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چرا نوبخت بهترین گزینه برای
ریاست سازمان برنامه و بودجه است؟

دبیر شــورای مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیه از احتمال
راهاندازی بانک مشــترک میان دو کشور خبر داد و اعالم
اخبـــار
کرد :نقشــه راهی برای همکاریهای اقتصادی دو کشــور
آغاز شده و دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه داروهای بیوتکنولوژی
و همکاری در مبادالت دارویی هستند .سید جالل ابراهیمی گفت :در مرحله
اول برای ســرعت بخشــی در امر مبادالت تجاری ،تشکیل صندوق ضمانت
صادرات ایران -ترکیه ضروری است و ایران اخیراً پیشنهاد تشکیل یک بانک
مشترک برای توسعه روابط تجاری بین ایران و ترکیه کرده است که البته این
پیشنهاد مورد توجه و نیاز است ،چرا که میتواند گرهگشای مشکالت تجاری
و آسانسازی روابط بین دو کشور باشد/ .ایسنا

سود سهام عدالت سال  96دی ماه واریز میشود

سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت :پیشبینی
میشود سود سهام عدالت برای سال مالی  1396که در مجموع حدود پنج
هزار میلیارد تومان اســت ،از دی ماه امســال به مرور به حســاب مشــموالن
واریز شود .وی افزود :زمانی میتوانیم سود مشموالن سهام عدالت را واریز
کنیم که مجامع شــرکتهایی که در ســبد ســهام عدالت قرار دارند ،برگزار و
سود هر سهم مصوب شود .تاکنون  3800میلیارد تومان سود سهام عدالت
پس از برگزاری مجامع شــرکتها مصوب شــده و تنها ســه یا چهار شــرکت
باقی مانده است / .ایرنا

کارت سوخت احیا میشود اما خبری از سهمیهبندی نیست

دو خبــر بنزینــی« :دولــت نخســتین
اقدامی که برای نظارت بیشــتر و مقابله
با قاچاق مواد ســوختی انجام میدهد،
احیــای دوباره کارت ســوخت اســت .با
وجود این هماکنون بحث سهمیهبندی
سوخت مطرح نیســت ».اولی را رئیس
دفتــر رئیس جمهــوری و دومــی را وزیر
کشــور اعالم کرد .به نظر میرســد که در
روزهــای آتــی با توجه به نیاز کشــور باید
دوباره کارتهای ســوختتان را اســتفاده
کنید تا بتوانید ســوختگیری کنید .از این
رو کارت سوختتان را دم دست بگذارید.
«محمــود واعظــی» ،رئیــس دفتــر
رئیــس جمهــوری روز گذشــته پــس از
پایــان جلســه هیــأت دولــت و در جمع
خبرنــگاران گفــت« :با توجه بــه تفاوت
نرخ بنزین در ایران  -که به ازای هر لیتر
یک هــزار تومــان اســت  -با کشــورهای
همســایه کــه از شــش تــا  9هــزار تومان
اســت ،بنزینــی کــه در واقــع متعلــق به
مــردم اســت ،روزانــه بــه میــزان زیادی
قاچــاق میشــود .از طــرف دیگــر بحث
محدودیتهــای واردات و بحثهــای
زیســت محیطــی و وارونگــی هــوا هــم
وجــود دارد که همه اینها را در کمیتهای
بررســی میکنیــم .از ایــن رو نخســتین
اقدامی که برای نظارت بیشــتر و مقابله

عکس :باشگاه خبرنگاران

احتمال راهاندازی بانک مشترک
میان ایران و ترکیه

اقداماتدولتبرایجلوگیریازقاچاقسوخت

با قاچاق مواد سوختی انجام میدهیم،
احیای دوباره کارت ســوخت اســت تا از
ایــن طریق بــر خودروهایی کــه از بنزین
اســتفاده میکننــد ،نظــارت بیشــتری
داشته باشیم».
همچنیــن عبدالرضــا رحمانــی
فضلی ،وزیر کشــور نیز در حاشیه جلسه
هیــأت دولــت و در جمــع خبرنــگاران
درباره قاچاق سوخت در مناطق مرزی
اظهار کرد« :در جلســه شورای امنیت و
ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،وزارت
نفت و اســتانداران مــرزی گزارشهایی

