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125/063

82/681

رئیس مجلس بر جلب مشارکت
اقتصادی مردم در برنامه هفتم
توسعه تاکید کرد

تداومرشدشاخصکلدرروزخودنماییفروشندگان

رکورد  29روزه معامالت بورس
شکسته شد

تازه ترین گزارش مرکز آمار از قیمت نهاده
های مسکونی در تهران حاکی از این است
که در پاییز امسال ،این نهاده ها نسبت به پاییز
سال گذشته رشد دو برابری قیمت (101.6
درصد) داشته اند .در این میان ،گروه های
خدمات و شیشه با کمترین افزایش و گروه
آهن آالت و تاسیسات مکانیکی با بیشترین
افزایش قیمت روبه رو شده اند.

بازار خبر

گوشت قرمز پس از قیمتگذاری
دولت  ۱۰درصد گران شد
تسنیم  -قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی
به صورت شقه در بازار با حدود  ۱۰درصد افزایش
به بیش از  ۱۲۰هزار تومان رسیده است .با توجه
به نبود دلیل فنی در بخش تولید به نظر می رسد
که قیمت گذاری اخیر دولت در خصوص گوشت
های وارداتی و تعیین قیمت  120هزار تومان برای
یک کیلوگرم گوشت گوساله در افزایش نرخ انواع
گوشت قرمز تاثیر گذار بوده است.

برگزاری نمایشگاههای عرضه
کاال ممنوع شد

مهر  -اتاق اصناف ایران به استناد مصوبه ستاد
ملی کرونا  ،برگزاری نمایشگا ههای عمومی
عرضه و نمایشگاه همراه با فروش از سوی اصناف
را ممنوع اعالم کرد.

شرط به کارگیری سرمایه های
خرد در تکمیل  100هزار پروژه
نیمه تمام

کمیسیون تلفیق چند تصمیم مهم درباره یارانه نقدی
و اختصاص یارانه دارو و ...اتخاذ کرد

قیمت نهاده های ساختمانی
یک ساله دو برابر شد

بــازار سرمایه کشور بعد از دو روز کاری رشد
نسبتا یکپارچه ،دیروز را هم صعودی آغاز کرد
امافروشندگاندرچندمقطعقویظاهرشدند
و تعداد زیادی از سهم های بازار را قرمزپوش
کردند و تعداد زیادی هم صف فروش شدند .در
جریان رفت و برگشت بازار در معامالت دیروز،
رکورد  29روزه معامالت بورس شکسته شد.
ضمن این که باز هم شاهد تاخیر جدی سامانه
های معامالتی و سایت مدیریت فناوری در
نمایش قیمت ها و سفارش ها بودیم.به گزارش
خراسان ،دیروز شاخص کل بورس ،در ادامه
روندی که از انتهای هفته گذشته آغاز شده،
صعودی آغــاز به کار کرد و با رشد  30هزار
واحدی طی  40دقیقه ابتدایی معامالت به
سطح یک میلیون و  250هزار واحد رسید اما
بعد از این صعود ابتدایی ،فروشندگان دست
به کار شدند و با افزایش عرضه ها ،بسیاری
از نمادها را به محدوده منفی کشاندند .روند
کاهشی شاخص کل ادامــه یافت تا ایــن که
حدود  17هزار واحد از رشد ابتدایی از دست
رفت و در نهایت شاخص کل با رشد 12.5
هــزار واحــدی در سطح یک میلیون و 234
هــزار واحــد ،معامالت دومین روز هفته را به
پایان رساند .اگرچه شاخص کل بــورس زیر
فشار عرضه ها مثبت ماند اما شاخص کل هم
وزن و شاخص کل فرابورس تاب نیاوردند و
هر دو منفی شدند .موضوعی که نشان می
دهد نمادهای کوچک تر در معامالت دیروز
آسیب پذیرتر بــوده و سریع تر به فاز منفی و
صف فروش غلتیدند.مرور روند نمادها هم
نشان می دهد که حدود  65درصد نمادهای

