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برخورد سیاسی مجلس با الیحه بودجه

در برنامه س��وم عمرانی ،مشکل احتمال عدم
تحقق مناب��ع درآم��دی برنامه را داش��تیم که
آمدن��د هزینههای برنامه را به دو بخش هس��ته
و غیرهس��ته تقس��یم کردند .گفتند هزینههای

متاس��فانه برخورد مجلس ،برخورد سیاس��ی است،
برخورد کارشناسی با موضوع نیست .تاکید بر تورمزا
بودن الیحه بودجه  ۱۴۰۰هم یک برخورد سیاس��ی
است .همین امس��ال تورم  ۴۱درصد بوده است .اگر
قائل به ارتباط کسری بودجه و تورم هستیم ،مجلس
محترم باید بگوید همین امس��ال دقیقا کدام یک از
هزینهه��ای دولت ،بیخود و قابل حذف ش��دن بوده
اس��ت؟ مجلس دقیقا بگوید کدام یک از هزینههای
دولت را قبول ندارد؟ اگر میخواهیم کس��ری بودجه
نداش��ته باش��یم ،مجلس محترم ،یک فهرست تهیه
کند و بگوید بودجه این نهادها و س��ازمانها بیخود
یا زیاد اس��ت و حذف شود یا کاهش پیدا کند .دقیقا
کدام نهادها و س��ازمان و کدام بخشها؟ اگر مجلس
بخواهد ح��رف کلی نزند و دقیق و مصداقی صحبت
کند ،خواهیم دید که نمیتواند فهرستی ارائه بدهد؛
البته اگر میتوانند ارائه کنند.
االن میزان کس��ری بودجه دولت عربستان به ۱۵
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
ای��ن عدد در ایران به  ۵درصد هم نرس��یده اس��ت؛
آنوقت س��ازمان برنامه و بودجه ،توس��ط مجلس به
این ش��کل مورد هجمه قرار میگیرد .نسبت کسری
بودجه امریکا نس��بت به تولید ناخالص داخلی به ۹
درصد رس��یده است .این نسبت در برخی کشورهای
اروپای��ی به  ۷درصد رس��یده و در ای��ران  ۵درصد
اس��ت .اتفاقا انضباط مالی دولت و س��ازمان برنامه و
بودجه بس��یار بیشتر از این کشورها بوده و این صرفا
یک ادعا نیس��ت؛ واقعیتی اس��ت که ب��ا عدد و رقم
قابلاثبات است.
مجلس اگر به موضوع بودجه بهصورت کارشناسی
ن��گاه کند ،نه سیاس��ی ،خواهد دید که در مقایس��ه
با دیگر کش��ورها باوجود اینکه ایران دارد بدترین و
ش��دیدترین تحریم طول تاری��خاش را طی میکند،
عملک��رد بودجهای و مالی دولت و س��ازمان برنامه و
بودجه بسیار بهتر از بقیه بوده است .من معتقدم در
 ۳سال اخیر باوجود تحریم وحشتناکی که اجرا شد،
ایران یکی از بهترین کش��ورهای خاورمیانه از حیث
بودجه بوده و این با یک بحث کارشناسی قابلاثبات
است.
برخ��ی نماین��دگان مجل��س و فع��االن اصولگرا
ادعا میکنند س��ازمان برنامه و دولت ،بودجه س��ال
 ۱۴۰۰را با هدف ارسال س��یگنال مذاکره به امریکا
نوشتهاند .این حرف بیپایه و صرفا نیتخوانی است.
وقتی درباره بودجه حرف میزنیم باید با عدد و رقم
حرف بزنیم .اتفاقا این ادعاها مثل ارس��ال س��یگنال
مذاکره به امریکا که برخی نمایندگان مجلس مطرح
میکنند ،شائبه سیاسی بودن مخالفتشان با بودجه

