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واکاوی کاهش بودجه عمرانی در الیحه سال ۹۷
یک کارشناس اقتصادی گفت :اکنون که درآمد محدود است و بودجه حدود  ۸.۵درصد
رشد پیدا کرده و هزینهها رشد غیر معقولی به خود ...
یک مقام مسئول کارگری خواستار شد

اصالح دستمزد کارگران در
یک برنامه چهار ساله

یـک مقـام مسـئول کارگـری پیشـنهاد اصلاح
دسـتمزد کارگـران را مطرح کرد و از دولت خواسـت
در یـک برنامـه چهار سـاله هر سـال مـزد کارگران
را پنـج تـا  ۱۰درصـد بیـش از نـرخ تـورم افزایش
د هد .
داوود امیـری در گفـت وگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کرد:
معتقـدم در جریـان تعییـن مزد اگر کمتریـن مداخله
دولتـی را داشـته باشـیم و کارگـر و کارفرمـا را بـه
حـال خـود بگذاریـم ،بهتـر باهم کنـار میآینـد و به
نتیجـه مثتبـی دربـاره رقـم مزد میرسـند.
وی ادامـه داد :کارفرمایان دغدغـه تولید و بهرهوری
دارنـد و بـار هزینههـای تولیـد ،بهرههـای بـاال،
رکـود و تـورم ،قوانیـن دسـتوپاگیر و نـرخ ارز را
بـه دوش میکشـند ولی خواسـته مشـروع و قانونی
کارگـران هـم ایـن اسـت کـه دستمزدشـان مطابق
قانـون کار و مـاده  ۴۱افزایـش یابد.امیـری ادامـه
داد :متاسـفانه مزایـای انگیزشـی و رفاهـی کارگران
هـم طـی چند سـال گذشـته تغییـری نکرده اسـت.
حـق مسـکن بسـیار ناچیـز اسـت و کمکـی بـه
اجـاره بهـای کارگـران نمیکنـد ،بـن خواربـار هـم
چنـد سـالی اسـت افزایـش نیافتـه و بـه هیـچ وجه
جوابگوی معیشـت آنها نیسـت.رئیس کانون شورای
اسلامی کار خراسـان شـمالی بـا تاکیـد بـر لـزوم
اصلاح سـاختار دسـتمزد در کشـور گفت :فشـاری
کـه کارگـران تحمـل میکننـد ،از عقـب ماندگـی
دسـتمزد سـالهای قبـل ناشـی اسـت و اگـر دولتها
بـه تکلیف قانونـی خود در قبـال مزد کارگـران عمل
میکردنـد و هـر سـال دسـتمزد را پایینتـر از تورم
نگه نمیداشـتند ،امروز کارگران در شـرایط دشـوار
زندگـی نمیکردند.امیـری از دولـت خواسـت تا طی
یـک برنامـه چهارسـاله به سـمت اصالح دسـتمزد
کارگـران بـرود و هـر سـال مـزد کارگـران را  ۵تـا
 ۱۰درصـد اضافهتـر از تـورم افزایـش بدهـد تـا
بخشـی از ایـن عقـب ماندگـی جبـران شـود.
بـه گفته وی بسـیاری از کارگاههـا حداقلهای قانون
کار را هـم دربـاره کارگـران خود رعایـت نمیکنند و
ایـن تبعیـض و اجحـاف به کارگـران هیچـگاه دیده
نمیشـود.

Jan 21, 2018

سال بیست و سوم شماره 6264

وزارت راه ریلسازان خارجی را ترجیح میدهد
با وجود آن که پیش از این قرار بود شرکت ذوب آهن اصفهان و وزارت راه و شهرسازی
برای توسعه شبکه ریلی با یکدیگر وارد همکاری شوند ...

قائممقام وزیر نیرو در گفت و گو با ایرنا تشریح کرد:

صادرات برق به کشورهای جنوبی روی
میز وزارت نیرو

ایرنــا  -قائممقــام وزیــر نیــرو در امــور بینالملــل
از مذاکــره بــا کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
و دریــای عمــان در زمینــه صــادرات بــرق بــه
ایــن کشــورها خبــر داد و گفــت :در ایــن زمینــه
تصمیماتــی اتخــاذ و اقداماتــی انجــام شــده اســت.