بورسی دیــروز منفی شدند و حــدود نیمی از
نمادها ( 48درصد) هم صف فروش شدند.
با ایــن حــال مثبت ماندن نمادهای بزرگی
مثل شستا ،ملی مس ،هلدینگ خلیج فارس
و فــوالد مبارکه از شاخص کل حمایت کرد.
در پی تغییر جهت معامالت و افزایش شدید
حجم معامالت ،دیروز شاهد مشکالت قدیمی
در سامانه معامالت هم بودیم .به نحوی که در
سامانه اکسیر قیمت ها با تاخیر چنددقیقه ای
به روز می شد .دیروز حجم معامالت خرد در
بورس و فرابورس به حدود  18هزار میلیارد
تومان رسید که نسبت به روزهــای قبل رشد
قابل توجهی را نشان می دهــد .به گزارش
اقتصاد نیوز ،این رقم باالترین رقم در  29روز
کاری گذشته از  25آذر به این سو است .در
واقع بی اطالعی از قیمت های واقعی ،هراس
معامله گران را بیشتر کرده است و باعث می
شود سفارش خود را در کف قیمتی درج کنند
تا بتوانند سهم را بفروشند .این موضوع به
افزایش فشار فــروش کمک می کند.با این
حال علت اصلی افت قیمت ها در معامالت
دیروز را باید در سود مناسبی که رشد سه روز
اخیر نصیب معامله گران کوتاه مدتی کرده
است جست وجو کرد .جایی که برخی تصمیم
گرفتند سود این چند روزه را شناسایی و ذخیره
کنند و لذا اقدام به فروش سهام کردند .این
موضوع به سرعت دومینویی از عرضه ها ایجاد
کرد و سهم های بسیاری را صف فروش کرد
البته برخی سهم ها ،صندوق های دولتی،
بانکی ها و برخی سهم های بزرگ توانستند
مثبت و بعضا صف خرید بمانند.

گزارش خبری

۲برابرشدن یارانه وامکان ثبت نام
جاماندگان

در شرایطی که دو روز قبل برخی گمانه ها
در خصوص دو برابر شدن یارانه نقدی مطرح
شده بود ،دیروز سخنگوی کمیسیون تلفیق،
رسم ًا این مطلب را تایید کرد و با بیان این
که تقریب ًا تمام یارانههای پرداختی به افراد
در ســال آینده تجمیع خواهد شــد ،تاکید
کرد :جزئیات بیشتر درباره وضعیت یارانه
بگیران هنوز نهایی نشده است.به گزارش
ایسنا ،رحیم زارع در نشستی خبری ،تازه
ترین مصوبات این کمیسیون را اعالم کرد
و گفت :یارانه تمام افراد یارانهبگیر در سال
آینده دو برابر خواهد شد و هر شخصی هم
اکنون یارانه  ۴۵هزار و  ۵۰۰تومانی دریافت
میکند رقم یارانه او در سال آینده به ۹۱هزار
تومان افزایش خواهد یافت .به این ترتیب
دولت که در الیحه بودجه ۷۳ ،هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان برای پرداخت یارانه در نظر
گرفته بود ،کمیسیون تلفیق آن را به ۱۴۷
هزار میلیارد تومان افزایش داده است .به
گزارش خراسان ،پیشتر اعالم شده بود که
بخشی از منابع حاصل از حذف ارز 4200
صرف افزایش یارانه های نقدی خواهد شد.
زارع در ادامــه گفت :در سال آینده  ۲۰هزار
میلیارد تــومــان بـــرای افــزایــش یــارانــه ۳۵
میلیون نفر قشرهای متوسط و ضعیف و ۱۰
هــزار میلیارد تومان بــرای افزایش مستمری
مددجویان کمیته امــداد و بهزیستی در نظر
گرفته شــد .همچنین ســازمــان هدفمندی
یارانهها و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
مکلف شدند امکان ثبت نام و پرداخت یارانه
هدفمندی ،معیشتی و دیگر یارانهها را برای

