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ایپم هیأتدمریه

مح
اعضاء ترم کانون نهاداهی رسماهیگذاری اریان

اکنون که دوره دیگری از هیأتمدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به پایان رسیده است ،بر خود الزم دانستیم تا گزارشی
از اقدامات این دوره به شما ارائه کنیم و همکاریها و راهنماییهای شما در این رو را پاس داریم.
آغاز این دوره هیأتمدیره با شیوع بیماری کرونا همراه بود ،بهگونهای که حتی مجمع سال  1398نیز به تأخیر افتاد .از این رو برهی
تغییرات در برنامهها و شــیوه اجرای آنها ناگزیر مینمود .از همان ابتدای دوره تالش کردیم که مســیر پیشــین کانون در ارتقای
جایگاهش در ارکان بازار سرمایه را تقویت کنیم .در این راستا با همکاری اعضا و تالشهای دبیرکل ،کانون نهادهای سرمایهگذاری
ایران به عنوان شــخصیت حقوقی در هیأتمدیره شــرکت بورس اوراق بهادار تهران ،شــرکت فرابورس ایران و شرکت بورس
انرژی انتخاب شد .حضور در هیأتمدیره ارکان عالوه بر اینکه در اعتالی کانون در بازار سرمایه نقش داشت ،به افزایش توان
تخصصی هیأتمدیرهها و ارتقای گزارشگری و ارتباط بهتر با فعاالن بازار نیز منجر شد .امیدواریم اعضای محترم کانون در دورههای
بعدی نیز در این امر همراهی کنند .بیتردید حضور کانون در هیأتمدیره ارکان بهنفع همه بازار سرمایه خواهد بود .از دیگر اقدامات
این دوره حضور مؤثر و پررنگتر از پیش کانون در مجامع بینالمللی بود .در این دوره کانون به عضویت  FSAو  FEASدرآمد و
در مجامع سالیانه هر دو نهاد مهم بینالمللی شرکت کرد .در این راه البته راه بسیار درازی پیش روی کانون نهادهای سرمایهگذاری
و سایر ارکان بازار سرمایه است که نیاز به برنامهریزی بسیار دارد.
توســعه کارگروههای تخصصی در کانون یکی دیگر از برنامههای دوره اخیر هیأتمدیره کانون بود .در این راســتا کارگروه ســبدگردان
که پیش از این تشکیل شده بود ،با نظم و ترتیب بهتری ادامه یافت .همچنین کارگروه مالیاتی کانون نیز فعاالنه به طرح و بررسی
مســائل مالیاتی اعضای کانون اهتمام ورزید .توســعه کارگروههای تخصصی و موضوعی از جمله برنامههای آتی کانون خواهد بود که
بیتردید تحت هدایت اعضای جدید هیأتمدیره انجام خواهد شد.
با شیوع و البته طوالنی شدن بیماری کرونا ،تغییر در برخی از برنامههای کانون ناگزیر بود .برگزاری دهها نشست و هماندیشی بهصورت
آنالیــن تنهــا بخشــی از رویدادهایی بود که بههمت کانون برگزار شــد .همچنین تعطیلی برنامههای صبحانــه کاری کانون با برگزاری
نشستهای موضوعی با حاضرین کمتر جایگزین شد .اگرچه امیدواریم بساط این بیماری بهزودی برچیده شود و همه ایرانیان در صحت
و ســامت بتوانند دور هم جمع شــوند ،اما ظرفیت ایجادشــده در برگزاری نشســتها و جلسات آنالین ،در آینده نیز قابل استفاده
میباشد .بهویژه در مورد برخی موضوعات فوری اینگونه جلسات کارایی باالیی دارند.
در مورد برخی اقدامات که از گذشته در کانون انجام میشده است ،تالش هیأتمدیره بر این بوده که با بهبود فرآیندها خدمات
بهتری به اعضا ارائه شــود .از جمله مهمترین فعالیتهای کانون کمیته ســازش بوده اســت که در این دوره نیز جلســات متعددی
برگزار کرده و به حل و فصل دعاوی نهادهای مالی کمک نموده اســت .در پایان ســال هم پیشــنهادات اصالحی دستورالعمل کمیته
ســازش به ســازمان بورس و اوراق بهادار ارســال شد که امیدواریم با تصویب سازمان بورس ،این کمیته بهشیوه بهتری و کاراتری
به فعالیت خود ادامه دهد.
همچنین با توســعه کانون و بهبود روابط با ســازمان بورس و اوراق بهادار ،تصمیم بر این شــد که برخی اقدامات و وظایف ســازمان
بورس به کانون محول شــود .در همین راســتا بهزودی تأیید صالحیت مدیران صندوقهای ســرمایهگذاری توسط کانون انجام خواهد
شد و بهزودی برخی خدمات دیگر نیز به کانون محول میشود.
افزایش ارتباط با دانشگاهها و همچنین مشارکت فعاالنه در برگزاری کنفرانسها ،تولید و پخش بیش از  6000دقیقه برنامه تلویزیونی
و نگارش دهها یادداشــت توســط اعضای هیأتمدیره ،دبیرکل و معاونین کانون ،تنها بخشــی از فعالیتهای ترویجی و کارشناســی
کانون در این دوره بوده است.
اکنون ما به پایان این مأموریت رسیدهایم و دوستان دیگری از مدیران نهادهای مالی سکان هدایت کانون را در دست خواهند
گرفت .آگاه هستیم که بازار سرمایه به تشکلی قدرتمند و پرنفوذ با توان کارشناسی بسیار باال نیاز دارد .از این رو هم متعهد میشویم
که در هر جایگاهی باشــیم همچنان در جهت ارتقای بازار ســرمایه به کانون نهادهای ســرمایهگذاری ایران کمک کنیم و هم از همه
اعضــا ،بهویــژه منتخبیــن دوره جدید هیأتمدیره تقاضا داریم که تمام تالش خود را در جهت اعتالی کانون نهادهای ســرمایهگذاری
ایران بهکار گیرند.
از همراهی و کمک همه دوستان و عزیزانی که طی این دوسال در کنار ما بودند سپاسگزاریم و سالی سرشار از سالمتی و موفقیت برای
فعاالن بازار سرمایه ،خانوادههایشان و همه مردم عزیز ایران آرزومندیم و امیدواریم جهان به سمت صلح و آرامش حرکت کند.
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مـعرفـی
کـانون نـهادهای سرمایهگـذاری ایـران

