باتوجه به اهمیت مب احث ساسمان یابی کارگزان واسآوجا که درسال گذشته مجال طزح السم را ویافت،
مجددا بزای دامه سدن به مباحثات کارگزی در درون و بیزون ارائه می شود.
درباره ساسمان یابی کارگزان
 1ــ هثارسٍ تْصٍ ای اس تطي سًضگی جاری تز طز سْاطتِای هظتمین ّ رّسهزٍ ّ یؼٌی اس صرّى
هٌاطثات طزهایَ صاری آغاس هیؼْص .ایي هثارسٍ اها ُن چْى یک رًّض( پزّطَ )جزیاى صارص؛ صرایي
رًّض تشغ ُای هشتلف طثمَ تشرگ ها  ،طثمَ کارگز ،یؼٌی ًیزّی هثارسٍ ػلیَ طزهایَ صاری ،تظتَ تَ
ّضؼیت ّ ػزایظ هثارساتی سْص صر ُز لذظَ ُن صرگیز هثارسٍ تزػلیَ ایي هٌاطثات هیؼًْض ّ ُن هی
تْاًٌض تزای رُایی ّ پؼت طزگذاػتي ایي هٌاطثات آصهی سْارتجٌگٌض .ها کَ اس ُویي اهزّس تزای
طْطیالیظن ّ کوًْیظن هثارسٍ هیکٌین تالع هی کٌین تا جزیاى ایي پزّطَ رّاى ّ هضاّم تاػض؛ تاجٌثَ
ُای هشتلف آى تز تظتز هیارسٍ ػلیَ هٌاطثات طزهایَ صاری گظتزع یاتض ّاس آى فزاتز رّص .
تزسالف رفزهیظت ُا تا تِاًَ "هزادل"  " ،صّرٍ تٌضی " ّ ُز تْجیَ صیگزی آى را صر چِارچْب
هٌاطثات اجتواػی طزهایَ صاری هذضّص ًوی کٌین  ًَ .ایي پزّطَ را تمطیغ هی کٌین ّ ًَ ًیزُّای آى
را هٌفک ّ هتوایش هی کٌین .
ایي هٌطك هثارسٍ  ،تؼٌی صرُن تٌیضى ّجٍْ گًْاگْى التصاصی ّطیاطی ًّظزی ّاػکال
گًْاگْى هثارسٍ طثماتی  ،صر ُزلذظَ اسرًّض طاسهاًیاتی کارگزاى ًیش داکن اطت  .طاسهاى یاتی
کارگزاى سهاًی تز هٌطك هثارسٍ طثماتی تزای رُایی کارگزاى اطتْار اطت کَ ّجٍْ گًْاگْى هثارسٍ
طثمَ تشرگ کارگز را تجشیَ ًکزصٍ ّ تزای ُز ک ضام ریل جضاگاًَ ّ تؼکل ساؽ ّ جضاگاًَ استزاع
ًکٌض .صلیما تز هثٌای ُوثي صرُن تٌیضگی اطت کَ اطتمالل ّالؼی ّ طثماتی کارگزاى اس تْرژّاسی ّ
طیاطتِای آى هؼٌا هی یاتض.
هثارسٍ طثماتی ػلیَ طزهایَ صاری صرػیي دال ػاهل هثارسٍ صرًّی ػلیَ اًؼماق ّتثؼیض ُای
گًْاگْى صرهیاى صفْف طثمَ کارگز تْیژٍ ػلیَ تثؼیض جٌظیتی تیي سدوتکؼاى سى ّهزص ّتیي
کارگزاى هتؼلك تَ لْم ُا ّهلیتِا ّػمایض هشتلف ػضٍ ُّن چٌیي هثارسٍ ػلیَ تشزیة هذیظ سیظت تْطظ
طزهایَ صاری را ًیشصرتزهی گیزص.
صّام طزهایَ صاری تز پزاکٌضگی ّ صاهي سصى تَ رلاتت کارگزاى ّ هذصْر هاًضى هثارسات آًاى
صر هذضّصٍ تٌگ کارگاٍ ُای هٌفزص ّ یا دْسٍ ُای جضاگاًَ کارهتکی اطت ّ تیؼتزاسآى صرهْجْصیت
اًظاًِا صر لالة "فزّػٌضٍ ًیزّی کار" اطت ّ صر ػضم فزارّیی هثارسات تَ اتذاص تشرگ طثمَ
کارگز ،تزغن گًْاگًْی الیَ ُای آى ،تزای لغْ کار هشصی ّ ًفی طثمات ریؼَ صارص .اس ایٌزّطت کَ
هثارسٍ تزای افشاتغ صطتوزص ّ کاُغ طاػت کار ّ صر یک کالم رفزم ُایی ص ر چِارچْب طیظتن
کار هشصی ُز چٌض تشغ جضا ًاپذیز اس هثارسٍ چٌض ّجِی جٌثغ کارگزی اطت ّ تَ ًْتَ سْص هیتْاًض
تزای گظتزع اتذاص ّتْاًوٌضی کارگزاى صطتاّرصی تاػض  ،اها تضّى تالع ُوشهاى تشغ ُای آگاٍ تز
کارگزاى کَ صر جٌثؼِای سًضٍ ّ هتٌْع تْصٍ کار ّ سدوت دضْر صارًض  ،تزای پیغ رّی ایي
ًثزصُای پزاکٌضٍ صر راطتای رُایی ّفزاتز رفتي اس طزهایَ صاری دتی ایي صطتاّرصُای هذضّص ًیش
صّاهی ًشْاُض صاػت.
