
 

                                                                                                                        
 
 
 

 
 

 دانان ايرانانجمن اقتصاد بيانيه

  ١٣٩٦بودجه سال  درباره

 آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري جناب

  آقاي دكتر الريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسالمي جناب
  

دانان ايران توصيه هاي زير را خدمت شما و همكاران در مجلس شوراي اسالمي، انجمن اقتصاد ١٣٩٦توجه به بررسي بودجه سال  با

 .داردمحترمتان تقديم مي

 يباالئ تيمختلف بودجه از اولو يبه آن در بخش ها ژهيبحران  اشتغال، توجه و ياسيو س ياجتماع ،يبا توجه به جهات  اقتصاد-١

و مولد در  داريشغل پا جاديراستا از آنجا كه ا نيخواهد بود. در ا زيدر كشور ن داريساز رشد پا نهيمهم زم نيكه ا استبرخوردار 

گذاري در بر رفع موانع توليد و سرمايه يشتريما بر آنست تالش و تمركز ب هيپذير است توصامكان صوصيكشور توسط بخش خ

 .مواد مرتبط در بودجه صورت گيرد

 .است يقدردان ستهيامسال نسبت به سال گذشته افزايش يافته است كه شا يرقم بودجه عمران-٢

 .است افتهيانتقال  يجار يها فيه  ردو  ب افتهين صيبودجه عمراني مصوب سال هاي گذشته هيچگاه كامال تخص متأسفانه  

بودجه عمراني به بودجه جاري ممنوع  يها فيشود كه انتقال رد بيتصو يمي شود با تفاهم مجلس و دولت محترم، ماده ا توصيه

  .شود

 ست.كشور ا ندهيحال و آ يو مصرف درست آب از معضالت اساس نيتام -٣

   يرد.آن صورت گ يبر رو يشتريام بتوجه و اهتم ندهيشود در بودجه سال آ يم هيتوص

اجتماعي در كشور، تخصيص بودجه به امور اجتماعي اولويت بيشتري يابد و زمينه هاي  يها بيبا توجه به حاد شدن مسايل و آس -٤

  .داشته اند، بيشتر مهيا گردد يموجود عملكرد خوب يكه با وجود محدوديت ها ،يورود سازمان هاي مردم نهاد به خدمات اجتماع

اجتناب شود.  يبه امور روستائ يدالر از صندوق توسعه مل ارديليم ٥/١ صياز اقدامات شتاب زده  و مطالعه نشده مانند تخص  -٥

 يرا در اذهان زنده م ينديزودبازده است كه خاطره ناخوشا يو بنگاهها يخوداشتغال يوامها ادآوري يبودجه هائ نياختصاص چن

   .كند

و  رضروريغ ،يمواز فيادغام و حذف سازمانها و وظا يبودجه ا يو از اهرم ها رديدولت در دستور كار قرار گ يامر كوچك ساز-٦

  .مرتبط به دولت استفاده شود ريغ

 شرفتيتوسعه و پ ريمحترم، بودجه كشور در مس ندگانيدولتمردان ونما شتريب ياست با اتكال به خداوند متعال و واقع نگر ديام

 .رديقرار گ

  رانيانجمن اقتصادددانان ا ياجرائ اتيه

 


