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مستند »ننه زهرا« در بانک دی 
اکران شد

همزمان با سالروز میالد با سعادت حضرت 
و  زن  مقام  بزرگداشت  و  )س(  زهرا  فاطمه 
مادر، جشن بزرگ »مهربانوی عشق و ایثار« 
دی  بانک  خانواده  اعضای  و  همکاران  ویژه 

برگزار شد.
این  در  دی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات 
اعضای  و  همکاران  از  کثیری  جمع  و  مدیره 
ابوریحان دانشگاه شهید  تاالر  آنها در  خانواده 
بهشتی تهران برگزار شد، مستند »ننه زهرا« که 
سرگذشت یک همسر و مادر شهید است، به 

صورت خصوصی برای حاضران اکران شد.
مدیرعامل بانک دی در این مراسم با تاکید بر 
اهمیت نقش زن در خانواده، به همراهی قابل 
توجه همکاران خانم در بانک دی اشاره کرد و 
درصد   40 و  کارکنان  درصد   25 اکنون  گفت: 

مدیران بانک دی را بانوان تشکیل می دهند
علیرضا قیطاسی افزود: ظرفیت های پیشرفت 
برای بانوان در بانک دی همسان با آقایان فراهم 
از  زیادی  بخش  اکنون  که  مفتخریم  و  است 
اختیار  در  کارشناسی  و  مدیریتی  های  پست 

بانوان است.
انسانی  سرمایه  امور  مدیر  فروردین  فهیمه 
بانک دی نیز در این مراسم با بیان این که همه 
امکانات رفاهی و معیشتی میان کارکنان آقا و 
خانم بانک دی به طور مساوی تقسیم می شود، 
گفت: رویکرد بانک دی نسبت به نیروی انسانی، 
و  پیشرفت  رو سرعت  این  از  و  است  مساوی 
زدنی  مثال  بانک،  این  در  زن  کارکنان  ارتقای 

است.
در ادامه این مراسم، که با اجرای موسیقی زنده 
نیز همراه بود، پس از تقدیر از کارگردان و عوامل 
ساخت و اکران مستند »ننه زهرا«، پنج نفر از 
کارکنان حاضردرسالن به قید قرعه برنده جوایز 

100 میلیون ریالی شدند.
همچنین تعدادی از مادران شهدای حاضر در 
جمع، هدیه سفر زیارتی به مشهد مقدس را از 

مدیرعامل بانک دریافت کردند.

بازدید عضو هیات مدیره بانک از 
شعبه تمرکز اسناد

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از شعبه 
تمرکز اسناد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، صمد 
عزیزنژاد عضو  هیات مدیره بانک در این بازدید 
که با حضور مسئوالن و کارشناسان انجام شد 
شعبه  مختلف  دوایر  همکاران  با  دیدار  ضمن 
تمرکز اسناد از نزدیک با عملکرد این دوایر آشنا 
شد.  عزیز نژاد در ادامه از پایگاه بانکداری تمام 
سامانه  دایره  عملکرد  بازار،  شعبه  الکترونیک 
هوشمند شعبه تمرکز اسناد و نحوه پشتیبانی 
بر  و  بازدید   )VTM( خودبانک  های  دستگاه 
لزوم قرارگیری این دستگاه ها در دسترس عموم 

مشتریان بانک تاکید کرد.
وی افزود: شعبه تمرکز اسناد با تحت پوشش 
سامانه  و  سرآمد  روزی  شبانه  دوایر  قراردادن 
تحت  که  خدماتی  تنوع  همچنین  و  هوشمند 
پوشش قرارداده است ظرفیت باالیی برای انجام 

امور متمرکز بانک  در اختیار دارد.
عضو هیات مدیره بانک با بیان رهنمودهای 
به مشتریان  ارائه خدمات  الزم جهت تسهیل 
حضوری شعبه،  بر استفاده حداکثری از توان 
انجام  در  تسهیل  منظور  به  بانک  افزاری  نرم 
امور مشتریان اشاره کرد.  در پایان شاهین پور 
مسئول شعبه مستقل تمرکز اسناد نیز گزارشی 
از عملکرد دوایر مختلف شعبه ارائه و به تبیین 
عملکرد  سطح  ارتقای  و  درآمدزایی  راهکارهای 
شعبه تمرکز اسناد پرداخت. گفتنی است در 
جریان این بازدید عزیزنژاد  با مشتریان شعبه 

تمرکز اسناد مالقات و گفت و گو کرد.

