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اقتصاداجتماعی
چهارشنبه  2مرداد  1398شماره 500

جامعه

فرمانده یگان حفاظت محیط زیس��ت شور با اشاره
ب��ه عدم تایی��د الیحه حمایت از محیطبانان گفت:
این الیحه بعد از رفع ایرادات مطرحشده ،بالفاصله
در مجلس به رأی مجدد گذاش��ته میش��ود .الیحه
حمایت از محیطبانان و جنگلبانان در ماه گذشته
به تصویب مجلس رس��ید ،اما ش��ورای نگهبان به
دلی��ل مغای��رت م��واد این قانون با م��اده  ۵۷قانون
اساسی از تایید آن خودداری کرد .سرهنگ جمشید
محبتخانی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه باید
ایرادات��ی که ش��ورای نگهبان ب��ه الیحه حمایت
از محیطبانان گرفته از س��وی مجلس رفع ش��ود،
گفت :یکشنبه هفته جاری این موضوع در کمیسیون
قضایی مجلس مطرح شد و بعد از رفع ایرادات ،خارج
از نوبت در صحن علنی مجلس بررس��ی و به رأی
گذاشته میشود.وی تاکید کرد :فرآیند رفع ایرادات
از الیحه حمایت از محیطبانان ،پروسه کوتاهی دارد
و نهایتا تا یک ماه بعد تعیین تکلیف میشود.

پیشگیری از تخلفات نظام سالمت
با ایجاد سامانه شفاف نظارتی

عضو کمیسیون بهداشت
مجل��س نب��ود س��امانه
نظارتی ش��فاف را یکی از
دالی��ل ب��روز تخلفات در
نظام سالمت عنوان کرد.
عباس��علی پوربافران��ی با بیان اینکه نبود س��امانه
نظارت��ی ش��فاف یک��ی از علل نامش��خص بودن
تخصی��ص و ص��رف منابع ارزی اس��ت گفت :اگر
سامانه درستی داشته باشیم که مشخص شود ارز
تحویل چه کس��ی داده شده ،چه چیزی خریداری
یا وارد میش��ود و کجا مصرف ش��ده اس��ت ،دیگر
ش��اهد بروز این تخلفات نخواهیم بود .متأس��فانه
دلی��ل ضع��ف نظارتی ک��ه در واحدهای ذیربط،
اع��م از بانک مرکزی ،وزارت بهداش��ت و درمان،
وزارت اقتصاد و گمرک هست ،این تخلفات صورت
میگیرد .پوربافرانی درخصوص علت زمانبر بودن
رس��یدگی به تخلفات توضیح داد :متاس��فانه وجود
بروکراس��یهای اداری شدید باعث شده رسیدگی
ب��ه تخلف��ات به کندی پیش رود و فقط به امضای
طالیی آخر بسنده کنیم.

خــبرویـژه

الیحه حمایت از محیطبانان
تا یک ماه آینده تصویب میشود

درخواستتعلیق
برگزاریانتخابات
شورایاریها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا روز جمعه انتخابات شورایاریها برگزار خواهد شد یا خیر ،گفت :هر آنچه که دیوان عدالت اداری در این خصوص تصمیم بگیرد ،همان
اجرا خواهد شد.به گزارش ایلنا ،قاضی ناصر سراج در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات شورایاریها با توجه به اعالم غیرقانونی بودن آن از سوی شما در روز جمعه برگزار خواهد شد ،گفت :به
همه مراجع ذیربط گزارش دادهایم و اخیرا نیز گزارش این موضوع را برای دیوان عدالت اداری ارسال کردهایم.او ادامه داد  :هر آنچه که دیوان عدالت اداری در این خصوص تصمیم بگیرد ،همان
اجرا خواهد شد.وی تصریح کرد :ما گزارشهایمان را روز دوشنبه به شعبه ارجاع دادیم و دستور تعلیق آن را خواستار شدهایم بنابراین قاعدتا در اسرع وقت نتیجه اعالم میشود.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛

 ۲۵هزارمیلیارد،بدهیسالیانه دولتبهتامیناجتماعی

گ�روه اقتص�اد اجتماع�ی  :عضو هیات امنای
س��ازمان تامین اجتماعی با اش��اره به اینکه
بدهی جاری دولت به تامین اجتماعی ساالنه
 ۲۵هزار میلیارد تومان است ،گفت :بهزودی
پیشنهادی را برای پرداخت بدهی دولت ارائه
می کنیم.
اکبر ش��وکت در مورد همس��ان سازی حقوق
بازنشس��تگان گف��ت :مدیرعامل س��ازمان
تأمین اجتماعی پیگیر همسان سازی حقوق
بازنشستگان است اما با توجه به اینکه همسان
س��ازی س��االنه حدود  ۷هزار میلیارد تومان
اعتب��ار نیاز دارد به همین دلیل امکان اجرای
آن در یک س��ال و قطع ش��دن در س��ال بعد و
یا دولت بعد نیس��ت.وی ادامه داد :به همین
دلی��ل فک��ر نمیکنم بتوان قانون همس��ان
س��ازی را اجرایی کرد.ش��وکت با اش��اره به
اینکه س��االنه  ۲۵هزار میلیارد تومان بدهی
س��هم دولت به تأمین اجتماعی است ،گفت:
البته این اعتبار جدا از بدهیهایی اس��ت که
از س��الهای قبل انباش��ته ش��ده است.عضو
هیأت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی گفت:
اگر دولت بدهی جاری خود را هر سال پرداخت
میکرد س��ازمان تأمی��ن اجتماعی نیازی به
دریاف��ت وامهای  ۱۵۰۰میلی��ارد تومانی در
م��اه ب��ا بهره  ۳۵درصد نب��ود .به همین دلیل
ای��ن انتظ��ار را داریم دولت حداقل به وظایف
اولی��ه خ��ودش در جهت پرداخت بدهیهای
جاری عمل کند.ش��وکت تاکید کرد :در حال
حاضر پیش��نهادی را مبنی بر اینکه درصدی

از درآمده��ای نفتی دولت به صورت ثابت به
تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند تهیه کرده
و به زودی به هیأت وزیران ارس��ال خواهیم
ک��رد که امیدواری��م مورد موافقت قرار گیرد.
وی گفت :البته مش��ابه همین پیش��نهاد را ،۵
 ۶س��ال گذش��ته نیز به دولت فرستاده بودیم
که متأس��فانه اجرایی نشد.عضو هیأت امنای
س��ازمان تأمی��ن اجتماعی ب��ا تاکید بر اینکه
ع��دهای عنوان میکنند چند میلیون بش��که
نف��ت دول��ت در اختیار تأمی��ن اجتماعی قرار
داده ش��ود ت��ا خوراک پتروش��یمیها تأمین
ش��ود اما با این پیش��نهاد مش��کالت تأمین
اجتماع��ی تأمین نمیش��ود و م��ا نیاز به این
داری��م درص��دی از درآمدها به صورت ثابت
به ما اختصاص پیدا کند.به گفته ش��وکت ،در

کش��ورهای دیگر دولتها در جهت پایداری
صندوقهای بازنشستگی از هیچ کمکی دریغ
نمیکنند و فراتر از وظایف خود عمل میکنند
ام��ا در ای��ران دولت ب��ه وظایف اولیه خود نیز
عمل نمیکند.وی در پاس��خ به این س��وال
ک��ه آیا مصوب��ه مجلس مبنی بر پرداخت ۵۰
ه��زار میلی��ارد تومان از بدهی دولت به تأمین
اجتماعی در سال جاری عملیاتی شده یا خیر،
گفت :سال گذشته مبلغی به تأمین اجتماعی
ندادند و امسال تاکنون شاید در حد دو تا سه
هزار میلیارد تومان پرداخت کرده باشند.عضو
هیأت امنای س��ازمان تأمین اجتماعی ادامه
داد :دول��ت قول داده ب��ود بدهیهای بانکی
تأمی��ن اجتماع��ی را تهات��ر کند اما این اتفاق
علیرغم حضور نوبخت در هیأت امنای تأمین

