بِ ًام خذا

مًضًع :

گزارش کىفراوس ملی اوجمه مهىدسی مالی ایران در سال 9313
با ريیکرد بیه المللی
با همکاری

داًشگاُ ّا
ٍ سایر ًْاد ّا ٍ سازهاًْای هالی کشَر

رئیس کٌفراًس :
جٌاب آقای دکتر ّاشن ًیکَ هرام
دبیر علوی کٌفراًس :
جٌاب آقای دکتر فریذٍى رٌّوای رٍدپشتی
گرد آٍرًذُ :
افشیي احوذی لَیِ

بْار 1314

.1هقذهِ
اًجوي هٌْذعی هبلی ایزاى در عبل  1331ثب ّذف حفظ ٍ گغتزػ هزسّبی داًؼ هبلی ّ ٬وفىزی ٍ
ّویبری داًؾجَیبى ٍ صبحت ًظزاى ایي رؽتِ تبعیظ گزدیذ  .عجیؼتب ثز گشاری وٌفزاًظ ّبی هتؼذد تَعظ
یه اًجوي ٍ در راط آى ثزگشاری وٌفزاًظ عبالًِ ثِ پَیبیی ٍ حفظ ثجبت ٍ پیؾزفت یه اًجوي ووه
ؽبیبًی خَاّذ ًوَد ٍ در ایي راعتب اًجوي هْذًغی هبلی ایزاى ًیش اس سهبى تبعیظ تب وٌَى الذام ثِ ثزگشاری
 3وٌفزاًظ عبالًِ ًوَدُ اعت  .در وٌفزاًظ اعفٌذ هبُ عبل 1333ثب ػٌَاى هٌْذعی هبلی ثب رٍیىزدی ثز
اٍراق ثْبدار عبسی ٬تؼذاد سیبدی اس اػضبی اًجوي اس جولِ اعبتیذ داًؾگبُ ّبی ایزاًی ٍ داًؾجَیبى همبعغ
هختلف تحصیلی در رؽتِ ّبی هبلی ٍ حغبثذاری ٍ ّوچٌیي چٌذ تي اس هؾبّیز ایي رؽتِ در عغح تئَری
ٍ ػول ؽزهت ًوَدًذ ٍ ثِ ًغك ثیبًبت خَد ٍ ّوچٌیي همبالت خَد پزداختٌذ وِ اس جولِ ایي افزاد هی تَاى
ثِ دوتز فزیذٍى رٌّوبی رٍدپؾتی  ٬دوتز حغیي ػجذُ تجزیشی ٍ پزٍفغَر وبًغیگلی اعتبد هبلی داًؾگبُ
ثیزگبهَ ایتبلیب اؽبرُ ًوَد  .آًچِ وِ در پی خَاّذ آهذ گشارؽی اس وٌفزاًظ عبل  1333اًجوي هٌْذعی
هبلی ایزاى هی ثبؽذ .
در اداهِ گشارػ ایي وٌفزاًظ اثتذا وَؽؼ خَاّذ ؽذ تب اػضبی ّیبت هذیزُ ٍ هغئَلیي اًجوي هٌْذعی
هبلی ایزاى هؼزفی ؽًَذ  .عپظ در اداهِ اؽبرُ ای ثِ هزاعن اٍلیِ وٌفزاًظ خَاّذ ؽذ ٍ پظ اس آى خالصِ
ای اس همبالت ارائِ ؽذُ تَعظ ؽزوت وٌٌذگبى در وٌفزاًظ ارائِ ؽذُ ٍ در ًْبیت یه ارسیبثی ؽخصی ٍ
ولی ًغجت ثِ وٌفزاًظ هزثَعِ ارائِ خَاّذ ؽذ .

 .2مسئًلیه اوجمه مهىدسی مبلی ایران

 1-2دکتر فریدين رهىمبی ريدپشتی

دکترای مدیریت مالی و استاد تمام رشته مالی و حسابداری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی و نظریه پرداز در زمینه
مالی و حسابداری مدیریت  .مولف چندین کتاب در حوزه مالی و حسابداری .

 .2-2دکتر هبشم ویکً مرام

دکترای مدیریت مالی و استاد تمام رشته مالی و حسابداری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  .مولف چندین کتاب در
حوزه مالی و حسابداری  .رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات .

 . 3-2دکتر ابراهیم عببسی

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش مالی و عضو هیات علمی دانشگاه .

.4-2دکتر مهدی تقوی

دکترای اقتصاد و استاد تمام رشته اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی  .نظریه پرداز
اقتصادی در حوزه داخلی و بین المللی  .مولف چندین جلد کتاب در حوزه اقتصاد نظری و کاربردی .
 .5-2دکتر پیام حنفی زاده

دکترای مهندسی سیستمهای اطالعاتی و استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی .

 .3هْواى ٍیژُ اًجوي هٌْذسی هالی ایراى در سال 1313

پزٍفغَر جزجیَ وبًغیگلی اعتبد توبم رؽتِ هبلی داًؾگبُ ثیزگبهَ ایتبلیب ٍ ًظزیِ پزداس هبلی .
 .4سخٌراًی اٍلیِ کٌفراًس
در اثتذای ثزگشاری وٌفزاًظ عبل  33پظ تالٍت آیبتی چٌذ اس والم اهلل هجیذ دوتز ّبؽن ًیىَ هزام ثِ
ػٌَاى رئیظ اًجوي ٍ وٌفزاًظ ٍ دوتز فزیذٍى رٌّوبی رٍدپؾتی ثِ ػٌَاى دثیز ول اًجوي ٍ دثیز ػلوی
وٌفزاًظ ضوي خَػ آهذگَیی ثِ حضبر ثِ تجییي جبیگبُ ػلن هبلی ٍ پیؾزفتْبی آى در عبلْبی اخیز
پزداختٌذ ٍ خَاعتبر تٌَع ٍ پیؾزفت ّزچِ ثیؾتز ایي رؽتِ در وؾَر ؽذًذ ثِ گًَِ ای وِ ثتَاى تحمیمبت
را ثِ عوت اثذاع اٍراق ثْبدار جذیذ ّذایت ًوَد تب اس ایي عزیك تبهیي هبلی عبسهبًْب ثب خغز ووتز ٍ ثصَرت
آعبًتز صَرت گیزد ٍ در ًْبیت رفبُ توبهی دعت اًذروبراى تبهیي هبلی ارتمبء یبثذ .
 .5هقاالت ارائِ شذُ ٍ هَرد سخٌراًی
در ایي وٌفزاًظ همبالتی تحت ػٌبٍیي هختلف هَرد عخٌزاًی لزار گزفتٌذ وِ ػٌَاى ایي همبالت ّوزاُ ثب ًبم
ارائِ دٌّذگبى در جذٍل  1درج ؽذُ اعت .

جذٍل  : 1همبالت ارائِ ؽذُ در وٌفزاًظ عبل 33
پضٍّؾگز

ػٌَاى همبلِ

دوتز حغیي ػجذُ تجزیشی

فزصتْبی تبهیي هبلی (اٍراق ثْبدار عبسی) در ثخؼ
سیز عبخت وؾَر

دکتر ابراهیم پىرزرندی

اعتفبدُ اس رٍؽْبی ریبضی در تبهیي هبلی ٍ اٍراق
ثْبدار عبسی

دوتز فزیذٍى رٌّوبی رٍدپؾتی

اعتفبدُ اس آسهَى اعتزط در فزایٌذ تجذیل ثِ اٍراق
ثْبدار ًوَدى

دوتز حٌفی سادُ

ارزش آفرینی در شرکتهای مادر (با رویکرد
ابسار سازی مالی )

دوتز ارضبء

ًگزؽی جبهغ ثِ اثشار ًَیي در تبهیي هبلی ؽزوتْب

دوتز خغزٍ هصلح آثبدی

رّیبفتی ثز تَعؼِ هٌْذعی هبلی در ایزاى ثب توزوش
ثز اٍراق ثْبدار عبسی

دوتز ػلی ًجفی همذم

تجزثِ ثبسار عزهبیِ ایزاى در هَرد اٍراق ثْبدار عبسی
داراییْب هَرد وبٍی اًتؾبر صىَن

جٌبة آلبی فتحِ

ثزرعی تبثیز فزایٌذ اٍراق ثْبدار عبسی ثز ریغه
اػتجبری ٍ ثجبت ثبًىی  :ؽَاّذ تجزثی اس ثبًىْبی
تجبری ایزاى

