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هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

137/611

99/817

تغییر قطره چکانی در دامنه نوسان

ماجرای شناسایی یک ساعته سود برخی بانک ها تنها با یک دستورالعمل ،فعالیت بدون شناسنامه در بازار سرمایه و دارایی ای که در یک بانک ،با چند بار
دست به دست شدن ،سود سپرده گذاران را تامین کرد

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران حاکی
از این است که نرخ تورم فصلی اجاره بهای
واحــدهــای مسکونی خــانــوارهــای شهری
در زمستان  ،99به  4.4درصد رسیده که
در پنج سال اخیر بی سابقه اســت .در این
مــدت ،قــراردادهــای اجــاره در استان های
سمنان،البرزو گلستانبیشترینرشدفصلی
و در استان های لرستان ،کردستان ،فارس و
کرمانشاه کمترین رشد فصلی را داشته اند.

بازار خبر

وام ساخت مسکن  450میلیون
می شود
مهر  -عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش
مسکن گفت :تسهیالت ساخت در تــهــران و
کالن شهرها تا  ۴۵۰میلیون تومان و در بافت
فرسوده به  ۳۰۰میلیون تومان افزایش یافت.
علمداری گفت :بانک تخصصی بخش مسکن به
مشتریهای فعال بانک که انبوهساز هستند به
شرط انجام ساختوساز با استفاده از فناوریهای
نو در شهر تهران ،تمامی کالن شهرها ،شهرهای
بندرعباس ،بوشهر ،کیش و قشم تا  ۴۵۰میلیون
تومانتسهیالتساختپرداختمیکند.اینرقم
برای مراکز استانها و شهرهای باالی  ۲۰۰هزار
نفرجمعیت ۴۰۰میلیونتومانودیگر شهرهانیز
 ۳۰۰میلیون تومان است که سود تسهیالت نیز
 ۱۸درصد خواهد بود .وی رقم تسهیالت ساخت
و نوسازی را در بافت فرسوده برای سازندگانی
که فناوریهای نو را رعایت کنند در تهران و کالن
شهرها  ۳۰۰میلیون تومان دانست و افزود :برای
مراکز استا نها و دیگر شهرها ،تسهیالتی که
پرداخت میشود به  ۲۵۰میلیون تومان افزایش
یافته است.

بازار خرما هم از کنترل خارج شد
تسنیم  -درحالی که از سال قبل حجم زیادی
خرما در بازار مانده قیمت این محصول با آغاز
مــاه رمــضــان و افــزایــش نسبی تقاضا افزایش
نامتعارفی یافته است به طوری که هر کیلوگرم
رطب تا  ۷۰هزار تومان نیز به فروش میرسد.
مشاهدات میدانی تسنیم نشان می دهد که هر
بسته رطب  700گرمی  36هزار تومان تا 55
هزار تومان به فروش می رسد در حالی که پیش از
این  23تا  29هزار تومان بود همچنین قیمت هر
کیلوگرم خرمای عسلی از  24تا  25هزار تومان
به  30تا   34هزار تومان افزایش یافته است.

محصوالت ایران خودرو دیزل
گران شد
فارس  -قیمت محصوالت ایران خودرو دیزل 2
تا  22میلیون تومان افزایش یافت .طبق اعالم
شرکت ایران خودرو دیزل ،قیمت محصوالت این
خودروساز از روز  ۲۸فروردین  1400افزایش
یافته است.

