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شرکت های دانش بنیان 
در خدمت تولید و صادرات

بودجه نويسان به قید »بايد« در قانون کار بی 
توجه اند

محمدخادمــی - خبرنــگار “ درامــد” یکــی از راه کارهای توســعه 
اقتصــادی اســتفاده از علــوم و فنــاوری جدید اســت، یکــی از این 
علــوم فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیان اســت کــه علــم را به 
ثــروت تبدیــل مــی کننــد.در زمینــه پیشــرفت علمــی مقامــات 
بلنــد پایــه کشــور همــواره حمایــت هــای الزم را داشــته انــد بــه 

طــوری کــه در مهــر مــاه ســال 95 ...

تــورم افسارگســیخته در کشــور طــي یکســال گذشــته با رشــد 
ــراه  ــا هم ــربار خانواده ه ــاي س ــش هزینه ه ــا و اصفزای قیمت ه
ــردم  ــد م ــدرت خری ــش ق ــه کاه ــه ب ــوده اســت؛ رشــدي ک ب
به ویــژه جامعــه کارگــري ختــم شــده اســت. همــه نگاه هــا بــه 
بودجــه ســال 1400 بــود تــا شــاید بــا تغییــر رونــد تخصیــص 
بودجــه بــه بنگاه هــاي اقتصــادي و صنعتــي گــره کــور تولیــد 

بــاز شــود و رونق بــه اقتصــاد برگــردد ولي شــواهد....
ادامه مطلب در صفحه 34ادامه مطلب در صفحه 5

گـره کـور اقتصاد
   راغفر : فساد گسترده مانع اصالحات است ◆

   لیالز : بودجه را به دوبخش هسته و غیر هسته تقسیم کردند ◆

   مومنی : نگاه ما به بودجه نگاه چرتکه ای است ◆



            کـــادر اعضــای تحريريه:   



صاحب امتیاز و مديرمسئول : محمد رضا آذین ◆
قائم مقام اجرائی مدير مسئول وسردبیر: الهه لطیف پور ◆

شورای مشاورين بترتیب الفبا: دکتر امیرعباس  ◆
جعفری-دکتر محمدرضا ربیعی مندجین- 

دکترعلی مروی -دکتر بهنام ملکی -محسن 
عبدالملکی

دبیر شورای مشاورين: علی صدیقیان  ◆
همکاران تحريريه: ونداد الوندی پور-حسین حاتمی-قاسم غفوری ◆
مدير اداری و مالی : اعظم لطیف پور ◆

دبیرعکس : حسین حاتمی  ◆
طراح و صفحه آرا: بهنام فتحنائی ◆
چاپخانه: چاپ دیجیتال ایران کهن ◆
کارشناس بازرگانی و توزيع : بهنام ذوالفقاری ◆
مسئول روابط عمومی :سارا میرزائی  ◆
نشانی :تهران-خیابان آیت اله کاشانی-بلوار تعاون –خیابان شربیاتی  ◆

شرقی –پالک 2 – واحد 7
تلفکس : 44179541-44179268 ◆

            کـــادر اعضــای تحريريه:   

J چرا ايران رفتار دوگانه دارد؟

J شرکت های دانش بنیان در خدمت تولید و صادرات

J حسابداران ارکان پاسخگويی کشورند

J نبايد جاي ديگري به دنبال دلیل بگرديم

J اقتصاد بايد چندوجهی شود

J فساد گسترده مانع اصالحات است

J هیچ وقت بودجه روی کاغذ کسری ندارد

J گـره کـور اقتصاد

J افزايش قدرت خريد يا توجیه گرانی؟

J ايرانیان در خبرگی حسابداری زبانزد جهانیان بودند

J بودجه  1400 تورم زاست

J ارز سوبسیدی  به نام مردم به کام ديگران

J چرا ايران بايد نفت بفروشد؟

J حفظ ارزش پول مهم ترين هدف اقتصادی

J بودجه  را به دو بخش هسته و غیرهسته تقسیم کردند 

J 1400 اقدامات دولت و شبکه بانکی برای اقتصاد

J برگشت به برجام بدون اف ای تی اف اثری بر اقتصاد ندارد

J بودجه نويسان به قید »بايد« در قانون کار بی توجه اند

J مردم سهمی از اعداد بودجه 1400 ندارند

J بازگشت ايران به بازار نفت  سخت نیست

J نگاه ما به بودجه نگاه چرتکه ايست

J فقط اسمی از مسکن در بودجه است

J در بازارهای مالی هیچ شخصی نبايد وارد خط ويژه شود

J نوبت های معامالتی در بازار سرمايه به عدد 4 میلیون نوبت رسید

J !با حسابرسی به تنهايی نمی توان به مقابله فساد شتافت؟

J فروش برق جايگزين خوب برای صادرات نفت و گاز

J راهبری شرکتی الهام بخش نظام اقتصاد اسالمی

J امنیت اقتصادی سهامداران يک تکلیف شرعی برای سیاستگذاران است

J توان فروش سه میلیون بشکه نفت در روز را داريم

J پیاده سازی حاکمیت فناوری اطالعات در اولويت برنامه ها است

J ٢0٢0هفتمین موفقیت بین المللی بانک آينده با دريافت تنديس بنکر

J پیشرفت و ترقی بانک سینا  از مسیر رضايت مشتريان محقق می شود

J بانک ملی ايران سازمانی يادگیرنده و نوآور است

J قرعه کشی جشنواره همراهان ماندگار بیمه البرز برگزار شد

J  نیروی انسانی متخصص ، ابزار مقابله با ريسک های نوظهور در بازار

بیمه است

J کشاورزکارت« سه روزه صادر می شود«

J بررسی کارنامه نخستین بانک قرض الحسنه کشور به بهانه سالروز تأسیس آن

J  نام “تجارت” با گذشت چهل و يک سال از تاسیس آن بر تارک نظام

بانکی کشور می درخشد

J  کسب تنديس طاليی رضايت مشتری توسط بیمه دی در همايش سراسری

رضايت مندی مشتری

J  دلیل انتخاب سپه برای راهبری طرح ملی ادغام، استحکام مالی اين

بانک بود

J اين بانک تسهیل گر فعالیت صنعتگران و کارآفرينان کشور است

J 11 هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت و خريد مسکن پرداخت شد

J  بانک مسکن جايزه برتر پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط

عمومی را کسب کرد

J رکوردزنی فروش شرکت مس در سال جاری

J ۷1 درصد تجهیزات پتروشیمی

J  رويکرد اخیر مديريت فوالد مبارکه در زمینۀ تحول ديجیتال بسیار حائز

اهمیت است

J ايمیدروآماده همکاری برای تقويت حوزه مس است

در اين شماره خواهیــــم خواند
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سیدرضا زيتون نژاد موسويان  �
نايب رئیس کمیسیون بازار پول و 

سرمايه اتاق ايران

اقتصــاد جنبــه جهانــی بــه خــود گرفتــه اســت و 
ــه  ــی هم ــتدهای بین الملل ــا و داد و س تجارت ه
در چارچــوب قوانیــن و مقــررات بین المللــی 
ــول  ــان پ ــاس جری ــن اس ــر ای ــد. ب ــان دارن جری
و مبادلــه ارزش کاالهــا دارای قوانیــن خــاص 
ــن  ــول و ارز و همچنی ــوزه پ ــت. در ح ــود اس خ
ــی FATF یــک ضابطــه  ــال مال ــی و انتق جابه جای
ــر  ــی اســت کــه حاکمیــت ب و پیمــان بین الملل
نظــام پولــی و مالــی دارد.اکثــر کشــورهای جهان، 
ــده FATF هســتند و آن را  ــان و معاه عضــو پیم
ــان  ــارت خارجی ش ــان تج ــا جری ــد ت پذیرفتن
ــن  ــول در ای ــال پ ــل و انتق ــود و نق ــظ ش حف
 FATF چارچــوب انجــام شــود. هــدف اصلــی کــه
دارد مبــارزه بــا پولشــویی، تروریســم و شــفافیت 
در فعالیت هــای اقتصــادی در ســطح بین المللــی 
اســت. نظــام پولــی در ســطح بین المللــی بایــد 
ــب  ــان کس ــول اطمین ــع پ ــودن مناب ــالم ب از س
کنــد و اجــازه ندهــد پول هــای کثیــف وارد 
چرخــه مالــی کشــورها شــود و یــا بــا پولشــویی 
ــن رو  ــه تروریســم صــورت نگیــرد. از ای کمــک ب
هــدف ایــن معاهــده بین المللــی ایــن اســت کــه 
کشــورها در مباحــث مالی و پولی شــفاف باشــند. 
بدین جهــت ایــران، در شــرایط تحریــم بــه ایــن 
ــود را  ــادرات خ ــد ص ــا بتوان ــاج دارد ت ــر احتی ام
افزایــش دهــد. در حقیقــت بــرای رشــد صــادرات 
نیازمنــد این هســتیم کــه صادرکننــدگان بتوانند 
ــی خــود را از کانال هــای  وجــه کاالهــای صادرات
ــن در  ــد.و ای ــت کنن ــفاف دریاف ــن و ش مطمئ

شــرایطی اســت کــه کشــور بــه منابــع ارزی نیــاز 
دارد. زمانــی می تــوان ارز ناشــی از صــادرات را 
ــرد  ــن ک ــور را تأمی ــع ارزی کش ــد و مناب برگردان
کــه برگشــت ارز از کانال هــای مطئمــن باشــد. در 
مــورد واردات هــم چنیــن نکتــه ای وجــود دارد. ما 
بــرای واردات ماشــین آالت صنعتــی، مــواد اولیــه، 
کاالهــای ســرمایه ای و حتــی دارو مســتلزم نقل و 
انتقال ارز هســتیم لذا زمانی که در لیســت ســیاه 
FATF باشــیم تمــام ایــن کارهــا بســیار ســخت و 

هزینه بــر اســت.بر ایــن اســاس وقتــی مــا FATF را 
نپذیریــم، هــم در جریــان صــادرات و هــم واردات 
اختــالل ایجــاد کرده ایــم. چنیــن وضعیتــی باعث 
می شــود کــه در نهایــت تولیــد و اشــتغال آســیب 
جــدی ببینــد که کمــاکان بــا آن روبه رو هســتیم. 
مــا بــرای رونــق و جهــش تولیــد بــه FATF نیــاز 
داریــم و نمی تــوان منکــر آن شــد.عدم پذیــرش 
FATF از ســوی مــا مانــع جــدی جهــش تولیــد، 

ــاه  ــق تولیــد، اشــتغال، واردات، صــادرات و رف رون
ملــی خواهد شــد. بنابراین پیوســتن بــه FATF به 
تولیــد، نقــل و انتقــال پــول وجریــان تجــارت که 
همــه فعــاالن اقتصــادی بــا آن درگیــر هســتند، 
کمــک می کنــد. حتــی هــم پیمان هــای جهانــی 
مــا ماننــد چیــن و روســیه مــراودات خــود را برای 
نقــل و انتقــال منــوط بــه پذیــرش FATF توســط 
ــد. لــذا مقولــه عنــوان شــده بحثــی  ایــران کردن
فنــی، تکنیکــی و الــزام اقتصــاد بین الملل اســت.

ضمــن احتــرام کامــل بــه مخالفــان، پیوســتن به 
FATF کــه دالیــل شــان عمدتاً سیاســی و امنیتی 

اســت و معتقدنــد کــه FATF تســلط دشــمن یــا 
کشــورهایی کــه در ادبیــات سیاســی مــا دشــمن 
محســوب می شــوند بــر اطالعــات مالــی و نقــل 
ــد  ــود، بای ــاد می ش ــور زی ــی کش ــال پول و انتق
بگویــم FATF نیــاز ضروری کشــور اســت.مخالفان 
FATF می گوینــد کــه فعــل و انفعــاالت پولــی در 

سیســتم مالــی کشــور بــا ســایر کشــورها تحــت 
ــه  ــران ب ــات ای ــرد و اطالع ــرار می گی ــرل ق کنت
آنهــا منتقــل می شــود و دشــمنان از آن اطالعــات 
ــی کشــور اســتفاده  ــع مل ــه مناف ــد علی می توانن

. کنند
ــه  ــد علی ــد FATF می توان ــه ح ــا چ ــه ت اینک
امنیــت ملــی باشــد جــزو تخصــص من نیســت 
امــا اگــر ایــن دلیــل درســت باشــد قطعــاً در 
مــورد تمــام کشــورها صــدق می کنــد. قطعــاً 

روســیه و چیــن هــم چنیــن امــری را مدنظــر 
ــرب و  ــا غ ــم ب ــن کشــورها ه ــد. ای ــرار دادن ق
اروپــا تضــاد منافــع دارنــد امــا بــا ایــن وجــود 

ــه FATF پیوســتند. ب
امنیتــی  مالحظــات  نامبــرده  کشــورهای 
ــی،  ــا راهکارهای ــع ب ــور قط ــا به ط ــتند ام داش
امنیــت را در حــوزه نقــل و انتقــال پــول 
ــی  ــا سیســتم ها و روش های ــد و ی ــرار کردن برق
ــف  ــورهای مخال ــی کش ــه از دسترس ــد ک دارن
خودشــان بــه اطالعــات مالــی جلوگیــری 
ــم  ــم می توانی ــا ه ــت م ــن جه ــد بدی می کنن
از تجربیــات چیــن و روســیه اســتفاده کنیــم.

ــی و  ــک نظــام پول ــان را از ی ــد خودم ــا نبای م
ــا  ــه 95 درصــد کشــورهای دنی ــی ک بین الملل
عضــو آن هســتند محــروم کنیــم و در اثــر این 
محرومیــت ضربــه بزرگ تــری بــه کشــور وارد 
کنیــم. از ایــن رو بــرای تأمیــن نظــر مخالفــان 
بایســتی راهــکار پیــدا شــود و حتــی مخالفــان 
ــت  ــرف مخالف ــا ص ــد. ب ــنهاد بدهن ــد پیش بای
آنهــا نبایــد بپذیریــم کــه ورود به FATF اشــتباه 
اســت. مخالفان پیوســتنن بــه FATF پیشــنهاد 
اصالحــی و راهــکار بدهنــد. راهــکاری داده 
شــود کــه ضمــن حفــظ منافــع ملــی از ایــن 
ــود  ــتفاده ش ــی اس ــکان بین الملل ــت و ام فرص
تــا بــا دنیــا تجــارت کنیــم. داشــتن نــگاه صفر 

و صــد و ســیاه و ســفید اشــتباه اســت.
دولــت بــه دنبــال رونــق اقتصــادی اســت امــا 
بــا نپیوســتن ایــران بــه FATF چگونــه چنیــن 

ــد؟  ــه دســت می آی ــری ب ام
ــه  ــه گفت ــن اســت کشــوری ک ــه مهــم ای نکت
می شــود بــا شــفافیت مالــی مشــکل دارد 
پولشــویی  از  جلوگیــری  قوانیــن  خــودش 
دارد و زمانــی بــه افــراد اجــازه می دهــد 
کــه نقــل و انتقــال پولــی داشــته باشــند 
ــد و  ــخص باش ــول مش ــد پ ــدأ و مقص ــه مب ک
حتــی منشــأ پــول بایــد شــفاف باشــد در غیــر 
این صــورت هیــچ عملیــات بانکــی بــرای فــرد 
متقاضــی انجــام نمی شــود. وقتــی نظــام 
ــروی  ــدی پی ــن قواع ــران از چنی ــی ای بانک
داریــم؟  دوگانــه  رفتــار  چــرا  می کنــد 
بین الملــل  چــرا نمی خواهیــم در عرصــه 

مبــارزه بــا پولشــویی را بپذیریــم؟

یادداشتچرا ايران رفتار دوگانه دارد؟



یک عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با »درآمد« مطرح کرد؛

شرکت های دانش بنیان در خدمت تولید و صادرات
محمدخادمــی - خبرنــگار “ درامــد” یکــی از راه کارهــای توســعه اقتصــادی اســتفاده از 
علــوم و فنــاوری جدیــد اســت، یکــی از ایــن علــوم فعالیت شــرکت هــای دانــش بنیان 
اســت کــه علــم را بــه ثــروت تبدیــل مــی کننــد.در زمینــه پیشــرفت علمــی مقامــات 
بلنــد پایــه کشــور همــواره حمایــت هــای الزم را داشــته انــد بــه طــوری کــه در 
مهــر مــاه ســال 95 رهبــر انقــاب در دیــدار بــا نخبــگان عنــوان کردند:»مــن 
بــه شــما عــرض کنــم کــه بنــده در دفــاع از جامعــه نخبــگان و از حرکــت 
علمــی کشــور، تــا نفــس دارم ذره ای کوتــاه نخواهــم آمــد.« و حتــی در 
یــک دهــه اخیــر معاونــت علمــی رئیــس جمهــوری تشــکیل شــد و گام 

هــای بلنــدی را در تحقــق ایــن اهــداف برداشــته اســت.

بــرای اینکــه بیشــتر از وضعیــت نقــش شــرکت 
هــای دانــش بنیــان در صنعــت و صــادرات  آگاه 
شــویم بــه ســراغ »محمــد حســین برخــوردار« 
کــه فعالیــت هــای گوناگونــی در حــوزه تولیدات 
داشــته و ایــن روزهــا عضــو اتــاق بازرگانــی ایران 

اســت، انجــام داده ایــم.
او گفت:»صــادرات کاالهــای غیر نفتــی در حالت 
عــادی مــی توانــد نیــاز درآمــد ارزی کشــورمان 
را تامیــن کنــد، امــا بــه دلیــل اعمــال تحریــم 
هــا نمــی توانیــم آن طــور کــه بایــد تولیــدات 
ــی  ــه راحت ــل را ب ــد داخ ــای تولی ــه ه کارخان
صــادر کنیــم، چــرا کــه راه هــای صادراتــی مــا 

بســیار محــدود شــده اســت.« 
برخــوردار گفت:» متاســفانه برخی از مســئوالن 
کــه ســر کار آمــده انــد یا بلــد نیســتند در حوزه 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ی ــت کنن ــان فعالی ــش بنی دان
مســائل سیاســی توجــه بــه دانــش بنیــان هــا 
ندارنــد، 8 ســال یــک جریــان سیاســی ســرکار 
مــی آیــد و بعــد از آن 8 ســال جریــان دیگــری 
ســکان دار مــی شــود و کلــی تغییــرات اساســی 
در یــک ســازمان مــی دهنــد و بــا اینگونــه کار 
کــردن نمــی شــود بــه تولیــد ملــی و صــادرات 
علمــی برســیم.«وی افــزود:» امریکایــی هــا بــه 
دلیــل ارتبــاط نزدیــک با دیگــر کشــورها قدرت 

اعمــال تحریــم هــا را در دســت دارنــد و دیگــر 
کشــورها نیــز به دنبال منافع خودشــان هســتند 
و حاضــر نیســتند تحریــم هــای امریکایی هــا را 
دور بزننــد، بنابراین صــادرات کشــورمان محدود 
بــه چنــد کشــور شــده اســت.« ایــن عضــو اتــاق 
ــش  ــای دان ــرکت ه ــه داد:» ش ــی ادام بازرگان
ــون  ــع گوناگ ــک صنای ــد کم ــی توانن ــان م بنی
ــوازم خانگــی،  ــد خــودرو ســازی، ل کشــور مانن
ــد  ــی توانن ــند و م ــتی و...باش ــوینده و بهداش ش
مــواد اولیــه مــورد نیــاز کارخانــه هــای تولیــدی 
کشــور مــان را فراهــم کننــد و دیگــر وابســتگی 
بــه مــواد اولیــه وارداتــی نداشــته باشــیم، مگــر 
کشــورهای دیگــر چگونــه بــه مــواد اولیه دســت 
ــق علمــی  ــز از طری ــا نی ــد؛ آنه ــی کنن ــدا م پی
ــد، اگــر بتوانیــم  ــن مــواد اولیــه را ســاخته ان ای
ــواد  ــت آوردن م ــرای بدس ــل ب ــت داخ از ظرفی
ــاری  ــراز تج ــم ت ــتفاده کنی ــی اس ــه واردات اولی
کشــورمان مثبــت خواهــد شــد و اگر وابســتگی 
مــا بــه مــواد اولیــه بــه آن ســوی مــرز باشــد تراز 
تجــاری مــا منفــی خواهــد بــود و بــه دنبــال آن 
بیــکاری بــه وجــود مــی آیــد، ارزش پــول ملــی 
کاهــش پیــدا خواهد کــرد و نهایتــا جایگاهی در 

دنیــا نخواهیــم داشــت.«
ایــن فعــال اقتصــادی گفت:»گاهــی اوقــات مــا 
خــط بــه دشــمنان مــان مــی دهیــم کــه ایــن 
مقــدار صــادرات بــه ایــن کشــورها داشــته ایــم و 

طــرف مقابــل ما نیــز جلو صــادرات را مــی گیرد؛ 
ــرای اینکــه کشــور مــا تولیــد را افزایــش  امــا ب
دهــد و صــادرات محــور باشــد بایــد توجــه بــه 
دانــش بنیــان هــا کنیم، کــه متاســفانه در چهل 
ــی  ــز تحقیقات ــه مراک ــی ب ــر توجه ــال اخی س
نداشــته ایــم؛ البتــه در چنــد ســال اخیــر کمــی 
بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان هــا توجــه مــی 
شــود؛ در حالــی کــه فرصــت هــای بهتــری برای 
توجــه بــه ایــن شــرکت هــای نویــن داشــته ایم، 
ــته در  ــه در گذش ــورها ک ــر کش ــد دیگ همانن
ــه کشــور  ــد و ایــن روزهــا ب حــال توســعه بودن
ــرف اول را در  ــد و ح ــده ان ــل ش ــی تبدی صنعت
شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی زننــد، ماننــد 
کــره جنوبــی کــه بخشــی از درآمدهایــش را در 

اختیــار مراکــز تحقیقاتــی قــرار مــی دهــد.«
 آن طــور کــه »برخــوردار« گفــت:» نبایــد 
ــزوه  ــاب و ج ــه کت ــا را ب ــده ه ــات و ای تحقیق
تبدیــل کــرد و در کتابخانــه هــا خــاک بخورنــد؛ 
ــازی  ــه س ــوند و نمون ــی ش ــد عملیات ــه بای بلک
صــورت بگیــرد و بعــد از مرحله آزمایشــی تولید 
و ســپس صــادرات آن کاالی دانــش بنیــان انجام 
ــن کار  ــور ای ــا در کش ــفانه م ــه متاس ــود؛ ک ش
ــگاه کنیــد  ــه بودجــه کشــور ن را نکــرده ایــم، ب
ــن  ــی ای ــه را ط ــد از بودج ــد درص ــد چن ببینی
ــار  ــات کن ــرای تحقیق ــورمان ب ــا کش ــال ه س
ــزان محقــق شــده اســت.« گذاشــته و چــه می



پوست اندازی ناوگان حمل و نقل عمومی
 با توسعه CNG در سبد سوخت

نویسنده فرزین سوادکوهی ݫ
 ورود جــدی CNG بــه ســبد ســوخت خودروهــا بعنــوان ســوخت 
ــه  ــی ب ــری اساس ــون تلنگ ــته تاکن ــال گذش ــور از س ــی کش مل

ــت.  ــرده اس ــل وارد ک ــل و نق ــتم حم سیس
ــر  ــای غی ــت ه ــا و مخالف ــم هجمــه ه ــی رغ ــدت عل ــن م طــی ای
علمــی و بعضــاً مغرضانــه بــرای ممانعــت از اســتفاده ایــن ســوخت 
ــی  ــل اجرای ــددی از ســوی عوام ــات متع ــا اقدام ــاک در خودروه پ
ــکان  ــردم و مال ــرای م ــه را ب ــا عرص ــت ت ــکل گرف ــرح ش ــن ط ای
خــودرو جهــت اســتفاده از ایــن موقعیــت فراهــم و تســهیل 
ــازار مصــرف  ــرای ب ــن طــرح ب ــه اقتصــادی اجــرای ای ــد. توجی کن
همچنیــن کاهــش آالیندگــی هــای ناشــی از احتــراق ســوخت بــا 
فراگیــر شــدن CNG در ســبد ســوخت، در کنــار توجــه بــه وجــود 
ــای  ــتفاده از گازه ــرای اس ــه ب ــاد زمین ــم گازی و ایج ــع عظی مناب
ــه  ــوده اســت ک ــی ب ــه نکات ــت از جمل ــن صنع ــده در ای ــد ش تولی

ــرد.  ــی ک ــف م ــعه آن را مضاع ــرورت توس ض
 CNG بدیــن ترتیــب ضــروری بــود تــا طــرح ملــي توســعه صنعــت 
کشــور و همچنیــن پوشــش ســهم مصــوب مصــرف ایــن ســوخت 
پــاک در ســبد مصــرف ســوخت بــه ویــژه در بخــش حمــل و نقــل 

عمومــي بــه صورتــی کامــال عملیاتــی شــود. 
ــوان  ــی ت ــن طــرح م ــه دســتاوردهای اجــرا شــده ای ــا نگاهــی ب ب
ــا تبدیــل حــدود یــک و نیــم  مدعــی شــد؛ طــرح توســعهCNG  ب

میلیــون خــودروی عمومــی بــه دو گانــه ســوز درحــال حاضــر یکــي 
ــدام  ــن طــرح هــاي در دســت اق ــن و موفقیــت آمیزتری از بزرگتری
وزارت نفــت، بــا مدیریــت شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فــرآورده 

هــای نفتــی محســوب مــی شــود. 
ــر دوش  ــه شــورای اقتصــاد و وظیفــه ای کــه ب ــا مصوب ــن ب بنابرای
متولــی اجــرای ایــن طــرح یعنــی شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فــرآورده هــای نفتــی جهــت تبدیــل خودرو هــای عمومــی و 
)کارخانــه ای  دوگانه ســوز  بــه  بنزین ســوز  شــخصی  مســافربر 
ــدی  ــی ج ــه صورت ــان ب ــن جری ــد، ای ــته ش ــی( گذاش و کارگاه
اجرایــی گردیــد؛ طرحــی حســاب شــده کــه ایــن شــرکت مکلــف 
ــا  ــکان خودرو ه ــه مال ــی را ب ــرع تســهیالت مال ــا اصــل و ف شــد ت
یــا کارخانه هــا تــا ســقف 6500 میلیــارد تومــان تضمیــن و 

ــد.  ــت کن بازپرداخ

اشتغالزايی 40 هزار نفری ◆
ــر و  ــد خب ــه در بع ــائلی ک ــی از مس ــاید یک ــان ش ــن می ــا درای ام
رســانه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت فــارغ از آمــار و ارقــام 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــت های ــات و فعالی ــه اقدام ــود مجموع موج
تکمیــل فرآینــد توســعه CNG در ســبد ســوخت انجام شــده اســت. 
بــرای احیــای ایــن طــرح کــه قــدم هــای نخســتین آن در ســال 80 
ــه دالیــل  برداشــته شــد و چنــد ســال بعــد یعنــی در ســال 91 ب
ــن ســرعت  ــه بنزی ــک شــدن قیمــت گاز ب ــه نزدی ــدد از جمل متع
ــی  ــکاف زمان ــن ش ــا در ای ــود ت ــروری ب ــت ، ض ــش یاف آن کاه
ــزات  ــدگان تجهی ــن کنن ــا تامی ــی ب ــده، مذاکرات ــاد ش ایج
ــا  ــزکارگاه ه ــرای تجهی ــرد و ب ــورت بگی CNG ص

جهــت اجــرای فراینــد دوگانــه ســوز 
اقدامــات  خودروهــا  شــدن 



حســاب شــده ای انجــام شــود. بنابرایــن بــا شــرکت هــاي بــزرگ 
ــت  ــازن و کی ــازندگان مخ ــزات CNG ، س ــده تجهی ــن کنن تامی
ــا  هــای تبدیــل CNG قراردادهــای متعــددی منعقــد شــد کــه ب
اســتفاده از ظرفیــت کارگاه هــای تبدیــل در سراســر کشــور اقدام 
ــن  ــات ضم ــن اقدام ــی ای ــد. در پ ــرح نماین ــن ط ــرای ای ــه اج ب
بسترســازی بــرای اجــرای ایــن طــرح بــا توجیــه اقتصــادی بــاال 
و فاکتورهــای زیســت محیطــی اســتانداردی کــه داشــت، بتوانــد 
در حــدود 40هــزار فرصــت شــغلي بــه صــورت مســتقیم و غیــر 

ــد.  ــز ایجــاد کن مســتقیم نی

براساس اين گزارش در حوزه صنعت CNGاقداماتی چون :

D 98 تا پایان سال CNG احداث، تجهیز و راه اندازي 2500 تجهیز
D  حمایــت از طــرح بومي ســازي ســاخت و تعمیر و نگهدا شــت تجهیزات

جایگاهــي و خودرویــي CNG ازســوي بخش خصوصي توانمند
D  بــا CNG همــکاری جهــت تدویــن اســتانداردهاي مرتبــط بــا صنعــت

مشــارکت ســازمان ملــي اســتاندارد
D  ایجــاد نــاوگان خودروهــاي دوگانــه ســوز بــه تعــداد حــدود 4 میلیــون

خــودرو تــا پایان ســال 98 از طریق تولیــد کارخانــه اي و تبدیل کارگاهي
D  توســط CNG ایجــاد زیــر ســاخت هــاي الزم جهــت تولید قطعــات کیت

شــرکت هــاي داخلي
D  ، ــروش ــس از ف ــات پ ــام خدم ــت انج ــص جه ــراد متخص ــوزش اف آم

تعمیــرات ، عیــب یابــي و ... در خصــوص خــودرو هــاي دوگانــه ســوز و 
ــاي دوره اي ــي ه ــام بازرس انج

D  فعــال ســازي بیــش از200 کارگاه تبدیــل و خدمــات پــس از فــروش در
سراســر کشــور تحــت اســتانداردهاي ملــي تدوین شــده

D  حمایــت ازطراحــي و تولیــد موتــور ملــي گاز ســوز از ســوي کارخانجــات
خــودرو ســاز داخلــي

D  در CNG حمایــت از احــداث و راه انــدازي کارخانــه هــاي تولیــد مخــزن
داخــل کشــور انجــام شــده اســت. 

برنامه هاي در دست اجرا  ◆
ــور بســنده نشــده  ــات مذک ــه اقدام ــن طــرح ب ــا دراجــرای ای ام
ــش روی  ــاری پی ــال ج ــری در س ــای دیگ ــه ه ــت و برنام اس
ــا  ــه آن ه ــه از جمل ــه اســت ک ــرار گرفت ــن طــرح ق ــت ای مدیری
ــاي  ــگاه ه ــي، طراحــي و احــداث جای ــکان یاب ــه م ــوان ب ــی ت م
CNG بــا مقیــاس کوچــک در شــهرهاي بــزرگ، هوشــمند ســازي 

جایــگاه هــای CNG ، پژوهــش و برنامــه ریــزي جهــت اســتفاده 
از ســوخت ANG در کنــار CNG بــه عنــوان یــک ســوخت ایمــن 
بــا پیمایــش بیشــتر، برنامــه ریــزي جهــت توســعه و اســتفاده از 
خودروهــاي پایــه گاز ســوز اســتاندارد ســبک و ســنگین، برنامــه 
ــت و  ــي )وان ــي عموم ــاي بنزین ــل خودروه ــت تبدی ــزي جه ری
تاکســي( براســاس مصوبــه ســازمان، برنامــه و بودجــه کشــور بــه 
ــه  ــی، برنام ــودروی عموم ــزار خ ــون و 460 ه ــک میلی ــداد ی تع
ــوز  ــودرو گاز س ــالمت خ ــرح س ــراي ط ــت از اج ــزي و حمای ری
ــي  ــه هــاي صمــت، کشــور و ســازمان مل ــا مشــارکت وزارتخان ب
ــتفاده از  ــت اس ــاي CNG جه ــگاه ه ــي جای ــتاندارد، بازطراح اس
نــاوگان ســنگین گاز ســوز بیــن جــاده اي، تــداوم طــرح احــداث 
و توســعه جایــگاه هــاي CNG بــه ســبک موجــود بــا اســتفاده از 
حضــور بخــش خصوصــي توانمنــد، مطالعــه اولیــه در خصــوص 
گاز ســوز کــردن موتورســیکلت هــا، مطالعــه اولیــه در خصــوص 
ــوز در  ــه گازس ــاي پای ــتفاده از موتوره ــا اس ــردن ی ــوز ک گازس

حمــل و نقــل ریلــي اشــاره کــرد. 
گفتنــی اســت براســاس ایــن گــزارش تــا کنــون حــدود 60 هــزار 
خــودروي عمومــي، بــه صــورت رایــگان دوگانــه ســوز شــده انــد 
و ایــن طــرح تــا دوگانــه ســوز شــدن یــک میلیــون و 460 هــزار 
خــودروی عمومــی بــه صــورت بــی وقفــه ادامــه خواهــد داشــت 
تــا صرفــه جویــی 80 درصــدی درهزینــه خانوارهــا را بــه صورتــی 

فراگیــر درایــن طــرح عملیاتــی کنــد. 
در حــال حاضــر ظرفیــت جایگاه هــای CNG  40 تــا 45 میلیــون 
ــه 25  ــز ب ــن ســوخت نی ــوده و مصــرف ای متــر مکعــب در روز ب
میلیــون متــر مکعــب رســیده اســت کــه در نهایــت بــا 
تبدیــل یــک میلیــون و 460 هــزار خــودروی عمومی 
ــر  ــون مت ــرف 10 میلی ــود مص ــی می ش پیش بین

مکعــب در روز افزایــش پیــدا کنــد 
و بــا توجــه بــه ظرفیــت خالــی در 
جایگاه هــا مشــکلی در تامیــن ســوخت 

وجــود نخواهــد داشــت.
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فــارغ التحصیــالن رشــته هــای  حســابداری 
و مالــی در صــورت اشــتغال در رشــته 
ــوان  ــه عن ــد ب ــی توانن ــود م ــی خ تحصیل
بــازوی تصمیــم ســاز و تصمیــم گیرنــده هــر 
ــم  ــذ تصمی ــا اخ ــد و ب ــب و کاری باش کس
ســازی صحیــح افــق روشــنی را بــرای 
توســعه کشــور شــان بعمــل آورنــد. درواقــع 
یــک حســابدار هماننــد پزشــک بــرای 
ــالش  ــور در ت ــی کش ــالمت مال ــرل س کنت
اســت تــا بتوانــد گزارشــی خــوب و مناســب 
ــه مدیــران ســازمان، اداره هــا یــا شــرکتی  ب
کــه در آن کار می کنــد تحویــل دهــد، 
ــته حســابداری در کشــورمان   ــت رش وضعی
از نظــر تمامــی متخصصــان ایــن حــوزه در 
ــی اســت چــرا  ــگاه علمــی بســیار باالی جای
کــه ســاالنه اســتادان زیــادی در دانشــگاه ها 
ــا  ــد ت ــابداری می پردازن ــس حس ــه تدری ب
بتواننــد دانشــجویان باســوادی را بــرای 
ــد  ــرورش دهن ــه پ ــن عرص ــت در ای فعالی
ــود  ــب خ ــت و مناس ــی درس ــا راهنمای و ب
ــته  ــجویان رش ــرای دانش ــنی ب ــده روش آین

ــد. ــم آورن ــابداری فراه حس
بــا توجــه یــه اســتقبال گســترده فراگیــران 
ــک  ــه ی ــک ب ــابداری، نزدی ــته حس در رش
ــطح  ــل در س ــارغ التحصی ــر ف ــون نف میلی
کاردانــی، کارشناســی ، کارشناســی ارشــد و 
ــم. همچنیــن تعــداد  ــرا در کشــور داری دکت
400 هــزار نفــر نیــز در دانشــگاهها مشــغول 
ــی  ــی ســطوح تحصیل ــل درتمام ــه تحصی ب
کاردانــی تــا دکتــری مــی بــا شــند. وضعیت 

رشــته حســابداری بعــد از انقــالب اســالمی 
در ایــران رشــد و توســعه بســیار زیــادی پیدا 
ــگاه  ــن جای کــرده اســت و اکنــون در بهتری
علمــی در منطقــه و حتــی در بیــن کشــور 
هــای توســعه یافتــه قــرار دارد، بــه همیــن 
دلیــل دانشــجویان زیــادی در سراســر ایــران 
ــوند.  ــی ش ــته م ــن رش ــذب ای ــاالنه ج س
ولیکــن بدلیــل ضعــف در ســاختار آموزشــی 
ــی  ــور نکات ــی کش ــی و مالیات ــن مال و قوانی
ــه  ــن رشــته  ک ــالن ای ــارغ التحصی ــرای ف ب
ــون  ــر قان ــی در براب ــخ گوی ــگاه پاس در جای
ــارغ  ــت اســت و ف ــی باشــند حــادز اهمی م
ــکالتی   ــا مش ــته  را ب ــن رش ــالن ای التحصی

ــرو نمــوده اســت. روب

از لحــاظ کمــی مــی تــوان اشــاره   -1
پــرورش  و  جــذب  در  کشــورمان  کــرد 
دانشــجو از بســیاری از کشــور هــای توســعه 
ــا  ــگاه ه ــیس دانش ــن تاس ــه و همچنی یافت
پیشــی گرفتــه اســت. انگلیــس بــا عظمــت 
ــگاه دارد،  ــا 293 دانش ــود تنه ــادی خ اقتص
ولــی در ایــران باالتــر از هــزار دانشــگاه 
ــت.  ــده اس ــیس ش ــور تاس ــر کش در سراس
ــوان  ــی ت ــکل را م ــن مش ــن بزرگتری ولیک
بــه عــدم آمــوزش کاربــردی در دانشــگاهها 
اشــاره کــرد شــاید ایــن ســووال ایجاد شــود 
مفهــوم کاریــردی بــه  چــه معنایــی  اســت. 
در کشــور آلمــان کــه تقریبــا در حــوزه 
اقتصــاد و صنعــت در غــرب دارای رتبــه های 
ــگاهها  ــوم دانش ــش از دو س ــت بی ــر اس برت

برگرفتــه از دانشــگاههای علمــی و کاربــردی 
اســت یعنــی بیشــتر فــارغ التحصیــالن ایــن 
دانشــگاهها بــرای تکمیــل دانــش و مهــارت 
خــود و همچنیــن بــرای پیــدا کــردن شــغل 
ــای  ــه ه ــی نام ــل گواه ــر و تکمی ــح ت ارج
ــردی  ــگاههای کارب ــود در دانش ــی خ مهارت
تحصیــل مــی نماینــد. پــس از اخــذ مــدرک 
و گواهــی هــای مهارتــی خــود بــا علــم بــر 
اینکــه در رشــته خــود مهــارت پیــدا نمــوده 
انــد بــه دنبــال شــغل مناســب مــی باشــند.

ــا توجــه  ــان ب ــه در کشــور م ــی ک در صورت
دانشــگاهها  زیــاد  بســیار  تعــداد   بــه 
دانشــجویان از تســلط مهارتــی  حرفــه 
ــیب  ــن اس ــند و ای ــی باش ــوردار نم ای برخ
موجــب مــی شــود فــارغ التحصیــالن رشــته 
ــی  ــارغ التحصیل ــس از ف ــی پ ــای تحصیل ه
نتواننــد از آنچــه  دربهتریــن دوران زندگــی 
ــد  ــوده ان ــرف نم ــن ص ــرای آموخت ــود ب خ
ــزرگ  ــل ب ــن معض ــد.  ای ــد گردن ــره من به
ــه نیــاز ضــروری  ــا توجــه ب هــم کشــور را ب
ــته  ــص رش ــا باالخ ــته ه ــی از رش در بعض
ــی  ــروی مهارت ــود نی ــا کمب ــابداری ب حس
ــن غفلــت  ــت ای ــد. در نهای ــرو مــی نمای روب
ــارغ  ــا نمــودن ف ــا  ره ــه ســرخوردگی و ی ب
التحصیــالن در رشــته هــای خــود و جــذب 
ــا  ــی ب ــر تخصص ــای غی ــته ه ــایر رش در س
حداقــل حقــوق و در نهایــت به آســیب های 

ــود. ــم ش ــی کالن خت اجتماع

ــات  ــه اقدام ــه توج ــه دوم ب نکت  -٢

محمدرضا آذين - مدير مسوول

حسابداران ارکان پاسخگويی کشورند 
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یکدهــه اخیــر وزارت امــور اقتصــاد  و دارایــی 
در راســتای شــفاف ســازی مالــی کلیــه 
ــی  ــش حقیق ــی بخ ــا؛  تمام ــب و کاره کس
و حقوقــی را ملــزم بــه اســتفاده از سیســتم 
هــای مالیاتــی الکترونیکــی ، تهیــه و ارســال 
کلیــه گزارشــات مالــی شــان از طریــق نــرم 
ــذ  ــرای اخ ــی ب ــی و مالیات ــای مال ــزار ه اف
مالیــات نمــوده اســت. ولیکــن بدلیــل ضعف 
ــن  ــودن ای ــی ب ــن ناکاف ــن وهمچنی در قوانی
قوانیــن؛ قانــون گــذار هیــچ گونــه ســاختاری 
ــر در بکارگیــری از فــرد  ــرای شــخص کارب ب
ــا  ــرم افزاره ــن ن ــه ای ــلط ب ــرب و مس مج
ندیــده اســت. ایــن ضعــف در قانــون بعضــا 
ــا  ــه تمام ــات  ک ــن گزاش ــردار ای ــره ب در به
ــده ای در  ــکالت عدی ــا مش ــت ب ــت اس دول
زمــان رســیدگی  روبــرو خواهــد نمــود.  
ــر آن  ــه ب ــن نکت ــان ای ــور از بی ــه منظ البت
اســت در شــرایط فعلــی بــا تشــکیل دولــت 
ــر  ــن بازگشــایی دفات ــک  و همچنی الکترونی
خدمــات الکترونیــک دولت در ســطح شــهر، 
فــرد اپراتــور در ایــن دفاتــر عالــم بــه همــه 
علــوم دانشــگاهی مــی شــود،  خصوصــا 
ــا نصــب  ــی اســت و ب ــی و مالیات رشــته مال
بنــری ســاده بــا مضمــوم »ارســال اظهارنامه 
ــر  ــن دفت ــاغل در ای ــودرو و مش ــی خ مالیات
ــرای کســب  ــا ب صــورت مــی پذیــرد«  صرف
ــان خــود  ــر از یکصــد هــزار توم ــغ کمت مبل
ــرای  ــه تنظیــم اظهــار نامــه ای ب را مجــاز ب
ــی  ــی م ــی و حقوق ــش حقیق ــاغل بخ مش

بینــد. 
ایــن ضعــف قانــون و ســهل انــگاری بــزرگ  
ــن  ــر در ای ــرد کارب ــود ف ــی ش ــب م موج
ــا  ــا اکتف ــچ آگاهــی و صرف ــدون هی ــر ب دفات
نمــودن بــه اطالعــات ناقــص و شــفاهی 
ــی را  ــیار کالن ــای بس ــارت ه ــودی خس م
ــن  ــد. همچنی ــم نماین ــان فراه ــرای مودی ب
ــرای هیــات هــای  ــی را ب صــف هــای طوالن
ــزان و  ــرای ممی ــی ب ــالف مالیات ــل اخت ح
حــوزه هــای رســید گــی مالیاتــی و در 
نهایــت هزینــه هــای کالن را برای رســیدگی 
ایــن پرونــده هــا بــرای دولــت ایجــاد کنــد.  
در صورتیکــه در کشــور هــای توســعه یافتــه 
بــرای کــم اهیمــت ترین رشــته های شــغلی 

ــغل دوره  ــی ش ــرد متقاض ــه ف ــی ک ــا زمان ت
هــای ذیربــط آموزشــی ســپری نکنــد هیــچ 
کارفرمایــی مجــوز بکارگیــری و ســپردن 

ــدارد. ــان را ن ــه ایش ــغل را ب ش
رشــته حســابداری و مالــی در   -3
مفهــوم، از ارکان نظــام پاســخگویی به شــمار 
ــدی  ــز فرآین ــخگویی نی ــام پاس ــی رود. نظ م
چندوجهــی سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی 
ــدون  ــد ب ــن فرآین ــه ای و فرهنگــی اســت ک
ــام معتبــر  ــار و ارق ــه اطالعــات، آم ــکای ب ات
ــع و  ــذا ارســال بموق ــکا نیســت ل ــل ات و قاب
صحیــح گزارشــات مالی بــرای دســتگاههای 
ــال  ــرد ارس ــرای ف ــی  را ب ــی  الزامات نظارت
کننــده بوجــود مــی آورد. طبــق قانــون فــرد 
تهیــه کننــده )حســابدار و مدیــر مالــی ( نیز 
ــب و کار و  ــب کس ــدازه صاح ــان ان ــه هم ب
کارفرمــا از مســوولیت قانونــی برخــوردار 
اســت و طبــق قانــون هرگونــه عــدم افشــای 
ــرای  صحیــح مســوولیت هــای ســنگین را ب
حســابدار در بــر دارد. چنانچــه در رســیدگی 
ــابداران  ــا حس ــی بعض ــازمان نظارت ــای س ه
نیــز متحمــل جرایــم ســنگین  قضایــی مــی 

شــوند.
بــه  توجــه  بــا  پایانــی  نکتــه   -4
ــورمان  ــابداری در کش ــته حس ــه رش اینک
بســیار  شــغلی جــذب  آینــده  نظــر  از 
ــگاه  ــی دانش ــه تمام ــرا ک ــی دارد چ باالی
هــا، ســازمان های امورمالیاتــی، بــورس، 
ــابداری، وزارت  ــف حس ــای مختل انجمن ه
امــور اقتصــادی و دارایــی آمــاده پذیــرش 
و همــکاری بــا تمــام کســانی را دارنــد 
ــه  ــغول ب ــابداری مش ــه حس ــه در زمین ک
ــذب  ــان ج ــا در زم ــتند. ام ــل هس تحصی
بــه کار ایــن فــارغ التحصیــالن هیــچ گونــه 
رتبــه بنــدی و همچنیــن نظــام تخصصــی 
بــرای ایــن فــارغ التحصیــالن بــا توجــه بــه 
ــدارد.  ــود ن ــان وج ــه ای ش ــت حرف اهیم
بــا توجــه بــه تاســیس انجمــن حســابداران 
خبــره و انجمــن هــای مشــایه اقدامــی کــه 
از ایــن تشــکل هــا انتظــار مــی رود نظــام 
منــد بــودن فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته 
ــه  ــابداران ب ــام حس ــد نظ ــص ک و تخصی
ــکی  ــته پزش ــالن رش ــارغ التحصی ــد ف مانن

ــن پرســش بوجــود  ــه شــاید ای اســت. البت
ــمی در  ــابداران رس ــه حس ــه جامع ــد ک آی
ــا برگــزاری آزمــون هــای  ایــن خصــوص ب
ــمی  ــابداران رس ــی حس ــاله در معرف هرس
اقــدام مــی نمایــد. ولیکــن بــا توجــه 
ــزاری  ــن برگ ــدود و همچنی ــت مح ظرفی
آزمــون هــای ســخت حســابداران رســمی 
بــرای تمامــی فــارغ التحصیــالن ایــن 
حرفــه ایــن امــکان تــا پایــان دوره اشــتغال 

ــم نشــود. ــز شــاید فراه شــان نی
تخصیــص کــد نظــام حســابداری مــی 
توانــد روح قانونــی نیــز در برگیــرد بــا 
ایــن اقــدام مهــم قطعــا از حضــور بســیاری 
ــایر  ــالن س ــارغ التحصی ــه ف ــرادی ک از اف
ــته  ــه در ش ــگاهی ، ک ــای دانش ــته ه رش
ــکار شــوند   خــود نتوانســته انــد مشــغول ب
و کار تخصصــی رشــته حســابداری را صرفــا 
بــه تســلط نــرم افــزار مالــی مــی داننــد و 
ــان  ــرای کارفرمای ــدت ب ــا  در دراز م بعض
ــد  خســارت هــای کالنــی وجــود مــی اورن
جلوگیــری شــود. بــا تخصیــص کــد نظــام 
حســابداری و رتبــه بنــدی حســابداران  
ــا جــرات اشــاره نمــود بســیاری  میتــوان ب
ــه حســابداری از  ــی جامع از مشــکالت فعل
ــی از  ــمردن بعض ــت ش ــی اهمی ــه ب جمل
ــی  ــای مال ــرو ه ــذب نی ــان در ج کارفرمای
، حضــور برخــی  از اصنــاف در تکمیــل 
ــه  ــه ای ک ــر حرف ــورت غی ــات بص گزارش
تمامــا بــا مزاحمــت هــای در آینــده بــرای 
را  بــر دارد  را در  دســتگاههای نظارتــی 

ــود.  ــع نم مرتف
همچنیــن ایــن اقــدام مــی توانــد ســازمان 
ــن  ــی و تامی ــازمان مالیات ــر )س ــای ناظ ه
اجتماعــی و غیــره .. ( از  شــفافیت بهینــه 
تــری در تهیــه گزارشــات مالــی  برخــوردار 
نمایــد. و شــرایط  حســابداران بــرای ارتقــا 
ــا کمــک تشــکل هــا و انجمــن  رتبــه ای ب
هــای حســابداری بگونــه ای فراهــم نمایــد 
کــه بــرای کســب رتیــه هــای شــغلی 
ــدن  ــه گذران ــزم ب ــر  در هــر ســال مل باالت
دوره هــای آموزشــی مالی ، اســتانداردهای 
حســابداری روز  ، مالیاتــی و بیمــه تامیــن 

ــد. ــی و کار نمای اجتماع
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محمود جامســاز، کارشــناس مســائل اقتصادی ؛ درباره 
ــرای کنتــرل تــورم گفــت:  اقدامــات بانــک مرکــزی ب
تــورم از راه هــای مختلفــی وارد اقتصاد کشــور می شــود. 
بــه عقیــده پولگرایــان مهم تریــن عامــل تــورم، رشــد 
نقدینگــی اســت. اگر نقدینگی به ســمت تولیــد و امور 
مولــد هدایــت نشــود و بــه ســمت بازارهــای غیرمولد و 
مافیــای ایــن بازارهــا، حرکــت کنــد طبیعــی اســت که 

تاثیــرات تورمــی بــه دنبــال دارد.

وی بــا بیــان اینکــه کشــش تقاضــا و فشــار هزینــه از 
عوامــل بــروز تورم اســت، گفــت: تــورم  ارزش پول ملی 
و قــدرت خریــد را کاهــش داده و در مقابل، نــرخ ارزهای 
خارجــی افزایــش می یابــد. منظــور از فشــار هزینــه بــه 
معنــای آن اســت کــه تولیــد در وضعیتــی قــرار گرفته 
اســت کــه بــا افزایــش هزینــه قیمت تمام شــده ناشــی 
أز افزایــش قیمــت نهاده هــای تولیــد و انــرژی و فشــار 
مضاعــف مالیات هــا و عــوارض و دخالت هــای ســازمان 
حمایــت از مصــرف کننــده و تولیدکننــده فاقــد قدرت 

رقابتــی بــا کاالهــای وارداتی اســت.

جامســاز بــا اشــاره بــه واردات بی رویــه رســمی 
وغیررســمی گفــت:  بخشــی از واردات کــه بــه صــورت 
رســمی از مبــادی ورودی کشــور امــا خــارج از ضوابــط 
قانونــی انجــام می شــود بــا عــدم ترخیــص روبرو شــده 
ــی  ــس أز مدت ــا پ ــوند ام ــو می ش ــرکات دپ و در گم
ــدور  ــا ص ــای واردات ب ــدرت مافی ــوذ ق ــال نف ــا اعم ب
ــا  ــازار ب ــه ب ــص و ب ــرک ترخی ــنامه هایی، از گم بخش
قیمت هــای گــزاف عرضــه می شــوند، از ســوی دیگــر 
هــزاران میلیــارد تومان کاالهــای قاچاق از ده ها اســکله 
جنــوب کشــور کــه دولــت هیــچ نظارتی بــر آنها نــدارد 
وارد می شــوند و بطــور ســازمان یافته صدهــا کیلومتر را 
بــدون بازرســی مأموریــن طــی کــرده تا به کالنشــهرها 
ورود کننــد و بــه بــازار عرضــه شــوند. در ایــن شــرایط 
تولیدکننــدگان داخلــی کــه ازحمایت های تســهیالتی 
و قانونــی دولــت بی نصیب انــد متضــرر و اغلــب متوقف 
می شــوند کــه ایــن فرآینــد خــود را در کاهــش تولیــد 

ناخالــص داخلــی نشــان می دهــد.

کارشــناس مســائل اقتصــادی 
بیــان کــرد:  وقتــی صحبــت از 
تورم می شــود، تنهــا میانگین 
مصرف کننــده  قیمــت 
ــرد  ــرار می گی ــورد توجــه ق م
درحالــی کــه میانگین قیمت 

ــت  ــورم قیم ــر از ت ــال اخی ــد س ــده در چن تولیدکنن
ــه ای  ــه فاجع ــه اســت ک ــده پیشــی گرفت مصرف کنن

ــت. ــاد اس ــزرگ در اقتص ب

ــا کســری  ــح کــرد:  بودجــه ســال جــاری ب وی تصری
بیــش از 250 هــزار میلیاردتومانــی همــراه بــود و بــرای 
تامیــن ایــن کســری، دولــت بــا وجــود فروش بخشــی 

أز دارایی هــای خــود و عرضــه بخشــی أز ســهام 
شــرکت های دولتــی و انتشــار اوراق بدهی و برداشــت از 
صنــدوق توســعه ملــی هنــوز قادر به پوشــش کســری 
بودجــه نیســت و نهایتــا مجبــور بــه اســتقراض از بانک 
مرکــزی یعنــی افزایــش پایــه پولــی، نقدینگــی و تورم 
بیشــتر خواهــد شــد ایــن در حالــی اســت کــه بخــش  
واقعــی مولــد اقتصــاد از نقدینگــی بی بهــره مانــده  امــا 
ــر واردات و ارز و طــال و مســکن  ــی کــه ب ــای مال مافی
حاکمیــت دارنــد بــر انباشــت ثــروت خــود می افزایند و 

شــکاف بیــن فقــر و غنــا را گســترش می دهنــد.

ــن  ــت: نحــوه تامی کارشــناس مســائل اقتصــادی گف
کســری بودجــه، اهــداف بانــک مرکــزی بــرای تحقــق 
هدفگــذاری تــورم 22 درصــدی را نــاکام می گــذارد زیرا 

بــر پایــه مفروضــات ابهــام آلــودی بنــا شــده اســت.

جامســاز بــا بیــان اینکــه میانگین تورم ســال گذشــته 
41.2 درصــد بــوده اســت، اظهــار کــرد:  معنــای آن این 
اســت کــه قــدرت خریــد مــردم بــه انــدازه 41.2 درصد 
ــورم  ــرخ ت ــذاری ن ــر هدفگ ــه اســت.و اگ کاهــش یافت
ــق شــود باوجــود  ــزی محق ــک مرک 22 درصــدی بان
افزایــش 20 درصــدی حقوق هــا بــاز هــم ســفره مــردم 
کوچک تــر می شــود ایــن در حالــی  اســت کــه شــرایط 
اقتصــادی کشــور، تحریم ها و عــوارض اقتصــادی کرونا 

چالش هــای پیــش روی ایــن هدفگــذاری اســت.

وی بــا بیــان اینکــه یکــی از وظایــف بانــک مرکــزی 
کمــک بــه رشــد اقتصــادی بــا اتخــاذ سیاســت های 
پولــی مناســب اســت، تصریح کــرد:  ســاختار بودجه 
ــا  ــتا ب ــع همراس ــت و در واق ــد اس ــور ضدتولی کش
اهــداف مافیــای مالــی اســت. بخش هــای مختلــف 
ــی و از ایــن دســت  ــا البی گــری و چانه زن دولتــی ب
ــور تــالش  می کننــد ســهم بیشــتری از بودجــه  ام
ــارت،  ــدان نظ ــل فق ــه دلی ــا ب ــند ام ــته باش داش
عملکــرد بودجــه نهادهــای دولتــی و فرادولتــی بــه 
طــور شــفاف منتشــر نمی شود.جامســاز ادامــه داد: 
ــبات و  ــوان محاس ــد دی ــتگاه هایی مانن ــف دس ضع
ســازمان بازرســی کل کشــور موجــب شــده اســت 
ــا نظــارت  ــا عملکردهــای بودجــه ای ســازمان ها ب ت
ــف در  ــای دارای ردی ــد.بازدهی نهاده ــراه نباش هم
بودجــه در قبــال منابــع  دریافتــی  مــورد بررســی 

وحسابرســی قــرار نگرفتــه اســت.

قیمت تمام شده از خدمات دستگاه های دولتی نداريم
جامساز مطرح کرد؛

ــمت  ــه س ــی ب ــت: اگرنقدینگ ــادی گف ــناس اقتص ــک کارش ی
ــای  ــه ســمت بازاره ــت نشــود و ب ــد هدای ــور مول ــد و ام تولی
غیرمولــد و مافیــای ایــن بازارهــا، حرکــت کنــد طبیعــی اســت 

کــه تاثیــرات تورمــی بــه دنبــال دارد.

دیگر هزاران میلیارد تومان کاالهای 
قاچاق از ده ها اسکله جنوب کشور 
که دولت هیچ نظارتی بر آنها ندارد 
وارد می شوند و بطور سازمان یافته 

صدها کیلومتر را بدون بازرسی 
مأمورین طی کرده تا به کانشهرها 

ورود کنند و به بازار عرضه شوند.

گفتگو
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ــه  ــرد: بودج ــوان ک ــائل اقتصــادی عن ــناس مس کارش
ســازمان ها و وزارتخانه هــا هــر ســال افزایــش می یابــد 
امــا ایــن مصــارف در رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال 
بی تاثیــر هســتند. مالیات هــا، درآمــد گمــرکات و درآمد 
ــرای  ــع ب ــده مناب ــت، عم ــروش نف ــل ف ــت از مح دول
ــای  ــه درآمده ــت هســتند ک ــای دول ــن هزینه ه تامی

موهــوم و بــا ابهــام در تحقــق تلقــی می شــوند.

ــر اظهــار رئیــس کل  ــا ب ــان اینکــه بن ــا بی جامســاز ب
بانــک مرکــزی ســال 90 درآمدهــای نفتــی مــا حــدود 
107 میلیــارد دالر بــود امــا در ســال 98 بــه کمتــر از 
ــت،  ــیده اس ــارد دالر رس ــی 24 میلی ــد یعن 20 درص
اظهــار کــرد: همچنیــن آقــای جهانگیــری گفته اســت 
درآمدهــای نفتــی مــا در ســال 98 پــس از کســر 20 
درصــد ســهم صنــدوق توســعه ملــی و 14.5 درصــد 
ســهم شــرکت نفــت، بالــغ بــر 5.8 میلیــارد دالر نصیب 
ــروش  ــرآورد ف ــن وجــود ب ــا ای ــرده اســت، ب ــت ک دول
ــاری 98.8  ــال ج ــی در س ــای نفت ــت و فرآورده ه نف
هــزار میلیــارد تومــان تعیین شــد که مســلما” تــا پایان 
ســال کســری قابل مالحظــه ای را شــاهد خواهیــم بود.

وی ادامــه داد:  بــا ایــن حــال در الیحــه بودجــه 1400 
بنظــر می رســد پیــروزی بایــدن معــادالت را بــر هــم 
زده و الیحــه را بــا فــرض رفــع تحریم هــا کــه بــه ایــن 
ــد.  ــی کرده ان ــر محتمــل اســت پیش بین ــا غی زودی ه
درآمــد حاصــل از فــروش نفــت را بــر اســاس میانگیــن 
فــروش 2.3 میلیــون بشــکه در روز بــا 40 دالر بهای هر 
بشــکه و نــرخ تبدیــل 11500 تومــان در نظــر گرفته اند 
و در کنــار آن نیــز افزایــش درآمدهــای مالیاتــی، فروش 
ــت،  ــالک دول ــوال و ام ــذاری ام ــی، واگ ــات دولت خدم
ــعه  ــدوق توس ــت أز صن ــی و برداش ــار  اوراق بده انتش
ملــی را نیــز  بــه نحــوی کــه مصــارف گــزاف بودجــه را 

پوشــش دهــد، در دســتور کار قــرار داده انــد.

کارشــناس مســائل اقتصــادی تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه شــرایط تحریمــی و رکــود تورمــی از هــم اکنــون 
کســری بودجــه پنهانــی بیــش از ســال گذشــته قابــل 
ــا  تشــخیص اســت در الیحــه بودجــه ســال 1400 ب
وجــود رشــد قابــل توجــه ملحــوظ شــده نــه تنهــا نگاه 
توســعه ای  کــه از مهمتریــن خصائــص یــک بودجــه 
عملیاتــی اســت، خبری نیســت بلکــه تامیــن نیازهای 
عامــه مردم به ویژه اشــتغال و ســرمایه گــذاری و کمک 

بــه رشــد اقتصــادی نیــز نادیــده انگاشــته شــده بودجه 
عمرانــی هــم همــواره به مصــارف جــاری دولت رســیده 
و امیــدی حتــی به اتمــام برخــی از پروژه هــای ناتمامی 
هــم کــه هنــوز از توجیه اقتصــادی برخوردارند، نیســت.

کارشــناس مســائل اقتصــادی خاطرنشــان کــرد:  
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــد منجــر ب ــای ســاالنه نبای بودجه ه
تــورم، کاهــش قــدرت خریــد مردم، رشــد قیمــت ارزها 
و گســترش فاصلــه طبقاتی و مهمتــر از همه أز دســت 
دادن اعتمــاد مــردم شــود. بودجــه ســند دخــل و خرج 
یــک ســاله اســت و دولــت بــه عنوان یــک ابربنــگاه باید 
دخــل و خــرج خــود را مدیریــت کنــد نه آنکه کســری 

آن را بــه مــردم تحمیــل کنــد.

ــز  ــاد کالن نی ــوزه اقتص ــرد:  در ح ــان ک وی خاطرنش
متغیرهایــی ماننــد رشــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال، 
ــر  ــرمایه گذاری و شــاخص هایی نظی ــرخ س ــکاری ن بی
صیانــت از حقوق مالکیت ، بهبود شــرایط کســب وکار، 
ــی  ــی و امثالهــم  مــورد ب شــفافیت تراکنش هــای مال
توجهــی قــرار گرفتــه و از نــگاه توســعه ای بی بهره انــد.

جامســاز تاکیــد کــرد: نمی تــوان کشــور را بــا روش های 
بــازار مآبانــه مدیریــت کــرد. روش هــای جدیــد 
بودجه نویســی عملیاتــی در جهــان پیشــرفته در حــال 
اجراســت امــا مــا هیچــگاه خــود ر ا نیازمند اســتفاده از 

ــته ایم. ــان ندانس ــارب آن تج

ــات  ــده خدم ــت تمام ش ــرد:  قیم ــوان ک ــاز عن جامس
دســتگاه هایی کــه از دولــت بودجــه می گیرنــد، 
مشــخص نبــوده و معیــن نیســت کــه ایــن بودجه ها بر 
چــه اســاس تعییــن می شــوند. بــا نــرخ رشــد اقتصادی 
وســرمایه گذاری منفــی، نــرخ بیــکاری موجــود در کنار 
بیمــاری کرونــا، وضعیت امیدبخشــی در انتظار نیســت.

ــر ضــرورت اســتقالل بانــک مرکــزی  ــا تاکیــد ب وی ب
اعمــال  در  بایــد  مرکــزی  بانــک  کــرد:   اظهــار 
سیاســت های اقتصــادی مســتقل عمــل کنــد و حیات 

خلــوت دولت هــا نباشــند.

ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه متاســفانه 
ــرد  ــرد و عملک ــوه هزینه ک ــر نح ــی ب ــدرت  نظارت ق
ــت،  ــر اس ــته و ابت ــود نداش ــالیانه وج ــای س بودجه ه
اظهــار کــرد: 380 شــرکت دولتــی بودجه هــای زیــادی 
ــان در الیحــه  ــد ؛ حــدود 1500 میلیاردتوم را می بلعن
بودجــه ســال آینــده بودجــه بــرای شــرکت های دولتی، 
موسســات انتفاعــی و بانک هــا پیش بینی شــده اســت.

ــرد:  ــان ک ــادی خاطرنش ــائل اقتص ــناس مس کارش
ــه شــرکت های  ــد و هزین ــر درآم ــارت ب ــدان نظ فق
دولتــی و بهــره وری آنهــا از موضوعاتــی اســت کــه 
بــا بی توجهــی بســیار زیــادی همــراه اســت و 
ــی های  ــگام بررس ــز درهن ــس نی ــدگان مجل نماین

ــد. ــه آن ندارن ــی ب ــچ توجه ــاالنه هی ــه س بودج

وی بــا بیــان اینکــه تغییــرات مجلــس در لوایــح بودجه 

انــدک اســت، عنوان کــرد:  الیحه بودجه پس از بررســی 
در کمیســیون های تخصصــی و کمیســیون تلفیــق به 
صحــن علنــی فرســتاده می شــود و بــا انــدک تغییراتی 
بــه تصویــب می رســد بــا ایــن وصــف طــی ســال لوایح 
متمــم بــرای برداشــت أز حســاب صنــدوق  توســعه و 

انتشــار اوراق قرضــه بــه مجلــس تقدیــم می شــود.

ــده  ــال آین ــه س ــه در بودج ــان اینک ــا بی ــاز ب جامس
درحــدود 140 هــزار میلیاردتومان از محل فــروش اوراق 
در نظــر گرفتــه شــده که بخــش مهمــی أز آن مصروف 
پرداخــت اصــل و فــرع اوراق بدهــی گذشــته می شــود 
، عنــوان کــرد: ایــن شــیوه  راه درســت بودجه نویســی 
ــور  ــعه در کش ــم توس ــای مه ــی از ابزاره ــت. یک نیس
بودجــه نویســی اصولــی اســت تــا بودجــه صحیــح و 
مبتنــی بــر اصــول علمــی اقتصــاد و مالــی و براســاس 
ــوان  ــود، نمی ت ــن نش ــاد تدوی ــی اقتص ــای واقع نیازه

تصــور توســعه در کشــور را داشــت.

