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فهرستسه رویکرد حل کسری بودجه

حمید آذرمند/ دنیای اقتصاد
در این ایام، مساله الیحه بودجه بیش از آنکه 
عرصه بحث های کارشناسی در راستای منافع 
شده  سیاسی  جریان های  مصاف  باشد،  ملی 
اندازه  این  به  تا  هیچ گاه  بودجه  مساله  است. 
بنابراین  است.  نبوده  سرنوشت ساز  و  مهم 
درک  با  کشور  تصمیم گیری  نظام  است  الزم 
حساسیت موضوع و فارغ از منازعات سیاسی، 
صرفا براساس منافع بلندمدت کشور، اجماعی 

شکل دهد و اقدام به تصمیم گیری کند.
دولت  توسط   ۱۳۹۹ بودجه  الیحه  تدوین  نحوه 
نگرانی ها  بر  آن،  با  مجلس  شدن  مواجه  شیوه  و 
که  کرد  تاکید  باید  زمینه  این  در  است.  افزوده 
هرگونه بی اعتنایی به قواعد اقتصادی، پنهان کردن 
بودجه،  اساسی در  اصالحات  از  امتناع  مشکالت، 
ذی نفع،  گروه های  فشار  برابر  در  شدن  تسلیم 
تصمیم گیری های  و  نابلد  افراد  به  امور  سپردن 
ناهماهنگ و ناسازگار می تواند کشور را در مدتی 
که طلیعه  کند  مواجه  بحران های جدی  با  کوتاه 
مدیریت  غیرقابل  تورمی  موج  یک  شکل  به  آن، 

مشاهده متن کامل

3 ناکارآمدی مدیران میانی و تشدید بحران ها
میزان تحویل گاز به نیروگاه هابه ۴۵ میلیون 
3 .............................مترمکعب کاهش یافت

1۹1 میلیاردریال مقره شوی برای خطوط برق 
۴ ...........................خوزستان خریداری شد

6 نیروگاه مجبور به استفاده از سوخت مازوت 
۴ .........................................................شدند
پایان روند نزولی اقتصاد ایران در سال 2020 
۵ ..................................................................

بخش  مشارکت  روش های  بررسی  نشست 
عمومی-خصوصی برای تأمین مالی پروژه های 
۵ ................................................صنعت برق
6 ..کدام شرکت های فوالدی تحریم شدند؟

مدل  طراحی  از  زاده  متولی  مهندس  تقدیر 
یکپارچه شبکه سراسری  و  روز  به  مطالعاتی 
6 ...................................انتقال و فوق توزیع

و  تورم  دهی  سامان  دنبال  به  مرکزی  بانک 
7 ................................................... نقدینگی

به مهاجرت نخبگان  فقدان شایسته ساالری 
8 .............................................دامن می زند

نشست بررسی روش های مشارکت عمومی-خصوصی 
برای تأمین مالی پروژه های صنعت برق

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87/
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