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پیامدهای برداشت دولت از صندوقتوسع هملی در گفتوگوی «رسالت» با کارشناسان تبیین شد؛

صندوقیبرایپوششناکارآمدی

|حانيهمسجودي|
با مصوبه اخير سران قوا از منابع صندوق توسعه ملي براي فرصت سوزي يک سال
اخير هزينه خواهد شد.
صندوق توسعه ملي چيست؟ صندوق توسعه ملي يک نهاد است که با اهدافي نظير ايجاد
ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام ،تبديل داراييهاي حاصل از فروش
نفت خام به ديگر انواع ذخاير و کاهش تالطمهاي ارزي ايجادشده است .اين صندوق ابتدا
صندوق حساب ذخيره ارزي بود که در قالب ماده  ۶۰قانون برنامه سوم توسعه کشور در
سال  ۱۳۷۹به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و ايجاد شد .اما در سال  ۱۳۸۷هيئت
وزيران دولت نهم ،هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را منحل کرد ،تصميمي که به پايان کار
حساب ذخيره ارزي تعبير شد.
ايجاد صندوق توسعه ملي ،با هدف تغيير نگاه به درآمدهاي نفتي ،در خرداد  ۱۳۸۷در مجمع
تشخيص مصلحت تصويب شد و پسازآن هم به تأييد مجلس رسيد .بنابراين هدف از ايجاد
اين صندوق قطع وابستگي اقتصاد به نفت است .دولتها بايد  34درصد از درآمد نفتي خود
را بهحساب صندوق واريز کنند و از اين مبلغ براي توسعه کشور و سرمايهگذاري استفاده
شود؛ حال اگر از اين صندوق براي جبران کسري بودجه نفتي برداشت شود اين صندوق
پسانداز خاليشده و وابستگي به نفت همچنان پابرجا ميماند و آورده اين موضوع تعويق
اصالح ساختار بودجه بهمنظور جلوگيري از کسري بودجه و ترازي مالي عمومي دولت يک
سال ديگر است.
از عملکرد دولتهاي خاتمي و احمدينژاد در مواجه با صندوق توسعه ملي که بگذريم،
به دولت حسن روحاني ميرسيم ،در ارديبهشتماه سال  1393خبرگزاري جمهوري
اسالمي ايران در گزارشي تيتر زد که «ممنوعيت برداشت از صندوق توسعه ملي ،گام
دولت يازدهم براي اجراي قانون» و ضمن اشاره به عملکرد دولت قبلي در برداشت از
صندوق توسعه ملي و با اشاره به خبري مبني بر برداشت دولت يازدهم از اين صندوق
در اسفندماه  92تأكيد کرد که چندي پيش خبري مبني بر برداشت  4/1ميليارد
دالري از منابع صندوق توسعه ملي در اسفندماه  92منتشر و به محلي براي مناقشهاي
جديد تبديل شد اما همزمان با انتشار اين اخبار علي طيب نيا وزير وقت امور اقتصادي
و دارايي با تأكيد بر اينکه دولت تاکنون هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته
تأكيد کرد دولت تکاليف قانوني خود را در خصوص وجوه نفت به صندوق توسعه
بهصورت کامل انجام داده است .دراينبين هم به صحبتهاي رئيسکل بانک مرکزي
و چند تن ديگر از مسئوالن اشاره کرد که بگويد اين دولت هيچ برداشتي از صندوق
توسعه ملي نداشته و پاک است!
اين روزها اما دولت دوازدهم با کسري بودجه مواجه شده و هربار شبهاتي را بر سر زبانها
مياندازد؛ از افزايش نرخ حاملهاي انرژي گرفته تا قطع يارانه نقدي و پنهان و ديگر
گزينههاي روي ميز.
در بودجه سال  98ميزان فروش روزانه نفت را يک ميليون و  500هزار بشکه در روز
پيشبيني کردند ،عددي که يک ميليون بشکه نسبت به سال گذشته کمتر است ،اما باتوجه
آمار و بهانههاي مسئوالن اين مقدار نهتنها محقق نشده که پول بشکههاي فروختهشده بعد
از تحريمهاي نفتي آمريکا هم يا به کشور بازنميگردد يا چندين ماه بعد بازگشت دارد و يا
در ازاي کااليي پرداخت ميشود.
اما شرايطي که اکنون از آن سخن مي رود مانند روشني روز قابل پيشبيني بود؛ از برخي
نمايندگان در ظاهر اصرار و از دولتمردان انکار....
حال که دولت با کسري بودجه روبه رو است در ذهن دولتيها راهي جز برداشت از صندوق
توسعه ملي ديده نميشود ،با اين رويه زماني که دولت ازيکطرف صندوق توسعه ملي را
خالي کرده و از آنطرف انبوه اوراق مالي منتشر و استقراض ميکند و هيچ اقدام اصالحي
را نيز انجام نميدهد پيشبيني ميشود در سال  99با کسري بودجه  100هزارميلياردي
مواجه شويم.
اما نظر کارشناسان دراينباره چيست؟ براي اينکه چنين اقدامي را کارشناسي کنيم با چند
تن از صاحبنظران به گفتوگو پرداختيم.
*برداشت از صندوق توسعه ملي اولين و بهترين راه براي جبران کسري بودجه نيست
عليسرزعيم،معاوناموراقتصادوبرنامهريزيوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيومشاوراقتصادي
مرکز بررسيهاي استراتژيک به سؤاالت «رسالت» در اين زمينه پاسخ داده است.
* مصوبه اخير سران قوا اجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي را داده است،
نظر شما در مورد اين تصميم چيست؟
«هدف صندوق توسعه ملي قراردادن منابع در اختيار دولت که از فروش نفت حاصلشده به

