
جمع مانده بدهي بانك ه�اي دولتي به بانك 
مركزي در پاي�ان مهرم�اه ۱۳۹۷ ب�ه ميزان 
50/۷ هزار ميليارد تومان بوده است كه از اين 
مقدار بالغ بر ۴۱ هزار ميليارد تومان آن بدهي 
بانك عامل بخش مس�كن به بان�ك مركزي 
بابت خط�وط اعتباري مس�كن مهر اس�ت. 
به گزارش ف��ارس، مرك��ز پژوهش هاي مجلس 
در حالي در گزارش��ي به بررس��ي اليحه بودجه 
سال ۱۳۹۸ و افزايش سرمايه بانك هاي دولتي 
پرداخته است كه در بخشي از اين گزارش منابع 
و سازوكارهاي افزايش سرمايه بانك ها مشخص 

شده است. 
بر اساس اين گزارش، به طور كلي منابع افزايش 
سرمايه بانك ها از محل بدهي بانك هاي دولتي 
به بان��ك مركزي )از محل اصل و س��ود خطوط 
اعتباري و اضافه برداش��ت ها( و اوراق اس��امي 
انتشار يافته از سوي دولت، مي تواند تأمين شود. 
بر اساس اين گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، 
در روش اول ابتدا بدهي بانك هاي دولتي به بانك 

مركزي به حساب بدهي دولت به بانك مركزي 
منتقل مي شود. سپس در ترازنامه بانك نيز بدهي 
به بانك مركزي، به عنوان بدهي به دولت تبديل 
می ش��ود و س��پس از اين محل افزايش سرمايه 
اتف��اق مي افتد. جم��ع مانده بده��ي بانك هاي 
دولتي به بانك مرك��زي در پايان مهرماه ۱۳۹۷ 
به ميزان 50/۷ هزار ميليارد تومان بوده اس��ت 
كه از اين مقدار حدوداً ۴۱ هزار ميليارد تومان آن 
بدهي بانك عامل بخش مسكن به بانك مركزي 

بابت خطوط اعتباري مسكن مهر است. 
اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ پيش��نهاد افزايش 
سرمايه بانك عامل بخش مسكن به ميزان 5 هزار 
ميليارد تومان از مح��ل بدهي اين بانك به بانك 

مركزي را پيشنهاد كرده است. 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است 
كه در صورت اين افزايش سرمايه و پس از تنفيذ 
نسبت كفايت سرمايه بانك عامل بخش مسكن 
به ۱۷درصد خواهد رس��يد كه بس��يار بيشتر از 
استاندارد ۸ درصد بانك مركزي است و به همين 

دليل خواهد توانست تس��هيات بيشتري اعطا 
كند و در واقع دارايي هاي موزون به ريسك خود 

را افزايش دهد. 
بنابراين اختصاص اين مبلغ به بانك عامل بخش 
مسكن خواهد توانس��ت دست اين بانك دولتي 
را در اعطاي تسهيات مس��كن بازتر كرده و از 
آنجايي كه ضريب ريس��ك تس��هيات مسكن 
50 درصد است، افزايش س��رمايه بانك مذكور 
توانايي اهرم شدن بيش��تري در مقايسه با ساير 

بانك ها دارد. 
براي افزايش توان اعطاي تسهيات بانك ها اين 
پيشنهاد براي س��ايربانك هاي دولتي نيز قابل 
تعميم است؛ يعني تمامي مانده بدهي بانك هاي 
دولتي غير از بانك عامل بخش مسكن، به بانك 
مركزي بابت اصل، س��ود و وج��ه التزام خطوط 
اعتباري و اضافه برداشت ها در پايان سال ۱۳۹۷ 
و تا سقف ۱0 هزار ميليارد تومان، خواهد توانست 
به عنوان يكي از منابع پيشنهادي افزايش سرمايه 

بانك هاي دولتي قرار گيرد. 

در س��ازوكار دوم، افزاي��ش س��رمايه بانك هاي 
دولتي از محل انتش��ار اوراق دولت��ي )واگذاري 
اوراق به بانك ه��اي دولتي( ص��ورت مي گيرد. 
در اين س��ازوكار اوراق دولتي به بانك ها واگذار 
شده و افزايش سرمايه بانك ها از محل اين اوراق 
اتفاق مي افتد. اين اوراق به عنوان يك دارايي نقد 
و درآم��دزاي بانك ب��وده و از آنجايي كه ضريب 
ريسك پاييني به ميزان ۲0 درصد دارد، نسبت 

كفايت سرمايه بانك ها را بهبود مي بخشد. 
عاوه بر اين، بانك مركزي روي اين اوراق عمليات 
بازار باز انجام مي دهد و در صورتي كه اهداف بانك 
مركزي مستلزم خريد اوراق باشد، بانك دولتي 
مي تواند با ف��روش اين اوراق ب��ه بانك مركزي، 

ذخاير خود نزد بانك مركزي را افزايش دهد. 
اين اوراق قابلي��ت توثيق نزد بان��ك مركزي را 
نيز دارند و بان��ك با توثيق اي��ن اوراق نزد بانك 
مركزي مي تواند از حساب جاري خود نزد بانك 
مركزي اضافه برداشت كرده و كسري نقدينگي 

كوتاه مدت خود را تأمين كند. 

مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي 50 هزار ميليارد تومان 

بدهي بانك مسكن بابت خطوط اعتباري مسكن مهر
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بعد از اتمام بررسي اليحه بودجه    بودجه 
س�ال ۱۳۹۸ در كميسيون تلفيق 
اكنون احكام و جداول نهايي شده و احتماالً روز شنبه در جلسه 
عصر مجلس بررس�ي اليحه در صحن علني آغاز خواهد شد. 
به گزارش»ايسنا«، چهارم دي ماه سال جاري دولت اليحه بودجه 
را به مجلس آورد و بعد از آن بررسي ها در كميسيون تلفيق آغاز شد 

كه البته در نهايت با اعمال تغييراتي در اليحه به تصويب رسيد. 
اكنون آخرين اخبار از سازمان برنامه و بودجه از اين حكايت دارد 
كه بعد از نهايي ش��دن احكام، جداول و رديف ها نيز مورد بررسي 
قرار گيرد، اصاحات انجام شود و به زودي چاپ خواهد شد. بر اين 
اساس قرار است در روز ش��نبه هفته آينده بعد از جلسه غيرعلني 

نوبت صبح، در جلسه عصر نمايندگان بررسي اليحه را در صحن در 
دستور كار قرار دهند. 

اين در حالي است كه ابتدا كليات مطرح و بعد از رأي آوردن احكام 
درآمدي و سقف درآمدها در بودجه عمومي مورد بررسي و تصويب 
قرار مي گيرد و بعد از آن احكام هزينه اي در دستور كار قرار خواهد 
گرفت تا اعضا در صورت پيشنهاد افزايش هزينه، سقف آن را مدنظر 
قرار داشته باش��د. پيش بيني بر اين اس��ت در صورتي كه بررسي 
اليحه بدون وقفه در مجلس انجام شود، احتماالً تا ۱0 روز اليحه در 

حضور نمايندگان بررسي و تصويب خواهد شد. 
از مهم ترين تغييراتي كه در كميس��يون تلفي��ق در اليحه بودجه 
اعمال شد مي توان به افزايش س��قف معافيت كاركنان كه حدود 

۴00 هزار تومان بود و به ۲ ميليون و ۷00 هزار تومان رسيد، اشاره 
كرد. همچنين حذف پيش��نهاد دولت براي واگذاري مس��ئوليت 
حذف يارانه بگيران پردرآمد به استانداران و تغييراتي در بخش نفت 

از جمله تغييرات مهم اليحه به شمار مي رود. 
اليحه بودجه سال آينده با سقف بودجه عمومي ۴۷۸ هزار ميليارد 
تومان بسته شده است كه در آن سهم نفت حدود ۱۴۲ هزار ميليارد 
تومان، درآمدهاي ماليات��ي ۱50 هزار ميليارد توم��ان، واگذاري 
دارايي هاي مالي 5۱ ه��زار ميليارد تومان بوده اس��ت. در كنار آن 
درآمدهاي اختصاصي دستگاه ها نيز وجود دارد كه حدود ۷0 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده است. اين سقف ها در نهايت مي تواند 

در زمان تصويب نهايي بودجه دستخوش تغيير باشد.

آخرين خبر از روند تصويب بودجه ۹۸

رئيس سازمان اموال تمليكي خبر داد
دپوي 3 ساله ۱۰۰۰ خودروي متروكه

رئيس س�ازمان ام�وال تمليك�ي تع�داد خودروه�اي موجود در 
اين س�ازمان را ۱000 دس�تگاه اعالم كرد و گفت: بعضًا حدود س�ه 
س�ال از دپوي اي�ن خودروه�ا در انباره�اي س�ازمان مي گذرد. 
جمشيد قسوريان جهرمي در گفت وگو با »ايس��نا«، درباره اينكه چه 
تعداد خودرو نزد سازمان اموال تمليكي نگهداري مي شود، گفت: حدود 
۱000 دس��تگاه انواع خودرو اعم از متروكه، قاچاق و ضبطي كه اغلب 
براي تعيين تكليف منتظر كسب مجوزهاي الزم از مبادي ذيربط مانند 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان استاندارد هستند، در اختيار 

