«زمان بازارگردانی شستا اعالم شد»
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صبا تامین از آغاز و توسعه فعالیت صندوق بازارگردانی شستا در رابطه با سهام  ۶۴شرکت زیرمجموعه شستا خبر داد .با
اعالم روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری صبا تامین محمدعلی شیرازی مدیرعامل این شرکت با اعالم اینکه صندوق صبا گستر نفت و گاز تأمین بهعنوان
صندوق بازار گردان شرکتهای زیرمجموعه شستا در هفته جاری فعالیت خود را شروع خواهد کرد در خصوص فعالیت این صندوق اظهار داشت :پس
از حمایتهای شستا و زیرمجموعههای آن از سهام شرکتهای تابعه و با توسعه صندوق بازارگردان شستا ،کلیه شرکتهای زیرمجموعه آن بهطور رسمی
توسط صندوق بازارگردان ،بازارگردانی خواهند شد.

تراوشات غیر عالمانه

وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،در
حکمــی فریــد نجفــی را بــه عنــوان سرپرســت
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری ایــن وزارتخانــه
منصــوب کــرد.
وزیــر بهداشــت در ابــاغ معــاون پژوهشــی
وزارت بهداشــت اعــام کــرد :تــاش کنیــد تــا
بــا انجــا م تحقیقــات و پژوهشهــای مســتمر و
علمــی بیــان مــوارد غیــر عالمانــه مثــل ایمنــی
دســتهجمعی عــدم ابتــای مجــدد بیمــاران
کرونــا و ابتــای  ۲۵میلیــون نفــر بــه کرونــا
تکــرار نشــود.
یــک اســتعفای جنجالــی و روزگار دشــوار آقــای
نمکی
وزیــر بهداشــت «فریــد نجفــی» را بهعنــوان
سرپرســت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت
بهداشــت منصــوب کــرد.
بــه دنبــال صحبــت هــا و انتقــادات اخیــر وزیــر
بهداشــت از وضعیــت تحقیقــات ســامت ،رضــا
ملــک زاده معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت
بهداشــت از ســمت خــود اســتعفا داد .در متــن
نامــه اســتعفای دکتــر رضــا ملــکزاده آمــده
بــود« :بدیــن وســیله مراتــب اســتعفای خــود از
مســئولیت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت
بهداشــت را بــه دالیــل زیــر اعــام مــیدارم:
مدیریــت بســیار غلــط ،پرنقــص در پاندمــی
کرونــا کــه بــه دلیــل عــدم مشــورت و توجــه
شــما بــه توصیــه هــا و هشــدارهای متخصصــان
و محققــان نظــام ســامت ،موجــب تلفــات
انســانی بســیار در ایــران شــده اســت و در عیــن
حــال مدعــی درس «مدیریــت بحــران کرونــا»
دادن بــه ســایر کشــورها هســتید.
گفتنــی اســت ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت
بــا شــیروع بحــران کرونــا مأموریتهایــی را
بــه رضــا مل ـکزاده معــاون پیشــن تحقیقــات
وزارت بهداشــت داده بــود کــه پــس از گذشــت
چنــد مــاه پاســخی بــرای آنهــا دریافت نکــرد؛ از
همیــن رو در حکــم نجفــی بــه موضوعاتی نظیر
عملــی شــدن علمــی ،تعییــن اولویتهــای
پژوهشــی ،توزیــع عادالنــه منابــع پژوهــش و
به رهگیــری از پژوهشــگران بــا بضاعــت علمــی،
و ارتبــاط مســتمر بــا پژوهشــگران تاکیــد شــده
اســت.
وزیــر بهداشــت در بخشــی از حکــم نجفــی بــا
گالیــه از عــدم همــکاری معاونــت تحقیقــات
در دوره قبــل تاکیــد کــرده اســت کــه وی نیــز
بایــد توجــه ویــژهای بــه دســتورالعملهای اجرا
نشــده در دوره قبــل داشــته باشــد.
