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در حالي كه ه�م اكن�ون نيمي از وجه س�هام 
عدال�ت ب�ه حس�اب دول�ت پرداخت ش�ده 
و زم�ان 10 س�اله اج�راي اي�ن طرح ب�ه اتمام 
رسيده اس�ت، مديريت دولت�ي حاك�م بر اين 
بخش وضعيت نگران كننده اي براي سهامداران 
س�هام عدالت در ش�ركت ها رقم زده است، به 
نوعي كه ي�ك نماينده مجل�س در واكنش به 
اظهارات مع�اون اول كه ارزش س�هام عدالت 
را 14ميليون ارزيابي كرده اس�ت، گفت: حدود 
۷0 درصد ش�ركت ها زيان ده هس�تند و دولت 
طرح�ي ه�م ب�راي آزادس�ازي نداده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، طرح س��هام عدالت در سال 
85 كليد خورد و در ش��رايطي كه انتظار مي رفت 
اين طرح با بازدهي 10 درصدي س��االنه در طول 
10 سال به اتمام برسد، اما چنان مديريتي بر اين 
ثروت روا داشته شد كه بنا به ادعاي مديران سازمان 

خصوصي با اتمام زمان طرح فقط نيمي از حقوق 
دولت پرداخ��ت شده اس��ت؛ يعني اينكه بازدهي 
ثروتي به نام س��هام عدالت كه در سبد اين ثروت 
سهام شركت هاي بورسي و غير بورسي وجود دارد، 
در اين مدت به طور ميانگين ساالنه تنها 5درصد 
بوده است. حال در شرايطي كه زمان اجراي طرح 
به شكل قانوني به پايان رسيده است و مشموالن 
50 ميليون نفري سهام عدالت منتظر آزادسازي 
مديريت سهام عدالت از طريق تشكيل يك صندوق 
سرمايه گذاري بزرگ در كشور با نام سهام عدالت 
هس��تند، امروز در عين حالي كه دولت و مجلس 
براي آزاد سازي س��هام عدالت سر در گم هستند، 

ارزش روز سهام عدالت خبر ساز شده است. 
در سال هاي گذشته ارزش كلي سبد سهام عدالت 
ح��دود 50 تا 70 ه��زار ميليارد توم��ان براي 50 
ميليون مشمول طرح عنوان ش��ده بود، به يكباره 

مع��اون اول رئيس جمهور ارزش س��هام عدالت را 
حدود 14ميليون تومان عن��وان كرد هر چند بايد 
ديد مبناي كشف ارزش قيمت سهام عدالت توسط 
اس��حاق جهانگيري چيس��ت؛ چراكه در اقتصاد و 
حس��ابداري ارزش هاي متفاوتي براي يك دارايي 
مالي وجود دارد، ام��ا گويا در مديري��ت ثروتي به 
نام سهام عدالت اش��كاالتي وجود دارد كه صدای 

نمايندگان را در آورده  است. 
طي سال هاي گذشته رئيس كميسيون اقتصادي 
مجل��س از مافي��اي 250 نف��ره س��هام عدالت 
س��خن گفته بود كه وي نيز هيچ��گاه در اين باره 
شفاف س��ازي نكرد و حتي در رابطه با آزاد سازي 
سهام عدالت و تش��كيل صندوق سرمايه گذاري 
سهام عدالت به وعده هايش عمل نكرد. حال نايب 
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در واكنش به 
اظهارات جهانگيري مبني بر ارزش 13 ميليوني 

