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خبر

امکان افزایش میزان وام ازدواج
به  ۳۰میلیون تومان

رئیس کمیت��ه اقتص��اد مقاومتی مجلس
شورای اسالمی گفت :امکان افزایش مبلغ وام
ازدواج به  ۳۰میلیون تومان با استفاده از منابع
قرضالحسنه مردم در بانکها وجود دارد .رحیم
زارع در گفتوگو با خانه ملت درباره وام ازدواج
جوانان گفت :تسهیل ازدواج یک اولویت است
و در این راس��تا با توجه به هزینههای ازدواج،
وام ازدواج که تنها حمایت کش��ور از تش��کیل
خانواده اس��ت ،باید افزایش یابد .وی ادامه داد:
موضوع وام ازدواج  ۳۰میلیون تومانی در بودجه
 ۹۸پیگیری میشود .عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :بر اساس
بررس��یهای انجام ش��ده ،امکان افزایش مبلغ
مبلغ وام ازدواج به  ۳۰میلیون تومان با استفاده
از منابع قرضالحس��نه مردم در بانکها وجود
دارد ،بنابرای��ن انجام این مه��م در بودجه ۹۸
مطرح و دنبال خواهد شد .این نماینده مجلس
افزود :در راستای اینکه تسویه اقساط وام ازدواج
 ۳۰میلیون تومان برای جوانان س��خت نشود،
باید مدت بازپرداخت تس��هیالت به  ۱۰سال
افزایش یابد و ش��رایط پذیرش ضامن تسهیل
شود .زارع گفت :وام ازدواج  ۳۰میلیون تومانی
بخشی از مش��کالت و موانع اقتصادی جوانان
برای تشکیل خانواده را برطرف میکند .رئیس
کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی
افزود :برای اعطای وام ازدواج ۳۰میلیون تومانی
با بازپرداخت  ۱۰س��اله به  1/2میلیون جوان
در س��ال  ،98به  ۳۶هزار میلیارد تومان منابع
قرضالحسنه نیاز است که بر اساس بررسیهای
انجام شده ،منابع قرضالحسنه جدید در اختیار
بانکه��ا در س��ال آینده در مجم��وع  ۵۶هزار
میلیارد تومان اس��ت ک��ه میتواند بازپرداخت
وام ازدواج  ۳۰میلیون تومانی را جوابگو باشد و
حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز صرف
سایر مصارف قرضالحسنه شود.
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معیشت

گزارش

یک نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

مجلس برای بخشودگی جرایم دیرکرد وامهای زیر  100میلیون قانون جدید وضع کرد

تکرار مصوبهای که بانکها آن را اجرا نمیکنند!

