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 1400 بودجه درباره ایران کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق نظرات

 مقدمه

 را خود شناخت دولت آن در که است ساالنه اقتصادی گذاریسیاست سند ینترمهم کشورها عموم در بودجه

 مطرح هاآن برای پیشنهادی هایحلراه و مسائل بندیاولویت نحوه اجت�عی، و اقتصادی مسائل ینترمهم درباره

 عنوانبه مردم عموم حقوق کنندهتأمین اینکه بر عالوه نیز مجلس توسط سند این تصویب و بررسی. کندیم

 در مقامات بعدی هایییپاسخگو برای کافی ض�نت است، عمومی منابع صاحبان و مالیات کنندگانپرداخت

 عموم در اقتصادی دیدگاه از. کندیم فراهم تصمی�ت مجموعه قبال در را اختیار در عمومی منابع خصوص

 نگامه در عمدتاً  کالن اقتصاد دیدگاه از و است مالی گذاریسیاست محمل فقط ساالنه بودجه پیرشفته، کشورهای

 موردتوجه شودیم رکود از خروج موجب که دولت ایچرخه ضد هاییاستس ،رکودی اقتصادی یهاچرخه بروز

 و باثبات ،شدهتعریف هادولت ارزی و ایتعرفه و مالیاتی هاییاستس کشورها این در. دارد قرار اقتصادی فعاالن

 ستا پذیرفته را بازار سازوکار توسط منابع تخصیص منطق دولت دانندیم چون اقتصادی فعاالن و است پایدار

 .نیستند نیز ایبودجه هاییاستس طریق از بازار عملکرد در اختالل نگران

 یهاچارچوب که اندیافتهدر کشور در گذاریسیاست اندرکاراندست همه هاستسال که است این واقعیت

 توان تنهانه ساالنه بودجه که است شده موجب ایرادها این و است ساختاری ایرادهای دارای ایران در ریزیبودجه

 انهمتأسف بلکه ندارد را خدمات و کاالها قیمت و ارز نرخ و تورم نرخ مانند کالن اقتصاد متغیرهای در ثبات ایجاد

 رفتهگ الساعهخلق عمدتاً  و بودجه تصویب و تهیه فرایند در که هستند تصمی�تی نگران همواره اقتصادی فعاالن

 ثراتا خصوصی بخش اقتصادی فعاالن وکارکسب محیط بر کالن، اقتصاد متغیرهای ثباتیبی بر عالوه و شودیم

 .گذاردیم منفی

 هاییهپا از یکی اگرچه. است بوده امانبی اقتصادی جنگ یک درگیر گذشته سال چند در کشور این، بر عالوه

 نیتأم هزینه و است بوده دولت اختیار در منابع توجهقابل کاهش و کشور نفتی درآمدهای قطع جنگ، این اصلی

 ابعمن وانتقالنقل کردن دشوار و غیرنفتی صادرات در اختالل هایینههز اما است، داده افزایش دولت برای را منابع

 است شده اختالل دچار هم دولت توسط امور اداره رشایطی چنین در. است شدهتحمیل خصوصی بخش به عمدتاً 

 دشواری بر خصوصی بخش .است زده هم بر بلندمدت روندهای به نسبت را کشور مصارف و منابع ترکیب و

 خطیر وظایف انجام در دولت به است کرده سعی خود توان حد در و است واقف رشایط این در بودجه تنظیم

 .کند کمک است مردم آحاد برای عمومی خدمات و کاالها تدارک و ینتأم که خود

  

 1400 بودجه مهم محورهای
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 هاییسیونکم و محرتم �ایندگان طبعاً  و است شده اسالمی شورای مجلس تقدیم 1400 بودجه الیحه اینک

 1400 سال بودجه و دهند انجام را الزم هاییبررس دولت تصمی�ت به نسبت باید اسالمی شورای مجلس تخصصی

 انتظام اقتصادی امور حوزه در بودجه در مجلس تصمی�ت به تواندیم زیر محورهای به توجه. کنند تصویب را

