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آمار ه�ای بانک    بانک
م��رک��زی از 
افزایش 40/7 درص�دی مانده س�پرده ها و 
42/8 درص�دی مانده تس�هیالت بانکی در 
پایان مهرماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال 

قبل حکایت دارد.
گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت 
ریالی و ارزی بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتباری به 
تفکیک اس��تان در پایان مهرماه ۱۳۹۹ حاکی از 
آن است که مانده کل سپرده ها بیش از ۳۳۳۸۰/5 
هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع 
مش��ابه س��ال قبل ۹۶5۴/۹ هزار میلی��ارد ریال 
)۴۰/7 درصد( و نسبت به پایان سال قبل معادل 
۶2۱7/7 ه��زار میلی��ارد ری��ال )22/۹ درصد( 
افزایش نش��ان می دهد. باالترین مبلغ سپرده ها 
مربوط به اس��تان تهران با مانده ۱۸۱۳۹/۹هزار 
میلیارد ری��ال و کمترین مبلغ مربوط به اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد معادل ۸2/۴ هزار میلیارد 
ریال است. بیشترین مبلغ تس��هیالت مربوط به 
اس��تان تهران با مانده ۱5575/۳ ه��زار میلیارد 
ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۸2/۹ هزار میلیارد ریال است. 
نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی 7۹/۸ درصد است که نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل و پایان س��ال قبل به ترتیب ۰/2و ۰/۴ 
واحد درصد افزایش نشان می دهد. نسبت مذکور 
در استان تهران ۹۳/۴درصد و استان کهگیلویه و 
بویراحمد ۱۱2/۴درصد است. بانک مرکزی اعالم 
کرده که یکی از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت 
و سپرده ها در استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی 
بسیاری از شرکت ها و مؤسس��ات تولیدی سایر 
اس��تان ها بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از 
طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان 

تهران انجام می شود.

افزایش ۴۰ درصدی سپرده های بانکی

دستگاه قضا باالی سر بورس
ادامه از صفحه اول

   احضار وزیر اقتصاد به مجلس
در هفته هاي اخیر ش��اخص بورس به صورت مس��تمر کاهش داشته و هم 
اکنون به یک میلیون و ۱۴۹ هزار واحد رسیده است، در حالي که در ماه هاي 
گذشته شاخص به رقم بیش از 2 میلیون هم رسیده بود. مجتبي توانگر، عضو 
کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در توئیتر 
نوشت: در پي شرایط خاص بازار سرمایه، ریزش شاخص و عدم اخذ تصمیمات 
مناسب توسط مدیران ارش��د بازار در وضعیت کنوني، وزیر اقتصاد و رئیس 
س��ازمان بورس را به کمیس��یون اقتصادي احضار کردیم. بر اساس گزارش 
آماري آذرماه سال ۹۹ شرکت س��پرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه 
وجوه تعداد کدهاي موجود مالکیت یا سهامداري در سامانه پس از معامالت 
در آذرماه سال جاري به 57 میلیون و 2۶۹ هزار و ۴5۹ کد سهامداري رسید. 
این در حالي است که آذر ماه سال گذشته تعداد کل کدهاي موجود در سامانه 
حدود ۴۹/5 میلیون بود. به این ترتیب در بعد کدسهامداري موجود با رشد 22 

درصدي در یک سال منتهي به آذرماه سال جاري روبه رو شده ایم.
   رشد 153درصدي کدهاي معامالتي فعال در یک سال اخیر

گفتني اس��ت تعداد کل کدهاي فعال در آذرماه س��ال گذشته حدود 
۹/5 میلیون کد مالکیت س��هام بود که با بیش از ۱5۳درصد رش��د به 

2۴میلیون کد معامالتي در آذرماه سال جاري رسید. 
تعداد کدهاي حقیقي نیز آذرماه سال گذشته ۹میلیون و ۴57هزار و 
۸۸۹ کد سهامداري بود که در آذرماه سال جاري با رشد ۱5۴درصدي 