تعیین مجازات جعل چک تضمین
شده در بهارستان
محمد اکبری  -مجلس مقرر کرد که در صورت
جعل چــک تضمین شـــده ،مرتکب عـــاوه بر
مجازا تهای قانونی مقرر ،به حکم دادگــاه به
مــدت دو تا شش ســال از گرفتن چک تضمین
شده محرومشود.به گزارش خبرنگار پارلمانی
خراسان ،نمایندگان در جریان بررسی الیحه
یک فوریتی الحاق یک تبصره به مــاده ()۱۴
قانون صــدور چک ،با مــاده الحاقی این الیحه
موافقتکردند.براساسمصوبهمجلس،پرداخت
مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرف ًا در
وجه و به شماره حساب گیرنده (ذی نفع) که
مشخصات وی روی چک تضمین شده درج شده
اســت ،امکان پذیر و ظهرنویسی بــرای انتقال
چک تضمین شــده فاقد اعتبار است.ابطال
چک تضمینشده به درخــواســت متقاضی یا
وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائــه اصل چک
برای واریز وجه چک به حساب متقاضی ،بدون
نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) تنها تا یک
ماه پس از صــدور آن توسط بانک صــادر کننده
امکانپذیر است.در صورت جعل چک تضمین
شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول،
مرتکب عالوه بر مجازا تهای قانونی مقرر ،به
حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن
چک تضمین شده محروم میشود.

«فردی می خواست بدون منابع مالی ،کشتی
تفریحی بخرد ،وی برای این کار ابتدا یک بانک
تاسیس کرد و از طریق قــدرت خلق پول هم
صاحب کشتی شد و هم بانک»! این موضوع
اهمیت نظارت و تنظیم رفتار بانک ها در
اقتصاد را آشکار می کند چرا که این بانک
ها تنها بنگاه هایی هستند که می توانند از
هیچ ،پول خلق کنند .با این حال ،در کشور ما
مالحظه می شود از دهه  ۸۰تاکنون بانکها
با استفاده غیر بهینه از ابــزار بنگا هداری که
بازتاب آن را میتوان در دخالت مخرب در بازار
مستغالت ،تجارت خارجی (واردات) و طی دو
سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهده
کــرد ،مسیر خود را به سمت «خلق پــول» باز
کردهاند .در این زمینه خبرگزاری مهر در گفت
وگوی مفصلی با دکتر عباس دادجوی توکلی
اقتصاددان و کارشناس پولی و بانکی ،ابعاد
کمتر گفته شده ای از این بنگاه داری مخرب در
کشور ما را بیان کرده که سه مورد آن ها از جمله
نقش مخرب موسسات وابسته در بازارهای
مستغالت ،تسعیر نرخ ارز و شرکت فروشی
جالب توجه است.
▪نقش مخرب برخی موسسات وابسته به
بانک ها

تــوکــلــی ،بــا اشـــاره بــه نقش مــخــرب برخی
موسسات وابسته به بانک ها در بازار مستغالت
و تجارت خارجی می گوید :طی بررسی که در
سال  ۱۳۹۷در خصوص بنگا ههای وابسته
/فرعی /مشارکت خاص /وکالتی و… از
نوع «غیرمرتبط» با فعالیت بانکی انجام شد،
بیش از  ۶۰درصد آن ها در حوزه مستغالت
و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری

به درستی مسیر تسعیر ارز را بسته و مانع آن
شده است.
▪شرکت فروشی عجیب برخی بانک ها

از بنگاههای «شبه وابسته» از نوع شرکتهای
آتیه  /تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها
ســرک کشیده بودند .یعنی بانک اقــدام به
تأسیس شرکت کرده ،یا بخشی از سهام یک
شرکت را در اختیار گرفته ،از انواع روشها از
جمله وام دهی ،دریافتی ها و… آن ها را تأمین
مالی کــرده و ایــن شرکت ها تقریب ًا در همه
بخشهای اقتصاد به شکل نامولد ،شروع به
فعالیت کردهاند.
به ویژه در حوزه مستغالت ،در حوزه واردات وبه
تازگی طی دو سال اخیر در حوزه بازار سرمایه،
آن هم با کمترین نظارت ممکن! برای مثال
شرکت آتیه کارکنان یک بانک ،بدون این که
به عنوان نهاد مالی ثبت شود ،در بازار سهام در
حجم باال فعالیت کرده است.
▪شناسایی سود یک ساعته با تسعیر نرخ
ارز

