
 عمده وام هاي بانكي در تور سرمايه 
در گردش بنگاه هاي موجود

افزايش تسهيالت دهي بانك ها به اقتصاد موردي است كه سال ها تكرار مي شود، اما اين تسهيالت عموماً مشكل سرمايه درگردش بنگاه هاي 
موجود را برطرف مي كند و چندان در توليد و اشتغال بيشتر و سرمايه گذاري جديد نقش ندارد
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 فاصله 68 هزار ميليارد تومانی بانك آينده 
تا كفايت سرمايه »بازل«

صورت هاي مالي بانك آينده نش�ان از آن دارد كه زيان انباش�ته 
اين بانك از محدوده 20 هزار ميليارد تومان در سال 98 به 37هزار 
ميليارد تومان در سال 99 رس�يده اس�ت. در اين ميان بر اساس 
گزارش هاي رس�مي بانك مركزي از مردادماه 98 بالغ بر 45 هزار 
ميليارد تومان از تسهيالت بانك آينده از سرفصل مطالبات جاري 
به س�رفصل س�اير دارايي ها انتقال يافته اس�ت كه جا دارد بانك 
مركزي و بانك آينده در م�ورد ماجراي فاصله 68ه�زار ميليارد 
توماني بانك با استاندارد كفايت س�رمايه بازل و همچنين تغيير 
سرفصل دارايي به ارزش 45هزار ميليارد تومان شفاف سازي كنند. 
اگر صورت هاي مالي سيستم پولي كشور را دنبال كنيد، حتماً متوجه 
می شوید كه بانك مركزي در ترازنامه سيستم پولي كشور پيوسته به 
این مورد اشاره مي كند كه از مرداد ماه 98 معادل 45هزار ميليارد تومان 
از تسهيالت بانك آینده از س��رفصل مطالبات جاري به سرفصل سایر 
دارایي هاي بانك انتقال یافته است كه باید دید منظور از سایر دارایي ها، 
كدام یك از دارایي هاي غيرجاري اس��ت، زیرا مش��كوك الوصول نيز 

مي تواند براي خود درجه بندي مختلف داشته باشد. 
در واقع اگر نگاهي به ترازنامه سيستم پولي كشور بيندازیم، مي بينيم 
كه در حوزه دارایي هاي سيستم بانكي، بدهي بخش غيردولتي در سال 
97 بالغ بر 1311هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 98 این متغير به 
1622هزار ميليارد تومان افزایش یافته است. در گزارش هاي پاورقي 
بدهي هاي بخش غيردولتي سيس��تم بانكي مدت هاست كه به انتقال 
45هزار ميليارد تومان از تس��هيالت بانك آینده از سرفصل مطالبات 

جاري به سرفصل سایر داراي هاي بانك اشاره مي شود. 
انعكاس پاورقي فوق در گزارش هاي سيستم پولي كشور این سؤال را 
در اذهان عمومي ایجاد كرده است كه قصد بانك مركزي از انتشار این 
پاورقي و انعكاس آن در هر یك از گزارش هاي سيس��تم پولي كش��ور 
چيس��ت و در عمل رویداد مالي فوق چه تأثيري بر حوزه پول، بانك و 

اعتبارات و باطبع ارزش پول ملي داشته است. 
در این مي��ان از رئيس كل بان��ك مركزي و روابط عموم��ي این نهاد و 
همچنين مدیرعامل بانك آینده انتظار مي رود در مورد مس��ئله فوق 
توضيحاتی ارائ��ه كنند تا افكار عمومي متوجه ش��ود ك��ه قصد بانك 
مركزي از انعكاس پاورقي فوق در هر گزارش سيس��تم پولي چيست 
و چه پيامي را مي خواهد به دنبال كنندگان صورت هاي مالي سيستم 

پولي كشور انتقال بدهد. 
گفتني اس��ت، رقم مذكور معادل خط اعتباري مس��كن مهر است. بر 
اس��اس این گزارش، صورت هاي مالي بانك آینده نشان از آن دارد كه 
زیان انباشته این بانك از محدوده 20 هزار ميليارد تومان سال 98 به 

37 هزار ميليارد تومان در سال 99رسيده است. 
صورت هاي مالي حسابرسي نشده سال 99 بانك آینده نشان از آن دارد 
كه دارایي هاي این بانك 225/7 هزار ميليارد تومان و بدهي هاي این 
بانك261/7 هزار ميليارد تومان اس��ت. این در حالي است كه سرمایه 
بانك تنها 1600ميليارد تومان اس��ت و بالطبع قدرت پاسخگویي به 
این حجم از بدهي ها را ندارد. بدین ترتي��ب باید دید بانك مركزي در 
حوزه اصالح مدیریت و ساختار مالي و ریس��ك این بانك آیا برنامه اي 