به 2۴میلیون و ۴۹هزار و ۳2۹ کد سهامداري رسید. 
تعداد کل کدهاي حقوقي در آذر س��ال گذشته حدود ۸2هزار کد بود 
که در آذر ماه سال جاري با رش��د 2۴درصدي به بیش از ۱۰2هزار کد 
رس��ید. تعداد کدهاي خارجي نیز آذرماه سال گذشته یک هزار و 5۰۳ 
و  کد سهامداري بود که با ۱۱۴درصد رشد در آذرماه سال جاري به ۳هزار 
22۹ کد رسید. فروردین ماه سال جاري حدود یک میلیون و 2۰۰ هزار 
ثبت نام در سامانه س��جام برای دریافت کد بورس��ي انجام گرفت که 
تقریباً نیمي از آنها احراز هویت شد. در اردیبهشت ماه سال جاري بیش 
از ۴میلیون و ۱۸۰ هزار ثبت در س��امانه سجام انجام گرفت که حدود 
2میلیون و552هزار نفر احراز هویت انجام گرفت. خرداد ماه سال جاري 
حدود ۴میلیون و ۱5۰ هزار ثبت نام در سامانه سجام انجام گرفت که 
حدود 2میلیون و ۸7۸ هزار نفر احراز هویت شدند. همچنین در تیر ماه 
نیز بیش از ۳میلیون ثبت نام جهت دریافت کد معامالتي بورس انجام 

گرفت که بیش از ۳میلیون نفر اجراز هویت شدند. 
از سوي دیگر در مرداد ماه سال جاري کمتر از ۳میلیون نفر در سامانه 
سجام ثبت نام کردند که حدود 2میلیون و ۶۴۸هزار نفر احراز هویت 
شدند همچنین شهریور س��ال جاري همزمان با آغاز اصالح نرخ   ها و 
شاخص   ها در بازار سرمایه ، ثبت نام در س��امانه سجام به کمتر از یک 
میلیون و 5۰۰ هزار نفر افت پیدا کرد که در همین حدود احراز هویت 
انجام شد. در پي تداوم اصالح بازار ، میزان ثبت نام براي کد معامالتي به 
حدود نیم میلیون افت کرد که در همین حدود نیز احراز هویت انجام 
شد. در ادامه نیز در آبان ماه سال جاري ثبت نام در سامانه سجام جهت 
دریافت کد معامالتي به 2۱7 هزار نفر رسید که میزان احراز هویت در 

این ماه حدود 255هزار نفر بود. 
   ثبت نام 3/2میلیون نفر جهت اخذ کد سهامداری

در آذرماه س��ال جاري نیز در کمال تعجب ثبت ن��ام براي دریافت کد 
معامالتي به یکب��اره به ۳میلی��ون و 2۳۰هزار نفر رس��ید که کمتر از 
2میلیون نفر احراز هویت ش��دند ، درصد رشد س��االنه تغییرات ثبت 
نامي   ها در آذرماه س��ال جاري با آذرماه سال گذشته در سامانه سجام 

نشان از جهش ۸۹۳درصدي دارد.

 تنظیم بازار نهاده های دامی 
با ذرت و سویای کپک زده!

یک منبع آگاه: اگرچه نهاد ه های دامی با نرخ مناسب به وفور در بازار یافت می شود، اما متأسفانه بخشی از این نهاده های وارداتی به دلیل شرایط 
نامناسب نگهداری در گمرکات فاسد شده اند، از این رو دامداران و مرغداران خریدار کاالی فاسد فوق متحمل خسارت شده اند