 :ببخشد

 کالن اقتصاد متغیرهای بر آن اثر ساالنه بودجه در خصوصی بخش موردتوجه موضوع ینترمهم و اولین .1

 ربارهد پاسخگویی سپس و ایران در کالن اقتصاد متغیرهای بر بودجه آثار علنی و رسمی انتشار متأسفانه. است

 دجهبو  الیحه درباره کارشناسی هاییبررس اساس بر. نیست معمول ،هابینیپیش از شده محقق ارقام انحراف دالیل

 دولت اموال و سهام فروش و اوراق انتشار نفت، صادرات میزان از اندعبارت ایبودجه هاییسکر ینترمهم ،1400

 یک در ویژهبه و گذشته سال چند در اتخاذشده تصمی�ت مجموعه به توجه با. دولت هایینههز شدید افزایش و

 و اصل بازپرداخت و بازنشستگان و شاغلین دستمزد و حقوق ازجمله دولت ناپذیراجتناب مخارج حجم اخیر، سال

 انجام لزوم و کارایی درباره کارشناسان اگرچه. است شده تومان میلیارد هزار 700 بربالغ دولت هاییبده سود

 ساختاری اصالحات انجام بدون که است آن واقعیت اما کنندیم مطرح را مهمی یهابحث هاینههز این از بخشی

 در باید ،1400 بودجه الیحه مفروضات بر مبتنی و وظایف این انجام نحوه و دولت وظایف محدوده درباره

 شده خصوصی بخش در نگرانی این موجب امر این. دانست اپذیرناجتناب را مخارج این از مهمی بخش مدتکوتاه

 کاهش امکان عدم دولت، اموال و سهام فروش یا نفت صادرات از حاصل منابع تحقق عدم صورت در که است

 ظرفیت از خارج اوراق انتشار یا مرکزی بانک از نامستقیم یا مستقیم استقراض به دولت اجبار موجب مخارج،

 همچنین. شود سود نرخ شدید افزایش و ارزی مجدد جهش باال، سطح یهاتورم بروز هایینهزم و شده ایران اقتصاد

 قابل منابع کاهش با عمل در که یافت خواهد افزایش اوراق انتشار بر تأکید نباشد، فراهم نفت صادرات رشایط اگر

 اثر(شد  خواهد خصوصی بخش توسط منابع ینتأم بر فشار موجب سود، نرخ افزایش و بازار در گیریتصمیم

 .)واگشت

 

دهد یم تشکیل را 1400 سال در دولت عمومی بودجه منابع از مهمی بخش نفت صادرات از حاصل منابع .2

 منابع از دیگر بار اخیر سال چند ه�نند موضوع، این از نظررصف). درصد 50 تا 30 بین مختلف فروض برحسب(

 هتوسع صندوق ردکعمل یبررس. است شدهاستفاده ایبودجه مصارف مالی ینتأم برای ملی توسعه صندوق سهم

 رغمیعل هک است موضوع نیا دهندهنشان یالیر التیتسه و یارز  یگذار سپرده ،یارز  التیتسه پرداخت در یمل

 مصارف ریاخ هایسال در ،یابودجه مصارف از یمل توسعه صندوق بودن مستقل بر صندوق اساسنامه رصاحت

 نیب از حال در تقریباً  که است نامناسبی رویه اتفاق این. است بوده یابودجه نیقوان از متأثر یمل توسعه صندوق

 به تنف از حاصل منابع تبدیل هدف با ملی توسعه صندوق اساساً . است ملی توسعه صندوق لیکتش تیماه بردن

 را گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از خودش سهم منابع دولت که بود قرار و شد تشکیل زاینده هاییهرسما

 یهاوتثر  به تبدیل تعاونی و خصوصی بخش گذاریرسمایه طریق از تا کند واریز صندوق این به را بقیه و بردارد

 یعموم بخش استفاده برای حتی است، شده ممنوع رصاحتبه دولتی بخش استفاده آنکه ضمن شود بازده دارای
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 تسهیالت مجموع که شد بیان یعنی. شد گذاشته قید ملی توسعه صندوق قانونی اساسنامه در نیز غیردولتی

