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جوابیه

گزارش تفریغ بودجه  ۹۶منتشر شد ،طبق این گزارش فقط ۳۸درصد احکام قانونی رعایت شده است
حاال این سوال پیش میآید که اصال چرا بودجه مینویسیم؟

ضدفلسفهبودجهنویسی

مهدی عبداللهی

روزنامه نگار

جوابیه بانک صادرات ایران به خبر«فرهیختگان»

روز دوشنبه دیوان محاســـبات کشور بیستونهمین گزارش

پیرو درج مطلبی با عنوان «معوقات بانکی معادل بودجه  13اســـتان»

منتشر کرد .این گزارش که شامل پنج بخش منابع و مصارف،

میشود .خواهشمند است دستور فرمایید در اسر عوقت نسبت به درج

و پیشنهاد برای اصالح ساختار بودجه است ،نکات بسیار قابل

با سالم و احترام

در آن روزنامه در مورخ  30دیماه  97جوابیه زیر جهت استحضار ایفاد

و انتشـــار جوابیه ذیل طبق قانون مطبوعات و در راستای اطالعرسانی

صحیـــح و تنویر افکارعمومی در روزنامه ،ســـایت و کانالهای فضای
مجازی متعلقه ،اقدام فرمایند.

تفریغ بودجه را که مربوط به عملکرد بودجه ســـال  96است
تبصرههای مادهواحده ،بودجه شرکتها ،حسابرسی عملکرد
تاملی دارد .زیانده شـــدن  180شرکت دولتی ،تحقق 125

درصد بودجه شـــرکتهای دولتی ،عدم درج  6هزار میلیارد

«بانک صادرات ایران با عنایت به انتشـــارگزارشـــی باعنوان «معوقات

کسری  82هزار میلیارد تومانی از طریق واگذاری داراییهای

 30دیماه  97درخصوص ارقام ذکرشده برای مانده مطالبات غیرجاری

تبصرههـــای مادهواحده قانون بودجه ،عدم ســـرمایهگذاری

بانکی معادل بودجه  13استان» روزنامه فرهیختگان روز یکشنبه مورخ

این بانک در ســـال  ،96ضمن نادرست خواندن ارقام ذکرشده مربوطه
به اطالع میرساند:

ســـرمایهای و مالی ،بیتوجهی یا عدم رعایـــت  62درصد از

اختصاص  99درصد از تسهیالت اشتغالزایی پیشبینی شده

 -1مبنای هرگونه مقایســـه و ارزیابی بانکها باید مبتنیبر صورتهای
توجه به صورتهای مالی حسابرسیشده ،نسبت به استخراج و انتشار

شرکتشامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ،شرکت

اطالعات نامعتبر و تاییدنشـــده اقدام شده است .این خطا همچنین

باعث شده تا در آمار بانکهای دولتی که برخالف بانک صادرات ایران،
صورتهای مالی آنها در دسترس عموم نیست و قابل راستیآزمایی نیز

نیستند ،نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت پرداختی آنها بسیار
کمتر از متوسط صنعت بانکداری بیان شود.

تخلف  5/5هزار میلیارد تومانی درخصوصیســـازی هشت

آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ،توسعه گردشگری ،پاالیش

نفت کرمانشـــاه ،ماشینسازی تبریز ،امالک ائلگلی تبریز و
ریختهگری ماشینسازی تبریز ،رشد  23هزار میلیارد تومانی

بودجه جاری شـــرکتهای دولتی ،عدم واگذاری  65درصد
از اموال پیشبینی شـــده بانکها در بودجه 92،هزار میلیارد

 -2خطای دوم نویســـنده مربوط به مقایســـه مبلغ مطالبات غیرجاری

معوقات بانکی بانک ملی در یکسال ،گم شدن  154هزار تن

مطالبات غیرجاری پس از کســـر ذخایر کاهش ارزش مطالبات برخی

عدم اختصاص  66درصد از وام بافتهای فرسوده و تخلفات

قبل از کسر ذخایر کاهش ارزش مطالبات بانک صادرات ایران با مانده
بانکهای مشابه بوده درصورتی که مقایسه باید بر یک مبنا انجام شود.