مبنــی بــر قاچــاق ســوخت از  ۱۰تــا ۱۵
میلیــون لیتــر بــه صــورت روزانــه ارائــه
کردند .در استانهای مرزی بیش از ۶۰۰
هزار کارت هوشــمند ســوخت در اختیار
مردم مناطق مرزی اســت و قاچاق نیز
در آن مناطــق انجــام میشــود .یکــی از
پیشــنهادها این بود که بتوانیــم مجدداً
کارتهــای هوشــمند ســوخت را احیــا
کنیــم که ایــن کارتها توســط خــود آن
افــراد و در مناطقــی کــه ســاکن هســتند
اســتفاده شــود تا یکــی از روشهــا برای
جلوگیــری از قاچاق ســوخت باشــد.اما

در حــال حاضر ســهمیهبندی ســوخت
مطرح نیست».
ëëقاچاق یــک میلیارد لیتر ســوخت در
فصلتابستان
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال و ارز نیــز از قاچــاق یک میلیارد لیتر
ســوخت در فصــل تابســتان خبــر داد و
گفت« :در ســه ماه گذشــته بیش از یک
میلیــارد لیتــر ســوخت بــه شــکلهای
مختلف قاچاق شده است».
«علــی مؤیــدی خــرم آبــادی» در
نشســت خبری که در حاشــیه «نشست

دبیــران کمیســیونهای برنامهریــزی
هماهنگــی و نظــارت بر مبــارزه قاچاق
کاال و ارز اســتان ها» برگزار شد ،اختالف
قیمت ســوخت را عامــل اصلی قاچاق
سوخت دانست.
او بــا بیــان ایــن کــه تــا ایــن اختالف
قیمــت وجــود داشــته باشــد ،همچنان
شــاهد به تاراج رفتــن بخش عظیمی از
سرمایه مردم خواهیم بود ،افزود« :باید
توازنی بین قیمتهای داخلی سوخت
با قیمت کشورهای همسایه ایجاد شود
تا جلوی این پدیده گرفته شود».
رئیس ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچاق
کاال و ارز در مــورد نقــش احیــای کارت
ســوخت در میزان قاچاق ســوخت گفت:
«اگر میخواهیم از تاراج ســرمایه سوخت
جلوگیریشود،یکیازگامهایاولیهاحیای
کارت ســوخت اســت ».در حــال حاضــر
قیمــت هر لیتر بنزین در ایران با توقف در
نرخ هزار تومان از هر لیتر آب معدنی هم
کمتر اســت .دولت نمیخواهد در شرایط
فعلــی اقتصاد ایران ،بــا اصالح قیمتها
جلــوی قاچــاق و رشــد مصرف ســوخت
را بگیــرد .امــا با نزدیک شــدن مصرف به
میزان  100میلیون لیتر در هر روز و افزایش
نرخ ارز زنگ خطر قاچاق این ســوخت به
صدا در آمده است.

شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد

آغاز عرضه نفت خام در بورس تا پایان مهر
نفت خــام به یــک قدمی بــورس انرژی
رســید و شــرکت ملی نفت ایــران اولین
اطالعیه خود را در این زمینه منتشر کرد.
این شــرکت در پیش اطالعیهاش نوشته
اســت که تــا پایــان مهرمــاه ســالجاری
یک میلیون بشــکه نفت خــام در رینگ
بینالملــل بــورس انــرژی ایــران عرضه
میشــود .بر اســاس این پیش اطالعیه،
عرضــه نفت خــام در بــورس انــرژی در
راستای تحقق بند  13سیاستهای کلی
اقتصــاد مقاومتی ابالغی از ســوی مقام
معظــم رهبــری ،مبنــی بــر ایجــاد تنوع
در روشهــای فــروش نفت و مشــارکت
بخــش خصوصــی و همچنیــن اجــرای
بند(ح) مــاده  4قانون پنج ســاله برنامه
ششم توسعه کشور انجام میگیرد.
در ایــن راســتا ،اطالعاتی نیز منتشــر
شده اما همانطور که شرکت ملی نفت
ایران اعالم کرده است «اطالعیه عرضه
مربوطه طی هفته آینده از طریق سایت
شرکت بورس انرژی منتشر» و اطالعات
تکمیلی آن از قبیل «ســاز و کار اجرایی و
ســایر شرایط عرضه شــامل قیمت پایه،
نحــوه تحویل محموله ،تســویه حســاب
موقــت و نهایــی ،شــرایط ضمانتنامه

تعهد پرداخت و غیره» نیز بزودی اعالم
میشود.
ëëتصمیــم 3قــوهبــرایعرضــهنفتدر
بورس
در روزهــای اخیــر ،بیژن زنگنــه ،وزیر
نفت اعــام کرده بود که ســران ســه قوه
بــا عرضه نفــت خــام در بــورس موافق
هســتند و هیــأت دولت در حال بررســی
رونــد اجرایــی آن اســت .اکنــون شــرکت
ملــی نفت میگوید« :بــا توجه به فراهم
شــدن زمینههای قانونی و نهاییســازی
چارچوب و اصول کلیدی موضوع توسط
مراجع ذیصالح ،شرکت ملی نفت ایران
با همکاری بورس انرژی ایران و شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و
تسویه وجوه ،ساز و کار اجرایی و جزئیات
شــرایط عرضه را طراحــی و جمعبندی
نموده اســت ».بر اســاس اعالم شــرکت
ملی نفت ،ایجاد فضایی شــفاف و سالم
بــرای اســتفاده از پتانســیلهای بخــش
غیردولتــی جهت صــادرات نفتخام از
مزایای اصلی این طرح خواهد بود.
 10ëëدرصدپرداختریالی،درگاماول
تاکنون آنچه از ســازوکار فروش نفت
خــام در بورس مطرح شــده ،این اســت:

«فــروش بــه صــورت  20درصــد ریالی و
 80درصــد ارزی خواهــد بــود که تســویه
بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا)
بهصورت نقدی قبل از تحویل محموله و
تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری ،با
ارائه ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت
ریالــی معتبــر از بانکهــای مــورد قبول
شــرکت ملی نفت ایران ،پــس از تحویل
محمولــه صــورت میگیــرد .خریــدار
بایــد بخــش ارزی را ظــرف مــدت زمان
مشخص شده بعد از بارگیری ،به ترتیب
مــورد تأییــد شــرکت ملــی نفــت کــه در
اطالعیه عرضه اعالم خواهد شــد ،واریز
و تسویه نماید.

متقاضیــان خرید جهت شــرکت در
معامله ،باید  10درصد ارزش سفارش را
به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت
قبل از عرضه به حســاب اعالمی شرکت
ســپردهگذاری مرکــزی اوراق بهــادار و
تســویه وجوه واریز نمایند کــه در صورت
انجام معامله بخشی از  20درصد ریالی
محسوب خواهد شد».
ëëقیمت پایه را شــرکت ملی نفت ایران
یکند
اعالمم 
«خریــداران بــر اســاس قیمــت پایه
اعالمــی شــرکت ملــی نفــت ایــران کــه
بــر اســاس قیمتهــای معامالتــی امور
بینالملل این شــرکت خواهد بود ،روی

