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صندوق سرمایه گذارى جسورانه؛ 
مسیر نوین تامین مالى 
اکوسیستم دانش بنیان

یکى از اصلى ترین و مهمترین اقدامات در مسیر رشد و توسعه اقتصادى کشورها، عبور از 
اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی بر فروش مواد خام و اتکا بر اقتصاد نوآور و دانش بنیان است.
بر این اساس در کشور ما بر مبناى سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى ابالغ شده از سوى 
مقام معظم رهبرى، تامین شرایط و فعال سازى تمامى امکانات به منظور توسعه کارآفرینى و 
به کارگیرى ظرفیت هاى علمى، فنى و اقتصادى براى رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان در 
دستور کار قرار گرفته است. طى سال هاى اخیر عالوه بر برنامه ها و اقداماتى که در دولت به
 منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام شده، چندین برنامه توسعه اى نیز در فرابورس ایران 
براى حرکت در این مسیر آغاز شده که یکى از مهمترین آن ها رونمایى از «صندوق هاى 

سرمایه گذارى جسورانه» در تاریخ ششم دى ماه سال 1395 است.
صاحب نظران اقتصادى و کارآفرینان معتقدند که سرمایه گذارى جسورانه یکى از حلقه هاى 
اصلى و عوامل کلیدى پیشرفت نوآورى، بهبود بهره ورى و رشد اقتصادى در کشورها است 
که در حال حاضر به  عنوان منبع تامین مالى شرکت هاى نوپا و دانش بنیان در جهان مطرح 
شده است. در واقع سرمایه گذارى جسورانه یک مدل سرمایه گذارى براى راه اندازى کسب
 وکارهاى نوپا و شرکت هاى کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت به شمار مى رود که منبع بسیار 
مهمى براى راه اندازى کسب و کارهایى است که توان دسترسى به منابع تامین مالى رایج 
مانند بانک را نداشته باشند. از سوى دیگر این منابع ریسک زیاد و به تبع آن بازدهى مورد 

انتظار باالیى براى سرمایه گذار به دنبال دارند.
تامین مالى کسب وکارهاى نوپا و به اصطالح  استارتاپ  ها، نوع خاصى از روش هاى تامین 
مالى است که موضوع سرمایه گذارى جسورانه را دربر مى گیرد. به بیان دیگر صندوق هاى 
سرمایه گذارى جسورانه (Venture Capital Fund)، سرمایه  مالى، فنى و مدیریتى را در اختیار 
شرکت هاى جوان و داراى ظرفیت مناسب براى رشد قرار مى دهد و به بلوغ این شرکت ها 

کمک مى کند. 
به این ترتیب ایجاد و بهبود زمینه فعالیت صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه از 

طریق بازار سرمایه مزایاى بى شمارى به همراه دارد که از مهمترین آن ها مى توان به توسعه تجارى سازى دارایى هاى 
فکرى، بهبود تامین مالى استارت آپ ها و شرکت هاى دانش بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت 
شرکتى این بنگاه ها ذیل مدیریت نهاد سرمایه گذارى جسورانه، هدایت منابع مالى خصوصى و عمومى  به این ساختارها 

و افزایش ارزش افزوده تولید داخلى از طریق حمایت از صنایع دانش بنیان کشور اشاره کرد.
در این میان از مسائل مهم در سرمایه گذارى جسورانه، توجه به تئورى کارگزارى به عنوان تئورى غالب در توضیح 
روابط بین کارآفرین و سرمایه گذار است که در ادبیات کارآفرینى ظهور یافته است. روابط بین سرمایه گذار و کارگزار زمانى 
به وجود مى آید که کارآفرین یک سرمایه گذار خطرپذیر را براى سرمایه گذارى در یک کسب وکار جدید به کار مى گیرد. 