را تقویت میکند.
اگ��ر مجل��س محترم ،دی��وان محاس��بات و دیگر
مخالفان بودجه ،صادقانه نظرش��ان بر این اس��ت که
درآمدهای بودجه  ۱۴۰۰محقق نمیشود یا هزینهها
زائد است ،بیایند این قید را بر بودجه بزنند که فالن
هزینهها به ش��رط تحقق درآمدها ،پرداخت ش��ود.
همچنی��ن بگویند کدام هزینههایی که آقای نوبخت
و س��ازمان برنامه در بودجه آورده غلط و زائد است و
باید حذف یا کس��ر بشود؟ آیا دولت میتواند کسری
منابع صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت حقوق
بازنشس��تگان را پرداخت نکند؟ آی��ا دولت میتواند
حقوق پرس��تاران و کادر درمان کش��ور را پرداخت
نکن��د؟ میتواند حقوق معلمه��ا را پرداخت نکند؟ و
بس��یاری دیگر از هزینهه��ای اینچنینی که ضروری
هستند .مجلس محترم بهصورت دقیق و غیرشعاری
بگوید دولت و سازمان برنامه در کجا خرج کرده که
زائد و اضافی بوده اس��ت؟ دقیقا بگویند مثال بودجه
دولت برای فالن نهاد ،زائد بود و نباید پرداخت شود.
دقیقا بگویند کدام هزینهها بیهوده یا زیادی اس��ت
که سازمان برنامه آن هزینه را حذف کند.
نمایندگان میگویند منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰
خوشبینانه است و مثال فروش  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار
بشکه نفت در سال آینده محقق نمیشود .خب این
موضوع که این هم��ه جاروجنجال ندارد .نمایندگان
شرط بگذارند که فالن هزینهها در صورت فروش ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار بش��که پرداخت میش��ود و اگر
فالن درآمد محقق نشد ،فالن هزینهها نیز پرداخت
نمیش��ود .دقیقا هم بگویند کدام هزینهها پرداخت
نمیشود .هزینههای جاری را که نمیتوان پرداخت
نکرد.
خود مجلس بیاید هزینهها را به دو بخش هس��ته
و غیرهس��ته تقس��یم کند .هزینههای هسته ،شامل
هزینههایی باش��د که ناچار ب��ه پرداخت و تامین آن
هس��تیم ،مثل حقوق کارمندان و بازنشس��تگان و...
هزینههای غیرهس��ته نیز ش��امل هزینههایی است
که چن��دان ض��روری نیس��ت و در ص��ورت تامین
مناب��ع درآم��دی ،پرداخت میش��ود .در آن صورت
خواهی��م دید که برخی نهاده��ای خاص فرهنگی و
ش��بهفرهنگی که زیر نظر دولت هم نیستند قربانی
نخست این نوع بودجهریزی دقیق و اصولی خواهند
بود چون طبعا غیرهسته هستند و در صورت تحقق
منابع درآمدی باید بودجه آنان پرداخت ش��ود .پس
مجلس بای��د دو کار انجام بده��د؛ اول اینکه بگوید
دقیقا کدام هزینهها را زائد میداند ،دوم اینکه بگوید
هزینههایی که اولویت ندارد در صورت تحقق منابع
درآمدی ،پرداخت میشود.

