
واکنش رئیس قوه قضائیه به 
قطع اینترنت برای جلوگیری

از تقلب در کنکور
آیت اهللا العظمــی وحید خراســانی تصریــح کردنــد: این روزها 
گالیه های زیادی از معیشت به ما می رسد. تمام مسئولین توجه 

کنند وظیفه آنها رسیدگی و احیای زندگی مردم است...

مسئولین توجه کنند وظیفه شان 
احیای زندگی مردم است

آیت اهللا وحید خراسانی:
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گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  نگاهی به کتاب «ایل بختیاری در دوره قاجار»؛ مشروطه از کناره ها، بودجه ۷۸ هزارو ۴۷۵ میلیاردی پایتخت  و یادداشت هایی از  حمیدرضا اکبرپور، مصطفی ایزدی، منوچهر محمدشمیرانی، امیر عربی 

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از مشکالتی که به واسطه 
تعطیلی متکثر مدارس در سال تحصیلی جاری رخ 

داد، مقوله دریافت وجوه از اولیای دانش آموزان برای 
هزینه های مربوط به سرویس ایاب و ذهاب و تغذیه 

محصالن بود...

 کلیات الیحه بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی ســال ۱۴۰۲ کل 
کشور که نســبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد یعنی ۱۵۰۲ هزار 
میلیارد تومان بیشتر اســت، مورد موافقت مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفت. این الیحه به عنوان مهم ترین ســند مالی کشــور، شامل 
۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان 
بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به 
دولت است. نگاه تحلیلی کارشناسان اقتصادی به این الیحه را از دو 

نقطه نظر متفاوت می توان بررسی، تحلیل و جمع بندی کرد.
برخی  کارشناســان اقتصــادی این الیحــه را به علــت رویکرد 
ضدتورمــی، حمایــت از اقشــار آســیب پذیر، افزایــش درآمدهای 
پایــدار حاصل از مالیات و امور گمرکی و حــذف احکام غیراصولی 
مخل فعالیت اقتصادی و رشــد ۴۵ درصــدی درآمدها و هزینه های 
شــرکت های دولتی، مثبــت و کارآمد ارزیابی می کننــد. از منظر این 
کارشناســان، الیحــه بودجه ۱۴۰۲ در راســتای سیاســت های کلی 
برنامه هفتم توســعه، به  دنبال اصالح نظام اختیارات و پاسخ گویی، 
اجــرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولــت و برخالف  بودجه های 
سنواتی گذشــته فارغ از تراکم احکام اســت. هوشمندسازی نظام 
اجرای بودجه از طریق یکپارچگی ســامانه های نظام مدیریت مالی، 
رعایت اسناد باالدســتی و تمرکز بر موضوعات ۱۲گانه شامل تأمین 
معیشت و ســالمت، تولید و اشــتغال دانش بنیان، زنان و خانواده، 
آب، کشــاورزی و محیط  زیســت، مســکن و حمل ونقل، آموزش  و 
پــرورش و آموزش عالی، فرهنگ و گردشــگری، صندوق توســعه 
ملی و شــرکت های دولتی، کاهش تعرفه گمرکی نهاده های دامی 
و کاالهای اساســی از چهار به یک  درصــد، پیش بینی امکان ایجاد 
صندوق پیشــرفت و عدالت در اســتان ها مبتنی بر مزیت ها و سند 
آمایش سرزمینی، افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی، ارائه مشوق  
به شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی پیمانکار و 
تسهیالت قرض الحسنه به مشاغل کوچک، حمایت های معیشتی از 
کسب وکارهای اینترنتی و دانش بنیان، اختصاص ۲۰ درصد عوارض 
ســبز به محیط  زیســت، حمایت از ســاخت و ســاماندهی مسکن، 
واگذاری اختیــارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهــره مالکانه معادن 
به اســتان ها، تقویت منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری، ایجاد 
صندوق حمایت از صنایع  دســتی و گردشگری، پایبندی به پرداخت 
۴۰ درصدی ســهم صندوق توسعه ملی حاصل از درآمدهای نفتی، 
الزام شرکت های دولتی به سرمایه گذاری ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی، 
حمایت از صنعت برق برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و... از دیگر 

