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چراغ سبز تلویحی ترامپ برای
پیوستن به توافق با اوپک پالس

یک قدم تا بزرگ ترین کاهش
عرضه نفت
برگزاری نشست تولیدکنندگان برای تصمیم
گیری درباره کاهش عرضه نفت فردا پنج شنبه
برگزار می شود .روسیه تایید کرده است که در
این نشست حضور خواهد یافت.
به گزارش خراسان ،قرار است در این نشست 10
تا  15میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت کاسته
شود که یک مداخله تاریخی در بازار است .طبق
آخرین اخبار ،اختالفات بین عربستان و روسیه
کاهش یافته است و این دو کشور به یک توافق
نزدیک شده انــد .رویترز به نقل از منابع آگاه
نوشت :تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان از
جمله عربستان و روسیه احتماال در روز پنج شنبه
به توافقی برای کاهش تولید برسند؛ هرچند که
این توافق به پیوستن آمریکا به آن بستگی دارد .به
گزارش خبرگزاری های فارس و مهر ،وزیر انرژی
آمریکا پس از گفت وگوی تلفنی با وزرای نفت
عربستان و روسیه گفت این دو کشور با کاهش
 ۱۰تا ۱۵درصدی تولید از مجموع عرضه جهانی
نفت موافق هستند.
اگرچه توافق عربستان و روسیه بسیار نزدیک
به نظر می رسد اما موضوع مشارکت آمریکا هم
بسیار مهم است .منابع آگاه در گفت وگو با رویترز
اعالم کردند که اوپک پالس تنها در صورتی با
کاهش عرضه موافقت می کند که آمریکا هم
بخشی از کاهش عرضه را به دوش بگیرد .رئیس
جمهور آمریکا نیز دربــاره مشارکت آمریکا در
کاهش عرضه گفت که «من فکر می کنم این
اتفاق به صورت اتوماتیک در حال رخ دادن است
اما هیچ کس هنوز از من چنین درخواستی نکرده
است از این رو باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد».
اظهاراتی که نسبت به مواضع قبلی ترامپ نرم
تر است و نشان از افزایش احتمال مشارکت
این کشور دارد .ترامپ قبال مسئله تعهد برای
کاهش عرضه را تکذیب کرده و گفته بود که با
حل اختالفات روسیه و عربستان مشکل بازار
نفت حل خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی:

مالیاتآستانقدسوستاداجرایی
بهآموزشوپرورشمیرسد
معاونسازمانامورمالیاتیدرنامهایبهاداراتکل
امورمالیاتیکشوراعالمکرد:مالیاتآستانقدس
وستاداجراییبهوزارتآموزشوپرورشمیرسد.
بهگزارش مهر،محمدمسیحیمعاوندرآمدهای
مالیاتی سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای
بودجه سال  ۹۹خطاب به امــور مالیاتی شهر و
استان تهران و ادارات کل امــور مالیاتی اعالم
کرد :آن بخش از فعالیت اقتصادی آستان قدس
رضوی و بنگاهها و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
و نیروهای مسلح که مشمول مالیات است ،در
اختیار وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار میگیرد.
در این نامه با اشاره به بند (ط) تبصره ( )۹قانون
بودجه ســال  ۱۳۹۹کل کشور بــرای پرداخت
مالیاتآستانقدسرضویوآندستهازمؤسسات
و بنگاههای اقتصادی زیــر مجموعه نیروهای
مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به
استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم
پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند ،آمده
است :معادل درآمــد واریــزی از محل ردیفهای
هزینهایمربوطبهمنظورتوسعهعدالتآموزشی،
نوسازی ،مقاوم ســازی و خرید تجهیزات برای
مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای
دانش آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در
اختیاروزارتآموزشوپرورشقرارمیگیرد.لذابه
منظوراجرایحکمبندمذکور،ترتیبیاتخاذگردد
تامالیاتمؤسساتوبنگاههایمشمولوصولوبه
ردیفهایدرآمدیمشخصشدهدرقانونبودجه
واریزگردد.
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وزیر اقتصاد اعالم کرد :تولید ناخالص داخلی
کشور تا ۱۵درصــد از کرونا متأثر میشود .به
این ترتیب و براساس گزارش مرکز آمار از تولید
ناخالص داخلی ،این میزان معادل  75هزار
میلیارد تومان است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد
که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال
1390در  9مــاه نخست ســال  1398به رقم
 5004134میلیارد ریال با نفت و 4304789
میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است.
با این حساب  15درصد خسارت وارد شده که
مــورد نظر وزیــر اقتصاد است،چنان چه با رقم
تولید ناخالص داخلی با نفت محاسبه شود  ،بالغ
بر  750620میلیارد ریال خواهد بود وچنان چه
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جزئیات واگذاری  30هزار میلیاردی
سهام دولتی به مردم

