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اخبار

پازوکی ،کارشناس بودجه :بودجه انشا نیست که بدون جدول ارائه شود

شفافیتدربودجه 1401کمترشدهاست

یک اقتصاددان در واکنش به صحبتهای اخیر رئیس ســازمان
برنامه و بودجه مبنی بر ارائه بودجه ،بدون جدول ،میگوید که
اگر بودجه  ۱۴۰۱را با بودجه سال  ۱۳۹۹مقایسه کنید ،خواهید
دید که شفافیتش کمتر شده است .یعنی سعی کردهاند ردیفهای بودجه را
در هم ادغام کنند تا هیچ احدالناسی متوجه ریز پولها نشود؛ بنابراین هرچه
شفافیت بیشتر شود ،مبارزه با رانت هم بیشــتر خواهد بود .از سوی دیگر
این حق مجلس و افکار عمومی است که از ریز به ریز بودجه کشور اطالع
داشته باشند .این مجلس اگر مجلس کارآمد و نماینده واقعی ملت باشد ،باید
هرچه زودتر دولت را به بهارستان فرا بخواند و بگوید ما امین ملت هستیم و
باید جداول بودجه را بدانیم .مگر قرار است انشا نوشته شود ،بودجه یعنی
جدول ،بودجه دخل و خرج ساالنه دولت است.
چندی پیش مسعود میرکاظمی ،رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده
بود« :ارسال جداول بودجه به مجلس شورای اسالمی به صالح نیست».
به گزارش اقتصادسرآمدف مهدی پازوکی درخصوص نتایج ارائه ندادن
جداول بودجه ،به انتخاب گفت« :یکی از مشکالت اقتصاد ایران که فضا را
برای کسب و کار نامناسب میکند ،عدم شفافیت است .متاسفانه اگر بودجه
 1401را با بودجه سال  1399مقایسه کنید ،خواهید دید که شفافیتش کمتر
شده است .یعنی سعی کردهاند ردیفهای بودجه را در هم ادغام کنند تا هیچ
احدالناسی متوجه ریز پولها نشــود .بنابراین هرچه شفافیت بیشتر شود،
مبارزه با رانت هم بیشتر خواهد بود».
وی ضمن اشاره به اینکه بودجه دوباره به دوران احمدینژاد برگشته است
که ردیفهای بودجه را در هم ادغام میکردند و هیچکس سر در نمیآورد،
افزود« :به عنوان مثال در نهاد ریاســت جمهوری قبال تک تک دستگاهها
ردیف بودجهشــان جداگانه بود حال وقتی ادغام و کلی میشــود دیگر
هیچکس ســردر نمیآورد که این پول برای چیست .بر این اساس هرچه
بودجه ریزتر و شفافتر شود ،به نفع اقتصاد ملیست».
این اقتصاددان همچنین خاطرنشــان کرد« :از سوی دیگر این حق مجلس
و افکار عمومی است که از ریز به ریز بودجه کشــور اطالع داشته باشند.
مردم باید بدانند که مثال برای بودجه نهادهای فرهنگی چه اتفاقی میافتد.
به عنوان مثال در سالهای اخیر یک پژوهشکده در شورای نگهبان تاسیس
کرده و به ان اعتبار اختصاص دادهاند؛ درصورتی که شورای نگهبان اصال به
پژوهشکده نیاز ندارد .بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان یا حقوقدانانی
هستند که در دانشگاه درس حقوق خواندهاند یا فقهایی هستند که قبال در
حوزه تحصیل کردهاند ،در نتیجه اینها قرار نیست تحقیقی کنند .یا دبیرخانه
ستاد انقالب فرهنگی بودجهاش در حد یک وازرتخانه است یا دبیرخانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعداد پرسنلش از وزارت دادگستری بیشتر