در این راســـتا الزم به ذکر است که مانده مطالبات غیرجاری (اشخاص
غیردولتی) بانک صادرات ایران پس از کسر ذخایر کاهش ارزش مطالبات

(براساس یادداشت شماره  15-1صورتهای مالی حسابرسیشده سال
 )۹۶مبلغ  ۱۲هزار و  ۱۵۹میلیارد تومان بوده است.

گسترده در شستا و صندوقهای سرمایهگذاری ازجمله موارد

تخلف دولت در عمل به تکالیف بودجه ســـال  96و همچنین
دیگر تکالیف دولت است.

تحقق بودجه شرکتهای دولتی؛  125درصد

بانک صادرات ایران در خردادماه  ۱۳۸۸بهعنوان بزرگترین بانک حاضر
در بر سامانه کدال منتشر و در اختیار فعاالن بازار سرمایه قرار گرفته شده

درصد آن محقق شده است .بررسی جزئیات منابع بودجه سال

اســـت و از این رو برای پرداختن به مواردی از این دســـت باید با استناد

به مســـتندات معتبر برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها به

استقبال آنها رفت .ارائه اطالعات موهوم برای بانکهای بزرگ که همواره
نقش بهســـزایی در اقتصاد کشور ایفا میکنند ،میتواند موجب ضرر و
زیان ذینفعان کثیر آنها شود».

بالغ بر  1137هزار و  927میلیارد تومان بوده که حدود 113

 96نشـــان میدهد بودجه عمومی دولت  93درصد ،منابع

اختصاصی (دســـتگاههای دولتی)  69درصد و شرکتهای
دولتی،بانکهاوموسساتانتفاعیدولتی 125درصدمحقق
شده است.

 6هزار میلیارد تومان را ننوشتند

میزان پیشبینی مصارف بودجه کل کشور سال  96پس از

اخبار
دفاع بانک مرکزی از ارز دولتی کاالهای اساسی

بانک مرکزی اعالم کرد« :مقایسه رشد بهای اقالم مشمول و غیرمشمول
ارز حمایتی ،حاکی از بروز برخی مشکالت در حوزه تنظیم بازار این کاالها

بوده و ارائه دالر  ۴۲۰۰تومانی ،ســـرعت رشـــد قیمت را گرفته است».
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی ،در آخرین جلســـه شورای پول و

اعتبار ،گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کاالهای اساسی»
ارائه شد .نتایج این گزارش که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کاالهای

اعمال تغییـــرات ،بالغ بر  1154هزار و  879میلیارد تومان
بوده که میزان تحقق آن  110/7درصد بوده اســـت .دولت

بهمنظور بازپرداخت و تسویه اسناد خزانه اسالمی سررسید

شـــده ،مبلغ  6هزار و  337هزار میلیارد تومان از ســـرجمع

درآمدهای عمومی بدون تعریف ردیف اعتباری از درآمدهای

عمومی برداشـــته است که در مصارف عمومی نیز این مبلغ
را درج نکرده است.

جبران کسری  82هزار میلیاردی با آیندهفروشی

اختصاصمیدهد-جلوگیریکند؛بهنحویکهافزایششاخصبهایاین
کاالها در  9ماهه سال جاری به شکل معنیداری در مقایسه با کاالهای

غیرمشمول کمتر بوده است .در گزارش یادشده ،بهمنظور بررسی میزان
اثرگذاری سیاســـت مزبور ،کاالهای مورد نظر در شاخص بهای کاالها

و خدمات مصرفی و شـــاخص بهای تولیدکننده به دو گروه «کاالهایی

که بهصورت مســـتقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» و «کاالهایی که

بهصورت غیرمستقیم از ارز حمایتی برخوردار هستند» ،تقسیم شدهاند.

