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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪﻋﻨﻮانﺷﺪﺑﻪاﻋﺘﻘﺎداﻏﻠﺐﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﻇﻬﻮر واژه ﺑﻮرس ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
۰

اوﻟﯿــﻦ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿــﻞ ﯾﮏ ﺷــﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣـﯽ ﺑـﺎ ﻧـﺎم
”ﻣﺎﺳﮑﻮی “ )  ( Muscovyدر ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۵۵۳
ﻣﯿﻼدی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ را دور ﺑﺰﻧﺪ ،از
ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺮر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺪه ای از ﺗﺠﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﻻزم را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد در ﺳﻮد و زﯾﺎن
ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
رﺳﻤﯿﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ .
ﺷﺮﻗﯽ
ﻫﻠﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۶۰۲ﻣﯿﻼدی در ﺑﻮرس آﻣﺴﺘﺮدام ﻫﻠﻨﺪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،زﻣﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ ﺑﻮرس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻮرس در
دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺄﺳﯿﺲ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮرس ﺟﻬﺎن را ﺷﻬﺮ
آﻣﺴﺘﺮدام ﻫﻠﻨﺪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻮرس آﻣﺴﺘﺮدام اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .رﺷﺪ ﺑﻮرس
ﺳﻬﺎم و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن آن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎ اﻧﻘﻼب
ﺻﻨﻌﺘﻲ اروﭘﺎ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎزه ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻟﻤﺎن و
ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﻬﺎم و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای آن وﺿﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﺐ و ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن
ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
۰

۰

۱
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از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮرس اﺗﺮﯾﺶ در وﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۷۷۱اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .در ﻟﻨﺪن
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺑﻮرس ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ
و ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻮﺟﺎﻧﺎﺗﺎن در ﺳﺎل  ۱۷۷۳ﺑﻪ
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺳﻮم ﻣﺎرس ۱۸۰۱
رﺳﻤﺎ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
۰

در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﻣﯽ  ،۱۷۹۲ﺗﻌﺪاد  ۲۴ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺧﯿﺎﺑﺎن وال
اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺎرون ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪای را اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺗﻦ وود ﯾﺎ درﺧﺖ ﻧﺎرون،
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ۲۵ .ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺎرس  ۱۸۱۷اﻋﻀﺎی ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت
را ﺷﻔﺎف ﺗﺮ و ﻗﺎﻧﻮﻣﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺧﻄﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﻮرس ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ،رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻮرس ﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺑﻤﺒﻤﺌﯽ ) (BSEدر ﺳـﺎل  ،۱۸۷۵ﺑﻮرس ﺗﻮﮐﯿﻮ در ﺳﺎل
۱۸۷۸و ﺑﻮرس ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ.
۰

۲
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در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی دﻧﯿـﺎ ،ﺑﻮرسﻫـﺎی اوراق ﺑﻬـﺎدار
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮرسﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮرس اﯾﺮان اﺳﺖ.

۰

ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮرس در اﯾﺮان

در ﺳﺎل ۱۳۱۵ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ”وان
ﻟﻮﺗﺮﻓﻠﺪ“ درﺑﺎره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم داد و ﻃﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار و وﻗﻮع
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و  ۲۵ﺳﺎل ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ،۱۳۴۱ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻧﯽ در وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﺣﻀﻮرﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنوزارتداراﻳﯽ،وزارتﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽوﺑﺎﻧﻚﺗﻮﺳﻌﻪﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻮرس ﺳﻬﺎم در
اﻳﻦﻛﻤﻴﺴﻴﻮن،ﺗﻨﻈﻴﻢﺷﺪ.
۰

۰

۳
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در اواﺧﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل  ،ﻫﻴﺄﺗـﻲ از ﺑﻮرس ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ دﺑﯿﺮﻛﻞ اﻳﻦ
ﺑﻮرس ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در راهاﻧﺪازي ﺑﻮرس اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺳﯿﺲ و اداره ﺑﻮرس ،ﺗﺸﮑﯿﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن آن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺪی دوﻟﺖ،
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ۱۳۴۵
ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻮرس از ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۴۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻗﺘﺼﺎدی آن زﻣﺎن و ﺳﭙﺲ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس،
اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ ،اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ و اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﻋﺒﺎسآﺑﺎد آﻏﺎز ﮐﺮد.
۰

در ﺳﺎل  ،۱۳۵۷ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه  ۱۰۵ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ۵۶
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۶۷ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﺗﻤﻠﮏ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ)در اﺛﺮ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﻪ
و ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه در
ﺑﻮرس از آن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ( رﮐﻮد ﺑﻮرس در ﻃﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ از
وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ اول آذر  ۱۳۸۴ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺑﻮرسﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺰاران ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ و وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات
ﺿﺎﺑﻄﻪﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرﺗﯽ آن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ و
ﺑﺮﺧﯽ از وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
۰

۴

زﻧﮓ ﺑﻮرس ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

ﺗﺎرﯾﺨﭽــﻪ ﭘﯿــﺪاﯾــﺶ
ﺑﻮرس در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻬﺎر ﺑﻮرس ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت

ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮرس و اوراق ﺑﻬـﺎدار ﻓﻌـﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﻨـﺪ.

۰

ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در آن ،ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش
ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮرس از  ۱۵ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۴۶ﺷﺮوع
ﺷﺪه اﻣﺎ زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار
ﺗﻬﺮان ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻮده اﺳﺖ.
۰

در ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد دادوﺳﺘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﻮرس در
ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۸۸ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۰

ﺑــﻮرس ﮐﺎﻻی اﯾــﺮان ﮐﻪ در آن اﻧــﻮاع ﮐﺎﻻﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻓﻠﺰات ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و
ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ ﺳﮑﻪ و ...ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﻮرس از ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۸۲ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﻮرس ﻓﻠﺰات
آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار
اوراق ﺑﻬﺎدار از ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۸۶آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.
۰

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و در آن،
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﺮق ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺑﻮرس از ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد.
۰

۵

