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سارا علیاری

بررسی رشد متغیرهای مهم اقتصادی از جمله نقدینگی که 
سالهاست به بالی خانمان س��وز اقتصاد تبدیل شده است  
حکایت از آن دارد که این ش��اخص شتاب باالیی را در آذر 

ماه سالجاری به خود گرفته است . 
به ای��ن ترتیب که بر اس��اس اعالم بانک مرک��زی، میزان 
نقدینگ��ی به بی��ش از ۲۲۶۰ هزار میلی��ارد تومان صعود 
کرده  و  این عدد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد۲8.۲  
درصدی را ش��اهد بوده اس��ت. براساس آنچه بانک مرکزی 
اعالم کرده اس��ت رش��د نقذینگی در آذر م��اه 97 معادل 
۲۲.1 درص��د بوده اس��ت که این مهم در ح��ال حاضر به 

۲8.۲ درصد رسیده است.
 اطالعات ثبت ش��ده از این مه��م پرده بر می دارد که این 
رقم در سال 95 در چنین سطحی قرار داشته است و پس 
ازآن بایک س��یر نزولی  روبرو شده است.اما تفاوت فاحش 
نقدینیگ در دو بازه زمانی یاد ش��ده  در آن اس��ت که   در 
حال حاضر س��هم پول در این رشد پررنگ تر و قابل توجه 
تر اس��ت. به این معنا که در 9 ماه��ه ابتدایی حدودا ۳8۰ 
هزار میلیارد تومان افزوده شده  و این نشان از آن دارد که  
نقدینگی کشور روزی 1۳7۶ میلیارد تومان حجیم تر شد ه 
در حالی است که در 9 ماه ابتدایی سال قبل، هر روز 85۰ 

میلیارد تومان به حجم پول افزوده شده است.
 کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی در واکاوی وضعیت 
کنون��ی نقدینگی در کش��ور  و همچنین بررس��ی اجزای 
نقدینگی) پول و شبه پول( می گویند که همواره وزن قابل 
توجهی از این نقدینی در دستان پول است و در یک کالم 
می توان گفت  ش��تاب رش��د پول در 1۲ ماهه منتهی به 
آذر ماه 98 تقریبا ۲ برابر ش��تاب رشد شبه پول بوده و این 

هشداری جز باال بودن پتانسیل تورمی نقدینگی  ندارد. 

حرکت سیل وار نقدینگی
روند روبه رشد نقدینگی اتفاقی نیست که مربوط به دیروز 
یا امروز باش��د بلکه نکته مهم وکلیدی حرکتی اس��ت که 
ایت متغیر مهم اقتصادی سالهاست که در ژیش گرفته و با 
وجود  اطالع متولیان از آسیب های آن  تاکنون جلوی این 

حرکت گرفته نشده است .
بررس��ی تارخچه روند رش��د می��زان نقدینگی در کش��ور 
نش��ان می دهد که رشد نقدینگی کش��ور در شهریور 98 
ب��ه  بیش��ترین میزان پس از فروردین س��ال 95 رس��یده  
بوده اس��ت به این ترتیب که ای��ن متغیر مهم اقتصادی در 
این ماه نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل بیش از ۲7 درصد  
رش��د داشته و به سخن دیگر در شهریور ماه 98، 5۰ هزار 

میلی��ارد تومان به نقدینگی کش��ور مع��ادل روزانه بیش از 
1.۶ هزار میلیارد تومان اضافه ش��ده اس��ت.      تحلیلگران 
اقتص��ادی در واکاوی این حجم نقدینگی و رش��د بی لجام 
گس��یخته آن با مبنا قرار دادن آثار مخرب این  شاخص بر 
بازارهای اقتصادی براین باورند که تا مادامی که این حجم 
نقدینگی هدایت  نشود همواره و همواره شاهد آثار مخرب 
آن خواهی��م ب��ود اما اگر متولیان ب��ا هماهنگی و همراهی 
یکدیگر مس��یر تعریف ش��ده و هدایت ش��ده ای برای آن 
ترسیم کنند قطعا به جای سیل ویرانگر شاهد اثر بخشی و 

