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بازار سرمایه
شاخص فقط  9واحد صعود کرد

سیاستهای تأمین مالی دولت در گفتوگوی «شهروند» با  3کارشناس ارشد بررسی شد

شهروند|دیروز در تاالر شیشهای خیابان حافظ
ش��اخص کل بورس با  9واحد افزایش به 65هزار و
 114واح��د و ارزش روز بازار ب��ه 292هزارمیلیارد
تومان رس��ید .در ای��ن روز معاملهگران بورس��ی
24هزار و  321فقره معامله در قالب 321میلیون
برگ سهم و به ارزش 86میلیارد تومان داد و ستد
کردند .ش��اخص صنعت هم با  42واحد افزایش به
54ه��زار و  856واحد رس��ید .نمادهای پربیننده
بورسی مربوط به ش��رکتهای ایرانخودرو ،بانک
صادرات ایران ،بانک ملت ،سرمایهگذاری نفت و گاز
و پتروشیمی تامین ،بانک تجارت ،شرکت سایپا و
صنایعآذراب بودند.
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از تاالر چه خبر
سهم۴۰درصدیخصولتیهادرواگذاری
سرخابیها| پوریحس��ینی رئیسکل سازمان
خصوصیسازی گفت :ش��رکتهای دولتی اجازه
حضور در واگذاری استقالل و پرسپولیس را ندارند
و نهادهای عمومی غیردولتی هم نمیتوانند بیش
از ۴۰درصد س��هام این دو تیم را بخرند .او تصریح
کرد :خریداران دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس
مکلف هس��تند تا 20درصد هر یک از این دو تیم
را حداکثر به همان قیمتی ک��ه خریداری کردهاند
به پیشکس��وتان و هواداران در صورت درخواست
بفروشندومانعینیزبرایفروشبیشتراز20درصد
سرخابیهاوجودندارد.
هر ماه یک خبر بد برای ب�ورس | نصراهلل
برزنی کارشناس ارش��د بازار سرمایه گفت :بهطور
میانگیندر 13ماهاخیرهرماهیکخبرناخوشایند
به گوش بازار س��رمایه رسید و سهامداران را نگران
کرد .او نخس��تین عامل اف��ت بازار ط��ی  13ماه
اخیر را شوک ناش��ی از افزایش قیمت خوراک گاز
پتروشیمیها خواند و افزود :افزایش قیمت خوراک
گاز پتروش��یمیها و وضع ع��وارض 30درصدی
برای برخی ش��رکتهای معدنی را میتوان دلیل
دیگری برای ادامه کاهش قیمتها بهش��مار آورد.
با این قوانین س��رمایهگذاران نهتنها نگران کاهش
سودآوری شرکتهای پتروشیمی و معدنی شدند
بلکه خروج بخشی از منابع سرمایهگذاران از بورس
را سرعت داد.
نس�ل جدی�د صندوقها در راه اس�ت|
مجید پورنعمت مدیر صندوق ش��اخصی فیروزه
گفت :یکی از ش��اخصهای بورس ،ب��هزودی در
قالب یک صندوق شاخصی ،قابل معامله میشود.
با این اقدام ،درکل هیجان مثب��ت و منفی بازار در
یک نهاد مالی نوپای قابل معامله ،رصد خواهد شد.
وی افزود :در صندوقهای سرمایهگذاری شاخصی
مدیران صندوق در تالشند تا سبدی از اوراق بهادار
با ترکیب و اوزان متناس��ب با یک شاخص مبنا را
تشکیل دهند تا بر این اساس عملکردی مشابه با
عملکردشاخصداشتهباشند.
تغییر مالکی�ت114میلیون ورقه بهادار|
114میلیون و 940هزار اوراق بهادار در شش��مین
روز بهمن ب��ه ارزش 598میلی��ارد و 580میلیون
ریال در بازار فرابورس معامله شد .بیشترین ارزش
معامالت دی��روز بهنام بان��ک خاورمیانه با معامله
6میلیون و 670هزار س��هم به ارزش 12میلیارد و
10میلیون ریال ثبت ش��د و ش��رکت کشتیرانی
دریای خزر و شهرسازی و خانهسازی باغمیشه در
ردههایبعدیقرارگرفتند.

