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شــهرام عدالتــی در یــک نشســت خبــری اظهــار کــرد :جمعیــت شــهر تهــران رو بــه پیــری اســت و تنهــا شــغلی کــه درآمــد بســیاری دارد نگــه داری از ســالمندان اســت .وی بــا اشــاره بــه
شــرایط تهــران گفــت :امــروز در حالــی کــه اســتان تهــران ســهم کمتــر از یــک درصــد جغرافیــای کشــور را در اختیــار دارد جمعیــت آن بــه  16.6میلیــون نفــر رســیده و  25درصــد متعلق
بــه اســتان تهــران اســت همیــن اعــداد و ارقــام نشــان میدهــد تهــران میتوانــد بزرگتریــن فرصــت یــا تهدیــد توســعه کشــور محســوب شــود.
سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان تهــران گفــت اگــر رونــد جمعیتــی بــه همیــن منــوال باشــد در تهــران بــا مشــکل بــزرگ رو بــه رو خواهیــم شــد و بایــد بــه تحــرکات
جمعیتــی در اســتان تهــران ورود کنیــم کــه در ایــن بــاره برنامههایــی در ســند آمایــش ســرزمین ارائــه شــده اســت .عدالتــی بــا مقایســه تهــران د رگذشــته و حــال ابــاغ کــرد در پنــج
دهــه گذشــته  70درصــد جمعیــت کشــور روستانشــین بودنــد در حالیکــه هــم اکنــون  75درصــد جمعیــت کشــور شهرنشــین شــدهاند .وی تاکیــد کــرد:بــا توجــه بــه پیــری جمعیــت
تهــران یکــی از پردرآمدتریــن مشــاغل آینــده پانســیونهای مربــوط بــه نگهــداری ســالخوردگان و افــراد مســن خواهــد بــود.

جلوگیری از همسان سازی حقوق و
کاهش رشد دستمزدهای دولتی
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در برنامــه خــود بــرای
رونــق غیــر تورمــی چنــد طــرح بلنــد پروازانــه وجــود
دارد جزئیــات برنامــه رونــق غیــر تورمــی کــه وزیــر امور
اقتصــادی و دارایــی وعــده داده بــود انتشــار یافت.برنامــه
رونــق غیــر تورمــی کــه از ســوی وزارت امور اقتصــادی و
دارایــی تدویــن شــده شــامل ســه ســرفصل اســت :ارائــه
برنامــه رشــد غیــر تورمــی ،راهــکار هــای مهــار پایــدار
تــورم و راهــکار هــای رشــد آفرینــی و رونــق تولیــد.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی هــدف گــذاری زمانــی
ایــن برنامــه را در دو مقطــع زمانــی کوتــاه مــدت و
میــان مــدت پیشــنهاد کــرده اســت .در مقدمــه طــرح
تاکیــد شــده اســت :بــا توجــه بــه ایــن کــه در ســال
هــای اخیــر بــا افزایــش تورم افســار گســیخته در کشــور
مواجــه بــوده ایــم و ششــمین کشــور جهــان در تــورم
بــاال بــوده ایــم راهــکار هــای مهــار پایــدار تــورم در کوتاه
مــدت ( کاهــش فشــار بــر تــراز ارزی و مهــار نوســانات
ارزی و مدیریــت افــکار عمومــی جهت کاهــش انتظارات
تورمــی) و در میــان مــدت( رفــع ناتــرازی بودجــه و
انضبــاط بخشــی بــه خلــق پــول بانکــی) اســت.
راهکارهای مهار پایدار تورم در کوتاه مدت
بــرای کوتــاه مــدت وزارت امــور اقتصــادی دو راهــکار
ارائــه کــرده کــه اعتقــاد دارد در کوتــاه مــدت اثرگــذار
اســت.انضباط بخشــی بــه خلــق پــول بانکــی و رفــع
ناتــرازی بودجــه دو راهــکاری پیشــنهادی از ســوی ایــن
وزارتخانــه اســت.برای کاهــش فشــار بــر تــراز ارزی و
مهــار نوســانات ارزی  9راهــکار پیشــنهاد شــده اســت
کــه مهــم تریــن ان احیــا پیمــان ســپاری ارزی از ســوی
دولــت اســت.
در کنــار آن راهکارهایــی همچــون تهاتــر نفــت ،حــذف
تدریجــی ارز  4200تومانــی ،کاهــش ممنوعیــت هــای
صادراتــی و اجــرای پیمــان ســپاری ارزی و بــرای بلنــد
مــدت امــاده ســازی افــکار عمومــی بــرای جلو گیــری از
انتظــارات تورمــی محــور قــرار گرفتــه اســت.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی یکــی از مســایل عمــده
ای کــه دولــت بــا آن رو بــه رو اســت را رفــع ناتــرازی
بودجــه عنــوان کــرده و بــرای حــل آن بــه دنبــال
واگــذاری امــوال دولــت ،وصــول حداکثــری معوقــات و
فــرار هــای مالیاتــی در کوتــاه مــدت و کاهــش مصــارف
بودجــه و افزایــش منابــع بــه عنــوان راهــکار هــای بلنــد
مــدت اســت.
امــا در کاهــش هزینــه هــای دولــت وزارت امــور
اقتصــادی و دارایــی برنامــه بلندپروازانــه ای را پیشــنهاد
داده اســت :اعمــال ســقف بــر رشــد اســمی هزینــه های
دولــت در بودجــه هــای ســنواتی و انضبــاط بخشــی بــه
بودجــه.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه دنبــال آن اســت
کــه رشــد اســمی هزینــه هــای دولــت در بودجــه نصــف
تــورم هــدف باشــد .در ایــن حالــت ســئوالی کــه پیــش
مــی آیــد پرداخــت حقــوق کارکنــان دولــت اســت زیــرا
بخــش زیــادی از هزینــه هــای دولــت بــه پرداخــت
حقــوق اختصــاص دارد .در مــدل اجرایــی ارائــه شــده
بــرای ایــن هــدف وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی فکــر
ایــن کار را نیــز کــرده اســت .جلوگیــری از همســان
ســازی و کاهــش رشــد ســاالنه حقــوق و دســتمزدهای
دولتــی یکــی از راهــکار بــرای کاهــش رشــد اســمی
هزینــه هــای دولــت اســت .پیشــنهادی مهــم کــه در
اجــرا بازنــدگان زیــادی دارد و دولــت در صــورت قبــول
بایــد اقدامــات پیشــینی زیــادی انجــام دهــد.
در کنــار کاهــش هزینــه هــا اصــاح نظــام یارانــه هــای
انــرژی و منابــع حاصــل از واگــذاری زمیــن نیــز بــه
عنــوان سیاســت هایــی بــرای کمــک بــه ناتــرازی بودجه
در برنامــه گنجانــده شــده اســت.