اجتماع��ی رخ نداد.وی گفت :در مصوبه ویژه
تأمی��ن اجتماع��ی در خص��وص پرداخت ۵۰
هزار بدهی دولت به این س��ازمان نمایندگان
مجلس با تغییر کلمهای باعث ش��دند تأمین
اجتماعی به اولویت آخر دولت برای پرداخت
اعتبارات س��قوط کن��د واین موضوع به ضرر
کارگران و بازنشستگان شده و باعث شد دست
دولت برای عدم اجرای مصوبه باز باشد.
ش��وکت با اش��اره به اینکه بر اس��اس برنامه
شش��م توس��عه دولت باید ظرف  ۵سال تمام
بدهیهای خود را به تأمین اجتماعی پرداخت
کند گفت :متأسفانه طی چند سال گذشته این
اتفاق رخ نداد و به نظر نمیرسد تا پایان برنامه
نیز مش��کلی از س��ازمان حل شود.وی گفت:
دولت س��ابق در  ۸س��ال  ۸مدیرعامل تغییر
داد و دول��ت فعل��ی نیز با روش��ی دیگر همان
راه را ادام��ه داد و مطالب��ات تأمین اجتماعی را
پرداخ��ت نک��رد و عالوه بر آن با اجرای طرح
تحول س�لامت باعث ش��د ساالنه  ۱۰تا ۱۵
هزار میلیارد تومان خسارت وارد کند و منجر
به تحمیل هزینه به تأمین اجتماعی شد.عضو
هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به مهر
گفت :بر اس��اس حسابرس��یهای موجود تا
پایان سال  ۱۹۰ ،۹۶هزار میلیارد تومان دولت
به تأمین اجتماعی بدهکار است و عالوه بر آن
در سال  ۹۷و  ۹۸نیز هر کدام  ۲۵هزار میلیارد
تومان بدهی جاری به آن اضافه ش��ده که در
مجم��وع می��زان بدهیهای دولت به بیش از
هزار  ۲۰۰میلیارد میرسد.

حوادث

موبایل قاپهای حرفهای تجریش
در دام پلیس

رئی��س کالنت��ری  ۱۰۱تجریش از دس��تگیری ۲
جوان که با سوءاس��تفاده از ش��لوغی بازار تجریش
از ش��هروندان س��رقت میکردند ،خبر داد وگفت:
متهمان به  ۷۰فقره موبایل قاپی اعتراف کردند.به
گزارش میزان،سرهنگ “مجتبی سهرابی منش” در
تش��ریح این خبر ،اظهار داش��ت :در پی چندین فقره
موبای��ل قاپ��ی در محدوده تجریش به خصوص در
بازار این محله ،گش��تهای پلیس��ی افزایش یافت.
وی بیان داش��ت :این گش��ت زنیها ادامه داش��ت
تا اینکه روز گذش��ته ،پرس��ه زنی  ۲موتورس��وار در
محدوده بازار تجریش نظر مأموران را به خود جلب
ک��رد .ای��ن مقام انتظامی ب��ا بیان اینکه هر  ۲متهم
معتاد و دارای س��ابقه س��رقت به همراه یک قبضه
سالح سرد و  ۲دستگاه گوشی سرقتی دستگیر شدند
خاطرنشان کرد :آنها در بازجوییهای انجام شده
به  ۷۰فقره موبایل قاپی اعتراف کرد.