قــرار گرفتــه بــود کــه اکنــون ایــن رونــد جلوتــر
رفتــه و معاونــت بــرق وزارت نیــرو در ایــن ارتبــاط
جلســه هــای متعــددی بــا کشــورهای همســایه
جنوبــی خلیــج فــارس برگــزار کــرده اســت.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه «بــه جــز عمــان
بــا کــدام یــک از کشــورهای جنوبــی خلیــج فــارس

«علیرضــا دائمــی» روز شــنبه در گفــت و گــو بــا
خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا ،افــزود :طــرح اتصــال
شــبکه بــرق بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس
و دریــای عمــان از مــدت هــا قبــل در دســتور کار

و دریــای عمــان مــی توانیــم مبادلــه برقــی داشــته
باشــیم؟» گفــت :سیاســت مــا ایــن اســت کــه در
آینــده ای نزدیــک بــه هــاب انــرژی الکتریکــی
منطقــه تبدیــل شــویم؛ یعنــی حتــی فــارغ از

بر اساس آمار  ۹ماهه گمرک

 ۵۶۰۰۰خودرو وارد کشور شد
در حالـی کـه در واردات خودروی خارجـی از مرداد
ماه سـال جـاری ممنوع شـده ،آمـار گمـرک ایران
نشـان میدهـد که در  ۹ماهه سـال جـاری بیش از
 ۵۶هـزار خودرو به ایران وارد شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،بـر اسـاس تازهتریـن آمـار
گمـرک ایـران از تجـارت خارجـی  ۹ماهـه سـال
جـاری ،در ایـن مـدت  ۵۶هـزار و  ۷۶دسـتگاه
خـودرو بـه ایـران وارد شـده کـه ارزش آن بـه
بیش از یک میلیارد و  ۴۸۸میلیون دالر میرسد.
از تعـداد کل خودروهـای وارداتی به ایـران در این
مدت بیشـتر تعداد خودروهای واردشـده از کشـور
امارات متحـده عربی بوده اسـت.

معاون ذوبآهن اصفهان:

وزارت راه ریلسازان خارجی را ترجیح میدهد

بــا وجــود آن کــه پیــش از ایــن قــرار بــود شــرکت ذوب آهن
اصفهــان و وزارت راه و شهرســازی بــرای توســعه شــبکه
ریلــی بــا یکدیگــر وارد همــکاری شــوند ،معــاون بازاریابــی
و فــروش شــرکت ذوب آهــن اصفهــان میگویــد "وزارت
راه و شهرســازی ترجیــح میدهــد ریــل را از ســازندگان
خارجــی بخــرد".
احســان دشــتیانه در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا بیــان اینکــه
وزارت راه و شهرســازی مشــکل تامیــن نقدینگــی دارد،
اظهــار کــرد :کشــورهای خارجــی بــه صادرکننــدگان ریــل
فاینانــس میدهنــد و متاســفانه وزارت راه نیــز عمدتــا تمایــل دارد بــه جــای اینکــه ســراغ تامیــن کننــدگان
داخلــی بیایــد ،از ایــن فاینانــس هــا بــرای تامیــن نیــاز خــود اســتفاده کنــد.
وی افــزود :در حــوزه محصــوالت آهنــی و فــوالدی نمیتــوان معامــات را از طریــق ابزارهــای مالــی انجــام
داد و فقــط بایــد پرداخــت بــه صــورت نقــدی باشــد ،چراکــه هــم صنایــع فــوالدی و هــم معادنــی کــه مــواد
اولیــه از آنهــا خریــداری مــی شــود ،حجــم زیــادی از درآمــد خــود را صــرف پرداخــت حقــوق نیــروی انســانی
و کارگــران خــود مــی کننــد و بــه همیــن دلیــل نمــی تواننــد محصــوالت خــود را در ازای ابــزاری ماننــد
اوراق مشــارکت بــه فــروش برســانند.
معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه تنهــا قــرارداد فــروش ریــل موجــود
بــه وزارت راه و شهرســازی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر فقــط یــک قــرارداد تامیــن ریــل بــا وزارت راه
وجــود دارد کــه حجــم آن  ۴۰هــزار تــن اســت و در آینــده نزدیــک تحویــل خواهــد شــد.
وی تولیــد ریــل را فراینــدی زمانبــر توصیــف کــرد و گفــت :امنیــت و کیفیــت در تولیــد ریــل اهمیــت
بســیار زیــادی دارد و بــرای تولیــد ایــن محصــول اســتانداردهای ســختگیرانه زیــادی وجــود دارد کــه البتــه
کامــا بــه جــا و منطقــی اســت و همیــن موضــوع ســرعت تحویــل ریــل را کاهــش میدهــد.
صادرات ذوبآهن ،مرز یک میلیون تن را رد میکند
دشــتیانه بــا اشــاره بــه صــادرات شــرکت ذوب آهــن اصفهــان تــا پایــان ســال جــاری بیــان کــرد :هــدف
گــذاری ذوب آهــن اصفهــان بــرای صــادرات تــا پایــان امســال یــک میلیــون تــن بــوده کــه بایــد بگویــم
تــا همیــن لحظــه رقــم صــادرات ایــن شــرکت بــه  ۹۵۰هــزار تــن رســیده اســت و قطعـ ًا تــا پایــان امســال
از رقــم یــک میلیــون تــن صــادرات عبــور خواهــد کــرد.
وی در همیــن رابطــه تصریــح کــرد :تنهــا چیــزی کــه مــی توانــد اقتصــاد ایــران را نجــات دهــد صــادرات
اســت ،چراکــه تمرکــز و تاکیــد بــر صــادرات نــه تنهــا کیفیــت و اســتانداردهای محصــوالت داخلــی
را بــه ســطح جهانــی میرســاند بلکــه بنــگاه هــای مــا را هــم بیــن المللــی کــرده و تــوان تجــارت
کشــور را افزایــش میدهد.معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه اعــام
ســوددهی ذوب آهــن در روزهــای اخیــر گفــت :در حــوزه بــازار داخلــی اولیــن کاری کــه انجــام شــد مدیریــت
محصــوالت و بــازار بــوده کــه اجــازه ندادیــم بــازار محصــوالت دچــار التهــاب شــود .همچنیــن اجــازه ورود
ســرمایههای ســرگردان نیــز بــه ایــن بــازار داده نشــده و تمــام تــاش بــر ایــن بــود کــه محصــوالت بــه
دســت مصرفکننــده برســد.

