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سیاه و سپید عرضه های میلیاردی سهام دولتی
سرانجام موضوع عرضه سهام شرکت های دولتی به عموم
مردم با اعالم برخی جزئیات و تعیین زمان فراخوان به مرحله
اجرا نزدیک شد .همزمان موج عرضه شرکت های خصولتی
در بورس هم آغاز شده است و به نظر می رسد با عرضه شستا در
روزهای پیش رو به اوج خود برسد .همه این ها در حالی است
که دولت در بودجه سال  99منابعی نزدیک به  50هزار میلیارد
تومان را از محلی با عنوان «مولدسازی دارایی های دولت»پیش
بینی کرده است.البته واضح است که فعال ساز و کار یا جزئیاتی
درباره مولدسازی دارایی ها وجود ندارد و آن چه قوه مجریه
با عنوان مولدسازی مطرح کرده در عمل صرفا فروش دارایی
هاست .با این حال صرف فروش دارایی ها نیز نمی تواند درابتدا
موردنقد باشد و منفی ارزیابی شود .بلکه باید جوانب مختلف آن
بررسی شود .در این خصوص نکات زیر قابل طرح است:
-1به نظر می رسد مدل فعلی عرضه سهام به عموم مردم ،کاراتر
از مدل قبلی یعنی سهام عدالت است .فروش در قالب سهام
عدالت یک طرح  10ساله بدون آورده نقدی فوری برای دولت
بود که پیچیدگی های اجرایی زیادی مثل اتحادیه های محلی
و استانی و  ...داشت و عمال درباره نحوه مدیریت شرکت ها هم
مسائلی ایجاد کرد .مردم هم عمدتا راضی نبودند .اما در ساز و
کار فعلی ،سهام همه شرکت ها به یک صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله منتقل و واحدهای این صندوق ها به مردم واگذار
می شود .اگرچه چند مرحله عرضه بلوکی برخی از این شرکت
ها در بورس به دلیل نبود مشتری بی نتیجه مانده اما انتظار
می رود تخفیف  20تا  25درصدی و موج خروشان نقدینگی
موجود ،کار فروش سهام باقی مانده دولت در شرکت های بزرگ
بورسی را آسان کند.
-2تخمین زده می شود که  30هزار میلیارد تومان از این محل
سرمایهجذبشود.اینرقممیتواندبخشیازکسریبودجهدولت
را پوشش دهد اما نه همه آن را .در شرایط فعلی که دولت کسری
بودجه بسیار باالیی (بیش از  150هزار میلیارد تومان) دارد و
از سوی دیگر نقدینگی زیادی در جامعه وجود دارد فروش باقی
مانده سهام دولت در شرکت های واگذارشده ،اتفاق بدی نیست.
-3اگرچه فروش مانده سهام شرکت های بزرگ از نظر ساز و
کار و از منظر تامین منابع برای دولت ،قابل دفاع است اما نباید
درباره تمام جزئیات خوشبین بود .اهالی بورس ارزش سهام و
قدر تخفیف 20تا 25درصدی را خوب میدانند .اما عامه مردم
این گونه فکر نخواهند کرد .آن ها در کنار این امتیازات انبوهی
از ریسک ناشی از ناآشنایی با سهام و بورس و صندوق  ETFو ...
را نیز در ذهن خواهند گذراند و ممکن است به راحتی در طرح
مشارکتنکنند.چنانچهمشارکتدرخریدماندهسهامعدالت
بسیار پایین بود .اگرچه خرید مانده  500هزار تومانی سهام
عدالت به طور واضح سودده بود و تاکنون بیش از  400درصد
بازدهی داده اما مردم می گفتند که “از کجا معلوم ارزشش را
کم نکنند؟” “معلوم نیست کی آزاد شود” .طبیعتا درباره عرضه
فعلی نیز با شدت و ضعف این ابهام ها وجود خواهد داشت و مانع
از مشارکت حداکثری خواهد شد .ابهام زدایی و ارائه توضیحات
متقن،شفافوسادهاینمعضلراحلخواهدکرد.درضمن باید
برای پدیده های همیشگی مثل خرید کدملی برای خرید سهام
که قطعا توسط برخی به راه خواهد افتاد ،فکری شود.
 -4با توجه به انبوه نقدینگی ،به خصوص در بازار سرمایه
کشور،رویکردعرضهخردسهامبهعموممردم،تصمیمدرستی
است و قابل تــداوم اســت .هم دربــاره شرکت های دولتی و
هم شرکت های خصولتی .به عنوان مثال شرکت پرحاشیه
هپکو در بورس تا حدود چهاربرابر قیمت عرضه عمده خریدار
داشــت! دولــت تالش می کرد بخشی از سهام را در قیمت
 2500میلیارد تومان بفروشد اما خریداری نبود اما ارزش کل
سهام شرکت در بورس تا محدوده 10هزار میلیارد تومان رشد
کرده بود! هم اکنون نیز ارزش سهام در بورس بیش از دو برابر
قیمت عرضه عمده است! البته این نوع فروش به عموم مردم
قطعا قابل توصیه نیست اما به بورس بازان که آگاهانه در این
قیمت ها خریدارند ،نمی تواند محل اشکال باشد.
-5نکته نهایی ایــن که فــروش دارایــی ها در مقطع سخت
فعلی و به روش درست قابل دفاع است .اما رویکرد اصلی در
مواجهه با دارایی های دولت باید مولدسازی باشد .شناسایی
و مولدسازی دارایی های دولت ها در جهان با انتشار آثاری
با عنوان ثــروت عمومی ملل و ثــروت عمومی شهرها بسیار
موردتوجه است و می تواند منشأ تحوالت بزرگی باشد .وزارت
اقتصاد دولت یازدهم نیز در واکنش به این روند جهانی اقدام به
تهیه مقدمات برای مولدسازی دارایی ها کرد و تخمینی اولیه
ازکل دارایی های دولت به دست آورد (حدود  18هزارهزار
میلیارد تومان) اما خبری از تداوم آن روند اصولی نیست .جز
اسم آن که در بودجه  99آمده است!

