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«ایران» از عوامل محرک بر رشد قیمتها گزارش میدهد

 9گانههای رشد قیمت را بشناسیم!
صفحه  8را بخوانید

«ایران» ،مهمترین اعداد و ارقام الیحه بودجه سال آینده را بررسی میکند

نرخ رشد اقتصادی تابستانی کشور به  2دهم درصد رسید

رونمایی از سند مالی 1400

پایان رکود اقتصادی ایران؟

گزارش

رونمایی از بودجه  2435هزارمیلیارد تومانی
سیاوش رضایی
خبرنگار

امیرحسین زمانینیا ،نماینده ایران در هیأتعامل اوپک در گفتوگو با «ایران»:

اوپک پالس به تفاهم نزدیک است
عطیه لباف
خبرنگار

قــرار اســت امــروز دوازدهمیــن نشســت
اوپــک پــاس (اوپــک و متحدانــش)
برگزار شــود .نشستی که قرار بود سهشنبه
(1دســامبر) باشــد اما آنطــور که نماینده
توگو
ایــران در هیأتعامــل اوپــک در گف 
با «ایران» بیان میکند ،این جلســه برای
مذاکرات بیشتر میان  23کشور حاضر در
توافق تاریخی کاهش تولید با دو روز تأخیر
برگزار میشود .چراکه بسیار مهم است که
این نشست اوپک پالس نیز مانند گذشته
بــدون اجماع بر ســر مســأله مــورد بحث
تمامنشود.
موضــوع اصلــی نشســت دوازدهــم،
تمدیــد توافق کاهش تولید نفت اعضای
آن در ســطح فعلی ( 7.7میلیون بشــکه
در روز) برای  3ماهه نخســت  2021است.
این تمدید توافق در ســطح فعلــی از آن
نظر اهمیــت دارد که برخالف پیشبینی
مــاه آوریــل اوپــک پــاس هنــوز بــازار بــه
وضعیت قابل قبولی نرسیده و اگر توافق
یک پله پایینتر و به ســطح  5.7میلیون

بشکه در روز -مطابق تصمیم ماه آوریل
 -2020بــرود ،به خاطر مازاد عرضه نفت
در بــازار و پر بودن بخــش قابل توجهی از
مخازن ذخیرهســازی ،تعادل فعلی بازار
نفت بهم میخورد و احتماالًقیمت نفت
سقوطمیکند.
ëëاوپکبهاجماعرسیدهاست
برخــاف خبرهایــی کــه در روزهــای
اخیر به گوش میرســید ،ظاهراً  4ساعت
نشســت روز  30نوامبر سازمان کشورهای
صادرکننده نفت خــام (اوپک) بینتیجه
نبوده است و اعضا همگی موافق تمدید
توافق در سطح فعلی بودهاند.
امیرحسین زمانینیا ،نماینده ایران در
هیأتعامل اوپــک در این باره به «ایران»
میگویــد کــه بــا وجــود مخالفتهایی که
برخی اعضا مانند امارات با تمدید توافق
در ســطح فعلــی داشــتند امــا در پایــان
اجــاس  180اوپــک همه کشــورها اعالم
کردنــد که برای اجماع روی حفظ ســطح
فعلــی کاهــش تولیــد آمادهانــد و همــه
همکاری خواهند کرد.
او در ایــن بــاره توضیــح میدهــد:

«اجــاس  ۱۸۰کنفرانس اوپــک در تاریخ
 ۳۰نوامبــر  ۱۰( ۲۰۲۰آذر  )1399از طریــق
ویدئو کنفرانس برگزار شــد .در این جلسه
چهــار ســاعته ،مباحــث گوناگــون مــورد
بررســی قرار گرفــت اما اکثریــت اعضای
حاضر با سیاستهای اوپک در بازار برای
ســال آینــده میــادی موافقــت داشــتند.
بهعبارتی ،اکثریت اعضای اوپک با تمدید
توافق کاهش تولید اوپک پالس به میزان
 ۷/۷میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول
سال ۲۰۲۱بر اساس توافق ژوئیه تا دسامبر
 ۲۰۲۰موافق بودند».
زمانینیــا ادامــه میدهــد« :الزم بــه
ذکــر اســت ،از ایــن میــزان 4.8 ،میلیــون
بشــکه در روز متعلق به  10عضو اوپک در
بیانیه همکاری است و  2.9میلیون بشکه
باقیمانــده به تولیــد کننــدگان غیراوپکی
اختصاص دارد».
ëëعلتتأخیردرنشستدوازدهم
معــاون وزیر نفت و نماینــده ایران در
هیــأت عامــل اوپــک در خصــوص علت
تأخیــر انداختــن در نشســت دوازدهــم
اوپــک با غیراوپکیها میگویــد« :بهدلیل

