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هادیغالمحسینی

تاريكخانه تسهيالت بانكي با سمات شفاف مي شود
با وجودي كه وزير اقتصاد مدعي است 70 درصد از تسهيالت پرداختي 
مورد ادعاي بانك ها همان تسهيالت قديمي است كه با مشاركت مديران 
بانك ها و بدهكاران بانكي نوسازي مي شود، اخيراً رئيس كل بانك مركزي 
ادعا كرده كه مطالب�ات معوق بانكي به 7 درصد تن�زل يافته است، در 
همين راستا ني�ز از سامانه متمرك�ز سمات رونمايي ش�د تا زين پس 
تك تك تسهيالت اعطايي نظام بانكي مورد رصد و نظارت قرار گيرد. 
اختالف 13 ميليارد دالري دولت و بانك مركزي بر سر مطالبات آنقدر رقم 
سنگيني است كه مي تواند تهديدي براي كفايت سرمايه كل سيستم بانكي 
به شمار بيايد، زيرا اگر بانك مركزي از دولت چنين مطالبه اي داشته باشد 
و دولت اين بدهي را پرداخت نكند با توجه به اينكه ارزش ريالي اين بدهي 
325هزار ميليارد تومان است، بي شك كفايت سرمايه كل نظام بانكي كشور 

با اشكال جدي مواجه مي شود.
   معامله  عجيب دولت با بانك مركزی

 از سوي ديگر گفته مي شود رشد صددرصدي پايه پولي طي سال هاي اخير 
و رسيدن اين متغير به 420 هزار ميليارد تومان در پايان سال 99 عموماً 
با تكيه بر معامله اي با عنوان خريد ارزهاي بلوكه شده دولت در بانك هاي 
خارجي از سوي بانك مركزي انجام گرفته است، در حقيقت بانك مركزي 
دست به معامله اي زده است كه شايد نتواند به اين دارايي دست پيدا كند، 
زيرا ارزهاي مذكور در تحريم امريكا مي باشد و براي اين منظور مذاكرات را 
بايد دولت دنبال كند. بدين ترتيب وضعيت خود بانك مركزي از منظر دخل 
و خرج نياز به شفاف سازي دارد، اين در حالي است كه بانك مركزي رگالتور 

و ناظر بخش پولي كشور و بانك ها و مؤسسات اعتباري نيز مي باشد. 
   نوسازی وام معوق 700هزار ميليارد تومانی

در حوزه تأمين مالي بانكي نيز بايد گفت سال گذشته كه بانك ها مدعي تأمين 
مالي هزار هزار ميليارد توماني اقتصاد ايران شدند، وزير اقتصاد با صراحت اظهار 
داشت كه 70 درصد تأمين مالي مورد ادعاي بخ��ش بانكي در واقع نوسازي 
همان تسهيالت قديمي مي باشد، بدين ترتيب تنها 30 درصد از تأمين مالي 
بانك ها واقعي و جديد است، از اين رو نظام بانكي نيز در بعد بدهي هاي معوق و 
سوخت شده نياز به شفاف سازي دارد، زيرا گفته مي شود كه بانك ها براي فرار از 
ذخيره گيري مطالبات معوق و سوخت شده با بدهكاران بانكي يا نزديكان آنها 
جلساتي را برگزار مي كنند تا بتوانند از طريق انجام معامالت جديد ريالي يا 
ملكي به توافقي برسند كه بانك بتواند مطالبات غير جاري را به جاري تبديل 
كند. نكته نگران كننده در رابطه با تقلب در صورت هاي مالي بانكي اين است 
كه بانك ها كفايت سرمايه پاييني دارند و مي توانند با اين شرايط به طور مجدد 
منابع را تح��ت قالب سپرده بانكي از سطح جامعه جم��ع آوري كنند و سطح 
بدهي هاي خود را تا سطح نگران كننده اي ب��اال ببرند در عين حال نيز تأمين 

مالي مورد ادعايشان نيز مي تواند غلط انداز و گمراه كننده باشد. 
   ركورد 70 ساله تورم در فروردين 1400 زده شد

بدين  ترتيب در پايان دولت دوازده��م بايد وضعيت نظام بانكي شفاف شود، اما 
در حالي رئيس كل بانك مركزي نامزد انتخابات رياست جمهوري شده است كه 
آمارهاي اقتصادي مربوط به عملكرد بخش پولي و مالي را به روز نكرده است، در 
اين ميان خاندوزي يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي مدعي شده است 
كه در فروردين ماه سالجاري ركورد 70 ساله تورم در اقتصاد ايران زده شده است. 
هر چند راه اندازي سامانه اي با عنوان سمات ب��راي رصد و ردگيري تسهيالت 
پرداختي بانك ها اقدام خوبي است، اما انتظار مي رود يك شفاف سازي همه جانبه 
در حوزه پولي و بانكي انجام گيرد، زيرا گفته مي ش��ود كه دولت براي اينكه در 
انتخابات رياست جمهوري عملكردش از منظر آمارهاي منتشره از سوي بانك 
مركزي و مركز آمار زير سؤال نرود  باز مجموعه هاي آماري درخواست كرده كه از 
انتشار آمار خود داري كنند ؛ اميد مي رود اين موارد تنها يك شايعه بي اساس باشد 