کارشــناس مســائل اقتصــادی خاطرنشــان کــرد: 
حجــم عظیــم واردات بــه معنــای نابــودی تولیــد 
ــا حجــم منابــع محــدود بــرای تولیــد  اســت و ب
طبیعــی اســت کــه توفیقــی در کنتــرل تــورم و 
ــد  ــت ها بای ــود. سیاس ــل نمی ش ــکاری حاص بی
ــر  ــز شــود. ایجــاد ه ــر ایجــاد اشــتغال متمرک ب
از  و  بــه معنــای بی نیــازی خانوارهــا  شــغل 

ســوی دیگــر تحریــک تقاضــا اســت.

وی تاکیــد کــرد:  بخــش خصوصــی واقعــی در 
ــغل  ــاد ش ــود. ایج ــد ش ــد قدرتمن ــران بای ــاد ای اقتص
ــا  می توانــد موجــب تحریــک تقاضــا شــوند و نبایــد ب
فرصت ســوزی، هزینــه اصالحــات را افزایــش داد.

اینکــه  بــا  اقتصــادی  مســائل  کارشــناس 
اســاس  بــر  اکنــون  فالکــت  شــاخص 
ــم  ــد ه ــمی از 70 درص ــر رس ــهای غی گزارش
ــک مرکــزی  ــح کــرد: بان گذشــته اســت، تصری
و دولــت بایــد بــا هــم هماهنگــی داشــته 
باشــند و تنهــا بــه شــرط اصــالح ســاختار 
و  بیشــتر  اســتقراض  از  می تــوان  کنونــی 
ــر  ــای فقی ــت و بج ــه واردات کاس ــتگی ب وابس
پــروری بــه کمــک تولیــد شــکافت و کشــور را 

داد. نجــات  اقتصــادی  فروپاشــی  أز 

یکی از ابزارهای مهم توسعه در 
کشور بودجه نویسی اصولی است 
تا بودجه صحیح و مبتنی بر اصول 
علمی اقتصاد و مالی و براساس 

نیازهای واقعی اقتصاد تدوین نشود، 
نمی توان تصور توسعه در کشور را 

داشت.

نمی توان کشور را با روش های بازار 
مآبانه مدیریت کرد. روش های جدید 

بودجه نویسی عملیاتی در جهان 
پیشرفته در حال اجراست اما ما 

هیچگاه خود ر ا نیازمند استفاده از 
تجارب آنان ندانسته ایم.
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مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران،

ــه  � ــت ک ــه اس ــس گفت ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــری  ــان کس ــارد توم ــزار میلی ــده 3٢0 ه ــال آين ــه س بودج
خواهــد داشــت. ايــن کســری در بودجــه بــه چــه داليلــی 

ايجــاد می شــود؟

ــت،  ــدی اس ــش درآم ــک بخ ــا و ی ــش هزینه ه ــک بخ ــامل ی ــه ش بودج
ــت دارد  ــه دول ــی ک ــی هزینه های ــت، یعن ــی اس ــور قطع ــای کش هزینه ه
قطعــی اســت ولــی درآمدهــا همگــی احتمالــی هســتند. حــاال درآمدهــا 

چیســت؟
ــت  ــکه نف ــزار بش ــون و 300 ه ــت دو میلی ــرار اس ــه ق ــه ک ــت گفت  دول
ــی  ــه در شــرایط فعل ــد به نظــر می رســد ک ــات گازی بفروشــد، بعی میعان
ایــن دو میلیــون و 300 هــزار بشــکه محقــق شــود، آقــای روحانــی بــه جد 
می گویــد کــه مــا ایــن نفــت را چــه در داخــل و چــه در خــارج خواهیــم 
فروخــت. اگــر در خــارج نخریدنــد کــه بــرای فــروش آن با مشــکالت جدی 
مواجــه هســتیم بایــد آن را در داخــل بفروشــند. در داخــل مــن و شــما باید 

در بــورس نفــت بخریــم حــاال مــا بایــد بــا ایــن نفــت چــه بکنیــم؟ 

ــی  ــازار جهان ــد آن را در ب ــم بای ــا ه م
بفروشــیم، وقتــی در بــازار جهانــی دولت 
دســتش بــاز اســت و می تواند همــه نوع 
همــکاری داشــته باشــد و امتیــاز بدهــد 
ــد،  ــت بفروش ــا نف ــرد ت ــاز بگی و امتی
خصوصــی  بخــش  به عنــوان  مــن 
تنهــا چگونــه می توانــم ایــن کار را 
انجــام دهــم؟ قطعــا مــن هــم نمی توانــم. پــس بنابرایــن شــاید 50 درصــد 
درآمدهایــی کــه از محــل فــروش دو میلیــون و 300 هــزار بشــکه نفــت 

تعییــن شــده محقــق نشــود، اگــر 50 درصــد آن محقــق نشــود، یعنــی 50 
درصــد درآمــدی کــه در بودجــه پیش بینــی شــده اتفــاق نخواهــد افتــاد. 
مســاله درآمــد نفتــی تاثیــر ثانویــه هــم دارد و آن هــم این اســت کــه وقتی 
دولــت نفــت می فروشــد ارز حاصــل از نفــت را بــه واردات کاال اختصــاص 

اقتصاد بايد چندوجهی شود

آقای روحانی به جد می گوید که ما 
این نفت را چه در داخل و چه در 

خارج خواهیم فروخت. اگر در خارج 
نخریدند که برای فروش آن با 

مشکات جدی مواجه هستیم باید 
آن را در داخل بفروشند. در داخل من 

و شما باید در بورس نفت بخریم 
حاال ما باید با این نفت چه بکنیم؟

الیحــه بودجــه ســال 1400 بــا شــبهات زیــادی بــه مجلــس  رســید، ایــن بودجــه که بــه اعتقاد بســیاری 
از اقتصاددان هــا به رغــم تاکیــدات گذشــته بــه نفــت متکــی اســت باعــث خواهــد شــد تــا در صــورت 
عــدم تحقــق آن؛ کشــور مجــددا بــا کســری بودجــه عظیمــی  مواجــه شــود کــه ایــن کســری می توانــد 
تــراز تجــاری و پولــی کشــور را دچــار تزلــزل کــرده و دولــت  بعــدی را بدهــکار کنــد. این بدین معناســت 
کــه منابــع در نظــر گرفتــه شــده بــرای بودجــه 1400 چنــدان قابــل احصــا نبــوده و حتــی ایــن خطــر 
ــان در طــول  ــد. یکــی از تاکیــدات اقتصاددان ــه مشــکالت بزرگتــری هــم دامــن بزن وجــود دارد کــه ب
ســال های گذشــته عبــور از اقتصــاد متکــی بــه نفــت بــوده تــا بخــش مولــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و 
بــا رشــد طبیعــی تولیــد ناخالــص داخلــی و محصــوالت غیرنفتــی، صــادرات غیرنفتــی بتوانــد جایگزیــن 
ــانده  ــته رس ــاله گذش ــن حــد خــود در 40 س ــه پایین تری ــروش آن را ب ــا ف ــه تحریم ه ــی شــود ک نفت
اســت. براســاس آنچــه رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس یازدهــم اعــالم کــرده بودجــه 1400 اتکای 
ایــران در آن قــرار دارد ایــن الــزام را بیشــتر می کنــد.40 درصــدی بــه نفــت دارد در حالی کــه قــرار بــود ایــن اتــکا بــه زیــر 20 درصــد برســد و شــرایطی کــه 

گفتگو
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می دهــد، واردات کاال درآمــد گمرکــی را افزایــش می دهــد، واردات کاال چــرخ 
تولیــد را می چرخانــد و چــرخ تولیــد کــه می چرخــد یــا کاالی تمــام شــده 
اســت کــه چــرخ بــازار را می چرخانــد یــا مــواد اولیــه بــرای صنایــع اســت کــه 
ایــن کار را انجــام می دهــد، اینهــا باعــث درآمدهــای بعــدی به عنــوان مالیــات 
بــرای دولــت می شــود. بنابرایــن زمانیکــه درآمــد نفتــی محقــق نشــود، همــه 
درآمدهــای احتمالــی دیگــر هــم محقــق نخواهــد شــد. نکتــه بعــد این اســت 
کــه بخشــی از درآمــد را بــه فــروش دارایی هــای دولــت اختصــاص داده انــد. 
اگــر قــرار باشــد کــه ایــن فــروش بــه شــکل ســابق باشــد ممکــن اســت کــه 
محقــق شــود ولــی اگــر قــرار باشــد کــه بــا نیــت اینکــه تولیــد افزایــش پیــدا 
کنــد، بــه آن نــگاه کنیــم فروشــی کــه پیش بینــی شــده، ممکــن اســت بــه 

ســختی محقــق شــود.

فروش اوراق مشارکت و قرضه هم در بودجه مورد توجه قرار گرفته  �
است، آيا اين منابع قابل تحقق هستند؟

ــردم  ــم م ــارکت ه ــا اوراق مش ــورس ی ــه در ب ــروش اوراق قرض ــورد ف در م
پولــی ندارنــد کــه بتواننــد اوراق مشــارکت بخرنــد؛ همــه ایــن درآمدهــا لنــگ 
می زننــد، بنابرایــن اگــر شــرکت های دولتــی را کنــار بگذاریــم، دولــت بایــد 
چیــزی نزدیــک 10 تــا 11 هــزار میلیــارد تومــان درآمــد داشــته باشــد، ولــی 

ــن میــزان هــم محقــق نمی شــود. ای
 بخــش دوم ایــن اســت کــه چیــزی در حــدود 14 تــا 15 هــزار میلیــارد تومان 
بودجــه شــرکت های دولتــی تعییــن شــده و عیــن ایــن رقــم هــم به عنــوان 
هزینــه بنگاه هــای دولتــی در بودجــه درنظــر گرفتــه شــده؛ اگــر شــرکت های 
دولتــی درآمــد نداشــته باشــند بــاز هــم هزینه هایشــان ســر جــای خودشــان 
اســت؛ پــس بنابرایــن اگــر شــرکت های دولتــی ماننــد مخابــرات، آلومینیــوم، 
مــس، آهــن و … درآمــد پیــدا نکننــد فاصلــه ایــن درآمــد و هزینــه بــه کســر 
بودجــه  اضافــه خواهــد شــد. به نظــر مــن آنچــه آقــای پورابراهیمــی  دربــاره 
320 هــزار میلیــارد تومــان کســری بودجــه گفتــه، بســیار محتاطانــه اســت و 

بســیار بیشــتر از ایــن رقــم کســری بودجــه خواهیــم داشــت.

با توجه به اتکای 40 درصد بودجه به فروش نفت و با توجه به میزان  �
پايین فروش نفت در سال جاری اين اتکا به نفت چقدر می تواند برای 

بودجه و کشور خطرناک باشد؟

اصــوال بودجــه نفتــی خطرناک اســت مگر اینکــه برای آن برنامه داشــته باشــیم، 
همــه کشــورهای نفتــی دنیــا ایــن اتــکا را رفــع کرده انــد. نــروژ و انگلیــس کــه 
نفــت دارنــد پــول آن را در حســاب جداگانــه ای می گذارنــد و زندگــی طبیعــی 
خــود را دارنــد. عربســتان ســعودی هــم که بیشــترین درآمــدش از نفت اســت 

پــول نفــت را بیــرون از سیســتم اقتصــادی خــود ســرمایه گذاری می کنــد، 
بــه یــک معنــا ثــروت زیرزمینــی را بــه ثــروت روزمینــی تبدیــل کرده انــد، 

آن چیــزی کــه بیــش از دو دهــه دربــاره آن صحبــت کرده ایــم یعنــی 
ــر روی زمیــن تبدیــل  ــه صنایــع تولیــدی ب بایــد درآمــد نفــت را ب

کنیــم ولــی ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. اگر مســتقیما پول نفــت را 
هزینــه کنیــم غیر از یــک اقتصاد تورمــی  چیزی نخواهیم داشــت 

بــرای اینکــه تولیــدی در اقتصــاد نفتــی اتفــاق نمی افتــد، چــون مــا نفــت را 
می فروشــیم و بــا پــول آن مایحتــاج می خریــم و مــردم آن را اســتفاده می کننــد 
بــدون اینکــه تولیــد صــورت گرفتــه باشــد. بنابرایــن اقتصــاد، اقتصــاد تورمــی و 
غیرفعــال و غیرمولــد اســت بــرای اینکــه بتوانیــم از ایــن موضوع فاصلــه بگیریم 
و تحــت تاثیــر شــرایط بــازار نفتــی نباشــیم بایــد پــول نفــت را بــه جــای اینکه 
در بودجــه وارد کنیــم بایــد بــه صنایــع روزمینــی تبدیــل کنیــم. اگــر تبدیل به 

آن صنایــع کردیــم خودشــان کار خواهنــد کــرد، اســتعداد کشــور مــا این اســت 
کــه اقتصــاد چنــد وجهــی شــود و از اقتصــادی تک وجهــی نفتی خارج شــویم. 
بایــد در اقتصــاد پتروشــیمی ، فــوالد، صنایــع معدنــی، آلومینــوم و مــس و … 
قــوی کار کننــد بــه اضافــه اینکــه می توانیــم در بخش صنایــع غذایی، شــیالت، 

گردشــگری و … هــم فعــال باشــیم.

اصوال بودجه نفتی خطرناک است مگر 
اینکه برای آن برنامه داشته باشیم، همه 

کشورهای نفتی دنیا این اتکا را رفع 
کرده اند. نروژ و انگلیس که نفت دارند 

پول آن را در حساب جداگانه ای می گذارند 
و زندگی طبیعی خود را دارند. عربستان 
سعودی هم که بیشترین درآمدش از 

نفت است پول نفت را بیرون از سیستم 
اقتصادی خود سرمایه گذاری می کند

ادامه گفتگو
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 همان گونــه کــه می دانیــد، توســعه و 
پیشــرفت جوامع نــزد عموم پژوهشــگران 
علــوم اجتماعــی، عمدتا بــا مردم ســاالری، 
ــی  ــات آزاد و حکمران ــخ گویی، انتخاب پاس
ــا بررســی  خــوب گــره خــورده اســت؛ ام
ــی نشــان می دهــد  برخــی تجــارب جهان
کــه بســیاری از کشــورها توفیــق چندانــی 
در دســتیابی بــه ایــن مردم ســاالری 
نشــریه  مثــال،  بــرای  نداشــته اند. 
اکونومیســت در یــک بررســی نشــان 
می دهــد کــه حــدود 68 کشــور در دنیــا 
در زمینــه  مردم ســاالری امتیــازی کمتر از 
50 درصــد گرفته اند. مؤسســه برتلســمان 
آلمــان نیــز نــرخ دموکراســی را در ســطح 
جهــان امــروزه چیــزی حــدود 54 درصــد 
تخمیــن می زنــد. بــا توجــه به ایــن مقدمه 
به عنــوان پرســش اول، مایلــم این ســؤال را 
از خدمــت شــما بپرســم کــه اساســا برای 
رســیدن بــه توســعه، شــما وجــود جامعــه 
و حاکمیتــی مردم ســاالر را تــا چــه میــزان 
ــا در  ــد؟ آی ــوردار می دانی ــت برخ از اهمی
فقــدان یــک مردم ســاالری پایدار، توســعه 
اساســا ممکــن خواهــد بــود و مدل هایــی 
ــروزه  ــوان ام ــعه را می ت ــوع توس ــن ن از ای

ســراغ گرفــت؟

ــت  ــن اس ــر ای ــر س ــث ب ــرم بح ــه نظ ب
ــه معناســت.  ــه چ ــعه ب ــا توس ــه اساس ک
ــاره  ــه نظــر می رســد کــه همــه مــا درب ب
موضوعــی کــه از آن فهــم مشــترکی 
ــه نظــر  ــا ب ــم، ســخن می گوییــم؛ ام داری
می رســد کــه از مفهوم توســعه، اســتنباط 
مبهمــی وجــود دارد و بایــد ببینیــم هدف 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب ــعه چیس از توس
ذهــِن جمعیــت بزرگــی از جامعه، توســعه 

را متــرادف بــا صنعتی شــدن می دانــد. اگر 
ایــن معنــا را بپذیریــم، آن وقت بســیاری از 
کشــورهای به تازگــی توســعه یافته و حتی 
کشــورهای توســعه یافته، صنعتی شــده 
ــی  ــی دموکراس ــد نوع ــا فاق ــتند؛ ام هس
ــدرت  ــر ق ــردم ب ــت م ــای حاکمی به معن
هســتند. دموکراســی بــه ایــن معنــا کــه 
مــردم بتواننــد قــدرت را پاســخ گو کــرده 
و آن را کنتــرل کننــد، در بســیاری از 
کشــورهای دنیــا و حتی ممالک پر ســابقه 
صنعتــی نیــز چنیــن چیــزی وجود نــدارد 
و گفتــن از دموکراســی در ایــن کشــورها 
ــات  ــون تبلیغ ــزی، مدی بیــش از هــر چی
انتظــارات  و  رسانه هاســت  فریبنــده  
واهــی و مبهمــی را در ذهــن مــردم پدیــد 

ــی آورد. م

مســئله پایــداری و بقــای هــر جامعــه ای، 
توجــه بــه ســه عنصــر امنیــت، اقتصــاد و 
ــه نظــرم  ــا آزادی اســت و ب دموکراســی ی
اولیــن مســئله اصلــی همــه  حکومت هــا 
در همــه جهــان، مســئله امنیــت اســت. 
ایــن امنیــت البتــه وجــوه مختلفــی دارد و 
مهم تریــن آنهــا امنیــت جانــی و امنیــت 
محفوظ مانــدن از تعــدی و تجــاوز اســت؛ 
امــا ایــن نــوع امنیــت، ارتبــاط معنــاداری 
نیــز بــا امنیــت اقتصــادی، قضائــی، 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی دارد. ایــن 
مــوارد کامــال با یکدیگــر مرتبط هســتند؛ 
امــا سلســله مراتبی در همیــن وجــوه 

امنیتــی وجــود دارد.

پــس از امنیــت در مقابــل تجــاوز و تعــدی 
ــراِد  ــا اف ــای متخاصــم ی ــر دولت ه در براب
غیــر، مــا بــه امنیــت قضائــی می رســیم؛ 
ــد وجــود  ــی بای ــک نظــام قضائ ــی ی یعن

داشــته باشــد کــه بتوانــد حقــوق فــردی 
ــت  ــد امنی ــه بع ــد. مرحل ــن کن را تضمی
اقتصــادی اســت کــه حائــز اهمیت بســیار 
کلیــدی اســت و مادامــی کــه ایــن مــورد 
تحقــق پیــدا نکــرده باشــد، ســخن گفتن 
ــس  ــخنی لوک ــی، س از آزادی و دموکراس
و انتزاعــی اســت. مــا موظفیــم کــه 
فراهــم  جامعــه  بــرای  را  فرصت هــا 
کنیــم تــا بتوانیــم انتظــار داشــته باشــیم 

ــی و  ــوغ، درک عموم ــه بل ــردم ب ــه م ک
اجتماعــی از حقــوق خــود برســند و بدون 
رســیدن بــه ســطحی از رشــِد اقتصــادی 
و صنعتی شــدن، امــکاِن تحقــق آزادی 

فراهــم نیســت.

مــا امــروز در دنیــا می بینیــم کــه در دوران 
رشــد و توســعه کشــورهای شــرق آســیا 
مثــل چین، کره، ســنگاپور و…، دیکتاتوری 
و تمامیت خواهــی حکومت هــا حاکــم 
بــوده و هنــوز نیــز برقــرار اســت؛ اما خیلی 
از ایــن کشــورها به دموکراســی نرســیدند 

ــی  ــه دموکراس ــز ک ــا نی ــی از آنه و برخ
ــته-مانند  ــمگیری داش ــد چش در آن رش
کــره- هنــوز مشــخص نیســت کــه 
در چــه مرحلــه ای قــرار دارنــد. بــرای 
مثــال، آغــاز برنامه هــای توســعه کــره بــا 
ــان  ــران هم زم ــعه در ای ــای توس برنامه ه
ــاظ  ــه لح ــم ب ــور ه ــی آن کش ــود؛ ول ب
ــل  ــاد، در اوای ــد فس ــم رش ــی و ه سیاس
ــه  ــا جامع ــه ب ــالدی، در مقایس 1960 می
ــتبداد  ــود و اس ــدتر ب ــیار فاس ــی بس ایران
ــود. امــروزه می بینیــم  نیــز ســرکوبگرتر ب
ــدن،  ــادی و صنعتی ش ــعه اقتص ــه توس ک
نظــم در جامعــه را محقــق کــرده اســت. 
ــم  ــر نظ ــی ب ــا صنعتی شــدن مبتن اساس
اســت؛ امــا بــه مــوازات اینکــه نظــِم 
صنعتــی رشــد می کنــد، نظــِم رفتارهــای 
اجتماعــی را نیــز حاکــم می کنــد، نظــم 
ــه  ــد و البت ــاد می کن ــم ایج ــون را ه قان
همــراه بــا ایــن مــوارد، رفــاه باالتــری را نیز 
ــن  ــد؛ بنابرای ــم می کن ــردم فراه ــرای م ب
اولویــت و سلســله مراتب نیازهای اساســی 
رو به رشــد  جامعــه ای  داشــتن  بــرای 
و توســعه یافته را بایــد لحــاظ کنیــم. 
ــن  ــه ای ــه ب ــدون توج ــم ب ــا نمی توانی م
سلســله مراتب، از تحقــق آزادی در جامعــه 

ســخن بگوییــم.

 از صحبــت شــما چنیــن  �
برمی آيــد کــه توســعه 
ــاد  ــه ابع ــادی را در هم اقتص
آن، مقــدم بــر توســعه 
سیاســی می دانیــد. مــا 
گاهــی شــاهد بوده ايــم 
ــای  ــر در حکومت ه ــه اگ ک
ــال  ــن دو ب ــتبدادی اي اس
توســعه جابه جــا شــوند 

مرکــز آمــار ایــران داده هــاي جدیــدي را دربــاره تــورم ماهانــه و نقطــه بــه نقطــه منتشــر کــرده کــه 
نشــان مي دهــد نــرخ ایــن شــاخص اقتصــادي کاهــش داشــته اســت. ایــن رونــد متاثــر از متغیرهــاي 
داخلــي و خارجــي اتفــاق افتــاده کــه تــداوم ایــن امــر مي توانــد منجــر بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادي 
ــده  ــکا و وع ــدن در آمری ــدن بای ــود. روي کار آم ــور ش ــادي در کش ــات اقتص ــت ثب ــن حال و در کمتری
بازگشــت بــه برجــام تاثیــر خــودش را بــا ایجــاد جــو روانــي گذاشــت و رونــد کاهشــي امــروز بــازار ارز و 
ــرات سیاســي در جهــان و همچنیــن  ــد تغیی ــه رون ــه همیــن دلیــل اســت. به نظــر مي رســد ادام ســکه هــم ب
رونــد مثبــت کشــف واکســن کرونــا تــا پایــان ســال، بتوانــد فضــاي آرامــي را بــراي اقتصــاد کشــورمان رقــم بزنــد.

راغفر:

فساد گسترده مانع اصالحات است

حدود ۶۸ کشور در دنیا در 
زمینه  مردم ساالری امتیازی 
کمتر از 5۰ درصد گرفته اند. 

مؤسسه برتلسمان آلمان نیز نرخ 
دموکراسی را در سطح جهان 
امروزه چیزی حدود 5۴ درصد 

تخمین می زند. 
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بــر  سیاســی  توســعه  و 
ــح  ــادی ارج ــعه اقتص توس
ــای  ــور جنبش ه ــوده، ظه ب
بــه  اجتماعــی مجــددا 
بســته  فضــای  ظهــور 
ــت.  ــده اس ــی انجامی سیاس
بــه ايــن معنی کــه بــا تفوق 
مردم ســاالر،  جنبش هــای 
حکومتــی  شــکل گیری 
اقتدارگراتــر را می توانیــم 
انتظــار داشــته باشــیم. شــما 
ــای  ــت جنبش ه ــِت شکس عل
چــه  را  مردم ســاالر 

؟ نیــد ا می د
بــرای اینکــه بتوانیم قــدرت را مهــار کنیم، 
الزاماتــی وجــود دارد کــه بایــد فراهم شــود 
و چــون تاکنــون فراهم نشــده، پیامدهایی 
ــر خواهــد داشــت. در همــه جــای  را در ب
ــت  ــوال اس ــن من ــه ای ــع ب ــان وض جه
ــه  ــی هدی ــه کس ــا آزادی را ب ــه د ولت ه ک
نمی کننــد و ایــن جامعــه اســت کــه بایــد 
آزادی را بــه دســت بیــاورد. ایــن کار نیــز از 
طریــِق مهــار قــدرت امکان پذیــر خواهــد 
ــد  ــود آی ــه  وج ــی ب ــود. ســپس حکومت ب
کــه از آزادی هــای مــردم حمایــت کنــد و 
آن را تعالــی ببخشــد. آزادی بــه جامعــه ای 
نیــاز دارد کــه خــوِد ایــن جامعــه از رشــد و 
بلــوغ کافــی برخــوردار باشــد تــا بتوانــد در 
امــور سیاســی مشــارکت کــرده و اگــر الزم 
شــد، اعتــراض کنــد و در صــورت امــکان با 
رأی خــود، دولــت را از قــدرت ســاقط کند؛ 
امــا این طــور نیســت کــه گــروه نخبــه ای 
در جامعــه بخواهنــد و بتواننــد همه منافع 
ــد؛  ــری کنن ــی و راهب ــه را نمایندگ جامع
بــدون آنکــه جامعــه از آگاهی هــا و رشــد 
ــرای  سیاســی الزم برخــوردار باشــد. مــا ب
اینکــه یــک جامعــه  توســعه یافته به معنای 
ــد آن  ــیم، نیازمن ــته باش ــی آن داش واقع
هســتیم کــه هــم دولــت قدرتمند داشــته 
ــت  ــد. عل ــه نیرومن ــم جامع ــیم و ه باش
در  مردمــی  جنبش هــای  شکســت 
بســیاری از کشــورهای در حال توســعه، 
ایــن اســت کــه ایــن جنبش هــا عمدتــا از 
ســوی نخبــگان جامعه ســازماندهی شــده 
و فراگیــر نشــده اســت. بــه ایــن معنــی که 
ایــن فراگیــری موجــب رشــد ظرفیت های 
کل جامعــه شــود و بتوانــد دولــت را لــگام 

بزنــد و مهــار کنــد.

ــا  ــم ت ــاز داری ــوی نی ــی ق ــه حکومت ــا ب م
ــن  ــد، قوانی ــار کن ــونت را مه ــد خش بتوان
ــه  را اعمــال کنــد و خدمــات عمومــی ارائ
ــی  ــه خدمات ــردم ب ــه م ــد؛ به نحوی ک کن
ماننــد آموزش وپــرورش رایــگان، خدمــات 

ســالمت رایــگان، مســکن مناســب بــرای 
الزم،  زیرســاخت های  ســایر  و  همــه 
برابــر دسترســی  آزادانــه و  به صــورت 
داشــته باشــند. همچنیــن به جامعــه قوی 
ــا  ــم ت ــاز داری و منســجم و بسیج شــده نی
حکومــت را در جایــگاه خــود قــرار دهــد. 
ــن  ــیار، قوانی ــه هوش ــک جامع ــدون ی ب
اساســی و میثاق هــا، ارزشــی ندارنــد. 
ــردم  ــرد، م ــی انقــالب صــورت می گی وقت
ــرای  ــی ب ــوغ کاف ــد و بل ــد رش ــوز فاق هن
رشــد و ســازماندهی جامعه خود هســتند. 
ایــن جامعــه اگــر بخواهــد جامعــه توانمند 
و قدرتمنــدی باشــد کــه حاکمیــت را 
کنتــرل کنــد و نگــذارد کــه از مســیرهای 
قانونــی منحرف شــده و خــارج شــود، باید 

ــد.  ــجم باش ــه منس ــک جامع ــودش ی خ
ــادی  ــداد زی ــد تع ــه بای ــی ک ــن معن بدی
ــته  ــود داش ــاد وج ــازمان های مردم نه س
باشــند تــا از حقوق مــردم پاســداری کنند 
تــا از ایــن طریــق یــک قــدرت متــوازن بــا 
ــرد.  ــکل بگی ــد ش ــا بتوان ــدرت دولت ه ق
ــن اتفــاق نیفتــاده باشــد،  مادامــی کــه ای
ــدرت  ــه ق ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ دلیل هی

ــد. ــذار کن ــودش را واگ ــارات خ اختی

ایــن جامعــه قدرتمنــد اســت کــه می تواند 
قــدرت را مهــار کنــد و بــا او وارد چانه زنــی 
شــود  امــا هم زمــان همیــن جامعــه بایــد 
بــا قــدرت نیــز همــکاری کنــد. ایــن رابطه 
ــرل  ــرای کنت ــه ب ــان همــکاری و مقابل می
قــدرت در جامعــه، توســط نهادهــای 
ــی و  ــد سیاس ــه رش ــد ب ــی می توان مردم
رشــد مشــارکت های اجتماعــی در جامعــه 
ــز  ــن نی ــاری رســاند. ای ــدرت، ی ــار ق و مه
یــک تــالش دائمــی اســت. ایــن نیســت 
کــه تنهــا یــک انقــالب یــا انفجــار صــورت 
ــز را تمام شــده  ــرد و دیگــر همــه چی بگی

ــا بســپاریم. ــه دســت د ولت ه ــم و ب بدانی

ــوی و  ــت ق ــان حکوم ــوازن می ــع ت در واق
جامعه قــوی، محصــول رقابــت و همکاری 
ــت.  ــن دو اس ــان ای ــی می ــان و دائم توأم
ــود  ــه باوج ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــن دو بای ای
اختالف هایشــان، با هــم همــکاری نیــز 
ــت  ــن نیس ــئله ای ــن مس ــد. بنابرای بکنن
کــه از اولویــت توســعه سیاســی یــا 
توســعه اقتصــادی ســخن بگوییــم بلکــه 
ــوم  ــردم، مفه ــاره ک ــه اش ــه ک همان گون
ــت  ــه صنعتی شــدن دالل ــط ب توســعه فق
ــد  ــه رش ــدن ب ــه صنعتی ش ــدارد؛ اگرچ ن
ــد  ــتغال و رش ــد اش ــاط و نظــم، رش انضب
یــاری  جامعــه  در  مــردم  درآمدهــای 
ــود  ــب می ش ــج موج ــاند و به تدری می رس
ــای  ــل، آگاهی ه ــس از نس ــل پ ــه نس ک
ســازماندهی و بســیج کننده جامعــه را 

فراهــم آورد.

ــداق  ــی مص ــره جنوب ــث، ک ــن حی از ای
ــیار  ــره در 1960 بس ــانی اســت. ک درخش
از ایــران عقب مانده تــر بــود و در ســال 
ملــی در کــره  1965 ســرانه درآمــد 
جنوبــی 105 دالر اســت و در ایــران همــان 
زمــان، 255 دالر اســت و کشــور کــره 
ــه ایــران بســیار مســتبدتر  نیــز نســبت ب
و فاســدتر اســت. امــا امــروزه وضــع کــره 
ــور  ــه رئیس جمه ــیده ک ــدی رس ــه ح ب
ایــن کشــور کــه فرصتــی را بــرای رئیــس 
ــن کشــور  یــک شــرکت خصوصــی در ای
مهیــا کــرده، مــردم بــدون آنکه خشــونتی 
بــه خــرج دهنــد، بــه خیابان هــا می آینــد 
ــتگاه  ــورد دس ــن او و برخ ــان رفت و خواه
ــود و 23  ــزل می ش ــتند، ع ــی هس قضائ
ــه او زندانــی می دهنــد. ایــن  ســال هــم ب

ــان دموکراســی اســت. هم

 بــه همــاوردی جامعــه  �
ــوی و  ــت ق ــد و دول نیرومن
رقابــت و همــکاری دوســويه 
ــد. در  ــاره کردي ــن دو اش اي
ــر  ــه، ب ه نظ ــن رابط همی
شــما چگونــه می تــوان 
و  دموکراســی  به نوعــی 
پايــدار  مردم ســاالری 
ــه  ــا چ ــت و اساس ــت ياف دس
مدلــی می توانــد گــذار 
بــه ايــن مردم ســاالری 
ــهیل  ــد و تس ــح ده را توضی

ــد؟ کن
مدلــی عمومی وجــود ندارد. همه کشــورها 
تفاوت هــای فرهنگــی و تاریخــی متفاوتــی 
دارنــد و حتی الگوهای توســعه کشــورهای 
شــرق آســیا با وجــود مشــابهت های زیــاد، 

مغایرت هــا و تفاوت هــای فاحشــی نیــز بــا 
یکدیگــر دارنــد. در مــورد ایــران نیــز وضــع 
بــه همیــن منــوال اســت. مــا بایــد مســیر 
ــاالری را  ــد مردم س ــیر رش ــعه و مس توس
ــی  ــده تاریخ ــیر طی ش ــا مس ــب ب متناس
ــانی،  ــای انس ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج و ب
اقتصــادی و اجتماعــی خودمــان طراحــی 
ــن  ــرای ای ــم. ب ــش ببری ــه پی ــم و ب کنی
ــدون و  ــه م ــک برنام ــد ی ــز بای ــم نی مه
تعریف شــده ای وجــود داشــته باشــد و 
اینکــه قــدرت بــه آن برنامــه پایبند شــود. 
ــم در  ــن مفاهی ــیاری از ای ــه بس در نتیج
ابتــدا بایــد میــان نخبــگان جامعــه مــورد 
ــا  ــگان ب ــن نخب ــرد و ای ــرار گی ــاع ق اجم
ــای  ــد زمینه ه ــوع بتوانن ــای متن دیدگاه ه
ــد،  ــم آورن ــه را فراه ــدن جامع متشکل ش
بــا یکدیگــر نیــز گفت وگــو کننــد و یــک 
مســیر عمومــی را بــرای توســعه اجتماعی 
و اقتصــادی کشــور مهیــا کنند. ایــن مورد 
البتــه در همه جــای دنیــا، وظیفــه قانــون 
اساســی اســت و قانــون اساســی، ســندی 
اســت کــه بــه طــرح مســئولیت ها، 
وظایــف و حقــوق شــهروندان و حکومــت 
ــن  ــه در ای ــزی ک ــن چی ــاره دارد. اولی اش
راســتا بایــد از هــر حکومتــی مطالبــه کرد، 
تحقــِق قانــون اساســی اســت. البته شــاید 
هــم حکومــت و هــم جامعــه تمایلــی بــه 
ــد و  ــته باش ــارکت ها نداش ــه مش این گون
ابتــدای عرایضــم نیــز بدیــن نکتــه اشــاره 
کــردم. قــدرت به هیچ وجــه حاضــر نیســت 
ســهمی بــه جامعــه بدهــد؛ مگــر اینکــه از 

ســوی جامعــه بدیــن کار ملــزم شــود.

قانــون  همان طــور  کــه می دانیــد، در 
ــگان،  ــرورش رای ــران، آموزش وپ اساســی ای
خدمــات ســالمت رایــگان همگانــی، 
ــرای  ــرپناه ب ــکن و س ــه مس ــی ب دسترس
همــه وجــود دارد و کار به عنــوان یــک 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــق همگان ح
شــده و ده هــا مــورد دیگــر از جملــه ایجــاد 
تشــکل های مردمــی، حــق اعتراض هــای 
مســالمت آمیز، رســانه های آزاد و … تعریــف 
ــرا  ــه چ ــد ک ــد دی ــا بای ــت. ام ــده اس ش
بخشــی از ایــن مــوارد محقــق نمی شــود. 
ــه  ــوارد را مطالب ــن م ــد ای ــدا بای ــا ابت م
ــون اساســی را  ــه قان ــم و بازگشــت ب کنی
مصرانــه بخواهیــم. اگــر مــردم در جامعــه 
مــا صاحــب شــغل شــوند-همان گونه کــه 
ــت- و  ــده اس ــد ش ــی متعه ــون اساس قان
ــد  ــف بدانن ــود را موظ ــز خ ــا نی دولت ه
کــه اشــتغال کامــل بــرای همــه کســانی 
ــم  ــتند، فراه ــردن هس ــب کار ک ــه طال ک
کنــد، بســیاری از مشــکالت کنونی جامعه 
حــل خواهــد شــد. اگــر دســتگاه قضائــی، 

ما به حکومتی قوی نیاز داریم 
تا بتواند خشونت را مهار 

کند، قوانین را اعمال کند و 
خدمات عمومی ارائه کند؛ 

به نحوی که مردم به خدماتی 
مانند آموزش وپرورش رایگان، 
خدمات سامت رایگان، مسکن 

مناسب برای همه و سایر 
زیرساخت های الزم، به صورت 
آزادانه و برابر دسترسی داشته 

باشند.

ادامه گفتگو
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ــرای همــه فراهــم  امنیــت اقتصــادی را ب
کنــد و فرصت هــای اقتصــادی کــه وعــده 
ــون اساســی اســت، توســط حکومــت  قان
ــع  ــی از مســائل مرتف ــم شــود، خیل فراه
می شــود. امــا در ســه دهــه پــس از 
جنــگ تحمیلــی تا کنــون شــاهد بوده ایــم 
کــه فرصت هــای نابرابــر بــه نفــع افــرادی 
ــای  ــفانه فرصت ه ــده و متأس ــم ش فراه
رشــد از میلیون هــا انســان دیگــر گرفتــه 
پذیرفتــه  به هیچ وجــه  اســت.  شــده 
نیســت کــه نظــام مالیاتــی مــا در خدمت 

ــد. ــرمایه های کالن باش ــان س صاحب

می شــود،  اتخــاذ  کــه  تصمیماتــی 
از  ســرمایه داران  شــکل گیری  بــه 
منابــع عمومــی و مردمــی بــه  نــام 
خصوصی ســازی و انتقــال آن بــه افــرادی 
ــرمایه دارانی  ــا س ــت. م ــده اس ــر ش منج
ــان  ــم صاحب ــه ه ــم ک ــد آورده ای را پدی
ســرمایه اند و هــم در درون قــدرت حضــور 
دارنــد. بــه ایــن معنــی کــه در حلقه هــای 
ــد و  ــور دارن ــی حض ــری اساس تصمیم گی
ــه  ــی ب ــه تصمیمات ــد ک ــازه نمی دهن اج
نفــع عمــوم مــردم اتخــاذ شــود. بنابرایــن 
ــل  ــق کام ــد تحق ــا بای ــی م ــه مل مطالب
قانــون اساســی باشــد. بایــد بخواهیــم کــه 
ــد  ــاد کنن ــغل ایج ــا ش ــان م ــرای جوان ب
ــال در کشــور  ــز کام ــن کار نی ــکان ای و ام
وجــود دارد. همچنیــن بخواهیــم کــه 
آموزش وپــرورش و بهداشــت رایــگان برای 
مــردم فراهــم شــود، نــه اینکــه شــاهد آن 
ــای  ــی به ج ــای واردات ــه داروه ــیم ک باش
ــه  ــرای معالج ــتان ها ب ــه در بیمارس اینک
ــرد، از  ــرار بگی ــورد اســتفاده ق ــاران م بیم
خیابــان ناصرخســرو ســردرآورد و بــا ده ها 
برابــر قیمــت بــه فــروش برســد. چنیــن 
رونــدی اساســا اشــکال مختلــف امنیــت 
روانــی، روحــی، جســمی و اقتصــادی 
ــن  ــه همی ــد. ب ــل می کن ــردم را مخت م
دلیــل، تحقــق تمامیــت قانــون اساســی و 
امــکان رشــد تشــکل های مردمــی بــرای 
پیگیــری حقــوق و مطالبــات مردم بســیار 

ــت. ــروری اس ض

ــه   ــازمانی ب ــه س ــم ک ــروز می بینی ــا ام م
نــام ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان 
ــکلی  ــازمان تش ــن س ــا ای ــود دارد ام وج
دولتــی اســت که تنهــا از حافظ و پاســبان 
ــع  ــه مناف ــت و ن ــع واردکننده هاس مناف
مــردم. مــردم اگــر نســبت بــه کاالهایــی 
کــه وارد کشــور شــده و ســپس نیــز بابــت 
آنهــا هیــچ خدمــات پــس از فروشــی ارائه 
نمی شــود، بایــد بــه کجــا مراجعــه کنند؟

بنابرایــن بــرای اینکــه یــک جامعــه 
توســعه یافته درســت کنیــم، امنیــت 
ــوص  ــود. به خص ــد ب ــدم خواه ــن ق اولی
ــته  ــه داش ــد توج ــه بای ــگان جامع نخب
ــن  ــمنان ای ــه دش ــت ک ــن اس ــند ای باش
کشــور چیــزی کــه خواهــان آن نیســتند، 
ــت.  ــران اس ــن ای ــت در ای ــراری امنی برق
انقــالب شــاهد رشــد  اول  از روز  مــا 
فعالیت هــای ضدانقــالب  و  ناآرامی هــا 
ــه  ــم. ده ــور بوده ای ــاط کش ــی  نق در اقص
نخســت انقــالب، مملــو از انــواع و اقســام 
آشــوب ها، ترورهــا، جنــگ تحمیلــی، 
توطئه هــای  اقتصــادی،  تحریم هــای 
ــت.  ــوده اس ــا و… ب ــرای کودت ــون ب گوناگ

در چنیــن جامعــه ای، طبیعــی اســت کــه 
دهــه نخســت، دهــه اســتقرار نظام اســت. 
ــوده کــه نظــام مســتقر  ــاز ب ــن، نی بنابرای
ــون  ــق اصــول قان ــم تحق ــا بتوانی شــود ت
اساســی را از آن مطالبــه کنیــم. همچنین 
ــه  ــور در ده ــئوالن کش ــی مس بی تجربگ
نخســت، ایــن دهــه را دهــه ای پرآشــوب 
ــود  ــا وج ــد. ب ــوه می ده ــم جل و پرتالط
همــه ایــن نابســامانی ها، از خود گذشــتگی 
میلیون هــا جــوان ایرانــی بــود کــه کشــور 
ــار  ــه در آن گرفت ــی ک ــان عظیم را از توف

ــی داد. ــالمت رهای ــه س ــود، ب ــده ب آم

در همــه دولت هــای پــس از جنــگ، نوعی 
عدول از مســلمات قانون اساســی را شــاهد 
هســتیم و هیچ کــس نیــز نمی پرســد 
ــه  ــرورش ب ــال، آموزش وپ ــرای مث ــه ب ک
چــه علــت بایــد خصوصی ســازی شــود؟ 
کســانی کــه زمانــی اعتــراض می کردنــد، 
از  و  شــده اند  صاحب منصــب  اکنــون 
ــده و  ــع ش ــازی منتف ــد خصوصی س رون
ــادی  ــد. متأســفانه تعــداد زی بهــره می برن
ــل  ــد ســال قب ــا چن ــه ت از مســئوالنی ک
ــده اند،  ــوب می ش ــون محس ــزء انقالبی ج
امــروزه در دام اشــرافیت افتاده انــد و آنچــه 

امــروز شــاهدش هســتیم، عــدم پایبندی 
بــه میثــاق ملــی مــا یعنــی قانون اساســی 

اســت.

بنابرایــن اینکــه امــروزه چــه بایــد بکنیم، 
خیلــی روشــن اســت. مطالبــات و راه حــل 
ــه آنهــا نیــز روشــن اســت. تمــام  نیــل ب
مشــکالتی کــه در ایــن ســال ها گذشــته 
محصــول  شــده،  متحمــل  کشــور 
سیاســت های داخلــی اســت. البتــه آنچــه 
ــیده،  ــا رس ــه م ــا و جامع ــه م ــارج ب از خ
ــه  ــه و هزین ــد، توطئ ــا تهدی ــا و تنه تنه
بــوده اســت. در نتیجــه بــرای اینکــه 
امــروزه از ایــن مســیری کــه بــه آن گرفتار 
شــده ایم، رهایــی یابیــم، راهــی جــز 
بازگشــت بــه قانــون اساســی وجود نــدارد.

ــی،  � ــش پايان ــوان پرس  به عن
را  ســؤال  ايــن  مايلــم 
از حضــور شــما بپرســم 
کلــی،  در فضــای  کــه 
ــه  ــد چنانچ ــور بفرمايی تص
مردم ســاالری و برقــراری 
ــاالر  ــت مردم س ــک حاکمی ي
ــن  ــی ناممک ــر علت ــه ه ب
ــوان  ــه می ت ــد، چگون باش
بــه بهبــود حکمرانــی و 
بهبــود معیشــت مــردم 

ــود؟ ــدوار ب امی
ــر  ــدنی و امکان پذی ــوارد جمع ش ــن م ای
اســت. مــن به هیچ وجــه ناامیــد نیســتم. 
از کســانی کــه در  بســیاری  امــروزه 
اساســی  تصمیم گیری هــای  موقــف 
هســتند، شــرایط حســاس کنونــی را 
تــا حــدود زیــادی درک می کننــد و 
ــه  ــیر ب ــن مس ــه ای ــه ادام ــد ک می دانن
ایــن نحــو امکان پذیــر نیســت. امــا 

بــرای اینکــه مــا دچــار تشــنج هایی 
از جنــس بهمــن 98 نشــویم، 
ــرات  ــات و تغیی ــد اصالح نیازمن
اساســی هســتیم. اگــر قــرار بــر 
ــات  ــه مطالب ــه ب ــن باشــد ک ای
امــروز، جامعــه و مــردم پاســخ 
ندهیــم، باید منتظــر پیامدهای 
و  پرهزینه تــر  و  ســخت تر 
ــیم. از  ــر باش ــده  ای مبهم ت آین

ایــن رو، بــه نظــرم می رســد 
ــاید  ــی، ش ــرایط کنون ــه در ش ک

بشــود گفــت کــه خوشــبختانه ایــن 
آگاهــی در حلقه هــای تصمیم گیری 
ــاد  ــا فس ــده، ام ــم آم ــور فراه کش
ــام  ــع انج ــن مان ــترده اصلی تری گس
ــن  ــع ای ــرای رف ــت. ب ــات اس اصالح
مانــع نیــز مــا خوشــبختانه در نظــام 

تصمیم گیری هــای اساســی در قــوای 
ــراد ســالم  ــه، اف ــه و قضائی ــه، مجری مقنن
متعهــد پایبنــد بــه ارزش هــای جامعــه و 
فــداکار کــم نداریــم. منتها این اشــرافیتی 
ــر جامعــه امــروز مــا غلبــه کــرده،  کــه ب
بیشــتر امکان هــای تصمیمــات اساســی 
ــرای  ــس را ب ــذ تنف ــرده و مناف ــور ک را ک
ــر  ــریف، تنگ ت ــالم و ش ــش س ــن بخ ای
ــه  ــم ک ــن تصــور می کن ــرده اســت. م ک
ایــن فرصــت بــرای اصالحــات و بازســازی 
کشــور وجــود دارد. مــا نیازمنــد تغییــرات 
اساســی و ورود یــک نــگاه کامــال متفــاوت 
و متعهــد و پایبنــد بــه قانــون اساســی و 

ــتیم. ــول آن هس اص

 چنانچه نکته پايانی داريد، در  �
خدمت شما هستیم.

ــه اینکــه فرصت هــای تغییــر  امیــدوارم ب
اساســی ایــن بــار در قالــب برآمــدن 
دولتــی متفــاوت، امکان پذیــر باشــد؛ 
دولتــی کــه حقیقتــا به فکــر مردم باشــد. 
بایــد اصالحــات از اقتصــاد شــروع شــود و 
اصالحــات در اقتصــاد می تواند زمینه ســاز 
اصالحــات در حوزه سیاســت شــود. هرچه 
زودتــر اصالحــات سیاســی- اقتصــادی بــا 
ــی در فراینــد میان مــدت، موجــب  الزامات
ریشــه کنی فســاد در نظــام تصمیم گیری 
کشــور شــود، آن وقــت می تــوان امیــدوار 
ــه دنبــال  ــود کــه زمینه هــای رشــد و ب ب
آن توســعه اقتصادی 
یــر  ن پذ مکا ا

شــود.

ما سرمایه دارانی را پدید 
آورده ایم که هم صاحبان 

سرمایه اند و هم در درون قدرت 
حضور دارند. به این معنی که در 
حلقه های تصمیم گیری اساسی 

حضور دارند و اجازه نمی دهند که 
تصمیماتی به نفع عموم مردم 

اتخاذ شود.

ادامه گفتگو
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درآمد تبعات کسری الیحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی می کند؛

هیچ وقت بودجه روی کاغذ کسری ندارد  

ــه گــزارش درآمــد؛ از رقــم بودجــه جــاری کــه همــواره  ب
مــورد انتقــاد منتقــدان و صاحــب نظــران اقتصــادی اســت 
گرفتــه تــا بودجــه عمرانــی و تأمیــن درآمدهــای مالی یک 
بــه یــک از ســوی اقتصــاد دانــان مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه 
اســت بــه طــوری کــه در یــک برآیند کلــی میتــوان مدعی 
بــود کــه کفــه تــرازو مخالفــان ایــن الیحــه در مقایســه بــا 
کســانی کــه آن را تدویــن کردهانــد ســنگین تــر اســت و 
نکتــه جالــب تر آنکــه تدویــن کننــدگان آن همــواره براین 
نظرنــد کــه هیچ خطایــی درمحاســبات خــود نداشــته اند.

اليحه ای بدون تدبیر �
ــم  ــه رق ــاره ب ــا اش ــادی ب ــدان اقتص ــان و منتق کارشناس
ــد:  بودجــه جــاری و رشــد آن در بودجــه ســاالنه میگوین
»هــر ســاله منابــع بودجــه بیــش از گذشــته مــی شــود اما 
هــم راســتا بــا رشــد آن منابــع بودجه تقلیــل میــرود و این 
بــی تعادلــی، مســاله ای اســت کــه هیچــگاه دولــت بــرای 
آن تدبیــر منطقــی ارائــه نکــرده اســت.«تدوین کننــدگان 
ــای  ــتاویز درآمده ــم را دس ــه مســئله تحری الیحــه بودج
خــود قــرار مــی دهنــد در حالــی کــه بخــش اعظــم ایــن 

بــی تعادلــی، بــه مدیریت نادرســت مصــارف باز میگــردد و 
ضرایبــی کــه ایــن افــراد بــرای بودجــه جــاری در نظــر می 
گیرنــد تأثیــر گــذار اســت. سیاســت گــذاران این الیحــه در 
حالــی رقــم فــروش دو میلیــون 300 هزار بشــکه نفــت در 
روز را در الیحــه 1400 قــرار دادهانــد کــه هــر گاه اعتراضــی 

نســبت به رشــد تورم و مشــکالت اقتصادی کشــور میشود 
انگشــت اتهــام را بــه ســمت تحریم هــا که شــامل نفت نیز 
میشــود روانــه کــرده تــا شــاید بتوانند خــود را تبرئــه کنند.

کارشناســان و منتقــدان امــا بر ایــن اعتقادند تــا مادامی که 
هزینــه کرد متناســب بــا محدودیت منابــع انجام نشــود در 
کنــار ســایر نگرانــی هــا کســری بودجــه بحــران بزرگتــری 
را رقــم خواهــد زد چراکــه نــه تنهــا امــکان فــروش نفــت 
محدودتــر از قبــل خواهــد شــد بلکــه بــه واســطه ضربــه 
مهلکــی کــه دولــت بــه اعتمــاد مــردم نســبت به بــورس و 
بــازار ســرمایه زد، دیگــر نمیتــوان روی چنیــن بــازاری برای 

جبــران کســری بــه ماننــد ســال 99 حســاب بــاز کــرد.

بودجه روی کاغذ �
ــا اشــاره بــه منابــع تــورم زا در  کارشناســان اقتصــادی ب
بودجــه بــه نکته کلیدی اشــاره کــرده و معتقدنــد؛ بودجه 
هیــچ وقــت روی کاغــذ کســری نــدارد، چرا کــه متولیان 
تــالش میکننــد هرچه منابــع وجــود دارد، مصــرف کنند 
بــدون در نظــر داشــتن ایــن نکتــه کــه منابع ایجاد شــده 
منابــع اقتصــادی اســت و یــا اینکــه ایــن منابــع در عیــن 
پایــدار نبــودن، تــورم و آثــار بســیار بــدی بــرای اقتصــاد 
رقــم خواهــد زد.عمــده اقتصــاد دانــان کشــور دلیــل اصلی 
ــه  ــدازه ب ــش از ان ــکای بی کســری بودجــه در کشــور را ات
درآمــد نفتــی برشــمرده و مــی گویند؛همیــن نکتــه مانــع 
از اصالحــات اساســی در اقتصــاد کشــور شــده اســت بــه 
ایــن ترتیــب کــه بــه دلیــل نشســتن ســر ســفره نفــت؛ 
مدیریــت هزینــه کــرد و بهینــه ســازی منابــع بــا متنــوع 

ســازی درآمدهــای مالیاتــی هیچــگاه محقــق نشــده و تــا 
ــی و  ــه هــای مالیات ــش پای ــه ســمت افزای ــه ب مادامــی ک
کاهــش بــار مالیــات بــر بخــش شــفاف و پردازنــده مالیــات 
حرکــت نشــود هیــچ امیــدی بــه بهبــود رونــد درآمدهــای 
ــع مشــکالت پیرامــون آن نیســت.افزایش  اقتصــادی و رف
بــدون کارشناســی منابع مالیاتــی در حوزه تولیــد در مقابل 
فرارهــای مالیاتــی قابل توجهی کــه متولیان حــوزه مالیات 
نیــز بــه آن اذعــان دارنــد، کار را بــه جایــی رســانده کــه روز 
بــه روز بــر ایــن شــکاف مالیاتی افــزوده میشــود و رقــم فرار 
مالیاتــی درشــت تــر مــی شــود.در کنــار ایــن مــوارد امــا 
کارشناســان و تحلیلگــران اقتصادی با مبنــا قــرار دادن این 
مســئله کــه افزایش سرســام آور نقدینگــی مهمترین عامل 
تــورم اقتصــاد اســت، معتقدنــد افزایــش نقدینگــی عمدتــاً 
از محــل کســری بودجــه رخ میدهــد امــا نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه در کنــار وجــود تحریــم و محدودیتهــای موجــود 
بر ســر فــروش نفت و تأمیــن ارز، همــواره سیاســتهای ارائه 
شــده از ســوی دولــت افزایــش تقاضــا بــرای ارز را رقــم زده 
و عــدم تأمیــن آن بــر تــورم موجــود دامــن زده اســت.این 

اقتصــاد دانــان در یــک نــگاه کلــی بــا این نــگاه کــه متولی 
اصلــی بودجــه کشــور دولــت اســت میگوینــد: بــا توجه به 
تناقضــات موجــود دولــت بایــد مســئله اصالحات اساســی 
در بودجــه را رقــم بزنــد و مجــدد آن را روانــه مجلــس کنــد 
بــه ایــن معنــا که بــا کار کارشناســی و دقیق بودجــه 1400 
را بــه گونــه ای تدویــن کنــد کــه گویــی خــود ایــن دولــت 
ــر  ــه ســخن دیگ ــد. ب ــی و اجــرا کن بناســت آن را عملیات
متولیــان تدویــن بودجــه باید در کنــار مدیریــت هزینه های 
ســال 1400 بــه دنبــال منابــع پایــدار و قابــل تحقق باشــند 

ــه  ــه الیح ــان ارائ ــاه از زم ــش از یکم ــد -بی درآم
بودجــه بــه مجلــس مــی گــذرد و ایــن درحالی اســت 
ــادات و هشــدارها نســبت  ــه ســیل عظیمــی از انتق ک
بــه الیحــه تدویــن شــده از ســوی دولــت، ســرازیر 
ــبات  ــزی و محاس ــه ری ــوه برنام ــت. نح ــده اس ش
دولــت مــردان در تدویــن بودجــه بــه گونــه ای اســت 
کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز ضمــن ارائــه شــروطی 
ــاح  ــد اص ــه ۱۴۰۰ نیازمن ــه بودج ــد ؛الیح فرمودن

ــت. ــاختار اس س

بودجه هیچ وقت روی کاغذ کسری 
ندارد، چرا که متولیان تاش میکنند 
هرچه منابع وجود دارد، مصرف کنند 
بدون در نظر داشتن این نکته که 
منابع ایجاد شده منابع اقتصادی 

است و یا اینکه این منابع در عین 
پایدار نبودن، تورم و آثار بسیار بدی 

برای اقتصاد رقم خواهد زد.

عمده اقتصاد دانان کشور دلیل 
اصلی کسری بودجه در کشور را 

اتکای بیش از اندازه به درآمد نفتی 
برشمرده و می گویند؛همین نکته 

مانع از اصاحات اساسی در اقتصاد 
کشور شده است.

هر ساله منابع بودجه بیش از گذشته 
می شود اما هم راستا با رشد آن 

منابع بودجه تقلیل میرود و این بی 
تعادلی، مساله ای است که هیچگاه 
دولت برای آن تدبیر منطقی ارائه 

نکرده است

گزارش
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گـره کـــــور اقتصاد
 »درآمـد« بـررسـی                               مـی کند : 

ــی از  ــورم یک ــر ت ــالهای اخی ــام س در تم
تصمیــم  و  متولیــان  اصلــی  دغدغه هــا 
ــوده  ــردم ب ــر م ــه مهمت ــازان و از هم س
ــای  ــاخص ه ــورم ش ــه ت ــت. اینک و هس
ــد  ــدرت خری ــورهمچون ق ــادی کش اقتص
،تــورم زایــی ،افزایــش هزینــه هــا ،رشــد 
ــکاری و کاهــش رشــد اقتصــادی و … را  بی

ــد ــی ده ــرار م ــعاع ق ــت الش تح

ــی از  ــورم یک ــر ت ــالهای اخی ــام س ــد– در تم درآم
ــازان و از  ــم س ــان و تصمی ــی متولی ــا اصل دغدغه ه
همــه مهمتــر مــردم بــوده و هســت. اینکــه تــورم 
ــدرت  ــورهمچون ق ــادی کش ــای اقتص ــاخص ه ش
ــد  ــا ،رش ــه ه ــش هزین ــی ،افزای ــورم زای ــد ،ت خری
ــکاری و کاهــش رشــد اقتصــادی و … را تحــت  بی
الشــعاع قــرار مــی دهــد بــر همــگان آشکاراســت اما 
ایــن مســاله کــه دســت انــدرکاران و تصمیم ســازان 
آن طــور کــه بایــد بــه تبعــات منفــی ایــن اتفــاق 
،عکــس العمــل خاصــی نشــان نمــی دهنــد اصلــی 
تریــن و کلیــدی تریــن ســوال و مســاله ممکــن در 

تمــام ایــن ســالها بــوده و هســت.

تورم در آيینه آمار �

ــار  ــه آم ــی ارائ ــوان متول ــه عن ــران ب ــار ای مرکــز آم
ــاه  ــاالنه آذر م ــورم س ــرخ ت ــرد: ن ــالم ک ــور اع کش
ــه 30,5 درصــد  ــرای خانوار هــای کشــور ب 1399 ب
رســیده کــه نســبت به همیــن اطــالع در مــاه قبل، 

ــد. ــان می ده ــش نش ــد افزای ــد درص 1.5 واح
منظــور از نــرخ تــورم نقطــه ای، درصــد تغییــر عــدد 
ــال  ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــت، نس ــاخص قیم ش
ــاه  ــه ای در آذر م ــورم نقط ــرخ ت ــد. ن ــل می باش قب
1399 بــه عــدد 44,8 درصــد رســیده اســت؛ یعنی 
خانوار هــای کشــور بــه طــور میانگیــن 44.8 درصــد 
بیشــتر از آذر 1398 بــرای خریــد یــک »مجموعــه 

ــد. کاال هــا و خدمــات یکســان« هزینــه کرده ان
نــرخ تــورم نقطــه ای آذر مــاه 1399 در مقایســه بــا 
مــاه قبــل 1,6 واحــد درصــد کاهــش یافتــه اســت. 

ــا،  ــده »خوراکی ه ــروه عم ــه ای گ ــورم نقط ــرخ ت ن
ــا افزایــش 1.3 واحــد  ــات« ب آشــامیدنی ها و دخانی
درصــدی بــه 57.9 درصــد و گــروه »کاال هــای 
ــا کاهــش 3.1 واحــد  غیــر خوراکــی و خدمــات« ب

ــه 38.7 درصــد رســیده اســت. درصــدی ب
ــه ای  ــورم نقط ــرخ ت ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــرای خانوار هــای شــهری 44,2 درصــد می باشــد  ب
ــد  ــد درص ــل 1.5 واح ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ک
کاهــش داشــته اســت. هم چنیــن ایــن نــرخ بــرای 
خانوار هــای روســتایی 48.0 درصــد بــوده کــه 
ــاه قبــل 2.3 واحــد درصــد کاهــش  ــه م نســبت ب
داشــته اســت.منظور از نــرخ تــورم ماهانــه، درصــد 
ــاه  ــه م ــبت ب ــت، نس ــاخص قیم ــدد ش ــر ع تغیی
ــه  ــه آذر 1399 ب ــورم ماهان ــرخ ت قبــل می باشــد. ن
ــن  ــا همی ــه ب ــه در مقایس ــیده ک ــد رس 2,0 درص
ــش  ــد کاه ــد درص ــل، 3.2 واح ــاه قب ــالع در م اط
داشــته اســت. تــورم ماهانــه بــرای گروه هــای 
ــات« و  ــامیدنی ها و دخانی ــا، آش ــده »خوراکی ه عم
»کاال هــای غیــر خوراکــی و خدمــات« بــه ترتیــب 

ــت. ــوده اس ــد ب ــد و 0.5 درص 5.0 درص
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــه ن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  ــد می باش ــهری 1,9 درص ــای ش ــرای خانوار ه ب
ــد  ــد درص ــل، 2.8 واح ــاه قب ــه م ــبت ب ــه نس ک
کاهــش داشــته اســت. هم چنیــن ایــن نــرخ 
بــرای خانوار هــای روســتایی 2.7 درصــد بــوده کــه 
ــاه قبــل 4.9 واحــد درصــد کاهــش  ــه م نســبت ب

ــت. ــته اس داش
افزايش نرخ تورم ساالنه خانوار های  �

کشور

منظــور از نــرخ تورم ســاالنه، درصد تغییــر میانگین 
اعــداد شــاخص قیمــت در یــک ســال منتهــی بــه 
ــل از آن  ــابه قب ــه دوره مش ــبت ب ــاری، نس ــاه ج م
می باشــد. نــرخ تــورم ســاالنه آذر مــاه 1399 بــرای 
ــه  ــه 30,5 درصــد رســیده ک خانوار هــای کشــور ب
نســبت بــه همیــن اطــالع در مــاه قبــل، 1.5 واحــد 

ــد. ــش نشــان می ده درصــد افزای
هم چنیــن نــرخ تــورم ســاالنه بــرای هــر دو گــروه 

خانوار هــای شــهری و روســتایی برابــر 30,5 درصــد 
می باشــد کــه بــرای خانوار هــای شــهری 1.5 واحــد 
درصــد افزایــش و بــرای خانوار هــای روســتایی 1.7 

واحــد درصــد افزایــش داشــته اســت.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری �

در گــروه عمــده »خوراکی هــا، آشــامیدنی ها و 
دخانیــات« بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت بــه 
مــاه قبــل مربــوط بــه گــروه »روغن هــا و چربی هــا« 
)روغــن مایــع، روغــن نباتــی جامــد(، گــروه »شــیر، 
ــر  ــتوریزه و غی ــیر پاس ــرغ« )ش ــم م ــر و تخ پنی
ــروه  ــرغ(، گ ــم م ــتوریزه، تخ ــتوریزه، دوغ پاس پاس
»میــوه و خشــکبار« )نارنگــی، پرتقــال، انــار(، گــروه 
»آشــامیدنی هــا« )نوشــابه گازدار، آب میــوه، چــای 
خارجــی بســته ای( می باشــد. در گــروه عمــده 
»کاال هــای غیــر خوراکــی و خدمــات«، گــروه 
»مبلمــان و لــوازم خانگــی« )انــواع شــوینده، بخاری 
)غذا هــای  رســتوران«  و  گــروه »هتــل  گازی(، 
ــش  ــترین افزای ــش« بیش ــاک و کف ــاده(، »پوش آم

ــته اند. ــل داش ــاه قب ــه م ــبت ب ــت را نس قیم
ــواع اتومبیــل  همچنیــن گــروه »حمــل ونقــل« )ان
ــت  ــش قیم ــل کاه ــاه قب ــه م ــبت ب ــواری( نس س
ــورم ســاالنه  ــرخ ت ــرات ن داشــته اســت.دامنه تغیی

گزارش
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گـره کـــــور اقتصاد
 »درآمـد« بـررسـی                               مـی کند : 

بــرای دهک هــای مختلــف  در آذر مــاه 1399 
هزینــه ای از 27,9 درصــد بــرای دهــک اول تــا 37.2 

ــم اســت. ــرای دهــک ده درصــد ب

سايه تورم بر سر توزيع درآمد و ثروت �

کارشناســان و تحلیلگــران اقتصــادی مهم تریــن 
ــد و  ــع درآم ــاخص توزی ــر دو ش ــورم را ب ــر ت تاثی
ثــروت مــی داننــد و معتقدنــد اصلــی تریــن ویژگــی 
پدیــده تــورم، عــدم تناســب بیــن تغییــر قیمت هــا 
ــدلجام  ــر رش ــخن دیگ ــه س ــت. ب ــا س و درآمده
ــه  ــی آورد ک ــد م ــورم شــرایطی را پدی گســیخته ت
قیمــت برخــی از کاالهــا و درآمــد برخــی از طبقــات 

ــا آهنگــی تنــد افزایــش  و گروه هــای جامعــه ب
ــد در عیــن حــال کــه ایــن آهنــگ  می یاب

بــرای قشــرها و طبقــات دیگــر جامعه 
کنــد اســت.