 کاشت ۵۵ اصله نهال توسط
صندوق تامین به مناسبت سالروز 

آغاز فعالیت

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی 
گفت: هم زمان با پنجاه و پنجمین سال روز آغاز 
فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی )23 
دیماه(، 55 اصله نهال مثمر در یکی از مناطق 
اطراف تهران به رسم یادبود، کاشته خواهد شد. 
مهدی قمصریان در گفتگو با فاند مدیا افزود: این 
اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
صورت  بدنی،  های  خسارت  تامین  صندوق 
می گیرد و امیدواریم بتوانیم این کمپین محیط 
 زیستی را در دیگر شعب استان ها نیز اجرا کنیم.          
صندوق تامین خسارت های بدنی در 23 دیماه 
کرد.  آغاز  را  خود  کار  و  تشکیل   134۷ سال 
فعالیت  پنجمین سال  و  پنجاه  امسال، شروع 

صندوق محسوب می شود.

پايان ١٠ سال بالتكليفی بزرگترین 
گلوگاه تولید زنجیره پلی اتیلن 

ترفتاالت صنعت پتروشیمی رفع شد

با طراحی مجدد و راه اندازی تأسیسات خنک 
کننده یکی از خطوط اصلی تولید باز در مجتمع 
سال   10 از  پس  تندگويان،  شهيد  پتروشيمي 
بالتکلیفی، یکی از مهمترین گلوگاه های تولید 
ایران برطرف شود. اتیلن ترفتاالت   زنجیره پلی 
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، رييس مجتمع پتروشيمي شهيد 
تندگويان گفت :بازطراحی و راه اندازی چیلرهای 
240 تنی خطوط POLY B & C با بیش از 1500 
ساعت کار بدون حادثه، با پیگیری مدیرعامل 
 ، تخصصی  و  فنی  کارگروه  تشکیل  و  شرکت 

کارشناسی و عملیاتی شد.
و  بازطراحی  اینکه  بیان  با  زاده  ملك  امین 
ره اندازی چیلرها بدون حضور وندورهای خارجی 
توسط متخصصان داخلی شرکت انجام شده، 
تصریح کرد: اجرای این پروژه منجر به افزایش 
تندگویان  شهید  پتروشیمی  در  تولید  پایداری 

می شود.
وي با بیان یکی از مشکالت اساسی افزایش 
در   POLY B & C واحدهای  تولید  ظرفیت 
پتروشیمی شهید تندگویان، افزایش دمای آب 
کولینگ به ویژه در ماه های گرم و شرجی سال 
افزایش  دلیل  به  شرايط،  اين  در  افزود:  بود، 
آن  تبع  به  و  مبدل ها  در  کولینگ  آب  دمای 
 POLY B افزایش دمای آب کاتر در واحدهای
از ۷0  افزایش ظرفیت واحد بیش  امکان   & C
پتروشیمی  مجتمع  نبود.رییس  فراهم  درصد 
این مشکل  اینکه  بر  تأكيد  با  تندگویان  شهید 
فرآیندی، کاهش تولید بیش از ۶ هزار و 230 
تن در یک بازه زمانی ۶0 روزه را به پتروشیمی 
تندگویان تحمیل می کرد، خاطر نشان کرد: باز 
موجب شده  چیلرها،  این  راه اندازی  و  طراحی 
مدار  در  راندمان  باالترین  با  تأسیسات  این  تا 

بهره برداری قرار گیرد.

امکان افتتاح حساب وکالتی جهت 
معامالت بورس کاال در بانک سینا

بانک سینا امکان افتتاح حساب وکالتی جهت 
انجام معامالت بورس کاال را برای مشتریان و 

فعاالن این حوزه فراهم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، با توجه 
به توسعه فعالیت های بورس کاال و استفاده از 
توسعه  راستای  در  سرمایه  بازار  ظرفیت های 
کسب وکار، این بانک به عنوان یکی از بانک های 
عامل این بازار، موفق به اخذ مجوز مشارکت 
است. بورس شده  در  معامالت  تسویه   و 
برای  بانک سینا  و حقوقی  مشتریان حقیقی 
با  می توانند  مزبور  خدمات  از  بهره مندی 
دریافت کدبورسی از کارگزاری عامل و افتتاح 
در  بانک،  شعب  تمامی  در  وکالتی  حساب 
مالی  عملیات  تسویه  و  بورس کاال  معامالت 

فعالیت کنند.

