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دالیل گسست و رسیدن به نقطه کنونی

اقتصادسیاسینابرابریدرایران

یکی از هدفهای اصلی انقالب 1357در ایران عدالت
اجتماعی بود ،اما امروز پس از گذش��ت حدود چهار
دهه از انقالب ،نهتنه��ا گام موثری درجهت عدالت
اجتماعی برداش��ته نش��ده بلکه بهطور مش��خص
وضعی��ت توزی��ع درآمد به س��طوح نابرابر بس��یار
خطرناک و نگرانکنندهای افزایش پیدا کرده است ـ
ضریب جینی حدود 0.4است که تقریباً در سالهای
گذش��ته در همین حد ثابت مانده و چش��مانداز آن
وخیمتر بهنظر میرسد.
پرویز صداق��ت ،پژوهش��گر اقتصاد سیاس��ی ،در
چهارمین همایش پژوهشهای اجتماعی ـ فرهنگی
در ایران توضیح داد که چه عواملی باعث عدمتحقق
هدف اعالمشد ه جنبشهای مردمی سال  57بوده
است .او عوامل مؤثر بر این نابرابری درآمدی را ابتدا در
سطوح نهادها و ساختارها بررسی میکند و در ادامه
به سطوح مرتبط با سیاستها ،برنامهها و مجموعه
راهکارهایی که مدیران اجرایی و قضایی و قانونی در
سه دهه گذشته دنبال کردهاند ،میپردازد.
***
صداقت ،با اشاره به اینکه بحث را از نهادها و ساختارها
ش��روع میکنم ،توضیح داد :نکتهای کلیدی که در
اقتصاد سیاسی جمهوری اس�لامی وجود داشته و
نطف ه آن در همان ده ه بحرانی ابتدای انقالب بسته
ش��ده و آثارش تا دهههای بعد و ت��ا امروز ادامه پیدا
کرده ،تحکیم یافته و قدرتمندتر شده ،شکلگیری
یک نظام دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران بوده است.
اقتصاد سیاس��ی ایران اساس��اً مبتنی بر معیارهای
به
دوگانه اس��ت .آن تفکر ایدئولوژیک ک��ه اعتقاد
دولتی صرف هزینههای رفاهی و هزینههای بهبود
به
شهروند درجهیک و ش��هروند درجهدو و اعتقاد
توزیع درآمد میش��ود ـ بهمراتب کمتر میش��ود.
عرصه
«خودی» و «غیرخ��ودی» دارد ،وقتی وارد
ی اس��ت که
بنابرای��ن فعالیت این فرادولتیها عامل 
اقتصادی
ی را برای بازیگران
اقتصادی شد میدان باز 
در توزیع درآمد اختاللزاس��ت .از طرف دیگر خود
فراهم کرد که در این میدان معیارهای دوگانه حاکم این نهاده��ا باتوجه به سیاس��تهایی که در عرصه
بود .افرادی که بعد از بحرانهای س��الهای نخست حامیپروری میتوانند دنبال کنند به شکل دیگری
انقالب برمبنای مجموعه عواملی مثل رانت وفاداری میتوانند در وضعیت توزیع درآمد اثر بگذارند.
ً
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بازی در اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقالب ،یکی از
حاکم بر فعالیت اقتصادی سایر بازیگران اعم از بازیگر نکتههای کلیدی است که اثرگذاری هر سیاستی از
خصوصی یا بازیگر دولتی معاف شدند.
جمله سیاستهای بازتوزیع درآمدی و ...را بهشدت
جدید
نهادی
او یادآوری کرد :بنابراین با یک پدیده
کاهش میدهد.
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کرد که در عرص ه انباشت سرمایه
داش��ت .مجموع��ه بنیادهایی در اقتصاد سیاسی
در اقتصاد ایران ش��اهد بودهایم
و درب��اره آن گف��ت :در حقیقت
که بعد از انقالب ش��کل گرفت جمهوری اسالمی
و مجموعه نهاده��ای قدرتمند
از ده�� ه  1350آغ��از ش��د و از
اقتص��ادی ک��ه در چه��ار ده ه وجود داشته و
س��ال  1368به بعد تشدید شد.
اخیر ش��اهد فعالیتشان بودیم نطف ه آن در همان
