
 اقتص�اد در ح�وزه اصن�اف ب�ا چالش ه�اي 
فراواني روبه رو اس�ت تعداد ب�االي اصناف و 
اتحاديه ها هم در بعد نظارت و هم در بعد تأمين 
كاال و تجهي�زات ب�راي اين حج�م از اصناف 
چالش هايي را براي اقتصاد ايران پديد آورده 
است، 2ميليون و 200هزار صنف داراي پروانه 
و 800 هزار صنف فاقد پروانه در كشور وجود 
دارد كه اي�ن تعداد صنف 7 براب�ر نرم جهاني 
است و جالب آنكه عموم اين صنوف توزيعي و 
خدماتي هستند و توليد سهم چنداني ندارد. 
افراط و تفريط در حوزه اقتصاد مصائب و معايبي 
دارد، از اي��ن رو همانط��ور كه از ن��ام اقتصادي 
پيداست اين علم با ميزان، اندازه و حدود سروكار 
دارد؛ بدين ترتيب توسعه و رشد اقتصادي ميزان 
و حدودي دارد و اگر توس��عه و رشدي بي ضابطه 
صورت گيرد در انتها به ضد خود تبديل مي شود. 
واحدهاي صنفي كش��ور بي��ش از آنكه توليدي 
باشند، خدماتي و توزيعي هس��تند؛ حال تصور 
كنيد كاالي مورد نياز ب��راي فعاليت اين حجم 
از اصناف تولي��دي و خدماتي چگونه بايد تأمين 
ش��ود و عماًل اين حجم از واحد صنفي خدماتي 
و توزيعي به وضوح ايران را يك كشوري مصرفي 

انعكاس مي دهد. 
  اشتهاي باالي صنوف به كاالي خارجي

وضعيت واحدهاي صنفي اي��ران به خوبي دليل 
اشتهاي باال به واردات و قاچاق كاال و ارز را هويدا 
مي كند، زي��را براي كاال ه��اي خارجي هم واحد 
صنفي اس��ت و هم جامعه اي مصرف زده و تحت 
اين ش��رايط آينده خوبي براي اقتصاد نمي شود 

متصور شد. 

تارنماي اصناف كشور نش��ان مي دهد كه حدود 
3ميليون واحد صنفي مجاز در كشور وجود دارد 
كه به گفته مسئوالن اين حوزه حدود ۸۰۰ هزار 

واحد آن فاقد پروانه است. 
اين آمار نشان مي دهد كه تعداد واحدهاي صنفي 
در ايران بي��ش از هفت برابر نرم جهاني اس��ت؛ 
چراكه به تعداد هر 3۰ نف��ر يك واحد صنفي در 
كش��ور وجود دارد، در حالي كه اين رقم در اروپا 
و امريكا بين 7۰۰ تا  هزار نفر اس��ت. به ازاي هر 
هفت خانوار ايراني يك بنگاه صنفي وجود دارد، 
اين در شرايطي است كه براساس استانداردهاي 
جهاني به ازاي 37 تا 42 خانوار يك بنگاه صنفي 

وجود دارد. 
افزايش داللي، سفته بازي و واسطه گري، افزايش 
امكان ف��رار مالياتي، افزاي��ش قيمت ها به دليل 
كثرت مغازه ها، افزايش تخلفات اقتصادي و هزينه 
كنترل واحدهاي صنفي، كاهش قدرت انتخاب 
مصرف كنندگان به دليل فراهم نبودن امكان ارائه 
انواع مختلف از يك كاال، نگه��داري از كاالها در 
شرايط غيراستاندارد، افزايش حجم ترافيك در 
شهرها جزو مهم ترين آثار منفي افزايش واحدهاي 

صنفي بر اقتصاد كشور ارزيابي مي شود. 
البته در عين حال به گفت��ه متوليان صنفي راه 
مقابله با افزايش خطرات گسترش تعداد واحدهاي 
صنفي، اصالح قانون نظام صنفي، ادغام واحدهاي 

صنفي و چابك سازي آنها ست. 
  صنف دنبال منافع است

س��ال هاي گذش��ته، نظارت بر اصناف، به خود 
اصناف و اتحاديه ها واگذار ش��د ك��ه تصميمي 
چالش برانگيز بود. اين در حالي است كه مديران 