قیمت مرغ شب عید تغییر نخواهد کرد

اعتباراتهزینهای،درعملمبلغ 72هزارو 174میلیاردتومان

از محل واگذاری داراییهای ســـرمایهای و مالی تامین شده و
مالی شده است.

عمل به تبصرههای بودجه؛ فقط  38درصد

مدتدار ۹۲۰۰،تومان است ،گفت« :نرخ این کاال بهصورت نقدی حدود

۳۰۰تومان کمتر تعیین میشود ».یوسفی با اشاره به اینکه قیمت مرغ

در  ۴۶درصد موارد بهطور کامل یا بخشی از آن رعایت نشده و

همچنین  16درصد احکام فاقد عملکرد است.

 88میلیارد دالر؛ فروش داخلی و صادرات نفت

در سال  ،۱۳۹۶مقدار نفت خام تولیدی با احتساب موجودی

اول دوره معـــادل یکمیلیارد و  451میلیون بشـــکه و مقدار

 258میلیون بشکه بوده است .از نفت خام تولیدی و موجودی
بشـــکه تحویل پاالیشگاهها شده است .همچنین از میعانات
گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره 157 ،میلیون بشـــکه
صادر و  94میلیون بشکه تحویل پاالیشگاهها و پتروشیمیها

شدهیادربورسانرژیعرضهشدهاست.بررسیجزئیاتگزارش

تفریغ بودجه نشـــان میدهد دولت در سال  96در مجموع

گرم در مراکز خردهفروشی سطح شهر متفاوت است ،تصریح کرد« :در

هشـــتمیلیارد و  550میلیون دالر نفت و میعانات گازی در

به  ۱۴هزار تومان نیز میرسد؛ ضمن اینکه در میادین سطح شهر قیمت

 50میلیارد دالر) به فروش رسانده است .همچنین مازاد وجوه

برخی نقاط شهر ،قیمت این کاال بین ۱۱ونیم تا  ۱۲و در برخی مناطق
مـــرغ گرم  ۹۸۰۰تومان و قیمت مرغ منجمد  ۸۹۰۰تومان اســـت».
رئیس انجمن پرورشدهندگان مرغ گوشـــتی کشور با بیان اینکه مرغ

در سهماه گذشته جهش قیمتی زیادی نداشته است ،گفت« :این کاال

از مردادماه بهدلیل مشکالتی که برای واردات مواد اولیه به وجود آمد،

همچنین بهدلیل تغییرات نرخ ارز و مسائلی از این قبیل دچار نوسانات
قیمتی شد؛ چراکه قیمت تمامشده تولید آن بهشدت افزایش پیدا کرد».
به گفته یوسفی ،هماکنون قیمت تمامشده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده

با  ۱۲درصد ســـود ۸۶۰۰ ،تومان است ».وی درباره نرخ این کاال برای

کند .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای
آییننامه اجرایی این بند نســـبت به ابالغ تسهیالت بانکی در

سقف  20هزار میلیارد تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و

اعتبار ،اقدام کرده است که بانکهای عامل فقط مبلغ 260

میلیاردتومانمعادل 1/3درصدسقفمقررراپرداختکردهاند.
بازهم تخلف در بودجه شرکتها

ارزشگذاری شده است .همچنین حداقل ( )۱۳قلم از اموال

و داراییهای شـــرکت شـــامل  263هـــزار مترمربع زمین در
بیش از ششصد ( )۶۰۰کیلوگرم ظروف نقرهای موجود در هتل

واگذاری شرکت فوق متوقف شده است .درمجموع میتوان
تومان تخلف ارزانفروشی شده است.

 180شرکت دولتی زیانده چقدر به مردم ضرر زدند

بودجه ســـنواتی است .در پیوست شـــماره سه قانون بودجه

هزار و 900میلیارد تومان آن مربوط به ۱۰۰شرکت واگذارشده

 ۱۳۹۶زیانده شـــدهاند و مبلغ کمک زیان پرداختی توسط
دولت به شـــرکتهای مذکور بالغ بر  11هزار و  813میلیارد
تومان بوده است.