اســت .بنابراین بودجه هر چه ریزتر و شفافتر باشــد به سود منافع ملی
اســت».پازوکی ادامه داد« :بررســی کنید که نهاد ریاست جمهوری چند
موسسه تحقیقاتی دارد؟ سازمان برنامه و بودجه چطور؟ االن یک موسسه
نیاوران است که قبال اتاق فکر سازمان بوده و یک موسسه آیندهنگری است
که دولت آقای روحانی تشکیل داد .آقای میرکاظمی اگر راست میگوید
از خودش شروع کند .امروز کاهش مخارج دولت باید استراتژی اساسی
دولت باشد .متاسفانه یکی از مشکالت این دولت این است که استراتژی
اقتصادی ندارد و هیئتی برخورد میکند .نظام تدبیر حاکم نیست و به جای
اینکه از اشخاص کارآمد؛ چه داخلی و چه خارجی ،استفاده کنند ،بیشتر از
یک گروه سیاسی استفاده کردهاند».
وی افزود« :سال  1359یعنی  42سال قبل ،وزیر آموزش و پرورش ما شهید
باهنر بودند که دکترا از دانشگاه تهران داشتند حال با تحصیالت و سوابق
وزیر آموزش و پرورش فعلی مقایســه کنید .این امر را میتوان به وزات
خارجه ،وزارت اقتصاد ،سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی و ...تسری

فریدون عباسی :به سطح باالتری از غنیسازی نیاز داریم

داد .مســعود نوربخش چهل ســال پیش رئیس بانک مرکزی بوده است،
گرچه نقاد او بودم ولی در مقایسه با رئیس فعلی بانک مرکزی ،نوربخش
باالتر است».
این کارشناس بودجه تاکید کرد« :مگر میشود بودجه بدون جدول باشد؟
بودجه باید ریز باشد .یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در بودجه پیش
آمده بود ،این بود که طبق قانون برنامه چون نمایندگان نمیتوانستند پروژه
جدید اجرا کنند ،عناوین پروژهها را تغییر میدادند .مثال پروژه دو خط کردن
راهآهن تهران و اصفهان بود ،بعد تهران ،اصفهان و اهواز شد .همین اضافه
شدن لغت "اهواز" برای کشور صدها میلیارد تومان هزینه به دنبال داشت».
پازوکی ضمن بیان اینکه مشکل این است که دولت سیزدهم استراتژی و
برنامه ندارد ،گفت« :به عنوان کسی که طرفدار تحقیق است ،متاسفانه در
ایران تحقیق تبدیل به دکانی برای سو استفاده شده است .سازمان برنامه چرا
باید دو موسسه نیاوران و آیندهنگری داشته باشد؟ همین دو موسسه یعنی
داشتن دو مدیر کل آموزش ،دو مدیر کل پژوهشی ،دو مدیر کارگزینی و

دولت برای شنیدن حرف معترض
و مخالف گوش شنوا دارد

منشی میخواهد که هزینههای بسیاری میتراشد».
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه ارادهای برای کاهش مخارج
دولت نیست ،افزود« :بودجه مجلس در سال  99نسبت به  1401بیش از دو
برابر افزایش داشته است .چرا این اتفاق افتاده است؟ مگر حقوق کارمندان
دولت طی این مدت اضافه شده اســت؟ این مجلس اگر مجلس کارآمد و
نماینده واقعی ملت باشد ،باید هرچه زودتر دولت را به بهارستان فرا بخواند
و بگوید ما امین ملت هستیم و باید جداول بودجه را بدانیم .مگر قرار است
انشا نوشته شــود ،بودجه یعنی جدول ،بودجه دخل و خرج ساالنه دولت
است .متاسفانه بودجه ما به شدت برجش بیشتر از خرجش است .بودجه نیاز
به افراد فهیم دارد اما متاسفانه مشاهده میکنیم افرادی با بودجه برخوردهای
سیاسی میکنند».
پازوکی همچنین درباره عدم ارائه برنامه هفتم توسعه ،گفت« :آقای رئیسی
در انتخابات گفتند که هفت هزار صفحه برنامه دارند ،من خواهش میکنم
که هفت صفحه آن را منتشر کنند تا ما نقد و تحسینش کنیم .آقای میرکاظمی
هم در مراســم معارفه خود نقدهای فراوانی به دولت قبلی کردند مبنی بر
اینکه رشد اقتصادی را کاهش دادند در حالی که این امر به دلیل تحریمهای
ناجوانمردانه ،تندروی ،نپذیزفتن برجام و عدم تعامل با جامعه جهانی بوده
است .چرا سال  24 ،96ملیون نفر به آقای روحانی رای دادند؟ چون احساس
کردند روند شــاخصها مثبت ،نرخ تورم تک رقمی ،نرخ رشد اقتصادی
فزاینده و نرخ بیکاری کاهنده شده است .این دولت ضعیف است و کابینه
باید اصالح شود و جوانان و افراد فهیم این مملکت که در بین اصولگرایان
هم وجود دارد ،مثل آقایان دانش جعفری و رهبر اســتفاده کنند و به جای
منافع حزبی به دنبال منافع ملی باشند».
این اقتصاددان خاطرنشان کرد« :به نظر من به جز  4 3نفری از دولت اقای
احمدینژاد که در زندان هستند ،بقیه آنها در دولت جدید مشغول به کارند.
در حالی که این افراد یکبار اقتصاد را خراب کردند».
وی تاکید کرد« :اقتصاد با علم کار میکند نه دســتور و فرمان .تورم ابتدای
سال چه قدر بوده و االن چه قدر است؟ رشد پایه پولی ابتدای سال چه قدر
بوده و اکنون چه قدر است؟ این عددها گواه بر این است که کشور نیاز به
عقل ،درایت و برخورد کارشناسی با مشکالت دارد ،با برخورد هیئتی نه تنها
مشکالت حل نمیشود بلکه بیشتر هم میشود .به یک سازمانها و نهادهایی
در بودجه پول میدهیم که نباید بدهیم و به جاهایی که باید بودجه دهیم،
نمیدهیم .سوالم این است که ســازمان برنامه ،وزارت دفاع ،وزارت نفت
و امثالهم در تهران چه نیازی به خانه سازمانی دارند؟ فرد خانه خودش را
اجاره میدهد و در خانه دولتی سکونت میکند که این یعنی فساد و رانت.
باید جلوی این را بگیرند نه اینکه دو سانت موی خانمی دیده شده است».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