رشد در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهیم بود .
خواجه نصیری نایب رئیس ش��رکت بورس با بررسی میزان 
رش��د نقدینگی و مسیر رشد بازار س��رمایه و تمایل باالی 
مردم ب��رای حضور در این بازار را مدنظ��ر قرار داده و می 
گوی��د:» ارزش معامالت بورس در دی م��اه  98 به حدود 
۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده  که نسبت به فروردین سال 
97 دارای رش��د ۳4 برابری بوده است ضمن اینکه افزایش 
ارزش معام��الت در ماه ه��ای اخی��ر از روند پرش��تاب تری 
برخ��وردار بوده و  در همین مدت ارزش بازار حدود 4 برابر 

و متعاقبا میزان گردش بازار نیز رشد داشته است. 
 نایب رئیس ش��رکت بورس با اشاره به روند خرید و فروش 
س��رمایه گذاران حقیقی و حقوقیدر بازار می گوید:»آمارها 
نشان می دهد همزمان با رشد خرید توسط سرمایه گذاران 
حقیقی، میزان فروش نیز توس��ط این دس��ته افزایش پیدا 
کرده و این بدان معنی است که علیرغم رشد بازار به کمک 

پول س��رمایه گذاران حقیقی، فرصت بزرگ تری در حال از 
دس��ت رفتن اس��ت. به این ترتیب که میزان خرید ماهانه 
س��رمایه گذاران حقیقی در دی ماه 98نس��بت به فروردین  
97، 55 برابر شده و در مقابل این مقدار برای فروش ماهانه 

سرمایه گذاران حقیقی 45 برابر شده است.

 فصلی برای سودآوری در بورس 
 ب��ه گفته وی این بدان معناس��ت که ب��ازار قادر نبوده که 
میزان نقدینگی تزریق ش��ده توسط سرمایه گذاران حقیقی 
را به مقدار مناس��بی حفظ کن��د به این ترتیب که مجموع  
خرید س��رمایه گذاران حقیقی از ابتدای سال 98 در حدود 
۳5۰ ه��زار میلیارد تومان و برای مدت مش��ابه س��ال قبل 
94 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. در مقابل خالص خرید 
سرمایه گذاران حقیقی از ابتدای سال 98در حدود 1۳ هزار 
میلیارد تومان و برای مدت مشابه سال قبل ۲ هزار میلیارد 

تومان بوده است. 
ب��ه اعتقاد وی با وجود افزای��ش بیش از ۲5۰ هزار میلیارد 
تومانی خرید س��رمایه گذاران حقیقی از ابتدای س��ال 98 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل، می��زان خالص خرید 
سرمایه گذاران حقیقی تنها 11 هزار میلیارد تومان افزایش 
پی��دا کرده  و این مس��ئله از لحاظ دیگری نش��ان از عدم 
توانایی بازار در حفظ نقدینگی سرمایه گذاران حقیقی دارد 
و این  نش��ان از آن دارد که س��رمایه های گس��یل شده به 
بازار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری عملیاتی و واقعی 

شرکت ها نداشته است. 

 دو سناریو پیش روی بورس
 نایب رئیس شرکت بورس ابا بررسی نسبت قیمت به حقوق 
صاحبان سهام در کل بورس و فرابورس از سال 1۳95 این 
نکته را مطرح می کند که  این نسبت ها نشان می دهد که 
ارزش بازار ش��رکت ها بدون تناسب با افزایش ارزش حقوق 
صاحبان سهام یا سودآوری شرکت ها در حال افزایش است 
و ب��ا توجه به این وضعی��ت می توان یکی از دو س��ناریوی 
زی��ر را برای ب��ازار در آینده در نظر گرف��ت. وی می افزاید 
:»کاهش ارزش بازار شرکت ها )افت قیمت سهام( و رسیدن 
نس��بت های قیمت به س��ود و به حقوق صاحبان س��هام به 
مق��دار تعادلی تاریخی و یا افزایش س��ود و حقوق صاحبان 
س��هام شرکت  ها و رسیدن نس��بت های قیمت به سود و به 

