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اخبار

خبر خوش برای مددجویان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت :با مصوبه ای
که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته و مصوبه ای که
در صحن مجلس انجام می شود ،مستمری مددجویان در
سال  ۹۸نسبت به امسال ۲۰ ،درصد افزایش خواهد داشت.
وحید قبادی دانا از تالش برای افزایش 20درصدی میزان
مستمری مددجویان بهزیستی در سال  98خبر داد و گفت:
تالش می کنیم مبالغ مستمری مددجویان بهزیستی طبق
پیش بینی های انجام شده و با حمایت دولت و نمایندگان
مجلس شورای اسالمی افزایش یابد و به قولمان عمل کنیم.
وی در ادامه به سبدهای حمایتی مددجویان اشاره کرد و
گفت :در تالش هستیم تا با همکاری نزدیک با کمیته امداد
سبد حمایتی برای مددجویان در دهه فجر و پایان سال
داشته باشیم .قبادی دانا تاکید کرد :تامین این سبدهای
حمایتی مستلزم آن است که دستگاه هایی که متکلف
این امر هستند بتوانند تامین بودجه الزم را داشته باشند؛
میزان این سبدهای حمایتی هنوز مشخص نشده است .در
حال حاضر  750هزار نفر مددجوی مستمری بگیر تحت
پوشش سازمان بهزیستی کشور قرار دارند .کف مستمری
مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی در سال ،97
ماهانه 108 ،هزار تومان و سقف آن  520هزار تومان نسبت
به تعداد اعضای خانوار است .فقط افراد واجد شرایط تحت
پوشش مستمری بهزیستی قرار می گیرند که شامل زنان
سرپرست خانوار نیازمند و افراد دارای معلولیت نیازمند
هستند؛ اغلب مستمری بگیران بهزیستی را افراد دارای
معلولیت نیازمند تشکیل می دهند.

کارگران ۷۰درصد قدرت خریدشان را
ازدست داده اند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه
حداقل دستمزد کارگرها می توانست ۳۷درصد از هزینه
های زندگی را پوشش دهد افزود:نوسانات ارزی باعث
سقوط دستمزد کارگران شده است و در حال حاضرحداقل
دستمزد می تواند  ۲۴درصد از هزینه ها را تأمین کند.
علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار و
عبدالرضاعزیزی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی در نشستی به بررسی دستمزد  98پرداختند.
عزیزی درباره دستمزد  98گفت :متأسفانه کار هرروز برای
کارگر موجود نیست و اگر هم باشد ،در بهترین شرایط
همان حقوق پایه است و به همین سبب حقوق کارگران،
کفاف حداقل هزینه های زندگی را نمی دهد .وی با بیان
اینکه تعیین دستمزد برای کارگران توسط شورای عالی
کار صورت می گیرد افزود:در حال حاضر نه تنها کارگران،
بلکه کارمندان کشوری و لشکری نیز از وضعیت دستمزدها
ناراحت هستند ،زیرا افزایش حقوق ها بر اساس تورم نیست؛
در حالی که حقوق ها قرار است  20درصد افزایش پیدا کند
که اجناس بیش از این مقدار گران شده اند .عضو کمیسیون
اجتماعی در مجلس از شرایط سخت کارگران گفت و اظهار
داشت :متأسفانه کار هر روز برای کارگر موجود نیست و
اگر هم باشد ،در بهترین شرایط همان حقوق پایه یعنی
یک میلیون و  200هزار تومان است که معادل 12کیلو
گوشت است در حالی که این کارگر باید کرایه خانه ،آب و
برق و هزینه های دیگر نیز بدهد و به همین سبب حقوق
کارگران ،کفاف حداقل هزینه های زندگی را برای ایشان
نمی دهد .وی اظهار داشت :البته همه ،شرایط اقتصادی
را می دانیم و از وضعیت نامساعد تولید و کارفرماها نیز
اطالع داریم .این وضعیت سبب می شود ،دولت وارد عمل
شود و همه یعنی کارگر و کارفرما را در نظر بگیرد .می
توان با تغییر قانون ،حداقل دو نفر از کمیسیون اجتماعی
مجلس در این شورا به عنوان ناظر حضور داشته باشند .علی
خدایی ،نماینده شورای عالی کاردرباره دستمزد  98افزود:از
مرداد ماه درخواست های مکرر برای ترمیم قدرت خرید
کارگران را در شورای عالی کار مطرح کردیم،متأسفانه این
درخواست از سوی دولت و کارفرماها جدی گرفته نشد .بر
اساس آمار و ارقام و محاسبه ای که در شهریور ماه با حضور
گروه کارفرمایی و دولت انجام دادیم ،مشخص شد ،کارگران
حدود  70درصد از قدرت خریدشان را از دست داده اند.
اعداد جدید در حال بروزرسانی است و قطعاً این عدد تغییر
پیدا کرده است .وی بیان کرد :از سال 91به این سمت را
اگر مرور کنیم ،در سال  91به دلیل نوسانات ارزی ،قدرت
کارگرها کاهش پیدا کرد و حداقل دستمزد کارگرها می
توانست 37درصد از هزینه های زندگی را پوشش دهد .در
طول پنج سال با تالش هایی که در شورای عالی کار صورت
شد ،این  37درصد به  50.8درصد ارتقاء پیدا کرده بود
یعنی حدقل دستمزد ،نصف هزینه های زندگی کارگران
را تامین می کرد .اما اتفاقاتی که طی امسال رقم خورده
است ،باعث شده ارزش دستمزد سقوط آزاد کند و در حال
حاضر حداقل دستمزد حداکثر می تواند فقط 24درصد از
هزینه های یک زندگی استاندارد را تامین کند .نماینده
کارگران در شورای عالی کار در ادامه بیان کرد :قطعاً اگر
کمک کمیسیون اجتماعی مجلس در کنار کارگران نباشد،
ساختار شورای عالی کار اجازه نخواهد داد ،حقوق کارگران
را تأمین کنیم و به همین دلیل از این کمیسیون درخواست
دارم ،حمایت های عملی از کارگران انجام دهند.