حکمرانی یک تخصص است

محمود سریعالقلم -پژوهشگر و
جامعهش�ناس :چرا ما در ریشهیابی
مش��کالت داخل��ی بهدنب��ال عوام��ل
خارج��ی هس��تیم؟ آی��ا اماراتیه��ا،
گرجس��تانیها و م��ردم ترکیه ،پول و
س��رمایه خود را به بانکه��ای ایرانی
منتق��ل میکنن��د؟ یا برعک��س؟ چرا
ش��هروندان ب��ه این فکر میافتند که داراییه��ای خود را به ارز
تبدی��ل کرده و در خارج مس��تغالت بخرند؟ این س��وال و دهها
سوال مرتبط ،به اصول ثابت حکمرانی برمیگردد.
اگر ش��خصی روزی  4پاکت سیگار مصرف و نیم کیلو چربی
وارد ب��دن خود کند و با هر چای  12حبه قند بخورد ،نمیتواند
وقتی در  CCUبستری شد ،روزگار و اطرافیان خود را سرزنش
کند .حکمرانی مانند س�لامتی جسم انس��ان ،اصول دارد و اگر
آن اصول جهانش��مول رعایت نش��وند ،کارآمدی دچار اختالل
میشود.
نخس��تین شرط حکمرانی ،ایجاد امنیت فکری ،شغلی ،مدنی
و اقتصادی اس��ت .بعد از اینکه سطح قابلتوجهی از این امنیت
فردی تحقق پیدا کرد ،حف��ظ هویت و تعلقخاطر اهمیت پیدا
میکند.
اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار و متوجه شوند
 40درصد ارزش داراییهای آنها از بین رفته ،بهطور طبیعی در
پی چارهاندیشی نخواهند بود؟
اکثری��ت مطلق م��ردم اتحادی��ه اروپا ک��ه  ۵۰۸میلیون نفر
جمعیت دارد ،زندگی بسیار معمولی دارند :یک آپارتمان بسیار
کوچ��ک ،یک دوچرخه ،ی��ک کارت مترو و قطار و یک ش��غل
معمولی ،اما بسیار راضی و خوشحال هستند ،چون امنیت روانی
دارن��د و در جوامعی باثبات زندگی میکنند .نرخ تورم حدود ۲
درصد اس��ت و به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا
میکند؛ بنابراین احساس ثبات میکنند.
وقتی عوارض خروج از کشور یکدفعه  ۳۰۰درصد (بار اول) و
 ۴۲۰درص��د (برای بار دوم) افزایش مییابد ،خودبهخود تنظیم
روانی مس��افران را به هم میریزد .اگر در سال ،عوارض خروج از
کشور  ۵درصد و حتی  ۱۰درصد افزایش یابد با روان و انتظارات
انسانها تطابق میکند اما افزایش ناگهانی  ۴۲۰درصدی ،حاکی
از فقدان آش��نایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات ،امنیت و
انتظارات معقول است.
حکمرانی مانند پزش��کی ،مهندس��ی و معماری یک تخصص
اس��ت .متونی در حد چند ه��زار کتاب دارد .محت��اج تجربه و
یادگیری است .به چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان
مجریان نیاز دارد و از همه مهمتر تابع یک سیستم باثبات است.
آی��ا امریکا ،روس��یه ،انگلس��تان ،آلم��ان و چی��ن میتوانند
نروژهراسی به راه اندازند؟
نمیتوانند! چون نروژ ثبات دارد.
ب��ا  5میلیون و  200ه��زار نفر جمعی��ت ۳۷۱ ،میلیارد دالر
تولی��د ناخالص داخلی دارد .ب��ا  ۱.۲درصد نرخ تورم ،مردم این
کش��ور  ۷.۳درصد از درآمد خود را پسان��داز میکنند ،این در
ش��رایطی است که دستمزدها در س��ال  ۴.۶درصد افزایش پیدا
میکن��د .درآمد حاصل از نفت فق��ط به «صندوق نفت» رفته و
در صدها ش��رکت سرمایهگذاری میش��ود و تنها  ۴درصد سود
س��رمایهگذاری در بودجه جاری به کار گرفته میشود .سرمایه
صن��دوق نفت نروژ ح��دود یک تریلیون دالر اس��ت که اصل و
س��ود آن برای نسلهای آتی اس��ت .درآمد سرانه در این کشور
 ۶۲۵۱۰دالر اس��ت .با این آرامش ،ثبات ،امنیت ،توزیع امکانات
و آیندهنگری ،کدام کش��ور خارج��ی میتواند در نروژ نارضایتی
ایج��اد کند؟! حکمرانی یک تخصص اس��ت .ب��ا تغییر وزرای
اقتص��ادی اتفاق خاص��ی نمیافتد؛ باید اندیش��ههای حکمرانی
را اصالح کرد .وقتی ش��هروند به این نتیجه برس��د که حکومت
برای رای و نظر او و همچنین برای خود او ارزش��ی قائل نیست،
ب��ا حکومت هم همکاری نمیکند .ریش�� ه عموم نارضایتیها در
نادیدهشدن و بنابراین در ناکارآمدی است.
کتاب
انجمن جامعهشناس��ی ایران یکی
از جلس��ات اینستاگرامی الیو خود را
به بررس��ی و نقد کتاب «در چنگال
کابوس»اختصاص خواه��د داد .این
جلسه  4دی برگزار خواهد شد.

