
تكرار بودجه ريزي هاي غلط در دهه هاي گذشته، 
اگر چ�ه امروز دولت س�يزدهم را با مش�كالت 
عديده اي مواجه كرده است، اما كاهش سرعت 
رش�د تورم و همچنين افزايش رشد اقتصادي 
نش�ان مي دهد ك�ه دولت به »قلب مش�كالت 
اقتصاد ايران« زده است و توفيقاتي هم در همين 
مدت ك�م به دس�ت آورده اس�ت، در اين ميان 
وزير اقتصاد دولت سيزدهم به صراحت كسري 
ترازعملياتي دولت را يكي از پايه هاي ايجاد تورم 
معرفي ك�رد و گفت: برخي مصلحت انديش�ان 
توصيه مي كردند دولت با دست باز هزينه كند، 
ولي ما صادقان�ه رفتار كرديم، ب�ا اصرار جلوي 
تأمين كس�ري بودجه از نقدينگي ايس�تاديم 
و مجلس ه�م همراهي ك�رد و كس�ري بودجه 
امسال نس�بت به س�ال 1400 كمتر خواهد بود. 
كس��ري تراز عملياتي دولت به بيان ساده همان 
كس��ري بودجه اس��ت، وقتي هزينه هاي دولت 
بيش از درآمدهاي دولت باش��د، دولت با كسري 
بودجه مواجه مي ش��ود، اما اين كسري آن قدر از 
مسيرهايي چون استقراض از بانك مركزي و چاپ 
پول تأمين شده اس��ت كه در زمان بودجه ريزي 
عادت ش��ده در بودجه هزينه تراش��ي شود، زيرا 
دست آخر با چاپ پول اين هزينه ها تأمين مي شود 

اما به بهاي ايجاد تورم. 
   ذی نفعان تورم

با توجه به توضيح فوق به اين نتيجه مي رسيم كه 
اگر بودجه ريزي بر مبناي برتري هزينه از درآمدها 
باشد، دولت مجبور به استقراض از بانك مركزي و 
تورم خلق مي شود، از اين رو بايد ديد چه اشخاصي 

در كشور ذي نفع تورم هستند. 
اش��خاصي كه بدهكاري و تعهدات ريالي دارند، 
هر چقدر تورم باالتر برود ارزش واقعي بدهي آنها 
پايين تر مي آيد و با نگاهي به اقتصاد ايران به اين 
مهم مي رسيم كه بانك ها اعم از دولتي، خصولتي 
و خصوصي بيش��ترين بدهي را به سپرده گذاران 
خود دارند، از اين رو وقتي تعه��د كرده اند كه به 
سپرده گذار 18 درصد سود دهند، هر چقدر تورم 
در اقتصاد باالتر برود، بدهي و تعهد بزرگ بانك ها 

به سپرده گذاران كاهش مي يابد. 
برخي از كارشناسان اقتصادي با اشاره به تورم هاي 
عمومي بي��ش از 40 درصد و تورم هاي بخش��ي 
گاهی بيش از 100 درصد و نرخ س��ود س��پرده 
18 درصدي مي گويند بانك ها در حقيقت سودي 
به س��پرده گذاران پرداخت نمي كنند و بخشي از 

ارزش سپرده بانكي نيز به دليل تورم در اقتصاد از 
بين مي رود، همين معادله فضايي ايجاد مي كند 
كه عده اي ش��خص حقيقي و حقوقي كارش��ان 
در اقتصاد ايران وام خواهي و وام خواري باش��د، 
زيرا كافي است در اقتصاد هاي با تورم باال با پول 
دريافتي از محل تسهيالت كااليي مثل مسكن، 
خودرو، طال  و ارز خريداري كنن��د، با گذر زمان 
ارزش بدهي آنها به بانك كاهش و ارزش دارايي 
خريداري شده ، افزايش پيدا مي كند. با توجه به 
اين امتيازي كه در اخذ تس��هيالت بانكي نهفته 
است، دس��تيابي به تس��هيالت بانكي براي عامه 

مردم به اين سادگي ها نيست. 
اما از بحث دور نش��ويم، سخن بر س��ر اين نكته بود 
كه بانك ها با برخ��ورداري از امتياز پرداخت س��ود 
18درص��دي تضمين ش��ده علي الحس��اب عمده 
نقدينگي را از جامع��ه جم��ع آوري مي كنند و هر 
چقدر تورم در اقتصاد باالتر باشد، ارزش بدهي آنها به 
سپرده گذار نزول بيشتري مي يابد تا جايي كه امكان 
دارد بعد از محاسبات دقيق اقتصادي به اين نتيجه 
برسيم كه بانك نه تنها سودي به سپرده ها نمي دهد، 
بلكه بخشي از ارزش اصل پول را نيز كاهش مي دهد. 