هر صنف ، توس��ط آن صنف برگزيده مي ش��وند 
و براي حضور در مس��ند خود، بايد منافع صنف 
خود را در نظر بگيرند. در حقيقت اصناف نوعي 
اتحاديه   براي ايجاد حداكثر سود و منفعت براي 
صنف خود است؛ در حالي كه اين نظارت بايد در 

اختيار حاكميت و مردم باشد. 
البت��ه در كش��ورهاي مختل��ف، س��ازمان هاي 
غير دولت��ي و مردمي براي نظ��ارت و حمايت از 
حقوق مصرف كننده نيز تش��كيل ش��ده است. 
متأس��فانه، دولت س��اختار و عملكرد مناسبي 
براي نظارت بر اصناف ندارد و مردم نيز در ايجاد 
س��ازمان هايي براي نظارت بر اين امور كوتاهي 

كرده اند. 
هم اكنون واقعاً مشخص نيست كدام اصناف براي 
تأمين كاال از ارز ارزان استفاده مي كنند و كاال را 
بايد با چه بهايي به فروش برسانند و شفاف سازي 

و نظارت بر اين بخش ها صورت نمي گيرد. 
تعداد باالي اصناف نظارت را س��خت و پيچيده 
كرده اس��ت و بايد از بازوي پرت��وان مردم براي 
نظارت بر اصناف به��ره برد، در غي��ر اينصورت 
بخش��ي از ت��ورم اعمالي ب��ه خانواره��ا حاصل 
گرانفروش��ي است؛ گرانفروش��ي كه هيچگاه در 
آمارها قيد نمي شود، ولي به بودجه خانوار تحميل 

مي شود.
  سه ضلعي اصناف، بانک و مال ها

در اين بين ارتب��اط اصناف با مال ها در كش��ور 
ايران نيز قابل بررسي است، زيرا در شرايطي كه 
مال ه��ا در اقتصاد اول دنيا و مهد س��رمايه داري 
يعني امريكا در حال زوال هستند. هنوز هستند 
بانك هايي كه برآمده از اصناف مختلف هستند و 

حرص مال س��ازي دارند، اين در حالي است كه 
تبديل دارايي هاي مردم در بانك ها با واس��طه يا 
بي واس��طه به مال ها و مجتمع هاي چند منظوره 
بزرگ در شرايط كنوني كشور كار چندان مناسبي 

نيست.
بررسي هاي رس��انه هاي داخلي و خارجي نشان 
مي دهد بازار مجتمع ه��اي تجاري چندمنظوره 
و مراكز بزرگ ف��روش كاال در دنيا با پشت س��ر 
گذاشتن دوران »شكوفايي« و »اوج رونق« مراجعه 
خري��دار و بازديدكننده مدتي اس��ت وارد عصر 
»زوال« و »مرگ تدريجي« فروش سنتي شده اند، 
اما در پايتخت، حجم قابل توجهي از همين مراكز 
)بيش از ۵۰ برج(، تازه در مراحل پاياني ساخت 
و تكميل براي ش��روع فعاليت هستند. سه سال 
پيش درس��ت در اوج »مال«سازي هاي سريالي 
در تهران )سرمايه گذاران هيجاني از روي دست 
همديگر(، يك هشدار سراسري در امريكا - بورس 
قديمي فروشگاه هاي زنجيره اي و مراكز تجاري 
چندمنظوره- از آغاز سراش��يبي سقوط تجارت 

با مال ها خبر داد. 
در تهران مراكز تجاري چند منظوره )شبه مال( 
به عنوان نوعي از فضاي عمومي – فضاي بسته- 
طي س��ال هاي اخير دو نياز پايتخت نش��ين ها 
را ش��امل »خريد« و »گذراندن اوقات فراغت« 
توانست در غياب فضاهاي باز شهري كارآمد در 

