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انتصاب معاون درمان سازمان تامیناجتماعی

مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی با صدور حکمی دکتر امیرعباس
منوچهری را به معاونت درمان این سازمان منصوب کرد .در حکمی
که مصطفی ساالری ابالغ کرده ،از معاون جدید درمان که جایگزین
دکتر مهدی درخشان شده است ،رعایت جوانب شرعی و قانونی،
امانتداری ،توجه به منافع و مصالح ســازمان ،استفاده حداکثری
از ظرفیتها و ســرمایههای انسانی متخصص و مجرب ،همچنین
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برنامهریزی در جهت نیل به اهداف تبیینشــده بهویژه اصول و
سیاستهای نظام جامع تامیناجتماعی و صیانت از حقوق شرکای
اجتماعی خواسته شده است .در سوابق اجرایی دکترمنوچهری تا
پیش از پذیرش مسئولیت معاونت درمان سازمان تامیناجتماعی،
مدیرعاملی و عضویت در هیئتمدیره بیمارستان میالد ،ریاست
بیمارستانهای معیری ،آیتاهلل کاشانی ،عضویت در هیئت تخلفات

اداری ،ریاســت اداره نظارت بر درمان استان
تهران ،پزشک معتمد اسناد پزشکی ،عضویت
در شــورای علمی و تخصصی کمیته
درمان و مدیرکل بازرسی بهداشت و
درمان در سازمان بازرسی کل کشور
بهچشم میخورد.

رضا منوچهریراد

کارشناسحوزهرفاهوتامیناجتماعی

[ عکس :اسماعیل دارابی]

ِ
درآمد هزینهای کشور کنار گذارده میشوند
برای نخستین بار در تاریخ بودجهریزی کشور ،دالرهای نفتی از سند
نهتنها به بازتوزیع درآمدها یاری نمیرساند،
بلكه در مواقعی باعث تشدید شكاف درآمدی
هم میشــود .راهحل منطقیتری که پیش
روی سیاســتگذاران اســت ،حساسیت بر
پایههای مغفولمانــده بدون تغییر نرخها یا
فشار به مودیان است تا با بستن راههای فرار
مالیاتی و مــواردی مانند رصد تراکنشهای
ت در سند دخلوخرج کشور
بانکی ،سهم نف 
به حداقل برسد.

رابطه پیچیده نفت و رفاه اجتماعی

فضای حاکم بــر برنامهریزی
گــزارش کشــور چندین دهه اســت
ن کردن
مشغول سبک سنگی 
چگونگی رها کــردن بودجه کشــور از بند
ی اســت .ایدهای که به کرات
درآمدهای نفت 
سیاســتگذاران در دولتهــای مختلف از
آن حرف زدهانــد ،اما هرگز رنگ اجرا به خود
ندیده .حاال اما دولــت دوازدهم میخواهد
جراحی ســاختاری اقتصاد را از سر بگیرد و
سرآغاز ماجرا هم نفتزدایی از بودجه است،
یعنی مجرای ورود دالرهای نفتی به بودجه،
بسته شــود و دولت اداره کشور را با مالیات و
سروســامان دادن به یارانههای پنهان از سر
بگیرد .رویکرد دولت در استفاده از ابزارهای
جابگزین نفت بــرای مدیریت دخلوخرج،
بیشــک شــاخصهای متعدد اقتصادی و
اجتماعی کشور را متاثر میکند .سوال اصلی
هم از ایــن قرار اســت :درآمدهای نفتی که
همیشه حکم چوب جادویی اقتصاد ایران را
داشته،باراهبردجدیددولتچگونهحوزههای
کالن و تعیینکنندهای مانند رفاه اجتماعی
کشور را تحریک میکند؟ چقدر احتمال دارد
تغییر رژی م درآمدی کشور به افزایش کسری
تراز عملیاتی بودجهای بینجامد و به تبع آن،
برنامهریزیها برای حوزه رفاه اجتماعی نقش
بر آبشوند؟ یا اینکه در شرایط کنونی امکان
تخصیص هدفمند و بابرنامه بخشی از منابع
نفتی به سمت حوزههای رفاهی چقدر است؟

