22

اقتـــصادی

سال نوزدهم شماره 5559
چهارشنبه  25دی1392

خبر
آخوندي :راهسازي ۳۱هزار ميليارد تومان پول
نياز دارد

وزير راه و شهرس��ازي تأكيد كرد :براي ايمنسازي جادهها و استاندارد كردن آنها
سرمايهگذاري چند هزار ميليارد توماني نياز داريم اما بودج ه كافي در اين زمينه وجود
ندارد.
عباس آخوندي در نشست همانديشي استادان حوزه حمل و نقل با موضوع ايمني در
حمل و نقل جادهاي كشور ،با بيان اينكه نبود تعادل بين شبكههاي مختلف حمل و نقل
كام ً
ال مشهود است ،گفت :شايد يك راهكار بنيادي در اين زمينه تغيير مدل است .وي
با بيان اينكه  30درصد تلفات جادهاي عمدتاً در  30كيلومتري شهرها اتفاق ميافتد،
اظهار كرد :با توجه به اين موضوع بايد گفت حمل و نقل حومهاي سر فصل مستقل از
جادهاي است و بايد ببينيم چگونه ميتوانيم اين تغيير مدل را ايجاد كنيم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه عامل جاده در كاهش تلفات فاكتور بسيار مهمي
محسوب ميشود ،گفت :از جهت احداث جاده و بهرهبرداري از آن بايد اقدامات جدي
در اين زمينه صورت گيرد و اگر بخواهيم تمام جادهها را استاندارد كنيم سرمايهگذاري
چند هزار ميليارد توماني نياز است.
آخوندي با بيان اينكه پروژههاي در حال ساخت براي آزادراهها حدود  8000ميليارد
تومان بودجه نياز دارد ،افزود :تكميل كنارگذرها  1750ميليارد تومان ،تكميل بزرگراهها
 4300ميلي��ارد تومان ،تكميل راههاي اصلي و بزرگراههاي در حال س��اخت مجموعاً
17هزار ميليارد تومان و راههاي اصلي و فرعي كه توس��ط اس��تانها در حال اجراست
17هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد .وي ادامه داد :اين در حالي است كه كل بودجهاي
كه به حوزه راهها اختصاص دادهاند حدود  2000ميليارد تومان اس��ت كه با آماري كه
عنوان شد تناسبي ندارد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در بخش حمل و نقل ريلي در حوزه بار و مسافر
نيز مجبوريم تغيير مدل كلي داشته باشيم ،گفت :در برنامه پنجم به اين موضوع توجه
شده و قرار است  30درصد از حمل بار و  18درصد از حمل مسافر به ريل منتقل شود
البته در برنامه پنجم مسأله حمل و نقل حومهاي اساساً مورد توجه نبوده و زير مجموعه
بخش مسافري است.
آخوندي با بيان اينكه حمل و نقل جادهاي موضوعي مستقل از حمل و نقل بين
شهري است ،اظهار كرد :حمل و نقل حومهاي بايد موضوعي مستقل از بخش مسافري
باش��د و تالش من اين اس��ت كه در بخش راهآهن برنامهريزي در سه سر فصل باري،
مس��افر بين شهري و مس��افر حومهاي صورت گيرد .وي با اشاره به آزادراه تهران – قم
گفت :روزانه حدود  50هزار نفر از اين آزادراه تردد ميكنند و در ايام پيك ،ميزان تردد
به 100هزار مورد ميرسد؛ بنابراين دو راهكار براي اين موضوع وجود دارد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد :راهكار اول اين است كه آزادراه ديگري راهاندازي شود
و راه دوم اين است كه بخشي از اين بار را به بخش حمل و نقل ريلي ببريم .آخوندي
اظهار كرد :اگر بگوييم براي كاهش تلفات بايد جاده ايجاد كنيم كه براي اين كار به حدود
 50هزار ميليارد تومان بودجه نياز داريم و اگر بگوييم كه بودجه مورد نياز را نداريم اين
سؤال مطرح ميشود كه چگونه بايد جادهها را ايمن كرد و اين يك سؤال اساسي است.