تــا ایــن قســمت از برنامــه دولــت بــر رفــع افزایــش تورم
و ناتــرازی بودجــه ،افزایــش و کاهــش درامــد هــا تمرکــز
داشــته اســت .امــا یکــی از مباحــث کلیــدی کــه در
مســائل اقتصــادی بــر آن تمرکــز وجــود دارد افزایــش
رونــق تولیــد اســت کــه برنامــه هــای ارائه شــده توســط
دولــت بــرای رونــق تولیــد بــه ایــن صــورت خواهــد
بــود ،افزایــش پیــش بینــی پذیــری اقتصــاد و اجــرای
ابــر پــروژه هــای پیشــران ،بــازار ســازی و اصــاح شــبکه
توزیــع داخلــی و خارجــی تاکیــد شــده اســت.

قول مهم دو چهره دولت
برای گشایش اقتصادی

رضای ـی :آقایــان محســن رضایــی و مخبــر در جلســه ای کــه
در کمیســیون اقتصــادی برگــزار شــد هــردو قــول داده انــد
کــه تــا یــک مــاه آینــده گشایشــی در اقتصــاد ایــران رخ دهــد.
شــغل کاذب بــه نوعــی روی دیگــری از بیــکاری بــرای جامعــه،
شــناخته میشــود .در ایــن گونــه شــغلها اشــخاص ،در جایــگاه
و یــا موقعیــت شــغلی کــه متناســب بــا تحصیــات آنهــا و یــا
مهارتهــای آنهــا نیســت قــرار داده شــدهاند .ایــن قبیــل
مشــاغل بــه ایــن علــت کــه منجــر بــه ارائــه خدمــت خــاص و
یــا عرضــه یــک کاال در جامعــه نمیگردنــد ،بــه عنــوان شــغل
کاذب شــناخته میشــوند .در ایــن تعریــف بایــد بدانیــم مســئله
بــر خــوب یــا بــد بــودن موقعیــت شــغلی که شــخص مذکــور در
آن مشــغول بــه کار اســت ،نیســت؛ بلکــه ایــن عدم تناســب بین
مهارتهــا ،دانــش و آن شــغل اســت کــه مشــکلزا میشــود.
شــغل هــای کاذب یکــی از مشــکالت اجتماعی-اقتصــادی
بســیار خطرنــاک بــرای جامعــه محســوب میشــوند .علــی
رضایــی نماینــده مــردم کنــگاور در مجلــس شــورای اســامی در
گفتگویــی در مــورد موضــوع یــاد شــده اظهــار کــرد :بیــکاری در
کشــور چندیــن نــوع دارد .یکــی از انــواع بیــکاری واقعــی اســت
و دیگــری بیــکاری پنهــان .یعنــی شــخص دارای مــدرک ارشــد
اســت امــا شــغل کاذب دارد و در خیایــان دســت فروشــی مــی
کنــد .آیــا مرکــز آمــار ایــن مشــاغل را جــز اشــتغال حســاب می
کنــد؟ مــا اکنــون بیــش از  ۳۰درصــد بیــکار در جامعــه داریــم.
عضــور کمیســیون اقتصــادی مجلــس اظهــار کــرد :بیــکاری
ناراحــت کننــده اســت .درد دارد .نمــی شــود بــا آمارهــای الکــی
آن را پوشــش داد .اگــر بیــکاری  ۸درصــد اســت پــس ایــن همــه
نارضایتــی بــه چــه علــت اســت؟ االن بیــکاری در جوانــان بــا
تحصیــات عالیــه مــوج مــی زنــد .بنــده کســی را مــی شناســم
کــه فــارغ التحصیــل دکتــری مهندســی مکانیــک اســت امــا
حاضــر اســت کــه حتــی ســرایدار یــک شــرکت شــود .آیــا مرکز
آمــار لبــو فروشــی را هــم شــغل حســاب کــرده اســت؟ اینهــا
شــغل محســوب نمــی شــود .آمــار بیــکاری کل کشــور بیــش
از  ۳۰درصــد اســت .در شــهرهای کوچــک امــا آمــار وحشــتناک
اســت .رضایــی ادامــه داد :عــاوه بــر بیــکاری ،تبعیــض هــا آزار
دهنــده اســت .اکنــون کســانی کــه دیپلــم هســتند ســرکارند و
بــه فــارغ التحصیــان دانشــگاهی مــی گوینــد دیــر آمدی شــغل
نیســت .ایــن امــر ناراحــت کننــده اســت و عالئــم نارضایتــی در
جامعــه از اینجــا شــروع مــی شــود و بعــد بــه ســوی ســفره مردم
مــی آیــد .وقتــی خانــواده ای دو ســه فرزنــد بیــکار دارد و پــدر
درآمــدی نــدارد ،قطعــا دچــار نارضایتــی خواهنــد شــد .رضایــی
گفــت :مــا در اقتصــاد اکنــون ثبــات نداریــم .از ســویی قیمــت
ســیمان را کنتــرل مــی کنیــم امــا از آن طــرف قیمــت برنــج
افزایــش مــی یابــد و ایــن خیلــی بــرای اقتصــاد و کشــور بــد
اســت .آقایــان محســن رضایــی و مخبــر در جلســه ای کــه در
کمیســیون اقتصــادی برگــزار شــد هــردو قــول داده انــد کــه تــا
یــک مــاه آینــده گشایشــی در اقتصــاد ایــران رخ دهــد.

سنگ بانکها پیش پای لنگ مستأجران
درحالــی بــرای دریافــت وام ودیعــه مســکن متقاضیــان
بایــد متأهــل و دارای اجار هنامــه رســمی باشــند کــه
اخیــر ا ً برخــی بانکهــای عامــل شــرط ســقف ســنی را
بــه شــروط مذکــور اضافــه کرد هانــد.
بــر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا پرداخــت
وام ودیعــه بــه متقاضیــان بــا دو شــرط انجــام
میشــود؛ تأهــل یــا سرپرســت خانــوار بــودن و
داشــتن اجار هنامــه رســمی دارای کــد رهگیــری دو
شــرط الزم بــرای اجار هنشــینها جهــت دریافــت
وام ودیعــه اســت ،همچنیــن طبــق اعــام ســتاد ملــی
کرونــا چنانچــه متقاضــی تــا حداکثــر  2هفتــه از
تاریــخ معرفــی بــه شــعب بانکــی نســبت بــه تکمیــل
مــدارک خــود و ضامنیــن اقــدام نکنــد ،نســبت بــه رد
درخواســت متقاضــی اقــدام میشــود.
یکــی از مشــکالت جــدی  2ســال اخیــر در فرآینــد
پرداخــت وام ودیعــه مســکن ،ســختگیری بانکهــای
عامــل بــوده اســت ،مشــکلی کــه همچنــان ادامــه دارد
و تال شهــای وزارت راه و شهرســازی بــرای تســریع
ایــن رونــد تاکنــون نتیجــه مطلوبــی نداشــته اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی اوایــل مهــر امســال از
مکاتبــه بــا بانــک مرکــزی بــرای تســهیل پرداخــت وام
ودیعــه مســکن خبــر داده و بــه تســنیم گفتــه بــود:
بـهزودی مشــکل کنــدی پرداخــت وام برطــرف خواهــد
شــد.
محمــود محمــودزاده اضافــه کــرد :ثبتنــام متقاضیــان
وام ودیعــه مســکن همچنــان ادامــه دارد و در صــورت
تصویــب ســتاد ملــی کرونــا ،قراردادهــای نیمــه دوم
ســال نیــز مشــمول ایــن وام خواهنــد شــد ،ایــن
موضــوع در جلســه آتــی ســتاد ملــی کرونــا مطــرح
خواهــد شــد.