▪شستا به زودی عرضه می شود؛ شاید هفته
آینده

همزمان با واگذاری سهام دولتی ،سهام شرکت های
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نسبت اندک وام یک میلیون تومانی با کاهش
درآمد خانوارها

بزرگ خصولتی نیز در مسیر واگذاری قرار دارد .امروز
 10درصد از سهام هلدینگ صباتامین وابسته به
شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) عرضه
می شود .قرار است  12درصد از سهام خود شستا
نیز به زودی واگذار شود .دیروز ،شیرازی مدیرعامل
صباتامین گفت :در سال جاری سیاست وزارت رفاه
و شستا عرضه باقی مانده شرکت هایی است که هنوز
بورسی نشدند که بزرگ ترین شرکت هم شستاست
که برآورد می شود در هفته آینده عرضه شود .امیری
عضو هیئت مدیره سازمان بورس هم گفت :شستا
اقداماتی را که باید انجام میداد ،انجام داده است.
یک یا دو اقدام دیگر مانده که باید توسط شرکت انجام
شود و زمانی که این اقدامات هم صورت بگیرد ،سهام
شستا عرضه می شود.

محاسبات نشان می دهند که اقساط وام یک میلیون تومانی دولــت به
سرپرستان خانوارها در حدود  47هزار تومان خواهد بود؛ وامی که البته با
فرض کاهش  50درصدی درآمد خانوارها در ایام شیوع کرونا درد زیادی از
آنان را دوا نخواهد کرد .دو شب قبل رئیس کل بانک مرکزی ،جزئیات خبر
رئیس جمهور درباره پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار
یارانه بگیر را اعالم کرد که بر اساس آن ،قرار است این مبلغ به صورت وام با
نرخ سود  12درصد ،بازپرداخت  24ماهه و با تنفس  4ماهه پرداخت شود .در
این رابطه محاسبات خراسان نشان می دهد که مبلغ اقساط این وام  47هزار
و  128تومان خواهد بود و متقاضیان در مجموع  131هزار و  79تومان سود
پرداخت خواهند کرد .به گزارش خراسان ،جدای از رقم کل و مبلغ اقساط
این وام ،نسبت آن با جبران کاهش قدرت خرید خانوارها اهمیت دو چندان
دارد .محاسبات خبرگزاری فارس از آمار هزینه -درآمد خانوار حاکی از آن
است که به عنوان مثال و برای یک خانوار شهری ،درآمد (با اغماض برابر با
هزینه در نظر گرفته شده است) ماهانه تقریب ًا به میزان  4میلیون و  523هزار
تومان در سال  98رسیده است .رقمی که برای سه ماه ،معادل با  13میلیون و
 570هزار تومان می شود .بدین ترتیب و با فرض کاهش  50درصدی درآمد
خانوارها در دوران شیوع کرونا می توان محاسبه کرد که وام اخیر دولت ،تنها
 15درصد کاهش درآمد خانوارها در شهرها را جبران خواهد کرد .همچنین
این نسبت برای مناطق روستایی بیشتر و به میزان  27درصد خواهد بود.بر
این اساس است که کارشناسان برای احیای قدرت خرید خانوارها و حمایت
از آنان ،بر لزوم نگاه دقیق تر سیاستگذاران تاکید می کنند .کاهش شمولیت
این وام به سوی خانوارهای دهک های متوسط و پایین و نیز افزایش سقف وام
از جمله راهکارها در این زمینه است.