چهارشنبه  20فروردین 1399
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سخنرانیتلویزیونیرهبرانقالبدرروزنیمهشعبان
حــضــرت آیــــــتا ...خــامــنــهای رهــبــر
انقالب اسالمی روز پنج شنبه۲۱ ،
فــروردیــن ( ۱۳۹۹فـــردا) مصادف
بــا نیمه شــعــبــان ،س ــال ــروز والدت
باسعادت قائم آل محمد (عجل ا...
تعالی فرجه الشریف) با ملت
شریف ایران مستقیم سخن
خواهند گفت .سخنرانی

تلویزیونی رهبر انقالب ساعت
 ۱۱صبح از شبکههای رسانه
مــلــی و همچنین از پــایــگــاه
اطالعرسانی KHAMENEI.IR
و حساب های اینستاگرام و توئیتر
این پایگاه به زبانهای مختلف و
به صورت زنده پخش خواهد
شد.

انتشار نسخه کاغذی رسانه ها از شنبه  23فروردین
نسخه کاغذی روزنامه خراسان از ۲۳
فــروردیــن منتشر مــی ش ــود .بــه اطــاع
مخاطبان گــرامــی مـیرســانــد بــا توجه
به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونااز
روزشنبه  23فروردین در سراسر کشور
کلیه نشریات چاپی با رعایت دستورالعمل
های بهداشتی ابالغی وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،امکان انتشار
خــواهــنــد داشــــت .الزم بــه ذکـــر اســت
با توجه به رکــود بــازار و کسب و کارها،
روزنــامــه خــراســان با چند تغییر جزیی

منتشر میشود .در این تغییرات ،روزنامه
خــراســان از  ۳۲صفحه بــه  ۲۴صفحه
کاهش مــی یــابــد .امــیــدواریــم بــا بهبود
شرایط به شکل قبل برگردیم و طبق روال
گذشته روزنــامــه را به دســت مخاطبان
گرامی برسانیم .همان طور که قبل از
این هم اعالم کردیم تعداد روزهایی که
خراسان به شکل نسخه کاغذی به دست
مخاطبان گرامی نرسیده است به اشتراک
آن ها اضافه میشود و از این بابت مشکلی
وجود ندارد.

