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رضاامیدی،پژوهشگرسیاستگذاریاجتماعیالیحهبودجهرانقدکرد

 آموزش زیر فشار بودجه های 
غیر واقع بینانه

پنجشنبه، سوم بهمن ماه، رضا امیدی در مدرسه دین و اقتصاد بر فراز بحثی نشست تا 
سیاست گذاری بودجه در سه بخش آموزش، سالمت و رفاه اجتماعی را بررسی کند. پیش از 
هر چیز او صحبت خود را بر این مقدمه استوار کرد: »از منظر سیاست گذاری اجتماعی، حقوق 
اجتماعی در بودجه معطوف به سه حوزه آموزش، سالمت و رفاه اجتماعی است و بحث من 
نیز معطوف به این سه امر در میان امور َده گانه بودجه کشور است. طبیعتا بودجه در نگاه 
عمومی به معنای روند افزایش و کاهش اعداد و ارقام است که این نگاه اهمیت بسیاری دارد، 
اما برای خود من بیش از آنکه اعداد و ارقام مبنا باشد، منطق و سیاست های پشت این اعداد 
مهم است. به عبارتی باید گفت افزایش اعتبارات یک حوزه الزاما به معنای بهبود کاهش آن به 
معنای آسیب دیدن آن حوزه خاص نیست و این بیشتر به سیاست ها یا منطقی ربط دارد که در 

حال پیگیری در آن حوزه هاست.«
به باور این پژوهشگر فلسفه، وجود سندی به نام بودجه بر مبنای وظیفه دولت ها در برابر 
شهروندان شان است. »یکی از مهم ترین علت هایی که اساسا برای تدوین الیحه های بودجه 
یا اصال بودجه عمومی بیان می شود این است که دولت ها موظف به تأمین »مواهب جمعی« 
یا »کاالهای عمومی« هستند. چه اینکه بگوییم در حوزه هایی که بازار شکست می خورد دولت 
باید مداخله کند و چه اینکه بگوییم اساسا  این مواهب جمعی یا کاالهای عمومی اگر دچار 
خدشه شوند جامعه یک چیز مهم را از دست می دهد. درواقع از هر دو منظر در متون مختلف 
یکی از کارکردهای جدی که برای بودجه یا یکی از الزاماتی که برای بودجه و بودجه ریزی در نظر 
گرفته می شود این است که دولت موظف شده این مواهب جمعی را تأمین کند و اگر من این 

سه حوزه اجتماعی را در نظر گرفتم به همین دلیل است.«

هیچ اصالحی در امور اجتماعی در بودجه دیده نمی شود
در ادامه، این پژوهشگر سیاست های اجتماعی از اتفاقی داد سخن داد که واژه هایی 
خوش نام را تهی از هر معنایی امیدبخش کرده است. »می خواهم از سندی استفاده کنم که 
تحت عنوان اصالح ساختاری بودجه در سازمان  برنامه و بودجه تنظیم شده است. در فهم 
عامه از واژه اصالح، انتظار بهبود وضع را داریم اما آیا واقعا این برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی 
که تحت عنوان »اصالح ساختار بودجه« تدوین شده به اصالح منجر می شود یا به بدتر شدن 
و تخریب وضعیت؟ دست کم در حوزه های اجتماعی هیچ اصالحی- به آن معنا که از اصالح 

می فهمیم- در این سند نمی بینم.«

الیحه بودجه 99، محافظه کارانه ترین بودجه تا امروز
»امیدی« از  سال 82 حدود 10 تا 11  سال در سازمان برنامه  و بودجه کار و درباره مسائل 
مختلف این الیحه تحقیقاتی کرده است و وقتی به بودجه های قبلی نگاه می کند درباره بودجه 
99 به چنین نتیجه ای می رسد. »بودجه  سال 99 به معنایی یکی از محافظه کارانه ترین لوایح 
بودجه ای است که تا امروز با آن مواجه هستیم. اگر به بودجه نگاه کنیم، می توان پرسید این 
الیحه برای چه ذی نفعانی تنظیم شده و چه منافعی را برای چه کسانی تأمین می کند. برای مثال 
امروز می بینیم با کاهش منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی به یک باره منابع حاصل از 
فروش و واگذاری منابع منقول و غیرمنقول دولتی بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده و از حدود 
4 هزار میلیارد تومان به حدود 50 هزار میلیارد تومان و فروش و واگذاری اوراق قرضه از حدود 

