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چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول 
در یک ماه

ایسنا- بررسی ها 
نشان می دهد که بالغ بر 
۲۸هزار میلیارد تومان 
پــول در اردیبهشــت 
سال جاری توسط بانک 
مرکزی چاپ شده و پول موجود در حساب های بلند 
مدت بانکی به نزدیکی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان 
شده است. طبق اعالم بانک مرکزی رشد نقدینگی 
در ۱۲ ماهه منتهی به پایان اردیبهشــت ماه سال 
۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد رسیده که حجم نقدینگی در 
پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد 
تومان رسیده است. همچنین رشد ماهانه این متغیر 
نیز در اردیبهشت ۳.۲ درصد برآورد می شود که این 

افزایش به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
    

سازمان هواپیمایی با افزایش قیمت 
بلیت هواپیما مخالفت کرد

 ایرنــا- در پــی 
افزایــش خودســرانه 
نرخ پرواز توسط برخی 
شرکت های هواپیمایی، 
ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایی از مخالفت با هرگونــه افزایش قیمت 
و درخواســت از ایرالین ها برای فــروش روی نرخ 
مصوب خبر داد. »محمد حسن ذیبخش« درباره 
افزایش قیمت بلیت هواپیما طــی چند روز اخیر 
گفت: سازمان هواپیمایی با افزایش بلیت هواپیما 
کامال مخالف است.  وی اضافه کرد: همه شرکت های 
هواپیمایی باید قیمت های فروش را به قیمت مصوب 
بازگردانند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد: 
در صورت ضرورت برای افزایش قیمت، این پیشنهاد 
حتما باید در شورای عالی هواپیمایی کشوری مطرح 
و نرخ ها در صورت موافقت وزیر راه و شهرســازی 
تغییر کند. وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ کدام 
از مراحل اعالم شده و قانونی طی نشده است، گفت: 
شرکت های هواپیمایی بدون هماهنگی قیمت ها را 
افزایش داده اند و برخــورد الزم و کافی با آنها انجام 
خواهد شد. سال گذشته و با موافق نهایی وزیر راه و 

شهرسازی نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت.
    

سهام شبکه خط لوله نفت آرامکو 
واگذار شد

بلومبرگ- شــرکت دولتی نفت ســعودی 
آرامکو ۴۹ درصد از سهام خط لوله نفت بیش از ۱۲ 
میلیاردی خود را واگذار کرد. صندوق سرمایه گذاری 
»ســیلک رود چین« )جاده ابریشــم( و شرکت 
دولتی ســرمایه گذاری حصانه عربستان به گروه 
سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالری در 
خطوط لوله انتقال نفت سعودی آرامکو پیوستند. 
این کنسرسیوم که در رأس آن شرکت آمریکایی 
ئی آی جی گلوبال پارتنرز قرار دارد، اکنون قراردادی 
را برای خرید ۴۹ درصد از سهام شرکت خطوط لوله 
نفت سعودی آرامکو - یک شرکت تابع جدید - نهایی 
کرده است. این گروه شامل شرکت سرمایه گذاری 
مبادله )صندوق سرمایه دولتی ابوظبی( و شرکت 
مدیریت دارایی سامسونگ است. ابوظبی پایتخت 
امارات متحده عربی اســت و در کنار عربستان از 
اعضای کلیدی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( به شمار می روند. بر اساس این قرارداد، این 
شــرکت تابع از حق پرداخت ۲۵ سال تعرفه برای 
نفتی که از طریق شــبکه خط لوله نفت سعودی 

آرامکو منتقل می شود، برخوردار خواهد بود.
    

۹۰ درصد صادرات را ۴۵۰ شرکت 
انجام می دهند

ایلنــا- رییــس 
سابق ســازمان توسعه 
تجارت گفــت: در مورد 
توانمندســازی بنگاه ها 
هــم ضعیــف عمــل 
کرده ایم، از میان حدودا ۱۲ هزار شرکت حقوقی و 
فرد حقیقی که صادرات می کنند، فقط حدود ۴۵۰ 
شرکت صادراتی هستند که ۹۰ صادرات را در اختیار 
دارند و این رقم بســیار کم است. باید این موضوع را 
در دســتور کار قرار دهیم که تعداد این شرکت ها را 
ســاالنه به بیش از ۱۰۰۰ شرکت افزایش دهیم که 
مستلزم یک برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر 
است. محمدرضا مودودی در مورد وضعیت تجاری 
کشور اظهار کرد: شرایط امروز بسیار خاص است، 
تجربه تلخی را با تحریم های اخیر و شیوع کرونا در 
بخش تجارت خارجی داشتیم که منجر به افت شدید 
آمارها در سال های اخیر به خصوص در صادرات شد 
و شاهد آنیم که در طول ۵ سال گذشته در حدود ۱7 
میلیارد دالر از بازار خود را از دست داده ایم و حدود 7 
میلیارد دالر آن فقط مربوط به سال ۹۹ بوده که عدد 

بسیار بزرگی و با اهمیتی است.