دارد یا  خير. 
بانك آینده براي اینكه بتواند اس��تاندارد12 درصدي بازل را در حوزه 
كيفيت سرمایه رعایت كند باید عالوه بر جبران زیان انباشته 37 هزار 
ميلي��ارد توماني خود، حدود 31ه��زار ميليارد تومان بر س��رمایه اش 
بيفزاید كه در مجموع به سرمایه اي بالغ بر حدود 68 هزار ميليارد تومان 
نياز دارد. نسبت كفایت سرمایه یك شاخص كليدي در تحليل وضعيت 
ساختار مالي بانك است كه نشان مي دهد دارایي بانك تا چه حد متكي 
بر سرمایه و بدهي است. كفایت سرمایه پایين و همچنين بنگاهداري، 
دارایي هاي سمي، كيفيت پایين گزارشگري و تأمين مالي بخش هاي 
غيرمولد اقتصاد از جمله چالش هایي است كه در حوزه بانكداري ایران 

وجود دارد، از این رو افكار عمومي خواستار اصالح نظام بانكي است. 

نرخ بيكاري بهار 8/8 درصد شد
بررسي نرخ بيكاري افراد ١5 ساله و بيشتر نشان مي دهد كه 8/8 
درصد از جمعيت فعال )شاغل و بيكار( در بهار امسال بيكار بوده اند. 
به گزارش مركز آمار، در بهار 1400 به ميزان 41/4 درصد جمعيت 15 
ساله و بيش��تر از نظر اقتصادي فعال بوده اند، یعني در گروه شاغالن یا 
بيكاران قرار گرفته اند. بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي 
از آن است كه این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل )بهار 1399( 
0/4 درصد افزایش یافته اس��ت. نتایج طرح آمارگيري نيروي  كار بهار 
1400 منتشر شد. این نتایج حاكي از آن است كه در مقایسه با فصل 
مشابه سال قبل، بيش از 499 هزار نفر به جمعيت فعال از نظر اقتصادي 
)شاغل و بيكار( افزوده ش��ده اس��ت. این ميزان در فاصله بهار 1398 
نسبت به بهار 1399 كاهشي معادل یك و نيم ميليون نفر داشته است. 
با وجود این، جمعيت فعال 25 ميليون و 967 هزار نفري در بهار امسال، 
همچنان نس��بت به جمعيت فعال 27 ميليون و 460 هزار نفري بهار 

1398 از فاصله قابل توجهي برخوردار است. 
بررسي نرخ بيكاري افراد 15 ساله و بيشتر نشان مي دهد كه 8/8 درصد 
از جمعيت فعال )شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند. بررسي روند تغييرات 
نرخ بيكاري حاكي از آن است كه این شاخص، نسبت به فصل مشابه در 

سال قبل )بهار 1399(، 0/1 درصد كاهش یافته است. 
در بهار 1400 به ميزان 41/4درصد جمعيت 15 ساله و بيشتر از نظر 
اقتصادي فعال بوده اند، یعني در گروه شاغالن یا بيكاران قرار گرفته اند. 
بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي حاكي از آن است كه این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در س��ال قبل )بهار 1399( 0/4 درصد افزایش 
یافته است. جمعيت شاغلين 15 ساله و بيشتر در این فصل 23ميليون 
و 676 هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 713 هزار نفر 
افزایش داشته است. بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي نشان 
مي دهد كه در به��ار 1400، بخش خدمات با 48/8 درصد بيش��ترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش هاي 
صنعت با 33/2 درصد و كشاورزي با 17/9 درصد قرار دارند. نرخ بيكاري 
جوانان 15 تا 24 ساله حاكي از آن است كه 22/1 درصد از فعاالن این 
گروه س��ني در بهار 1400 بيكار بوده اند. بررسي تغييرات فصلي نرخ 
بيكاري این افراد نشان مي دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهار 1399( 2/4 درصد كاهش یافته است. بررسي نرخ بيكاري 
گروه سني 18 تا 35 ساله نيز نشان مي دهد كه در بهار 1400، 15/6 
درصد از جمعيت فعال این گروه سني بيكار بوده اند، این در حالي است 
كه تغييرات فصلي نرخ بيكاري این افراد نشان مي دهد این نرخ نسبت 

به بهار 1399، به ميزان 1/1 درصد كاهش یافته است.

