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ضرورتاصالحات
مديريتيدرهما

سرنوشت بودجه 1400در سايه
هماهنگيهايسياسيداخلي

بودج��ه س��ال  1400و
سرنوش��ت مالي يكس��ال
آين��ده دولت ،ك��ه در پايان
ق��رن  14در آغ��از يك قرن
جديد و شروع قرن پانزدهم
قرار دارد ،از نظر سياس��ي و
محسنشمشيري بينالمللي نيز با ش��رايطي
جديد و متفاوت مواجه شده
است و اين تحوالت سياس��ي و بينالمللي ،شرايط
تدوين اليحه بودج��ه را متفاوت از س��الهاي قبل
ساخته است .در نتيجه در س��ال آينده كه احتماال
يك دولت اصولگرا در انتخابات رياس��تجمهوري
زمام ب��ه امور را به دس��ت ميگيرد باي��د هماهنگ
با مجلس اصولگرا و س��اير نهادها ،مس��ووليت گذر
اقتصاد از شرايط كنوني را به عهده گرفته و در ارتباط
با كشورهاي جهان و نهادهاي بينالمللي ،به گونهاي
عمل كند كه نتيج��ه آن لغو تحريمها ،و گش��ايش
در فضاي كس��ب وكار بينالمللي براي اقتصاد ايران
باشد و جناح اصولگرا نميتواند مثل سالهاي اخير،
مش��كالت را حاصل عملكرد دولت روحاني و كليد
تدبير ارزيابي كنند.
در ماههاي اخير ،از يكس��و نتيجه انتخابات امريكا
و احتمال تش��كيل دولت بايدن و بازگش��ت امريكا
به برجام ،خوشبينيهايي را براي مس��ووالن دولت
ايجاد كرده و از س��وي ديگر ،توزيع واكس��ن كرونا،
اميدهايي را براي بهبود اقتصاد جهان و شاخصهاي
اقتصادي مطرح ك��رده كه براس��اس اين تحوالت،
خوشبينيهاي��ي براي تدوين اليحه بودجه س��ال
آينده و رش��د قابل توجه ارقام آن ايجاد كرده است.
اقتصاد اي��ران در س��ال  99عالوه برمش��كالت به
جاي مانده تحريم در س��الهاي اخير و مش��كالت
مالي س��ال س��وم خروج امريكا از برجام كه به فشار
حداكثري مشهور ش��ده ،با هزينهها و خسارتهاي
شيوع ويروس كرونا و تعطيلي واحدهاي اقتصادي،
ني��ز مواج��ه ش��ده و دول��ت و بانكه��ا را مجبور
كرد كه نزديك ب��ه  100ه��زار ميلي��ارد تومان به
ش��كلهاي مختلف تس��هيالت ،بودج��ه و كمك
مالي به بخشهاي بهداش��ت و درمان ،و خانوارهاي
متوس��ط پرداخ��ت كنند و اين مس��ائل ،كس��ري
بودجه ،رش��د نقدينگي و تورم و استقراض بيشتر را
فراهم كرده است اين اعتبارات و تسهيالت در كنار
كس��ري بودجه بزرگ حاصل از قطع صادرات نفت
و تحريمها ،دولت را مجبور س��اخت ك��ه از طريق
فروش اوراق مالي بدهي ،بورس ،فروش ش��ركتها
و اس��تقراض از بانكها و رشد پايه پولي ،منابع مورد
نياز را تامين كند .در نتيجه اقتصاد ايران در سالهاي
آينده بايد هزينه اين اقدامات در سال سخت 1399
پرداخت نمايد و عمال تعهدات و پيش خورهاي قابل
توجهي از سال  99به س��الهاي بعد منتقل خواهد
شد .در س��ال  ،1400در صورتي كه خوشبينيها
نس��بت به افزايش فروش نفت و كاهش هزينههاي
مبادله ،بهبود روابط بينالملل��ي و تجاري و تحقق
ياب��د ميتواند تا حدودي مش��كالت مال��ي موجود
را كاهش دهد و ارقام بودج��ه را محقق كند .اما اين
خوشبيني بايد متناسب با فضاي سياسي داخلي،
منطقهاي و بينالمللي در نظر گرفته شود .بسياري
از كارشناس��ان معتقدند ك��ه با توجه ب��ه انتخابات
رياستجمهوري س��ال آينده و پيش بيني انتخاب
يك سياس��تمدار اصولگرا ك��ه هماهنگ با مجلس
و س��اير نهادها باش��د ،ميتوان نتيج��ه گرفت كه
احتماال تنش بين جناحهاي درون نظام و اصولگرا و
اصالحطلب ،براي مذاكره با ...ادامه در صفحه 5
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معمايحمايت
از كم درآمدها

وضعيتنامشخصبورس
در بودجه سال آينده

دولت مسوول تامين واكسن
كروناست

آنچ��ه در تحلي��ل وضعي��ت
اقتصاد اي��ران در س��الهاي
گذشته قطعي به نظر ميرسد،
فش��ار اقتص��ادي موج��ود بر
فعاالن اقتصادي و البته اقشار
كمدرآمد جامعه است .تحت
عليشريعتي
ش��رايط فعلي به وجود آمده
آنچي��زي كه نميت��وان از آن
صرفنظركرد،نيازاقشاركمدرآمدبهحمايتهايدولتي
است اما سوال اصلي اين است كه كه اين حمايتها بايد
چگونهباشد؟
در سالهاي گذشته از سويي ديديم پرداخت يارانه نقدي
ادامه داشته و از س��وي ديگر دولت در دوره تحريمها به
منظور حمايت از دسترس��ي مردم به كاالهاي ضروري
موضوعارز 4200تومانيرانيزدردستوركارقرارداد.
با توجه به منابع در نظر گرفته شده براي تخصيص اين
ارز به نظر ميرس��د كه بحث نبود مناب��ع براي حمايت
مطرح نيس��ت اما چگونگي تزريق آنها به اقتصاد كشور
سوال اصلي است .آنچه كه در س��الهاي گذشته ثابت
ش��ده اين اس��ت كه با وجود تخصيص اين ارز ،بسياري
از كاالهايي كه مش��مول درياف��ت آن بودهاند در عمل،
همچنان با افزايش قيمت مواجه شدهاند و به اين ترتيب
تالشها براي كاهش فشار بر اقشار كمدرآمد به نتيجه
نرسيده است .از سوي ديگر ارزيابيها نشان ميدهد كه
ارز دولتي بستري را براي فساد ايجاد كرده و در ماههاي
قبلپروندههايمختلفيدراينزمينهبهجريانافتادهاند.
از سوي ديگر در اين س��الها بارها بازار كاالهايي كه ارز
دولتي گرفتهاند بر هم خورده كه ناش��ي از سوءاستفاده
برخي افرادي اس��ت كه از مواهب آن اس��تفاده كردهاند.
تحت تاثير اين ش��رايط اس��ت كه بخ��ش خصوصي در
سالهاي اخير بارها تذكر و هش��دار داده كه بايد ارز چند
نرخيازاقتصادايرانحذفشودوقيمتهابهسمتواقعي
ش��دن حركت كنند تا از بين رفتن رانت و عدم شفافيت،
اقتصاد مس��ير درس��ت خود را طي كند .اين در خواست
به هيچ عنوان به معني حذف حمايت از اقشار كمدرآمد
نيس��ت ،بلكه ميتوان منابع در جريان ب��راي ارز 4200
توماني و البته ساير حمايتهاي غيرمستقيم را به شكل
مستقيم در اختيار اقشار كمدرآمد قرار داد تا قدرت خريد
آنها تقويت شود .در چنين بس��تري از يك سو فضا براي
توليدكنندگان شفاف ميشود و آنها ميتوانند بر اساس
نرخهايواقعيفعاليتكنندوازسويديگرحمايتالزماز
اقشاركمدرآمدنيزمستقيمابهدستآنهاميرسد.چنين
طرحهايي نياز به همراهي سياستمداران كشور در سطح
كالن دارد تا با رس��يدن به يك جمعبندي كارشناس��ي
و استفاده از تجربيات سالهاي گذش��ته ،شرايط دشوار
كنوني پشت سر گذاشته شود و منابعي كه با دشواري به
دست آمده و از س��وي دولت هزينه ميشوند ،بيشترين
كاراييوكاربردراداشتهباشند.

ب��ورس و بازارس��هام ،بازاري
اس��ت كه ب��اال و پايينهاي
زيادي دارد و ممكن چندين
ماه صعودي باشد و يا چندين
ماه نزولي .اي��ن روزها باتوجه
به مشاركت همهجانبه مردم
رقيه ندايي
از ب��ورس دول��ت در اليح��ه
بودجه س��ال آين��ده تامين
رقمي در حدود  ۹۵هزار ميليارد تومان را كه تقربيا ۱۱
درصد منابع كل بودجه است از محل واگذاري شركتها
پيشبيني كرده كه اين رقم ،عدد بس��يار قابل توجهي
بوده و بنابر احتمال بسيار زياد قرار است اين واگذاري در
بورس و بازار سرمايه انجام شود .ولي اين واگذاري كمي
دور از تصور اس��ت و ممكن است مش��كالتي براي بازار
سهام پديد آورد .بس��ياري از فعاالن و شركتها نياز به
اوراق درآمد ثابت دارند كه بخشي از آن تامين ميشود
درصورتي كه اين نرخ سود بيش از نرخ سود رايج نباشد
براي بازارسهام خطر جدي محسوب نميشود (افزايش
سود باعث ميش��ود كه رقيب جدي براي بازار سرمايه
ايجاد ش��ود) دومين مورد ،فروش س��هام براي تامين
مالي در بورس اس��ت .اگر همانند س��ال جاري باشد و
بازارگرداني انجام نگيرد ،خروج مس��تقيم نقدينگي در
بورس انجام شود ،طبيعتا قدرت نقدينگي و قيمت سهام
را نيز كاهش ميدهد و درنهايت نقدينگي نيز از بورس
خارج ميشود .همچنين بخشي از تامين بودجه از اوراق
سلف نفتي بوده كه اين موضوع نيز داراي دو شكل است
و اگر همانند اس��ناد خزانه يا اوراق درآمد ثابت باش��د و
نرخ سود بااليي نداشته باش��د و يك جوري قريب بازار
سرمايه نباشد ،تاثير چنداني نخواهد داشت اما؛ اگر اين
نرخ سود كمي باالتر باشد ميتواندبر روي بازار تاثيرگذار
باش��د .بهطور كلي هرچه كه دولت اوراق بيش��تري در
بازار سرمايه به فروش برساند طبيعتا بخشي از پولهاي
فعال بازار را خارج كرده است ،گرچه اين موارد بعدها به
واسطه پرداخت سود ميتوانند به بازار بورس يا بازارهاي
موازي تزريق ش��وند .بودجه  ۱۴۰۰ميتواند وضعيت
بازارس��هام را تغيير دهد چراكه؛ برخي بر اين نظرند كه
بودجه سال آينده يك نوع سرمايهگذاري كوتاهمدت بر
روي بورس محسوب ميشوند و ميتواند موجبات نزول
بورس را فراهم سازد اما اين به صورت بلندمدت از بازار
سهام كسب درآمد شود البته پيش از كسب درآمد بايد
زيرساختهاي الزم مهيا ش��ود .البته نكات ديگري نيز
در بودجه  ۱۴۰۰وجود دارد همانن��د؛ فروش روزانه دو
ميليون و  ۳۰۰هزار بشكه نفت با قيمت  ۴۰دالر و نرخ
ارز  ۱۱هزار و پانصد توماني اما؛ با توجه به شرايط تحريم
متوجه ميشويم احتمال فروش اين مقدار نفت حتي به
عنوان سلف نفتي هم ممكن نيس��ت و دولت در بودجه
سال آينده ،اتكاي بسيار زيادي را نسبت به بازار سرمايه
ادامه در صفحه 3
دارد.

س��وال پ��ر تك��رار روزه��اي
كرونايي؛بنابرمقرراتوقوانين
حاكم بر وظاي��ف حاكميت،
تكليف دولت در قضيه واكسن
كروناچيست؟
بديهي است جهت شناسايي
معينشرقي
و بررسي تكليف قواي حاكمه
اصليترين و معتبرترين منبع
همانا قانون اساسي كشور است كه به عنوان ميثاق ملت
و حكومت معيار اصلي شناس��ايي حقوق ملت و تكليف
دولتاست.
مقدمه قانون اساسي ،ضمن تبيين اركان انقالب اسالمي
در تش��ريح اهداف كلي انقالب اس�لامي به موضوعات
اساسي مانند نهضت اسالمي ،بهايي كه مردم پرداختند،
نقش واليت فقيه و...اش��اراتي دارد .دراين راس��تا عنوان
اقتصاد وسيله است نه هدف به برداشت و توقع حكومت
اسالميازموضوعاقتصاداشارهدارد:
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي ،اصل ،رفع نيازهاي انسان
در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي
اقتصادي ،تمركز و تكاثر ثروت و س��ودجويي...و درادامه
آمده است برنامه اقتصادي نظام اس�لامي فراهم كردن
زمينه مناس��ب رفع نيازهاي ضروري جهت اس��تمرار
حركتتكامليانسانبرعهدهحكومتاسالمياست.
سادهترين تحليلي كه از اين مقدمه دريافت ميشود اين
است كه در نظام اس�لامي هدف از پرداختن به مسائل و
موضوعات اقتصادي تامين رفاه و رفع حوائج ش��خصي
انس��انها در جهت تكامل و حفظ كرامت انساني است.
پرواضح است كه ابتداييترين شرط تحقق چنين توقعي
تامين مقدمات بهداش��تي انسانهاست ،طبيعي است
تا زماني كه جان و تن انس��ان در صحت و سالمت نباشد
پرداختن به ساير نيازهاي بشر ادعايي ابتر و عبث است.
انسان دردمند و بيمار هيچ دركي از كرامت و حفظ شأن
و منزلت انس��اني ندارد ،س��خن گفتن از كرامت انساني
و ارزش معنوي انس��ان براي چنين فردي بيشتر جنبه
شوخيداردتاامريانشاييدرحفظارزشهايانساني.
اصل دوم قانون اساس��ي در ش��ش بن��د پايههاي نظام
جمهوري اس�لامي را بر ش��مرده و در ادامه اصل س��وم
دول��ت را موظف كرده جه��ت نيل به اي��ن اهداف همه
امكانات خويش را براي تحقق امور16گانه مصرح در اين
اصل به كار بگيرد .بند12اصل 3قانون اساسي در تكميل
مقدمه انشا ش��ده در بحث اقتصاد مقرر كرده پيريزي
اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق موازين اسالمي جهت
ايجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت
را در زمينههاي تغذيه ،مس��كن ،كار ،بهداشت و تعميم
بيمه وظيفه دولت ميدان��د .در تكميل مباحث مذكور،
ازاصل 43قانون اساس��ي كه ذيل عنوان «در باب اقتصاد
و امور مالي» قواعدي را انشاء كرده درمييابيم كه بنيان
ادامهدرصفحه3
اصلياقتصاددر...

ش��ركت هم��ا ي��ا
ايراناير يك شركت
دولت��ي اس��ت و
تجربه ثاب��ت كرده
كه دولته��ا هرگز
بن��گاهدار خوب��ي
عليرضامنظري نبودهان��د .اي��ن
معادل��ه نهتنه��ا در
ايران بلكه در همه كش��ورها به همين صورت
مصداق دارد .به همين دليل در سطح جهاني،
دولته��ا در بازه زماني متفاوت ش��ركتهاي
هواپيمايي را از زير س��ايه دولت خارج كردند و
در مسير خصوصيسازي قرار دادند .در برخي
كش��ورها كامال نظام خصوصيس��ازي را اجرا
كردند ،در برخي ديگر از كش��ورها مديريت را
به بخش خصوصي واگذار كردند و برخي ديگر
نيز نظام مديريتي عموم��ي را برگزيدند .اما در
كش��ور ما اگرچه طي دهه اخير همواره بحث
واگذاري و برونس��پاري مديريت اي��ران اير و
هما مطرح بوده و حت��ي در قانون اصل  44نيز
اين شركت را در زمره شركتهايي قرار دادند
كه بايد خصوصي ش��ود .اما اين اتفاق نيفتاد و
اين ش��ركت دولتي باقي ماند .خاطرم هست
س��ال اول دوره آقاي آخون��دي در وزارت راه،
در دولت مصوبهاي تصويب ش��د كه بر اساس
آن مي بايس��ت در عرض يك سال ،اصالحات
مديريتي اين شركت ايجاد شود تا زمينه براي
خصوصيسازي اين شركت ايجاد شود .از اين
تصميم و مصوبه بيش از6سال گذشته اما هنوز
بسترالزمبرايواگذارياينشركتانجامنشده
اس��ت .نكته بعدي كه در رابطه با هما ميتوان
گفت آن است كه طي س��الهاي اخير تعداد
جابهجايي مديران ارشد شركتبه سرعت روند
فزوني به خود گرفته است .در حالي كه يكي از
المانهايضروريبرايتوسعهشركتها،ثبات
در مديريت و نظام تصميمس��ازيها است .در
دورانقبلازانقالبودرسالهايمتعدد،ثبات
در مديريت اين شركت وجود داشت  .موضوعي
كه باعث رشد اين ش��ركت در آن برهه زماني
شده بود .در س��الهاي پس از انقالب هرچند
در برخي برههها ثبات در مديريت اين شركت
ادامهدرصفحه3
وجودداشت،اما...

جستاري در باب تحوالت امريكا

انتخاب��ات اخير امريكا ش��ايد
يكي از انتخاباتهايي باش��د
كه منازع��ه ميان طرف��داران
حزب جمهوريخ��واه و حزب
دموكرات را به س��طح بااليي
رساند و در عين حال چه از نظر
عليدينيتركماني ميزان مشاركت مردم امريكا و
چهازنظرميزانراييكهترامپ
كسبكردبرايبسياريتعجبانگيزبودهاست.صرفنظر
از اقدام��ات اقتصادگ��راي ناسيوناليس��تي ترامپ چون
محدودسازي مهاجرت غيرقانوني (با هدف جلب رضايت
بيكاران)،افزايشتعرفهوارداتازچين(باهدفحمايتاز
توليد داخلي و جلب حمايت توليدكنندگان و كارگران)
و وادارسازي كشورهاي اروپايي به افزايش سهم خود در
تامين هزينههاي ناتو (با ه��دف صرفهجويي هزينهاي و
جلب حمايت افكار عمومي داخلي) كه بر طرفداري از وي
بيتاثيرنبوده ،آنچه اين انتخابات نشانميدهددو قطبي
بودن جامعه امريكا و مفصلبن��دي گروههاي اجتماعي
مختلف ،حول ويژگيهاي هر كدام از اح��زاب و تقابل و
تضادجديميانآنهاست.دريكسو،گروههاياجتماعي
نخبهگرا و نژادپرست و ضد مساواتگراي عمدتا ساكن
در نواحي مركزي امريكا ق��رار دارند كه بافت بومي خود
را تا حد زيادي حفظ كردهاند .در س��وي ديگر ،نيروهاي
اجتماعي مساواتگرا و ضد نژادپرست و نخبهگرا هستند
كه عمدتا در ايالتهايي چون كاليفرنيا با بافت جمعيتي
چندمليتيمهاجرقراردارند.
آنچه ميخواهم ب��ا توجه به اين مش��اهدات و بر مبناي
كتاب خواندني شانتال موفه به نام «درباره امر سياسي»
عرض كنم اين اس��ت :برخ�لاف آنچه بعد از فروپاش��ي
ش��وروي س��ابق تبديل به گفتمان فراگيري شد ،عصر
ايدئولوژي پايان نيافته اس��ت .گفتمان پايان ايدئولوژي،
برس��اخت ه فكري انديش�� ه نئوليبرالي ،در پي تبديل امر
سياسي معطوف به تغيير ساخت قدرت به امر «سياست
زندگي»و«خردهسياست»و«دموكراسيگفتوگويي»
و سياست مبتني بر جامع ه ش��بكهاي فردگرايانه است.
تقليلماهيتگروهيواجتماعيامرسياسيبهمسالهاي
فردي و تبديل ماهيت جانبدارانه دولت به نهادي خنثي و
بيطرفهدفاينگفتماناست.سياستزندگيوخرده
سياستبهاينمعناستكهجايكشمكشهايسياسي
پيش��ين حول قطببندي چپ و راس��ت را دغدغهها و
ِ
كنشهايي گرفته كه بازتاب و انعكاس��ي از اثار مدرنيته
و مدرنيسم اس��ت .پيش��رفت اقتصادي و گذار از مرحله
اول مدرنيته و مدرنيسم به مرحل ه بعدي ،موجب به هم
خوردن مرزبنديهاي طبقاتي و اجتماعي پيشين شده و
در نتيجه به جاي جنبشهاي برآمده از اين مرزبنديها،
افراد ،بدون چنين هويتي ،بازيگر اصلي در سطح خانواده
و محله و جامعه هستند .دموكراس��ي گفتوگويي نيز
به معناي ام��كان نيل به اجماع حداكث��ري درباره نحوه
س��اماندهي جامعه از طريق تاس��يس قواعدي است كه
مسالهفرديحقوقبشررابامسالهحاكميتمردمسازگار
ميكند .در اينجا ،فرض بر اين است كه افراد با برخورداري
از عقالنيت حداكثري ،قواعد عام جهانش��مولي را وضع
ميكنند كه اين سازگاري را ايجاد كند .گويي فقط يك
مسير براي نيل به چنين هدفي وجود دارد .خروجي اين
مفاهيم و نظريههاي مرتبط با آنها اين اس��ت كه امكان
حذف«انتاگونيسم»ياتضاددشمنيجويانهوجايگزيني
كامل ان با تساهل و مداراي بدون تنش و تضاد وجود دارد.
همينطور ،اين اس��ت كه دولت نهاد بيطرف و خنثايي
است كه صرف نظر از ويژگيهاي اجتماعي ،كاركردهاي
خود در زمينه تامين حقوق مالكيت و امنيت و خدمات
عموميراانجامميدهد،ودرنتيجه،درمسيرميداندادن
به برخي گروههاي اجتماعي و سركوب يا كمرنگ كردن
حضور برخي ديگر عمل نميكن��د .اما ،تجربه انتخابات
امريكانشانميدهدكه:
اول؛ هويته��اي اجتماعي واقعيتي مس��لم اس��ت كه
فردگرايي روانشناختي و روششناختي را رد ميكند؛
دوم؛ اي��ن هويته��ا در قالب رويكرده��اي ايدئولوژيك
و تضاد آنها با يكديگر بازتاب پيدا ميكنند .يعني هويت
ايدئولوژيكمبنايعينيداردوواقعيتزندگياجتماعي
است؛ س��وم؛ امكاني براي حذف تضادهاي ايدئولوژيك
ادامهدرصفحه4
وجودندارد.
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انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیر
عامل ش�رکت فوالد خوزس�تان بس�یار باعث
مسرتوخشنودیاست.
ازصمیم قلب انتص�اب جنابعال�ی را تبریک و
تهنیتعرضمینمایم.
توفیقات روز افزون و سالمتی ش�ما را از درگاه
خداوندمنانآرزو مینمایم.
سرپرستیروزنامهتعادلاستانخوزستان

سياست
ترور فخريزاده با هدف
ثباتزدايي از منطقه انجام شد

وزيرامورخارجهروسيهدرگفتوگوييبهمسائلمختلف
پيرام��ون ايران از جمله ترور اخير ش��هيد فخريزاده
پرداخت .سرگئي الوروف ،وزير امور خارجه روسيه در
گفتوگويي با صدا و س��يماي اي��ران گفت كه جامعه
جهانيمشتاقاستنتيجهتحقيقاتدربارهترورشهيد
محسن فخري زاده ،دانشمند برجسته ايراني را بداند.
الورف در اي��ن باره گفت كه روس��يه قاطعانه ترور اين
دانشمند را در سطوح متعدد از جمله در بيانيه رسمي
وزارت امور خارجه اين كش��ور محكوم كرد .وزير امور
خارجه روس��يه افزود :ما اين ترور را تحريكي با هدف
ثبات زدايي وضعيت منطقه تلقي ميكنيم كه در حال
متحملشدنتعدادزياديازمشكالتوتناقضهااست
و ش��اهد س��الها تالش مداخله خارجي بوده است .او
همچنينگفت:شنيدهامكهايرانبرخينتايجتحقيق
درباره اين ترور را اعالم كرده اس��ت .وقتي طرف ايراني
يداند،برايهمهمهمخواهدبودنتايجي
اينراممكنم 
رابدانندكهمامورانتحقيقبهآنرسيدهاند.الوروفدر
ادامهاينگفتوگواظهاركردكهايرانوروسيهبهدنبال
روشهايجديدبرايمقابلهباتاثيرمنفيتحريمهاروي
روابطدوجانبهاقتصاديخواهندبودوتهرانومسكودر
حالانجامدادناقداماتيهستندتااجازهندهندتجارت
دوجانبهوهمكارياقتصادي«كاهشيابد».
وزير امور خارجه روس��يه ادامه داد :برعكس ،به ويژه به
لطف رويگرداني از اس��تفاده از دالر امريكا روي آوردن
به سمت ارز رايج ملي در توافقها و طرحهاي خالقانه
تعامالت اقتصادي در حال افزايش است .اين موضوع
كارآمد بوده است .او بيان كرد :مطمئن هستم كه ما به
دنبال روشهاي جديد ب��راي بيتوجهي به تحريمها
خواهيمبودكهتاثيرمنفياقتصاديدارند.
اينمقامارشدروسيهمچنينمطرحكردكهنميتوان
به كش��ورهاي غربي ات��كا كرد كه تحريمه��ا را به كار
ميبندند  .بايد به كشورهايي اتكا كرد كه بهطور جدي
دنبالهروي اصول قوانين بينالمللي هستند .او در ادامه
گفت كه الزم است در س��ازمان ملل و ديگر فرومهاي
چندجانبه كارزاري ب��راي محكوم كردن تحريمهاي
يكجانبهوپيشبردتفاهميكليدربارهضرورتپايان
دادنبهآنهاايجادشود.الوروفدراينراستاگفت:سالها
استكهمابههمراهايرانواكثريتتاثيرگذاريازاعضاي
سازمانمللدرحمايتازقطعنامهايدربارهغيرقانوني
بودن محاصره اقتصادي كوبا راي داده ايم .تنها دو سه
عضواينسازمانبههمراهامريكاازآنحمايتنميكنند.
اوباگفتناينكهپايگاهگزارشگرويژهدرزمينهتحريمهاي
اقتصادييكجانبهغيرقانونيدرسازمانمللايجادشده
است ،افزود :ضرورت دارد كه از فعاليت مهم اين نهاد به
هرطريقيحمايتشود.ايننهادگزارشهايمتعددي
بر اساس اصول منشور سازمان ملل ،اول از همه برابري،
حل و فصل صلحآميز مناقشات و عدم مداخله در امور
داخليآمادهكردهاست.مالزومابهفعاليتدراينمسير
ادامه ميدهيم .الوروف ادامه داد كه روسيه هر تالشي
براياعمالمحدوديتهاييكجانبهغيرقانونيراكامال
رد ميكند كه پس از خروج امريكا از توافق هستهاي به
«كامالبهوضوح»منتقلشدهاست.اودراينبارهتوضيح
داد:مافقطتحريمهاييكجانبهراردنميكنيم،بلكه
بااقداماتيويژهازايرانحمايتميكنيم.شايدكاريكه
انجامميدهيمبيشترازهمهاست.دراعدادوارقامبرابربا
ميلياردهادالراست.فعاليتمادرتماميزمينههاادامه
دارد از كشاورزي گرفته تا فناوري اطالعات .وزير امور
خارجه روسيه به آمار تجارت روسيه با ايران اشاره كرده
و گفت كه تجارت دو جانبه بيس از  ۲۰درصد در سال
 ۲۰۱۹افزايش داشته اس��ت در حالي كه در نيمه اول
اين سال ميالدي ۸درصد با توجه به پيامدهاي سخت
بيماريهمهگيركروناافزايشداشتهاست.

اظهارات اردوغان
به نفع اسراييل است
نماينده مردم تبريز ،آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي
اسالمي با اش��اره به صحبتهاي اخير رييسجمهور
تركيه ،گفت :هر جمله و حركتي كه باعث ايجاد تفرقه
و دشمني بين كشورهاي مسلمان شود ،تنها به نفع
امريكا ،اسراييل و استكبار است .مسعود پزشكيان روز
شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد :تماميت خاك
كش��ور آذربايجان براي همه ما محترم است و كشور
ارمنستانبايدسالهاپيشحقمسلمكشورآذربايجان
را به رسميت ميش��ناخت و بايد به كشور آذربايجان
از بابت بازپس گرفتن خاك��ش تبريك بگوييم .وي
ب��ا انتقاد از صحبتهاي اخير رج��ب طيب اردوغان،
خاطرنشان كرد :اينكه كسي به گونهاي صحبت كند
كه آذربايجان از ايران جدا شود ،يك خيال خام است،
طبيعتاً آذربايج��ان براي ايران اس��ت و در خصوص
بحثهايي كه مطرح ميشود ،اگر قرار باشد به مسائل
تاريخي برگرديم تمام آذربايجان براي ايران بود ،اما ما
هيچگاه چنين ادعايي را مطرح نكردهايم ،چراكه اين
مسائل باعث تفرقه و دشمني ميشود و اين اختالفات
به نفع مسلمانان نيست .وي خطاب به رييسجمهور
تركيه گفت :انتظار م��يرود رييسجمهور تركيه ،به
نوعي حركت كند كه وحدت و انسجام بين مسلمانان
بيشتر شود ،چرا كه در حال حاضر تركيه به اندازه كافي
دشمنداردوزمزمههايتحريمهاازسوياروپاوامريكا
نيز مطرح ميش��ود؛ با اين اختالفات تنها اين امريكا،
اسراييل و دشمنان هستند كه خشنود خواهند شد.
پزشكيان با تأكيد بر اينكه مردم آذربايجان تماميت
ارضي كش��ور را به عنوان يك��ي از اولويتهاي خود
ميدانند ،خاطرنش��ان كرد :همين مردم آذربايجان
در خاك خوزستان با جان دل جنگيدند و يك وجب
از اين سرزمين را به دشمن ندادند ،پس بدانند صدام
اشتباهي كرد كه نتيجه آن را سالها ديد .وي با تاكيد
بر ض��رورت پرهيز از برخوردهاي احساس��ي ،گفت:
ديپلماسي كشورمان بايد در مسيري حركت كند كه
اختالفات بين كشورهاي مسلمان كاهش يابد ،بايد
از هر جمله و حركتي كه باعث تشديد اين اختالفات
ميشود،جلوگيريكنيموبااحساساتبرخوردنكنيم.
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اقتصادكالن

ايـران

تكليف اقشار كم درآمد در اليحه  1400چيست؟

يكعضوكميسيوناقتصاديمجلسضمناينكهاليحه
بودجه  ۱۴۰۰را نيازمند اصالح جدي مجلس دانست،
گفت :اين اليحه بودج��ه با ايده آل نمايندگان مجلس
فاصل��ه دارد .محمد علي پور با اش��اره به اليحه بودجه
سال ۱۴۰۰گفت :اين اليحه بسيار خوشبينانه تنظيم
شده است ،البته رييسجمهور معتقد است اين بودجه
به نوعي در جهت كاهش وابستگي به نفت تنظيم شده
است،رييسجمهورمطرحكردهاستكهمادرآمدنفتي
را براي هزينههاي جاري صرف نميكنيم و اين درآمد
صرفا براي هزينههاي زيرس��اختي و توسعه اقتصادي
كشور صرف خواهد ش��د .وي با ابراز اين عقيده كه «در
اين ۷ساله دوره رياستجمهوري ،از سوي ايشان شاهد
چنينموضوعينبوديم»گفت:اكنونقصددارنددرپايان
دورهرياستجمهوريخودگاميبلندبردارندووابستگي
بهنفتراكاهشدهند،درواقعاينامرخوشبينانهاست.
نماينده م��ردم ماكو در مجل��س تصريح كرد :مجلس
اصالحات��ي را در اين اليحه اعم��ال خواهد كرد ،اخيرا
مجلس شوراي اسالمي در حال بررسي موضوع اصالح
ساختاربودجهاست،ايناليحهباانتظاراتوايدهآلهاي
نمايندگان در اين حوزه فاصله دارد و بعيد ميدانم اين
انتظارات با اين اليحه همخواني داشته باشد .اين عضو
كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد :بزرگترين
موضوع در اين اليحه اين است كه اين بودجه ۳۰۰هزار
ميلياردبدهيبرايدولتآيندهبهدنبالخواهدداشت،؛
بهعبارتيمواردقيدشدهايناليحهآنگونهكهپيشبيني
شدهاستمحققنميشودواينامرباعثكسريبودجه
وايجادبدهيبرايدولتآيندهخواهدشد.

