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وزیر صنعت :سهام دولت در خودروسازهای
بزرگ امسال واگذار می شوند

...
اخبار

عبورمحتاطانهبورسازسقفتاریخی
مسیربورسبعدازرکوردشکنی،کجاست؟
شاخصکلبورستهرانکهچهارمینهفتهاسفندرابالمس
سقف تاریخی خود آغاز کرده بود دیروز هم به روند صعودی
خود ادامه داد و با رشد  881واحدی و عبور از  196هزار
واحد ،یک رکورد جدید ثبت کرد .به گزارش خراسان ،این
رشددرحالیرخدادکهدرساعاتابتداییمعامالت،بهدلیل
فشار فروش ،شاخص کل تا 194هزار واحد هم افت کرد اما
بهمروروبافروکشکردنهیجانفروش،بازاررشدواز196
هزارواحدعبورکرد.
اگرچه در بــازار دیــروز ،شاهد رشــد یک دســت گــروه های
مختلف نبودیم اما همچنان اکثریت گروه ها و شاخص ها
مثبت هستند .عواملی چون رشد قیمت های جهانی ،رشد
نرخ فروش کاالهای اساسی در بورس کاال ،انتشار خبرها در
خصوص راه اندازی سامانه جامع تجارت (که موجب رشد
نرخ تسعیر ارز برای صادرکنندگان می شود) ،باعث ایجاد
چشم انداز مثبت برای بازار شده است .البته در برخی گروه
هانیزشاهدحبابیشدنقیمتها(برمبنایتوانسودسازی
تحلیلی) هستیم .مجموعه این تحوالت باعث شده است تا
نه تنها شاخص کل بلکه شاخص کل هم وزن هم رکوردهای
جدیدی ثبت کرده و برای اولین بار در تاریخ خود از 39هزار
واحد عبور کند .البته دیروز فرابورس با 21واحد افت مواجه
شد که ناشی از فشار فروش در نمادهای بزرگ شاخص ساز
(مثلدماوند،مارونوذوبآهن)بود.
تحلیلگرانفنیوکوتاهمدتیپیشبینیمی
درشرایطفعلی،
ِ
کنندکهشاخصکلمدتیدرسطحفعلیاستراحتکنداما
تحلیلگرانبنیادیبراساسمولفههایموجود(تغییرسیاست
هایارزی،درپیشبودنمجامع،نسبتقیمتبهدرآمدخود
دربخشیازبازاروشرایطبازارهایجهانی)پیشبینیمثبتی
برایبازارسرمایهدرسال 98دارند.

همتی:زیرساختاجرایکاالبرگ
الکترونیکیآمادهاست
رئیس بانک مرکزی ،گفت :بانک مرکزی آمادگی الزم برای
اجرای کاالبرگ الکترونیکی به مردم را دارد .عبدالناصر
همتی ،در گفتوگو با خانه ملت ،در این باره توضیح داد :از
لحاظنرمافزاریبانکمرکزیآمادگیالزمرابرایاختصاص
کاالبرگ الکترونیکی به مردم دارد اما زمان اجرای آن منوط
به تصمیم دولت است .گفتنی است سیستم رفاهی بانک
مرکزیدراستانهایتهرانوالبرزبهروزرسانیشدهوتمامی
سرپرستهایخانوارمیتوانندبابهرهگیریازکارتبانکی
و ارائــه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید
گوشت که به عنوان اولین کاال در این سامانه اجرایی شده
است،استفادهکنند .اینسامانهتوسطبانکمرکزیآمادهو
آزمایشهایاولیهآننیزباموفقیتبهاتمامرسیدهاماهنوزدر
فروشگاههای عرضه کننده کاالهای اساسی اجرایی نشده
است .همچنین در این سامانه تخصیص سهمیه بر اساس
اعالموزارتکاروسازمانهدفمندیانجاممیشود.

