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تكرار سناريوي يك ميليون شغل براي ۹۸
وعده اشتغال ميليوني محقق نشد

با وج�ود وعده هاي مك�رر دولت ب�راي ايجاد يك ميلي�ون و ۳۳ 
هزار ش�غل در س�ال ۹۷، ام�ا گزارش�ات رس�مي از تحقق نصف 
اين وع�ده و فاصل�ه ۵۷۰ هزار ش�غل با تعه�د ايجاد ش�ده دارد. 
اش��تغال يك ميليوني، يكي از وعده هاي مهم دولت در س��ال گذشته 
بود؛ وعده اي كه براي اولين بار رئيس سازمان برنامه و بودجه در نشست 
خبري ديماه ۹۶ آن را رس��انه اي كرد.  در همان نشست نوبخت گفت: 
»براي سال آينده يك ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي پيش بيني شده 
كه براي اين ميزان فرصت شغلي، سياست هاي رشد اقتصادي و رشد 

سرمايه گذاري تدارك ديده شده است.«
اين وعده بارها از سوي رئيس س��ازمان برنامه و بودجه تكرار شد. ۲۹ 
فروردين ماه س��ال گذشته و اواخر تيرماه سال گذش��ته به ايجاد يك 
ميليون و ۳۳ هزار شغل با سرمايه گذاري ۶۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان 
تأكيد كرد. نوبخت كه در آن زمان سخنگوي دولت هم بود، با اشاره به 
تصويب آيين نامه اجرايي تبصره ١٨ قانون بودجه ۹۷ در جلسه هيئت 
دولت گفته بود: »در اين آيين نامه مقرر ش��د ب��راي ايجاد حدود يك 
ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي از طريق اجراي ١۴ برنامه، حدود ۶۵ 

هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذاري شود.«
برخالف وعده نوبخ��ت، اخيراً نماين��دگان دو دس��تگاه وزارت جهاد 
كشاورزي و وزارت صنعت در جلسه كميسيون تخصصي شوراي عالي 
اش��تغال اعالم كردند، فقط ۲۰ درصد از منابع تبص��ره ١٨ آن هم در 
اسفندماه سال ۹۷ تخصيص پيدا كرد و در نشست مذكور، نمايندگان 
ساير دستگاه هاي اجرايي از عدم تخصيص منابع اشتغال از محل تبصره 

١٨ گاليه داشتند. 
بيستم مردادماه ۹۷ هم نوبخت در مراسم امضاي تفاهم نامه همكاري 
با سازمان ميراث فرهنگي، وعده ايجاد يك ميليون شغل را تكرار كرد 
و گفت: »با توجه به اينكه سياست ما بر اساس اقتصاد مقاومتي بود كه 
ايجاد اشتغال مولد از جمله سياست هاي مدنظر در اين بخش است و 
با عنايت به اينكه سال ۹۷ دومين سال اجراي برنامه ششم است و بايد 
ساالنه يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كنيم، به همين جهت تبصره ١٨ 
در قانون بودجه ۹۷ گنجانده شد. اين تبصره يعني ايجاد يك ميليون 

فرصت شغلي.«
نوبخت پيش��تر در مصاحب��ه مطبوعاتي ديماه ۹۶ خود، از رس��يدن 
نرخ بيكاري به ١١/۲ درصد در پايان س��ال ۹۷ خبر داده و گفته بود: 
»در س��ال ۹۷ پيش بيني كرديم عالوه بر نيروي انباشت بيكار فعلي 
٨۳٨ هزار نفر متقاضي جديد، جوياي شغل خواهند بود. بنابراين اگر 
بخواهيم براي كاهش نرخ بيكاري اقدام كنيم، بايد بيش از اين ميزان 
اشتغالزايي شود كه پيش بيني ما اين است اگر بتوانيم ۹٨۰ هزار شغل 
در س��ال آينده ايجاد كنيم، نرخ بيكاري در پايان س��ال ۹۷ به ۲/١١ 

