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پرداخت  ۲۸۵۰ فقره وام فرزندآوری 
توسط موسسه اعتباری ملل

به  کمک  راستای  در  ملل  اعتباری   موسسه 
رشد جمعیت و فرزندآوری تعداد ۲۸۵۰ فقره وام 

فرزندآوری پرداخت نمود.
 به گزارش موسسه اعتباری ملل: این موسسه 
جمهوری  مرکزی  بانک  بخشنامه  راستای  در 
اسالمی ایران در خصوص حمایت از زوج های 
جوان و کمک به رشد جمعیت از ابتدای سال 
تا پایان آذرماه تعداد ۲۸۵۰ فقره وام فرزندآوری 
به مبلغ  ۱/۰۷۴/۰۵۰ میلیون ریال به متقاضیان 

پرداخت نمود.
در  ملل  اعتباری  موسسه  است   گفتنی 
آذرماه  تعداد  ۴۶۹ فقره وام فرزندآوری به مبلغ 

۵۰۰/ ۱۷۶ میلیون ریال پرداخت نموده است.

دستور توقف برداشت مستقیم 
از حساب های صندوق تامین 

خسارتهای بدنی

تامین  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
طی  کشور  کل  دادستان   ، بدنی  خسارتهای 
بخشنامه ای به دادستان های عمومی و انقالب 
کل کشور، اقداماتی را در راستای صیانت از بیت 
المال و مصرف صحیح وجوه عمومی و جلو گیری 

از سوء استفاده سود جویان ابالغ کرد.
اشاره شده  بطور صریح  نامه  بخش  این  در 
به  مربوط  ای  پرونده  که  در صورتی  که  است 
صندوق تامین خسارتهای بدنی بوده و مشمول 
تعهدات مقرر در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری 
خسارت وارد شده به شخص ثالث باشد مفاد 

ذیل رعایت شود :
هنگام رسیدگی پرونده نماینده صندوق تامین 
، حضور و تصویردادنامه برای مسئولین صندوق 

ارسال شود.
توقف  دستور  بخشنامه  پایانی  بخش  در 
برداشت مستقیم از حسابهای صندوق تامین 

داده شده است.

با حضور معاون صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری برگزار شد

 بیمه ملت میزبان نشست »نوآوری 
باز در صنعت بیمه«

با  بیمه«  صنعت  در  باز  »نوآوری  نشست 
حضور معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری برای معاونان و مدیران بیمه 

ملت به میزبانی این شرکت برگزار شد.
ملت، پیرو  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانش افزایی  و  علمی  نشست های  سلسله 
شرکت،  این  مدیران  برای  آموزش  مدیریت 
نشست »نوآوری باز در صنعت بیمه« با حضور 
سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاست جمهوری و معاونان و مدیران 

بیمه ملت برگزار شد.
در این نشست، در خصوص مبحث ضرورت 
توسعه  بیمه، ضرورت  در صنعت  باز  نوآوری 
فعالیت های دانش بنیان و نگاه استارت آپی به 
توسعه کسب و کار بیمه ای، بحث و تبادل نظر 
شد. معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
تالش  از  خرسندی  ابراز  با  جمهوری،  ریاست 
بیمه ملت درخصوص آموزش نوآوری و توسعه 
فعالیت های دانش بنیان برای مدیران مجموعه، 
آپ های  استارت  در  سرمایه گذاری  ضرورت  به 
بیمه ای اشاره کرد و گفت: نگاه استارت آپی به 
توسعه کسب و کار بیمه ای سبب بهبود فرآیندها 

و صرفه جویی در هزینه ها می شود.
وی ابراز امیدواری کرد که مجموعه صندوق 
بتواند  جمهوری  ریاست  شکوفایی  و  نوآوری 
بیمه  صنعت  کنار  در  توسعه  این  مسیر  در 
باشد تا این صنعت به ویژه شرکت بیمه ملت 
بتوانند با وسعت بخشیدن به توسعه فناوری 
سهم  افزایش  به  کشور،  در  بیمه  صنعت  در 
بازار این صنعت کمک کنند. ملکی فر با طرح 
نمونه های موفق از همکاری شرکت های بزرگ با 
استارت آپ های خالق و نوآور در ایران و جهان، 
به عملکرد مناسب این شرکت ها در شناسایی 
کسب  این  روی  بر  جسورانه  سرمایه گذاری  و 
و کارها اشاره کرد و گفت: شکل گیری فرهنگ 
استارت آپی در شرکت بیمه ملت، یک امر حیاتی 
برای آینده کسب و کارهای این شرکت خواهد 
بود. در ادامه این نشست، حسن پوالدی معاون 
برنامه ریزی و نوآوری شرکت بیمه ملت، بر نقش 
نوآوری در توسعه بازار و پیشرو بودن در صنعت 
بیمه را مهم قلمداد کرد. همچنین امیرحسین 
قربانی معاون توسعه بازار بیمه ملت، بر افزایش 
با مجموعه هایی همچون  و همکاری  ارتباطات 
ریاست جمهوری  و شکوفایی  نوآوری  صندوق 
برای سرعت گرفتن برنامه های نوآورانه در شرکت 

