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هر ُدز واکسن کرونا 25 تا 37 دالر
فارس- شــرکت 
»مدرنا« اعــام کرد: 
دولت هــا بایــد بین 
25 تــا 37 دالر برای 
هــر ُدز واکســن این 
شــرکت پرداخت کنند که تقریبا برابر قیمت 
واکسن آنفلوآنزاست. رئیس شرکت مدرنا در 
مصاحبه ای با هفته نامه آلمانی ویل ام زونتگ، 
گفت: دولت ها باید بین 25 تــا 37 دالر برای 
هر دوز واکسن شــرکت مدرنا پرداخت کنند. 
استفان بانسل، مدیرعامل مدرنا گفت: با توجه 
به هزینه سیستم ســامت، در زمانی که یک 
نفر به شدت به کووید 19 مبتا می شود، این 
قیمت عادالنه است.درحالی که قیمت نهایی 
به میزان سفارش بســتگی دارد، بانسل گفت 
این شرکت عاقه ای به  دریافت »اکثر سود« 
ندارد و قیمت این واکســن را با قیمت واکسن 
آنفوالنزا مقایسه کرده است. مدرنا می خواهد 
حدود 20 میلیون دوز از این واکسن را تا پایان 
ســال تولید کند و مقداری از آن قرار اســت 

امسال در اروپا توزیع شود.
    

نظر وزیر اقتصاد احمدی نژاد 
درباره ارز 4200 تومانی

   تســنیم- عضو 
کمیســیون برنامــه و 
بودجــه مجلس گفت: 
برخورد با ســفته بازان 
و ســوداگران بازار ارز 
امری ضروری است و سیاست گذار نباید اجازه 

ظهور و بروز را به سفته بازان بدهد. 
سیدشمس الدین حســینی با بیان این که 
تحلیــل بــازار ارز نیازمند رصــد دو متغیر 
سیاســتی و سیاسی اســت، گفت: در تحلیل 
متغیر سیاســتی ارزیابی میزان هماهنگی و 
کارآمدی سیاســت های پولی، ارزی و بانکی 
ضروری اســت. باید دید که در شرایط فعلی، 
نظام ارزی شناور مدیریت شده که بیش از یک 
دهه از اتخاذ آن می گذرد، تا چه میزان اجرایی 
شده است. وزیر پیشــین اقتصاد گفت: برخی 
تصمیم گیری ها از عزم جــدی برای حرکت 
به ســمت ثبات بازار ارز حکایــت دارد. اما در 
عمل باعث آشــفتگی بازار و ایجــاد تقاضای 
کاذب شــده اســت. نرخ گذاری هایی مانند 
 ارز 4200 تومانــی مانع از عرضه و تســهیل 

در عرضه ارز می شود.
    

وصول مالیات از مشاغل و اشخاص 
حقیقی تا ۱۰ بهمن متوقف شد

نی-  یرا ا توسعه 
معاون ســازمان امور 
مالیاتی از متوقف شدن 
وصول مالیات صاحبان 
مشــاغل و اشــخاص 

حقیقی تا 10 بهمن ماه خبر داد.  
محمود علیزاده معاون امور فنی و حقوقی 
سازمان امور مالیاتی در گفتگویی تلویزیونی 
با اشاره به تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا و 
سازمان مالیاتی در مورد اخذ مالیات از مودیان، 
اظهار داشــت: به این تصمیم رســیدیم که 
بدهکاران مالیاتی که بدهی آنها قطعی شــده 
و از طریق مکانیزم اجرایی باید وصول می شد 
تا تاریخ 10 بهمن 99 برای صاحبان مشــاغل 
کسب و کار و اشــخاص حقیقی متوقف االجرا 
شود. وی ادامه داد: مالیاتی که وصول می شود 
مالیات بر درآمد اســت وقتــی بنگاهی در هر 
شرایطی درآمد داشــته باشد مشمول مالیات 
بوده و ایــن موضوع در راســتای عدالت افقی 
خواهد بود اگر درآمد نداشته باشد نیز مشمول 

مالیات نمی شود.
    

