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اخبار

واریز  ۲۶۰۰میلیارد تومان به حساب
فروشندگان سهام عدالت

سخنگوی سهام عدالت از ثبت سفارش فروش یک
میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از دارندگان س��هام عدالت
خبر داد .حسین فهیمی درباره میزان سهام عدالت
فروخته شده از طریق بانکها و کارگزاریها ،گفت:
یک میلیون و  600هزار نفر سفارش فروش بخشی
از س��هام عدالت خود را در س��امانههای بانکها و
شرکتهای کارگزاری ثبت کردهاند که از مجموع
 2750میلی��ارد تومان ،رقمی بالغ بر  2،600میلیارد
تومان به حس��اب مش��موالن واریز ش��ده اس��ت و
 150میلی��ارد توم��ان باقیمانده نی��ز هم اکنون در
فرایند تس��ویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد
از فرارس��یدن مهلت تسویه و رفع اشکاالت مربوط
به اطالعات بانکی و ارتباطی مشموالن به حساب
آنه��ا واریز ش��ود.وی درباره عل��ت تأخیر در واریز
وجه گفت :اولویت نخس��ت ش��رکت سپرده گذاری
مرکزی ،بانکها و شبکه کارگزاری در فروش سهام
عدالت ،حفاظت و صیانت از داراییهای مشموالن
سهام عدالت است تا از سو استفادههای احتمالی در
این زمینه جلوگیری شود به طوری که هیچ فردی
غیر از خود س��هامدار ،امکان س��فارش گذاری برای
فروش سهام را نداشته باشد.

دو عضو جدید در راه پیوستن به یورو

بلغارس��تان و کرواس��ی در یک قدمی عضویت در
منطق��ه ی��ورو قرار گرفتند .ب��ه نقل از رویترز ،برای
نخس��تین بار در طول پنج س��ال اخیر ،بلغارستان و
کرواس��ی موفق ش��دند به عضویت مکانیزم تبادل
اروپایی بپیوندند و از تاریخ یکم اکتبر امسال فعالیت
بخش بانکی و مالی آن ها تحت نظر بانک مرکزی
اروپا خواهد بود   .این مکانیزم که به عنوان آخرین
پیشنیاز پیوستن به منطقه پولی یورو محسوب می
شود.پیشتر آندری پلنکوویچ  -نخست وزیر کرواسی
 با اشاره به آماده شدن کرواسی برای پیوستن بهمکانیزم تبادل اروپایی موس��وم به  ۲-ERMگفته
بود که هدف اس��تراتژیک این کش��ور پیوس��تن به
منطقه پولی یورو تا سال  ۲۰۲۴خواهد بود.با وجود
آن ک��ه کرواس��ی واحد پولی دیگ��ری دارد ،از یک
دهه گذش��ته روند ادغ��ام تدریجی نظام پولی خود
را ب��ا یورو آغاز کرده اس��ت؛ ب��ه گونهای که اکنون
 ۷۵درصد ذخایر ارزی این کش��ور را یورو تش��کیل
میدهد .این کشور همچنین برای پیوستن به یورو
باید نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را به
زیر  ۶۰درصد برساند.

اقتصادآمریکا
5درصد کوچک می شود

رابرت کاپالن پیش بینی کرد اقتصاد آمریکا امسال
حدود پنج درصد کوچک شود .به نقل از رویترز ،مدیر
دفتر منطقه ای فدرال رزرو در داالس با توجه به شیوع
گسترده کرونا در آمریکا و جهان گفت که ماسک زدن
مردم برای اطمینان از این که رشد اقتصادی تسریع
شود حیاتی است .کاپالن که با شبکه فاکس بیزینس
مصاحب��ه م��ی کرد ضمن اعالم تعهد بانک مرکزی
آمریکا به حمایت همه جانبه از بازارهای مالی گفت:
سیاست های پولی و مالی فدرال رزرو در حال حاضر
نقش��ی کامال کلیدی برای اقتصاد دارد .کاپالن در
بخش دیگری از س��خنان خود احتمال رس��یدن نرخ
تورم به س��طح منفی را بعید ندانس��ت و افزود :پیغام
من در خصوص اقتصاد این است که اگرچه سیاست
های مالی و پولی در جای خود بسیار مهم هستند اما
هرچه زودتر شیوع ویروس مهار شود ،کارمان راحت
تر و سریع تر خواهد بود.

