
بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی و 
پشتیبانی از مدیریت شعب استان یزد 

بانک ایران زمین
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی به همراه 
مدیریت امور ســرمایه انســانی، مدیر امور شعب 
استان ها و مدیر امور حراست بانک ایران زمین، با 
هدف بررسی عملکرد مدیریت شعب استان یزد، از 

این استان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، در این 
سفر عالوه بر بازدید از شعب استان یزد، اردکان و 
میبد مصاحبه اســتخدامی افراد جدید الورود نیز 
برگزار و عملکرد شــعب و ســرمایه انسانی استان 
یزد مورد بحث و بررســی قرار گرفت. براساس این 
گزارش علیرضا دمیرچی معاون توســعه ســرمایه 
انسانی و آموزش با بیان این نکته که رشد و توسعه 
و موفقیت یک ســازمان تا حد زیــادی به تالش، 
انگیزش و رضایت منابع انســانی آن بستگی دارد 
گفت: رضایت شــغلی، عالقه و وفاداری به سازمان 
موجب بالندگی کارکنان در کنار رشــد ســازمان 
خواهد شــد. از اینرو توجه ویژه بــه موارد عنوان 
شــده از اولویت های معاونت ســرمایه انسانی در 
بانک ایران زمین است. در این بازدیدها تعدادی از 
پرسنل که حائز شرایط الزم بودند به درجات باالتر 

از جمله معاون و رئیس شعبه ارتقاء داده شدند.

پیام تبریک رئیس ستاد اجرایی فرمان امام 
به رئیس جمهور منتخب مردم

محمد مخبر با ارسال پیامی ، پیروزی سید ابراهیم 
رئیسی در  سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
و کسب اکثریت آرای مردمی توسط وی را تبریک 

گفت.متن این پیام بدین شرح است:
حضرت آیت ا... جناب آقای رئیسی )زیدعزه(

خداونــد قــادر متعال را شــکر می گوییــم که با 
توفیــق و هدایت خــود، ملت ایــران را در آزمون 
شــکوهمندی دیگر، کامیاب و مفتخر ســاخت و 
ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، همچون 
دوره های پیشــین اســباب رضایــت رهبر معظم 
انقــالب - مدظله العالی -  و مایه ی عزت و افتخار 
ایران اسالمی گشت.حماسه ی ملت بزرگ ایران در 
این انتخابات، به رغم گســترده ترین و عجیب ترین 
تبلیغــات بیگانــگان در جهت تحریــم انتخابات، 
پدیده ای شگفت انگیز بود. حضور مردم در عرصه ی 
انتخاب، جهاد بزرگی بود با مســتکبران مداخله جو 
که در محاسبه ی شیطانی خود، مردم را بی تفاوت، 
جمهوری اســالمی را بی پشــتوانه و انقالب را به 
غربت افتاده، می پنداشــتند، با اشار ه ی رهبر عزیز 
انقالب حضــرت آیت ا... خامنه ای، ملت ایران این 
خواب و خیال را باطل کرد و بار دیگر مردمساالری 
برخاســته از ایمان اســالمی را بر تارک درخشان 
نظام اسالمی نقش زد. ایران اسالمی عزم و تصمیم 
خود، نشــاط و ســرزندگی خود، و حضور پرمعنا و 
مبارک خود را یکبار دیگر به رخ مستکبران کشید 
و شــیطان بزرگ را بار دیگر ناکام ســاخت.اکنون 
به برکت الطــاف کریمانه ی حضــرت حق، دعای 
مســتجاب حضرت ولی اهلل االعظــم روحی فداه، 
هدایت های حکیمانه رهبــر فرزانه انقالب و همت 
مردم عزیز، دور تازه ای از مدیریت را در کشور رقم 
زده و میدان را برای تالشی نو و مدیرانی تازه نفس، 
گشوده است.انتخاب جنابعالی که شخصیتی والئی، 
انقالبی، دانشــمند و مدیری شایسته و کارآزموده 
و دارای ســوابق مجاهدت صادقانه در صحنه های 
گوناگــون هســتید را تبریک عرض نمــوده و از 
خداوند منان برای دولت جدید و شخص جنابعالی، 