بانکمرکزیروزنههایکانالارزیدبیرا
فعالکرد
نرخ ارز پس از آن که در یکی دو روز میانی هفته گذشته روند
صعودی به خود گرفت و به بیش از  14هزار تومان رسید ،از
اواخرهفتهگذشته،مجددروندنزولیخودراآغازکردهاست.
بهطوریکهاینروندتادیروزنیزادامهداشتهودیروزباحدود
 150تومان کاهش نسبت به روز شنبه ،به  13هزار و 450
تومانرسید.دراینحال،دیروزاخباریجدیدازپشتصحنه
اینکاهشنرخمنتشرشد.خبرگزاریفارسگزارشدادکه
در روزهای اخیر بانک مرکزی روزنههای موجود در کانال
دبی را مجدد فعال کرده و تا زمان انتقال کامل هاب ارزی به
عراق ،از این منافذ استفاده میکند .این در حالی است که
چندیپیشاینبانکباهدفانتقالهابارزازدبیبهعراق،
داوطلبانههمهفعالیتهایارزیدرآنمنطقهرامتوقفکرده
بود.ازدیگرمولفههاییکهدرروزهایاخیربهطورنسبیبازار
ارزراتحتتاثیرقرارمیدهد،تصمیمبانکمرکزیبراینحوه
تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت استفاده برای
جبرانخسارتسیلهایاخیراست.

درنخستینجلسهشورایعالیهماهنگی
اقتصادیقوادرسالجدیدمطرحشد:

بررسیاستفادهازمنابعصندوقتوسعهملی
برایجبرانخسارتهایسیل
نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال
جدیدروزیکشنبهبهریاستحسنروحانیرئیسجمهوروبا
حضوررئیسمجلس،رئیسقوهقضاییهودیگراعضایشورای
عالی تشکیل شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید قوه قضاییه
کهبرایاولینباردرجلسهشورایعالیشرکتداشت،خوش
آمد گفت و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای قوه قضاییه
درپیشبرداموراقتصادیکشوربااستفادهازظرفیتشورای
عالیهماهنگیاقتصادیتداومیافتهوگسترشیابد.
روحانی با اشاره به وقوع سیل بیسابقه در کشور که از اواخر
سالگذشتهشروعشدوآثارآنهنوزادامهدارد،گفت:ازمردم
خوبکشورمانکهدرکنارنیروهایامدادی،مسئوالنکشور
ونیروهاینظامیوانتظامیبهکمکسیلزدگانشتافتند،
قدردانیمیکنم.کمکهایسازمانیافتهمردمبههممیهنان
خود همچنان مورد نیاز است که در کنار تالشهای دولت
دستگاههایمختلفامکانآنرافراهمکنندکههرچهزودتر
زندگیدرمناطقسیلزدهبهحالتطبیعیبرگردد.
رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاری سه قوه برای
کمک به آسیبدیدگان سیل اخیر در کشور تاکید کرد.
روسای قوه مقننه و قضاییه نیز ضمن قدردانی از کمکهای
مردمی و مسئوالن کشوری و لشکری به سیلزدگان ،تداوم
این کمکها را مورد تأکید قرار دادند.در این جلسه ،موضوع
اختصاص منابع الزم برای جبران خسارات وارد شده به
سیلزدگانازجملهاستفادهازمنابعصندوقتوسعهملیمورد
بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی گرفته شد .شورای
عالی در بخش دیگری از بررسیهای خود لزوم دسترسی
حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی را بررسی کرد و در
جهتاختصاصمنابعکافیدراینزمینهپیشنهادهایالزم
راموردبررسیوتصویبقرارداد.

ایسنا-وزیرصنعت،معدنوتجارتازافزایشسهبرابریتولیدخودرودرکشوردراواخرسالگذشتهخبرداد.رضارحمانیهمچنینبابیاناینکهسالگذشته
۹۵۰هزاردستگاهخودرودرکشورتولیدشد،افزود:امسالهممانندماههایپایانیسالگذشته،افزایشتولیدخودروراباجدیتدنبالوپیشبینیمیکنیممیزان
تولیدخودرودرکشوربهیکمیلیونو ۲۰۰هزاردستگاهبرسد.ویافزود:قراراستخودروسازهایبزرگکشورکهدولتدرآنسهامدارد،بهتدریجواگذارشود.
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نظرات فعاالن اقتصادی درباره اثر افزایش دستمزدها بر وضعیت تولید