مطابق تئورى کارگزارى، یک مشکل کارگزارى بین کارآفرین (کارگزار) و سرمایه گذار جسورانه در نتیجه اهداف ناسازگار 
و ترجیحات ریسک به طور بالقوه متفاوت به وجود مى آید. این تئورى فرض مى کند که هم کارگزار و هم سرمایه گذار به دنبال 
منافع خود هستند. به عبارت دیگر هر دو آن ها منفعت طلب و به طور محدود منطقى هستند. بنابراین اگر انگیزه هاى مناسب 
و کنترل هایى براى توازن اهداف کارآفرین با سرمایه گذار تعیین نشود، هر دو آنها در جهت بهینه کردن منفعت (مطلوبیت) 
شخصى خود اقدام مى کنند. بنابراین براى رفع ریسک هاى موجود در این نوع سرمایه گذارى، تعیین روش مناسب جهت 

تامین مالى شرکت هاى نوپا و دانش بنیان تا تکمیل مرحله رشد از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
اتکا بر وام بانکى براى تامین مالى راه اندازى یا رشد و توسعه شرکت، ممکن است مسائل و مشکالت بى شمارى را 
به وجود آورد که در میان آشکارترین آن ها مى توان به تحمیل شدن عارضه "کوتاه مدت گرایى" اشاره کرد. سرمایه به 
دست آمده از بدهى، سرمایه متعهد و شکیبایى نیست. همچنین این امکان براى وام وجود دارد که در برابر دارایى هاى 
کسب وکار یا دارایى هاى مالک تضمین شود. بنابراین مدل مشارکت از طریق ساختار حقوقى شفاف و نظارت پذیر 
صندوق سرمایه گذارى جسورانه، که شرایط، مسئولیت ها و تعهدات سرمایه گذاران و مدیران در اساسنامه و امیدنامه آن 

به خوبى تشریح شده است، شیوه مناسبى جهت تامین مالى و راهبرى شرکت هاى دانش بنیان خواهد بود.
مدل رایجى که براى سرمایه گذارى هدفمند در شرکت ها و ایده هاى داراى قابلیت رشد به کار مى رود مدل سرمایه گذارى 
اختصاصى (Private Equity) است. در اغلب کشورها قالب حقوقى شراکت محدود (Limited Partnership) براى تشکیل انواع 
صندوق ها مورد استفاده قرار مى گیرد. تفکیک مدیریت از مالکیت این صندوق ها به عنوان مزیت اصلى این قالب شناخته 

مى شود. 
در این مدل، سرمایه گذاران به دو گروه اصلى تقسیم مى شوند:

1- شریک عام (General Partner) که با توجه به اختیارات گسترده به صورت فعال به انتخاب استراتژى سرمایه گذارى 
و مدیریت منابع صندوق مى پردازند. مطالعه و آنالیز اهداف سرمایه گذارى، تجمیع سرمایه و مدیریت عملیات سرمایه گذارى 

توسط یک شخصیت حقوقى مجرب و متخصص به عنوان مدیر صندوق انجام مى پذیرد.
2- شرکاى محدود که سهم باالترى از مالکیت صندوق را در اختیار دارند و مسئولیت مدیریت و راهبرى را به شریک 

عام واگذار مى کنند.
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سیر تکاملى سرمایه گذارى 
جسورانه در جهان

در 50 ســـال اخیر تعداد زیادى از بنگاه هاى در حال 
رشـــد در حوزه صنایع جدیدى از قبیل بیوتکنولوژى، 
پزشـــکى، نانو و فناورى ارتباطات و اطالعات از طریق 
ساختارهاى سرمایه گذارى جسورانه به بزرگ ترین بنگاه هاى 

حال حاضر جهان تبدیل شده اند.
در این میان اولین روزنه تامین مالى فعالیت هاى 
جسورانه با ورود منابع مالى از صندوق هاى بازنشستگى 
به عنوان شرکاى محدود بود. ضمن آنکه از سال 1980 
طرح هاى بازنشستگى 44 درصد سرمایه هاى تعهد شده 