صادراتایرانبهعراقازترکیهپیشیگرفت

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به صادرات
 ۸میلیارد و  ۷۵۰میلیون دالری ایران به عراق در سال
 ۲۰۱۸گفت :ایران در این سال در صادرات به عراق جای
ترکیه را گرفت .سید حمید حسینی با بیان اینکه طی
دی ماه امسال روند صادرات ایران به عراق وضعیت خوبی
نداشت ،گفت :این مساله دو علت داشت که یکی تعطیالت
ژانویه و دیگری موضوع پیمانسپاری ارزی و مشکالت
ناشی از آن برای صادرکنندگان بود .دبیرکل اتاق مشترک
ایران و عراق با بیان اینکه دی ماه  97میزان صادرات ایران
به عراق به  510میلیون دالر کاهش یافت بیان داشت :این
در حالی که در سال جاری در برخی ماهها میزان صادرات
کشورمان به عراق به  900میلیون دالر هم رسید .وی
افزود :در سال جاری متوسط صادرات ایران به عراق ماهانه
حدود  750میلیون دالر بوده است .حسینی در ادامه با
بیان اینکه در سال  2018ایران در صادرات به عراق جای
ترکیه را گرفت ،گفت :در سال  2017ترکیه  6.5درصد از
کاالهای صادراتی خود به ارزش  8میلیارد و  300میلیون
دالر را به عراق صادر کرد اما در سال  2018این کشور
با صادرات  4.5درصد از کاالهای صادراتی خود به عراق
توانست  7میلیارد و  350میلیون دالر کاال به عراق صادر
کند .دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت :اما ایران در
 12ماهه سال  2018با صادرات  8میلیارد و  750میلیون
دالر کاال به عراق از ترکیه پیشی گرفت و توانست جای
ترکیه را در بازار عراق بگیرد.