سازمان اموال تمليكي قرار دارد. 
جهرمي همچنين درباره اينكه خودروهاي متروكه از چه سال هايي در 
انبارهاي اين سازمان قرار گرفته اند،گفت: با توجه به مصوبه ممنوعيت 
واردات خودروهاي باالي ۲500 س��ي سي حدود س��ه سال از دپوي 
اين خودروها در انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 

مي گذرد. 
رئيس س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي درباره تكليف 
نهايي خودروهاي متروكه و امكان ص��ادرات مجدد آنها نيز اظهار 
كرد: اين خودروها پس از اعام از جانب گمرك به س��ازمان اموال 
تمليك��ي و اجازه فروش از س��وي حاكم ش��رع، در فرآيند تعيين 
تكليف قرار مي گيرند كه در صورت داش��تن مجوزهاي الزم براي 
ش��ماره گذاري، پس از طرح در مزايده بفروش مي رسند و پس از 
كسر هزينه هاي قانوني )ماده ۳۴( حاصل فروش آن به صاحب كاال 

برگردانده مي شود. 
.....................................................................................................................

دليل ناموفق بودن نخستين عرضه ميعانات 
در بورس 

نماينده ش�ركت ملي نفت ايران در ب�ورس انرژي درب�اره داليل 
ناموفق بودن نخس�تين عرضه ميعانات گازي در رينگ بين الملل 
بورس انرژي گفت: اين محموله با وجود حضور يك مشتري اما به 
دليل فراهم نبودن بسترهاي اطالعاتي منجر به معامله قطعي نشد. 
اميرحسين تبيانيان، نماينده شركت ملي نفت ايران در بورس انرژي در 
گفت وگو با »فارس« با اشاره به                                                                                                                                                  عرضه نخستين محموله يك ميليون 

بشكه اي ميعانات گازي پارس جنوبي در رينگ بين الملل بورس انرژي 
گفت: براي نخس��تين بار اين محموله بر اساس چارچوب هايي كه در 
سال جاري پايه گذاري ش��د، دقايقي قبل در رينگ بين الملل بورس 
انرژي عرضه شد كه در نهايت با وجود برخورداري از                                                                                                                                                                                                                                            يك مشتري اما 
به                                                                                                                                                  دليل فراهم نبودن بسترهاي اطاعاتي الزم منجر به                                                                                                                                                  معامله قطعي 

در اين بازار نشد. 
وي در ادامه اف��زود: با توجه به                                                                                                                                                  ل��زوم عدم نماي��ش و رؤيت كدهاي 

معاماتي خريداران در سامانه هاي معاماتي بورس انرژي، مكانيزمي 
در فرايند عرض��ه نفت خام تعريف ش��د كه بر اس��اس آن خريداران 
مي توانستند با اطمينان بيشتري در محموله هاي عرضه شده به                                                                                                                                                  عنوان 
يك مزيت در بورس انرژي شركت كنند،  اما اين بستر با توجه به                                                                                                                                                  جديد 
بودن عرضه ميعانات گازي و با وجود تاش هاي صورت گرفته در نهايت 

طي روز جاري مهيا نشد. 
به                                                                                                                                                  گفته اين مقام مس��ئول، به  رغم اعام آمادگي خريدار براي حضور 
در عرضه امروز اما در نهايت به                                                                                                                                                  دليل عدم امكان بستر الزم به                                                                                                                                                  منظور 
نمايش ندادن كد معاماتي خريدار، از                                                                                                                                                                                                                                            واريز وجه ۶ درصدي سپرده 
به                                                                                                                                                  حساب شركت سمات و درج كد بورسي خود امتناع كرد كه بدون 
مش��تري ماندن عرضه امروز را در رينگ بين الملل بورس انرژي در 

پي داشت. 
تبيانيان از                                                                                                                                                                                                                                            برنامه بلندمدت ش��ركت ملي نفت ب��راي عرضه ميعانات 
گازي مشابه نفت خام در بورس انرژي سخن گفت و افزود: با توجه به                                                                                                                                               

   برنامه ريزي صورت گرفته، روند ثابتي براي عرضه نفت خام و ميعانات 
گازي طي دوشنبه هر هفته در نظر گرفته شده است، به                                                                                                                                                  طوري كه يك 
هفته به                                                                                                                                                  عرضه نفت خام و هفته بع��د از                                                                                                                                                                                                                                            آن به                                                                                                                                                  عرضه ميعانات گازي در 

رينگ بين الملل بورس و انرژي اختصاص خواهد يافت. 
نماينده ش��ركت ملي نفت اي��ران در ب��ورس انرژي، تعامل س��ازنده 
ش��ركت هاي كارگزاري با ش��ركت ملي نف��ت را يادآور ش��د و گفت: 
ش��ركت هاي كارگزاري هم اكنون به                                                                                                                                                  عنوان بازوهاي عملياتي شركت 
نفت براي خريد و فروش نفت خام و ميعانات گازي عمل مي كنند كه 
البته در اين بين برخي شركت هاي كارگزاري فعال تر شده و مذاكرات 

مفصل تري را براي معرفي مشتريان داخلي و خارجي و بهره مندي از                                                                                                                                               
                                                                                             شرايط موجود دنبال مي كنند. 