انهدام باند مسلحانه قاچاق
با  2تن مواد افیونی

فرمانده انتظامي اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان از
انه��دام ی��ک باند مس��لحانه قاچاق و کش��ف  2تن
و 50کیل��و م��واد افیون��ی در “ایرانش��هر” خبر داد.
س��ردار محمد قنبری در گفت و گو با پایگاه خبری
پلیس گفت :روز دوش��نبه ماموران پليس مبارزه با
موادمخدر اس��تان سیس��تان و بلوچستان به سرنخ
هاي��ي از قاچ��اق محمول��ه س��نگين موادمخدر از
مناطق مرزی به عمق کش��ور از طریق محورهای
مواصالتی حوزه اس��تحفاظی شهرستان ایرانشهر
دس��ت يافتند .س��ردار قنبری بیان داشت :تکاوران
پلیس در این عملیات ضربتی  4تن از اعضای این
باند مسلحانه را دستگیر کردند.

بورس
شاخص

تقسیم سود  ۶۵۰تومانی برای هر
سهم پتروشیمی نوری

مجمععمومیسهامدارانپتروشیمینوریبرگزاروبا
تقسیم سود  ۶۵۰تومان به ازای هر سهم موافقت شد.
به گزارش روزنامه اسکناس ،هفته گذشته  ۱۰درصد
از س��هام پتروش��یمی نوری در بازار دوم بورس تهران
به روش ثبت سفارش عرضه اولیه شد و روز دوشنبه
 31تیرماه ،پس از  ۶روز کاری مجمع عمومی عادی
س��هامدارانپتروش��یمینوریدرمرکزهمایشهای
رازیبرگ��زارش��د.صانعیدرای��نمجمعکهباحضور
 ۹۴درصد س��هامداران رسمیت گرفت ،گفت :مشکل
پتروشیمیهاتأمینخوراکاست،ولیماازبابتتأمین
خوراک هیچ مشکلی نداریم .چرا که به  ۱۳پاالیشگاه
پ��ارسجنوبیوصلهس��تیمکهتنهاس��هت��اازاین
پاالیش��گاههابرایتأمینخوراکماکافیاس��ت.وی
ادامهداد:درسال،۱۳۹۷واحدشیرینسازیبرشسبک
پتروش��یمی نوری افتتاح و بهرهبرداری شد .همچنین
انجامپروژهارتقاعتولیدپارازالیندیگراقدامسال۱۳۹۷
بود.وی افزود :محصوالت اصلی ما پارازایلن س��االنه
۷۵۰ه��زارت��ن،بن��زن۴۳۰هزارتنواورتوزایلن۱۰۰
هزار تن در س��ال اس��ت ۶.محصول فرعی هم داریم.
 ۵۰درصد پارازایلنی که در این مجتمع تولید میشود،
برای تولید پت به پتروشیمی تندگویان ارسال میشود
و باقی آن صادر میشود .بنزن هم به پتروشیمی پارس
ارس��المیش��ود.تعدادیازمحصوالتهمدربورس
کاال و انرژی به فروش میرسد.

بورسهای جهانی سبز پوش شدند

افزایش امیدواریها به از س��رگیری مذاکرات تجاری
بی��ن چین و آمریکا ،ش��اخصهای بورس��ی در نقاط
مختلف جهان را سبزپوش کرد.به گزارش خبرگزاری
اقتصادای��ران  ،در معام�لات روز س��ه  1مردادم��اه ،
بورسهای آس��یا ،ش��اخص "نیک کی  "۲۲۵بورس
توکیو با رشد ۰.۹درصدی به۲۱هزار و ۶۱۸.۰۴واحد تا
پایانمعامالتاولیهصعودکرد.شاخص"هانگسنگ"
بورس هنگ کنگ  ۰.۳درصد باال رفت و به  ۲۸هزار و
 ۴۴۵.۰۳واحد رسید و شاخص "شانگهای کامپوزیت"
چین با  ۰.۲درصد افزایش در سطح  ۲۸۹۱.۳۵واحدی
بس��تهش��د.روندصعودیبورسهایآسیاییدرسایر
نقاطنیزمشهودبود؛بهگونهایکهشاخصبورسهای
سیدنی استرالیا و سنگاپور هر دو  ۰.۴درصد و شاخص
بورس سئول کره جنوبی  ۰.۵درصد افزایش یافتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

