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یک�ی از مباحث مناقش�هبرانگیزی که پیرامون سیاس�تگذاریهای کالن اقتصادی ای�ران در  ۵دهه
اخی�ر در جریان بوده ،موضوع کنت�رل نرخ تورم و جلوگیری از ریزش روزافزون ارزش پول ملی اس�ت.
کارشناسان و اقتصاددانان زیادی در ادوار مختلف بارها به موضوعاتی چون حفظ استقالل بانک مرکزی،
خالص ش�دن از دس�ت درآمده�ای نفتی ،تامین کس�ری از طریق مناب�ع درآمدی پای�دار و ...بهعنوان
راهکاری برای مهار تورم اشاره کردهاند اما تا امروز نهتنها توفیقی در این حوزه حاصل نشد ،بلکه شاهد
ثبت رکوردهای عجیب و دور از تصور در ردهبندیهای نرخ تورم هستیم که احتماال تا همین چند سال
قبل هم غیرقابل پیشبینی بود .البته بس�یاری از کارشناس�ان ضمن انتقاداتی به عملکرد بانک مرکزی
ی است که نسبت به ابتدای سال
در انتش�ار گزارشهای ساالنه ،معتقدند ش�رایط عمومی کشور بهگونها 
 ۹۹چش�مانداز مثبتتری پیش روی مردم و مس�ئوالن دیده میشود اما در همین وضعیت نیز نرخ تورم
ی عنوان میشود که بانک
از هدفگذاریهای بانک مرکزی فاصله چشمگیری دارد .این برآوردها در حال 
مرکزی در خرداد همین سال براساس بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعالم و تاکید کرد این
نرخ برای بازه زمانی یکس�اله (تا پایان س�ال  ۲۲ )۹۹درصد با دامنه مثبت و منفی  ۲واحد درصد تعیین
شد ه است.
در هدفگذاریهای ابتدای س��ال بانک مرکزی نرخ تورم را حدود ۲۲
درصد پیشبینی کرد که با نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران درمییابیم
نرخ تورم مدتهاس��ت از مرز  ۳۰درصد ه��م عبور کرده و حتی احتمال
ورودش به کانال باالدستی  ۴۰درصد نیز بعید بهنظر نمیرسد.
در همی��ن حال مدافعان تیم مدیریتی کنون��ی بانک مرکزی معتقدند

