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﯾﺎ رد
H0
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 ۴.۳.۵ﻧﺘﺎﯾﺞ دور ﺳﻮم )رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ(
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دﻟﻔﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ،
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ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ )و ﺣﺘﯽ اﺻﻞ آن(
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در راﺑﻄﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﯾﺪ دوم ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻏﺬی و
ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ،
ﻧﮕﻬﺪاری ،اﻣﺤﺎء و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۱۹

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

ﺟﺪول ۵
ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻮدن اوراق
ﻓﻘﺪان ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﻮدن وﺟﻮه
ﻓﻘﺪان ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزشﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ
اوراق
ﻋﺮﺿﻪ اوراق در ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
ﻋﺪم آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺴﻨﺠﻢ و ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺑﺎزار ﺑﺎز
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ
اﺑﻬﺎم در ﺷﯿﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاری اوراق
اﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اوراق

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۹۶

رد

۰٫۰۳۶
۰٫۰۰۰
۰٫۰۰۰

۰٫۰۵
۰٫۰۵
۰٫۰۵

۶۸
۸۸
۸۳

رد
رد
رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۸۱

رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۷۹

رد

۰٫۰۵۸

۰٫۰۵

۶۷

رد

۰٫۰۰۱

۰٫۰۵

۷۶

رد

۰٫۰۰۳

۰٫۰۵

۷۴

رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۷۷

رد

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

۹۳

رد

۰٫۰۰۰
۰٫۰۶۵
۰٫۰۶۴

۰٫۰۵
۰٫۰۵
۰٫۰۵

۸۵
۶۶
۶۵

رد
رد
رد

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم دﻟﻔﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺴﺘﻪ ،از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد در ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ راﻧﺪ ﺳﻮم ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺧﺒﺮﮔﺎن در راﻧﺪ دوم ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﯾﮏ ﺳﺘﻮن درج ﮔﺮدﯾﺪ و از
ﺧﺒﺮﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در راﻧﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺻﻔﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ،رﺗﺒﻪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺎ
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ﺷﻤﺎره

ﭼﺎﻟﺶ

ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ
ﺧﻄﺎ

درﺻﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ

ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﯾﺎ رد
H0

۲۲۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺗﺒﻪ دو
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار  SPSS ۱۶اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ در ﺟﺪاول  ۶و  ۷اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه

درﺟﻪ آزادی

۷۹٫۶۳۸

۵

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

رد H0
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ﺟﺪول ۷
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﻣﺎﻟﯽ
آﻣﺎره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه

درﺟﻪ آزادی

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری

ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن

۷۶٫۵۷۷

۱۴

۰٫۰۰۰

۰٫۰۵

رد H0
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در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ )ﭘﻨﺞ درﺻﺪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ دادهﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮض ﺻﻔﺮ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﯿﻨﺎن  ۹۵درﺻﺪ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ،ﻓﺮض ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل  ۹۵درﺻﺪ
ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺑﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭼﻬﺎرده ﭼﺎﻟﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺑﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ )ﮐﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺟﺪاول  ۸و  ۹اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﭙﺮدازد .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
ﺟﺪی )ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺒﻬﻪ رﺑﺎی ﻗﺮﺿﯽ( ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣﯽ )ﺻﮑﻮک(
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر
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ﺟﺪول ۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ

۲۲۱

اﺳﺘﺨﺮاج و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ...

اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺷﺒﻬﻪ ﻓﻘﺪان ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﻮدده اﻗﺘﺼﺎدی
ﺷﺒﻬﻪ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮدن ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اوراق
ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻗﺼﺪ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﻬّﺪ اﺻﻞ و ﺳﻮد اوراق ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ

رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
۱
۲
۳
۴
۵
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ﺟﺪول ۹
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ )ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ(
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﺎﻟﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺿﺮر ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻋﺮﺿﻪ اوراق در ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ
ﻧﺒﻮد ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺴﻨﺠﻢ و ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ
ﺳﺎزﮔﺎری ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻠﻮﮐﻪ ﻧﻤﻮدن وﺟﻮه
ﻓﻘﺪان ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺳﻮد اوراق
ﻓﻘﺪان ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ارزشﮔﺬاری ﻃﺮحﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ اوراق
ﻋﺪم آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و زﻣﺎنﺑﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻮدن اوراق
اﺑﻬﺎم در ﺷﯿﻮه ﺣﺴﺎﺑﺪاری اوراق
اﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اوراق
ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن

رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 0:50 +0330 on Sunday September 26th 2021

ﺟﺪول ۸
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻘﻬﯽ -ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ(

۲۲۲

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۴ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۴

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﺑﺎزﻣﺤﻤﺪی ،ح .(۱۳۸۶) .ﮔﺰارش ﮐﺎرﮔﺮوه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺖ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی،
ﺗﻬﺮان :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
ﺧﻠﯿﻠﯽﺷﻮرﯾﻨﯽ ،س .(۱۳۸۶) .روشﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﺎدواره
ﮐﺘﺎب.
رﺣﯿﻤﯽ ،ز .(۱۳۸۱) .ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و روشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
ﺳﻌﯿﺪی ،ع .(۱۳۸۱) .ﻃﺮاﺣﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼم ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع(.
ﻋﻠﯽﻣﺪد ،م .(۱۳۸۰) .اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ :ﺳﻮاﺑﻖ ،ﻣﻘﺮرات و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ.
ﻗﻀﺎوی ،ح ،.و ﺑﺎزﻣﺤﻤﺪی ،ح .(۱۳۹۱) .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺪون رﺑﺎ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردی :اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،س.ع .(۱۳۷۸) .ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزار ﺑﺎز و ﻣﻌﺮﻓﯽ
اﺑﺰاری ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺷﻤﺎره .۲۵-۲۱ ،۸۴
ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ،س.ع .(۱۳۸۶) .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
ﻫﺎدویﺗﻬﺮاﻧﯽ ،م .(۱۳۷۸) .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان.
Tapio, P. (2003). Disaggregative Policy Delphi: Using Cluster Analysis as a
Tool for Systematic Scenario Formation. Technological Forecasting and
Social Change, 70, 64-94.
Theodore, J., & Gordon, M. (2009). The Millennium Project: Futures Research
Methodology. New York: Amer Council for the United Nations.

