اقتصاد
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بازخوانی بودجه

اعتبار صادرات نفت و گاز
یک پنجم هدفمندی یارانه ها
بردبار -کل اعتباری که در قانون بودجه امسال
برای صادرات نفت و گاز به صورت ریالی درنظر
گرفته شده  ،کمتر از یک پنجم اعتباری است که
برای کل دریافتی ها و مصارف نقدی و غیرنقدی
هدفمندی یارانه ها محاسبه شده است و البته
این اعتبار کمتر از یک چهلم کل رقم بودجه سال
 99است که امید است این رقم هرسال به مراتب
کمتر شود و درنهایت به سمت صفر میل کند.
به عبارت دقیق تر در بند ب تبصره یک قانون
بودجه جمعا رقمی کمتر از  50هزار میلیارد
تومان اعتبار برای صــادرات نفت و گاز درنظر
گرفته شده است درحالی که در تبصره  14رقم
کل پرداختی و دریافتی های هدفمندی یارانه
ها بیشتر از 250هزار میلیارد تومان و بر اساس
ماده واحده بودجه نیز رقم کل درآمدها و هزینه
های بودجه دولت و شرکت های دولتی امسال
بیش از دو میلیون میلیارد تومان است.
بند ب تبصره یک قانون بودجه تصریح می کند:
سقف منابع حاصل از ارزش صــادرات نفت،
میعانات گازی و خالص صادرات گاز این قانون
معادل  454هزار و  986میلیارد ریال تعیین
میشود .درخــور ذکر است که کل دریافتی و
پرداختی های هدفمندی یارانه ها در تبصره
 14نیز معادل  250هزار میلیارد تومان است.
ماده واحده بودجه امسال نیز تصریح می کند:
بودجه سال  1399کل کشور (شامل بودجه
عمومی دولــت و بودجه شرکت های دولتی)
از حیث منابع و مصارف حــدود  20میلیون و
 266هــزار و  534میلیارد و  371میلیون
( )20.266.534.371.000.000ریال
است.

بازار خبر

طالفروشیهاازامروزبازهستند
ایرنا -رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت:
همه واحدهای تجاری صنف طال و جواهر با
رعایت مقررات بهداشتی از اول اردیبهشتماه
مجاز به بازگشایی هستند.

پیاز ارزان و عوارض صادراتی
حذف شد
فارس -ستاد تنظیم بازار کشور در مورخ 30
فروردین  99عــوارض صادراتی پیاز را حذف
کرد .ستاد تنظیم بازار پیشتر و در پی افزایش
قیمت پیاز عــوارض صادراتی بر این محصول
وضــع کــرده بــود تا با کاهش صـــادرات قیمت
داخلی کنترل شود .پیاز اواخر سال گذشته تا
حدود  10هزار تومان هم گران شده بود.

 405دیگر تولید نمی شود
مهر -فرشاد مقیمی ،مدیرعامل ایران خودرو
گفت :از ایــن پــس بــرای خـــودروی پــژو ۴۰۵
سفارش تولید داده نمیشود و اگــر تولیدی
صورت میگیرد برای عمل به تعهدات گذشته
است .وی افــزود :با شروع ثبت نامها در حوزه
پــیــش فـــروش خــــودرو ،بـــرای خــــودروی پــژو
 ۴۰۵ثبت نامی صــورت نخواهد گرفت البته
خودروهای جایگزین خــودرو تولید و به بازار
عرضه خواهد شد.

معرفی  ۵محتکر لیموترش به قوه
قضاییه
ایسنا -رئیس اتحادیه بارفروشان از اعالم
اسامی  ۵محتکر لیموترش به قــوه قضاییه و
توقیف انبارهایشان خبر داد و گفت:در روزهای
آینده شاهد کاهش قیمت لیموترش در بازار
خواهیم بود .وی افزود :لیموترش های احتکار
شده تحویل تعزیرات شد و امروز یا فردا در میادین
میوه و تره بار سراسر کشور توزیع میشود و قطعا
شاهد کاهش قیمت این محصول در روزهای
آینده خواهیم بود.

نرخ ارز
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توافقبانکهابرسرسودسپرده 15درصد

شاخص

بازگشت به مصوبه سال  95پس از  4سال تاخیر؛ نرخ سود بانکی کاهش یافت

بــراســاس تــوافــق مــدیــران عامل بانکها در
چارچوب اجرای مصوبه سال  95شورای پول
واعتبار،نرخسودسپردهیکسالههمهبانکها
از امروز در سطح  15درصد قرار میگیرد .به
این ترتیب نرخ سود بانکی که در عمل بیش از
 15درصد و بین  18تا  20درصد بود ،به 15
درصد کاهش می یابد.
به گزارش فارس ،با وجود آن که شورای پول و
اعتبار در سال  95بر کاهش نرخ سود سپرده
به  15درصد رای داده بود ،بعد از چند ماه نرخ
سود سپرده به دالیل مختلفی روند صعودی به
خود گرفت و حتی تالش بانک مرکزی برای
بازگشت نرخ سود سپرده بانکها به 15درصد
در شهریور ماه سال ،96بعد از چند ماه مجدد با
شکست مواجه شد.
اما در ماههای اخیر و همزمان با کاهش نرخ
سود در بازار بین بانکی به حدود  16درصد ،به
نظر می رسد این روند دوباره احیا شده است.
به طوری که بعضی بانکها به ویژه بانکهای
دولــتــی کــه وضعیت تــرازنــامــه مناسبتری