آغاز غنیسازی ۶۰درصدی در فردو نشانگر
اقتدار ایران است

اگرزبانمردمرانمیفهمیمچگونهدرجایگاه
مدیریتادارهامورملتمینشینیم

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :افزایش تولید غنیسازی
 ۶۰درصدی اورانیوم با آغاز تولید در فردو نشــانگر اقتدار کشور و
عزم ایران برای حفظ دستاوردهای هستهای بوده ،اما ما برای ساخت
راکتورهای تحقیقاتی نیاز به اورانیوم با غنای باالتری داریم.
به گزارش اقتصادسرآمد ،فریدون عباسی با اشاره به آغاز غنی سازی  ۶۰درصد
اورانیوم در فردو بیان کرد :ایران تا به امروز خیلی مراعات حال طرفهای غربی
را کرده است .به دلیل اختالف سلیقههایی که در داخل کشور وجود دارد ،برخی
معتقد هستند که میتوان از طریق گفتوگو با سه کشور غربی و آمریکا به نتیجه
رسید و این مشی را سالها ادامه دادند .از سال  ۸۲تا  ۸۴نیز با این جریان فکری
در داخل مواجه بودیم و همین جریان از  ۹۲تا  ۱۴۰۰نیز دولت را در دست گرفت
و نهایتا منجر به تعهدات ایران در برجام به کشــور های مقابل شد .اما برجام نیز
نتوانست مشکلی از کشــور حل کند .زیاده خواهیهای غربیها هیچگاه تمامی
ندارد.
این زیادهخواهیها نه تنها در سالهای دهه  ۸۰تمام نشد و آنها به تعهدات خود
عمل نکردند؛ بلکه روز به روز شدت را بیشــتر کردند و قطعنامه شورای امنیت
را نیز برای کشور به ارمغان آورد.وی در ادامه اظهار کرد :امروز هم ما دیدیم در
هشت سالی که دولت قبلی ســر کار بود هیچ گاه امتیازی به ایران داده نشد علی
رغم اینکه ما عقب نشینی زیادی داشته و دستاوردهای علمی و فنی کشور را یا
کنار گذاشته و یا از بین بردیم .حتی شهید نیز در حوزه هسته ای تقدیم کردیم.
امروز بهتر است جمهوری اسالمی سیاست مقاومت را پیش گرفته و توانمندی
های خود را نشان دهد .در کنار پرتاب ماهواره ،مسیر باال بردن میزان غنی سازی
اورانیوم باید طی شود .طرف ها غربی بر باال بردن غنی سازی اورانیوم حساس
هستند چراکه غنی سازی نشان اقتدار کشور و عزم ما برای حفظ دستاوردهای
هستهای است.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :زمانی که یک کشور
به غنی سازی دست پیدا می کند دیگر حد توقفی برای آن نیست .از نظر علمی
و فنی زمانی که غنی سازی به  ۲۰درصد رسید دیگر تا  ۱۰۰درصد هم میتواند
پیش برود .غنی سازی  ۶۰درصد اورانیوم جبران آن چیزهایی را میکند که ما قبال
از دست دادیم .با آغاز غنی سازی  ۶۰درصدی اورانیوم ما به جای قبلی خود باز
میگردیم و طرفهای غربی نیز پیام الزم را دریافت میکنند ،اما ما برای ساخت
راکتورهای تحقیقاتی نیاز به اورانیوم با غنای باال داریم و این جبران کننده چیزی
است که قبال از دست دادیم .با وعدههایی که به ما دادند دولت قبلی سعی کرد تا
تکالیف اضافه ای را انجام دهد.