یک الزام قانونی باعث خروج نرخ تورم از قرنطینه آماری بانک مرکزی شد

تورم  98رکورد  24ساله را شکست
بر اساس آمارهای بانک مرکزی ،نرخ تورم
ســا لهــای  97و  98در مناطق شهری به
ترتیب  31.2درصد و  41.2درصد محاسبه
شده که به ترتیب  4.6درصد و  6.8درصد
بیشتر از نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز
آمار ایران برای همین دوره زمانی است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس ،عبدالناصر
همتی ،رئیس کل بانک مرکزی ،در راستای
تکالیف قانونی این بانک ،نامه ای به آیت ا...
رئیسی ،رئیس قوه قضائیه ،ارسال و شاخص
تورم ساالنه و ماهانه مناطق شهری سال 98
و سال های قبل را برای محاسبه میزان مهریه
و خسارت تادیه چک اعالم کرد.
بر اساس جدول پیوست این نامه ،نرخ تورم

سال های  97و  98به ترتیب  31.2و 41.2
درصد بیان شده است که بدین ترتیب نشان
می دهد تــورم در سال  98به باالترین رقم
خود از سال  1374رسیده است        .
این در حالی است که پیشتر مرکز آمار ایران،
نرخ تــورم سال های  97و  98را به ترتیب
 26.9و  34.8درصــد و نــرخ تــورم مناطق
شهری در این سال ها را به ترتیب  26.6و
 34.4درصد اعالم کرده بود .به عبارت دیگر
نرخ تورم مناطق شهری اعالم شده توسط
بانک مرکزی به ترتیب  4.6و  6.8درصد
بیشتر از نرخ تورم اعالمی مرکز آمار است.
بر اساس این گزارش ،آخرین باری که بانک
مرکزی به صورت رسمی ،نرخ تورم را اعالم

کــرده بــود ،آبــان ماه  1397بــود .از آذرمــاه
 1397و همزمان با نزدیک شدن نرخ تورم
به  40درصد ،دولت دستور داد صرف ًا مرکز
آمار نرخ تورم را منتشر کند و به همین دلیل،
بانک مرکزی از اعالم این شاخص اقتصادی
خ ــودداری کــرد .به گــزارش خــراســان ،نرخ
ت ــورم ،بــر اســاس تغییرات میانگین وزنــی

نرخ تورم شهری (بانک مرکزی)

قیمت سبدی از کاالها در یک سال نسبت
به سال گذشته محاسبه می شود و مقداری
تفاوت در بیان این رقم توسط دو مرجع قابل
چشم پوشی است .با این حال ،تفاوت 6.8
درصــدی بین دو نرخ تورم اعالمی از سوی
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال 98
قابل توجه است.

نرخ تورم (مرکز آمار ایران)
کل

شهری

1397

31.2

26.9

26.6

1398

41.2
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34.4

بورس درکش و قوس قوانین جدید و هسته قدیمی

بورس تهران در حالی دیروز با رشد  13هزار
واحدی برای اولین بار به سطح  583هزار
واحــد رسید که قــرار اســت از امــروز برخی
قوانین جدید در خصوص معامالت اعمال
شود و همچنان اعتراضات و نگرانی ها درباره
هسته معامالت نیز بسیار زیاد است.
به گزارش خراسان ،سیل تغییرات در قوانین
معامالت بورس از اسفندماه گذشته با تغییر
در حجم مبنا و همچنین کاهش دامنه نوسان
آغاز شد که البته مورد دوم با مداخله وزیر
اقتصاد ملغی شد و دامنه نوسان  5درصد
باقی ماند .در ادامه این روند قرار است از فردا
نیز چند تغییر ایجاد شود .از جمله حداقل
مبلغ سفارش خرید از  100هزار تومان به
 500هزار تومان افزایش می یابد .همچنین
حداقل اعتباری که پیشتر  50درصد بود و به
 45درصد کاهش یافته بود  ،باز هم کاهش
یافته و از فــردا  35درصــد خواهد بــود .این

