
تحوالت پیش آمده در حوزه بین الملل و داخلی در سال جاری 
با تحت تأثیر قرار دادن شرایط اقتصادی به طور طبیعی بودجه 
ساالنه دولت را نیز درگیر خود کرد و بخش هایی از آن را به 
حاشیه کشید؛ حقوق کارکنان در اهم بخش های هزینه ای دولت 
در سال جاری بود که بارها در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت و 

تا انتهای سال نیز ادامه داشت.
به گزارش ایسنا، سال مالی ۱۳۹۷ شرایط خاصی را تجربه کرد و 
بخش مالی و بودجه درگیر تغییر و تحوالتی بود که بخش عمده ای 
از آن ناشی از مسائل سیاسی و به ویژه در حوزه بین الملل بود. به هر 
صورت بودجه ساالنه بر اساس درآمدها و هزینه هایی چیده می شود که 
بخش مهمی از درآمدهای آن را نفت یعنی درآمد ارزی و بخش مهمی 
از هزینه های آن را حقوق کارکنان دولت تشکیل می دهد و هر دو مورد 

در سال جاری دستخوش نوسان شد.
گذری بر جریان تحوالت عمده حوزه بودجه ای دولت در سازمان 
برنامه و بودجه نشان از تحوالتی در بخش درآمد و هزینه ای سال جاری 
و البته بودجه سال آینده و حواشی خاص آن در جریان بررسی الیحه 

۱۳۹۸ در مجلس دارد.
شروع سال و بودجه جدید

اما بودجه سال ۱۳۹۷ در حالی در پایان اسفندماه سال گذشته از 
سوی رئیس جمهوری ابالغ و در فروردین ماه الزم االجرا شد که سقف 
کلی آن ۱,۲۲۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که شامل ۴۴۳ 
هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بودجه 

شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بود.
از مجموع بودجه عمومی ۳۸۶ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع 
عمومی و به عبارتی اصل منابع قابل خرج دولت و ۵۷ هزار میلیارد 
تومان دیگر را درآمد اختصاصی تشکیل می داد. از این منابع باید تا ۲۹۳ 
هزار میلیارد تومان در بودجه جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد 
اعتبارات  برای پروژه های  تشکیل می دهد و ۶۷ هزار میلیارد دیگر 

عمرانی هزینه می شد.
آغاز حواشی حقوقی

بودجه ۱۳۹۷ در فروردین ماه حواشی  ابتدای الزم االجرا شدن  از 
حقوق نیز شروع شد و تا پایان سال هم به نوعی دیگر ادامه داشت. 
در اردیبهشت امسال وقتی که هیأت دولت آئین نامه مربوط به تبصره 
این گونه  دانست،  و الزم االجرا  را مصوب  بودجه  در  کارکنان  حقوق 
پیش بینی کرده بود که حقوق کارکنان بین شش تا ۱۲ درصد افزایش 
پیدا کند، اما این موضوع بالفاصله با واکنش نمایندگان مواجه شد، 
چراکه معتقد بودند در بودجه تاکید شده حقوق کارکنان تا ۲۰ درصد 
افزایش داشته باشد و باید دولت بر این مبنا حرکت کند، ولی در سویی 
دیگر دولت تاکید داشت که در بودجه عبارت حداکثر ۲۰ درصد آمده 

و این به معنای الزام برای رشد ۲۰ درصدی نیست.
در نهایت جریان به گونه ای پیش رفت که با اصالح این موضوع در 
بودجه دولت مکلف شد حقوق کارکنان را به صورت پلکانی و تا حداکثر 

۲۰ درصد افزایش دهد.
حقوق ها دو مرحله ای شد

اما در همین جریان پرداخت حقوق ها موضوع دیگری پیش آمد و 
دولت در رابطه با نحوه پرداخت شیوه نامه جدیدی ابالغ کرد.