را در صنعت VC به خود اختصاص دادند.
پس از منابع مالى سرمایه گذارى توسط صندوق هاى 
به  سرمایه گذارى  طبقه  بزرگ ترین  بازنشستگى، 
بانک هاى  تجارى،  بانک هاى  شامل  مالى  موسسات 
سرمایه گذارى و شرکت هاى بیمه مربوط مى شود. این 
گروه ها حدود 18درصد از سرمایه هاى تعهد شده براى 
فعالیت هاى دانش بنیان را از سال 1980 در آمریکا به 
خود اختصاص داده اند. موسسات و مراکز اعطاى وام، 
موسسات بعدى هستند که 17 درصد این مجموعه را در 
دانشگاه هاى  گروه  این  راس  در  و  مى گیرند  اختیار 

خصوصى و موسسات خیریه قرار دارند. 
این سازمان ها عالوه بر سرمایه گذارى هاى کالن خود، 
موفق ترین طبقه ســـرمایه گذاران در کسب سود از این 
ساختارها بوده اند. آن ها از اولین لحظه شکل گیرى این گونه 
شـــراکت در اواخر دهـــه 1960 و اوایل دهه 1970، 
سرمایه گذارانى فعال و ثابت قدم در این حوزه بوده اند. از 
سال 1980 اشخاص مختلف و خانواده ها نیز حدود 11 
درصد کل این سرمایه ها را تقبل کرده اند و این قسمت در 
سال هاى اخیر در حال کاهش است. سایر شخصیت هاى 
حقوقى تنها با 9 درصد کل ســـرمایه گذارى ها از سال 
1980 نقش نسبتا کمى را در شراکت محدود در مقایسه 

با صندوق هاى بازنشستگى داشته اند.
از زمان سازمان یافتگى سرمایه گذارى جسورانه در 
دهه 40 در آمریکا، تغییرات ویژه اى در ساختار مناسب 
براى تامین مالى و حمایت از شرکت هاى دانش بنیان 
صورت گرفته است. از اوایل دهه 60 میالدى کارآفرینان 
صندوق هاى  چون  متنوعى  حمایتى  ساختارهاى  از 
مناسب  الگوى  عنوان یک  به  نیز  جسورانه خانوادگى 
بنگاه هاى   ،1980 سال  اوایل  از  کرده اند.  استفاده 
خصوصى، صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه را ایجاد و 
هدایت کردند. ساختار شراکت عام و محدود این صندوق ها 
نکته مهمى در الگوى تامین مالى در دهه هاى اخیر در 

نقاط مختلف جهان بوده است.

نقش بازار سرمایه در حوزه 
سرمایه گذارى جسورانه

حضور و فعالیت سرمایه گذارى جسورانه و صندوق هاى سرمایه گذارى اختصاصى به 
عنوان یکى از ارکان اساسى بازارهاى سرمایه در جهان، حقیقتى انکارناپذیر است.

 از مهمترین مزایاى فعالیت این ساختارها در بازار سرمایه و اقتصاد کشور مى توان به 
توسعه تجارى سازى دارایى هاى فکرى، بهبود تامین مالى شرکت هاى کوچک و متوسط 
اعم از صنعتى و دانش بنیان در بازار سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت شرکتى 
بنگاه هاى کوچک و متوسط ذیل مدیریت نهاد سرمایه گذارى جسورانه، هدایت منابع مالى 
خصوصى و عمومى به این ساختارها و افزایش ارزش افزوده تولید داخلى از طریق حمایت 

از شرکت هاى کوچک و متوسط و صنایع دانش بنیان کشور اشاره کرد.
با وجود این کماکان در کمتر مواردى در متون قانونى کشور به سرمایه گذارى 
جسورانه اشاره شده و روندهاى اجرایى این نهاد در زمینه بهبود فضاى فعالیت آن در 
اقتصاد کمتر مورد اهمیت قرار گرفته است. در این خصوص ایجاد و بهبود زمینه فعالیت 
این گونه ساختارها در بازار سرمایه از طریق گنجاندن مفهوم نهاد سرمایه گذارى جسورانه 
در ادبیات حقوقى و طراحى یا اصالح فرآیندهاى قانونى در جهت حمایت همه جانبه از 

این نهادها و تسهیل امور مربوط به آنان امرى ضرورى به نظر مى رسد.
مطالعات گسترده قوانین و مقررات فعالیت هاى سرمایه گذارى جسورانه در کشورهاى 
مختلف دنیا نشان مى دهد که بازار سرمایه کشورها نقش فعالى در نظارت و تامین مالى 