درصد كاهش يابد.«
  و اما اشتغال و نرخ بيكاري در سال ۹۷…

ايجاد يك ميليون اشتغال و رس��يدن نرخ بيكاري به ١١/۲ درصد در 
پايان سال گذشته ش��اه بيت وعده هاي نوبخت براي سال ۹۷ بود. آمار 
رسمي اما حكايت از عدم تحقق وعده هاي مكرر رئيس سازمان برنامه 
و بودجه دارد. طبق گزارش مركز آمار ايران در سال گذشته براي ۴۶۳ 
هزار و ۹۲٨ نفر اشتغال ايجاد شده است؛ به عبارتي ميزان فرصت شغلي 
ايجاد شده تا وعده اشتغال يك ميليون و ۳۳ هزار نفري رئيس سازمان 

برنامه و بودجه، ۵۶۹ هزار نفر فاصله وجود دارد. 
همچنين در حالي نوبخت از كاهش نرخ بي��كاري به ١١/۲ درصد در 
پايان سال ۹۷ خبر داده بود كه به استناد گزارش مركز آمار ايران نرخ 
بيكاري سال ۹۷ به ميزان ١۲ درصد اعالم شد؛ يعني نرخ بيكاري ٨/۰ 

درصد بيش از پيش بيني و هدف گذاري نوبخت بود. 
همچنين گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد، در سال گذشته ۹۵ 
هزار و ۵۵۵ نفر به جمعيت بيكاران اضافه شدند. البته مهم ترين متغير 
نيروي كار كه نرخ مشاركت است، به ۴۰/۵درصد افزايش يافته كه حتي 
به رغم افزايش جمعيت بيكار، سيگنال مثبت براي بازار كار محسوب 
مي شود. با توجه به اينكه نرخ مشاركت مجموع جمعيت بيكار و شاغل 
كشور را شامل مي ش��ود، طبيعتاً با افزايش نرخ مشاركت به جمعيت 

بيكار نيز اضافه خواهد شد. 
  تكرار اشتغال يك ميليوني براي سال ۹۸!

با وج��ود اينكه وع��ده ايجاد يك ميليون ش��غل در س��ال ۹۷ محقق 
نشده است، اما هفته گذش��ته در كميس��يون تخصصي شوراي عالي 
اشتغال، در برنامه اشتغال سال ۹٨ دوباره وعده ايجاد يك ميليون و ۹۰ 

هزار فرصت شغلي تكرار شد. 
با توجه به اينكه قرار اس��ت طي هفته هاي آتي نشس��ت شوراي عالي 
اش��تغال با هدف نهايي ش��دن برنامه اش��تغال س��ال ۹٨ به رياست 
رئيس جمهور برگزار ش��ود، در شوراي عالي اش��تغال بايد سياست و 
سناريوي ديگري در حوزه بازار كار از سوي وزارت كار منطبق با شرايط 

اقتصادي كشور ارائه شود.

 دريافت تفاوت 48۰۰ توماني 
از گوشت هاي وارداتي در گمرك مانده

بان�ك مركزي در بخش�نامه اي ب�ه بانك هاي مختلف، خواس�تار 
درياف�ت تف�اوت 4۸۰۰ تومان�ي از س�وي بانك ه�اي عام�ل 
تخصيص دهن�ده ارز ب�ه محموله ه�اي گوش�ت واردات�ي ش�د. 
به گزارش »مهر«، بانك مركزي در بخشنامه اي به بانك هاي مختلف، 
خواس��تار دريافت تف��اوت ۴٨۰۰ تومان��ي از س��وي بانك هاي عامل 

تخصيص دهنده ارز به محموله هاي گوشت وارداتي شد. 
بر اس��اس بخش��نامه، اداره سياس��ت هاي و مقررات ارزي به سيستم 
بانكي كشور، در مواردي كه تأمين ارز محموله هاي گوشت وارداتي با 
ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني انجام ش��ده و كاالي مربوطه ترخيص نشده 
پذيرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعالميه تأمين ارز منوط به دريافت 
مبلغ ۴٨۰۰ تومان به ازاي هر دالر از متقاضي با رعايت ساير مقررات 
خواهد بود. نكته جالب توجه اينكه در بند ۳ اين بخشنامه آمده است، 
در مواردي كه اعالميه تأمين ارز بر مبناي نرخ رسمي قبل از ابالغ اين 
بخش��نامه صادر ش��ده، در صورت مراجعه واردكننده براي پرداخت 

ما به التفاوت الزم است آن بانك به دريافت ما به التفاوت اقدام كند.