يارانه و حمايت در پيچ كسري بودجه
با نزديك شدن به موعد آغاز بررسي اليحه بودجه1400
در مجلس ،به نظر ميرس��د اخت�لاف نظر نمايندگان
با دولت بر س��ر منابع و مصارف بودجه ،هر روز بيش��تر
ميشود و در اين ميان به نظر ميرسد ،طبقات كمدرآمد
و اقشار ضعيف جامعه بار ديگر در اين دعواهاي سياسي
فراموش شدهاند.
ش��رايط اقتصادي ايران در طول س��الهاي گذشته به
گونهاي پيش رفته كه امروز بخش قابل توجهي از جامعه
اي��ران براي گذران زندگي خود ب��ه حمايتهاي دولت
احتياج دارند .برخي برآوردهايي كه اخيرا منتشر شده
نشان ميدهد كه خط فقر ش��هري مانند تهران به مرز
 9ميليون تومان رسيده و اين در حالي است كه حداقل
حقوقماهانههمچناندرمرزسهميليونتومانقراردارد
و به اين ترتيب بخش مهمي از جامعه عمال زير خط قرار
گرفتهاند.برايخروجازاينشرايطيانيازبهكاهشجدي
قيمتها خواهد بود كه باتوجه به شرايط فعلي اقتصاد
ايران و افزايش دايمي نرخ تورم عمال ممكن نيست يا بايد
سطح حقوق و درآمد به شكل قابل توجهي افزايش پيدا
كند كه با توجه به محدوديتهاي منابع اعتباري دولت و
خطر رشد دوباره نقدينگي امكان پذير نيست.
به اين ترتيب تنها راه يا سادهترين راه باقي مانده طراحي
حمايتهاي دولتي از مردم و واريز يارانههاي متفاوت به
حسابآنهاست.اينبرنامههاازسالهاقبلدردستوركار
قرار گرفته و به طرق مختلف اجرايي شدهاند .نخستين
طرح جامعي كه در اقتصاد ايران كليد خورد ،توزيع كوپن
ميان اقشار مختف مردم بود كه از دهه  60و همزمان با
جنگتحميليكليدخوردوتاسال 1389ادامهپيداكرد.
پ��س از آن دولت اع�لام كرد كه با اجراي گام نخس��ت
هدفمندي يارانهها ،بخشي از نظام حمايتي در اقتصاد
ايران را تغيير خواهد داد .به دنبال اين طرح ،قيمت بنزين
افزايشيافتومنابعحاصلازآن،بهعنوانيارانهنقديبه
حساب سرپرستان خانوار واريز شد .مشابه همين برنامه
در سال  98انجام شد و دولت بار ديگر با افزايش قيمت
بنزين ،س��بد معيش��تي خانوار را طراحي كرد و درآمد
حاصل از افزايش قيمت بنزين را به حساب سرپرستان
خانوار واريز كرد.
با وجود اين طرحها حمايت��ي ،ميزان افزايش هزينهها
به شكلي بوده كه عمال هيچكدام از حمايتهاي دولت،
گرهاي از زندگي مردم باز نميكند .اين در حالي است كه
دولت در سالهاي اخير همواره با كسري بودجه مواجه
بوده و حاال س��وال اينجاس��ت كه تكليف حمايتها در
بودجه 1400چگونه مشخص خواهد شد.

كسري 300هزارميلياردتومانيدرپيشاست
در روزهايي كه از تحويل اليحه بودجه س��ال  1400به
مجلس گذش��ته ،موضوع تامين درآمدهاي دولت ،به
چالشي جدي بدل ش��ده و به نظر ميرسد دولت هنوز
پاسخ دقيقي به ابهامات مطرح شده از سوي كارشناسان
نداده است .دولت پيش بيني كرده كه 199هزار ميليارد
تومان نفت خواه��د فروخت و ميزان فروش روزانه نفت
به  2.3ميليون بشكه خواهد رس��يد .در كنار آن دولت
حدود  200هزار ميلي��ارد تومان اعتبار نيز براي فروش
اوراق در نظر گرفته است و تفريق اين دو درآمد ناپايدار

و نامشخص به كس��ري تراز عملياتي بيش از  300هزار
ميليارد توماني ميرسد.
همانطور كه قابل پيشبيني بود ،چند روز پس از آغاز
تحليلها ،حاال نمايندگان مجلس نيز انتقادات جدي
خود به اليحه بودجه دول��ت را آغاز كردهاند و همين
امر احتمال تصويب نش��دن كليات بودجه را افزايش
ميدهد .علي رضا زاكاني – رييس مركز پژوهشهاي
مجلس – نقدي جدي به برنامه اقتصادي دولت وارد
كرده اس��ت .او گفته :وقتي وارد مجلس ش��ديم يك
جهتگيريهاييرااصرارداشتيمكهمبتنيبرشناخت
دقيقيبودكهازعرصهداشتيم،اوليناشكاليكهوجود
داشت اين بود كه بودجه در س��ال  98و  99بهشدت
تورمزا بود و ثبات اقتصادي كشور را به هم زده بود و ما
دو راه را پيش گرفتيم؛ يكي اينكه براي بعد از آن مث ً
ال
در بودجه  1400اشتباه بودجه سال  98و  99را تكرار
نكنيم ،يعني بيشانگاري سمت درآمدها را بهصورت
افسانهايدرنظرگرفتندوبعددرمقابلشهزينهتراشي
بزرگ را تحميل كردند كه منجر به يك نابساماني در
جهت كسري بودجه دولت شد و ارزش پول ملي افت
كرد و يك نابساماني بزرگ را در كشور شاهد بوديد كه
مردم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس كردند.
زاكانيدربارهوضعيتكسريبودجهدرسالهاياخير
گفته :ما در بودجه س��ال  ،98صدهزار ميليارد تومان
كسري منابع داشتيم ،در بودجه سال  ،99دويست و
هفتاد و سه هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم
و اين كس��ري بودجهها از طرقي تأمين شد كه غلط
بود ،مث ً
ال بودجه را براي اينكه امريكا احساس كند اثر
تحريمهايشدرسال 97پايينتررفتهوباالنبودهاست

بودجهرابايكميليونوپانصدهزاربشكهنفتدرروزبا
 50دالربستند،نگفتنداعداديكهبرايفروشنفتدر
نظرگرفتيميكشواستوحتياگربناباشدكهدشمن
خواب و خيال به س��رش نزند ،از آن طرف ما خودمان
خوابمان نبرد و هزينه مع��ادل افزايش پيشانگاري
منابع را لحاظ كنيم اما دولت اي��ن كار را كرد و 196
هزار ميليارد تومان كسري بودجه به بار آمد .سال 99
منابع نفتي بودجه با فروش يك ميليون بشكه در روز
بستهشدكهبازميدانستندكهاينارقاممهيانميشود،
لذا با خرجتراشيهاي متعددي كه انجام دادند نهتنها
بودجه را باال بستند بلكه در طول سال هم هزينههاي
ديگري را حتي خالف قانون تحميل كردند و شرايط
را بهسمتي بردند كه  273هزار ميليارد تومان كسري
بودجه تحميل شد .براي جبران اين ارقام بهدرخواست
ونيازدولت،پايهپوليراتوسطبانكمركزيباالبردندو
نتيجهاشاينشدكهمابهازاياينپايهپوليباال،تورمي
افسارگسيخته هم به مردم تحميل شد.
اين نماينده مجلس درباره پيشبينيها از وضعيت بوده
سال آينده نيز توضيح داده :اگر بودجه سال  ،98حدود
96هزار ميليارد و بودجه س��ال 273 ،99هزار ميليارد
تومانباكسريهمراهبودهاستايناليحهبودجه،1400
حدود 330هزارميلياردتومانكسريدارد،ازطرفديگر
بودجه را هم آمدند رتوش كردند ،خيلي عجيب و غريب
اس��ت اين رويكرد ،به عنوان مثال اعالم ش��د كه منابع
بودجهاي شركتهاي دولتي فقط  9درصد اضافه شده و
نسبتبهرنجشيبصعوديسالهايقبلكمشدهاست،
بعد وقتي نگاه ميكنيد ميبينيد واقعيت به اين شكل
نيست .سوالي كه وجود دارد اين است؛ چرا با جامعهمان

روحاني :شب يلدا را مجازي برگزار كنيد

رييسجمهورگفت:فقطدر ۱۲شهرستانشرايطقرمز
اس��ت و مابقي نارنجي يا زرد هستند .حجتاالسالم و
المسلمين حس��ن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله
با كرونا اظهار كرد كرد :امروز ش��اهد اين هستيم كه در
روند بيماري كرونا در كل كش��ور ش��رايط رو به بهبود
اس��ت و فقط در  ۱۲شهرس��تان در كل كشور شرايط
قرمز اس��ت و مابقي نارنجي يا زرد هس��تند .وي افزود:
همه اين موفقيتها مرهون تالش مردم و اعتماد آنان به
تصميمگيريهايستادمليكروناونيزتالشمسووالن
در كنترل و نظارت اين بيماري بوده است.
روحاني با بيان اينكه در كنار م��ردم ،اقدامات به موقع
قرارگاه عملياتي و نيروهاي ناجا ،هالل احمر ،موسسات
مردم نهاد و بسيج هم تاثير فراواني داشته است ،يادآور
ش��د :اميدواريم با تالش مردم و مس��ووالن رقم فعلي
مرگ و مير بازهم كاهشي باشد .رييسجمهور با تاكيد
بر اينكه هر زمان ما حس كنيم كه ديگر مس��اله كرونا
حل شده اس��ت و عاديانگاري شود مشكالت بيشتر
ميشود ،گفت :اين بيماري يك بيماري است كه تنها
بحث پزشكي درباره آن مطرح نيست .بحث اقتصادي،
اجتماع��ي و فرهنگي را هم در بر ميگيرد و در س��طح
جهان هم به همين ش��كل صدماتي را وارد كرده است.
وي افزود :البته كه سالمت اول است اما فقط اين نيست،
اقتصاد و زندگي مردم هم هس��ت و بايد همه اين موارد
را رعايت كنيم و در نظر داشته باشيم .رييسجمهور با
بيان اينكه آزموده را آزمودن خطا اس��ت ،گفت :در اين
مدت هم مش��اهده كرديم هر موقع ازدحام زياد شد و
اجتماعات بدون رعايت پروتكلهاي بهداشتي افزايش
يافت ،بالفاصله با پيك بيماري در بخشهاي مختلف
مواجه ش��ديم .وي با اشاره به ابعاد مختلف كرونا گفت:
اين بيماري سبب شده رشد اقتصادي دنيا منفي ۳شود
و ضربه بسيار شديدي نيز به اشتغال وارد شود .روحاني
ادامهداد:كرونادربعضيازامورمانندگردشگري،ورزش،
مسائل فرهنگي ،آموزشي بهشدت اثر گذاشته و حادثه
عجيب و بينظير در يك قرن اخير است .رييسجمهور
با بيان اينكه ما از آغاز اين بيماري يعني روز آخر بهمن
 ۹۸در اي��ن باره نه تعلل كردي��م و نه در پذيرش حادثه
دچار ترديد شديم ،تصريح كرد :هرچند كه برخي اين
موضوع را انكاركردند اما به محض اينكه چهارشنبه۳۰
بهمن وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در دولت

اعالم كرد كه ما متوجه شديم دو نفر كوويد  ۱۹مثبت
اعالم شده است ،بالفاصله همان موقع اعالم كردم كه به
مردماطالعبدهيد.بااينكهشبانتخاباتبودوتقريباًكار
براي ما سخت بود و شرايط آساني نبود ،اعالم كرديم كه
مردم بايد اين مساله را بدانند .وي يادآور شد :ما حادثه را
پذيرفتيم و اين خيلي مهم است كه اسم آن را بحران يا
هر نامي كه براي آن بگذاريد را قبول كرده بوديم .برخي
از كشورها منكر كرونا بودند و ميگفتند خبري نيست
برخي از كشورها مانند امريكا و آقايي كه رييسجمهور
بود و چند هفته ديگر هم رييسجمهور هس��ت ،ادعا
ميكرد كه اص ً
ال خبري نيس��ت و فقط يك عطس��ه و
س��رماخوردگي است و نياز به انجام كار خاصي نيست.
يعني انكار كردن باالترين سنگ اندازي در روز اول و در
مسيرحركتاست.روحانيبابياناينكههيچگاهازسوي
ايران انكاري در مورد كرونا صورت نگرفت ،تصريح كرد:
رويكرد ما پذيرش مساله بود و بالفاصله پاسخ به هنگام
انجام ش��د .اگر مساله را ما متوجه شديم ولي در اجراي
آن تاخير روا بداريم و بگويم ف��ردا يا  ۱۰روز ديگر آن را
انجام ميدهيم كه اينگونه نبوده اس��ت .البته در همان
روزهاي اوليه كه براي مقابله كار را آغار كرديم ،در بعضي
از استانها و شهرها كمي به هم ريختگي ايجاد شد و هر
استانيكاريانجامميدادكهنگرانيعموميايجادشده
بود .رييسجمهور با يادآوري اينكه ما در ۶اسفندماه۹۸
به صراحت اعالم كرديم كه بايد به جز مواردي كه ستاد
ملي مقابله با كرونا اعالم ميكند ساير كارها طبق روال
معمول انجام شود ،اظهار كرد :در آن زمان در يك تا دو
استانهمهچيزبههمريختهبودواعالمكرديمفقطيك
جا است كه ميتواند اعالم تعطيلي كند يا مواردي اعالم
كند و آن ستاد ملي مقابله با كرونا است .غير از ستاد ملي
مقابله با كرونا ،فرد ،مقام يا اشخاص ديگري حق مداخله
نداشتند و اين بر مبناي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي
بود كه رهبري نيز آن را تاييد كردند و همان هم مبناي
كارمابود.ويتأكيدكرد:استراتژيمانيزازابتدامشخص
بود.بعضيازكشورهادچاراستراتژيسردرگميشدندو
نميدانستد چه كاري بايد انجام دهند ولي اقدامات ما از
اول كامال روشن بود و آمادگي بسيار بزرگي در روزهاي
اوليه ،هم بهداشت درمان و هم نيروهاي مسلح داشت و
همه به ميدان آمدند روحاني با تاكيد بر اينكه مبناي ما
برايمقابلهباكروناازابتدامبتنيبرعلمگراييبود،گفت:

هيچ زمان دنبال پندارگرايي و خرافات نبوديم .دولت و
وزارت بهداشت هميشه بر مبناي اصول علمي حركت
كرد و متخصصان ما به خوبي و روشني اعالم كردند كه
حرفآنانبامتخصصاندنياوباآنچهكهوزارتبهداشت
ميگفت ،همس��ان بود بنابراين ما پندارگرايي نكرديم
و با عملگرايي حركت كردي��م .رييسجمهور افزود:
خوشبختانه اعتماد سياس��ي و اجتماعي در كشور به
خوبي حفظ شد و ما با بحران اعتماد روبرو نشديم .مردم
نسبت به دستورالعملهاي س��تاد ملي كرونا و وزارت
بهداش��ت ترديد نكردند و واقعا مردم همكاري كردند.
در ايام فروردين همه مغازهها در كش��ور بسته شد و به
تدريج ابتدا استانها را باز كرديم و در مرحله بعد تهران
را باز كرديم .مردم از روز اول با ستاد بودند و اعتماد براي
هميشه حفظ شد البته عدهاي از رسانههاي بيگانه ضد
ايراني كارهايي كردند كه هميشه ناموفق بودند و در اين
داستانهمناموفقبودند .ويبااشارهبهتوانمندينيروي
متخصصدرمانيوامكاناتوشركتهايدانشبنيانو
توليدي،گفت:مادرزمينهماسكخيليسريعتوانستيم
تهيهوتوليدداشتهباشيمومحصوالترابهوفوروباقيمت
مناسب در اختيار مردم قرار دهيم .در موارد شست و شو
وبهداشتي،اكسيژن،ونتيالتور،سيتياسكنكارفوري
شروعشدوهمهامكاناتتجهيزشدوامروزهمدرشرايط
نسبتا خوبي هستيم .روحاني با اشاره به كنترل مناسب
محيطهاي اجتماع برخي از افراد ،گفت :براي مراكزي
مانندسالمندان،معلولين،سربازخانههاوزندانهارعايت
پروتكلهابيشازحدمعمولباشدبهگونهايكهمطمئن
شويمكههمهمراكزعاريازويروساست.رييسجمهور
با بيان اينكه صرفاً رعايت ماسك زدن و شستن دست و
فاصله اجتماعي براي مقابله با كرونا كافي نيست ،گفت:
تمامدستورالعملهابايدرعايتشودتاماراازاينويروس
نجاتبدهد.مخصوصااالنكهفصلزمستانوسرمااست
ومردمدرخانههايدربستههستندكهمنافذوپنجرههارا
برايجلوگيريازورودسرماميبندند،ممكناستتهويه
هوا مناسب نباش��د و همه در مكان كوچكتري جمع
ميشوندودراينشرايطممكناستمشكلپيشبيايد.
رييسجمهور افزود :وقتي فردي كه ناقل بدون عالمت
است داخل خانواده ميآيد و كنار هم هستند ،در خانه
ماسك نميگذارند و فاصلههاي اجتماعي هم معموالً
رعايتنميشود.اگرايناينقضيهبهدورهميخانوادگي

اليحه بودجه با ايدهآلها
فاصله دارد

روراست نيستيم؟ چرا ميخواهيم با اعداد بازي كنيم؟
اين درحالي است كه نخبگان جامعه متوجه ميشوند.در
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي دقتمان روي
اين است كه نگذاريم تبعات سياستگذاريهاي غلط به
جامعه تحميل شود و با گفتن «بهبه و چهچه» يك پولي
در جيب مردم بگذاريم ،از آن س��مت يك پول درشت
چنددهبرابري از جيب مردمبرداريم.
انتقاداتشديدزاكانيازوضعيتبودجهدرحاليمطرح
شده كه حتي در صحبتهاي نمايندگان مجلس نيز
وضعيت نظام پرداخت يارانهها مش��خص نيست .به
بيان ديگر اگر بنا باشد كسري بودجه بيش از 300هزار
ميليارد توماني به ثبت برسد ،دولت چه منابعي براي
يارانه دادن به مردم خواهد داشت .دولت تنها تصريح
كرده كه يارانه نقدي و سبد معيشتي خانوار همچنان
پرداخت خواهد ش��د اما نه تكليف ارز  4200توماني
را مشخص كرده و نه خبري از طرح معيشتي تامين
كاالهاي اساسي مجلس است.
در چنين شرايطي صرف نظر از دعواهاي سياسي ،بايد
ديد مجلس و دولت براي اقشار كم درآمد چه راهكاري
خواهند يافت .مجموع دو يارانه قطعي سال آينده براي
هر نفر حتي به 100هزار تومان در ماه نيز نميرسد و اين
عدد در كالن شهرها حتي هزينه چند روز يك خانواده
را نيز تامين نميكن��د و با توجه به اينك��ه نه خبري از
اصالحات ساختاري در بودجه است و نه راهكاري براي
مقابله با تورم پيشنهاد شده ،بايد ديد چه سرنوشتي در
انتظار بودجه با كسري  300هزار ميليارد تومان و اقشار
كم درآمدي اس��ت كه به نظر پولي براي حمايت از آنها
تدارك ديده نشده است.

بدلويكخانوادهتبديلبهچندخانوادهشودو ۲۰نفردر
يك فضاي كوچك در بسته اجتماع كرده باشند ،از آنجا
كه اين اجتماع ۵دقيقهاي نيست ،احتمال آلوده و مبتال
شدن بسيار باال است.
روحاني گفت :يك نفر مبتالي بي عالمت ممكن است
 ۲۰تا  ۳۰نف��ر را آلوده و مبتال كن��د و اگر آنان بيماري
زمينهاي داشته باشند و س��ن آنان هم باال باشد ،خطر
جاني وجود دارد .بنابراين بسيار مهم است كه مردم در
اين شرايط و در اين فصل پيش از هميشه مراعات كنند.
رييسجمهوربابياناينكهآمارماخوشحالكنندهاست
و همه نمودارهايي كه داشت به سمت آسمان ميرفت،
سر به زير و متواضع ش��دند ،تصريح كرد :اين به خاطر
تالشهاي همه متخصصين و ناظران و همراهي مردم
بود كه امروز ما ش��اهد هستيم .خداي ناكرده يك شب
يلداييميتوانداينشرايطخوبرابرعكسكندوبههم
بريزد خانوادهها دور هم جمع شوند يك نفر آلوده باشد
و همه را مبتال كند و ما دو هفته بعد از شب يلدا ممكن
اس��ت شاهد موج جديد و موج مرگ و مير باشيم؛ لذا از
همه مردم ميخواهم مراعات كنند .روحاني يادآور شد:
قرار ش��د هم قرارگاه عملياتي ما هم براي اين شب فكر
كنندوهمصداوسيمابرايشبيلدابرنامههايخوبيرا
آمادهكنداينموضوعمراقبتميكنند.ازمردمخواهش
ميكنم اين شب يلدا مجازي و الكترونيكي برقرار شود
و از طريق مجازي به ياد هم باشيم و حال هم را بپرسيم.
رييسجمهور با اش��اره به پيش رو بودن ايام فاطميه و
همچنينجشنهايرجبوشعبان،گفت:همهجابايد
دستورالعملرارعايتكنيمتابهواكسنوشرايطمطمئن
برسيم .وي با بيان اينكه همه اقدامات الزم براي ساخت
واكسن در داخل و واردات خارجي صورت گرفته و انجام
خواهد ش��د ،گفت :دولت آماده است هر اقدام و كمكي
كه الزم باش��د به شركتهاي دانشبنيان كمك كند و
برايخريدواكسنباتوجهبهاينكههنوزسازمانجهاني
بهداشتواكسنيراتاييدنكردهاستامادستورداديمهر
واكسني كه وزارت بهداشت موثر بداند ،خريداري شود و
بانكمركزيهمهماهنگاستومشكليدراينزمينه
نداريم.روحانياظهاركرد:اينواكسنهاراواردميكنيم
تا كادر درمان كه پرريسك هس��تند ،از اين واكسنها
استفادهكنندتاشرايطبهتريفراهمشودوواكسنهاي
بيشتريدراختيارقراربگيرد.

امكان ثبت نام جديد
براي وام كرونا

مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابيهاي وزارت
كار با اش��اره به اينكه ميزان تسهيالت پرداختي كرونا
از ابتدا تاكنون ۷۸۸۵۷ميليارد ريال بوده اس��ت گفت:
شرايط براي ثبت نام سه گروه مهيا شده است .حسين
محموديسفيدكوهي،مديركلدفترهدايتنيرويكار
و كاريابيهاي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،درباره
كسبوكارهاييكهتسهيالتكرونادريافتكردندگفت:
آن دس��ته از افرادي كه جاماندگان دريافت تسهيالت
كرونايي هس��تند امكان ثبت نام جديد برايشان وجود
ندارد .وي ادامه داد :براي آنهايي كه در سامانه كارا ثبت
نام كردند و در گردش بانكي هستند ,مقرر شد ,تا زمان
پرداختكاملتسهيالتهمچنانادامهداشتهباشد.به
عبارت ديگر يك فردي كه در سامانه كارا ثبت نام كرده
است,اماتاكنونوامخودرادريافتنكردهاست.براياين
دسته از افراد تا زماني كه وام پرداخت شود ,پرونده فعال
است .محمودي اظهار داشت :براي يك سري از حوزهها
باتوجهبهميزانآسيبيكهازكروناديدهاندنيزشرايطي
تعريفشدهاست.حوزهگردشگري,ورزشيو فرهنگي
از جمله اين كسب و كارها هستند .در حوزه گردشگري
وزارتميراثفرهنگيوصنايعدستي,باهمكاريوزارت
كارومعاونتاقتصاديدرستادمليكروناپيشنهادداده
شد,براساسليستيكهوزارتميراثفرهنگيوصنايع
دستيدراختياروزارتكارقراردادهاست,اجازهثبتنام
وجود دارد و تا پايان آذر ماه مشاغل متقاضي ميتوانند
بر اس��اس مبلغي كه وزارت گردشگري پيشنهاد داده
است ميتوانند از تسهيالت بهره مند شوند .وي با توجه
به اينكه تعدادي از باشگاههاي ورزشي به خاطر شرايط
كرونايي مجبور به تعطيلي شدند گفت :در ستاد ملي
كرونا ،مصوب شد اين دسته از باشگاهها هم در صورتي
كه متقاضي دريافت وام كرونا هستند ميتوانند اقدام
كنند .يكي از مصوبات ستاد براي سه گروه گردشگري,
ورزشيوفرهنگياينبودكهاستمهالتسهيالتتاپايان
ارديبهشت ماه باشد .يعني اگر پيش از اين تسهيالتي
دريافت كردهاند و اكنون قرار اس��ت تسهيالت جديد
دريافت كنند ,مدت بازپرداخت آن تا پايان ارديبهشت
ماه باش��د .محمودي گفت :براي وزارت فرهنگ هم در
ستادمليكرونامصوبشد,كسبوكارهايحوزهوزارت
ارشادهمفرصتجديديايجادشدتاباثبتنامدرسامانه
كاراازدريافتتسهيالتبهرهمندشوند.وياظهارداشت:
افرادوبنگاههاييدراينسهحوزهميتواننددرسامانهكارا
ثبتنامكنندكهاطالعاتآنهارانهادهايبخشيمربوطه
اطالعات آنها را در اختيار سامانه كارا قرار داده باشد .در
حالحاضرامكانثبتنامبرايافرادعاديدرسامانهكارا
وجودندارد,تنهاافراديميتوانندثبتنامكنندكهنهاد
مربوطهاطالعاتآنهارادراختياروزارتكارقراردادهباشد
و از سوي وزارت كار در سامانه كارا بارگذاري شده باشد.

روند شناسايي وامهاي
يك ميليوني كرونا

رييس مركز ارتباطات و اطالعرس��اني وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي درباره روند شناسايي و واريز كمك
هزينهمعيشتي ۱۰۰هزارتومانيبهحسابسرپرستان
خانوار گفت :در مرحله نهايي شناس��ايي هس��تيم و
طبق اعالم دولت و ستادملي كرونا اين مبلغ تا آخر آذر
پرداخت ميشود حامد شمس ،با اشاره به پرداخت وام
يك ميليون توماني كرونايي اظه��ار كرد ۱۱ :ميليون
سرپرس��ت خانوار جامعه هدف ما بودند كه در مرحله
اول چهار ميليون و  ۶۰۰هزار نفر تقاضاي خود را ثبت
كردند و پس از شناسايي ،فهرست را به سازمان برنامه
ارايهداديمكهپرداختآنانجامشد.ويافزود:درمرحله
دوم نيز دو ميليون و  ۵۰۰هزار نفر شناسايي شدند كه
اخيراواميكميليونتومانيبهحسابشانواريزشدهلذا
شمار دريافتكنندگان تسهيالت يك ميليون توماني
كرونابهحدودهفتميليونميرسد.
رييس مركز ارتباطات و اطالعرس��اني وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعي درباره روند شناسايي و واريز كمك
هزينهمعيشتي ۱۰۰هزارتومانيبهخانوارهانيزتوضيح
داد و گفت :در مرحله نهايي شناسايي هستيم و طبق
اعالم دولت و س��تادملي كرونا اين مبلغ تا آخر آذرماه
پرداختميشود.

رويداد
قوامين در سپه ادغام شد

مديرعاملبانكسپهاعالمكرد:بابرگزاريمجمععمومي
عادي بهطور فوقالعاده ساليانه و مجمع فوقالعاده ادغام
بانك قوامين ،اين بانك رس��ماً در بانك سپه ادغام شد.
محمدكاظم چقازردي ضمن اع�لام خبر فوق افزود :در
اجرايمصوبهشورايراهبريادغام،بانكسپهباهماهنگي
ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ،وزارت امور
اقتصادي و دارايي ،بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق
به��ادار ،زمينه برگزاري مجامع اين بانكها و موسس��ه
را فراهم نم��ود و در قدم بعدي مجام��ع مربوط به بانك
قوامين با حضور اكثريت سهامداران در روز چهارشنبه
نوزدهم آذرماه سال  1399برگزار شد .وي اظهار داشت:
با برگزاري مجامع بانك قوامين ،از روز پنجشنبه بيستم
آذرماه سال جاري شعب بانك قوامين سابق با تابلوهاي
بانكسپهآمادهارايهخدماتبههموطنانعزيزومشتريان
گراميهستند.بانكسپهتماميتمهيداتاجراييشامل
عمليات حوزه ش��عب ،بهكارگيري نرمافزار واسط براي
ارايهخدماتمشتريان،نصبتابلوهايبانكسپه،صدور
احكامكليهمسووالنوپرسنلشعبازسويبانكسپه،
ابالغ راهبردها و دس��تورالعملهاي اجرايي بانك سپه
تمديرهبانكسپهراانجام
متناسبباساختارمصوبهيا 
داده و به فضل پروردگار خدمات مطلوب به مش��تريان
عرضهخواهدكرد.باهماهنگيب هعملآمده،مجامعبانك
انصار طبق برنامهريزي زمانبنديش��ده تا پايان آذرماه
سال جاري برگزار شود و بدين ترتيب پرونده مهم و ملي
ادغامخاتمهيابد.

اطالعيه بانك آينده
درخصوص فروش ايرانمال

روابطعموميبانكآيندهباصدوراطالعيهايدرخصوص
مزايدهفروشسهامشركتتوسعهبينالمللايرانمال
اعالمكرد :براساس«دستورالعملنحوهواگذارياموال
مازاد موسسات اعتباري» كه يكي از بندهاي آن «الزام
به واگذاري اموال مازاد موسس��ات اعتب��اري ،صرفاً از
طريق برگزاري مزايده» اس��ت ،بانك آينده نيز به درج
بيستوس��ومين آگهي مزايده اقدام كرد ك��ه در آن،
فروش «تا صددرصد» سهام شركت توسعه بينالملل
ايرانمال،اطالعرسانيشد .اينآگهيدرفضايرسانهاي
بازتاب گسترده يافت؛ اينك براي تنوير افكار عمومي،
شفافس��ازي و تبيين ك م و كيف اتخاذ اين تصميم به
اطالعهموطنانعزيزميرساند:
 -١اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه در بندهاي ١۶
و « ١٧قانون رفع موانع توليد» ،همه بانكهاي كشور،
ملزم به واگذاري اموال مازاد خود شدهاند؛ بنابراين ،اين
تصميمدرراستايسياستهاينظامبانكيبرايتمركز
بيش��تر بر بانكداري حرفهاي و تضمين بيشتر حقوق
سپردهگذاراناست.
 -٢آگهي مزايده مندرج در رس��انهها ،به هيچوجه به
معناي توقف تالشبرايعرضهايرانمالدربازاربورس
نخواهدبود؛بلكهاقداماتاينبانكبرايعرضهايرانمال
دربازاربورس،طيروالقانوني،ادامهخواهدداشت.
 -٣با وجود ايراد برخي ش��بهات از س��وي افراد ناآگاه،
بانك آينده با افتخار به اطالع عموم ميرس��اند كه اين
بانك ،نه تنها ايرانمال را يكي از پروژههاي موفق خود
در مسير ارتقاي ارزش افزوده ميداند ،بلكه داراييهاي
ارزندهديگريرادراختيارداردكهپشتوانهمحكميبراي
يداند.
تضمينسودسپردهگذارانوحفظاعتمادمردمم 
-۴روندافزايشيسپردهونيزافتتاححسابدراينبانك
بيش از هفت ميليون-نش��اندهنده اعتماد فزايندهسپردهگذاران و مردم اس��ت كه در صدر سرمايههاي
بانك آينده و گواهي بر سستي ش��بهات القاءشده در
فضايرسانهاياست.
-۵عملكردحرفهاياينبانكدرامربانكداريواجراي
مسووليتهاياجتماعي،ايجادهزارانشغلوتأسيس
نقاهتگاه بيماران كرونايي در ايرانمال ،چنان برجسته
بودهاستكهاخيرا-همچونسهسالگذشته-ازسوي
موسسهبينالملليبنكربهعنوان«بانكسالجمهوري
اسالميايران»معرفيشدهواينامربهنوبهخودپشتوانه
معنويمادرجلبوپايدارياعتمادبيشترمردمعزيزمان
خواهدبود.

