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ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس،
اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ۹۸ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ،دوﻟﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ،درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ در
ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮان ﻗﻮا ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﻮری ﻣﯽ
روﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻧﻬﺎ زودﺗﺮ ﺑﺎزﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﻬﺪ و
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ درﺑﺎره اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ در ﺷﻮرای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮان ﻗﻮا ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آن ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد :ﺑﺴﺘﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .رﯾﯿﺲ
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﮐﯿﺪات
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﺘﻪ ای را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼش
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻪ ﺟﻬﺘﯽ دارد و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺟﻪ دارﯾﻢ ﻟﺬا ﺗﻨﻈﯿﻢ آن زﻣﺎن
زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر را ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻼش دارﯾﺪ .رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :از
رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ آﻗﺎی ﻣﻔﺘﺢ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺎم ﻫﺎی آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ،اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﻪ آن را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ای اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻧﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ
رﺳﺪ .رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﺑﯽ
دارﯾﻢ ،اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺒﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﻼﻃﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﮐﺮد اﯾﻦ اﺷﮑﺎل از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ  ۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺘﯽ
ﮐﺸﻮر را اداره ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
رﯾﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،از اﯾﻦ رو ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
را ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی درﺑﺎره ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۹۸داﺷﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮان ﻗﻮا ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎﮐﯿﺪات اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺣﺪودی اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد اﻣﺎ
ﺳﻘﻒ ﺑﻮدﺟﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ ،ﻋﺪم
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪون ﻧﻔﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ
از اﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۹۸ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻮدﺟﻪ را ﺷﻤﺎ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻨﺎدات رﻫﺒﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﺻﺎدرات اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ
ﻣﺼﻮﺑﻪ ای درﺑﺎره ﺻﺎدرات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ارز ﺻﺎدرات
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺮدد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎد درﺻﺪی ﺑﺮای ﺗﻨﺒﯿﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺴﺎل در ﺣﻮزه ارز ﺗﻼﻃﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت
ﺣ ُﺴﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺻﺎدرات داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات را ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻮزه را روﻧﻖ دﻫﯿﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮا درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رود ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ درﺳﺘﯽ در ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﺨﺶ ﻫﺎی

زﯾﺎدی از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر روﻧﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺑﻪ روﻧﻖ ﻣﺴﮑﻦ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ در
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻗﺎی ﺗﺎﺟﮕﺮدون اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه ام آن ﻫﺎ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .رﯾﯿﺲ
ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در اﯾﻦ
ﮔﺰارش زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻔﻘﻮده ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ روی آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎرج ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﻮدروﺳﺎزی ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺲ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﯿﺮاژ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻣﻘﻨﻨﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﻖ ﻓﻨﺎوری در ﮐﺸﻮر ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﻧﺎ
ﺳﺘﺎری در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری روﻧﻖ داد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ
راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﺗﺴﻬﯿﻼت داد اﻣﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ام ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﻨﺎوری را ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﻫﯿﺪ
ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻤﺎن از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ
ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوی ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻢ در ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ و ﻫﻢ در دوﻟﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﻣﺮﺣﻮم
ﺗﻘﯽ ﻧﻮرﺑﺨﺶ رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪای را
آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در اﺻﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ
رﻗﻢ درﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﺘﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ اﺻﻼح آن در
ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ زﯾﺎدی از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

ﺻﺮف ﻫﻤﯿﻦ اﻣﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺴﺎل دوﻟﺖ درﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ دوﻟﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر
ﻧﮑﺮد.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد :ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از
ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫـﺎ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﺑـﺪﻫﯽ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻨﺪوقﻫﺎی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﻟﯽ آن را وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ او اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪﻫﯽ
ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮا وزﯾﺮ را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد:
اﮔﺮ راهآﻫﻦ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺎزهای درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده
از ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ  ۱۵درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی آن را در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن در راه
آﻫﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﯿﻘﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﮔﺎﻫﺎً ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دو ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺷﺘﻪام ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،در
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ ﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ اﻟﺰام ﮐﻨﯿﺪ دوﻟﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ،دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮔﺸﺎﯾﺶ دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺪارد .از ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻻزم
دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد ،در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺠﺎزی ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارد را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ راهﺣﻞ

اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻮدﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ورود ﺑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ ورود ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﻪ آن ﺷﺮوع ﺧﻮب و
ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺎده ) (۲۹ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﯾﮏ
ﮐﺎر آراﻣﺶﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺛﺒﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ روی
ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰو آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺷﺮوع ﮐﺮده
اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ اﻟﺰام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻼح ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﻔﺖ:
ﺣﻮزه دﯾﻨﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارﻧﺪ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ داﺷﺘﻪ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎنﻫﺎ رﻗﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﻮدﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و درازﻣﺪﺗﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
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