حقوق صاحبان سهام به مقدار تعادلی تاریخی  .«
ب��ه باور خواجه نصیری در صورت رخ دادن س��ناریوی اول  
یعنی کاهش ارزش بازار شرکت ها، نقدینگی تنها بین افراد 
جابجا ش��ده؛ به اصطالح عده ای در بورس بازنده و عدهای 
برنده ش��ده اند. به س��خن دیگر برنده های بورس سود خود 
را متعاقبا وارد س��ایر بازارها خواهد کرد و نقدینگی مجددا 
وارد چرخ��ه تورم زا در اقتصاد خواهد ش��د. و این مس��اله 
ثم��ری ندارد جز افزایش ضریب جینی و نابرابری می گردد 

که پیامد حتمی تورم می شود .
 نای��ب رئیس ش��رکت بورس م��ی گوی��د:»در صورت رخ 
دادن س��ناریوی دوم  یعنی افزایش س��ودآوری شرکت ها 
و افزای��ش حق��وق صاحبان س��هام به طور کل��ی اقتصاد 
کش��ور برنده خواهد بود.در واقع س��ناریوی دوم به معنای 
اس��تفاده از سرمایه های گسیل ش��ده به بازار سرمایه برای 
افزایش فعالیت های ش��رکت ها  اس��ت و در این حالت پول 
س��رمایه گذاران به ش��رکت ها تزریق و سبب ایجاد سرمایه 
واقعی اعم از ماشین آالت و تجهیزات در آن ها خواهد شد. 
به گفته خواجه نصیری این امر به افزایش تولید و اش��تغال 
می انجام��د و   پیرو آن افزایش تولید به س��مت عرضه در 
اقتص��اد کمک می کند ک��ه در نهایت کنترل راحت تر تورم 
را ب��ه دنبال خواهد داش��ت.  نایب رئیس ش��رکت بورس 
ب��ا تاکید براین مس��اله که حجم مناس��بی از نقدینگی در 
بازار بورس وجود دارد که در صورت ایجاد بس��تر مناس��ب 
می توان آن ها را به سرمایه مولد برای شرکت ها تبدیل کرد 
م��ی گوید:»در حال حاضر برای جذب نقدینگی موجود در 
بازار س��رمایه توسط شرکت ها و به کارگیری آن در چرخه 
فعالیت خود، سه روش تأمین مالی بیش از سایرین کارآمد 
هستند. نخست اس��تفاده از فرصت پیش آمده برای عرضه 
اولیه شرکت های جدید است که مطابق با آمار در دو سال 
اخیر اس��تفاده از این ش��یوه رش��د قابل توجهی داشته  و 
پی��رو آن هلدینگ ها می توانند با عرضه اولیه ش��رکت های 
خود س��رمایه های جدیدی برای تأسیس شرکت های دیگر 
و س��رمایه گذاری ج��ذب کنند. روش دوم؛  فروش س��هام 
مازاد توس��ط هلدینگ ها و استفاده از مبالغ به دست آمده 
برای س��رمایه گذاری های جدید و در نهایت روش سوم هم 

استفاده از فرصت پیش آمده برای افزایش سرمایه است.

  دولت بدهکار تر شد 
مجموع بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک 
مرک��زی در آذر ماه امس��ال ب��ه 111 هزار و ۳9۰ 
میلیارد تومان رس��یده که نس��بت به آذر ماه سال 
گذش��ته ۳8 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ 

بر۲5.۶ درصد کاهش یافته است.
براس��اس آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی 
و بانکی در پایان آذر ماه، دارایی های خارجی بانک 
مرک��زی در پایان ای��ن ماه به 494 ه��زار و 51۰ 
میلیارد تومان رس��یده که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل 1۳.9 درصد و در مقایس��ه با اسفند ماه 

سال گذشته ۶.۳ درصد رشد داشته است.
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 1۶.۲ درصد 
افزایش در 9 ماهه امسال و رشد 57.۲ درصدی در 
یک س��ال منتهی به آذر ماه به ع��دد 111 هزار و 
۳۳۰ میلیارد تومان رس��یده است. بخشی زیادی از 
این رشد بدهی در بازه 1۲ ماهه منتهی به آذر 98 
مربوط به اجرای بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 
97 اس��ت که براساس آن بخشی از بدهی دولت به 
بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی تهاتر شد.