قیمت نفتخام رقابت نموده که انتظار
میرود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر
به کشف قیمت مناسب و شفاف شود».
ذکر ایــن نکته ضــروری اســت که هر
کسی نمیتواند خریدار نفت خام باشد،
تنها بخــش خصوصی توانمند در زمینه
پرداخت پول و فروش محموله میتواند
از این طریــق وارد عرصه صادرات نفت
خــام ایــران شــود .به نظــر میرســد این
راهــکار بــه افزایــش فــروش نفــت خام
ایران در دوران تحریم کمک میکند .اما
بایــد نظارتی دقیــق انجام شــود تا رانت
شکل نگیرد .شرکت ملی نفت میگوید:
«تحویــل نفتخــام بــه خریــداران در
محمولههایحداقل 5هزارتنی(معادل
حــدود  35هزار بشــکه اســتاندارد) قابل
انجام بوده و البته ،خریــداران میتوانند
بــا تجمیــع قراردادهــای خرید ،نســبت
به برداشــت محمولههــای بزرگتر اقدام
نماینــد .فــروش محمولهها بــه صورت
مقصــد آزاد (بجــز ســرزمین اشــغالی
فلسطین)خواهدبود».
بنابراین بخش خصوصــی میتواند
نفت خام را به هر کشوری بجز فلسطین
اشغالی صادر کند.
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«ایرانیهــا عــدد نمیداننــد ».ابوالحســن
ابتهاج ،اولین رئیس ســازمان برنامه ایران
از ســال  1333تــا  1337در کتاب خاطرات
خــود چنین بــه فرهنــگ اقتصــادی انتقاد
میکنــد .حــاال دههها بعــد از آن زمــان ،هر
فصلگزارشهایمختلفیمنتشرمیشود،
سرشــار از عددهــای خشــک اقتصــادی که
هــر کدام روایتگر قصــهای عمیق و طوالنی
هســتند .بانــک مرکــزی دیــروز گــزارش
نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول امسال را
منتشر کرد که انبوه عددهای آن در هر خط
از جدولهــا ،روایتی بکــر از آنچه در جیب و
ســفرههای مردم میگذرد با خود به همراه
دارند .در اقتصادهای توســعه یافته ،با یک
نگاه به عددها پیشــگویی میشــود و مسیر
رشــد و توســعه تعیین میشــود و یا تغییر
میکنــد اما در اقتصادی با انبوه مشــکالت
ســاختاری و ســازمانی ،پوشــههای عددهــا
در کمــد مدیــران بایگانــی میشــود و هــم
رفتار اقتصادی مردم و هم رفتار اقتصادی
مســئوالن را ،موجهــای سیاســی تعییــن
میکنــد .همین میشــود کــه آخریــن آمار
بانکمرکزینشانمیدهدمیزاننقدینگی
در انتهای بهار امسال به بیش از  1582هزار
میلیاردتومانرسیدهاست.
ëëمردمچقدرپولدارند؟
مســعود خوانســاری ،رئیــس اتــاق
بازرگانی تهران در خردادماه امسال چنین
از بهمــن نقدینگــی صحبــت کــرده بــود:
«نقدینگی ممکن است حتی خطرناکتر
از بحــث ارز باشــد ،بهمنــی هســت کــه به