 و عهتاب یهارشکت و غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات به هابانک عاملیت با صندوق منابع از یافتهاختصاص

 ارزی ذخیره حساب ه�نند متأسفانه. باشد صندوق منابع) %20( درصد بیست از بیش نباید درهرحال وابسته

 و است صندوق این طریق از خصوصی بخش تقویت سازوکارهای از یکی. شد فراموش صندوق این وجودی فلسفه

 اهت�م خصوصی بخش گسرتش به که دهند نشان باید مجالس و هادولت که است قانونی احکام چنین به عمل در

 .دارند

 

 نسبت 1400 بودجه الیحه در غیردولتی حقوقی اشخاص بر مالیات رقم و درکل مستقیم هاییاتمال رقم .3

 به افزایش این از بخشی اگرچه .است یافتهافزایش درصد 55 و درصد 50 حدود ترتیب به 1399 بودجه قانون به

 این 1399 سال در هاوکار کسب بر کرونا شیوع آثار به توجه با اما است ارز نرخ مواردی در و تورم باالی نرخ دلیل

 بر مالیات وصول عوامل مضاعف فشار موجب سطحی چنین در مالیاتی ارقام رشد که دارد وجود نگرانی

 .شود رسمی و شدهشناخته هایوکار کسب

 

 متقی مانند متغیرهایی که است ایگونهبه ایران در بودجه به گاز و نفت از حاصل ارزی منابع ورود شیوه .4

 ورمت زمینه موضوع همین و است کرده تبدیل مالی سیاست متغیرهای به را نفت صادرات مقدار و نفت قیمت ارز،

 چند گذاریهدف رغمبه. است کرده فراهم اخیر دهه پنج در را دولت مخارج رویهبی گسرتش و دورقمی پایدار

 شکاه موجب آنچه نفت، صادرات از حاصل منابع به دولت بودجه وابستگی کاهش برای توسعه سالهپنج برنامه

 بوده دسرتس در منابع کاهش و اقتصادی هاییمتحر شد اخیر سال دو در بودجه در منابع گونهاین سهم اجباری

 مهم اهداف از یکیاین بر عالوه. شد ارز شدن نرخی چند و ارز قیمت شدید افزایش آن آثار از یکی که است

 طریق از پذیرآسیب اقشار از ح�یت و اساسی کاالهای قیمت کنرتل اخیر، سال سه در دولت ارزی هاییاستس

 سیدهنر  خود هدف به کارشناسی متعدد یهاگزارش اساس بر که سیاستی. است بوده ترجیحی قمت به ارز تخصیص

 .است دولت ح�یتی و ارزی سیاست بودن مبهم ،1400 بودجه الیحه هاییژگیو از یکی .است

 

 

 شورای مجلس مصوب ایبودجه یترازها بودن اعتباربی ایران، در ریزیبودجه نهادی یهاضعف از یکی .5

 و واگذاری و هاینههز درآمدها، ارقام تعیین با بودجه تصویب و تهیه هنگام به اگرچه که معنا بدان. است اسالمی

 با عمل در اما شودیم تعیین مالی و ایرسمایه متلک و عملیاتی ترازهای مالی، و ایرسمایه هایییدارا متلک

 به وبمص اعتبارات تخصیص عدم طریق از مصوب، ارقام به نسبت منابع تحقق عدم عمده بخش تخصیص، سازوکار

 از دولت هاییبده بازپرداخت و ایهزینه اعتبارات سهم که رشایطی در امر این. شودیم جربان عمرانی یهاطرح

 یهاطرح رصف کشور منابع از کمرتی سهم تا است شده موجب عمل در است افزایش حال در کشور مصارف
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 ایهزینه اعتبارات به عمرانی اعتبارات عملکرد نسبت 1398 تا 1376 هایسال طی که ایگونهبه شود، عمرانی

 درصد 14 حدود به 1376 سال در درصد 45 از یجتدربه و است داشته نزولی سیر درمجموع بودن، نوسانی رغمبه