بهرغم عواملی که در مورد قواعد
ابتدای
و بهخصوص در ی��ک ده ه اخیر ده ه بحرانی
بازی نامتع��ارف در اقتصاد ایران
بس��یار قدرتمندتر شدند
برش��مردم ،اقتصاد ایران از این
فضای انقالب بسته شده و
دوگانهای بر اقتصاد سیاسی ایران
منظر که مناسبت دستمزدی را
تا امروز ادامه پیدا
حاکم کردند.
در بازارهای کار گسترش داده و
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تصویب
مجلس
 1394در
حاکم بر آن اس��ت ،یک اقتصاد
و به تأیید شورای نگهبان رسید یک نظام دوگانه در
س��رمایهدارانه ب��ا ویژگیهای
تحتعنوان «قانون اصالح مواد اقتصاد سیاسی ایران
خاص محس��وب میش��ود .اما
یکم ،ششم و هفتم قانون اجرای بوده است .اعتقاد به
دورپیماییهای انباشت سرمایه
سیاس��تهای کلی اجرای اصل شهروند درجهیک و
در اقتصاد ایران ویژگیهایی دارد
 »44گفت :بر اس��اس این قانون
که بحرانهای حادی پدید آورده
کلی�� ه نهادهایی از این دس��ت درجهدو
و ویژگیهایی دارد ک��ه دائماً بر
موظف به ارائ ه صورتهای مالی و اعتقاد به «خودی»
نابرابریهای طبقاتی و درآمدی
خود در س��ایت کدال س��ازمان و «غیرخودی»
افزوده است.
بورس و اوراق بهادار ش��دند .اما
پژوهش��گر اقتص��اد سیاس��ی
تقریباً از بی��ش از  19000واحد
یادآوری کرد :اولین نکتهای که در دورپیماییهای
جز
ه
ب
هس��تند،
قانون
اقتص��ادی که مش��مول این
انباشت س��رمایه در اقتصاد ایران مشاهده میکنیم
را
خود
مالی
ه��ای
ت
صور
معدودی انگشتش��مار،
این اس��ت که اگر نقط ه آغاز دورپیماییها را حرکت
یا
مالیات
پرداخت
حت��ی
ارائه نکردند .بحث اینجا
از س��رمایه مالی و نقط�� ه پایان را س��رمای ه کاالیی
پاسخدهینیست،مسئلهدراینجاصرفاً
رسانی
ع
اطال
و س��رمای ه تجاری بدانیم نقط ه ثق��ل اقتصاد ایران
اس��ت .برای همین ما از این مجموعه نهادها که این در ای��ن دو حوزه به زیان بخشه��ای مولد متمرکز
روزها بیش��تر عنوان «خصولتی» برایش��ان بهکار شده است .وقتی نقط ه ثقل اقتصاد در این دو حوزه
میرود اما بهتر است بگوییم فرادولتی ،چرا که قدرت متمرکز بشود و حوز ه مولد تضعیف شود در اقتصاد
و اختیاراتی فراتر از دولت دارند ،هیچگونه تصویری مشغول ساختن سود از سود هستیم .یعنی اقتصاد
نداری��م که چه حجمی از اقتصاد ایران را در دس��ت تبدیل میشود به «اقتصاد مبتنی بر حباب قیمت»،
دارند و چ��ه پیامدهایی بر وضعی��ت توزیع درآمد اقتصادی که دائم میخواهد به روشهای گوناگون با
خواهند گذاشت.
ایجاد حبابهای قیمتی ،سودهایی ولو کاذب ،برای
او ادام��ه داد :با توجه ب��ه اینکه از بس��یاری قوانین
فعاالن اقتصادی کس��ب کند .ما این اقتصاد حباب
م��ادر و قوانین مالیاتی و … مس��تثنا هس��تند و با قیمتی را در تمامی س��الهای بعد از انقالب بدون
توجه ب��ه وضعی��ت شبهانحصاریش��ان در قالب استثنا شاهد بودیم .بهعنوان مثال ،در ماههای اخیر
«کانگرومری��ا» که میتوانند س��ود واقعی خود را از بعد از دور ه تحریمها و رکود اقتصادی ش��دیدی که
طریق قیمتگذاریهای انتقالی در معامالت درونی در س��الهای اخیر دچارش شده بودیم ،ببینید که
پنهان کنند ،بدین ترتیب آن چیزی که عاید خزان ه چه فعالیت گستردهای در حوزه اجرایی و ...صورت
دولت میش��ود ـ با فرض بر این که بخشی از منابع گرفت ب��رای ایجاد حب��اب قیمتی در ارز و س��که،

