اقتصاد

10
شاخص

نرخ ارز

(سامانهسنا)

چهارشنبه29بهمن 1399
5رجب .1442شماره20601

دالر

)0(249/800

یورو

پوند

344/026 303/500

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

32/500

69/259

11/519/410

) 3000000(119/300/000

نیم سکه

ربع سکه

43/500/۰۰۰ 66/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

124/518

83/000

کالبدشکافی بودجه اصالحی

با تصویب کلیات الیحه بودجه اصالحی ،بررسی جزئیات بودجه از یک شنبه آینده در صحن علنی مجلس آغاز می شود ،در جدولی به مقایسه
تغییرات این الیحه با مصوبات تلفیق پرداخته ایم
 3دلیل افزایش نرخ ارز
در هفتههای اخیر
نرخ دالر روند صعودی گرفته است ،به طوری
که در روزهای اخیر به حدود  26هزار تومان
نیز رسیده اســت .در بیان چرایی این روند
صعودی می توان به سه عامل اشاره کرد .اول:
آغاز سال نو چینی که مقارن با تسویه بدهی
شرکت ها و سطح تجارت با این کشور است.
موضوعی که حجم ورودی ارز از این کشور را
کاهش میدهد .دوم :افزایش تقاضای ارز
در ماه های پایانی سال به دلیل مسافرت و
خریدهای ارزی و سوم :از بین رفتن انتظارات
کاذب افت نرخ ارز ناشی از شکست ترامپ در
انتخابات آمریکا( .منبع :فارس)

گزارش خبری

رئیس اتاق تهران مطرح کرد:

انتقاد از افزایش  10برابری هزینه
واردات طی  2سال
بردبار -رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به
شاخص های مرتبط با قیمت کاالهای وارداتی و
هزینه هایی که بر آن ها مترتب است نظیر هزینه
مبادله  ،افزایش قیمت ارز و قیمت دالری برخی از
کاالهانتیجهگیریکردکهطیسالهای 96تا98
به طــور میانگین هزینه هــای کاالهای وارداتــی
 10برابر شده است.به گزارش خراسان ،مسعود
خوانساریدرنشستهیئتنمایندگاناتاقتهران
با اشاره به بررسی های این اتاق براساس دادههای
مرکز آمــار دربــاره تغییر شاخص قیمت کاالهای
وارداتــی گفت :با جمع این شاخص ها می توان
نتیجه گرفت که شاخص ریالی قیمت کاالهای
واردات ــی در ســال  98نسبت به ســال  96حدود
 10برابر شده است .خوانساری در تشریح بیان
این افزایش قابل توجه هزینه مبادله ،به افزایش
 10برابری شاخص قیمت کاالهای وارداتــی در
برابر افزایش سه برابری قیمت دالر اشاره کرد و
گفت :اگر دقیق محاسبه کنیم معادل  276درصد
تــورم ریالی متعلق به دو عامل افزایش نرخ ارز و
افزایشقیمتدالریکاالهاستوباقیمانده659
درصد از کل  935درصد رشد ،مربوط به افزایش
هزینههای غیردالری است که شامل هزینه نحوه
تخصیصارز،هزینهاضافیترخیصکاالازگمرک،
هزینهحملونقلاضافیداخلی،هزینهتوزیعکاال،
هزینه سفتهبازی و سود توزیعکننده کاال میشود
که نتیجه سیاست گذاری است.

محمد اکبری،محمد حقگو  -مجلس
بــا تصویب کلیات الیــحــه بــودجــه ،از
بــرخــی اص ــاح ــات دولـــت در زمینه
بودجه استقبال کــرد تا با ارجــاع این
اصالحات به کمیسیون تلفیق و با دیگر
اصالحاتی که قبال در تلفیق مصوب
شده است ،از روز یک شنبه هفته آینده،
ماراتن بررسی جزئیات الیحه بودجه
در جلسات فشرده صحن علنی مجلس
آغــاز شــود .بــه گ ــزارش خــراســان ،روز
گذشته مهم ترین دستور جلسه مجلس
به ریاست محمدباقر قالیباف بررسی
کلیات الیحه اصالحی بودجه 1400
بــود که پس از بررسی و استماع نظر
موافقان و مخالفان ،نتیجه آن با 211
رأی موافق 28 ،رأی مخالف و  6رأی
ممتنع از مجموع  252نماینده حاضر
در صحن به تصویب کلیات این الیحه
رقم خورد.
▪جدول مقایسه ای تغییرات
اصالحیه بودجه با مصوبات تلفیق

