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افزایش  30هزار بشکه ای تولید روزانه نفت ایران
ایران که از توافق کاهش تولید اوپک معاف شده ،در ماه دسامبر تولید نفت خود را  ۳۰هزار بشکه در روز افزایش داد .نتیجه تحقیق رویترز نشان میدهد که تولید نفت اوپک در ماه دسامبر در
آستانه اجرایی شدن توافق کاهش تولید کاهش یافته است .حمالت به زیرساختهای صنعت نفت نیجریه و کاهش صادرات عربستان در این کاهش تولید موثر بوده است .این کاهش تولید که اولین
کاهش از ماه می تاکنون محسوب میشود ،درحالی اتفاق افتاده که صادرات نفت عراق ،دومین تولید کننده بزرگ اوپک افزایش یافته و تولید نفت لیبی نیز رشد بیشتری را شاهد بوده است.
بر اساس این تحقیق که با استفاده از آمارهای حمل و نقل و اطالعات منابع صنعتی تهیه شده ،عرضه نفت اوپک از  34.38میلیون بشکه در ماه نوامبر به  34.18میلیون بشکه د ر روز در ماه
دسامبر رسیده است.

«ابتکار» مشکالت اصلی ترین بازار مالی ایران را بررسی کرد

اخبار

بازار سرمایه در سی سی یو

مدیرعامل بانک شهر؛ برگزیده همایش
بانکداری الکترونیک
مدیرعامل بانک شهر با معرفی دستگاه صراف
الکترونیک برگزیده هیات داوران ششمین
جشنواره دکتر نوربخش شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک
شهر ،در مراسم اختتامیه ششمین همایش ساالنه
بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت کشور که در
سالن همایشهای برج میالد برگزار شد ،حسین محمد
پورزرندی در بخش معرفی نوآوریهای برتر بانکی برای
راه اندازی دستگاه صراف الکترونیک بانک شهر برگزیده شد و از سوی هیئت داوران با
اهدای لوح و تندیس مورد تقدیر قرار گرفت.

حضور مدیران ارشد بانک قرض الحسنه مهر ایران در
ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت
ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با موضوع
«بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین» در مرکز همایشهای برج
میالد برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،مرتضی
اکبری مدیرعامل ،محمد تقی صمدی و تیمور غفاری از اعضای هیات مدیره بانک
قرض الحسنه مهر ایران به همراه جمعی از مدیران امور ،روسای ادارات مرکزی و
کارشناسان حوزه های مختلف بانک در این همایش حضور داشتند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم افتتاحیه ششمین همایش
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بیان داشت :نوین سازی نظام بانکی کشور
از الزامات تحقق سیاست های کلی نظام است به گونه ای که این موضوع در اسناد
مهم کشور آمده است.

از سوی بانک ملت تالیف شد

رونمایی از کتاب«شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در
صنعت بانکداری» با حضور معاون وزیر اقتصاد
کتاب«شاخص سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت بانکداری» با حضور معاون
وزیر اقتصاد ،مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملت
رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این کتاب در همایش مدیران ارشد این بانک
و با حضور حسین قضاوی معاون بانک ،بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی
و دارایی ،هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت ،رییس و اعضای هیات مدیره
و دیگر مدیران ارشد این بانک مورد رونمایی قرار گرفت .کتاب شاخص سازی اقتصاد
مقاومتی در صنعت بانکداری به همت گروه مولفان مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک
بانک ملت در چهار فصل معرفی اقتصاد مقاومتی و مقاومت در صنعت بانکداری ،شاخص
سازی سنجش تاب آوری در بانک ها ،شاخص سازی سنجش شفافیت در بانک ها و
شاخص سازی سنجش عملکرد بانک ها در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد به
نگارش درآمده است .در این کتاب ۳۰ ،شاخص اصلی و  ۲۰زیرشاخص در بخش تاب
آوری بانک ها ۴ ،شاخص اصلی و  ۲۳زیرشاخص در بخش شفافیت بانک ها و ۸۷
شاخص اصلی و  ۳۶زیرشاخص در بخش عملکرد بانک ها استخراج شده است.

