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بانک ها در برابر پرداخت تسهیالت 
اقتصاد 

کالن
به مردم مقاومت می کنند. اما دالیل 
سنگ اندازی بانک ها در اعطای آن 
چیست؟ چرا بانک ها حاضر به پرداخت وام نیستند؟ 
دلیل تأخیر و طوالنی شــدن تســهیالت ازدواج، 
فرزندآوری، اشــتغال و نظایر آن چیســت؟ این ها 
بخشی از گزاره های انتقادی از عملکرد شبکه بانکی 
در دادن تسهیالت خرد و متوسط است. به وضوح در 
روزهای اخیر، حجم گالیه ها به ویژه از زبان برخی از 
نمایندگان مجلس علیه بانک مرکزی افزایش یافته 
است. آنها از علی صالح  آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
می خواهند به بانک ها دستور دهد تا فرایند اعطای 
تسهیالت را تسهیل و تســریع کنند. اما پیامد این 
مطالبات و انتقادها چیست و آیا خطر روشن  شدن 
موتور تورم با انبســاط پولی و تزریق پول پرقدرت و 

تورم ساز جدی نیست؟
به گزارش همشــهری، درحالی کــه دولت و بانک 
مرکزی در تالش برای مهار تورم هســتند، فشار بر 
بانک مرکزی برای دســت کشیدن از سیاست های 
انقباضی پولی بیشتر شده است. این نوع فشارها در 
حالی رو به افزایش است که ســیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری، ســوم آبان امســال در نشســت 
شــورای عالی بانک ها به صراحت اعالم کرد؛ باید از 
تعریف تکالیف مالی ماالیطاق برای بانک ها پرهیز 
شــود.  اگر بانک مرکزی زیر این فشارها ناچار شود 
سیاســت کنترل ترازنامه بانک ها را کنار بگذارد و 
اجازه خلق پول به آنها را بدهــد، پیامدش افزایش 
بدهی شبکه بانکی به بانک ها و انتشار پول پرقدرت 
در قالب رشــد پایه پولی خواهد بود. همزمان شدن 
انبساط پولی و مالی، می تواند روند نرخ تورم را به مرز 

خطرناکی برساند.

فشار برای چاپ پول
علی صالح  آبادی، رئیس کل بانک مرکزی تاکنون در 

برابر فشارها برای دست کشیدن از کنترل ترازنامه 
بانک ها ایســتاده اما با افزایش فشارها ممکن است 
ناچار شود تا به سیاســت های انبساطی و تورم ساز 
پولی تن دهد. او به تازگی گفته بود: میزان تکالیفی 
که برای نظام بانکی وضع می شــود باید به اندازه ای 
باشــد که بانک ها بتوانند پاســخگو باشند و بانک 
مرکزی گزارشــی درباره میزان پرداخت تسهیالت 
و میزان توان بانک ها در پرداخت به ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ارائه می کند. به گفته سکاندار بانک 
مرکزی، 66درصد تسهیالت بانک ها به سرمایه در 
گردش واحدهای تولیدی و خدمــات اختصاصی 
و 15درصد هم به تســهیالت خرد اختصاص یافته 
است؛ نیازها به تســهیالت بانکی نامحدود اما توان 
پرداخت بانک ها محدود است. تکلیف مازادی نباید 

بر عهده بانک ها گذاشته شود.

کاهش رشد خلق پول
به تازگــی وزارت اقتصاد در گزارشــی اعالم کرده؛ 
کاهش رشد خلق پول در بانک ها یکی از آثار اعمال 
سیاست های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است. 
رشد مانده تســهیالت اعطایی بانک ها از محدوده 
1۹درصد در5 ماه نخست سال گذشته به 8.2درصد 
در 5 ماه نخست سال 1۴۰1 کاهش یافته که افتی 

5۷ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش همشــهری، یکی از سیاست های بانک 
مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و پایه پولی، کنترل 
ترازنامه بانک هاست. این سیاست از نیمه دوم سال 
گذشته به اجرا گذاشته شده اما این احتمال وجود 
دارد که با افزایش فشارها، سیاستگذار پولی از این 
سیاست ضدتورمی دست بردارد و در گام نخست، 
بخشی از سپرده قانونی بانک ها را آزاد کند. براساس 
بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی، رشد ترازنامه 
بانک های تجاری در هر ماه 2 درصد و برای بانک های 
تخصصی 2.5 درصد تعیین شــده اما از ابتدای ماه 

مرداد اعالم شده که دامنه رشــد ترازنامه بانک ها 
بین 1.۳۳ درصــد تا 2.5 درصد در هــر ماه خواهد 
بود و 2بانک قرض الحسنه هم ماهانه تا ۴.5 درصد 
می توانند رشد ترازنامه داشته باشند، موضوعی که 

موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورد.

