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گزارش روز

رئیس ســازمان ملی بهرهوری گفت :طی دو ســال گذشته ،رشد شاخص
بهــرهوری مثبــت بــوده و طبق محاســبات انجام شــده از  ۴درصد رشــد
اقتصادی در کشور طی سال  ۳ ،۱۴۰۰درصد آن سهم بهرهوری است.
به گزارش ایســنا ،میرسامان پیشوایی ،رئیس سازمان ملی بهرهوری،
به قدمت  ۶۰ساله موضوع بهرهوری در ایران اشاره کرد و گفت :بهرهوری
در ایــران از قدمــت طوالنی برخوردار اســت کــه تــا االن فرازوفرودهایی را
شاهد بودیم .فرهنگ بهرهوری هم در ایران قدمت بسیاری دارد و مفتخر
به دینی هســتیم که پیامبرش فرد مؤمن را شخصی توصیف میکند که
کمخرج و کمزحمت ،اما پرسود و پربازده است .پیشوایی با اشاره به رشد
منفی یک درصد شاخص بهرهوری طی  ۱۰سال گذشته تصریح کرد :این
مسأله نه تنها عملکرد خوبی نبوده بلکه بازگشت به عقب هم داشتهایم
امــا خبرهــای خوبی هم داریم که طی دو ســال گذشــته ،رشــد شــاخص
بهــرهوری مثبت بوده اســت ،اما این نکته را باید در نظر داشــت که اگر تا
دو سال پیدرپی رشد باالی  ۳درصد داشته باشیم ،در واقع به شاخصی
که در ســال  ۱۳۹۰داشتهایم ،میرسیم  .وی افزود :سازمان ملی بهرهوری
در دوره جدید  3رویکرد تکمیل چرخه تنظیمگری کشــور ،جریانســازی
نوآوری و هوشمندسازی و مردمیسازی زیست بوم و بهرهوری را در دستور
کار خود قرار داده است.

 55هزار میلیارد تومان دارایی روی پیشخوان مردمی

در ســالروز اجرای قانون اصل  ،44دومین
گام بلنــد شفافســازی بخــش دولتــی با
انتشــار صورتهــای مالــی شــرکتهای
بخــش عمومــی کشــور برداشــته شــد .در
دولت ســیزدهم اقدامات بیسابقهای در
جهت شفافیت اقتصادی از جمله انتشار
لیســت ابربدهکاران بانکــی ،صورتهای
مالــی شــرکتهای دولتــی و درتازهتریــن
اقدام شــرکتهای بخــش عمومی انجام
شــده اســت .بدین ترتیب تمــام جزئیات
عملکرد و دخل و خرج شرکتهایی که به
نوعی از بیت المال استفاده میکنند برای
آگاهی عموم و کارشناسان انتشار عمومی
پیدا کرده اســت کــه در طول تاریخ کشــور
سابقه نداشته است.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی طــی
اطالعیهای از گام دوم انتشار صورتهای
مالی حسابرسیشــده  132شرکت بخش
عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در این
اطالعیــه بــا اشــاره به انتشــار و دسترســی
عمومــی به اطالعــات مالی شــرکتهای
تابعــه نهادهــا و مؤسســات عمومــی
غیردولتــی از حیــث امــکان مقایســه
عملکــرد مالــی آنهــا بــا عملکــرد مالــی
شــرکتهای دولتــی و تفکیــک ســهم هر
بخش در پیشــبرد اهداف اقتصادی کشور
و ایجــاد رفــاه عمومــی ،تصریــح نمــوده
اســت :ایــن مهــم بیتردیــد در تقویــت و
بهبــود سیاســتگذاریهای کالن مالــی و
اقتصــادی نظام نیز تأثیر بســزایی خواهد
داشــت و زمینه را برای ورود پژوهشــگران
و صاحبنظــران بــه حوزههــای اقتصــادی
فراهم خواهد آورد.
در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده اســت:
دسترســی عمومــی به صورتهــای مالی
حسابرسی شــده شــرکتهای فعــال
در بخــش عمومــی کشــور ،بــه ارتقــای
شــفافیت و افزایــش پاســخگویی مدیران
این قبیل شــرکتها که جزو اهداف عالی
نظــام شــرکتداری و از اصــول حیاتــی