بنابراین این میزان رش��د بدهی، رشد واقعی بدهی 
دول��ت به بانک مرکزی نبوده و رش��د واقعی صرفا 
هم��ان 1۶ درصدی اس��ت که در 9 ماهه امس��ال 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. البت��ه دولت طب��ق قانون 
می توان��د ۳ درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی 
تنخ��واه دریافت کند اما باید ای��ن مبلغ را تا پایان 
س��ال تس��ویه کند. یکی از اتفاقات مثبت رخ داده 
از خ��رداد ماه تا آذر 98 کاه��ش قابل توجه بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی اس��ت. بده��ی بانک ها به 
بان��ک مرکزی که تا پایان س��ال گذش��ته به 1۳8 
ه��زار و 17۰ میلیارد تومان رس��یده بود، در پایان 
آذر ماه امس��ال تا 111 هزار و ۳9۰ میلیارد تومان 
اف��ت کرده اس��ت. یعنی در این م��دت ۲۶ هزار و 
78۰ میلیارد تومان از حجم بدهی  بانک ها به بانک 
مرکزی کاس��ته شده است. حجم بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال گذشته به 149 
ه��زار و 79۰ میلیارد تومان رس��یده بود که با این 
حس��اب بدهی بانک ها در یک سال منتهی به آذر 
ماه امس��ال ۳8 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان کاهش 

یافته است.  فارس 
 

اخذ مالیات برای کاهش التهابات بازار خودرو
ی��ک منب��ع آگاه گفت که اخذ مالی��ات از خرید و 
فروش خودرو برای کاهش تقاضای س��وداگرانه در 
دس��تور کار قرار دارد. وی یکی از مهمترین دالیل 
الته��اب در بازار خ��ودرو را اخت��الف قیمت درب 
کارخانه و بازار دانس��ت و افزود: این امر زمینه های 
ایجاد تقاضای کاذب و سوداگرانه را به شدت افزایش 
داده اس��ت که این سودآوری و جذابیت بخش های 
غیر مولد )نظیر خرید و فروش مسکن، زمین، طال 
و جواهر، خودرو و ...( نسبت به بخش های تولیدی، 

پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد.
ای��ن منب��ع آگاه، در همین خص��وص ادامه داد: بر 
همین اساس برنامه ریزی برای ایجاد تعادل در بازده 
بخش های مختلف به ویژه در ش��رایط تحریم های 

موجود و افزایش نرخ ارز بسیار ضروری است.
به گفته وی، این امر در بسیاری از کشورها با اعمال 
سیاست های مالی خاص از جمله مالیات، عوارض و 
سایر اقدامات صورت می گیرد که خالء این سیاست 

در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.  ایسنا 

سهامی عام شدن کارگزاری ها روی میز 
هیأت مدیره بورس

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران 
گفت: ط��رح تبدیل کردن ش��رکت های کارگزاری 
بورس به س��هامی عام در دس��تورکار هیأت مدیره 
سازمان بورس قرار دارد. روح اهلل میرصانعی در پاسخ 
به این پرسش که چه زمانی شرکت های کارگزاری 
بورس و اوراق بهادار تهران به صورت س��هامی عام 
س��هام خود را در بورس عرضه می کنند، گفت: این 
طرح در صف تصویب هیأت مدیره س��ازمان بورس 
قرار دارد، اما هنوز به تصویب نرسیده و فکر می کنم 
تا آخر سال این طرح در هیأت مدیره سازمان بورس 
به تصویب برسد و شرایط عرضه سهام کارگزاری های 
سهامی عام ش��ده در بورس فراهم شود. وی افزود: 
اول باید مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در مورد 
سهامی عام شدن کارگزاری ها تصویب شود، بعد در 
مورد فرایند پذیرش کارگزاری ها در بورس صحبت 
کنیم که احتماالً این فرآیند چند ماه طول می کشد 
و به نظر من س��ال آینده س��هام اولی��ن کارگزاری  
س��هامی عام ش��ده از طریق بورس به مردم عرضه 