س��هام عدالت گفت: حدود 70 درصد شركت ها 
زيان ده هستند و دولت طرحي هم براي آزادسازي 
نداده است. معصومه آقاپور عليشاهي در واكنش 
به اظهارات اس��حاق جهانگيري مبن��ي بر ارزش 
13ميليون توماني سهام عدالت به خانه ملت گفت: 
براساس ارزيابي كدام صورت هاي مالي ارزش سهام 
عدالت 14 ميليون تومان برآورد شده؟ بهمن سال 
گذشته صورت هاي مالي شركت هاي سهام عدالت 
رؤيت ش��ده و حدود 70 درصد شركت ها زيان ده 
بودند. وي افزود: اگر ش��ركت ها دوب��اره تجديد 
ارزيابي شوند، ممكن اس��ت ارزش شركت هايي 
كه از سال 87 تأسيس شده اند، با توجه به افزايش 
تورم بيش��تر ش��ود. اگر 20 درصد سهام شركتي 
سهام عدالت بوده و سال 88 حدود 100 ميليارد 
ارزيابي شده در حال حاضر آن شركت 400 ميليارد 
شده است، اما افزايش ارزش در صورتي رخ مي دهد 
كه در قانون جديد تجدي��د ارزيابي صورت گيرد. 
آقاپور عليش��اهي ادامه داد: در حال حاضر هنوز 
مجوز خريد و فروش س��هام عدالت صادر نشده و 
حدود 70 درصد شركت ها زيان ده بوده و سودده 
نيستند. سهام عدالت بايد ابتدا شفاف سازي و براي 
ارائه در بورس آماده شود، س��پس اعداد و ارقامي 
درباره ارزش آن اعالم ش��ود. به گفته وي، اليحه 
خريد و فروش و ساماندهي سهام عدالت در هيئت 
دولت است و تاكنون به مجلس ارسال نشده است. 
  داس�تان توزي�ع س�هام عدال�ت چ�ه 

بوده است؟
نكته اي كه در رابطه با س��هام عدالت وجود دارد 
و به زودي براي آزاد س��ازي اين س��هام حاشيه و 
جنجال سازي ش��د،  بحث توزيع سهام شركت ها 
بين ش��ركت هاي سرمايه گذاري س��هام عدالت 
استاني است؛ به نظر مي رس��د در زمان واگذاري 
سهام عدالت بنا به فشاري كه نمايندگان مجلس 
وقت وارد كرده بودند، س��هام عدالت شركت هاي 
ارزنده اي چون بانك ها، بيمه ها و خودروسازي ها به 
برخي از استان هاي خاص رسيده است كه مشخص 
نيست مبناي توزيع اين سهام بين استان ها چه 
بوده اس��ت و چه افرادي در دولت پيشين بر اين 
سهام در شركت ها مديريت مي كردند و هم اكنون 
كه دولت مديري��ت را برعه��ده دارد، تحت تأثير 
مافيايي كه محمد رضا پورابراهيمي از آن سخن 

مي گفت، هست يا نيست ؟

وحيد  حاجی پور

حقيقت سوئيفت چيست؟ 
باز هم اتصال يا عدم اتصال به سوئيفت محل بحث رسانه ها شده است؛ اهميت 
اين موضوع به حدي باال رفته است كه برخي بر اين طبل مي كوبند كه عدم 
دسترسي بانك هاي ايراني به اين پيام رسان، يك رخداد غم انگيز است. در 
باب حواش��ي به وجود آمده، بايد گفت كه سوئيفت يك شبكه بين المللي 
پيام رسان در حوزه تبادالت بين بانكي است؛ چه داخلي و چه خارجي. فرض 
كنيد دو ش��خص حقيقي يا حقوقي، معامله اي با هم مي كنند و فروشنده 
بابت فروش كاالي خود، از خريدار مي خواهد پول كاال را به حساب معرفي 
شده واريز كند. با درخواست خريدار از بانك خود، بانك پول كاال را به حساب 
فروشنده در بانكش واريز مي كند، اما در اين ميان، پيام هايي ميان دو بانك 
در يك پيام رس��ان ثبت مي ش��ود كه در ديتا بيس اين پيام رسان ذخيره 
مي شود. در واقع نقش اين پيام رسان – سوئيفت- تنها نقش يك ارسال و 

دريافت كننده پيام از دو بانك است مانند تلگرام يا واتساپ. 
سوئيفت هيچ نقش ديگري در تبادالت بانكي ندارد و تنها يك واسطه براي 
ارسال پيام هاي بانكي ميان طرفين است. سوئيفت از سال 1977 كار خود 
را آغاز كرد و تا به امروز به كار خود ادامه مي دهد. اين پيام رسان كه توسط 
بلژيكي ها بنا نهاده ش��ده روزانه بيش از 20 ميليون پيام بانكي را منتقل 
مي كند و داراي دو س��رور آيينه اي در هلند و امريكاست. تمامي اطالعات 
مبادالت بين بانكي در ديتا بيس هاي سوئيفت ثبت شده و داراي دقيق ترين 
جزئيات است. به عنوان مثال، پيام 700 سوئيفت داراي 37 نوع اطالعات 
مانند مش��خصات انتقال دهنده، موضوع انتقال پ��ول، تاريخ هاي دقيق و 
جزئيات قرارداد است كه ثبت اين اطالعات نيازمند يك پشتيباني عظيم 
سروري است. هدف از ايجاد دو سرور آيينه اي در اروپا و امريكا، آن بود كه اگر 

