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بازخوانی بودجه

افزایش عوارض گمرکی لوازم
آرایشی و سیگار
بردبار  -قانون بودجه سال  99درآمد ناشی از
جرایم رانندگی را به میزان  2درصد و عوارض
گمرکی و سود بازرگانی لــوازم آرایشی را 15
درصــد افزایش داده اســت ،البته میزان سود
بازرگانی واردات سیگار نیز به ازای هر نرخ
سیگار  10ریال افزایش یافته است.براساس
بند ج تبصره  10قانون بودجه امسال  ،در سال
 1399به عــوارض گمرکی و ســود بازرگانی
واردات لوازم آرایشی مجموع ًا پانزدهدرصد اضافه
می شود و به ازای هر نخ سیگار وارداتی 10ریال
گرفته می شود.نحوه مصرف این منابع نیز در
قانون آمده است به طوری که این منابع حاصل
شــده به صــورت صــددرصــد به ردیــف درآمــدی
 160188واریز میشود و به معالجه بیماران
اختصاص مییابد تا برای خرید عضو مصنوعی
(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز درمــان و
هزینههای دارویــی بیماران اوتیسم ،گوشه،
سلیاک ،متابولیک و بال پروانه ( ،)EBسیستیک
فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در
تولیدآنتیبادیوبیماریتحلیلعضالنینخاعی
مادرزادی ( )SMAهزینه شود.بند دال تبصره10
نیز می گوید :درسال 1399تعرفه جرایم رانندگی
دو درصد افزایش مییابد مبالغ حاصل شده به
حساب درآمدی  150101نزد خزانهداری کل
کشور واریز میشود .معادل مبلغ واریزی تا سقف
دو هزار میلیارد ریال برای هزینههای معلوالن
شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از
تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در
اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد.

اخبار

مصوبه غیر الزام آور برای بخشش
اجاره اماکن دولتی و شهرداری ها

دولتی ها صرف ًا «مجاز» به بخشش
اجاره شدند!

مصوبه اخیر دولــت ،دستگاه هــای اجــرایــی و
شــهــرداری ها را صرف ًا «مــجــاز» کــرده تا اجــاره
دریافتی از بخش خصوصی در دوره تعطیلی
کرونا را امهال کنند یا ببخشند.
شدت گرفتن کرونا و تعطیلی بازارها ،از یک سو
هزینه های مشاغل را افزایش داد و از سوی دیگر
کاهش درآمدهای آن ها را رقم زد .در این شرایط
و با توجه به رکود بازار ،برخی از صاحبان مغازه ها
بخشی یا تمام اجاره بهای دوران تعطیلی کرونا
را به مستاجران خود بخشیدند .با این حال ،هم
اینک خبرگزاری ایسنا خبر داده که دولت در
مصوبهای،بخششاجارهبهارابرایدستگاههای
دولتی و شهرداریها نیز امکان پذیر کرده است.
بر این اساس ،این نهادها مجازند درباره امهال یا
بخشودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده
به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط
به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یا افزایش
دوره بهره برداری براساس چارچوبهای خود
اقدام کنند.به گزارش خراسان ،با توجه به این
که قید مجاز بودن الزام خاصی را با خود به همراه
نــدارد معلوم نیست ایــن مصوبه به چه میزان
اجرایی خواهد شد.

بورس با حمایت «بزرگان»
به  820هزار واحد رسید
شاخص کل بورس تهران در حالی دیروز توانست
با رشد  22هــزار واحــدی به سطح  820هزار
واحــد برسد که همچنان شرکت هــای بزرگ
از گــروه های مختلف بانکی ،فلزی ،معدنی و
پاالیشی با قدرت خریداری می شوند و به همین
دلیل شاخص کل هم با قدرت قابل توجهی در
حال رشد است .در واقع رشد شرکت های بزرگ
مثل شرکت  200هزار میلیارد هلدینگ خلیج
فارس که وزن بیشتری در محاسبه شاخص دارد
باعث شده است این روزها شاخص کل با سرعتی
بی سابقه رشد کند .سهام هلدینگ خلیج فارس
از حدود  720تومان در اوایــل اسفند ماه 98
اکنون دوبــرابــر شــده و از  1500تومان عبور
کرده است.در اثر این شرایط دیروز شاخص کل
حدود  2.8درصد رشد کرد در حالی که شاخص
کل هم وزن فقط  1.6درصد باال رفت .شاخص
هم وزن برای همه شرکت های کوچک و بزرگ
وزن یکسانی قائل می شود.
ناظران برنامه دولــت بــرای عرضه سهام خود
در شرکت های بــزرگ را در کنار رشد نرخ ارز
نیمایی از اواخــر سال گذشته ،علت رشد قابل
توجه شرکت های بزرگ می دانند .در حالی که
نقدینگی زایدالوصفی در بازار سرمایه جریان
دارد ،برنامه دولت و شرکت بورس برای افزایش
عرضههایاولیههماگرچهمنطقیاستاماپاسخ
گوی نقدینگی جدید نیست .فردا هم قرار است
سهام شرکت پگاه گیالن عرضه شود که سهمیه
هر کد معامالتی کمتر از  70هزار تومان تعیین
شده اســت! رقمی که قطعا در برابر نقدینگی
حاضران در بورس ،ناچیز است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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مالکیت با مردم،مدیریت با دولت!

