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آقای میرکاظمی ،اصالحات ساختاری
بودجه چه شد؟!
از سال  97تاکنون که اصالحات ساختاری بودجه برای
نخستین بار از سوی رهبر انقالب مطرح شد ،تا روز گذشته
که بار دیگر این موضوع در دیدار ایشان با نمایندگان مجلس
مورد تایید قرار گرفت ،این موضوع یکی از مهمترین مطالبات
اقتصادی رهبر انقالب از دولت و مجلس بوده است ،چنان که
دیروز نیز این موضوع را مطرح کردند و فرمودند« :ترکیب غلط
بودجه هنوز اصالح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت
است اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینهها بدون تعیین
درآمدهای واقعی و قابل تحقق ،به کسری بودجه که امالخبائث
مشکالت اقتصادی است ،اضافه شود».
بازگشت تحریمها در سال  97و پس از آن افت شدید قیمت
نفت ،تصویر هولناک اقتصاد بدون نفت را برای ایران ترسیم
کرد.اگرچهبسیاریمعتقدبهنقشمنفینفتدراقتصادکشور
هستند و آرمان اقتصاد بدون نفت همواره در کشور مطرح بوده
است ،اما واقعیت این است که حرکت به سمت شرایطی که
به طور مشخص بودجه کشور بتواند بدون نفت نیز تراز باشد
و درآمد نفت صرفا به توسعه زیرساختها برسد ،نیاز به زمان
دارد .برای رسیدن به این هدف باید هم بدنه حجیم دولت
و هزینههای رو به تزاید آن مهار شود و هم باید منابع جدید
درآمدی برای دولت تعریف شود تا جایگزین درآمد نفت شود.
واقعیت این است که دولت قبل شاید به امید احیای مجدد
برجام ،تاحد زیادی خالف این روند حرکت کرد .رشد شدید و
به مراتب بیش از تورم هزینههای جاری و راکد ماندن طرحهای
مربوط به پایههای جدید مالیاتی و مولدسازی داراییهای
دولت در سالهای  97تا پایان استقرار دولت دوازدهــم در
همین زمینه ارزیابی میشود.
بــا ایــن حــال انتظار مـیرفــت کــه در دولــت جدید موضوع
اصالحات ساختاری بودجه به طور جدی پیگیری شود.
رویکرد دولت جدید در گره نزدن اقتصاد کشور به احیای
برجام و برخی اقدامات مثبت دولت و به طور خاص ادبیات
شخص رئیسجمهور و برخی چهرههای اقتصادی دولت این
نوید را میداد و میدهد که تغییر ریل بودجه ریزی به طور
جدی پیگیری شود ولی به نظر میرسد قلب تپنده ماجرا
که باید در سازمان برنامه و بودجه پیگیر این موضوع باشد،
کند میزند و اثری از فعالیت جدید در این زمینه مشاهده
نمیشود .بررسی اظهارات مسئوالن اصلی سازمان برنامه
و بودجه و رصد فعالیت مراکز اصلی مرتبط با این موضوع از
جمله معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ،دفتر امور
اقتصاد کالن ،دفتر امور اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهشهای
توسعه و آینده نگری که همگی ذیل سازمان برنامه و بودجه
فعالیت میکنند ،اقدام مهمی در زمینه بررسی ،مطالعه،
هماندیشی یا فــراخــوان از صاحب نظران بــرای موضوع
اصالحات ساختاری بودجه انجام ندادهاند.
با گذشت بیش از  9ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم ،بیم آن
میرود که درگیر شدن در امور روزمره و پروژههای خاصی نظیر
ساماندهییارانهارز 4200وهمچنینبهبوددرآمدهاینفتی
موجب کم توجهی به دیگر اجزای اصالحات
ساختاری بودجه شود .به نظر میرسد دولت
درکنارتحرکجدیکهدرسفرهایاستانی،
تعامالت بینالمللی و منطقه ای ،اقدامات
سنگین و مهم نظیر جایگزینی یارانه به جای
ارز  4200و دیگر اقدامات مهمی که انجام
میدهد ،اقدامات الزم در زمینه اصالحات
ساختاری در اقتصاد کشور ،به ویژه مهمترین
بخش آن را که اصالحات ساختاری بودجه
و رسیدن به الگوی توسعه صنعتی مشخص
است باید جدیتر بگیرد .روزمرگی آفت
دولتمردی و کار اجرایی است و غافل شدن از
تصمیماتکالنواقداماتساختاریموجب
میشود که با تغییر در متغیرهای بیرونی
از جمله درآمد نفت ،بار دیگر کاسه چه کنم
مقابل مسئوالن قرار گیرد ،لذا فعال شدن
دولت و به ویژه سازمان برنامه برای پیگیری
اصالحات ساختاری بودجه ضــرورت مهم
پیش روی دولت است که باید جدی گرفته
شود.
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در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس یازدهم برای سال
سوم فعالیت اش قالیباف با  ۱۹۴رای ابقا شد