دژپسند :دولت مقصر گرانی نیست ؛

سیاست دولت کاهش قیمت کاالهای اساسی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:
دولت با صدور مجوز واردات کاالهای اساسی
از طریق ارایه ارز دولتی به دنبال کاهش
قیمت ها بوده و مقصر گرانی در بازار نیست.
فرهاد دژپسند در نشست هم اندیشی با
اساتید و نخبگان دانشگاهی استان گلستان
اظهار داشت :یکی از سیاست های دولت
برای کاهش قیمت کاالهای اساسی ،اعطای
ارز دولتی برای واردات بود اما برخی افراد با
سوء استفاده از شرایط کشور ،اقدام به فروش
کاالهای وارداتی با قیمت آزاد در بازار کردند.
او بیان کرد :دولت با اطالع از این کارها،
همه ابزارهای خود را برای شناسایی سوء
استفاده کنندگان به کار می گیرد تا مانع از
وارد شدن فشار بیشتر به مردم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به افزایش
قیمت گوشت در بازار اشاره کرد و افزود:
چندی قبل محموله  2.5تنی گوشت کشف
شد که مالک آن با وجود دریافت ارز 4200
تومانی برای واردات ،قصد داشت گوشت ها را
به قیمت آزاد در بازار به فروش برساند.
دژپسند ادامه داد :همچنین کنون 600
کانتیر گوشت در گمرک بدون صاحب است

که پس از بررسی ها مشخص شد مالک آن
با وجود دریافت ارز دولتی قصد دارد آن را با
قیمت بیشتر در بازار عرضه کند.
وی گفت :یکی از راه های جلوگیری
از تداوم و بروز این مشکالت ،اجرای قانون
برخورد با تجارت غیرمنصفانه است تا
این گونه تجار در رسیدن به اهداف منفعت
طلبانه خود از مسیر وارد کردن ضربه به

منطقه آزاد اوراسیا به زودی  ۵کشور جدید
به خود اضافه میکند

توافق تجارت آزاد اتحاد اقتصادی اوراسیا ( )EEUبه رهبری روسیه ،قرار است به
زودی  ۵عضو جدید را به خود اضافه کند :ایران ،سنگاپور ،هند ،مصر و رژیم صهیونیستی.
به گزارش راشاتودی ،توافق تجارت آزاد اتحاد اقتصادی اوراسیا (ایاییو) به رهبری
روسیه ،قرار است به زودی  ۵عضو جدید را به خود اضافه کند؛ اعضای جدید شامل ایران،
سنگاپور ،هند ،مصر و رژیم صهیونیستی است.
سرگئی تسیب ،معاون اول وزارت صنعت روسیه ،با اعالم این خبر گفت :کشورهای
عضو سازمان تجارت جهانی ،درحال حاضر از بیش از  ۷۵۰۰ابزار غیرتعرفهای ،مانند
سهمیه ،مجوز ،محدودیت و ممنوعیت ،در مورد کاالهای صنعتی ،استفاده میکنند.
او گفت :بنابراین ،به نظر ما حرکت به سوی توافق تجارت آزاد بسیار سازندهتر خواهد
بود .این مقام روس توضیح داد :این به ما اجازه میدهد در چهارچوب تجارت منطقهای،
صادرات خود را تقویت کنیم.
 EEUکه بر اساس اتحادیه کاالی روسیه ،قزاقستان و بالروس شکل گرفته است،
در سال  ۲۰۱۵تاسیس شد .کمی بعد ارمنستان و قرقیزستان هم به این توافق پیوستند.
در سال  ،۲۰۱۶ویتنام رسما به اولین کشوری تبدیل شد که از خارج از این منطقه به این
توافق پیوسته است .این توافق برای تضمین انتقال آزاد کاالها ،خدمات ،سرمایه و نیروی
کار ،بین کشورهای عضو ،ایجاد شده است.
ایران سال گذشته یک توافق موقت با این بلوک به امضا رساند و انتظار میرود ظرف
 ۳سال توافق دائمی با این کشور بسته شود.

اقتصاد کشور ،ناکام بمانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،اصالح
الگوی مصرف را یکی دیگر از راهکارهای
برون رفت از مشکالت فعلی دانست و گفت:
سرانه مصرف بسیاری از کاالها در ایران به
مراتب بیشتر از استانداردهای جهانی است
که موجب افزایش هزینه های دولت برای
تهیه و تامین آن می شود.