ماجرا از این قرار بود که تا پیش از این دولت خود بودجه جاری 
دستگاه ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت های مربوطه را 
در اختیار می گرفت و ماهانه واریز را انجام می داد؛ اما با اجرای شیوه نامه 
حقوقی، پرداخت ها به گونه ای شد که حقوق مستمر به طور مستقیم 
و بر اساس اطالعات دریافتی از سازمان ها از سوی خزانه واریز و مابقی 
مزایا و فوق العاده های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه 

اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می شود.
در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت ها که بخشی بر عهده 
دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی است، ممکن بود پرداخت 

حقوق در مواردی دو مرحله ای انجام شود.
این در حالی است که با توسعه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و 
بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را 
در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات 
خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه هایی 
که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، دولت مسئولیت 
پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار 

کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.
ارزهای داغ نفتی در تابستان

در طول سال مالی دولت، در بازه های زمانی مختلف با توجه به 
تحوالتی که پیش می آید بودجه دولت در طول سال دستخوش نوسان 
می شود و ممکن است عین همانی که در قانون پیش بینی و ابالغ شده 

محقق نشود؛ گاهی بیشتر و گاهی کمتر.
گزارش خزانه در نیمه های سال در مورد روند بودجه امسال از این 
حکایت داشت که تا پایان مردادماه درآمد خوبی از نفت حاصل شده 
که بیش از برآورد اولیه در بودجه بوده است؛ به طوری که با وجود عدم 
تحقق کامل منابع درآمدهای مالیاتی، دولت با کسری مواجه نشده 

است.

این در شرایطی بود که اتفاق خوبی در درآمدهای نفتی برای دولت 
رقم خورده بود و افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی موجب شد نفتی 
که دولت در بودجه ۵۵ دالر پیش بینی کرده و مبنای تبدیل دالری 
آن را ۳,۵۰۰ تومان در نظر گرفته بود، با متوسط حدود ۷۰ دالر و با 
ارز ۴,۲۰۰ تومان که در نتیجه تغییر سیاست های ارزی بانک مرکزی 
اتفاق افتاده بود فروخته و درآمد نسبتاً خوبی از این محل کسب کنند.

بر این اساس در پنج ماهه ابتدایی امسال درآمد نفتی و همچنین 
فروش اوراق توانست دولت را از کسری بودجه نجات دهد، آن هم در 
شرایطی که آمار خزانه از این حکایت داشت که از ۶۰ هزار میلیاردی 
که برای درآمد مالیاتی در پنج ماه اول پیش بینی شده بود تا ۲۰ هزار 

میلیارد محقق نشده و ۴۲ هزار میلیارد تومان کسب شده بود.
این در حالی است که در بودجه امسال در مجموع سال حدود ۱۰۷ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی مصوب شده بود که باید در 
این مدت ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان محقق می شد، اما گزارش ها 
نشان داد تا ۵۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شده بود.

پای فیش های حقوق به میان آمد
شهریور ماه بار دیگر پای فیش های حقوقی کارکنان به میان آمد؛ به 
هر صورت افزایش هزینه ها و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در نیمه اول 
سال موجب تحمیل فشار به اقشار جامعه به ویژه کم درآمدها شد و در 
این بین موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان برای ترمیم بخشی از 

آسیب های ایجاد شده مطرح شد.
پیشنهاد از این قرار بود که که دولت تا پنج درصد به حقوق کارکنان 
اضافه کند، اما در نهایت با وجود این که بحث ها و بررسی هایی در این 
رابطه مطرح شد به نتیجه ای نرسید و افزایش حقوق کارکنان اجرایی 

نشد و دولت تنها به توزیع بسته های حمایتی بسنده کرد.
بسته های حمایتی آمد اما مبهم باقی ماند

آبان ماه زمانی بود که موضوع توزیع بسته حمایتی دولت در هیأت 
وزیران تصویب و قرار شد کارکنان و اقشار آسیب پذیر در قالب دو بسته 

