اقتصاد

10
گزارش خبری

عددهای خبرساز از دخل و خرج
دولت
سکاندار جدید سازمان برنامه یارانه
پنهان را حدود  1575هزار میلیارد
تومان برآورد کرد و گفت که نیمی
از بودجه در  5.5ماه نخست از محل
اوراق و استقراض تامین شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح آخرین
وضعیت دخــل و خــرج دولــت ،جزئیات جدید از
کسری بودجه و آمار جدیدی از یارانه پنهان را مطرح
کرد.مسعود میرکاظمی در برنامه ای تلویزیونی
با اشاره به عملکرد بودجه امسال گفت :در  5ماه
و نیم ابتدای امسال یعنی قبل از تحویل دولت،
 ۲۸۰هزار میلیارد تومان مصارف داشتهایم که
 ۲۲۵هزار میلیارد تومان از آن منابع قابل اتکا بوده
هرچند که بخشی از آن حدود  ۸۵هزار میلیارد
تومان از واگــذاری اوراق تامین شده اســت .این
در حالی است که  ۵۰هزار میلیارد تومان دیگر از
محل تنخواه و به عبارتی استقراض از بانک مرکزی
بوده است .به گفته وی ،در مجموع در این مدت ۵۰
درصد هزینههای انجام شده از محل استقراض و
اوراق صورت گرفته است که منابع پایداری نیست.
وی افزود :آیا طی سال های گذشته اهداف برنامه
های باالدستی محقق شده است ،آیا توانستیم رشد
اقتصادی  8یا  5یا  3درصدی را محقق کنیم؟ آیا
توانستیم بیکاری را کاهش دهیم؟ االن اگر یک و
نیم میلیون نفر جمعیت فعال را درنظر نگیریم ،نرخ
بیکاری  14تا 14.5درصــد است .تورم نقطه ای
به  50درصد رسیده و نرخ جذب سرمایه گذاری
منفی 4.7دهماست.ایننشانمیدهدخطاییدر
محاسباتانجامشدهاست.میرکاظمیدرخصوص
چگونگی کنار آمــدن با کسری بودجه در سال
 1400با رد خبر تنظیم اصالحیه بودجه افزود:
باید مصارف مان را کنترل کنیم و حالت انقباضی
در هزینه هایمان داشته باشیم و کمتر خلق پول
کنیم.وی با اشاره به حدود  10برابر شدن هزینه ها
طی هشت سال گذشته در بودجه ،گفت :دوستان
هر زمان بحثی می شود ،می گویند داریم حقوق می
دهیم ،وقتی هزینه ها  10برابر شده ،آیا حقوق هم
 10برابر شده است؟ پر واضح است که این اتفاق
نیفتادهاستپسبایدمقداریانقباضیعملکنیم.
سکاندار سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد:
اگر با همین روند بخواهیم برای پروژه های عمرانی
پول بپردازیم نیز شاید انجام آن ها  100سال طول
بکشد.معاون رئیسجمهور به موضوع یارانههای
پنهان نیز اشــاره کرد و گفت :اکنون حداقل ۶۳
میلیارد دالر ،یارانههای پنهان داریم که حساب
کنید با دالر  ۲۵هــزار تومان چقدر میشود؟ به
گزارش خراسان ،رقم یارانه پنهان با اعداد مد نظر
میرکاظمی  1575هزار میلیارد تومان می شود.
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شاخص
رکود تولید خودروسازان

وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق توسعه مسکن برای تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن خبر و به ابهامات در زمینه چگونگی تحقق این وعده بزرگ پاسخ داد
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که بر اساس
قانون ،بانکها مکلف به تامین  ۲۰درصد
تسهیالت خــود به بخش مسکن هستند ،از
دریــافــت مصوبه راهانـــدازی صندوق توسعه
مسکن خبر داد .قاسمی با اشاره به نوسازی
ناوگان هوایی و جاده ای و توسعه ظرفیت ریلی
در آینده نزدیک گفت :دولت به دنبال تهاتر
نفت با ساخت انواع پروژه های ریلی ،جادهای و
دریایی است.به گزارش فارس ،رستم قاسمی
دربرنامهایتلویزیونیبهتشریحبرنامههایاین
وزارتخانه در دولت سیزدهم پرداخت .وی در
حوزه راه ،رشد  30درصدی حمل و نقل ریلی،
نوسازی حدود  ۳۵۶هزار کامیون موجود در
کشور که متوسط سن آ نها بسیار باالست و
جــوان ســازی ناوگان هواپیمایی را به عنوان
مهم ترین برنامه های خود اعالم کرد .به گفته
قاسمی ،دولت به دنبال تهاتر نفت با ساخت
انواع پروژه های ریلی ،جادهای و دریایی است.
▪بانک اطالعاتی زمین راه اندازی می شود

وی با اشاره به سیاست های این وزارتخانه برای
بخش مسکن و ساخت سالیانه یک میلیون
مسکن گفت :توانمندی و ظرفیتهای الزم
بورس در سومین روز هفته دوم شهریور ،یکی
از سخت ترین روزهای خود در سال  1400را
تجربه کرد به نحوی که همزمان با قرار گرفتن
حــدود  70درصــد بــازار در صف های فروش
شاخص کل نیز حدود 50هزار واحد افت کرد.
به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس دیروز
 3.1درصــد معادل  49هــزار و  410واحد
افت کرد و به نیمه پایینی کانال  1.5میلیون
در سطح یــک میلیون و  523ه ــزار واحــد
بازگشت .شاخص کل هم وزن نیز  2.8درصد
عقب نشست تا شاهد افت یکدست در بیشتر
نمادهای بــازار باشیم.علل متعددی برای
ریزش بازار ذکر شده که یکی از مهم ترین آن

مسکن تامین کنیم .همچنین پلکانی کردن
نرخ سود تسهیالت در دستور کار قرار دارد.
▪مصالح ساختمانی سازندگان بدون واسطه
تامین خواهد شد

برای تولید چهار میلیون واحد مسکونی طی
چهار سال وجود دارد .اظهارات قاسمی حاکی
از آن است که قرار است زمین های قابل ساخت
دولتی در کشور تجمیع شــود .بر این اساس،
بانک زمین در کشور به زودی تشکیل خواهد
شد .بر اساس قانون جهش تولید مسکن ،زمین
های شهری که بیش از یک میلیون هکتار برآورد
می شود ،به وزارت راه و شهرسازی منتقل می
شود .وی در ادامه از دریافت مصوبه راهاندازی
صندوق توسعه مسکن خبر داد .قــرار است

در ایــن صــنــدوق ،اقــســاط مسکن مهر ،خط
اعتباری مسکن مهر ،بخشی از بودجههای
اعتباری مسکن ،تجمیع و از این محل بخشی
از منابع تامین شود .وزیر راه همچنین به برنامه
تخصیص 20درصدتسهیالتبانکهابهبخش
مسکن اشــاره کرد و گفت :سود تسهیالت با
توجه به تورم مناسب خواهد بود .برای افرادی
که بازگشت سود برای آن ها با مشکل مواجه
است تالش میکنیم تا زمان آن را طوالنیتر
و کمکهایی را از محل درآمدهای صندوق

ریزش  50هزار واحدی شاخص کل بورس

علل و تبعات ریزش سنگین بورس چیست؟
ها نیاز بازار به اصالح بعد از سه ماه رشد مداوم
است .این موضوع هم از نظر بنیادین و هم از
نظر تکنیکال مورد اتفاق کارشناسان است.
چرا که بعد از این دوره رشد ،برخی نمادها
وارد محدوده حبابی شدند و از نظر بنیادین
ارزشمند نبودند .از نظر تکنیکال نیز محدوده
 1.6میلیون واحد یک سطح مقاومتی بسیار
قوی برای بازار محسوب می شود که عبور از
آن آسان به نظر نمی رسد.البته دالیل دیگری
از جمله تغییر مسیر نرخ ارز و همچنین موضوع

بازگشایی پاالیش نفت بندرعباس با نماد
شبندر از سوی برخی به عنوان دلیل افت بازار
ذکر می شود .در حالی که به نظر می رسد این
موارد بیشتر دالیل پسینی توقف روند صعودی
هستند تا دالیل پیشینی .در واقع بازار برای
اصالح و استراحت نیاز به بهانه داشت که این
موارد توسط تحلیل گران مدنظر قرار گرفته
است.نرخ ارز نیز از سقف اخیر خود در محدوده
 28300به محدوده  27200تومان رسیده
که نشان دهنده افت حدود  4درصدی است.