دژپسند افزود :بازگشت به فرهنگ
دوران دفاع مقدس و ایستادگی در مقابل
مشکالت ،یکی از نیازهای روز کشور برای
کمک به حل بحران ها است تا آثار تحریم از
بین رفته و توطئه های دشمنان ناکام بماند.
استاندار گلستان هم در این نشست
گفت :این استان سال گذشته و امسال با
وجود دشواری های فراوان اقتصادی کشور،
شاهد حرکت رو به پیشرفت در مسیر توسعه
پایدار و فراهم کردن زیرساخت های فراوان
در بخش های گوناگون بود.
سیدمناف هاشمی اظهار داشت :یکی
از اتفاقات امیدوار کننده گلستان در این
مدت ،افزایش جذب اعتبارات حوزه رونق
تولید ،اشتغال و روستایی بود که در نتیجه
آن فرصت های شغلی بیشتری در استان
ایجاد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک
روزه خود به استان گلستان ،چند پروژه را به
طور متمرکز در گرگان افتتاح و در شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت
می کند.

افغانستان دوباره گمرک فراه را
بهروی کاالهای ایرانی بست

بازرگانان فراه اعالم کردند که گمرک این والیت برای بار دوم بهروی کاالهای ایرانی
بسته شده و این موضوع باعث خسارات فراوان به آنها شده است.
چندی پیش برای دومین بار دولت افغانستان بندر «شیخ ابونصر فراهی» را به روی
بازرگانان و واردات از کشور ایران بست و دلیل آن را فساد اداری موجود در این گمرک
اعالم کرد .پس از مسدود شدن دوباره بندر شیخ ابونصر فراهی در فراه صدها تن از
بازرگانان و شهروندان در مرکز این والیت دست به تجمع اعتراضی زده و اعالم کردند که
با مسدود شدن این بندر فساد از بین خواهد نرفت.
این معترضان عنوان کردند از زمانی که این گمرک بهروی کاالهای ایرانی مسدود شده
قیمت محصوالت افزایش چندبرابری داشته و این موضوع مردم این والیت را با دشوارهای
زیادی روبرو کرده است.
«خوشحال زالند» فعال مدنی در فراه گفت :اگر دولت مرکزی بندر تجارتی شیخ
ابونصر فراهی را که در مرز با کشور ایران را بازگشایی نکند با واکنش تند مردم مواجه
خواهد شد.
بازرگانان فراه نیز اعالم کردند در پی مسدود شدن مجدد گمرک فراه کاالهای آنها
در گمرک مانده و اجازه ترخیص به آنها داده نمیشود و این موضوع خسارات زیادی به
بازرگانان وارد کرده است.
این برای دومین بار است که بندر بزرگ شیخ ابونصر فراهی که هم مرز با ایران است
از سوی وزارت دارائی افغانستان و گمرک مرکزی مسدود میشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دهه پنجم انقالب میتواند دهه اقتدار اقتصادی ایران باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی گفت :دهه پنجم انقالب
میتواند با حرکتهای صحیح دهه اقتدار
اقتصادی جمهوری اسالمی باشد.
محمدرضا پورابراهیمی در جمع مردم
شهر اختیار آباد کرمان اظهار داشت :کاهش
قدرت خرید مردم به دلیل مسائل وارده در
شوک ارزی اتفاق افتاد ،اما این شوک ارزی
برای نخستین بار در ایران نبود ،انتظار
میرفت که با تصمیمت دولت کمترین هزینه
برای مردم ایجاد شود اما تصمیماتی اتخاذ
شد که مشکالت را برطرف نکرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
ادامه داد :برخی از مشکالت اقتصادی حیطه
داخلی و برخی خارجی و مربوط به تحریمها
است ،اما بیشترین صدمه در اقتصاد کشور

در سالهای اخیر به دلیل عدم انسجام
داخلی ،عدم مدیریت صحیح و عدم استفاده
از تجربیاتی است که در مدیریت اقتصادی
مطرح میشود.
پورابراهیمی افزود :در ماههای ابتدایی
که شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم،
جلساتی را با دولتیها گذاشتیم که مسائل
و راهکارهای آنها را بشنویم ،اما تصمیم
غیرکارشناسی در راستای ساماندهی بازار
ارز به عنوان اصلیترین موضوع اقتصاد شاهد
بودیم.
وی سیاستهای ارزی را بیشترین
تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور و مردم
دانست و گفت :کنترل بازار ارز با تصمیم
غیرکارشناسی از سوی دولت همراه شد و
سود سپردههای بانکی را افزایش دادند،
عرضه طال توسط بانک مرکزی دیگر
اشتباهی بود که انجام گرفت و حجم
عظیمی از ذخایر طالی کشور به باد رفت و
با کمترین قیمت عرضه کردند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس
دیگر اشتباه دولت در سیاستهای ارزی
را تصمیم در خصوص ارز  4200عنوان و
اضافه کرد :مجلس با توجه به نگرانیهایی

