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 اعالم ۵۰۰هزار شماره شبا
یافت سود سهام عدالت  برای در

 مش��اور سازمان خصوصی سازی از ثبت ۵۰۰ هزار شماره 
حساب بانکی)ش��با( برای دریافت سود سهام عدالت خبر داد 
و گفت: مردم تا ش��هریورماه فرصت دارند که ش��ماره خود را 

اعالم کنند.

جعفر سبحانی در گفت وگو با مهر با اشاره به آغاز دریافت 
ش��ماره حساب از مشموالن س��هام عدالت از نخستین دقایق 
بام��داد دیروز)۳۰ فروردین ماه( گفت: تا س��اعت دوازده ظهر 
، بیش از ۵۰۰ هزار نفر به س��امانه س��اماندهی س��هام عدالت 

مراجعه کرده و شماره حساب شبای خود را به ثبت رسانده اند. 
مش��اور سازمان خصوصی س��ازی افزود: با توجه به اینکه ثبت 
ش��ماره حساب شبای مش��موالن، از نیمه شب سه شنبه آغاز 

شده است.

در حاشیه فاینکس2017؛
 نرم افزار جدید معامالت بر خط کارگزاری
ونمایی شد بانک پاسارگاد ر
نرم افزار جدید معامالت بر خط »پاس��ارگاد 
تری��در« همزم��ان ب��ا برگ��زاری دهمین 
بیم��ه-  و  بان��ک  ب��ورس،  نمایش��گاه 

فاینکس2۰17، رونمایی شد. 
این ش��رکت، در ارای��ه خدمات ب��ه روز مبتنی بر 
فناوری ه��ای نوین کش��ور، ب��ه ارایه خدم��ات متمایز 
معام��الت ب��ر خ��ط )Online Trading( پرداخته 
اس��ت تا دسترس��ی س��ریع، آس��ان و مطمئن را برای 
س��رمایه گذاران به سیستم معامالتی فراهم کند. چراکه 
سیستم »پاس��ارگاد تریدر« نس��خه جدیدی از سامانه 
معامالت بر خط است که فضایی کارآمد را برای کاربرد 
معامله گران ایجاده کرده تا به واس��طه چیدمان مطلوب 
داده ه��ا در آن دغدغ��ه مدیری��ت زم��ان را در لحظات 

حیاتی بازار از بین ببرد. 
از ویژگی ه��ا آن می توان به موارد زیر اش��اره کرد: 
دسترسی به تقویم معامالتی با یک نگاه؛ حذف گروهی 
س��فارش های فع��ال، مش��اهده هم زمان س��ود و زیان 
لحظه ای پرتفوی، براساس قیمت پایانی و آخرین قیمت 
معامله ، اطالع در تمامی بخش های سیس��تم از آخرین 
تغییرات نمادهای پرتفوی و برگزیده ها، ثبت س��فارش 
به میزان چند برابر آس��تانه حجم یک نماد صرفا با یک 
درخوایت، اعالم لحظ��ه ای اطالعیه های جدید کدال بر 
روی نمادهای پرتفوی؛ مشاهده نمادهای دیده بان بازار 
به تفکیک صنعت، مشاهده وضعیت کلی بازار از طریق 
نقشه بازار،مش��اهده حجم و تعداد معامالت هر نماد به 
تفکی��ک معامله گران حقیق��ی و حقوقی، قابلیت لینک 
به اطالعات هر نماد در س��ایت مدیریت فناوری بورس 
اوراق به��ادار و کدال، برخورداری از پرتفوی اختصاصی 
ب��ه منظ��ور نمایش اطالع��ات مربوط به س��فارش ها و 
معامله ه��ای روزان��ه از جمله میانگی��ن قیمت خرید و 
فروش، قابلیت تقس��یم س��فارش به معنای ارس��ال آن 
ب��ا حجم بیش��تر از س��قف در نظر گرفته ش��ده تنها با 
یک کلیک.این ش��رکت س��هولت ثبت نام و دریافت کد 
معامالتی متقاضیان را در نظر گرفته و برای نخستین بار 
در سیس��تم بانک��داری و کارگزاری کش��ور، متقاضیان 
می توانند با افتتاح س��پرده ویژه معامالت آنالین سهام، 
با بهره مندی از سامانه بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 
در سیس��تم معامالت آنالین کارگزاری بانک پاسارگاد 
ثبت نام و از نرم افزار جدید این سیستم استفاده کنند. 

از سوی دیگر کارگزاری بانک پاسارگاد در سال9۵ 
موفق به کسب رتبه اول در بازارسرمایه به لحاظ ارزش 
معامالت عادی در سهام بورس اوراق بهادار شده است. 
گفتنی است؛ این شرکت در نظر دارد به زودی معامالت 
ش��رطی را به نرم افزار جدید معامالت��ی خود افزوده تا 

امکانات مورد نیاز معامله گران خود را تکمیل کند.