اقتصاد
فردا
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تصویب معافیت ۲۴میلیون
تومانی کارکنان دولت
در بودجه سال ۹۷

عوارض آب ،برق و گاز
در سال آینده
تغییرینمیکند

ازجمله برای اینکه موجی از سوداگری مالی در این
حوزهها ایجاد کنند .بنابراین اقتصادی شکل گرفته با
نقطهثقل بخش مالی و تجاری؛ اقتصادی که حیاتش
مبتنی بر ایجاد حبابهای دائمی قیمتی و اقتصادی
است مبتنی بر فرادس��ت بودن سرمایههای مالی و
سرمایههای سوداگر.
در ادامه این همایش ،صداقت با توضیح اینکه ویژگی
دیگریکهدورپیماییهایانباشتسرمایهداشتهاین
بوده که در جریان آن ،نوع استثمار و بهرهبرداری که از
نیروی کار و از طبیعت انجام شده با محدود ساختن
دستمزدها و با بهرهبرداری غیرمنطقی و غیرعقالنی
و مفرط از منابع طبیعی ،بحرانهای حادی در عرصه
طبیعت ،در عرص�� ه بازتولید نیروی کار و مس��ائل
معیش��تی ایجاد کرده که باز هم ب��ر نابرابریهای
طبقات��ی افزوده اس��ت ،گفت :در ادام��ه ،وقتی که
دستمزدهای واقعی پایین باش��د همان تولیدات و
واردات و خدمات ارائهش��ده در اقتصاد با مش��کل و
بحران ناشی از فروش نرفتن کاالها و خدمات تولید
تحقق
شدهمواجهمیشود،یعنیبهاصطالحبابحران
ِ
ارزش مواجه میشوید .بحران تحقق ارزش دقیقاً در
انجماد دستمزدها در سه ده ه گذشته ریشه دارد.
او تاکید کرد که در ادامه ما با بحران بازتولید گسترده
در اقتصاد ایران مواجه میشویم .به این شکل که آن
انتظام آنارشیکی که در ابتدا توضیح دادم یعنی آن
عدمانتظام نهادی که در اقتصاد وجود دارد ،به همراه
این بحرانها و چیرگی سرمای ه مالی ،باعث میشود
که بخش بزرگی از ارزش خلقش��ده از مدار اقتصاد
ایران خارج و وارد مدارهای اقتصاد جهانی میشود.
حاصل این امر از یک طرف این اس��ت که اگر فرض
هم بکنیم قرار بوده برمبنای وعدههای نولیبرالی در
درازمدت «فروبارش��ی» در اقتصاد ایران رخ دهد تا
این انجماد دستمزدها را جبران کند ،این فروبارش
منتقل میش��ود به مداره��ای اقتص��اد جهانی .از
س��وی دیگر ،در این حالت «تصاحب» به مدد سلب
مالکیت اهمیت هر چه بیشتری پیدا میکند ،چه
برای سرمایهگذاریهای جدید چه حتی برای عدم
س��رمایهگذاری .یعنی تصاحب ص��ورت میگیرد،
اما حتی س��رمایهگذاری هم انجام نمیشود و آنچه
تصاحب شده مصرف میشود یا عیناً منتقل میشود
به مدارهای اقتصاد جهانی .این تصاحب به مدد سلب
مالکیتهمیکویژگیسرشتنشاناقتصادسیاسی
جمهوری اسالمی در همه چهار ده ه گذشته بوده که
از بهاصطالح مصادرههای گسترده در دهه اول انقالب
شروع شد و در سیاس��تهای متعدد در عرصههای
پولی ،مالی ،بانکی ،سیاستهای زمین شهری و …
در دهههای بعد دیده میشود.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی ،با اش��اره اینکه در حوزه
ساختاری با تنگناهای گفتهشده مواجهایم ،گفت:
دو حاصل این تنگناها یعنی انتظام آنارشیک نظام
نهادی ما و بحرانهای متعدد نظام انباشت سرمایه
در ایران ،دو ویژگی جدید ایجاد کرده :تورم ساختاری
در اقتصاد و فساد ساختاری در اقتصاد .اینکه تورم در
سال گذشته استثنائاً یکرقمی بود و اینکه در یکی
از سالهای دهه ،60در اوج جنگ هم تورم یکرقمی
بوده ،نه ناشی از درایت سیاستمداران ما بلکه ناشی
از این بود که رکود چنان عمق و تقاضا چنان انقباضی
پیدا ک��رده بود که تورم نمیتوانس��ت افزایش پیدا