حاکمیت شــرکتی اســت ،کمک شــایانی
خواهد نمــود .ایــن اطالعیه خاطرنشــان
میســازد :وزارت امور اقتصادی و دارایی،
در پیگیــری و اجــرای یکــی از اولویتهای
خود ،یعنی افزایش شــفافیت مالی ،پس
از انتشــار صورتهــای مالــی حسابرســی
شــده شــرکتهای دولتی ،در گام بعدی،
انتشــار صورتهــای مالــی حسابرســی
شــده تعــدادی از شــرکتهای متعلق به
بخش عمومی در ســامانه کدال را جهت
دسترســی عموم مردم آغاز نموده است.
براســاس این اطالعیه ،صورتهای مالی
حسابرسی شده  132شرکت تابعه نهادها
و مؤسســات عمومــی غیردولتــی و نیــز
سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی
و ویژه اقتصادی و شــرکتهای تابعه آنها
و شــرکتهای تابعه بانکهــا و بیمههای
دولتی به همــراه گزارشهای حســابرس
مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط
سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده
است ،در سامانه کدال منتشر شدهاند.
بخشــی از شــرکتهای متعلــق بــه
مؤسســات و نهادهای عمومــی و بانکها
و بیمههــا بورســی بــوده و تابــع قوانیــن و
مقررات افشــا و شفافیت ســازمان بورس
و اوراق بهادار هســتند و نســبت به انتشار
مستمر صورتهای مالی حسابرسی شده
خود در سامانه کدال اقدام مینمایند .در
ادامه این اطالعیه آمده است :شرکتهای
متعلق به مؤسســات و نهادهای عمومی
غیردولتی به عنوان بخشــی مهــم و مؤثر
از اقتصــاد کشــور در چهارچوب حاکمیت
نظام جمهوری اسالمی ایران به فعالیت
مشــغولند و نهادهــای مالــک آنهــا،
بهنمایندگی از همه مردم ،فرصت اعمال
حقوق مالکانه در این قبیل بنگاهها را پیدا
نمودهانــد؛ بدیــنروی ،دسترســی عموم
مــردم ،به عنــوان ذینفــع ،بــه اطالعات و
نتایــج عملکرد مالی ســاالنه آنها ،ضمن
تقویــت فضــای پرسشــگری عمومــی و
ارتقــای پاســخگویی مدیــران ،در ایجــاد

اعتمــاد عمومــی نیــز از اهمیت ویــژهای
برخوردار است.
ëëافشــای صورتهــای مالــی  55هــزار
میلیاردتومانی132شرکت
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
گفــت :صورتهــای مالــی  132شــرکت
زیرمجموعه نهادهــای عمومی به ارزش
 55هزار میلیارد تومان افشا شد.
سیداحســان خانــدوزی وزیــر امــور
اقتصادی و دارایی دیروز در ارتباط زنده با
بخش خبر  14سیما با اشاره به الزام قانون
بودجــه  1401کل کشــور مبنــی بر افشــای
اطالعات شــرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی گفت :در ماه قبل اطالعات مالی
 113شرکت دولتی از طریق سامانه جامع
اطالعرســانی ناشــران بورســی ،کــدال به
صورت عمومی منتشر شد.
وی گفت:در قانون بودجــه  1401برای
شــرکتهای ذیل نهادهــای عمومی هم
تکلیف شده است که اطالعات مالی آنها
هم افشــا شــود .در ایــن زمینــه اطالعات
مالــی  132شــرکت از نهادهای عمومی و
غیردولتی به ارزش کلی  55هزار میلیارد
تومان منتشر شد.
وی افــزود :برخــی از ایــن شــرکتها
ذیــل صندوقهــای بازنشســتگی قــرار
دارند مانند شــرکت هواپیمایی آســمان،
شرکت ملی نفتکش ،پتروشیمی مسجد
ســلیمان وهمچنیــن برخــی شــرکتها
زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان هستند.
برخی متعلق به شهرداریها و  16شرکت
در زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی
قرار دارند .برخی از شرکتها زیرمجموعه
بانکهای دولتیمانندملی،مسکن ،سپه
و برخی زیرمجموعه شرکت دولتی بیمه
ایران قرار دارند.
خاندوزی همچنین اظهارکرد :برخی
نهای
تها زیرمجموعــه فدراســیو 
شــرک 
ورزشی هســتند که قبالً صورتهای مالی
آنها شــفاف نبود ولی امــروز صورتهای
حسابرســی شــده آنهــا روی کــدال قــرار

رشد 22هزار و  658درصدی هزینه ساخت آزاد راه تهران شمال
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گام سوم شفافیت در دولت سیزدهم با انتشار صورت های مالی حسابرسی شده  132شرکت بخش عمومی کشور برداشته شد