40 هزار میلیارد تومان به بیش از 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. پرسش اینجاست که 
واقعا ذی نفعان انتشار این حجم از اوراق قرضه و این حجم از فروش اموال دولتی چه کسانی 
هستند؟ به نظرم این پرسش مهمی است، چرا که با منطق بودجه  در حوزه اجتماعی بی رابطه 

نیست.«
آموزش همگانی؛ بحثی که اعداد آن، فراز و فرود سیاست ها را نمایان می کند. »در الیحه  
َده  گانه بودجه یکی از امور بزرگ آموزش و پژوهش است که هم آموزش و پرورش و هم آموزش 
عالی را شامل می شود. اعتباراتی که برای این امور در  سال 99 در نظر گرفته شده است چیزی 
حدود 90 هزار میلیارد تومان است که از این میزان چیزی حدود 21هزار میلیارد تومان مختص 
آموزش عالی است که البته آموزش عالی باید چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان از این منابع را از 

محل درآمدهای اختصاصی خود دربیاورد.«
جدای از بودجه دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه شهید رجایی و دیگر سازمان های 
وابسته به وزارت آموزش و پرورش، بودجه این وزارتخانه حدود 57 هزار میلیارد تومان است 
که در مقایسه با  سال قبل بین 18 تا 20 درصد افزایش داشته است. امیدی درباره این افزایش 
می گوید: »یعنی افزایشی به مراتب کمتر از نرخ تورم سالیانه. می توان گفت این افزایش صرفا 
معادل افزایش حقوق و دستمزد کارکنان آموزش و پرورش خواهد بود، آن هم بدون احتساب 
معوقاتی که برای پاداش ها  و سایر مسائل همچنان وجود دارد. بنابراین صرفا افزایش حقوق 
نزدیک به 905 هزار کارکن وزارتخانه در بودجه لحاظ شده است. بودجه سرانه دانش آموزی هم 
تنها 5 درصد افزایش پیدا کرده یعنی به حدود 366 میلیارد تومان رسیده است. باید گفت که 
جمعیت دانش آموزان کشور حدود 14 میلیون نفر است و این یعنی هر دانش آموز 26 هزار 
تومان سرانه دارد که این مبلغ بخشی از اعتباراتی است که در اختیار مدارس آموزش و پرورش 

نواحی قرار می گیرد برای اداره مدارس و شامل آب و برق مدرسه و اقالم مورد نیاز آن می شود.«
امیدی درباره وضع سرانه دانش آموزی توضیح داد: »در  سال 86، یعنی آخرین سالی که 
بودجه آموزش و پرورش استانی تنظیم شد، سرانه دانش آموزی در هرمزگان 34 هزار تومان 
بود. از  سال 87 تحت این عنوان که می خواهیم عدالت را برقرار کنیم و همه مساوی باشند 
بودجه آموزش و پرورش ملی شد و این رقم به 15 هزار تومان رسید و طی یک روند دوازده ساله 
تازه امسال به 26 هزار تومان رسیده است. معنای این رقم در بودجه سرانه این است که 
پرداخت از جیب مردم در مدیریت مدارس افزایش پیدا می کند. این مسأله از یک جهت دیگر 
نیز مهم است، چرا که در آخرین گزارشی که یونسکو در  سال 2019 منتشر کرده و داده های آماری 
آن مربوط به  سال 2017 است، دولت ایران در مشارکت تأمین مالی دولت در تأمین مخارج 
آموزش و پرورش جزو ضعیف ترین کشورهاست. یعنی میانگین جهان حدود 82 درصد و 
پایین ترین الیه مشارکت دولت ها حدود 65 درصد است، درحالی که در باالترین برآوردها در 

ایران مشارکت دولت  بین 55 تا 60 درصد است.« 

کاهش 80درصدی بودجه پیش دبستانی ها
به گفته امیدی، کاهش بودجه پیش دبستانی ها مسأله  دیگری است که در بودجه 99 
آمده است: »مسأله دیگر که به لحاظ جزئیات مهم است، کاهش حدود 80درصدی بودجه 
توسعه پیش دبستانی هاست. آموزش پیش دبستانی امروز در دنیا و در ایران  به خصوص 
در مناطقی که قومیت های مختلف داریم الزم است گسترش پیدا کند، اما از ابتدا هم آموزش 

