
در جريان معامالت روز گذش�ته بازار بورس 
اوراق بهادار تهران ش�اخص كل با رشد 1600 
واحدي توانس�ت پس از ش�ش هفت�ه از مرز 
رواني 310 هزار واحد عبور كند و به كانال 311 
هزار واحد راه يابد. توجه به س�هام معدني ها 
و بانكي ه�ا از ن�كات قابل مالحظه ب�ازار بود 
كه به نظر مي رس�د مقوله ارز در آستانه ارائه 
بودجه به مجلس و مجوز افزايش س�رمايه ها 
دليل توجه به س�هام گروه هاي مذكور باشد. 
شاخص كل بورس تهران در پايان معامالت روز 
گذشته با افزايش 1586 واحد به رقم 311 هزار 
و 230 واحد رسيد. شاخص كل با معيار هموزن 
507 واحد رش��د كرده و به رقم 92 هزار و 881 
واحد رس��يد. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار 
تهران به بيش از يك ميليون و 135 هزار ميليارد 
تومان رس��يد. معامله گران ب��ورس بيش از 2/5 

ميليارد س��هام حق تق��دم و اوراق مالي در قالب 
392 هزار نوبت معامله و به ارزش 1560 ميليارد 

تومان داد و ستد كردند. 
نمادهاي مپنا، ملي مس، بانك ملت، صنعتي و 
معدني چادرملو، پتروش��يمي نوري، در تقويت 
شاخص بورس اثرگذار بودند و نمادهاي خدمات 
انفورماتيك و مديريت س��رمايه گذاري اميد در 

كاهش شاخص بورس مؤثر بودند. 
نمادهاي پربيننده مربوط ب��ه بانك تجارت، به 
قيمت هر س��هم 443 ريال، بان��ك ملت 5775 
ريال، بانك اقتصاد نوين 2985 ريال و نمادهاي 
ماشين سازي اراك، سايپا، ايران خودرو، پااليش 
نفت اصفهان بوده اند. يعني معامله گران بورس 
بيش��تر به صنايع خودرويي و صنعت بانكداري 
در بورس توجه داشته اند البته به پااليشگاه ها نيز 

بي توجه نبوده اند. 

به اعتقاد كارشناس��ان اقتص��ادي در گروه هاي 
كااليي، دريافت سيگنال هاي مثبت از مذاكرات 
تجاري چين و امريكا و به دنبال آن رشد قيمت 
جهاني فلزات، سهام وابسته در بورس تهران مورد 

توجه معامله گران قرار گرفت
 گفتي است كه پيش از اين نمادهاي كااليي به 
دليل فشار بازار جهاني و عدم اطمينان نسبت به 
روند آتي قيمت جهان��ي فلزات و ديگر مواد خام 

معامالت كم حجمي را تجربه مي كردند. 
»فملي« به عنوان يكي از نمادهاي بزرگ گروه 
فلزات با رشد نسبتاً معنادار قيمت حمايت قابل 
قبولي از ش��اخص كل به عمل آورد. اين نماد در 
برخي از مقاطع معامالت رشد 3 درصدي قيمت 
را ه��م ثبت ك��رد. از ديگر نماده��اي گروه هاي 
كااليي كه با اقبال سرمايه گذاران روبه رو شدند، 
مي توان دوقلوهاي س��نگ آهني را مثال زد كه 

حضور پررنگي در تأثيرگذاري بر رش��د شاخص 
داشتند. 

   نقدينگي در گروه های كوچک
از ديگر نكات برجسته دادوستدها بايد به توزيع 
نامتوازن نقدينگي بين صنايع مختلف اشاره كرد. 
هنوز بزرگان بورسي به نسبت سهم بازار از حجم 
معامالت برخوردار نمي شوند، جريان نقدينگي 
تمايل بيشتري به دادوستد در گروه هاي كوچك 
و متوسط دارد. صدرنشيني گروه دارو در جدول 
ارزش معامالت صنايع نش��انه توزي��ع نامتوازن 
جريان پول در بين گروه هاي بورسي است. به نظر 
مي رسد ابهام در مورد تخصيص يا عدم تخصيص 
دالر موس��وم به 4200 توماني به اقالم ضروري 
از جمله دارو عامل اصل��ي تحرك در اين گروه و 

