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 يارانه  و  حمايت
 در  پيچ  كسري  بودجه

كارنامه كاري 
توليدكنندگان در ميانه پاييز 

تكليف اقشار كم درآمد 
در اليحه 1400 چيست؟

»تعادل« از روند توليد 40   كاالي منتخب صنعتي و معدني 
گزارش مي دهد 

يادداشت- 1

جستاري در باب تحوالت امريكا
انتخاب��ات اخير امريكا ش��ايد 
يكي از انتخابات هايي باش��د 
كه منازع��ه ميان طرف��داران 
حزب جمهوري خ��واه و حزب 
دموكرات را به س��طح بااليي 
رساند و در عين حال چه از نظر 
ميزان مشاركت مردم امريكا و 
چه از نظر ميزان رايي كه ترامپ 
كسب كرد براي بسياري تعجب انگيز بوده است. صرف نظر 
از اقدام��ات اقتصاد گ��راي ناسيوناليس��تي ترامپ چون 
محدودسازي مهاجرت غيرقانوني )با هدف جلب رضايت 
بيكاران(، افزايش تعرفه واردات از چين )باهدف حمايت از 
توليد داخلي و جلب حمايت توليدكنندگان و كارگران( 
و وادارسازي كشورهاي اروپايي به افزايش سهم خود در 
تامين هزينه هاي ناتو )با ه��دف صرفه جويي هزينه اي و 
جلب حمايت افكار عمومي داخلي( كه بر طرفداري از وي 
بي تاثير نبوده، آنچه اين انتخابات نشان مي دهد دو قطبي 
بودن جامعه امريكا و مفصل بن��دي گروه هاي اجتماعي 
مختلف، حول ويژگي هاي هر كدام از اح��زاب و تقابل و 
تضاد جدي ميان آنهاست. در يك سو، گروه هاي اجتماعي 
نخبه گرا و نژاد پرست و ضد مساوات گراي عمدتا ساكن 
در نواحي مركزي امريكا ق��رار دارند كه بافت بومي خود 
را تا حد زيادي حفظ كرده اند. در س��وي ديگر، نيروهاي 
اجتماعي مساوات گرا و ضد نژادپرست و نخبه گرا هستند 
كه عمدتا در ايالت هايي چون كاليفرنيا با بافت جمعيتي 

چند مليتي مهاجر قرار دارند. 
آنچه مي خواهم 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��اف آنچه بعد از فروپاش��ي 
ش��وروي س��ابق تبديل به گفتمان فراگيري شد، عصر 
ايدئولوژي پايان نيافته اس��ت. گفتمان پايان ايدئولوژي، 
برس��اخته  فكري انديش��ه  نئوليبرالي، در پي تبديل امر 
سياسي معطوف به تغيير ساخت قدرت به امر »سياست 
زندگي« و »خرده سياست« و »دموكراسي گفت وگويي« 
و سياست مبتني بر جامعه  ش��بكه اي فردگرايانه است. 
تقليل ماهيت گروهي و اجتماعي امر سياسي به مساله اي 
فردي و تبديل ماهيت جانبدارانه دولت به نهادي خنثي و 
بي طرف هدف اين گفتمان است. سياست زندگي و خرده 
سياست به اين معناست كه جاي كشمكش هاي سياسي 
پيش��يِن حول قطب بندي چپ و راس��ت را دغدغه ها و 
كنش هايي 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 مرحله  بعدي، موجب به هم 
خوردن مرزبندي هاي طبقاتي و اجتماعي پيشين شده و 
در نتيجه به جاي جنبش هاي برآمده از اين مرزبندي  ها، 
افراد، بدون چنين هويتي، بازيگر اصلي در سطح خانواده 
و محله و جامعه هستند. دموكراس��ي گفت وگويي نيز 
به معناي ام��كان نيل به اجماع حداكث��ري درباره  نحوه  
س��اماندهي جامعه از طريق تاس��يس قواعدي است كه 
مساله فردي حقوق بشر را با مساله حاكميت مردم سازگار 
مي كند. در اينجا، فرض بر اين است كه افراد با برخورداري 
از عقانيت حداكثري، قواعد عام جهانش��مولي را وضع 
مي كنند كه اين سازگاري را ايجاد كند. گويي فقط يك 
مسير براي نيل به چنين هدفي وجود دارد. خروجي اين 
مفاهيم و نظريه هاي مرتبط با آنها اين اس��ت كه امكان 
حذف »انتاگونيسم« يا تضاد دشمني جويانه و جايگزيني 
كامل ان با تساهل و مداراي بدون تنش و تضاد وجود دارد. 
همين طور، اين اس��ت كه دولت نهاد بيطرف و خنثايي 
است كه صرف نظر از ويژگي هاي اجتماعي، كاركردهاي 
خود در زمينه تامين حقوق مالكيت و امنيت و خدمات 
عمومي را انجام مي دهد، و در نتيجه، در مسير ميدان دادن 
به برخي گروه هاي اجتماعي و سركوب يا كم رنگ كردن 
حضور برخي ديگر عمل نمي كن��د. اما، تجربه انتخابات 

امريكا نشان مي دهد كه: 
اول؛ هويت ه��اي اجتماعي واقعيتي مس��لم اس��ت كه 
فردگرايي روان شناختي و روش شناختي را رد مي كند؛ 
دوم؛ اي��ن هويت ه��ا در قالب رويكرده��اي ايدئولوژيك 
و تضاد آنها با يكديگر بازتاب پيدا مي كنند. يعني هويت 
ايدئولوژيك مبناي عيني دارد و واقعيت زندگي اجتماعي 
است؛ س��وم؛ امكاني براي حذف تضادهاي ايدئولوژيك 
ادامه در صفحه 4 وجود ندارد.   

علي ديني تركماني
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بار سنگين زيان انباشته بر شانه هاي هما

يادداشت-6

يادداشت-3يادداشت-4يادداشت-5

 معماي حمايت 
از كم درآمدها

 وضعيت نامشخص بورس
 در بودجه سال آينده

دولت مسوول تامين واكسن 
كروناست

آنچ��ه در تحلي��ل وضعي��ت 
اقتصاد اي��ران در س��ال هاي 
گذشته قطعي به نظر مي رسد، 
فش��ار اقتص��ادي موج��ود بر 
فعاالن اقتصادي و البته اقشار 
كم درآمد جامعه است. تحت 
ش��رايط فعلي به وجود آمده 
آنچي��زي كه نمي ت��وان از آن 
صرف نظر كرد، نياز اقشار كم درآمد به حمايت هاي دولتي 
است اما سوال اصلي اين است كه كه اين حمايت ها بايد 

چگونه باشد؟
در سال هاي گذشته از سويي ديديم پرداخت يارانه نقدي 
ادامه داشته و از س��وي ديگر دولت در دوره تحريم ها به 
منظور حمايت از دسترس��ي مردم به كاالهاي ضروري 

موضوع ارز 4200 توماني را نيز در دستور كار قرار داد.
با توجه به منابع در نظر گرفته شده براي تخصيص اين 
ارز به نظر مي رس��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��ال هاي گذشته ثابت 
ش��ده اين اس��ت كه با وجود تخصيص اين ارز، بسياري 
از كاالهايي كه مش��مول درياف��ت آن بوده اند در عمل، 
همچنان با افزايش قيمت مواجه شده اند و به اين ترتيب 
تاش ها براي كاهش فشار بر اقشار كم درآمد به نتيجه 
نرسيده است. از سوي ديگر ارزيابي ها نشان مي دهد كه 
ارز دولتي بستري را براي فساد ايجاد كرده و در ماه هاي 
قبل پرونده هاي مختلفي در اين زمينه به جريان افتاده اند. 
از سوي ديگر در اين س��ال ها بارها بازار كاالهايي كه ارز 
دولتي گرفته اند بر هم خورده كه ناش��ي از سوءاستفاده 
برخي افرادي اس��ت كه از مواهب آن اس��تفاده كرده اند. 
تحت تاثير اين ش��رايط اس��ت كه بخ��ش خصوصي در 
سال هاي اخير بارها تذكر و هش��دار داده كه بايد ارز چند 
نرخي از اقتصاد ايران حذف شود و قيمت ها به سمت واقعي 
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 كم درآمد 
نيس��ت، بلكه مي توان منابع در جريان ب��راي ارز 4200 
توماني و البته ساير حمايت هاي غيرمستقيم را به شكل 
مستقيم در اختيار اقشار كم درآمد قرار داد تا قدرت خريد 
آنها تقويت شود. در چنين بس��تري از يك سو فضا براي 
توليدكنندگان شفاف مي شود و آنها مي توانند بر اساس 
نرخ هاي واقعي فعاليت كنند و از سوي ديگر حمايت الزم از 
اقشار كم درآمد نيز مستقيما به دست آنها مي رسد. چنين 
طرح هايي نياز به همراهي سياستمداران كشور در سطح 
كان دارد تا با رس��يدن به يك جمع بندي كارشناس��ي 
و استفاده از تجربيات سال هاي گذش��ته، شرايط دشوار 
كنوني پشت سر گذاشته شود و منابعي كه با دشواري به 
دست آمده و از س��وي دولت هزينه مي شوند، بيشترين 

كارايي و كاربرد را داشته باشند.  

ب��ورس و بازارس��هام، بازاري 
اس��ت كه ب��اال و پايين هاي 
زيادي دارد و ممكن چندين 
ماه صعودي باشد و يا چندين 
ماه نزولي. اي��ن روزها باتوجه 
به مشاركت همه جانبه مردم 
از ب��ورس دول��ت در اليح��ه 
بودجه س��ال آين��ده تامين 
رقمي در حدود ۹۵ هزار ميليارد تومان را كه تقربيا ۱۱ 
درصد منابع كل بودجه است از محل واگذاري شركت ها 
پيش   بيني 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��كاتي براي بازار 
سهام پديد آورد. بس��ياري از فعاالن و شركت ها نياز به 
اوراق درآمد ثابت دارند كه بخشي از آن تامين مي شود 
درصورتي كه اين نرخ سود بيش از نرخ سود رايج نباشد 
براي بازارسهام خطر جدي محسوب نمي شود )افزايش 
سود باعث مي ش��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 
بازار گرداني انجام نگيرد، خروج مس��تقيم نقدينگي در 
بورس انجام شود، طبيعتا قدرت نقدينگي و قيمت سهام 
را نيز كاهش مي دهد و درنهايت نقدينگي نيز از بورس 
خارج مي شود. 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 مي تواندبر روي بازار تاثيرگذار 
باش��د. به طور كلي هرچه كه دولت اوراق بيش��تري در 
بازار سرمايه به فروش برساند طبيعتا بخشي از پول هاي 
فعال بازار را خارج كرده است، گرچه اين موارد بعدها به 
واسطه پرداخت سود مي توانند به بازار بورس يا بازار هاي 
موازي تزريق ش��وند. بودجه ۱400 مي تواند وضعيت 
بازارس��هام را تغيير دهد چراكه؛ برخي بر اين نظرند كه 
بودجه سال آينده يك نوع سرمايه گذاري كوتاه مدت بر 
روي بورس محسوب مي شوند و مي تواند موجبات نزول 
بورس را فراهم سازد اما اين به صورت بلندمدت از بازار 
سهام كسب درآمد شود البته پيش از كسب درآمد بايد 
زيرساخت هاي الزم مهيا ش��ود. البته نكات ديگري نيز 
در بودجه ۱400 وجود دارد همانن��د؛ فروش روزانه دو 
ميليون و ۳00 هزار بشكه نفت با قيمت 40 دالر و نرخ 
ارز ۱۱ هزار و پانصد توماني اما؛ با توجه به شرايط تحريم 
متوجه مي شويم 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 
دارد.  ادامه در صفحه 3

س��وال پ��ر تك��رار روزه��اي 
كرونايي؛ بنا بر مقررات و قوانين 
حاكم بر وظاي��ف حاكميت، 
تكليف دولت در قضيه واكسن 

كرونا چيست؟
بديهي است جهت شناسايي 
و بررسي تكليف قواي حاكمه 
اصلي ترين و معتبرترين منبع 
همانا قانون اساسي كشور است كه به عنوان ميثاق ملت 
و حكومت معيار اصلي شناس��ايي حقوق ملت و تكليف 

دولت است.
مقدمه قانون اساسي، ضمن تبيين اركان انقاب اسامي 
در تش��ريح اهداف كلي انقاب اس��امي به موضوعات 
اساسي مانند نهضت اسامي، 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 

اسامي از موضوع اقتصاد اشاره دارد: 
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان 
در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام هاي 
اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و س��ودجويي...و درادامه 
آمده است برنامه اقتصادي نظام اس��امي فراهم كردن 
زمينه مناس��ب رفع نيازهاي ضروري جهت اس��تمرار 

حركت تكاملي انسان بر عهده حكومت اسامي است.
ساده ترين تحليلي كه از اين مقدمه دريافت مي شود اين 
است كه در نظام اس��امي هدف از پرداختن به مسائل و 
موضوعات اقتصادي تامين رفاه و رفع حوائج ش��خصي 
انس��ان ها در جهت تكامل و حفظ كرامت انساني است. 
پرواضح است كه ابتدايي ترين شرط تحقق چنين توقعي 
تامين مقدمات بهداش��تي انسان هاست، طبيعي است 
تا زماني كه جان و تن انس��ان در صحت و سامت 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 

شوخي دارد تا امري انشايي در حفظ ارزش هاي انساني.
اصل دوم قانون اساس��ي در ش��ش بن��د پايه هاي نظام 
جمهوري اس��امي 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 امور۱6گانه مصرح در اين 
اصل به كار بگيرد. بند۱2اصل ۳قانون اساسي در تكميل 
مقدمه انشا ش��ده در بحث اقتصاد مقرر كرده پي ريزي 
اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق موازين اسامي جهت 
ايجاد رفاه ورفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت 
را در زمينه هاي تغذيه، مس��كن، كار، بهداشت و تعميم 
بيمه وظيفه دولت مي دان��د. در تكميل مباحث مذكور، 
ازاصل4۳ قانون اساس��ي كه ذيل عنوان »در باب اقتصاد 
و امور مالي« قواعدي را انشاء كرده درمي يابيم كه بنيان 
اصلي اقتصاد در...  ادامه در صفحه 3

سرنوشت بودجه 1400 در سايه 
هماهنگي هاي سياسي داخلي

و   ۱400 س��ال  بودج��ه 
سرنوش��ت مالي يك س��ال 
آين��ده دولت، ك��ه در پايان 
ق��رن ۱4 در آغ��از يك قرن 
جديد و شروع قرن پانزدهم 
قرار دارد، از نظر سياس��ي و 
بين المللي نيز با ش��رايطي 
جديد و متفاوت مواجه شده 
است و اين تحوالت سياس��ي و بين المللي، شرايط 
تدوين اليحه بودج��ه را متفاوت از س��ال هاي قبل 
ساخته است. در نتيجه در س��ال آينده كه احتماال 
يك دولت اصولگرا در انتخابات رياس��ت جمهوري 
زمام ب��ه امور را به دس��ت مي گيرد 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 بين المللي، به گونه اي 
عمل كند كه نتيج��ه آن لغو تحريم ها، و گش��ايش 
در فضاي كس��ب وكار بين المللي براي اقتصاد ايران 
باشد و جناح اصولگرا نمي تواند مثل سال هاي اخير، 
مش��كات را حاصل عملكرد دولت روحاني و كليد 