آغاز کمپین #من_ نگران_ بازار_ سرمایه_ ام در فضای مجازی
گروه اقتصادی -مهشید خیزان :بازار سرمایه یکی از
مهمترین نهادهای مالی در دنیاست که ساالنه شاهد گردش
مالی باالییست؛ این بازار در کشورهای اروپا و امریکایی
شناخته شده تر از کشوری مانند ایران است.
اخیرا بازار سرمایه ایران شاهد یکسری مشکالتی شده که باعث
نارضایتی سهامداران از این نهاد شده است؛ یکی از این مشکالت،
توقف برخی نمادها از مدتها پیش است که نه شرکتها به این
موضوع واکنش نشان میدهند و نه سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران.
البته در چند وقت اخیر به دلیل تجمعهایی که مقابل سازمان
بورس ازسوی سهامداران صورت گرفته ،گویا به سازمانیها برخورده و
قرار است به مشکالت سهامداران به زودی رسیدگی کنند .هم اکنون
حدود  49نماد تا تاریخ  15دی ماه در بورس تهران متوقف شده که
زمان بازگشایی آنها نیز نه ازسوی شرکت و نه ازسوی سازمان بورس
مشخصنیست.
در این راستا روز پنجشنبه درمحل سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران و باحضور شاپور محمدی رئیس این سازمان و برخی از فعاالن
اصلی بازار تشکیل شد که درنتیجه آن رییس سازمان بورس از
بازنگری و تدوین مجدد دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها خبر
داد و عنوان کرد بسته بودن نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه
است و ما بی وقفه به دنبال آن هستیم که طی یک یا دو هفته آینده
تعدادی از نمادهای مهم بازگشایی شود.
ازسویی در کنار نشست روز پنجشنبه ،هشتگی با عنوان
من_نگران_بازار_سرمایه_ام نیز در میان فعالین اصلی بازار رد
و بدل شد و همچنین قرار است صبح امروز در مقابل سازمان
بورس و اوراق بهادار تهران ،تجمعی صورت بگیرد تا شاید وضعیت
کنونی بازار بهبود یابد.
فلسفه توقف نمادهای بورسی
اصوال شرکتها تا زمانی که مجمع عمومی عادی سالیانه و یا
مجمعی برای افزایش سرمایه تشکیل ندهند ،توقف نمادی صورت
نخواهد گرفت .اما در برخی موارد ممکن است به دالیلی دیگر نمادی
از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شود.
یکی از این دالیل که اخیرا در بازار باب شده است ،مثبت شدن
متوالی یک نماد طی چند روز و همچنین تشکیل صف خرید در این
نماد است .دراین راستا سازمان بورس برای شفاف شدن این موضوع و
علت صف خریدش ،توضیحاتی را از شرکت میخواهد؛ اگر توضیحات

شرکت برای سازمان مورد قبول واقع شود نماد آن شرکت در اولین
فرصت بازگشایی خواهد شد.
نکته دوم و نکته مهمتر ،توقف برخی نمادهای بانکی است .این
بانکها که اغلب بیش از  6ماه از توقفشان میگذرد ،به دالیلی
ازجمله تدوین صورت مالی براساس  IFRSنمادشان بسته شده
است؛ همچنین نکته ای که درخصوص این نمادها وجود دارد اینکه
بانکیها به دلیل زیانده بودنشان و تا اینکه نتوانند راهی برای فرار از
آن بیابند ،تا به امروز بازگشایی نشده اند.
یکی از مشکالتی که بورس تهران با آن دست و پنجه نرم میکند،
نحوه عرضه در چند وقت اخیر است؛ هم اکنون میان معامله گران
آنالین و غیرآنالین ،برابری وجود ندارد که این موضوع نیز قابل
پیگیری خواهد بود.
رییس سازمان بورس رفع اختاللهای موجود در سامانه معامالت
را یکی دیگر از اقدامات اخیر دانست و گفت :اختالل در سامانه
معامالت بخشی از ذات رویکردهای مبتنی بر فن آوری اطالعات
است و طی ماههای گذشته تالش گسترده ای برای بروزرسانی این
سامانه صورت گرفته و مشکالت آن در سال آینده به حداقل ممکن
خواهد رسید.