کمک  ۲۰۰میلیون دالری
بانک جهانی به افغانستان

بانک جهانی  200میلیون دالر به افغانستان جهت
مقابله با ضرر و زیانهای ناشی از همه گیری ویروس
کرونا کمک می کند .آمار ابتال به ویروس کرونا در
افغانستان به بیش از  34هزار نفر رسیده است.به نقل
از عرب نیوز،اقتصاد این کش��ور جنگ زده به خاطر
تعطیلیهای چند ماهه ناش��ی از همهگیری ویروس
کرونا به شدت آسیب دیده است و هزاران نفر طی
این رکود اقتصادی ش��غل خود را از دس��ت داده اند.
افغانس��تان طی ماه های اخیر درگیر خش��ونتهای
نظام��ی ب��وده که تمام توجه��ات و منابع مالی را به
خود جذب کرده و چیزی برای مبارزه با این بیماری
باقی نگذاش��ته اس��ت.یکی از مقامات ارشد وزارت
بهداشت افغانستان آمار ابتال به کرونا را در شهرها
ثابت اعالم کرد ولی در مورد گس��ترش موارد ابتال
در مناطق روس��تایی ابراز نگرانی کرد.وی گفت از
مناب��ع بانک جهانی برای کمک به کاهش تاثیرات
همه گیری ویروس کرونا در بخش های بهداشتی،
اجتماعی و تجاری استفاده می شود.

الزام بانک ها به
ارائه تراکنش مالی
مشتریان

خــبرویـژه

معاون حقوقی س��ازمان امور مالیاتی اظهار داش��ت :درباره ارائه اطالعات تراکنش بانکی فعاالن اقتصادی ،مکاتبات زیادی انجام ش��ده و اخیرا مدیران بانکها با رئیس کل س��ازمان مالیات
وارد مذاکره ش��دند تا اطالعات دقیق به صورت وبس��رویس برای س��ازمان امور مالیاتی در دس��ترس باش��د .به گزارش ایلنا ،محمود علیزاده با اش��اره به ضرورت ارائه اطالعات تراکنشهای
بانکی فعاالن اقتصادی به سازمان امور مالیاتی گفت :بانک مرکزی باید این اطالعات را از طریق بانکها جمعآوری و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد .از این رو قرار بر این شده که اتصال
وبسرویس برقرار شود و اطالعات بر خط در اختیار نهادهای مرتبط قرار بگیرد.

اخبار

بررسی های «اسکناس» نشان می دهد؛

کنترل تورم در گرو رونق تولید

گروه اقتصاد کالن:افزایش پایه پولی و رش��د
افسارگس��یخته نقدینگی در سالهای اخیر،آثار
مخرب تورمی خود را به جا گذاش��ته اس��ت و
اکنون به نظر می رس��د تنها راهکار س��امان
بخش��یدن به اقتصاد،ایجاد بس��تر الزم برای
رشد تولید است .به گزارش«اسکناس»،بدون
رونق تولید به طور قطع نقدینگی وارد بازارهای
س��فته بازی خواهد ش��د و شاخص های مهم
اقتصاد نظیر نرخ ارز بازهم رکورد افزایشی به
ثبت خواهند رساند.در حقیقت تنها به حرکت
درآمدن چرخ تولید می تواند آرامش را به بازار
برگرداند و ارزش پولی ملی را احیا کند.