خبر اقتصادی
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ایمان ربیعی

آیا بودجه پاشنه آشــیل اقتصادی 
ایران اســت؟بودجه ای مملو از ردیف و 
ماده و تبصره در چندین جلد قطور، که 
بررسی آن  از ســوی دولت و مجلس، با 
دشــواری هایی روبروست. سال هاست 
عبارت بودجه ریزی عملیاتی به گوش 
می رسد با این حال هم چنان بسیاری از 
کارشناسان ساختار بودجه ریزی در ایران 
را ساختاری سنتی و در نتیجه غیرشفاف 
ارزیابی می کنند. باید در نظر داشــت 
دشواری های بزرگی بر ســر راه اصالح 

ساختار بودجه وجود دارد . 
 یکی از مهمترین مشکالت طبیعتا 
شفاف شدن بســیاری از ردیف هاست. 
این شفافیت بی تردید به مذاق بسیاری 
از دستگاه های اجرایی خوش نمی آید و 
مقاومتی جدی در این زمینه وجود دارد . 
 درســت زمانی که نتیجه انتخابات 
ریاست جمهور روشن شد، بودجه ۱۴۰۰ 
بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. پیش تر نیز 
بودجه ۱۴۰۰ موج های خبری بزرگی 
ایجاد کرده بود. انتشار خبری در خصوص 
تغییر بودجه برخی دستگاه ها در مجلس 
شورای اســالمی، در کلیات بودجه و ... 
همگی بودجه ۱۴۰۰ را بــه بودجه ای 

خبرسازتر از همیشه بدل کرده است.
 رســانه های منتقد دولت حســن 
روحانی حاال بودجه ۱۴۰۰ را چون علمی 
باالی ســر برده اند تا به استناد آن ثابت 
کنند دولت سیزدهم راهکار چندانی برای 

غلبه بر مشکالت ندارد. 
 خبرگزاری تسنیم در گزارشی تند و 

تیز به ماجرای کسری بودجه اشاره کرده 
و آن را در حالــی غافلگیرکننده خوانده 
است که ابراهیم رییسی، خود در تبلیغات 
انتخاباتی به این مساله اشاره کرده و آن را 

درد ۵۰ ساله اقتصاد ایران دانسته بود. 
 در این گزارش آمده است: »کسری 
بودجه غافلگیرکننده در ســال ۱۴۰۰ 
مهمترین و اولین چالش دولت سیزدهم 
خواهد بود. فضای آرامش بعد از انتخابات 
به ســرعت از بین خواهد رفت و دولت 
جدید با انبوهی از مشــکالت اقتصادی 
روبه رو خواهد شــد کــه نتیجه برخی 

اقدامات نادرست دولت فعلی است.«
در این گزارش تاکید شــده اســت: 
»بر اســاس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع 
عمومی دولت حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد 
تومان خواهد بود که نســبت به منابع 
قانون بودجه ســال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ 
درصد رشد کرده است. کل منابع قانون 
بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵7۱ هزار میلیارد 
تومان بود کــه طی یک ســال منابع و 

مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.«
بودجه کل کشور، برنامه مالي دولت 
است که براي یک سال مالي تهیه شده 
و در قالب آن، دولــت مجوز هزینه کرد 
در بخش هــاي گوناگــون را از مجلس 
شوراي اسالمي دریافت مي کند. بودجه 
از دو منظر قابل بررســي است؛ منابع و 
مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه 
هزینه کرد اعتبارات شرکت هاي دولتي 
و دستگاه هاي اجرایي ذکر مي شود. اگر 
بودجه شــرکت هاي دولتي را از بودجه 
کل کشــور جدا کنیم، بخــش اصلي 
مصارف بودجه درحقیقــت اعتباراتي 