تدبير ارزيابي كنند. 
در ماه هاي اخير، از يك س��و نتيجه انتخابات امريكا 
و احتمال تش��كيل دولت بايدن و بازگش��ت امريكا 
به برجام، خوش بيني هايي را براي مس��ووالن دولت 
ايجاد كرده و از س��وي ديگر، توزيع واكس��ن كرونا، 
اميدهايي را براي بهبود اقتصاد جهان و شاخص هاي 
اقتصادي مطرح ك��رده كه براس��اس اين تحوالت، 
خوش بيني هاي��ي براي تدوين اليحه بودجه س��ال 
آينده و رش��د قابل توجه ارقام آن ايجاد كرده است.  
اقتصاد اي��ران در س��ال ۹۹ عاوه برمش��كات به 
جاي مانده تحريم در س��ال هاي اخير و مش��كات 
مالي س��ال س��وم خروج امريكا از برجام كه به فشار 
حداكثري مشهور ش��ده، با هزينه ها و خسارت هاي 
شيوع ويروس كرونا و تعطيلي واحدهاي اقتصادي، 
ني��ز مواج��ه ش��ده و دول��ت و بانك ه��ا را مجبور 
كرد كه نزديك ب��ه ۱00 ه��زار ميلي��ارد تومان به 
ش��كل هاي مختلف تس��هيات، بودج��ه و كمك 
مالي به بخش هاي 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 تسهيات در كنار 
كس��ري بودجه بزرگ حاصل از قطع صادرات نفت 
و تحريم ها، دولت را مجبور س��اخت ك��ه از طريق 
فروش اوراق مالي بدهي، بورس، فروش ش��ركت ها 
و اس��تقراض از بانك ها و رشد پايه پولي، منابع مورد 
نياز را تامين كند. در نتيجه اقتصاد ايران در سال هاي 
آينده بايد هزينه اين اقدامات در سال سخت ۱۳۹۹ 
پرداخت نمايد و عما تعهدات و پيش خورهاي قابل 
توجهي از سال ۹۹ به س��ال هاي بعد منتقل خواهد 
شد. در س��ال ۱400، در صورتي كه خوش بيني ها 
نس��بت به افزايش فروش نفت و كاهش هزينه هاي 
مبادله، بهبود روابط بين الملل��ي و تجاري و تحقق 
ياب��د مي تواند تا حدودي مش��كات مال��ي موجود 
را كاهش دهد و ارقام بودج��ه را محقق كند. اما اين 
خوش بيني بايد متناسب با فضاي سياسي داخلي، 
منطقه اي و بين المللي در نظر گرفته شود. بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند ك��ه با توجه ب��ه انتخابات 
رياست جمهوري س��ال آينده و پيش بيني انتخاب 
يك سياس��تمدار اصولگرا ك��ه هماهنگ با مجلس 
و س��اير نهادها باش��د، مي توان نتيج��ه گرفت كه 
احتماال تنش بين جناح هاي درون نظام و اصولگرا و 
اصاح طلب، براي مذاكره با...  ادامه در صفحه 5
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 ضرورت اصالحات 
مديريتي در هما

ش��ركت هم��ا ي��ا 
ايران اير يك شركت 
و  اس��ت  دولت��ي 
تجربه ثاب��ت كرده 
كه دولت ه��ا هرگز 
خوب��ي  بن��گاه دار 
اي��ن  نبوده ان��د. 
معادل��ه نه تنه��ا در 
ايران بلكه در همه كش��ورها به همين صورت 
مصداق دارد. به همين دليل در سطح جهاني، 
دولت ه��ا در بازه زماني متفاوت ش��ركت هاي 
هواپيمايي را از زير س��ايه دولت خارج كردند و 
در مسير خصوصي سازي قرار دادند. در برخي 
كش��ورها كاما نظام خصوصي س��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 برون س��پاري مديريت اي��ران اير و 
هما مطرح بوده و حت��ي در قانون اصل 44 نيز 
اين شركت را در زمره شركت هايي 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 مصوبه اي تصويب ش��د كه بر اساس 
آن مي بايس��ت در عرض يك سال، اصاحات 
مديريتي اين شركت ايجاد شود تا زمينه براي 
خصوصي سازي اين شركت ايجاد شود. از اين 
تصميم و مصوبه بيش از 6سال گذشته اما هنوز 
بستر الزم براي واگذاري اين شركت انجام نشده 
اس��ت. نكته بعدي كه در رابطه با هما مي توان 
گفت آن است كه طي س��ال هاي اخير تعداد 
جابه جايي مديران ارشد شركت به سرعت روند 
فزوني به خود گرفته است. در حالي كه يكي از 
المان هاي ضروري براي توسعه شركت ها، ثبات 
در مديريت و نظام تصميم س��ازي ها است. در 
دوران قبل از انقاب و در سال هاي متعدد، ثبات 
در مديريت اين شركت وجود داشت . موضوعي 
كه باعث رشد اين ش��ركت در آن برهه زماني 
شده بود. در س��ال هاي پس از انقاب هرچند 
در برخي برهه ها ثبات در مديريت اين شركت 
ادامه در صفحه 3 وجود داشت، اما...  

يادداشت-2

عليرضا منظري



با نزديك شدن به موعد آغاز بررسي اليحه بودجه 1400 
در مجلس، به نظر مي رسللد اختللاف نظر نمايندگان 
با دولت بر سللر منابع و مصارف بودجه، هر روز بيشللتر 
مي شود و در اين ميان به نظر مي رسد، طبقات كم  درآمد 
و اقشار ضعيف جامعه بار ديگر در اين دعواهاي سياسي 

فراموش شده اند.
شللرايط اقتصادي ايران در طول سللال هاي گذشته به 
گونه اي پيش رفته كه امروز بخش قابل توجهي از جامعه 
ايللران براي گذران زندگي خود بلله حمايت هاي دولت 
احتياج دارند. برخي برآوردهايي كه اخيرا منتشر شده 
نشان مي دهد كه خط فقر شللهري مانند تهران به مرز 
9 ميليون تومان رسيده و اين در حالي است كه حداقل 
حقوق ماهانه همچنان در مرز سه ميليون تومان قرار دارد 
و به اين ترتيب بخش مهمي از جامعه عما زير خط قرار 
گرفته اند. براي خروج از اين شرايط يا نياز به كاهش جدي 
قيمت ها خواهد بود كه باتوجه به شرايط فعلي اقتصاد 
ايران و افزايش دايمي نرخ تورم عما ممكن نيست يا بايد 
سطح حقوق و درآمد به شكل قابل توجهي افزايش پيدا 
كند كه با توجه به محدوديت هاي منابع اعتباري دولت و 

خطر رشد دوباره نقدينگي امكان پذير نيست.
به اين ترتيب تنها راه يا ساده ترين راه باقي مانده طراحي 
حمايت هاي دولتي از مردم و واريز يارانه هاي متفاوت به 
حساب آنهاست. اين برنامه ها از سال ها قبل در دستور كار 
قرار گرفته و به طرق مختلف اجرايي شده اند. نخستين 
طرح جامعي كه در اقتصاد ايران كليد خورد، توزيع كوپن 
ميان اقشار مختف مردم بود كه از دهه 60 و همزمان با 
جنگ تحميلي كليد خورد و تا سال 1389 ادامه پيدا كرد.

پللس از آن دولت اعللام كرد كه با اجراي گام نخسللت 
هدفمندي يارانه ها، بخشي از نظام حمايتي در اقتصاد 
ايران را تغيير خواهد داد. به دنبال اين طرح، قيمت بنزين 
افزايش يافت و منابع حاصل از آن، به عنوان يارانه نقدي به 
حساب سرپرستان خانوار واريز شد. مشابه همين برنامه 
در سال 98 انجام شد و دولت بار ديگر با افزايش قيمت 
بنزين، سللبد معيشللتي خانوار را طراحي كرد و درآمد 
حاصل از افزايش قيمت بنزين را به حساب سرپرستان 

خانوار واريز كرد.
با وجود اين طرح ها حمايتللي، ميزان افزايش هزينه ها 
به شكلي بوده كه عما هيچكدام از حمايت هاي دولت، 
گره اي از زندگي مردم باز نمي كند. اين در حالي است كه 
دولت در سال هاي اخير همواره با كسري بودجه مواجه 
بوده و حاال سللوال اينجاسللت كه تكليف حمايت ها در 

بودجه 1400 چگونه مشخص خواهد شد.

  كسري 300  هزار ميليارد توماني در پيش است
در روزهايي كه از تحويل اليحه بودجه سللال 1400 به 
مجلس گذشللته، موضوع تامين درآمدهاي دولت، به 
چالشي جدي بدل شللده و به نظر مي رسد دولت هنوز 
پاسخ دقيقي به ابهامات مطرح شده از سوي كارشناسان 
نداده است. دولت پيش بيني كرده كه 199 هزار ميليارد 
تومان نفت خواهللد فروخت و ميزان فروش روزانه نفت 
به 2.3 ميليون بشكه خواهد رسلليد. در كنار آن دولت 
حدود 200 هزار ميليللارد تومان اعتبار نيز براي فروش 
اوراق در نظر گرفته است و تفريق اين دو درآمد ناپايدار 

و نامشخص به كسللري تراز عملياتي بيش از 300 هزار 
ميليارد توماني مي رسد.

همانطور كه قابل پيش بيني بود، چند روز پس از آغاز 
تحليل ها، حاال نمايندگان مجلس نيز انتقادات جدي 
خود به اليحه بودجه دولللت را آغاز كرده اند و همين 
امر احتمال تصويب نشللدن كليات بودجه را افزايش 
مي دهد. علي رضا زاكاني – رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس – نقدي جدي به برنامه اقتصادي دولت وارد 
كرده اسللت. او گفته: وقتي وارد مجلس شللديم يك 
جهت گيري هايي را اصرار داشتيم كه مبتني بر شناخت 
دقيقي بود كه از عرصه داشتيم، اولين اشكالي كه وجود 
داشت اين بود كه بودجه در سللال 98 و 99 به شدت 
تورم زا بود و ثبات اقتصادي كشور را به هم زده بود و ما 
دو راه را پيش گرفتيم؛ يكي اينكه براي بعد از آن مثًا 
در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 را تكرار 
نكنيم، يعني بيش انگاري سمت درآمدها را به صورت 
افسانه اي در نظر گرفتند و بعد در مقابلش هزينه تراشي 
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.

زاكاني درباره وضعيت كسري بودجه در سال هاي اخير 
گفته: ما در بودجه سللال 98، صدهزار ميليارد تومان 
كسري منابع داشتيم، در بودجه سال 99، دويست و 
هفتاد و سه هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشتيم 
و اين كسللري بودجه ها از طرقي تأمين شد كه غلط 
بود، مثًا بودجه را براي اينكه امريكا احساس كند اثر 
تحريم هايش در سال 97 پايين تر رفته و باال نبوده است 

بودجه را با يك ميليون و پانصد هزار بشكه نفت در روز با 
50 دالر بستند، نگفتند اعدادي كه براي فروش نفت در 
نظر گرفتيم يك شو است و حتي اگر بنا باشد كه دشمن 
خواب و خيال به سللرش نزند، از آن طرف ما خودمان 
خوابمان نبرد و هزينه معللادل افزايش پيش انگاري 
منابع را لحاظ كنيم اما دولت ايللن 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 
بسته شد كه باز مي دانستند كه اين ارقام مهيا نمي شود، 
لذا با خرج تراشي هاي متعددي كه انجام دادند نه تنها 
بودجه را باال بستند بلكه در طول سال هم هزينه هاي 
ديگري را حتي خاف قانون تحميل كردند و شرايط 
را به سمتي بردند كه 273 هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه تحميل شد. براي جبران اين ارقام به درخواست 
و نياز دولت، پايه پولي را توسط بانك مركزي باال بردند و 
نتيجه اش اين شد كه مابه ازاي اين پايه پولي باال، تورمي 

افسارگسيخته هم به مردم تحميل شد.
اين نماينده مجلس درباره پيش بيني ها از وضعيت بوده 
سال آينده نيز توضيح داده: اگر بودجه سال 98، حدود 
96هزار ميليارد و بودجه سللال 99، 273هزار ميليارد 
تومان با كسري همراه بوده است اين اليحه بودجه 1400، 
حدود 330 هزار ميليارد تومان كسري دارد، از طرف ديگر 
بودجه را هم آمدند رتوش كردند، خيلي عجيب و غريب 
اسللت اين رويكرد، به عنوان مثال اعام شللد كه منابع 
بودجه اي شركتهاي دولتي فقط 9 درصد اضافه شده و 
نسبت به رنج شيب صعودي سال هاي قبل كم شده است، 
بعد وقتي نگاه مي كنيد مي بينيد واقعيت به اين شكل 
نيست. سوالي كه وجود دارد اين است؛ چرا با جامعه مان 

روراست نيستيم؟ چرا مي خواهيم با اعداد بازي كنيم؟ 
اين درحالي است كه نخبگان جامعه متوجه مي شوند.در 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي دقتمان روي 
اين است كه نگذاريم تبعات سياست گذاري هاي غلط به 
جامعه تحميل شود و با گفتن »به به و چه چه« يك پولي 
در جيب مردم بگذاريم، از آن سللمت يك پول درشت 

چندده برابري از جيب مردم برداريم.
انتقادات شديد زاكاني از وضعيت بودجه در حالي مطرح 
شده كه حتي در صحبت هاي نمايندگان مجلس نيز 
وضعيت نظام پرداخت يارانه ها مشللخص نيست. به 
بيان ديگر اگر بنا باشد كسري بودجه بيش از 300 هزار 
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 شللد اما نه تكليف ارز 4200 توماني 
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 100 هزار تومان در ماه نيز نمي رسد و اين 
عدد در كان شهرها حتي هزينه چند روز يك خانواده 
را نيز تامين نمي كنللد و با توجه به اينكلله نه خبري از 
اصاحات ساختاري در بودجه است و نه راهكاري براي 
مقابله با تورم پيشنهاد شده، بايد ديد چه سرنوشتي در 
انتظار بودجه با كسري 300 هزار ميليارد تومان و اقشار 
كم درآمدي اسللت كه به نظر پولي براي حمايت از آنها 

تدارك ديده نشده است.
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ترور فخري زاده با هدف 
ثبات زدايي از منطقه انجام شد

وزير امور خارجه روسيه در گفت وگويي به مسائل مختلف 
پيرامللون ايران از جمله ترور اخير شللهيد فخري زاده 
پرداخت. سرگئي الوروف، وزير امور خارجه روسيه در 
گفت وگويي با صدا و سلليماي ايللران گفت كه جامعه 
جهاني مشتاق است نتيجه تحقيقات درباره ترور شهيد 
محسن فخري زاده، دانشمند برجسته ايراني را بداند. 
الورف در ايللن باره گفت كه روسلليه قاطعانه ترور اين 
دانشمند را در سطوح متعدد از جمله در بيانيه رسمي 
وزارت امور خارجه اين كشللور محكوم كرد.  وزير امور 
خارجه روسلليه افزود: ما اين ترور را تحريكي با هدف 
ثبات زدايي وضعيت منطقه تلقي مي كنيم كه در حال 
متحمل شدن تعداد زيادي از مشكات و تناقض ها است 
و شللاهد سللال ها تاش مداخله خارجي بوده است. او 
همچنين گفت: شنيده ام كه ايران برخي نتايج تحقيق 
درباره اين ترور را اعام كرده اسللت. وقتي طرف ايراني 
اين را ممكن مي داند، براي همه مهم خواهد بود نتايجي 
را بدانند كه ماموران تحقيق به آن رسيده اند. الوروف در 
ادامه اين گفت وگو اظهار كرد كه ايران و روسيه به دنبال 
روش هاي جديد براي مقابله با تاثير منفي تحريم ها روي 
روابط دوجانبه اقتصادي خواهند بود و تهران و مسكو در 
حال انجام دادن اقداماتي هستند تا اجازه ندهند تجارت 

دوجانبه و همكاري اقتصادي »كاهش يابد.«
وزير امور خارجه روسلليه ادامه داد: برعكس، به ويژه به 
لطف رويگرداني از اسللتفاده از دالر امريكا روي آوردن 
به سمت ارز رايج ملي در توافق ها و طرح هاي خاقانه 
تعامات اقتصادي در حال افزايش است. اين موضوع 
كارآمد بوده است. او بيان كرد: مطمئن هستم كه ما به 
دنبال روش هاي جديد بللراي بي توجهي به تحريم ها 

خواهيم بود كه تاثير منفي اقتصادي دارند.
اين مقام ارشد روسي همچنين مطرح كرد كه نمي توان 
به كشللورهاي غربي اتللكا كرد كه تحريم هللا را به كار 
مي بندند . بايد به كشورهايي اتكا كرد كه به طور جدي 
دنباله روي اصول قوانين بين المللي هستند. او در ادامه 
گفت كه الزم است در سللازمان ملل و ديگر فروم هاي 
چندجانبه كارزاري بللراي محكوم كردن تحريم هاي 
يك جانبه و پيش برد تفاهمي كلي درباره ضرورت پايان 
دادن به آنها ايجاد شود. الوروف در اين راستا گفت: سال ها 
است كه ما به همراه ايران و اكثريت تاثيرگذاري از اعضاي 
سازمان ملل در حمايت از قطعنامه اي درباره غيرقانوني 
بودن محاصره اقتصادي كوبا راي داده ايم. تنها دو سه 
عضو اين سازمان به همراه امريكا از آن حمايت نمي كنند. 
او با گفتن اينكه پايگاه گزارشگر ويژه در زمينه تحريم هاي 
اقتصادي يك جانبه غيرقانوني در سازمان ملل ايجاد شده 
است، افزود: ضرورت دارد كه از فعاليت مهم اين نهاد به 
هر طريقي حمايت شود. اين نهاد گزارش هاي متعددي 
بر اساس اصول منشور سازمان ملل، اول از همه برابري، 
حل و فصل صلح آميز مناقشات و عدم مداخله در امور 
داخلي آماده كرده است. ما لزوما به فعاليت در اين مسير 
ادامه مي دهيم. الوروف ادامه داد كه روسيه هر تاشي 
براي اعمال محدوديت هاي يك جانبه غيرقانوني را كاما 
رد مي كند كه پس از خروج امريكا از توافق هسته اي به 
»كاما به وضوح« منتقل شده است. او در اين باره توضيح 
داد: ما فقط تحريم هاي يك جانبه را رد نمي كنيم، بلكه 
با اقداماتي ويژه از ايران حمايت مي كنيم. شايد كاري كه 
انجام مي دهيم بيشتر از همه است. در اعداد و ارقام برابر با 
ميلياردها دالر است. فعاليت ما در تمامي زمينه ها ادامه 
دارد از كشاورزي گرفته تا فناوري اطاعات. وزير امور 
خارجه روسيه به آمار تجارت روسيه با ايران اشاره كرده 
و گفت كه تجارت دو جانبه بيس از 20 درصد در سال 
2019 افزايش داشته اسللت در حالي كه در نيمه اول 
اين سال ميادي 8 درصد با توجه به پيامدهاي سخت 

بيماري همه گير كرونا افزايش داشته است.