وی دربــاره اتمــام منابــع مالــی پرداخــت وام ودیعــه
مســکن ،گفــت :بعضــاً مباحثــی در رابطــه بــا اتمــام
ظرفیــت یــا ســهمیه بانکهــای عامــل وام ودیعــه
مطــرح میشــود کــه از ســوی وزارت راه و شهرســازی
قابــل قبــول نیســت ،ایــن مســئله ناشــی از یــک
اشــتباه برداشــتی اســت کــه برخــی بانکهــا در
ســهمیهها دارنــد ،در ایــن راســتا بــا بانــک مرکــزی
مکاتباتــی انجــام داد هایــم کــه خروجــی آن ،ابالغیــه

ایــن بانــک بــه  15بانــک و مؤسســه مالــی بــرای
اصــاح ایــن مــورد بــوده اســت.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی
تأکیــد کــرد :بــهزودی ایــن موضــوع رفــع میشــود
چــون از عــدد تعیینشــده بــرای وام ودیعــه مســکن
خیلــی باقــی مانــده اســت و هیــچ مشــکلی بــرای
پرداخــت نداریــم .تأمیــن وام ودیعــه نیــز جــزو نظــام
داخلــی بانکهاســت؛ بــرای ایــن منظــور نیــز بــا بانــک
مرکــزی مکاتبــهای داشــتهایم و درخواســت کردیــم
تعدیــل را انجــام دهــد تــا حداقــل ضمانتهــای الزم
از متقاضیــان اخــذ شــود.
ســنگاندازی بانکهای عامل
دیــروز  1آذر  1400محمــودزاده دربــاره کنتــرل
بــازار اجــاره و سیاســتهای وزارت راه و شهرســازی
گفتــه بــود :قانونــی بــرای کنتــرل بــازار اجــاره وجــود
نــدارد و بــه همیــن دلیــل نیــز نظارتــی نیســت ،چــون
نظــارت منتــج از قانــون اســت .در بخــش اجــاره بــرای
آنکــه شــرایط فعلــی مدیریــت شــود بــرای دو ســال
گذشــته  1399و  1400بهدلیــل کرونــا ،دو عــدد
قابــل مالحظــه وام ودیعــه مســکن را از ســتاد ملــی
کرونــا اخــذ کردیــم کــه در اختیــار مســتأجران قــرار
گرفــت.
وی یــادآور شــد :ســال گذشــته بیــش از  4هــزار و
 800میلیــارد تومــان بــه بیــش از  230هــزار خانــوار
مســتأجر پرداخــت شــد .امســال عــددی کــه در ســتاد
ملــی کرونــا بــرای وام ودیعــه مســکن تصویــب شــده
حــدود  10هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه حــدود 50
درصــد آن پرداخــت شــده اســت.
محمــودزاده تدویــن آییننامــه اجــار هداری حرفــهای
را از برنامههــای وزارتخانــه در بخــش ســاماندهی
بــازار اجــاره عنــوان کــرد و گفــت :بــرای نخســتین
بــار ،آییننامــه اجــار هداری حرفــهای توســط وزارت
راه و شهرســازی تدویــن شــد کــه هماکنــون در
دولــت و در کمیســیونهای تخصصــی دولــت مراحــل
نهایــی خــود را طــی میکنــد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد :در
اجــار هداری حرفـهای چنــد بخــش اساســی وجــود دارد
کــه شــامل ورود ســازمانها و نهادهــای حمایتــی

و اجتماعــی بــرای تولیــد مســکن اجــار های اســت.
واحدهــای مســکونی اجــار های از آنجایــی کــه بــا
حمایــت دولــت احــداث میشــوند و شــامل اراضــی
بــا اجــاره 99ســاله ،تســهیالت ارزانقیمــت و ســایر
مشــوقها هســتند واحدهایــی هســتند کــه کامــ ً
ا
قابلیــت قیمتگــذاری دارنــد.
گرچــه وزارت راه و شهرســازی برنامــه عملیاتــی بــرای
حمایــت از قشــر مســتأجر کشــور دارد امــا بانکهــا
بهعنــوان یکــی از ارکان مهــم همــکاری چندانــی بــا
ایــن برنامههــا ندارنــد .هما نگونــه کــه بــه آن اشــاره
شــد طبــق مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا وام ودیعــه
مســکن بــا دو شــرط تأهــل (سرپرســت خانــوار) و
اجار هنامــه رســمی بایســتی وام ودیعــه مســکن بــه
متقاضیــان پرداخــت شــود.
امــا بهتازگــی برخــی بانکهــای عامــل (بانــک س).
شــرط جدیــد و البتــه عجیبــی را بــرای پرداخــت
وام ودیعــه اعــام کــرده اســت ،بــر اســاس تمــاس
مخاطبــان خبرگــزاری تســنیم ،ایــن بانــک بــرای
پرداخــت وام ودیعــه شــرط ســنی را نیــز لحــاظ

کارکرد تحریم را شناخت

تحریمهــا خاصیتــی متنــاوب دارنــد و پــس از مدتــی تأثیــر
آنهــا کاهــش مییابــد؛ بهعقیــده برخــی کارشناســان در
زمــان حاضــر آمریــکا در حــال بازنگــری تحریمهــای خــود
علیــه ایــران اســت و در ایــن بیــن عدمشــناخت درســت
انــواع تحریمهــا و کارکــرد آن ســبب بــروز مشــکالت
متعــددی در کشــور شــده اســت.
مســعود براتــی کارشــناس اقتصــاد مقاومتــی و مدیــر گــروه
بینالملــل شــبکه کانونهــای تفکــر ایــران در نشســت
جایــگاه تحریمشناســی در نظــام تصمیمگیــری کشــور
گفــت :ایــن عنــوان در واقــع بهرســمیت شــناختن تحریــم
بهعنــوان یــک مســئله اســت کــه بایــد بهطــور جــدی بــه
آن پرداختــه شــود .مانــدگاری تحریمهــا یــک مســئله کامـ ً
ا
واقعــی اســت و بحثهایــی از جملــه نــگاه آمریــکا بــه ایــن
ابــزار بهعنــوان یــک ابــزار کاربــردی در ایــن حــوزه مطــرح
میشــود.
وی افــزود :الزم اســت کــه در کشــور جایگاههایــی وجــود
داشــته باشــد تــا بــه ایــن موضــوع بهصــورت حرفــهای
بپردازنــد .در جنــگ اقتصــادی تحریــم بهعنــوان ابــزار اصلــی
دشــمن اســتفاده میشــود و ایــن انتظــار وجــود دارد تــا
بهدرســتی بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود .اقداماتــی تــا
بــه امــروز صــورت گرفتــه اســت امــا نیــاز بــه کار بیشــتر
وجــود دارد.
براتــی بــا اشــاره بــه اینکــه تحریمهــای بانکــی کــه
مهمتریــن تحریمهــا علیــه ایــران اســت خــود شــامل دو
بخــش اســت ،گفــت :اولیــن بخــش تحریمهــای مبتنــی بــر
صفــر و یــک و قســمت دوم تمــام زنجیــر را مــورد هــدف
قــرار مــیداد.