سربلندی و موفقیت مسئلت می نمایم.
ســخن صریح و قاطع و صادقانه ی شــما در تعهد 
به خدمتگــزاری و رفــع محرومیت و مبــارزه با 
فســاد، و مشــی افتخارآمیز شــما در پایبندی به 
اســالم و آرمان های انقالب، که با منش مردمی و 
ساده زیستی همراه بود، اقبال ملت را به سوی شما 
جلب نمود و ان شااهلل این جهت گیری، توشه راه و 
مشــی دولتمردان در دوره جنابعالی باشد تا تحت 
تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری، به قدر وسع از 
رنج و سختی ملت بزرگوار ایران کاسته و بر توفیق 

و تعالی آنها بیفزایید. انشااهلل        

پیام تبریک دکتر صالح آبادی به آیت هللا 
رییسی رییس جمهوری منتخب ملت ایران 
دکتر علــی صالح آبادی مدیرعامل بانک توســعه 
صادرات ایران در پیامی خطاب به آیت اهلل ابراهیم 
رییســی رییس جمهوری منتخب، پیروزی وی را 
انتخابات ریاست جمهوری تبریک  در سیزدهمین 

گفت.متن پیام به این شرح است:
محضر مبارک حضرت آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی

با سالم و تحیات؛
انتخابات 1400 و مشــارکت هوشمندانه  حماسه 
ملــت بزرگ ایران اســالمی که با پیــروزی قاطع 
حضرتعالی همراه شــد، طلیعه روشــنی برای آغاز 
فصلی نوین در مسیر توسعه وپیشرفت خواهد بود.

اینجانب به نمایندگی از ســوی همکارانم در بانک 
توســعه صادرات ایــران، فرصــت وتوفیق خدمت 
مجدد در ســنگری دیگر را که نصیب حضرتعالی 

گردیده است، تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
بی تردید بانک توســعه صادرات ایران بعنوان نهاد 
حامــی صادرکنندگان کشــور، آمادگی خود را در 
تمام ابعاد در راستای جهش تولید، تحقق سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و عملیاتی ساختن بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی در دولت جدید اعالم می دارد.

توفیق شــما را در جهت خدمت بــه آحاد جامعه 
ایــران و اعتالی هرچه بیشــتر نظام اســالمی از 

خداوند متعال خواستارم.

اخبار

 بخشنامه وام ودیعه مسکن
 به بانک های عامل ابالغ شد

بانـک مرکـزی مصوبه سـتاد ملی کرونا در حمایت از مسـتأجران بـرای پرداخت 
وام ودیعـه را بـرای اجرا بـه بانک های عامـل ابالغ کرد.

بـر اسـاس مصوبـه سـتاد ملـی کرونـا وام ودیعـه مسـکن تهـران بـا رشـد 20 
میلیـون تومانـی به 70 میلیون افزایش یافته اسـت. وام ودیعه سـایر کالنشـهرها 40 

میلیـون و سـایر شـهرها نیـز بـه 25 میلیـون تومـان افزایش یافته اسـت.
پایان  تا  مسکن  ودیعه  وام  دریافت  شرایط  واجدان  ثبت نام  مهلت  همچنین 
شهریور ماه امسال است و بانک های عامل موظف هستند تا پایان آذرماه 1400 این 
وام را پرداخت کنند.   وام ودیعه مسکن به دو صورت قابل پرداخت است؛ یکی این که 
در اختیار مالک قرار می گیرد و مستأجر سود و کارمزد آنرا طی یکسال )سود 13 

درصدی( پرداخت می کند و دیگری آن که وام در اختیار مستأجر قرار گرفته و اقساط 
آنرا با سود 12 درصدی پرداخت خواهد کرد.بر این اساس  بازپرداخت تسهیالت تا 
30 میلیون تومانی 3 ساله و 30 میلیون تومان به باال 5 ساله است. به این ترتیب 
قسط وام 25 میلیون تومان حدود 830 هزار تومان، 40 میلیون تومانی حدود 900 
هزار تومان و 70 میلیون تومانی حدود یک میلیون و 550 هزار تومان است. سود 
وام 25 میلیونی حدود 5 میلیون تومان، وام 40 میلیون تومانی حدود 13.3 میلیون 

و وام 70 میلیونی حدود 23.5 میلیون تومان است.  ایرنا

 کمبود شیرخشک 
به زودی جبران می شود

رئیــس انجمن تولیدکنندگان شیرخشــک نــوزاد با بیــان اینکه برخی 
تولیدکنندگان ارز دولتی دریافت کرده اند و ازشرایط بحرانی تولید عبور کرده 