می شود. فارس

امکان دریافت رمز دوم پویای کارت از 
طریق پیامک در سامانه بانکداری اینترنتی 

بانک رفاه فراهم شد
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک رف��اه کارگران، با 
توجه به محدودیت استفاده از رمز دوم ایستای رفاه 
کارت همراه و لزوم بکارگیری رمز دوم پویا، از تاریخ 
1۶ بهمن ماه س��ال جاری امکان دریافت رمز دوم 
پویا کارت از طریق پیامک در تراکنش انتقال وجه 
 کارت به کارت سامانه بانکداری اینترنتی فراهم شد. 
بر این اس��اس، پس از اینکه مشتریان شماره کارت 
مب��دأ، کد اعتبار س��نجی)CVV۲(، تاریخ انقضاء 
کارت، مبلغ و ش��ماره کارت مقصد را وارد کردند، 
در صورت صحت اطالعات نمایش داده ش��ده، می 
توانن��د با اس��تفاده از دکمه "دریافت رم��ز پویا از 
طری��ق پیامک" پیامک ح��اوی رمز دوم پویا کارت 
را از طریق ش��ماره تلفن همراه معتبر خود دریافت 

کنند.

اخبار

  بورس سد راه  طغیان نقدینگی 
سیاست روز راهکارهای هدایت نقدینگی لجام گسیخته در اقتصاد را بررسی می کند؛ 

گزارش
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دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
اعالم کرد؛

حداقل ۶ میلیون تومان؛ هزینه های سبد 
معیشت کارگران 

دبی��ر کل کان��ون عالی انجمن های صنف��ی کارگران با 
اش��اره به اینکه خط فقر در بین آح��اد کارگران حدود 
8 میلیون تومان اس��ت گفت: اگ��ر فقط بخواهیم هزینه 
های تأمین معیشت کارگران را بگوییم حدود ۶میلیون 
تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یک زندگی 4نفره 

نیاز است.
ه��ادی ابوی، دبیر کل کانون عال��ی انجمن های صنفی 
کارگران ، درباره توجه به س��بد معیش��ت کارگران برای 
بررس��ی دس��تمزد س��ال 99 گفت: نمایندگان کارگران 
از مفاد قانونی موضوع بیش��تری نم��ی خواهند. در ماده 
41 قانون کار به اینکه دس��تمزد کارگران بر اس��اس چه 
مواردی تعیین شود اشاره شده است. نمایندگان کارگران 
به دنبال این هستند که دستمزد به گونه ای تعیین شود 

که سبد معیشت زندگی کارگران تأمین شود.

وی با بیان اینکه جلس��ات ش��ورای عالی کار به صورت 
س��ه جانبه )دولت،کارگ��ر و کارفرما( برگزار می ش��ود 
افزود:م��ا هم قبول داریم که ش��رایط اقتصادی کش��ور 
مناسب نیست،اما  انتظار داریم که دولت به عنوان یکی 
از ضلع های ش��ریک اجتماعی کمک��ی کند تا  تعادلی 
بین درخواس��ت کارگران برای تأمین س��بد معیشت و 

مشکالت کارفرمایان برقرار شود. 
 ابوی با بیان اینکه خط فقر در بین آحاد کارگران حدود 
8میلیون تومان اس��ت گفت: کارگران طی جلس��اتی که 
برای بررس��ی تعیین هزینه های سبد معیشت دارند به 
این نتیجه رسیده اند که خط فقر در بین آحاد کارگران 
حدود 8 میلیون تومان اس��ت. اما اگر بخواهیم فقط رقم 
هزینه های زندگی را اعالم کنیم این رقم حدود ۶میلیون 
تومان است. اگر فقط بخواهیم هزینه های تأمین معیشت 
کارگران را بگوییم حدود ۶میلیون تومان با بحث مسکن 

و بهداشت برای یک زندگی 4نفره نیاز است.
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران تاکید 
کرد: رقم هزینه زندگی کارگران دیگر کمتر از ۶میلیون 
تومان نیس��ت. ای��ن را قبول داریم ک��ه کارفرمایان هم 
با مش��کالتی در مس��یر تولید روبرو هس��تند اما دولت 
بای��د اقدامی کند تا تعادلی بین درخواس��ت کارگران و 

