اقتصاد

یکشنبه  21بهمن 1397

بودجه

تراز عملیاتی بودجه  97منفی شد

گروه اقتصادی :گزارش عملکرد بودجه نش��ان
میده��د در  ۸م��اه نخس��ت  1397با رش��د
۲۰درصدی پرداختهای هزینهای ،تراز عملیاتی
بودجه منفی  ۹۴هزار میلی��ارد تومان بوده که
نسبت به مدت مشابه پارسال رشد  47درصدی
را شاهد بوده است .به گزارش «وطنامروز» ،در
 8ماه نخس��ت امسال حدود  173هزار میلیارد
تومان بابت پرداختهای هزینهای (جاری) دولت
لحاظ ش��ده که این رقم نسبت به پرداخت در
مدت مشابه سال  96رشد  20درصدی را تجربه
کرده است .گفتنی است در این مدت درآمدهای
مالیاتی دولت 67هزار میلیارد تومان بوده که فقط
 11/7درصد رش��د کرده است .کل درآمدها با
احتس��اب دیگر درآمدها نیز حدود  85/5هزار
میلیارد تومان اس��ت که فقط  1/8درصد رشد
داشته است.
عملکرد  8ماهه بودجه 97
مقدار(تومان)

درصد
تحقق

فروش نفتخام

69.000.000.000.000

106

صادرات فرآوردههای
نفتی و میعانات گازی

4.800.000.000.000

منابعبودجهای

-

واگذاری داراییهای مالی 53.400.000.000.000

126

واگذاری داراییهای
سرمایهای

85.000.000.000.000

117

مالیاتهایمستقیمو
غیرمستقیم

67.000.000.000.000

71

درآمدها

85.500.000.000.000

59

هزینهها

مقدار

درصد
تحقق

تملک داراییهای مالی 10.073.000.000.000

52

هزینههایعمرانی

33.000.000.000.000

79

هزینههایجاری

88 173.000.000.000.000

تنخواه گردان

6.600.000.000.000

-

خانه

 ۱۱۳هزار مسکنمهر تعاونی
بالتکلیفاست

مدیرکل تعاونیهای توزیعی وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه حدود ۱۱۳
هزار مس��کنمهر تعاونیها هنوز به متقاضیان
تحویل نش��ده اس��ت ،گفت :باید ای��ن تعداد
واحد مشکلدار تعیین تکلیف شود .به گزارش
تسنیم ،یعقوب رستمی با یادآوری اینکه از 2/2
میلیون مسکنمهر  842هزار و  819واحد در
قالب تعاونیها ساخته شده است ،اظهار داشت:
تاکنون  731هزار واحد مسکنمهر تعاونیها به
متقاضیان واگذار شده و حدود  113هزار واحد
هنوز تحویل نشده که باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه واحدهای باقیمانده پیشرفت
فیزیکی بی��ن  40تا  80درصد دارن��د ،افزود:
حدود  50هزار مسکنمهر تعاونی دارای مشکل
حقوقی اس��ت و بخشی از واحدها نیز به دلیل
سهم آورده پایین متقاضیان تکمیل نشده است.
وی اضافه کرد :بخش��ی از مش��کالت حقوقی
واحده��ا مربوط به اختالف��ات اعضای تعاونی
با همدیگر و بخش��ی نیز بهدلی��ل اختالف با
پیمانکاراناست.
بیمه