پولی و کاالیی مورد حمایت قرار گیرند.
طبق بخشنامه ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های 
مربوطه وظایف آنها اعالم شد؛ به طوری که سازمان برنامه و بودجه 
مجاز شد برای کارکنان رسمی و پیمانی، کشوری و لشکری، کارکنان 
بازنشستگی،  صندوق های  مستمری بگیران  و  شرکتی  و  قراردادی 
لشکری و بازنشستگی کارکنان فوالد و سایر صندوق ها که مجموع 
پرداختی ماهیانه آنها کمتر از سه میلیون تومان است کمک جبرانی از 

طریق حساب های بانکی مرتبط با حقوق و مزایا واریز کند.
از سوی دیگر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مسئول توزیع سبد 
کاال و بسته های حمایتی به اقشار کم درآمد به ویژه خانوارهای تحت 

پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی شد.
اما آنچه که در نهایت اتفاق افتاد این بود که دولت طی یک مرحله 
پرداخت ۲۰۰ هزار تومانی به کارکنان و بازنشسته ها داشت و ظاهراً یک 
مرحله توزیع سبد کاالیی بین اقشار هدف انجام داد، اما در مجموع در 
رابطه با جزئیات توزیع این بسته حمایتی و اینکه بین چه کسانی و 
چگونه و در چند مرحله پرداختی انجام شد گزارش شفافی از سوی 

دستگاه های مربوطه منتشر نشد.
بخشنامه بودجه دیر رسید

اما آبان اتفاق بودجه ای دیگر داشت و آن هم ابالغ بخشنامه بودجه 
از سوی رئیس جمهوری بود که تا حدی با تأخیر انجام شده بود. آنچه 
روحانی ابالغ کرده بود نشان از آن داشت که رویکرد اصلی آن بر پایه 

ثبات اقتصاد، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال و مقابله فعاالنه با 
تحریم ها و تعیین معیشت مردم است.

این در شرایطی بود که در آن زمان نوبخت - رئیس برنامه و بودجه 
- تاکید کرده بود که بودجه سال آینده با توجه به شرایط تحریمی 
که در سال آینده قابل پیش بینی است، بودجه برای شرایط سختی 

تدوین خواهد شد.
در فاصله آبان ماه تا آذرماه که باید الیحه بودجه آماده و به مجلس 
ارائه می شد تعیین ارقام کالن و پیش بینی منابع درآمدی و سقف های 
آن از چالش های دولت به شمار می رفت به هر صورت کاهش صادرات 
نفت و منابع ناشی از این بخش و از سوی دیگر افزایش هزینه ها در سال 
آینده موضوعی بود که بر پایه آن باید برنامه ریزی می شد. قبل از نهایی 
شدن الیحه بودجه بحث هایی در رابطه با قیمت نفت که در ابتدا حتی 
۶۰ دالر هم مطرح بود و یا نرخ دالر برای تبدیل منابع ارزی به ریال و 

همچنین درصد افزایش حقوق مورد توجه قرار داشت.
بودجه رفت اما نمایندگان نبودند

سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت که در نیمه آذرماه یعنی موعد 
قانونی الیحه بودجه را به مجلس می برد که البته ۱۵ آذرماه مصادف با 
روز پنج شنبه و در آستانه تعطیالت یک هفته نمایندگان بود. از این رو 
نوبخت گفته بود که حتی اگر مجلس تشکیل جلسه علنی ندهد الیحه 
را ارسال خواهد کرد و همین اتفاق هم افتاد و در همان روز نشستی 
خبری در سازمان برنامه و بودجه تشکیل و در مورد برخی از بخش های 

آن توضیحاتی ارائه شد.
گرچه انتشار جزئیات الیحه به بودجه به زمان رفتن روحانی به 
مجلس و ارائه رسمی الیحه موکول شد ولی در مجموع نمای کلی 
بودجه مشخص شده بود، از نفت ۵۴ دالر، دالری با میانگین ۵۷۰۰ و 
صادرات حدود یک میلیون و تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ای نفت 