بررس�ي ها نش�ان مي ده�د در ح�ال حاض�ر ح�دود ۸۷ 
ه�زار كانتين�ر و همچني�ن مقادي�ر قاب�ل توجه�ي ان�واع 
كاالي غيركانتين�ري در بن�ادر، گم�ركات مناط�ق وي�ژه 
اقتص�ادي و انباره�اي عموم�ي كش�ور دپ�و ش�ده اس�ت. 
چندي قبل رئيس كل گمرك با اش��اره به پيش��نهادهاي وزارت 
اقتصاد براي كاهش رسوب ٨۵ هزار كانتينر كاال در گمركات گفت: 
رئيس جمهور روي اين پيشنهادها دستور رسيدگي و تسهيل امور 

را داده اند. 
 ميراشرفي از صدور دستور رئيس جمهور در مورد پيشنهادات ارائه 
شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي كاهش رسوب كاال 
در گمركات خبر داد و اظهار داشت: پيشنهادات ارائه شده در باره 
رسوب كاال در بنادر و گمركات كش��ور به استحضار رئيس جمهور 
رسيده و حسب نظر و دستور، »صدور مجوز ثبت سفارش از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت براي كاالهاي رس��يده به كشور«، 
همچنين »افزايش مهلت مندرج در مجوزهاي ثبت سفارش براي 

تمام كاالها و ع��دم نياز به تمديد مجوز ثبت س��فارش، درصورت 
رسيدن كاال به كش��ور در مهلت مقرر در ثبت سفارش يا سررسيد 
اعتبار اسنادي و حواله بانكي« براي اقدام به وزير صنعت، معدن و 

تجارت ارجاع شده است. 
بر اس��اس اطالعات موجود، حدود ٨۷ هزار TEU رسوب كاال به 
صورت كانتينري در بنادر كش��ور وجود دارد كه در اين بين، بندر 
شهيد رجايي با بيش از ۶۰ هزار كانيتنر در صدر فهرست قرار دارد. 
همچنين حدود ۷ ميليون تن كاالي غير كانتينري در بنادر و مناطق 
ويژه اقتصادي قرار دارد كه قس��مت مهمي از كاالهاي مورد اشاره 
در بندر امام خميني)ره( قرار گرفته اند. به نظر مي رسد دليل اصلي 
رسوب كاالهاي كانتينري و غير كانتينري به دليل مشكالت مربوط 
به مباحث ارزي و مقررات بازرگاني باشد كه به نظر مي رسد بايستي 
براي رفع اين موانع دس��تورات رئيس جمهور با س��رعت بيشتري 

اجرايي شود. 
بر مبناي اين گزارش ظاهراً مقادير قابل توجهي از كاالهاي اساسي 

نيز از چند بندر مهم از جمله بندر امام خميني ترخيص نشده كه 
الزم است مسئوالن مربوطه در اين خصوص شفاف سازي كنند. 

يك مقام اجرايي در اين رابطه با اش��اره به رس��وب كاالي اساسي 
در برخي بنادر مهم كشور به »تسنيم« گفت: در بخش دولتي، به 
غير از مشكالت مربوط به حمل، براي ترخيص اين كاالها مشكل 
پول و نقدينگي وجود ندارد. به عنوان مثال برخي از اين محموله ها 
حقوق و عوارض خ��ود را پرداخت ك��رده و در مرحله صدور مجوز 
بارگيري مي باش��ند؛ ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه داشت كه 
ميزان واردات كاالي اساسي در ماه هاي اخير نسبت به دوره مشابه 
سال قبل رشد خوبي داشته است. در حال حاضر به علت مباحث 
نظارتي خروج كنجاله سويا و دانه سويا با تأخير انجام مي شود. طي 
روزهاي آتي تيمي متشكل از مديران ارشد چند دستگاه مرتبط با 
موضوع رسوب كاال، بعد از بررسي ميداني ميزان كاالهاي رسوبي 
و همچنين نحوه مديريت آن گزارش خود را در اين خصوص ارائه 

خواهند كرد.

