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بازخوانی بودجه

دستور حذف  3دهک یارانه بگیر
برای بار سوم
بردبار-تبصره 14قانونبودجه 99برایسومین
بارهمچونسالهای98و 97برحذفسهدهک
بــاالی درآمــدی از فهرست یارانه بگیران تاکید
کرده اســت.در بند الف تبصره  14قانون بودجه
امسال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی موظف
شده است با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی
در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط
این وزارتخانه تعیین میگردد نسبت به شناسایی
و حــذف ســه دهــک بــاالی درآمـــدی از فهرست
یارانهبگیران ،با ارائــه دلیل و مــدرک به افــراد،
اقدام کند.همچنین دراین بند آمده است :منابع
حاصل از اصــاح قیمت بنزین نسبت به قیمت
قبل از سهمیهبندی در سال  ،1398مشمول
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده
و نیمدرصد شرکت ملی نفت ایــران نمیشود.
ایــن یعنی تمام منابع حاصل از اصــاح قیمت
بنزین (پس از 23آبان)98باید صرف هدفمندی
شود و 14.5درصد آن مانند درآمدهای ناشی از
صادراتنفتوگازومیعاناتگازینبایدبهحساب
وزارت نفت یا شرکت های تابعه آن واریز گردد.
همچنین طبق این بند سازمان هدفمندسازی
یـــارانـــه ه ــا مــکــلــف اســـت ام ــک ــان ثــبــتنــام را
بــــرای افـــــرادی ک ــه مــوفــق ب ــه ثــب ـتنــام ب ــرای
بهرهمندی از یــارانــه نــشــدهانــد ،فــراهــم کند.
اما نکته مهم و پایانی بند الف تبصره  14بودجه
امسال آن است که تکلیف مجری این تبصره نیز
مشخصشدهاستوبراساسآن،آییننامهاجرایی
اینبندبهپیشنهادسازمانبرنامهوبودجهکشورو
باهمکاریوزارتخانههایاموراقتصادیودارایی،
نفت،نیرووتعاون،کارورفاهاجتماعیتهیهمیشود
وبهتصویبهیئتوزیرانمیرسد.

بازار خبر

قیمت جدید خودرو کوییک آر
در فروردین  ۹۹اعالم شد
تسنیم -قیمت جدید خــودرو کوییک آر برای
فروردین ماه  99اعالم شد .این خودرو به صورت
دو رنگ و با قیمت های  68میلیون و  872هزار
تومان تا  69میلیون و  132هزار تومان به بازار
عرضه شده است.

سوءاستفادهبرخیدفاترپیشخوان
ازثبتنامهایبورسیمردم
تسنیم -در پــی اســتــقــبــال گــســتــرده مــردم
از بـــازار سرمایه طــی روزهـــای اخــیــر ،برخی
از دفاتر پیشخوان که متصدی احــراز هویت
سجام و مراجعه دریافت کنندگان کد بورسی
هستند ،به بهانه فعالیت در روزهـــای شیوع
ُکرونا ،اقــدام به دریافت مبالغی در حدود 50
تا  70هــزار تومان از متقاضیان کــرده انــد .در
این زمینه فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده
گــذاری مرکزی اوراق بــهــادار ،با بیان ایــن که
هزینه ثبت نام آنالین و الکترونیکی در سامانه
سجام  10هــزار تومان و هزینه خدمات احراز
هویت مشتریان بــرای شخص اصیل  5و برای
نمایندگان قانونی  10هــزار تومان اســت ،از
مردم خواست تخلفات مشاهده شده را به مرکز
پاسخگویی کانون کشوری دفاتر پیشخوان به
شماره  02161912222یا شماره 195
سازمان تنظیم مقررات اطالع دهند.

پیش بینی عقبایی از بازار
اجاره بها در سال 99
تسنیم -عقبایی نایبرئیس اتحادیه مشاوران
امالک پیشبینی کرد :در نیمه اول سال 99
میزان تمدید قراردادهای اجار هبها نسبت به
سال گذشته افزایش مییابد .در حوزه قیمتها
نیز نرخ اجارهبها در شهرهای بزرگ کمتر از تورم
خواهد بود و در شهرهای کوچک هم اجارهبها
رشد محسوسی به دلیل توازن بین عرضه و تقاضا
نخواهد داشت.