چراغ قرمز پولی
در چهارم آبان امســال بانک مرکزی با انتشار یک 
بخشنامه مهم به صراحت اعالم کرد: بررسی عملکرد 
شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابالغی 
نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از بانک ها، در 
ایفای تکالیف خود عملکرد قابل قبولی نداشته اند 
و از این پس هرگونه تعهد به اعطای تســهیالت و 
یا مشــارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد 
تفاهمنامه  توسط شبکه بانکی قبل از اخذ موافقت 
بانک مرکزی ممنــوع بوده و رعایت نشــدن آن، 
اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد 

داشت.
اما این بخشــنامه چرا به بانک ها ابالغ شده است؟ 
بانک مرکزی که در سال های اخیر برای مهار رشد 
نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه بانک ها، 
سیاست کنترل مقدار ترازنامه آنها را در اولویت خود 
قرار داده فاش می سازد، اخیرا مشاهده شده برخی 
بانک ها با وجود تمام محدودیت های ســرمایه ای، 
نقدینگی و ســاختاری خود و نیز مغایــر با ضوابط 
و مقررات احتیاطی ابالغی و به ویــژه به رغم انجام 
نشــدن تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای 
تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی، از طریقی 
نظیر انعقاد تفاهمنامه، نسبت به قبول تعهدات برای 
تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در 

طرح های مختلف اقدام کرده اند.

حمایت دولت از بانک مرکزی
دولت دســتکم در گفتار ثابت کرده که با سیاست 

ضدتورمی بانک مرکزی موافق است و از آن حمایت 
می کند، اما آیا نگاه های کوتاه مدت ناشی از فشارهای 
سیاستمداران باعث تغییر در رفتار دولت خواهد شد 

و بانک مرکزی در جنگ با تورم تنها می ماند؟ 
سید ابراهیم رئیسی، بارها تأکید کرده که تورم، خط 
قرمز دولت اســت و نباید اجازه چاپ پول و افزایش 

پایه پولی را داد.
چالش اصلی علی صالح  آبادی که به استمرار حمایت 
دولت از برنامه ضدتورمی اش دلگرم است، به فشار 
و انتقاد هایی اســت که این روزها از تریبون مجلس 
انعکاس می یابد. بانک مرکزی می گوید: در مجموع، 
دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به 
سطوح پایین، پایدار و پیش بینی پذیر در میان مدت 
می داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام 
باالیی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد 

اقتصادی و اشتغال دنبال می کند.
اما نگرانی اصلی سیاستگذار پولی همکاری نکردن 
و ناهماهنگی در خــارج از دولت با سیاســت های 
ضدتورمی بانک مرکزی اســت؛ چنان که این نهاد 
به صراحت اعالم کرده که شرط موفقیت دولت در 
کنترل تورم، همــکاری و هماهنگی مطلوبی میان 
ارکان مختلف تصمیم گیری، سیاستگذاری و اجرای 
آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است 
که این موضوع توسط ســتاد هماهنگی اقتصادی 

دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال می شود.
ماه های سرنوشت ســاز بانک مرکــزی با نزدیک تر 
شدن به پایان ســال خواهد بود که آیا دولت برای 
جبران کسری بودجه دست به استقراض مستقیم یا 
غیرمستقیم می زند یا علی صالح آبادی سرانجام برای 
کاستن از فشارها و انتقادها دستکم برای کوتاه مدت 
و عبور از شرایط حساس، سیاست های ضدتورمی را 
تعدیل می کند؟ دولت و مجلس باید تصمیم بگیرند 
که کنترل تورم در اولویت اســت یــا تزریق پول به 

اقتصاد کشور؟

خطر روشن شدن موتور تورم
فشار به بانک ها برای پرداخت تسهیالت، چه پیامدهایی به همراه دارد؟