بسيج كاميون ها براي براي تسريع تخليه 
كاالي اساسي   از بنادر

دبير كان�ون انجمن ه�اي صنفي كامي�ون داران كش�ور گفت: در 
راستاي تسريع در تخليه كاالهاي اساسي و نهاده خصوصاً در بندر 
امام خميني قرار شد كاميون  هاي درون شهري داراي كارت هوشمند 
و كاميون هاي مخصوص حمل مصالح ساختماني به بندر امام بروند. 
احمد كریم��ي در گفت  وگو با ف��ارس درباره آخری��ن وضعيت اعزام 
كاميون ها به بندر امام خميني )ره( براي حمل كاالهاي اساسي و نهاده ها 
اظهار داشت: مدیركل دفتر حمل كاالي سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي از چندي پيش در بندر امام خميني )ره( مستقر شده است، براي 
اینكه بتوانند از طریق استان ها، كاميون جذب كند، در این حوزه  بيشتر 
از استان هاي اصفهان، خراسان رضوي و فارس كاميون به سمت بندر 

امام خميني )ره( مي روند . 
دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور با اشاره به برگزاري 
جلسه با س��ازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي درباره بررسي رفع 
موانع اعز ام كاميون به بندر امام خميني )ره( و تسریع در تخليه كاالي 
اساسي و نهاده اظهار كرد: تصميم گرفته شد شركت حمل ونقل مبدأ 
اگر ناوگاني را اعزام مي كند، امكان ص��دور بارنامه را هم در مبدأ اعزام 
داشته باشد. قرار شد كاميون  هاي درون شهري داراي كارت هوشمند و 

كاميون هاي مخصوص حمل مصالح ساختماني به بندر امام بروند. 
........................................................................................................................

785ميليارد تومان از منابع هدفمندي براي 
توليد و اشتغال پرداخت شد

پرداخ�ت  از  يارانه ه�ا  هدفمن�دي  س�ازمان  مديرعام�ل 
785 ميلي�ارد توم�ان از مناب�ع هدفمن�دي ب�راي تولي�د 
و اش�تغال طبق تبص�ره ١8 قانون بودجه س�ال جاري خب�ر داد. 
اميد حاجتي درگفت وگو با فارس اظهارداش��ت: بنا بر فرمایشات مقام 
معظم رهبري در سال توليد، پشتيباني ها، مانع زدایي ها و نيز در جهت 
ایجاد توليد و اش��تغال در كش��ور به اس��تناد تبصره 18 قانون بودجه 
سال 1400 كل كشور مبلغ 785 ميليارد تومان به دستگاه ها تخصيص 

و پرداخت شد. 
........................................................................................................................

دستور توقف در اعالم نتايج مزايده معادن 
صادر شد

وزارت صم�ت،  معدن�ي  صناي�ع  و  مع�ادن  ام�ور  مع�اون 
دس�تور توقف در اع�الم نتاي�ج مزاي�ده مع�ادن را ص�ادر كرد. 
به گزارش خ تسنيم، مزایده 6 هزار محدوده و معدن غير فعال كشور كه 
با دستور وزارت صمت در اردیبهشت ماه امسال اعالم و طي مراسمي 
از آن رونمایي شده بود، با دستور اسداهلل كشاورز معاونت امور معادن و 
صنایع معدني وزارت صمت مراحل واگذاري و اعالم نتایج آن ممنوع 

اعالم شد. 
متن نامه معاون امور معادن و صنایع معدني وزارت صمت به رؤس��اي 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 اس��تان و جنوب استان كرمان به 
این شرح اس��ت: به پيوست نامه ش��ماره 140/1400/29039/900 
مورخ 15/4/1400 معاون محترم قضایي دادس��تان كل كشور ارسال 
مي شود. مقتضي اس��ت نظر به برگزاري مزایده عمومي محدوده ها و 
معادن، ضمن توقف مراحل واگذاري در هر مرحله و س��طوح از اعالم 

نتایج پرهيز كنند. 
........................................................................................................................