تـاریخچه
تــشـکـیـل

کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران
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در ســال  1379نهادهای ســرمایهگذاری فعال در کشور ،تشــکلی غیردولتی و غیرانتفاعی به نام
«مؤسســه توسعه صنعت سرمایهگذاری ایران» تشــکیل دادند .این مؤسسه تا زمان تشکیل کانون
نهادهای ســرمایهگذاری ایران در بهمنماه ســال  1386به فعالیت خود ادامه داد .در آذرماه ســال
 ،1386تعداد قابلتوجهی از نهادهای سرمایهگذاری فعال در بازار ( 98شرکت) که بسیاری از آنها
عضو مؤسسه مذکور بودند ،براساس ماده  53قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب
آذرماه ســال  ،1384که در آن کارگزاران ،بازارگردانان ،سرمایهگذاران و سایر فعاالن بازار مکلف به
تشــکیل کانون خود شدند ،به تشکیل «کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران» اقدام نمودند .این
کانون پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) با اساسنامه تهیهشده ،در پانزدهم بهمنماه
سال  1386تحت شماره  22194به ثبت رسید و در شانزدهم اسفندماه سال  1386فعالیت خود را
با مجوز سبا آغاز نمود و عم ً
ال جایگزین مؤسسه توسعه صنعت سرمایهگذاری ایران شد.

11

مـعـرفـی
کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران
I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30
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بــر پایه متن اساســنامه مصوب ،کانون تشــکلی خودانتظام ،غیردولتی ،غیرتجــاری ،غیرانتفاعی،
غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است که براساس دستورالعمل تشکیل و ثبت
کانونهای فعال در بازار اوراق بهادار مصوب  1385/12/20هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
تشکیل شده است.
خط مشی و برنامههای آتی کانون توسط مجامع عمومی تصویب میشود .هیأتمدیره کانون مرکب
از  7عضو ،که با رأی کتبی در مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند ،بهعنوان نماینده
قانونی اعضا ،اداره امور کانون را بر عهده دارد.

مــوضـوع
فعالیت و اهداف

کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران

کانون در مدت فعالیت خود تالش نموده است ضمن برقراری روابط مؤثر با مقام ناظر (سازمان بورس و
اوراق بهادار) ،ارکان بازار سرمایه و کلیه نهادهای عضو ،در راستای اهداف مندرج در اساسنامه گام بردارد.
طبق ماده ( )7اساسنامه ،برخی اهداف کانون بهشرح زیر است:
بهبود و توسعه روابط اعضا با سازمان بورس و اوراق بهادار ،سایر بازارها و نهادهای فعال
در زمینه سرمایهگذاری و یکدیگر؛
برگزاری همایشها ،جلسات ،کارگروهها و دورههای آموزشی بهمنظور توسعه بازار اوراق
بهادار کشور؛
ارتقا و توسعه دانش حرفهای مدیران و کارکنان اعضا از طریق آموزش و انتشار نشریات
تخصصی؛

ترویج استانداردهای اخالق حرفهای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات؛
ارتقا آگاهی عمومی در بازار و تالش برای بسط فرهنگ سرمایهگذاری؛
پایش تحوالت و عملکرد بازار اوراق بهادار با هدف کمک به مقام ناظر؛
همکاری با انجمنها و نهادهای مشابه بینالمللی؛
رسیدگی به اختالفات اعضاء و اشخاص ذیربط؛

www.iiia.ir

تشکیل کارگروهها و کمیتههای تخصصی در راستای ارائه خدمات مؤثر و کارآ به اعضا؛
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تـرکـیـب

اعضاء هیأتمدیره

کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران

هیأتمدیره کانون براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1399/04/10با حضور
اعضاء زیر فعالیت خود را آغاز نمود:
I.I.I. A

شرکت صـنایع پتـروشیـمی خلیـج فـارس
گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

14

شرکت تـأمین سـرمایه بانـک مـلت

شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی

شرکت تـأمین سـرمایه امـین

شرکت تـأمین سـرمایه تـمدن

شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی

شرکت سرمایهگذاری گروه مالی سپهر صادرات

رئیس هیأتمدیره

جعفر ربیعی

نایبرئیس هیأتمدیره

سیدروحالهحسینیمقدم

عضو هیأتمدیره

امیر تقیخان تجریشی

عضو هیأتمدیره

سلمان خادمالمله

عضو هیأتمدیره

محمودرضاخواجهنصیری

عضو هیأتمدیره

محمدرضا مایلی

عضو هیأتمدیره

محمد وطنپور

تعداد جلسات برگزار شده در سال مالی  ،1400نوزده جلسه بوده است.

نیروی انسانی
کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران
بهرهگيري از نيروي انســاني متناسب با فعاليت کانون از نظر تخصص ،توانايي و تحليلگري در بازار
ســرمايه جزء اهداف اصلي کانون بوده اســت .در حال حاضر تعداد کارکنان تماموقت با احتســاب
دبيرکل و مشاوران  19نفر ميباشد و تالش شده که با وجود مشکالت کمبود پرسنل کافي ،کانون
با همين افراد به وظايف خود بهنحو احسن رسيدگي نمايد .البته در کنار اين موضوع سعي شده تا با
استفاده از قراردادهاي مشاورهاي کوتاهمدت از پتانسيلهاي موجود بهخوبي استفاده شود.
جدول ( )1وضعیت نیروی انسانی کانون را از لحاظ تحصیالت نشان میدهد.

