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تقویم امروز
■■رحل�ت حكي�م و فقي�ه بزرگ�وار ،آي�تاهلل
«سيدابوالحسن رفيعيقزويني(ره)»  1353-ش
■■انتص�اب آيتاهلل «س�يدعلي خامن�هاي» به
امامت جمعه تهران توسط «امام خميني(ره)»-
 1358ش
■■استقبال بيسابقه مردم پاكستان از آيتاهلل
«خامنهاي» رئيسجمهور وقت ايران  1364 -ش
■■مرگ «حسن صباح» داعي فرق ه اسماعيليه
در الموت در نزديكي قزوين 518 -ق
■■درگذشت نويس�نده و عالم زاهد «آقانجفي
قوچاني» 1363 -ق
■■درگذشت «سرگئي كورولف» نخستين طراح
سفينههاي فضايي شوروي 1966 -م
■■ مرگ س�رگرد «سعد حداد» نظامي متمرد و
مزدور ارتش لبنان 1984 -م

اخبار

بانکها از پذیرش تضامین شرکتهای
کارگزاری بورس منع شدند

بانکها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی
ضمن الزام به اخ��ذ وثایق و تضامین معتبر،
بالمعارض و ب��ا درجه نقدش��وندگی باال در
اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات ،از هرگونه
پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار
سرمایه از جمله شرکتهای کارگزاری ،منع
شدند .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی
براساس گزارشهای دریافتی ،برخی بانکها
ی در تخصیص
و مؤسس��ات اعتباری غیربانک 
مناب��ع ،در حالی اقدام ب��ه پذیرش تضامین
برخی اش��خاص حقوقی بویژه نهادهای مالی
ق بهادار
تحت نظارت س��ازمان ب��ورس و اورا 
میکنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع
فعالیت ،نهادهای مورد اشاره مجاز به تضمین
بدهیها و تعهدات س��ایر اش��خاص نیستند
و بعض��ا حتی از س��وی نهاد ناظ��ر ذیربط
ن نهادها ممنوع
انج��ام چنین عملی ب��رای آ 
اعالم شده اس��ت .بانک مرکزی میافزاید :از
این رو و ضمن تأکید مجدد بر مس��ؤولیت و
اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
در تعیی��ن انواع وثایق و تضامین قابل قبول،
بایستی در اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات
از هرگون��ه پذیرش تضامی��ن نهادهای مالی
فعال در بازار س��رمایه از جمله ش��رکتهای
کارگزاری ،خودداری شود.

تقویت  ۴۴۱واحدی
شاخص کل بورس

معاملهگران بورس تهران دیروز معامالت
کمحجم��ی را تجربه کردند و با پایان اصالح
تکنیکالی قیمت سهام در نمادهای معامالتی
و تمدی��د دوب��اره لغو تحریمهای هس��تهای
از س��وی آمریکا ش��اهد تحرک معاملهگران
حقیقی در گروه فلزات اساس��ی و خودرویی
بودند .به گزارش فارس ،ش��اخص کل قیمت
و ب��ازده نقدی ب��ورس اوراق به��ادار تهران
(تدپیکس) در پایان معامالت دیروز شنبه با
افزای��ش  441واحدی روی رق��م  96هزار و
 627واحد ایستاد .ش��اخص کل هموزن اما
با افزای��ش  95واحدی عدد  17هزار و 399
واحد را به نمایش گذاش��ت .ش��اخص سهام
آزاد ش��ناور نیز با افزای��ش  688واحدی به
رق��م  104هزار و  161واحد دس��ت یافت.
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 404
واحدی به رقم  68هزار و  632واحد دس��ت
یافت که ش��اخص ب��ازار دوم با افزایش 464
واح��دی عدد  205ه��زار و  791واحد را به
نمایش گذاشت .دیروز همچنین شاخص کل
فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش  10واحدی
روی رقم یکهزار و  87واحد ایس��تاد .ارزش
کل معام�لات دیروز ب��ورس تهران در حالی
بیش از  158میلیارد تومان نمایش داده شد
که ناش��ی از دست به دس��ت شدن بیش از
 701میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله
طی  51هزار و  824نوبت داد و ستد بود.
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معوقات بانکی