    نكته
شايد در اين ميان اين س��خن پيش بيايد كه اگر 
بانك ها از محل فعاليت فوق سود به دست مي آورند 
پس چرا عموماً زيان ده هس��تند، در توضيح بايد 
گفت كه اگر حس��ابداري در اي��ران روزانه ارزش 
دارايي هاي جاري بانك ها را محاس��به مي كرد، 
ش��ايد كمتر بانكي را مي ش��د يافت كه زيان ده 
باشد، زيرا ارزش دارايي هاي بانك در زمان تجديد 
ارزيابي دارايي ها به شدت رشد مي كند و حال آنكه 
دارايي هاي بانك عموماً زمين و مستغالت، وجوه 
نقد، سهام بنگاه هاي وابسته و تابعه يا سهام ساير 
شركت هاي بورسي و غير بورسي، اوراق بدهي هاي 
دولت، طال و س��كه، ارز و خودرو است، البته بايد 
به اين نكته توجه داش��ت كه برخي از بانك های 
دولتي در اثر تحميل تس��هيالت تكليفي امكان 
دارد، بخشي از منابع را از دست داده باشند كه اگر 
وثايق الزم و كافي را دريافت كرده باش��ند، جاي 
نگراني نيست، زيرا از محل تملك وثايق منابع از 

دست رفته زنده مي شود. 
   بانک و تسهيالت گيرنده ذی نفع تورم

پس با توجه به توضيحات فوق مي توان گفت كه 
بخش بانكي و همچنين اخذ كنندگان تسهيالت 
بانكي چه بخواهند و چه نخواهند در اقتصاد ايران 

ذي نفع تورم هستند، زيرا ارزش بدهي ها و تعهدات 
آنها با گذر زمان و در تورم كاهش مي يابد و گاهي 
ميزان تسهيالت بانكي آن قدر در اقتصاد سنگين 
مي شود كه بعيد نيست عده اي اشخاص حقيقي و 
حقوقي ذي نفع تورم شوند و از هيچ اقدامي براي 
تداوم تورم در اقتصاد دريغ نكنند. اشخاص صاحب 
انواع دارايي نيز در همين دسته قرار مي گيرند، زيرا 

تورم ارزش دارايي آنها را باال مي برد. 
   وام خواهی شركت های بورسی

براي درك بهت��ر موضوع ذي نفعان تس��هيالت 
بانكي و تورم بايد گفت امروزه با وجودي كه حدود 
800 هزار ميليارد تومان س��ود تقس��يم نشده در 
حساب شركت هاي بورسي وجود دارد، اغلب آنها 
به رغم دسترس��ي به نقدينگي مذكور، اما از اخذ 
تسهيالت بانكي براي پوشش سرمايه درگردش 
شركت چشم پوشي نمي كنند، زيرا با وجود تورم 
عمومي بيش از 40 درصدي تأمين مالي از بانك 
با س��ود پايين از تورم عمومي امري س��ودآور به 
نظر مي رسد، حال بماند كه برخي از شركت هاي 
توانايي س��رمايه گذاري دارند و حتي حاضرند با 
سود40 درصدي نيز تأمين مالي شوند، زيرا از پول، 
پولي به مراتب بيشتر از تورم عمومي در مي آورند. 

   بودجه مهم ترين سند مالی
 با توجه به اين سخنان، به اين مهم مي رسيم كه 
تورم در اقتصاد ايران ذي نفعان��ي دارد و در بين 
اسناد مالي كشور بودجه سنواتي دولت به عنوان 
بزرگ ترين س��ند مالي پيش بيني دخل و خرج 
دولت در يكسال پيش رو، جزو ابزارهايي است كه 

مي تواند خلق تورم كند. 
يكي از كانال ه��اي خلق تورم دول��ت در رهگذر 
بودجه عمومي، كسري تراز عملياتي است كه به 
معني كسري بودجه است، اين كسري بودجه از 
محل استقراض تأمين مي ش��ود و به تورم منتج 
مي شود، از س��وي ديگر ش��ركت هاي دولتي نيز 
گاهی دستي در آتش خلق تورم دارند به اين شكل 
از نظام بانكي تسهيالت دريافت مي كنند و با تسويه 
نكردن اين تسهيالت عمالً بانك ها را در برابر اضافه 
برداشت از بانك مركزي و خلق پول قرار مي دهند 

و اين تسويه ها متأسفانه انجام نمي گيرد. 
   رشد اقتصادي4/6درصد

در اين ميان وزير اقتصاد دولت سيزدهم با درك 
صحيح از ريش��ه هاي اصلي خلق تورم در اقتصاد 
ايران روز گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تالش دولت اين است كه كس��ري تراز عملياتي 

بودجه خود را در سال جاري كه مهم ترين عامل 
افزايش استقراض دولت از بانك مركزي و ايجاد 

تورم است، مهار و كنترل كند. 
سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي 
و سخنگوي اقتصادي دولت در جمع خبرنگاران 
اعالم كرد: يكي از مهم ترين رويكردهاي اقتصادي 
دولت مهار ت��ورم بود، در حالي كه ن��رخ تورم به 
59درصد رسيده بود، امروزه به 46 درصد كاهش 
يافته است. همچنين رشد اقتصادي سال گذشته 
را                            هم بر اس��اس اعالم بانك مركزي به 4/6درصد 
افزايش يافته است كه اين رقم بيشتر از رشد سال 
ماقبل بوده و نرخ بيكاري هم در س��ال گذش��ته 
9/4درصد رسيد كه وضع مطلوب تري نسبت به 