بورسبهکمکتوسعهصنعتذغالسنگمیآید

گروهبورس:رییسسازمانبورسواوراقبهادار
بابیاناینکهذغالسنگازعناصرمهمثروتملی
کشوراست،افزود:صنعتذغالسنگ پتانسیل
چندهزارمیلیاردتومانیدارداماسهمبازارسرمایه
از این میزان منطقی نیست و ما کمک می کنیم
مسیر توسعه این صنعت در بورس هموار شود.
به گزارش سنا ،شاپور محمدی رئیس سازمان
بورسواوراقبهاداربااشارهبهاینکهتوسعهبازارها
در هم��ه بورسها از جمله ب��ورس انرژی مورد
حمایت نهاد ناظر است ،گفت :مهمترین عناصر
ث��روتملیم��ا(انرژی)همچوننفتخام،گاز
طبیعی،برقودربورسانرژیدادوستدمیشود
و امروز رکن بازار سرمایه نقش مهمی در اقتصاد
ملی ایفا میکند .رییس سازمان بورس با اشاره
به اینکه زغال سنگ از عناصر مهم ثروت ملی
کشور است ،افزود :صنعت زغال سنگ پتانسیل
چندهزارمیلیاردتومانیدارد،اماسهمبازارسرمایه
از این میزان منطقی نیست و ما کمک میکنیم
مسیر توسعه این صنعت در بورس هموار شود.
محمدی با بیان اینکه در ماده ۲قانون بازار اوراق
بهاداربهبازاریشفاف،کاراومنصفانهتاکیدشده
ونه��ادناظ��رازایناصولتبعیتمیکند،افزود:
عرضهزغالسنگدربورسقطعابهکشفقیمت
منصفانه منتهی میشود .دبیرشورایعالی بورس
ادامهداد:برایپذیرششرکتهایفعالصنعت
زغال سنگ در بورس انرژی هیچ محدودیت و
مانع��یوج��ودنداردوهرجانیزقانونیارویهای
به اصالح نیاز داش��ته باش��د قطعا در دستور کار
نهاد ناظر قرار خواهد گرفت .سخنگوی سازمان
بورستاکیدکرد:توسعهبازارهمهکاالهایقابل
عرضه در بورس همواره مورد استقبال سازمان
است و زغال سنگ از شرایط حضور در خانواده
بازارس��رمایهبرخورداراس��توسابقهعرضهدر
بورس را دارد ،بنابراین مسیر توسعه این صنعت
در بازار سرمایه هموار است.

بازارسرمایهکلیدرفعدغدغهقیمتگذاری

است

محمدرض��ا پورابراهیم��ی ،عضو کمیس��یون

اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه طی  ۲سال
گذش��ته و با تالش انجمن صنفی زغال سنگ
ش��اهدبهبودش��رایطاینصنعتبودیم،افزود:
یکی از دغدغههای صنعت زغال سنگ کشف
قیمت عادالنه است و بورس انرژی و نهاد ناظر
بازار سرمایه کلید حل این دغدغه هستند .وی
ادامه داد :امروز شرایط برای شروع فصل جدید
صنعتزغالسنگبامکانیزمبورسمهیااستو
ابزار تعیین قبمت عادالنه در بورس انرژی وجود
داردوخوشبختانهدرسمتتقاضایزغالسنگ
ظرفیتهایجدیدیدرحالشکلگیریاست.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اشاره به
اینکه باید نگاه ویژه به بازار سرمایه داشت ،ابراز
امیدواری کرد:با مکانیزم بورس ش��اهد توسعه
صنعتزغالسنگباشیم.پورابراهیمیتصریح
کرد:چنانچهقیمتهاشفافشود،صنعتزغال
سنگ در کشور رشد و توسعه مییابد .عرضه۲۰
درصدیسهامشرکتهایزغالسنگیدربازار
سرمایه به معنای تامین مالی ۲۰درصدی از این
بازار و افزایش ظرفیتهای تولید است .بورس،
بهترین موقعی��ت برای عرضه محصوالت در
ادام��ه محمد مجتهدزاده ،رییس انجمن زغال
سنگ ایران نیز با تاکید بر اینکه هر کاالیی که
به بورس وارد ش��ود بهترین موقعیت بازار را را
تجربه میکند ،گفت :البته زغال سنگ مشتری