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از مصارف الیحه بودجه سال 97

 ۷۳درصد بودجه جاری صرف حقوق میشود
مصارف عمومی دولت در سال ( 1397با رقم  3680هزار میلیارد
ریال) نسبت به مصوب س��ال ( 1396معادل  3468هزار میلیارد
ریال) حدود  6.1درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1396
( 3050هزار میلیارد ریال) حدود  20درصد افزایش یافته اس��ت.
اعتبارات هزینهای در س��ال  1397نسبت به مصوب سال 1396
معادل  8.6درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد معادل  16درصد
افزایش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس ،مصارف الیحه بودجه  97کل کش��ور
را بررسی کرد و نوشت :اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در
الیحه نسبت به مصوب س��ال  1396برابر 15.4ـ درصد کاهش و
نسبت به پیشبینی عملکرد سالجاری حدود  34درصد افزایش
یافته است .اعتبارات تملک داراییهای مالی نسبت به مصوب سال
 44 ،1396درصد افزایش و نسبت به پیشبینی عملکرد این سال
حدود  48درصد افزایش یافته است.

سهشنبه  12دی 1396

سهم اعتبارات طرحهای ملی ،ردیفهای متفرقه و استانی در تملک
داراییهای سرمایهای در الیحه بودجه سال  1397به ترتیب،32
 51و  17درصد اس��ت ،اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در
ردیفهای متفرقه رقمی برابر  307هزار میلیارد ریال دارد.
در بین اعتبارات تملک داراییهای مالی،بازپرداخت اصل اوراق مالی
با مبلغ  230هزار میلیارد ریال و اعتبارات موضوع واگذاری سهام با
 65.5هزار میلیارد ریال حدود  95درصد کل اعتبارات و بیشترین
سهم را به خود اختصاص دادهاند.
با هر یک دالر کاهش قیمت نفت نس��بت به آنچه دولت در الیحه
بودجه پیشبینی کرده حدود  20هزار میلیارد ریال از منابع دولت
کاسته خواهد شد ،این موضوع شدت ریسکپذیری منابع بودجه و
وابستگی آن به متغیرهای خارج از کنترل را نشان میدهد.
طبیعی اس��ت با وجود کس��ری ت��راز عملیاتی هرچق��در منابع
عمومی ب��ا عدم تحق��ق روبهرو ش��ود ،ع��دم تخصی��ص اعتبار