ایم، از خانواده ها خواست به اندازه نیاز شیرخشک خریداری کنند.
هانــی تحویل زاده اظهار داشــت: هفته گذشــته برخی از شــرکت های 
تولیدکننده شــیر خشک برای واردات مواد اولیه ارز دولتی دریافت کردند و با 
توجه به این مســأله به نظر نمی رسد که مشکلی در تولید و تأمین شیرخشک 
نوزاد و بازار این محصول ایجاد شــود.وی با اشــاره به اینکه با تخصیص ارز به 
برخی از شرکت های واردکننده، از شرایط بحرانی تولید خارج شده ایم، تاکید 
کرد: از سازمان غذا و دارو درخواست داریم که ارز مورد نیاز مابقی شرکت ها را 

نیز سریع تر تخصیص دهد تا تمام نگرانی ها برطرف شود.
تحویل زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده 
مبنی بر کمبود شیرخشک نوزاد در بازار نیز گفت: کمبود وجود دارد ولی ما در 
حال مدیریت آن هستیم، با توجه به تخصیص ارزی که انجام گرفته نیز تالش 
می کنیم هر چه ســریع تر مواد اولیه وارد شــده و کمبود جبران شود.تحویل 
زاده بــا بیان اینکه خانواده ها از ترس ایجاد کمبود، تعداد زیادی شیرخشــک 
خریداری می کنند، افزود: همین مســأله موجب می شود که با کمبود در بازار 
مواجه شویم.وی تصریح کرد: درخواست ما از خانواده ها این است که به اندازه 
نیاز شیرخشک خریداری کنند و نگران تأمین این محصول نباشند.  مهر 

گزارش

درحالــی کمتــر از 44 روز تا پایان کار دولــِت روحانی و 
تحویل دولت ســیزدهم  باقی نمانده کــه به اذعان بانک 
مرکزی تنها در اردیبهشــت ماه پایه پولی ۶ درصد رشــد 
داشته است! این یعنی دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی 

و تورم نجومی تحویل رئیسی خواهد داد.
  کمتر از 44 روز تــا پایان کار دولت روحانی باقی مانده و 
دولِت رئیســی باید از نیمه دوم مردادماه رسماً اداره امور 
کشــور را برعهده گیرد؛ اما همانطــور که در ایام انتخابات 
هم مطرح شــد، نباید از وضعیت شاخص های اقتصادی و 
دســتاوردهای دولت روحانی در 8 سال گذشته و تأثیر آن 

بر سیاست های اقتصادی آتی غافل شد.
به باور کارشناســان اقتصــادی، »میراثی که آقای روحانی 
برای آقای رئیســی برجا  می گذارد بســیار سخت است و 
این ســختی عمیقاً تحت تاثیر دو اشتباه فردی مهم آقای 

روحانی ارز 4200 تومانی و تصمیم بنزینی است.«
با این حال امــا نمی توان براحتی از کنار تورم و نقدینگی 
نجومی، افت چشــم گیر ارزش پول ملــی، گرانی های بی 
ســابقه کاالها و خدمات و ... در دولت آقای روحانی عبور 
کرد.  و ضروری اســت که تیم اقتصادی آقای رئیســی با 
برنامه ریــزی دقیق گامی برای مهار غول تورم و نقدینگی 
بردارد تا از فشــارهای اقتصادی بر مردم نیز کاسته شود.
همزمان با اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک 
شــدن به روزهای پایانی دولِت روحانی، بانک مرکزی تازه 
ترین گزارش از تحوالت اقتصاد کالن را منتشر و اعالم کرد 
که رشــد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، 38.8 

درصد شده است.
بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشــت ماه سال جاری به 
3 هزار و ۶01 هزار میلیارد تومان رســیده است، همچنین 
رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت 3.2 درصد 
اعالم شده که معادل افزایشی به ارزش 112 هزار میلیارد 
تومان اســت.نکته مهم اما در این گزارش، رشد ۶ درصدی 
پایه پولی آنهم فقط در یک ماه اســت؛ پایه پولی در پایان 
اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم 
بالغ بر 489 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. به دیگر 

بیان در مــاه مذکور بالغ بر 28 هــزار میلیارد تومان پول 
توسط بانک مرکزی چاپ شــده است.رشد نقطه به نقطه 
این متغیر پولی در اردیبهشــت ماه نیز حدود 30.۶ درصد 
اعالم شــده است. این رشــد ماهانه در 14 ماه گذشته بی 