در سواریسازان چه میگذرد؟

آذر مــاه امســال تولیــد انــواع ســواری در تمــام خودروســازان داخلــی بــه جــز کرمــان موتــور ،بــا افزایــش
همــراه بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،در ایــن مــدت تولیــد انــواع ســواری در گــروه صنعتــی ایــران خــودرو افزایــش یافتــه و از
 ۶۰هــزار و  ۳۲۴دســتگاه در آذر مــاه ســال گذشــته بــه  ۶۵هــزار و  ۷۲۴دســتگاه رســید.
تولیــد ایــن محصــوالت در خودروســازی مدیــران نیــز صعــودی بــوده و از  ۴۰۵۸دســتگاه در آذر مــاه ســال
گذشــته بــه  ۷۳۳۹دســتگاه افزایــش یافــت.
آذرمــاه امســال تولیــد انــواع ســواری در گــروه خودروســازی ســایپا بــه عنــوان رقیــب ایــران خــودرو نیــز
افزایــش یافتــه و از  ۵۲هــزار و  ۱۴۰دســتگاه در آذر مــاه ســال گذشــته بــه  ۵۸هــزار و  ۸۷۹دســتگاه رســید.
تولیــد انــواع ســواری در کارمانیــا نیــز صعــودی بــوده و از  ۵۵دســتگاه در آذر مــاه  ۱۳۹۵بــه  ۱۶۰دســتگاه
افزایــش یافــت.در ایــن مــدت تولیــد انــواع ســواری در گــروه بهمــن افزایــش یافتــه و از  ۳۵۸دســتگاه در آذر
مــاه  ۱۳۹۵بــه  ۱۲۳۴دســتگاه رســید.آذر مــاه امســال در خودروســازان بــم نیــز  ۳۲دســتگاه ســواری تولیــد
شــد ،در حالیکــه آذر مــاه ســال گذشــته تولیــد ســواری در ایــن شــرکت صفــر بود.برخــاف ایــن شــرکتها
امــا تولیــد انــواع ســواری در کرمــان موتــور نزولــی بــوده و از  ۴۵۵۸دســتگاه در آذر مــاه  ۱۳۹۵بــه ۳۳۸۸
دســتگاه کاهــش یافــت.