درخواست تعیین منطقه ای دستمزد
حسین بردبار  -شورای عالی کار در واپسین
روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش
از 36درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد
کارگران را به تصویب رساند ،تصمیمی که
از یک سو به دلیل شرایط تــورم بــاالی سال
گذشته و افــزایــش قیمت کاالها می تواند
بخشی از کاهش قــدرت خرید کارگران را
جبرانکندوازسویدیگرممکناستموجب
افزایش فشار بر کارفرمایان و تولید کنندگان
شود ،این که تصمیم شورای عالی کار با هدف
رونق تولید است یا خیر و چه تاثیرات مثبت
یا منفی در اقتصاد می تواند داشته باشد،
موضوعی اســت که در گفت وگــو با فعاالن
اقتصادی و نماینده کارفرمایان در شورای
عالی کار بررسی کردیم که در ادامه مطلب
می خوانید؛ البته درخــور ذکر است یکی از
اینکارفرمایانموردمصاحبه،مرحومشاهرخ
ظهیری بود که انتهای هفته گذشته و دو روز
بعد از انجام مصاحبه با خراسان دارفانی را
وداع گفت  .خراسان درگذشت این کارآفرین
رابهخانوادهآنمرحومتسلیتعرضمیکند.
▪رضـــایـــت کـــارگـــر شـــرط فــعــال شــدن
اقتصادمان است

مرحوم شاهرخ ظهیری ،فعال اقتصادی و
بنیان گذار گروه صنعتی مهرام دو روز قبل
از درگذشت ناگهانی اش در گفت وگــو با
خراسان با بیان این که الزم است زندگی
کــارگــر تامین بــشــود ،اظــهــار مــی کند :در
وضعیت کنونی اقتصادی این افزایش حقوق
های فعلی هزینه های زندگی خانوار کارگر
را به خوبی تامین نمی کند ،برای فعال شدن
اقتصادمان اولین شرط رضایت کارگر است.
ظهیری با بیان ایــن که نــظــردادن دربــاره
افزایش حقوق کارگران نیازمند بررسی های
دقیق تر کارشناسی است ،تصریح می کند:
اگر نخواهیم حقوق کارگر را افزایش دهیم،
باید آن قدر اقتدار و توانایی داشته باشیم که
سطح هزینه های زندگی او را پایین بیاوریم،
اگر نمی توانیم این کار را بکنیم باید حقوق
کارگر را افزایش بدهیم ،چاره ای نیست.
این فعال کارآفرین با بیان این که می توان

آهنی ها درپاسخ به این که چه نهادی برای
اجرایی شدن ماده  41باید اقدام کند؟ می
گوید :باید شورای عالی کار از االن جلسات
مرتبط با این موضوع را تشکیل بدهد و روی
موضوع از حاال کار کند تا آخر سال به مشکل
برنخوریم و یک مدل مترقی تر را شروع کنیم و
بین صنوف مختلف تفاوت بگذاریم.
وی در پاسخ بــه ایــن کــه آیــا گرفتن چنین
تصمیمی موجب تشتت و تعدد در تعیین
حداقل حقوق و دستمزد نخواهد شد؟ می
افزاید:نه موجب تشتت نمی شود ،در تمام
دنیا این بحث ها مطرح است ،باید مقداری
عمیق به مسائل نگاه کنیم که در این صورت
به نتیجه ای که می خواهیم می رسیم و
موجب حفظ و ارتقای مشاغل خواهد شد.
بخشی از افزایش حقوق را به صورت نقدی
دید ،می افزاید :من در مهرام این کار را می
کردم  ،البته درآن زمان تورم زیاد نبود ولی یک
تعاونی برای کارخانه ایجاد کرده بودیم و از
فروشندگان کاالهای مورد نیاز کارگران مثل
برنج،بهدلیلآشناییقبلیکهداشتیم،حدود
 10درصد تخفیف می گرفتیم و  10درصد
نیز خود کارخانه اعتبار می گذاشت بنابراین
 20درصد کاال را برای کارگر ارزان تر تهیه می
کردیم.بهگفتهویدرشرایطیکهدولتعمال
نمی تواند کاری برای پایین آوردن تورم بکند،
کارفرمایان باید خودشان به فکر کارگر باشند
و اگر بخواهیم صنعت و تولید و اقتصادمان
رشد داشته باشد ،چاره ای جز این کار نداریم.
▪باید حداقل دستمزد متناسب با صنایع
و مناطق تعیین شود

