دكتر محمد مهدي ابريشم كار

پيشبيني اقتصادي سال 99

پيشبيني از شرايط كسب و كار به
ما كمك ميكند برنامهريزي بهتر و
دقيق تري داشته باشيم .در شرايط
فعلي اقتصادي پيشبيني از آينده
كه هر روز با مس��ائل جديد روبهرو
ميشويم ،دشوار است اما با توجه به
روند گذشته و آمار و گزارشات معتبر
ميتوانيم پيشبينيهاي تقريبي از
روزهاي آتي داشته باشيم.
 -1كاهش مداخله دولت در اقتص��اد :عملكرد دولت در حوزه اقتصاد
كالن ،حاكي از آن است كه دولت در س��ال آينده از مداخلهگري در
اقتصاد فاصله خواهد گرفت .كاهش صادرات نفت و نبود پول هنگفت
آن با توجه به تحريم ش��ديد وكاهش قيمت نفت موجب ميشود كه
دولت توان س��رمايهگذاري در بخشهاي مختلف را نداشته باشد ،از
اينرو كار به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار خواهد شد .بنابراين با
توجه به كم شدن مداخله در اقتصاد ،دولت نياز به درآمدهاي غيرنفتي
مانند ماليات خواهد داش��ت .از اي��نرو پيشبيني ميش��ود قوانين
محدودكننده در حوزه كسب و كار كاهش يابد و از آنجايي كه دولت
براي جبران هزينههايش به درآمدهاي بخش خصوصي و اخذ ماليات
نياز دارد ،تالش ميكند بخش خصوصي را در عرصه تجارت و بازيگري
در اقتصاد بيش از پيش فعال نگه دارد.
 -2تكنرخي ش��دن ارز :با توجه به كاهش فاصله قيمت ارزنيمايي و
آزاد ،احتماالً سال  99اين روند منجر به تكنرخي شدن نرخ ارز شود.
هر چند كه دولت ساالنه  7ميليارد دالر ارز دولتي در حوزه غذا و دارو
توزيع ميكند،اما مطلب مهم اين است كه در كل دنيا و به ويژه ايران،
شاهد ضعف تقاضا خواهيم بود و با وجود شيوع ويروس كرونا ،با كاهش
قيمت محصوالت صادراتي نيز مواجه خواهيم شد .از اينرو ارز كمتري
وارد كشور ميشود و كسب وكارهاي خرد بايد توجه كنند كه با ضعف
تقاضا ،مشتريان و مصرفكنندگان بسيار هوشمندانهتر خريد ميكنند
و به عبارت ديگر اين نوع كس��ب و كارها براي اينك��ه در بازار رقابتي
حضورشان تداوم داشته باشد ،بايد از روشهاي نوين بازاريابي و نوآوري
در محصول و فرآيند استفاده نمايند.
 -۳افزايش بيكاري :بر اساس مطالعات  OECDبه دليل شيوع ويروس
كرونا توليدات در جه��ان رو به كاهش رفته و اين نوس��ان در زنجيره
تأمين كاال در جهان و همچنين تقاضاي نهايي كمتر براي واردات كاال
از كشورهاي ديگر شوك بزرگي به اقتصاد جهان وارد خواهد آورد .در
ايران نيز با توجه به وقفه در توليد و همچنين عدم صادرات محصوالت
شركتهايي كه در سال ( 98با توجه به كمبود تقاضاي داخلي) بر بازار
صادراتي حساب ويژهاي باز كردهبودند ميتواند آسيبهايي به اقتصاد
ايران وارد آورد .اين مش��كل زماني در سطح كالن براي ما آسيبپذير
خواهد شد كه بدانيم در شرايط تحريم ،بيشترين ارز دريافتي توسط