طيف سهام مشابه است. 
دارويي ها هم جزو سهم هاي پرتقاضاي بازار بودند 

و روند صعودي خود را بي وقفه ادامه دادند. 
سهام خودرويي كه حجم زيادي از كل معامالت را 
در اختيار گرفتند، دو روند متفاوت را در معامالت 
تجربه كردند. ليدرهاي اين گروه، يعني سايپا و 
ايران خودرو با وجود نوسان نسبتاً زياد در پايان 
معامالت زير فش��ار عرضه با افت قيمت مواجه 

شدند. 
   جو  مثبت در سهام بانكي

بانكي ها ني��ز در جريان دادوس��تدها ب��ه روند 
صعودي خود ادامه دادند. جو مثبت در اين گروه 
از روز گذش��ته با رنج مثبت در بزرگ ترين بانك 
بورسي، يعني بانك ملت شكل گرفت. همچنان 
مباح��ث پيرامون افزاي��ش س��رمايه اين بانك 
مطرح است. در پايان معامالت در فرابورس ايران 
شاخص كل 16 واحد رشد كرده و به رقم 4 هزار و 
61 واحد رسيد. ارزش بازار اول و دوم فرابورس به 

بيش از 233 هزار ميليارد تومان رسيد. 
معامله گران فرابورس بيش از 1/6 ميليارد سهام 
حق تقدم و اوراق مالي در قالب 296 هزار معامله 
و به ارزش 1037 ميليارد تومان داد و ستد كردند.  
نمادهاي توسعه مولد نيروگاهي برق جهرم، توليد 
نيروي برق دماوند، زاگرس، مديريت انرژي اميد 
تابان نور در تقويت ش��اخص فرابورس اثرگذار 
بوده ان��د و نمادهاي پتروش��يمي م��ارون، نفت 
ايرانول و ذوب آهن در كاهش شاخص فرابورس 

اثرگذار بوده اند. 

88498433سرويس  اقتصادي4

|| روزنامه جوان |  شماره  5803 اول ربیع الثان��ی 1441   | پنج ش��نبه 7 آذر 1398 

عبور بورس از سقف رواني 310 هزارواحد
 نمادهاي مپنا، ملي مس، بانک ملت، صنعتي و معدني چادرملو، پتروشيمي نوري، در تقويت شاخص بورس اثرگذار بودند 

و نمادهاي خدمات انفورماتيک و مديريت سرمايه گذاري اميد در كاهش شاخص بورس مؤثر بودند

برخي از متوليان حوزه مسكن طي روزهاي اخير 
به يكباره مدعي شده اند كه خانه خالي چنداني 
در كش��ور وجود ندارد و اين خانه ه��ا به فروش 
رفته اند، اين در حالي اس��ت ك��ه آمارها نه تنها 
ادعاي ف��وق را تأييد نمي كند، بلك��ه روند رو به 
رشد حجم خانه هاي خالي طي 10 ساله 85 الي 
95 نشان مي دهد كه پيوسته خانه هاي خالي در 
ايران رو به رشد بوده است، از اين رو بايد پذيرفت 
كه بيش از 2ميليون و 500 هزار مس��كن خالي 
از س��كنه در ايران وجود دارد كه فروشش با اين 
ضرباهنگ معامالت ماهانه مسكن شايد 10 الي 

20 سال زمان ببرد. 
به گزارش »جوان«، حجم خانه هاي خالي در كشور 
به حدي است كه نمي توان آن را در تحليل ها ناديده 
گرفت و به سادگي به يكباره مدعي شد كه 2/5 الي 
3ميليون خانه خالي در كشور ديگر وجود ندارد، 
به ويژه آنكه اين تعداد خان��ه خالي تقريباً معادل 
10درصد كل واحد هاي مسكوني كشور است، البته 
بايد ديد آمار خانه هاي وياليي با ماهيت مسكوني 
به چه شكل اس��ت كه اين نيز مي تواند وضعيت 

موجودي مسكن در كشور را تغيير دهد. 
اگر چه حجم خانه هاي خالي به همراه خانه هاي 

دوم و س��وم در ح��دود 5 ت��ا 8 ميلي��ون واحد 
مس��كوني تخمين زده مي ش��ود، اما چند روز ي 
است كه برخي از مسئوالن در حوزه وزارت راه و 
شهرسازي و همچنين اتحاديه مشاوران امالك به 
يكباره مدعي شده اند كه خانه هاي خالي فروش 
رفته اس��ت و حال آنكه آخرين اطالعات رسمي 
خانه هاي خالي از سكنه مربوط به سال 95 است 
كه در حدود 2/5ميليون واحد مسكوني عنوان 

شده اس��ت جالب آنكه از اين تاري��خ به بعد بازار 
مسكن در ركود شديد معامالت بوده است و چه 
بسا آنكه امروز به حجم خانه هاي خالي موجود در 