قطر بودجه خود را بر اساس نفت 
40 دالری تنظیم می کند

میر  ا تســنیم- 
قطر اعام کرد که این 
کشــور بودجه خود را 
براساس نفت 40 دالر 
در هر بشکه یعنی کمتر 
از قیمتی که در بازارهــای جهانی پیش بینی 
می شود، تنظیم می کند.  امیر قطر اعام کرد 
که این کشــور بودجه خود را براســاس نفت 
40 دالر در هر بشــکه یعنی کمتــر از قیمتی 
که در بازارهای جهانی پیش بینی می شــود، 
تنظیم مــی کند چــرا که بزرگتریــن صادر 
کننده گاز مایع در جهان به گفته حاکم خود، 
 می خواهــد تأثیر قیمت نفت را بــر امور مالی 

کاهش دهد.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

 الیحه بودجه 1400 در حالی آخرین 
مراحل تحلیل را پشت سر می گذارد که 
اخبار رسیده از محتوای پیش بینی شده 
در این الیحه داللت بر آن دارد که دولت 
همچنان بر فروش نفــت در بازارهای 

جهانی حساب باز کرده است. 
 دولت در حالی امیدوار است بتواند 
چیزی بین 600 تا 650 هزار بشکه نفت 
را در بازارهای جهانی در هر روز به فروش 
برساند که طی سه سال اخیر ایران با یکی 
از دشوارترین شرایط در بازارهای جهانی 
نفت روبرو بوده اســت. خروج امریکا از 
برجام و اعمال تحریم های نفتی؛ اقتصاد 
ایران را با بحران هایی بسیار جدی مواجه 

کرده است.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه پیش تر تاکید کرده بود در 
دوره جدید تحریم ها حتی اجازه فروش 
یک قطره نفت را نداریــم. به گفته وی 
امکان فروش نفت در برابر غذا و دارو نیز 

از ایران سلب شده است. 
 با این حــال شکســت ترامپ در 
انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی 

بایدن زمینه های دگرگونی در اقتصاد 
ایران را فراهم کرد و به نظر می رســد 
شــرایط صادرات نفت ایران در سال 
آینده تغییر کند. با ایــن حال دولت 
جانب احتیاط را رعایــت کرده و رقم 
اندکی را برای فروش یا به عبارت بهتر 
صادرات نفت در سال آینده پیش بینی 

کرده است . 
 قیمت نفت نیز در الیحه تدوین شده 

برابر با 40 دالر تعیین شده است. 
یــن  مهمتر ز  ا یکــی  یــن  ا  
پیش بینی هــای صــورت گرفته در 
قالب بودجه سال آینده است که نشان 
می دهد امیدواری به بهبود شرایط در 
تمامی ارکان تصمیم گیری وجود دارد. 
با این حال صف آرایی مخالفان دولت 
نشان می دهد بررســی الیحه بودجه 
می تواند در آخرین سال فعالیت دولت 

چندان هم عادی نباشد. 
 و اما نرخ دالر 

 قیمت دالر در بودجه ســال آینده 
بنابر اعام نوبخت 11 هزار تا 11 هزار و 

500 تومان تعیین شده است. 
به این ترتیب نرخ تسعیر دالر بر این 
اساس افزایشی قابل توجه را تجربه کرده 

است.   به این ترتیب پیش بینی می شود 
دولت در این راســتا حرکت در مسیر 
یکسان ســازی نرخ ارز را در دستور کار 
قرار دهد و همین امر نیز نشان از بهبود 
شرایط خواهد داشــت. در حال حاضر 
نرخ ارز صرافی، نرخ ارز رســمی 4200 
تومانی، نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار 
آزاد، نرخ هایی هســتند که در اقتصاد 

ایران وجود دارند. 
نوبخت در حالی از تداوم تخصیص 
ارز حمایتی یعنی ارز 4200 تومانی خبر 
داده بود که به تازگی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تاکید کرده اســت که دولت 
آماده حذف ارز 4200 تومانی است. این 
نکته نشان می دهد بحث های تازه ای 
درخصوص تــداوم تخصیص این ارز یا 
قطع آن در دستور کار قرار گرفته است. 

