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رانندگی خوب مردم
و کسری بودجه دولت!

بودجه یک کشور  ،هر سال نشانگر سیاست ها و خط مشی
های دولت در حوزه های اقتصادی ،فرهنگی  ،اجتماعی
و حتی سیاسی است .میزان بودجه مصرفی و هزینه ای
دولت در بخش های مختلف  ،به نوعی حکایت از سیاست
های دولت در آن زمینه ها دارد .مثال زمانی که بودجه های
دفاعیافزایشیاکاهشمییابدبهنوعیسیاستدولترادر
سالآیندهدراینزمینهمشخصمیکند.یااگربودجهبخش
آموزش عالی و تحقیق و پژوهش افزایش یابد ،نشان دهنده
عزم و برنامه جدی دولت در ارتقا و توسعه کمی این بخش
است .از سوی دیگر؛ بخش های مختلف دولت بر اساس
اتفاقات ،رفتار بخش های متنوع جامعه را در سال آینده
پیشبینیوبراساسآناقدامبهتنظیمسرفصلهایبودجه
می کنند .به عنوان مثال ،یکی از درآمد های دولت  ،درآمد
های مالیاتی است و سرفصل های زیادی از جمله مالیات
حاصل از واردات ،حقوق کارکنان  ،فروش کاالها و خدمات
و  ...را شامل می شود .بنابراین متولیان امر ،باید بر این
اساس میزاندرآمدهایمالیاتیراتخمینبزنندودربخش
منابعبودجهواردکنند.درحوزهمسائلفرهنگیواجتماعی
هم به همین شکل است  .به عنوان مثال ،قانون گذار باید
پیش بینی کند در سال آینده چه میزان بزهکاری منجر به
محکومیتزندانرخخواهددادتابراساسآن،بودجهزندان
هایکشورراکاهشیاافزایشدهدیااستقبالمردمازکتابو
کتابخوانییاسینماوتئاتردرسالآیندهبهچهمیزانخواهد
بودتابرهماناساسبهتجهیزسالنهایسینمایاگسترش
کتابخانههایعمومیو...اقدامکند.
با این مقدمه  ،به عرض خوانندگان محترم می رساند که بر
اساس الیحه بودجه  98دولت  2.5 ،درصد از درآمد 208
هزار میلیاردی دولت  ،حاصل از جرایم و خسارت است .
این جرایم شامل مجازات و خسارت های قانون کار ،محیط
زیست،تخلفاتصنفی،تخلفاتبهداشتیو...است.دراین
میان،درآمد 40هزارمیلیاردریالیحاصلازجرایمرانندگی
است (بند  .)150101این بخش نسبت به امسال (سال

 ) 97رشد  33درصدی داشته است ( سال  ، 97این میزان
 30هزارمیلیارداست)وبهاینمعنیاست:
 -1دولتمردان پیش بینی کرده اند در سال آینده ،میزان
تخلفات رانندگی باید  33درصد افزایش یابد و این یعنی ،
کاهششاخصهایفرهنگعمومیجامعه.
 -2دولت تالش می کند تا این درآمد را محقق سازد و چنان
چه این مبلغ محقق نشود ،دولت با کسری  4هزار میلیارد
تومانی در این بخش مواجه خواهد شد و این یعنی یک نقطه
منفیدرعملکردبخشهایمربوط.
-3هرگونهفرهنگسازیاعمازآموزشمردم،ساختکلیپ
وفیلم،تبلیغاتتلویزیونیو...نهتنهابرایدولتهزینهایجاد
میکندبلکهموجببهبودرفتاررانندگانودرنتیجهکاهش
تخلفات رانندگی و در نهایت کاهش درآمد دولت و افزایش
کسری بودجه می شود .ضمن آن که در بودجه سال آینده،
بخشفرهنگازجملهبخشهاییاستکهبیشترینکاهش
بودجهراشاهداست.
 -4افزایش 33درصدی بودجه حاصل از جرایم رانندگی ،
آمارهای ارائه شده در خصوص بهبود رفتارهای اجتماعی و
ارتقایفرهنگعمومیرادچارخدشهمیسازدیااینکهاین
درآمد،نمیتوانددرآمدواقعیباشدوقابلتحققنیست.
نتیجه؛ این رقم و سرفصل بسیار کوچک از بودجه  ،مشتی
استنمونهخروارکهنشانمیدهدسیاستهایاقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی در کشور از تناسب و هماهنگی الزم
بــرخــوردار نیستند .بخش هــای فرهنگی و اجتماعی از
بهبود شاخص های فرهنگ عمومی و اثر گذاری برنامه ها و
اقداماتخودمیگویندامادولتدربخشدیگرانتظاردارد
این شاخص ها افول کند و از محل آن ،به  40هزار میلیارد
ریال درآمــد دست یابد ( .هر خانواده در سال  166هزار
تومان).ازسویدیگر،نیرویانتظامیهمموظفاستبرای
تحقق این درآمد گام های جدی بردارد و  33درصد درآمد
حاصلراافزایشدهدواینیعنیضعفدرنظامبودجهریزی
کشوروتطابقنداشتنآنبافرهنگاسالمی–ایرانی،یعنی
نبود پیوست فرهنگی بودجه ،یعنی تناقض بین سیاست
های کالن ارتقای فرهنگ عمومی و سبک زندگی با ارقام
وعددهایاقتصادیدولت.
بنابراین باید از مــردم درخــواســت کــرد به منظور تحقق
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و جلوگیری از کسری
بودجهدولتکهمنجربهاستقراضازبانکمرکزیوافزایش
نقدینگیوتورممیشود،نهتنهابرایترمیمواصالحوضعیت
رانندگی خود اقدام نکنند بلکه تالش کنند با تخلف بیشتر
و افزایش  33درصدی جرایم ساالنه رانندگی ،به دولت در
تامینمخارجخودومقابلهباتحریمکمککنند!

