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 جستارگشایی 

بودجه  یکشورها دولت برا یاست. در برخ یسال مال  کی یکشور برا ک ی یهانهیاز درآمدها و هز یبرآورد یبودجه دولت

 ک،یدموکرات یکشورها بیشترشود. در یم  تدوینمجلس قانونگذاری بودجه توسط  گرید ی کند، در برخیم هیته یشنهادیپ 

  میتصم ی کشوراقتصاد استیس ینشان دادن خطوط اصل ی برا یبه عنوان ابزار  یدر مورد بودجه دولتمجلس نمایندگان مردم 

 . دنریگیم

  هانهیهز شود.در بودجه مشخص می عوارض گمرکیها، شرکت اتیبر درآمد، مال  اتیمانند مال شده ینیبشیپ   یدولت یدرآمدها

مخارج کاالها و   ازمخارج دولت  شود.در سند بودجه روشن میمانند بهداشت، آموزش و دفاع  یشنهادیپ  ی و مخارج عموم

آموزش  پژوهش، رفاه همگانی،آموزش و  بهبود محیط زیست، ،رساختیزدر  یگذارهیسرما ی( مصرف دولتی )خدمات جار

 است.  تشکیل شده ی(دولت یگذارهیسرما) یبازنشستگ ا ی یکاریب یای مزا بهبودای جویندگان کار، حرفه 

 .  گیردمیقرار نهادها    ریو سا  هاارتخانه دولت، وز اریبودجه، استفاده از وجوه هر بخش، در اخت بیپس از تصو

 یبودجهمازاد باشد.  با کسری یا  با  تواند متوازن، ترین ویژگی بودجه است. بودجه مییکی از بنیادی دولتو خرج  لتوازن دخ

  شیکه مخارج دولت ب ای است، بودجهداری کسر بودجه .استبرابر دولت، با مخارج دولت  یکه درآمدهاای است ، بودجه متوازن

 . بیشتر است دولت دولت از مخارج یکه درآمدها ای است بودجه ،مازاددارای  یبودجه  .استدولت   یافتیاز درآمد و در

الویت دولت کدام است؟ گرایش عمده توسعه خرج و دخل دولت کدام است؟ دهد: به زبان ساده بودجه یک دولت نشان می

آسایش و رفاه کدام طبقه یا قشر دولت خواهد حل کند؟ کدام مشکل جامعه را میدولت ای متمرکز است؟ کشور در چه عرصه 

 خواهد بهبود ببخشد؟ جامعه را می



 ی ایران دولت هایویژگی کلی بودجه 
توزیع و ثروت کشور به ولی فقیه و سپاه    ،بودجه کشور نیست. بخشی زیادی از تولید تمام حکومت اسالمی ناروشن و  هایبودجه 

  به او ولی فقیه تعلق دارد و به رهنمود خمینیتعلق دارد که دولت و مجلس کنترل و مدیریتی بر آن ندارند. این بخش طبق 

 هیچکس جوابگو و به هیچ قانونی پایبند نیست:  

  دی با.... است.   یمطلقه اله تیاز عدم شناخت وال یناش شود،یگفته م  ایگفته شده است تاکنون، و   آنچه

اسالم است؛ و مقدم   هیاز احکام اول یکیاست،  ... مطلقه رسول اهلل  تیاز وال یاعرض کنم حکومت، که شعبه

را که خود با مردم   یشرع یقراردادها تواندیحکومت م  ....نماز و روزه و حج است.  یحت ه،یبر تمام احکام فرع 

هر   تواندیملغو کند. و   کجانبهیکه آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد،  یبسته است، در موقع

  نیکه چن ی آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادام انیاست که جر یعباد  ریغ   ای و  یرا، چه عباد یامر

که مخالف صالح  یاست، در مواقع  یمهم اله ضیاز حج، که از فرا تواندیکند. حکومت م  یر یاست جلوگ

 کند.  یری دانست موقتاً جلوگ یکشور اسالم

ی، مالی، اجتماعی و فرهنگی  کران و ناپاسخگوی سیاسی، اقتصادخواه فقیه و قدرت بیاین بنیان والیت مطلقه و تمامیت

 ای است. خامنه

به مجلس، در  ۱۴۰۲بودجه   حهیال ارائهزمان با هم یسیرئ میابراهبودجه حکومت اسالمی با برنامه توسعه ناهمخوانی دارد. 