اصغر آهنی ها ،نماینده کارفرمایان در شورای
عالی کار درخصوص میزان افزایش حقوق
کارگران در این شورا می گوید :سال گذشته
متاسفانه به دلیل تورم باال و افزایش قیمت ارز
 ،طبیعتا هزینه های خانوار افزایش و قدرت
خرید کارگران کاهش داشت اما از یک طرف
نیز این بحث بود که قیمت مواد اولیه تولید نیز
افزایش داشت.به گفته وی واحدهای کوچک
و متوسط در برابر افزایش هزینه؛ تاب آوری

کمی دارند برخالف واحدهای بزرگ مثل
خودروسازی ها ،واحدهای نفتی و گازی،
معادن و ...که سهم دستمزد در هزینه تمام
شده تولیدشان کمتر و حدود 10درصد است
اما در صنایع کوچک این سهم بین  25تا 30
درصــد اســت.وی می افزاید :این جا نقش
دولت بسیار مهم است که بتواند با تمهیداتی
واحدهای کوچک و متوسط را حمایت کند تا
در اقتصاد باقی بمانند ،چون االن در شرایط
سختی هستند و ما در یک جنگ اقتصادی
هستیم که فشارهای مضاعفی بر تولید وارد
می آید و در مواردی مثل قانون ارزش افزوده
که باید از مصرف کننده دریافت شود ،شاهد
هستیم که از تولید کننده دریافت می کنند.
آهنی ها تاکید می کند :ما اگــر بخواهیم
رونــق تولید را همان طــور که مقام معظم
رهبری فرمودند،جامه عمل بپوشانیم باید
زیرساخت های آن را فراهم کنیم؛ یک بخش
از زیرساخت های آن هم به مجلس برمی
گردد ،ما اگر درجنگ اقتصادی قوانین مان
را اصالح نکنیم نمی توانیم به نتیجه برسیم.
وی توضیح می دهد :بر اساس ماده 41قانون
کار ،ما می توانیم حداقل دستمزد را برای
صنایع مختلف و در مناطق مختلف به صورت
جداگانه تعریف کنیم ،ما باید برای بخش های
مختلف حقوق های مختلف را درنظر بگیریم.

▪اگر عدالت در حقوق نباشد ،کاالی خوب
تولید نمی شود

محسن بــرخــوردار ،دیگر فعال اقتصادی
و عضو سابق هیئت رئیسه اتــاق بازرگانی
تهران با اشاره به این که باید بین هزینه ها
و درآمــدهــای یک خــانــوار کــارگــری تعادل
برقرار باشد ،می گوید :اگر این تعادل برقرار
نباشد ،مسلما عدالت برقرار نمی شــود و

کاال یا خدمت خوب نیز توسط کارگر تولید
نخواهد شد.
وی با بیان ایــن که تــورم واقعی بر اساس
برخی از برآوردها باالی  60درصد است،
می افزاید:برخی آمارهایی که درباره تورم
وجود دارد با خریدهایی که در بازار انجام می
دهیم تطابق ندارد.وی در پاسخ به انتقادها
به افزایش حدود  40درصدی حداقل حقوق
کارگران می افزاید :ما کارخانه های تمام
اتوماتیک و با بهره وری باال نداریم ،کارگر
هم یک انسان است که خانواده و زن و بچه
دارد ،خانواده او هم خواسته هایی دارند که
باید برای پاسخ دادن به آن ها توانایی داشته
باشد و موقع کار دغدغه فکری نداشته باشد.
برخوردار درپاسخ به این که برخی معتقدند
بخشی از این افزایش حقوق باید به صورت
غیرنقدی می بود ،می گوید:تهیه کردن مواد
درقالب های غیرنقدی مثل کوپنی اگر توسط
خود وزارت کار یا دولت انجام می شد ،برای
آن درگذشته سیستمی وجود داشت ولی اگر
بخواهد برعهده کارفرما بیفتد ده ها مشکل
دیگر برای وی به وجود می آید مانند کیفیت
متفاوت مواد و سطح رضایت کارگران درقبال
آن ها و ...بنابراین به صورت نقدی بهتر است.