که در رابطه با شوک تورمی و ارزی دید،
طرح دوفوریتی را ارائه داد و از رئیس بانک
مرکزی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی
دعوت کرد و طرح مورد بررسی و گفتوگو
قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :اما با وجود توافقات
صورت گرفته با مجلس ،تصمیم اساسا غلطی
توسط دولت گرفته شد که اقتصاد کشور
را به پرتگاه برد و  18میلیارد منابع ارزی
کشور با نرخ  4200به کاالیی دادند که امروز
مابهالتفاوت آن را نمیتوانند بگیرند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس وی
ادامه داد :در زمانی که هر روز وضعیت بازار
ارز بدتر میشد با هماهنگی رئیس مجلس،
نشستی با تیم اقتصادی دولت گذاشته شد
و موضوعات تخصصی را مطرح کردیم،
اما معاون رئیس جمهور گفت ما تصمیم
خودمان را میگیریم و مجلس هم تصمیم
خودش را بگیرد.
پورابراهیمی عنوان کرد :چهار ماه
سیاست ارزی غلط ،سنگینترین فشارها
را به کشور وارد کرد ،در مجلس از همه
ابزارهایی که میتوانستیم استفاده کردیم که
این اتفاقها نیفتد ،التهابات بازار ارز به راحتی

قابل مدیریت بود.
وی ادامه داد :امریکاییها هجمه
سنگینی بر جمهوری اسالمی گذاشتهاند،
مسیرهایی را به دولت معرفی کردیم که
میتواند تحریمها را عبور کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
با بیان اینکه بعضیها به اروپا دل بستهاند
به مسئله  FATFنیز اشاره داشت و آن
را قرارداد ننگینی برای جمهوری اسالمی
دانست و گفت :سال  95که در کمیسیون
اقتصادی مجلس به این مسئله ورود کردیم
خواستیم این قرارداد را تشریح کنند و
تعهدات جمهوری اسالمی را به ما بگوید ،اما
امروز منوط کردند به تصویب این قرارداد و
موشکها را درگیر کردهاند.
پورابراهیمی بیان داشت :جمهوری
اسالمی هیچ تکیه و نگاهی به اروپا نخواهد
داشت و وزارت امور خارجه هم باید مقابل
این صحبتهای بیادبانه کشورهای اروپایی
محکم بایستد.
وی افزود :روزی امام مسئله فروپاشی
شوروی را مطرح کردند و عدهای آن را
ناممکن دانستند و امروز رهبر معظم انقالب
آغاز فروپاشی آمریکا را بیان کردند.