رهایی از بند وابستگی به نفت

در شرایطی که قوه مجریه با محدودیتهای
کمسابقهای در زمینه فروش نفت روبهروست،
بودجه سال  ۹۹کشور ،مستقل از نفت بسته
میشــود و هرچه دالر نفتی بهدست آید ،در
پروژههای عمرانی ســرمایهگذاری خواهد
شد .اتفاقی که اگر بیفتد جدیترین کوشش
دولت در زمینه جداسازی سیاستهای مالی
از درآمدهای نفتی دستکم طی سه دهه اخیر
است .کارشناســان و تحلیلگران سالهاست
از نفرین نفــت در ایران و اثرگذاری باالی این
متغیر بر نظام تصمیمگیری سخن میگویند
و از آنسو هم درآمدهای حاصل از این رهگذر
امروزه با ســالهای رونق فروش نفت فاصله

اداره هزینههای عمومی با مالیات
و یارانهها

از ســال آینده طبق آنچه محمدباقر نوبخت
گفته ،هرقدر درآمد از فروش نفت محقق شود،
صرف ایجاد و توسعه زیرساختها خواهد شد.
این یعنی واگذاری داراییهای ســرمایهای
نسلهایآیندهبهتملکداراییهایسرمایهای
و معنایش این اســت که دولت از درآمدهای
نفتی برای پوشــش هزینههای جاری خود
استفاده نمیکند .درواقع سیاستگذار روش
جدید بودجهریزی ،در نظر دارد پارادایم حاکم
بر هزینهکردها را تغییر دهد و برای هزینههای
عمومی و بودجههای دستگاهها به ابزارهای
دیگر -که لزوما هم بهطور کامل در دسترس
نیســتند -امید بسته اســت .درواقع دولت
میخواهد برای تامین اعتبارات هزینهای که
بخش زیادی از آن هم به حقوق و دستمزدها
اختصاص دارد از درآمدهای جایگزین مانند
مالیاتهــا کمک بگیرد .محــل دیگری که
ســازمان برنامه و بودجه برای کسب درآمد
دولت تدارک دیده ،منابع حاصل از اصالح روند
پرداخت یارانههای پنهان است که در ماههای
اخیر درباره آن شنیدهایم .میتوان حدس زد
که ســناریوی اصلی دولتمردان این است که
افزایش پروژههای عمرانی و تامین منابع آن
از کانال درآمدهای نفتی را پیش ببرند و منابع
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تضمين فردای بهتر
در حوزه رفاه

خروج از دام نفت؟

دارد .منفککردن این دو عرصه ،مبنای تمام
سیاســتهای اصالحی اقتصادی تا به امروز
بودهو حاال سیاستگذاراننیزبههمیننتیجه
رسیدهاند .دولت گفته در فرایند پوستاندازی
بودجه ،ســه برنامه عملیاتی برای طرحهای
عمرانی ،اشتغال و یارانه انرژی خواهد داشت.
بهجز این ،در بودجه ســال آینده که دوساله
تنظیم میشود ،به دستگاهها بر مبنای برنامه
و عملکرد آنها اعتبار تخصیص داده میشود،
بودجه شرکتهای دولتی با الیحهای جداگانه
به مجلس میرود و هزارردیفهای سال قبل
هم حذف میشــوند .ابتکارهایی که سازمان
برنامه و بودجه میگویــد ،با عملیاتیکردن
آنها ضمنپاسخگوکردندستگاههاوافزایش
بهرهوری آنها ،به ارزانتر ادارهکردن کشور هم
کمکمیکند.
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مازاد احتمالی آن را به صندوق توســعه ملی
واریز کنند .ابهام همینجاســت .به این معنا
که اگر درآمدهای نفتی از هزینههای عمرانی
بیشترباشند،مازادآندرچهزمینههاییهزینه
میشوند؟ آیا مثل امسال که از منابع صندوق
برای طرحهای اشتغالزایی برداشت شد ،سال
آینده هم همین اتفاق میافتد یا اینکه دولت
میتواند بخشی از منابع را نه برای امور جاری،
بلکهصرفحوزههاییزیربناییترمانندتقویت
نظام تامیناجتماعی ،کاهش فقر یا افزایش
سطح رفاه عمومی کند؟