بیمه ملت تاکید کرد.

با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی
فعالیت صندوق سرمایه گذاری 

امالک و مستغالت بانک شهر آغاز 
خواهد شد

مستغالت  و  امالک  سرمایه گذاری  صندوق 
بانک شهر با صدور مجوز از سوی بانک مرکزی 

فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، باتوجه 
به صدور مجوز از بانک مرکزی فعالیت صندوق 
امالک و مستغالت بانک شهر طی روزهای آینده 

به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
به  شهر  بانک  مستغالت  و  امالک  صندوق  
سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند واحدهای 
سرمایه گذاری این صندوق را خریداری کرده و 
به جای خرید یک ملک به صورت مستقل، به 
صورت مشارکتی در بخش امالک فعالیت و سود 

دریافت کنند.
و  امالک  های   صندوق  در  گذاری  سرمایه 
مستغالت بانک شهر عالوه بر بازدهی مناسب 
واحدهای  دارندگان  متوجه  را  کمتری  ریسک 

سرمایه گذار می کند.
این گزارش می افزاید، واگذاری امالک مازاد 
دستاوردهای  ترین  مهم  از  یکی  شهر  بانک 
راه اندازی این صندوق برای بانک است. استفاده 
از ظرفیت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه جهت 
واگذاری بهینه امالک بانک، ایجاد ارزش افزوده 
از مزایای  نیز  اقتصادی و تحقق سود مناسب 
تأسیس صندوق امالک و مستغالت بانک شهر 

است.
شایان ذکر است، تحقق آثار مالی این موضوع 
فعالیت  و  تأسیس  به  منوط  شهر  بانک  برای 
صندوق مذکور می باشد که مراحل متعاقب آن 
در جریان پیگیری می باشد که به محض تحقق 

به استحضار سهامداران محترم خواهد رسید.

تعطیلی برخی از شعب بانک سامان

با اعالم ستاد مدیریت بحران کشور و همچنین 
برخی  انرژی  کنترل مصرف  برای  استانداری ها 
از شعب بانک سامان در سراسر کشور تعطیل 

شد.
به گزارش سامان رسانه، به دنبال برودت هوا 
و لزوم کنترل مصرف انرژی برخی از شعب بانک 
سامان در استان های البرز، اصفهان و خراسان 

رضوی تعطیل شد.
بر این اساس، روز چهارشنبه ۲۱ دی در استان 
البرز، فقط شعبه میدان توحید فعال خواهد بود 
و باقی شعب استان شامل مهرشهر و جهانشهر 

تعطیل خواهد بود.
در استان اصفهان روز چهارشنبه ۲۱ دی فقط 
شعب  باقی  و  بود  خواهد  فعال  زاینده  شعبه 
تعطیل هستند. همچنین در روز پنج شنبه نیز 
فقط شعبه خانه اصفهان آماده خدمت رسانی 
است و سایر شعب این استان تعطیل هستند. 

در استان خراسان رضوی نیز روز چهارشنبه 
و  هستند  فعال  مدرس  و  مشهد  شعبه 
سجاد  شعب  فقط  نیز  پنج شنبه  روز  در 
هستند. رسانی  خدمت  آماده  هاشمیه   و 
شعب استان سمنان و کردستان نیز در روزهای 
چهارشنبه ۲۱ و پنج شنبه ۲۲ دی ماه علی رغم 
آماده  و  باز  استان،  دو  این  تعطیلی سراسری 

خدمات رسانی هستند.
الزم به ذکر است که تمامی مشتریان بانک 
سامان در این مدت می توانند خدمات مورد نیاز 
بانکی خود را از بستر اپلیکیشن موبایلت و نت 

بانک سامان دریافت کنند. 
تمامی  در  نیز   ۰۲۱۶۴۲۲ شماره  همچنین 
ساعات شبانه روز، آماده پاسخگویی به سواالت 

و مشکالت مشتریان عزیز است.