بدان معنی است که اگر فردی  10میلیون
تومان سرمایه در حساب بورسی خود داشت،
می توانست  10میلیون تومان نیز اعتبار
(وام) از کارگزاری اخذ و با آن معامله کند .از
فردا این رقم به  5.5میلیون تومان می رسد.
یعنی فقط  35درصد از سرمایه معامالتی فرد
می تواند اعتبار باشد و بقیه باید آورده نقدی
فرد باشد .به گزارش ایبنا ،از امروز تغییراتی
نیز در حداکثر حجم سفارش و همچنین
زمان ارسال سفارشات توسط کارگزاری ها
ایجاد می شود.
این تغییرات در حالی است که شاخص کل
بــورس تــهــران و فــرابــورس ایــران همچنان
در حال رکوردشکنی است و این تغییرات
با توجه به وضعیت جدید شاخص ،قیمت
هــا و نقدینگی بــورس منطقی بــه نظر می
رسد .با این حال آن چه موردغفلت است و
انتقادات بسیاری را هم ایجاد کرده ،وضعیت

شاخص

اقساط وام از محل یارانه چقدر
می شود؟

هر نفر 2میلیون تومان ،اولین فراخوان تا نیمه اردیبهشت

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به واگذاری  30هزار میلیارد
تومانی سهام دولتی به مــردم با تخفیف  20تا 25
درصد جزئیاتی در اینباره اعالم کرد.
وزیــر اقتصاد در برنامه گفت وگــوی ویــژه خبری ،به
نحوه عرضه واگــذاری اولیه شرکتها در بــورس به
عموم مــردم اشــاره کرد و گفت :تصمیم گرفتیم که
عرضهها به صــورت فراگیر صــورت پــذیــرد .در این
روش عرضهها در دو نوبت انجام می شود که هر گروه
مشمول تخفیف ۲۰و ۲۵درصد است .در حقیقت این
تخفیف شامل خرید اولیها خواهد شد .دژپسند ادامه
داد :سقف خرید برای هر فرد دو میلیون تومان خواهد
بود ،برای این نوع خرید تنها ارائــه کد ملی کفایت
میکند .وی افزود :امیدواریم بتوانیم  ۱۵اردیبهشت
اولین فراخوان برای عرضه را منتشر و اطالع رسانی
کنیم .دژپسند با بیان این که هدف نخست از این
اقدامات،انتقال مالکیت داراییهای دولتی است
افــزود :مردمی کــردن اقتصاد کشور ،هدف اصلی
واگذاری هاست و برآورد ریالی ما از این واگذاریها
 ۳۰هزار میلیارد تومان است.

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

هسته معامالت است .میزان نقدینگی در
بــورس بسیار زیــاد شده است و تعداد افراد
حاضر نیز بسیار زیاد شده اند و این موضوع
موجب افزایش تعداد سفارش های ارسالی
به هسته معامالت و از کارافتادن پیاپی آن
می شود(مثل رایانه ای که به هنگام بازکردن

برنامه های متعدد ،هنگ می کند) .اقدامات
مذکور (از جمله افزایش حداقل مبلغ هر
ســفــارش) مــی تــوانــد تــعــداد ســفــارش های
ارسالی را کاهش دهد اما واضــح است که
مشکل هسته معامالت بسیار جدی تر است
و نیاز به تغییرات اساسی دارد.

خبر مرتبط

تغییر مفروضات یک سهم در نیمه شب!
مشکلهستهقدیمیبورسبعضاموجباشکاالتنرمافزاریعجیبیمیشودکهبهطور نمونهدر
تغییرمفروضاتبرخیسهامخودرانشانمیدهد.بهعنوانمثال 2،شبپیش،برخیکاربران
با انتشار تصاویری نشان دادند که چگونه برخی ارقام مربوط به شرکت بیمه اتکایی امین ،در
فرابورستغییرکردهاست.بهعنوانمثال،بازهروزکهنشاندهندهتغییرقیمتسهامدرطولیک
روز و حداکثر و حداقل قیمت سهام در طول یک روز است ،ناگهان در نیمه شب تغییر کرده است
کهبرخیکاربرانفضایمجازیآنرابههستهمعامالتیقدیمیومشکلداربورسربطدادهاند.