سال 99 داشته است. 
سخنگوي اقتصادي دولت همچنين گفت:  شاخص 
بهاي توليدكننده كه س��ال گذشته به 80 درصد 
رسيده بود، در حال حاضر در پايان ارديبهشت ماه 
بر اساس آمار رس��مي به 51 درصد كاهش يافته 
است. گرچه هنوز ش��اخص بهاي توليدكننده و 
مصرف كننده به حد مطلوب نرسيده اس��ت، اما 
تالش در جه��ت كاهش اين ش��اخص ها و ثبات 
اقتصادي انجام مي شود و مهار تورم اولويت ستاد 

اقتصادي دولت است. 
وي كاهش ت��ورم را                            يكي از مقدم��ات الزم براي 
اهداف اقتصادي چهار ساله دولت تا پايان 1403 
عنوان كرد و گفت: ب��راي رويكرد تحولي اقتصاد 
مقدماتي الزم اس��ت و پيش نويس هايي از سوي 
دولت به مجلس ارائه شده تا زيرساخت هاي الزم 
براي دس��تيابي به تحول و رشد اقتصادي فراهم 
شود و بتوانيم عقب افتادگي ها در زمينه اقتصادي 

را                            جبران و با سرعت بيشتري پيگيري كنيم. 
وي ادامه داد: تالش دولت اين است كه كسري تراز 
عملياتي بودجه خود در سال جاري را                            كه مهم ترين 
عامل براي افزايش استقراض دولت از بانك مركزي 

و در نتيجه تورم مي شود،                            مهار و كنترل كند. 
خاندوزي همچنين گفت: برخي مصلحت انديشان 
توصيه مي كردند، دولت با دس��ت باز هزينه كند 
ولي ما صادقان��ه رفتار كرديم كه اگر قرار باش��د 
كسري بودجه دولت و نقدينگي را                            كنترل كنيم، 
بايد قدرت خريد مردم حفظ ش��ود ن��ه اينكه به 
صورت اس��مي برخي افزاي��ش پرداخت ها را                            در 
دولت انجام دهيم، در حالي كه از جيب ديگر مردم 
برداريم و قدرت خري��د آنها به اين طريق كاهش 
مي يابد، بنابراين با اصرار جلوي تأمين كس��ري 
بودجه از نقدينگي ايستاديم و مجلس هم همراهي 
كرد و كسري بودجه امسال نسبت به سال 1400 

كمتر خواهد بود. 
خاندوزي در زمينه مالياتي و شفافيت سامانه هاي 
مالياتي گفت: در گذشته سامانه هاي مالياتي دچار 
مشكل بودند كه مشكالت آنها رفع شد تا بتوانيم 
ماليات هوشمند دريافت كنيم و به اين روش فشار 
بر توليدكنندگان كاه��ش پيدا مي كند و برعكس 
فشار بر آن بخشي از اقتصاد را كه قباًل فرار مالياتي 
داشتند،اضافه مي شود. در اين مسئله تا حدي موفق 
شديم، به گونه اي كه رشد وصول ماليات از فراريان 
در س��ال گذش��ته 50 درصد بيش از سال ماقبل 
بوده اس��ت. در سال 1401 هم بخش��ي از فراريان 
مالياتي شناسايي مي شوند و مؤديان بالقوه و كاهش 
فرار مالياتي در دستوركار قرار مي گيرند. بنابراين 

فعاالن اقتصادي نگران فشار مالياتي نباشند. 
وي در مورد سهام عدالت نيز گفت: براي آزادسازي 
س��هام عدالت مقدماتي الزم اس��ت كه به سمت 
اصالح الگوي اداره آن پيش برويم به اين وسيله 
امكان نقش آفريني مردم در سهام عدالت فراهم 
شود. در جلسات اخير شورايعالي بورس مقدمات 
به نتيجه رسيد و در سال جاري مردم شاهد تغيير 
الگوي مش��اركت واقع��ي و مالكي��ت و مديريت 
خود بر بنگاه هاي حاضر در س��بد س��هام عدالت 

خواهند بود. 