و پرورش مسئولیتی برای خودش در این باره قائل نبود، حتی  سال گذشته که بنا بود تغییراتی 
در آموزش و پرورش اتفاق بیفتد، پیشنهاد شد که آموزش پیش دبستانی به سازمان مدارس 
غیردولتی واگذار شود؛ یعنی فرض آموزش و پرورش از اساس این است که به جای اینکه 
پیش دبستانی ها  در معاونت امور ابتدایی اداره شود باید به سازمان مدارس غیردولتی انتقال 
یابد و همین االن هم بخش قابل توجهی از پیش دبستانی هایی که در کشور داریم حتی در 
مناطق محروم و  سکونتگاه های تهیدست  نشین پیش دبستانی ها خصوصی هستند. 
مسأله بعدی کاهش شدید هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق محروم است که چیزی 
نزدیک به 50 میلیارد تومان نسبت به  سال گذشته کاهش پیدا کرده است. اخبار سالیانه از 
چپ شدن وانت هایی می گویند که سرویس مدارس هستند و آخرین مورد آن سه ماه پیش 
در بشاگرد هرمزگان بود که دو دانش آموز فوت شدند. یکی از دالیل رخ دادن چنین اتفاقاتی 
براساس بررسی هایی که در استان هرمزگان انجام دادیم، این بود که بودجه ای که آموزش 
و پرورش برای ایاب و ذهاب مدارس مناطق محروم اختصاص می دهد کمتر از 50 درصد نیاز 
واقعی است که آنها دارند. به همین خاطر مابقی را که دولت تأمین نمی کند، خانواده ها و 
دهیاری ها تأمین می کنند و برای اینکه بتوانند ارزان تر رفت و آمد را ساماندهی کنند، وانت کرایه 
می کنند و این در حالی است که عدد 195 میلیارد تومان که به رفت و آمد دانش آموزان مناطق 

محروم اختصاص دارد در کل بودجه کشور رقمی چشمگیر نیست.«

کاهش بودجه عدالت آموزشی در عین افزایش بازماندگان از تحصیل
نقطه دیگر بحث این پژوهشگر برنامه توسعه عدالت آموزشی است. »موضوع دیگری که 
با کاهش اعتبار جدی در بودجه مواجه شده، برنامه توسعه عدالت آموزشی است که به  طور 
مشخص در استان های خاص برای پوشش دانش آموزان الزم التعلیم بازمانده از تحصیل 
است که از 290میلیارد تومان از  سال 98 به 160 میلیارد تومان در سال99 کاهش پیدا کرده است؛ 
در حالی  که گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که آمار بازماندگان از تحصیل 

به خصوص در مقطع متوسطه اول و دوم رو به افزایش است.« 
به گفته امیدی مسأله بعدی که بی تناسب با داده های قبلی نیست، افزایش بودجه 
خرید خدمات آموزشی است. »نکته ای ظریف در این مسأله نهفته که آن تغییر عنوان این 
برنامه است؛ یعنی عنوان برنامه از »خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار« که خود 
این »کمتر برخوردار« قبال محروم بود، االن تبدیل شده به »خرید خدمات آموزشی در مناطق 
مورد نیاز« یعنی دولت ذیل این کار برنامه خرید خدمات آموزشی را گسترش می دهد. در 
اینجا نکته ای که وجود دارد این است که در تبصره 21 الیحه بودجه 98 که مصوب نشد و 
کمیسیون تلفیق آن را از الیحه حذف کرد، قید شده بود که آموزش و پرورش  ساالنه 10 درصد 
از دانش آموزان کشور را به برنامه خرید خدمات آموزشی منتقل کند و جالب است که در 
صحبت های کوتاهی که رئیس جمهوری هنگام تحویل الیحه بودجه انجام داد، برجسته ترین 
صحبت ایشان در این باره همین بود که ما باید در راستای ارزان سازی آموزش پیش برویم 
و اگر بخش خصوصی می تواند با یک میلیون تومان دانش آموز را اداره کند، چرا دولت باید 
سه میلیون تومان هزینه کند؟ و این در حالی است که دولت ما یکی از کم خرج ترین دولت ها در 