افزایش داشته و از طرف دیگر منابع بودجه عمومی دولت نظیر
بازپرداخت وام و تسهیالت داخلی و هزینههای امور پژوهش

شرکتها کاهش قابل مالحظهای داشته است ،بهطوری که

برای مثال قیمت کارشناســـی شرکت پاالیش نفت کرمانشاه

هزینه جاری شـــرکتهای دولتی از  594هزار و  548میلیارد

بـــا کاهش  ۷۰درصدی به مبلـــغ  199میلیارد تومان واگذار

 23هزارمیلیاردتومانیبودجهجاریشرکتهاست.همچنین

تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را برعهده داشتهاند به
مبلغ 914میلیارد تومان صورت پذیرفته است که بهدلیل عدم

ارزیابیبخشاعظمیازداراییهابهارزشتقریبی 500میلیارد
تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیات سهنفره
کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ 346میلیارد تومان به
نشان میدهد شرکتهای مذکور به میزان 260میلیارد تومان
محاسبات نشـــان میدهد برآورد ارزش واقعی سهام مجتمع
کشتوصنعتودامپروریمغانبیشازچهارهزارمیلیاردتومان

مطابق بند (ط) تبصره ( )۵مادهواحده ،به وزارت نفت از طریق
سرمایهگذاریدرطرحهاینفتوگازبااولویتمیادینمشترک

ارزش 611میلیاردتومانکردهاست.اقدامسازماندرخصوص

میلیارد تومان اقدام کند که از این طرح برای ســـرمایهگذاری

امر موجب ضرر و زیان بیتالمال شده است.

سازمان خصوصیسازی در ســـال  ۱۳۹۷اقدام به واگذاری

و امالک ائلگلی براساس قیمت کارشناسی سال  ۱۳۹۴به
استفادهازقیمتهایکارشناسیسال ۱۳۹۴مغایربودهواین
قیمتگذاریشرکتتوسعهگردشگریبا()۲۹شرکتاستانی،

در وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) تا پایان سال ۱۳۹۶
بالغ بر دوهزار و 953میلیارد تومان بدهی معوق حقوق دولتی

شناسایی شده که شـــامل  746میلیارد تومان آن متعلق به

ایمیدروومابقیبرایبخشغیردولتیهستند.شرکتآسکوتک
از شـــرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو طی سالهای  ۱۳۹۰تا
این شرکت بهرغم سودده بودن هیچ مبلغی بهعنوان سود سهم
بررسیهای دیوان محاسبات درخصوص میزان واردات سال

 ،۱۳۹۶مشـــاهده شد در این مدت ،بالغ بر دومیلیارد و 184

پیشبینی شـــده است .در عمل تعداد  180شرکت در سال

تبریز،ریختهگریماشینسازیتبریزوامالکائلگلیبهدلیل

شده است .شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال که تقریبا

 2میلیارد دالر واردات شامپو و خمیر دندان

موکتوکفپوش،پوشاک،پتو،ابزاروآچار،تجهیزاتانبارداری،

مالیات و ســـود سهم دولت و سایر پرداختهای مهم از قبیل

حدود  617میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری،

تومان دارای کسری یا امحا و منقضی شده است.

شرکتهای زیانده درج شده که در بودجه آنها دوهزار و 22

بررسیهانشانمیدهدواگذاریشرکتهاییهمچونپاالیش

و زیان به بیتالمال شده است.

روغن،گندم،ذرتوکنجالهسویابهارزشتقریبی 497میلیارد

میلیـــون دالر ،صرف واردات اقالمی همچون چای ،شـــامپو،

بررسیهانشانمیدهدازیکطرفهزینههایجاریشرکتها

فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار ،باعث بروز ضرر

که 154هزار و 167تن از کاالهای ذخایر راهبردی نظیر برنج،

عدم پیشبینی صحیح منابع و مصارف شـــرکتها در قانون

از  ۶۲درصـــد دارای اصالحیه بودجه بودهاند که خود بیانگر

 ۸۳۵ ،۱۳۹۶شرکت را که دارای سهام دولتی بودهاند به 144

نفت کرمانشاه ،نیشکر هفتتپه ،هپکو اراک و ماشینسازی

جو ،گوشت قرمز و ذرت است .بررسیهای حاکی از آن است

دولت به خزانهداری کل کشـــور واریز نکرده اســـت .براساس

میلیارد تومان بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت

شماره ( )۳قانون بودجه کل کشور بوده است.