جدول  :1وضعیت کارکنان کانون براساس تحصیالت

تاریخ

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

دیپلم

جمع

1400/09/30

3                                     3                                          5                                                       5                                                    3

19

1399/09/30

3                                     3                                          4                                                       4                                                    3

17

درصد رشد

0%

25%

25%

0%

0%

11/76 %
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اعـضاء
I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30
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کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران
اعضاء کانون نهادهای مالی مشــمول شرکتهای ثبت نزد سبا شــامل شرکتهای سرمایهگذاری،
شــرکتهای هلدینگ ،شــرکتهای تأمین ســرمایه ،انواع صندوقهای ســرمایهگذاری از جمله
صندوقهای بازنشســتگی ،شرکتهای مشاوران ســرمایهگذاری ،مؤسسات رتبهبندی ،شرکتهای
پردازش اطالعات مالی و دیگر نهادهای سرمایهگذاری میشود.
در طی ســال مالی گذشــته با افزایش حدودا ً  26/37درصدی اعضا جدید نسبت به سال گذشته،
تعداد اعضاء کانون تا زمان تهیه این گزارش ( 15اسفندماه  )1400به  436عضو افزایش یافته است.
اعضاءی که در جدول پیوســت  1با عالمت (*) مشخص شدهاند ،اعضاء جدید (تعداد اعضاء جدید
تا پایان ســال مالی منتهی به  392 ،1400/09/30عضو است) کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران
هستند.

گزارش آماری
کـانون نـهادهای سرمایهگـذاری ایـران

گزارش آماری کارمندان کانون
در حال حاضر تعداد کارکنان تماموقت با احتساب دبیرکل و مشاوران کانون  19نفر میباشد.
جدول  :2تعداد کارمندان کانون ()1392-1400

سال

کارمندان تمام وقت

کارمندان پاره وقت

مجموع

1400

19

0

19

1399

17

0

17

1398

15

0

15

1397

14

5

19

1396

13

2

15

1395

13

6

19

1394

15

8

23

1393

13

14

27

1392

9

12

23

نمودار  :1وضعیت نیروی انسانی ()1400-1392
30
25

15
10
5

1392                     1393                     1394                      1395                    1396                      1397                     1398                     1399                      1400

کارمندان تمام وقت

کارمندان پاره وقت

0
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گزارش آماری اعضاء کانون
تعــداد اعضاء کانون تا زمان برگزاری مجمع ســال مالی منتهی بــه  ،1400/09/30به تعداد 436
عضو (تعداد عضو تا  15اســفندماه  )1400رسیده است .البته پیرو بخشنامه سازمان بورس و اوراق
بهــادار مبنی بر الزام نهادهای مالی (بهجز کارگزاران) ثبت نزد ســبا بهعضویت در کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران ،شرکتهای بسیاری تاکنون عضو کانون نشدهاند.
جدول زیر تعداد اعضا در ســالهای  1392تا  ،1400نســبت رشد تعداد اعضا ،حقعضویت اولیه و
ساالنه دریافتی در این سالها را نشان میدهد.
جدول  :3گزارش آماری اعضا و حق عضویت ()1392-1400

سال

تعداد اعضا

درصد رشد
(تعداد اعضاء)

حق عضویت اولیه
(میلیون ریال)

حق عضویت ساالنه
(میلیون ریال)

درصد رشد

(حق عضویت)

I.I.I. A

 1400تاکنون
گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30
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 15اسفندماه1400

436

26/37

3.900

64.911

-0/78

تعداد اعضاء کانون تا پایان سال مالی 392      :1400
1399

345

32/2

20.005

65.427

26/6

1398

261

67/3

151.452

49.361

195/8

1397

156

18/2

83.052

16.687

10

1396

132

5/6

68.652

15.123

61

1395

125

11/6

64.452

9.365

1

1394

112

9/8

56.652

9.257

9

1393

102

24/4

50.652

8.526

28

1392

82

-

40.370

66.528

-

نکته قابلتوجه در مورد حق عضویت ســاالنه این اســت که با توجه به افزایش مناســب تعداد اعضا و
پیــرو مصوبه هیأتمدیره و همچنین موافقت ســازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش حق عضویت در
ســال جاری ،نکته منفی در این خصوص این است که اکثر اعضا مبالغ حق عضویت خود را در پایان سال
پرداخت مینمایند.

نمودار  :2شاخصهای عضویت ()1400-1392

1392                       1393                      1394                      1395                     1396                     1397                         1398                      1399                       1400

تعداد اعضاء

درصد رشد تعداد اعضاء

درصد رشد عضویت ساالنه

نمودار زیر نسبت واریز حق عضویت ساالنه بهتفکیک فصل را نشان میدهد.
نمودار  :3واریز حق عضویت بهتفکیک فصل
واریز سهماهه اول سال مالی 1400
 33شرکت (15درصد)
واریز سهماهه دوم سال مالی 1400
 5شرکت (2درصد)
واریز سهماهه سوم سال مالی 1400
صفر
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واریز سهماهه چهارم سال مالی 1400
 187شرکت (83درصد)

در ســال مالی جاری ،نامه ســازمان بــورس و اوراق بهادار جهت دریافت حــق عضویت در تاریخ
 1400/09/27صادر شد؛ از این رو عمده حق عضویت سال در فصل آخر سال مالی دریافت شد.

گزارش آماری صورت هزینه و درآمدهای کانون
براســاس صورت هزینه و درآمدهای ارائهشده در گزارش مالی (پیوســت  )2جدول زیر به بررسی
مقایسهای این اعداد با موارد مشابه در سالهای گذشته پرداخته است .شایان ذکر است که این اعداد
بر مبنای سال مالی کانون نهادهای ســرمایهگذاری ایران محاسبه شده ،بنابراین بازه زمانی ابتدای
دیماه تا پایان آذرماه سال بعد را دربر میگیرد.
جدول  :4صورت درآمد و هزینه (مبلغ به میلیون ریال میباشد)

I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

22

سال

1400

1399

1398

1397

1396

مبلغ حق عضویت

64.911

65.427

31,035

16,687

15,123

درصد رشد

-0/78

110

86

10

61/5

سایر درآمدها

11.229

9.229

2,451

2,411

1,375

درصد رشد

21

2.76

2

75

86

هزینههای اداری
و تـشکـیالتـی

46،319

31.599

28,691

18,381

16,043

درصد رشد

46/58

10/01

57

15

32

سود /زیان دوره

28.891

43،055

4,795

717

454

درصد رشد

-32/88

9/98

56

58

-22

I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30
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کـانون نـهادهای سرمایهگـذاری ایـران

