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بازخوانی بودجه

نحوه هزینه کرد درآمدهای
تبلیغاتی پخش مسابقات ورزشی

بردبار-قانون بودجه  99از یک سو وزارت ورزش
و سازمان صدا وسیما را مکلف به واریز درآمدهای
ناشی از پخش مسابقات ورزشی به حساب خزانه
کــرده و از ســوی دیگر تاکید کــرده اســت که این
درآمدهابانسبت 30درصدبرایوزارتورزشو70
درصدبرایصداوسیماهزینهشود.بندکافتبصره
9قانونبودجهامسالتصریحمیکند:بهاستنادبند
(پ) ماده ( )92قانون برنامه ششم توسعه ،وزارت
ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمیایرانمکلفانددرآمدهایتبلیغاتیناشی
ازپخشمسابقاتورزشیرابهردیفدرآمدیشماره
ل کشور واریزکنند.
 140184نزد خزانهداری ک 
وجوهواریزیازمحلردیف  530000-49مندرج
درجدولشماره()9اینقانونبهنسبت 30درصد
در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به
فدراسیونهای مربوط) و 70درصــد در اختیار
سازمانصداوسیما قرارمیگیرد.

اخبار

پرونده پراید  111هم بسته شد
مدیر عامل سایپا از توقف تولید پراید  111در پنج
شنبه هفته قبل خبر داد .به گزارش تسنیم ،پس
از آن که دی سال گذشته ،پراید 132رسم ًا از خط
تولید کنار گذاشته شد و به موزه خودرویی کشور
پیوست ،دیروز مدیرعامل سایپا ،از توقف دومین
مدل پراید خبر داد و گفت :پراید  131به عنوان
آخرینمدلخانوادهپرایدنیزتیرماهامسالازسبد
محصوالت سایپا خــارج می شود و بدین ترتیب
پرونده تولیداین خودروی 27ساله درایران رسم ًا
بسته خواهد شــد .قــرار اســت در ســال  ،99این
شرکت اقدام به تولید و عرضه خودروی شاهین و
خودروی جدید کراس اور سایپا و نیز دو خودروی
فیسلیفتشدهسایناوکوییکدرسال 99کند  .

ثبت نام وام یارانه ای تمدید شد
سخنگوی ستاد تسهیالت کرونایی گفت :مهلت
تقاضا و ارسال پیامک کد ملی برای وام یک میلیون
تومانیتا 18اردیبهشتماهاست.حسینمیرزایی
به فارس گفت :کسانی که از روز  8اردیبهشت تا
 18اردیبهشت  99شماره ملی سرپرست خانوار
یارانهبگیر را با سیمکارتی که به نام سرپرست باشد
به سرشماره  6369ارسال کنند وام یک میلیونی
آنهاتاآخرماهمبارکرمضانپرداختخواهدشد.
بهاینترتیبمهلتارسالکدملیبرایدریافتاین
وامتا 18اردیبهشتماهتمدیدشد.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

یک شنبه  7اردیبهشت 1399
 ۲رمضان .1441شماره 20363

دالر

یورو

پوند

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

۱۵۵/۰۰۰

۱۶۹/۰۰۰

197/061

21/۰۰۰

۴۲/337

۶/431/840

) 400/۰۰0(65/200/۰۰۰

نیم سکه

ربع سکه

۱۸/500/۰۰۰ 33/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

87/501

74/539

شاخص

طرح تمدید  6ماهه اجاره واحدهای مسکونی در دستورکار
طرحی برای حمایت از مستاجران با ضمانت اجرای مبهم