گ�روه اقتص�ادی :بانکه��ا آنقدر اج��رای قانون
بخشودگی جرایم بانکی را به تعویق انداختند که
نمایندگان مجلس مجبور شدند مصوبهای سفت
و سختتر را برای اجبار بانکها به تمکین از قانون
تصویب کنند؛ طبق مصوبه دی��روز ،نمایندگان
مجلس ب��ار دیگر بان��ک مرک��زی را موظف به
بخشودگی سود تسهیالت کمتر از  100میلیون
تومان کردند .به گ��زارش «وطنامروز» ،مصوبه
بخشودگی جرایم دیرکرد تس��هیالت زیر 100
میلیون تومان در س��ال  1395تصویب شده بود
اما تقریبا هیچ بانک��ی این مصوبه را اجرا نکرد و
جریمه دیرکرد تس��هیالت بانکی بیش از پیش
شد .نمایندگان مجلس با اعتراض وامگیرندگان،
این مصوبه را تا پایان س��ال  1396تمدید کردند
اما بانکها باز نتوانستند از جریمه دیرکرد وامها
بگذرن��د و عدم اج��رای این قانون موجب ش��د
نمایندگان ب��از هم اجرای این قان��ون را تمدید
کنند .اینبار اعالم شد قانون بخشودگی جرایم
بانک��ی تا پایان س��ال  1397تمدید میش��ود و
نمایندگان که مطمئن بودند بانکها باز هم این
قان��ون را اجرا نخواهند کرد ،روز گذش��ته قانون
جدیدی را به تصویب رس��اندند تا بانک مرکزی
در صورت عدم اجرای این قانون متخلف محسوب
ش��ود .در نشست علنی دیروز پارلمان در جریان
بررسی جزئیات طرح اصالح
قان��ون بودجه س��ال  97با
بن��د « »8این ط��رح درباره
بخشودگی سود تسهیالت
ب��ا  186رأی مواف��ق و 4
رأی ممتنع از مجموع 230
نماینده حاضر در جلسه موافقت شد .نمایندگان
همچنین در جریان بررسی بند « »7طرح مذکور
درباره حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط
پرداخ��ت بدهی آنها به جهت ابهامات موجود در
ای��ن بند با  186رأی مواف��ق 6 ،رأی مخالف و 3
رأی ممتنع از مجم��وع  230نماینده حاضر در
جلسه با ارجاع به کمیسیون موافقت کردند .بند
« »8مصوب طرح مذکور عبارت است از« :سقف
بخشودگی سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال
مشروط به بازپرداخت اصل تسهیالت و بخشش
جریمههای متعلقه  73هزار و  200میلیارد ریال
تعیین میگردد .هر یک از مشموالن بخشودگی
سود تس��هیالت زیریک میلیارد ریال میتوانند
از زم��ان تصوی��ب این قانون صرفا ی��ک فقره از
بخش��ودگی س��ود تس��هیالت موضوع این بند
اس��تفاده کنند .بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران موظف اس��ت ب��دون رعایت مبلغ حداکثر
تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک
هر بانک مندرج در ج��دول ضمیمه تبصره 35
قانون اصالح بودجه سال 95کل کشور به اجرای
طرح بخشودگی سود تسهیالت زیر یک میلیارد
ری��ال اق��دام نماید .تس��هیالت اتحادیه مرکزی
تعاونیهای عشایری ایران در صورت بازپرداخت
اصل آن مش��مول بخشودگی س��ود و جریمه و
استفاده از مفاد این حکم میشود» .در بند «»7
این طرح که به کمیسیون ارجاع شد ،آمده است:
«به منظور حمایت از تولیدکنندگان دارای مجوز
بهرهب��رداری از وزارتخانهه��ای ذیربط ،بانکها
و موسس��ات اعتباری غیربانکی مکلفند چنانچه
تولیدکنن��دگان مذکور بدهی سررس��ید ش��ده
خود در پایان س��ال 96را تا پایان اس��فندماه 97
تسویه نمایند ،اصل و سود خود را مطابق قرارداد

و بدون احتساب جریمه به میزان مابهالتفاوت نرخ
وجهالتزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در
قرارداد دریافت و بدهی آنها را تس��ویه کنند ،در
صورت اس��تنکاف بانکهای عامل از اجرای این
حکم ،بانک مرکزی مکلف است نسبت به اعمال
م��اده  44قانون پولی و بانکی درب��اره آنها اقدام
کند» .به گزارش «وطنام��روز» طبق ماده ،44
بانکه��ای متخلف باید جریمه بپردازند یا اینکه
در هیات انتظامی بانکها محاکمه شوند.مرجع
رس��یدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور
حکم به مجازاته��ای انتظامی ،هیأت انتظامی
بانکه��ا خواهد بود که مرکب اس��ت از نماینده
دادس��تانکل ،یک نفر نماینده کانون بانکها و
یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب
شورا .دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیأت
را خواهد داشت.
■■تذکر  70نماینده برای اجرای قانون

