
5 پیشنهاد برای اصالح قانون انتخابات شوراها

نخستین چالش سایبری آمریکا؛ بایدن چرا مغلوب شد؟

صفحاتــی کــه پیــش رو داریــد تالشــی 
ت  ین نکــــا ی تر ئــه کلیــــد ا ر ی ا ا بــر
گزارش های منتشر شده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در هفته های گذشته است که به شما 
کمک خواهد کرد در صورتی که فرصت 
مطالعه متن کامل گزارش ها را ندارید، 
محورهای اصلی آن ها را بدست آورید.
»پـژوهـشنـامـــه« شــنبه هــــای هــر 
هفتــه از ســوی روابــط عمومــی مرکــز 
پژوهش های مجلس منتشر خواهد 
شــد و از طریــق ســایت ایــن مرکــز بــه 
نشانی rc.majlis.ir در دسترس است.

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

هفته دوم تـیـر ۱۴۰۰ شماره 9 سال اول

ج دستگاه های اجرایی کشور  رسی دخل و خر  بر
در قانون بودجه سال 1400



ح »اصــالح موادی از قانون تشــکیالت،  در مقدمــه )دالیل توجیهــی( طر
وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســالمی کشــور و انتخاب شــهرداران« 

عنوان شــده که »قانون تشــکیالت، وظایف و انتخابات شــوراهای 
اسالمی کشــور و انتخاب شهرداران« اگرچه در مشارکت مردم 

و تصمیم گیری آنان در امور مختلف تأثیر زیادی داشته، اما 
نواقــص موجــود در قانــون مذکــور باعــث می شــود 

اثرگــذاری مــردم در ایــن زمینــه کم رنگ تــر گــردد«. 
بنابراین پیشــنهادهایی برای اصالح موادی از 

این قانون ارائه شده است: 
مــاده )1(ـ  ذکــر عبــارت »در جلســات 

ا شــرکت خواهنــد نمــود«  شــور
در مــاده )13( قانــون شــوراها 

همــراه بــا نوعــی الزام اســت. 
با وجود ایــن می توان برای 

شفافیت بیشتر عبارت 
ت  جلســا ر  د یــد  با «

شورا شــرکت کنند« را 
جایگزین آن کرد.  

مــاده )2(ـ  عبارت »در 
جلســات آن شرکت 
می نمایند« در تبصره 
»3« ماده )14( قانون 

شــوراها بیانگر نوعی 
الزام است که می توان 

جهت شفافیت بیشتر 
ظــف  مو « ت   ر عبــا بــه 

هســتند در جلسات شورا 
« تغییــر  ینــد کت نما شــر

یابد. 
ز  ی ا هــا د 3( ـ ما ه ) د مــا
قانون تشکیالت، وظایف 
ی  ها ا ر ت شــو بــا نتخا و ا
اســالمی کشــور و انتخاب 
شــهرداران که بــه موضوع 
تحقیق و تفحص می پردازد 
ماده )81( اســت که بالتبع 
اگر شــهردار مانــع از انجام 
تحقیــق و تفحــص شــود 
اعضای شوراهای اسالمی 
می بایــد براســاس مــاده 
م  ا قــد ن ا نــو ن قا 83( آ (
یــن  د ا جــو . بــا و ینــد نما

« را به ابتــدای تبصــره »7« ماده )81( قانون شــوراهای  می تــوان کلمه »شــهردار
اسالمی اضافه کرد.

مــاده )4(ـ  بــرای جلوگیــری از بیثباتــی در اداره شــهرداری، منطقی آن اســت که 

اذعــان شــود اگــر در هفته هــای متنــاوب بــرای ســه بار 
جلســه شــورا تشــکیل نگردید اعضای علیالبدل 
به جلسه دعوت میشوند تا درباره تغییر شهردار 
تصمیم گیری نمایند که در این صورت نیازی به تغییر 
حدنصاب نیز وجــود ندارد. یــا اینکه در قانــون عنوان 
شود بعد از سه بار عدم تشکیل جلسه در صورت 
موافقــت اكثریــت مطلــق کل اعضــای شــورا، 