اکٌْى ّ تْیٍژٍ صر ػزایطی کَ صر کؼْر تذزاى طیاطی صاهٌَ صاری تضاّم صارص ّ هٌاطثات پْطیضٍ
طزهایَ صاری فمز  ،تیکاری ّ استالف طثماتی را ػضت تی طاتمَ تشؼیضٍ اطت ،صر ػزایطی کَ صر
ططخ جِاًی رػض هثارسات ضض طیظتوی را تطْر ُن سهاى ّ تی طاتمَ صر کؼْرُای پیغ رفتَ ّ
پیزاهًْی طزهایَ صاری ػاُضین ّطزهایَ صاری راصر تذزاًی داص هی تیٌین ،پیًْض ّجٍْ گًْاگْى
هثارسٍ طثماتی کَ ُوْارٍ ضزّری اطت اس ػزایظ هظاػض تزی تزسْرصار ػضٍ اطت .تْجَ تَ تجزتَ
هزصهی کَ صرتظیاری اسهٌاطك تَ ّیژٍ صرآهزیکای التیي ّارّپا کَ "صهکزاطی هْجْص" ّطاستار
طیاطی آى یؼٌی " ًوایٌضگی" ّپا رلواى را هٌاطة اػوال اراصٍ سْص ًوی صاًٌض ّ آى را رص هی کٌٌض ّتَ

صًثال اػوال اراصٍ سْص تا "صهکزاطی هظتمین" ُظتٌض ّ صهکزاطی ّالؼی ػؼار آًِاطت ،راُگؼاطت ّ
هی تْاًض استکزار راُِای تي تظت جلْگیزص .تا تمْیت ُوثظتگی تیي الوللی هثارسات کارگزاى  ،ایي
رًّض تاسُن ػتاب تیؼتزی هی گیزص.
تا ایي ُوَ ها ػلیزغن هشالفت تا هذضّص هاًضى صرهٌاطثات هْجْص ً ،وی تْاًین ّ ًثایض آى تشغ
ُای تْصٍ ُا را کَ تِزصلیل هثارسٍ سْص را تَ سْاطت ُای رفزهی هذضّص هیکٌٌض اس جٌثغ دذف ّ
طزص کٌین ّ تز ػکض اس هثارسٍ آًِا ُن دوایت هی کٌین  .هاایي ُوَ را تا صرهیاى گذاػتي هٌافغ
هؼتزک تشغ ُای هشتلف تْصٍ ػظین کار ّ سدوت،ػلیزغن تفاّت ُا ّ گًَْ گًْی آى ُا صر صرّى
جٌثغ جاری تْصٍ ای پیغ هی تزین ّ ایي ُوثظتگی را تا ػکظتي هزسُای کؼْری طزهایَ صاری  ،صر
ططخ جِاًی پی هی گیزین .
2ــ تزای آًکَ پزّطَ هثارساتی طثماتی  -تْصٍ ای جاری تاػض ّ صر هٌاطثات طزهایَ صاری هذضّص
ًواًض ،ػالٍّ تزهذتْا فزم طاسهاى یاتی ّ تؼکل هثارساتی ًوی تْاًض اس هٌطك طاسهاًضُی ّ فزم ُای
تؼکل صر هٌاطثات طزهایَ صاری پیزّی کٌض.ها ًثایض آى فزم تؼکل کَ طزهایَ صاری ّ صّلت ُای آى تَ
ها تذویل کزصٍ ّ هیکٌض،یاص صاصٍ ّ یاص گزفتَ این ّ تَ آًِا ػاصت کزصٍ این را جاّصاًَ اًگارین ّ تَ غیز
اس آى ًْع را تزای پیغ تزص هث ارسٍ جوؼی اهاى غیزهوکي تضاًین  .تزػکض تایض هٌطك طاسهاًضُی ّ
فزم ُای تؼکل جاهؼَ طثماتی را ًفی کٌین ّ تا اطتفاصٍ اس تجزتَ ُایی کَ صر تاریز هثارسٍ اهاى صاػتَ
این ّ تا تالع پیگیز آى ًْع تؼکل ُایی را تْجْص آّرین کَ گؼایٌضٍ راٍ تَ طوت افك ُای هثارساتی ها
تاػض.