تابس��تان امس��ال  70نماینده مجلس برای
رس��یدگی به عدم اجرای قانون بخش��ش سود
و جرایم دیرکرد وامهای بانکی به هیأترئیس��ه
مجل��س نام��ه نوش��تند .محمدمه��دی مفتح،
سخنگوی کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت بخشش
سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی گفته بود :در
بودجه سال  96مصوبهای در
مجلس برای بخش��ش سود
و جرای��م دیرک��رد وامهای
بانکی کمتر از  100میلیون
تومان تصویب شد .بر اساس
مصوبه مذکور در صورتی که
بدهکاران بانکی اصل وام معوق خود را تس��ویه
کنند ،بانکها بر اس��اس قانون مجلس موظفند
س��ود و جرایم دیرکرد وام را ببخشند ،البته اگر
می��زان وام کمتر از  100میلیون تومان باش��د.
منابع الزم برای بخش��ش س��ود وامهای بانکی
کمت��ر از  100میلی��ون توم��ان از محل تجدید
ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی پرداخت
میش��ود و جرای��م دیرکرد وامها نیز بخش��یده
میشود .متاسفانه بانکها قانون بخشش سود و
جرایم دیرک��رد وامهای بانکی را اجرا نمیکنند،
البته در این راس��تا به بانک مرکزی و بانکهای
دیگر چندینبار تذکر داده شده است .وی افزود :بر
اساس ماده  236آییننامه داخلی مجلس شورای
اس�لامی ،تقاضایی در رابطه با عدم اجرای قانون
بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی کمتر
از  100میلیون تومان توس��ط بانکها به امضای
 70نماینده مجلس رسیده و تقدیم هیأترئیسه
مجلس شده تا رفتار بانک مرکزی در اینباره مورد
بررسی کمیسیون ذیربط در مجلس قرار بگیرد.
بر اساس ماده  236آییننامه داخلی مجلس باید
گزارش کمیس��یون مربوطه درب��اره عدم اجرای
قانون بخش��ش س��ود و جرایم دیرکرد وامهای
بانکی کمتر از  100میلیون تومان در صحن علنی
قرائت و به قوهقضائیه ارسال شود ،البته مذاکراتی
با مسؤوالن پارلمانی بانک مرکزی قبل از تدوین
درخواس��ت مذکور انجام شده بود تا در نشستی
موضوع بررسی شود که این جلسه برگزار نشد.
حاال  5ماه بعد از این تذکر ،نمایندگان قانون
جدیدی را به تصویب رساندند و باید دید آیا بانک
مرک��زی و بانکها اینبار زیر بار قانون میروند و
این مصوبه را اجرا میکنند یا باز هم برای اجرای
آن بهانه میآورند.

حقوقبگیرانثابت،بازندگاناصلیتورم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسالمی گفت :کارمندان ،کارگران ،بازنشستگان
و معلم��ان ک��ه ج��زو حقوقبگی��ران جامعه
محسوب میشوند بازندگان اصلی تورم هستند.
احمد انارکیمحمدی در گفتوگو با خبرگزاری
خانه مل��ت درباره افزایش
حق��وق در س��ال آین��ده
گفت :کارمندان ،کارگران،
بازنشس��تگان و معلم��ان
ک��ه ج��زو حقوقبگی��ران
جامعه محسوب میشوند
بازن��دگان اصلی تورم هس��تند و بش��دت از
نوسانات و افزایش قیمتها رنج میبرند .عضو
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
ادام��ه داد :حقوقبگی��ران صب��ور ک��ه حامی
کش��ور و نظام بوده و هس��تند نیاز به حمایت
مناس��ب دارند تا وضعیت معیشتشان بهبود
یابد .نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس
ش��ورای اس�لامی افزود :التهابات در بازارها و
تورم ،صاحبان دارایی را از جیب مردم غنیتر
کرده اس��ت و نباید فراموش کرد سوداگران و
دالالن از ش��رایط ملتهب سودهای کالنی به
دست میآورند .انارکیمحمدی ادامه داد :برای
کمک به قشر حقوقبگیر شاید مهمترین اقدام،
ایجاد ثبات و کنترل تورم باشد ،چراکه افزایش
حقوق با وجود ت��ورم در افزایش قدرت خرید
موثر نخواهد بود و سفره حقوقبگیران روزبهروز
کوچکتر میشود.