کند .سال گذشته هم با توجه به انتخابات در پیش ،او توضیح داد که در حوز ه سیاس��تهای بودجهای،
دولت تمایل نداشت بهای بسیاری از خدمات خود اگر همین بودج ه اخی��ر را مالحظه کنید میبینید
را افزایش دهد .االن ،دوباره بهس��رعت برگشتیم به این ماجرایی است که در تمامی چهار ده ه گذشته
مدار تورم دورقمی و این روند متأس��فانه اس��تمرار تکرار شده اس��ت .یعنی اگر همه بودجههای چهار
پیدا میکند.
دهه گذشته را بررسی کنیم میبینیم که هزینههای
صداق��ت ی��ادآوری کرد ک��ه از طرف دیگر فس��اد جاری،هزینههایعمرانیویکهزینههایگروهسوم
زمین بازی قواعد بازی وجود داشته که به نهادهای خاص ،هزینههای مربوط
ساختاری داریم .وقتی که در ِ
یکسانی وجود نداشته باشد
به مس��ائل ژئوپلتی��ک ،هزینههای
و برمبنای «رانت
مربوط به مس��ائل ایدئولوژیک و …
وفاداری» اینکه تورم در سال
و «ران��ت بوروکراتی��ک»
اختص��اص دارد .هم��واره آن هزینه
ع��دهای فرصته��ا ی گذشته استثنائ ًا
گروه س��وم روند افزاینده داش��ته و
در مواقع بحرانهای نس��بی مالی و
فوقالع��اد ه س��ودآوری به یکرقمی بود و اینکه
محدودیت منابع از هزینههای گروه
دست بیاورند ،نوع فسادی در یکی از سالهای
که در اینجا ایجاد میشود
اول و دوم کاس��ته ش��ده است .یعنی
فساد س��اختاری است که دهه  ،60در اوج جنگ
عمدتاً هزینههای عمران��ی و تا آنجا
در تمامی چهار دهه گذشته هم تورم یکرقمی
که میتوانس��تند هزینههای جاری
را کم کردند .بنابراین سیاس��تهای
به ش��کل فزاین��ده دائماً به بوده ،نه ناشی از
بودجهای ما وقتی به این شکل منابع
ابعاد آن افزوده ش��ده و االن درایت سیاستمداران
بودجهای را تخصیص میدهد و دائماً
به چنان ابع��اد حیرتآور و
غولآسایی رسیده که همه ما بلکه ناشی از این
هزینهه��ای رفاهی را ب��ه نفع گروه
متحیر هستند .با یک فساد بود که رکود چنان
خاصی از هزینهها کاهش میدهد.
صداق��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در
سیس��تمی روبهرو هستیم عمق و تقاضا چنان
و در فس��اد سیستمی همه انقباضی پیدا کرده بود سیاس��تهای بانک��ی از ده�� ه
اجزای سیس��تم حضور در
 70به اینس��و ،ابتدا مج��وز فعالیت
فساد و مشارکت در فساد را که تورم نمیتوانست
مؤسس��ههای اعتب��اری غیربانکی
افزایش پیدا کند
پذیرفتهاند.
خصوصی داده ش��د بعد ه��م مجوز
او ادام��ه داد :بعد از س��طح
فعالیت برای بانکه��ای خصوصی،
ساختارها به س��طح برنامهها و سیاستها میرسیم .یادآوری کرد که حاصل این دو این ش��د که طبقات
اگر ف��رض کنیم دهه اول س��الهای جنگ و بحران فرادس��ت جامعه ک��ه میتوانند هم��ان نهادهای
پساانقالبی بوده ،از اولین برنام ه توسع ه اقتصادی ایران فرادولت��ی ی��ا اش��خاص و ش��رکتهای ثروتمند
در سال  1368تا برنام ه ششم که اخیرا ً تصویب شده ،خصوصی باشند ،دسترس��ی آسانتر و ارزانتری به