 ۴۴درصد وجود دارد که سهم عمده آن مربوط به کنجاله سویا،

در سال 1396تعداد ۲۳۵شرکت از شرکتهای دولتی ،بیش

5/5هزارمیلیاردتومانتخلفخصوصیسازی8شرکت

سازمان خصوصیسازی از ابتدای سال  ۱۳۸۰تا پایان سال

تامینوحفظذخایرراهبردیهفتمیلیونو 773هزارتنبوده

 ۱۳۹۶دارای جمعا معادل 15میلیون یورو سود خالص است.

سال  ۱۳۹۶کل کشور ،تعداد  10شرکت دولتی تحت عنوان

شرکتهایماشینسازیتبریز،ریختهگریماشینسازیتبریز

کشور زیاد است و مثل گوسفند نیست که ما با کمبود مواجه باشیم».

تومان ارزش داشته به مبلغ  26میلیارد و  500میلیون تومان

رشد  ۲۳درصدی بالغ بر 982هزار و 467میلیاد تومان است.

 5هـــزار میلیارد تومان ســـرمایهگذاری میادین نفتی

استفاده نکرده است.

مترمربعی شـــرکت واقع در اصفهان که حدود  300میلیارد

کهدرعملکردسهمیلیونو 445هزارتن،انحرافمنفیمعادل

توســـعه گردشگری در سال  ،۱۳۹۶یک قطعه زمین  22هزار

گفتدرواگذاریهشتشرکتمذکوربیشاز 5/5هزارمیلیارد

 ۱۳۹۸درج شدهاند.

 154هزار تن کاالی اساسی گم شد

شـــده اســـت .بهرغم افزایش بیش از سهبرابری ارزش شرکت

موسســـه انتفاعی و  ۹بانک دولتی ،بالغ بر  800هزار و 502

 ۱۵شـــرکت دولتی موضوع جدول فوق در الیحه بودجه سال

مبلغ 92هزار و 400میلیارد تومان آنبه بدهیهای غیر جاری

براساساینگزارشدرسال 96وزارتجهادکشاورزیمکلفبه

شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات

بوده که به ارزش هزار و  850میلیارد تومان واگذار شده است.

ایام عید نیز تصریح کرد« :قیمت مرغ در ایام عید در همین حدود باقی

در ســـال  ۱۳۹۶به مبلغ  383میلیـــارد تومان ارزشگذاری

شامل  ۳۵۹شرکت ســـودده ۱۰ ،شرکت دولتی زیانده ،دو

کشورتوسطدیوانمحاسباتکشوربهسازمانبرنامهوبودجه،

منابع بودجه کل کشور

مبلغ  102میلیارد تومان ارزشگذاری شد .با پیگیری دیوان

الله تهران در قیمتگذاری ســـال  ۱۳۹۶لحاظ نشده است.

 ۱۷شرکت دولتی در الیحه بودجه سال ۱۳۹۶کل کشور درج

میزان کسر

تبدیل شده است.