ارايه نسخهاي از قرارداد
تسهيالت بهتسهيالتگيرندگان

بانكها و موسسات اعتباري موظف هستند مصوبات
ش��وراي پول و اعتبار و بخش��نامههاي بانك مركزي
مبنيبرلزومدراختيارقراردادننسخهايازقراردادهاي
تسهيالتبانكيبهتسهيالتگيرنده/وثيقهگذار/ضامن
را رعايت كنند .به گزارش روابط عمومي بانك مركزي،
دراجرايماده()۲۳قانون«بهبودمستمرمحيطكسب
وكارمصوبجلسه»مورخ ۱۶بهمنماه ۱۳۹۰مجلس
شوراي اسالمي در خصوص لزوم يكنواختسازي فرم
عقود تس��هيالت بانكي ،نمونه فرمهاي يكسان عقود
مختلف تسهيالتي توس��ط بانك مركزي تهيه و پس
از تصويب در ش��وراي پول و اعتبار طي بخشنامههاي
مختلف به شبكه بانكي كش��ور ابالغ شد .شايان ذكر
اس��ت در يكايك فرمهاي يكنواخت مذكور ،ضرورت
ارايه نسخهاي از قرارداد اعطاي تسهيالت داراي ارزش
قانونييكسانباسايرنسخقرارداد،بهتسهيالتگيرنده/
وثيقهگذار/ضامنموردتصريحقرارگرفت.عالوهبراين
طي بخشنام ه مورخ  1395.10.05و بخشنام ه مورخ
 1396.09.13مج��دداًبر ض��رورت رعايت اين حكم
تاكيد شد .بهرغم اين ،وفق گزارشهاي نظارتي واصله
و بررسيهاي صورت گرفته ،همچنان برخي بانكها
و موسس��ات اعتباري غيربانكي از اعطاي نسخهاي از
قراردادهايتسهيالتيبهتسهيالتگيرنده/وثيقهگذار/
ضامن خودداري ميكنند .بر اين اساس و با عنايت به
اهميت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ  12آذرماه
 1399هياتعاملبانكمركزيمطرحومقررشدباابالغ
بخشنامهمجددرعايتاينمهمموردتاكيدقرارگرفتهو
ازطريقبازرسيهايحضوريبرحسناجرايآننظارت
شود .بديهي است مسووليت عدم رعايت و نقض حكم
ياد ش��ده با مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانكها و
موسساتاعتباريغيربانكيخواهدبود.

بانك و بيمه
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چكهاي در دست اشخاص كارسازي ميشود و دسته چك جديد از ماه آينده توزيع خواهد شد

 ۱۰تغيير در قانون جديد چك يك ماه عقب افتاد

گروهبانكوبيمه|
بانك مركزي تاكيد كرد دس��تهچكهاي فعلي در دست
مردمبهروالسابقكارسازيشدهونيازمندثبتدرسامانه
صيادنيستواجراي قانونجديدچكبهصورت تدريجي
خواهد بود.در راستاي اجراي گام به گام قانون جديد چك،
صدور چك در وجه حامل از تاريخ 20دي 99و در دس��ته
ك كه
چكهاي جديد ممنوع بوده و كارسازي برگههاي چ 
پيشازتاريخ 20دي 99بهمشترياناراي هشدهاست،بهروال
سابقصورتميگيرد.براساساطالعيههايبانكمركزي
مبني بر اصالح قانون صدور چك از روز شنبه مورخ بيست
و دوم آذرماه  ،۱۳۹۹تاكيد ميش��ود كه صادركنندگان و
دريافتكنندگان چكهاي قبلي كه با س��ازوكار قانوني
گذش��ته چاپ ش��ده ،نگراني بابت ارايه خدمات از سوي
بانكهاي تحت نظارت بانك مركزي نداش��ته باشند .بر
اساسپيگيريهايصورتگرفته،اجرايقانونجديدچك
به صورت گام به گام در حال اجراست و بر اين اساس مردم
بدوننگراني،چكهاييراكهدرحالحاضردردستدارند،
استفادهنمايندواطمينانداشتهباشندكهسيستمبانكي
نيز به همان شكل و روال سابق؛ آنها را كارسازي ميكند و
نيازمندثبتدرسامانهصيادنيست.
همچنين بر اس��اس اين گ��زارش ،يادآور ميش��ود كه از
امروز (ش��نبه بيس��ت و دوم آذرماه  ،)۱۳۹۹صدور برگه
چكهايجديددروجهحاملممنوعبودهوالزماستتمام
صادركنندگانچك،چكهايجديدراصرفاًدروجهگيرنده
مشخص(شخصحقيقي/حقوقي)صادركنندوگيرندگان
چكنيزازپذيرشچكهايمذكوردروجهحاملخودداري
كنند.ازسويي،صادركنندهچكمجازبهصدورچكبهتاريخ
بعدازتاريخاعتبارچك(تاريخقيدشدهدرعبارتموصوف)
نبودهوگيرندگانآننيزملزمبهكنترلتاريخهاييادشده
خواهند ب��ود .بانك مركزي و ش��بكه بانكي نيز به منظور
اجراي قانون جديد صدور چك ،دس��ته چكهاي جديد
با مدت اعتبار حداكثر۳س��ال از زم��ان دريافت چك و با
درج شناسه يكتا و با قابليت ثبت در سامانه صياد منتشر
ميكند .تمام دارندگان دس��ته چك نيز موظفند پس از
صدور چك ،اطالعات چك صادر شده را به همراه اطالعات
دريافتكنندهآن(شاملشناسهملي/كدمليذينفع،مبلغ
و تاريخ سررس��يد) در «س��امانه صياد» ثبت كنند .بدين
منظورصادركنندهچكميتواندازطريقدرگاههاينوين
بانك افتتاحكننده و نگهدارنده حساب جاري وي (شامل
اينترنتبانكوهمراهبانك)يابرنامكهايموبايليفعالدر
حوزه پرداخت كشور به سامانه ياد شده دسترسي داشته و
نسبتبهثبتچكاقدامكند.بهگزارشروابطعموميبانك
مركزي،پيرواطالعيههايپيشين،بهآگاهيميرسانددر
اجرايتكاليفمقرردرمفاد«قانوناصالحقانونصدورچك
مصوب سال ،»1397اقداماتي كه در اين زمينه الزم است
توسطبانكهاوموسساتاعتباريغيربانكيصورتپذيرد،
ازسويبانكمركزيجمهورياسالميايرانابالغشد.
دستهچكهاييكهازتاريخ 20دي 99بهمشتريانتحويل
داده ميشود ،داراي تاريخ اعتبار هستند .به اين معني كه
اشخاصتاتاريخمعينيمجازهستندكهازدستهچكخود
استفادهكردهوچكصادركنندوبعدازتاريخاعتباركهروي
تمامبرگههايدستهچكنيزباعبارت«صدوراينبرگ هچك
حداكثرتامور خ...مجازاست»مشخصميشود،دستهچك
قابل استفاده نخواهد بود و بايد با مراجعه به بانك تعويض
شود .لذا صدور چك پس از تاريخ اعتبار آن ممكن نيست و
اينمهمازطريقسامانهصيادكنترلخواهدشد.

ب��ه موجب قان��ون اصالح قان��ون صدور چ��ك ،صدور و
پشتنويسيچكدروجهحاملممنوعشدهوثبتانتقال
چكدرسامانهصيادجايگزينپشتنويسيچكميشود.
لذا ،همانگونه كه پيش از اين و به دفعات اعالم گرديد ،از
تاريخ  1399.10.20صدور چك در وجه حامل مربوط به
دستهچكهاي جديد ممنوع است و توسط بانك پذيرش
و كارسازي نخواهد ش��د .ليكن برگه چكهاي مربوط به
دستهچكهايجديدهمچنانتااطالعثانويامكانانتقال
بهاشخاصازطريقپشتنويسيراخواهندداشت.
اعمال  ۱۰تغيير در قانون جديد چك
درگاماولدرقانونجديد،صدورچكدروجهحاملممنوع
است،ازامروزوبااجرايقانونجديد،صادركنندهچكملزم
به ثبت اطالعات چك در س��امانه صياد و دريافتكننده
چكهمموظفبهاخذاستعالموتطبيقاطالعاتچكبا
اطالعاتدرجشدهدراينسامانهاست.درماده ۲۱مكرراين
قانونبهعملياتصدورچكاشارهشدهوصادركنندهچك
راملزمبهتكميلعملياتصدورچكباثبتدرسامانهصياد
ميكند .زماني كه صادركننده چك برگي را براي فردي
صادر ميكند ملزم هست همان اطالعاتي را كه روي برگه
چك صادره نوشتهاست را در سامانه صياد ثبتكند.براي
دسترسي به سامانه صياد دارنده دسته چك بايد به بانك
مربوطه مراجعه كند و بانك راههاي دسترسي به سامانه
صيادراازطريقسامانههاينوينمانندبانكداريالكترونيك
يا اپليكيشنهاي پرداخت در اختيار مشتريان خود قرار
ميدهد .اكنون برخي از اپليكيش��نها گزينهاي با عنوان
ثبتچكصياديومديريتچكدارندكهبهگفتهنادعلي
زاده،معاونادارهنظامهايپرداختبانكمركزيزمانيكه
ايناپليكيشنهارونماييرسميشوند،دارندگانچكدر
جريانفرآيندثبتآنقرارميگيرند.تغييراتمهميكهدر
قانونچكجديدصورتگرفتهاستشامل ۱۰نكتهاست
كه از مدتها قبل اجراي آن در دستور كار مسووالن بانك
مركزيقرارگرفتهبود.نخستينتغيير،تبادلبرگكاغذي
چكبيندونفراستكهاينمرحلهب همعنايپايانعمليات
نيست بلكه تا زماني كه اطالعات برگ چك روي سامانه
صيادبانكمركزيدرجوثبتنشودوبانكمركزيگيرنده
چكراتأييدنكند،برگچكپاسنميشودوحتيبرگشت
هم نميخورد .تغيير ديگر در قانون جديد مربوط به زمان
صدورچكاست،دراينمرحلهعالوهبراينكهدربرگچك

اطالعاتگيرنده و اينكه چك بابت چه كار يا كااليي صادر
شدهاست،بايدنوشتهشود،بايدهميناطالعاترويبرگ
چكازطريقاپليكيشنتلفنهمراهيااينترنتبانكهمان
بانكي كه در آن حس��اب جاري دارند و دست ه چك را از آن
گرفتهاند ،وارد شود تا مجوز صدور از طريق بانك مركزي
صادر شود.سومين قانون جديد چك مربوط به سررسيد
چكها اس��ت كه زمان آن نبايد بيش از س��ه سال باشد.
همچنين در تغييرات جديد قانون چك ،براي هر فرد يك
سقفاعتباريدرنظرگرفتهميشودتاجمعچكهاييكه
صادرميشودازسقفاعتباريفردصادركنندهچكبيشتر
نشود .سقف اعتباري براساس مولفههايي چون وضعيت
معيشتي فرد صادركننده چك ،حقوق و مزاياي دريافتي
و اموال و داراييهاي او تعيين خواهد شد .مثال اگر سقف
اعتباري فردي ۲ميليارد تومان باشد و چكي به اين مبلغ
صادركندديگراجازهصدوربرگچكجديدراتازمانپاس
شدن برگ نخس��ت نخواهد داشت.در اين قانون اگر يك
شخص داراي چك برگشتي باشد ،در سامانه بانك عامل
ديگراجازهصدوربرگچكجديدبهاودادهنخواهدشد.در
هفتمين تغيير قانون چك ،اگر چك در سامانه بانك ثبت
نشدهباشدآنچكپاسنميشود،بههميندليلگيرنده
چكبايدواردسامانهبانكموردنظرشودتااينسامانهتأييد
كندكهبرگچكردوبدلشدهاست.تاقبلازاعمالقانون
جديد ،براي انتقال چك به فرد ديگري ،با يك يا دو امضا،
چكبهفردديگريمنتقلميشدامادرقانونجديدچنين
امكاني وجود ندارد.در اين مرحله اگر فرد بخواهد چك را
به ديگري منتقل كنيد بايد دوباره وارد سامانه بانك عامل
شويد و اطالعات فردگيرنده نهايي را در سامانه ثبت كنيد
و در سامانه صياد بانك مركزي هم تاييد شود تا چك پاس
شود و برگشت نخورد .در آخرين تغيير اعمال شده قانون
چك،برگچكيكهدارايمغايرتباشددرنظامبانكيهيچ
اعتباري نخواهد داشت و چك تلقي نميشود .در صورت
كافي نبودن موجودي حس��اب ب��راي وصول وجه چك،
بانك موظف است نس��بت به پرداخت وجه چك از محل
موجوديقابلبرداشتمتعلقبهصادركنندهچكدرساير
حسابهايويدرهمانبانكاقدامكند.اعطايدستهچك
به دارندگان چك برگش��تي رفع سوءاثرنشده تحت هيچ
عنوان مجاز نيست .لذا ،همميهنان گرامي ميبايست در
اس��تفاده از چك به عنوان يك ابزار پرداخت ،دقت كافي
داش��ته و حتيالمقدور از برگشت خوردن آن پيشگيري

كنند .در صورت برگشت خوردن چك ،صادركننده چك
بايد در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به رفع سوء اثر از آن
بهروشهاياعالميدرقانونوضوابطابالغيبانكمركزي
جمهوري اسالمي ايران اقدام كند؛ چراكه فارغ از مباحث
كيفريوحقوقي ،محروميتهايالزامي مصرحدر قانون،
ميتواندآثارومشكالتجديدرزمينهارايهخدماتبانكي
به اش��خاص حقيقي و حقوقي كه داراي چك برگشتي
رفع سوءاثر نشده هس��تند ،به همراه داشته باشد .در اين
خصوص شايان ذكر است رفع سوءاثر از چك برگشتي در
سامانهيكپارچهبانكمركزي،صرفاًدرصورتتحققيكي
از شرايط زير امكانپذير است :واريز كسري مبلغ چك به
حسابجارينزدبانكوارايهدرخواستمسدودياينوجه.
در اين صورت حساب مشتري صادركننده چك به ميزان
كسري چك برگشتخورده مسدود شده و بالفاصله رفع
سوءاثرصورتميپذيرد.بانكنيزموظفاستواريزمبلغرا
ظرفمدتسهروزبهشيوهاياطمينانبخشوقابلاستناد،
ازجملهمكاتبه،بهاطالعدارندهچكبرساند؛ارايهالشهچك
بهبانكمحالعليه؛ارايهرضايتنامهرسمي(تنظيمشدهدر
دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص
حقوقيدولتيياعموميغيردولتيدارندهچك؛ارايهنامه
رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذيصالح مبني بر اتمام
عملياتاجراييدرخصوصچك؛ارايهحكمقضاييمبني
بر برائت ذمه صاحب حس��اب در خصوص چك؛ سپري
شدنمدتسهسالازتاريخصدورگواهينامهعدمپرداخت،
مشروطبهعدمطرحدعوايحقوقيياكيفريدرخصوص
چك توس��ط دارنده .وفق قانون ،اعمال محروميتهاي
زير براي صادركنندگان چك برگشتي الزامي است :عدم
افتتاحهرگونهحسابوصدوركارتبانكيجديد؛مسدود
كردن وجوه كليه حسابها و كارتهاي بانكي و هر مبلغ
متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك
يا موسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك؛ عدم
پرداختهرگونهتسهيالتبانكيياصدورضمانتنامههاي
ارزي يا ريالي؛ عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛
ممنوعيت صدور دس��تهچك جديد در س��امانه صياد؛
قانونگذار محروميتهاي مذكور در بندهاي 6 ،1-6 3-و
6 4-فوقراصرفاًدرخصوصبرخيبنگاههاياقتصادي،به
تشخيص شوراي تأمين استان و با رعايت شرايط مقرر در
آييننامهمصوبهياتمحترموزيرانوالبتهفقطبراييك
سالقابلتعليقدانستهاست.ليكن،قائلشدناستثناءاز
محروميتهايفوق(بهدليلبرگشتخوردنچك)براي
سايراشخاص،بههيچوجهامكانپذيرنخواهدبود.عمليات
صدور،انتقالووصولبرگههايدستهچكهاييكهپيش
از تاريخ 20دي 99به مش��تريان اراي ه شده است ،به روال
سابقانجامميشود.سايراقداماتالزمواطالعاتتكميلي
در خصوص اجراي «قانون اص�لاح قانون صدور چك»،
متعاقباًوبهتدريجدرزمانمقتضياعالمخواهدشد .بانك
مركزيضمنابالغ«الزاماتوتكاليفناظربرقانونجديد
صدور چك» اعالم كرد :باتوجه به ضرورت ارتقاي آگاهي
آحادجامعهوفرهنگسازيونيزكاهشآثاروچالشهاي
پيشرويكسبوكارهاازاينباب،قانونجديدصدورچك
مرحلهايوبهتدريجاجراييميشود.آنطوركهبانكمركزي
قب ً
الاعالمكردهبودودرقانونجديدچكنيزقيدشدهبود،
مرحلهجديداينقانونبايداز 22آذرماهاجراييميشداما
با توجه به بخشنامه ابالغي بانك مركزي به شبكه بانكي
احتماالًاجرايبرخيازمواداصليقانونجديدچكبايك
ماهتأخيرهمراهشدهاست.

قيمت دالر در صرافيهاي بانكي در مرز  26هزار تومان قرار گرفت

كاهش ۱۰۰هزار توماني نرخ سكه

گروهبانكوبيمه|محسنشمشيري|
روز شنبه  22آذر  ،99در بازار ارز آزاد ،قيمت دالر  26هزار
و 100تومان ،يورو 31ه��زار و 600تومان و درهم امارات
 7هزار و 140تومان اعالم ش��ده است .طي روزهاي اخير
دالر عمدتاً در كانال 25هزار تومان در نوس��ان بوده است
ولي در معامالت پاياني عصر سهشنبه وارد كانال 26هزار
تومانشد.درصرافيهايبانكيازظهرروزپنجشنبهقيمت
خريدوفروشدالرويوروهمزمانباروندافزايشيبازارآزاد،
افزايشيافتهاست؛قيمتدالردرصرافيهايبانكيبارديگر
واردكانال 26هزارتومانشدهاست.برهميناساسقيمت
فروش دالر در اين صرافيها  26هزار و  70تومان و قيمت
خريد دالر نيز با اختالف1000توماني نس��بت به قيمت
فروش 25،هزارو 70تومانتعيينشدهاست.قيمتفروش
يورو نيز معادل  31هزار و  600تومان و قيمت خريد يورو
نيز 30هزارو 600توماناعالمشدهاست.درساعاتعصر،
نرخ لحظهاي سامانه سنا و قيمت دالر در صرافيها به26
هزار تومان و نرخ يورو به 31530تومان رسيد .در ساعات
صبحنيزهردالردرصرافيهايبانكي ۲۶هزارو ۷۰تومان
معامله ش��د كه اين رقم نسبت به روز پنجشنبه گذشته
تغييرينداشتهوتثبيتشدهاست.قيمتفروشيورونيز
باافزايش ۵۰تومانينسبتبهقيمتهايپايانيروزكاري
پنجشنبه گذشته ،به ۳۱هزار و ۶۰۰تومان رسيد .قيمت
خريد هر دالر ۲۵هزار و ۷۰تومان و قيمت خريد هر يورو
نيز ۳۰هزارو ۶۰۰توماناعالمشد.قيمتخريدهردالردر
بازار متشكل ارزي  ۲۵هزار و  ۸۰۰تومان و قيمت فروش
آن نيز ۲۶هزار و ۵۸تومان بود.همچنين قيمت خريد هر
يورو در اين بازار  ۳۰هزار و  ۸۰۰تومان و قيمت فروش آن
نيز ۳۱هزار و ۱۰۸تومان اعالم شد.عالوه براين در سامانه
سنادرروزمعامالتيگذشته(پنجشنبه)،هريوروباقيمت
ميانگين  ۳۱هزار و  ۳۳۰تومان به فروش رسيد و هر دالر
نيزبهقيمت ۲۵هزارو ۸۰۶تومانمعاملهشد.ضمناينكه
در سامانه نيما نيز در روز پنجشنبه گذشته حواله يورو با
ميانگينقيمت ۳۱هزارو ۳۱۲تومانفروختهوحوالهدالر
نيز به قيمت ۲۵هزار و ۶۴۱تومان ثبت ش��د.نرخ خريد و

فروشدالرويورودرصرافيهايبانكيوبازارمتشكلارزي
متغيراستومتناسببانوسانبازارآزاددرطولروزچندبار
تغييرميكند.درروزهايگذشتهروندحركتقيمتدالر،
كاهشي بود .اوايل آبانماه نرخ دالر روند صعودي داشت و
به بيش از  ۳۰هزار تومان رسيد ،اما از اواسط آبانماه سير
نزوليبهخودگرفت.

كاهش ۱۰۰هزار توماني نرخ سكه
در بازار طال نيز انس جهاني طال با كاهش قيمت نس��بت
به آخرين س��اعات كاري روز گذشته به قيمت يكهزار
و  ۸۴۰دالر رس��يد .همچنين قيمت دالر آزاد  ۲۶هزار و
 ۱۰۰تومان دادو س��تد شد و در نتيجه قيمت طال و سكه
اندكيكاهشداشت.هرقطعهسكهتمامبهارآزاديطرح
جديد با  ۱۰۰هزار تومان كاهش نسبت به روز پنجشنبه
 ۱۲ميليونو ۴۵۰هزارتومانمعاملهشد.طرحقديمنيزبه
قيمت ۱۱ميليونو ۸۰۰هزارتومان،نيمسكهبهارآزادي۶
ميليونو ۵۰۰هزارتومان،ربعسكهبهچهارميليونو۴۵۰
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به ۲ميليون و ۴۵۰هزار
تومان مبادله شد.هر گرم طالي ۱۸عيار به يك ميليون و
 ۱۴۶هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و
 ۹۶۵هزارتومانفروختهشد.دوهفتهگذشتهقيمتسكه
و طال متاثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و
سيرنزوليقيمتارزرويبازارطالنيزتأثيرگذاشت.ازسوي
ديگركاهشنرخاونسجهانيطالنيزباعثافتقيمتطال
و سكه شده است ،به نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر
اونسجهانيطالدرهفتههايآيندهوجوددارد.آغازتوزيع
واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي در ماههاي آينده،
ميزاناستقبالازطالبهعنوانابزاريبرايسرمايهگذاري
راكاهشخواهدداد.درابتدايمعامالتصبحشنبهقيمت
طال و سكه نس��بت به روز قبل با افزايش همراه بود اما در
ميانه روز قيمتها كاهشي شد؛ ظهر روز پنجشنبه سكه
طرح جديد در بازار آزاد به  12ميليون و  450هزار تومان
رسيده بود صبح شنبه و با افزايش قيمت ارز در بازار براي
چندساعتسيرقيمتيدربازارطالوسكهنيزصعوديشد.

خبر
روزهاي طاليي يوان

ارزش يوان به باالترين سطح  ۲.۵سال اخير رسيد.به
گزارش رويترز ،پول ملي چين در معامالت روزانه باز
هم با صعود به كار خود پايان داد به گونهاي كه ارزش
يوان در برابر دالر به باالترين سطح خود در طول ۳۰
ماه اخير رس��يد .با توجه به موفقيت چين در كنترل
شيوع كرونا در اين كش��ور رشد اقتصادي اين كشور
در س��طح بس��يار باالتري از امريكا قرار دارد .يوان در
معامالت بازار ارزي با  ۰.۱۴درصد افزايش به باالترين
سطح خود از ميانه سال ۲۰۱۸رسيد و نرخ برابري دالر
معادل  ۶.۵۴۷يوان اعالم شد .نرخ برابري دالر در برابر
يوان در هفتههاي اخير عددي بين ۶.۵تا ۶.۷يوان بوده
است .در حال حاضر ميزان ذخاير ارزي اين كشور نيز
در سطح بس��يار مطلوبي قرار دارد و آن طور كه دفتر
مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده ،ميزان ذخاير
ارزي اين كشور با ۵۰ميليارد دالر افزايش نسبت به ماه
قبل به سه تريليون و ۱۷۸ميليارد دالر رسيده است.

ادامهازصفحهاول
ضرورت اصالحات
مديريتي در هما

اغلب توجهي به اهميت اين ضرورت نميشد .موضوع
بعدينحوهانتخابمديرانشركتوبهرهمنديمديران
انتخاب ش��ده از مهارتهاي الزم است .در بنگاههاي
اقتصادي چنانچه مديران انتخاب ش��ده مس��لط به
موضوع مورد نظر نباش��ند و آگاه از گ��ردش كلي كار
نباشند ،مدتي طول ميكشد كه به چم و خم كار آگاه
شوند و طبيعي است كه در اين بازه زماني تصميماتي
ميگيرند كه ممكن اس��ت به روند كلي فعاليتهاي
شركت آسيب زند.نكتهبعديكهبايدبه ان اشاره شود،
نحوهتصميمسازيهايداخليشركتاست.اينحوزهاز
يكنظربهتامينناوگانحملونقلهواييبازميگردد.
هرچندايراندردهههاياخيرهموارهبهدليلتحريمها
براي نوس��ازي ،به روزآوري و بهس��ازي ناوگان هوايي
مشكل داشته ،اما بدون ترديد نحوه مديريت مديران
نيزدربروزمشكالتاثرگذاربودهاست.زمانيكهبرجام
امضاشدوفضابرايتامينناوگانهواييمناسبترشد،
سياستي كه هما به عنوان يك شركت دولتي در پيش
گرفت،خريدهواپيماهاينووصفركيلومتربود.درحالي
كه يك چنين روندي نيازمند سرمايهگذاري گسترده
و بهبود مستمر روابط سياس��ي است .امروز با توجه به
اينكه هما خريدهاي زيادي از شركتهاي هواپيمايي
از طريق وام داش��ت ،اين ظرفيت در بازار داخلي وجود
ندارد كه بتوان��د از طريق درآمدهاي داخلي و خارجي
اينوامهاراپرداختكند.بنابراينيكينحوهمديريتو
ديگرينحوهتصميمگيريهابرايخريداينهواپيماها
در ايجاد زيانهاي فعلي شركت اثر داشته است.همين
امروزنوعپروازهاييكهانتخابومسيرهاييكهبرگزيده
ميشوند،هيچتناسبيباضرورتهايتوسعهاينشركت
ندارد.يعنيبهدليلدولتيبودننهامكانبازاريابيوسيع
براي ش��ركت وجود دارد و نه نظام مديريتي ش��ركت
به چنان درجه از توانايي رسيده كه بتواند شركت را از
اين بزنگاهها عبور ده��د .در بخشهاي اداري هم يك
چنينرونديحاكماست.شركتبهدليلاينكهدولتي
است،نيروهاييبهمراتببيشازنيازخودداردواينامر
هزينههاي شركت را باال و زيانهاي شركت را افزونتر
ميكند.مجموعهاينعواملوسايرعوامليكهميتوان
در ادامه اين نوشتار مظرح كرد ،موضوعاتي هستند كه
باعثشدهشركتهمانتواندمبتنيبرظرفيتهايشدر
پهنهصنعتحملونقلداخلي،منطقهايوبينالمللي
نقشآفرين باشد .گزارههايي كه با اصالح آنها ميتوان
زمينهرشدبيشتراينشركترافراهمكرد.

دولت مسوول
تامين واكسن كروناست

افزايشقيمتارزدربازارهموارهيكيازداليلاصليافزايش
قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي اخير
بازهم تكرار شدهاست ،ايندرحالي استكهبانك مركزي
تالش ميكند با تقويت عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي
پاسخدهدوبرهميناساسنيزتداومعرضههايروزانهارز
درسامانهنيماوبازارمتشكلارزيموجبشدهتانيازارزي
بازار پاس��خ داده شود و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات
لحظهاي در بازار نباشيم .با اين حال اما در مقاطعي انتشار
برخياخبارسياسيموجبميشودتاجوروانيبازارتغيير
كندوقيمتارزافزايشيشود.
افزايش قيمت طال
قيمتهراونسطالدرپايانمعامالتهفتهگذشتهبا۰.۱۸
درصد افزايش به ۱۸۳۹دالر و ۸۵سنت رسيد.به گزارش
رويترز ،در حالي كه س��رمايهگذاران انتظار دارند بس��ته
محركماليجديددولتامريكادرآيندهنزديكبهتصويب
برسد،قيمتطالروزجمعهافزايشداشتودومينهفته
افزايشيمتواليخودرابهثبترساند.براساساينگزارش،
قيمت ه��ر اونس طال در پايان معامالت ب��ا 0.18درصد
افزايشبه 1839دالرو 85سنت رسيد .قيمت فلز زرددر
انتهايمعامالتآتيروزگذشتهنيزبا 0.34درصدرشدبه
 1843دالرو 60سنترسيد.ديويدمگرتحليلگربازارطال
دراينبارهگفت«:ماهمچنانمعتقديمبستهمحركمالي
دولتامريكابهتصويبخواهدرسيدوحمايتازبازارطال
و بازار نقره را ادامه خواهد داد».توقف طرح بسته محرك
ماليجديددركنگرهموجبكاهشقيمتطالشدهبود.
اوايل اين هفته قيمت طال پس از رسيدن به نزديكي رقم
 1875دالركهبهدليلافتارزشدالراتفاقافتاد،قيمتها
تحتفشارقرارگرفت.افزايشاخيرقيمتطالدرحاليرخ
ميدهد كه ارزش دالر شاهد ترميم نسبي بوده و شاخص
ارزش دالر در مسير ثبت اولين رشد هفتگي طي 4هفته
اخير قرار گرفته است.قانون گذاران امريكايي كه با فشار
فزايندهاي از جانب آمارهاي ضعيف اشتغال و رشد موارد
ابتال به كرونا روبرو شدهاند ،براي نهايي كردن توافق بر سر

بسته محرك مالي به دنبال گرفتن زمان بيشتر هستند.
بازار جهاني طال ،به دنبال افزايش  50دالري س��ه هفته
پيش،درروزهاياخيروبهدنبالخبرتوزيعواكسنكرونا
با روند كاهشي همراه شده و روز جمعه نرخ هر اونس طال
به 1830دالركاهشيافتهاست.ازسويديگربورسهاي
جهانوتحوالتوشاخصهاياقتصاديباواكنشمثبت
روبرو شده و بسياري از كشورها از رشد مثبت در ماههاي
اخير خبر دادهاند .تاييد واكس��ن توليدي شركت فايزر
توسط سازمان غذا و داروي امريكا و همچنين عدم توافق
انگليس و اروپا ،موضوعات ديگري است كه اقتصاد و بازار
ارزوطالراتحتتاثيرقرارخواهدداد.بهدنبالاينتحوالت،
داراييهاي س��نتي مانند طال و بي��ت كوين نيز كاهش
يافته و ريزش بيت كوين به 18هزار دالر و تقويت ارزهاي
مختلفجهاندربرابرطالودالر،خبرازتقويتبورسهاي
جهان و رشد اقتصادي كش��ورهاي مختلف ميدهد .از
جمله رشد اقتصادي بريتانيا در تابستان امسال و در سه
ماهه منتهي به اكتبر  ،2020بي��ش از  10درصد بوده و
پيشبينيهاازرشدمثبتاقتصادبسياريازكشورهادر
دورهتوزيعواكسنكروناخبرميدهد.بااينحال،اقتصاد
ايران ،ش��رايط متفاوتي دارد و در حالي كه بازار ارز از روند
كاهش قيمتها و پيش بين��ي كاهش نرخ ارز در صورت
تش��كيل دولت بايدن در ماههاي آين��ده خبر ميدهد و
ش��اخصهاي بودجه 1400نيز با خوشبيني نسبت به
فروش بيشتر نفت و درآمد بيشتر تنظيم شده ،اما در بازار
طال ركود حاكم اس��ت و اكثر مردم و حتي افراد پر درآمد
فروشنده طال هس��تند و تقاضاي اندكي براي خريد طال
وجود دارد .بازار طال بعد از بازگش��ايي به دنبال دو هفته
تعطيلي ،با ركود مواجه ش��ده و فعاالن بازار معتقدند كه
اكثر مردم كم درآمد براي مخارج خود و افراد داراي درآمد
باال براي پاس كردن چكهاي خود ،تمايل به فروش طال
وتاميننقدينگيدارندتاقدرتخريدخودراحفظكنندو
بهمخارجخانوادهوكسبوكارخودپاسخبدهند.درنتيجه
خريدارطالبسيارمحدوداستودرنتيجهصنفطالتمايل
وتقاضاييبرايخريدطالدرچنينبازاريندارد.

نظام اسالمي بر اساس تامين نيازهاي اساسي مردم
مانند مس��كن ،آموزش ،درمان ،بهداشت و...تعريف
ميش��ود.خاصه اينكه در اصل29ذيل عنوان حقوق
ملت ،برخورداري از بهداشت به عنوان حقوق اساسي
ملت شناخته شده است و در ادامه در تشريح چگونگي
اجراي چنين هدف و تكليفي اص��ل100در معرفي
برنامههاي راهبردي و اساسي شوراها ،پيشبرد سريع
برنامههاي بهداشتي را جزو برنامههاي اصلي ونقشه
راه شوراها تعريف كرده است.جمع اصول مذكور مويد
اهميت مس��اله بهداشت در نظام سياسي-اجتماعي
كشور وتاثي ِر توجه به اين نياز ابتدايي و اساسي مردم در
نظام بندي اقتصاد كشور است.لذا بدون هيچ ترديدي
بايد اذعان كرد در طراحي برنامههاي اقتصادي كشور
كه نمود عين��ي آن در قانون بودجه ديده ميش��ود،
پرداختن به موضوع درمان و بهداشت مردم در تعريف
دخل و خرج كشوراز اوجب واجبات است.