اتفاق روز
سکههای بستهبندی
سال آینده به بازار میآیند
در حالی که طبق وعده بانک مرک��زی قرار بود
سکههای بستهبندی شده درس��الجاری به بازار
عرضه شوند مجید صنیعی ،رئیس سازمان تولید و
نشر اسکناس و مسکوک بانک مرکزی اعالم کرد
که عرضه این سکهها ب ه س��ال آینده موکول شده
است .به گزارش ایسنا وی همچنین تصریح کرد:
اسکناسهای 2000تومانی طرح جدید که اخیرا
از آنها رونمایی ش��ده تا پایا ن س��ال به بازار عرضه
میش��وند .او درباره تمهیدات بانک مرکزی برای
تأمین اسکناس شب عید عنوان کرد :هیچ مشکلی
برایتأمیناسکناسوجودنداشتهوتمامتمهیدات
الزمبرای شبعید اندیشیدهشدهاست.

بازار سکهوطال
نوع

ابزارهای جدید بدون سود و تضمین مناسب شکست میخورد

سحر قاسمنژاد ،شهروند| در ایران دست تولید
برای به دس��ت آوردن منابع مالی کوتاه اس��ت و البته
خرمابرنخیل.اینبدانمعناستکهدراقتصادبهشدت
بانکمحورایرانکهالبتهمنابعمحدودیهمدراختیار
دارد ،فراهم آوردن س��رمایه در گردش و سروس��امان
دادن هزینههای ج��اری برای تولید و صنعت به غایت
دشوارایناستکهاتفاقانقدینگیبهمیزانکافیوجود
دارد اما راهی آش��نا و آزمون پ��س داده برای هدایت
این نقدینگی انبار شده به چشم نمیخورد .به عبارت
دیگر ،با وجود افزایش چند برابری نقدینگی همچنان
بنگاههایاقتصادیبرایتأمینمالیسرمایهدرگردش
مورد نیاز و مخارج س��رمایهای با مشکالت عدیدهای
مواجه هستند .در چنین ش��رایطی برای برونرفت از
مشکالت جاری نظام تأمین مالی ،استفاده از ابزارهای
نوین تأمین مالی و مدیریت ثروت ،به همراه بکارگیری
ظرفیتهای استفاده نشده بازار سرمایه میتواند موثر
باشد .در مقام مقایسه هم میتوان گفت در بسیاری از
اقتصادهایپیشرفته،بارعمدهتأمینمالیشرکتهای
بزرگ به عهده بازار س��رمایه است و تمرکز بازار پول بر
تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط ،افراد و تجار
قرار گرفته البته دولت یازدهم در فهرست برنامههای
خودتأکیدکردهکهقراراستاینتقسیمبندیدرایران
هم اجرا ش��ود .یعنی تأمین مالی شرکتهای معظم
برعهده بازار س��رمایه و ابزارهای تأمین مالی اسالمی
قرار بگیرد بانکها هم باید تمرکز تسهیالت دهی خود
را روی ش��رکتهای متوس��ط و کوچک و متقاضیان
کاهش تدریجی ارزش پول مل��ی را بهعنوان واقعیت
مشارکت در بودجه سنواتی درج میشود اما امروز نرخ
بین رفته است .به این ترتیب با رفع این شبهات شرعی
حقیقی قرار دهند ،اما مش��کل اینجاس��ت که نه بازار
امکاناقبالمردمبهآنهاافزایشمییابد.
اقتصاد ایران باید بپذیریم این درحالی است که تالش
بازده آن با نرخ سود پذیرفته ش��ده در بازار فاصله دارد
سرمایه آنچنان عمیق است که بتواند از این پس جور