عــدم اطمینــان از همراهــی کشــورهای
غیراوپــک بــا تمدیــد فوقالذکــر ،به نظر
میرســید نیــاز بــه مذاکــره بیشــتر وجود
دارد .بههمیــن دلیــل ،برگــزاری اجالس
وزارتــی اوپکپالس بــرای حصول نتیجه
و انجــام مذاکــرات بیشــتر بیــن اعضــای
بیانیه همکاری به تاریخ  ۳دسامبر ۲۰۲۰
( ۱۳آذر  )1399به تعویق افتاد».
شــنیدهها حاکی از آن اســت که دو روز
تماسهای تلفنی فشــرده میــان اوپک و
غیر اوپک برقرار بوده و در این میان ایران
نیــز بهعنــوان یک عضــو مؤثر اوپــک  -با
وجود آنکه از توافــق کاهش تولید معاف
درنظر گرفته شده -در تماسهای تلفنی
دو روز اخیر حضور فعالی داشته است.
برخــاف آنکــه تصــور میشــد فقــط
قزاقســتان در میان غیر اوپکیها مخالف

تمدید توافق در ســطح فعلی اســت ،در
روزهای اخیر غیــر اوپکیهای دیگری نیز
بهعنوان یک مانع در دســتیابی به توافق
بودهاند و برای همراه کردن آنها مذاکرات
فشردهای میان کشورها برقرار بوده است.
کشــف واکســن کرونــا و امیــدواری بــه
احیــای تقاضا برای انرژی باعث شــده که
اوپــک پالس راه ســختی را برای رســیدن
بــه اجالس امروز طی کنــد و برخی اعضا
معتقدنــد کــه نیاز بــه تمدیــد توافــق در
ســطح کنونی نیســت .به عبارتی ،به نظر
میرسد که میان تولیدکنندگان نفت خام
ســوت آغاز یک مســابقه بــرای تصاحب
بــازار در حال احیای نفت به صدا درآمده
است و همه نگرانند که با افزایش قیمت
نفــت ،دوباره نفت غیرمتعــارف امریکا-
نفت شــیل -جان بگیرد و بخشــی از بازار

بدون حضور آنها را تصاحب کند.
ëëبهتفاهمنزدیکهستیم
زمانینیــا در بخشــی از ایــن گپ کوتاه
بــه پیشبینــی نتیجه نشســت امــروز نیز
پرداخت و ابراز امیــدواری کرد« :من فکر
میکنم که به تفاهم خواهیم رسید و یک
نــوع اجمــاع بــرای تمدید کاهــش تولید
بیشتر از  5.7میلیون بشکه در روز حاصل
خواهــد شــد ».امــروز روســیه بهعنــوان
بزرگترین تولیدکننده غیر اوپکی حاضر
در نشست دوازدهم ،نقشی تعیین کننده
در نتیجه خواهد داشــت .روز گذشته و در
زمان تنظیم این گزارش قیمت هر بشکه
نفت خام برنت در محــدوده  47.44دالر
بــود و نفت خام شــاخص غــرب تگزاس
 WTIنیــز بشــکهای  44.47دالر معاملــه
میشد .باید منتظر ماند و دید که فردا در
آخریــن جلســه معامالتی بــازار جهانی
نفــت خــام هفتــه و پس از یک نشســت
مهــم میــان اوپکپــاس وضعیت بــازار
چگونه خواهد شد .تمدید توافق در سطح
فعلی از قیمتها حمایت و عدم اجماع
آن را تضعیف میکند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران»
خبر داد