موفقیت در ابزارهای جایگزین

اصــرار دولت بــر بازنگــری در هزینههای
جاری است که رقم آن امسال چیزی حدود
 ۴۴۸هزار میلیارد تومان اســت و از آن طرف
نیز بایــد راهی برای جایگزینــی  155هزار
میلیارد تومان درآمد نفتی ساالنه پیدا شود.
نکته ظریف در این فرآیند ،مسیرهایی است
که دولت میتواند از آنها درآمد کسب کند.
از آنجا که قرار اســت در ســال آینده بودجه
کشور از درآمدهای نفتی مستقل شود ،پس
دولت از پیش باید مطمئن باشد که در تامین
ق عمل
منابع خود از ابزارهای جایگزین موف 
کند .آن طور که حمیدرضــا حاجیبابایی،
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادعا
کرده ،دولت در سالجاری حدود  142هزار
میلیارد تومان از محــل هدفمندی یارانهها
درآمد خواهد داشــت .از آن طرف نیز دولت
بناست با بازنگری در معافیتهای مالیاتی و
کاهش فرارهای مالیاتی ،منابع جدیدی خلق
کند و این دو اساس درآمدهای عمومی کشور
خواهدبود.رویکردیکهتاحدودیهممنطقی
است ،چراکه در اغلب تئوریهای اقتصادی،
مالیاتستانی اصلیترین ابزار کسب درآمد
دولتهاســت ،بهخصوص اینکه ثابت شده
اقتصادهای متکی به منابع طبیعی دائما در
معرض نوسانهای قیمتی هستند و ازاینرو
ناگزیر بایــد درآمدهای خــود را با ابزارهای
نکنند.درحقیقتمالیاتهاخأل
مالیاتیتامی 
کاهش درآمدهای نفتی را پُر میکنند و مسیر
همیشــگی بودجهریزی را تغییر میدهند.
موضوع اما این است که مالیاتها در مقایسه

با نفت همواره سهم محدود و دارای افتوخیز
بسیاری در درآمدهای دولت داشتهاند .طبق
دادههای رسمی ،مالیاتها که هماکنون ۳۷
درصد منابع عمومی بودجــه و  ۴۷درصد از
هزینههای جاری دولت را پوشش میدهند،
نسبتی  4/5درصدی با تولید ناخالص داخلی
کشور دارند .تخمین زده میشود حجم ریالی
فرار مالیاتی ســاالنه در ایــران به حدود ۵۰
هزار میلیارد تومان برســد که معنایش این
اســت که حدود  40درصد اقتصاد یا مالیات
نمیپردازند یــا از مالیاتپردازی معافاند .از
آن طرف نیز تنها بخشــی که امکان چندانی
برای فــرار مالیاتی ندارنــد ،گروههای مزد و
حقوقبگیر هستند؛ گروههایی که سهمشان
از مجمــوع درآمدهای مالیــات و عوارض،
 238هزار میلیارد تومانی پیشبینی شــده
به حدود  12هزار میلیارد تومان میرسد .از
همینزاویهاستکهنمیتواندربارهکارآمدی
ابزارهای مالیاتی طبق آنچه سیاستگذار از
بودجه سال آینده انتظار دارد ،خوشبین بود.
هشدار جدیتر این است که مبادا عزم دولت
برای کســب درآمد از کانا ل مالیاتستانی،
به افزایش فشــار بــر گروههای ســاکن در
دهکهای باالیی یا میانه یا واحدهای تولیدی
بوکارهای خرد و متوسط بینجامد.
و کســ 
درواقع تاکید بر این است که هرگونه ناتوانی
در اخذ مالیــات از مالیاتدهندگان واقعی،