در روز و افزایش تا ۲۰ درصدی حقوق کارکنان.
اما بعد از آن جلسه بود که نظراتی از سوی مقام معظم رهبری و 
برخی مسئوالن در رابطه با اصالح هزینه های بودجه و ساختار آن مطرح 
شد که در نهایت موجب شد در مسیر این اصالحات الیحه بودجه در 

چهارم دی ماه به مجلس برود.
بودجه دی ماه رسماً رونمایی شد

چهارم دی ماه بود که رئیس جمهور الیحه بودجه ۱۳۹۸ را با سقف 
درآمد و هزینه ۱,۷۰۳ هزار میلیارد تومان شامل ۴۷۸ هزار میلیارد 
تومان بودجه عمومی و ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به 

بانک ها، شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه کرد.
این بودجه حاوی تغییراتی نسبت به سال جاری بود از جمله افزایش 
حدود ۳۹ درصدی سقف کل یا رشد ۷.۹ درصدی بودجه عمومی 
و رشد قابل توجه حدود ۵۱ درصدی بودجه شرکت ها و بانک ها و 

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت.
در ادامه بررسی الیحه بودجه شروع ماجرایی در مورد آن بود؛ به 
طوری که در ادامه تغییرات زیادی در برخی بخش ها و تبصره ها و منابع 

و ارقام آن ایجاد شد.
حقوق، اول ۲۰ درصدی شد

حقوق کارکنان از جمله مواردی بود در بودجه سال ۱۳۹۸ هم 
حاشیه ساز شد. البته از قبل از ارائه الیحه به مجلس موضوع میزان 
افزایش حقوق و نحوه تغییر آن مورد بحث بود، دولت افزایش ۲۰ 
هر  با  نمایندگان  ولی  بود  کرده  یکسان مطرح  به طور  را  درصدی 
دو مخالف بودند، یعنی برخی معتقد بودند که افزایش ۲۰ درصدی 

نمی تواند پاسخگوی هزینه خانوارها در شرایط موجود تورم باشد و 
از سوی دیگر رشد یکسان نمی تواند عدالت را بین گروه های مختلف 
ایجاد کند در عین حال که برخی هم نسبت به رشد پلکانی انتقاداتی 
داشتند. در اوایل بهمن ماه بود که با وجود اصراری که نمایندگان برای 
افزایش بیش از رقم ۲۰ درصد پیشنهادی دولت به منظور افزایش 
حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۸ داشتند، بعد از مذاکرات و رایزنی ها در 
کمیسیون تلفیق در نهایت همان افزایش ۲۰ درصدی مورد موافقت 

قرار گرفت.
ماجرای حقوق به اسفند رسید و با ورود الیحه بودجه به صحن علنی 
مجلس، نمایندگان نظرات متفاوتی را درباره نحوه افزایش حقوق مطرح 
کردند ولی با توجه به این که به نتیجه و توافق مشترکی نرسیدند، بار 
دیگر تبصره حقوق به کمیسیون تلفیق برگشت و در آنجا پیشنهاد بر 
این بود که حقوق کارکنان بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش 

داشته باشد.
اما این پیشنهاد با مخالفت صریح دولت درباره این که در این حالت 
نمی تواند بخش های دیگر از جمله حقوق بازنشستگان را به طور کامل 
تأمین کند مواجه شد؛ بنابراین رأی بر همان پیشنهاد دولت برای 

افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق شد و به تصویب رسید.
با این وجود طولی نکشید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف 
شده و طرح دیگری را مصوب کردند که بر اساس آن قرار شد حقوق 
کارکنان به صورت یکسان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد افزایش 
یابد، دولت با این پیشنهاد مخالفت زیادی داشت و معتقد بود که این 
موضوع نمی تواند افزایش عادالنه در حقوق ها ایجاد کند و منابع کافی 
ندارد. در نهایت افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی به عالوه پنج درصد 