بودجهشرکتهایدولتی،بانکهاوموسساتانتفاعیوابسته

میلیارد تومان بوده که عملکرد آن طبق گزارش تفریغ بودجه با

منابع اختصاصی

( )۴واحد هتل ،مجتمع آب درمانی ســـرعین ،کاروانســـرای

اســـتانهای اصفهان ،ایالم ،گیالن ،کرمان ،یزد و همدان و

به دولت در پیوست ( )۳قانون بودجه سال  ۱۳۹۶کل کشور

منابع عمومی دولت

کهبهدلیلعدماعتبارسنجیوعدماخذوثایقوتضامینکافی

ایجاد فرصتهای شـــغلی جدید و پایدار با شروط مقرر اقدام

حاصل از صادرات گاز طبیعی نســـبت به واردات ،بالغ بر یک

شـــرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شده بهمنظور

1,137,927

محاسبات کشور ،واگذاری توسط هیات داوری ابطال و مجددا

شده است نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای

کمترازارزشواقعیواگذارشدهاند.بررسیهایمیدانیدیوان

کجاست؟

46,899

براساسبند(الف)تبصره()۱۸مادهواحده،بهدولتاجازهداده

داخل و خارج از کشـــور (داخلـــی  37میلیارد دالر و صادرات

میلیارد و  628میلیون است.

785,973

عنوان

منابع بودجه شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

شاهعباســـی کرمانشـــاه و غار قوریقلعه ،در سال  ۱۳۹۰به

ارزشسهامشرکتافزودهشدوهمچنانبررسیهایایندیوان

نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی  -ریالی در سقف پنج هزار

میماند و تفاوت زیادی نخواهد داشـــت؛ چراکه تولید این محصول در

بانکها  99درصد تسهیالت اشتغالزایی را ندادند

۳۸درصد از احکام قانونی رعایت شـــده است .احکام قانونی

کرد ».به گزارش «مهر» محمد یوســـفی با بیان اینکه قیمت مرغ نسبت

اشـــاره به اینکه هماکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده بهصورت فروش

113

1,290,440

با سهام بیش از  ۵۰درصد متعلق به دولت ،مندرج در پیوست

دارای  ۱۶۷تبصره و بند است .در محدوده رسیدگیها ،حدود

ابتدای دوره ،مقدار  772میلیون بشکه صادر و  619میلیون

منطقی این کاال در بازار بین ۱۱ونیم تا  ۱۲هزار تومان اســـت ».وی با

111

52,095

52,101

farhikhtegan

مادهواحده قانون بودجه ســـال  ۱۳۹۶کل کشـــور مجموعا

میعانات گازی تولیدی با احتساب موجودی اول دوره معادل

به هفته گذشـــته تغییری نکرده اســـت ،اظهار کرد« :به اعتقاد ما نرخ

125

982,467

70

36,262

فرهیختگان

هزارو731میلیاردتومانبهبخشغیردولتیواگذارکردهکه93

رئیس انجمن پرورش مرغ گوشتی با بیان اینکه تولید مرغ در کشور زیاد
اســـت ،گفت« :با توجه به شرایط موجود ،نرخ این کاال تغییری نخواهد

93

323,806

346,752

تومانبودهکهباتوجهبهمیزاندرآمدهایتحققیافتهومصارف

آن اســـت که تخصیص ارز حمایتی به کاالهای اساسی و دارو براساس

-که ســـهم باالتری از سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی را به خود

(میلیارد تومان)

نشده است که با ارائه گزارش آسیبشناسی نظام بودجهریزی

تغییرات ،کســـری تراز عملیاتی بالغ بر  82هزار و  77میلیارد

عمال باعث کاهش اعتبارات تملک داراییهای ســـرمایهای و

تصویبنامه شماره ت۵۵۶۳۳هـ  16مردادماه سال جاری هیات وزیران،

درصد

تغییرات (میلیارد تومان)

براســـاس قانون بودجه سال  ۱۳۹۶کل کشور پس از اعمال

فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است .این مبلغ

توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کاالها

تحققیافته

مبلغ

پیشبینی شده پس از اعمال

بهرغم حکم ماده ( )۱قانون محاسبات عمومی کشور بودجه

اساسی در دو سطح شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای کاالها و

خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته ،مبین

منابع پیشبینی شده و محققشده بودجه سال  1396کل کشور

کاالی اساسی شامل برنج ،روغن ،گندم ،ذرت و کنجاله سویا،

میزانپیشبینیمنابعبودجهکلکشورپسازاعمالتغییرات،

در بازار سرمایه پذیرفته شده و صورتهای مالی این بانک بهطور منظم

farhikhtegan

پنجهزارمیلیاردتوماندرمیادیننفتیتوسطوزارتنفت،عدم
در بودجه ،عدم ثبت بودجه 17شرکت دولتی در الیحه بودجه،