پرداخت جریمه دیرکرد
بیمه ثالث تا پایان بهمن

فرصت پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص
ثالث تا پایان بهمن تعیین شد .به گزارش شبکه
خبر ،معاون نظارت بیمه مرکزی از بخشودگی
جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه
تا پایان بهمن امس��ال خب��ر داد .مفید امینی
افزود :همه وسایل نقلیه موتوری زمینی مانند
اتومبیل ،موتوسیکلت و ماشینآالت کشاورزی
از ۱۲تا ۳۰بهمن امسال میتوانند از بخشودگی
بیمه شخص ثالث استفاده کنند .وی ادامه داد:
کس��انی که تاکنون وسیله نقلیه خود را بیمه
ش��خص ثالث نکردهاند ،مش��مول این جریمه
میشوند .امینی با بیان اینکه همه وسایل نقلیه،
باید بیمه شخص ثالث داشته باشند ،ادامه داد:
حدود  ۳۲میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود
دارد ک��ه  ۱۰میلیون آن بدون بیمه هس��تند.
وی یادآور شد :کسانی که تاکنون وسیله نقلیه
خ��ود را بیمه ش��خص ثالث نکردهان��د ،از این
پس میتوانند از طرح جدید بیمه رانندهمحور
اس��تفاده کنند که این طرح تا پایان امس��ال
اجرایی میشود.

وطن امروز

«وطنامروز» از آخرین توافقات تهران و بغداد در حوزه انرژی گزارش میدهد

بیسابقهترین روابط اقتصادیایرانو عراق

گ�روه اقتصادی :با خروج گروههای تروریس��تی از
عراق حاال این کش��ور خود را ب��رای احیای دوباره
در تم��ام زمینهها بویژه اقتص��ادی آماده میکند.
در ای��ن بین ایران به عنوان بزرگترین همس��ایه
با پیوس��تگیهای گس��ترده فرهنگی در صف اول
خدمترس��انی به این کش��ور قرار گرفته اس��ت؛
خدمترس��انیای که میتواند در کنار تولد دوباره
عراق ،موجبات شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد ایران
را هم فراهم کند .یکی از اساس��یترین مشکالت
عدم تسریع این خدمترسانی موضوع انتقال پولی
بین  2کشور بود که با توافقنامه اخیر منعقد شده
بین بانک مرکزی ایران و دولت عراق و ایجاد کانال
مالی این مشکل حل شده است و دیگر مشکلی در
این زمینه وجود ندارد .در همین راستا در روزهای
اخیر توافقات گستردهای مبنی بر انتقال تکنولوژی و
صادرات صنعت برق کشورمان به عراق انجام شد که
از اصلیترین آنها میتوان به امضای  2تفاهمنامه،
ی��ک قرارداد و تمدید قرارداد صادرات برق ایران به
این کشور اشاره کرد.
به گزارش «وطنامروز» ،وزرای نیرو و برق ایران
و عراق در پایان سفر  3روزه لوی خطیب ،وزیر برق
عراق و هیات هم��راه به تهران 2 ،تفاهمنامه و یک
قرارداد در زمینه برق به امضا رساندند .رضا اردکانیان،
وزیر نیروی ایران در نشست امضای این تفاهمنامهها
و قرارداد اظهار داشت :آنچه امروز در نتیجه سفر وزیر
برق عراق به ایران و مذاکراتی که طی این سفر انجام
شد ،شروع یک فصل جدید در همکاری همهجانبه
بین  2کشور در زمینه صنعت برق است .وی افزود:
ما درصددیم در چارچوب این همکاری تعریف شده،
نه تنها در زمینه اس��تمرار صادرات برق بلکه ایجاد
زیرساخت تولید برق مورد نیاز خواهران و برادرانمان
در کش��ور عراق اقدام کنیم .اردکانیان تصریح کرد:
درصدد هس��تیم ک��ه نقش منحصربهف��ردی را در
بازس��ازی صنعت برق عراق ایفا کنیم به نحوی که
آنچه از حیث دانش فنی و تجربیات در زمینه ساخت
تجهیزات و توانمندی فنی و مهندسی فراهم کردهایم،
برای توسعه و آبادانی عراق به کار بگیریم .وی افزود:
شرکتهای متعدد و متنوع بخش خصوصی ایران در
صنعت برق آمادگی کامل دارند تا بندهای برنامهای
که توافق شده و امروز تفاهمنامه آن به امضا رسید را
اجرایی کند .این عضو کابینه دولت از برنامه  2کشور
برای س��نکرون کردن (وصل  2شبکه مجزا) شبکه
برق  2کشور خبر داد و گفت :در توافقنامه فیمابین،
ساخت نیروگاهها و بازسازی نیروگاهها و شبکه برق
آسیبدیده عراق در جنگ  4ساله مردم این کشور
با تروریستهای بینالمللی و کاهش تلفات انرژی در
سیستم برق عراق دیده شده است .اردکانیان افزود:
همچنین مهمتر از تمام این موارد آموزش و تربیت
نیروی انسانی صنعت برق عراق توسط متخصصان
ایران است به نحوی که نیازهای این کشور رو به رشد
در این زمینه فراهم شود .بر این اساس در این مراسم
یک تفاهمنامه کلی همکاری در زمینه صنعت برق
به امضای وزیر نیروی ایران و وزیر برق عراق رسید.