است که به دستگاه هاي اجرایي کشور 
در راستاي اجراي وظایف محول شده، 
اختصاص داده مي شود. اعتبارات هریک 
از دستگاه ها در جدول هفت ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر 
شده است. در این جدول که شامل  ۱۲۱۰ 
ردیف است، بودجه دستگاه ها و در بعضي 
موارد طرح ها و فعالیت هاي دستگاه هاي 

اجرایي آمده است.
حــاال مرکز پژوهش هــای مجلس 
شورای اســالمی در گزارشــی دقیق 
دالیل افزایش قابل توجه بودجه برخی 
دستگاه ها را تشریح کرده است. نکته مهم 
این است که ریاست مرکز پژوهش های 
مجلس بر عهده کسی اســت که خود 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری 
بوده است و در روزهای پایانی رقابت های 
انتخاباتی به نفــع ابراهیم رئیســی از 

کاندیداتوری انصراف داد. 
آیا انتقادات نسبت به بودجه 

درست است؟
سیل انتقادات نسبت به قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰ در حالی صورت می گیرد 
که مجلس شورای اســالمی یک بار با 
رد کلیات الیحه بودجه پــس از مدت 
طوالنی، فرصت مناسبی برای بررسی 

مفاد بودجه ۱۴۰۰ را در اختیار داشت. 
 درگزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی اما به وضوح به مساله 
چرایی افزایش بودجه پرداخته شــده 
است.  در این گزارش تاکید شده است: 
»مجموع کل مصــارف بودجه عمومي 
دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰نسبت 
به قانون بودجه سال۱۳۹۹ حدود۱۱۱ 

درصد رشد داشته است که در مقایسه 
با روند رشد مصارف بودجه در سال هاي 
گذشته نوعي رکورد به حساب مي آید.«

در ایــن گزارش اما دالیــل افزایش 
بودجه نیز مورد اشاره قرار گرفته و نکات 
مهمی مــورد تاکید قرار گرفته اســت.  
یکی از مهمترین موارد اشــاره شده این 
است که بخشي از این افزایش مربوط به 
انعکاس مواردي در سقف منابع و مصارف 
عمومي است که درســال های قبل به 
صورت غیرشــفاف درمتن ماده واحده 
ذکر مي شد اما در سقف منابع و  مصارف 
عمومي منعکــس نمي گردید. طبیعتاً 
جستجوی ریشه های این افزایش  شدید 
در بودجه دستگاه هاي اجرایي و تعیین 
سهم دستگاه هاي مختلف از آن، مي تواند 
قضاوت دقیق تر درخصوص میزان و نحوه 

رشد مصارف بودجه را امکان پذیر کند. 
کدام دستگاه های دولتی بیشترین 

افزایش بودجه را داشتند؟
آنچه در بودجه سال جاری در مجلس 
مصوب و برای اجرا به دولت ابالغ شــد، 
بیانگر منابع عمومی دولت در رقم ۱۲77 
هزار میلیارد تومان بود که در مقایســه 
با آنچه دولت در الیحــه بودجه با ۸۴۱ 
هزار میلیارد تومان پیشــنهاد داده بود 
حدود ۵۰ درصد افزایش داشت.  از منابع 
عمومی که دولت در اختیار دارد عمدتا 
در دو بخش هزینه های جاری و عمرانی 
صرف می شــود که  ۹۱۸ هزار میلیارد 
تومان در هزینه های جاری و ۱7۶ هزار 
میلیارد تومان برای بودجه های عمرانی 
است و مابقی به تملک دارایی های مالی 
اختصاص دارد. اما از هزینه های جاری 
منابع عمده صرف پرداخــت حقوق و 
دستمزد دستگاه های اجرایی می شود. 

درگزارشــی که مرکز پژوهش های 
مجلس  دربــاره بودجه دســتگاه های 
اجرایی منتشــر کرده نشــان می دهد 
که بالغ بر 7۵ درصــد اعتبارات از محل 
منابع عمومی و اختصاصی به قوه مجریه 
اختصاص دارد و در کنار آن ۳.7 درصد 
برای قــوه قضاییه، ۰.۳ بــرای مقننه و 
نزدیک به ۲۰ درصد در سایر دستگاه ها 

اعتبار اختصاص پیدا می کند. 
در رابطه بــا بودجه دســتگاه های 
اجرایی مجموعــه وزارت امور خارجه 
باالترین درصد رشــد اعتبار را در میان 