ايران نيز افزوده شده باشد. 
 متأسفانه از آنجايي كه نبود اطالعات و آمارهاي 
دقيق در بازار مس��كن اين بازار را ب��ه يك بازار 
خاكستري تبديل كرده اس��ت، عده اي به خود 
اجازه مي دهند كه اطالع��ات غير واقعي در بازار 

تزريق كنند و به يكباره معضل جدي وجود 5 تا 8 
ميليون خانه خالي و دوم و سوم اشخاص حقيقي 
و حقوقي را در كشور كتمان كنند و بخواهند از 
طريق كتمان وجود اين حجم از خانه خالي يك 

هيجان كاذب به بازار مسكن تزريق كنند. 
انتظار مي رود مركز آمار و وزارت راه و شهرسازي و 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به زودي اطالعات 
جامع و كاملي را در رابطه با داده هاي بخش زمين و 
ساختمان ايران نشر عمومي دهند تا از اين رهگذر 
س��رمايه گذاري براي توليد خانه خالي از سكنه در 
كشور يا دوم و سوم متوقف شود و حداقل ضرورت 
احياي بافت هاي فرسوده به جاي توليد مسكن در 
زمين هاي خالي رونمايي ش��ود و در عين حال نيز 
بانك ها نسبت به پرداخت تسهيالت جهت احيا و 
بازسازي بافت فرسوده در سراسر كشور توجيه شود. 
متأسفانه عده اي از تداوم وضعيت مبهم آماري 
و اطالعات��ي بخش زمين و س��اختمان حمايت 
مي كنند تا بدين واس��طه بتوانند قيمت در بازار 
مس��كن را به داليل واهي افزايش دهند، بدون 
آنكه متوجه شوند كه اين وضعيت چه زياني را به 
خانوارهاي فاقد مسكن و همچنين سرمايه گذاران 

در حوزه ساخت و ساز وارد مي آورد. 

خانه هاي خالي فروش رفت یا غیب شد؟!
  گزارش   2

محمد رضا رضواني   *

بخشنامه گوجه ای وزير صمت

 گوجه فرنگي از دالر پيشي گرفت 
در حالي كه قيمت گوجه فرنگي در بازار به ش�كل غيرقابل قبولي 
افزايش يافته و هر كيلوگرم از اين محصول تا 14 هزار تومان به فروش 
مي رسد، وزارت صنعت شرايط صادرات اين محصول را تسهيل كرد. 
به گزارش تسنيم در ش��رايطي كه قيمت گوجه فرنگي در بازار داخلي 
به دليل ورود به فصل سرما و كاهش توليد افزايش يافته است، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در راس��تايي تس��هيل ش��رايط صادرات اين 

محصول گام برداشت. 
اين در حالي است كه در شرايطي كه ماه گذشته قيمت فروش گوجه 
فرنگي براي كش��اورزان به كمتر از 500 تومان كاهش يافته بود و اين 
محصول به قيمت��ي در حدود هزار تومان به دس��ت مصرف كنندگان 
مي رس��يد و با توليد مازاد روبه رو بوديم، اين محصول صادر نمي شد و 

روي دست كشاورزان مانده بود. 
  گوجه فرنگي ايراني 14 هزار تومان در پاكستان

سعيد عباس پور،  مدير كل دفتر صادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با ارسال نامه اي به شاماني مدير كل دفتر صادرات 
گمرك جمهوري اس��المي نوش��ت: با توجه به حذف اثرگذاري 
وزارت جهاد كش��اورزي در س��امانه الكترونيك��ي گمرك براي 
صادرات گوجه فرنگي خواهشمند است،  دستور فرماييد با توجه 
به رفع ممنوعيت صادرات گوجه فرنگي به علت عدم نياز به تأييد 
سيستمي وزارت جهاد كشاورزي، دسترسي ذي ربط در تجارت 

فرامرزي حذف شود.