ســعید نمکــی در ایــن حکــم خطــاب بــه نجفی
نو شت :
«مدتهاســت جهــت راهگشــایی محققــان
جــوان و پرتــاش و تغییــر رویکــرد در حــوزه
معاونــت تحقیقــات و فنــاوری جســتوجو
کــردم تــا بتوانــم در میــان پزشــکان و اســاتید
بالنــده ،مبتکــر ،نــوآور و خــاق عنصــری
را بیابــم و از وجــودش در مســند معاونــت
تحقیقــات و فنــاوری بهرهمنــد شــوم .از
آنجــه کــه اولویــت بــا پژوهشــگران صاحــب
نــام جــوان در اســتانها بــود ،ســوابق ارزنــده
علمــی جنــاب عالــی ،تعــداد پژوهشهــای
مســئله محــور و ارجاعــات متعــدد ،نســبت
بــه ســن و ســال و همچنیــن ضیــق منابــع
و امکانــات در یکــی از اســتانهای محــروم
کشــور یعنــی کرمانشــاه مــرا بــر آن داشــت
تــا از جنــاب عالــی در ایــن جایــگاه مهــم
بهرهمنــد شــویم .لــذا بــه موجــب ایــن ابــاغ
بــه عنــوان سرپرســت معاونــت تحقیقــات و
فنــاوری منصــوب میشــوید.
اهــم انتظــارات از جنــاب عالــی بــه شــرح زیــر
اســت:
 .۱اولویــت کنونــی کشــور مدیریــت تمــام
عیــار بیمــاری کوویــد  ۱۹اســت کــه متاســفانه
نظــام ســامت ،اقتصــاد ،جامعــه و سیاســت را
در جهــان متاثــر ســاخته و همــکاران ســخت
کوشمــان در نظــام ســامت ماههاســت در
فشــار ســنگینی قــرار دارنــد و در ایــن راســتا
داغ تعــداد زیــادی از هموطنــان و همراهانمــان
را بــر دل داریــم .ســال گذشــته در نامــه مهــم
و آنــی از معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوری
درخواســت کــردم تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت
بــی بدیــل دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور
بــه جنبههــای مختلــف بیمــاری کــه در نامــه
مذکــور قیــد شــده بــود بپردازنــد و اینجانــب
را بــه طــور مســتمر در جریــان قــرار دهنــد،
متاســفانه تــا ایــن لحظــه بــه هیچکــدام از
ایــن مــوارد نپرداختنــد و هرگــز مکتــوب قابــل
اســتنادی کــه بتــوان بــه عنــوان چــراغ راه
آینــده مدیریــت بیمــاری بــه کار گرفــت ،ارائــه
نکردنــد .بعضــی از مــوارد غیرعالمانــه از قبیــل

عــدم ابتــا مجــدد ،گرفتــاری ســی میلیــون
نفــر هموطــن و ترویــج اندیشــه ایمنــی دســته
جمعــی از تراوشــات آن مجموعــه بــود کــه کار
را در مدیریــت بیمــاری و اوضــاع مدیــران ارشــد
ســختتر کــرد .پرداختــن جنــاب عالــی بــه
مفــاد نامــه بســیار حائــز اهمیــت اســت.
 .۲تعییــن اولویتهــای پژوهشــی در نظــام
ســامت بــه خصــوص کار بیــن بخشــی بــه
دلیــل تاثیــر مولفههــای اجتماعــی موثــر
بــر ســامت ،تاثیــر شــیوه زندگــی مــردم بــر
شــاخصهای تندرســتی ،تحقیــق در اجــزای
نظــام ارائــه دهنــده خدمــت HSR ،و رابطــه
تنگاتنــگ بــا معاونتهــای محتــرم ذیربــط،
پیــش بینــی ضرورتهــای نظــام ســامت
مبتنــی بــر یافتههــای علمــی و همچنیــن
بــار بیماریهــای آینــده و ارائــه راهکارهــای
پیشــگیرانه جهــت پرهیــز از تلنبــار آنهــا بــر
نظــام ســامت ســالهای آتــی از وظایــف
گرانســنگ آن مجموعــه اســت.