و به زودي شاهد نشر آمار هاي اقتصادي توسط مراجع آماري باشيم. 
  سامانه سمات

با راه اندازي سامانه متمركز الكترونيكي اطالع��ات تسهيالت و تعهدات، 
موسوم به سمات، امكان نظارت بر تك ت��ك تسهيالت اعطايي بانك ها به 

مشتريان براي بانك مركزي قابل رصد و نظارت خواهد بود. 
عبدالناصر همتي در آيين رونمايي از »سامان��ه سمات« با بيان اينكه اين 
سامانه ماحصل سال ها تالش همكاران بخش فناوري هاي نوين، اعتبارات 
و اداره اطالعات بانكي بانك مركزي است، اظهار داشت: اين سامانه نقش 
حياتي در فعاليت هاي اصلي نظام بانكي و به صورت ويژه اعطاي تسهيالت 
دارد. رئيس كل بانك مرك��زي ادامه داد: يكي از مشك��الت اصلي شبكه 
بانكي كه منشأ بسياري از فسادها و تخطي ه��ا در گذشته نيز بوده است، 
نحوه تسهيالت دهي بانك هاست، اما خوشبختانه با پياده سازي اين سامانه 
مي توان به افزايش نظارت بر تسهيالت دهي بانك ها اميد داشت. وي با بيان 
اينكه شبكه بانكي بنا به مسئوليت خود تسهي��الت بسياري را روزانه به 
بخش هاي مختلف اقتصاد اعطا مي كند، گفت: در اين زمينه ضرورت داشت 
كنترل، نظارت و اعتبارسنجي الزم نيز بر نح��وه تسهيالت دهي بانك ها 
مدنظر قرار گيرد كه »سامانه سمات« اين امر را محقق مي كند و به همين 
دليل اهميت بسزايي دارد، چراكه اطالع��ات مؤثري را درخصوص نحوه 
تسهيالت دهي بانك ها فراهم مي كند و در همان حال قدرت سياستگذاري 

بانك مركزي را افزايش مي دهد. 
همتي با بيان اينكه در حال حاضر امكان اعط��اي تسهيالت بدون صدور 
كد رهگي��ري در سامانه سمات وجود ن��دارد، يادآور شد: اي��ن سامانه به 
افزايش قدرت نظارتي بانك مركزي نيز كمك مي كند و بانك ها مي توانند 
بر تضامين، وثايق، ضمانت كنندگان نظارت الزم را به عمل آورند و سابقه 
مشتريان را نيز كنترل كنند. رئيس كل بانك مركزي يكي ديگر از مزاياي 
سامانه سمات را جلوگيري از انباشت معوق��ات بانكي خواند و گفت: طي 
چند سال اخير تسهي��الت زيان باري كه موجب انباش��ت معوقات شود، 
وجود نداشته است و آنچه به عنوان معوقات كالن مطرح مي شود مربوط 
به ساليان گذشت��ه است، اما اكنون و با وجود »سامان��ه سمات« با ضريب 
اطمينان باالي��ي، شاهد كنترل  و نظارت ب��ر تسهيالت دهي بانك ها و نيز 
افزايش قدرت سياستگذاري بانك مركزي خواهيم بود. وي در پايان اضافه 
كرد: ضروري است به طور منظ��م، به واسطه سامانه سمات نظارت الزم بر 
نحوه تسهيالت دهي شبكه بانكي به عمل آيد تا از انحراف هاي احتمالي در 
تسهيالت نظام بانكي جلوگيري شود و در صورت وقوع انحراف در تسهيالت 
مي توان اين نكات را به شبكه بانكي متذكر شد. گفتني است سامانه سمات 
به عنوان بانك جام��ع اطالعات تسهي��الت و تعهدات بانك��ي در سراسر 
كشور، مرجع اصلي اطالعات تسهيالت و همچنين تعهدات بانكي شامل 
ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادي تلقي مي ش��ود. يادآور مي شود، بررسي 
اعطاي تسهيالت و دسته چك در شعب بانك ه��ا، اعتبار سنجي، بررسي 

اقتصادي و اعتباري و نظارتي از جمله كاركردهاي اين سامانه است.
.......................................................................................................................