گزارش

برنامههای دولت نتوانست مردم را خانهدار کند

مسکن رکورددار رکود در چند سال اخیر
گروه اقتصادی :رکود تورمی بازار مس��کن در پی
کاهش قدرت خرید مردم و رش��د باالی تقاضای
مس��کن ،در کنار بیتوجهی ب��ه تولید واحدهای
مسکونی طی چند سال اخیر موجب شده است
این بازار رکورددار رکود در بین س��ایر بخشهای
اقتصادی کش��ور ش��ود ،چ��را که سیاس��تها و
برنامهریزیهای دولت در این چند س��ال به هیچ
وجه نتوانس��ته زمینهس��از تامین مسکن مردم
شود .بازار مس��کن در طول  5سال اخیر با رکود
عمیقی مواجه شده و کم نیستند واحدهایی که
در سایه این رکود به صورت نیمهساز رها شدهاند
یا همچنان کلید نخورده در انتظار خریدار به سر
میبرند .بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند
خروج مسکن از رکود فعلی ،مرتفعکننده بسیاری
از مشکالت اقتصادی و حداقل بازگرداندن رونق
نس��بی به اقتصاد کش��ور خواهد بود .حس��ین
س��روش ،کارشناس بازار مس��کن در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران ،درباره وضعی��ت فعلی بازار
مس��کن اظهار کرد :در اثرگذاری صنعت مسکن
و رونق ای��ن بازار در تح��رک وضعیت اقتصادی
کش��ور هیچگونه تردیدی وجود ندارد و با عنایت
به نیاز بسیاری از اصناف ،واحدها و مراکز صنعتی،
تولیدی و خدماتی به مسکن و وابستگی شدید به
این حوزه ،هر اندازه رونق در بازار مسکن افزایش
یابد و ضریب ساختوسازها
تقوی��ت ش��ود ،ام��کان
برخورداری از رونق مطلوبتر
در فعالیته��ای مرتب��ط با
آن ،افزونت��ر خواهد ش��د.
وی اف��زود :نبای��د این نکته
را فرام��وش کرد ک��ه تنها رکود مس��کن ،عامل
مشکالت اقتصادی فعلی کشور نیست و از منظری
میتوان رکود فعلی را معلول برخی نارساییهای
اقتصادی دیگ��ری قلمداد کرد ک��ه با عنایت به
مح��وری بودن حوزه مس��کن ،پیامدهای بخش
اشاره ش��ده به مراتب وخیمتر از دیگر حوزهها و
فعالیتهای اقتصادی به نظر میرسد .کارشناس
بازار مس��کن بی��ان کرد :در ش��رایط فعلی ،عدم
تقاضای کافی ب��رای خرید مس��کن ،باعث بروز
پیچیدگیها و انس��دادهایی جدی در این عرصه
شده و این کاهش معنادار در حوزه تقاضا ناشی از
اُفت و کاهش محسوس قدرت خرید جامعه است.
سروش گفت :بسیاری از واحدهای مسکونی که
با هدف فروش از س��وی سازندگان احداث شده،
در حال حاضر به امالک اجارهای مبدل ش��دهاند
که س��ازندگان آن برای زی��ان کمتر به اجاره این
اماکن مبادرت ورزیدهاند .کارشناس بازار مسکن
تصریح ک��رد :نبود توان مال��ی کافی برای خرید
مسکن باعث شده برخی متقاضیان ،نیاز خود را
به صورت اجارهای تامین کنند .با چنین اوصافی،
هر ان��دازه بر افزایش ق��درت خرید مردم تمرکز
شود ،بس��تر الزم برای خروج مسکن از رکود نیز
به نحو شایستهتری فراهم خواهد شد .کارشناس
بازار مس��کن در ادامه گفت :به نظر میرسد یکی
از اه��داف تعری��ف و طراحی برخ��ی فرصتها و
تس��هیالت همچون صندوق پسانداز یکم نیز بر
این مبنا است که با ارائه چنین تسهیالتی ،تقاضا
برای خرید مس��کن تقویت شود که البته برخی،
نقدهایی جدی به ش��رایط تعریفشده برای این
نوع خاص از تسهیالت دارند که عمال انگیزه کافی
برای برخورداری و دریافت این نوع وام را از سوی
متقاضیان تحتالشعاع قرار میدهد .وی در خاتمه

