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کرباسیان :بزرگ ترین مجموعه واگذاری های دولت
طی چند روز آینده انجام می شود

...

یادداشت
مهدی حسن زاده

economic@khorasannews.com

ذوقزدگیبابت 75تا 150هزارتومان!
روز گذشته مراسمی با عنوان «آیین نکوداشت ساماندهی
سهام عدالت (افزایش ثروت خانوارهای ایرانی)» با حضور
معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شد .این که
اقدامی نظیر سهام عدالت وارد مرحله جدیدی شده و با
گذشت  10سال از توزیع این سهام و بازپرداخت بخشی
از اصل سهام از سود آن ،سرانجام سود به دارندگان سهام
پرداختشدهاست،مایهخرسندیاست.هرچنددراینمیان
برخی نسبت به رقم اندک سود پرداختی ( 150هزار تومان
برایدارندگانسهامکاملو 75هزارتومانبرایافرادیکه
فعالمالکنیمیازسهامهستند)اعتراضداشتهاند،اماباید
توجه داشت که سود سهم باید متناسب با سود شرکت های
سبد سهام عدالت باشد و نمی توان سودی فراتر از آن چه که
شرکتهایمذکورکسبکردهاندتوزیعکرد.
با ایــن حــال نکته قابل تامل ایــن اســت که ظاهرا از منظر
مسئوالن سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد ،توزیع
سود ،معادل سامان دهی سهام عدالت در نظر گرفته شده
است .این در حالی است که سهام عدالت همچنان وضعیت
بهسامانیندارد.مصادیقیازاینوضعیتنابهسامانعبارت
استاز:
برخیمتقاضیاناولیههمچنانفاقدسهامهستند.
برخی شرکت های واگذار شده به سهام عدالت هنوز قیمت
گذارینشدهاست!
برخی شرکت ها یک شبه از سبد سهام حذف شده و سپس
بازگشتهاند.
وضعیتکرسیهایمدیریتیدولتدرشرکتهایمشمول
سهامعدالتمشخصنیست.
از همه مــوارد مهم تر ،وضعیت آزادســازی سهام مشخص
نیستودولتدرالیحهایکهبهتازگیبهمجلسارائهکرده،
خواستار آزادســازی این سهام در قالب صندوق های قابل
معامله ETFشدهاستکهفرایندیپیچیده،همراهبااماواگر
واحتماالزمانبرخواهدبود.
فارغ از این وضعیت که قطعا نمی توان آن را به منزله سامان
دهیدانست،بایدتوجهداشتکهبرگزاریچنینمراسمیبا
عناوینپرطمطراقینظیر«افزایشثروتخانوارهایایرانی»
و حضور مردمانی از همه استان های کشور در تهران ،نشان
دهنده ذوق زدگی دولتی ها بابت طرحی است که از منظر
عموم مردم صرفا پرداخت مبلغی در حد  75تا  150هزار
تومان سود پس از  10سال بابت واگذاری سهامی با عنوان
عدالت است؛ لذا نمی توان و نباید از آن به عنوان دستاوردی
بزرگ و قابل جشن گرفتن نام برد .این ذوق زدگی متاسفانه
خیلی به چشم می آید .کاش دولتمردان کمی واقعی تر با
مسائلوپدیدههایمرتبطباعموممردممواجهشوندوبدانند
برایپولیکهبهاندازههزینهلباسشبعیدمشموالنسهام
عدالتهمنیست،نبایدشادیکردوجشنبهراهانداخت.

...