ملی بانک لندن آماده ارائه خدمات بانکی 
وکارگزاری است

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ,غالمرضا 
پناهی عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی 
و بین الملل بانک ملی ایران اعالم کرد ملی 
بانک لن��دن آم��اده ارائه خدم��ات بانکی و 

کارگزاری به تجار و بانک های ایرانی است.
وی اف��زود: با توجه به س��ابقه و توانایی ملی بانک 
لن��دن و اتص��ال آن به سیس��تم تارگ��ت2 اروپا که در 
پس��ابرجام صورت گرفت، امکان ارائه خدمات بانکی به 
ارز ی��ورو از قبیل صدور اعتبارات اس��نادی، حواله های 
ارزی،تأمین مالی کوتاه مدت، پذیرش و ابالغ اعتبارات 
اس��نادی به طرف های تجاری در ح��وزه اروپا از طریق 
ای��ن بانک فراهم اس��ت لذا تجار ایران��ی در مذکرات و 
مراودات تجاری خ��ود با طرف های خارجی می توانند 

ازاین امکانات بهره مند گردند.
 پناهی همچنین ابراز داش��ت بانک ه��ای ایرانی با 
برق��راری روابط کارگ��زاری با ملی بان��ک لندن امکان 

استفاده از خدمات بانک یادشده را خواهند داشت.

 اعطای تندیس و مدال نمایشگاه بورس، بانک
 و بیمه به بانک ملت

ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر   
شاپور محمدی همراه با اعضای کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس از غرفه ای��ن بانک در 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه بازدید کرد.

رییس س��ازمان بورس در این بازدید، با قدردانی از 
حضور گس��ترده گروه مالی ملت در نمایشگاه، تندیس 
و م��دال فاینکس را به دکتر ه��ادی اخالقی فیض آثار 

مدیرعامل بانک ملت اعطا کرد.
بر اس��اس این گزارش، بانک ملت همراه با شرکت 
های زیرمجموعه خود در قالب گروه مالی ملت، با حضور 
در دهمین نمایشگاه بانک و بیمه، خدمات و محصوالت 

خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

سراتو سایپا 4 ستاره شد
براساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل 
ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در اسفندماه 
9۵ ، خودرو کیاس��راتو و ساندرو از تولیدات گروه سایپا 

موفق به اخذ 4 ستاره کیفی شدند.
به گزارش فراز شهر به نقل از سایپانیوز، در گزارش 
اعالم شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران در اس��فند ماه سال گذشته، تنها خودرو سراتو از 
س��ایپا موفق به ارتقای کیفیت ش��ده و همراه با خودرو 
س��اندرو توانس��ته باالترین کیفیت خودروهای تولیدی 
ساخت داخل را به خود اختصاص داده و حائز 4 ستاره 

کیفی شود.
ب��ر پایه این گ��زارش در بخ��ش خودروهای گروه 
 46۰ FH ۵۰۰ و FH  س��نگین، کش��نده های ول��وو
از تولیدات ش��رکت س��ایپادیزل نیز 4 س��تاره کیفی را 
 در ماه های بهمن و اس��فند م��اه 9۵ به خود اختصاص 
داده اند.گفتنی اس��ت افزایش کیفیت محصوالت گروه 
خودروسازی سایپا بر اساس تاکید مدیرعامل گروه سایپا 
و در راستای کیفی سازی محصوالت انجام شده است و 
این روند برای سایر محصوالت این گروه در حال انجام 
اس��ت و قطعا در بررس��ی های آتی این شرکت افزایش 

کیفیت محصوالت سایپا صورت خواهد پذیرفت.

هر چه به فصل کاش��ت برنج 
كــش نزدیک تر می شویم و موجودی خـط 

محصول داخلی در بازار کمتر 
می شود، قیمت آن نیز گران تر می شود که به گفته 
مدیرکل دفتر غالت وزارت کش��اورزی هم اکنون از 
نظر تولید داخل��ی و واردات کمبودی در بازار برنج 
مش��اهده نمی ش��ود و قیمت منطقی این محصول 
نهایتا کیلویی 1۰ تا 12 هزار تومان اس��ت. هرچند 
متولی��ان این نکت��ه را بارها و بارها اع��الم کرده و 
می گویند تمام تدابیر برای تامین نیاز داخل صورت 
گرفته اما دروازه ه��ای واردات برای این محصول و 

سایرمحصول ها همچنان باز است.
ب��ه گفته مدی��رکل دفتر غ��الت وزارت جهاد 
کش��اورزی هم اکنون بازار برن��ج از محصول کیفی 
داخل��ی تا نمونه وارداتی با هی��چ کمبودی مواجه 
نیس��ت و با توجه به ش��رایط کنونی که در آستانه 
فصل کشت قرار داریم و به مرور موجودی بازار از 
برنج داخلی کمتر می شود، قیمت ها نیز با توجه به 