واردات گندم فقط برای تنظیم بازار است

گزارش

نیز معادل ۶۳۷هزار میلیارد تومان برآورد
شــده است که رشــدی معادل ۴۶درصد را
نســبت به رقم مصوب ســال  ۱۳۹۹نشــان
میدهد.
ëëدرآمد ۱۹۹هزار میلیــارد تومانی صادرات
نفت
یکــی از مهمتریــن بخشهــای بودجه
ســال آینــده مربــوط بــه درآمدهــای نفتی
میشودکهنسبتبهبودجهامسالافزایش
قابل توجهی داشــته اســت .درواقع دولت
بــا توجــه بــه تغییــر شــرایط بینالمللی و
همچنین اســتفاده از ظرفیتهای داخلی
نزدیــک به  200هــزار میلیارد تومــان برای
فروشنفتپیشبینیکردهاست.
بــر ایــن اســاس ،درآمــد ایــران از محل
صــادرات نفــت ،میعانــات گازی و گاز در
الیحــه بودجــه ســال  ،۱۴۰۰بیــش از ۱۹۹
هــزار میلیــارد تومــان پیشبینی شــده که
ایــن رقم در بودجه ســالجاری حــدود ۴۷
هزار میلیارد تومان اســت که نشــاندهنده
رشــدی  ۳۲۳درصــدی درآمدهــای ایــران
از محل صادرات نفت اســت .بــا این حال
چنانچــه منابــع دولــت از محل صــادرات
نفت ،میعانــات گازی و خالــص صادرات
گاز در ســال ۱۴۰۰کمتــر از ســقف ۱۹۹هــزار
میلیارد تومان تعیین شده باشد ،به دولت
اجازه داده میشود با رعایت قانون نسبت
بهتأمینمابهالتفاوتحاصلشدهازمنابع
حســاب ذخیــره ارزی اقدام کند .همچنین
در صــورت تحقــق درآمــد مازاد بر ســقف
 ۱۹۹هــزار میلیــارد تومــان،درآمد حاصله
بر اســاس قانون احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور به حســاب ذخیره ارزی واریز
خواهد شــد .در بودجه ســالجاری قیمت
فــروش هــر بشــکه نفــت  50دالر و نــرخ
محاسباتی ارز نیز 4هزار و 200تومان درنظر
گرفته شده بود که این ارقام در بودجه سال
آینده برای نفت به  40دالر و برای دالر به 11
هزار و 500تومان رسیده است.
ëëسهم۷۰هزارمیلیاردتومانیپیشفروش
نفت
بر اســاس الیحــه بودجــه  ،۱۴۰۰دولت
پیشبینی کرده که در ســال آینــده  ۷۰هزار
میلیــارد تومــان نفــت را بــه شــیوه ارزی و

ریالی پیش فروش کند .بنابر الیحه بودجه
ســال  ،۱۴۰۰به دولت اجازه داده میشود تا
نسبت به پیش فروش نفت (ریال  -ارزی)
بــا اولویــت پیش فــروش داخلی یا انتشــار
اوراق مالی اســامی اقدام و منابع حاصل
را واریز کند .ســهم شرکت ملی نفت ایران
( ۱۴.۵درصــد) مطابق این قانــون از محل
پیشفــروش نفت به حســاب آن شــرکت
واریــز میشــود و در صــورت عــدم تحقــق
منابــع  ۱۹۹هــزار میلیــارد تومانــی از محل
صادرات نفــت ،میعانــات گازی و خالص
صادرات گاز ،به همان میزان به سقف این
پیشفروشاضافهخواهدشد.
ëëســهم ۲۰درصدیصندوقتوسعهملیاز
درآمدهاینفتی
بــر اســاس بودجــه ســال  ،۱۴۰۰ســهم
صندوق توســعه ملــی از درآمــد حاصل از
صــادرات نفت و میعانــات گازی و خالص
صــادرات گاز  ۲۰درصــد خواهــد بــود .در
تبصــره یــک مــاده واحــده الیحــه بودجــه
ســال  ،۱۴۰۰ســهم صندوق توسعه ملی از
درآمدهــای نفتــی  ۲۰درصد تعیین شــده
است .سال گذشــته نیز سهم این صندوق
از درآمدهای نفتــی  ۲۰درصد بود .البته در
الیحهبودجهسال،۱۴۰۰مابهالتفاوتسهم
 ۲۰درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸
درصدصندوقتوسعهملیبهعنوانبدهی
دولت و وام تلقی میشود .بازپرداخت آن
به صندوق نیز از طریق ســازوکاری خواهد
بود که هیأت امنای صندوق توســعه ملی
مشخصمیکند.
ëëسهمبودجهعمرانی
دولــت در الیحــه خــود بــرای بودجــه
طرحهای عمرانی  104هزار میلیارد تومان
درنظر گرفته اســت که این رقم نســبت به
رقــم  87هــزار میلیــارد تومان ســالجاری
حــدود  20هزار میلیارد تومان رشــد نشــان
میدهــد .رقــم  ۱۰۴هــزار میلیــارد تومانی
کــه برای پروژههای عمرانی در ســال آینده
در نظــر گرفتــه شــده حــدود یــک هشــتم
منابــع عمومــی دولت اســت .بــا این حال
بــرای کمک به اتمــام طرحهــای عمرانی
نیمه تمام که تعــداد آنها به  70هزار طرح
میرســد ،عالوه بر اعتباراتــی که به صورت