بخش خصوصي است تا اين پول صرف سرمايهگذاري شود نه هزينههاي جاري .اين روزها
اما مشکل اين است که درآمدهاي حاصل از نفت به دليل تحريم بسيار کم شده و دولت
منابع الزم براي پوشش هزينههاي جاري خود را ندارد؛ بنابراين راهحلي که به ذهن رسيده
برداشت از صندوق توسعه ملي است تا اين کمبود بودجهاي جبران شود ،حال اما سؤال اين
است که آيا اين بهترين راه براي جبران کسري بودجه است يا خير؟ شايد اين اولين و بهترين
راه نباشد ،يعني زماني که با مشکلي مانند تحريم روبه رو ميشويم طبق قاعده بايد هزينهها
را کم و درآمدها را افزايش داد کاهش هزينهها همان هزينههاي جاري يا حقوق و دستمزد
است که نميتوان آنها را کاهش داد ،اما اکنون هزينه سرمايهگذاري تقريبا متوقف شده و در
مقابل هزينه جاري دستگاهها کم شده است .اما حقوق و دستمزد کارمندان کم نشد ،شايد
راهحل بهتر با شرايط امسال اين بود که افزايش حقوق کارمندان را در دستور قرار نميداديم
تا فشار کمتري به بودجه وارد شود .همچنين راه ديگر افزايش قيمت حاملهاي انرژي بود
که ميتوانست بخشي از کسري بودجه را جبران کند .متاسفانه اين کار هزينه سياسي دارد
و مخالف و موافق پاي اين کار ايستادند اما کمهزينهترين راه همين بود که انجام نشد ،حال
که اين راههاي کمهزينهتر را انجام نداديم تنها راهي که باقي ميماند برداشت از صندوق
توسعه ملي است».
*بنابراينفرصتسوزيبهحديبودهکهمجبوربهبرداشتازصندوقتوسعهمليشديم،
اما اين صندوقي است که در شرايط بحراني بايد مورد استفاده قرار ميگرفت.
«اکنون هم شرايط بحراني است و ممکن است بحرانيتر هم شود  ،اگر ارز را  4200تومان
نميداديم و ذخاير طاليمان را بهراحتي نميفروختيم امسال ميتوانستيم راحتتر روزها
را سپري و برداشت از صندوق توسعه را از سر بگذرانيم ،چراکه ترامپ در انتخابات بعدي
هم حضور دارد».
* برداشت از صندوق توسعه ملي چه تبعاتي براي اقتصاد خواهد داشت؟
«تبعات خاصي ندارد ،اگر هم برداشت نميکرديم کسري بودجه پابرجا ميماند و دولت
مجبور به استقراض از پايه پولي ميشد که اين کار هم پيامدهاي منفي دارد ،اما برداشت از
اين صندوق در سطح کالن پيامدهاي منفي ندارد .مسئله اين است که شايد بهتر بود راههاي
ديگر را امتحان ميکرديم يا بهطور مثال اگر آنقدر هياهو براي خصوصيسازيها صورت
نميگرفتايناتفاقنميافتاد.باچنينوضعيتيبرايخصوصيسازيکسيجرأتنميکند
تصميمگيريکندتامنابعيايجادشود؛همانطورکهميدانيمبسياريازدستگاههاياجرايي
داراييها و امالک مازاد دارند».
بعدازنظراتعليسرزعيم،سيدمحمدصادقالحسيني،کارشناسمسائلاقتصاديدرگفتوگو
با «رسالت» معتقد است زماني که راهکارهاي درستتري وجود دارد ،برداشت از صندوق
توسعه ملي تصميم عاقالنهاي نيست ،چراکه در تمام کشورها هدف ايجاد اين صندوقها
هموارسازي نوسانات ناشي از درآمدهاي نفتي در شرايط کوتاهمدت است؛ اما کشور ما با
رويکرد و تحريمهاي آمريکا همواره با شرايط تحريمي بلندمدت و نوسانات طوالني مواجه
بوده است و اگر امسال از اين صندوق برداشت کنيم سال بعد و سالهاي بعد هم با چنين
وضعيتي روبه رو خواهيم بود و اين تصميمهاي کوتاهمدت ،عالج اقتصاد ما نيست .ادامه
گفتوگو را در زير ميخوانيد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي ،کار درستي نيست
* برداشت از صندوق توسعه ملي براي جبران فرصت سوزيها به تصويب سران
قوا رسيده و آورده اين تصميم تعويق اصالح ساختار بودجه درحالي است که
راهکارهاي بيشتر و بهتري هم وجود داشت ،نظر شما چيست؟
«اينتصميمدرپيکسريبودجهاياستکهدولتدرسال 98باآنروبهرواستواينمشکل
بزرگ دولت است به دليل اينکه درآمدهاي نفتي محقق نشده اما اين عدم تحقق پيشبيني
ميشد که در سال گذشته همزمان با بازگشت تحريمهاي آمريکا اين اتفاق بيفتد ،اما دولت و
مجموعه حاکميت بهجاي اينکه روشهاي سختتري را براي کسري بودجه انتخاب کنند
راحتترين راه يعني برداشت از صندوق توسعه ملي را انتخاب کردند ،اين تصميم اتفاق
بدي نيست اما اين بد است که راهکارهاي متعدد ديگري وجود داشت که کسري بودجه را
جبران کنيم ،باتوجه به چنين کسري بودجه گسترده بايد با استفاده از اصالحات ساختاري
جراحيهايي را در اقتصادمان انجام مي داديم .اما هيچکدام از اين راهکارها را انجام نداديم
و به سمت راهکار آسانتر آمديم .کشورهاي ديگر هم ( )FWFيا همان صندوقهايي که
مانند صندوق توسعه ملي ماست را دارند و در همه جاي دنيا يکي از اهداف اين صندوقها
اين است که نوسانات درآمدهاي ناشي از کاالهايي مانند نفت را که بخش عمده صادراتي يک
کشور را تأمين ميکند هموار کنند ،يعني زماني که درآمد نفت باالست آنها جذب و زماني
که درآمدهاي نفت پايين است به اقتصاد کمک کنند و مسير درآمدي دولتهاي نفتي را

