اقتصاد
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بازخوانی بودجه

ایجاد دولت الکترونیک
و هوشمند سازی مدارس
بردبار  -تبصره  18قانون بودجه امسال به وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات مجوز داده است تا
 500میلیارد تومان برای ایجاد دولت الکترونیک و
طرحهایمرتبطباآنمانندهوشمندسازیمدارس
هزینه کند .البته نکته قابل تامل این است که این
موضوع جنبه الزامی ندارد و قانون بودجه به وزارت
ارتباطاتاجازهدادهاستدولتالکترونیکراایجاد
کندواینوزارتخانهراملزمیامکلفنکردهاست.بند
«ج» تبصره 18قانونبودجه 99میگوید:بهوزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود از
طریق سازمان توسعهای و شرکت های تابعه خود
در چارچوب ماده ( )27قانون الحاق برخی مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ()2
بهمنظورانجامطرح(پروژه)هایدولتالکترونیکو
توسعهخدماتالکترونیکیازجملههوشمندسازی
مدارسموضوعماده()69قانونبرنامهششمتوسعه
اقدام کند .بند «ب» این تبصره نیز مجوز دیگری به
شرکتهایتابعهوزارتارتباطاتدادهاستتا140
میلیاردتومانصرفسرمایهگذاریهایخطرپذیرو
خدماتالکترونیکیدرکلیهبخشهاکند.

خبر

رشد قیمت نفت با خاموشی
تاریخی دکل های آمریکایی
قیمتنفتدرآخرینروزکاریهفتهگذشتهبارشد
حدود  5درصدی به کار خود پایان داد تا قیمت ها
نسبتبهدوشنبهسیاه(حدود 20روزقبل)تقریبا
دو برابر و دومین هفته صعودی هم برای طالی
سیاه ثبت شود.به گــزارش خراسان و بر اساس
اعالم پایگاه اوپک ،قیمت سبد نفتی این سازمان
در انتهای هفته گذشته حدود  23دالر بوده است
کهدوبرابرحداقلمقدارآندریکماهاخیر(حدود
 12دالر) است .قیمت نفت برنت نیز از حدود16
دالردر 22آوریل(چهارشنبه 3اردیبهشت،دوروز
بعدازدوشنبهسیاهکهقیمتنفتآمریکامنفیشد)
به حدود  31دالر در انتهای هفته گذشته رسیده
استکهرشدحدوددوبرابریرانشانمیدهد.آن
گونه که رویترز گزارش کرده ،مهم ترین علت رشد
قیمت در دو هفته اخیر ،کاهش شدید تعداد دکل
های نفتی آمریکا بوده است .به گزارش فارس،
از تعداد دکل های فعال نفت و گاز طبیعی آمریکا
 34دکل کاهش یافت که کمترین میزان در تاریخ
ایندکلهامحسوبمیشودوبه 374دکلفعال
رسید .راشاتودی هم گزارش کرد که تولید نفت
آمریکا به سرعت در حال کاهش و ثبت افت 1.7
میلیونبشکهدرروزاست.اینکاهشازپیشبینی
تحلیلگرانسریعتراست.عالوهبر این بازگشایی
اقتصادهانیزبررشدقیمتهاموثربودهاست.

نرخ ارز

یکشنبه  21اردیبهشت 1399
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شاخصکلبورس 7رقمیشد

شاخص

عبور بورس از یک میلیون واحد در روز بازگشایی های پرحاشیه

شاخص کــل بــورس تــهــران بعد از
دو روز استراحت در انتهای هفته
گذشته از همان دقایق ابتدایی
معامالت دیروز به فاز رونق بازگشت
و در کمتر از  20دقیقه از مرز روانی
یک میلیون واحد عبور کرد.
به گزارش خراسان  ،در معامالت نیز
رونــد صعودی ادامــه یافت تا این که
شاخص کل بورس با ثبت رشد 42
هــزار واحــدی (معادل  4.3درصد)
به سطح یک میلیون و  20هزار واحد
رسید .این در حالی است که برخالف
اطالعیه رسمی بورس ،نماد شستا
نیزدرمعامالتدیروزبازگشایینشد.
با توجه به انجام پیش گشایش و قرار
گرفتن بیش از  98میلیارد تومان
تقاضای خرید برای سهم در قیمت

 2800تومان (دو برابر قیمت هفته
قبل) بازگشایی شستا می توانست
به تنهایی  20تا  30هزار واحد دیگر
شــاخــص کــل را افــزایــش ده ــد .اما
ناظر بــازار اجــازه انجام معامالت را
نــداد تا تکلیف شستا در معامالت

امــروز روشن شود .البته شستا تنها
بازگشایی پرحاشیه دی ــروز نبود.
نماد پلی اکریل ایــران بعد از دو ماه
توقف با رشد قابل توجه  57درصدی
بازگشایی شد .در بازار پایه فرابورس
نماد شرکت پرحاشیه پدیده شاندیز

آزادسازی سهام عدالت در قید و بند!

اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی نشان می دهد که با وجود ابالغ
آزادسازی سهام عدالت ،روش دولت در این زمینه با مفهوم آزادسازی زاویه دارد

رئیس سازمان خصوصی سازی دیروز از نبود محدودیت
برای فروش سهام عدالت در روش مدیریت غیر مستقیم
و در عین حال وضع محدودیت هایی برای خرید و فروش
اینسهامدرروشمدیریتمستقیمخبرداد.باایناوصاف
این سوال مطرح می شود که دلیل این تبعیض چیست؟
رئیس سازمان خصوصی سازی دیروز در نشستی خبری،
پایان مهلت انتخاب نوع مدیریت سهام عدالت توسط
ســهــامــداران را ساعت  24روز هشتم خــرداد اعــام و
تاکید کرد که این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی شود.
خبرگزاریصداوسیماهمنکتهسربستهایرادرخصوص
تفاوت روش مستقیم و غیر مستقیم به نقل از وی اعالم
کرده که در صورت اتکا به این اظهارات ،می توان گفت
تبعیض هایی در دو روش مذکور قرار است اعمال شود.
صالح اظهار کرد« :کسانی که مدیریت غیر مستقیم را در
واقع انتخاب میکنند عضو شرکتهای سرمایهگذاری
استانی خواهند شد و در آینده هیچ محدودیتی برای
فروش سهام خود نخواهند داشت این در حالی است که
افرادیکهمدیریتمستقیمراانتخابمیکنندبرایآنها
محدودیتهایی برای خرید و فروش ایجاد خواهد شد».
حال سوال این جاست که دلیل تبعیض یادشده برای
خرید و فروش سهام در دو روش مدیریت مستقیم و غیر
مستقیم چیست؟ و آیا این تمایز ،حاکی از تمایل دولت
برای ورود مردم به فرایند مدیریت غیر مستقیم نیست؟

جالب این جاست که این اظهارات در شرایطی بیان می
شود که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی ،حدود
 20روز بیشتر به ضرب االجل سازمان خصوصی سازی
باقی نمانده است و همچنان محدودیت های معامالتی
شدن سهام شرکت های ذیل سهام عدالت مردم در هر
دو روش در هاله ای از ابهام قرار دارد .به گونه ای که
مردم اکنون نمی دانند در روش مستقیم و در صورت
تمایل به فروش ،کی و چگونه این امکان برایشان فراهم
خواهد شد؟ و در روش غیر مستقیم ،شرکت های سرمایه
گــذاری ،با چه مدلی ،سهام آن ها را مدیریت و سامان
دهی خواهند کــرد؟ این شرکت ها چه میزان از سود
معامالت سهام را به عنوان حق الوکاله برای خود منظور
خواهند کرد ؟ آیا قیود و نظارتی برای ایجاد نشدن یا
برخورد با رانت های احتمالی در این شرکت ها وجود
خواهد داشت یا خیر؟
نکته قابل توجه دیگر این است که آن چه از ابالغیه رهبر
انقالب به دولت درباره آزادسازی سهام عدالت بر می
آیــد ،این است که راه انتخاب مالکیت مستقیم مردم
بر سهام عدالت و اعمال نقش مدیریتی شان در این
زمینه باز باشد .حال آن که این تمایز وضع شده به گفته
رئیس سازمان خصوصی سازی ،عم ً
ال به معنای ایجاد
تسهیالت بیشتر در خالف این جهت و سوق دادن مردم
به این سو است.

همبعدازحدودششسالبالتکلیفی
سهامداران برای کشف قیمت عرضه
شد .این نماد نیز در قیمت  14هزار
تومان کشف قیمت و حــدود 820
هزار سهم این شرکت به ارزش11.5
میلیارد تومان معامله شد.
عالوه بر این بازگشایی نمادهایی
چـــون صــبــاتــامــیــن (زیــرمــجــمــوعــه
شستا)،توسعهمعادنو...نیزبهرشد
شاخصهایبورسوفرابورسکمک
کرد .همچنان حمایت دولت از بازار
سرمایه در کنار ورود نقدینگی جدید
مهم ترین عامل رشد بازار شناخته
م ـیشــود .دیـــروز بیش از 2500
میلیارد تومان پول جدید وارد بازار
سرمایه شــد .گفتنی اســت رئیس
جمهور در مراسمی که اواخر هفته

قبل برگزار شد ،از بــازار سرمایه به
طورتلویحیحمایتورئیسسازمان
بورس نیز دیروز همین رویه را تکرار
کرد و صرفا درباره خرید سهم هایی
که قیمت غیرمنطقی دارند هشدار
داد .عــاوه بر ایــن برنامه دولــت و
نهادهای عمومی برای عرضه سهام
در بورس نیز به عنوان نوعی حمایت
از بازار تلقی می شود .عالوه بر عرضه
مانده سهام دولــت در بنگاه های
بزرگ بورسی ،عرضه سهام عدالت،
عرضه چندین شرکت بزرگ دولتی
مثل ایمیدرو و  ،...شهرداری تهران،
صندوق سرمایه گذاری فوالد ،بنیاد
شهید و  ...نیز از برنامه خود برای
عــرضــه دارایــــی هــا در ب ــورس خبر
داده اند.