دستمزد چانهزنیهای مزد  1398کارگران
در کمیته دستمزد شورای عالی
کار آغاز ش��ده و دو نشس��ت بهروزرس��انی سبد
معیشت در دستور کار قرار داشته است؛ نشست
سوم این کمیته نیز چهارش��نبه برگزار میشود.
نماین��ده کارگران در کمیته دس��تمزد ش��ورای
عالی کار با بیان این مطلب اظهار داش��ت :اگر هر
سال کارفرماها میگفتند س��ال سختی برای ما
است اما امس��ال باید این گزاره را برعکس کنیم
و بگوییم سال سختی برای کارگرهاست و دولت
باید این مساله را بپذیرد ،در غیر این صورت باید
آسیبهای اجتماعی در بخش معیشت و دستمزد
را ب��ه جان بخرد .فرامرز توفیق��ی در گفتوگو با
ف��ارس ،افزود :مبن��ا ،آمار مرکز آم��ار خواهد بود
ک��ه البته افزایش هزینهها را ب��ه صورت ماهانه و
کش��وری اعالم میکند .توفیقی یادآور ش��د :این
افزایش هزینهها یک حداقل ،حداکثر و میانگین
دارد و حاال که قرار است در کل کشور دیده شود،

نما
صادرات ایران به عراق از ترکیه پیشی گرفت
دبیرکل اتاق مش�ترک ایران و عراق با اش�اره به صادرات  8میلیارد و  750میلیون دالری ایران به عراق
در س�ال  2018گفت :ایران در این س�ال در صادرات به عراق جای ترکیه را گرفت .او با بیان اینکه طی
دی ماه امس�ال روند صادرات ایران به عراق وضعیت خوبی نداش�ت ،گفت :این مساله  2علت داشت که
یکی تعطیالت ژانویه و دیگری موضوع پیمانس�پاری ارزی و مشکالت ناشی از آن برای صادرکنندگان
ب�ود .دبیرکل اتاق مش�ترک ایران و عراق با بیان اینکه دیماه  97میزان ص�ادرات ایران به عراق به 510
میلیون دالر کاهش یافت ،بیان داشت :این در حالی است 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 .او 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 س�ال  2018این کش�ور 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 این کشور را در بازار عراق بگیرد.

■■تمدید یک ساله صادرات برق به عراق

در خالل این تفاهمنامه بین وزیران  2کشور،
قرارداد صادرات برق ایران به عراق برای مدت یک
س��ال دیگر تمدید شد .بنا بر این گزارش ،معاون
وزیر نیرو در امور برق و انرژی کش��ورمان گفت:
امروز ق��رارداد صادرات برق ای��ران به عراق برای
مدت یکس��ال تمدید ش��د .همایون حائری در
پاس��خ به آخرین وضعیت صادرات برق به عراق
گفت :قرارداد صادرات برق ایران به عراق به مدت
یکسال دیگر تمدید شد .معاون وزیر نیرو درباره
مطالبات انباشته ایران از عراق بابت صادرات برق
به این کش��ور اظهار داش��ت :گفت وگوهایی در
این زمینه انجام ش��ده و ط��رف عراقی هم راغب
به پرداخت این مطالبات اس��ت و نگاه مثبتی در
این زمین��ه دارد که قرار اس��ت در کارگروههای
مشترکی که تشکیل میش��ود برای این موضوع
هم راهکارهای اجرایی اتخاذ شود.