 افزایش حقوق ها چقدر است؟
طبــق آخریــن پیش بینی های 
صورت گرفته مقرر است میزان حقوق و 
دستمزد کارکنان دولتی و بازنشستگان 
در محدوده 25 درصد افزایش یابد. این 
نکته از سوی حمید پورمحمدی، معاون 
سازمان برنامه و بودجه تایید شده است. 
گزارش های رسیده حکایت از آن دارد که 

میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال 
آینده نیز مانند سال جاری پلکانی صورت 
گیرد به این معنا که افزایش حقوق برای 
پایین ترین ســطوح، درصد باالتری را 
نسبت به افزایش حقوق هایی که رقم 
باالیی را تشــکیل می دهنــد، خواهد 
داشــت. افزایش25 درصدی حقوق 
و دســتمزد در حالی پیش بینی شده 
است که بررسی ها نشان می دهد هزینه 
زندگی در ایران در سال 1399 افزایشی 

قابل توجه را تجربه کرده است. 
منابع تامین مالی 

الیحه بودجه ســال آینده در حالی 
تدوین می شود که جدا از تحریم های 
بازدارنده، کرونا نیز اقتصــاد ایران را با 
مشکات متعددی روبرو کرده است. به 

عبارت دیگر کرونا زمینه را برای کاهش 
قیمت نفت در بازارهای جهانی ایجاد و از 
سوی دیگر معادالت بازارها را دستخوش 
تغییر کرده است. در ایران نیز صادرات 
غیرنفتی همزمان با تحریم های نفتی 
تحت تاثیر کرونا با کاهش روبروست 
و محدودیت های مشــاغل و ... خود 
زمینــه را برای کاهش آهنگ رشــد 

اقتصادی مهیا می کند. 
 در این شرایط در کنار کاهش شدید 
درآمدهای نفتی در اثر تحریم و قیمت 
نفت در بازارهــای جهانی، نمی توان بر 
مالیات نیز حساب ویژه ای را باز کرد.  در 
این میان سقف منابع و مصارف بودجه 
در ســال آینده با افزایش 40 درصدی 
نسبت به قانون بودجه امسال به حدود 
800 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 
به عبارت دیگر، ســال آینده شــاهد 
افزایش حدود 230 هزار میلیارد تومانی 

منابع بودجه خواهیم بود.
گزارش هــای رســیده نشــان 
می دهد براســاس پیش نویس الیحه 
بودجه 1400، بخــش اعظم افزایش 
چشمگیر منابع بودجه در سال آینده 
از محل درآمد 205 هزار میلیارد تومانی 
پیش بینی شــده از محل فروش اوراق 
پیش فروش نفت یا همان اوراق سلف 

نفتی تامین خواهد شد.
در بنــد الحاقی به تبصــره 5 پیش 
نویس این الیحه آمده اســت: به دولت 
اجازه داده می شــود برای تامین مالی 
مصارف این قانون تــا مبلغ دو میلیون 
و 50 هزار میلیــارد ریال، پیش فروش 
نفت )ریالی-ارزی( اقدام و منابع حاصل 
را به ردیف ...... جدول شــماره )5( این 
قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت 
ماده )30( قانون برنامه و بودجه کشور 
مصوب 1351/12/10 برای تخصیص 
اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه 
متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور 

هزینه می شود.
در صورت افزایــش منابع حاصل از 
صادرات نفت، میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز، معادل سهم دولت به همین 
میزان جایگزین اعتبار این بند خواهد 
شــد. همین امر سبب شــده است در 
آستانه تقدیم الیحه بودجه سال آینده 
به مجلس گروکشی های سیاسی بر سر 

این الیحه آغاز شود. 

 خبرگزاری فارس، رســانه منتقد 
دولت با تکیه بر اخبار منتشــر شــده 
درخصوص انشتار اوراق نفتی، با انتقاد 
از این روند و پرهزینه خواندن آن تاکید 
کرده اســت کلیات الیحــه بودجه در 
صورتی که این موارد در آن لحاظ شده 
باشد، از سوی مجلس شورای اسامی 

رد خواهد شد. 
 از سوی دیگر گزارش های رسیده نیز 
نشان می دهد منتقدان دولت در مجلس 
در تدارک بررســی جنجالی بودجه در 
مجلس هستند و پیش بینی می شود با 
توجه به جدال کامی دولت و مجلس 
در هفته های اخیر، روند بررسی الیحه 
بودجه روندی فرسایشی و مشکل ساز 

برای دولت باشد.
انتشــار اوراق نفتی طــرح تازه ای 
نیســت و پیش تــر نیــز در قالــب 
طرحــی موســوم به طرح گشــایش 
اقتصادی، انتشــار این اوراق از ســوی 

رئیس جمهوری اعام شد.
این طرح از همــان ابتدا مخالفت 
صریــح رئیــس مجلــس و برخی 
نمایندگان را در پی داشت. در حالی 
که برخی کارشناســان براین اعتقاد 
بودند که پیش فــروش نفت به مردم 
می تواند زمینه را برای مشارکت مردم 
در اداره اقتصاد در یکی از تاریخی ترین 
بزنگاه های تاریخ فراهم کند، به دلیل 
مخالفت ها این طرح موقتا از دستور 

کار خارج شد.
بر اساس پیش بینی ها الیحه بودجه 
در 12 آذرماه به مجلس شورای اسامی 

ارائه خواهد شد. 

