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اخبار

تأسیس صندوق اختصاصی
بازارگردانی سهام بانکی در بورس

در نشست مش��ترک مدیران
عامل بانکهای پذیرفته شده
در ب��ازار س��رمایه ب��ا رئی��س
س��ازمان بورس ،فعاالن نظام
بانکی از برنامه مشترک بانکها
برای تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام
بانکی در بورس خبر دادنـد .به گزارش تسنیم ،در
این نشست که به منظور بررسی وضعیت صنعت
بانکداری در بازار سرمایه در محل سازمان بورس
تشکیل شد ،بانکهای حاضر در جلسه همچنین
ضمن استقبال از برنامه دولت برای متعادلسازی
نرخ س��ود متناس��ب با نرخ تورم ،پیشنهاداتی را
درخص��وص اج��رای بهینه ای��ن تصمیم مطرح
کردن��د .پیگیری جدی نه��اد ناظر ب��ازار پول و
سایر دستگاههای ذیربط در موضوع ساماندهی
موسس��ات پولی غیرمجاز ،تعدیل در نرخ جریمه
اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و ساماندهی
بازار بین بانکی و حض��ور بانک مرکزی در نقش
تس��هیلکننده مب��ادالت در این ب��ازار از جمله
پیش��نهاداتی بود که در راس��تای اجرای مطلوب
برنامه تعدیل نرخ س��ود بانکی از س��وی مدیران
ارش��د بانکهای حاضر در بورس مط��رح و قرار
شد این پیشنهادات برای بررسی بیشتر به بانک
مرکزی ارس��ال شود .براس��اس این گزارش ،رفع
ابهامات مربوط به مقررات سرمایهگذاری بانکها
نی��ز از دیگر مواردی بود که مدیران ارش��د نظام
بانکی در این نشس��ت مطرح کردن��د که بر این
اساس ،پیشنهاد شد آن دسته از سرمایهگذاریها
که در راس��تای زنجیره ارزش بانکهاست (مثل
س��رمایهگذاری در بیمه ،لیزین��گ و )...همچنان
حفظ و از شمول الزام واگذاری سرمایهگذاریهای
بانکها خارج شود.

حمایت بانک پاسارگاد از ورزشکاران

مدیرعامل بانک پاس��ارگاد از
تاس��یس صن��دوق حمایت از
کشتی در آینده نزدیک خبر داد
و گفت :این بانک برای حمایت
از کشتیگیران به این صندوق
خواهد پیوست .مجید قاسمی در مراسمی که به
مناسبت تجلیل از کشتیگیران برگزار شد ،با بیان
اینکه کشتیگیران تاریخ پرافتخار کشورمان را به
نام خود مزین کردهاند ،گفت :اینان با اهتزاز پرچم
جمهوری اسالمی در میادین بینالمللی مختلف،
روحیه ملی کشور را ارتقا میدهند .وی پاسارگاد
را به معنای مرکز ایرانیان عنوان کرد و گفت :اسم
این بانک نیز یادآور افتخارات تاریخی ،معنوی و
توحیدی کشور ایران است که توفیقات بزرگی را
در طول  ۹س��ال فعالیت خود کسب کرده است.
قاس��می خاطرنش��ان کرد :بانک یادشده  4سال
پیاپی از سوی موسسه معتبر بنکر به عنوان بانک
برتر جمهوری اس�لامی ایران انتخاب شده و هم
اکن��ون نی��ز دارای جای��گاه  ۲۳۳در بین ۱۰۰۰
بانک برتر دنیاست .وی حمایت از کشتی را یک
وظیف��ه خواند و اضافه کرد :ما در کنار حمایت از
ورزش ۷ ،س��ال است که نفرات برتر کنکور را در
تمام رشتهها مورد حمایت قرار دادهایم و بورسیه
بانک کردهای��م .وی آزادی یکهزار و  ۶۰۰زندانی
معسر را از دیگر اقدامات اجتماعی بانک پاسارگاد
خوان��د و گفت :ما به همکاری با جامعه کش��تی
افتخار میکنیم و به صندوق حمایت از کش��تی
هم که در آیندهای نزدیک تاس��یس خواهد شد،
خواهیم پیوست .قاسمی در عین حال با تبریک
روز خبرنگار به خبرنگاران ،آنان را صفحهگشای
حقایق ملی خواند .در ادامه کیومرث هاش��می،
رئی��س کمیته مل��ی المپیک در این مراس��م با
قدردانی از دستاندرکاران بانک پاسارگاد ،حمایت
آنان از تیمهای کش��تی آزاد و فرنگی را بس��یار
ارزشمند خواند و گفت :اگرچه این بانک وظیفهای
در حمایت از کشتیگیران نداشته اما در راستای
انجام مس��ؤولیتهای اجتماعی خود به حمایت
تیمهای کشتی آمده که این حمایتها شایسته
سپاسگزاری و ستایش است.