توسعه  برنامه ششم  اجرای  زمان  تمدید  به رغم 
و فرصت کافی دولت ابراهیم رئیسی برای تهیه و 
ارائه الیحه برنامه هفتم، باز هم این تکلیف قانونی 
به  دیرهنگام  بودجه ۱۴۰۲  الیحه  و  ماند  زمین  بر 
اظهارات  حال،  عین  رسید.در  مجلسی ها  دست 
متناقض درباره کسری بودجه ۱۴۰۱ کماکان ادامه 
دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه وجود کسری 
را رد می کند، اما رئیس کمیسیون اقتصادی آن را 
۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زند. پیش تر نیز 
مرکز پژوهش های مجلس این کسری را بین 3۰۰ 
هزار میلیارد تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

 )۱۸۰( ماده  اساس  بر  نیوز،  تجارت  گزارش  به 
است  موظف  »دولت  مجلس  داخلی  آیین نامه 
حداكثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه 
اقتصادی،  توسعه  برنامه  توسعه، الیحه  پنج ساله 
تقدیم  مجلس  به  را  بعدی  فرهنگی  و  اجتماعی 
توسعه  ششم  برنامه  قانون   ۱۲۴ ماده  در  كند.« 
تاریخ  از  قانون  »این  که  شده  تصریح  نیز  کشور 
الزم االجراشدن به مدت پنج سال معتبر و دولت 
این  اعتبار  پایان  از  قبل  ماه  شش   است  موظف 
مجلس  به  را  هفتم  پنج ساله  برنامه  الیحه  قانون 

ارائه کند.«.
بودجه بندی بدون برنامه هفتم توسعه کشور 

در واقع برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱3۹۶ 
تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته است. بر اساس 
این حکم برنامه ششم، دولت باید در شهریورماه )یا 
اوایل مهرماه( و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 
تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ الیحه برنامه هفتم توسعه 
را تقدیم مجلس می کرد؛ اما به دلیل اهمال کاری 
نشد.  ارائه  مجلس  به  هفتم  برنامه  الیحه  دولت 
برنامه  به  دولت  راسخ  اعتقاد  نداشتن  هرچند 
پنج ساله و برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۰ نیز در 

بروز این تاخیر بی تاثیر نبود.
این  در  اما  بودجه  تحلیلگر  فیاضی،  محمدتقی 
باره به تجارت نیوز می گوید که : »دولت الیحه 
مجلس  به  چهارشنبه  روز  در  باالخره  را  بودجه 
تقدیم کرد.  اما در این میان نکاتی وجود دارد که 
تقدیم و تصویب بودجه ساالنه و برنامه پنج ساله 
نکته  است.اولین  کرده  پیچیدگی  نوعی  دچار  را 
پایبند نبودن دولت به قانون است. چنانکه گفته 
شده تقدیم الیحه بر اساس تصریح قانون )برنامه 
ششم توسعه و آیین نامه داخلی( به تاخیر افتاده 
است. البته در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 
بودجه  به همراه  برنامه ساالنه  بر  ارائه  نیز   ۱3۵۱
ساالنه کشور تاکید شده است )بند )۴( ماده )۱((. 
قاعدتا این برنامه ساالنه برشی از برنامه پنجساله 
خواهد بود.نکته دوم پیچیدگی های اجرایی موضوع 
است. در صورتی که دولت در سال جاری الیحه 
برنامه توسعه را به مجلس تقدیم نکند، با توجه 
به برگزاری انتخابات مجلس در سال آینده و نیمه 
نمایندگان  به دلیل حضور  تعطیل شدن مجلس 
انتخاباتی برای آمادگی در دور بعد  در حوزه های 
انتخابات مجلس، احتماال فرصت بررسی برنامه در 
مجلس فراهم نشود و یا بررسی برنامه با دقت و 