اين كالنشهر تا حدودي پوشش دهد. 
اما اكنون رقيب مجازي »مال«ها، ميزان مراجعه 
به مراكز تجاري در حال بهره برداري را در تهران به 
شدت كاهش داده است. مطالعات نشان مي دهد، 
تحت تأثير نفوذ ش��بكه هاي مج��ازي )تلگرام و 
اينس��تاگرام( به روابط اجتماعي افراد، بخشي از 
نياز پايتخت نش��ين ها )ديدن و ديده شدن( كه 
تا پيش از اين با مراجعه به اين مراكز پاسخ داده 

مي شد، به طريق ديگر در حال تأمين است. 
  كدام اصناف عشق مال سازي دارند

»فروش ه��اي اينترنتي« به عن��وان رقيب ديگر 
»مال «ه��ا نيز رك��ود ف��روش را در اي��ن مراكز 
سنگين تر كرده است. »مال«سازها در تهران از 
اوايل سال ۹۰ به ش��كل گسترده برج سازي هاي 
تجاري در س��ه منطقه اول تهران و البته منطقه 
22 را كليد زده اند. آمار رسمي از تعداد پروانه هاي 
ساختماني صادر شده براي مراكز تجاري وجود 
ندارد، اما گفته مي ش��ود در ح��ال حاضر حدود 
2۰۰ »مال« و شبه مال در تهران به شكل فعال، 
نوس��از خالي از تجارت و در حال ساخت وجود 
دارد. كلنگ ساخت عمده اين مراكز در زماني كه 
دنيا عالئم سقوط تجارت سنتي را دريافت كرده 
بود، به زمين زده شد. مطالعه شهري درباره مسير 
نجات موقت »مال«ها در تهران از مرگ تدريجي 
نشان مي دهد: سرمايه گذاران و عوامل بهره بردار، 
با دو اقدام مي توانند ورشكس��تگي احتمالي اين 
مراكز را تعليق كنند. اق��دام اول، تغيير معماري 
اين مراكز براي پيوندخوردن با فضاي باز شهري 
و اقدام دوم، اصالح در عرض��ه كاالها و خدمات 
براي فراگير كردن آنها – قابل استفاده براي همه 

طبقات اجتماعي- است. 

وزارت نف�ت چن�د م�اه مان�ده ب�ه اعم�ال 
تحريم ه�اي امري�كا ب�ر ص�ادرات نف�ت 
اي�ران، به ج�اي توليد ف�رآورده و ص�ادرات 
محص�والت ب�ا ارزش اف�زوده تالش خ�ود را 
معطوف به افزايش خام فروش�ي كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، بر اساس اعالم مسئوالن شركت 
ملي نفت ايران، در ح��ال حاضر روزانه 3 ميليون 
و ۹۰۰ هزار بشكه نفت خام توليد مي كنيم كه از 
اين ميزان يك ميليون و ۸۰۰ هزار بشكه نفت بايد 
براي توليد فرآورده در داخل كشور مورد استفاده 
قرار گيرد.  اما ظاهراً وضعيت صادرات نفت ايران 
در روزها و هفته هاي اخير به گونه اي ديگر در حال 
رقم خوردن است. در همين رابطه يك منبع آگاه 
به فارس گف��ت: مس��ئوالن وزارت نفت تصميم 
گرفته اند پيش از اعمال تحريم هاي نفتي امريكا 
از آبان ماه صادرات نفت خ��ود را افزايش دهند تا 
بتوانند در اين مدت درآمد بيشتري كسب كنند. 
وي گف��ت: در حال حاضر خوراك پااليش��گاه ها 
كاه��ش يافت��ه و ترتي��ب خ��وراك واحد هاي 

پتروپااليشي نيز روند كاهشي پيدا كرده است. 
اين منب��ع آگاه با تأكيد بر اينك��ه در حال حاضر 
نفتاي مورد اس��تفاده در پتروشيمي نيز كاهش 
يافته است، گفت: در حال حاضر وزارت نفت سعي 

مي كند روند خام فروشي را افزايش دهد تا بتواند 
در دوران تحريم هاي نفتي از درآمد هاي حاصله 

كنوني بهره ببرد. 
بر اس��اس ردگي��ري نفتكش ها توس��ط مراكز 
بين المللي انرژي، ايران در ماه گذش��ته ميالدي 
حدود 2/7 ميليون بش��كه نفت صادر كرده است 

