پیشنهاد افزایش ۰۱۱درصدی سرمایه «حتاید» به جریان
افتاد
در روزها و هفتههای اخیر تارنمای کدال پذیرای مدارک و مستندات زیاد در خصوص انجام افزایش سرمایه توسط سسطیاری
از شرکتها سوده است .در روزهای اخیر نیز قرعه سه نام شرکت تاید واتر خاورمیانه افتاده است .مطاسق سا آنچطه کطه در ایط
سایت درج شده هیات مدیره ای شرکت در نظر دارد تا سرمایه شرکت را سه میزان  011درصد افزایش دهد.
سر ای اساس در صورتی که طرح توجیهی افزایش سرمایه «حتاید» سا موافقت حساسرس و سازرس قانونی شطرکت رو سطه رو
شده و توس سازمان بورس پذیرفته شود ،تایدواتر میتواند سرمایه خود را از مبلغ  011میلیارد تومان فعلی سه  011میلیارد
تومان افزایش دهد .پیشنهاد افزایش سرمایه ای شرکت در تطاری ششطت تیرمطاه سطه تصطویت هیطات مطدیره و در صطورت عملطی
شدن قرار است تا وجوه مورد نیاز آن از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامی شود.
مطاسق سا آنچه که در طرح توجیهی افزایش سرمایه ای شرکت آمده است ،افطزایش یطاد شطده سطه منظطور اصطتح سطاختار مطالی
«حتایططد» صططورت میگیططرد و هططد از انجططام آن کططاهش ریسط های مططالی و سهبططود نسططبتهای مططالی اسططت .انتظططار مططیرود در
صورت سه سرانجام رسیدن تغییر  011درصدی در سهام شرکت تاید واتر خاورمیانه نسبت سدهی ای شرکت کاهش یاسد.
گفتنی است ،در صورتی که افزایش سرمایه مذکور سه سر انجام نرسد ،شرکت ناگزیر خواهد سطود تطا منااب ماا
خود را از تریغ اخذ تسهیتت از شبکه سانکی تامی کند که ای امر سه افزایش هزینههای مالی منجر خواهد شد.

بازارهای ما

مطورد نیطاز

ایران چقدر در جهان تاثیرگذارند؟

سهادر سیژنی درساره سرگزاری اجتس سازار سرمایه استمی در ایطران ،اههطار کطردج اجطتس سطازار سطرمایه اسطتمی یکطی از
مناسطبتهای سی المللططی سططازار سطرمایه اسططت کططه امسططال یطازدهمی دوره آن را در تهططران سرگططزار شطد .ایط اجططتس نشططاندهنده
اهمیت سازار مالی استمی است که پیشسینی شده ارزش سازار مطالی اسطتمی در سطال  ۰۲۰۲در سخطش سطازار سطرمایه ،سطازار
پول و سازار سیمه س ه سه تریلیون دالر سرسد که سیانگر ای است که اسزار مالی استمی قدرتی است که نمیشطود سطه سطادگی از
آن گذشت.
نوههطور آیسطکو ) (GEMسزرگتطری کمیتطه آیسططکو اسطت و سطیش از  ۵۷درصططد از
وی ادامطه دادج کمیتطه کشطورهای اقتصططاد
و
اعضای آیسکو عضو ای کمیته هستند .در ای کمیته وقت قاسل توجهی سه سررسی اسزارهطای مطالی اسطتمی در سطازار سطرمایه
اختصاص داده شده سود که دسیر کل هیأت خدمات مالی استمی ) (IFSBکه استانداردسطاز مطالی اسطتمی در جهطان اسطت ،هطت
در ای جلسه حضور داشت تا اعضای آیسکو را در جریان آخری تحوالت مالی استمی سگذارد.
رونق سازارهای مالی  -استمی در جهان ،حضور کشورهای غیر استمی را در ای سازار پررنگ کرده است
سیژنی سا سیان اینکه سازار مالی  -استمی فق سطه کشطورهای اسطتمی محطدود نمیشطود ،گفطتج کشطورهای غیطر اسطتمی هطت سطه
شدت در حال توجه سیشتر سه سازارهطای مطالی اسطتمی هسطتند .کشطور مطا سطه عنطوان یکطی از کشطورهای کطامتج اسطتمی ،توجطه
زیادی سه اجتس مالی استمی دارد تا تحوالت در حوزه مالی استمی سیشتر سررسی شود.
جانشی رئیس سازمان سورس در امور سی الملل سا سیان اینکه امسطال  ۵۷کشطور دنیطا در جلسطه مطالی اسطتمی یطازدهت حضطور
داشتند ،گفتج نوآوریهای سازار سرمایه ایران کت نیست .شورای فقهی سازمان سورس سسیار فعطال اسطتب سطه ططوری کطه فقط
در حوزه ارزهای دیجیتال رمزنگطاری شطده ) ۰۲ (cryptocurrencyجلسطه سرگطزار کطرده اسطت کطه ایط نشطان دهنطده اهمیطت
سططازار سططرمایه مططا سططه حططوزه مططالی اسططتمی اسططت .در اجططتس مططالی اسططتمی توانسططتیت آخططری دسططتاوردهایمان را در اختیططار
عتقهمندان سه مالی استمی سگذاریت و از تجارب مهمانهای رده ساالی علمی که سه ای همایش آمده سودند ،استفاده کنیت.