تقاضا افزایش می یابد.
خاکس��ار با بیان این مطلب اعالم کرده است؛ 
در این ش��رایط حداکثر قیم��ت منطقی برای هر 
کیلوگ��رم برنج کیفی ایرانی 1۰ تا 12 هزار تومان 
اس��ت و امروز در حالی که در اس��تان های شمالی 
و دیگر مناطق کش��ور بازار خال��ی از برنج داخلی 
نیس��ت، بعض��ا قیمت ه��ای غیر منطق��ی در بازار 
مش��اهده می شود که دس��تگاه های نظارتی باید با 

آنها برخورد کند.
به گفته وی وزارت جهاد کشاورزی از سال های 
گذشته برنامه افزایش تولید کمی و کیفی برنج را 
از طریق افزایش س��طح زیر کش��ت مجدد برنج و 
افزایش عملکرد آن در دستور کار قرار داده است؛ 
به گونه ای که نقاط مختلفی را برای پایش عملکرد 

این محصول در دو استان شمالی در سال گذشته 
مدنظر قرار دادیم تا بتوانیم در س��ال های پیش رو 
تولی��د این محصول را با توجه به نیاز بازار افزایش 

دهیم.
این اتفاق در حالی رخ داده که در کمتر از یک 
ماه اخیر واردات یک میلیون تن برنج به کشورانجام 
شد و پیرو آن قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی 
بابیان اینکه میزان مصرف برنج در کشور طی سال 
سه میلیون و 2۰۰ هزار تن است اعالم کرد؛ از این 
میزان حدود دو میلیون و 2۰۰ هزار تن در داخل 
کش��ور تولید می شود گفت: همچنین یک میلیون 

تن نیز وارات برنج به کشور داریم.
 البته کارشناس��ان و متخصصان همواره گرانی 
این محصوالت را به گ��ردن کمبود آن می اندازند و 
معتقدند هر گونه افزایش قیمت به عدم تعادل عرضه 
و تقاضا باز می گردد. از س��وی دیگر متولیان دولتی 

اعالم کردند که اگر برنجی وارد شده است در راستای 
سفارشات ثبت ش��ده بوده و ثبت سفارش جدیدی 
رخ نداده است و اگر هم وارداتی صورت گرفته برای 

حل مشکالت و کمبود داخل بوده است. 

واردات آزاد 
 بهمن ماه س��ال 9۵ بود ک��ه گمرک واردات 
انواع برنج خارجی تا مرداد 96 را آزاد اعالم کرد و 
در ابالغیه ای آورد: بر اس��اس بخشنامه های وزارت 

جهاد کش��اورزی و سازمان توسعه تجارت، واردات 
برنج تا مردادماه سال آینده آزاد شده است.

ای��ن اتف��اق در ش��رایطی رخ دادکه درس��ال 
94, م��دت ممنوعیت واردات برن��ج 4 ماه بود؛ اما 
وزارت جهاد کشاورزی برای سال 9۵، مدت زمان 

ممنوعیت برنج را بیش از ۵ ماه قرار داده بود .
بر اساس ابالغیه هیات دولت، در ابتدای بهمن 
م��اه 9۵ نرخ حق��وق ورودی انواع برنج س��فید و 
قهوه ای از ۳2 درصد به ۵ درصد، کاهش پیدا کرد. 

چندی پیش اطالعاتی مبنی بر واردات برنج ازهند 
منتشر شد که در آن آمده بود ؛ کشور هندوستان 
طی 4ماهه مرداد، شهریور، مهر و آبان 9۵ با وجود 
ممنوعیت واردات برنج به ایران 44هزار و 467 تن 

برنج به کشور ما صادر کرده است.
اطالعات گمرکی هند نش��ان می دهد که این 
کشور در فصل ممنوعیت واردات ایران از صادرات 
به کشور ما دست نکشیده است و طبق آمار موجود 
این کش��ور در ۸ماهه فروردی��ن تا آبان 9۵ ؛ 44۸ 
هزار تن برنج ب��ه ارزش ۳4۵ میلیون دالر به ایران 
صادر کرده است به طوریکه ارزش متوسط هر کیلو 
برنج صادراتی هند به ایران در این دوره 77 س��نت 

برابر با حدود ۳ هزار تومان محاسبه شده است.
بنابراین آماره��ا ؛ در ماه آبان 6971 تن برنج 
هندی ب��ه ارزش 6.2۸4 میلیون دالر و در ماه های 
مهر، ش��هریور و مرداد نی��ز به ترتیب 147۳9 تن، 
1۳199 تن و 9۵۵۸ تن از این محصول به کش��ور 

ما وارد شده است.
طبق آمارهای منتشر شده در کنار این واردات 
گمرکی حدود ۵۰۰ هزار تن برنج از  دبی به صورت 
قاچاق به کشور وارد می شود که به راحتی می توان 
آن را رصد کرد. در حال حاضر کش��ور هند ساالنه 
6۰۰ هزار تن برنج به دبی صادر می کند؛ در سایت 
گمرک دبی آمار ترخیص ها مشخص است که 1۰۰ 
هزار تن از این برنج به سرزمین خودشان رفته است 
و مابقی به ایران ترانزیت شده است.ناگفته نماند که 
به طور متوس��ط حدود 1۰۰ هزار تن هم از س��وی 
کشورهایی مانند پاکستان به ایران قاچاق می شود.