كه از اين ميزان حدود 3۰۰ هزار بشكه ميعانات 
گازي است و 2 ميليون و 4۰۰ هزار بشكه نفت خام 

را شامل مي شود. 
اما با توجه به فشارهايي كه امريكا از هم اكنون به 
مشتريان نفت ايران وارد كرده، برخي از مشتريان 
بزرگ ايران مانن��د هند واردات نف��ت از ايران را 

حتي با ارائه تخفيف هاي جذاب در حمل و نقل از 
س��وي ايران كاهش داده است. از سوي ديگر نيز 
اروپايي ها رسماً اعالم كرده اند حاضر به خريد نفت 

ايران بعد از اعمال تحريم ها نيستند. 
براساس اعالم مراكز بين المللي انرژي از ابتداي 
ماه ج��اري ميالدي ص��ادرات نفت اي��ران روند 
نزولي به خود گرفته اس��ت و تاكن��ون ميانگين 
صادرات نفت ايران به يك ميلي��ون و ۹۰۰ هزار 
بشكه در روز رسيده اس��ت كه البته اين ميزان با 
احتساب ميعانات گازي به 2 ميليون و 2۰۰ هزار 
بشكه مي رسد.   سياستي كه وزارت نفت در پيش 
گرفته، دقيقاً عكس نظرات كارشناس��ان صنعت 
نفت است كه معتقدند در شرايط تحريم بايد به 
جاي خام فروش��ي توليد فرآورده هاي پر مصرف 
مانند بنزين و گازوئيل را افزايش و اقدام به توليد 
و صادرات اين فرآورده ها كرد كه احتمال تحريم 

آنها بسيار كمتر از نفت خام است. 
متأس��فانه در ط��ول مدت پنج س��ال گذش��ته 
وزارت نفت ب��ه دليل آنچ��ه غير اقتصادي بودن 
ساخت پااليش��گاه خوانده مي ش��ود، در ساخت 
پااليش��گاه هاي جديد نفت خام سرمايه گذاري 
نكرد كه مي تواند در آينده براي كشور مشكالتي 

را ايجاد كند. 
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تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21951بانك انصار
2503354معدني وصنعتي چادرملو

1386110نيرومحركه 
7819569نفت بهران 

3025220معدني وصنعتي گلگهر
2511151سراميك هاي صنعتي اردكان 
2482122سراميك هاي صنعتي اردكان 

3109148توسعه معدني وصنعتي صبانور
130362گروه پتروشيميس.ايرانيان

3804181نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار
6200295فيبرايران 

5824277معادن منگنزايران 
2145102توسعه معادن وفلزات 

206398آلومينيوم ايران 
3705176پتروشيميشازند
204297سيمان صوفيان 

3286156سرمايه گذاري صنعت بيمه 
4931234توليدمواداوليه داروپخش 

122358سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
67532بانك صادرات ايران

2410114كشاورزي ودامپروي مگسال 
9015426پرداخت الكترونيك سامان كيش

133663سرمايه گذاري سپه 
4537213معدني وصنعتي گلگهر
5271247كارخانجات داروپخش 

160675س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3341156پارس الكتريك 

175782سرمايه گذاري آتيه دماوند
147969داروسازي امين 

3112145س.صنايع شيميايي ايران
2576120سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

92643 گروه صنايع بهشهرايران 
6691309كال سيمين 

2366106گروه مديريت سرمايه گذارياميد
3236144مهندسي نصيرماشين 

172576سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
2954130توليدي چدنسازان

6889301فوالدخوزستان
3312144گروه دارويي سبحان
2797121فوالدكاوهجنوبكيش

15762680فرآوري موادمعدني ايران 
2679113ريخته گري تراكتورسازي ايران 

78333سرمايه گذاري بهمن 
3557149صنايع پتروشيمي كرمانشاه

176972صنايع شيميايي فارس 
2685109حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