 تنها ۱۵ درصد از قانون حداكثر استفاده
از توان توليدي و خدماتي كشور اجرا شد

مجل�س  تولي�د  رون�ق  و  جه�ش  كميس�يون  سخنگ�وي 
گف�ت: متأسفان�ه تنه�ا 1۵ درص�د قان�ون حداكث�ر استف�اده 
از ت�وان تولي�دي و خدمات�ي كش�ور اج�را ش�ده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، رحيم زارع سخنگوي كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت 
بر اجراي اصل 44 قانون اساسي با بيان اينكه تاكنون 15 درصد قانون به صورت 
كامل اجرا شده و 50 درصد اجراي ناقص و 35 درصد آن اجرا نشده است، گفت: 
طبق بررسي هاي انجام شده مهمترين چالش پيش روي اجراي قانون مذكور، 
كندي و تأخير در تصويب آيين نامه ه��ا و عدم همكاري برخي از دستگاه هاي 
مشمول قانون بوده است. وي ادامه داد: وجود برخ��ي از ابهامات و تفاسير در 
برخي مواد قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از 
كاالي ايراني از ديگر مشكالت احصا شده در اجراي اين قانون است. سخنگوي 
كميسيون جهش توليد اضافه كرد: با توجه به ضرورت حمايت از توليد ملي، 
جهش توليد و تحقق شعار سال، نامه نگاري هايي با وزارتخانه ها و سازمان هاي 

مربوطه براي تصويب آيين نامه هاي اين قانون صورت گرفته است. 

 گمرك براي رسوب زد ايي كاال
د ست به د امن وزارت صمت شد 

گمرك خواستار رفع هرچه سريع تر مشكل رسوب كاالهاي اساسي 
د ر بناد ر و گمركات كشور، به ويژه بندر امام خميني)ره( شد  و براي 
جلوگيري از فساد  كاالهاي اساسي د ست به د امن وزارت صمت شد . 
به گزارش مشرق، مهرد اد  جمال ارونقي، معاون فني و امور گمرك كشور 
د ر نامه اي از عباس قباد ي معاون بازرگاني د اخلي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و د بير كارگروه تنظيم بازار د رخواست كرد  نسبت به رفع هرچه 
سريع تر مشكل رسوب كاالهاي اساسي د ر بناد ر و گمركات كشور، به ويژه 

بندر امام خميني)ره( اقد امات الزم را به  عمل آورند . 
ارونقي گفت: از آنجا كه امكان فساد  كاال و عدم تأمين به موقع مواد  اوليه 
واحدهاي توليدي كاالهاي مزبور و متعاقباً كمبود  كاالهاي اساسي 
د ر بازار د اخل��ي و د ر سطح عرضه متصور هستيم، د ر اي��ن نامه از معاون 
بازرگاني د اخلي وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و د بير كارگروه تنظيم 
بازار د رخواست كرد يم موارد  ذكر شد ه د ر اين نامه به قيد  فوريت ملحوظ 
نظر قرار گيرد . پيرو نامۀ معاون محترم اقتصاد ي رئيس جمهور موضوع 
تصميمات جلس��ه 219 ستاد  محترم هماهنگي اقتصاد ي د ولت د ر 
خصوص »رفع مشكل رسوب كاالهاي اساسي د ر بناد ر و گمركات كشور، 

به ويژه بندر امام خميني)ره(« به استحضار مي      رساند: 
مصوبات جلسه موصوف طي اي��ن بخشنامه  به كليه گمركات اجرايي 
ابالغ گرد يد، ليكن با عنايت به مفاد  بند 4 مصوبه موصوف مبني بر اين 
كه »كارگروه تنظيم بازار موضوع اجازه ترخيص 90د رصدي كاالهاي 
اساسي را كه قباًل تا اسفند ماه 1399 وضع نمود ه بود  براي سال 1400 
نيز تمديد نمايد«، با عنايت به اينكه تاكنون مصوبه اي د ر خصوص بند 
موصوف از طريق آن كارگروه د ر خصوص الزامات تعيين  شده به گمرك 
ايران ابالغ نگرد يده، خواهشمند است د ستور فرماييد د ر راستاي 
تسريع و تسهيل ترخيص د رصدي كاالهاي اساسي د ر سال 1400، 
د ر خصوص موضوع مطروحه اقدام الزم معمول و از نتيجه اين سازمان 

را مطلع فرمايند. 
........................................................................................................................