احتمال ثبت رکورد در صادرات نفت ایران به چین
رویترز نوشت احتمال دارد صادرات نفت ایران به چین در سال  2017رکورد
بی سابقهای ثبت کند؛ چراکه شرکتهای چینی قصد دارند تا از طریق
سرمایهگذاری در بخش باالدستی از ایران نفت بیشتری وارد کنند.
به نقل از رویترز ،منابع آگاه ارشد صنعتی و تجاری چین گفتند با خرید نفت بیشتر
شرکتهای دولتی چین از ایران از طریق سرمایهگذاریهای باالدستی شان و همچنین
تمدید قراردادهای کنونی ساالنه تامین نفت از ایران ،صادرات نفت این کشور به چین در

در نشست رئیس سازمان بورس چه گذشت؟
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز پنجشنبه  16دی ماه ،در
جمع تعدادی از سهامداران و فعالین حقیقی بازار سرمایه حاضر شد و
به ایراد سخن پرداخت .در این نشست دوستانه که در سازمان بورس
و اوراق بهادار برگزار شد شاپور محمدی مشکالت فعالین بازار سرمایه
را شنید و به پرسشهای آنها پاسخ داد .فعالین و سهامداران حقیقی
بازار سرمایه ضمن اذعان به صحت عملکرد رییس سازمان بورس طی
ماههای گذشته ،از راه اندازی ابزارهای نوین مالی همچون «آپشن»
قدردانی و مشکالت خود را مطرح کردند.
در ابتدای این نشست ،سخنگوی سازمان بورس به اصلی ترین
مشکل امروز بورس ازجمله بسته بودن برخی نمادها اشاره کرد و
گفت :بسته بودن نمادها یکی از مسائل مهم بازار سرمایه است و ما
بی وقفه به دنبال آن هستیم که طی یک یا دو هفته آینده تعدادی از
نمادهای مهم بازگشایی شود.
رییس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد تعداد نمادهای بسته در
روزهای پیش رو به حداقل ممکن برسد و افزود :یکی از دالیل بسته
شدن نمادها ،تاخیر در ارسال گزارشهای مالی به سازمان بورس
است .در برخی از کشورها مانند انگلیس گزارشهای مالی  6ماهه

سال جاری میالدی ممکن است افزایش یابد.
چهار منبع آگاه تخمین زدند انتظار میرود که شرکتهای چینی در هر بازه
سه ماهه ای سال  2017نسبت به سال گذشته بین  3تا  4میلیون بشکه نفت بیشتر
از ایران بخرند که براساس آمار گمرک چین ،این میزان حدود  5تا  7درصد بیش از
 620هزار بشکه نفت در روز نفتی است که ایران در  11ماه نخست سال  2016به چین
صادر کرده است.
ایران به عنوان یکی از اعضای کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک از معافیت کاهش
تولید در توافق  30نوامبر این سازمان برخوردار شده است .تقاضای چین برای نفتهای