اقدامات

اقـدامـات
کانــون نهادهای
سرمایهگذاری ایران
به یاری خداوند متعال ،کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در طول سال مالی  ،1400با توجه به
تثبیت جایگاه خود در بین نهادهای عضو و فعاالن بازار سرمایه ضمن ادامه عملکرد مطلوب خود
در سالهای گذشته ،بهدنبال یافتن روشها و شیوههای جدیدی برای نیل به اهداف پیشبینیشده
بوده اســت .در راســتای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه ،اهم فعالیتهای انجامگرفته در ادامه
تشریح میگردد.
بدیهی اســت محدودیتهایی که در این سال بر اثر شیوع همهگیری کرونا به مجموعه اعمال نمود،
تأثیر زیادی بر نوع و حجم فعالیتها داشته است .البته تمام تالش دبیرکل و پرسنل کانون در این
مدت بر این بوده است که تا حد امکان و با استفاده پتانسیلهای موجود و از طرق مختلف ،فعالیتها
و وظایف خود را بهنحو مطلوبی انجام دهند.
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بررسی و پيشنهاد درباره دستورالعمل و بخشنامههاي مصوب و درحال تصويب توسط
سازمان و قانونهاي مرتبط با بازار سرمايه و مشاركت در كميسيونها و كارگروههاي تخصصي
طي سال گذشته کانون با مشاركت در جلساتي كه عمدتاً در سازمان بورس و اوراق بهادار و بهمنظور
اصالح برخي بخشنامهها ،دستورالعملهاي مصوب و دستورالعملهاي در حال تصويب توسط سازمان
برگزار میشــد ،به ارائه نظرات كارشناسي پرداخت .کانون با مشاركت و پيگيري مجدانه در جلسات
اصالح پيشنويس دستورالعمل بازارگرداني و تشكيل جلسات تخصصي در كانون كارگزاران ،سازمان
بورس و بورسها ،گامهاي قابلتوجهي در جهت اصالح اين ســاختار قانوني ايجاد شد كه بذر آن از
سالهاي قبل كاشته شده بود.
از جمله جلسات برگزارشده بهشرح زیر است:
I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

26

اصالح بخشنامه بازارگرداني و مشاركت در جلسات تخصصي دستورالعمل بازارگرداني
بررسي دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري
بررسي دستورالعمل جامع صندوقهاي سرمايهگذاري
بررسي اصول مديريت ريسك شركتي ناشران و نهادهاي مالي
بررسي اليحه مديريت تضاد منافع
بررسي قانون تجارت
بررسي اصالح قانون بازار اوراق بهادار
مشاركت در جلسات كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و كشاورزي تهران

الزم به ذكر اســت معاون توســعه کانون آقاي عليرضا توكليكاشي با مشــاركت فعال خود در سنوات
گذشــته در جلسات كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در دوره جديد بهعنوان نايبرئيس
اين كميســيون انتخاب شدند و با مشــاركت خود به ارائه نظرات كارشناسانه به آگاهسازي اتاق بازرگاني
درباره موضوعات و مسائل روز بازار سرمايه پرداختند.
عالوه بر موارد فوق كانون در محافل علمي و در جلســات با نهادهاي ناظر و قانونگذار همواره با ارائه
توضيحات كارشناسانه و آگاهي بخشيدن نسبت به مفاهيم ،حافظ منافع بازار سرمایه بوده است .از جمله
اين تالشها ارائه توضيحات به مجلس شــوراي اسالمي در خصوص رايج بودن انجام معامالت الگوريتمي
در دنيا و عدم وجود نگراني از قبيل بهم خوردن ســازوكار عرضه و تقاضا در بازار كه در اثر جو رســانهاي
ايجاد شده بود.
همچنین حضور در جلســات متعدد نهادهای تصمیمگیر درباره وضعیت بازار ،بودجه ،برنامه پنجساله
توسعه و ارائه پژوهش و گزارشهای کارشناسی بخشی از فعالیتهای کانون در این باره بوده است.

راهانـدازی برنامه تحلیل برتر در شبکه ایران کاال
کانون نهادهای ســرمایهگذاری ایران با همکاری شبکه ایران کاال در
تاریخ  29دیماه سال  1399با هدف افزایش و ارتقا سطح آگاهی در
حــوزه آموزش ،برنامه تلویزیونی زنده تحلیل برتر را که هر روز صبح
برگزار میشــود را ،راهاندازی کرد .تاکنون این برنامه حدود 6.000
ن و تحلیلگران ارشــد بازار سرمایه پخش شده
دقیقه با حضور مدیرا 
اســت .هدف اصلی این برنامه تحلیل صنایع مختلف و پرداخت به متغیرهای کالنی اســت که بر
بازار سرمایه اثر میگذارند.
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حـضور در هیأتمدیره بورسهـا
حضور کانون در هيئتمديره ارکان بازار سرمايه از استراتژيهايي بوده که در دوره پيش نيز تعقيب
ميشــده اســت و در اين دوره نيز با تالش دبيرکل و همراهي اعضاء هيأتمديره ،کانون نهادهاي
ســرمايهگذاري ايران در هيأتمديره شــرکت بورس اوراق بهادار ،شرکت فرابورس و شرکت بورس
انرژي حضور پر رنگي داشته است.
نمایندگان کانون در هیأتمدیره بورسها:

I.I.I. A

نماینده کانون در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
جناب آقای محمدحسین صدرائی

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

نماینده کانون در شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد وطنپور

28

نماینده کانون در شرکت بورس انرژی ایران
جناب آقای سلمان خادمالمله

نماینده کانون در هیأت پذیرش شرکت فرابورس ایران
جناب آقای امیر تقیخان تجریشی

بـرگزاري نـشستهاي هـمانديشي
يکي از رسالتهاي کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران برگزاري نشستهاي همانديشي اقتصادي در
حوزههاي مختلف مالي و اقتصادي با تأکيد بر بازار سرمايه ميباشد که با هدف بهبود و توسعه روابط
اعضا با يکديگر ،شــناخت چالشهاي پيشروي نهادهاي عضو و ساير نهادهاي ذيربط و همچنين
بررسي راهکارهاي متناسب با چالشهاي مطروحه برگزار ميشوند .برخي از نشستهاي برگزار شده
در سال مالي گذشته بهشرح زير است:

نـشست تخصصی دامنه نوسان و تعیین استراتژی بلندمدت
 10فروردینماه 1400

نـشست آنـالین بـا مـوضوع گذشته و آیـنده تـورم ایـران
 23فروردینماه 1400

نـشست اصـول سـرمـایـهگـذاری در بـازار سـرمـایـه
 13اردیبهشتماه 1400

نـشست بـررسی شرایط تحلیلی پیش روی بـازار سـرمایه
 13اردیبهشتماه 1400

 29اردیبهشتماه 1400

نـشست تخصصی بررسی کتاب اقتصاد در میدان عمل
 15شهریورماه 1400

www.iiia.ir

نـشست تـخصصـی رتبـهبنـدی و کـاربـردهـای آن
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بـرگزاري کـارگروههاي تخصصـي
شهاي کالن پيشروي کليه نهادهاي عضو
در کنار نشســتهاي همانديشي که با هدف بررسي چال 
کانــون برگزار ميشــوند ،با توجه به تنــوع فعاليت نهادهاي عضو و وجود برخــي منافع متضاد در
کســبوکار اين نهادها ،کارگروههاي تخصصي با هدف بررسي چالشهاي پيشروي نهادهاي عضو
بهتفکيک کســبوکار مربوطه جلساتی با موضوعات مختلف برگزار کردند .ويژگي بارز کارگروههاي
مذکور ،حضور مديران نهادهاي مالي و نمايندههاي کانون در جلســات با هدف آشنايي با مشکالت
اعضا و شناسايي راهحل مناسب جهت حل مشکالت آنها است .الزم به ذکر است با توجه به شیوع
ویروس کرونا و اعمال محدودیتها و همچنین اهمیت سالمت اهالی بازار سرمایه و کارکانان کانون،
متأسفانه برگزاری جلسات طبق زمان مقرر انجام نشد.
در ادامه به معرفی کارگروهها پرداختهایم:
I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

30

کارگروه تخصصی شرکتهای سبدگردان
نام و نام خانوادگی

به نمایـندگـی از

نادر بوالحسنی

شرکت سبدگردان نوویرا

علیرضا توکلی کاشی

کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

آرزو رضایی

کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

علی تیموری شندی

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

بهنام چاوشی

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مونا حاجی علی اصغر

شرکت مدیریت سرمایه کیان

کوروش شمس

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه

رضا نوحی حفظآباد

سازمان بورس و اوراق بهادار

عزتاهلل طیبی

شرکت سبدگردان کاریزما

تعداد جلسات برگزارشده طی سال مالی 18     :1400

کارگروه تخصصی مــالیاتـی

غالمحسین دوانی

کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

آرزو رضایی

کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

اسفندیار عظیمی

شرکت سرمایهگذاری پارس آریان

امید عطار

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

امیر فرجی

شرکت گروه صنایع بهشهر ایران

جاوید لشگری

شرکت هلدینگ سرآمد

حسین احمدی

شرکت کارگزاری بانک صنعت ومعدن

زهره رجبی

شرکت سرمایهگذاری اعتضاد غدیر

سعید مینایی

شرکت تأمین سرمایه امید

محمد قربانی شندی

شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان

سیدمحسن حسینی خلیلی

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

محسن مشایخی

شرکت گروه مالی پارسیان

هادی مشهدی

شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی

معراج خلیلی

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

مهدی مقدسی

شرکت سبدگردان امید نهایت نگر

بهرام سبزواری

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

تعداد جلسات برگزارشده طی سال مالی 12     :1400
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نام و نام خانوادگی

به نمایـندگـی از

31

سمينارهاي آنالين و ميزگردهاي تخصصي با كارشناسان بازار سرمايه
بهمنظور فرهنگســازي و باال بردن سطح تعامل فعاالن بازار ســرمايه با ساير كارشناسان و افراد
جامعه کانون ســمينارهایی تخصصی با همكاري ساير نهادها برگزاری میکند که در زیر به آنها
اشاره شده است:

I.I.I. A

 10دیماه 1399

سمینار تخصصی بررسی الیحه بودجه سال 1400
گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

32
 21بهمنماه 1399

سمینار آنالین بررسی تصمیمات اخیر شورای عالی بورس در خصوص دامنه نوسان

 27بهمنماه 1399

کنفرانس بینالمللی تأمین مالی (رویکرد علمی برای رویارویی با مسائل اقتصادی)

 13اسفندماه 1399

سمینار چشمانداز تورم در سال 1400

 18اسفندماه 1399

وبینار آشنايي بنگاههای صنعتی ،معدنی و تجاری کشور با روشهاي تأمين مالي از طريق بازار سرمایه
www.iiia.ir

33

 30فروردینماه 1400

سمینار آنالین اثر بازگشت احتمالی برجام بر بازارهای مالی

 3خردادماه 1400

  سمینار آنالین با محوریت رمز ارزها و بازار سرمایه
I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

34

 30شهریورماه 1400

  وبینار بازارها در آیینه دولت سیزدهم

اا آبانماه 1400

وبینار بازار بدهی رقیب یا مکمل بازار سهام؟! (بررسی روشهای کسب سود از بازار بدهی)

کمیته سازش
جلسات کميته سازش کانون نهادهاي سرمايهگذاري ايران بهصورت منسجم و برنامهريزيشده و به
روال سالهاي گذشته برگزار ميگردد .در سال مالي گذشته تعداد  134پرونده در اين کميته مورد
نقد و بررسي قرار گرفت که نتايج حاصل بهشرح زير ميباشد:
تعداد  69فقره از پروندههاي کميته سازش ،قبل از تشکيل جلسه و با پيگيري دبيرخانه کميته به
سازش انجاميد.
تعداد  7فقره از پروندههاي کميته سازش ،پس از برگزاري جلسه به سازش انجاميد.
تعداد  26فقره از پروندههاي کميته ســازش ،پس از برگزاري دو جلســه منجر به عدمســازش
گرديد و گواهي عدمسازش صادر شد.
چهار پرونده مختومه گرديد( .بهدليل درخواست خواهان ادامه رسيدگي به پرونده از دستور کار
دبيرخانه خارج گرديد).
تعداد پروندههاي در حال بررسي  27فقره ميباشد.
تعداد یک پرونده بهدلیل مرتبط نبودن موضوع فعالیت شــرکتهای خوانده و خواهان به کانون،
به سازمان بورس و اوراق بهادار ارجاع داده شد.