گزارشخبری
گزارشبانکمرکزیازارقامعمدهپولیو
بودجهاینشانداد

رشداضافهبرداشتبانکهایخصوصیاز
بانکمرکزی،بدونتوقف!
طبق آخرین گــزارش بانک مرکزی از اقــام عمده پولی و
بانکی ،بانک ها در پایان دی مــاه 117.5 ،هــزار میلیارد
تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده اند که این رقم نسبت به
اسفندماهسالگذشته 18درصدرشدرانشانمیدهد.این
رقمدرآذرماه 113هزارمیلیاردتومانبودکهبارشدجهشی
دردیماهمواجهشدهاست.
▪جهشاضافهبرداشتبانکهایخصوصی

در این میان اما وضعیت بانک های خصوصی بسیار وخیم تر
است.طبقجدول"خالصهداراییهاوبدهیهایکلبانک
هایغیردولتیوموسساتاعتباریغیربانکی"اینگزارش،
بانکهایخصوصیدرپایاندیماه 67هزارمیلیاردتومان
بهبانکمرکزیبدهکاربودهاندکهاینرقمنسبتبهدیماه
سالگذشته 97درصدونسبتبهاسفندماهسالگذشته76
درصد رشد را نشان می دهد .این رقم در پایان آذرماه حدود
 59هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می دهد بانک
هایخصوصی،فقطدریکماهحدود 8هزارمیلیاردتوماناز
منابعبانکمرکزی،اضافهبرداشتداشتهاند.اشتیاقبانک
ها به استفاده از این منابع در حالی است که آن ها مجبورند
ایناضافهبرداشترابانرخسنگین 34درصدتسویهکنند.
طبق این گزارش ،نقدینگی هم به رقم 1463هزار میلیارد
تومانرسیدهاستکهنسبتبهسالگذشتهحدود 17درصد
رشدرانشانمیدهد.

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

وزیراقتصادبابیاناینکهبرایمردمیسازیاقتصادواگذاریدردستورکاردولتقرارگرفتهاست ،افزود:درچندروزآیندهبزرگترینمجموعهواگذاریهایدولتبهبخش
خصوصی اجرایی خواهد شد .به گزارش خبرگزاری تسنیم ،کرباسیان سهم واگذاری به بخش خصوصی واقعی را حدود 70درصد اعالم کرد و افزود :از دیگر سیاستهای
وزارتاقتصادحجمبنگاهداریغیرمرتبطوفروشمازادداراییهایبانکهاستکهتاکنون 10هزارمیلیاردتومانازطریقروشهایقانونیواگذارشدهاست.
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آزادسازیسهامعدالت 2.5میلیونتومانی،منتظرتصمیممجلس

دولت برای پرداخت سود سهام عدالت جشن گرفت
رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید که در صورت
موافقتمجلسباالیحهدولت،آزادسازیسهامعدالت
به سرعت پیگیری خواهد شد .ارزش هر سهم کامل
عدالت هم اکنون حدود  2.5میلیون تومان است.به
گزارش فارس ،در آیین نکوداشت و سامان دهی سهام
عدالت ،میر علی اشرف عبداله پوری حسینی  ،رئیس
سازمان خصوصی سازی با ارائه گزارشی از توزیع سود
سهام عدالت گفت :تاکنون ١٩میلیون نفر سود سال
مالی  ٩٥را دریافت کردهاند و تنها گروه کارمندان و
بازنشستگان سود خود را دریافت نکردهاند که تا شب
عید توزیع خواهد شد .وی افزود :آزاد سازی ورقه سهام
عدالت مشکل اساسی باقی مانده بر سر راه سازمان
خصوصی سازی است که در صورت موافقت مجلس با
الیحهآزادسازیسهامعدالتمبنیبرآزادسازیسهام
از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله به
سرعتعملیاتیمیشود.
▪ریاضیاتمانخوباست!

به گــزارش ایسنا ،پــوری حسینی در بخش دیگری از
سخنانشازمظلومیتاینطرحوسازمانمتبوعشسخن
گفت و افزود :برخی می گفتند ریاضی ما ضعیف است
و سود سهام عدالت  ۱۵۰هزار تومان نمی شود ،ولی
ما امروز این مبلغ را به مشموالن سهام عدالت پرداخت
کردیم.اشارهپوریحسینیبهانتقادهایپورابراهیمی،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است .گفتنی است
سود هر سهم سهام عدالت در صورت محاسبه دقیق
بسیار کمتر از این مقدار است اما دولت در سال  96با
احتسابسودکسانیکهآوردهخودراتکمیلنکردندودر
واقعسهامدولتبهحسابدیگران،میزانسودپرداختی
را در سال  96افزایش داد .حال معلوم نیست که سال
بعد با تخصیص سهام تعیین تکلیف نشده به دولت یا
مشموالنجدید،سودچگونهمحاسبهخواهدشد.