شهردار برکنار می شود.
ماده )5(ـ  ماده )28( قانون شوراها به 
انتخــاب نماینده توســط نامزدها 
برای حضور در شعب رأی گیری 
اختصــاص دارد و احتمــااًل 
منظور طراحــان محترم، 
اضافه شدن یك ماده 
به ماده )32( قانون 
 . ســت ا ه  د بــو
مســئله اساسی 
کــه  ســت  ا ن  آ
بــق  مطا
لعمل   ا ر ســتو د
یــت   ر مو مأ «
کارکنان  دولت  یا 
ت   سســا مؤ
عمومی  غیردولتی  
یــت   عضو بــه   کــه  
شــوراهای  اســالمی  
، شــهرك ، بخش  و  شــهر
وســتا درآمده انــد« »آن   ر
دســته  از کارکنان  دولت  یا 
مــی   عمو ت   سســا مؤ
غیردولتــی  که  بــه  عضویت  
شوراهای  اسالمی  انتخاب  
د  جــو و بــه   و  ند  می شــو
تمام وقت  یا پارهوقت  آنان  
نیــاز می باشــد می تواننــد 
بهعنوان  مأمور به  خدمت  
نجــام  وظیفــه   ا ا در شــور
نماینــد«. همچنیــن بایــد 
بیان داشت هر شهرداری، 
ســت و  د مســتقلی ا نهــا
قــی  حقو شــخصیت 
مستقلی دارد و لذا کارمند 
یك شــهرداری که بهعنوان عضو شــورای اســالمی همان شــهر انتخاب شــده 

نمی تواند به شهرداری دیگری مأمور شود.

۱

ح  ماخذگزارش:  اظهارنظر کارشناسی درباره:  »طر
ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری 
اســالمی پــس از اتمــام مســئولیت تــا ســپری شــدن 

مراحل قانونی« / شماره مسلسل: 24017556

سیاسی

5 پیشنهاد برای اصالح قانون
انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

ماخذگزارش:  اظهارنظر کارشناسی درباره: »اصالح 
مــوادی از قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات 

شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران«
شماره مسلسل: 26017569

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



ایرادات
»الیحه اصالح قانون اصالح

مواد )63( و )64( 
» قانون محاسبات عمومی کشور

 موضــوع الیحه اصــالح قانــون اصــالح مــواد )63( و )64( قانون محاســبات 
، تمدید مدت انتقال پرداخت ها در سال آینده، نظام مند کردن  عمومی کشور
گزارش های صورتحساب پرداخت و دریافت دستگاه ها و شرکت های دولتی 
و حرکت به ســمت حسابداری تعهدی اســت. این الیحه مشابه بند »و« و »ه« 
تبصره »20« الیحه بودجه سال 1398 است که بند »ه« با توجه به ایرادات قانونی 
و ابهامات اجرایی در قانون بودجه سال 1398 به تصویب نرسید. موارد مذکور 

در بند »و« الیحه بودجه ســال 1398 در قوانین بودجه سال های 1399 و 1400 
نیز تکرار شده است.

پیشنهاد کلی مرکز پژوهش ها، رد کلیات الیحه مذکور است.

پیشنهاد تقنینی:
1. ساختار کنونی الیحه تغییر کند و در قالب اصالح 

چند ماده قانون محاســبات عمومــی و نه در 
قالب ماده واحده بیان شــود. همچنین 

چنــد حکــم قانونــی دیگــر کــه در این 
الیحــه به آن اشــاره شــدهـ  نظیــر ماده 

)95(، )98( و )102( قانــون محاســبات 
عمومی نیــز جــزو قوانین مــورد اصالح 

ذکر شود.
2. بــا توجــه بــه وجــود مخاطــرات تعویــق 

پرداخت هــا و همچنیــن ایــرادات قانونــی کــه 
حساسیت نمایندگان و شورای نگهبان نیز مؤید آن 

است، پیشــنهاد می شــود تمدید زمان نگاهداری منابع 
تخصیص داده شده با موارد زیر جایگزین شود:

الف( دستگاه های اجرایی برحسب مبلغی که از اعتبار سال قبل 
به خزانه برمی گردانند، در اولویت تخصیص سال آینده قرار بگیرند. با 

این تدبیر شــاید بتوان مشکل هزینه کردهای غیرضروری در پایان مهلت 
قانونی را تا حدی برطرف نمود.