قالیباف رئیس ماند

توکلی  -سومین انتخابات هیئت
رئیسه مجلس یازدهم روز گذشته
در خانه ملت برگزار شد .انتخاباتی
که با  194رای ،نمایندگان ملت
حکم به ریاست قالیباف برای سومین
سال متوالی دادند .قالیباف در این
دور از رقابتها در حالی توانست 70
درصد آرای نمایندگان مجلس را از
آن خود کند که مرتضی آقاتهرانی،
الیاس نــادران و فریدون عباسی را
در مقابل خود داشت .در ابتدا برویم
سراغ نــادران ،اگر چه الیاس نادران
پیش از انتخابات در نامهای خطاب
به نمایندگان انتقادات تندی را به
عملکرد قالیباف داشــت اما در این
انتخابات فقط توانست  ۲۱رای را به
دست بیاورد .از سوی دیگر فریدون
عباسی که در اجالسیه دوم  ۱۸رای
و در اجالسیه اول مجلس توانسته
بود  ۱۷رای به دست بیاورد ،با یک
شیب نــزولــی جــدی ،تنها  3رای از
آرای نمایندگان خانه ملت را به خود
اختصاص داد .در این بین جدیترین
رقیبمحمدباقرقالیبافیعنیحجت
االســام مرتضی آقاتهرانی نماینده
جبهه پایداری با  53رای راهــی به
کرسیریاستمجلسپیدانکرد.فارغ
ازکرسیریاستمجلس ،دراجالسیه
سوم انتخابات هیئت رئیسه مجلس
یازدهم ،کرسی دیگر اعضای هیئت

رئیسهمجلسنیزبهرایگذاشتهشد و
در این میان کرسی نایب رئیسی بدون
تغییر باقی ماند .باید گفت که اگر
چه مجتبی ذوالنور ،هاجر چنارانی
و ابراهیم عزیزی به همراه عبدالرضا
مصری و علی نیکزاد بــرای کرسی
نایب رئیسی نامزد شده بودند اما،
بهارستانیها علی نیکزاد را با ۱۶۸
رای و عبدالرضا مصری را با ۱۶۸
رای به عنوان نــواب رئیس انتخاب
کردند .تساوی نیکزاد و مصری کار را
به قرعهکشی کشاند.در نهایت نتیجه
قرعهکشی که طبق آیین نامه داخلی
مجلس انجام گرفته بود؛ تغییری در
ترکیب نــواب هیئت رئیسه گذشته
ایجاد نکرد و به قید قرعه علی نیکزاد
به عنوان نایب رئیس اول و عبدالرضا
مــصــری نــایــب رئــیــس دوم انتخاب
شــدنــد .انتخابات امــا بــه همین جا
ختم نشد و به گــزارش قرن نو برای
 ۳کرسی ناظران و  ۶کرسی دبیری
هم در ادامــه برگزار شد .در کرسی
ناظران هیئت رئیسه پیرهادی ،حذف
شد و محمدرضا دشتی اردکانی به
هیئت رئیسه مجلس آمــد .کرسی
دبــیــری هیئت رئیسه بــا تغییراتی
همراه بود .مجتبی یوسفی و روح ا...
متفکر آزاد حذف شدند و احمد نادری
و احمدامیرآبادی به هیئت رئیسه
آمدند.