اظهارات اردوغان
 به نفع اسراييل است

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو در مجلس شوراي 
اسامي با اشللاره به صحبت هاي اخير رييس جمهور 
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 
كشللور آذربايجان براي همه ما محترم است و كشور 
ارمنستان بايد سال ها پيش حق مسلم كشور آذربايجان 
را به رسميت مي شللناخت و بايد به كشور آذربايجان 
از بابت بازپس گرفتن خاكللش تبريك بگوييم.  وي 
بللا انتقاد از صحبت هاي اخير رجللب طيب اردوغان، 
خاطرنشان كرد: اينكه كسي به گونه اي صحبت كند 
كه آذربايجان از ايران جدا شود، يك خيال خام است، 
طبيعتًا آذربايجللان براي ايران اسللت و در خصوص 
بحث هايي كه مطرح مي شود، اگر قرار باشد به مسائل 
تاريخي برگرديم تمام آذربايجان براي ايران بود، اما ما 
هيچگاه چنين ادعايي را مطرح نكرده ايم، چراكه اين 
مسائل باعث تفرقه و دشمني مي شود و اين اختافات 
به نفع مسلمانان نيست. وي خطاب به رييس جمهور 
تركيه گفت: انتظار مللي رود رييس جمهور تركيه، به 
نوعي حركت كند كه وحدت و انسجام بين مسلمانان 
بيشتر شود، چرا كه در حال حاضر تركيه به اندازه كافي 
دشمن دارد و زمزمه هاي تحريم ها از سوي اروپا و امريكا 
نيز مطرح مي شللود؛ با اين اختافات تنها اين امريكا، 
اسراييل و دشمنان هستند كه خشنود خواهند شد. 
پزشكيان با تأكيد بر اينكه مردم آذربايجان تماميت 
ارضي كشللور را به عنوان يكللي از اولويت هاي خود 
مي دانند، خاطرنشللان 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 سال ها ديد. وي با تاكيد 
بر ضللرورت پرهيز از برخوردهاي احساسللي، گفت: 
ديپلماسي كشورمان بايد در مسيري حركت كند كه 
اختافات بين كشورهاي مسلمان كاهش يابد، بايد 
از هر جمله و حركتي كه باعث تشديد اين اختافات 
مي شود، جلوگيري كنيم و با احساسات برخورد نكنيم.

اليحه بودجه با ايده آل ها 
فاصله دارد

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اينكه اليحه 
بودجه 1400 را نيازمند اصاح جدي مجلس دانست، 
گفت: اين اليحه بودجلله با ايده آل نمايندگان مجلس 
فاصللله دارد. محمد علي پور با اشللاره به اليحه بودجه 
سال 1400 گفت: اين اليحه بسيار خوشبينانه تنظيم 
شده است، البته رييس جمهور معتقد است اين بودجه 
به نوعي در جهت كاهش وابستگي به نفت تنظيم شده 
است، رييس جمهور مطرح كرده است كه ما درآمد نفتي 
را براي هزينه هاي جاري صرف نمي كنيم و اين درآمد 
صرفا براي هزينه هاي زيرسللاختي و توسعه اقتصادي 
كشور صرف خواهد شللد. وي با ابراز اين عقيده كه »در 
اين 7 ساله دوره رياست جمهوري، از سوي ايشان شاهد 
چنين موضوعي نبوديم« گفت: اكنون قصد دارند در پايان 
دوره رياست جمهوري خود گامي بلند بردارند و وابستگي 
به نفت را كاهش دهند، درواقع اين امر خوشبينانه است. 
نماينده مللردم ماكو در مجلللس تصريح كرد: مجلس 
اصاحاتللي را در اين اليحه اعمللال خواهد كرد، اخيرا 
مجلس شوراي اسامي در حال بررسي موضوع اصاح 
ساختار بودجه است، اين اليحه با انتظارات و ايده آل هاي 
نمايندگان در اين حوزه فاصله دارد و بعيد مي دانم اين 
انتظارات با اين اليحه همخواني داشته باشد. اين عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: بزرگ ترين 
موضوع در اين اليحه اين است كه اين بودجه 300 هزار 
ميليارد بدهي براي دولت آينده به دنبال خواهد داشت،؛ 
به عبارتي موارد قيد شده اين اليحه آنگونه كه پيش بيني 
شده است محقق نمي شود و اين امر باعث كسري بودجه 

و ايجاد بدهي براي دولت آينده خواهد شد.

 امكان ثبت نام جديد
 براي وام كرونا

مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي هاي وزارت 
كار با اشللاره به اينكه ميزان تسهيات پرداختي كرونا 
از ابتدا تاكنون 78857 ميليارد ريال بوده اسللت گفت: 
شرايط براي ثبت نام سه گروه مهيا شده است. حسين 
محمودي سفيد كوهي، مديركل دفتر هدايت نيروي كار 
و كاريابي هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درباره 
كسب و كارهايي كه تسهيات كرونا دريافت كردند گفت: 
آن دسللته از افرادي كه جاماندگان دريافت تسهيات 
كرونايي هسللتند 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 
پرداخت كامل تسهيات همچنان ادامه داشته باشد. به 
عبارت ديگر يك فردي كه در سامانه كارا ثبت نام كرده 
است.اما تاكنون وام خود را دريافت نكرده است. براي اين 
دسته از افراد تا زماني كه وام پرداخت شود. پرونده فعال 
است. محمودي اظهار داشت: براي يك سري از حوزه ها 
با توجه به ميزان آسيبي كه از كرونا ديده اند نيز شرايطي 
تعريف شده است. حوزه گردشگري. ورزشي و فرهنگي 
از جمله اين كسب و كارها هستند. در حوزه گردشگري 
وزارت ميراث فرهنگي و صنايع دستي.با همكاري وزارت 
كار و معاونت اقتصادي در ستاد ملي كرونا پيشنهاد داده 
شد. بر اساس ليستي كه وزارت ميراث فرهنگي و صنايع 
دستي در اختيار وزارت كار قرار داده است. اجازه ثبت نام 
وجود دارد و تا پايان آذر ماه مشاغل متقاضي مي توانند 
بر اسللاس مبلغي كه وزارت گردشگري پيشنهاد داده 
است مي توانند از تسهيات بهره مند شوند. وي با توجه 
به اينكه تعدادي از باشگاه هاي ورزشي به خاطر شرايط 
كرونايي مجبور به تعطيلي شدند گفت: در ستاد ملي 
كرونا، مصوب شد اين دسته از باشگاه ها هم در صورتي 
كه متقاضي دريافت وام كرونا هستند مي توانند اقدام 
كنند. يكي از مصوبات ستاد براي سه گروه گردشگري. 
ورزشي و فرهنگي اين بود كه استمهال تسهيات تا پايان 
ارديبهشت ماه باشد. يعني اگر پيش از اين تسهياتي 
دريافت كرده اند و اكنون قرار اسللت تسهيات جديد 
دريافت كنند. مدت بازپرداخت آن تا پايان ارديبهشت 
ماه باشللد. محمودي گفت: براي وزارت فرهنگ هم در 
ستاد ملي كرونا مصوب شد.كسب وكارهاي حوزه وزارت 
ارشاد هم فرصت جديدي ايجاد شد تا با ثبت نام در سامانه 
كارا از دريافت تسهيات بهره مند شوند.  وي اظهار داشت: 
افراد و بنگاه هايي در اين سه حوزه مي توانند در سامانه كارا 
ثبت نام كنند كه اطاعات آنها را نهادهاي بخشي مربوطه 
اطاعات آنها را در اختيار سامانه كارا قرار داده باشد. در 
حال حاضر امكان ثبت نام براي افراد عادي در سامانه كارا 
وجود ندارد. تنها افرادي مي توانند ثبت نام كنند كه نهاد 
مربوطه اطاعات آنها را در اختيار وزارت كار قرارداده باشد 
و از سوي وزارت كار در سامانه كارا بارگذاري شده باشد. 

 روند شناسايي وام هاي 
يك ميليوني كرونا

رييس مركز ارتباطات و اطاع رسللاني وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي درباره روند شناسايي و واريز كمك 
هزينه معيشتي 100 هزار توماني به حساب سرپرستان 
خانوار گفت: در مرحله نهايي شناسللايي هسللتيم و 
طبق اعام دولت و ستادملي كرونا اين مبلغ تا آخر آذر 
پرداخت مي شود  حامد شمس، با اشاره به پرداخت وام 
يك ميليون توماني كرونايي اظهللار كرد: 11 ميليون 
سرپرسللت خانوار جامعه هدف ما بودند كه در مرحله 
اول چهار ميليون و 600 هزار نفر تقاضاي خود را ثبت 
كردند و پس از شناسايي، فهرست را به سازمان برنامه 
ارايه داديم كه پرداخت آن انجام شد. وي افزود: در مرحله 
دوم نيز دو ميليون و 500 هزار نفر شناسايي شدند كه 
اخيرا وام يك ميليون توماني به حسابشان واريز شده لذا 
شمار دريافت كنندگان تسهيات يك ميليون توماني 

كرونا به حدود هفت ميليون مي رسد.
رييس مركز ارتباطات و اطاع رسللاني وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي درباره روند شناسايي و واريز كمك 
هزينه معيشتي 100 هزار توماني به خانوارها نيز توضيح 
داد و گفت: در مرحله نهايي شناسايي هستيم و طبق 
اعام دولت و سللتادملي كرونا اين مبلغ تا آخر آذرماه 

پرداخت مي شود.

تكليف اقشار كم درآمد در اليحه 1400 چيست؟

يارانه  و  حمايت  در  پيچ  كسري  بودجه

روحاني:  شب يلدا را مجازي برگزار كنيد
رييس جمهور گفت: فقط در 12 شهرستان شرايط قرمز 
اسللت و مابقي نارنجي يا زرد هستند. حجت االسام و 
المسلمين حسللن روحاني در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا اظهار كرد كرد: امروز شللاهد اين هستيم كه در 
روند بيماري كرونا در كل كشللور شللرايط رو به بهبود 
اسللت و فقط در 12 شهرسللتان در كل كشور شرايط 
قرمز اسللت و مابقي نارنجي يا زرد هسللتند. وي افزود: 
همه اين موفقيت ها مرهون تاش مردم و اعتماد آنان به 
تصميم گيري هاي ستاد ملي كرونا و نيز تاش مسووالن 

در كنترل و نظارت اين بيماري بوده است.
روحاني با بيان اينكه در كنار مللردم، اقدامات به موقع 
قرارگاه عملياتي و نيروهاي ناجا، هال احمر، موسسات 
مردم نهاد و بسيج هم تاثير فراواني داشته است، يادآور 
شللد: اميدواريم با تاش مردم و مسللووالن رقم فعلي 
مرگ و مير بازهم كاهشي باشد. رييس جمهور با تاكيد 
بر اينكه هر زمان ما حس كنيم كه ديگر مسللاله كرونا 
حل شده اسللت و عادي انگاري شود مشكات بيشتر 
مي شود، گفت: اين بيماري يك بيماري است كه تنها 
بحث پزشكي درباره آن مطرح نيست. بحث اقتصادي، 
اجتماعللي و فرهنگي را هم در بر مي گيرد و در سللطح 
جهان هم به همين شللكل صدماتي را وارد كرده است. 
وي افزود: البته كه سامت اول است اما فقط اين نيست، 
اقتصاد و زندگي مردم هم هسللت و بايد همه اين موارد 
را رعايت كنيم و در نظر داشته باشيم. رييس جمهور با 
بيان اينكه آزموده را آزمودن خطا اسللت، گفت: در اين 
مدت هم مشللاهده كرديم هر موقع ازدحام زياد شد و 
اجتماعات بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي افزايش 
يافت، بافاصله با پيك بيماري در بخش هاي مختلف 
مواجه شللديم. وي با اشاره به ابعاد مختلف كرونا گفت: 
اين بيماري سبب شده رشد اقتصادي دنيا منفي 3 شود 
و ضربه بسيار شديدي نيز به اشتغال وارد شود. روحاني 
ادامه داد: كرونا در بعضي از امور مانند گردشگري، ورزش، 
مسائل فرهنگي، آموزشي به شدت اثر گذاشته و حادثه 
عجيب و بي نظير در يك قرن اخير است. رييس جمهور 
با بيان اينكه ما از آغاز اين بيماري يعني روز آخر بهمن 
98 در ايللن باره نه تعلل كرديللم و نه در پذيرش حادثه 
دچار ترديد شديم، تصريح كرد: هرچند كه برخي اين 
موضوع را انكاركردند اما به محض اينكه چهارشنبه 30 
بهمن وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت 