مالحظاتــی کــه ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد،
نقــش مبادلــه گــر بــرق در بیــن همــه کشــورهای
منطقــه را ایفــا کنیــم.
قائــم مقــام وزیــر نیــرو افــزود :چشــم انــداز مــا ایــن
اســت کــه بــرق کشــورهای جنــوب ،شــمال ،غــرب
و شــرق را بــه یکدیگــر متصــل کنیــم.
وی در ایــن زمینــه ادامــه داد :در فصــل هایــی از
ســال ،برخــی کشــورهای جنوبــی مثــا قطــر برقــی
بیشــتر از میــزان مصــرف خــود تولیــد مــی کنــد کــه
در صــورت اتصــال ایــران بــه شــبکه بــرق ایــن
کشــور ،مــی توانیــم بــرق اضافــی را بــه اروپــا
ترانزیــت و حــق ترانزیــت دریافــت کنیــم.
دائمــی اضافــه کــرد :ایــن مبــادالت برقــی از ایــن
جهــت نیــز ارزشــمند اســت کــه در زمــان افزایــش
مصــرف در ایــران ،مــی توانیــم بخشــی از بــرق
خــود را از دیگــر کشــورها تامیــن نماییــم و بــه ایــن
ترتیــب ،از هزینــه احــداث نیــروگاه جدیــد جلوگیــری
کنیم.قائــم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بیــن الملــل
گفــت :نگهــداری ،ســاخت و برقــراری ارتباطــات
برقــی بــا کشــورهای جنوبــی ســخت تــر از مبادلــه
بــا کشــورهای غربــی ،شــمالی و شــرقی اســت چــرا
کــه کابــل هــای انتقــال بــرق را بایــد از زیــر دریــا
عبــور دهیــم امــا بــا ایــن حــال ،ایــن طــرح در
دســتور کار وزارت نیــرو قــرار دارد.

کـه وضعیـت واردات خـودرو در نهایـت بـه کجـا
میانجامـد؟

بـر ایـن اسـاس در  ۹ماهه سـال جـاری  ۳۸هزار
و  ۵۵۴دسـتگاه خـودروی سـواری از امـارات بـه
ارزش یـک میلیـارد و  ۱۱میلیـون دالر بـه ایـران
وارد شـده اسـت.
ثبـت سـفارش واردات خـودرو در حـال حاضـر از
سـر گرفته شـده ،امـا هنوز بر سـر تعرفـه واردات
ایـن خودروهـا بحث وجـود دارد.
دولـت تعرفـه واردات خودروی خارجـی را افزایش
داده اسـت کـه بـه نظـر میرسـد کـه قیمـت
خـودروی خارجـی بـا افزایـش همـراه باشـد ،اما
شـورای رقابت بـا افزایـش تعرفـه واردات خودرو
مخالفـت کـرده اسـت .بـا ایـن تفاسـیر بایـد دید

ایران رتبه دوم تولید آهن اسفنجی دنیا را کسب کرد
جمهوری اسالمی ایران با تولید  20.5میلیون تن آهن اسفنجی در سال  2017که بیش
از  28درصد کل تولید جهانی محسوب می شود ...