ب( دستگاه های خواهان انتقال پول تا پایان سال آینده موظفند درخواست 
خود را حداكثر تا پایان فروردین ماه به خزانه اعالم کنند و در صورت تأیید خزانه 
مهلت پرداخت تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد. این تمدید مشروط بر 
این است که حجم کل مبالغ منتقل  شده تا پایان سال، از سه درصد کل حجم 

تخصیص فراتر نرود.
ح  شده در متن گزارش، در متن جدید الیحه برطرف شوند.  3. ابهامات مطر
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ماخذگزارش: 
اظهارنظر کارشناسی درباره: »الیحه اصالح قانون اصالح 

مواد )63( و )64( قانون محاسبات عمومی کشور«
شماره مسلسل: 17563

حقوقی

هفته دوم تـیـر ۱۴۰۰ شماره 9 سال اول



ح ماجرا   شر
جمعــه 17 اردیبهشــت ماه 1400، هفتم مــی 2021، یکی از خطوط انتقال ســوخت 
شــرکت »کولونیال« آمریــکا مورد حملــه باج افزاری یــک گروه هکری ســاكن در 
اروپای شرقی به نام »دارک ساید« قرار گرفت و از کار افتاد. هکرها 100 گیگابایت 
از اطالعــات ایــن شــبکه را در اختیار گرفتند تا باج اعالم شــده ازســوی شــرکت 

تأمین شود.

تبعات 
در واكنش به این حمله، بیش از 10 هزار پمپ بنزین در سراســر جنوب شرقی 
آمریکا به ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود ســوخت مواجه شدند، با 
توجه به نبود راننده و تانکر ســوخت کافی برای انتقال حجم ســوخت انتقالی، 
کاهش ســوخت بیــش از یک هفتــه ادامه داشــت و قیمت متوســط هر گالن 
بنزین در روز چهارشــنبه 12 می 2021 )22 اردیبهشت ماه 1400( به 3 دالر افزایش 

یافت.
صفوف طوالنی در پمپ بنزین ها، ذخیره بنزین در پالستیک، زدو خوردها میان 
رانندگان در برخی ایالت ها، قطع برق در ایالت میای و تبعات اجتماعی دیگری 
که این حمله را در پی داشت؛ سبب شد به رغم آنکه گروه هکری دسترسی به 
ســرورهای خود را از دست بدهد و عماًل به باج درخواستی دست نیابد؛ دولت 

بایدن در نخستین چالش سایبری جدی مردود شود.

عملکرد دولت بایدن
دولــت بایدن به رغم موفقیت نســبی در مبــارزه با همه گیری کرونا، نتوانســته 
اســت در حــوزه مســائل ســایبری توفیقــی به دســت آورد. ایــن شکســت هم 
بــه نوپدید بــودن و متغیر بــودن این حــوزه در نســبت با موضــوع امنیت ملی 

بازمی گردد و هم به دشواری سیاستگذاری و ساماندهی آژانس ها و نهادهای 
متعدد سایبری آمریکا.

دو نکته مهم در مورد حمله باج افزارانه این گروه هکری که آن را با دیگر گروه ها 
متفــاوت می کنــد، ایــن اســت کــه اواًل ایــن حملــه نشــان داد همچنــان جرائم 
ســایبری در حــوزه زیســت محیطی نیــز امــکان بــروز دارد و ایــن موضــوع، خطر 
آشفتگی اجتماعی پس از حمله سایبری را گوشزد می کند. نکته دوم آن است 
که این گروه، تاكنون دو بار اقدام به اعطای کمک های مالی به گروه های خیریه 
کرده اســت که این موضوع نیز ممکن اســت از یک شکل نوین از پول شویی 

خبر دهد.