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای
اسالمی گفت :آدم باید کمی جرأت ابراز نظر داشته باشد .الحمداهلل نظام
سیاسی ما یک نظام دموکراتیک برمبنای نظام فکری اسالمی است و از
گفتوگوی درست و منطق قوی استقبال میکند و به اصول اعتقاد داریم .به اصالح
در چارچوب هم باید اعتقاد داشته باشیم و داریم .برخیها هم خدا را میخواهند
هم خرما را؛ خیر ،بعضی جاها دست زدن به تغییرات بزرگ و اصالحات عمیق در
چارچوب اصول نیاز است.
به گزارش اقتصادسرآمد،محمود عباسزاده مشکینی درباره اعزامی هیأتی از سوی
مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان و تاثیر این اقدامات در فضای کشور
گفت :معتقدم اگر نهادهای پایین دستی تحلیل واقعبیانیهای از قضایا داشته باشند
و رفتار درست ،اقدام به موقع عادالنه ،عاقالنه ،شــجاعانه و دور از محافظهکاری
انجام دهند ،که همه اینها هم به تحلیل واقعبینانه از وضعیت موجود بازمیگردد،
کار به آنجا نمیکشــد که از رهبری هزینه شود ،ایشان ســتون خیمه نظام سیاسی
ماست و نباید کاری کنیم از این منبع اســتراتژیک هزینه شود.این عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد :امیدوارم مجلس بتواند عاقالنه و
به موقع به وظیفهاش عمل کند ،جو زده نشود ،پیرو نباشد بلکه پیشرو باشد .دولت
و دستگاههای نظارتی هم چنین باشند و به مردم اعتماد کنند .من نمیگویم بحران؛
بلکه باید مسائل را در الیههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی حل کنند تا نیاز به
یگیریم هزینه
هزینه و یا تدابیر امنیتی نباشد زیرا هنگامی که در الیه امنیتی تصمیم م 
بیشتر میشود و انرژی بیشتر مصرف میشــود.این نماینده مجلس درباره اینکه
مســئوالنی همچون آقای ضرغامی میگویند من بازجوی دهه هشتادیا صحبت
کردم میگوید من متوجه نمیشوم اینها چه میگویند ،یا در یک فایل صوتی که
منتشر شده است یکی از مسئوالن میگوید ما با کســانی مواجه هستیم که چیزی
برای از دست دادن ندارند و صحبت از گفتوگو به میان میآید راه این گفتوگو
چیست ،گفت :کسی که مرتکب جرم میشود باید بازداشت شود .جرم هم مشخص
است چیست .راههای اثباتش هم در قانون مشخص است .من اعتقاد دارم نه از این
طرف بام باید بیفتیم نه از آن طرف بام .من شخصا حرف مردم را میفهمم .اینجوری
نیست که حرف مردم فهمیدنی نباشد .چرا نمیفهمیم؟ اینها بچههای ما هستند .این
دانشآموزانی که امروز در مدارس هستند ،بچههای ما هستند؛ در مدارس خودمان
تربیت شدند .پای صدا و سیمای خودمان نشستهاند چرا نباید زبانشان را بفهمیم؟
یکردیم که زبانشان را نفهمیدهایم؟ کجا غافل بودهایم؟ چرا نباید
تا به حال چهکار م 
بفهمیم؟ اگر زبان مردم را نمیفهمیم چگونــه در جایگاه مدیریت اداره امور مردم
مینشینیم؟ چرا باید بنشینیم؟
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رئیسجمهور اظهار داشــت :دولت برای شــنیدن حرف
معترض و مخالف گوش شنوا دارد اما اعتراض با آشوب و
اغتشاش تفاوت دارد؛ اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر
نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد
قاطع شود.به گزارش اقتصادسرآمد،ســید ابراهیم رئیسی
هیأت دولت با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای
بسیجی ،روحیه بسیجی را برخورداری از اخالص ،تدبیر،
عقالنیت ،انگیزه ،روحیه خدمت و مقاومت و اتکا به خداوند
در برابر شدائد ،مشکالت و موانع دانست و بر حفظ و ارتقای
روحیه انقالبی و بســیجی در همــکاران دولت تأکید کرد.
رئیسی گفت :بسیج ،حرکت سازمانیافته ،منظم و با اندیشه
و انگیزه انقالبی و عمل صالح برای پیشبرد اهداف انقالب
و گرهگشایی از زندگی مردم اســت و دولت باید در تمام
عرصههای خدمت بسیجی عمل کند.رئیسجمهور تصریح
کرد :امروز که دشمن بهصورت هدفمند به جنگ ترکیبی با
داشتههای انقالب اسالمی آمده و نشاط ،امید و اعتماد جامعه
و سرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته ،راه مقابله با شیطنتها،
فتنهها و توطئههای او پرهیز از هر گونه تأخیر در انجام امور
مربوط به رفاه و آسایش مردم و کار و تالش مضاعف برای
حل مشکالت است«.لزوم حرکت مسألهمحور دستگاههای
اجرایی» و «تأمین نیازهای مردم به ویژه توجه به معیشــت
آنها» از دیگر تأکیدات آیتاهلل رئیســی به همکاران دولت
در نشست امروز هیأت دولت بود.رئیسجمهور در بخش
دیگری از ســخنانش ناامنی را خط قرمز دولت دانست و
گفت :امنیت و آرامش زیربنای رشــد و پیشرفت کشور و
فعالیتهای علمی ،اقتصادی و کسب و کارهای مردم است
که دستگاههای مســئول باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
رئیسی افزود :دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف
گوش شنوا دارد اما اعتراض با آشــوب و اغتشاش تفاوت
دارد؛ اغتشــاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه
یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
رئیس جمهور با اشاره به دســتهای پنهان برای اخالل در
بازار ارز ،از دستگاههای مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در
این زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش :

الحاق بالگردهای تهاجمی «توفان» به نداجا

فرمانده نیروی دریایی ارتش از الحاق بالگردهای تهاجمی
«توفان» به این نیرو خبر داد و گفت :واحدهای شناوری
که در آینده به دریا میروند به بالگرد پشــتیبانی رزمی و
بالگرد رزمی مجهز خواهند بود.به گزارش اقتصادسرآمد،
امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در
پاسخ به سوالی پیرامون خبر الحاق بالگردهای تهاجمی و
پهپادهای جدید به نیروی دریایی ارتش ،اظهار داشت :م
نگاه ویژهای به حوزه پروازی بــا اولویت پهپادی داریم،
امروز با پهپادها دسترســی ما به هزاران کیلومتر است و
این باعث میشود تا شعاع عملیاتی ما هرچقدر از ساحل
فاصله بگیریم ضرب در شــعاع عملیاتی پهپاد شود.وی
افزود :با توجه به نوع عملیاتهایــی که در آبهای آزاد
داریم که بیشتر عملیات اســکورت و مبارزه با تروریسم
دریایی است ،حوزه بالگردی بیشــترین نیاز ما را تامین
میکند که در این حوزه دو کار موازی انجام شــده ،هم
بالگردهای خودمان تجهیز شــدهاند که به زودی الحاق
خواهند شــد و هم بالگردهای تهاجمــی که در صنعت
دفاعی آماده شده را به بدنه عملیاتی اضافه خواهیم کرد تا
شناورهایی که در آینده به دریا میروند هم بالگرد پشتیبانی
رزمی داشته باشند و هم بالگرد رزمی.
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