برای سال آینده اجرایی می شود.
برای یارانه کاری نکردند

در کنار بحث حقوق، یارانه ها نیز از بخش های مهم الیحه بودجه سال 
آینده بود که به نظر می رسید با توجه به پیشنهادی که دولت در این 
رابطه مطرح کرده و تاکید داشت حذف یارانه بگیران پر درآمد را به طور 
استانی انجام دهد تصمیمات متفاوتی نسبت به سال های گذشته در این 
رابطه اخذ شود اما بار دیگر هیچ اتفاق دیگری برای قانون هدفمندی 
یارانه ها نیفتاد و تنها به تکلیف دولت برای حذف سه دهک باالیی تاکید 
شد یعنی همان موردی که در سال جاری و قبالً هم در بودجه آمده بود 

و دولت در این رابطه اقدامی نکرد.
در مجموع یارانه ها در سال جاری با اتفاق تازه ای برای تغییر مسیر 
از روند فعلی مواجه نبود و آنچه در گزارش های عملکرد آ ن مشاهده 
شد حاکی از این بود که در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه 
نقدی دریافت می کنند و برای سال بعد نیز با توجه به منبع حدود ۴۲ 
هزار میلیارد تومانی که برای پرداخت نقدی کنار گذاشته شده ادامه 

خواهد داشت.
در کل می توان گفت دولت گرچه برای سال جاری با کسری چندانی 
در بودجه مواجه نشده و عدم تحقق منابع را با کاهش هزینه ها پوشش 
داده است، ولی در هر صورت سال آینده شرایط متفاوتی را پیش رو 

خواهد داشت.
این در حالی است که عملکرد ۹ ماهه دولت در بودجه امسال از 
این حکایت دارد که در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود 
تاکنون محقق نشده است؛ به طوری که با عدم تحقق نزدیک به ۳۷ 
هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده مواجه بود و این تغییرات در 

سال آینده و شرایط پیش رو نیز بعید نخواهد بود.

اقتصادی 5

 صادرات از سیستان وبلوچستان به افغانستان 85درصد 
رشد داشته است

گفت:  بلوچستان  و  سیستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
صادرات کاال از این استان به کشور افغانستان در 11 ماه سالجاری به ارزش 
بالغ بر ۲78 میلیون و 3۰1 هزار و 195 دالر رسید که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته از نظر ارزش، رشد 85 درصدی داشته است.
نادر میرشکار روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از مجموع 
۸۳۲ میلیون دالر صادرات سیستان و بلوچستان به کشورهای خارجی، ۳۳ درصد 
آن به کشور افغانستان انجام شده است که این امر تراز تجارت خارجی با این کشور 

را در ۱۱ ماهه امسال مثبت نشان می دهد.
وی ادامه داد: میزان صادرات در ۱۱ ماهه سالجاری از گمرکات سیستان و 
بلوچستان به کشور افغانستان دارای ارزش ۵۸ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۵۳۵ دالر و 
از بازارچه های مرزی این استان ۲۱۹ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۶۶۰ دالر بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از جمله اقالم 
صادراتی به افغانستان را مصالح ساختمانی )سیمان(، خرما، صیفی جات، سیب 

درختی و محصوالت شیمیایی و صنعتی عنوان کرد.
به گزارش ایرنا سیستان و بلوچستان به واسطه قرار داشتن در موقعیت خاص 
جغرافیایی شرایط ویژه ای از نظر نقش آفرینی در مبادالت منطقه ای و فرامنطقه 
ای برای ایران و کشورهای منطقه نظیر پاکستان و افغانستان به وجود آورده است.

سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق ایران اسالمی حدود هزار و ۶۰۰ 
کیلومتر یعنی معادل یک ششم از مجموع مرزهای جمهوری اسالمی ایران، با 

کشورهای افغانستان، پاکستان و حوزه دریای عمان مرز دارد.
طول مرزهای خاکی این استان با کشور افغانستان حدود ۳۰۰ کیلومتر یعنی 
معادل یک سوم از کل مرز ایران با افغانستان و طول مرزهای خاکی مشترک 
استان با کشور پاکستان ۹۲۱ کیلومتر است که مجموع کل مرز مشترک ایران و 

پاکستان را تشکیل می دهد.
طول مرزهای آبی این استان در سواحل دریای عمان نیز ۳۷۰ کیلومتر است.

