ﻫﻤـﺖ ﺑـﻮرس ﺗﻬـﺮان ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎء
ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ در ﺑـﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻮرس را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿـﻢ ﺑـﺎ اﺟـﺮای آﻧﻬـﺎ وزن ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ارﺗﻘﺎء دﻫﯿﻢ.
ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز  17دی ﻣﺎه ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ،اﻣﯿﺮ
ﻫﺎﻣﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﺑﻮرس ،ﺣﺴﯿﻦ ﻓﻬﯿﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮده
ﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی و ﺳﻌﯿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن و ﻋﻀﻮ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮرس ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ،ﺿﻤﻦ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن در ارﺗﺒﺎط
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮات ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮن
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارزش ﺑﺎزار رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ارزش ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از  382ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  612ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶0درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ و ﺷﺎﺧﺺ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود:
ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺑﺎ  67درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
رﺗﺒﻪ اول را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﺻﺤﺮاﺋﯽ رﺷﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ  170درﺻﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت  4ﺑﻮرس ﮐﺸﻮر رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس
ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  123ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ارزش ﮐﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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درﺻﺪ ،ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ  42درﺻﺪ ،ﻓﺮاﺑﻮرس 20درﺻﺪ و ﺑﻮرس اﻧﺮژی  3درﺻﺪ
اﺳﺖ.
وی راه اﻧﺪازی اﺑﺰار آﺗﯽ ﺳﺒﺪ ﺳﻬﺎم را ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﺎل
ﺟﺎری داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪ و
از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ارزش
اﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  16روز ﮐﺎری
ﻣﻌﺎﻣﻼت در اﯾﻦ روش داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ  ۱۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ راه اﻧﺪازی آﺗﯽ ﺗﮏ ﺳﻬﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﻋﺪد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻫﻤﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰار
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،ﭘﻮﺷﺶ
رﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و اﮐﻨﻮن اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ ﻧﯿﺰ وارد ﺷﻮد،
ﻫﻤﻪ اﺑﺰار ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ در دﺳﺘﺮس ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﻫﻢ اﺑﺰار ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه
و ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﺻﮑﻮک ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ
در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان آﻣﺎری از وﺿﻌﯿﺖ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزار را
ﺟﻤﻊ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻮرس و ﻓﺮاﺑﻮرس ﺣﺪود 830
اراﯾﻪ داد و ﮔﻔﺖ:
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۰درﺻﺪ  GDPﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺣﺠﻢ داد و ﺳﺘﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ  ۵۱درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪ و  ۴۹درﺻﺪ
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و  3800ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﯾﻦ ارﻗﺎم
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
وی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺣﻀﻮر ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺣﻘﯿﻘﯽ در اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان  ۳۲۳ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد  ۱۸۶ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار اول و  ۱۳۷ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار دوم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯽ ﺑﺮ ای ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان  6 / 9اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ
 P/E 30ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮرس  4 / 7 ،ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ
رﺷﺪ ﺑﻮرس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﻫﺎ دارد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺨﺸﯽ از

ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 1600ﻫﺰار ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮرس ﺳﻮق دﻫﯿﻢ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی و ارﺗﻘﺎی ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ :ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
اﻓﺮادی ﮐﻪ داﻧﺶ ﻻزم را دارﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﮐﻨﻮن از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده اﯾﻢ و
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﺑﻠﻮغ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﺳﮑﺎﻧﺪار ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و
ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻣﺮدم ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺪه و ورود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺎن ﺷﻮد.
در ﻣﻘﺮرات ﭘﺬﯾﺮش
در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻼش ﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮑﺮری داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ دارد .از
ﺳﺎل  82ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  520ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ
رﺷﺪ ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد  .اﻓﺰاﯾﺶ
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎ در ﺟﺬب و اﻧﮕﯿﺰه ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ
دارد.
وی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ و راه
اﻧﺪازی  22ﺗﺎﻻر ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و  ۱۰۸ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎ
ﺣﺪود  ۱۷3۰اﯾﺴﺘﮕﺎه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و
 35درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ ﺧﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻮر داﻧﺴﺖ
وﺳﻬﻢ ﮐﻤﺘﺮی از آن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺤﻮر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ،رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی دروﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،اﻧﺪازه
ﺑﺎزار ،ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ،داﻧﺶ

ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار و واﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه روﺑﺮو
اﺳﺖ.
ﺻﺤﺮاﺋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎزرﮔﺮداﻧﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻻن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﯾﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی را از ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس ﺷﺮوع ﮐﺮد.
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