او خاطرنش��ان ک��رد :در این خص��وص البته اقبال
دولتها در سالهای گذشته برای کنترل این روند در
یعنی اوراق مشارکت با سود 20درصد هرگز نمیتواند
بانکها را بکشد نه ابزارهای تأمین مالی آنچنان آشنا
س��الهای گذش��ته تنها به صورت مقطعی به نتیجه
در رقابت با سود بانکی 22درصدی حرفی برای گفتن
عمومیومیزانموفقیتابزارهایمعرفیشدهبستگی
و پرطرفدار است که بتوان امیدوار بود نظر شرکتهای
رسیده و در بلندمدت هیچ نتیجهای به همراه نداشته
داشته باش��د حتی اگر این نرخ افزایش یابد و به مرتبه
کامل به رونق بازار سرمایه و حال و روز آن دارد .ضمن
بزرگ را به خود جلب کند .با این تفاسیر معلوم نیست
اینکه تا وقتی این ابزارها و اوراق از نظر جذابیت چنگی
است .با این همه امیدواریم این بار و با برنامهریزیهای
برابر برسد هم ش��انس چندانی برای اوراق مشارکت
سیاستهای جدید تأمین مالی در آینده تا چه اندازه
بهدلنزنندنمیتوانامیدیبهموفقیتشانهمداشت.
دولتفعلیزنجیرهاینناکامیهاقطعشود.
وجود ندارد و نقدینگی باز هم به سوی باجههای بانک
بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و اقتصاد بیمار و
نتاج تأکید کرد :متولیان امر توجه داشته باشند کل
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد ادام��ه داد :بههرحال
سرازیرخواهدشد.
گرفتاررابهساحلنجاتبرساند؟
تأمینکنن��دگان اعتبار و منابع مال��ی توقع رقمهای
همجذابهمتضمینشده
این فرآیند زمانی مثمرثمر خواهد بود که عالوه بر نرخ
شناسد
ی
نم
را
مالی
کسیابزارهایتأمین
سود مناسب ،منابع مالی به مصرف بخشهایی برسد
باالیی برای سود دارند درحالیکه در نقطه مقابل توقع
این کارش��ناس بانکداری گفت :با این تفاسیر اوراق
ابزارهای
های
ل
پتانسی
با
در این میان آش��نا نبودن
که بازده  1.5تا  2برابری داش��ته باشند .چون واقعیت
تأمین اعتبار شوندگان برای نرخ سود هم به سوی صفر
جدیدی ک��ه تعریف میش��ود به ج��ز جذابیت باید
مالی ب��رای اقتصاد ایران فعاالن بزرگ آن مش��کل به
این است که هدف بسیاری از دریافتکنندگان منابع
میل میکند .بنابراین دو طرف معادله هرگز با یکدیگر
ارزش افزوده ب��رای خریدار هم ایجاد کن��د و البته از
مراتب بزرگتری است .واقعیت این است که با توجه
مالی در ای��ن مدت تنها گ��ذران و رس��اندن امروز به
به تعادل نمیرسند و مبارزه مستمر همواره در جریان
تضمینهای کافی هم برخوردار باش��د .از سوی
به تکیه ابزارهای مالی متداول در جهان به بهره که
فرداست و درنهایت هم سودی به دست نمیآوردند که
است .این کارش��ناس بانکی تأکید کرد :البته گروهی
دیگردرتعریفابزارهابایدواقعیتهایاقتصادی
در شریعت اسالمی منع شده ،در  3دهه گذشته
بتوانند بازده اوراق فروخته شده را بازپس دهند حتی