حضور کافی نمایندگان همراه نخواهد بود.«
رسیدگی دو مرحله ای به بودجه در مجلس

محمد تقی فیاضی  در ادامه نیز می گوید که 
:»از طرف دیگر مجلس شورای اسالمی طرحی به 
تصویب رساند که بر اساس آن رسیدگی به بودجه 
دومرحله ای خواهد شد. در مرحله اول تبصره ها، 
ترازها، فروض و جداول کالن بودجه )شماره های 
۱، ۲، 3 و ۴( تصویب می شود و در مرحله دوم 
و  درآمدی  ردیف های  یعنی  تفصیلی  بودجه 
اعتباری رسیدگی می شود.هرچند مراحل تصویب 
نهایی این قانون به درازا کشید و به بررسی بودجه 
سال ۱۴۰۲ نرسید )تقدیم بودجه تا ۱۵ آذر ۱۴۰۱ و 
تصویب قانون مورد اشاره ۱۸ دیماه ۱۴۰۱(؛ اما ظاهرا 
دولت مدت ها قبل از تایید نهایی قانون، بودجه را 
تهیه و تقدیم مجلس  نمایندگان  بر اساس طرح 
شورای اسالمی کرده است!با توجه به صحبت های 
هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ظاهرا توافق 
بر این است که دولت الیحه برنامه هفتم توسعه 
را قبل از سال تقدیم کند. با توجه به زمان بر بودن 
از  پیش  هفتم،  برنامه  تصویب  و  بررسی  مرحله 
این چاره ای جز این نبود که دولت قبل از سال، 
بودجه چند دوازدهم ۱۴۰۲ را تقدیم کند و سپس 
بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، الیحه بودجه 
۱۴۰۲ تقدیم مجلس شود. هرچند روز چهارشنبه 
رئیس دولت طی سخنانی اعالم کرد که به زودی 
برنامه هفتم به دست مجلس می رسد.با این حال 
قانون برنامه توسعه در بودجه مصوب  ۱۴۰۱ )بند 
)ن( تبصره )۱(( به مدت یک سال دیگر تمدید شد. 
به رغم تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت 
برنامه  ارائه الیحه  و  تهیه  کافی دولت رئیسی در 
هفتم، باز هم این تکلیف قانونی بر زمین ماند و در 
حالی که به پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک می شویم دولت 

به مجلس  را  برنامه هفتم  هنوز الیحه  محرومان 
تقدیم نکرده است.«

این کارشناس اما درباره وضعیت تورم در سال 
تجارت  به  نیز  بودجه  کسری  مشکالت  و  آینده 
نیوز می گوید: »بودجه سال آینده به شرطی نرخ 
تورم را افزایش نخواهد داد که اوالً دولت بودجه 
را واقعی ببندد، یعنی دقت اعداد و ارقام بودجه 
در قسمت های مختلف منابع و مصارف با کمترین 

خطا همراه باشد.
ثانیا، مجلس شورای اسالمی بودجه غیرواقعی 
دولت را تصویب نکند. در صورتی که هیچ یک از 
این دو شرط محقق نشود، امیدمان به محمدرضا 
کسری  با  همراه  بودجه  تصویب  با  است.  فرزین 
که با فروض خوش بینانه حداقل یک سوم منابع 
بانک مرکزی  به  نوبت  بر می گیرد،  را در  عمومی 

می رسد.
طبق معمول همه سال های گذشته هر ماه دولت 
را  تا چک های آن  بانک مرکزی خواهد رفت  سراغ 
پاس کند. اگر محمدرضا فرزین درخواست ابراهیم 
رئیسی را رد کند، می توان امیدوار بود که نرخ تورم 
به میزان قابل توجهی در سال بعد کنترل شود. اما 
این امید هم متاسفانه واهی است. هرساله بودجه 
ارقام موهومی تقدیم مجلس می شود، مجلس  با 
شورای اسالمی همین ارقام موهومی و شاید ارقام 
باالتر را تصویب می کند و در مرحله اجرا، کسری های 
بودجه تا حد ممکن توسط بانک مرکزی تامین خواهد 

شد. در نتیجه نرخ تورم  هم باال خواهد رفت.«
اما در شرایطی است که به گزارش  این نظرات 
فراز، دو عدد همواره در قوانین بودجه ایران مهم 
درآمدهای  و  نفتی  درآمدهای  بودند؛  اثرگذار  و 
مالیاتی. سال هاست این دو عدد شالوده درآمدهای 
کشور را تشکیل می دهند. اوضاع این دو عدد اما 
به  در الیحه بودجه ۱۴۰۲ اوضاع خوبی نیست و 
نظر می رسد بسیار خوشبینانه تعیین شده باشند.