یک اقتصاددان مطرح کرد

پول بودجههای عمرانی تاکنون دور ریخته میشد!
یـک اقتصـاددان معتقد اسـت کاهش بودجـه عمرانی
در الیحـه بودجـه  ۱۳۹۷موجـب نگرانی نیسـت ،چرا
کـه پروژههـای نیمـه تمـام بسـیاری وجـود دارد کـه
دولـت بایـد عـزم خـود را بـرای بـه پایان رسـاندن
آنهـا جـذب کند و بـه نظـر می رسـد تاکنـون بودجه
عمرانـی صرفـا بـه دور ریختـه مـی شـده ،چـرا کـه
پروژههـا ناتمـام مانده و دولـت پول آنها را به سـمت
بودجـه جـاری میبرده اسـت.
آلبـرت بغزیـان در گفتوگـو با ایسـنا ،دربـاره بودجه
عمرانـی کشـور چنیـن توضیـح داد :سـابقه بودجـه
عمرانی نشـان داده اسـت کـه علیرغم اعـداد باالی
بودجـه عمرانـی ،ولـی نهایتا بخش اعظمـی از آن به اشـتغال منتهی نمیشـود و اغلب ایـن پول به
سـمت پروژههایـی مـیرود کـه نیمه تمـام باقی مـی ماند ،چـرا که دولت مجبور میشـود بخشـی
از بودجـهای را کـه در نظـر گرفتـه اسـت ،بـه سـمت هزینههـای جـاری خـود ببـرد .بـه نظر من
دولـت بـرای الیحـه بودجـه سـال  ۱۳۹۷تصمیـم گرفـت از بودجـه عمرانی کـم کند ،چرا کـه باید
ایـن بودجـه صـرف پروژههایی شـود کـه نیمه تمـام باقی مانـده اند .اکنـون  ۱۰هزار پـروژه نیمه
تمـام باقـی مانده اسـت که ا گـر دولت بتواند آنهـا را تکمیل کنـد ،کار بزرگی را انجام داده اسـت.
وی در ادامـه عنـوان کـرد :به نظـرم کاهش بودجه عمرانی نگران کننده نیسـت .درسـت اسـت که
بودجـه عمرانـی همـواره باعـث افزایش تولید و اشـتغال میشـود ،ولی بـه دلیل عملکـرد نامطلوب
در طـی سـالهای گذشـته ،عملا بودجـه عمرانـی بـه منزلـه دور ریختن پول بـوده و دولـت باید
عـزم خـود را بـرای تکمیـل کاهـش تعـداد پروژه هـای نیمـه تمام کنـد و همانهـا که هسـتند را
تکمیـل کند.
بغزیـان دربـاره سیاسـتهای دولـت در زمینه انتشـار اوراق که این روزهـا انتقاداتی را بـر انگیخته
اسـت ،اظهـار کـرد :به هـر حال چـاپ اوراق یکی از ابزارهایی اسـت کـه دولت به وسـیله آن بتواند
هزینههـای خـود را بپوشـاند .در خـارج از کشـور اوراقی منتشـر میشـود که سـودی بـر آن تعلق
میگیـرد و چـون زمـان سـر رسـیدهای آن معلوم نیسـت در بـورس نیـز خرید و فروش میشـود،
ولـی در ایران بیشـتر اوراق مورد اسـتفاده ،اوراق مشـارکت اسـت که سررسـید معینی دارد.
ایـن اقتصـاددان توضیـح داد :دولـت بـا چـاپ اوراق ،ابـزاری را در اختیـار گرفت که بـه موجب آن
بتوانـد بدهـی خـود بـه پیمانـکاران را تسـویه کند تا بـه این وسـیله بدهـی پیمانکاران بـه بانک
نیـز پرداخـت شـود و از بانـک به بانک مرکزی تسـویه شـود و در نهایـت می ماند بدهـکاری دولت
به بانـک مرکزی.
بغزیـان توضیـح داد :ایـن ابـزار بـه ذات خـود راهحل خوبی اسـت ،به شـرط ایـن که کامـل انجام
شـود .اگـر پـول به سـمت پیمانکار بـرود و مثال پیمانـکار به بانک پرداخـت نکند ،قاعدتـا انتظاری
کـه از انتشـار اوراق مـیرود محقـق نخواهـد شـد ،ولی به هـر حال دولت بـا پیش فـرض این که
میتوانـد راه حلـی بـرای پرداخـت ایـن بدهیهـا پیـدا کنـد ،اوراق را منتشـر کـرده و بـه نظر من
ابزار مناسـبی بوده اسـت.
ایـن اقتصـاددان در ادامه با اشـاره به مسـائل مطرح شـده پیرامـون افزایش قیمتهـای حاملهای
انـرژی عنـوان کـرد :بـا افزایـش قیمـت حامـل های انـرژی موافـق هسـتم ،ولـی دولـت باید در
کنـارش اقدامـات پشـتیبان مطلـوب را نیـز انجام دهد .بایـد دولت توجیهی داشـته باشـد که وقتی
میخواهـد قیمـت حامـل هـای انـرژی را افزایـش دهد ایـن کار بـه چه دلیلـی صورت میگیـرد ،به
دلیـل کاهـش واردات؟ کاهـش آلودگـی هوا؟ و دولـت با منابع درآمـدی آن چه خواهـد کرد؟ دولت
بایـد افزایـش قیمتهـا را در صـورت افزایـش قیمتهـای حاملهـای انرژی کامـل کند.
او افـزود :اگـر قیمـت حاملهـای انـرژی افزایـش یابـد و نظـارت کافـی بـر روی قیمتهـا صورت
نگیـرد ،بهانـهای به دسـت عدهای میآیـد که قیمـت کاال را در بازار بـه بهانه افزایـش قیمت حامل
هـای انـرژی افزایـش دهنـد .در نتیجه در ایـن زمینه دولـت باید نظـارت خـود را افزایش دهد.
ایـن اقتصـاددان چنیـن توضیـح داد :اگـر حمـل و نقـل عمومـی تقویت شـود ،کیفیـت خودروهای
مـورد اسـتفاده مـردم بـاال بـرود ،نظارت کافـی بـر روی قیمتهـای دیگر صـورت بگیرد ،مـردم با
افزایـش قیمـت حامـل هـای انـرژی مخالفت نخواهنـد کرد ،ولـی همان طـور که گفتـم باید دولت
نقـش پشـتیبانی خـود را در ایـن زمینه پر رنـگ کند.