اعام كرد كه ما متوجه شديم دو نفر كوويد 19 مثبت 
اعام شده است، بافاصله همان موقع اعام كردم كه به 
مردم اطاع بدهيد. با اينكه شب انتخابات بود و تقريباً كار 
براي ما سخت بود و شرايط آساني نبود، اعام 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 مي گفتند خبري نيست 
برخي از كشورها مانند امريكا و آقايي كه رييس جمهور 
بود و چند هفته ديگر هم رييس جمهور هسللت، ادعا 
مي كرد كه اصًا خبري نيسللت و فقط يك عطسلله و 
سللرماخوردگي است و نياز به انجام كار خاصي نيست. 
يعني انكار كردن باالترين سنگ اندازي در روز اول و در 
مسير حركت است. روحاني با بيان اينكه هيچگاه از سوي 
ايران انكاري در مورد كرونا صورت نگرفت، تصريح كرد: 
رويكرد ما پذيرش مساله بود و بافاصله پاسخ به هنگام 
انجام شللد. اگر مساله را ما متوجه شديم ولي در اجراي 
آن تاخير روا بداريم و بگويم فللردا يا 10 روز ديگر آن را 
انجام مي دهيم كه اينگونه نبوده اسللت. البته در همان 
روزهاي اوليه كه براي مقابله كار را آغار كرديم، در بعضي 
از استان ها و شهرها كمي به هم ريختگي ايجاد شد و هر 
استاني كاري انجام مي داد كه نگراني عمومي ايجاد شده 
بود. رييس جمهور با يادآوري اينكه ما در 6 اسفندماه 98 
به صراحت اعام كرديم كه بايد به جز مواردي كه ستاد 
ملي مقابله با كرونا اعام مي كند ساير كارها طبق روال 
معمول انجام شود، اظهار كرد: در آن زمان در يك تا دو 
استان همه چيز به هم ريخته بود و اعام كرديم فقط يك 
جا است كه مي تواند اعام تعطيلي كند يا مواردي اعام 
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 
كار ما بود. وي تأكيد كرد: استراتژي ما نيز از ابتدا مشخص 
بود. بعضي از كشورها دچار استراتژي سردرگمي شدند و 
نمي دانستد چه كاري بايد انجام دهند ولي اقدامات ما از 
اول كاما 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 
براي مقابله با كرونا از ابتدا مبتني بر علم گرايي بود، 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 اعام كردند كه 
حرف آنان با متخصصان دنيا و با آنچه كه وزارت بهداشت 
مي گفت، همسللان بود بنابراين ما پندارگرايي نكرديم 
و با عمل گرايي حركت كرديللم.  رييس جمهور افزود: 
خوشبختانه اعتماد سياسللي و اجتماعي در كشور به 
خوبي حفظ شد و ما با بحران اعتماد روبرو نشديم. مردم 
نسبت به دستورالعمل هاي سللتاد ملي كرونا و وزارت 
بهداشللت ترديد نكردند و واقعا مردم همكاري كردند. 
در ايام فروردين همه مغازه ها در كشللور بسته شد و به 
تدريج ابتدا استان ها 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 عده اي از رسانه هاي بيگانه ضد 
ايراني كارهايي كردند كه هميشه ناموفق بودند و در اين 
داستان هم ناموفق بودند.  وي با اشاره به توانمندي نيروي 
متخصص درماني و امكانات و شركت هاي دانش بنيان و 
توليدي، گفت: ما در زمينه ماسك خيلي سريع توانستيم 
تهيه و توليد داشته باشيم و محصوالت را به وفور و با قيمت 
مناسب در اختيار مردم قرار دهيم. در موارد شست و شو 
و بهداشتي، اكسيژن، ونتياتور، سي تي اسكن كار فوري 
شروع شد و همه امكانات تجهيز شد و امروز هم در شرايط 
نسبتا خوبي هستيم.  روحاني با اشاره به كنترل مناسب 
محيط هاي اجتماع برخي از افراد، گفت: براي مراكزي 
مانند سالمندان، معلولين، سربازخانه ها و زندان ها رعايت 
پروتكل ها بيش از حد معمول باشد به گونه اي كه مطمئن 
شويم كه همه مراكز عاري از ويروس است. رييس جمهور 
با بيان اينكه صرفًا رعايت ماسك زدن و شستن دست و 
فاصله اجتماعي براي مقابله با كرونا كافي نيست، گفت: 
تمام دستور العمل ها بايد رعايت شود تا ما را از اين ويروس 
نجات بدهد. مخصوصا االن كه فصل زمستان و سرما است 
و مردم در خانه هاي دربسته هستند كه منافذ و پنجره ها را 
براي جلوگيري از ورود سرما مي بندند، ممكن است تهويه 
هوا مناسب نباشللد و همه در مكان كوچك تري جمع 
مي شوند و در اين شرايط ممكن است مشكل پيش بيايد.

رييس جمهور افزود: وقتي فردي كه ناقل بدون عامت 
است داخل خانواده مي آيد و كنار هم هستند، در خانه 
ماسك نمي گذارند و فاصله هاي اجتماعي هم معمواًل 
رعايت نمي شود. اگر اين اين قضيه به دورهمي خانوادگي 

بدل و يك خانواده تبديل به چند خانواده شود و 20 نفر در 
يك فضاي كوچك در بسته اجتماع كرده باشند، از آنجا 
كه اين اجتماع 5 دقيقه اي نيست، احتمال آلوده و مبتا 

شدن بسيار باال است.
روحاني گفت: يك نفر مبتاي بي عامت ممكن است 
20 تا 30 نفللر را آلوده و مبتا كنللد و اگر آنان بيماري 
زمينه اي داشته باشند و سللن 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. 
رييس جمهور با بيان اينكه آمار ما خوشحال كننده است 
و همه نمودارهايي كه داشت به سمت آسمان مي رفت، 
سر به زير و متواضع شللدند، تصريح كرد: اين به خاطر 
تاش هاي همه متخصصين و ناظران و همراهي مردم 
بود كه امروز ما شللاهد هستيم. خداي ناكرده يك شب 
يلدايي مي تواند اين شرايط خوب را برعكس كند و به هم 
بريزد خانواده ها دور هم جمع شوند يك نفر آلوده باشد 
و همه را مبتا كند و ما دو هفته بعد از شب يلدا ممكن 
اسللت شاهد موج جديد و موج مرگ و مير باشيم؛ لذا از 
همه مردم مي خواهم مراعات كنند. روحاني يادآور شد: 
قرار شللد هم قرارگاه عملياتي ما هم براي اين شب فكر 
كنند و هم صدا و سيما براي شب يلدا برنامه هاي خوبي را 
آماده كند اين موضوع مراقبت مي كنند. از مردم خواهش 
مي كنم اين شب يلدا مجازي و الكترونيكي برقرار شود 
و از طريق مجازي به ياد هم باشيم و حال هم را بپرسيم. 
رييس جمهور با اشللاره به پيش رو بودن ايام فاطميه و 
همچنين جشن هاي رجب و شعبان، گفت: همه جا بايد 
دستورالعمل را رعايت كنيم تا به واكسن و شرايط مطمئن 
برسيم. وي با بيان اينكه همه اقدامات الزم براي ساخت 
واكسن در داخل و واردات خارجي صورت گرفته و انجام 
خواهد شللد، گفت: دولت آماده است هر اقدام و كمكي 
كه الزم باشللد به شركت هاي دانش بنيان كمك كند و 
براي خريد واكسن با توجه به اينكه هنوز سازمان جهاني 
بهداشت واكسني را تاييد نكرده است اما دستور داديم هر 
واكسني كه وزارت بهداشت موثر بداند، خريداري شود و 
بانك مركزي هم هماهنگ است و مشكلي در اين زمينه 
نداريم. روحاني اظهار كرد: اين واكسن ها را وارد مي كنيم 
تا كادر درمان كه پرريسك هسللتند، از اين واكسن ها 
استفاده كنند تا شرايط بهتري فراهم شود و واكسن هاي 

بيشتري در اختيار قرار بگيرد.



گروه بانك و بيمه |
بانك مركزي تاكيد كرد دس��ته چك هاي فعلي در دست 
مردم به روال سابق كارسازي شده و نيازمند ثبت در سامانه 
صياد نيست و اجراي قانون جديد چك به صورت تدريجي 
خواهد بود.در راستاي اجراي گام به گام قانون جديد چك، 
صدور چك در وجه حامل از تاريخ 20 دي 99 و در دس��ته 
چكهاي جديد ممنوع بوده و كارسازي برگه ها ي چك  كه 
پيش از تاريخ 20 دي 99 به مشتريان ارايه  شده است، به روال 
سابق صورت مي گيرد.بر اساس اطالعيه هاي بانك مركزي 
مبني بر اصالح قانون صدور چك از روز شنبه مورخ بيست 
و دوم آذرماه ۱۳99، تاكيد مي ش��ود كه صادركنندگان و 
دريافت كنندگان چك هاي قبلي كه با س��ازوكار قانوني 
گذش��ته چاپ ش��ده، نگراني بابت ارايه خدمات از سوي 
بانك هاي تحت نظارت بانك مركزي نداش��ته باشند. بر 
اساس پيگيري هاي صورت گرفته، اجراي قانون جديد چك 
به صورت گام به گام در حال اجراست و بر اين اساس مردم 
بدون نگراني، چك هايي را كه در حال حاضر در دست دارند، 
استفاده نمايند و اطمينان داشته باشند كه سيستم بانكي 
نيز به همان شكل و روال سابق؛ آنها را كارسازي مي كند و 

نيازمند ثبت در سامانه صياد نيست.
همچنين بر اس��اس اين گ��زارش، يادآور مي ش��ود كه از 
امروز )ش��نبه بيس��ت و دوم آذرماه ۱۳99(، صدور برگه 
چك هاي جديد در وجه حامل ممنوع بوده و الزم است تمام 
صادركنندگان چك، چك هاي جديد را صرفاً در وجه گيرنده 
مشخص )شخص حقيقي/حقوقي(  صادر كنند و گيرندگان 
چك نيز از پذيرش چك هاي مذكور در وجه حامل خودداري 
كنند. از سويي، صادركننده چك مجاز به صدور چك به تاريخ 
بعد از تاريخ اعتبار چك )تاريخ قيد شده در عبارت موصوف( 
نبوده و گيرندگان آن نيز ملزم به كنترل تاريخ هاي يادشده 
خواهند ب��ود. بانك مركزي و ش��بكه بانكي نيز به منظور 
اجراي قانون جديد صدور چك، دس��ته چك هاي جديد 
با مدت اعتبار حداكثر ۳  س��ال از زم��ان دريافت چك و با 
درج شناسه يكتا و با قابليت ثبت در سامانه صياد منتشر 
مي كند.  تمام دارندگان دس��ته چك نيز موظفند پس از 
صدور چك، اطالعات چك صادر شده را به همراه اطالعات 
دريافت كننده آن )شامل شناسه ملي /كدملي ذينفع، مبلغ 
و تاريخ سررس��يد( در »س��امانه صياد« ثبت كنند. بدين 
منظور صادركننده چك مي تواند از طريق درگاه هاي نوين 
بانك افتتاح كننده و نگهدارنده حساب جاري وي )شامل 
اينترنت بانك و همراه بانك( يا برنامك هاي موبايلي فعال در 
حوزه پرداخت كشور به سامانه ياد شده دسترسي داشته و 
نسبت به ثبت چك اقدام كند. به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، پيرو اطالعيه هاي پيشين، به آگاهي مي رساند در 
اجراي تكاليف مقرر در مفاد »قانون اصالح قانون صدور چك 
مصوب سال ۱۳97«، اقداماتي كه در اين زمينه الزم است 
توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي صورت پذيرد، 

از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ابالغ شد. 
 دسته  چك هايي كه از تاريخ 20 دي 99 به مشتريان تحويل 
داده مي شود، داراي تاريخ اعتبار هستند. به اين معني كه 
اشخاص تا تاريخ معيني مجاز هستند كه از دسته چك خود 
استفاده كرده و چك صادر كنند و بعد از تاريخ اعتبار كه روي 
تمام برگه هاي دسته چك نيز با عبارت »صدور اين برگه  چك 
حداكثر تا مورخ  ... مجاز است« مشخص مي شود، دسته چك 
قابل استفاده نخواهد بود و بايد با مراجعه به بانك تعويض 
شود. لذا صدور چك پس از تاريخ اعتبار آن ممكن نيست و 

اين مهم از طريق سامانه صياد كنترل خواهد شد.

 ب��ه موجب قان��ون اصالح قان��ون صدور چ��ك، صدور و 
پشت نويسي چك در وجه حامل ممنوع شده و ثبت انتقال 
چك در سامانه صياد جايگزين پشت نويسي چك مي شود. 
لذا، همان گونه كه پيش از اين و به دفعات اعالم گرديد، از 
تاريخ ۱۳99.۱0.20 صدور چك در وجه حامل مربوط به 
دسته چك هاي جديد ممنوع است و توسط بانك پذيرش 
و كارسازي نخواهد ش��د. ليكن برگه چك هاي مربوط به 
دسته چك هاي جديد همچنان تا اطالع ثانوي امكان انتقال 

به اشخاص از طريق پشت نويسي را خواهند داشت.

     اعمال ۱۰ تغيير در قانون جديد چك
در گام اول در قانون جديد، صدور چك در وجه حامل ممنوع 
است، از امروز و با اجراي قانون جديد، صادركننده چك ملزم 
به ثبت اطالعات چك در س��امانه صياد و دريافت  كننده 
چك هم موظف به اخذ استعالم و تطبيق اطالعات چك با 
اطالعات درج شده در اين سامانه است.در ماده 2۱ مكرر اين 
قانون به عمليات صدور چك اشاره شده و صادركننده چك 
را ملزم به تكميل عمليات صدور چك با ثبت در سامانه صياد 
مي كند. زماني كه صادر كننده چك برگي را براي فردي 
صادر مي كند ملزم هست همان اطالعاتي را كه روي برگه 
چك صادره نوشته  است را در سامانه صياد ثبت  كند.براي 
دسترسي به سامانه صياد دارنده دسته چك بايد به بانك 
مربوطه مراجعه كند و بانك راه هاي دسترسي به سامانه 
صياد را از طريق سامانه هاي نوين مانند بانكداري الكترونيك 
يا اپليكيشن هاي پرداخت در اختيار مشتريان خود قرار 
مي دهد. اكنون برخي از اپليكيش��ن ها گزينه  اي با عنوان 
ثبت چك صيادي و مديريت چك دارند كه به گفته نادعلي 
زاده، معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي زماني كه 
اين اپليكيشن ها رونمايي رسمي شوند، دارندگان چك در 
جريان فرآيند ثبت آن قرار مي گيرند.تغييرات مهمي كه در 
قانون چك جديد صورت گرفته است شامل ۱0 نكته است 
كه از مدت ها قبل اجراي آن در دستور كار مسووالن بانك 
مركزي قرار گرفته بود.نخستين تغيير، تبادل برگ كاغذي 
چك بين دو نفر است كه اين مرحله به  معناي پايان عمليات 
نيست بلكه تا زماني كه اطالعات برگ چك روي سامانه 
صياد بانك مركزي درج و ثبت نشود و بانك مركزي گيرنده 
چك را تأييد نكند، برگ چك پاس نمي شود و حتي برگشت 
هم نمي خورد. تغيير ديگر در قانون جديد مربوط به زمان 
صدور چك است، در اين مرحله عالوه بر اينكه در برگ چك 

اطالعات گيرنده و اينكه چك بابت چه كار يا كااليي صادر 
شده است، بايد نوشته شود، بايد همين اطالعات روي برگ 
چك از طريق اپليكيشن تلفن همراه يا اينترنت بانك همان 
بانكي كه در آن حس��اب جاري دارند و دسته  چك را از آن 
گرفته اند، وارد شود تا مجوز صدور از طريق بانك مركزي 
صادر شود.سومين قانون جديد چك مربوط به سررسيد 
چك ها اس��ت كه زمان آن نبايد بيش از س��ه سال باشد.