3106126تايدواترخاورميانه 
194979دارويي لقمان 

9912398پارس دارو
7047281كيميدارو

4204167موتورسازان تراكتورسازي ايران 
131052سرمايه گذاري ملي ايران 

24940979توليدي مهرام 
4552178گروه صنعتي بوتان 

172067سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
4055155شيشه وگاز

105540سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
11972452پتروشيميجم

283921068پتروشيمي خارك 
203476صنعتي بهشهر

7580283صنايع جوشكاب يزد
80628سايپا

3726128فوالدمباركه اصفهان
3030102تراكتورسازي ايران 

300498پارس مينو
188559بين المللي محصوالت پارس 

3739116بورس اوراق بهادارتهران
362531107پتروشيمي فناوران

125637سرمايه گذاري توسعه ملي 
4033113آهنگري تراكتورسازي ايران 

14421384داروسازي سينا
233961گسترش نف توگازپارسيان

197051صنايع كاغذسازي كاوه 
15269386نفت سپاهان

396999توسعه معادن روي ايران 
263362رادياتورايران 

376188ايران ارقام 
96922بانك ملت

385187المپ پارس شهاب 
216947بيمه دانا

9313201پارس خزر
275757گروه صنعتي بارز

181837داروسازي روزدارو
95218ماشين سازي اراك 

260149كارت اعتباري ايرانكيش
122223سايپاشيشه 

490590همكاران سيستم
169830توليدي كاشي تكسرام 

12493212افست 
540890صنايع پتروشيمي خليج فارس

219235شيمي داروئي داروپخش 
75912زامياد

152622فوالدآلياژيايران
78711كمباين سازي ايران 

676692نفت پارس 
88512صنايع ريخته گري ايران 

560876شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
341644پتروشيمي فارابي 

395450سبحان دارو
99212بانك سينا

183022سيمان هگمتان 
316838سرمايه گذاري صنعت بيمه 

450649پتروشيمي مبين
227023آهنگري تراكتورسازي ايران 

231723توليدمحورخودرو
211721سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