يك مركز دچار اشكال فني شد، ديتا بيس ديگر به كار مشغول باشد. 
طبق قانون رايج در اين پيام رس��ان، اطالعات اين پيام رسان كاماًل محرمانه 
است، مگر آنكه مراجع ذيصالح بين الملل در باالترين سطوح از اين پيام رسان 
درخواست كنند تا برخي اطالعات را در اختيارشان قرار دهند و در اين ميان، 
دولت ها توانايي دسترسي به اطالعات اين پيام رسان بين المللي را ندارند. اين 
عدم دسترسي پس از حمالت 11 سپتامبر ادامه داشت تا آنكه جرج بوش به 
بهانه انجام تحقيقات درباره اين حادثه تروريستي، بخشي از اطالعات سوئيفت 
را به طور غير قانوني ضبط و مورد بررسي قرار داد كه اين موضوع با اعتراض 
شديد اتحاديه اروپا همراه شد و در نهايت كار به محاكم قضايي كشيده شد. 
با افزايش اختالفات ميان امريكا و س��وئيفت، بس��ياري از كشورهاي جهان 
مانند چين با سامانه CIPS، روسيه با سامانه CYBERFT، هند با سامانه 
SFMS، ميزان استفاده از س��وئيفت را كاهش دادند. جالب تر آنجاست كه 
خود امريكا نيز براي جلوگيري از نشت اطالعاتي بانكي خود سامانه اي را به نام 

FEDMAIL طراحي كرده و سال هاست به استفاده از آن مشغول است. 
ايران هم در دوره اول تحريم ها در اواس��ط دولت دهم، ش��بكه پيام رس��ان 
داخلي را به نام س��پام – SEPAM- راه اندازي كرد تا در تبادالت داخلي، 
از آن بهره گرفته شود، اما همچنان عدم دسترسي به سوئيفت، موجب شد تا 
مش��كالتي در تبادالت بين المللي به وجود بيايد. گرچه راهكارهاي خاصي 
به كار گرفته شد، اما سوئيفت همچنان يك مش��كل باقي ماند و حتي پس 
از برجام، با رفع تحريم سوئيفت اين پيام رسان از كارآيي گذشته برخوردار 
نبود. در همان روزهاي برجام، بانك مركزي براي آنكه نشان دهد بانك هاي 
ايراني به سوئيفت متصل شدند، از رسانه ها دعوت كرد تا با حضور در بانك 
مركزي، اتصال بانك هاي ايران را به سوئيفت مشاهده كنند. گرچه بانك هاي 
ايراني به سوئيفت متصل شدند، اما روند اتصالشان به اين شكل بود كه هيچ 
پاسخي از طرف خود دريافت نمي كردند، مانند آنكه در تلگرام به كسي پيام 
بدهيد و وي پاسخي به فرستنده پيام ندارد. سوئيفت هم مانند تلگرام است، 
پيام ها را منتقل كرده و اطالعات را در س��رورهاي خ��ود ضبط مي كند و از 
همين رو، اين تصميم طرف مقابل است كه به پيام بانكي شما پاسخ بدهد يا 
نه. گرچه سوئيفت اصلي  ترين  پيام رسان بانكي جهان است و مركز اطالعاتي 
آن به سوئيس منتقل شده ولي هر انتقال پولي كه در آن صورت مي گيرد در 
ديتا بيس آن به ثبت مي رسد. شايد به همين دليل است كه اختالف نظري 
بزرگ در امريكا بر سر دسترسي ايران به سوئيفت به وجود آمد و كارشناسان 
وزارت خزانه داري امريكا خواستار تداوم دسترسي ايران به سوئيفت شدند. 
آنها مي دانستند دسترسي ايران به سوئيفت مي تواند اطالعات مفيدي را در 
اختيار امريكايي ها قرار دهد و چنانچه ايران از سوئيفت محروم شود، از ساير 
پيام رسان هاي نوظهور بانكي بهره مي گيرد و مي تواند تحريم ها را دور بزند و 
اين جداي از ردگيري تبادالت بانكي ايران است. گرچه نمي توان به سادگي 
از كنار سوئيفت و فوايد آن عبور كرد، اما از سوي ديگر بايد پذيرفت سوئيفت 
تنها يكي از راه هاي تبادالت بانكي است و با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه 
مطرح كردن آن به صالح نيست، مي توان بر اين مشكل هم فائق شد. اتصال به 