بررسی عملکرد ۹ماهه بودجه۹۷؛ مالیات کمکاری کرد ؛

۳۷هزار میلیارد از درآمدهای دولت محقق نشد

عملکرد  ۹ماهه دولت در بودجه امسال از این حکایت
دارد که در بخش منابع و مصارف ،آنچه مصوب شده بود
تاکنون محقق نشده است ،اما با وجود عدم تحقق نزدیک
به  ۳۷هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده ،کسری
بودجه نیز بهدلیل کاهش پرداخت و هزینهها وجود ندارد.
در این بین عملکرد بیش از رقم مصوب درآمدهای نفتی و
کمکاری در بخش مالیات مشهود است.
دولت در سال جاری برای بخش منابع و مصارف حدود
 ۳۸۶هزار میلیارد تومان مصوب در اختیار داشت ،اما آنچه که
عملکرد بودجه از ابتدای سال جاری تاکنون نشان میدهد،
عمدتاً در مصوب هر ماه رقم مدنظر محقق نشده و یا بعضاً
بیشتر شده است.
این در حالی است که در بخش منابع عمومی دولت
که از سه بخش درآمدها ،فروش نفت و فرآوردههای آن و
همچنین واگذاری داراییهای مالی تشکیل میشود۳۸۶ ،
هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که برای  ۹ماهه ابتدایی
امسال باید  ۲۹۲هزار میلیارد تومان منابع کسب میشد ،اما
طبق گزارش خزانهداری ،حدود  ۳۷هزار میلیارد تومان از
منابع مصوب محقق نشده و در مجموع به  ۲۵۵هزار میلیارد
تومان میرسد.
 ۳۰هزار میلیارد از درآمد مالیاتی محقق نشد
بر اساس این گزارش ،در بخش درآمدها برای کل سال
 ۲۱۶هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که باید در  ۹ماهه
حدود  ۱۶۳هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان محقق میشد ،اما
درآمد  ۱۰۰هزار میلیارد تومانی نتیجه عملکرد این بخش
است .درآمدها از دو بخش مالیاتها و سایر درآمدها تشکیل
میشود که مالیات سهم حدود  ۱۴۲هزار میلیارد تومانی را
در سال و تا  ۱۰۷هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان برای  ۹ماهه
اول داشته است.
این در حالی است که  ۷۷هزار میلیارد تومان از
درآمدهای مالیاتی محقق شده و در این حالت نزدیک به

 ۳۰هزار میلیارد تومان کسری درآمد مالیاتی وجود دارد.
رقم عدم تحقق مالیات در پایان آذرماه سال جاری بخش
عمدهای از عدم تحقق منابع عمومی دولت در این مدت را
شامل میشود .در سایر درآمدها نیز مصوب  ۹ماهه  ۵۶هزار
میلیارد تومان بوده که از این رقم  ۲۳هزار و  ۸۰۰میلیارد
تومان محقق شده است.
اما درآمدهای نفتی عملکرد فراتر از رقم مصوب داشته
است؛ به طوری که از حدود  ۱۰۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومانی
که برای کل سال پیشبینی شده بود ،باید  ۸۱هزار و ۳۰۰
میلیارد تومان در  ۹ماهه محقق میشد ،اما عملکرد بودجهای
آن نشان از درآمد نزدیک به  ۸۹هزار و  ۶۰۰میلیارد تومانی
نفتی دولت در این مدت دارد .دلیل اصلی این موضوع را
میتوان گاهاً در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و
همچنین افزایش نرخ دالر در طول سال دانست.
کاهش مصارف با کاهش منابع
در مقابل منابع عمومی دولت ،مصارف آن وجود دارد که
به سه بخش هزینههای جاری ،بودجههای عمرانی و تملک
داراییهای مالی تقسیم میشود .دولت در مقابل منابع ۳۸۶
هزار میلیاردی همین رقم را در بخش مصارف در بودجه برای
کل سال جاری داراست.
عملکرد بودجه نشان میدهد که از  ۲۹۲هزار میلیارد
تومانی که باید در  ۹ماهه اول امسال برای دولت هزینه انجام
میشد ،حدود  ۲۴۶هزار میلیارد تومان انجام شده است .به
عبارتی تا  ۴۶هزار میلیارد تومان از مصارف به دلیل کاهش
منابع صرفهجویی شده است.
جزئیات عملکرد دولت در هزینهها حاکی از آن است
که در بخش هزینههای جاری که بخش عمده آن حقوق و
دستمزد کارکنان است ،از  ۲۹۳هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
مصوب برای کل سال در  ۹ماهه اول ،حدود  ۲۲۲هزار
میلیارد تومان مصوب شده بود که  ۱۹۳هزار و  ۹۰۰میلیارد
تومان هزینه شده است.