429542پااليش نفت اصفهان
134613داروسازي كوثر

329331داده پردازي ايران 
173316شهدايران 

157014سرمايه گذاري صنعت نفت  
145813فرآورده هاي نسوزآذر

157914سيمان تهران 
603551البرزدارو

503842داروسازي جابرابن حيان 
320826سرماآفرين 

279222پتروشيمي شيراز
398331نيروترانس 

462736بهنوش ايران 
6485سرمايه گذاري سايپا

14135108شركت ارتباطات سيارايران
187914كارخانجات توليديشهيدقندي

237217تجارت الكترونيك پارسيان
227716پمپ سازي ايران 

326122كاشي الوند
7505سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

12058ليزينگ صنعت ومعدن 
1346886گروه صنعتي ملي )هلدينگ 

175011نوردآلومينيوم 
9576كمك فنرايندامين 

454928مس شهيدباهنر
504929لوله وماشين سازي ايران 

278816كويرتاير
10516سيمان داراب 

9395بيمه البرز
1314361به پرداخت ملت

16517 ايران دارو
689429صنايع شيميايي سينا

9604گروه بهمن 
20098سيمان كرمان 
7673پارس خودرو

16226سرمايه گذاري اعتبارايران
911431سيمان خاش 

1740059آسان پرداخت پرشين
6362بانك تجارت

6442ايران خودروديزل 
9813بانك پارسيان 

356610كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
471612فوالدخراسان

753918پااليش نفت بندرعباس
679116نوردوقطعات فوالدي 

26926سيمان فارسنو

ارتباط اصناف با تورم، واردات، قاچاق، مصرف گرايی، بانک و مال ها 

7 برابر نرم جهاني واحد صنفي در ايران وجود دارد كه عمده آن نيز غيرتوليدي است

هادی غالمحسینی
  گزارش  

شكاف دخل و خرج کارگران عميق تر شد
نماينده كارگ�ران در ش�وراي عالي كار با اش�اره به عميق تر ش�دن 
ش�كاف دس�تمزد تا معيش�ت كارگ�ران ط�ي دو م�اه گذش�ته، از 
توجيه مس�ئوالن مبني بر »گراني بي منط�ق و حب�اب« انتقاد كرد. 
به گزارش مهر، فرامرز توفيقي با انتقاد از ش��رايط فعلي حاكم بر ش��رايط 
اقتصادي كشور گفت: متأس��فانه قيمت كاالهاي اساسي، مسكن و اقالم 
مصرفي مردم روند جهش��ي به خود گرفته و اين موضوع معيشت مردم را 
با مشكل مواجه كرده است.  وي با اشاره به كاهش قدرت خريد كارگران و 
قشر حقوق بگير طي دو ماه گذشته افزود: چرا كسي به فكر معيشت جامعه 
حقوق بگير و دستمزد بگير نيست؟ تورم توليدكننده بر اساس اعالم مركز 
آمار ايران دو رقمي شده كه تبعات آن طي يك ماه آينده به مصرف كننده 
منتقل مي ش��ود و در صورت ادامه اين وضعيت از نيمه تيرماه قطعاً شاهد 
تورم در بخش مصرف كننده خواهيم بود.  اين فعال كارگري ادامه داد: رشد 
اجاره بهاي مسكن، جهش قيمت نهاده هاي دامي و افزايش اقالم مصرفي 
مانند گوش��ت قرمز به كيلويي ۶۰ هزار تومان از جمله مواردي اس��ت كه 
قدرت خريد كارگران را به ش��دت كاهش داده اس��ت. رشد قيمت ها طي 
دو ماه گذشته، افزايش دستمزد امس��ال كارگران را خنثي كرده و شكاف 
دستمزد تا هزينه معيشت عميق تر شده است.  نماينده كارگران در شوراي 
عالي كار گفت: متأسفانه وزير كار اعالم مي كند كه گراني بي منطق است، از 
طرف ديگر مسئوالن اعالم مي كنند افزايش قيمت مسكن و خودرو حباب 

است. گراني بي منطق و حباب قيمت ها تا كي ادامه دارد؟ 
وي ادامه داد: از ماه ها قبل همه نس��بت به خروج امري��كا از برجام مطلع 
بوديم، اما هيچ آمادگي براي غلبه بر اين شرايط ايجاد نشد و اقدامي صورت 
نگرفت؛ همه ما مي دانستيم كه اروپا قدرت مقابله با امريكا را ندارد، ضمن 
اينكه تجربه آشفتگي بازار را بعد از اجراي هدفمندي يارانه ها تجربه كرديم، 
بعد از وضع تحريم هاي هس��ته اي از ابتداي ده��ه ۹۰ اين وضعيت ايجاد 
شده بود، اما جاي تعجب است كه مس��ئوالن از يك سوراخ چند بار گزيده 
مي شوند و چرا هيچ واكنشي از خود نشان نمي دهند.  توفيقي تأكيد كرد: 
دست س��وداگران بايد از دولت و تصميم گيري هاي اقتصادي و هر محفل 

اقتصادي كوتاه شود. 

 ترس يا توصيه معاون بورس؟

غيرحرفه اي ها مستقيم وارد معامالت نشوند
اگر چه در روزهاي اخير بازار سهام شاهد رشد فزاينده قيمت هاست، 
اما مع�اون بورس ته�ران تأكي�د مي كند كه ب�ه مردم ع�ادي و افراد 
غيرحرفه اي به هيچ وجه توصيه نمي ش�ود كه به طور مس�تقيم وارد 
معامالت بورس شوند.  گويا حسينی با اين توصيه اكيد از چيزی شبيه 
اعتراض احتمالی غي�ر حرفه ای ها در پی التهاب فعلی نگران اس�ت. 
روح اهلل حسيني مقدم در نشست خبري كه در شركت بورس تهران درباره 
تجربه صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله برگزار شد، گفت: در چند 
روز اخير زياد پرسيده مي شود كه با توجه به رشد شاخص آيا توصيه مي شود 
كه مردم مس��تقيماً به بورس بيايند؟ جواب خير است؛ چراكه بورس يك 
بازار كاماًل حرفه اي است، در نتيجه توصيه نمي كنيم كه افراد غير حرفه اي 
مستقيماً به بورس ورود كنند.  وي ادامه داد: تعداد و عملكرد صندوق هاي 
سرمايه گذاري نشان داده كه قابليت اتكا دارند. در سال هاي گذشته سابقه 
صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس تهران وجود داشته، اما خيلي سخت 
صندوق جديد به بورس اضافه ش��ده است.  معاون ش��ركت بورس اضافه 
كرد: در كشور ما اين شكل از ابزارها جا نيفتاده است، در يكي از كشورهاي 
آفريقايي ديديم كه تعداد شركت هاي پذيرفته شده ۱۰ عدد است، اما تعداد 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله پذيرفته شده 2۰ عدد بود كه اين به 