■■کاهش شدید ارزش پسانداز برای خرید خانه

وی تصریح کرد :کمکهای غیرنقدی و ایجاد
تسهیالت مناسب در جهت تهیه کاالهای ضروری،
میتواند کمک کند اما آنان که به امید خرید خانه
در بانک مس��کن س��پردهگذاری کردهاند نهتنها
صاحب مسکن نشدهاند ،بلکه
پولهایش��ان نیز بیارزش
ش��ده اس��ت و برای خرید
خانه به ش��رط ایجاد ثبات،
دوباره باید سالها کار کنند
و منتظ��ر باش��ند و کس��ی
پاس��خگوی آنان نیس��ت .انارکیمحمدی گفت:
اقتص��اد توانمند و پویا یعن��ی اقتصاد مقاومتی،
که در آن تولید و ص��ادرات غیرنفتی در اولویت
اس��ت ،در این صورت نرخ رش��د تولید بیشتر از
ن��رخ نقدینگی بوده و ت��ورم یکرقمی و محدود
و اش��تغال پایدار در دسترس اس��ت .در چنین
ش��رایطی تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و
درآمد س��رانه نیز صعودی شده و سطح اشتغال
باال میرود و این همان درآمد مناسب و رفاه برای
همه مردم است .در چنین شرایطی حقوقبگیران
و قش��ر آسیبپذیر در وضعیت پایدارتری بوده و
میتوانند با تمام توان در جهت رش��د و توس��عه
حداکثری کش��ور تالش کنند .عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اس�لامی افزود :تالش
همگانی در جهت رس��یدن به ثبات اقتصادی و
کسب درآمدهای پایدار ،در فراهم کردن آرامش
برای خانوارها موثر است.

بورس

بازار سرمایه باز هم قرمزپوش شد

افت  ۶۰۲واحدی شاخص بورس
بازار س��رمایه با افت  ۶۰۲واحدی مواجه شد.
به گزارش تس��نیم ،در جریان دادوستدهای دیروز
بازار س��رمایه تعداد یکمیلی��ارد و  321میلیون
س��هم و حقتقدم بهارزش  429میلیارد تومان در
 115هزار نوبت دادوس��تد شد و شاخص بورس با
افت  602واح��دی در ارتفاع
 165ه��زار و  701واحد قرار
گرفت .بیش��ترین اثر منفی
بر افت دماس��نج بازار سهام
به نام نماده��ای گروه مپینا،
بان��ک مل��ت و پتروش��یمی
پارستامین شد و در مقابل نمادهای معامالتی گروه
مدیریت سرمایهگذاری امید ،پاالیش نفت اصفهان
و معدنی و صنعتی گلگهر با رشد خود مانع افت
بیشتر شاخص بورس ش��دند .شاخصهای اصلی
ی را پشتسر گذاشتند
بازار س��رمایه هم روز منف 
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی -ارزشی) 175
واحد ،کل (هموزن)  53واحد ،قیمت (هموزن) 37
واحد ،آزاد شناور  507واحد و شاخصهای بازار اول
و دوم بهترتیب  297و  1908واحد افت کردند .بر
اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم
با معامله  804میلیون ورقه بهارزش  421میلیارد
تومان در  130هزار نوبت ،آیفکس  5واحد رش��د
کرد و در ارتفاع  1829واحد قرار گرفت.
■■بورس کاال نقش�ى در قیمتگذارى کاال و
محصوالت ندارد