وضعيتنامشخصبورس
دربودجهسالآينده

اگر اين موضوع و اتكا باعث حمايت همهجانبه از بازار
سرمايهشودبايدبهاهاليبازارسرمايهنويدروزهايخوب
و صعودي را داد اما قرار باش��د دولت بيش از حمايت به
واسطهجبرانكسريهايبودجهفشاربهبازارسهاموارد
كندودستبهعرضههايسنگينشركتهابهصورت
غيركارشناسي بزند بايد گفت اين بازارسرمايه قدرت
ايستادگيوتاميناينمنابعپيشبينيشدهدربودجه
سال آينده را نخواهد داشت و سرانجام دولت به سمت
و سوي استقراض از بانك مركزي و يا اينكه اين كسري
را با فروش اوراق مشاركت جبران كند كه نتيجهاي جز
تورم نخواهد داشت .البته ميتوان رشد شاخص بازار را
طي س��ال آينده متصور بود چراكه؛ با وضعيت بودجه
سالآيندهحمايتازبورسبيشازپيشميشودوبنابر
احتمالباالزيرساختهانيزتقويتخواهدشدودرنتيجه
شاهدرشدبازاربورسدربلندمدتخواهيمبود.

روند
بورس جوركسري بودجه
يكشد
را م 

عضو هيات رييس��ه مجلس ،س��يد ناصر موسوي
الرگاني با انتقاد از بروز تالطم ش��ديد در بازارهايي
مانند ب��ورس و ارز گف��ت :افرادي ك��ه در بورس
سرمايهگذاري كردند بروز تالطم شديد در اين بازار
را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس كردند؛
اين در حالي است كه دولت در كمال بيمسووليتي
مردم را به سرمايهگذاري در بورس تشويق كرد ،اما
در ادامه چتر حمايتي خود را از باالي س��ر اين بازار
برداش��ت به همين دليل س��رمايهگذاران سودي
نبردند ،بلكه اكنون ارزش پول آنها ك م شده است.
نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي
بهاظهارنظريكيازمسووالندربارهبازاربورساشاره
كرد و افزود :به گفته اين مس��وول ،دولت كس��ري
بودجه خود را از بازار سرمايه و فروش اوراق جبران
كرده ،بنابراين مسبب اصلي تالطم ايجاد شده در
بازار بورس دولت است.
وي با بيان اينكه دولت از نوس��انات ايجاد شده در
بازار ارز نيز سودهاي بس��ياري به جيب زده است،
ادامه داد :دولت از باال رفتن قيمت ارز استفاده كالن
برد و بس��ياري از بدهيهاي خ��ود را از اين طريق
پرداخت كرده اس��ت .عضو كميسيون اقتصادي
مجلس شوراي اس�لامي تصريح كرد :بايد بررسي
شود چه دستي در كار است كه ارز  ۱۱هزار توماني
به يكباره به  ۳۰هزار تومان رس��يد و بعد به دنبال
فش��ارهاي وارده به دولت كمي پايين آمد مگر چه
اتفاق و تغييري در كش��ور و جهان رخ داد كه بايد
چنين شرايط س��خت اقتصادي به مردم تحميل
شود لذا اينگونه اقدامات ازسوي دولت جاي تعجب
و سواالت بسيار دارد.

اعالم فرآيند ثبتنام دارندگان
سهام عدالت در سامانه سجام

مطابق با پيشبيني انجام شده در مرحله نخست،
براي ثبت نام بورس و س��امانه سجام ،متقاضيان
ميتوانن��د عبارت س��امانه س��جام را در صفحه
مرورگر خود جستوجو كرده يا از طريق آدرس
 http: //sejam.irوارد صفحه اصلي شده و به
بخش ثبتنام در سامانه مراجعه كنند .در مرحله
دوم ،ش��ماره تلفن همراهي ك��ه تحت مالكيت
متقاضي ق��رار دارد ،ثبت ميش��ود .پس از اين
مرحله ،يك كد تاييد به شماره تلفن همراه ثبت
شده در سايت ارسال ميشود .بعد از ارسال كد،
متقاضي با وارد ك��ردن آن بايد اطالعات مربوط
به كد ملي و نوع شخصيت را در سامانه وارد كند.
م به انتخاب اصيل يا نماينده قانوني
مرحله پنج 
اختصاص دارد .پس از اين مرحله ،هزينه ثبتنام
در س��امانه براي متقاضي نمايش داده ميشود.
مرحله هفت��م ،پرداخت هزين��ه از طريق درگاه
بانكي است .پس از عبور از هفت مرحله نخست،
مشتري در مرحله هشتم به تكميل اطالعات خود
ميپردازد .در اين مرحله ،شش فرم بايد تكميل
ش��ود .اين ش��ش مرحله ش��امل ثبت اطالعات
هويتي و ارتباطي ،درج كد بورسي ،ثبت اطالعات
ش��غلي و مالي و در آخر ثبت حسابهاي بانكي
ميش��ود .پس از اين در مرحله نهم سامانه وارد
اس��تعالم اطالعات وارد ش��ده از سوي مشتري
ميشود .پاسخ استعالم مرحله جديدي از فرآيند
ثبت نام است .در صورتي كه استعالم موفق باشد
از طريق پيامك كد رهگيري ارسال ميشود در
غير اين صورت مش��كل موجود به مش��تري به
صورت پيامكي اطالع داده ميش��ود .در واقع در
مرحله دهم اس��تعالم موفق ورود به مرحله بعد
را ممكن ميس��ازد .در مرحله يازدهم ،انتخاب
مركز احراز هويت از س��وي مش��تري بايد انجام
شود .در اين مرحله مش��تري دو گزينه پيش رو
دارد .اح��راز هويت به صورت حض��وري يا احراز
هويت به صورت غيرحضوري .با انتخاب هر كدام
از اين گزينهها ،وارد مرحله دوازدهم شده است.
در صورتي كه مراجعه حضوري باش��د از طريق
مراجعه به مراكز مربوطه ميتواند به تكميل اين
مرحل��ه و دريافت كد ده رقمي اق��دام كند و در
صورتي كه الكترونيكي باشد از طريق وب و تلفن
همراه .انتخاب هر كدام از اين گزينهها به تكميل
عملي��ات نهاي��ي منجر ميش��ود در اين مرحله
تصوير چهره و امضا ثبت ميشود و كد بورسي به
مشتري تحويل داده خواهد شد.

جذب نقدينگي  ۳۰۰۰هزار
ميليارد توماني در بورس

عليرضا رزم حسيني ،وزيرصعنت ،معدن و تجارت
با اعالم اينكه قاچاق كاال مربوط به س��تاد مبارزه با
كاالي قاچاق بوده اما ميتوان با افزايش توليد داخل
از آن جلوگيري كرد ،گفت :نقدينگي بيش از۳۰۰۰
هزار ميليارد توماني بايد از طريق روشهايي مانند
بورس به س��مت توليد حركت كند و بازار سرمايه
فرصتمناسبيبرايتامينماليشركتهايبزرگ
است .وي افزود :درجنگ تمام عيار اقتصادي ،اگر
صنايع فوالد ،پتروشيمي نبودند ،امكان تحميل بار
ماليتحريمنفتنبود.بنابراينطبقمصوباتتامين
مواد اوليه واحدهاي فوالدي ،قرار است تامين كاال به
شيوهاعتباريازبورسكاالانجامگيرد.عمقساخت
داخل نيز با توجه به محدوديت واردات محصوالت
مش��ابه تا  ۸۵درصد افزايش يافته كه نشاندهنده
بهبود وضعيت اقتصادي برخي محصوالت است.
رزمحس��يني ادامه داد :سياس��ت وزارت صنعت
هم تقوي��ت بنگاهها بوده و خوش��بختانه ،جهش
توليد مدنظ��ر رهبري در حوزه ل��وازم خانگي رخ
داده و حمايتها در راس��تاي عدم دخالت ،حذف
مانعتراشيو مزاحمتهابودهوكنترلبازارواولويت
قراردادن ساخت داخل از اهداف است.
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رويداد

بازارسرمايه

«تعادل» وضعيت عرضههاي بازار را بررسي ميكند

روند منفي«پااليش يكم»

گروه بورس|
بازار سرمايه طي هفتههاي گذشته روند متعادل روبه
بااليي به خود گرفته بود اما طي دوهفته گذش��ته اين
روند به نوس��ان با حجم باال تبديل شده است وشاخص
كل در محدوده يك ميليون و  ۵۰۰هزار واحدي به كار
خودادامهميدهد.وضعيتحالحاضرنيزمعمولاست
و ميزان حجم معامالت و ورود پول توسط سهامداران
حقيقي طي هفتههاي اخير نشاندهنده اين است كه
بازارسرمايهتاپايانسالميتواندروندمتعادل،روبهباالو
بهدورازهيجانيداشتهباشدامايكيازمهمتريناتفاقاتي
كه طي هفتههاي اخير رخ داد و س��روصداي زيادي به
همراه داش��ت ،بازگشايي صندوق «پااليشيكم» پس
از آن همهكش و قوس ،بدون بازدهي درخور و رسيدن
قيمت آن به نرخ زمان پذيرهنويس��ي ( ۱۰هزار تومان)
بود .به عبارت ديگ��ر صندوق پااليش اكنون به معضل
سهامداراني تبديل شده كه طي ماه قبل سرمايه خود را
به نيت كسب سودي منطقي يا براي جلوگيري از افت
ارزش پولشان بلوكه كردند ولي در حال حاضر با گذشت
بيش از س��ه ماه نهتنها عايدي نداشتهاند بلكه متحمل
زيان نيز شدهاند .بازار سرمايه تقربيا يك ماه است كه از
شرايط ريزش و اصالح سنگين فاصله گرفته و الزم است
تا مسووالن نسبت به ادامه روند بازار محتاطتر و با تأمل
بيشتريگامبردارند.اينموضوعدرحاليرخميدهدكه
فعاالن كهنه كار بازار سهام بر اين باورند با روشن شدن
وضعيت انتخابات امريكا از يكس��و و عدم بازدهي ساير
بازارهاي مالي و دارايي از سوي ديگر ،بورس را ميتوان
تا پايان س��ال نقطه بس��يار جذابي براي معاملهگران و
س��هامداران و همچنين جمعآوري نقدينگي در نظر
گرفت .همچنين پس از تقديم اليحه بودجه  ۱۴۰۰به
مجلسمشخصشد،دولتسالآيندههمبرنامهويژهاي
براي واگذاري شركتها در بازار سهام خواهد داشت و
كارشناساناقتصاديمعتقدندالزمهچنيناقداميابتدا
جلب اعتماد مردم و پرهيز از رفتارهاي مخرب خواهد
بود و مردم بايد بتوانند با اطيمنان خاطر پول خود را به
بازار سهام بسپارند.
«پااليشيكم»صبرسهامدارانرا لبريزكرد
در خردادماه سال جاري كه خبر واگذاري  ETFدوم يا
همانصندوقپااليشيمتشكلازسهامچهارپااليشگاه
بزرگكشور(تهران،اصفهان،تبريزوبندرعباس)منتشر
شد ،بسياري از مردم درصدد پيش خريد آن برآمدند تا
همانند «دارايكم» سود خوبي نصيب آنها شود ،در ادامه
اين ماجرا مرداد ماه اختالف نظر ،كجسليقگي و يكبام
و دوهواي مسووالن اقتصادي و سازمان خصوصيسازي
در خصوص عدم واگذاري صندوق مذكور منجر شد تا
موجي از بياعتمادي بالي جان بازارسهام شود و روند
ريزشي س��ه ماهه شاخص كل از همان زمان آغاز شد و
خيلي از سهامداران عطاي سرمايهگذاري در بورس را
بر لقايش بخشيدند .سرانجام و پس از كشوقوسهاي
فراوان باالخره تصميم برآن ش��د ت��ا هر كدملي بتواند
سهام صندوق پااليش را تا س��قف پنج ميليون تومان
خريداري كند .اگر از تمام جرياناتي كه در اين مدت چند
ماهه عامل ريزش بازار بود بگذريم ،پس از اينكه حدود

سه ماه پول مردم براي خريد «پااليشيكم» بلوكه شده
بود ،صندوق پااليشي يكم دوهفته قبل بازگشايي شد
و بازدهي خوبي نداشت ،به گونهاي كه د ر پايان آخرين
روز معامالتي هفت��ه قبل تا رنج منفي هم پيش رفت و
به قيمت پذيرهنويس��ي خود ( ۱۰هزار تومان) رسيد.
اين اتفاق منجر شد تا اعتراض بسياري از سهامداران و
متقاضيان آن بلند شود كه چرا پس از آن همه جنجال
اكنونبايدبدونكسبسوداقدامبهفروشصندوقمورد
نظر كنند .به اعتقاد كارشناسان بازار سرمايه ،الزم است
دولت براي «پااليشيكم» نه فقط در اسم بلكه بهطور
جدي بازارگردان تعيين كند تا شرايط به گونهاي پيش
رود كه سهامداران متحمل زيان فراوان نشوند .به عبارت
دقيقتروضعيتچنين سهامبزرگيكه روند آن تابعي از
سهامپااليشگاههايمطرحكشوراست،نيازمندمديريت
قوي و نقدينگي بااليي خواهد بود.
سهم ETFها دراليحه بودجه ۱۴۰۰
بااين وجود سهم بورس و فروش دولتي در اليحه بودجه
 ۱۴۰۰افزايشيافتوبراساسمتناليحهبودجه،۱۴۰۰
واگذاري سهام در قالب صندوقهاي سرمايهگذاري قابل
معامله در بورس ( )ETFمش��روط به اينكه تشكيل اين
صندوقها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباش��د يا
عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز است .طبق بند
الف تبصره دو اليحه بودجه ،ع�لاوه بر روشهاي فوق،
واگذاري س��هام در قالب صندوقهاي س��رمايهگذاري
قابل معامله در بورس ( )ETFمشروط به اينكه تشكيل
اين صندوقها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد
يا عرضه س��هام به روش ثبت س��فارش نيز مجاز است.

همچنين در ص��ورت واگذاري در قال��ب صندوقهاي
س��رمايهگذاري قابل معامله در بورس ،پ��س از ايجاد
صندوقهايسرمايهگذاري،انتقالسهاممذكوردرقالب
معامالتخارجازجلسهرسميمعامالتبينصندوقهاو
عرضهواحدهاوصندوقهاييادشدهبهعمومامكانپذير
است .عرضه سهام شركتها به روش ثبت سفارش يا در
قالب صندوقهاي س��رمايهگذاري تا سقف  ۳۰درصد
مشمولتخفيفاست.ميزانتخفيفتوسطهياتوزيران
تعيين ميش��ود .وزارتخانهها ،موسسات و شركتهاي
دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي
نسبتبهتأسيسصندوقهاباحداقلسرمايه ۱۰ميليارد
ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت
از شركتهاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
يا فرابورس ايران) اقدام كنند.
وع�ده دارا س�وم در زم�ان س�رگرداني
پااليشييكم
تقربي��ا بيس��ت و س��ومين روز از مهرم��اه ب��ود ك��ه
عباسمعمارن��ژاد در خصوص واگذاري س��هام دولتي
گفت :باقيمانده س��هام دولت در س��ه بانك خصوصي
شده در قالب دارا س��وم يا صندوق قابل معامله بورسي
( )ETFبا تخفيف  ۲۰درصد براي هر كد ملي تا س��قف
 ۵ميليون تومان ارايه ميش��ود .وي در م��ورد اينكه با
توجه به تخفيف در نظر گرفته شده براي خريد دارا يكم
و دارا دوم آيا اين تخفيف جدا از آن است ،گفت :كساني
كه قبال تا  ۵ميليون تومان س��هام دولت را در قالب دارا
يكم و دارا دوم (پااليش��ي يكم) خريداري كردهاند ،هم
ميتوانند واحدهاي س��رمايهگذاري صندوق دارا سوم

روز سبز بازار سرمايه براي سهامداران
معامالت روز گذشته بازار سرمايه در حالي به پايان رسيد
كه ش��اخص كل اين بازار با ۲۱هزار و ۲۳۱واحد افزايش
رقم يك ميليون و  ۵۲۷هزار واحد را ثبت كرد .ش��اخص
كل با معيار هم وزن نيز ۶۲۹۳واحد افزايش يافت و به رقم
 ۴۵۷هزار و ۲۸۹واحد رس��يد ،همچنين معاملهگران دو
ميليون معامله انجام دادند ك��ه ۱۶۶هزار و ۴۷۶ميليارد
ريال ارزش داشت« .فوالد مباركه اصفهان»« ،ملي صنايع
مس ايران»« ،س��رمايهگذاري نفت»« ،گاز و پتروشيمي
تامين»« ،س��رمايهگذاري غدير»« ،مخاب��رات ايران»،
«گروه مپنا» و «توس��عه معادن و فلزات» نسبت به ساير
نمادها بيش��ترين تاثير مثبت را روي بورس گذاش��تند.
شاخص كل فرابورس هم  ۳۳۲واحد افزايش يافت و رقم
 ۱۹هزار و ۷۶۴ميليارد ريال را ثبت كرد .معاملهگران اين
بازاريكميليونمعاملهبهارزش ۷۱هزارو ۴۸ميلياردريال
انجامدادند«.هلدينگصنايعمعدنيخاورميانه»«،پليمر
آرياساسول»« ،پتروشيمي زاگرس» «بيمه پاسارگاد» و
«فوالدهرمزگان»جنوبنسبتبهسايرنمادهابيشترين
تاثيرمثبتودرمقابل«پتروشيميمارون»نسبتبهساير
نمادها بيشترين تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند.
بيشترينورودپولتوسطحقيقيهادرگروههاي«فلزات
اساسي»«،محصوالتشيميايي»و«فعاليتهايكمكي
بهنهادهايماليواسط»رقمخوردوحقوقيهانيزخريدار
گروههاي «بانكها و موسسات اعتباري» و «فرآوردههاي
نفتي»بودند.درروزگذشتهبازارافزايشسهامحقيقيهادر
۱۶۹نمادوافزايشسهامحقوقيهادر۱۳۸نمادبهبيشاز
يكميلياردتومانرسيدكهجمعتغييرمالكيتحقيقيها
هزار و۵۷۰ميليارد تومان و تغيير حقوقيها۹۴۰ميليارد
تومان بود .همچين آخرين قيمت ۲۱۱نماد حداقل سه
درصدنسبتبهقيمتروزقبلآنهاافزايشيافتهو۱۳۸نماد
باكاهشبيشازسهدرصديقيمتهمراهبودهاند.اميرعلي
اميرباقري،كارشناسبازارسرمايهدرخصوصوضعيتهفته
گذشته بازارسهام گفت :در هفتهاي كه گذشت معامالت
بازار س��هام به سمت تعادل نسبي پيش رفت كه به دليل
مطابقت تعادل ايجاد شده با واقعيات روز اقتصاد كشور به
مرور شاهد خروج هيجان از كليت بازار سرمايه خواهيم
بود .وي با بيان اينكه نكتهاي كه بايد مورد توجه قرار گيرد
روندهايياستكهگاهيدربازارشكلميگيرد،گفت:اين
روندها كوتاهمدت هستند و نبايد در انتظار روند قوي در
ميانمدتوبلندمدتبرايبازارباشيم،بازاربايدبهيككف

كانالي دست يابد تا در آن زمانبتواند حركت اصلي خود را
آغازكند.اميرباقريخاطرنشانكرد:موضوعاليحهبودجه
درسال ١٤٠٠ازجملهبحثهايياستكهاينروزهاتاثير
نسبي را بر بدنه بازار سرمايه داشته است ،در بودجه سال
آيندهبخشيازمنابعقراراستازطريقبورستامينشود.
اين كارشناس بازار سرمايه به انتشار اسناد خزانه و تامين
مالي مستقيم از بدنه بازار سرمايه اشاره كرد و گفت :براي
محقق شدن اين امر بايد نرخ بهره در مقايسه با نرخ تورم و
نرخبازدهيموردانتظاردربازارسرمايهنرخيجذابباشد
تا بتواند نقدينگي را به سمت خود جذب كند .وي با بيان
اينكهباالبودنايننرخباعثايجادفشاربربدنهبازارسرمايه
ميشودوكاردولترابرايتامينماليازطريقفروشسهام
بربدنهبازارسرمايهسختميكند،افزود:دولتبايديكنرخ
ميانگيني را براي خود در نظر بگيرد كه اين نرخ ميانگين
نبايد باعث خروج سرمايه از بازار سهام و سرازير شدن آن
بهسمتاوراقشود.
شركتهاي بزرگ بورسي
جزو شركتهاي دالري محور
وي به موضوع بازار ارز و سخنان رييسجمهوري در مورد
تقويت ارزش پول ملي تاكيد كرد و افزود :ايران كش��وري
صادرات محور اس��ت و ش��ركتهاي بزرگ بورسي جزو
شركتهاي دالري محور هس��تند؛ بنابراين تا حدودي

را براي هر كد ملي تا س��قف  ۵ميليون تومان با تخفيف
 ۲۰درصد خريداري كنند معمارنژاد افزود :تخفيف در
نظر گرفته ش��ده براي خريد واحدهاي دارا سوم جدا از
تخفيف صندوقهاي دارا يكم و دارا دوم است و ربطي به
آنها ندارد معاون بيمه و بانك وزير امور اقتصادي و دارايي
در پاس��خ به اين سوال كه از چه زماني و چگونه ميتوان
واحدهايداراسومراخريداريكرد،گفت:تمامتالشمان
اين است كه در هفتههاي اول آبانماه اين صندوق دارا
سوم را در بورس ارايه كنيم و دارنده هر كد ملي ميتواند
واحدهاياينصندوقراخريداريكندوالزاميبهداشتن
كد بورسي نيست .بنابراين آنهايي كه كد بورسي دارند
از طريق كارگزاريهاي خود يا از طريق ش��بكه بانكي
و آنهاي��ي كه كد بورس��ي ندارند ،از طري��ق درگاههاي
الكترونيكي بانكها ميتوانند نسبت به خريد واحدهاي
سرمايهگذاري دارا سوم تا سقف  ۵ميليون تومان اقدام
كنند .وي اي��ن را هم گفت :مصوبه هي��ات دولت براي
واگذاري دارا سوم گرفته شده ،بايد اين مصوبه به زودي
ثبت شود و سعي ميكنيم در اولين فرصت حتياالمكان
هفته اول آبان يا نهايتا تا آخر آبان دارا س��وم را در بورس
ارايه كنيم .اين وعده در نخستين ماه پاييز اعالم شده و
حال حاضر نيز در آستانه زمستان هنوز اين عرضه انجام
شده و اگر هم اين عرضه در بازار صورت گيرد موجبات
نزول بازار را فراهم ميس��ازد و درنتيجه ش��اهد سقوط
عميقتري دربورس و بازارسهام خواهيم بود .بهطور كلي
دولتباحمايتهايضدونقيضخودباعثشدكهميزان
اعتماد مردم نسبت به بازارسهام كاهشي شود ،درنهايت
اين وضعيت باعث ميش��ود كه اس��تقبال چنداني در
خصوصسهامدولتيدربازارسرمايهوجودنداشتهباشد.

به اينكه اين افزايش قيمت به معناي افزايش قدرت خريد
نيستبلكهبهمعنيكاهشارزشپولملياست،گفت:به
مروربااحيايقدرتپولمليبازارهاتحليلمحورميشوند،
سرمايهگذاري در آن بازارها نيازمند تحليلگران ميشود و
سرمايهگذاراندركليهبازارهابايدبادقتمضاعفاقدامبه
سرمايهگذاريكنندتاسرمايههايخودرابهخطرنيندازند.

تضعيف ارزش دالر منجر به كاهش ارزش اين شركتها و
ايجادفشاربربدنهبازارسرمايهخواهدشد.اميرباقريبابيان
اينكه سرمايهگذاران بايد اين نكته را در نظر داشته باشند
كهدالروبازارسرمايهرشديراتجربهكردندكهتاحدودي
از اين روند صعودي پرشتاب در بازار سرمايه و دالر جبران
شدهاست،اظهارداشت:ايناحتمالوجودداردكهنرخدالر
دربازارارزبهدليلايجادهيجانفروشبهقيمتهايكمتر
سوق پيدا كند كه به دنبال آن كاهش قيمت ايجاد شده بر
معامالت بازار سهام تاثيرگذار خواهد بود .اين كارشناس
بازار سرمايه گفت :با توجه به انتشار گزارشهاي نسبي از
بازار ارز بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه بانك مركزي
دربازاربهعنوانوزنه تعادليحاضراستوشنيدهميشود
تا حدودي مانع از كاهش قيمتهاي غيرمنطقي در بازار
خواهد شد .وي با اشاره به اينكه اين ايستادگي به معناي
وجودسديدربرابركاهشقيمتوهدايتروندفرسايشي
و نزولي با زاويه كم است ،اظهار داشت :اين روند فرسايشي
عالوه بر گرفتن فرصت نوسانگيري از افراد به مرور زمان
موجبتقويتارزشپولمليوعدمورودفشارسنگينبر
بدنه بازا ر خواهد شد كه وجود اين فشار ميتوانست باعث
خروجپولازبازارسرمايهشود.اينكارشناسبازارسرمايه
خاطرنشان كرد :سودآوري و تحليل در كليه بازارها روز به
روز سختتر ميشود و تا زمان وجود تورم در كشور خريد
همه كاالها با افزايش قيمت مواجه ميشوند .وي با اشاره

روند معامالت بورس در هفته جاري
اميرباقريبهروندمعامالتبورسدربازارهفتهجاريتاكيد
كردوگفت:دربازارهفتهجاريبحثبودجهواحيايقدرت
پولمليميتواندتاحدوديبرروندبازارتاثيرگذارباشد.اين
كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت :قسمت عمدهاي از
ريزشبورسبابازگشتدوبارهرشدبهاينبازارجبرانشده
است،اكنونبازاردرحالنزديكشدنبهبرخيازمقاومتها
است كه ميتواند افزايش عرضه در بازار را به دنبال داشته
باش��د .به گفته وي ،انتظار ميرود عرضهها در بازار شدت
بگيرندامابايدديدقدرتتقاضادربرابراينعرضههابهچه
ميزاناست.اميرباقرياظهارداشت:باتوجهبهريزشاخير
بورس و تبعاتي را كه به دنبال داش��ت بهطور حتم اين بار
اجازه رشد هيجاني به بازار داده نميشود و در كوتاهمدت
نبايدمنتظرروندسنگينافزايشيدربازارباشيم.
عمق بخشيدن به بازارهاي سرمايهگذاري
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه موضوعي كه بايد
مورد توجه قرار گيرد تعميق بازارها براي سرمايهگذاري
است،افزود:برايمثالمعامالتآتيسكهچندسالياست
كهمتوقفشدهاستبههميندليلپولهايسفتهبازانهبه
بازارهايفيزيكيهجومآوردهاند.ويبااشارهبهاينكهبايدبا
گسترشبازارسرمايهوسايربازارهامانندبازارمشتقهزمينه
عمق بخشيدن اين بازارها را فراهم و تنوع بخشي كنيم،
گفت :محصوالت مورد نياز بايد با توجه به ريسك پذيري
سرمايهگذاران طراحي شود تا سرمايهگذاران با توجه به
ريسك پذيريهاي مختلف پول را وارد بازار كنند ،بدين
معنا كه س��رمايه خود را به صورت مستقيم وارد بازار دالر
و سكه نكنند تا از اين طريق بازارهاي فيزيكي دستخوش
تغيير نشود .اين كارش��ناس بازار سرمايه تاكيد كرد :اين
انتظار وجود دارد كه ابزارهاي مشتقه و ابزار مالي طراحي
و به مرحله اجرا برسند تا سرمايهگذاران بتوانند با توجه به
ريسكپذيريخودتصميمگيريكنند.

توسعه كشور بهدست بازار سرمايه

همايون دارابي كارش��ناس بازار سرمايه ،درگفتوگو
باسنا ضمن بيان قيمت كاموديتيها تاثير مهمي در
بورس ايران دارد ،زيرا سهم توليدكنندگان كاموديتي
در بورس ايران باالس��ت و بورس اي��ران مانند بورس
اس��تراليا ،تركمنس��تان ،روس��يه و برزيل در كالس
بورسهاي موادخام محور قرار ميگيرد ،افزود :قيمت
نف��ت ،فلزات و مواد خام تاثير مهم��ي در روند بورس
ايران دارد و بازار با رشد قيمتها ،واكنش مثبتي نشان
ميدهد .وي با ذكر مثالي در اين خصوص ادامه داد :اگر
بخواهيم به يك نمونه اشاره كنيم ملي مس را ميتوان
مثال زد كه قيمت هر تن كاتد شركت از ۹۱۸ميليون
ري��ال در تيرماه به ترتيب تا آب��ان ماه ۱۱۳۲ميليون
ريال۱۴۳۵ ،ميلي��ون ريال۱۵۰۲ ،ميلي��ون ريال و
۱۶۸۳ميليون ريال رس��يده كه ناشي از رشد قيمت
جهاني و رش��د نرخ ارز نيمايي ب��وده و از اينجا معلوم
ميشودكهرشدنرخكاموديتيهادرسالجاريبارشد
نرخ دالر تقويت شده است .دارابي توضيح داد :گزارش
ش��ركتهاي فلزي هم متاثر از رشد قيمت جهاني و
رشد دالر بوده است؛ براي نمونه فوالد مباركه آخرين
فصل  ۹۸فروشي معادل ۹هزار و ۵۳۲ميليارد تومان
را گزارش كرده است .اين شركت همچنين فصل بهار
 ۹۹را ۱۲هزار و ۶۶۸ميليارد تومان و فصل تابستان ر ا
۱۴هزارو۶۹۳ميلياردتومانگزارشكردهاست.يعني
 ۵۴درصدرشددر ۹ماهكهرقمخوبياست.همينروند
دربقيهشركتهاهمقابلمشاهدهاست.اينكارشناس
بازار س��رمايه در پاسخ به سوالي درخصوص وضعيت
بانكيهانيزاظهارداشت:درموردبانكهاهرچندرشد
نرخ س��ود باال رفته و اين مساله ميتواند فشاري را به
بانكها وارد كند اما؛ امسال به واسطه جهش بورس و
بازار امالك و همچنين ارز ،سود خوبي از اين سه محل
به بانكها رسيده است .وي افزود :البته بانكها اغلب
وضعيتمديريتيبهتريراهمبهنمايشگذاشتهاندو
همين باعث شده كه بهرغم رشد نرخ سود ،اين مساله
در گزارشه��اي۶ماهه و ماهانه ،تا كنون تاثير خيلي
شديدي نش��ان ندهد .دارابي در پاس��خ به اين سوال
كه نرخ برابري دالر و ريال در بودجه به چه ميزان بايد
باشدكهبازارسرمايهبرمدارمتعادل،ادامهفعاليتدهد،
گفت :نرخ ارز در بودجه هر چقدر واقعيتر باشد براي
بازار سرمايه بهتر است و بهترين شرايط ،وقتي است
كه كشف نرخ واقعي باشد  .اين كارشناس بازار سرمايه
افزود :متاسفانه نرخ بودجه ۱۱۵۰۰تومان گفته شده
كهبهمعنايتداومنظامچندنرخيارزاستوايننظام
چند نرخي بزرگترين عامل فساد و توليد رانت بوده
است .دارابي اظهار داشت :امسال ماههايي داشتيم كه
نرخ نيمايي مورد استفاده بازار تا۳۰درصد كمتر از نرخ
بازارآزادبودواينبهنوعيتنبيهسختصادركنندگان
بود .اميدواريم كه اين مساله در سال آينده تكرار نشود.
اين كارشناس بازار سرمايه همچنين در پاسخ به اين
س��وال كه طرح موضوع ماليات بر عايدي (با توجه به
اينكهسهاموسپردهاززيرمجموعهعايديخارجشدند)
رويكدامصنايعاثرگذاراست،گفت:مالياتبرعايدي
در اقتصادهاي تورمي قابل اجرا نيست ،چون تفكيك
عايدي واقعي از تغيير نرخ تورمي امكان پذير نيست.
دارابي ادامه داد :ما ابت��دا بايد نرخ تورم را كم كنيم يا
نرخها را تثبيت كنيم؛ براي مثال براي خودرو كه البته
هم اكنون در قالب عوارض ساالنه كه نوعي ماليات به
شمار ميرود دريافت ميشود ،رقمي به عنوان ماليات
مضاعف اخذ شود كه البته كار سادهاي در فضاي امروز
اقتصادايرانومشكالتاقتصاديمردمنيستوچندان
هم قابل اجرا نبوده است .وي با بيان اينكه اين موضوع
همچنان پيچيدگيهاي زي��ادي دارد ،گفت :اقتصاد
امروزايراننيازمندكاهشمالياتاست؛بهخصوصدر
حوزه توليد ،نرخ ماليات بسيار باالست و عدم باالنس
ماليات بخش توليد و ديگر بخشها يك چالش جدي
است.اينكارشناسبازارسرمايهدرخصوصچشمانداز
آتي بازار سرمايه هم گفت :من روي بازار مثبت هستم.
بورسايرانپتانسيلزياديبرايرشدداردوكلاقتصاد
ايرانهم اقتصاديباپتانسيلهايپنهان فراوان است؛
لذا اميدواريم مجموع سياستهاي اقتصادي ،كشور
را به سمت رشد اقتصادي و رشد ثروت و رفاه عمومي
هدايتكند.دارابيبابياناينكهبورسدراينبينآيينه
و نقشه راهي براي ارزيابي اين موضوع است كه آيا ما در
اينمسيريعنيرشداقتصاديوثروتمردمهستيميا
خير ،افزود :وقتي سياستي درخصوص رشد اقتصادي
اتخاذ ميشود اگر بورس منفي شود يعني راه اشتباه
است و اگر مثبت شود يعني راه درست انتخاب شده
است .وي تصريح كرد :اگر اين باور و برداشت در ميان
مسووالن كشور نهادينه شود ،در آن صورت ،ما بخش
عمدهاي از مسير پيشرفت اقتصادي را طي كردهايم.