انحصاریدارد،بنابراینممکناس��تش��رایط
آن با س��ایر کاالها متفاوت باش��د .مجتهدزاده
ضمن اش��اره به اینکه شفافیت ،قیمت گذاری
عادالنه ،س��رعت در تس��ویه و نظارت قانونی
مهمترین ویژگیهای بازار سرمایه است ،افزود:
ماتمایلداریمبازارزغالسنگدربورستوسعه
داش��تهباش��دبااینحالاکنونمشکلمازمان
تس��ویه اس��ت تا قیمت گذاری! وی با اشاره به
اینکه مصرف کنندگان عمده هم باید نس��بت
به خرید این محصول از بورس تش��ویق شوند،
ابراز امیدواری کرد راه عرضه زغال س��نگ در
بورس هموارتر شود ،زیرا بورس محل مناسبی
برای تعیین قیمت این محصول اس��تراتژیک
است و همیشه نمیتوان با چانه زنی ،قیمتها
را مشخص کرد.

بورس انرژی آماده برای تامین مالی زغال

سنگیها

درای��ندی��دارمدیرعاملبورسانرژیایرانبا
اش��اره به آخرین تصمیم گیری ها برای تعیین
فرمولقیمتزغالسنگبراساس 26.5درصد
میانگینماهانهقیمتشمشفوالدخوزستاندر
بورس کاال ،گفت :چنانچه بطور فرضی قیمت
ه��ایکنون��یاینمحص��ولرادرنظربگیریم
م��ی ت��وان به ارزش بازار 4هزار میلیارد تومانی
زغال سنگ در میان سایر صنایع کشور پی برد.

وی شروع فعالیت رسمی بورس انرژی ایران با
معامله  200تن زغال سنگ حرارتی کرمان در
 19اسفند ماه  1391را یاد آور شد و گفت:در آن
روزع�لاوهب��ر 600ت��نقطرانزرندو 2هزارو
 856مگاوات ساعت برق ،زغال سنگ حرارتی
مجتمع زغال س��نگ کرمان به قیمت پایه هر
کیلو گرم  5هزار ریال عرضه ش��د اما در ادامه ،
ای��ن معامالت به دالیلی از جمله نبود مکانیزم
قیمت گذاری زغال س��نگ در کش��ور  ،چندان
رونق نداشت .سخنگوی بورس انرژی ایران با
اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای فعاالن
صنعت زغال سنگ در کشور عنوان کرد:عالوه
برامکانفرایندیشفافومنصفانهبرایتسویه
معامالت  ،شرکت های فعال در صنعت زغال
س��نگ می توانند با اس��تفاده از ابزار های مالی
اس�لامی از جمله تعریف اوراق س��لف موازی
استاندارد زغال سنگ اقدام به تامین نقدینگی
از طریق بس��تر بورس انرژی نمایند .حسینی با
اعالمآمادگیبازارسرمایهبرایپذیرششرکت
ه��ایفع��الدرصنعتزغالس��نگدربورس
و فرابورس ایران ،گفت:برای جذب و توس��عه
سرمایهگذاریهایبیشتردرصنعتاستراتژیک
زغالسنگ،پذیرشوعرضهاولیهسهامشرکت
های فعال در صنعت زغال سنگ در بازار سهام
ازاهمیتباالییبرخورداراست.حسینیبااشاره
به امکان اس��تفاده از قرارداد های بلند مدت در
بورس انرژی افزود :اختالف بر سر قیمت زغال
سنگ با سازوکارهای دقیق قیمت گذاری و با
رعای��تانص��افمیانعرضهوتقاضامیتواند
ب��ه عنوان مزی��ت حضور فعاالن صنعت زغال
سنگ در بازار سرمایه تلقی شود و تعریف مدل
برای قراردادهای بلندمدت عرضه محصوالت
در سازوکاری شفاف و عادالنه از طریق بورس
انرژیایرانمهیااست.مدیرعاملبورسانرژی
ایران تصریح کرد:رقابت منصفانه و شفافیت در
بازارسرمایهمیتواندبهپیشگیریازرانتوفساد
در میان شرکت هایی که امکان حضور در این
بازار را یافته اند کمک شایانی نماید.