منافــع خــود نــگاه میکننــد .بــرآورد مــا بــرای ســال آینــده
ایــن اســت کــه از نظــر علمــی فشــار تحریمهــای آمریــکا
ادامــه خواهــد داشــت.
دو نیــاز اساســی در مقابــل تحریــم؛ شــناخت و اقــدام در
جهــت رفــع آن /تحریــم ابــزار سیاســت خارجــی آمریکا اســت
علــی فکــری رئیــس ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی ایــران
نیــز در ایــن نشســت کــه بــا محوریــت شــناخت تحریمهــا
برگــزار شــد ،گفــت :از ســال  1375کــه وارد وزارت خارجــه
شــدم دو جملــه بهصــورت مکــرر شــنیده شــده اســت؛ جملــه
اول اینکــه «بــا تحریمهــای جدیــد از انــواع مختلــف از فــردا
مواجــه خواهیــم شــد» .جملــه دوم هــم ایــن بــوده اســت کــه
«تحریــم کــه برداشــته شــود میخواهیــم ایــن کارهــا را
انجــام دهیــم».
وی افــزود :از نظــر مــن جملــه دوم بیــش از دیگــر مــوارد
زیانآورتــر بــوده اســت و بــه ایــن معناســت کــه مــا اساس ـاً
متوجــه نشــدیم کــه تحریــم چــه پدیــدهای اســت و مــا
چگونــه بایــد بــا آن مواجــه شــویم .شــناخت تحریــم بــر هــر
دوی ایــن انگارههــا اثرگــذار خواهــد بــود.
رئیــس ســازمان ســرمایهگذاری خارجــی ایــران گفــت :اگــر
شــناخت تحریمهــا و انــواع آن را انجــام دهیــم ،تأثیــرات آن
را در کشــور کاهــش خواهیــم داد و هزینههــای طــرف مقابــل
را در ایــن زمینــه افزایــش میدهیــم .تحریــم یــک ابــزار
سیاســت خارجــی بــرای تحریمکننــده اســت در نتیجــه ایــن
تصــور کــه تحریــم برداشــته شــود تــا مــا کاری انجــام دهیــم
غلــط اســت و مــا بایــد کارهایــی انجــام دهیــم تــا تحریمهــا
از بیــن برود.جزئیــات گــزارش محرمانــه مرکــز پژوهشهــای
مجلــس پیــش از اجــرای برجــام /راســتیآزمایی صحیــح تنها

توانگر :از خانه و خودروهای لوکس مالیاتی گرفته نشده است
یــک عضــو کمیســیون اقتصــاد مجلــس شــورای اســامی
بــا اشــاره بــه اجــرا نشــدن بخشــی از احــکام بودجــه دربــاره
اعطــای تســهیالت اشــتغال گفــت کــه در  ۶ماهــه نخســت
ســال ،مالیــات از خودروهــا و خانههــای گــران قیمــت گرفتــه
نشــده و بســیاری از پزشــکان نیــز مالیــات پرداخــت نکــرده
انــد .مجتبــی توانگــر در توضیــح میــزان عملکــرد بودجــه
 ۱۴۰۰در  ۶مــاه نخســت ســال بــر اســاس گــزارش دیــوان
محاســبات بــه بخــش مربــوط بــه تســهیالت ازدواج اشــاره و
اظهــار کــرد :طبــق قانــون بودجــه ،بایــد بانــک مرکــزی بــه
تمــام زوجهایــی کــه تاریــخ عقــد آنهــا بعــد از اول فروردیــن
ســال  ۱۳۹۷بــوده ،تســهیالت ازدواج پرداخــت میکــرد .امــا
بــر اســاس گــزارش دیــوان محاســبات بانــک مرکــزی مبلــغ
 ۸۰هــزار میلیــارد تومــان را بــه عنــوان ســهمیه بانــک هــای
عامــل جهــت پرداخــت تســهیالت بــه شــبکه بانکــی کشــور
ابــاغ کــرده امــا بانکهــای عامــل تنهــا  ۲۹هــزار و ۳۰۰
میلیــارد تومــان پرداخــت کردهانــد.
وی افــزود :همچنیــن بانــک مرکــزی مکلــف شــد بــه
زوجهــای زیــر  ۲۵ســال و زوجههــای کمتــر از  ۲۳ســال
تــا ســقف  ۱۰۰میلیــون تومــان تســهیالت قــرض الحســنه
اختصــاص دهــد .عملکــرد نشــان میدهــد کــه بانــک
مرکــزی مبلــغ  ۹هــزار و  ۷۴۱میلیــارد تومــان بــه ایــن
زوجهــای جــوان پرداخــت کــرده اســت.
عمده تسهیالت مربوط به اشتغال پرداخت نشده است
ایــن عضــو شــورای اقتصــاد با بیــان اینکــه بخشــی از بندهای
بودجــه مربــوط بــه موضــوع اشــتغال فاقــد عملکــرد بــوده
اســت ،توضیــح داد :طبــق قانــون بایــد دو هــزار میلیــارد
تومــان بــرای اشــتغال ســربازانی کــه خدمــت ســربازی شــان
را بــه پایــان رســانده انــد ،اختصــاص داده مــی شــد کــه
ایــن بنــد اجــرا نشــده اســت .عــاوه بــر ایــن بانــک مرکــزی
مکلــف بــه پرداخــت تســهیالت تــا ســقف  ۳۰۰میلیــارد
تومــان بــرای توســعه اشــتغال زندانیــان حیــن حبــس و بعــد
آزادی شــد کــه در ایــن بــاره هــم فاقــد عملکــرد بــوده اســت.
همچنیــن بایــد تــا ســقف  ۶۸۰میلیــارد تومــان جهــت تغییر
کاربــری شــناورهای ماهیگیــری بــا تــور کیسـهای پرداخــت
مــی شــد کــه اعتبــاری اختصــاص داده نشــده اســت .توانگــر
ادامــه داد :یکــی دیگــر از تکالیــف بودجــه ،پرداخــت هــزار
میلیــارد تومــان بــرای ایجــاد اشــتغال و توســعه فنــاوری،
همچنیــن اختصــاص دو هــزار میلیــارد تومــان بــرای ایجــاد
اشــتغال بــا معرفــی بنیــاد مســتضعفان و پرداخــت مبلــغ ۵
هــزار میلیــارد تومــان بــه بســیج ســازندگی و ســپاه جهــت
اشــتغال در مناطــق کمتــر برخــوردار بــوده کــه در هــر ســه
مــورد قانــون اجــرا نشــده و فاقــد عملکــرد اســت .وی اضافــه
کــرد :بانــک مرکــزی بایــد بــرای حمایــت از اشــتغال مولــد
از طریــق بانــک هــای عامــل تــا ســقف  ۱۰هــزار میلیــارد

تومــان بــه کمیتــه امــداد و  ۳هــزار میلیــارد تومــان بــه
ســازمان بهزیســتی پرداخــت میکــرد امــا عملکــرد ،حکایــت
از آن دارد کــه  ۳۳۲میلیــارد تومــان بــه متقاضیــان بــا معرفــی
دســتگاههای ذی ربــط پرداخــت شــده اســت .در موضــوع
حکــم بودجــه پرداخــت هــزار میلیــارد تومــان بــرای اشــتغال
ایثارگــران بــه صــورت تســهیالت قــرض الحســنه نیــز تنهــا
مبلــغ  ۲۴میلیــارد تومــان از ایــن محــل پرداخــت شــده اســت.