 كسري بودجه
مهم ترين عامل ايجاد تورم را كنترل مي كنيم

 وزير اقتصاد: در سال گذشته جلوي تأمين كسري بودجه از محل نقدينگي ايستاديم و مجلس هم همراهي كرد 
و كسري بودجه امسال نسبت به سال 1400 كمتر خواهد بود
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 دهك هاي يك تا ۳ درآمدي 

آورده اوليه براي مسكن ملي پرداخت نمي كنند
ي�ک مق�ام مس�ئول دولت�ی گف�ت: ب�راي دهک ه�اي ي�ک 
ت�ا س�ه )اقش�ار كم درآم�د( فرآيندهاي�ي دي�ده ش�ده 
اس�ت ت�ا ب�رای مس�كن مل�ی آورده اولي�ه پرداخ�ت نكنن�د. 
به گزارش مهر، پروانه اصالني، مديركل دفتر اقتصاد مسكن در برنامه 
افق در خصوص اجراي طرح نهضت ملي مسكن )آورده و نوع اجرا( به 
ابهامات موجود پاسخ داد و گفت: قبل از اجراي طرح نهضت ملي مسكن 
ساير طرح هاي حمايتي يك الگو را دنبال مي كرد و همه اقشار جامعه در 

همه دهك ها يك جور و با يك حمايت ديده مي شدند. 
در صورتي كه در طرح نهضت ملي مسكن تفاوت بين دهك هاي مختلف 
درآمدي ديده شده است. اين تفاوت ها از نظر سقف تسهيالت، آورده و 
نرخ سود تسهيالت و از نظر كمك هاي بالعوضي است كه به متقاضيان 

مي شود و اينها همه قانوني شده است.  
مديركل دفتر اقتصاد مسكن با اعالم اينكه تفاوت بين قيمت تمام شده 
مس��كن و تس��هيالت، آورده متقاضيان مي ش��ود، توضيح داد: براي 

دهك هاي يك تا سه )اقشار كم درآمد( فرآيندهايي ديده شده است. 
با تفاهمنامه هايي كه امضا كرديم دس��تگاه ها و نهادهاي حمايتي به 
كمك وزارت راه و شهرس��ازي براي كمك به احداث مس��كن اقش��ار 
كم درآمد آمدند. به عن��وان نمونه قرارگاه امام حس��ن مجتبي و بنياد 
مستضعفان در اين طرح حضور دارند. بدين معنا آنها واحدهاي مسكوني 

را مي سازند تا به اين طريق به آورده متقاضيان كمك كنند.  
اصالني افزود: در شوراي عالي مسكن مصوب شد براي دهك هاي يك 
تا سه كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند، اساساً در ابتدا 
آورده نياورند و با حمايت هايی كه در خصوص آن اقشار در وزارت راه 
و شهرسازي در خصوص آماده سازي زمين انجام مي شود، كار احداث 

سرعت بگيرد. 
همچنين در خصوص تسهيالت اين اقش��ار نيز مصوب كرديم كه در 

ابتداي انجام كار ۲0 درصد تسهيالت بانكي پرداخت شود. 
   كمک ه�اي بالعوض صندوق ملي مس�كن ب�راي دهک هاي 

پايين درآمدي در توليد مسكن
اصالنی ادامه داد: براي ساير حمايت ها براي دهك هاي پايين درآمدي، 
وزارت راه و شهرسازي كمك هاي بالعوض در صندوق ملي مسكن براي 
اين دهك ها و ساير دهك ها ديده اس��ت. زيرا هم اكنون تا دهك هاي 

پنجم و ششم نيازمند حمايت هستند.  
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در خصوص روند 
احداث طرح نهضت ملي مسكن و شرايط اجراي واحدهاي اين اقشار 
اعالم كرد: روال به اين ترتيب است كه دهك هاي اول تا سوم درآمدي 
در طرح نهضت ملي مس��كن آورده اوليه را پرداخت نمي كنند و بقيه 
مردم بايد 40 ميليون آورده داشته باشند و در طول دوره ساخت كه بين 

دو تا سه سال است، متقاضيان بايد آورده خود را تكميل كنند.  
وي در خصوص ميزان آورده متقاضيان اعالم كرد: قيمت تمام ش��ده، 
منهاي تسهيالت بايد از محل آورده متقاضيان تأمين شود كه مي تواند 
بين 300 تا 350 ميليون تومان طي سه  س��ال دوره س��اخت توس��ط 
متقاضيان تأمين ش��ود. نمي توان در حال حاض��ر پيش بيني كرد كه 

قيمت تمام شده مسكن دقيقاً به چه ميزان مي شود.
وي با تأكيد بر اينكه هيچ ابهامي در خصوص قيمت تمام شده و آورده 
متقاضيان وجود ندارد، گفت: هم اكنون آورده متقاضيان بين 300 تا 
350 ميليون تومان بوده است و در ابتداي اجراي طرح در سال گذشته 
قيمت تمام شده طرح نهضت ملي مس��كن بين ۲00 تا ۲50 ميليون 
تومان برآورد شده بود. هم اكنون اين افزايش قيمت روي قيمت تمام 

شده مسكن تأثير گذاشته است. 
مي گذارد    عدم كنترل قيمت ها روي قيمت تمام شده مسكن تأثير 

اصالني توضيح داد: چنانچه قيمت مصالح ساختماني كنترل نشود و 
دستمزدها افزايش پيدا كند، روي قيمت تمام شده مسكن تأثير خواهد 
گذاشت. نقص اوليه اي كه به مسكن مهر گرفته مي شد كه واحدها فاقد 
كيفيت الزم هستند، زيرا با قيمت ثابتي واحدهاي مسكوني مهر احداث 
شدند، در حالي كه در طرح نهضت ملي مس��كن قيمت ساخت ثابت 