داشتند ،عم ً
ال به رعایت مصوبه قدیمی شورای
پول و اعتبار (درباره سقف  15درصدی سود
سپرده) روی آوردند.
از ســوی دیگر دیــروز خبری که چندی پیش
در رسانه ها با تایید و تکذیب همراه شده بود،
نهایت ًا تایید شد .ماجرا از این قــرار است که
مدیران عامل بانکها به تازگی برای رعایت
مصوبه شــورای پول و اعتبار توافق کردهاند.
بر این اساس ،قرار بر این شده تا از امروز همه

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اثر کرونا بر کاهش

فروش محصوالت کشاورزی در اسفند ماه اعالم کرد:

شوک 4هزارمیلیاردیکرونابهکشاورزی
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس
نشان می دهد که شوک ناشی از کرونا بر
بخش کشاورزی ،عمدت ًا ناظر به حلقه های
مــصــرف و تــجــارت ایــن محصوالت اســت و
پیش بینی می شود در اسفندماه خسارت
این بخش به بیش از  3950میلیارد تومان
رسیده باشد .ایــن مرکز اتخاذ بسته های
حمایتی از تولید ،تحریک مصرف در دوران
شیوع بیماری ،سیاست ذخیره سازی کاالها
برای مدیریت بازار محصوالت کشاورزی در
دوران پسا کرونا ،اطمینان یابی از پایداری
زنجیره تامین و نیز حمایت از صنایع تکمیلی
را ضروری دانسته است.
▪زیان  3250میلیاردی ارمغان
افت مصرف محصوالت کشاورزی

برآوردها نشان می دهند که کاهش تقاضای
مصرف کنندگان بــه دلیل تعطیل شدن
بسیاری از کسب و کارهای مرتبط با مصرف
مــواد غــذایــی ،درآمــد عرضه کنندگان این
محصوالت را  7.8درصد کاهش داده است.
بر ایــن اســاس ،پیش بینی می شــود میزان
حداقل خسارت ناشی از این بحران در اسفند
ماه  98و در بخش مصرف در حدود 3250
میلیارد تومان بوده باشد.
▪محدودشدن تجارت خارجی  700هزار
میلیارد تومان به صادرات ضرر زد

از سوی دیگر کنترل و محدودیت های اعمال
شده در مبادی گمرک های کشور ،بخش

تجارت (صـــادرات محصوالت کشاورزی)
را  10درصــد معادل با  700هــزار میلیارد
تومان زیــان مواجه کــرده اســت .بخشی که
تا پیش از آن ،بیش از  50درصد صادراتش
به عــراق و بیش از  90درصــد صادراتش به
 15کشور که عمدت ًا در مناطق آسیای میانه
و آسیای غربی هستند ،صورت می گرفت.
همچنین ایران همواره یک واردکننده خالص
محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به شمار
می رود .با این اوصــاف ،در اسفندماه ،98
ترازتجاری بخش کشاورزی با ثبت منفی
 1.144میلیارد دالر به بیشترین سطح
منفی خــود از فــروردیــن  97رسیده است.
مرکز پژوهش هــای مجلس در مجموع ،با
برآورد خسارت  3950میلیارد تومانی بخش
کشاورزی از شیوع کرونا در اسفندماه ،که می
تواند با تداوم شرایط در ماه های فروردین و
اردیبهشت بیشتر نیز شود ،اتخاذ بسته های
حمایتی از تولید و تحریک مصرف در دوران
شــیــوع بــیــمــاری را خــواســتــار شــده اســت.
گسترشچتربیمهای،پرداختهایمستقیم
و همچنین سیاست ذخیره ســازی کاالها
برای مدیریت بازار محصوالت کشاورزی در
دوران پسا کرونا ،اطمینان یابی از پایداری
زنجیره تامین و حمایت از صنایع تکمیلی
دیگر پیشنهادهای این مرکز برای کاهش آثار
منفی کرونا بر بخش کشاورزی را شامل می
شوند .موضوعاتی که چالش آن را این روزها و
در موضوع معدوم سازی جوجه های یک روزه
نیز شاهد هستیم.