معني اهميت اين صندوق هاست. 
حسيني مقدم توضيح داد: مديريت حرفه اي بر اين صندوق ها وجود دارد؛ 
چراكه مدير مي دان��د چه موقع خريد و چه زماني خارج ش��ود، ولي مردم 
عادي معموالً در موقعيت هاي مختلف معامله با هيجان رو به رو مي شوند و 
اين نارضايتي كه در بورس مي بينيد نيز به همين دليل است. از ظرفيت هاي 
صندوق هاي سرمايه گذاري مي شود اس��تفاده هاي خوبي كرد.  در همين 
حال يك كارشناس بازار سرمايه مي گويد كه تصميم دولت و بانك مركزي 
مبني  بر انجام معام��الت روي گواهي هاي ثبت س��فارش براي معامالت 
ارزي و به وجود آمدن نرخ س��وم ارز بعد از نرخ ارز نيما و ن��رخ ارز آزاد، به 
افزايش قيمت دالر دامن زده و اين موضوع باعث رشد شاخص بازار سرمايه 
شده است.  فردين آقابزرگي درباره علت رش��د يكباره قيمت ها در بورس 
تهران اظهار كرد: افزايش قيمت دالر در بازار غير رس��مي س��بب افزايش 
درآمد شركت هاي صادرات محور مي شود و از آنجايي كه تعداد زيادي از 
شركت هاي بورسي صادرات محور هستند، لذا اين موضوع يكي از داليل 
رشد شاخص بازار سرمايه است.  وي ادامه داد: در وضعيت معامالتي فعلي، 
بورس از نظر بازدهي به نقطه صفر سال رس��يده و از ساير بازارها از لحاظ 

سوددهي عقب تر است. 
اين كارشناس بازار سرمايه اضافه كرد: شايد يكي از داليل رشد معامالت 
بورس اين باشد كه انگيزه فعاالن بازار براي نگهداري وجه نقد و اوراق درآمد 
ثابت كم شده؛ چراكه ش��رايط خاص اقتصادي كه خواسته يا ناخواسته به 
وجود آمده باعث شده عمده تحليل ها براساس اين شرايط صورت پذيرد. 
اگر همچنان افزايش نرخ ارزهاي خارجي در بازار ادامه يابد انتظار مي رود 

نقدينگي در بازار سهام به حركت درآيد. 
وي ادامه داد: مصوبه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در خصوص قابليت 
انجام معامالت بر ثبت سفارش هاي ارزي، يك قيمت توافقي در بازار ارز به 
وجود مي آورد و نرخ ارز براي صادركننده و واردكننده بيشتر مي شود و اين 
يعني يك بازار س��ومي براي ارز به وجود مي آيد كه در رشد دماسنج بازار 
سرمايه تأثيرگذار است.  اين كارشناس بازار سرمايه افزود: ايجاد نرخ سوم 
براي ارز به اين معني است كه نرخ دالر در بازار غير رسمي از 4 هزار و 2۰۰ 

تومان باالتر مي رود و در نتيجه شاخص بازار سهام تقويت خواهد شد. 