ویــژه بــرای ایــن منظــور لحــاظ میشــود،
اعتباراتــی نیز از محل بودجه شــرکتهای
دولتی و همچنین فاینانس خارجی جذب
شده تخصیص داده میشود که درنهایت
عدد بزرگتری را به دست میدهد.
ëëفاینانس۳۰میلیارددالریبرایطرحهای
دولتیوغیردولتی
بــر همیــن اســاس دولــت اجــازه دارد
از فاینانــس  30میلیــارد دالری بــرای
طرحهــای دولتــی و غیردولتــی اســتفاده
کنــد .طبق جزئیــات الیحه بودجــه  1400و
بــا توجه به رعایــت بند الف مــاده  4قانون
برنامه ششــم توسعه در ســال  1400سقف
تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس)
بــرای طرحهای دولتــی و غیردولتی عالوه
برباقیماندهسهمیهسالهایقبل،معادل
ریالی 30میلیارددالرتعیینمیشود.
درمواردیکهاستفادهازتسهیالتمالی
خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری
اســامی ایــران مبنی بــر بازپرداخــت ارز و
هزینه تســهیالت مالی اخذ شــده از منابع
بانکهــای کارگــزار خارجــی و بانکهــا و
مؤسســات مالــی بینالمللــی باشــد ،وزیر
امــور اقتصاد مجاز اســت پــس از تصویب
هیأت وزیــران به نمایندگی از طرف دولت
ضمانتنامههــای کلــی و یــا اختصاصــی را
حداکثــر ظرف یــک ماه صــادر و یــا اختیار
امضــای آن را با تصویب هیــأت وزیران به
مقاممسئولذیربطتفویضکند.
طرحهــای بخشهــای خصوصــی،
تعاونیهــا ،نهادهای عمومــی غیردولتی
و شــرکتهای دانشبنیــان و مؤسســات
شــرکتهای تابــع قــرارگاه ســازندگی
خاتماالنبیــا هم بــا ســپردن تضمینهای
الزم بــه بانکهــای عامل میتواننــد از آن
تسهیالتاستفادهکنند.
ëëدولتسالآینده۲۴۷هزارمیلیاردمالیات
میگیرد
طبق پیشبینیهای صــورت گرفته در
ســال آینــده درآمدهــای مالیاتی کشــور به
 247هزار میلیارد تومان میرسد .در الیحه
بودجه ســال بعد  ۳۱۷هزار میلیارد تومان
درآمــد پیشبینی شــده کــه بیــش از ۲۴۷
هــزار میلیارد تومــان را درآمدهای مالیاتی

تشــکیل میدهــد .ایــن در حالی اســت که
در ســالجاری رقم درآمدهــای مالیاتی در
الیحه  ۱۹۵هزار میلیــارد تومان پیشبینی
شــده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی
افزایــش داشــت .با ایــن حــال درآمدهای
مالیاتیبیشاز 20درصدرشدداشتهاست.
ëëتوزیع 73هزارمیلیاردتومانیارانهنقدی
وحمایتی
دولــت در الیحــه بودجــه ســال آینــده
پرداخــت  42.8هزار میلیارد تومــان یارانه
نقدی و غیرنقدی خانوار و  ۳۱هزار میلیارد
تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار
پیشبینی کرد .در تبصره  ۱۴الیحه بودجه
 ۱۴۰۰کــه به قانون هدفمند کــردن یارانهها
اختصــاص دارد ،در مجمــوع  267هــزار
میلیارد تومــان برای این بخش پیشبینی
شــده اســت .جمــع مصــارف هدفمنــدی
یارانههــا  188هــزار میلیــارد تومان اســت
که همچون گذشــته در  ۱۴محــور پرداخت
میشود .البته دولت در بودجه پیشنهادی
خــود در کنــار پرداخــت یارانــه بــه تولیــد و
اشتغال ،حمایت از کسب و کارهای آسیب
م مورد
دیده از کرونا و حمل و نقل ریلی را ه 
توجه قرار داده اســت .در هشــتمین الیحه
بودجه پیشــنهادی دولت «تدبیر و امید»،
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف
شد با استفاده از همه بانکهای اطالعاتی
که در اختیار دارد سه دهک باالی درآمدی
راشناساییوحذفکند.دراینتبصرهآمده
اســت که منابــع حاصل از اصــاح قیمت
بنزیننسبتبهقیمتقبلازسهمیهبندی
در سال  ،۹۸مشــمول عوارض و مالیات بر
ارزش افزوده و ســهم  ۱۴.۵درصد شــرکت
ملــی نفــت ایــران اســت .همچنیــن در
الیحه بودجه ســال آینده ،دولت ســازمان
هدفمندســازی یارانههــا را مکلــف کــرده
امــکان ثبتنام بــرای افرادی کــه موفق به
ثبتنامبرایبهرهمندیازیارانهنشدهاندرا
فراهمکند.دولتبهسازمانهدفمندسازی
یارانههااجازهدادهدرصورتمحققنشدن
منابــع پیشبینــی شــده ،معــادل کســری
منابع ،اوراق مالی اسالمی با تضمین خود
منتشرکندتامصارفموضوعیارانهنقدی،
کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه

صفحه  9را بخوانید

حمایت از کشت گندم و افزایش  1300تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در سال
 1400دو عامل تعیینکننده در افزایش کشــت گندم در ســال زراعی 1399-1400
اســت .براســاس گزارش مرکز آمار درخصوص قیمت محصوالت کشاورزی ،در
فصل بهار امســال قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشــور  2هزار و  410بوده
اســت .بنابراین افزایش قیمت خرید تضمینی به  4هزار تومان افزایش بیش از
 65درصدی قیمت گندم را نشان میدهد .این عدد بیشترین افزایش نرخ خرید
تضمینی گندم یک سال را نشان میدهد .نرخ خرید تضمینی گندم در سال92
معادل  400تومان بود .ارقام نشــان میدهد ادامه خودکفایی در تولید محصول
اســتراتژیک گندم بــا برنامههای حمایتی از طــرف دولت ،ادامه یافته اســت .به
همین دلیل در ســالهای اخیر کشــت گندم روند با ثبات و رو به افزایشــی دارد.
توگو
اسماعیل اســفندیاریپور ،مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گف 
با «ایران» تأمین کود و بذر را علت دیگر افزایش سطح زیرکشت گندم عنوان کرد
و گفت :هزینه کشت بویژه در کشت دیم اضافه نشده است.
صفحه  10را بخوانید

روز پر نوسان برای بورس

اخبار

روزگذشته الیحه بودجه سال آینده سه روز
زودتــر از موعد قانونی یعنــی  15آذرماه به
مجلستقدیمشدتاآخرینبودجهتدوینی
دولت دوازدهم وارد مراحل تصویب شود.
همانگونه که پیشبینی میشد این الیحه
از جنبههــای مختلف تفاوتهای اساســی
با سال گذشــته دارد .تحمیل خسارتهای
ناشی از کرونا و توجه ویژه دولت به حمایت
از اقشــار آســیبپذیر باعث شــده اســت تا
هزینههای جاری که بیــش از  70درصد آن
را حقوق و دســتمزد و امور رفاهی تشــکیل
میدهد،رشدکند.
الیحــه بودجــه  1400بــا ســقف ۲۴۳۵
هزارمیلیــارد تومــان بــه مجلــس رفت که
درمقایســه با قانون بودجه امسال با 2026
هزار میلیارد تومان  20درصد رشــد داشته
اســت از این رقم  1561هزار میلیارد تومان
بودجــه شــرکتهای دولتــی و  929هــزار
میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است.
بــه عبــارت دیگــر  64درصــد از بودجه کل
کشــور مربوط به شــرکتهای دولتــی و 36
درصدبودجهعمومیمیشود.
دولتدربخشمنابع ۸۴۱هزارمیلیارد
تومانمنابععمومیپیشبینیکردهاست
که با اضافه شــدن  88هزار میلیارد تومان
درآمد اختصاصی در مجموع به  ۹۲۹هزار
میلیــارد تومــان بودجه عمومی میرســد.
منابــع عمومــی دولــت شــامل درآمدهــا
(مالیــات و ســایر درآمدهــا) بــا  ۳۱۷هــزار
میلیارد تومان ،واگذاری دارایی ســرمایهای
(فــروش نفت و فرآوردههــای آن و۲۲۵ )...
هزار میلیارد تومــان و واگذاری دارایی مالی
 ۲۹۸هــزار میلیــارد تومــان اســت .منابــع
عمومی دولت به همــراه  ۸۸هزار میلیارد
تومــان درآمدهــای اختصاصــی مجمــوع
بودجــه عمومی با ۹۲۹هزار میلیارد تومان
را تشکیل میدهد که با بودجه شرکتهای
دولتیکه ۱۵۶۱هزارمیلیاردتومانپیشنهاد
شده ســقف بودجه به  ۲۴۳۵هزار میلیارد
تومــان میرســد .امــا در بخــش مصــارف
هزینههایجاری(عمدتاًحقوقودستمزد)
 ۶۳۷هــزار میلیارد تومان ،بودجه عمرانی
 ۱۰۴هــزار میلیــارد تومان و تملــک دارایی
مالی ۱۰۰هزارمیلیاردتومانمجموعمنابع
عمومــی را تشــکیل میدهــد که همــراه با
هزینهازمحلدرآمداختصاصیمجموعه
مصارفعمومیبه ۹۲۹هزارمیلیاردتومان
میرســد .رشــد بودجه عمومــی دولت در
سال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۱۳۹۹معادل ۴۳
درصد و رشــد بودجه شــرکتهای دولتی،
بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به۸.۷
درصد است .نسبت بودجه عمومی دولت
به تولیــد ناخالص داخلــی در ســال ۱۳۹۹
معــادل  ۱۷درصد اســت که در ســال ۱۴۰۰
به  ۲۲درصد افزایــش مییابد .درآمدهای
الیحــه بودجــه ۱۴۰۰بــا افزایــش حــدود۱۰
درصــد از حــدود  ۲۸۸.۸هــزار میلیــارد
تومان در ســال  ۱۳۹۹به حدود  ۳۱۷.۶هزار
میلیارد تومان میرســد .حدود  ۷۸درصد
از درآمدهــا را درآمدهــای مالیاتــی و ۲۲
درصد را سایر درآمدها تشکیل میدهد که
نسبت به ارقام مشابه سالجاری به ترتیب
افزایشــی معادل  ۲۱و کاهشــی معــادل ۱۷
درصد دارند .اعتبارات هزینهای سال ۱۴۰۰

کاهشفقرمطلقدچاروقفهنشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت
از این ســازمان ،مسئول انتشــار اوراق مالی
مربوط به این بند اســت .آییننامه اجرایی
این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه
کشــور و بــا همــکاری وزارتخانههــای امــور
اقتصادی و دارایی ،نفت ،نیرو و تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب
هیأتوزیرانمیرسد.
ëëبودجهمسکنی۵.۵هزارمیلیاردیدولت
بر اساس بند ب تبصره  4الیحه بودجه
ســال آینده دولت میتواند از محل فروش
اراضــی یــا منابــع داخلــی دســتگاههای
مربوطه وزارت راه و شهرســازی پنج هزار و
 500میلیارد تومان را به طرحهای مسکنی
مســکن مهر برنامــه اقدام ملی مســکن و
نوسازیبافتفرسودهاختصاصدهد.
طبــق الیحــه بودجــه  1400وزارت راه و
شهرسازی از منابع شرکت مادرتخصصی
عمــران شــهرهای جدیــد ،ســازمان ملــی
زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری
میتوانــد تــا  20هــزار میلیاد ریــال از محل
منابــع داخلــی یا تهاتــر اراضــی و امالک و
اراضــی متعلق به شــرکتهای فــوق را به
قیمــت کارشناســی و یــا فــروش از طریــق
مزایــده مشــروط بــا حفــظ کاربری بعــد از
واگــذاری با ســازوکار گــردش خزانه صرف
اجرایطرحهایمذکورکند.
ëëوام ازدواج  ۵۰میلیــون تومــان دســت
نخورد
در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده،
وام ازدواج در مقایســه بــا امســال تغییری
نکــرده و همــان  ۵۰میلیــون تومــان اعالم
شده اســت .براساس پیشنهاد دولت برای
حمایــت از ازدواج جوانــان ،بانــک مرکزی
موظــف اســت از محــل پسانــداز و جاری
قرضالحســنه نظــام بانکــی ،تســهیالت
قرضالحســنه ازدواج بــه زوجهایــی کــه
تاریــخ عقد آنهــا بعد از فروردینماه ســال
 ۱۳۹۷است و تاکنون وام ازدواج نگرفتهاند
بــا اولویت نخســت پرداخــت کند .بــر این
اســاس ،تســهیالت قرضالحســنه ازدواج
بــرای هر یــک از زوجها در ســال آینــده ۵۰
میلیــون تومــان بــا دوره بازپرداخت هفت
ســاله و با اخــذ یک ضامن معتبر و ســفته
اجراییمیشود.
ëëعوارضخروجازکشوردرسالآینده
در ســال  ۱۴۰۰عــوارض خروج از کشــور
برای هر نفر  ۲۶۴هزار تومان خواهد بود .در
الیحه بودجه سال آینده پیشبینی شده که
عوارض برای هر نفر ۲۶۴هزار تومان باشد.
عــوارض خــروج زائران حج تمتــع و عمره
 ۱۳۲هزار تومان است .اما در صورت خروج
بــرای بار دوم عوارض به میــزان  ۵۰درصد
و در ســفرهای سوم یا بیشــتر تا  ۱۰۰درصد
افزایشخواهدیافت.
همچنین عوارض خروج زائران عتبات
عالیــات در خــروج هوایــی  ۴۵هــزار تومان
و خــروج زمینــی و دریایــی  ۱۵هــزار تومان
پیشبینی شــده اســت .زائران اربعین نیز
در زمــان خــروج از مرزهــای زمینــی و بــه
مقصــد عــراق از پرداخت عــوارض خروج
معاف هستند .در سالجاری در الیحه۲۶۴
هــزار میلیــارد تومان بــرای خروج از کشــور
پیشبینی شــده بود و در ســال گذشته این
رقمبه ۲۲۰هزارمیلیاردتومانمیرسید.
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را بــا احتســاب نفــت منفی  1.9و بــدون نفت منفــی  1.3برآورد کرده اســت؛
آمارهای تابستانی نرخ رشد اقتصادی ،نشان میدهد که تابستان امسال نرخ
رشد اقتصادی با نفت دوباره مثبت شده و به مثبت  2دهم رسیده است .به
این معنا که تأثیر تحریمها و کاهش تقاضا برای انرژی ناشی از شیوع ویروس
کرونا در تابســتان امســال بر نفت کمتر شــده اســت .بر اســاس گزارش مرکز
آمار ایران ،در تابســتان  ٩٩رشــد محصول ناخالص داخلی (رشد اقتصادی)
با نفت به  ٠.٢درصد و بدون نفت به  -٠.٢درصد رســید .این درحالی اســت
که در بهار امســال رشــد اقتصادی با احتســاب نفت منفــی  4.1و بدون نفت
منفی  2.4بوده است و همین شدت منفی بودن آمار بهاری ،میانگین  6ماهه
نخســت را کاهش داده اســت .اکنون این احتمال وجود دارد که تا پایان سال
روند بهبود طی شــده و در نهایت نرخ رشــد اقتصادی  99باالتر از نرخ رشــد
اقتصادی  98باشد .نرخ رشد اقتصادی  98بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
با نفت منفی  6.8و بدون نفت منفی  3دهم بود.