به گفته این اقتصاددان« ،تسعیر نرخ ارز» ترفند
برخی بانک ها برای خلق پول بوده است .وی

می گوید :عمده بانکهای کشور طی دهه،۹۰
زیان ده بودند و برخی از آن ها با سوءاستفاده از
بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر
ارز،بعض ًاازمسیرتسعیرداراییهایبیکیفیت
ارزی ،زیــان خود را در صــورت های مالی به
صورت «حداقلی» نشان دادند یا حتی سودآور
شدند!
به گفته دکتر توکلی ،در بسیاری از بانکها
که شعب خــارج از کشور دارن ــد ،بــاالی ۵۰
درصـــد تــا  ۹۰درصـــد دارایـــیهـــای ارزی،
مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر
سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز ،از محل این
داراییهای مشکوک الوصول-معوق ،سود
شناسایی میکند .به همین دلیل هم هست
که بانکها به شــدت به دنبال بازنگری در
نرخ تسعیر ارز هستند .در سا لهای گذشته
مشاهده شده به محض این که دستورالعمل
تسعیر ارزی میآمد ،همه بانکها در عرض
کمتر از یک ساعت در کدال ،سود شناسایی
میکردند! در هر حال ،امسال بانک مرکزی

رد پای سفته بازان درقرعهکشیخودروسازان

تقاضای  8برابری محصوالت یک خودروساز با توجه به آمارهای قرعه کشی بهمن و اسفند99
در حالی کـه حدود نیمـی از خودروهای کشـور
توسـط سـایپا و باقی مانده توسـط ایران خودرو
تولیـد میشـود ،از هـر  ۹نفـر ثبـت نـام کننـده
در قرعـه کشـی خـودرو در بهمن و اسـفند سـال
گذشـته  ،هشـت نفر متقاضی محصوالت ایران
خـودرو بودنـد .یکـی از دالیـل ایـن موضـوع
میتوانـد وجـود انگیزه های سـفته بازانـه خرید
خـودرو در قرعـه کشـی هـا باشـد.به گـزارش
فـارس ،طبـق آمـار منتشـر شـده در قرعه کشـی
فـروش فـوری  21بهمـن و  6اسـفند حـدود
 490هـزار نفـر بـرای محصـوالت سـایپا و 3.6
میلیـون نفـر بـرای محصـوالت ایـران خـودرو
ثبـت نـام کردنـد .بـه عبـارت دیگـر از هـر  9نفـر
که در قرعهکشـی ثبـت نام کـرده اند هشـت نفر

نام خودرو

قیمت بازار
(میلیون تومان)

کوییک دنده ای R
کوییک دنده ای
تیبا صندوق دار
تیبا 2
ساینا
رانا پالس
سمند LX
پژو پارس سال
پژو  206صندوق دار
دنا پالس تیپ 1
سایپا
ایران خودرو
میانگین کل

148
144
122
131
138
213
187.5
215
250
305
136.6
234.1
185.4

متقاضـی محصـوالت ایـران خـودرو بـوده انـد و
تنهـا یـک نفـر متقاضـی محصـوالت سـایپا بـوده
اسـت .ایـن در حالـی اسـت کـه حـدود نیمـی از
خودروهای کشـور توسـط سـایپا و نیـم دیگر نیز
توسـط ایران خودرو تولید میشـود .در شـرایط
تعـادل بـازار نیـز تقاضا بیـن ایـن دو خودروسـاز
تقریبـا بـه صـورت مسـاوی تقسـیم میشـده
اسـت.در سـالهای اخیـر قـدرت خریـد مـردم
بـه دلیـل تورمهـای شـدید ،کمتـر شـده امـا چـه
عاملـی سـبب شـده اسـت بیـش از  88درصـد
ثبـت نـام کننـدگان متقاضـی محصـوالت ایران
خـودرو باشـند در حالـی کـه محصـوالت ایـران
خـودرو گـران تـر هسـتند؟ جـواب را بایـد در
میـزان اختلاف قیمـت بیـن بـازار و کارخانـه
قیمت کارخانه
(میلیون
تومان)
140
129
87
95.4
92
179
116.7
121
130
166
108.7
142.5
125.6