همشهری دالیل مقاومت بانک مرکزی در برابر انبساط پولی را بررسی می کند

نهضت خانه سازی در فاز مقصریابی
وزارت راه و شهرسازی، بانک ها را مقصر اجرایی نشدن 

مسکن
قانون جهش تولید مســکن معرفی می کند، اما بانک 
مرکزی هم علت مشــارکت نکردن بانک ها در نهضت 
ملی مسکن را اجرایی نشدن پروژه ها و افتتاح نشدن حساب متقاضیان 
می داند. چرا نهضت ملی مســکن طبق هدف گذاری هــای قانونی و 

وعده های دولت اجرایی نمی شود؟
به گزارش همشــهری، در قانون جهش تولید مســکن، دولت مکلف 
شده است تا از سال 1۴۰۰به مدت ۴ســال، ساالنه برای تولید حداقل 
یک میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی کند و همزمان شبکه بانکی نیز 
مکلف شده تا بخشی از منابع خود را در قالب تسهیالت بلندمدت به این 
نهضت اختصاص دهد. نکته قابل توجه اینکه متقاضی مسکن دولتی بعد 
از ثبت نام و احراز شرایط، برای دریافت زمین دولتی و معرفی به پروژه، 
باید به نام خود حسابی نزد بانک عامل افتتاح کرده و آورده اولیه خود 
معادل ۳۰تا ۴۰میلیون تومان را واریز کند. در ادامه، قرارداد تسهیالتی 
پروژه مســکونی با بانک عامل نیز منعقد شــده و همزمان با پیشرفت 
فیزیکی عملیات احداث، تسهیالت بانکی به حساب سازنده واریز خواهد 
شد. در این شرایط متقاضی نیز باید مراحل بعدی آورده نقدی را طبق 

اعالم بانک به حساب واریز کند.

شرط و شروط تکلیف بانک ها
براساس قانون جهش تولید مســکن، تکلیف بانک ها این است که در 
سال اول 2۰درصد مانده تســهیالت معادل ۳6۰هزار میلیارد تومان 
و در سال های دوم تا چهارم 2۰درصد از مانده تسهیالت هرسال را به 
مســکن دولتی اختصاص دهند. نکته اول اینکه، این تسهیالت با نرخ 
مصوب شورای پول و اعتبار و براساس شیوه نامه نهضت ملی مسکن، به 
متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود و در دهک های پایین درآمدی 
و مسکن حمایتی، همه یا بخشی از سود متعلقه به آن از سوی سازمان 
برنامه وبودجه و از محل منابع صندوق ملی مسکن تأمین خواهد شد. 
نکته دوم این که بعد از ثبت نام و احراز شــرایط متقاضی برای دریافت 

زمین دولتی و معرفی به پروژه، وقتی متقاضی به بانک عامل معرفی شد 
و نسبت به افتتاح حســاب و واریز آورده نقدی اقدام کرد، بانک ها باید 
قرارداد پرداخت تسهیالت را با سازنده پروژه منعقد کنند و در مرحله 
پی کنی و فونداسیون 1۰درصد، در مرحله اسکلت و سقف ۴۰درصد، 
در مرحله سفت کاری 25درصد و در مرحله نازک کاری نیز 25درصد 

باقی مانده تسهیالت را به حساب سازنده واریز کنند. 
طبق این قاعده، این گونه استنباط می شــود که شرط پای کار آمدن 
بانک ها برای عمل به تکلیف قانونی، معرفی متقاضی به بانک، افتتاح 
حساب، واریز آورده اولیه و آغاز عملیات اجرایی پروژه است و آنگونه که 
بانک مرکزی می گوید: عقب ماندگی نهضت ملی مسکن همین است که 
هنوز متقاضیان به مرحله پرداخت تسهیالت نرسیده اند. اخیراً مهدی 
سحابی، معاون اداره کل اعتبارات بانک مرکزی، در گفت وگوی تلفنی با 
تلویزیون اعالم کرده است که نهضت ملی مسکن هنوز به معنای واقعی 
به مرحله تسهیالت ورود پیدا نکرده است؛ چرا که نخستین عامل برای 
پرداخت تسهیالت مشــارکتی، آورده متقاضیان است که طبق اعالم 
وزارت راه و شهرسازی نهایتاً ۳۳۳ هزار نفر آورده تسهیالت با میانگین 

زیر ۳۰ میلیون تومان داشته اند.