.....................................................................................................................

 تعدادي هواپيماي جديد 
وارد كشور مي شود

وزير راه و شهرسازي گفت: در حال خريد تعدادي هواپيما هستيم 
كه هواپيماهاي خوبي هس�تند و وارد آس�مان كش�ور مي شوند. 
محمد اسامي در گفت وگو با »مهر« در مورد راه حل رفع مشكات 
و برخي رانت هاي��ي كه در توزيع قير ايجاد ش��ده، اظهار داش��ت: ما 
بايد اجازه دهيم توزيع قير به حالت ع��ادي برگردد. اين همه مصالح 
ساختماني داريم قير هم يكي از آنها. همانگونه كه بقيه مصالح تأمين 

مي شود، قير را هم تأمين كنند. 
وي در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا با خارج ش��دن قير از بورس كاال 
موافق هس��تيد،گفت: من وارد اين موضوع نمي ش��وم. بحث من اين 
است كه اجازه بدهيم توزيع قير عادي شود. به اين صورت كه مستقيماً 
از پااليشگاه خريداري كرده و به مصرف برس��انند. ما وضع موجود را 

نمي پسنديم. 
وزير راه و شهرس��ازي درباره موضوع افتتاح كانال مالي ويژه حمل و 
نقل هوايي براي خريد هواپيما كه چندي پيش از س��وي مديرعامل 
ايران اير اعام شد، تصريح كرد: در حال خريد و ابتياع تعدادي هواپيما 
هستيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا هواپيماهاي در حال ورود 
به كشور، دست دوم هستند،گفت: نو و دست دوم ندارد؛ هواپيماهاي 

خيلي خوبي هستند.
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مدت ها اس�ت كه از بيم بيكاري و بسته شدن 
در برخي از شركت هاي بزرگ و متوسط، نظام 
بانكي را مكلف مي كنيم به اين دست از بنگاه ها 
تسهيالت كالن بانكي ارائه دهد؛ يعني منابع 
بانكي را كه در حقيقت متعلق به سپرده گذار 
اس�ت، در اختيار اين دس�ت از بنگاه ها قرار 
مي دهيم تا به رغم زيان هاي انباشته چندين 
هزار ميليارد توماني، گاهي فس�اد و انحراف 
در عملكرد و معامالتشان )چه در بخش واقعي 
بنگاه و چه بخش سهام بنگاه( به حيات خود 
ادامه دهند و همچون كارخانه معوق س�ازي 
منابع بانكي عمل كنن�د، حال مديريت كالن 
اقتص�اد بايد به اين پرس�ش پاس�خ دهد كه 
معوق سازي منابع بانكي براي تداوم فعاليت 
شركت هاي زيان ده بزرگ چه سودي به حال 
اقتصاد اي�ران دارد؟ بنگاه هايی كه هميش�ه 
پش�ت س�پر انس�انی خود پنهان ش�ده اند!
ب��ه گ��زارش »جوان«، »س��رمايه و وج��ه نقد 
يك واقعيت و دس��تيابي به س��ود ناشي از يك 
سرمايه گذاري، يك تصور اس��ت كه امكان دارد 
محقق نشود و اصل س��رمايه را نيز به باد دهد «؛ 
اين جمله در بين اساتيد علم مالي معروف است 
و اس��اتيد با بيان اين جمله متذكر مي شوند كه 
در س��رمايه گذاري نهايت دقت نظر شود تا اصل 
س��رمايه يا تس��هيات دريافت��ي از بانك براي 

سرمايه گذاري از دست نرود. 
  اعتراض س�يف به كارخانه معوق سازي 

منابع بانكي
پيش از اين ولي اهلل سيف، رئيس كل پيشين بانك 
مركزي وقتي با هجمه »تسهيات تكليفي كان 
بانكي« براي تزريق به بنگاه هاي زيان ده بزرگ 