▪جهانگیری:سهامخودرانفروشید

معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت :امروز
قیمت هر سهم افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی
 2.5میلیون تومان اســت .البته ممکن است قیمت
سهام بیشتر شود و سال  ۹۶قیمت سهام بهتر از سال
 ۹۵بود؛ بنابراین توصیه میکنم سهام عدالت خود را
نفروشید .به گزارش ایرنا ،جهانگیری درباره اشتغال
هم گفت :ســال  96دستاوردهای کشور در بخش
اقتصادی خوب بود ودر زمینه رشد اقتصادی وسرمایه
گذاریجزوسالهاینمونهاست.بهگفتهجهانگیری
باوجودسیاستگذاریهایمختلفبرایایجاداشتغال
بیشتر در استانهای محروم ،اما متأسفانه این چنین
نشدهاست.
▪اعتراضبهبیکاریومشکالتسهامعدالت

به گــزارش فــارس ،در ادامــه ایــن مراسم و در پایان
سخنرانی مــعــاون اول رئیس جمهور ،تــعــدادی از
مــردم راجــع به بیکاری و نیز دســت نیافتن به سهام
عدالت اعتراض کردند .برخی از اعضای تعاونیهای
استانی سهام عدالت نیز دربـــاره دریــافــت نکردن
حقوق بعد از  ۳۲مــاه کــارکــردن در شرکت های
تعاونی سهام عــدالــت اعــتــراض کــردنــد .همچنین
برخی مــردم دربــاره نحوه توزیع سهام عدالت و نیز
افـــرادی که ایــن سهام را نــدارنــد ،اعــتــراض کردند.

...



دستمزد

شاخص کل

وزارت اقتصاد ضمن اشاره تلویحی به بدهی  430هزار میلیارد تومانی دولت اعالم کرد:

تامین اجتماعی در صدر « َا َبر طلبکاران» دولت

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد،
آمارهایی از بدهی دولت را منتشر کرد
که حاکی از حجم بدهی  430هزار
میلیارد تومانی دولــت به بخش های
مختلف است .بر این اساس ،حدود یک
سوم بدهی دولــت مربوط به سازمان
تامین اجتماعی اســت و پــس از این
سازمان ،دارندگان اوراق بهادار و بانک
مرکزیقراردارند.

بدهی های بانکی ،پاشنه آشیل بدهی
های دولت

▪دارنــدگــان اوراق بــهــادار  ،بانک
مرکزیوبانکهادررتبههایبعد

به گزارش ایبنا ،دفتر مطالعات بخش
عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت
اقتصاد ،آمارهایی از بدهی دولــت را
منتشر ک ــرد کــه نــشــان مــی ده ــد در
پایان شهریور ماه  ،96سازمان تامین
اجتماعی بــزرگ ترین طلبکار دولت
بوده و مطالبات این سازمان از دولت
حدود 33درصد کل بدهی های دولت
را به خود اختصاص داده است .پس از
این سازمان ،دارندگان اوراق بهادار و
بانکمرکزیباسهم 16درصدیازکل
بدهیهایدولت،بزرگترینطلبکاران
دولت هستند .بعد از این گروه ها نیز
بانک های دولتی با  13درصد و بانک
های خصوصی با  7درصد در رده های
بعدیقراردارند.
▪رمزگشاییازرقمبدهیهایدولت