وزارت راه چه می گوید؟
آمارهای مربوط به اجرا پروژه های نهضت ملی حاکی از این اســت که 
همچنان پیشرفت این نهضت با هدف گذاری قانون، وعده دولت و تعهد 
وزارت راه و شهرسازی متناسب نیست. وزیر راه و شهرسازی که در سال 
گذشته وعده آغاز عملیات اجرای کل ۴میلیون واحد مسکونی نهضت 
خانه سازی در 2 سال نخســت اجرای قانون را متعهد شده بود، حاال 
همکاری نکردن بانک ها را یکی از موانع سرعت بخشی به این نهضت 

عنوان می کند. 
رستم قاســمی درباره تکالیف بانک ها درخصوص پرداخت تسهیالت 
برای طرح نهضت ملی مسکن می گوید: بانک مرکزی وظایف بانک ها 
براساس قانون جهش تولید مسکن را به آنها ابالغ کرده اما بانک ها به 

دالیل متعددی به تعهدات خود عمل نکرده اند. البته او جزئیاتی در مورد 
چرایی عمل نشدن به تعهدات بانک ها اعالم نکرده اما فرشید ایلیاتی که 
به عنوان کارشناس مسکن، میهمان برنامه تلویزیونی با عنوان چرایی 
اجرای ُکند نهضت ملی مسکن، بود، اعالم کرد: عملکرد بانک ها به جز 
بانک مسکن که طبق قانون باید در ســال اول 6۳ هزار میلیارد تومان 
تســهیالت پرداخت می کرد و حدود یک ســوم پرداخت کرده، عماًل 
عملکردی نداشته اند و درمجموع کمتر از ۷درصد این تکالیف پرداخت 
شده است. به گفته او، طبق سامانه وزارت راه و شهرسازی به جز بانک 
مســکن، حدود 1۰۰ هزار نفر به بانک های دولتی و غیردولتی معرفی 
شده اند که از این تعداد فقط 2 هزار نفر موفق به عقد قرارداد شده اند. 
به عنوان مثال، در بانک ملی از 2۰ هزار نفر فقط 6۹ نفر موفق به دریافت 
وام مسکن شــده اند و در بانک تجارت از ۷۷58 نفر تنها 15۰ نفر وام 

گرفته اند.

راستی آزمایی با آمار بانک مسکن
بانک مسکن، به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن، بیشترین پرداخت 
تسهیالت این حوزه و به خصوص نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد و 
آنگونه که آخرین آمارهای ارائه شده از سوی این بانک نشان می دهد 
که تاکنون بیش از ۳۴.۳هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و 

تسهیالت به حساب سازندگان واریز کرده اند.
 براساس آخرین اظهارات علی عسکری، سرپرست بانک مسکن مبلغ 
واریزی به حساب ســازندگان شــامل 1۳ هزار و 1۰2 میلیارد تومان 
از محل آورده متقاضیــان و 21 هزار و 2۰۷ میلیــارد تومان از محل 
تسهیالت بوده است. به گزارش همشهری، طبق آمارهای این بانک تا 
اواسط مهرماه، 68۴ هزار و 5۴۷ نفر متقاضی پذیرفته شده نهضت ملی 
مسکن نزد این بانک افتتاح حساب کرده اند؛ ازاین رو با توجه به اظهارات 
وزارت راه مبنی بر همکاری نکردن سایر بانک ها، گویا پیشرفت اجرای 
نهضت احداث ۴میلیون واحد مسکن در بهترین حالت فقط 1۷درصد 

پیشرفت داشته است.

 واریز منابع جدید به بورس
از محل صندوق توسعه ملی

نمایندگان مجلس، بر واریز بدهی های معوق صندوق 
توسعه ملی به بورس تأکید کردند

نمایندگان مجلس ضمن حمایت از واریز بدهی معوق صندوق 
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از پیگیری فوری برای 
وصول وام ها و تسهیالت پرداخت شده صندوق توسعه ملی خبر 
دادند. آمار ها نشــان می دهد این صندوق طبق مصوبات قبلی 
باید ۷هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز 
کند.تأکید نمایندگان مجلس برای تزریق منابع از سوی صندوق 
توسعه ملی به بورس در شرایطی انجام می شود که روز دوشنبه 
رئیس سازمان بورس از آغاز تزریق منابع صندوق توسعه ملی 