بازهم عمرانی محقق نشد
در بودجههای عمرانی تقریباً عملکرد نصف وجود دارد؛
به طوری که از  ۶۲هزار میلیارد تومان مصوب برای کل سال
که باید در پایان آذرماه  ۴۶هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان آن
پرداخت میشد ،فقط حدود  ۳۲هزار میلیارد تومان عملکرد
دارد .این در حالی است که معموالً در زمان کاهش منابع با
توجه به اینکه دولت نمیتواند چندان در هزینههای جاری
کاهشی ایجاد کند ،عدم پرداخت متوجه بودجههای عمرانی
میشود.
همچنین در بخش تملک داراییهای مالی که عمدتاً به
پرداخت سود مربوط به اوراق منتشر شده در سالهای قبل
برمیگردد ،حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که
در  ۹ماهه اول امسال  ۲۰هزار میلیارد تومان دولت در این
بخش پرداختی دارد.
اما در مجموع عملکرد مالی دولت در  ۹ماهه امسال از
این حکایت دارد که از  ۲۵۵هزار میلیارد تومان منابعی که
در اختیار داشته ،حدود  ۲۴۶هزار میلیارد تومان هزینه کرده
است که  ۴,۰۰۰میلیارد تومان کمتر از رقم دریافتی بوده و
در این حالت کسری بودجهای متوجه دولت نیست ،هرچند
که عدم تحقق منابع مانع از انجام هزینهها و مصارفی بوده
که در بودجه پیشبینی شده است.

اخبار کوتاه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

ضرورت همسانسازی حقوق کارگران

یک نماینده مجلس با بیان اینکه همسان سازی حقوق
کارگران هنوز انجام نشدهاست ،گفت :این کار برعهده
تامین اجتماعی است که این سازمان هم به دلیل طلبی که
از دولت دارد و پرداخت نشده است همسان سازی را انجام
نمیدهد .حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه موضوع
همسانسازی حقوق کارگران بازنشسته سالیان سال است
اجرا نشده است ،افزود :وقتی به سازمان تامین اجتماعی
میگوییم چرا این اتفاق نیفتاده است میگوید من از دولت
طلب دارم و دولت هنوز طلب من را نداده است.
وی در پاسخ به اینکه مبلغ بدهی دولت به تامین
اجتماعی چقدراست؟ گفت :سازمان تامین اجتماعی ادعا
میکند که حدود 200هزار میلیارد تومان از دولت طلب
دارد ولی دولت میگوید که حدود نصف این مبلغ را بدهکار
است .وی ادامه داد :براساس بودجه سال  97دولت باید
50هزارمیلیارد تومان بابت بخشی از بدهیاش به تامین
اجتماعی پرداخت کند که تا کنون انجام نشده است .به
گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ،قرار بوده
است در بودجه سال  98هم رقمی برای پرداخت بدهی
دولت به این سازمان در نظر گرفته شود که دولت رقم
مناسبی را در نظر نگرفته است .حاجی دلیگانی تاکید کرد:
براساس قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده است که
دولت تا پایان امسال بدهیاش را با سازمان تامین اجتماعی
تسویه کند ولی تا کنون که مبلغی پرداخت نکرده است.
طی ۱۰ماهه ۹۷؛