کارفرمایان ایجاد شود.
وی بیان ک��رد: عمده تولید کنندگان از ش��رایط تولید 
خود ناراضی نیستند،شرایط تحریم باعث شده است که 
آنها تولیدات خود را در داخل بهتر به فروش برس��انند. 
تولیدات آنها در انبارها نمانده اس��ت. اکثر کارفرمایان از 

شرایط فروش خود رضایت دارند.  تسنیم 

 مدیرعامل اتحادیه دامداران عنوان کرد؛
 اختالف ۴۰ درصدی قیمت گوشت

از تولید تا مصرف
  مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران با بیان اینکه 4۰ درصد 
اختالف قیمت گوش��ت از تولیدکننده تا مصرف کننده 
اس��ت، گفت: گوش��ت تولیدی کش��ور مازاد نیاز داخل 

است.
 س��عید س��لطانی درباره آخرین تولید گوشت قرمز در 
کشور اظهار کرد: امسال به دلیل بارش های مناسبی که 
وجود داشت تولید بسیار مناسب بود به گونه ای که برای 

دام ها خریدار وجود ندارد.
مدیرعام��ل اتحادیه دامداران با بی��ان اینکه برای تامین 
بازار عید مش��کلی نداریم، افزود: امس��ال 88۰ هزار تن 
گوش��ت در کش��ور تولید ش��ده و به هیچ عنوان نیاز به 

واردات نداریم.
وی گفت: گوش��ت تولیدی کشور مازاد نیاز داخل است، 
عالوه بر این بخش��ی از دام ها به صورت قاچاق از کشور 

خارج می شود.

س��لطانی با بیان اینکه قاچاق کاهش یافته، اما همچنان 
ادامه دارد بیان کرد: طرح هویت دار کردن دام را شروع 
کردی��م و طبق م��اده 18 قانون نظ��ام جامع دامپروری 
دول��ت بای��د هزینه ها این ط��رح را تامی��ن می کرد، اما 
دس��تگاه های دولتی همکاری نمی کنند، اما از سال 88 

این هزینه تامین نشده است.
وی اف��زود: 8۰ میلی��ون دام س��بک و 8 میلی��ون دام 
سنگین باید تا پایان سال پالک گذاری می شدند، اما به 
دلیل تامین نشدن هزینه ها، اتحادیه به کمک دامداران 
تاکنون فق��ط 5 میلیون دام را پالک گ��ذاری کرده در 
حالی که تا پایان س��ال باید هم��ه این دام ها هویت دار 
می شدند. مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه 4۰ 
درصد اختالف قیمت گوش��ت از تولیدکننده تا مصرف 
کننده اس��ت، تصریح کرد: هر کیلوگرم دام سنگین در 
ابتدای س��ال 4۰ هزار تومان خریداری می ش��د، اما در 
حال حاضر این قیمت به ۲4 هزار تومان رس��یده است 
و طبیعتا قیمت هر کیلوگرم گوش��ت در بازار نیز باید به 
همین نسبت کاهش می یافت و هر کیلوگرم به ۶۰ هزار 
تومان می رسید، اما اینگونه نشد و در حق مصرف کننده 

اجحاف می شود.
سلطانی تاکید کرد: افرادی که بازار گوشت را می گردانند 
بر اس��اس س��ود خود بازار را اداره می کنند و دامداران 

نفعی در این میان نمی برند.
وی گفت: طبق مصوبه س��تاد تنظیم بازار مقرر شد اگر 
قیمت دام زنده به زیر ۲7 هزار تومان رس��ید، ش��رکت 
پش��تیبانی امور دام وارد عمل شده و دام را از دامداران 

خریداری کند.  میزان

خ��ب��رخ��ب��ر

عضو کمیس��یون تلفیق مجلس، با اش��اره به 
جنجال مالیات دوپله ای از حقوق کارمندان و 
مدیران دولتی، گفت: تغییرات اساسی که باید 
در بودجه سال بعد لحاظ می شد به دلیل عدم 
ارائه الیحه اصالح س��اختاری بودجه از سوی 