ــدم تناســب  ــن ع ــرات ای ــراد تاثی ــن اف ــاور ای ــه ب ب
ســبب مــی شــود تــا درآمــد حقیقــی برخــی افــراد 
جامعــه از جملــه افــرادی کــه درآمدهــای متغیــر و 
متنوعــی دارنــد بیشــتر شــود کــه در ایــن جرگــه 
مــی تــوان بــه فعــاالن و ســرمایه گــذاران در حــوزه 
هــای بازرگانــی ،تجــاری و همچنیــن مالــکان 
اراضــی و مســتغالت و درنهایــت صاحبــان حرفه هــا 

ــرد. ــاره ک و مشــاغل آزاد اش
تحلیلگــران اقتصــادی براین باورند کــه در مقابل این 
اتفــاق برخــی افــرادی کــه دارای درآمدهــای ثابتــی 
ــان  ــدرت خریدش ــرایطی ق ــن ش هســتند، در چنی
کاهــش یافتــه و همیــن مســاله بــر معیشــت آنهــا 
اثــر گــذار اســت. ایــن گــروه از تحلیلگــران برایــن 
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توان ــن تورم ــه چنی ــد ک باورن
تحــول و دگرگونــی در ســبد دارایــی عامــالن 
ــراد و  ــورم، اف ــر ت ــه در اث ــود چراک ــادی ش اقتص
گروه هــا تــا جایــی کــه بتواننــد می کوشــند دارایــی 
ــهم کاال و  ــوض س ــش و در ع ــود را کاه ــدی خ نق
امــوال غیرنقــدی خــود را افزایــش دهنــد. بــه ایــن 
ترتیــب مقــدار زیــادی از وقــت، انــرژی و منابع مالی 
مــردم و عامــالن اقتصــادی بــه جــای درگیــر شــدن 
ــادی  ــد اقتص ــد و مول ــای مفی ــیر فعالیت ه در مس

صــرف فعالیت هایــی می شــود کــه هــدف از انجــام 
آنهــا تطابــق بــا شــرایط تورمــی و اجتنــاب از کاهش 
ارزش دارایی هــا اســت کــه ایــن امــر بــه دالل بــازی 
ــاور  ــه ب ــد. ب ــن می زن ــالت ســوداگرانه دام ــا معام ی
ایــن کارشناســان بــا ایــن مســاله می تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه تــورم کارآیــی اقتصــادی را تحت تاثیــر 

قــرار دهــد.
تحلیلگــران اقتصــادی از دیگــر آثــار ســوء تــورم را بــه 
مســاله پس انــداز و نحــوه مصرف مــردم نســبت داده و 
مــی گوینــد ؛بــر اثر کاهــش ارزش پــول ملی ناشــی از 
افزایــش نــرخ تــورم، تمــام افــرادی که ســرمایه نقدی 
ــد  ــداری می کنن ــداز نگه ــه صــورت پس ان ــود را ب خ
متضــرر مــی شــوند و همیــن اتفــاق بــر تمایــل افــراد 
بــه پس انــداز اثــر منفی مــی گــذارد . بدیــن ترتیب در 
شــرایط تورمــی میل بــه کاالهای بــادوام و ســرمایه ای 
ماننــد زمیــن و مســکن افزایــش پیــدا میکند کــه در 
همیــن راســتا مــی توانــد نــوع مصــرف نیــز تحــت 
الشــعاع قــرار گیــرد. از ســوی دیگــر مســاله مهــم و 
ــکان  ــر بالتکلیفــی مال کلیــدی دیگــر تاثیــر تــورم ب
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت ب ــادی اس ــای اقتص واحده
بــا افزایــش و رشــد لجــام گســیخته تــورم در زمینــه 
ــا دشــواری مواجــه شــده  بــرآورد درآمــد و هزینــه، ب
و همیــن امــر بــر رونــد بالتکلیفــی آنهــا مــی فزایــد 
کــه خودایــن مســاله در نــوع خــود بخــش اعظمــی 
از آســیب هــای اقتصــادی درتولیــد را رقــم مــی زنــد.
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"د ــن شــده دســتمزد ســال 99  ــم تعیی ــد رق هرچن
مخالفــان بیشــتری درمقایســه بــا موافقــان داشــت 
امــا در همــان زمــان بــرای خامــوش شــدن آتــش 
ــر  ــی ب ــا مبن ــراد؛ برخــی وعده ه ــن اف ــراض ای اعت
بررســی رقــم تعییــن شــده در نیمــه دوم ســال و 
احتمــال افزایــش دوبــاره حقوق هــا داده شــد کــه 

در عمــل هــم اتفــاق خاصــی رخ نــداد.

ــان  ــه پای ــده ب ــاه مان ــک م ــد ی ــی کن ــی نم فرق
ســال باشــد یــا 12 مــاه ،هــر زمــان از ســال کــه 
جلســات مربــوط بــه تعییــن حقــوق کارگــران بنا 
باشــد برگــزار شــود هیچــگاه نــگاه عادالنــه ای بــه 

آن صــورت نگرفتــه اســت.

ایــن مهــم واقعیتــی اســت کــه همــواره از ســوی 
ــی  ــر 14 میلیون ــی قش ــری و حت ــاالن کارگ فع
کارگــر در کشــور مطــرح شــده اســت اما هیــچ گاه 

نتیجــه ای در بــر نداشــته اســت.
طــی روزهــای اخیــر اخبــار متعــددی در خصوص 
ــوق  ــن حق ــه منظــور تعیی ــزاری جلســاتی ب برگ
ــود  ــه خ ــده ک ــرح ش ــران مط ــال 1400 کارگ س
جــای تأمــل دارد چــرا کــه برخــالف ســال هــای 
قبــل چنیــن تعجیلــی در برگــزاری ایــن جلســات 

حــرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارد.
ســال گذشــته برخالف همیشــه بــه درازا کشــیده 
شــدن جلســات همراســتا با رکــودی که کرونــا در 
کســب و کارهــا رقــم زد، کمبــود و یــا نبــود درآمد 
در کنــار تــورم لجــام گســیخته، کمــر بســیاری از 
ــه طــوری کــه عــده ای  ــراد را شکســت ب ــن اف ای
بیــکار شــدند و یــا اینکــه برخــی شــرکتها مجبور 
بــه تعدیــل نیــرو شــدند امــا نکتــه مهــم و کلیدی 
آن بــود کــه هیــچ تدبیــر خاصــی بــرای ایــن مهم 

در نظــر گرفته نشــد..
دســت آخــر بعــد از ماهها جلســه و کشــمکش در 
بهــار ســال 1400 و بــا گذشــت 3 مــا ه از ســال و 
تحمــل تــورم بیــش از حــد معمــول، متولیــان بــر 

ســر حقــوق حداقلــی بــه اتفــاق نظر رســیدند.
هرچنــد رقــم تعییــن شــده دســتمزد ســال 99 
مخالفــان بیشــتری درمقایســه بــا موافقان داشــت 
امــا در همــان زمــان بــرای خامــوش شــدن آتــش 
ــر  ــراد؛ برخــی وعده هــا مبنــی ب اعتــراض ایــن اف
بررســی رقــم تعییــن شــده در نیمــه دوم ســال و 
احتمــال افزایــش دوبــاره حقوق هــا داده شــد کــه 

در عمــل هــم اتفــاق خاصــی رخ نــداد.
فعــاالن و منتقــدان ایــن رویــه بــا بررســی همــه 
جوانــب و بــا مبنــا قــرار دادن ایــن نکتــه کــه اگــر 
جلســه هــم برگــزار شــود تــا مادامــی کــه عــزم 

ــد؛تمام  ــات نباش ــرای مصوب ــرای اج ــدی ب ج
تالش هــا بــی فایــده اســت مــی گوینــد؛ تجربــه 
نشــان داده تــا مادامــی کــه عالقــه ای از ســوی 
ــات و  ــرای اجــرای مصوب ــان ب دولــت و کارفرمای
ترمیم معیشــت کارگــران وجود نداشــته باشــد،

برگــزاری صدهــا جلســه هــم بــی فایــده خواهد 
بــود. ایــن افــراد بــا بیــان اینکــه 3 عضــو اصلــی 
شــورای عالــی کار را وزیــر اقتصــاد، وزیــر کار و 
وزیــر صنعــت تشــکیل می دهنــد معتقدنــد تــا 
مادامــی کــه اعضــا نگــران معیشــت کارگــران 
نباشــند برگــزاری جلســه دردی را درمــان 

نخواهــد کــرد.

تصمیمات دقیقه 90 �

فرامــرز توفیقی رئیس کمیته دســتمزد شــورای 
ــا انتقــاد از ایــن اقــدام وزارت کار  اســالمی کار ب
مبنــی بــر برگــزاری جلســات در روزهــای پایانی 
ســال و اخــذ تصمیمــات از ســر اجبــار و عجلــه 
ای معتقــد اســت؛ »درباره دســتمزد هیچگاه کار 

زیربنایــی دقیقــی انجام نشــده اســت.

مگــر اینکــه در قوه مجریــه و قوه مقننــه اقدامی 
مؤثــر صــورت گیــرد.از ســال 69 تــا کنــون، قــوه 
مقننــه وقــوه مجریــه اقدامی بــرای اصــالح ماده 

7 و مــاده 41 قانــون کار نکرده انــد.

عــالوه بــر اینکــه جلســه کمیتــه مــزد تــا کنون 
تشــکیل نشــده اســت، متأســفانه شــاهد ایــن 
هســتیم بــه جای حــل مشــکالت راه و جــاده ای 
روســتاها، مســئوالن بــا برگــزاری جلســاتی بــه 
دنبــال تعییــن مــزد منطقــه ای بــرای کارگــران 
هســتند. تاکنون 2 تا 3 جلســه در موسســه کار 
و تأمیــن اجتماعــی پیرامــون مــزد منطقــه ای 

تشــکیل شــده اســت.
بــه گفتــه وی؛ مــزد منطقــه ای یا صنفــی، لباس 
خــوب و زیبایــی اســت کــه بــر تــن بهره کشــی 
ــا  ــن ادعاه ــران پوشــانده اند؛ هــدف از ای از کارگ
ــی  ــزدی و قانون ــرکوب م ــط س ــا، فق و تالش ه

کــردن اســتثمار کارگــران اســت.

کمااینکــه قبــل از این هم بســیاری از کارفرمایان 
ســودجو و انجمن هــای بــه ظاهــر خیریــه، 
حامــی چنیــن راهکارهــای بهــره کشــانه بودنــد 
ــیب پذیر  ــای آس ــق، گروه ه ــن طری ــه همی و ب
مثــل زنــان سرپرســت خانــوار یــا مردانــی کــه 
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ســابقه زنــدان داشــته اند را بــا کمتــر از مــزد حداقلــی، اســتثمار کرده انــد.
بــه بــاور ایــن فعــال کارگــری در حــال حاضــر زیرســاخت و شــرایط مهیــا 
نیســت و نبایــد بــه فکرمســائل انحرافــی باشــیم بلکــه بهتــر اســت بــه ایــن 
فکــر کنیــم کــه مــاده 41قانــون کار قابلیــت اجرایــی بــه صــورت صحیــح را 

ــدا کند. پی
رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای اســالمی کار بــا تأکیــد بــر اینکــه پرونــده 
مــزد 99 بــا گذشــت 9مــاه از ســال هنــوز بســته نشــده اســت می گویــد:»در 
بخشــنامه وزارت کار بــه صراحــت اعــالم شــده بــود کــه دســتمزد بازنگــری 
خواهــد شــد, همچنیــن رئیــس ســازمان بازرســی بــه صراحــت اعــالم کرده 
بودنــد کــه وزیــر کار قــول بازنگری دســتمزد در نیمه دوم ســال را به ایشــان 

داده انــد؛ امــا خبــری از هیــچ کــدام نیســت.«
ــر  ــای اخی ــه در ماه ه ــده ک ــرح ش ــرایطی مط ــی در ش ــه توفیق ــن گفت ای
جهش هــای قیمتــی زیــادی در ســبد معیشــت کارگــران رخ داده و متقابــاًل 
هیــچ کــس نــه تنهــا نســبت بــه پوشــش آن اقــدام نکــرده بلکــه اراده ای نیز 

بــرای متوقــف کــردن ایــن قیمــت هــا وجــود نــدارد.
در چنیــن شــرایطی کارفرمایــان مــی توانند با افزایــش قیمت ارز، خودشــان 
را پشــت آن مخفــی کننــد. کارفرمایــان درچندیــن مرتبــه افزایــش قیمــت 
داشــته اند. کارفرمایــان کاالی خــود را کــه تأثیــر گــذار بــر ســبد معیشــت 
خانــوار اســت یکبــار بــه بهانــه افزایــش تــورم و یــک بــار بــه بهانــه افزایــش 

نــرخ ارز گــران کردنــد.

خطر درکمین سبد معیشتی �

بــه بــاور ایــن فعــال کارگــری» صــدای کارگــران هیچــگاه شــنیده نشــده و 
اگــر نماینــدگان مجلس نگــران کارگران هســتند؛ بــرای دســتمزد 99 کاری 

کننــد.« بــه گفتــه وی ســبد حداقلــی معیشــت کارگــران 
در آبــان 99 بــه عــدد8 میلیــون و 206 هــزار تومــان 

رســیده اســت و فاصلــه آن بــا ســبدی کــه بــرای 
ــزار  ــون و 940ه ــم 4میلی ــه رق ــال 99 ک س

تومــان بــود، نزدیــک بــه 75 درصد اســت. 
در ســبد خوراکی هــا حــدود 70درصــد 

رشــد قیمــت داشــته ایم. آمارهــا 
نشــان می دهــد کــه ســبد معیشــت 
کارگــران بــا ایــن حجــم از تــورم به 

خطــر افتــاده اســت.
ایــن فعــال کارگــری بــا اشــاره بــه 
ــران  اینکــه شــرایط زندگــی کارگ
ــرز  ــه ط ــد ب ــه بع ــال 92 ب از س
ــاده  ــره افت ــه مخاط ــتناکی ب وحش
اســت می گویــد: بــا در نظــر گرفتن 

ــا  ــیوع کرون ــی از ش ــکالت ناش مش
؛ســبد معیشــت 8میلیــون و 200 

هــزار تومانــی بــه 8 میلیــون و 850هــزار 
تومــان مــی رســد. در بهتریــن حالــت 

اگــر تمــام مولفــه هــای حقــوق 
بــه یــک کارگــر پرداخــت 

شــود، فاصلــه 3میلیــون و 300 هــزار تومانــی تــا 9 میلیــون و 200 هــزار 
تومانــی فاصلــه زیــادی اســت. آیــا تــا کنــون مســئوالن بــه ایــن فکــر کــرده 

ــه چــه صــورت پــر کننــد. ــد کــه ایــن فاصــه را ب ان

راهکار اصلی �

اگرچــه هنــوز هــم کشــمکش بــر ســر برگــزاری و تعییــن حقــوق کارگــران 
جــدی نشــده امــا بــه اعتقــاد کارشناســان و تحلیلگــران در صــورت برگزاری 
ایــن جلســات هــم اقــدام متولیــان مبنــی بــر اضافــه حقــوق کارگــری صرفاً 
یــک رفتــار توجیهــی بــرای فــرار از مســئولیت در برابــر افزایــش قیمت هــا 
ــای  ــش هزینه ه ــای افزای ــه معن ــوق ب ــش حق ــه افزای ــود چراک ــد ب خواه
کارخانــه و حــق بیمــه ای پرداختــی اســت کــه خــود ایــن مســاله تــورم و 

گرانــی را بــه بــار خواهــد آورد.
اینکــه متولیــان تنهــا یــک راه کار بــرای قشــر کارگــری در نظــر مــی گیرند 
ــن راهــکار اســت در  ــع ســاده تری و آن هــم افزایــش حقــوق اســت در واق
حالــی کــه اگــر بنــا باشــد اقدامــی اصولــی درایــن خصــوص انجام شــود می 
بایســت بــه جــای راهــکار ســاده افزایــش حقــوق، مقابلــه بــا گرانــی صورت 
گیــرد تــا پیــرو آن قــدرت خریــد مــردم افزایــش یابــد نــه اینکــه بــا افزایش 

حقــوق تــورم شــکل گیــرد.
بــه ســخن دیگــر دولــت بــا افزایــش حقــوق از یــک طــرف بــا حــق بیمــه 
باالتــر درآمــد باالتــر کســب مــی کنــد و از طــرف دیگــر بــا ادعــای اینکــه 
ــتر  ــم بیش ــد ه ــا و تولی ــای کارخانه ه ــوق کارگر،هزینه ه ــش حق ــا افزای ب
مــی شــود بــه عنــوان ابــزاری بــرای توجیــه گرانــی اســتفاده می کنــد و در 

نهایــت گرانی هــای پــی در پــی را امــری عــادی جلــوه داده و در نهایــت 
مســئولیت خــود در گرانــی را کتمــان مــی کنــد.

ادامه گزارش
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ن  نیــا ا یر ا
قرنهــا بــه خبرگــی 

مالــی،  امــور  در  مهــارت  و 
زبانــزد  حســابداری،  و  محاســباتی 

ــی  ــام مال ــه نظ ــوری ک ــد؛ به ط ــان بوده  ان جهانی
ــادی،  ــم می ــرن هفت ــس در ق ــوری بیزان و اداری امپرات

ــادی  ــم می ــرن شش ــه در ق ــوده ک ــی ب ــد از اصاحات ــه تقلی ب
ــه دســت  ــران ب ــی و حســابداری ای ــی، اقتصــادی، پول در تشــکیات مال

اســت. گرفتــه  صــورت  انوشــیروان 

درآمد – آذین ؛ پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک 
حسابداری بدست آمده با 25 قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است. در طول تاریخ، روشهای حسابداری 

متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی 
داشته است. ممیزی امالک در تمدن ساسانی)در جریان اصالحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمین های مزروعی کشور 

ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید( یک نمونه از این تکامل است.ایرانیان قرنها به خبرگی و 
مهارت در امور مالی، محاسباتی و حسابداری، زبانزد جهانیان بوده  اند؛ به طوری که نظام مالی و اداری امپراتوری بیزانس در قرن هفتم میالدی، به تقلید از 
اصالحاتی بوده که در قرن ششم میالدی در تشکیالت مالی، اقتصادی، پولی و حسابداری ایران به دست انوشیروان صورت گرفته است. برخی از اصطالحات 

"درآمد" به مناسبت هفته حسابداری به بررسی تاریخچه 

حسابداری در ایران می پردازد؛

جهانیان بودند
ی زبانزد 

ایرانیان در خبرگی حسابدار
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بانکداری امروز از قبیل واژه »چک« از 
اصطالحات فارسی قدیم بوده که به 
غرب راه یافته است. همچنین، کلمه 
»کراسه« در زبان فارسی باستان به 
معنای » دفتر و دستک« )حساب و 

کتاب( آورده شده است.

نقطه آغاز حسابداری نوين  �
در ايران

نوین  حسابرسی  و  حسابداری  آغاز 
قانون  انقالب مشروطه و تصویب  با 
انقالب  شود.  می  بسته  آن  اساسی 
شدید  وخامت  بحبوحه  در  مزبور 
و  بودجه  کسری  اقتصادی،  اوضاع 
و  فزاینده  خارجی  های  استقراض 
تشدید حیف و میل های دیوانیان و 
درباریان، افزایش خودکامگی و دخل 
و تصرف های حکام ایاالت و والیات 
به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم 
حسابداری  و  دفترداری  ابزارهای  و 
نوین )عمدتاً دولتی( در ایران موارد 
از  که  است  بوده  ای  مشغله  چنین 
همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس 
و  مالی  قوانین  نخستین  یابد.  می 
مجلس  دوم  دوره  یادگار  اقتصادی 
شورای ملی است.در این دوره است 
نوین کشوری،  بودجه  نخستین  که 
نخستین قانون مالیاتی )قانون مالیات 
بلدی بر وسائط نقلیه مصوب 1328 
قمری(، نخستین قانون تجاری )قانون 
قبول و نکول بروات تجاری مصوب 
نخستین  باالخره  و  قمری(   1328
قانون حسابداری و حسابداری دولتی 
مصوب  عمومی  محاسبات  )قانون 

می  تصویب  به  قمری(   1329
به  محصل  اعزام  رسد.فکر 

فراگرفتن  جهت  خارج 
حسابداری،  رشته 

در  بار  اولین 
اول  دهه 

مورد  ایران  ملی  بانک  توسط  قرن 
توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای 
های  رشته  در  مطالعه  و  کارآموزی 
حسابداری  منجمله  بانکی،  مختلف 
به بانک های خارج فرستاده شدند و 
سپس در سال 1315 یک گروه 12 
نفری را که از طریق کنکور انتخاب 
و  علمی  تحصیل  برای  بودند  شده 
عملی در رشته تخصصی حسابداری 
همت  به  کردند.  اعزام  انگلستان  به 

تعدادی از فارغ التحصیالن یاد شده 
در سال  نفت  ملی  سرانجام شرکت 
تاسیس  با  را  خود  موافقت   1336
یک آموزشگاه عالی حسابداری اعالم 
کرد. این آموزشگاه که از سال 1353 
شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم 
مالی به خود گرفت دارای دوره هایی 

تا سطح فوق لیسانس بود.

سیستم های حسابداری از  �
اوايل دهه چهل تاکنون

سال  در  اقتصادی  ساختار  تغییرات 
های 1342 و بعد از آن و گسترش 
نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه 
که  شد  سبب  گرفت  وابسته  داری 
حسابداری به عنوان فنی که نیازهای 
های  شرکت  و  موسسات  اطالعاتی 
می  برآورده  را  التاسیس  جدید 
ساخت، مطرح شود. این نیاز روزافزون 
بازار کار به وجود حسابداران تحصیل 
موسسات  که  شد  آن  موجب  کرده 

آموزش حسابداری رونق یابد.

امر  در  مشاوران خارجی  از  استفاده 
و  فنی  ابعاد  همه  در  دهی  سیستم 
های  سیستم  جمله  از  و  مدیریت 
مالی و صنعتی موجب بروز تحوالت 
جدی در سیستم های حسابداری این 
موسسات و به تبع آن گسترش روش 
های  سیستم  معرفی  و  نوین  های 
جدید در سایر موسسات شد. تشکیل 
المللی  بین  های  شرکت  شعبات 

موجب شد که موسسات حسابرسی 
به  مبادرت  خارجی،  نام  صاحب 
که  نمایند  ایران  در  شعبه  تاسیس 
اند  کوپرز  موسسات  جمله  آن  از 
مارویک  پیت  مری،  وینی  لیبراند، 
نام  توان  را می  واترهاوس  پرایس  و 
برد. اغلب این موسسات عالوه بر کار 
سیستم  طراحی  امر  به  حسابرسی 
های حسابداری مالی و صنعتی نیز 
مشغول شدند و به این ترتیب نقش 
مهمی در گسترش سیستم های نوین 

حسابداری در ایران بر عهده گرفتند.

شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی 
نوین  مفاهیم  اشاعه  هدف  با  که 
مدیریت و بهبود روش های اداری و 
سیستم های اطالعاتی تشکیل شد 
سازمان مدیریت صنعتی بود که در 
سال 1341 با تصویب هیات وزیران 
به  وابسته  سازمان  یک  عنوان  به 
وزارت صنایع، کار خود را آغاز کرد.

این سازمان بعدها در سال 1347 به 
خاص  سهامی  شرکت  یک  صورت 
و  گسترش  سازمان  پوشش  تحت 
به  تا  و  ایران درآمد  نوسازی صنایع 
امروز فعالیت خود را در امر سیستم 
همه  در  تحقیق  و  آموزش  و  دهی 
زمینه های مدیریت منجمله طراحی 
و استقرار سیستم های حسابداری و 
اواخر دهه  از  است.  داده  ادامه  مالی 
در  نیز  کامپیوتر  از  استفاده  چهل، 
موسسات و شرکت های بزرگ نظیر 

شرکت ملی نفت ایران آغاز شد.

فکر اعزام محصل به خارج 
جهت فراگرفتن رشته 

حسابداری، اولین بار در دهه 
اول قرن توسط بانک ملی ایران 
مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده 

ای برای کارآموزی و مطالعه 
در رشته های مختلف بانکی، 
منجمله حسابداری به بانک 
های خارج فرستاده شدند و 

سپس در سال ۱۳۱5 یک گروه 
۱۲ نفری را که از طریق کنکور 

انتخاب شده بودند برای تحصیل 
علمی و عملی در رشته تخصصی 
حسابداری به انگلستان اعزام 

کردند.
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ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند 
سیستم کنترل موجودی و انبارها و 
به تدریج در سایر سیستم ها مانند 
حقوق و دستمزد و حسابداری مالی 

و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد.

ــالب  � ــروزی انق ــس از پی پ
اســالمی ايــران بــا ملــی 
شــدن صنايــع و مصــادره 
ــات و شرکت  ــدن موسس ش
ــتگان  ــق به وابس های متعل
ــزوم  ــته و ل ــم گذش رژي
کنتــرل هــای متمرکــز از 
ــی  ــازمان هاي ــوی س س
ــع  ــازمان صناي ــر س نظی
ــتضعفان،  ــاد مس ــی بنی مل
و  گســترش  ســازمان 
ــران  ــع اي ــازی صناي نوس
ــا و ارگان  ــاير نهاده و س
هايــی کــه متولــی صنايع 
ــش  ــت پوش ــی و تح دولت
بودنــد، موجــب شــد 
ــی  ــات حسابرس که موسس
ــازمان  ــه اين س ــته ب وابس

ــود. ــکیل ش ــا تش ه

موسسه  موسسات  این  جمله  از 
و  ملی  صنایع  سازمان  حسابرسی 
موسسه  این  بود.  برنامه  سازمان 
پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد 
خدمات مدیریت برای پاسخگویی به 
نیازهای مدیریت شرکت های تحت 
پوشش را احساس کرد و از این رو با 
دعوت از متخصصین صاحب تجربه 
کرد.  واحدی  چنین  ایجاد  به  اقدام 
تشکیل  با  بعدها  که  موسسه  این 
سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی 
ایران )مصوب پنجم دی ماه 1366( 
به آن سازمان منحل شد، در طول 
مدت فعالیت خود توانست نظام های 
حسابداری مالی و حسابداری صنعتی 

بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

حسابداری در ايران امروز �

حسابداری با تعریف ها ، مفاهیم و 
بازتاب عملکرد گسترده اش ، جایگاه 
اقتصادی  و  مالی  نظام  در  مناسبی 
یافته است ، بازتاب این امر را می توان 
در توجه خاص مدیران به حسابداری 
در  مالی  اطالعات  از  استفاده  و 
تصمیم گیریها و سیاست گذاری های 
استراتژیک موسسه ها و شرکت های 
در  کرد.  مشاهده  نظارتشان  تحت 
سطح کالن نیز شاهد اعتماد و اتکای 
رسیدگی های  به  کشور  مالی  نظام 
حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک 
و  آنان  وسیله  به  مالی  فعالیت های 
قضاوت نهایی ایشان هستیم که در 
قالب گزارش حسابرسی منتشر می 
شود.نخستین انتشارات مستقیم به 
ایران  در  حسابرسی  و  حسابداری 
بخشنامه 1314/11/13 می باشد که 
برای بار اول از اصطالحاتی از قبیل 
بیالن ) ترازنامه ( – بدهکار و بستانکار 
صحبت می شد که خود مقدمه ای 

برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود.

قانون   1322 سال  در  همچنین 
مالیات بر در آمد تدوین شد با وجود 
اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا 
از  اصطالحاتی  ولی  نشد  گذاشته 
قبیل هزینه و درآمد در آن به کار 
رفته بود .حسابداری به روش جدید 
در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی 
که در ایران مشغول به کار بودند ، 
موسوم شد. ) این مؤسسات عبارت 
–سایر  نفت  سابق  شرکت  از  بودند 
مؤسسات و بانکهای خارجی ( سپس 
در بانک ملی ایران و سایر بانکهای 

ایران رواج یافت.

انجمن حسابداران خبره که در سال 
آذرماه  در  بود،  آمده  بوجود   1353
شرکتهای  تأسیس  الیحه   1350
تصویب  به  حسابرسی  سهامی 

رسید.  مجلسین  های  کمیسیون 
این شرکت در حال حاضر عملیات 
دولتی  مؤسسات  کلیات  حسابرسی 
سازمان   ( مستقل  نیمه  و  مستقل 
های دولتی به غیر از وزارت خانه ها 
و شرکتها ( مؤسساتی که از دولت 
را  می کنند  دریافت  مالی  کمک 

عهده دار می باشد.

نقش حسابداران در شفافیت  �
اقتصادی و مالی در جامعه

که  مسائلی  مهمترین  از  یکی 
شفافیت   ، دنیا  اقتصاد  فضای  در 
است  اقتصادی  و  مالی  اطالعات 
کنندگان  استفاده  کلیه  برای  که 
است.  برخوردار  وافری  اهمیت  از 
و  اقتصادی  دیدگاه  رعایت  امروزه 
مهم  بحثی  حسابداری،  در  مالی 
چون  رود  می  شمار  به  کلیدی  و 
حرفه حسابداری با مقوله اقتصادی 

و مالی بسیار عجین است.

شفافیت  در  بسیاری  عوامل 
که  دارند  نقش  مالی  اطالعات 
مهمترین و اثرگذارترین آنها مؤلفه 
شفافیت  باشند.  می  مالی  های 
گیری  تصمیم  اساس  و  پایه  مالی 
گذاران  سرمایه  اقتصادی  های 
یکی  زیرا  است.  بالفعل  و  بالقوه 
دسترسی  سالم،  رقابت  الزامات  از 
بازار  کنندگان  مشارکت  همه 
این  از  است.  شفاف  اطالعات  به 
اطالعات  شفافیت  توان  می  جهت 
که  دانست  اجتماعی  ای  پدیده  را 
بر روابط اجتماعی متقابل افراد در 

بازار به شدت اثر گذار است.

طبیعتاً در بازاری که اطالعات مالی 
و اقتصادی از سطح شفافیت الزم 
تصمیم  تنها  نه  نباشند،  برخوردار 
برای  مناسب  و  صحیح  گیری 
سرمایه گذاران بالفعل دشوار شده 
و زمینه خروج آنها را از بازار مهیا 
می نماید، بلکه مانع ورود سرمایه 
مالی  بازارهای  به  بالقوه  گذاران 
مالی  اصحاب  نتیجه  شود.در  می 
کشورمان با توجه به پیشینه قوی 
و بسیار مهم رشته حسابداری در 
ایران؛ نقش بسیار مهمی در توسعه 
و شفاف سازی اقتصاد کشور دارند. 
توانند چرخه های وامانده  که می 
سازی  شفاف  با  کشور  اقتصاد 
اولید  و  ها  کار  و  کسب  گزارشات 
سرمایه  و  صنعت  عرصه  کنندگان 
توجه  با  خصوصا  باشند.  گذاران 
د  دولت  مالیاتی  و  مالی  برنامه  به 
در  مالی  اصحاب  نقش  رسالجاری 
شفافیت  ایجاد  و  کشور  توسعه 

بسیار پررنگ تر شده است.

انجمن حسابداران خبره که در 
سال ۱۳5۳ بوجود آمده بود، در 
آذرماه ۱۳5۰ الیحه تأسیس 

شرکتهای سهامی حسابرسی به 
تصویب کمیسیون های مجلسین 

رسید
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یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه در کوتــاه مــدت و تــا زمانــی کــه اصالحــات ســاختاری در بودجــه صــورت گیــرد بایــد منابــع بودجــه را از طریــق 
اوراق تامیــن کــرد، گفــت: بودجــه 1400 رکــورد تــورم را خواهــد شکســت.علی ســعدوندی، کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بودجــه 1400 متأســفانه 

اصــول بودجــه ریــزی را نقــض کــرده اســت، گفــت: بودجــه نویســی یکســری اصــول دارد؛ اصــل اول ایــن 
اســت کــه دولــت بایــد در زمینــه درآمدهــا مقــداری احتیــاط کنــد و در زمینــه هزینــه صرفــه جویی داشــته 
باشــد. متأســفانه در الیحــه بودجــه 1400 بــه هــر دوی ایــن اصــول، بــه صــورت معکــوس عمل شــده اســت 
یعنــی هزینه هــا بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده و بــرای درآمدهــا نیــز احتیــاط کافــی صــورت نگرفته اســت.

علی سعد وندی مطرح کرد؛

بودجه  1400 تورم زاست

وی ادامــه داد: در بودجــه بایــد تــراز عملیاتــی وجود داشــته 
باشــد یعنــی درآمدهــای عملیاتــی و هزینه هــای عملیاتــی 
بایــد بــا یکدیگــر برابــر باشــد؛ امــا بودجــه ای کــه دولــت 
تنظیــم کــرده، حــدود 320 هــزار میلیــارد تومــان کســری 
تــراز عملیاتــی دارد. ایــن کســری از طریــق واگــذاری تــراز 
ســرمایه ای کــه از جملــه آن فــروش نفــت اســت، تأمیــن 
شــده اســت. بــه عقیــده بنــده بخــش زیــادی از ایــن منابع 
موهومــی اســت و حتــی اگــر فــروش نفــت داشــته باشــیم 
هــم بــه ایــن ســرعت نمی توانیــم آن را وارد بودجــه کنیــم.

تبديل منابع ارزی به ريالی پايه پولی را  �
رشد می دهد

ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه درآمــد ارزی را 
ــه درآمــد  نمی تــوان بــدون هزینــه ســنگین در اقتصــاد ب
ریالــی تبدیــل کــرد، بیــان داشــت: درآمــد ارزی از کانــال 
پایــه پولــی بــه بودجــه کشــور راه پیــدا می کنــد بنابرایــن 
ــت  ــت، برداش ــروش نف ــامل ف ــای ارزی ش ــام درآمده تم
ــزی،  ــک مرک ــتقراض از بان ــی، اس ــعه مل ــدوق توس از صن
دســتبرد بــه پایــه پولــی اســت و بایــد جلــوی آنهــا گرفتــه 
ــه راهــکار وارد نشــدن بودجــه ارزی  ــا اشــاره ب شــود.وی ب
در بودجــه ریالــی، گفــت: دو راهــکار بــرای جبــران کســری 
بودجــه ریالــی وجــود دارد یکــی اینکه بایــد بــه اوراق خزانه 
تمســک بجوییــم و دیگــری اینکــه باید یــک بودجــه ارزی 
بــرای درآمدهــای ارزی تدویــن کنیــم بنابراین بایــد بودجه 

ریالــی و ارزی را تفکیــک کنیــم ایــن کار در دهــه 40 نیــز 
انجــام شــد و در زمــان جنــگ نیــز بودجــه پیوســت ارزی 
داشت.ســعدوندی بیــان داشــت: بایــد بین منابــع و مصارف 
ــویم  ــل ش ــک قائ ــروط( تفکی ــدار )مش ــدار و غیرپای پای

بنابرایــن اگــر می خواســتیم بودجــه را بــه درســتی تدویــن 
کنیــم بایــد 4 بودجــه تدویــن می کردیــم. بودجــه پایــدار 
ریالــی، بودجــه غیرپایــدار ریالــی، بودجــه غیرپایــدار ارزی و 
بودجــه پایــدار ارزی. در بودجه هــای غیرپایــدار و مشــروط 
هــر مقــدار کــه درآمــد کســب می کردیــم می توانســتیم 

اولویــت هزینــه را نیــز مشــخص کنیــم.

بودجه 1400 احتمااًل رکورد تورم را خواهد  �
شکست

ایــن کارشــناس اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بنــای بودجــه 

ــه  ــز فروخت ــت نی ــر نف ــه اگ ــت ک ــن اس ــر ای 1400 ب
نمی شــود اوراق ســلف نفتــی فروختــه شــود تــا در آینــده 
درآمــد نفــت وارد بودجــه ریالــی شــود، گفــت: مــن فکــر 
ــن  ــا بودجــه ای در ای ــه حــال در کشــور م ــا ب نمی کنــم ت
حــد تــورم زا تدویــن شــده باشــد و بــه عقیــده بنــده ایــن 
بودجــه احتمــاالً رکــورد تــورم را خواهــد شکســت. عجیب 
ــال 1400  ــارف س ــع و مص ــد از مناب ــه می ش ــت ک آن اس
بــرای کنتــرل تــورم اســتفاده کــرد اما متأســفانه سیاســت 
گــذاران در جهــت ارتقــای تــورم از بودجــه بنــدی اســتفاده 

کردنــد.
ــه  ــه بودج ــدان ب ــی از منتق ــه بخش ــان اینک ــا بی وی ب
معتقدنــد بودجــه 1400 بــه ایــن دلیــل مشــکل دارد کــه 
منابــع حاصــل از فــروش نفــت و صنــدوق توســعه ملــی در 
دســترس نیســت، گفــت: به اعتقــاد برخــی از کارشناســان 
اگــر منابــع نفتــی قابــل دسترســی باشــد مانعــی نداشــت 
کــه آن را در بودجــه بیاوریــم امــا مشــکل ایــن اســت کــه 
بــه بهانــه تبدیــل ارز بــه ریــال، پایــه پولــی اضافه می شــود 
ــد  ــز در نق ــدان نی ــی از منتق ــت برخ ــد گف ــن بای بنابرای

ــد. ــه صــورت کارشناســی عمــل نمی کنن خودشــان ب
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا انتقــاد از نحوه مطــرح شــدن اوراق 
در بودجــه 1400، گفــت: در بودجــه بــر انتشــار اوراق تاکید 

شــده امــا نــه آن اوراقــی کــه قیمــت آن در مکانیــزم بــازار 
ــرخ ســود اوراق افزایــش  ــج ن ــه تدری تعییــن می شــود و ب
ــورم کاهــش پیــدا کنــد و پــس از  ــرخ ت ــا ن پیــدا کنــد ت
ــا یکدیگــر  ــرخ اوراق و تــورم ب ــاز ن ــازار ب ــا عملیــات ب آن ب
کاهــش یابــد تــا تــورم بــه صفــر برســد.وی دربــاره هــدف 
احتمالــی دولــت از تأمیــن منابــع بودجــه 1400 به شــکل 
موهومــی، گفــت: برداشــت بنــده ایــن اســت کــه دولــت 
ــاورد و  ــت بی ــه دس ــاه اول ب ــع را در 5 م ــد دارد مناب قص
تخصیــص دهــد و بعــد از آن هــم خزانــه خالــی را تحویــل 
دولــت بعــدی بدهــد؛ امیــدوارم چنیــن چیــزی صحیــح 
نباشــد امــا برداشــتی کــه از رشــد بســیار بــاالی بودجــه 
ــه کــرد  ــن رشــد دســت هزین ــن اســت کــه ای ــم، ای داری
ــاره  ــاز می گذارد.ســعدوندی درب دولــت در 5 ماهــه اول را ب
علــت تورم هــای اخیــر، گفــت: اگــر بودجــه 99 بدیــن جــا 

کشــیده شــد و کشــور دچــار تــورم شــد دلیــل عمــده آن 
ایــن اســت کــه اقتصاددانــان در مراکــز متعدد پژوهشــی بر 
ضــد اوراق موضــع گرفتنــد نوســان بــازار ســرمایه نیــز بــه 
ایــن دلیــل بــود کــه ابــزار تنظیــم کننــده ای ماننــد اوراق 

ــه بودجــه شــفافیت می دهــد. وجــود نداشــت. اوراق ب

بودجه نویسی یکسری اصول دارد؛ 
اصل اول این است که دولت باید در 

زمینه درآمدها مقداری احتیاط کند و در 
زمینه هزینه صرفه جویی داشته باشد. 
متأسفانه در الیحه بودجه ۱۴۰۰ به هر 

دوی این اصول، به صورت معکوس 
عمل شده است یعنی هزینه ها به شدت 
افزایش پیدا کرده و برای درآمدها نیز 

احتیاط کافی صورت نگرفته است.

دو راهکار برای جبران کسری بودجه 
ریالی وجود دارد یکی اینکه باید به اوراق 

خزانه تمسک بجوییم و دیگری اینکه 
باید یک بودجه ارزی برای درآمدهای 

ارزی تدوین کنیم.

دولت قصد دارد منابع را در 5 ماه اول 
به دست بیاورد و تخصیص دهد و بعد 
از آن هم خزانه خالی را تحویل دولت 

بعدی بدهد.

گفتگو
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ارز سوبسیدی  به نام مردم به کام ديگرانعلیرضا توکلی کاشی مسیر شاخص قیمت ها را تحلیل می کند

پیامدهای منفی تداوم تخصیص  �
ارز 4٢00 تومانی

ــاره  ــد صــادق الحســینی ؛درب ــید محم س
ــه  ــی ب ــص ارز 4200 تومان ــداوم تخصی ت
واردات کاالهــای اساســی، معتقــد اســت:هر 
گونــه یارانــه و سوبســیدی کــه روی ارز یــا 
بصــورت غیرریالــی مســتقیم پرداخــت می 
شــود، یــک رانت بــرای یــک بخــش و گروه 
ایجــاد مــی کنــد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه سوبســید ارزی بدتریــن نــوع رانــت اســت، افــزود: 
هــر مقــدار کــه سوبســید ارزی داده شــود و بــه اختــالف و تبعیــض ارزی دامــن زده شــود، 
بــه همــان میــزان شــاهد ایجــاد فســاد در فراینــد واردات و توزیــع کاال خواهیــم بــود.وی 
ادامــه داد: درواقــع در ایــن شــرایط کاالی وارد شــده، نــه بــه دســت مصــرف کننــده و نــه به 
دســت تولیــد کننــده می رســد؛ بلکــه واردکننــده و توزیع کننــده )دالل( منتفع می شــوند.

صــادق الحســینی تصریــح کــرد: دلیــل ایــن مســاله ایــن اســت که قیمــت کاالهــا در بــازار 
بــا لنگــر اســمی ارز هماهنــگ مــی شــود، لنگر اســمی هــم کــه باالتریــن نــرخ ارز در بــازار 
ســیاه اســت؛ در نتیجــه هــر میــزان کــه رانــت ارزی داده شــود بــه ایــن موضــوع دامــن زده 
ایــم.وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر تورم کاالهای اساســی نشــان می دهد، همبســتگی 
تــورم کاالهــای اساســی کــه ارز 4200 تومانــی مــی گیرنــد، بــا نــرخ ارز آزاد 53 درصــد بوده 
اســت؛ امــا همبســتگی بــا نــرخ  ارز 4200 تومانــی، صرفــا 4 الــی 6 درصــد اســت؛ یعنــی 
عمــال همــه کاالهــای وارد شــده خــود را بــا نــرخ ارز آزاد هماهنــگ کــرده انــد. تــورم ایــن 
بخــش مویــد این مســاله است.براســاس ایــن گزارش،رزم حســینی وزیــر صمــت در روزهای 
اخیــر، ریشــه بســیاری از مشــکالت اقتصادی کشــور را دو نرخی بــودن ارز دانســت و خطاب 
بــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بیان کــرد: نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای 
اســالمی یــک تصمیــم انقالبــی در خصــوص حــذف ارز 4200 و تــک نرخــی کــردن ارز 
بگیرنــد.وی اضافــه کــرد: در مجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان نماینده 
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــا ســماجت بــه دنبال تــک نرخــی کــردن ارز و حذف 
ارز 4200 بــوده ایــم کــه اکنــون همــگان منتظــر تصمیم انقالبــی مجلــس در این خصوص 

. هستند

هد ررفت 8 میلیارد و 4٢1  �
میلیون دالر ارز دولتی

علــی نیکــزاد نایــب رئیــس مجلــس دربــاره 
خواســته وزیر صمــت از نماینــدگان مجلس 
مبنــی بــر حــذف ارز 4200 تومانــی از بودجه 
ســال 1400، گفــت: هرچنــد ارز 4200 
ــن  ــرای تامی ــته ب ــال گذش ــی در س تومان
ــه  ــا ب ــد ام ــت ش ــی پرداخ ــای اساس کااله
نــام مــردم و بــه کام دیگــران تمــام شــد؛ براســاس گــزارش دیــوان محاســبات در ســال 98 

حــدود 8 میلیــارد و 421 میلیــون دالر ارز دولتــی بــرای تامیــن کاالهای اساســی تخصیص 
داده شــد امــا در محل هــای پیــش بینــی شــده، مصــرف نشــد.وی افــزود: مــردم بایــد اثــر 
تخصیــص ارز 4200 تومانــی را در زندگــی خــود لمس کننــد در حالیکه در شــرایط کنونی 
ارز دولتــی بــه هــدف اصابــت نکــرده و تاثیــری در زندگــی و معیشــت مــردم ندارد.نماینــده 
مــردم اردبیــل در مجلــس بــا بیــان اینکــه وزیــر صمــت اگــر پیشــنهادی مبنــی بــر حذف 
ارز 4200 دارد بایــد در دولــت مطــرح مــی کــرد، اضافــه کــرد: آقــای رزم حســینی بایــد بــر 
نحــوه اختصــاص ارز دولتــی نظــارت کنــد تــا از سوءاســتفاده از ارز 4200 تومانی جلوگیری 
کند.نائــب رئیــس مجلــس بــا بیــان اینکه اگــر نظــر وزیــر صمــت حــذف ارز 4200 تومانی 
اســت، ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه مــردم در شــرایط کنونــی که تورم رشــد چشــم 
گیــری داشــته بایــد بــرای تامیــن معیشــت خــود چــه اقدامــی انجــام دهنــد؟ ادامــه داد: 
بایــد فکــری بــرای افزایــش قــدرت خریــد مــردم، کاهــش تــورم و رشــد یارانه هــا انجــام 
داد. نیکــزاد بــا بیــان اینکــه ارز 4200 بــا هــدف تامیــن کاالهــای اساســی با قیمت مناســب 
تخصیــص داده شــد در حالیکــه ایــن هــدف محقق نشــد، تصریح کــرد: آقای رزم حســینی 
بایــد نظــارت بــر بــازار را جــدی بگیــرد زیــرا در صــورت عــدم نظــارت ارز 4200 تومانــی بــه 

رانــت تبدیــل مــی شــود.

ادامه پرداخت ارز 4٢00 توجیه  �
اقتصادی ندارد

ــه و  ــیون برنام ــو کمیس ــادری، عض ــر ق جعف
ــاره  ــالمی، درب ــورای اس ــس ش ــه مجل بودج
احتمــال حــذف ارز 4200 تومانــی می گویــد: 
ایــن ارز رانــت ایجــاد می کنــد، پس بایــد صرفا 
ــوان  ــی اســتفاده شــود کــه می ت در بخش های
اطمینــان حاصــل کــرد کــه کاالی نهایــی اش 
مبنــی بــر همــان قیمــت ارز 4200 تومانــی قیمت گــذاری می شــود و بــه مــردم می رســد.

بــه گفتــه او اگــر قــرار باشــد ارز ترجیحــی بدهیــم ولــی قیمت گــذاری اش بــه نفــع مــردم 
نباشــد هیــچ توجیــه اقتصــادی بــرای ادامــه دادن آن وجــود نــدارد. پــس در مــواردی کــه 
بتوانیــم مکانیــزم توزیــع را تحــت کنتــرل داشــته باشــیم تــا ارز 4200 تومانــی بــه مــردم 
برســد، مطلــوب اســت کــه ارز تخصیــص یابــد امــا اگــر بنــا باشــد مــا فقــط رانــت ایجــاد 
کنیــم، بهتــر آن اســت کــه ارز بــا نــرخ آزاد در اختیار واردکننــدگان قرار گیــرد.او همچینن با 
پیشــنهاد رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مبنی بــر پرداخــت این منبع بــه صــورت یارانه 
نقــدی بــه مــردم موافــق اســت و می گویــد: دربــاره برخــی کاالهــا کــه ضــروری هســتند 
بایــد ما به التفــاوت ارز 4200 تومانــی و آزاد بــه صــورت نقــدی بــه مــردم پرداخــت شــود.به 
اعتقــاد ایــن نماینــده نمی تــوان بــرای حــذف یــا باقــی مانــدن ارز ترجیحــی در ســال آینده 
یــک تصمیــم واحــد گرفــت و حکمــی کلــی صادر کــرد بلکه بهتــر آن اســت که با بررســی 
مــوارد مختلــف تخصیــص، بررســی صــورت گیــرد و بــه صــورت مــوردی دربــاره هــر یــک 
از آنهــا تصمیمــی مجــزا اتخــاذ شــود.او می گویــد: ممکــن اســت نشــود ایــن نــرخ را بــرای 
همــه کاالهــا حــذف کــرد. بــرای برخــی اقــالم از جملــه نان، شــاید ناچــار شــویم همچنان 

تخصیــص ارز 4200 تومانــی را ادامــه دهیــم.

در شــرایطی کــه الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ در مرحلــه بررســی در مجلس 
است،بســیاری از کارشناســان اقتصــادی و حتــی مســئوالن اجرایــی 
ــه  ــی ب ــت ارز ترجیح ــت پرداخ ــه سیاس ــد ادام ــاد دارن ــور اعتق کش
ــان  ــد کارشناس ــزارش درآم ــت.به گ ــور نیس ــاد کش ــاح اقتص ص
معتقدنــد پرداخــت ارز ۴۲۰۰ تنهــا بــه دالالن و واســطه هــا قــدرت 
ــع  ــارت و توزی ــث نظ ــدید در بح ــف ش ــطه ضع ــه واس ــد و ب میده
کاالها؛تنهــا یــک رانــت کان میــان گروهــی خــاص توزیــع شــده و 

مــردم عــادی بهــره ای از ایــن یارانــه ارزی نخواهنــد بــرد.

گفتگو

 درآمد به بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۰ می پردازد؛

گزارش
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علیرضا سلطانی-  کارشناس اقتصاد  �
انرژی

 انتخــاب بایــدن به عنــوان رئیس جمهــور آینــده آمریــکا 
و تقویــت احتمــال بازگشــت آمریــکا بــه برجــام و رفــع 
ــتقرار وی در کاخ  ــا اس ــران ب ــادی ای ــای اقتص تحریم ه
ــان نهادهــای  ــی بزرگــی را در می ســفید، بحــث جنجال
ــران  ــت ای ــت نف ــون بازگش ــران پیرام ــر ای تصمیم گی
ــا ایجــاد  ــع تحریم ه ــا رف ــی نفــت ب ــه بازارهــای جهان ب
کــرده اســت. ایــن چالــش کــه عمدتــا ریشــه سیاســی 
دارد، به طــور مشــخص بــر محــور الیحــه بودجــه ســال 
1400 متمرکــز شــده اســت. در الیحــه بودجــه تقدیمی 
دولــت، فــروش صــادرات نفــت بــه میــزان 3…2 میلیــون 
ــه برداشــت  بشــکه در روز پیــش بینــی شــده و این گون
ــای  ــع تحریم ه ــم روی رف ــت دوازده ــه دول ــود ک می ش
نفتــی آمریــکا بــا اســتقرار بایــدن در کاخ ســفید حســاب 
کــرده و بــه عبــارت دقیق تــر مطمئــن اســت. در مقابــل 
نماینــدگان مجلــس کــه پیــروزی بایــدن را پیش بینــی 
نمی کردنــد و رویکــرد منتقدانــه ای بــه دولت و سیاســت 
ــه  ــژه برنام ــتی به وی ــناد باالدس ــد، اس ــی آن دارن خارج
ــای  ــه 1400 و برنامه ه ــه بودج ــعه، الیح ــم توس شش
ــون  ــادارت 3…2 میلی ــروش و ص ــژه ف ــی آن به وی اجرائ
بشــکه در روز را غیرواقعــی می داننــد و بــر رد ایــن الیحه 
بــه لحــاظ محقق نشــدن درآمدهــای نفتــی تأکیــد 
ــن  ــد ای ــا تأیی ــه ب ــس آن اســت ک ــی مجل ــد. نگران دارن
الیحــه و احــکام آن به ویــژه دربــاره فــروش نفــت، عمــال 
ــا رویکــرد دولــت درمــورد برجــام و بازگشــت آمریــکا  ب
بــه آن و مذاکــرات احتمالــی هم راســتا می شــوند و ایــن 
بــا خــط مشــی مجلــس و جریــان سیاســی حاکم بــر آن 
تطابــق نــدارد. تصویــب قانــون »اقــدام راهبــردی بــرای 
لغــو تحریم هــا« به صــورت دوفوریتــی از ســوی مجلــس 
مسجل شــدن  بــا  هم زمــان  اخیــر،  هفته هــای  در 
انتخــاب بایــدن به عنــوان رئیس جمهــور آمریــکا نیــز در 
ایــن راســتا ارزیابــی می شــود. فــارغ از مبانــی سیاســی 
ــر  ــر س ــی ب ــاد سیاس ــان و نه ــن دو جری ــالف ای اخت
برجــام، تمرکــز ایــن رقابــت و چالــش بــر ســر صــادرات 

ــا مصالــح و منافــع  نفــت بــه نظــر منطقــی و مطابــق ب
ملــی نیســت. آنچــه بــرای ایــران به عنــوان بزرگ تریــن 
دارنــده ذخایــر هیدورکربــوری جهــان اهمیــت و اولویــت 
ــات گازی  ــت و میعان ــتر نف ــه بیش ــادرات هرچ دارد، ص
چــه در شــرایط تحریــم و چــه در شــرایط غیرتحریمــی 
اســت. اینکــه ایــران به عنــوان چهارمیــن دارنــده ذخایــر 
نفتــی دنیــا، صادرکننــده نفــت خــام باشــد، قطعــا امری 
مطلــوب و پســندیده نیســت امــا مجموعــه ای از عوامل و 
متغیرهــا کــه عمدتــا تاریخــی هســتند، تــداوم صــادرات 
نفــت خــام را بــرای ایــران اجتناب ناپذیــر کــرده اســت. 
اولیــن متغیــر، وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــای 
حاصــل از صــادرات نفــت اســت کــه در ســال های اخیــر 
ــش  ــدت کاه ــا به ش ــن درآمده ــا ای ــل تحریم ه به دلی
یافتــه و بــه تبــع آن اقتصــاد کشــور و وضعیــت اقتصادی 
مــردم دچــار آســیب شــد. تــالش بــرای بهبــود شــرایط 
اقتصــادی کشــور و وضعیــت معیشــتی مــردم بــا فــروش 
ــه  نفــت و کســب درآمدهــای حاصــل از آن، ضــروری ب
نظــر می رســد. متغیــر دیگــر، جایــگاه ایــران در عرصــه 
اســت  آن  توانمندی هــای  بــر  متکــی  بین المللــی 
ــرای  ــت ب ــز نف ــی ج ــر ظرفیت ــران درحال حاض ــه ای ک
تأثیرگــذاری در ایــن عرصــه   نــدارد. بــازار نفــت امــروزه، 
ــی و  ــادالت سیاس ــازار در مع ــن ب ــن و مؤثرتری فعال تری
ــی اســت. منطــق  ــی بین الملل ــی امنیت اقتصــادی و حت
حاکــم بــر ایــن بــازار نفــت نیــز بشــکه های نفــت اســت. 
ــازار و حوزه هــای سیاســی  کشــوری می توانــد در ایــن ب
و اقتصــادی بین المللــی آن مؤثــر باشــد کــه از ظرفیــت 
ــازار برخــوردار باشــد.  عرضــه نفــت بیشــتری در ایــن ب
بــازار نفــت بــرای ایــران فعــال تنهــا بــازار بالفعــل بــرای 
حضــور در عرصه سیاســی و اقتصــادی بین المللی اســت. 
ســؤال ایــن اســت بــا ازدســت دادن ایــن بــازار، ایــران چه 
ــی  ــازی در عرصــه بین الملل ــرای ب ــی ب ــکان و ظرفیت ام
ــادن  ــدن و به تأخیر افت ــر، طوالنی ش ــوی دیگ دارد؟ از س
رونــد بازگشــت ایــران بــه بازارهــای جهانــی نفت، ســبب 
ازدســت رفتن ایــن تنهــا فرصــت و امــکان تأثیرگــذاری 
در عرصــه بین المللــی از طریــق ازدســت دادن مشــتریان 
دائمــی و جایگزینــی ســهم ایــران از ســوی کشــورهای 
ــد و  ــال تولی ــش در ح ــه کمابی ــود ک ــی می ش مختلف

عرضــه نفــت بــه بــازار هســتند.
ــران  ــا، ای ــر تحریم ه ــه گذشــته تحــت تأثی ــک ده در ی
ــدن  ــبب دورش ــن س ــوده و ای ــت ب ــازار نف ــیه ب در حاش
مشــتریان ســنتی نفــت ایــران شــده اســت. بــازار 
ــی  ــازوکارهای ثابت ــد و س ــا قواع ــی ب ــازار دائم ــت، ب نف
ــاظ  ــای فســیلی به لح ــت و انرژی ه ــگاه نف نیســت. جای
ــان  ــت شــدیدی می ارزش در حــال کاهــش اســت. رقاب
ــت و  ــه بیشــتر نف ــرای عرضــه هرچ ــت ب ــدگان نف دارن
ــی ایجــاد شــده  ــای منطق ــا قیمت ه کســب ســرمایه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــازار ب ــت در ب ــدگان نف ــت. تولیدکنن اس
ســرمایه گذاری های انجام شــده در حــال افزایــش اســت 

و ایجــاد 
و حفــظ 
ر  ا ز بــا
فــروش 
ی  ا بــر

ــر،  ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــخت ش ــدگان س تولیدکنن
مانــدن نفــت در چاه هــا و میادیــن نفــت، دســتاوردی جز 
ــدادادی  ــرمایه های خ ــن س ــی ارزش ای ــش تدریج کاه
ــرای جلوگیــری از  ــدارد. اگــر در دهه هــای گذشــته ب ن
ــی  ــای پاالیش ــاد زنجیره ه ــق ایج ــی از طری خام فروش
فکــری شــده بــود، طــرح ایــن ســخنان جایــی نداشــت، 
ــده  ــان عرضه کنن ــران همچن ــه ای ــرایطی ک ــا در ش ام
نفــت خــام اســت و در شــرایطی کــه بــازار محصــوالت 
ایــن مــاده خــام تحــت تأثیــر مالحظات زیســت محیطی 
و حتــی اقتصــادی رو بــه کاهــش اســت، مانند گذشــته 
ــع پایین دســتی متمرکــز  ــوان روی توســعه صنای نمی ت
ــد  ــت دارد، تولی ــی اهمی ــرایط کنون ــه در ش ــود. آنچ ب
ــتفاده  ــام و گاز و اس ــت خ ــتر نف ــروش هرچه بیش و ف
بهینــه از منابــع درآمــدی حاصــل از آن در حوزه هــای 
اقتصــادی و توســعه ای مانــدگار اســت. دولــت و مجلس 
ــش  ــای چال ــه ج ــری ب ــای تصمیم گی ــر نهاده و دیگ
بــر ســر فــروش نفــت، بایــد بــر ســر نحــوه تخصیــص 
و اســتفاده از درآمدهــای حاصــل از آن بــه اجمــاع 
برســند و در اقدامــی توســعه گرایانه، از هرگونــه هزینــه 
ــع در امــور جــاری جلوگیــری کــرده و  کــرد ایــن مناب
راه توســعه اقتصــادی و تقویــت بــازار را دنبــال کننــد. 
بازگشــت ســریع و فwوری ایــران بــه بازار هــای 
جهانــی نفــت از منظــر توســعه ای و منافــع ملــی، امــری 
ــر و قطعــی اســت و درنگــی در  ضــروری، اجتناب ناپذی
ــچ  ــتا هی ــن راس ــد. در ای ــر نمی رس ــه نظ ــز ب آن جای
ــود.  ــت ش ــن بازگش ــع ای ــد مان ــز نمی توان ــی نی عامل
تجربــه بازگشــت ســریع ایــران بــه بــازار نفــت در اواخــر 
ــا  ــن ظرفیت ه ــال 95 و همچنی ــل س ــال 94 و اوای س
صورت گرفتــه  توســعه ای  و  فنــی  برنامه ریزهــای  و 
ــت  ــن بازگش ــوت ای ــه ق ــدد، نقط ــت مج ــرای بازگش ب
ــش  ــال کاه ــد احتم ــائلی مانن ــت و مس ــردی اس راهب
قیمــت نفــت بــا بازگشــت ایــران نــه قابــل توجــه اســت 
و نــه واقعــی، زیــرا در بازگشــت قبلــی نیــز مــورد توجــه 
ــران  ــق ای ــت ح ــازار نف ــه ب ــران ب ــت ای ــود. بازگش نب
ــن بازگشــت  ــد شــرایط ای اســت و دیگــر کشــورها بای
ایــران را کــه به ناحــق  را فراهــم کننــد و جــای 
ــت  ــان اهمی ــن می ــه در ای ــد. آنچ ــاز کنن ــد، ب گرفتن
ــت  ــن بازگش ــرای ای ــی ب ــکنی داخل ــدم کارش دارد، ع
ــه آن توجــه کنــد.  ــد ب راهبــردی اســت کــه همــه بای
ــات  ــه موضوع ــی ب ــی داخل ــای سیاس ــد رقابت ه نبای
ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  ماننــد  راهبــردی ای 
ــد  فنــی، مهندســی و اقتصــادی کشــور در حــوزه تولی

ــود. ــت وارد ش ــادرات نف و ص

چرا ايران بايد نفت بفروشد؟
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ــن اســت  ــم ای ــاره کن ــه آن اش ــد ب ــدای بحــث بای ــه در ابت ــه ای ک نکت
کــه 10 برابــر شــدن ارزش دالر در برابــر ریــال در ســاختار کشــورهای 
صنعتــی وجــود نــدارد، هیچ کشــوری چنیــن ســرعتی در کاهــش ارزش 
ــتان  ــه، عربس ــال ترکی ــوان مث ــت، به عن ــته اس ــود نداش ــی خ ــول مل پ
ســعودی و حتــی افغانســتان کــه همســایه مــا محســوب می شــوند، ایــن 
اتفــاق دیــده نمی شــود، ارزش پــول افغانســتان ظــرف مــدت 20 ســال 
گذشــته هیــچ تغییــری نکــرده اســت، از گذشــته یــک دالر 70 افغــان 
بــوده و االن هــم بــه همیــن شــکل اســت آن هــم در کشــوری کــه نــه 
نفــت دارد و نــه صــادرات. کــم ارزش کــردن پــول ملــی درواقــع فقیرتــر 
کــردن و کم درآمــد کــردن افــراد اســت و نشــان می دهــد کــه اقتصــاد 
ناســالم اســت و بایــد راهــی پیــدا شــود کــه ارزش پــول را حفــظ کننــد 
تــا کســی کــه دو میلیــون تومــان حقــوق می گیــرد بتوانــد زندگــی اش 
ــورم 40  ــا ت ــده ب ــد و ســال آین ــه اینکــه امســال را بگذران ــد ن را بگذران
درصــد یعنــی 40 درصــد کاهــش ارزش پــول، مواجــه شــود و اجنــاس 
را بــا قیمــت بیشــتری بخــرد. ایــن وضعیــت بــه دلیــل تحریــم و ســایر 
مشــکالت پایــدار نخواهــد بــود. در ایــران راهــی جــز ایــن نداریــم کــه 
اقتصادمــان را بــه ثبــات برســانیم. همــه کشــورها دچــار مشــکل بودنــد 
ولــی توانســته اند از پــس مشــکالت برآینــد. مــا قحطــی جنــگ جهانــی 
ــی خــب کشورشــان را ســاختند و اقتصادشــان  ــم ول دوم را هــم دیدی

را هــم ســامان دادنــد. مــا شــاهد بودیــم کــه در آلمــان و در دوران 
تورمــی بــا چمدانــی پــر از پــول قهــوه می خریدنــد چــون پولشــان 

ــی دارد.  ــورو ارزش بین الملل ــا االن ی ــود، ام ــده ب ــی ارزش ش ب
ــا  ــد 30 ت ــت اقتصادشــان بای همــه کشــورها در جهــت تقوی
ــته  ــال گذش ــن 30 س ــا در ای ــد و م ــالش کنن ــال ت 40 س
نتوانســتیم مشــکالتمان را  حــل کنیــم. راه حــل آن هــم ایــن 

ــی  ــات بین الملل ــطه ارتباط ــه واس ــول را ب ــه ارزش پ ــت ک اس
ــده ای  ــند و آین ــبی باش ــاه نس ــد در رف ــردم بتوانن ــا م ــد ت ــظ کنن حف
ــه  ــفانه در بودج ــد. متاس ــری دارن ــت بهت ــه در آن وضعی ــد ک را ببینن
1400 کمتریــن توجــه بــه بخــش مولــد و تولیــد ملــی شــده و عمــده 
ــه بخــش هزینه هــای جــاری اختصــاص یافتــه اســت،  هزینه هــا هــم ب
ــرد و  ــد ک ــور نخواه ــعه کش ــه توس ــی ب ــدی کمک ــوع بودجه بن ــن ن ای
ســخت هــم هســت دولتــی کــه قــرار اســت نهایتــا چهــار مــاه از ایــن 
ــد بودجــه  را طبــق ســالیق و نگرش هــای رئیــس   بودجــه اســتفاده کن
جمهــوری بعــدی کــه قــرار اســت کشــور را اداره کنــد، بنویســد. قطعــا 
رئیــس  جمهــوری بعــدی ایــن برنامــه بودجــه را تعدیــل خواهــد کــرد و 
در دوره جدیــد ریاســت جمهــوری متمم هایــی را خواهیــم داشــت بــرای 
اینکــه بــا ایــن بودجــه و بــا کســری هایی کــه دارد کشــور تــا آخــر ســال 
ــه  ــی ک ــال افزایشــی در بودجــه عمران ــوان مث اداره نخواهــد شــد. به عن
ــد اشــتغال ایجــاد و رشــد اقتصــادی حاصــل کنــد را نمی بینــم  می توان

ــد 30 و 40  ــه در ح ــم ک ــاری را می بینی ــای ج ــه  هزینه ه ــی بودج ول
درصــد رشــد کــرده اســت ولــی در عمرانــی کاهــش داشــته ایم یــا رشــد 

ــی شــده اســت. ــی  پیش بین کم

حفظ ارزش پول مهم ترين هدف اقتصادی
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سعید لیاز:

بــه  پاســخ  اقتصــادی،در  تحلیلگــر 
انتقــادات و مخالفت هــای نماینــدگان 
مجلــس بــا بودجــه ۱۴۰۰ بــه خصــوص 
انتقاداتــی کــه در رابطــه بــا عــدم 
ــع درآمــدی بودجــه مطــرح  تحقــق مناب

می شــود، اظهــار داشــت: 

ــق  ــدم تحق ــاره ع ــس درب ــدگان مجل ــی نماین نگران
منابــع درآمــدی بودجــه، یــک نگرانی واقعی نیســت. 
ــال  ــا الیحــه بودجــه، کام ــس ب نحــوه برخــورد مجل
ــق  ــدم تحق ــر ع ــه داد: مگ سیاســی اســت.لیالز ادام
ــر  ــال اخی ــه س ــت در دو س ــه دول ــای بودج درآمده
ــاده  ــاق افت ــم اتف ــا ک ــن تحریم ه ــدت گرفت ــا ش و ب
اســت؟ خــب پــس چــرا آن اَبَرتورم هــای چنــد صــد 
درصــدی و ونزوئالیــی شــدن اقتصــاد ایــران، اتفــاق 
نیفتــاد؟ بــرای ایــن کــه دولــت هزینه هایــش را نیــز 
پاییــن آورده اســت. نگهبانــی بــرای انطبــاق هزینه ها 
ــا درآمدهــا مهــم اســت. دولــت و ســازمان برنامــه  ب
و بودجــه هــم تاکنــون ایــن اصــل را رعایــت کــرده 

اســت.