هسته اصلی هم ه برنامهها یک دستورکار نولیبرالی منابع مالی داشتهاند .عرض ه وجوه به این مؤسسات
بوده :تقویت انباش��ت س��رمایه و تحریک انباش��ت مالی جدید از طریق عام ه مردم صورت میگرفت اما
سرمایه با استفاده از مجموعه سیاستهایی بهمنظور عرضه تسهیالت از طرف این موسسات عمدتاً به نفع
س��ودآورترکردن هر چه بیشتر س��رمایهگذاریها ،گروههای خاص صورت میگرفت.
خصوصیس��ازی ،ح��ذف مقررات��ی که ب��ه اعتقاد او توضی��ح داد :در مورد سیاس��تهای ب��ازار کار و
سیاس��تگذاران ما فضای کس��بوکار را نامس��اعد مقرراتزدایی از ب��ازار کار مجموع ه پیوس��تهای از
کرده ،حذف بس��یاری از پوش��شهای قانونی برای سیاس��تها از س��ال  1368به بعد دنبال شد که به
استخدامشدگان ،کاالییتر شدن هر چه بیشتر نیروی وضعیت نابهنجار و نابسامان توزیع درآمد دامن زد؛ از
کار ،کاالییتر شدن طبیعت و مجموعه سیاستهایی تقریباً حذف قراردادهای دائم کار و مقرراتزداییهای
ک��ه در این چارچوب ب��ه کار برده ش��ده و …اینکه گس��ترده در بازار کار ،عدم شمول کارگاههای زیر 5
خصوصیس��ازی به ش��کل واگذاری به ی��ک بنگاه نفر و س��پس کارگاههای زیر  10نف��ر ،مناطق آزاد و
فرادولتی انجام شده ،یا اینکه دولت برای «ر ّد دیون» مناطق ویژه اقتصادی و تغییرات بیشتر که تالش شد
واحدی را به س��ازمان تأمین اجتماعی و … واگذار در سالهای اخیر در قانون کار داده بشود ،گسترش
کرده ،نفس قضیه و این را که حقوق عمومی در جریان فعالیت شرکتهای پیمانکاری نیروی کار و … .
این واگذاریها سلب شده مورد تردید قرار نمیدهد و پژوهشگر اقتصاد سیاسی ،تاکید کرد که مجموعه
ماهیتاً سلب حقوق عمومی اتفاق افتاده است.
این انتظام نهادی ،مجموعه س��اختارهای ش��کل
پژوهشگر اقتصاد سیاسی ،با اشاره به اینکه مجموعه گرفته به همراه مجموعهای از سیاس��تها با هسته
سیاستهاییکهدرزمین ه مالیاتیایجادشدههمهدر س��خت نولیبرالی ،وضعیت بس��یار نابس��امانی در
این راستاست ،مثالی زد :تا سال  1380قانون مالیات ایران ام��روز به لحاظ توزیع درآم��دی و بیعدالتی
بر سود تصاعدی از  15درصد تا  54درصد حاکم بود .در تمامی س��طوح ایجاد کرده است .وضعیت امروز
از این س��ال به بعد طبق نسخههای تجویزی بانک شبیه کالف سردرگمی ش��ده که مسیر برونرفت
جهانی و صندوق بینالملل��ی پول برای بهاصطالح از این کلیت آس��ان نیس��ت .برونرفت درحقیقت
مساعد کردن فضای کس��ب و کار قانون مالیات بر تغییر کلی ساختارها را میطلبد .همانطور که تجربه
س��ود به نر خ یکنواخت 25درصد تغییر کرد که در قدرتمندترشدن هر چه بیشتر نهادهای فرادولتی در
عمل منابع بخش عموم��ی در هزینههای رفاهی را سه ده ه گذشته نشان داده «اصالحات» از پس آن
محدودتر کرد.
برنمیآید و برنخواهد آمد.