بررسي درخواستها ،مشكالت و پيشنهادات اعضا
در اين بخش از فعاليتها جلساتي با شركتهاي تأمين سرمايه ،مشاور سرمايهگذاري و سبدگردان
كه از اعضاي كانون هستند ،برگزار شد .در اين جلسات به مشكالت و چالشهاي انجام فعاليتهاي
هركدام از اين نهادها پرداخته شد و نمايندگان شركتهاي عضو كانون ،مواردي را مطرح نمودند.

		
جلسه آنالین

موضوع :بررسی دستورالعمل و ابالغیههای جدید سازمان بورس

		
فــــراخـوان

موضوع :پیشنویس نخست طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار

		
فــــراخـوان

موضوع :پیشنویس دوم طـرح اصالح قـانون بـازار اوراق بـهادار

		
فــــراخـوان

موضوع :اصـالح یـا حـذف دامـنه نـوسـان و حـجم مبـنا

www.iiia.ir

اقدامات انجامشده بهشرح زير است:
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برگزاری و مشارکت در برگزاري همايشها و نمایشگاه
کانون در راســتاي اهداف مقرر در اساسنامه و به جهت افزايش سطح آگاهي حرفهاي مديران اعضا
اقدام به برگزاري يا مشــارکت در برگزاري همايشها و سمينارهاي مختلف مالي و اقتصادي نموده
است که برخي از عناوين آن بهشرح زير است:

همایش بورس 1400
 17اسفندماه 1399

I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

همایش بینالمللی توسعه صادرات صنایع
 14و  15تیرماه 1400

36

هشتمین نمایشگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی
 8آذرماه 1400

ارتباط مستمر با اعضا و جذب اعضاي جديد
بــا هدف تبديل کانــون به نهادي تأثيرگذار در بازار ســرمايه و انعــکاس نقطهنظرات تمايالت و
خواســتههاي اعضا بهعنوان حلقه اصلي بازار نزد نهادهاي ناظر و اجرايي ،سعي بر آن است کانون
به مکاني جهت ايجاد وحدت و همدلي بين نهادهاي عضو تبديل شــود .در اين راســتا ،برقراري
ارتباط مؤثر و کارآ با نهادهاي عضو و ايجاد زمينه براي مشارکت فعاالنه آنان ،در دستور کار کانون
قرار گرفته و سعي بر آن است که از طريق تماسهاي مکرر با اعضا و نمايندگان آنها و دعوت به
مشــارکت در تصميمگيريها و اظهارنظر در مورد مسائل بازار و حضور در نشستها و کميتههاي
تخصصي ،هدف مذکور محقق گردد.

ت صبحانهکـاري
برگـزاري نشس 
براســاس مصوبه هيأتمديره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران ،نشستهايي با حضور مسئوالن
و صاحبنظران و مديران نهادهاي عضو ،با هدف بررســي مســائل روز بازار ســرمايه و اظهارنظر
کارشناســي ،تشکيل ميگردد .در همين راســتا تالش کانون همواره بر پايه استفاده حداکثري از
پتانسيلهاي خود براي نيل به اين منظور بوده است .متأسفانه با اعمال محدوديتهاي کرونايي و
شیوع این بیماری کانون با نهایت سعی و تالش خود و البته رعایت تمامی پروتکلهای بهداشتی
اقدام به برگزاری نشستهای صبحانهکاری با موضوعات زیر کرد:
  نشست صبحانهکاری با مدیران شرکتهای خوروریی
 19مهرماه 1400

 28آذرماه 1400

www.iiia.ir

  نشست صبحانهکاری با مدیران شرکتهای خوروریی
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حـضور دبیرکـل کانون در سمینارها و هـمایشهای مرتبط با بازار سرمـایه
دبیرکل کانون نهادهای ســرمایهگذاری ایران ،با توجه به دانش و تجربه علمی ،همچون ســالهای
گذشته علیرغم مشکالت ناشی از پاندمی کرونا ،حضور فعالی در سمینارها بهعنوان سخنران یا عضو
پنل علمی داشته است که به ذکر تعدادی از این سمینارها بسنده میکنیم:

وبینار تحلیل اقتصاد و بازارهای مالی و سرمایهگذاری در سال 1400
 15دیماه 1399

I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

38

پانزدهمین کنفرانس
حسابداران و مدیران مـالی

15

جناب آقای دکتر سعید اسالمی بیدگلی

عضو محترم هیئتعلمی دانشگاه عالمه

سالم؛
بدینوسیله جنابعالی بهعنوان دبیر علمی پانزدهمین همایش ملی حسابداران و مدیران مالی که روز  ۲۸بهمنماه سال جاری
( )1399برگزار خواهد شد ،منصوب میشوید.
امید که با همکاری سایر اعضای کمیته علمی و تیم اجرایی این همایش و جایزه ملی در ارتقای سطح دانش مالی و افزایش
شفافیت بنگاهها نقشی بهسزا داشته باشیم.

پانزدهمین همایش حسابداران و مدیران مالی
 28بهمنماه 1399

همایش نقش بازار سرمایه در توسعه صنعت پتروشیمی
 17اسفندماه 1399

وبینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1400
 14اسفندماه 1399

همایش استراژی سرمایهگذاری در سال  1400و تحلیل اقتصاد دهه 90
 30و  31اردیبهشتماه 1400

نشست چالشهای سیاستگذاری و سرمایهگذاری در بورس
www.iiia.ir

 13مردادماه 1400

39
نشســت بینالمللی ظرفیت ابزار مشــتقه در مدیریت ریسک بازار
ایران و بررسی تجارب موفق جهانی
 24مردادماه 1400

حضور کانون در مجمع ساالنه (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS

دبیرکل کانون نهادهای ســرمایهگذاری ایران بههمراه هیئتی از شــرکت بورس اوراق بهادار تهران،
شــرکت فرابورس ،شرکت فناوری اطالعات و کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار در مجمع ساالنه
 2021فدراسیون بورسهای آسیایی-اروپایی ( )FEASشرکت کردند .هیئت ایرانی در کنار حضور
در مجمع در نشســتهای جنبی این اجالس نیز حضور داشــتند و درباره راهکارهای توســعه بازار
سرمایه ،چالشهای بازارهای نوظهور و راهکارهای همکاری بینالمللی مذاکره کردند.
کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران همچنین در نشستهای دورهای (آنالین) فدراسیون نیز حضور
دارد و در برنامههای توســعهای ســال آینده حضور پررنگتر در مجامع بینالمللی را در برنامه خود
قرار داده است.

