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نقاط قوت و ابهامات طرح
تامین کاالهای اساسی

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین
کاالهای اساسی را که با اکثریت قاطع و رای
موافق  215نماینده به تصویب رسید  ،می توان
جزو معدود طرح های مجلس شورای اسالمی
دانست که ضمانت هــای اجرایی قــوی با ذکر
مصادیق را درون خود دارد ،مثال در بند «ج »ماده
واحده این قانون استنکاف از اجرای آن توسط
مسئوالندولتیمستوجبمجازاتدرماده576
قانون مجازات اسالمی تعزیرات و مجازاتهای
بازدارنده مصوب دوم خرداد  75ذکر شده است.
این طرح همچنین دولــت را مکلف به تصویب
آییننامه اجرایی ایــن قانون مشتمل بر مبلغ
یارانه سرانه مشموالن مربوط به کاالهای اساسی
حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب کــرده و
به دستگا ههای اجرایی ذی ربط تکلیف کرده
است که گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه
یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
ارائه دهند.این ها مصادیقی هستند که اجرای
این طرح را جدی تر می کنند اما یک سری نکات
ابهام نیز وجود دارد .یک ابهام به عنوان اصلی
طرح یعنی تامین یارانه برای تامین کاالی اساسی
باز می گردد ،یعنی چگونه می توان خانوارهای
مشمول این اعتبار را مکلف کرد از اعتباری که
طبق این طرح به کارت یارانه نقدی شان واریز می
شود ،صرفا برای خرید کاالی اساسی استفاده
کنند و این اعتبار صرف امور دیگر روزمره آنان
نشود .ابهام دیگر درباره تامین اعتبار این طرح از
محل های مذکور است .نکته قابل تامل در نحوه
تامین این اعتبار از محل فروش اموال حقاالمتیاز
و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از
آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی
است .امید است با تدبیری برای این ابهامات در
آیین نامه اجرایی طرح که دولت باید ظرف دو
هفته پس از تایید آن توسط شــورای نگهبان به
تصویب برساند ،شاهد اجرای هرچه قوی تر این
طرح در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشیم.

گزارش خبری

عقبگرد بورس بهکانال 1/2میلیون
واحد در روز حمایت از بزرگان
بورس دیروز در حالی با افت  13هزار واحدی به
کانال 1/2میلیون واحد سقوط کرد که حمایت
از نمادهای بزرگ و رشد قیمت آن ها تا ساعات
پایانی معامالت ،امیدهایی را برای بهبود فضای
بازار در ابتدای هفته آینده ایجاد کرده است .با
این حال همچنان نگرانی از ناتمام ماندن متوالی
روندهای صعودی با ایجاد فشار فروش ناگهانی
وجــود دارد.بـــه گــزارش خــراســان در معامالت
دیروز بازار سرمایه ،ابتدا شاخص کل حدود 23
هزار واحد افت کرد اما به مرور با جمع شدن صف
های فروش و واردشدن نمادهای مختلف به بازه
مثبت،شاخصکلبخشیازریزشاولیهراجبران
کرد و درنهایت با افت  13هزار واحدی در سطح
یک میلیون و  288هــزار واحــد ایستاد .بورس
آخرین بار این سطح را اواخر خردادماه امسال
تجربه کرده بود.با وجود عملکرد ضعیف نمادهای
پاالیشی ،نمادهای فلزی و برخی پتروشیمی
ها توانستند با سرعت به مدار مثبت برگردند و
از شاخص کل حمایت کنند .مثال نماد فوالد
مبارکه که در دقایق ابتدایی صف فروش (منفی
 )5را تجربه کرده بود تا مثبت 3/5درصــد هم
رشد کرد.کاهش فشار فروش در معامالت دیروز
در حالی رخ داد که بعد از یک دوره سکوت ،موج
جدیدی از حمایت ها از بورس آغاز شده است .با
این حال سهامداران همچنان نگران ایجاد فشار
فروش ناگهانی هستند .موضوعی که طی دوماه
و نیم اخیر هر بار مانع از رشد پایدار بورس شده
است و موج نزولی دیگری را آغاز کرده است .البته
هم اکنون وضعیت بنیادین شرکت ها بهبود یافته
است و صرفا فضای هیجانی باعث تداوم فروش
شده است .چرا که عملکرد شش ماهه شرکت ها
عمدتا صعودی و مطلوب بوده است.