واكنش بازار به افزايش وام مسكن
معامالت اوراق تسهيالت مسكن ركورد زد

به نظر مي رسد انتشار اخبار احتمال افزايش سقف وام خريد مسكن 
به هجوم برخي س�فته بازان براي خريد اوراق تسهيالت مسكن و 
فروش آنها با قيمت هاي باالت�ر در ماه هاي آتي دامن زده اس�ت. 
به گزارش مهر، اگرچه ركود بازار مسكن دامنگير بسياري از خریداران 
و فروشندگان شده است و پيش بيني مي ش��ود این حالت بالتكليفي 
تا نيمه دوم س��ال جاري نيز ادامه داشته باش��د، اما در معامالت دیروز 
اوراق تسهيالت مس��كن، حجم معامالت با افزایش قابل مالحظه اي 

مواجه شد. 
انتشار اخباري در خصوص احتمال افزایش س��قف وام خرید مسكن 
و همچنين احتمال موافقت ش��وراي پول و اعتبار با پيش��نهاد رش��د 
صددرصدي سقف تسهيالت مسكن كه از سوي دستگاه سياستگذار 
بخش مسكن به این شورا و پس از خداحافظي رئيس قبلي بانك مركزي 
و شوراي پول و اعتبار با این س��مت كه یكي از مخالفان جدي افزایش 
سقف تسهيالت مسكن بود، سبب شده است تا معامالت این روزهاي 
اوراق گواهي حق تقدم تس��هيالت مس��كن با افزایش شدید عرضه و 
رسيدن به نرخ تعادلي 59 تا 60 هزار تومان مواجه شود. اگرچه معموالً 
در معامالت این اوراق در آخرین روز كاري ه��ر هفته با كاهش تعداد 
معامالت مواجهيم، اما در معامالت دیروز اوراق تس��هيالت مسكن در 
فرابورس، شاهد رشد چشمگير اوراق فروخته شده بودیم، به گونه اي كه 
36 هزار برگه اوراق تسهيالت مسكن خرداد امسال با نماد »تسه 0003« 
طي 1376 فقره معامله، 29 هزار برگه نماد تسه 9906 )اوراق مسكن 
ش��هریور 99(، 12 هزار برگه تسه 0002 )اوراق مس��كن اردیبهشت 
امس��ال(، 11 هزار برگه تسه 0001 )اوراق مس��كن فروردین امسال(، 
9 هزار برگه تس��ه 9905 )اوراق مسكن مرداد س��ال گذشته( و 7 هزار 
برگه تسه 9908 )اوراق تسهيالت مسكن آبان 99( در معامالت دیروز 
به فروش رسيد؛ حال آنكه در روزهاي گذشته بخش مهمي از معامالت 
نمادهاي زیرمجموعه اوراق تسهيالت مسكن در تعدادي كمتر از هزار 

برگه به فروش مي رسيدند. 
مجموعاً دیروز تعداد 142 هزار و 500 برگه اوراق تس��هيالت مسكن 
صرفاً در یك جلس��ه معامالتي به فروش رس��يد كه از ابتداي سال تا 
كنون، یك ركورد محس��وب مي شود. متوس��ط قيمت همه نمادهاي 
اوراق تسهيالت مسكن در بازه قيمتي 59 تا 60 هزار تومان بود، اما در 
تعدادي از معامالت قيمت ها در دامنه 58 هزار تومان و در تعدادي دیگر 

در دامنه 62 هزار تومان كشف نرخ شد. 
با توجه به اینك��ه نرخ ها در معامالت دیروز عمدتاً ِرنج منفي كش��يده 
مي شدند و همچنين تعداد برگه هاي خریداري شده بسيار زیاد است و 
از سوي دیگر، تاریخ اعتبار هر برگه براي فروش، چهارماه پس از خرید 
است، به نظر مي رسد برخي سفته بازان مشتریان این روزهاي معامالت 
اوراق تسهيالت مسكن هستند تا بتوانند در صورت افزایش سقف وام 
مسكن، اوراق تسهيالت خریداري شده را در ماه هاي آتي و با توجه به 
افزایش شدید تقاضاي خرید آنها، به قيمت هاي باالتري عرضه كنند. 

در صورتي كه وام مس��كن در تهران ب��ه 440 ميليون تومان برس��د، 
متقاضي دریافت س��قف این وام باید 880 برگه خریداري كند كه این 

موضوع به افزایش تقاضاي خرید این برگه ها دامن خواهد زد.

