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جهانبخش محبینیا

بالتکلیفی بودجه در پیچوخم توسعه
یکی از آسیبهای مزمن نظام بودجهبندی در ایران
نگاه بخشی و گسیخته دولت و مجلس به نظام مالی و
آلودهشدن به رقابتهای منفی دستگاههای اجرایی است
که متأسفانه آثار غیرقابل کنترل و صدمات غیرقابل
جبرانی را به اقتصاد کشور وارد میکند.
صورتبندی هزینهها و درآمدتراشی بر اساس آن،
اختصاص بودجه به دستگاههای غیررسمی و افزایش
مسئلهساز درآمدهای اختصاصی و عدم توجه جدی به
مبانی اقتصادی و برنامههای پنجساله توسعه و حداکثری
کردن هزینهها ،شکنندگی وحشتناکی را بر بودجه کشور و
به تبع آن اقتصاد ملی به بار میآورد.
ایراد بس بزرگی هم در فرآیند بررسی بودجه متوجه
پارلمان است که کمیسیونهای مجلس و بعضی از
نمایندگان خودشان را موظف به اضافهکردن اعتبارات
دستگاههای متناظر میدانند و اگر فرصتی هم داشته
باشند ،سراغ ایجاد ردیف و ارتقای اعتبار ردیفهای
شهرستانی میروند .بههرحال حوصلهای برای بحث و
بررسی پیرامون فرآیند اثرگذاری متقابل شاخصها و
متغیرهای اقتصادی و بودجه باقی نمیماند .در اقتصاد
ایران مشکالت بزرگی که بیانگر رشد ،توسعه و ترقی است،
معلول فراموشکردن وظایف ذاتی دولت و مجلس است.

اهرم مالیات ،مسکن را به حرکت درمیآورد
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کشورمان مطرح میشود که پیش از این بسیاری از تحلیلگران به
صراحت اعالم کرده بودند ،اروپا تنها از یک منظر آن هم توافق
هستهای با ایران همراهی نشان داده و در قبال پرونده موشکی و
نیز مسائل منطقهای با آمریکا کامال همصدا است.
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عکس در گالری
یا حراج؟

گروه سیاسی  -گفتمانسازی ،مقولهای مهم در حیات و نشاط هر کشور است .ایجاد شور
و نشاط در جامعه و انگیزه و تقویت پیوستهای ارتباطی از رسالتهای مهم روشنفکران،
احزاب و حاکمیت در هر کشوری است .غفلت از آسیبپذیری در این حوزه ،میتواند در
درازمدت ساختارهای پایهای هر کشوری را دستخوش شکنندگی کند .درواقع بیتفاوتی در

جامعه نوعی بیماری اجتماعی است .مدتی است که جامعه سیاسی و گفتمانی کشور دچار
یک نوع بیرمقی و بیانگیزگی شده است .به نظر میرسد جامعه دچار نوعی انفعال شده
است و ما کنش سیاسی را به معنای واقعی در جامعه مشاهده نمیکنیم .آیا این نشانه
ناامیدی و بیتفاوتی در جامعه یا آرامش قبل از توفان است؟
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دادستان تهران خبر داد

شکایت شش هزار نفر در پرونده سکه ثامن و طالفروشی
دادستان تهران یکی از انواع پروندههایی که اخیرا در دادسرای
تهران مفتوح شده را پیشفروش خودرو از سوی شرکتهای
خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در
این رابطه خبر داد.
دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت
پیشفروش خودرو ،شاخصههای پروندههایی از این دست در
قوه قضائیه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد:
اوال تعداد شکات این پروندهها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در
این پروندهها ،وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکتهای فروشنده
خودرو صورت گرفت ،مراجعه شکات به قوه قضائیه شدت
میگیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته
آخر ،سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی
ن و پیچیدگی و طوالنی شدن تحقیقات به سبب
و اموال متهما 
مراجعات مکرر شکات است .وی با اشاره به نمونههای متعدد از
این پروندهها در استانهای مختلف مربوط به تعاونیهای مسکن،
ن گفت :هر چند وقت
موسسات اعتباری ،مضاربهها و نظایر آ 
یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار میشوند؛ مطالبات از
دستگاه قضایی افزایش مییابد و متاسفانه برخی پروندهها نیز به
سرانجام خوبی نمیرسد.
جعفری دولتآبادی یکی از انواع پروندههایی که اخیرا در