ــا  ــن کارشــناس اقتصــادی ب ــد ،ای ــه گــزارش درآم ب
ــرای بازنگــری اساســی  ــه اصــرار مجلــس ب توجــه ب
ــس  ــدم مجل ــن معتق ــت: م ــه 1400 گف در بودج
می توانــد فقــط یــک قیــد بــه الیحــه بودجــه بزنــد و 
آن را تصویــب کنــد. اگــر ایــن قید را نزنــد و در بودجه 

دســت ببــرد آن وقــت بودجــه دیگــر بودجــه دولــت 
ــی و  ــای روحان ــده آق ــئولیت آن برعه ــت و مس نیس
نوبخــت نخواهــد بــود. آن قیــد این اســت که مجلس 
ــی و  ــای اساس ــز هزینه ه ــه ج ــد ب ــد بگوی می توان
مهــم کــه الزامــا بایــد پرداخــت شــود ماننــد حقــوق 
کارمنــدان و بازنشســتگان یــا هزینه هــای نظامــی و 
دفاعــی یــا هــر هزینــه ای کــه مهــم می داند؛ در ســایر 
هزینه هــا و مخــارج، هنگامــی اجــازه دارد هزینــه کند 
کــه درآمــد آن محقــق شــده باشــد.یعنی بــه جــای 
ایــن کــه دائــم تاکیــد شــود کــه منابــع درآمــدی و از 

جملــه فــروش بیــش از 2 میلیــون بشــکه نفــت قابل 
تحقــق نیســت، مجلــس این قیــد و شــرط را بگــذارد 
ــع  ــه مناب ــی ک ــط هنگام ــا فق ــالن هزینه ه ــه ف ک
ــد،  ــق ش ــت، محق ــروش نف ــه ف ــدی و از جمل درآم
ــزود: اجــازه بدهیــد  ــل پرداخــت اســت .لیــالز اف قاب
بــه یــک تجربــه تاریخــی در ایــران اشــاره کنــم. در 
ــن  ــه همی ــاه ک ــی در دوران ش ــوم عمران ــه س برنام
ــدی  ــع درآم ــق مناب ــدم تحق ــال ع ــکل احتم مش
برنامــه را داشــتیم، آمدنــد هزینه هــای برنامــه را بــه 
دو بخش هســته و غیرهســته تقســیم کردنــد. گفتند 
هزینه هــای هســته، هزینه هایــی اســت کــه بــه هــر 
قیمتــی بایــد پرداخــت و انجــام بشــود. هزینه هــای 
ــورت  ــه در ص ــود ک ــی ب ــز هزینه های ــته نی غیرهس
ــد  ــس می توان ــد. مجل ــام می ش ــد، انج ــق درآم تحق
تنهــا بــا ایــن قیــد و تقســیم بودجــه بــه دو بخــش 
ــب و  ــت را تصوی ــه دول ــته، الیح ــته و غیرهس هس
بــرای اجــرا در ســال بعــد، ابــالغ کند.این اقتصــاددان 
اظهــار داشــت: اگــر مجلــس می خواهــد بــا موضــوع 
الیحــه بودجــه، کارشناســی برخــورد کنــد، راهــش 
ایــن اســت. امــا متاســفانه برخــورد مجلــس، برخــورد 
ــوع  ــا موض ــی ب ــورد کارشناس ــت، برخ ــی اس سیاس
ــه  ــه بودج ــودن الیح ــورم زا ب ــر ت ــد ب ــت. تاکی نیس
ــا  ــت.لیالز ب ــی اس ــورد سیاس ــک برخ ــم ی 1400 ه
اشــاره بــه تجربــه دیگــر کشــورها گفــت: االن میــزان 
ــد  ــه 15 درص ــتان ب ــت عربس ــه دول ــری بودج کس
تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور رســیده اســت. 
ــیده  ــم نرس ــد ه ــه 5 درص ــران ب ــدد در ای ــن ع ای
اســت.اتفاقا انضبــاط مالــی دولــت و ســازمان برنامــه 
و بودجــه بســیار بیشــتر از ایــن کشــورها بــوده اســت 
و ایــن صرفــا یــک ادعــا نیســت، واقعیتــی اســت کــه 
بــا عــدد و رقــم قابــل اثبــات اســت.وی خاطــر نشــان 
کــرد: مجلــس اگــر می خواهــد بــه موضــوع بودجــه 
ــه سیاســی،  ــگاه کنــد و ن ــه صــورت کارشناســی ن ب
خواهــد دیــد کــه در مقایســه بــا دیگــر کشــورها بــا 

ــن و شــدیدترین  ــران دارد بدتری ــه ای ــن ک وجــود ای
تحریــم طــول تاریــخ اش را طــی می کنــد، عملکــرد 
بودجــه ای و مالــی دولــت و ســازمان برنامــه و بودجــه 

بســیار بهتــر از بقیــه بــوده اســت.من معتــدم در ســه 
ســال اخیــر علی رغــم تحریــم وحشــتناکی کــه اجــرا 
شــد، ایــران یکــی از بهتریــن کشــورهای خاورمیانــه 
از حیــث بودجــه بــوده  اســت و ایــن بــا یــک بحــث 
کارشناســی قابــل اثبات اســت. کســری بودجــه ایران 
حــدودا یــک ســوم کشــور عربســتان اســت علی رغــم 
ایــن کــه ایــران در تحریــم کامــل اقتصــادی اســت 
ــن فروشــنده نفــت در جهــان  و عربســتان بزرگ تری
اســت. مــا کســری بودجــه داشــتیم امــا ایــن کســری 
حــدود 5 درصــد جی دی پــی اســت نــه ماننــد 
ــت.وی  ــی اس ــد جی دی پ ــه 15 درص ــتان ک عربس
بــا اشــاره بــه ایــن کــه برخــی نماینــدگان مجلــس 
ــه  ــازمان برنام ــد س ــا کرده ان ــرا ادع ــاالن اصولگ و فع
ــال  ــدف ارس ــا ه ــال 1400 را ب ــت، بودجــه س و دول
ســیگنال مذاکــره بــه آمریــکا نوشــته اند، گفــت: ایــن 
ــت.  ــی اس ــا نیت خوان ــت و صرف ــه اس ــرف بی پای ح
ــم  ــم می توان ــد من ــی باش ــه نیت خوان ــا ب ــر بن اگ
نیت خوانــی کنــم و مثــال بــه آقــای مهــرداد بذرپــاش 
بگویــم شــما هــم ایــن حــرف را می زنــی کــه مانــع 

موفقیــت دولــت روحانــی بشــوید.

  بودجه  را به دو بخش هسته و غیرهسته تقسیم کردند

من معتقدم مجلس می تواند فقط یک 
قید به الیحه بودجه بزند و آن را تصویب 

کند. اگر این قید را نزند و در بودجه 
دست ببرد آن وقت بودجه دیگر بودجه 
دولت نیست و مسئولیت آن برعهده 
آقای روحانی و نوبخت نخواهد بود.

نگهبانی برای انطباق هزینه ها با 
درآمدها مهم است. دولت و سازمان 

برنامه و بودجه هم تاکنون این اصل را 
رعایت کرده است.

گفتگو
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اقدامات دولت و شبکه بانکی برای اقتصاد 1400

چنــد ماهــی تــا پایــان ســال ســخت 99 باقــی نمانــده 
اســت. مــروری بــر اتفاقــات اقتصــادی چنــد ســال اخیــر 
نشــان می دهــد کــه ایــران یکــی از ســخت ترین 

ــذارد. ــر می گ ــت س ــود را پش ــادی خ ــای اقتص دوره ه

بهنام ملکی

ــی  ــخت 99 باق ــال س ــان س ــا پای ــی ت ــد ماه چن
نمانــده اســت. مــروری بــر اتفاقــات اقتصــادی چنــد 
ــی از  ــران یک ــه ای ــد ک ــان می ده ــر نش ــال اخی س
ســخت ترین دوره هــای اقتصــادی خــود را پشــت ســر 
ــه  ــرایطی ک ــال، کشــور در ش ــن س ــذارد. در ای می گ
تحــت شــدیدترین تحریم هــای اقتصادی قــرار گرفته 
بــود، جبهــه نبــرد دیگــری بــا پاندمــی کوویــد19 را با 
جان فشــانی و همدلــی نیروهــای درمانــی آغــاز کــرد. 
نبــردی کــه کمــاکان تــا نهایی شــدن توزیع واکســن 
و نمایــش تاثیــر آن بــر کنتــرل ویــروس ادامــه دارد. 
امــا ایــن تنهــا ویــروس کرونــا نیســت کــه بــه جــان 
مــردم ایــن ســرزمین افتــاده اســت. ویروس هــای بــه 
ــا خــوش  ــری در دل اقتصــاد کشــور ج ــب بدت مرات
ــالی  ــن از س ــا بی واکس ــن ی ــا واکس ــه ب ــد ک کرده ان
بــه ســال دیگــر و از کاالیــی بــه کاالی دیگــر ســرایت 
ــی  ــال 1400، نگاه ــتانه س ــاال در آس ــد. ح می کنن
ــژه در  ــه وی ــور ب ــادی کش ــائل اقتص ــه مس ــاه ب کوت
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــد، بان ــوزه ارزی نشــان می ده ح
ســال صفــر کــه نویــد رفتــن کرونــا و خوشــبینی بــه 
بازگشــت برجــام را می دهــد، رســالت های ســنگینی 
بــه عهــده دارد. شــبکه بانکــی بــرای رونق اقتصــادی و 
تامیــن مالــی بخش هــای اقتصــادی در ســال 1400 
نقــش عمــده ای دارد و  یکــی از مراکــز مهمــی کــه 
ــه  ــا فشــارهای جناحــی و سیاســی مقابل ــد ب می توان
ــک مرکــزی و بانک هــای کشــور هســتند  ــد، بان کن
امــا گام هــای مهمی کــه بانــک مرکــزی از امــروز باید 

بــرای ســال آینــده بــردارد، کــدام  اســت؟

گام اول، رانت زدایــی و فعال ســازی مجــدد دیپلماســی 
اقتصــادی اســت. بایــد بــه تدریــج اقدامی انجام شــود 
کــه ایــن مشــکالت بانکــی و ارزی از طریــق امــکان 
مبــادالت ارزی بین المللــی برطــرف شــود، به طــوری 
کــه ایران بتوانــد ارز حاصــل از صــادرات کاالهای خود 
را بــه داخــل بیــاورد. یک گــروه صادرکننــدگان کاال و 
خدمــات نویــن و صنعتــی هســتند کــه ظرفیت هــای 
ــوع  ــد همــه ن ــت بای کشــور در آن فعــال اســت. دول
کمــک و تســهیالتی بــه ایــن گــروه ارایــه کنــد و بــا 

هــدف افزایــش صــادرات صنعتی، 
آنهــا را مــورد تشــویق قــرار دهــد. 
در کنــار ایــن، گروه هــای دیگــری 
از جملــه صادرکننــدگان کاالهای 
ــر از همــه،  خــام، قاچــاق و مهم ت
اســتفاده کنندگان از کارت هــای 
ــی اجــاره ای هســتند کــه  بازرگان

بایــد بــا آنهــا برخــورد شــود.

تــالش بانــک مرکــزی بــرای رانت زدایــی و شــفافیت 
گام دیگــری اســت کــه بایــد برداشــته شــود. اعــالم 
اســامی 70 نفــر از سوءاســتفاده کنندگان از کارت های 
ــه اســم اشــخاص کارتن خــواب  بازرگانــی اجــاره ای ب
توســط بانــک مرکــزی و دســتگیری آنهــا از ســوی 
دســتگاه قضایــی، نشــانه توجــه بــه مقابلــه بــا رانــت 
و فســاد اســت. مــن فکــر می کنــم ایــن اقــدام بانــک 
ــوارد  ــن م ــد ای ــود و بای ــزی بســیار ارزشــمند ب مرک
ــن  ــن برهــه، اصلی تری ــد چــرا کــه در ای افزایــش یاب
کاری کــه بایــد انجــام داد، مبــارزه با فســاد و تمرکز بر 
رانت زدایــی اســت.اگر بانــک مرکــزی بتوانــد جلــوی 
مفاســد از ایــن دســت را بگیــرد و رانت زدایــی کنــد 
و بــا شــفافیت، بدهــکاران ارزی را معرفــی و پیگیــری 
کنــد، همزمــان بــا فعال ســازی دیپلماســی خارجی و 
جلوگیــری از واردات غیرضــروری، می توانیــم امیــدوار 
ــر و  ــا موث ــادی م ــت های اقتص ــه سیاس ــیم ک باش
موفقیت آمیــز خواهــد بــود. بانــک مرکــزی وقتــی ارز 
ارزانــی را اختصــاص می دهــد، بایــد چنــد و چــون آن 
را در ســامانه به طــور شــفاف اعــالم کنــد و بــه نوعــی 
افــکار عمومــی را بــه این ســمت بکشــاند کــه نظارت 
بیشــتری وجــود داشــته باشــد. اکنــون ســامانه بانــک 
مرکــزی که اســامی افــراد در آن درج می شــود، بســیار 
خــوب اســت امــا در قســمتی از آن بــه نظــر می آیــد 
ــتری  ــی بیش ــم های نظارت ــه مکانیس ــت ک ــاز اس نی
وجــود داشــته باشــد کــه اعــالم و مشــخص شــود که 
ارز اختصــاص داده شــده بــه چــه مقصــدی رســیده 

اســت.

ــه  ــا در ترکی ــن ارزه ــد بخشــی از ای برخــی می گوین
ــده اند!  ــل ش ــک تبدی ــه مل ــره ب ــتان و غی و گرجس
بنابرایــن بایــد اگــر جایــی ســازوکار ناقص اســت بانک 
ــا کارشناســان خوبــی کــه دارد، بــه دور از  مرکــزی ب
ــوارد را سیســتماتیک  ــه م مالحظــات سیاســی هم
ــود  ــی داده می ش ــر ارز ارزان ــد. اگ ــد کن و ضابطه من
بایــد در کنــار آن، پیوســتی ضــد فســاد نیــز تعریــف 
شــود و کامــال خروجــی آن مشــخص باشــد کــه اگــر 
تخصیــص ارز صــورت گرفــت، منجــر بــه فســادهای 
گســترده و نهادینــه نشــود و ســازوکار مصــارف ارزی 
قاعده منــد و قابــل کنتــرل باشــد و بانــک مرکــزی در 
ایــن حــوزه بایــد نظــرات دســتگاه های تخصصــی را 
هــم بخواهــد. بنابرایــن اگــر بنــا اســت ارز ارزان را برای 
کاالهــای اساســی تخصیــص دهیــم، بایــد برنامــه و 
ــزی  ــک مرک ــرای بان ــدگان ب ــارف دریافت کنن مص
کامــال مشــخص باشــد. یعنــی وقتــی کســانی بتوانند 
ــک  ــور مل ــارج از کش ــد، در خ ــه گرفته ان ــا ارزی ک ب
بخرنــد یــا دیگرانــی ارز را در بــازار آزاد بفروشــند، پس 
ارز اختصاص یافتــه، دارای پیوســت ضدفســاد نبــوده 
اســت.در نتیجــه، خــود ایــن نــوع ارز، موجــب رانــت 
ــری  ــای فراوان ت ــد و مصیبت ه ــد ش ــاد خواه و فس
را ایجــاد می کنــد؛ بنابرایــن بانــک مرکــزی نبایــد در 

موضــوع انفعالــی برخــورد کنــد.

انباشــت برخــی کاالهــا کــه سال هاســت در گمــرک 
ــه  ــود. ب ــیدگی ش ــد رس ــز بای ــورد، نی ــاک می خ خ
ــل از  ــا، قب ــن کااله ــیاری از ای ــد بس ــر می رس نظ
ــی  ــد و اگــر در بیــن آنهــا کاالی ممنوعیت هــا  آمده ان
نیســت کــه مضــر باشــد، دلیلــی نــدارد کــه اجــازه 
ــده ای  ــال، ع ــرای مث ــود. ب ــا داده نش ــص آنه ترخی
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قبــل از خــروج ترامــپ از برجــام خــودرو یــا نظایــر آن، 
ــرک  ــا در گم ــن خودروه ــد و االن ای ــام کرده ان ثبت ن
مانــده یــا دســت ســازمان های امــوال تملیکــی قــرار 
گرفتــه اســت کــه بایــد هــر چــه ســریع تر بــرای ایــن 
امــوال تعییــن تکلیف شــود. پاســخگویی به انتقــادات 
و تنویــر افــکار عمومــی حرکــت دیگــری اســت کــه 
ــت  ــه مدیری ــد. در زمین ــام دهن ــد انج ــا بای بانک ه
ــک مرکــزی  ــد بان ــالش دارن ــا ت ارزی برخــی جناح ه
را مقصــر جلــوه دهنــد، مجموعــه اطالعاتــی کــه االن 
وجــود دارد مطالــب متناقضــی را بیــان می کنــد کــه 
برخــی انگشــت اتهــام را بــه ســمت بانــک مرکــزی و 

ــد. برخــی دیگــر بــه ســمت قــوه قضاییــه می گیرن

امــا آنچــه مهــم اســت، ایــن اســت کــه باید شــفافیت 
وجــود داشــته باشــد. بانک مرکــزی باید شفاف ســازی 
ــه االن، یکــی از مشــکالت ســاختاری  ــد؛ چــرا ک کن
اقتصــاد مــا، پنهــان کاری و عدم شــفافیت اســت. یکی 
ــد ایــن باشــد کــه  از اولویت هــای بانــک مرکــزی بای
ــن نهــاد وارد اســت،  ــه ای ــی ب اگــر هجمه هــای ناروای
ــرادات  ــه صراحــت شفاف ســازی کنــد و نقدهــا و ای ب
را پاســخ داده و رفــع و رجــوع کنــد. یکــی از کارهــای 
ــام داد،  ــوان انج ــه می ت ــن زمین ــه در ای ــی ک مثبت
ــه صاحب نظــران و  ایــن اســت کــه بانــک مرکــزی ب
متخصصــان اقتصــادی فراخــوان بدهــد و اندیشــه های 

آنــان را دربــاره مســائل پیــش رو، جویــا شــود.

بــرای مثــال، در مــورد 70 نفر کارتن خوابــی که کارت 
بازرگانــی بــه نام شــان ثبــت شــده بــود بانــک مرکزی 
آن را افشــا کــرد، بــه نظــر مــن افــکار عمومــی بایــد از 
ایــن حرکــت، تقدیــر کنــد، بــه ایــن علــت کــه بانــک 
مرکــزی پیش قــدم ایــن شفاف ســازی شــده اســت.در 
کنــار ایــن، ایــن نهــاد همچنــان باید پاســخگوی دیگر 
انتقــادات باشــد. مثــل همیــن شــائبه ای کــه کاالهایی 
کــه از قبــل در گمــرک اجــازه ترخیــص نداشــته اند، 
ــاق  ــن اتف ــرا ای ــه چ ــود ک ــال مشــخص ش ــد کام بای
افتــاده و چــه کســی دقیقــا مقصر اســت؟ البتــه نباید 
فرامــوش کــرد کــه جلوگیــری از واردات خودروهایــی 
کــه بعــد از تیرمــاه ثبــت ســفارش شــده اســت، بــه 
نظــر مــن، درســت بــود، چــرا کــه چنیــن اقدامــی در 
ــام  ــس انج ــری از واردات کاالی لوک ــتای جلوگی راس
شــد. اختــالف نظــر وزارتخانه هــای مختلــف بــا بانــک 
مرکــزی نیز بایــد کاهــش یابد. بــرای نمونه، گزارشــی 
ــخ الســتیک در  ــه ن ــا وجــود اینک ــه ب وجــود دارد ک
داخــل تولیــد می شــود امــا بــه آن ارز 4200 تومانــی 
ــک  ــت.این را بان ــه اس ــاص یافت ــرای واردات اختص ب
مرکــزی نبایــد بگویــد چــون وزارت صمت گفتــه، من 
کاری نــدارم چــرا کــه ایــن چیــزی نیســت کــه بتــوان 
از آن چشــم پوشــی کــرد. لــذا بانــک مرکزی هــم باید 
اســتدالل خــود را داشــته باشــد و اگــر اختالفــی وجود 

ــه و  ــای منصف ــه هیات ه ــد ب ــر می توان ــن ام دارد، ای
ــه  ــود ک ــپرده ش ــی س ــش غیردولت ــکل های بخ تش
ــوند و  ــارکت داده ش ــی در آن مش ــکار عموم ــم اف ه
هــم نظــارت و شــفافیت بــاال بــرود. اگــر تمامــی ایــن 
ــد  ــم کنن ــی را فراه ــا امکان ــازمان ها و وزارتخانه ه س
کــه از اندیشــه های جدیــد اســتفاده شــود، قطعــا بــه 
راهکارهــای بهتــری می رســیم. مواجهــه مقتدرانــه بــا 
فشــارهای سیاســی نیــز شــرط موفقیت بانک هاســت. 
ــری  ــن کس ــرای تامی ــارهایی ب ــر فش ــال حاض در ح
بودجــه وجــود دارد. در ایــن موضــوع نیــز، بایــد بانــک 
ــان را  ــت کارشناس ــتقالل و حمای ــن اس ــزی ای مرک
داشــته باشــد کــه از گســترش پایــه پولــی جلوگیری 
کنــد. مــا در ســال های اخیــر، باالترین میــزان کاهش 
ــث می شــود  ــه باع ــته ایم ک ــی را داش ــول مل ارزش پ
توده هــای مــردم بســیار فقیرتــر شــوند و اقلیت هایــی 
هــم بــه ثروت هــای چنــد برابــری دســت پیــدا کنند. 

جلوگیــری از ایــن رونــد جــزو وظایــف بانــک مرکــزی 
اســت و تثبیــت ارزش پــول ملــی دلیلــی اســت کــه 
بــه نظــر مــن، بانــک مرکــزی بایــد صراحتــا در مــورد 
بودجــه نظــر بدهــد و نبایــد خنثــی عمــل کنــد یــا 
تحــت تاثیــر فشــارهای سیاســی قــرار گیــرد. همــواره 
بایــد مراکــز و ســازمان هایی وجــود داشــته باشــند که 
در مــورد ایــن فشــارهای سیاســی مقاومــت کننــد که 
یکــی از ایــن مراکــز کــه می توانــد بســیار موثر باشــد، 

بانــک مرکــزی اســت.

نیــز  کنــار گذاشــتن خام فروشــی در صــادرات 
ــد انجــام دهــد.  ــت بای قــدم دیگــری اســت کــه دول
ــد تشــویق شــود  ــان بای ــد و صــادرات دانش بنی تولی

ــا  ــود. م ــه ش ــل گرفت ــی کام ــوی خام فروش و جل
ــم نفــت خــام  االن 120 ســال اســت کــه داری

ــن کار  ــم ای ــال ه ــر 20 س ــیم. اگ می فروش
ــتیم  ــا  توانس ــد و م ــام می ش ــت انج درس
پاالیشــگاه و پتروشــیمی و آنچــه مشــتقات 
آن اســت را تولیــد کنیــم و بــه جــای 

ــا ارزش  ــای ب ــی، کااله خام فروش
افــزوده صــادر کنیم، بســیار 

ــم. ــر بودی جلوت

حتــی ایــن رویکــرد بایــد جــزو سیاســت هایی باشــد 
ــاره آن مداخلــه و اظهارنظــر  کــه بانــک مرکــزی درب
ــر  ــد و زی ــالم کن ــود را اع ــفاف خ ــرات ش ــد، نظ کن
سلطه فشــارهای سیاســی قرار نگیرد.پیشــنهاد کارت 
هوشــمند کاالی اساســی نیــز موضــوع دیگری اســت 
کــه از قــدرت خریــد مــردم حمایــت می کنــد. کارت 
هوشــمند ملــی، شــبیه کارت ســوخت ایجــاد شــود 
کــه در آن افــراد بتواننــد بــا مراجعه به فروشــگاه های 
معتبــر در مــاه مقــدار مشــخصی از کاالهای اساســی 
بــا قیمــت مصــوب خریــداری کننــد. بانک هــا بــرای 
تولیدکننــدگان تخفیفاتی قائل شــوند و در کنــار آن، 
مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز را کمــاکان ادامــه دهــد. 
بانــک مرکــزی اگــر کارهایــی مثــل کوپن هوشــمند 
و الکترونیــک را انجــام دهــد و اگــر کمک هــا و 
ــدی دارد،  ــای تولی ــه بخش ه ــه ب ــی ک حمایت های
ــی،  ــد شــود و به طــور کل سیســتماتیک و ضابطه من
بــا حــذف رانــت، سیســتم را بــه ســمتی ببرد کــه ارز 
ــه تدریــج تــک نرخــی شــود، مــن فکــر می کنــم  ب
بــا فضایــی کــه بــه وجــود می آیــد، می تــوان 
گام هــای موثــری را در اقتصاد کشــور برداشــت.اقتدار 
ــد  ــز بای ــویی نی ــا پولش ــارزه ب ــرای مب ــفافیت ب و ش
ــد. بانــک مرکــزی بایــد در ایــن موضــوع،  ادامــه یاب
اقتــدار و شــفافیت را همزمــان بــا هــم داشــته باشــد. 
یعنــی ارزهایــی کــه داده می شــود، قابلیــت رهگیری 
داشــته باشــد و بتــوان فهمیــد کــه ارز کشــور ســر 
ــای  ــورد وام ه ــن در م ــی آورد. همچنی ــا در م از کج
ــود  ــد بررســی ش ــد، بای ــراد می گیرن ــه اف ــی ک کالن
کــه ایــن تســهیالت بــه چــه مصارفی رســیده اســت. 
متاســفانه گزارش هــای شــفافی در ایــن مــوارد 
تاکنــون منتشــر نشــده اســت، بــا ایــن حال، 
کنتــرل پولشــویی و مبــارزه بــا آن، 
چــه در حــوزه ارزی و چــه در حــوزه 
ریالــی، کاری اســت کــه بایــد بانــک 
مرکــزی بــا شــفافیت انجــام دهــد و 
در مقابلــه بــا آن، اقتدار داشــته باشــد.
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درآمــد -نپیوســتن ایــران بــه اف ای تــی اف ســبب شــده تــا تبعــات ناشــی از 
تحریم هــا در اقتصــاد بیــش از پیــش مشــهود شــود و شــرایط را بــه گونــه ای 
ــه بازپس گیــری وجــوه ناشــی از فــروش و  ــرده کــه اکنــون قــادر ب پیــش ب
صــادرات نفــت و ســایر اقــالم بــه کشــورهای دیگــر نیســتیم زیــرا بانک هــای 
بین المللــی بــه دلیــل عــدم عضویــت ایــران در ایــن ســازمان حاضــر بــه ارائــه 
خدمــات نیســتند. یــک تحلیلگــر مســائل اقتصــاد بین الملــل دربــاره امــکان 
پیوســتن ایــران بــه اف ای تــی اف گفــت: بــا توجــه بــه درخواســت دولــت از 
مقــام معظــم رهبــری و لــزوم تجدیــد نظــر دربــاره پیوســتن بــه اف ای تــی اف 
در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بیــش از پیــش احســاس مــی شــود.

کمیــل طیبــی افــزود: بایــد توجه داشــت که پیوســتن بــه اف ای تــی اف اثرات 
مثبــت فراوانــی دارد کــه هــم اکنــون بــا توجــه بــه ضــرورت واردات واکســن 
ــی را بیــش از پیــش  ــال مال ــک کان ــه ایجــاد ی ــاز ب ــوان نی ــد 19 می ت کووی
احســاس کــرد.وی بیــان کــرد: اگــر بخواهیــم از جنبــه کارشناســی بــه ماجرا 
نــگاه کنیــم می تــوان گفــت ایــن کار بــه جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی، 
تقویــت روابــط بیــن بانکــی کمــک مــی کنــد و از منظــر یــک کارشــناس 
اقتصــادی میگویــم اثــرات مثبــت پیوســتن بــه اف ای تــی اف در مقایســه بــا 
تاثیــرات منفی بســیار بیشــتر اســت.وی توضیــح داد: در شــرایطی قــرار داریم 
کــه ممکــن اســت همــه اعضــا بــه برجــام برگردنــد و تحریم هــا لغــو شــود، 
در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر همچنــان ایــران بــه عضویــت اف ای تــی اف 
در نیامــده باشــد؛ بــا مانــع بزرگــی روبروســت . مانعــی کــه لغــو تحریم هــا را 
بی اثــر می کنــد و چــون مانعــی بــر ســر راه ایجــاد شــرایط عــادی در اقتصــاد 
و روابــط تجــاری بیــن المللــی، عمــل خواهــد کرد.طیبــی تاکیــد کــرد: بایــد 
زمانــی را تصــور کــرد کــه تحریم هــا برداشــته شــده و برجــام در مســیر اصلی 
خــود قــرار گرفتــه امــا مشــکالت ناشــی از اف ای تــی اف وجــود خواهــد دارد، 

ایــن تحریــم خودخواســته بی نهایــت خطرســاز خواهــد بــود.

خسارات نپیوستن به اف ای تی اف �
وی دربــاره خســارات ناشــی از نپیوســتن بــه اف ای تــی اف در اقتصــاد ایــران 
ــی اف  ــه اف ای ت ــه هــای نپیوســتن ب ــح داد: بخــش عمــده ای از هزین توصی
ــم  ــا نمی توانی ــی م ــان؛در شــرایط کنون ــر پنه آشــکار اســت و بخشــی دیگ
روابــط بیــن بانکــی را توســعه دهیــم یا بــازار مالی منطقــه ای و بین کشــوری 
ایجــاد کنیــم ، از ســوی دیگــر جریــان ســیال دریافــت و پرداخــت هــای مالی 
بــرای صــادرات و واردات وجــود ندارد.ایــن اقتصــاددان گفــت: شــرایط کنونــی 
ســبب شــده تــا بــرای تحقــق جریــان مالــی بیــن المللــی، واســطه ها فعــال 
ــت  ــی محدودی ــد. وقت ــش می یاب ــا افزای ــب هزینه ه ــن ترتی می شــوند و بدی
هایــی ماننــد تحریــم و تعلیــق حاصــل از نپیوســتن بــه اف ای تــی اف وجــود 
دارد، بنگاه هــا و فعــاالن اقتصــادی مجبورنــد ایــن شــرایط را دور بزنــد که این 
دور زدن یعنــی از مســیر یــک یــا چنــد واســطه مالــی عبــور مــی کننــد.وی 
دربــاره اخــذ کارمزدهــای بیــن 14 تــا 25 درصــد از ســوی بانــک هــای درجه 
2 و 3 چینــی و ســایر کشــورها بــرای انجــام مبــادالت مالــی خاطــر نشــان 
کــرد: بــرای پیشــبرد تجــارت ، بانــک هــای درجــه 3 و 4 ســایر کشــورها کــه 
معمــوال فاقــد اعتبــار هســتند و ریســک کار بــا آنهــا باالســت و ایــن دســته از 
بانک هــا بــا هزینه هــای بــاال خدمــات می دهنــد. ایــن مســاله بــر روی ارزش 
کاالهــای وارداتــی و روابــط بانکــی اثرگــذار شــده و ســبب افزایــش بســیار 
زیــاد هزینه هــای مــا شــده و بــه رشــد تــورم دامــن زده اســت.طیبی گفــت:  
موانــع آشــکار و ناآشــکار فراوانــی وجــود دارد امــا تولیدکننــده، صادرکننــده و 
واردکننــده مجبــور بــه تحمــل ایــن مشــکالت می شــوند.وی خاطــر نشــان 
کــرد: قطعــا اگــر شــرایط آســان تری بــرای کشــور وجــود داشــته باشــد کــه 
مبــادالت و مــراودات اقتصــادی و مالــی انجــام شــود ،  بــازار دارایــی هــا، ارز و 
… بــا نوســان و مشــکالت کمتــری مواجــه می شــود.این تحلیلگــر اقتصادی 
گفــت: نپیوســتن بــه اف ای تــی اف ســبب آثــار هزینــه ای عمیق و گســترده 
ــج آن در اقتصــاد و تجــارت  ــه نتای ــه صــورت آشــکار و نهــان شــده ک ای ب

کشــور قابــل مشــاهده اســت.

تاثیر اف ای تی اف بر بازار ارز �
وی دربــاره تاثیــرات پیوســتن بــه اف ای تــی اف بر بــازار ارز توضیــح داد: قطعا 
تاثیرگــذار خواهــد بــود زیــرا بــه حتــم پیوســتن بــه اف ای تــی اف را بایــد بــه 

مســاله  کــه  اســت  ســالی  چنــد 
بــه  اف  تــی  ای  اف  بــه  پیوســتن 
ــت،  ــان دول ــدی می ــاف ج ــورد اخت م
ــع  ــان، مجم ــورای نگهب ــس ، ش مجل
تشــخیص مصلــح نظــام و … تبدیــل 
شــده، مســاله ای کــه بارهــا از ســوی 
اقتصاددانــان نســبت بــه ضــرورت 
ــر  ــوص آن تذک ــری در خص تصمیم گی

و هشــدار داده شــد.

کمیل طیبی در بررسی خسارت های نپیوستن به اف ای تی اف مطرح کرد :

برگشت به برجام بدون اف ای تی اف
 اثری بر اقتصاد ندارد

گفتگو
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عنــوان یکــی از مجراهایــی بــه شــمار آورد کــه بــه عرضــه منابــع ارزی در داخل 
کمــک خواهــد کــرد و موجــب ثبــات در بــازار خواهــد شــد.وی بیــان کــرد: اگر 
پیوســتن بــه اف ای تــی اف محقــق شــود، در ایــن صــورت مانعــی بــرای کانــال 
عرضــه منابــع ارزی وجــود نخواهــد داشــت زیــرا ســهم زیــادی از ارز از منابــع 
خارجــی و ناشــی از صــادرات و ورود ســرمایه اتفــاق مــی افتــد بنابرایــن زمانــی 
کــه حالــت تعلیــق وجــود دارد نوســان در بــازار ارز بســیار بیشــتر خواهــد بــود.

وی دربــاره میــزان کاهــش نــرخ ارز در اثــر پیوســتن بــه اف ای تــی اف بیــان 
کــرد: نمــی تــوان گفــت نــرخ ارز چقــدر کاهــش مــی یابــد زیــرا نــرخ ارز یــک 
شــاخص اقتصــادی بســیار پیچیــده اســت امــا مشــکالتی کــه در یــک ســال 
ــا  اخیــر شــاهد آن بودیــم بیشــتر از جنبــه عرضــه منابــع بــوده اســت کــه ب
پیوســتن بــه اف ای تــی اف ایــن گونــه مشــکالت کاهــش مــی یابــد.وی گفت:  
در ایــن مــدت شــاهد مشــکالت زیــادی بــه دلیــل عــدم صــادرات نفت یا رشــد 

کنــد صــادرات غیرنفتــی و اینکــه پرداخــت هــا بــه موقــع انجــام نشــد، بودیــم 
زیــرا در شــرایطی کــه کانــال هــای مالــی بــه دلیــل تعلیــق بــودن پرونــده و 
ــف  ــاد مختل ــم درابع ــه حت ــی اف،  بســته شــود ب ــران در اف ای ت ــت ای عضوی

اقتصــاد اثرگــذار خواهــد شــد.

آزادسازی پول های بلوکه شده  �
وی دربــاره آزادســازی پول هــای بلوکــه شــده ایــران در ســایر کشــورها بیــان 
کــرد: ایــن مســاله بــه آزادســازی پــول هــای بلوکــه شــده ایــران کمــک کــرده 
و از ایــن مســاله پشــتیبانی مــی کنــد. بــا پیوســتن بــه اف ای تــی اف اگــر در 
کشــورهایی منابــع بلوکــه شــده داشــته باشــیم مشــکالت اداری و اجرایــی ســر 

راه مــا نخواهــد بــود و یــا حداقــل این گونــه مشــکالت کمتــر خواهــد شــد.

موسسه حسابداری  تراز انديشان درآمد

موسســه حســابداری تــراز اندیشــان درآمــد بــا بیــش از دو دهــه فعالیــت خدمــات حســابداری آمــاده ارائــه خدمــات 
اثربخــش بــه مشــتریان بــا هزینــه مناســب و در زمــان مناســب مــی باشــد. 

  مشاوره و انجام کلیه امور حسابداری  و مالیاتی شرکت ها و اصناف

 ارائه خدمات مشاوره ای طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی، مالی، مالیاتی، بیمه، بانکی و اعتباری ◆

 تهیه لوایح و دفاعیه ها و حضور درهیأت های حل اختاف مالیاتی، بیمه ◆

تنظیم اظهارنامه های مالیات عملکرد ساالنه، مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معامات فصلی ◆

اعزام نیروی کار حسابداری از کارآموز، انباردار، خزانه دار، کارشناس حسابداری )تمام وقت - پاره وقت(  ◆

آموزش حسابداری کاربردی و آموزش های ضمن خدمت به پرسنل مالی شرکتها و اصناف ◆

تهران – خیابان آیت اله کاشانی – بلوار تعاون – خیابان شربیانی – پاک ۲

تلفکس: ۴۴۱۷95۴۱ – ۴۴۱۷9۲۶۸ 

جناب آقای رضا لیاقت ورز   
مدير امور روابط عمومی و تبلیغات بانک گردشگری 

بــا اهــدای نیکوتریــن تحیــات، احترامــا الزم مــی دانم حســن انتخــاب و انتصــاب حضرتعالی از ســوی مدیرعامــل محترم 
بانــک گردشــگری را  در ســمت مدیــر امــور روابــط عمومــی و تبلیغــات بانــک گردشــگری صمیمانــه تبریــک و تهنیــت 
عــرض نمایــم، مطمئنــا مدیریــت اثــر بخــش و توانمنــد تــوأم بــا تجــارب برجســته و گرانقــدر جنابعالــی، موجبــات ارتقاء 

ارتبــاط و تعامــل بانــک بــا مــردم و رســانه هــا را فراهــم خواهــد نمــود.

از درگاه حضرت سبحان ، تداوم تعالی و توفیق ، سعادت و سیادت جناب عالی را مسالت دارم.

                                                                                                                 محمدرضا آذین

مدیر مسوول ماهنامه درآمد و پایگاه خبری درآمد نیوز 

ادامه گفتگو
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علي خدایي، رئیس کانون شوراهاي اسامي کار

بودجه نويسان به قید »بايد« در قانون کار بی توجه اند
ــش  ــا و افزای ــد قیمت ه ــا رش ــته ب ــال گذش ــي یکس ــور ط ــیخته در کش ــورم افسارگس ت
هزینه هــاي ســربار خانواده هــا همــراه بــوده اســت؛ رشــدي کــه بــه کاهــش قــدرت 
خریــد مــردم به ویــژه جامعــه کارگــري ختــم شــده اســت. همــه نگاه هــا بــه 
ــص بودجــه  ــد تخصی ــر رون ــا تغیی ــا شــاید ب ــود ت بودجــه ســال ۱۴۰۰ ب
ــود و  ــاز ش ــد ب ــور تولی ــره ک ــي گ ــادي و صنعت ــاي اقتص ــه بنگاه ه ب
رونــق بــه اقتصــاد برگــردد ولــي شــواهد نشــان مي دهــد کــه ایــن 
ــه بخــش اعظمــي  از بودجــه ســال  ــاده اســت، چــرا ک ــاق نیفت اتف
ــاس  ــه براس ــد ک ــد ش ــي خواه ــاي دولت ــرف هزینه ه ــده ص آین

ــد. ــازي مي ش ــد چابک س ــون بای قان

ــط  � ــه فق ــه کل بودج از آنجايي ک
ــه  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۷0 ه
يارانــه  و  معیشــتي  بحث هــاي 
ــا  ــرده، واقع ــدا ک ــاص پی اختص
ــه  ــگاه بودج ــت ن ــوان گف مي ت

1400 معیشــتي اســت؟

بــه هیــچ عنــوان ایــن بودجــه، بودجه معیشــتي 
نیســت. مــن به عنــوان نماینــده کارگــران 
کشــور، بــه هیــچ عنــوان ایــن نــگاه را در بودجــه 
نمي بینــم. مبلغــي کــه بــراي افزایــش دســتمزد 
ســال آینــده پیشــنهاد شــده 25 درصــد اســت 
کــه به هیچ عنــوان پاســخگوي نیازهــاي جامعه 
بــا توجــه بــه تورمــي که امســال اتفــاق افتــاده و 
هزینه هایــي کــه بــه خانــوار تحمیــل شــده طي 
ــد  ــي نمي توان ــزد حت ــن م ــت و ای ــال، نیس س
عقب افتادگــي ســال جــاري را بــراي هیچ کــدام 
از اقشــار جامعــه جبــران کنــد و از طرفــي یارانه 
پرداختــي ماهانــه هــم همان مبلغ ســابق اســت. 
آقایــان دولتــي و حتــي اخیــرا مجلس نشــینان 
ــر  ــه فک ــد ک ــي نمي کنن ــه زندگ ــن جامع در ای

ــي  ــزار تومان ــه 100 ه ــک یاران ــا ی ــد ب مي کنن
ــردم را حــل  ــد مشــکالت معیشــتي م مي توانن
کننــد؟ در حالي کــه نــرخ تــورم در ردیــف 
خوراکي هــا و آشــامیدني ها بیــش از 62 درصــد 
ــا  ــا ب ــد تنه ــن 62 درص ــته و ای ــش داش افزای
نرخ هــاي مصــوب اســت و نرخ هــاي موجــود در 
بــازار بــه مراتــب بیشــتر از ایــن اســت. اگــر بــه 

ســایر ردیف هــاي بودجــه اي دقــت کنیم بیشــتر 
ردیف هــاي مصرفــي خــود دولــت اســت، یعنــي 

بودجــه هزینه کــرد و کارمنــدان خــود را بیشــتر 
دیــده تــا معیشــت مــردم را. حداقــل جــاي ایــن 
ــه  ــي اســت ک ــا باق ــراي م ــاد ب ــراض و انتق اعت
بهتریــن و عزتمندانه تریــن راه جبــران وضعیــت 
ــن اســت کــه کاري کنیــم  معیشــتي مــردم ای
مــردم بتواننــد بــا درآمــد خودشــان زندگي شــان 
را بگذراننــد. اینکــه مــا در یــک ردیــف حقــوق و 
دســتمزد بــراي کارگــران کــه تقریبــا نیمــي  از 
جمعیــت کشــور را تشــکیل مي دهنــد، اینکــه 
اینگونــه دســتمزد را در ســال گذشــته تعییــن 
کنیــم و عدد غیرمعقــول 25 درصــد را در بودجه 
قــرار دهیــم و بعــد مدعــي باشــیم کــه به فکــر 
معیشــت مــردم هســتیم و مــردم را یارانه بگیــر 
و صدقه بگیــر کنیــم، بــه اعتقــاد مــن اســم ایــن 

کار حمایــت از قشــر ضعیــف جامعــه نیســت.

بــا توجــه بــه اينکــه کارفرمايــان و  �
دولــت در کنــار يکديگــر در مقابــل 
ــورم  ــد ت ــا ح ــوق ت ــش حق افزاي
ايســتاده اند، فکــر مي کنیــد در 
ــتمزد و  ــن دس ــال تعیی ــان امس پاي
ــش  ــکلي پی ــه ش ــه چ ــوق ب حق

براي افزایش دستمزد سال آینده پیشنهاد 
شده ۲5 درصد است که به هیچ عنوان 

پاسخگوي نیازهاي جامعه با توجه به تورمي 
که امسال اتفاق افتاده و هزینه هایي که به 
خانوار تحمیل شده طي سال، نیست و این 
مزد حتي نمي تواند عقب افتادگي سال جاري 
را براي هیچ کدام از اقشار جامعه جبران کند.
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ــت؟ ــد رف خواه
شــما هــم ســال گذشــته را شــاهد 
و ناظــر بودیــد کــه در نهایــت هــم 
ایــن توافــق بیــن مــا، کارفرمایــان 
و دولــت حاصــل نشــد و بــراي 
شــروع ســال جــاري شــروع خوبــي 
اینکــه  به رغــم  و  نداشــته ایم 
گــروه کارگــري شــوراي عالــي کار 
از تاریــخ 23 مهــر بــه ایــن طــرف 
درخواســت بازنگــري و بررســي 
راهکارهــاي جبــران قــدرت خریــد 
ــت،  ــرده اس ــرح ک ــران را مط کارگ
روابــط کار  امــا عمــال معــاون 
ــا در  ــه م ــد ک ــالم مي کن ــر اع وزی
ــي  ــرکاي اجتماع ــا ش ــورت ب مش
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــن  ــد؛ ای ــدا نکن ــش پی ــزد افزای م
شــرکا چــه کســاني هســتند؟ 
عــرف شناخته شــده بین المللــي 
شــرکا نماینــدگان کارگــر، کارفرمــا 
ــت  ــه دول ــتند؛ اینک ــت هس و دول
بــزرگ  کارفرمــاي  به عنــوان 
بــا کارفرمــاي کوچــک بخــش 
خصوصــي توافــق کننــد کــه مــزد 
ــمش  ــن اس ــد ای ــش ندهن را افزای
توافــق بــا شــرکاي اجتماعــي 
نیســت، دقیقــا ســال گذشــته هــم 
ــت و  ــق دول ــا تواف ــزد ب ــن م تعیی
خصوصــي  بخــش  کارفرمایــان 
تعییــن شــد و اینجــا هــم آغــاز کار 
ــروع  ــکل ش ــان ش ــه هم ــم ب را ه
ــر و  ــه تاخی ــه ب ــا توج ــد و ب کردن
نحــوه تعاملــي کــه دولــت دارد 
خیلــي خوشــبین نیســتم، امــا بــاز 
ــدون  ــه ب ــم ک ــم ســعي مي کنی ه
ــور  ــرات حض ــرض در مذاک پیش ف
پیــدا کــرده و منافــع جامعــه 
مذاکــرات  ایــن  در  را  کارگــري 
تأمیــن کنیــم هرچنــد کــه رفتــار 
دولــت بــه هیــچ عنــوان بــراي مــا 

ــت. ــول نیس ــل قب قاب
به نظــر 

مي رســد کــه مــاده 41 قانــون 
کار نیــاز بــه اصــالح داشــته باشــد، 
ــد  ــتمزد بای ــش دس ــه افزای چراک
ــورم صــورت  ــل ت ــدازه حداق ــه ان ب
بگیــرد، امــا هیــچ ســالي ایــن اتفاق 
ــت؟ ــور نیس ــت، اینط ــاده اس نیفت

بــه اعتقــاد من مــاده 41 قانــون کار 
نیــاز بــه اصــالح نــدارد بلکــه نیــاز 
بــه اجــرا دارد مــن بارهــا گفتــم که 
قانــون کار مــا یک قانــون کار کامال 
مترقــي در بســیاري از موارد اســت 
ــن و  ــه چندی ــي در اجراســت ک ول
ــتند  ــا هس ــت در کاره ــد دس چن
ــور  ــون آنط ــن قان ــد ای ــه نگذارن ک
کــه بایــد بــه درســتي اجــرا شــود. 
ــا  ــاده صراحت ــن م ــد )1( ای در بن
ــن  ــزد تعیی ــه م ــده ک ــه ش گفت
ــرخ  ــه ن ــه ب ــا توج ــد ب ــده بای ش
تــورم اعالمــي  از ســوي بانــک 
ــا  ــالک م ــر م ــد، اگ ــزي باش مرک
ــون  ــاده 41 قان ــد )1( م ــط بن فق
ــک  ــته بان ــال گذش ــد س کار باش
مرکــزي تــورم را 42/5 درصــد 
اعــالم کــرده بــود و اگــر بخواهیــم 
ــم  ــون بودجــه اشــاره کنی ــه قان ب
ــورم را  ــرخ ت ــار ن ــز آم ــه مرک ک

م  عــال کنــد ا

کــه آن هــم ایــن نــرخ را 34 
درصــد اعــالم کــرده بــود امــا مزد 
کارگــران بعــد از کلــي کشــمکش 
ــرد!  ــدا ک ــش پی ــد افزای 26 درص
ضمــن اینکــه بنــد )1( مــاده 41 
قانــون کار ســال هاي متمــادي 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــده ب ــرا نش اج
ــن  ــراي تعیی ــي ب ــالک صحیح م
ــران نیســت  ــرخ دســتمزد کارگ ن
ــد  ــاده 41 بن ــد )1( م ــل بن مکم
)2( ایــن مــاده اســت کــه تقریبــا 
پیش بینــي همــه شــرایط را در 
آن کرده انــد. در بنــد )2( صراحتــا 
ــد  ــه قی ــت و ب ــره اس ــون عام قان
ــد  ــد« اشــاره شــده و مي گوی »بای
در هــر صــورت مــزد تعیین شــده 
بــدون درنظــر گرفتــن ویژگي هاي 
جســمي ، روحي و نــوع کار محوله 
بایــد در حــدي باشــد کــه بتوانــد 
زندگــي  یــک  حداقل هــاي 
حداقل هــاي  کنــد.  تامیــن  را 
زندگــي همانــي اســت کــه از 
آن بــه ســبد معیشــت تعبیــر 
ــن  ــه ای مي کنیــم و از ســال 95 ب
ــي  ــاي کارفرمای ــا گروه ه ــرف ب ط
ــترک  ــورت مش ــه ص ــت ب و دول
ایــن ســبد معیشــتي را اســتخراج 
ــک  ــاي ی ــه حداقل ه ــم ک مي کنی
زندگــي بــراي خانــواده 3/3 نفري 
چقــدر بایــد باشــد. ســال گذشــته 
ایــن عــدد چهــار میلیــون و 950 
هــزار تومــان بــوده و مــزدي کــه 
ــت  ــن حال ــد در بهتری ــن ش تعیی
ــان  ــزار توم ــون و 600 ه دو میلی
هنــوز  امســال  اســت!  بــوده 
ــکیل  ــترک تش ــاي مش کارگروه ه
کارگــري  گــروه  امــا  نشــده، 
براســاس  را  خــود  محاســبات 
همــان معیارهــا انجــام داده و ایــن 
عــدد در مــرز هشــت میلیــون 
ــک  ــاي ی ــراي حداقل ه ــان ب توم

ــت. ــي اس زندگ

به هیچ عنوان این بودجه، 
بودجه معیشتي نیست. من 
به عنوان نماینده کارگران 

کشور، به هیچ عنوان این نگاه 
را در بودجه نمي بینم
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هــر ســاله هنــگام تدویــن الیحــه بودجــه، 
منازعــه ای چنــد قطبــی بــر ســر تقســیم 
غالبــا  می شــود.  آغــاز  آن  مصــارف 
گروه هایــی در ایــن منازعــه شــرکت 
ــزرگ و کوچــک  ــد کــه حفره هــای ب دارن
ــا  ــکل گیری آن ه ــای ش ــه و الگوه بودج
را می شناســند و می تواننــد بــه موقــع 
وارد عمــل شــوند؛ امــا عامــه تنهــا زمانــی 
ــام  ــه ارق ــوند ک ــردار می ش ــه خب از بودج
شــکل  هرمــی  خانــه  صحــن  در  آن 
ــه مجلــس، قرائــت  بهارســتان، معــروف ب
ــه  ــگاه از بودج ــروه دوم هیچ ــود. گ می ش
ــه  ــه ب ــد بودج ــد؛ هرچن ــهمی نمی برن س
ــود؛  ــته می ش ــا نوش ــارج آن ه ــای مخ پ
نقــدی،  یارانه هــای  ماننــد  مخارجــی 
کمــک معیشــتی )یارانــه معیشــتی( و… . 
بــه همیــن دلیــل بودجــه هیــچ گاه بــرای 
ــو  ــود. در گفتگ ــان نمی ش ــا آب و ن آن ه
بــا حســن صادقــی )رئیــس اتحادیــه 
پیشکســوتان جامعــه کارگــری و معــاون 
ــان  ــدا و پنه ــر( پی ــه کارگ ــرکل خان دبی
الیحــه بودجــه 1400 را بررســی کردیــم. 

ــده شــده در الیحــه بودجــه  ارقــام گنجان
ــنت  ــه س ــه ب ــد ک ــان می ده 1400 نش
ســال های گذشــته یــا ســهم ثابتــی بــرای 
نیازمنــدان بــه حمایت هــای عمومــی 
ــزی  ــا اصــال چی ــه شــده ی در نظــر گرفت
در نظــر گرفتــه نشــده اســت؛ درحالیکــه 
ــه  ــا توج ــی ب ــرکت های دولت ــه ش بودج
ــاال و بهــره وری اقتصــادی  ــه هزینه هــا ب ب
بســیار پایینــی کــه دارنــد، از 1483 هــزار 
میلیــارد تومــان بــه 1561 هــزار میلیــارد 
ــا توجــه  ــه اســت. ب ــش یافت ــان افزای توم

بــه اینکــه نماینــدگان مجلــس از همیــن 
حــاال کلیــات بودجــه ســال آینــده را 
ــرکت های  ــه ش ــد و بودج ــدف گرفته ان ه
ــف  ــارت« توصی ــارج از نظ ــی را »خ دولت
می کننــد، چــه ایراداتــی بــه ایــن الیحــه 
وارد می دانیــد و تاثیــرات آن بــر معیشــت 
کارگــران و ســایر گروه هــای آســیب پذیر 

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب را چگون

ابتــدا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم که 
اداره یــک کشــور بــا تحریم هــای ســازمان 
ــا  ــت ام ــوار اس ــه دش ــد الی ــه و چن یافت
ــی دارد کــه  الیحــه بودجــه 1400 ایرادات
بــه نــگاه ناجامع نگــِر تنظیم کننــدگان 
بودجــه برمی گــردد. بــر ایــن اســاس، 
آقــای نوبخــت بــه عنــوان رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجــه، بــد عمــل کــرده اســت؛ 
امــا اعتقــاد نــدارم کــه مجموعــه ی دولــت 
ــرده  ــل ک ــیاق عم ــن س ــه همی ــم ب ه
ــا بدبختی هــای اقتصــادی  اســت؛ آنهــم ب
کــه بــه آن تحمیــل شــده اســت. بنابراین 
ــی  ــبب ناهماهنگ ــت را مس ــای نوبخ آق
موجــود در ســاختار الیحــه بودجــه ســال 
ــه را در  ــن نکت ــد ای ــم. بای ــده می دان آین
نظــر داشــت کــه مــردم ســهمی از اعــداد 
بودجــه 1400 ندارنــد؛ امــا نهادهــای 
شــرکت های  وزارتخانه هــا،  سیاســی، 
ــه  ــهم را از بودج ــتر س ــی و… بیش دولت
ــران  ــه کارگ ــد. در نتیج ــت می کنن دریاف
ــه صــورت  ــردم ب ــه صــورت خــاص و م ب
عــام، خــارج از دایــره بودجه خــواران قــرار 

می گیرنــد.

ــگاه،  ــک ن ــه 1400 در ی ــه بودج     الیح

ــراوان  ــف ف ــاط ضع ــی و دارای نق غیرواقع
دربرگیرنــده  و  دولت محــور  و  اســت 
ــر  ــود. ب ــوب می ش ــت محس ــواده دول خان
ــت و  ــه اداره دول ــن الیح ــاس، ای ــن اس ای
نــه اداره کشــور را هدف گــذاری کــرده 
اســت. البتــه نقاط مثبتــی هــم دارد، مانند 
ارائــه بــه موقــع بــه مجلــس کــه فرصــت 
کافــی بــرای بازبینــی در آن را در اختیــار 
ــم  ــد بیین ــه بای ــذارد ک ــدگان می گ نماین
ــا  ــد ی ــتفاده می کنن ــت اس ــن فرص از ای
صــرف مجادالتــی می شــود، کــه فایــده ای 

ــد.  ــران ندارن ــردم و کارگ ــرای م ب

ــال  � ــه س ــه بودج ــام اليح ارق
آينــده تــا چــه انــدازه کشــور 
را بــرای شــرايط بحرانــی 
اقتصــاد آمــاده نگــه دارد؟ آيــا 
ــم  ــد نی ــه می توان ــن اليح اي
نگاهــی بــه ســال های بحرانــی 
ــا  ــد ي ــته باش ــش رو داش پی
اينکــه توانســته خــود را مصــون 
ــا  ــه دارد ت ــی نگ از بحران زاي
ــاد  ــرخ« اقتص ــوب الی چ »چ

ــود؟  ــوب نش محس

در الیحــه بودجــه ســال آینــده در بخــش 
منابــع و مصــارف 841 هــزار میلیــارد 
تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
بــا درآمدهــای اختصاصــی بــه 929 هــزار 
ــه  ــن بودج ــد. ای ــان می رس ــارد توم میلی
غیرواقعــی  درآمــدی  ردیف هــای  بــه 
متکــی اســت. بــرای نمونــه می تــوان بــه 
هدف گــذاری فــروش 2.3 میلیــون بشــکه 
ــه در  ــرد؛ درحالیک ــاره ک ــت در روز اش نف
ســال 99، در بهتریــن حالــت 400 تا 500 
هــزار بشــکه نفــت در روز فروختــه شــده 
اســت. هدف گــذاری دولــت در تحقــق 
ــه برداشــته شــدن تحریم هــا  درآمدهــا، ب
برمی گــردد. از طرفــی ارقامــی کــه دولــت 
ــت  ــه اس ــر گرفت ــه در نظ ــن الیح در ای
ــوان  ــه می ت ــرای نمون ــتند. ب ــورم زا هس ت
بــه نــرخ 11 هــزار و 500 تومانــی تســعیر 
ــر  ــرایط، فک ــن ش ــا ای ــرد. ب ــاره ک ارز اش
می کنــم کــه بودجــه 1400 بــه ســینه ی 
ــه  ــن ب ــت؛ ای ــته اس ــت وابس ــان نف پنه
معنــای وابســتگی بیشــتر بودجــه 1400 
ــه  ــه نفــت اســت. در اقتصــاد وابســته ب ب
ــه اشــتغال نمی شــود و  ــت، توجهــی ب نف
کوتــاه مــدت نگــری، جــای آتیــه نگــری 
و برنامــه محــوری را می گیــرد. اینکــه 
ــد  ــده می توانن ــال آین ــه س ــام بودج ارق
پاســخگوی شــرایط بحرانــی اقتصــاد 
کشــور باشــند هــم بــه ایــن امــر بســتگی 
دارد کــه در متــن قانــون، تمرکــز بــر 
ــد  ــد. بای ــزی باش ــی از برنامه ری نفت زدای
صــادرات غیرنفتــی مــورد توجــه و تاکیــد 
ــمت  ــه س ــه ب ــه هرچ ــرد؛ چراک ــرار گی ق
ــرگ  ــم، م ــت کنی ــی حرک ــاد نفت اقتص
ــد  ــادی مول ــای اقتص ــتغال و بخش ه اش
را رقــم زده ایــم. دولــت بــر همیــن مبنــا، 
اعــدادی کــه روی تابلــوی اصلــی بودجــه 
نقــش بســته اند را افزایــش داده اســت 
ــه ســقِف  ــا بودجــه را ب ــر همیــن مبن و ب
2435 هــزار میلیــارد تومــان رســانده 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 1561 ه اســت ک
دولتــی  شــرکت های  بــه  مربــوط  آن 
ــه ای  اســت کــه حســاب و کتــاب جداگان
دارد. در کل شــاهد افزایــش 40 درصــدی 

مردم سهمی از اعداد بودجه 1400 ندارند 
حسن صادقی مطرح کرد:

ــه  ــت ک ــد اس ــری معتق ــه کارگ ــکوتان جامع ــه پیش ــس اتحادی رئی
بودجــه ۱۴۰۰ بایــد از دولــت محــوری بــه ســمت نظامنــد شــدن 
حرکــت کنــد. وی گفــت: بودجــه بایــد کشــور و نظــام اجرایــی 
ــای  ــت و نهاده ــه دول ــد، ن ــی کن ــه را اداره و نمایندگ جامع
ــی مجلــس یازدهــم هــم کــه  ــدگان انقاب ــد را، نماین غیرمول
رگ گردنشــان در حمایــت از مســتضعفان بیــرون زده، بایــد 
ــک  ــخص و تفکی ــتگان را مش ــران و بازنشس ــهم کارگ س

ــد. کنن

آقای نوبخت را مسبب 
ناهماهنگی موجود در ساختار 

الیحه بودجه سال آینده 
می دانم. باید این نکته را در 

نظر داشت که مردم سهمی از 
اعداد بودجه ۱۴۰۰ ندارند؛ اما 
نهادهای سیاسی، وزارتخانه ها، 
شرکت های دولتی و… بیشتر 

سهم را از بودجه دریافت 
می کنند. در نتیجه کارگران 
به صورت خاص و مردم به 
صورت عام، خارج از دایره 
بودجه خواران قرار می گیرند.
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ــع و افزایــش 12.3 درصــدی بودجــه  مناب
ــد  ــد رش ــتیم و 47 درص ــی هس اختصاص
در بخــش هزینه هــا اتفــاق افتــاده اســت. 
ایــن بودجــه بــه نوعــی انبســاطی بســته 
ــق  ــکان تحق ــه ام ــت؛ درحالیک ــده اس ش
درآمدهــای آن در صورت برداشــته نشــدن 
جــاری  ســال  از  پایین تــر  تحریم هــا، 
اســت و از ایــن جهــت بــا شــرایط بحرانــی 

ــدارد.  ــی ن موجــود تطابق
ــرای  � ــری ب ــی رهب ــه تازگ ب

ــارد  ــزار میلی ــت ۷5.5 ه برداش
ــعه  ــدوق توس ــی از »صن تومان
ملــی« کــه در اليحــه 1400 
ــرط  ــت، ش ــده اس ــی ش پیش بین
ــف  ــت را مکل ــته اند و دول گذاش
ــت  ــرای برداش ــه ب ــد ک کرده ان
مــازاد در ٢0 درصــد و تــا ســقف 
38 درصــد بايــد 1 میلیــون 
بشــکه نفــت در روز بــه فــروش 
ــت  ــن برداش ــاند. همچنی برس
بیشــتر از ٢0 درصــد را هــم کــه 
ــود  ــی می ش ــاله پیش بین هرس
ايــن  نمی داننــد.  مجــاز  را 
ــه  ــدازه ب ــه ان ــا چ ــتور ت دس
ــیدن  ــم بخش ــرای نظ ــت ب دول
ــه  ــارف بودج ــع و مص ــه مناب ب

کمــک می کنــد؟ 

ــته  ــدی داش ــکار درآم ــد راه ــت بای دول
ــروش  ــه ف ــر آنچ ــال حاض ــید. در ح باش
کشــور  بــه  ارز  شــکل  بــه  کرده ایــم 
بازنگشــته اســت. ماننــد بنزینــی کــه بــه 
ونزوئــال فروختیــم یــا برقــی کــه در اختیار 
ــه  ــا نفتــی کــه ب ــرد ی ــرار می گی ــراق ق ع
هنــد و چیــن می فروشــیم. در عــوِض ارز، 
کاال تحویــل می گیریــم. ورود ایــن کاالهــا 
بــه کشــور برابــر مــرگ اشــتغال و اقتصــاد 
ــد اســت. در نتیجــه اعتقــاد دارم کــه   مول
ــه ای در  ــای بودج ــق درآمده ــدم تحق ع
شــرایطی کــه بودجــه بــه انبســاط میــل 
دارد تــا انقبــاض، بــه معنــای فقیرتــر 
شــدن کارگــران و طبقــات محــروم اســت. 
دولــت چنــان افزایــش درآمدهــای خــود 
ــرده  ــذاری ک ــه 1400 را هدف گ در بودج
اســت کــه نمی تــوان بــا ایــن اطمینــان به 

ــود. آن هــا متکــی ب
بــه  می تــوان  نمونــه  بــرای 

هــزار   247 درآمــد  پیش بینــی 
میلیــارد تومانــی از محــل مالیات 

اشــاره کــرد کــه در بودجــه ســال جــاری 
204 هــزار و 600 میلیــارد تومــان در 
ــت  ــه شــده اســت. در کل دول نظــر گرفت
در ســه حــوزه درآمدهــا )مالیاتــی، نفتــی 
ــرمایه ای و  ــای س ــذاری دارایی ه و…( واگ
ــای  ــی درآمده ــای مال ــذاری دارایی ه واگ
ــه  ــر گرفت ــود در نظ ــرای خ ــی را ب باالی
ــزار  ــت 75 ه ــت برداش ــت و درخواس اس
میلیــارد تومانــی از صنــدوق توســعه ملــی 
را هــم ضمیمــه آن کــرده اســت تــا منابــع 
چنــد الیــه ای را بــرای خــود درنظــر بگیرد 
ــد،  ــق نش ــا محق ــن درآمده ــر ای ــه اگ ک
برداشــت از ایــن صنــدوق را هــم بــه 
میــزان اعــالم شــده و بــه میــزان مرســوم 
ــن  ــا ای ســالیانه انجــام دهــد کــه حــاال ب
شــرط ناچــار اســت کــه بــه واقعــی تنظیم 

ــد.  ــر کن ــم فک ــا ه شــدن درآمده
ــس  � ــته مجل ــال های گذش در س

ــی در  ــش چندان ــت نق نتوانس
ســاماندهی و ســر و شــکل 
ــته  ــه داش ــه بودج ــیدن ب بخش
کالن  راهبردهــای  و  باشــد 
بودجه ريــزی  در  دولت هــا 
ــه  ــه ب ــارت و توج ــدون نظ ب
ــه ثمر  ــه ب ــری بودج ــات کس تبع
ــه اينکــه  ــا توجــه ب نشســتند. ب
نماينــدگان دور يازدهــم بــر 
ــد و از  ــت می کوبن ــل عدال طب
همیــن زوايــه هــم بودجــه 1400 
ــد،  ــرار می دهن ــد ق ــورد نق را م
مجلــس در جلوگیــری از تنظیــم 
ــه  ــه ب ــه بی توج ــه ای ک بودج
کارگــران و اقشــار محــروم 
ــد  ــی می توان ــه نقش ــد، چ نباش