عزوبر خبًن لجبدی

اٍراق ثْبدار عبسی در اعالم در همبیغِ ثب اٍراق ثْبدار
عبسی جزیبى اصلی

جٌبة آلبی احوذ ػلی هحصصی
جٌبة آلبی هحوذ هْذی دصدار

عزاحی اٍراق ثْبدار هجتٌی ثز هٌفؼت ثزًذ
عزاحی الگَی تجذیل ثِ اٍراق ثْبدار ًوَدى

داراییْبی فىزی
اٍراق ثْبدار عبسی ریغه هحصَالت ؽزوتْبی ثیوِ

جٌبة آلبی ثبثبلَیبى

ػوز ٍ ثالیبی عجیؼی
جبیگبُ اٍراق ثْبدار عبسی در رؽذ ٍ تَعؼِ التصبدی

جٌبة آلبی سًذیِ

وؾَرّب
جٌبة آلبی هْذی یبر عزؽبر

اٍراق ثْبدار عبسی داراییْب در صٌؼت لیشیٌگ

محمد مهدی حسین زاده لطفی

Risk management of long term
investment on pension funds
workshop

دوتز جزجیَ وبًغیگلی

 .6خالصِ ای از یادداشتْای هربَط بِ هقاالت ارائِ شذُ
خالصِ همبالت ارائِ ؽذُ در وٌفزاًظ عبل  33هٌْذعی هبلی ثِ ؽزح جذٍل ؽوبرُ  2هی ثبؽذ .
پضٍّؾگزاى
دوتز رٌّوبی رٍدپؾتی ٍ هیثن
اهلل یبری

ػٌَاى پضٍّؼ

خالصِ

اعتفبدُ اس آسهَى اعتزط در
فزایٌذ تجذیل ثِ اٍراق ثْبدار
ًوَدى

در فزایٌذ تجذیل ثِ اٍراق ثْبدار
ًوَدى داراییْبی هبلی تَجِ ثِ
ریغه دارایی هزثَعِ ٍ پیبهذّبی
آى اس اّویت ٍیضُ ای ثزخَردار
اعت  .در ایي راعتب آسهَى
اعتزط هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه
اثشار ثِ هٌظَر تَجِ ثِ ریغه
دارایی ٍ پیبهذّبی آى در فزایٌذ
اٍراق ثْبدار عبسی هفیذ ٍالغ ؽَد
(عبسٍ وبر ایي آسهَى در وتبة
جبى ّبل ارائِ ؽذُ اعت )

ارضب ء ٍ لذن فزٍؽبى

ًگزؽی جبهغ ثِ اثشار ًَیي در
تبهیي هبلی ؽزوتْب

اٍراق ثْبدار عبسی یىی اس اًَاع
رٍؽْبی تبهیي هبلی عبختبر یبفتِ
اعت وِ هشایبی سیبدی را در ثز
دارد اس عزف دیگز صىَن ًیش
ثؼٌَاى رٍػ تبهیي هبلی اعالهی
ؽٌبختِ ؽذُ اعت ٍ اعتفبدُ اس
آى رٍ سثِ رٍس در حبل گغتزػ
اعت هجتىز اصلی تفىز هبلی
اعالهی ثِ ؽیَُ اهزٍسی اهام
هَسی صذر هی ثبؽذ .

هحوذ حغیي فتحِ

اهیز حغیٌی ٍ لجبدی

تبثیز اٍراق ثْبدار عبسی ثز ریغه
اػتجبری ٍ ثجبت ثبًىی وؾَر ایزاى

یىی اس ٍیضگی ّبی اصلی عبختب
اٍراق ثْبدار وِ در هٌْذعی هبلی
هغزح هی ؽَد هشایبی آى در
راعتبی پَؽؼ ریغه هی ثبؽذ ثب
ایي حبل ؽَاّذ ثذعت آهذُ در
ایي پضٍّؼ حبوی اس آى اعت وِ
فزایٌذ اٍراق ثْبدار عبسی در وؾَر
ایزاى تبثیزی ثز پَؽؼ ریغه
اػتجبری ٍ ثجبت ثبًىی ثبًىْبی
تجبری ایزاًی ًذارد .

اٍراق ثْبدار عبسی در اعالم در
همبیغِ ثب اٍراق ثْبدار عبسی
جزیبى اصلی

در ایي پضٍّؼ فزایٌذ اٍراق ثْبدار
عبسی ٍ اًَاع اٍراق ثْبدار در
ثبسارّبی اعالهی ٍ اصلی ثب
یىذیگز همبیغِ ؽذُ اًذ ٍ اعبط
همبیغِ هغبثمت اٍراق هَجَد در
ایي ثبسار ّب ثب هَاسیي ؽزػی ثَدُ
اعت  .ؽَاّذ ثذعت آهذُ حبوی
اس آى اعت وِ اٍراق ثْبدار ثبسار
ّبی اعالهی هغبثك ثب لَاًیي ٍ
هَاسیي ؽزػی هی ثبؽٌذ در
حبلیىِ اٍراق ثْبدار ثبسار ّبی
اصلی اس چٌیي ٌّجبر ّبیی تجؼیت
ًوی وٌٌذ .