ادامهازصفحهاول
جستاري در باب تحوالت امريكا

ول��ي ميش��ود از حالت آنتاگونيس��تي ي��ا تضاد
دش��منيجويانه ب��ه «آگونيس��تي» ي��ا تض��اد
رقابتجويانه تبديل بشوند .در اولي ،حذف رقيب
و در دومي ،پيش��ي گرفت��ن از رقيب ب��ا التزام به
قواعد بازي دموكراتيك (سازوكارهاي پارلماني و
رايگيري) مد نظر است؛ چهارم؛ هر ايدئولوژي به
دنبال كسب قدرت و اعمال هژموني خود است؛ اين
وجهمشخص ه عيني سياست است؛ پنجم؛ تا زماني
كه ساز و كارهاي مش��روعي براي آگونيسم وجود
داشته باشد ،انتاگونيسم شكل نميگيرد .ولي اگر
چنين ساز و كارهايي وجود نداشته يا قدرت مسلط،
تمايلي به تامين و رعايت آن نداش��ته باشد ،تضاد
رقابتجويانهتبديلبهتضاددشمنيجويانهميشود.
ششم؛ گفتمانهايي چون اول كار فرهنگي بعد كار
سياسي يا هر كسي در هر جايي كه هست عنصري
از فعاليت سياسي محس��وب ميشود و در نتيجه
نبايد سوداي تغيير قدرت را داشت ،تخديركننده و
محافطهكارانههستند.

ادامهازصفحهاول
سرنوشت بودجه  1400در سايه
هماهنگيهاي سياسي داخلي

كش��ورهاي جهان كاهش خواهد يافت و اصولگرايان
مسووليتوضعيتاقتصادرابهعهدهخواهندگرفت.در
نتيجهميتوانبهگشايشفضايبينالملليومنطقهاي
ومحيطكسبوكاربهتربراياقتصادايران،رفعتحريمها
و انجام مذاكرات با كش��ورهاي خارجي اميد داشت و
همين موضوع نيز ميتواند به تحقق ارقام بودجه سال
آينده كمك كند .اما در عين حال بايد توجه داشت كه
اين هماهنگي بين اركان نظام و دولت و مجلس و ساير
نهادها و تشكيل يك جبهه سياسي اصولگراي فراگير
در نهادهاي تصميمگير نظ��ام ،نميتواند بدون بهبود
شرايط سياست داخلي و تصميمگيريهاي منطقي
و قانوني مبتني بر مقررات بينالمللي باشد .به عنوان
مثال ،حتي در شرايط بازگشت امريكا به برجام و رفع
تحريمهاي بانكي و نفتي ،اقتصاد ايران نيازمند روابط
گس��ترده بانكي و نقل و انتقال پول با همه كشورهاي
جهان اس��ت و در ش��رايطي كه هنوز لوايح چهارگانه
مرتبط با  FATFتصويب نش��ده ،همچنان مشكالت
گ��روه اقدام مالي و محدوديته��اي موجود بانكها و
تجارت ايران باقي خواهد بود .از س��وي ديگر ،اقدامات
ديگ��ر در چارچوب تعهدات برجام نيز بايد مورد توجه
باشد .در حالي كه تصويب طرح اخير مجلس در رابطه
با تعهدات برجام ،ميتواند موضوع بازگشت امريكا به
برجام و رفع تحريمها را با تاخير و طوالني ش��دن روند
مذاكراتوشرطوشروطهايطرفينمواجهكندوهمه
اينموضوعات،عمالروندبهبودفضايكسبوكاربراي
اقتصادايرانراباتاخيرمواجهميكند.برايناساس،بايد
توجه داش��ت كه تحقق بودجه 1400كه با رشد قابل
توجهارقامدرآمدوهزينههمراهاستبهاقداماتسياسي
وهماهنگيهايداخلينيازداردواصولگرايانبايدبهاين
پرسش پاسخ دهند كه آيا به دنبال ايجاد فضاي كسب
وكارمناسببرايتحققبودجه 1400هستندياخير؟
به عبارت ديگر ،تصويب لوايح  FATFرا در دستور كار
قرارميدهند،آياطرحاخيرمجلسكهكاهشتعهدات
دولتراالزامآورساختهميتواندبااصالحاتيهمراهشود
و ماندن ايران و كشورهاي اروپايي در برجام را تشويق
كند و زمينه ساز رفع تحريمها شود؟بودجه سال آينده
از نظر منابع ۲۴۳۵هزار ميليارد توماني شامل 1540
هزار ميليارد تومان بودجه ش��ركتهاي دولتي و861
هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت ،فروش اوراق،
افزايش ماليات و ع��وارض ،فروش دالر به نرخ11500
تومان ب��راي واردات كاال و ...اس��ت كه نش��اندهنده
خوشبيني بيش از حد دولت اس��ت و بودجه عمومي
دولت حدود  ۸۴۱هزار ميلي��ارد تومان خواهد بود كه
به نسبت س��ال جاري ۴۷درصد افزايش داشته است.
درآمدهاينفتيسالآيندهبهنسبتقانونسالجاري
بيش از دو برابر و درآمد حاص��ل از واگذاريهاي مالي
را بيش از  1.5برابر در نظر گرفته اس��ت .يعني فروش
نف��ت را حدود ۲ميليون و ۳۰۰هزار بش��كه در روز در
نظر گرفته كه در سطح فروش نفت كشور در سال ۹۶
و پيش از تحريمها بوده است اين درحالي است كه در
سالجاريفروشنفتبهطورميانگينحدود ۵۰۰هزار
بشكهدرروزبودهاست.منابعاختصاصيدولتدرسال
 ۱۴۰۰نيز به نسبت سال جاري۱۲درصد رشد را نشان
ميدهدوهزينههايسالآيندهخودرا ۴۷درصدافزايش
خواهد داد .اما نكته مهم برنامهريزي مالي دولت براي
سالآيندهدرپيشبينيهايياستكهدولتازافزايش
درآمدهاي خود در س��ال ۱۴۰۰داشته است.براساس
اليحه بودجه ،۱۴۰۰از حدود ۸۴۱هزار ميليارد تومان
منابع عمومي دولت ،حدود ۶۳۱۷هزار ميليارد تومان
آن(معادل ۳۸درصد)ازمحلمالياتهاوسايردرآمدها
تامين ميشود كه ۲۴۷هزار ميليارد تومان آن از محل
مالياتها پيشبيني شده اس��ت .درآمدهاي مالياتي
قانون بودجه  ۹۹حدود  ۲۰۴هزار ميليارد تومان بوده
كه براي سال آينده دولت رشد  ۲۱درصدي را براي آن
متصور شده است .رشد ۵برابري فروش نفت در اليحه
بودجه  ،۱۴۰۰به اين معني است كه حدود  ۲۷درصد
ازمنابععموميدولتراواگذاريداراييهايسرمايهاي
تش��كيل ميدهد و دولت پيشبيني كرده  ۲۲۵هزار
ميليارد تومان از منابع عمومي دولت از محل واگذاري
داراييهاي سرمايهاي يا به عبارت ديگر فروش نفت و
مشتقاتآنحاصلخواهدشد.ايندرحالياستكهدر
قانونبودجه،۹۹واگذاريداراييهايسرمايهايرقمي
درحدود ۱۰۷هزارميلياردتومانداشتهاست.برايسال
جاري 10.5ميليارددالرارز ۴۲۰۰تومانيبرايكاالهاي
اساسي در نظر گرفته شده بود كه گفته شده تا انتهاي
آبانماه بالغبر  6.7ميليارد دالر پرداخت ش��ده است.
رشد ۷۱درصدياستقراضدولتوواگذاريداراييهاي
مالي كه سهم ۳۵درصدي از بودجه را تشكيل ميدهد
به اين معني است كه ۲۹۸هزار ميليارد تومان از منابع
عمومي خود را با واگذاري داراييهاي مالي تامين كند.
در قانون بودجه س��ال جاري حدود ۱۷۴هزار ميليارد
تومانتامينماليازراهواگذاريداراييهايماليدرنظر
گرفتهبودكهارقاماليحهبودجه ۱۴۰۰بهنسبتقانون
بودجه ۹۹رشد ۷۰درصدي را نشان ميدهد .جزييات
اين ارقام نش��ان ميدهد كه دولت پيشبيني كرده در
سالآينده ۱۲۵هزارميلياردتومانازمحلفروشاوراق
دولتي ۹۵،هزار ميليارد تومان از فروش ش��ركتهاي
دولتيو ۷۵هزارميلياردتومانازمحلصندوقتوسعه
ملي تامين مالي كند .اما بايد در نظر داشت كه دولت تا
پايانآبانماهسالجاريتنهاتوانستهاستحدود۱۱۰
هزار ميليارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسالمي
و اوراق نقدي دولتي تامين مالي كند.دولت پيشبيني
كردهاستكه۶۳۷هزارميلياردتومانبرايهزينههاي
جاري هزينه كند كه اين رقم به نس��بت قانون بودجه
سال جاري رشد  ۴۶درصدي داشته است .هزينههاي
جاري بيش از  ۷۵درصد از كل مصارف عمومي دولت
راتشكيلميدهد.تملكداراييهايمالينيزسهم۱۲
درصدي را تشكيل ميدهد .بازپرداخت بدهي و ديون
حدود ۱۰۰هزارميلياردتومانبرايدولتهزينهخواهد
داشت كه به نسبت بودجه سال جاري رشد بيش از دو
برابريداشتهاست.اينافزايشبيشاز ۱۱۳درصديدر
تملكداراييهايماليبهدليلتسويهبدهيهايدولت
براي فروش اوراق دولتي در سال جاري است.

راهوشهرسازي
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«تعادل» داليل زيان  4.7هزار ميليارد توماني ايراناير را بررسي ميكند

بار سنگين زيان انباشته بر شانههاي هما

گروه راه و شهرسازي |
در پي برگزاري نشست وزير راه و شهرسازي با مديران
ش��ركتهاي هواپيماي��ي در مهر ماه س��ال جاري،
ايرالينها مكلف به انتش��ار صورته��اي مالي خود
شدند .اگر چه هدف اين نشست ،تالش براي ممانعت
از افزايش نرخ بليت پروازهاي داخلي بود اما از آنجا كه
برخي از اين شركتها ارز نيمايي دريافت ميكردند
ولي خدمات خود را بر اس��اس ارز آزاد به مش��تريان
ميفروختند ،وزارت راه بر روشن شدن مصارف ارزهاي
نيماييدرصورتهايماليايرالينهاانگشتگذاشت.
بااينحال،شركتهواپيماييجمهورياسالميايران،
(هما) تنها شركتي اس��ت كه تاكنون اقدام به انتشار
عمومي صورتهاي مالي خود كرده است.
اين شركت كه در س��الهاي اخير به واسطه تشديد
تحريمها و ركود پروازه��ا در دوران كرونا ،همواره در
دستهبندي شركتهاي زيانده دولتي -بنا بر اظهارات
عموميمسووالنحملونقليكشور -قرارگرفتهحاال
در صورتهاي مالي خود رقم 4.7هزار ميليارد توماني
را به عنوان «زيان انباش��ته» ش��ركت در پايان سال
 97ثبت كرده است و در همين حال ،از دولت 1850
ميليارد توماني مطالب��ات دارد .به عبارتي ،مطالبات

هما از دولت معادل  39.4درصد از بدهي انباشته اين
شركت است كه در صورت پرداخت بدهيهاي دولت
به هما ،بخش قابل توجهي از مشكالت مالي ايران اير
حل خواهد شد .ايران اير 19هواپيماي «از رده خارج»
دارد .بنا بر اين اطالعات ،اين ش��ركت دولتي در سال
منتهي به  ۲۹اس��فند  ۹۷رقم  ۸۸۷۱ميليارد و ۳۴۶
ميلي��ون و  ۱۰۰هزار تومان بدهي ثبت كرده اس��ت.
تالشها براي واگذاري «هم��ا» به بخش خصوصي،
تاكنون س��ه بار به شكس��ت انجاميده است .در سال
 84بود كه با ابالغ سياس��تهاي كلي اصل  ۴۴قانون
اساس��ي« ،ايراناير» در بين شركتهايي قرار گرفت
كه  ۸۰درصد از سهام آن بايد از طريق بورس فروخته
ميشد اما در سال  88س��ازمان بورس اعالم كرد كه
ش��ركت هواپيمايي جمهوري اس�لامي بايد شرايط
يازدهگانهاي را براي پذي��رش در بورس طي كند كه
مهمترين مورد آن انجام اقدامات الزم براي رفع زيان
انباشته اين شركت بود.
بر اساس سياس��تهاي اصل  44ايراناير بايد تا سال
 1393به بخ��ش خصوصي واگذار ميش��د ،اما اين
مالي با قوانين
ش��ركت به دليل عدم تطابق عملكرد 
بورس ،امكان ورود به بازار سهام را نداشت و بايد اقدام
بهاصالحساختارميكرد،چراكهتنهاشركتهاييحق
ورودبهبورس رادارندكهب همدت 3سالسودآورباشند.
اولينبار در س��ال  ،۱۳۹۰س��ازمان خصوصيسازي
تالش كرد هما را براس��اس سياستهاي جديد اصل
 ۴۴بفروشد .سه ماه بعد ،سازمان خصوصيسازي باز
هم تالش كرد با اصالح روش فروش سهام ،خريداران
ي ماه همان سال۵۵ ،درصد
را قدري عالقهمند كند .د 
از سهام ايراناير در فرابورس عرضه شد ،با اين تفاوت
كه قيمت هر سهم به  ۷هزار و  ۳۷۱تومان كاهش پيدا
كرد و سازوكار تشويقي بازپرداخت ۸۰درصد از ارزش
سهامب هصورتماليبهاينشرايطاضافهشد،اماقيمت
برند «هما» همان 1.5هزار ميليارد تومان باقي ماند تا
باز هم كسي خريدار اين شركت نباشد.آخرين تالش
سازمان خصوصيسازي براي عرضه سهام اين شركت
در فرابورس در ارديبهشتماه سال  ۹۲انجام گرفت.
ت ماه  ،92سهام ايراناير
قرار بود در روز  ۲۵ارديبهش 
در فرابورس عرضه ش��ود ،يك روز قب��ل از اين تاريخ،
سازمان خصوصيسازي با ارسال نامهاي به فرابورس
خواستار توقف فروش س��هام ايراناير شد .دليل هم
روشن بود؛ خريداري وجود نداشت .براساس صورت
مالي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران زيان
خالص اين شركت فقط در سال  97رقم  714ميليارد
و  142ميليون و  200هزار تومان بوده .زيان انباشته
هما در ابتداي س��ال  ،97رقم 4هزار و  104ميليارد و
 898ميليون و  500هزار تومان بوده است ،همچنين
زيان انباشته هما در پايان سال  ،97رقم 4هزار و 760
ميليارد و  102ميليون و  200هزار تومان ثبت ش��ده
است .سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري
سال قبل مربوط به هما  655ميليارد و  203ميليون
و  700هزار تومان بوده اس��ت .براساس صورت مالي
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موجودي
نقد هما در س��ال منتهي به  29اسفند  97عدد 106
ميليارد و  654ميليون و  700هزار تومان بوده است.

ميليارد توماني از دولت

مطالبات1850
البت��ه «هما» در گزارش صورته��اي مالي خود،از
دولت به عنوان بزرگترين بدهكار به اين شركت نام
برده ،چراكه مطالبات هما از دولت در سال منتهي به
 29اسفند  97رقم هزار و  849ميليارد و  449ميليون
و  500هزار تومان بوده است.
طبق ص��ورت مالي ايراناير در س��ال منتهي به 29
اس��فند  97جب��ران زيانهاي مربوط ب��ه عمليات
حمل مس��افر داخلي ،در بخش مطالب��ات از دولت
در صورتهاي مالي هما عدد  1849ميليارد و 449
ميليون و  500هزار تومان است.
بر اس��اس يادداش��ت توضيحي صورته��اي مالي
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در سال
مال��ي منتهي به  29اس��فند  ،97موجودي نقد هما
 106ميليارد و  654ميليون و  700هزار تومان بوده
است كه اين رقم در سال  96عدد  94ميليارد و 258
ميليون تومان بوده است .موجودي نقدي فوق شامل
وجوه ارزي معادل مبلغ  4ميليون و  246هزار و 879
دالر نزد بانكها و صندوق معادل مبلغ يك ميليون
و  571هزار و  814دالر نزد تنخواهگردانها و معادل
مبلغ  315هزار و  324دالر نزد دفاتر و شعب است؛
بر اساس اعالم بانك مركزي با نرخ تبديل تاريخ 29
اسفند  97به مبلغ  94هزار و  736ريال براي هر دالر
تسعير شده است.
بر اساس بررس��يها و محاس��بات ،هما بابت انجام
تكاليف دولت در س��الهاي  65تا  96در مسيرهاي
پروازي داخلي و خارجي و هزينههاي ناشي از اجراي
قوانين مربوط به خانوادهه��اي ايثارگران ،معلوالن
بهزيستي ،دانش��جويان ،ديپلماتها ،اعضاي هيات
علمي ،نمايندگان مجلس ،شهروندان ارشد و غيره
مبلغ 2684ميليارد و 793ميليون و 400هزار تومان
زيان متحمل شده كه معادل آن در سال مالي  96به
عنوان مطالبات از دولت در دفاتر شناسايي شده است.
در اين راستا به موجب گزارش بازرس قانوني ،زيان
تحميل ش��ده معادل مبل��غ  1849ميليارد و 449
ميليون و  500هزار تومان تعيين شد و ساير ادعاهاي
شركت در مورد زيان مسيرهاي تكليفي بينالمللي،
اجراي قوانين ايثارگري و تخفيفات اعطايي به مبلغ
 314ميليارد و  467ميليون و  600هزار تومان و مبلغ
 520ميليارد و  876ميليون و  200هزار تومان از زيان
مسيرهاي داخلي از دفتر خارج شده است.
 59ميليارد مشكوكالوصول
طبق صورت مالي ايران اير در سال  ،97دريافتيهاي
كوتاهمدت هم��ا در بخش دريافتيه��اي تجاري و
غيرتجاري عدد  1665ميليارد و  216ميليون و 600
هزار تومان است كه  59ميليارد و  293ميليون تومان
از اين رقم ذخيره مطالبات مشكوك الوصول است.
حسابهاي دريافتني تجاري ـ ريالي ساير اشخاص
شامل ناخالص مطالبات از مشتريان ـ ريالي و ناخالص

مطالبات از آژانسها و شركتهاي هواپيمايي ـ ريالي
است كه جمع آن  988ميليارد و  965ميليون و 200
هزار تومان است .مطالبات از مشتريان شامل مبلغ
 26ميليارد و  781ميليون و  400هزار تومان طلب
از فرماندهي آش��يانه و  48ميليارد و  836ميليون و
 100هزار تومان طلب از نهاد رياستجمهوري است.
مطالبات از ايرالينها وآژانسها
مطالبات از شركتهاي هواپيمايي و آژانسها شامل
مبلغ  101ميليارد و  519ميليون و  400هزار تومان،
طلب از ايران ايرتور ،مبلغ  25ميليارد و  537ميليون
و  500هزار تومان ،طلب از قشم اير مبلغ  5ميليارد
و  960ميلي��ون تومان ،طلب از آتا مبلغ يك ميليارد
و  760ميليون و  800هزار تومان ،طلب از ش��ركت
هواپيمايي اترك مبلغ  7ميلي��ارد و  477ميليون و
 600ه��زار تومان ،طلب از ش��ركت زاگرس مبلغ 2
ميليارد و  223ميلي��ون و  600هزار تومان ،طلب از
معراج مبلغ  3ميلي��ارد و  543ميليون و  200هزار
تومان ،طلب از آسمان مبلغ  2ميليارد و  469ميليون
و  300هزار توم��ان ،طلب از تابان مبلغ يك ميليارد
و  531ميليون تومان ،طلب از كاس��پين مبلغ 118
ميليارد و  410ميلي��ون و  700هزار تومان ،طلب از
دفاتر خدمات مسافرتي است.
ارزش 273موتو ر يدكي هواپيماهاي هما
موتوره��اي يدك��ي هواپيماهاي ايران اي��ر در تاريخ
ترازنامه متشكل از دو موتور بوئينگ  ،737تعداد 26
موتور بوئين��گ  81 ،200-727موتور ايرباس ،300
 47موتور فوكر  14 ،100موتور ايرباس ،600-300
 14 ،300-3103موتور ايرباس -310
5
 69،200موتور بوئينگ 747و 15موتور ايرباس320
جمعا با بهاي تمام شده  574ميليارد و  911ميليون و
 900هزار تومان است.
بهايتمامشدههواپيماهايازردهخارجهما
طبقيادداشتتوضيحيصورتهايماليهمادرسال
منتهي به  29اسفند  ،97تعداد  19فروند هواپيماي از
ردهخارجشدههمادربخش(سايرداراييها) 3ميليارد
و  657ميليون و  500هزار تومان محاسبه شده است.
بهاي تمام ش��ده و ارزش دفتري هواپيماهاي از رده
خارج ،به ترتيب  106ميليارد و  299ميليون و 900
هزارتومانو 3ميلياردو 657ميليونو 500هزارتومان
و بابت 19فروند هواپيما ،است.
همچنين در يادداش��تهاي توضيحي صورتهاي
ش پيشپرداخت هزينه
مالي هما در سال  ،97در بخ 
تعميرات هواپيما ،بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳
كميته تفاس��ير ثابت و دايمي مانن��د ذخيره اورهال
در س��ال جاري تعديل و به ميزان 54ميليارد و 344
ميليون و  300هزار تومان بر اساس محاسبات انجام
شده به عنوان پيش پرداخت هزينه تعميرات اساسي

هواپيما در حساب مربوطه اعمال شده است.
جمع كل پيش پرداخ��ت هزينه تعميرات هواپيما با
احتساببرگشتهزينههايجاريتعميراتسالهاي
 88تا 96توسط سازمان امور مالياتي رقم 194ميليارد
و  92ميليون و  700هزار تومان بوده است.
 5فرون�د  ATRهم�ا  472ميلي�ارد توم�ان
تمام شد
در س��ال  ،97تعداد  5فرون��د هواپيماي  ATRجمعا
به مبلغ  471ميلي��ارد و  741ميلي��ون و  900هزار
تومان توسط ش��ركت ايران اير (هما) خريداري و در
حسابهاي اين شركت ثبت شده است.
در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي ايراناير
در سال منتهي به  29اسفند  ،97مجموع داراييهاي
ثابت مش��هود هما در صورتهاي مالي سال منتهي
به  29اسفند  97عدد  7382ميليارد و  132ميليون
و  900هزار تومان بوده است كه در سال  96اين رقم
 4817ميلي��ارد و  354ميلي��ون و  100هزار تومان
بوده است .در اين موضوع (داراييهاي ثابت مشهود)
بهاي تمام شده/تجديد ارزيابي در مورد هواپيماهاي
هما  4327ميليارد و  766ميليون و  900هزار تومان
است.هواپيماهاي ايران اير در تاريخ ترازنامه متشكل
از يك فرون��د بويينگ  747با بهاي تمام ش��ده 20
ميليارد و  659ميلي��ون و  400هزار تومان 6 ،فروند
ايرباس  320با بهاي تمام شده  165ميليارد و 542
ميليون و  800هزار تومان 6 ،فروند ايرباس 300B4
با بهاي تمام شده  32ميليارد و  776ميليون و 600
هزار تومان و همچنين يك فروند ايرباس ،300B2
تعداد  2فروند ايرباس  ،330يك فروند ايرباس ،321
تعداد دو فرون��د ايرباس  ،600-300تعداد دو فروند
ايرباس  ،605-300دو فروند ايرباس 16 ،300-310
فروند فوكر  100و  13فروند  600-ATR72جمعا
 52فروند با بهاي تمام ش��ده  4327ميليارد و 766
ميليون و  900هزار تومان است .در سال مالي مورد
گزارش 5 ،فروند هواپيماي  ATRجمعا به مبلغ 471
ميليارد و  741ميليون و  900هزار تومان خريداري و
در حسابها ثبت شد ه است.
تخفيف 26.3ميلياردي براي هما
در س��ال مالي مورد گزارش باب��ت تخفيفات قرارداد
خريدهواپيماي ATRمبلغ 21ميلياردو 458ميليون
تومان بابت خريد هواپيماها و مبلغ  4ميليارد و 767
ميليونو 400هزارتومانبابتخريدسميالتورازبهاي
تمام شده  13فروند هواپيماي  ATRكسر و به عنوان
مطالبات هما منظور شد .در سال مالي مورد مطالعه
بابت تسعير تس��هيالت مالي دريافت ش��ده از بانك
صنعت و معدن ،مبلغ  2101ميليارد و  610ميليون و
 900هزار تومان ،در دفاتر به طرفيت بهاي تمام شده
هواپيماهايخريداريشدهازمحلآنتسهيالتطبق
بند  29استاندارد شماره 19منظور شده است.

معاون مسكن وزير راه اعالم كرد

هجوم خريداران غيرايراني به بازار مسكن خوزستان

معاون مس��كن وزير راه و شهرس��ازي گف��ت :علت باال
بودن قيمت متوسط مسكن در اهواز ،هجوم خريداران
غيرايراني به خوزستان براي خريد مسكن بوده است
به گزارش فارس ،محمود محمودزاده ،معاون مسكن و
شهرسازي وزير راه و شهرسازي ديروز در نشست خبري
در تشريح اطالعات بازار مسكن در كشور ،افزود :در حال
حاضر در  ۲۵استان قيمت مسكن زير  ۱۰ميليون تومان
است .همچنين در  ۹استان متوسط قيمت هر مترمربع
واحد مس��كوني كمتر از  ۵ميليون تومان است .تنها در
دو ش��هر تهران و اهواز متوسط قيمت مسكن باالي ۲۰
ميليون تومان برآورد شده كه در تهران متوسط قيمت
مسكن در آبان ماه متري ۲۷ميليون و ۸۰۰هزار تومان و
در اهواز متري  ۲۳ميليون و  ۵۰۰هزار تومان بوده است.
محم��ودزاده با بيان اينكه در س��ال  ۹۸هزينه خانوار در
بخش مس��كن  ۳۶درصد درآمد متوسط دهكها بود،

گفت :مقايسه رشد قيمت مسكن طي  ۱۰سال گذشته
نش��ان ميدهد كه متوسط قيمت مسكن در سال  ۸۸از
مترييكميليونو ۲۰۰هزارتومانبهمتري ۲۷ميليون
و ۸۰۰هزار تومان در آبان امسال افزايش يافته است .سال
جاري نيز شاهد رونق معامالت بودهايم .به گفته اين مقام
مسوول ،گرانترين شهر كش��ور از نظر متوسط قيمت
مسكن ،تهران با قيمت هر مترمربع  ۲۷ميليون و ۸۰۰
هزار تومان و ارزانترين ،كهگيلويه و بوير احمد با متري3
ميليون و  200هزار تومان بوده است .همچنين متوسط
قيمت مسكن در شهرهايي چون خوزستان برابر متري
 ۲۳.۵ميليون تومان ،فارس متري ۱۱ميليون و ۴۰۰هزار
تومان ،اصفهان متري  ۱۱ميلي��ون و  ۱۰۰هزار تومان،
ايالم متري  ۴ميليون تومان ،بيرجند متري  ۴ميليون و
 ۲۰۰هزار تومان ،بجن��ورد متري  ۴ميليون و  ۵۰۰هزار
تومان ،كرمانشاه متري چهار ميليون و  ۶۰۰هزار تومان

و اراك و زنجان نيز باالتر از  ۱۰ميليون تومان بوده است.
متوسط قيمت مسكن در ساير مراكز استانها زير متري
 ۱۰ميليون تومان بوده است .وي متوسط قيمت مسكن
دركلكشوررامتري ۱۵ميليونو ۲۰۰هزارتومانعنوان
كرد و افزود :علت باال بودن قيمت متوس��ط مس��كن در
اهواز ،هجوم خريداران غيرايراني به خوزستان براي خريد
مسكن بوده است .اين اتفاق در چند ماه اخير رخ داده و تا
پيشازآن،اهوازشهرگرانقيمتيدربخشمسكننبوده
است .محمودزاده درباره مقايسه قيمت مسكن در تهران
با قيمت دالر گفت :در سال  ۸۷باالترين قيمت مسكن
به دالر در تهران در  ۱۵س��ال اخير رخ داد به گونهاي كه
متوسط يك مترمربع واحد مسكوني در تهران در سال
مزبور ۲۲۴۴ ،دالر اس��ت درحاليكه در آبان ماه امسال
متوسط يك مترمربع مسكن در پايتخت با محاسبه هر
دالر  ۲۵هزار تومان ،حدود  ۱۰۵۱دالر برآورد ش��ده كه

 ۵۰درصد قيمت مسكن نسبت به سال  ۸۷است .معاون
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي علت كاهش
ارزش مسكن در سال جاري نسبت به سالهاي گذشته
را كاهش ارزش پول ملي دانس��ت و گفت :از آنجايي كه
دالر مبناي ثابتي در دنيا و تراز ثابت بينالمللي محسوب
ميشود ،مبناي مقايس��ه قرار گرفت ضمن اينكه رشد
نقدينگي نيز در افزايش قيمت مسكن تأثير داشت .وي
ادامه داد :علت تأثير رشد نقدينگي در قيمت مسكن اين
استكهبازارملكاعمازمسكن،ساختمانوزمين،يكياز
پايدارترينمنابعحبسسرمايهگذارياست.محمودزاده
دربارهمقايسهقيمتمسكنباسايربازارهايموازيگفت:
از سال  ۸۸تا  ۹۸متوس��ط ساالنه رشد ارزش بازار سهام
 ۵۱درصد ،بازار سكه  ۴۳درصد ،بازار ارز  ۳۶درصد و بازار
مسكن ۲۶درصد بوده كه نشاندهنده كمبازده بودن بازار
مسكن نسبت به ساير بازارهاي موازي است.

