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 8برنامه دولت
برای معیشت و سالمت مردم
الیحــه بودجــه  98درحالــی در دولت نهایی شــده اســت که تحریمهــای امریکا
برداشت
درکنار کمبود منابع مهمترین تنگنای آن محســوب میشــود .برهمین اســاس
اول
طبق اعالم محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،موضوع تحریم
در تمام بخشهای الیحه مدنظر بوده است .بدین ترتیب صادرات روزانه  2.4میلیون بشکهای نفت
در بودجه امسال به  1.5میلیون بشکه در سال آینده کاهش یافته است .ولی با وجود این محدودیت
دولت حمایت از معیشــت مردم و تولید و اشــتغال را بهعنوان مهمترین رویکردهای خود در الیحه
سال آینده درنظر گرفته است .درهمین راستا در الیحه بودجه سال آینده هشت اقدام اساسی برای
حمایت از معیشت و رفاه مردم پیشبینی شده است.
 1در بودجه  ،۱۳۹۸دولت  14میلیارد دالر از درآمدهای ارزی خود را برای واردات کاالهای اساسی
و مورد نیاز مردم اختصاص داده است که این رقم برمبنای دالر ۴۲۰۰تومانی تأمین خواهد شد.
درلیست کاالهای اساسی  25قلم کاال قرار دارد که از برنج و گوشت ،نهادههای دامی و کشاورزی تا دارو
و تجهیزات پزشــکی را شامل میشــود .طبق برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کاالهایی که
ســهم باالیی در ســبد هزینهای خانوارها دارد پایینترین نرخ ارز را برای این بخش از کاالها اختصاص
داده است .درسالجاری نیز همین اقدام انجام شد.

اینک
بودجه رفاه

با آثار و گفتاری از:

مرتضیعزتی

مرتضیبهروزی فر

طهماسبمظاهری
مهدیپازوکی

عالءالدینمیرمحمدصادقی

میثمرادپور

 2درحالــی که پرداخت یارانههای نقدی فشــار زیادی بر بودجه دولــت وارد میکند ولی دولت
پرداخت یارانههای نقدی با همان رقم امسال را در دستور کار خود دارد .بنابراین سال آینده۴۲
هــزار و  ۵۰۰تومــان از منابــع  ۱۴۲هزار میلیارد تومانی قانون هدفمنــدی یارانهها بهصورت ماهانه به
سرپرستان خانوار پرداخت میشود .اما درکنار تداوم پرداخت یارانههای نقدی دولت در بودجه سال
آیندهخودیارانههایپنهانیرا دراقتصادایرانپرداختمیشودمحاسبهواعالمخواهدکردتایارانهها
با شفافیت بیشتری همراه باشد .درکنار یارانه نقدی پرداختی دولت از سالجاری اعطای بستههای
حمایت غذایی را در دستور کار خود قرار داد که حدود نیمی از ایرانیان را شامل میشود.
 3اقدامدیگربرایحمایتازمعیشتمردمافزایشحقوقکارمندانوبازنشستگانتا ۲۰درصد
اســت که البته براســاس گفته معاون رئیس جمهــوری احتماالً کارکنانــی که حقوق کمتری
دریافــت میکنند از افزایش حقوق بیشــتری بهرهمند میشــوند و دریافتکننــدگان حقوقهای باال
افزایش حقوق کمتری خواهند داشت که متوسط آن 20درصد است.
 4در کنار افزایش حقوق ،موضوع همسانســازی حقوق بازنشستگان و اجرای طرح رتبهبندی
معلمان نیز مطرح است؛ چرا که در سالهای گذشته بازنشستگان در حقوق خود با اختالف
نســبت به یکدیگر و عدم پاســخگویی به هزینهها مواجه بودند و در یکی دو سال اخیر دولت افزایش
حقوق را بهگونهای انجام داد تا بتواند تا حدی از اختالفها بکاهد .براین اساس پیشبینی شده تا در
سال ۱۳۹۸حدود ۲۰۰۰میلیارد تومان به همسانسازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کند .برای
اجرای طرح رتبهبندی معلمان نیز 2هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.
 5اختصــاص  ۷۰۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار برای اســتمرار طرح مقابلــه با فقر مطلــق از دیگر
برنامههای بودجه دولت در ســال آینده است ،این در حالی است که در سالجاری نیز حدود
 ۷۰۰۰میلیارد تومان در قانون بودجه پیشبینی شــد که بتواند به منظور افزایش حداقل مســتمری
خانوارهــای هــدف از جمله خانوادههای تحت پوشــش بهزیســتی و کمیته امداد امــام خمینی(ره)
اختصاص پیدا کند و هر ماه به همراه مبلغ یارانه نقدی به حساب آنها واریز میشود.
 6تأمیناعتبار ۳۵هزارمیلیاردتومانیبرایاجرایطرحتحولسالمتنیزدربودجهسالآینده
پیشبینی شده است که این رقم در مقایسه با حدود ۱۰هزار میلیارد تومانی که برای امسال در
بودجهسازمانبیمهسالمتمصوبشدهبود،رشد 25هزارمیلیاردتومانیداردوباکاهشهزینههای
درمان مردم میتواند نقش مهمی درکاهش هزینههای آنها داشته باشد.
 7افزایــش  ۲۰درصــدی اعتبــار یارانه نهادهها و عوامل تولید کشــاورزی اقدام دیگری اســت که
درالیحه بودجه 98پیشنهاد شده است .از آنجا که تأثیر مستقیم این یارانه بر قیمت تمام شده
محصــوالت کشــاورزی و دامــی تأثیر میگــذارد باعث ثبات بیشــتر قیمت محصــوالت تولید داخل
میشود .در عین حال که افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش نرخ خرید تضمینی
این محصول از ۵۰۰۰میلیارد به ۸۰۰۰میلیارد تومان تعیین شده است.
 8دیگر اقدامی که در بودجه  ۱۳۹۸به منظور حمایت از معیشــت عمومی ،ســامت و عدالت
اجتماعی در دســتور کار قرار خواهد گرفت ،استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقهای با
بودجــهای در حــدود  ۱۵هزار میلیارد تومان اســت .طبق اهداف درنظر گرفته شــده ایــن اعتبار برای
استانها و مناطق کمتر برخوردار و به منظور متوازن کردن توسعه کشور هزینه خواهد شد.