هشدار درباره وضعیت مالی بانکها

مرکز پژوهشهای مجلس بهتازگی در گزارشی به وضعیت نظام بانکی در ماههای ابتدایی
امس��ال پرداخته است .در این گزارش آمده است :عملکرد بانکها در محور صورتهای مالی
به هیچ وجه قابلدفاع نیس��ت و ش��اهد تخلف گسترده بانکها از مقررات و حتی عدم افشای
صورتهای مالی هس��تیم .براس��اس گزارش مذکور  ۱۹بانک از  ۲۲بانک و مؤسسه اعتباری
بورس��ی صورتهای مالی ۳ماهه  ۱۳۹۹خود را تا تاریخ  ۸آذر روی سامانه کدال قرار دادهاند.
جالب اینجاس��ت از میان این بانکها و موسس��ات تنها  9بانک یادداشت همراه صورت مالی
س��هماهه  ۹۹خود را منتشر کردهاند .همچنین موسس��ه نور باوجود اینکه هیات سرپرستی
منصوب شده ازسوی بانک مرکزی دارد ،تاکنون هیچ صورت مالی حسابرسیشدهای منتشر
نک��رده اس��ت .تحلیلهایی که در ادامه گزارش بازوی کارشناس��ی مجلس آورده ش��ده نیز
براساس سطح اطالعات منتشر شده در سامانه کدال است.

   ۷۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته

حس��اب س��رمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک عبارت است از تفاوت دارایی و بدهی بانک
و بیش��تر ش��امل سرمایه پرداخت شده ،اندوختهها و س��ود و زیان انباشته بانک است .آنطور
که مرکز پژوهشها نوش��ته حساب سرمایه مجموع بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از
مرداد  ۱۳۹۸منفی شده و در خرداد  ۱۳۹۹به منفی  ۶۲هزارمیلیارد تومان رسیده است .این
حجم از ناترازی در ش��بکه بانکی که در س��ال  ۱۳۹۶در مرکز پژوهشها نسبت به آن هشدار
داده شده بود ،بیسابقه است؛ گرچه در طبقات مختلف بانکها یکسان نیست .تنها بانکهای
تخصصی دولتی واجد حساب سرمایه مثبت هستند و بانکهای غیردولتی با  ۷۰هزار میلیارد
تومان حس��اب سرمایه منفی ،بیش��ترین ناترازی را بر شبکه بانکی تحمیل کردهاند .البته در
صورتی ک��ه ارزشگذاری داراییه��ای بانکها دقیقتر و نزدیکتر به واقعیت ش��ود ،حجم
ناترازی بیشتر از آن چیزی است که در این گزارش از آن سخن به میان آمده است.

  ۵بانک با حساب سرمایه منفی

جالب اینجاس��ت که این وضعیت حساب سرمایه در حالی اتفاق میافتد که بانک مرکزی
حداقل نسبت کفایت سرمایه را  ۸درصد عنوان کرده و جرایم زیر را برای بانکهای غیردولتی
متخلف در نظر گرفته اس��ت :کفایت س��رمایه  5تا  8درصد :ارائه برنامه برای افزایش سرمایه
طی  ۱۵روز؛ در غیر این صورت محدویت در عملیات .کفایت س��رمایه  3تا  5درصد :کاهش
حدود احتیاطی مثل تس��هیالت کالن ،ممنوعیت ورود به بازار بینبانکی ،س��لب صالحیت
مدیران ،ممنوعیت پرداخت پاداش ،محدودیت توزیع س��ود به س��هامداران .کفایت سرمایه
کمتر از  3درصد :افزایش س��رمایه طی  ۹۰روز؛ در غیر این صورت انحالل موسس��ه .باوجود
این قوانین همچنان بانکهای س��رمایه ،ش��هر ،دی ،ایرانزمین و پست بانک دارای حساب
سرمایه (ارزش ویژه) منفی هستند و ارزش داراییهایشان کمتر از بدهیهای آنهاست .وجود
بانکهایی با حس��اب سرمایه شدیدا منفی پیامدهای زیانباری برای کشور دارد که به برخی
از آنها برای مثال اشاره شده است:
 .۱افزای��ش تعهدات بودجهای آتی دولت بهمنظور جبران ناترازی (حداقل برای بانکهای
دولتی)
 .۲کاهش توان تسهیالتدهی بانکها و بهتبع آن کاهش سرمایهگذاری در اقتصاد
 .۳ورود بانکهای غیردولتی به فعالیتهای پرمخاطره (بهدلیل اینکه س��رمایهای برای از
دس��تدادن باقی نمانده است) .مشاهده وضعیت حساب سرمایه بانکها نشان میدهد نظام
بانکی نیازمند درمان اس��ت و سیاست بانک مرکزی مبنی بر مدارا با بانکهای ناسالم و حتی
انجام یکسری اقدامات حداقلی کافی نیست و ناترازی و هزینه درمان را افزایش میدهد.
منبع :مجمع فعاالن اقتصادی