هموار کنند .در اصل اين کار اشکالي ندارد اما ايراد اينجاست ،زماني که  900هزارميليارد
تومان يارانه پنهان پرداخت ميکنيم و بنزين در ايران ليتري  1000تومان و درکشورهاي
منطقه حداقل  6هزارتومان تا  18هزارتومان است و حاملهاي سوخت رايگان سوخته و هدر
ميروند و باعث مصرف بسيار باال هم ميشود و حجم اين يارانههاي پنهان دو برابر کل بودجه
عمومي دولت است؛ رفتن به سمت صندوق توسعه ملي کار عاقالنهاي به نظر نميآيد چراکه
اين کاهش درآمدهاي نفتي کشور ما به نظر ميرسد موقتي نباشد .آنجا که از  FWFها براي
هموارسازي جريان درآمدي ناشي از کاالهايي مثل نفت استفاده ميشود براي نوسانات
کوتاهمدت است ،اما ازآنجاکه ما درگير يک بازي بلندمدت يا ميانمدت با تحريمها هستيم
درنتيجه استفاده از صندوق و عدم اصالحات ساختاري که موردنياز کشور است عاقالنه
نيست و ميتواند کشور را با چالشهاي جدي در سال  99و  1400روبه رو کند ،چالشهايي
که معلوم نيست بتوانيم از پس آن بربياييم و تورمي که مشخص نيست چطور ميخواهيم
در آينده با آن روبهرو شويم».
* شما کمهزينهترين راه را ميدانيد؟
«کمهزينهترين راه مهم نيست ،درستترين راه مهم است .درستترين راه براي جبران
کسري بودجه ،اصالح بخشي از حجم يارانههاي پنهاني که در حاملهاي انرژي است نهتنها
ميتوانيم اين را اصالح کنيم بلكه ميتوانيم بخش خوبي از آن را هم به مردم بازگردانيم،
کاري مانند هدفمندي يارانه .با اين کار بخش عمدهاي از اين درآمدها نصيب مردم ميشود
زيرا اکنون حاملهاي سوخت بهشدت غيرعادالنه مصرف ميشود ،کسي که مصرف باال دارد
بهرهمنديبسيارباالييازحاملهايانرژيداردوکسيکهازدهکهايپاييناستبهرهمندي
پاييني دارد .بهطور مثال در بنزين بين  18تا  24برابر مصرف دهک  10به دهک يک است که
ثروتمندترينها به فقيرترينها تخمين زدهشده است و اين نشان از توزيع ناعادالنه و قاچاق
بسيار زياد حاملهاي انرژي است .ما درحال خونريزي و شرايطي هستيم که هيچ ابزاري
نداريم و مجبوريم از صندوق توسعه ملي برداشت کنيم .امسال برداشتيم سال آينده را چه
کنيم؟ اين راهحل کوتاهمدتي است که نميتواند چالشهاي ما را پاسخ دهد ما بايد به فکر
اصالحات جدي باشيم که از اصالح يارانه حاملهاي انرژي شروع ميشود».
* عدهاي از کارشناسان تأكيد دارند که ما در شرايط بحراني فعلي نميتوانيم از
برنامه و تصميمهاي بلندمدت استفاده کنيم.

