
 نگاهی گذرا به بودجه چالشی 
و دوبطنی سال 98

حسن روانشید

یکی از اعضای کمیس��یون برنام��ه  و بودجه و 
محاسبات مجلس معتقد است: »بودجه سال آینده 
کش��ور ناچار است چالشی عمل کند زیرا انتظارت و 
توقعات صنفی و قانونی در مردم ایجاد ش��ده و تورم 
نیز بر قدرت خریدها تأثیر گذاشته تا در بودجه ۹۸ به  
صورت جبرانی دیده شوند«. اما برای رسیدن به این 
هدف بای��د درآمدهای مالیاتی، گمرکی و همچنین 
فروش نفت و اوراق مشارکت همانند قرضه اسالمی 

شفافیت یافته تا در بطن آن لحاظ شوند. 
مفاد بودج��ه به این صورت تنظیم  ش��ده که 
س��ازمان مالیاتی کشور باید 51 درصد سال آینده 
آن را تأمی��ن نماید اما آیا رکود ش��کننده موجود 
و تفاوت های ایجاد ش��ده در بی��ن هزینه و درآمد 
جامعه این توان را به مالیات  دهندگان خواهد داد 

تا خواسته طراحان را تأمین نماید؟!
پس از س��ونامی ارزی، مرکز آمار کشور تورم 
را 43 درص��د اع��الم می کند که اگ��ر همچنان پا 
برج��ا بماند قطعاً بعضی از درآمدهای مورد نظر در 
بودجه سال ۹۸ بخصوص رقم پیش  بینی مالیات ها 

چندان منطقی به نظر نمی رسد. 
تنها امید برای تحقق بودجه چالشی و دوبطنی 
در س��ال آینده ادامه حضور رئیس  جمهور آمریکا 
در رأس کشوری است که می تواند با ایجاد ناامنی 
در اقتصاد جهانی محاس��بات را برهم زده و بهای 
نف��ت را به باالترین قیمت خود طی ربع اولی قرن 

بیست و یکم برساند! 
هم اکنون و همانند س��ال های گذشته به  طور 
کلی درآمدهای اختصاصی و شرکت های دولتی در 
بودجه شفاف نیستند و مجلس کماکان دسترسی 
به آن ها ندارد که ناچار است اینگونه روشن گردد. 
ب��رای مثال برخی از دس��تگاه ها که به  صورت 
هیأت امنایی اداره می ش��ود هنوز هم فاقد شفافیت 
الزم اس��ت و همچنی��ن گروه��ی از معافیت ه��ای 
مالیاتی نیز باید از حالت ش��ترمرغی خارج  ش��ده و 
برای همیشه تکلیفشان روشن شود که البته جداول 
کمک ها و یارانه های پنهان نیز از جمله مواردی است 
که به عریان شدن بی چون  و چرا نیازمند می باشد. 
امسال و در بودجه ۹7 روزانه دو و نیم میلیون بشکه 
در روز دیده ش��ده بود که این رقم برای سال آینده 
1/5 میلیون و با قیمت بشکه ای پنجاه  و چهار دالر 
است که با این حس��اب و در شرایط امیدوارکننده 
33 میلی��ارد دالر درآمد نفتی کش��ور خواهد بود، 
بیس��ت درصد از این رقم سهم صندوق توسعه ملی 
و 34/5 درصد آن به ش��رکت نفت اختصاص دارد و 
تنها 27 میلیارد دالر برای تزریق در بودجه به دولت 
می رسد که همچنان نفتی ها می توانند در امپراتوری 

خودمختار خود حاتم  بخشی نمایند! 
آنچ��ه از تفاوت های موج��ود میان درآمدهای 
نفتی و مالیاتی مش��اهده می ش��ود نوعی ش��ک و 
تردی��د را در تحق��ق ایجاد می کن��د در حالی  که 
14 میلی��ارد دالر به  ص��ورت قطعی برای کاالهای 
اساس��ی با نرخ 42۰۰ تومان دیده  شده تا در تهیه 
اقالم م��ورد نیاز و ضروری مش��کلی ب��رای مردم 
پی��ش نیاید. همچنین ۸ میلیارد دالر برای س��ایر 
مصارف غیرضروری در نظر اس��ت که براساس ارز 
نیمای��ی محاس��به خواهد ش��د و درمجموع 14۸ 
میلی��ارد تومان از مح��ل درآمدهای فروش نفت و 
دارایی ه��ای مالی برای دولت پیش بینی ش��ده که 
به نظر می رس��د قابل تحقق باشد. در مجموع این 
بودجه چالش��ی و انعطاف پذیر قرار اس��ت از محل 
51 درص��د درآمدهای مالیاتی به  اضافه 3۶ درصد 
حاص��ل از فروش نفت و میعان��ات و همچنین 13 
درصد اوراق مالی تأمین گردد؛ اما ترکیب هزینه ها 
حاکی از آن اس��ت که ۸۰ درصد جاری بوده و 15 
درص��د برای عمران و آبادانی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت و مانده آن دارایی های مالی خواهد بود که 