هم در این میان یکس��ره توپ را به زمین تأمین مالی
هم مورد توجه قرار بگیرد .بهعن��وان مثال در
این ابزار جایی در نظام تأمین مالی ایران نداشته
اگر این سود 5درصد باشد .او گفت :این بدان معناست
کنندگانمیاندازندواصرارمیکنندباالبودننرخسود
ژاپن با توجه به ن��رخ تورم نزدیک
اما این مشکل هم راهحلی داشته
که باید بنگاههایی که داوطلب تأمین مالی بهخصوص
انگیزهتولیدراازبینمیبرد.
به صف��ر اوراق مال��ی بلندمدت با
و دارد ک��ه به صورت وس��یع در
در بازار س��رمایه میشوند مورد س��نجش دقیق قرار
سودآوریحقصاحبنقدینگیاست
اقبال مواجه میشوند اما در ایران
بسیاری از کش��ورهای اسالمی
گیرند.
وضع بر عکس است یعنی با توجه
این کارشناس بانکداری گفت :باید به این نکته توجه
مورداستفادهقرارمیگیرد.یعنی
بایدپلارتباطیبسازیم
به نرخ تورم دو رقمی مردم مایل به
کرد که اقتصاد متشکل از همه عوامل ازجمله سرمایه،
موسویان
ابزارهای تأمین مالی اسالمی در
کار و تولید اس��ت و باید همه مولفهها را درنظر گرفت.
شرکت در تأمین مالی کوتاهمدت
این درحالی اس��ت که «عباس موس��ویان» ،دبیر
دبیر کمیته فقهی بورس:
سالهای گذش��ته توانسته خأل
ضمن اینکه ابزارهای مالی هم وس��یلهای است برای
هس��تند .بنابراین ابزارهای مالی
کمیته فقهی بورس اوراق بهادار و عضو شورای فقهی
ناشناخته بودن ابزارهای
موج��ود در اقتصاد کش��ورهای
بانک مرکزی در این خصوص امیدوار به نظر میرسد
ذخیره توان مال��ی و نمیتوان با فرام��وش کردن این
جدید باید براساس همین شرایط
مالی مانع است
اس�لامی را پر کند .اتفاقی که به
و معتقد است با توجه به وجود نقدینگی در کشور این
ویژگی توقع داش��ت که صاحب منابع مالی از دریافت
بهبازارمعرفیشوند.
دالیل مختلف در ایران رخ نداده
امکان وجود دارد ک��ه ابزارهای مالی بتوانند راه خود را
س��ود محروم کرد و س��ود را به جیب تأمین مالی
پرویزیان درخصوص احتمال
است.
باز کنند .البته اگر پیشش��رطهای این تحول فراهم
موفقیت سیاستهای جدید
شوندهسرازیرکرد.
البته ابزاره��ای تأمین مالی تنها به صکوک خالصه
ش��ود .او به «ش��هروند» گفت :در اقتصاد ایران گروه
دولت در حوزه تأمی��ن مالی گفت :این امیدواری
وی ادامه داد :از سوی دیگر با توجه به محدود
نمیش��ود ابزارهای تأمین مال��ی در بازار س��رمایه را
بزرگی از مردم قابلتوجهی از نقدینگی سرگردان را در
وج��ود دارد البته درصورت ایجاد
بودن منابع مالی ،این منابع باید با
میتوان به  3گروه ابزارهای مبتنیبر سرمایه (افزایش
اختیار دارند ،اما توان انجام فعالیت اقتصادی ندارند این
برنامهریزی درست به بخشهایی
تحوالت��ی در جه��ت جذابت��ر
سرمایه ،عرضههای اولیه ،جذب سرمایهگذار و تشکیل