رئيس گمرك ايران خبر داد

تعيين نرخ جديد تعرفه واردات خودرو
در روزهاي آينده

رئيس کل گمرك با تأكيد بر اينكه
نرخ تعرفه هر كش��ور به منزله حمايت
از سياس��تهاي توليد است از مشخص
ش��دن تعرفهه��اي جدي��د خودروهاي
وارداتي تا چند روز آينده خبر داد.
به گزارش تسنيم ،مسعود كرباسيان
در حاش��يه هماي��ش رؤس��اي پلي��س
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز و در جمع
خبرنگاران در واكنش به لغو ممنوعيت اولويت دهم كاالها اظهار داش��ت :اين موضوع
در دولت مطرح ش��ده و اميدواريم با توجه به اينكه وزارتخانههاي مرتبط نيز نظرات
خود را نس��بت به اين مس��أله عنوان كردهاند دولت تا هفته آينده پيرامون اين مسأله
تصميمگيريكند.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه چه ميزان از كاالهاي قاچاق از طريق مبادي
رس��مي به كشور وارد ميش��وند ،گفت :ابتدا بايد تعريف ورود كاال به صورت قانوني و
غيرقانوني را مشخص كنيم ولي با توجه به اينكه ورود كاالها از طريق مبادي رسمي
كشور با ثبت سفارش ،گش��ايش اعتبار و اخذ مجوز استاندارد صورت ميگيرد ،بحث
جعل اسناد اتفاق ميافتد.
كرباس��يان تأكيد كرد :از طريق مبادي رس��مي ورود كاال ب��ه صورت قاچاق اتفاق
نميافتد و تنها بحث تقلب و تخلف پيرامون اين مسأله وجود دارد.
وي ادامه داد :در اين روش ممكن است ارزش كاال طوري اعالم شود كه با تعرفههاي
موجود مطابقت نداشته و ما براي جلوگيري از مسأله اظهارنامه از راه دور را ساماندهي
كردهايم و ارزيابان نيز به صورت تصادفي انتخاب ميشوند.
رئيس گمرك با تأكيد بر اينكه در حال حاضر سيستم ارزشيابي كاالها روي سايت
گم��رك قرار دارد ،اف��زود :ما از اين طريق به دنبال مح��دود كردن دامنه فعاليتهاي
غيرقانوني هستيم و سعي ميكنيم تا ورود كاال از مسيرهاي قانوني را سرعت ببخشيم.
كرباس��يان در پاس��خ به پرسشي پيرامون پرونده فس��اد در گمرك و مقايسه آن با
پرونده  3هزار ميلياردي اظهار بياطالعي كرد و گفت :اخيراً پروندهاي در مراجع قضايي
باز شده كه تعدادي از كاركنان و حقالعملبگيران گمرك طي  7سال از طريق جعل
فيشهاي بانكي اقدام��ات خالف قانون انجام ميدادند .وي در واكنش به وجود برخي
از اس��كلههاي غيرقانوني و نظارت گمرك رس��يدگي به اين موارد را در حوزه وظايف
گمركندانست.
رئي��س گم��رك واردات خ��ودرو را تابع واردات گ��روه  10عن��وان و ضمن تأكيد
بر منطقي بودن نرخ تعرفه وارداتي خودرو خاطرنش��ان ك��رد :با توجه به وجود مجوز
اس��تاندارد ب��راي خودروه��اي واردات��ي هيچگونه خ��ودروي غيرايمني وارد كش��ور
نميش��ود و تعرفهگذاري واردات براي هر كش��وري به منزله حمايت از سياس��تهاي
توليديآنهاست.
كرباسيان همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال كاهش تعرفه واردات خودرو
وجود دارد يا خير ،گفت :پيرامون اين مسأله اختالف نظرهايي وجود دارد اما تا چند روز
آينده نرخ تعرفه واردات خودرو مشخص خواهد شد .وي در پايان در واكنش به سياست
گمرك نسبت به تردد خودروهاي گذر موقت و مناطق آزاد خاطرنشان كرد :ما به دنبال
به حداقل رساندن عبور موقت در كشور هستيم و اين مسأله با توجه به ساماندهي نرخ
تعرفه خودرو خود به خود حل خواهد شد.