افت  3هزار تومانی قیمت مرغ
از ابتدای امسال

قیمت مرغ کشتار با افت  3هزار تومانی از ابتدای
امسال،بهحدود 9هزارو 350تومانرسیدهاست.
مرغداراندلیلاینمسئلهراکاهشتقاضابهدلیل
شیوعکروناونیزابالغیهسالگذشتهوزارتجهاد
برایافزایشجوجهریزیاز 120به 140میلیون
قطعه بیان می کنند .این در حالی است که قیمت
مصوب مرغ در خرده فروشی ها  12هزار و 950
تومانتعیینوبهگفتهمرغداران،اینشرایطبهزیان
آنهادرشرایطکنونیمنجرشدهاست.

بازار خبر

نرخ غیر رسمی سودهای سپرده
بانکی کم شد
ایسنا-بانکمرکزیاعالمکردهاستکهبرنامهای
برایکاهشنرخسودسپردههایبانکیوجودندارد،
اما برخی بانکها که تاکنون بیش از رقم مصوب
شــورای پول و اعتبار ،سود به سپردهها پرداخت
میکردند،درحالکاهشنرخسودسپردهونزدیک
کــردن آن به نرخ مصوب هستند .البته در برخی
خبرها نیز آمده بود که طی جلسه رئیسکل بانک
مرکزی با بانکها ،قرار شدکه طبق مصوبه شورای
پول و اعتبار ،بانکها نرخ سود سپردههای حقیقی
را به  ۱7.5درصد و حقوقی را به  ۱۵درصد کاهش
دهندکهاینخبرازسویبانکمرکزیتکذیبشد.

وجود  20تا  25درصد مازاد
تولید مرغ

فارس  -معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد
کشاورزی گفت :استمرار کاهش مصرف گوشت
مرغ باعث کاهش قیمت و ضرر و زیان هنگفت
مــرغــداران شــده اســت واگــر بــرای آن چــارهای
اندیشیده نشود ،تولید این کاال در ماههای آینده
با مشکل مواجه خواهد شد.

کرونا حدود  ۳۰درصد از اقتصاد
آمریکا را از بین برد
مهر  -مؤسسه اعتبارسنجی مودی هشدار داد در
حالی که در بسیاری از ایالتهای آمریکا فرمان «در
خانهبمانید»صادرشدهاست ۲۹،درصدازاقتصاد
آمریکا از بین رفته اســت .به گزارش راشاتودی،
مؤسسه اعتبارسنجی مــودی هشدار داد :رکود
کامل اقــتــصــادی بــه وج ــود آم ــده از بسته شدن
صنایع و شرکتهای مختلف در سراسر آمریکا
(از خردهفروشان گرفته تا مراکز تفریحی و صنایع
دیگر) سالها دیده نخواهد شد .هرچند این اولین
تخمینهایارائهشدهدربارهاقتصادآمریکاست،با
اینحالتصویرارائهشدهبسیارتاریکاست.

وزیر نیرو :فقط  ۲۰درصد قبوض
نقد شد

مهر  -وزی ــر نــیــرو گــفــت :پــس از شــیــوع ویــروس
کرونا ،جزو دستگاههایی بودیم که قبل از این که
از ما خواسته شود اعالم کردیم مشترکانی که برای
پرداخت قبوض مشکل دارند تا پایان اردیبهشت
 ۹۹برای پرداخت آن مهلت دارند؛ اما درخواست
ما ایــن اســت کسانی که مشکل ندارند قبوض را
پرداخت کنند ،زیرا در غیر این صورت این صنعت،
چــون متکی به ایــن منابع اســت ،تحت فشار قرار
میگیرد .وی ادامــه داد :هم اکنون  ۲۰درصد از
منابع درآمدی مان را دریافت کردیم که این وضع
قابلادامهنیست.