دادسرای تهران مفتوح شده را پیشفروش خودرو از سوی
شرکتهای خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده
قضایی در این رابطه خبر داد.
دادستان تهران شرکتهای لیزینگ و شرکتهایی که
پیشفروش خودرو انجام میدهند را از مراجعی دانست که
در این موضوع نقش دارن د و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت
صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگیری این قبیل پروندهها
اعالم کرد و افزود :مطابق تحقیقات ،بانک مرکزی نسبت به
گ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی
شرکتهای لیزین 
فروش خودرو دارند نظارتهای کافی را اعمال نمیکنند و در سایه
ل حاضر با تشکیل پروند ههایی
عدم نظارت این نهادها ،در حا 
مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است .وی گفت:
وقتی متهمان این پروندهها بازداشت میشوند ،اداره امور
شرکتها مختل و کارها متوقف میشود و اگر بازداشت نشوند نیز
ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی
پرداخت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند ،مشکالت
بیشتر شود .جعفری دولتآبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات
اینگونه پروندهها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری
ن گفت :برای نمونه شش هزار نفر در دو پروند ه سکه
مطالباتشا 
ثامن و طالفروشی شکایت کردهاند.

یادداشت
احسان جعفری
«در بودجه سال  ٩٨براساس دستور مقام معظم رهبری پیام بودجه پیام
غیرعادی بودن شرایط خواهد بود که در حال بحث هستیم .بودجه دولت
تبدیل به گوشت قربانی شده و هرکسی میخواسته کاری انجام دهد به
رئیسجمهوری و مجلس گفته کاری را شروع کردیم شما هم بودجه بدهید
در حالی که قرار نبوده از دولت بودجه بگیرند».
این سخنان معاون اول رئیس جمهوری که پیرامون بودجه سال  98مطرح
شد داغی بحث پیرامون بودجه را به اوج خود رساند وسیل اظهار نظرها راجع
بهصورت مالی سال  98را مضاعف ساخت .شاید کمتر بودجهای در سالهای
گذشته تا این اندازه حساسیتبرانگیز بوده است و پیرامون آن گفتوگوهای
تند از کارشناسانه تا غیرکارشناسانه مطرح شده باشد.
اکبر رنجبرزاده عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی در انتقاد از
بودجه تقدیمی دولت میگوید :واقعی بودن بودجهای که برای سال 1398
نوشته شده است را واقعا نمیتوان پیشبینی کرد ،ولی تجربه نشان داده که
بودجه ما خیلی مبتنی بر واقعیت نیست ،بودجه هم پیام سیاسی به همراه
دارد و بخشی از آن نیز امیال و آرزوهای دولتمردان ما است .این مقدار
انحرافی که ما عمدتا در بحث بودجه داریم به همین دلیل است ،یعنی اینکه
ما به صورت واقعی نگاه نمیکنیم و نمیتوانیم روندها را پیشبینی کنیم و به
عقیده من با توجه به شرایط جدید و تحریمهایی که آمریکا به شدت دنبال
اجرایی شدن آن است ،ما در تحقق درآمدهای مالیاتی و درآمدهای نفتی
مشکل خواهیم داشت.

دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع
چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت :قانون و مقررات
مصوب به دستگاههای مختلف اجازه داده است که از این قبیل
رخدادها پیشگیری کنند .بانک مرکزی در مورد لیزینگها و وزارت
صمت در مورد شرکتهای پیشفروش خودرو باید نظارتهای
الزم را انجام دهند و شرکتهای خودرو ساز نیز باید بر اساس
امکانات و توان پیشفروش انجام دهند.
وی در بیان آخرین وضعیت پروند ه پیشفروش خودرو در
دادسرای تهران و سه پروندهای که منجر به صدور حکم شده و در
حال اجرا است ،اظهار کرد :پرونده نگین خودرو با  ۳هزار و ۵۰۰
شاکی و  ۶محکوم که یک نفر در زندان است ۴۰ ،میلیارد تومان
بدهی دارد .پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی ۶۳۰ ،نفر شاکی و
 ۷میلیارد تومان بدهی دارد .سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج
خودرو نیز محکوم و در زندان به سر میبرند و در این پرونده به
رغم وجود  ۲۵۵شاکی ،مالی توقیف نشده است.
جعفری دولتآبادی در رابطه با پروندههای جریانی اعالم کرد:
آرمان پرشین پارس با  ۱۰۰میلیارد تومان بدهی و  ۱۳۸۰شاکی؛
عظیم خودرو با دو متهم ۱۶۸ ،شاکی و  ۶۰۰میلیارد تومان بدهی؛
داتیس خودرو با پنج متهم و  ۱۰۰شاکی از دیگر پروندههای مفتوح
در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت اخیرالذکر به