به گزارش فراز، نخستین گزارش مرکز پژوهش های 
 1402 بودجه  الیحه  بررسی  خصوص  در  مجلس 
اثر  به کاهش  با توجه  این گزارش  منتشر شد.در 
شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال 
تداوم  فرض  با  که  است  شده  بینی  پیش   1402
 1401 سال  به  نسبت  تورم  نرخ  موجود،  وضعیت 
کمتر، ولی همچنان باالی 40 درصد باشد. ضمن 
اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم باال 
کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین 
پیش بینی می شود نسبت کسری تراز عملیاتی به 

مصارف عمومی منفی 25 درصد باشد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تشریح نقاط 
قوت الیحه بودجه سال 1402 به مواردی، چون حرکت 
اطالعات  جدول  ارایه  با  محوری  برنامه  سمت  به 
تکمیلی و برنامه دستگاه ها، توسعه ارائه خدمت بر 
اساس بیمه پایه سالمت و گسترش پوشش بیمه با 
شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه 
پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعاالنه و 
رایگان، تقویت سازو کار نظارتی تبصره 1۸ از طریق 
راه اندازی نظام جامع اطالعات بازار کار و سامانه ها 
مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل 
بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال 
مازاد و ظرفیت مشارکت بانک های دولتی در سرمایه 
اوراق  انتشار  به ظرفیت  توجه  راهبردی،  گذار های 
درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد 
طرح های عمرانی در ماه های ابتدایی سال، کاهش 
۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، 
اعمال سقف بر تسهیالت تکلیفی موضوع تبصره 1۶ 
با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرا حساب واحد 
برای  ریزی  برنامه  پرداخت،  یکتای  خزانه، شناسه 
اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون 
مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار 

پیشبرد طرح های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.
این گزارش همچنین در تبیین نقاط ضعف الیحه 
بودجه 1402، به مواردی، چون بیش برآوردی قابل 
توجه برخی اقالم منابع عمومی نظیر صادرات نفت، 
واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های 
نظیر  اقالم مصارف  از  برخی  برآوردی  دولت و کم 
تامین  به سازمان  تکالیف  و  خرید تضمینی گندم 
سقف  از  خارج  توجه  قابل  ارقام  درج  اجتماعی، 
ارائه جدول منابع و مصارف  بودجه عمومی، عدم 
هدفمندی یارانه ها و اخذ مجوز های بدون سقف برای 
واگذاری نفت خام برا پرداخت تعهدات و عناوین غیر 
دقیقی مانند طرح های پیشران، تقاضای دائمی شدن 
برخی از احکام در قالب الیحه بودجه با ماهیت یک 
ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این 
احکام، عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل 
ناترازی نظام بانکی به عنوان پیش شرط های نیل 
به ثبات اقتصاد کالن و رونق تولید، حذف الزام به 
افشای اطالعات مربوط به تسهیالت و تعهدات کال و 
اشخاص مرتبط بانک ها، حذف مالیات بر سود سپرده 
اشخاص حقوقی، امهال بدهی های شرکت های تابعه 
تجاری،  بانک های  و  مرکزی  بانک  به  نفت  وزارت 
اوراق  فروش  خصوص  در  تنظیمی  احکام  فقدان 
دولتی، تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در 
خصوص خرید ارز های دولت و حذف سامانه رصد 
و پایش محرومیت در کشور و سایر احکام به روز 

رسانی شاخص های محرومیت اشاره کرد.
بودجه 1402 چه خوابی برای اقتصاد دیده است؟ 

نسبت  عمومی  درآمد های  الیحه  این  اساس  بر 
به سال جاری 40 درصد افزایش داشته و به ۹۷۸ 
منابع  همچنین  است.  رسیده  تومان  میلیارد  هزار 
حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به 
بودجه 1401، 3۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای 32۷ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است که حدود 2۶ درصد افزایش 
هزار   ۸2۶ مالیات  سهم  بین  این  در  است.  یافته 
بنابراین  نظر گرفته شده است،  تومان در  میلیارد 
سهم مالیات در بودجه عمومی دولت برابر ۷2 درصد 