بانکهای دولتی و خصوصی رعایت سقف
نــرخ ســود سپرده  15درصــدی را به صورت
جدیتر اجــرا کنند .البته ســود سپردههای
موجود تا تاریخ سررسید آن با همان نرخ قبلی
محاسبهخواهدشدونرخ 15درصدصرف ًابرای
سپردههای جدید اعمال می شود.
جزئیات بندهای این توافق ،طبق گزارش
تسنیم ،بــه ای ــن ش ــرح اســـت -1 :افتتاح
حسا بهای پشتیبان بهطور کامل همچنان

 14هزارمیلیاردتومان
رکوردخیرهکنندهمعامالتروزانهدربورس

کاهش قیمت دالر شاخص بورس را در دوراهی قرار میدهد؟

شاخصکلبورستهراندیروزوبرایسومینروز
کاری متوالی رشد قابل توجه  20هزار واحدی
را تجربه کرد تا فروردین را با بازدهی فوق العاده
 35درصدی به پایان ببرد .عالوه بر این رکورد
میزان معامالت هم دیــروز با حــدود  14هزار
میلیارد تومان شکسته شد.به گزارش خراسان،
طی ساعات ابتدایی معامالت دیروز ،مثل قبل
فشار و تقاضای خرید بسیار باال و قابل توجه
بود و اکثر نمادها ،مخصوصا نماد شرکت های
بزرگ کاالیی ،به حداکثر قیمت خود رسیدند
و شاخص کل نیز تا  691هزار واحد رشد کرد.
موجعرضههایگستردهنیزنتوانستبهسرعت
صف های خرید را در هم بشکند ،اما به مرور و به
ویژهدردقایقپایانیمعامالتفضایبورستغییر
کرد و عرضه ها بیشتر شد .با این حال و با وجود
تشدیدعرضههاوعقبنشینیقیمتهاازسقف
روزانه ،قیمت پایانی نمادها عمدتا مثبت باقی
ماند تا شاخص کل هم رشد  21هزار واحدی را
حفظ کند و در سطح 690هزار واحد ،فروردین
را پشت سر بگذارد.به نظر می رسد بعد از رشد
 35درصدی شاخص صرفا طی یک ماه ،برخی
از فعاالن بــازار در پی فــروش و شناسایی سود
هستند ،اما پول جدیدالورود به بازار همچنان به
دنبال خرید سهام است .البته عقبگرد نرخ ارز
دربازارآزادنیزجزوعواملموثربرافزایشانگیزه
فروش در بورس اعالم شده است .گفتنی است
یکی از عوامل ایجادکننده موج اخیر صعودی
بورسکهبامحوریتشرکتهایبزرگصادراتی
رخ داد ،رشد نرخ ارز درسامانه نیما بوده است.
بر این اساس ،به نظر می رسد بورس بعد از رشد

بازار خودرو دیروز استارت خورد

فروش کارتکسی خودرو  ۱۰درصد گران تر از بازار

فعالیت بازار خرید و فروش خودرو از دیروز در حالی به طور رسمی آغاز
شد که فروش های کارتکسی خودروسازان نیز با حدود  10درصد
بیشتر از بــازار آغاز شده است .به گــزارش تسنیم و بر اساس اعالم
فروشندگان خودرو ،هنوز خریداری در بازار نیست و معامالت راکد
است ،اما به نظر می رسد طی هفته های آینده و تا ثبات یافتن قیمت
ها ،رونق به بازار خودرو بازگردد.

ممنوع بــوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن
حساب پشتیبان نیست -2.طبق بخشنامه
بــانــک مــرکــزی ،پــرداخــت س ــود روزشــمــار
همچنان ممنوع خواهد بود -3 .پرداخت هر
وجهی در زمــان افتتاح سپرد هها  ،بهعنوان
علیالحساب یا پیشپرداخت سود ممنوع
اســت -4 .نــرخ ســود سپرد ههای بلندمدت
یکساله از تاریخ  1اردیبهشت  99معادل 15
درصد افتتاح می شود و سپرد ههای موجود
تا سررسید طبق قــرارداد عمل خواهد شد.
 -5از تاریخ اول اردیبهشت امسال نرخ سود
سپرد ههای کوتا همدت بانکها 8 ،درصد
تعیین و اعمال شود سپرد ههای کمتر از 6
ماه نیز مشمول این طرح باشد -6 .بانکها
میتوانند سپرد ههای  6ماهه و باالتر را با
نرخ  11درصد تعیین و اعمال کنند -7 .در
صورت نیاز ،بانکها میتوانند گواهی سپرده
با نرخ  15درصد تا  18درصد و نرخ شکست
 10درصد تا تاریخ  31شهریور سال جاری را
افتتاح کنند.