تازگی در یکی از روزنامهها تبلیغات کرده است .شرکت دنیز
خودرو با  ۲۰۰شاکی و  ۱۱میلیارد تومان ،رامک خودرو با ۱۸۱
شاکی و  ۱۰میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با  ۱۳۳۳شاکی؛
پرونده دوم رامک خودرو با  ۷متهم ۲ ،شاکی و  ۸۰۰میلیارد
تومان بدهی ،پارکرو سبز قشم با  ۷۰میلیارد تومان بدهی؛ شرکت
شمیران خودرو با  ۷۲شاکی و  ۹۳۱میلیون تومان؛سورنا خودرو
با  ۱۵۳شاکی و  ۴میلیارد تومان بدهی از شرکتهایی هستند که
دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران هستند؛ رسپینا خودرو
ی از
با  ۱۰میلیارد تومان و رامش خودرو با  ۳۰میلیارد تومان بده 
دیگر شرکتهایی هستند که پرونده آنها تحت رسیدگی است.
همچنین پرونده متهمان شرکتهای کیمیا خودرو با  ۱۲میلیارد
تومان بدهی و  ۱۱۰۰شاکی و مهرخودرو با  ۱۶۰شاکی و حدود ۲
میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده
و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی آمار پروندههای در حال رسیدگی با موضوع پیشفروش
خودرو در دادسرای تهران را در مجموع بیست فقره با  ۵هزار
و  ۱۰۰شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعالم کرد؛
ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیشفروش
خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود :باید به نحوی اقدام شود
که این پروندهها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده

میشود ،مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شو د بلکه
نظارتهای بعدی بر عملکرد شرکتها ضروری است.
دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت:
دستگاههای دولتی وقتی مجوز میدهند باید تا آخرین مرحله
نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شو د همچنین نسبت
به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل کنند.
جعفری دولتآبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به
شرکتهای پیشفروش خودرو و لیزینگی ،بررسی اجمالی انجام
دهند و به صرف تبلیغات این شرکتها اکتفا نکنند.
وی در بیان نحوه رسیدگیهای قضایی ،به تبیین چند نکته
پرداخت و خاطرنشان کرد :در این قبیل پروندهها ،اول باید بر
جمعآوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی
موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمعآوری اموال مهمتر
ت زیرا اگر مالی کشف نشود ،حقوق شکات تامین نمیشود.
اس 
دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویههای واحد تصریح کرد
و گفت :نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با
برنامهریزی ،فریب و جلب اعتماد مردم ،اموال آنها را به غارت
میبرد ،مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از
جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد و در
غیر این صورت نمیتوان وجوه را به مردم بازگرداند.

بحثهای داغ پیرامون بودجه  98و ضرورتهای ملی
حساسیتها در مورد بودجه سال آینده به حدی بود که نماینده شهرستان
میانه در یکی از جلسات علنی مجلس برای بررسی آن تقاضای جلسه
غیرعلنی کرد و گفت من در این جلسه نمیتوانم صحبت کنم چرا که موجب
تشویش اذهان است .وی با بیان اینکه بنده در مراسم پدرم گریه نکردم اما
برای این بودجه و وضع مردم گریه میکنم .میترسم اگر جلسه غیرعلنی برای
بررسی بودجه سال آینده برگزار نشود ،دالر به باالی  20هزار تومان هم برسد.
اگرچه پاسخ نماینده شهرستان میانه در همان جلسه داده شد ولی
مجادلهها پیرامون بودجه بهخصوص در رسانههای شنیداری و دیداری
همچنان ادامه دارد.
یکی از بحثبرانگیزترین ردیفهای بودجه پیرامون اعتبارات نهادهای
خاص فرهنگی است که آقای جهانگیری هم به آن اشاره داشتند .در این
رابطه تکاندهندهترین سخنان را حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهوری
و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری مطرح کرد وی در
جمع دانشجویان در مراسمی گفت :من اگر به جای دانشجویان بودم به
دنبال برگزاری دورههای مختلف بودجهخوانی و کسب اطالعات بیشتر درباره
بودجه میرفتم .امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعهالمصطفی را
د اما سایر نهادها را نمیشناسند .پشت هر ردیف بودجه یک قبیله
میدانن 
و یک پدر و مادر قرار دارد؛ شما فقط جامعهالمصطفی را میشناسید ،هزار
نهاد دیگر وجود دارند که اصال اسمشان را هم نشنیدهاید .وقتی میخواهیم
د تا تکلیف آن
بودجهشان را قطع کنیم ،کل بودجه کشور را گروگان میگیرن 
یک ردیف مشخص شود .این سخن به قدری افشاگرانه بود که بالفاصله