تمام این واردات به گفته مدیرکل دفتر غالت 
وزارت جه��اد کش��اورزی هم اکنون ب��ازار برنج از 
محصول کیف��ی داخلی تا نمون��ه وارداتی با هیچ 

کمبودی مواجه نیست.

سیاست روز روند نیاز كشور به محصول برنج را بررسی می كند؛

حمایت از تولید ممنوع؛ واردات آزاد 

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
با اش��اره به انواع پول های مجازی و کارکرد پشـت باجـه

آنه��ا، گفت: با توجه ب��ه اینکه پول مجازی 
نوع��ی پولی بی قاعده قلمداد می ش��ود، توس��عه آن با مخاطرات 

عدیده ای از منظر کسب و کار و مسائل فنی همراه است.
داود محمدبیگ��ی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس درخصوص پول 
مجازی اظهارداش��ت: شاید بتوان نگرشی شبیه پول را داشت که 
نیازمن��د ورود بانک ه��ای مرکزی و اعمال مق��ررات و نظارت بر 
انتش��ار آن اس��ت که البته این موضوع با ماهی��ت این نوع پول 

متناقض است.
ب��ه گفته مدی��ر اداره نظام های پرداخت بان��ک مرکزی پول 
مجازی را می توان به عنوان نمونه ای از پول الکترونیکی بی قاعده 
و مقررات گذاری نش��ده تعریف کرد ک��ه در میان اعضای جامعه 

مجازی منتشر شده و قابل استفاده است.
وی ادام��ه داد: پ��ول مج��ازی ضم��ن  اینک��ه ب��ه وس��یله 

توسعه دهندگان آن کنترل می شود، باتوجه به تعامل با اقتصاد و 
پول واقعی متداول، پول مجازی در سه نوع پول مجازی محصور، 
پول مجازی با جریان یکس��ویه و پول مجازی با جریان دوس��ویه 

تقسیم بندی می شود.
محم��د بیگی با بی��ان اینکه پول مجازی محصور اساس��اً در 
بازی های اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته و به پول درون بازی 
هم معروف است، گفت: این نوع از پول مجازی هیچ گونه تعاملی 
با بخش حقیقی اقتصاد نداش��ته و کاربران از طریق کسب امتیاز 
در بازی ه��ای رایانه ای این نوع پول را تحصیل کرده و در همین 
س��یکل بس��ته مصرف و خرج می ش��ود، مثال بارز این نوع پول، 

سکه های آمازون است.
وی درخص��وص کارب��رد پ��ول مج��ازی جری��ان یکس��ویه 
اظهارداش��ت: این نوع پول که غالباً با جریان یک سویه به طرف 
داخل ایجاد می شود، با استفاده از پول واقعی با نرخ تبدیل خاص 
قابل خریداری اس��ت، اما قابلیت بازگش��ت به شکل اولیه خود را 
نخواهد داش��ت. در واقع بیت کوین نوعی مشخص از پول مجازی 

است که در این دسته قرار می گیرد.
مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخ��ت بانک مرکزی اف��زود: پول 

مجازی با جریان دوس��ویه، پول مجازی با استفاده از پول واقعی 
و ب��ا نرخ تبدیل خاص قابل خریداری ب��وده و مانده آن نیز قابل 

برگشت به پول واقعی خواهد بود.
وی اضافه کرد:  با توجه به تعاریف باید، نش��ر و توس��عه پول 
مجازی در کش��ور را مورد بررسی قرار داد، اما تاکنون آمار متقن 

و شفافی از استفاده پول مجازی در دسترس نیست.
محمد بیگی با اش��اره به مبانی اقتصادی نش��ر و توسعه پول 
مجازی، گفت: به طور خالصه باتوجه به این که اساساً ریشه های 
تئ��وری پول مجازی به مکتب اتریش بازمی گردد و در آن مکتب 
اقدامات مداخله جویانه دولت و س��ایر نمایندگان وابس��ته به آن 
در سیس��تم های پولی رایج، به س��بب ایجاد عدم تعادل ش��دید 
چرخه ه��ای تجاری و افزایش تورم مورد نکوهش قرار می گیرد و 
در حوزه تئوری پول نیز نقدی بر انحصار نش��ر پول وارد می کند، 
نشر و توسعه گسترده پول مجازی با مالحظات بانک های مرکزی 