تأمين ميوه شب عيد بدون واردات
تنها موز وارداتي است

مع��اون تولي��دات گياه��ي وزارت
جهادكشاورزي گفت :ميوه مورد نياز شب
عيد كش��ور تأمين شده است و بجز موز
نياز به واردات هيچ نوع محصول ديگري
نيست.
توگو ب��ا ايرنا با
ناص��ر توكلي در گف 
تأكيد بر اينكه ،ميوه توليد داخل مازاد
بر نياز كش��ور است افزود :توليد سيب و
مركبات كشور بيشتر از نياز داخلي است
و از اين رو همچون سال گذشته به هيچ عنوان نياز به واردات سيب و مركبات نداريم.
ب��ه گفته وي ،عدم نياز به واردات انوع ميوه بجز موز به تصويب س��تاد تنظيم بازار
رسيده و جاي نگراني براي توليدكنندگان و مصرفكنندگان اين محصوالت وجود ندارد.
وي توليد سالجاري سيب كشور را سه ميليون تن عنوان كرد و اظهار داشت :نياز ساالنه
كشور به سيب با احتساب تازه خوري و صنايع تبديلي بين  2تا  2/5ميليون تن است كه
با برنامهريزي صورت گرفته  500هزار تن سيب مازاد بر نياز كشور صادر ميشود.
ب��ه گفته توكلي ،از ابتداي س��الجاري تاكن��ون ،بيش از  100هزار تن س��يب به
كشورهاي درخواستكننده صادر شده است.
مع��اون تولي��دات گياهي وزارت جهاد كش��اورزي تصريح ك��رد :آذربايجان غربي،
آذربايجان شرقي ،تهران ،اصفهان و فارس ،استانهاي برتر توليدكننده سيب درختي در
كشور هستند ،بهطوري كه يك سوم سيب كشور در آذربايجان غربي توليد ميشود.
وي با بيان اينكه ،ايران توليدكننده بيش از  50نوع ميوه است افزود :كشور ما در
توليد برخي از ميوهها همچون سيب درختي ،مركبات ،پسته ،انار ،گيالس ،گردو و بادام
در دنيا داراي رتبه تك رقمي است.

لغو تحريم
بيمه نفتکشهای ايران

editorial@iran-newspaper.com

مقامات اتحاديه اروپا اعالم كردند كه تمامي تحريمهاي اين اتحاديه عليه ايران از جمله تحريم
پوش��ش بيمهاي محمولههاي نفتي اين كش��ور از  ۳۰دي لغو خواهد شد .به گزارش رويترز،
مقامات اتحاديه اروپا اعالم كردند كه اين اتحاديه تمامي تحريمها عليه ايران ،از جمله تحريم
پوشش بيمهاي محمولههاي نفتي اين كشور را از  20ژانويه ( 30ديماه) لغو ميكند .بر اساس
تواف��ق  24نوامبر در ژنو ،اتحاديه اروپا براي  6ماه ممنوعيت بيمه و حمل و نقل محمولههاي
نفتي ايران به همراه تحريم محصوالت پتروشيمي ،طال و ديگر فلزهاي گرانبها را لغو خواهد
كرد.اين توافق از دوشنبه هفته آينده اجرا خواهد شد .يك مقام اتحاديه اروپا گفت :تمامي آنچه