معاون بانك مركزي شايعه هك شدن 
حساب هاي بانكي را رد كرد

 مع�اون فناوري ه�اي نوي�ن بان�ک مركزي ش�ايعه هک ش�دن 
حس�اب هاي بانك�ي در روزه�اي اخي�ر را تكذي�ب ك�رد. 
مهران محرميان با بيان اينكه بانك مركزي هيچ گزارشي مبني بر هك 
حساب هاي بانكي دريافت نكرده به »ايسنا« گفت: صحبت هاي پليس 
فتا درباره تأييد مي شود كه سوءاستفاده هاي بانكي در فضاي مجازي 
عمدتاً به صورت فيشينگ يا روش هاي ديگر با فريب دادن كاربر اتفاق 

مي افتد. سعي شده اين موضوع مديريت و كاهش يابد. 
وي افزود: سودجويان، اطالعات حساب بانكي  افراد را از طريقي دريافت 
كرده و پس از آن نسبت به خالي كردن حساب اقدام مي كنند. ممكن 
است برخي رمز دوم هم نداشته باشند، اما از طريقي مانند گمراه كردن 
مشتري با روش هاي متفاوت، مقاديري از حساب شان كسر شده باشد، اما 

اين موضوع به هك حساب ها ربطي ندارد.

عضو كميسيون اقتصادي:
مراجع تقليد به نحوه بانكداري فعلي 

اعتراض دارند
در ش�رايطي كه بخش�ي از مش�كالت 
اقتصادي اي�ن روزهاي كش�ور از ناحيه 
بي توجهي نظام بانكداري ب�ه انتقادات 
جدي علما نس�بت به رفتارهاي اشتباه 
بانكي ح�ادث مي ش�ود، ي�ک نماينده 
مجلس گف�ت: مراجع عالي ق�در تقليد 
نس�بت ب�ه محاس�به س�ود مرك�ب و 
نحوه بانك�داري فعلي اعت�راض دارند. 
سيد ناصر موسوي الرگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
اسالمي در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص لزوم حذف دريافت سود 
مركب از تسهيالت گيرندگان توسط سيستم بانكي گفت: روز سه شنبه 
بيانيه 164 نفر از نمايندگان در صحن علني مجلس ش��وراي اسالمي 
قرائت شد كه در آن از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار موافقت 
با طرح حذف سود مركب شده اند.  اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي عنوان كرد: بسياري از توليدكنندگان و كشاورزان كه از سيستم 
بانكي تسهيالت اخذ كرده اند به واسطه محاسبه سود مركب و افزايش 
سود و جريمه ديركرد دچار مشكل شده اند.  به گفته اين نماينده مجلس 
مراجع عالي قدر تقليد نسبت به محاسبه سود مركب و شبه ربح مركب 
و نحوه بانكداري فعلي اعتراض دارند و اين موضوع يكي از دغدغه هاي 

آنها است و در اين خصوص اظهار نظر كرده اند. 

  گزارش   یک

 نهادهاي عمومي و مردمي 
چگونه  به روستاها هديه دهند؟ 

توسعه روستايي مفهومي گسترده اس��ت كه با شناخت جغرافيا و 
ابعاد و حوزه هاي مختلف جامعه مورد نظر، مي توان براي هر روستا 
به صورت مجزا، طرح ها و پيش��نهادات عملياتي متعدد و متفاوتي 
ارائه كرد و اين امر مس��تلزم ش��ناخت ميراث فرهنگي اعم از آثار 
ملموس و غير ملموس، اس��تعدادها و توانمندي ها و نيازهاي روز 

روستا است. 
ش��ناخت ظرفيت هاي متعدد روستا، مسير رس��يدن به »توسعه 
پايدار« را ب��راي ما هموار مي كند و فراهم كردن زمينه مش��اركت 
روس��تاييان از بديهيات امر اس��ت تا به نتيجه مطلوب برسيم و با 
توجه به شناخت ايجاد ش��ده، طرح عملياتي مناسب همان روستا 

ارائه كنيم. 
 نكته مهم اين است كه وقتي جامعه امروز با سرعتي شگفت انگيز به 
سمت مدرنيته بي هويت مي رود خواه يا ناخواه اين ضرورت براي ما 
ايجاد شده است تا روستا و روستايي را دريابيم و تالش كنيم تا انسان 
امروز حداقل براي مدت زماني كوتاه بتواند از چارچوب خودساخته و 
زندان هاي مجازي به فضاي سرسبز و بكر و خانه هاي كاهگلي روستا 

پناه بياورد و زندگي محلي را تجربه و نفسي تازه و زندگي كند. 
فراهم كردن زيرساخت هاي گردشگري و س��اخت و بهره برداري 
از اقامتگاه هاي بومگردي در روستاهاي كشورمان يكي از بهترين 
راهكارهاي توسعه روستايي است؛ معرفي فرهنگ و آداب و رسوم 
اصيل روستايي، ايجاد اشتغال، جذب گردشگر، معرفي تغذيه سالم 
سنتي، فراهم كردن زمينه صادرات محصوالت عمده كشاورزان و 
هنر دست بانوان روستا، آموزش و باال بردن آگاهي توسعه روستايي 

