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عقبگرد شاخص بورس به کانال  ۹۵هزار واحد

انتشار  ۱۱۰هزار میلیارد ریال اوراق اجاره

رییس کمیته فقهی سازمان بورس
و اوراق بهادار گفت :حجم انتشار اوراق
اجاره در بازار ســرمایه بــه  ۱۱۰هزار
میلیارد ریال رســیده است .به گزارش
ایبنا ،غالمرضا مصباحیمقدم با بیان
اینکه کمیته تخصصی فقهی سازمان
بورس تاکنون بیش از ۱۷۰جلسه برگزار
کرده است ،گفت :این کمیته متشکل
از پنج فقیه آشــنا به مسایل اقتصادی
و مالی ،یک حقوقدان ،یک متخصص
مالی و یک اقتصاددان است .وی با بیان
اینکهمصوباتکمیتهتخصصیفقهیدر
نظام بازار سرمایه ایران الزماالجراست،
گفت :جلسات این کمیته ،غالبا دو بار
در ماه و در محل سازمان بورس و اوراق
بهادار برگزار میشود و طی این جلسات،
موضوعاتی که حســب وظایف ابالغی
کمیته فقهی از آن استعالم شده است
مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .در
نتیجه این مباحث ،مصوبه کمیته فقهی
تهیه و متعاقبا ابالغ میشود .این مصوبه،
مبنای طراحی ابزارها و قراردادها و تهیه
مقررات مربوط بــه آنها قرار میگیرد.
رییس کمیته فقهی ســازمان بورس
سپس با اشاره به برخی فعالیتهای این
کمیته در یکسال گذشته اظهار داشت:
کمیت ه فقهی ،بعد از بررسی ابعاد فقهی
راهکاری ارائه کرد که بر مبنای آن بتوان
ساختار اوراق جعاله را به گونهای تنظیم
کرد که نوآوریهایی در ساختار انتشار
این اوراق پدیــد آید .وی افزود :گرچه
تاکنون اوراق جعاله در بازار سرمایه ایران

طبق ســاز و کار بازار سرمایه منتشر
میشــود .بر اساس میزان تامین مالی
ارز ،هر ورقه برمبنای مقدار معینی ارز
مشخص شده منتشر میشود .سپس
سرمایهگذاران با پرداخت ارز یا معادل
ریالی آن به قیمت روز ،اوراق مذکور را
خریداری میکنند .در ادامه ،در مواعد از
پیش تعیین شده ،سود اوراق بر مبنای
ارز مبنای انتشار اوراق محاسبه میشود
ولی پرداخت آن بر مبنای معادل ریالی
آن در زمان پرداخت سود خواهد بود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس در
این خصوص افزود :کمیته فقهی پس

از بررسی نوآوری پیشنهادی در ساختار
انتشار صکوک ارز پیوند ،اعالم کرد که
در صورتی که از ظرفیت انتشــار اوراق
ارزی به صورت صحیحی بهرهبرداری
شود ،میتوان بخش قابل مالحظهای
از ریســکهای مربوط به نوسانات ارز
را برای ارکان انتشار صکوک مدیریت
کرد .وی در خصوص نوآوریهای مطرح
شــده در خصوص اوراق ســلف اعالم
کرد :کمیته فقهی پس از بررسیهای
متعدد ،تاکید کرد که اســتفاده از دو
قرارداد اختیار معامله در فرآیند انتشار
اوراق سلف با رعایت برخی از مالحظات

بینالملل

یک آمریکایی مدیرعامل بورس لندن شد
یک آمریکایی به عنوان مدیر عامل
بــورس اوراق بهادار لنــدن انتخاب
شــد .به گزارش سنا ،دیوید شویمر،
تبعه آمریکایی و مدیر موسسه مالی
گلدمن ساکس ،به عنوان مدیرعامل
بورس اوراق بهادار لندن انتخاب شد.
بر اساس این گزارش ،شومیر ۴۹ساله،

فعالیت خــود را در بورس لندن در
اول آگوست پس از  ۲۰سال فعالیت
بانکداری در موسسه گلدمنساکس
آغاز خواهد کرد .براساس این گزارش،
شومیر در این خصوص اظهارداشت:
بســیار مفتخرم کــه از این پس در
بــورس اوراق بهادار لنــدن فعالیت