نيست، بلكه قيمت تمام شده محاسبه مي شود.  
وي در خصوص اقدامات دولت و تسهيل گري هاي انجام شده در طرح 
نهضت ملي مسكن اعالم كرد: اقداماتي كه دولت در خصوص كمك به 
خانه دار كردن مردم انجام داده اس��ت، اين است كه تسهيالت از 100 
ميليون تومان به 450 ميليون در تهران و برخي كالنشهرها400 ميليون 
تومان در ساير كالنش��هرها، 350 ميليون تومان در مراكز استان ها و 
شهرهاي باالي ۲00 هزار نفر جمعيت، 300 ميليون در ساير شهرها و 

۲00 ميليون تومان در روستاها افزايش يافته است.  
اصالني گفت:  مگر مي ش��ود و مي ت��وان خانه رايگان ب��ه مردم داد.  
اگر اف��رادي چنين تفكرات��ي دارند كاماًل از ش��رايط اقتصاد كش��ور 
هس��تند.  متقاضياني كه مي خواهند صاحبخانه ش��وند در  بي اطالع 
طرح نهضت ملي مس��كن طراحي شده اس��ت تا عالوه بر تسهيالت، 
آورده اي را نيز طي س��ه س��ال و  در چندين مرحله به پروژه ها براي 

تكميل آن پرداخت كنند.
................................................................................................................

 قطع برق
 ۸ دستگاه اداري پرمصرف در تهران

رئي�س مرك�ز پاي�ش ش�ركت ب�رق از قط�ع ك�ردن انش�عاب 
ب�رق هش�ت دس�تگاه اداري پرمص�رف در ته�ران خب�ر داد. 
به گزارش تس��نيم، همزمان با گرم ش��دن هوا و افزايش مصرف برق 
براي دستگاه هاي خنك كننده در جامعه شركت توزيع برق تهران در 
اطالعيه اي قباًل اعالم كرده بود كه دس��تگاه هاي اداري و سازمان ها و 
وزارتخانه هاي دولتي حتماً بايد الگوي مصرف را رعايت كنند، وگرنه با 

قطعي انشعاب همراه مي شوند. 
در اين زمينه امروز مسعود نصري، رئيس مركز پايش شركت برق اعالم 
كرد:  دستگاه هايي كه الگوي مصرف را رعايت نكنند، قطع انشعاب آنها 
از طريق كنترل از راه دور يا از طريق اعزام اكيپ هاي سيار قطع مي شود، 
امروز هم در ساعت 1۲، برق هشت دستگاه اجرايي و اداري كه بيش از 

الگوي تعريف شده برق مصرف كرده بودند، قطع شد.  
وي گفت:  دستگاه هايي مانند جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، شعبه 
مركزي بانك كشاورزي )سرپرستي(، بانك تجارت، سازمان راهداري، 
 نمايش��گاه بين المللي،  اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، سازمان 
تحقيقات، آموزش و ترويج كش��اورزي و س��اختمان مركز مخابرات 

ايران قطع شد.  
به گفته نصري، در س��اعت 1۲ كه عمده كارهاي اداري انجام و ارباب 
رجوع كمتر مي شود، دستگاه هايی كه نسبت به رعايت الگوي مصرف 
كوتاهي كنند و بيش از الگوي مصرف برق مصرف كنند، انشعاب آنها 
قطع مي ش��ود، همچنين ۲50 تيم عملياتي نيز در اي��ن زمينه فعال 
شده اند كه مصرف برق ادارات و س��ازمان ها پايش و بازديد ميداني از 

ادارات انجام مي شود. 
رئيس مركز پايش ش��ركت برق گف��ت:  همه دس��تگاه هاي اداري و 
سازمان ها موظف هستند الگوي مصرف را رعايت كنند كه اگر برق آنها 
قطع شد بايد از طريق ژنراتور تأمين برق اضطراري اقدام كنند و مردم 

در اين ادارات معطل نشوند.  
وي همچنين گفت: بعد از قطع انش��عاب برق دستگاه هاي اداري بايد 
باالترين مقام در آن سازمان يا اداره مراجعه كند و تعهد بدهد كه الگوي 
مصرف برق را رعايت مي كند، بعد از آن انشعاب آنها وصل خواهد شد.  
به گفته نصري، سه اداره از ادارات ياد ش��ده تا كنون چندين بار تذكر 

گرفته اند و انشعاب شان قطع شده است.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک

محمد حسن زاده  |   تسنيم

 ۹۰ درصد خودپرداز بانك ها 
به سامانه صياد متصل شد

تاكنون ۹0 درصد بانک هاي كشور كه ۸۵ درصد خودپرداز ها را در 
اختيار دارند، توانسته اند خدمات چک را از طريق خودپرداز هاي 