به بازارسهام خبر داده بود.
به گزارش همشهری، نزول های دنباله دار شاخص بورس تهران 
در ماه های گذشته موجب شد تا سازمان بورس از ابتدای هفته 
جاری بسته 1۰بندی حمایت از بازار سرمایه را به اجرا در بیاورد 
یکی از مهم ترین مفاد این بسته تزریق منابع جدید به بازار سهام 
اســت تا از این طریق جلوی نزول شاخص بورس گرفته شود. 
آمار ها نشان می دهد تزریق منابع جدید از روز شنبه آغاز شده 
و بخش اصلی این منابع از صندوق توســعه ملی به بازار سهام 
تزریق شده است ولی هنوز از رقم دقیق پول هایی که به بورس 
تزریق شده اطالعی در درست نیست اما آنطور که روز دوشنبه 
رئیس سازمان بورس خبر داد: با پیگیری های انجام شده، منابع 
جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شده و برای 
نخســتین بار این صندوق با کد معامالتی خود اقدام به خرید 

سهام کرده است.
مجید عشقی تأکید کرد: صندوق توســعه ملی که یک منبع 
بین  نسلی به حساب می آید، دارایی ارزنده ای را در قیمت های 
بســیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط 
فعلی بازار سهام مناسب اســت؛ امیدواریم این اقدام در آینده 

نیز تداوم پیدا کند.

تأکید بر تزریق مبالغ معوق
به دنبال آغاز تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بورس روز 
گذشــته نمایندگان مجلس تأکید کردند بایــد بدهی معوق 
صندوق توسعه ملی نیز به بورس تزریق شود. اشاره نمایندگان 
مجلس به آن بخش از پول هایی است که طبق مصوبات قبلی، 
صندوق توسعه ملی باید وارد بورس می کرد اما این کار تاکنون 

انجام نشده است.
جبارکوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس دیروز 
در این باره گفت: صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه بدهکار است. بنابراین اولویت اول صندوق توسعه ملی 
باید صندوق تثبیت باشد تا در بازار سرمایه سرمایه گذاری شود 

و ثبات الزم را در بورس ایجاد کند.
حجت اهلل فیروزی، عضو کمیســیون صنایــع و معادن نیز در 
این باره گفت: در کمیسیون صنایع و معادن طی جلساتی که 
با مسئوالن بانک مرکزی برگزار شــد گزارش های مفصلی از 
معوقات بانکی به صندوق توسعه ملی ارائه شد که در آن جلسات 
مشخص شد معوقات زیادی بابت تســهیالتی که صندوق به 
برخی نهادها و ســازمان ها داده و هنوز بازنگشته است، وجود 
دارد. او تأکید کرد: بانک مرکزی هیأتی تشــکیل داده تا بحث 
معوقات را پیگیری و نسبت به بازگشــت آنها به بدنه صندوق 
جدی تر عمل کنند. امید است با بازپرداخت مبالغ مورد نظر، 
صندوق بتواند معوقات خود به صندوق تثبیت را پرداخت کند 

تا بازار سرمایه را از وضعیت حال خارج کند.
علیرضا شهبازی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: 
کسانی که از صندوق توسعه ملی وام گرفته بودند آنطور که باید 
برای بازگشت پرداختی های خود اقدام نکرده اند که امید است 
با بازگشت منابع، تزریق منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه با 

سرعت بیشتری انجام شود.
محسن زنگنه یکی دیگر از نماینده های مجلس نیز درباره بند 
تزریق منابع مالی از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت 
بازار سرمایه که در بسته 1۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه 
آمده است، گفت: با این بند بسیار موافق هستم چرا که صندوق 
تثبیت براساس قانون باید از سوی صندوق توسعه تغذیه و تامین 
اعتبار شود. به گفته او اصل کار خوب است اما مبالغی که دولت 
سرمایه گذاری می کند باید به سمت بازارگردانی پیش برود و 

حتی صندوق تثبیت را سودآور و دارای ارزش افزوده کند.