فراخبر

منطق دستمزد منطقه ای چیست؟
مزد منطقه ای به این معناست که به جای تعیین نرخ واحد برای دستمزد ،برای نقاط مختلف
کشور ،سطوح دستمزدی متفاوتی تعیین شود .طبیعتا مبنای این تفاوت ،به تفاوت سطح خط
فقر و هزینه های زندگی در نقاط مختلف بر می گردد .واضح است که هزینه های زندگی در
تهران وشهرهای بزرگ ،به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک و روستاهاست و منطقی نیست
کارگرمشغولبهکاردرروستاییدرسیستانوبلوچستانبهاندازهکارگریکهدرتهرانمشغول
به کار است ،دستمزد دریافت کند .این تفاوت در تعیین دستمزد ،موجب کاهش هزینه های
تولید در مناطق دورافتاده می شود و قدرت رقابت این مناطق در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال
را در مقایسه با شهرهای بزرگ افزایش می دهد .طی سال های اخیر ،تعیین دستمزد منطقه
ایازسویبرخیکارشناسانمطرحشدهبود،امابهصورتمشخص،اینپیشنهاددرنخستین
جلسه تعیین دستمزد  ،98روی میز شورای عالی کار هم آمد که در نهایت تصویب نشد ،اما در
مجموع به نظر می رسد ،برای ایجاد توازن منطقه ای و جذب سرمایه برای مناطق کم برخوردار
و کاهش هزینه های تولید ،حرکت به سمت تعیین منطقه ای دستمزد ،گریز ناپذیر باشد.

قعر نشینی زیربخش های صنعتی در رده
بندی نرخ رشد بخش های اقتصادی
آمارهای رشد «زیربخش های اقتصادی» در  9ماهه
 97حاکی از این است که جز چند بخش معدود و عمدت ًا
خدماتی از قبیل ماهیگیری (زیربخش کشاورزی)،
خدمات شهری و سالمت ،حمل و نقل و انبارداری،
مستغالت ،کرایه و خدمات کسب و کار ،بقیه بخش ها با
رشد منفی مواجه شده اند .کمترین نرخ های رشد (نرخ
های رشد منفی تر) نیز عمدت ًا به زیربخش های صنعتی
از قبیل استخراج نفت و گاز ،معدن و تامین آب و برق و
گاز تعلق دارد( .مرکز آمار ایران)

...

بازار خبر
پیمانپولیکرهجنوبیوامارات
فــارس  -بانک مرکزی کــره جنوبی اعــام کــرد به منظور
مبادالتکاالبابانکمرکزیاماراتپیماندوجانبهپولیامضا
کردهاست.بهگزارشالعربیه بانکمرکزیکرهجنوبیاعالم
کرد که ارزش این پیمان پولی در وهله نخست  5.4میلیارد
دالراستکهتاسال 2022بهاجرادرخواهدآمد.

افزایش ۶درصدینرخزعفران
مهر -نایبرئیسشورایملیزعفرانازافزایش ۶درصدی
قیمت این محصول خبر داد و گفت :قیمت طالی سرخ
حداکثربهکیلویی ١٢میلیونتومانرسیدهاست.غالمرضا
میری افزود :دلیل افزایش قیمت آن است که از  ٢۵اسفند
عرضهزعفراندربازارمقداریکاهشیافتهاست.

بانکمرکزیدرخواستوامازصندوق
بینالمللیپولراتکذیبکرد
مهر  -در پی انتشار اخباری مبنی بر درخواست دریافت وام از
صندوق بین المللی پول ،روابط عمومی بانک مرکزی اعالم
کرد که هیچ گونه درخواستی از سوی این بانک به عنوان نهاد
مسئولدرارتباطبااینصندوقارائهنشدهاست.