 7برنام ه برای حمایت از تولید و اشتغال

ششــمینالیحــهبودجهدولــتروحانــیودومین
الیحهدولــتدوازدهمروز 15آذرماهرونماییشــد.
اینالیحهباویژگیهاییمانندحمایتازمعیشت
مردم،سالمت،عدالتاجتماعی،تولیدواشتغال،
توجهبهعلموفرهنگومحیطزیستوشفافیتو
انضباط بودجهای تدوین شده است.
درادامهمهمترینرویکردهــاوارقامالیحهبودجهرا
مرورمیکنیم:
کلیاتبودجه
تعیین۴۳۳هزارمیلیاردتومانمنابعدرآمدیبرایدولتدرســالآینــدهازمحلمالیــات،واگذاریها،
نفتو...
رشد۱۲درصدیمنابعبودجهوابستگی۲۷درصدیبودجهبهنفت تعیین فروش روزانه ۱.۵میلیون بشکه نفت برایسالآیندهبهقیمتهربشکه۵۴دالر
تعییننرخ۵۷۰۰تومان،بهعنواننرختسعیرارزثابتماندنقیمتسوختوتداومعرضهبنزینبهقیمتلیتری۱۰۰۰توماندرسال۹۸
واریــز ۳۴درصــدازدرآمدهــاینفتــیدولــتبــهصندوق توسعه ملی درســال ۹۸طبق برنامه ششم
توسعه
حمایتازمعیشتورفاهمردم
اختصــاص ۱۴میلیــارددالرارز ۴۲۰۰تومانــیبرایتأمین کاالهای اساسی باهدف حمایت از معیشت
مردم
 اختصاص ۴۲هزار میلیــارد تومان برای پرداختیارانهنقدیوغیرنقدی
 رشــد ۴۴هــزار میلیــارد تومانی منابــع هدفمندینسبتبهسالجاری

ثابــتمانــدنمبلــغیارانههــاینقــدیخانوارهادرسال۹۸
 افزایــش ۲۰درصدی حقــوق کارمندان کشــوری ولشکری
اختصاص۲هزارمیلیاردتومانبرایهمسانسازیحقوقبازنشستگان
تخصیص ۷هزارمیلیاردتومانبرایمقابلهبافقرمطلقوحمایتازاقشارضعیف
 اختصــاص ۳۵هــزار میلیــارد تومان بــرای طرحتحولسالمت
تخصیــص ۱۵هــزارمیلیــاردتومــانبــرایتوازنمنطقهای
 افزایش  ۲۰درصدی اعتبــارات یارانهای نهادههایکشاورزی
اختصاص۸هزارمیلیاردتومانبراییارانهگندمحمایتازتولیدواشتغال
 رشد سه برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینیشهریوبازسازی۳۰۰هزارمسکنفرسوده
 افزایش بودجــه عمرانی کشــور از ۶۲هزار میلیاردتومانبه۶۵هزارمیلیاردتومان
 اجــرای طرحهــای جدیــد در بخــش کشــاورزیبخصوصتغییرالگویکشت
 حمایت از جوانان جویــای کار از طریق طرحهایکارورزی،تشویقبیمهایکارفرمایان،یارانهدستمزد،
مشاغلخردو...
اشتغالدرحوزهگردشگریوصنایعدستیحمایتازشرکتهایدانشبنیانحمایتازتولیدواشتغالخرددرصنعتومعدناستمرارطرحنوسازیناوگانحملونقلعمومیوگسترشآنبهموتورسیکلتو...