نرخ ارز

(سامانهسنا)

پنج شنبه  8آبان1399
 12ربیع االول.1442شماره 20510

دالر

) 3800(278/500

یورو

پوند

یوان

43/500 361/908 328/500

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

76/211

12/350/470

) 8/000/000(135/000/۰۰۰

نیم سکه

ربع سکه

49/000/۰۰۰ 72/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین هر گرم زعفران پوشال

79/336

تصویب طرح معیشتی 60میلیون نفری در مجلس

78/284

شاخص

طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کاالهای اساسی در شرایطی تصویب شد که تاکید روی ضرورت طرح در کنار انتقاد
از منابع آن ،موجی از اظهارنظرها درباره این مصوبه را پدید آورده است
محمد اکبری  -طرح الزام دولت به پرداخت
یــارانــه کــاالهــای اساسی در حالی با ٢١۵
رای موافق از مجموع  ٢۴٩نماینده حاضربه
تصویب مجلس رسید که عموم اقتصاددانان
در شرایط تورمی فعلی ،ضــرورت حمایت
غذایی از اقشار نیازمند را متذکر می شوند،
اگرچه برخی منتقدان طرح درباره منبع مالی
این طرح دغدغه های جدی دارند .براساس
ماده واحده طرحی که در دستور کار صحن
قرار گرفت و با رای موافق نمایندگان به آن
راهی شورای نگهبان شد « دولت مکلف است
به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی
خــانــوارهــای کشور به ویــژه خــانــوارهــای کم
برخوردار از ابتدای شش ماه دوم سال 99
به صورت ماهانه ،نسبت به تامین و پرداخت
یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی
شده در طرح معیشت خانوار « موضوع ردیف
( )۳۱جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه سال
 ۱۳۹۹کــل کــشــور» بــه تــعــداد حــداقــل ۶٠
میلیون نفر ،از طریق واریــز اعتبار به کارت
یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک
میلیون و  200هزار ریال برای هر یک از افراد
سه دهک اول و مبلغ  600هزار ریال برای
هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید».
هرچند در طرح اشاره ای به روش توزیع این
مبالغ بین مشموالن نشده است ،اما به نظر
می رسد ،بهترین راه توزیع از طریق کاالبرگ
الکترونیک باشد.
منابع ایــن طــرح تا سقف  ۳۰هــزار میلیارد
تومان از محل بند «و»تبصره « »۲و مصارف
جــدول تبصره « »۱۴قانون بودجه در نظر
گرفته شــده اس ــت .در بــنــد«ب» ایــن طرح
آمــده اســت که  ۳۵هــزار میلیارد تومان به
سقف مجوز در نظر گرفته شــده بــرای رد

دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و
این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی
تأمین کاالهای اساسی ( ۱۵هزار میلیارد
تومان) ،تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام
(تا سقف  ۱۰هزار میلیارد تومان) و همسان
ســازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش
صندو قهای تأمین اجتماعی ،لشکری و
کشوری (تا سقف  ۱۰هزار میلیارد تومان)
مجدد مورد استفاده قرار گیرد.به این ترتیب
منابع طرح تامین کاالهای اساسی از محل
افزایش واگـــذاری امــوال دولــت و تغییر در
فهرست مفصل سرفصل های هزینه ای از
جمله سهم شرکت هــای ملی نفت ،گــاز و
پاالیش و پخش از فــروش ان ــرژی ،مصارف
مربوط به گازرسانی و نوسازی خطوط لوله
انتقال نفت و سهم بهداشت ،اشتغال و تولید
از هزینه هــای هدفمندی یــارانــه ها تامین
می شود که براساس آمارهای اعالم شده به
دلیل کاهش میزان فروش بنزین طی امسال
 ،این سرفصل اکنون کسری دارد.البته در
مصوبه مجلس آمــده اســت :در صــورت عدم

تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از
منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان
خزانه و جابهجایی سایر اعتبارات مشروط
به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق
مردم یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده
کند.همچنین براساس این مصوبه آییننامه
اجرایی این قانون باید حداکثر ظرف دو هفته
پس از تصویب ایــن قانون تعیینشــود و به
تصویب هیئت وزیران برسد.
مخالفان مصوبه روز گذشته بهارستان عقیده
دارنــد تصمیم مجلس بــرای پرداخت یارانه
کاالی اساسی با اتکا به منابع غیرقابل تأمین
تبصره  ۱۴بودجه همانند تصمیم دولت برای
همسان ســازی حقوق بازنشستگان با اتکا
به منابع غیر قابل تامین در نهایت نتیجهای
جز تشدید تــورم و افزایش فشارمعیشتی بر
بازنشستگان و خانوارها در پی نخواهد داشت
و بــه همین دلیل ممکن اســت بــا مخالفت
شورای نگهبان رو به رو شود .روز سه شنبه،
ربیعی ،سخنگوی دولــت نیز ضمن اعــام
مخالفت با این طرح گفته بود دولت معتقد
است اجرای این طرح موجب تشدید کسری

بودجه و در نتیجه افزایش قیمتها خواهد
شد .در همین حال سید احسان خاندوزی،
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
و معاون سابق مرکز پژوهش هــای مجلس
ضمن انتقاد به شیوه تامین منابع مالی طرح
تامین کاالهای اساسی گفت :من به همراه
جمع دیگری از متخصصان و مرکز پژوهش
های مجلس پیشنهادهای جایگزین خود را به
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس
ارائــه کردیم که متاسفانه از ســوی ریاست
کمیسیون مورد استقبال قرار نگرفت اما این
ایراد جزئی طرح مانع این نمیشود که اعالم
کنیم ،حمایت از مردم در شرایط بد کنونی
اقتصادی جزو مسئولیت های دولت است.
مجید شاکری کارشناس اقتصادی و پژوهشگر
در زمینه مالیه حکمرانی در توئیتی انتقادی
درباره این طرح نوشت :دولت محترم از منابع
موهومی همسان سازی حقوق بازنشستگان
را کلید زد و مجلس محترم هــم گفت چرا
ما از منابع موهومی طــرح پــرداخــت یارانه
کاالی اساسی را کلید نزنیم .در آینده دولت
و مجلس ،به دنبال رد پای دالالن در افزایش
تورم خواهند گشت و خواستار نظارت خیلی
هوشمندتر بر قیمت کاالها خواهند شد.
مرکز پژوهش های مجلس نیز پیش از این
پیشنهادهایی را برای منابع این طرح ارائه
داده بود که عبارت اند از:
 -1وضع عوارض0/0001بر تراکنشهای
ساتنا ،پایا ،درون بانکی و چک
 -2اصــاح نــرخ ارز مبنای محاسبه حقوق
ورودی (گمرکی)
 -3افزایش یک درصــدی مالیات بر ارزش
افــزوده با در نظرگرفتن معافیت های سبد
مصرفی اقشار آسیبپذیر

ششمین ناکامی متوالی در فروش اوراق بدهی
مهم ترین ابزار جبران کسری بودجه از کار افتاده است؟
بانک مرکزی از فروش فقط 70میلیارد تومان از
 6هزار و 400میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه
شده در بیست و دومین دور حراج این اوراق
خبر داد تا به این ترتیب ،عرضه اوراق بدهی
برای ششمین دور متوالی با شکست مواجه
و مشخص شــود که فعال عرضه اوراق بدهی
به عنوان مهم ترین ابــزار این روزهــای دولت
برای جبران کسری بودجه از کار افتاده است.
به گــزارش روابــط عمومی بانک مرکزی ،طی
برگزاری بیست ودومین مرحله از حراج اوراق
بدهی دولتی ،بانک ها و سایر موسسات مالی
غیربانکی هیچ سفارشی در سامانههای بازار
بینبانکی و مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری
بورس تهران ثبت نکردند .تنها سرمایهگذاران
حقیقی و حقوقی در فرایند خــارج از حــراج و
از طریق بورس حدود703/1میلیارد ریال
اوراق «اراد »49با نرخ بــازده تا سررسید 21
درصد خریداری کردند.در این دور از عرضه
این اوراق 3 ،هزار و  800میلیارد تومان اوراق
بدهی دولــت با نــرخ ســود اسمی ساالنه 17
درصــد در سررسید شهریور و مهر  1402و
 2هــزار و  600میلیارد تومان اوراق بدهی
دولتی با نرخ سود اسمی ساالنه  16درصد در
سررسید آذر  1401منتشر شد که در نهایت
حدود یک درصد این اوراق به فروش رسید.
این در حالی است که با وجود روند نسبتا خوب
فروش اوراق عرضه شده از اولین مرحله در 13
خــرداد امسال تا شانزدهمین مرحله در 25
شهریور ماه در مجموع بیش از  65هزار و 700
میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت ولی
طی شش مرحله اخیر ،میزان فروش اوراق به
 2هزار میلیارد تومان نیز نرسیده است.شایان
ذکر است که بانک مرکزی در راستای تامین