تحریمهایتازهآمریکاعلیهایران
دو هفته از بازگشت انریکه مــورا
نماینده اتحادیه اروپــا در مذاکرات
هستهای از تهران میگذرد .سفری
که به گفته خطیب زاده سخنگوی
وزارت خارجه کشورمان پربار بوده و
ایران ابتکارات جدیدی برای رسیدن
به توافق ارائــه کــرده تا آمریکاییها
تصمیمات سیاسی خود را بگیرند با
این حال در این دوهفته هیچ پاسخ
روشن و مشخصی از سوی واشنگتن
به ابتکارات ایران داده نشده و به جای
آن به نظر میرسد طرف آمریکایی
وارد بــازی جــدیــدی شــده تــا بــا فضا
ســازی رســانـههــای غربی ایـــران را
وادار به پذیرش خواستههای خود

کند .رسانههایی همچون پولتیکو
و رویترز از منفی بودن جواب بایدن
برای خروج سپاه از فهرست تروریسم
ادعایی میگویند و همزمان آمریکا
 ۱۰فرد و  ۹شرکت را با ادعای ارتباط
با نیروی قــدس سپاه تحریم کرد.
اسامی این افراد که اتباع کشورهای
مختلف از جمله ایــــران ،ترکیه و
افغانستان هستند و شرکتهای
مستقر در هنگکنگ ،لبنان ،چین،
ایران ،روسیه ،کره جنوبی و امارات
در فهرست تحریم جــدیــد وزارت
خــزانـهداری آمریکا قــرار گرفتهاند.
دیروز سازمان بنادر نیز از توقیف یک
کشتی ایرانی توسط یونان خبر داد.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• برخیمسئوالنحرفنزنندخیلیبهتراست.
گفتند فقط  ۴قلم گران میشود پس چرا بقیه
یکی یکی دارد گران میشود .دیگر بس است!
واقعامردمخستهشدهاند.
•• ســال  97بــرای جلوگیری از آلودگی هــوا و
صوتی موتور برقی خریدم و استفاده کردم .حال
که نیاز به باتری دارد قیمت آن 4تا  5میلیون
است .از قیمت خریداری هم بیشتر .چرا دولت
حمایتنمیکندوفقطشعارمیدهد؟
•• گفته بودن نون که کیلویی بشه نانوا نون رو
خوب نمیپزه که سنگینتر باشه .چاره کار اینه
کهنونخمیرنخریمتارو دستشبمونه.مگهمیوه
فروشیکهمیریممیوهکالیاپوسیدهمیخریم؟
•• با توجه به صحبتهای گزارشگر ویژه سازمان
ملل که تحریمها باعث مسدود شدن 100تا
 120میلیارد دالر از داراییهای ایران شده چه
خوب است مسئوالن محترم نظاره گر نباشند و
راهکارهایی برای احیای برجام و لغو تحریمها
ارائهدهند.
•• چرا نرخ کاال و خدمات کشورهای پیشرفته
و همسایه رو با ایران مقایسه نمیکنید و سطح
درآمد اونها رو با ما که متوجه بشیم دولت چه
رفاهیبرایماآورده؟!
•• هزینه یک میلیون و  100هزار تومانی بیمه
سالمتبهازایهربیمهشدهبسیارباالست.چرا
خانواده پنج نفره من که در خالل سال قبل در
مجموعپنجباربیمارشدهایمکهآنهمبامراجعه
به پزشک عمومی و بدون نیاز به آزمایش و ...به
خوبی درمان شده ایم باید پنج میلیون و500
هزارتومانحقبیمهپرداختکنیم؟هزینهویزیت
پزشکوداروهمکهبهاینمبلغاضافهمیشود!
•• فکرمیکنممسئوالنکشوردارندبهریزگردها
دستور میدهند برگردند و براشون بخشنامه
میکنند دیگه نیاین! آقایون مملکت با دستور و
بخشنامه و .. .اداره نمیشه .با یک فکر اساسی
نیازه از کاربلدهای هر رشتهای استفاده کنید
حتیمتخصصانوشرکتهایخارجی.
•• ایران تنها کشوریه که بعد از هر اتفاق بدی که
میافته با دو تا بحران مواجهه! یکی اصل اتفاق
بحران سوء
ناگوار دومی که مهمتر هم هست
ِ