وطن امروز

بازارچه

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اعتقادی به سرکوب قیمتها نداریم

گروه اقتصادی :وزیر امور اقتصادی و دارایی
از آغاز ح��ذف یارانهبگیران ثروتمند پس از
اطمینان از شناس��ایی آنها توسط کارگروه
مربوطه با مس��ؤولیت وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خب��ر داد و گفت :دولت اعتقادی
به س��رکوب قیمت ها ن��دارد .علی طیبنیا
در اولی��ن نشس��ت خبری خود در پاس��خ
به این س��وال که اخیرا مط��رح کرده بودید
اگر بخواهی��د بدون خطا یاران��ه تعدادی از
افراد را حذف کنید ،امکان شناس��ایی 200
هزار نفر بدون خط��ا وجود دارد؛ اگر چنین
اس��ت ،چرا این کار را آغاز نمیکنید؟ گفت:
کارگروهی در دولت مس��ؤول اجرای برنامه
مربوط به یارانهبگیران اس��ت و وزیر تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی مس��ؤول این کارگروه
اس��ت و بحث یارانهه��ا ،حمایتها و حذف
افرادی که فعال مشمول دریافت یارانه نقدی
هس��تند ،در حوزه وظایف این کارگروه قرار
دارد .وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اف��زود :این کارگروه
ت�لاش میکند با اس��تفاده از امکانات موج��ود ،افراد را
شناسایی کند و اگر به شناسایی قابل اطمینانی برسد،
اقدامات الزم بعدی انجام خواهد شد .وی از برنامهریزی
مفصل در دولت درباره بدهکاران بزرگ سیس��تم بانکی
خبر داد و گفت :این موضوع در س��تاد مبارزه با مفاسد
اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت بارها مطرح شده ،این در
حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی دو دسته هستند؛
یکی افراد خوشحسابی هستند که سابقه بدحسابی با
سیس��تم بانکی ندارند و به دلیل عوام��ل خارج از رکود
با مش��کل مواجه ش��دهاند .طیبنیا ادامه داد :گروه دوم
افراد بدحس��اب هستند که از گذشته مشکل مطالبات
بانکی داش��تند و برای هر دو گروه برنامه داریم اما بین
آنها تفکیک قائل هستیم .برای گروه اول مساعدتهایی
ص��ورت خواهد گرفت .این عضو کابین��ه دولت یازدهم
گفت :درباره گروه دوم نیز که بدحسابان هستند و شرایط
مالی مناسبی دارند از همه راهکارهای قانونی برای وصول
مطالبات اقدام خواهیم ک��رد به طوری که رئیس بانک
مرکزی یک ماه قبل طی نامهای به قوه قضائیه تعدادی از
این بدهکاران بزرگ را معرفی کرد که تعداد آنها بیش از
 500نفر است .وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نظارت
ب��ر قیمتها در بازار گفت :دولت اعتقادی به س��رکوبی
قیمتها ندارد .در گذش��ته آثار زیانباری را از سرکوب
قیمتها شاهد بودیم و تثبیت قیمتها به معنای تحمیل
زی��ان به بخش تولید و تعطیلی آنها بود .طیبنیا افزود:
باید به بخشه��ای تولیدی مجال دهیم که هزینههای

نما
آزادسازی سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برنامه دولت برای آزادس�ازی س�هام عدالت اظهارداشت :بسته سیاستی
س�هام عدالت در دولت تدوین شد تا ادامه این طرح به نحو شایسته انجام شود بهگونهای که مردم به عنوان
مالک واقعی از منافع س�هام برخوردار شوند و سهام در دوره کوتاهمدت آزاد شود در عین حال مدیریت این
واحدها نیز به صورت موثر و کارآمد انجام شود .وی با انتقاد از مدیریت بنگاههای واگذارشده در طرح سهام
عدالت گفت :نهتنها سهامداران نمیتوانند در مدیریت این بنگاهها که مالکیت آن را دارند اثرگذار باشند بلکه
دولت هم دیگر نمیتواند نقش خود را در مدیریت بهدرستی ایفا کند و به همین دلیل وضعیت مدیریت این
بنگاهها نامناسب است.