صادرات بیش از ۴.۷میلیون تن فوالد

فوالد سازان بزرگ کشور در  ۱۰ماهه امسال افزون بر
چهار میلیون و  ۷۱۵هزار تن صادرات داشتند که حدود ۳۹
درصد این رقم به فوالد خوزستان اختصاص داشت.
برپایه جداول آماری شرکت های بزرگ فوالد ساز
(ذوب آهن ،مبارکه اصفهان و فوالد خوزستان) مجموع
صادرات  10ماهه  97در مقایسه با مدت مشابه پارسال
افت  19درصدی دارد.
مجموع صادرات فوالد شرکت های یاد شده در دی
امسال به رقم  349هزار و  597تن رسید و با توجه به
متوسط  10ماهه که کمتر از  471هزار تن بود ،کاهش
 49درصدی را نشان می دهد  .بررسی داده های دوره
مورد بررسی حاکی از رشد صادرات میلگرد توسط ذوب
آهن اصفهان است بگونه ای که در دیماه سه هزار و 849
تن میلگرد صادر شد که نسبت به دی ماه  96رشد 149
درصدی داشت .همچنین  10ماهه  97در مجموع 125
هزار و  935تن میلگرد توسط ذوب آهن صادر شد که
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته هشت درصد رشد
داشت .فوالد خوزستان در دوره  10ماهه امسال یک
میلیون و  840هزار و  143تن صادرات داشت که سهم
دیماه  175هزار و  971تن ثبت شد .
عالوه براین فوالد مبارکه اصفهان نیز در مدت 10
ماهه  97به میزان  755هزار و  945تن صادرات داشت که
در مقایسه با مدت مشابه در سال  96افت  14درصدی را
نشان می دهد و سهم صادرات دیماه این واحد هشت هزار
و  358تن بود.
ذوب آهن هم در  10ماهه امسال  738هزار و 868
تن صادرات داشت و در دیماه این رقم  62هزار و 492
تن ثبت شد.
 9ماهه امسال  18میلیون و  700هزار تن فوالد در
کشور تولید شد که در همسنجی با پارسال  16درصد رشد
نشان میدهد.
سال گذشته مجموع صادرات فوالد سازان کشور 9
میلیون و  480هزار تن بود که رشد  39درصدی نسبت به
سال  95داشت.
برپایه جداول آماری مورد بررسی عملکرد  10ماهه
امسال فوالدسازانی از قبیل فوالد هرمزگان ،فوالد آلیاژی
ایران ،فوالد خراسان و فوالد کاوه جنوب نیز سهم ناچیزی
از کل صادرات این دوره را به خود اختصاص دادند.
آمارهای منتشر شده حاکی است ،اکنون ایران به
عنوان دهمین فوالد ساز جهان محسوب می شود و ظرفیت
این بخش به رقم  35میلیون تن رسیده است.
انتظار می رود امسال  24تا  25میلیون تن فوالد خام
( میانی ) در کشور تولید شود.
یک مقام مسئول خبرداد؛

واگذاری فروش اینترنتی گوشت به
وزارت صنعت

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران از
واگذاری طرح فروش اینترنتی گوشت به وزارت صنعت خبر
داد.
رضا سالمی  ،با بیان اینکه عملیات اجرایی فروش
اینترنتی گوشت به وزارت صنعت واگذار شده است ،گفت:
مسئوالن وزارت صنعت به دنبال ساز و کار مطلوب تری
برای اجرای این طرح هستند.
وی درباره اینکه آیا سایت «بروزرسان» به کار خود
در این زمینه ادامه می دهد؟ ،افزود :سایت «بروز رسان»
حدود یک هفته است که کار خود را در این زمینه آغاز
کرده و طبق روال به توزیع خود ادامه می دهد اما برای
باقی موارد وزارت صنعت تصمیم خواهد گرفت و جزئیات
کار را باید از وزارت صنعت جویا شوید.
به گفته این مقام مسئول ،عالوه بر سایت «بروز
رسان» ،دو سایت دیگر به نام های «یخچال» و «مستر
قصاب» نیز به تدریج طی یک هفته آینده فروش آنالین
خود را آغاز می کنند.
وی اضافه کرد :این سایت ها در حال حاضر مراحل
عملیاتی کردن فروش اینترنتی خود را سپری می کنند و
باید تضامین الزم را برای انجام این طرح بیاورند تا بتوانند
اقدام به فروش آنالین کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با
بیان اینکه مردم برای خرید گوشت از این سایت ها وارد
سامانه شده و کدپستی و کد ملی خود را واردکرده و اقدام
به خرید می کنند ،خاطرنشان کرد :سپس مصرف کنندگان
کاالی مدنظرشان را انتخاب می کنند و اگر مایل باشند می
توانند هزینه آن را به صورت آنالین بپردازند در غیر این
صورت می توانند در زمان تحویل کاال ،بهای آن را پرداخت
کنند .وی ،قیمت هر کیلوگرم مرغ را  ۸۹۰۰تومان و هر
شانه تخم مرغ را  ۱۳۸۰۰تومان اعالم کرد.
بر اساس این گزارش ،کسانی که در این سامانه ثبتنام
میکنند در ماه فقط یک بار اجازه ورود به این سامانه با
همان کد ملی و کدپستی را دارند و قیمت گوشت منجمد
گوساله با قیمت  ۲۹هزار تومان و گوشت گوسفندی با
توجه به قطعات و کشور واردکننده از  ۳۶تا  ۴۴هزار تومان
عرضه میشوند و بستههای تحویلی  ۱.۵تا  ۲کیلوگرم است.