هحصصی ٍ هؼذى چی

اٍراق ثْبدار هجتٌی ثز هٌفؼت ثزًذ

اٍراق ثْبدار عبسی فزایٌذ تجذیل
داراییْبی یه ؽزوت ثِ اٍراق
ثْبدار اعت  .ثزخی اس داراییْبی
ثغیبر ارسؽوٌذ ٍاحذّبی هختلف
ًبهؾَْد ثَدُ ٍ در تزاسًبهِ گشارػ
ًوی ؽًَذ وِ اس جولِ ایي داراییْب
هی تَاى ثِ اػتجبر ٍاحذ تجبری یب
ثزًذ آى اؽبرُ ًوَد اس ایي رٍ در
پضٍّؼ حبضز پیؾٌْبد ؽذُ اعت
تب در فزایٌذ اٍراق ثْبدار عبسی
ثزًذ ٍاحذ ّبی هزثَعِ ثِ اٍراق
ثْبداری تحت ػٌَاى اٍراق ثْبدار
هٌفؼت ثزًذ تجذیل ؽًَذ ٍ ثذیي
عزیك ؽزوتْب ثتَاًٌذ اس ظزفیت
ثزًذ خَد اعتفبدُ ثْیٌِ ًوبیٌذ .

دوتز رٌّوبی رٍدپؾتی ٍ دصدار

عزاحی الگَی تجذیل ثِ اٍراق
ثْبدار ًوَدى داراییْبی فىزی

التصبد اهزٍس التصبد داًؾی اعت ٍ
در ایي ؽزایظ داراییْبی فىزی
ًمؼ ارسًذُ ای را در هَفمیت
ؽزوتْب ایفب هی وٌٌذ اس ایي رٍ
اٍراق ثْبدار عبسی ثِ پؾتَاًِ ایي
داراییْب هی تَاًذ ایي گشیٌِ
هٌبعت ثزای تبهیي هبلی ؽزوتْب
ثبؽذ .

دوتز رٌّوبی رٍدپؾتی ٍ ثبثبلَیبى اٍراق ثْبدار عبسی ریغه
هحصَالت ؽزوتْبی ثیوِ ػوز ٍ
ثالیبی عجیؼی

اٍراق ثْبدار عبسی در صٌؼت ثیوِ
ثبػث افشایؼ ًمذیٌگی ٍ تبهیي
هبلی ٍ وبّؼ ّشیٌِ عزهبیِ ٍ
افشایؼ ثْزُ ٍری ٍ وبرایی
ؽزوتْبی ثیوِ هی گزدد اس ایي رٍ
فزایٌذ اٍراق ثْبدار عبسی در
صٌؼت ثیوِ ثبػث وغت هٌفؼت اس
لزارداد ّبی ثیوِ ؽذُ ٍ گشیٌِ
هٌبعجی ثزای تبهیي هبلی ایي
ؽزوتْب هی ثبؽذ .

سًذیِ

جبیگبُ اٍراق ثْبدار عبسی در رؽذ
ٍ تَعؼِ التصبدی ؽزوتْب

ؽَاّذ حبوی اس ٍجَد ّوجغتگی
هثجت ٍ هؼٌبدار هیبى رؽذ ٍ
تَعؼِ ثبسار ّبی هبلی ٍ رؽذ ٍ
تَعؼِ ول التصبد وؾَرّبی
هختلف ثِ ٍیضُ وؾَرّبی اعالهی
هی ثبؽذ  .یىی اس راّْبی رؽذ ٍ
تَعؼِ ثبسار ّبی هبلی اثذاع ٍ
تَعؼِ ی فشایٌذُ اٍراق ثْبدار
هتٌَع هی ثبؽذ وِ ثِ پَیبیی ٍ
افشایؼ هؼبهالت در ثبسارّبی هبلی
ووه ؽبیبًی وزدُ ٍ اس ایي رٍ
ثبػث رؽذ ٍ تَعؼِ التصبدی هی
گزدد .

دوتز رٌّوبی رٍدپؾتی ٍ
یبرعزؽبر

اٍراق ثْبدار عبسی در صٌؼت
لیشیٌگ

صٌؼت لیشیٌگ تَاًغتِ اعت تب ثِ
اهزٍس فزٌّگ اعتفبدُ اس
هحصَالت عبلن ٍ ًَ را ًْبدیٌِ
ًوبیذ ثب ایي ٍجَد ایي صٌؼت در
راعتبی تبهیي هٌبثغ هبلی
هؾىالت جذی هَاجِ ثَدُ اعت
وِ هْوتزیي هؾىل ایي ؽزوتْب
هغئلِ تبهیي هبلی هی ثبؽذ .
ؽَاّذ ًؾبى هی دّذ وِ در
راعتبی دعتیبثی ثِ یه رٍػ ثب
ثجبت ٍ پَیب در راعتبی تبهیي هبلی
ؽزوتْبی لیشیٌگ هی تَاى
داراییْبی هْن ایي ؽزوتْب اس
لجیل اجبرُ ثِ ؽزط تولیه ٍ
غیزُ را ثِ اٍراق ثْبدار تجذیل ًوَد
ٍ ثذیي تزتیت اس هؾىالت تبهیي
هبلی رّبیی یبفت .