کلیه افــرادی که ثبتنام نکردند ،افراد جدید
و اف ــرادی که منصرف شدند ،فراهم کنند.
ثبت نام نکردن یا تاخیر در ثبت نام و پرداخت
نکردنیارانههدفمندیویارانهمعیشتیودیگر
یارانهها تخلف محسوب شده و مسئولیت آن به
عهده تمامی مدیران ذی ربط است و این تخلف
قابلرسیدگیدرمراجعذیصالحخواهدبود.
▪تخصیص  ۳۳هزار میلیارد تومان برای
ارز دارو

به گــزارش خبرنگار حــوزه مجلس روزنامه
خــراســان ،سخنگوی کمیسیون تلفیق
خــاطــرنــشــان کـــرد :در مجموع  ۳۲هــزار
میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن،
کشاورزی،گردشگریو ۱۸،...هزارمیلیارد
تومان برای رفع محرومیت در مناطق کمتر
برخوردار و همچنین  ۳۳هزار میلیارد تومان
یارانه دارویــی مصوب شد .در این خصوص
یارانه دارویــی در اختیار بانک مرکزی قرار
داده می شود تا نحوه تامین2.5میلیارد دالر
آن را به صورت ارزی-ریالی تعیین کند.
▪تغییرات مصارف قانون هدفمندی طبق
مصوبه تلفیق

خبرگزاری فــارس ،دیــروز جــدول مصارف
هدفمندی یارانه ها را منتشر کرد که بر اساس
آن ،ردیف هایی که با تغییر نسبت به الیحه
دولت مواجه شده اند ،درج شده است( .توجه
به ایــن نکته ضــروری اســت که ردیــف های
یادشده،بعض ًا تغییراتبودجهنهادهایابخش
ها در ذیل این تبصره هستند).

رئیس مجلس با اشاره به در پیش بودن تدوین
برنامه هفتم توسعه در مجلس ،از وجود 100
هزار پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد و بر لزوم
جذب منابع مردمی برای تکمیل آن ها تاکید
کــرد .البته با این شرط که رفتاری مشابه آن
چه در بازار بورس با سرمایه های مردم رخ داد،
در آن ها اتفاق نیفتد.به گــزارش خبرگزاری
تسنیم ،محمدباقر قالیباف در نشست هیئت
نمایندگان اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی با اشاره به پیگیری تدوین برنامه هفتم
در مجلس گفت :برنامه هفتم توسعه مرتبط با
پنج سال پایانی چشمانداز توسعه کشور است
از این رو تالش می کنیم این پنج سال پیش رو
به گونهای در مجلس و در برنامه تنظیم شود و
رقم بخورد که متفاوت با همه برنامهها باشد هر
چند تحریم فشارهای بسیاری به کشور آورده
اما ظرفیتهایی را ایجاد کرده و ما باید غل و
زنجیرها را از پای آن باز کنیم تا اقتصاد پویا
شود .وی افزود :یکی از اقداماتی که باید انجام
شود تعیین تکلیف پروژههای نیمه تمام است از
این رو در برنامه هفتم توسعه برای این پروژهها
برنامهریزی خواهیم کرد .گذاشتن پو لها در
بانک و گرفتن سود و پرداخت نکردن مالیات،
مشکالت تــورمــی ،نقدینگی و کاهش ارزش
پول ملی را به وجود آورده است .این در حالی
است که ما حدود  100هزار پروژه نیمه تمام
یک تا  20یا  25ساله را رها کردیم .برای رفع
این مشکالت رو شهایی وجود دارد .مردم با
پولهای خرد تا کالن در این پروژهها اگر منفعت
اقتصادی داشته باشد ،مشارکت خواهند کرد
البته به شرطی که رفتار مشابه در بازار بورس
اتفاق نیفتد و نبینیم سهامهای حقوقی در برخی
نقاط با قیمت باال فروخته و در پایینترین قیمت
خریداری میشود .قالیباف اظهار کرد :بازار
بورس شفافترین بازار رقابت حقیقی و واقعی
است و زمانی که بنگاه داری دچار مشکالتی
اســت یا سرمایه خارجی در حداقل وضعیت
نسبت به سرمایه داخلی به سر میبرد ،ما نباید به
بدترین شکل از آن استفاده کنیم زیرا نتیجه آن
این می شود که کیک اقتصاد  34درصد کوچک
تر خواهد شد.