ــد؟  ــته باش داش

مجلســی داریــم کــه نماینــدگان آن دم از 
ــه  ــد؛ البت ــت از مســتضعفان می زنن حمای
آن هــا اختیاراتــی دارنــد. بــه همیــن دلیل 
از آن هــا می خواهیــم کــه از اختیــارات 
ــای  ــران و بخش ه ــع کارگ ــه نف ــود ب خ
مولــد و مســتضعف جامعه اســتفاده کنند؛ 
البتــه تصــور مــن از عملکــرد چنــد ماهــه 
نماینــدگان مجلــس ایــن اســت کــه آن ها 
ــد!  ــت می دانن ــواده دول خــود را جــزء خان
چراکــه اگــر بــه غیــر از ایــن باشــد، 
از اختیاراتشــان بــرای جامعــه 
طبقــات  و  مزدبگیــر 
فرامــوش  و  محــروم 

ــرای  ــد. ب شــده جامعــه اســتفاده می کردن
نمونــه می بینیــم کــه نماینــدگان مجلس 
بــر طبــل حمایــت از دســتمزد کارگــران 
ــم تنهــا از ایــن حــرف  می کوبنــد امــا دائ
می زننــد کــه بایــد بودجــه ای بــرای 
تامیــن معیشــت کارگــران اختصــاص داد 
تــا تفــاوت نــرخ اســمی دســتمزد بــا نــرخ 
هزینه هــای ســبد معیشــت جبــران شــود 
امــا در عمــل هیــچ کمکــی بــه معیشــت 

کارگــران و تثبیــت مشاغلشــان نمی کنند.
کــه  مجلــس  گذشــته  دوره هــای  در 
ــای علیرضــا محجــوب، رئیــس ســابق  آق
ــون  ــس، پیرام ــری مجل ــیون کارگ فراکس
بهبــود وضعیــت معیشــت کارگــران از 
طریــق لوایــح بودجــه می کوشــیدند، 
دیدیــم چــه مشــکالتی بــه وجــود آوردند. 
ــایر  ــد س ــه بتوانن ــرای اینک ــان ب ــا ایش ی
ــرای اختصــاص 50 هــزار  نماینــدگان را ب
میلیــارد تومــان در بودجــه بــرای پرداخت 
مطالبــات ســازمان تامیــن اجتماعــی 
قانــع کننــد، بــا مخالفــت آقــای غالمرضــا 
تاجگــردون، در مقــام رئیــس کمیســیون 
می شــدند.  مواجــه  بودجــه  تلفیــق 
متاســفانه همراهــی مجلــس را نمی دیدیم 
و آقــای تاجگــردون در ایــن 50 هــزار 
میلیــارد تومــان ســایر صندوق هــا را هــم 
شــریک می کــرد. همیــن امــر ســهم 
ســازمان تامیــن اجتماعــی را کوچــک 
ــه از 50  ــم ک ــم دیدی ــال ه ــرد و امس ک
ــه  ــه در بودج ــی ک ــارد تومان ــزار میلی ه
در  بازنشســتگی  صندوق هــای  بــرای 
نظــر گرفتــه شــد، تنهــا 32 هــزار میلیــارد 
تومــان از محــل مطالبــات ســازمان تامین 
ــهام  ــب س ــت در قال ــه دول ــی ب اجتماع
ــن  واگــذار شــد. در نتیجــه ســازمان تامی
همسان ســازی  جــای  بــه  اجتماعــی 
ــه اجــرای »متناســب ســازی« داد. ــن ب ت

ــم  ــان ه ــارد توم ــزار میلی ــن 32 ه از ای
ــه  تنهــا 17 هــزار میلیــارد تومــان ب

ــدگان  ــید. نماین دســت بازنشســتگان رس
مجلــس یازدهــم هــم بــا وجــود اختیــارات 
ــتگان  ــرای بازنشس ــد، ب ــه دارن ــی ک قانون
ــا  ــد و صرف ــی کاری نکردن ــن اجتماع تامی
ــد  ــان می ده ــر نش ــن ام ــد. ای ــعار دادن ش
ــته  ــر و بازنشس ــی کارگ ــا حام ــه آن ه ک
ــا در  ــای آن ه ــورد وعده ه ــتند. در م نیس
مــورد حمایــت از معیشــت کارگــران هــم 
ــچ  ــت. هی ــوال اس ــن من ــه همی ــع ب وض
ــان واقعیت هــای معیشــتی  ســنخیتی می
بــا گفتمــان نماینــدگان مجلــس در حــوزه 
دســتمزد نمی بینیــم. اگــر نماینــدگان 
کارگــران را بــه حســاب می آوردنــد، بایــد 
ــته های  ــن خواس ــی از مهم تری ــد یک بدانن
کارگــران جبــران شــکاف هزینــه و درآمــد 
آن هــا از طریــق بودجــه اســت. بــرای 
نمونــه نماینــدگان بایــد متعهــد شــوند که 
50 هــزار میلیــارد تومــان در بودجــه بــرای 
پرداخــت بــه کارگــران در قالــب بــن کارت 

ــد.  ــر گیرن در نظ
�  90 بودجــه 1400،  اليحــه  در 

ــرای  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
در  همسان ســازی  اجــرای 
بازنشســتگی،  صندوق هــای 
ــازمان  ــات س ــت مطالب پرداخ
ــدی  ــی، رتبه بن ــن اجتماع تامی
ــه  ــر گرفت ــان و… در نظ معلم
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
اينکــه بودجــه هــر يــک از ايــن 
ــخص  ــک مش ــه تفکی ــا ب حوزه ه
نشــده اســت و ابهاماتی بســیاری 
می تواننــد  نماينــدگان  دارد، 
ــد؟  ــه کنن ــی را ارائ ــه کمک چ

ــارد  ــزار میلی ــن 90 ه ــرف ای ــوه مص نح
ــت  ــن نیس ــس روش ــرای هیچک ــان ب توم
ایــن  و خــود دولــت هــم نمی دانــد! 
مــوارد بایــد تفکیــک شــوند؛ چراکــه 
گوشــت  اجتماعــی  تامیــن  ســرآخر 
قربانــی می شــود. پرســش مــن هــم 
ــن  ــازمان تامی ــهم س ــه س ــت ک ــن اس ای
ــت؟  ــده اس ــده ش ــا دی ــی در کج اجتماع
ایــن نماینــدگان انقالبــی مجلــس یازدهــم 
کــه رگ گردنشــان بیــرون زده اســت 
ــتگان را  ــران و بازنشس ــهم کارگ ــد س بای
مشــخص و تفکیــک کننــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه بیمه شــدگان تامیــن اجتماعــی بــه 
ــتگان  ــتمری بگیران و بازنشس ــراه مس هم
ــواده حــدود 50 میلیــون نفــری  یــک خان
بایــد  حداقــل  می دهنــد،  تشــکیل  را 
55 هــزار میلیــارد تومــان از ایــن بودجــه 
در قالــب پرداخــت مطالبــات ســازمان 
تامیــن اجتماعــی و کمــک معیشــتی بــه 
کارگــران و بازنشســتگان اختصــاص یابــد؛ 
ــا ایــن حســاب اصــال مشــخص  چراکــه ب
ــی از  ــن اجتماع ــهم تامی ــه س ــت ک نیس
بودجــه چــه میــزان اســت و بایــد بــه چــه 

بودجه نقاط مثبتی هم دارد، 
مانند ارائه به موقع به مجلس 
که فرصت کافی برای بازبینی 
در آن را در اختیار نمایندگان 
می گذارد که باید بیینم از این 

فرصت استفاده می کنند یا صرف 
مجادالتی می شود، که فایده ای 
برای مردم و کارگران ندارند. 
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ــت  میــزان برســد؛ درحالیکــه بدهــی دول
ــیده  ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه 340 ه ب
ــدگان  ــت بیمه ش ــی جمعی ــت.از طرف اس
و بازنشســتگان ســازمان تامیــن اجتماعی 
ــدون احتســاب خانواده هایشــان حــدود  ب
ــی 1  ــا حت ــت، ام ــر اس ــون نف 17 میلی
ــارد  ــزار میلی ــه 90 ه ــن بودج ــال از ای ری
تومانــی بــه صــورت مشــخص بــرای 
ــه  ــت؛ درحالیک ــده اس ــف نش ــا تعری آن ه
ــتگی  ــای بازنشس ــایر صندوق ه ــهم س س
ــون  ــدود 1.5 میلی ــان ح ــه بیشترینش ک
ــت!  ــخص اس ــر دارد، مش ــر حقوق بگی نف
ــهم  ــه س ــم ک ــاب نگرانی ــن حس ــا ای ب
بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی از بودجــه 
ــازی  ــرای همسان س ــه اج ــال 1400، ن س
ــرای  ــه اج ــک ب ــال کم ــد امس ــه مانن ک
همسان ســازی باشــد کــه البتــه ایــن 
مــورد هــم بــه متناسب ســازی ختــم شــد؛ 
البتــه کمــاکان همسان ســازی را از دولــت 
مطالبــه می کنیــم و آن را جــزء مطالبــات 
ــم.  ــازه خــود می دانی ــون ممت ــی و دی اصل

�  ،1400 بودجــه  اليحــه  در 
حقــوق  رشــد  میــزان 
کارمنــدان و بازنشســتگان ٢5 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ درص
ــه  ــه اينک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــی از  ــوان يک ــه عن ــت ب دول
ســه جانبه گرايی  اضــالع 
درصــد   ٢5 هدف گــذاری 
ــتمزد  ــش دس ــالک افزاي را م
می دهــد،  قــرار  کارگــران 
ايــن رقــم را بــه عنــوان 
پیشــنهاد احتمالــی دولــت، 
می کنیــد؟  ازريابــی  چگونــه 

افزایــش  میــزان  حالــی  در  دولــت 
ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــا را 25 درص حقوق ه
اســت کــه در یــک ســال اخیــر در 
مجمــوع 70 درصــد بــه حقــوق کارکنــان 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه کــرد. ب خــود اضاف
ــدی  ــش 25 درص ــنهاد افزای ــت پیش دول
ــم  ــی کار ه ــورای عال ــه ش ــتمزد را ب دس
ــک  ــد ی ــدگان بای ــد، نماین ــه می کن ارائ
خــط کــش پیرامــون نحــوه کمــک و نحوه 
ــب  ــتمزد در قال ــران از دس ــتفاده کارگ اس
ســه جانبه گرایی تــدارک ببیننــد و دولــت 
ــران را  ــهم کارگ ــه س ــد ک ــف کنن را مکل
در  اجتماعــی  حمایت هــای  قالــب  در 
بودجــه ببینــد. در کل اگــر مجلــس ایــن 
25 درصــد را از دولــت بپذیــرد، بــرای 
افزایــش 25 درصــدی دســتمزد کارگــران 
بــه دولــت چــراغ ســبز نشــان داده اســت. 

معافیــت  � ســقف  مــورد  در 
در  حقوق بگیــران  مالیاتــی 
چــه  بودجــه 1400  اليحــه 

داريــد؟  نظــری 

ســقف معافیــت مالیاتــی 48 میلیــون 
ــر  ــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. ب توم
ایــن اســاس حقــوق تــا 4 میلیــون تومــان 
ــا  ــات نمی شــود؛ ام ــاه مشــمول مالی در م
کارگــری کــه 4 میلیــون و 100 هــزار 
تومــان دســتمزد می گیــرد مشــمول 
ــی کــه قیمــت  ــات می شــود؛ در حال مالی
ســبد معیشــت بیشــتر از 8 میلیون تومان 
اســت. مــن از آقــای نوبخــت کــه در مقطع 
تحصیلــی دکتــرای خــود در مــورد حقوق 
ــم.  ــب می کن ــته اند، تعج ــاله نوش کار رس
 بهتــر اســت کــه دولــت و مجلــس بــرای 
ــای  ــه ج ــی ب ــای مالیات ــق درآمده تحق
ــده  ــراغ ع ــد و س ــم بدوزن ــری چش دیگ
دیگــری برونــد؛ نــه مزدبگیــران زیــر 
خــط فقــر. ســراغ نهادهــای معــاف از 
ــد کــه درآمدهایشــان رصــد  مالیــات برون
ــری  ــت از کارگ ــه نیس ــود. عادالن نمی ش
کــه زندگــی اش فلــج شــده اســت و بــا وام 
و مســاعده زندگــی می کنــد یــا از معلمــی 
کــه 4 تــا 5 میلیــون تومــان حقــوق 
می گیــرد و در تامیــن مخــارج زندگــی اش 

ــت.  ــات گرف ــت، مالی ــده اس مان
ــه  � ــه اليح ــه اينک ــه ب ــا توج ب

 300 از  بیــش   1400 بودجــه 
ــری  ــان کس ــارد توم ــزار میلی ه
ــری  ــی دارد و کس ــراز عملیات ت
داليــل  از  يکــی  بودجــه 
ايــران  در  تــورم  افزايــش 
اســت. دولــت و مجلــس بــرای 
کاســتن از کســری بودجــه چــه 
ــند؟  ــته باش ــد داش ــردی باي رويک

واقعیــت ایــن اســت کــه دولــت دوازدهــم 
در چنــد ماهــی از ســال 1400، کــه 

ســکان دار اجــرای بودجــه اســت، تــالش 
ــه  ــی ک ــدازه منابع ــه ان ــه ب ــد ک می کن
ــه کنــد و مصــارف را کاهــش  دارد هزین
ــم  ــی ک ــه عمران ــال از بودج ــد و مث ده
کنــد؛ امــا اصــل قضیــه ایــن اســت کــه 
ــل  ــری در مقاب ــای اجتناب ناپذی هزینه ه
ــه  ــرار گرفت ــق ق ــل تحق ــع غیرقاب مناب
عمــل  در  دولــت  نتیجــه  در  اســت. 
ــر شــود  ــا کســری بودجــه درگی ــد ب بای
ــزی  ــک مرک ــران آن از بان ــرای جب و ب
ــت  ــرد. کســری بودجــه دول کمــک بگی
ــده  ــتر ش ــورم بیش ــب ت ــل موج در عم
ــه در  ــی ک ــی تورم ــار واقع ــت و آث اس
1400 خلــق می شــود، در ســال های 

آینــده احســاس می شــود. بــا توجــه 
بــه اینکــه هــر 10 هــزار میلیــارد تومــان 
کســری بودجــه بیــش از 2 درصــد تــورم 
ایجــاد می کنــد، دولــت در عمــل خلــق 
ــرا  ــه فق ــی ک ــا تورم ــد؛ ام ــورم می کن ت
احســاس می کننــد بــا تــورم اغنیــا 
ــری  ــی کس ــار تورم ــت. ب ــاوت اس متف
بودجــه بــر دوش کارگــران و فقــرا اســت.

 قطــع بــه یقیــن تصمیماتــی کــه 
ــه  ــه گرفت ــری بودج ــران کس ــرای جب ب
شــدن  ضعیف تــر  بــه  می شــوند، 
بخــش فقیــر جامعــه و افزایــش اختــالف 
شــاید  می شــود.  منتهــی  طبقاتــی 
ــورها در  ــیاری از کش ــه بس ــل اینک دلی
ــه  ــری بودج ــری از کس ــل جلوگی مقاب
قوانیــن ســختگیرانه وضــع می کننــد 
از  برداشــت  اجــازه  دولت هــا  بــه  و 
منابــع بانــک مرکــزی را نمی دهنــد، 
جلوگیــری از خلــق تــورم و تحمیــل 
آن بــه فقــرا باشــد. بــه همیــن دلیــل در 
ــادی  ــش نه ــه 1400، نق ــی بودج بررس
ــم. بودجــه  مجلــس را برجســته می بینی
تــورم زا معیشــت مــردم را دچــار آســیب 

می کنــد و اجتنــاب از چنیــن بودجــه ای 
حیاتــی اســت. در کل یکــی از مهم تریــن 
منابــع خلــق تــورم دو رقمــی در ایــران، 
بودجه هــای کســری دار اســت و بودجــه 
ــورم محســوب  ــور خلــق ت اســاس و موت

می شــود. 
بــا وجــود اينکــه شــاهد  �

تورم هــای بــاال هســتیم، مبالــغ 
ــتی  ــدی و معیش ــای نق يارانه ه
ــچ  ــا هی ــه آن ه ــزان بودج و می
ــار  ــت. آث ــرده اس ــری نک تغیی
ــا در  ــه ه ــدن ياران ــت مان ثاب
ــورم را  ــیدن ت ــد کش ــر ق براب
می کنیــد؟  ارزيابــی  چگونــه 

ــه  ــت بودج ــه بخــش ثاب ــود اینک ــا وج ب
افزایــش یافتــه اســت؛ امــا بودجــه یارانــه 
ــده  ــی مان ــت باق ــتی ثاب ــدی و معیش نق
اســت. دولــت یــا بایــد بودجــه یارانه هــای 
نقــدی را صــرف حمایت هــای اجتماعــی 
ــغ آن  ــا مبل ــد ی ــرا کن ــران و فق از کارگ
ــش دهــد. در  ــورم افزای ــا ت را متناســب ب
ــرای کســب  ــرای ب ضمــن دولــت بایــد ب
و کارهــای آســیب دیــده از کرونــا و 
کارگــران بیــکار یارانــه نقــدی و غیرنقدی 
و مقــرری بیــکاری اختصــاص دهــد. 
کرونــا ســبب بیــکاری 1 میلیــون و 100 
ــم  ــده ه ــال آین ــد و س ــر ش ــزار کارگ ه
کارگــران را بیــکار می کنــد امــا در الیحــه 
بودجــه از بابــت حمایــت از صاحبــان 
بیــکار کســب و کارهــا و کارگــران بیــکار، 
هیــچ بودجــه ای بــرای پرداخــت مقــرری 
بیــکاری در نظــر گرفتــه نشــده اســت. بــا 
ــد  ــه می توان ــت چگون ــرایط دول ــن ش ای
ــات  ــران مالی ــا و کارگ ــب و کاره از کس
ــات  ــرد؛ آنهــم در شــرایطی کــه مالی بگی
بودجــه  پرشــیر  ســینه های  از  یکــی 

ــت.  1400 اس
ــی  ــته های اصل ــت خواس ــه دول ــاال ک ح
طبقــه کارگــر را در بودجــه در نظــر 
ــس  ــا از مجل ــار م ــت، انتظ ــه اس نگرفت
ایــن اســت کــه بــا درایــت تمــام نســبت 
ــد  ــدام کن ــه الیحــه بودجــه 1400 اق ب
ــوت  ــا دع ــردن آن، ب ــای رد ک ــه ج و ب
کمیســیون های  در  ذی نفعــان،  از 
ــاهد  ــا ش ــد ت ــش کن ــی اصالح تخصص
ــه  ــی در جامع ــکاف طبقات ــش ش افزای
ــت  ــد از دول نباشــیم. بودجــه 1400 بای
ــدن  ــد ش ــمت نظامن ــه س ــوری ب مح
حرکــت کنــد. بودجــه بایــد کشــور 
و  اداره  را  جامعــه  اجرایــی  نظــام  و 
نمایندگــی کنــد، نــه دولــت و نهادهــای 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــد را. بودجــه بای غیرمول
ــی در  ــام اجرای ــه نظ ــود ک ــم ش تنظی
ــا  ــد؛ ام ــردم باش ــارت م ــار و نظ اختی
ــن  ــس ای ــه 1400 عک ــه بودج در الیح

ــت. ــاده اس ــاق افت اتف

نمایندگان مجلس بر طبل 
حمایت از دستمزد کارگران 
می کوبند اما دائم تنها از این 

حرف می زنند که باید بودجه ای 
برای تامین معیشت کارگران 
اختصاص داد تا تفاوت نرخ 

اسمی دستمزد با نرخ هزینه های 
سبد معیشت جبران شود اما 

در عمل هیچ کمکی به معیشت 
کارگران و تثبیت مشاغلشان 

نمی کنند.
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یــک تحلیلگــر حــوزه انــرژی گفــت: حتــی بــا ورود 2,4 میلیــون بشــکه ای نفــت 
ــه  ــودی ک ــا وج ــی ب ــد، یعن ــی نمی کن ــت چندان ــا اف ــان قیمت ه ــران همچن ای
عرضــه زیــاد می شــود تقاضــا هــم بــه خاطــر واکســن کرونــا و رشــد اقتصــادی 

ــود  ــاد می ش زی
بــه گــزارش درآمــد نیــوز، بیــژن زنگنــه شــامگاه یکشــنبه، 30 آذرمــاه در حالــی 
بــه مســکو ســفر کــرد کــه برخــی گمانه زنی هــا حاکــی از ایــن اســت کــه ایــن 
ســفر در راســتای مذاکــره بــا همتــای روســی خــود جهــت ورود دوباره نفــت ایران 
بــه بــازار بــا احتمــال بازگشــت امریــکا بــه برجــام اســت. هرچنــد او در پاســخ بــه 
ایــن پرســش کــه آیــا ایــران آمــاده بازگشــت بــه بــازار نفــت اســت، گفتــه: زود 
اســت در این بــاره صحبــت کنیم.وزیــر نفــت عنــوان کــرده مهم تریــن بحــث مــا 
بــا روس هــا بررســی آخریــن تحــوالت بــازار جهانــی نفــت اســت کــه در وضــع 

حساســی قــرار دارد.
ــک و  ــق اوپ ــاس تواف ــر اس ــال ب ــی و ونزوئ ــران، لیب ــورهای ای ــد کش ــر چن ه
اوپک پــالس از کاهــش تولیــد معــاف شــده اند، امــا برخــی بازگشــت نفــت ایــران 
را بــا امــا و اگــر بســیار و ســخت و زمانبــر می دانند.نرســی قربــان ، دربــاره ورود 
ــه برجــام اظهــار  ــکا ب ــا احتمــال بازگشــت امری ــازار ب ــه ب ــران ب ــاره نفــت ای دوب
داشــت: بــا توجــه بــه تجربــه قبــل، زمانــی کــه تحریم هــا برداشــته شــد، همــه 
اعــالم می کردنــد بازگشــت ایــران بــه بــازار چندیــن ســال طــول می کشــد، امــا 
همــه شــاهد بودیــم بــا ســرعتی بیــش از آنچــه تصــور می شــد ایــران توانســت 
نفــت خــود را روانــه بــازار کنــد، ایــن بــار هــم اگــر شــرایط سیاســی مهیــا باشــد، 

بازگشــت ایــران ســخت نخواهــد بــود.
وی افــزود: عربســتان  ســعودی و امــارات بیشــترین اضافــه تولیــد را در جایگزینــی 
نفــت ایــران دارنــد و در قالــب مذاکــرات سیاســی تعامالتــی بــا ایــران داشــته و از 
ــر آن، روســیه  ــران جایگزیــن شــود. عــالوه ب ــا ای تولیــد خــود کــم می کننــد ت
هــم همــواره ســعی کــرده در ایــن مــوارد بــه ایــران کمــک کنــد، بنابرایــن نفــت 

کشــور مــا کوتاه تــر از زمانــی کــه در پیش بینی هــا اعــالم می شــود بــه بــازار 
برمی گردد.ایــن کارشــناس حــوزه انــرژی دربــاره مذاکــرات اخیــر وزاری نفــت 
ایــران روســیه گفــت: دیــدار مقامــات دو کشــور می توانــد در قالــب مذاکــرات 

اوپــک باشــد. فرامــوش نکنیــم عربســتان و روســیه تصمیم گیــران 
ــه  ــتند، در نتیج ــک هس ــک و غیراوپ ــی اوپ اصل

مذاکــرات وزیــر نفــت ایــران بــا 

ــده و  ــا یــک کشــور مهــم تولیدکنن ــب مذاکــره ب ــای روســی خــود در قال همت
صادرکننــده اســت و لزومــا فقــط بــه بازگشــت نفــت ایران بــه بــازار ربطی نــدارد. 
ــه دلیــل مشــابهت  ــا عــراق ب ــاره وضعیــت بازارهــای ایــران در رقابــت ب وی درب
فیزیکــی نفــت دو کشــور خاطرنشــان کــرد: مــا همیشــه در زمینــه صــادرات نفت 
بــا عــراق تعامــل داشــته ایم و مشــکل عمــده ای نیســت، در هــر حــال کشــورهای 
صادرکننــده نفــت بــه نوعــی بــا هم رقیــب هســتند و زمانــی که تعامــل می کنند 
نفــع دســته جمعی را در نظــر می گیرنــد و راهکارهایــی اتخــاذ خواهنــد کرد.قربان 
دربــاره تغییــر قیمت هــا بــا احتمــال مثبــت بــودن نتیجــه واکســن کرونــا نیــز 
گفــت: بــازار نفــت بــه خاطــر کرونــا افــت خــود را کــرده و تقاضــا را کاهــش داده، 
ــد  ــرای تولی ــن اســت کــه ســرمایه گذاری ب ــر آن مســئله ای عــالوه ب
ــرار گرفتــه،  ــا و قیمــت نفــت ق نفــت آتــی نیــز تحــت تاثیــر کرون
ــدی انجــام نشــده  ــوان گفــت ســرمایه گذاری جدی ــع می ت در واق
ــا 8  ــن اســت کــه هــر ســاله 5 ت ــر ای ــزون ب ــن موضــوع اف و ای
درصــد از تولیــد همــه حوزه هــای نفتــی جهــان کــم می شــود. 
هــم  کنــار  را  پارامترهــا  همــه  اگــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــد،  ــازار نمی آی ــه ب ــدی ب ــت جدی ــه نف ــه اینک ــم نتیج بگذاری
ســرمایه گذاری جدیــدی هــم نمی شــود، بنابرایــن می توانیــم 
ــا 50 دالر نفــت علیرغــم  ــی 45 ت ــم قیمت هــای کنون بگویی
اینکــه ایــران بــه بــازار برگــردد، قابــل حفــظ شــدن اســت. 
ــه اضافــه و یــا منهــای 10 درصــد  هرچنــد ممکــن اســت ب
تغییــر را نیــز شــاهد باشــیم.این تحلیلگــر حــوزه انــرژی در 
ادامــه بــا بیــان اینکــه واکســن کرونــا بتدریــج اقتصــاد جهــان 
را بــه ســمت عــادی شــدن برمی گردانــد، یــادآور شــد: 
حتــی بــا ورود 2,4 میلیــون بشــکه ای نفــت ایــران همچنــان 
ــه  ــا وجــودی ک ــی ب ــد، یعن ــی نمی کن ــت چندان ــا اف قیمت ه
عرضــه زیــاد می شــود تقاضــا هــم بــه خاطــر واکســن کرونــا 
ــران صــادرات  ــن ای ــاد می شــود. بنابرای و رشــد اقتصــادی زی
ــد  ــی خواه ــی کوتاه ــه زمان ــکه را در بره ــون بش 2,4 میلی

داشــت.

بازگشت ايران به بازار نفت  سخت نیست
نرسی قربان تحلیلگر حوزه انرژی تشریح کرد
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اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عامــه طباطبایــی اظهــار داشــت: نماینــدگان 
ــژه  ــه وی ــران و ب ــات وزی ــه و هی ــازمان برنام ــئوالن س ــرم از مس محت
ســران قــوا بپرســند حکمــت پیش بینــی دوهــزار میلیــارد تومــان درآمد 
از محــل مالیــات بــر واردات خــودرو در ســند الیحــه بودجــه ســال آینده 
چیســت؟ آیــا مــا بــه اشــباع درآمدهــا و ذخایــر ارزی و اشــتغال مــردم 
رســیده ایم و آنچنــان اقتصــاد مســتحکمی داریــم کــه می توانــد منابــع 
اســتراتژیک ارزی کشــور را بــه صــورت خیراتــی بــه تحریم کننــدگان 
ــان  ــم و همزم ــم کنی ــا تقدی ــان آنه ــکار و پنه ــدان آش ــران و متح ای

ژســت های تبلیغاتــی ضــد امپریالیســتی خــود را هــم حفــظ کنیــم

فرشاد مومنی:

نگاه ما به بودجه نگاه چرتکه ايست

ــه 1400  ــه بودج ــورد الیح ــی در م ــاد مومن فرش
ــه ضــروری  ــن نکت ــر ای ــار داشــت: شــاید ذک اظه
باشــد کــه اســاس اســتمرار مناســبات رانتــی کــه 
از دل آن ناکارآمــدی، آینــده فروشــی و گســترش 
فســادبیرون می آیــد، عــدم شــفافیت اســت. وقتــی 
نــگاه مــا بــه بودجــه، نــگاه چرتکــه ای باشــد؛ یعنی 
مهمتریــن نقــش آن را بصــورت چرتکــه ای در 

فهرســت کــردن درآمدهــا، هزینه هــا و دنبالــه روی 
هزینه هــا  از  درآمدهــا  فســادزای  و  مشــکوک 
ــی از  ــتاندارد تلق ــده اس ــه قاع ــود، ب ــه ش خالص
بودجــه بــه عنــوان برنامــه یــک ســاله هیــچ یــک 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــه را م ــن برنام ــات ای از اقتضائ
ــد اهــداف و  ــه بای ــف برنام ــر تعری ــد. بناب نمی دهن
ــر محــور   اســتراتژی  مشــخص داشــته باشــد و ب
ــرود.  ــو ب ــه جل ــی مشــخص ب سیاســت های اجرای
ــی  ــای قانون ــم الزام ه ــم علی رغ ــاهده می کنی مش
ــه یعنــی اهــداف، اســتراتژی و  ــن ســه زمین در ای
ــکوت  ــک س ــی ی ــخص اجرای ــت های مش سیاس
شــفافیت  عــدم  بزرگتریــن  بعنــوان  بــزرگ 

ــه  ــروی محرک ــز نی ــه آن نی ــت ک ــا اس حکمفرم
فســاد، ناکارآمــدی و همــه انــواع بحران هــای 

ــود. ــزرگ می ش ــک و ب کوچ
وی ادامــه داد: بــرای مثــال بــدون اینکــه برنامــه ای 
ارائــه شــده باشــد یــا گــزارش صادقانــه و شــفافی 
ــق  ــه از طری ــاره آنچــه ک ــت درب ــردم و دول ــه م ب
ــور و  ــر کش ــر س ــال 1399 ب ــهام در س ــازار س ب
ــه  مــردم آمــد ارائــه شــده باشــد و بــدون آنکــه ب
طــور صریــح از برنامه هــای دولــت در ســال 1400 
ــد،  ــده باش ــان آم ــه می ــری ب ــه ذک ــن زمین در ای
یکبــاره در یــک گوشــه ای از اقــالم درآمــدی 
ــهام را  ــال س ــر انتق ــاری ب ــات انتظ ــدازه مالی ان
معــادل بیــش از شــش برابــر ســال جــاری اعــالم 
ــیوه  ــن ش ــا ای ــه آی ــوم نیســت ک ــد و معل می کنن
عددســازی را بایــد مبتنــی بــر یــک برنامــه 
ســنجیده دانســت یــا آنکــه آن را نشــانه رضایــت 
مســئوالن دولــت و مجلــس و ســران قــوا از آنچــه 
کــه در ســال جــاری در بــازار ســهام رخ داده بایــد 

تلقــی شــود یــا…

ــارات  ــا و اظه ــر اســاس گزارش ه ــه داد: ب وی ادام
مقامــات رســمی در طــی ســه دهــه گذشــته از دل 
سیاســت های اقتصــادی نادرســت بــر محــور بســته 
ــا،  ــاختاری در اقتصــاد م ــل س سیاســت های تعدی
بــا بی ســابقه ترین ســطوح ناکارآمــدی، اتــالف 
منابــع و فســاد روبــرو بوده ایــم. بــه نظــر می رســد 
اگــر نماینــدگان مجلــس بخواهنــد در ایــن مســیر 
بــه معنــای دقیــق و ملــی کلمــه اصالحــی پدیــدار 
ــی دادن  ــئله رای منف ــن مس ــل ای ــد؛ راه ح کنن
ــه  ــت بلک ــی نیس ــه تنهای ــه ب ــات بودج ــه کلی ب

ــه  ــبت ب ــد نس ــس بخواهن ــدگان مجل ــر نماین اگ
ــند  ــا باش ــفافیت ها بی اعتن ــدم ش ــوه ع بحــران انب
و عمــال در دام عــدم شــفافیت حرکــت کــرده 
باشــند و بســترهای الزم بــرای اصــالح سیاســت ها 
و اســتراتژی ها در دســتور کار قــرار نگرفتــه باشــد 
و بــدون جایگزیــن نهــادی مناســب تــر، کشــور را 
حداقــل تــا شــش مــاه اول  1400بالتکلیــف نــگاه 
ــه  ــرای شــدت بخشــی ب ــد و بســترها را ب می دارن
ــر  ــم ت بی برنامگــی و فســادهای ناشــی از آن فراه

می کننــد.

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اظهــار 
داشــت: مــن بــه آن دســته از نماینــدگان محتــرم 
ــه  ــد ب ــت می خواهن ــن نی ــا حس ــه ب ــس ک مجل
کلیــات بودجــه رای منفــی دهنــد هشــدارمی دهم 
ــرده  ــم نک ــری فراه ــادی بهت ــن نه ــر جایگزی اگ
ــدید  ــا را تش ــر بحران ه ــرز تفک ــن ط ــید ای باش
خواهــد کــرد و پیشــنهاد می کنــم از دولــت 
اقتضائــات یــک بودجــه برنامــه ای را مطالبــه 
کننــد یعنــی شــفافیت فرایندهــای کســب درآمــد 
ــد. آنچــه کــه از ظواهــر  ــا را بخواهن و هزینه کرده
ارقــام و اعــداد رســمی بودجــه اســتنباط می شــود 
آن اســت کــه چنیــن چارچوبــی بــه معنــای 
تــن در دادن بــه اســتمرار بی ثباتی هــا، اخــذ 
مالیــات تورمــی ظالمانــه بیشــتر از فقــرا و تشــدید 
ــر تولیدکننــدگان و افزایــش چشــمگیر  فشــارها ب

ــت. ــد اس ــای تولی هزینه ه

ــه  ــب بودج ــه عواق ــبت ب ــدار نس ــا هش ــی ب مومن
ــدید  ــم ش ــال تالط ــت: احتم ــار داش 1400 اظه

این نکته ضروری باشد که اساس 
استمرار مناسبات رانتی که از دل آن 
ناکارآمدی، آینده فروشی و گسترش 

فسادبیرون می آید، عدم شفافیت 
است
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ــت در  ــتر دول ــادن بیش ــرو افت ــهام، ف ــازار س در ب
ــرخ ارز جــدی اســت  ــی ن ــالق بدهــی و بی ثبات بات
ــه  ــدت یافت ــران ش ــزه ای از بح ــه از دل آن آمی ک
آینــده فروشــی، ناکارآمــدی و فســاد پیــش بینــی 
می شــود. اگــر بخواهیــم مبانــی ایــن ماجــرا را بــه 
خوبــی توضیــح دهیــم تــا نماینــدگان مجلــس بــه 
صــرف احساســات گام بــر ندارنــد؛ می گوییــم 
ــیر شــدن  ــه بســترهای تاریخــی اس ــد و ب برگردی
ــده  ــت در آین ــای حکوم ــه معن ــت ب ــور و دول کش
فروشــی نــگاه کنیــد. در ســال 1369 کــه ماجــرای 
شــوک نــرخ ارز بــه عنــوان راه نجــات بــرای 
ــت  ــه حکای ــر قضی ــد ظاه ــرح ش ــا مط ــاد م اقتص
ــت  ــای حکوم ــه معن ــت ب ــه دول ــن داشــت ک از ای
ــرض  ــرد و در مع ــود می ب ــرخ ارز س ــش ن از افزای

مازادهــای باورنکردنــی درآمــدی و بودجــه ای قــرار 
خواهــد گرفــت. ایــن تصــور خــام و مبتــدی از طرز 
اداره چرتکــه ای اقتصــاد کــه بالــغ بــر ســی ســال از 
تجربــه آن می گــذرد حتــی در مقــاالت مســئوالن 
ــی  ــورت کتاب ــه ص ــه ب ــه ک ــازمان برنام ــت س وق
ــاوران انتشــار  در ســال 1376 توســط موسســه نی
ــت  ــه ای کیفی ــه گون ــکاس دارد و ب ــز انع ــه نی یافت
ــای  ــاره صالحیت ه ــا درب ــای آنه ــت ادعاه و ماهی

ــد. ــان می ده ــی نش ــه خوب ــود را ب ــی خ علم
وی ادامــه داد: ایــن اقــدام بر اســاس ذهنیت ســاده 
انگارانــه و فاقــد بنیــه علمــی کــه اگــر دولــت ارز و 
ریــال در اختیــار داشــته باشــد هــر کاری می توانــد 
ــا از ســال 1371  ــت ام ــد، صــورت گرف انجــام ده
ــت  ــن سیاس ــار ای ــه آث ــالی ک ــومین س ــی س یعن
ــام  ــت منعکــس شــد تم ــای دول ــر روی هزینه ه ب
ــئوالن از آن  ــارات مس ــا و انتظ ــعارها و وعده ه ش
اقــدام نابخردانــه را فــرو ریخــت و در نطــق بودجــه 
رئیــس محتــرم وقــت دولــت بــه صراحــت اظهــار 

شــد کــه بــه عنــوان یــک اقــدام تاریخــی مجبــور 
بــه تغییــر تعریــف کســری بودجــه شــدند یعنــی 
ــن  ــر ای ــت در اث ــرای دول ــی ب ــران مال ــدت بح ش
اقــدام نادرســت کار را بــه جایــی رســاند کــه 
ــای  ــری ها و بدهی ه ــد کس ــه بع ــن ب ــد از ای گفتن
ــاد  ــی ایج ــرکت های دولت ــال ش ــه از کان ــی ک مال
می شــود را کســری بودجــه نمی دانیــم و تنهــا 
ــت.این  ــور اس ــی کش ــه عموم ــه بودج ــوف ب معط
ــه  ــرای آنک ــد: ب ــادآور ش ــادی ی ــناس اقتص کارش
ــی  ــوک درمان ــکوک ش ــرب و مش ــار مخ ــاد آث ابع
در نــرخ ارز بــه ویــژه بــر شــکنندگی مالــی دولــت 
ــاب اقتصــاد  ــه ســهم خــود در کت آشــکار شــود ب
ایــران در دوران تعدیــل ســاختاری روی ایــن 
مســئله تمرکــز کــرده و بــا اســتناد بــه گزارش های 
ســازمان برنامــه و بودجــه نشــان دادم کــه در دوره 
ســال های 1369 تــا 1375 کــه بی ســابقه ترین 
ــد، در دوره 8  ــرخ ارز وارد کردن ــر ن ــوک ها را ب ش
ســاله 68 تــا 75 تاثیــر ایــن سیاســت آن شــد کــه 
بدهــی دولــت از کانــال بودجــه عمومــی در عــرض 
ــدی و  ــه کلی ــا نکت ــود ام ــر شــده ب 8 ســال 8 براب
بســیار مهــم از منظــر اقتصــاد سیاســی کــه بایــد 
ــان دوره  ــد در هم ــدگان باش ــه نماین ــورد توج م
ــی در عرضــه 8  ــی شــرکت های دولت ــور بده مذک
ســال 23 برابــر شــد. ایــن بــه معنــای آن اســت که 
ــرکت های  ــد، ش ــورد کردن ــران برخ ــه بح ــی ب وقت
دولتــی بــه عنــوان حیــات خلــوت  دولــت تبدیــل 
شــد کــه بخــش اعظــم کارهــای مالــی کــه توجیــه 
ــورد  ــای بی م ــت و پاش ه ــدارد، ریخ ــادی ن اقتص
ــه  ــت ب ــی اس ــد و طبیع ــام  دادن ــال انج از آن کان
ــت کل  ــن سیاس ــرب ای ــی مخ ــار تورم ــطه آث واس

ــه  ــاد ب ــه فس ــبت ب ــز نس ــت نی ــه حکوم بدن
شــدت آســیب پذیــر شــد و متاســفانه 

ایــن رونــد مشــکوک تــا امــروز 
نیــز ادامــه دارد.مومنــی 

بــه  اشــاره  بــا 
دیــوان  گــزارش 
محاســبات کشــور 

بودجــه  در مــورد 
دولتــی  شــرکت های 

گفــت: ســکوت نماینــدگان 
مجلــس در مــورد ایــن گــزارش 

ــم نابخشــودنی محســوب  ــک ظل ــوز ی هن
هــای  بودجــه شــرکت  واقــع  در  می شــود. 

ــی  ــون اصل ــوت و کان ــاط خل ــوان حی ــی به عن دولت
ــی و وابســته تر  ــت زدای ــا، صنع خاصــه خرجــی ه
کــردن کشــور بــه واردات بــه مثابــه پیامداجتنــاب 
ناپذیــر تضعیــف بنیــه تولیــدی کشــور تلقــی 
ــری در در  ــی تغیی ــس قبل ــه در مجل ــود ک می ش

آییــن نامــه داخلــی مجلــس صــورت گرفــت و بــر 
اســاس آن دولــت موظــف شــد کــه الیحــه بودجــه 
شــرکت های دولتــی را قبــل از الیحــه بودجــه 
عمومــی تقدیــم مجلــس کنــد.  متاســفانه گــزارش 
ارزنــده دیــوان محاســبات هنــوز در صحــن علنــی 
ــکوک و  ــدام مش ــک اق ــن ی ــده و ای ــر نش منتش

تــالش فســادزا تلقــی می شــود. بایــد امیــدوار بــود 
آن دســته از نماینــدگان مجلــس کــه ســهمی در 
ــی  ــاد سیاس ــارف در اقتص ــتان های متع ــده بس ب
ــس  ــه مجل ــت رئیس ــد از هیئ ــه ندارن پنهان کاران
ــزارش را  ــریعتر آن گ ــه س ــر چ ــه ه ــد ک بخواهن
ــد  ــاق نیفت ــزی اتف ــن چی ــر چنی ــد. اگ ــت کن قرائ
بــه معنــای آن اســت کــه بــه نــام مجلــس انقالبــی 
عمــال رای بــرای تشــدید عــدم شــفافیت ها و 
تمهیــد ناکارآمــدی و فســادها داده انــد.وی ادامــه 
داد: در ایــن زمینــه کافیســت نماینــدگان محتــرم 
مجلــس گــزارش ســال گذشــته دیــوان محاســبات 
در صحــن علنــی مجلــس را مــرور کننــد تــا دقیقــا 
متوجــه شــوند کــه اصــرار بــر پنهــان کاری و عــدم 
شــفافیت در ایــن زمینــه از ســوی مجلــس چــه 
ــد  ــی می توان ــه حکمت های ــا و چ معناه

داشــته باشــد.

اگر نمایندگان مجلس بخواهند نسبت 
به بحران انبوه عدم شفافیت ها بی اعتنا 

باشند و عما در دام عدم شفافیت حرکت 
کرده باشند و بسترهای الزم برای اصاح 
سیاست ها و استراتژی ها در دستور کار 

قرار نگرفته باشد و بدون جایگزین نهادی 
مناسب تر، کشور را حداقل تا شش 

ماه اول  ۱۴۰۰باتکلیف نگاه می دارند 
و بسترها را برای شدت بخشی به 

بی برنامگی و فسادهای ناشی از آن فراهم 
تر می کنند.

بودجه شرکت های دولتی به عنوان حیاط 
خلوت و کانون اصلی خاصه خرجی ها، 
صنعت زدایی و وابسته تر کردن کشور 
به واردات به مثابه پیامداجتناب ناپذیر 
تضعیف بنیه تولیدی کشور تلقی می شود

ادامه گفتگو
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ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران:

فقط اسمی از مسکن در بودجه است
ــر  ــط در ام ــتگاه های مرتب ــه دس ــمگیر ب ــی چش ــا افزایش ــه ۱۴۰۰ ب ــه بودج ــت در الیح   دول

ســاخت مســکن اجــازه داده تــا ســقف پنــج هــزار میلیــارد تومــان بــرای طرح هــای مســکنی، 

ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــه کنن ــی هزین ــات روبنای ــوده و خدم ــای فرس ــازی بافت ه نوس

بســیاری از فعــاالن در عرصــه مســکن معتقدنــد کــه روش هــای اجرایــی دولت در حوزه مســکن 

نــه تنهــا کمک کننــده نبــوده بلکــه مشــکات و گره هایــی را هــم ایجــاد کــرده اســت. مســکن 

ــدل شــده اســت.  ــک معضــل جــدی ب ــه ی ــروز ب ــا، ام ــن مســاله خانواده ه ــوان مهمتری به عن

رشــد قیمــت بی ســابقه نــرخ خریــد و اجــاره باعــث شــده تــا بســیاری از مــردم گرفتــار گرانی 

شــوند. بهتریــن روش بــرای کاهــش هزینه هــا ســاخت و عرضــه مســکن در بــازار اســت کــه 

البتــه طرح هایــی هــم بــرای ایــن موضــوع در قالــب »مســکن ملــی«، »مســکن ارزان قیمــت«، 

ــدام  ــه هیچ ک ــت ک ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــف م ــال های مختل ــر« و … در س ــکن مه »مس

موفقیت آمیــز نبــوده و نتوانســته تاثیــر مثبتــی در رونــد بــازار مســکن بگــذارد.

در بودجــه ســال آينــده دولــت بــرای طرح هــای  �
ــوده و  ــت فرس ــازی باف ــکن و نوس ــن مس تامی
ــط  ــتگاه های مرتب ــه دس ــی ب ــات روبناي خدم
اجــازه داده تــا ســقف پنــج هــزار میلیــارد تومــان 
ــد  ــزان می توان ــن می ــا اي ــد، آي ــه کنن هزين

ــد؟ ــرف کن ــکن را برط ــن مس ــکالت تامی مش

اقتصاددان هــا معتقدنــد کــه بخــش مســکن 35 درصد 
اقتصــاد را بــه خــود اختصاص داده اســت و حاال حســاب 
کنیــد کــه 35 درصد اقتصــاد کشــور را بخواهیــد با پنج 
هــزار میلیــارد تومــان اداره کنیــد کــه به نظــر من خیلی 
جایگاهــی نــدارد ولــی خــب شــاید دســت دولــت هــم 
بســته باشــد و بودجــه  کافــی بــرای تخصیــص نــدارد و 
منابــع مالــی آنهــا هــم محــدود اســت و نمی توانــد بیش 
از ایــن را بــا توجــه بــه تحریم هــای ظالمانــه  و مشــکالت 
فــروش نفــت تامیــن کنــد، به نظــرم ایــن مبلــغ هــم 
بــاری بــه هــر جهــت بــوده و فقط می خواســتند اســمی 
از مســکن در بودجــه باشــد. به عنــوان مثــال در مــورد دو 
میلیــون واحــد مســکن مهر، تســهیالت بانکــی 50 هزار 
میلیــارد تومانــی را پیش بینــی کــرده بودنــد که بخشــی 
از هزینــه مســکن بــود و طــی 10 ســال محقق شــد که 
البتــه می توانســتند خیلــی ســریع تر ایــن کار را انجــام 
دهنــد، منظــورم ایــن اســت کــه اگــر مقایســه ای بکنیم 
ایــن تســهیالت که تنهــا 20 درصــد هزینه ســاخت این 
دو میلیــون واحــد مســکونی را تامیــن کــرد، مشــکلی را 
حــل نکــرد و نمی دانــم ایــن پنــج هــزار میلیــارد تومــان 
بــرای نوســازی بافــت فرســوده یــا هر بخــش دیگــر قرار 
ــن  ــل در ای ــن دلی ــه همی ــد. ب اســت چــه کمکــی کن
بخــش همــت بخــش خصوصــی را بیشــتر می طلبــد 
و بایــد برنامه ریــزی شــود تــا بــا ایــن پولــی کــه دارنــد 
اســاس و زمینــه کار را فراهــم کننــد نــه اینکــه در زمینه 
ساخت وســاز فعالیــت کننــد کــه در ایــن صــورت اگــر 
بخــش خصوصــی بخواهــد ســرمایه گذاری کنــد بایــد 
موانــع ســر راه آن برداشــته شــود، نــه اینکــه از یک طرف 
بگوییــم بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری کنــد و از آن 
طــرف هــم ســختگیری ها و موانعــی کــه دولــت وظیفه 
دارد بــردارد و زمینه ســازی هایی کــه بایــد انجــام دهــد 

و امکاناتــی کــه بایــد فراهم کنــد را 
ــم نکند. فراه

دولــت بايــد زمینــه را بــرای حضــور بخش  �
ــاد  ــن نه ــرا اي ــا چ ــد، ام ــم کن ــی فراه خصوص

ــود؟ ــوزه ش ــن ح ــد وارد اي ــودش می خواه خ

ــن  ــدارد و ای ــه وارد شــدن ن ــت اصــراری ب به نظــرم دول
تکلیفــی اســت کــه اصــل 31 قانــون اساســی بــر عهــده 
ــی  ــت. یعن ــرده اس ــف ک ــته و آن را موظ ــت گذاش دول
در آنجــا گفتــه شــده کــه دولــت موظــف اســت بــرای 
شــهروندان خــود ســرپناه درســت کنــد. مــا نمی گوییم 
تمــام شــهروندان کشــور را پوشــش بدهنــد بلکــه دولت 
ــه متوســط و  ــی جامع ــدف یعن ــا اقشــار ه ــد صرف بای
ضعیــف را مــورد توجــه قــرار دهــد کــه همیــن مقــدار 
را هــم نتوانســته انجــام دهــد. مــا نیــاز بــه برنامه ریــزی، 

ــه  ــم چراک ــت داری ــازی و مدیری ــی، اعتمادس هماهنگ
مســائل مالــی را بخــش خصوصــی می توانــد مدیریــت 
ــی مــا همــه ایــن کارهــا را رهــا  و پشــتیبانی کنــد ول
ــش بیشــتری  ــوداگر نق ــه س ــم ک ــازه دادی ــرده  و اج ک
را ایفــا کنــد و همیــن امــر هــم باعــث وضعیــت امــروز 
شــده اســت و اگــر بــرای تولیــد مســکن برنامه ریــزی و 
زمینه ســازی کنیــم دیگــر بخــش ســوداگر یــا دالل یــا 
ــه مســکن را  ــد ک ــوس نمی کن ــری ه ــر کــس دیگ ه
احتــکار کنــد و خــودش کنتــرل قیمت را داشــته باشــد 
ــازار را  ــا تعــداد انگشت شــماری قیمــت مســکن در ب ت
در دســت بگیرنــد. وقتــی زمینه ســازی بــرای افزایــش 
ــوان  ــم می ت ــرف ه ــرد، از آن ط ــورت بگی ــه ص عرض

ــرای  ــرد. به عنــوان مثــال زمانی کــه ب بهــره بیشــتری ب
بخــش خصوصــی در ساخت وســاز مالیــات ســنگینی را 
می بندنــد، فکــر می کننــد کــه خزانــه دولــت را تامیــن 
ــد  ــوش می کنن ــرف فرام ــه از آن ط ــد درحالیک کرده ان
بیــش از 180 شــغل را کــه بــه مســکن وابســته اســت 
ــاد  ــه ایج ــود وظیف ــث می ش ــه باع ــد ک ــن می برن از بی
اشــتغال دولــت ســنگین تر شــود. بایــد از افــراد مدیــر و 
اقتصاددانــی اســتفاده شــود کــه تمــام مســائل را در نظر 
می گیرنــد و صرفــا بــه فکــر گرفتــن مالیــات از بخــش 
خصوصــی نیســتند. از آن طــرف بایــد دیــد که بــا وضع 
مالیــات بــاال بخــش خصوصــی چقــدر لطمــه خــورده 
و تولیــد چقــدر کاهــش پیــدا کــرده اســت. متاســفانه 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــران به جــای اینکــه ب برخــی از مدی
و کاهــش مالیــات فکــر کننــد تــا تعــداد بیشــتری وارد 
عرصــه شــوند و مالیات دهنــده بیشــتر شــود، صرفــا بــه 
افزایــش مالیــات فکــر می کننــد. بــه همین دلیل اســت 
کــه بخــش خصوصی دیگر تــوان اینکــه وارد کار شــود را 
نــدارد و از آن طــرف هــم اشــتغال را از دســت می دهیم و 
تولیــد هــم از بیــن مــی رود و دولــت باید بیشــتر بــه این 

موضــوع توجــه داشــته باشــد.
قوانیــن درهــم تنیــده، عــوارض، مالیــات،  �

تســهیالت بانکــی و … چقــدر کارهــای مرتبــط بــا 

ساخت وساز را دچار مشکل کرده است؟ 

ــتند  ــع هس ــه موان ــد از جمل ــاره کردی ــه اش ــی ک اینهای
ــک ســال پیــش  ــده می شــود. ی ــن بخــش دی کــه در ای
ــم  ــه 16 قل ــر اینک ــی ب ــد، مبن ــام ش ــبه ای انج محاس
عــوارض قبــل از ســاخت مســکن بــه آن تعلــق می گیــرد 
کــه حــدود 700 تــا 800 هــزار تومــان در هــر مترمربــع 
اضافــه هزینــه ایجــاد می کنــد کــه خــودش رقــم بزرگــی 
اســت و 30 تــا 40 درصــد هزینــه ســاختمان را تشــکیل 
می دهــد. مــا قانــون ســاماندهی تولیــد و عرضــه مســکن 
مصــوب ســال 87 مجلــس را داریــم کــه تکلیفــی را بــر 
ــات  ــه نش ــون ک ــن قان ــت. ای ــته اس ــت گذاش دوش دول
گرفتــه از اصــل 31 قانــون اساســی اســت مشــخص کرده 
دولــت بایــد زمینــه را بــرای ساخت وســاز از قبیــل زمیــن 
ــار  ــد و در اختی ــم کن ــت را فراه ــهیالت ارزان قیم و تس
انبوه ســاز قــرار دهــد تــا صنعتی ســازی را ترغیــب 
کنــد. یعنــی بــرای فناوری هــای نویــن کــه خــود بخــش 
خصوصــی بــه دنبــال آن اســت موانــع ایجــاد نکننــد تــا 

نتواننــد رشــد کننــد.

. اقتصاددان ها معتقدند که بخش 
مسکن ۳5 درصد اقتصاد را به خود 
اختصاص داده است و حاال حساب 
کنید که ۳5 درصد اقتصاد کشور را 
بخواهید با پنج هزار میلیارد تومان 

اداره کنید که به نظر من خیلی 
جایگاهی ندارد
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ــت:  عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گف

بــرای حکمرانــی مطلــوب در بازارهــای مالــی 

دسترســی  چــون  نکاتــی  رعایــت  و  شــروط 

یکســان ســهامداران بــه اطاعــات، کنتــرل فســاد 

ــت. ــی اس ــت الزام ــری از ران و جلوگی

حجــت االســالم غالمرضــا مصباحــی مقــدم در 
ششــمین همایــش مالــی و اســالمی کــه بــه صــورت 
وبینــار برگــزار شــد؛ چگونگــی حکمرانــی در بــورس 
را مبتنــی بــر رعایــت 75 نکتــه دانســت و ادامــه داد: 
بــا اتخــاذ سیاســت هــای پیــش بینــی شــده، صریــح، 
شــفاف در کنــار پاســخگویی به مشــارکت مــردم، می 

تــوان فســاد در بازارهــای مالــی را کنتــرل کــرد.
وی گفــت: سیاســت هــای اقصــادی در بــازار ســرمایه 
بایــد بلندمــدت تدویــن شــود تا شــرکت هــای حاضر 
دربــورس؛ بــرای رخدادهــای پیــش رو، قــدرت تصمیم 

گیری داشــته باشــند.

ــی از  ــه برخ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدم ب ــی مق مصباح
شــرکت هــا بایــد معــادل 5 ســال از ســرمایه گــذاری 
آنهــا گذشــته باشــد تــا بــه بازدهــی برســند و وارد بازار 
ســرمایه بشــوند، افــزود: اگر سیاســت هــای بلندمدت 
در اختیــار آنهــا نباشــد، امــکان تصمیــم گیــری بــرای 

ســرمایه گــذاری، از آنهــا ســلب خواهــد شــد.
رئیــس کمیته فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهــاردار 
بــا تاکیــد بــر تدویــن قوانیــن آشــکار، صریــح، قابــل 
فهــم بــرای عمــوم ســهامداران، ادامه داد: شــرکت های 
ســرمایه گــذار مــی توانند بــا تدویــن قوانین شــفاف و 
مطلــوب و همچنیــن اطــالع رســانی صحیــح نــه تنها 
زمینــه آگاه شــدن مخاطبــان از جزییــات بلکــه قدرت 

مقابلــه بــا چالــش هــا را بــرای آنهــا فراهــم آورنــد.
ــه ضــرورت رعایــت نکاتــی دیگــر در  ــا اشــاره ب وی ب
تدویــن قوانیــن حمکرانی مطلــوب در بازارهــای مالی، 
یــادآور شــد: ســازمان اداری در یــک حاکمیت مطلوب 

بایــد کارآمــد، شــفاف، عقالنــی و قانونمنــد باشــد تــا 
امــکان هرگونــه کاغذبــازی و رانــت از آن حــذف شــود.

ــرمایه را  ــازار س ــق ب ــدم وســعت و عم مصباحــی مق
ــه از تحــرک  ــروز نشــات گرفت ــه ام ــا ب از ســال 84 ت
ــودن قوانیــن  دانســت و گفــت: بازنگــری و روزآمــد ب
باعــث شــده تــا ایــن بــازار حرکتــی پویا داشــته باشــد 
ــا هــر ســاله بیــش از  ــی منجــر شــده ت ــن پویای و ای

ــا اســتقبال مــردم روبــه رو شــویم. پیــش ب
ــوم  ــش و حضــور عم ــر نق ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
مــردم در بازارهــای مالــی ادامــه داد: مــردم مــی توانند 
ــه شــفافیت بــورس  ــا مطالبــه گــری هــای خــود ب ب
کمــک کند.عضــو تشــخیص مصلحــت نظــام تصریح 
کــرد: تقســیم پــول در بــازه زمانــی کوتــا مــدت بــرای 
عمــوم مــردم جــذاب بــوده از ایــن روســت کــه بــازار 
ســرمایه و بــورس در چنــد ســال اخیــر مــورد توجــه 
ــای  ــود را در بازاره ــهم خ ــه و س ــرار گرفت ــوم ق عم
ــه  ــا ک ــت: از آنج ــت.وی گف ــش داده اس ــی افزای مال
ــش در  ــذاری و جه ــرمایه گ ــعه س ــه توس ــد ب نیازمن
تولیــد هســتیم بایــد نســبت بــه افزایــش ســهم بــازار 
ســرمایه در اقتصاد اقــدام کنیم.مصباحی مقــدم وجود 
ریســک را از مشــخصه هــای بــازار ســرمایه بخصــوص 
بــه عنــوان یــک چالــش و امتیــاز ارزیابــی ذکــر کــرد 
و گفــت: وجــود ریســک همچنیــن منجــر بــه ایجــاد 
تنــوع خواهــد شــد و بــا ســلیقه هــای گوناگــون مردم 
همســویی پیــدا مــی کنــد و در قالــب یــک امتیــاز، 
انگیــزه حضــور در بــازار ایجــاد مــی کند.رئیس کمیته 
فقهــی ســازمان بــورس و اوراق بهــاردار بــا اشــاره بــه 
حضــور 15 میلیــون ســهامدار در بــازار بــورس، افــزود: 
ایــن تعــداد بــه غیــر از ســهامداران عدالت هســتند که 
در مجمــوع حجــم بســیار قابــل توجهــی بــوده و نیــاز 
اســت تــا امــکان نظــارت و بیــان دیــدگاه های مــردم، 
بیــش از قبــل ایجــاد شــود.مصباحی مقــدم همچنین 
در ششــمین همایــش مالــی و اســالمی بــر ضــرورت 
تببیــن نقــش هــا بــرای حکمرانــی مطلــوب در بــازار 

ســرمایه تاکیــد کــرد و ادامه داد: پاســخگویی بــه مردم 
و اقنــاع مقابــل فعالیت هــا بایــد در اولویت قــرار گیرد.

وی بــه برابــری همــگان مقابــل قانــون تاکیــد کــرد و 
گفــت: در بازارهــای مالــی هیــچ شــخصی نبایــد وارد 
خــط ویــژه شــود و همــه نــرخ هــا و روندهــا بایــد برای 

عمــوم بــه طــور یکســان شــفاف باشــد.
ایــن عضو تشــخیص مصلحــت نظــام در ادامه مبــارزه 
بــا فســاد را از اولویــت هــای مدیــران بازارهــای مالــی 
دانســت و افــزود: از آنجــا کــه تعداد زیــادی از مــردم در 
ایــن بازارهــا حضــور دارنــد، اگــر بخشــی از آن دچــار 
فســاد شــود، یــک انتقــاد عمومــی شــکل مــی گیــرد 
و اعتمــاد مــردم از بیــن مــی رود بــه طــوری کــه در 
کوتــاه مــدت خــروج ســرمایه را ســبب خواهــد شــد.

مصباحــی مقــدم در پایــان بــه برخــی اقدامــات انجــام 
شــده توســط شــورای فقهــی ســازمان بــورس و اوراق 

بهــادار اشــاره کــرد و گفــت: ایــن شــورا در ســال 99 
طــرح هایــی همچــون اوراق منفعت مبتنی بر ســهام، 
اوراق ســلف مســکن، اوراق منفعــت آزادراه هــا، مرابحه 
پیمانــکاری را مــورد بررســی و تصویــب قــرار داده تــا 
تنــوع بــازار ســرمایه و افزایــش اعتمــاد و حضــور بیش 

از پیــش مــردم را شــاهد باشــیم.

حجت االسام غامرضا مصباحی مقدم:

در بازارهای مالی هیچ شخصی 
نبايد وارد خط ويژه شود

اگر سیاست های بلندمدت در اختیار 
آنها نباشد، امکان تصمیم گیری 

برای سرمایه گذاری، از آنها سلب 
خواهد شد.

شرکت های سرمایه گذار می توانند 
با تدوین قوانین شفاف و مطلوب 

و همچنین اطاع رسانی صحیح نه 
تنها زمینه آگاه شدن مخاطبان از 

جزییات بلکه قدرت مقابله با چالش 
ها را برای آنها فراهم آورند.

گفتگو
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رییــس ســازمان بــورس و 
ــا بیــان اینکــه  اوراق بهــادار ب
انــدازه بــازار ســرمایه بــه 
هیــچ عنــوان بــا گذشــته قابل 
مقایســه نیســت، گفت: ارزش 
بــازار ســرمایه امــروز بــه 
حــدود ۸ هــزار هــزار میلیــارد 

ــت. ــیده اس ــان رس توم

در  اصــل  قالیبــاف  حســن 
انجمــن  همایــش  ششــمین 
ــن  ــالم ای ــا اع ــالمی ب ــی اس مال
ــه  ــی ک ــزود: در صورت ــب اف مطل
ــی صــادر شــده  کدهــای معامالت
ــت  ــهام عدال ــدگان س ــرای دارن ب
را در نظــر بگیریــم، امــروز 50 
میلیــون کــد ســهامداری داریــم. 
ــه  ــته در عرض ــای گذش ــال ه س
هــای اولیــه تنهــا 40 تــا 50 
هــزار نفــر مشــارکت مــی کردنــد 
ولــی امــروز ایــن رقــم بــه 4 تــا 5 

ــت. ــیده اس ــر رس ــون نف میلی
روزهــای  در  داد:  ادامــه  وی 
کــه  بودیــم  شــاهد  گذشــته 
ــی  ــای معامالت ــت ه ــداد نوب تع
در بــازار ســرمایه بــه عــدد 4 
میلیــون نوبــت رســید کــه آمــار 

اســت. چشــمگیری  بســیار 
بــورس  ســازمان  ســخنگوی 
ــرمایه  ــقف س ــرد: س ــح ک تصری
گــذاری صنــدوق هــای ســرمایه 
ــال 10  ــدای امس ــذاری در ابت گ
ــه  ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــزار  ــه 50 ه ــم ب ــن رق ــروز ای ام
میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه و 
ارزش ایــن صنــدوق هــا نیــز کــه 
در ابتــدای امســال 100 هــزار 
ــه 350  ــود ب ــان ب ــارد توم میلی
ــش  ــان افزای ــارد توم ــزار میلی ه

ــت. ــه اس یافت

ــز  � ــم تجهی ــش رق افزاي
منابــع از بــازار ســرمايه 
بــه 450 هــزار میلیــارد 

ــان توم

قالیبــاف اصــل در ادامــه ســخنان 
خــود اعــالم کــرد: در حــوزه 
ــته  ــال گذش ــع، س ــز مناب تجهی
ــم 260  ــه رق ــی ب ــز منابع تجهی
ــازار  ــان از ب ــارد توم ــزار میلی ه
ســرمایه صــورت گرفــت کــه 
امســال و تاکنــون ایــن رقــم 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 450 ه ب

ــت. ــیده اس رس
رییــس ســازمان بــورس بــا بیــان 
ــوالت  ــه تح ــه ب ــا توج ــه ب اینک
اخیــر در بــازار ســرمایه نیــاز 
ــت  ــدد حاکمی ــی مج ــه بررس ب
ســرمایه  بــازار  در  مطلــوب 
ــن  ــت ای ــت: واقعی ــتیم، گف هس
اســت کــه بــازار ســرمایه از ســال 
ــد  ــون جدی ــب قان ــا تصوی 84 و ب
ــت  ــه حرک ــرمایه همیش ــازار س ب
روبــه جلویــی داشــته و تنــوع 
ــی  ــای مال ــم در نهاده ــی ه خوب
ــازار  ــی در ب ــای مال ــم ابزاره و ه

در  و  اســت  داده  رخ  ســرمایه 
حــال حاضــر طیــف وســیعی 
از مــردم بــا عالیــق و دانــش 
متفــاوت در بــازار حضــور دارنــد.

بــه  � جديــد  مجــوز 
بــرای  هــا  شــرکت 
بــدون  اوراق  انتشــار 
بانکــی ضمانــت  ارائــه 

بــورس  ســازمان  ســخنگوی 
اعــالم کــرد براســاس مصوبــه 
ــره  ــته هیــات مدی ــه گذش هفت
ســازمان بــورس، بــه شــرکت 
هــای فعــال در بــازار اجــازه داده 
ــدی  ــه بن ــد از رتب ــا بع ــده ت ش
بــدون  اوراق  انتشــار  امــکان 
ضمانــت بانکــی را داشــته باشــند.