علي سرزعيم :برداشت از صندوق توسعه ،اولين و بهترين
راه نيست اما اگر برداشت نم يشد کسري بودجه پابرجا
م يماند .زماني که با مشکلي مانند تحريم روبه رو م يشويم
طبققاعدهبايدهزينههاراکمودرآمدهاراافزايشداد
سيدمحمد صادقالحسيني :در تمام کشورها هدف
ايجاد صندوق توسعه ملي ،هموارسازي نوسانات ناشي از
درآمدهاي نفتي در شرايط کوتاهمدت است؛ اما کشور ما
با رويکرد و تحري مهاي آمريكا همواره با شرايط تحريمي
بلندمدتونوساناتطوالنيمواجهبودهاست
هادي قدامي :صندوق توسعه ملي پولي ندارد که دولت
بخواهد برداشت کند ،اگر هم برداشت نکند راه ديگري
نيست
جمشيد عدالتيان :اين تصميم ،انتخاب بين بد و بدتر است
و راهحل ديگري وجود ندارد ،درشرايط فعلي نم يتوان به
ب رنام ههايبلندمدتفکرکرد
«اتفاقابرعکساست،تجربهکشورهايمختلفازبرزيلومکزيکگرفتهتاکشورهايآسياي
جنوب شرقي ،که نشان ميدهد در بحران هستند که کشور اصالحات نهادي جدي را انجام
ميدهند.وضعيتماهمشرايطکوتاهمدتينخواهدبودوتلقيآنبهعنوانشرايطکوتاهمدت
اشتباه است و نشان ميدهد که کشور با چالشهاي غيرقابل مديريت در انتهاي امسال و
بهخصوص در سال  99روبه رو ميشود».
*به هدفمندسازي يارانه پنهان اشاره کرديد ،آيا اجرايي کردن کارت سوخت
يکي از راهکارهاست؟
«خير ،کارت سوخت بههيچوجه عادالنه نيست و درآمد و فايدهاي براي دولت ندارد ،تنها
هزينهبر دوش دولت ميگذارد و يک کار نمايشي است .کار درست اين است که قيمت بنزين

برگزاري نشست صميمي شهردار وامام جمعه كوهسار
و بخش چندار با قاري برجسته و بين المللي قرآن

حجت االسالم والمسلمين مروی:

نسبت به حاشيه شهر مشهد
دغدغه جدي داريم

به گزارش واحد خبر روابط عمومي شهرداري کوهسار؛ نشست صميمي
حجت االسالم والمسلمين محمدي امام جمعه کوهسار و بخش چندار به همراه
مهندس عظيمي شهردار کوهسار و استاد فرهيخته سبز علي قاري بين المللي
در دفتر امام جمعه برگزار گرديد.
در اين ديدار مهندس عظيمي ضمن تقدير از حضور موثر استاد بزرگ سبز
علي قاري بين المللي مؤثر در شهر کوهسار و قدرداني از تالشها و زحمات
حجت االسالم و المسلمين محمدي  ،در ادامه گفت  :تالشهاي صادقانه و خالصانه
امام جمعه شهر کوهسار و بخش چندار ،آينه وظيفه شناسي ،دانايي و تعهد است،
که نتيجه بذر تالش و کوشش ايشان ،درخت اميدي است که انشاءاهلل به بار مي
نشيندونويدبخشآيندهايپرنشاطوزيبابرايشهرکوهساراست،درودبرهمت
بلند و وظيفه شناسي ايشان زحمات و تالش هاي خستگي ناپذير و اثر گذار شان
را ارج نهاده و وجود وي را مايه افتخار و مباهات کوهسار عزيزمان مي دانيم .وي
ادامه داد :با وجود تالشگران عزيزي همچون شما ايران اسالمي هميشه سربلند
و پيروز در تمامي عرصه ها خواهند ماند.
وي در ادامه همچنين توجه به قرآن و شنيدن آيات قرآن را با صداي دلنشين
استاد سبز علي بسيار جذاب عنوان نمود و گفت  :استاد سبزعلي سرمايه هاي
اينکشورندکهبايدازتمامظرفيتوپتانسيلهايآنانجهتترويجبهتروبيشتر
قرآن بين جوانان و نوجوانان شهر کوهسار بهره ببريم و اميدوارم ايشان نيز در
اين راستا ياريگر ما باشند .

اصالحيه آگهي مناقصه عمومي
نوبت دوم

بدينوسيلهبهاطالعميرساندبرآوردفازاولاحداثكمربنديشماليدرآگهيمورخه98/5/12
به مبلغ  9/998/883/729ريال صحيح ميباشد.