 شود داده تخصیص عمرانی اعتبارات درصد 100 کهدرصورتی -بودجه الیحه ارقام طبق. است دهیرس 1398 سال در

 فزاینده قیمت افزایش کنار در موضوع این. بود خواهد درصد 16 حدود نسبت این- است انتظار از دور طبعاً  که

 قدرت شدید کاهش موجب کشور، در عمرانی یهاطرح اجرای موردنیاز مهندسی و فنی خدمات و مصالح و کاالها

 هک است حالی در این. است شده عمرانی یهاطرح شدهمتام قیمت افزایش و یافتهتخصیص عمرانی اعتبارات خرید

 فعال کشور پی�نکاری بخش قالب در که کشوراست در موجود مهندسی و فنی توان ایران، هاییتمز از یکی

 یهارشکت ظرفیت از مهمی قسمت بودن بیکار معنای به عمرانی اعتبارات کافی و موقعبه تخصیص عدم. هستند

 .است حوزه این در فعال

 

 تحرک ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ سال در خصوصی - عمومی مشارکت امر گرتسهیل قانونی هایظرفیت ایجاد رغمبه .6

 أثیرت تحت آن از بخشی طبیعتاً  که خورد�ی چشم به ایرسمایه دارایی متلک هایپروژه واگذاری در ایمالحظهقابل

 ار  واقعیت این خصوصی - عمومی مشارکت زمینه در جهانی تجربیات بررسی. است کشور کالن اقتصاد رشایط

 روندمی خصوصی-عمومی مشارکت به سمت عمومی منابع کاهش با مواجهه هنگام در هادولت که دهدمی نشان

 زمان در کشور زیرساخت توسعه رسعت کاهش عدم زیرساخت، حوزه در خصوصی بخش از شدهجذب منابع و

 یقراردادها تعهدات شیپا به مربوط مالحظات برعالوه. کندمی ض�نت را هادولت مالی تنگنای با مواجهه

 مشکالت همچنین و آن شفافیت عدم و هاپروژه واگذاری فرایند بر ناظر مسائل ،یخصوص و یعموم تکمشار 

 در مشارکت برای خصوصی بخش انگیزه کاهش سبب که است هاییچالش عمده از قراردادها این مالی تأمین

 .است شده هاپروژه گونهاین

 

 موضوعات، این از یکی. است اثرگذار خصوصی بخش وکارکسب فضای بر دولت ایبودجه تصمی�ت .7

 افزایش برای درخواستی میزان در را خود آثار که است بودجه در دستمزد و حقوق افزایش به مربوط تصمی�ت

 سال چند در کشور خانوارهای دشوار رشایط به اندرکاراندست همه. داد خواهد نشان 1400 سال برای دستمزدها

 سال که" دولت دوساالنه برنامه" گزارش ازجمله رسمی یهاگزارش و دارند اذعان رفاه سطح کاهش لحاظ به اخیر

 ریال میلیون 74 حدود از ثابت هاییمتق به درآمد که دارد اذعان شد منترش بودجه و برنامه سازمان توسط گذشته

 حتی و رشدی کم به کاهش این از بخشی. است یافتهکاهش 1398 سال در ریال میلیون 48 حدود به 1390 سال

 یافتهتوسعه از اعم مختلف کشورهای تجربه. تورم به بخشی و است مربوط 90 دهه در کشور اقتصادی رشد توقف

 رد. است تورم کنرتل همزمان و تولید و گذاریرسمایه افزایش فقر، با مقابله حلراه دهدیم نشان توسعهدرحال و

 محرتم مقامات کهدرحالی. است بوده برنده تورم تورم، و دستمزد و حقوق افزایش مسابقه در صورت این غیر

 کنرتل سمت به و دارند گالیه کشور در فزاینده تورم از دامئاً  اسالمی شورای مجلس محرتم �ایندگان و دولت