توانگــر خاطرنشــان کــرد :مجلــس بــه شــرکتهای تابعــه
وزارت نفــت مجــوز داد مبلــغ  ۸۰۰میلیــارد تومــان از محــل
منابــع داخلــی خــود بــرای کمــک بــه ســرمایهگذاری
خطرپذیــر و حمایــت از ســاخت داخــل و طرحهــای توســعهای
اشــتغالآفرین تولیــد بــار اول اختصــاص دهــد کــه ایــن قانــون
اجــرا نشــده و بودجــه فاقــد عملکــرد اســت .بانــک مرکــزی در
اجــرای تکلیــف قانونـیاش جهــت تامیــن اعتبــار بــرای اتمــام
طرحهــای عمرانــی بــا هشــتاد درصــد پیشــرفت در ســقف
 ۲۰۰میلیــارد تومــان عملکــردی نداشــته اســت.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر ایــن مجلــس بــه بانکهــا و موسســات
اعتبــاری غیربانکــی مجــوز داد تــا از محــل منابــع خــود تــا
ســقف  ۴۰درصــد از ســرمایه پایــه خــود در طرحهــای بــزرگ
زیربنایــی ،صنعتــی و تولیــدی در قالــب تامیــن اعتبــار مالــی و
ایجــاد شــرکت و صنــدوق مشــارکت کننــد کــه در ایــن مــورد
هــم فاقــد عملکــرد بــوده اســت .همچنیــن بــه شــرکتهای
دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی اجــازه داده شــد تــا
یــک درصــد از ســود ویــژه خــود را بــرای رفــع محرومیــت بــا
اولویــت اســتانهای محــروم و مناطــق محــروم اســتانهایی
کــه واحدهــا در آن اســتقرار دارد ،ســرمایهگذاری کننــد؛ در
اجــرای ایــن بنــد تنهــا دو شــرکت دولتــی جمعــا بــه مبلــغ
 ۵۳۲میلیــارد تومــان در قالــب ســرمایهگذاری و مبلــغ ۱.۷
میلیــارد تومــان در قالــب هزینــه اقــدام کردهانــد .ایــن عضــو
کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن گفــت :طبــق قانــون
بایــد  ۳۲هــزار میلیــارد تومــان از محــل ردیــف  ۲۸مصــارف
جــدول تبصــره  ۱۴و مبلــغ  ۱۰۶میلیــارد تومــان مانــده ردیــف
 ۳۱۰۶۰۲موضــوع بنــد (و) تبصــره  ۱۶قانــون بودجــه ســال
 ۱۳۹۸کل کشــور اختصــاص پیــدا میکــرد امــا علیرغــم
اختصــاص  ۷هــزار میلیــارد تومــان و پرداخــت  ۶هــزار و ۵۳
میلیــارد تومــان در وجــه دســتگاههای اجرایــی ذیربــط،
هیچگونــه تســهیالتی از ایــن محــل پرداخــت نشــده اســت .وی
ادامــه داد :طبــق حکــم قانونــی باید هــزار میلیــارد تومــان برای
پشــتیبانی فنــی و پایدارســازی و ضمانــت اشــتغال محرومیــن
بــه صــورت تســهیالت بانکــی اختصــاص پیــدا مــی کــرد کــه
مبلــغ  ۶۶میلیــارد تومــان بــه ســازمان بهزیســتی تخصیــص
یافــت امــا بــه علــت عــدم انعقــاد قــرارداد دســتگاه هــای
اجرایــی بــا بانکهــای عامــل منتخــب ،هیــچ گونــه پرداختــی
صــورت نگرفتــه اســت .عــاوه بــر ایــن بایــد  ۵درصــد از منابــع
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وی ادامــه داد :بخــش اول بهگون ـهای بــود کــه تنهــا انتهــای
زنجیــره و مقصــد را مــورد هــدف قــرار مـیداد امــا در بخــش
دوم خدماتدهنــده و تمــام زنجیــره بهشــکل ویروســی تحــت
تأثیــر قــرار میگیــرد .تحریمهــای نــوع اول چنــدان کارآمــد
نبــود در نتیجــه آمریــکا بهســراغ تحریمهــای بهاصطــاح
فلجکننــده رفــت .در ایــن تغییــر ادبیــات شــرکتهای
خارجــی از انجــام مبادلــه بــا ایــران و مــوارد تحریمشــده منــع
شــدند ،در نتیجــه بانکهــا مجبــور شــدند بــرای عــدم قطــع
دسترســی بــه دالر از ایــن قوانیــن پیــروی کننــد.
براتــی بــا تأکیــد بــر اینکــه «در بحــث مذاکــرات هســتهای
کــه اتفــاق افتــاد کامــ ً
ا مشــاهده میکنیــم کــه ذهــن
مذاکرهکننــدگان مــا در نــوع اول باقــی مانــده بــود و چنــدان
بهدنبــال از بیــن رفتــن تحریمهــای نــوع دوم نبودنــد»،
گفــت :در نتیجــه تحریمهــای نســل دوم بــا ســوءرفتار آمریــکا
باقــی مانــد و در واقــع ریســک مبادلــه بــا ایــران همچنــان
وجــود داشــت.
وی گفــت :ایــن موضــوع ســبب شــد کــه تصــور ایــران بــرای
برقــراری روابــط مالــی بــا بانکهــای بــزرگ خارجــی حاصــل
نشــود .بانکهــای بــزرگ برمبنــای ریســکی کــه وجــود
داشــت وارد همــکاری بــا ایــران نشــدند ،بعدهــا بــرای توجیــه
ایــن فضــا موضــوع  FATFمطــرح شــد ،بنابرایــن فهــم
درســت از تحریمهــا میتوانــد نقــش مهمــی در مذاکــرات
داشــته باشــد.
دولــت آمریــکا در دوره بایــدن در حــال بازنگــری جریــان
تحریمهــا اســت و میتــوان از ایــن اقــدام بهعنــوان
اســتراتژی بایــدن نــام بــرد .آمریکاییهــا بیــش از آنکــه بــه
مســائل سیاســی و یــا حقوقــی توجــه کننــد بــه رویکــرد و
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جــزء  ۳بنــد الــف تبصــره  ۱۸جهــت بهروزرســانی تجهیــزات
کارگاهــی دانشــگاه فنــی و حرفــهای و ســازمان فنــی و
حرفــهای و هنرســتان هــای آمــوزش و پــرورش تخصیــص
پیــدا میکــرد کــه ایــن بخــش نیــز فاقــد عملکــرد اســت.