با توجه به آزاد گذاشتن دست کارفرمایان در افزایش قیمت کاالها

دستمزد کارگران باید تا  50درصد افزایش پیدا کند
میانگینه��ا را در نظ��ر
میگیری��م ،چ��را ک��ه اگ��ر
بخواهیم حداقلها را بگیریم
ب��ه اس��تانهای صنعت��ی و
برخوردار اجحاف کردهایم چه
آنها حداکثر افزایش قیمت را
دارند .وی درباره نسبت سبد معیشت و دستمزد
در مذاکرات دستمزدی گفت :در این باره  2سبد
حداقلی ،سبد میانگین تعریف شده و ضریب تاثیر
آنها را در کل بودجه خانوار محاس��به کردیم؛ قرار
شد نمایندگان کارفرمایی هم بررسیهایی انجام
دهند که ت��ا هفته آینده مذاک��رات نهایی انجام
شود .توفیقی درباره سناریوهایی که برای نسبت
سبد معیشت و دستمزد مطرح است ،اضافه کرد:

جلوگیری از ریزش  ۳۰۴هزار شغل

مدی��رکل حمای��ت از پای��داری
کارگر
مش��اغل و بیمه بی��کاری وزارت
کار با بیان اینکه کسری  ۷۵۰میلیارد تومانی منابع
صندوق بیمه بیکاری در سالهای اخیر جبران شد،
گفت :ت��ا پایان آذر  97از ریزش  ۳۰۴هزار ش��غل
جلوگیری ش��د .کریم یاوری
در گفتوگ��و با مه��ر ،با بیان
اینکه در سالهای اخیر زیان
صندوق بیمه بیکاری جبران
و تعادل بین منابع و مصارف
ایجاد ش��ده است ،تاکید کرد:
ب��ا حمایت از بنگاههای اقتصادی و پرداخت ۱۸۲۰
میلیارد تومان تس��هیالت به آنه��ا ،در  ۹ماه  ۹۷از
ریزش  ۳۰۴هزار شغل جلوگیری شد تا برای تثبیت
اشتغال ،گام برداریم .یاوری ،پیگیری و رصد وضعیت
بنگاههای اقتص��ادی را از اولویتهای کارگروههای
استانی و ملی تسهیل و رفع موانع کسبوکار عنوان

■■به دنبال حل مشکالت مالی با ایران هستیم

در این دیدار وزیر برق عراق هم با اعالم مسرت
از توافق صورت گرفت��ه در زمینه صادرات برق به
عراق گفت :کشور ما از کمبود برق رنج میبرد که
در این توافق به دنبال تامین این موضوع هستیم.
لوی خطیب افزود :به عنوان دولت عراق اطمینان
میدهم که ما به همه بندهایی که در صورتجلسه
تواف��ق گذش��ته و تفاهمنامه اخیر آم��ده ،متعهد
خواهیم بود و در آیندهای نزدیک کمیته مشترکی
تشکیل میدهیم تا بتوانیم تمام بندهای توافقنامه را
اجرایی کنیم .وزیر برق عراق ادامه داد :از اولویتهای
ما این اس��ت که با استفاده از تجربیات و تخصص
ایران ،گسترش شبکه برق عراق را اجرایی کنیم و
دادن شایس��تگی به متخصصان صنعت برق عراق
با اس��تفاده از آموزشهایی که توسط متخصصان
صنعت برق ایران داده میشود از اولویتهای اصلی
ما است .خطیب تصریح کرد :از صنعت برق کشورها

کرد و با اشاره به حمایت از کارفرمایانی که نسبت به
اصالح ساختار اقتصادی کارگاه خود اقدام میکنند،
گفت :مدی��ران و کارفرمای��ان بنگاههای متقاضی
اصالح س��اختار اقتص��ادی ،باید طرح خ��ود را به
تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند؛ ضمن اینکه همه
کارگران و کارکنان مش��مول
قانون کار و تأمین اجتماعی،
در ط��ول اص�لاح س��اختار
اقتص��ادی مش��مول دریافت
مقرری بیمه بیکاری میشوند.
وی درباره تعداد مقرریبگیران
معرفیش��ده به مراکز آموزش فنیوحرفهای گفت:
در س��ال گذشته ،حدود  ۳۰هزار مقرریبگیر بیمه
بی��کاری برای کس��ب مهارتآم��وزی ،بازآموزی و
تجدید مهارت ب��ه مراکز فنیوحرفهای و در  ۹ماه
نخست  97حدود  ۲۲هزار و  ۵۰۰نفر به مراکز فنی
و حرفهای معرفی شدهاند.