واکاوی کاهش بودجه عمرانی
در الیحه سال ۹۷

یــک کارشــناس اقتصــادی گفــت :اکنــون کــه
درآمــد محــدود اســت و بودجــه حــدود  ۸.۵درصــد
رشــد پیــدا کــرده و هزینههــا رشــد غیــر معقولــی
بــه خــود گرفتــه ،طبیعتــا بخــش هزینــهای یــا
جــاری ،بخــش عمرانــی را تحــت پوشــش قــرار
مــی دهــد و بودجــه آن بخــش را بــه خــود جــذب
مــی کند.علــی اکبــر لبافــی در گفتوگــو بــا ایســنا

ارائــه شــود؛ یعنــی هــر فعالیتــی مــورد بررســی قــرار
گیــرد کــه چــه میــزان هزینــه در بــر میگیــرد .بــه
طــور کلــی بودجــه ســال آینــده قــرار بــود بودجــه
عملیاتــی دقیقــی بــر مبنــای قیمــت تمــام شــده
باشــد کــه البتــه آنچــه مــن در بودجــه خوانــدم و
دیــدم بخــش قابــل توجهــی از آن ،بودجــه عملیاتــی
یعنــی بودجــه قیمــت تمــام شــده نیســت.

در خصــوص کاهــش بودجــه عمرانــی در الیحــه
بودجــه  ۱۳۹۷اظهــار کــرد :بودجــه دارای دو
بخــش جــاری و عمرانــی اســت .بخــش جــاری
هزینههــای جــاری بــرای اداره امــور کشــور
اســت و بخــش عمرانــی مربــوط بــه توســعه و
زیرســاختهای کشــور اســت .هزینههــای بخــش
جــاری بــه حــدی رســیده کــه پاســخگوی اداره
کشــور نیســت و ناچــارا از بخ ـش عمرانــی هزینــه
میکننــد .
وی افــزود :بودجــه طــی ســالهای گذشــته در
قالبهــای بودجــه عمرانــی و جــاری ارائــه شــده
کــه بودجــه جــاری همــواره روبــه رشــد بــوده و
هزینههایــی کــه بــرای اداره امــور جــاری پرداخــت
شــده از رشــد چشــمگیری برخــوردار بــوده ،امــا در
کنــار آن بودجــه عمرانــی کاهــش داشــته اســت.
اعتقــاد مــن بــه عنــوان یــک کارشــناس ایــن
اســت کــه کشــور گــران اداره مــی شــود؛ یعنــی
فعالیتهایــی کــه در قالــب هزینــه هــای جــاری
انجــام مــی شــود فعالیتهــای گرانــی اســت و
در حــوزه دســتگاههای اجرایــی ،وزارت خانههــا
و شــرکتهای دولتــی هزینههــای اتفــاق افتــاده
گــران اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بیــان کــرد :بودجــه
ســال  ۱۳۹۷قــرار بــود براســاس قیمــت تمــام شــده