عکس :آیدا فریدی

مس��ئله اخ��ذ مالی��ات ارزش اف��زوده از فعاالن
بخشه��ای تولیدی بازار طال یک��ی از موضوعاتی
اس��ت که چن��دان توجهی ب��ه آن نش��ده و حتی
میتوان گفت مورد غفلت اغلب رس��انههای کشور
نی��ز واقع ش��ده اس��ت .اما پیش از آغ��از بحث باید
ب��ه این نکته توجه داش��ت که اخ��ذ مالیات در هر
زمینهای اگر با دید کارشناسی و علمی باشد کامال
به نفع اقتصاد کش��ور اس��ت ،چون میتواند موجب
رونق و عدالت اقتصادی در جامعه شود .در دنیا هم
هرگاه کش��ورها اقدام به اخذ مالیات با پشتوانه کار
کارشناسی کردهاند نتایج بسیار خوبی در حوزههای
مختل��ف اقتصادی بهدس��ت آمده اس��ت .اما وقتی
صحب��ت از مالیات ارزش افزوده میش��ود ،موضوع
کمی متفاوت اس��ت زیرا باید از صنوفی این مالیات
اخذ شود که تولیداتشان برای جامعه ارزش افزوده
داش��ته باشد؛ با این وجود میدانیم که در بسیاری
از م��وارد دولته��ا معافیتهایی را ب��رای برخی از
بخشه��ای تولی��دی اقتصاد در نظ��ر میگیرند تا
ای��ن بخشها باعث افزایش اش��تغالزایی در جامعه
شوند .وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد در وهله اول
اش��تغالزایی ایجاد میش��ود ،در مرحل��ه بعد تولید
افزای��ش پیدا میکند و در نهای��ت میزان صادرات
کشور بهطرز فزایندهای بیشتر میشود .این چرخه
باعث ارزآوری در اقتصاد کش��ورمان خواهد ش��د.
همانطور که پیشتر نیز گفته ش��د اخذ مالیات از
بخشهای مختلف اقتصادی کاری کامال درس��ت و
معقول است ،اما نباید فراموش کرد که اسم مالیات
ارزش افزوده بر پیش��انیاش مهر شده و مفهومش
مش��خص اس��ت .این مالیات باید پس از بررسی و
مطالعات کارشناس��انه دقی��ق از بخشهایی گرفته
ش��ود که ارزش افزودهای در جامعه تولید میکنند،
اما بهنظر نمیرس��د این رویه در تش��خیص اینکه
کدام بخشه��ا باید مالیات پرداخ��ت کنند لحاظ
ش��ده باشد ،چراکه در همان روزهای نخست وضع
مالی��ات ارزش افزوده تمامی بخشهای تولیدی را
موظف به پرداخت  ۳درصد مالیات کردند ،س��پس
 ۶درص��د ،بعدا  ۸درصد و حاال هم  ۹درصد مالیات
ارزش افزوده گرفته میشود .نباید فراموش کرد که
در حوزه طال  ۹۹درصد نرخ کاال نرخ پایهای اس��ت
که برای طال مش��خص میشود؛ مثال یک فعال این
ح��وزه ط�لای خام را در بازار ب��ا نرخ یک میلیون و
 ۱۰۰ه��زار تومان میخرد ،آن را تبدیل به مصنوع
میکند و با افزایش کمتر از یک درصدی قیمت ،به
مصرفکننده میفروشد .در واقع سودی که در ازای
اجرت دریافت میش��ود کمتر از یک درصد اس��ت،
این در حالی اس��ت که مثال در بخشهای مختلف
میزان سود تولیدیها بهمراتب بیشتر از بخش طال
اس��ت .ح��اال اگر  ۹درصد ارزش اف��زوده هم از این
مقدار کاسته شود ،دیگر درآمدی برای تولیدکننده
باقی نمیماند که بخواهد با آن به فعالیتش در بازار
ادامه دهد .در این صورت طبیعتا شاهد بیکار شدن
تعداد بسیار زیادی از شاغالن در این بخش خواهیم
بود .این سلس��له اتفاقات نتیجهای جز حاکم شدن
رکود یر فضای اقتصاد کشور نخواهد داشت.
در صورت��ی ک��ه رکود ه��م گریبانگی��ر اقتصاد
کش��ور ش��ود ،دیگر ارزش افزوده یا درآمدی وجود
نخواهد داشت که دولت بتواند از طریق مالیات آن
هزینهه��ای جاری خود را تامین کند .از طرفی هم
نهتنها نتوانس��ته درآمد حاصل از مالیات را کس��ب
کند ،بلکه ش��رایطی را بهوجود آورده که باید بیمه
بیکاری فعاالنی که کار خود را در پی سیاستهای
غلط��ش از دس��ت دادهان��د ،پرداخت کن��د! اما از
طرف��ی ه��م نمیت��وان دولتها را از اخ��ذ مالیات
برحذر داش��ت ،زیرا پایدارترین درآمد غیرتورمزای
دولتها همین مالیات است .سخن اصلی این است
ک��ه تولیدکنن��دگان و فع��االن بازار ط�لا و جواهر
منفعتی نصیبشان نمیشود که بخواهیم از آنها ۹
درصد و ش��اید بیشتر مالیات ارزش افزوده بگیریم.
مالیات را باید از بخشهای فروشگاهی و واسطهای
گرف��ت که بخشهای غیرمولد اقتصاد هس��تند .ما
میتوانیم برای رش��د و توس��عه بخشهای تولیدی
کش��ورمان ،برای صنای��ع امتیازاتی در نظر بگیریم
ت��ا س��رمایهگذاران از ورود ب��ه بخشهای تولیدی
اس��تقبال کنند ،نه اینکه به محض ورودشان به این
عرصه ش��روع به س��نگاندازی پیش پایش کنیم.
در ای��ن صورت نهتنها فش��ارها و تهدیدات خارجی
کاه��ش پیدا میکن��د ،بلکه دنیا هم دیگر س��راغ
تحری��م نخواهد رفت زیرا این راهکار به میزانی که
باید اثرگذار نخواهد بود.
در نهای��ت همانطور که گفته ش��د در بخشهای
تولیدی بازار طال ارزش افزودهای ایجاد نمیش��ود
که دولت بخواه��د حتی یک درصد مالیات بگیرد،
چه برسد به اینکه این مقدار را نیز افزایش دهد .اگر
هم چنین تصمیمی گرفته شود نتیجهای جز بسته
ش��دن واحدهای تولیدی و همچنین بیکار ش��دن
نیروی کار مولد نخواهد داشت.