سوئيفت نه يك جشن ملي است و نه حذف ايران از اين پيام رسان.

 چرا خودرو گران نباشد 
وقتي رئيس سازمان حمايت عضو هيئت 
مديره شركت تابعه ايران خودرو است!؟

انتشار ليست اعضاي هيئت مديره شركت هاي تابعه وزارت كار نقطه 
عطفي در اقتصاد ايران براي مقابله با رانت، فس��اد و بده بس��تان هاي 
سياسي است. تعميم اين اقدام به ديگر شركت ها يكي از اقدامات اساسي 
و اثرگذار است كه مي تواند عالوه بر ايجاد شفافيت، در مديريت كارآمدتر 

و بهتر شركت هاي بزرگ و مهم دولتي و خصولتي كمك كند. 
يكي از اين شركت ها، گروه صنعتي ايران خودرو است. هرچند كه تاكنون 
اقدام شخصی از س��وء مديريت گروه صنعتي ايران خودرو در خصوص 
انتشار ليست اعضاي هيئت مديره ش��ركت هاي تابعه و وابسته صورت 
نگرفته است، ولي بررسي اعضاي اين ش��ركت ها حاوي نكات معنا دار و 
محل بررسي است كه بايد مورد توجه افكار عمومي، رسانه ها و نهادهاي 
نظارتي قرار گيرد. به عنوان نمونه، مي توان به شركت تهيه و توزيع قطعات 
و لوازم يدكي ايران خودرو)ايساكو( اشاره كرد. طبق سايت رسمي شركت 
ايساكو، بيش از 99/ 99 درصد از سهام اين شركت متعلق به ايران خودرو 
است و لذا تمامي انتصابات اعضاي هيئت مديره زيرنظر مديريت ايران 
خودرو صورت مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه روند انتصابات اعضاي 
هيئت مديره از زمان مديريت آقاي هاش��م يكه زارع بسيار تأمل برانگيز 
است كه در ادامه به آن اشاره مي گردد. طبق انتشار اولين روزنامه رسمي 
بعد از آغاز مديريت آق��اي يكه زارع كه در تاري��خ 1393/9/24 به ثبت 
رسيده است،  ليس��ت اعضاي هيئت مديره به ش��رح ذيل است: مهرداد 
كارگري نايب رئيس ايران خودرو، حسين نجاري رئيس هيئت مديره 
ساپكو، علي نمكين مديرعامل ايران خودرو خراسان، حميدرضا تقوي 
تام ايران خودرو، سيد محمود نوابي عضو  نژاد ديلمي عضو هيئت مديره 

هيئت مديره خدمات صنعتي ايران خودرو)ايسيكو(  
در اين ليست نام دو تن از ديگر نام ها آش��نا تر است؛ اول حسين نجاري كه 
همزمان مديرعامل شركت ساپكو ايران خودرو مي باشد. اينكه آقاي حسين 
نجاري مي تواند همزمان هم مديرعامل ساپكو باشد و هم عضو هيئت مديره 
شركت ايساكو سؤالي است كه مديريت ايران خودرو بايد پاسخگو باشند. ديگر 
انتصاب معنادار مربوط به آقاي سيد محمود نوابي، رئيس سازمان حمايت از 
مصرف كننده و توليد كننده مي شود. نكته جالب در اين انتصاب اين است كه 
وي دقيقاً شش روز بعد از دريافت حكم مسئوليت خود در سازمان حمايت 