این گزارش در بخشی دیگر حاکی از این است که فروش کارتکسی
خودرو توسط خودروسازان نیز آغاز شده است .با این حال ،قیمت
های فروش این خودروها که  10درصد بیش از قیمت های بازار تعیین
شده ،جای تامل دارد .فعاالن بازار در این زمینه معتقدند که این فروش
های کارتکسی بر التهابات بازار اضافه کرده و همین امر رشد قیمت ها
در بازار را به وجود خواهد آورد.

قابلتوجهنیازبهاستراحتدارد.حتیطیسال
گذشتهکهشاخصکلبورسحدود 200درصد
بازدهی داد نیز در بسیاری مقاطع شاهد فشار
عرضه و استراحت شاخص بودیم ،اما هر بار بعد
از یک مدت کوتاه مجدد نقدینگی جدید موجود
دربازار،موجصعودیجدیدیایجادکردهاست.
همچنان،نقدینگیمهمترینعاملتعیینکننده
جهت بازار سرمایه است و ناظران معتقدند در
اثر ورود پول های جدید و حمایت دولت از بازار
سرمایه ،احتمال ریزش شدید شاخص بورس
زیادنیست.باتوجهبهپایینتربودنقیمتآخرین
معاملهازقیمتپایانیدرمعامالتدیروز،احتماال
معامالت امروز با فشار عرضه آغاز می شود و این
میزان و قدرت نقدینگی خواهد بود که مسیر
جدید بازار را تعیین خواهد کرد.در بازار دیروز،
رشدشاخصکلبیشاز 3درصدورشدشاخص
کل هم وزن کمتر از  2درصد بود .موضوعی که
نشان می دهــد همچنان شرکت هــای بزرگ
صادراتی بیشتر از شرکت های کوچ مورد توجه
بــازار هستند .بین سهم های عرضه اولیه نیز
شستامیدانداراستودیروزنیزصفخریدهزار
میلیاردیداشت.

کرونادرآمدچنددرصد
افراد را افزایش داد؟

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) تاثیر
شیوع کرونا بر وضع اقتصادی افراد را از 1563
نفردر 24تا 27فروردینامسال،سوالکرد.نتایج
این نظرسنجی نشان می دهد که درآمــد 50.7
درصــد افــراد کاهش یافته اســت 41.7 ،درصد
کسب و کارشان تعطیل شده و  13.5درصد شغل
شان را از دست دادهاند .در این میان 26.3درصد
افــراد اظهار کــرده انــد وضعیت اقتصادی شان
تغییرینکردهتنها 0.6درصدافراد،بهبوددروضع
اقتصادیخودراابرازکردهاند.بهنظرمیرسدرشد
درآمد این افراد به دالیلی نظیر افزایش تقاضا برای
محصوالتخاصمانندشویندهاتفاقافتادهباشد.

خبر

همتیخطاببهصندوقبینالمللی
پول :وام درخواستی ایران را
ازطریقاینستکسبدهید
رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان این که وام
درخواستی ایران از صندوق بین المللی پول می
تواند از طریق اینستکس پرداخت شود خطاب به
رئیس این نهاد گفت :اکنون زمان عمل است.به
گزارش تسنیم ،رئیس کل بانک مرکزی ایران در
پاسخ مکتوب به پرسش های بلومبرگ نوشت:
آخرین باری که بررسی کــردم ،این آمریکا نبوده
است که صندوق بین المللی پول را اداره می کند
بلکه مدیریت آن و هیئت مدیره اش هستند که بر
فعالیت های این نهاد نظارت دارند و تضمین می
کنند که صندوق بین المللی پول بر اساس دستور
کار خود عمل کند.همتی خطاب به کریستالینا
جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول نوشت:
«ما انسان های زیادی را از دست داده ایم درست
مثل آمریکایی ها و اروپایی ها و من به روان آن ها
درودمیفرستم.اکنونزمانعملاست».بهگفته
همتیاقدامآمریکادرقراردادننامبانکمرکزیدر
فهرست تحریمی در سال 2019مانع دسترسی
ایرانبهمنابعمالیخودشدهاستکهبسیاربیشتر
از رقم  10میلیارد یورو کسری منابع مورد نیاز
کشور اســت.وی افــزود« :ذخایر بانک مرکزی در
خارجهدفتحریمهایفرامرزیآمریکاقراردارند
و این اقدام ،غیرقانونی و یک جانبه است و من می
خواهمدراینزمینهصریحباشم.آنچهمامیگوییم
این است که تحریم ها ،یک جا باید برداشته شود
اما متاسفانه بازیگرانی در دولت آمریکا هستند که
اهمیتیبراینظموقانونبینالمللقائلنیستند».
همتی نوشت که وی به صندوق بین المللی پول
گفته است وام درخواستی ایران می تواند به طور
مستقیم از طریق کانال اینستکس یا کانال مالی
سوئیس(شتا) و برای خرید شرکت های دارویی و
غذاییمورداستفادهقرارگیرد.