گزارش»توسعه ایرانی« از جزئیات الیحه تدوین شده دولت و حواشی آن؛ 

تدارک بررسی جنجالی بودجه 1400در مجلس

طبق آخرین پیش بینی های 
صورت گرفته مقرر 

است میزان حقوق و 
دستمزد کارکنان دولتی و 
بازنشستگان در محدوده 

25 درصد افزایش یابد

گزارش های رسیده نیز 
نشان می دهد منتقدان 

دولت در مجلس در تدارک 
بررسی جنجالی بودجه 

در مجلس هستند و 
پیش بینی می شود با توجه 

به جدال کالمی دولت و 
مجلس در هفته های اخیر، 

 روند بررسی الیحه 
 بودجه روندی فرسایشی 

 و مشکل ساز برای 
دولت باشد

قیمت مــرغ در بازار با افزایش جهشــی به 
کیلویی 35 هزار و 500 تومان رسیده، ویترین 
مغازه ها پر اســت  اما خریداری نــدارد، مردم 
می گویند نمی دانیم این افزایش قیمت ها چه 

زمانی متوقف می شود.
به گزارش فارس، قیمت مرغ در بازار به شدت 
افزایش یافته و طی چند روز گذشــته بیش از 7 
هزار تومان در هر کیلو رشد داشته است. گزارش 
میدانی خبرنگار فارس از منطقه 19 تهران حاکی 
است قیمت هر کیلو مرغ به قیمت 35 هزار و 500 
تومان به فروش می رود. قیمت سایر مشتقات مرغ 

هم به این شرح است:  یک زن میانسال در فروشگاه 
بزرگ به خبرنگار فارس گفت:  واقعا این قیمت 
برای مرغ بسیار گران است. تفاوت آن با گوشت 
کمتر شده و اگر مردم توان خرید داشته باشند، 
گوشت خریداری کنند، به صرفه تر از مرغ است. 

مهدی دســتوری مدیر فروشگاه هم گفت: 
قیمت مرغ روز گذشته 33 هزار تومان بود و امروز 
به بیش از 35 هزار تومان رســید. طی چند روز 
گذشــته قیمت ها آرام ارام افزایش یافته است، 
به طوری که از کیلویی 28 هزار تومان امروز به 
35 هزار و 500 تومان رســیده است.  وی گفت: 

تولیدکنندگان مرغ از قیمت های بسیار گران 
خوراک دام گایه دارند و می گویند جو را کیلویی 
7 هزار تومان خریداری می  کننــد و به همین 
دلیل قیمت تمام شــده آنها باالست و برایشان 
نمی صرفد مرغ را با قیمت پایین بفروشند. پیش 
از این ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ 
را 20 هزار و 400 تومان تصویب کرد. معاون امور 

بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اعام کرده بود که کارگروه تنظیم بازار 
استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ را 20 هزار 
و 400 تومان تصویب کرده و عرضه نهاده های 
دامی به تولیدکنندگان و دامداران نیز در قبال 
تحویل محصوالت در شبکه های تعریف شده و 
با نظارت بازرسان وزارت صمت انجام می شود، 
اما اکنون تولیدکنندگان مرغ می گویند نهاده 
دولتی دریافت نمی کنند، بنابراین نرخ مصوب 
دولتی هم معنی ندارد. دولت اگر آماده است ضرر 
و زیان تولیدکنندگان را بپردازد، ما هم حاضریم 
به نرخ مصوب بفروشــیم.  ســعید مشایخی، 
مرغدار اصفهانی گفت: هر مــرغ در طول دوره 
رشد 3 و نیم کیلوگرم دان مصرف می کند که در 
یک مرغداری 20 هزار تایی حجم بسیار زیادی 

است، اما دولت حدود 30 درصد نهاده مورد نیاز را 
به نرخ دولتی به مرغداران می دهد و بقیه را به پنج 
برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می کنیم.  مرتضی 
رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
و سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز 
امروز تأیید کرد که تنها 35 درصد کنجاله مورد 
نیاز مرغداران به نرخ دولتی داده می شود. قیمت 
کنجاله در بازار آزاد به بیــش از 15 هزار تومان 
رسیده و قیمت تمام شده تولید را افزایش داده 
است.  جعفر امامی یکی از فعاالن حوزه دامداری به 
خبرنگار فارس، گفت: دولت یارانه به خوراک دام و 
طیور می دهد اما واقعیت این است که این یارانه به 
دست دامداران نمی رسد. اینها بخشی در فساد و 
رانت حیف و میل می شود و در حقیقت این یارانه 

به اسم دامدار اما به کام دیگران است.