درحالیاستکهدرسویدیگرمعادلهبنگاههایبزرگ
از صنع��ت و تولید اختصاص یابد
کردن ای��ن ابزار .بهعن��وان مثال
شرکتهای سهامی خاص ،پذیرهنویسی شرکتهای
به شدت نیازمند تأمین نقدینگی هستند اما دستشان
صندوقهایزمینوساختماندر
ک��ه دارای مزیت رقابتی اس��ت.
نتاج
س��هامی ع��ام ،صندوقهای زمی��ن و س��اختمان)،
کوتاهاستچونبانکهافاقدپتانسیلالزمبرایتأمین
صورت اعمال گروهی از تغییرات
به عبارت دیگر اگ��ر دولت اصرار
مدیر بانک مهر اقتصاد:
ابزاره��ای مبتنیب��ر بدهی (انتش��ار ان��واع صکوک،
همهمتقاضیانتسهیالتهستند.
به تأمین مالی بنگاههایی کند که
میتوانند با اقبال م��ردم مواجه
انتشار اوراق مشارکت ،انتش��ار گواهی سپرده خاص)
بانک محور بودن ،ویژگی
بهگفته دبیر کمیته فقهی در چنین شرایطی اولین
هیچ مزیت رقابتی برای کش��ور
ش��وند چون ه��م کارگزارها هم
و ابزارهای مبتنیب��ر محصول نظیر ان��واع معامالت
بلند مدت اقتصاد ایران
راهحل ممکن تعریف ابزارهایی است که بین دو طرف
ایج��اد نمیکنند و زی��انده هم
مجریان طرحها برای خریداران با
س��لف ،تقس��یمبندی کرد .اما درحال حاضر به دلیل
پلی ارتباطی به وجود بیاورند و نقدینگی را به دس��ت
هستند تنها نقدینگی اختصاص
اهمیت هستند ضمن اینکه باید
است
عدم شناخت کافی مدیران مالی شرکتهای بورسی و
یافته را نابود میکند .ضمن اینکه
به مردم این اطمین��ان هم داده
بخش تولید برس��انند .این بدان معناست که سرمایه
غیربورسی از ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ثروت در
راکد و شبهراکد به س��وی کارآفرینان حرکت کند .او
منابع مالی غیردولتی هم به سوی
شود که این سیاستها بلندمدت
بازار سرمایه ،عدم تنوع ابزارها ،پیچیدگی و زمانبری
تأکید کرد :میزان موفقیت دولت در این زمینه هم
بازرگانی متمایل میشود که در بهترین حالت و با
استوباشرایطاقتصادیکشورانطباقدارد.
تأمین مالی از طریق این ابزارها ،نقش بازار سرمایه در
به جذابیتهای اوراق از نظر ریس��ک و بازدهی
توسعه یافتن ،تنها رونق اقتصاد دیگر کشورها را
قوانین را منعطف بنویسید
تأمینمالیکارشناسانراراضینکردهاست.
بستگیدارد.ضمناینکهشرایطبایدمتناسببا
عضو سابق ش��ورای پول و اعتبار افزود :به جز همه
بهدنبالدارد.
در
دور
چن��دان
ای��ن مش��کلی در س��الهای ن��ه
سلیقه مردم در وامدهی طراحی
نیازبهبرنامهبلندمدت
آنچه گفته شد انعطافپذیری این ابزارها در بازار کسب
بروز
از
پس
اما
داشت
اقتصادهای مطرح جهان وجود
ش��ود .البته در این می��ان نباید
داریم
وکارهمدرموفقیتآنهانقشبسیارمهمیایفامیکند.
بحرانه��ای مالی درس��ال
جنوب
در
1998
و
1997
نتاج افزود :نکت��ه دیگر اینکه
به این ترتیب رگوالتورها و دستگاههای تنظیمکننده