پراید 80و 90میلیونی ،فقط روی کاغذ؟
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو :باالترین عدد
معامالتی پراید 73میلیون تومان بوده است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خــودرو با بیان این که
باالترین عدد معامالتی پراید 73 ،میلیون تومان بــوده ،افــزود  :بقیه
اعدادی که اعالم می شود ،تنها روی کاغذ است.
به گزارش تسنیم ،سعید موتمنی درباره این که پراید با چه قیمتی در بازار
خودرو ،خرید و فروش می شود ،گفت :باالترین عددی که خودروی پراید
معامله شده 73میلیون تومان بوده و بقیه اعدادی که اعالم می شود ،تنها
روی کاغذ است و به این معناست که پراید با قیمت های  80و  90میلیون
تومانی که گفته میشود ،اص ً
ال خرید و فروش نمی شود .وی ادامه داد:
از روزی که گفته شده قیمت پراید به بیش از  80میلیون تومان رسیده ،
نه فردی خریده و نه فردی با این قیمت فروخته است .به رغم این سخنان
البته بسیاری از مردم همین قیمت  73میلیون برای پراید را هم عجیب
و غریب می دانند.
موتمنی این که گفته می شود دلیل رشد قیمت پراید توقف تولید بوده را
رد و اظهار کرد :از زمانی که اعالم شد قیمت خودرو قرار است بازنگری
شود ،قیمت پراید و سایر خودروها باال رفت و این مسئله ربطی به توقف
خط تولید پراید ندارد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران با بیان این که اعضای این صنف به دلیل
تشدید رکود بازار خودرو ،مخالف هر گونه افزایش قیمت هستند ،تصریح
کرد :بازار خودرو به نظارت نیاز دارد تا دالالن نتوانند جوالن دهند.به
گفته وی ،اگر شرکت های خودروسازی حجم بیشتری خودرو وارد بازار
کنند ،قیمت ها معقول خواهد شد و دیگر امکان سوء استفاده از بازار
نیست .پیش از این برخی سایت ها مدعی قیمت بیش از  80و حتی 90
میلیونی برای پراید شده بودند.

بازگشتازقلهتورمدرسال99؟
تورم ساالنه کل کشور در سال گذشته حدود
 35درصد بود که بعد از رشد تورم در سال97
به  27درصد ،پس از دو سال تجربه تورم تک
رقمی ثبت شد .با این حال شواهد مختلف از
احتمالباالینزولیشدننرختورمطیامسال
حکایت دارد ،از جمله روندهای تورم نقطه به
نقطه ،منفی شدن تــورم تولیدکننده ،رکود
ناشی از کرونا ،رشد بورس و مازاد نقدینگی و
احتمالکاهشنرخسودبانکی(کاهشهزینه
تامین مالی) ،کاهش قیمت های جهانی و
کنترلنسبینرخارزمواردیاستکهاحتمال
توقف رونــد صعودی و کاهش نرخ تــورم طی
امسال را بسیار باال برده است .برخی نرخ20
درصدرابرای امسالپیشبینیمیکنند.

بازار خبر

وارداتکفشهایچینی
بهنامکفشهایخاص!
مهر -رئیس اتحادیه کفش دست دوز از واردات
کفشهایاسپرتورزشیچینیبانامکفشهای
خاص از مناطق آزاد خبر داد .منظور از کفشهای
خاص ،کفشهای تنیس و اسکی است که تولید
آنهادرکشوروجودندارد.شجریگفت:درحالی
که ما امکان تولید این کفشها را در کشور داریم،
دلیل صــدور مجوز بــرای واردات این کفش ها
سوال برانگیز است.

افزایشقیمتسکه
بهرغمثباتنرخارزوطالیجهانی
تسنیم -نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان
این که تقاضا برای خرید سکه و طالی خام توسط
مردم زیاد شده است  ،افزود :به نظر میرسد افرادی
کهنمیتوانندواردبورسشوند،سرمایههایخردرا
وارد بازار طال و سکه کردهاند .به گفته کشتی آرای،
اینافزایشتقاضادرشرایطیکهقیمتارزدرداخل
و نیز طالی جهانی ثبات دارد ،باعث افزایش حباب
قیمتسکهشدهاست.بهگفتهوی،هماکنونحباب
سکهطرحجدید 350هزارتوماناست.