از حیث اثرگذاری بر کارایی سیاست های پولی همراه است.
وی تصریح کرد: از این رو، موضوع مطرح ش��ده مورد توجه 
و بررس��ی بانک های مرکزی از جمل��ه بانک مرکزی اروپا و بانک 
بین المللی تسویه قرار داشته و مطالعات گسترده ای در این زمینه 

انجام ش��ده است. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در 
پاس��خ به این سوال که برای اس��تفاده مناسب از پول مجازی به 
چه ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری نیاز است؟ گفت: اساساً 
بحث و بررسی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در نشر و 

توسعه پول مجازی، چندان قابل مالحظه نیست.
وی اف��زود: پیش��رفت های به وج��ود آمده به واس��طه معرفی 
فناوری اطالعات، امکانات س��خت افزاری و نرم افزاری مناسبی را 
در اختی��ار کاربران قرار می ده��د. به طور کلی این پول، از جمله 
پول های رمزینه یا رمزگذاری ش��ده ب��وده، که مبتنی بر فناوری 

block chain است.
این مس��ئول بانک مرکزی اظهارداش��ت: بر این اساس آنچه 
در اس��تفاده از پول مجازی با اهمیت قلمداد می ش��ود، ورود به 
بحث مقرراتی نش��ر و توس��عه پول مجازی است که در هر کشور 
بسته به نوع سیاست پولی، رویکرد های متفاوتی در برخورد با آن 
وضع شده است.وی ادامه داد: ممنوعیت و یا ایجاد محدودیت در 
اس��تفاده از پول مجازی، از جمله رویکردهای متداول در برخورد 
با نش��ر گسترده پول های مجازی اس��ت که در سطح بین المللی 

مشاهده شده  است. 

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مركزی خبر داد
۴ مخاطره بزرگ پول مجازی

بازار س��هام ایران در س��ال 
حافظ گذشته شاهد تجربه صد در خیابان 

صدی ابزارهای مالی اسالمی 
بود و در این باره ما 14,۵میلیارد دالر اوراق اسناد 

خزانه اسالمی منتشر کردیم
ای��ن خبری بود که رئیس س��ازمان بورس در 
جم��ع مقام��ات مالی 1۸ کش��ور جه��ان در هتل 
پارسیان آزادی اعالم کرد. مقامات مالی 1۸ کشور 
جهان گرد هم آمده اند تا به بررس��ی و تحلیل بازار 

سرمایه اسالمی بپردازند.
شاپور محمدی رئیس سازمان بورس سخنران 
این نشست در طرح موضوع ابزارهای مالی اسالمی 
گف��ت: ما در بازار س��رمایه ای��ران موضوع انطباق 
عملیات های مالی با قوانین اسالم را به طور جدی 
دنبال کرده ایم و در این باره در 9 س��ال گذشته با 
تشکیل بیش از 14۰ جلس��ه به بررسی و ارزیابی 
۵۰ نهاد و ابزار مال��ی و جنبه های انطباق آن ها با 

شریعت اسالم پرداخته ایم.

وی اف��زود: نتیج��ه ای��ن ش��ده اس��ت که ما 
توانس��ته ایم 2,2 میلیارد دالر اسناد خزانه اسالمی 
منتش��ر کنی��م. محمدی ب��ا تش��ریح اهمیت کار 
تخصصی کمیته فقهی ب��ورس اظهار کرد:هنگامی 
که طرحی از سوی نهادهای مالی مثل شرکت های 
تأمی��ن س��رمایه ارائ��ه می ش��ود ابت��دا در مرکز 
پژوهش ه��ای اس��المی مورد بررس��ی اولی��ه قرار 
می گیرد و کارشناسان و متخصصان بازارهای مالی 
نظ��رات خود را درباره آن اعالم و اعمال می کنند و 
در مرحل��ه بعدی کمیته فقه��ی بنا بر وظیف ذاتی 
خود اقدام به بررس��ی و سنجش تطابق این ابزارها 
با قوانین شرعی می نماید. در این باره کمیته فقهی 
حساس��یت فراوانی دارد و گاهی اتفاق افتاده است 
که با وجود اصالحات ص��ورت گرفته هم برخی از 

ابزارهای پیش��ناد شده از سوی شوراهای داخلی و 
خارجی مورد تصویب قرار نگرفته اند. رئیس سازمان 
بورس اعالم کرد: تاکنون انتش��ار اوراق مشارکت، 
اوراق س��لف موازی اس��تاندارد، اوراق رهنی، اوراق 
اج��اره ش��رکتی و دولتی و اس��ناد خزان��ه و اوراق 

استصناع محصول کار کمیته فقهی بوده است.