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

استفادهسلبریتیهاست.
•• چه کسی به پزشکان این اجازه را داده که از
بیماران غیر ایرانی چندین برابر ویزیت بگیرند؟
این به یک معضل تبدیل و باعث شده پزشکان
برای عربها فرش قرمز پهن کنند .اصال بیمار
هموطنراتحویلنمیگیرند.
•• هرروزپیامهایمردمرامیبینم.چهمشکالتی
داریم! تورم و گرانی چه به روز ما آورده؟ ولیای
کاش مسئوالن از خواب بیدار بشن جوابگوی
مردم باشن؟ دلمون خوشه پیام دادیم؟ هر روز
مشکالتزیادمیشه.
•• باالخرهبعدازمدتهاسهخبرخوششنیدیم.
قیمتماشینهاروندکاهشیپیداکرد.مذاکرات
هستهای با دید مثبت نزدیک به انجام است و
واردات خودرو در حال اقدام .ان شاءا ...موارد
هرچهزودترعملیشودوخبرهایخوشدیگری
ازراهبرسد.
•• آقــای رئیسجمهور بــرای جراحی اقتصاد
اول بیایید بانکها رو جراحی کنید ،بیمهها رو
جراحی کنین ،بدنه حجیم دولــت رو جراحی
کنین و سازمانهای به درد نخور و مفت خور را
کههرسالهزارانهزارمیلیاردبودجهمیگیرن
بــدون هیچ منفعتی! االن یارانه آرد نهایت 2
درصد از بودجه رو به خودش اختصاص داده
بقیه رو چی کار کردین؟چاپ پول رو چی کار
کردین؟ وامهای کالن بی حساب و کتاب رو که
بهنورچشمیهادادهمیشه،چیکارکردین؟
•• به نظرم آزاد سازی قیمتها یعنی یک معامله
بزرگ و دوطرفه بین مردم و دولت که اگر در یک
طرف آن ضرر باشد در طرف دیگر قطعا سود
است.
•• بعد از ورود به سامانه سازمان هدفمندی
یارانهها مشاهده کردیم من با دریافت حداقل
حقوق و مستاجری در دهک هفتم قرار دادم اما
همکار من که دو باب منزل مسکونی و خودروی
شخصیدارددردهکششمقراردارد.
•• با کارخانههای تولید بیسکویت و کیک که
همیشه محصوالت شان را گرانتر از قبل تولید
میکنندچهکسیبایدبرخوردکند؟
•• تنها راه مقابله با گرانی از بین بردن تجمالت

اســت و مقصر اصــلــی آن تلویزیون اس ــت .با
تبلیغات الکچری و سریالهایی که در خانهها و
آپارتمانهای لوکس اجرا میکند .این بدبختی
ازسال 70بهجانمردمافتاد.
•• از مجلس انتظار این هست به وعدهای که به
سربازاندادهاندبابتحقوقعملکنندوپیگیری
کنندتاقانونیکهتصویبشدهعملشود.رسانه
هملطفاپیگیرحقوقسربازانباشدچونحقوق
اردیبهشت را جوری دیگر عمل کردند .از دولت
محترمهمانتظارداریمباتماممشکالت،سربازان
راکهجواناناینمملکتهستند،یاریکند.
خراسان :مخاطب گرامی فرایند اجرایی شدن
قانون مجلس دربــاره افزایش حقوق سربازان
چند روز قبل به ایستگاه نهایی رسید و آییننامه
آنابالغشد.
•• درسامانهیارانههادوخودروبهناممنثبتشده
که یکی در سال  91سرقت شده و جایی برای
اعالم سرقت و درج شماره نامه نیروی انتظامی
موجود نیست و هیچ کس جوابگو نیست .کسی
هستمراراهنماییکند؟
•• امــروز کشاورزی صنعتی شده .متأسفانه تو
کشور کم آب چیزی به نام هندوانه میکارند که
شبیه یه فاجعه است .از صادرات اون هم اظهار
خوشحالیمیکنند.
•• لطف کنید مــوضــوع بخشودگی جــرایــم و
سودهایمرکببانکیزیر۱۰۰میلیونراکهدر
دولتقبلوایندولتصحبتشدولیهیچوقت
اجرانشد،پیگیریکنید.
•• کسانی که با فــروش نــان کیلویی به مردم
مخالفتمیکنندبیایندودلیلآنرابیانکنندتا
برایمردمحسننیتشانآشکارشود.
•• تعطیلیها به خاطر آلودگی هوا ،بیماریها
و گرد و غبارها اگر منجر به حفظ سالمتی شود
الزموضروریاست.سالمتیمقدمهکاروتولید
وخدمتاست.پسنبایدازتعطیلیهایبهحقو
منطقیانتقادشود.
•• خیلی به زبان ساده و مردمی خدمت عزیزان
دستاندرکار عرض کنم کنترل بازار از دستتان
خارجشدهاست.حاالدیگرقادرنیستیدحتیبه
شکلزبانیقولتنظیمبازاررابدهید.