رئیس ســازمــان خصوصی ســازی در حالی
جزئیات بیشتر در خصوص واگــذاری سهام
شرکت های دولتی به مردم ارائه کرد که مسئله
تداوم مدیریت دولتی بر شرکت ها بعد از فروش
به مردم محل انتقاد جدی برخی کارشناسان
اســت.بــه گــزارش تسنیم ،علیرضا صالح با
حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یک
شنبه شب شبکه دو سیما درباره عرضه سهام
برخی شرکتهای دولتی در قالب صندوق با
تخفیف  20درصدی ،در بورس گفت که قانون
گذار اجازه داده تا  30درصد کمتر هم عرضه
کنیم .وی دلیل تخفیف را ایــن گونه اعالم
کرد که حتی اگر بازار  20درصد نوسان کرد
مردم زیان نکنند .وی درباره ثبت نام در بازه
 14تا  31اردیبهشت گفت :برخی افراد که
کد بورسی دارند میتوانند از طریق کارگزاری
ها ،این پذیره نویسی را انجام دهند و همزمان
میتوانند از طریق بانک نیز انجام دهند و
کسانی هم که کد بورسی ندارند میتوانند
از درگــا ههــای حضوری و غیرحضوری همه
بانکها استفاده کنند.
▪عرضه های دولتی ادامه دارد

وی با بیان این که با توجه به استقبال مردم
از این صندوق ،دربــاره عرضه صندوق بعدی
تصمیم میگیریم ،افــزود :تا شش مــاه آینده
سعی میکنیم دو تا سه ُهلدینگ را وارد بازار
سرمایه کنیم که ارزش آنها حدود  70تا 80
هزار میلیارد تومان است .صحرایی ،مدیرعامل

الکترونیکی مجمع را ایجاد کند تا سهامداران
بتوانند الکترونیکی در رأی گیری مجمع
شرکت کنند.
▪انتقاد کارشناسان از تــداوم مدیریت
دولتی بر سهام فروخته شده

بورس تهران هم در ارتباط تصویری با این برنامه
افزود :سرپرست خانوار میتواند برای اعضای
خانواده پذیره نویسی کند ،اما به ازای هر کد
ملی میتواند ثبت نام و پرداختها را انجام دهد.
▪ریسک های خرید صندوق زیاد است؟

در حالی که صحرایی معتقد بود قرار گرفتن
چندین شرکت در سبد صندوق ریسک سرمایه
گذاری را تا حدودی کاهش می دهد ،هادی
سلیمی زاده کارشناس اقتصادی نیز در
ارتباط تلفنی با این برنامه ،انگیزه دولت از
عرضه را صرفا تامین مالی بیان کرد و درباره
ریسک های احتمالی خرید این سهام گفت:
در زمانی که مــردم بخواهند سهام خــود را
عرضه کنند صف فروش زیادی شکل میگیرد
و این موضوع ممکن است مشکل ساز شود و
این میزان پذیره نویسی ،مطمئن ًا صفهای

رشد  5تا  25درصدی قیمت لوازم خانگی
همزمان با خبرهایی مبنی بر حذف ارز نیمایی
برای واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی لوازم
خانگی ،گزارش های میدانی از رشد  5تا 25
درصدی قیمت این محصوالت در بازار حکایت
دارد.به گزارش فارس ،مرتضی میری رئیس

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم
خانگی گفت:از ابتدای امسال ارز نیمایی
بــرای واردات مــواد اولیه و قطعات تولیدی
لــوازم خانگی حذف شده و تولیدکنندگان
لوازم خانگی اکنون با مشکل دریافت این ارز

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ارزش  240هزار میلیارد تومانی
سبد سهام عدالت مطرح کرد:

 2سناریو برای حمایت های معیشتی
با استفاده از سهام عدالت

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد که با دو
روش آزادسازی یا امکان وثیقه سازی ،از ظرفیت
سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از
خانوارها در دوران شیوع کرونا استفاده شود.
این مرکز ضمن هشدار در خصوص آزادسازی
یکبارهاینسهام،توصیهکردکهشناساییاقشار
هدف در این زمینه ضــروری است.به گزارش
خراسان ،این مرکز در گزارشی به افزایش ارزش
سبد سهام عدالت در ماه های اخیر به حدود
 240هزار میلیارد تومان اشاره کرد و افزود که
طراحیگزینههایمختلفبرایاجرایسیاست
های حمایتی مبتنی بر سهام عدالت امکان پذیر
خواهد بود .در این باره و در شرایط کنونی دو
راهکار قابل انجام است.
-1فــراهــم کــردن امکان فــروش بخشی
از سهام عدالت برای اقشاری از جامعه:
مرکز پژوهش ها ذیل این راهکار ،توصیه کرده
که امکان یاد شده ابتدا برای اقشاری که در
دهک های پایین درآمــدی قراردارند و فاقد
حقوق ثابت هستند فراهم شود .از سوی دیگر
این امکان وجود دارد که با اعالم آزادسازی
بخشی از سهام عدالت ،بــازار دچــار نوسان
شود و عکس العمل منفی از خود نشان دهد.
بنابراین الزم است که با عرضه کام ً
ال تدریجی،
بتوان توانایی جــذب آن را در بــازار سرمایه
فراهم کرد .همچنین اجرای این سیاست باید
به گونه ای باشد تا موجب اختالل در مدیریت
این بنگاه ها نشود .به عنوان مثال می توان در
گام اول ،سهام مازاد بر صندلی های هیئت
مدیره را واگــذار کرد .نکته قابل توجه دیگر
در این زمینه ،به مسئله عدم پوشش دقیق
دهک های درآمدی در توزیع سهام عدالت بر

می گردد .از آن جایی که در توزیع این سهام،
دهک های درآمدی به طور دقیق مالک عمل
قرار نگرفته است ،این احتمال وجود دارد که
افرادی در دهک های پایین درآمد قرار داشته
باشند که مشمول این سهام نشده باشند .در
این صورت امکان بروز برخی نارضایتی ها
در پی آزادسازی سهام عدالت وجود خواهد
داشت .بنابراین و در صورت امکان شناسایی
این افــراد ،می تــوان بــرای آن ها گزینه های
جایگزینی (مث ً
ال اعطای سهم برخی دیگر از
شرکتهایتحتتملکدولت)درنظرگرفت.
-2فــراهــم کــردن امــکــان توثیق سهام
عدالت برای دریافت تسهیالت از شبکه
بانکی :از آن جایی که در طرح آزادســازی و
امکان فروش سهام عدالت ،بخشی از دارایی
خــانــوار ،احتما ًال صــرف هزینه هــای جاری
میشود،بنابراین تا حد امکان حفظ آن برای
خانوارهااهمیتخواهدداشت.دراینزمینه،
مرکز پژوهش ها پیشنهاد کــرده که امکان
توثیق سهام عدالت برای دریافت تسهیالت
از شبکه بانکی فراهم شود .البته این راهکار
نیز منوط به هموارسازی برخی موانع اجرایی
در بانک ها (از جمله تعیین دقیق نوع و تعداد
سهام قابل تخصیص به هر فرد ،ممکن نبودن
پرداختتسهیالتدرمیزانمورددرخواست،
زمان بر بودن اعطای تسهیالت خرد به تعداد
بــاالی افــراد متقاضی با بوروکراسی های
موجود آن هم در شرایط شیوع کرونا) است.
مسائلی نظیر عدم پوشش دقیق دهک های
درآمــدی در توزیع سهام عدالت و نیز لزوم
غربالگری دارندگان سهام و شناسایی اقشار
هدف نیز در جای خود باید حل شوند.