با توجه به نسبت هایی که معاونت

...
پول

امــور اقتصادی وزارت اقتصاد اعالم
کــرده اســت ،در صــورت معلوم بودن
یکی از اقــام بدهی های دولــت ،می
توان تخمینی از کل بدهی های دولت
را به دست آورد .در این زمینه ،اواخر
آذرماه امسال ،علی دهقان کیا ،نایب
رئیس کانون بازنشستگان کارگران
تهران ،بدهی دولت به سازمان تامین
اجتماعی را  141هزار میلیارد تومان
بیان کرده است .با توجه به آمار فعلی
وزارت اقتصاد و سهم  33درصــدی
سازمان تامین اجتماعی از کل بدهی
های دولت ،می توان گفت که براساس
ایــن گ ــزارش کــل بدهی هــای دولــت
تاکنون ،چیزی در حدود  430هزار
میلیارد تومان است .هرچند پیش از
این آمارهایی بین  500تا  700هزار
میلیارد تومان نیز از بدهی های دولت



منتشر شده بود.
▪طلبکارانخاصدولت

گــزارش وزارت اقتصاد تصریح کرده
استکه 44درصدبدهیهایدولتدر
زیرمجموعهبانکهایدولتی،مربوطبه
بدهیبهبانکملیبودهوهمچنین11
درصد بدهی دولت در زیربخش بانک
مرکزی نیز مربوط به بدهی سازمان
هدفمندی یارانه ها به بانک مرکزی
اســت .در بین بانک هــای خصوصی
نیز طلبکارترین بانک ،بانک تجارت
است که  46درصد بدهی های دولت
به کل بانک های خصوصی را به خود
اختصاص داده است .در حوزه اوراق
بهادار اسالمی نیز حــدود  36درصد
بدهیهایدولتمربوطبهاسنادخزانه
اسالمیاست.

...

کاالهای اساسی

اختالف نظر بر سر هزینه های معیشت کارگران

آغاز توزیع اسکناس نو در شعب منتخب  10بانک

کنایه وزیر جهاد به وارداتچی های تخم مرغ

مهر -در جلسه اخیر شورای عالی کار با حضور ربیعی وزیر کار ،اعضا برای
آغازمطالعاتمزدمنطقهایبرایسال ۹۸بهتوافقرسیدند.ازطرفدیگر
هزینه اقالم خوراکی برای یک نفر با موافقت اعضای کارگری و کارفرمایی
شورای عالی کار نهایی شد .با این حال همچنان بر سر موضوع «درصد»
تاثیرگذار هزینه خوراکی در سبد معیشت بین نمایندگان کارگری و
کارفرمایی اختالف نظر وجود دارد .اعضای کارفرمایی معتقدند سهم
خوراکیازسبدمعیشتهمچونسالگذشته ۲۷درصداستامااعضای
کارگریمعتقدند،اینسهمحدود 24.5درصداست .جلسهبعدیشورای
عالیکارسهشنبهبرای تعیینحداقلدستمزد تشکیلخواهدشد.

ایبنا -توزیع ۲۴هزارمیلیاردریالاسکناسهاینوبهمناسبتعیدنوروز،
با همکاری بانک مرکزی از طریق شعب منتخب بانکهای عامل از صبح
امــروز (دوشنبه  ۲۱اسفند ماه) در سراسر کشور آغاز می شود .مسعود
رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفته است :توزیع اسکناس۱۰
هزار تومانی و ایرانچک  ۵۰هزار تومانی نیز که از اوایل اسفند ماه در بین
بانکها آغاز شده در روزهای پیشرو بیشتر شده و از طریق شعب بانکها و
دستگاههای خودپرداز در اختیار مردم قرار خواهد گرفت .پارسیان ،رفاه
تبانک،گردشگری،سپه،اقتصادنوین،ملت،صادراتو
کارگران،سینا،پس 
ملیبانکهاییهستندکهدرشعبمنتخبآنهااسکناسنوتوزیعمیشود.