 توجهقابل سهم به توجه با خصوصی بخش در دستمزدها فزاینده افزایش ،اندکرده حرکت هایمتق دستوری
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 ترکیب در که شودیم شدهمتام قیمت افزایش موجب خدمات و کاالها شدهمتام قیمت در انسانی نیروی هایینههز

 .داشت خواهد دنبال به را فزاینده تورم کشور، در موجود نقدینگی حجم با

  

 داخلی نامهآئین اصالح پی در اسالمی شورای مجلس به دولتی یهارشکت بودجه زودتر ارسال رغمبه .8

 بودجه این کیفیت درباره روشنی و علنی دقیق، گزارش هنوز دهم، مجلس اواخر در اسالمی شورای مجلس

 است تومان میلیارد هزار 1600 بربالغ 1400 سال بودجه الیحه طبق آن مصارف و منابع حجم که هارشکت

 یهاگزارش بر عالوه تا دارندحق مردم و است مردم عموم به متعلق هارشکت این هاییهرسما. است منترشنشده

 .باشند داشته اختیار در را هارشکت این اختیار در هاییهرسما عملکرد درباره کارشناسی یهاگزارش دقیق، مالی

 لهازجم مالی یهانسبت سایر و محصوالت شدهمتام هزینه رسمایه، به سود نسبت ،هارشکت این هایینههز ترکیب

 و سازدیم پذیرامکان را خارجی و داخلی مشابه یهارشکت با هاآن عملکرد مقایسه که است مهمی یهاشاخص

 .کندیم فراهم را هاآن عملکرد ارزیابی برای ییهاسنجه

 

 پیشنهادها

 

. است کشور یک مردم آحاد با همزمان و یکدیگر با مجریه و مقننه قوه گفتگوی سند ترینیعال بودجه، .1

 اساسی قانون از متعددی اصول در آن حقوقی یهاچارچوب کشورها اغلب در که دارد اهمیت حدی به گفتگو این

 و قح قبیل از موضوعاتی. کنندیم تعیین را کار جزئیات ریزیبودجه قوانین اصول، آن مبنای بر و شودیم تعیین

 کشور یهاپرداخت و هایافتدر دهیسازمان نحوه بودجه، فرایند در قوا از یک هر حقوق مالیات، وضع شیوه

 موضوعات ینترمهم ازجمله غیره و کشور اجرایی ساختار بودجه، بر نظارت نحوه خزانه، وحدت و خزانه توسط

 ارهدرب دقیق و شفاف و منسجم حقوقی چارچوب یک ایجاد برای الزم اهت�م اسالمی انقالب از پس متأسفانه. است

 به دهیشکل برای اینظریه ساخنت و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون ساختار بر منطبق فوق موضوعات

 عدالت، مانند موضوعاتی درباره روشن نظری مبانی فقدان امر، این کنار در. است نداشته وجود دولت، کارکردهای

 امور ساماندهی نحوه ملی، هاییتظرف و اهداف با محلی یهاخواسته سازگاری نحوه ،ایمنطقه و ملی توسعه

 هایرساختز توسعه رغمبه که است شده موجب غیره و عمومی منابع ومانعجامع تعریف مجریه، قوه در اجرایی

 فاتال  کشور، در پارچه چند و کشور در پرهزینه و گسرتده اداری نظام مانند عوارضی بهداشت، و آموزش گسرتش و

 یخصوص بخش فعالیت برای نامناسب وکارکسب محیط و زیستمحیط تخریب ،انرژی و آب مانند منابعی وسیع

 اهمیت از کامل و درست درک با مقننه و مجریه قوه که است آن خصوصی بخش توصیه ینترمهم. کند بروز

 محدودیت ایجاد ویژهبه اخیر هاییمتحر. کنند اقدام کشور در ریزیبودجه ساختار اصالح به نسبت موضوع،

 دلیل به را منبع این به دولت و ایران اقتصاد وابستگی عمق آنکه ضمن ایران، نفت صادرات برای گسرتده