جزئيات رسوب هزاران كانتينر در بنادر مهم كشور
مقادير قابل توجهي از كاالهاي اساسي نيز از چند بندر مهم از جمله بندر امام خميني ترخيص نشده است

   بازرگانی

 وزير صمت: امسال اجازه واردات پوشاك 
و لوازم خانگي داده نمي شود

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: كااليي كه امكان توليد داخل دارد 
نبايد اجازه واردات پيدا كند، در سال ۹۷ ميانگين 22 درصد كاهش 
واردات داشتيم و امسال 142 قلم كاال را مجدداً منع واردات كرديم. 
رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي شهرستان پاكدشت اظهار داشت: سال گذشته ١۳۳۹ 
قلم كااليي كه ام��كان توليد داخل دارند را من��ع واردات كرديم و اگر 

كاالي ايراني با ١۰ درصد افزايش قيمت توليد شود ارزشمند است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص صنعت پوش��اك اظهار كرد: 
صنعت پوشاك قابليت توسعه دارد و امسال به هيچ عنوان اجازه واردات 
پوشاك و لوازم خانگي داده نمي شود. از كساني كه در صنايع پوشاك 
و تأس��يس ش��هرك تخصصي فعاليت مي كنند به صورت همه جانبه 

حمايت مي كنيم. 
   حفظ وضعيت توليد و اشتغال موجود

اولويت اصلي سال ۹۸ است
رحماني گفت: حفظ وضعيت توليد و اشتغال موجود اولويت اول امسال 
اس��ت و فعال كردن ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي و توس��عه 
واحدهاي توليدي كه امكان و پتانسيل توس��عه را دارند، اولويت هاي 
بعدي هستند. رحماني افزود: موضوع تعميق ساخت داخل را كه مورد 
تأكيد مقام معظم رهبري است، با جديت دنبال مي كنيم و هر كااليي 
كه در داخل امكان ساخت دارد نبايد وارد كشور شود. وي با بيان اينكه 
در راس��تاي حفظ وضعيت موجود، نبايد واحده��اي توليدي تعطيل 
شوند، تصريح كرد: حتي واحدهايي كه داراي بدهي به بانك ها هستند، 

نبايد تعطيل شوند. 
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: برگزاري جلسات زياد، وقتمان 
را مي گيرد و بايد تا مي توانيم در شرايط كنوني جلسات را تعديل كنيم. 
همچنين توجه بيش از حد به فضاي مجازي و اخبار و شايعات نيز ما را 

از پرداختن به مسائل اصلي و كار كردن دور مي كند. 
رحماني با اشاره به برخي مشكالت و مسائل مطرح شده در اين جلسه 
بيان كرد: كمبود برق واحدهاي صنعتي، تأمين س��رمايه در گردش و 
نقدينگي و ماليات بر ارزش افزوده مسائل مهمي است كه مطرح شد و 

بايد سريعاً در دستور كار قرار بگيرند. 
وي ب��ا بيان اينك��ه در برخي حوزه ها مانند پوش��اك و ل��وازم خانگي 
برنامه هايي براي خودكفايي و تعميق ساخت داخل داريم، گفت: شهرك 
صنعتي پوشاك ظرفيت خوبي است و بايد از هر ايده و طرحي در حوزه 
پوشاك حمايت كنيم. در اين جلس��ه جمعي از مديران شهرك هاي 
صنعتي مستقر در اس��تان تهران مهم ترين مشكالت اين شهرك ها را 
بيان كردند كه تأمين زيرساخت ها از جمله آب و برق و موضوع ماليات 

بر ارزش افزوده از جمله آنها بود. 
وي افزود: وظيفه ذاتي بانك ها اعطاي تس��هيالت بانكي به واحدهاي 
صنعتي است و بانك ها بايد نقدينگي موجود در جامعه را به سمت رونق 

توليد هدايت كنند.
......................................................................................................................................