و متوسط نام آش��نا در اقتصاد ايران روبه رو شد، 
در مقطعي لب به اعتراض گش��ود كه چرا وقتي 
مي دانيم بنگاهي سودآور نيست بايد منابع بانكي 
را تسليم اين بنگاه كنيم و در نهايت منابع بانكي 
را به معوقات بانكي تبديل كني��م، هر چند اين 
مقاومت سيف به س��ر انجام نرسيد، اما همچنان 
اين پرس��ش مطرح اس��ت كه تداوم روند پمپاژ 
نقدينگ��ي و تس��هيات بانكي به ش��ركت هاي 
زيان ده چه تبعات و عواقبي براي اقتصاد، بانك، 

صنايع و شركت ها به همراه خواهد داشت. 
  تسهيالت تكليفي كالن بانكي 

صاحب مصوبات است
در صفح��ات پايان��ي صورت هاي مال��ي بانك ها 
و مؤسس��ات اعتباري غير بانكي اث��ر منفي ارائه 
تس��هيات كان بانكي به ش��ركت هاي بزرگ و 
متوس��ط را در فعاليت بانك مي بيني��م كه در اين 
مقال قصد نداريم به مصاديق اش��اره كنيم، اما در 
توضيحات اين تسهيات كان عنوان شده است كه 
اين تسهيات داراي مصوبات و تكاليفي از نوع بانك 
مركزي، هيئت دولت، قانون بودجه و مواردي از اين 
دست بوده اند، در اين ميان وقتي اثري از بازپرداخت 
اقساط اين تسهيات بانكي به بانك نيست، مشخص 
مي شود كه تسهيات تكليفي در زيان هاي انباشته 

بانك ها و معوقات بانك ها نقش دارد. 
  دامنه بدهي ها توسعه مي يابد

از س��وي ديگر وقتي صورت هاي مالي برخي از 
ش��ركت هاي بزرگ و متوس��ط دريافت كننده 
تس��هيات كان بانكي را ماحظ��ه مي كنيم، 
 مي بينيم كه شركت حتي قدرت بازپرداخت سود 
تسهيات كان دريافتي بانكي را ندارد چه برسد 
به اصلش، يعني فعاليت عملياتي ، غير عملياتي و 

سرمايه گذاري هاي ديگر بنگاه كفاف باز پرداخت 
تسهيات بانكي را نمي دهد و در هر دوره با پمپاژ 
پرداخت تس��هيات كان بانكي به اين دست از 
بنگاه هاي زيان ده درعين حالي كه ورشكستگي 
اين بنگاه ها پنهان يا به تأخير مي اندازيم، دامنه 
بحران بدهي هاي مع��وق اين بنگاه را توس��عه 
مي دهيم و انبوهي از بدهي ها به مشتريان)پيش 
خريدكنن��دگان كاال و خدمات(، ني��روي كار، 
تأمين كننده قطع��ات، س��ازمان امورمالياتي، 
سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، 
كس��ري ذخايرقانوني و احتياطي، بانك و. . . را 

ايجاد مي كنيم. 
   به نام توليد به كام فعاليت هاي 

غير توليدي
نكته جالب توجه در اظهارات مس��ئوالن صنايع 
و انجمن ه��ا و اتحاديه ه��اي مختلف آن اس��ت 
كه نرخ تأمين مالي در اقتصاد ايران بس��يار باال 
اس��ت و صنايع با مش��كل س��رمايه در گردش 
مواجه هس��تند، اما وقت��ي در صورت هاي مالي 
ش��ركت هاي بزرگ و متوس��ط دقت مي كنيم، 
متوجه مي شويم كه بخش��ي از منابع شركت در 
حوزه سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت و بلند مدت 
به كار گيري شده اس��ت و در واقع ش��ركت ها با 
ظرفيت بسيار پايين در حوزه اصلي خود فعاليت 
دارند و به رغم آنكه مشكات حوزه فعاليت خود 
را براي دريافت امتياز تسهيات بانكي يا انتشار 
اوراق در بازار سرمايه ذكر مي كنند، اما از طريق 
ش��ركت هاي فرعي و وابسته بخش��ي از منابع 
خود را در بانك س��پرده گذاري كرده اند يا اينكه 
به خريد و فروش س��هام ديگر شركت ها در بازار 
سرمايه و اوراق بدهي و اسناد خزانه و واحدهاي 

صندوق هاي سرمايه گذاري و. . . به كار گرفته   اند، 
دس��ت آخر از مش��كات واحد توليدي خود و 
نيروي انس��اني خود ابزاري براي اخذ تسهيات 
بانكي جديد و بخش��ش جرايم تسهيات قبلي 