نرخ تورم بهمن
از  ۴۸درصد
گذشت

مرکز آمار ایران اعالم کرد :نرخ تورم نقطهای در بهمن امس��ال به عدد
 ۴۸.۲درصد رس��یده اس��ت .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها،
آش��امیدنیها و دخانی��ات» با افزایش  ۶.۹واح��د درصدی به  ۶۶.۸درصد
و گ��روه «کاالهای غیرخوراکی و خدم��ات» با کاهش  ۰.۲واحد درصدی
به  ۳۹.۷درصد رس��یده اس��ت .این آمار ازسوی مرکز آمار ایران اعالم شده
و بان��ک مرک��زی همچنان از آبان  ۹۹نس��بت به اعالم ن��رخ تورم اقدامی
نکردهاس��ت .به گزارش ایرنا ،نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها،

دخانیات» با افزایش  ۶.۹واحد درصدی به  ۶۶.۸درصد و
آش��امیدنیها و
????
گ��روه «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش  ۰.۲واحد درصدی به
 ۳۹.۷درصد رس��یده است .منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد
شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه سال قبل است .نرخ تورم نقطهای در
بهمن  ۱۳۹۹به ۴۸.۲درصد رس��یده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور
میانگین  ۴۸.۲درصد بیش��تر از بهمن  ۱۳۹۸برای خرید یک «مجموعه
کااله��ا و خدم��ات یکس��ان» هزینه کردهاند ،این در حالی اس��ت که نرخ

تورم نقطهای برای خانوارهای ش��هری  ۴۷.۲درصد اس��ت که نس��بت به
ماه قبل  ۱.۷واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت .همچنین این نرخ برای
خانوارهای روس��تایی  ۵۳.۶درصد بوده که نس��بت به ماه قبل  ۳.۸واحد
درصد افزایش داش��ته اس��ت .منظور از نرخ تورم ماهانه ،درصد تغییر عدد
شاخص قیمت ،نسبت به ماه قبل است .نرخ تورم ماهانه بهمن  ۱۳۹۹به
 ۲.۵درصد رس��یده که در مقایس��ه با همین اطالع در ماه قبل ۰.۷ ،واحد
درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی بهدلیل نداشتن استقالل ،نمیتواند بهطور مستقل اظهارنظر
کرده و با مردم بدون واس��طه سخن بگوید .این عده به موضوع فشارهای
دول��ت ب��رای اس��تقراض از بانک مرکزی اش��اره داش��ته و آن را یکی از
دالیل اصلی تش��دید ن��رخ تورم میدانند ،این در حالی اس��ت که تقریبا
همه مقامات دولتی بحث اس��تقراض از بانک مرکزی در سال جاری را به

کلی رد کرده و آن را یک ش��انتاژ خبری با انگیزههای سیاسی دانستهاند.
برخی نیز معتقدند باتوجه به رشد بیسابقه نقدینگی در  ۲۰سال اخیر و
همچنین کسری قابلتوجه ،دلیل دیگری جز انتشار پول با هدف جبران
کس��ری بودجه نمیتوان یافت که منجر به تش��دید سرسامآور نرخ تورم
نیز شده است.