 14شرکت ترمز بورس را کشیدند
بازار بورس
يك روز پس از رش��د ش��تابان ،شاخص بورس به
تعادل بازگش��ت تا عالوه بر اينكه برخي سهامداران
نسبت به شناسايي سودشان اقدام كنند بورس از رشد
حبابي فاصله بگيرد .براساس اين گزارش طي معامالت
روز گذشته در اولين ساعت كاري ،نماگر تاالر شيشهاي
به روال روز دوشنبه در مسير رو به جلو قرار داشت اما
پس از گذشت يك ساعت به مسير نزولي رفت آن هم
به مدد شركتهاي حاضر در بازار دوم.
به اين ترتيب دماسنج تاالر شيشهاي كه تا  87هزار
و  724واحد هم پيشروي كرده بود و پيشبيني ميشد
كه در اين مسير استوار بماند با تأثير منفي نمادهاي
پااليشگاهي و بازار دومي منفي شد.
با روندي كه نماگر بورس در مسير مبادالت ديروز
در پيش گرفت نه تنها از رش��د بيش از  500واحدي
كنارهگيري كرد بلكه روند نزولياش را تا پايان ساعت
معامالت با شدت گرفتن تقاضاها در پيش گرفت.
نگاهي تحليلي به اتفاقات روي داده در بازار روز قبل
نشان ميدهد در ساعت اول معامالت هجوم خريداران
ب��ه اكثر گروهه��ا و صنايع در بورس ش��دت گرفت و
صنايعي از جمله خودروييها ،بانكها و پتروشيميها
به صف خريد وارد شدند البته اين صفهاي خريد در
ساعت مياني بازار ديروز ادامه نيافت بهطوري كه ميزان
عرضه سهام در اين زمان شدت گرفت.
با تمام اين ش��رايط شركتهاي سرشناس بورس
همچنان براي باال نگاه داش��تن شاخص بورس تالش
میکردند بهطوري كه گس��ترش نفت و گاز پارسيان،
تاپيكو ،مپنا ،بانك تجارت ،پتروشيمي پرديس و بانك
پاس��ارگاد بيش��ترين تأثير مثبت را بر رشد شاخص
بورس برجاي گذاش��تند اين اتفاق در حالي روي داد
كه بزرگترين نماد بورس يعني هلدينگ پتروشيمي
خليج فارس در روز قبل جهت تعديل درآمد از جمع
بورسيها براي مدت كوتاهي خداحافظي كرد.
در بررس��ي مهمترين داليل حاك��م بر افت بورس
بعد از اينكه ش��ايعاتي از جمله تغييرات مديريتي در
سازمان بورس يا پولش��ويي در بازار سرمايه بياساس
اعالم شد بايد به رفتارهاي هيجاني سهامداران با برخي
اتفاقات تازه در بازار س��رمايه اشاره كرد .بر اين اساس
در روز قبل فرابورس اطالعيهاي را منتش��ر كرد مبني
بر اينكه  14شركت از بازار پايه به بازار توافقي منتقل

قيمتموادخوراكيكاهشيافت
سیاوش رضایی

بعد از اينكه ش�ايعاتي از جمله

تغييرات مديريتي در سازمان بورس
يا پولشويي در بازار سرمايه بياساس اعالم
شد رفتارهاي هيجاني س�هامداران موجب
افت بورس شد

ميشوند ،اتفاقي كه در راستاي شفافيت و جلوگيري
از نوسانگيري برخي افراد س��ودجو در بازار روي داد.
اين ش��ركتها در حالي به بازار توافقي منتقل شدند
كه بررس��ي روند قيمت اين ش��ركتها ك��ه هنوز به
بهرهبرداري هم نرسيدهاند نشان از رشد بيدليل قيمت
دارد اتفاقي كه توس��ط افراد سودجو مديريت ميشد
درس��ت به همين دليل و در راستاي رفع اين معضل
اين تصميم از س��وي فرابورس اتخاذ ش��د .درست در
طرف مقابل شركتهايي قرار داشتند كه با وجود انجام
فعاليتهاي توليدي از رش��د قيمت بينصيب بودند و
اين موضوع نش��ان از رشد حبابي قيمت شركتهاي
ذكر شده ،داشت.
در همين خصوص امير هاموني مديرعامل فرابورس
با اشاره به روند غيرمتعارف رشد قيمت اين شركتها
اعالم كرد :بررسيها نشان ميدهد كه نماد تعدادي از
شركتهاي حاضر در اين بازار كه هنوز به بهرهبرداري
نرسيدهاند ،بهصورت غيرمنطقي در حال افزايش است.
هاموني ادامه داد :اين در حالي است كه شركتهاي
همگروه اين گونه شركتها كه در حال توليد و فعاليت
هس��تند در هفتههاي اخير ب��ا افزايش قيمت روبهرو
نبودهاند ،اما ش��ركتهاي ب��ازار پايه فراب��ورس روند
صعودي زيادي داشتند.
وي با بيان اينكه انتقال شركتها به بازار توافقي،
در شرايط كنوني بهترین گزينه براي كليت بازار بود،
خاطرنش��ان ك��رد :در صورت اعمال س��اير گزينهها،
احتمال بروز برخي مش��كالت در ب��ازار پايه فرابورس
وجود داشت كه در نهايت تصميم به انتقال  14شركت
به بازار توافقي فرابورس گرفته شد.