شود،   دی تمد زین گریسال د کی یشده بود، برا د یسال تمد  کیهم   نیاز ا شیتا برنامه ششم توسعه که پ  است خواسته یانامه

 نداشته باشد.  یمشکل قانون  ندهیبودجه سال آ بیو تصو یکه کار بررس

در حکومت اسالمی، حتی آن قسمت آشکار آن و بدون درنظر گرفتن بودجه مخفی سپاه قدس  احکام و مصوبات برنامه و بودجه 

دولت و مجلس   برای یادار فاتیتشرو  یک نوع نمایش تبلیغاتی اسناد  نیا بیو تصو نیتدوشود. نمی تیرعا و بیت رهبری، 

 .است

 رانیسال به سال بر دوش اقتصاد ا دولت یهانهیو هز شوندیمحقق نمدر عموم  در حکومت اسالمیبودجه  ییدرآمدها

 پردازند. یمشود و مردم با افزایش تورم آنرا بودجه با چاپ اسکناس جبران میکسری  . شودیم ترن یسنگ

 ۱۴۰۲ویژگی بودجه 

روز  ۴۰به   کینزد، با تومان اردیلیهزار م ۵۲۶۱ یرا با سقف کل ۱۴۰۲بودجه سال  حهیال ، ۱۴۰۱ ماهید ۲۱ ،یرئیس میابراه

تومان معادل   اردیلیهزار م  ۱۵۰۲که نسبت به سال قبل حدود  به مجلس ارائه کرد ،برنامه هفتم توسعه دون تدوین ب ر،یتاخ

تورم   ،یونیلیم ۷حقوق   ، با حداقلاستشده بسته   یدرصد ۴۷ اتیبودجه با مالاین  .دهدینشان م  شیدرصد افزا۴۰

 .  یدرصد ۲۰ حقوق  شیافرا، یدرصد۴۰

  هامتیرا هم زده و ق  یهزار تومان  ۴۴دالر رکورد  گذارد؛یرا پشت سر م ریاخ یهاخود در سال طیشرا نیبدتر رانیاقتصاد ا

  ۴۵به  رانیخانوارها در ا یبرا ۱۴۰۱نرخ تورم ساالنه آذرماه  ران،یاساس گزارش مرکز آمار ا بر اند. کرده  دایپ  شیشدت افزابه

و گروه   درصد ۶۵.٣به  ات«ی و دخان هایدن یآشام ها، یگروه عمده »خوراک یانرخ تورم نقطه   همزمان. است دهیدرصد رس

گوید و به مجلس  ی آشکارا دروغ میسیرئوضعیت، این  در  است. دهیدرصد رس ٣٨.٩و خدمات« به  یرخوراکیغ  ی»کاالها

 .«میواحد درصد کاهش تورم هست ۱٩شاهد   ی فعل طی: »در شرادهدگزارش می

https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/20/page/452
https://dotic.ir/news/13605


در سال  ودجهب یکسر  .بودتومان  اردیلیهزار م ۶۵۰  حدود ۱۴۰۱بودجه سال  یکسر د، هدیمنتشر شده نشان م   یهایابیارز

ترین آنها  که سپاه و بیت رهبری عمده مانکارانیدولت به پ  هاییبده و  تومان تجاوز خواهد کرد اردیلیهزار م ۵۰۰از  ۱۴۰۲

  نیترو ترسناک نامندمی رانی»ام المصائب« اقتصاد ا راآن بودجه که  یکسراین  .درسمی یاسابقهیبا انباشت به رقم ب  هستند،

 . دیآیبه حساب م ۱۴۰۲تورم بودجه  کابوس

 دخل دولت

 

 بینی درآمدهای دولت پیش

 یشده است. کسرارائه مجلس به و  نیتومان تدو اردیلیهزار م  ۴۷۶بالغ بر   ،یاتیتراز عمل یبا کسر  ۱۴۰۲بودجه سال  حهیال