شركتهاي صادركننده به داخل بازگشته و اين ميتواند بانك مركزي
را با كمبود ارز و شوك قيمتي مجدد دست به گريبان كند .اگرچه آثار
جانبي ديگري نظير افزايش بيكاري را نيز خواهيم داشت.
 -4رفتار مصرفكنندگان:در شرايط فعلي و با توجه به شيوع ويروس كرونا،
عرضه و تقاضا هر دو آسيبپذير خواهند بود .در سال جديد بازار قطعاً با
كاهش فروش محصوالت غيراساسي روبهرو خواهند شد كه اين ميتواند
به كاهش توان زنجيره تأمين ،تعطيلي واحدها ،كاهش فروش ،افزايش
بيكاري و تغيير رفتار مصرفكنندگان منجر شود.
 -5كمبود نقدينگي معضل كس��ب وكارها:پيشبيني ميشود ،در شش
ماهه دوم س��ال  99فعاالن اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجه ش��وند ،از
اينرو شركتهايي موفقتر خواهند بود كه نقدينگيشان را مديريت كنند.
به همين دليل تمركز اوليه كسب و كارها بايد روي بازگشت سريع باشد تا
سودآوري .اگر اين فعاالن نتوانند در كمتر از سه ماه سرمايهشان را به چرخه
كار برگردانند ،در پايان سال باكمبود نقدينگي مواجه خواهند شد.
پيشنهاد اقتصاددانان اين است كه در س��ال  99نبايد حجم زيادي از
پرتفوي س��رمايه بنگاهها روي دارايي فيزيكي س��رمايهگذاري گردد.
همچنين پيشبينيها نشان ميدهد كه امسال ،سال ركود مسكن نيز
باشد«.مكنزي»گزارشي از اقتصاد ايران انجام داده كه حاكي از آن است
بين سالهاي  88تا  92اقتصاد ايران مسكنمحور بود و هر كس كه در
اين بخش سرمايهگذاري كرده ،س��ود خوبي عايدش شدهاست و بين
سالهاي  92تا  96اقتصاد ايران سپردهمحور شدهاست .مردم ترجيح
دادند ،سود بانكي بگيرند تا پولشان را در كسب و كارها سرمايهگذاري
كنند،اما از سال  97به بعد ،اقتصاد ما فروشمحور شدهاست .به عبارت
ديگر فروش نقدي كه بتواند نقدينگي مورد نياز را تأمين كند ميتواند
كسب و كارها را در سال جاري نجات دهد .براي رسيدن به اين هدف
فعاالن اقتصادي بايد بدهيهايشان را مديريت كنند.
براساس پيشبيني بانك جهاني از اقتصاد ايران در سال  ،99امسال نيز
مانند دوسال گذشته ركود ادامه داشته و ارزش پوليمان مجددا ً كاهش
خواهد يافت .از اينرو بايد هزينههايمان را مديريت كنيم .به ويژه اينكه
با ش��يوع ويروس كرونا نميدانيم كه كسب و كارها چه زماني به رونق
خودش��ان برميگردند ،بنابراين بايد بتوانيم هزينهه��اي خودمان را
مديريت كنيم .كارمندان نيز مانند فعاالن اقتصادي بايد هزينههايشان
را مديريت كنند ،زي��را وضعيت اقتصادي غيرقابل پيشبيني اس��ت
و برخي از بنگاهها ممكن اس��ت با تعديل نيرو مواجه ش��وند .در آخر
پيشنهاد ما اين است كه بخشي از بودجه ماهانهمان را روي يادگيري
و آموزش سرمايهگذاري كنيم .مهارت ياد بگيريم ،زيرا آينده كسب و
كارها بر پايه مهارت خواهد بود نه مدرك تحصيلي.
استاد دانشگاه و مشاور كسب و كار