درشهر
 4500ميليارد تومان
هزينه ساخت پل صدر

به گفته پيروز حناچي ،ش��هردار تهران روزي كه
مديريتشهريپيشينشهرميخواستپلصدررا
احداث كند ،اعالم كرد كه بين ۵۰۰تا ۷۰۰ميليارد
تومان براي آن هزينه شده ،اما عمال ساخت اين پل
بيشاز ۴هزارو ۵۰۰ميلياردتومانهزينهبردهاست
كه اگر تملكات اراضي اطراف براي احداث پل را نيز
به آن اضافه كنيد ،بيش از اين رقم است .به گزارش
ايلنا،حناچيبابياناينكهبعدازاينكهاينهمههزينه
براي احداث پل صدر شده است ،منطقي نيست كه
نسبت به جمعآوري اقدام كنيم ،گفت :اما خيلي از
كشورهاي دنيا اين كار را كردند؛ آنهايي كه زودتر از
ما ش��روع به احداث پل اقدام كردند .زماني كه نقد
ميكرديمحداقلبه ۲۰موردپلدرحالجمعآوري
در دنيا كه عمدتا در كشورهاي اروپايي و امريكايي
اتفاق افتاد ،اشاره كردم .يك مورد هم در شهر سئول
بود و شهردارش اعالم كرد ،اگر راي بياورم اين پروژه
رادراينچئوناجراميكنموواقعااينكارراكردومن
مرتب به آن پروژه اشاره ميكردم .انتقاد من هم اين
بود ،زماني كه همه دارند اين سازهها را بر ميچينند،
چراشماآنرااجراميكنيد .شهردارتهراندربخشي
ديگر از اين گفتوگو اظهار كرد :امروز ميتوانم ادعا
كنم كه بر مبناي طرح تفصيل��ي پيش ميرويم،
اگرچ��ه به معني آن نيس��ت كه تخلف��ي صورت
نميگيرد يا پرونده كسي به كميسيون ماده ۱۰۰
نميرود؛ م��يرود ،اما پرونده خالف طرح تفصيلي
صادر نميشود كه اين اقدام مهمي است .او افزود:
ما يك برنامه پنجساله براي اين موضوع داشتيم و
بعد از عبور از سال دوم مديريتم ميتوانم اين ادعا را
مطرح كنم .البته شرايط سختي را براي تحقق آن
پشت سرگذاشتيم .ما هم اگر سه سالپشت سر هم
 ۳۰ميليون مترمربع پروانه صادر ميكرديم ،شايد
دس��تمان خيلي بازتر بود ،اما ادامه اين روش را روا
نديديم .حداقل از كسي مثل ما كه عقبه تخصصي
اين موضوع را دارد و متوجه ميشود اين موضوع به
چه معناست ،اين انتظار نميرود .ما تالش كرديم
مس��ير دوم را انتخاب كنيم .شهر را آرامتر كرديم،
هزينههاي اداره ش��هر را كمتر و س��عي كرديم با
روشهاي خالقانهتر آن را اداره كنيم .حناچي اظهار
كرد :براي مثال كوچه دوستي را حتما ديدهايد ،يك
كار خيلي س��اده بود كه با رنگ اجرا شد و با همين
كارهاي س��اده ميتوان فض��ا و حتي خلق و خوي
مردم را نس��بت به همديگر تغيير داد و اين در دنيا
تحت عنوان «فان تئوري» مطرح است .شما با رفتار
مزاحآميز و فان ميتوانيد خيلي از مش��كالت را در
شهر با هزينه خيلي كم حل كنيد و من همكارانم را
تشويق ميكنمكهچنيناتفاقيرخدهد .ويافزود:
تالشميكنيمكهشهرراكمعارضهتروارزانتراداره
كنيم و فقط هم به دوره خودمان فكر نكنيم ،چرا كه
اگر ميخواستيم تنها به دوره خودمان نگاه كنيم،
ميتوانستيم دو س��ه قلم از اموال بزرگ شهرداري
تهران را بفروشيم و مشكالتمان حل ميشد .خيلي
از بانكيها هم تمايل دارند كه چنين اتفاقي رخ دهد
و شايد يك زماني مجبور شديم اين كار را كنيم ،اما
خودمان را به فروش تراكم خارج از قاعده و خارج از
ظرفيت طرح تفصيلي عادت نداديم و سعي كرديم
كه اين عادت بد را در تهران ترك كنيم.

راهاندازيسامانهتسهيالت و
سرمايهگذاريشهرداريهايكشور

سيد س��لمان س��اماني ،س��خنگوي وزارت كشور از
راهان��دازي س��امانه تس��هيالت و س��رمايهگذاري
ش��هرداريهاي كش��ور خبر داد.به گزارش ايس��نا،
س��اماني از راهاندازي و آغاز به كار س��امانه تسهيالت
و س��رمايهگذاري ش��هرداريهاي كش��ور خبر داد
و اظهارك��رد :با راهان��دازي اين س��امانه فرآيندهاي
سرمايهگذاري در شهرداريها ساماندهي خواهد شد
و از سوي ديگر شاهد كاهش مراجعات غير ضروري،
تجمي��ع اطالع��ات و الكترونيكي ك��ردن فرآيندها
خواهيم بود.وي افزود :فعاليت س��امانه تسهيالت و
سرمايهگذاري ش��هرداريها امكان تحليل اطالعات
كشور براي بهبود تصميمسازيهاي كالن كشوري
و اس��تاني در حوزه تامين مالي شهرداريها از طريق
تس��هيالت و اوراق مش��اركت را بيش از پيش فراهم
ميكند .مع��اون هماهنگ��ي وزارت كش��ور با بيان
اينكه هماكنون اس��تفاده از اين سامانه براي تمامي
اس��تانداريها و شهرداريهاي سراس��ر كشور قابل
بهرهبرداري است ،تصريح كرد :بخش زيادي از زمان
دس��تگاهها از جمله ش��هرداريها ،اس��تانداريها و
نهادهاي حاكميتي به تجميع اطالعات و گزارشدهي
ميگذرد همچنين دسترسي به اطالعات به روز و قابل
استناد بس��يار زمانبر بوده و از سويي شيوع ويروس
كرونا در كش��ور و لزوم كاهش مراجعات غيرضروري
اهميت اس��تفاده از فن��اوري اطالع��ات در خدمات
مختلف سطح كش��ور را بيش از پيش نشان ميدهد
بنابراين راهاندازي اين سامانه ميتواند كمك شاياني
در حل اين مس��ائل داشته باشد .س��اماني با اشاره به
يكي از وظايف معاونت عمران و توس��عه امور شهري
و روس��تايي وزارت كشور و سازمان ش��هرداريها و
دهياريهاي كشور در حوزه پرداخت تسهيالت بانكي
و اوراق مشاركت به شهرداريهاي كشور تاكيد كرد:
با اجرايي شدن سامانه تس��هيالت و سرمايهگذاري
شهرداريها اقداماتي همچون شناسايي پروژههاي
سرمايهگذاري شهرداريها ،شناسايي سرمايهگذاران
حوزه مديريت شهري ،ايجاد بانك اطالعات تسهيالت
بانكي پرداختي به ش��هرداريها در سنوات مختلف،
ايجاد بانك اطالعاتي اوراق مش��اركت منتش��ر شده
توسط شهرداريها به تفكيك هر سال ،ايجاد ارتباط
فيمابينسرمايهگذارانوپروژههايشهرداري،تجميع
مشخصات شركتها و س��ازمانهاي سرمايهگذاري
شهرداريها و تجميع قوانين مرتبط با سرمايهگذاري
و تسهيالت شهرداريها صورت ميگيرد.
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دانش و فن

كمالاطهاريدرگفتوگوبا«تعادل»ارتباطمتقابلبودجههايسنواتيوتوسعهرابررسيميكند

هدفگيري نظام بودجهريزي در مجلس

مهديبيك|ميگوينديكيازوظايفاصلينقاالن
شاهنامه خوان در كش�ورمان ،انتقال آگاهيهاي
تاريخي،هويتيوفرهنگيتمدنايرانيبهنسلهاي
مختلف بوده اس�ت .نقاالني كه تالش ميكردند تا
با اس�تفاده از عبارات ،كلمات و اشعار ايراني ،افكار
عمومي را متوجه ظرفيتهاي كلي جامعهاي كنند
كهظرفيتباالييبرايتمدنس�ازيورشدداشته
اس�ت .از منظري خاص ،راويان مباحث توسعه در
كشورماننيزبهنوعيشبيههماننقاالنشاهنامه
خوان هستند كه تالش ميكنند تا از طريق سير و
غوردربطنتاريخمعاصر،نسلهايمختلفايراني
را با ظرفيتها و داشتههاي كشورشان براي نيل به
توسعهپايدارآشناكنند.كمالاطهارييكيازهمين
راويانامرتوسعهدركشوراستكهتالشميكندبا
بازخوانيتاريخكشور،چالشهاوانقطاعهايكشور
درمسيرتوسعهرااستخراجودردسترسمخاطبان
قراردهد.دراينروايتوازميانگفتوگوي«تعادل»
باكمالاطهاريتالشكرديمبهبهانهمباحثمرتبط
بابودجه؛نوريبهابعادپنهانارتباطمتقابلتوسعه
و نظامات بودجهاي كشور بتابانيم .اطهاري با تاكيد
بر اي�ن واقعيت كه درخش�انترين تجربه اقتصاد
ايران در مسير توس�عه ،مربوط به دورهاي است كه
مشاركتمردمومجموعهگروههايتاثيرگذاركشور
دربخشهايمذهبي،سياسي،فرهنگيو...صنعت
نفت را ملي و زمينه ساختارس�ازيهاي نهادي در
اقتصاد ايران را فراهم كردند .بستري كه باعث شد
اقتصاد ايران در دهه40خورشيدي رشد اقتصادي
باالي15درصديراتجربهكند

بعدازمطرحشدنبحثبودجه،روزنامهتعادلدر
پروندههايتحليليمتفاوتتالشميكندتانسبت
و تناسب بودجههاي كش�ورمان با توسعه پايدار را
بررسيكند.اززمانصنيعالدولههدايتودورانپس
ازآنتابهامروز،ظاهراتالششدهتابودجههامبتني
برتوسعهپايداركشور،طراحيوتداركشوندامااين
ضرورتهرگزمحققنشدهاست.اينارتباطمتقابل
ميان بودجه و توسعه پايدار چرا در فضاي اقتصاد و
مديريتكشورشكلنگرفتهاست؟
س��وال جالبي اس��ت.مي توان گف��ت در دوران معاصر،
بودجهبندي به تدريج در دوره رضا پهلوي شكل گرفت و
قبل از آن معناي دقيقي از بودجهبندي مدرن در كش��ور
وجودنداشت.درواقعاينهنروتوانمندينهمربوطبهرضا
پهلوي بلكه مربوط به روشنفكران مشروطه است كه روند
كلينامبودجهريزيرابهتدريجدرقالبيكالگويتوسعه
سامانميدهند.درواقعروشنفكرانمشروطهفرزندانزمانه
خودشان بودند .از تحوالت پساجنگ جهاني اول استفاده
ميكنندوقدمهايبلنديدردركبرنامهريزيهايجديد
بودجهايبرداشته،بعدآنراپيادهسازيميكنند.حتياين
دسته از روشنفكران رشتههاي درسي خود را متناسب با
ضرورتهاي توسعه كشور انتخاب ميكنند  .اولين قانون
اقتصادي در مجلس اول بعد از مش��روطه ،وضع ماليات بر
قند،شكروچايبرايساختنراهآهنوراهاست.اينقانون
درآنزماندرمجلساولتاييدنميشود،وليپسازآندر
زمان تاسيس سلسله پهلوي ،اين روشنفكران اين قانون را
تصويبميكنندورضاشاههمآنراعملميكند.تشخيص
شاندرجهتدهيبودجه،اتفاقابسيارسنجيدهومنطبق
برالگويتوسعهاست.
اين ضرورت از چه طريقي در ذهن اين دس�ته از
روشنفكرانشكلگرفتهشود.پيشينهاينتشخيص
ازكجاميآيد؟
اين ضرورتي بود كه اين دس��ته از روش��نفكران از قبل در
خصوص آن به توافق رس��يده بودند .به هر حال مبتني بر
دانستههاوتجربياتيكهداشتنداينضرورترادرككرده
بودند.دريافتهبودندبهقولميرزاملكمخاندوآفتبرايران
وارد است« ،يكي نداش��تن قانون و ديگري نداشتن ،راه».
اين تشخيص كامال علمي است ،چرا كه اگر راه ايجاد شود،
مابينمناطقمختلفايرانارتباطاقتصاديوتجاريايجاد
ميشود و همين شبكههاي ارتباطي ارزش افزوده ايجاد و

اقتصاد شكوفا ميشود .به قول امروزيها زير ساختهاي
سخت را در كنار زيرساختهاي نرم (كه نهادسازي است)
هدف گرفته بودند .نهاده��ا را ايجاد ميكنند و در كنارش
راههاراسامانميدهند.اساسابرنامهريزيبهاينمعناست
كه منابع محدود خ��ود را براي اهدافي صرف كنيد كه هر
چهسريعترشمارابهتوسعهبرساند.بنابرايندرآنزمانبه
درستي دريافته بودند كه نيازهاي توسعهاي كشور را كدام
مواردتشكيلميدهند.
بعد از اين دوران ايران اشغال ميشود و تحوالت
دهه 20و30خورشيدي و ملي شدن صنعت نفت از
راهميرسد.
بله،بههمينترتيبادامهپيداميكندوبعدازارايهنخستين
برنامه توسعه 5ساله كشور در سال ،1327ايران ر سما در
زمره كش��ورهايي قرار ميگيرد كه برنامهريزي اقتصادي
در آن قانون مند ميش��ود .چون سيستم به درستي عمل
ميكندوسازمانبرنامهبهعنوانسرچشمهبرنامهريزيهادر
ساماندهيامور،هدفگذاريهاوشناسايياولويتهادرست
عملميكند.برخيميگويندتوسعهبهدرستيدرآنايام
ايجادنشد،منمخالفم،توسعهزيرساختهايسختدرآن
ايامبهدرستيايجادشدند.برايهمينهمدردهه 40اقتصاد
ايران رشد40درصدي در صنايع را تجربه كرد .رشدي كه
بدون ايجاد زيرسختهاي س��خت امكانپذير نبود .با يك
مثال مصداقي بهتر ميتوان موضوع را درك كرد .لوله نفت
از پااليشگاه آبادان به تهران در دهه 30خورشيدي كشيده
شدهاست.بعدازاينتصميماستكهصنايعمهموبزرگدر
تهرانشكلميگيرند.چونبدونزيرساختهايانرژيكوبا
كاميونكهنميشودنيازكارخانههايبزرگصنعتيراتامين
كرد .اين زيرساختها در دهه 20نه توسط غربيها انجام
شدونهمديرانايرانيتوانايييكچنينكاريراداشتند.
دقيق�ا ك�دام گ�روه از روش�نفكران ايراني اين
دس�ته از ضرورتها را درك كردند .در بخش�ي از
صحبتهايتان به نسل اول روشنفكران مشروطه
اش�اره كرديد ،اما در اين برهه كه وارد دهه 30و40
خورشيدي ميش�ويم ،كدام دسته از روشنفكران
توانس�تند اين ض�رورت را درك و زيربن�اي آن را
ايجادكنند؟
اين ضرورتها در زمان ملي ش��دن صنعت نفت و دوران
دكترمصدقمطرحوبرنامهريزيبرايتحققآنهادردستور
كار قرار گرفت .يعن��ي كار مهم دكتر مصدق اين بود كه از
منظرقانونينهاديرابنيانگذاشتكهمبتنيبرآناجبارا
بايد اين لوله و اين زيرساختها ايجاد ميشدند .بعد از اين
تصميماتمهم،خصلتجزيرهايپااليشگاهآبادانواساسا
خصلت جزيرهاي اقتصاد ايران از بين رفت و نسيم تازهاي
از آگاهي و ارتباطات تازه در مناسبات اقتصادي و عمومي
كشوروزيدنگرفت.خصلتجزيرهاييعنياينكهپااليشگاه
آبادان فقط در مسير صادرات نفت فعاليت كند و سهمي را
در مسير توسعه كشور نداشته باشد .دكتر مصدق با ملي
كردن صنعت نفت ،ظرفيتهاي انرژي كشور را در مسير
توسعهصنايعو...بهكارگرفت.هرچندشخصدكترمصدق
قرباني شد ،اما اين ضرورت مهم درك و پيادهسازي شد .از
آن پس ايران زيرساختهاي سخت و نرم را همزمان به كار
گرفت .همانطور كه قانون كار هم در سال  1338تصويب
شد و اين ساختار حداقلي از مزد در كشور شكل گرفت در
آندورهانجامشد.بودجههانيزمبتنيبراينالگويدرست
به درستي صرف ميش��د .مبتني بر اين الگوي منطقي و
توسعه محور هرچه زمان ميگذشت توانمندي سازمان
برنامه،نيرويكارونيرويانسانيبيشترميشد،اينفرايند
كاملتر ميشد .ما ميتوانيم بگوئيم در نيمه دوم دهه40
خورش��يدي در زمان برنامه چهارم توسعه ،نهادهاي الزم
براييكرشدپايداراقتصاديراداشتيم.مثلتشكلسازمان
تاميناجتماعيبرايايجادرفاهاجتماعي،قانونبرايبيمه
روستايي،مسكناجتماعيو...بهطوركلياكثرقوانينمهم
امروزاصالحيههايياستبرهمانقوانيندرستقبلي.
اينروندكهشمااشارهميكنيد،قاعدتاميبايست
توسعه كش�ور را در دهههاي آينده شكل دهد؛ اما
از منظر تاريخي اقتص�اد ايران در نيم�ه دوم دهه
50خورش�يدي با مش�كالت زيربنايي عديدهاي
در صحنهه�اي اقتصادي مواجه اس�ت .چ�را اين

بسترسازي مناس�ب اقتصاد ايران را به كرانههاي
توسعهنرساند؟
مشكالتيكهدراينمسيرايجادشد،برآمدهازتوهمشاهانه
محمدرضا پهلوي بود كه ناگهان احساس كرد ،داراي نبوغ
خاص و هالهاي نوراني اس��ت كه ميتوان��د به تنهايي و با
تكيه بر عقل خود ،سكان هدايت اقتصاد كشور را در مسير
توسعه به دس��ت بگيرد .اين توهمي است كه هر از گاهي
برخي سياست مداران به آن دچار ميشوند ،همانطور كه
محمود احمدينژاد هم حدفاصل س��الهاي  84تا  92با
اين رويكرد ،اقتصاد كش��ور و خودش را به اين روز انداخت
كه امروز ميبينيد .اين فرايند توسعهاي كه بعد از صنعت
ملي ش��دن رخ داد ،الگويي بود كه در بسياري از زمينهها
پاسخگوي نيازهاي توسعهاي كشور بود و عقالنيت ابزاري
الزم را براي طراحي و به كارگيري بودجه در مسير درست
داش��ت .اين يك ادعا نيست بر اساس اعداد و ارقام مستند
قابلاثباتاست.بههرحالهراقتصاديبهراحتينميتواند
رشد15درصدي را بدون ايجاد اين توانايي ،دانايي ،مهارت
وكاراييتجربهكند.
اي�ن دانايي و توانايي رس�وب ش�ده ك�ه درباره
آن صحب�ت ميكنيد ،مس�اله خيل�ي پيچيدهاي
اس�ت؟يعني منظورم اين اس�ت كه اينقدر مساله
غامضاستكهاجرايآنشدنينيست؟
خيرموضوعپيچيدهاينيست،وقتيميگوييمتصميمات
همخوان با توس��عه يعني قوانيني كه با هم تضاد نداشته
باشند ،يعني مسيرهاي فساد در آن شكل نگيرد و فقدان
ش��فافيت ايجاد نش��ود و مواردي از اين دست.ببينيد در
آن برهه ،مجموعه نهادهايي هم كه در حال س��اخت بود
نهادهاي مكمل بود ،بخش��ي از وظايف دولت توس��عه به
وس��يله روشنفكران دوران مش��روطه وبعد از آن از طريق
دست پروردههاي آنان انجام شد.يعني مجموعه قوانيني
كهداشتندباهمهمخوانيداشت.يكمثالديگردربخش
مسكنبزنم؛انبوهسازيكهاينساختارطراحيوپيادهسازي
ميكرد ،مثال پروژه اكباتان بود ،آپادانا بود .اينگونه نبود كه
ناگهانباغهارانابودكننددريككوچه6متريمجوزساخت
برجهاي چند ده طبقه داده شود و حقوق شهروندي را در
قالب تراكم بفروش برسانند .وقتي به اين الگو بياعتنايي
شد،ومحمدرضاپهلوياحساسكردكهميتواندبهتنهايي
بار توسعه را به دوش بكشد در جريان برنامه پنجم توسعه
دربودجهدستميبرد،كلساختاردچارفروپاشيشد.
بعد از فروپاش�ي به دوران انقالب اسالمي مردم
ايرانودورانپسازآنميرسيم؛ارتباطاتمتقابل
توسعهوبودجهدردورهبعدازشكلگيريجمهوري
اسالميچگونهشكلميگيرد؟
دهه اول انقالب كه دهه جنگ و حركتهاي انقالبي است،
كشورتحتتاثيرايناتمسفرقرارداردوبلوكانقالبيكشور
رادردستدارد.دراينبرههكشوربههيچعنواناينبلوك
درگير رانت جويي و ويژه خواري نيس��ت و حركاتي مثل
جهاد سازندگي و توسعه افزونتر روستاها شكل ميگيرد.
اما يك مشكل اساسي در اين دوران وجود دارد و ان اينكه
الگوي شايستهاي براي توس��عه تدوين نميكنند .وقتي
شما الگو نداشته باش��يد ،نهادها ناقص شكل ميگيرند و
نهادناقصبهنهادكژكاركردميانجامد.ساختارگژكاركرد
يعنيفساد،يعنيرانتوثروتاندوزي.هرچنددردههاول
فساد و رانتي وجود ندارد اما عدم نهادسازي درست ،زمينه
ايجاد اين ناهنجاريها را در دهههاي بعد فراهم ميكند.
البته مساله جنگ در فقدان اين نهادسازي بيتاثير نبوده
اس��ت .نظام بودجهريزي نيز در اين دوران تحت تاثير اين
گزارهها قراردارد.
ب�ه دوران پ�س از جنگ8س�اله ميرس�يم .در
سالهايابتداييدهه70گفتمانسازندگيوتوسعه
ظاهراگفتمانغالببودهاست،اماچراتالشهاياين
دورهفاصلهكشورراباتوسعهكمنكرد؟
بالفاصلهپسازجنگبهصورتشتابزدهبدونتهيهالگوي
توسعه شايسته كشور ،تغيير سرمشق يا پارادايم شيفت
صورت ميگيرد .آزادس��ازي اقتصادي در دستور كار قرار
ميگيرد كه در عمل جامعه را به بازار ميس��پارد .چرا كه
اقتصاد ايران رقابتي نيس��ت .يك قانوني وج��ود دارد كه
ميگويد هرچه قدر تنوع را در روندها بيش��تر كنيد ،بايد

نظارتهايمتنوعتريرانيزبهكاربگيريد.اساساايننظام
بازار است كه با افزايش رقابت بايد نةارتها را نيز به صورت
فزاينده كرد.به عنوان مثال زماني كه حمل و نقل از طريق
متروباشد،نظارتهابسيارشفافتروروانترصورتميگيرد
تاهرشخصيباخودرويشخصيبخواهددرشهرباالوپايين
برود.هزينههايلجستيكيهمبامترووحملونقلعمومي
بسيارپايينتراست.درخصوصبازارهمهمينروندحاكم
است .وقتي سراسيمه اقتصاد را توسعه ميدهيد اما زمينه
نهادي براي نظارت و س��رويس دهي به اين ساختارهاي
اقتصادي ايجاد نميشود ،مشكالت را ايجاد ميكند .اين
قانوناجتماعيواقتصادياست.
اين فرايند چه ش�رايطي را در اقتصاد و معيشت
كشورايجادكردهاست؟
اين سادهانگاريهايي كه راست مبتذل در زمينه اقتصاد
به اس��م عقالنيت اقتصادي انجام داد ،اقتص��اد ايران را به
خصولتيها و رانت خواران س��پرد و جامعه ايران را به بازار
س��پرد .در حالي كه اين رابطه بايد معكوس باشد .دومين
موضوعي كه رخ داد اين اس��ت كه گروههاي متعددي در
بخشهاي مختلف حاكمي��ت ،آمدند بدون برنامه ،بدون
تحزب و بدون الگوي شايسته .اين جريانات به كانونهايي
وابس��تگيهاي جناحي دارند كه بعد از حضور در قدرت،
باع��ث تعارض ميان مناف��ع ملي و منافع جناحي ش��ده
است ،اغلب هم منافع ملي را انتخاب كردهاند .بودجه بايد
از برنامه تبعيت كند ،برنامه بايد از الگوي توس��عه تبعيت
كند ،نهادسازي بر برنامهريزي و پروژه مقدم است .اول بايد
نهادهايالزمتشكيلشودبعداقدامبهآزادسازيبازاركرد.
اين3عاملاصليتبديلشدهبهالگرولينگيعنيتاخت
زدن.درمجلسبهدولتفشارميآورندكهاگرخواستههاي
بودجهايمنراتاميننكني،استيضاحميكنمو...نمونههاي
اينشكلازتاختزدنهادربودجههاينهادهايمذهبي،
ورزشي،فرهنگيو...قابلمشاهدهاست.بهاينترتيبدولت
توسعه در ايران كامال منحل شده ،چون نه الگوي سياسي
وجودداردونهبرنامهايوجوددارد.يكسريپروژههايياست

كهدرآنتقسيممنافعميشود.براياينكهصدايمردمهم
در نيايد هر ماه چندرغاز پول به عنوان يارانه در حسابشان
واريز ميكنند كه بيشتر شكل حقالسكوت شبيه است يا
طرحهايحمايتي.
اساسا اين موضوع نظامات يارانهاي به اين شكل
درست است .ما كش�ور ثروتمندي هستيم  .مردم
اينتواناييرادارندكهدريكبسترمناسبكسبو
كارنيازهايمعيشتيخودرابرطرفكنند.نظرشما
چيست؟
كرهجنوبيبهعنوانسوگوليامريكاتنها10الي15ميليارد
دالر حمايت ياران��هاي از امريكا دريافت كرده كه اين روند
حمايتينيزدردهه 70ميالديقطعشد.دربحرانبزرگي
كه كره جنوبي و آسياي جنوب ش��رقي در اواخر دهه 90
ايجادشد،كلوامصندوقبينالملليپولبهكرهبرايعبور
ازبحران 52،ميليارددالربود.شمااينرقمرابا700ميليارد
دالر درآمد نفتي كشورمان در دوره احمدينژاد ايجاد شد،
مقايسه كنيد .بعد جايگاه كره در اقتصاد را ببينيد ،جايگاه
اقتصاديايرانراهمبررسيكنيد.اينهانشانهچيست؟
ش�رايط امروز كشور در خصوص بودجه را چطور
ارزيابيميكنيد،بههرحالمجلسبابرخيرفتارهاي
راديكالبهدنبالايجادتغييراتاست؟
همين امروز ب��ه چالشهاي بودج��هاي مجلس كه نگاه
ميكنيد،متوجهوخامتاوضاعميشويد،فكرهمميكنند
كاري براي كشور انجام ميدهند .مجلس در حال تكه تكه
كردن بودجه اس��ت تا آخرين توانمنديهاي بوروكراسي
كشور در بودجه را نشانه گرفتهاند .تا آخرين ظرفيت عقل
ابزاريكشورهمبهمحاقببرد.همانطوركهدردولتهاي
نهم و دهم راي به انحالل نهادهاي برنامهريز دادند.يعني
حداقل تواناي��ي اداري براي اينكه بتواند س��ر و ته بودجه
را به گونهاي س��امان دهند را نيز برنميتابند .منتقدان به
جز نفي اين الگو ،هيچ الگوي جانش��يني ارايه نميكنند،
ضمن اينكه عقالنيت حداقلي اداري و بودجهريزي كشور
را تخريب ميكنند .من نس��بت به آقاي نوبخت انتقاداتي

زيادي مطرح كردم ،اما به هر حال نهاد گرايي را قبول دارد
وسعيميكنددرراستايالگوهايتوسعه،بودجهراپيش
ببرد.منتقدانافراطيميتوانندبرنامهايراجايگزينكنند؟
اگر دو بار پاي درس و وعظ چهار تا اس��تاد (حتي راديكال)
اقتصادوتوسعهنشستهبودندوبرخيازايناساتيدرادعوت
ميكردند كه درباره توسعه صحبت كنند ،متوجه موضوع
ميشدند.نميشودبدوندليلزيربودجهبزنند.يكزماني
رييسجمهوري وجو.د داشت كه به پشتوانه700ميليارد
دالر درآمد ارزي زد زير كاس��ه كوزه س��ازمان مديريت و
برنامهريزي و ظرفيتهاي كش��ور را به ب��اد داد .امروز كه
اين پول هم وجود ندارد كه بخواهيد بزنيد زير همه اصول
منطقي .وقتي ديدگاههاي گروههاي افراطي در مجلس و
حوزههاي سياسي را بررسي ميكنيد ،به نظر ميرسد اين
عزيزان كتب دانشمندان اقتصادي مثل داگالس نورث و
عجماوغلوراجلويشانگذاشتهاندوهركاريراكهگفتهاند
در مسير توس��عه انجام ندهيد اين نمايندگان آن كار را در
دستوركارقراردادهاند.
بنابراينبودجه 1400همدرمسيربودجههايقبلي
نميتواندنسبتيباتوسعهبرقراركند؟
مسلم اس��ت كه از اين س��اختار حداقلهاي برنامههاي
توس��عهاي در بودجه درنميآيد .ش��ما دوره اصالحات را
بررس��ي كنيد ،در دوره اصالحات و آقاي خاتمي هرچند
الگوي توس��عه وجود نداشت و برخي كاستيها هم وجود
داشت،اماچونبرنامهايوجودداشتوبراينبرنامهحداقل
عقالنيتابزاريحاكمبودوازسويديگربهجايتنشزايي
بهدنبالتنشزداييباجهانپيرامونيبودندمردمدرحوزه
اقتصاد ،معيشت و فرهنگ يك نفسي كشيدند .اميدوارم
نظامسياسيهرچهسريعتربهخودشبيايدوقبلازاينكه
بيشتر از اين دير شود ،تالش كند كمي از درد و رنج مردم
بكاهد.چراكهدرنهايتايندردورنجمردممنجربهوضعيتي
خواهد شد كه هيچكس دوست ندارد .بدون الگوي توسعه
استراتژيدرهيچبخشيشكلنميگيردواجزانميتوانند
همافزاييبراييكحركتهمهجانبهراايجادكنند.

آگهی مناقصات عمومی یک مرحلهای
به روش نیمهفشرده (نوبت اول)

شركتمليحفاري اريان
سهاميخاص

نوبت اول
شركتملينفت اريان

1399.5257

موضوعمناقصات– 1:مناقصهشماره 5591مربوطبهتامینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری6دستگاهحفاریمدیریتعملیاتحفاریدرخشکی 93(3فتح 79،فتح 78،فتح 22،فتح 21،فتح 43،فتح)
-2مناقصهشماره  5592مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری 6دستگاهحفاریمدیریتعملیاتحفاریدرخشکی 20( 3فتح 51،فتح 50،فتح  24،فتح 23،فتح 84،فتح)
  -3مناقصهشماره  5593مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری 5دستگاهحفاریمدیریتعملیاتحفاریدرخشکی 87( 3فتح 85،فتح 75،فتح 52،فتح 91،فتح)
  -4مناقصهشماره  5594مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری 5دستگاهحفاریمدیریتعملیاتحفاریدرخشکی 71( 3فتح 60،فتح 37،فتح 35،فتح 28،فتح)
٭ مشخصات مناقصه :
شماره  مناقصات

ناممناقصهگزار

شرکت ملی حفاری ایران

شمارهثبتدرپايگاهمليمناقصات

مبلغبرآوردهرمناقصه(ريال)

مبلغ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار

99/33/06/5591

30/765/820

211/280/192/000

6/919/000/000

99/33/06/5592

30/766/594

268/929/296/000

8/071/000/000

99 /33/06/5593

30/766/933

218/325/328/000

7/060/000/000

99 /33/06/5594

30/767/407

218/085/484/000

7/055/000/000

٭ ارزیابی کیفی مناقصه گران :
روش ارزیابی

بر اساس کسب حداقل امتیاز ( ) 50مربوط به معیارهای موجود در استعالمهای ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل میشود  ،انجام میگردد.

٭ نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :

دریافتاسناد

تاریخ شروع دریافت

یکروزپسازچاپآگهینوبتدوم

آخرینمهلت دریافت

 12روز پس از تاریخ شروع دریافت اسناد

محلدریافت
نحوه  دريافت

تحويلاسناد

آخرین  مهلت
محل  تحویل

٭ تضمين شركت در مناقصه (فرآيند ارجاع كار):
انواعتضامینقابلقبول
مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

آدرس اهواز -بلوار پاسداران -باالتر از میدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ایران -ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول پارت  Aاداره قراردادها
 -اتاق  108شماره تماس 061 -34146525

 -1ارائه فیش واریزی به مبلغ یکصد و نود هزار000ر 190ریال به حساب شماره 4001114004020491و شماره شبا  IR520100004001114004020491
نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت ملی حفاری ایران .
 -2درخواست رسمی متقاضی (باذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه .

متقاضیان می بایست اطالعات مورد نیاز مندرج در فرمهای ارزیابی کیفی را ظرف مدت 14روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد در قالب چهار عدد
لوحفشردهتهیهوبهکمیسیونمناقصاتتحویلنمایند.