توانگــر خاطرنشــان کــرد :طبــق جــزء  ۵بنــد الف تبصــره ،۱۸
نــرخ ســود ســپرده گــذاری منابــع ایــن بنــد حداقــل یــک
درصــد و نــرخ ســود تســهیالت اعطایــی متناســب بــا میــزان
مشــارکت منابــع بانکــی و صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــر
اســاس دســتورالعمل موضــوع ایــن بنــد تعییــن میشــود .بــا
وجــودی کــه دســتورالعمل ایــن حکــم تهیــه و ابــاغ شــده به
دلیــل عــدم انعقاد قــرارداد وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی
بــا بانکهــای عامــل منتخــب ،ایــن بنــد فاقــد عملکــرد بــوده
اســت .وی ادامــه داد :ســازمان هدفمنــدی ملکــف شــده بــود
کــه صدردرصــد منابــع منــدرج در بنــد  ۲۸مصــارف جــدول
تبصــره  ۱۴را پرداخــت کنــد .منابــع قابــل اختصــاص در ایــن
بنــد در  6مــاه ســال  ۱۴۰۰بالــغ بــر  ۱۲هــزار و  ۲۷۱میلیــارد
تومــان بــوده کــه مبلــغ  ۶هــزار و  ۵۳میلیــارد تومــان از ایــن
محــل در وجــه دســتگاه هــای اجرایــی مربوطه پرداخت شــده
منتهــا تــا پایــان شــهریورماه هیچگونــه تســهیالتی پرداخــت
نشــده اســت .وی اضافــه کــرد :عــاوه بــر ایــن مجلــس
بانکهــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی را مکلــف کــرد کــه
 ۳۶۰هــزار میلیــارد تومــان بــرای احــداث و نوســازی ۴۰۰
هــزار واحــد مســکن روســتایی و شــهری پرداخــت کنــد کــه
بانــک مرکــزی در  ۱۹خــرداد  ۱۴۰۰ســهمیه را بــه بانکهــای
عامــل ابــاغ کــرد .همچنیــن بــه شــرکتهای تابعــه وزرات
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اجــازه داده شــد کــه تــا مبلــغ
 ۱۴۰میلیــارد تومــان از محــل منابــع داخلــی بــرای کمــک به
ســرمایهگذاری خطرپذیــر ،ایجــاد کارورهــای توســعهای ارائــه
دهنــده خدمــات الکترونیــک در کلیــه بخشهــای حمایــت
از طرحهــای توســعهای اشــتغالآفرین بــه صــورت وجــوه
اداره شــده پرداخــت کنــد کــه علیرغــم تصویــب آییــن نامــه
اجرایــی آن در هیــات وزیــران ،تســهیالتی پرداخــت نشــده
اســت .توانگــر ادامــه داد :یکــی دیگــر از احــکام بودجــه ،دادن
مجــوز بــه وزرات ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از طریــق
ســازمانهای توســعهای و شــرکتهای تابعــه بــه منظــور
انجــام طرحهــای دولــت الکترونیــک اســت .بــرای ایــن کار
مقــرر شــد منابــع تــا  ۵۰۰میلیــارد تومــان از اعتبــارات ایــن
وزارتخانــه بــا تاییــد ســازمان برنامــه و بودجــه تامیــن شــود.
مبلــغ  ۳۰۰میلیــارد تومــان از ایــن منابــع نیــز بــرای توســعه
اینترنــت روســتایی اختصــاص پیــدا کنــد کــه هیــچ کــدام
از ایــن مــوارد اجرایــی نشــده و فاقــد عملکــرد اســت.همه
دســتگاههای اجرایــی حســاب واحــدی در خزانــهداری کل
کشــور افتتــاح نکردهانــد ایــن عضــو شــورای عالــی اجــرای
سیاسـتهای کلــی اصــل  ۴۴بــا اشــاره بــه عملکــرد بودجــه

میکنــد ،بهعبــارت دیگــر متقاضیانــی کــه ســن آنهــا
از 70ســالگی عبــوری کــرده اســت مشــمول پرداخــت
وام ودیعــه مســکن نمیشــوند!
یکــی از متقاضیــان ایــن وام در گفتوگــو بــا تســنیم
گفــت :پــس از چنــد مــاه دوندگــی ،تکمیــل پرونــده
وام بــه شــعبه بانــک س .مراجعــه کردیــم ،امــا مســئول
مربــوط اعــام کــرد «متقاضــی بــاالی  70ســال ســن
دارد و وام ودیعــه بــه او تعلــق نمیگیــرد».
وی بیــان کــرد :تمــام مــدارک مــورد نیــاز و ضامــن
معتبــر بــرای دریافــت وام را داریــم ،امــا متأســفانه
شــعبه مرکــزی بانــک س .در اندیمشــک میگویــد
«ســن متقاضــی باالســت و وام را نمیدهیــم».
وی افــزود :وام مذکــور  25میلیــون تومــان اســت و بــا
توجــه بــه همیــن مســئله در زمــان تمدیــد قــرارداد بــه
صاحبخانــه گفتیــم وام مذکــور را بــه رهــن واحــد
مســکونی اضافــه میکنیــم ،حــاال بــا ایــن وضعیــت
چــار های جــز تخلیــه واحــد مســکونی نداریــم مگــر
اینکــه مســئوالن ذ یربــط بــه ایــن مســئله رســیدگی
کننــد.
راه انتفــاع از منافــع اقتصــادی از مذاکــرات
ســیدعلی روحانــی معــاون اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای
مجلــس شــورای اســامی هــم در خصــوص تأثیــر تحریمهــا
و عــدم شــناخت نســبت بــه ایــن پدیــده در کشــور گفــت:
از ســال  1397مــا در بودجــه درگیــر ایــن مشــکل هســتیم.
بودجــه بایــد تــراز باشــد و در بودجــه مــا ترازکننــده را فروش
نفــت در نظــر گرفتیــم ،در ایــن مــورد فــرض را بــر ایــن
اســاس گذاشــتند کــه تحریمهــا رفــع میشــود و حــدود
دو میلیــون بشــکه نفــت میفروشــیم .در آن زمــان بــا وجــود
آنکــه نظــرات تحریمکننــدگان را بــه ســران دولــت اعــام
کردیــم آنهــا نپذیرفتنــد کــه رقــم صــادرات نفــت را کاهــش
دهنــد.
وی در ادامــه گفــت :ایــن اقــدام بــا ایــن توجیــه کــه کاهــش
رقــم فــروش نفــت ســبب صــدور ایــن پیــام بــه خــارج
میشــد کــه تحریمهــا اثرگــذار اســت ،حاضــر نشــدند
میــزان فــروش نفــت را واقعــی ببیننــد ،ایــن در حالــی اســت
کــه ایــن بودجهریــزی ســبب شــد ناتــرازی بودجــه تشــدید
شــود و دولــت بــرای جبــران آن بهدنبــال راههــای تــورمزا از
جملــه فــروش اوراق رفــت.
معــاون اقتصــادی مرکــز پژوهشهــای مجلــس بــا انتقــاد از
سیاس ـتهای ارزی دولــت در ســال  97گفــت :وقتــی شــما
یــک انتظــاری بــرای رشــد نــرخ ارز ایجــاد میکنیــد ســبب
رشــد تقاضــا و کاهــش بازگشــت ارز بــه کشــور خواهــد شــد.