افزای�شپای�هپول�یونقدینگیازعوامل

تورم

در ای��ن زمینه،جعف��ر ق��ادری در گفتوگو با
فارس ،در تش��ریح دالیل تورم فزاینده فعلی
و رش��د جهشی قیمتها ،اظهار داشت :منشاء
تورم فعلی کاهش درآمدهای ارزی اس��ت که
موجب شده است زمانی که عرضه ارز کاهش
مییاب��د و قیم��ت آن افزای��ش پیدا میکند ،با
تورم مواجه ش��ویم.وی ادامه داد :از آن منظر
ک��ه نزدی��ک  85درصد واردات م��ا را ،واردات
مواد اولیه ،ماش��ینآالت و تجهیزات تشکیل
میده��د و ب��ه تعبی��ر دقیقتر چ��ون تولید ما
وابس��ته اس��ت ،به تبعیت از افزایش قیمت ارز،
تولید ما نیز در هزینه تمام شده افزایش قیمت
پی��دا میکن��د و این منجر به افزایش نرخ تورم
میش��ود.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :منشاء دیگر
تورم ،تورم ناش��ی از افزایش نقدینگی اس��ت
یعنی در واقع درآمدهای ریالی بودجه ،وابسته
به درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی هم
وقتی کاهش مییابد دولت با کس��ری بودجه
مواجه میش��ود و این کسری بودجه از طریق
اس��تقراض از بانک مرکزی انجام میشود که
افزایش پایه پولی نتیجه آن است و بدین ترتیب
افزایش نقدینگی نیز نتیجه آن است .در واقع
با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی دولت
تأمین مالی میشود و این خود منجر به ایجاد
تورم میش��ود و به عبارت دقیقتر اولین تورم
ناش��ی از فش��ار هزینهها است و دیگری تورم
ناشیازفشارتقاضااستکهاین 2عاملموجب
تورم میشود.این استاد دانشگاه در پاسخ به این
سؤال که چگونه میتوان این تورم را مهار کرد؟

گفت :تنها راه این است که به سرعت به سمت
راهاندازیورونقتولیدحرکتکنیم،اگرجهش
تولید و رشد تولید داشته باشیم هم قیمتهای
داخلی کاهش مییابد و هم ارزآوری کش��ور
افزایش پیدا میکند ،وابس��تگی به درآمدهای
نفت��ی کاهش مییابد و به درآمدهای مالیاتی
دولتهااضافهمیشود،اشتغالایجادمیشودو
همه تأثیرات مثبتی که در اجرای این روش ها
وجود دارد ،خواهیم داشت.قادری گفت :بدین
ترتیب وابستگی به درآمدهای نفتی نخواهیم
داش��ت و این خود میتواند ثباتی را بر اقتصاد
ایج��اد کند .این نماینده مجلس در پاس��خ به
این س��ؤال که مجلس چه راهکارهای کوتاه
و میانمدت��ی برای مه��ار تورم در نظر گرفته
است یا باید در نظر بگیرد؟ گفت :ما در مجلس
تالش میکنیم بتوانیم بحث وابستگی به نفت
را کاه��ش دهی��م از طریق فش��ار به دولت که
کسری بودجه خود را از طریق فروش داراییها
تأمین کند و یا بخش��ی از هزینههای عمرانی
خود را از طریق مش��ارکت با بخش خصوصی
تأمین کند و همینطور هزینههای جاری خود
را کاه��ش دهد تا بدین ترتیب مجلس کمک
دهد در کاهش تورم گامهای مثبتی برداشت
شود.این استاد دانشگاه اضافه کرد :به هر حال
دولت باید بخش��ی از کس��ری بودجه خود را از
طریق فروش اموال و داراییها و س��هام خود
در شرکتها تأمین کند .همچنین هزینههای
ج��اری را کاه��ش دهد و س��پس تولی��د را راه
بین��دازد ،همینطور دولت باید بتواند پایههای
جدید مالیاتی را شناسایی و فضای کسب و کار
را تسهیل کند.قادری در پاسخ به این سؤال که

رشد جهشی بازار بورس چه تأثیری بر افزایش
قیمت ارز و مسکن داشته است و آیا اینکه رشد
قیمت این سه بخش با یکدیگر مرتبط است؟
توضیحداد:دراقتصادهمهبازارهامثل«ظروف
مرتبط��ه» با هم عمل میکنند ،وقتی که نرخ
ارز افزایش پیدا میکند ،شاخص قیمت بورس
هم اضافه میش��ود و زمانی که قیمت س��که،
طال و مس��کن افزایش مییابد در واقع س��هام
شرکتها گرانتر میشود و همه این موارد با هم
در ارتباط هستند.وی ادامه داد :در کشورهای
دیگررشدبازاربورسنشاندهندهرونقاقتصاد
آن کش��ور اس��ت اما در کشور ما اینطور نیست
و ب��ه دلی��ل اینکه تولید ما وابس��ته اس��ت و از
طرف دیگر به دلیل آنکه تورمها را داریم ،این
تورمها روی بازار بورس اثر میگذارد و موجب
رش��د بازار بورس میش��ود که این رشد ناشی
از رش��د اقتصادی کش��ور نیست ،بلکه ناشی از
تورم اس��ت و نتیجه افزایش درآمد ناش��ی از
رونق ش��رکتهای تولیدی نیست بلکه ناشی
از رشد داراییهای شرکتها است ،زمانی که
نرخ ارز افزایش پیدا میکند دارایی ش��رکتها
ش��امل ساختمان ،امالک ،اموال ،تجهیزات و
ماشینآالتافزایشمییابدوهمینامرموجب
میشود که در بورس رشد داشته باشیم.