مالیاتی  درآمد  پیش بینی  با  ما  دولت  الیحه  در 
۸۲۶ هزار میلیارد تومانی و درآمد نفتی ۶۰3 هزار 
میلیارد تومانی مواجه هستیم. اما چرا این اعداد 
خوش بینانه و یا به عبارتی خیالی هستند و از هم 

اکنون می توان بیم عدم تحقق آنها را داشت؟
 افزایش مالیات از کدام کسب و کارها؟ 

برای پیدا کردن ریشه این نگرانی اول باید سراغ 
بودجه ۱۴۰۱ برویم. دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ 
 ۵۲۶ را  مالیاتی  درآمدهای  میزان  خود  الیحه  در 
 3۸۲ را  نفتی  درآمدهای  و  تومان  میلیارد  هزار 
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. در نهایت 

آنچه که در قانون بودجه  ۱۴۰۱ مصوب شد برای 
درآمدهای مالیاتی معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان 
و برای درآمدهای نفتی معادل ۴۹۱ هزار میلیارد 

تومان بود.
ارقام آن است که دولت برای سال  این  معنای 
رقم  تومان  میلیارد  هزار   3۰۰ میزان  به   ۱۴۰۲
درآمدهای مالیاتی را افزایش داده. این افزایش باید 
از کدام منبع تامین شود و یا به عبارتی آیا اوضاع 
اقتصاد ایران در شرایطی هست که بتوان به تحقق 

این درآمد خوش بین بود؟
باز هم سراغ شرایط بودجه ای سال ۱۴۰۱ برویم. 
درصد  مجلس  پژوهش های  مرکز  پیش  چندی 
 3۲ را  شش ماهه  در  مالیاتی  درآمدهای  تحقق 
 ۵۵ را  سال  پایان  تا  آن  تحقق  و  دانسته  درصد 
درصد پیش بینی کرده بود. در واقع نکته اینجاست 
حکایت  جاری  سال  در  دولت  عملی  تجربه  که 
ازعدم موفقیت چشمگیر در تحقق منابع مالیاتی 
دارد. در حالیکه سازوکار و استراتژی دولت برای 
حوزه مالیاتی کشور تغییری نکرده، چگونه می توان 
به تحقق افزایش 3۶ درصدی درآمدهای مالیاتی 
خوش بین بود؟ آن هم در حالی که دولت همین 
این  باالی ۴۰ درصدی  با مشکل عدم تحقق  االن 

درآمدها در سال جاری مواجه است؟
اینها در حالی است که در وضعیت و آمار مودیان 
مالیاتی نیز تغییری ایجاد نشده و از سوی دیگر 
متاثر از شرایط عمومی کشور و خصوصا اختالالت 
اینترنتی و فیلترینگ گسترده با موجی از زیان دهی 

و کاهش درآمد کسب و کارها مواجه هستیم.
درآمدهای نفتی؛ رویاپردازی در شرایط تحریم

قصه درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای بودجه 
این  در  ماجراست.  همین  شبیه  تقریبا  هم   ۱۴۰۲
به  تومانی نسبت  میلیارد  افزایش ۱۱۰ هزار  بخش 
درآمد سال قبل را شاهد هستیم که معادل ۲۲ درصد 
افزایش در این بخش نسبت به سال جاری است. 
اما عملکرد دولت به گواه آمارهای مرکز پژوهش های 
مجلس در حوزه تحقق درآمدهای نفتی در ۶ ماهه 

نخست سال جاری تنها ۵۶ درصد بوده.
به گزارش فراز اما دولت در شرایطی این رقم را 
برای درآمدهای نفتی کشور پیشنهاد داده که در 
مهمترین عامل موثر در این حوزه یعنی تحریم ها 
چشم اندازی  حتی  و  نشده  ایجاد  تغییری  هیچ 
مبنی بر احتمال بدتر شدن اوضاع نیز وجود دارد. 
اوضاعی که در آن دو سختی عمده اقتصاد ایران 
و  نفت  فروش  بحث  یکی  انداخته؛  زحمت  به  را 
مشکل یافتن مشتری است و دیگری دریافت پول 