سابقه بوده است!
بانک مرکــزی در توجیه افزایش چشــمگیر پایه پولی در 
اردیبهشت ماه اعالم کرده که این افزایش ناشی از افزایش 
سقف حســاب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه 
سال 1400 بوده است. با احتساب وضعیت رشد نقدینگی 

در ماه های گذشته و در خوش بینانه ترین حالت اگر فرض 
کنیم نقدینگی در ۶ ماهه اول امسال حدود 15 درصد رشد 
کند، نقدینگی در طول 8 ســاله دولت روحانی به 3 هزار 
و 993 هــزار و 103 میلیارد تومان می رســد که این آمار 
بیانگــر افزایش حدودی ۶.8 درصــدی حجم نقدینگی در 
مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور 

92 )نقدینگی 587 هزار و 29۶  میلیارد تومانی( است.
حجم نقدینگی در پایان ســال 91 برابر 4۶0 هزار میلیارد 
تومان بوده است ولی به لطف سیاست های اقتصادی دولت 

روحانی، نقدینگی در پایان اردیبهشــت ماه سال 1400 به 
3 هزار و ۶01 هــزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت. 
حجم نقدینگی در دولــت احمدی نژاد از ۶8 هزار میلیارد 
تومان در پایان ســال 83 به 4۶0 هــزار میلیارد تومان در 
پایان ســال 91 رسید و رشد 570درصدی را تجربه کرد و 
در دولــت خاتمی هم حجم نقدینگــی از 11۶55 میلیارد 
تومان در پایان سال 75 به ۶8 هزار میلیارد تومان در پایان 
ســال 83 رسید که رشــد 48۶درصدی را نشان می دهد.
جالب اســت که حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی 
رفسنجانی هم تقریباً به اندازه دولت حسن روحانی افزیش 
یافته اســت با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی 15۶8 میلیارد 
تومانی در پایان ســال ۶7 بــه 11۶55 میلیارد تومان در 

پایان سال 75 رسید که رشد ۶43.3 درصد داشته است.
در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشــد را داشته و از 
450 میلیارد تومان در پایان ســال 59 به 15۶8 میلیارد 
تومان در ســال ۶7 رشــد که از رشــد 248درصدی خبر 
می دهد.یکــی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ســاختاری 
در اقتصــاد ایران که به کاهش قــدرت خرید مردم و فقر 
معیشــتی منجر شده اســت، افزایش بی ضابطه نقدینگی 
است که به دلیل عدم هدایت آن به سمت تولید، از بازارهای 
سفته بازی ســر در می آورد و منجر به رشد سطح عمومی 

قیمتها می شود.
نرخ تورم در ســال های اخیر به ارقام بســیار باال رسیده و 
حتی رکورد 75 ســاله را هم شکســته اســت با این حال 
اما دولت روحانی دلیل افزایش چشــم گیر تورم را تحریم  
و محدودیت هــای ارزی اعالم می کنــد؛ آنهم درحالی که 
آمارها بیانگر تورم 52 درصدی در ماه های نخســت سال 

1400 است!
بنابرایــن میراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئیســی 
می رســد، تورم بیش از 52 درصــدی، نقدینگی بیش از 
3۶00 هــزار میلیاردی و پایه پولــی 489 هزار میلیاردی 
اســت؛ البته این آمار فعاًل برای دوماه نخست سال 1400 
است و باید دید که متغییرهای پولی تا پایان دولت روحانی 

چه رکوردهایی را به ثبت خواهند رساند.  تسنیم 

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با بیــان اینکه عرضه 
خــودرو در بــورس کارشناســی نیســت، گفــت: تحریم 
 باعث شــده کــه واردات خودرو متوقف شــود لــذا بازار 

رقابتی نیست.
علیرضا رزم حســینی درباره با عرضه خودرو در بورس 
کاال، بیان داشــت: این طرح در مجلس شــورای اســالمی 
مطرح شــده و  در کمیســیون صنایع مجلــس نیز روی 
جزئیات آن کار می شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا با 
اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کاال موافق است، گفت: 
خیر با اجرای طــرح عرضه خودرو در بــورس کاال موافق 
نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده ای نیست.  
وی در پاســخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای 
متعادل ســازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی 
بهتر از عرضــه خودرو در بــورس را دارد، گفت: همکاری 
خوبی بیــن وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیســیون 
صنایع مجلس شــورای اســالمی وجــود دارد لذا طرحی 
وزارت صمــت برای قیمت گذاری خودروها به مجلس ارائه 
داده است که کمیســیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح 
موافقت کرده اســت بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای 
 این طرح هســتیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمت ها 

بهتر شود.  