قابل قبولی که شرایط کشور به تولیدکننده وارد میکند
خود را در قیمت تمامشده نشان دهد .اما برخی بخشها
در کشور انحصاری است و شورای رقابت مسؤول تنظیم
فعالیتهای انحصاری کشور و مسؤول قیمتگذاری است
و شخصیتهای حقوقی شورای رقابت از استقالل رای و
نظر برخوردارند .وی ادامه داد :بخش دیگری از کاالهای
یارانهای اساسی هستند و درباره قیمتگذاری آنها دولت
باید نظارت کامل داشته باشد زیرا یارانه دریافت میکنند
بنابراین باید نظارت شوند .تعیین قیمت برای کاالهای
حس��اس و ضروری باید انجام شود و درباره سایر کاالها
بنا بر تعیین قیمت نیست .عدم تعیین قیمت تثبیتی
به معنای عدم نظارت نیس��ت و اعمال نظارت بر کاالها
پیشبینی شده است .وی خاطرشان کرد :زمانیکه بحث
افزایش قیمت حاملهای انرژی در دستور کار دولت بود،
نظارت باید انجام میشد که با این اقدام کمترین التهاب
و هیجان ب��ه لحاظ قیمت در بازاره��ا رخ داد .طیبنیا

رئیس کل بانک مرکزی:

برخی مدیران بانکی سلب صالحیت شدند
مه�دی زری�ن ن�ام رئیس کل
بانک مرکزی با اش��اره به اینکه
دولت به سمت تک نرخی کردن
ارز حرکت میکند ،گفت :هیات
انتظامی بانکها بعضی مدیران
بانک��ی را س��لب صالحی��ت و
برخی بانکه��ا را جریمه کرده
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،ولیاهلل سیف در حاشیه
نشست شورای گفتوگو گفت :بانک مرکزی براساس
هماهنگی با وزارت راه و شهرس��ازی برای تسهیالت
با اس��تفاده از بازار س��رمایه و بانکها منابع جدیدی
در اختیار قرار خواه��د داد .وی ادامه داد :با همکاری
بانکها و بازار سرمایه قرار است صندوقهایی تجهیز
شوند تا بتوانند کمک مفیدی برای بخش ساختمان
و مسکن باشند .س��یف خاطرنشان کرد :نزدیک 25
درصد تس��هیالت به بخش مس��کن اختصاص یافته
اس��ت که مقرر ش��ده این میزان تس��هیالت زمینه
تح��رک برای بخش مس��کن را فراهم کند .به گفته
وی بانک مرکزی به دنب��ال حاکم کردن انضباط در
بازار غیرمتشکل پولی و بانکهاست که در این رابطه
در سال  92پرونده  6بانک به هیات انتظامی بانکها

ارجاع داده شد .سیف ادامه داد:
به دلیل وجوه س��پرده مردم در
بانکه��ا نباید نام��ی از  6بانک
ارجاع ش��ده به هیات انتظامی
بانکها برده شود و بانک مرکزی
از ای��ن اق��دام پرهی��ز میکند.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی با
اشاره به اینکه برخی مدیران سلب صالحیت شدهاند،
گفت :مهمترین س��رمایه این مدیران در پی اقدامات
خود از بین رفته است .رئیس کل بانک مرکزی درباره
تکنرخی ش��دن ارز گفت :مهمترین ویژگی قبل از
تکنرخی ک��ردن ارز ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد
کشور است که در حال حرکت در این مسیر هستیم
و میزان تورم و ثبات بازار ارز نشان از این موضوع دارد.
ولی اهلل س��یف ،رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به
اینکه نباید شتابزده به سمت یکسانسازی نرخ ارز
حرکت کنیم ،گفت :ممکن است در حال حاضر تمام
شرایط تکنرخی شدن فراهم شود اما برنامهریزیها
به صورتی است که این تکنرخی شدن با ثبات ادامه
داش��ته باشد که به سیاس��ت تکنرخی شدن بسیار
نزدیک هستیم.