تاجگردون:
 ثروتمندان تا 1۰ برابر فقرا

يارانه پنهان مي گيرند
رئي�س كميس�يون برنام�ه، بودجه و محاس�بات مجل�س گفت: 
ياران�ه پنه�ان از 2۰۰ ه�زار ميليارد توم�ان دهه ۷۰ ب�ه ۹۰۰ هزار 
ميلي�ارد توم�ان كنون�ي رس�يده و اف�راد ثروتمن�د ح�دود 
۸ تا 1۰ برابر قش�ر آس�يب پذير از اي�ن يارانه اس�تفاده مي كنند. 
غالمرضا تاجگردون در گفت وگ��و با خانه ملت، با اش��اره به پرداخت 
يارانه پنهان در كشور گفت: يارانه اي كه در حال حاضر در كشور توزيع 
مي شود حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان است كه اين رقم روي برخي 
كاالها قرار مي گيرد كه س��هم مصرف كنندگان ثروتمند اين اجناس 
نسبت به دهك هاي پايين جامعه در مصرف اين كاالها بيشتر است. وي 
افزود: مصرف مستقيم بنزين يكي از موارد پرداخت يارانه پنهان است و 

نشان مي دهد كه ثروتمندان بيشتر از اين يارانه استفاده مي كنند. 
وي با اش��اره به پرداخت يارانه پنهان در بخش آب و ب��رق ادامه داد: 
به طور مثال در يك خانواده محروم ش��ايد يك يخچال وجود داشته 
باش��د،  اما يك خان��واده ثروتمند يخچال س��ايد باي س��ايد، فريزر و 
المپ هاي متنوع دارد كه اين سبب افزايش پرداخت يارانه آب و برق 

به فرد متمول مي شود. 
از دهه ۷۰ كه يارانه پنهان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده تاكنون كه به 
۹۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده بحث اصالح آن مطرح بوده اما نتيجه اي 
نداشته است.تاجگردون تأكيد كرد: اگر مجموع رقم يارانه پنهان جمع 
شود، افراد ثروتمند حدود ٨ تا ١۰ برابر قشر آس��يب پذير از اين يارانه 
استفاده مي كنند كه در اين راس��تا راهي جز اصالح مكانيزم قيمت ها 
وجود ندارد تا سهم خانواده هاي نيازمند و دهك هاي پايين جامعه به 

آنها بازگردانده شود. 
وي افزود: هر زماني كه مي خواهيم قيمت ه��ا را اصالح كنيم به خاطر 

مالحظات، اقدام خاصي انجام نمي دهيم. 
رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي، 
با بيان اينكه اصالح قيمت ها بهره وري را افزاي��ش داده و مي توان در 
اين راستا يارانه را به قشر ضعيف تر انتقال داد، تصريح كرد: از دهه ۷۰ 
كه يارانه پنهان ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده تاكنون كه به ۹۰۰ هزار 
ميليارد تومان رس��يده، بحث اص��الح آن مطرح بوده ام��ا نتيجه اي 

نداشته است.