 .۳گرچــه چــاپ مقــاالت ارزشــمند میتوانــد
یکــی از شــاخصهای پیشــرفت کشــور
عزیزمــان در عرصــه پژوهــش جهــان باشــد و
قــدردان دانشــمندانی هســتم کــه در چــاپ
مقــاالت فاخــر افتخــار آفرینــی میکننــد.
معالوصــف چــاپ مقالــه صرفــا نمیتوانــد
راهگشــای مشــکالت کشــور در حــال توســعه
باشــد .پژوهشهــای مــا بایــد بتوانــد
محصــوالت دیگــری هــم داشــته باشــد کــه بــا
تولیــد فــرآوردهای ،ارائــه شــیوه پیشــگیری یــا
بیماریابــی ســریعتر یــا راهــکاری بــرای اصــاح
نظــام ارائــه خدمــت و افزایــش بهــرهوری آن
بتــوان گــرهای از گرفتاریهــای کشــور گشــود.
بدیهــی اســت ایــن اندیشــه مانــع از تحقیقــات
بنیادیــن کــه ممکــن اســت ســالها طــول
بکشــد تــا بــه دســتاوردی بینجامــد نخواهــد
شــد.
 .۴توزیــع عادالنــه منابــع پژوهــش و
بهرهمنــدی پژوهشــگران بــا بضاعــت علمــی
در دانشــگاههای علــوم پزشــکی و مراکــز
تحقیقاتــی دور دســت حتمــا مــورد توجــه قــرار
گیــرد.
نبایــد احســاس بــی عدالتــی ،دانشــمندان جوان
کشــور را در دانشــگاههای مناطــق محــروم
مایــوس کنــد .جنــاب عالــی رنــج کشــیده
فعالیــت در یــک دانشــگاه نســبتا محــروم
بودهایــد و میدانیــد کــه پایتخــت نشــینی
نبایــد امتیــاز بــزرگ بهرهمنــدی از منابــع کالن
کشــور باشــد.
 .۵گرچــه در بنــد  ۳ابــاغ  ۲۹/۱۰/۱۳۹۷معاون
محتــرم قبلــی نیــز ذکــر کــردم کــه مراکــز
تحقیقاتــی بایــد از شــیوه مدیریــت جزیــرهای
بــه شــبکه تحقیقاتــی متصــل بــدل شــوند و
بتواننــد بــا تبــادل تجربــه و حاصــل پژوهــش
بــا تقســیم وظایــف و اولویتهــا از دوبــاره کاری
بپرهیزنــد ،معالوصــف هنــوز کارهــای مــوازی و
تکــراری تحقیقــات مشــابه بــا درصــدی مختصر
تفــاوت ادامــه دارد.
قطبهــای تحقیقاتــی بایــد بــر مســائل
مختلــف کشــور ،متمرکــز و حمایــت شــوند و
حاصــل تحقیقاتشــان جهــت طــی طریــق
مناســب بــه وزیــر و دســتاندرکاران نظــام
اجرایــی کشــور ارائــه گــردد.
 .۶ارتبــاط مســتمر با پژوهشــگران دانشــگاههای
غیــر علــوم پزشــکی و همچنیــن مراکــز
تحقیقاتــی خصوصــی در داخــل و خــارج از
کشــور بــه خصــوص متخصصــان هموطنانمــان
در دانشــگاههای خــارج بــا برنامــه ریــزی
منســجم ،اولویــت ســنجی و اســتفاده از
ظرفیتهــای مــادی ،معنــوی و تخصصــی
آنهــا میتوانــد موجــب اعتــای کمــی و کیفــی
پژوهــش شــود.
 .۷تمرکــز بــر شــرکتهای دانــش بنیــان و
اســتفاده از ظرفیــت بــی بدیــل آنهــا بایــد
تســریع گــردد .در ایــن راســتا هرگونه پیشــنهاد
جهــت ارتقــای آنهــا مــورد حمایــت مقــام
معظــم رهبــری ،رییــس جمهــوری و دیگــر
مســئوالن قــرار خواهــد گرفــت.
 .۸در مــورد ســاخت واکســن و داروهــای موثــر
بــر کوویــد  ۱۹اینجانــب کمیتــهای تشــکیل
دادهام کــه دســت آوردهــای مطلوبــی در عرصــه
بیــن المللــی بــروز خواهــد داد .ورود ســریع
جنــاب عالــی بــه ایــن امــر مهــم موجــب
تســریع خواهــد شــد.