کمیته فقهی و تالش برای شناسایی 
ابزارهای مالی اسالمی

پ��س از س��خنان ش��اپور محمدی،غالمرض��ا 
مصباحی مقدم،رئیس کمیته فقهی بازار س��رمایه 

ایران سخنرانی کرد.
وی با تش��ریح ساختار کمیته فقهی گفت:این 
کمیت��ه از س��ال 2۰۰7 با عضویت دو فقیه آش��نا 

با بازاره��ای مالی،ی��ک مخصص بازاره��ای مالی 
و یک اقتصاددان ش��کل گرفته اس��ت و در خالل 
این س��ال ها توانسته است به بررسی ابعاد مختلف 

شرعی و فقهی بازار سرمایه ایران بپردازد.
مصباح��ی مق��دم با تاکید بر ای��ن که یکی از 
مه��م ترین صکوکی که در بازارهای مالی ایران به 
کار برده می شود اوراق اجاره است گفت:این ابزار 
مالی مورد تایید کمیته فقهی هم قرار گرفته است.

کمیته فقهی جلسات مفصل و منظمی در این باره 
داشت و به بررسی جنبه های مختلف اوراق اجاره 
پرداخت.فرض کمیته این بود که دو قالب را برای 

اوراق اجاره در نظر گیرد
مس��تاجردارای  و  فروش��نده  اول  قال��ب  در 
ش��خصیت واحدی فرض ش��ده اند و در قالب دوم 
ش��خصیت فروشنده و مستاجر متفاوت فرض شده 
اس��ت و اوراق اجاره بر اس��اس این دو قالب شکل 
گرفت.در نتیجه اوراق اجاره می تواند هم به صورت 
ع��ادی مورد اس��تفاده قرار گیرد و ه��م به صورت 

اختی��ار فروش و به ش��رط تملی��ک. وی افزود:در 
اس��الم بر سنت حس��نه قرض تاکید فراوانی شده 
اس��ت؛ قرضی که بدون بهره باش��د.در این باره ما 
اوراقی را دیده ایم تحت عوان اوراق قرض الحس��نه 
ب��دون بهره.با انتش��ار این اوراق،نش��ر آن به اندازه 
ارزش اسمی که این اوراق دارند بدهکار می شود و 

دیگر از اوراق به کسر یا صرف استفاده نمی شود.

 پتانسیل تشکیل بازارهای مالی
مشترک اسالمی 

به��ادر بیژنی قائم مق��ام س��ازمان بورس در 
حاش��یه این همای��ش به میان خبرن��گاران آمد و 
از طرح راه اندازی بازار س��رمایه مشترک اسالمی 
خبر داد. بیژنی گفت:این طرح به س��ازمان بورس 
آمده اس��ت و هفته آینده هیاتی از س��وی وزارت 
اقتص��اد و س��ازمان بورس به مالزی م��ی رود تا به 
بررس��ی و طرح این موضوع با مقام��ات مالی این 

کشور بپردازند.

رئیس سازمان بورس در همایش بررسی بازار سرمایه اسالمی مطرح كرد

انتشار 1۴/5 میلیارد دالر اوراق خزانه اسالمی

س
فار

 

نمای نزدیک

3میلیون تن؛ نیاز ساالنه برنج کشور
س��االنه س��ه میلیون تن برنج در کشور 
برای مصرف نیاز داریم که س��ال گذش��ته 
بی��ش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن در 
کشور تولید می شود و حدود ۸۰۰ هزار تن 

دیگر نیز از طریق واردات تامین می شود.

وزیر نفت خبرداد؛
تداوم مذاکره با مرسک برای الیه نفتی پارس جنوبی

 وزیر نفت از ادامه مذاکره با ش��رکت دانمارکی مرسک جهت 
توس��عه الیه نفتی پارس جنوبی و تغییر کارفرمای این میدان طـالي سـیاه

خبر داد.
بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با مهر با اشاره به تداوم مذاکرات با این شرکت 
دانمارکی گفت: امیدواریم توافق های نهایی در آینده ای نزدیک حاصل ش��ود. بر 
همین اساس تصمیم گرفته شد کارفرمای این پروژه شرکت نفت و گاز پارس باشد. 
در همین ارتباط، غالمرضا منوچهری، معاون توس��عه و مهندسی شرکت ملی نفت 
هم در پاس��خ به اینکه در حوزه پیمان��کاری تکلیف مذاکرات به چه نتیجه ای ختم 
شده است گفت: فعال مذاکرات خود را با شرکت مرسک دانمارک به پیش می بریم 

تا در آینده ای نزدیک به انعقاد قرارداد برسیم.
ای��ن اظه��ارات منوچه��ری در حالی مطرح می ش��ود که وی از ش��رکت پترو 
ایران خواس��ته اس��ت برای اجرای برنامه تولید از الیه نفتی پارس جنوبی حتما از 
مش��ورت های شرکت مرسک دانمارک اس��تفاده کند. تاکید بر این موضوع هم، به 