مشاور ارشد رئيس جمهوري:

بودجه  ۹۳در صورت لغو تحريمها اصالح ميشود
مش��اور رئيس جمهوري گفت :در
صورت لغو تحريمها بودجه س��ال ۹۳
كل كشور اصالح خواهد شد.
به گ��زارش فارس اكب��ر تركان در
مراسم آغاز به كار نمايشگاه بينالمللي
ان��رژي كيش در جمع خبرن��گاران با
اش��اره به سياس��تهاي جدي��د نفتي
ايران در صورت لغو كامل تحريمهاي
آن پ��س از توافق ژن��و ،گفت :در حال
حاضر اليحه بودجه سال آينده كشور
بر اس��اس وضع موجود و با احتس��اب
شرايط تحريم بسته شده است.
مش��اور رئيس جمهوري ب��ا اعالم
اينكه به عبارت ديگر بودجه سال آينده
دولت بر مبناي اقتصاد مقاومتي و عدم
لغو تحريمهاي بينالمللي تدوين و به
مجلس ارسال شده است ،تصريح كرد:
از اين رو اگر به دنبال افزايش تحريمها
ام��كان افزاي��ش ظرفي��ت توليد نفت
كش��ور فراهم نشود مش��كلي به وجود
نخواهد آمد.
وی ب��ا ي��ادآوري اينك��ه ب��ه لغو
تحريمها اميدواريم ،خاطرنش��ان كرد:
از اين رو پيشبيني ميشود در صورت
لغو ي��ا كاهش تحريمها امكان افزايش

اتحاديه اروپا انجام خواهد داد ،از  20ژانويه اجرايي ميش��ود .اندرو بارتود مدير اجرايي كلوپ
حمايت و جبران خسارت پياند آي كه مسئوليت بيمه  95درصد ناوگان دريايي جهان را به
عهده دارد ،گفت :ما از اين لغو تحريمها استقبال ميكنيم .وي افزود :ما اين اقدام را به عنوان
حركتي در جهت صحيح بيمه كشتيهاي حامل نفت ايران ميبينيم و اين كشتيها ميتوانند
به پوشش بيمهاي مناسب و دريافت خسارت دسترسي داشته باشند .با اين حال ،كارشناسان
بيمه ميگويند كه حتي با وجود برداشته شدن محدوديتها ،تأمين پوشش بيمهاي از سوي
بيمهگران زمان بر خواهد بود.