وزارتخانه ها دارد که به ۹۲ درصد می رسد 
که از جمله دالیل رشد باالی هزینههای 
این وزارتخانه، ارزی بودن بخش زیادی از 
مخارج آن اعالم شده است. بعد از وزارت 
امور خارجــه، وزارت خانه های صنعت، 
معدن و تجــارت با ۸۴ درصــد و جهاد 
کشــاورزی با 7۰ درصد بیشترین رشد 

اعتبار را دارا هستند. 
متناسب سازی حقوق 

بازنشسته ها، اعتبار را باال برد 
براســاس این گزارش بخش عمده 
رشد وزارت دفاع ناشی از رشد اعتبارات 
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
با ۵۶ درصــد و همچنین افزایش اعتبار 
وزارت تعــاون به دلیــل افزایش اعتبار 
صندوق های بازنشستگی کشوری با ۶7 
درصد است که احتماال عمده دلیل این 
رشد ناشــی از سیاست متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد 
که وابستگی صندوق های بازنشستگی 
به بودجه عمومی دولت یک مشــکل 
اساسی بوده و حل آن مستلزم اصالحات 
ساختاری در صندوق ها و رابطه مالی و 
ســازمانی آنها با دولت اعالم شده است. 
اما در مورد اعتبارات دستگاه های زیر نظر 
رئیس جمهور نیز بررسی ها نشان می دهد 
مجموعه معاونت علمی و فناوری رئیس 
جمهور رشد ۳۵7 درصدی اعتبار داشته 
که در بین دستگاه های اجرایی زیرنظر 
ریاســت جمهوری باالتریــن افزایش 

را دارد. 
میزان افزایش اعتبار این ســازمان  
حدود ۲.۳ هزار میلیــارد تومان اعالم 
شده است.  بعد از معاون علمی و فناوری، 
ســازمان حفاظت محیط زیست با ۸۴ 

درصد و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۶7 
درصد بیشترین رشد اعتبار را نسبت به 

قانون تجربه کرده اند.
 میزان افزایش بودجه 
قوه قضاییه و مقننه 

طبق مفاد اشاره شــده در گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی مشخص شده است. میزان رشد 
اعتبارات قوه قضاییــه ۵7 درصد و قوه 
مقننه ۶7 درصد گزارش شده است. نکته 
مهم اینجاست که در قوه مقننه باالتری 
میزان رشد اعتبارات از آن مجلس شورای 
اسالمی بوده است. در جدول زیر میزان 
افزایش بودجه نهادها و دستگاه ها، قوا و ایر 
دستگاه های اجرایی منعکس شده است. 
به نظر می رسد با توجه به شفاف تر شدن 
ساختار بودجه در شرایط کنونی، بودجه 
اهرم تهدیدی برای دولت سیزدهم تلقی 
نمی شود. به این ترتیب استناد به بحران 
بودجه نوعی فرار به جلو تلقی می شود. 
البته دولت سیزدهم می تواند برنامه ای 
میان مدت را از همــان روزهای ابتدایی 
حضورش در پاستور برای تجدید ساختار 
بودجه و به روزرسانی آن در دستور کار 
قرار دهــد. اقدامی که بی تردید ســایه 
تهدید بودجه ای را از سر اقتصاد ایران دور 

خواهد کرد.

گزارش بودجه ای زاکانی، همزمان با اعالم نتایج انتخابات منتشر شد!

فرار رو به جلوی منتقدان دولت با َعَلَم بودجه
رسانه های منتقد دولت 

حسن روحانی حاال بودجه 
1۴۰۰ را چون علمی باالی 

سر برده اند تا به استناد آن 
ثابت کنند دولت سیزدهم 
راهکار چندانی برای غلبه 

بر مشکالت ندارد

وزیر نفت در نشست ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
گزارشــی از عملکرد فروش نفت در دوران تشدید تحریم و 

جنگ اقتصادی ارائه کرد.
به گزارش توســعه ایرانی در گزارش زنگنه تاکید شده 
است: از سال ۹7 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و آغاز جنگ 

اقتصادی ترامپ علیه ملت ایران، با اعمال سیاست 
ارعاب و تهدیــد دولت آمریکا مشــتریان نفتی 
کشــورمان، تقاضای خود را کاهش دادند و این 

کاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله 
بودجه دولت تأثیر گذاشت.