ثبت در روزنامه رسمي( رسماً عضو هيئت مديره ايساكو مي شود.   )با 

هواي بورس هم ابري شد

 شاخص كل به كانال ۱۸۱ هزار واحد بازگشت
ش�اخص كل قيمت و ب�ازده نق�دي ب�ورس اوراق به�ادار تهران 
در پاي�ان معام�ات روز چهارش�نبه ۲۳ آب�ان م�اه ۹۷، ب�ا 
كاه�ش 1۲1۷ واح�دي مع�ادل 0/66 درصد ب�ه رق�م 1۸1 هزار و 
۹۹4 واح�د رس�يد. اي�ن در حالي اس�ت ك�ه در دو روز گذش�ته 
ني�ز ش�اهد رش�د ۲۵4۳ واح�دي نماگ�ر كل ب�ورس بودي�م. 
ديروز تاالر شيش��ه اي در پنجمين و آخرين روز كاري هفته، بر خالف 
دو روز گذشته، شاهد روند نزولي شاخص هاي منتخب بود؛ به گونه اي 
كه ش��اخص قيمت )وزني- ارزش��ي(، با كاهش 354 واحدي معادل 
0۶۶ درصد به رقم 53 هزار و 3 واحد رس��يد. شاخص كل هم وزن نيز 
با افت 130 واحدي معادل 0/45 درصد، عدد 28 هزار و 544 واحد را 
به نمايش گذاشت. شاخص قيمت )هم وزن( نيز با كاهش 92 واحدي 

معادل 0/45 درصد به رقم 20 هزار و 132 واحد رسيد.
...............................................................................................................................

احتمال معافيت 30 تا ۱00 درصدي صادرات 
خرد براي بازگشت ارز

رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه جمع بندي 
از درخواست  صادركنندگان براي معافيت پيمان سپاري ارزي انجام 
شده، گفت: در بخش�نامه جديد احتمال معافيت ۳0 تا 100 درصدي 
براي بازگشت ارز حاصل از صادرات تا سقف 10 ميليون دالر وجود دارد. 
عدن��ان موس��ي پور در گفت وگو با »ف��ارس« در رابط��ه با آخرين 
تصميمات در مورد نحوه پيمان سپاري ارزي و بازگشت ارز حاصل 
از صادرات گفت: در آخرين جلسه با حضور عبدالناصر همتي رئيس 
كل بان��ك مركزي، رضا رحمان��ي وزير صنع��ت و نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران پيشنهاداتي از سوي نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
اعالم شد و پس از بررسي آن پيشنهادات رئيس كل بانك مركزي 

نظر خود را اعالم كرد. 
رئيس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه خواسته اصلي 
صادركنندگان لغو پيمان سپاري ارزي است، گفت: اين خواسته از سوي 
بانك مركزي با توجه به شرايط خاص اقتصادي مورد قبول واقع نشد، اما 
همتي پس از شنيدن نقطه نظرات فعاالن بخش خصوصي به جمع بندي 
اظهارات پرداخت و بر آن اس��اس اعالم كرد كه فعاًل و براي حل برخي از 
مشكالت صادركنندگان پيش نويسي براي ارائه به دولت تهيه مي شود تا با 
بررسي نهايي اين پيش نويس مصوب و سپس ابالغ شود. موسي پور اظهار 
داشت: آخرين جمع بندي در اين جلسه براي ارائه به دولت در جلسه اين 
بود كه صادرات زير يك ميليون دالر به طور كامل از تعهد ارزي معاف شود 
و صادرات بين يك تا 3 ميليون دالر هم 50 درصد از تعهد ارزي معاف شود. 
وي بيان داشت: همچنين مقرر شد تا صادرات 3 تا 10 ميليون دالر هم 30 
درصد معاف از تعهد ارزي شود و صادرات باالي 10 ميليون دالر يا به صورت 
كامل ارز حاصل از صادرات را برگرداند يا اينكه موظف شوند كه بين 90 تا 

95 درصد ارز حاصل از صادرات را برگردانند.