هرجا سقوط کند آن بخش را نابود میکند
و هر روز دیرتر پرداختن به حل این بحث،
آفــات زیــادی را بــرای اقتصــاد کشــور بــه
همــراه خواهد داشــت .ایــن نقدینگی هر
روز بــه ســمت یــک کاال از قبیل ارز ،ســکه،
خــودرو و مســکن مــیرود بهطــوری که بر
اساس برآوردها روزانه هزار میلیارد تومان
بــه نقدینگی کشــور اضافــه میشــود ».در
ماههای گذشــته ،تقاضای شــدید و کاذب
بــرای خرید دالر ،ســکه ،خــودرو و کاالهای
مصرفــی اثبــات کننــده همیــن هشــدار
کارشناسانمختلفبودکهالبتهعبدالناصر
همتی ،رئیــس کل بانک مرکزی نیز به آن
اشــاره کرده و از عزم دولت برای مهار رشد
افسارگسیخته نقدینگی خبر داده بود .حاال
اگرچه بررسیها نشان میدهد که سرعت
رشــد نقدینگــی ،یعنــی مجموعــه پولها
و ســکههای دســت مــردم و حســابهای
بانکی آنها ،کاهش پیدا کرده است ،بخش
بزرگی از بحران چند ماه گذشــته ریشــه در
افزایش و سرعت رشد نقدینگی سرگردان
در ســالهای اخیر دارد .در حالیکه اگر این
نقدینگیها به سمت کارهای مولد هدایت
می شد ،احتماال اوضاع تولید و اقتصاد به
نحو دیگری پیش می رفت.
بــر اســاس گــزارش بانــک مرکــزی
اســکناس و ســکههای در دســت مــردم
در ســه ماهــه اول امســال هــر ماه بیشــتر
شــده و رشــد قابل توجهی داشــته است.
در فروردیــن ماه امســال بیــش از  40هزار
و  100میلیارد تومان اســکناس و ســکه در
دســت مردم بوده که  16.9درصد بیشــتر
از فروردین ســال گذشــته بوده اســت .در
اردیبهشــت ماه کمی از این میزان کاسته
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گــزارش بانک مرکزی نشــان میدهد که رشــد اقتصادی بهار امســال با نفت 1.8
درصد و بدون نفت  0.7درصد بوده اســت .اما نکته جالب آنجاســت که با وجود
مشــکالت اقتصادی در سه ماهه اول امســال ،جواز تأسیس واحدهای صنعتی با
بیش از  100نفر نیروی شــاغل و میزان ســرمایهگذاری در آنها بهطور قابل توجهی
بیشــتر شــده اســت .در ســه ماهه اول ســال  4 ،97هــزار و  211جواز برای تأســیس
واحدهای صنعتی صادر شــده که نسبت به بهار ســال گذشته 27.8 ،درصد رشد
داشته است .از سوی دیگر ،میزان سرمایهگذاری برای تأسیس این واحدها نیز در
همین مدت با 20.2درصد افزایش 355هزار میلیارد تومان بوده است .اما جالب
آنکه تعداد پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی حدود 5درصد کاهش داشته
و در بهار امسال 1035 ،پروانه بوده است .با این حال ،میزان سرمایهگذاری در این
واحدها نزدیک به  400درصد نســبت به ســال گذشته رشد داشــته و به  257هزار
میلیارد تومان رسیده است اما با وجود تمام این تغییرات در نهایت شاخص تولید
کارگاههای بزرگ صنعتی نسبت به سال گذشته ،نیم درصد کمتر شده است.
میشــود و بــه  39هــزار و  393میلیــارد
تومان میرســد اما بــاز هــم  15.5درصد
نســبت به اردیبهشت ســال پیش ،بیشتر
بوده ست .در خرداد ماه نیز روند افزایشی
مجــدد طــی میشــود و میــزان ســکه و
اســکناس در دســت مــردم به  40هــزار و

 600میلیــارد تومان میرســد کــه آن هم
نسبت به خرداد ماه سال گذشته ،افزایش
 19.4درصدی داشته است .از طرف دیگر
ســپردههای دیداری در دســت مردم نیز
که شــامل ســپردههای قابل برداشــت در
بانکها میشود ،رشد زیادی داشته است.