میزان منابعی که باید واریز شود
ماجرای تزریق منابع صندوق توســعه ملی به بورس به 2سال 
پیش بازمی گردد که شــاخص بورس از 2۰مرداد ماه شروع به 
نزول کرد. در آن زمان مقرر شد یک درصد از منابع این صندوق 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود و این صندوق از طریق 

این منابع از بورس حمایت کند.
بر این اساس مقرر شد معادل ریالی   51۰میلیون دالر به صورت 
تدریجی در بازار ســرمایه، سرمایه گذاری شــود که این مبلغ 
به نرخ ســامانه معامالت الکترونیک حــدود 12هزار میلیارد 

تومان بود.
طبق اعالم صندوق توســعه ملــی، این صنــدوق تاکنون در 
5مرحله مبالغ مختلفی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز 
کرده است. نخســتین واریزی در پنجم آذرماه سال1۳۹۹ و 
به میزان 1۰۰۰میلیارد تومان بود. اردیبهشــت سال قبل نیز 
1۰۳۴میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. 
۳۰دی ماه سال گذشته نیز در ســومین مرحله 65۰میلیارد 
تومان به صندوق تثبیت بازار ســرمایه اختصــاص یافت.در 
سال جاری نیز طی دو مرحله ابتدا در اردیبهشت و سپس تیر 
ماه به ترتیب 1۳۰۰ و 1۰۰۰میلیارد تومان به صندوق تثبیت 

بازار سرمایه واریز شد.
بنابراین و طبق توافق اولیــه از 12هزار میلیــارد تومانی که 
صندوق توسعه ملی باید پرداخت می کرد، 5هزار میلیارد واریز 

و ۷هزار میلیارد تومان باقی مانده است.
از ۷هزار میلیارد تومان باقی مانده ۳هزار میلیارد تومان بایداز 
محل مطالبات صندوق توســعه ملی از سازمان امور مالیاتی و 
مابقی نیز از منابع در اختیار صندوق پرداخت شود. این به معنای 
آن است که درصورت وصول یا دریافت مطالبات این صندوق از 
سایر نهاد ها دست این صندوق برای تزریق منابع مالی به بازار 
سهام باز می شــود و این همان موضوعی است که روز گذشته 
نمایندگان مجلس بر آن تأکید و اعالم کردند نهاد هایی که به 
این صندوق بدهکار هستند باید بدهی شان را پرداخت کنند تا 

این صندوق بتواند به تعهدات خود در قبال بورس عمل کند.

کوپن الکترونیک و قیمت
  خبر: علیرضا شــاه میرزایی، معــاون تجارت و 
خدمات وزارت صنعت، معدن و تجــارت در مورد 
آخرین وضعیت کاالبــرگ الکترونیک، می گوید: 
هم اکنون مقرر شده تا طرح کاالبرگ از پایلوت های 
شهری خارج و در سطح کشور اجرا شود؛ زمانی که 
از بین ۴۰۰هزار فروشگاه در حوزه کاالبرگ، بیش 
از 2۰۰هزار فروشگاه به پایانه های فروش مخصوص 
مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست؛ 
اما هم اکنون شاید 5۰هزار فروشگاه به این پایانه ها 

مجهز شده باشند.
  نقد: براســاس تکلیف مجلس در جریان حذف 
ارز ترجیحی، دولت مکلف اســت کاالهای اساسی 
خانوارها را از طریق کاالبرگ الکترونیک و به قیمت 
شهریور1۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد و به واسطه 
مهیا نبودن زیرساخت، فعال یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار 
تومانی به ازای هر نفر نقدا به حساب سرپرست خانوار 
واریز می شود. از آنجا که دولت قبال از مجلس خواسته 
بود قید »به قیمت شهریور1۴۰۰« را از این تکلیف 
حذف کند، سؤال این است که طرح کوپن الکترونیک 
با امید به همراهی مجلس در حال اجراست یا بعد از 
آماده شدن زیرساخت باید منتظر چانه زنی در این 
زمینه بود؟ بهتر اینکه قبل از زمینه سازي احتماال 
وقت گیر، پرزحمت و پرهزینه بــراي اجراي طرح 
کاالبرگ الکترونیک، تکلیف نهایــي براي اجراي 
تکلیف مجلس یا منتفي شدن آن روشن شود تا اگر 
قرار به اختالف نظر اســت، کارها با حداقل هزینه و 

فرصت سوزي انجام شود.