بدون بانک مرکزی مستقل تورم کنترل نمیشود

دولت که
تخصص ویژهای
در ایجاد رفاه
مصنوعی دارد،
میتواند برای
مدتی نرخ ارز
را کنترل کند
اما در بلندمدت
کل جامعه ایران
باید عواقب
ناخوشایند این
سیاستها را
پذیرا باشند

س��ید کاظم موسوی ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر اهمیت داشتن بانک
مرک��زی مس��تقل به
گف��ت :موض��وع اصلی که
نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز بر آن تاکید دارند،
حفظ ش��أن و استقالل بانک مرکزی است و تا زمانی که
این مس��ئله حل نش��ود تورم نیز ادامه دارد .وی در ادامه
افزود :بنده بارها بر ضرورت استقالل بانک مرکزی تاکید
کردهام .مجلس نیز از مس��ئوالن اقتصادی دولت در این
زمینه پرسشهای جدی دارد و پیگیری خواهد کرد.

 همه چیز زیر سر کسری بودجه است

موس��وی با اش��اره به اصالحاتی که اخی��را در الیحه
بودجه  ۱۴۰۰انجام ش��ده ،عنوان کرد :برای حل مشکل

ت��ورم باید دالیل اصلی ایجاد و تش��دید آن را
ش��ناخت .مهمتری��ن دلیل ب��روز این معضل
اس��تقراض دولتها از بانکهای مرکزی است
ک��ه در ادوار مختل��ف انجام ش��ده؛ پس باید
مسئله را دقیقا از همین جا حل کنیم .نماینده
مردم اردبیل در مجلس ش��ورای اس�لامی به
س��ازکار رشد پایه پولی اش��اره کرد و توضیح
داد :دلیل اصلی استقراض بیحدوحصر دولتها از بانک
مرکزی که به رشد پایه پولی منجر میشود ،نبودن منابع
درآمدی پایدار برای دولت اس��ت .این مس��ئله منجر به
افزایش میزان کسری بودجه شده و دولت به اجبار دست
به دامان بانک مرکزی میشود تا مشکل را با دامن زدن

تداوم سیاستهای تورمزا در بودجه ۱۴۰۰

علی س��عدوندی ،اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه با
تاکید بر ناآشنا بودن اغلب دستاندرکاران اقتصادی
کشور با اصول سیاستگذاری پولی ،به
گفت:
متاس��فانه دو عنصر تعیینکننده علم کافی و تجربه
در برخی سیاس��تگذاران پولی و بانکی کشور دیده
نمیش��ود .این مسئله باعث شده گاهی بررسیهای
غیرکارشناس��انهای انجام ش��ود و هدفگذاریهای
غیرواقعی صورت بگیرد تا در نتیجه ش��اهد نرخ تورم
سرس��امآور باشیم .وی در ادامه افزود :براساس آنچه
بیان ش��د معتق��دم اینکه اهداف تعیینش��ده بانک
مرک��زی محقق نش��ود کامال قاب��ل پیشبینی بود.
س��عدوندی با برش��مردن چند مث��ال از تصمیمات
نادرس��ت مقامات اقتصادی کشور عنوان کرد :اینکه
نرخ بهره تثبیت یا در جهت کاهش آن عمل میشود،
سیاستهایی است که کامال تورمزا است و به همین
دلی��ل وضعیت کنونی بهروش��نی قاب��ل پیشبینی
ب��ود .همین موارد اس��ت که باعث میش��ود بگوییم
دس��تاندرکاران حتی ش��ناخت س��طحی از مقوله
سیاس��تگذاریهای پولی ندارن��د .وی افزود :اینکه
کس��ری بودجه بهجای تامین از محل اوراق ،با رشد
پایه پولی جبران میش��ود ،خود بیانگر همین ناآشنا
بودن مس��ئوالن و سیاس��تگذاران ب��ا اصول علمی
بودجهنویسی است .اصال همین که مسئولی ادعا کند

تامین کسری بودجه از محل رشد پایه پولی
تورمزا نیست نش��ان میدهد کوچکترین
آش��نایی نس��بت به اصول و قواعد این کار
تخصصی ندارد.