وقتــی شــما یــک نــرخ مشــخص را تعییــن میکنیــد و همــه
را بــرای دریافــت آن دعــوت میکنیــد چنیــن تأثیــری دارد،
ایــن توصیــه از ذهنــی خــارج میشــود کــه اساس ـاً تحریــم
را نفهمیــده اســت.
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت :اگــر ایــن شــناخت
وجــود داشــت بهدنبــال طراحــی راهکارهــای تشــویقی و
یــا تنبیهــی بــرای مقابلــه بــا تحریــم میرفتنــد امــا وقتــی
بــه انجــام ایــن اقدامــات روی آوردنــد کــه دیگــر کارد بــه
اســتخوان رســیده بــود.
یــک معضــل دیگــر در شــناخت تحریــم بــه عــدم شــناخت
آثــار تحریــم برمیگــردد ،در ســال  1393مجموعه جلســاتی
تحــت عنــوان آیندهپژوهــی تحریــم بــا حضــور مقامــات
مختلــف برگــزار شــد .خروجــی آن جلســات و پیشبینــی
آن در ســال  1397عین ـاً توســط آمریــکا اجــرا شــد.
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه فهــم دقیــق تحریم و شــناخت
تأثیــرات آن از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،گفــت :در
مذاکــرات امتیــازات متعــددی دادیــم امــا امتیــازات مطلوبــی
دریافــت نکردیــم .پیــش از اجرایــی شــدن برجــام تحلیلــی
در خصــوص ارزش امتیــازات گرفتهشــده انجــام شــد .ایــن
گــزارش کــه در آن زمــان بهصــورت محرمانــه منتشــر
شــد ،نشــان داد کــه ایــن امتیــازات از نظــر اقتصــادی تأثیــر
چندانــی نخواهــد داشــت.
وی گفــت :مــا بایــد بــرای امتیازاتــی کــه بــه طــرف مقابــل
میدادیــم شــاخص تعییــن میکردیــم ،همانطــور کــه
طــرف مقابــل ایــن اقــدام را انجــام داد .اگــر مــا نیــز چنیــن
برنامــهای داشــته باشــیم تــا بتوانیــم رفــع تحریمهــا را در
حوزههــای مختلــف بــا اســتفاده از معیارهایی راســتیآزمایی
کنیــم ،در ایــن صــورت میتوانیــم انتفــاع واقعــی را از رفــع
تحریمهــا شــاهد باشــیم.
در بخــش انضبــاط مالــی گفــت :طبــق قانــون بودجــه بایــد
افتتــاح حســاب واحــدی نــزد خزان ـهداری کل کشــور صــورت
مــی گرفــت کــه  ۲۴۵دســتگاه مســتقر در اســتانها و ۲۸۰
دســتگاه مســتقر در تهــران مفــاد حکــم را رعایــت کردهانــد.
همچنیــن بایــد تفاهمنامــه بــا واحــد مجــری تــا پایــان تیــر
ســال جــاری مشــتمل بــر حجــم فعالیتهــا ،خروجــی و
قیمــت تمــام شــده منعقــد میشــد امــا عملکــرد ،حکایــت
از ایــن دارد کــه  ۲۳۱دســتگاه تفاهــم نامــه منعقــد کــرده و
 ۱۰۹و  ۱۰۵و  ۱۱۸دســتگاه بــه ترتیــب اقــدام بــه نگهــداری
جداگانــه اعتبــارات ،امــکان گزارشگیــری و تفویــض اختیــار
بــه مدیــر نکردهانــد .وی بــا بیــان اینکــه «هزینهکــرد
اعتبــارات هزینــهای در چارچــوب بودجهریــزی مبتنــی بــر
عملکــرد» فاقــد عملکــرد بــوده اســت ،گفــت :دســتگاههای
اجرایــی حکــم «پیادهســازی و امــکان ارتبــاط بــا ســامانه
جهــت بهبــود مســتمر عملکــرد ،ارتقــای بهــرهوری و کاهــش
هزینههــا» را اجــرا نکردهانــد .بنــد « اصــاح و ابــاغ ذیــل
برنامههــای مصــوب منــدرج در پیوســت شــماره  ۴بــدون تغییر
در جمــع اعتبــارات هزینـهای آن برنامــه» نیــز فاقــد عملکــرد
اســت .توانگــر ادامــه داد :اکثــر دســتگاهها بنــد قانونــی مربــوط
بــه اجــرای بودجهریــزی مبتنــی بــر عملکــرد و تخصیــص و
پرداخــت اعتبــارات هزین ـهای بــر اســاس برنامههــای اجرایــی
و ارســال گــزارش در مقاطــع ســه ماهــه را انجــام ندادهانــد.
بــه عبــارت دقیقتــر بــه جــز رعایــت حکــم ایــن جــزء ،در ۴
اســتان و چنــد دســتگاه در  ۳اســتان تهــران ،یــزد و کهگیلویــه
و بویراحمــد مابقــی رعایــت نمودهانــد .ایــن عضــو کمیســیون
تلفیــق بودجــه  ۱۴۰۰گفــت :مفــاد حکــم قانونــی مربــوط بــه
شناســایی کامــل درآمدهــا ،هزینههــا ،داراییهــا و بدهیهــا
بــر اســاس اســتانداردها و نظــام حســابداری بخــش عمومــی
در  ۱۹اســتان رعایــت نشــده اســت .پرداختهــای دولــت در
 ۶مــاه نخســت ســال بــر اســاس اســناد مالــی الکترونیکــی
در وجــه ذینفــع بــه صــورت مســتقیم از ابتــدای خردادمــاه
نبــوده و بخــش مربــوط بــه تجمیــع اطالعــات کلیــه پرداخــت
هــای ذینفعــان و دسترســی ســازمان برنامــه و بودجــه ،دیــوان
محاســبات و … فاقــد عملکــرد اســت .همچنیــن دو دســتگاه
اجرایــی حکــم مربــوط بــه تخصیــص اعتبــار حقــوق کارکنــان
بــر اســاس ســامانه پاکنــا را اجــرا نکردهانــد کــه قــرار بــود
از خردادمــاه انجــام شــود .توانگــر افــزود :مجلــس تصویــب
کــرد کــه اختیــارات دســتگاههای اجرایــی مشــخص شــده در
خصــوص اســتخدام و بــه کارگیــری نیــروی انســانی در ســال
 ۱۴۰۰متوقــف شــود کــه  ۲۷دســتگاه اجرایــی مشــمول ایــن
حکــم آن را رعایــت نکــرده و  ۳۶۴مــورد اســتخدام مغایــر بــا
حکــم ایــن بنــد در دســتگاههای تحــت رســیدگی جــذب
شــدهاند .عــاوه بــر ایــن تنهــا  ۲۴دســتگاه ملــی نســبت بــه
اســتقرار چرخــه بهــرهوری در کلیــه دســتگاههای اجرایــی و
شــرکتهای دولتــی اقــدام کردهانــد حــال اینکــه بایــد طبــق
قانــون تــا پایــان خردادمــاه برنامــه عملیاتــی بــرای ایــن هــدف
جهــت ارتقــای شــاخصهای بهــرهوری انجــام مــی شــد.