کرونا نحوه رژه  29فروردین ارتش را هم تغییرداد

هادی محمدی – رئیس ستاد و معاون
هــمــاهــنـگکــنــنــده ارتــــش جــمــهــوری
اسالمی ایران   با اعالم این که رژه ۲۹
فروردین به مناسبت روز ارتش به صورت
رژه خدمت در ســراســر کشور برگزار
میشود  ،اظهار کرد  :در این طرح از
20فــروردیــن اقــدامــات گستردهای را

برای رفع آلودگی اماکن عمومی و سطح
شهرها  ،رسیدگی به بیماران در مناطق
مــحــروم ،غربالگری با اعــزام تیمهای
پزشکی ،کمک نیروی انسانی به مراکز
درمــانــی ،کنترل ورود و خــروج و رفع
آلودگی خودروها در ورودی و خروجی
شهرها انجام خواهیم داد.

عکسهایترسناک؛موججدیدشیوعدرراهاست؟
در حالی که ویروس کرونا همچنان جوالن می دهد ،چند عکس شوکه تان
میکند؛ اتوبوس ،مترو و حتی صحن مجلس شلوغ و بدون مالحظه بهداشتی!
میرجانیان-همه چیز از همان شنبه
نــگــران کننده در پایتخت شــروع شد.
شنبه ،اولین روز بعد از تعطیالت نوروزی
که همراه شده بود با روزهــای قرنطینه
کرونایی .در حالی که بهترین راهکار
برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در
خانه ماندن و به اصطالح قرنطینه شدن
است اما در یک هفته اخیر ،تصاویری از
ترافیک شهری و ازدحام مردم در مترو،
اتوبوس ،بازار و خیابان های تهران منتشر
شد که با واکنش کاربران فضای مجازی
و بسیاری از پزشکان و مسئوالن همراه
بود .تصاویری که نشان می داد بسیاری
از مردم ،پشت در اتوبوس و مترو در مقابل
جمعیت زیادی از مسافران ایستاده اند
و منتظرند تا جایی باز شود و آن ها هم
بتوانند از سیستم حمل و نقل عمومی
استفاده کنند .با افزایش آمار مبتالیان،
مدارس و دانشگاهها تعطیل و از مردم در
شهرهای مختلف درخواست شد تابرای
قــطــع زنــجــیــره
کــرونــا در خانه
بمانند .برخی
ت ــوص ــیــهه ــا را
ج ــدی گرفتند
و بــرخــی بــا کم
تــــوجــــهــــی از
م ــوض ــوع عــبــور
کردند .چند روز پس از تحویل سال نو با
توجه به روند صعودی مبتالیان به کرونا
طرحی به نام «فاصلهگذاری اجتماعی»
از ســوی مسئوالن وزارت بهداشت به
دولت پیشنهاد داده شد که این موضوع
از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب
شد .طرحی که محدودسازی مکانهای
پــرتــردد مانند مـــدارس ،دانشگا هها و
ورزشــگــاه ها  ،بــرگــزاری بــازیهــا بدون
تماشاچی ،تعطیلی تئاترها ،تعطیلی
نمازجمعهها و اماکن مذهبی بخشی