وی اعــالم کــرد کــه یک شــرکت 
فعــال در بــورس نیــز مجــوز 
ضمانــت  بــدون  کــه  گرفتــه 

ــه انتشــار اوراق  بانکــی نســبت ب
در بــازار بــرای تامیــن مالــی 

ــد. ــدام کن اق
قالیبــاف اصــل بــا اشــاره بــه 
ــازی  ــای مج ــدن فض ــگ ش پررن
تــوان  نمــی  کــرد:  تصریــح 
کنتــرل  را  مجــازی  فضــای 
ــا  ــن فض ــا ای ــد ب ــی بای ــرد ول ک
ــرد.  ــورد ک ــمندی برخ ــا هوش ب
ــد  ــردم و ســرمایه گــذاران نبای م
هــر حرفــی را در فضــای مجــازی 
بــاور کننــد و بداننــد کــه ســود و 
ــازار ســرمایه متوجــه  ــان در ب زی
ــت. ــذار اس ــرمایه گ ــخص س ش

بــورس  ســازمان  ســخنگوی 
ــیگنال  ــده س ــه پدی ــاره ب ــا اش ب
فروشــی، تاکیــد کــرد: مــردم 
کــه مســئولیت  بداننــد  بایــد 
ســود و زیــان در خریــد و فــروش 
ــا خــود آنهاســت و بداننــد کــه  ب
بــه کــدام شــبکه اجتماعــی و 
ــت  ــرای دریاف ــازی ب ــای مج فض

اطالعــات مراجعــه کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 

ــی  ــات خوب ــته اقدام ــای گذش ه
در حــوزه حکمرانــی مطلــوب 
در بــازار ســرمایه رخ داده اســت، 
ــه ســه  ــی ب ــن حکمران ــزود: ای اف
مولفــه تقســیم بنــدی مــی شــود 
کــه حاکمیــت قانــون و ســاختار 
و  شــریعت  حاکمیــت  بــازار، 

ــتند. ــرکتی هس ــت ش حاکمی
ــه  ــان اینک ــا بی ــل ب ــاف اص قالیب

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:

نوبت های معامالتی در بازار سرمايه
 به عدد 4 میلیون نوبت رسید  

امروز 5۰ میلیون کد سهامداری 
داریم. سال های گذشته در 

عرضه های اولیه تنها ۴۰ تا 5۰ 
هزار نفر مشارکت می کردند 
ولی امروز این رقم به ۴ تا 5 

میلیون نفر رسیده است.

گفتگو
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ــوص  ــادر در خص ــون م ــه قان س
بــازار  در  قانــون  حاکمیــت 
اظهــار  دارد،  وجــود  ســرمایه 
بــا  تجــارت،  قانــون  داشــت: 
وجــودی کــه مــدت هــای زیــادی 
اســت دربــاره اصــالح آن صحبــت 
مــی شــود، امــا حتــی اگــر قانــون 
ــفافیت  ــود، ش ــت ش ــی رعای فعل
و مســئولیت پذیــری مدیریــت 
و ســهامدار عمــده بــه خوبــی 

ــود. ــی ش ــت م رعای

بنــدی  �  100 پیشــنهاد 
ــش  ــش نق ــرای افزاي ب
ــازمان  ــی س ــاد نظارت نه

ــورس ب
ــی  ــون فعل ــون دوم را قان وی قان
بــازار ســرمایه عنــوان کــرد و 
ــدود  ــه ح ــودی ک ــا وج ــت: ب گف
12 ســال از تصویــب ایــن قانــون 
مــی گــذرد ولــی بــه دلیــل 
قانــون  ایــن  اخیــر  تحــوالت 
در  اســت.  بازنگــری  نیازمنــد 
پیشــنهادی  بــورس  ســازمان 
100 بنــدی را بــا کار کارشناســی 
ــه کردیــم کــه نظــر ارکان در  ارائ
ــود و  ــده ب ــذ ش ــوص آن اخ خص
اجرایــی  توانــد ضمانــت  مــی 
را  ســازمان  نظارتــی  نقــش  و 

افزایــش دهــد.
ــون  ــورس قان ــازمان ب ــس س ریی
توســعه ابزارهــا و نهادهــای مالــی 
جدیــد را قانــون مــادر ســوم 
ــه  ــون ب ــن قان ــت: ای ــد و گف نامی
در  مطلــوب  حاکمیــت  بحــث 
بــازار ســرمایه کمــک کــرده و 
ضمانــت هــای اجرایــی مختلفــی 
را در اختیــار ســازمان بــورس 

ــت. ــرار داده اس ق
قالیبــاف اصــل بــا اشــاره بــه 
تصویــب قانــون بــازار ســرمایه در 
ســال 1384 اظهــار داشــت: نهــاد 
ناظــر در ایــن قانــون از نهــاد 
ــا تشــکیل 4  اجــرا جــدا شــد و ب
بــورس تهــران، فرابــورس، بــورس 
حاکمیتــه  بــه  انــرژی  و  کاال 

و  بــورس  در  پاســخگویی  و 
ــک  ــی کم ــن خودانتظام همچنی

ــد. ش
وی بــا اشــاره بــه اصــول انجمــن 
بیــن المللــی نهادهــای ناظــر 
ــه  ــکو( ادام ــرمایه )آیس ــازار س ب
دربــاره  اصــول  یکســری  داد: 
حاکمیــت نهــاد ناظــر در آیســکو 
ــتقالل و  ــر اس ــه ب ــود دارد ک وج
برخــورداری از قــدرت الزم بــرای 
برخــورد بــا ناهنجــاری هایــی 
کــه در بــازار ســرمایه اتفــاق مــی 

ــد دارد. ــد، تاکی افت
ســخنگوی ســازمان بــورس 5 
اصــل مســئولیت نهــاد ناظــر 
داشــتن  را  ســرمایه  بــازار 
در  پاســخگویی  و  اســتقالل 
ــورداری از  ــدرت، برخ ــال ق اعم
قــدرت کافــی و منابــع الزم برای 
اعمــال قــدرت، اســتقالل الزم 
ــررات  ــد مق ــی فراین ــرای بازبین ب
ــرای  ــه ب ــتن برنام ــذاری، داش گ
جلوگیــری از افشــای اطالعــات و 

ــرد. ــوان ک ــع عن ــاد مناف تض
ــه  ــان اینک ــا بی ــل ب ــاف اص قالیب
مولفــه  از  شــرکتی  حاکمیــت 

هــای مهــم حکمرانــی خــوب 
ــازار ســرمایه اســت، گفــت:  در ب
بــا وجــودی کــه آییــن نامــه 
تدویــن  شــرکتی  حاکمیــت 
شــده ولــی هنــوز چنــد بنــد 
اســت.  نشــده  اجرایــی  آن  از 
ــه  ــا ب ــن بنده ــی شــدن ای اجرای
پاســخگویی و شــفافیت در بــازار 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــرمایه کم س
ــریعت  ــت ش ــاره حاکمی وی درب
در بــازار ســرمایه نیــز اظهــار 
ــح  ــی صال ــکار عل ــا ابت ــت: ب داش
آبــادی، کمیتــه تخصصــی فقهــی 

ــد  ــکیل ش ــرمایه تش ــازار س در ب
ــازار  ــرای ب ــرکات زیــادی ب کــه ب
داشــت و تمامــی ابزارهایــی کــه 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــازار م در ب
ــات  ــاس مصوب ــد براس ــی گیرن م
کمیتــه فقهــی اســت. از ایــن 
نظــر مــی توانیــم بگوییــم تمامی 
ســرمایه  بــازار  در  ابزارهــا 

ــتند. ــالمی هس اس
ــه  ــورس ادام ــازمان ب ــس س ریی
داد: همچنیــن تمامــی ابزارهــا در 
ــری  ــورس بعــد از بکارگی ــازار ب ب
کمیتــه  ســوی  از  دیگــر  بــار 
فقهــی مــورد بررســی قــرار مــی 

ــد. گیرن
قالیبــاف اصــل بــه جلســه هفتــه 
گذشــته کمیتــه فقهــی ســازمان 
ــورس اشــاره کــرد و گفــت: در  ب
ایــن جلســه ابزارهــای بیمــه ای 
گرفــت.  قــرار  بررســی  مــورد 
بیمــه مرکــزی در ایــن خصــوص 
ــرار  ــه ق ــت ک ــنهاداتی داش پیش
ــن  ــز ای ــری نی ــه دیگ ــد جلس ش
قــرار  بررســی  مــورد  ابزارهــا 

ــد. گیرن

امروز 5۰ میلیون کد سهامداری 
داریم. سال های گذشته در 

عرضه های اولیه تنها ۴۰ تا 5۰ 
هزار نفر مشارکت می کردند 
ولی امروز این رقم به ۴ تا 5 

میلیون نفر رسیده است.

ادامه گفتگو
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با حسابرسی به تنهايی نمی توان به مقابله فساد شتافت؟!
دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران متذکر شد؛

نظارتــی  عریض و طویــل  دســتگاه های  تعــدد  بــه  نگاهــی 
ســنواتی و فقــدان کارایــی آنهــا در تأثیرگــذاری بــر رونــد 
مطلــوب اقتصــادی حکایــت از آن دارد کــه تاکنــون بیراهــه 
ــد  ــل بازگردان ــه ری ــاد را ب ــار اقتص ــد قط ــت بای ــم و نخس رفته ای
بعــد بــه فکــر نظــارت بــر چگونگــی راه انــدازی را ه آهــن برآمــد.

ــه  ــه هم ــی ک ــه در روزهای ــرح و الیح ــه ط س
ســرگرم الیحــه بودجــه شــدیم، در مجلــس 
فراینــد تصویــب را طــی می کنــد. طــرح اصــالح 
ــع حســابداری و حسابرســی کشــور،  نظــام جام
طــرح نظــارت بــر حسابرســی و الیحــه تشــکیل 
ــور  ــی کش ــررات حسابرس ــم مق ــازمان تنظی س
ــه حسابرســان  ــا انحــالل جامع ــه از بطــن آنه ک
ایــن  تدوین  کننــدگان  می شــود.  برداشــت 
طرح هــا و الیحــه مدعــی هســتند عمدتا فســادها 
در شــرکت هایی اتفــاق افتــاده کــه توســط 
حسابرســی  خصوصــی  حسابرســی  مؤسســه 
ــو  ــی، عض ــین دوان ــه غالمحس ــده، درحالی ک ش
جامعــه حســابداران رســمی ایــران، معتقــد 
اســت: اتفاقــا بزرگ تریــن فســادهای کشــف 
ــزرگ  ــا و شــرکت های ب ــا در بانک ه شــده عمدت
ــک  ــارد در بان ــه هزار میلی ــده س ــی »پرون دولت
ــت  ــک مل ــات ارزی در بان ــی ، صــادرات ، تخلف مل
و پرونــده بابــک زنجانــی در نفــت و پتروشــیمی 
و تخصیــص ارزهــای دولتــی در بانــک مرکــزی« 
ــا  ــی آنه ــی حسابرس ــه متول ــه ک ــورت گرفت ص
ــمی  ــابداران رس ــه حس ــو جامع ــات عض »مؤسس

ــد.  ــوده ان نب
مفســدان  و  مجرمــان  پرونده هــای  اگرچــه 
ــان  ــای آن ــه پرونده ه ــان داده ک ــادی نش اقتص
بــه گــزارش حسابرســی ارتباطــی نداشــته قــرار 
بــوده بــه آنهــا تســهیالت و امکانــات بــه هرطریق 
ممکــن حتــی بــا گــزارش حسابرســی یــا بــدون 

ــود. ــی داده ش ــزارش حسابرس گ
 او اظهــار کــرد: در شــرایطی کــه ســاختار 
اقتصــادی کشــور دچــار مشــکالت عمــده شــده 
و د رحالی کــه هــر روزه قــوه قضائیــه اخبــار 
فســاد اقتصــادی آقایــان و آقــازاده و برخــی 
ــا قیــد ســابق و اســبق«  نماینــدگان مجلــس »ب
ــوان  ــا به عن ــی از آنه ــد و بخش ــالم می کن را اع
شــده اند،   زنــدان  راهــی  اقتصــادی  مجــرم 
ــی و  برخــی از نماینــدگان مجلــس ظاهــرا نگران
دلواپســی خاصــی نســبت بــه حرفــه حسابرســی 
ــه  ــوان دغدغ ــه را به عن ــن حرف ــر ای ــارت ب و نظ

ــی  ــن در حال ــد. ای ــی کرده ان ــود تلق ــی خ اصل
در  نظارتــی  نهــاد  الی ماشــاء اهلل  کــه  اســت 
کشــور وجــود دارد کــه در ایفــای وظایــف و 
ــال  ــتند و عم ــل هس ــود منفع ــئولیت های خ مس

ــد. ــاز دارن ــارت نی ــز نظ ــود نی خ

از  بخشــی  حسابرســی  داد:  توضیــح  دوانــی 
ــام  ــراری نظ ــور در برق ــادی کش ــای اقتص ابزاره
مســئولیت  و  پاســخ گویی  شفاف ســازی، 
ــادی  ــل اقتص ــدام عاق ــا ک ــت ام ــی اس اجتماع
اســت کــه ندانــد بــا حسابرســی به تنهایــی 
اقتصــادی  فســاد  مقابلــه  بــه  نمی تــوان 
شــتافت؟! بازشناســی تجــارب جهانــی در عرصــه 
ــی  ــم بخشــی از آن تلق ــا ه ــه م جهانی شــدن ک
می شــویم، اعــالم کــرده »حســابداری علــم 
مهندســی ساخت وســاز مالــی و حسابرســی علــم 
ــی  ــن ساخت وســاز مال ــر ای مهندســی نظــارت ب
ــه  ــل از ورود ب ــی قب ــن تعریف ــا چنی ــت«. ب اس
ــاز  ــاختمان و ساخت وس ــد س ــارت بای ــث نظ بح
ــدی  ــیب های ج ــار آس ــه دچ ــور را ک ــی کش مال
ــه  ــکان ب ــورت ام ــا در ص ــازی ی ــا بازس ــده ی ش
ــن  ــر ای ــدام کــرد؛ چراکــه در غی نوســازی آن اق
صــورت نه تنهــا حسابرســان خصوصــی کــه 

حسابرســان دولتــی هــم از ایفــای وظایــف 
ــود. ــد ب ــز خواهن ــود عاج ــه ای خ حرف

حسابرسان از فساد  بری نیستند �
ــا بیــان اینکــه بیــش از 40 ســال در حــوزه  او ب
مدیریــت، حســابداری و حسابرســی ســابقه دارم، 
ــه شــواهد و مســتنداتی  ــا اتــکا ب تأکیــد کــرد: ب
کــه قابــل اعتنــا هســتند، ادعــا دارم در جامعه ای 
ــردان و  ــیاری از دولتم ــار بس ــه اظه ــا ب ــه بن ک
مســئوالن فســاد لجام گســیخته ســاختاری و 
نهادینــه شــده، نمی تــوان از نهادهــای حرفــه ای 
انتظــار داشــت در ســالمت مالــی باشــند؛ چراکــه 
ــه ای در  ــائل حرف ــارغ از مس ــم ف ــان ه حسابرس
ــی و فســاد  ــه ای کــه مصیبــت مال ــن جامع همی

ــد. ــو می کنن ــد و نم ــت، رش ــر آن اس دامن گی

 حساب خواهی از مسئوالن شروع شود �
عضــو جامعــه حســابداران رســمی ایــران متذکــر 
بیت المــال،  پرطمطــراق  شــعارهای  شــد: 
بیت النــاس، اخــالق و پاک دســتی برخاســته 

درحال حاضــر  کــه  اســت  ســازوکارهایی  از 
در اجتمــاع و اقتصــاد بــه فراموشــی ســپرده 
شــده اند. مــا نمی توانیــم در فضایــی آرمانــی 
و بــه قولــی »هپروتــی« زندگــی و بــر ایــن 
ــم.  ــری کنی ــازی و تصمیم گی ــاس تصمیم س اس
در کشــوری کــه در یــک مــاه 40 میلیــارد دالر 

شعارهای پرطمطراق بیت المال، 
بیت الناس، اخاق و پاک دستی 

برخاسته از سازوکارهایی است که 
درحال حاضر در اجتماع و اقتصاد 

به فراموشی سپرده شده اند. 
ما نمی توانیم در فضایی آرمانی 
و به قولی »هپروتی« زندگی و 
بر این اساس تصمیم سازی و 

تصمیم گیری کنیم.

»حسابداری علم مهندسی 
ساخت وساز مالی و حسابرسی 
علم مهندسی نظارت بر این 

ساخت وساز مالی است«
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ــه اشــخاص و  ــر ارزی کشــور را ب ذخای
نهادهایــی مشــابه »حــاج قربانعلــی 
و امیــد جــان« واگــذار کــرده کــه 
را  ارزهــا  آن  شــده  معلــوم  امــروز 
درصــدد  اول  بایــد  بازنگردانده انــد، 
حســاب خواهی  و  شفاف ســازی 
مســئوالن برآمــد و شایسته ســاالری 
ــا  ــا ب ــرد ت ــرار ک ــت برق را در حاکمی
ادعــای  نتــوان  محاســن  و  تســبیح 
ــزود: آرای صادرشــده  ــرد!او اف ــد ک تعه
ــال  ــور در دو س ــی کش ــم قضائ محاک
ــوی و  ــتی معن ــالن پاک دس ــر بط اخی
ــات  ــی را اثب ــراد مدع ــی اف ــابقه قبل س
کــرده و نشــان داده حسابرســی وقتــی 
ــود  ــی خ ــت اصل ــد در مأموری می توان
اعتباربخشــی  و  شفاف ســازی  کــه 
ــاد  ــک نه ــه ی ــود ک ــق ش ــت، موف اس
قضائــی مســتقل نیــز از آن پشــتیبانی 
کنــد؛ بنابرایــن قبــل از ورود بــه بحــث 
نهــاد نظارتــی حسابرســی موضــوع نهاد 
ناظــر مســتقل بــر مقامــات و مســئوالن 
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای
دوانــی دولتــی کــه در تأمیــن حداقــل 
ــرخ  ــر ن ــارت ب ــی و نظ ــت زندگ معیش
نــان روزمــره مــردم عاجــز شــده، 
چگونــه انتظــار دارد نهــاد نظارتــی بــر 
ــت  حــرف حسابرســی، پزشــکی و وکال

کنــد؟ کار  به درســتی 

 انتصابات گروهی مديران  �
دولتی به عنوان حسابدار

عضــو جامعــه حســابداران رســمی 
ایــران اظهــار کــرد: مگــر آن روزی 
کــه بــه لطــف مــاده واحــده »اســتفاده 
حسابرســان  تخصصــی  خدمــات  از 
حســابدار  به عنــوان  ذی صــالح 
رســمی« انبوهــی از مدیــران دولتــی را 
ــوب  ــمی منص ــابدار رس ــوان حس به عن
ــات  ــن انتصاب ــتند ای ــد، نمی دانس کردن
یــادآور  او  دارد؟!  ناکجاآبــاد  بــه  راه 
شــد: نمایندگانــی کــه در بــدو ورود بــه 
ــکن  ــن مس ــای وام تأمی ــس غوغ مجل
کــه  نمی داننــد  دارنــد ،  اتومبیــل  و 
حســابداران رســمی هــم خــود در ایــن 
دغدغــه بــه ســر می برنــد و نمی داننــد 
نســبت  کــه  حق الزحمه هایــی  بــا 
قابل مقایســه  پیــش  ســال   45 بــه 
انتظــار صــدور  نیســتند، نمی تــوان 
باکیفیــت  حسابرســی  گزارش هــای 

ــت؟! داش

 بی منزلتی ناظران �
دوانــی خاطرنشــان کــرد: شایســته بــود 
ــی  ــه حسابرس ــه دغدغ ــی ک نمایندگان
دارنــد؛  را  کشــور  مالــی  نظــارت  و 
نخســت از چون و چرایــی بی منزلتــی 
حرفــه حســابداری و حسابرســی ســؤال 
می کردنــد، بعــد بــه فکــر طــرح و 
اصــالح وضــع موجــود برمی آمدنــد؛ 
موضــوع  شــناخت  بــدون  چرا کــه 
اصــالح  امــکان  اولیــه  چارچــوب  و 
واقعــی وضــع موجــود، امکان پذیــر 
ــه  ــی ب ــرد: نگاه ــوان ک ــت. او عن نیس
دســتگاه های عریض و طویل  تعــدد 
نظارتــی ســنواتی و فقــدان کارایــی 
آنهــا در تأثیرگــذاری بــر رونــد مطلــوب 
کــه  دارد  آن  از  حکایــت  اقتصــادی 
ــون بیراهــه رفته ایــم و نخســت  تاکن
ریــل  بــه  را  اقتصــاد  قطــار  بایــد 
ــر  ــارت ب ــر نظ ــه فک ــد ب ــد بع بازگردان
ــد. ــن برآم ــدازی را ه آه ــی راه ان چگونگ

 قابل توجه آقايان و خانم های  �
نماينده

دوانــی گفــت: قابل توجــه آقایــان و 
خانم هــای نماینــده. کشــور در شــرایطی 
خــاص بــه ســر می بــرد و مــوج ناامیــدی 
ــه مســئوالن، کشــور را  ــادی ب و بی اعتم
عملکــرد  نیــز  هــر روزه  و  فراگرفتــه 
ایــن وضعیــت  نادرســت دســتگاه ها 

ــنهاد  ــن پیش ــرده؛ بنابرای ــدید ک را تش
ــی،  ــای مقطع ــه راهکاره ــم از ارائ می کن
ــی  ــرح مباحث ــی و ط ــازی سیاس جوس
کــه بحــران کنونــی را تشــدید می کنــد، 
ــا  ــق ب ــی و تدقی ــا تأن ــد ب ــز کنن پرهی

ــایی  ــدد شناس ــائل درص ــرگان مس خب
آســیب های اقتصــادی و ســپس راهــکار 
ــت  ــه مدت هاس ــد؛ چراک ــب برآین مناس
شــعار »نظــارت مــرد پــس زنده بــاد 
نظــارت« بــر دســتگاه ها و نهادهــا و 
ــده  ــم ش ــور حاک ــاد کش ــش اقتص بخ

ــت. اس

ــروز  ــه ام ــه آنچ ــرد: اگرچ ــه ک  او اضاف

به عنــوان تفکیــک وظایــف تصدی گــری 
ــوزه  ــت در ح ــی دول ــف حاکمیت و وظای
حسابرســی مطــرح اســت، نکتــه مثبــت 
ــد در  ــا نبای ــت ام ــزی اس و تأمل برانگی
پوشــش ایــن طــرح ســیطره دولــت را بر 
ــش  ــا پی ــا بدان ج ــه ای ت ــای حرف نهاده
بــرد کــه همــه اهالــی مملکــت متبوعــه 

کارمنــد دولــت تلقــی شــوند. 
ایــن کارشــناس حسابرســی تأکیــد 
ــا  ــور ب ــابداران کش ــه حس ــرد: جامع ک
بیــش از 1٫5 میلیــون نفــر شــاغل و 
500 هزار دانشــجوی رشــته حســابداری 
ســالمت  کادر  درحال حاضــر  عمــال 
ــن  ــت در تأمی ــی دول ــزار اصل ــی و اب مال
ــا  ــرا بن ــوده، زی ــی ب ــای مالیات درآمده
بــه اظهــار مقامــات مالیاتــی 80 درصــد 
ــان  ــد مؤدی ــور را 20 درص ــات کش مالی
پرداخــت می کننــد کــه 90 درصــد 
هــم شــرکت هایی  درصــد  ایــن 20 
»حســابداران  توســط  کــه  هســتند 
می شــوند؛  حسابرســی  رســمی« 
ــد  ــی می توان ــی دوراندیش ــن کم بنابرای
ــی  ــه گاه ــی را ک ــی و دغدغه های نگران
بی مــورد هســتند، مرتفــع کنــد. نگاهــی 
بــه تجــارت کشــورهای بــا اقتصــاد رفــاه 
اجتماعــی و ســالمت اقتصــادی در ایــن 
ــه  ــیدن ب ــا را در رس ــد م ــتا می توان راس
ــد. ــی کن ــود راهنمای ــزل مقص ــر من س

دولتی که در تأمین حداقل معیشت 
زندگی و نظارت بر نرخ نان 

روزمره مردم عاجز شده، چگونه 
انتظار دارد نهاد نظارتی بر حرف 

حسابرسی، پزشکی و وکالت 
به درستی کار کند؟

جامعه حسابداران کشور با بیش 
از ۱٫5 میلیون نفر شاغل و 5۰۰ 
هزار دانشجوی رشته حسابداری 
عما درحال حاضر کادر سامت 

مالی و ابزار اصلی دولت در تأمین 
درآمدهای مالیاتی بوده
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ــه دوم  ــورمان رتب ــد: کش ــگار درآم ــی - خبرن ــد خادم محم
جهــان در ذخایــر گازی را داراســت و از ســوی دیگــر 
کشــورهای همســایه تــوان تولیــد بــرق را بــه شــکل 
ــادرات  ــرای ص ــبی ب ــت مناس ــن فرص ــد بنابرای ــوه ندارن انب
بــرق ایــران بــه کشــورهای دیگــر فراهــم اســت. صــادرات 
بــرق جایگزیــن خوبــی بــرای فــروش نفــت و گاز بــه دلیــل 
ــد  ــن رو در چن ــد؛ از همی ــی آی ــاب م ــه حس ــا ب ــم ه تحری
ســال اخیــر اقداماتــی بــرای صــادرات بــرق کشــورمان بــه 
ــو خــام  ــا هــم جل کشــورهای دیگــر انجــام شــده اســت ت
فروشــی گرفتــه شــود و هــم اینکــه ارزش افــزوده مطلــوب 
تــری در زمینــه تولیــد و فــروش بــرق صــورت گیــرد؛ بــرای 
ــد رضــا صالحــی«  ــه ســراغ »حمی ــن موضــوع ب بررســی ای

ــم. ــه ای ــرژی رفت ــادرات ان ــیون ص ــرکل فدراس دبی

دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی در گفتگو با »درآمد«؛

فروش برق جايگزين خوب برای صادرات نفت و گاز

فرشــاد مومنــی گفت:»درحــال حاضــر بیــن 700 تــا 800 میلیــون دالر درآمــد 
صــادرات بــرق داریــم کــه زیــر یــک میلیــارد دالر اســت ، امــا اگــر وزارت نفــت 
حمایــت هــای الزم را از بخــش خصوصــی انجــام دهــد شــاهد رشــد درآمــد زایی 
ــا قیمــت مناســب تــر در اختیــار بخــش  صــادرات بــرق خواهیــم بــود تــا گاز ب
ــکاری  ــت هم ــه وزارت نف ــن زمین ــا متاســفانه در ای ــرد؛ ام ــرار بگی خصوصــی ق
نداشــته اســت و هزینــه خریــد گاز را بســیار باالتــر بــرای بخــش خصوصــی قــرار 
مــی دهــد در صــورت همــکاری دولــت بــا بخش خصوصــی این تــوان وجــود دارد 
تــا صــادرات بــرق بــه رقمــی حــدود 20 میلیــارد دالر برســد.«صالحی افــزود:» 
ــا  ــایه را دارد، ام ــای همس ــور ه ــه کش ــرق ب ــادرات ب ــد و ص ــوان تولی ــور ت کش
متاســفانه از پتانســیل موجــود اســتفاده نمــی شــود، در چنــد ســال اخیــر ایــران 
توانســته بــرق و گاز موردنیــاز کشــور عــراق را تامیــن کنــد و حــدود 5 میلیــارد 
ــول فــروش را دریافــت کنیــم و  ــم پ ــم کــه هنــوز نتوانســته ای دالر فروختــه ای
ایــن طلــب مــا در حــال افزایــش اســت؛ کشــورمان مــی توانــد در منطقــه هــاب 
ــران  ــروش گاز ای ــه ف ــدا شــدن مخــزن گاز در ترکی ــا پی ــه ب ــرژی باشــد، البت ان
کاهــش پیــدا خواهــد کــرد بنابرایــن بایــد بــه دنبــال تولیــد بــرق و صــادرات آن 
باشــیم.«نایب رئیــس کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی ، صنایــع و معــادن تهران 
در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا در بــاره اینکــه علــت ایــن عقــب ماندگــی در 
صــادرات بــرق چیســت؟ گفــت:» متاســفانه دولــت همچنــان بــه دنبــال تامیــن 
بودجــه از نفــت هســت و بــا ایــن درآمــد نفتــی مــی خواهنــد نیــروگاه بــرق راه 
انــدازی کننــد، در حالــی کــه از روز نخســت بایــد راه انــدازی نیــروگاه بــرق را در 
اختیــار بخــش خصوصــی قــرار مــی دادنــد و بخــش خصوصــی وارد میــدان مــی 
شــد و ســرمایه گــذاری خارجــی جــذب مــی کردنــد و ایــن روزهــا کــه درآمــد 
نفتــی کشــور بــه واســطه تحریــم هــا کاهــش پیــدا کــرده موجــب شــده اســت 
کــه دولــت تــوان ســاخت نیــروگاه جدیــد نداشــته باشــد؛ بنــده بــه خاطــر دارم 
کــه در ابتــدای دهــه 90 بــود کــه صحبــت هایــی در خصــوص انتقــال بــرق بــه 
کشــور امــارات متحــده عربــی مطــرح شــد و قــرار بــود ایــران از مســیر دریایــی 
خلیــج فــارس از بنــدر لنگــه ایــران تــا شــهر دبــی امــارات 183 کیلومتــر بــرق 
کشــی آبــی احــداث کنــد و حتــی ایــن طــرح تــا انتخــاب نــوع کابــل بــرق نیــز 
پیــش رفــت امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی دولــت تــوان اجــرا نداشــت و 
اجــرای ایــن طــرح بــه بــن بســت برخــورد، امــا اگــر ایــن طــرح بــه اجــرا در مــی 

آمــد حتــی مــی توانســتیم در حــوزه سیاســی در امــارات نفــوذ زیــاد پیــدا کنیــم 
و ایــن روزهــا شــاهد همــکاری هــای رژیــم اشــغالگر قــدس بــا امــارات نبودیــم 
و بــه نوعــی یــک اهــرم فشــار بــه عنــوان تامیــن کننــده انــرژی بــه امــارات مــی 
شــدیم.«او افــزود:» بهتریــن گزینــه صــادرات انــرژی ایــن اســت کــه گاز تولیــدی 
ایــران را بــه بــرق تبدیــل کنیــم و بــرق را صــادر کنیــم، ایــن اقــدام هزینــه انتقال 
صــادرات را کاهــش مــی دهــد، ارزش افــزوده بیشــتری را نصیــب کشــور مــی 
کنــد و بــه نوعــی جلــو خــام فروشــی گرفتــه مــی شــود و هــم اینکــه بــرق بــازار 
صادراتــی نســبت بهتــری از گاز و نفــت دارد.«ایــن عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران 
خاطرنشــان کــرد:» هرازگاهــی انبــوه اســتخراج گاز موجــب شــده بــی دلیــل گاز 
را بســوزانیم و بــه نوعــی انــرژی تولیــدی کشــور را بــدون هیــچ بهــره ای از بیــن 
ببریــم، پیشــنهاد کارشناســان ایــن اســت کــه در همــان منطقــه اســتخراج گاز 

در خلیــج فــارس نیــروگاه احــداث شــود 
و بــا تولیــد بــرق در آن منطقــه 
اقــدام بــه انتقــال انــرژی برقــی 
کنیــم چــرا کــه راندمــان تولیــد در 
ــل  ــه دلی ــارس ب ــج ف ــق خلی مناط
ــر اســت و  ــا بهت ــه دری همجــواری ب
ــرق از  ــال ب ــه انتق ــه هزین ــم اینک ه

طریــق ســیم بســیار کــم هزینــه 
تــر از انتقــال لولــه کشــی گاز 

ــرزی اســت؛  ــه مناطــق م ب
مهــم  مســائل  از  یکــی 
ایــن موضــوع ایــن اســت 
کــه خوشــبختانه کشــور 
انــدازی  راه  توانایــی 
ــرق را دارد و  ــروگاه ب نی
ــزار  ــم 10 ه ــی توانی م
مــگاوات تولیــد داشــته 

باشــیم .«

گفتگو
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ــی  ــی مال ــن مهندس ــس انجم رئی
در  شــرکتی  راهبــری  گفــت: 
جهانــی کــه مخاطــرات و بــی 
تحــوالت  از  ناشــی  اطمینانــی 
ــار وجــود دارد، مــی  خــارج از اختی
بخــش  الهــام  الگویــی  توانــد 
را  اســامی  اقتصــادی  نظــام  از 

ببخشــد. عینیــت 

دکتــر فریــدون رهنمــای رودپشــتی در 
ــی اســالمی  ــش انجمــن مال ششــمین همای
بــه تشــریح موضــوع حاکمیــت مطلــوب 
و تاثیــر آن در بازارهــای مالــی پرداخــت 
نظــارت  حکمرانــی  ارتقــای  افــزود:  و 
ــن  ــازی آخری ــاده س ــتقرار و پی ــی و اس بانک
اســتانداردها و الزامــات بانکــی بیــن المللــی، 
بســتر حضــور بانــک هــا و ســرمایه گــذاران 
خارجــی در کشــور و متقابــال حضــور بانــک 
هــای کشــورمان در عرصــه هــای بیــن 

ــازد. ــی س ــن م ــی را ممک الملل
ــام  ــک نظ ــدی ی ــی کلی ــه مبان وی در ادام
راهبــری شــرکتی مطلــوب را برشــمرد و 
گفــت: پاســخگویی و حســابدهی، خلــق 
ــرکت،  ــع ش ــر از مناب ــتفاده موث ارزش و اس
گــزارش دهــی بــه موقــع و شــفاف، رعایــت 
همــه  بــا  رابطــه  در  عدالــت  و  انصــاف 
و  اجتماعــی  نقــش  ایفــای  و  ذینفعــان 
شــهروندی شــرکت از اصــول اصلــی تشــکیل 
یــک نظــام راهبــری شــرکتی مناســب 

اســت.این اســتاد دانشــگاه افــزود: بــرای 
برخــورداری از دانــش راهبــری شــرکتی 
بــر اســاس فرهنــگ ســرمایه گــذاری طبــق 
ــادار در گام  ــم اوراق به ــه شش ــون برنام قان
ــا  ــری ه ــر جهت گی ــالوه ب ــت ع اول الزم اس
ــع  ــرای تجهیــز مناب و سیاســت هــای الزم ب
ــگاه  ــذاری، ن ــرمایه گ ــاز س ــورد نی ــی م مال
ــته  ــی داش ــروت آفرین ــه کار و ث ــی ب ارزش

باشــیم و اولویــت اقتصــادی در سیاســت 
خارجــی کشــور را بــر اســاس جــذب دانــش 
ــاوری  ــب فن ــورهای صاح ــوآوری از کش و ن

ــم. قراردهی
ــش  ــی افزای ــی مال ــن مهندس ــس انجم رئی
مهــارت و تخصــص نیــروی کار، جــذب 
مســتقیم شــرکت هــای معتبــر جهانــی 
و منطقــه ای در زنجیــره تولیــد داخلــی، 

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت از ش حمای
ــش  ــرای کاه ــازو کار الزم ب ــن س و تدوی
و  تســهیالت  نــرخ ســود  بیــن  فاصلــه 
ــی  ــر مبان ــی را از دیگ ــای بانک ــپرده ه س
تشــکیل نظــام راهبــری شــرکتی دانســت 
ــا  ــد ب ــازار ســرمایه بای ــزود: توســعه ب و اف
تاکیــد بــر طراحــی و مهندســی ابزارهــای 
مالــی و ارتقــای شــفافیت انجــام بپذیــرد.

ایــن  ادامــه  در  رودپشــتی  رهنمــای 
ــازار  ــه تشــریح ویژگــی هــای ب همایــش ب
مالــی کارا پرداخــت و گفــت: بــازار مالــی 
کارا عــالوه بــر هماهنگــی بــا فرهنــگ 
ــا و  ــزه ه ــداف، انگی ــا اه ــه، ب ــج جامع رای
ــت  ــدگان همسوس ــرکت کنن ــات ش روحی
و قابلیــت انطبــاق بــا بازارهــای مالــی 
ــت:  ــان داش ــی را دارد.وی اذع ــن الملل بی
هــر  ســطح  در  حکمرانــی  کیفیــت 
ــه  ــدل ب ــور مب ــاد کش ــازمان، در اقتص س
ــن  ــش آفری ــل نق ــن عوام ــی از مهمتری یک
ــادی  ــعه اقتص ــد و توس ــت، رش در موفقی
بــا  دانشــگاه  اســتاد  اســت.این  شــده 
ــالوده  ــرکتی ش ــری ش ــه، راهب ــان اینک بی
ــع  ــای ذینف ــروه ه ــا گ ــرکت ب ــط ش رواب
ادبیــات  اســت؛ اظهــار داشــت: طبــق 
کارهــای  و  ســازی  زمینــه  در  موجــود 
رود  مــی  انتظــار  شــرکتی،  راهبــری 
ــازمان را در  ــرکتی، س ــری ش ــری ب راهب
ــع ســهامداران  ــازی مناف ــت حداکثرس جه

ــد. ــت کن ــرل و هدای کنت

راهبری شرکتی الهام بخش 
نظام اقتصاد اسالمی

رئیس انجمن مهندسی مالی:

برای تامین سرمایه گذاری، نگاه 
ارزشی به کار و ثروت آفرینی 

داشته باشیم و اولویت اقتصادی 
در سیاست خارجی کشور را بر 
اساس جذب دانش و نوآوری 
از کشورهای صاحب فناوری 

قراردهیم.
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دکتــر ســید علــی حســینی 
در ششــمین همایــش مالــی 
تشــریح  بــه  اســامی  
حاکمیــت مطلــوب وحمایــت 
از حقــوق ســرمایه گــذاران 

پرداخــت.

بــه گــزارش انجمــن مالــی اســالمی 
ایــران، دکتــر ســید علــی حســینی 
مالــی  همایــش  ششــمین  در 
اســالمی گفــت :رشــد و توســعه 
اقتصــادی هرکشــوری مرهــون توان 
ــرمایه را  ــت و س ــدی آن دانس تولی
ــد  ــل تولی ــن عوام ــی از مهمتری یک
ــازار ســرمایه  برشــمرد. وی افــزود: ب
ــا  ــرمایه را ب ــن س ــن ای ــوان تامی ت
دارا  کــم  هزینــه  و  زیــاد  حجــم 
ایــن  جــذب  بــرای  لــذا  اســت. 
منابــع بایــد حفــظ حقــوق ســرمایه 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــذاران مدنظ گ
کــرد:  اضافــه  حســینی  دکتــر 
حمایــت از حقــوق ســرمایه گــذاران 
بــه دالیــل ذیــل حائــز اهمیــت 

ــت: اس
1. افزایــش ســهم بــازار ســرمایه در 

نظــام تامیــن مالــی
2. افزایــش کارآیــی و نقد شــوندگی 

ــرمایه بازار س
3. ایجــاد بســتری بهتــر جهــت 
اجــرای اصــل44 قانــون اساســی

وی عنــوان کــرد: ســازمان بیــن 
بهــادار  اوراق  کمیســون  المللــی 
)IOSCO( 3 هــدف عمــده بــرای 
تبییــن مقــررات خــوب در بــازار 
مطــرح  اینگونــه  را  بهــادار  اوراق 
نســبت  بخشــی  میکند:اطمینــان 
منصفانــه، شــفاف و کارا بــودن بــازار 
هــا، حمایــت از ســرمایه گــذار و 

کاهــش ریســک سیســتماتیک.
ــه  ــزود : چنانچ ــینی اف ــر حس دکت
حقــوق  از  کافــی  حمایــت 
ــرد،  ــورت پذی ــذاران ص ــرمایه گ س
تعــداد ســرمایه گــذاران افزایــش 
ــه  ــور ک ــرد ، همانط ــد ک پیداخواه
بــا ســهام عدالــت، اکنــون ایــن 
اســت. افتــاده  اتفــاق  موضــوع 

همچنیــن نظــارت برفعالیت ناشــران 
ســرمایه  ورود  بــرای  جذابیــت  و 
گــذاران داخلــی و خارجــی از دیگــر 

نتایــج ایــن کار خواهــد بــود.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مالــی 
اســالمی افــزود: یــک موضــوع مهــم 
ــن خصــوص، آن اســت  ــر در ای دیگ
کــه ســرمایه گــذاران خــرد نســبت 
بــه ســرمایه گــذاران عمــده و کالن 
ــد و  ــی کنن ــی نم ــاس نارضایت احس

تفاوتــی بیــن ســهامداران عمــده 
ــک  ــذا بان ــود. ل ــد ب ــرد نخواه و خ
ــی  ــت ارزیاب ــاخصی جه ــی ش جهان
ــرد  ــذاران خ ــرمایه گ ــت از س حمای
دارد و الزم اســت که سیاســتگذاران 
هــا  شــاخص  ایــن  بــه  باتوجــه 
در  جایــگاه  ارتقــای  در جهــت  و 
آن اقــدام بــه سیاســت گــذاری 
نماینــد. تصویــب مقــررات الــزام بــه 
افشــای معامــالت اشــخاص وابســته 

ــران  ــگاه ای ــه جای ــد ک ــب ش موج
در ایــن شــاخص اندکــی بهبــود 

ــد. پیداکن
کــرد:  اضافــه  حســینی  دکتــر 
ــادی  ــت اقتص ــاد امنی ــوع ایج موض
ــک  ــهامداران ی ــرای س ــاً ب مخصوص
تکلیف شــرعی بــرای سیاســتگذاران 
اســت و در قانــون اساســی نیــز 
مــاده  در  شــده.  تصریــح  بــدان 
بهــادار  اوراق  بــازار  قانــون  و6   2
جمهــوی اســالمی نیــز قانــون گــذار 
ماموریتــی را بــه مجریــان امــر داده 
تــا از حقــوق ســرمایه گــذار صیانــت 
ــوق  ــت از حق ــد. در بحــث حمای کن
ســرمایه گــذاران چالشــهایی پیــش 

ــت. ــا اس روی م
ــبت  ــهامداران نس ــه س ــت آنک نخس
کافــی  خودمطالبــه  حقــوق  بــه 
ــد و از ظرفیــت هــای موجــود  ندارن

ــد. ــی کنن ــتفاده نم اس
دوم آنکــه نســبت بــه ســاز وکار 
پیگیــری  جهــت  ســرمایه  بــازار 
کافــی  آگاهــی  خــود  مطالبــات 

ندارنــد
ــدن  ــفاف ترش ــزوم ش ــد ل ــه بع نکت
قوانیــن و نظــارت مســتمر نهــاد 
ــو گــذار و ضمانــت هــای  هــای قاون
ــع اســت. ــه موق ــی و ب ــی کاف اجرای

رئیــس ســابق بــورس انــرژی افــزود: 
ــی در  ــت نقــش حاکمیت ــرای تقوی ب
حفــظ حقــوق ســهامداران، بایــد 
ــوص  ــن، بخص ــت قوانی ــن تقوی ضم

ــدام  ــم، اق ــارزه باجرای ــوزه مب در ح
ــن  ــری در قوانی ــالح و بازنگ ــه اص ب
ــرارداد.  ــتور کار ق ــود رادر دس موج
ارتقــای ســطح مالــی کارشناســان و 
قضــات نیــز از دیگــر راهبــرد هــای 
ــت.  ــدف اس ــن ه ــه ای ــتیابی ب دس
ایشــان فرهنــگ ســازی و نظــارت و 
ــر  ــز از دیگ ــالت را نی ــی معام بررس

ــمردند. ــا برش ــرد ه راهب
ــرد  ــی از راهب ــینی ، یک ــر حس دکت
حقــوق  حفــظ  در  مهــم  هــای 
ــه افزایــش  ســهامداران را تشــویق ب
نقــد شــوندگی دانســت و افــزود: 

تشــویق و ســوق دادن افــراد بــه 
ســرمایه گــذاری غیــر مســتقیم 
ــرمایه  ــای س ــدوق ه ــق صن از طری
بــازار  کــه  اســت چــرا  گــذاری 
ســرمایه یــک بــازار تخصصــی اســت 
و نمیتــوان انتظــار داشــت کــه همــه 
افــراد در یــک ســطح باالیــی از 

ــند. ــته باش ــرار داش ــش ق دان
شــورایی  اســت  الزم  همچنیــن 
ثبــات  شــورای  عنــوان  تحــت 
مالــی بــرای همگرایــی و تعامــل 
اثربخــش بیــن نهــاد هــا و ســازمان 
هــای ذیربــط شــکل گیــرد تــا 
تعامــل بیــن بانــک مرکــزی، بیمــه 
ــه  ــورس وجامع ــازمان ب ــزی، س مرک
ــرد  ــکل پذی ــمی ش ــابداران رس حس
تــا از حقــوق ســهاماران دفــاع شــود 

.
راهبــرد هــا  ایــن  بــکار گیــری 
مــی توانــد جایــگاه بــورس اوراق 
بهــادار ایــران را در منطقــه و ســطح 

ــد. ــا ده ــی ارتق جهان

دکتر حسینی مطرح کرد:

 امنیت اقتصادی سهامداران يک تکلیف 
شرعی برای سیاستگذاران است  

بانک جهانی شاخصی جهت 
ارزیابی حمایت از سرمایه 

گذاران خرد دارد و الزم است 
که سیاستگذاران باتوجه به این 
شاخص ها و در جهت ارتقای 

جایگاه در آن اقدام به سیاست 
گذاری نمایند.

سازمان بین المللی کمیسون اوراق 
بهادار )IOSCO( ۳ هدف عمده 
برای تبیین مقررات خوب در بازار 

اوراق بهادار را اینگونه مطرح 
میکند:اطمینان بخشی نسبت 

منصفانه، شفاف و کارا بودن بازار 
ها، حمایت از سرمایه گذار و 
کاهش ریسک سیستماتیک.

گفتگو
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وزیر سابق نفت در گفتگو با »درآمد«؛

محمدخادمــی – خبرنــگار درآمــد: امریکایــی هــا بــه شــکل ناجوانمردانــه فــروش نفــت 
بــه عنــوان مهــم تریــن منبــع درآمــدی کشــور را تحریــم کــرده انــد و از ســوی دیگــر 
ویــروس کرونــا موجــب شــده تــا میــزان مصــرف نفــت بســیاری از کشــورهای مصــرف 
کننــده کاهــش یایــد؛ بــه واســطه ایــن موضــوع  میــزان درآمــد نفــت ایــران نیــز پاییــن 

آمــده اســت.

توان فروش سه میلیون بشکه نفت در روز را داريم

کشــورمان در آغــاز پیــروزی انقــالب اســالمی 
تــوان اســتخراج و تولیــد بیــش از دو میلیــون 
بشــکه نفــت در روز را داشــت، امــا ایــن روزهــا بــه 
ــه نفــس  قــدری صــادرات نفــت توســط تحریــم ب
تنگــی افتــاده کــه تنهــا 300 هــزار بشــکه آن هــم 
بــه شــکل پنهــان بــه برخــی از کشــورها بــه فروش 
ــت  ــوان پرداخ ــد ت ــکل نق ــه ش ــه ب ــد ک ــی رس م
ــد؛ البتــه مســئوالن نفتــی معتقدنــد فــروش  ندارن
700 هــزار بشــکه نفــت در روز از طریــق گوناگــون 
ــن  ــت برای ــدان دول ــه منتق ــت؛ گرچ ــرار اس برق
ــروش  ــا ف ــت ب ــکه نف ــزار بش ــه 700 ه ــد ک باورن

ــت. ــی اس ــده نفت ــرآوری ش ــوالت ف محص
ــا  ــی موجــب شــده ت ــم هــای نفتــی امریکای تحری
ــادی  ــار اقتص ــام عی ــگ تم ــک جن ــور وارد ی کش
شــود، بــرای اینکــه بدانیــم در زمــان جنــگ 
ــه  ــه چ ــرایط ب ــت در آن ش ــروش نف ــی ف تحمیل
ــه ســراغ » ســید محمــد غرضــی«  ــود، ب شــکل ب

ــم. ــه ای ــا 64 رفت ــای 60 ت ــال ه ــت س ــر نف وزی

توان صادرات 50 میلیارد دالری داريم �
اوگفــت:» در دهــه 60 بــه طــور متوســط بــا 
ــد و  ــی ش ــور اداره م ــد کش ــارد دالر درآم 7میلی
ــر شــده  ــن روزهــا کــه جمعیــت کشــور دو براب ای
ــارد  ــد حــدود 15 میلی ــا درآم ــوان ب ــی ت اســت م
ــا اینکــه 20 میلیــارد  دالر کشــور را اداره کــرد و ی
دالر هزینــه امــورات کشــور اســت و بیشــتر از ایــن 
میــزان نیــاز بــه درآمــد زایــی نداریــم و مــی توانیم 
بــا یــک مدیریت صحیــح کشــور را اداره کــرد و اگر 
یــک دولتــی بخواهــد ایــن روزهــا مخــارج زیــادی 
ــه  ــارد دالر هزین ــد 40 میلی انجــام دهــد مــی توان
ــاظ  ــت و از لح ــدار اس ــور پول ــن کش ــد، بنابرای کن
ــی  ــق آمارهای ــدارد، طب ــود ن ــکلی وج ــروت مش ث
ــرداد  ــت منتشــر کــرده اســت تنهــا در م کــه دول
مــاه ســال جــاری 5میلیــارد دالر درآمــد صــادرات 
ــا  ــم تنه ــر بخواهی ــی داشــته اســت و اگ ــر نفت غی
ــرایط  ــیم در ش ــته باش ــی داش ــر نفت ــادرات غی ص
ــه 50 میلیــارد دالر  عــادی مــی توانیــم ســالیانه ب
ــن حجــم  ــد ای ــه نباش ــا ناگفت ــیم، ام ــد برس درآم
پــول در اختیــار تنهــا دولــت نیســت بلکــه بخــش 

ــز اســت.« خصوصــی نی
وزیــر ســابق نفــت افــزود:» کشــور از درآمــد 
ــای  ــچ ج ــت و هی ــوردار اس ــی برخ ــل توجه قاب
نگرانــی بــرای اقتصــاد وجــود نــدارد و دولــت 
ــد تــالش خــود را بیشــتر کند.«غرضــی ادامــه  بای
ــادرات  ــی ص ــر نفت ــای غی ــترین کااله داد:» بیش
ــت،  ــن  و.. اس ــس، آه ــیمی، م ــوالت پتروش محص
امــا موضــوع اینجاســت کــه ایــن روزهــا کــه دالر 
ارزشــمند شــده اســت ایــن مــواد اولیــه و صادراتــی 
ــور  ــه ط ــرد، ب ــی گی ــرار م ــده ای ق ــار ع در اختی
ــنت  ــک س ــر از ی ــیمی گاز را کمت ــه پتروش نمون
ــول  ــه محص ــی ک ــد در حال ــی کن ــداری م خری
تولیــدی آن را چنــد دالر بــه فــروش مــی رســاند، 
متوســط روزانــه 7/5میلیــون بشــکه نفــت معــادل 
یــک هــزار میلیــون مترمکعــب گاز تولیــد کشــور 
اســت کــه ایــن میــزان تولیــد در اختیــار نهادهــای 
ــدار  ــده پول ــان دهن ــن نش ــرار دارد، ای ــون ق گوناگ
بــودن ایــران اســت و توانایــی چنــد برابــر هزینــه 
ــته را دارد،  ــای گذش ــال ه ــه س ــبت ب ــردن نس ک
اینکــه آقــای زنگــه وزیــر نفــت عنــوان مــی کننــد 
کــه روزانــه مــی تواننــد یــک و نیــم میلیون بشــکه 
ــی را  ــل توجه ــیار قاب ــد بس ــند درآم ــت بفروش نف
ــی  ــده آن زمان ــی کنند،بن ــرای کشــور کســب م ب
کــه وزیــر نفــت بــودم نفــت را بشــکه ای 30 دالر 
مــی فروختــم و ایــن روزهــا بشــکه ای 50 تــا 60 
دالر معاملــه مــی شــود، البتــه در مدتــی در زمــان 
دولــت قبــل بــه بشــکه ای 100 دالر نیــز فروختــه 
ــا  ــن روزه ــت و گاز را ای ــن نف ــد، همچنی ــی ش م
ــک ارزش  ــود و از ی ــی ش ــل م ــرآورده تبدی ــه ف ب
افــزوده قابــل توجهــی دیگــری نیــز درآمــد زایــی 

مــی کننــد.«

در فروش نفت مشتری مداری کنیم �
او بــه خــط لولــه گاز ایــران به پاکســتان اشــاه کرد، 
گفــت:» قــرار برایــن بــود کــه مــا گاز تولیــدی مان 
ــه دو کشــور پاکســتان و هندوســتان معــروف  را ب
بــه طــرح انتقــال گاز صلــح انجــام دهیــم کــه بــا 
رونــق گرفتــن توســعه پتروشــیمی ایــن کار کمــی 
بــه تاخیــر افتــاد، البتــه بنــده همــان زمــان هــم به 

عنــوان وزیــر نفــت بــا اجــرای ایــن طــرح مخالفــت 
ــی  ــادر م ــان راص ــر گازم ــه اگ ــرای اینک ــردم، ب ک
کردیــم وابســتگی بــه درآمــد گازی بــه دو کشــور 
ــا  ــن روزه ــه ای ــم همــان طــور ک ــی کردی ــدا م پی
صــادرات گازمــان بــه ترکیــه و عراق وابســته شــده 
ــی  ــب م ــان را طل ــول گاز م ــت پ ــر وق ــت و ه اس
ــرای پرداخــت نکــردن  ــی ب ــل گوناگون کنیــم دالی
مــی آورند.«غرضــی افــزود:» در ایــن شــرایط 
ــیار  ــی کار بس ــت اجتماع ــرای عدال ــادی اج اقتص
پســندیده ای اســت، امــا کار بایــد ریشــه ای باشــد، 
آن زمانــی کــه کوپــن موادغذایــی عرضــه مــی شــد 
ــان ســاکن در  ــار مردم ــن کاالهــا تنهــا در اختی ای
ــق  ــردم مناط ــت و م ــی گرف ــرار م ــهرها ق کالنش
روســتایی کمتــر از ایــن خدمــات دولــت بهــره مند 
مــی شــدند، همچنیــن در حــال حاضــر بنزیــن بــه 
عنــوان یــک کاالی نفتــی بــه شــکل هــای مختلــف 
قاچــاق مــی شــود و اگــر بنزیــن بــه تمــام افــرادی 
کــه خــودرو ندارنــد عرضــه شــود امــکان افزایــش 

قاچــاق ســوخت صــورت مــی گیــرد.«
ــاع  ــال دف ــت دوران 8 س ــر نف ــه وزی ــور ک آن ط
مقــدس تصریــح کــرد:» ایــن روزهــا بــرای فــروش 
ــد و  ــل ش ــرق قائ ــتری ف ــن مش ــد بی ــت نبای نف
ــم  ــک چش ــه ی ــد ب ــی را بای ــتریان نفت ــه مش هم
ــه تنهــا  ــی ن ــد، بنــده در زمــان جنــگ تحمیل دی
مشــتریان قبلــی نفــت را نگــه داشــتم بلکــه 
مشــتریان جدیــد نیــز اضافــه کــردم، اگــر دولــت 
18 میلیــارد دالر بودجــه ســالیانه خــود را تعییــن 
مــی کــرد، مــا در وزارت نفــت 20 تــا 25 میلیــارد 
ــت  ــا دول ــی رســاندیم ت ــروش م ــه ف ــت ب دالر نف
ــن  ــود، همچنی ــه نش ــه مواج ــود بودج ــا کمب ب
ــه  ــتیم ب ــی داش ــکاری خوب ــک بســیار هم ــا اوپ ب
ــان 24  ــک آن زم ــت اوپ ــد نف ــه تولی ــوری ک ط
میلیــون بشــکه نفــت در روز در نظــر گرفتــه 
شــده بــود کــه مــا بــا مذاکــرات تولیــد روزانــه را 
ــه 16 میلیــون بشــکه و عربســتان ده  رســاندیم ب
میلیــون بشــکه تولیــد داشــت کــه بــه 5 میلیــون 
ــزار بشــکه در روز  ــران از 300 ه کاهــش داد و ای
بــه دو میلیــون و 400 هــزار بشــکه و تعــادل بیــن 

ــد.« ــه وجــود آم ــازار ب عرضــه و تقاضــا ب
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بانــک آینــده بــرای هفتمیــن بــار 
ــن  ــی و چهارمی ــن الملل ــطح بی در س
موسســه  ســوی  از  پیاپــی،  بــار 
ــب  ــه کس ــق ب ــر)Banker(، موف بنک
 Bank( ”ــران ــک ســال ای ــوان “بان عن
of The Year In Iran( در ســال 
گــزارش  شــد.به  میــالدی   2020
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــد ب درآم
ــر  ــوح تقدی ــس و ل ــده، تندی ــک آین بان
ــژه در  ــمی وی ــت در مراس ــن موفقی ای
ــنبه 12  ــه روز چهارش ــدن ک ــهر لن ش
ــط  ــورت برخ ــه ص ــال 1399 ب آذر س
نماینــدگان  حضــور  بــا  و   )online(
ــزار  ــان، برگ ــر جه ــا از سراس ــک ه بان
ــه بانــک آینــده، اعطــا گردیــد. شــد، ب

خــاص  شــرایط  در  آینــده  بانــک 
اقتصــادی و همــه گیــری بیمــاری 
ــه و  ــش، تجرب ــر دان ــه ب ــا تکی ــا، ب کرون
ــه کســب  اســتعداد ســازمانی، موفــق ب
ایــن عنــوان شد.موسســه بنکــر در 
ــه  بخشــی از بیانیــه اهــدای تندیــس ب
ــر  بانــک آینــده اعــالم کــرده؛ عــالوه ب
ــش  ــوب، واکن ــرد خ ــای عملک معیاره
ســریع و ابتــکاری بانــک آینــده در 
توجــه   19-Covid برابــر همه گیــری 
ــن  ــرد؛ ای ــب ک ــود جل ــه خ داوران را ب
شــرکت، بزرگتریــن دارایــی خــود، 
یعنــی مرکــز نمایشــگاهی ایــران مــال 
را در طــول یــک هفتــه بــه یــک 
بیمارســتان 3000 تختخوابــی بــرای 
مبتالیــان بــه کرونــا تبدیــل کــرد.

ــن  ــده اولی ــک آین ــر، بان ــوی دیگ از س

ــار در ایــران اســت کــه یــک ســامانه  ب
 )eKYC( الکترونیکــی شــناخت مشــتری
ــی  ــت الکترونیک ــراز هوی ــان اح ــا هم ی
مشــتریان از طریــق اپلیکیشــن متمایــز 
اســت. کــرده  معرفــی  را  کیلیــد 

همچنیــن ایــن بانــک بــا اســتفاده 
از سیســتم عامــل Finotech توســعه 
ــت  ــاز را تقوی ــال و ب ــداری دیجیت بانک
ــن  ــه همچنی ــن برنام ــت. ای ــرده اس ک
در حــال توســعه برنامــه هــای جدیــد 
بــا  اســتراتژیک  اتحــاد  طریــق  از 
ــتاب  ــه ش ــک برنام ــا کم fintechs و ب
دهنــده Finnova اســت.محمد فطانــت، 
مدیرعامــل بانــک آینــده نیــز در ایــن 
ــی  ــه: “اســتراتژی هــای اصل ــاره گفت ب
ــع و کاهــش  مــا شــامل مدیریــت مناب
هزینــه، مدیریــت هزینــه هــا، درآمــد 
مشــترک و تقویــت ثبــات مالــی بانــک 
 )Banker( بــوده است.”نشــریه بنکــر
فایننشــیال  موسســه  بــه  وابســته 
ــابقه  ــال س ــش از 90 س ــا بی ــز ب تایم
در  بانکــداری  زمینــه  در  ای  حرفــه 
ــه  ــدام ب ــر ســاله اق ــی، ه ســطح جهان

ــد. ــی کن ــا م ــک ه ــی بان ارزیاب

مدیرعامــل بانــک ســینا در دیــدار بــا 
کارکنــان شــعب اســتان خراســان رضــوی 
و جنوبــی بــا بیــان آنکه مســیر پیشــرفت و 
ترقــی بانــک بــا رضایــت مشــتریان فراهــم 
ــت  ــف جه ــالش مضاع ــر ت ــود، ب ــی ش م
ــک  ــای بان ــت ه ــداف و سیاس ــق اه تحق
ــزارش  ــه گ ــد کرد.ب ــه تاکی ــن زمین در ای
درآمــد ، دکتــر ایمانــی بــا اشــاره بــه آنکــه 
ــات  ــه خدم ــینا، ارائ ــک س ــتراتژی بان اس
ــتریان  ــه مش ــوب ب ــی مطل ــی و کّم کیف
ــوع و  ــر، تن ــال حاض ــزود: در ح ــت، اف اس
کیفیــت محصــوالت و خدمــات بانــک 
ســینا در وضعیتــی مناســب قــرار دارد 
ــا توجــه بــه افزایــش اختیــار عمــل  کــه ب
مدیــران مناطق و شــعب، فرصت مناســبی 
در جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای بانکــی 
ــه ویــژه در مــاه هــای پایانــی  مشــتریان ب
ســال و تامیــن رضایــت ایشــان اســت.وی 
ــی از تــالش هــا و زحمــات  ضمــن قدردان
هــای  شــاخص  بهبــود  در  کارکنــان 
ــل  ــی از عوام ــت: یک ــز گف ــردی نی عملک
مهــم در تامیــن رضایــت مشــتریان و عامل 
محرکــه و زمینه ســاز پیشــرفت ســازمانی، 
رضایــت ســرمایه انســانی اســت کــه توجــه 
بــه دغدغــه هــا و مســائل معیشــتی آنهــا 
مــی توانــد بــه حرکت در مســیر پیشــرفت 
و تعالــی بانــک ســرعت ببخشــد و مدیریت 
بانــک نیز ســعی خــود را بــر تامیــن اهداف 
ایــن بخــش متمرکــز ســاخته اســت.دکتر 
ــاالی اســتان  ایمانــی بــه ظرفیــت هــای ب

خراســان اشــاره و خاطرنشــان کرد: اســتان 
خراســان در زمــره اســتانهای مســتعد و بــا 
ــاورزی  ــی و کش ــث صنعت ــت در بح قابلی
اســت و لــذا انتظــار داریــم از ایــن ظرفیــت 
ــن نحــو در  ــه بهتری ــا ب ــا و پتانســیل ه ه
جهــت بهبــود عملکردهــا و ارتقــاء جایــگاه 
لــزوم  بــر  گــردد.وی  اســتفاده  بانــک 
ــط  ــت ضواب ــا رعای ــهیالت ب ــای تس اعط
اعتبارســنجی تاکیــد کــرد و افــزود: اقــدام 
مدبرانــه کارکنــان در پرداخــت تســهیالت، 
زمینــه ســاز ایجــاد تعــادل در نســبت 
ــرای رســیدن  ــع و مصــارف اســت و ب مناب
ــر و  ــد تدبی ــزرگ بای ــای ب ــه موفقیت ه ب
ــای  ــواره در تصمیم گیری ه ــت را هم درای
ــیم.مدیرعامل  ــته باش ــر داش ــود مدنظ خ
ــدار  ــک ســینا، ســفرهای اســتانی و دی بان
بــا کارکنــان را عاملــی مهــم در شناســایی 
امتیــازات و برتــری هــای بانــک دانســت و 
گفــت: ایــن امــر مــی توانــد در شناســایی 
ــش روی  ــکالت پی ــائل و مش ــع مس و رف
فعالیــت هــا و نیــز خدمــات رســانی بهینــه 
ــر باشــد. ــه مشــتریان نیــز موث و ســریع ب

دکتــر غامرضــا خلیــل ارجمنــدی، رییــس هیئــت 
مدیــره بانــک دی در نشســت بــا همــکاران معاونت 
فنــاوری اطاعــات و بانکداری الکترونیــک بر ضرورت 
تدویــن ســند راهبــردی فنــاوری اطاعــات در بانــک 
دی و پیاده ســازی بانکــداری دیجیتــال تاکیــد کــرد.

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومی بانــک دی، 
ارجمنــدی در ایــن دیــدار ضمــن قدردانــی از تــالش هــا و 
اقدامــات همــکاران معاونــت فنــاوری اطالعات در توســعه 
بانکــداری الکترونیــک و پشــتیبانی شــبانه روزی خدمــات 
گفــت: بــی شــک امــروزه مهمتریــن رکــن پیشــگام بودن 
ــات و  ــاوری اطالع ــری در حــوزه فن در نظــام بانکــی، برت
ــر  ــزود: تغیی ــت.وی اف ــن اس ــای نوی ــعه فناوری ه توس
گفتمــان حاکــم بــر مقولــه بانکــداری در دنیا و لــزوم عبور 
از بانکــداری ســنتی بــه دیجیتال، هزینــه کــردن در حوزه 
ــه یــک ســرمایه گذاری ارزشــمند  فنــاوری اطالعــات را ب
تبدیــل کــرده اســت کــه آثــار آن در بلنــد مــدت، موجــب 
ایجــاد مزیــت رقابتــی برتــر بانــک در میدان عمــل خواهد 
شــد.ارجمندی بــا اشــاره بــه لــزوم پیاده ســازی راهبــری و 

حاکمیــت فنــاوری اطالعــات در بانــک دی تصریــح کــرد: 
یکــی از مهمتریــن دغدغه هــای هیئــت مدیــره در حــال 
ــری  ــت و راهب ــازی »حاکمی ــف و پیاده س ــر، تعری حاض
ــداری  ــرای بانک ــی ب ــن مدل ــات« و تدوی ــاوری اطالع فن
ــا  دیجیتــال در بانــک اســت کــه مقدمــات ابتدایــی آن ب
تشــکیل شــورای عالــی فنــاوری اطالعــات در بانــک انجام 
ــاوری  ــت فن ــری و حاکمی ــزود: راهب ــت.وی اف ــده اس ش
اطالعــات بخشــی یکپارچــه از رهبــری کالن بانــک اســت 

کــه عــالوه بــر ارائــه راهبرد هــا و سیاســت های الزم بــرای 
ــده  ــازمان، دربرگیرن ــات در س ــاوری اطالع اســتفاده از فن
ســاختار و فرآیندهایــی اســت کــه ایــن اطمینــان را بــه 
هیئــت مدیــره می دهــد کــه فنــاوری اطالعــات در جهــت 
ــس  ــت می کند.ریی ــک حرک ــداف بان ــردن اه ــرآورده ک ب
هیئــت مدیــره بانــک دی عبــور از بانکــداری الکترونیــک 
ــای  ــر از ضرورت ه ــال را یکــی دیگ ــه بانکــداری دیجیت ب
تغییــر نــگاه اســتراتژیک در ایــن بانــک دانســت و تاکیــد 
کــرد: امــور حــوزه فنــاوری اطالعــات نبایــد محــدود بــه 
امــور روزمــره و ســنتی بانکــی باشــد بلکــه باید بر اســاس 
یــک ســند راهبــردی تعریــف پروژه هــای کالن در دســتور 
کار قــرار گیــرد و در چارچــوب یــک بودجــه مشــخص و 
ــک پیگیــری و اجــرا شــود. مجــزا از بودجــه ســالیانه بان

ــرای بانــک دی  ــی ب ــزود: یکــی از پروژه هــای حیات وی اف
ــال اســت کــه در مراحــل  پیاده ســازی بانکــداری دیجیت
ابتدایــی پیاده ســازی اســت و در آینــده ای نزدیــک نقشــه 
راه بانکــداری دیجیتــال بایــد ترســیم شــود.ارجمندی در 
ــا اشــاره بــه لــزوم شــفافیت در ارائــه  پایــان ســخنانش ب
ــزوم  ــر ل ــان ب ــای باالدســتی و ذینفع ــه نهاده ــزارش ب گ
ــگیری  ــرای »گزارش ــاخت های الزم ب ــازی زیرس آماده س
شــفاف مالــی« و افزایــش »امنیــت شــبکه« تاکیــد کــرد.