خواهد بود.
هزارمیلیارد   250 حدود  مالیاتی  درآمد های  برای 
افزایش پیش بینی شده  و دولت در درآمد های نفتی 
و گازی و میعانات هم بر این باور است که سال 
آینده می تواند ۶03 هزار و ۸0۷ میلیارد تومان درآمد 
داشته باشد. یعنی حدود 100 هزار میلیارد بیشتر از 
سال جاری. عالوه بر این ها میزان درآمد های مالیاتی 
در بودجه سال آینده معادل ۷00 هزار میلیارد تومان 
است که نسبت به بودجه سال جاری، 54 درصد 
معادل 35.5  این  که  است  داشته  نشان  افزایش 
درصد از کل درآمد های بودجه عمومی کشور است 
که 3 درصد بیشتر از سهم این پایه درآمدی از بودجه 

1401 است.
بودجه %42  کل  به صورت خالصه  مجموع  در 
مالی  دارایی های  واگذاری   ،%40 درآمد ها  درصد، 
تملک  درصد،   45 جاری  هزینه های  درصد،   ۶۷
دارایی های سرمایه ای 25 درصد و تملک دارایی های 

مالی 4۸ درصد در الیحه 1402 افزایش یافته است.
در  اما  بودند،  ارقام  و  اعداد  شد  گفته  آنچه  همه 
اتفاقی رخ داده است و  بودجه به زبان ساده چه 
تاثیرات این بودجه بر اقتصاد و معیشت مردم چه 

خواهد بود؟
ایرادات بودجه 1402 کجاست؟

مسعود دانشمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی در 
گفتگو با فرارو عنوان کرد: »باید در ابتدا به این نکته 
اشاره کنم که تمامی بودجه ها از دو بخش درآمدی 
و هزینه ای تشکیل شده است. یعنی زمانی امکان 
تامین هزینه ها وجود دارد که درآمد های پیشی بینی 
اگر  که  بگیرید  نظر  در  حاال  شود.  محقق  شده، 
درآمد ها محقق نشود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ به 
عبارت ساده تر،  به  هرحال هزینه ها قطعی است. 
چه  و  است  اجباری  کشور  جاری  بودجه  تمام 
آن ها  باید دولت  درآمد محقق شود و چه نشود، 
بنابراین اگر درآمد ها محقق نشود،  را تامین کند؛ 
اولین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است. در 
دومین گام با توجه به اینکه نمی توانیم هزینه های 
جاری را نپردازیم، به سمت استقراض از بانک قدم 

برمی داریم که این هم آثار تورمی دارد.«
او تاکید کرد: »اما وقتی که آمار های دولتی حکایت 
از تورم باالی 40 درصد است و باز هم بودجه را بیش 
از 40 درصد افزایش می دهد، متقابال تبدیل به تورم 
خواهد شد. زیرا این افزایش بودجه به سمت هزینه 
دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. 
دولت در بودجه اعالم کرده که دستمزد کارمندان 
و کارگران »حداکثر« 20 درصد افزایش پیدا خواهد 
درصد)که 5  این  حداقل  است  ممکن  یعنی  کرد. 
نهایت آن 20  یا  و  پیدا کند  افزایش  درصد است( 
درصد رشد داشته باشد. اما اگر میانگین را در نظر 
در  کارگران  و  کارمندان  حقوق  درصد   10 بگیریم، 
سال آینده افزایش پیدا می کند. همین مسئله به 
این معنی است که ما قدرت خرید قشر حقوق بگیر 
را کاهش دادیم. یعنی قرار نیست سال آینده هم 