همچنين در تغييرات جديد قانون چك، براي هر فرد يك 
سقف اعتباري درنظر گرفته مي شود تا جمع چك هايي كه 
صادر مي شود از سقف اعتباري فرد صادركننده چك بيشتر 
نشود.  سقف اعتباري براساس مولفه هايي چون وضعيت 
معيشتي فرد صادركننده چك، حقوق و مزاياي دريافتي 
و اموال و دارايي هاي او تعيين خواهد شد. مثال اگر سقف 
اعتباري فردي 2 ميليارد تومان باشد و چكي به اين مبلغ 
صادر كند ديگر اجازه صدور برگ چك جديد را تا زمان پاس 
شدن برگ نخس��ت نخواهد داشت.در اين قانون اگر يك 
شخص داراي چك برگشتي باشد، در سامانه بانك عامل 
ديگر اجازه صدور برگ چك جديد به او داده نخواهد شد.در 
هفتمين تغيير قانون چك، اگر چك در سامانه بانك ثبت 
نشده باشد آن چك پاس نمي شود، به همين دليل گيرنده 
چك بايد وارد سامانه بانك موردنظر شود تا اين سامانه تأييد 
كند كه برگ چك رد و بدل شده است. تا قبل از اعمال قانون 
جديد، براي انتقال چك به فرد ديگري، با يك يا دو امضا، 
چك به فرد ديگري منتقل مي شد اما در قانون جديد چنين 
امكاني وجود ندارد.در اين مرحله اگر فرد بخواهد چك را 
به ديگري منتقل كنيد بايد دوباره وارد سامانه بانك عامل 
شويد و اطالعات فرد گيرنده 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، برگ چكي كه داراي مغايرت باشد در نظام بانكي هيچ 
اعتباري نخواهد داشت و چك تلقي نمي شود. در صورت 
كافي نبودن موجودي حس��اب ب��راي وصول وجه چك، 
بانك موظف است نس��بت به پرداخت وجه چك از محل 
موجودي قابل برداشت متعلق به صادركننده چك در ساير 
حساب هاي وي در همان بانك اقدام كند. اعطاي دسته چك 
به دارندگان چك برگش��تي رفع سوءاثرنشده تحت هيچ 
عنوان مجاز نيست. لذا، هم ميهنان گرامي مي بايست در 
اس��تفاده از چك به عنوان يك ابزار پرداخت، دقت كافي 
داش��ته و حتي المقدور از برگشت خوردن آن پيشگيري 

كنند.  در صورت برگشت خوردن چك، صادركننده چك 
بايد در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به رفع سوء اثر از آن 
به روش هاي اعالمي در قانون و ضوابط ابالغي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران اقدام كند؛ چراكه فارغ از مباحث 
كيفري و حقوقي، محروميت هاي الزامي مصرح در قانون، 
مي تواند آثار و مشكالت جدي در زمينه ارايه خدمات بانكي 
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 
سامانه يكپارچه بانك مركزي، صرفاً در صورت تحقق يكي 
از شرايط زير امكان پذير است: واريز كسري مبلغ چك به 
حساب جاري نزد بانك و ارايه درخواست مسدودي اين وجه. 
در اين صورت حساب مشتري صادر كننده چك به ميزان 
كسري چك برگشت خورده مسدود شده و بالفاصله رفع 
سوء اثر صورت مي پذيرد. بانك نيز موظف است واريز مبلغ را 
ظرف مدت سه روز به شيوه اي اطمينان بخش و قابل استناد، 
از جمله مكاتبه، به اطالع دارنده چك برساند؛ ارايه الشه چك 
به بانك محال عليه؛ ارايه رضايت نامه رسمي )تنظيم شده در 
دفاتر اسناد رسمي( از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص 
حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي دارنده چك؛ ارايه نامه 
رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي صالح مبني بر اتمام 
عمليات اجرايي در خصوص چك؛ ارايه حكم قضايي مبني 
بر برائت ذمه صاحب حس��اب در خصوص چك؛ سپري 
شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت، 
مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص 
چك توس��ط دارنده.  وفق قانون، اعمال محروميت هاي 
زير براي صادركنندگان چك برگشتي الزامي است: عدم 
افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد؛ مسدود 
كردن وجوه كليه حساب ها و كارت هاي بانكي و هر مبلغ 
متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد همان بانك 
يا موسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك؛ عدم 
پرداخت هرگونه تسهيالت بانكي يا صدور ضمانتنامه هاي 
ارزي يا ريالي؛ عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي؛ 
ممنوعيت صدور دس��ته چك جديد در س��امانه صياد؛  
قانونگذار محروميت هاي مذكور در بندهاي 6-۱، 6  -۳ و 
6  -4 فوق را صرفاً در خصوص برخي بنگاه هاي اقتصادي، به 
تشخيص شوراي تأمين استان و با رعايت شرايط مقرر در 
آيين نامه مصوب هيات محترم وزيران و البته فقط براي يك 
سال قابل تعليق دانسته است. ليكن، قائل شدن استثناء از 
محروميت هاي فوق )به دليل برگشت خوردن چك( براي 
ساير اشخاص، به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود. عمليات 
صدور، انتقال و وصول برگه هاي دسته چك هايي كه پيش 
از تاريخ 20 دي 99 به مش��تريان ارايه  شده است، به روال 
سابق انجام مي شود. ساير اقدامات الزم و اطالعات تكميلي 
در خصوص اجراي »قانون اص��الح قانون صدور چك«، 
متعاقباً و به تدريج در زمان مقتضي اعالم خواهد شد.  بانك 
مركزي ضمن ابالغ »الزامات و تكاليف ناظر بر قانون جديد 
صدور چك« اعالم كرد: باتوجه به ضرورت ارتقاي آگاهي 
آحاد جامعه و فرهنگ سازي و نيز كاهش آثار و چالش هاي 
پيش روي كسب وكارها از اين باب، قانون جديد صدور چك 
مرحله اي و به تدريج اجرايي مي شود.آنطور كه بانك مركزي 
قباًل اعالم كرده بود و در قانون جديد چك نيز قيد شده بود، 
مرحله جديد اين قانون بايد از 22 آذرماه اجرايي مي شد اما 
با توجه به بخشنامه ابالغي بانك مركزي به شبكه بانكي 
احتمااًل اجراي برخي از مواد اصلي قانون جديد چك با يك 

ماه تأخير همراه شده است. 
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قوامين در سپه ادغام شد
مديرعامل بانك سپه اعالم كرد: با برگزاري مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده ساليانه و مجمع فوق العاده ادغام 
بانك قوامين، اين بانك رس��مًا در بانك سپه ادغام شد. 
محمدكاظم چقازردي ضمن اع��الم خبر فوق افزود: در 
اجراي مصوبه شوراي راهبري ادغام، بانك سپه با هماهنگي 
ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق 
به��ادار، زمينه برگزاري مجامع اين بانك ها 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 ۱۳99 برگزار شد. وي اظهار داشت: 
با برگزاري مجامع بانك قوامين، از روز پنجشنبه بيستم 
آذرماه سال جاري شعب بانك قوامين سابق با تابلوهاي 
بانك سپه آماده ارايه خدمات به هموطنان عزيز و مشتريان 
گرامي هستند.بانك سپه تمامي تمهيدات اجرايي شامل 
عمليات حوزه ش��عب، به  كارگيري نرم افزار واسط براي 
ارايه خدمات مشتريان، نصب تابلوهاي بانك سپه، صدور 
احكام كليه مسووالن و پرسنل شعب از سوي بانك سپه، 
ابالغ راهبردها و دس��تورالعمل هاي اجرايي بانك سپه 
متناسب با ساختار مصوب هيات  مديره بانك سپه را انجام 
داده و به فضل پروردگار خدمات مطلوب به مش��تريان 
عرضه خواهد كرد.با هماهنگي به  عمل آمده، مجامع بانك 
انصار طبق برنامه ريزي زمان بندي ش��ده تا پايان آذرماه 
سال جاري برگزار شود و بدين ترتيب پرونده مهم و ملي 

ادغام خاتمه يابد.

اطالعيه بانك آينده 
درخصوص فروش ايران مال

روابط عمومي بانك آينده با صدور اطالعيه اي در خصوص 
مزايده فروش سهام شركت توسعه بين الملل ايران مال 
اعالم كرد:  بر اساس »دستورالعمل نحوه واگذاري اموال 
مازاد موسسات اعتباري« كه يكي از بندهاي آن »الزام 
به واگذاري اموال مازاد موسس��ات اعتب��اري، صرفًا از 
طريق برگزاري مزايده« اس��ت، بانك آينده نيز به درج 
بيست وس��ومين آگهي مزايده اقدام كرد ك��ه در آن، 
فروش »تا صددرصد« سهام شركت توسعه بين الملل 
ايران مال، اطالع رساني شد.  اين آگهي در فضاي رسانه اي 
بازتاب گسترده يافت؛ اينك براي تنوير افكار عمومي، 
شفاف س��ازي و تبيين كم  و كيف اتخاذ اين تصميم به 

اطالع هموطنان عزيز مي رساند: 
 ١- اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه در بندهاي ١6 
و ١٧ »قانون رفع موانع توليد«، همه بانك هاي كشور، 
ملزم به واگذاري اموال مازاد خود شده اند؛ بنابراين، اين 
تصميم در راستاي سياست هاي نظام بانكي براي تمركز 
بيش��تر بر بانكداري حرفه اي و تضمين بيشتر حقوق 

سپرده گذاران است.
 ٢- آگهي مزايده مندرج در رس��انه ها، به هيچ وجه به 
معناي توقف تالش براي عرضه ايران مال در بازار بورس 
نخواهد بود؛ بلكه اقدامات اين بانك براي عرضه ايران مال 

دربازار بورس، طي روال قانوني، ادامه خواهد داشت.
 ٣- با وجود ايراد برخي ش��بهات از س��وي افراد ناآگاه، 
بانك آينده با افتخار به اطالع عموم مي رس��اند كه اين 
بانك، نه تنها ايران مال را يكي از پروژه هاي موفق خود 
در مسير ارتقاي ارزش افزوده مي داند، بلكه دارايي هاي 
ارزنده ديگري را در اختيار دارد كه پشتوانه محكمي براي 
تضمين سود سپرده گذاران و حفظ اعتماد مردم مي داند.

 4- روند افزايشي سپرده و نيز افتتاح حساب در اين بانك 
-بيش از هفت ميليون-نش��ان دهنده اعتماد فزاينده 
سپرده گذاران و مردم اس��ت كه در صدر سرمايه هاي 
بانك آينده و گواهي بر سستي ش��بهات القاءشده در 

فضاي رسانه اي است.
۵- عملكرد حرفه اي اين بانك در امر بانك داري و اجراي 
مسووليت هاي اجتماعي، ايجاد هزاران شغل و تأسيس 
نقاهتگاه بيماران كرونايي در ايران مال، چنان برجسته 
بوده است كه اخيرا -همچون سه سال گذشته- از سوي 
موسسه بين المللي بنكر به عنوان »بانك سال جمهوري 
اسالمي ايران« معرفي شده و اين امر به نوبه خود پشتوانه 
معنوي ما در جلب و پايداري اعتماد بيشتر مردم عزيزمان 

خواهد بود.

ارايه نسخه اي از قرارداد 
تسهيالت به تسهيالت گيرندگان

بانك ها و موسسات اعتباري موظف هستند مصوبات 
ش��وراي پول و اعتبار و بخش��نامه هاي بانك مركزي 
مبني بر لزوم در اختيار قرار دادن نسخه اي از قراردادهاي 
تسهيالت بانكي به تسهيالت گيرنده/ وثيقه گذار/ضامن 
را رعايت كنند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، 
در اجراي ماده )2۳( قانون »بهبود مستمر محيط كسب 
و كار مصوب جلسه« مورخ ۱6 بهمن ماه ۱۳90 مجلس 
شوراي اسالمي در خصوص لزوم يكنواخت سازي فرم 
عقود تس��هيالت بانكي، نمونه فرم هاي يكسان عقود 
مختلف تسهيالتي توس��ط بانك مركزي تهيه و پس 
از تصويب در ش��وراي پول و اعتبار طي بخشنامه هاي 
مختلف به شبكه بانكي كش��ور ابالغ شد. شايان ذكر 
اس��ت در يكايك فرم هاي يكنواخت مذكور، ضرورت 
ارايه نسخه اي از قرارداد اعطاي تسهيالت داراي ارزش 
قانوني يكسان با ساير نسخ قرارداد، به تسهيالت گيرنده/

وثيقه گذار/ضامن مورد تصريح قرار گرفت. عالوه بر اين 
طي بخشنامه  مورخ ۱۳9۵.۱0.0۵ و بخشنامه  مورخ 
۱۳96.09.۱۳ مج��دداً بر ض��رورت رعايت اين حكم 
تاكيد شد. به رغم اين، وفق گزارش هاي نظارتي واصله 
و بررسي هاي صورت گرفته، همچنان برخي بانك ها 
و موسس��ات اعتباري غيربانكي از اعطاي نسخه اي از 
قراردادهاي تسهيالتي به تسهيالت گيرنده/وثيقه گذار/

ضامن خودداري مي كنند. بر اين اساس و با عنايت به 
اهميت وافر موضوع مراتب در جلسه مورخ ۱2 آذرماه 
۱۳99 هيات عامل بانك مركزي مطرح و مقرر شد با ابالغ 
بخشنامه مجدد رعايت اين مهم مورد تاكيد قرار گرفته و 
از طريق بازرسي هاي حضوري بر حسن اجراي آن نظارت 
شود. بديهي است مسووليت عدم رعايت و نقض حكم 
ياد ش��ده با مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك ها و 

موسسات اعتباري غير بانكي خواهد بود.

روزهاي طاليي يوان
ارزش يوان به باالترين سطح 2.۵ سال اخير رسيد.به 
گزارش رويترز، پول ملي چين در معامالت روزانه باز 
هم با صعود به كار خود پايان داد به گونه اي كه ارزش 
يوان در برابر دالر به باالترين سطح خود در طول ۳0 
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 0.۱4 درصد افزايش به باالترين 
سطح خود از ميانه سال 20۱۸ رسيد و نرخ برابري دالر 
معادل 6.۵47 يوان اعالم شد. نرخ برابري دالر در برابر 
يوان در هفته هاي اخير عددي بين 6.۵ تا 6.7 يوان 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 ۵0 ميليارد دالر افزايش نسبت به ماه 
قبل به سه تريليون و ۱7۸ ميليارد دالر رسيده است. 

چك هاي در دست اشخاص كارسازي مي شود و دسته چك جديد از ماه آينده توزيع خواهد شد

قيمت دالر در صرافي هاي بانكي در مرز 26 هزار تومان قرار گرفت

۱۰ تغيير در قانون جديد چك يك ماه عقب افتاد

كاهش۱۰۰ هزار توماني نرخ سكه
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|

روز شنبه 22 آذر 99، در بازار ارز آزاد، قيمت دالر 26 هزار 
و ۱00 تومان، يورو ۳۱ ه��زار و 600 تومان و درهم امارات 
7 هزار و ۱40 تومان اعالم ش��ده است. طي روزهاي اخير 
دالر عمدتاً  در كانال 2۵ هزار تومان در نوس��ان بوده است 
ولي در معامالت پاياني عصر سه شنبه وارد كانال 26 هزار 
تومان شد.در صرافي هاي بانكي از ظهر روز پنجشنبه قيمت 
خريد و فروش دالر و يورو همزمان با روند افزايشي بازار آزاد، 
افزايش يافته است؛ قيمت دالر در صرافي هاي بانكي بارديگر 
وارد كانال 26 هزار تومان شده است. برهمين اساس قيمت 
فروش دالر در اين صرافي ها 26 هزار و 70 تومان و قيمت 
خريد دالر نيز با اختالف ۱000توماني نس��بت به قيمت 
فروش، 2۵ هزار و 70 تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل ۳۱ هزار و 600 تومان و قيمت خريد يورو 
نيز ۳0 هزار و 600 تومان اعالم شده است. در ساعات عصر، 
نرخ لحظه اي سامانه سنا و قيمت دالر در صرافي ها به 26 
هزار تومان و نرخ يورو به ۳۱۵۳0 تومان رسيد. در ساعات 
صبح نيز هر دالر در صرافي هاي بانكي 26 هزار و 70 تومان 
معامله ش��د كه اين رقم نسبت به روز پنجشنبه گذشته 
تغييري نداشته و تثبيت شده است.قيمت فروش يورو نيز 
با افزايش ۵0 توماني نسبت به قيمت هاي پاياني روز كاري 
پنجشنبه گذشته، به ۳۱ هزار و 600 تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر 2۵ هزار و 70 تومان و قيمت خريد هر يورو 
نيز ۳0 هزار و 600 تومان اعالم شد.قيمت خريد هر دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۵ هزار و ۸00 تومان و قيمت فروش 
آن نيز 26 هزار و ۵۸ تومان بود.همچنين قيمت خريد هر 
يورو در اين بازار ۳0 هزار و ۸00 تومان و قيمت فروش آن 
نيز ۳۱ هزار و ۱0۸ تومان اعالم شد.عالوه براين در سامانه 
سنا در روز معامالتي گذشته )پنجشنبه(، هر يورو با قيمت 
ميانگين ۳۱ هزار و ۳۳0 تومان به فروش رسيد و هر دالر 
نيز به قيمت 2۵ هزار و ۸06 تومان معامله شد.ضمن اينكه 
در سامانه نيما نيز در روز پنجشنبه گذشته حواله يورو با 
ميانگين قيمت ۳۱ هزار و ۳۱2 تومان فروخته و حواله دالر 
نيز به قيمت 2۵ هزار و 64۱ تومان ثبت ش��د.نرخ خريد و 

فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي 
متغير است و متناسب با نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار 
تغيير مي كند. در روزهاي گذشته روند حركت قيمت دالر، 
كاهشي بود. اوايل آبان ماه نرخ دالر روند صعودي داشت و 
به بيش از ۳0 هزار تومان رسيد، اما از اواسط آبان ماه سير 

نزولي به خود گرفت.