قاسمی گفت :در توافق با وزارت صمت ،مقرر
شــده اســت تا مــواد و مصالح ساختمانی به
منظور کاهش قیمت تمام شده بدون واسطه
به مردم واگذار شود .همچنین تصمیم گرفته
شد برای بخشی از افرادی که امکان صاحب
خانه شدن را ندارند برخی از خدمات دولتی
(بــرای ساخت مسکن) رایــگــان و بخشی از
هزینه ساختمان همچون هزینه خدمات
نظام مهندسی و انشعابات و دیگر مــوارد با
تخفیفهای قابلتوجه تامین شــود .وی در
خصوص مصالح مورد نیاز برای ساخت یک
میلیون واحــد مسکونی گفت :بیش از ۸۰
میلیون تن ظرفیت تولید سیمان کشور است
و برای احداث یک میلیون مسکن در سال به
 ۳۲میلیون تن سیمان نیاز داریم .همچنین
درخصوص فوالد نیز حدود  ۱۲میلیون تن در
سال به فوالد نیاز داریم که ظرفیت تولید بیش
از دو برابر است.
بنابراین به نظر می رسد افت شدید دیروز بیش
از هر چیز در اثر نیاز بازار به اصالح رخ داده
است .تحلیل گران تکنیکال سطح  1.5را یک
محدوده حمایتی قوی برای بازار می دانند که
می تواند از ریزش بیشتر پیگیری کند .با این
حال انتظار بــرای رشد و عبور سریع از 1.6
هم قوی نیست .بنابراین حتی اگر موج شدید
فروش ها که دیروز به صورت هیجانی بر حجم
آن افزوده شد ،کنترل شود ،انتظار قوی ،تعادل
بــازار در محدوده  1.5میلیون واحــد است.
فرض بدبینانه نیز آن است که به تبع هیجان
منفی شکل گرفته و اتفاقات جدید(افت مجدد
نرخ ارز) چرخه های منفی فروش شکل بگیرد.

فارس -تازه ترین آمارها از صنعت خودروی
کشور حاکی از این است که در پنج ماه نخست
امسال ،حــدود  354هــزار و  500خــودرو
تولید شده و این رقم نسبت به پنج ماه نخست
سال گذشته تنها رشد  2.3درصدی را نشان
می دهــد .ایــن در حالی اســت که به گفته
فیروزی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس ،خودروسازان در جلسات متعدد،
وعده افزایش تولید خودرو داده اند .این در
حالی است که وزیر جدید صمت نیز وعده
افزایش تولید خودرو به  ۳میلیون دستگاه
تا سال  ۱۴۰۴را مطرح کرده است.

بازار خبر

تصمیمگیری درباره قیمت
خودرو ،پس از شهریور
فــارس -رئیس ش ــورای رقــابــت بــا بیان ایــن که
خــودروســازان حق پیش فروش خــودرو با قیمت
نامشخص را ندارند،اظهار کــرد :دربــاره قیمت
جدیدخودروپسازشهریورتصمیمگیریمیشود.

هویج در مسیر افت قیمت
ایسنا -رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
(تهران) از کاهش قیمت هویج در میدان مرکزی
میوه و تره بار خبر داد .اســدا ...کارگر با بیان
این که بر اساس گزارش های شفاهی اعضای
اتحادیه ،قیمت هویج رو به کاهش است ،گفت:
قیمت هویج در میادین مرکزی میوه و تره بار ۱۸
تا  ۲۵هزار تومان بود که در یکی دو روز اخیر این
عدد به  ۱۳تا ۱۷هزار تومان رسیده است.