ریزش  ۴تا ۴۰
میلیونی قیمت 
خودرو

خودروهــا در هفتــه جــاری افــت
قیمــت  4تــا  40میلیــون تومانــی
را نســبت بــه هفتــه گذشــته تجربــه
کردنــد و تنهــا تیبــا  2معمولــی بــدون
تغییــر قیمــت در بــازار داد و ســتد
شــد.
پشــت پــرده کاهشــی شــدن قیمــت
هــا در بــازار خــودرو
برخــی از فعــاالن بــازار خــودرو اثــرات
روانــی جریانــات سیاســی بــر نــرخ ارز
و افــت آن را دلیــل کاهشــی شــدن
بــازار خــودرو مــی داننــد و برخــی
دیگــر معتقدنــد دلیــل ایــن افــت
قیمــت بــه مصوبــه بهارســتان نشــین
هــا مبنــی بــر عرضــه خــودرو در

نگاهــی بــه آن دارنــد بــه همیــن دلیــل
رونــد قیمتــی آن در بــازار همــواره مــورد
توجــه اســت.
پراید
قیمــت خانواده  206در بازار
از ســوی دیگــر ارزیابــی بــازار خــودرو
نشــاندهنده آن اســت کــه قیمــت
خانــواده پــژو  206نیــز کــه در
ماههــای اخیــر پیوســته رونــد رو بــه
رشــدی داشــت ،در ایــن هفتــه افــت
قیمــت را تجربــه کــرد؛ افــت قیمــت
خانــواده  206بــه  9تــا  10درصــد
رســید.
رصــد بــازار خــودرو نشــان میدهــد
کــه پــژو  206تیــپ  5در هفتــه

بــازار خودروهــای داخلــی پرتیــراژ در ایــن هفتــه،
رونــدی سینوســی داشــت .بــازار خــودرو در بیشــتر روزهای
هفتــه افــت قیمــت را ثبــت کــرد؛ ایــن رونــد نزولــی تــا
آنجــا پیــش رفــت کــه قیمــت پرایــد  ۱۳۱را بــه حوالــی
 ۱۰۰میلیــون تومــان نزدیــک کــرد.
بــورس بــاز میگــردد .براســاس ایــن
تصمیــم هــر شــخص میتوانــد هــر
ســه ســال یــک بــار بــا یــک کــد ملــی،
یــک خــودرو در بــورس کاال خریــداری
کنــد و قبــل از پایــان ســه ســال مقــرر
نمیتوانــد اقــدام بــه فــروش خــودرو
کنــد ،روشــی کــه برخــی معتقدنــد
شــاید بتوانــد کاهشــی شــدن قیمــت
در بــازار خــودرو را بــه همــراه داشــته
باشــد.
از ســوی دیگــر برخــی از فعــاالن
بــازار خــودرو معتقدنــد بــا توجــه بــه
تصمیمــات جدیــدی کــه بــرای بــازار
خــودرو گرفتــه شــده در کنــار زمزمــه
هــای مطــرح شــده مبنــی بــر تغییــر
برخــی مناســبات سیاســی را مــی تــوان
از دیگــر عوامــل افــت قیمــت خــودرو
در هفتــه گذشــته دانســت.
همچنیــن ،برخــی دیگــر تاکیــد دارنــد
دلیــل کاهــش قیمــت خودروهــا بــه
دلیــل انتظــار بــرای عرضــه بیشــتر
خــودرو در بــازار اســت ،ایــن گــروه
معاملــه گــران تصــور مــی کننــد وضعیــت
تولیــد در فصــل هــای پیــش رو بهتــر از
قبــل خواهــد بــود .ایــن اعتقــاد از آنجــا
ناشــی مــی شــود کــه آمــار شــش ماهــه
نشــان میدهــد کــه موجــودی انبــار
خودروســازان رو بــه افزایــش اســت.