با اعالم نرخ رشد اقتصادی در  9ماهه  97توسط مرکز آمار مشخص شد

ورود اقتصاد ایران به زیر صفر در پاییز 97
در حالی که آمارهای رشد اقتصادی در سه ماه و شش
ماه نخست سال  97از سوی مرکز آمار ایران مثبت و با
روند منفی اعالم شده بود ،گــزارش اخیر این مرکز از
نرخ رشد  9ماهه اقتصاد ایران نیز نشان از تداوم این
روند و همچنین ورود اقتصاد ایران به نرخ رشد منفی
دارد .بر این اساس نرخ رشد اقتصادی با احتساب بخش
نفت به منفی  3.8و بدون احتساب این بخش به منفی
 1.9درصــد رسید.مرکز آمــار ایــران ،در گــزارش رشد
اقتصادی  9ماهه نخست سال  ،97اعالم کرد که در این
مدت ،محصول ناخالص داخلی ( )GDPبه قیمت ثابت
(با احتساب بخش نفت) به بیش از  541هزار و 343
میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال ،96
 3.8درصد کاهش را نشان می دهد .این گزارش حاکی
از آن است که شاخص یادشده بدون احتساب بخش نفت
نیز بیش از  438هزار و  755میلیارد تومان بوده که این
رقم نسبت به  9ماه نخست سال  ،96منفی  1.9درصد
کاهش داشته است .بدین ترتیب پس از این که بهار و
تابستان سال  ،97با نرخ رشد های مثبت  1.7و  0.4با
احتساب بخش نفت و  1.9و  0.3بدون احتساب بخش
نفت سپری شده بود ،اقتصاد ایران به طور رسمی وارد
فاز عقبگرد و نرخ رشدهای زیر صفر شد.
▪روند رشد منفی کم سابقه بخش کشاورزی

بر اساس گزارش مذکور نرخ رشد بخش گروه کشاورزی
(شامل کشاورزی و ماهیگیری) در  9ماه نخست سال

گذشته ،منفی  2.1درصد بوده است .مطلب قابل تامل
در این زمینه ،رشد منفی بخش کشاورزی در سه فصل
پیاپی در دوره مذکور اســت .این بخش در بهار سال
گذشته رشد منفی  ،0.4در تابستان منفی  3.4و در
پاییز منفی  1.8درصد را نسبت به دوره مشابه سال 96
به ثبت رسانده که این رشد منفی در سه فصل پیاپی،
حداقل در هفت سال گذشته (از سال  )91بی سابقه
است .مطلب جالب دیگر ،در میان زیربخش های این
گــروه ،رشد منفی  2.6درصــدی بخش کشاورزی (به
تنهایی) در مقابل رشد چشمگیر  16.1درصــدی در
بخش ماهیگیری است.
▪روند رو به بحران گروه صنعت

در بین سه بخش اقتصادی کشاورزی ،صنعت و خدمات،
آمارهای رشد گروه صنعت در سه فصل ابتدایی سال
 ،97روند رو به بحرانی تری را نشان می دهند .این بخش
در حالی در کل  9ماه نخست سال گذشته با نرخ رشد
منفی  7.9درصد ،رکــورددار رشد منفی است که نرخ
رشد فصلی آن ،از  0.4در بهار ،به منفی  2.8در تابستان
و منفی  21.4در پاییز رسیده است .در زیر بخش های
این گروه ،باید به وضعیت نامطلوب استخراج نفت و گاز
طبیعی با نرخ رشد منفی  10.5درصد و همچنین معدن
با نرخ رشد منفی  9.8درصد اشاره کرد .نرخ رشد زیر
بخش صنعت (به تنهایی) از زیر بخش های گروه صنعت
نیز منفی  4.4درصد بوده است.

▪تاب آوری خدمات با رشد اندک مثبت

اما در میان سه بخش اقتصادی ،خدمات تنها بخشی
است که توانست خود را با رشد مثبت  0.1سرپا نگه دارد.
هر چند که روند نزولی آن در سه فصل ابتدایی سال 97
مشهود است .بر این اساس ،این بخش در بهار رشد ،3.3
در تابستان  1.1و در پاییز  ،97رشد منفی  2.5درصد
(نسبت به دوره مشابه سال  )96داشته است .در میان
زیربخش های این گروه« ،عمده و خرده فروشی ،فعالیت
های خدماتی مربوط به تامین جا غذا» با رشد منفی 4.4
درصد،رکورددارنرخرشدمنفیاست.ازسویدیگر«،اداره
امورعمومیوخدماتشهری،آموزش،فعالیتهایمربوط
بهسالمتانسانومددکاریاجتماعی»نیززیربخشیاست
کهبیشترینرشدمثبترادراینگروهبارقم 5.4درصدبه
ثبترساندهاست.
▪روند منفی تشکیل سرمایه در  9ماه ابتدایی 97