  نی. با ااستتومان  اردیلیهزار م  ٣۰۱دولت، حدود  یجار یهانهیتفاوت درآمدها و هز یبودجه امسال، به معنا یاتیتراز عمل

تراز  ی. کسرخواهد شد شتریدرصد ب ۵٨امسال،  یبا رقم کسر سهیدر مقا ندهیآبودجه سال  یاتیتراز عمل یحساب، کسر

  ی اتیتراز عمل ،یکسر نیا با  .شودیها، فروش اوراق و اموال دولت جبران مطور معمول، از محل فروش نفت و فرآوردهبه  یاتیعمل

باز هم   یبا کسر ندهینشود، بودجه سال آ عملی هایاز فروش اوراق و واگذار ی ناش  یدرآمدها  ا ی ی نفت یهر کدام از درآمدهانگر 

 مواجه خواهد شد.  بیشتری

با   سهیرقم در مقا نیتومان برآورد شده است. ا اردیلیهزار م ۶۰۴  نده،یدر بودجه سال آ  ل از نفت و فرآوردهمنابع حاص

حاصل از فروش نفت و فرآورده در قانون   یبا درآمدها سهیدرصد و در مقا  ۵٨.۱بودجه امسال،  حهیدر ال  ینفت  یدرآمدها

است   دیامسال باشد، بع تی به وضع هیشب ندهیآفروش نفت در سال تیوضع اگر . دهدینشان م  شیدرصد افزا ۲٣مصوب مجلس، 

 ۴۰۰و  ونیلیم کیدالر و فروش روزانه  ٨۵با احتساب هر بشکه نفت  یدرآمد نیکسب چن  . شوند عملی  ینفت  یدرآمدها نیا

 .است نانه یخوشببیش از حد هزار بشکه، 

تومان در نظر گرفته شده است،   اردیلیهزار م  ٨٣٩حدود  ندهیبودجه سال آ حهیشده در ال ینیبشیپ  ی اتیمال یمجموع درآمدها

  ۴۲حساب،  نیا با .دهدیدرصد رشد نشان م ۵٨به  کی بودجه امسال، نزد حهیدر ال یاتیمال یبا رقم درآمدها سهیکه در مقا

با هدف تحقق  ی اتیفشار مال  نیخواهد شد. ا نیتام ی اتیمال  یاز محل درآمدها نده یدولت در سال آ ی درصد از کل منابع عموم

 ندارد.  یبه اقتصاد همخوان  یبخشو رونق یدرصد ٨رشد 



 حهیدر ال  یاشخاص حقوق اتیوارد خواهد آمد، سهم مال  یها و اشخاص حقوقبر شرکت ندهیدر سال آ ی اتیفشار مال نیشتریب

  اردیلیهزار م ۱٣٣محل که  نیاز ا یسال جار ی اتیبا رقم مال سهیتومان است که در مقا اردیلیهزار م  ۲٩۶ ندهیبودجه سال آ

 . ستداشته ا  شیدرصد افزا ۱۲۲تومان بوده، 

از   یناش یبا درآمدها سهیرقم در مقا نینظر گرفته است. ا  تومان اوراق در اردیلیهزار م ۱٨۵فروش  نده،یسال آ یدولت برا

  م، یرا قانون بودجه امسال قرار ده سهیمقا  ی. اگر مبنادهد یدرصد رشد نشان م ۱۱۰بودجه امسال،  حهیفروش اوراق در ال

 است. یدرصد ٨۰ یشیافزا انگری، ب۱۴۰۱با قانون بودجه  سهیدر مقا  ۱۴۰۲ حهیفروش اوراق در ال ی انتظار دولت از درآمدها

  یهادولت در سال یبده  شدننیاز سنگ ها ینگران ،یاز منابع درآمد یکیفروش اوراق به عنوان  یقابل توجه برا شیافزا نیا

و انتقاد کرده بودند که با فروش   هیبارها از عملکرد دولت قبل گال زدهمیدولت س یها. جالب آنکه مقامدهد یم شیرا افزا یآت

 دولت گذاشته است. نیدوش ا  رب  ینیسنگ یبار بده  ار،یاوراق بس

 در کل، بیش از نیمی از در آمد بودجه بر منابع ناپایدار و نامطمئن استوار است. 