ایــن رونــد میتوانــد عرضــه در بــازار را
تقویــت کنــد و از افزایــش قیمــت بیشــتر
جلوگیــر کنــد.
قیمــت پراید در بازار
پرایــد  131هفتــه گذشــته تــا یــک
قدمــی  100میلیــون تومــان کاهــش
یافــت ،تــا زمینــه رســیدن قیمــت ایــن
خــودرو بــه زیــر  100میلیــون تومــان
فراهــم شــود ،براســاس ارزیابــی
بــازار در ایــن هفتــه ایــن خــودرو در
محــدوده قیمتــی  108میلیــون تومــان
در بــازار معاملــه شــد ،کــه نســبت
بــه هفتــه پیــش افتــی  9.2درصــدی
داشــته اســت.
تولیــد پرایــد  131هرچنــد متوقــف شــده،
امــا قیمــت آن ،همچنــان ایــن خــودرو را
در صــدر خودروهــای پرتقاضــا قــرار داده
اســت .قیمــت مــدل هاچبــک پرایــد یــا
همــان پرایــد  111نیــز در هفتــه ای کــه
امــروز پایــان مــی یابــد بــه حــدود 125
میلیــون تومــان رســید و افــت قیمــت
 12.5درصــدی را تجربــه کــرد .پرایــد
 111را میتــوان خــودرو محبــوب قشــر
جــوان دانســت ،خودرویــی کــه همیشــه
بــرای آن تقاضــا وجــود دارد و بــه هنــگام
خریــد خــودرو جوانــان اصــوال نیــم

گذشــته افــت قیمــت  6.6درصــد را
تجربــه کــرده و قیمــت آن نســبت
بــه هفتــه پیــش از آن بــه حــدود 280
میلیــون تومــان رســیده اســت.
افــت قیمــت پــژو  206صندوقــدار نیــز
در هفتــه گذشــته نســبت بــه هفتــه
قبــل بــه  9.5درصــد رســید و در بــازار
در محــدود  255میلیــون تومــان قیمــت
خــورد ،پــژو  206صنــدوق دار را مــی
تــوان مدلــی از ایــن گــروه دانســت کــه
طرفــداران بســیاری در میــان خانــواده
هــا دارد.
قیمــت پــژو  206تیــپ 2نیــز در هفتــه
گذشــته بــه حــدود  196میلیــون تومــان
رســید و افــت حــدود  11درصــدی را
ثبــت کــرد.
پژو
بیشــترین افــت قیمــت بــه ســمند
 EF7رســید
رصــد بــازار خــودرو نشــان دهنــده آن
اســت کــه ســمند  LXبــا موتــور EF7
نیــز در هفتهــای کــه امــروز آخریــن
روز آن اســت ،باالتریــن افــت را در میــان
محصــوالت پرتیــراژ داشــته و قیمــت آن
بــه  205میلیــون تومــان رســید و افــت
قیمــت  16درصــدی را نســبت بــه هفتــه
قبــل داشــته اســت.
براســاس ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه
افــت قیمــت ســمند  LXدر ایــن
هفتــه نســبت بــه هفتــه دوم آبــان مــاه
 2درصــد بــوده و قیمــت آن بــه 172
میلیــون تومــان رســیده اســت .ســمند
ســورن نیــز در ایــن هفتــه افتــی 10
درصــدی را تجربــه کــرد و قیمــت آن بــه
 250میلیــون تومــان رســید.
سمند
قیمــت تیبا در بازار
از ســوی دیگــر ارزیابــی بــازار نشــان
دهنــده آن اســت کــه خانــواده تیبــا نیــز
ایــن هفتــه را بــا افــت قیمــت بــه پایــان
رســاندند .تیبــا صندوقــدار در ایــن هفتــه
افــت  10.4درصــدی را نســبت بــه هفتــه
قبــل ثبــت کــرد و قیمــت آن 120میلیــون
تومانــی شــد.