سناریوهای زیادی وجود دارد؛
اینکه سبد معیشت در نهایت
هر عددی که به دس��ت آمد،
این اتفاقنظر وجود دارد که
حتی یکس��اله ه��م امکان
رس��یدن حداقل دس��تمزد
به سبد معیش��ت وجود ندارد .بنابراین راهکاری
که قرار ش��د راجع به آن فکر کنیم و نمایندگان
کارفرمایی نیز با آن موافق بودند این بود که سبد
معیش��ت را به دس��ت بیاوریم؛ هر عددی که به
دس��ت آمد ،درصد تورم تحمیل شده بر آن را به
دست آوریم و همان درصد افزایش را روی حداقل
دستمزد ببینیم و به ش��ورای عالی کار پیشنهاد
بدهی��م .وی در ادامه توضی��ح داد :به این صورت

و ش��رکتهای متعددی بازدید کردم اما جز ایران
هیچ کش��وری حاضر به فروش تکنولوژی به عراق
نشد و تمام کشورها و شرکتهای خارجی فقط به
دنبال فروش تجهیزات به عراق هستند .وی افزود:
بحث مالی و مشکالت اقتصاد پول ،اکنون یک بحث
جهانی است و خیلیها در سراسر جهان از مباحث
مالی رنج میبرند اما تالش میکنیم که مشکالت
مالی بین ایران و عراق رفع شود .وی اذعان داشت:
آن چیزی که باعث تعجب و خوشحالی من در سفر
به تهران ش��د این بود که در دیدار از کارخانههای
ایران به میزان پیشرفت صنعتی شرکتهای ایرانی
واقف شدم و بسیار خوش��حالم که ما میتوانیم از
این س��طح از تکنولوژی و پیشرفت در همکاری با
ایرانیها برخوردار شویم.
■■ساخت  3500مگاوات نیروگاه در عراق

مدیر عامل مپنا در جریان بازدید وزیر برق عراق
از کارخانجات مپنا با اشاره به اینکه  3500مگاوات
در عراق قرارداد داش��تیم ک��ه  1500مگاوات آن
نصب شده و در حال تولید برق است ،گفت2000 :
مگاوات باقیمانده نیز در حال نصب است ،بنابراین
همانطور که در س��الهای گذشته تالش کردهایم
قصد ما این بوده اس��ت که در ب��ازار عراق خود را
معرفی کنیم و امروز این معرفی انجام ش��ده است.
به گفته عباس علیآبادی ،س��االنه  8000مگاوات
ظرفیت تولید برق داریم که مازاد بر نیاز کشور است.
بنابراین  3تا  4هزار مگاوات در داخل کشور استفاده
و مابقی صادر میش��ود .مدیرعامل مپنا گفت :در
حال حاضر به کشورهای اندونزی ،عمان ،پاکستان،
عراق ،سوریه ،کشورهای آفریقایی ،اروپایی و روسیه
صادرات تجهیزات داریم .وی همچنین درباره سفر
هیأت ایرانی و معاون اول رئیسجمهور به سوریه،
گفت :س��اخت نیروگاه در الذقیه سوریه آغاز شده
است.
که اگر درصد تورم تحمیلی بر سبد معیشت۵۰ ،
درصد بود این  ۵۰درصد را روی حداقل دستمزد
ببینیم؛ یعنی اگر حداقل دس��تمزد یک میلیون
تومان اس��ت ۵۰۰ ،هزار تومان روی آن میآوریم
و سپس مقایسه کنیم چه عدد و رقمی میشود.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :این بحثها هنوز
نهایی نیست و چانهزنیها باید انجام شود تا ببینیم
درنهایت چه روی میده��د .نماینده کارگران در
کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره وضعیت
مذاک��رات مزدی س��ال  98تصریح ک��رد :از آنجا
که امس��ال دولت در روند افزایش قیمتها دست
صاحبان صنعت را س��خاوتمندانه باز گذاش��ته و
افزایش قیمتها آنچنان سرسامآور بوده که هیچ
قدرت خریدی برای دستمزدبگیران نگذاشته است
و از سوی دیگر تنها چیزی که سال گذشته ثابت
مانده دستمزد بوده است ،بنابراین باید دستمزدها
افزایش پیدا کند و همین مساله قدرت چانهزنی
کارگران را بیشتر میکند.