دلیل توسعه الیه نفتی توسط این شرکت دانمارکی است.
وی در تکمیل اظهارات وزیر نفت درباره تغییر کارفرمای این پروژه گفت: این 
پروژه پیشتر توسط شرکت نفت و گاز پارس کارفرمایی شد اما سال گذشته تصمیم 
گرفته ش��د این پروژه به شرکت نفت فالت قاره واگذار شود و بر اساس تصمیمات 

جدید، این پروژه به شرکت نفت و گاز پارس بازگشت.
غالمرض��ا منوچهری با بیان اینکه قرار بود از این میدان ۳۵ هزار بش��که نفت 
بطور روزانه برداش��ت کنیم افزود: هم اکنون این میزان حدود 2۵ هزار بشکه است 
که با ظرفیت س��ازی برای دو چاه الیه نفتی، امیدواریم تا پایان س��ال به این رقم 
دست یابیم. بر اساس این گزارش، شرکت مرسک دانمارک تا سال گذشته وظیفه 
توس��عه و تولید از بخش قطری الیه نفتی را بر عهده داش��ت و توانس��ته بود یک 
میلیارد بش��که در طول سال های اخیر برای قطر برداشت کند اما در سال گذشته 
پیش��نهاد توتال به قطر برای تولید از این الیه، موجب خروج مرس��ک از این حوزه 

نفتی و خداحافظی با قطری ها شد.
مرس��ک پس از این اتفاق، مذاکرات خود را با ش��رکت ملی نفت ایران بصورت 
جدی تر دنبال کرد که فعال به امضای قرارداد منجر نشده است. مرسک در ابتدای 
دهه ۸۰ طی جلساتی با وزارت نفت، پیشنهاد خوبی را برای توسعه الیه نفتی ارائه 
داد که با تصمیم وزارت نفت، این پیش��نهاد کنار گذاشته شد و شرکت پترو ایران 

برای توسعه در نظر گرفته شد.
حاش��یه های ف��راوان در حفاری ای��ن پروژه و شکس��ت برنامه ش��لمبرژه در 
حفاری ها، موجب بروز اتفاقات س��ریالی ش��د تا اینکه شناور مخصوص برداشت از 

الیه نفتی خریداری شد.

مدیر طرح جامع مسکن:
یم کمبود مسکن دار

 مدیر علمی طرح جامع مس��کن با تاکید بر اینکه بیش��ترین 
آم��ار خانه های خالی از س��کنه مربوط ب��ه واحدهای لوکس خونه به خونه

است و با یک قدم زدن در شمال شهر تهران واحدهای خالی 
از س��کنه به راحتی قابل تشخیص اس��ت، گفت: قدرت خرید متقاضیان مسکن به 

گونه ای است که قیمت مسکن در سال جاری رشد چندانی نخواهد داشت.
فردین یزدانی در گفت وگو با فارس در پاس��خ به این س��وال که انبوه س��ازان 
می گویند وجود 2,۵ میلیون واحد مس��کونی خالی از س��کنه به دلیل تولید نیست 
بلک��ه به دلیل پایین بودن قدرت خرید اس��ت، گفت: اینکه انبوه س��ازان می گویند 
وجود 2,۵ میلیون واحد مس��کونی خالی از س��کنه ناشی از ضعف و کاهش قدرت 
خرید متقاضیان اس��ت بحثت درس��تی نیس��ت چرا که بیش��ترین آمار مربوط به 

خانه های خالی از سکنه مربوط به واحدهای لوکس است.
وی با اشاره به اینکه شکاف درآمدی و طبقه بندی درآمدی در ایران باال است و 
اقشاری که به راحتی بتوانند واحدهای لوکس را خریداری کنند کم هستند، گفت: 
قطعا اضافه تولید واحدهای مسکونی مربوط به واحدهای لوکس است و آمار تولید 

واحدهای مسکونی برای کم درآمدها و اقشار متوسط پایین است.
یزدانی در پاس��خ به این س��وال که در طرح جامع مس��کن که ش��ما مسئول 
تدوین آن بودید پیش بینی تولید ساالنه 9۰۰ هزار مسکن شده است. آیا این آمار 
خانه های خالی از س��کنه به این معنی اس��ت که کشور فعال نیازی به تولید مسکن 
ندارد؟ اظهار داش��ت: آمار سرش��ماری نفوس و مسکن در سال گذشته که گزارش 
مقدماتی آن منتش��ر ش��ده اس��ت پیش بینی های الزم انجام ش��ده در طرح جامع 