7- workshop
وبرگبُ آهَسؽی وٌفزاًظ عبل  1333اًجوي هٌْذعی هبلی ایزاى ثب عخٌزاًی پزٍفغَر جزجیَ وبًغیگلی
آغبس ٍ پبیبى یبفت  .دوتز وبًغیگلی ضوي تمذیز اس ارائِ داًؾجَیبى ثِ ًىتِ ظزیفی در خصَؿ ارائِ ّبی
داًؾجَیبى اؽبرُ ًوَدًذ ٍ در عی عخٌبى خَد چٌذیي ثبر ٍاصُ ریاضیات را ثىبرثزدًذ ٍ اظْبر ًوَدًذ وِ در
اوثز پضٍّؼ ّبی صَرت گزفتِ ریبضیبت ثِ وبر ًزفتِ اعت ٍ ایي در حبلی اعت وِ هب ثِ هٌظَر هؼتجز
عبسی ٍ پذیزػ ادػبّبیی وِ در لبلت پضٍّؼ هغزح هی ًوبیین ًیبسهٌذ ثىبرگیزی ػلن ریبضی هی ثبؽین در
اداهِ ایؾبى همبلِ ای را در سهیٌِ هبلی ارائِ ًوَدُ ٍ ثِ تجییي وبرثزد ریبضیبت در تحمیمبت هبلی پزداختٌذ .
پظ اس ارائِ ایؾبى پزٍفغَر رٌّوبی رٍدپؾتی ًیش تَصیِ ّبیی را در سهیٌِ ثىبرگیزی ریبضیبت ٍ آهبر ٍ
تحلیل ّبی آهبری در تحمیمبت هبلی آتی ارائِ ًوَدًذ .
ً -8تیجِ گیری
ثزگشاری وٌفزاًظ عبل  1333اًجوي هٌْذعی هبلی ایزاى در ّفتن اعفٌذهبُ عبل  1333ثب یه هْوبىٍیضُ در ػزصِ ثیي الوللی ٍ یه تجزثِ ًَیي ثزای ؽزوت وٌٌذگبى در وٌفزاًظ ّوزاُ ثَد .
توبهی همبالت ارائِ ؽذُ ٍ هَرد عخٌزاًی در وٌفزاًظ پیزاهَى هحَر اٍراق ثْبدار عبسی ثَدُ ٍ اس ایي رٍهزثَط هحغَة هی ؽذًذ .
ثزگشاری ایي وٌفزاًظ ثِ داًؼ ؽزوت وٌٌذگبى در وٌفزاًظ در حَسُ هبلی افشٍد ٍ اس ایي رٍ ارسػ افشٍدُػلوی ٍ ارسػ آفزیٌی ػلوی در پی داؽت .
-اخالق اػضبی ثزگشار وٌٌذُ وٌفزاًظ هٌبعت ثَدُ ٍ خَػ ثزخَرد ثَدًذ .

چٌذیي وتبة ارسؽوٌذ اس تبلیفبت دوتز رٌّوبی رٍدپؾتی ٍ عبسهبى ثَرط ثِ ؽزوت وٌٌذگبى در وٌفزاًظاّذا گزدیذ وِ الذاهی هٌبعت ٍ خذا پغٌذاًِ ثَد
.
-هحیظ ثزگشاری وٌفزاًظ ٍ اهىبًبت پذیزایی ثغیبر هٌبعت ثَد ٍرضبیت ّوگبى را در پی داؽت .

گَاّی ؽزوت در وٌفزاًظ ثالفبصلِ پظ اس پبیبى وٌفزاًظ ثِ ؽزوت وٌٌذگبى ارائِ گزدیذ .ثب تَجِ ثِ هَارد هغزٍحِ هی تَاى ویفیت وٌفزاًظ در ثبالتزیي عغح ارسیبثی ًوَد .

ثب احتزام

افشیي احوذی لَیِ
داًؾجَی همغغ دوتزای تخصصی حغبثذاری

بِ اهیذ دیذار در کٌفراًس ّای بعذی اًجوي
چْارهیي کٌفراًس 1314/12/06
دبیرخاًِ اًجوي