فروش جدی ایجاد خواهد کرد.
▪انتقال مالکیت به مردم ،تداوم مدیریت
دولتی

گفتنی اســت با وجــود انتقال مالکیت این
سهام به مردم ،مدیریت در اختیار دولت باقی
خواهد ماند که این موضوع مورد انتقاد شدید
کارشناسان واقع شده است .در این خصوص
صالح با اشاره به این که «مردم سرمایه گذاری
غیرمستقیم انــجــام میدهند» افـــزود :این
اساسنامه قابل تغییر نیست و در این اساسنامه،
مدیریت را محدود کردیم و از سال  1400به
بعد ،دولــت نمیتواند مدیریت کند .رئیس
کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این
که نمی توان مجمع را با حضور  10میلیون
نفر برگزار کرد ،گفت :تالش میکنیم تا سال
 ،1400سازمان بــورس قابلیت رأی گیری
برای واردات قطعات مورد نیاز تولید مواجه
شد هاند .وی با بیان این که واردکنندگان و
تولیدکنندگان لوازم خانگی باید برای واردات
قطعات مــورد نیاز خــود ،ارز را به قیمت آزاد
تهیه کنند ،افــزود :این موضوع ،قیمت تمام
شده تولید را افزایش خواهد داد.در این حال،
گزارش میدانی خبرگزاری تسنیم از بازار لوازم

در انتقاد به این موضوع ،علی سعدوندی،
کارشناس مالی و بانکی نوشت :چرا سهام
دولتی با تخفیف  ٢٠درصدی عرضه میشود؟
زیــرا ( )١حــق السکوتی اســت کــه بپذیرید
مدیران دولتی در هیئت مدیره شرکت ها
باقی بمانند و نیز مدیریت پول شما را به عهده
بگیرند و دستمزد دریافت کنند٢٠ )٢( .
درصد تخفیف می گیرید تا خوب و بد را باهم
بخرید.صادق الحسینی ،کارشناس اقتصادی
نیز نوشت« :هم میخواهند اصل  ۴۴را اجرا
کنند ،هم میخواهند منابع جذب کنند و
هم میخواهند رونــد سرکش بــورس را آرام
سازند (تا این جا قابل قبول است!) اما با وجود
همه قیود باال میخواهند مدیریت دولتی را
نیز بدون داشتن مالکیت حفظ کنند آن هم
با بدترین روش!»ســیــد احسان خاندوزی،
اقتصاددان و نماینده منتخب مجلس یازدهم
هم از این روش واگذاری به شدت انتقاد کرد:
«طبق اطالعات جدید ،ایراد جدی به شیوه
واگــذاری سهام بانک ها وارد است و فاجعه
مدیریت شرکت های سهام عدالت قرار است
تکرار شود .ایده های خوب با روش های بد،
تباه می شود”.
خانگی ،حاکی از افزایش  5تا  25درصدی
قیمت ایــن کاالها توسط برخی واحدهای
تولیدی است .به عنوان نمونه یک لباس شویی
 5کیلویی که پیش از این  3میلیون و 800
هزار تومان بود  4میلیون و  500هزار تومان و
یخچال دو قلوی  7میلیون و 500هزار تومانی
در بازار تا 10میلیون تومان به فروش می رسد.

کدام اقالم خوراکی با کاهش
قیمت وارد سال جدید شدند؟
طبق آمارگیری مرکز آمــار از قیمت اقالم
خوراکی اساسی در مراکز شهری کشور،
در فروردین ماه امسال اکثر اقالم نسبت به
اسفند گذشته افزایش قیمت داشته که در این
میان ،بیشترین گرانی مربوط به گوجه فرنگی
بوده است .این در حالی است که قیمت بقیه
سبزیجات مثل پیاز روند نزولی دارد.

بازار خبر

بازگشت دالربه کانال15هزار تومان
تسنیم -نرخ دالر که تا روزهای گذشته باالی
 16هزار تومان قرار داشت ،دیروز و در بازار آزاد
به کانال  15هزار تومان بازگشت و  15هزار و
 880تومان معامله شد .دیروز همچنین صرافی
های بانکی قیمت دالر را برای فروش به مردم15
هزار و  500تومان اعالم کردند.

ارزانترین بنزین ،گرانترین شد!
ایسنا -بنزین در ونزوئال در پی بحران کمبود
سوخت از ارزا نتــریــن بنزین جهان چرخش
 ۱۸۰درج ـهای داد و باالترین نرخ را در جهان
پیدا کرد .علت این موضوع به تحریم های آمریکا
بر می گــردد .تحریم هایی که واردات سوخت
را دشــوار کــرده و باعث شــده اســت شهروندان
ونزوئالیی ساعت ها در صف بنزین منتظر بمانند
یا به بازار سیاه مراجعه کنند .به گفته شاهدان،
در شهر غربی ماراکایبو ،فروشندگان بازار سیاه
 ۲۰لیتر بنزین را  ۵۰دالر میدهند و در برخی
از بخشهای ونزوئال هر لیتر بنزین چهار دالر
فروخته میشود.