ناشناخته بودن ابزارهای تأمین
اروپا
در
2008
و
2007
بحران
شرقی آسیا و همچنین
پرویزیان
مالی را بهعنوان مانع��ی در برابر
بای��د پذیرفت بانک مح��ور بودن
مقررات یعنی س��ازمان بورس و بانک مرکزی و همه
و آمریکا ،رویکردها تغییر کرد و توجه به بازار س��رمایه
مدیرعامل بانک سینا:
موفقیتآنفراموشکرد.
ویژگ��ی بلندمدت اقتص��اد ایران
نهادها متولی در انتش��ار اوراق باید بیش از گذش��ته
و نهادهای فعال در بازار سرمایه بیشتر شد .این تحول
اس��ت و اگر دولت در برنامههای
چهابزارهاییدرصف
قوانین و ش��رایط این ابزار را با ش��رایط ب��ازار منطبق
ابزارهای جدید باید
اما ب��ه دالیل مختلف هنوز در اقتصاد ای��ران رخ نداده
بلندمدت بهخصوص برنامه ششم
کنند .پرویزیان درخصوص تقس��یمبندی دولت در
هستند
جذاب و دارای ارزش
است اما چرا بازار ایران عالقهای به ابزارهای تأمین مالی
توس��عه که درحال تدوین است،
تأمین مالی بین بازار سرمایه و بانکها گفت :میتوان
موس��ویان درخصوص میزان
افزوده باشد
متنوع از خود نشان نمیدهد و از همه مهمتر اینکه آیا
تقسیمبندی شرکتهای بزرگ و کوچک بین دو بازار
راهکاری برای حل این مش��کل
تنوع ویتری��ن ابزارهای مالی هم
سیاستهای جدید دولت در تنوعبخشی به ابزارهای
پیشبینی نکند ،وض��ع فعلی به
پول و س��رمایه را بهعنوان نوعی طبقهبندی پذیرفت
تأکی��د ک��رد :درح��ال حاضر به
تأمینمالیوقطعوابستگینظامتأمینمالیازبانکها
جز سهام شرکتهای صاحب نماد که در تاالر بورس
سرنوشت محتوم کشور تبدیل خواهد شد و نرخ تورم
اما واقعیت این اس��ت که این بازارها پیوندهای بسیار
موفقخواهدبودوبهنتیجهخواهدرسید؟
معامله میشوند اوراق مشارکت ،اوراق صکوک اجاره
بیشاز20درصدهرگزاقتصادرارهانخواهدکرد.
نزدیک با یکدیگر دارند و نمیتوان بین آنها خطکشی
اولبایدواقعیتهایاقتصادرابپذیریم
و اوراق مرابحه درحال فعالیت در بازار س��رمایه است.
ثابتوغیرقابلانعطافیراانجامدهیم.
او درخص��وص ض��رورت تعریف ابزاره��ای تأمین
«کوروش پرویزیان» عضو سابق شورای پول و اعتبار
مالی جدید و متنوعتر شدن ویترین بازار تأمین مالی
از س��وی دیگر اوراق س��لف م��وازی که ب��رای نفت و
سودانتظاریبازار ،باالست
در گفتوگو با «ش��هروند» معتقد است که استفاده از
فرآوردههای نفتی طراحی شده بود ،متاسفانه به دلیل
هم تأکید کرد :تنوع این ابزارها ازجمله سیاستهایی
در این زمینه «غالمحس��ن نتاج» کارشناس ارشد
ابزارهای جدی��د برای تأمین مالی بنگاهه��ا و تولید و
اختالف نظر بانک مرکزی و وزارت نفت به س��رانجام
اس��ت که به رونق بازار پول و سرمایه منتهی میشود
بانکی هم موفقیت سیاس��تهای جدید دولت برای
صادرات اصوال اجتنابپذیر اس��ت یعنی خواه دولت و