نشانی :اهواز -بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت –Bاتاق-107
دبیرخانه کمیسیون مناقصات -شماره تماس061- 34148580– 34148569

ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی
اصالصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636وشماره شبا IR350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران
 90روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

تذکر:باتوجهبهبخشنامهشماره 98/ 138665مورخ 98/04/03معاونتپژوهشوفناوریوزارتنفتمبنیبربکارگیریسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)ثبتنامکلیهمتقاضیانحضوردرمناقصات/مزایدات
شرکتملیحفاریایراندرپایگاه  Setad.irالزامیمیباشد.
کانالهای اطالعرسانیشرکتملیحفاریایران

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای ش�ماره  139960310001006559م�ورخ  99-08-26که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیمنطقهیکساریتصرفاتمالکانهآقای/خانم/هادیجانعلیپورفرزندتیمور
نسبتبهششدانگیکقطعهزمینمشتملبراتاقکاحداثیبهمساحت 103،55مترمربعقسمتیازپالک 3448اصلیواقعدر
یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی پس از کسر سهم وقف محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف19907467
تاریخ انتشار نوبت دوم99-09-23:
تاریخ انتشار نوبت اول99-09-09 :

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  8025804سال  99.731موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی هاش�م سوهانی به شماره کد ملی
 0043597998صادرهازتهرانفرزندمحمدمهدیششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت 200مترمربعدارای
پالک 234فرعیازپالک 45اصلیبخش 3واقعدرقریهکراجوبکنارخریداریشدهازمالکرسمیلذابهمنظوراطالععموممراتب
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف19907488
تاریخ انتشار نوبت دوم1399.09.23:
تاریخ انتشار نوبت اول1399.09.09 :

هادیمالحسینیسرپرستثبتاسنادوامالکتنکابن

ويژه
در مراسم امضاي تفاهمنامههاي بزرگ
بين ستاد اجرايي فرمان امام و وزارت
جهادكشاورزي اعالم شد

تستانساني واكسنايرانيكرونا
از اول دي

آيينانعقادتفاهمنامهطرحجهشتوليدديمزارهايكشور
و چند تفاهمنامه و عمليات ديگر در زمينه تأمين امنيت
غذايي درحوزه محصوالت كشاورزي و دامي بين ستاد
اجرايي فرمان امام و وزارت جهاد كش��اورزي برگزار شد.
صبحديروزدرمراسميباحضورمحمدمخبررييسستاد
اجرايي فرمان امام ،كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي،
مديرانعاملبنيادهايبركت،احسان،تدبيروهلدينگ
كشاورزي ستاد اجرايي فرمان امام و معاونتهاي وزارت
كشاورزي در محل نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان
امامدرتهران،دوتفاهمنامه«طرحجهشتوليدديمزارهاي
كشور»« ،تأمين و توليد نهادههاي دامي و گوشت» امضا
وعملياتتوليدوتكثيربذرهايهيبريدسبزيوصيفيبا
همكاريدومجموعهآغازشد.محمدمخبردراينمراسم
با اشاره به اين تفاهمنامهها اظهار كرد :پس از اينكه رهبر
معظم انقالب در سال ۹۲سياستهاي اقتصاد مقاومتي
راابالغكردندمتوجهشديمكهتغييرنگرشدراينحوزه
الزموضرورياست.رييسستاداجراييفرمانامامتأكيد
كرد :روح اقتصاد مقاومتي ،محوريت دادن و ميدان دادن
بهمردماستكهاگرايناتفاقبيفتدخيليازمسائلحل
ميشود كه نمونهاش تفاهمنامه امروز بين ستاد و وزارت
جهاد كش��اورزي اس��ت .وي افزود :در ۶ماه آخر س��ال
گذشته با اجراي ۱۰هزار طرح در سيستان و بلوچستان
توسط ستاد اجرايي ۱۶،هزار تن گوشت قرمز توليد شد
وبااجرايتفاهمنامهامروز،تاپايانامسالنيزازسهطريق
اشتغالهاي خرد و خانگي ،تهاتر و ساماندهي توليدات،
اين ميزان به  48هزار تن خواهد رسيد .مخبر با اشاره به
اينكهستاداجراييفرمانامامدرهردوحوزهامنيتغذايي
ودارويي ورود كرده ،گريزي به بحث توليد واكسن ايراني
كرونا كرد و افزود :تست انساني واكسن كروناي توليدي
ستاد اجرايي با مجوز صادرشده ازسوي وزارت بهداشت
ازهفتهاولديآغازودر سه فاز ۲۸روزهانجامخواهد شد.
وي افزود :دانش��مندان ستاد اجرايي اطمينان دارند كه
بهترين و مطمئنترين واكس��ن كرونا در كشور را توليد
خواهيم كرد و به دليل اس��تفاده از ويروس كشتهشده،
اين واكس��ن هيچ خطري براي مردم عزيزمان نخواهد
داشت .مخبر خاطرنشان كرد :اين واكسن ابتدا روي ۵۶
نفر تزريق خواهد شد ،در فاز دوم اين واكسن به۵٠٠نفر
تزريقخواهدشدوبرايفازسومهيچمحدوديتياعمال
نميشودوماميتوانيمبهتوليدانبوهبرسيمو 3الي ۴ماه
بعدازتستانسانيمابهنقطهايخواهيمرسيدكهكشوراز
وارداتاينواكسنبينيازخواهدشد.رييسستاداجرايي
فرمانامامافزود:باسيلعظيميازمتقاضيانبرايتست
واكسن كرونا مواجه هستيم .در ادامه اين مراسم كاظم
خاوازي ،وزير جهاد كش��اورزي اظهار كرد :در بازديد از
نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان امام مشاهده كردم
كه ستاد در بخش كشاورزي اقدامات خوبي را با تأكيد بر
محروميتزداييرقمزدهاست.وزيرجهادكشاورزيافزود:
از مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام تشكر ميكنم كه در
حوزهتأمينامنيتغذاييدركشوراقداماتبزرگيانجام
دادهاند .وي درخصوص تفاهمنامه با ستاد اجرايي گفت:
طرحي كه امروزبا همكاري س��تاد آغاز ميشود ،موجب
افزايشدرآمدكشاورزاندرديمزارها،افزايشتنوعگياهي
دراين مزارع و موجب تقويت خاكها و كاهش خطراتي
مانندسيلونابوديزمينميشود.ويافزود:شركتهاي
دانشبنيان ستاد اجرايي فرمان امام يك پشتوانه بزرگ
ب��راي اجراي اين طرح بزرگ هس��تند و دس��تور دكتر
مخبر براي بسيج امكانات ستاد دراين حوزه ستودني و
عامل انگيزهبخشي اس��ت .وي افزود :اميدوارم با امضاي
تفاهمنامه امروز ،تا پايان سال  ۱۴۰۰شاهد خودكفايي
كشوردرحوزهتوليدبذرباشيم.درادامهاينمراسمارتباط
ويديوكنفرانسيبااستانهايگلستانوآذربايجانشرقي
برقرار شد و استانداران اين دو استان در خصوص اجراي
اين طرحها در استانهايشان توضيحاتي را ارايه كردند.
در انتهاي اين مراسم ،تفاهمنامههاي مختلفي در زمينه
امنيت غذايي بي��ن مديران عامل هلدينگها و معاونان
ستاداجراييفرمانامامووزارتجهادكشاورزيامضاشد.

خبر
رشد  ۷۱درصدي
جذب سرماي ه خارجي
ايرنا|مطابقآمارهايمنتشرشدهوزارتصنعت،معدن
وتجارت،حجمكلسرمايهگذاريخارجيمصوبدراين
بخشدرهشتماههامساليكميلياردو ۲۲ميليوندالر
به ثبت رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته
رشد ۷۱.۲درصديرانشانميدهدبنابرآمارها،ازابتداي
امسالتاپايانآبانماه ۷۵فقرهسرمايهگذاريخارجيدر
طرحهايصنعتي،معدنيوتجاريبهارزشيكميليارد
و ۲۲ميليوندالربهثبترسيد.اينآماردرمقايسهبارقم
 ۵۹۷ميليون دالري هش��ت ماهه ابتدايي پارسال رشد
 ۷۱.۲درصدي دارد .همچنين س��رمايهگذاري خارجي
مصوب در بخش صنعت ،معدن و تجارت در هشت ماهه
امسال نس��بت به مدت مشابه پارس��ال از نظر تعداد به
 ۵۵فقره رسيد كه رشد  ۳۶.۴درصدي را نشان ميدهد.
سرمايهگذاريخارجيمصوبشاملهمهدرخواستها
اعم از سرمايهگذاري براي ايجاد طرحهاي جديد ،خريد
سهامشركتهايموجود همچنينسرمايهگذاريهاي
خارجيدرقالبترتيباتقراردادياست.

صنعت،معدنوتجارت
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«تعادل» از روند توليد  ۴۰كاالي منتخب صنعتي و معدني گزارش ميدهد

تعادل |
جزييات توليدات  ۴۰كاالي صنعتي و معدني در هشت
ماهه سال  ۹۹منتشر شد .مطابق آمارهاي منتشر شده
از س��وي وزارت صمت ،از مجم��وع  ۴۰كاالي منتخب
صنعتي و معدني۲۶ ،محصول رشد و  ۱۴محصول افت
توليد را نس��بت به مدت زمان مش��ابه سال قبل تجربه
كردند .جزييات آماري بيانگر اين است «الياف الكريليك،
ماشين لباسش��ويي ،انواع تلويزيون ،شمس آلومينيوم
خالص» كاالهايي هس��تند كه بيشترين رشد را در آبان
ماه سال جاري تجربه كردند .درهمين حال ،محصوالت
منتخبي كه در اين دوره زماني بيش��ترين افت توليد را
تجربه كردهاند شامل «ظروف چيني»« ،شيشه جام»،
«كاشي وسراميك»« ،ظروف شيشهاي» و«كنسانتره
زغالسنگ» بودهاند.

نش��ان ميدهد ،توليدات «اتوبوس ،ميني بوس و ون»
دراينبازهزمانيباافت۶درصديمواجهبوده؛بهطوريكه
توليد اين محصوالت از ۱۲۶۵دستگاه به ۱۱۸۸دستگاه
كاهش داشته است .افت توليد در كااليي مانند «روغن
ساختهنباتي»چشمگيراست.رصدآمارهانشانميدهد،
ميزان توليد اين قلم كاال از يك ميليون و ۱۶۸هزارتن در
ماه هشتم س��ال  ،۹۸به  ۹۳۷هزارتن درماه هشتم سال
 ۹۹رسيده است ،كه افت نزديك به  ۲۰درصدي را نشان
ميدهد .مطابق دادههاي منتش��ر شده ،افت كاالهايي
چون «انواع كاغذ ،نخ پلي اس��تر ،الياف پلي استر ،چرم،
كولر آبي و الكتروموتور» از ديگر مواردي است كه در اين
گزارش قابلتوجه است.
جزييات توليد محصوالت معدني
ارزيابي آماري دادههاي منتش��ر شده همچنين نشان

ميدهد كه از ۱۲محصول منتخب معدني ۷ ،محصول
رش��د توليد را تا پايان آبان ماه در كارنامه كاري خود به
ثبت رساندهاند .دادههاي وزارت صمت نشان ميدهد در
هفتماهابتداييسال ۹۹هفتمحصولمختلفمعدني
كهبهترتيبشامل«محصوالتفوالدي»«،فوالدخام»،
«كاتد مس» «شمش آلومينيوم خالص»« ،سيمان» و
«آلومينا» و«چيني بهداشتي» هستند ،آمار توليد خود
را مثبت به ثبت رس��انده و وضعيت رو به رشدي از نظر
آماري را تجربه كردهاند .وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در آمار خود ميزان توليد ش��مش ف��والدي در دوره ۶
ماهه ابتدايي امس��ال را  ۱۳ميليون و  ۹۲۹.۹هزار تن
ثبت كرد كه در مقايسه با  ۱۲ميليون و  ۷۸۲.۳هزار تن
عملكرد نيمه نخست پارسال رشد  ۹درصدي داشت .
اما براساس آمارهاي مورد بررسي ،محصوالت فوالدي
توليدي در هشت ماهه امسال به رقم ۱۷ميليون و۱۹۵
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ردیف
۹

ناممحصول
فوالد خام

واحدسنجش
هزارتن

 8ماهه1398
17677.5

 8ماهه1399
19166.9

درصدتغییر
8.4

۳۰

محصوالتفوالدي

هزارتن

15714.2

17195.0

9.4

۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
40

كاتدمس
شمشآلومينيومخالص
آلومينا
كنسانترهزغالسنگ
سيمان
کاشیوسرامیک
شيشهجام
ظروف شيشه اي
ظروفچيني
چینیبهداشتی

هزارتن
هزارتن
هزارتن
هزارتن
هزارتن
هزارمترمربع
هزارتن
هزارتن
هزارتن
هزارتن

176.3
177.9
153.4
1095.1
41831.0
291330.0
768.8
479.9
39.6
75.3

188.9
271.3
156.9
1069.5
48447.8
278220.5
739.2
473.6
35.1
77.0

7.1
52.5
2.3
-2.3
15.8
-4.5
-3.9
-1.3
-11.6
2.2

هزار تن رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته
 ۹.۴درصد رشد را ثبت كرد .سال گذشته مجموع توليد
محصوالت فوالدي در هش��ت ماه��ه ابتدايي رقم ۱۵
ميليون و  ۷۱۴.۲هزار تن بود .اين درحالي است كه در
هفت ماهه ابتدايي امسال گوياي صدور چهار ميليون و
 ۳۷۵هزار و  ۸۵۱تن زنجي��ره و محصوالت فوالدي به
ارزش يك ميليارد و  ۵۹۰ميليون دالر اس��ت كه ۷۶.۸
درصد در بخش شمش فوالدي به بيلت و بلوم اختصاص
داشت ،ارزش صادرات دوره اين گزارش نسبت به مدت
مشابه كاهش  ۳۷درصدي دارد .سال گذشته ،مجموع
صادراتشمشومحصوالتفوالدياز ۱۰.۵ميليونتن
هم فراتر رفت .صادرات ش��مش فوالدي در هفت ماهه
امسال به رقم س��ه ميليون و  ۱۹۱هزار تن رسيد كه از
اين رقم سهم بيلت و بلوم  ۷۶.۸درصد ثبت شد .واردات
زنجي��ره و محصوالت فوالدي در هف��ت ماهه ابتدايي
امسال به رقم  ۶۳۳هزار و  ۶۶۵تن رسيد كه در مقايسه
با دوره مش��ابه پارس��ال افزايش  ۵۱درصدي را نشان
ميدهد .ارزش واردات زنجيره و محصوالت فوالدي در
دورهفروردينلغايتمهر ۹۹بيشاز ۷۱۴.۶ميليوندالر
ثبت شد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال  ۹۸رشد
 ۳۲درصدي را ثبت كرد.
از آن سو ،محصوالت منتخب معدني كه در اين دوره
زماني بيش��ترين افت توليد را تجربه كردهاند شامل
«ظروف چيني»« ،شيشه جام»« ،كاشي وسراميك»،
«ظروف شيشهاي» و«كنسانتره زغالسنگ» بودهاند.
بهطوريكه طي  8ماهه امس��ال توليد ظروف چيني
 11.6درصد ،كاشي و س��راميك  4.5درصد ،شيشه
جام  3.9درصد و كنس��انتره زغال سنگ  2.3درصد
افت نسبت به  8ماهه سال قبل را تجربه كرده است.

آمار تولید (مقدماتی) کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در 8ماهه  ۹۹نسبت به مدت مشابه سال قبل

ردیف
1
2

عنوان
انواع سواري
وانت

واحدسنجش
هزاردستگاه
دستگاه

3

اتوبوس  ،ميني بوس و ون

دستگاه

1265.0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

كمباين
تراكتور
روغنساختهشدهنباتی
داروي انساني
پودرشوينده
الستيكخودرو
پتروشیمی
نئوپان
انواع كاغذ
کارتن
فيبر

دستگاه
دستگاه
هزارتن
ميلياردعدد
هزارتن
هزارتن
میلیونتن
هزارمترمكعب
هزارتن
هزارتن
هزارمترمكعب

271.0
12282.0
1168.4
31.1
415.2
142.2
37.5
469.7
685.3
350.0
1023.2

ردیف
15
16

 8ماهه1398
447.3
43877.0

 8ماهه1399
542.6
52828.0

درصدتغییر
21.3
20.4

1188.0

-6.1

17

383.0
13395.0
937.5
31.9
422.8
177.7
40.7
543.5
659.4
351.6
1041.9

41.3
9.1
-19.8
2.5
1.9
25.0
8.6
15.7
-3.8
0.5
1.8

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

عنوان
سموم دفع آفات نباتي
روغن صنعتي و موتور تصفيه اول

 8ماهه1398
24.5
384.6

 8ماهه1399
23.1
429.5

درصدتغییر
-5.5
11.7

واحدسنجش
هزارتن
هزارتن

دوده

هزارتن

77.2

90.3

17.0

الیافاکریلیک
نخفیالمنتپلیاستر
الیافپلیاستر
نخسیستمپنبهایوترکیبیالیافمصنوعی
چرم
انواع پاپوش و کفش
يخچال وفريزر
ماشينلباسشويي
انواعتلويزيون
كولرآبي
الكتروموتور

هزارتن
هزارتن
هزارتن
هزارتن
میلیونفوتمربع
میلیونزوج
هزاردستگاه
هزاردستگاه
هزاردستگاه
هزاردستگاه
هزاردستگاه

0.8
197.5
156.4
144.8
29.9
86.1
1032.7
420.4
493.2
854.2
6229.2

3.1
178.1
143.8
181.2
25.2
86.8
1334.3
665.2
801.6
758.2
5543.1

312.5
-9.8
-8.1
25.1
-15.7
0.8
29.2
58.2
62.5
-11.2
-11.0

گمرك به ادعاي بانك مركزي پاسخ داد

جزييات جديد از تامين ارز براي ترخيصكاالها

تعادل|
پ��س از ادعاي بانك مركزي مبني ب��ر اينكه حدود يك
ميلياردو ۳۵۰ميليوندالرتامينارزانجامشده،اماكاالها
از گمرك ترخيص نشدهاند ،معاون فني گمرك در اين
زمينه شفاف سازي كرد و به ارايه توضيحاتي پرداخت.
مهرداد جمال ارونقي معاون گمرك ضمن رد ادعاي بانك
مركزي مبني بر اينكه صاحبان كاال عمداً كاالهاي خود
را ترخيص نميكنند ،در اظهاراتي گفته است كه مطابق
اعالم گمرك وبراساس اسناد دريافتي از بانك مركزي،
 ۹۰درصدكاالهايمشمولتامينارز ۳۵۰ميليوندالري
از گمرك ترخيص شده ودر مورد ادعاي بانك مركزي در
خصوص يك ميليارد دالري كه هنوز اظهار نش��ده ،نيز
پيگيريها نشان ميدهد ،اين كاالها در جريان اظهار و
ترخيص قرار دارند.
 ۹۰درصد كاالها ترخيص شد
نيمه آبان ماه سال جاري ،بانك مركزي با انتشار اطالعيه
رس��مي اعالم كرد« :از ابتداي سال تا پايان مهرماه ،اين
بانك حدود 20ميليارد دالر كد رهگيري اعالمي ،تأمين
ارز صادر كرده است كه بهموجب اطالعات و آمار ،تاكنون
حدود يك ميليارد دالر از موارد ف��وق در گمرك اظهار

نشده است .همچنين بيش از  350ميليون دالر بهرغم
اظهار در گمرك ،منجر به ترخيص كاال نشده ،لذا بهنظر
ميرسد عدم صدور كد رهگيري تأمين ارز ،علت اصلي
عدم ترخيص كاالها از گمرك نباشد ».البته اين موضوع
اخيرا نيز از س��وي رييسكل بانك مركزي يكبار ديگر
مورد اشاره قرار گرفت .اما ادعاي رييس كل بانك مركزي
واكنشگمركرادرپيداشت.بهطوريكهمهردادجمال
ارونقي ،معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با اشاره به
مكاتبات و بررسيهاي انجام شده جزئيات تازهاي از آن
را مطرح كرده اس��ت .اين مقام مسوول در گمرك ايران
با اش��اره به مكاتبات صورت گرفته بي��ن گمرك ايران و
بانك مركزي گفت :بر اس��اس مكاتبه طبقه بندي شده
بانك مركزي ،اعالم ش��ده كه تعداد  ۴۳۷۶كد رهگيري
اعالميه تامين ارز به ارزش  892/450/530يورو در هيچ
اظهارنامهاي ثبت نش��ده و  ۲۲۴۱كد رهگيري اعالمي،
تأمين ارز به ارزش  369/440/135يورو با وجود ثبت در
اظهارنامه ،ترخيص نشده است .ارونقي با بيان اينكه كليه
 ۲۲۴۱ركورد اعالمي مبني بر اظهار و عدم ترخيص كاال،
توسط گمرك مورد بررسي قرار گرفت ،افزود ۱۷۴۵:فقره
اظهارنامه ،پس از صدور و اعمال كدرهگيري بانكهاي
عامل ،در مهلت مقرر قانوني ،از گمركات كشور ترخيص

ليست افزايش قيمت
كاالهاي اساسي در ماه هشتم

قيمت انواع كاالهاي اساس��ي از جمله گوش��ت
قرمز ،گوش��ت مرغ ،ش��كر ،برنج در آبان امسال
نسب به مدت مشابه سال گذشته بين  20تا 107
درصد افزايش يافته اس��ت .قيمت هر كيلوگرم
برنج پاكستاني باسماتي درجه يك در آبان سال
گذش��ته  117هزار و  125ريال بوده كه در آبان
امسال با  107درصد افزايش به  242936ريال
رسيده است.
قيمت هر كيلوگرم برنج تايلندي نيز از  77هزار
و  104ريال در آبان ماه سال گذشته با  88درصد
افزايش ب��ه  144هزار و  972ري��ال در آبان ماه
امس��ال افزايش يافت.براساس اين گزارش برنج
ايراني از جمله برنج طارم و برنج هاش��مي درجه
يك نيز در يك سال گذش��ته در بازه زماني آبان
 98تا آبان  99به ترتيب  40و  39درصد افزايش
قيمت داش��ته اس��ت .قيمت هر كيلوگرم شكر
س��فيد با  64درصد افزايش قيمت از  50هزار و
 957ريال در آبان  98به  83هزار و  904ريال در
آبان امسال رسيد.
قيمت هر كيلوگرم گوش��ت م��رغ تازه نيز با 85
درصد افزاي��ش قيمت از  13ه��زار و  716ريال
در آبان  98به  24ه��زار و  114ريال در آبان 99
افزايش يافت.
در بازه زماني مذكور قيمت هر كيلوگرم گوشت
گوس��اله  20درصد و قيمت هر كيلوگرم گوشت
گوسفندي  21درصد افزايش يافته است.قيمت
ش��كر بس��ته بندي نيز در آبان امسال نسبت به
مدت مشابه س��ال گذش��ته  53درصد افزايش
قيمت داشته است.

كارنامهكاري توليدكنندگان درميانه پاييز

كارنامه توليدات صنعتي
جزييات آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت ،بيانگر
اين است كه «الياف الكريليك» با  ۳۱۲درصد بيشترين
رشد توليد را داشته است .توليد اين محصول تا پايان ماه
هشتم از س��ال جاري  ۳ميليون و ۱۰۰هزار تن گزارش
شده است« .انواع تلويزيون» نيز از ديگر محصوالتي است
كه توليد خود را از  ۴۹۳هزار دستگاه درهشت ماهه ۹۸
به ۸۰۱هزار دستگاه در مدت مشابه سال جاري رسانده و
رشد ۶۲درصدي را به ثبت رسانده است .از ديگر كاالهايي
كه بيشترين رشد را داش��تهاند« ،ماشين لباسشويي»
بوده كه با توليد  ۶۶۵هزار دس��تگاه رشد نزديك به ۵۹
درصدي را تجربه كرده اس��ت .ميزان توليد محصول در
همين بازه زماني در س��ال  ۹۸برابر با  ۴۲۰هزار دستگاه
بوده است« .كمباين» از ديگر محصوالتي است ،كه رشد
باالي۴۰درصدي را تجربه كرده است .اما در بخش «انواع
سواري» نيز تا پايان ماه هشتم ،بيش از ۵۴۲هزار دستگاه
توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه رقم
آن  ۴۴۷هزار دس��تگاه بوده ،رشد  ۲۱درصدي را تجربه
كرده است .دراين ميان توليدكنندگان «وانت» ،نيز ۵۲
هزار و ۸۲۸دستگاه توليد كردهاند ،كه رشد  ۲۰درصدي
داشته است همچنين طبق آمار ،طي هشت ماهه سال
جاري  ۱۶ميليون و  ۴۲۶هزار و  ۸۱۰حلقه تاير در كشور
توليد شده كه از نظر تعداد حلقه رشد ۲۳درصدي را در
مقايسهباهشتماههنخستسالگذشتهنشانميدهد
اين تعداد الستيك ۱۷۵،هزار و ۶۵۰تن را شامل شده كه
به لحاظ وزني  ۲۲درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته داشته اس��ت .تا پايان آبا ن ماه سا لجاري،
 ۱۰۴هزار و  ۲۵تن تاير خودروي سواري ۱۶ ،هزار و ۱۳۵
تن تاير وانتي و  ۳۶هزار و  ۳۰۵تن تاير باري و اتوبوسي در
كشور توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به ترتيب ۲۷درصد براي تاير سواري ۱۲،درصد براي تاير
وانتها و  ۱۴درصد براي تاير باري و اتوبوسي ،رشد توليد
ديده ميشود .در هشت ماهه سال ،۱۳۹۹تاير كشاورزي
سبك كه بيشترين ميزان رشد را به خود اختصاص داده
است ۳۰۵۲ ،تن توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه
سالگذشتهرشد ۷۲درصديداشتهاست.همچنينتاير
كشاورزي سنگين توليد شده با رقم  ۱۱هزار و  ۹۸۳تن
مشمول رش��د  ۱۹درصدي نسبت به هشت ماه ابتدايي
س��ال  ۱۳۹۸شده است .از س��وي ديگر ،ارزيابي آمارها

اخبار

و خارج ش��دهاند .همچنين تشريفات ترخيص قطعي و
خروج ۲۸۹فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب اين
كاالها به صورت درصدي با صدور مجوز خاص از گمرك
ترخيص شدهاند ۲۰۶ .فقره از اظهارنامههاي اعالمي نيز
حين انجام تشريفات گمركي يا اخذ مجوزهاي قانوني يا
مكاتبهبادفاترستاديگمركايرانبهدليلتفاوتتعرفه،
ارزش يا مباحث مقرراتي هستند و نسبت به ابطال يك
فقره اظهارنامه نيز وفق درخواست صاحب كاال اقدام شده
است كه تمامي اين اطالعات با جزئيات ،در اختيار بانك
مركزي قرار خواهد گرفت .مع��اون فني و امور گمركي
گمرك همچنين گفته اس��ت :بر اين اساس ،نسبت به
ترخيصبيشاز ۹۰درصداظهارنامههاييكهكدرهگيري
بانك آنها صادر شده ،اقدام شده و اين امر نشان ميدهد
صاحبان كاال پس از صدور كد رهگيري بانك ،كاالي خود
را از گمركات ترخيص ميكنند.
جزييات يك ميليارد دالري كه اظهار نشده
وي همچنين با اشاره به اينكه ايستايي درخصوص ۲۰۶
فقره اظهارنامه درحال انجام تشريفات گمركي طبيعي
است،توضيحداد:ازعواملايستاييايناظهارنامهميتوان
به عواملي از جمله تاخير در توديع حقوق ورودي توسط

برخيشركتهاياموسساتدولتي،انجامتشريفاتوارايه
تعهد توسط صاحب كاال جهت عرضه كاالي اساسي در
سامانه بازارگاه ،تغيير رديف تعرفه اظهاري در پي بررسي
گمرك و لزوم ويرايش ثبت س��فارش صادره ،پيگيري
صاحب كاال جهت اخذ و ارايه مجوز معافيت از پرداخت
حقوق ورودي ،اخذ و ارايه مجوزهاي قانوني و لزوم انجام
آزمايشهايالزمروينمونهكااليوارده،استنباطتفاوت
ارزشياتعرفهيااتماممهلتزمانيترخيصبرخيازاقالم
مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و كاالهاي گروه ()۴
و مسائلي از اين قبيل بوده است.
همچنيندربخشيازاظهاراتمعاونفنيگمركايرانبه
اعالم بانك مركزي در مورد يك ميليارد دالر اظهار نشده،
اشاره شده و توضيح داده كه با توجه به بررسي تصادفي
چند ركورد از  ۴۳۷۶كد رهگيري  -كه مطابق نظر بانك
مركزي به گمرك اظهار نشده و تكليفي در اين خصوص
متوجه گمرك نيس��ت  -به نظر ميرس��د اين وضعيت
براي كاالهاي اظهار نشده به گمرك نيز صدق ميكند.
بايد توجه داشت گمرك ايران اخيرا بخشنامهاي در اين
خصوص صادر و به كليه مراجع تحويلگيرنده و گمركات
اجرايي ابالغ كرد تا كاالهاي موجود در بنادر و گمركات به
قيدفوريتتعيينتكليفشوند.

واردات يك ميليارد دالري
محصوالت دخاني
مهر | سخنگوي گمرك ايران گفت :طي چهار
س��ال گذش��ته ،حدود يك ميليارد دالر واردات
محصوالت دخاني به كش��ور انجام ش��ده و همه
آن دود شده است .روحاهلل لطيفي اظهار داشت:
براس��اس آمارها در س��ال  ۳۲ ،۹۵ميليون و ۳۲
هزار و  ۲۴۰دالر ،در سال  ۱۶ ،۹۶ميليون و ۳۶۴
هزار و  ۳۱۲دالر ،در سال  ۲۳ ،۹۷هزار و  ۳۴دالر
و در سال  ۲۹۸ ،۹۸دالر ،واردات سيگار به كشور
انجام شده است .سخنگوي گمرك ايران اضافه
كرد ، :اما واردات كل محصوالت دخاني در سال
 ۲۳۸ ،۹۵ميليون و  ۷۹۳ه��زار و  ۵۱۲دالر ،در
سال  ۲۱۰ ،۹۶ميليون و  ۹۰۹هزار و  ۳۰۱دالر،
در س��ال  ۲۱۴ ،۹۷ميليون و  ۷هزار و  ۴۲۹دالر
و در س��ال  ۲۱۸ ،۹۸ميليون و  ۲۱۲هزار و ۴۵۱
دالر بوده اس��ت .لطيفي گفت :با اين احتساب،
تنها در چهار س��ال گذشته  ۹۲۶ميليون و ۹۲۲
ه��زار و  ۶۹۸دالر ،يعني حدود يك ميليارد دالر
محصوالت دخاني وارد شده كه از اين ميزان ۴۸
ميليون و  ۴۱۹هزار و  ۷۷۸دالر آن تنها واردات
سيگار بوده است.

آغاز شمارهگذاري محصوالت
زامياد و پارسخودرو
قائم مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا
در امور فروش و خدمات پس از فروش از اجراي
سه طرح فروش ديگر به شيوه فوقالعاده (فوري)
محصوالت سايپا تا پايان س��ال خبر داد و گفت
در هر يك از اين طرحها ،انواع محصوالت سايپا
با موعد تحويل كمتر از  ۹۰روز عرضه ميشود.
به گزارش س��ايپانيوز ،مجيد باقري در مراس��م
قرعهكش��ي طرح فروش فوقالعاده  ۸محصول
س��ايپا اظهار كرد :عالوه بر اين طرحهاي فروش
فوقالعاده ،س��ايپا طرح جديد فروش خودرو به
ش��يوه پيش فروش با موعد تحويل كمتر از يك
س��ال را نيز ديماه امس��ال اجرا خواهد كرد كه
براساس آن  ۳۰هزار خودرو از انواع محصوالت به
مشتريان و متقاضيان عرضه خواهد شد.
باقري ب��ا بيان اينكه در طرحه��اي فروش گروه
خودروسازي سايپا از خرداد امسال تاكنون ،بيش
از  ۴ميليون و  ۶۰۰هزار متقاضي مشاركت كرده
و از اين بين حدود  ۲۲۵هزار نفر در فرآيند قرعه
كشي انتخاب ش��دهاند ،افزود :طرحهاي متنوع
فروش محصوالت سايپا به صورت مستمر تا پايان
س��ال  ۹۹ادامه مييابد تا هموطنان و مشتريان
س��ايپا اين اطمينان خاطر را داش��ته باشند كه
توليد و تحويل محصوالت اين گروه خودروسازي
با روند خوب و مطلوبي ادامه دارد.
وي به تمديد مهلت واريز وجه مشتريان منتخب
در طرح فروش قبلي نيز اش��اره ك��رد و گفت :با
توجه به محدوديتهاي ناشي از كرونا و تعطيلي
بسياري از ش��هرهاي كش��ور در هفته گذشته،
مش��كالتي در واريز وجه منتخبين طرح فروش
مشاركت در توليد سايپا به وجود آمد و به همين
دليل اين مهلت براي مش��تريان ت��ا پايان هفته
جاري تمديد شده است.
باقري در ادامه اظهار كرد :متاسفانه به دليل بروز
يك سري مشكالت ،ش��ماره گذاري وانتهاي
توليدي ش��ركت زامياد با مش��كل مواجه شده
بود ك��ه با تالشهاي ص��ورت گرفته و همكاري
نهاده��اي ذي رب��ط اين مش��كل رفع ش��ده و
شمارهگذاري محصوالت نيسان زامياد به زودي
از سرگرفته ميشود.
قائ��م مقام مديرعام��ل س��ايپا از دريافت مجوز
نهايي براي ش��ماره گذاري خودروهاي ساندرو
شركت پارس خودرو نيز خبر داد و افزود :پس از
رايزنيهاي متعدد ،مقرر ش��د محصوالت توليد
شده ساندرو با مدل سال  ۹۸شماره گذاري شوند
كه اين اقدام از روز ،يكشنبه انجام خواهد شد.
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خبر روز

بيماران كوويد  ۱۹به يك ميليون و  ۲۰۰هزار نفر رسيدند

سخنگويوزارتبهداشتاز فوت ۲۲۱بيمارجديدكوويد ۱۹دركشورخبرداد .سيما سادات الري سخنگويوزارتبهداشتگفت:ازديروز تا
امروز ۲۲آذر ۱۳۹۹و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي ۸،هزار و ۲۰۱بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شد كه يك هزار
و ۲۸۶نفر از آنها بستري شدند .مجموع بيماران كوويد ۱۹در كشور به يك ميليون و ۱۰۰هزار و ۸۱۸نفر رسيد .او افزود :متاسفانه در طول۲۴
ساعتگذشته ۲۲۱،بيماركوويد ۱۹جانخودراازدستدادندومجموعجانباختگاناينبيماريبه ۵۱هزارو ۹۴۹نفررسيد.خوشبختانهتا
كنون ۸۰۰هزارو ۸۵۳نفرازبيماران،بهبوديافتهوياازبيمارستانهاترخيصشدهاند.الرياظهارداشت ۵۷۳۹:نفرازبيمارانمبتالبهكوويد۱۹
دروضعيتشديداينبيماريتحتمراقبتقراردارند.تاكنون ۶ميليونو ۶۵۷هزارو ۹۷۴آزمايشتشخيصكوويد ۱۹دركشورانجامشدهاست.