چرخش اقتصادی به درستی در کشور رخ دهد.«
دانشمند تصریح کرد: »وقتی قدرت خرید وجود 
نداشته باشد، به این معنی است که سفره مردم روز به 
روز کوچک تر می شود. حاال این را در کنار همان مسئله 
قطع بودجه عمرانی قرار دهید. قطع بودجه عمرانی هم 
به این معنی است که سرمایه گذاری برای نسل آینده 
انجام نمی شود و به تبع آن ایجاد اشتغال نیز صورت 
نمی گیرد. پس بیکاری نه تنها کاهش پیدا نمی کند که 
افزایش هم خواهد داشت. نتیجه این مسئله کاهش 
تولید ناخالص داخلی است. یعنی همین وضعیت چند 
سال اخیر که رشد اقتصادی صفر یا منفی بود. این 
موضوعی بود که باید در کلیات موضوع بودجه مردم 

در جریان آن قرار می گرفتند.«
درآمدهای واقعی کجای بودجه است؟

وی افزود: »حاال اگر بخواهیم که دچار این چرخه 

نشویم باید درآمد هایی را مدنظر قرار دهیم که قطعاً 
از  واقعی«.  »درآمد های  یعنی  می شوند.  محقق 
سوی دیگر نباید بخش هایی با افزایش بودجه مواجه 
شوند که این هزینه ها به سمت تولید ناخالص سوق 
داده نشوند. این دقیقا همان موضوعی است که در 
بودجه امسال به شدت نادیده گرفته شده است و 
بودجه بخش هایی افزایش پیدا کرده که هیچ ارتباطی 
به تولید در کشور ندارند. به عبارت ساده تر دولت 
هزینه کالنی انجام می دهد، اما در بخش هایی که 
ایجاد اشتغال کند، سرمایه گذاری انجام نمی شود. 
البته امیدوارم که نماینده ها متوجه این مسئله باشند 
و این بودجه فعلی را تصویب نکنند و اصالحات مورد 

نیاز را اعمال کنند.«
خصوص  در  اقتصادی  مسائل  تحلیلگر  این 
رانت های آشکار و پنهان در بودجه سال 1402 اظهار 
قطعی  غیر  درآمد های  دولت  وقتی  »ببینید  کرد: 
را مدنظر قرار می دهد، قطعا به سمت رانت پیش 
خواهد رفت. به عنوان مثال وقتی در بودجه تعداد 
بشکه نفت و قیمت دالر مشخص می شود، اگر این 
میزان نفت فروخته نشود یا قیمت دالر تغییر کند، 
موجب عدم تحقق درآمد پیش بینی شده می شود. 
می دهد؟  رخ  اتفاقی  چه  شرایطی  چنین  در  حاال 
که  پیدا می شوند  یا حقوقی  افراد حقیقی  بعضی 
مدنظر  که  نفت  میزان  همان  که  می کنند  اعالم 
دولت است را می فروشند. عمال آن را می فروشند، 
اما مبلغ کمتری به دولت ایران پرداخت می کنند. 
زیرا به هرحال تحریم هستیم و امکان فروش نفت 
در محدودیت است. پس ناچاریم قبول کنیم. همین 
یعنی رانت. یعنی وقتی شما درآمد های غیرقطعی 
را مدنظر قرار می دهید، خیلی جا ها برای تحقق آن 

رانت ایجاد می شود.«
همت   300 حدود  افزایش  به  اشاره  با  دانشمند 
در  دولت  توسط  مالیاتی  شده  بینی  پیش  درآمد 
بودجه سال 1402، عنوان کرد: »این تصمیم دولت 
بسیار عجیب است. زیرا در همین سال جاری، با 
وجود اینکه مبلغ بسیار پایین تر بود، اما بخشی از 
درآمد های مالیاتی محقق نشد. دلیلش هم این است 
که وقتی کشور در شکوفایی اقتصادی قرار ندارد، 
وقتی رشد اقتصادی نداریم، وقتی تجارت به شدت 
کاهش  تولید  وقتی  یافته محدود شده،  و  کاهش 
چشمگیری پیدا کرده است، به این معنی است که 
خوبی  به  نتوانسته اند  ما  کارخانه های  و  شرکت ها 
کار کنند. خب وقتی نتوانند درآمد مناسب داشته 
مالیات  که  داشت  انتظار  می توان  چطور  باشند، 
پرداخت کنند؟ بنابراین اصال این درآمد مالیاتی که 
دولت پیش بینی کرده، کامال »موهوم« است. اصال 
هم مهم نیست سازمان مالیاتی چقدر بر مردم فشار 
این درآمد محقق نخواهد شد. زیرا بخش  بیاورد، 
ایران هر روز در حال کوچک شدن  خصوصی در 
است و فقط همین بخش و کارمندان هستند که 