چرخ تولید باید حرکت کند


یککارشناساقتصادینیزتصریحکرد:حجم
نقدینگی بس��یار باال ،که بدون پش��توانه خلق
ش��دهوس��اعت بهس��اعتبرحجم آن افزوده
می ش��ود .اکثر بانکهای کش��ور در خلق این
نقدینگی بی پش��توانه نقش بس��زایی داشتند،
در واقع آنها در پرداخت س��ود به س��پردهها با

یکدیگر مس��ابقه داشتند .از طرف دیگر بانک
های کشور به صورت گسترده رو به بنگاهداری
واختیارکردنشرکتهایمتعددکردند.ایندر
حالی است که وظیفه و رسالت اصلی بانکها
حمایت از تولید و صنعت در کش��ور اس��ت.از
ط��رف دیگر پایین آمدن حجم تولید ناخالص
داخلیبس��یارخطرناکاس��ت .بهبیانس��اده
هرگاه در هر کشوری حجم نقدینگی باال برود
و از طرف دیگر تولید به فراموشی سپرده شود
یک نتیجه بیش��تر نمیتواند در بر داشته باشد
و آن رکود تورمی با س��رعت بس��یار باال است.
س��عیدیان خاطرنش��ان کرد :با توجه به حجم
نقدینگی فعلی که حدودا  2هزار میلیار تومان
تخمین زده میش��ود اگر همین امروز تمامی
تنشهای سیاس��ی از بین برود به طبع ارزش
پول ملی در کوتاه مدت رشد خواهد داشت اما
اگ��ر چرخ تولی��د و صنعت داخل به حرکت در
نیاید متاسفانه در میان مدت باز هم ارزش پول
ملی ( اوراق بدهی بانک مرکزی) در برابر دیگر
ارزه��ا کاهش خواهد یافت.علی صالح آبادی
مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات نیز اعتقاد
دارد:ب��ر اثر تحریمهای ظالمانه ،کش��ورمان
در زمین��ه واردات م��واد اولیه و ماش��ینآالت
صنعتی با محدودیتهای ارزی مواجه شده و
به همین دلیل ،تولیدکنندگان کاال و خدمات،
بهوی��ژه صادرکنندگان با مش��کالت فراوانی
مانن��د کاهش بازده ماش��ینآالت تولیدی ب ه
دلیل عدم بهروزرسانی تکنولوژی آنها ،منابع
ریال��ی و ارزی ک��م بهمنظور تامین س��رمایه
در گ��ردش کاال و خدم��ات ،ص��دور کاالها به
کشورهای هدف و مواردی دیگر دست و پنجه
نرم میکنند .البته ناگفته نماند که تحریمها را
میت��وان از زاوی��ه فرصت یا تهدید مورد توجه
ق��رار داد؛ یعن��ی اگر به تحریمها به مانند یک
فرصت نگریس��ته شود ،بهطور قطع میتوان
از ظرفیته��ا و پتانس��یلهای بالقوه و بالفعل
داخلی بهرهمند شد و با حمایت مالی و غیرمالی
از ش��رکتهای دانشبنی��ان ب��ا فناوریهای
دیجیت��ال در جهت افزای��ش تولید کاالهای
مبتنی بر دانش با ارزش افزوده باال استفاده کرد
که در نتیجه ،شاخصهای اقتصاد کالن نظیر
تولید ناخالص ملی ،اشتغال ،بیکاری و غیره را
تحت تاثیر فراوان قرار داده که پیامد آنها ،رشد
اقتصادی را در پی خواهد داشت.

