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۱۲  دی  ۱۴۰۱
سال بیستم      شماره ۴۴۶۱

 امســال از آن سال هایی اســت که عالوه بر تأخیر دولت در ارائه 
الیحه بودجه به مجلس، سرنوشــت بررســی آن هم در هاله ای از 
ابهــام قــرار دارد. اتفاقی که دولت های نهم و دهــم ید طوالیی در 
آن داشــتند و عملکرد سازمان برنامه و بودجه فعلی هم در این باره 
شــاید بی شــباهت به اقدامات دولــت احمدی نــژاد در تأخیر ارائه 
الیحه بودجه به مجلس نباشــد. طبق قانون دولت باید اول برنامه 
پنج ســاله هفتم توســعه را تقدیم مجلس می کرد ســپس الیحه 
بودجه را می فرســتاد و براســاس آن برنامه، بودجه تنظیم می شد. 
اما بر اســاس میل خودش و برخالف نظر مجلــس، با وجود اینکه 
بیش از یک سال از اتمام زمان قانونی برنامه ششم توسعه می گذرد، 
اول الیحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس فرســتاده است. موضوعی که 
باعث دلخوری اهالی بهارســتان به ویژه رئیس مجلس شده است. 
از این رو، به گفته ســید نظام موسوی، هیئت رئیسه مجلس تصمیم 
گرفته است تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص نشود، 
الیحه بودجه ســال آینده را اعالم وصول و بررسی نکند. سخنگوی 
هیئت رئیســه مجلس در این باره توضیح داد: «حجت االســالم سید 
ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور کشورمان طی نامه ای الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ را به مجلس شــورای اسالمی ارسال کرده است. اما هر 
زمان که تکلیف برنامه هفتم توسعه مشخص شد، آن موقع مجلس 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ را اعالم وصول می کند و وارد بررســی آن 

می شود».
موســوی افزود: «طبق قانون، لوایح بودجه سنواتی باید مطابق 
برنامه های پنج ساله توسعه تدوین شود و از آنجایی که هنوز برنامه 
هفتم توســعه تصویب نشده اســت، نمی توانیم وارد بررسی الیحه 

بودجه شویم مگر آنکه تکلیف برنامه هفتم توسعه روشن شود».
چالش جدید  دولت  و  مجلس  بر  سر  ۲   برنامه اقتصادی

با وجود اینکه شرایط اقتصادی کشور نابسامان است و تصمیمات 
غیرکارشناسانه برخی مسئوالن اجرائی باعث کاهش ارزش پول ملی 
شده و معیشــت مردم را تحت الشــعاع قرار داده است، مجموعه 

عوامــل اقتصادی عــالوه بر تصمیمات غلــط اجتماعی و فرهنگی 
باعــث بروز نارضایتی های اخیر در ســطوح مختلف جامعه شــده 
است؛ بنابراین انتظار می رفت در این شرایط خاص، مجلس و دولت 
با همدلی بیشتر سعی در رفع موانع و مشکالت کشور داشته باشند؛ 
نه اینکه با لج بازی به تشــدید مشــکالت دامن بزنند. اما به هر حال 
دولت برخالف وعده های اولیه خود و ادعای ســیدمحمد حســینی 
معاون پارلمانی رئیس جمهور که پیش از این به «شــرق» گفته بود 
الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم در حال نهایی شدن است و هر دو 
برنامه تا وقت قانونی به مجلس ارائه می شوند، این مهم تا امروز که 
۱۲ دی اســت محقق نشده و دولت تنها الیحه بودجه را با تأخیر به 
مجلس فرســتاده که آن هم فعال به دالیلی که مطرح شد، از سوی 

هیئت رئیسه مجلس اعالم وصول نمی شود.
موضوعی که بارها طی چند روز گذشــته زمینه ساز تذکر و انتقاد 
برخی نمایندگان شــده و از تریبون مجلس یــا در قالب گفت وگو و 
مصاحبه، اعتراض خود را به این رفتار دولت برای رعایت نکردن روال 

قانونی ارائه برنامه توسعه، سپس الیحه بودجه بیان کرده اند.
دولت  ۲  سال  برای   ارائه   برنامه  هفتم  توسعه  فرصت  داشت

برای نمونه می توان به برخی موارد فوق اشــاره کرد. کمال علی 
پورخنکداری، نایب رئیس کمیســیون عمــران مجلس، درخصوص 
تأخیر در ارسال لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه به مجلس 
گفته اســت: «اگر الیحه بودجه مطابق با قانون پنج ســاله توسعه 
تنظیم می شد، بسیار ایدئال بود، چراکه بودجه برنامه ساالنه است». 
این نماینده مجلس یازدهم تأخیر در ارائه الیحه برنامه هفتم توسعه 
از ســوی دولت را نمره منفی برای دولت دانست و با اشاره به اینکه 
دولت دو ســال برای تنظیم و ارائه برنامــه هفتم به مجلس وقت 