دولت برای بدهی هزینه ها پرداخت خواهد کرد. 
آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است و در الیحه 
امس��ال نیز دیده  شده این است که بودجه به  صورت 
دوسطحی تنظیم شده تا یک وضعیت قابل پیش بینی 
و احتیاطی برای بودجه سال آینده باشد و در سطح 
اول 4۰7 ه��زار میلی��ارد توم��ان براس��اس مجموع 
درآمدها و هزینه هایی است که در الیحه دیده  شده 
و در سناریوی دوم نیز 447 هزار میلیارد تومان برای 
سرفصل های بودجه به  اضافه 2۰ هزار میلیارد تومان 

جهت افزایش بنیه دفاعی کشور اختصاص یابد. 
حذف 3 دهک پردرآمد از یارانه ها نیز به نوعی 
افزایش درآمد به  حس��اب خواهد آمد که از طریق 
واگذاری اختیارات به اس��تان ها قابل انجام خواهد 
بود تا م��ازاد صرفه جوی��ی به هزینه ه��ای عدالت 
اجتماعی اختص��اص یابد اگرچه عددی برای تورم 
بودجه در س��ال ۹۸ دیده نش��ده و رشد اقتصادی 
نیز مثبت به نظر می رس��د که امید است اینچنین 
باش��د! به  ه��ر حال پیرامون رس��یدن به ش��رایط 
مثبت برای س��ال ۹۸ نیازمند به  نوعی پیش بینی 
ذخی��ره ای بوده تا حقوق بگیران ثابت که به بودجه 
اتصال دارند عالوه بر پذیرش تورم امس��ال، س��ال 
آینده نیز عالوه بر آنچه هس��ت، تحمل نمایند که 
همسان س��ازی و افزایش 2۰ درص��دی حقوق در 

سطح بودجه لحاظ گردیده است. 
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موافقانومخالفاناستانیشدنانتخاباتمجلسچهمیگویند؛

االن وقتشه؟!
دوبارهانتخابات،دوبارهقانونجدید!

هشدار شدید نخست وزیر عراق درباره هرگونه حمله رژیم صهیونیستی
شبکه راش��ا تودی گزارش داد، نخس��ت وزیر عراق به وزیر خارجه آمریکا هشدار 
داده است که هرگونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی در خاک عراق، تبعات منطقه ای 

درپی خواهد داشت.
یک منبع دولتی عراق بخش های��ی از گفت و گوهای »مایک پامپئو« وزیر خارجه 
آمریکا با »عادل عبدالمهدی« نخس��ت وزیر عراق را در جریان س��فر پامپئو به بغداد، 
فاش س��اخت. او در گفت و گو با ش��بکه روس��یا الیوم، گفت که مایک پامپئو به عادل 
عبدالمهدی گفته اس��ت که در صورت بمباران مواضع الحشدالش��عبی از سوی رژیم 

صهیونیستی، آمریکا هیچ گونه دخالتی نخواهد کرد.
به گفته این منبع عراقی، در این هنگام، عبدالمهدی به شدت عصبانی شده و به پامپئو 

گفته است که هرگونه حمله به پایگاههای عراقی، کل منطقه را به خطر خواهد انداخت.
او افزود: آمریکا هنوز اجازه بمباران مواضع الحشد الشعبی در داخل خاک عراق را به 

اسرائیل نداده است؛ اما آمریکا برای همیشه نمی تواند مانع از خواسته اسرائیل شود.
تهدی��دات رژیم صهیونیس��تی برای ه��دف قرار دادن مواضع الحشدالش��عبی در 
خاک عراق ماه هاس��ت که جریان دارد و در یک نمونه در تاریخ یکم تیرماه گذش��ته 
مقامات الحشدالش��عبی اعالم کردند که پهپاد وابس��ته به رژیم صهیونیستی، مواضع 
این نهاد مردمی را در مرز با س��وریه هدف قرار داده اس��ت که در جریان آن 2۰ تن 
از نیروهای الحشدالشعبی به ش��هادت رسیدند. »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ سابق 
رژیم صهیونیس��تی نیز در مهر ماه گذشته تهدید کرده بود که جنگنده های این رژیم 

فارس به مواضع نظامی در عراق حمله خواهند کرد. 