زمینه آموزش و پرورش و سرمایه گذاری در آن است.«
او ادامه می دهد: »خود آمریکا که مبدع خرید این خدمات بوده است، طی 25  سال 
فقط 6درصد دانش آموزانش تحت پوشش خرید خدمت هستند و در حدود 14 ایالت آن 
اجرای چنین برنامه هایی ممنوع است اما در کشور ما برنامه ریزی شده که سالی 10 درصد از 
دانش آموزان تحت پوشش خرید خدمت بروند و به رغم اینکه این طرح در مجلس تصویب 
نشد اما آموزش و پرورش با شتاب این برنامه را در مناطق مختلف پیش می برد و محدود به 
مناطق محروم هم نیست و در خود تهران خرید خدمات انجام می شود با انواعی از استدالل ها 
که یکی از آنها پیشگیری از ورشکستگی مدارس غیرانتفاعی کوچک است؛ به عنوان مثال 
ممکن است در یک محله یک مدرسه دولتی و یک مدرسه غیرانتفاعی باشد و مدرسه 
غیرانتفاعی 50 صندلی خالی داشته باشد. آموزش و پرورش می گوید به ازای یک میلیون تومان 
برای هر دانش آموز، آنها را به مدرسه غیرانتفاعی منتقل می کنم که صندلی های خالی را پر کنند 
و مدرسه  ورشکست نشود و این در مدارس غیرانتفاعی کوچک و چه بسا بی کیفیت اتفاق 

می افتد.«

یزی کرد باید برای توسعه مدارس  بهتربرنامه ر
از نظر استادیار علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترمیم، نوسازی و توسعه مدارس هر 
چند با ثبات اعتبار در بودجه 99 همراه بوده است اما محل تأمین این افزایش اعتبار محل 
بحث است:   »موضوع دیگر اعتبارات توسعه و تجهیز مدارس که تقریبا  ثابت مانده و 
حدود سه هزار میلیارد تومان است اما در این میان طنزی وجود دارد و آن هم تبصره ای 
است که در قانون لحاظ شده و براساس آن تبصره گفته شده است که  هزار میلیارد تومان 
از اعتبارات باید از محل انتشار اوراق قرضه تأمین شود. کمیسیون مجلس نیز این  هزار 
 میلیارد اوراق را به دو  هزار میلیارد افزایش داده یعنی گفته است دو  هزار میلیارد تومان 
هزینه نوسازی مدارس از محل فروش اوراق قرضه تأمین شود، یعنی به جای اینکه هزار 
میلیارد تومان اوراق قرضه را حذف کنند یک هزار میلیارد تومان هم به آن اضافه کردند. 
این مسأله با مواردی دیگر موازی می شود؛ یک نکته این است که چند ماه قبل سازمان 
برنامه به دستگاه های دولتی ازجمله آموزش و پرورش بخشنامه کرده است که برای 
اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان خدوم به موقع پرداخت شود شما مکلف 
هستید از اموال مازاد  بفروشید و پاداش بازنشستگی را بدهید. دو یا سه  سال قبل 
آموزش و پرورش رقمی بین دو تا سه هزار میلیارد اوراق قرضه برای پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان هم منتشر کرد؛ یعنی درواقع دم دست ترین وظایف حاکمیتی این گونه 
مدیریت مالی می شود که در نوع منحصربه فرد خود جالب توجه است! در سندی که 
سازمان برنامه تحت عنوان »اصالح ساختار بودجه ریزی کشور« منتشر کرده است در 
محور چهارم اصالح که به باثبات سازی اقتصاد کالن مربوط است، دو برنامه کوتاه مدت 
و میان مدت در نظر گرفتند  یکی از این دو انتشار اوراق قرضه ارزی و ریالی است و من 
نمی دانم که در منطق اقتصادی انتشار اوراق قرضه ارزی وریالی تا چه اندازه می تواند باعث 
ثبات در یک اقتصاد شود؟ حداقل در تجربه هایی که ما از کشورهای دیگر اطالع داریم این 