فارس-درجلسهشورایعالیحفاظتفنی،شغلآتشنشانیبهگروه"ب"مشاغلسختوزیانآورپیوست.وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیروزگذشته دراین
جلسهگفت:شورایحفاظتفنیمقررکردکهمشاغلعملیاتیآتشنشانیبه ۱۳گروهشغلیگروه«ب»مشاغلسختوزیانآوراضافهشود .برایناساسمشاغل
عملیاتیآتشنشانیماهیت ًاسختوزیانآورمحسوبمیشوندوباتمهیداتکارفرماامکانخروجآنهاازشمولقانونمشاغلسختوزیانآوروجودندارد.
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دیدار با کپرنشینان با تشریفات کاروانی!
سرانجامآقایخاصدولتتدبیروامیدتصمیمگرفتهاستبهجایبرنامهریزیدرطبقه
دهمسازمانبرنامهوبودجه،درجمعکپرنشینانمناطقمحرومحضوریابد.نوبخت
میگوید:هموارهاینپرسشبرایبندهمطرحبودهاستکهچطورمیتوانمدرتهرانو
درطبقهدهمساختمانیبنشینموکوهرانگاهکنموبرایمردمکپرنشینمناطقمحروم
کشوربرنامهریزیکنم؟بنابراینتصمیمبهحضوردرمناطقمحرومگرفتم.
اینسخنانآقایخاصدولتدربازدیدازیکروستایکپرنشیندرجنوبکرمانبیان
شدهاست.ازاینسفرروایتدیگریهمتوسطمدیرمسئولیکنشریهمنطقهانتشار
یافتکهالبتهازسویفرماندهینیرویانتظامیتکذیبشد.براساساینروایتطی
سفرنوبختبهجنوبکرماندرمحورجیرفتبهشهرهایجنوبیسرعتزیادوتعداد
بی شمار خودروهای همراه واز طرفی آژیربی امان خودروهای تیم حفاظتی واصرار
برکناررفتنخودروهایمردمباعثشدیکخودروازجادهمنحرفشود،ولینیروی
انتظامیعلتحادثهرخدادهبرایخودرویپرایدرابیاحتیاطیرانندهوناتوانیویدر
کنترلخودرودانستهاست،اماآنچهموضوعایننگارهاستکاروانطویلخودروهای
همراهمعاونرئیسجمهوروتیمحفاظتیوآژیروبلندگوو....است-کهبراساسبررسی
های نگارنده واقعیت دارد -و متاسفانه در سفر اغلب مسئوالن به شهرهای کشور
وجودداردوباتأسفبیشترهرچهاستانهاوشهرهاکوچکترومحرومترباشند،تعداد
خودروهایکاروانهمراهوتشریفاتحفاظتیبیشتراست.
اینکهآقاینوبختسرانجامپسازششسالریاستبرسازمانبرنامهوبودجهحاال
بهصرافتافتادهاند کهدرمناطقمحرومحضوریابند،اتفاقمبارکیاستامااگرقرار
باشد بازدید ها همراه با تشریفات و ریخت و پاش و خدم و حشم باشد و ده ها خودرو در
پس و پیش حرکت کنند و به نام حفاظت    -ممکن است بگویند با توجه به وضعیت
امنیتیمنطقهاینتعدادازخودروهایهمراهوحفاظتضرورتداشتامابهتعبیردبیر
شورایعالیامنیتملیدیگربرایهیچمسئولیموضوعیتندارد-آژیروبلندگوبهکار
گرفتهشود،بهتراستچنینبازدیدهاییانجامنشودکهخودتحقیرکپرنشیناناست.
شایدهزینههایهمینکاروانهاوتشریفاتبتواندبخشیازآالمکپرنشینانراالتیام
بخشد!
در این میان پیشنهاد می شود اگر آقای نوبخت تصمیم به حضور در مناطق محروم
البتهبدونتشریفاتودرکمالسادگیوبدونتجملوخدموحشم-گرفتند،ازاینپس زمانی که فرصت کردند در طبقه دهم ساختمان بهارستان حضور یابند مروری
هم بر فرمایش ها ،اظهارات و وعده های شش ساله خود به عنوان سخنگوی دولت
و رئیس سازمان برنامه و بودجه -مغز متفکر پیشرفت کشور – داشته باشند و در این
سفرها به مردم گزارش دهند که آیا وعده های ایشان تحقق یافته است یا هزار وعده
خوبانیکیوفانکند!