ای�ن روزها ب�ه ط�ور معجزه آس�ایی تأمین 
نهاده های دامی و طیور با ن�رخ دولتی و آزاد 
آسان شده است، به طوری که سامانه بازارگاه 
که تا چندی پیش دام�داران و مرغداران را 
برای تأمین نهاده با مش�کل اساسی مواجه 
کرده بود، اکنون بدون محدودیت و  با قیمت 
مناس�ب نهاده را در اختی�ار تولیدکنندگان 
قرار می دهد. این گش�ایش ها در حالی است 
که  متأسفانه بخشی از  ذرت و سویای توزیعی 
به دلیل ش�رایط نامناس�ب نگهداری نهاده 
در انبار گمرکات، فاسد ش�ده و کپک  زده و 
دیگر به درد خوراک دام و مرغ نمی خورد،از 
ای�ن رو  روز گذش�ته س�تاد تنظیم ب�ازار به 
گمرک دس�تور داد مان�ع از متروکه ش�دن 
کااله�ای راهب�ردی موجود در بنادر ش�ود. 
در ای�ن می�ان ی�ک منب�ع آگاه از نهاد های 
نظارتی درخواس�ت کرد به موضوع فاس�د 
ش�دن نهاده های دامی وارداتی ورود کنند. 
مشکالتی که دامداران و مرغداران در سال 
جاری برای تأمین نهاده های دامی و طیور با 
آن مواجه بودند، در یک دهه اخیر بی سابقه 
بود. در س��ال جاری دعوای زرگ��ری میان 
وزارتخانه های صمت و  کشاورزی و همچنین 
بانک مرکزی ب��ه راه افتاد و دس��ت آخر نیز 
مشخص نش��د بانک مرکزی با چه نرخی و 
از کدام محل ب��رای واردات نهاده های دامی 
و طی��ور، ارز تخصی��ص داد و آن را تأمی��ن 
کرد، زیرا ب��ه نظ��ر می رس��د همانطور که 
رئیس جمهور چندی پیش گفت ارز ۴ هزار 
و 2۰۰ تومان��ی کاالهای وارداتی به ش��کل 

نامحسوس قطع شده است.
در پی این اتفاقات قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ، 
لبنیات و بس��یاری از اقالم م��واد غذایی بیش 
از 5۰درصد گران ش��د و تولیدکننده به دلیل 
مشکالت تأمین نهاده، دام های سنگین خود را 
روانه کشتارگاه ها کرد و مرغداران جوجه ریزی را 
کاهش دادند. در نهایت با اوج گیری این مشکالت 
و واکنش رهبر معظم انقالب در خصوص افزایش 

قیمت مواد غذایی، به ویژه مرغ، وزارت صمت و 
جهاد کش��اورزی به گمرکات دستور دادند که 
نهاده های دامی و طیور با ارز متقاضی به صورت 
امانی ترخیص ش��ود، اما متأسفانه  قیمت مواد 

غذایی چندان کاهش نیافت.
این روزها با کاهش قیمت ارز همزمان با نزدیک 
شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری امریکا، 
تأمین نهاده های دامی و طیور آسان و قیمت ها 
بسیار متعادل شده اس��ت، اما بخشی از ذرت و 
سویایی که تحویل دامداران و مرغداران می شود 
کپک زده و فاسد اس��ت و  دیگر به درد خوراک 

دام نمي خورد.
به گفته یک منب��ع آگاه، تولیدکنندگان که دو 
ماه پیش پول ذرت و س��ویا را ب��ه خزانه دولت 
واریز کرده اند، اکنون با بار فاسد مواجه شده اند 
که چاره ای جز معدوم کردن آنه��ا ندارند، زیرا 
دیگر نمی توانن��د از خزانه دولت پول ش��ان را 

پس بگیرند. 
 این منبع آگاه افزود: نهاده هایی که با ارز ۴هزار 
و 2۰۰ تومان��ی وارد بنادر ش��ده و ماه هاس��ت، 
تولیدکنندگان در انتظار خریدش��ان هس��تند 

با اقدام ضعی��ف دولت و بانک مرکزی و ش��اید 
سیاسی کاری آنها حاال باید معدوم شوند.

وی با انتق��اد از  انباره��ای غیراس��تاندارد در 
گمرکات و بنادر تأکید کرد: سال هاس��ت که از 
غیراستاندارد بودن انبارها در مرزهای ورودی 
کشور س��خن می گوییم، اما توجهی نمی شود. 
نهاده هایی که در ش��رایط تحریم و کمبود ارز 
وارد بنادر ش��ده ب��ود، به جای اینک��ه به موقع 
ترخیص و به دس��ت تولید کنندگان برسد، به 
دلیل سیاس��ت های غلط دولتی ه��ا در انبارها 