میکنم .حضور در بورس لندن بسیار
موقعیت خاصی برای ارتباط با دیگر
بازارهای دنیاست .گفتنی است ،خاویر
رولت ،مدیر سابق بورس لندن تا تاریخ
 ۲۷نوامبر در سمت خود باقی ماند و
پس از آن تا روز گذشته که شومیر به
عنوان مدیرعامل انتخاب شد ،بورس
لندن به سرپرستی دیویدوارن ،مدیرا
جرایی این بازار فعالیت میکرد.
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جزییات مزایده بزرگ شرکتهای دولتی
مشــا و ر ر ییــس ســا ز ما ن
خصوصیســازی گفت :مزایده بزرگ
بنگاهها و شرکتهای دولتی به ارزش
 ۶۵۰۰میلیارد تومان روز سهشنبه ۲۸
فروردینماه جاری برگزار میشود .به
گزارش ایبنا ،سیدجعفرسبحانی گفت:
مزایده بزرگ بنگاهها و شــرکتهای
دولتی به ارزش  ۶۵۰۰میلیارد تومان
برای واگذاری در روز سهشــنبه ۲۸
فروردینماه روانه میز فروش میشود.

وی در ادامه اظهارداشت :برنامه واگذاری
شرکتهای جدید در سالجاری پس
از برگزاری نخســتین جلسه هیات
واگذاری مشخص میشــود .مشاور
رییس کل ســازمان خصوصیسازی
دربــاره جزییات ایــن مزایده گفت:
 ۱۰۰درصد ســهام شرکت کشت و
صنعت دامپروری مغان به ارزش کل
پایــه  ۲۲هزار و  ۱۹۹میلیارد و ۷۹۹
میلیون ریال ۱۰۰ ،درصد سهام شرکت

کشــاورزی و دامپروری سفیدرود به
ارزش کل پایه  ۱۵هزار و  ۵۱۰میلیارد
و  ۹۲۰میلیون ریال ۲۰ ،درصد سهام
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
بــه ارزش کل پایــه  ۱۱هزار و ۷۱۸
میلیارد و  ۲۹۵میلیــون ریال۱۰۰ ،
درصد سهام شرکت مجتمع صنعتی
اســفراین به ارزش کل پایه  ۷هزار و
 ۱۹۴میلیــارد و  ۶۸۴میلیون ریال،
 ۱۰۰درصد سهام شرکت لوله گستر

503193
947306
40373
381836

ميليون سهم
ميليون ريال
معامله
ميليارد ريال

وقايعنگار بورس

کمیته فقهی تازهترین آمار را اعالم کرد :

به مرحله انتشار نرسیده اما در صورت
فراهم آمدن زیرســاختهای اجرایی
آن امید مــیرود در آیندهای نزدیک
شاهد عملیاتی شدن این اوراق باشیم.
آیتاهلل مصباحیمقدم همچنین گفت:
یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص
نوآوریهای مالی در ســال گذشته در
کمیته تخصصی سازمان بورس و اوراق
بهادار بررسی شد ،ساختار انتشار اوراق
مرابحه دولتــی بود .به گفته این مقام
مسوول ،از سال  ۲۰۱۱میالدی ،انتشار
اوراق مرابحه دولتی در بازار ســرمایه
ایــران آغاز شــد و از آن زمان تاکنون
بیش از  ۱۵اوراق مرابحه ،برای تامین
مالی شرکتها منتشر شده است .وی
اظهار داشت :تاکنون بیش از  ۷۰هزار
میلیارد ریال ،ارزش اوراق مرابحه منتشر
در بورس بوده که بخش قابل توجهی
از آن بــه تامین مالی دولت اختصاص
داشته است .آیتاهلل مصباحیمقدم در
ادامه در خصوص انتشار اوراق ارزش با
امکان تسویه ریالی افزود :بازمهندسی
محصوالت بازار ســرمایه اسالمی یک
نوآوری در ساختار انتشار صکوک بود
و مطابــق آن این امکان برای ناشــر و
سرمایهگذاران در صکوک فراهم میشود
که مطابق ساز و کارهایی که بین آنها
توافق میشود ،بتوانند سود و اصل این
اوراق را بر مبنای پول رایج داخلی یا ارز
خارجی تسویه کنند .وی در ادامه گفت:
بعدازبررسیصالحیتهاوامکانسنجی
اوراق مذکور و صدور تاییدیه الزم ،اوراق

رقم

واحد

اســفراین به ارزش کل پایه یک هزار
و  ۹۱۷میلیــارد و ۱۰۷میلیون ریال
و  ۱۰۰درصد ســهام شرکت پاالیش
نفت خوزستان به ارزش کل پایه یک
هــزار و  ۷۶۷میلیارد و  ۷۶۸میلیون
ریال از جمله شــرکتهایی هستند
که در این مزایده واگذار میشــوند.
ســبحانی در پایان افزود :متقاضیان
خرید شرکتهای مذکور حداکثر تا
پایان وقت اداری امروز فرصت دارند تا
پاکت حاوی پیشنهاد قیمت خود را به
سازمان خصوصیسازی ارائه کنند.