جسـت و جـو کـرد .جـدول درج شـده ،میزان
تقاضا و میـزان اختلاف قیمت بـازار و قیمت
کارخانـه را نشـان میدهد.بـا بررسـی ایـن
جدول مشـخص مـی شـود رابطـه معنـا داری
میـان میـزان رانـت هـر خـودرو و میـزان ثبـت
نام کنندگان بـرای دریافت آن خـودرو وجود
دارد هر چه رانت بیشـتر میشـود متقاضیان
نیـز بیشـتر میشـوند .به ایـن ترتیـب بـا توجه
بـه حضـور پرتعـداد واسـطهها یـا انگیـزه
هـای سـفته بازانـه ،احتمـال برنـده شـدن در
قرعهکشـی بسـیار محدود شـده و بـه کمتر از
یک درصد رسیده اسـت .بنابراین خریداران
با انگیزه های مصرف واقعـی مجبور به خرید
از بـازار آزاد و بـه قیمـت بـازار آزاد شـده انـد.

اختالف قیمت
(میلیون تومان)

تعداد ثبت نام
کنندگان(هزار نفر)

8
15
35
35.6
46
34
70.8
94
120
139
27.9
91.6
59.7

40
38
109
145
158
101
427
1.203
762
1.188
490
3.681
4.171

نسبت ثبت نام به کل
ثبت نام کنندگان
(درصد)
1.0
0.9
2.6
3.5
3.8
2.4
10.2
28.8
18.3
28.5
11.7
88.3
100.0

بورس

این مــدرس دانشگاه ،دیگر ابــزار مــورد سوء
استفاده برخی بانک ها بــرای خلق پــول را
شرکت فروشی معرفی کرده است و می گوید:
در بسیاری از نمونههایی که از سال  ۱۳۹۳به
بعد بررسی کردهایم« ،معامله با خودی ،کسب
سودهای صــوری ،متورم کــردن و نقد جلوه
دادن دارایی» ،هدف اصلی این نوع معامالت
بوده و در حجم باالیی انجام گرفته است.وی به
یک نمونه عجیب اشاره کرده است و میافزاید:
بانکی بــرای پوشش سود علیالحسابی که
ملزم به پــرداخــت به سپرده گــذار بــود ،طی
چند سال اقدام به واگــذاری سرمایه گذاری
خود (سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
ها) به شرکتهای مرتبط کرد و منابع مورد
نیاز خریداران سرمایه گذاری را نیز از طریق
پرداخت وام (همراه با شناسایی سود حاصل
از اعطای تسهیالت) به آن ها تأمین کرد و از
طرفی همان دارایی (سرمایه گذاری به فروش
رفته) را به عنوان وثیقه وام اعطایی به خریدار در
نظر گرفت .بدین معنی که طی سالهای بعد
با ناتوان نشان دادن شرکتهای وام گیرنده،
مجدد همان دارایی /پروژه (که به عنوان وثیقه
ثبت کرده بود) را تملیک کرد .نکته جالب توجه
دیگر آن که ،در برخی از سالها با فروش تنها
یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه
گـــذاری) ۳۰ ،درصــد از ســود علیالحساب
پرداختی را پوشش داده بــود! که به معنی
ناتوانی در کسب درآمد از فعالیتهای اصلی
بانک است که همانا وام دهی است.