لبافــی ادامــه داد :اگــر بودجــه براســاس قیمــت
تمــام شــده تنظیــم شــود ،طبیعتــا مشــخص
میشــود کــه بابــت یــک فعالیــت کــه زمــان
ســنجی آن هــم صــورت گرفتــه چــه مقــدار هزینــه
میکنیــم؛ ایــن هزینــه بــا بخــش خصوصــی
چقــدر تفــاوت دارد و آیــا ایــن دســتگاه اجرایــی،
وزارتخانــه ،شــرکت یــا ســازمان دولتــی گــران اداره
مــی شــود یــا خیــر؟
وی خاطرنشــان کــرد :در ایــران تنهــا یــک منبــع
درآمــدی وجــود دارد کــه بخــش عمــده ای از آن
مختــص بودجــه جــاری اســت و بخــش محــدودی
از آن بــه بودجــه عمرانــی اختصــاص یافتــه اســت.
در بودجــه عمرانــی هزینههــا بــه نحــوی اســت
کــه تقریبــا  ۱۰۰درصــد آن محقــق مــی شــود ،در
حالــی کــه ممکــن اســت درآمــد آن محقــق نشــود.
امــا در هزینههــای جــاری اینگونــه نیســت و
علــی رغــم رقمــی کــه بــه آن اختصــاص یافتــه
در پایــان  ۳۰یــا  ۴۰درصــد آن محقــق مــی شــود
و عــددی را کــه بــه طــور ســاالنه پیشبینــی
میکننــد بــرای تخصیــص محقــق نمیشــود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بودجــه
عمرانــی در کاهــش اشــتغال تاثیرگــذار اســت،
تاکیــد کــرد :دولــت بــه عنــوان یــک کارفرمــای
بــزرگ بــه توســعه بخــش عمرانــی در هــر
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زمینــهای کمــک مــی کنــد .طبیعتــا اگــر بودجــه
عمرانــی کاهــش یابــد ،خــود بــه خــود اشــتغال
محدودتــر مــی شــود.
لبافــی ادامــه داد :بودجــه ســال  ۱۳۹۷نســبت
بــه ســال  ۱۳۹۶نشــان دهنــده رشــد حــدود ۸.۵
درصــدی اســت .بودجــه کل یعنــی منابــع درآمــدی
دولــت کاهــش نیافتــه بلکــه در بخــش جــاری،
هزینههــای جــاری افزایــش و در بخــش عمرانــی،
هزینههــای عمرانــی کاهــش یافتــه اســت.
وی یــادآور شــد :اگــر بودجــه امســال را نســبت
بــه بودجــه ســه ســال پیــش در همــه زمینههــا
از جملــه حقــوق کارکنــان دولــت و پرداخــت جــاری
بررســی کنیــم ،رشــد شــدید هزینههــای جــاری در
آن دیــده میشــود .اکنــون کــه درآمــد محــدود
اســت و بودجــه حــدود  ۸.۵درصــد رشــد پیــدا
کــرده و هزینههــا رشــد غیــر معقولــی بــه خــود
گرفتــه طبیعتــا بــا درآمــدی کــه مشــخص اســت
بخــش هزینــهای یــا جــاری ،بخــش عمرانــی را
تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد و بودجــه آن بخــش
را بــه خــود جــذب مــی کنــد.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــادی ،بودجــه
جــاری ماننــد بودجـه عمرانــی نیســت کــه بگوینــد
 ۳۰تــا  ۴۰درصــد آن را تخصیــص مــی دهنــد .در
ایــن بودجــه اگــر تخصیــص کامــل نباشــد حقــوق
کارکنــان دولــت ،هزینههــای بهداشــت ،آمــوزش و
پــرورش و ســایر هرینــه هــا را نمــی تــوان پرداخــت
کــرد؛ لــذا در بخــش هزینههــای جــاری رشــد
غیــر متعارفــی اتفــاق افتــاده کــه بخــش عمــده
آن مربــوط بــه حقــوق کارکنــان دولــت اســت .بــا
ایــن حــال در ســال  ۱۳۹۷دارای رشــد بودجــهای
هســتیم امــا بــا کاهــش بودجــه عمرانــی نیــز
مواجــه شــدهایم.
وی تصریــح کــرد :بودجــه کل حــدود  ۸.۵درصــد
رشــد داشــته ،در صورتــی کــه دریافتیهــا حــدود
 ۲۸درصــد رشــد داشــته اســت کــه ایــن رشــد
حــدود  ۹درصــدی بــا هزینههــای  ۲۸درصــدی
خــود بــه خــود هزینههــا در حــوزه بودجــه جــاری
را افزایــش و از حــوزه عمرانــی کــم مــی کنــد.
ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه اشــکال
کار ایــن اســت کــه فعالیتهــای بخــش دولتــی
نزدیــک بــه  ۶۰درصــد بودجــه شــرکت هــای
دولتــی و موسســات دولتــی اســت ،افــزود :اگــر
طبیعتــا بودجــه را بــر اســاس قیمــت تمــام شــده
میبســتند و فعالیتهــا را مشــخص مــی کردنــد و
براســاس فعالیــت و قیمــت تمــام شــده هــر فعالیــت
عمــل مــی کردنــد ،امــکان پاســخگویی و نیــز
نظــارت بــر بودجــه بیشــتر بــود  .اگــر ایــن رونــد
ادامــه داشــته باشــد اداره کشــور ســخت میشــود.