طرح مشکالت از سوی مسئولین در چارچوب استراتژی باشد
رئیس کل بانک مرکزی نوشت: در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکالت 

و اظهارات از سوی مسئولین باید در چارچوب استراتژی باشد.
در پس��ت اینستاگرامی عبدالناصر همتی آمده است: 1- جنگ اقتصادی علیه مردم 
ایران کمتر از یک جنگ نظامی نیس��ت. دولت آمریکا برای جبران شکس��ت هایش در 
صحنه تحریم ها همواره به ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می شود. مردم عزیز ایران 
به خوبی به این موضوع پی برده اند، لذا مجموعه تصمیم گیران و رسانه ها نیز باید همسو با 
مردم برنامه و استراتژی داشته باشند. در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکالت 

و اظهارات و تحلیل خصوصا از سوی مسئولین باید در چارچوب استراتژی باشد.
2- رانت و فس��اد در ش��رایط تحریم تش��دید می ش��ود؛ مبارزه با رانت و مراقبت از 
فضاهای نفوذ رانت جویان از مسیر وضع و اصالح مقررات، واردات، صادرات، نرخ، سهمیه، 
توزیع و... بسیار مهم و ضروری است. مردم بزرگوار کشورمان که در برابر برخی سختی ها 
و مشکالت معیشتی مقاومت می کنند جوالن رانت جویان و رانت سازان را نمی پذیرند. 

رسانه ها می توانند نقش برجسته ای ایفا کنند. بانک مرکزی در این مسیر مصمم است.
به نظر می رسد اظهارات همتی در واکنش به سخنان اخیر نوبخت است که گفته در 
حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل هستیم و کشور با تحریم ها دست و پنجه نرم 
می کند. از 2 میلیون و 41۰ هزار بشکه نفت و 47 میلیارد دالر درآمد نفتی در بودجه 
س��ال جاری که پیش بینی شده بود به شدت فاصله گرفتیم. نه تنها با مشکل مقدار کم 

فروش نفت مواجه ایم که مشکل امکان انتقال ارز به داخل کشور را هم داریم.

بررسی مجدد الیحه سی.اف.تی در بهارستان
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریس��م )س��ی.اف.تی( برای تامین نظر ش��ورای نگهبان و همچنین طرح یک 

فوریتی ساماندهی بازار خودرو، هفته  آینده در صحن علنی مجلس بررسی می شوند.
نمایندگان مجلس در این هفته جلس��ه علنی خواهند داشت و در روزهای یکشنبه، 
دوشنبه و سه شنبه )2 نوبت صبح و عصر( دستور کارهای اعالمی را بررسی خواهند کرد. 
از مهم ترین دستور کارهای جلسات علنی مجلس می توان به الیحه الحاق دولت جمهوری 
اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم )سی.اف.تی( اعاده 

شده از شورای نگهبان اشاره کرد.
همچنین طرح یک فوریتی س��اماندهی بازار خودرو و تقاضای تشکیل کمیسیون 
ویژه آس��یب های اجتماعی زنان از دیگر دس��تور  کارهای این هفته خانه ملت اس��ت. 
منصور غالمی هم برای پاس��خ به س��وال رضا انصاری نماینده داراب و حجت االسالم 

احمد سالک نماینده اصفهان حاضر خواهد شد.

اخبار یک

باید نوشت که استانی شدن انتخابات با توجه به اولویت های مجلس در رای به بودجه سال آتی، 
رسیدگی به معیشت مردم و تالش برای نزدیک کردن فاصله مردم و مسئولین در شرایطی که 
سفرهای استانی که دوره قبل وجود داشت این دوره نیست، اقدامی نامناسب به حساب می آید

یم
سن
ت
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دکتریندفاعموشکیآمریکابهروزرسانیشد
استقرارتسلیحاتموشکیپنتاگوندرفضا

آمریکا در حالی مانع حضور  گروهفرادید ویژه سایر کشورها در عرصه فضا می شود که خود گ�زارش
ن��ه تنها در ح��وزه ماهواره ای بلکه در عرص��ه نظامی نیز تحرکات 

گسترده ای را برای تسخیر فضا در پیش گرفته است. 
عصر ام��روز رو عصر دانش و فن آوری نامیده اند و کش��وری 
می توان��د در جهان حرفی برای گفتن داش��ته باش��د که در این 
حوزه نقش��ی تعیین کننده داش��ته باشد. براس��اس گزارش ها و 
ش��واهد موجود یکی از عرصه ه��ای مهم رقابتی در دنیای حال و 

آینده حضور در صحنه فضا و ماورای جو است. 
 کش��وری که در عرصه ماه��واره و نقش آفرینی در فضا حضور 
نداش��ته باش��د نمی  تواند ادعای قدرت برتر ب��ودن جهانی و حتی 
منطقه  ای داشته باش��د. بر همین اساس است که رقابتی گسترده 
میان کشورها برای دست یابی به موقعیتی مطلوب در عرصه فضایی 
آغاز ش��ده اس��ت. تالش برای داش��تن ماهواره ای در مدار زمین از 
سوی کشورها خود س��ندی بر این مهم است که محور رقابت ها و 

جنگ های آینده را نشان می دهد. 

صفحه 5

سیاستروزوعدهاشتغالزاییدولتدرسال98رابررسیمیکند؛

اشتغالزایی
سنگبزرگدولت

صفحه 7