بازار

تاثیر مثبت معافیت مالیاتی بر معامالت
عمده در بورس

نماینده مردم بوکان در مجلس ش��ورای اس�لامی،
کنت��رل جذابیت بازارهای رقیب بازار س��رمایه را در
هدایت نقدینگی به بورس موثر دانس��ت.به گزارش
خانه ملت ،محمدقسیم عثمانی درباره وضعیت بازار
ب��ورس ،گفت :به ط��ور طبیعی حرکت نقدینگی به
سمت بورس نکته مثبتی است .دائمی شدن معافیت
مالیاتی معامالت س��هام می تواند روی تقویت بازار
سرمایه تاثیر مثبت داشته باشد اما باید توجه شود این
ن��وع معافی��ت مالیاتی روی خرید و فروش های خرد
سهام خیلی تاثیرگذار نیست و بیشتر روی حجم های
عمده معامالت سهام در بورس موثر است.وی افزود:
در صورتی که جذابیت بازارهای رقیب بازار سرمایه
ک��م باش��د به طور اتوماتی��ک بخش قابل توجهی از
نقدینگی های خرد به س��مت بازار بورس روانه می
شود.عثمانی تصریح کرد:اگر شرایط به نحوی شود
که نقدینگی های خرد به سمت بورس هدایت شود تا
از آن طریق در اختیار بخش تولید قرار بگیرد می توان
گفت اتفاق خوبی در اقتصاد افتاده است.

چراغهای بورس در اولین روز مرداد
قرمز شد

ش��اخص بورس و اوراق بهادار تهران در یکمین روز
م��رداد م��اه با کاهش بیش ۱۷۷۸واحدی به پله۲۵۱
هزارو۲۷۸واحدیرسید.بهگزارشخبرگزاریمیزان،
شاخصبورساوراقبهادارتهراندرمعامالتیکمین
روز مرداد ماه ماه با اُفت  ۱۷۷۸واحدی به پله  ۲۵۱هزار
و ۲۷۸واحدیرسید.درمعامالتدیروزتعدادیکهزار
و ۶۲۱سهماوراقبهاداربهارزش ۷میلیونو ۲۰۱هزار
و  ۱۹۷ریال در بیش از  ۲۲۲هزار نوبت معامالتی داد و
ستد شد.بر این اساس شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)
بی��شاز ۴۸۲واحد،ش��اخصب��ازاردوم ۳۲۹۰واحد،
ش��اخص کل (هموزن)  ۸۲۹واحد ،ش��اخص قیمت
(هموزن)  ۵۵۸واحد ،شاخص بازار اول  ۱۳۶۵واحد،
شاخص آزاد شناور  ۲۱۲۶واحد کاهش را تجربه کرد.
همچنین شاخص فرابورس نیز در معامالت روز سه
ش��نبه  1مردادماه ،با ریزش  ۴واحدی به پله  ۳هزار
و  ۲۷۰واحدی رسید.در بازار فرابورس نیز تعداد ۸۲۰
هزار و  ۸۵۲س��هم اوراق بهادار به ارزش  ۵میلیون و
 ۸۴۲هزارو ۵۴ریالدربیش ۱۴۲هزارنوبتمعامالتی
داد و ستد شد.