امــا مــدل هــاچ بــک ایــن خانــواده یــا
همــان تیبــا 2معمولــی در مــدت زمــان
مــورد بررســی بــدون تغییــر بــود و بــا
قیمــت حــدود  130میلیــون تومــان
در بــازار خریــد و فــروش شــد .ســاینا
کــه بــه لحــاظ قیمتــی و حتــی فرمــی
همتــراز تیبــا اســت نیــز هماننــد تیبــا
ایــن هفتــه از افــت قیمــت در امــان
نمانــد و بــا افتــی  7درصــدی قیمــت آن
بــه  140میلیــون تومــان رســید.
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در آخریــن هفتــه آبــان مــاه ۱۳۹۹
شــاخص کل بــورس تهــران در مجمــوع
 ۱۲۴هــزار واحــد بــاال آمــد و وارد کانــال
یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار واحــدی
شــد .از ســوی دیگــر ،در  ۳روز پایانــی
هفتــه ،رونــد تغییــرات ارزش صفهــای
خریــد صعــودی و رونــد تغییــرات ارزش
صفهــای فــروش نزولــی بــود.
در هفتــه گذشــته شــاخص کل در مجمــوع
 124هــزار و  238واحــد بــاال آمــد و بــه
رقــم یــک میلیــون و  345هــزار واحــد
رســید ،شــاخص کل هــم وزن نیــز بــا
افزایــش  16هــزار و  280واحــد در ســطح
 381هــزار و  271واحــد قــرار گرفــت.
بازدهــی مثبت بورس
بــورس تهــران در  6روز پایانــی آبــان
مــاه 11 ،درصــد رشــد کــرد کــه بــه
ایــن معنــی اســت کــه در هفتــه گذشــته
ارزش ســبد ســهام ســها مداران بــورس بــه
طــور متوســط  11درصــد افزایــش یافتــه
اســت.
شــاخص کل بــورس تهــران در تمــام
روزهــای هفتــه رونــدی صعــودی داشــت
و بیشــترین میــزان رشــد را در روز
پایانــی هفتــه پشــت ســر گذاشــت .در
روز چهارشــنبه 28آبــان ،شــاخص کل 48
هــزار و  347واحــد افزایــش یافــت و بــا
رشــد  3.7درصــد بیشــترین رشــد روزانــه
از  5شــهریور تاکنــون را ثبــت کــرد.
رونــد شــاخص کل هــم وزن نیــز در هفتــه
گذشــته صعــودی بــود .شــاخص کل هــم
وزن در  2روز معامالتــی آخــر هفتــه
بیشــترین نــرخ رشــد را داشــت .در روز
سهشــنبه  4هــزار و  592واحــد و در روز
چهارشــنبه  6هــزار و  601واحــد افزایــش
یافــت.
پیــش بینــی بــورس هفتهپیــش بینــی
بــورس هفتــه
پیش بینــی بورس هفته
روندهــای درونــی بــازار میتوانــد نقــش
قطبنمــای بــورس را ایفــا کنــد ،عــاوه
بــر رونــد تغییــرات شــاخص کل و شــاخص
هـموزن ،بررســی روندهــای درونــی بــورس
ماننــد تغییــرات ارزش معامــات کل،
ارزش معامــات خــرد ،تغییــرات ارزش
صفهــای خریــد و فــروش و رونــد ورود
و خــروج پو لهــای حقیقــی میتوانــد بــه
ســها مداران در پیــش بینــی رونــد هفتــه
آینــده کمــک کنــد تــا نگاهــی دقیقتــر و
انتظاراتــی واقعیتــر داشــته باشــند.
رونــد تغییرات ارزش معامالت
در معامــات هفتــه گذشــته ،ارزش
معامــات کل بــازار ســهام ،بــه اســتثنای
روز دوشــنبه ،در باقــی روزهــا رونــدی
صعــودی داشــت .در روز چهارشــنبه
ارزش معامــات کل بــازار  23هــزار

میلیــارد تومــان بــود کــه باالتریــن رقــم از
ابتــدای پاییــز تاکنــون بهشــمار مــیرود.
ارزش معامــات خــرد نیــز در دو روز پایانــی
هفتــه در ارقــام باالتــر از  11هــزار میلیــارد
تومــان قــرار گرفــت .ارزش معامــات خــرد
در روز یکشــنبه هفتــه گذشــته  14هــزار
میلیــارد تومــان بــود کــه باالتریــن رقــم از
 21مهرمــاه تاکنــون اســت.