کارشناساقتصادیهشدارداد

آثار تورمی طرح اقدام ملی مسکن

گروه اقتصاد کالن:یک کارشناس اقتصادی درباره طرح اقدام ملی
مس��کن توضی��ح داد ک��ه اگر منابع این ط��رح از طریق اعطای وام
تامین ش��ود ،منجر به افزایش تورم خواهد ش��د و از آنجا که تورم
قدرت خرید مردم را کاهش داده ،برای حل مش��کل مس��کن باید
س��عی کرد تورم مهار ش��ود .کامران ندری در گفتوگو با ایس��نا،
درباره طرح اقدام مسکن ملی که گفته میشود قرار است منابع آن
از سمت بانک مرکزی تامین شود ،اظهار کرد :اگر طرحی بخواهد
از طریق منابع بانکی تامین مالی شود ،میتواند آثار تورمی در پی
داش��ته باش��د ،زیرا نظریات جدید عرضه پول میگوید که اعطای

وام مساوی با خلق پول است .وی ادامه داد :اگر این طرح تکلیفی
هم باش��د ،بانک مرکزی مجبور میش��ود تا برای حمایت از آن و
تکالیف اعمال شده به نظام بانکی ،پایه پولی را افزایش بدهد .در
شرایط فعلی اگر این طرح از طریق وام و اعتبارات تامین شود ،تورم
را افزایش میدهد .به گفته این تحلیلگر اقتصادی ،مشکل مسکن
تورم اس��ت و اگر تورم کنترل ش��ود ،بخش عمده مش��کل مسکن
مردم حل میش��ود و تورم اس��ت که قدرت خرید مردم را کاهش
داده و باعث ش��ده آنها از مس��کن نه به عنوان س��رپناه بلکه قلک
یا ذخیره ارزش اس��تفاده کنند.ندری در پایان س��خنانش تاکید کرد

که طرح اقدام ملی مس��کن نه تنها مش��کلی را حل نمیکند ،بلکه
ب��ا دام��ن زدن به ت��ورم ،وضعیت حال حاضر اقتصاد را بدتر خواهد
کرد.براس��اس این گزارش ،یک عضو کمیس��یون عمران مجلس
در این زمینه توضیح داده که یکی از مباحث مهم طرح اقدام ملی
مسکن ،بحث تامین مالی آن است که از هفته گذشته تا به امروز
راههای مختلفی پیش��نهاد ش��ده است ولی هنوز نهایی نشده که تا
یکش��نبه نهایی میش��ود و ما به دنبال ترکیب هر دو راه یعنی هم
تعیین ردیف اعتباری و هم بهرهگیری از بازار سرمایه برای تامین
مالی این طرح هستیم.

ایست شاخص کل بازار سرمایه؛

گروه اقتصاد کالن:ش��اخص بورس روز گذش��ته
روندی نزولی داشت و در حالیکه در ساعات ابتدایی
معام�لات از م��رز یک میلی��ون و  ۷۵۰هزار واحد
گذشته بود ،در ساعات میانی تا یک میلیون و ۷۱۹
ه��زار واح��د کاهش یافت و در نهایت در رقم یک
میلیون و ۷۴۱واحد ایس��تاد .به گزارش اس��کناس
به نقل از ایسنا ،معامالت بازار سرمایه در حالی به
پایان رس��ید که ش��اخص کل این بازار  ۱۲هزار و
 ۴۰۷واحد کاهش یافت و رقم یک میلیون و ۷۴۱

بورس هفته را نزولی آغاز کرد

واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن نیز
با  ۷۳۷۹واحد کاهش به رقم  ۴۷۱هزار و  ۳۰۲واحد
رسید.معاملهگران این بازار یک میلیون معامله به
ارزش ۱۵۷ه��زارو ۸۳۵میلی��اردریالانجامدادند.
سرمایهگذاری تامین اجتماعی ،صنایع پتروشیمی
خلی��ج فارس ،پاالیش نفت تهران و پاالیش نفت
اصفهاننسبتبهسایرنمادهابیشترینتاثیرمثبت
ودرمقاب��لگ��روهمدیریتس��رمایهگذاریامید،
گروه مپنا و بانک ملت بیشترین تاثیر منفی را روی

بورسگذاشتند.همچنینبانکهایملت،تجارتو
صادراتایران،ملیصنایعمسایران،فوالدمبارکه
اصفهان ،پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت
اصفهان نمادهای پربیننده این بازار بودند.شاخص
کل فراب��ورس نی��ز با یک واحد کاهش در رقم ۱۸
هزار و  ۱۵۸واحد ایستاد.معاملهگران این بازار ۷۴۷
هزار معامله به ارزش  ۷۲هزار و  ۴۶۹میلیارد ریال
انجام دادند.س��نگ آهن گوهرزمین ،پتروش��یمی
مارون ،س��رمایه گذاری صباتامین و پتروش��یمی