فاسد شد.
این منبع آگاه از نهادهای نظارتی، کمیس��یون 
اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاس��بات و سازمان 
بازرسی درخواست کرد با ورود به موقع به پرونده 
نهاده های فاس��د، مانع تکرار ای��ن اتفاقات در 

سال های آتی شوند. 
   گمرک مکلف ش�د مانع متروکه شدن 

اقالم راهبردی شود
در پی فاس��د ش��دن نهاده ها روز گذشته ستاد 
تنظیم بازار، گمرک جمهوری اس��المی ایران 
را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کاالهای 

راهبردی موجود در بنادر ک��رد. این تصمیم با 
توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در 
خصوص متروک شدن کاالهای اساسی شامل 
کنجاله س��ویا، ذرت، جو دامی، گوش��ت قرمز 
و گوشت مرغ در بنادر ش��مالی کشور به دلیل 
محدودیت های ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین 
و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر 

گرفته شده است.
بر این اس��اس، گمرک جمهوری اسالمی ایران 
مکلف ش��د به منظور تأمین ذخای��ر راهبردی 
کش��ور توسط ش��رکت پش��تیبانی امور دام از 
متروکه ش��دن کااله��ای یاد ش��ده موجود در 
بنادر جلوگیری کن��د و آنها را در اولویت تخلیه 

قرار دهد.
   مهل�ت پرداخت مابه التف�اوت نرخ ارز 

افزایش یافت 
همچنین ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت 
پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهاده ها و 
مواد اولیه تولید بخش کش��اورزی که گروه 
کاالیی آنها از ی��ک به 2 تغییر یافته اس��ت 
از ش��ش ماه به یک س��ال موافقت کرد. این 
تصمی��م در پ��ی درخواس��ت وزارت جهاد 
کش��اورزی در خص��وص افزای��ش مهل��ت 
اس��تمهال پرداخت مابه التفاوت ارزی برای 
انجمن واردکنن��دگان دارو، افزودنی و مواد 

بیولوژیک دامی بوده است.
بر این اس��اس مقرر ش��د برای آن دسته از 
نهاده ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی 
از قبیل م��واد اولیه تولیدی دارو، واکس��ن، 
مواد افزودنی مورد نی��از صنعت دام و طیور 
و آبزیان کشور، س��موم، کود و سایر نهاده ها 
و عوامل تولیدی محصوالت کش��اورزی که 
گروه کاالی��ی آنها از یک ب��ه 2 تغییر یافته، 
مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از شش 
ماه به یک سال افزایش یابد. تسهیل و کمک 
به تأمین ارز نهاده های پایه و واسطه بخش 
کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم گیری 

بوده است.

 یارانه پنهان 1650 هزار میلیارد توماني 
به جیب فقرا نمي رود 

افزایش 200هزار میلیارد تومانی سقف بودجه 
هدفمندی یارانه ها

س�قف تبصره 14 بودجه معروف به بودجه هدفمن�دي یارانه ها از 
حدود 270 هزار میلیارد تومان به 463 هزار میلیارد تومان جهش 
کرد. در حالي که مجموع یارانه نقدي به مردم در س�ال به 100 هزار 
میلیارد تومان هم نمي رس�د، مجموع یارانه پنه�ان پرداختي در 
کش�ور حدودهزارو650 هزار میلیارد تومان ارزیابي ش�ده است. 
رئیس مجلس ش��وراي اس��المي به نق��ل از رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه میزان »یارانه پنهان« پرداختي در رهگذر بودجه س��نواتي را 
هزارو۶5۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، این در حالي است که مجموع 
یارانه نقدي پرداختي در جریان طرح هایي چون هدفمندي یارانه ها و 
کمک یارانه معیش��تي به ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال نمي رسد، 
بدین ترتیب به نظر مي رس��د با هدفمند کردن نظام یارانه اي نقدي و 

کاالیي در کشور بتوان ریشه فقر را از بین برد.
یارانه پنه��ان پرداختي بودجه س��ال آت��ي حداق��ل هزارو۶5۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت که یارانه نقدي پرداختي به مردم در سال حتي 
به ۱۰۰هزار میلیارد تومان نمي رسد و باید دید این یارانه پنهان دقیقاً 
در چه محلي مصرف مي ش��ود و س��هم هر یک از م��ردم از این یارانه 