مهر -وزیر جهادکشاورزی گفت :رسانه های بیگانه مدام مشکالت آب
کشور را به تولید غذا توسط کشاورزی نسبت می دهند و امنیت غذایی
کشور را هدف قرار داده اند و متاسفانه عده ای در داخل هم دانسته یا
ندانسته بر همان طبل می کوبند .حجتی در کنایه ای به وارداتچی ها،
با بیان این که بخش خصوصی با تعرفه  ۵درصد تخم مرغ وارد می کند،
با قیمت ۱۲هزار و  600تومان می فروشد و بعد اعالم می کند که صرفه
ندارد ،افزود :این در حالی است که تخم مرغ داخلی پیش از این کیلویی
 9هزار و  600عرضه می شد .اما همان موقع عده ای گفتند که قیمت
ها به دلیل هزینه تولید داخلی باالست!

آمارها ،نگرانی ها و پیشنهادهای رئیس اتاق ایران در آخرین نشست هیئت نمایندگان در سال 96

نگران اتالف منابع اشتغال روستایی هستیم
حسین بردبار :رئیس اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد کرد
که برای خروج اقتصاد کشور به ویژه بخش خصوصی
واقعی از رکود ،صندوق مشترک بخش خصوصی و دولت
تشکیل شود.
به گزارش خراسان ،غالمحسین شافعی دیروز در آخرین
جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درسال 96
با اشاره به رکود در بخش خصوصی واقعی و تاثیر آن بر
مسئله اشتغال گفت :برای خروج از رکود بخش خصوصی
واقعی و صنایع کوچک و متوسط باید از طریق تأمین مالی

شاخص

بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط اقدام
کرد و راهکار ما ایجاد صندوق مشترک بخش خصوصی و
دولت است که در این باره تدابیری اندیشیده شده است و
پس از نظرخواهی از اعضای اتاق بازرگانی ایران به دولت
ارائه میشود.
وی همچنین گفت :بــرآورد میشود  ۷۰درصــد ثروت
این کشور در دست کسانی است که از این  ۷۰درصد جز
زیان چیزی به این کشور برگشت داده نمیشود.شافعی
با بیان این که هم اکنون ایجاد اشتغال مولد را میتوان به

عنوان مهم ترین موضوع اقتصادی ،سیاسی  ،اجتماعی و
حتی امنیتی کشور بیان کرد ،افزود :برای برون رفت از
وضعیت کنونی با اقدامات اورژانسی نمیتوان اشتغال
مولد ایجاد کرد.
به گفته وی یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل
توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است ،اما نگرانی
ما این است که با این مبلغ قابل توجه به سوی توزیع پول
حرکت کنیم و نگران اتالف این منابع هستیم .دراین
جلسه فزونی ،عضو هیئت نمایندگان اتــاق ایــران نیز

با انتقاد از عملکرد دولــت و بانک مرکزی دراقتصاد
گفت:می گویند نرخ بهره بانکی  15درصد باشد ولی
بعد خودشان اوراق قرضه با نرخ  20درصــدی منتشر
می کنند ،ما فقط داریم ناله می کنیم ولی گوش شنوایی
وجود ندارد.وی افزود:ما باید مانند مجلس عمل کنیم و
وزیران و مسئوالن دولتی را زیرسوال و استیضاح و توضیح
ببریم و اگر وزیر نیامد یا گوش نکرد به او کارت قرمز دهید.
مصلحت اندیشی تا کی ؟ مگر وزیران با ما تعامل می کنند
که ما با آن ها تعامل کنیم؟

یکی از شاخص های سنجش بدهی دولت ،شاخص
نسبت بدهی بانکی به تولید ناخالص داخلی است .در
این زمینه آمارهای منتشر شده از سوی معاونت امور
اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می دهد که این نسبت از
 7درصد در سال  85به  14درصد در سال  95افزایش
یافته است .هم اینک بدهی های بانکی ،بیش از یک
سوم بدهی های دولت را شامل می شود .بنابراین می
توان گفت در صورت تسویه نکردن ساالنه و به تبع آن
روند صعودی نسبت مذکور ،این موضوع می تواند به
ناپایداری بدهی های دولت در سال های آتی بینجامد.