معانی و مالحظات برای جمهوری اسالمی ایران
، فوری تــر و آنی تر از  1- تأمین امنیت ســایبری زیرســاخت های ســایبری کشــور

تأمین امنیت سایبری سایت های خبری و حتی پایگاه های داده است.
2- مهم ترین موضوع در امنیت ســایبری جمهوری اسالمی ایران، فقدان یک 
اســتراتژی منســجم و پس از آن نبود فرماندهی واحد در شناســایی، ارزیابی و 

پاسخگویی به حمالت سایبری است.
3- ســرعت بــاالی رخدادهــای فناورانــه، هوشمندســازی خدمــات و شــکل 
حکمرانــی را بــه یک امر بدیهــی تبدیل کرده اســت. ایــن هوشمندســازی باید 

مبتنی بر یک رویکرد ایجابی و براساس اتکاء بر توان داخلی کشور باشد.

3
بین الملل

نکات کلیدی از مردود شدن دولت بایدن
در نخستین چالش سایبری 

ماخذگزارش: 
اولین چالش سایبری دولت بایدن؛ اختالل سایبری 

در شبکه سوخت آمریکا 
شماره مسلسل: 26017558

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



۴

ماخذگزارش: 
اظهار نظر کارشناسی درباره: الیحه تصویب اساسنامه 

سازمان بین  المللی کار
شماره مسلسل:24017557

بین الملل

اصالح اساسنامه سازمان بین  المللی کار
 به شرط حذف بیانیه فیالدلفیا

ترکیب و 
صالحیت

یت دفتر  شورای مدیر
بین  المللی کار

 روند انتخاب 
مدیر کل 

رأی  دهی در 
کنفرانس و قواعد 
حاکم بر چگونگی 

اصالح اساسنامه

یابی مفاد الیحه ارز

هــدف ایــن اســت نمایندگــی در 
شــورا، با لحاظ شدن مؤلفه  های 
و  ی  د قتصــا ا  ، یــی فیا ا جغر
 . د شــو ســب  تر  منا عــی  جتما ا
متعاقــب ایــن اصــالح، تعــداد 
اعضــای شــورای مدیریــت از 5۶ 
به ۱۱۲کرســی ارتقــا یافــت و نحوه 
تعیین آنها نیز تغییر کرده است. 
در انتخــاب اعضا برای کرســی  ها 
بــه مــواردی از قبیــل جمعیت و 
فعالیــت اقتصــادی براســاس 
تولیــد ناخالــص داخلــی توجــه 

خواهد شد.

مدیر کل بعد از انتخاب توســط 
یت، بــه کنفرانس  شــورای مدیر
ســازمان پیشــنهاد می شــود تــا 
انتخــاب وی، در کنفرانــس بــه 

تصویب برسد.

نتیجه  گیری
تصویب الیحه حاضر با توجه به وضعیت بین  المللی و عدم الزم االجرا بودن آن، می  تواند باعث شــود تا روند تکمیل شرط تعداد الزم 
کشــورهای تصویب کننده تاحدی فراهم شود. با توجه به اینکه مفاد اصالحات در راســتای منافع کشورهای در حال توسعه از منظر 

عضویت در سازمان های بین المللی است، تصویب آن مورد پیشنهاد است. 
 الزم اســت متن بیانیه فیالدلفیا به دلیل اینکه جزئی از اصالح ســال 1986 نیست و همچنین یک ســند الزام  آور حقوقی نمی  باشد، از 

متن الیحه حذف شود.

  سازمان بین  المللی کار در گذر زمان با موضوعاتی مواجه شده که اصالح اساسنامه آن را ایجاب می  نماید. اصالحاتی که هم اكنون 
به عنوان الیحه به مجلس تقدیم شده، مربوط به 35 سال قبل است و 11 ماده از مواد 40گانه اساسنامه را اصالح کرده است. 

تصویب هرگونه اصالح مربوط به 
اهداف بنیادین سازمان، محل 
استقرار دائمی سازمان، ترکیب 
و کارکردهــای ارکان ســازمان، 
ی  لیت  ها مســئو و  ب  نتخــا ا
ســی  سا ا ت  ا ر مقــر  ، کل یــر  مد
کنوانسیون  های بین  المللی کار 
و توصیه  ها و مقررات اساسنامه، 
بایــد توســط ســه چهارم اعضا به 
تصویب برسد تا الزم االجرا شود. 
ســایر اصالحــات بــا دوســوم آرا 

انجام خواهد شد.