مالیات پلکانی جایگزین حقوق پلکانی شد

نایبرئیس کمیس��یون تلفیق
مالیات
بودجه سال  ۹۸مجلس میگوید
به جای پلکانی کردن حقوقها ،موضوع دریافت
مالیات بر اس��اس میزان حقوق در س��ال آینده
پلکانی ش��ده است .محمدحس��ین فرهنگی در
گفتوگو با خانه ملت ،درباره
میزان افزای��ش حقوقها در
س��ال آینده اف��زود :اعتقاد
دارم دریافتیه��ای باال باید
رشدش��ان ک��م و آنهایی که
حق��وق کمت��ری میگیرند
افزایش حقوقشان بیشتر باشد .وی ادامه داد :سال
قبل موفق شده بودیم افزایش پلکانی حقوقها را
برای س��ال  ۹۷تصوی��ب کنیم ،امس��ال نیز در
کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی ارائه شد اما
اکثریت اعضای کمیسیون با این پیشنهاد موافقت
نکردند و در نهایت افزایش حقوقها در سال آینده

برای همه پایههای حقوق��ی  ۲۰درصد تصویب
شد .وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق
برای جبران گرانیها و قدرت خرید مردم ،اظهار
داشت :با وجود اینکه حقوقها افزایش پلکانی پیدا
نک��رد ،در عوض در بودجه برای جبران این اتفاق
متناسب با حقوقها ،دریافت
مالیات بیش��تر میشود؛ به
عبارت��ی افزایش حقوقها بر
اساس الیحه دولت همان 20
درصد باقی ماند اما در بخش
معافیتهای مالیاتی س��قف
دریافت مالیات بر اس��اس پای��ه دریافتی ،پلکانی
و متفاوت ش��د ،یعنی مالیات دریافتی از حقوق
کارکنان دولت به صورت پلکانی ش��د .فرهنگی
تاکید ک��رد :اگر به روش کنون��ی همه پایههای
حقوق  ۲۰درصد افزایش پیدا کند شکاف طبقاتی
عمق بیشتری میگیرد.

شماره 3 2654
اتاق

 22درصد فعاالن اقتصادی
دالر  ۴۲۰۰تومانی نگرفتند

رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران با اش��اره به
نظرس��نجی از  ۲ه��زار فعال اقتص��ادی درباره
مشکالت فضای کسبوکار گفت :بر این اساس،
 ۲۲درصد از فعاالن اقتص��ادی هیچگاه به دالر
 ۴۲۰۰تومانی دسترس��ی نداشتهاند .به گزارش
مهر ،مسعود خوانس��اری در اینباره افزود :اتاق
بازرگانی تهران در جریان پویش یک صدا برای
کارآفرینی ،به نظرسنجی از  2هزار فعال اقتصادی
درباره مش��کالت فضای کس��ب و کار پرداخته
است که  ۹۸درصد این گروه ،موضوع نرخ ارز را
مشکل اول خود اعالم کردهاند .وی تصریح کرد:
۳۸درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی بر
این باورند که بخشنامههای ارزی بانک مرکزی
مشکل اصلی را ایجاد کرده است اما نکته اینجا
اس��ت که  ۲۵درصد هم تثبیت نرخ ارز را دلیل
این بحران میدانند .به گفته خوانس��اری ،ما در
اتاق بازرگانی بارها به دولت در اینباره هش��دار
دادهایم ولی متاسفانه کمتر دیده و شنیده شد.
بانک