 خود روهاي پيش فروش شده ای 
كه پالك نمي شوند 

سايپ�ا ب�ا وج�ود  اط�الع از ع�د م ش�ماره گذاري خود رو ه�اي 
وانت نيس�ان د ر س�ال 1۳۹۹ ب�از ه�م د ر بهمن م�اه ۹۹ اق�د ام 
به ف�روش قطعي اي�ن خود رو ب�ا تحويل ي�ك ماهه ك�رد ه است. 
اكن�ون خري�د اران اي�ن خ�ود رو د ر انتظ�ار تحوي�ل از كارخانه 
هس�تند ، اما سازم�ان محيط زيس�ت اج�ازه تحوي�ل نمي د هد . 
به گزارش باشگاه خبرنگ��اران جوان، سناريوي تك��راري »بد عهد ي 
خود روسازان«، موضوعي است كه تازگي ند ارد  و چند  سالي می شود  
كه گريبان صنعت خود رو كشور را گرفته اس��ت. چند  وقت است كه 
مخاطبين زياد ي از بد عهد ي جد يد  خود روسازان شكايت د ارند  و اين بار 
اين بد عهد ي به سراغ وانت نيسان ها آمد ه اس��ت. وانت نيسان توسط 
شركت خود روسازي سايپا پيش فروش مي شود ، اما به گفته خريد اران 
اين خود رو ها به مشتريان تحويل د اد ه نمي شود . گفته مي شود  از زماني 
كه سازمان حفاظت از محيط زيست قانون استفاد ه از استاند ارد  يورو5 
را براي خود رو ها د ر نظر گرفته، مشكالت زياد ي هم برای خود روسازان 
و هم براي مرد م ايجاد  كرد ه است. يك��ي از مخاطبين د ر گفت و گو با 
باشگاه خبرنگاران ج��وان گفت: چرا شركت سايپا ب��ا وجود  اطالع از 
عد م شماره گذاري خود رو هاي وانت نيسان د ر سال 1399 باز هم د ر 
بهمن ماه 99 اق��د ام به فروش قطعي اين خود رو ب��ا تحويل يك ماهه 
كرد ه است. او بيان كرد : د ر تاريخ 25 بهم��ن 99 يك د ستگاه خود رو 
وانت نيسان د وگانه سوز ثبت نام كرد ه ام و مبلغ 202 ميليون تومان با 
قرض و وام تهيه و واريز كرد م، ولي تا امروز كه سه ماه مي گذرد  هنوز 
خود رو تحويل نشد ه است. هيچ كس هم پاسخگو نيست. يكي د يگر از 
مخاطبين د ر اين خصوص گفت: خواهش مي كنم پيگير پالك نيسان  

د يزل باشيد ، يك سال است كه اين خود روها را تحويل نمي د هند . 
سال گذشته بهزاد  اشجعي يكي از فعاالن محيط زيست با بيان اينكه قرار 
است خود رو نيسان از رد ه خارج شود ، گفت: طي تصميمات انجام شد ه 
قرار است خود رو نيسان از رد ه خارج شود  و اكنون خود رو هايي كه توليد  
مي شود ، آخرين سري از اين محصول خواهد  ب��ود . او د ر پاسخ به سؤالي 
مبني بر اينكه نيسان ه��اي تك سوزي كه هم اكن��ون ثبت نام مي شوند  
مشخص نيست كه پالك شوند  يا نه، گفت: تمام توليد ات خود روسازي ها 

تا پايان سال پالك خواهد  شد  و بعد  از آن توليد ات متوقف می شود . 
   علت تحويل ند اد ن نيسان د يزل به مشتريان 

مجيد  باقري، قائم مق��ام مد يرعامل گروه خود روس��ازي سايپا د ر امور 
فروش و خد مات پس از فروش د ر گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان 
د ر پاسخ به سؤالي مبني بر علت عد م تحويل نيسان د يزل به مشتريان 
گفت: مشكل نيسان د يزل با خود روه��اي د يگر متفاوت است. خود رو 
نيسان د يزل يك ضابطه جد يد  براي��ش از سوي ستاد  مصرف سوخت 
تعيين شد ه مبني بر اينكه بابت هر توليد  بايد  يك گواهي اسقاط د اشته 
باشيم. وي با بيان اينكه هم اكنون 4 هزار خود رو نيسان د ر پاركينگ سايپا 
موجود  است، اد امه د اد : اكنون د ر حال پيگيري اين موضوع هستيم و د ر 

آيند ه اي نزد يك شماره گذاري اين خود روها آغاز خواهد  شد . 
........................................................................................................................

برخورد  با اد ارات پرمصرف برق
مد يرعامل ش�ركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گفت: به د نبال 
افزايش مصرف برق د ر كشور، مصرف ب�رق اد ارات و د ستگاه هاي 
اجراي�ي پايتخت رص�د  و ب�ا پرمصرف ه�ا برخورد  خواهد  ش�د . 
حسين صبوري با بيان اينكه مصرف برق د ر مرز هشد ار قرار گرفته است، 
افزود : با تشكيل هيئت ارزياب مشترك از استاند اري و د اد ستاني تهران و 
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ مصرف برق اد ارات و د ستگاه هاي 

اجرايي تهران، رصد  و با پرمصرف ها برخورد  خواهد  شد . 
وي د ر حاشيه نشست اين سه سازمان گفت: به د نبال بروز تنش آبي ناشي 
از خشكسالي هاي اخير و كاهش توان توليد  نيروگاه هاي برقابي كشور و د ر 
راستاي طرح هاي متعد د  د ر حال اجرا به منظور افزايش بهره وري انرژي و 
جلوگيري از خاموشي هاي احتمالي مقرر شد  با تشكيل گروه هاي ارزيابي 
مشترك شامل بازرسان استاند اري و د اد ستان��ي تهران و شركت توزيع 
نيروي برق تهران بزرگ، با رصد  و بررسي مصرف برق اد ارات و د ستگاه هاي 
اجرايي پايتخت، با اد اراتي كه همكاري الزم را د ر مد يريت بار شبكه توزيع 