گزارش بهرهوری بانکها و شرکتها
در معرض قضاوت عمومی

رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی گفت :ســازمان ملی بهــرهوری هر
ســه ماه یکبار و به صورت فصلی ،گزارشی از شرکتها و بانکها برای
قضاوتمردم درباره آنهامنتشرمیکند.
به گزارش ایرنا« ،میثم لطیفی» در حاشیه همایش ملی بهرهوری در
جمع خبرنگاران گفت :بهرهوری نیروی انسانی در سالهای گذشته تابع
بخشهای دیگر عدد مناسبی نداشت اما در یکی دو سال گذشته شرایط
بهتر شده و امیدواریم شرایط بهبود یابد و برای این منظور سامانهای در
سازمان ملی بهرهوری ایجاد شده است و به تفکیک بخشها و دستگاهها
در حوزه نیروی انسانی ،اقتصاد ،کشاورزی و خدمات گزارشها در اختیار
مردم قرار میگیرد .وی دلیل کاهش بهرهوری کارکنان دولت را طوالنی
بودن فرایندهای اداری دانست و گفت :کارمندان دولت کار میکنند ،اما
گاهی اوقات فرایندها پیچیده است و موضوعی که با یک یا دو امضا حل
میشــود به خاطر عدم اطمینانی که وجود داشته و از سازوکار سامانهای
کمتراستفادهشدهاینفرایندطوالنیمیشود،امااتفاقیکهبایدنمیافتد
و بخشــی از آن ناشــی از تغییرات ســریع قوانین و مقررات است .معاون
رئیس جمهور افزود :در حوزه استخدامی طی سالهای گذشته به دلیل
قوانین و مقررات نیروهایی که کارایی و تخصص الزم را ندارند در دستگاه
اجرایی جذب شدند .وی درباره انتشار بهرهوری بانکها گفت :مقرر شده
است سازمان ملی بهرهوری هر سه ماه یکبار به صورت فصلی ،گزارشی
از شرکتها و بانکها را تهیه کند که در اختیار مردم قرار دهیم تا مردم از
عملکرد آنها باخبر شوند و نسبت به شرایط دستگاه قضاوت کنند.
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هزینه احداث آزادراه تهران به شــمال تا پایان ســال 99
به رقم  33هزارو  892میلیارد تومان رسید .در حالی که
پیشبینــی اولیه هزینه احداث آزادراه تهران شــمال در
سال  ،75حدود  1450میلیارد ریال ،یعنی  145میلیارد
تومان اعالم شــده بود اما تأخیرهای مکرر و عدم اتمام
بموقع این پروژه ملی باعث شد تا هزینه احداث آن سر
به فلــک زده و به رقم حدودی  34هــزار میلیارد تومان
برسد.
بــا یک ضرب و تقســیم ســاده و در فاصله  24ســال

داده شــد .وی اضافه کرد :گام اول انتشــار
صورتهــای مالــی در کــدال و گام دوم
و ســوم این اســت کــه صورتهــای مالی
شــرکتها را در منظــر صاحبنظــران قرار
دهیم و تحلیلگران بر نحوه مصرف منابع
شــرکتها نظارت کنند .ایــن کار منجر به
افزایش کارآمــدی و بهرهوری شــرکتها
و کاهــش انحــراف میشــود و فســاد را به
حداقــل میرســاند .وزیر امــور اقتصادی
و دارایــی در مــورد انتشــار فهرســت

میزان افزایش هزینه ســاخت این پروژه ملی  22هزارو
 658درصــد افزایــش یافتــه اســت .کل پــروژه آزاد راه
تهران به شــمال در قالب چهار قطعه تعریف شده که
قطعه اول و چهارم آن ســالها قبلتــر زیر بار ترافیکی
رفتــه اســت .گفته میشــود کــه اعتبار مورد نیــاز قطعه
دوم این آزاد راه در مسیر رفت و برگشت حدود  6هزار
میلیــارد تومــان بوده که نیمی از آن ســهم وزارت راه و
شهرســازی و نیــم دیگــر هم ســهم بنیاد مســتضعفان
است.

ابربدهــکاران بانکی بدحســاب نیز گفت:
اعــام اســامی ابربدهکاران بدحســاب با
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و
بانک مرکزی انجام شده است و به شکل
فصلی ،اســامی بدهکاران و مبالغ بدهی
آنها و میزان بدهی آنها را منتشــر کردیم.
اگر این فهرست نقصان دارد ،با همکاری
بانک مرکزی تکمیل میشود و به اطالع
عموم مردم میرسد.
گفتنــی اســت نگاهــی به لیســت 132

شــرکتی کــه اطالعــات آنهــا در ســامانه
کــدال بارگــذاری شــده طیف گســتردهای
از شــرکتها را نشــان میدهــد .درایــن
فهرســت ،نــام فدراســیونهای ورزشــی،
شــرکتهای آزادراههــا ماننــد اصفهــان،
کنارگذرشمالی کرج و تهران شمال دیده
میشــود .همچنیــن صورتهــای مالــی
صرافی ملی ایران ،شــرکت ملی نفتکش
و مناطق آزاد کیش ،قشــم و ارس منتشر
شده است.