وقتی که در
زمین بازی
ِ
قواعد بازی
یکسانی وجود
نداشته باشد و
برمبنای «رانت
وفاداری»
و «رانت
بوروکراتیک»
عدهای
فرصتهای
فوقالعاد ه
سودآوری به
دست بیاورند،
نوع فسادی که
در اینجا ایجاد
میشود فساد
ساختاری است
که در تمامی
چهار دهه
گذشته به شکل
فزاینده دائما به
ابعاد آن افزوده
شده است.

نگاه

ب��ه طرحه��ای تمل��ک داراییه��ای س��رمایهای نی��ز افزای��ش
خواهد یافت.
تعداد ردیفهای متفرقه از 337ردیف در سال 1396به 138ردیف
در سال  1397کاهش یافته است و  199ردیف حذف شده از جدول
 9یا به جدول  7منتقل ش��ده یا مانند بخش��ی از یارانه نان و خرید
تضمینی گندم به تبصره « »14منتقل شده و یا حذف شده است،
در مجموع اعتبارات متفرقه در جدول  9الیحه بودجه نس��بت به
قانون بودجه سال 251،1396هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
کل پرداخت��ی به اس��تانها (مبتنی ب��ر بودجه اس��تانی) برابر با
 660ه��زار میلیارد ریال و معادل  18درص��د کل مصارف بودجه
عمومی است که نسبت به س��ال  1396از افزایش  179درصدی
برخوردار است .علت این افزایش شدید ،انتقال ردیف سه دستگاه
آموزش و پ��رورش ،بنیاد ش��هید و س��ازمانهای برنامه و بودجه
استانها از جدول بودجه دس��تگاههای ملی (جدول  )7به جدول
بودجه استانی (جدول  )10است.
از مجموع  660ه��زار میلیارد ریال اعتبارات اس��تانی 331 ،هزار
میلیارد آن مربوط به دستگاه آموزش و پرورش 114 ،هزار میلیارد
ریال مربوط به دستگاه به بنیاد شهید و 2.9هزار میلیارد ریال مربوط

به سازمانهای برنامه و بودجه استانی است .بدین ترتیب از 660هزار
میلیارد بودجه استانی 448،هزار میلیارد ریال مربوط به مجموع
اعتبارات سه دستگاه مزبور است.
در نتیج��ه باقیمانده اعتبارات اس��تانی  212ه��زار میلیارد ریال
خواهد بود که نس��بت به  235ه��زار میلیارد ریال س��ال ،1396
 10درصد کاهش یافته است .با وجود این تغییرات انجام شده نشان
میدهد که نسبت به هزینههای استانی به درآمدهای استانی برابر
 70درصد است .بدین ترتیب  30درصد از درآمد استانی در اختیار
استانها نیست.
پیشبینی عملکرد مصارف عمومی دولت در سال 1397

در این قسمت برمبنای عملکرد بودجه در سالهای اخیر پیشبینی
عملکرد اعتبارات هزینهای ،داراییه��ای مالی و اعتبارات تملک
داراییهای سرمایهای در سال  1397ارائه شده است.
دولت در الیحه بودجه س��ال  1397برای اعتبارات هزینهای رقم
 2.764هزار میلیارد ریال پیشبینی کرده است .بیش از  73درصد
اعتب��ارات هزینهای صرف حقوق ،دس��تمزد ،مزای��ای کارکنان و
بازنشستگان میشود.