س�ال هاي س�ال اس�ت كه 80 ت�ا 85 درصد 
حج�م نقدينگي اي�ران در قالب ش�به پول يا 
همان سپرده هاي مدت دار بانكي است، بدين 
ترتيب اگر بانك ه�ا تصميم بگيرند منابع را به 
درس�تي به بخش هاي مولد و توليد اقتصادي 
اختص�اص دهن�د بي ش�ك رش�د اقتصادي 
ايران ب�ه هم�راه توس�عه اي  ك�ه منافعش به 
عامه مردم برس�د، بي نظي�ر خواهد ب�ود، اما 
متأس�فانه به رغم آنكه بانك ها س�اليان سال 
اس�ت كه مي گويند وام بيش�تري ب�ه اقتصاد 
داده اي�م خبري از رش�د اقتص�ادي، افزايش 
تشكيل س�رمايه ثابت در بخش ماشين آالت 
و نوس�ازي سيس�تم هاي فرس�وده نيس�ت. 
همانطور كه آمارها نشان مي دهد سهم پول از حجم 
نقدینگي كل در اقتصاد ایران بس��يار اندك است، 
به طور نمونه وقتي گفته مي شود كه حجم نقدینگي 
كل حدود 3هزارو500 هزار ميليارد تومان اس��ت، 
تنها 20 درصد این نقدینگي پول است و الباقي آن 
تحت قالب شبه پول در حساب هاي سپرده مدت دار 
و سوددار بانك ها مي باش��د، از این رو نقش بانك ها 
در كنترل و هدایت نقدینگ��ي به بخش هاي توليد 

بسيار مهم است. دهها سال است كه پول كمترین 
س��هم را از حجم نقدینگي دارد از ای��ن رو بانك ها 
دسترسي ویژه اي به منابع ریالي براي نقش آفریني 
در اقتصاد ایران دارند، هر چند بهداش��ت در حوزه 
تسهيالت دهي در این سال ها رعایت نشده و موضوع 
مطالبات معوق بانك��ي در اقتصاد ایران یك چالش 
هميشگي بوده است، اما ستون اصلي تأمين مالي در 

اقتصاد ایران بانك ها هستند. 
   چرا افزايش تس�هيالت دهي بانك ها خير 

ندارد 
در حوزه گزارشگري بانكي عموماً صرفاً به این موضوع 
 N تكيه مي ش��ود كه مثاًل بانك ها در این بازه زماني
مقدار تسهيالت بانكي پرداخت كرده اند، اما وقتي به 
شاخص هایي چون رشد اقتصادي، اشتغال، تشكيل 
سرمایه ثابت كه شاخص هاي كمي و قابل اندازه گيري 
هستند، رجوع مي كنيم این پرسش مطرح مي شود 
كه چرا به رغم مطرح ش��دن ادعاي جهش پرداخت 
تسهيالت از سوي بانك ها ش��اخص هاي كمي فوق 

نشان چنداني از بهبود ندارند. 
ميانگين رشد اقتصادي ایران طي 10سال گذشته 
متأس��فانه نش��ان چنداني از رش��د اقتصادي یا به 

اصطالح بزرگ تر شدن كيك اقتصاد ندارد، از سوي 
دیگر مدت هاس��ت كه تعداد ش��اغالن در اقتصاد 
ایران حدود 23ميليون نفر گزارش مي شود یا اینكه 
تشكيل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران با نگاه به بازه 
زماني یك دهه گذشته نيز حكایتي از بهبود ندارد. 

  سهم تشكيل سرمايه ثابت يا همان شاخص 
سرمايه گذاري در توليد

در توضيح بيشتر شاخص سهم تش��كيل سرمایه 
در تولي��د ناخالص داخلي باید گفت این ش��اخص 
نشان دهنده س��رمایه گذاري در كل توليد ناخالص 
داخلي است و به عنوان درصدي از محصول ناخالص 
داخلي مورد محاس��به قرار مي گيرد. این شاخص 
نشان دهنده فرایندها و الگوهاي فعاليت هاي توليد 
اقتصادي ب��وده و به عنوان یك عام��ل مهم فرایند 
توسعه پایدار در كش��ورهاي درحال توسعه تلقي 
مي ش��ود كه افزایش آن جزو اهداف همه كشورها 
اس��ت. هر چند به روایت مركز آمار رقم تش��كيل 
سرمایه از 135هزارميليارد تومان در سال 1390 به 
رقم 404هزارميليارد تومان در 9 ماهه سال 1398 
رسيده است و ارقام تشكيل سرمایه ثابت به قيمت 
جاري حاكي از رشد نسبتاً مداوم این متغير در طول 

این سال ها است، اما سهم آن از توليد ناخالص داخلي 
ایران مهم است و باید بررسي شود.