در ســال ۹۹ نیــز افــزون بــر 
تحریم های آمریکا و شرایط خاص 

پاندمی کرونا، پایین آمدن قیمت نفت، کاهش درآمد دولت 
را تشــدید کرد، به نحوی که در مجموع در سه سال جنگ 
اقتصادی، درآمد نفتی کشــور بیــش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
کاهش یافت. دراین گزارش آمده است: دولت تدبیر و امید 
در این شــرایط تالش کرد در کنار اســتفاده از روش های 
غیرمتعارف در فروش نفت و فرآورده های نفتی، وابستگی 
به نفــت را در بودجه کشــور کاهش دهد تــا آنجا که 
وابســتگی ۴۲ درصدی بودجــه به نفــت در ابتدای 
دولت تدبیر و امید، در الیحه بودجه ســال 
۹۹ به کمتر از ۱۰ درصد رســید و برای 
 نخستین بار در کشور، بودجه بدون اتکا به 

درآمدهای نفتی تدوین شد.

گزارش زنگنه از فروش نفت در دوران جنگ اقتصادی: 

درآمد نفتی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر کاهش یافت

خبر

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید تصمیم گیران کالن کشور 
باید برای تکرار نشدن معضالت و مشکالت اقتصادی سال های 
گذشته، صدای فعاالن اقتصادی را بشــنوند. به گزارش ایسنا، 
غالمحسین شافعی اعالم کرد: پارلمان بخش خصوصی، بسته ای 
از پیشنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی جامع و 
آسیب شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار 
دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود، گردآوری 

نموده و این جمع بندی را در اختیار سیزدهمین رئیس جمهور 
منتخب کشورمان قرار خواهد داد. رئیس اتاق بازرگانی با اشاره 
از اهمیت نقش آفرینی و مشــارکت گری فعاالن اقتصادی در 
بزنگاه های مهم تاریخ کشور، افزود: هر ساله آمارهای متعددی 
در بخش های مختلف اعالم می شود که متولیان در آن نوید رشد 
می دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول 
۱۰ ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است. مؤلفه های 
دیگری نظیر ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... نیز مکرر 
به عنوان اولویت دولت ها مطرح شده و ساماندهی هرکدام از این 
بخش ها، هدف مقدس نهادهای متولی اعالم شده است، لکن 

برآمد و ماحصل اتفاقات، اُفت در این بخش ها را نشان می دهد.
او ادامه داد: همچنین باوجود تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف 

و دهک های پایین جامعه در برنامه رفاهی دولت ها، شاهدیم که 
مکرر شرایط اقتصادی برای این گروه ها دشوارتر شده است. در 
مقاطع کوتاهی دولت ها توانسته اند تا حدی بر فقر مطلق فائق 

آیند اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.
شافعی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که دولت آینده باید 
یک نگاه واقع بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر 
این صورت روند مذکور تداوم می یابد. پارلمان بخش خصوصی 
ایران نیز با همین دغدغه و در جهــت عمل به تعهدات خود در 
عرصه اقتصاد، بســته ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل 
بروز چالش ها، اشــتباهات و...، جمع بندی نموده و به چاشنی 
پیشنهاداتی در اختیار ســیزدهمین رئیس جمهور منتخب 

مردم، قرار می دهد.

او با انتقاد از وعده هایی که به جهت اغنای افکار عمومی در 
طول تبلیغات انتخاباتی بیان شدند اما پشتوانه ای برای آن ها 
در اقتصاد وجود نداشــت؛ عنوان کرد: عدم رشــد اقتصادی 
کشــور متأثر از وعده ها و برنامه هایی است که با واقعیت های 
موجود، هم خورئیس پارلمان بخــش خصوصی ایران، نقبی 
به چالش های موجــود در بخش صنعت کشــور زد و گفت: 
کوتاهی ها و کم کاری های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش 
صنعت و تولید نشان می دهد و یکی از نمونه های آن، »شکاف 
تکنولوژی« اســت.  عدم بهره گیری از دانش روز باعث شده تا 
تولیدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و قیمت تمام شده تولید 

برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی او باشد. 
تداوم این روند به کم رنگ شدن حضور محصوالت ایرانی در 
بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت ها و خسران بخش تولید 
منجر خواهد شد. او تأکید کرد: تقویت تولید، الزاماً در گرو باال 
بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید حضور محصوالت ایرانی را 

در بازارهای جهانی تقویت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

صدای فعاالن اقتصادی را بشنوید
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