دستور برخورد با تخلفات
بانک ها در نرخ سود
عــبــدالــنــاصــر همتی رئــیــس کــل بانک
مرکزی در نخستین جلسه دوره ای خود
در سال  ۱۴۰۰با مدیران عامل بانکها با
تأکید بر لزوم پایبندی بانک ها به نرخهای
سود مصوب شــورای پول و اعتبار گفت:
ضــروری اســت که در ایــن زمینه معاونت
نظارتبانکمرکزی،نظارتخودراتشدید
کند و با بانکهایی که نرخ ها را رعایت
نمیکنند،برخوردالزمرابهعملآورد.وی
درادامهتأکیدکرد:همچنینبانک هاباید
نرخ سود تسهیالت مصوب شورای پول و
اعتبار را رعایت کنند و در تسهیالتدهی
بهمنابعومصارفخوددقتداشتهباشند.

نایب رئیس مجلس 200 :کد حقوقی
در اوج شاخص  130هزار میلیارد
تومان سهم فروختند
بازارسرمایهبعدازیکروزمثبتدرهفتهگذشتهبه
همانروندتکراریوخستهکنندهخودبازگشتهبه
نحوی که افت شدید حجم معامالت ،صف نشینی
بیش از  90درصدی و عدم نقدشوندگی به اوج
خود رسیده است .این در حالی است که دیروز از
تصمیمجدیدبرایتغییردامنهنوسانهمرونمایی
شد.به گزارش خراسان ،دیروز شاخص کل بورس
حدود  9هزار واحد افت کرد و شاخص های هم
وزن و کل فرابورس هم منفی بودند .بیش از90
درصد سهم های بازار صف فروش را تجربه کردند
و بازار روند تکراری خود از ابتدای سال را ادامه داد
به نحوی که حجم معامالت باز هم کاهش یافت،
نقدشوندگی سهام به حداقل خود رسید و خروج
حقیقی ها و خرید خالص حقوقی ها هم تداوم
یافت .بی اعتمادی به بورس باعث شده است که
نقدینگی حتی از سهم های ارزنده نیز خارج شود.
▪تـــاش ســـازمـــان بــــورس بــــرای افــزایــش
نقدشوندگی

البته مسئوالن سازمان بورس و همچنین برخی
نمایندگان مجلس نیز همچنان تکاپوی زیادی
برای خارج کردن بورس از این شرایط بحرانی
دارند .در همین خصوص رئیس سازمان بورس
از تغییر دامنه نوسان خبر داد .به گزارش ایسنا،
دهــنــوی از تغییر دامــنــه نــوســان بــه مثبت  6و
منفی  3درصد خبر داد و افزود :از آن جا که این
موضوع بعد از سه روز کاری قابل اعمال است،
از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال
میشود و تا پایان اردیبهشت برقرار است .سپس
سازمان بورس درباره افزایش تدریجی و مجدد
تصمیمگیری میکند .سخنگوی سازمان بورس
و اوراق بهادار با اشاره به بازنگری دستورالعمل
گره معامالتی اظهار کرد :مقرر شد بازنگری به
نحوی باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد.
این در حالی است که هم اکنون دامنه نوسان مثبت
 6و منفی  2درصد است و تنها یک درصد تغییر
ایجاد شده است .انتظار می رفت تغییراتی جدی
تر ،به خصوص بر اساس وضعیت بنیادین شرکت
ها ایجاد شود چرا که هم اکنون شرکت های دارای
وضعیت بنیادین خوب هم درگیر فضای منفی
ایجادشدهوکاهشنقدشوندگیهستند.درهمین
حال نایب رئیس مجلس با اشاره به خروج بیش از
 ۱۳۰هزار میلیارد تومان توسط  ۲۰۰کد حقوقی
در زمان اوج شاخص از بازار بورس ،از تسریع در
رسیدگی به تخلفات این پرونده از سوی رئیس
دادســرای جرایم اقتصادی خبر داد .به گزارش
تسنیم ،امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب
رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر
نوشت :طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از130
هزار میلیارد تومان توسط  200کد حقوقی در اوج
شاخص کل بورس از بازار خارج شده است.