پس از تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۰
قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد که
این الیحه به دلیل محدودیت زمان از
روز یک شنبه هفته آینده در سه شیفت
کــاری در صحن مجلس بررسی شود.
وی اعالم کرد دولت هفت تا هشت مورد
از اصالحات مدنظر مجلس را در الیحه
بودجه اعمال کرده است .در عین حال
نوبخت در جلسه علنی مجلس گفت:
حــداقــل  ۱۵مــورد اصــاحــات مدنظر
نمایندگان در اصالحیه بودجه انجام
شده است .در جدول روبه رو به بررسی
این اصالحات و مقایسه آن با مصوبات
تلفیق پرداخته ایم.

تغییرات الیحه در کمیسیون تلفیق
حذف ارز  4200تومانی کاالهای اساسی
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کاالها از  4200تومان به نرخ نیمایی
افزایش  2برابری یارانه نقدی از محل حذف ارز  4200تومانی
افزایش درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده از محل مبارزه با فرار مالیاتی
افزایش درآمد دولت از مالیات بر خودروهای لوکس و مالیات بر خانههای خالی
حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک درسی و موسسات کنکوری
حذف معافیت مالیاتی هنرمندانی که باالی  500میلیون تومان در سال درآمد دارند
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد
کاهش مالیات تولیدکنندگان از  25درصد به  20درصد

به طور کلی میزان درآمدهای مالیاتی  25هزار میلیارد
تومان افزایش یافته ،بهطوری که از  225هزار میلیارد
تومان الیحه به  250هزار میلیارد تومان رسیده است.
بقیه اصالحات مالیاتی اعمال نشده است.
به طور کلی گفته شده که سعی می شود از مواردی که به
تولید و اشتغال آسیب وارد میکند اجتناب شود.

افزایش فاصله پلههای مالیاتی برای حقوق های پایین و اضافه کردن دو پله مالیاتی برای
پردرآمدها
بدون تغییر
افزایش میزان وام ازدواج از  50به  70و  100میلیون تومان
بدون تغییر
افزایش قیمت سوخت (گاز) و برق صنایع پتروشیمی و فوالدی
تغییرات اعمال شده است.
افزایش تعرفه واردات گوشیهای لوکس
کمیسیون تلفیق سقف حقوق را به جای  21برابر۱۵ ،
برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳میلیون تومان در نظر گرفت.
کاهش  37درصدی کف حقوق نجومی
این مورد در اصالحیه دولت 31.5 ،میلیون تومان تعیین
شد.
بدون تغییر
نصف کردن نرخ تعرفه گمرکی کاالها
تغییرات اعمال شده است.
اختصاص بودجه بابت پوشش دادن هزینه درمان زوج های نابارور
بدون تغییر
رایگان شدن هزینه آب و برق و گاز برای قشرهای محروم کم مصرف
بدون تغییر
تنظیم الیحه براساس صادرات  1.5میلیون بشکه ای نفت خام
حذف بند مربوط و گنجاندن امکان انتشار این اوراق به
حذف اوراق سلف نفتی
صورت کلی
بدون تغییر
اضافه کردن برخی از بودجه های خارج از جداول اصلی به بودجه
تغییرات اعمال شده است.
الزام دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی به شفاف سازی پرداختی ها به کارکنان
تغییرات اعمال شده است.
الزام دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی به تکمیل سامانه اموال و دارایی ها
بدون تغییر
کاهش اختیارات دولت در جابه جایی اعتبارات فصول هزینه ای
بدون تغییر
اضافه کردن درآمد شرکت گاز از فروش گاز مایع و اتان به منابع هدفمندی
بدون تغییر
الزام همه حرفه ها از جمله وکال و پزشکان مکلف به نصب پایانه فروشگاهی
تغییرات جدید اعمال شده در الیحه اصالحی:کاهش 40هزار میلیارد تومانی هزینهها-کاهش انتشار اوراق مالی اسالمی از 178به 128هزار میلیارد
تومان -صرفهجویی در هزینه شرکتهای دولتی به میزان  4.4هزار میلیارد تومان-افزایش اعتبارات عمرانی به میزان  5هزار میلیارد تومان-متناسب
سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی ،مطالبات قانون حمایت از حقوق معلوالن و تامین نظام اجتماعی فراگیر
بدون تغییر