تاريخ انتشار نوبت اول98/5/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/23 :
خ ش98/5/20 :


امور قراردادهاي شهرداري قرچك

آگهي مناقصه  -نوبت اول

استانداري تهران

شهرداري صفادشت

شهرداري صفادشت در نظر دارد به استناد بند  7نشست شماره  49درخصوص تكميل سوله
ورزشي ارغشآباد از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا متقاضيان جهت دريافت برگه
مناقصه و كسب اطالعات بيشتر به واحد امور قراردادها مراجعه نماييد.
مبلغ اعتبار  15/000/000/000ريال
پايان تحويل مدارك98/6/11 :
تاريخ انتشار نوبت اول98/5/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30 :
خ ش98/5/23 :

بايد افزايش پيدا کند و بخشي از اين هم به مردم در قالب سهميه بنزين فردي يا در قالب پول
نقد ،همان کاري که احمدينژاد کرد ،بايد بازگشت پيدا کند تا از دهکهاي پايين حمايت
کنيم .اگر براي اين حمايت پول نداريم و با کسري بودجه مواجه هستيم بايد تصميم بگيريم
که ميخواهيم بنزين را همينطور مجاني بدهيم يا قيمت بنزين را واقعي کنيم و بخشي از
آن را به خود مردم دهيم که  7دهک از اين افزايش منتفع شوند؟»
هاديقوامي،عضوهيئترئيسهکميسيونبرنامهوبودجهامادرگفتوگوبا«رسالت»ميگويد
اين سؤال براي زماني خوب بود که تحريمهاي نفتي نبود و دولت با فروش نفت سهم صندوق
توسعه را نميداد و درمقابل از آن برداشت هم ميکرد ،اما اکنون صندوق توسعه ملي خالي
است و پولي وارد آن نميشود .مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
*صندوق توسعه ملي خالي است
* برداشت از صندوق توسعه ملي را چطور ميبينيد؟ آيا بهتر نبود از راههاي ديگر
براي جبران کسري بودجه استفاده ميشد؟
«اين سؤال براي زماني خوب بود که اقتصاد حال عادي داشت و تحريمهاي ترامپ نبود و
روزي دو ميليون و  500هزار بشکه نفت هم ميفروختيم و درمقابل هم سهم صندوق توسعه
ملي را نميداديم و از آن برداشت ميکرديم ،اما زماني که در سال  98آمريکا ما را تحريم
کرد و از برجام خارج شد و ما  400هزار بشکه نفت هم نميتوانيم بفروشيم و مقداري هم که
ميفروشيم پولي دست ما را نميگيرد ،ديگر ورود به مسئله برداشت از صندوق توسعه ملي
مفهومي ندارد .درواقع چيزي نداريم که دولت بخواهد برداشت کند يا نکند ،ما در حالت
غيرعادي تصويب کرده بوديم يک ميليون و  500هزار بشکه نفت يعني يک ميليون کمتر
از سال گذشته ميفروشيم و حدود  6ميليارد دالر وارد صندوق ميشود اما اين پيشبيني
هم در سال  98محقق نشده و کمتر از  400هزار بشکه ميفروشيم ،درنتيجه با اين شرايط
برداشت از صندوق توسعه ملي در عمل مفهومي ندارد».
* درست ميفرماييد ،اما تمام اتفاقاتي که رخداده است قابل پيشبيني بود.
«درست است ،اما ميگويم از کجا برداشت کنيم؟ صندوق توسعه ملي خالي است و تعهدات
زيادي هم دارد و نميتوان آن را اجرايي کرد .وضعيت در يکي دو سال پيش خوب بود .در اين
مدت سالي  5الي  6ميليارد دالر وارد صندوق توسعه ملي ميشد اما اکنون پولي وارد صندوق
توسعهملينميشود،فرضميکنيمکهصندوق 80ميليارددالردارداما110ميليارددالرهم
تعهددارد؛ازکجابياورد؟اکنونشرايطخوبنيست،کميشرايطمملکترادرککنيد.سوژه
شما زماني خوب بود که ما دو ميليون و  400الي  600هزار بشکه نفت ميفروختيم و بايد 34
درصد آن را وارد صندوق ميکرديم اما  20درصد وارد کرديم ،بهطور مثال  15ميليارد دالر را
 5ميليارد دالر دولت برداشت کرده ،آن زمان تذکر و صحبت شما خوب بود».
* تمام اين تذکرات يک سال گذشته گفتهشده و اين شرايط قابل پيشبيني بود.
«برداشت با اجازه رهبري بوده است».
*با چنين وضعيتي راهي براي رهبري نمانده که بخواهند اجازه برداشت هم ندهند.
«مسئله همين است ،برويد وضعيت آب شرب مناطق روستايي را ببينيد ،اگر از اين منبع هم
برداشت نکنيم مردم را از تشنگي ميکشيم».
جمشيدعدالتيان،عضواتاقبازرگانيايرانواقتصاددانهمدرپاياندراينبارهبا«رسالت»به
گفتوگونشستومعتقداستکارکردصندوقتوسعهمليبههمانصندوقذخيرهارزيدرگذشته
تغييريافته و روش ديگري هم به نظر نميرسد .او به سؤال هاي ما اينگونه پاسخ داد.
*برداشت از صندوق توسعه ملي در اقتصاد چه تأثيري ميگذارد؟ آيا هدف اين
صندوق محقق شده است؟
«صندوق توسعه ملي درگذشته ،صندوق ذخيره ارزي بود و در زمان دولت اصالحات هدفش