دريافتي از بانك تهيه ديده اند. 
   پايان حمايت هاي كوركورانه 

به نظر مي رسد اين بار مديران اقتصاد كان كشور 
و اعضاي شوراي پول و اعتبار و نظام بانكي بايد 
قبل از ارائه تس��هيات به ش��ركت ها ي بزرگ و 
متوسط كه بخشي از منابع خود را در فعاليت هاي 
غير توليدي به كار گرفته اند و مش��كات توليد 
همانند رش��د بهاي ارز و نرخ باالي بهره را بهانه 
دريافت تس��هيات كان بانكي و عدم پرداخت 
بدهي ه��اي خود به ني��روي كار، س��ازمان امور 
مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق هاي 
بازنشستگي، پيمانكاران و بانك ها قرار داده اند، 
م��ورد اعتبار س��نجي و راس��تي آزمايي فعاليت 
توليدي اي��ن بنگاه ها ق��رار دهند؛ چراكه برخي 
از بنگاه ها كاالي توليدي را به ش��كل تعهدي به 
اشخاصي ارائه داده اند كه اين اشخاص به تعهدات 
خود عمل نكرده ان��د و وثايق دريافتي نيز كفاف 

مطالبات بنگاه را نمي دهد. 
بسياري از شركت هاي بزرگ و متوسط كه سال ها 
اس��ت هزينه فعاليت اين بنگاه ه��ا بر گرده هاي 
اقتصاد ايران و بانك و مردم سنگيني مي كند به 
بهانه توليد براي اخذ امتيازات بانكي، ارزي و. . . 
نقشه كشيده اند و امروز مديران اقتصاد كان بايد 
به اين سؤال پاسخ دهند كه نتيجه تأمين مالي 
مكرر ش��ركت هاي زيان ده بزرگ و متوسط در 
اقتصاد ايران چه خواهد بود و آيا صحيح است كه 
منابع بانكي را تحت قالب تسهيات كان به اين 
صنايع دهيم تا پول مردم در بانك را به معوقات 
تبديل كنند و خروجي توليد كاال و خدماتشان 
نيز به مراتب كيفيتش به رغم همه حمايت هاي 
صورت گرفته اص��ًا قابل قياس ب��ا محصوالت 

خارجي نباشد. 
  سالمت جامعه مديريتي برخي از بنگاه ها 

مورد ترديد است
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي حمايت از صنايع 
و ش��ركت ها اگر كوركورانه باش��د و بدون اينكه 
س��امت نظام مديريتي، توليدي و فعاليت اين 
بنگاه ها مس��جل شود تنها با بس��ته هاي پولي و 
ارزي و. . . اين صنايع حمايت ش��وند، نتيجه اي 
براي اقتصاد ايران به هم��راه ندارد و روز به روز بر 
دامنه مشكات در اين صنايع مي افزايد و تبعات 

آن نيز دامن ساير بخش ها را خواهد گرفت. 
در رابطه ب��ا ش��ركت هاي تولي��دي، بانك ها و 
مؤسس��ات وابس��ته به دولت نيز بايد شفافيت 
صورت گيرد، زيرا اين دست از بنگاه ها در كمال 
تعجب بازدهي ش��ان گاهي بس��يار پايين است 
و س��امت معامات در اين بنگاه ها قابل ترديد 
است و مشخص نيست وضعيت توليد و فروش، 
بدهي ها و نيروي انساني و. . . اين بنگاه ها به چه 
شكل است، اما گفته مي شود كه بخش زيادي از 
تسهيات كان بانكي به شركت هايي اختصاص 
مي يابد كه وابستگي به بخش دولت دارد و چندان 

رسيدگي به اين بخش نمي شود.

عاقبت تأمين مالي و ارزي بنگاه هاي بزرگ زيان ده چه خواهد بود؟

شركت هاي زيان ده،  كارخانه معوق سازي منابع بانكي شده اند
انحرافات در شركت هاي زيان ده تسهيالت خوار بانكي پشت سپر انساني و بيان برخي از مشكالت اقتصادي پنهان شده است

هادی  غالمحسینی
  گزارش   یک

 تشكيل سريع نهاد فراقوه اي 
براي مقابله با فساد   

در بياني��ه مهم و راهبردي مق��ام معظم رهبری در چهلمين س��الروز 
پيروزي انقاب اسامي بيشترين واژه كليدي به كار رفته » اقتصاد« با 
۳۲ بار تكرار و بعد از آن » اخاق« ۱۷ بار و » جوانان « ۲۸ بار و در مرحله 
آخر »سياس��ي و سياست« ۱۷ بار اشاره ش��ده و دو بند از توصيه هاي 
هفت گانه به موضوع اقتصاد اختصاص يافته كه درقالب دو بخش مهم به 
آن پرداخته شده است و همان طور كه بر آن تأكيد شده اگر چه اقتصاد 