شاخص کل بازار سرمایه دیروز روز پر نوسانی را پشت سر گذاشت و در حالیکه تا یک
میلیون و  ۴۸۰هزار واحد صعود کرده بود در نهایت با  ۲۶۷۹واحد کاهش بهکار خود
خاتمه دارد .شاخص کل بورس دیروز با  ۲۶۷۹واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۷۰
هزار واحد را ثبت کرد .شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با  ۳۳۰۳واحد افزایش به
رقم  ۴۲۳هزار و  ۱۸۸واحد رسید .معاملهگران این بازار دو میلیون معامله به ارزش
 ۱۵۸هــزار و  ۳۱۱میلیــارد ریال انجام دادند .ســرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشــیمی
تأمین ،مخابرات ایران و بانک پارسیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت
و در مقابل بانک ملت ،معدنی و صنعتی گلگهر ،پاالیش نفت اصفهان و پاالیش
نفت تهران نســبت به ســایر نمادها بیشــترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشــتند.
شــاخص کل فرابورس با  ۹۶واحد افزایش رقم  ۱۸هــزار و  ۴۶۵واحد را ثبت کرد .در
این بازار  ۹۷۴هزار معامله به ارزش  ۱۵۴هزار و  ۶۷۹میلیارد ریال انجام شد .صنعتی
مینو ،سهامی ذوب آهن اصفهان ،سرمایهگذاری مالی سپهر صادرات ،بانک دی،
پتروشیمی تندگویان ،بیمه کوثر و گروه سرمایهگذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر
نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند /.ایسنا