امر عموما به بی ثباتی بیشتر اقتصاد منجر می شود.«
زنگ  خطر  درس  کالس های  و  دانش آموزان  جمعیت  افزایش  روند  دیگر  سوی  از 
کالس های پرجمعیت را به صدا درمی آورد که در بودجه 99 برنامه ای برای آن وجود ندارد. »امروز 
حدود 14 میلیون  دانش آموز در کشور داریم؛ یعنی تراکم دانش آموز در هر کالس  حدود 22.7 
نفر است که نسبتا تراکم قابل دفاعی است و نکته جالب ماجرا  این است که هند با 315 میلیون 
دانش آموز هم حدود 22.7 نفر تراکم دانش آموز در کالس های درس دارد و این نشان می دهد 
که سرمایه گذاری در زیرساخت یعنی در فضای فیزیکی آموزش و پرورش چقدر حیاتی است. 
نکته دیگر براساس روندهای جمعیتی است  که در پایان چشم انداز بیست ساله یعنی در 
پایان 1404 جمعیت دانش آموزان به 17 میلیون نفر افزایش پیدا می کند و اگر بخواهیم تراکم 
دانش آموزی را در وضع فعلی حفظ کنیم، باید حدود 20 درصد به کالس های موجود اضافه 

شود؛ یعنی چیزی حدود 120 هزار کالس.
امیدی می گوید: »در غیر این صورت باید چند اتفاق دیگر بیفتد که به نظر من دولت روی آنها 
برنامه ریزی کرده است. یک گسترش بخش خصوصی؛ یعنی خصوصی سازی هر چه بیشتر 
آموزش  وپرورش و دوم پذیرفتن اینکه دوباره مدارس دو شیفته و سه شیفته داشته باشیم و 
سوم هم اینکه به احتمال زیاد با افزایش بازمانده از ثبت نام و تحصیل مواجه خواهیم شد. این 
مسأله را باید کنار اینکه براساس گزارش سازمان نوسازی مدارس کشور چیزی حدود 28 درصد 
مدارس کشور اصطالحا در حالت تخریب کامل هستند و نزدیک به 30 درصد مدارس کشور 

هم باید نوسازی اساسی داشته باشند، قرائت کرد.«

   ]امیرحسین احمدی[ الیحه بودجه؛ همان پرونده پر از اعداد و ارقامی که ابتدای زمستان هر سال رئیس جمهوری آن را به مجلس تقدیم می کند؛ الیحه ای که 
بیش از آنکه جدول ارقام و حساب کتاب ها باشد، پیش بینی سرنوشت تک تک کسانی است که در جغرافیای ایران زیست می کنند. پیش بینی اینکه یک معلم چطور 
در  سال آینده زندگی کند، یک دانش آموز چطور درس بخواند، یک کشاورز چقدر از برداشت محصوالتش سود کند بدون آنکه هر یک از آنان بتوانند در رقم زدن این 
سرنوشت دخالتی داشته باشند، چرا که ارقامند که چگونه زیستن را در یک  سال جبر می کنند. نگاهی دقیق تر به اعداد ریز و درشت و جداول کوتاه و بلند الیحه بودجه 
نشان می دهد منطقی پشت هر یک از آنها وجود داشته که بر اساس آن قرار شده سهمی کم یا زیاد شود. رضا امیدی، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
ح پرسش از سیاست گذاری های اجتماعی در ایران و تجلی آن در بودجه های سال های مختلف کرده است. در مقام پژوهشگر  است و سال هایی از زندگی خود را صرف طر
اعداد و ارقام، بودجه برای او حکایتی از اتفاقات کوچک و بزرگ است. از نظر او  فرو ریختن سقف یک مدرسه، چپ کردن وانت باری که دانش آموزان را به مدرسه می برده و 

اتفاقاتی دیگر که طبیعی به نظر می رسند، ربط وثیقی با بودجه دارد که صناعت دست انسان است.

ایرنا

رضا امیدی: 
در آخرین گزارشی که 

یونسکو در  سال 2019 
منتشر کرده و داده های 
آماری آن مربوط به  سال 
2017 است، دولت ایران 

در مشارکت تأمین مالی 
ج  دولت در تأمین مخار

آموزش و پرورش جزو 
ضعیف ترین کشورهاست. 

یعنی میانگین جهان حدود 
82 درصد و پایین ترین الیه 

مشارکت دولت ها حدود 
65 درصد است، درحالی که 

در باالترین برآوردها در ایران 
مشارکت دولت  بین 55 تا 

60 درصد است