در ســه ماهه اول امســال ،این سپردههای
مــردم در بانکهــا  1653هــزار میلیــارد
تومان بوده اســت که نســبت به بهار سال
گذشته 10 ،درصد رشد کرده است.
در نهایت در خرداد ماه امســال ،میزان
کل نقدینگــی به بیــش از هــزار و  582هزار
میلیارد تومان رســید که  20.4درصد بیشتر
از بهار سال گذشته بود اما سرعت رشد آن،
 3.4درصد بود .در سال ،94نقدینگی در مرز
هزار هزار میلیارد تومان قرار داشت و همان
زمان کارشناســان اقتصادی نســبت به باال
رفتن پولهای ســرگردان در دســت مردم،
هشــدار داده بودنــد .اما میــزان نقدینگی با
رشــد  30درصدی در همین سال ،به 1253
هزار میلیارد تومان رسید که البته از سال 94
به بعد ،جلوی ســرعت رشد آن تا حدودی
گرفته شــد .بر اســاس آمــار وزارت اقتصاد،
سرعت رشــد نقدینگی در ســال 23.2 ،95
درصد بوده اســت .در آخرین بررســی سال
 96به  22.1رســیده اســت .در تیرماه امسال
نیــز ســرعت رشــد نقدینگــی 20.1 ،درصد
بوده اســت .میزان نقدینگی حتی از میزان
کل تولید ناخالص داخلی کشــور نیز بیشتر
است .در سال ،96میزان کل تولید ناخالص
داخلی  1480هزار و  710میلیارد تومان بود
امــا نقدینگــی در انتهای ســال گذشــته ،در
محدوده  1530میلیارد تومانی قرار داشت
که نســبت آن بــه تولید ناخالــص داخلی،
 103.3درصد بــود .در نهایت مجموع این
میزاننقدینگیورشدفزایندهتقاضادرکنار
عوامل عینی و ذهنی ناشی از کمبود در بازار،
باعــث شــد نرخ تــورم در  12مــاه منتهی به
انتهای بهار به  9.4درصد برسد و در خرداد
 97نسبت به  96نیز  13.7درصد باشد.
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طبــق اصــل  126قانون اساســی رئیس جمهور مســئولیت
امــور برنامــه و بودجــه و امــور اداری و اســتخدامی کشــور را
یادداشت
مستقیماً بر عهده دارد اما میتواند اداره آن را بر عهده فرد
دیگری بگذارد .از طرفی بر اساس اصل  176قانون اساسی
مسئول برنامه و بودجه دولت باید یکی از اعضای حقوقی
شــورای عالی امنیت ملی باشد .همچنین اصل  ۵۲قانون
اساســی تأکید دارد بودجه ساالنه کل کشور به ترتیبی که در
مصطفی شفیعی
قانون مقرر میشــود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و
تحلیلگر سیاسی
تصویب به مجلس شــورای اسالمی تقدیم شود و هر گونه
تغییر در ارقام بودجه نیز تابع قانون خواهد بود.
در وظایف ســازمانی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است که مهمترین
وظایف محوله شامل راهبری و رصد توسعه کشور ،انجام مطالعات و بررسیهای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،انجام مطالعات و بررسیهای علمی برای
بهبــود نظامهــای برنامهریــزی و بودجهریزی ،تهیه و تنظیم راهبردهای توســعه
و برنامههای کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت ،ارائه پیشــنهاد خطمشــیها و
سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط است.
تهیه و تنظیم بودجه ســنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط ،نظارت مســتمر بر
اجرای برنامهها و بودجه و پیشــرفت دورهای ســاالنه آنها و ارائه گزارشهای الزم،
تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی ،ارزیابی عملکرد مدیریت ،هدایت و راهبری
نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صالحیت ،رتبهبندی و ارزشیابی مهندسین