پیــش بینــی بــورس هفتهپیــش بینــی
بــورس هفتــه
رونــد ورود و خــروج پــول حقیقــی بــه
بــورس
هفتــه گذشــته در ســه روز از در  5روز
معامالتیخالــص پــول حقیقــی ورودی
مثبــت بــود .در مجمــوع 2 ،هــزار و
 177میلیــارد تومــان پــول حقیقــی وارد
بــورس شــد کــه باالتریــن رقــم هفتگــی
از ابتــدای مهرمــاه تاکنــون بهشــمار
مــیرود.
افزایــش ورود پو لهــای حقیقــی بــه بــورس
و رشــد ارزش معامــات بــازار خصوصــا
ارزش معامــات خــرد ،نشــان از افزایــش
نقدشــوندگی بــورس ،افزایــش عمــق بــازار
ســرمایه و بازگشــت ســها مداران خــرد بــه
بــازار ســهام دارد کــه عالمتــی مثبــت و
امیدوارکننــده بــرای بــورس تهــران اســت.
ورود و خــروج پــول حقیقی به بورس
رونــد تغییــرات عرضه و تقاضا
ارزش صفهــای خریــد نیــز در هفتــه
گذشــته نســبت بــه هفتههــای پیشــین
رشــد قابــل مالحظــهای داشــت .بــه
اســتثنای روز یکشــنبه ،ارزش صفهــای
خریــد در باقــی روزهــای هفتــه رونــدی
صعــودی داشــت .مهمتــر اینکــه در
روزهــای شــنبه ،سهشــنبه و چهارشــنبه
ارزش صفهــای خریــد بیشــتر از ارزش
صفهــای فــروش بــود .ارزش صفهــای
فــروش نیــز بــه اســتثنای روز یکشــنبه ،در
باقــی روزهــا رونــدی نزولــی داشــت.
پیــش بینــی بــورس هفتهپیــش بینــی
بــورس هفتــه
آماده برای صعود
بــه نظــر میرســد پــس از چنــد روز
متوالــی صعــودی ،حــاال بــورس تهــران
توانایــی ادامــه رونــد رو بــه رشــد را داد.
روندهــای درونــی بــازار همگــی نشــان از
بهبــود وضعیــت بــورس دارد .ســازوکارهای
درونــی بــازار در شــرایطی مثبــت و رو بــه
بــاال قــرار دارنــد و انتظــار م ـیرود بــورس
هفتــهای صعــودی را پیــش رو داشــته
باشــد ،مگــر آنکــه عوامــل بیرونــی مانــع
تــداوم رونــد یــک هفتــه گذشــته شــوند.
عواملــی ماننــد تغییــرات قیمتــی در بــازار
ارز و طــا و ســکه و خبرهــای سیاســی
منفــی کــه میتواننــد بــورس را بــه زیــر
بکشــند.

سهمیه بنزین آذرماه تغییر کرد؟
ســهمیه بنزیــن خودروهــا و
موتورســیکلتها بامــداد اول آذر در
کارتهــای ســوخت شــارژ شــد.
در نهمیــن مــاه ســال  ۹۹مطابــق
ماههــای گذشــته  ۶۰لیتــر
ســهمیه بنزیــن بــه کارت هوشــمند
ســوخت خودروهــای شــخصی و
 ۲۵لیتــر بنزیــن بــه کارت ســوخت
موتورســیکلتها بــا نــرخ ۱۵۰۰
تومــان واریــز شــد ،همچنیــن ســهمیه
ســوخت خودروهــای عمومــی و

خدماتــی مطابــق جــدول ســهمیه
طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت واریــز
شــد.
بــر ایــن اســاس ســهمیه بنزیــن
خودروهــا و موتــور ســیکلتها در
ســاعت صفــر بامــداد امــروز (اول
آذر) در کارتهــای ســوخت شــخصی
شــارژ شــد .ســهمیه خودروهــا و
موتورســیکلتها طبــق جــدول زیــر
بــه کارتهــای شــخصی واریــز شــده
اســت.