محمدعلي كريمي  -شهردار صفادشت

توليت آستان قدس رضوي گفت :نسبت به مشکالت حاشيه شهر
مشهد بيتفاوت نيستيم و به ميزان توان و امکانات به اين مقوله
ورود پيدا ميکنيم.
به گزارش آستان نيوز ،حجت االسالم والمسلمين احمد مروي در
ديدار فعاالن فرهنگي حاشيه شهر مشهد که در تاالر واليت حرم
مطهر رضوي انجام شد ،با تأکيد بر اينکه آستان قدس رضوي نسبت
به مشکالت حاشيه شهر مشهد بيتفاوت نيست و به ميزان توان براي
رفع مشکالت اين مناطق تالش ميکند ،اظهار کرد :موضوع حاشيه
شهر مشهد از دغدغههاي مقام معظم رهبري است و بر اين اساس
اين موضوع براي ما از اهميت ويژهاي برخوردار است.
وي ضمن قدرداني از دلسوزي ها و پيگيريهاي صورت گرفته توسط
آيت اهلل علم الهدي در ستاد ساماندهي حاشيه شهر ،افزود :تقريبا
در تمام ديدارهايي که با مسئوالن عالي کشور داشتهام ،موضوع
حاشيه شهر مشهد را مطرح و تالش کردم در مسئوالن ايجاد
حساسيت شود.
توليت آستان قدس رضوي با تأکيد بر اينکه براي رفع مشکالت حاشيه
شهر مشهد بايد نگاه ملي وجود داشته باشد ،تصريح کرد :اکنون
بسياري از مسئوالن کشور نسبت به اين موضوع دغدغه و حساسيت
پيدا کردهاند و تالش ما نيز در همراه کردن بخشها و ارگانهاي
مختلف براي خدمترساني شايسته به اين مناطق است.
وي تصريح کرد :اين اولين جلسه در آستان قدس رضوي در خصوص
حاشيه شهر مشهد بود ،اما آخرين جلسه نخواهد بود ،براي رفع
مشکالت حاشيه شهر حتما جلسات منظم برگزار ميکنيم و به طور
جدي به دنبال رفع مشکالت اين مناطق خواهيم بود.
وي ابراز کرد :از امکانات آستان قدس رضوي براي رفع مشکالت
حاشيه شهر مشهد استفاده خواهيم کرد و به ميزان توان و امکانات
به اين مقوله خواهيم پرداخت.
حجت االسالم والمسلمين مروي با اشاره به اين سخن امام راحل
که فرمودند «يک موي کوخ نشينان براي من به همه کاخ نشينان
ترجيح دارد» خاطرنشان کرد :در تمام دوران پيش و پس از انقالب
اسالمي مستضعفان همواره پاي انقالب و نظام ايستادهاند ،بسياري
از شهدا از اين مناطق برخاستند و اگر تحريمي و گراني وجود داشته
بيشتر بر دوش مردم محروم بوده است.
وي با تأکيد بر اينکه رسيدگي به مستضعفان را وظيفه خود ميدانيم
زيرا آنها ولي نعمتان انقالب هستند ،افزود :براي ما اين موضوع حائز
اهميت بوده و بنده در طول مدت خادمي حضرت رضا(ع) تنها در
يک جا سخنراني خارج از آستان قدس داشتم که آن هم در مراسم
شب قدر حاشيه شهر مشهد بوده است.
توليت آستان قدس رضوي با اشاره به همراهي و همکاري خوبي که
ميان مسئوالن مختلف در مشهد مقدس شکل گرفته است ،ابراز
کرد :استاندار و شهردار محترم بسيار با انگيزه و پرتالش با همراهي و
همکاري بسيار خوب ،با محوريت نماينده محترم ولي فقيه براي رفع
مشکالت در تالش هستند که اين امر بسيار اميدوار کننده است.
حجت االسالم والمسلمين مروي در پايان از فعاالن عرصه خدمت
به محرومان در حاشيه شهر بويژه در حوزه هاي فرهنگي ،اجتماعي
و محروميتزدايي تقدير و تشکر کرد.