    كاهش۱۰۰ هزار توماني نرخ سكه
در بازار طال نيز انس جهاني طال با كاهش قيمت نس��بت 
به آخرين س��اعات كاري روز گذشته به قيمت يك هزار 
و ۸40 دالر رس��يد. همچنين قيمت دالر آزاد 26 هزار و 
۱00 تومان دادو س��تد شد و در نتيجه قيمت طال و سكه 
اندكي كاهش داشت. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با ۱00 هزار تومان كاهش نسبت به روز پنجشنبه 
۱2 ميليون و 4۵0 هزار تومان معامله شد.طرح قديم نيز به 
قيمت ۱۱ ميليون و ۸00 هزارتومان، نيم سكه بهار آزادي 6 
ميليون و ۵00 هزار تومان، ربع سكه به چهار ميليون و 4۵0 
هزار تومان و سكه يك گرمي نيز به 2 ميليون و 4۵0 هزار 
تومان مبادله شد.هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و 
۱46 هزار تومان و هر مثقال طال به بهاي چهار ميليون و 
96۵ هزار تومان فروخته شد. دو هفته گذشته قيمت سكه 
و طال متاثر از بازار ارز روند كاهشي داشت و نوسان ارزي و 
سير نزولي قيمت ارز روي بازار طال نيز تأثير گذاشت.از سوي 
ديگر كاهش نرخ اونس جهاني طال نيز باعث افت قيمت طال 
و سكه شده است، به نظر كارشناسان احتمال افت بيشتر 
اونس جهاني طال در هفته هاي آينده وجود دارد. آغاز توزيع 
واكسن كرونا و بهبود شرايط اقتصادي در ماه هاي آينده، 
ميزان استقبال از طال به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري 
را كاهش خواهد داد. در ابتداي معامالت صبح شنبه قيمت 
طال و سكه نس��بت به روز قبل با افزايش همراه بود اما در 
ميانه روز قيمت ها كاهشي شد؛ ظهر روز پنج شنبه سكه 
طرح جديد در بازار آزاد به ۱2 ميليون و 4۵0 هزار تومان 
رسيده بود صبح شنبه و با افزايش قيمت ارز در بازار براي 
چند ساعت سير قيمتي در بازار طال و سكه نيز صعودي شد.

افزايش قيمت ارز در بازار همواره يكي از داليل اصلي افزايش 
قيمت طال و سكه بوده است و اين سناريو در روزهاي اخير 
بازهم تكرار شده است، اين درحالي است كه بانك مركزي 
تالش مي كند با تقويت عرضه در بازار به تقاضاهاي ارزي 
پاسخ دهد و برهمين اساس نيز تداوم عرضه هاي روزانه ارز 
در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي موجب شده تا نياز ارزي 
بازار پاس��خ داده شود و ديگر به مانند قبل شاهد نوسانات 
لحظه اي در بازار نباشيم. با اين حال اما در مقاطعي انتشار 
برخي اخبار سياسي موجب مي شود تا جو رواني بازار تغيير 

كند و قيمت ارز افزايشي شود.

    افزايش قيمت طال
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت هفته گذشته با 0.۱۸ 
درصد افزايش به ۱۸۳9 دالر و ۸۵ سنت رسيد.به گزارش 
رويترز، در حالي كه س��رمايه گذاران انتظار دارند بس��ته 
محرك مالي جديد دولت امريكا در آينده نزديك به تصويب 
برسد، قيمت طال روز جمعه افزايش داشت و دومين هفته 
افزايشي متوالي خود را به ثبت رساند. بر اساس اين گزارش، 
قيمت ه��ر اونس طال در پايان معامالت ب��ا 0.۱۸ درصد 
افزايش به ۱۸۳9 دالر و ۸۵ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در 
انتهاي معامالت آتي روز گذشته نيز با 0.۳4 درصد رشد به 
۱۸4۳ دالر و 60 سنت رسيد. ديويد مگر تحليلگر بازار طال 
در اين باره گفت: »ما همچنان معتقديم بسته محرك مالي 
دولت امريكا به تصويب خواهد رسيد و حمايت از بازار طال 
و بازار نقره را ادامه خواهد داد.«توقف طرح بسته محرك 
مالي جديد در كنگره موجب كاهش قيمت طال شده بود. 
اوايل اين هفته قيمت طال پس از رسيدن به نزديكي رقم 
۱۸7۵ دالر كه به دليل افت ارزش دالر اتفاق افتاد، قيمت ها 
تحت فشار قرار گرفت. افزايش اخير قيمت طال در حالي رخ 
مي دهد كه ارزش دالر شاهد ترميم نسبي بوده و شاخص 
ارزش دالر در مسير ثبت اولين رشد هفتگي طي 4 هفته 
اخير قرار گرفته است.قانون گذاران امريكايي كه با فشار 
فزاينده اي از جانب آمارهاي ضعيف اشتغال و رشد موارد 
ابتال به كرونا روبرو شده اند، براي نهايي كردن توافق بر سر 

بسته محرك مالي به دنبال گرفتن زمان بيشتر هستند. 
بازار جهاني طال، به دنبال افزايش ۵0 دالري س��ه هفته 
پيش، در روزهاي اخير و به دنبال خبر توزيع واكسن كرونا 
با روند كاهشي همراه شده و روز جمعه نرخ هر اونس طال 
به ۱۸۳0 دالر كاهش يافته است. از سوي ديگر بورس هاي 
جهان و تحوالت و شاخص هاي اقتصادي با واكنش مثبت 
روبرو شده و بسياري از كشورها از رشد مثبت در ماه هاي 
اخير خبر داده اند. 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 
ارز و طال را تحت تاثير قرار خواهد داد. به دنبال اين تحوالت، 
دارايي هاي س��نتي مانند طال و بي��ت كوين نيز كاهش 
يافته و ريزش بيت كوين به ۱۸ هزار دالر و تقويت ارزهاي 
مختلف جهان در برابر طال و دالر، خبر از تقويت بورس هاي 
جهان و رشد اقتصادي كش��ورهاي مختلف مي دهد. از 
جمله رشد اقتصادي بريتانيا در تابستان امسال و در سه 
 ماهه منتهي به اكتبر 2020، بي��ش از ۱0 درصد بوده و

 پيش بيني ها از رشد مثبت اقتصاد بسياري از كشورها در 
دوره توزيع واكسن كرونا خبر مي دهد. با اين حال، اقتصاد 
ايران، ش��رايط متفاوتي دارد و در حالي كه بازار ارز از روند 
كاهش قيمت ها و پيش بين��ي كاهش نرخ ارز در صورت 
تش��كيل دولت بايدن در ماه هاي آين��ده خبر مي دهد و 
ش��اخص هاي بودجه ۱400 نيز با خوش بيني 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 چك هاي خود، تمايل به فروش طال 
و تامين نقدينگي دارند تا قدرت خريد خود را حفظ كنند و 
به مخارج خانواده و كسب وكار خود پاسخ بدهند. در نتيجه 
خريدارطال بسيار محدود است و در نتيجه صنف طال تمايل 

و تقاضايي براي خريد طال در چنين بازاري ندارد.

ادامه از صفحه اول

 ضرورت اصالحات 
مديريتي در هما

 اغلب توجهي به اهميت اين ضرورت نمي شد. موضوع 
بعدي نحوه انتخاب مديران شركت و بهره مندي مديران 
انتخاب ش��ده از مهارت هاي الزم است. در بنگاه هاي 
اقتصادي چنانچه مديران انتخاب ش��ده مس��لط به 
موضوع مورد نظر نباش��ند و آگاه از گ��ردش كلي كار 
نباشند، مدتي طول مي كشد كه به چم و خم كار آگاه 
شوند و طبيعي است كه در اين بازه زماني تصميماتي 
مي گيرند كه ممكن اس��ت به روند كلي فعاليت هاي 
شركت آسيب زند. نكته بعدي كه بايد به ان اشاره شود، 
نحوه تصميم سازي هاي داخلي شركت است. اين حوزه از 
يك نظر به تامين ناوگان حمل و نقل هوايي باز مي گردد. 
هرچند ايران در دهه هاي اخير همواره به دليل تحريم ها 
براي نوس��ازي، به روزآوري و به س��ازي ناوگان هوايي 
مشكل داشته، اما بدون ترديد نحوه مديريت مديران 
نيز در بروز مشكالت اثرگذار بوده است. زماني كه برجام 
امضا شد و فضا براي تامين ناوگان هوايي مناسب تر شد، 
سياستي كه هما به عنوان يك شركت دولتي در پيش 
گرفت، خريد هواپيماهاي نو و صفر كيلومتر بود. در حالي 
كه يك چنين روندي نيازمند سرمايه گذاري گسترده 
و بهبود مستمر روابط سياس��ي است. امروز با توجه به 
اينكه هما خريدهاي زيادي از شركت هاي هواپيمايي 
از طريق وام داش��ت، اين ظرفيت در بازار داخلي وجود 
ندارد كه بتوان��د از طريق درآمدهاي داخلي و خارجي 
اين وام ها را پرداخت كند. بنابراين يكي نحوه مديريت و 
ديگري نحوه تصميم گيري ها براي خريد اين هواپيماها 
در ايجاد زيان هاي فعلي شركت اثر داشته است. همين 
امروز نوع پروازهايي كه انتخاب و مسيرهايي كه برگزيده 
مي شوند، هيچ تناسبي با ضرورت هاي توسعه اين شركت 
ندارد. يعني به دليل دولتي بودن نه امكان بازاريابي وسيع 
براي ش��ركت وجود دارد و نه نظام مديريتي ش��ركت 
به چنان درجه از توانايي رسيده كه بتواند شركت را از 
اين بزنگاه ها عبور ده��د. در بخش هاي اداري هم يك 
چنين روندي حاكم است. شركت به دليل اينكه دولتي 
است، نيروهايي به مراتب بيش از نياز خود دارد و اين امر 
هزينه هاي شركت را باال و زيان هاي شركت را افزونتر 
مي كند. مجموعه اين عوامل و ساير عواملي كه مي توان 
در ادامه اين نوشتار مظرح كرد، موضوعاتي هستند كه 
باعث شده شركت هما نتواند مبتني بر ظرفيت هايش در 
پهنه صنعت حمل و نقل داخلي، منطقه اي و بين المللي 
نقش آفرين باشد. گزاره هايي كه با اصالح آنها مي توان 

زمينه رشد بيشتر اين شركت را فراهم كرد.

دولت مسوول
تامين واكسن كروناست

 نظام اسالمي بر اساس تامين نيازهاي اساسي مردم 
مانند مس��كن، آموزش، درمان، بهداشت و...تعريف 
مي ش��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��ل۱00در معرفي 
برنامه هاي راهبردي و اساسي شوراها، پيشبرد سريع 
برنامه هاي بهداشتي را جزو برنامه هاي اصلي ونقشه 
راه شوراها تعريف كرده است.جمع اصول مذكور مويد 
اهميت مس��اله بهداشت در نظام سياسي-اجتماعي 
كشور وتاثيِر توجه به اين نياز ابتدايي و اساسي مردم در 
نظام بندي اقتصاد كشور است.لذا بدون هيچ ترديدي 
بايد اذعان كرد در طراحي برنامه هاي اقتصادي كشور 
كه نمود عين��ي آن در قانون بودجه ديده مي ش��ود، 
پرداختن به موضوع درمان و بهداشت مردم در تعريف 

دخل و خرج كشوراز اوجب واجبات است.

 وضعيت نامشخص بورس
 در بودجه سال آينده

 اگر اين موضوع و اتكا باعث حمايت همه جانبه از بازار 
سرمايه شود بايد به اهالي بازار سرمايه نويد روزهاي خوب 
و صعودي را داد اما قرار باش��د دولت بيش از حمايت به 
واسطه جبران كسري هاي بودجه فشار به بازار سهام وارد 
كند و دست به عرضه هاي سنگين شركت ها به صورت 
غيركارشناسي بزند بايد گفت اين بازارسرمايه قدرت 
ايستادگي و تامين اين منابع پيش بيني شده در بودجه 
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 نتيجه اي جز 
تورم نخواهد داشت. البته مي توان رشد شاخص بازار را 
طي س��ال آينده متصور بود چراكه؛ با وضعيت بودجه 
سال آينده حمايت از بورس بيش از پيش مي شود و بنابر 
احتمال باال زيرساخت ها نيز تقويت خواهد شد و درنتيجه 

شاهد رشد بازار بورس در بلندمدت خواهيم بود. 



گروه بورس|
بازار سرمايه طي هفته هاي 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 ۵۰۰ هزار واحدي به كار 
خود ادامه مي دهد. وضعيت حال حاضر نيز معمول است 
و ميزان حجم معامالت و ورود پول توسط سهامداران 
حقيقي طي هفته هاي اخير نشان دهنده اين است كه 
بازار سرمايه تا پايان سال مي تواند روند متعادل، روبه باال و 
به دور از هيجاني داشته باشد اما يكي از مهم ترين اتفاقاتي 
كه طي هفته هاي اخير رخ داد و س��روصداي زيادي به 
همراه داش��ت، بازگشايي صندوق »پااليش يكم« پس 
از آن همه كش و قوس، بدون بازدهي درخور و رسيدن 
قيمت آن به نرخ زمان پذيره نويس��ي )۱۰ هزار 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 نه تنها عايدي نداشته اند بلكه متحمل 
زيان نيز شده اند. 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 محتاط تر و با تأمل 
بيشتري گام بردارند. اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه 
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 مي توان 
تا پايان س��ال نقطه بس��يار جذابي براي معامله گران و 
س��هامداران و همچنين جمع آوري نقدينگي در نظر 
گرفت. همچنين پس از تقديم اليحه بودجه ۱۴۰۰ به 
مجلس مشخص شد، دولت سال آينده هم برنامه ويژه اي 
براي واگذاري شركت ها در بازار سهام خواهد داشت و 
كارشناسان اقتصادي معتقدند الزمه چنين اقدامي ابتدا 
جلب اعتماد مردم و پرهيز از رفتارهاي مخرب خواهد 
بود و مردم بايد بتوانند با اطيمنان خاطر پول خود را به 

بازار سهام بسپارند.

   »پااليش يكم« صبر سهامداران را  لبريز كرد
در خردادماه سال جاري كه خبر واگذاري ETF دوم يا 
همان صندوق پااليشي متشكل از سهام چهارپااليشگاه 
بزرگ كشور )تهران، اصفهان، تبريز و بندرعباس( 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، كج سليقگي و يك بام 
 و دوهواي مسووالن اقتصادي و سازمان خصوصي سازي 
در خصوص عدم واگذاري صندوق مذكور منجر شد تا 
موجي از بي اعتمادي بالي جان بازارسهام شود و روند 
ريزشي س��ه ماهه شاخص كل از همان زمان آغاز شد و 
خيلي از سهامداران عطاي سرمايه گذاري در بورس را 
بر لقايش بخشيدند. سرانجام و پس از كش وقوس هاي 
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 »پااليش يكم« بلوكه شده 
بود، صندوق پااليشي يكم دوهفته قبل بازگشايي شد 
و بازدهي خوبي نداشت، به گونه اي كه در  پايان آخرين 
روز معامالتي هفت��ه قبل تا رنج منفي هم پيش رفت و 
به قيمت پذيره نويس��ي خود )۱۰ هزار تومان( رسيد. 
اين اتفاق منجر شد تا اعتراض بسياري از سهامداران و 
متقاضيان آن بلند شود كه چرا پس از آن همه جنجال 
اكنون بايد بدون كسب سود اقدام به فروش صندوق مورد 
نظر كنند. به اعتقاد كارشناسان بازار سرمايه، الزم است 
دولت براي »پااليش يكم« نه فقط در اسم بلكه به طور 
جدي بازارگردان تعيين كند تا شرايط به گونه اي پيش 
رود كه سهامداران متحمل زيان فراوان نشوند. به عبارت 
دقيق تر وضعيت چنين سهام بزرگي كه روند آن تابعي از 
سهام پااليشگاه هاي مطرح كشور است، نيازمند مديريت 

قوي و نقدينگي بااليي خواهد بود.