 هعقید به. بود گرفته هدف را کشور سیاسی نظام مقبولیت و موجودیت داد، نشان قبلی ناصحیح هاییریتمد
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 بازتعریف و کشور اجرایی ساختار بازآفرینی بودجه، ساختاری اصالحات اساسی هدف دو کارشناسان، از بسیاری

 کارهایی اگر و است کشور در گاز و ) نفتصادرات فقط نه( تولید از حاصل منابع از استفاده و مدیریت نحوه

 نخواهد چندانی فایده نپردازد، موضوع دو این به گیرد قرار کار دستور در ریزیبودجه نظام اصالح عنوان تحت

 و مردم آحاد گسرتده ح�یت و دشوار هایگیریمتصمی ،هافرصت از استفاده نیازمند مزبور اصالحات. داشت

 .شود فراهم سیاستمداران توسط عمدتاً  باید آن هایینهزم که است کارشناسان

 این .است قطعیت عدم از ایدرجه بر مبتنی بینیپیش هر و دارد بینیپیش جنبه بودجه مصارف و منابع .2

 ایدرجه هر با را مصارف و منابع است مجاز خود دلخواهبه کنندهتصویب یا تهیه مقام که نیست آن معنای به امر

. کندیم کالن اقتصاد ثبات متوجه را ایعمده هاییسکر 1400 بودجه منابع. کند منظور بودجه در قطعیت عدم از

 پیشنهاد. است مصارف ترکیب و حجم ،1400 بودجه برای منابع از ترکیبی چنین انتخاب برای دولت تصمیم دلیل

 صادقانه گفتگوی با که است آن قبلی بندهای توضیحات بر مبتنی ایران کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق

 هایالعادهفوق و دستمزد و حقوق افزایش درصد تعدیل طریق از دولت مصارف از بخشی مردم، با رصیح و

 از اقداماتی و نهایی ذینفع به پرداخت مانند ییهاروش با هادستگاه بودجه کرد هزینه بر دقیق نظارت کارکنان،

 نهاد،پیش این پذیرش عدم صورت در شود تعدیل غیرقطعی منابع از بخشی آن با متناسب و یابد کاهش قبیل این

 منابع تحقق به منوط مصارف از بخشی انجام و برسد تصویب به سقف دو در مصارف و منابع شودیم توصیه

 .شود احت�لی

 بودجه ارقام شد ذکر که گونهه�ن. است رضوری 1400 بودجه در دولت ح�یتی سیاست تکلیف تعیین .3

 ارز تخصیص سیاست تداوم بر بودجه و برنامه سازمان مقامات برخی اما است زیادی ابهامات دارای بارهدراین

 ربارهد مشخص پیشنهاد اخیر، هایسال تجربه به توجه با. اندکرده تأکید اساسی کاالهای واردات برای تومانی 4200

 ینا ارز(شود  پرداخت مردم به نقدی یارانه شکل به کاالها این ارزی قیمت التفاوتمابه یا که است آن موضوع این

 سبد یا و) پرداخت مردم به را 4200 ارز با آن التفاوتمابه و داد تخصیص نی� سامانه مثالً قیمت به نیز هاال کا

 .شود تضمین اییارانه هاییمتق با سبد این به مردم دسرتسی و تعیین مشخصی کاالی

 برای نو طرحی باید هفتم برنامه تصویب و تهیه فرصت از استفاده با ویژهبه و مدتمیان در اگرچه .4

 از حفاظت توسعه، ششم برنامه احکام چارچوب در حداقل اما درانداخت کشور در گاز و نفت منابع از استفاده

 صادرات از حاصل منابع محل از ملی توسعه صندوق سهم منابع کامل واریز طریق از ملی توسعه صندوق کیان

 و خصوصی بخش اقتصادی توجیه دارای گذاریرسمایه یهاطرح به آن رسیع اختصاص و گاز صادرات خالص و نفت

 منابع این از ایبودجه استفاده هرگونه 1400 بودجه الیحه در شودیم پیشنهاد لذا. است اکید توصیه قابل تعاونی

 .شود حذف

 در رسمی شکل به که خصوصی بخش از �ایندگی به ایران کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق .5