I.I.I. A

گــزارش فـعالیت هــیأت مدیـره
سال مالی منتهی به 1400/09/30

40

رتبهبندی نهادهـای مـالی
بــا توجه به عضويت نهادهاي مالي داراي مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار در كانون نهادهاي
ســرمايهگذاري ایران ،سازمان بورس درخواست کرد رتبهبندي نهادهاي مالي از طریق كانون نهادها
انجام شود .كانون براي انجام اين كار عالوهبر مطالعه روشهاي رتبهبندي فعاليت و عملكرد نهادهاي
مالي مختلف در ساير كشورها و همچنين مصاحبه با مديران عامل نهادهاي مالي منتخب و مصاحبه
با افراد خبره مســتقل در بازارهاي مالي ،از يكي از مؤسســات رتبهبندي براي طراحي مدل اوليه و
استخراج شاخصها كمك گرفت .در خصوص اين پروژه كانون دو هدف عمده را دنبال ميكند:
  بتوانيم در مدل رتبهبنديآن دســته از فعاليتهايي كه براي توســعه و رونق بازار سرمايه نقش

اساســي دارند و در حال حاضر بهدليل ســودآور نبودن و عدم جذابيــت در نهادهاي مالي پيگيري
نميشود را مد نظر قرار داده و با تخصيص امتيازاتي در سيستم ارزيابي عملكرد و رتبهبندي ،نهادهاي
مالي را به سمت رعايت و انجام اين فعاليتها سوق دهيم.

  بــا انجام ادواري و منظم رتبهبندي در مقاطع مختلف و اطالعرســاني نتايــج حاصل از رتبهبندي

ياد شــده ،به امر بازاريابي نهادهاي عضو كمك ميشــود و بهويژه نهادهايي كه تازه تأسيس هستند

ميتوانند از انتشار نتايج رتبهبندي استفاده و رشد كنند.

عليرغم پيگيريها و جلسات متعدد با نهادهاي مالي مختلف در فاز مدلسازي رتبهبندي و انتخاب
سامانه مناســب جهت دريافت اطالعات از نهادها و تجميع آنها ،بهدليل محدوديتها و مشكالت،
اين پروژه متوقف شده است.
  طراحي و ايجاد مدل ارزيابي عملكرد
  برگزاري جلسات همانديشي با خبرگان
  مدلسازي رتبهبندي
www.iiia.ir

  مطالعه بر روي سامانه و پلتفرم مناسب

41

انتشـار مـاهانه گـزارش جـامع بازار بدهـی ایـران
در راستاي افزايش شفافيت اطالعاتي و با توجه به اهمیت انتشار دادهها و آمار و تأثيري كه در نظرات
كارشناســان ميگذارد ،تصميم بر آن شد كه گزارشــي از بازار بدهي ايران بهصورت منظم و ماهانه
منتشر شود .اين گزارش شامل ارقام حجم انتشار اوراق ناشران ،حجم اوراق در بازار ،حجم سررسيد
و ســود تعهدشده توسط ناشــران و منحنيهاي نرخ سود است .اولين شماره اين گزارش منتهی به
آبانماه ســال  1400از طريق وبسايت رسمي و شبكههاي مجازي كانون نهادهاي سرمايهگذاري
ايران منتشر شد.
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برگزاري دورههـا و کـارگاههـاي آمـوزشي
کانون نهادهاي ســرمايهگذاري ايران در جهت افزايش سطح دانش و آگاهي حرفهاي و با در نظر
گرفتن نيازهاي مديريتي مديران فعال در بازار ســرمايه و با همکاري دانشگاهها و پژوهشکدههاي
معتبر در سطح داخلي و خارجي اقدام به برگزاري کارگاهها و دورههاي آموزشي مختلف نموده و
همچنين با ساير مؤسسات در برگزاري دورهها و کارگاهها همکاري کرده است که مهمترين آنها
بهشرح زير ميباشد:

کارگاه آموزشی قانون کار و تأمین اجتماعی
 3دیماه 1399

مدرسه زمستانه مالی
 7دیماه 1399
www.iiia.ir
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کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای اختیار معامله کاالیی و سهام
 18مهرماه 1400

فعاليت و بهبود وبسايت کانون
از جمله اقدامات صورتگرفته در کانون ،تغییر ســاختاری سایت  www.iiia.irجهت امنیت بیشتر و
راحتی دسترســی اعضاء و ثبت عضویت بهصورت الکترونیک اســت .همچنین با توجه به اهمیت حضور در
شبکههای اجتماعی و اطالعرسانی در سایت ،سعی بر این شد که به تمامی جلسات و کنفرانسها و  ...پوشش
کامل در سایت و شبکههای اجتماعی داده شود.
از جمله اقدامات در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  مکانیزه شدن جمعآوری اطالعات اعضاء
  پوشش جلسات و کنفرانسهای آنالین در سایت و شبکههای اجتماعی
I.I.I. A
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  اضافه شدن پخش آنالین برنامه تلوزیونی تحلیل برتر بهصورت زنده در سایت کانون
  گردآوری آرشیو کامل برنامه تلوزیونی تحلیل برتر و دسترسی در سایت کانون
  استریم مستقیم کنفرانس و جلسات کانون در سایت
  اضافه شدن بخشهای جدید به سایت از جمله اهم اخبار روز ،گزارش بازار بدهی (بهصورت متوالی)
  اضافهشدن  اینماد  بهسایتکانونجهتپرداختمستقیمحقعضویتهاوثبتنا مکارگاههایآموزشی
  الکترونیکی شدن ثبت عضویت در کانون