ناشی از فروش این نفت.
نباید این را هم فراموش کرد که بخشی از تحقق 
جهش  مدد  به  دولت  امسال  نفتی  درآمدهای 
قیمت دالر طی ماه های اخیر تا مرزهای باالی ۴۰ 
اگر نرخ دالر در  به عبارتی  تومان رخ داده.  هزار 
همان محدود ۲۷ هزار تومان زمستان سال قبل که 
قانون بودجه ۱۴۰۱ در حال بررسی و تصویب بود، 
باقی می ماند امروز درصد تحقق درآمدهای نفتی 

حتی کمتر از این بود.
 در انتظار کسری بودجه بزرگ

اینها اما تنها عجایب درآمدهای دولت در بودجه 
واگذاری  از  ناشی  درآمد  بخش  در  نیست.   ۱۴۰۲
شرکت های دولت هم باز به همین دست عجایب 
خود  الیحه  در  دولت  که  جایی  می خوریم.  بر 
قبل ۵۴  سال  به  نسبت  را  بخش  این  درآمدهای 
درصد افزایش داده است. اما معلوم نیست مبنای 

این افزایش چیست.
هزار   ۷۱ درآمد  این  رقم   ۱۴۰۲ سال  بودجه  در 
میلیارد تومان ذکر شده و در الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
نکته  است.  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   ۱۰۹ به 
های  پژوهش  مرکز  گزارش  طبق  که  اینجاست 
ماهه  شش  در  درآمد  این  تحقق  درصد  مجلس 
اول سال ۱۴۰۱ به شکل عجیبی صفر درصد بوده. 
یعنی دولت حتی به اندازه یک درصد هم نتوانسته 
ردیف های این بخش را محقق کند. بنابراین طبیعی 
درصدی  افزایش ۵۴  مبنای  که سوال شود  است 
موفقیتی  هیچ  آن  تحقق  در  دولت  که  درآمدی 

نداشته، برای سال ۱۴۰۲ چیست؟
به  فیاضی  تقی  محمد  که  است  حالی  در  این 
عنوان کارشناس اقتصادی نیز به تجارت نیوز گفته 
فروش  متوسط  تقریبی  میزان  اگر  حتی   «: بود 
و  روز  در  بشکه  هزار   ۷۰۰ حدود  را  نفت  روزانه 
ارز  بگیریم،  نظر  در  دالر   ۷۰ هم  را  نفت  قیمت 
محاسباتی مشخص نیست. با فرض ارز ۲۵ هزار 
تومانی، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق 
ارز  که  این  به شرط  البته  داشت.  خواهیم  منابع 
حاصل از فروش نفت برای بانک مرکزی قابلیت 
دسترسی داشته باشد. بنابراین میزان عدم تحقق 
منابع برای بودجه سال جاری با فروض گفته شده 

حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.«
در نهایت با توجه به مجموع شرایط باید گفت 
سال  پایان  در  نگرانی  این  همه  اقتصادی  معنای 
۱۴۰۲ چیزی جز یک کسری بودجه بزرگ، افزایش 
کشور  در  نقدینگی  نرخ  روی  پیش  و  تورمی  بار 

نخواهد بود.

مالیات، نفت و فروش شرکت ها؛ درآمدهای خیالی بودجه 1402 

سراب درآمدی دولت با چشم انداز کسری بودجه
اعداد درآمدهای دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲ حکایت از یک خوش خیالی جدی در دولت دارد. خوش خیالی که فاصله زیاد آن با واققعیت می تواند در انتهای 

سال بعد خود را به شکل یک کسری بودجه بزرگ و افزایش بار تورمی در کشور نشان دهد. 

اگر میزان 
تقریبی متوسط 

فروش روزانه 
نفت را حدود 

700 هزار بشکه 
در روز و قیمت 
را  70 دالر در 

نظر بگیریم، 
ارز محاسباتی 

مشخص نیست 
و با فرض ارز 25 

هزار تومانی، 
حدود 190 

هزار میلیارد 
تومان عدم 

تحقق منابع 
داریم و بنابراین 

میزان عدم 
تحقق منابع 
برای بودجه 
سال جاری 

حدود 400 هزار 
میلیارد تومان 

است

در سومین مجمع صف و ستاد بانک قرض الحسنه مهر ایران، مسائل مختلف از جمله 
راهکارهای دستیابی به منابع ۲ میلیون میلیارد ریالی تا پایان سال جاری مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سومین مجمع عمومی صف 
با حضور دکتر »سید سعید شمسی نژاد«  پاییز سال ۱۴۰۱(  بانک )سه ماهه  و ستاد 
مدیرعامل، »عیسی امامی« رئیس هیأت مدیره، »محمدرضا محمودپناه« و »حمیدرضا 
و همچنین  مدیرعامل  عالی  تلیکانی« مشاور  مدیره، »حسن  هیأت  اعضای  توسلی« 