مالی حسابرسیشـــده آنها باشـــد .درصورتی که در این گزارش بدون

فرهیختگان

تومان برداشـــت از درآمدهای عمومی توسط دولت ،جبران

تومانبه 617هزارو 235میلیاردتومانرسیدهکهحاکیازرشد

بودجهپژوهشیاینشرکتهااز702میلیاردتومانپیشبینی،
فقط  164میلیارد تومان محقق شده است.
بانکها  65درصد اموال را نفروختند

خمیردندان ،شوینده ،کاغذ فتوکپی ،پارچه ،فرش ماشینی،
قفسه ،کمد ،فایل ،آبگرمکن ،مبلمان و سایر اقالم شده که این
اقالم از مواردی تشکیل میشوند که دارای کاالهای صددرصد

مشابه داخلی نیز هستند.

 66درصد وام بافت فرسوده را ندادند

از ســـال ۱۳۹۱لغایت ۱۳۹۶جمعا مبلغ هزار و 182میلیارد
تومان اعتبار جهت نوســـازی بافتهای فرسوده مصوب شده

که از این مقدار مبلغ  517میلیارد تومان (معادل  ۴۴درصد)
تخصیص داده شده است.

در شستا و صندوقهای بازنشستگی چه خبر است؟

در بررسی عملکرد صندوقهای بازنشستگی مشخص شد در
صندوقهای بازنشستگی کشوری ،سازمان تامین اجتماعی

و سایر صندوقهای مذکور ،عمدتا قوانین ممنوعیت تصدی

بیش از یک شغل و ممنوعیت دریافت از بیش از یک صندوق

در بودجه سال  96مقرر شده بود از مجموع اموال بانکها 65

توســـط بعضی از اعضای هیاتمدیره شـــرکتهای تابعه و

 23هزار میلیارد تومان واگذار شده است.

 154میلیاردتومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگی در

هزار میلیارد تومان آن واگذار شود که فقط 35درصد آن معادل

زیرمجموعه آنان رعایت نمیشود .همچنین مبلغ چهارهزار و

در گزارش تفریغ بودجه سال 96آمده است بانک سپه اقدام به

شرکتهای تابعه و زیرمجموعه صندوق ،پرداخت نشده است.

انعقاد قرارداد برای یک شـــرکت کرده و قراردادهای ارائهشده

هلدینگهای زیرمجموعه از اشخاص حقیقی و حقوقی ،بالغ

صدور ۱۷۷فقره ضمانتنامه به هزار و 264میلیارد تومان بدون

عموما پیشنویس هســـتند و وثایق غیرمنقول شرکت که در
ترهین بانک بوده تنها مبلغ  118میلیارد تومان بوده اســـت.

لذا در صدور این ضمانتنامهها ضوابط و مقررات بانک مرکزی
رعایت نشده است.

مانده مطالبات صندوق بازنشســـتگی کشـــوری بهواســـطه
بر هزار و 500میلیارد تومان ،به نرخ تاریخ ایجاد بدهی اســـت

که تاکنون وصول نشـــده است .مانده مطالبات صندوق بیمه

اجتماعی،روستاییانوعشایرازاشخاصحقیقیوحقوقی،بالغ
بر دوهزار و  136میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده
است .براساس گزارش تفریغ بودجه سال  ،96عدم همکاری

 92هـــزار میلیارد تومـــان معوقات بانک ملی فقط در

شرکتسرمایهگذاریسازمانتامیناجتماعی(شستا)بادیوان

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی بانک ملی

مدارک مالی ،جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات،

یکسال

ایران درسال ۱۳۹۶معادل 122هزارمیلیارد تومانبودهاست

محاسبات و عدم پاســـخگویی به درخواست ارائه اطالعات و

ارسال شده است.