از جزییات آن بــود .اما بعد از تعطیالت
نوروزی برای برخی انگار همه چیز تمام
شد! طوری که انگار دیگر کرونایی در کار
نیست! پس از پایان تعطیالت نوروزی ،به
حجم ترددها در شهر افزوده شد چرا که
برخی شهروندان باید در ادارات و نهادها
جهت فعالیتکاری حضور مییافتند.
به نظر اگر قرار است طرح فاصله گذاری
اجتماعی با سخت گیری کمتری اجرا
شــود باید مقدمات و الــزامــات آن نیز از
جمله وسایل حمل و نقل عمومی به اندازه
کافی مهیا شود تا شهروندان این چنین
در هم فشرده به محل کار خود نروند.
آمار ابتال همچنان باالست .همین دیروز
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا
در تهران اعــام کرد روز گذشته ۵۰۰
مبتالی قطعی کرونا در پایتخت بستری
شدند .ایــن یعنی اعــام خطر جــدی به
مسئوالن و مــردم بــرای جــدی نگرفتن
هشدار ماندن در منزل .دیــروز تصویر
دیگری هم از مجلس
منتشر شد که خیلی
بیشتر شوکه شدیم.
نماینده های مجلس
کــه حــــدودا بــعــد از
یک ماه از تعطیالت
کـــرونـــایـــی مــوفــق
نشدند جلسات شان
را به صــورت آنالین برگزار کنند صبح
روز سه شنبه اولین جلسه علنی در سال
 99را تشکیل دادنــد اما برخی تصاویر
نشان می دهد که انگار آن ها هم از کرونا
نمی ترسند و در فاصله بسیار نزدیکی
از همدیگر ایستاده اند! اتوبوس ،مترو،
بازار و مجلس شلوغ؛ این یعنی احتمال
صعودی شدن تعداد مبتالیان زیاد است و
رعایت نکردن مالحظات بهداشتی دقیقا
یعنی خودکشی! چه کسی باید مالحظه
کند؟ ما ،شما و همه.
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حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقای روحانی مردم گیاه نیستند که در خانه
بمانند وبا یک لیوان آب فتوسنتز کنند .الاقل
مبلغی به عنوان بسته فوق العاده معیشتی به
حساب مردم واریــز کنید تادغدغه کمتری
داشته باشند و مجبور نباشند به سطح شهر
بیایند.
•• چند روز است بــرای دو سکانس سریال
پایتخت عــده ای دارنـــد خــودشــان را می
کشند! ای کاش یک دهم این حساسیت را
می گذاشتند برای جوانان که به علت فشار
اقتصادی ،زندگی آ نها در حال فروپاشی
است.
••چطور ادارات باید با یک سوم ظرفیت کار
کنند ولی کارگران فضای سبز شهرداری
که متاسفانه فاقد امکانات بهداشتی هم
هستند باید سرکار باشند؟ آن هم در فضای
باز و خیابان که حتی مردم از پنجره خودرو
به بیرون عطسه می کنند .نمی دانم حفظ
درخت مهم تر است یا حفظ جان انسان ها؟
••مدام می گویند که در خانه بمانید ولی همه
مــردم در خیابان هستند .چه کسی مقصر
است؟ ما مردم که برای یک لقمه نان می دویم
یا مسئوالن مان که با تدابیرشان کاری کرده
اند که همه مان با این همه استرس باز هم
هشت مان گرو نه مان باشد؟!
••در این شرایط خاص ،انسان عاقل کسی
اســت کــه ضمن رعــایــت نکات بهداشتی و
خودقرنطینگی  ،فقط نان خالی بخورد ولی
بابیرون آمدن ،جان خودش و دیگران را به
خطرنیندازد  .انتخاب آسانی است .یا داشتن
نان بخور و نمیر یا بیا بیرون و بمیر!
••مدتیاستشرکتکویرتایرمحصوالتخود
را اینترنتی به فروش می رساند و باید در سایت
ثبت نام کنید .وقتی ثبت نام می کنید باید
تصویر رنگی پشت و روی کارت ملی و کارت
ماشین را آپلود کنید ،بعد از چند روز تایید می
شود و ثبت نام قاعدتا انجام می شود .مشکل
این جاست برای تایید مدارک همیشه پشت
کارت ملی تایید نمی شود .لطفا مسئوالن
بــررســی بفرمایند عمدی در کــار هست یا