حداقل مزد فقط  ۳۸درصد هزینه را پوشش میدهد
تسنیم-رئیسکمیتهدستمزدشورایاسالمی
کاربااشارهبهاینکهامیدواریمهفتهآیندههزینه
سبد معیشت نهایی شود ،گفت :نماینده مرکز
آمار ،محاسبات کارگران برای هزینه معیشت
را تایید کرد .فرامرز توفیقی درباره جلسه روز

تغییرات اصالحیه بودجه در دولت
تامین ارز  4200برای کاالهای اساسی مورد نیاز در نیمه
اول سال و حذف آن به صورت تدریجی ،تامین ارز برای
دارو و تجهیزات پزشکی

گذشته کمیته دستمزد گفت :نماینده مرکز
آمار ،محاسبات نماینده کارگری درباره هزینه
سبد معیشت را مورد تأیید قرار داد .نماینده
مرکز آمار بیان کرد که حداقل دستمزد تنها38
درصد هزینه های کارگران را پوشش می دهد.

گزارش خبری

وضعیت بازار سرمایه در چهارمین
روز اجرای دامنه نوسان نامتقارن

افت نامحسوس شاخص ها،
کاهش محسوس نقدشوندگی

بــورس در چهارمین روز هفته وضعیتی متفاوت
از روزهـــای قبل داشـــت .افــت حجم معامالت،
افزایش محسوس صف های فروش پایدار و کاهش
نقدشوندگی سهام و نوسان محدود شاخص های
مختلف ،خرید خالص حقوقی ها و تالش حقیقی
ها برای خروج از بازار از جمله ویژگی های دیروز
بازار بود .به گزارش خراسان ،دیروز شاخص کل
بورس  11هزار و  400واحد (کمتر از یک درصد)
افت کرد اما شاخص کل هم وزن توانست حدود
 0.2درصد رشد کند .نگاهی به نقشه بازار نشان
می دهد در معامالت دیروز دو گروه غذایی و دارویی
مورد توجه بازار بودند و ضمن رشد حجم معامالت
در این گروه ها ،بیشتر نمادها هم مثبت شدند .اما
در نمادهای بزرگ و گروه های کاالیی و صادراتی
مثل فلزی ،پتروشیمی و  ...هم حجم معامالت کم
بود و هم قیمت ها و شاخص ها عمدتا نزولی بود .به
نظر می رسد ایراد ذاتی کاهش دامنه نوسان ،یعنی
کاهش نقدشوندگی و قفل شدن سهام خود را در
چهارمینروزازاجرایقانونجدیدبیشترنشانداده
است .با این حال مزیت این قانون یعنی پیشگیری
از ریزش سنگین در رفتارهای رمه ای بازار نیز خود
را نشان داد و دیروز با وجود تشکیل صف فروش،
میزان افت شاخص کل کمتر از یک درصد و میزان
افتنمادهادرنهایت 2درصدبود.برهمیناساس،
منتقدان تصمیم اخیر شورای عالی بورس ،کاهش
دامنهنوسانراعاملکاهشنقدشوندگیسهاممی
دانند .دیروز شاهد تصویب کلیات بودجه اصالحی
در مجلس نیز بودیم .به نظر می رسد تصمیمات
دولتدرخصوصارز 4200تومانیکهیکیازمهم
ترینمحورهایاصالحیدربودجهبوده،برگرایش
بورسبازانبهدوگروهاستفادهکنندهازاینارزیعنی
غذاییوداروییموثربودهاست.طبقتصمیمجدید
ارز ترجیحی  4200تومانی تا نیمه اول سال آینده
باقی خواهد ماند و بعد از آن امکان حذف تدریجی
آن وجود دارد .گفتنی است در معامالت دیروز نیز
حقوقی ها خریدار خالص بودند اما همچنان دست
برتر را در تعیین جهت بازار حقیقی ها دارند .این در
حالیاستکهنسبتبهتابستانامسالبیشاز50
درصدازسرمایهحقیقیهاازبازارخارجشدهاست.