   ديجي كاال عرضه كفش 3۱ ميليون 
توماني را اشتباه خواند

به دنبال انتش�ار گزارش�ي در روزنام�ه جوان پيرام�ون عرضه و 
فروش كف�ش دس�ت دوز امريكايي ب�ا قيمت ۳1 ميلي�ون تومان 
در س�ايت ديجي كاال، اين ش�ركت ضمن ارس�ال اصاحيه اي به 
اين روزنامه، عرضه اين كاال را با قيمت نجومي اش�تباه فروشنده 
دانس�ته اس�ت. گفتن�ي اس�ت، توضيح�ات اي�ن ش�ركت در 
خصوص مح�ل تولي�د كاال همچن�ان ابهام هاي�ي دارد و روزنامه 
جوان حق پاس�خ به اين موض�وع را براي خود محف�وظ مي داند. 

ديجي كاال در توضيحات خود نوشته است: 
در تاريخ 22 آبان 97 مطلبي در آن رس��انه با عنوان » كفش دس��ت دوز 
امريكاي��ي 31 ميليون توماني در ديجي  كاال!« منتش��ر شده اس��ت كه 
خواهشمند است توضيحات اين شركت را نيز براي روشن شدن اذهان 
مخاطبان محترم آن رسانه در مورد اين موضوع منتشر كنيد.   متأسفانه 
به دليل خطاي فروشنده قيمت كاالي مورد اشاره با يك صفر بيشتر در 
سايت درج شده و همين عدد اشتباه موجب بروز سوءتفاهم درباره قيمت 
واقعي اين كاال شده اس��ت. بنابراين قيمت 31 ميليون  توماني براي اين 
كفش صحت ندارد و قيم��ت كاالي مورد نظر هم��ان روز در ديجي كاال 
اصالح ش��د. گفتني اس��ت بيش از 700 هزار ن��وع كاال روي ديجي كاال 
وجود دارد و حدود 15 هزار فروش��نده هم اكنون در بستر ماركت پليس 
)Marketplace( مش��غول فروش كاالها هس��تند و بروز اشتباهاتي 
از اين دست در مقايس��ه با حجم عمليات روزانه اجتناب ناپذير است. با 
اين  حال اين ش��ركت تمام تالش خود را براي جلوگيري از بروز اشتباه 
يا سوءاستفاده های احتمالي از اين بس��تر متمركز كرده است. به زودي 
با پياده سازي يك سيستم جديد بروز خطاهاي انساني در قيمت گذاري 
كاالها به حداقل خواهد رسيد. پيشتر در ارتباط با توسعه  ابزارهاي كنترلي 
و نظارتي ديجي كاال بيانيه  اي منتشر شده اس��ت. در مورد كشور سازنده 
كاالها ذكر اين نكته ضروري است كه ضوابط فروش در ديجي كاال مطابق 
قوانين جاري كشور است و اين شركت در چارچوب اين قوانين و به طور 
شفاف اقدام به عرضه كاالهاي مجاز مي كند در صورت تغيير قوانين در 
مورد فروش كاال در كشور، ديجي كاال از آن تبعيت خواهد كرد. با اين حال 
دغدغه فروش و رونق كاالي ايراني كه در گزارش هم به آن اش��اره شده 
مورد توجه ديجي كاال كه خود يك برند ملي ايراني اس��ت، هم هست و 
برگزاري كمپين هاي »ساخت ايران« و اولويت به فروش كاالهاي ايراني 
نشان دهنده اولويت دهي به اين موضوع اس��ت. در بخشي از اين مطلب 
همچنين به اشتباه ديجي كاال به عنوان واردكننده موبايل و دريافت كننده 
ارز دولتي معرفي شده كه به هيچ وجه صحت ندارد. اين شركت تا امروز 
حتي يك دالر ارز دولت��ي دريافت نكرده و واردات��ي در زمينه موبايل يا 
محصوالت ديگر نداشته است. انباركردن )موبايل(، سود هنگفت و عرضه 

قطره چكاني موبايل هم صحت ندارد.