بازارهای ما

ایران و ما زی م توانند با هم همکاری کنند؟

وی در پاسطط سططه اینکططه جططدا از مومططو تحریتهططا ،سططازار سططرمایه ایططران سططا سخططش سططازار سططرمایه اسططتمی مططالزی ستوانططد
همکاریهای سزرگی داشته ساشد؟ اههار کرد :الزمه ای ارتبطاط ،همکطاری سیشطتری سطی شطوراهای فقهطی کشطورهای اسطتمی
است .ما و مالزی در مجامع مختلف و مشطترکی عضطو هسطتیت کطه از جملطه آن میتطوان سطه کمیتطه رشطد اقتصطادی و سازارهطای
نوههور آیسکو اشاره کرد .ای مومو خود میتواند سه همکاریهای مشترک کم کند.
سیژنی در پاس سه اینکه آیا میتوان سستری فطراهت کطرد کطه سطازار سطرمایه کشطوری مزطل مطالزی اورا سهطادار منتشطر شطده در
سازار سرمایه ایران را نیز در سازار مالی استمی خود جای دهد؟ سیان کردج اگر ارتباط سی دو طر (سازار سرمایه ایران و
مالزی) زیاد شود متوجه میشویت که محصوالت مالی مختلف در همه مذاهت استمی قاسل قبول است.
وی افزودج سازمان سورس اخیراج مصوسات کمیته فقهی را سطه زسطان عرسطی ترجمطه کطرد و سطه کشطورهای اسطتمی فرسطتاد .ایط
اقدام خوسی سرای آشنایی علمای فقهی کشورهای استمی سا آخری دستاوردهای سازارهای مالی استمی سود.
ایران م تواند در تصمیمات آیسکو تأثیرگذار باشد
جانشی رئیس سازمان سورس در امور سی الملل در پاس سه اینکه عضویت در آیسکو چه مزایایی سرای سازار سطرمایه ایطران
داشته است ،گفتج آذر ماه سال گذشته سا امضای موافقت نامطه چنطد جانبطه عضطو عطادی آیسطکو شطدیت و سطا ایط اتفطا حطق ر ی
داریت در صوتی که قبتج عضو پیوسته سطودیت .سطا ایط شطرای مطا میتطوانیت در کمیتطههای سیاسطتگذاری آیسطکو عضطو شطویت و
روی تصمیتهای آنها تأثیرگذار ساشیت در حالی که ای اقدامی ساسقا امکان وجود نداشت.
سیژنی تاکید کردج مهمتری محصول ارتقای جایگاه ایران در آیسکو سهبود استانداردهای سطازار سطرمایه کشطور اسطت و افطزودج
هد اول از اهدا سه گانه آیسکو حمایت از حقو سرمایهگذاران است و در نتیجه صیانت از حقو سرمایه گذاران از ای
پس ،سیش از گذشته در دستور کار سازمان سورس قرار دارد و ای مومطو در درجطه اول تطأثیر سسطزایی سطر سطرمایهگذاران
داخلی کشور میگذارد.
سیژنی ادامه دادج پیش از ای در کمیته کشورهای اقتصاد نوههطور و کمیتطه منطقطهای آفریقطا و خاورمیانطه عضطو سطودیت امطا در
کمیتططههای هشططتگانه سیاسططتگذاری آیسططکو حضططور نداشططتیت امططا اکنططون در فراینططد تصططمیت سططازی مهتتططری نهططاد سی المللططی
استانداردساز سازار سرمایه دنیا دخیل هستیت.
جانشی رئیس سازمان سورس در امور سی الملل ،افزودج در آیسکو ،سه رده عضویت وجود دارد .یکی از ردهها واسسته است
که مختص سورسها و نهادهای سرمایه گذاری مانند کانونها است و سازمان سطورس در ایط رده قطرار نمیگیطرد .رده سعطدی،
عضططویت پیوسططته اسططت کططه سططازمانهای سی المللططی ماننططد  IMFیططا سانط جهططانی سططه صططورت پیوسططته سططه عضططویت ایط نهططاد
درآمدهاند .مرحله سعدی عضو عادی است .سازمان سورس و اورا سهادار مدتی سطه صطورت پیوسطته عضطو آیسطکو سطود و هطت
اکنططون سططه عضططویت عططادی درآمططده اسططت .پططس از ایط مرحلططه ،جایگططاه سططاالتری وجططود نططدارد و سهبططود جایگططاه سططه عضططویت در
کمیتههای هشتگانه سر میگردد و اگر ستوانیت در ای کمیتهها حضور فعال داشته ساشیت اعتبار سیشتری کست میکنیت.
ایران در فیاس نقش پررنگ دارد
وی درسطاره اجطتس فیطاس (فدراسطیون سورسهطای اروپطایی و آسطیایی) کططه سطه تطازگی سرگطزار شطده اسطت ،نیطز گفطتج در سططط
مطدیریتی در فیططاس سورسهطای مططا نقطش سسططیار مهمطی را ایفططا میکننطد .امسططال سورسهطای مططا اقطدامات جدیططدی از جملطه انتخططاب
کارگزار سرتر را در اجتس فیاس انجام دادند.
سازمان سی المللی کمیسیونهای اورا سهادار (آیسکو) ی انجم از سازمانهایی است که سرای سازارهطای اورا سهطادار و
قراردادهای آتی ماسطهگذاری میکنند و سر آنها نظارت دارند.