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس
بــا بیــان اینکــه مصوبــه خودرویــی مجلــس
بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی اســت ،گفــت:
بــا مصوبــه مجلــس هــر شــرکتی اگــر بتوانــد
قطعــهای بســازد کــه قابلیــت صــادرات داشــته
باشــد ،ب ـه آن شــرکت اجــازه واردات خــودرو داده
خواهــد شــد« .ســید محســن دهنــوی» در گفــت
و گویــی دربــاره مصوبــه مجلــس شــورای اســامی
بــرای اجــازه واردات خــودرو در ازای صــادارت
قطعــه اظهــار کــرد :در حــال حاضــر قیمــت
خــودرو رو بــه افزایــش اســت و بــه نظــر میرســد
بخشــی از افزایــش قیمــت بــه شــرایط روانــی
بــازار مربــوط اســت.
عضــو هیــات رییــس مجلــس شــورای اســامی
افــزود :یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت خــودرو
عــدم ثبــات در سیاســتهای اعالمــی اســت کــه
در ایــن موضــوع وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
متولــی اســت و بایــد سیاســت مشــخص و ثابتــی
وجــود داشــته باشــد.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای
اســامی دربــاره واردات خــودرو اظهــار داشــت:
دربــاره موضــوع واردات خــودرو دو اشــکال
وجــود داشــت؛ نخســت اینکــه ارز الزم بــرای ایــن
موضــوع وجــود نــدارد و دوم اینکــه ایــن اقــدام
ســبب تضعیــف بــازار داخلــی در ســاخت خــودرو
میشــو د .
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــا
بیــان اینکــه مصوبــه مجلــس بــرای حمایــت از
تولیــد داخلــی اســت ،گفــت :بــر اســاس ایــن
مصوبــه اگــر تولیدکننــدگان داخلــی قطعــه یــا
خودرویــی تولیــد کننــد کــه میتــوان آن را
صــادر کــرد و مشــتری خارجــی بــرای آن وجــود
دارد ،در ازای ارز ناشــی از صــادارت ،تولیدکننــده
اجــازه واردات خــودرو خواهــد داشــت .وی ادامــه
داد :بــر اســاس ایــن مصوبــه وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت بایــد دســتورالعمل آن را تدویــن
و اجرایــی کــرده و از ایــن مــدل نیــز حمایــت
کنــد.
دهنــوی بــا اشــاره بــه چالشهــای پیــش روی
صنعــت قطعهســازی در کشــور و عــدم انگیــزه
بــرای ســاخت قطعــه در تولیــد کننــدگان داخلــی
گفــت :در کشــور نیــروی کار ،انــرژی ،قیمــت
فــوالد و مــواد اولیــه بــرای ســاخت قطعــات
نســبت بــه قیمــت جهانــی ارزان اســت .در چنیــن
شــرایطی اگــر تولیدکننــدگان بــه ســاخت و تولیــد
قطعــه خــودرو ورود پیــدا کننــد و اجــازه صــادرات
داشــته باشــند ،قطعــا ســبب رشــد قطعــه ســازی
در کشــور خواهــد شــد .عضــو هیــات رییســه
مجلــس شــورای اســامی وجــود انحصــار را یکــی
دیگــر از چالشهــای پیــش روی صنعــت قطعــه
ســازی عنــوان کــرد و گفــت :بــرای قطعــه ســاز
داخلــی محدویــت ایجــاد کردیــم و شــرکتها
ملــزم شــد هاند قطعــه را فقــط بــرای شــرکتهای
ایــران خــودرو یــا ســایپا تولیــد کننــد کــه ایــن
موضــوع ســبب میشــود قطعــه ســازی بــرای
صــادارت رشــد نکنــد و بخــش خصوصــی هــم از
بــازار ســاخت تولیــد خــارج شــود.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :بــا مصوبــه مجلــس هــر شــرکتی حتــی
بخــش خصوصــی اگــر توانســت قطعــهای بســازد
کــه قابلیــت صــادرات داشــته باشــد ،بــهآن
شــرکت اجــازه واردات خــودرو داده خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیتهــای صنعــت
قطعهســازی هنــوز بــه خوبــی فعــال نشــده اســت،
گفــت :بســیاری از شــرکتهای کوچــک صنعتــی و
بخــش خصوصــی توانایــی تولیــد قطعــات خــودرو را
دارنــد .امــا دلیــل اینکــه وارد ســاخت قطعــه بــرای
صــادارت نمیشــوند ،وجــود مشــتری انحصــاری
داخلــی و ایجــاد محدودیــت بــرای آنهــا اســت.
عضوهیــات رییســه مجلــس شــورای اســامی بــا
اشــاره بــه ظرفیــت شــرکتهای دانــش بنیــان
بــرای ورود بــه عرصــه تولیــد قطعــات خــودرو
عنــوان کــرد :شــرکتهای دانــش بنیــان حتــی
بــا ســرمایه انــدک میتواننــد در تولیــد قطعــات
خــودرو ورود پیــدا کننــد.
وی تاکیــد کــرد :شــرکتهای دانــش بنیــان
کوچــک نمیتواننــد شــرکت خــودرو ســازی بــزرگ
راه انــدازی کننــد ولــی میتواننــد بــا توجــه بــه
نــوع خالقیــت و ابتــکاری کــه در ایــن شــرکتها
وجــود دارد نســبت بــه ســاخت و تولیــد قطعــات
ریــز نوآورانــه بــا تکنولــوژی بــاال اقــدام کننــد.
بــر اســاس اصالحیــه مصوبــه مجلــس کــه هفتــه
گذشــته بــه تصویــب رســید ،هــر شــخص حقیقــی
و حقوقــی میتوانــد بــه ازای صــادرات خــودرو
یــا قطعــات خــودرو یــا ســایر کاالهــا و خدمــات
مرتبــط بــا انــواع صنایــع نیــرو محرکــه نســبت بــه
واردات خــودرو بــرای تنظیــم بــازار اقــدام نمایــد.
همچنیــن وزارت صنعــت معــدن و تجــارت مکلــف
اســت بــا همــکاری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال
و ارز ،دســتورالعمل نظــارت بــر صــادرات موضــوع
ایــن مــاده را جهــت جلوگیــری از واردات مجــدد
آن ،تدویــن و اعمــال نمایــد و گــزارش آن را
هــر ســه مــاه یــک بــار بــه کمیســیون صنایــع
و معــادن مجلــس شــورای اســامی ارائــه نمایــد.
بــر اســاس مصوبــه اصالحــی ،وزارت صنعــت معــدن
و تجــارت مکلــف اســت سیاســتهای تشــویقی
بــرای اولویــت دهــی و حمایــت از واردکننــدگان
خــودرو را کــه بــه انتقــال فنــاوری و ســرمایه
گــذاری در تولیــد خــودرو اقــدام میکننــد،
تدویــن و اعمــال نمایــد .دســتور العمــل مربــوط
بــه خدمــات پــس از فــروش خودروهــای وارداتــی
بــا لحــاظ پرهیــز از انحصــار در نمایندگــی فــروش
توســط وزارت صنعــت معــدن و تجــارت تعییــن
میشــود.