 سهم تشكيل سرمایه ساختمان طي سال هاي 1398-
 1390 از 13 درصد در تولي��د ناخالص داخلي كاهش 
پيدا كرده و در نهایت در س��ال 1398 به سهمي برابر 
با تشكيل سرمایه ماشين آالت یعني 9 درصد رسيده 
است. بيشترین سهم تشكيل س��رمایه ثابت ناخالص 
در توليد ناخالص داخلي در این هشت سال با 20 درصد 
مربوط به سال 1390 و كمترین آن با 15 درصد مربوط 

به سال هاي 1396 و 1397 است. 
  رشد 95 درصدي تسهيالت بانكي

در سال قبل
گزارش هاي رس��مي در مورد عملكرد تس��هيالت 
پرداختي بانك ها در سال 99 نشان مي دهد بانك ها 
در طول این سال كه اقتصاد ایران با كرونا و تحریم ها 
روبه رو ب��ود به بخش ه��اي اقتص��ادي یك هزار و 
898 هزار ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كردند. 
این ميزان در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل كه 
معادل 8/ 94 درصد ) 975 هزار ميليارد تومان( رشد 
داشته است. تس��هيالت مذكور با اهداف مختلفي 
نظير ایجاد، تأمين سرمایه در گردش، تعمير، توسعه، 
خرید كاالي شخصي، خرید مسكن و سایر از سوي 

بانك ها پرداخت شده است. 
  فرود اغلب بانك ها به حساب سرمايه 

در گردش بنگاه هاي موجود
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمایه در گردش 
در تمامی بخش هاي اقتصادي طي مدت مذكور به 
ميزان یك هزار و 163 ه��زار ميليارد تومان بوده كه 
معادل 3/ 61 درصد كل تسهيالت پرداختي است. 
ميزان مذكور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
كه برابر 526 هزار ميليارد تومان بوده 1/ 121 درصد 
رشد داش��ته اس��ت، بدین ترتيب بانك ها در سال 
گذشته عموماً براي حل مسئله سرمایه در گردش 
بنگاه هاي موجود در اقتصاد تأمين اعتبار كرده اند. 

  و بازهم سرمايه در گردش
در همين راستا اطالعات منتشر شده از سوي بانك 
مركزي نش��ان از آن دارد كه تس��هيالت پرداختي 
بانك ها به بخش هاي اقتصادي در فصل بهار 1400 
برابر با 4ميلي��ون و 976 ه��زار و 900 ميليارد ریال 
بوده كه این ميزان در مقایس��ه با دوره مشابه سال 
قبل )مبلغ 2 ميليون و 71 هزار و 700 ميليارد ریال( 
3/ 71 درصد افزایش داشته اس��ت. براساس آخرین 
داده هاي آماري بانك مركزي، س��هم تس��هيالت 
پرداخت��ي در قالب س��رمایه در گ��ردش در همه 
بخش هاي اقتصادي طي سه ماهه ابتداي سال جاري 
مبلغ 3ميليون و 466 هزار و 400 ميليارد ریال معادل 

69/6درصد كل تسهيالت پرداختي است.

ملیحه مرادی
  گزارش   یک

در ش�رايطي كه بانك مركزي مدعي تخصيص 
5/5 ميلي�ارد دالر ب�راي واردات كااله�ای 
اساسی است، اما ضعف مديريتي دستگاه هاي 
مختلف دولت منجر به فس�اد، دپ�و در گمرك 
و گراني قيم�ت نهاده هاي دامي و طيور ش�ده 
اس�ت. گويي ي�ك ب�ازي از پيش تعيين ش�ده 
طراحي ش�ده تا در س�ايه بي عمل�ي دولت در 
اين بخش هاي پرمخاطره، ع�ده اي در ماه هاي 
پاياني عمر دولت س�ود كالني به جيب بزنند و 
بازار را براي دولت آينده متشنج كنند. ضروري 
اس�ت دولت آتي با هوش�مندي ضم�ن توقف 
اي�ن اقدامات و تش�كيل پرون�ده قضايي براي 
خاطيان، ب�ازار را از آش�فتگي هاي س�اختگي 
در روزه�اي جابه جاي�ي دول�ت نج�ات دهد. 
ماج��راي دپو نهاده ها، فاس��د ش��دن كاالها، نبود 
كامي��ون حمل ب��ار، نب��ود انب��ار براي ج��ا دادن 
كاالهاي وارداتي و افزایش قيم��ت علوفه به دليل 
خشكسالي، پاسكاري مشكالت بين گمرك، بانك 
مركزي، وزارت صمت و جهاد كش��اورزي داستان 
پرغصه اي اس��ت كه ماه هاس��ت توليد كنندگان و 
مصرف كنندگان را سرگرم كرده است. روزانه شاهد 
انتشار خبر هایي از افزایش قيمت كاالها هستيم و 
به دنبال آن توجيهات غيرمنطقي مسئوالن مربوطه 
كه بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف كنندگان و 
كاهش قدرت خرید مردم، به بهانه حمایت از توليد، 