از فضای مجازی

س�عید لیالز -تحلیلگر اقتصادی :در ش��رایط
فعل��ی نگرانی نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی
درب��اره تحقق نیافت��ن منابع درآم��دی بودجه ،یک
نگرانی واقعی نیس��ت .نحوه برخورد مجلس با الیحه
بودجه ،کامال سیاس��ی اس��ت .نگرانی مجلس ،یک
نگران��ی واقعی نیس��ت برای اینکه مهم نیس��ت که
دولت حجم صادرات نفت را روزی  ۲۳۰هزار بش��که
یا  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه یا حتی به فرض ۲۳
میلیون بش��که در نظر گرفته اس��ت .مهم این است
ک��ه اوال دولت باید حداکثر تالش��ش را برای تحقق
درآمده��ای بودجه بودجه بکند و از آن مهمتر اینکه
دولت باید همواره در صورت تحقق درآمدها ،هزینه
کند.
مگ��ر محقق نش��دن درآمده��ای بودج��ه دولت
در  ۳ ،۲س��ال اخی��ر و با ش��دت گرفت��ن تحریمها
ک��م اتفاق افتاده اس��ت؟ پس چ��را آن اَبَرتورمهای
چندص��د درصدی و ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران،
اتفاق نیفتاد؟ برای اینک��ه دولت هزینههایش را نیز
پایین آورده اس��ت .نگهبانی برای انطباق هزینهها با
درآمدها مهم اس��ت .دولت و سازمان برنامه و بودجه
هم تاکنون این اصل را رعایت کردهاند.
م��ن معتقدم مجل��س میتواند فقط ی��ک قید به
الیح��ه بودجه بزند و آن را تصویب کند .اگر این قید
را نزند و در بودجه دست ببرد ،آن وقت بودجه دیگر
بودجه دولت نیس��ت و مس��ئولیت آن برعهده آقای
روحانی و نوبخت نخواهد بود .آن قید این اس��ت که
مجل��س بگوید دولت جز هزینههای اساس��ی و مهم
که الزاما باید پرداخت ش��ود مانند حقوق کارمندان
و بازنشس��تگان ی��ا هزینهه��ای نظام��ی و دفاعی یا
ه��ر هزینهای که مهم میداند ،در س��ایر هزینهها و
مخارج ،هنگامی اجازه دارد هزینه کند که درآمد آن
محقق شده باشد.
اجازه بدهید به یک تجربه تاریخی در ایران اشاره
کنم .در برنامه سوم عمرانی در دوران شاه که همین
مش��کل احتمال عدم تحقق مناب��ع درآمدی برنامه
را داش��تیم ،آمدند هزینهه��ای برنامه را به دو بخش
هس��ته و غیرهسته تقسیم کردند .گفتند هزینههای
هس��ته ،هزینههایی اس��ت ک��ه به ه��ر قیمتی باید
پرداخت و انجام بشود.
هزینههای غیرهس��ته نیز هزینههایی بود که در
صورت تحقق درآمد ،انجام میشد .مجلس میتواند
تنها با این قید و تقس��یم بودجه به دو بخش هسته
و غیرهس��ته ،الیحه دولت را تصویب و برای اجرا در
سال بعد ،ابالغ کند.
اگر مجل��س میخواهد با موض��وع الیحه بودجه،
کارشناس��ی برخ��ورد کن��د ،راهش این اس��ت ،اما

هسته ،هزینههایی اس��ت که به هر قیمتی باید
پرداخت و انجام ش��ود .هزینههای غیرهسته نیز
هزینههای��ی ب��ود که در صورت تحق��ق درآمد،
انجام میشد.

مجل��س میتوان��د تنها با این قید و تقس��یم
بودجه به دو بخش هس��ته و غیرهس��ته ،الیحه
دولت را تصویب و برای اجرا در س��ال بعد ،ابالغ
کند.