معاون وزارت راه از طرح پیشنهادی به دولت
خبر داده کــه در صــورت تصویب ،قـــرارداد
مستاجران به طور خودکار شش ماه تمدید
خواهد شد .با این حال این ســوال پیش می
آید که در صورت به توافق نرسیدن موجران
و مستاجران بر سر رشد احتمالی اجاره بها،
ضمانت اجرای این طرح چه خواهد بود؟
خبرگزاری ایسنا از وضعیت این روزهای بازار
اجاره بها گزارش داده که به دنبال نگرانی های
ناشی از شیوع کرونا ،هم اینک عمده اجاره
نشین هایی که قــرارداد آن ها احتما ًال رو به
پایان نیز هست ،حاضر به پذیرش متقاضیان
خرید یا اجاره ملکی که در آن سکونت دارند،
نیستند .همچنین تمایل به تمدید اجــاره از
سوی مستاجران و حتی موجران نیز افزایش
یافته اســت .از سوی دیگر و در شرایطی که
درآمدخانوارهاهمتحتتاثیرکروناقرارگرفته،
محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی از ارائه
پیشنهادی به دولت برای تمدید خودکار شش
ماهه قرارداد مستاجران خبر داد .پیشنهادی
که البته امکان تحقق آن با امــا و اگــر مواجه
خواهد بود.

به گزارش خراسان ،اگر موجران با مستاجران
در خصوص میزان رشــد اجــاره بها به توافق
نرسند ،در آن صورت به نظر می رسد دولت
باید اقــدام به نــرخ گــذاری کند که تــازه این
موضوع پایان ماجرا نخواهد بود چرا که در
صــورت نبود رضایت ،موجر می تواند اقدام
به ایجاد محدودیت ها (یــا مزاحمت هایی)

باجهش 27هزارواحدیشاخصکلدرروزگذشته

بازدهی بورس در سال 99از 50درصد عبور کرد
بـــازار سرمایه کــشــور بــا هــجــوم قــابــل توجه
نقدینگی با قــدرت در حــال رشــد اســت .در
ادامه این مسیر دیروز نیز شاخص کل بورس
بیش از  27هــزار واحــد رشد کرد و به سطح
 769هزار واحد رسید تا بازدهی شاخص در
سال جدید به  50درصد برسد .این در حالی
است که تعداد روزهای کاری بورس در سال
جاری تاکنون فقط  21روز بوده است.
به گــزارش خــراســان ،دیــروز با اضافه شدن
پاالیشی ها به سهم های مــورد توجه بــازار،
تقریبا همه بازار مثبت و صف خرید بود .به این
ترتیبکهبیشاز 450سهمصفخریدشدند.
ارزش صف های خرید در دقایقی به بیش از
شش هزار میلیارد تومان رسید که نشان می
دهد با توجه به صعود قابل توجه قیمت ها،
همچنان نقدینگی زایدالوصفی در انتظار
تبدیل به سهام هستند.نمادهای بانکی،
پاالیشی ،فلزی و پتروشیمی بیشترین تاثیر را
بر رشد شاخص کل بورس گذاشتند .اما رشد
بازار به سهم های بزرگ منحصر نبود به نحوی
کهدرفرابورسهمسهمهامثبتودرمحدوده
صف خرید معامله شدند و در بورس تنها سه
سهم قیمت منفی را تجربه کردند.
▪مورد عجیب خودرویی ها

در این میان سهام خودرویی ها که عمدتا
ضررده یا دارای سود بسیار کم هم هستند،
قابل توجه بــود .بازگشایی نماد گسترش
سرمایه گذاری ایران خودرو ،بعد از افزایش
سرمایه ،یک اتفاق نادر دیگر را در بازار سرمایه

رقم زد .جایی که این سهم بعد از بازگشایی
با دوبرابر قیمت قبل از توقف (بعد از تعدیل
مربوط به افزایش سرمایه) بیش از یک میلیارد
تقاضای خرید داشت! رشد  100درصدی
یک سهم در یک روز ،اتفاقی بی سابقه در بازار
سرمایه است که البته دیروز ناظر بازار اجازه
تطبیق و انجام معامالت در این نرخ ها را نداد
تا در روزهــای آینده تکلیف بازگشایی سهم
روشن شود.
این در حالی است که قــرار است نمادهای
مربوط به شرکت های ایران خودرو و سایپا نیز
به زودی بازگشایی شود .در صورت بازگشایی
این دو نماد با رشدهای قابل توجه ،احتماال
شاهد یک جهش بی سابقه در شاخص کل
بــورس خواهیم بــود .گفتنی اســت بیشتر
شرکتهایخودروسازپیشترنیزرشدقیمتی
قابل توجهی را تجربه کردند و این در حالی
است که عملکرد شرکت ها نیز به هیچ وجه
قابل قبول نیست به نحوی که اکثرا زیان ده
هستند.
رشد قابل توجه بورس بیش از هر عاملی به
ورود نقدینگی از طرف اشخاص حقیقی به
بــازار نسبت داده می شــود .جایی که خرید
حقیقیهاازحقوقیها(فروشحقوقیوخرید
حقیقی) در  20روز کاری ابتدایی امسال 22
برابر مدت مشابه سال گذشته بــوده است.
تصور بازار این است که رونق بورس حداقل تا
بعد از عرضه های دولتی ادامه خواهد یافت.
اولین عرضه سهام شرکت های دولتی هفته
آینده کلید می خورد.