سفره مردم را كوچك و كوچك تر مي كنند. 
مدیریت ضعيف دولت در بخش ترخيص و واردات 
به موقع كااله��اي اساس��ي و نهاده ه��ا از گمرك 
موجب ش��ده وزراي دولت براي الپوشاني ضعف ها 
و كم كاري هاي كابينه ترجي��ح دهند به بهانه هاي 
مختلف با افزایش قيمت كاالها موافقت كنند و بدون 
در نظر گرفتن حقوق مصرف كننده به گراني قيمت 
كاالهاي نهایي دامن بزنند. این در حالي اس��ت كه 
بانك مركزي بر اساس آماري كه به گمرك و وزارت 
صمت ارائه داده، مدعي است نيمي از ارز مورد نياز 
واردات كاالهای اساس��ی را كه حدود 5/5 ميليارد 
دالر می شود پرداخته و مشكالت به وجود آمده براي 
نهاده هاي دامي به ضع��ف مدیریتي در بدنه وزارت 

صمت، جهاد و بانك مركزي مربوط مي شود. 
روند افزایش��ي قيمت كاالها در بازار و مشكالت به 
وجود آمده براي ترخيص و حم��ل و نقل كاالها از 
گمركات به داخل كش��ور، این ش��ائبه را به وجود 
آورده كه در روزهاي آخر عمر دولت براساس یك 
برنامه از قبل پيش بيني شده قرار است عده اي سود 
ببرند و همزمان برخي از بازار ها را دچار تنش كنند. 

از این ضرورت دارد دولت آتي با پيگيري مشكالت 
موجود و روند گراني قيمت كاالها، ضمن توقف این 
سودجویي هاي عمدي با تشكيل پرونده قضایي با 
خاطيان برخ��ورد قانوني كند ت��ا در روزهاي  گذار 
دولت تدبير و جابه جایي دولت، بازارها بيش از این 

دچار تشنج نشوند و سفره مردم كوچك تر نشود. 
   شير يارانه اي در راه صادرات با تعرفه صفر 
اتفاقي كه امسال در موضوع افزایش قيمت نهاده ها 
و دپوي آنها در گمركات به وقوع پيوسته، بهانه اي 
شده تا وزارت جهاد كشاورزي در راستاي حمایت 
از دام��داران ب��ا افزای��ش 40 درصدي ش��ير خام 
موافقت كند و در كن��ار آن براي جلوگيري از زیان 

توليد كنندگان، صادرات را آزاد اعالم كرده است. 
به عبارت دیگر، ش��يری كه باید وارد چرخه توليد 
لبنيات مي ش��د و در اختيار مصرف كنندگان قرار 
مي گرفت به دليل عدم خری��د كارخانه هاي لبني 
و بازگشت به دامداري ها به شيرخشك تبدیل و در 
انبار ها دپو شده است و براي كاالیي كه نهاده دولتي 
اختصاص یافته و خرید تضمين��ي صورت گرفته 
اكنون بدون اینكه عوارض گمركي بپردازند به سود 
عده اي خاص با دالر آزاد صادر مي ش��ود. صادرات 
با پرداخ��ت عوارض گمركي مورد تأیيد بس��ياري 
از صاحب نظران و توليد كنندگان اس��ت، اما دپوی 
كاال و داشتن رانت اطالعاتي از آزاد سازي صادرات 
با تعرفه صفر موضوعي است كه بسياري از منتقدان 
به آن پرداخته اند و رانت 4، 5 هزار ميليارد توماني 
كه عاید چند نفر مي شود. در چهار ماهي كه از سال 
مي گذرد اگر وزارت جهاد كشاورزی و صمت انرژي 

خود را صرف تأمين به موقع نهاده هاي دامي و طيور 
مي كردن��د، دامداران دیگر ب��ا افزایش هزینه هاي 
تولي��د مواجه نمي ش��دند و مردم نيز ماس��ت 20 
هزار توماني را 50 تا 60 ه��زار تومان نمي خریدند 
و مرغداران ه��م با جوجه ریزي به موق��ع مرغ را با 
قيمت مصوب دولتي به دس��ت مصرف كنندگان 

مي رساندند. 
برخالف تصور وزارت جهاد كش��اورزي، منتقدان 
مصوبه این وزارتخانه فرد نبود، بلكه تش��كل هاي 
دامداري و صنایع لبني بودن��د كه از كاهش تقاضا 
در بازار واهمه داش��تند و صادرات شيرخش��ك و 
كره با تعرفه صفر را براي صنعتي كه نهاده دولتي و 
ارزان مصرف مي كند، اما بر سفره مردم ارزاني دیده 