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

سیستم مشکل دارد؟!
•• کــاش ایــن قــدر که به موضوعات سطحی
توجه می کنید به مسائل روزمـــره مــردم و
مشکالت زندگی آن ها هم توجه کنید .یک
سریالپخششدهوچندروزاستکههرکسی
برای خودش نظری می دهد .یکی می گوید
چرا هما در سریال دروغ گفت؟! آن یکی می
گوید نقی چرا سیاسی شد و !...این ها فیلم
است .کاش در واقعیت هم این قدر به همه
چیز حساس بودید.
••این کشور این همه درآمــد نفتی و منابع
طبیعی دیگر دارد .آن وقت آقایان خجالت
نمی کشند که می خواهند به هر خانواده
متقاضی از روی یارانه شان یک میلیون وام
بدهند و بعدا  12درصد سود بگیرند! به آن
تصمیمگیرندهبایدگفتخستهنباشیدالور،
خداقوت پهلوان!
•• من از بیمه گذاران اختیاری سازمان تأمین
اجتماعی هستم که در وضعیت فعلی هیچ
درآمدی ندارم ،خواهشمندم از دولت فخیمه
بپرسید تکلیف افرادی چون بنده چیست؟
•• بنده یک کارمندم .از زمان شیوع کرونا فقط
چهار روز در محل کار نبودم،بقیه روزها را به
اجبار رفتیم اداره؛بعضی مسئوالن دولتی
مصوبات را تمکین نمی کنند!
••چرا مسئله دو سکانس پایتخت را این قدر
به حاشیه برده اید؟ من که بچه قبل انقالب
محسوب میشم و آن موقع خیلی به سینما
میرفتم ،هنگام دیــدن سکانس ها اصال
متوجه کپی بـــرداری نــشــدم چــه بــرســه به
دیگران؟ انگار عده ای دنبال مچ گیری اند!
••واقعا خجالت آور است که عده ای مشکالت
مردم خودمان را نمی بینند و فقط به خارج
چسبیده اند! یادمان نمی رود آن اوایلی که
کرونا آمده بود حتی پرستارهایمان ماسک
نداشتند که استفاده کنند .حاال که با کمک
مردم مشکل حل شده آقایان شاخ و شانه می
کشند برای کشورهای دیگر و این طور القا می
کنند که آن جا همه در حال مردن هستند!
••به نظر من تو این مملکت مسئولی در قبال

نمابر05137009129 :

تــورم کاالها وجــود نــدارد و گرانی کماکان
بیداد میکند...اگر حرف من اشتباه است
نیمساعت وقــت مصاحبه بــا یــک مسئول
مربوطه بگذارید تا من ایشان را با واقعیت
اجتماع روبه رو کنم.
•• آقای وزیر به داد ما رانندگان اتوبو سها
و مینی بو سها که بیکار شدیم و در روستا
زندگی و بیمه روستایی پرداخت می کنیم و
حتی یک ریال درآمد ثابتی نداریم ،برسید.
•• عامه مردم در تعجب اند که چرا برای پخش
دو سکانس ازیک سریال عده ای این قدر سر
وصدا به پا کرده اند اما در مقابل سایر مسائل
که اتفاقا براعتقادات مردم تاثیر مستقیمی
دارد ،کامال بی تفاوتند.
•• خجالت آوراست که هنوزمردم در بعضی
شهرها بــا کفش آهنی بــه دنــبــال ماسک و
دستکش و مایع ضد عفونی هستند! محلول
و الکل و مواد ضدعفونی اگر هم باشد دست
دالالن داروخانه هاست و آن هم گران است.
•• االن که قیمت نفت به یک سوم کاهش یافته
چرا باز هم باید بنزین سه هزارتومنی بخریم؟
چرا حاال کسی از قیمت فوب خلیج فارس
صحبت نمی کند؟
•• این چه جور یارانه ای است که بابت کرونا
دادن؟ به خدا قسم بعد از 15ســال سابقه
بیمه بیکار شدم و هیچ منبع درآمدی ندارم.
خودم وبچه ام دیابت داریم و هزینه انسولین
و سرنگ چــون هیچ بیمه ای نــدارم هرماه
سرسام آور است .مستاجر هم هستم .یک
خــودروی بنزینی مدل پایین دارم و قبالدر
اسنپ کار می کردم ولی حاال به خاطر دیابت
نمی تونم کار کنم .االن خونه نشین شده ام و
بااین وضعیت دولت منو جزو مشمولین یارانه
کرونا قرار نداده!
•• قــاچــاق ک ــاال ووجـــود دســت هــای ناپاک
مفسدان واخالل گران اقتصادی ،ازعوامل
و موانع به سرانجام رسیدن اهــداف جهش
تولیداست پس مسئوالن محترم قبل از تهیه
وتأمین کامل امکانات تولیدوشروع خط
تولید،موانع پیش روی این عرصه رامحوکنند.