خود به مردم ارائه كنند. 
به گزارش بانك مركزي آمنه نادعلي زاده، معاون اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي گفت: بانك مركزي به منظور تسهيل دسترسي هموطنان 
به سامانه صياد، عالوه بر تجهيز درگاه هاي بانكي شامل اينترنت بانك 
و موبايل بانك بانك ها، اپليكيشن هاي پرداخت و همچنين زيرساخت 
پيامكي، از شبكه بانكي خواست تا خودپرداز هاي خود را به سامانه صياد 
مجهز كنند تا امكان عمليات ثبت، تأييد، انتقال و استعالم چك از طريق 

خودپرداز ها فراهم شود.  
س��خنگوي اجرايي قانون جديد چك در بانك مرك��زي در خصوص 
بانك هايي كه خودپرداز آنها به سامانه صياد متصل نشده اند، گفت: در 
حال حاضر فقط اتصال خودپرداز هاي سه بانك توسعه تعاون، كارآفرين 
و پست بانك به اين س��امانه تكميل نشده است كه اين سه بانك حدود 
4 هزار خودپرداز در اختيار دارند. همچني��ن بانك هاي اقتصادنوين و 
كشاورزي نيز اهم اقدامات فني در اين زمينه را انجام داده اند و به زودي 

آماده ارائه خدمات در اين حوزه خواهند بود.  
وي با اشاره به آمار استفاده از روش هاي مختلف براي انجام عمليات چك 
اعالم كرد: طبق بررسي هاي انجام شده، ۷5 درصد از تراكنش هاي ثبت، 
تأييد، انتقال و استعالم چك از طريق اينترنت بانك و موبايل بانك بانك ها 
انجام مي شود و ميزان اقبال عمومي به اين ابزار ها بسيار باالست. همچنين 
۲0 درصد فرآيند هاي مربوط به چك ازطريق اپليكيشن هاي پرداخت و 
5 درصد اين عمليات نيز از طريق س��امانه پيامكي، خودپرداز ها و شعب 
بانكي انجام مي ش��ود.  وي با بيان اينكه پاي��ان خردادماه آخرين مهلت 
اتصال خودپرداز هاي بانك ها به سامانه صياد بود، تأكيد كرد: بانك مركزي 
تا اتصال خودپرداز تمامي بانك ها به اين سامانه پيگير اين امر خواهد بود. 
................................................................................................................

 بودجه عمراني شركت هاي دولتي 
زير ذره بين سازمان حسابرسي

هر س�اله بخش�ي از بودج�ه اختص�اص يافت�ه به ش�ركت هاي 
دولت�ي، ب�ه طرح ه�اي عمران�ي اي�ن ش�ركت ها اختص�اص 
پي�دا مي كن�د ك�ه ب�ا ام�ا و اگر ه�اي زي�ادي رو ب�ه رو اس�ت. 
بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 
در اليحه بودجه سال 1401 ش��امل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار 
و هزينه ها و ساير پرداخت ها، معادل۲۲ ميليون و 314 هزار و ۷9 ميليارد 
ريال است كه نسبت به بودجه مصوب سال 1400، حدود 4۲ درصد رشد 
داشته است،  از اين بودجه اي كه هر سال به شركت هاي دولتي اختصاص 
پيدا مي كند، بخش قابل توجهي از آن صرف طرح هاي توسعه و عمليات هاي 
عمراني توسط اين شركت ها مي ش��ود.  همواره حرف و حديث هايي در 
خصوص اتالف و هدررفت منابعي كه در اختيار اين شركت ها قرار مي گيرد،   
به گوش مي رسد و ادعا مي شود كه نظارت شفاف و دقيقي روي نحوه  خرج و 
ساز و كار مصرف اين منابع در طرح هاي عمراني وجود ندارد و گزارش مدون 

و دقيقي در اين خصوص به طور شفاف منتشر نمي شود.  
سازمان حسابرسي به عنوان ديده بان مردم در شركت هاي دولتي است 
تا هدف مطلوب استفاده بهينه از منابع اقتصادي دولت را محقق كند. 
اخيراً رئيس سازمان حسابرسي در مصاحبه اي عنوان كرد: در دو سال 

گذشته هيئت مديره 90 شركت به مراجع قضايي معرفي شدند. 
 طبق پيگيري ها و بررسي تسنيم از سازمان حسابرسي براي شفاف تر 
شدن نحوه نظارت اين س��ازمان بر نحوه مصرف منابع عمراني توسط 
شركت هاي دولتي، بايد به اين نكات اشاره كرد؛  نكته اول اين است كه 
طبق ادعاي سازمان حسابرس��ي، بحث نظارت بر عملكرد شركت هاي 
دولتي در طرح هاي عمراني طبق ضوابط و اس��تانداردهايي اس��ت كه 