نظرگاه

حسن خسروی– تحلیلگر مس�ائل مدیریت دولتی:
باتوجه به مطالعات و تجربیات کسبش��ده ،مهمترین عوامل
ناکارآمدی نظام اداری ایران را میتوان بهطور خالصه به شرح
زیر بیان کرد:
 -۱ضع��ف در بنیانه��ای مذهبی و اعتق��ادی کارگزاران
دولت��ی (مدی��ران و کارکنان)( .س��ازمانهای م��ا خدامحور
نیستند ،بلکه عافیتطلب و منفعتطلب هستند).
 -۲فقدان نظام شایستهگزینی و شایستهساالری یکپارچه و منسجم در سازمانها.
 -۳اهمیت ندادن به مفهومی به نام «انسان» و سرمایه انسانی در سازمانها.
 -۴ضعف شدید ساختاری و اجرایی در نظام تشویق و تنبیه در ادارات.
 -۵تقدم منافع فردی بر منافع جمعی در سازمانها.
 -۶فقدان یک سیستم خودکنترلی مناسب ،مبتنی بر وجدان حرفهای در افراد.
 -۷فقدان مدیریت دانش و برنامههای جامع و مستمر و باکیفیت آموزش و پرورش
کارکنان در سازمانها در جهت ارتقای سطح دانش ،بینش و توانایی افراد.
 -۸نبود مشارکت جدی کارکنان س��ازمانها در تصمیمسازیها ،تصمیمگیریها و
برنامهریزیها.
 -۹فقدان استراتژی مهارتآموزی در سازمانها برای جانشینپروری.
 -۱۰فقدان فضای تفاهم و همدلی و اعتماد الزم و کافی میان کارکنان و مدیران و
نبود حس تعلق سازمانی.
 -۱۱وجود تبعیضها و بیعدالتیهای فراوان در حقوق و مزایا و نظامهای پرداخت
بین سازمانها.
 -۱۲استفاده نکردن از تجربیات موفق کشورها در کشورداری و اداره امور سازمانها
و تاکید غلط بر روش آزمون و خطا.
 -۱۳تغییرات سریع و زودهنگام مدیران سازمانها.
 -۱۴پایبند نبودن سازمانها به اجرای دقیق منشور اخالقی خود.
 -۱۵رابطهبازی ،باندبازی ،فامیلگرایی ،همش��هریگرایی و ...در اس��تخدام ،ارتقا و
انتصاب افراد.
 -۱۶اس��تفاده نکردن موثر از فناوری ،فضای مجازی و نقص فراوان در ایجاد دولت
الکترونیک.
 -۱۷جزیرهای عمل کردن سازمانها و فقدان همکاری و هماهنگی موثر بینبخشی
خصوصا میان روسای سه قوه.
 -۱۸ضعف شدید مناسبات و تعامالت منطقهای و بینالمللی در ابعاد مختلف.
 -۱۹وج��ود قوانین و مقررات بس��یار زیاد که اغلب م��وازی و متعارض بوده و باعث
چندگانگی و ابهام و اشتباه میشوند.
 -۲۰تعدد بسیار زیاد مراجع تصمیمگیری و مراکز کنترلی و نظارتی.
 -۲۱نبود برخورد س��ریع ،قاطع و مستمر با موضوع قاچاق ،پولشویی و فساد اداری
و مالی.
 -۲۲از دست رفتن سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت) و اهمیت ندادن سازمانها
به شفافیت و پاسخگویی.
 -۲۳اس��تفاده نکردن موثر از تجربیات ،یافتهها و دانستههای ارزشمند بازنشستگان
سازمانها.
 -۲۴فقدان ش��ادی و نش��اط و انگی��زه در میان کارکنان و مدی��ران ادارات و غوطه
خوردن در دام روزمرهگی.
 -۲۵دخالت امیال و اغراض و سلیقههای شخصی غیرعلمی مدیران در کارها.
 -۲۶بیتوجهی به جایگاه و اهمیت روابط عمومی و ارتباطات انسانی.
 -۲۷فقدان روحیه تحقیق ،پژوهش ،نوآوری و خالقیت (.افراد خوش��فکر و صاحب
اندیشه منزوی میشوند).
 -۲۸فقدان اختیار و جس��ارت الزم ب��رای انجام کارها .افراد برای یک تصمیمگیری
ساده ،باید از مراجع مختلف استعالم کرده و اجازه بگیرند.
 -۲۹محیط کاری نامناسب (ساختمانهای زشت و فرسوده ،نور ،رطوبت ،دما ،متراژ
اتاق کار ،رفاهیات و.)...
 -۳۰وجود بازارگرم چاپلوسی ،دورویی ،زیرآبزنی ،تملق و ریاکاری در سازمانها.

یادداشت

منشور اخالق حرفهای روزنامهنگاری در روزنامه

کارتونروز