برق كالنشهر تهران ند ارند ، برخورد  قانوني به عمل آيد . 
مد يرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ افزود : تأمين آسايش 
و آرامش هموطنان، به وي��ژه د ر شرايطي كه شيوع بيم��اري د ر كشور، 
برق رساني مستمر و جلوگيري از هرگون��ه خاموشي احتمالي را بيش از 
پيش پراهميت كرد ه است، از مهم ترين اولويت هاي ما د ر سال جاري است، 
به همين د ليل به تمامي مد يران و مسئوالن اد ارات، مؤسسات، نهاد  ها و 
د ستگاه هاي اجرايي پايتخت ابالغ شد ه است با اعمال راهكار هايي همچون 
كاهش روشنايي هاي غيرضروري، تنظيم د ماي سامانه هاي سرمايشي و 
به كارگيري مولد  هاي خود تأمين د ر ساعات اوج بار، به تأمين برق خانه هاي 

هموطنان تهراني و مراكز بهد اشتي و د رماني كمك كنند . 
حسين صب��وري تأكيد  كرد : با توج��ه به اهميت موض��وع، به رغم رصد  
روزانه مصرف برق تمامي اد ارات هد ف و حضور 250 تيم ارزياب شركت 
توزيع نيروي برق تهران بزرگ د ر سطح شهر، مقرر شد  گروه هاي ارزياب 
مشترك با استاند اري و د اد ستاني تهران نيز با ورود  به اين حوزه با اد ارات 
متخلف، برخورد  قانوني به عمل آورند . وي افزود : گزارش عملكرد  اد ارات 
د ر حوزه مد يريت مصرف برق به شكل ماهانه، تهيه و به نهاد  هاي نظارت 

عالي ارسال خواهد  شد .

در حالي ك�ه مجلس خواستار توق�ف برگزاري 
مجامع الكترونيكي شركت هاي سرمايه گذاري 
سهام عدال�ت استاني ب�راي انتخ�اب مديران 
است، دولت روحان�ي در روزه�اي پاياني خود 
به ش�كل چراغ خاموش در حال برگ�زاري اين 
مجامع است. در همي�ن راستا سخنگوي كانون 
ش�ركت هاي سرمايه گ�ذاري استان�ي گفت: با 
وجود اينك�ه دادستان ه�اي 10 است�ان كشور 
ب�ر ابط�ال مجام�ع الكترونيكي ش�ركت هاي 
سرمايه گ�ذاري استان�ي سهام عدال�ت تأكيد 
كردند، در برخي استان ها اين مجامع با مشاركت 
كمت�ر از يك درص�د در ح�ال برگ�زاري است. 
شيوه انتخاب مديران 31 شرك��ت سرمايه گذاري 
سهام عدالت استاني در روز هاي پاياني دولت روحاني 
به شكلي است كه ع��ده اي آن را »انتصابات سهام 
عدالت« مي نامند، زيرا بخش زيادي از 30 ميليون 
سهامدار طرح سهام عدال��ت كه خواستار مديريت 
غير مستقيم اي��ن دارايي هستند از اي��ن انتخابات 
بي اطالعند يا اينكه براي مشاركت در انتخاب مديران 
شركت هاي فوق بايد در سامانه سجام ثبت نام كنند 

كه اين اقدام اصاًل انجام نگرفته است. 
انتخابات رياست جمهوري 1400و كرونا در حالي 
در صدر توجه افكار عمومي قرار دارد كه سرنوشت 
مديريت دارايي به ارزش 400 هزار ميليارد تومان 
به شكل زير پوستي در حال رقم خوردن است، زيرا 
30 ميليون نفر كه خواستار مديريت غير مستقيم 
سهام عدالت خود بودند، عماًل مسير مديريت اين 
دارايي را از طريق شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
انتخاب كرده اند، اما به دليل مشغله نمي دانند كه اين 
روز ها مجامع شركت هاي فوق براي انتخاب مديريت 
اين شركت ها ب��ه شكل الكترونيك��ي در استان ها 
برگزار مي ش��ود، نمايندگان مجل��س و نهاد هاي 
نظارتي زمان و شيوه كنوني انتخاب اشخاص براي 
مديريت اي��ن دارايي عظي��م را مناسب نمي دانند 
و خواستار توقف اي��ن رويداد شده ان��د كه در غير 

اين صورت انتخابات ها ابطال خواهد شد. 
ب��راي انتخ��اب هيئ��ت مدي��ره شركت ه��اي 
سرمايه گذاري استان��ي از اف��راد متقاضي دعوت 

شد ت��ا 2۸ فروردين 1400 فرآين��د ثبت نام را طي 
كنند. از 2۸ فروردين ماه كه سامانه ثبت نام بسته و 
بررسي احراز صالحيت افراد آغاز شد در هر استان 
اشخاص واجد شرايط براي مديريت سهام شركت 
سرمايه گذاري سهام عدالت استاني معرفي شدند تا 

انتخابات از 1۸ ارديبهشت ماه كليد بخورد. 
    انتخاباتي با چراغ خاموش

اين روز ها در سايه بي توجهي 30 ميليون سهامدار 
طرح سهام عدالت كه روش غير مستقيم مديريت 
سهام خ��ود را انتخاب كرده ان��د، انتخابات مجامع 
شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت استاني، در 
هر يك از استان ها به شكل چراغ خاموش در حال 