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• چرا کافه ها رو به راحتی می بندید اما جلوی
تولید و واردات سیگار رو نمی گیرید؟سن
سیگار کشیدن این قدر پایین اومده و دختر و
پسر هم نداره و این واقعا بده!
•• باور کنید که مشکل بی دروپیکری وگرانی
با بسته حمایتی حل نمی شود!
•• معترضان محترم به تابلوهای «لبخند بزن»
به نظرتون باید بنر بزنند که اخم کن ،باهمه
دعوا داشته باش ،حین رانندگی ناسزا بگو و
...؟ شاید این طوری مشکالت حل شود! به
نظر شما لبخند که راهگشا نیست؟
•• اورژانس بیمارستان قائم(عج) هیچ فضایی
برای همراهان ندارد و بسیار شلوغ است مگر
یک فضای کوچک جلوی در که بسیار سرد
است .فضای بیرون آن هم شلوغ و نازیباست.
•• تا این جا هم که هنوز درباره داشتن کارت
خوان و مالیات از پزشکان کوتاهی شده ظلم
به دیگر مشاغل یا شرکت هایی که با دولت
همکاری دارند شده فکر نمی کنید دیگر کافی
است امتیاز دادن به این قشر پردرآمد؟!
•• چرا دولــت سهام عدالت کارگران تامین
اجتماعیرابهحسابکارگرانواریزنمیکند؟
•• جــنــاب دادســـتـــان چـــرا دربـــــاره پــرونــده
پردیسبان گزارش نمی دهید؟ پنج سال است
که بالتکلیف هستیم و نتوانستیم به حق و
حقوق خودمان برسیم.
•• چرا با فاصله چندماه باز هم قیمت خودرو
افزایش یافت؟ کی جواب میده؟!
•• لطفا برای پیاده روی سگ ها و صاحبان
شان در معابر عمومی شهر فکری بکنید  .حتما
باید فاجعه ای مثل سگ های لواسان تهران
پیش بیاید که مسئوالن به فکر بیفتند؟
•• قرار بود پول نفت رو سر سفره مردم بیاورند
که هیچ ،لبنیات و گوشت هم از سفره مردم

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

پر کشید! چند سال دیگه کلی بیمار داریم!
•• پیشنهاد مــی کــنــم بـــرای جــلــوگــیــری از
آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت ،واردات
خودروهای هیبریدی رو آزاد کنید.
•• ایــنــتــرنــت ســاعــتــی ایــرانــســل جــوریــه کــه
باتاخیر نیم ساعته فعال می شود! همچنین
زمــان دریــافــت پیامک فعال ســازی توسط
ایرانسل،مالک شروع بسته ساعتی نیست؟
بلکه زمان دلخواه اپراتورمالک است!
•• جالبه بدونید قبل ازگــرانــی هــای دولت
اختالف قیمت یک پرایدباپژونهایت زیر 10
میلیون تومان بــوده ولــی حــاال بیش از 20
میلیون تومان شده است!
•• درباره کارت خوان پزشکان عرض کنم که
عمده فعالیت پزشکان با بیمه است و کمتر آزاد
ویزیت می کنند در نتیجه از روی محاسبه برگه
های دفترچه مالیات می گیرند .پس کارت
خوان فایده ندارد حاال باز هم جای بحث دارد.
•• چرا هیچ کس گستاخی و افسارگسیختگی
شرکت سایپا را مهار نمی کند؟چقدرافزایش
قیمت؟ چرا این غول خودروسازی سیر نمی
شود؟
•• سهامداران پدیده بعد از گذشت پنج سال
هنوز به سرمایه اولیه شان نرسیده اند؟ حرکت
های الک پشتی هیئت مدیره انتصابی و مدیر
عامل با رکــورد حقوق و مزایای نجومی شان
همخوانی ن ــدارد! خواهشمندیم مسئوالن
استانیمجموعهپدیدهرومزایدهبگذارندتابلکه
کمیازمشکالتمالیسهامدارانرفعشود.
•• اگه گرانی مثل نردبان پله می داشت،االن
به کهکشان ها رسیده بودیم!
•• جناب کارمندعزیز دو میلیون و400کــه
عالیه!من که فکم افتاد.خوش به حالت،
حسودیم شد!