 خرج دولت 
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 خرج دولت 

درصد از کل بودجه، صرف  ٣۶که  دهدیگانه و فصول مرتبط با آن نشان م  ۱۰بر حسب امور  ۱۴۰۲اعداد و ارقام بودجه  یبررس

 درصد داشته است. ٣کمتر از  یبودجه امسال، رشد حهیبا ال سهیکه در مقا شودیم  یامور رفاه اجتماع 

میلیارد یورو  ٣عالوه بر این بودجه، مبلغ  از بودجه. یدرصد۲۴، با سهم قرار دارد «یتیو امن ی ها »امور دفاع وم، بودجهدرده  در

 برای »تقویت بنیه دفاعی« اختصاص داده شده است. 

  ۱.۲امور در بودجه امسال،  نیبا سهم ا سهیوم قرار دارد، که در مقاسدر رتبه  یدرصد۱٩آموزش و پژوهش« با سهم   »امور

 داشته است. شیواحد درصد افزا

واحد   ۱.۵امور در بودجه امسال، کاهش  نیبا سهم ا سهی درصد است که در مقا  ٣ کمتر از از کل بودجه، «یی»امور قضا سهم

 را تجربه کرده است. یدرصد

  مشکالت، دفع ناکارآمد زباله هاآبی، آلودگی آب و هوای کالن شهرها، ریزگردها، چون کم ایران هر چند مشکالت محیط زیست

 ۱۰امور  انیسهم بودجه از م نیترکمو ... از مهمترین مشکالت مردم ایران است،  یخودروساز  ی میقد  عیصنا، هافاضالب هیتصف

ی، دیخورش یمانند انرژ  ریپذ  دی تجد یها یاز انرژ استفاده. درصد از کل بودجه است ۰.۲با  ست«یز طیگانه، سهم »امور مح

  ،اعالم شده در برنامه پنجم توسعه هایبر خالف برنامه ییگرما نیزم شی ، باران، و گرمادینور خورش، دریا و جزر و مد موج  ، باد

   جایی ندارد.سال آینده در بودجه 

  دارد.سهم  در بودجه درصد  ۰.٩ فقط « ییو روستا ی »امور مسکن، عمران شهر مسکن در ایران، بزرگعلیرغم مشکالت 

  مایو صدا و س ی نید-یغیتبل ،ی نظام یهابودجه ، دولتروبرستکالن  یستیز طیو مح یکشور با مشکالت اقتصادوجود اینکه با 

در   یزدیمصباح  یمحمدتق که «ینیامام خم یو پژوهش ی»موسسه آموزش  یدولت برا یشنهادپی بودجه است. افتهی شیافزا را

  شیدرصد افزا ۴۲نسبت به سال گذشته  مایس و ودجه صدابتومان است.   اردیلیم  ۱۴۱ د،ی در سال جد ، سیتاس ۱٣۷۴سال 

 . دیتومان خواهد رس اردیلیم ۵۰۰هزار و   ۷دارد و به 



  ۱۴۰۲بودجه  حهیدر ال ،ستا یها متککه اقتصاد خانواده بر درآمد آن  یزنان ، یعنیمستقل بودجه زنان سرپرست خانوار فیرد

،  زنان مطلقه ، شاملری پذ ب ی آس رانسهم زنان و دخت ندهیبودجه سال آ حهیدر الاین حذف به این معنی است که حذف شد. 