...
بازارخبر

پژو  2008باالخره به تولید رسید
فارس  -بر اساس آمار تولید خودرو در11
ماه امسال ،پژو  2008باالخره به تولید
رسیدووزارتصنعتآمارتولیداینخودرو
راطیماههایاخیر 1971دستگاهاعالم
کرد.ایرانخودروحدود 16هزاردستگاهپژو 2008راپیش
فروشکردهاستوبهاینترتیبمیزانتولیداینخودروطی
ماههایگذشتهفقطکفاف 12.5درصدتعهداتاینشرکت
رامیدهد.

وارداتششمیوهبهکشورآزاداست
مهر  -بــراســاس اعــام دفتر مــقــررات و
استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد
کشاورزی صرفا ورود شش میوه شامل
نارگیل،آناناس،انبه،موز،منگوتینوپاپایا
به کشور بالمانع است .ورود این میوه ها نیز با دریافت مجوز
قرنطینه از دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور و دیگر
مجوزهایمرتبطمجازاست.

قیمتآجیلوخشکبارشبعیدافزایش
نمییابد
ایرنا-رئیساتحادیهآجیلوخشکبارتهران
اعالم کرد :به دلیل کاهش تقاضا ،قیمت
آجیلوخشکبارشبعیددرروزهایپایانی
امسالافزایشنمییابد.مصطفیاحمدی
باتاکیدبراینکهآجیلوخشکباربهدلیلرتبهبندیکیفیت
نرخ مصوبی ندارد ،افزود :امسال با وجود نوسان نرخ ارز به
دلیل عرضه باالی آجیل و خشکبار و کاهش تقاضا (پایین
بودن قدرت خرید مــردم) در  20روز اخیر افزایش قیمت
نداشتیموبهنظرمیرسددرهشتروزپایانیسالنیزافزایش
قیمتیدراینمحصوالتتجربهنکنیم.

شاپرک ۱۲۳درگاهاینترنتیمتخلفرا
مسدودکرد
ایبنا  -رصد ،شناسایی و مسدودسازی
درگاهپذیرندگانمتخلفیکیازاقدامات
همیشگی شاپرک است که در این زمینه
طیسال 96بیشاز ۱۲۳درگاهپرداخت
اینترنتیمتخلفانمسدودشد.

▪بااضافهبرداشتازبانکمرکزیچهمیشود؟

بانکهابههنگامنیازبهمنابع،ازبانکمرکزیاضافهبرداشت
انجاممیدهندوبااینکارعمالموجبافزایشپایهپولیمی
شوند.علتاصلیرشدپایهپولیدرسالهایاخیر–باوجود
این که طرحی مثل مسکن مهر هم در کار نبوده -همین
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بوده است .بانک
ها این برداشت را باید با نرخ  34درصد باز گردانند که البته
برخیاوقاتبابخششبانکمرکزیمواجهمیشوند.البته
به طور معمول در دنیا ،بانک های مرکزی نسبت به اضافه
برداشت بانک ها بسیار حساس اند و به محض رشد این
برداشت از مقادیر معین به شدت با آن ها برخورد می شود.
با افزایش اضافه برداشت اوال پایه پولی و نقدینگی رشد می
کند و باعث تورم می شود ثانیا بانک ها به دلیل تامین اصل و
سودبرداشتیخودمجبورمیشوندنرخسودموثرتسهیالت
راافزایشدهند.
▪رشد 30درصدیکسریبودجهدولت

نگاهی به جدول عملکرد بودجه دولت هم نشان از رشد 7
درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد 56درصدی درآمدهای
نفتی دولت دارد .مالیات دریافتی از شرکت ها  8درصد
کاهشیافتهامامالیاتحقوق ومالیاتمشاغل 3درصدرشد
کرده است .پرداخت های دولت بابت هزینه های جاری هم
 15درصدرشدکردهاست.پرداختهایعمرانیامابارشد
ِ
توجه 80درصدی نسبت به 10ماهه اول سال گذشته
قابل
بهحدود 30هزارمیلیاردتومانرسیدهاست.
CMYK