پیش بینی قیمت مسکن در سال آینده

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که قیمت مسکن قرار نیست بعد 
از عید به طور عجیب و غریبی باال برود و نهایتاً معادل تورم خواهد بود، 
گفت: این تصور که مسائل را به برهه های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم 

کنیم همواره در جامعه ایران وجود داشته و دارد.
مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یک نگاه فکری در کشور ما 
وجود دارد که همواره مسائل را به بازه های زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم می کند. 
قبل از عید، بعد از عید؛ قبل از انتخابات، بعد از انتخابات؛ قبل از ماه رمضان، بعد از ماه 
رمضان. این انگاره همیشه وجود داشته و امسال هم دیده می شود. به همین دلیل 
غالباً در ماه های پایانی سال حجم معامالت برخی کاالها از جمله مسکن باال می رود 

که به افزایش نسبی قیمت منجر می شود.
وی افزود: بسیاری افراد تصور می کنند قیمت خانه و سایر کاالها قرار است در سال 
۱۳۹۸ دچار جهش شود. اما با توجه به تجربه ۵۰ ساله ای که در حوزه امالک دارم 
می گویم سال آینده مطلقاً جهش قیمت اتفاق نمی افتد و قیمت مسکن نهایتاً معادل 
نرخ تورم افزایش می یابد. وقتی سال ۱۳۹۱ یک مرتبه قیمت ارز باال رفت قیمت ملک 
هم مانند سایر کاالها سه برابر شد. بعد که قیمت دالر به ۴.۰۰۰ تومان رسید شاهد 
ثبات بازار مسکن بودیم که تا پنج سال ادامه یافت. مجدداً در سال ۱۳۹۷ پرش 
قیمت ارز و کاهش ساخت و ساز، اثر خود را در بازار مسکن گذاشت. بنابراین کلید 

ایجاد تعادل در بازار مسکن، تناسب بین عرضه و تقاضا است.
در زمان رشد قیمت مسکن آدرس اشتباه ندهیم

خسروی اظهار کرد: مشاوران امالک امانت فروش مردم هستند و در افزایش قیمت 
تأثیر آن چنانی ندارند. ما سیاست گذار مسکن نیستیم که نقش عمده ای در رشد 
قیمت ها داشته باشیم. بنابراین خواهش من این است که بعد از هر دوره نوسان بازارها 

آدرس اشتباه به مردم ندهیم.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران خاطرنشان کرد: نیمه اول سال ۱۳۹۷ بازار 
مسکن شرایط نسبتاً خوبی داشت و معامالت رونق گرفته بود. اما در نیمه دوم با 

توجه به افزایش قیمت ها و پایین آمدن توان خرید مردم به کسادی بازار رسیدیم.
وی با بیان این که بر مبنای نظر کارشناسان باید سالیانه یک تا ۱.۵ میلیون مسکن 
در کشور ساخته شود گفت: در سال های رونق که ساخت و ساز مناسب بوده ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شد و در سال های اخیر بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار 
واحد در نوسان بوده است. ولی برای سال آینده از این جهت که تغییرات مدیریتی 
در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و مهندس اسالمی به ساخت و ساز نگاه ویژه ای 

دارد خوشبین هستیم.
خسروی تاکید کرد: مهندس اسالمی گفته نگاهم به ساخت وساز است که با توجه 
به پیشران بودن حوزه ی مسکن اگر این اتفاق بیفتد برای اقتصاد کشور مفید خواهد 

بود.
وی با اشاره به اهمیت صنعتی سازی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت مسکن 
گفت: توصیه بنده به وزیر راه و شهرسازی این است که بحث صنعتی سازی را به جد 
دنبال کنند. یک ساختمان ۵ طبقه نباید بیش از ۸ ماه بیشتر طول بکشد. تطویل 
دوره ساخت بر روی قیمت تمام شده مسکن تأثیر می گذارد؛ زیرا باعث خواب سرمایه 