دولت اعمال نشد.
حس��ینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیس��یون 
برنام��ه و بودجه مجلس در خصوص تغییرات 
بودجه س��ال آینده گفت، تغییراتی که مورد 
انتظار بوده تا در بودجه س��ال 99 ش��اهد آن 
باش��یم اتفاق نیفتاده و همان چهارچوبی که 
قبل از انقالب وجود داش��ته در حال استمرار 
است. علت اصلی این موضوع نیز این است که 
دولت الیحه اصالح س��اختار بودجه را قبل از 
بودج��ه نیاورده و لذا تغییرات عمده ای ایجاد 

نش��ده اس��ت، البته نمی توان گفت  تغییری 
ص��ورت نگرفته اما آن تغیی��رات عمده ای که 
باید ص��ورت می گرفت تا ری��ل بودجه ریزی 
کش��ور را با اصالح س��اختار بودجه در مسیر 

درستی قرار بدهد اتفاق نیفتاد.
عضو کمیس��یون تلفیق مجلس در مورد مدل 
مالی��ات بر حقوق و مزایا در بودجه 99 گفت: 
مدل مالیات بر حقوق و مزایا به صورت چهار 
مرحله ای در نظر گرفته ش��د، طبقه اول از ۳ 
میلیون به باال ش��روع می شود و همینطور تا 
مبالغ بیش��تر، تا چهار مرحل��ه که در مرحله 

نهایی به کس��ر ۲5 درصدی مالیات می رسد. 
در مدلی که در کمیته مربوط طراحی کردند 
1۰ درصد از حداکثر مالیات بر حقوق و مزایا 

را نسبت به بودجه سال 98 کاهش دادند.
این نماینده مجلس ادامه داد، اس��تدالل آنها 
ای��ن بود که به نوعی ک��م بود درامدی که در 
طبقات متوس��ط حقوق بگیر به وجود می آید 
را ب��ا کاه��ش مالی��ات جبران کنن��د چراکه 
فراوانی این بخش بیش��تر و ه��رم آن بزرگتر 
است، سپس این تقسیمات بین حقوق بگیران 
ب��االی س��ه میلیون توم��ان انجام ش��د. قباًل 

دول��ت دو طبقه را پیش��نهاد داده بود اما در 
کمیته های مربوطه این پیش��نهاد تغییر کرد 
و تنوع طبقات را بیش��تر کردند. درصد تعلق 
بیمه هم کاه��ش پیدا کرد و برای ترمیم این 
بخش آن درصد باال )۳5 درصد سال گذشته( 

را کاهش دادند.
وی افزود، اما از طرفی فضایی در کمیسیون ها 
ش��کل گرفته بود مبن��ی بر اینک��ه برخی از 
اف��راد تنظی��م کننده ی��ا دنبال کنن��ده این 
پیش��نهاد، بیش��تر هوای مدیران با حقوقهای 
باال را داش��تند، چنین فضایی در خود سطح 

کمیسیون هم مطرح بود.
وی اف��زود: در حال حاضر کلیه احکام بودجه 
رس��یدگی ش��ده اما ردیفهای  بودجه باز هم  
بررسی نش��دند. این موضوع یکی از اشکاالت 
ای��ن ن��وع بودج��ه ریزی در کش��ور اس��ت، 
بحث بررس��ی ردیفهای الیح��ه بودجه خود 
می توانس��ت در  اصالح ساختار بودجه اصالح 
ش��ود ولی هنوز اتفاقی برای رفع این چالش 

نیفتاده است.
وی گفت: همان طور که در بودجه س��الهای 
گذش��ته پی��ش پیش بین��ی ش��ده ب��ود ت��ا 
بدهی های دولت به تامین اجتماعی پرداخت 
شود، امسال هم همین احکام آمد ولی تحقق 
آن بس��تگی دارد که دولت چه مقدار خودش 

را متعهد به عمل بداند. تسنیم 

اصالحات ساختاری در بودجه ۹۹ اعمال نشد؛

جنجال مالیات دوپله ای از حقوق کارمندان و مدیران دولتی