واردات کمپوت آناناس مشروط
به صادرات انواع میوه
فـــارس -مدیرکل دفتر هماهنگی ص ــادرات
محصوالتکشاورزیسازمانتوسعهتجارتگفت:
براساسمصوبههیئتوزیرانوارداتهرکیلوگرم
کمپوتآناناسمنوطبهصادرات 3کیلوگرمانواع
میوهشد.

نرخ ارز

یک شنبه  31فروردین 1399
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همزمان با رشد  23هزار واحدی شاخص کل رکورد صف
خرید نیز در بورس رقم خورد

صف خرید  4.5هزار میلیاردی در بورس

بـــازار سرمایه کــشــور ،دیـــروز و در اولــیــن روز
معامالتی بعد از عرضه شستا ،بــا موجی از
خوشبینیوتقاضایبیسابقهخرید،کارخودرا
آغازکرد.بیشترنمادهادرحداکثرقیمتیمعامله
شدندونهتنهاهمهعرضههایانجامشدهخریدار
داشت بلکه بیش از  4.5هزار میلیارد تومان
نقدینگیهمدرصفخریدنشستاماصاحبان
این حجم از نقدینگی نتوانستند پول خود را به
سهام تبدیل کنند .در پی این تحوالت شاخص
کل بیش از 23هزار واحد صعود کرد و به سطح
 668هزار واحد رسید .به گزارش خراسان،
عالوه بر عرضه اولیه شستا ،اخبار انتهای هفته
گذشته مبنی بر دستور رئیس جمهور برای
حمایت از بورس و تداوم عرضه ها و اعالم خبر
عرضه شرکت های بزرگ دولتی در اردیبهشت
ماه هم به تقویت فضای خوش بینی در بورس
کمک کرد و یک روز کم سابقه را از نظر تمایل
به خرید و یک روز بی سابقه را از نظر حجم صف
های خرید (حداقل از منظر ارزش اسمی صف
خرید) رقم زد .سهم شرکت تازه وارد شستا ،با
صفخریدبیشاز 2هزارمیلیاردتومانیهمدر

نوعخودیکرکوردجدیدبود.
در حالی تقاضای خرید بــرای  2.2میلیارد
سهم شستا در قیمت 900تومان راهی سامانه
معامالتشدکهکمتراز 10میلیونسهمعرضه
شد و صف خرید میلیاردی شستا بدون تغییر
پایدارماند.دربازاردیروزبورستهران،تنهایک
سهم قیمت پایانی منفی داشت و  304سهم
مثبت شدند .از این تعداد حــدود  260سهم
(حدود 85درصدنمادهایبورستهران)صف
خریدپایدارداشتند.
گفتنی است نقدینگی زائدالوصفی در بورس
مــوج می زنــد که قطعا علت اصلی رشــد بــازار
همینموضوعاست.طبقشواهدوموجثبتنام
ها برای اخذ کد بورسی ،همچنان انتظار برای
رشد این نقدینگی هم وجود دارد .صف های
خرید حدودا  5هزار میلیاردی ،نشان می دهد
که همین االن هم نقدینگی مــازاد سرشاری
در بورس وجود دارد .عالوه بر این بازگشایی
فعالیت های اقتصادی در برخی کشورهای
غربینیزموجبارسالسیگنالمثبتبهبورس
هایجهانیوقیمتکاالهایاساسیشد.

کرونا رکورد ذخیره سازی نفت روی آب را هم جابه جا کرد

 160میلیونبشکهنفت،سرگردانرویدریا
درحالیکهپیشترودرجریانبحراناقتصادی
ســال  2009تخمین هایی مبنی بر ذخیره
سازی  100میلیون بشکه نفت روی آب در اثر
کاهش شدید تقاضا منتشر شد ،اکنون منابع
کشتیرانی ،میزان طالی سیاه ذخیره شده در
نفتکش ها روی دریا را بیش از  160میلیون
بشکهتخمینزدهاند.
بهگزارشخراسان،خبرتوافقاخیراوپکپالس
برای کاهش  10میلیون بشکه در روز از تولید
و عرضه نفت نیز نتوانسته است از موج کاهش
تقاضا و افزایش نیاز به ذخیره سازی نفت در
انواع مخازن بکاهد .این توافق از ابتدای ماه
می (حدود  12روز دیگر) اجرایی خواهد شد.
با این حال رویترز به نقل از منابع کشتیرانی
گزارش داد که میزان ذخیره نفت در نفکش ها