هفته دوم تـیـر ۱۴۰۰ شماره 9 سال اول
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آیا موافقتنامه حقوقی ایران و قزاقستان با احکام شرعی تطابق دارد؟
بین الملل

نتیجه گیری
ع بودن برخی مفاد این موافقتنامه ها، تصویب  نظر به ایراد احتمالی مغایر شر
این موافقتنامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت در این خصوص 

است و احراز این امر بر عهده نمایندگان محترم است. 

ماخذگزارش: اظهارنظر کارشناسی درباره: »الیحه 
موافقتنامــه بیــن دولــت جمهــوری اســالمی ایــران و 
جمهــوری قزاقســتان در زمینــه معاضــدت حقوقــی 
متقابل در امور مدنی« / شماره مسلسل: 24017554

الیحــه »موافقتنامــه بیــن 
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 
مینــه  ر ز ن د قســتا ا ی قز ر و جمهــو
معاضدت حقوقــی متقابل در امــور مدنی« 
در تاریــخ 1398/4/21 بیــن طرفین امضا شــده 
اســت. کشــورهایی کــه ارتباطــات گســترده  ای 
بــا یکدیگــر دارنــد، بــه صــورت معمــول بــا انعقــاد 
موافقتنامه  های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی 
و غیره ســطح همکاری  های بین خود را ارتقاء می  دهند. 
یکــی از موافقتنامه  هایــی کــه در ایــن راســتا قابــل ذکــر 
اســت معاهدات دوجانبه همــکاری   حقوقی اســت که به 
چنــد دســته تقســیم می  شــوند کــه از جملــه آنهــا می توان 
بــه معاهــدات اســترداد محکومیــن، انتقــال محکومین و 
ســازوکارهای همــکاری حقوقــی و قضایــی ماننــد آمــوزش 
نیروهای انســانی اشــاره کــرد. درواقــع برای نیل بــه اهداف 
انعقاد این قبیــل موافقتنامه  ها، کشــورهای طرف چنین 
معاهداتــی بایــد بتوانند بــه قابل اتــکاء بــودن، توانایی و 

کارکرد سیستم حقوقی یکدیگر اطمینان کنند.

چند نکته مهم و قابل اهمیت در این موافقتنامه
- تعارضــی بیــن مــوادی از موافقتنامــه به چشــم 

می  خورد.
- مــورد بررســی مبانــی همــکاری اســترداد 
مجرمین یا انتقال محکومین  متعدد 
نبوده و تنها محدود به حاكمیت، 
امنیت ملی یا نظم عمومی 
و اصول اساســی 

قانــون داخلی شــده 
است.

- مرجــع یــا نهــاد مرکــزی از ســوی 
ت  ر ا ز ، و ن ا یــر ا می  ســال ی ا ر جمهــو

دادگستری معرفی شده است اما مفاد این 
معاهــده یا بــه عبارت دیگــر تعهــدات آن دارای 

ابعــاد مختلــف حقوقــی بــوده و مســتلزم مداخله 
مراجع قضایی است.

- معاهــده دو طــرف خــود را ملــزم می  کنــد کــه بــه اتباع 
یکدیگــر امــکان مراجعه بــه مراجــع قضایی خــود را برای 

دادخواهــی بدهنــد. ایــن یعنــی نــه تنهــا در امــکان اقامه 
دعوی و شــروع رســیدگی قضایی به آنها اختیار داده شده 

اســت بلکــه موانــع موجــود دیگــر نیــز ماننــد اخــذ تامیــن 
برداشته شده است.