بازتاب گسترده داشت ولی ظاهرا برخی که جناح خود را مخاطبان این سخن
دیدند به پاسخگویی و ضدحمله پرداختند .احمد امیرآبادی فراهانی نماینده
مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی نسبت به اظهارات واکنش
نشان داد و نوشت :جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه هستند ،بفرمایند
چه مقدار بودجه گرفتهاند و چگونه خرج کردهاند و دولت شما در دنیا چند
ت ولی خوبه بدانید جامعهالمصطفی
نفر را با زبان فارسی آشنا کرده اس 
که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب میشود تخصیص میدهید ۳۰۰
هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است .بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه
مجلس هم به سخنان آقای آشنا واکنش نشان داد و درتوئیتر خود نوشت:
آقای آشنا این بار در بودجه  98که تدوینی از طرف دولت بوده را با ناآشنایی
تحلیل کرده است .آقای تئوریسین ،مجلس تدوینگر نیست ،ریلگذار است.
هرجا اشتباه رفتی باید به ریل برگردی.
اما روابط عمومی مرکز بررسیهای استراتژیک در پاسخ به منتقدان طی
اطالعیهای اعالم کرد :بودجه مرکز بررسیهای استراتژیک در الیحه بودجه
سال  ،۹۸مبلغ  ۶میلیارد و  ۴۴۰میلیون تومان است که نسبت به سال ،۹۷
حدود  ۴۶درصد کاهش داشتهاست.
پیرامون کلیات بودجه هم اظهارات مختلفی صورت گرفت چنانچه غالمرضا
حیدری در گفتوگو با ایلنا ،درباره الیحه بودجه سال  ۹۸و افزایشها و کاهش
در برخی از نهادها و سازمانها ،با بیان اینکه باتوجه به شرایط موجود منابع
درآمدی شدیدا در محدودیت قرار دارد ،گفت :همانطور که میدانید بیشترین
منابع درآمدی ما را نفت تشکیل میدهد؛ بسیاری از قسمتهای دیگر درآمدی

کشور که موجب درآمدزایی میشود با نگاهی عمیق به الیحههایشان متوجه
میشویم که آن نگاه سرنخهایش به درآمدهای نفتی میرسد .اما برخی از
د تخصیص بودجه برای دستگاههای دولتی
انتقادها که به بودجه گرفته ش 
بود ،مخالفان میگویند این بودجه از خارج از خزانه کل و در دستگاههای
اجرایی مانند وزارتخانهها و ...به طور جداگانه در نظر گرفته شده است .در
بودجه  98بیش از  70هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی برای وزارتخانهها
و موسسات دولتی در نظر گرفته شده که این موضوع جای تامل دارد .معاون
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد توضیح داد:
«در هزینهها تعدادی از ردیفها را حذف کردهایم؛ اعتبارات همه دستگاهها
را متناسب با  ۱۲درصد افزایش ریالی الیحه بودجه افزایش ندادهایم و حتی
اعتبار برخی دستگاهها را کاهش دادهایم تا بتوانیم براساس واقعیتها ،بودجه
را از نظر اعداد و ارقام تنظیم کرده و بتوانیم از این سال سخت به آسانی عبور
کنیم ».به هر حال بحثها پیرامون بودجه سال  98همچنان ادامه دارد و
همه در انتظارند که ببینند مجلس شورای اسالمی با این الیحه حساس و
شاید سرنوشتساز چه برخوردی میکند؟ هرچند این حق مجلس است که
به اصالح پیشنهادهای دولت بپردازد ولی کامال واضح است که لوایح بودجهای
یک سازمان درهم تنیده دارد و تغییر و اصالح بدون در نظر گرفتن هدفهای
اصلی آن ممکن است کل الیحه را با چالش جدی مواجه و هدفگذاریهای
آن را مخدوش کند .به نظر میرسد نمایندگان مجلس در بررسی الیحه بودجه
سال  98کار بسیار سخت ،پیچیده و حساسی در پیش دارند و بیش از هر
زمان دیگر باید ملی بیندیشند و دولت را در کلینگری یاری کنند.