معيار هاي جهاني دارد و طبق آن مورد برررسي قرار مي گيرد. 
نكته بعدي كه بايد به آن پرداخت و سازمان حسابرسي طبق استناد به 
آن قانون، وظيفه جرم شناسي و پاسباني را از خود سلب مي كند و جايگاه 
خود را به عنوان بازرس و اعالم كننده ج��رم مي داند ماده 151 قانون 
تجارت اس��ت كه طبق اين ماده قانوني در صورتي كه براي حسابرس 
ضمن انجام مأموريت وقوع جرمي احراز ش��ود، بايد به مرجع قضايي 
صالحيت دار اع��الم و جريان را در اولين مجم��ع عمومي به صاحبان 
سهام اعالم كند.  طبق گفته سازمان حسابرسي، كميته اي تحت عنوان 
كميته ماده 151 تشكيل شده است تا در صورتي كه تخلف شركتي در 
خصوص نحوه مصارف منابع محرز شود، در اولين مجمع به سهامداران 

آن اطالع رساني شود.  
نكته س��وم كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه طبق ادعاي سازمان 
حسابرسي، حساس��يت روي برخي ش��ركت ها همانند شركت نفت و 
بانك هاي دولتي بسيار بيشتر است، به عنوان مثال شركت نفت دو مميز 
) ذي حساب ( دارد و به هر پرداختي كه اين شركت در مورد امور عمراني 
خود دارد، بررسي مي شود كه آيا آيين نامه ها و تشريفات و ضوابط رعايت 

شده است يا خير؟
آخرين نكته اي كه سازمان حسابرسي مدعي است كه امكان هدر رفت 
منابع و حيف و ميل آنها را به حداقل مي رساند، اين است كه بودجه اي 
كه شركت هاي دولتي براي طرح هاي عمراني خود مصرف مي كنند در 
ريزمصرف ها هم تفكيك شده است و نمي تواند صرف فعاليت ديگري 
شود.  به عنوان مثال اگر يك شركت دولتي 100 طرح داشته باشد براي 
هر يك از آنها يك حساب جاري جداگانه اختصاص مي يابد و در ضمن 
در هر طرح مشخص است كه چه مقدار از بودجه بايد صرف دستمزد، 
خريد ماشين آالت و پرداخت وام ها شود و شركت ها حق ندارند بودجه اي 
راكه براي دستمزد كارگران به عنوان مثال در نظر گرفته اند، صرف خريد 
ماش��ين آالت كنند.  در ضمن تمام پرداخت ها بر اساس پيشرفت كار 
صورت مي گيرد و حداقل در س��ه مرحله پرداخت مي شود كه مواقعي 

حتي به ۲0 مرحله پرداختي هم مي رسد.  
در آخر به عنوان جمع بندي مي توان گفت كه همچنان شك و شبهه هاي 
زيادي در خصوص طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي طبق اظهارنظر 
برخي نمايندگان مجلس و ديگر مسئوالن مربوطه پابرجاست و همچنان 
شفافيت الزم در اين خصوص وجود ندارد. يقيناً منابعي كه از بودجه در 
اختيار اين شركت ها قرار مي گيرد، حق تمام مردم است و بايد به طور 
دقيق و مش��خص نحوه خرج و مصرف آن معلوم باش��د و كوچك ترين 

هدررفتي در اين منابع صورت نگيرد.
................................................................................................................

بورس قرمزپوش شد
ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معام�الت 
روز سه ش�نبه ب�ا كاه�ش ۷ ه�زار و 61۷ واح�د هم�راه ش�د. 
به گزارش پارس��ينه، ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان 
روز گذشته معامالت با كاهش ۷ هزار و 61۷ واحد به رقم يك ميليون و 
539 هزار و 630 واحد رسيد.  همچنين شاخص كل با معيار هم وزن با 
عقب نشيني 3 هزار و 1۲۷ واحد به رقم 4۲3 هزار و 456 واحد رسيد.  
در عين حال، ارزش بازار در بورس تهران به بيش از 6 هزار و 99 ميليارد 
تومان رسيد.  معامله گران بيش از 5/3ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب 363 هزار نوبت معامل��ه و به ارزش 3 هزار و ۲64 ميليارد 
تومان داد و ستد كردند. ديروز همه شاخص هاي بورس قرمز بودند، اما 
ميزان كاهش شاخص ها زير يك درصد بود، به گونه اي كه شاخص كل 
و شاخص قيمت با معيار وزني - ارزشي 0/49 درصد كاهش يافتند. اين 
دو شاخص با معيار هموزن 0/۷3درصد افت كردند. شاخص آزاد شناور 
0/51درصد كاهش يافت. شاخص بازار اول بورس 0/5۷درصد افت كرد 

و شاخص بازار دوم بورس0/4درصد كاهش يافت. 