شرکت هاى دانش بنیان ایفا مى کند. 
از ویژگى هاى صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه در مقررات کشورهاى یاد شده 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. هدف این صندوق ها کسب سود براى مدیران و مالکان آن ها با سرمایه گذارى در 
این صندوق ها به صورت فعال و شرکت در هیات مدیره و هدایت و راهنمایى شرکت هاى 

سرمایه پذیر است
2. صندوق ها اجازه فروش محدود واحدهاى خود را داشته باشند

3. صندوق داراى عمر محدود است 
4. صندوق هیچ گونه ضمانتى مبنى بر ســـوددهى یا پوشـــش عدم موفقیت 

سرمایه گذارى ها اعالم نمى کند 
5. براى تنوع بخشى به دارایى هاى صندوق، باید صندوق ها به میزان مشخص اجازه 

سرمایه گذارى در اوراق با درآمد ثابت و سهام عادى داشته باشند
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ساختار صندوق سرمایه گذارى جسورانه 
براى تجارى سازى و خلق کسب وکار از یک ایده، سرمایه گذارى و راهبرى موثر 
الزم است. در این مقطع، صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه با مجوز سازمان بورس 
و اوراق بهادار تاسیس مى شوند و به انتخاب و راهبرى شرکت هاى نوپا و استارتاپ ها 

در یک بازه زمانى مشخص بین 5 تا 7 سال اقدام مى کنند.
موضوع فعالیت صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه جمع آورى منابع مالى و 
ســـرمایه گذاري در اوراق مالکیت اشخاص حقوقى با موضوع فعالیت در پروژه هاى 
فکرى و نوآورانه در زمینه هایى مانند اختراعات، عالئم تجارى، طرح هاى صنعتى، ارقام 
گیاهى، آثار ادبى و هنرى، پروژه هاى فکرى و نوآورانه و ... است که این امر به منظور 
به بهره بردارى رساندن و تجارى سازى دارایى هاى یاد شده صورت مى گیرد. صندوق 
مى تواند مانده وجوه خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت، ســـپرده ها و گواهى 

سپرده بانکى نیز تخصیص دهد.
از طرفى حداقل سه شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط طبق مقررات به 
عنوان موسس باید در زمان تاسیس، حداقل 5 درصد سرمایه صندوق را پرداخت 
کنند، مبلغ سرمایه صندوق حداقل 100 میلیارد ریال است. در این میان از مجموع 
سرمایه صندوق، حداقل 10 درصد آن در زمان تاسیس تادیه شده و مابقى در تعهد 
سرمایه گذاران است که در طول دوره سرمایه گذارى و پیرو فراخوان هاى مدیر صندوق 

باید ظرف مهلت تعیین شده بر اساس امیدنامه پرداخت شود.

عرضه عمومى در 
بازار اول یا دوم 
فرابورس ایران

شراکت با سرمایه گذاران نهادى در 
بازار شرکت هاى کوچک و متوسط یا 

از طریق عرضه خصوصى

رشد در صندوق هاى 
سرمایه گذارى 
جسورانه

توسعه و راهبرى تیم و ساخت نمونه

عرضه در بازار دارایى فکرى 

ثبت دارایى فکرى

ال
 س

10 
 تا

7

شناسایى،  ارزیابى 
و انتخاب

خلق ایده در 
دانشگاه ها و مراکز 
توسعه

سرمایه گذاران جسور 
چه ویژگى هایى دارند؟

مراحل رشد بنگاه هاى دانش بنیان 
از ایده تا عرضه عمومى

خاصى  ویژگى هاى  داراى  جســـور  سرمایه گذاران 
هستند که آن ها را از ســـرمایه گذاران خرد مشخص و 
متمایز مى کند. ویژگى هاى این ســـرمایه گذاران که به 
سرمایه گذاران خبره  (Sophisticated Investors) مشهورند 