و یک ساله و در برخی از کشورها همچون ایاالت متحده و ایران
این گزارشها به صورت سه ماهه منتشر میشود و این زمان کوتاه،
به تاخیر انتشار گزارشهای مالی شرکتها منجر میشود .همچنین
در برخی موارد گزارشهای مالی به سازمان بورس ارائه میشود ،اما
این گزارشها در مرحله حسابرسی به دقت بیشتری نیاز دارد و لذا
زمان بر است.
اوراق بدهی میتواند ناجی بازار سرمایه باشد؟
رییس سازمان بورس ،عرضه اوراق بدهی را یکی دیگر از موضوعات
مهم بازار سرمایه دانست و گفت :این اوراق باید براساس ظرفیت بازار
سرمایه منتشر شود و با تعامل بین سازمان بورس و مجلس تالش
میکنیم عرضه این اوراق در بودجه سال آینده با حجم متناسب بازار
سرمایه باشد .سخنگوی سازمان بورس تاکید کرد :منافع مردم همواره
رسالت سازمان بورس بوده و چون سهام نسبت به اوراق بدهی نقش
بیشتری در بورس ایفا میکند و حجم زیادی از سرمایهگذاریها را
به خود اختصاص داده و منافع بیشتری درگیر آن است ،بنابراین باید
به آن توجه داشت.
به گفته این مدیر ارشد بازار سرمایه رفع محدودیتهای معامالت
برخط یکی دیگر از مسائل مورد توجه سازمان بورس است و
دسترسی سرمایه گذاران برخط باید با سایرین برابری کند.
محمدی به راه اندازی معامالت آپشن اشاره کرد و گفت :به اعتقاد
من ابزارهای نوین مالی باید به صورت کامل راه اندازی شود و به
زودی اختیار فروش نیز به اختیار خرید اضافه خواهد شد .بنابراین
تکثر ابزارهای مالی ،تنوع بازار سرمایه و توسعه آن را به همراه دارد و
یکی از مهمترین مسایل پیش روی سازمان است.
نقدشوندگی و شفافیت متعادل ،راه توسعه بازار سرمایه
وی همچنین تعادل میان نقدشوندگی و شفافیت در بازار سرمایه
را راه توسعه این بازار دانست و گفت :تعادل میان نقدشوندگی و
شفافیت ،توسعه و ثبات بازار سرمایه را به همراه دارد و یکی از
دغدغههای سازمان بورس است.
در پایان رییس سازمان بورس عنوان کرد :ما اینجاییم تا بازار
سرمایه را به جلو حرکت دهیم .افزایش شفافیت ،نقدشوندگی و
توسعه ابزارهای مالی مهمترین موضوعات مورد توجه سازمان است.
عملکرد اخیر سازمان بورس نشان میدهد همواره مشکالت و صدای
سرمایهگذاران و فعالین بازار سرمایه شنیده شده و برای حل مشکالت
آنها تالش کرده ایم .اقدامات سازمان بورس به حق انجام شده و باید
در مورد آن منصفانه قضاوت کرد و از فضای شایعات دور شد.

خارجی با آغاز طرحهای جدید توسط پاالیشگاههای دولتی این کشور و اجازه پکن
برای واردات نفت خام به پاالیشگاههای مستقل بیشتر و با توجه به اینکه این کشور
پیش بینی میکند که یک عامل اصلی برای رشد تقاضا در سال  2017باشد ،به رقم
بی سابقهای خواهد رسید .به گفته این منابع ،انتظار میرود شرکت ملی نفت چین و
شرکت سینوپک ،امسال از دو میدانی که در ایران در آن فعالیت دارند ،نفت بیشتری
تولید کنند .به گفته دومین منبع آگاه ،پس از ارسال نخستین محمولهها در اکتبر
گذشته ،انتظار میرود شرکت ملی نفت چین در هر بازه سه ماهه ،به طور متوسط حدود
 3میلیون بشکه نفت از آزادگان شمالی وارد کند.

امروز صورت میگیرد

عرضه  60هزار تن گندم خوراکی در بورس کاال
روز شنبه  18دی ماه تاالر معامالت بورس کاالی
ایران شاهد عرضه  60هزار تن گندم خوراکی جهت
صادرات آرد و مشتقات مربوطه به بازارهای جهانی
است .در این روز شرکت بازرگانی دولتی ایران
نسبت به عرضه  60هزار تن گندم خوراکی به قیمت
پایه  7100ریال در تاالر داخلی بورس کاالی ایران
اقدام میکند که خریداران پس از خرید این گندم
ی توانند
و تبدیل آن به آرد و مشتقات مربوطه م 
محصول نهایی را به بازارهای جهانی صادر کنند.
بر اساس این گزارش ،گندم خوراکی تولید شده در
استانهای ایالم و خراسان رضوی هرکدام به میزان 20
هزار تن و گندم خوراکی تولید شده در استان سیستان و
بلوچستان به میزان  20هزار تن به قیمت پایه  7100ریال
عرضه میشود .ضرایب و مشخصات فنی مطابق آنالیز اعالمی
از سوی عرضه کننده در سایت بورس کاالی ایران اعالم