نماينده مجلس به جهانگيري:

۷0درصد شركت هاي سهام عدالت زيان ده هستند

گ�زارش بودج�ه خانوار ه�ا در س�ال 1۳۹6 
ك�ه توس�ط بان�ك مرك�زي تهيه و منتش�ر 
شده است، نش�ان مي ده�د كه ي�ك خانوار 
تهران�ي در س�ال ۹6 به طور متوس�ط 6۸/4 
ميلي�ون توم�ان هزين�ه و 6۷/۳ ميلي�ون 
توم�ان درآمد داشته اس�ت. اي�ن يعني تراز 
بودج�ه اي خانوار ه�اي تهراني در س�ال ۹6 
منف�ي بوده اس�ت. آمار ها نش�ان مي دهن�د 
اي�ن وضعي�ت در س�ال 1۳۹۷ قطع�ًا بدت�ر 
خواهد ش�د و خانوار هاي تهراني با كس�ري 
بودج�ه بيش�تري مواج�ه خواهن�د ش�د. 
در دو س��ال اخير اوضاع اقتص��ادي خانواده ها با 
چالش هاي فراواني رو به رو شده است. از يك سو 
قيمت ها در بازار هاي مختلف سر به فلك گذاشته 
و از سوي ديگر درآمد خانواده ها تغيير چنداني 
نداشته است. البته در زمينه درآمدي بايد گفت: 
اوضاع براي آنهايي كه حقوق و درآمد ثابتي دارند 
نس��بت به كس��اني كه خود مي توانند درآمد ها 
و حقوقش��ان را تنظي��م كنند به مراتب بس��يار 

سخت تر و دشوارتر است. 
گزارش بودجه خانوار ها در سال 139۶ كه توسط 
بانك مركزي تهيه و منتش��ر شده است، نش��ان 
مي دهد كه خانوار هاي تهراني به طور متوس��ط 
در ط��ول س��ال 139۶ مجموع��اً ۶7/3 ميليون 

تومان درآمد داش��ته اند؛ يعني درآمد ماهانه يك 
خانوار تهراني به طور متوس��ط در سال 139۶، 
تقريباً 5/۶ ميليون تومان بوده است. اين در حالي 
است كه هزينه ساالنه يك خانوار تهراني در سال 
139۶، ۶8/4 ميلي��ون تومان بوده اس��ت؛ يعني 
هزينه ماهانه يك خانوار تهراني به طور متوسط 
5/7 ميليون تومان بوده است. بررسي اين دو رقم 

نشان مي دهد كه هر خانوار تهراني در طول سال 
9۶ ب��ا بكارگيري تمام درآمد هاي خود )ش��امل 
حقوق و ساير درآمدها( باز هم ماهانه 100 هزار 

تومان كسري داشته است!
  كس�ري بودج�ه 100 ه�زار تومان�ي 

خانوار هاي تهراني در سال 1۳۹6
در حالي متوس��ط هزينه ناخالص ساالنه يك خانوار 

تهراني در س��ال 139۶، ۶8/4 ميليون تومان اعالم 
شده اس��ت كه نرخ ت��ورم اعالم��ي از س��وي بانك 
مركزي در س��ال 9۶ تك رقمي و حدود 9/۶ درصد 
بوده است. قطعاً متوسط هزينه ناخالص ساالنه يك 
خانوار تهراني در سال 1397 بس��يار بيشتر از سال 
139۶ خواه��د بود؛ چراكه بانك مرك��زي نرخ تورم 
اعالمي در مهر ماه سال جاري را 15/9 درصد اعالم 
كرده اس��ت. افزايش نرخ تورم در شرايطي است كه 
درآمد ها در س��ال جاري آنچنان افزايشي نسبت به 
سال 139۶ نداشته است؛ بنابراين مي توان گفت كه 
بودجه خانوار هاي تهراني در سال جاري منفي تر از 
سال گذشته خواهد ش��د و به عبارت ساده تر اوضاع 
اقتصادي آنها بدتر از سال گذشته است. بنابراين اگر 
در سال 139۶ خانوار هاي تهراني با استفاده از تمام 
درآمد هاي خود باز هم نمي توانستند هزينه هاي خود 
را پوشش دهند و با كسري بودجه 100 هزار توماني 
در هر ماه مواجه بودند، در سال 1397 قطعاً با توجه به 
افزايش چشمگير قيمت ها و عدم تغيير نه چندان زياد 
درآمد ها در مقايسه با سال گذشته اين كسري بودجه 
تشديد خواهد شد. اين نتايج نشان مي دهد كه دولت 
بايد در سال جاري بسيار بيش��تر به فكر كساني كه 
داراي درآمد ثابت بودند و همچنين اقشار آسيب پذير 
باشد تا كاهش س��طح رفاه آنها در س��ال جاري در 

مقايسه با سال گذشته به حداقل ممكن برسد.  