معاونان، مدیران، رؤسای ادارات کل و مدیران شعب استان ها برگزار شد.
در سومین مجمع صف و ستاد بانک تأکید شد که با توجه به طرح انگیزشی »دستیابی 
به منابع ۲ میلیون میلیارد ریال« تا پایان سال، همه مدیریت های شعب استان موظفند 
برای تحقق اهداف تعیین شده طرح تا فرصت باقی مانده از سال جاری، برنامه ریزی الزم 
را انجام دهند. بر همین اساس پیگیری و تحقق اهداف این طرح، در ارزیابی استان ها و 

مدیران مربوطه مد نظر قرار خواهد گرفت.
افزون بر این مقرر شد سوق دادن مشتریان به سمت افتتاح حساب آنالین و وام آنالین 
در دستور کار استان ها قرار گیرد. همچنین نظارت و کنترل الزم توسط استان ها و شعب 
در جهت اجرای صحیح طرح ها، تفاهم نامه ها، وام های پرداختی و... انجام شود. در این 
راستا همه واحدهای صف و ستاد موظفند نظارت الزم در خصوص اجرای موضوعات بانک 

را از شیوه های مختلف میدانی و سیستمی به عمل آورند.
در این جلسه تأکید شد تا نسبت مصارف به منابع حداکثر ۸۰ درصد توسط مدیریت های 

شعب استان در دستور کار قرار گرفته و موضوع به شعب ابالغ و یادآوری شود.
با توجه به اینکه طرح مهریار در افزایش سهم نقدینگی استان ها نقش به سزایی ایفا 

می کند، مقرر شد عالوه بر شرکت ها و نهادهای مخاطب این طرح، بازاریابی و جذب منابع 
از طریق بخش های خصوصی، شرکت های حقوقی، شهرک های صنعتی و... در دستور 
کار استان ها قرار گیرد. همچنین بازاریابی از صنوف دارای تقدینگی باال جهت جذب منالبع 

و نقدینگی این مشاغل در دستور کار قرار گیرد.
بنا شد تدوین نقشه راه سه ساله به منظور تحول دیجیتال با محوریت معاونت فناوری 
اطالعات در دستور کار قرار گیرد و سایر واحدها نظرات خود را به معاونت یاد شده اعالم 

کنند.
پیگیری موضوعات و مشکالت مرتبط با استان ها توسط ادارات کل مرکزی و برقراری 
شد. مطرح  جلسه  این  در  که  بود  دیگری  مواردی  از  یکی  آن ها  بین  مستمر   ارتباط 
از آنجایی که راه اندازی مرکز نوآوری، برگزاری همایش ملی قرض الحسنه، صندوق وقف، 
پیاده سازی نئوبانک، امکان صدور ضمانت نامه ها و... در بانک برنامه ریزی شده، مقرر 
شد همه واحدها در این زمینه ها همکاری کرده و ایده های مناسب برای اجرای صحیح 

موارد یاد شده را به واحدهای متولی ارائه کنند.
بهینه سازی و جانمایی مناسب شعب توسط مدیریت های شعب استان با همکاری 
ادارات کل مرکزی نیز از جمله موارد مطرح شده در سومین مجمع صف و ستاد بانک 

قرض الحسنه مهر ایران بود.
همچنین بنا شد کاهش میزان مطالبات بانک از نظر قدر مطلق تا پایان سال جاری، در 

دستور کار استان ها و شعب قرار گرفته و برنامه ریزی الزم در این خصوص انجام شود.
گفتنی است مجمع صف و ستاد بانک، بستر مناسبی را برای توسعه فرهنگ پاسخگویی 
در تمام الیه های اجرایی بانک به ویژه الیه های مدیریتی صف و ستاد ایجاد کرده و در این 

مجمع انتظارات و درخواست های متقابل صف و ستاد از یکدیگر مطرح می شود.

سومین مجمع صف و ستاد بانک با هدف برنامه ریزی برای تحقق منابع ۲ میلیون میلیارد ریالی برگزار شد