رشد تش�كيل س�رمايه در بخشهاي مختلف طي سالهاي اخير
كاهش يافت�ه كه هش�داري براي كاهش رش�د اقتصادي اس�ت.

به گزارش خبرگزاري فارس ،بررسي تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص در
سالهاي  ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸بر اس��اس آخرين نتايج حسابهاي ملي ايران
نشاندهنده آن است كه بيشترين سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در
توليد ناخالص داخلي طي اين دوره با  ۲۰درصد مربوط به سال  ۱۳۹۰و
كمترين آن با  ۱۵درصد مربوط به سالهاي  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷است .سهم
تشكيل سرمايه ناخالص در  ۹ماهه سال  ۱۳۹۸به  ۱۷درصد رسيدهاست
كه نسبت به دو سال قبل خود  ۲درصد افزايش را نشان ميدهد .همچنين
در اين دوره سهم تشكيل سرمايه س��اختمان از  GDPطي اين سالها
كاهش بيشتري داشته و به كمتر از نصف ميانگين اين دوره رسيدهاست.
ارقام  ۹ماهه سال  ۱۳۹۸حاكي از افزايش رشد تشكيل سرمايه ساختمان
است و روند مثبت اين بخش از تشكيل س��رمايه تا حدي توانسته است
شيبكاهنده تشكيل سرمايه را تا حدي مهار كند،ولي رقم منفي تشكيل
سرمايه ماشينآالت همچنان باالباقي ماندهاست .همچنين پژوهشكده
مركز آمار در گزارش��ي اعالم كرد :كاهش س��رمايهگذاري ثابت ناخالص
هشداري براي تداوم رش��د اقتصادي محسوب شده و ميتواند روند رشد
توسعهاي اقتصاد كشور را براي سالهاي آتي با مشكل مواجه كند.
نرخ س��ود بانك��ي ،نرخ ت��ورم ،درآمده��اي نفت��ي ،ن��رخ ارز ،ميزان
س��رمايهگذاري خارجي و ميزان تس��هيالت بانكها از عوامل مؤثري
هستند كه تشكيل سرمايه را به ش��دت متأثر كرده و الزم است براي
هركدام از آنها متناسب با نقشي كه دارند چارهانديشي شود.
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بر اساس گزارش جديد بانك مركزي ،تعداد و مبلغ چكهاي وصول شده
در بهمن ماه  ،98نسبت به دي همان سال با وجود افزايش در تعداد و مبلغ
چكهاي مبادله شده ،به ترتيب  1/5درصد و  11درصد افزايش يافتهاست.

سرويس اقتصادي 88498433

حداقل دستمزد از پس هزينه خانوار برنميآيد
معادله پوشش هزينه خانوار با حداقل دستمزد الينحل ماندهاست

تك�رار مصلحتانديش�ي در رابطه ب�ا تعيين
حداقل دس�تمزد موجب شدهاست تا حداقل
دستمزد ديگر از پس هزينه خانوار بر نيايد حال
در ش�رايطي كه عمده نيروي كار و همچنين
بازنشس�تگان و مس�تمري بگيران با انواع و
اقسام صرفهجويي و حسابگري گذران زندگي
ميكنند ،مس�ئوالن حوزه كارگري خواستار
افزايش دستمزدها به ميزان 35درصد شدهاند
تا شايد حداقل دستمزد بتواند نيمي از هزينه
5ميليون توماني خانوار در ماه را پوشش بدهد.