14
2000
35000

میلیارددالر
برایتأمین
کاالهایاساسی
میلیاردتومان
برای همسانسازی
حقوقبازنشستگان
میلیارد تومان
برای طرح
تحولسالمت

توجهبهعلم،فرهنگومحیطزیست
رشد ۲۰درصدیاعتباراتآبشربرشــد ۷۱درصدیاعتباراتحمایتیازمراکزعلموفناوری
تأمیــنیــکمیلیارددالرتســهیالتتأمیــنمالیخارجیبهمنظورتجهیزآزمایشگاهها
 اختصاص دو هزار میلیــارد تومان برای رتبهبندیمعلمان
 اختصاص ۴۳هزارمیلیارد تومان به اعتباراتهزینهایمدارسوآموزشوپرورشبارشد ۲۸درصدی
 اختصاص ۹۰۰میلیارد تومــان به مدارس مناطقمحروم

20
7000
15000

درصد افزایش
حقوق کارمندان
کشوری و لشکری
میلیارد تومان
برای مقابله
با فقر مطلق
میلیاردتومان
برای توازن
منطقهای

رشد۸۴درصدیاعتباراتمحیطزیست رشد صد درصدی بودجه مربوط به گردشگری تخصیــص  ۳۱هــزار و  ۹۰۰میلیــارد تومــانبــرای بــازخریــــد اوراق مشــارکــــت ســــالهای
قبل
شفافیت و انضباط بودجه
تحققصددرصدیبودج هریزیمبتنیبرعملکردبرایدستگاههایملیدربودجهسال
شناساییواعالمرقمیارانههایپنهاندراقتصاداعالمنهادهاودستگاههایمعافازمالیاتاعــامرقمدقیقبدهیهایدولــتوتالشبرایتسویهآنازطریقانتشاراوراقبدهی.

عکس :سجاد صفری /ایران

پس از معیشت و رفاه مردم ،حمایت از تولید و اشتغال دومین ویژگی و رویکرد مهم
برداشت
دولت در الیحه پیشــنهادی بودجه برای سال آینده اســت .دراین چارچوب با توجه
دوم
به بازگشت تحریمهای امریکا علیه ایران و همچنین نوسانات ارزی اخیر که باعث
فشار بر تولیدکنندگان شد ،دولت برنامههای متنوعی برای حمایت از تولید تدوین کرده است .درکنار آن
بحث اشتغالزایی که با تولید گره خورده است نیز مورد توجه جدی دولت است تا از این طریق فرصتهای
شغلیجدیدیبرایکارجویانبخصوصجوانانوفارغالتحصیالندانشگاهیفراهمکند.
در بودجــه ســال آینده هفت برنامه اصلی برای حمایت از تولید و اشــتغال تعریف شــده کــه در کنار آن
حمایتهایی از زیرساختها ،تولید و اشتغال انجام خواهد شد.
دولتمیخواهدبااستمراربرنامهملیبازآفرینیشهریپایداروهمچنیناستمراراجرایطرحجایگزینی
ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی در این مسیر گام بردارد .این در حالی است که برنامههایی برای تولید
و اشتغال در بخش کشاورزی و همچنین در حوزه گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی تعریف شده
است.همچنین در حوزه صنعت ومعدن ،استمرار برنامه تولید و اشتغال و از سوی دیگر برنامههایی برای
حمایت از شرکتهای دانش بنیان وجود دارد .در کنار آن دولت به منظور حمایت از زیرساختهای تولید
و اشــتغال اهدافی را تعریف کرده که میتوان از جمله آن به افزایش بودجه عمرانی اشــاره کرد که برای
ســال آینده  ۶۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است .رشــد بودجه عمرانی با وجود اشتغالزایی
که به همراه دارد و برای ســالجاری  ۶۲هزار میلیارد تومان مصوب شــده بود در سال آینده با پنج درصد
رشد همراه است .این در شرایطی است که اهرم کردن منابع بودجه عمومی و استفاده از منابع بازار پول و
سرمایه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح مشارکت عمومی و خصوصی نیز در دستور
کار قرار دارد.
حمایت از پیمانکاران دیگر راهکار دولت برای حمایت از تولید و اشــتغال و زیرســاختها است که در دو
بخش انجام میشود؛ اول جبران بخشی از ریسکهای غیرمترقبه مشاوران و پیمانکاران در مقابل ارز و
تحریم و همچنین دیگری برقراری انضباط مالی و کیفی بیشتر در پروژهها با تأکید بر گسترش نظام فنی
و اجرایــی .دولت همچنین برنامهای برای حمایــت از صادرات دارد به این ترتیب که هزارمیلیارد تومان
برای توســعه صادرات غیرنفتی و اجرای بســته حمایت از این بخش با متنوعسازی در کشورهای هدف،
تأمینمیکند.
عالوه براین درادامه طرحهایی که از امســال یا ســالهای گذشته آغاز شده است راه برای اشتغال جوانان
جویای کار ایجاد خواهد شد.

سند مالی دولت در سال آینده دریک نگاه