 چشمانداز تورمی

این اس��تاد اقتصاد با اش��اره ب��ه اجرای
غیراصولی سیاستهای عملیات بازار باز در
ایران به
گفت :اینکه عملیات بازار باز در ایران
بهصورت معکوس اجرا شود ،جای تاسف دارد .اینکه
سیاس��تهای بودجهای  ۹۹که پیشبینی میش��د
تورمزا باش��د ،بهش��کل عمیقتری در بودجه ۱۴۰۰
نیز اعمال ش��ده نشاندهنده س��طح پایین شناخت
مس��ئوالن ذیربط از قواعد علمی اس��ت و متاسفانه
حس مس��ئولیتپذیری نیز وجود ندارد .سعدوندی
ب��ا پیشبینی تش��دید تورم در اقتص��اد ایران یادآور
ش��د :براس��اس آنچه بیان ش��د پیشبینی روزهای
بهمرات��ب س��ختتری برای مردم عادی کش��ورمان
میش��ود .حتی اگ��ر در زمینه مذاک��رات با غربیها
نیز گش��ایشهایی انجام شود و ما به منابع ارزیمان
دسترسی داشته باشیم ،باز هم بهدلیل نواقص عظیم
و عمی��ق بودجه  ۱۴۰۰نمیتوان به بهبود ش��رایط
اقتصادی کش��ور امید بست .این اقتصاددان با اشاره
به امکان ازس��رگیری مذاکرات بین ایران و امریکا بر

ب��ه نقدینگی حل کند .پس ما باید در مراحل
تنظیم بودجه به این موضوع دقت کافی داشته
باش��یم تا دولت برای جبران کس��ری به بانک
مرکزی فشار نیاورد.

 رفت و برگشت بودجه ۱۴۰۰

نای��ب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با یادآوری کشمکشهایی که
بهتازگی بین دولت و مجلس بر سر الیحه بودجه ۱۴۰۰
ایجاد ش��د و به اصالح الیحه بودجه انجامید ،به
گفت :اصالحیههایی ازس��وی مجل��س به الیحه بودجه
 ۱۴۰۰اعم��ال و در نهای��ت در رفت و برگش��ت بودجه
ایرادات زیادی رفع شد.

س��ر احیای برجام ،بیان کرد :طبق الیحه
بودج��ه  ۱۴۰۰اگر م��ا به منابع ارزیمان
در خارج از کش��ور دسترسی پیدا کنیم،
مقرر ش��ده این ارز در کشور به پایه پولی
تبدیل و به بازار تزریق شود .این سیاست
دقیقا ادامه همان رویکردی اس��ت که در
 ۵۰س��ال اخیر در دستور کار قرار داشته
و بهنظر میرس��د در نخستین سال قرن پانزدهم نیز
اجرای این سیاست تداوم خواهد داشت؛ پس میتوان
پیشبینی کرد که توامان هم بیماری هلندی خواهیم
داشت و هم نرخ تورم شدیدا افزایش مییابد.

 کنترل تورم با تزریق ارز به بازار؟

س��عدوندی در پای��ان ب��ا انتقاد از سیاس��تهای
پولپاش��ی (ارزپاش��ی) دولت در صورت آزادسازی
منابع ارزی ،خاطرنش��ان کرد :در کوتاهمدت به دلیل
تزریق ارز به بازار فنر نرخ دالر فش��رده و تورم نیز در
ظاهر کنترل خواهد ش��د اما نباید از یاد برد که این
فنر در بلندمدت باالخره آزاد خواهد ش��د و تورم بار
دیگر جهش بزرگی را به ثبت خواهد رساند؛ بنابراین
دول��ت که تخصص وی��ژهای در ایجاد رفاه مصنوعی
دارد ،میتوان��د برای مدتی نرخ ارز را کنترل کند اما
در بلندمدت کل جامعه ایران باید عواقب ناخوشایند
این سیاستها را پذیرا باشند.

 مالیات بهترین راهحل است

موس��وی در پایان به نقش سازنده درآمدهای مالیاتی
در بودجه تاکید و خاطرنش��ان کرد :یکی از راههایی که
میتواند در راس��تای تامین کسر بودجه به کمک دولت
بیای��د ،تعریف منابع درآمدی پایدار برای دولت اس��ت
ت��ا با اتکا ب��ه آنها بتواند هزینههای خ��ود را تامین کند
و دچار کس��ری بودجه نش��ود .مالیات از جمله منابعی
اس��ت که میتواند در تامین کس��ر بودجه نقش موثری
داش��ته باش��د .البته نباید از این نکته هم غافل ش��د که
نقش کاهش هزینههای دولت در این بین بسیار حیاتی
و کلیدی است و ما باید این موارد را در امر تنظیم بودجه
در نظر بگیریم.