آگهی فراخوان

شناسایی اشخاص حقوقی دارای صالحیت و متقاضی تسهیالت اشتغال روستایی

جمهوری اسالمی ایران
اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نظر دارد براساس ظرفیتهای قانونی «قانون حمايت از توسعه و
وزارت ارتباطات و فناوری
ايجاداشتغالپايداردرمناطقروستاييوعشايريبااستفادهازمنابعصندوقتوسعهمليمصوب »1396به
منظور ايجاد شركتهاي پيشرو ،نسبت به شناسایی افراد حقوقی حائز صالحیت برای ایجاد و تثبیت اشتغال روستائی از طريق تشكيل شركتهاي
بزرگ در سطح ملي و منطقهاي (كنسرسيوم) جهت بهرهگيري از منابع صندوق توسعه م ّلي با سود كم ،جلوگيري از ضرر روستائيان در استفاده
از وام و افزایش بهرهوری عوامل کار اقدام نماید .متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت  7روزکاری نسبت به ارائه مدارک صالحیت و
سوابق کاری مورد نیاز در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ،از طریق پست پیشتاز ،پست الکترونیکی ()roosta@ito.gov.irو یا مراجعه حضوری
به دبیرخانه اشتغال روستائی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به آدرس :خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان ،ورودی  ،22ساختمان
مركزي سازمان فناوری اطالعات ایران ،دفتر معاونت توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطالعات(دبیرخانه اشتغال روستائی) اقدام نمایند.
شرایط این فراخوان به شرح ذیل است:
 شرکت میبایست حداقل دارای یک پلتفرم موفق به همراه طرح تجاری مربوطه در زمینههای ذیل باشد: -1فروش الکترونیکی
 -2گردشگری و بومگردی
 -3استفاده از ظرفیت نیروی انسانی (به صورت عام) و روستایی (به صورت خاص)
 -4آموزش الکترونیکی
 -5خرید تجهیزات و ایجاد مراکز فنی و تعمیرات روستایی
 -6سالمت الکترونیکی
 شرکت میبایست گردش مالی حداقل  8میلیارد ریال سالیانه در حداقل  2سال از  3سال گذشتهباشد؛ شرکت میبایست در سه سال گذشته دارای سابقه ایجاد اشتغال بر اساس پلتفرم پیشنهادی باشد؛ شرکت میبایست دارای سابقه بازاریابی موفق باشد؛ شرکت میبایست دارای برنامه توسعه بوده و برای توسعه پلتفرم خود درخواست تسهیالت داشته باشد؛ شرکت میبایست ظرفیت ایجاد شرکتهای استانی را داشته باشد؛پیشنهاددهندگان از ارائه مستنداتی که مستلزم رعایت حقوق مالکیت معنوی است خودداری نمایند.

دبیرخانه کمیته اشتغال روستائی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

فقهی صحیح است .از جمله اینکه زمان
اعمــال دو اختیار معامله یا نرخ اعمال
باید به گونهای متفاوت باشد که از نظر
عرف کارشناسان بازار سرمایه احتمال
وقوع قیمت دارایی پایه در بین آن دو
منطقی باشد .مصباحیمقدم در پایان با
ارائه آماری از اوراق منتشر شده در بازار
سرمایه اظهار داشت :حجم اوراق سلف
در بازار سرمایه به رقمی بیش از  ۶۵هزار
میلیارد ریال رسیده و بیش از  ۱۱۰هزار
میلیارد ریال اوراق اجاره در بازار سرمایه
منتشر شده که حدود  ۳۵هزار میلیارد
آن مربوط به سالهای گذشته است.

  بازار سرمایه ایران منطبق با
شریعت
رییس ســازمان بورس نیز هدف
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و
بانک توســعه اســامی از برگزاری
این نشست را فراهم آوردن فرصتی
جهت هماندیشــی و بحــث درباره
آخرین دســتاوردهای مالی اسالمی
در ایران و ســایر کشورها دانست و
ابراز امیدواری کرد مجموع اقدامات
انجام شــده در نیل بــه اهداف خود
موفــق و مثمرثمر باشــد .به گفته
شــاپور محمدی در ســال ، 2005
قانون «بازار اوراق بهادار» در مجلس
شــورای اسالمی تصویب و بر اساس
آن ســاختار نظارتی در بازار سرمایه
تغییرات اساســی پیدا کرد .یکی از
تحوالت ایجاد شده ،تشکیل کمیته
تخصصی فقهی در سازمان بورس و
اوراق بهادار بود که در ســال 2007
میالدی به وقوع پیوست؛ این کمیته
بهصورت تخصصی بر ابزارها ،نهادهای
مالی و قراردادهای بازار سرمایه نظارت
دارد .به گفته رییس سازمان بورس و
اوراق بهادار این نشست بینالمللی که
با عنوان بازمهندسی محصوالت بازار
سرمایه اسالمی نامگذاری شده در پی
آن است که بتواند فرصتی را برای هم
فکری در خصوص بازسازی ساختار
برخــی از محصوالت بازار ســرمایه
اسالمی بین اندیشمندان و متخصصان
مالی اسالمی برقرار کند.