كسري 100 هزار توماني بودجه خانوار هاي تهراني با تورم ۹/6 درصدي در سال ۹6
هزینه خانوار هاي تهراني با تورم 2 رقمي امسال به كجا خواهد رسيد؟

   کار

بده�ي بانك هاي    بانك 
 ، ص��ي خ�ص��و
غيردولت�ي و مؤسس�ات اعتب�اري ب�ه بانك 
مركزي، با توجه به پاي�ه پولي۲۳4 هزارو ۵10 
ميليارد توماني در پايان ش�هريور ماه، معادل 

يك سوم پايه پولي است. 
به گزارش »فارس«، آمارهاي بانك مركزي در بخش 
متغيره��اي پولي و بانكي گوياي آن اس��ت كه روند 
اضافه برداش��ت بانك هاي خصوصي و غيردولتي و 
مؤسس��ات اعتباري از منابع بانك مرك��زي تا پايان 
شهريور ماه امسال ادامه داش��ته است به طوري كه 
اين بانك ها به عدد 101 هزار و 380 ميليارد تومان 
رسيده كه با احتس��اب عدد 25 هزار ميليارد تومان 
خط اعتباري مؤسس��ات منحله، خالص بدهي اين 
بانك ها به بانك مرك��زي 7۶ ه��زار و 380 ميليارد 
تومان است. رقم كل بدهي بانك ها به بانك مركزي 
150 ه��زار و ۶50 ميليارد تومان اس��ت ك��ه از اين 
مي��زان 3900 ميليارد توم��ان آن بدهي بانك هاي 
تجاري دولت��ي و 45 ه��زار و 370 ميلي��ارد تومان 
ديگر بدهي بانك ه��اي تخصصي دولت��ي به بانك 
مركزي است كه البته بخش عمده بدهي بانك هاي 
تخصصي دولتي به خط اعتباري مسكن مهر مربوط 
مي ش��ود. يكي از تفاوت هاي بدهي گروه بانك هاي 
خصوصي، غيردولتي و مؤسس��ات اعتباري با بدهي 

بانك هاي دولتي در اين است كه بدهي اين بانك ها 
روند صعودي داشته و در يك سال منتهي به شهريور 
ماه 100 درصد رشد داشته است، اما بدهي بانك هاي 
دولتي حدود 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. 
اين نشان مي دهد بانك هاي دولتي در منابع و مصارف 
به تعادل رسيده اند، اما برخي بانك هاي خصوصي و 
غيردولتي همچنان با عدم تعادل روبه رو هستند. با 
توجه به اينكه بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي يكي 
از اجزاي پايه پولي است، با توجه به رقم 234 هزار و 
510 ميليارد توماني پايه پولي، در مجموع سهم كل 
بدهي بانك ها به بانك مركزي ۶4/2 درصد اس��ت. 
اگر بدهي بانك هاي دولتي و خط اعتباري پرداختي 
براي مؤسسات منحله را در نظر نگيريم، بدهي گروه 
بانك هاي خصوصي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري 
به بانك مركزي به تنهايي 7۶ ه��زار ميليارد تومان 
اس��ت. اين رقم 32/5درصد از كل پايه پولي است. 
بنابراين بدهي بانك هاي خصوص��ي، غيردولتي و 
مؤسسات اعتباري حدود يك س��وم كل پايه پولي 
را تشكيل مي دهد و اين نشان مي دهد وضعيت اين 
گروه از بانك ها كه البته شامل همه بانك هاي اين 
گروه نمي شود، به مرز هشدار رسيده است. اين بدهي 
بيشتر ناش��ي از ناترازي منابع و مصارف بانك ها به 
دليل نرخ باالي سود بانكي و مطالبات معوق بانك ها 

به وجود آمده است.

بدهي بانك هاي خصوصي یك سوم پایه پولي شد

هادی غالمحسينی
   گزارش یك

  گزارش  2 

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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