مشــاور و پیمانکاران در ســطح کشــور ،هماهنگی و راهبری روشها و برنامههای
آماری در چارچوب نظام آماری کشــور ،تهیه نقشــه و ارائه اطالعات مکانی کشور
از دیگر مواردی است که برای سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است.
با توجه به کارکردهای ســازمان برنامه و بودجه که در قالب وظایف ســازمانی
مورد اشاره قرار گرفت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه باید از شخصیتی چندوجهی
برخوردار باشد تا بتواند امور مالی و بودجه کشور را با موفقیت به سرانجام برساند.
از جمله رویکردهایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه باید داشته باشد به  4مورد
آن در ادامه پرداخته میشود:
 -۱رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه باید کامالً مــورد اعتمــاد و از نظر فکری و
سیاســی همراه و همسو با رئیس جمهور باشد تا رئیس جمهور بتواند با خاطری
آسوده امور برنامهریزی و تصویب بودجه ساالنه کشور را به او بسپارد.
 -۲فردی که در پســت ســازمان برنامه و بودجه قرار میگیرد بایستی از دانش
باالی اقتصادی برخوردار و به مباحث روز مدیریتی ،بودجهریزی و توســعه کشــور
اشــراف داشــته باشــد .همچنین عالوه بر احاطه علمی بر اقتصــاد و مدیریت به
صورت عملی نیز تجربه کافی در امر بودجهریزی و برنامهریزی داشته باشد.
 -۳فــردی کــه رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور اســت عالوه بــر دانش
اقتصادی باید سیاستمداری برجسته باشد تا عالوه بر منطبق کردن سیاستهای
کلی رئیسجمهور با برنامههای طرحریزی شده در شورای عالی امنیت ملی نیز با
رئیسجمهور همراه باشد و از دیدگاههای سیاسی و امنیتی دولت به بهترین وجه
و با قوت دفاع کند.
 -۴شــاخصه دیگر آن است که از قدرت ارتباط سیاسی و روابط عمومی باالیی
برخوردار باشد تا بتواند از یک سو در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسالمی
بــه بهتریــن شــکل از بودجــه تقدیمــی دولت و نیز ســایر طرحهــا و لوایــح دولت
دفــاع کند و انتظارات بودجهای را برآورده ســازد و دیگر آنکه توقعات و مطالبات
دســتگاههای مختلــف و متعدد دولتــی و غیر دولتــی را که از بودجه ســاالنه بهره
میگیرند با کمترین چالش ممکن به تعادل رسانده و تخصیص دهد.
حــال اگر مروری بر ســوابق و ویژگیهای سیاســی ،اجتماعی ،علمی و اخالقی
مجموع کســانی که نامشــان برای ریاست ســازمان برنامه و بودجه مطرح بوده و
است داشته باشیم به این نتیجه خواهیم رسید که تنها محمدباقر نوبخت است که
ی عنوان شده کم و بیش برخوردار است .با توجه به کارنامه و فعالیتهای
از  4ویژگ 
صورت گرفته از سوی محدباقر نوبخت به نظر میرسد که وی بهترین گزینه برای
مدیریت سازمان برنامه و بودجه است .برخالف آنچه که برخی مخالفان نوبخت
عنوان میکنند ،احاطه علمی و عملی او بر مباحث اقتصادی درخور توجه است.
وی مدارک دکتری مدیریت خود را از دانشــگاه آزاد اســامی ،دکتری اقتصاد را از
دانشــگاه پیزلــی اســکاتلند و دوره بعــد از دکتری را در توســعه اقتصــادی از مرکز
مطالعات کاربردی کاســین (ژنو ،ســوئیس) اخذ کرده اســت و در این مدت نیز با
توجه به مدرک تحصیلیاش توانسته بحثهای اقتصادی کشور را بخوبی دنبال
کند و کمک کننده دولت در تصمیمات مهم اقتصادی باشد.
همانگونه که مطرح شد ،فردی که سکاندار سازمان مهم و استراتژیک برنامه