  اضافه شدن پنل  smsبه سایت کمیته سازش جهت ارتباط راحتتر با کاربران

ساير برنامههاي اجرا شـده توسط کـانون در سـال مـالي 1400
کانون نهادهاي ســرمايهگذاري ايران عالوه بر برنامههاي معرفيشده ،اقدام به تهيه ويدئو تحلیلی و
انيميشن در جهت توسعه و ارتقا جايگاه بازار سرمايه و همچنین برگزاري رويدادهاي متعدد فرهنگي،
ورزشــي و تخصصي و همچنین جلساتی با نهادهای ناظر و  ...نيز نموده است که در زير قسمتي از
مهمترين آنها معرفي ميگردد:
تـقدیر از رئـیس سـابق سـازمان بورس و اوراق بهادار آقای دکتر حسن قـالیبافاصـل
 11اسفندماه 1399

  جـلسه بـا وزیـر امـور اقـتصـادی و دارایـی هـمراه بـا اعـضاء هیأتمدیره کـانـون
 7مهرماه 1400

  سومین دوره از مسابقات تحلیل برتر با موضوع بررسی صنعت دارو و افقهای  پیش رو
 20مهرماه 1400

  جـلسه بـا ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار همراه بـا اعضاء هیأتمدیره کانون
 4آبانماه 1400

www.iiia.ir
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وضعیت مالی و نتایج عملکرد
صورتهای مالی کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و یادداشتهای همراه ،برای سال مالی منتهی
به  1400/09/30در پیوست  2آمده است.

برنامههاي آتي کانون
  تغییر اساسنامه کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

  تغییر ساختمان استقرار کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران

I.I.I. A
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سرمایهگذاری و صدور مجوزها
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  اضافه شدن پنل ثبت مشخصات و مدارک مدیران صندوقهای سرمایهگذاری

  اضافه شدن درگاه پرداخت الکترونیک به سایت

  ديدار مديران اعضاء با رئيس و اعضاء هيئتمديره سازمان

  حضور فعال در مجامع نهادهاي بينالمللي  FEASو  ASFو عضويت در IOSCO

  همکاري با نهادهاي تصميمساز ،تصميمگير و سياستگذار

  برگزاري بازديد از کارخانهها و مراکز صنعتي و اقتصادي (حداقل  4بازديد)
  شرکت در نمايشگاههاي تخصصي بازار سرمايه

  برگزاري  200نفر-ساعت آموزش عمومي درباره بازار سرمايه با همکاري اعضاء

  برگزاري حداقل  300نفر-ساعت آموزش تخصصي مديران نهادهاي مالي
  مشارکت در برگزاري  5کنفرانس

  برگزاري دو جشنواره تحليل برتر
  تهيه برنامه تحليل برتر

  ارتقا سطح کارشناسي کانون

  تشکيل ميز پيشکسوتان بازار سرمايه جهت بررسي چالشهاي بازار

  برگزاري پنجمین دوره مسابقات ورزشي کارکنان نهادهاي مالي

  ايجاد واحد مشاوره حقوقي براي ارائه خدمات به اعضاء

  تهيه ويدئو و انيميشن در جهت توسعه و ارتقا جايگاه بازار سرمايه

  برگزاري دورههاي آموزشي در قالب مدرسه امور مالي با همکاري مؤسسات آموزشي

اقـدامـات کـانون نهادهای سرمـایهگذاری ایران در سـه ماه پس از سال مالی
تشکیل  6جلسه هیأتمدیره کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران
تشکیل  5جلسه کمیته سازش

تشکیل  3جلسه کارگروه مالیاتی

تشکیل  4جلسه کارگروه سبدگردان

نامه به رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با موضوع بند «ض» از تبصره 6

ماده واحده الیحه بودجه سال 1401

توافق با ســازمان بورس برای انجام فعالیت تأیید صالحیت مدیران صندوقهای سرمایهگذاری و

تهیه نقشه فرآیند

نامه به سرپرســت محترم اداره اداره بازرســی نهادهای مالی خدمات دهنده ،ســرمایهگذاری و

هلدینگ درخصوص موضوع مدت زمان الزم برای امکان اصالح اسناد حسابداری کدهای PRX

نامــه به رئیس محترم ســازمان بورس و واراق بهــادار درخصوص بند (ض) تبصــره ( )6الیحه

پیشنهادی بودجه از سوی دولت

فراخــوان به اعضا کانون درخصوص پیشنویس طرح اصالح قانون بــازار اوراق بهادار جمهوری

اسالمی ایران

برگزاری بازدید از شرکت چدنسازان در تاریخ  1دیماه 1400

برگزاری دومین دوره مسابقات آنالین شطرنج ویژه بازار سرمایه در تاریخ  09دیماه 1400

نامه مشترک کانون نهادهای سرمایهگذاری و کانون کارگزارن بورس و اوراق بهادار درخصوص

بررسی الیحه بودجه سال  1401در تاریخ  14دیماه 1400

نشست با موضوع تثبیت بازار و بازارگردانی در مصوبات حمایتی دولت از بازار سرمایه در تاریخ

 19دیماه 1400

برگزاری   3جلسه مشترک با سازمان و کارگروه سبدگردان کانون در  27دیماه 5 ،بهمنماه و

 14اسفندماه سال 1400

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نحوه سرمایهگذاری در طال در تاریخ  10بهمنماه 1400

  برگزاری جلسه مشترک هیأتمدیره فرابورس و کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در تاریخ

 10بهمنماه 1400

نشست تخصصی معماری سیستمهای نظارت بر بازاهای مالی در تاریخ  12بهمنماه 1400
فراخوان به اعضا درخصوص حذف دامنه نوسان و حجم مبنا در تاریخ  16بهمنماه 1400

برگزاری جلسه مشترک کارگروه تخصصی کارگروه سبدگردان کانون با کانون کارگاران بورس

اوراق بهادار در تاریخ  16بهمنماه 1400

نشست آنالین بررسی شرایط بازار سرمایه ایران در  10سال آینده در تاریخ  24بهمنماه 1400
همکاری در برگزاری سومین همایش مالی ایران در تاریخ  30بهمنماه 1400

فراخوان به اعضا درخصوص ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در تاریخ  01اسفندماه 1400
نشست ملی ابزارهای تأمین مالی مسکن و مستغالت از تاریخ  5تا  8اسفندماه 1400

همکاری در برگزاری سمینار چشمانداز بازارها در افق  1401در تاریخ  15اسفندماه 1400

www.iiia.ir

برگزاری مراسم یک سالگی برنامه زنده تلویزیونی تحلیل برتر در تاریخ  28دیماه 1400
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