رئیس سازمان بورس گفت :بورس کاال نقشی

در قیمتگذاری ندارد و برخی قیمت را بر اساس
احکام دریافتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام
به بورس کاال ارائه میدهند .به گزارش تس��نیم،
ش��اپور محمدى در جلسه ش��وراى گفتوگوى
دولت با بخش خصوصى با بیان اینکه بورس کاال
نه خریدار و فروشنده را تایید
و ن��ه قیمتگذارى میکند،
اظهار ک��رد :اگر میخواهیم
کاالها را در کوچه و خیابان
معامله کنیم بسماهلل؛ بورس
کاال چیزی جز ش��فافیت و
رقاب��ت ندارد .معاون وزیر اقتص��اد افزود :این در
ش��رایطی اس��ت که در این رابطه دهها نامه به
معاون اول رئیسجمهور ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،وزیر اقتصاد و حتی رئیسجمهور نوشتیم
که س��قف قیمتی در بورس کاال برداشته شود،
چرا که سود آن تنها به جیب واسطهها میرفت.
محمدى با بیان اینکه ما خواستار برداشته شدن
سقف قیمتى هستیم ،تصریح کرد :در این رابطه
وزیر س��ابق صنعت ،معدن و تجارت ،معاون اول
رئیسجمه��ور و جعفر س��رقینی مع��اون وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت کمک کردند تا اکنون
س��قف قیمتی نداشته باش��یم .رئیس سازمان
بورس اضافه کرد :س��ازمان بورس آمادگی دارد
هر توافقی که بخش خصوصی با وزارت صنعت،
معدن و تجارت انجام میدهد را پیادهسازی کند،
پس چیزی را به بورس کاال نسبت ندهید.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

11900

-200

یورو

13250

-350

پوند

14600

-700

درهم امارات

3037

-

ین ژاپن

-

-

ریالعربستان

-

-

یوآن چین

1681

-

لیرترکیه

2250

-

دینار کویت

-

-

دینار عراق

9/37

-90

دالر کانادا

9000

-200

روبل روسیه

184

-

روپیه هند

161

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

3550000

-45000

طرح جدید

3750000

-100000

نیم سکه

1950000

-

ربع سکه

1150000

-

سکه گرمي

-

-

هر مثقال طال

-

-

یک گرم طالی  18عیار

339350

-11000

یک گرم طالی  24عیار

-

-

هر اونس طال

( 1228دالر)

-

هر اونس نقره

-

-

سکه

نفت

قیمت (دالر)

تغییر

53/63

-

وست تگزاس
برنت درياي شمال

62/30

-

58

-

اوپک

بورس
بورس تهران
شاخص بورس

مقدار

تغییر(درصد)

165701/7

-0/36

شاخص  30شركتبرتر

8253/1

-0/39

شاخص  50شركتبرتر

7239/3

-0/40

شاخص بازار اول

122321/3

-0/24

شاخص بازار دوم

328896/1

-0/58

شاخصصنعت

150733/3

-0/33

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ح.ايراندارو

834

7/47

ي مواد معدنيايران
فرآور 

30930

5

يالبرز
سرمايهگذار 

1937

4/99

ي بوتان
گروهصنعت 

8885

4/96

ي پارس
كاش 

6610

4/95

2383

4/93

ي لقمان
داروي 
حملونقلبينالملليخليجفارس
تگرجي
بيسكوي 
فوالد آلياژي ايران

بيشترينكاهش

9934

4/9

4811

4/86

2605

4/83

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح .الكتريك خودرو شرق

649

-9/86

ح .حفاري شمال

1314

-8/24

نيرومحركه

2297

-4/53

موتورسازانتراكتورسازيايران

4451

-4/53

يآبادان
پتروشيم 

4405

-4/49

توليدمحورخودرو

2530

-4/28

1643

-4/2

2569

-4/14

1700

-4/12

بيمه ما
نوردآلومينيوم
يغدير
سرمايهگذار 

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

25191

-

نیکی ژاپن

22177

-

بورسشانگهای

2602

-

بورساسترالیا

5800/1

-