بازار موادغذایی

الهام عالقهبندان

ظرفيت توليد نفت ايران به س��طح 4
ميليون بشكه در روز فراهم شود.
دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد
در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا دولت
نگران از دس��ت دادن مشتريان نفتي
خود حتي با وجود لغو تحريمها نيست،
افزود :مشتريان نفتي براي مشاركت و
خريد نفت از اي��ران ابراز عالقه كرده
و حت��ي بارها آمادگي خ��ود را براي از
سرگيري فعاليتها اعالم كردهاند.
ت��ركان با تأكيد ب��ر اينكه بزودي
رئي��س جمهوري در اج�لاس داووس
پيام جديد اي��ران را به جامعه جهاني
اعالم ميكند ،گفت :در اين سخنراني
رئيس جمهوري مطالب جديدي براي
جامعه جهاني تشريح خواهد شد.
اي��ن مق��ام مس��ئول همچنين در
پاسخ به اين س��ؤال كه گفته ميشود
دولت در ب��اد لغو تحريمه��ا خوابيده
اس��ت ،تصريح كرد :طراح��ي بودجه
س��ال آين��ده بر اس��اس ش��رايط لغو
تحريم بوده و اگر تحريمها لغو ش��ود
قطع��اً اصالحات جدي��دي در بودجه
س��ال آينده با ش��رايط جدي��د انجام
خواهد شد.
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نرخ تورمي كه از خرداد ماه امس��ال كاهش خود را
ابتدا نقطه به نقطه (مقايسه با ماه مشابه سال قبل) و
سپس در تورم ساالنه آغاز كرده از آذر ماه روي قيمت
كاالو خدمات در بازار خرده فروشي نيز تاثير گذاشته
اس��ت و بعد از ماهها مردم ش��اهد افت تدريجي بهاي
كاالهاي ضروري و روزمره خود هستند.
بنابراين نخس��تين تأثير افت نرخ تورم در آذرماه
نمايان شد كه براي اولين بار در  41ماه گذشته نرخ
خوراكيها و آش��اميدنيها با كاهش مواجه شد .اين
در حالي است كه در بيش از سه سال اخير هر ماهه
قيمت كاالهاي ضروري نسبت به ماه قبل با افزايش
همراه بود.
گزارشهاي بانك مركزي از قيمت خرده فروشي
مواد خوراكي كه به صورت هفتگي اعالم ميشود نيز
حاكي از كاهش خزنده قيمتها در ماههاي اخير است
بهطوري كه هر هفته بر ميزان كاهش و تعداد گروههاي
كااليي كه با افت قيمت مواجه ميشوند افزوده ميشود.
بر اين اساس در تازهترين گزارش بانك مركزي كه ناظر
بر متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي
در تهران در هفته منتهي به  20دي ماه جاري است،
از  11گروه كااليي مورد بررسي تنها قيمت دو گروه با
افزايش همراه بوده و  9گروه با كاهش يا ثبات قيمتي
مواجه بودهاند.
بنابر جزئي��ات اين گزارش قيمت تخم مرغ ،برنج،
حبوبات ،ميوههاي تازه ،گوش��ت قرمز و گوشت مرغ
ب��ه عنوان مهمترين كاالهاي مصرفي خانوارها با افت
قيمت روبهرو شدهاند .در هفته منتهي به  20دي ماه
امس��ال قيمت تخم مرغ نسبت به هفته قبل  3دهم
درصد كاهش يافته اس��ت .بهاي برن��ج نيز در حالي
نسبت به هفته قبل  2دهم درصد افت نشان ميدهد
كه در مقايسه با هفته مشابه ماه قبل نيز  3دهم درصد
كمتر شده است.
قيم��ت حبوبات نيز هم در مقايس��ه با هفته قبل
8دهم درصد كم شده و هم نسبت به هفته مشابه ماه
قبل  3/4درصد كاهش يافته است .در بخش ميوههاي
تازه با  8دهم درصد كاهش هفتگي مواجه هستيم كه
اين رقم در گوش��ت قرمز به نيم درصد ميرسد .البته
قيمت گوشت قرمز نسبت به هفته مشابه ماه قبل نيز
نيم درصد افت داشته است.