عبارت اند از:
منابع مالى شرکت هاى جدید، کوچک و به سرعت در 

حال رشد را تامین مى کنند
در مالکیت این شرکت ها سهیم مى شوند

در توسعه محصوالت و خدمات جدید کمک مى کنند
با مشارکت فعاالنه خود براى کسب وکار مورد نظر 

ارزش افزایى مى کنند
با انتظار بازدهى، ریسک باالیى را مى پذیرند

به خروج موفق سرمایه گذارى کمک مى کنند
شکیبا هستند و افق سرمایه گذارى بلند مدت دارند
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ارکان صندوق سرمایه گذارى جسورانه

مجمع صندوق
از اجتماع دارندگان واحدهاى سرمایه گذارى 
صندوق تشـــکیل مى شود. براى رسمیت 
یافتن مجمع، حضور دارندگان حداقل بیش 
از نصف واحدهاى سرمایه گذارى ضرورى 
است. تصمیمات در جلسه رسمى مجمع 
صندوق با موافقت نصف به عالوه یک از کل 
آراى دارندگان واحدهاى ســـرمایه گذارى 

حاضر در مجمع اتخاذ مى شود.

متولى
متولى صندوق منوط به تایید سازمان و بر 
اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع 

صندوق انتخاب مى شود.

حسابرس
حسابرس صندوق توسط متولی از بین موسسات 
حسابرسى معتمد سازمان (از گروه یک یا دو)، پیشنهاد 
و به تصویب مجمع صندوق مى رسد. حق الزحمه 
حسابرس توسط متولی پیشنهادشده و به تصویب 
مجمع صندوق مى رسد. مدت ماموریت حسابرس را 

مجمع صندوق تعیین مى کند.

ساختار صندوق سرمایه گذارى جسورانه متشکل از دو مجموعه رکن مدیریتى و نظارتى است؛ 
مدیران صندوق وظیفه اداره کردن سرمایه گذارى را دارند و متولى و حسابرس نقش نظارتى بر 

صندوق را  ایفا مى کنند. 
مجوز تاسیس و فعالیت این صندوق ها در ایران توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مى شود و 
فعالیت آن ها تحت نظارت سازمان بورس و واراق بهادارانجام مى گیرد. ارکان اصلى صندوق توسط 

مجمع صندوق انتخاب مى شوند تا فعالیت هاى صندوق را پیش ببرند.

هیات مدیره
هیات مدیره صندوق الزاما شامل مدیر 
صندوق اســـت. مجمع، سایر اعضا را 

براى مدت دو سال انتخاب مى کند.

مدیر صندوق
مدیر صندوق، یک شخص حقوقی است که 
تخصص و تجربه الزم به منظور راه اندازى و 
مدیریت صندوق (هاى) سرمایه گذارى جسورانه 
را دارد. حق تصمیم گیري در مورد دارایی هاي 
و  امیدنامه  اساسنامه،  چارچوب  در  صندوق 
سیاست هاى تعیین شده توسط هیات مدیره، 

منحصرا از اختیارات مدیر صندوق است.

کمیته سرمایه گذارى

وظایف کمیته سرمایه گذارى 
به شرح زیر است:

مدیر مکلف اســـت به منظور انجام 
براى  فعالیت ســـرمایه گذارى خود 
عنوان  تحت  صندوق، کمیتـــه  اى 
«کمیته سرمایه گذارى» متشکل از 
اشخاص کلیدى که مشخصات آنان در 
امیدنامه ذکر شده است، تشکیل دهد. 

تصمیم گیرى در مورد خرید، فروش یا حفظ 
مالکیت دارایى هاى صندوق در چارچوب سیاست هاى 

تعیین شده از طرف هیات مدیره
بررسى و معرفى فرصت هاى بازار به منظور 

تصمیم گیرى در خصوص سرمایه گذارى جدید
به روز رسانى شرایط اقتصادى و مالى حاکم بر 

حوزه فعالیت صندوق
به روز رسانى با توجه به تغییر عوامل ریسک
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در امیدنامه چه بنویسیم؟
صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه براى پذیره نویسى در فرابورس ایران باید نسبت به تهیه 
امیدنامه اقدام کنند. امیدنامه این صندوق ها حاوى اطالعات کاملى از حوزه فعالیت صندوق، تشریح 