بان�ک مرك�زي پارس�ال ح�دود ۵۵ ه�زار 
ميلي�ارد توم�ان تنخ�واه در اختي�ار دولت 
گذاش�ته ب�ود ك�ه اي�ن يعن�ي چ�اپ پول 
محض كه يك�ي از ريش�ه هاي تورم اس�ت. 
به گ��زارش خبرگ��زاري ص��دا و س��يما، علي 
صالح آبادي، رئيس كل بانك مركزي در جلسه 
كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه يكي 
از برنامه هاي ما در دولت سيزدهم كنترل تورم 
اس��ت، گفت:»بخش��ي از كنترل تورم موضوع 
عرضه است كه البته خارج از كنترل ما به عنوان 
بانك مركزي اس��ت، مثل افزايش قيمت هاي 
جهاني، به وجود آمدن بحران اوكراين يا افزايش 
قيمت نهاده ها در دنيا كه تورم را در امريكا و اروپا 

هم باال مي برد.«
وي ادامه داد:»يك ت��ورم از جانب تقاضا داريم 
كه بحث كسري بودجه دولت و نقدينگي است 
و ما بايد آن را در دولت دنبال كنيم و يك بحث 
هم سطح انتظارات است كه روي تورم اين سه 
مقوله اثرگذار هس��تند. در بح��ث نقدينگي و 
كسري بودجه دولت، با سازمان برنامه و وزارت 

اقتصاد شورايي تشكيل داده و اسم آن را شوراي 
ثبات مالي گذاشته ايم تا از منابع بانك مركزي 

اضافه برداشت نداشته باشند.«
وي در ادامه يكي از ريش��ه هاي تورم مزمن در 
اقتصاد ايران را كس��ري بودجه دولت دانست و 
گفت: »دولت بودجه خود را به گونه اي مي بيند 
كه معموالً به كسري بودجه مي انجامد و كسري 
بودجه هم يعني تورم، چون از بانك مركزي پول 
مي گيرند، اسمش تورم مي شود. اين موضوع را 
با جديت دنبال مي كنيم، آقاي رئيس جمهور هم 
خط قرمز خود را اين موضوع قرار داده اند كه پايه 

پولي را بي دليل افزايش ندهيم.«
وي با بيان اينكه در قانون بودجه، بانك مركزي 
هرسال 3 درصد بودجه را بايد به دولت تنخواه 
بدهد و اين يعني چاپ پول محض و هر س��ال 
همين طور ب��وده اس��ت، گفت:»بانك مركزي 
پارسال حدود 55 هزار ميليارد تومان پول چاپ 
كرده و به دولت داده است، البته سال هاي قبل 

هم همينطور بوده است.«
به گفت��ه رئي��س كل بان��ك مرك��زي يكي از 

ريش��ه هاي تورم همين اس��ت و اگ��ر دولت به 
گونه اي برنامه ريزي كند ك��ه منابع خودش را 
بتواند تأمين كند و به اين پول نيازي نداش��ته 
باشد، يعني پول چاپ نش��ود، طبيعتاً مي تواند 
كمك كننده باش��د.  وي افزود: »البته امس��ال 
با دول��ت هماهنگي كرده ايم كه ت��ا االن از اين 
رقمي كه مي تواند تحت عنوان تنخواه بهره ببرد 

كمترين استفاده را داشته باشد.«
صالح آبادي با بي��ان اينكه بانك ه��ا زماني كه 
ناتراز مي ش��وند از بانك مركزي اضافه برداشت 
مي كنند، گفت: »يكي ديگر از ريشه هاي تورم 

ناترازي بانك ها است.«  
   انتش�ار فهرس�ت درياف�ت كنندگان 

تسهيالت كالن به زودي
وي در حاش��يه جلس��ه كميس��يون اقتصادي 
مجلس درباره انتشار فهرست دريافت كنندگان 
تسهيالت كالن كه قرار بود تا پايان خرداد اعالم 
ش��ود، گفت: طبق قانون بودج��ه 1401 بانك 
مركزي بايد در قالب جداول مشخصي اينها را 
اعالم مي كرد و از اوايل سال هم اين كار شروع 

شده و بانك هاي مختلف آمارش��ان را به بانك 
مركزي ارس��ال كرده اند و بانك مركزي هم در 
سايت خود همه اينها را اطالع رساني كرده است.  
رئيس كل بانك مركزي تأكي��د كرد: اگر موارد 
معدودي هم مانده باشد آنها هم به زودي اطالع 

رساني مي شود. 
وي در ادامه درب��اره آخري��ن وضعيت اعطاي 
تسهيالت فرزندآوري از سوي بانك ها هم گفت: 
تمام تكاليفي كه در قانون بودجه 1401 براي 
نظام بانكي در نظر گرفته شده بود، به ويژه همه 

بخشنامه هاي مربوطه را اعالم كرديم. 
تا اواخر فروردين همه بخش��نامه ها به بانك ها 
اعالم شده است و بانك ها هم كار را در موضوعات 
فرزندآوري و ازدواج و ساير فصولي كه در قانون 
ديده شده شروع كرده اند و ما هم بر عملكرد آنها 

نظارت مي كنيم كه اين اتفاق بيفتد. 
صالح آبادي افزود: اگر بانك ها تخلف در اجراي 
تكاليف ابالغ شده بانك مركزي داشته باشند، 
هيئت هاي انتظامي اين موارد را بررسي و با آنها 

برخورد مي كنند. 

رئيس بانک مركزي: 

بانك مركزي سال گذشته ۵۵ هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت داده بود

   گزارش2