هدف نيست ولي عامل مهم سلطه ناپذيري و نفوذ ناپذيري است. 
به دقت مهم ترين عيوب اقتصاد احصا شده كه همه جريان ها ي فكري بر 
آن تأكيد دارند و شاكله تمام مصاحبه ها و سخنان كارشناسان اقتصادي 
است، مواردي چون » وابستگي اقتصاد به نفت، دولتي بودن بخش هايي 
از اقتصاد كه در حيطه  وظايف دولت نيست، نگاه به خارج و نه به توان 
و ظرفيت داخلي، اس��تفاده اندك از ظرفيت نيروي انس��اني كش��ور، 
بودجه بندي معيوب و نامتوازن و س��رانجام نبود ثبات سياس��ت هاي 
اجرايي اقتصاد و رعاي��ت نكردن اولويت ها و وج��ود هزينه هاي زائد و 
حّتي مسرفانه در بخش هايي از دستگاه هاي حكومتي است« مشكات 
عامه مردم، بي��كاري جوان ها، فقر درآمدي در طبق��ه  ضعيف و امثال 

آنها است.« 
ايشان به درس��تي به راهكار ها نيز اش��اره كرده اند » درون زايي اقتصاد 
كشور، مولّد ش��دن و دانش بنيان ش��دن آن، مردمي كردن اقتصاد و 
تصّديگري نكردن دولت، برون گرايي با اس��تفاده از ظرفيت هايي كه 
قبًا به آن اشاره شد، بخش هاي مهّم اين راه حل ها است. بي گمان يك 
مجموعه  جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته هاي اقتصادي در درون 
دولت خواهند توانست به اين مقاصد برسند. دوران پيِش  رو بايد ميدان 

فّعاليت چنين مجموعه اي باشد. «
 اما سؤال كليدي اين اس��ت كه چرا با وجود شناخت امراض اقتصادي 
و راهكاره��اي كان در حوزه عمليات��ي و اجرايي ظه��ور و بروز پيدا 
نمي كند ؟ از نگاه نگارنده مهم ترين عام��ل در عدم تحقق اين آرمان ها 
و اهداف تعيين شده، تضارب منافع، يافتن مقصرهاي بي يقه اي مانند 
تحريم ها كه نمي توان از آنها بازخواست كرد، پاسخگو نبودن مسئوالن 
در قبال مسئوليت ها و تصميمات اتخاذ شده، كم كاري نظارتي در حوزه 
عملياتي كردن اين راهكارها و جلوگيري از كجروي ها در مسير تعيين 
شده اس��ت. در چنين فضايي بديهي اس��ت كه نه تنها كهنه درد هاي 
اقتصادي التيام نيافته و راهكارهاي جامع محقق نمي شود، بلكه زخم 
چركين فساد حتي برخي مسئوالن را دچار استحاله و فاصله گرفتن از 
ساده زيستي مي كند، گاهي اوقات برخي دستگاه هاي نظارتي را نابينا 
مي كند و ويژه خواري و مدارا با فريبگران اقتصادي كه همه به بي عدالتي 
مي انجامد، گسترش مي يابد در حالي كه به تعبير مقام معظم رهبري 

» به شّدت ممنوع« است. 
بنابراين اكنون با ترس��يم اين اتمسفر در اقتصاد كش��ور و به منظور 
ريش��ه كن كردن موانع اصاح س��اختارها بايد هر چه سريع تر به نفع 
مردم و بخش مولد كش��ور به فرمان مقام معظم رهبري در اين بيانيه 
مهم مهر اقدام سريع زد. آنجايي كه ايشان بر تشكيل دستگاهي كارآمد 
با نگاهي تيزبين و رفتاري قاطع در قواي س��ه گانه تأكيد كرده اند كه 
اين دستگاه » به معناي واقعي با فس��اد مبارزه كند، به ويژه در درون 
دستگاه هاي حكومت«. اين فرمان عملياتي بايد بدون لحظه اي وقفه 
ايجاد شود تا نه تنها خأل هاي موجود را جبران كند،  بلكه دستگاه هاي 

متعدد ناكارآمد نظارتي را معدود و حتي تجميع كند. 
البته ممكن اس��ت برخي منتقدان ب��ر اين موضوع تأكي��د كنند كه 
نهادهاي نظارتي كم نيس��تند و ايجاد چنين نهادي هم ممكن است 
دچ��ار روزمرگي هاي موج��ود يا كم كاركردي ناش��ي از فش��ارهاي 
جريان های متداول قدرت بش��وند اما تجربي��ات موجود به خصوص 
در چين و استفاده از تكنولوژي در اين مسير و مجاب كردن دستگاه 
در ارائه اطاعات شفاف و تجميع شده مي تواند در تشكيل اين نهاد و 

اختياراتش مفيد فايده باشد.