نقاط قوت این الیحه بیان شده است.
مرکز پژوهش هــای مجلس نیز در تشــریح ظرفیت های الیحه 
بودجــه ۱۴۰۲ به مــواردی مانند حرکت به ســمت برنامه محوری، 
گسترش پوشش بیمه ای ســه دهک پایین، تقویت سازو کار نظارتی 
تبصــره ۱۸ از طریــق راه اندازی نظــام جامع اطالعات بــازار کار و 
ســامانه های مربوطه، تمرکز بر ظرفیت مشارکت بانک های دولتی 
در ســرمایه گذاری های راهبردی و انتشــار اوراق درون ســازی برای 
مدیریت نقدینگی خزانه و تکمیل طرح های عمرانی، اعمال ســقف 
بر تســهیالت تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هــدف کنترل نقدینگی، 
اهتمــام بر اجرای حســاب واحد خزانه و شناســه یکتای پرداخت، 
کاهش هفت واحد درصــدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید و... 
اشاره کرده است. باوجود این الیحه بودجه ۱۴۰۲ به علت پایان مدت 
برنامه ششــم توسعه در ســال ۱۴۰۰ و تمدید آن تا اوایل سال آتی و 
همچنین ارائه نشدن برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم و 
اختالف نظرهای دولت و مجلس، با نقد های بســیاری مواجه است. 
برخی از کارشناســان اقتصادی با تبیین کســری بودجه سال ۱۴۰۲، 
تحقق کامل منابع و مصارف این بودجه را در شــرایط کنونی  کشور، 
ناممکن و دشــوار پیش بینی  می کنند. به عنوان مثال منابع حاصل از 
صــادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین  شــده (۲۵ درصد 
افزایش نسبت به سال گذشته) که هم به  لحاظ میزان فروش و هم 
قیمت یک رؤیای نفتی اســت. این درآمد بر مبنای متوســط فروش 
روزانه ۱٫۴ میلیون بشــکه با قیمت میانگین هر بشکه ۸۵ دالر و نرخ 
تســعیر ارز ۲۶ هزار تومان محاسبه شــده است. به نظر می رسد این 
قیمت در شرایطی که برای نفت روسیه به عنوان رقیب، سقف قیمت 
۶۰ دالر تعیین  شــده، واقع بینانه نخواهد بود. احتماال میانگین نرخ 
ارز از ایــن ارقام فراتر می رود و نرخ تســعیر ارز کمتر از نیمی از نرخ 
بازار خواهد بود. با وجود نقدهای شدید و صریح از موضوع واگذاری 
بخشــی از فروش و صادرات نفت خام و میعانات گازی از شــرکت 
ملی نفت ایران به اشــخاص یا نهادها، اما طبق بند «ی» تبصره یک 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ به تمام دستگاه های اجرائی و عمومی غیردولتی 
مانند شهرداری ها و آستان قدس رضوی اجازه داده شد تا با صادرات 
نفت خام و میعانات گازی، طلب خود را با دولت تسویه کنند.  به باور 
کارشناسان، این دستگاه ها حتی اگر مشتری هم داشته باشند، تجربه 
و شفافیت الزم برای انجام آن را ندارند و ممکن است فسادزا باشند.
تحقق منابــع حاصل از مالیــات نیز که به بیــش از ۸۳۸ هزار 
میلیارد تومان رســیده و نسبت به سال جاری حدود ۵۹ درصد رشد 
یافته است، با نرخ فعلی رشد اقتصادی و رکود شدید حاکم بر فضای 

کسب وکار، بسیار دشوار به  نظر می رسد.
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سفید و سیاه الیحه بودجه ۱۴۰۲
چرخ تولید در البه الی بودجه ۱۴۰۲ چگونه می چرخد؟

سـرمـقـالـه

گزارش میدانی «شرق» از منطقه خالزیر
در تکاپوی زندگی روایتی از   آدم هایی که با اعتیاد به ته خط رسیده اند

معاون وزیر  اقتصاد از فرار  مالیاتی با بیمه نامه پرده برداشتپیشنهاد وزرای کشور و آموزش و پرورش برای تغییر استانداردهای شاخص آلودگی به تعطیلی مدارس در روزهای آلوده پایان می دهد؟مسیر دودی مدرسه

گفت و گو با حسین راغفر درباره تأثیر پذیری سیاست 
خارجی، داخلی و اقتصاد از یکدیگر

ترکیه با اشاره به تنش هاي اخیر هشدار داد 
از عضویت سوئد در ناتو حمایت نمي کند

پول شویی با بیمه عمر؟

تحریم وزیر ورزش 
به خاطر الناز رکابی

شرایط بغرنج است
اما می شود آن را درست کرد 
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 استاد دانشگاه
 امیرحسام اسحاقی

شناسه آگهی : ۱۴۴۶۲۴۵
میم الف : ۴۲۴۰

ما ز دریاییم و دریا مى رویم
استاد گرانقدر دکتر محمد محمدى گرگانى

درگذشت نامنتظر دختر دلبندتان ما را  عمیقاً متأثر کرد. این مصیبت را به جنابعالى -معلم 
حکمت و الگوى فضیلت- و خانواده معزز تسلیت مى گوییم و براى زهراى عزیز رضوان الهى 