 1/4 ميليون فقره چك 
در ارديبهشت برگشت خورد

بالغ بر 1/4 ميليون فقره چک به ارزشي بالغ ب�ر 1٣٩هزار ميليارد ريال، 
در ارديبهشت ماه 1٣٩7 در كل كشور برگشت داده شد كه نسبت ب�ه 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 4٩/6 و 55/1 درصد افزايش داشته است. 
به گزارش مهر، بر اساس آمارهاي بانك مركزي در ارديبهشت ماه ۱3۹7، 
در كل كشور بيش از ۹/۹ميليون فقره چك به ارزش��ي حدود 7۹4 هزار 
ميليارد ريال مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 
47/7درصد و 7۰/3 درصد افزايش نش��ان مي دهد. همچنين در ماه مورد 
گزارش، در استان تهران حدود 3/7 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر 4۵۶ 
هزار ميليارد ريال مبادله ش��د.  در اين ماه ۵3/۹ درصد از تعداد چك هاي 
مبادله اي كل كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله 
شده كه به  ترتيب با 3۶/۹ درصد، ۹/4 درصد و 7/۶ درصد بيشترين سهم 
را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. همچنين ۶۸/۱ درصد از ارزش 
چك هاي فوق در سه استان تهران )۵7/۵درصد(، اصفهان )۵/۵درصد( و 
خراسان رضوي )۵/۱ درصد( مبادله شده كه بيشترين سهم را در مقايسه با 
ساير استان ها دارا بوده اند.  در ارديبهشت ماه ۱3۹7، در كل كشور حدود 
۸/۵ ميليون فقره چك ب�ه ارزشي حدود ۶۵۵ هزار ميليارد ريال وصول شد 
كه نسبت به ماه قب�ل از نظ�ر تعداد و مبل�غ ب�ه ترتيب 47/3 درصد و 74 
درصد افزايش را نشان مي دهد. بر اين اساس در ماه مورد گزارش، در كل 
كش��ور ۸۵/۶ درصد از كل تعداد چك هاي مبادله اي و ۸2/۵ درصد از كل 
مبلغ چك هاي مبادله اي وصول شد.  بر پايه اين گزارش، در ارديبهشت ماه 
۱3۹7 در استان تهران حدود 3/2 ميليون فقره چك به ارزشي حدود 3۸4 
هزار ميليارد ريال وصول ش��د. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر 
تعداد ۸۶/3 درصد و از نظر ارزش ۸4 درصد از كل مبلغ چك هاي مبادله اي 

وصول شده است. 

 وزارت نفت افزايش مقطعي فروش نفت خام را ترجيح داد

   نفت

   نیرو

كاهش خوراك واحدهاي پااليشي و پتروپااليشي

معاون وزير نيرو: خاموشي گسترده در كشور نخواهيم داشت
مع�اون وزي�ر ني�رو عن�وان ك�رد كه ب�ا توج�ه ب�ه وضعيت 
ب�رق تابس�تان امس�ال هيچ  گون�ه خاموش�ي گس�ترده و با 
برنام�ه اي در هي�چ نقط�ه اي از كش�ور نخواهي�م داش�ت. 
به گزارش ايرنا، همايون حائري اظهار داشت: مردم و مسئوالن براي 
صرفه جويي در مصرف برق بس��يار كمك كرده اند و با همكاري كه 

مردم خواهند داشت اين مهم در آينده هم كنترل خواهد شد. 

وي افزود: وضعيت برق كش��ور با توجه به صرفه جويي هاي صورت 
گرفته با وجود گرم شدن هوا تا به حال خوب بوده است. 

معاون وزير نيرو با اشاره به بهره برداري از چند طرح و پروژه در سفر 
به خوزس��تان ادامه داد: ترانس پنجم پس��ت اهواز با ظرفيت 3۱۵ 
مگاولت آمپر احداث شده كه در شرايط فعلي مي تواند به پايداري 
برق در خوزستان كمك كند.  حائري اضافه كرد: بر اساس آخرين 

گزارش هاي دريافتي تعميرات نيروگاه هاي استان خوزستان انجام 
شده است و به خوبي وارد مدار شده اند و آماده تأمين برق هستند. 

وي با اشاره به برنامه وزارت نيرو در حوزه انرژي هاي نو براي افزايش 
دو برابري ظرفيت آنها افزود: در پايان سال ۹۵ اين ظرفيت حدود 
2۵۰مگاوات بود كه در پايان سال ۹۶ به بيش از ۵۰۰ مگاوات رسيد 

و اميدواريم اين رشد دو برابري ساالنه به خوبي انجام شود. 

رضا دهشيری|جوان