برای مستاجران کند و در نهایت کار به محاکم
قضایی کشیده شود .لذا مشخص نیست که
ضمانت اجــرای چنین تصمیمی چه خواهد
بود .البته در بسیاری از کشورهای غربی برای
افزایشاجارهبهاوحمایتازمستاجرانقوانین
مشخصی وجود دارد که در گزارش تیتر یک روز
گذشته روزنامه خراسان با عنوان «تجربیات

جهانی کنترل اجاره بها» به آن پرداختیم ولی
آن قوانین ضمانت اجرایی مشخصی هم دارند
که به نظر می رسد فعال در کشور ما ضمانت
اجرایی قطعی برای الزام موجران به افزایش
ندادن اجاره بها و تمدید قرارداد اجاره وجود
نداشته باشد.
البته در این جا یک نکته قابل توجه وجود دارد.
طبق گــزارش های قبلی مرکز آمــار ایــران از
شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی
خانوارهای شهری ،در دوره های اخیر دیده
شده است که میزان افزایش اجــاره بها برای
خانوارهایی که قــرارداد خود را تمدید کرده
انــد ،بیشتر از خــانــواده هایی بــوده اســت که
جابه جا شده اند .به عنوان مثال در پاییز سال
گذشته ،رشد نقطه به نقطه اجاره بها (نسبت
به پاییز  )97برای خانوارهای شهری 21.6
درصــد بــوده ،در حالی که متوسط افزایش
اجــاره بها برای خانوارهایی که تمدید اجاره
داشتهاند،بهمیزان 31.2درصدبهثبترسیده
است .این موضوع می تواند در کنار تمایل ذاتی
مستاجرانبهتمدیدقراردادبهعنوانیکمزیت
برای حصول توافق بین دو طرف به شمار آید.

سخنگویدولتضمناشارهبهبرنامههایکنترلریسک
بورس اعالم کرد:

طرح واگذاری بخشی از سهام نهادهای عمومی
به افراد زیرمجموعه

هادی محمدی – این روزها افزایش بی رویه
شاخص بازار سهام باعث هجوم مردم عادی و
بعضا بدون تجربه و تخصص به این بازار پر سود
شده است .در این میان برخی کارشناسان
معتقدند بخشی از این افزایش شاخص بازار
سهام حباب بوده و به ویژه برای برخی شرکت
هایکوچکغیرطبیعیاست.اینموضوعکه
با قرمز شدن شاخص ها و ضرر عده زیادی از
مردمبیتجربهدراینبازار،چهاتفاقیمیافتد
و این که دولت چه برنامه ای دارد تا با سونامی
اعتراضاتهمچونموضوعموسساتاعتباری
غیر مجاز روبه رو نشویم ،دغدغه ای بود که با
علی ربیعی سخنگوی دولت مطرح کردیم و
البته خبر جدید وی درباره واگذاری بخشی از
سهام شرکت های متعلق به نهادهای عمومی
به افراد زیرمجموعه این نهادها را هم شنیدیم.
سخنگوی دولت نیز در پاسخ به این پرسش
خــراســان که به هر صــورت سرمایه گــذاری
در بــازارهــای سرمایه ای مثل بــورس فــراز و
نشیب هایی خواهد داشــت و برنامه دولت
برای مواجهه با این نوسانات چیست ،افزود:
حضور مردم در بازار سرمایه به جای بازارهایی
همچون مسکن ،طال و ارز ،یک مسیر درست
است که دولت باز کرده و تمام تالش خود را
به کار می گیریم که امنیت سرمایه گذاری در
این بازار باال باشد.وی ادامه داد :با افزایش
سرمایه مردم در بورس ،امکان سرمایه گذاری