تندگویاننسبتبهسایرنمادهابیشترینتاثیرمثبت
و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه ،پتروش��یمی
زاگرس و بیمه پاس��ارگاد نس��بت به س��ایر نمادها
بیش��ترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاش��تند.
لیست نمادهای پر بیننده این بازار از سهامی ذوب
آهناصفهان،گروهصنایعکاغذپارس،پتروشیمی
تندگویان،بانکدی،سیمانالرسبزوار،پتروشیمی
زاگرس و گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی
تشکیل شده است.

وزارتاقتصادپیشنهادمیدهد؛

اخذ مالیات سنگین از داللی خودرو صفر

گروه اقتصاد کالن:یک مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از
پیشنهادوزیراقتصادبرایاخذمالیاتپلکانیازخریدارانخودروصفرخبر
داد؛ این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران میشود که خودرو را تا
یکسالبعدازخریدازکارخانه،دربازاربفروشند.یکمقاممسئولوزارت
امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با فارس در مورد مالیات خودرو ،اظهار
داشت :وزیر اقتصاد اخیراًدر نامهای به شورای عالی هماهنگی سران قوا

پیشنهاداخذمالیاتازخریدارانجدیدخودروراارائهکردهاست.ویافزود:
بر اساس این پیشنهاد ،از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه تا بازار مالیات
پلکانیاخذخواهدشد.اینمقاممسئولدرموردجزئیاتاینپیشنهادادامه
داد :در صورتی که خریداران ،مصرف کننده نهایی باشند مشمول مالیات
نخواهد بود .اگر در سه ماهه اول پس از تحویل ،خودرو به فروش برسد
 75درصد تفاوت قمیت خرید با بازار ،مشمول مالیات و پس از این مدت،

هر ماه  8درصد از  75درصد گف ته شده کسر میشود .مثال  67درصد
مابهالتفاوتقیمتدرماهچهارممشمولمالیاتمیشود.اینمقاممسئول
خاطر نشان کرد :این فرایند تا  12ماه ادامه مییابد و پس از آن دیگری
مالیاتمابهالتفاوتقیمتدریافتنخواهدشد.ویتاکیدکرد:اینمالیات
خاصیتتنظیمگریداشتهوبرایکاهشسوداگریدربازارخودرواست.
البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است.

وزارت ارتباطات
مسئولفیلترینگنیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کرد که
نه قوه قضاییه و نه عقل جمعی کش��ور به چنین
جمعبندی نرسیدهاند که اینستاگرام را فیلتر کنند.
به گزارش اسکناس از وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،محمدجواد آذری جهرمی ،درباره آینده
شبکههای اجتماعی و بهطور مشخص اینستاگرام
گفت :من شرایط جامعه را به سمتی نمیبینم که
هدفی برای فیلتر کردن اینس��تاگرام وجود داشته
باش��د .البته عدهای همیشه معتقد بودهاند که این
پلتفرم را باید بست ،فشار هم وارد کرده و میکنند.
ولی طبیعت ًا تاکنون عقل جمعی کشور به اینچنین
جمعبندی نرسیده است.وی افزود :البته آنهایی
که معتقدند که باید اینس��تاگرام فیلتر ش��ود به ما
فش��ار میآوردند این در حالی اس��ت که مسئولیت
صدور حکم و تصمیمگیری برای فیلترینگ جای
دیگ��ری اس��ت و فش��ار را باید به نه��اده مربوطه
که بهطور مش��خص قوه قضاییه و دادس��تانی کل
کش��ور بر اس��اس حکم کارگروه تعیین مصادیق
هستند وارد کنند.وزیر ارتباطات ادامه داد :بعضی
از عزیزان تأکید میکنند که اینستاگرام بد است و
وزیر ارتباطات چرا آن را فیلتر نمیکند .درحالیکه
وزیر ارتباطات نه قانونا اختیار فیلتر کردن را دارد
و ن��ه میتوان��د چنی��ن کاری را بکند .آنکه فیلتر
میکند ش��رکتهای اینترنتی است و آنکه حکم
را صادر میکند مشخص است کجاست؛ بنابراین
بای��د ای��ن مطالبات را جای دیگری پیگیری کنند.
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه «درهرحال من در
ق��وه قضاییه همچنین جمعبندی برای فیلترینگ
اینس��تاگرام ندی��دهام» گفت :البت��ه بپذیریم که
اش��کاالت و ناهنجاریهای��ی در ش��بکههای
اجتماع��ی وج��ود دارد و مقداری قوانین ما نیازمند
بازنگ��ری اس��ت و منطبق ب��ا واقعیتهای امروز
فضای مجازی نیست.