چقدراست. 
برخي از کارشناسان اقتصادي و اساتید اقتصاد معتقدند نظام پرداخت 
یارانه در ایران باید یکپارچه ش��ود، زیرا در عی��ن حالي که صدها هزار 
میلیارد تومان در س��ال یارانه پی��دا و پنهان پرداخ��ت مي کنیم، اما 
متغیرهاي اقتصادي نشان از توسعه فقر در ایران و انباشت ثروت در بین 

یک یا دو دهک باال درآمدي در جامعه دارد. 
آذرماه س��ال ۹۹ محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ش��وراي اسالمي 
در رسانه ملي با اشاره به گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار 
داشت: نوبخت به این نکته اش��اره کرد که غیر از 25۰ هزار میلیارد که 
بخش هاي مختلف از جمله حوزه س��المت به عنوان بودجه پرداخت 
مي شود بیش از هزارو۴۰۰میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت مي شود 

که آنها را قشر خاصي از جامعه دریافت مي کنند. 
تبصره ۱۴ بودجه معروف به بودجه هدفمند  سازي یارانه ها که در الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ حدود 27۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف داش��ت 
و مجموع یارانه نقدي هدفمندي یارانه ها و طرح کمک معیش��تي در 
این تبصره به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم نمي رس��د، گویا بر اس��اس 
تصمیم کمیس��یون تلفیق بودجه به حدود ۴۶۳ه��زار میلیارد تومان 
جهش کرده است. سخنگوي کمیس��یون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با بیان 
اینکه در پي مصوبه امروز کمیس��یون متبوعش مناب��ع یارانه ها یکجا 
دیده شده است، گفت: در بخش منابع تبصره ۱۴ الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
حدود ۴۶۳هزار میلیارد تومان لحاظ شده که ۱۴/5درصد سهم نفت در 
خصوص پاالیشگاه ها و پخش فرآورده هاي نفتي نیز تفکیک مي شود. 

زارع همچنین افزود: یارانه نقدي در دو س��قف پرداخت مي ش��ود که 
5۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 5۸ میلیون نفر مبلغ دیگري دریافت 
مي کنند. همچنی��ن یارانه تولید براي نخس��تین بار در س��ال ۱۴۰۰ 
پرداخت مي شود که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیالت در 

حوزه هاي کشاورزي، مسکن، صنعت و معدن است. 
سخنگوي کمیس��یون تلفیق مطرح کرد: همچنین س��هم دستگاه هاي 
اجرای��ي از ۴۳۶میلیارد توم��ان جداگان��ه پرداخت خواهد ش��د، اما در 
ردیف هاي عموم��ي بودجه مي آید، در واقع تبص��ره ۱۴ در بودجه ۱۴۰۰ 
نسبت به س��ال گذش��ته متفاوت خواهد بود. نکته جالب توجه اینکه بر 
اساس مصوبات کمیس��یون تلفیق منابع لحاظ شده ناش��ي از حذف ارز 
۴هزارو2۰۰تومان حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. از طرف دیگر 
هر سال حدود ۴2 هزار میلیارد تومان براي پرداخت یارانه نقدي ۴5 هزار 
توماني لحاظ مي ش��ود. با این اوصاف باید دید در طرح مجلس که قطعاً 
تبعات تورمي )ناش��ي از حذف یارانه ارزي خ��وراک دام و دارو( را در پي 
خواهد داشت چه مقدار یارانه به هر ایراني خواهد رسید. با توجه به اینکه 
ارقام بودجه س��ال آتي با تغییرات قابل مالحظه اي مواجه ش��ده است از 
مجلس شوراي اسالمي و به ویژه کمیسیون تلفیق انتظار مي رود با برگزاري 
نشست هاي خبري مستمر و حضور در رسانه ملي و سایر رسانه ها، افکار 

عمومي را در جریان تغییرات الیحه بودجه ۱۴۰۰ قرار دهد.

بهنازقاسمی
  گزارش  یک 

هاديغالمحسيني