راهبردهای بانک مرکزی
از زبان رئیسکل

رئیسکل بانک مرک��زی  ۱۱راهبرد بانک
مرکزی را اعالم کرد .به گزارش ایبنا ،عبدالناصر
همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :در
آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی در برابر
آزمون��ی دیگر برای حفظ و ت��داوم آرمانهای
انقالب قرار داریم .جنگ اقتصادی امروز ،تالش
و همت آن روزها را میطلبد .بنده و همکارانم
در بانک مرکزی تالش میکنیم با مدیریت این
شرایط و ناکام گذاشتن تالشها برای بیثباتی
ارزی ،آرامش و ثبات را برای ادامه فعالیتهای
اقتصادی م��ردم فراهم کنیم» .وی اضافه کرد:
«در زمینه ت��ورم ،همه ت�لاش بانک مرکزی
کاهش تأثیر شوکهای طرف عرضه بر قیمت
اقالم مصرفی مردم اس��ت .پیگیری کانالهای
مال��ی با کش��ورها ،س��اماندهی واردات ،ایجاد
تحرک در ارائه خدمات الزم مالی به واحدهای
تولیدی و تأمین ارز کاالهای اساس��ی از جمله
این اقدامات است .همچنین بانک مرکزی ،در
مسیر ساماندهی نظام بانکی کشور ،در تالش
اس��ت بانکها بتوانند در خدمت تولید ملی و
تدارک سرمایه در گردش بنگاهها باشند .فروش
اموال و داراییهای مازاد ،بهبود ترازنامه ،افزایش
س��رمایه ،کاهش بدهیهای معوق ،روانسازی
ارائه تسهیالت و ...از جمله آن موارد است».
یارانه

 ۸۰درصد درآمد یارانهای
دریافت شد

آمار واریزی شرکتها به حساب رابط خزانه
نش��ان میدهد تا  15آذر  97بالغبر ۸۰درصد
منابع درآمدی س��ازمان هدفمن��دی دریافت
شده و این حس��اب  ۲۰درصد کسری دارد .به
گزارش ایبنا ،در جدول تبصره  ۱۴قانون بودجه
 ۱۳۹۷جم��ع کل دریافتیها در س��مت منابع
98ه��زار و  834میلی��ارد تومان در نظر گرفته
شد .عالوه بر این در متن این تبصره اجازه داده
شد مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان از محل فروش
فرآوردههای نفتی ،به س��قف منابع مندرج در
جدول افزوده و در مصارف تعیین ش��ده هزینه
شود .بر اساس آمار ارائهشده ،میزان وصول منابع
هدفمندی تا  13آذر امس��ال نشان میدهد تا
این تاریخ شرکتها در مجموع باید  ۶۹هزار و
800میلیارد تومان به حساب رابط خزانه واریز
میکردند اما  ۵۶هزار و  200میلیارد تومان واریز
شده اس��ت .این موضوع سبب میشود واریزی
سازمان به برخی ردیفهای مصرفی با مشکل
روبهرو شود .از سوی دیگر مصارف اصلی سازمان
هدفمندی یارانهها تا این تاریخ گویای آن است
که  ۲۸هزار و  29میلی��ارد تومان یارانه نقدی
برای  8ماه در س��ال  97پرداخت ش��ده که به
طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه نقدی ۳هزار
و  536میلیارد تومان بوده اس��ت .یارانه نان و
خرید تضمینی گندم برای کل سال در تبصره
 ۱۴قانون بودجه  ۳هزار و  300میلیارد تومان
بوده اس��ت که این مبلغ به طور کامل پرداخت
ش��ده و در ماههای آینده طلب��ی از این محل
وجود نخواهد داشت .ردیف مربوط به بهداشت
و سالمت مردم نیز  3هزار و  700میلیارد تومان
بوده اس��ت که فقط ۲۲درص��د آن بالغبر 850
میلیارد تومان تا  ۱۳آذرماه پرداخت شده است.