به گ��زارش ج��وان ،در حالي ك��ه پژوهشهاي
اقتصادي نش��ان ميدهد در اقتصادهايي چون
ايران حداقل دس��تمزد يكي از راههاي مناسب
براي توزيع ثروت و امكانات در جامعه ميباشد
متأسفانه اشكاالت بنياديني در رابطه با تعيين
دستمزدها وجود دارد بهطوري كه بيتفاوت به
حوزه بهره وري ني��روي كار از طرفي با حداكثر
دس��تمزدهاي مورد انتقاد در بخشهاي دولتي
و عمومي غير دولتي روبهرو هس��تيم و از طرف
ديگر با حداقل دستمزدهاي حوزه كارگري كه
حتي هزينههاي خانوار را پوشش نميدهد ،روبه
رو ميباشيم.
   دس�تمزد و بهرهوري نياز به ساماندهي
دارد
به اعتقاد كارشناس��ان اقتص��ادي بيتفاوتي به
ساماندهي حوزه دستمزدها تصوير نامناسبي از
فقر و ثروت در جامعه خلق كردهاست،بهطوري
كه رئيس جمهور به صراحت  60ميليون نفر از
مردم جامعه را نيازمند كمكهاي دولتي معرفي
ميكند،در عين حال نيز مس��عود نيلي يكي از
مشاوران اقتصادي پيشين رئيسجمهور معتقد
اس��ت دهكهاي ثروتمند جامعه  30درصد از
كل حوزه مصرف را به خود اختصاص ميدهند
و اين اش��خاص ماليات چنداني ني��ز پرداخت
نميكنند.
با وجوديكه طي سالهاي اخير با افشاي دستمزد
باالي چند مدير دولتي حواشي زيادي در جامعه
خلق و مقرر شد دستمزد مديران شفاف در سامانه
حقوق و دستمزد درج شود،اما تاكنون اين اتفاق
نيفتادهاست و مش��خص نيس��ت بيش از 250
هزار مدي��ر دولتي ماهانه چق��در دريافتي دارند
و بهرهوري آنه��ا براي مردمي كه در ماه ش��اهد
هزينه ج��اري  20الي  30ه��زار ميليارد توماني
دولت هس��تند،چقدر اس��ت،اما در نهايت بايد
عنوان داشت حقوق و دس��تمزد كاركنان دولت
و همچنين كمك به صندوقهاي بازنشس��تگي
كشوري و لشکري سهم قابلمالحظهاي از بودجه
عمومي كشور را تشكيل ميدهد.
   كارگر ناچار به انجام اضافه كار
و شغل دوم
در ح��وزه كارگري ك��ه جمعيت آنه��ا بيش از
 13ميليون نف��ر ارزيابي ميش��ود قراردادهاي
موقت آنها و ع��دم اطمينان از آينده ش��غلي به
اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي در عقبماندگي
دستمزدشان مؤثر است بهطوري كه هم اكنون
حداقل دستمزد بيش از يك ميليون و  500هزار

هادي غالمحسيني

توماني آنها شايد با اضافه كار ،شغل دوم و سوم
بتواند هزينههاي بيش از  5ميليونيشان در ماه
را پوشش بدهد.
در اين ميان ،چ��ون حوزه ني��روي كار صاحب
تشكلهاي قوي و كارشناس��ان و كارگروههاي
اقتصادي نيست كه همانند سرمايه و حوزههاي
اتاق بازرگاني و اصناف از منافع كار ،دس��تمزد
ناشي از كار و آينده ش��غلي اين بخش حمايت
مستمر كند،از اينرو شاهد اين موضوع هستيم
كه سياستهاي اقتصادي اعمالي از سوي دولت
هم قدرت خريد دس��تمزد كارگران را به دليل
توليد ت��ورم كاهش ميدهد و ه��م اينكه عوايد
ناشي از فرايند توليد را عموماً به سرمايه اختصاص
ميدهد تا دس��تمزد نيروي كار ،به طوري كه به
اعتقاد عليرض��ا محجوب نماين��ده كارگران در
مجلس ،س��هم نيروي كار از قيمت تمام ش��ده
محصول به حد زيادي سقوط داشتهاست و شايد
اين عدد در طول بازه زماني سه دهه با نزول بيش
از  20درصدي همراه شده باشد.
   هزينه  5ميليوني و درآمد 1/5ميليوني
در اين بين ،مس��تمريبگيران س��ازمان تأمين
اجتماعي نيز به مانند كارگران همچنان منتظر
اعالم افزايش حقوق خود در س��ال  ۹۹هستند.
در حال حاضر حداقل حق��وق كارگران بيش از
 1/5ميليون تومان است و براي سال  ۹۹با توجه
به دو معيار تورم و سبد معيشتي خانوار افزايش
خواهد يافت.
هرچند در اس��فند ماه هر سال حداقل دستمزد
كارگ��ران تعيين ميش��د،اما به دليل مس��ئله
ويروس كرونا اين اتفاق به س��ال جاري موكول
شدهاس��ت و طبق اعالم وزير تعاون ،كار و رفاه
اجتماعي قرار بود در نيمه نخست فروردين ماه
س��ال  ۹۹ميزان افزايش حداقل مزد كارگران و
بازنشستگان تأمين اجتماعي مشخص شود،اما
اين تصميمگيري فع ً
ال به تعويق افتادهاس��ت و
بايد در نظر داش��ت كه با تعيين افزايش حقوق
كارگران ،مستمريبگيران تأمين اجتماعي نيز
از اين قانون تبعيت خواهند كرد.
علي خدايي ،نماينده كارگران در ش��وراي عالي