هــای جدیدتر توسط شرکت هــای بورسی
به وجود می آید و این یعنی اشتغال بیشتر.
سخنگوی دولت تداوم کنترل ریسک بازار و
سود آوری واقعی از یک سو و ادامه نشاط بازار
را دو سیاست راهبردی دولت در این میان
اعالم کرد و گفت  :تالش داریم شرکت های
دولتی و شرکت هــای وابسته به نهادهای
عمومی غیر دولتی را عرضه کنیم و برای این
کار برنامه ریزی دقیق انجام شده است  .برنامه
عرضه ایمیدرو تا حد زیادی نهایی شده و فکر
می کنیم تا یک ماه آینده عرضه ایمیدرو را در
بورسداشتهباشیم.همچنینبهتدریجتاپایان
سال عرضه های دیگری هم خواهیم داشت.
در بحث کنترل ریسک بازار و تداوم سودآوری
تمام سعی خود را داریــم تا از روش های کم
ریسک تر مثل همین صندوق هایی که گفتم و
صندوق های مشاع بهره ببریم.
وی در پایان به برنامه مهم دولت در این حوزه
کههنوزقطعینشدهاشارهواظهارکرد:برنامه
هایی داریم تا بتوانیم بخشی از سهام نهادهای
عمومی را به افــرادی از صاحبان صندوق ها
واگذار کنیم .هر چند این اقدام نهایی نشده
اما صاحبان صندوق های نهادهای عمومی
مطمئن باشند تالش داریم که بخشی از سهام
را با کسر از حقوق یا از محل سودی که خواهند
داشــت به آن ها و طبقات پایین اجتماعی
بدهیم .

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

کرونابابازارشبعیداصناف

مختلفچهکرد؟

مرکز پژوهش های مجلس در یک نظرسنجی
از اصناف مختلف در خصوص وضعیت تولید
و فروش و اشتغال آن ها در انتهای سال 98
نسبت به انتهای سال  97و همچنین انتهای
پاییز  98سوال کرده است .نتایج نشان می
دهد که نسبت به انتهای سال  97فروش با
افت  83درصــدی همراه شده اســت .تولید
هم  22.2درصد و اشتغال  5.2درصد افت
کــرده اســت .تولید و اشتغال در زمستان
 98نسبت به پاییز  98هم به ترتیب 13.4
درصــد و  3.7درصــد افــت کــرده اســت .بین
اصناف مختلف ،حوزه کاری کیف و کفش با
 98درصد ،بیشترین افت فروش را گزارش
کرده اند.

بازار خبر

آپارتمان در تهران یک ساله
 36درصد گران شد
بانک مرکزی -تعداد معامالت آپارتمان های
مسکونی شهر تهران در فــروردیــن مــاه سال
 ،1399به  1.2هزار واحد مسکونی محدود
شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل
به ترتیب  87.8و  63.7درصد کاهش را نشان
می دهــد .در این مــاه ،متوسط قیمت خرید و
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی
معامله شــده از طریق بنگاه هــای معامالت
ملکی شهر تهران 153.0 ،میلیون ریال بود
که نسبت به ماه مشابه سال قبل  35.7درصد
افزایش را نشان می دهد.

کارگران قرارداد موقت
 ۳۵درصد
ِ
فقطپایهحقوقدریافتمیکنند
تسنیم -توفیقی ،رئیس کمیته دستمزد
کانون شوراهای اسالمی کار با بیان این که
 ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است،اظهار
کرد :به صورت حدودی  ۳۵درصد از  ۹۶درصد
قراردادهای موقت ،از مزایای شغلی بهره مند
نیستند.

عرضه 2درصد دیگر از سهام
شستا تا  ۳ماه آینده
ایــــرنــــا -ع ــض ــو هــیــئــت مــــدیــــره شــرکــت
سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) گفت:
سازمان تامین اجتماعی باید 2درصد دیگر از
سهام شستا را تا سه ماه بعد از عرضه اولیه در
بورس عرضه کند.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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