مالیات پرداخت می کنند.«
مالیات گیری از ورشکسته ها ممکن است؟

دانشمند به فرارو گفت: »اگر نگاهی به چند سال 
اخیر بیاندازید، می بینید که واحد های خصوص طی 
این مدت بسیار کاهش پیدا کرده است و خیلی ها 
تعطیل کرده اند یا ورشکست شده اند. پس چطور 
می خواهد از این ها مالیات دریافت کنند؟ باید در 
افزایش  و  مالیات  دریافت  زمانی،  که  داشت  نظر 
آن امکان پذیر است که اقتصاد در رشد و شکوفایی 
باشد. از سوی دیگر مالیات را به سمت خانه های 
مستقل باالی 20 میلیارد تومان و خودرو های باالی 
این هم غیرمنطقی  برده اند که  میلیارد  نیم  و  یک 
مالیات  است  قرار  اگر  مثال  عنوان  به  زیرا  است. 
پرداخت کنند باید نرخ تورم در تمام این سال هایی 
که از خرید این خانه گذشته، محاسبه کنند تا معلوم 
شود، باید مالیات پرداخت کند یا خیر. این درباره 
مالیات بر خودرو هم صدق می کند. وقتی فردی چند 
سال پیش یک ماشین خریداری کرده به مبلغ 400 
میلیون تومان. حاال به دلیل افزایش افسارگسیخته 
تورم، به باالی یک و نیم میلیارد رسیده است. این که 

نباید مالیات پرداخت کند.«
وی ادامه داد: »از سوی دیگر دولت برای اینکه 
یک  بدهد،  افزایش  را  خود  مالیاتی  درآمد  بتواند 
عوارضی برای ثبت سفارش لحاظ کرده است. خب 
یعنی هیچ کارشناسی در دولت حضور ندارد که بگوید 
این مالیاتی که برای ثبت سفارش واردات وضع شده، 
منجر به افزایش قیمت تمام شده کاال و به تبع آن 
افزایش قیمت برای مصرف کننده می شود؟ این یعنی 
تورم. چه کسی پاسخگوی این مسئله است؟ واقعیت 
این است که بودجه سال 1402 کامال تورم زا است. 
زیرا وقتی قیمت کاال و خدمات را افزایش می دهیم، 
در محاسبات قیمت دالر را باال می بریم و... منجر به 
افزایش تورم می شود. ما زمانی می توانیم مانع از این 
موضوع شویم که سعی در تثبیت قیمت ها داشته 
که  است  داده  ارائه  را  بودجه ای  دولت  اما  باشیم. 

منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد.«
دانشمند در پایان تاکید کرد: »به طور کلی یک 
موضوع مشخصی در اقتصاد وجود دارد و این است 
»تورم را دولت ها ایجاد می کنند نه ملت ها«. زیرا این 
دولت ها هستند که با رفتار های اقتصادیشان، تورم 
ایجاد می کنند. همین افزایش دستمزدها، افزایش 
مالیات، افزایش قیمت دالر، عوارض ثبت سفارش 
واردات و... از جمله همین رفتار های اقتصادی است. 
اصال در هیچ کجای جهان و در هیچ کشوری دیده 
نشده که مردم تورم ایجاد کنند. مردم فقط مجبور 
هستند که تورم ایجاد شده را تحمل کنند؛ بنابراین 
من پیش بینی می کنم که با این بودجه و تورم باال 
40 درصد، قطعا سال آینده در چند مرحله با افزایش 
تورم مواجه خواهیم شد. یعنی قرار است که با این 

بودجه سال آینده باز هم مردم فقیرتر شوند.«

گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش ها درباره الیحه بودجه 1402

خ تورم بیش از۴۰ درصد  بودجه ای با نر
مرکز پژوهش های مجلس در خصوص الیحه بودجه 1402پیش بینی کرده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال 1401 کمتر، 
ولی همچنان باالی 40 درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم باال کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش بینی 

می شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی 25 درصد باشد. 