یادآور شد :سنگین بودن اقساط پرداختی و سود
باالی آن از موانعی اس��ت که اس��تقبال مضاعف
از چنین وامهایی را ت��ا حدودی تحت تاثیر قرار
داده اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که
حتی در صورت تس��هیل شرایط ،امکان استمرار
این سازوکار بسیار سخت و دشوار خواهد بود ،زیرا
بعید اس��ت اعتبارات کافی برای تامین نیاز تمام
متقاضیان و مسکناولیها فراهم باشد و احتماال
پس از مدتی شاهد تکمیل ظرفیت خواهیم بود.
■■نرخ سود تسهیالت مسکن ،سنگین و گران

دبیر کانون سراس��ری انبوهسازان با تأکید بر
اینکه معاونت مس��کن راهوشهرسازی بخشی از
گزارش انبوهس��ازان مبنی بر باال بودن نرخ سود
اوراق مسکن را پذیرفته است ،گفت :در عین حال
هنوز وزیر راهوشهرس��ازی به این گزارش جوابی
نداده است .فرشید پورحاجت در گفتوگو با فارس
در پاس��خ به این سوال که آیا وزیر راهوشهرسازی
نس��بت به گزارش انبوهس��ازان به این وزارتخانه
برای باال بودن نرخ س��ود اوراق مس��کن واکنش
نشان نداده اس��ت ،گفت :اگرچه معاونت مسکن
وزارت راهوشهرس��ازی پ��س از مطالع��ه گزارش
تحویلی انبوهسازان به وزارت راهوشهرسازی آن را
تا حدودی پذیرفته و نرخ س��ود آن را باال دانسته
اس��ت ،اما هنوز آخوندی نس��بت به این گزارش
واکنش نشان نداده و پاسخی
به آن نداده است .پورحاجت
با اش��اره به اینکه نرخ س��ود
اوراق مسکن به صورت اسمی
 17/5درصد اما در عمل ۲۴
ت��ا  ۲۵درصد اس��ت ،اظهار
داشت :دریافت تسهیالت گرانقیمت باعث شده تا
بخش خصوصی رغبتی برای ورود به ساختوساز
از خ��ود نش��ان نده��د .دبی��ر کانون سراس��ری
انبوهسازان ادامه داد :در گزارشی که انبوهسازان به
درخواست شخص آخوندی آن را تهیه کردند به
طور مشخص اعالم شده است ،نرخ سود تسهیالت
حوزه مسکن بسیار سنگین است و باید نرخ سود
متناسب با نرخ تورم کاهش یابد .وی اظهار داشت:
متأسفانه در  ۲۰سال گذشته حتی در دورهای که
بازار مسکن رونق داشته است این همه تفاوت بین
نرخ سود تس��هیالت از محل صندوق پسانداز با
سایر وامهای غیرصندوقی وجود نداشت .به گفته
وی ،س��ود صندوقهای پسانداز مسکن در حال
حاضر  9/5درصد اس��ت ،در حالیکه نرخ س��ود
اوراق مس��کن به صورت اس��می  17/5درصد و
ب��ه صورت واقع��ی  ۲۴درصد اس��ت .پورحاجت
تصریح کرد :کانال تأمین منابع مالی برای تولید
مسکن از محل اوراق شرایط بسیار سختی دارد،
بنابراین یکی از عوامل اصلی کاهش صدور پروانه
س��اختمانی و عدم رغبت بخش خصوصی برای
ورود به بازار مسکن همین موضوع میتواند باشد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تأکید بر اینکه
در یک س��ال گذشته منبع مالی مشخصی برای
بخش تولید مسکن تعریف نشده است ،ادامه داد:
آمار تولید مسکن در سال گذشته نشان میدهد
که حدود  ۳۰۰هزار واحد مس��کونی تولید شده
است ،این در حالی است که این عدد خوبی نیست
و تهدیدی برای بازار مسکن محسوب میشود .وی
اضافه کرد :کاهش تولید و عرضه مسکن با توجه
به اینکه بر صنایع پسین و پیشین تأثیر میگذارد
قطعاً در بلندمدت موجب ورود شوکهای ناگهانی
در بازار مسکن خواهد شد.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس خبرداد