گزارش 2

ترامپ باالخواه کارگران ضعف انرژی درآمد

تهديد تعرفهای ترامپ برای واردات نفت

در حالي كه جنگ نفتي عربستان و روسيه نرخ
نفت در بازار جهاني را تا حد زيادي كاهش داد و
بالطبع در اين ميانه نيز امريكا نيز از كاهش قيمت
نفت آسيبديده اس�ت،رئيسجمهور امريكا،
اوپك را يك گروه غيرقانوني و روبه زوال خواند
و در خصوص رقابت عربستان سعودي و روسيه
در ب�ازار نفت هش�دار داد چنانچه الزم باش�د
براي دفاع از مناف�ع كارگران صنعت انرژي اين
كشور بر واردات نفت تعرفه اعمال خواهد كرد.

به گزارش «جوان» ،يكي از آثار شيوع كرونا در جهان
كاهش ن��رخ كاالهايي چون نف��ت و كاموديتيها
بود،اما درگيري نفتي كش��ورهايي چون روسيه و
عربس��تان قيمت نفت را ارزانتر هم كرد به حدي
كه كشورهايي چون امريكا نيز آسيب ديدند،زيرا با
اين نرخها تداوم توليد ديگر به صرفه نيست،اخيرا ً
قيمت نفت در كان��ال  30دالر در هر بش��كه قرار
گرفت كه ترامپ تصور دارد با يك توييت نفتي خود
نرخ اين كاال در بازار جهاني را افزايش داد،اما آينده
نرخ در بازار جهاني نفت به عواملي فراتر از اقدامات
هيجاني و وعده و وعيد امريكا بستگي دارد .البته با
نزديك شدن به موعد برگزاري نشست اضطراري
اوپك پالس ،رجزخواني مقامات كشورهاي اصلي
توليدكننده نفت باال گرفتهاست.
پ��س از صحبتهاي پوتي��ن و ملك س��لمان در
خصوص شروط اين كش��ورها براي كنار گذاشتن
جنگ نفتي و توافق بر سر كاهش توليد نفت ،ترامپ
نيز اوپك را تهديد كرد.
وي در يك كنفرانس مطبوعاتي از مخالفت خود با
اوپك پرده برداري كرد و گفت «:اين يك سازمان
غيرقانوني است ،ميتوانيد آن را كارتل بناميد».
ترامپ مدعي شد :اعضاي اوپك در حال زوال بوده
و اعضاي اين كارتل در حال نابودي آن هستند ،اما
روسيه كشور قدرتمندي بوده و شريك ماست.
اين در حالي است كه ترامپ پنجشنبه گذشته در
حس��اب توييتري خود ابراز اميدواري كرد اوپك
پالس  ١٠الي  ١۵ميليون بشكه از توليدات خود