برگزاري است و حواشي را ايجاد كرده است. 
در همي��ن رابطه اكبر حي��دري، سخنگوي كانون 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني، روز گذشته در 
نشست خبري در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با 
وجود اينكه در ابالغيه مقام معظم رهبري در مورد 
آزادي سهام عدالت بر نقش نقش آفريني مردم در 
مديريت و مالكيت سهام عدالت تأكيد شده است، 
اما اصرار سازمان بورس و شرك��ت سپرده گذاري 
مركزي مبني بر برگ��زاري مجام��ع شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني به ص��ورت الكترونيك اوالً 
باعث حذف جايگ��اه قانوني شركت ه��اي تعاوني 
سهام عدالت شهرستان ها شده است، ثانياً در عمل 
در برخي استان ها كمت��ر از يك درصد سهامداران 
در اين انتخاب��ات شرك��ت كرده ان��د. سخنگوي 
كانون شركت هاي سرمايه گ��ذاري استاني گفت: 
در 10 استان كشور، دادستان ه��اي استان رأي به 
ابطال برگزاري انتخابات شركت هاي سرمايه گذاري 
استاني ب��ه روش الكترونيكي ب��ا سازوكار موجود 
داده اند. در بقيه استان ها هم ك��ه انتخابات برگزار 

شده با مشاركت زير يك درصد بوده است. 
وي با اش��اره به نام��ه آزادسازي سه��ام عدالت در 
9 ارديبهشت سال گذشته كه از سوي مقام معظم 
رهبري ابالغ ش��د، گفت: بع��د از آزادسازي سهام 
عدالت، ب��ر اساس تكليفي كه از س��وي رهبري به 
شوراي عالي ب��ورس تفويض شده ب��ود، اين شورا 
آيين نامه اي تهيه كرد، اما اقداماتي كه بعداً توسط 

سازمان بورس انجام شد، مغاي��ر همين آيين نامه 
مصوبه خودشان بود. 

به گفته حي��دري، در فرمان هشت م��اده اي رهبر 
معظم رهبري در 12 تير ۸4 اشاره شده بود كه سهام 
عدالت با اولويت مالكيت مديري��ت مردم به مردم 
داده شود، اما بعد از آزادسازي سهام عدالت در سال 
گذشته حدود 19 ميليون نف��ر از كساني كه روش 
مديريت مستقيم را با تشويق سپرده گذاري مركزي 
انجام داده بودند، روش مديريت مستقيم را انتخاب 
كردند كه در عمل اين تع��داد افراد از چرخه سهام 
عدالت خارج شدند و ج��زو سهامداران 36 شركت 

سرمايه پذير سهام عدالت قرار گرفتند. 
وي گف��ت:  بقي��ه سهام��داران عدالت ك��ه حدود 
30 ميلي��ون نف��ر بودن��د از طري��ق شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني به روش غيرمستقيم سهامدار 
عدالت شدند و اين شركت ها با تفسير به رأي شوراي 
عالي بورس و وزارت اقتصاد بدون تصويب اساسنامه 
و بدون برگزاري مجمع وارد بورس شده و به عنوان 
شركت پذيرفته شده در بورس قابل معامله شدند. 

وي با بيان اينكه ش��وراي عالي بورس اختيار نسخ 
قانون و ناديده گرفتن قانون تجارت را ندارد، گفت: 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني بدون تصويب 
اساسنام��ه و برگزاري مجمع وارد ب��ورس شدند و 
سهام آنها توسط همگان قابل خريد و فروش بود و 
هم اكنون عده اي از افرادي كه غيرسهامدار عدالت 
بودند، ب��ا خريد سه��ام اين شركت ه��ا در مجامع 
الكترونيكي شركت هاي سرمايه گذاري مشاركت 

كرده اند. 
    دولت قانون را رعايت نكرد

سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
گف��ت: در جريان برگ��زاري مجام��ع الكترونيكي 
شركت هاي سرمايه گ��ذاري عدالت عالوه بر اينكه 
قانون اصل 44 رعايت نشده، فصل 5 قانون تجارت 
هم رعايت نشده و حتي مصوبه خود شوراي عالي 
بورس هم به درستي اجرا نش��ده است و در برخي 
موارد، خالف قانون اساسي ه��م عمل شده است. 
به گفته حيدري، براساس تبصره 4 ماده 6 آيين نامه 
اجرايي آزادسازي سهام عدالت، ابتدا بايد اساسنامه 