سخن پایانی...
بس��یاری از اقتصاددانان با طرح انتقاداتی جدی نس��بت به عملکرد
اقتصادی دولت معتقدند برخی مسئوالن و تصمیمسازان کالن کشور
در شناسایی و انتخاب استراتژی دچار خطاهای ویرانگری شدهاند که
عواقب آن دامن مردم عادی را گرفته است؛ برای مثال میتوان به نرخ
تورم ماهانه اشاره کرد که در یک دهه اخیر در  2مقطع وارد کانال ۷
درصدی ش��ده اس��ت (مهر  ۱۳۹۷و مهر  .)۱۳۹۹اگر چنین آماری در
یکی از کش��ورهای ش��رق اروپا و امریکای التین ثبت شود ،دولتهای
مذک��ور بدون ش��ک اعالم وضعیت بحرانی در اقتصاد کش��ور کرده و
تمام منابع و توان نیروی انسانی را برای حل این مشکل اساسی بسیج
میکنند ،اما بهنظر میرس��د دولت ایران حتی در امر بودجهنویس��ی
سال آخر کارش هم تمایلی به تغییر سیاستهای انبساطی نداشته و
کماکان بهنحوی عمل میکند که گویی رشد اقتصادی کشور حدود ۵
درصد بوده و کرونایی هم به جان اقتصاد نیمهجان ایران نیفتاده است.
کارشناس��ان بس��یاری معتقدند دولت پس از خروج ترامپ از برجام و
وضع تحریمهای یکجانبه علیه ایران باید با تغییر رویکردی اساس��ی
برای تعدیل سیاس��تهای خود اقدام میکرد و در گام نخست موظف
به کاهش هزینههای خود بود ،اما با نگاهی به بودجه  ۱۴۰۰درمییابیم
که نهتنها دولت کوچکتر نش��ده ،بلکه نرخ رش��د این هزینهها از نرخ
تورم نیز پیش��ی گرفته که بهمعنای بزرگتر و سنگینتر شدن دولت
است .صاحبنظران بر این باورند که دولت در چنین شرایطی با تشدید
پدیده مخرب کسری بودجه بر روند تورمی دامن میزند که روز به روز
صفرهای روی اسکناس را کمرنگ و کمرنگتر میکند.

باجه خبر
 تسهیالت برای صنایع صادراتمحور «مرکزی»

بی��ش از  2ه��زار میلی��ارد ری��ال تس��هیالت ب��ه صنای��ع
صادراتمحور اس��تان مرکزی اعطا میش��ود .به گزارش روابط
عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،سعید رضایی با اعالم اینکه
حج��م حوالجات ،بروات و اعتبار اس��نادی وارداتی این ش��عبه
ب��رای مش��تریان از  ۱۷۳میلیون دالر عبور ک��رده ،اظهار کرد:
ش��عبه اراک بانک توس��عه صادرات ایران افزون بر  ۳میلیارد و
 ۵۵۰میلی��ون ریال مصوبات در دس��ت اجرا دارد که حوزههای
مختلف صنعتی را در استان مرکزی پوشش خواهد داد .رئیس
شعبه اراک بانک توسعه صادرات اظهار کرد :واحدهای تولیدی
صنعت��ی از جمله تولید ش��مش آلومینیوم و ان��واع پکیجهای
حرارت��ی ،آبگرمکن ،خطوط انتقال نیرو و صنایع ش��یمیایی از
تسهیالت این شعبه استفاده کردهاند.