- یکــی از ایــرادات پــر تکــرار شــورای نگهبــان بــه ایــن نــوع 
ع تلقی نمودن اطالق برخی از مواد  موافقتنامه  ها، خالف شر
آنها است که منجر به شناســایی احکام محاكم و مقررات 

قوانیــن آیین دادرســی مراجع غیرمســلمان می  شــود. بر 
اســاس نظر شــورای محترم نگهبان، در موارد مشــابه، 

پذیرش این نوع موافقتنامه، مستلزم پذیرش احکام 
ع  ایــن دادگاه  هــا اســت کــه ایــن مهــم مغایر با شــر

می باشــد. این وضعیت در خصوص موافقتنامه 
حاضر نیز صادق می باشد. این ایراد به صورت 

خــاص در ارتبــاط بــا مــواد 20 تــا 22 معاهــده 
کــه بــه شناســایی و اجــرای آراء صــادر 

شده در یکی از طرف  های معاهده 
می  پردازد مصداق دارد.

ه  د مــا یــل  ذ ه  تبصــر  -1
یر اصالح گردد:  واحده به شکل ز

»تبصــره: رعایــت اصــول 77 و 139 قانــون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران در اجرای 

ایــن موافقتنامــه بــه ویــژه بــه ترتیــب 
در خصــوص مــواد 28 و 27 الزامــی 

می باشد«. 

پژوهش نامه آماری-تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی



مقایسه بودجه دستگاه های اجرایی در قانون بودجه ۱400
طبقه بندی انجام شــده، تصویــر بهتــری از میــزان اعتباراتی ارائــه می کند که در 

اختیار دستگاه های اجرایی اصلی و زیرمجموعه های آن قرار می گیرند.
مقایسه رشــد اعتبارات دســتگاه های اجرایی در قانون بودجه 1400 نسبت به 

بودجه 1399
مجموع کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1400 نسبت 
به قانون بودجه سال 1399 حدود 111 درصد رشد داشته که در مقایسه با روند 

رشد مصارف بودجه در سال های گذشته، نوعی رکورد به حساب می آید.
البتــه بخشــی از ایــن افزایــش مربوط بــه انعــکاس مــواردی در ســقف منابع و 
مصارف عمومی است که در سال های قبل به صورت غیرشفاف در متن ماده 

واحده ذکر می شد، اما در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس نمیشد.
الگوی پیشنهادی برای بررسی بودجه دستگاه های اجرایی در لوایح بودجه

1- توجه به پیشران های اصلی افزایش هزینه دستگاه های اجرایی
2- نصاب افزایش اعتبارات دستگاه های اجرایی

3- تمرکز بر بیشترین تغییرات در اعتبارات دستگاه های اجرایی

نکته: گــزارش اصلــی حــاوی جداولــی از رشــد اعتبــارات دســتگاه های اجرایی، 
ردیف های جدید و بیشــترین رشد یا کاهش اعتبارات قانون بودجه سال 1400 

می باشد؛ برای مطالعه دقیق تر به گزارش ماخذ رجوع شود.  

بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول 7 قانون بودجه 
و به تفکیک دستگاه های اجرایی ارائه می شود.

تعداد بسیار باالی ردیف ها و نبود دسته بندی مشخص برای درک بهتر نحوه 
تقســیم منابــع میــان دســتگاه های گوناگــون، موجــب شــده بررســی بودجــه 
، و ورود مجلس شورای اسالمی به ارقام این جدول  دستگاه های اجرایی دشوار
 از 

ً
در مدت زمان بررســی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشــتر موارد، صرفا

جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاه ها  باشد.
گزارش حاضر، دستگاه های اجرایی جدول 7 قانون بودجه سال 1400 را براساس 

قوای حاكم طبقه بندی کرده است.

طبقه بندی دستگاه های اجرایی
-مجموع کل اعتبارات دستگاه های اجرایی حدود 292 هزار میلیارد تومان )60 

درصد( نسبت به قانون بودجه سال 99 افزایش یافت.
- نسبت به قانون سال ،1399 بودجه دولت حدود 56 درصد افزایش، بودجه 
قوه مقننــه حدود 67 درصــد افزایــش و بودجه قــوه قضائیه حــدود 57 درصد 

افزایش یافته است.
-ســهم ســایر دســتگاه ها )اعم از نیروهای مســلح، مراكز فرهنگی، آموزشی و 
ج از قوای سه گانه و ...( از کل اعتبارات حدود 20 درصد است که نسبت  علمی خار

