«مصائب دولت بزرگ»
در گفت و گو با مهدی ایرانی کرمانی
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راضیه ابوالحسنی« :دولت بزرگ» در کار خود فرو مانده است و
کابوس همیشهاش بودجهای است که در شرایطی مشابه امروز،
کفاف مخارجش را هم نمیدهد .برای کوچکسازی دولت اما
اراده و باوری در دولتمردان الزم است که تا امروز چنین نبوده
و راه ،همان است که در این چندین دهه طی شده است .بیش
از  80درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و این درحالی
اس�ت که از فرصت پس�ا تحریم و اصالحات اقتصادی که این
روزها مدام از ضرورت آن سخن گفته میشود ،میتوان بهره
برد و پای در راهی نهاد که نسخه ش�فابخش اقتصاد و توسعه
ایران اس�ت؛ «دولت کوچک و چابک» .مهدی ایرانی کرمانی،
صاحب نظر اقتصادی اس�تان در گفت و گو با اقتصاد کرمان به
تحلیل و تبیین بزرگی دولت و عواق�ب و عوارض آن پرداخته
است.
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وی در آغاز صحبتهای خود عنوان کرد:پیش از پرداختن به مصائب بزرگ در
کش��ور و جامعه ایران ،تاکید میکنم که وقتی در مورد بدنه و کارمندان دولت
صحبت میکنم ،در مورد هموطنان عزیزی س��خن میگویم که برای همه آنها
عزت و احترام قائلم و نگران وضع معیش��ت زندگی آنان هم میباش��م .بنابراین
در آسیب شناس��ی کارکرد دولت و مصیبتهای پیرامون آن ،زیر سوال بردن یا
متهم کردن افراد و بخشهای مشخصی مطرح نیست و در تالشم تا با اشاعه این
تحلیلها و اصالح مسیر ،به معیشت ،عزت و احترام کارمندان دولت هم کمکی
کرده باشیم.
وی ادامه داد :نکته دوم این است که آمار و اطالعاتی که در البه الی صحبتهای
خود ارائه می ده��م ،از آنجا که درایران به صورت س��نتی ارزش و بهایی به آمار
نمیدهیم و آمار در ایران خیلی واقعی نیس��ت ،ممکن اس��ت در مواردی کامال
قابل استناد نباشد.
ایرانی کرمانی خاطرنشان کرد :به گفته معاون توسعه و مدیریت نیروی انسانی
رییس جمهور نزدیک به  80درصد بودجه عمومی کش��ور ص��رف هزینههای
جاری میشود و به این معنی نیست که بقیه  20درصد صرف هزینههای عمرانی

میشود و همچنین بر اساس آمارهای موجود  50درصد از حقوق بگیران دولت
که مس��تمری بگیران دولتی هس��تند به مرز هش��ت و نیم میلیون نفر رسیده
است که از این رقم بیش از چهار میلیون بازنشس��ته و حدود چهار میلیون نفر
حقوقبگیر داریم.
وی بیان کرد :حدود  50درصد از این حقوقبگیران دولتی تحصیالت زیر لیسانس
و همچنین  30درصد دیپلم به پایین دارند.
وی اظهار کرد :الزم است در همینجا به این آمار هم اشاره کنم که ایران در بین
 177کشور جهان رتبه  144را در زمینه فساد به خود اختصاص داده است و در
کنترل فساد بین حدود  210کشور ،ایران رتبه  158را دارد.
این صاحبنظر اقتصادی استان با طرح مثالهایی از برخی نهاد های دولتی در
زمینه نسبت هزینههای جاری ،تعداد حقوق بگیران و خروجی کار آنان ،این طور
بیان کرد :به عنوان مثال در مورد نهادی مث��ل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان که صدها کتابخانه در سراسر ایران دارد و رسالت آن تامین کتاب برای
این کتابخانهها و تشویق کودکان و نوجوانان به کتابخوانی است ،جمعیت نیروی
انسانیاش به جایی میرسد که همه اعتبار آن ،صرف هزینههای جاری میشود و
پولی برای تحقق اهداف اصلی باقی نمیماند.این در حالی است که اگر هزینههای
نگهداری محیط اداری و فضای فیزیکی ادارات را هم در نظر بگیریم در واقع دولت
به ازای هر کارمند ،دو برابر یک حقوق را پرداخت میکند.
وی افزود :در مثالی دیگر چنانچه در منابع خبری آمده ،بی بی سی فارسی که از
رسانههای مهم دیداری و شنیداری جهان محسوب میشود و بر اساس آمارهای
ارائه ش��ده ،بیش از  250میلیون نفر برنامههای آن را تماش��ا میکنند ،بیش از
دو هزار و پانصد نفر نیرو ندارد و این در حالی اس��ت که س��ازمان صداو سیمای
ما به گفته مس��ئوالن مربوطه بیش از  48هزار نی��رو دارد ،بماند که بنا به گفته
یکی از معاونتهای همین سازمان ،حدود  60درصد مردم هم برنامههای آن را
نمیبینند.
وی ادامه داد :در بخش کشاورزی هم کل تولیدات کشاورزی ایران بین حدود 30
تا  31میلیارد دالر است و وزارت جهاد کشاورزی ما با نهاد های زیرمجموعه خود
حدود  120هزار نفر کارمند را در خود جای داده که اگر با کشورهایی همچون
کانادا مقایسه شود آنان تولیدات کشاورزی چهار برابر کشور ما دارند و نیروهای