را شكل مي دهد كه در گردشگري نهفته است. 
بايد طبق اس��ناد و اطالعات پژوهش ش��ده و همراه با برنامه ريزي 
دقيق، حداقل چشم انداز پنج ساله يك روستا را براي مردمان همان 
روس��تا، روش��ن و تبيين كرد و اميد و انگيزه اهالي روستا را جهت 

مشاركت و تسريع روند گردشگري افزود. 
معاونت هاي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، 
مي تواند در اين مسير، همراهي شايس��ته اي داشته باشد به شرط 
آنكه هدف توسعه در جهت رونق گردش��گري روستا پيش از همه 

براي آنها تبيين شود. 
به عنوان نمونه معاونت صنايع دستي، چهار دفتر با نام هاي دفتر امور 
بازرگاني، دفتر خدمات جهت حضور در نمايشگاه داخلي و خارجي، 
دفتر آموزش و حمايت از توليد و دفتر توسعه و ترويج و حمايت از 
توليد را دارد كه با توجه به ن��وع فعاليت مي توان از خدمات آنها در 

جهت گردشگري روستايي گام برداشت. 
بس��ياري از كش��ورها در اين حوزه كار كرده و ب��ه نتايج مطلوبي 
هم رس��يده اند؛ چراكه يكي از بهترين راهكارهاي رونق اقتصادي 
كشور خود را در توس��عه گردش��گري تجربه كردند و هر كشوري 
فراخور جغرافياي روستايي خود در اين زمينه كار كرده است؛ مثاًل 
مجارس��تان، يازدهمين كش��ور محبوب اروپا، در اختيار گذاشتن 
خانه هاي ارزان قيمت در نواحي روس��تايي را مد نظ��ر قرار داده و 

موفق عمل كرده است. 
اقامت در خانه هاي محلي، كش��اورزي، كوهنوردي، س��واركاري، 
ماهيگيري و ش��كار، جش��نواره محلي اعم از نمايش هاي محلي و 
موسيقي هاي منطقه اي و روستايي و برپايي نمايشگاه دائمي صنايع 
دستي از انواع گردشگري روستايي اس��ت كه عالوه بر اشتغالزايي 
و درآمدزايي و رونق توليد، نقش مهمي در توسعه فرهنگي روستا 
دارد و مان��ع مهاجرت فعاالن اقتص��ادي به بي��رون از زادگاه خود 
مي ش��ود و دولت مي تواند با پرداخ��ت تس��هيالت ارزان و فراهم 
كردن زيرساخت هاي الزم، باعث تسريع روند گردشگري روستايي 
شود؛ چراكه كشاورزي به تنهايي نمي تواند براي روستاييان درآمد 

و اشتغال كافي فراهم آورد. 
همچنين سازمان گردش��گري به همراه اتاق هاي بازرگاني و ساير 
نهادهاي عمومي و مردمي عالقه مند به توانمند سازي مناطق محروم 
كه همواره به دنبال فعاليت هاي اجتماعي هستند و بودجه هاي براي 
اين موضوع در نظر مي گيرند، مي توانند زمينه حضور شايس��تگان 
صنايع دستي و گردشگري نمونه را در يك يا چند نمايشگاه خارجي 

و داخلي فراهم اورند. 
احيای دوباره روستاها، بازگشت مردم از كالنشهرها به ديار خويش، 
حفظ ميراث بومي و تاريخي و فرهنگي، كمك به رش��د اقتصادي 
روس��تا، حذف واس��طه ها و فروش مس��تقيم محصوالت و صنايع 
دستي، ايجاد كسب و كار مانند پخت غذاهاي محلي و ايجاد كسب 
و كارهاي جديد مانند راهنماي تور از نتايج مفيد توسعه گردشگري 
روستايي اس��ت كه رابطه اجتناب ناپذيري با توسعه روستايي دارد 
و در نهايت منجر به ارتقاي زندگي روس��تاييان از نظر اقتصادي و 

فرهنگي و اجتماعي و سياسي مي شود. 
بنابراين توسعه روستا مس��تلزم توجه به گردشگري روستا است و 
گردشگري روستا مس��تلزم توجه به توسعه روس��تا است و اين دو 
تفكيك ناپذير هستند و حقيقت اين است كه مجريان و دستگاه هاي 

متولي چاره اي جز توجه عملي به اين مهم ندارند. 
*رئيس كارگروه اقتصاد انديشكده سياستگذاري هاي 
عمومي
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