اجتماعي شهر تهران در گفتوگو با خبرگزاري
فارس ،درباره همسانسازي حقوق بازنشستگان
اظهار داشت :س��ال گذش��ته طي مذاكراتي كه
با كميس��يون تلفيق مجلس ش��وراي اس�لامي
داشتهايم ،مقرر ش��د كه دولت  50هزار ميليارد
تومان از بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي را
پرداخت كند و  30درصد از اين مبلغ نيز براساس
قان��ون بايد در راس��تاي همسانس��ازي حقوق
بازنشستگان هزينه شود.
   هزينه معيشت خانوار 5ميليون تومان
در ماه
وي خاطر نشان كرد :براساس آمار دولت ،هزينه
س��بد خانوار  4ميليون و  900هزار تومان است
و براي بازنشستگان كش��وري و لشكري افزايش
حقوق بر همين اساس اتفاق افتاده است و حدود
 65درصد حق��وق اين افراد افزاي��ش يافته ،ولي
حقوق بازنشس��تگان تأمين اجتماعي پيشنهاد
شده كه  18درصد افزايش يابد.
دهقانكيا گفت :با شيوع ويروس كرونا معافيت
سه ماهه براي پرداخت حق بيمه درنظر گرفته
شده و بيش از  11هزار بيمار كرونايي در مراكز
درماني تأمين اجتماعي بس��تري ش��دهاند كه
تمامي اين موارد هزينههايي را به سازمان تأمين
اجتماعي تحمي��ل ميكند .دهقانكي��ا اظهار
داش��ت :انتظار ما اين اس��ت كه دولت  50هزار
ميليارد تومان از بدهي  260هزار ميليارد توماني
خود را به س��ازمان تأمين اجتماع��ي پرداخت
كند ،چراكه اين س��ازمان نياز دارد كه دولت به
تعهداتش عمل كند.
وي گفت :دولت بايد ماهانه  3هزار و  500ميليارد
تومان به سازمان تأمين اجتماعي بابت تعهداتي
كه داشته است پرداخت كند ،چراكه حدود 26
قانون مصوب شده كه سهم بيمه آن را بايد دولت
به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميكرده كه
اين اتفاق صورت نگرفتهاست.
رئيس هيئت مديره كانون كارگران بازنشس��ته
تأمين اجتماعي ش��هر تهران گف��ت :انتظار ما
اين اس��ت كه براس��اس قانون ،افزايش حقوق
بازنشس��تگان به اندازه نرخ تورم باش��د و بايد
حق��وق بازنشس��تگان تأمين اجتماع��ي براي
س��ال جاري حدود  35درصد افزاي��ش يابد تا
ميزان دريافتي حداقلبگيران اين س��ازمان به
2ميليون و800هزار تومان برسد.