اما باید به این پرسش هم پاسخ دهیم که با طراحی این
تنظیم بازار تامین مالی را مش��روط به درنظر گرفتن
نرس��ید .اما همین اوراق درحال حاضر در بخش برق
مجلس این اولویت را در برنامهها و مصوبات خود قرار
ابزار تا چه اندازه توانستهایم نیازهای جامعه را برآورده
واقعیتهای اقتص��اد ایران میداند .او به «ش��هروند»
و سنگ آهن با استقبال مواجه ش��ده است .وی ادامه
دهندخواهنه،بازارهادرآیندهبهاینسوحرکتخواهند
داد :بهجز آنچه گفته شد صندوق زمین و ساختمان به
کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر دولت به صرافت کاهش
گفت :تأمین مالی در ایران به دو روش انجام میش��ود
کرد .او با اشاره به اینکه ابزارهای تأمین مالی در شبکه
بازار معرفی شده و امید میرود که فعالیت آن بهزودی
نرخ بازده با طراحی ابزارهای جدید افتاده باید تدبیری
اول اعتبار دهندگان و دوم سهامدارانی که منابع مالی
مالی و بازار سرمایه به رسمیت شناخته شده اند ،افزود:
رونق بیش��تری گیرد و فعالتر شود .با این وجود هنوز
بنگاهها را تأمین میکنند ،البته منبع سومی هم به نام
هم برای نرخ ریسک بیندیشد به عبارت دیگر کاهش
این ابزارها با توجه به سهولت در کاربری و مزیتهایی
ابزارهای مالی وجود دارند که تعریف شدهاند و کمیته
کمکهای عمومی وجود دارد ک��ه بهطور معمول در
نرخ سود انتظاری بدون کاهش دادن نرخ ریسک برای
کهبهوجودمیآورندهمبرایبنگاههایمتقاضیتأمین
فقهی بورس هم آنها را تأیید کرده اما مورد استفاده قرار
تأمینکنندگانمنابعمالیامکانندارد.
همهدنیابرایحفظبنگاههاانجاممیشودامااینروش
مالی،همموسسهیانهادیکهبازارگردانیمیکندوهم
نگرفتهاند.ازجملهاوراقجعاله،مضاربهواوراقاستصناع
مشکالتبازارسرمایه
در ایران کاربرد چندانی نداشته یا دستکم بهصورت
برای پرداختکننده منابع مالی جذابیت دارد ،البته به
که برای احداث پروژهها مورد استفاده قرار میگیرند.
مستقیماینحمایتانجامنگرفتهاست.
نتاج گفت :در مورد ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه
شرطی که با واقعیتهای بازار و اقتصاد کشور مطابقت
اوراق مزارعه و مس��اقات برای فعالیتهای کشاورزی
نتاج مشکل عمده در بازار تأمین مالی را توقع سود
مشکالت بیشتر از موانع بازار پول است و مسائل شرعی
داشتهباشد.
هم ازجمله ابزارهایی است که میتواند مورد توجه قرار
باالی تأمینکنندگان اعتبار عنوان کرد و افزود :البته
محدودیت بیشتری فراهم کرده به عبارت دیگر چنین
اوراق
مثال
عنوان
ه
ب
کرد:
تأکید
سینا
بانک
مدیرعامل
گیرد.
این مشکل ریشه در نرخ تورم باال دارد به عبارت دیگر
مشکالتی با اجرای بانکداری بدون ربا ،در نظام بانکی از
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نرخنامه