و تورم طول دوره ساخت می شود.
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 تولید محصوالت فوالدی هشت درصد رشد کرد
 برپایه آمارهای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، از آغاز امسال تا پایان بهمن ماه 19 میلیون و 6۰4 هزار تن انواع محصوالت فوالدی در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هشت درصد رشد نشان می دهد. به گزارش روز 

یکشنبه ایرنا، آمارهای تولید گویای آن است که رشد تولید فوالد میانی در این مدت 13 درصد بوده است؛ به طوری که 1۲ میلیون و 958 هزار تن بیلت و بلوم و 9 میلیون و 738 هزار تن اسلب توسط فوالدسازان تولید شد. در بین محصوالت 
فوالدی، تولید ورق گرم به هفت میلیون و ۲77 هزار تن و میلگرد به هفت میلیون و 1۰۲ هزار تن رسید که به ترتیب رشد سه درصدی و ۲4 درصدی نسبت به 11 ماهه سال 96 داشتند. 

گذری بر اوضاع مالی و بودجه ای دولت در سالی که گذشت

جنجال حقوق در پرونده مالی ۹۷
اخبار

 آخرین هفته سال 97 با جهش 2 هزار واحدی بورس آغاز شد
 شاخص بورس امروز )شنبه( با رشد ۲ هزار و 9 واحدی نسبت به دیروز در 

جایگاه 171 هزار و 1۲5 واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، بازار بورس آخرین هفته کاری سال ۹۷ را با رشدی قابل توجه آغاز 

و به کانال ۱۷۱ هزار واحدی صعود کرد.
براساس معامالت امروز یک میلیارد و ۷۸۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش ۱۷ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال در ۱۵۰ هزار نوبت داد و ستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - 
ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 
۵۸۱ واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های 
بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۲۹۷ واحد 
افزایش یافت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز ۲۰۷ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 

سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور ۲ هزار و ۱۲۷ واحد افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام 

قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام 
آزاد شناور یک هزار و ۵۰۳ واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز سه هزار و 

۸۹۳ واحد افزایش یافت.
برپایه معامالت امروز، نمادهای شپنا )پاالیش نفت اصفهان(، شبندر )پاالیش نفت 

بندرعباس(، فخوز )فوالد خوزستان(، شتران )پاالیش نفت تهران( و پارس )پتروشیمی 
پارس( با بیشترین تاثیر مثبت، شاخص را باال کشیدند، در مقابل، فملی )ملی صنایع 

مس( و فوالد )فوالد مبارکه( با بیشترین تاثیر منفی مانع رشد بیشتر شاخص شدند.
 پتروشیمی ها در صدر معامالت

گروه شیمیایی در معامالت امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۲۲۶ میلیون 
سهم به ارزش ۹۷۰ میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه فراورده های نفتی به ارزش ۹۱۱ میلیارد ریال و فلزات اساسی به ارزش ۵۵۸ 
میلیارد ریال، به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

گروه بانک با دادوستدی به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در رده چهارم معامالت امروز 
قرار گرفت و گروه خودرو نیز با معامالتی به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در رده پنجم 

قرار گرفت.
 رشد شاخص فرابورس

معامالت امروز شاخص فرابورس )آیفکس( ۱۹ واحد رشد کرد و در جایگاه ۲ هزار 
و ۱۱۴ واحدی ایستاد؛ در این بازار یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون سهم و اوراق بهادار به 

ارزش بیش از ۲۷ هزار و ۱۹ میلیارد ریال دادوستد شد.
نمادهای کگهر )سنگ آهن گهرزمین(، زاگرس )پتروشیمی زاگرس( و میدکو 
)هلدینگ معدنی خاورمیانه( در معامالت امروز بیشترین تاثیر مثبت و دماوند )تولید 

برق دماوند( و ذوب )ذوب آهن( باالترین تاثیر منفی را بر جا گذاشتند.