نمي شود، خطرناك مي دانستند. 
فعاالن بازار معتقدند كه شيرخشك در ماه هاي آتي 
براي صنایع لبني مورد نياز است، زیرا در فصولي از 
سال كه شير دام كاهش مي یابد براي جلوگيري از 
رشد قيمت شيرخشك مي تواند هزینه تمام شده 
توليد را كاه��ش دهد. همچنين در ش��رایطي كه 
قيمت كره در بازار داخل بسيار گران شده است، آیا 

صادرات آن با تعرفه صفر منطقي است؟ 
   مبناي محاس�به گله 500 رأسي است، نه 

١50 رأسي
مدیرعام��ل اتحادیه لبن��ي ای��ران در واكنش به 
توجيهات وزارت جه��اد كش��اورزي در خصوص 
دالیل افزایش قيمت شير خام مي گوید: متأسفانه 
این وزارتخانه، تش��كل ها را جمعي نمي بيند و آنها 
را فرد قلمداد مي كن��د. كمااینكه در موضوع اخير 

از تش��كل هاي مربوطه نظرخواهي نشده و مطلع 
هستم كه رئيس سازمان حمایت از توليد كنندگان 
و مصرف كنندگان با افزایش قيمت و آزاد س��ازي 
صادرات اقالم فوق مخالف بودند و در جلسات نيز 
درخواست كارشناسي بيشتر موضوع را داشتند كه 

مورد موافقت دیگر اعضا واقع نشده است. 
علي احسان ظفري مي افزاید: سال هاست كه برای 
محاسبات قيمت تمام شده شير در سازمان حمایت، 
گله هاي 500 رأسي مبناي محاسبه قرار مي گيرد. 
هرچه تعداد دام ها كمتر باشد هزینه تمام شده آن 
باالتر بوده و نرخ محاسبه شده كارشناسي نخواهد 
بود. متأس��فانه وزارت جهاد مبناي محاسبه را گله 
150 رأسي قرار داده كه طبيعي است محاسباتشان 
از قيمت تمام شده توليد كننده باالتر باشد كه این 
غيركارشناسي اس��ت.  وي بار دیگر تأكيد مي كند: 
با افزایش قيمت شير خام، تقاضا كم شده و باز هم 
صنایع لبني و دامداران متضرر خواهند شد، هرچند 
كه با مصوبه وزار ت جهاد كش��اورزی و صادرات با 
تعرفه صفر در نهایت مصرف كنندگان زیان مي كنند 
و دولت كه هيچ مبلغي از مح��ل صادرات عایدش 
نمي ش��ود فقط موظف اس��ت نهاده دامي را با نرخ 

دولتي تأمين كند تا توليد كنندگان روي پا باشند. 
   زيان هزار و 900 توماني دامداران در توليد 

هر كيلو شير
روز گذشته وزارت جهاد كشاورزي در واكنش به برخي 
اظهارات در فضاي مجازي درباره تعيين قيمت جدید 
شيرخام، گزارشي را در خبرگزاري ها منتشر كرد. وزارت 
جهاد كش��اورزي اعالم كرد: دامداران به ازاي توليد هر 
كيلوگرم شير بيش از 19 هزار ریال ضرر مي دهند كه در 
یك گله كوچك 100 رأسي با توليد روزانه 3 هزار كيلوگرم 
شير خام، روزانه بيش از 5 ميليون و 700 هزار تومان ضرر 
مي شود. به گزارش فارس، وزارت جهاد كشاورزي انتقادات 
را نادرس��ت خواند و اعالم كرد: افزایش قيمت جهاني 
نهاده هاي وارداتي )ذرت، جو و كنجاله( و همچنين افزایش 
هزینه هاي پرسنلي، كرایه حمل نهاده ها و سایر اقالم 
هزینه ها در سال جدید به همراه بروز خشكسالي بي سابقه 
در كشور و تورم سطح عمومي قيمت ها، افزایش قابل توجه 
قيمت مواد علوفه اي نسبت به سال قبل، موجب افزایش 
قيمت تمام شده هر كيلوگرم شيرخام از رقم 4هزار و 500 
تومان در سال 1399 به بيش از 6 هزار و 400 تومان در 
خرداد سال 1400 شده است. براي محاسبه قيمت تمام 
شده شير باید تمام هزینه هاي یك واحد گاوداري شامل 
گاوهاي ماده ش��يرده و گاوهاي آبستن خشك )آماده 
زایش(، گوساله هاي نر و ماده )به اصطالح دام هاي پشت 

گله( محاسبه شود.
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