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در این طرح 
خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی )مثال 
خودرویی مانند دناپالس که مشابه دارد و  عالوه بر کمپانی 
خارجی مشــابه آن را شــرکت داخلی نیز تولید می کند( 
تقسیم می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: 
در مورد جزئیات این طرح با شورای رقابت گفت وگو شده 
است و در تعامل با مجلس هستیم که امیدواریم اجرای آن 

روی قیمت ها تاثیرگذار باشد.
 وی بــا بیان اینکه برای حل مشــکالت قیمت گذاری 
خودرو باید در کنار تولید داخلی واردات معقول انجام شود، 
گفت: در این صورت فضا رقابتی می شــود، تولید افزایش 
مــی یابد و قیمت ها نیز کاهش می یابد. رزم حســینی با 
بیان اینکه قیمت گذاری دســتوری تولیــد را افزایش نمی 
دهد، گفت: ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر 2 میلیون 
خودرو اســت و با این میزان تولید کامال نیاز داخل را می 
توان تامین کــرد. وی با بیان اینکــه در یک مقطعی یک 
میلیون و ۶00 هزار خودرو در کشــور تولید می شد، بیان 
داشت: در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت می شد 
لذا این مســاله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو 

نبوده است. 
وی اظهار داشت: شرایط تحریم باعث شده که واردات 
خودرو قطع شود لذا بازار خودرو رقابتی نیست.  فارس

وزیر صمت تاکید کرد:

با عرضه خودرو در بورس مخالفم 

میراث تدبیر و امید برای دولت سیزدهم

نقدینگی ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و تورم ۵۲ درصدی
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صدور چک در دستگاه های دولتی 
تهران حذف شد

رضازاده گفت: صدور چک از گردونه مالی دســتگاه های دولتی این استان 
از ابتدای سال گذشته حذف شده است.

امیر عباس رضازاده، معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان تهران گفت: اکنون تمام خدمات مربوط به جابجایی 
وجوه در دستگاه های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می گیرد و چکی صادر 
نمی شــود.وی افزود: با تحقق این موضوع، اســتان تهران در زمینه تحقق خزانه 
الکترونیکی موفق عمل کرد و این برنامه را در ســطح استان به سرانجام رساند. 
با تحقق خزانه الکترونیکی و حذف چک، جلوی هر نوع ســودجویی و تاخیر در 
پرداخت ها یا اشــتباه در روند جابجایی بدهی ها و مطالبات گرفته شد. رضازاده 
گفت: پیش از این دستگاه هایی که با وجوه عمومی اداره می شدند، باید به مردم، 
پیمانکاران و شرکت های طرف حساب دولت، چک می پرداختند که با حذف چک 
از این فرآیند، تمام پرداخت ها به صورت الکترونیکی انجام می شــود. وی خاطر 
نشــان کرد: اکنون تمام مطالبات و بدهی ها به صورت پایا یا ساتنا به شهروندان، 
شرکت ها، دســتگاه های مربوطه و طرف حساب دستگاه های دولتی پرداخت یا 
دریافت می شود.گفتنی اســت که خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست های 
راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه های اجرایی 
در ســطح ملی و اســتانی و بخش های مختلف مالی در ســطح کشور از طریق 

سامانه های الکترونیکی به خزانه کل متصل می شوند.  باشگاه خبرنگاران 

 افزایش قیمت بلیت هواپیما 
در روزهای اخیر تخلف است

ذیبخش گفت: ســازمان هواپیمایی کشور به شدت با هر گونه افزایش نرخ 
بلیت هواپیما توسط ایرالین ها مخالف و پیگیر این موضوع است.