وجود 136هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در کشور
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰
مجلس گفت :بیش از  ۸۵درصد معوقات بانکی
 ۱۳۶ه��زار میلی��ارد تومانی در دس��تان حدود
 ۷۰۰نفر اس��ت که اس��امی آنها در کمیسیون
اصل  ۹۰مجلس موجود اس��ت .بهرام پارسایی
در گفتوگو ب��ا خانه ملت،
با اش��اره به بررسی پرونده
مشکالت بانکها ،معوقات
بانک��ی ،سیس��تم بانکی و
صن��دوق توس��عه ملی در
کمیسیون اصل  90مجلس
ش��ورای اس�لامی ،گفت :میزان معوقات بسیار
ب��االی بانکها طی چندین دهه گذش��ته روی
یکدیگر انباشته ش��ده و اکنون حدود  136هزار
میلی��ارد تومان معوقات بانکی در کش��ور وجود
دارد .رئیس کمیته اقتصادی کمیس��یون اصل
 90مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه
موض��وع معوقات بانک��ی به ص��ورت جدی در
کمیس��یون اصل  90در حال بحث و بررس��ی
است و پس از جمعآوری اطالعات کاملتر درباره
پرونده تصمیمگیری میش��ود ،اف��زود :بیش از
 85درص��د معوقات بانکی  136ه��زار میلیارد
تومان��ی در دس��تان حدود  700نفر اس��ت که
اسامی آنها در کمیسیون اصل  90مجلس موجود
اس��ت .وی ادامه داد :بدون شک این موضوع در

کمیسیون اصل  90پیگیری میشود تا در درجه
نخست جلوی ادامه این روند گرفته شود و دوم
اینکه بانکها باید مکلف شوند که این معوقات و
سرمایههای ملی را بازگردانند ،چراکه متاسفانه
در بخش زیادی از این تسهیالت ارائهشده ردپای
ران��ت دیده میش��ود که با
نداشتن تس��هیالت و وثایق
معتبر ای��ن وامهای کالن را
دریاف��ت کردهان��د .نماینده
م��ردم ش��یراز در مجل��س
ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان
اینکه از بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها دعوت
میشود درباره نحوه بازگرداندن این معوقات به
کمیس��یون اصل  90توضیح دهند ،یادآور شد:
ممکن است کمیسیون فرصتی تعیین کند که
این سرمایهها به بانک بازگردد و در جایی که به
این نتیجه برسد این افراد از رانت استفاده کردهاند
یا در تسهیالت اخذ شده بوی فساد میآید اسامی
این افراد منتشر میشود .رئیس کمیته اقتصادی
کمیس��یون اصل  90مجلس ش��ورای اسالمی
تصری��ح کرد :بای��د ابتدا توضیح��ات بانکها و
دس��تگاههای نظارتی همانند دیوان محاسبات
و سازمان بازرس��ی اخذ و اگر احساس شود که
توضیحات درباره بازگرداندن معوقات قانعکننده
نیست اسامی مفسدان منتشر میشود.

نهادههای دامی

مدیرعامل اتحادیه دامداران مطرح کرد

ت نهادههای دامی در پی بیثباتی نرخ ارز
بحران قیم 
مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت :بیثباتی
نرخ ارز و نوسان قیمتهای جهانی ،به بازار اقالم
خوراک دام ش��وک وارد کرده اس��ت .علیرضا
عزیزالله��ی در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
جوان ،با انتقاد از نوسان قیمت نهادههای دامی
و علوفهای ،اظهار کرد :با توجه به آنکه بیش از
 65درصد هزینههای تولید محصوالت دامی به
تامین نهادههای خوراک دام بازمیگردد ،تغییر
و تح��ول در قیمت نهادهها به طور مس��تقیم
قیمت تمام شده تولید را تحت تاثیر خود قرار
میدهد .وی با اشاره به اینکه  10میلیون تن
اقالم کنسانتره از طریق واردات تامین میشود،
افزود :قیمت اق�لام ،متاثر
از قیمته��ای جهان��ی و
ن��رخ ارز اس��ت .عزیزاللهی
ادام��ه داد :بیثبات��ی نرخ
ارز و نوس��ان قیمته��ای
جهان��ی به اق�لام خوراک
دام ش��وک وارد کرده اس��ت ،بنابرای��ن وزارت
جهاد کش��اورزی و دولت باید راهکاری جهت
ثبات قیمت تمامش��ده کاالهای وارداتی به کار
گیرند .به گفت��ه وی ،افزایش قیمت نهادههای
دامی حاصل نوسان نرخ ارز است که به بحران
قیمتی منجر میش��ود .این مقام مسؤول ادامه
داد :با توجه به کمبود منابع علوفهای در کشور،
در آینده با بحران اقالم علوفهای روبهرو خواهیم
شد .مدیرعامل اتحادیه دامداران از افزایش 30
درصدی قیمت اقالم علوفهای نس��بت به مدت
مشابه سال قبل خبر داد و گفت :نوسان قیمت
اقالم وارداتی تاثیر مس��تقیمی بر افزایش نرخ