اينبودکهاگرقيمتنفتکاهشپيداکندبودجهراازآنصندوقجبرانکنند،بعدهاتبديلبه
صندوقتوسعهمليشدوقوانينهمتغييريافت،اکنوناماعملکرداينصندوقبسيارشبيهبه
همانصندوقذخيرهارزيشدهاستوحالکهدرآمدنفتيکاهشپيداميکندازآنجابرداشت
ميکنند ،در حال حاضر راه ديگري هم ندارند.اما اصالح ساختار بودجه در قالب ديگري است
که تا اوايل مردادماه بايد اصالح ميشد .ما يک بودجه  Aو يک بودجه  Bداريم .در بودجه B
کمترين درآمد نفتي را در نظر ميگيرند و در بودجه  Aيک و نيم ميليون بشکه فروش در روز
را پيشبيني کردند ،بنابراين اگر بودجه اول تحقق پيدا نکند بايد از بودجه  Bاستفاده کنند.
در شرايط فعلي نميتوان به برنامههاي بلندمدت فکر کرد و به نظر ميرسد بايد يک يا دو
سال تحمل کرد و بعد اصالحات را انجام داد ،اما به شرطي که بعدازآن فراموش نکنند ،چراکه
مشکل اصلي اين است بعد از گذشت مدتي هدف اصالحي فراموش ميشود و کسي به دنبال
اصالح نميرود چراکه کوچک کردن دولت و کم کردن هزينهها کار آساني نيست و درحال
حاضر به دليل اين مشکالت کار ديگر و روش ديگري هم به نظر نميرسد».
* يعني برداشت از صندوق توسعه ملي تنها راه باقيمانده است؟
«بله ،اگر بخواهند نقدينگي را افزايش دهند يا نشر اسکناس داشته باشند تورمزا خواهد بود
و به نظر راهحل ديگري نيست تا اين دوران بگذرد».
* سال آينده بعد از تدوين بودجه دوباره با همين مشکالت روبه رو نميشويم؟
«سال آينده در آبان يا ديماه بودجه ارائه ميشود و بايد ديد که چه اتفاقاتي در سطح دنيا و
چه رويدادهايي براي کشور رخداده است».
* راههاي ديگر چيست؟ شما به افزايش نقدينگي اشاره کرديد که باعث تورم
ميشود ،اما  74درصد از نقدينگي کنوني ،در دولت حسن روحاني ايجادشده
است ،بااينحال ميخواهند از صندوق توسعه ملي هم برداشت کنند و اين پازلي
است که جور درنميآيد ،آيا انتخاب بين بد و بدتر است؟
«بله انتخاب بين بد و بدتر است و راهحل ديگري وجود ندارد ،دولت را که نميتوان
تعطيل و کارمندان را بيکار کرد ،بودجه اصلي هم که بودجه جاري است و بودجه
عمرانيهمبهطورحتمتاحدممکنکوچککردهاند،بنابراينبرايجبرانکسري
بودجه جاري چارهاي جز اين نيست .عرض کردم که فلسفه صندوق ذخيره ارزي
زمان دولت اصالحات همين بود و امروز هم دوباره به همان هدف بازگشتهايم و
دولتهرزمانکهباکمبودسرمايهمواجهميشودازاينصندوقبرداشتميکند،
سخت است در کوتاهمدت راههاي ديگر را تدوين کرد ،تمام دولتهاي دنيا از
ماليات استفاده ميکنند اما اکنون اقتصاد با رکود همراه است و نميتوان به آن
دست زد و اگر هم بخواهيم چنين سياستهايي را اجرايي کنيم نياز به مدت
زيادي است که اکنون ممکن نيست».
***
با توجه به نظراتي که هر کارشناس يا مسئول دارد ،هرکس به دنبال توجيه ديدگاه خود با
توجهبهشرايطياتاريخاقتصاديديگرکشورهاست؛امادرنتيجهباتوجهبهپيشينهاقتصادي
کشور بايد گفت که شرايط بحراني کنوني قرار نيست طي مدتزماني کوتاه اصالح يا بهبود
يابد ،بنابراين بهتر است مسئوالن جرأت اجراي اصالح ساختار اقتصادي را داشته باشند
چراکه تمام تصميمهايي که در کوتاهمدت بهعنوان يک مسکن عمل ميکنند اکنون بعد
از  40سال رويهم انباشته شده و زمان انجام جراحي عميقي است که ممکن است زمانبر
يا هزينهبر باشد اما درنهايت با اقتصادي سالم و پويا روبه رو ميشويم و کشور روزبهروز
پيشرفت ميکند .به نظر مي رسد با تجويز استأمينوفن براي اقتصاد نميتوان آن را درمان
کرد و نياز به شيميدرماني دارد.

شمارش معکوس ب راي شرکت در قرعهکشي
حساب هاي پس انداز بانک ملي اي ران

شمارشمعکوسبرايشرکتدرچهلمينمرحلهقرعهکشيجوايزحسابهايقرضالحسنهپسانداز
بانک ملي ايران آغاز شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،چهلمين مرحله قرعهکشي جوايز
حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک ملي ايران پاسخي به نيت خيرخواهانه مشتريان گرانقدر
است که شرکت کنندگان عالوه بر بهره مندي از اجر معنوي ،مي توانند شانس خود را براي دريافت
يکي از جوايز نفيس و ارزشمند آن امتحان کنند 91.کمک هزينه يک ميليارد ريالي خريد مسکن تنها
بخشي از جوايز نفيس اين دوره از قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه است 31.مردادماه آخرين
مهلت افتتاح حساب يا افزايش موجودي اين حساب هاست و عالوه بر جوايز ويژه کمک هزينه خريد
واحد مسکوني 291 ،کمک هزينه خريد خودروي داخلي هر يک به ارزش  700ميليون ريال391 ،
کمک هزينه  300ميليون ريالي ازدواج و  591کمک هزينه خريد لوازم خانگي توليد داخل هر يک
به ارزش  200ميليون ريال بخشي ديگر از جوايز براي پاسخ به خيرانديشي و نيک انديشي مشتريان
است.همچنين يک هزار و  91کمک هزينه  10ميليون ريالي خريد صنايع دستي و  750هزار جايزه
نقدي يک ميليون ريالي از جوايز چهلمين مرحله قرعهکشي جوايز حسابهاي قرض الحسنه پسانداز
بانک ملي ايران است.باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودي  500هزار ريالي در روز قرعهکشي
شرايط الزم براي شرکت حسابها در قرعهکشي و حفظ حداقل موجودي حساب به مبلغ  500هزار
ريال به مدت سه ماه يا  90روز متوالي در طول دوره قرعهکشي و يا از زمان آخرين مهلت افتتاح حساب
يا افزايش موجودي شرط کافي براي اعطاي جوايز به برندگان حسابهاست.