مسکن را تایید می کند که کشور کمبود مسکن دارد.
وی با تاکید بر اینکه کمبود مسکن مربوط به مسکن های مورد نیاز برای اقشار 
کم درآمد اس��ت، گفت: البته عدد درج ش��ده در خصوص تولید ساالنه 9۰۰ هزار 
واحد مس��کونی به طور کامل مربوط به تولید نیس��ت بلکه یک میزان از این عدد 

مربوط به واحدهای مسکونی نوسازی شده می شود.
مدیر علمی طرح جامع مس��کن اضافه کرد: پس کشور فعال نیاز به تولید بیش 
از 9۰۰ هزار واحد مسکونی ندارد و به شرطی این عدد محقق خواهد شد که قدرت 

خرید متقاضیان بهتر شود.
یزدانی خاطرنش��ان کرد: قدرت خرید متقاضیان طی ۳ س��ال گذشته به دلیل 

رکود حاکم بر بازار و کنترل تورم بهتر شده است اما باید باز هم تقویت شود.
وی گفت: به هر حال س��رمایه زیادی صرف ساخت و ساز شده است در حالی 

که این سرمایه های کالن می توانست به سمت تولید و صنعت حرکت کند.
ه گفته یزدانی در بدترین حالت قیمت مسکن بیش از یک درصد رشد نخواهد 

کرد که البته این عدد هم قطعا محقق نخواهد شد.

صندوق بین المللی پول گزارش داد
ایران شانزدهمین کشور با بیکاری باال در جهان

جدیدتری��ن آمار صندوق بین المللی نش��ان می دهد وضعیت 
كار و  ای��ران به لح��اظ بیکاری در جهان در س��ال های 92 تا 9۵ با كسـب 

1۳ پله  نزول بدتر شده و رتبه کشورمان از 29 به 16 رسیده 
که به معنای بدتر شدن وضعیت بیکاری در این کشور است.

ب��ه گزارش فارس، بررس��ی جدیدترین آمار صن��دوق بین المللی پول از میزان 
بیکاری در کش��ورهای جهان در س��ال 2۰16 نش��ان می دهد رتبه ایران به لحاظ 
بیکاری هنوز نتوانس��ته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی س��ال های 

2۰1۳ تا 2۰16 )1۳92 تا 1۳9۵( 1۳ پله بدتر شده است.
هرچه رتبه کشوری باالتر باشد یعنی بیکاری کمتری دارد و هرچه رتبه کمتر 
و به ابتدای فهرست نزدیک شویم کشورها با نرخ بیکاری بیشتری مواجه هستند.

بر اس��اس این گزارش، نرخ بی��کاری ایران در س��ال 2۰16 به 12,4۵ درصد 
افزایش یافت. در عین حال، رتبه کش��ور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال 
گذش��ته 9 پله بدتر شده است و هنوز نتوانسته به جایگاه ۳ سال گذشته یعنی در 

سال 2۰1۳ برابر با سال 1۳92 پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.
بر این اس��اس، ایران در س��ال 2۰16 شانزدهمین کشوری است که نرخ باالی 
بیکاری در آن وجود دارد. به این ترتیب، رتبه ایران از 2۵ در س��ال 2۰1۵ به 16 

در سال 2۰16 رسیده و 9 پله بدتر شده است.
رتبه ایران در رده بندی کشورهای جهان به لحاظ بیکاری در سال 2۰1۳ برابر 
با 29 و در س��ال 2۰14 برابر با 26 بوده اس��ت که در سال 2۰1۵ به 2۵ و در سال 
2۰16 به 16 رس��یده که به معنای بدتر ش��دن جایگاه ایران در رده بندی جهانی 

است. هرچه رتبه از این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2۰1۳ برابر 
با 1۰,4 درصد، در سال 2۰14 برابر با 1۰,6 در سال 2۰1۵ برابر با 11 درصد و در 

سال 2۰16 برابر با 12,4۵ درصد برآورد شده است.
همچنین بر اس��اس آمار این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ایران در سال جاری 

میالدی نیز افزایش می یابد و به 12,۵2 درصد خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، آفریقای جنوبی رتبه نخست بیکاری در جهان را با 26,7 
درصد به خود اختصاص داده است و پس از آن بوسنی هرزگوین با 2۵,4 درصد و 

یونان با 2۳,7 درصد قرار دارد.
رتبه های چهارم تا پانزدهم به این ش��رح است: مقدونیه 2۳,۵۵ درصد، ونزوئال 
21,2۳ درص��د، س��ودان 19,6، ارمنس��تان 1۸,7 درص��د، اس��پانیا 17,7 درصد، 
افغانس��تان 16,1 درصد، صربستان 1۵,99 درصد،.کرواس��ی 14,9 درصد، قبرس 
12,9 درص��د، جامائی��کا 12,۸ درصد، مص��ر و نیجریه 12,7 درص��د و جمهوری 

سائوتومه و پرنسیپ 12,۵9 درصد.