نسبت به دو هفته قبل دوبرابر شده و به 160
میلیون بشکه رسیده است.به گزارش فارس،
رویترز در گزارش خود ضمن اشاره به این رشد
ذخیره ســازی نفت نوشت که تاجران طالی
سیاه تالش می کنند با فزونی در ذخایر نفت
ناشی از کاهش تقاضا در جهان ،کنار بیایند .بر
این اساس ،تاجران نیز به دنبال یافتن مخازن
بر زمین و روی دریا هستند؛ چراکه به نظر می
رسداینفزونیعرضه،بیشترینمیزاندرتاریخ
باشد.این منابع ضمن اشاره به استفاده از 60
نفتکشغولپیکربرایذخیرهسازینفتاعالم
کردند 770:نفتکشغولپیکردرجهانوجود
دارد که تحلیل گران برآورد کرده اند از 100تا
 200فروندازآنهابرایذخیرهسازیرویآب
درماهآیندهاستفادهشود.
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ضمنهشداردربارهافزایشاجارهبهادرسال 99مطرحشد:

درخواست مرکز پژوهش های مجلس
از دولت برای ورود به بازار اجاره بها
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تبعات
شیوع کرونا را بر حوزه مسکن بررسی و هشت
راهکارپیشنهادیارائهکرد.دراینگزارشرشد
 60درصدیقیمتمسکندرسال 98درادامه
رشد 70درصدیدرسال،97موجبدورشدن
هــر چــه بیشتر ایــن کــاال از دســتــرس مصرف
کنندگانواقعیبرشمردهشدهاست.همچنین
ضمن اشاره به اقدامات حمایتی برخی دولت
ها از مستاجران و نیز در پیش رو بودن احتمال
افزایش 30درصدیاجارهبها،ازانفعالدولت
در ساماندهی بازار مسکن استیجاری انتقاد و
بر ضرورت اجرای سریع تر راهکارهایی مانند
پرداخت وام استیجاری به مستاجران تاکید
شده است.به گــزارش خراسان ،گــزارش این
مرکز در خصوص بررسی ابعاد آثــار ویــروس
کرونا بر بخش مسکن حاکی از این است که با
افت شدید فعالیت های اقتصادی در اسفند
 ،98تعداد معامالت ماهانه مسکن تهران 24
درصدنسبتبهبهمنماهاینسالکاهشیافته
استوپیشبینیمیشوداینروندکاهشیدر
فروردینماه 99همادامهیافتهباشد.همچنین
به نظر می رسد تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی
کسبوکارهابهطورمستقیمبهکاهشیاثبات
تعداد معامالت و ثبات یا کاهش قیمت ها در
بهارامسالمنجرشود .درحوزهاجارهبهانیزبه
نظر می رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار،
تثبیت اجارهبها در دو ماه ابتدای سال 1399
محتمل باشد؛ هرچند در ادامه سال احتما ًال به
لهای
روند افزایشی بین  20تا  30درصد سا 
اخیربازخواهدگشت.موضوعمهمدراینحوزه
تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت
هزینه اجارهبهاست که بهنظر می رسد نیازمند
مداخله دولــت از طریق راهکارهایی مانند
پرداختواماستیجاریبهمستاجراناست.
▪پیش بینی کاهش حداقل  10درصدی
عرضهمسکندرنیمهنخست99

شــیــوع کــرونــا ،تــوقــف تــدریــجــی الــزامــی یا
خودخواسته فعالیت کارگاه های ساختمانی
شهرها را از اسفند ماه در پی داشته است .مرکز