داشته است، از تأخیر در ارائه آن گالیه کرد.
بودجه   ساالنه   باید  براساس   برنامه   هفتم   توسعه   تدوین   شود

محمدصالح جوکار، رئیس کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
کشــور در مجلس هم با بیان اینکه تأخیر در ارائه برنامه پنج ســاله 

هفتم توســعه و بودجه ساالنه مشکالت جدی را ایجاد خواهد کرد، 
گفت: «در واقع این ســؤال مطرح است که ما براساس کدام برنامه 

توسعه می خواهیم بودجه ساالنه را مدنظر قرار دهیم».
جوکار همچنین بــا بیان اینکه موعــد ۱۵ آذر، زمان ارائه الیحه 
بودجه را پشت سر گذاشته ایم، اظهار کرد: «امیدواریم با تغییرات در 
ســاختار بودجه مواجه شویم و نظرات مقام معظم رهبری در ابالغ 
سیاســت های برنامه های توســعه را عملیاتی کنیم. تأخیر در ارائه 
برنامه پنج ساله هفتم توســعه و برنامه بودجه ساالنه طبق جدول 
زمان بندی شــده نباید صــورت گیرد، با این حال شــاید این تأخیرات 
به نوعی به نفع بودجه شــود اما اگر ایــن تأخیرات حاوی اصالحات 

نباشد، قابل قبول نیست».
رئیس  مجلس  تمایل  ندارد  برنامه  ششــم  توسعه  باز  هم  تمدید 

شود
عالوه بر آنها رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
یازدهم نیز در گفت وگو با «شــرق» به انتقاد از تأخیر در ارائه الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توســعه پرداخت و گفت: «نظر رئیس 
مجلس بر این اســت که بودجه ســاالنه باید بر اساس برنامه بسته 
شود. پس اول باید برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید بعد الیحه 
بودجه ۱۴۰۲». او ادامه داد: «آقای قالیباف تمایل ندارد برنامه ششم 
توسعه برای ســال دوم تمدید شــود، بنابراین الیحه بودجه باید بر 
اساس برنامه هفتم توسعه بسته شود. به همین دلیل الیحه بودجه 

۱۴۰۲ را اعالم وصول نمی کنند تا برنامه هفتم به مجلس بیاید».
ســخنگوی کمیســیون تلفیق ســال دوم مجلــس در انتقاد به 
عملکرد سازمان برنامه و بودجه برای تعلل در تدوین برنامه هفتم 
توسعه توضیح داد: «ســازمان برنامه و بودجه می توانست طی ۱۷ 
الی ۱۸ ماهی که از دولت می گذرد، مطالعه ای تطبیقی بر پیشــینه 
برنامه های توسعه ای گذشته داشته باشند و طبق شرایط روز کشور و 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری برنامه هفتم توسعه را آماده 

کنند؛ اما به صورت کند پیش رفت».

این عضو کمیســیون برنامه و بودجه تشــریح کرد: «االن دو راه 
پیش رو داریم؛ یا برای دومین ســال متوالی برنامه ششــم توســعه 
را برای یک ســال دیگر تمدید کنیم و بودجه ۱۴۰۲ را بر آن اســاس 
بررسی کنیم؛ یا برنامه هفتم توسعه بیاید و در این صورت بودجه ای 
ســه دوازهم تصویب کنیم و بعد از ایام نوروز بودجه ســاالنه را در 

دستور کار قرار دهیم».
زارع بی توجهــی دولت به خواســت مجلــس در رعایت نوبت 
ارســال برنامه هفتم ســپس الیحه بودجــه ۱۴۰۲ را بدعت دولت 
دانســت و گفت: «اگر برنامه هفتــم در این ایام بــه مجلس نیاید، 
مجلس باید متقاعد شود که برای یک سال آینده با وجود بی میلی به 
تصویب برنامه ششــم، این برنامه را یک بار دیگر تمدید کند. اقدامی 

که تحمیلی و بدعت دولت است».
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ راهکاری برای برون رفت 
از شــرایط فعلــی ارائه داد و گفت: « شــاخص های برنامه ششــم 
توسعه، بیشــتر کیفی اســت به همین دلیل قابلیت اندازه گیری آن 
ضعیف اســت و متناسب با شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست. از 
ســوی دیگر نمی توان با عجله برنامه هفتــم را هم تنظیم کرد. اما 
دولت حداقل می توانست یک برش یک ساله از برنامه هفتم توسعه 
را به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم بر اساس آن بودجه ۱۴۰۲ را تنظیم 
کنیم. این کار شــدنی است. بعد از نوروز هم مابقی برنامه پنج ساله 
هفتم را تنظیم و به مجلس ارائه می داد. اما هیچ یک از این کارها را 
انجام نداده است. بنابراین تنها راه باقی مانده برای مجلس این است 