ها کَ تزآًین کَ طْطیالیظن تزػکض ُوَ ًظام ُای جْاهغ طثماتی فمظ اس پائیي ّتْطظ هضاسلَ
فؼال سْص کارگزاى ّاطتثوارػًْضگاى طاستَ هیؼْصً،وی تْاًین تزهٌطك طاسهاًی ّ تؼکل "اس تاال تَ
پائیي" ّ طلظلَ هزاتثی ّ ػوْصی یؼٌی هٌطمی کَ تا تثثیت "ًِاصُا" ّ رّال ُا ی تاکًٌْی کَ چیشی
جش تْرّکزاطی ّهٌاطثات تْرّکزاتیک ًیظت ،دزکت کٌین.تلکَ تزػکض تَ تؼکل ُای افمی کَ تَ
صسالت آداص تْصٍ ُا راٍ هیضُض ًیاس صارین .تاکیض تز تؼکل ُای افمی صر ػیي دال تَ هؼٌای پذیزع
پلْرالیظن ّ ّالؼیت گزایغ ُا ّ تؼکل ُای هتٌْع هثارساتی کارگزاى ّ تذکین ُواٌُگی ّ
ُوثظتگی آًاى تز اطاص اػتزاکات تزغن توایشات آًِا اطت.پذیزع پلْرالیشم ّ گًْاگًْی صر اػکال
طاسهاى یاتی تا تْجَ تَ تٌْع تظیار گظتزصٍ هشص ّ دمْق تگیزاى رطوی  ،ػاغلیي ّ تیکاراى ،
کارگزاى هْلت ً ،یوَ ّلت  ،اًْاع فؼالیي صر کار ساًگی ّکارگاٍ ُای ساًْاصگی ّ  .......کَ صر فاس
جِاى گظتزی طزهایَ صاهٌَ آى رّ تَ گظتزع اطت  ،ضزّرتی اجتٌاب ًاپذیز اطت.
ها کَ تزآًین کَ کوًْیظن جٌثغ سْصرُاًی اطت ّ تزاطاص هثارسٍ کٌؼگزاى ّ صسالت هظتمین ّ
آگاُاًَ تْصٍ ای صر ُز جٌثَ هثارسٍ ػکل هی گیزصً،وی تْاًین تز طیظتن "ًوایٌضگی" کَ دتا صر تِتزیي
دالت صهْکزاتیک سْص ً ،وایٌضگاى را فؼال هایؼاء هی کٌض ّ تْصٍ را کٌغ پذیز ّ "پیزّ" هی طاسص
اکتفا کٌین.ایي طیظتوی اطت کَ ُویؼَ صر سهاًی کَ سْاطت تؼکل هظتمل صر اثز هثارسٍ تَ طزهایَ ّ
صّلت ُای آى تذویل هی ػْص،اس جاًة آًِا طزح ّ پذیزفتَ هی ػْص .چزا کَ تا "طیظتن طلظلَ هزاتثی"
اجتواػی آى ُا هٌطثك اطت ّ هیتْاى تا "ًوایٌضگاى" صّر اس چؼن تْصٍ ُا تَ هذاکزٍ ّ هؼاهلَ
ًؼظت.تزػکض ها تَ فزهی اس تؼکل ًیاس صارین کَ ُوَ چیش صر دضْر تْصٍ ُا ّ تا تیؼتزیي صسالت
هظتمین ّ هؼارکتی ّصرهجاهغ ػوْهی آًِا ػکل گیزص.ها تَ تؼکل ُایی ًیاس صارین کَ صرآى تذای چِزٍ
ػضى "چِزٍ ُا" ّ "رُثزاى" ّ فؼال هایؼائی "ًشثگاى"،صذٌَ ػول هظتمین ّ فؼاالًَ ُواى ُایی ػْص
کَ صرهٌاطثات طثماتی تا ػٌْاى "ػْام" ّ "ًاصاى" ّ غیزٍ تذمیز هیؼًْض؛ تا تا ػول هظتمین ّ هؼتزک ّ
تا تِزٍ گیزی اس اهکاًات ّ تالع ُای یکضیگز تْاًا ػضٍ ّ سْص رُاًی را تَ جای " رُا ػضى" تجزتَ
کزصٍ ّ هتذمك کٌین  .گًَْ ای اس تؼکل ّ طاسهاى یاتی کَ صرػزایظ طزکْب ُن تیؼتزیي کارآیی را
صارص .چزا کَ تز هؼضّصی اس فؼالیي اطتْ ار ًیظت کَ تا دذف یا صر تٌض کؼیضى آًِا ُوَ چیش هشتل ػْص.