و آرامش ابدى را خواستاریم.
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عباسعلى آزادى، مصطفى ایزدى، مجتبى امیرى، عبدالرحیم اسدى الرى، حسین احمدى، 
منوچهر بزرگى، احمدعلى جعفرزاده، حسین حسینى، داود حسن پور کهنمویى،
 حامد خانجانى، مجید خرقانیان، محمدباقر ذاکر، باقر ذهبیون، عباس زرکوب،

 جلیل شعارى نژاد، روح اهللا صادقلو، سیدمحمد طباطبایى، حسین ظهورى،
 على عبدالعلى زاده، اسداهللا فرشاد، حسین فقیهى، سیدمهدى موسوى، سیدحسین موسویان، 

مهدى میرعشقى، قاسم مسکوب، حسن نوربخش، محمدحسن واصفى

 معموال دولت ها با پدیده کسری بودجه روبه رو هستند. دولت ها با انتشار اوراق بدهی  این کسری را جبران می کنند، 
در نتیجه حجم بدهی آنها از این طریق افزایش می یابد. افزایش شــدید حجم بدهی ها در دهه ۱۹۹۰، توجه بیشــتر 
اقتصاددانان را معطوف به این امر کرد. این پرسش مطرح است که چرا دولت ها نمی توانند هزینه های خود را کنترل 
کنند. پاســخ های متفاوت و متنوعی به این پرســش داده شده است. از جمله این پاسخ ها، تأکید بر دو عامل قواعد و 
فرایند بودجه ریزی و ساختار دولت است. دولت های ضعیف و فرصت طلب و جنگ فرسایشی میان گروه های سیاسی 
از جمله موانع کنترل هزینه های دولت هســتند. می توان از دو منظر ســاختار دولت و فرایند بودجه ریزی به تحلیل 
دالیل کســری بودجه در ایران پرداخت. اهداف مهم و زیادی در اصل دوم قانون اساســی برای حکومت ذکر شده   و 
در اصل سوم، تحقق آنها بر عهده دولت گذاشده شده است. برخی از این وظایف، وظایفی حاکمیتی است اما عالوه 
بر آنها، وظایف آموزش و پرورش، آموزش عالی، تربیت بدنی رایگان، تقویت بنیه دفاعی کشور، برطرف کردن هر نوع 
محرومیت در زمینه های تغذیه، مســکن، کار، بهداشــت و تعمیم بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، 
کشــاورزی، صنایع نظامی و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان و... نیز بر عهده دولت است. این حجم از وظایف، 
بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می کند که در پیش نویس قانون اساسی و قانون مشروطه دیده نمی شود. احتماال 
تحمیل این حجم از تعهدات بر اساس ذهنیت تداوم درآمدهای نفتی و مبتنی بر یک ساختار اقتصاد نفتی شکل گرفته 
است. از طرفی بر اساس قانون اساسی، الیحه بودجه از سوی دولت ارائه و پس از بررسی مجلس، تصویب و تبدیل به 
قانون می شود. اگرچه در قانون اساسی، سطح اختیارات مجلس در بررسی و تصویب تصریح نشده است؛ بنابراین ارائه 
الیحه به همراه پیوســت و امکان تغییر اعداد ردیف بودجه و درنهایت افزایش بودجه عمومی دولت، ورود گسترده 
مجلس را نشان می دهد. این سؤال طرح می شود که نمایندگان بر چه مبنایی اقدام به تغییر ارقام بودجه می کنند؟ 
آیا آنان تخصص الزم برای بررســی را دارند؟ معموال در کشورهای دارای نظام های حزبی قوی و مستقل، نمایندگان 
به اتکای متخصصان حزب، بودجه را بررســی می کنند. به واقع، نماینده به گونه ای سخنگوی کارشناسان حزب است  
امــا در ایران، نظام حزبی به معنای یادشــده وجود ندارد. احزاب در ایران از ســاختار حزبی قــوی برخوردار نبوده و 
از اســتانداردهای آن فاصله زیادی دارند. از ســوی دیگر توزیع تخصصی متوازنی نیز در مجلس وجود ندارد. مرور 
بر تخصص اعضای کمیســیون های تخصصی مجلس این امر را به وضوح نشان می دهد؛ بنابراین بررسی تخصصی 

بودجه در مجلس انجام نمی شود. از طرف دیگر، نمایندگان دغدغه های محلی نیز دارند. 
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اقتصاد سیاسی بودجه

 اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

شرق
ری، 

س کوث
: عبا

س 
  عک

صفحه ۶