فارغ از نگاه بخشی ،آمارهای رشد اقتصادی از منظر
دیگر (هزینه ای) نیز نکات قابل توجهی را به همراه
دارد .طبق این آمارها ،تشکیل سرمایه به صورت های
خالص ،تشکیل سرمایه در ماشین آالت و همچنین
تشکیل سرمایه در ساختمان ،در  9ماهه  ،97رشد
منفی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال  96داشته
اند .طبق گزارش مرکز آمار ،رقم این سه شاخص به
ترتیب ،منفی  3.8درصد ،منفی  3.2درصد و منفی
 4.4درصد بوده است.
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جدول مالیات حقوق بگیران ابالغ شد

جزئیات مالیات حقوق بگیران از معافیت تا نرخ 35درصدی

بــر اس ــاس بخشنامه جــدیــد ســازمــان امــور
مالیاتی ،سقف معافیت مالیاتی حقوق بر
اســاس قانون مالیا تهای مستقیم ساالنه
 ۳۳میلیون تومان است.به گــزارش ایسنا،
محمدقاسم پناهی  -رئیس کل امور مالیاتی
کشور  -با ابالغ بخشنامهای میزان معافیت
ساالنه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد
حقوق سال  ۱۳۹۸را اعالم کرد.
بر اساس این بخشنامه سقف معافیت مالیاتی
موضوع ماده  ۸۴قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب  1366.12.4و اصالحات بعدی

آن در سال  ۱۳۹۸ساالنه مبلغ  ۳۳میلیون
تــومــان اســت.نــرخ مــالــیــات بــر کــل درآمــد
کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و
مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت
مذکور تا 1.5برابر آن مشمول مالیات ساالنه
 ۱۰درصد و نسبت به مازاد  1.5برابر تا 2.5
برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۱۵درصد و
نسبت به مازاد 2.5برابر تا 4برابر آن مشمول
مالیات ساالنه  ۲۰درصد و نسبت به مازاد 4
برابر تا  6برابر مشمول مالیات  ۲۵درصد و
نسبت به مازاد  6برابر  ۳۵درصد است.

درآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق
تا

از
1

330.000.000

نسبت به مازاد
---

نرخ
مالیات
معاف

330.000.001

825.000.000

330.000.000

 10درصد

825.000.001

1.155.000.000

825.000.000

 15درصد

1.650.000.001 1.155.000.001

1.155.000.000

 20درصد

2.310.000.000 1.650.000.001

1.650.000.000

 25درصد

نسبت به مازاد 2.310.000.000

 35درصد

جزئیات رشد  7تا  16درصدی تعرفه های برق ابالغ شد
شرکت توانیر ،تعرفه های جدید برق برای اجرا از اول
اردیبهشت  98را ابالغ کرد که طبق آن تعرفه برق 7
درصد رشد می کند .این موضوع اسفند گذشته در
دولت مصوب شده بود.
طبق این مصوبه ،از اول خــرداد ،تعرفه برق مصرفی
مشترکانی که باالتر از الگوی مصرف ،استفاده کنند
 16درصــد افــزایــش خــواهــد یــافــت .الــگــوی مصرف

ماهانه در شرایط عادی  200کیلووات ساعت ( در ماه
های گرم  300کیلووات ساعت) است اما در مناطق
گرمسیر تا  2000کیلووات ساعت هم افزایش می
یابد .این رشد  16درصدی ساالنه بوده و سال های
بعد هم تکرار خواهد شد.
همچنین خانوارهایی که مصرف خود را در دوره زمانی
خــرداد تا شهریور ،نسبت به دوره مشابه ســال قبل

کاهش دهند ،مشمول تخفیف خواهند شد .طبق این
ابالغیه تعرفه عادی برق و ماه های غیرگرم در مناطق
گرمسیر(برای کسانی که زیر الگو مصرف می کنند)
 52.4تومان (بــه ازای  0تا  100کیلووات ساعت
مصرف در ماه) خواهد شد .برای مصرف  100تا 200
کیلووات ساعت به  61.1و  200تا  300کیلووات
/98006648ت
ساعت به  131تومان خواهد رسید.
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