در هفته منتهي ب�ه  20دي ماه جاري
قيم�ت تخ�م م�رغ ،برن�ج ،حبوبات،
ميوههاي تازه ،گوش�ت قرمز و گوشت مرغ به
عنوان مهمترين كاالهاي مصرفي خانوارها با
افت قيمت روبهرو شدهاند

اما گوش��ت مرغ افت قيمت باالتري را نس��بت به
گوشت قرمز تجربه كرده است .به گونهاي كه نسبت به
هفته قبل نيم درصد و نسبت به هفته مشابه ماه قبل
 4/3درصد كاهش يافته است.
طي اين هفته قيمت سه گروه كااليي شامل لبنيات،
چاي و روغن نباتي نيز هيچ گونه تغييري نداشته است.
اين در حالي اس��ت كه لبنيات و روغن نباتي در هفته
مشابه ماه قبل با افزايش قيمتي به ترتيب  4دهم درصد
و  4/1درصدي روبهرو بوده كه اين تغيير نشان دهنده
پيوستن اين گروهها طي هفتههاي آينده به گروههايي
است كه دچار كاهش قيمت شدهاند.
از مي��ان  11گروه كااليي اصلي قيم��ت دو گروه
نيز با افزايش همراه بوده اس��ت .طي اين هفته قيمت
س��بزيهاي تازه كه نسبت به هفته مشابه ماه قبل با
رشد  6/9درصدي مواجه بوده در هفته منتهي به 20
دي و نس��بت به هفته قب��ل از آن  3/1درصد افزايش
داشته است .قند و شكر هم يكي از دو گروهي است كه
طي اين هفته با رشد قيمت روبهرو بوده است .بنابراين
قيمت اين كاال نسبت به هفته قبل  1/2درصد و نسبت
به هفته مشابه ماه قبل  1/5درصد افزايش يافته است.
البته هر چند اين دو گروه كااليي با رش��د قيمت
همراه بوده ولي مقايس��ه اين رشد با هفته مشابه ماه
قبل نشان ميدهد كه رشد قيمت هر دو گروه در هفته
مورد بررسي كمتر شده است كه اين موضوع هم گواه
ديگري بر اين واقعيت است كه روند عمومي قيمتها
در ماهه��اي اخير روبه كاهش بوده اس��ت و بايس��تي
در هفتهه��اي آين��ده انتظار افت بيش��تر قيمتها را
داشتهباشيم.

توقف تمام نمادهاي
امتيازتسهيالتمسكن
در فرابورس
تمام نماده��اي اوراق حق تقدم
اس��تفاده از تس��هيالت مسكن روز
سهش��نبه در بازار فرابورس متوقف
شد.
بر اين اس��اس كلي��ه نمادهاي
معامالتي اوراق حق تقدم اس��تفاده
ازتس��هيالت مس��كن ب��ه منظ��ور
ايجاد تع��ادل در عرضه و تقاضاي
تس��هيالت مربوطه و ب��ا توجه به
مصوبه اخير ش��وراي پول و اعتبار
در خصوص افزايش س��قف فردي
تس��هيالت خريد و ساخت مسكن
بانك مسكن ،متوقف شد.
اين در حالي اس��ت ك��ه بعد از
تصويب افزايش س��قف تس��هيالت
س��اخت و خري��د مس��كن از محل
اوراق گواهي حق تقدم اس��تفاده از
تسهيالت مس��كن به 350ميليون
ري��ال ،ب��ازار خري��د و ف��روش وام
مسكن در فرابورس داغ شده و اين
اوراق با هجوم سرمايهگذاران براي
خريد مواجه شد.
ب��ه اين ترتي��ب بالفاصل��ه بعد
از انتش��ار اي��ن خبر ،ص��ف خريد
س��نگيني براي خريد اين اوراق در
فرابورس تشكيل ش��د و اين اوراق
ب��ا افزايش بيس��ابقه قيمت مواجه
ش��د بهطوري قيمت هر برگه اوراق
تس��هيالت مس��كن در فرابورس از
38هزار تومان در هفته گذش��ته به
بيش از 45هزار تومان در اين هفته
رس��يد .در اين ميان خريداراني كه
چنين رويدادي را پيشبيني كرده
و در گذش��ته اقدام ب��ه خريد اين
اوراق كرده بودن��د ،در حال حاضر
تمايلي به فروش آن ندارند ،به اين
ترتيب اين موضوع موجب ش��د تا
حجم تقاضا براي اين اوراق ش��دت
يافت��ه و عرضهاي در ب��ازار صورت
نگيرد.