و بودجه است باید از نظر فکری و سیاسی با رئیس جمهوری قرابت داشته باشد.
در این میان ،نوبخت بیشــترین و طوالنیترین ســابقه همکاری را با روحانی دارد
که این نشان از قرابت سیاسی و فکری است .در سال  ،68پس از انتخاب روحانی
به عنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی ،نوبخت پس از مدتی به دعوت روحانی
بــه دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی رفت و همــکاری خود را بــا او ادامه داد .از
سال  ۱۳۸۴و با شروع دوره جدید فعالیتهای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،نوبخت مجدداًاز سوی حسن روحانی به عنوان معاون
پژوهشهای اقتصادی مرکز منصوب شد که این همکاری نیز تا سال  ۱۳۹۲ادامه
داشــت .از طرفی حســن روحانــی به عنوان پــدر معنوی و یکــی از مهمترین پایه
گذاران حزب اعتدال و توســعه شناخته میشود که هماکنون نوبخت دبیرکل آن
اســت .با توجه به مســائل عنوان شــده به قطعیت میتوان گفت که محمد باقر
نوبخت بهترین گزینه برای تصدیگری پست ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور
اســت و هر گونه تبلیغ سیاســی علیه وی نمیتواند مانعی بر همکاری درســت و
دقیق رئیس جمهوری با محمد باقر نوبخت باشــد .زمانیکه فردی با توانایی باال
در یک پست قرار میگیرد ،باید از تجربیات و تخصص آن بهره برد ،بدین جهت
تخریب افرادی که کارنامه کاری درخشانی دارند ،نمیتواند اثرگذار باشد.
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ëëمعافیت مالیاتی  ۱۰ســاله برای
طرحهای نیمه کاره
ســید حمیــد
اخبــــار پو ر محمــد ی
کوتــــاه معــاون امــور
اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور گفــت:
اجــرای طرحهــای نیمــه تمــام
توســط بخش خصوصی برای 10
سال از مالیات معاف بوده و حق
بیمــه کارفرمایــان را بــه حداقــل
ممکن رســیده است .وی با اشاره
به پیشــرفت اجرای قانون بودجه
در قبــال واگــذاری طرحهــای
عمرانــی بــه بخشهــای غیــر
دولتی اظهار داشت :قانونگذار به
دولــت اجــازه داده  ۴۴۰۰میلیارد
تومــان از اعتبــارات عمرانی ملی
و  ۲۰درصــد اعتبــارات عمرانــی
استانها را صرف یارانه تسهیالت
کند/ .فارس
ëëبازگشت وضعیت اقتصادی به
حالت نرمال
حســین ســاح ورزی نایــب رئیس
اتــاق بازرگانی ایــران گفت:به نظر
میرسد که عرضه و تقاضا در کشور
در حال رســیدن به تعادل است و
حداکثر تا ماههای آینده وضعیت
بــه حالت نرمــال برمیگــردد .وی
با اشــاره به اینکــه در فرآیند تولید،
توزیــع و تجــارت مفهــوم انبــار،
انبــارداری و دپوی محصــوالت در
برخی از شــرایط مهم اســت و این
موضوعــات بــا احتــکار متفاوتنــد،
اظهــار کــرد :احتــکار مفهومــی به
معنای نگهداری و انبار یک ســری
کاال و فــروش آنهــا در مقطعــی
بــا قیمــت بیشــتر در جهــت
منفعتطلبی است/ .ایسنا
ëëحــذف دالر در تجارت روســیه با
اروپا
وزارت مالــی روســیه اعــام کــرد:
احتماالً با شــرکای تجاری اروپایی
خــود ،بــه اســتفاده از ارزهــای
داخلــی رو خواهیــم آورد و ایــن
اقدام بخشــی از طــرح دالرزدایی
از اقتصــاد روســیه خواهــد بــود.
والدیمیــر کولیچــف ،معــاون
وزیــر مالــی روســیه ،گفــت :مــا
شــاهد فرصــت مهمــی هســتیم
کــه میتوانــد در کوتاهمــدت و
میانمدت عملی شود و آن انجام
پرداختها با همتایان اروپایی ،به
وسیله ارزهای ملی است/.مهر