گزارش یک

را كاهش دهند.
گفتني اس��ت اوپك و متحدانش سرگرم كار روي
توافقي جديد براي كاهش بيسابقه توليد معادل
 ۱۰درصد عرضه جهاني هستند و انتظار دارند ساير
توليدكنندگان از جمله امريكا هم به اين تالشها
ملحق شوند،اما رئيسجمهوري امريكا پس از ديدار
با مديران نفتي چنين وعدهاي را اعالم نكرد.
با اين ح��ال رئيسجمه��وري امري��كا روز جمعه
بدون اينكه برنامهاي براي محدوديت عرضه اعالم
كند ،از ديدار با مديران ش��ركتهاي نفت امريكا
خارج ش��د و اظهار كرد :اين يك بازار آزاد اس��ت
و عربستان سعودي و روس��يه بايد جنگ قيمتي
را ك��ه ب��ه راهانداختهاند و باعث ري��زش قيمتها
شدهاست،حل كنند .از اينرو بعيد به نظر ميرسد
كه امريكا در طرح كاهش توليد نفت براي تثبيت
بازار با اوپك پالس همكاري كند.
اما در تازهترين اظهارات ،رئيسجمهور امريكا روز
شنبه در خصوص رقابت عربستان سعودي و روسيه
در بازار نفت هش��دار داد،چنانچه الزم باشد براي
دفاع از منافع كارگران صنعت انرژي اين كشور بر
واردات نفت تعرفه اعمال خواهد كرد.
دونالد ترام��پ روز جمعه با ش��ماري از مديران
بخ��ش ان��رژي امريكا دي��دار و گفتوگ��و كرد.
رئيسجمهوري امريكا پس از اي��ن ديدار اظهار
داش��ت ،اگر آنها با ما منصفانه رفتار نكنند ،ما از
ابزارهاي خود استفاده خواهيم كرد.
مؤسس��ه نفت امريكا و توليدكنندگان س��وخت و
مواد پتروشيمي ،دو شركت مهم انرژي امريكا ،روز
چهارشنبه در نامهاي به دونالد ترامپ گفته بودند
اعمال تعرفه بر واردات نفت ،بر فعاليتهاي پااليش
مواد نفتي در داخ��ل امريكا اثر خواهد گذاش��ت،
چراكه برخي از كارخانهها به واردات نفت از خارج
وابستهاند .اما به نظر ميرسد كه كاهش توليد نفت با
يا بدون مشاركت اوپك و كشورهاي همپيمان اتفاق
خواهد افتاد و بسياري از توليدكنندگان راهي به جز
توقف استخراج نخواهند داشت.

كار گفته است :حداقل افزايش حقوق در سال ۹۹
بايد فاصله ايجاد شده بين سبد هزينه معيشت
خانوار در سال  ۹۷و  ۹۸يعني يك ميليون و ۱۸۰
هزار تومان باشد.
با اين حال با توجه به تورم  ۳۵درصدي در اسفند
ماه س��ال  ۹۸در صورتي كه حداقل دستمزد به
همين مي��زان افزايش يابد ،اين رقم براي س��ال
آينده بيش از دو ميليون تومان خواهد ش��د .اما
به نظر ميرسد اين رقم مورد تأييد نمايندههاي
كارگران نيست و آنها اصرار بر دستمزد2/8ميليون
ي است كه به گفته آهني،
توماني دارند .اين در حال 
نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار پيشنهاد
كارفرمايان افزايش  ۲۰۰هزار توماني حداقل مزد
است كه بدين ترتيب حداقل مزد به  1/7ميليون
تومان ميرسد.
آي��ا در روزه��اي آتي حداق��ل م��زد كارگران و
بازنشس��تگان تأمين اجتماعي مشخص و اعالم
خواهد شد؟ رقم نهايي به پيشنهاد  2/8ميليون
توماني كارگران ي��ا 1/7ميليون توماني كارگران
نزديك خواهد ب��ود؟ اين بالتكليف��ي در ميزان
افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در
ي است كه در صندوقهاي ديگر بازنشستگي
حال 
نيز هن��وز تصمي��م نهايي براي همسانس��ازي
مستمريبگيري اعالم نشدهاست.
از سوي ديگر،علي دهقانكيا رئيس هيئت مديره
كانون كارگران بازنشسته و مستمريبگير تأمين

به گزارش فارس ،براس��اس جديدترين گزارش بان��ك مركزي در باره
ميزان چكهاي مبادله شده ،در بهمن ماه  98در كل كشور حدود 8/6
ميليون فقره چك به ارزشـي حـدود  ١٢١٩هـزار ميليارد ريال مبادله
شدهاست .مقايسه اين ميزان از چك مبادلهشده با ماه قبل نشان ميدهد
كه چكهاي مبادلهاي در بهمن ماه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد
و مبلـغ بـه ترتيـب  1/6درصـد و  10/3درصد افزايش نشان ميدهد.
   افزايش  11درصدي چكهاي وصول شده نسبت به دي ماه
همچنين در بهمن ماه  ١٣٩٨در كل كشور بالغ بر  7/8ميليون فقره چك به
ارزشي بيش از  ١١٠٢هـزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب  1/5درصـد و  11درصـد افزايش نشان ميدهد .از
كل تعداد و مبلغ چكهاي مبادلهشده در ماه مذكور به ترتيـب  91/6درصـد
و  90/5درصد وصول شدهاست .درصد تعداد و مبلغ چكهاي وصولشده در
دي ماه  ١٣٩٨بـه ترتيـب معادل  91/8درصد و  89/9درصد و در بهمن مـاه
 ١٣٩٧بـه ترتيـب برابـر  90/3درصـد و  88/9درصـد بودهاست.
........................................................................................................................