به قانون بودجه سال 1399، حدود 76 درصد رشد داشته است. 
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ماخذگزارش: 
بررســی بودجه دستگاه های اجرایی کشــور در قانون 

بودجه سال 1400
شماره مسلسل: 17564

اقتصادی

بررسی بودجه دستگاه های اجرایی کشور 
در قانون بودجه سال 1400

مصارف بودجه عمومی دولت

بودجه شرکت های دولتی
۱57۱

هزار میلیارد تومان

بودجه عمومی دولت
۱374

هزار میلیارد تومان

بودجه دستگاه های اجرایی
78۲ هزار میلیارد تومان

تملک دارایی های مالی
۱83 هزار میلیارد تومان

اعتبارات ردیف های متفرقه
345 هزار میلیارد تومان

بودجه استانی
۶4 هزار میلیارد تومان

هفته دوم تـیـر ۱۴۰۰ شماره 9 سال اول



ح »تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی«  طر
ح »پشتیبانی و  که پس از انجام اصالحاتی در محتوا، عنوان آن به طر
رفع موانع تولید کشــاورزی« تغییر یافته اســت، در 14 ماده، با هدف 
رفع چالش های موجود در مسیر تولید در بخش کشاورزی، تدوین 

شده است.
ح می توان دریافت که عدم پرداختن دقیق و همه جانبه  با بررسی طر
به رفع چالش های موجود و مســکوت ماندن برخی از مسائل مهم 
و از طرفی ارائه راهکار های غیراصولی و همراه با آزمون و خطا، منجربه 
ح حاضر در تقویت تولید بخش کشاورزی خواهد شد. عدم توفیق طر

در ادامه تنها برخی از نکات را می خوانید: 
ح، در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی  1- ماده )12( طر
ـ باغی حاصلخیز کشور را که دچار محدودیت جدی هستند، به اسم 
توســعه صنایع تبدیلــی و دامداری فراهــم خواهد کرد. ایــن در حالی 
اســت که فعالیت هایی ماننــد صنایع تبدیلــی، مرغــداری و گاوداری 
نیازمند اراضی زراعیـ  باغی حاصلخیز نیستند و منطق ایجاب می کند 
که بنگاه هــای مربوطه در اراضــی بایر و غیرحاصلخیز اســتقرار یابند. 
ایــن موضوع با توجه به اینکه تشــکیل یك ســانتیمتر مکعب خاك 

صدها سال زمان می برد، از اهمیت اساسی برخوردار است. 
2- سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به خصوص به شکل تجاری و 
صنعتی، به علت استعالم از دستگاه های متعدد و سازمان های نظام 

دامپزشکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دچار اختالل 
ح به شــکل مناسبی رفع این چالش را مدنظر  جدی است که این طر
ح، نه  تنها منجربه بهبود فضای  قرار نداده است و البته ماده )13( طر
، بلکه سبب بدتر شدن آن از طریق اعطای اختیار موسع  کسب وکار
به ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی، در زمینه الزام 
فعاالن بخش کشاورزی به اخذ مجوز از سازمان مذکور خواهد شد. 
3- در حــال حاضر وجود مشــکالتی مانند تعارض منافع در ســاختار 
بخش کشــاورزی، ضعف جــدی در تشــکل های مردمــی و نظام های 
بهره برداری و فراهم نبودن فضای توانمندساز برای آنها، تغییر کاربری 
اراضــی کشــاورزی و عــدم ارتبــاط مناســب بیــن تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی با عرصــه تولیــد، از ســایر موانع اساســی تولیــد در بخش 

ح حاضر مدنظر قرار نگرفته اند. کشاورزی هستند که در طر

ح حاضر با  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با تصویب طر
انجام اصالحات اساسی در متن مواد آن موافق است. 

ح ضرورت های اصالحی در طر
»پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی«

ماخــذگــزارش: اظهار نظــر کارشناســی 
ح تقویت امنیت غذایی کشور و  درباره: »طر

رفع موانع تولیدات کشاورزی«
شماره مسلسل: 2501754