هوشمندی در تخصیص منابع رفاهی

تا پیش از دست به کار شدن دولت برای تغییر
نظام بودجهریزی کشور ،نفت ،حاکم بالمنازع
درآمدهای کشــور بوده اســت .طبق آمارها
میزان وابستگی بودجه ایران به نفت ،معادل
 ۱۷تا  ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی است
که ایران در ردیف رژیمهای باالی درآمد نفتی
قرار میگیرد .یافتههای مطالعهای که دو سال
پیش درباره اثر بلندمــدت درآمدهای نفتی
دوره  58-94بر فقر خانوارهای صورتگرفته،
نشان میدهد که در بلندمدت هر یک درصد
افزایش یا کاهش درآمدهــای نفتی ،حدود
1/43درصد رفاه خانوارها را متاثر میکند .در
سناریویافزایشسهمدرآمدهاینفتینسبت
بهتولیدناخالصداخلی،دولتهایرانتیشکل
میگیرند که از یک طرف نه زیرساختهای
تولیدی و صنعتی درستی دارند و نه پایبندی
چندانی به هزینهکــردن هدفمند .برعکس،
توپاشهای بودجهای
آنچه رخ میدهد ،ریخ 
است .در چنین مواقعی به کاهش درآمدهای
نفتی نیز باید ســوءظن داشــت .از آنجا که
زیرســاختها بهقدر کفایت در اختیار بخش
تولید نیست و بستری نیز برای انتقال درآمد
از بخشهــای مولد فراهم نشــده ،با کاهش
درآمدهای نفتی ،دیگر مفر و پناهگاهی برای
رفاه اجتماعی باقی نمیماند .چگونگی تاثیر
دوطرفه درآمدهای نفت و رفــاه را تابع رفاه
اجتماعیتوضیحمیدهدکهرابطهمیانسطح
رفاه و شــیوه تخصیص منابع را فرمولبندی
میکند و نشــان میدهد هــر عاملی که به
تشدید نابرابری در توزیع درآمدها بینجامد ،در
جهت کاهش رفاه اجتماعی کل عمل خواهد
کرد .براساس تحلیلهایی که از دادههای بانک
مرکزی صورتگرفته ،حد متعارف و آستانه
وابستگی تولید ناخالص داخلی به درآمدهای
نفتی باید ۹/۳۵درصد باشــد و به هر میزان
نوسانهای درآمد نفتی کشور از حد آستانه،
کمتر یا بیشتر شود ،رشد اقتصادی ناپایدارتر
و تحلیل متغیرهای معادلــه رفاه اجتماعی
پیچیدهتر خواهد شد.

مسعود شاهحسینی
تدوین و تنظیم

هرگونه ناتوانی
در اخذ مالیات از
مالیاتدهندگان
واقعی ،نهتنها
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در مواقعی باعث
تشدید شكاف
درآمدی هم
میشود .راهحل
منطقیتری
ش روی
که پی 
سیاستگذاران
است ،حساسیت
بر پایههای
مغفولمانده
بدون تغییر
نرخها یا فشار به
مودیان است تا
با بستن راههای
فرار مالیاتی
و مواردی
مانند رصد
تراکنشهای
بانکی ،سهم
ت در سند
نف 
دخلوخرج
کشور به حداقل
برسد

ریشه ناکامیهای نظام بودجهریزی ،از نفت سرچشمه بگیرد یا معلول عوامل ساختاری و ناتوانیهای برنامهریزی و سیاستگذاری باشد ،روشن است
که تکانه درآمدهای نفتی از مجرای افزایش نقدینگی ،تورم را باال برده و نابرابری را تشدید میکند که هر دو ضدرفاهیاند .آنچه نظریات نفرین منابع
نفتی نیز میگویند همین است« :آثار توزیعی درآمدهای نفتی محدود و فاقد الگویی تکرارشونده در بهبود سطح رفاه عمومیاند» .درواقع بحث این
است که وفور منابع نفتی در بیشتر مواقع و از کانالهای مختلفی نابرابریهای درآمدی را تشدید میکنند و از آنسو نیز هرگونه جهتگیری اشتباه در
مالیاتستانی ،نابرابریها را تشدید میکند .در حقیقت حاال که دولت میخواهد از مجراهای ورود نفت به بودجه را ببندد ،یکی از نگرانیها این است که
با تشدید کسری یا کمبود اعتبارات احتمالی ،برنامههای زیربنایی مثل فقرزدایی و تقویت نظام بیمههای اجتماعی با محدودیتهایی روبهروشوند .آنچه
این روزها و در آستانه فصل بودجهریزی اهمیتی بیش از پیش دارد ،در پیش گرفتن رویکردی هوشمندانه در شناسایی اولویتهای سیاستگذاری
بودجهای و اختصاص ردیفهای اعتباری است .فارغ از اینکه دولت تا چند روز آینده الیح ه بودجه سال آینده را با چه کم و کیفی به مجلس میفرستد،
تنها در صورتی میتوان به کارکرد مثبت و مداوم رفا ه اجتماعی امیدوار بود که مختصات این حوزه و کنشگران متعدد آن از جانب سیاستگذار فهم شوند
و تزریق بودجه نیز به همین سیاق انجام شود .در این صورت شاید بشود مشابه همان چیزی که درباره اشتغال روستایی در صندوق توسعه ملی اجرا شد،
بخشی از عواید حاصل از فروش نفت را به برنامههای رفاهی و توسع ه طرحهای فقرزدایانه و توسعهای در مناطق محرومتر و حتی اعطای یارانههای نقدی
و غیرنقدی اختصاص داد .درباره طرح دولت در مدل نفتزدایی از بودجه سال آینده نیز این پیشنهاد راهگشاست .نکته اینکه اقشار کمدرآمد جامعه میل
نهایی به مصرف باالتری نسبت به اقشار پُردرآمد دارند و بهطور معمول افزایش درآمدشان به افزایش تقاضا در بازارهای مصرفی داخلی میانجامد.