 بازدید از طرحهای عمرانی گلستان

مدیران بانک رفاه از طرحهای عمرانی استان گلستان بازدید
کردند .به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،در راستای

برنامهه��ای وزارت تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی در زمینه اتمام
طرحهای نیمهتمام اقتصادی ،صنعتی و فرهنگی در اس��تانها،
گروه مدیریتی بانک رفاه کارگران بههمراه معاونان این وزارتخانه
از طرحهای توس��عهای و زیرساختی همچون کارخانههای پگاه
گلستان ،نئوپان شموش��ک ،پروژههای استخر در شرف افتتاح
در شهرستان آققال ،کارخانه گلستان کاغذ پرشیا و استخرهای
پ��رورش میگو و ماهی قزلآال بازدی��د کردند و در جریان روند
اجرای این پروژهها ،چالشها و تامین مالی آنها قرار گرفتند.

 بیمه پارسیان و حمایت از احداث مدرسه

ی��ک مدرس��ه دیگ��ر در مناطق مح��روم اس��تان هرمزگان
توس��ط بیمه پارس��یان احداث ش��د .به گزارش روابط عمومی
بیمه پارس��یان این ش��رکت که هفته قبل بهمناس��بت ایام دهه
مبارک فجر مراحل س��اخت مدرسهای در منطقه محروم گتوند
اس��تان خوزس��تان را آغاز کرده ،این هفته نیز اقدام به س��اخت
مدرسهای دیگر در یکی از روستاهای محروم شهرستان بشاگرد
اس��تان هرمزگان کرده اس��ت .بیمه پارسیان در سالهای اخیر

حوزه مس��ئولیت اجتماعی بهویژه س��اخت م��دارس در مناطق
کمبرخوردار کش��ور را در برنام��ه کاری خود قرار داده و تاکنون
 ۲مدرس��ه در مناطق زلزلهزده اس��تان کرمانشاه ساخته و برای
استفاده دانشآموزان تحویل آموزش و پرورش داده و هماکنون
مراحل س��اخت  ۲مدرس��ه دیگر را نیز در هفتههای اخیر آغاز
کرده است.

 «لوح زرین مشتریمداری» برای بیمه آسماری

«لوح زرین مش��تریمداری» به شرکت بیمه آسماری رسید.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت بیمه آس��ماری ،هیات داوران
جش��نواره ملی یکصد واحد مشتریمدار پس از بررسی اقدامات
شرکت در حوزه آشنایی با تکنیکهای جهانی تعامل با مشتریان
و ذینفعان ،نحوه بکارگیری ارتباط صحیح با مش��تری ،انعکاس
صدای مشتری در تامین نیازهای تولیدکنندگان و توزیعکنندگان
و بررس��ی جایگاه حمایت از حقوق مصرفکنندگان در خدمات
شرکت ،این لوح را به بیمه آسماری تقدیم کرد .راهاندازی مرکز
 ،CRMاستفاده از تجهیزات نوین برای سنجش میزان رضایت

مش��تریان و نیز ارائه آموزشهای تازه به نمایندگان و کارکنان
بهمنظ��ور افزایش س��طح رضایتمندی مش��تریان ،از جمله این
اقدامات است.

 همکاری بیمه میهن با بنیاد مسکن

مدیرعامل بیمه میهن با مدیر کل بنیاد مس��کن سیس��تان و
بلوچس��تان دی��دار کرد .به گزارش رواب��ط عمومی بیمه میهن،
دکتر مصطفوی با حضور در دفتر بنیاد مس��کن انقالب اسالمی
سیس��تان و بلوچس��تان ،با س��ید خلیل منبتی ،مدیرکل بنیاد
مس��کن این اس��تان دی��دار کرد و درب��اره مس��ائل فیمابین و
همکاریهای دوجانبه به بحث و تبادلنظر پرداخت.
مصطف��وی مدیرعام��ل بیمه میهن نیز با تاکی��د بر اینکه این
ش��رکت خدمات ویژه و متمایز به مش��تریان راهبردی از جمله
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ارائه میدهد ،از تجمیع امور بیمهای
بنیاد مس��کن نزد بیمه میهن اس��تقبال و ابراز امیدواری کرد که
ارتقای کیفی خدمات بیمه میهن به بیمهشدگان ،رضایت بیش
از پیش بیمهگذاران و بنیاد مسکن را بهدنبال داشته باشد.