که برنامه ششم را یک سال دیگر تمدید کند».
زارع در پاســخ به ســخنان برخی نمایندگان که معتقدند دولت 
بودجه ۱۴۰۱ را اجرا نکــرده و مجلس زمان زیادی به آن اختصاص 
داده و بودجه ۱۴۰۲ را نیز آماده نکرده است، بنابراین برای جلوگیری 
از اتالف وقت دوباره مجلس در بررســی بودجه ۱۴۰۲ همان بودجه 
مصوب ۱۴۰۱ را به سال جدید انتقال دهند، این حرف را غیرکارشناسی 
دانست و افزود: «امروزه دولت آنچه را در ابتدای الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

به مجلس ارائه داده بود، اجرا می کند و این یعنی دهن کجی دولت 
(ســازمان برنامه و بودجــه) به مجلس. بودجــه ای را که این همه 
مجلس برای آن کار کارشناســی انجام داد و شــاخص ها را به نفع 
دولــت تطبیق کرد، اجرا نمی کند. بنابراین مدل رفتاری که ســازمان 

برنامه و بودجه پیش می برد به نفع کشور نیست».
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس در پایــان تأکید کرد: 
«مجلس می تواند همان بودجه ۱۴۰۱را برای سال آینده مصوب کند، 
اما بعید است این اتفاق بیفتد. در نهایت اگر برنامه هفتم توسعه به 
مجلس بیاید، بودجه ۱۴۰۲ ســه دوازدهم خواهد بود و اگر سازمان 
برنامــه و بودجه تصمیمی برای ارائه برنامه هفتم قبل از ســال نو 
نداشته باشــد، بودجه را براساس برنامه ششــم می بندیم که البته 

تحمیلی از سوی دولت است».
باید برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید تا  بودجه  ۱۴۰۲ طبق  آن 

بررسی شود
عبــاس گلرو، عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس، در 
گفت وگو با «شــرق» دلیل تأخیــر در ارائه الیحه بودجــه و برنامه 
هفتم توسعه به مجلس را هم زمانی این دو برنامه دانست و گفت: 
«بحث ناهماهنگی در ارائه این دو برنامه وجود ندارد، اما دولت باید 
براساس قواعد هر سال بودجه را تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس می کرد».

او ادامه داد: «امسال با توجه به هم زمانی الیحه بودجه با برنامه 
هفتم تأخیری در ارائه این دو برنامه پیش آمده اســت که البته دلیل 
اصلی و رســمی آن را نمی دانم و احتماال به دلیل هم زمانی این دو 
برنامه بوده، اما بهتر است دولت خودش در این باره توضیح بدهد».
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: «البته طبق اظهارات 
دوســتان، سازمان برنامه و بودجه مشغول آماده سازی برنامه هفتم 
توسعه هســتند، اما طبیعی است طبق آنچه مجلس طلب کرده و 
ســخنگوی محترم هم اعالم کرده اســت، باید برنامه هفتم توسعه 
توسط دولت تقدیم مجلس شود تا مجلس بتواند براساس آن الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ را اعالم وصول و بررسی کند». 

«شرق» در گفت وگو با نمایندگان، ارائه لوایح بودجه و برنامه هفتم بدون اولویت بندی را بررسی کرد

ناخشنودی مجلس
 از  بدعت دولت

معصومه معظمی: براساس قانون و روالی قدیمی، دولت باید الیحه بودجه ساالنه را هرساله تا ۱۵ آذر تقدیم مجلس کند. اما امسال به دلیل هم زمانی الیحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه پنج ساله 
هفتم توســعه، این امر محقق نشد و سازمان برنامه و بودجه نه تنها موفق نشــد الیحه بودجه را در وقت مقرر تقدیم مجلس کند، بلکه حتی نتوانست برنامه هفتم توسعه را پیش از الیحه 
بودجه به مجلس بفرستد؛ ازاین رو وقتی با تأخیر ۲۰روزه (پنجم دی) الیحه بودجه ۱۴۰۲ آن هم برخالف روال سابق که رئیس جمهور با حضور در صحن علنی، الیحه بودجه را تقدیم رئیس 
مجلس می کند، بدون ســروصدا و در سکوت این اتفاق افتاد، این امر به مطرح شدن شایعاتی مبنی بر اختالف نظر میان رئیس مجلس و رئیس جمهور منجر شد. این شایعات زمانی داغ تر 
شــد که قالیباف به بهانه اینکه دولت هنوز برنامه هفتم توســعه را به مجلس ارســال نکرده، از اعالم وصول الیحه بودجه ۱۴۰۲ سر باز زد و گفت تا برنامه هفتم توسعه به مجلس نیاید، از 

رساعالم وصول الیحه بودجه سال جدید خبری نیست.
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