تصويب شود، بعد از آن مجمع عمومي شركت هاي 
سرمايه گذاري بايد برگزار ش��ود. همچنين سهام 
شركت هاي سرمايه گ��ذاري از وثيقه دولت خارج 
شود و در اختيار شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
قرار گيرد. بع��د از آن، بايد از ط��رف هيئت مديره 
شركت ها درخواست پذيرش براي بورس ارائه كنند، 
در حالي كه اين ترتيبات آيين نامه در مورد پذيرش 
شركت هاي سرمايه گذاري در بورس رعايت نشده 
و بدون تصويب اساسنام��ه و برگزاري مجمع، اين 
شركت ها وارد تابلوي ب��ورس و قابل معامله شدند 
و هم اكن��ون عده اي ب��ا خريد سه��ام شركت هاي 
سرمايه گذاري استاني اعالم كانديداتوري كرده و 
300 شخص حقيقي يا شركت در مجامع الكترونيكي 
براي هيئت مديره شركت هاي سرمايه گذاري اعالم 
كانديداتوري كردند و اين مغاير آيين نامه آزادسازي 
سهام عدالت و مغاير نامه 26 خرداد سال 99 از سوي 
رهبري به رئيس جمه��ور است ك��ه در آن تأكيد 
شده بود، مديري��ت و مالكيت سه��ام عدالت بايد 
دراختيار مردم باش��د، در حالي كه اينجا شرايطي 
فراهم شده كه تسل��ط شركت هاي سرمايه گذاري 
بزرگ بر سهام عدالت مردم فراهم شده كه اين امر 

در نامه رهبري مورد نهي قرار گرفته بود. 
وي گفت:  دولت حق دخال��ت در امور شركت هاي 
سرمايه گ��ذاري استان��ي را ندارد و باي��د مواد 34 
تا 3۸ كان��ون اصل 44 و قان��ون تج��ارت در مورد 
مجامع شركت ها رعايت شود، در حالي كه سازمان 
بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسالمي ورود 
كردند و انتخابات الكترونيكي مجامع شركت هاي 

سرمايه گذاري استاني را زير سؤال بردند. 
حيدري اي��ن را هم گفت: با توجه ب��ه اينكه روش 
برگ��زاري مجام��ع الكترونيك��ي شركت ه��اي 
سرمايه گذاري مغاير قانون تجارت بود، همچنين 
مديريت سرمايه گذاران بزرگ و مديريت دولتي بر 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني نهي شده است، 

اما در عمل اين موارد رعايت نشد. 
    نمايندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگاني 

در مجامع غيرقانوني شركت نكردند
حيدري همچنين گفت: در جريان برگزاري مجامع 
الكترونيكي شركت هاي سرمايه گ��ذاري استاني 
هيچ يك از نمايندگان ات��اق بازرگاني و اتاق تعاون 
در مجامع شركت نكردند، چون آن را خالف قانون 
مي دانستند و از طرفي ميزان مشاركت سهامداران 
عدالت در استان ها زي��ر يك درصد بوده است، زيرا 
12 ميليون نفر از سهام��داران عدالت اصوالً امكان 

مشاركت در رأي گيري الكترونيكي را ندارند. 
سخنگوي كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني 
ادامه داد: انتق��اد ما اين است ك��ه چگونه شركت 
سپرده گذاري مركزي كه يك شركت سهامي خاص 
با سهامداران خاصي است، براي سهامداران عدالت 
تعيين تكلي��ف مي كند كه حتم��اً از طريق سامانه 
سجام در انتخابات الكترونيك��ي شركت كنند در 
حالي كه سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت 
از سال 95 شناسايي شدن��د و مي توانستند از اين 

طريق در انتخابات شركت كنند. 
حيدري همچنين اين نكته را گفت: به  رغم اينكه 
مديرعام��ل سپرده گذاري مرك��زي مي گويد كه 
ثبت ن��ام در سج��ام رايگ��ان ش��ده، ام��ا بررسي 
صورت هاي مال��ي شركت سپرده گ��ذاري نشان 
مي دهد بيش از 350 ميلي��ارد تومان درآمد براي 
اين شركت از محل ثبت نام در سجام كسب شده 
است كه نشان مي دهد 35 ميليون نفر از سهامداران 
عدالت كه عمدتاً اقش��ار ضعيف جامعه هستند، با 
پرداخت پول به شركت سرمايه گذاري مركزي در 

سجام ثبت نام كرده و احراز هويت شده اند.

وزارت جه�اد كش�اورزي در حال�ي نزديك به 
تحوي�ل مس�ئوليت به دول�ت بع�دي است كه 
وضعي�ت ذخاي�ر نهاده هاي دام�ي وخيم است 
و مي�زان واردات نهاده ه�اي دام�ي در س�ال 
ج�اري ني�ز ۵۳درص�د كاه�ش داش�ته است. 
به گزارش تسنيم، نهاده هاي دامي نظير دانه هاي 
روغني و كنجاله سويا، ج��و و ذرت كه از آنها براي 
خوراك دام و طيور استفاده مي شود در سال جاري 
و در آستانه تحويل دولت دوازدهم به دولت بعدي نه 
 تنها نسبت به وضعيت بحراني سال قبل، بهبود پيدا 
نكرده  است، بلكه آمار منتشرشده نشان مي دهد كه 