ایران رتبه دوم تولید آهن
اسفنجی دنیا را کسب کرد

ایرنـا  -جمهـوری اسلامی ایـران بـا تولیـد 20.5
میلیـون تن آهن اسـفنجی در سـال  2017کـه بیش از
 28درصـد کل تولیـد جهانی محسـوب می شـود ،رتبه
دوم را بـه خـود اختصـاص داد.
بـه گـزارش روز شـنبه ایرنـا و بـر پایـه جـدول آماری
انجمـن جهانـی فـوالد ،در سـال  2017در مجمـوع از
سـوی فوالد سـازان  72.77میلیون تن آهن اسـفنجی
تولیـد شـد که نسـبت بـه عملکرد سـال  2016رشـد
 9.2درصـدی را ثبـت کرد.
برابـر داده هـای انجمـن جهانی فوالد در سـال 2017
میلادی هند بـا تولیـد  25.8میلیون تن آهن اسـفنجی
در سـطح جهـان ،در مکان نخسـت قرار گرفته اسـت.
**صادرات  538هزار تنی آهن اسفنجی
بـر اسـاس آمار تجـارت خارجـی کشـورمان در بخش
معـدن و صنایـع معدنـی ،در دوره  9ماهه امسـال 538
هـزار تـن آهـن اسـفنجی صـادر شـد کـه بـه لحـاظ
ارزشـی  140میلیـون و  27هـزار دالر بود که مقایسـه
ایـن ارقام با دوره مشـابه سـال گذشـته از لحاظ وزنی
و ارزشـی به ترتیـب  364و  63درصد نسـبت به دوره
مشـابه (  9ماهـه منتهـی به آذر  ) 1395رشـد نشـان
مـی دهد .
** رشد تولید  19درصدی
همچنیـن جـداول آماری انجمـن تولید کننـدگان فوالد
ایـران در مـدت هفـت ماهـه  ( 96منتهـی بـه مهـر )
از تولیـد  12میلیـون و  590هـزار تـن آهن اسـفنجی
حکایـت دارد کـه در مقایسـه با دوره مشـابه در سـال
 95رشـد  19درصـدی را ثبـت کرده اسـت.
پارسـال در مـدت هفـت ماهه منتهـی به مهر مـاه10 ،
میلیـون و  584تـن آهـن اسـفنجی از سـوی بخـش
خصوصـی تولیـد شـده بود.
** افت مصرف ظاهری آهن اسفنجی
آمارهای مزبور نشـان مـی دهد؛ در دوره مورد بررسـی
( هفـت ماهـه  ) 96بالـغ بـر  12میلیـون و  114هـزار
تن آهن اسـفنجی مـورد مصرف قـرار گرفته و نسـبت
به مدت مشـابه سـال گذشـته کـه  13میلیـون و 374
هـزار تن بـود ،کاهـش  9درصدی را نشـان مـی دهد.
بـه گـزارش ایرنـا ،جمهـوری اسلامی ایـران در افق
 1404دسـتیابی بـه ظرفیـت  55میلیـون تـن فـوالد
خـام را برنامـه ریـزی کـرده که تاکنـون بیـش از 55
درصـد ایـن هـدف محقق شـده اسـت .
انجمـن جهانـی فـوالد (انگلیسـیWorld Steel :
 )Associationسـازمان غیرانتفاعـی بینالمللـی
اسـت کـه در سـال  1967بعنـوان بزرگتریـن انجمن
تجـاری صنعـت فـوالد در جهـان فعالیت خـود را آغاز
کر د .
اکنـون شـرکتهای عضـو ایـن انجمـن بالـغ بـر 85
درصـد از ظرفیـت تولیـد جهانـی فـوالد را در اختیـار
دارنـد و مرکـز انجمن در شـهر بروکسـل ،بلژیک قرار
دارد.
شـمار اعضـای فعلـی ایـن انجمـن بیـش از 150
شـرکت فوالدسـازی اعلام شـده اسـت.