تالش مي كنيم حقوق  اسفند از نيمه دوم آن 
پرداخت شود

رئي�س س�ازمان برنام�ه و بودج�ه ب�ا اش�اره ب�ه اينك�ه تالش 
مي كنيم حقوق  اس�فند را از نيمه دوم آن پرداخ�ت كنيم، گفت: 
يارانه اس�فند م�اه نيز زودت�ر از موع�د مقرر پرداخت مي ش�ود. 
به گزارش »ايسنا«، محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه هيئت دولت 
درباره واريز عيدي كارمندان و بازنشستگان اظهار كرد: تخصيص عيدي 
همه افرادي كه مشمول دريافت عيدي مي شوند قبل از ۲۲ بهمن داده 
شده اس��ت، خزانه هم مبالغ آن را آماده كرده است. هر دستگاهي كه 
ليست كاركنان خود را تهيه كرده و درخواست وجه داده است، اين مبلغ 
را دريافت كرده است. وي ادامه داد: روز يك شنبه ۲۱ بهمن من با يك 
وزير سه بار تماس گرفتم كه عيدي آنها آماده است و براي دريافت آن 
اقدام كنند، اما آنها اظهار كردند مشكلي در تهيه ليست كارمندان خود 
دارند. به هر حال عيدي همه دس��تگاه ها آماده است و االن خزانه هم 

دنبال اين است كه دستگاه ها وجه خود را دريافت كنند. 
وي تأكيد كرد: اكنون ديگر عذر هيچ دستگاهي موجه نخواهد بود كه 
ليس��ت خود را تهيه نكند و به خزانه ندهد. اين قص��ور مربوط به خود 

دستگاه هاي اجرايي است، زيرا عيدي ها آماده است. 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تاش مي كنيم يارانه بهمن 
ماه تا ۲۶ اين ماه و يارانه اسفند را هم قبل از ۲۶ اسفند پرداخت كنيم. 
همچنين تاش مي كنيم حقوق ها را از نيمه دوم اسفند پرداخت كنيم. 
به گفته وي در اين هفته 5000 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني 

تخفيف مضاعف داده مي شود. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه تأكيد كرد: اين س��ازمان با وجود همه 
مضايق، فعاليت هاي خود را به گونه اي تنظيم كرده است تا همه مطالبات 

بخش هاي مختلف را پرداخت كند. 
وي در پاسخ به سؤالي در مورد اصاح ساختار بودجه خاطر نشان كرد: 
ويرايش دوم بودجه بر اس��اس نظرات رهبري انجام شد تا در هزينه ها 
صرفه جويي ش��ود. ما ۴۳۷ هزار ميليارد توم��ان از منابع عمومي را به 
۴0۷ هزار ميليارد توم��ان كاهش داديم، اما مجل��س لطف كرد و اين 
رقم را كمي افزايش داد، نظر رهبري اين است كه اصاحي در ساختار 
منابع و مصالح انجام دهيم. در تبص��ره ۲۱ اليحه بودجه اين اصاح را 
با هماهنگي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پيش بيني كرديم فعًا 
كميسيون تلفيق تشخيص داده است كه آن را حذف كند. به هر حال ما 

براي اصاح ساختار بودجه آمادگي داريم و برنامه ريزي هم كرده ايم. 
نوبخت با اش��اره به اينكه برنامه ما براي اصاح س��اختار بودجه آماده 
است، تصريح كرد: گفتن اصاح س��اختار بودجه ساده، ولي اجراي آن 
سخت بوده و مثل شيري است كه بخواهيم آن را خالكوبي كنيم، زيرا 
دستگاه ها به همين وضع عادي عادت كردند و اصاح ساختار بودجه 
شايد موجب كاهش دريافتي آنها شود، بنابراين آنها براي تحول آماده 

نيستند. 
وي ادامه داد: در اقتصاد ما ۴5 هزار ميليارد تومان معافيت مالي و نه فرار 
مالياتي وجود دارد كه من آدرس مي دهم كدام دس��تگاه ها از معافيت 
مالي استفاده مي كنند. همچنين ۹۳۴ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان 
و آش��كار مي دهيم. ما يارانه  زيادي مي دهيم كه هدفمند هم نيست و 
حتي افراد با درآمد بيش��تر از يارانه بيشتر اس��تفاده مي كنند. اصاح 
س��اختار بودجه يعني اصاح همين موارد. اگر جامعه اين آمادگي را 

داشته باشد، ما براي اصاح بودجه برنامه داريم. 

مهران ابراهیمیان
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