علوفه حجی��م ،اقالم کمارزش همچون ُکلَش و
س��بوس ،علوفه و کاه داشته است .وی با اشاره
به اینکه تغییر و تحول در قیمت اقالم کنسانتره
تاثیر بس��زایی در قیمت محص��ول نهایی دارد،
بی��ان کرد :با وجود نب��ود کنترل و مدیریت در
قیمت اق�لام علوفهای ،نمیت��وان ادعا کرد در
زمینه مصالح مصرفکننده و تثبیت قیمت در
بازار ،موف��ق خواهیم بود .عزیزاللهی ادامه داد:
تنظیم بازار محصوالت دامی تاثیر مستقیمی بر
نهادههای تولید دارد اما تاکنون مسؤوالن امر در
این زمینه سیاستهای باثباتی به کار نگرفتهاند.
این مقام مس��ؤول با اش��اره به ضرورت تثبیت
ن��رخ ارز در داخ��ل تاکی��د
کرد :ب��ا وجود تخصیص ارز
مبادلهای ،عوامل تثبیت در
نرخ ارز باید کنترل شود اما
اکنون قیمت ارز مبادلهای با
نوساناتی روبهرو است .وی با
اظهار نگرانی درباره آینده جو در کشور ،گفت:
با وجود هشدارهای مکرر مبنی بر تخصیص ارز
مبادلهای به واردات جو ،این امر صورت نگرفته
است ،به همین سبب نسبت به آینده جو کشور
نگران هستیم .وی افزود :با توجه به تغییرات در
نرخ ارز متقاض��ی و قیمتهای جهانی ،واردات
ب��رای تجار صرفه اقتصادی ن��دارد و در نهایت
با بحران واردات ج��و در آینده روبهرو خواهیم
شد .عزیزاللهی اذعان کرد :اکنون در بازار عرضه
نهادهها ثباتی وج��ود ندارد و قیمتها مدام در
حال نوسان است به طوری که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  30درصد رشد داشته است.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

4379

-36

یورو

5420

-5

پوند

6064

20

درهم امارات

1214

4

ین ژاپن

400

18

ریالعربستان

1180

-

یوآن چین

694

7

لیرترکیه

1185

-1

دینار کویت

14450

100

دینار عراق

3

-

دالر کانادا

3629

-15

روبل روسیه

73

1

روپیه هند

71

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1455000

4000

طرح جدید

1483000

-9500

نیم سکه

722000

-

ربع سکه

417000

-

سکه گرمي

281000

-

هر مثقال طال

602400

2100

یک گرم طالی  18عیار

139096

508

یک گرم طالی  24عیار

سکه

185460

677

هر اونس طال

( 1337/69دالر)

-1/19

هر اونس نقره

( 17/25دالر)

-0/05

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

64/4

-0/02

برنت درياي شمال

69/8

-0/06

67/38

-

نفت

اوپک

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

30881/4

0/46

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

4220/0

0/69

شاخص  50شركتبرتر

4016/1

0/51

شاخص بازار اول

68632/3

0/59

شاخص بازار دوم

205791/6

0/23

شاخصصنعت

85168/1

0/48

شاخص بورس

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ن سايپا
ح .ليزينگ رايا 

210

9/95

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

3088

4/96

يآبادان
پتروشيم 

2376

4/95

نيروكلر

4366

4/93

حملونقلتوكا

1564

4/83

فرآوردههاينسوزآذر

1586

4/76

906

4/62

4499

4/48

2542

4/48

ي ايران
ن ساز 
كمباي 
ن ايران
كرب 
ت خراسان
قند ثاب 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ي لقمان
ح .داروي 

1118

ح.توسعهشهريتوسگستر

407

-39/92
-9/35

ح.لبنياتكالبر

366

-9/18

سالكتريك
پار 

3892

-4/98

قندهكمتان

4492

-4/59

الميران

6917

-4/4

7511

-4/01

7739

-3/49

2865

-3/14

پارسسويچ
ي ايران
ي تزريق 
فرآوردهها 
آلومراد

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25803

38

تاالربینالملل
نیکی ژاپن

23654

-

بورسشانگهای

3429

-

بورساسترالیا

6176/8

0/6