خانه ملت :س��خنگوی کمیس��یون تلفیق
الیحه بودجه از عدم تغییر در میزان پرداخت
عوارض آب ،برق و گاز توس��ط مردم در سال
آینده خبر داد.
علیاصغ��ر یوس��فنژاد در نشس��ت خبری
کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه س��ال ،97
اظهار داشت :در جلس��ه گذشته کمیسیون
کلیات الیحه بودجه با رأی قابل مالحظهای
تصویب ش��د و طبق آیین نامه داخلی بعد از
آن درخصوص منابع درآم��دی و همچنین
هزینهها بحثهایی صورت گرفت.
او با بیان اینکه روز یکشنبه ،وارد بحث و بررسی
تبصرههای الیحه بودجه ش��دیم ،گفت :اگر
چند تبص��ره از جهت درآم��دی و هزینهای
مشابه باشند سیاست کمیسیون این است که
با تشکیل کارگروه و با حضور کمیسیونهای
ذی ربط دولت و مرکز پژوهشها درخصوص
این موضوعات که معموال از بحثهای اصلی
نیز هس��تند ،مباحثی را داشته باشند مانند
اشتغال ،تولید و صندوق ها.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس با
اشاره به اینکه در آخرین مصوبه مقرر شد در
خصوص عوارض در س��ال  97نسبت به سال
 96در زمینه آب و برق و گاز هیچگونه افزایش
قیمتی نداشته باشیم ،ادامه داد :عوارض آب،
برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب
س��ال  96باقی میماند .او با تاکید براینکه در
بررس��ی تبصره یک در خصوص درآمدهای
دولت از محل فروش نف��ت و میعانات گازی
بحثهای��ی ص��ورت گرفت ،عن��وان کرد:از
درآمدهای نفتی دولت 14.5 ،درصد س��هم
شرکت ملی نفت 32 ،درصد صندوق توسعه
ملی 3،درصد مناطق نفت خیز و گازخیز و53
درصد دیگر به دولت برمی گردد که با فرض
قیمت هر بشکه نفت  55دالر و قیمت هر دالر
 3500تومان و همچنی��ن مبنای  2میلیون
و  600بش��که از محل فروش نفت عددی را
حدود  101هزارمیلیاردتومان داریم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد :سهم
دولت از درآمدهای نفتی حدود  28میلیارد
دالر ،ش��رکت ملی نفت  7.3میلی��ارد دالر،
مناط��ق نفتخیز و گازخیز  5ه��زار میلیارد
توم��ان ،صندوق توس��عه مل��ی  16میلیارد
دالر است.
او گف��ت :در تبصره  2دولت مکلف ش��ده تا
بدهیهای خود را به بخش خصوصی ،تعاونی و
نهادهایعمومیغیردولتیراازمحلواگذاری
اموال ،داراییها و سهم الشرکه که متعلق به
دولت است و همچنین مؤسسههای وابسته
به دولت از طریق جدول م��اده  18پرداخت
کند که حدود یک هزار و  220میلیارد تومان
هزینه دارد.
یوسفنژاد با اشاره به اینکه در تبصره  3سقف
تأمین منابع مالی خارج��ی یا فاینانس برای
اج��رای طرحها عالوه بر س��هم باقی مانده از
سال گذش��ته  30میلیارد دالر است ،اضافه
کرد :مصوب��ه دیگر ای��ن بوده که ب��ه دولت
اجازه داده میش��ود برای اج��رای طرحها با
رعایت س��قف ب��رای تس��هیالت اعتباری و
مالی یا کم��ک بالعوض تا مبل��غ  5میلیارد
دالر از مؤسس��ات مالی خارجی تس��هیالت
دریافت کند.
سقف معافیت حقوق کارکنان 2میلیون
تومان و ساالنه  24میلیون تومان

یوسف نژاد ضمن اش��اره به اینکه در تبصره
 6درخصوص سقف معافیت مالیات ،حقوق
و دس��تمزد وارد بحث شدیم که تصمیماتی
درخصوص آن گرفته ش��د ،ادامه داد :سقف
معافی��ت حقوق و مزای��ای ماهیانه کارکنان
دولت  2میلیون تومان و س��االنه  24میلیون
تومان در نظر گرفته شد و همچنین معافیت
مالیات بخ��ش خصوصی نیز ب��ه میزان 18
میلیون تومان در س��ال تصوی��ب گردید که
ممکن اس��ت تغییرات��ی به نف��ع کارمندان
داشته باشد.
سخنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه
س��ال  97با تاکید بر اینکه س��قف پیشنهاد
مالیاتی دولت برای س��ال آین��ده  128هزار
میلی��ارد توم��ان اس��ت ،خاطرنش��ان کرد:
درخصوص مالیات برخانههای بدون س��کنه
تاکنون پیش��نهادی وجود ندارد ،اما ممکن
اس��ت در آینده پیشنهاداتی در این خصوص
مطرح شود.