رييس انجمن مراقبتهاي ويژه ايران:

منتظر«بايدن» بمانيم ،هموطنان بيشتري را از دست ميدهيم
برگه سفارش واكسن را در اختيار رسانهها قرار دهيد

اگر منتظر بمانيم كه بايدن بر سر كار بيايد
وباپولهايبلوكهشدهواكسنتهيهكنيم،
گزارش
هموطنان بيشتري را از دست خواهيم داد
و تا تير ماه س��ال آينده بايد همي��ن روند مرگ و مير باال
را شاهد باش��يم .حداقل مردم در اين شرايط و اين روند
تصميمگيريها ،پروتكلها را با دقت بيش��تري رعايت
كنند كه بتوانند جان خود را حفظ كنند .رييس انجمن
مراقبتهاي ويژه ايران در گفتوگو با ايلنا اظهار داشت:
با توجه به س��اختار و ماهيت بيماري مذكور ،اگر درمان
بصورتتجويزتكتكداروهاوخصوصادرموردداروهايي
كههنوزتاييدشدهنيستندمانندسووداكاجراشود،قطعا
نتيجهموثرينخواهيمداشت.توجهبهايننكتهضروري
استكه تنها داروي آنتي وايرال تاييد شده «رمديسيور»
است.رييسانجمنمراقبتهايويژهايرانباتاكيدبراينكه
بهبود ريه آسيب ديده ناشي از ابتال به كرونا زمانبر است،
گفت:اينگونهنيستكهدرانتهايدرمانبيمارستانيريه
مريضبهحالتاولبرگرددبلكهاينبيمارپسازترخيص
از بيمارس��تان و پس از چند ماه يا با كورتون خوراكي يا
با پرفنيدون ميتواند فيبروز ريهاي كه ايجاد ش��ده را تا
حدوديبرطرفسازد.
بيماران با  90درصد درگيري ريه هم
قابلدرمانهستند
سوادكوهي با بيان اينكه نبايد انتطار داشت با 90درصد
درگيري ريه در ط��ول دوره درمان بيمارس��تاني در دو
هفته كل سيس��تم بهبود پيدا كند ،ادامه داد :بهبود اين
بيماران زمانبر است و 5ماه پس از خروج از بيمارستان به
فعاليتهايعاديروزانهميتوانندبرگردند.اوتاكيدكرد:
بايد توجهداشتكهاينبيماري فوقالعادهسنگيناست
وكرونابيماري استكه ساخته شده و ميداند چههدفي
دارد و در نتيج��ه براي مب��ارزه آن بايد بدانيم كه چگونه
ميتوانباآنبرخوردكرد.
هراس از مراكز درماني
دليلمراجعهديرهنگام مبتالياناست
رييس انجمن مراقبتهاي ويژه ايران در پاس��خ به اين

سوال كه چرا بيماران در وضعيت سنگين و بحران خود
را به بيمارستان ميرسانند ،اظهار داشت :مردم از مراكز
درماني هراس دارند و برخي از مردم هم صورت مس��اله
را پاك ميكنند و معتقدند اگر به مراكز درماني مراجعه
نكنند،بيماريندارنداماوقتيكهكاربهجاييميكشدكه
تنگي نفس به حدي ميرسد كه فرد را در شرايط سخت
قرار ميدهد ،در آن زمان ريه درگيري باالي دارد و در اين
وضعيتخودرابهمراكزدرمانيميرسانند.
بيماريابي در ايران ضعيف است
رييسانجمنمراقبتهايويژهايرانبااشارهبهاينموضوع
كه چرا فوتيها نس��بت به مبتالها عدد بااليي نسبت به
سايركشورهاست،اظهارداشت:اينموضوعبهبيماريابي
برميگردد .متاس��فانه بيماريابي در ايران ضعيف است.
در كش��ورهايي كه به دنبال بهبود اين شرايط هستند،
بيماريابي را در اولويت قرار دادهاند حتي براي بيماريابي
هزينه ميپردازند براي مثال در حال حاضر ايتاليا اعالم
كردههرفرديكهواكسنبزند 1200يورودريافتخواهد
كرد يا بيماري ك��ه خود را معرفي كند مبلغي را دريافت
خواهدكردامادرايرانچنينچيزيرانميبينيم.
در بيمارستانها هزينه تمام خدمات
از بيماران دريافت ميشود
وي با بيان اينكه تس��ت در بس��ياري از نقاط دنيا رايگان
اس��ت و مهمتر از آن ،تمام خدمات بيمارستانيشان هم
رايگان است ،گفت :در ايران هر چند رييسجمهور اعالم
ميكند كه تمام مراحل رايگان است اما اينگونه نيست و
در بيمارستانها هزينه تمام خدمات از بيماران دريافت
ميشود و يارانهاي از طرف دولت پرداخت نشده است .در
واقعادعايرايگانبودنخدمات،حكايتهمانواكسني
استكهوزيربهداشتميگويدرزروكردهامارييسبانك
مركزيمدعياستكهچنيناعتباريرانداريموتحريم
اجازه خريد واكس��ن را نميدهد .اين در حالي است كه
فعاالن و واردكنندگان دارو ميگويند؛ واردات واكس��ن
ارتباطيبهتحريمهاندارد.هميناالناگراعتباررادراختيار
اينافرادقراردهندميتوانندنسبتبهوارداتاقدامكنند.

هنوز تفكر مسووالن ايمني گلهاي است
رييسانجمنمراقبتهايويژهايراناظهارداشت:موضوع
اين است كه پولي در ايران بابت اين سيستم خرج نشده
است و هنوز تفكر مسووالن ايمني گلهاي است كه من به
عنوانرييسانجمنمراقبتهايويژهكامالمخالفايمني
گلهاي هس��تم و چنين ديدگاهي را محكوم ميكنم .اما
متاسفانهاينديدگاه،سياستارجحسيستماجراييكشور
استوبهاينمعناكهبرايمبارزهباكروناپولچندانيخرج
نشده است .او خاطرنشان كرد :در بحث واكسن آنفلوآنزا
مدعي ش��دند كه دو ميليون دوز واكسن سفارش دادند
و مشخص ش��د كه 250هزار دوز وارد كشور شده است.
عدمهماهنگينشانهايناستكهاهميتيبهاينموضوع
نميدهند و هنوز هم تفكر در سيستم اجرايي كشور اين
استكهگوياهمهبايدمبتالشوند.
برگه سفارش واكسن را در اختيار رسانهها
قرار دهند
سوادكوهيگفت:اگرسفارشيبرايوارداتواكسنكرونا
دادهاندچرابرگهسفارشيوجودندارد؟تمامكشورهاخريد
و رزرو واردات واكسن را اطالعرساني ميكنند و كشور و
شركتمقابلهمكهسفارشاتيراكهدريافتكرده،مبداو
ميزانسفارشاترادررسانههامطرحميكندبنابرايناگر
ايران سفارش��ي براي خريد واكسن كرونا داده بود ،اعالم
ميشدوچطوراستكهايراندرهيچليستيازسفارشات
هيچ كشوري قرار ندارد .رييس انجمن مراقبتهاي ويژه
ايرانادامهداد:رييسبانكمركزيهرچنداعالمميكند
كه به دليل تحريمها نميتوان واكسن وارد كرد اما دارو و
واكسنمشمولتحريمهانميشوند.
منتظر آمدن بايدن بمانيم
هموطنان بيشتري را از دست خواهيم داد
اوتاكيدكرد:اگرمنتظربمانيمكهبايدنبرسركاربيايدوبا
پولهايبلوكهشدهواكسنتهيهكنيم،هموطنانبيشتري
راازدستخواهيمدادوتاتيرماهسالآيندهبايدهمينروند
مرگوميرباالراشاهدباشيم.حداقلمردمدراينشرايط
و اين روند تصميمگيريها،پروتكلها را با دقتبيشتري

رعايتكنندكهبتوانندجانخودراحفظكنند.سوادكوهي
گفت :عدهاي ميگويند كه اين ويروس در ايران قويتر
استامابايدديدمبنايصحبتاينافرادچيستبايدديد
ژنوم جديدي از اين ويروس به دست آمده كه نشان دهد
درايرانقويترعملميكند؟اينادعاهامانندادعاهايياز
قبيلادعايواكسنسازيدرايراناست.انستيتوپاستور
قدرت تزريق واكسن را دارد اما در اين منطقه فقط كشور
هند است كه قدرت واكسنسازي را دارد .او افزود :كشور
پيشرفتهاي مانند فرانس��ه هم قدرت ساخت واكسن را
ندارداماواكسنراازشركتفايزررزروميكند.قرارنيست
همهكشورهاواكسنسازيداشتهباشنددراينميانفقط
ايران اس��ت كه اصرار دارد برخالف جهت آب شنا كند.
انستيتوپاستور براي فرانسه بوده اما آيا فرانسه در ساخت
واكسندخالتيداشتهاست؟آيادراين 10واكسنيكهدر
دنيامطرحشدهنامفرانسهراميبينيد؟
اميد به توليد واكس�ن داخلي؛ دليل تعلل
سيستم اجرايي براي خريد واكسن است
رييس انجمن مراقبتهاي ويژه ايران اظهار داشت :اين
ادعاي ايران مبني بر ساخت واكسن پاك كردن صورت
مساله است ،سيستم اجرايي كشور هم در رزرو واكسن
ثبت نام نميكند چراكه به دنبال توليد واكس��ن داخلي

اس��ت كه در نهايت هم كسي از واكسن داخلي استقبال
نميكند و در اين شرايط افرادي مانند دكتر محرز اعالم
ميكنند كه براي داوطلبهاي واكسن داخلي در هتل5
ستاره اتاق رزرو ميكنيم و مبلغي را هم براي اين افراد در
نظرميگيريمكهمعتقدمافرادعلمينبايدوارداينادبيات
واينموضوعاتشوند.
وق�ت طالي�ي را نباي�د ص�رف آزمودن
داروهاي گياهي كرد
ريي��س انجمن مراقبته��اي ويژه ايران درب��اره ميزان
اثرگذاريداروهايگياهيدركنترلويروسكروناوبهبود
بيمار كرونايي گفت :درم��ان گياهي را تا حدي ميتوان
پذيرفت اما نه در بيماري كرونا .در مبارزه با ويروس كرونا
س��رعت عمل و قدرت دارويي حرف اول و آخر را ميزند.
ويروس كرونا اين وقت را به افراد نميدهد كه عرق رازيانه
را براي امتحان مصرف كنند و در چند روزي كه افراد اين
درمانها را امتحان كنند كرونا كار را تمام ميكند چراكه
سرعت عمل آن بسيار زياد است و دقيقا ميداند كه چه
برنامهاي دارد و بايد چه كاري انجام دهد .او با بيان اينكه
دربيماريهايبسيارسنگينبسياراشتباهاستكهوقت
طالييبيمارراصرفآزمودنداروهايگياهيكرد،گفت:
مااينموضوعرادرروندبيماريآيتاهللشاهروديديديم

وقتوزمانيكهازاينبيماربرايمصرفداروهايگياهي
گرفتهشدباعثشدكهسرطانپيشرفتكند.
آزمون و خطا به معناي قماركردن بر س�ر
جان بيمار است
سوادكوهيادامهداد:مخالفتيبادارويگياهيندارمبراي
مثالافرادبابيماريهايديابتطوالني،دركنارداروهايي
كه پزش��ك تجويز كرده ميتوانند داروي گياهي را هم
استفاده كنند اما در بيماريهاي مهلك و كشنده اينكه
بخواهيمآزمونوخطاانجامدهيمبهمعنايقماركردنبر
سرجانبيماراست.
در بيماري كشنده نميتوان از ادرار شتر
استفاده كرد
رييس انجمن مراقبتهاي وي��ژه ايران با تاكيد بر اينكه
در بيماري كش��نده و سريع العمل نميتوان از ادرار شتر
استفاده كرد و وقتي زمان از دست ميرود نميتوان بيمار
رابرگرداند،اظهارداشت:برايپزشكانهمدرمانبيماران
دراينمرحلهباداروهاياثباتشدهسختميشود.حتي
مصرف داروهاي اثبات نشده مانند سووداك هم اشتباه
اس��ت .اين داروي ويروس هپتاتيت سي است و در هيچ
كشوريبرايكرونامصرفنميشود.

ويژه

وزيرصمت دستور اجراي پروژه نورد گرم شماره 2فوالد مباركه را صادركرد

روز پنجشنبه  20آذر  ،1399عليرضا رزمحسيني ،وزير
صنعت ،معدن و تج��ارت كه به همراه جمعي از معاونان
خود از خط��وط توليد فوالد مباركه بازديد ميكرد ،طي
سخناني از وجيهاهلل جعفري رييس هيئت عامل ايميدرو
خواس��ت تا پروژه نورد گرم ش��ماره  2فوالد مباركه را با
همكاري مديران اين شركت در كوتاهترين زمان ممكن
عملياتينمايد.
وي ثبات مديريتي فوالد مباركه را يكي از توفيقات اين
مجموعه دانست و با بيان اينكه هر بنگاهي كه از مديران
كارآم��د و باثبات برخوردار ب��وده از توفيقات خوبي هم
بهرهمند شده اس��ت ،تصريح كرد :فوالد مباركه ازجمله
س��ازمانهايي اس��ت كه با مديران شايس��ته پيشين و
فعلي خود ،ازجمله مهندس عظيميان كه سكاندار اين
مجموعه اس��ت ،با برنامههايي كارآمد به ارتقاي سطح
دانش ،فناوري ،توليد ،كارايي ،بهرهوري و گسترش اين
سازمان كمك و طرحهاي توسعه خود را بهخوبي دنبال
كردهاند.
رزمحسيني افزود :يكي از برنامههاي جديد وزارت صمت
تأمين سرمايه از محل بازار سرمايه است .امروز نقدينگي
در كشور به  3400هزار ميليارد تومان رسيده و پولهاي
سرگردان در اقتصاد ايران در بازارهاي غيركارآمد در حال
چرخش است؛ در اين ش��رايط وظيفه دولت ،مديران و

سياستگذاران در عرصه پول و ارز اين است كه نقدينگي
را به سمت افزايش توليد و برنامههاي توليدمحور هدايت
كنند .از اين رو وزارت صمت جمعآوري اين سرمايههاي
سرگرداندربازارسرمايهوجهتدهيآنهابهسويصنايع
خودروس��ازي ،فلزات رنگي و نساجي و لوازمخانگي را از
برنامههاياساسيخودميداند.بدونشكايناقدامرشد
اقتصادي و اشتغالزايي را در پي خواهد داشت.
وي رفع قوانين مزاحم و بروكراسي اداري را دومين اقدام
اين وزارتخانه دانس��ت و اظهار داشت :يكي از اهداف ما
در وزارتخانه اجراي اين راهبرد اس��ت و بهطور قطع آن
را اجرا خواهيم كرد و چهبس��ا س��اير وزارتخانهها هم در
اين مسير ،وزارت صمت را همراهي كنند .ما تا حد توان
خود ،مس��ير را براي مجاهدين اقتصادي ،كارآفرينان و
صاحبان س��رمايه در حوزه اقتصاد توليدمحور و كساني
كه در زمينه توانمندسازي جوامع محلي كار ميكنند،
هموار خواهيم كرد.
وزيـــــر صـــمت از وجود كارخانههاي فوالدسازي،
پتروشيميوسايرتوليدكنندگانداخليبهعنوانعاملي
مهم در تابآوري در برابر تحريمها نام برد و گفت :اگرچه
تحريمها و مبارزه با كرونا براي دولت هزينههاي زيادي
داش��ته ،اما دولت تا امروز سر پا ايس��تاده و عزت خود و
كشور را حفظ كرده است .در چنين شرايطي بسياري از

رييس هيئت عامل ايميدرو:

مديرعامل فوالد مباركه:

همكاري در زمينه اجراي پروژه
نورد گرم شماره  2فوالد مباركه
وظيفه ملي است

شركت به 304هزار و  500ميليارد ريال
خواهد رسيد

معاونوزيرصمتورييسهيئتعاملايميدرونيزدرحاشيه
بازديد وزير صمت از ش��ركت فوالد مباركه و در مصاحبه با
خبرنگارفوالد،همكاريدراجرايابرپروژهنوردگرمشماره2
فوالد مباركه را وظيفهاي ملي خواند .وجيهاهلل جعفري طرح
نوردگرمشماره 2فوالدمباركهوتأمينمواداوليهرادوموضوع
مهم و اساس��ي براي اين مجموعه عظيم عنوان كرد و گفت:
در خصوص طرح نورد گرم شماره 2بايد پيگيريهايي انجام
شود تا بهاتفاق همكاران و مجموعه مديريتي فوالد مباركه،
در يك بازه زماني كوتاه اين موضوع را به نتيجه برسانيم .وي
افزود:بهطورقطعطرحنوردگرمشماره 2بايدهرچهسريعتر
اجرا شود ،چراكه هم در آينده فوالد مباركه و هم تأمين بازار
ورق كشور بسيار تأثيرگذار است .معاون وزير صنعت ،معدن
و تجارت در ادامه بر رفع هرچه سريعتر مشكالت اجراي اين
پروژه تأكيد كرد .رييس هيئت عامل ايميدرو با بيان اينكه به
يدانيمفوالدمباركهرادرتأمين
عنواننهادناظر،وظيفهخودم 
مواد اوليه همراهي كنيم ،افزود :سعي ميكنيم در بازه زماني
كوتاه،بستهايبرايتأمينبدوندغدغهمواداوليهفوالدمباركه
تدوين كنيم .وي در پايان خاطرنشان كرد :در زمينه تأمين
مواد اوليه ،قطعا همكاري ايميدرو ،وزارتخانه و وزير صمت را
شاهدخواهيمبود.

طرحهاي توسعه شروع و اجرا شده و به بار نشسته كه اين
امر بسيار بزرگ و مهم است.
ويدرهمينخصوصتصريحكرد:فوالدمباركهميتواند
محور توسعه استان قرار بگيرد .با برنامهاي كه مديران در
نظر دارند و برنامه پيوس��ت اجتماعي براي شركتهاي
نام��دار و بزرگ كه تقويتكننده ش��ركتهاي كوچك
به ش��مار ميآيند ،بهراحتي كس��بوكارها و وضعيت
فرصتهاي شغلي خرد و ش��اخصهاي امنيتي بهبود
پي��دا خواهد كرد و بدين ترتيب ديگر ش��اهد مهاجرت
روس��تاييان به ش��هرهاي بزرگ نخواهيم بود .به خاطر
داشته باشيم مهاجرت ساالنه  250هزار نفر به شهرهاي
بزرگ و حاشيهنشيني  25ميليون نفر از جمعيت كشور
اصال زيبنده ايران نيس��ت .امروز در روس��تاها اينترنت
پرسرعت داريم ،اما مردم اين روستاها هنوز كسبوكار
ندارن��د .از اين رو چنانچه اس��تاندار محت��رم اصفهان،
نماين��دگان وليفقيه و نماين��دگان محترم مجلس در
اين استان همدل باشند ،وزارت صمت نيز اين آمادگي
را دارد كه تجار باش��رافت و متدين را در جهت توس��عه
پايدار و متوازن در اين اس��تان بسيج كند و بهيقين اين
امر امكانپذير اس��ت .وزير صم��ت در بخش ديگري از
سخنان خود از آزاد ش��دن صادرات در هفتههاي اخير
به عنوان گامي بلند در جهت توس��عه واردات كاالهاي

ضروري و مواد اوليه نام برد و گفت :هماكنون ش��رايطي
فراهم شده است كه بهجاي اينكه صادركننده در دادگاه
پرونده پيدا كند ،در مسير تأمين كاالهاي ضروري و مواد
اوليه كارخانهها حركت ميكند .طبق تصميم شجاعانه
رييسجمهوري در چند هفته گذشته ،قرار است 8400
ميليون كاالي رسوبشده در گمركات كشور ترخيص
شود و اين كار در حال انجام است.
وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاران با بيان اينكه
عرضه محصوالت فوالدي در بورس بهس��بب حمايت از
توليد بوده است ،گفت :بر اساس شيوهنامه ابالغي ستاد
اقتصادي دولت ،تمامي محصوالت فوالدي بايد در بورس
كاال عرضه شوند و از مازاد آن صادرات صورت گيرد.
عليرضا رزمحس��يني همچنين تصريح ك��رد :هدف از
ابالغ اين ش��يوهنامه تقويت توليد بوده است تا عرضه و
تقاضاي محصول در بورس كاال بهصورت ش��فاف انجام
گيرد .اس��تفاده از اي��ن روش و ش��يوهنامه باعث تعادل
قيمتها خواهد ش��د .وي افزود :در سند فوالدي كشور
با تعامل تش��كلهاي بخش خصوصي ،سهميهبنديها
انجام شده و هيچ محدوديتي در صادرات وجود ندارد و با
اين روش صادرات نيز ميتواند انجام گيرد .رزمحسيني
يكي از اهداف بازدي��د خود و هيئت همراه را راهاندازي و
آغاز جدي فعاليتهاي مربوط به طرح توسعه خط نورد

گرم ش��ماره 2فوالد مباركه خواند و ادامه داد :طرحهاي
توسعهاي اين شركت با س��رمايهگذاري نزديك به يك
ميليارد يورو و  30هزار ميليارد تومان در دست اجراست
كه يك سرمايهگذاري بسيار خوب است .وي با بيان اينكه
صنعت فوالد كشور در رفع تحريمها و تأمين مواد اوليه
كارخانههايمرتبطنقشمهميايفاكردهاست،ادامهداد:
صنعتفوالدكشورعالوهبرتأميننيازهايداخلي،بخش
مهمي از محصوالت خود را صادر كرده و براي كشور در

با تصويب در مجمع عمومي پيش رو ارزش سرمايه شركت به  304هزار و  500ميليارد ريال خواهد رسيد

مديرعامل فوالد مباركه ،در جريان بازديد وزير صمت از اين
كارخانه ،ضمن ارائه گزارشي از روند توليد و دستاوردهاي
فوالد مباركه در س��الهاي اخير گفت :فوالد مباركه مولود
انقالب اس�لامي اس��ت و مديران و پيمانكاراني در دوران
دفاع مقدس با پايمردي خود اين ش��ركت را بنا كردند و به
بهرهبرداريرساندندوبهاينوسيلهبرايكشورعزتوافتخار
آفريدند .حميدرضا عظيميان از گروه فوالد مباركه به عنوان
بزرگترينتوليدكنندهآهناسفنجيدرجهانوبزرگترين
فوالدساز منطقه خاورميانه و منطقه منا با سهم 20درصدي
توليد ف��والد نام برد و گفت :با تصوي��ب در مجمع عمومي
پيش رو ارزش سرمايه شركت به 304هزار و 500ميليارد
ريال خواهد رسيد و ارزش بازار اين شركت در حال حاضر به
باالي  300هزار ميليارد تومان رسيده است .هماكنون 7.2
ميليون تن فوالد در داخل شركت توليد ميشود و در گروه
فوالد مباركه (فوالد مباركه ،فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد
سبا) نيز ظرفيت توليد به حدود  10.2ميليون تن افزايش
يافته اس��ت .وي ادامه داد :حدود  1000كارخانه در كشور
تأمين كاال و مواد مصرفي ف��والد مباركه را بر عهده دارند و
حدود 3000كارگاه نيز از محصوالت اين شركت در خطوط
توليدخوداستفادهوورقفوالدمباركهرابهمحصوالتنهايي
تبديل ميكنند .مديرعامل فوالد مباركه با اشاره به اينكه در
حال حاضر بهطور مستقيم و غيرمستقيم حدود  350هزار
فرصت ش��غلي در زنجيره توليد فوالد مبارك��ه وجود دارد
گفت :عالوهبر شركتهاي يادشده ،هلدينگهاي ديگري

شامل توكافوالد ،آتيهفوالد ،هلدينگ سرمايهگذاري توسعه
مع��ادن و فلزات و هلدينگ متيل نيز در گروه فوالد مباركه
حض��ور دارند .اين در حالي اس��ت كه يك��ي از بزرگترين
هلدينگهاي مالي كش��ور توسط مباركه در حال تأسيس
و راهاندازي است .وي از وجود زنجيره كامل توليد در فوالد
مباركهبهعنوانعاملاصليافزايشسودودرآمداينشركت
نام برد و اظهار داشت :فروش فوالد مباركه در سال 97حدود
 23هزار ميليارد تومان و در سال  98حدود  40هزار ميليارد
تومان بوده و امسال پيشبيني ميشود اين عدد به مرز 55
هزار ميليارد تومان فروش برس��د .به همين دليل ميتوان
گفت فوالد مباركه عالوهبر اينكه يك بنگاه صنعتي است،
يك بنگاه اقتصادي هم هست و در بازار سرمايه نقش بسيار
مهميدارد.ويدرتشريحعملكردخطوطتوليداينشركت
گفت :شركت در هشتماهه سال جاري در مقايسه با مدت
مشابه سال قبل روند روبهرشدي داشته است؛ بهنحويكه با
تالش كاركنان آن ،توليد گندله در بازه زماني مذكور در سال
 97نزديك به 6ميليون تن بوده و امسال به حدود 7ميليون
تن افزايش يافته است .در توليد آهن اسفنجي از  7ميليون
تن به  7ميليون و  800هزار تن و در فوالد خام از  6ميليون و
 200هزارتنبه 6ميليون 690هزارتنرسيدهايم.ويبابيان
اينكهشركتدرسالگذشتهباافتتوليدمواجهشد،تصريح
كرد :دو دليل عمده ،يعني نرسيدن مواد اوليه و قطعي حدود
دوماههگازمهمترينداليلافتتوليدبودهاستكهميطلبد
مسووالن محترم براي آن چارهانديشي كنند و اقدام عاجل

به عمل آورند .به خاطر داشته باشيم فوالد مباركه در سال
 98حدود  2500ميليارد تومان ،به داليلي كه به آن اش��اره
شد ،متضرر گرديد .نبايد فراموش كرد كه فوالد مباركه جزو
كارخانههايي است كه ميتواند بيشتر از ظرفيت اسمي خود
توليد كند ،اما باعث تأسف است كه ب هدليل كمبود مواد اوليه
از اين ظرفيت استفاده نكنيم .وي تصريح كرد :فوالد مباركه
براي كنترل و آرامش بازار سعي ميكند كاال را به مشتري
و مصرفكننده برس��اند و بنا بر تأكيد مسووالن وزارتخانه
بر تأمين حداكثري بازار داخل ،امس��ال شاهد كاهش 32
درصدي صادرات بوديم و كاهش صادرات در درازمدت براي
سازمانمشكالتخاصخودرابههمراهميآورد.ويازايجاد
هلدينگ مالي در فوالد مباركه خبر داد و گفت :از سال 97تا
به حال سرمايه ثبتي فوالد مباركه از 7500ميليارد تومان تا
ديماه سال جاري با تصويب و تصميم مجمع عمومي پيش

رو به 30هزار ميليارد تومان خواهد رسيد .عظيميان تصريح
كرد :بسياري از شركتهاي بورسي از محل تجديد ارزيابي
ممكن است براي افزايش سرمايه اقدام كنند ،ولي افزايش
س��رمايه در فوالد مباركه كامال واقعي است و از محل سود
توزيعنشدهانباشتشدهسهامدارانانجامميشودولذاسهام
فوالد مباركه سهام بسيار ارزشمندي است .مديرعامل فوالد
مباركه با بيان اينكه بهدليل التهابات پيشآمده در دو سه ماه
گذشته ،اولين مجوز ايجاد سهام خزانه به نام فوالد مباركه
صادر شده است ،گفت :همانگونه كه ميدانيم هيچ شركت
بورسي حق ندارد سهام خودش را بخرد ،اما سازمان بورس
راهكاري ايجاد كرد تا صف فروش ايجاد نشود و با اخذ مجوز
خريد و نگهداري سهام خزانه حدود  2080ميليارد تومان
از سهام فوالد خريداري شد .همچنين شركت در راستاي
حمايت از سهام ش��ركتهاي گروه فوالد مباركه ،اقدام به
تأسيس صندوق سرمايهگذاري بازارگرداني با سرمايه800
ميليارد تومان نموده و اين صندوق هماكنون در بازار سرمايه
درحالفعاليتاست.وقتيافزايشسرمايهشركتعملياتي
گردد،فوالدمباركهبزرگترينشركتبورسيبهلحاظارزش
اسمي خواهد بود .وي در ادامه از تعريف حدود يك ميليارد
يورو پروژه در فوالد مباركه خبر داد و گفت 20:هزار ميليارد
تومان نيز سهم داخل اس��ت .اين پروژهها شامل نورد گرم
ش��ماره  ،2افزايش  500هزار تني ظرفيت فوالد هرمزگان
(رس��يدن به ظرفيت  2ميليون تن) ،راهاندازي فوالدسازي
 800هزار تني فوالد سفيددش��ت ،كارخانه توليد الكترود

مقطع حساس كنوني ارزآوري داشته است .وزير صمت
با اعالم اين مطلب كه در اين وزارتخانه بالغبر  100هزار
ميليارد تومان پروژه اقتصادي در حوزه صنعت و معدن
تدوين شده اس��ت ،گفت :براي تأمين مالي اين پروژهها
با همكاري خوب وزارت اقتصاد و سازمان بورس ،از بازار
سرمايه كمك ميگيريم تا به بانكها فشار وارد نشود و
مردم هم ميتوانند با مش��اركت در اين پروژهها بهطور
مستقيمدرتوليدشركتكنند.

گرافيتياردكان،افزايشظرفيتشركتورقخودروكاشان
است .همچنين حدود 20هزار ميليارد تومان به پيمانكاران
داخلي در سراسر كشور واگذار ميشود كه اين امر در جهت
اجراي دستور مقام معظم رهبري براي جهش توليد ،اقدام
موثري خواه��د بود .وي از پروژه نورد گرم ش��ماره  2فوالد
مباركه به عنوان يكي از اصليترين پروژههاي حوزه صنعت
فوالدكشورنامبردوگفت:باتوليدورقخامموردنيازدرتوليد
لولههايانتقالنفتوگازترشازگورهبهجاسكنشانداديم
كه در حوزه توليد فوالد خام از دنيا عقب نيستيم و همپاي
دنيا جلو رفتهايم ،ولي در توليد ورق از دنيا عقبيم .اگر ما در
 3تا 5سال آينده ورقهاي با گريد جديد توليد نكنيم ،فوالد
مباركه نيز به سرنوشت كارخانههاي عقبمانده كشور دچار
خواهد شد .عظيميان در ادامه از اجراي پروژه نسل چهارم
تكنولوژي در فوالد مباركه به عنوان ديگر ابر پروژه در دست
اجراي اين ش��ركت ياد كرد و گفت :ف��والد مباركه اكنون
داراي نسل سوم تكنولوژي است و ميكوشد همگام با دنيا
به سمت نس��ل چهارم پيش برود كه بسيار هوشمند است
و اين دقيقا همان حركت در مس��ير دانشافزايي است كه
همواره مورد تأكيد رهبر معظم انقالب بوده است .گفتني
اس��ت در ابتداي اين بازديد ،وزير صنعت ،معدن و تجارت و
هيئت همراه با حضور در محل معراجالشهداي فوالد مباركه
به مقام شامخ شهدا اداي احترام كردند و در ادامه در باغچه
فضاي سبز شخصيتهاي اين ش��ركت يك نهال به رسم
يادبود غرس نمودند.