در نشست با دکتر بيگدلي صورت گرفت؛

اظهار رضايت مديرعامل ارتباطات سيار
از عملکرد بانک ملت

مديرعامل بانک ملت و مديرعامل شرکت ارتباطات سيار در نشستي مشترک بر تقويت تعامالت و
همکاري هاي في ما بين تأكيد کردند.به گزارش روابط عمومي بانک ملت ،دکتر محمد بيگدلي همراه
با چند تن از مديران ارشد بانک ملت با حضور در محل دفتر مرکزي شرکت ارتباطات سيار با دکتر
فرهنگ مديرعامل شرکت ارتباطات سيار ديدار و گفت و گو کرد.مديرعامل بانک ملت در اين نشست
که عباس جعفرلو و سيدابوطالب ديبايي معاونان مديرعامل ،مسعود نصر اصفهاني مدير امور بانکداري
شرکتي ،قاسمي رئيس شعبه ظفر و خسروي مدير مشتري بانکداري شرکتي وي را همراهي مي کردند
با تشريح وضعيت بانک ملت در صنعت بانکداري کشور و موفقيتهاي حاصله ،اظهار اميدواري کرد که
سطح همکاري هاي بانک و شرکت ارتباطات سيار به عنوان بزرگ ترين اپراتور مخابراتي کشور به ويژه
در بخش محصوالت و خدمات مبتني بر فناوري اطالعات ارتقا يابد.دکتر بيگدلي همچنين در راستاي
ارتقاي همکاري هاي في مابين ،دستور تشکيل کارگروهي را در زمينه هاي مختلف از جمله تأمين
مالي صادر کرد.دکتر فرهنگ ،مدير عامل شرکت ارتباطات سيار هم در اين نشست ،با تمجيد از عملکرد
بانک ملت طي سالهاي اخير و حرکت رو به رشد اين بانک ،مراتب رضايت خود را از همکاري هاي
في ما بين اعالم کرد.وي با اشاره به اين نکته که نزديک به  ۴۰درصد از تبادالت مالي شرکت ارتباطات
سيار از طريق بانک ملت انجام ميشود ،از افزايش سطح تعامالت و مراودات في مابين در آينده استقبال
کرد و با تشريح نيازهاي اعتباري اين شرکت ،خواستار سرمايه گذاري بانک در حوزه تکنولوژيهاي
جديد و رفع موانع پيش رو شد.

از ابتداي سال ٩٧؛

بانک صادرات اي ران بيش از چهار ميليارد دالر
تسهيالت صندوق توسعه ملي پرداخت کرده است

سهم بانک صادرات ايران در عامليت تسهيالت صندوق توسعه ملي در هفت سال گذشته به
چهار ميليارد و  ٦٧ميليون دالر رسيد.به گزارش روابطعمومي بانک صادرات ايران به نقل از
پايگاه خبري خرد و کالن ،بانک صادرات ايران از سال  ۱۳۹۰تا پايان سال گذشته ،سهم چهار
ميليارد و  ۶۷ميليون دالري در قراردادهاي عامليت ارزي منعقد شده توسط صندوق توسعه ملي
با بانک هاي عامل داشته است.آمارهاي عملکردي صندوق توسعه ملي نشانميدهد عملکرد
اين صندوق در حوزه تسهيالت ارزي طي سال  ٩٧حاکي از اين است که بانک صادرات ايران در
سال گذشته  ۵۰۰ميليون دالر اعتبار نزد صندوق توسعه ملي داشته ،در حالي که اين رقم در
سال قبل از آن(سال  )٩٦صفر بوده است.بررسي عملکرد تسهيالت ارزي صندوق توسعه ملي
به تفکيک بانکهاي عامل در سال  ۱۳۹۷نيز حاکي از آن است که بانک صادرات ايران موفق
شده در اين مدت طي سه فقره ۱۳۹ ،ميليون دالر تسهيالت به متقاضيان پرداخت کند.جدول
مجموع قراردادهاي سپرده گذاري ريالي منعقده به تفکيک بانک و بخش هاي اقتصادي صندوق
توسعه ملي نيز نشان ميدهد سهم بانک صادرات ايران از کل حجم تسهيالت ،دو هزار و ۸۵۰
ميليارد ريال بوده که دو هزار و  ۵۵۰ميليارد ريال آن به بخش صنعت و معدن پرداخت شده
است .مابقي اين تسهيالت نيز در بخش گردشگري تخصيص يافته است.