سرگردانی مالی بخش تولید
بین تاالر شیشهای و باجه بانکها

ابزارهای مالی جدید ،کورسوی امید جذب سرمایه است

تغيير

5

قیمت

سکه طرح قديم

1035000

سکه طرح جديد

1042500

تغییر

نيم سکه

520000

ربع سکه

268000

-

سکه يك گرمي

173000

-

هر گرم طالي  18عيار

105800

بازار ارز
نوع ارز

بازار آزاد تغییر

دالر آمریکا

مبادالتی

3468

2749

یورو

3979

3073

پوند انگلیس

5264

4123

درهم امارات

951

748

تغییر

بازارجهاني
نوع

قيمت

(دالر)

هر اونس طال

1285.60

نقره

18.06

هر بشكه نفت اوپك

43.69

هر بشكه نفت برنت

45.53

نرخبرابريارزها
يورو به دالر

1.1259

پوند به دالر

1.5016

دالر به درهم

3.6732

تغییر

تغيير

-

اقتصاد جهان
کاهش رش�د اقتصادی ترکی�ه :نرخ بیکاری در
ترکیه طی یکس��ال گذشته به ش��دت افزایش یافته
است .بنا به آمارهای رسمی رشد اقتصادی این کشور
درسال  2014حدود 2.5درصد کاهش یافته است که
یکی از عواقب آن افزایش بیکاری در این کش��ور است.
در حال حاضر 3میلی��ون و 95هزار نفر در ترکیه بیکار
هستند(.روزنامهحریت)
اون�س جهانی  1291دالر ش�د :قیم��ت طال در
بازاره��ای جهانی تحتتأثی��ر نتایج انتخاب��ات یونان
همچنان در نزدیکی باالترین رقم  5ماه اخیر قرار دارد
و به  1291.67دالر در هر اونس رسیده است .به دنبال
پیروزیحزبمخالفسیاستهایریاضتیدریونانکه
بر نگرانیها در مورد ازسرگیری بیثباتی در اروپا دامن
زده است ،قیمت طال در نزدیکی باالترین قیمت در 5
ماهگذشتهمعاملهشد(.رویترز)
انتخابات یونان نفت را به 48/59دالر رس�اند:
قیمت نفت در معامالت س��اعات اولیه دی��روز پس از
تشدید بیثباتی در منطقه یورو به علت نتایج انتخابات
یونان و کاهش ارزش ی��ورو در برابر دالر ،کاهش یافت
و قیمت نفت آمریکا به کمترین رقم در 6سال گذشته
نزدیک شد .هر بش��که نفت برنت دریای شمال با 20
س��نت کاهش به  48.59دالر افت کرد و افزایشهایی
که در روز جمعه کسب کرده بود ،از دست داد .هر بشکه
نفت خام آمریکا با 64سنت کاهش 44.95دالر معامله
شد .این نوع نفت ابتدا تا  44.35دالر کاهش یافت که
کمترینرقمازآوریل 2009بهشمارمیرود(.رویترز)
اقتصاد کشورهای خاورمیانه نفتی تر از ایران
اس�ت :بررس��یهای صندوق بینالمللی پول نشان
میدهد سهم نفت در صادرات ایران 24درصد است که
کمتر از 7کشور نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله
عربس��تان ،کویت ،قطر و عراق است .لیبی بیشترین
وابس��تگی را به درآمده��ای نفت��ی دارد بهطوری که
48درصد صادرات این کشور مربوط به نفت است .تنها
دو کشور نفتی در خاورمیانه و شمال آفریقا وابستگی
کمتری به نفت از نظر کسب درآمدهای صادراتی دارند
و این کشورها عبارتند از :بحرین و امارات .سهم صادرات
نفت از کل صادرات بحرین12درصد و امارات11درصد
برآوردشدهاست(.صندوقبینالمللیپول)

رخداد
دستور بازپسگیری ۷۰هزار هکتار
اراضی از کاربران غیرمجاز
قباد افشار ،رئیس سازمان اراضی با اشاره به اینکه
از سال ۷۴تاکنون۹۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی
تغییر کاربری غیرمجاز داده ش��دهاند ،گفت :برای
بیش از ۷۰هزار هکت��ار از این اراضی ،احکام قضایی
صادر شده اس��ت و در یکس��ال و نیم گذشته نیز
برای بیش از 6هزار هکتار از اراضی زراعی که بهطور
غیرقانونی تغییر کاربری داده شدهاند ،حکم قضایی
صادر شده است که مقدمات بازگشت بیش از4هزار
هکتار از این اراضی به چرخه تولید کشاورزی انجام
شده است .او گفت2 :هزار کارشناس هیأت نظارت
در واگذاری اراضی ملی به داوطلبان و فعاالن عرضه
کشاورزی ،پس از ارزیابی این زمینها که 4میلیون
و 200هزار هکمتار وسعت دارد ،برای تعیینتکلیف
600ه��زار هکتار حکم صادر کردن��د و قراردادهای
مربوط به حدود 40هزار هکتار از اراضی واگذار شده
به علت بایر ماندن اراضی فسخ شده و 60هزار هکتار
دیگر نیز اخطار دریاف��ت کردهاند که در صورت اجرا
نکردنطرحهایکشاورزیقرارداداینافرادنیزباطل
خواهدشد.