یک موضوع 
مشخصی در 
اقتصاد وجود 

دارد و این 
است »تورم را 
دولت ها ایجاد 

می کنند نه 
ملت ها«. زیرا 
این دولت ها 
هستند که 
با رفتار های 

اقتصادیشان، 
تورم ایجاد 

می کنند

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مازندران با بیان اینکه کشاورزی 
یکی از مزیت های این استان به شمار می رود، گفت: حمایت از بخش کشاورزی جزو 
اولویت های بانک محسوب می شود تا از این طریق بتوانیم اشتغال و خودکفایی ایجاد 

کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، »اسحاق طاهری« مدیر شعب 
بانک در استان مازندران با اشاره به رشد منابع بانک در این استان گفت: در سال جاری 

منابع این بانک در استان رشد ۸۸ درصدی داشته است. 
همچنین در این استان 5۷ هزار و ۸11 فقره وام به ارزش 32 هزار میلیارد ریال به 

متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مازندران 
1۶۶3 فقره وام به ارزش ۹۸2 میلیارد ریال به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند 

کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و... پرداخت کرده است.
ایران در استان مازندران خاطرنشان ساخت:  بانک قرض الحسنه مهر  مدیر شعب 
همچنین از سوی این بانک در استان مازندران در سال جاری 1430 فقره وام به ارزش 
1۸۸0 میلیارد ریال به عنوان وام ازدواج و تعداد ۷4۶ فقره وام فرزندآوری به ارزش 25۸ 

میلیارد ریال پرداخت شده است.
مشارکت 11 میلیاردی مدیریت شعب مازندران در طرح شهید سلیمانی

طاهری عنوان کرد: مدیریت استان در اجرای طرح شهید سلیمانی در راستای مبارزه با 
بیماری کرونا تعداد ۶۹۸ قلم کاال به ارزش 11 میلیارد و50 میلیون ریال برای تأمین کپسول 
اکسیژن، دستگاه اکسیژن ساز، ترمومتر، بارکدخوان و ترالی اورژانس در دانشگاهای علوم 

پزشکی مازندران، بابل، مراکز بهداشتی و پایگاهای سالمت استان توزیع کرد.

وی اظهار داشت: همچنین با تأیید بیمارستان های استان و دانشگاه علوم پزشکی به 
بیمارانی که به دلیل کرونا از کسب و کار و فعالیت های روزانه خود بازمانده بودند، وام 

پرداخت شد.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مازندران در خصوص وضعیت 
استفاده مشتریان استان از ابزارهای غیرحضوری بانک همچون افتتاح حساب آنالین و 
درخواست وام آنالین، گفت: در بخش افتتاح حساب آنالین 13۶ درصد از هدف بانک 
محقق شده و دربخش وام آنالین نیز 44 درصد رشد داشته ایم که به صورت ضرب االجل 
در حال فرهنگ سازی در این زمینه هستیم. طاهری عنوان کرد: به دلیل موقعیت آب و 
هوایی استان مازندران می توان گفت که حوزه کشاورزی یک ظرفیت مهم به شمار می رود. 

بنابراین با اعطای وام به کشاورزان سعی داریم از این حوزه حمایت کنیم.
»مهریار« موفق ترین طرح بانک

وی با بیان اینکه طرح های »مهریار وکاال کارت« از اهمیت به سزایی برخوردارند، تأکید 
کرد: الزم است در این زمینه پذیرنده، خریدار و ضامن مورد توجه کارکنان بانک قرار 

داشته باشد.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مازندران اظهار داشت: به نظر بنده 

طرح »مهریار« از موفق ترین طرح های ارائه شده بانک به شمار می رود.
طاهری خاطرنشان ساخت: کنترل و پیگیری همه جانبه مطالبات و راهکار آن ها، 

اعتبارسنجی صحیح و واقعی وام گیرنده و ضامنین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: همچنین باید فرهنگ سازی استفاده از خدمات مطلوب و ارزنده بانکی در 
قالب بانکداری الکترونیکی نیز مورد توجه مدیران قرار گیرد تا از این طریق موجب اطمینان 

و رضایت مندی کامل مشتریان شود.

حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از بخش کشاورزی با هدف اشغالزایی و خودکفایی