 شورک توسعه به خصوصی بخش کمک مسیر ینترعمده که است بود معتقد همواره ،کنندیم فعالیت ایران اقتصاد

 گسرتش و مالیاتی جامع سامانه تکمیل با دولت که است آن خواهان همزمان و است دولت حقه مالیات پرداخت

 وجیهیت دالیل درباره مستقلی گزارش لذا انتشار. بکاهد رسمی هایوکار کسب بر مالیاتی فشار از الیاتیم یهایهپا
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 دولتی حقوقی اشخاص منفی رشد حالدرعین و خصوصی حقوقی اشخاص بر مالیات درصدی 55 رشد بینیپیش

 در هارشکت سود بر تأثیری چه ارز نرخ و تورم مانند متغیرهایی از یک هر دهد نشان که اینهگو به است موردنیاز

. دارد بینیپیش این در سهمی چه و اندگذاشته )غیره و معدن فوالد، پرتوشیمی، قبیل از(مختلف  یهابخش

 مالیاتی امتیازهای و هایتمعاف کاهش یا مالیاتی فرارهای با مقابله به مربوط افزایش این از سهمی چه همچنین

 .است

 پیشنهاد ،هاطرح این به منابع تخصیص و عمرانی یهاطرح منابع حجم درباره شدهنبیا نکات توجه با .6

 و دهد تغییر را اخیر سال 20 نامطلوب روند دقیق حکمی طی بودجه تصویب در اسالمی شورای مجلس شودیم

 سپ که باشد مجاز تنها دولت و کند تضمین را عمرانی یهاطرح به گاز و نفت از حاصل منابع از حداقلی تخصیص

 منابع عمرانی، یهاطرح اعتبارات بر گاز و نفت از حاصل منابع مازاد صورت در و عمرانی اعتبارات تخصیص از

 تبرصه یک طریق از که داد نشان اخیر سال 4 تجربه این بر عالوه. �اید جاری هایینههز پرداخت رصف را اضافی

 امید کشور موردنیاز هاییرساختز احداث در خصوصی -عمومی مشارکت ایده گسرتش به توانی� ایبودجه

 مجلس است امید. است اساسی اصالحات نیازمند نیز موضوع این درباره دولت تقدیمی الیحه آنکه ضمن. بست

 قراردادهای انعقاد ساززمینه که کند تصویب را دقیقی و منسجم قانون بتواند دولت توافق با اسالمی شورای

 وقصند منابع مانند منابعی از اتکایی استفاده با و باشد دولت و خصوصی بخش گذارانرسمایه بین بلندمدت

 بخش بیشرت هرچه تحرک و کشور هاییرساختز رسیع توسعه برای خارجی و داخلی هاییهرسما ملی توسعه

 .شود فراهم کشور ارزشمند پی�نکاری

 گیرهای تصمیم نوع هر معیار ینترمهم تواندیم تولید و گذاریرسمایه تشویق و ملی تولید از ح�یت .7

 و اردشناسنامه صادرکنندگان از ح�یت و غیرنفتی صادرات تشویق. گیرد قرار ایبودجه هاییفرد و احکام درباره

 .باشد نفت از حاصل منابع به وابستگی از کشور اقتصاد نجات راز تواندیم قوی

 ایتعرفه و ارزی و مالیاتی الساعهخلق تصمی�ت توانیم ساالنه یهابودجه در که است داده نشان تجربه .8

 هم اگر و یابندی� اجرا امکان بودجه سالهیک ماهیت دلیل به تصمی�ت این از ایعمده بخش اما گرفت پولی و

 ماا. کنندیم پیدا دست شدهتعیین پیش از اهداف به نه و کنندیم ایجاد دولت برای چندانی درآمد نه شوند اجرا

 ینا از. دارند اقتصادی فعاالن اطمینان عدم و وکارکسب محیط کردن ناامن بر را اثر ینترمهم تصمی�ت گونهاین

 .کند توجه هاگیریتصمیم همه در مهم موضوع این به اسالمی شورای مجلس رودیم انتظار حیث