درب��اره بودجه عمرانی دولت گفت :تا هفته قبل  9هزار
و  200میلیارد تومان بودجه عمرانی یا تملک داراییهای
سرمایهای تخصیص داده شد و خزانه آمادگی الزم برای
پرداخت همه این وجوه را داشته و تا روز دوشنبه حدود
 6هزار میلیارد تومان از آن پرداخت شده است .طیبنیا
در ادامه گفت :دولت خود را ملزم میداند جلوی رش��د
پای��ه پولی را بگیرد ولی برای رفع تنگنای مالی بنگاهها
باید قدرت وامدهی بانکها افزایش یابد و در این حالت
ضری��ب فزاینده نقدینگی باال خواه��د رفت .به همین
منظور در بس��ته خروج از رک��ود بندهایی برای تقویت
وامدهی سیستم بانکی در نظر گرفته شد.
■■خرید کاالی اساسی با پول آزادشده توافق ژنو
وی درب��اره پولهای آزادش��ده در پی توافق ژنو
گفت :از پولهایی که در توافق ژنو آزاد ش��د بخشی
برای خرید کاالهای اساسی و بشردوستانه استفاده
شد؛ برنامه بانک مرکزی استفاده مناسب از این وجوه

ارز

اس��ت بهگونهای که پایه پول��ی افزایش
نیابد .وزی��ر اقتصاد درب��اره برنامه دولت
برای تقویت بازار س��رمایه گفت :شرایط
بازار طی ماههای اول سالجاری مناسب
نب��ود چراکه تصمیماتی گرفته ش��د که
نتایج آن قابل پیشبینی بود و مشخص
بود که آثار منفی در بازار خواهد گذاشت.
وی با بیان اینک��ه بدهی دولت به نظام
بانک��ی در ح��ال تغییر و تحول اس��ت،
افزود :ما در بس��ته خروج از رکود به این
مساله توجه کردهایم که بدهی دولت به
نظام بانکی تس��ویه ش��ود .وقتی دولت
بدهی خود را به سیستم بانکی پرداخت
نمیکند بانکه��ا نمیتوانن��د تعهدات
خ��ود را پرداخت کنن��د به همین خاطر
ما تالش��مان این اس��ت که یک بدهکار
خوشحساب از دولت بسازیم .وزیر امور
اقتص��ادی و دارایی با ابراز خرس��ندی از
ارائه الیحه خروج از رکود به مجلس در هفته جاری
گفت :در این جلسه هیچ نمایندهای به عنوان مخالف
صحبت نکرد و تکفوریت این الیحه با رای بس��یار
باال به تصویب رسید ،این نشانه همکاری و همفکری
و وفاق ملی اس��ت .طیبنیا همچنی��ن در ادامه به
جلسه روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی اش��اره و تصریح کرد :دولت تالش خود را
از همان ابتدا به مقابله با تورم و ایجاد ثبات و خروج
از رکود گذاش��ت؛ با استفاده از سیاستهای پولی و
مالی و انضباط حاکم ،نرخ تورم با س��رعت و ش��یب
کمسابقه ش��روع به کاهش کرد و در تیر ماه به زیر
 15درصد رس��ید .وی با بی��ان اینکه برای اولین بار
در این وزارتخانه برنامه راهبردی تهیه و تدوین شد،
تصریح ک��رد :در این برنامه  7راهبرد در نظر گرفته
ش��د که اولین آنها تقویت توان ثروتآفرینی کشور
است .این وزارتخانه به قدری بزرگ است که من از
آن بهعنوان ابروزارتخانه یاد میکنم ،حتی در برخی
سفرهای خارجی  3وزیر برای مذاکره با وزیر اقتصاد
حاضر میش��وند و این به معن��ای بزرگی و اهمیت
این وزارتخانه اس��ت .این عضو کابینه دولت یازدهم
از اصالح مرحل��ه اول برنامه راهبردی وزارت اقتصاد
خبر داد و گفت :همچنی��ن وزارت اقتصاد در تهیه
بسته خروج غیرتورمی نیز نقش ویژهای داشت که از
هشت ماه قبل کارگروه ویژهای در معاونت اقتصادی
این وزارتخانه تشکیل شد که متشکل از کارشناسان
و فعاالن اقتصادی از بخشهای مختلف بود.