چهره روز

خبر

نقد  خبر

بورس

دلیل مخالفت با تصمیم مجلس
مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت 
مخالف بخش هایی از الیحه افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان است که در صحن 
مجلس تصویب شد. او توضیح می دهد: در مجلس در مواردی 
هزینه ها را افزایش و در مواردی هزینه را کاهش دادند و دولت از 
اول شهریور گفته بود حقوق ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر 
اول مهر شد که اینجا صرفه جویی شد اما بخش هایی در صحن 
اضافه شد که مورد مخالفت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه 
بود. درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه ای 
بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
قرار گرفته بود. میرکاظمی می افزاید: امیدوارم شورای نگهبان به 
این مواردی که در صحن به الیحه افزوده شد، رسیدگی کند. در 

حد توان دولت مشکلی برای اجرای این الیحه نداریم.
گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه به وضوح نشان می دهد 
دولت نگران باالرفتن نــرخ تورم و ترمیم حقــوق کارمندان، 
بازنشستگان و نیروهای مسلح در نتیجه تصمیم مجلس است 
و به این امید که شورای نگهبان به دلیل بار مالی این مصوبه، آن 
را به مجلس بازگرداند. افزایــش حقوق ها که قرار بود از ابتدای 
شهریور امسال صورت گیرد و بعد مجلس آن را به اول مهر انتقال 
داد، به نظر می رسد در آبان اجرایی شود. حال باید دید اعضای 
شورای نگهبان چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا به نفع دولت 

رأی می دهند یا مصوبه مجلس را تأیید می کنند؟
گفته های میرکاظمي نشان می دهد که دولت نگران باالرفتن نرخ 
تورم در نتیجه ترمیم حقوق با تصمیم مجلس است و به این امید 
که شورای نگهبان به دلیل بار مالی این مصوبه، آن را به مجلس 
بازگرداند. حال باید دید اعضای شورای نگهبان چه تصمیمی 
خواهند گرفت و آیا به نفع دولت رای می دهند یا مصوبه مجلس 

را تایید می کنند؟

 واریز بخشی از سود سهام عدالت
تا پایان پاییز

۴۹میلیون نفر در کشور سهامدار سهام عدالت هستند که ساالنه 
بعد از تجمیع سودهای پرداختی از شرکت های سرمایه پذیر، 
سود خود را دریافت می کنند. امسال اما بنا به  گفته های وزیر امور 
اقتصاد و دارایی، قرار است زودتر از سال های قبل، بخشی از سود 
سهم تجمعی شده از برخی شرکت ها تا پایان پاییز به حساب این 

سهامداران واریز شود. 
به گزارش همشهری، سیداحسان خاندوزی، دیروز با اشاره به 
جلسه اخیر شورای عالی بورس، اعالم کرد: در این جلسه مصوب 
شده تا سود سهام عدالت شرکت های بورسی که مهلت آنها برای 
واریز سود به پایان رسیده و سود سهام عدالت شان قابل وصول 
است تا پایان پاییز برای همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت واریز 
شود. به گفته خاندوزی، میزان سود پرداختی به یک سبد کامل 
ســهام عدالت حدود 5۰۰ هزار تومان است. وزیر امور اقتصاد و 
دارایی همچنیــن در گفت وگو با صداوســیما، در مورد میزان 
باقی مانده سود سهام عدالت، گفت: مبلغ باقی مانده سود سهام 
عدالت از شرکت هایی که هنوز مهلت دارند تا پایان سال جاری 
یا ابتدای سال 1۴۰2 تجمیع می شود و اخبار مربوط به واریز آن 

متعاقباً اعالم خواهد شد.
براساس این گزارش، سود سهام عدالت مربوط به سال 1۴۰۰ 
بوده و میزان آن بسته به ارزش اولیه سهام هر مشمول متفاوت 
است. بر این اســاس، فرایند واریز سود ســهام عدالت در سال 
1۳۹۹ برای ۴۹ میلیون و 188 هزار مشــمول سهام عدالت از 
21 اسفندماه سال گذشته آغاز شد و طبق آن سهام عدالتی های 
۴52 هزارتومانی ۴8۹ هزار تومان، سهام عدالتی های ۴۹2 هزار 
تومانی 5۳2 هزار تومان، ســهام عدالتی های 5۳2 هزارتومانی 
5۷5 هــزار تومان و ســهام عدالتی های یک میلیــون تومانی 

یک میلیون و 81 هزار تومان سود دریافت کرده اند.