تفاوت  40درصدی تورم
نهاده ها با مسکن
متوسط رشد  15گروه نهاده ساختمانی در
تهران در بازه تابستان  99نسبت به تابستان
71/4 ،98درصد بوده است .طبق گزارش
مرکز آمار ایران ،در این بازه زمانی گروه های
آهن آالت ،تاسیسات مکانیکی و سنگ با
رشد  90 ،172و  77درصــدی رکــورددار
افزایش قیمت هستند .کمترین رشد قیمت
نیز مربوط به گــروه هــای شیشه ،خدمات
و نقاشی ساختمان به ترتیب با ،31/3
 33و 39/4درصــد بــوده اســت .این ها در
شرایطی است که طبق گزارش بانک مرکزی
در شهریور امسال ،قیمت مسکن در تهران
نسبت به شهریور  110 ،98درصد افزایش
یافته است .بدین ترتیب و با توجه به تفاوت
حدود  40درصدی نرخ تورم نهاده ها با نرخ
تورم مسکن ،می توان گفت همچنان عواملی
نظیر سفته بازی یا قیمت زمین ،نقش مهم
تری را در رشد قیمت مسکن ایفا می کنند  .

بازار خبر

رفت و برگشت های دالر و سکه
در کانال های قیمتی
آخرین خبر -چند روزی است که دالر بین کانال
 27و  28هزار تومان جا به جا میشود و سکه هم
صعود و نزول به کانال  14و  13میلیون را تجربه
میکند .در این حال دیروز سکه با کاهش قیمت
به نیمه کانال  13میلیون رسید و دالر هم مجدد
به کانال  27هزار تومان بازگشت.

دام زنده هم به بورس میآید
تسنیم -مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک
کشور از انجام مراحل اداری عرضه دام زنده در
بورس کاال خبر داد.

پرواز بیت کوین ادامه دارد
ایسنا -به نظر می رسد بیت کوین بار دیگر به
روزهای اوج خود بازگشته است .چرا که با صعود
مجدد در آخرین دور از معامالت ارزهای دیجیتالی،
بازدهی هفتگی محبوب ترین ارز دیجیتالی جهان
به 13/62درصد رسید .دو روز قبل نیز نرخ این ارز
مجازی با ثبت صعود 5/55درصدی به  ۱۳هزار و
600/73دالر افزایش یافت.

 ۷۰هزار تن روغن در راه بازار
کسری بودجه دولت ،اوراق بدهی دولتی را
برای فروش به بانک ها ،در بازار بین بانکی و
نیز بورس عرضه می کند .با این حال ،به نظر
می رسد همزمان با افزایش نرخ این اوراق،
عرضه آن ها هم کم کم با مشکل مواجه شده به
طوری که در آخرین مرحله از فروش این اوراق،
خریداری برای آن پیدا نشده است.البته این
موضوع پیشتر نیز مورد هشدار کارشناسان
قرار گرفته بود .دلیل آن هم این است که بعد
از هر مرحله عرضه اوراق ،کشش پذیری بازار
پول بــرای جذب این اوراق کاهش می یابد،
بنابراین دولت مجبور می شود نرخ سود اوراق
را به طور مرتب افزایش دهد تا جایی که دیگر
امکان خرید اوراق توسط نظام بانکی وجود
نخواهد داشت.در این زمینه صادق الحسینی

کارشناس اقتصادی از افت فروش اوراق به
عنوان بمب ساعتی زیرپای اقتصاد ایران یاد
کرده و گفته است ... :برای رسیدن به حجم
 ۱۵۰هزار میلیاردی کسری بودجه در نیمه
دوم  ۹۹باید هفته ای  ۶۳۰۰میلیارد تومان
اوراق فروخته شود .این در حالی است که با
توجه به روند نزولی بورس ،امکان تامین مالی

از فروش سهام دولتی نیز چندان فراهم نیست.
به این ترتیب خطر کسری بودجه و استقراض از
بانک مرکزی در حال جدی شدن است.

ایسنا -معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران
گفت :هم اکنون شرایط روغن خانوار و صنف و
صنعت در تعادل قرار دارد و  ۷۰هزار تن از ذخایر
برای خانوار در زنجیره تامین در حال توزیع است.