    سهم ETFها دراليحه بودجه ۱۴۰۰
بااين وجود سهم بورس و فروش دولتي در اليحه بودجه 
۱۴۰۰ افزايش يافت و بر اساس متن اليحه بودجه ۱۴۰۰، 
واگذاري سهام در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس )ETF( مش��روط به اينكه تشكيل اين 
صندوق ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباش��د يا 
عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز است. طبق بند 
الف تبصره دو اليحه بودجه، ع��الوه بر روش هاي فوق، 
واگذاري س��هام در قالب صندوق هاي س��رمايه  گذاري 
قابل معامله در بورس )ETF( مشروط به اينكه تشكيل 
اين صندوق ها 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 صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس، پ��س از ايجاد 
صندوق هاي سرمايه گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب 
معامالت خارج از جلسه رسمي معامالت بين صندوق ها و 
عرضه واحدها و صندوق هاي يادشده به عموم امكان پذير 
است. عرضه سهام شركت ها به روش ثبت سفارش يا در 
قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري تا سقف ۳۰ درصد 
مشمول تخفيف است. ميزان تخفيف توسط هيات وزيران 
تعيين مي ش��ود. وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي 
دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
نسبت به تأسيس صندوق ها با حداقل سرمايه ۱۰ ميليارد 
ريال به صورت نقد يا غيرنقد )در قالب انتقال سهام دولت 
از شركت هاي فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران 

يا فرابورس ايران( اقدام كنند.

    وع�ده  دارا س�وم در زم�ان  س�رگرداني 
پااليشي يكم

تقربي��ا بيس��ت و س��ومين روز از مهرم��اه ب��ود ك��ه 
عباس معمارن��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 
)ETF( با تخفيف ۲۰ درصد براي هر كد ملي تا س��قف 
۵ ميليون تومان ارايه مي ش��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 ۵ ميليون تومان س��هام دولت را در قالب دارا 
يكم و دارا دوم )پااليش��ي يكم( خريداري كرده اند، هم 
مي توانند واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق دارا سوم 

را براي هر كد ملي تا س��قف ۵ ميليون تومان با تخفيف 
۲۰ درصد خريداري كنند معمارنژاد افزود: تخفيف در 
نظر گرفته ش��ده براي خريد واحدهاي دارا سوم جدا از 
تخفيف صندوق هاي 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 مي توان 
واحدهاي دارا سوم را خريداري كرد، گفت: تمام تالشمان 
اين است كه در هفته هاي اول آبان ماه اين صندوق دارا 
سوم را در بورس ارايه كنيم و دارنده هر كد ملي مي تواند 
واحدهاي اين صندوق را خريداري كند و الزامي به داشتن 
كد بورسي نيست. بنابراين آنهايي كه كد بورسي دارند 
از طريق كارگزاري هاي خود يا از طريق ش��بكه بانكي 
و آنهاي��ي كه كد بورس��ي ندارند، از طري��ق درگاه هاي 
الكترونيكي بانك ها مي توانند نسبت به خريد واحدهاي 
سرمايه گذاري دارا سوم تا سقف ۵ ميليون 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 مي كنيم در اولين فرصت حتي االمكان 
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 مي س��ازد و درنتيجه ش��اهد سقوط 
عميق تري دربورس و بازارسهام خواهيم بود. به طور كلي 
دولت با حمايت هاي ضد و نقيض خود باعث شد كه ميزان 
اعتماد مردم نسبت به بازارسهام كاهشي شود، درنهايت 
اين وضعيت باعث مي ش��ود كه اس��تقبال چنداني در 
خصوص سهام دولتي در بازار سرمايه وجود نداشته باشد.

روند
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بورس جور كسري بودجه 
را مي كشد

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 
سرمايه گذاري 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 بي مسووليتي 
مردم را به سرمايه گذاري در بورس تشويق كرد، اما 
در ادامه چتر حمايتي خود را از باالي س��ر اين بازار 
برداش��ت به همين دليل س��رمايه گذاران سودي 
نبردند، بلكه اكنون ارزش پول آنها كم  شده است. 
نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي 
به اظهارنظر يكي از مسووالن درباره بازار بورس اشاره 
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 بدهي هاي خ��ود را از اين طريق 
پرداخت كرده اس��ت. عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اس��المي تصريح كرد: بايد بررسي 
شود چه دستي در كار است كه ارز ۱۱ هزار توماني 
به يك باره به ۳۰ هزار 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 اين گونه اقدامات ازسوي دولت جاي تعجب 

و سواالت بسيار دارد.

اعالم فرآيند ثبت نام دارندگان 
سهام عدالت در سامانه سجام 

مطابق با پيش بيني انجام شده در مرحله نخست، 
براي ثبت نام بورس و س��امانه سجام، متقاضيان 
مي توانن��د عبارت س��امانه س��جام را در صفحه 
مرورگر خود جست وجو كرده يا از طريق آدرس 
http: //sejam.ir وارد صفحه اصلي شده و به 
بخش ثبت نام در سامانه مراجعه كنند. در مرحله 
دوم، ش��ماره تلفن همراهي ك��ه تحت مالكيت 
متقاضي ق��رار دارد، ثبت مي ش��ود. پس از اين 
مرحله، يك كد تاييد به شماره تلفن همراه ثبت 
شده در سايت ارسال مي شود. بعد از ارسال كد، 
متقاضي با وارد ك��ردن آن بايد اطالعات مربوط 
به كد ملي و نوع شخصيت را در سامانه وارد كند. 
مرحله پنجم  به انتخاب اصيل يا نماينده قانوني 
اختصاص دارد. پس از اين مرحله، هزينه ثبت نام 
در س��امانه براي متقاضي نمايش داده مي شود. 
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 
مي پردازد. 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 حساب هاي بانكي 
مي ش��ود. پس از اين در مرحله نهم سامانه وارد 
اس��تعالم اطالعات وارد ش��ده از سوي مشتري 
مي شود. پاسخ استعالم مرحله جديدي از فرآيند 
ثبت نام است. در صورتي كه استعالم موفق باشد 
از طريق پيامك كد رهگيري ارسال مي شود در 
غير اين صورت مش��كل موجود به مش��تري به 
صورت پيامكي اطالع داده مي ش��ود. در واقع در 
مرحله دهم اس��تعالم موفق ورود به مرحله بعد 
را ممكن مي س��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 گزينه ها، وارد مرحله دوازدهم شده است. 
در صورتي كه مراجعه حضوري باش��د از طريق 
مراجعه به مراكز مربوطه مي تواند 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 گزينه ها به تكميل 
عملي��ات نهاي��ي منجر مي ش��ود در اين مرحله 
تصوير چهره و امضا ثبت مي شود و كد بورسي به 

مشتري تحويل داده خواهد شد.

جذب نقدينگي ۳۰۰۰ هزار 
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 مي توان با افزايش توليد داخل 
از آن جلوگيري كرد، گفت: نقدينگي بيش از ۳۰۰۰ 
هزار ميليارد توماني بايد از طريق روش هايي مانند 
بورس به س��مت توليد حركت كند و بازار سرمايه 
فرصت مناسبي براي تامين مالي شركت هاي بزرگ 
است. وي افزود: درجنگ تمام عيار اقتصادي، اگر 
صنايع فوالد، پتروشيمي نبودند، امكان تحميل بار 
مالي تحريم نفت نبود. بنابراين طبق مصوبات تامين 
مواد اوليه واحدهاي فوالدي، قرار است تامين كاال به 
شيوه اعتباري از بورس كاال انجام گيرد. عمق ساخت 
داخل نيز با توجه به محدوديت واردات محصوالت 
مش��ابه تا ۸۵ درصد افزايش يافته كه نشان دهنده 
بهبود وضعيت اقتصادي برخي محصوالت است. 
رزم حس��يني ادامه داد: سياس��ت وزارت صنعت 
هم تقوي��ت بنگاه ها بوده و خوش��بختانه، جهش 
توليد مدنظ��ر رهبري در حوزه ل��وازم خانگي رخ 
داده و حمايت ها در راس��تاي عدم دخالت، حذف 
مانع تراشي و مزاحمت ها بوده و كنترل بازار و اولويت 

قراردادن ساخت داخل از اهداف است.

رويداد

توسعه كشور به دست بازار سرمايه
همايون دارابي كارش��ناس بازار سرمايه، درگفت وگو 
باسنا ضمن بيان قيمت كاموديتي ها 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 
بورس هاي موادخام محور قرار مي گيرد، افزود: قيمت 
نف��ت، فلزات و مواد خام تاثير مهم��ي در روند بورس 
ايران دارد و بازار با رشد قيمت ها، واكنش مثبتي نشان 
مي دهد. وي با ذكر مثالي در اين خصوص ادامه داد: اگر 
بخواهيم به يك نمونه اشاره كنيم ملي مس را مي توان 
مثال زد كه قيمت هر تن كاتد شركت از ۹۱۸ميليون 
ري��ال در تيرماه به ترتيب تا آب��ان ماه ۱۱۳۲ميليون 
ريال، ۱۴۳۵ميلي��ون ريال، ۱۵۰۲ميلي��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 
مي شود كه رشد نرخ كاموديتي ها در سال جاري با رشد 
نرخ دالر تقويت شده است. دارابي توضيح داد: گزارش 
ش��ركت هاي فلزي هم متاثر از رشد قيمت جهاني و 
رشد دالر بوده است؛ براي نمونه فوالد مباركه آخرين 
فصل ۹۸ فروشي معادل ۹هزار و ۵۳۲ميليارد تومان 
را گزارش كرده است. اين شركت همچنين فصل بهار 
۹۹ را ۱۲هزار و ۶۶۸ميليارد تومان و فصل تابستان ر ا 
۱۴هزار و ۶۹۳ميليارد تومان گزارش كرده است. يعني 
۵۴ درصد رشد در ۹ ماه كه رقم خوبي است. همين روند 
در بقيه شركت ها هم قابل مشاهده است. اين كارشناس 
بازار س��رمايه در پاسخ به سوالي درخصوص وضعيت 
بانكي ها نيز اظهار داشت: در مورد بانك ها هر چند رشد 
نرخ س��ود باال رفته و اين مساله مي تواند فشاري را به 
بانك ها وارد كند اما؛ امسال به واسطه جهش بورس و 
بازار امالك و همچنين ارز، سود خوبي از اين سه محل 
به بانك ها رسيده است. وي افزود: البته بانك ها اغلب 
وضعيت مديريتي بهتري را هم به نمايش گذاشته اند و 
همين باعث شده كه به  رغم رشد نرخ سود، اين مساله 
در گزارش ه��اي ۶ماهه 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 
باشد كه بازار سرمايه بر مدار متعادل، ادامه فعاليت دهد، 
گفت: نرخ ارز در بودجه هر چقدر واقعي تر 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 
كه به معناي تداوم نظام چند نرخي ارز است و اين نظام 
چند نرخي بزرگ ترين عامل فساد و توليد رانت بوده 
است. دارابي اظهار داشت: امسال ماه هايي داشتيم كه 
نرخ نيمايي مورد استفاده بازار تا ۳۰درصد كمتر از نرخ 
بازار آزاد بود و اين به نوعي تنبيه سخت صادركنندگان 
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 
اينكه سهام و سپرده از زيرمجموعه عايدي خارج شدند( 
روي كدام صنايع اثر گذار است، گفت: ماليات برعايدي 
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 
نرخ ها را تثبيت كنيم؛ براي مثال براي خودرو كه البته 
هم اكنون در قالب عوارض ساالنه كه نوعي ماليات به 
شمار مي رود دريافت مي شود، رقمي به عنوان ماليات 
مضاعف اخذ شود كه البته كار ساده اي در فضاي امروز 
اقتصاد ايران و مشكالت اقتصادي مردم نيست و چندان 
هم قابل اجرا نبوده است. وي با بيان اينكه اين موضوع 
همچنان پيچيدگي هاي زي��ادي دارد، گفت: اقتصاد 
امروز ايران نيازمند كاهش ماليات است؛ به خصوص در 
حوزه توليد، نرخ ماليات بسيار باالست و عدم باالنس 
ماليات بخش توليد و ديگر بخش ها يك چالش جدي 
است. اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص چشم انداز 
آتي بازار سرمايه هم گفت: من روي بازار مثبت هستم. 
بورس ايران پتانسيل زيادي براي رشد دارد و كل اقتصاد 
ايران هم اقتصادي با پتانسيل هاي پنهان فراوان است؛ 
لذا اميدواريم مجموع سياست هاي اقتصادي، كشور 
را به سمت رشد اقتصادي و رشد ثروت و رفاه عمومي 
هدايت كند. دارابي با بيان اينكه بورس در اين بين آيينه 
و نقشه راهي براي ارزيابي اين موضوع است كه آيا ما در 
اين مسير يعني رشد اقتصادي و ثروت مردم هستيم يا 
خير، افزود: وقتي سياستي درخصوص رشد اقتصادي 
اتخاذ مي شود 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 

عمده اي از مسير پيشرفت اقتصادي را طي كرده ايم.

جستاري در باب تحوالت امريكا
ول��ي مي ش��ود از حالت آنتاگونيس��تي ي��ا تضاد 
دش��مني جويانه ب��ه »آگونيس��تي« ي��ا تض��اد 
رقابت جويانه 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 
راي گيري( مد نظر است؛ چهارم؛ هر ايدئولوژي به 
دنبال كسب قدرت و اعمال هژموني خود است؛ اين 
وجه  مشخصه  عيني سياست است؛ پنجم؛ تا زماني 
كه ساز و كارهاي مش��روعي براي آگونيسم وجود 
داشته باشد، انتاگونيسم شكل نمي گيرد. ولي اگر 
چنين ساز و كارهايي وجود نداشته يا قدرت مسلط، 
تمايلي به تامين و رعايت آن نداش��ته باشد، تضاد 
رقابت جويانه تبديل به تضاد دشمني جويانه مي شود. 
ششم؛ گفتمان هايي چون اول كار فرهنگي بعد كار 
سياسي يا هر كسي در هر جايي كه هست عنصري 
از فعاليت سياسي محس��وب مي شود و در نتيجه 
نبايد سوداي تغيير قدرت را داشت، تخديركننده و 

محافطه كارانه هستند.