سیاست سرمایه گذارى، ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق و ... است.
به این ترتیب حداقل مواردى که در امیدنامه صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه باید به آنها اشاره 

شوند شامل موارد زیر است:
* حوزه فعالیت صندوق و تشریح کسب وکار و توجیهات اقتصادى و عوامل ریسک آن

* تشریح سیاست سرمایه گذارى، مشخصات دارایى هاى قابل سرمایه گذارى
* تعیین زمان بندى فعالیت صندوق از جمله دوره پذیره نویسى، سرمایه گذارى، خروج و تصفیه

* تعیین سیاست هاى صندوق در خصوص مدیریت شرکت ها و پروژه هاى موضوع سرمایه گذارى 
تا قبل از خروج

* تبیین ساز و کار الزم در صورتى که خروج از سرمایه گذارى ها تا انتهاى دوره خروج میسر نباشد
* تعیین چگونگى تغییر زمان بندى عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه گذارى یا خروج

* تبیین سیاست هاى صندوق در صورتى که فعالیت صندوق قبل از پایان دوره خروج پیش بینى 
شده پایان پذیرد

* ترتیب و جزئیات تقسیم عواید صندوق
* چارچوب تعیین مصادیق تقلب یا تقصیر عمده مدیر در اجراى وظایف و تعهداتى که بر اساس 

آن مجمع مى تواند نسبت به تغییر مدیر صندوق اقدام کند
* تعیین قواعد فراخوان سرمایه تعهد شده

* تعیین شرایط مورد نیاز براى سرمایه گذاران صندوق
* تعیین جزئیات سیاست ها و ساز و کار صندوق در خصوص وثیقه کردن و نحوه انتقال واحدهاى 

سرمایه گذارى
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مراحل تاسیس صندوق سرمایه گذارى جسورانه 
مرحله اول _ اخذ موافقت اصولى تاسیس

ارائه درخواست به اداره نهادهاى نوین مالى فرابورس ایران (دبیرخانه کمیته بررسى صندوق هاى سرمایه گذارى 
جسورانه) به منظور اخذ موافقت اصولى تاسیس صندوق جسورانه به همراه مدارك و مستندات

اخذ موافقت اصولى در کمیته بررسى صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه
مرحله دوم _ اخذ مجوز تاسیس و ثبت صندوق 

ارسال مستندات نه  گانه به سازمان
بررسى و اعطاى مجوز تاسیس صندوق طى نامه به متقاضى و اداره ثبت

ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها
مرحله سوم_ پذیره نویسى

اعطاى مجوز پذیره نویسى توسط اداره نظارت بر نهادهاى مالى سازمان
شروع پذیره نویسى در مهلت مقرر در اطالعیه پذیره نویسى صادره توسط اداره نهادهاى نوین مالى فرابورس ایران

مرحله چهارم_ آغاز معامالت ثانویه واحدهاى سرمایه گذارى صندوق
1.    صدور مجوز فعالیت توسط رئیس سازمان

2.   درج نماد صندوق در بازار فرابورس ایران و آغاز معامالت ثانویه واحدهاى سرمایه گذارى صندوق

کارمزد صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه
توجه به اینکه واحدهاى صندوق هاى سرمایه گذارى جسورانه در فرابورس ایران پذیره نویسى 

مى شوند، فرابورس کارمزدهاى زیر را از متقاضیان مجوز صندوق هاى جسورانه دریافت مى کند.
1.   کارمزد بررسى تقاضا به میزان یک در هزار سرمایه ثبتى صندوق تا سقف 400 میلیون ریال 

که به همراه درخواست صدور مجوز و تکمیل مدارك اولیه دریافت مى شود.
2.   کارمزد درج واحدهاى سرمایه گذارى صندوق به میزان یک در هزار سرمایه ثبتى صندوق 

تا سقف 400 میلیون ریال که به صورت ساالنه از صندوق دریافت مى شود. 
تبصره: کارمزد معامالت واحدهاى سرمایه گذارى صندوق منطبق بر کارمزدهاى 

مصوب معامالت سهام است.
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