در نظام رفاه اجتماعی نگرشــی وجود
دارد مبنی بر اینکه جامعه در برابر مردم،
بهویژه کسانی که از ناحیه توزیع نابرابر
درآمد ،آسیب دیدهاند ،مسئول است.
اینمسئولیتموجبمیشودکهدولت
موظف شود بخشــی از منابع خود را
صرف بهبود زیست این افراد کند .این
فلسفهاصلیقراردادنردیفهایرفاهی
در بودجههای ســاالنه نیز محسوب
میشود .اگر با همین منطق پیش رویم
و قدری لوایح بودجه را در ســالهای
مختلفبررسیکنیم،مشاهدهمیشود
که از سالهای 84تا ،97نرخ رشد سهم
بودجه رفاهی از بودجه عمومی کشور از
 7/9درصد به 18/3درصد رسیده است.
در نگاه اول ،این میزان رشد خوشایند
اســت و تصور میشــود که دولت به
بخش رفاهی منابع بیشــتری تزریق
کرده اســت .حقیقت ماجرا ،اما خالف
این تصور است .در شیوه بودجهریزی
فعلی ،جبــران کســری دو صندوق
بازنشستگی کشــوری و لشکری ذیل
ســرفصل بودجه رفاهی قرار گرفته و
اتفاقا سهم زیادی از اعتبارات حوزه رفاه
را به خودشان اختصاص میدهند .حال
اگر این دو ردیف را از مجموع اعتبارات
فصل رفاه کم کنیم ،مشاهده میشود
که اعتبارات بودجه رفاهی از  17درصد
در ســال  84به  10درصد در سال 97
کاهش یافته اســت .اگــر به میانگین
اعتبــارات پنج زیرفصــل بودجه رفاه
اجتماعی دقت کنیم ،مشاهده میشود
که فصل حمایتــی حدود  72درصد از
اعتبارات را به خود اختصاص داده و در
مقابل ،سهم فصل بیمههای اجتماعی
به حدود 25درصد میرسد .تفسیر این
اعدادایناستکهبخشزیادیازبودجه
رفاهی صرف حوزه حمایت میشــود،
اما حقیقت ماجرا چیز دیگری اســت.
مسئله این است که اعتبارات کمک به
دو صندوق بحرانزده در فصل حمایتی
قرار داده شدهاند و در نتیجه این فصل از
بودجه رفاهی از  57درصد در سال 88
به  21درصد در سال  97کاهش یافته و
در حقیقت از حمایتها دورتر شدهایم.
نکته اینکه گروههای حمایتی شــامل
دو گروه عمومی (سالمندان و کودکان
و ) ...و اقشــار آسیبپذیر (مددجویان
بهزیستی ،معلوالن جسمی و حرکتی،
زنان سرپرســت خانوار و )...هستند.
اگر وضع این دو گروه را با  4گروه دیگر
اعم از کارکنان و بازنشســتگان دولت،
کارکنانوبازنشستگاننیروهایمسلح،
ایثارگران و طالب و روستائیان و اقشار
خاص مانند نویسندگان و هنرمندان
و ...مقایسه کنیم ،ابعاد دیگری از ماجرا
روشنمیشود.بررسیهانشانمیدهد
سهم بودج ه رفاهی دو گروه اول یا همان
اقشار نیازمند واقعی ،از سال  88تا 97
حدود  13درصد کاهش یافته اســت.
برعکــس این گروهها ،دولت ســاالنه
بهطور متوسط  10درصد به کارکنان
و بازنشستگان دولت بودجه بیشتری
از حوزه رفاه اجتماعی اختصاص داده
است .این یعنی اینکه سهم عموم مردم
از بودجه رفاهی کشور در حال کاهش
است و از آنسو سهم کارکنان دولت رو
بهرشداست.ازنظرتعدادکارکناندولت
و نیروهای مسلح  1/5درصد جمعیت
کشورند ،اما شــش درصد بودجه را به
خود اختصاص میدهند...
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