برداشت از صندوق توسعه ملي
براي پوشش هزينههاي جاري دولت

با وجودي كه هنوز گزارشهاي دخل و خرج دولت در سال  98منتشر
نشدهاستعضوناظرمجلسدرصندوقتوسعهمليگفت:وزيراقتصاداز
برداشت غيرقانوني ۱۸۰۰ميليارد توماني سازمان امور مالياتي با خبر بود.

محمد حسيني عضو ناظر مجلس شوراي اسالمي در صندوق توسعه ملي در
گفتوگو با فارس با اشاره به برداشت هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان از صندوق
توس��عه ملي براي تأمين هزينههاي جاري بودجه سال  ۹۸اظهار داشت:
سازمان امور مالياتي بر اس��اس اختالف نظري كه در رابطه با اخذ ماليات
ناشي از تسعير نرخ ارز و فعاليتهاي اقتصادي صندوق توسعه ملي داشت
بالغ بر هزار و  ۸۰۰ميليارد تومان منابع اين صندوق را بدون اجازه برداشت
كرد .عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملي با تأكيد بر اينكه استفساريه
مجلس و قانون صندوق توسعه ملي را از پرداخت ماليات معاف كرده است،
بيان داشت :در اين راستا قبل از عيد نوروز نامهاي به رئيس مجلس نوشتم
و رونوشتي از آن را به رئيس ديوان محاسبات ارسال كردم و در اين رابطه
الريجاني نيز با عادل آذر صحبت كردهاست .وي اوامه داد :قرار شد ديوان
محاسبات موضوع را پيگيري و مسئول آن در وزارت اقتصاد مشخص شود.
اين نماينده مجلس عنوان كرد :روز گذشته (شنبه) ديوان محاسبات نيز
از صندوق توس��عه ملي مدارك الزم در اين رابطه را درخواست كرده تا در
اختيار دادستان ديوان محاسبات قرار دهد .حسيني با بيان اينكه در اين
رابطه با دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي نيز صحبت كردهام ،خاطرنشان
كرد :وزير اقتصاد گفت با مسئوالن سازمان مالياتي صحبت كرد ه و آنها او را
قانع كردهاند كه اين برداشت از صندوق توسعه ملي درست بودهاست .به من
گفت اگر مستنداتي در رابطه با مغايرت اين موضوع دارم ارائه كنم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يادآور شد :دولت براي شب عيد پول
كم داشت و آن را از محل صندوق توسعه ملي تأمين كرد حاال اگر مجلس و ما
زرنگ باشيم نهايتاً بتوانيم اين پول را كه غيرقانوني بوده بازگردانيم،اما مشكل
شب عيد و پرداختهاي پرسنلي كه روي زمين مانده بود،حل شد .وي با بيان
اينكه نگاه دولت به صندوق توسعه ملي همانند حساب ذخيره ارزي است،
اظهار داشت :در گذشته  ۵۰درصد حس��اب ذخيره ارزي سهم دولت و ۵۰
درصد سهم ملت بود،اما بعدا ً  ۹۰درصد آن به دولت رسيد و  ۱۰درصد سهم
ملت شد .بعد از گذشت زمان صد درصد آن را دولت استفاده كرد.
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