 محمد حســن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه 
سازمان هواپیمایی کشور با افزایش نرخ بلیت هواپیما کامال مخالف است، گفت: 
تمامــی ایرالین ها باید قیمت بلیت هواپیمــا را با همان نرخ مصوب که از قبل 
اعالم شده به مسافران عرضه کنند.او ادامه داد: در صورت ضرورت افزایش نرخ 
بلیــت حتما باید این موضوع در شــورای عالی هواپیمایی مطرح و با نظر وزیر 
راه و شهرســازی اعمال شود.سخنگوی سازمان هواپیمایی اظهار کرد: در حال 
حاضر هیچ کدام از این مراحل در ســازمان هواپیمایی کشور طی نشده است 
و این افزایش قیمت ها در نرخ برخی از ایرالین ها بدون هماهنگی با ســازمان 
هواپیمایی بوده که انجام شده اســت. او اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشور 
به طور قطع با این موضوع برخورد خواهد کرد و به شــدت پیگیر این موضوع 
و اتفاق نامبارک اســت؛ چراکه در شرایط فعلی کشور انجام این اقدام غیر قابل 
قبول است. طی روزهای اخیر شرکت های هواپیمایی در اقدامی هماهنگ اقدام 
به افزایش حدود 40 درصدی قیمت پروازهای داخلی کرده اند. مشخص نیست 
دلیل این اقدام غیرقانونی ایرالین ها آنهم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 
چه بوده اســت؟ حال با این وضعیت به نظر می رســد آنالیز قیمت ارائه شده از 

سوی ایرالین ها مورد بررسی قرار گیرد.  ایسنا

مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 قانون بودجه 
1400)اعتبارات دســتگاه های اجرایی( حــدود 292هزار 
میلیارد تومان )۶0درصد( نســبت به قانون بودجه ســال 

1399 افزایش یافته است.
بخش عمــده مصارف بودجه عمومــی دولت در قالب 
جدول 7 قانــون بودجه 1400 و به تفکیک دســتگاه های 
اجرایی ارائه می شــود. تعداد بســیار باالی ردیف ها و نبود 
دســته بندی مشــخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع 
میان دستگاه های گوناگون از مواردی است که موجب شده 
است بررســی بودجه دســتگاه های اجرایی دشوار و ورود 
مجلس شــورای اسالمی به ارقام این جدول در مدت زمان 
بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً 

از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها باشد.
مجمــوع کل اعتبارات منــدرج در جدول 7 )اعتبارات 
دســتگاه های اجرایی( حدود 292 هزار میلیارد تومان )۶0 
درصد( نسبت به قانون بودجه ســال 1399 افزایش یافته 
اســت )مجموع اعتبارات هزینه های جــاری در جدول 7 
)اعتبارات هزینه ای دســتگاه های اجرایی( حدود 2۶5 هزار 
میلیارد تومان )۶1 درصد( نســبت به قانون بودجه ســال 
1399 افزایش یافته اســت(.214 هزار میلیــارد تومان از 
ایــن افزایش به دســتگاه های زیرمجموعه قوه مجریه )اعم 
از وزارتخانه هــا، معاونت ها و دســتگاه های زیر نظر رئیس 

جمهور( مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت 
را تشــکیل می دهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 

5۶ درصد افزایش یافته اند.
بودجــه قــوه مقننــه )مجلس شــورای اســالمی و 
دســتگاه های زیرمجموعه آن( نیز نســبت به قانون بودجه 
ســال 1399، حدود ۶7 درصد افزایش یافته است.بودجه 
قوه قضائیه )دادگســتری جمهوری اســالمی ایران و سایر 
دســتگاه های زیرمجموعه این قوه( نسبت به قانون بودجه 

سال گذشته، حدود 57 درصد افزایش یافته است.
 سهم سایر دســتگاه ها )اعم از نیروهای مسلح، مراکز 
فرهنگی، آموزشــی و علمی خارج از قوای ســه گانه و...( از 
کل این اعتبارات حدود 20 درصد است که نسبت به قانون 

بودجه سال 1399، 7۶ درصد رشد داشته است.
با بررسی در سطح دستگاه های اجرایی اصلی، فهرستی 
از بیشــترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاه های 
اجرایی در جداول 2 و 3 این گزارش ارائه شــده اســت. با 
توجه به افزایــش قابل توجه حقوق و دســتمزد کارکنان 
دولت نســبت به قانون بودجه ســال 1399، دستگاه هایی 
که سهم هزینه های نیروی انسانی در آنها باالست )آموزش 
و پرورش، صندوق های بازنشســتگی، بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران و...( ســهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در 

قانون بودجه سال 1400 داشته اند.  تسنیم

برای سال ۱۴۰۰ اعالم شد:

جزئیات تغییر اعتبارات بودجه ای دستگاه های اجرایی