 3ـ اتذاصیَ ُا ی هتؼارف ّ رایج کارگزی ُ ،ویؼَ سْص را صر چِارچْب هٌاطثات طزهایَ
صاری ّ لْاًیي هْجْص آى تؼزیف کزصٍ ّ هثارسٍ را تَ رفزم هذضّص هی کٌٌض .دتا آًِا ُن کَ ػٌْاى

"طزر" گزفتَ اًض گظتزٍ هثارسٍ ػاى تَ تیغ اس هثارسٍ تا اطتثضاص ّ آپارتایض ّ غیزٍ کؼیضٍ ًؼضٍ ّ اطاطا
هتْجَ ػکظتي ایي صیْارٍ تْصٍ اطت .اتذاصیَ ُا ّ طٌضیکاُای رایج تَ لذاظ طاسهاًضُی ّ طاستار تا
هٌطك طاسهاًضُی جاهؼَ طزهایَ صاری هٌطثك اًض.اسایي رّ آًِا تزپایَ تضاّم طیظتن کارگزتَ هثاتَ
فزّػٌضٍ ًیزّی کار ًَّ ًفی ایي طیظتن تزای رُائی کار طاسهاى هی یاتٌض ّ تِویي صلیل صر طاستار
ػوْهی ایي جْاهغ جذب ّ دل هی ػًْض .الثتَ ایي رّیکزص تَ هْاضغ داکن،رطوی ّتؼزیف ػضٍ آًِا
تزهی گزصص ّتَ هؼٌی ًاصیضٍ گزفتي سهیٌَ ُای هثارسٍ تْصٍ ای راصیکال ّ اسپائیي ػلیَ طیظتن داکن
ًّیشطاستارُا ّطیاطت ُای رطوی ایي اتذاصیَ ُا تْطظ تشغ ُائی استْصٍ ُای کارگزهْجْص صرایي
ًْع تؼکل ُا کَ تْیژٍ صرهْالغ تؼضیض تذزاى طزهایَ صاری صْرت هی گیزص ًیظت.
ػالٍّ تز ایٌِا اتذاصیَ ُا س ْص را اطاطي تَ هثارسٍ صر هذل کار هذضّص هی کٌٌض .داال طالِاطت
کَ تا ّاکٌغ طزهایَ صر تزاتز هثا رسات کار گزی ّتغیزات صر طاستار کارّتْلیض ،هذل کار ػلیزغن
اُویت آى صیگز آى ًمغ هذْری طاتك را ًضارص.
تزایي اطاص اتذاصیَ ُا ًوی تْاًٌض تؼکل ُای هٌاطة هثارسٍ طثماتی ّ هْرص ًظز ها تاػٌض .اها
ُواًطْر کَ صر تٌض  1آهض ها تا ُزططخ اس هثارسٍ آًاى ّیا ُزتؼکلی تاُزًاهی تا ُواى هذتْا ،صر
جٌثغ هثارسٍ ػلیَ طزهایَ صاری ّتِثْص ػزایظ سیظتی سْص ُوزاُی هیکٌین ّ تْیژٍ اس آًِا صر تزاتز
ُز ًْع فؼارّطزکْب؛ دوایت لاطغ هی کٌین ّتَ طِن سْیغ صرراصیکالیشٍ کزى ّفزاتزرفتي هثارسٍ
اسچِارچْب" رفزم صرطیظتن" تَ "هثارسٍ ػلیَ طیظتن" هی کْػین .ها تضّى آًکَ ػٌاّیي ًّام ُا را
ػوضٍ کٌین ،اطاطا تز ًفض هضوًْی ّ کارکزص تا کًٌْی هثارسٍ اتذاصیَ ُای رایج ّتجزتَ ػضٍ تاکیض
صارین  .اها صر ػیي دال کَ تا ًْع صیگز طاسهاًضُی کَ صر تاال تز ػوزصین ــ فارؽ اس ًام گذاری ّ تا
تاکیض تز هذتْا ّاػکال افمی ــ ُوزاٍ ُظتین ّتزای تمْیت ّفزاگیزػضى آى ُا تالع هی کٌین ُ،ن سهاى
تزای ُوکاری تا اًْاع تؼکل ُای کارگزی تا آًجا کَ صر هثارسٍ ػلیَ طزهایَ دزکت هیکٌٌض  ،تزپایَ
اػتزاکات ّگظتزع اتذاص صفْف طثماتی تالع هیکٌین .
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