پیشرفت و ترقی بانک سینا  از مسیر رضايت مشتريان محقق می شودهفتمین موفقیت بین المللی بانک آينده با دريافت تنديس بنکر٢0٢0

رییس هیئت مدیره بانک دی:

پیاده سازی حاکمیت فناوری اطالعات در اولويت برنامه ها است
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مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران بــا بیــان این کــه این 
بانــک ســازمانی یادگیرنــده و نــوآور اســت، از همــه 
کارکنــان خواســت فراگیــری دانــش و در هم آمیختن 
علــم و عمــل را ســرلوحه فعالیــت هــای خــود قــرار 

. هند د

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومــی بانک ملی 
ایــران، دکتــر محمــد رضــا حســین زاده کــه همزمــان بــا 
گرامیداشــت روز دانشــجو در جلســه ای بــه صــورت 
ــت  ــای بهداش ــکل ه ــل پروت ــت کام ــا رعای ــازی و ب مج
در جمــع کارکنــان دانشــجوی بانــک حضــور داشــت، بــا 
ــران نهــادی دانــش  ــی ای ــک مل ــن کــه بان ــر ای تاکیــد ب
ــول  ــوالت رخ داده در ط ــت: تح ــت، گف ــور و پویاس مح
ــان دانشــمند، فرهیختــه و  ــک میــدان کارکن ــات بان حی
ــر ایــن  ــا تاکیــد ب توانمنــد همیــن ســازمان اســت.وی ب
کــه بانــک از ادامــه تحصیــل کارکنــان بــه طــور کامــل 
حمایــت مــی کنــد، اظهــار کــرد: مدیــران بانــک شــنوای 
دغدغــه هــای همــه کارکنــان بــه ویــژه کارکنــان دارای 
تحصیــالت عالــی هســتند و از ظرفیــت آنهــا بــه منظــور 
پیشــبرد اهــداف ســازمانی اســتفاده حداکثــری خواهنــد 
داشت.حســین زاده در ایــن مراســم کــه بــرای چهارمیــن 
ســال پیاپــی در بانــک ملــی ایــران برگــزار مــی شــد بــه 
ــی اشــاره کــرد  ــه توانمنــدی هــای داخل ــزوم توجــه ب ل

و بــا بیــان ایــن کــه اکنــون پتانســیل باالیــی در حــوزه 
هــای فنــی، بانکــی و اقتصــادی در میــان کارکنــان بانــک 
وجــود دارد، افــزود: در رونــد انتصابــات و ارتقــای کارکنان 
نیــز موضــوع دانــش و تخصــص بیــش از ســابقه کاری 
ــن نگاهــی اســت کــه همــه اعضــای  اهمیــت دارد و ای
ــاد  ــه آن اعتق ــک ب ــران ارشــد بان ــره و مدی ــات مدی هی
دارند.مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران همچنیــن بــه لــزوم 
راه انــدازی جــدی فراینــد نظــام پیشــنهادات در بانــک 
اشــاره کــرد و بــا بیــان ایــن کــه ایــده هــای نــو همــواره 
بــه پویایــی ســازمان کمــک مــی کننــد، گفــت: بانــک 
ــه بهبــود شــرایط و فرایندهــا  از هــر پیشــنهادی کــه ب
ــن مراســم  ــرد.در ای ــد ک ــد، اســتقبال خواه کمــک کن
همچنیــن رئیــس هیــات مدیــره بانــک ملــی ایــران بــا 
بیــان ایــن که هــر ســازمانی بــه دانــش محــوری محتاج 
اســت، گفــت: بانــک ملــی ایــران بــه دنبــال اســتفاده از 

دانــش کاربــردی اســت و کارکنــان نیــز بایــد در همیــن 
ــر ایــن  ــا تاکیــد ب جهــت گام بردارند.عبــاس شــفیعی ب
ــد کارایــی داشــته باشــد و مشــکالت را  کــه دانــش بای
حــل کنــد، افــزود: موضــوع پایــان نامــه هــا و پژوهــش 
ــا مســائل بانــک  ــد مرتبــط ب هــای کارکنــان بانــک بای
ــکالت  ــل مش ــا در ح ــوان از آنه ــا بت ــود ت ــاب ش انتخ
ــک  ــه بان ــرد ک ــد ک ــرد.وی تاکی ــتفاده ک ــش رو اس پی
ملــی ایــران بــه ارتقــای ســطح دانــش کارکنــان خــود 
کمــک خواهــد کــرد تــا آنهــا نیــز بتواننــد فرایندهــای 
موجــود را بهبــود بخشــند.در ایــن جلســه کــه بــا معاون 
ــط  ــت و رواب ــور حــوزه مدیری ــر ام ــع انســانی، مدی مناب
عمومــی و روســای ادارات کل آمــوزش، روابــط عمومــی، 
ــات  ــت عملی ــان، ســرمایه انســانی و مدیری ــاه و درم رف
ــب  ــجویان منتخ ــی از دانش ــد، جمع ــزار ش ــی برگ بانک
ــای  ــت ارتق ــود پرداختند.اهمی ــائل خ ــرح مس ــه ط ب
ســازمانی، توجــه بــه لــزوم گــردش شــغلی، راه انــدازی 
ــه  ــول، زمین ــت تح ــعه مدیری ــنهادها، توس ــام پیش نظ
ــرای تحصیــالت تکمیلــی کارکنــان، شایســته  ســازی ب
ســاالری و هماهنــگ ســازی هرچــه بیشــتر تخصــص 
ــه  ــیدگی ب ــار رس ــغلی در کن ــای ش ــف ه ــا ردی ــا ب ه
امــور رفاهــی کارکنــان، از جملــه مــوارد مطــرح شــده 
ــه فراخــور  در ایــن نشســت بود.مســئوالن بانــک نیــز ب
ــه مــوارد مطــرح شــده پاســخ داده و نســبت  جلســه، ب

ــد. ــه پیگیــری مســائل دســتور الزم را صــادر کردن ب

آییــن قرعــه کشــی جشــنواره همراهــان مانــدگار بیمــه 
البــرز دوشــنبه اول دیمــاه 1399 بــا حضــور مدیرعامــل 
و اعضــای هیــات مدیــره و نماینــدگان نهادهــای نظارتــی 
در محــل ســالن کنفرانــس ایــن شــرکت برگــزار شــد و 
بــه 62 نفــر از بیمــه گــزاران بیمــه البــرز بــه قیــد قرعــه 
ــد  ــزارش درآم ــد.به گ ــدا ش ــار آزادی اه ــکه به ــم س نی
بــه نقــل از  روابــط عمومــی بیمــه البــرز، در ایــن آییــن 
ــه صــورت زنــده از صفحــه اینســتاگرام،  آپــارات و  کــه ب
ــن  ــد،  محس ــر ش ــرکت منتش ــن ش ــمی ای ــایت رس س
ــه  ــان این ک ــا بی ــرز ب ــه الب ــل بیم ــی،  مدیرعام پورکیان
ــه از  ــت بیم ــه از صنع ــم جامع ــناخت ک ــفانه ش متاس
نقــاط ضعــف ایــن صنعــت اســت، گفــت: هــدف اصلــی 
ــرز  ــه الب ــدگار بیم ــان مان ــنواره همراه ــزاری جش برگ
توســعه فرهنــگ بیمــه در ســطح جامعــه اســت و بیمــه 
البــرز بــا برگــزاری ایــن جشــنواره و اختصــاص تخفیفات 
بیمــه ای،  مــردم را بــه خریــد بیمــه نامه  هــای مختلــف 
کــه از ضروریــات زندگــی امــروزی اســت، ترغیــب کــرد.

بــه گفتــه مدیرعامــل بیمــه البــرز حمایــت از هموطنــان 
ــای  ــم ه ــی از تحری ــادی ناش ــخت اقتص ــرایط س در ش
ــا از جملــه اهــداف  ناجوانمردانــه و شــیوع بیمــاری کرون
برگــزاری جشــنواره همراهــان مانــدگار بیمــه البــرز بــود 
تــا هموطنــان بتواننــد بــا تخفیــف و بــه صــورت اقســاط  
اقــدام بــه خریــد بیمــه نامــه کنند.پورکیانــی بــا تاکید بر 

ــک اصــل مهــم در شــرکت  ــه مشــتری مداری ی ــن ک ای
ــگاه  ــدوارم هیچ ــرد: امی ــح ک ــت،  تصری ــرز اس ــه الب بیم
خطــر و حادثــه هموطنــان عزیــز را تهدیــد نکنــد ولــی 
بیمــه البــرز همیشــه کوشــیده در صــورت وقــوع حادثــه 
و خســارت، در یــک چارچــوب عادالنــه خســارت ها 
ــر  ــال ه ــر ح ــه ه ــه داد: ب ــد.وی ادام ــت کن را پرداخ
ــروس  ــا وی ــنی دارد و کرون ــب و محاس ــه ای معای حادث
منحوســی اســت کــه بــر جامعــه بشــریت تحمیــل شــد 
ــد و  ــم پذیرفتن ــک را ه ــن ریس ــه ای ــرکت های بیم و ش
ــه  ــردم ب ــژه م ــه وی ــزود: توج ــد.وی اف ــش می دهن پوش
ــای  ــا از مزای ــس از شــیوع کرون ــه ای پ پوشــش های بیم
رویارویــی بــا ایــن ویــروس بــود. همچنیــن شــیوع کرونا،  
تحــول دیجیتــال را تســریع کــرد و بنگاه هــا و ســازمان ها 
متوجــه خــالء دیجیتالــی خــود شــدند و در همین راســتا 

زیرســاخت های خــود را بازســازی و نوســازی کردنــد. در 
ــن  ــا ای ــود را ب ــد خ ــه نتوانن ــرکت هایی ک ــن ش ــن بی ای
ــیده  ــودی کش ــه ناب ــه ورط ــازند ب ــگ س ــول هماهن تح
می شــوند.مدئیرعامل بیمــه البــرز اظهــار داشــت:  در 
همیــن راســتا بیمــه البــرز نیــز در یــک ســال گذشــته 
زیرســاخت های نرم افــزاری و ســخت افزاری خــود را 
ــه  ــت بیم ــاره فعالی ــرده اســت.وی درب ــانی ک ــه روز رس ب
ــفاف ترین  ــی از ش ــرز یک ــه الب ــح داد: بیم ــرز توضی الب
شــرکت های بورســی اســت و بــه لحــاظ ســود عملیــات 
ــی  ــه خصوص ــای بیم ــرکت ه ــن ش ــری در بی ــه گ بیم
رتبــه اول را دارد.وی در عیــن حــال تاکیــد کــرد: مــردم 
ــات  ــدر خدم ــتند و هرچق ــا هس ــزو بهترین ه ــران ج ای
ــخگوی  ــم پاس ــم نمی توانی ــه دهی ــا ارای ــه آنه ــوب ب خ
ــت در  ــالش اس ــرز در ت ــه الب ــیم. بیم ــان باش محبتش
ایــن شــرایط بحرانــی ناشــی از شــیوع کرونــا و تحریــم، 
ــه دهــد  ــزاران خــود ارای ــه بیمه گ ــات را ب ــن خدم بهتری
ــه آنهــا وارد نشــود.این گــزارش  ــا اســترس جدیــدی ب ت
ــان  ــنواره همراه ــی جش ــن قرعه کش ــت، آیی ــی اس حاک
ــاه 1399  ــنبه اول دی م ــرز روز دوش ــه الب ــدگار بیم مان
ــن جشــنواره،  ــدگان ای ــر از برن ــه 62 نف برگــزار شــد و ب
نیــم  ســکه بهــار آزادی اهــدا شــد که اســامی برنــدگان به 
زودی از طریــق ســایت شــرکت بیمــه البــرز بــه نشــانی 
ــد. ــد ش ــالم خواه www.alborzinsurance.irاع

بانک ملی ايران سازمانی يادگیرنده و نوآور است

 قرعه کشی جشنواره همراهان ماندگار بیمه البرز برگزار شد
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مدیرعامــل شــرکت بیمــه ســامان بــا تاکیــد بــر ایــن کــه 
نمــی تــوان ریســک هــای نوظهــور را پیــش بینــی و برای 
تــک تــک آن هــا برنامــه ریــزی کــرد، ســرمایه گــذاری 
ــه  ــص در مواجه ــانی متخص ــروی انس ــت نی ــرای تربی ب
ــد  ــا ریســک هــای نوظهــور در آینــده را ضــروری خوان ب
و گفــت: اگــر چنیــن زیرســاختی آمــاده شــود، مواجهــه 
بــا »بمبــاران ریســک هــای جدیــد« هــم چندان مشــکل 
نخواهــد بود.بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط 
عمومــی شــرکت بیمــه ســامان، احمــد رضــا ضرابیــه کــه 
ــت  ــور در صنع ــک های نوظه ــت ریس ــل »مدیری در پن
بیمــه، فرصــت هــا و چالــش هــا« در بیســت و هفتمیــن 
همایــش بیمــه و توســعه ســخن مــی گفــت بــا بیــان این 
کــه کشــور مــا طــی چنــد ســال اخیــر بــا ریســک هــای 
ــون  ــه و اکن ــیل، زلزل ــون س ــی چ ــز و بزرگ ــه آمی فاجع
پاندمــی کوویــد 19 مواجــه شــده اســت، افزود: نمــی توان 
پیــش بینــی کــرد در آینــده چــه ریســک هــای جدیــدی 
ــود را  ــد خ ــران بای ــه گ ــا بیم ــرد، ام ــد ک ــور خواهن ظه
بــرای بــروز مــوارد مشــابه بیــش از پیــش آمــاده کننــد.

وی پدیــده تحریــم اقتصــادی علیــه ایــران را یک ریســک 
بــزرگ بــرای کشوردانســت و یادآورشــد: در نقطــه مقابــل 
»رفــع تحریــم هــا« هــم مــی توانــد یــک ریســک بــزرگ 
ــا لغــو آن هــا ممکــن اســت شــرکت  باشــد، چــرا کــه ب
ــزرگ جهــان وارد فضــای کشــور شــوند و  هــای بیمــه ب
ــت  ــه رقاب ــی ناگزیرب ــه داخل ــای بیم ــرکت ه آن گاه ش
بــا آنهــا هســتند.ضرابیه دربخــش دوم گفتــه هایــش بــا 
اشــاره بــه گســترش ســریع و فراگیــر اســتفاده از خدمــات 
دیجیتــال و الکترونیــک در حــوزه هــای روزمــره زندگــی 

ماننــد خدمــات بانکــی، خریدهــای روازنــه، حمــل و نقــل 
درون شــهری، اظهارداشــت : مــردم جامعــه مــا بــا چنیــن 
ــم انتظــار  ــا ه ــون از م ــد و اکن ــه ان ــی خــو گرفت خدمات
ــه  ــق ارائ ــه همیــن طری ــات بیمــه ای را ب مــی رود خدم
دهیــم ، بــه عبارتــی تغییــر رونــد خدمــات دهــی خــود 
یــک ریســک نوظهوراســت و بیمــه گــران بایــد متناســب 
شــرایط جدیــد طــرح و برنامــه اجرایی داشــته باشــند.وی 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مــدل کســب و کار بیمــه گــران 
بایــد متناســب بــا شــرایط روز جامعــه تغییــر کنــد، ظهور 
بیمــه نامــه های جدیــد در دنیــا را یــک اتفاق قابــل توجه 
خوانــد و گفــت: مــا در حــال فــروش بیمــه نامــه عمــر و 
ــتیم، در  ــول هس ــای معم ــا روش ه ــرمایه ب ــکیل س تش
حالــی کــه بــا ابزارهایــی در حوزه بیمــه زندگــی مواجهیم 
کــه خطــرات را پوشــش نمــی دهــد، بلکــه ممکــن اســت 
ریســک هــا را قبــل از وقــوع کنتــرل ، ســالمتی افــراد را 

ــش طــول  ــا افزای ــی را ب ــرده و ریســک زندگ ــت ک مراقب
عمــر افــراد مدیریــت کنند.ضرابیــه جمــع آوری و تحلیــل 
داده هــا را یکــی از ابزارهــای کنتــرل ریســک بیمــه گــران 
ــع آوری  ــا را جم ــا داده ه ــت: م ــرد واظهارداش ــوان ک عن
ــر اســاس آن داده  کــرده ایــم، امــا ارزیابــی خســارات را ب
هــا انجــام نمــی دهیــم، بــه عبارتی اگرخســارات براســاس 
ــت  ــی روش فعالی ــور کل ــه ط ــود، ب ــی ش ــا ارزیاب داده ه
ــرکت  ــل ش ــد کرد.مدیرعام ــر خواه ــران تغیی ــه گ بیم
بیمــه ســامان بهــره گیــری از ” نــوآوری بــاز ” را یکــی از 
ابزارهــای پیشــرفته بــرای تســریع در حرکــت بیمــه گران 
خوانــد و بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســرمایه گــذاری در جذب 
ــه یکــی از اولویــت هــای بیمــه  ــد ب اســتارت آپ هــا بای
گــران تبدیــل شــود، گفــت: اگــر چــه تعریــف اســتارت 
آپ هــا در حــال حاضــر بــه واحدهــای مقایســه قیمــت 
خدمــات بیمــه ای محــدود مــی شــود، امــا آنهــا در آینــده 
نزدیــک مــی تواننــد تحــوالت بزرگــی در صنعــت بیمــه 
ایجــاد کننــد، درمقابــل چنانچــه از آنهــا حمایــت نشــود 
و جلــوی پایشــان فــرش قرمــز پهــن نشــود، بــه صنعــت 
دیگــری کــوچ خواهنــد کرد.ضرابیــه بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــاز در صنعــت بیمــه،  ایجــاد زیرســاخت هــای نــوآوری ب
ــه ایجــاد »شــتاب دهنــده« در  شــرکت هــای بیمــه را ب
حــوزه اســتارت آپ هــا فراخوانــد و ادامــه داد: یکــی دیگــر 
از امــور اصلــی بــرای مواجهــه بــا ریســک هــای نوظهــور، 
ســرمایه گــذاری بــرای جــذب و تربیــت ســرمایه انســانی 
متخصــص اســت، چــرا کــه ســرمایه انســانی دانشــمند و 

دارای علــم روز مــی توانــد صنعــت را متحــول کنــد.

مدیرعامــل بانــک کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن 
ــدور  ــرای ص ــاورزان ب ــامی کش ــی اس ــه معرف ک
»کشــاورزکارت« بــا ســرعت در حــال انجــام 
ــرای صــدور  ــی کــه ب ــح کــرد: زمان اســت، تصری
ــس از  ــده، پ ــه ش ــر گرفت ــاورزکارت در نظ کش
معرفــی و ارســال مــدارک، ســه روز کاری اســت.

مدیرعامــل بانــک کشــاورزی بــا اشــاره بــه ایــن 
ــدور  ــرای ص ــاورزان ب ــامی کش ــی اس ــه معرف ک
»کشــاورزکارت« بــا ســرعت در حــال انجــام 
ــرای صــدور  ــی کــه ب ــح کــرد: زمان اســت، تصری
ــس از  ــده، پ ــه ش ــر گرفت ــاورزکارت در نظ کش
معرفــی و ارســال مــدارک، ســه روز کاری اســت.

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از ایانــا، روح اهلل خدارحمــی 
در واکنــش بــه اخبــار منتشــر شــده در برخــی رســانه ها 
مبنــی بر پاییــن بودن ســرعت معرفی اســامی کشــاورزان 
متقاضــی کشــاورز کارت از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی، 
اظهــار کــرد: معرفــی اســامی بــا ســرعت در حــال انجــام 
اســت و مشــکلی در معرفــی اســامی متقاضیــان از ســوی 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه بانک کشــاورزی وجــود ندارد.

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســرعت معرفــی اســامی بازهم 
افزایــش خواهــد داشــت، تأکیــد کــرد: زمانــی کــه بــرای 
ــس از  ــده، پ ــه ش ــر گرفت ــاورزکارت در نظ ــدور کش ص
معرفــی و ارســال مــدارک، ســه روز کاری اســت.مدیرعامل 
بانــک کشــاورزی ایــران در رابطــه بــا مزیت هــای اســتفاده 
از کشــاورز کارت عنــوان کــرد: در شــرایطی کــه قیمــت 
نهــاده کــود بــه خاطــر تغییــر نــرخ ارز افزایــش داشــته، 
وزارت جهــاد کشــاورزی ســعی دارد، نقدینگی کشــاورزان 
را بــرای خریــد کــود تأمیــن کنــد کــه بــه ایــن منظــور 
کارتــی بــا عنــوان “کشــاورز کارت” در نظــر گرفتــه شــده 
ــا اشــاره بــه ایــن کــه “کشــاورزکارت” بــرای  اســت.وی ب
ــای  ــو، دانه ه ــدم، ج ــتراتژیک گن ــوالت اس ــد محص تولی
ــه شــده  ــزه در نظــر گرفت ــدر پایی ــه و چغن ــی، پنب روغن
ــود  ــد ک ــا مانن ــی نهاده ه ــرد: برخ ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــه  ــی ب ــر ارز ترجیح ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــفاته و پتاس فس
ــه  ــت ک ــش داده اس ــد را افزای ــای تولی ــی، هزینه ه نیمای
بــا تخصیــص کارت خریــد نهــاده، نقدینگــی کشــاورزان 
تامیــن خواهــد شــد.مدیرعامل بانــک کشــاورزی اذعــان 
کــرد: بــا هماهنگی هایــی کــه بــا وزارت جهــاد کشــاورزی 
و بانــک مرکــزی بــه عمــل آمــده، بالغ بــر 2 هــزار میلیارد 
تومــان اعتبــار ارزان در قالــب کارت خرید نهــاده در اختیار 
ــه داد:  ــی ادام ــد گرفت.خدارحم ــرار خواه ــاورزان ق کش
تســهیالت کشــاورزکارت بــر اســاس تقاضــای کشــاورزان 

بــه ازای هــر هکتــار زمیــن زراعــی 2 میلیــون تومــان و تــا 
ســقف 20 میلیــون تومــان در نظــر گرفته شــده کــه برای 
تامیــن نهاده هــای کشــاورزی، بــه خصــوص کــود پرداخت 
خواهــد شــد کــه امیــدوارم بــا تخصیــص اعتبــار و تأمیــن 
منابــع بــرای کشــت فصــل بهــار، پرداخت این تســهیالت 
ادامــه داشــته باشــد.مدیرعامل بانــک کشــاورزی بــا اشــاره 
بــه ایــن کــه سررســید پرداخــت ایــن تســهیالت، یــک 
ســاله بــوده و پــس از فــروش محصــول تســویه می شــود، 
تأکیــد کــرد: نــرخ ســود کشــاورزکارت، 12 درصــد بــوده و 
6 درصــد از مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار کمتــر اســت.

وی ادامــه داد: تاکنــون 3 هــزار کشــاورزکارت صــادر شــده 
کــه بیشــترین صــدور کارت مربــوط بــه اســتان گلســتان 
بــوده کــه حــدود 700 کارت در ایــن اســتان صــادر شــده 
اســت، البتــه فصــل کشــت همچنــان ادامــه دارد و زمــان 
دریافــت و اســتفاده از ایــن کارت هــم محدودیــت نــدارد.

مدیرعامل شرکت بیمه سامان:

نیروی انسانی متخصص ، ابزار مقابله با ريسک های نوظهور در بازار بیمه است

»کشاورزکارت« سه روزه صادر می شود

اخبار بانک و بیمه
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ــیس  ــال از تأس ــت ۱۳ س ــه گذش ــه بهان ب
بانــک مهــر ایــران به عنــوان نخســتین 
ــن  ــه ای بانــک قرض الحســنه کشــور، کارنام
بانــک در حوزه هــای مختلــف را بررســی 

کرده ایــم.

بــه گــزارش درآمدبــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک 
قرض الحســنه مهــر ایــران، هــر ســاله شــاهد رشــد 
مســتمر و پایــدار خدمات رســانی بانــک مهــر 
ایــران در سراســر کشــور بوده ایــم. ایــن خدمــات بــا 
اســتقبال گســترده مــردم مواجــه شــده، به   گونــه ای 
کــه ایــن بانــک از ســال 1395 هــر ســاله رشــد 39 
درصــدی را در تعــداد مشــتریان خــود تجربــه کــرده 
ــال  ــران از س ــر ای ــک مه ــع بان ــت.خالص مناب اس
ــش  ــد افزای ــاله 70 درص ــر س ــا 1398 ه 1395 ت
داشــته  و همزمــان بــا آن رشــد تقریبــاً 70 درصــدی 
ــه مشــتریان  ــی ب ــغ تســهیالت اعطای ــداد و مبل تع
بانــک نیــز اتفــاق افتــاده اســت.اگرچه میــزان 
تســهیالت پرداختــی و ســپرده های دریافتــی بــرای 
عملکــرد یــک بانــک اهمیــت دارد، امــا آنچــه شــیوه 
صحیــح عملکــرد در ایــن بخــش را بــه خوبی نشــان 
ــک  ــت. بان ــرمایه اس ــت س ــزان کفای ــد، می می ده
ــان ســال 1398  ــا پای ــران ت ــر ای قرض الحســنه مه
ــوده  ــوردار ب ــدی برخ ــرمایه 16 درص ــت س از کفای
ــان 1398  ــا پای ــز ت ــوق نی ــات مع ــزان مطالب و می
کمتــر از یــک درصــد بــوده اســت.با وجــود عملکرد 
ــته،  ــال های گذش ــول س ــک در ط ــه بان ــل توج قاب
ــاوری در حــوزه بانکــداری  ــر فن ایــن بانــک از تغیی
جــا نمانــده و در حــوزه بانکــداری الکترونیکــی نیــز 
رشــد قابــل توجهــی را تجربــه کــرده اســت. بانــک 
ــزار همراه بانــک  ــران پــس از طراحــی نرم اف مهــر ای
خــود، بــه توســعه خدمــات بــر بســتر ایــن نرم افــزار 
ــاب،  ــاح حس ــون افتت ــی همچ ــه و خدمات پرداخت
درخواســت تســهیالت، احــراز هویــت آنالیــن 
ــه  ــه مجــازی را ارائ ــن کارت هدی ســجام و همچنی
کــرده اســت.در کنــار ایــن خدمــات، برنامــه مهــر 
ایــران بــرای ســال جــاری اســتفاده از اعتبارســنجی 
بــرای کاهــش ریســک اعطــای تســهیالت بــه 
حــدود صفــر و رشــد میــزان تســهیالت پرداختــی 
بــه ســه میلیــون فقــره اســت. خدمــات بانکــداری 
الکترونیکــی عــالوه بــر اینکــه هزینــه رفــت و 
ــاالت  ــل و انتق ــد، نق ــش می ده ــراد را کاه ــد اف آم
وجــوه را نیــز تســهیل می کنــد و شــمولیت مالــی یا 
به عبارتــی دسترســی افــراد بیشــتر را بــه خدمــات 

بانکــی بهبــود می بخشــد.

کاهش نگرانی دانشجويان از هزينه  �
تحصیل با تفاهم نامه های بانکی

آنچــه گفتــه شــد تنهــا بخشــی از عملکــرد بانــک 
ــرای  ــک ب ــن بان ــد. ای ــران را نشــان می ده ــر ای مه
ــه قشــرهای  افزایــش دربرگیــری خدمــات خــود ب
مختلــف، تفاهم نامه هــای متعــددی بــا ســازمان ها، 
دســتگاه ها و نهادهــا امضــا کــرده اســت.همان طور 
از  کــه می دانیــم هزینه هــای تحصیــل یکــی 
مســائل پیــش روی افــراد اســت کــه گاهــی آن هــا 
ــن  ــد. در ای ــت ســوق می ده ــه مشــاغل پاره وق را ب
ــرای  ــران ب ــر ای ــنه مه ــک قرض الحس ــتا بان راس
ــدام  ــه قشــر دانشــجو اق توســعه تســهیالت دهی ب
بــه انعقــاد تفاهم نامه هایــی بــا صنــدوق رفــاه 
دانشــجویی وزارت علــوم، صنــدوق رفاه دانشــجویی 
ــور  وزارت بهداشــت، دانشــگاه آزاد و دانشــگاه پیام ن
کــرده تــا بــا ارائــه تســهیالت قرض الحســنه زمینــه 
تحصیــالت آســان را بــرای دانشــجویان فراهــم کند. 
بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران عــالوه بــر تفاهم 
نامه هــای اعطــا تســهیالت، بــا ارائــه کاالکارت 
ــه  ــق تفاهم نام ــور طب ــام ن ــجویان پی ــرای دانش ب
امضــا شــده، نگرانی هــای دانشــجویان را بــرای 
تأمیــن هزینه هــای خــود در طــول تحصیــل 
کاهــش داده اســت. کارمــزد تمــام طرح هــای ارائــه 

شــده حداکثــر چهــار درصــد اســت.

افزايش رفاه دهک های پايین درآمدی  �
با طرح همیاران مهر

از دیگــر مســائلی کــه پیــش روی قشــرهای ضعیف 
جامعــه قــرار دارد، ناتوانــی در دریافــت تســهیالت 
بانکــی اســت. بنابرایــن بــرای رفــع ایــن معضــل و 
کمــک بــه قشــر ضعیــف جامعــه، بانــک مهــر ایران 
بــه همراهــی بــا خیریــن اقــدام بــه اعطا تســهیالت 
بــا نرخ هــای صفــر تــا دو درصــد کــرده تــا زمینــه 
ــالت  ــان و تحصی ــت، درم ــن معیش ــتغال، تأمی اش
ــرح  ــن، ط ــر ای ــالوه ب ــم کند.ع ــر را فراه ــن قش ای
ــاد  ــتمر را ایج ــه مس ــک چرخ ــر ی ــاران مه همی

می کنــد؛ به طــوری کــه بــا پرداخــت اقســاط 
توســط گــروه اول، نقدینگــی بــه دســته های 
بعــدی به عنــوان تســهیالت پرداخــت می شــود تــا 
ــه ایــن ترتیــب گــروه بیشــتری از افــراد بتواننــد  ب
ــوند.  ــد ش ــدک بهره من ــزد ان ــا کارم ــای ب از وام ه
ــه ســهم خــود موجــب  ــوان ب مســئله ای کــه می ت

ــود. ــی ش ــای اجتماع ــش نابهنجاری ه کاه

رشد اشتغال در بین اقشار محروم با  �
تسهیالت مهر ايران

از آنجــا کــه عمــده مســائل جامعه بــه حوزه اشــتغال 
مربــوط می شــود، بانــک قرض الحســنه مهــر ایــران 
بــرای رفــع این مســئله اقــدام بــه امضــای تفاهم نامه 
بــا بنیــاد برکــت، ســازمان بهزیســتی، کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی)ره( کــرده تــا زمینــه رشــد کارآفرینی 
ــر  ــک مه ــن بان ــد. همچنی ــم کن ــتغال را فراه و اش
ــه اقشــار کــم  ــرای رفــع مســئله مســکن ب ایــران ب
بضاعــت بــا همــکاری بنیــاد مســکن حــدود 8200 
فقــره تســهیالت بــه ارزش کل 720 میلیــارد ریــال 
ــر  ــک مه ــات بان ــن اقدام ــرده اســت. ای پرداخــت ک
ایــران به واســطه همــکاری و تفاهم نامه هــای متعــدد 
ــن  ــای پایی ــاه در دهک ه ــا رف ــود ت ــب می ش موج
ــه  ــرار شــود و زمین ــا حــدودی برق ــز ت ــدی نی درآم
اشــتغال آن هــا و ایجــاد یــک درآمــد پایــدار فراهــم 
شــود.زنان سرپرســت خانــوار نیــز یکــی از اقشــاری 
ــه  ــا توج ــه آن ه ــران ب ــر ای ــک مه ــه بان ــد ک بوده ان
ــا  ــکاری ب ــک در هم ــن بان ــت. ای ــته اس ــژه داش وی
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری، 
ــزار زن  ــه 33ه ــهیالت ب ــال تس ــارد ری 1000 میلی
ــک  ــت. بان ــرده اس ــت ک ــوار پرداخ ــت خان سرپرس
مهــر ایــران در مجمــوع نزدیــک بــه 500هــزار فقــره 
تســهیالت بــه ارزش حــدوداً 50هــزار میلیــارد ریــال 
در حــوزه محرومیت زدایــی و حمایــت از دهک هــای 

پاییــن درآمــدی پرداخــت کــرده اســت.

بررسی کارنامه نخستین بانک قرض الحسنه کشور به بهانه سالروز تأسیس آن
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ــک  ــط عمومــی بان ــه گــزارش در آمــد نقــل از رواب ب
ــر  ــرح زی ــه ش ــادی ب ــام دولت آب ــن پی ــارت، مت تج
است:بســمه تعالــی29 آذر یــادآور آغــاز بــه کار بانــک 
ــد  ــای توانمن ــی از بانک ه ــوان یک ــه عن ــارت ب تج
ــام  در عرصــه هــای داخلــی و بیــن المللــی اســت. ن
ــک ســال  ــا گذشــت چهــل و ی ــون ب “تجــارت” اکن
از تاســیس آن، بــر تــارک نظــام بانکــی کشــور 
فــراروی  را  روشــنی  چشــم انداز  و  می درخشــد 
ــت.  ــرده اس ــیم ک ــود ترس ــتریان خ ــان و مش ذینفع
بانکــی کــه بــه مــدد اعتمــاد و همراهــی مشــتریان و 
فعــاالن اقتصــادی کشــور، تهدیدهــا را یکــی پــس از 
دیگــری بــه فرصتــی بــرای پیشــرفت تبدیل کــرده و 
ســعی داشــته بــا اتخــاذ رویکــردی حرفــه ای به عنوان 
مشــاوری امیــن و کاردان، پشــتیبان مطمئنــی بــرای 
فعــاالن اقتصــادی ایران باشــد.همکاران من در شــعب 
و ســتاد بانــک تجــارت در ســال های اخیــر همــواره 
ســعی داشــته اند بــا رویکــردی تخصصی و در شــرایط 
دشــوار اقتصــادی حاصــل از چندیــن ســال تحریــم 
ظالمانــه و بــه ویــژه محدودیت هــای ناشــی از شــیوع 
کرونــا نــه تنهــا کــم و کاســتی در خدمت رســانی بــه 
مشــتریان رخ ندهــد، بلکه به ســهم خود، یاری رســان 
مطمئن کســب وکارها و کارآفرینان باشند.مجموعه ی 
ــای  ــا موفقیت ه ــر را ب ــال اخی ــارت یکس ــک تج بان
چشــم گیری پشــت سرگذاشــته اســت. کســب رتبــه 
ــفند  ــول در اس ــه پ ــرخ هزین ــش ن ــت در کاه نخس
مــاه ســال 1398 ، تثبیــت و تحکیــم بیــش از پیــش 
رتبــه نخســت صــدور ضمانتنامــه بیــن ســایر رقبــا و 
کســب افزایــش دوبرابــری میزان گشــایش اعتبــارات 
ــترده ارزی و  ــات گس ــه خدم ــار ارائ ــنادی در کن اس
بانکــداری بین الملــل آن هــم در ســخت ترین شــرایط 
تحریمــی، افتخاراتــی اســت کــه امــروز بانــک تجارت 
بــر آنهــا می بالــد.در یکســال اخیــر بانــک تجــارت از 

طریــق انعقــاد تفاهمنامــه بــا بزرگتریــن شــرکت های 
ــازی های  ــیمی، خودروس ــت، گاز، پتروش ــع نف صنای
اصلــی کشــور، فروشــگاه های زنجیــره ای و ده هــا 
ــزرگ و کارآفریــن کشــور تــالش کــرد در  شــرکت ب
ســال جهــش تولیــد، ضمن یــاری رســاندن بــه دولت 
جمهــوری اســالمی ایــران در راســتای توســعه پایــدار 
کشــور و افزایــش اشــتغال زایی، بــه ســهم خــود امیــد 
و طــراوت را در فضــای اقتصاد گســترش دهد.حمایت 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــتمر از ش ــه ای و مس حرف
از کانــال تعامــل بــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و 
کســب رتبه نخســت در صدور ضمانتنامه و گشــایش 
اعتبــارات اســنادی در ایــن همــکاری، گواهــی از 
رویکــرد آینده نگــر بانــک تجــارت در ســال های 
اخیــر اســت.امروز نمــاد بانــک تجــارت در بــازار بورس 
ــی  ــک بورس ــن بان ــوان بزرگتری ــه عن ــادار ب اوراق به
کشــور، از جملــه نمادهــای کلیــدی و مهــم به شــمار 
مــی رود، چــه اینکــه طــی یکســال گذشــته بــا هــدف 
بهبــود پورتفــوی مالــی و ســبد دارایــی هــای بانــک 
اقدامــات گســترده ای همچــون تقویــت روند کاهشــی 
نــرخ هزینــه پــول، افزایــش ســهم ســپرده های ارزان 

قیمــت بــه همــراه کاهــش ســایر هزینــه هــا بــه ثمر 
نشســت.در همیــن راســتا می تــوان بــه بازگشــت 32 
درصــد از ســهام شــرکت ســرمایه گذاری ملــی ایــران 
»ونیکــی« بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن نمادهای 
بورســی کشــور بــه پورتفــوی بانــک تجــارت اشــاره 
کــرد کــه ســود سرشــاری را به ســبد ســهامداران این 
بانــک وارد کرد. ســهامی کــه ارزش روز آن در مقطعی 
همچــون ســوم آبــان 99 در کمتریــن حــدود 69 هزار 
میلیــارد ریــال است.مشــارکت در اجرای پــروژه انتقال 
آب خلیــج فــارس و عهــده دار شــدن عاملیــت تامیــن 
بخشــی از منابــع ایــن پــروژه شــامل  186 میلیــون 
یــورو منابــع ارزی و 1860 میلیــارد ریــال منابع ریالی 
یکــی دیگــر از افتخاراتــی اســت کــه بانــک تجــارت 
ــت.اکنون  ــانده اس ــت رس ــه ثب ــر ب ــای اخی در ماه ه
بانــک تجــارت در راســتای هوشمندســازی اقتصــاد و 
آماده ســازی زیرســاخت اســتقرار بانکــداری دیجیتال، 
ــوم  ــت ب ــوان زیس ــه عن ــرد” ب ــرح “زم ــق ط از طری
متمرکــز راهکارهــای دیجیتــال و “شــعبه مجــازی” 
ــه خدمــات  ــج ارائ ــرای توســعه و تروی اولیــن گام را ب
ــا از  ــته ت ــه برداش ــتوارتر از همیش ــوری اس غیرحض
ــای  ــش را در دنی ــر از پی ــق ت ــوری موف ــق حض طری
ــه کنــد.در ســالروز تاســیس  ــد بانکــداری تجرب جدی
ــر  ــار دیگ ــا ب ــه دارم ت ــارت وظیف ــزرگ تج ــک ب بان
دســتان پــر مهر همیشــه همــراه مشــتریان ارجمند و 
ســایر ذینفعــان ایــن بانک شــامل ســهامداران و عموم 
ــه و  ــارم و صمیمان ــته بفش ــر از گذش ــردم را گرم ت م
متواضعانــه، همراهــی و اعتماد شــما به بانــک تجارت 
را ســتایش کنم.ضمــن آرزوی ســالمی و تندرســتی 
در شــرایط کنونــی و مواجهــه بــا ویــروس منحــوس 
کرونــا، تحریم هــا و ســایر محدودیت هــا، ســربلندی و 

افتخــار را بــرای شــمار آرزومنــدم.
رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت

نام “تجارت” با گذشت چهل و يک سال از تاسیس آن
بر تارک نظام بانکی کشور می درخشد

 26 دهمیــن همایــش سراســری رضایت منــدی مشــتری، روز چهارشــنبه 
ــن  ــن و معتبرتری ــا حضــور مهمتری ــزن و ب ــی رای ــن الملل ــز بی ــاه در مرک آذرم
برندهــای ایرانــی برگــزار شــد.به گــزارش درآمــد بــه نقــل از  روابــط عمومــی 
ــه ســبب برداشــتن  ــه دی را ب ــش، بیم ــن همای ــدگان ای ــه دی؛ برگزارکنن بیم
ــس  ــت تندی ــته ی دریاف ــتریان، شایس ــت مش ــب رضای ــر در جل ــای موث گام ه
ــبت،  ــن مناس ــه همی ــته و ب ــد دانس ــطح  می باش ــن س ــه عالی تری ــی ک طالی
ــه محمدرضــا کشــاورز مدیرعامــل بیمــه دی اهــداء  ــر همایــش را ب ــوح تقدی ل
نمودند.مدیرعامــل بیمــه دی در ایــن همایــش ضمــن ابــراز خشــنودی از 
ــری  ــه ای گ ــالمت و حرف ــرد س ــل عملک ــی، آن را حاص ــن موفقیت ــب چنی کس
بیمــه دی دانســته و انســجام ســازمانی، مســئولیت پذیــری همــه ارکان 
ســازمان را، در راه دســت یابی بــه ایــن توفیــق حائــز اهمیــت دانســت.

محمدرضــا کشــاورز اظهــار امیــدواری کــرد بــا ادامــه ی رونــد مشــتری مــداری 
در بیمــه دی، ایــن شــرکت چشــم انداز خــود را محقــق نمایــد و بــه پدیــده ی 

ــت بیمــه  ــوب مشــتریان در صنع محب
همایــش  ایــن  در  شــود.  تبدیــل 
عرصــه ی  اندیشــمندان  همچنیــن، 
ــد  ــید حمی ــر س ــد دکت ــاد مانن اقتص
پورمحمــدی معــاون امــور اقتصــادی و 
ــازمان  ــه س ــه و بودج ــی برنام هماهنگ
برنامــه و بودجــه کشــور، دکتر حســین 
میــر محمــد صادقــی رئیــس موسســه 
آموزشــی و پژوهشــی اتــاق ایــران، 
ــت رئیســه  ــر فرهنگــی عضــو هیئ دکت

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــاون حقوق ــس شــورای اســالمی، مهنــدس ســلیمانی مع مجل
ــران  ــاق ای ــاون اســتان ها و تشــکل های ات ــی مع ــر علیخان ــران و مهنــدس مظف ای
ــد. ــتری پرداختن ــدی مش ــرد رضایت من ــا رویک ــود ب ــای خ ــان دیدگاه ه ــه بی ب

کسب تنديس طاليی رضايت مشتری توسط بیمه دی در همايش سراسری رضايت مندی مشتری

اخبار بانک و بیمه
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مدیرعامــل بانــک ســپه گفــت: بــه ســبب 
اســتحکام مالــی و ترازنامــه ای بانــک 
بانک هــای  ادغــام  مأموریــت  ســپه، 
ــدف  ــا ه ــلح ب ــای مس ــه نیروه ــته ب وابس
ــتین  ــه نخس ــی ب ــاختار بانک ــاح س اص
بانــک ایرانــی محــول شــد و ایــن پــروژه 
بــدون  و  موفقیــت  بــا  تاکنــون  ملــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــیه عملیات حاش

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از بانــک ســپه، ضمــن 
اعــالم طلــب فــوق، خاطرنشــان کــرد: بانــک ســپه 
ــت  ــود در صنع ــور خ ــرن حض ــک ق ــک ی در نزدی
دارای  بانک هــای  از  بانکــداری کشــور همــواره 
انضبــاط مالــی و مؤثــر در اقتصاد کشــور بوده اســت 
ــه  ــته ب ــای وابس ــام بانک ه ــت ادغ ــی اس و طبیع
نیروهــای مســلح برخــی از شــاخص های ایــن بانک 
ــای  ــا برنامه ه ــی ب ــد؛ ول ــرار ده ــر ق ــت تأثی را تح
بانک هــای  توانمندی هــای  از  گرفتــه  صــورت 
ــردی و  ــاخص های عملک ــود ش ــرای بهب ــی ب ادغام
افزایــش ســودآوری اســتفاده بهینه خواهد شــد.وی 
افــزود: توجــه ویــژه بــه بهبــود شــاخص های 
مؤلفه هــای  تقویــت  و  ســودآوری  در  اثرگــذار 
بهــره وری نیــروی انســانی به طــور هم زمــان در 
ــای محــوری و کالن  ــر از برنامه ه ــال اخی ــد س چن
اســت.رئیس هیئت مدیــره  بــوده  بانــک ســپه 
بانــک ســپه اظهــار داشــت: بانــک ســپه طــی چنــد 
ســال اخیــر بــا شــعار خدمات رســانی مناســب بــه 
ــود  ــب س ــرد کس ــا رویک ــردم ب ــف م ــار مختل اقش
ــر  ــاخص های مؤث ــت ش ــا تقوی ــرده و ب ــت ک فعالی
ــن  ــی در ای ــای مطلوب ــه موفقیت ه در ســودآوری ب

ــه اســت. ــه دســت یافت زمین
ارزیابــی  شــاخص  مهم تریــن  ســودآوری؛ 
عملکردمدیرعامــل بانــک ســپه ضمــن اشــاره 
ــراد و  ــرد اف ــی عملک ــای ارزیاب ــت ابزاره ــه تقوی ب
واحدهــا در ایــن بانــک، تصریــح کــرد: در ارزیابــی 
عملکــرد تک تــک کارکنــان و واحدهــای مختلــف 
بانــک ســپه، ســودآوری یکــی از مهم تریــن و 
شاخص هاســت و ایــن شــاخص در درجه بنــدی 
شــعب نقــش کلیــدی دارد.وی در مــورد جمع آوری 
ــاکارا گفــت: در حــوزه ســاماندهی شــعب  شــعب ن
ســال گذشــته 130 شــعبه نــاکارا ادغام، 13 شــعبه 
جــا به جــا و 25 شــعبه جمــع آوری شــد.چقازردی 
افــزود: بــرای کمــک بــه ســودآوری بیشــتر بانــک 
ســپه ســودده شــدن تمامــی شــعب بعــد از ادغــام 
ــن  ــلح در ای ــای مس ــه نیروه ــته ب ــای وابس بانک ه
ــد.درآمدها و  ــد ش ــال خواه ــت دنب ــا جدی ــک ب بان
هزینه هــا بــا دقــت کنتــرل می شــودمدیرعامل 
ــر افزایــش درآمدهــا  ــک ســپه ضمــن تأکیــد ب بان
و مدیریــت هزینه هــا، گفــت: ایــن بانــک در ســال 
1398 ضمــن کاهــش زیــان بــه ســودآوری رســید 
و بــا رعایــت انضبــاط مالــی و صرفه جویــی در 
هزینه هــا در مقابــل 32 درصــد رشــد درآمــد تنهــا 
14/5 درصــد رشــد هزینــه داشــته اســت.وی بانــک 
ــا در شــاخص  ــن بانک ه ســپه را یکــی از موفق تری
میــزان دســتیابی بــه اقــالم تأمیــن شــده خوانــد و 
اظهــار داشــت: از 20 شــاخص مطــرح شــده در این 
حــوزه، 15 شــاخص بــاالی 90 درصــد تحقــق پیــدا 
کــرده و ایــن موضــوع، موفقیتــی مهــم و کلیــدی 
ــت  ــک اســت.بانک ســپه پیشــرو در رعای ــرای بان ب
قوانیــن و مقرراتــوی رعایــت قوانیــن و مقــررات را 
ــی دانســت و خاطرنشــان  ــک ســپه مثال زدن در بان

ــات ارزش  ــک مصوب ــه تک ت ــک ب ــن بان ــرد: ای ک
ــرده  ــت ک ــا را رعای ــتگی آنه ــه شایس ــته و ب گذاش
اســت و نمونــه بــارز آن عــدم پرداخــت ســود 
ــن  ــاوت بی ــه تف ــه ب ــت ک ــه سپرده هاس ــازاد ب م
نــرخ مؤثــر تســهیالت کمک کــرده اســت.چقازردی 
ــت  ــر رعای ــد ب ــا تأکی ــپرده ها ب ــرد: س ــد ک تأکی
ــت  ــش قیم ــی و کاه ــود ابالغ ــای س ــق نرخ ه دقی
تمام شــده منابــع و بهبــود ترکیــب ســپرده ها 
ــت.وی  ــده اس ــذب ش ــا ج ــداری آنه ــات و پای و ثب
یــادآور شــد: بانــک ســپه بــا انضبــاط مالی کــه جزو 
ــک اســت در  ــن بان مؤلفه هــای فرهنگ ســازمانی ای
چارچــوب مقــررات و اســتانداردهای بانکــداری کار 
ــورت  ــای ص ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــد و ب می کن
گرفتــه در افزایــش ســودآوری هــم موفــق خواهــد 
ــزود:  ــوی اف ــع و مصارف ــه مناب ــت بهین بود.مدیری
ــا تکیــه بــر مدیریــت بهینــه منابــع  بانــک ســپه ب
ــازار  ــی ب ــش حیات ــه نق ــه ب ــا توج ــارف و ب و مص
بین بانکــی در تأمیــن نقدینگــی بانک هــا، همــواره 
ــت. ــته اس ــرار داش ــپرده گذاری ق ــت س در موقعی

مدیرعامــل بانــک ســپه اظهــار داشــت: بانــک ســپه 
ــه ســودآوری خــود را در کمــک  ــار توجــه ب در کن
ــد  ــد می دان ــور متعه ــادی کش ــعه اقتص ــه توس ب
ــت  ــا رعای ــتان ب ــر اس ــع ه ــام مناب ــن تم باوجودای
نســبت منابــع بــه مصــارف در همــان اســتان و بــا 
رویکــرد ســودآوری مصــرف می شــود.وی بــا اشــاره 
بــه افزایــش ســهم ســپرده های ارزان قیمــت بانــک 
ســپه اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: مانده تســهیالت 
اعطایــی بانــک در ســال گذشــته نســبت بــه ســال 
قبــل از آن 29 درصــد رشــد داشــته اســت.افزایش 
33 درصــدی درآمدهــای ارزیمدیرعامــل بانــک 
ــق  ــی و موف ــابقه طوالن ــدی و س ــه توانمن ــپه ب س
ــح  ــای ارزی، تصری ــام فعالیت ه ــک در انج ــن بان ای
کــرد: نخســتین بانــک ایرانــی بــا تکیــه بــر نیــروی 
ــارج از  ــعب خ ــص و ش ــد و متخص ــانی متعه انس
ــواره جــزو  ــای ارزی هم کشــور در کســب درآمده
ــت و  ــوده اس ــور ب ــی کش ــام بانک ــا در نظ برترین ه
در هــر شــرایطی از ایــن مزیــت بــه نحــو مطلــوب 
اســتفاده می کند.رئیــس هیئت مدیــره بانــک ســپه 
ــپه در  ــک س ــای ارزی بان ــم فعالیت ه ــزود: حج اف
ســال 1398 به رغــم قــرار گرفتــن نــام ایــن بانــک 
در فهرســت تحریم هــا، محــدود شــدن روابــط 
ــک  ــزاری و کاهــش تخصیــص ارز توســط بان کارگ
ــون دالر  ــارد و 750 میلی ــر 4 میلی ــزی بالغ ب مرک
بــوده و درآمدهــای ارزی ناشــی از فعالیت هــای 
ارزی بانــک در ســال 1398 نســبت بــه ســال قبــل 
از آن 33 درصــد رشــد نشــان می دهد.نســبت 
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ــی  ــهیالت تک رقم ــه تس ــاری ب ــر ج ــات غی مطالب
ــدن  ــی ش ــالم تک رقم ــا اع ــتچقازردی ب ــده اس ش
نســبت مطالبــات غیــر جــاری بــه تســهیالت 
اعطایــی بانــک ســپه، گفــت: نســبت مطالبــات غیر 
جــاری بــه کل تســهیالت اعطایــی بانــک ســپه بــا 
۸٫8 واحــد درصــد کاهــش از ۱۵٫۶ درصــد در 
پایــان اســفندماه 1397 بــه ۶٫۸ درصــد در پایــان 
اســفندماه 1398 کاهــش یافتــه اســت. وی اضافــه 
کــرد: ایــن نســبت در ســال 98 نســبت بــه ســال 
قبــل از آن بــا کاهــش 2٫4 واحــد درصــدی مواجــه 
بــوده اســت.وی یــادآور شــد: کاهــش نســبت 
مطالبــات غیــر جاری بــه تســهیالت زمینــه اعطای 
ــک  ــد و افزایــش ســودآوری در بان تســهیالت جدی

ســپه را فراهــم کــرده اســت.
ســرعت در توســعه خدمــات الکترونیکیمدیرعامــل 
بانــک ســپه توســعه خدمــات الکترونیکــی را یکــی 
از راه هــای مهــم افزایــش ســودآوری خوانــد و افزود: 
ایــن بانــک در زمینــه خدمات رســانی الکترونیکــی 
بانــک پیشــرو در نظــام بانکــی بــوده اســت و بــرای 
دســتیابی مجــدد بــه ایــن جایــگاه در چنــد ســال 
اخیــر توســعه سیســتم ها و ســامانه ها را بــه صــورت 
ــا اســتقرار  جــدی دنبــال می کنــد.وی ادامــه داد: ب
ســامانه جامــع بانکــداری یکــی از پروژه هــای 
ــداری  ــت بانک ــزرگ صنع ــده و ب ــزاری پیچی نرم اف
کشــور در بانــک ســپه بــا موفقیــت عملیاتــی 
ــانی  ــعه خدمات رس ــد توس ــه رون ــا ادام ــد و ب ش
الکترونیکــی زمینــه اســتقرار بانکــداری دیجیتال در 
ایــن بانــک فراهــم شــده اســت.چقازردی مجموعــه 
پروژه هــای فــاز یکپارچگــی نهایــی در فرآینــد 
ــک  ــب وکار بان ــدل کس ــن م ــروژه تدوی ــام، پ ادغ
ــک  ــتراتژیک بان ــه اس ــن برنام ــروژه تدوی ــپه، پ س
ــامانه  ــتقرار س ــروژه اس ــق 1404، پ ــرای اف ــپه ب س

جامــع بانکــی یکپارچــه و پــروژه اجــرای نقشــه راه 
اســتقرار بانکــداری دیجیتــال را ازجملــه پروژه هــای 
خدمــات  حــوزه  در  ســپه  بانــک  راهبــردی 
الکترونیکــی برشمرد.اســتفاده بهینــه از امــوال مازاد 
ــه ضــرورت  ــک ســپه ب ــر ســودآوریمدیرعامل بان ب
ــازاد و  ــالک م ــروش ام ــه ف ــی ب ــازی دارای مولدس
واگــذاری ســهام بانــک در شــرکت های تابــع اشــاره 
ــداد 206  ــال 1398 تع ــرد: در س ــان ک و خاطرنش
ــه  ــال ب ــارد ری ــه ارزش 3187 میلی ــک ب ــه مل رقب
ــال 1397 از  ــه س ــبت ب ــه نس ــیده ک ــروش رس ف

ــغ 83 درصــد رشــد داشــته اســت. لحــاظ مبل
ســرمایه بانــک ســپه 10 برابر شــده اســتمدیرعامل 
ــن  ــه ای ــزان ســرمایه پای ــورد می ــک ســپه در م بان
بانــک گفــت: ســرمایه پایــه نخســتین بانــک ایرانی 
ــه  ــبت ب ــش نس ــر افزای ــا 10 براب ــته ب ــال گذش س
ســال قبــل از آن بــه 119 هــزار 532 میلیــارد 
ریــال رســید.قیمت روز شــرکت »امیــد« کمتــر از 
ــار  ــتچقازردی اظه ــی آن اس ــد ارزش ذات 70 درص
داشــت: شــرکت مدیریــت ســرمایه گذاری امیــد در 
ســال 1380 توســط بانــک ســپه بــا ســرمایه اولیــه 
ــاص  ــهامی خ ــکل س ــه ش ــال ب ــارد ری 650 میلی
ــع  ــرکت های تاب ــهام ش ــاماندهی س ــور س به منظ
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــپه و اس ــک س و وابســته بان
ــهام  ــام س ــیس و تم ــور تأس ــرمایه کش ــازار س ب
پرتفــوی بانــک شــامل 39 شــرکت بــه ارزش هــزار 
و 157 میلیــارد ریــال بــه شــرکت مذکــور واگــذار 
ــت ســرمایه گذاری  ــزود: شــرکت مدیری شــد.وی اف
ــا ســرمایه پایــه 4 هــزار  امیــد در آذرمــاه 1386 ب
میلیــارد ریــال بــا نمــاد »وامیــد« در بــورس اوراق 
بهــادار تهــران پذیرفتــه شــد.مدیرعامل بانــک 
ــن  ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ــان ک ــر نش ــپه خاط س
توســط کارشناســان  انجام شــده  ارزش گــذاری 

رســمی دادگســتری در ســی و یکــم فروردین مــاه 
ســال جــاری قیمــت هــر ســهم شــرکت مدیریــت 
ســرمایه گذاری امیــد 66 هــزار ریــال بــرآورد 
شــد.وی افــزود: بــا توجــه بــه تعــداد کل 30 
ــت  ــرکت مدیری ــهام ش ــهم س ــه س ــارد برگ میلی
ــزار  ــرکت 198 ه ــن ش ــد، ای ــرمایه گذاری امی س
اســت. شــده  ارزش گــذاری  تومــان  میلیــارد 

چقــازردی گفت: حــدود 21 میلیــارد و 75 میلیون 
برگــه ســهم شــرکت ســرمایه گذاری امیــد در 
ــن  ــی ای ــت و ارزش دارای ــپه اس ــک س ــار بان اختی
ــدود 139  ــده ح ــرکت یادش ــهام ش ــک در س بان
هــزار میلیــارد ریال برآورد شــده اســت.وی یــادآور 
ــاه  ــم آذرم ــالت روز پانزده ــان معام ــد: در پای ش
ســال 1399 در بــازار بــورس تهــران قیمــت 
ــد  ــر ســهم شــرکت ســرمایه گذاری امی ــی ه پایان
۳۹٫۰۶۰ ریــال ثبــت شــده اســت کــه بــر اســاس 
درصــد   70 از  کمتــر  انجام شــده  تحلیل هــای 
ســهام  روز  اســت.ارزش   )NAV( ذاتــی  ارزش 
بانــک ســپه در شــرکت امیــد معــادل 40 درصــد 
ــک ســپه  ــک مدیرعامــل بان ــن بان دارای هــای ای
ــر ســهم  ــی ه ــه قیمــت پایان ــا توجــه ب ــت: ب گف
شــرکت امیــد در معامــالت روز پانزدهــم آذرمــاه 
ســال 1399 بــازار بــورس تهــران ارزش کل بــازار 
شــرکت در حــدود 117 هــزار میلیــارد تومــان و 
ارزش بــازار ســهام بانــک در نمــاد »امیــد« 823 
ــن  ــوده اســت.بر ای ــال ب ــارد ری هــزار و 186 میلی
ــای  ــع کل دارایی ه ــه جم ــه ب ــا توج ــاس و ب اس
بانــک ثبت شــده در صورت هــای مالــی ســال 
ــان ارزش  ــارد توم 1398 حــدود 212 هــزار میلی
روز ســهام بانــک در شــرکت گــروه مدیریــت 
ــد  ــر 40 درص ــدوداً براب ــد ح ــرمایه گذاری امی س

ــت. ــپه اس ــک س ــای بان ــوع دارایی ه مجم

شــرایط  در  معــدن  و  صنعــت  بانــک 
تحریــم هــای اقتصــادی کــه ســبب 
نوســان قیمــت مــواد اولیــه و تجهیــزات 
و افزایــش ریســک معامــات صنعتگــران 
ــی  ــه خدمات ــا ارائ ــان شــده، ب و کارآفرین
معامــات  اعتبــار،  گشــایش  ماننــد 

مشــتریان را تســعیل مــی کنــد.

بــه گــزارش درآمــد و بــه  نقــل از  بانــک صنعــت 
و معــدن، وی بــا بیــان مطلــب فــوق افــزود: 
ــی در  ــنادی ریال ــارات اس ــایش اعتب ــزان گش می
بانــک صنعــت و معــدن در 8 ماهــه نخســت ســال 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  جــاری نســبت ب
142 درصــد و ســپرده هــای چهارگانــه در همیــن 
ــه است.عســکری  مــدت 62 درصــد افزایــش یافت
ــار،  ــه اعتب ــت وج ــنده از دریاف ــان فروش اطمین
ــی  ــل نهای ــل و تحوی ــخ حم ــرل تاری ــکان کنت ام
ــاد  ــا مف ــق ب ــل مطاب ــناد حم ــل اس کاال، تحصی
ــان  ــرارداد می ــرایط ق ــت ش ــه تح ــت اولی موافق
طرفیــن و امــکان کســب تســهیالت بیشــتر بــرای 
فروشــنده در مقابــل اعتبــار گشــایش یافتــه را از 
مزایــای اعتبــار اســنادی برشــمرد کــه باعث شــده 
افــراد بیشــتری بــرای دریافــت اینگونــه خدمــات 
بــه بانــک مراجعــه کنند.عضو هیــأت مدیــره بانک 

صنعــت و معــدن همچنیــن بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــهیالت  ــه تس ــه در چرخ ــای چهارگان ــپرده ه س
دهــی بانــک هــا تصریــح کــرد: بــا ارتقای سیســتم 
هــای ارائــه خدمــات و تمرکــز بــر افزایــش 
ــی  ــانی، م ــرمایه انس ــش س ــارت و دان ــطح مه س
ــرای جــذب  ــک ب ــی بان ــت هــای رقابت ــوان مزی ت
ــذاری  ــپرده گ ــزان س ــتری و می ــمندانه مش هوش
آنــان را افزایــش داد.وی تأکیــد کــرد: رشــد و 
پیشــرفت یــک بانــک در درجــه اول بســتگی بــه 
ــه  ــدی ب ــل بع ــع و در مراح ــم مناب ــش حج افزای
چگونگــی تخصیــص آن منابــع دارد و بدون شــک 
ــت  ــات، رضای ــانی خدم ــت و بروزرس ــوع، کیفی تن
ــط  ــان و محی ــورد کارکن ــوه برخ ــتریان از نح مش
داخلــی شــعب از جملــه عواملــی هســتند کــه در 
جــذب منابــع مالــی توســط شــعب بانــک نقــش 

ــد. ــری دارن بســیار مهــم و مؤث

اين بانک تسهیل گر فعالیت صنعتگران و کارآفرينان کشور است
عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن:

اخبار بانک و بیمه
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ــر عامــل بانــک مســکن اعــام کــرد:  مدی
ایــن بانــک در ۸ ماهــه اول امســال موفــق 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــل ۱۱ ه ــد حداق ش
تســهیات فقــط در دو بخــش ســاخت 
و خریــد خانــه بــه مشــتریان خــود و 
تســهیات  متقاضیــان  ســیر  همچنیــن 

ــد. ــت کن ــکن پرداخ مس

ــت و  ــایان در گف ــود ش ــد ، محم ــزارش درآم ــه گ ب
ــک مســکن گزارشــی از  ــری بان ــگاه خب ــا پای ــو ب گ
ــکن و  ــش مس ــی بخ ــن مال ــت تامی ــن وضعی آخری
ــک  ــرد: بان ــالم ک ــایان اع ــه کرد.ش ــاختمان ارای س
ــان  ــان آب ــا پای ــاری ت ــال ج ــدای س ــکن از ابت مس
مــاه رقمــی معــادل 11 هــزار و 216 میلیــارد 
ــد مســکن  ــواع تســهیالت ســاخت و خری تومــان ان
پرداخــت کــرد کــه 3 هــزار و 882 میلیــارد تومــان 
ــرای  ــه ســازندگان و تولیدکننــدگان مســکن ب آن ب
ــه  ــور ارای ــر کش ــه در سراس ــه خان ــش عرض افزای
ــز  ــر نی ــان دیگ ــارد توم ــزار و 334 میلی شــد و 7 ه
بــه صــورت تســهیالت خریــد خانــه بــه متقاضیــان 
خریــد واحــد مســکونی پرداخــت شــد.مدیر عامــل 
ــهیالت  ــبد تس ــه س ــان اینک ــا بی ــکن ب ــک مس بان
ســاخت و خریــد مســکن قابــل ارایــه توســط بانــک 
مســکن بــه لحــاظ میــزان ســقف ریالــی و شــرایط 
ــف  ــت، در شــهرهای مختل پرداخــت و نحــوه دریاف
کشــور و بــرای مشــتریان مختلــف متفــاوت اســت، 
ــزار و 288  ــال 16 ه ــه اول امس ــی 8 ماه ــزود: ط اف
ــره  ــره تســهیالت ســاخت و 73 هــزار و 255 فق فق

نیز تســهیالت خرید مســکن بــه مشــتریان پرداخت 
ــد  ــن رون ــادار بی ــا مقایســه معن ــرده ایم.شــایان ب ک
ــد  ــهیالت خری ــت تس ــم پرداخ ــرات در حج تغیی
مســکن و حجــم معامــالت خریــد خانــه بــه نقــش 
ــن تســهیالت در پشــتیبانی گروهــی از  محــوری ای
خریــداران بــرای مانــدن در بــازار و کمــک بــه خانــه 
دار شــدن آنهــا اشــاره کــرد و گفــت: در شــهر تهــران 
ــروش  ــد و ف ــان حجــم معامــالت خری ــاه آب طــی م
ــاه حــدود 48  ــه مهــر م واحــد مســکونی نســبت ب
درصــد کاهــش پیــدا کــرد کــه بــه معنــای نصــف 
ــی  ــه زمان ــن فاصل ــکن در ای ــالت مس ــدن معام ش
اســت. هــر چنــد اطالعــات معامــالت مســکن بقیــه 
شــهرهای کشــور بــرای فصــل پاییــز اعــالم نشــده 
ــد  ــا شــواهد بیانگــر رکــود و کاهــش خری اســت ام
و فــروش خانــه و آپارتمــان در دیگــر شــهرهای 
کشــور اســت. امــا بــا ایــن حــال میــزان اســتفاده از 
تســهیالت خریــد مســکن مربــوط بــه بانک مســکن 

در آبــان مــاه امســال نســبت بــه مهــر مــاه تنهــا 22 
درصــد کاهــش پیــدا کــرد. بنابرایــن رونــد دریافــت 
و اســتفاده از ایــن تســهیالت خــود نشــانگر اتــکای 
بخشــی از جامعــه متقاضــی مســکن بــه تســهیالت 
ــایان  ــدن است.ش ــه ش ــب خان ــرای صاح ــی ب بانک
مدیــر عامــل بانــک مســکن در ادامــه گفــت و گــو 
بــا هیبنــا تصریــح کــرد: تســهیالت ســاخت مســکن 
قابلیــت انتقــال بــه خریــداران واحدهــای مســکونی 
ــخص دارد.  ــط مش ــرایط و ضواب ــت ش ــاز را تح نوس
همیــن قابلیــت باعــث شــده گروهــی از ســازنده هــا 
از تســهیالت ســاخت بــرای ســرمایه گــذاری هــای 
ــاه گذشــته  ســاختمانی خــود اســتفاده کننــد.در م
بانــک مســکن از محــل صنــدوق پــس انداز مســکن 
یکــم بیــش از 7 میلیــارد تومــان تســهیالت ســاخت 
بــه شــکل انفــرادی یا مجتمــع ســازی بــرای افزایش 
عرضــه مســکن در کشــور بــه متقاضیــان پرداخــت 
کرد.همچنیــن از محــل صنــدوق پــس انداز مســکن 
ــر  ــی در سراس ــه اول ــزار و 760 خان ــک ه ــم، ی یک
کشــور صاحــب خانــه شــدند. مــاه گذشــته نزدیــک 
بــه 240 میلیــارد تومــان تســهیالت خریــد مســکن 
ــداز مســکن  ــس ان ــدوق پ ــذاران صن ــه ســپرده گ ب
ــزار و  ــاه 2 ه ــر م ــاه مه ــد.در م ــت ش ــم پرداخ یک
ــی صاحــب حســاب در صنــدوق  ــه اول 58 نفــر خان
ــدوق  ــوط را از صن ــهیالت مرب ــتند تس ــم توانس یک
دریافــت و نســبت بــه خریــد مســکن اقــدام کننــد.