نخستین محموله صادراتی ایران از راهآهن
هرات -خواف وارد افغانستان شد

نخستین محموله صادراتی از جمهوری اسالمی ایران از طریق راهآهن هرات -خواف
وارد استان هرات در این کشور شد که با استقبال گرم افغانها مواجه شده است .یک
مقام محلی اســتان هرات افغانســتان اعالم کرد نخستین محمول ه وارداتی ایران با
ُ ۵۰۰تن ســیمان ،از طریق خط آهن هرات -خواف وارد کشــور شــد .براســاس گفته
مقامات محلی هرات در غرب افغانستان این محموله آزمایشی انتقال داده شد تا
مشــکالت و چالشهای احتمالی این مســیر روشن شــود ،زیرا در روزهای آینده این
مســیر بهصورت رســمی توسط مقامات دو کشــور افتتاح خواهد شد .پیشاز این نیز
چند واگن از جمهوری اسالمی ایران در سفر هیأت ایرانی به هرات به این کشور انتقال
داده شده بود .ساخت این راهآهن در چهار قطعه و در مجموع طول  ۱۹۳کیلومتر از
سال  ۱۳۸۶آغاز شده است .این مسیر ریلی شهر هرات واقع در غرب افغانستان را به
شبکه ریلی ایران متصل کرده و با تکمیل و بهرهبرداری آن پیشبینی میشود ساالنه
دو میلیون تن کاال و  ۲۰۰هزار مسافر توسط آن جابهجا شود .امور عمران ،حملونقل
و ترافیک استانداری خراسان رضوی پیشتر اعالم کرده بود که دو قطعه از مسیر خط
آهــن خــواف  -هرات به طول  ۷۷کیلومتر از خواف تا مرز افغانســتان در خاک ایران
قرار دارد که از مدتها پیش آماده بهرهبرداری شده است .دو قطعه دیگر از مجموع
طرح راهآهن خواف – هرات بهطول  ۱۱۶کیلومتر در خاک کشور افغانستان قرار دارد.
خط ریلی خواف  -هرات عالوه بر آنکه از نظر حملونقل داخلی بار و مسافر اهمیت
دارد ،از نظر اتصال کشور افغانستان از طریق شبکه ریلی جمهوری اسالمی ایران به
آبهای آزاد و حتی کشورهای اروپایی ،اهمیت بسیاری دارد و از سوی دیگر حمل و
ترانزیت بار و کاال به کشور افغانستان و در ادامه به کشورهای شرق آسیا نیز برای ایران
بسیار مهم ارزیابی میشود/.ایرنا

مشترکان کممصرف مشمول تخفیف
 ۱۰۰درصدی آب بها میشوند

وزیر نیرو گفت :طرحی همچون «برق امید» برای توســعه فرهنگ اصالح مصرف
آب در دست تهیه است که بر اساس آن مشترکان کممصرف مشمول تخفیف ۱۰۰
درصدی آب بها میشــوند« .رضا اردکانیان» در خاتمه جلســه هیأت دولت افزود:
برخالف برق که با تولید در هر نقطه ،امکان رساندن آن به سایر نقاط کشور از طریق
شبکه وجود دارد ،در بخش آب در این زمینه محدودیت داریم ،به همین دلیل برای
توســعه فرهنگ اصالح مصرف آب طرحی آماده شــده است .وی خاطرنشانکرد:
ایــن طــرح که امســال اجرایی می شــود ،مشــترکان کممصرف را مشــمول تخفیف
 ۱۰۰درصــدی آب بها خواهد کرد تا آثار آن را نه فقط در تشــویق و پاداش مشــترکان
کممصرف ،بلکه در کاهش مصرف پرمصرفها در تابستان شاهد باشیم .اردکانیان
بیانداشــت :بر اســاس تأکید رئیسجمهوری ،پس از تصویب طرح «برق امید» در
هیأت وزیران در اوایل شهریورماه که از ابتدای آبان ماه آغاز شد ،نخستین قبض برق
در دوره دو ماهه اواخر آذرماه صادر میشــود و مشــخص خواهد شــد چه جمعیت
و مشــترکانی مشــمول تخفیف  ۱۰۰درصدی در بخش برق خانگی شدند .وزیر نیرو
ادامهداد :همچنین آنانی که مصارف باالیی داشــتند مشــخص میشوند تا ببینیم
چه امکانات و آموزشهایی برای تبدیل آنان به مصرفکنندگان خوشمصرف نیاز
اســت .اردکانیان همچنین با اشاره به مشکالت آبگرفتگی در برخی شهرها با نزول
بارشهای شدید تأکید کرد :هر جا سیستم جمعآوری آب سطحی نداشته باشیم ،با
این مشکالت مواجه میشویم و حتی روانآبهای سطحی وارد شبکه فاضالب شده
و فاضالب بیرون میزند .وی ابراز امیدواری کرد مجموعه وزارت نیرو بتواند با توسعه
شبکههایفاضالبوشهرداریهاوباتوسعهسیستمجمعآوریآبهایسطحی،از
بروزاینمشکالتبکاهد/.ایرنا