پژوهش ها در این زمینه پیش بینی کرده است
کهاینوضعیتتاپایانفروردینماهادامهخواهد
یافت و پس از آن به مرور به روال معمول نزدیک
می شود که به مثابه دو ماه تاخیر در تکمیل
واحدهای ساختمانی است؛ موضوعی که به
همراه دشواری و محدودیت های تردد برون و
درونشهری،مالحظاتسالمتنیرویانسانی
و تعطیلی کسب وکارهای مرتبط ،حداقل10
درصدکاهشعرضهمسکندرنیمهنخست99
راموجبخواهدشد.
▪ 8پیشنهادبرایکاهش اثرکرونا
برمسکن

مرکز پژوهش های مجلس در خاتمه هشت
پیشنهاد را برای کاهش آثار اقتصادی کرونا بر
حوزهمسکنبرشمردهاست:
 -1ارائــه گزینه های حمایتی به مستاجران
شامل:امکانپرداختواماستیجاری،معافیت
یک ماهه اجاره بهای امالک دولتی و نهادهای
عمومی ،تمدید سه ماهه مدت قراردادهای
جاری امالک دولتی و نهادهای عمومی بدون
افزایشاجارهبها
 -2تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به
ساماندهیبازاراستیجاری
 -3تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه
ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش ماه
نخستسال1399
-4کاهشنرخسودوافزایشمدتبازپرداخت
وام های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای
مسکن
 -5تنفس  3تا  6ماهه اقساط سازندگان و
خریدارانمسکنبرحسبمیزانآسیبپذیری
 -6توسعه خدمات مشاوره آنالین و بسترهای
مجازیانتخابوخریدواجارهمسکن
 -7تکمیل ،اصــاح و ارتقای سامانه اطالع
رســانــی امـــاک و مستغالت وزارت راه و
شهرسازی بــرای کشف قیمت واقعی برای
متقاضیانمبتنیبرمعامالتواقعی
 -8بــخــشــودگــی حــق بیمه ک ــارگ ــاه هــای
ساختمانیبهمیزاندوماه

فرازوفرودقیمتسبزیجاتدرسال
98؛ پیاز دوباره ارزان می شود؟

در سال  ،98اگرچه تالطمات قیمتی سال 97
رخ نداد اما قیمت سبزیجات تازه ،به دلیل ماهیت
فصلیعرضهاینمحصوالتوتاثیرپذیریازعوامل
گوناگون (بارندگی و سیل ،حمل و نقل جاده ای
و)...پرنوسانبود.بااینحالدرانتهایسالقیمت
بیشتراقالمغیرازپیازکاهشیافت.الگویتغییرات
قیمت پیاز نشان می دهد که این محصول طی ماه
هایمیانیسالکاهشقیمتداشتهاست.
توضیح :همه قیمت ها متوسط قیمت در کل
نقاط شهری کشور و بر اساس گزارش مرکز آمار
ایراناست.

خبر

مهلت دریافت سیم کارت و ارسال
پیامک وام یارانه ای تمدید شد
درپیازدحامجمعیتبرایتهیهسیمکارتبهمنظور
ارسال پیامک دریافت وام یارانه ای یک میلیونی،
وزارت رفــاه ،مهلت دریافت سیم کــارت و ارسال
پیامکراتا 7اردیبهشتتمدیدکرد.درهمینحال،
سخنگویسازمانبرنامهاعالمکرد:بستهحمایتی
چهار میلیون خانوار شناسایی شده به مبلغ یک تا
دو میلیون تومان فردا پرداخت می شود.قمصریان
سخنگویسازمانبرنامهوبودجهاعالمکردهاست:
دومین مرحله کمک بالعوض دولت دیروز شنبه به
حساب سرپرستان سه میلیون نیازمند شناسایی
شده واریز شد .همچنین روز دوشنبه هفته جاری
بسته ویژه ماه مبارک رمضان به حساب سرپرستان
خانوار واریــز خواهد شد .وی افــزود :این بسته ها
شامل 200تا600هزارتومانخواهدبود.درهمین
حال وزارت رفاه اعالم کرد :آن دسته از سرپرستان
خانواری که تاکنون نتوانسته اند سیم کارت تهیه و
به شماره  ۶۳۶۹پیامک ارسال کنند ،تا یک شنبه
هفته آینده مورخ 99.02.07فرصت دارند در این
زمینهاقدامکنند.