جدولكلمات متقاطع 1393

افقی
 -1سرمربی اسبق تیم ملی -مدرسه اولیه
 -2پیامد روز -کشیک و نگهبانی -عادل است
 -3حاشیه کتاب -حرف نداری -قطار ،ردیف -عقل خالص
 -4هنوز نرسیده -کشور اروپایی -شهر زلزلهخیز
 -5بس��ته دوازدهتایی -همنش��ینان پسر نوح– محکم و

استوارشدن
 -6پاک از تهمت -ناپسند است -افکندن -حرف گزینش
 -7کشور بزرگ اقیانوسیه– جهاز عروس
 -8دوستداری -یک لحظه– مساوی است– همیشه برقرار
است
 -9فتنهانگیز– کنایه از شخصی که پنهانی و دور از چشم
دیگران کارهای خودش را انجام دهد
 -10تفال��ه کنجد– کار بیم��زد و مواجب– آخرین رمق-
وحشی و درنده
 -11یکی از شعبات– خراب و ویران– بانوی فرانسوی
 -12تنها و یگانه– سنگین و ارزنده– ثمر درختی
 -13راه بیپایان!– دشنام دادن -ماه میالدی -آبسواران
 -14پایتخت سامانیان -شهرهای عرب -حرف سوار بر خودش
 -15میوه شیرین– اثر ویکتور آلبا نویسنده فرانسوی.
عمودی

 -1پیرو ،رونده -کدو در گویش تازی -کنایه
از دو به همزنی و فتنهانگیزی
 -2مظهر روشنایی -روشنایی اندک از دور–
نوعی سنگ سخت
 -3متحیر -تباه ش��دن– گونه و رخسار–
زشت
 -4ش��بهای عرب– جیره و مستمری–
کرم کردن
 -5یتیم و تنها شدن– خبر به تازی -امر به
آمدن– دست شکسته بر گردن
 -6پدیدآورنده– طربن��اک و فرحبخش–
رخساره
 -7نیمصدای گریه -آبجوشیده انار– واحد
پول ژاپن– سراب
جدول سودوكو 1393

 -8کنایه از تیزرفتار -خواستن و طلب کردن
 -9واحد پول کویت– تیر پیکاندار -حرف
همراهی– کافی است
 -10بیماری -نوازنده سنتور -به سرای باقی
شتافتن
 -11کیسه زر -واحد سطح – اسب چاپار-
فصل کتاب
 -12تابه نانپزی -بیمار لرزان– از شهرهای
استان فارس
 -13گاه��ی ب��ا خش��ک میس��وزد -گل
تهجوی -پرنده خوشخرام– خوی و عادت
 -14از مهمترین رنگهای قالی -از نامهای
باریتعالی– گرداگرد دهان
 -15بیصب��ر و ناش��کیبا -وی��ران کردن-
وسیلهای در ترمز خودرو.
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حل جدول شماره 1392

حل جدول شماره 1392

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

2654

2

یورو

3545

8

پوند

4437

-

یکصد ین ژاپن

2586

-6

ريالعربستان

707

-21

يوان چين

432

1

ليرتركيه

1226

3

درهم امارات

722

-

قیمت(تومان)

تغییر

946000

100

946000

100

سکه
طرح قدیم
طرح جدید
نیم سکه
ربع سکه
سکه گرمي
یک گرم طالی18عیار
هر اونس طال
نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال

485000

-500

265500

2500

172000

-1000

96750

110

(1300دالر)

-0/02

قیمت (دالر)

تغییر

96/77

0/5

101/81

-1/9

99/94

0/87

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

73902/6

-0/01

شاخص  30شركتبرتر

3434/8

-0/34

شاخص بازار اول

54317

-0/18

شاخص بازار دوم

اوپک

تاالر شیشه ای

شاخص

146166/3

0/4

62521

0/05

بيشترينافزايش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

صنايعخاكچينيايران

۱۴۲۱۵

39/64

شاخصصنعت

ت مرغاب
دش 

۹۳۰۱

33/۳94

كشتيرانيجمهورياسالمي

۴۸۴۴

7/86

ن چين
ت چي 
ت و صنع 
كش 

۱۶۵۸۸

۴

ت خراسان
قند ثاب 

۲۲۶۲

۴

بيشترينكاهش

آخرينقيمت

تغییر(درصد)

ح  .فوالد خراسان

۶۴۳۷

-7/99

ح  .سرمايهگذاري پرديس

۳۲۰

-6/71

ك دا م پارس
ح  .خورا 

۳۹۶۵

-6/46

ح  .پتروشيميفارابي

۸۴۵۲

-6/23

ح  .الكتريك خودرو شرق

۸۸۶

-5/44

تاالربینالملل

شاخص کل

تغییر

15449/79

127/19

بورس نیکی ژاپن
بورس داوجونز
بورس لندن
بورساسترالیا

16839

176

3615/86

15/18

5618/4

37/8