وضعيتي نگران كننده تر در سال جاري دارد. 
با نگاه��ي به مق��دار وزني ترخي��ص اين محصول 
در فاصل��ه زمان��ي اول فروردين س��ال 1400 تا 
23ارديبهشت ماه سال ج��اري، مشخص مي شود 
كه ميزان واردات دانه هاي روغني و كنجاله سويا، 
جو و ذرت در مجموع 53 درص��د نسبت به مدت 

مشابه سال قبل كاهش يافته است. 
 بررسي تفكيكي اين محصوالت نيز نشان مي دهد 
كه ميزان واردات ج��و 32 درصد، ذرت 6۸ درصد، 
كنجاله سويا 64 درصد و دانه هاي روغني 51 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته است  و 
اين درحالي است كه در سال قبل نيز ميزان واردات 
اين محص��والت در شكل مناسبي نب��ود و ميزان 
واردات جو در س��ال 99 در مقايسه با مدت مشابه 

سال قبلي 55 درصد كاهش داشته است. 
   كندي وزارت جهاد كشاورزي 

براي ترخيص نهاده هاي دامي
شواهد نشان مي دهد وزارت جهاد كشاورزي كه تازه 

مسئوليت ثبت سفارش نهاده هاي دامي را به عهده 
گرفته است، به درستي به مسئوليت خود عمل نكرده 
و روند واردات نهاده هاي دام��ي را با كندي مواجه 
كرده است؛ ميزان واردات نهاده ها حتي در مقايسه 
با سال قبل كه مشكالت ارزي بيشتر بود با سرعت و 

حجم كمتري در جريان است. 
واردات روغ��ن در س��ال ج��اري در مقايسه با 
مدت مشاب��ه سال قب��ل بي��ش از 200 درصد 
افزايش يافته است،  ام��ا وزارت جهاد كشاورزي 
نتوانسته است،  رايزني هاي الزم را با بانك مركزي 
براي تخصيص ارز و ترخي��ص نهاده هاي دامي 

انجام دهد. 

   آوار مشكالت بر سر دولت بعدي و تحويل 
زمين سوخته

ذخاير نهاده هاي دامي به عنوان يك كاالي اساسي و 
تأثيرگذار در امنيت غذايي در حالي به اين وضعيت 
اسفناك رسيده است كه حدود دو تا سه ماه از عمر 
دولت مستقر بيشت��ر باقي نيس��ت و در واقع اين 
مشكالت عماًل بر سر دولت بعدي آوار مي شود و به 
 اصطالح فعالين بخش كشاورزي براي دولت بعدي 
زمين سوخت��ه اي بيش باقي نمي مان��د. وضعيت 
تأمين نهاده ه��اي دامي تأثير مستقي��م در تأمين 
كاالهاي اساسي ديگري نظي��ر شير، گوشت قرمز 
و مرغ و تخم مرغ دارد و مي تواند به راحتي وضعيت 

توليد اين محصوالت را به بحران بكشد. در ماه هاي 
گذشته نيز شاهد بحران شديدي در توليد گوشت 
مرغ و تخم مرغ بوديم و مردم براي خريد مرغ صفوف 
طوالني را در روزهاي اوج كرون��ا متحمل شدند و 
قيمت تخم مرغ نيز در مقطع��ي در بازار به شانه اي 
50 تا 60 هزار تومان رسيد. توليد گوشت قرمز و شير 
نيز با اين مشكالت مواجه است، به طوري كه هر از 
چند گاهي شنيده مي شود كه تشكل هاي دامداران 
اعالم مي كنند كه اعضاي آنه��ا به دليل مشكالت 
كمبود نه��اده، به فروش و كشت��ار دام هاي مولد و 
شيري روي آورده اند كه اين امر مي تواند سرنوشت 
بدي را براي اين صنايع در آينده نزديك رقم بزند. 

   زنگ خطر استفاده از گندم خوراكي
در جيره دام و طيور و تأمين نان مردم

مشكالت تأمين نهاده ه��اي دامي مي تواند براي 
تأمين ن��ان مصرفي م��ردم نيز مشك��ل ايجاد و 
كمبود آرد ايج��اد كند؛ در حال��ي كه قيمت هر 
كيلوگرم گندم در سال جاري 5هزار تومان تعيين 
شده است كه قيمت جو در ب��ازار آزاد به 6 هزار و 
500 تومان نيز رسيده است. تداوم كمبود نهاده ها 
به معني استفاده مرغ��داران و دامداران از گندم 
خوراكي براي دام و طيور است و منجر به تزلزل در 
تأمين محصول حساس آرد و نان مي شود. در اين 
شرايط الزم است دستگاه هاي باالدستي و ناظر 
بر وزارت جهاد كش��اورزي مانند مجلس شوراي 
اسالمي به سرعت وارد عمل شوند و جلوي اهمال 
دولت را در اين زمينه بگيرند تا در ماه هاي آينده 
با بحران هاي جدي تر براي تأمين امنيت غذايي 

مردم مواجه نباشيم.

واگذاری دولت با انبارهای خالی از ذخایر استراتژیک کاال!
  اقتصاد کالن

  گزارش   یک