بنابرایــن بانــک مســکن در حوزه پرداخت تســهیالت 
خانــه اولــی نیــز بــه گونــه ای عمــل کــرده کــه افراد 
بیشــتری در مقایســه با ســایر خریــداران مســکن در 

ــد. ــازار رکــودی حضــور دارن ب

ــارات  ــی انتش ــنواره مل ــن جش ــر پانزدهمی ــزه برت جای
ــدی  ــدی احم ــه مه ــک مســکن ب ــی بان ــط عموم رواب
ــدا  ــکن، اه ــک مس ــی بان ــط عموم ــس اداره رواب ریی
ــکن- ــک مس ــل از بان ــه نق ــد ب ــزارش درآم ــد.به گ ش

هیبنــا، پانزدهمیــن جشــنواره ملــی انتشــارات روابــط 
ــز  ــس و جوای ــدای تندی ــا اه ــاری ب ــال ج ــی س عموم
بــه روابــط عمومی هــای برتــر بــه کار خــود پایــان داد. 

ایــن جشــنواره بــه همــت انجمــن متخصصــان روابــط 
ــی  ــط عموم ــگاه ها، رواب ــکاری دانش ــا هم ــی و ب عموم
ــی و  ــرکت های خصوص ــازمان ها و ش ــا، س وزارتخانه ه
دولتــی در دو بخــش رقابتــی و آموزشــی در دو گــروه 
ــای ســازمان  ــش ه ــز همای ــی و اســتانی در مرک تهران
ــره وری  ــات و به ــازمان مطالع ــی )س ــت صنعت مدیری
بــا  شــد.این جشــنواره  برگــزار  انســانی(  نیــروی 
ــان  ــن متخصص ــس انجم ــی ریی ــین امام ــور حس حض
ــی  ــط عمومــی، محمــد خــدادی معــاون مطبوعات رواب
ــدی  ــدی احم ــالمی، مه ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
رییــس اداره کل روابــط عمومــی بانــک مســکن و 
ــزار و  ــی برگ ــط عموم ــران رواب ــر از مدی ــی دیگ جمع
بــه روابــط عمومــی هــای برتــر، تندیــس افتخــار اعطــا 
شد.براســاس ایــن گــزارش ایــن جشــنواره بــه همــت 
انجمــن متخصصــان روابــط عمومــی در دو بخــش 
ــتانی در  ــی و اس ــروه مل ــی در دو گ ــی و آموزش رقابت
ــی  ــت صنعت ــازمان مدیری ــای س ــش ه ــز همای مرک
)ســازمان مطالعــات و بهــره وری نیــروی انســانی( 
برگــزار شــد.به گــزارش خبرنــگار هیبنــا، جایــزه 

ــط  ــارات رواب ــی انتش ــنواره مل ــن جش ــر پانزدهمی برت
ــه مهــدی احمــدی رییــس  ــک مســکن ب ــی بان عموم
اداره روابــط عمومــی بانــک مســکن، اهــدا شــد.مهدی 
احمــدی رییــس کل اداره روابــط عمومــی بانــک 
مســکن، در حاشــیه ی ایــن مراســم در مصاحبــه ای بــا 
خبرنــگار هیبنــا در خصــوص برگــزاری ایــن جشــنواره 
گفــت: بانــک مســکن بــه عنــوان یــک بانــک تخصصــی 
و البتــه مردمــی، خدمــات و محصــوالت متنوعــی بــه 
مــردم ارائــه مــی دهــد و بــه همیــن دلیــل مــا وظیفــه 
ــع  ــق ، جام ــانی دقی ــالع رس ــم اط ــی دانی ــود م ی خ
ــک  ــت: بان ــار داش ــیم.وی اظه ــته باش ــیعی داش و وس
ــی اســت کــه دارای  ــک های مســکن جــزو معــدود بان
پایــگاه خبــری مــی باشــد و از ایــن طریــق اطالعــات 
را بــه صــورت دقیــق در اختیــار مــردم قــرار مــی دهــد.

ــک مســکن  ــزود: بان ــه اف ــام مســوول در ادام ــن مق ای
همچنیــن از طریــق ابزارهــای مختلــف ارتباطــی، 
ــی  ــات کامل ــات و … اطالع ــور، تبلیغ ــه ی بروش تهی
ــار  ــک را در اختی ــوع بان ــات متن از محصــوالت و خدم

ــرار دهــد. عمــوم ق

 11 هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت و خريد مسکن پرداخت شد
مدیر عامل بانک مسکن اعام کرد:

بانک مسکن جايزه برتر پانزدهمین جشنواره 
ملی انتشارات روابط عمومی را کسب کرد

اخبار بانک و بیمه
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ــس  ــع م ــی صنای ــرکت مل ــل ش مدیرعام
ایــران گفــت: طــی نه ماهــه نخســت 
ســال جــاری بــا فــروش حــدود ۲۸ هــزار 
ــت  ــخ صنع ــورد تاری ــی، رک ــارد تومان میلی
مــس در حــوزه فــروش را زدیــم و در 
و  تولیــد  زمینه هــای  در همــه  مجمــوع 
ــال  ــدای س ــس از ابت ــرکت م ــعه  ش توس
ــت. ــته اس ــودی داش ــرایط صع ــاری ش ج

ــیر  ــر اردش ــرس، دکت ــس پ ــد از م ــزارش درآم ــه گ ب
ــه اهلل  ــدس وجی ــد مهن ــیه بازدی ــعدمحمدی در حاش س
جعفــری رئیــس هیأت عامــل ایمیــدرو از مجتمــع مــس 
سرچشــمه بــا بیــان اینکــه امــروز از چند طرح توســعه ای 
ــس  ــرکت م ــای ش ــه طرح ه ــد، ب ــد ش ــک بازدی از نزدی
اشــاره و عنــوان کــرد: عملیــات احــداث کارخانــه تغلیــظ 
معــدن مــس دره زار فعال شــده و ســال آینــده 150 هــزار 
ــدن  ــن مع ــرد و در ای ــد ک ــد خواه ــانتره تولی ــن کنس ت
ــرمایه گذاری  ــان س ــارد توم ــزار میلی ــه 6 ه ــک ب نزدی
شــده اســت.وی افــزود: در منطقــه رفســنجان پروژه هــای 
جدیــدی خواهیــم داشــت، در سرچشــمه فــاز 3 کارخانه 
ــده  ــن برنامه ریزی ش ــزار ت ــت 300 ه ــا ظرفی ــظ ب تغلی
ــرای آن  ــرمایه گذاری ب ــان س ــارد توم ــزار میلی و 10 ه
انجــام خواهــد شــد.وی تصریــح کــرد: پــروژه  فلوتاســیون 
ــانتره از  ــن کنس ــزار ت ــد  70 ه ــدف تولی ــا ه ــرباره ب س
ســرباره های ذوب کــه 50 ســال بــا عیــار 4 درصــد 

روی زمیــن بــود ســال آینــده  بــا ســودآوری بــاال افتتــاح 
ــو  ــروژه درآل ــده پ ــال آین ــن س ــد. همچنی ــد ش خواه
ــدن  ــی ش ــعدمحمدی از قطع ــاح می شود.س ــز افتت نی
ــر داد  ــنجان خب ــزی آب رفس ــه مرک ــروژه تصفیه خان پ
ــده و  ــروژه انجام ش ــن پ ــی ای ــای مهندس ــت: کاره و گف
ــا پــس  ــاز می شــود ت ــی آن آغ ــات اجرای ــه زودی عملی ب
از بهره بــرداری مــردم رفســنجان بتواننــد از آب بهداشــتی 
ــه مــواد  و تصفیه شــده بهره منــد شــوند.راه اندازی کارخان
شــیمیایی در منطقــه ویــژه اقتصــادی رفســنجان نویــد 
دیگــری بــرای افزایــش اشــتغال در رفســنجان بــود کــه 
ســعدمحمدی آن را مطــرح و تأکیــد کــرد: بــا راه انــدازی 

ایــن کارخانــه کل مــواد شــیمیایی مــورد نیــاز کارخانــه 
کنســانتره تأمیــن می شــود؛ و مانــع از خــروج ارز خواهــد 
ــت  ــهدای صنع ــری ش ــگاه 15 هزارنف ــد.افتتاح ورزش ش
مــس رفســنجان تــا 6 مــاه آینــده و افتتــاح بیمارســتان 
ــر  ــت دیگ ــر صم ــور وزی ــا حض ــس ب ــی م 50 تختخواب
ــود. ــنجانی ها ب ــرای رفس ــعدمحمدی ب ــای س برنامه ه

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در بخــش 
ــه کل  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
ــا اعتبــاری  پروژه هــای شــرکت ملــی مــس 29 پــروژه ب
ــورو به عــالوه 30  ــون ی ــارد و 480 میلی ــر 2 میلی ــغ ب بال
ــتان  ــرد: در اس ــوان ک ــت، عن ــان اس ــارد توم ــزار میلی ه
ــی و  ــروژه معدن ــش از 23 پ ــان در حــال حاضــر بی کرم
 ipcc ــوان کــرد: یــک طــرح ــم.وی عن زیرســاختی داری
کــه آخریــن تکنولــوژی بــرای بحــث معدنــی اســت، در 
سرچشــمه شــکل می گیرد کــه بتوانیم شــرایط مناســب 
فنــی را در ایــن منطقــه اجــرا کنیــم. همچنیــن نوســازی 
نــاوگان معــادن ازجملــه خرید 40 دســتگاه تــراک جدید 
ــراز  ــعدمحمدی اب ــوده است.س ــوص ب ــن خص و…در ای
ــد  ــن کات ــزار ت ــه اول امســال 207 ه ــرد: طــی 9 ماه ک
ــته  ــال گذش ــد از س ــه  9 درص ــت ک ــده اس ــد ش تولی
جلوتــر اســت  و 16 درصــد تولیــد آنــد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته افزایش داشــته است.سعدمحمدی 
گفــت: هفتــه گذشــته شــرکت ملــی مــس بــه رتبــه دوم 
شــرکت های بورســی کشــور ارتقــا پیــدا کــرد و توانســت 
جایــگاه خــود را مســتحکم کنــد کــه امیدواریــم در آینده 
نزدیــک بــه شــرکت اول بررســی کشــور تبدیــل شــود.

بــا دســتور رییــس جمهــور فــاز دوم 
طرح هــای  شــامل  ایــام  پتروشــیمی 
ــت ۷۶5  ــا ظرفی ــی ب ــن و گوگردزدای الفی
ــد. ــاح ش ــاالنه افتت ــد س ــن تولی ــزار ت ه

بــه گــزارش درآمــد بــه نقــل از روابــط عمومی شــرکت 
ــارس، حجــت االســالم  ــع پتروشــیمی خلیــج ف صنای
والمســلمین روحانــی در مراســم افتتاحیــه ایــن فاز که 
بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس برگزار شــد، تاکیــد کرد: 
ــد، در  ــا دارن ــردن م ــر گ ــی ب ــالم حــق بزرگ ــردم ای م
جنــگ ایســتادگی کردنــد و در ایــن ســال ها خدمتگزار 
زائــران حضــرت اباعبداهلل الحســین)ع( بودنــد، بنابراین 
هــر کاری بــرای ایــن مــردم عزیــز بکنیــم، کار کوچکی 
ــا تشــکر از  ــزرگ اســت.وی ب ــرای مردمــی بســیار ب ب
ــه  ــزرگ ب ــد ب ــن واح ــه ای ــه کســانی ک ــات هم زحم
مرحلــه بهره بــرداری رســاندند، گفــت: امروز بخشــی از 
قــدرت ایــران را مشــاهده می کنیــم، ایــن ملــت بــزرگ 
در همــه زمینه هــا از جملــه در زمینــه صنعــت کاری 
کردنــد کــه کســی نمی توانــد نســبت بــه ایــن ملــت 
حرفــی بزند.رئیس جمهــور تصریــح کــرد: قــدرت ملــی 
مــا تحــت تاثیــر توطئه هــای دیگــران قــرار نمی گیــرد، 
ــور  ــرب کش ــدرت را در غ ــن ق ــی از ای ــروز بخش ام
می بینیــم بــا افتتــاح ایــن طرح هــا در ایــالم، همــدان و 
ارومیــه، هفته هــای پیــش بــا افتتــاح راه آهــن در شــرق 
کشــور و همچنیــن طرح هــای دیگــر، قــدرت ملــی مــا 
در نقــاط مختلــف کشــور نشــان می دهــد.در ابتــدای 
ــه مســیر طــی  ــا اشــاره ب ــر نفــت ب ایــن مراســم، وزی

شــده در جهــش اول و دوم پتروشــیمی گفــت: امــروز 
فــاز دوم پتروشــیمی ایــالم که فــاز اول آن در ســال 93 
توســط جنابعالــی افتتــاح شــد، بــا ظرفیــت 750 هزار 
ــورو توســط  ــا ســرمایه گذاری 866 میلیــون ی ــن و ب ت
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــارس ب ــج ف ــگ خلی هلدین

ــن  ــن اولی ــرد: ای ــح ک ــه تصری ــژن زنگن ــدس بی مهن
ــرداری  ــا بهره ب ــرب کشــور اســت و ب ــن غ ــرح الفی ط
از طرح هــای امــروز و همچنیــن طرح هــای در دســت 
انجــام از جملــه واحــد پلــی پروپیلــن در پتروشــیمی 
ایــالم کــه 52 درصــد پیشــرفت دارد، شــاهد جهــش 
تولیــد و جشــن شــکوفایی در غــرب کشــور هســتیم. 
ایــن طرح هــا، طرح هــای مولــد هســتند و بیــش 
ــور  ــرای کش ــد ب ــاالنه درآم ــارد دالر س ــج میلی از پن
خواهنــد داشــت.همچنین در ایــن مراســم، مدیرعامــل 
شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه ارائــه 
توضیحاتــی دربــاره فاز دوم پتروشــیمی ایــالم پرداخت.

مهنــدس جعفــر  ربیعــی، اظهار داشــت:خدا را شــاکریم 
کــه در آســتانه هشــتم دی، روز بزرگداشــت صنعــت 
ــر  ــرح دیگ ــرداری از دو ط ــاهد بهره ب ــیمی ش پتروش
ــیمی  ــع پتروش ــروه صنای ــای گ ــه طرح ه از مجموع
ــالم  ــیمی ای ــد پتروش ــتیم، دو واح ــارس هس خلیج ف
ــه.وی  ــیمی ارومی ــیم پتروش ــولفات پتاس ــرح س و ط
ــاهلل در  ــه انش ــم ک ــم بده ــد را ه ــن نوی ــه داد: ای ادام
ــیمی  ــای پتروش ــه طرح ه ــده از مجموع ــای آین روزه
ــه  ــارس ب ــج ف ــد خلی ــروژه بیدبلن ــارس مگاپ خلیج ف
دســت رئیس جمهــور افتتــاح می شــود.ربیعی تصریــح 
ــد از  ــد بع ــب ش ــا موج ــن طرح ه ــاح ای ــرد: افتت ک
تولیــد پلــی اتیلــن از اتیلــن از خــط غــرب در فــاز اول 

حــاال زنجیــره پتروشــیمی ایــالم را کامــل کنیــم.وی 
ــدازی  ــش راه ان ــب، پی ــات نص ــه عملی ــه داد:هم ادام
ــان  ــور کارشناس ــدون حض ــاز ب ــن ف ــدازی ای و راه ان
ــالم  ــیمی ای ــم در پتروش ــط همکاران ــی و توس خارج
انجــام شــده و 71 درصــد از تجهیزاتــی کــه در فاز دوم 
پتروشــیمی ایــالم بــه کار رفته،ســاخت داخــل اســت.

مدیرعامــل هلدینــگ خلیــج فــارس بــا بیــان اینکــه 
ــالم،  ــان پتروشــیمی ای ــش از 90 درصــد از کارکن بی
بومــی هســتند، خاطــر نشــان کــرد: پتروشــیمی ایالم 
ــان  ــی محــل زم ــع شــده کــه زمان ــه ای واق در منطق
ــا در  ــوده و از همینج ــالم ب ــدگان اس ــتقرار رزمن اس
اوایــل دهــه 60 کارهــای بزرگــی همچــون آزادســازی 
ــاز در دوران  ــن ف ــاح ای ــده و افتت ــام ش ــران انج مه
جنــگ اقتصــادی و تحریــم در همــان منطقــه بــه این 

معناســت کــه جهــاد ادامــه دارد.

رکوردزنی فروش شرکت مس در 
سال جاری

۷1 درصد تجهیزات پتروشیمی 
ايالم، ساخت داخل است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد:

اخبار صنعت
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ــازمان  ــن س ــت: ای ــدرو گف ــل ایمی ــات عام ــس هی رئی
ــت حــوزه مــس اســت.به  ــرای تقوی ــاده همــکاری ب آم
گــزارش درآمــد و بــه نقــل از روابــط عمومــی ایمیــدرو، 

مهنــدس وجیــه اهلل جعفــری امــروز در جلســه بررســی 
طــرح هــای توســعه مــس گفــت: شــرکت ملــی مــس 
29 طــرح بــا ســرمایه گــذاری بیــش از 2 میلیــارد یــورو 
ــال  ــی( در ح ــان )ریال ــارد توم ــزار میلی )ارزی( و 30 ه
اجــرا دارد کــه اشــتغال مناســبی را ایجــاد خواهــد کــرد.

ــد در یــک فضــای همــکاری، طــرح هــا  وی افــزود: بای
زودتــر بــه بهــره بــرداری برســد.

اکتشافات مس در 6 استان �
ــه موضــوع  ــا اشــاره ب رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو ب
ــای  ــت ه ــف ظرفی ــه عط ــوان نقط ــه عن ــاف ب اکتش
ــس  ــی م ــرکت مل ــت: ش ــار داش ــور، اظه ــود کش موج
اکنــون در 6 اســتان، فعالیــت اکتشــافی انجــام مــی دهد 
کــه بایــد تحرک بیشــتری صــورت گیــرد.وی ادامــه داد: 
ــوی  ــبی از س ــر مناس ــتان ذخای ــتان و بلوچس در سیس
ــبی  ــه مناس ــه نقط ــد ب ــده و بای ــاف ش ــدرو اکتش ایمی

ــرای  ــازی ب ــا بسترس ــری، ب ــه جعف ــه گفت ــد. ب برس
اســتخراج و فــرآوری ایــن ذخایــر، مــی تــوان بخشــی از 

ــرد. ــع ک مشــکالت کشــور را رف

ضرورت توجه به معادن مس �
جعفــری بــه اشــاره بــه ضــرورت حمایــت شــرکت ملــی 
ــر  ــت: اگ ــک گف ــادن کوچ ــای مع ــرح احی ــس از ط م
ــاس  ــک مقی ــادن کوچ ــای مع ــس در احی ــرکت م ش
مســاعدت بیشــتری داشــته باشــد، بســتری برای اجرای 
طــرح هــای توســعه بعــدی خواهــد بــود.وی همچنیــن 
دربــاره طــرح جامــع مــس اظهــار داشــت: طــرح جامــع 
ملــی مــس درحــال تدویــن اســت.رئیس هیــات عامــل 
ــی مــس در  ــدام شــرکت مل ــه اق ــا اشــاره ب ــدرو ب ایمی
ــوآوری و شــتابدهی گفــت:  ــدازی مرکــز ن ــه راه ان زمین
تاســیس ایــن مرکــز، گام مناســبی بــرای ورود دانــش و 

تکنولــوژی نویــن بــه صنعــت مــس اســت.

ــده در  ــۀ مطرح ش ــای فناوران ــل چالش ه ــدف ح ــا ه ب
رویــداد ریورس پیــچ )Reverse Pitch( مرکــز نوآوری 
تحــول دیجیتــال فــوالد، ســومین دور بازدید شــرکت های 
دانش بنیــان از خــط تولیــد فــوالد مبارکــه انجــام شــد.به 
گــزارش  درآمــد از فــوالد، بــا الــزام و مأموریــت مدیریــت 
ــر  ــی ب ــه شــرکت ایریســا مبن ــه ب ــوالد مبارک شــرکت ف
ــال در  ــول دیجیت ــازی و تح ــۀ هوشمندس ــن برنام تدوی
فــوالد مبارکــه، برنامــۀ پنج ســاله ای تدویــن گردیــد و در 
ایــن راســتا و بــا هــدف حــل چالش هــای موجــود در ایــن 
زمینــه، رویــداد    ارائــۀ  چالش هــای فناورانــه در مهرمــاه 
ســال جــاری در دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. پــس از آن،  
ــر،  15 تیــم طــی مــدت  ــا گزینــش پیشــنهاد های برت ب
ــد. ــد کردن ــه بازدی ــوالد مبارک ــد ف 4 روز از خطــوط تولی

ــازی  ــای فوالدس ــدت از واحده ــن م ــا در ای ــن گروه ه ای
ــد جــاری در  ــا فراین ــک ب ــد و از نزدی ــورد ســرد بازدی و ن
 AR/VR ایــن بخش هــا آشــنا شــدند.کاربرد تکنولــوژی
در خطــوط تولیــد، طراحــی و ســاخت دوقلــوی دیجیتــال 
و تحلیــل بهــره وری خطــوط تولیــدی فــوالد مبارکــه بــا 
اســتفاده از ابزارهــای هــوش مصنوعی ازجملــه موضوعاتی 
ــی و  ــرای طراح ــان ب ــرکت های دانش بنی ــه ش ــد ک بودن
ــا آن هــا از مجموعــۀ فــوالد  ایــده پردازی هــای مرتبــط ب

مبارکــه بازدیــد کردنــد.
کاهش ضايعات و افزايش بهره وری از اهداف  �

حضور شرکت های دانش بنیان در فوالد 
مبارکه است

ــگاه  ــی دانش ــوش مصنوع ــروه ه ــی گ ــو هیئت علم عض
ــوالد  ــازی ف ــد فوالدس ــد از واح ــس از بازدی ــان پ اصفه
مبارکــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد گفــت: در 
ــره وری  ــل به ــال و تحلی ــول دیجیت ــرح تح ــتای ط راس
خطــوط تولیــد بــر اســاس طــرح پیشــنهادی کــه ارائــه 
کــرده بودیــم بازدیــد بســیار خوبــی از واحــد فوالدســازی 
ــه  ــه این گون ــان اینک ــا بی ــناس ب ــین کارش داشتیم.حس
بازدیدهــا موجــب می شــود دقیق تــر و جامع تــر بــا 
نیازمندی هــای فــوالد مبارکــه آشــنا شــویم افــزود: ایــن 
بازدیدهــا موجــب می شــود طرح هــا و پیشــنهادهای 
عملیاتــی خــود را بــا پختگــی بیشــتری ارائه کنیــم.وی به 

طــرح ارائه شــده توســط گــروه هــوش مصنوعــی دانشــگاه 
اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح قــرار اســت بــا 
ــا برنامه ریــزی  در نظــر گرفتــن پارامترهــای مختلــف و ب
صحیــح موجــب کاهــش ضایعــات و افزایش بهــره وری در 

مجموعــۀ فــوالد مبارکــه شــود.
استفاده از هوش مصنوعی باعث بهره وری  �

بیشتر صنايع می شود
ــه در  ــان ک ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــل یک مدیرعام
ــت دارد طــی  ــی فعالی حــوزۀ داده کاوی و هــوش مصنوع
بازدیــد از خــط تولیــد در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد بــا 
بیــان اینکــه ایــن بازدیــد دیــدگاه مثبــت  و واقع بینانــه ای 
ــرکت های  ــن ش ــل بی ــه تعام ــت: هرچ ــا داد گف ــه م ب
دانش بنیــان و صنعــت بیشــتر باشــد، زمینــۀ پیشــرفت 
ــد  ــت بای ــم می شــود و صنع ــر دو طــرف بیشــتر فراه ه
ــد. ــاد کن ــا    اعتم ــان و    نوپ ــه شــرکت های دانش بنی ب

علیرضــا مــرادی افــزود: در فــوالد مبارکــه به عنــوان 
یکــی از بزرگ تریــن مجموعه هــای صنعتــی کشــور 
کــه ســالیان طوالنــی فعالیــت دارد، ایــن امــکان وجــود 
ــۀ  ــی در زمین ــات خوب ــای آن اتفاق ــه در جای ج دارد ک

تحــوالت دیجیتــال رخ دهــد.وی بهــره وری بیشــتر خــط 
ــالف را از  ــان ات ــش زم ــان و کاه ــش راندم ــد، افزای تولی
مزایــای اســتفاده از هــوش مصنوعی برشــمرد و خواســتار 

ــه شــد. ــوالد مبارک ــردی شــدن آن در ف کارب
بازديدهای فوالد مبارکه به صورت حرفه ای  �

برگزار شد
ــی  ــر یک ــر و مدی ــگاه امیرکبی ــی دانش ــو هیئت علم عض
دیگــر از شــرکت های دانش بنیــان هــم پــس از بازدیــد از 
واحــد نــورد ســرد فــوالد مبارکــه، روش پیاده ســازی ایــن 
بازدیدهــا را حرفــه ای عنــوان کــرد و گفــت: حقیقتــا ایــن 
بازدیــد یکــی از معــدود بازدیدهایــی بــود کــه به صــورت 
ــز  ــوالد نی ــان ف ــود و کارشناس ــده ب ــزار ش ــه ای برگ حرف
بــه مباحــث مســلط بودند.فرشــاد برازنــده بــا اشــاره بــه 
اینکــه پیشــنهاد مربوطــه در حــوزۀ AR/VR )واقعیــت 
افــزوده و واقعیــت مجــازی( اســت، افــزود: ایــن پیشــنهاد 
بــه  ســرعِت تعمیــر، نگهــداری و مانیتــور کــردن کمــک 
ــور  ــرعت پاســخ گویی اپرات ــش س ــث افزای ــد و باع می کن

ــود. ــز می ش نی
رويکرد اخیر مديريت فوالد مبارکه در زمینه  �

تحول ديجیتال بسیار حائز اهمیت است
ــز  ــان نی ــگاه اصفه ــی دانش ــو هیئت علم ــر عض دیگ
پــس از بازدیــد از واحــد فوالدســازی، بــا بیــان اینکه 
ــر و  ــم دقیق ت ــد بتوانی ــب ش ــی موج ــد میدان بازدی
ــنا  ــه آش ــوالد مبارک ــای ف ــا نیازمندی ه ــر ب جامع ت
فراینــد  راســتای  در  کــرد:  خاطرنشــان  شــویم 
دیجیتالــی شــدن فــوالد مبارکــه طــرح اولیــه ارائــه 
ــی  ــد میدان ــتر بازدی ــنایی بیش ــت آش ــپس جه و س
ــرد  ــزود: رویک ــی اف ــد.محمدرضا خیام باش ــام ش انج
و نگــرش اخیــر مدیریــت فــوالد مبارکــه در زمینــۀ 
ــیار  ــور بس ــوالد کش ــت ف ــال در صنع ــول دیجیت تح
ــرکت های  ــت.مدیران ش ــت اس ــز اهمی ــر و حائ مؤث
ــدت  ــی م ــگاهی ط ــان دانش ــان و متخصص دانش بنی
4 روز بازدیــد از واحدهــای مختلــف فــوالد مبارکــه، 
بــا  گفت وگــو  بــه  نیــز  تخصصــی  جلســات  در 
ــد. ــه پرداختن ــوالد مبارک ــان ف ــران و کارشناس مدی

رويکرد اخیر مديريت فوالد مبارکه 
در زمینۀ تحول ديجیتال بسیار حائز 

اهمیت است

ايمیدروآماده همکاری برای تقويت 
حوزه مس است 

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

اخبار صنعت
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عباس صوفی شهردار کالنشهرهمدان، مطرح کرد:

ساماندهی و باز آفرینی بازار همدان در دستور کار شهرداری

نشســت هــم اندیشــی در خصــوص 
بازآفرینــی بــازار همــدان با مشــارکت 
شــهرداری، میراث فرهنگــی، اداره کل راه 
و شهرســازی و ســازمان نظام مهندسی 

ساختمان همدان برگزار شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری همدان؛ شهردار همدان در 
این نشست که در مرکز همایش های قرآنی 
و بین المللی همدان برگزار شد، اظهار کرد: 
امــروزه مردم از ما انتظــار دارند کارهای 
بزرگ و ماندگاری را در شهر اجرا کنیم که 
در این زمینه بایســتی با برنامه ریزی های 
مناسب، دقیق و کارشناسی شده و استفاده 
از تمامــی ظرفیت ها در مســیر تحقق این 

موضوع حرکت کنیم.
عباس صوفی در ادامــه ضمن تقدیر از 
تالش های دســتگاه های مختلف اجرایی در 
پیشــبرد اهداف و چشــم اندازهای شهر، 
گفت: شهر همدان از ظرفیت های بی نظیری 
در حوزه هــای مختلف بهره مند اســت و 
این موضوع بر کســی پوشــیده نیست و 
خوشبختانه شــاهد همراهی و حمایت های 
مدیریت ارشــد اســتان، نماینــدگان مردم 
همــدان در خانه ملت و اعضای شــورای 
اسالمی شــهر با مجموعه مدیریت شهری 
هستیم که این سطح از همراهی در پیشبرد 
اهداف و توســعه شهر بســیار راهگشا و 

مؤثر است.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری همدان 
در ســال های اخیــر در حوزه های مختلف 
به دنبال توســعه متوازن شهر بوده است 
کــه در همین راســتا قدم هــای بزرگی در 
حوزه های فضای سبز شهری، ساماندهی 
ورودی های شــهر، حوزه های خدماتی و... 

برداشته شده است.
شــهردار کالنشــهر همدان افــزود:  در 
بودجه سال آینده مدیریت شهری موضوع 
ســاماندهی و باز آفرینی بــازار همدان در 
دســتور کار قرار دارد و انتظــار می رود 
با همراهی و مشــارکت سایر دستگاه های 
مســؤول در ایــن حــوزه شــاهد اقدامات 
ماندگار، فاخر و اثرگذاری در بازار همدان 
باشیم و بازار با هویت همدان را در کشور 

تثبیت و تبیین کنیم.
وی با بیان اینکه جداره سازی بخشی از 
پیاده راه بوعلی انجام شده و احداث موزه 
میدان امام)ره( نیز آغاز شده است، تصریح 
کــرد: شــهرداری منطقه  پنج و ســازمان 
عمــران و باز آفرینی فضاهای شــهری به 
عنوان متولی اصلی ساماندهی و بازآفرینی 
بازار همدان به شمار می روند که امیدواریم 
با تشکیل شهرداری منطقه پنج همدان شاهد 

تسریع در تحقق این موضوع باشیم.

سعید یزدانی
 رئیس سازمان نظام 

مهندسی ساختمان همدان: 

شاهد اقدامات 
زیرساختی و بنیادی 
از سوی شهرداری 

همدان هستیم
مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
ساختمان همدان هم گفت: در دوره فعلی 
زیرســاختی  اقدامات  شــهری  مدیریــت 
و بنیادی را در شــهر شــاهد هستیم که 
متأثــر از تغییر نگرش هــا و دیدگاه های 
مثبت شهردار همدان در اداره شهر است 
کــه این موضوع را به فال نیک می گیریم.

سعید یزدانی با تأکید بر اینکه همراهی 
و مشــارکت تمامی دستگاه ها در پیشبرد 
اهــداف کالنشــهر همــدان ضــروری و 
اجتنــاب ناپذیــر اســت، گفت: ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان همدان دارای 
ظرفیت هــای بزرگــی در زمینــه نیروی 
انســانی توانمند و با تجربه اســت و این 
آمادگــی را داریــم که بدون هیــچ گونه 
نــگاه انتفاعی و در صورت صالحدید در 
حوزه هــای مختلف نظیــر تهیه و تدوین، 
ناظــر علمی، ناظر فنی و ســایر حوزه ها 
در کنار مدیریت شــهری همدان در اداره 
هر چــه بهتر و پویاتر شــهر مشــارکت 

باشیم.  داشته 

قانونــی  هــای  از ظرفیــت   : یزدانــی 
موجــود برای ایجاد زمینه های اشــتغال 

استفاده گردد برای مهندسان  جدید 
رئیس نظام مهندســی ساختمان استان 
همدان، گفت: می بایســت از ظرفیت های 
قانونی موجود برای ایجاد زمینه اشتغال 

بهره جست برای مهندسان  جدید 
وی بــا بیان این موضوع که هر ســاله 
بر تعداد فــارق التحصیالن رشــته های 
مهندســی افزوده می شود و ظرفیت های 
موجــود بازار به هیچ عنوان پاســخگوی 
نیــاز روزافزون این قشــر فرهیخته نمی 
نظام مهندسی  باشد، رســالت ســازمان 
را فراهم نمــودن زمینه های جدید کاری 

برای مهندسان جوان دانست .
یزدانــی همچنین افزود ســازمان نظام 
مهندســی همدان هــم اکنون بــه منظور 
فراهــم نمــودن زمینه های جدید شــغلی 
اجرایی شــدن  پیگیر  مهندســان،  بــرای 
برخی از ظرفیــت های قانونی که تاکنون  
مغفول مانده است به شرح ذیل می باشد.
اســتفاده از خدمات مهندســین دارای 
صالحیت در ســاخت و ســازهای خارج 
از محدوده) مطابق با آیین نامه اســتفاده 
از اراضی احداث بنــا در خارج از حریم 

شهر ها و محدوده ی روستاها (
مصوب نمودن صالحیت ارزیابی بهینه 
سازی مصرف انرژی در ساختمان های 
)طبــق مبحث 19 مقررات ملی ســاختمان 
و مــاده 18 قانون اصالح الگوی مصرف 

انرژی(
در ادامــه این نشســت هم اندیشــی و 
تخصصی، سایر مسؤوالن و کارشناسان 
دســتگاه ها به بیان نظــرات، دیدگاه ها و 
پیشنهادات خود در راســتای ساماندهی 

بازار همدان پرداختند. بهتر  هر چه 

انتشار آمارنامه سال 1397 شهر همدان
معاون برنامه ریزی و توســعه ســرمایه انسانی 
شــهردار همدان از انتشــار آمارنامه سال 1397 

شهر همدان خبر داد.
مرتضــی حضــرت زاده بیان کرد: در راســتای 
شــفافیت بیشــتر و به منظور برنامه ریزی شهری 
آمارنامه ســال 97 شهر شــامل آمار شهرداری و 
برخی از آمار دســتگاه های اجرایی شــهر همدان 
توســط اداره برنامه ریزی، آمار و تحلیل اطالعات 

شهرداری همدان منتشر شده است.
وی با بیان اینکه این آمارنامه برای نخستین بار 
در دو نســخه کتابــی و جیبــی منتشــر شــده 
اســت، گفت: همچنین ایــن اداره تهیه و تدوین 
آمارنامه ســال 1398 را در دســتور کار دارد تا 
طی برنامه ریزی های انجام شــده آمارنامه فوق با 
مشارکت تعداد بیشــتری از دستگاه های اجرایی 
شــهر همدان جمــع آوری و پیش از اتمام ســال 

جاری منتشر شود.
حضــرت زاده بیان کرد: اقدامــات مختلفی در 
راســتای بهبود فرآیند جمع آوری آمار و اطالعات 
توســط اداره برنامه ریزی، آمار و تحلیل اطالعات 

صورت پذیرفته است.
در ادامــه رئیــس اداره برنامه ریــزی به بیان 
اقدامــات صورت گرفتــه برای مکانیــزه نمودن 
فرآیند انتشــار آمارنامه و ایجــاد بانک اطالعات 

آماری پرداخت.
وی در این باره، با اشــاره به تدوین شناسنامه 
اقــالم آماری شــهرداری همدان بــه عنوان یکی 
از اقدامــات بیــان کرد: با هدف یکسان ســازی و 
استانداردسازی تعریف واژگان و اقالم آمار فرآیند 
تهیــه و تدوین شناســنامه اقالم آمــاری در این 
اداره در حال اجراســت که به همیــن منظور از 
منابع مختلفی از جمله شــاخص های پیشنهادی 
ارزیابی عملکرد ســازمانی شهرداری ها، شناسنامه 
اقالم آماری مشــهد، برنامه های عملیاتی بعضی از 
کالن شهرها از جمله تهران، مشهد و قم، آمارنامه 
کالن شــهرها، اساســنامه ســازمان ها و ساختار 

ســازمانی مصوب شــهرداری، بازخورد دوره های 
متوالی و تحلیل وضعیت موجود شهرداری همدان 

استفاده شده است.
وی اضافــه کرد: ایجاد فرم هــای الکترونیکی و 
مکانیزه در قالب نرم افزارهای موجود در شهرداری 
همــدان نیز اقدام دیگر اســت که با اســتفاده از 
قابلیت فرم ســازی نرم افزار آیکــن، اقالم تدوین 
شــده در شناسنامه، در قالب فرم هایی که در این 
نرم افزار در اداره برنامه ریزی ســاخته می شــود، 
از ادارات تابعــه مجموعه شــهرداری جمع آوری 
و ذخیره می شــود کــه این فرم ها بــرای تدوین 
آمارنامه سال 1398 از انتهای آذرماه سال جاری 

قابل بهره برداری خواهند بود.
این مسؤول افزود: جمع آوری خودکار اطالعات 
ثبتی که قباًل به صورت دستی جمع آوری می شدند 
نیز یکی دیگر از اقدامات در این راستاســت که با 
توجه به وجود اتوماسیون های مخلتف در مجموعه 
شهرداری بخشی از اطالعات آمارنامه که پیش از 
این به صورت دســتی و کاماًل ســنتی جمع آوری 
می شد، با اســتفاده از اســکریپ های تهیه شده 
هم اکنــون بــه صــورت اتوماتیــک از بانک های 
اطالعاتی اتوماســیون های موجود در شــهرداری 

استخراج و جمع آوری می شود.
وی با اشاره به مکاتبات با دستگاه های اجرایی 
دخیــل در مدیریت شــهری و درخواســت ارائه 
اطالعــات و آمار بــرای انتشــار در آمارنامه های 
ســالیانه به عنوان اقدام دیگر بیان کرد: با عنایت 
بــه اهمیت انتشــار آمارنامه شــهر همدان جهت 
شهرداری  پژوهشــگران  اســتفاده  و  برنامه ریزی 
تصمیم بر انتشار آمارنامه شــهر همدان مشابه با 
سایر کالن شهرهای کشــور گرفته شد. به همین 
منظور تصمیم گرفته شده اســت با دستگاه های 
مختلف مکاتبه و درخواســت ارائه اطالعات برای 
انتشار در آمارنامه ســال 98 شهر همدان صورت 
پذیرد که خوشــبختانه بازخوردهای خوبی توسط 
ســایر دســتگاه ها در خصوص ارائه آمار شــهری 

صورت پذیرفته است.

برزاده
ش:کیوان قن

گزار

مرتضی حضرت زاده ، معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهردار همدان، خبر داد

انتشار آمارنامه سال 
1397 شهر همدان

شــهردار همدان گفت:  جداره سازی بخشی از پیاده 
امام)ره(  میدان  مــوزه  احداث  و  انجام  بوعلــی  راه 

است،  شده  آغاز  نیز 
شــهرداری منطقــه  پنج و ســازمان عمــران و باز 
آفرینــی فضاهای شــهری به عنــوان متولی اصلی 
ســاماندهی و بازآفرینــی بــازار همدان به شــمار 
می روند که امیدواریم با تشــکیل شــهرداری منطقه 
پنج همدان شــاهد تســریع در تحقــق این موضوع 

. شیم با
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عباس صوفی شهردار کالنشهرهمدان :

تقاضایفراوانبرایاختصاصفضادرحوزهفرهنگیازشهرداریمیشود
عبــاس صوفــی بــا بیــان اینکــه مجموعه 
مدیریت شــهری در حــدود اختیــارات قانونی و 
بضاعت خود پشتیبان حوزه فرهنگی است؛ افزود: 
با توجه به شــرایط نامناسب اقتصادی، در صورتی 

که خــارج از قاعده وظایــف قانونی خود عمل 
کنیم، بســیار دشوار اســت؛ اما تالش خواهیم 
کــرد هر آنچــه کــه در حوزه فرهنگی شــهر 

ضروری است، پررنگ تر دیده شوند.
وی بــا توجه به اینکه تقاضــای فراوانی در 
شهر برای اختصاص فضای مناسب در حوزه 

فرهنگی به شــهرداری ارسال می شود، خطاب 
به مسئوالن قرارگاه شهید هاشمی درخواست 
کرد: بــا توجه بــه اینکه مشــکالت اقتصادی 
در حــوزه اجرایی شــهر وجــود دارد، ضمن 
ارسال درخواست های مجموعه خود، بضاعت 

شهرداری را هم در نظر گیرند.
شهردار  همدان  گفت: شــهرداری به همان 
میزان که برای تبلور زیبایی بصری و سیمای 
شهری مناســب تالش کرده به همان مقدار هم 
در امور زیربنایی کوشــش خود را نمود داده 

است.
 صوفی افــزود: بــه عنوان مثــال می توان 
به پروژه عظیــم لوله گــذاری هدایت آب های 
سطحی اشــاره کرد که فاز اصلی آن از میدان 
9 دی تا تقاطع بهشت با هزینه ای قریب به 200 
میلیارد ریال به انجام رسیده تا از خسارات در 

اثر سیالب برای شهروندان کاسته شود.
وی تأکیــد کرد: در این دوره از مســؤولیت 
مدیران شــهرداری با تمکین به قانون و اصل 
خدمت گــزاری تــالش خــود را معطــوف به 
بهره جویــی از فرصت ها برای پدیدار شــدن 
خدمت هــای مانــدگار کرده انــد و در این راه 

خستگی نمی شناسند.

***********************

نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر همدان 
شهید  قرارگاه  درخواست  به  اشاره  با  نیز 
هاشمی مبنی بر مکان مناسب برای اشتغالزایی 
بر  گفت:  فرهنگی،  موسسه  این  بهبودیافتگان 
اساس مصوبه سال چهارم، عوارض غرفه های 
مجتمع  مقابل  فلسطین،  بلوار  در  واقع  موجود 
بهزیستی  سازمان  برای  همدانی  عین القضات 
تجاری  به  تبدیل ساختمان مسکونی  به منظور 
رایگان شد تا محصوالت تولیدی بهبودیافتگان 

در معرض نمایش برای فروش قرار گیرد.
ابراهیم مولوی افزود: تعدادی از این غرفه ها 
بالاســتفاده باقــی مانــده که می توانــد مورد 
استفاده قرارگاه شهید هاشمی در حوزه ایجاد 

اشــتغالزایی برای بهبودیافتگان این مجموعه، 
قرار گیرد.

******************
معاون خدمات شهری شهرداری همدان هم 

در این جلســه گفت: 
مدیریــت  ســازمان 
شــهرداری،  پسماند 
نظام مندی  ســاختار 
دارد که در 3 ســال 
اخیــر بــه اوج خود 

رســیده که شایسته است از مدیران سابق این 
مجموعه قدردانی کنیم.

وحیــد علی ضمیر با بیــان اینکه بیش از 90 
درصد اقدامات ســازمان پســماند به صورت 
مکانیــزه صورت می گیرد و عمــر ناوگان این 
سازمان زیر 5 ساله است؛ اظهار کرد: با توجه 
به اینکه روزانه تقریبا متوســط تولید زباله در 
شهر همدان 400 تن است، حدود 2 هزار باکس 
زباله در ســطح شــهر موجود داریم که حدود 

500 باکس دیگر هم مورد نیاز است.
علی ضمیــر ادامه داد: اقدامات اجرایی حدود 
۱0 باکس زیرســطحی زبالــه در منطقه یک به 
اتمام رســیده که ظرف 2 ماه آینــده عملیاتی 
می شود؛ البته بودجه مورد نظر برای گسترش 
این مهم در ســایر مناطق 4گانه هم در بودجه 
امســال و سال آینده )۱400-۱399( دیده شده 

است.
به گفته وی؛ تجهیز ماشین آالت و خریداری 
خودروهــای جدید در حوزه خدمات شــهری، 
اساســی مدیریت شــهری  از دغدغه های  یکی 
اســت که هفتــه گذشــته در حــوزه واردات 
ماشین آالت، نشســتی با معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت صورت پذیرفت که امیدواریم 

به سرانجام برسد.
معاون خدمات شــهری شهرداری همدان با 
توجه به اینکه ســایت زباله در اســتان همدان 
در 2 بخش شــمالی با محوریت شــهر همدان 
و جنوبی با محوریت شــهر مالیر فعال است؛ 
اظهار کرد: وضعیت ناحیه شمالی به هیچ وجه 

قابل مقایسه با شرایط جنوبی استان نیست.
علی ضمیر با اشاره به اینکه اکثر پروژه های 
ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری فعال 
هســتند؛ افزود: ســاماندهی و اصــالح معابر، 
اجرای روشــنایی، ایجاد پســت بــرق، اجرای 
حوضچه های شــیرابه به صورت تبخیری که 
بــاالی ۷0 درصد آن صــورت گرفته، اجرای 
لندفیل )دفن مهندســی(، ســاماندهی ســکوی 
میانــی و احــداث باســکول در الیــن رفت و 

برگشت از جمله پروژه های فعال و اثرگذار این 
سازمان است.

وی با بیان اینکه ســال گذشــته 4،5 هکتار 
درختکاری در ســایت زباله صورت گرفته که 
درختــکاری 5،5 هکتــار دیگر هم آغاز شــده 
اســت؛ ادامه داد: دیوارکشی 2 کیلومتر سایت 
زباله انجام شــده که 2 کیلومتر نهایی هم در 

حال انجام است.
معاون خدمات شهری شهرداری همدان هم 
اظهار کرد: مطالعات جامع پســماند در ناحیه 
شمالی و سایت دفن در حال انجام است؛ البته 
در کنــار آن، پژوهش هــای موردنظر هم در 

دستورکار قرار دارد.
بــه گفته علی ضمیر؛ تمامــی اقدامات حوزه 
سازمان مدیریت پســماند شهرداری زیرنظر 
مشــاور همراه با برنامه ریــزی و زمان بندی 
مناســب، صورت می گیــرد که ســلیقه ای و 

غیرکارشناسی نخواهد بود.
وی در ادامــه گفــت: بــا توجــه بــه اینکه 
جمع آوری زباله های عفونی بیمارســتان های 
دولتی و خصوصــی، کلینیک ها و درمانگاه ها 
بر عهده شــهرداری همدان است، خوشبختانه 
شــاهد شــرایط مناســب حوزه جمــع آوری 
زباله هــای عفونــی این حــوزه هســتیم؛ اما 
مطلوبیت کار در حــوزه جمع آوری زباله های 

عفونــی مطب پزشــکان زیــر نظر دانشــگاه 
علوم پزشکی و نظام پزشکی، ضعیف است که 

عدم رضایت شهروندان را به دنبال دارد.
علی ضمیر با اشــاره به اقدامات برف روبی 
در حوزه خدمات شــهری و پســماند و اینکه 
تجهیزات و ماشــین آالت برف روبی در شــهر 
تأمین و تدارک دیده شــده اســت؛ گفت: سال 
گذشته ماسه معمولی تهیه شده بود که امسال 
ماسه دوبارشو، خریداری خواهد شد؛ همچنین 
نمک دریایی در ســال های گذشــته خریداری 
می شــد که به دلیل بهره منــدی از مزایای بهتر 
و تخریب کمتر در ســطح معابر، امســال 500 
تن نمک کوهی خریداری شده است؛ البته نمک 
دریایی حذف نخواهد شد تا زمانی که سوله ای 
در ســکوی میانــی برای دپوی ماســه و نمک 

ایجاد شود.
معاون خدمات شــهری شورای شهر همدان 
همچنین با بیان اینکه حدود 5 ماه دیگر فضای 
سایت نخاله ساختمانی، پاسخگو نخواهد بود؛ 

اعالم کرد: باید حدود ۱5 هکتار به این ســایت 
اضافه شود؛ البته برای تعیین تکلیف زمین های 
مقابل جــاده رباط به منظور ایجاد ســایت 60 
هکتاری نخاله، با مجموعه مسکن و شهرسازی 

در حال رایزنی هستیم.

 ***********************
علی فتحی رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و 

امور اداری شورای شهر همدان: 
ایجاد غرفه  مناسب برای 

بهبودیافتگان در پیاده راه اکباتان 
ضروری است

 کمیســیون نظارت، بازرســی و امور اداری 
شــورای شــهر همــدان در ادامه بــا تأکید بر 
اینکــه باید مکان ثابت و مناســبی برای عرضه 
محصوالت تولید شــده توســط بهبودیافتگان 
قرارگاه شهید هاشــمی در نظر گرفت؛ پیشنهاد 

داد: غرفه هــای مناســبی در انتهــای پیاده راه 
اکباتان ایجاد شود، زیرا در صورت ثابت بودن 
مکان مــورد نظر همراه با تبلیغات مناســب که 
قطعًا نیت خیــر به دنبال دارد، شــاهد مراجعه 

و اســتقبال هــر چه 
شــهروندان  بیشتر 

خواهیم بود.
علــی فتحــی بــا 
اشاره به درخواست 
قرارگاه شــهید هاشــمی مبنی بــر اختصاص 
مکان ثابت برای اســتقرار قــرارگاه در مناطق 
محروم، گفــت: با توجه به اینکه این موسســه 
مردمی دارای تأییدیه بهزیســتی است، قرارگاه 
شهید هاشــمی می تواند اماکن مورد نظر خود 
را شناســایی و اجاره کنند تا مبلغ مورد نظر از 

محل اعتبارات ماده ۱۷ پرداخت شود.

اکبر کاوسی امیدرئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر همدان

مردم دستورالعمل بهداشتی کرونا را 
رعایت کنند

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شــهر همــدان در ادامه این جلســه ضمن قدرانی 
از کادر درمانی اســتان همــدان به ویژه نیروهای 
بیمارســتان های ســینا و بهشــتی برای مقابله با 
بیماری کرونا، از مردم دانای همدان درخواســت 
کرد: دستورالعمل های بهداشتی به صورت جدی تر 

رعایت شود.
علی اکبر کاوسی امید همچنین ضمن قدردانی از 
تالش مخلصانه قرارگاه شــهید هاشمی در حوزه 
رفع معضــالت اجتماعی جامعه، معتقد اســت: با 
توجه بــه اینکه افراد متخصــص و دغدغه مند در 
این موسســه فرهنگی و انقالبی کنار همدیگر جمع 
شــده  اند تا آســیب های اجتماعی به ویژه معضل 

اعتیاد را برطرف کنند، هنر بزرگی است.

نرگس نوراله زاده رئیس کمیسیون 
شهرسازی و معماری شورای شهر همدان

 ارائه طرح برای عرضه تولیدات 
بهبودیافتگان در شهرداری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شــهر همدان نیز در صحن شــورا، معتقد است: 
زمانی که مردم وارد کار اجرایی می شوند، شاهد 
اثربخشــی بیشتر امور هستیم؛ همچنین مطلوبیت 
کار مردم بر اســاس همدلی موجود، بسیار فراتر 

از ارگان های دولتی اســت که موظف به رسیدگی 
به امور مردم هستند.

نرگــس نورالــه زاده بــا بیــان اینکه قــرارگاه 
شــهید هاشمی در حوزه های اشــتغالزایی و رفع 

آســیب های اجتماعی ورود جــدی دارد، گفت: با 
توجه به اینکه شاید مراودات این موسسه فرهنگی 
و اجتماعی در مناطق کم برخودار شــهر است، از 
این رو ماهیت فرهنگســرای کسب وکار شهرداری 
می تواند برای اشتغالزایی بهبودیافتگان از معضل 
اجتماعی اعتیاد مورد توجــه قرار گیرد و فضای 
مناسبی برای استقرار و بهره برداری این قرارگاه 

پیش بینی شود.
وی با اشــاره به مــاده ۱6 قانــون حمایت از 
کســب و کار خانگی، پیشــنهاد داد: بــرای عرضه 
مســتقیم تولیــدات بهبودیافتــگان می توانیــم از 
پارکینگ هــای طبقاتــی کــه در روزهــای جمعه 

بالاستفاده هستند، بهره مند شویم.
نوراله زاده تأکید کرد: انتظار می رود شهرداری 
همــدان طــرح مناســبی بــرای عرضه مســتقیم 

محصوالت تولیدی بهبودیافتگان ارائه دهد.

رضوان سلماسی عضو شورای شهر همدان: 
تدوین سازوکار برای ارتقای سالمت 
اجتماعی در شورای اجتماعی محالت

عضو شــورای شهر همدان در ادامه این جلسه 
گفت: اعتیاد به مواد مخدر، بالی خانمان ســوزی 
اســت که به طور جدی جامعه را تهدید می کند؛ به 
گونه ای که بسیاری از خانواده ها به طور مستقیم 
یا غیرمســتقیم با ایــن معضل اجتماعــی درگیر 

هستند.
رضوان سلماســی خطاب به صوفی، شهردار 
همــدان، اظهار کــرد: با توجه به اینکه مشــارکت 
مردمــی می توانــد عاملی بــرای کنتــرل و مهار 
آسیب های اجتماعی باشد و نابودی معضل اعتیاد 
هم زمان بر اســت؛ انتظار می رود سازوکار جدی 
برای ارتقای ســالمت اجتماعی در حوزه شورای 

اجتماعی محالت تدوین و برنامه ریزی شود.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بر ضــرورت برقرار 
ارتباط مجموعه فرهنگی و اجتماعی قرارگاه شهید 
هاشمی با فرهنگســرای کسب وکار شهرداری در 
راســتای انتقال تجربیات ایــن مجموعه علمی، از 
شهردار همدان خواســت: بنا به مکاتبات صورت 
گرفته بــا شــهرداری به منظور اعــالم فضاهای 
موجود که امکان واگذاری برای فعالیت فرهنگی و 
اجتماعی با تشکل های مردمی، ارگان ها و نهادهای 
متقاضی به صورت مشارکتی وجود دارد، انتظار 
مــی رود هر چع ســریع تر این فضاهــای تعریف 
شده به شــورای شــهر به منظور برنامه ریزی و 

تصمیم گیری بهتر، اعالم شود.

ابراهیم مولوی نایب رئیس و 
سخنگوی شورای شهر همدان: 

شهرداری،ساختارنظاممندیدارد

ش:مریم موسوی
گزار



عباس صوفی شهردار کل کالنشهرهمدان مطرح کرد:

اجرای پروژه عظیم لوله گذاری هدایت آب های سطحی
 با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد ریال 

شــهردار  همدان  گفت: شهرداری به همان 
میزان که برای تبلور زیبایی بصری و سیمای 
شهری مناسب تالش کرده به همان مقدار هم 
در امور زیربنایی کوشــش خود را نمود داده 

است.
 عباس صوفی افزود: به عنوان مثال می توان 
به پــروژه عظیم لوله گــذاری هدایت آب های 
سطحی اشاره کرد که فاز اصلی آن از میدان 
9 دی تا تقاطع بهشت با هزینه ای قریب به 200 
میلیارد ریال به انجام رســیده تا از خسارات 

در اثر سیالب برای شهروندان کاسته شود.
وی تأکید کرد: در این دوره از مســؤولیت 
مدیران شــهرداری با تمکین به قانون و اصل 
خدمت گــزاری تــالش خــود را معطــوف به 
بهــره جویی از فرصت ها برای پدیدار شــدن 
خدمت های مانــدگار کرده انــد و در این راه 

خستگی نمی شناسند.

 ***********************

رئیس شــورای اسالمی شهر همدان معتقد 
اســت: باید تمامی شرایط و بســتر الزم در 
حــوزه پیشــبرد فعالیت هــای پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعــی فراهم شــود تا نتیجه 

عملیاتی داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی 
شــهر همدان؛ ســید مسعود عســگریان در 
پنجاهمین جلســه صحن شــورا بــا حضور 
نمایندگان قرارگاه شــهید هاشــمی، گفت: با 
توجه به اینکه ماهیت و حوزه فعالیت قرارگاه 
شــهید حمید هاشــمی با محوریت پیشگیری 
و کنترل آســیب های اجتماعی اســت؛ منعفت 
عمومی اقدامــات آن به جامعه می رســد؛ از 
این رو به طــور قطع بر اســاس ظرفیت های 
شــهری تمامی مباحث این موسسه مردمی، 

مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: انتظار می رود درخواســت های 
مورد نظــر این مجموعه فرهنگی بر اســاس 
اولویت بنــدی به صورت مکتوب به شــورای 

شهر و مدیریت شهری ارائه شود.
عســگریان با تأکید بر اینکه یکی از راه های 
پیشــگیرانه مقابلــه با آســیب های اجتماعی، 
مشــارکت همگانی اســت؛ اظهار کرد: ترویج 
فرهنگسازی در حوزه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و مشارکتی 
ضروری اســت؛ از این رو مدیریت شــهری 
همواره تالش دارد تا نسبت به رفع معضالت 

احتماعی شهر پیش قدم باشد.

وی با تأکید بر ضــرورت توجه به مبحث 
آموزش در حوزه پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی، یادآور شــد: مخاطــرات مختلف 
به ویــژه اعتیاد، ســالمت روانــی و اجتماعی 

جامعه را تهدید می کند.
رئیس شــورای شــهر همدان همچنین در 
پایــان با بیان اینکه نوجوان بزرگمرد شــهید 

هاشمی به عنوان یک نیروای انقالبی و سرشار 
از اســتعدادهای خدادادی بــود؛ اظهار کرد: 
روحیه ایثار، ازخودگذشــتگی و شهادت طلبی 
این رزمنده مثال زدنــی و برگرفته از نهضت 
عاشورایی است که انتظار می رود راه و منش 

شهید هاشمی ادامه یابد.

 ***********************

ابراهیم مولوی نایب رئیس و 
سخنگوی شورای شهر همدان: 

پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه  قرارگاه 
شهید هاشمی برای بهره گیری از 

فرهنگسراها
نایب رئیس و سخنگوی شورای شهر همدان نیز با 
مبنی  هاشمی  شهید  قرارگاه  درخواست  به  اشاره 
بر مکان مناسب برای اشتغالزایی بهبودیافتگان این 
موسسه فرهنگی، گفت: بر اساس مصوبه سال چهارم، 
فلسطین،  بلوار  در  واقع  موجود  غرفه های  عوارض 
سازمان  برای  همدانی  عین القضات  مجتمع  مقابل 
بهزیستی به منظور تبدیل ساختمان مسکونی به تجاری 
در  بهبودیافتگان  تولیدی  تا محصوالت  رایگان شد 

معرض نمایش برای فروش قرار گیرد.
ابراهیــم مولوی افــزود: تعــدادی از این غرفه ها 
بالاســتفاده باقی مانده که می تواند مورد اســتفاده 
قرارگاه شهید هاشــمی در حوزه ایجاد اشتغالزایی 

برای بهبودیافتگان این مجموعه، قرار گیرد.

 ***********************
علی فتحی رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و 

امور اداری شورای شهر همدان: 
ایجاد غرفه  مناسب برای 

بهبودیافتگان در پیاده راه اکباتان 
ضروری است

 کمیســیون نظارت، بازرســی و امــور اداری 
شورای شهر همدان در ادامه با تأکید بر اینکه باید 
مکان ثابت و مناســبی بــرای عرضه محصوالت 
تولید شــده توســط بهبودیافتگان قرارگاه شهید 
هاشــمی در نظر گرفت؛ پیشــنهاد داد: غرفه های 
مناســبی در انتهای پیاده راه اکباتان ایجاد شــود، 
زیرا در صورت ثابت بودن مکان مورد نظر همراه 
با تبلیغات مناسب که قطعًا نیت خیر به دنبال دارد، 
شاهد مراجعه و استقبال هر چه بیشتر شهروندان 

خواهیم بود.
علــی فتحی با اشــاره به درخواســت قرارگاه 
شــهید هاشــمی مبنی بر اختصاص مــکان ثابت 
برای استقرار قرارگاه در مناطق محروم، گفت: با 
توجه به اینکه این موسســه مردمی دارای تأییدیه 
بهزیســتی است، قرارگاه شــهید هاشمی می تواند 
اماکن مورد نظر خود را شناسایی و اجاره کنند تا 
مبلغ مورد نظر از محل اعتبارات ماده ۱۷ پرداخت 

شود.

اکبر کاوسی امیدرئیس کمیسیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر همدان

مردم دستورالعمل بهداشتی کرونا را 
رعایت کنند

رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی 
شورای شهر همدان در ادامه این جلسه ضمن 

قدرانی از کادر درمانی استان همدان به ویژه 
نیروهای بیمارستان های سینا و بهشتی برای 
مقابله با بیماری کرونا، از مردم دانای همدان 
درخواست کرد: دســتورالعمل های بهداشتی 

به صورت جدی تر رعایت شود.
علی اکبــر کاوســی امید همچنیــن ضمــن 
قدردانــی از تالش مخلصانه قرارگاه شــهید 
هاشــمی در حوزه رفــع معضالت اجتماعی 
جامعه، معتقد اســت: با توجه به اینکه افراد 
متخصــص و دغدغه منــد در این موسســه 
فرهنگی و انقالبی کنار همدیگر جمع شده  اند 
تا آسیب های اجتماعی به ویژه معضل اعتیاد 

را برطرف کنند، هنر بزرگی است.

نرگس نوراله زاده رئیس کمیسیون 
شهرسازی و معماری شورای شهر همدان

 ارائه طرح برای عرضه تولیدات 
بهبودیافتگان در شهرداری

رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری 
شــورای شــهر همدان نیز در صحن شورا، 
معتقــد اســت: زمانی کــه مــردم وارد کار 
اجرایی می شــوند، شــاهد اثربخشی بیشتر 
امور هســتیم؛ همچنیــن مطلوبیت کار مردم 
بر اســاس همدلی موجــود، بســیار فراتر 
از ارگان هــای دولتی اســت کــه موظف به 

رسیدگی به امور مردم هستند.
نرگــس نوراله زاده با بیــان اینکه قرارگاه 
شهید هاشــمی در حوزه های اشتغالزایی و 
رفع آســیب های اجتماعی ورود جدی دارد، 
گفت: بــا توجه به اینکه شــاید مراودات این 
موسســه فرهنگــی و اجتماعــی در مناطق 
کم برخودار شــهر اســت، از این رو ماهیت 
فرهنگســرای کسب وکار شهرداری می تواند 
برای اشــتغالزایی بهبودیافتــگان از معضل 
اجتماعــی اعتیاد مورد توجه قــرار گیرد و 
فضای مناسبی برای استقرار و بهره برداری 

این قرارگاه پیش بینی شود.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون حمایت از 
کسب و کار خانگی، پیشنهاد داد: برای عرضه 
از  بهبودیافتگان می توانیم  تولیدات  مســتقیم 
پارکینگ های طبقاتی کــه در روزهای جمعه 

بالاستفاده هستند، بهره مند شویم.
انتظــار می رود  کــرد:  تأکید  نورالــه زاده 
شــهرداری همدان طرح مناسبی برای عرضه 
بهبودیافتگان  تولیــدی  مســتقیم محصوالت 

ارائه دهد.

برزاده
ش:کیوان قن

گزار

رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد:
فراهم سازی بستر الزم برای پیشبرد فعالیت های پیشگیری از آسیب  اجتماعی