حسابرسان در بي انضباطي مالي مقصر هستند
 اختالف 1۷۰ هزار ميليارد توماني بودجه شركت هاي دولتي

با عملكرد آنها نشان از ضعف بودجه ريزي، نظارت و حسابرسي دارد

با وجودي كه در هر س�ال صدها ه�زار ميليارد 
تومان از بودجه كل كش�ور به صد ها دس�تگاه 
اجرايي و شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت 
اختصاص مي يابد و ارقام بودجه رقم هاي كالني را 
انعكاس مي دهد، اما در بعد نظارت و حسابرسي 
صرف�اً گزارش ه�اي مح�دودي چ�ون خالصه 
گزارش هاي تفريغ بودجه هاي سنواتي منتشر 
مي شود كه به هيچ عنوان اين گزارش ها نمي تواند 
ح�ق نظ�ارت و حسابرس�ي را به عم�ل آورد. 
به گزارش »جوان«، سخنان شوك كننده رؤساي 
ديوان محاسبات زماني كه قرار است خالصه اي از 
گزارش هاي تفريغ بودجه هاي سنواني سال هاي 
گذشته را در مجلس قرائت كنند حتماً در خاطر 
مخاطبان است، سخنان آتشيني كه بر گرفته شده 
از گزارش هاي حسابرسي دس��تگاه هاي مختلف 
اجرايي و ش��ركت ها و نهادهاي مختلف است و تا 
هفته ها در رأس خبرها قرار مي گيرد، در مقابل نيز 
دس��تگاه هاي اجرايي مختلف نيز تالش مي كنند 
به موارد خبري شده در رابطه با دخل و خرجشان 

واكنش نشان دهند. 
اقتصاد ايران مشخصه اي نفتي و دولتي دارد، از 
اين رو س��هم بخش خصوصي و مردم��ي از اين 

اقتصاد زياد نيست، بدين ترتيب ديوان محاسبات 
كش��ور يكي از نهاده��اي نظارت��ي و حاكميتي 
تصريح ش��ده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي 
كش��ورمان اس��ت، اين ديوان يك��ي از بازوهاي 
نظارتي مجلس اس��ت و وظيفه آن، پاسداري و 
صيان��ت از بيت المال و نظارت بر دس��تگاه هاي 

استفاده كننده از بودجه كل كشور است. 
در حالي كه ساالنه صدها ميليارد تومان در حوزه 
نظارت هاي تخصص��ي چون ديوان محاس��بات 
و س��ازمان حسابرس��ي و. . . از بودجه عمومي و 
اختصاصي كش��ور هزينه مي ش��ود تا س��المت 
بخش دولتي و عمومي غير دولتي تضمين شود، 
متأس��فانه عملكرد اي��ن بخش ها صرفاً ب��ه ارائه 
گزارش هاي خالصه ازبخش هايي كه تحت نظارت 
دارند، ختم مي شود و حال آنكه با اين حجم هزينه 
انتظار م��ي رود كليه گزارش هاي حسابرس��ي از 
بخش هاي بودجه بگير در اختيار عموم قرار گيرد 
تا مشخص شود وضعيت دخل و خرج دستگاه ها 
به چه شكل است و دارايي هاي دولتي و عمومي 
غير دولتي در چه س��طحي از بازدهي و كارايي و 

قانونگرايي قرار دارند. 
در بعد بودجه ه��اي عمومي بايد عنوان داش��ت 

ك��ه هزينه هاي جاري كش��ور به ش��دت جهش 
داشته اس��ت به طوري كه هم اكنون هزينه جاري 
دولت در هر ماه بيش از ۲۰ ه��زار ميليارد تومان 
ارزيابي مي ش��ود و از طرف ديگر به رغم آنكه كم 
و بيش بودجه هاي عمراني محقق شده اس��ت، اما 
امروز بيش از ۷۰ هزار پروژه نيمه كاره در كش��ور 
وجود دارد كه براي اتمام آنها حداقل بيش از ۵۰۰ 
هزار ميليارد تومان نياز اس��ت كه مشخص است 
دولت توان تأمين چنين بودج��ه اي را براي اتمام 

طرح هاي عمراني ندارد. 
از سوي ديگر، در بعد تنظيم بودجه هاي شركت ها 
و بانك ها و مؤسسات وابس��ته به دولت يك رويه 
در نظام بودجه ريزي كش��ور ش��كل گرفته است 
كه در ابتدا تعداد ش��ركت هاي زي��ان ده را پايين 
نشان دهند و س��پس ميانه س��ال براي كمك به 
اين شركت هاي دولتي كمك در نظر گرفته شود 
يا اينكه بين قانون بودجه ش��ركت هاي دولتي و 
اصالحيه هاي بودجه هاي شركت ها فاصله بسيار 
زيادي وجود دارد كه اين امور مصداق بي انضباطي 
در بودجه ري��زي و عمل ب��ه بودجه هاي مصوب و 