زنان   ،یشوهران زندان ی، زنان دارا، زنان مهاجر تنهاو عراق  رانیشدگان در جنگ اهمسران کشته  ،معتادشوهران  یدارا وه،یب

افتاده  زنان مجرد، زنان خودسرپرست )زنان سالمند تنها(، همسران مردان از کار مار،یشوهران ب یزنان دارا کار،یشوهران ب یدارا

را به   یکودک  ا یاند بدون ازدواج صاحب فرزند شده ای که خارج از ازدواج دائم  ی زنان، المکانشوهران مجهول  یو زنان دارا

 ندارند.  یبودجه مل سهمی در ،اندگرفته یسرپرست

بودجه سازمان  به به سرجمع  ی حذف و مبلغ ۱۴۰۲بودجه  حهیال در تیمعلول یمربوط به حقوق افراد دارا یراعتبا فیرد

 افزوده شده است. یستیبهز

 

 مقابل ساختمان مجلس  ۱۴۰۲بودجه  حه ی از حقوق معلوالن« در ال ت یاز مردم به حذف بودجه مستقل »قانون حما  یاعتراض گروه

 . ابدییم شیدرصد افزا ۲۰عوارض خروج از کشور 

در   یجهاد ی هاو گروه ی سازندگ جیو بس یجیداوطلب بس یروهای( زودبازده و عام المنفعه که توسط نیهاطرح )پروژه هیکل

  .باشند یو عوارض معاف م   اتیاز پرداخت هرگونه مال شودیاجرا م ی و استان یو شهر  ییبرخوردار روستامناطق محروم و کم

دفاع مقدس از پرداخت حق  یهاو موزه ها یها، کالنتر( پاسگاهجیبس یهاو حوزه هاگاهی)پا نیمستضعف جیبس  یهارده هیکل

ناروشن  و بیت رهبری وابسته به سپاه پاسداران ا، یقرارگاه خاتم االنب اتیمال . شوندیانشعاب برق، گاز، آب و فاضالب معاف م

 است.

که از آبان ماه سال   شتری فرزند سوم و ببرای کند.  گذاری میدولت بر افزایش جمعیت سرمایه مردم،  علیرغم مشکالت معیشتی

 تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شده است.درصد  ۱۵هر فرزند  یاند، به ازابه بعد متولد شده ۱۴۰۰



  حدود نصفپاسخگو ی شاید فقط تومان اردیلیهزار م  ۶٩، بودجه حدود  کارشناسانبه باور یافته است. کاهش بودجه دارو 

 باشد.   ندهیسال آ نیازهای

  یلیدرمان تکم یها  مهیخودپرداخت ب کاهش  ارانهیخشک،  ریش ارانهیاعتبارات مربوط به  ۱۴۰۲بودجه سال  حهیدر ال

 است. کمتراز اعتبارات امسال هم  یکرده و حت دای به شدت کاهش پ  یاریالعالج و طرح داروصعب یو داروها( زی)فرانش

 نان در نظر گرفته شده است.  ارانهی یبرا زیتومان ن  اردیلیهزار م ۵۶ نیهمچن

در صورت داشتن  شوند،یبازنشسته م ۱۴۰۲که در سال   یکارکنان   نده،یبودجه سال آ حهیال  ۲۰اساس بند »د« تبصره  بر

به مدت دو    توانندیم ی شرط سن تیخودشان، بدون رعا   تیدستگاه و رضا ازی و مشروط به اعالم ن ی حداقل مدرک کارشناس

 به کار خود ادامه دهند.  گریسال د

بر  .  افتی خواهد  شیدرصد افزا۲۰طور متوسط به ندهیحقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آی، درصد۴۰علیرغم تورم 

  یشیافزا ترنییپا  یهاخواهد بود و حقوق  یپلکان  ران،یبگیحقوق کارکنان و مستمر شی، افزا۱۴۰۲بودجه سال  حهیاساس ال

 باالتر خواهد داشت. یهااز حقوق  شتریب

  درصد و باالتر ۴۰است که نرخ تورم در محدوده  یبازنشستگان در حال ی حقوق کارکنان و مستمر یدرصد۲۰ نیانگیم شیافزا

 شیکمتر از نصف تورم افزا نده یدولت در سال آ رانیبگیحقوق کارکنان و مستمر شیافزا زانیم ،ی در نوسان است. به عبارت

 نخواهد شد.   فظح ی ها در سطح فعلآن دیو قدرت خر  دیا ییم

ترین قشر قدرت خرید فرودستی،  درصد۴۰با تورم خواهد ماند.  ی ثابت باق رانیبگارانهیماهانه به  یپرداخت  یهاارانهیمبلغ 

 شود. جامعه باز هم کمتر می
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