شده است و طبق اطالعیه عرضه منتشره ،خریداران باید
مابه التفاوت قیمت پایه و  110درصد قیمت خرید تضمینی
گندم خوراکی سال ( 95قیمت خرید تضمینی گندم سال
12705 ،95ریال است) را طی یک فقره ضمانتنامه بانکی
به ذی نفعی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
(جهت ارایه اظهار نامه صادراتی) ارایه کنند.
ضمن آنکه ارایه  LCداخلی بالمانع بوده و در صورت
گشایش اعتبار اسنادی مدت دار سقف آن دوماهه و با هزینه
مالی  2درصد ماهیانه است.
طی روز شنبه عالوه بر عرضههای ذکر شده ،شرکت
بازرگانی دولتی نسبت به عرضه  23هزار تن گندم
خوراکی جهت مصارف کارخانجات آرد به منظور تامین
نیاز واحد خبازی آزاد پز ،نانهای صنعتی حجیم و نیمه
حجیم و صنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی
بیسکوییت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی

اقدام میکند.
قیمت پایه گندم خوراکی عرضه شده تولیدی استانهای
خوزستان ،آذربایجان غربی ،همدان ،کرمانشاه و استان
مرکزی هر کیلو  9030ریال و گندم خوراکی استان ایالم
هر کیلو  9393ریال تعیین شده است.

مدیرعامل شهرهای جدید خبر داد

پرونده مسکن مهر در  19شهر جدید بسته میشود

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه طی هفتههای آینده
در پردیس و پرند واحدهایی از مسکن مهر افتتاح خواهیم کرد ،گفت :تا پایان
سال در  15شهر و تا پایان دولت ،پرونده مسکن مهر در  19شهر جدید بسته
خواهد شد.
محسن نریمان اظهار کرد :طی هفتههای اخیر دستگاههای اجرایی برای تامین
زیربنایی و روبنایی مسکن مهر تعامل مناسبی با شرکت عمران برقرار کرده اند .سازمان

مدیریت و برنامه ریزی نیز قول کمک  130میلیارد تومانی برای پردیس داده است.
وزارت نیرو هم اوراق خزانه را برای طرحهای زیربنایی و روبنایی منتشر می کند .با این
شرایط میتوانیم تا پایان دولت ،مسکن مهر را به طور کامل تحویل دهیم.
وی افزود :شرکت عمران حدود  19شهر جدید را راهبری و مدیریت میکند که
تقریبا در بیش از  15شهر تا قبل از پایان سال مسکن مهر را تمام میکنیم و مقدار باقی
مانده را هم تا پایان دولت تحویل میدهیم .هفتههای آینده در پردیس و پرند افتتاح
داریم و به تدریج متقاضیان مسکن مهر را به سرپناه میرسانیم.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید درخصوص چگونگی افزایش وام مسکن
مهر از  30به  40میلیون تومان گفت :براساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار است
وام از  30میلیون به  40میلیون افزایش یابد .بانک مرکزی این موضوع را باید به بانک
عامل که بانک مسکن است ابالغ کند .معموال بانک عامل با ما هماهنگی میکند که چه
کسانی اولویت استفاده دارند ،ما نیز کسانی که آورده بیشتری دارند و در شرف تحویل
هستند را در اولویت قرار میدهیم .از این جهت خواهش می کنم متقاضیان از این
فرصت مناسب استفاده کنند و آورده خود را به حدنصاب برسانند.
نریمان تاکید کرد :این افزایش وام به هیچ وجه افزایش قیمت مسکن مهر نیست
بلکه فقط کمک به متقاضی است و تسهیالت  10میلیون تومانی جزو آورده متقاضیان
محسوب میشود.
نریمان با بیان اینکه مسکن مهر پردیس را با پیشرفت حدود  35درصد از دولت
قبل تحویل گرفتیم خاطرنشان کرد :امروز یکی از سایتهایی که بیشترین پیشرفت
فیزیکی را در کل کشور دارد پردیس است که به باالی  80درصد رسیده و بخشهایی
آماده تحویل است.
وی یادآور شد :دولت قبل با متقاضیان قرارداد بست و وجوه را گرفت و قرار بود
خرداد  92واحدها را تحویل دهد .همانطور که میدانیم دولت یازدهم نیز از شهریور
سرکار آمد.