نرخ تورم  ۳۴.۸درصدی کشور در
زمستان ۱۳۹۸

رش��د اقتصادی ایران در زمس��تان  ۱۳۹۸بر اساس
گ��زارش فصل��ی ،بدون نفت منفی ۲.۵درصد ،نرخ
ت��ورم ۳۴.۸درص��دوحجمنقدینگیبیشاز۲۴۰۰
میلیارد تومان بوده است .بر اساس اعالم مرکز آمار
در فصل زمس��تان  ۹۸محصول ناخالص داخلی به
قیمت ثابت س��ال  ۱۳۹۰رقم  ۱,۷۲۶,۶۷۰میلیارد
ریال بوده اس��ت که رش��د آن نسبت به مدت مشابه
س��ال قبل  -۶،۳درصد اس��ت .در این فصل رش��د
اقتصادیبدوننفت-۲.۵درصدبودهاست.شاخص
قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور (=۱۰۰
 )۱۳۹۵نیز  ۱۹۷،۸بوده اس��ت به طوری که درصد
تغییرات دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸نسبت
به دوره مشابه قبل (نرخ تورم کل کشور) ۳۴.۸است.
همچنیننرخبیکاریجمعیت۱۵سالهوبیشتر۱۰.۶
درصد اعالم ش��ده که نس��بت به فصل پاییز ۱۳۹۸
تغییری نداش��ته است .از س��ویی تعداد پروانههای
ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور ۴۲۷۲۷
فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل
 ۱۴،۳درصد کاهش داش��ته اس��ت.حجم نقدینگی
کل کشور منتهی به اسفند  ۲۴۷۲۱،۵ ،۱۳۹۸هزار
میلیارد ریال بوده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷
رشد  ۳۱.۳درصدی داشته است .شاخص کل بورس
اوراق بهادار نیز به عدد  ۵۱۲۹۰۰رس��یده اس��ت که
نسبت به فصل قبل  ۴۴،۹درصد رشد داشته است.
در بخش تجارت خارجی حجم صادرات غیر نفتی
 ۹۵۴۹میلیون دالر بوده اس��ت که نس��بت به فصل
مش��ابهس��القبل ۱۲،۶درصدکاهشداشتهاست.
همچنیندراینفصلحجموارداتگمرکی۱۱۹۰۰
میلیون دالر بوده اس��ت که نس��بت به فصل مشابه
سال قبل  ۱۹.۱درصد رشد داشته است.

ماندهتسهیالتبانکی
 ۳۰درصد افزایش یافت

مانده کل تس��هیالت بانکی در پایان فروردین ماه
س��ال  ۹۹نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ۲۹.۵
درصد رشد کرد .به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی،
گزارشوضعیتکلماندهس��پردههاوتس��هیالت
ریال��ی و ارزی بانکه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری به
تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال  ۹۹حاکی
از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۷۷۶۶.۷
هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع
مشابه سال قبل  ۶۹۴۱.۷هزار میلیارد ریال (۳۳.۳
درصد)ونسبتبهپایانسالقبلمعادل۶۰۳.۹هزار
میلیارد ریال ( ۲.۲درصد) افزایش نش��ان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با
مانده  ۱۵۱۸۱.۳هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳
هزار میلیارد ریال اس��ت.مانده کل تس��هیالت بالغ
بر ۱۹۵۶۸.۶هزارمیلیاردریالاس��تکهنس��بتبه
مقطع مشابه سال قبل  ۴۴۶۱.۴هزار میلیارد ریال
( ۲۹.۵درصد) و نس��بت به پایان س��ال قبل ۲۱۲.۸
هزار میلیارد ریال ( ۱.۱درصد) افزایش داشته است.
بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به استان تهران با
مانده  ۱۲۶۶۶.۲هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۸.۳
هزار میلیارد ریال است.