حتي اصالحيه هاي بودجه است. 
با وجودي كه بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها 

و مؤسس��ات وابس��ته به دولت رقم هاي كالني 
در ح��دود ٨۰۰ت��ا ١۲۰۰هزار ميلي��ارد تومان 
را تش��كيل مي دهد، اما بازده��ي اين بخش ها 
بس��يار پايين اس��ت و مشخص اس��ت برخي از 
مديران دولتي گويا الزامي ب��ه بازدهي ندارند و 
وقتي وضعيت شركتي را بحراني مي كنند، مورد 

بازخواست چنداني قرار نمي گيرند.  
از اين رو انتظار مي رود س��ازمان حسابرس��ي در 
دوره جديد خود در نش��ر گزارش هاي حسابرسي 
ش��ركت ها اقتدار نش��ان دهد و ديوان محاسبات 
عمومي مجلس نيز به جاي انتش��ار خالصه اي از 
گزارش هاي تفري��غ بودجه، اي��ن گزارش ها را به 
ش��كل كامل در اختيار عموم ق��رار دهد كه خود 
ي��ك رتبه بندي ب��راي ارزيابي عملك��رد مديران 
دولتي نيز به ش��مار مي رود و در عين حال نشان 
از عملكرد خود ديوان محاسبات دارد تا مشخص 
شود ديوان چقدر در مبارزه با مفاسد اقتصادي و 
انحرافات در بخش عمومي از خود جديت و اقتدار 

نشان مي دهد. 
  1۸۰ شركت دولتي زيان ده شدند

البته بايد عنوان داشت كه عادل آذر، رئيس ديوان 
محاسبات مجلس خود از منتقدان بي انضباطي در 
بخش هاي دولتي اس��ت به طوري كه وي در سال 
گذش��ته با انتقاد از عدم پيش بيني صحيح بودجه 
شركت هاي دولتي خاطر نشان كرد: تعداد ۶۲ درصد 
شركت هاي دولتي داراي اصالحيه بودجه بودند و 
در عمل ١٨۰ شركت در س��ال ۹۶ زيان ده شده اند. 
عادل آذر با اش��اره به گزارش كميسيون تلفيق در 
مورد بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات 
تصريح كرد: ۳۵۹ شركت دولتي سودده، ۶۰ شركت 
زيان ده و ۹ بانك دولتي ش��امل شركت هاي دولتي 
هس��تند كه بودجه آنها بيش از ٨۰۰ هزار ميليارد 
تومان، اما عملكردش��ان ۹٨۲ ه��زار ميلياردتومان 
بوده است، دست شركت هاي دولتي بسيار باز است 

كه بايد قوانين محكم تري وضع شود. 
در نهاي��ت ج��ا دارد گزارش هاي كام��ل تفريغ 
بودجه هاي سنواتي در س��ايت ديوان محاسبات 
قرار گي��رد و از اين پس س��ازمان حسابرس��ي 
تابعه وزارت اقتصاد نيز ان��واع گزارش هاي مالي 
حسابرسي ش��ده و نشده ش��ركت هاي دولتي، 
بانك ها و مؤسسات وابسته به دولت و بخش هاي 
عمومي غير دولتي را در س��امانه قرار دهد البته 
جا دارد در جلسه هماهنگي سران قوا مقوله نشر 
اطالعات مالي بخش هايي كه از بودجه كل كشور 
بودجه دريافت مي كنند مورد بررسي قرار گيرد 
و در صورت صالحديد اين مهم عملياتي شود و 
معاون اول رئيس جمهور نيز دس��تگاه ها را براي 

انتشار اطالعات مالي مكلف كند.
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