گروه بورس -شــاخص کل بورس روز گذشته با  ۲۹۹واحد کاهش به
 ۹۵هزار و  ۹۸۷واحد رســید .اولین روز معامالتی تاالر شیشهای در پایان
روز گذشته با ریزش شاخصهای بورس همراه شد تا سهامداران با نگرانی
بیشتری به داد و ستدهای خود بپردازند .بر اساس آمارهای معامالتی بورس،
روز گذشته شاخصهای بورس با افت دستهجمعی مواجه شدند به طوری که
شاخص کل با ( )۲۹۹واحد کاهش معادل ( )0/31درصد به  ۹۵هزار ۹۸۷
واحد ،شــاخص قیمت «وزنی  -ارزشی» با ( )۹۴واحد افت معادل ()0/31
درصد به  ۳۰هزار  ۴۳۷واحد ،شــاخص کل «هموزن» ( )۸۵واحد کاهش
معادل ( )0/51درصد به  ۱۶هزار و  ۶۷۷واحد ،شــاخص قیمت «هموزن»
با ( )۶۳واحد افت ،معادل ( )0/51درصد به  ۱۲هزار و  ۴۱۳واحد ،شاخص
آزاد شناور با ( )۳۹۴واحد ریزش ،معادل ( )0/39درصد به  ۱۰۱هزار و ۹۲۸
واحد ،شــاخص بازار اول با ( )۲۲۴واحد افت معادل ( )0/33درصد به ۶۷
هزار و  ۸۴۴واحد و شاخص بازار دوم با ( )۵۷۳واحد ریزش معادل ()0/28
درصد ،به  ۲۰۶هزار و  ۱۸۴واحد رسید .از سوی دیگر روز گذشته تنها نماد
«مبین با  ۲۱واحد» رشد ،بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای «فارس با ()۵۹
واحد ،فملی با ( )۳۰واحد ،جم با ( )۲۳واحد ،کگل با ( )۲۳واحد ،شسپا با
( )۱۹واحد و شــپدیس با ( )۱۷واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص
کل بورس بر جا گذاشت .این گزارش میافزای د روز گذشته اکثر شاخصهای
صنایع تاالر شیشهای با افت مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «تامین
آب ،برق ،گاز با  1/96واحد رشــد معادل  0/83درصد به  ۲۳۹واحد ،کانه
فلزی با ( )۱۴۷واحد افت معادل ( )0/68درصد به  ۲۱هزار و  ۴۲۵واحد،
وســایل ارتباطی با ( )۱۰واحد افت معادل ( )0/75درصد به هزار و ۴۳۳
واحد ،الستیک با ( )۱۶۹واحد کاهش ،معادل ( )1/03درصد به  ۱۶هزار و
 ۲۴۹واحد ،محصوالت کاغذ با ( )۳۵۵واحد افت معادل ( )3/62درصد به
 ۹هزار و  ۴۵۹واحد ،انتشار و چاپ با ( )۷۸۲۷واحد ریزش معادل ()3/96
درصد به  ۱۸۹هزار و  ۸۶۶واحد و زغالسنگ با ( )۶۵واحد ریزش معادل
( )4/40درصد به هزار و  ۴۲۶واحد» رسید .در عین حال نگاهی به آمارهای
معامالتی روز گذشــته بازار سهام مشخص میکند قیمت سهام نمادهای
«نبورس ،قثابت ،تکنو ،ولملت ،خوســاز ،بالبر و ثنوسا» بیشترین افزایش
قیمت و نمادهای «کفپارس ،کاما ،چکاوه ،شسپا ،کرماشا ،بکام و شسینا»
بیشــترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند .این گزارش میافزاید
طی معامالت روز گذشته نماد معامالتی شرکتهای «قند شیرین خراسان،
سیمان هگمتان ،داروسازی تهران شیمی ،گروه سرمایهگذاری فالت ایران،
بیمه رازی ،صنایع کاغذسازی کاوه و سرمایهگذاری دانایان پارس» از سوی
ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معامالتی شرکتهای «نیروترانس و
سیمان کردستان» متوقف شدند .در پایان معامالت روز گذشته بورس ،در
 ۴۰هــزار و  ۳۷۳نوبت معامالتی ۹۴۷ ،میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش
 ۵۰۳میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به  ۳۸۱هزار و
 ۸۳۶میلیارد تومان رسید.