قیمت هر کیلو به 35هزار و 500 تومان رسید

افزایش چندباره قیمت مرغ 

خبر

با گذشت چند روز از زمان آغاز صادرات سیب زمینی به کشور 
عراق، خبرها حاکی از تکرار آشــفتگی بازار صادراتی برای این 
محصول در مرزهای خروجی کشور همانند آنچه برای گوجه 
فرنگی اتفاق افتاد است. این آشــفتگی موجب شده عراقی ها 
دست باال را داشته باشند و محصول را ارزان خریداری و به 5 برابر 

قیمت بفروشند.
به گزارش ایلنا؛ واردات سیب زمینی به عراق از 26 آبان آزاد شد. 
طی توافقاتی که با طرف عراقی شده است سهم مشخصی برای 
صادرات هر یک از انواع میوه و تره بار به این کشور در نظر گرفته 
شده، اما گزارش از مرزها حاکی از آن بود که تعدادی کامیون با 
بار سیب زمینی چند روز قبل از آزادی واردات در پشت رمزهای 

عراق مستقر شده و تعداد زیادی نیز  در راه هستند.

کارشناسان هشدار دادند اگر این شرایط مدیریت نشود مشابه 
آنچه بر سر بازار صادرات گوجه فرنگی آمد در انتظار سیب زمینی 
است. آن ها ازدحام کامیون ها با بار سیب زمینی در مرزها  را دادن 
میدان به تجار و دالالن عراقی توصیف کردند که می تواند دست 
باال را برای تعیین نرخ به آن ها بدهد که نتیجه آن زیان تولیدکننده 
داخلی است. محمدرحیم نیازی، سخنگوی انجمن ملی سیب 
زمینی ایــران، در این باره گفت: در حال حاضر شــاهد هجوم 
صادرکنندگان، دالالن و تولیدکنندگان به مرزها برای صادرات 
سیب زمینی هستیم که می تواند آنچه برای گوجه فرنگی اتفاق 
افتاد را برای این محصول رقم بزند. وی ادامه داد: هجوم به مرزها 
برای صادرات سیب زمینی در حالی است که خروج محصول از 
مرزها به کندی انجام می گیرد. به گفته نیازی؛ حجم باالی ارسال 

محصول به مرزها و کندی خروج آن موجب انباشــت در خط 
مرزی شده و میدان را به تجار و دالالن عراقی داده تا آنچنان که 
می خواهند جوالن دهند. وی افزود: عراقی ها از فرصت ایجاد شده 
استفاده کرده و محصول را با کمترین قیمت خریداری می کنند.

نیازی قیمت خرید هر کیلوگرم سیب زمینی در مرزها را 10 
تا 15 سنت عنوان کرد.وی اظهار کرد: خرید هر کیلوگرم سیب 
زمینی با حداکثر قیمت 15 سنت در حالی است که قیمت آن در 

بازار منطقه 50 تا 70 سنت است.
نیازی تاکید کرد: شاهد آشــفتگی در بازار صادراتی سیب 

زمینی هستیم که می شد به راحتی از آن جلوگیری کرد.
وی دادن اجازه صادرات فقط به تجــار واقعی دارای کارت 
بازرگانی و برآورد دقیق نیاز کشــور هدف صادراتی را به راهکار 

عملی برشــمرد که می توانست از آشــفتگی در بازار صادرات 
محصوالت کشاورزی جلوگیری کند.

ســخنگوی انجمن ملی ســیب زمینی ایران یادآور شد: 
بی برنامگی در صادرات محصوالت کشاورزی به معنی هدر رفت 
منابع ارزشــمند تولید از جمله آب و خاک است که جایگزینی 

آن ها به سادگی امکان پذیر نیست.

بازار آشفته صادرات سیب زمینی

 عراقی ها محصول ما را 5 برابر قیمت خرید، می فروشند