»تعادل« وضعيت عرضه هاي بازار را بررسي مي كند

روند منفي »پااليش يكم«

روز سبز بازار سرمايه براي سهامداران
معامالت روز گذشته بازار سرمايه در حالي به پايان رسيد 
كه ش��اخص كل اين بازار با ۲۱ هزار و ۲۳۱ واحد افزايش 
رقم يك ميليون و ۵۲۷ هزار واحد را ثبت كرد. ش��اخص 
كل با معيار هم وزن نيز ۶۲۹۳ واحد افزايش يافت و به رقم 
۴۵۷ هزار و ۲۸۹ واحد رس��يد، همچنين معامله گران دو 
ميليون معامله انجام دادند ك��ه ۱۶۶ هزار و ۴۷۶ ميليارد 
ريال ارزش داشت. »فوالد مباركه اصفهان«، »ملي صنايع 
مس ايران«، »س��رمايه گذاري نفت«، »گاز و پتروشيمي 
تامين«، »س��رمايه گذاري 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 ۳۳۲ واحد افزايش يافت و رقم 
۱۹ هزار و ۷۶۴ ميليارد ريال را ثبت كرد. معامله گران اين 
بازار يك ميليون معامله به ارزش ۷۱ هزار و ۴۸ ميليارد ريال  
انجام دادند. »هلدينگ صنايع معدني خاورميانه«، »پليمر 
آرياساسول«، »پتروشيمي زاگرس« »بيمه پاسارگاد« و 
»فوالد هرمزگان« جنوب نسبت به ساير نمادها بيشترين 
تاثير مثبت و در مقابل »پتروشيمي مارون« نسبت به ساير 
نمادها بيشترين تاثير منفي را روي فرابورس گذاشتند. 
بيشترين ورود پول توسط حقيقي ها در گروه هاي»فلزات 
اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »فعاليت هاي كمكي 
به نهادهاي مالي واسط« رقم خورد و حقوقي ها نيز خريدار 
گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« و »فرآورده هاي 
نفتي« بودند. در روز گذشته بازار افزايش سهام حقيقي ها در 
۱۶۹نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۱۳۸نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت حقيقي ها 
هزار و ۵۷۰ميليارد تومان و تغيير حقوقي ها ۹۴۰ميليارد 
تومان بود. همچين آخرين قيمت ۲۱۱نماد حداقل سه 
درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۱۳۸نماد 
با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.  اميرعلي 
اميرباقري، كارشناس بازار سرمايه درخصوص وضعيت هفته 
گذشته بازارسهام گفت: در هفته اي 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 نكته اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
روندهايي است كه گاهي در بازار شكل مي گيرد، گفت: اين 
روندها كوتاه مدت هستند و نبايد در انتظار روند قوي در 
ميان مدت و بلندمدت براي بازار باشيم، بازار بايد به يك كف 

كانالي دست يابد تا در آن زمان بتواند حركت اصلي خود را 
آغاز كند. اميرباقري خاطرنشان كرد: موضوع اليحه بودجه 
در سال ١٤٠٠ از جمله بحث هايي است كه اين روزها تاثير 
نسبي را بر بدنه بازار سرمايه داشته است، در بودجه سال 
آينده بخشي از منابع قرار است از طريق بورس تامين شود. 
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 
نرخ بازدهي مورد انتظار در بازار سرمايه نرخي جذاب باشد 
تا بتواند نقدينگي را به سمت خود جذب كند. وي با بيان 
اينكه باال بودن اين نرخ باعث ايجاد فشار بر بدنه بازار سرمايه 
مي شود و كار دولت را براي تامين مالي از طريق فروش سهام 
بر بدنه بازار سرمايه سخت مي كند، افزود: دولت بايد يك نرخ 
ميانگيني را براي خود در نظر بگيرد كه اين نرخ ميانگين 
نبايد باعث خروج سرمايه از بازار سهام و سرازير شدن آن 

به سمت اوراق شود. 

    شركت هاي بزرگ بورسي 
جزو شركت هاي دالري محور 

وي به موضوع بازار ارز و سخنان رييس جمهوري در مورد 
تقويت ارزش پول ملي تاكيد كرد و افزود: ايران كش��وري 
صادرات محور اس��ت و ش��ركت هاي بزرگ بورسي جزو 
شركت هاي دالري محور هس��تند؛ بنابراين تا حدودي 

تضعيف ارزش دالر منجر به كاهش ارزش اين شركت ها و 
ايجاد فشار بر بدنه بازار سرمايه خواهد شد. اميرباقري با بيان 
اينكه سرمايه گذاران بايد اين نكته را در نظر داشته باشند 
كه دالر و بازار سرمايه رشدي را تجربه كردند كه تا حدودي 
از اين روند صعودي پرشتاب در بازار سرمايه و دالر جبران 
شده است، اظهار داشت: اين احتمال وجود دارد كه نرخ دالر 
در بازار ارز به دليل ايجاد هيجان فروش به قيمت هاي كمتر 
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 گزارش هاي نسبي از 
بازار ارز بايد اين موضوع را مدنظر قرار داد كه بانك مركزي 
در بازار به عنوان وزنه تعادلي حاضر است و شنيده مي شود 
تا حدودي مانع از كاهش قيمت هاي غيرمنطقي در بازار 
خواهد شد. وي با اشاره به اينكه اين ايستادگي به معناي 
وجود سدي در برابر كاهش قيمت و هدايت روند فرسايشي 
و نزولي با زاويه كم است، اظهار داشت: اين روند فرسايشي 
عالوه بر گرفتن فرصت نوسان گيري از افراد به مرور زمان 
موجب تقويت ارزش پول ملي و عدم ورود فشار سنگين بر 
بدنه بازا ر خواهد شد كه وجود اين فشار مي توانست باعث 
خروج پول از بازار سرمايه شود. اين كارشناس بازار سرمايه 
خاطرنشان كرد: سودآوري و تحليل در كليه بازارها روز به 
روز سخت تر مي شود و تا زمان وجود تورم در كشور خريد 
همه كاالها با افزايش قيمت مواجه مي شوند. وي با اشاره 

به اينكه اين افزايش قيمت به معناي افزايش قدرت خريد 
نيست بلكه به معني كاهش ارزش پول ملي است، گفت: به 
مرور با احياي قدرت پول ملي بازارها تحليل محور مي شوند، 
سرمايه گذاري در آن بازارها نيازمند تحليلگران مي شود و 
سرمايه گذاران در كليه بازارها بايد با دقت مضاعف اقدام به 
سرمايه گذاري كنند تا سرمايه هاي خود را به خطر نيندازند.

     روند معامالت بورس در هفته جاري
اميرباقري به روند معامالت بورس در بازار هفته جاري تاكيد 
كرد و گفت: در بازار هفته جاري بحث بودجه و احياي قدرت 
پول ملي مي تواند تا حدودي بر روند بازار تاثيرگذار باشد. اين 
كارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: قسمت عمده اي از 
ريزش بورس با بازگشت دوباره رشد به اين بازار جبران شده 
است، اكنون بازار در حال نزديك شدن به برخي از مقاومت ها 
است كه مي تواند افزايش عرضه در بازار را به دنبال داشته 
باش��د. به گفته وي، انتظار مي رود عرضه ها در بازار شدت 
بگيرند اما بايد ديد قدرت تقاضا در برابر اين عرضه ها به چه 
ميزان است. اميرباقري اظهار داشت: با توجه به ريزش اخير 
بورس و تبعاتي را كه به دنبال داش��ت به طور حتم اين بار 
اجازه رشد هيجاني به بازار داده نمي شود و در كوتاه مدت 

نبايد منتظر روند سنگين افزايشي در بازار باشيم.

    عمق بخشيدن به بازارهاي سرمايه گذاري
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه موضوعي كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد تعميق بازارها براي سرمايه گذاري 
است، افزود: براي مثال معامالت آتي سكه چند سالي است 
كه متوقف شده است به همين دليل پول هاي سفته بازانه به 
بازارهاي فيزيكي هجوم آورده اند. وي با اشاره به اينكه بايد با 
گسترش بازار سرمايه و ساير بازارها مانند بازار مشتقه زمينه 
عمق بخشيدن اين بازارها را فراهم و تنوع بخشي كنيم، 
گفت: محصوالت مورد نياز بايد با توجه به ريسك پذيري 
سرمايه گذاران طراحي شود تا سرمايه گذاران با توجه به 
ريسك پذيري هاي 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 سرمايه گذاران بتوانند با توجه به 

ريسك پذيري خود تصميم گيري كنند.



گروه راه و شهرسازي |
در پي برگزاري نشست وزير راه و شهرسازي با مديران 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي در مهر ماه س��ال جاري، 
ايرالين ها مكلف به انتش��ار صورت ه��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 شركت ها ارز نيمايي دريافت مي كردند 
ولي خدمات خود را بر اس��اس ارز آزاد به مش��تريان 
مي فروختند، وزارت راه بر روشن شدن مصارف ارزهاي 
نيمايي در صورت هاي مالي ايرالين ها انگشت گذاشت. 
با اين حال، شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران، 
)هما( تنها شركتي اس��ت كه تاكنون اقدام به انتشار 

عمومي صورت هاي مالي خود كرده است.
اين شركت كه در س��ال هاي اخير به واسطه تشديد 
تحريم ها و ركود پروازه��ا در دوران كرونا، همواره در 
دسته بندي شركت هاي زيان ده دولتي- بنا بر اظهارات 
عمومي مسووالن حمل و نقلي كشور- قرار گرفته حاال 
در صورت هاي مالي خود رقم 4.7 هزار ميليارد توماني 
را به عنوان »زيان انباش��ته« ش��ركت در پايان سال 
97 ثبت كرده است و در همين حال، از دولت 1850 
ميليارد   توماني مطالب��ات دارد. به عبارتي، مطالبات 
هما از دولت معادل 39.4 درصد از بدهي انباشته اين 
شركت است كه در صورت پرداخت بدهي هاي دولت 
به هما، بخش قابل توجهي از مشكالت مالي ايران اير 
حل خواهد شد. ايران اير 19 هواپيماي »از رده خارج« 
دارد. بنا بر اين اطالعات، اين ش��ركت دولتي در سال 
منتهي به ۲9 اس��فند 97 رقم 8871 ميليارد و 34۶ 
ميلي��ون و 100 هزار تومان بدهي ثبت كرده اس��ت.  
تالش ها براي واگذاري »هم��ا« به بخش خصوصي، 
 تاكنون س��ه بار به شكس��ت انجاميده است.  در سال 
84 بود كه با ابالغ سياس��ت هاي كلي اصل 44 قانون 
اساس��ي، »ايران  اير« در بين شركت هايي قرار گرفت 
كه 80 درصد از سهام آن بايد از طريق بورس فروخته 
مي شد اما در سال 88 س��ازمان بورس اعالم كرد كه 
ش��ركت هواپيمايي جمهوري اس��المي بايد شرايط 
يازده گانه اي را براي پذي��رش در بورس طي كند كه 
مهم ترين مورد آن انجام اقدامات الزم براي رفع زيان 

انباشته اين شركت بود. 
بر اساس سياس��ت هاي اصل 44 ايران اير بايد تا سال 
1393 به بخ��ش خصوصي واگذار مي ش��د، اما اين 
ش��ركت به دليل عدم تطابق عملكرد مالي   با قوانين 
بورس، امكان ورود به بازار سهام را نداشت و بايد اقدام 
به اصالح ساختار مي كرد، چراكه تنها شركت هايي حق 
ورود به بورس را دارند كه به  مدت 3 سال سودآور باشند. 
اولين بار در س��ال 1390، س��ازمان خصوصي سازي 
تالش كرد هما را براس��اس سياست هاي جديد اصل 
44 بفروشد. سه ماه بعد، سازمان خصوصي سازي باز 
هم تالش كرد با اصالح روش فروش سهام، خريداران 
را قدري عالقه مند كند. دي  ماه همان سال، 55درصد 
از سهام ايران اير در فرابورس عرضه شد، با اين تفاوت 
كه قيمت هر سهم به 7 هزار و 371 تومان كاهش پيدا 
كرد و سازوكار تشويقي بازپرداخت 80درصد از ارزش 
سهام به  صورت مالي به اين شرايط اضافه شد، اما قيمت 
برند »هما« همان 1.5 هزار ميليارد تومان باقي ماند تا 
باز هم كسي خريدار اين شركت نباشد.آخرين تالش  
سازمان خصوصي سازي براي عرضه سهام اين شركت 
در فرابورس در ارديبهشت  ماه سال 9۲ انجام گرفت. 
قرار بود در روز  ۲5 ارديبهشت  ماه 9۲، سهام ايران اير 
در فرابورس عرضه ش��ود، يك روز قب��ل از اين تاريخ، 
سازمان خصوصي سازي با ارسال نامه اي به فرابورس 
خواستار توقف فروش س��هام ايران اير شد. دليل هم 
روشن بود؛ خريداري وجود نداشت.  براساس صورت 
مالي شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران زيان 
خالص اين شركت فقط در سال 97 رقم 714 ميليارد 
و 14۲ ميليون و ۲00 هزار تومان بوده. زيان انباشته 
هما در ابتداي س��ال 97، رقم 4هزار و 104 ميليارد و 
898 ميليون و 500 هزار تومان بوده است، همچنين 
زيان انباشته هما در پايان سال 97، رقم 4هزار و 7۶0 
ميليارد و 10۲ ميليون و ۲00 هزار تومان ثبت ش��ده 
است. سود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري 
سال قبل مربوط به هما ۶55 ميليارد و ۲03 ميليون 
و 700 هزار تومان بوده اس��ت. براساس صورت مالي 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران موجودي 
نقد هما در س��ال منتهي به ۲9 اسفند 97 عدد 10۶ 
ميليارد و ۶54 ميليون و 700 هزار تومان بوده است. 

     مطالبات 1850 ميليارد   توماني از دولت
البت��ه »هما« در گزارش صورت ه��اي مالي خود،  از 
دولت به عنوان بزرگ ترين بدهكار به اين شركت نام 
برده، چراكه مطالبات هما از دولت در سال منتهي به 
۲9 اسفند 97 رقم هزار و 849 ميليارد و 449 ميليون 

و 500 هزار تومان بوده است. 
طبق ص��ورت مالي ايران  اير در س��ال منتهي به ۲9 
اس��فند 97 جب��ران زيان هاي مربوط ب��ه عمليات 
حمل مس��افر داخلي، در بخش مطالب��ات از دولت 
در صورت هاي مالي هما عدد 1849 ميليارد و 449 

ميليون و 500 هزار تومان است.
بر اس��اس يادداش��ت توضيحي صورت ه��اي مالي 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در سال 
مال��ي منتهي به ۲9 اس��فند 97، موجودي نقد هما 
10۶ ميليارد و ۶54 ميليون و 700 هزار تومان بوده 
است كه اين رقم در سال 9۶ عدد 94 ميليارد و ۲58 
ميليون تومان بوده است. موجودي نقدي فوق شامل 
وجوه ارزي معادل مبلغ 4 ميليون و ۲4۶ هزار و 879 
دالر نزد بانك ها و صندوق معادل مبلغ يك ميليون 
و 571 هزار و 814 دالر نزد تنخواه گردان ها و معادل 
مبلغ 315 هزار و 3۲4 دالر نزد دفاتر و شعب است؛ 
بر اساس اعالم بانك مركزي با نرخ تبديل تاريخ ۲9 
اسفند 97 به مبلغ 94 هزار و 73۶ ريال براي هر دالر 

تسعير شده است.
بر اساس بررس��ي ها و محاس��بات، هما بابت انجام 
تكاليف دولت در س��ال هاي ۶5 تا 9۶ در مسيرهاي 
پروازي داخلي و خارجي و هزينه هاي ناشي از اجراي 
قوانين مربوط به خانواده ه��اي ايثارگران، معلوالن 
بهزيستي، دانش��جويان، ديپلمات ها، اعضاي هيات 
علمي، نمايندگان مجلس، شهروندان ارشد و غيره 
مبلغ ۲۶84 ميليارد و 793 ميليون و 400 هزار تومان 
زيان متحمل شده كه معادل آن در سال مالي 9۶ به 
عنوان مطالبات از دولت در دفاتر شناسايي شده است.

در اين راستا به موجب گزارش بازرس قانوني، زيان 
تحميل ش��ده معادل مبل��غ 1849 ميليارد و 449 
ميليون و 500 هزار تومان تعيين شد و ساير ادعاهاي 
شركت در مورد زيان مسيرهاي تكليفي بين المللي، 
اجراي قوانين ايثارگري و تخفيفات اعطايي به مبلغ 
314 ميليارد و 4۶7 ميليون و ۶00 هزار تومان و مبلغ 
5۲0 ميليارد و 87۶ ميليون و ۲00 هزار تومان از زيان 

مسيرهاي داخلي از دفتر خارج شده است.

    59  ميليارد مشكوك الوصول
طبق صورت مالي ايران اير در سال 97، دريافتي هاي 
كوتاه مدت هم��ا در بخش دريافتي ه��اي تجاري و 
غيرتجاري عدد 1۶۶5 ميليارد و ۲1۶ ميليون و ۶00 
هزار تومان است كه 59 ميليارد و ۲93 ميليون تومان 

از اين رقم ذخيره مطالبات مشكوك الوصول است.
حساب هاي دريافتني تجاري � ريالي ساير اشخاص 
شامل ناخالص مطالبات از مشتريان � ريالي و ناخالص 

مطالبات از آژانس ها و شركت هاي هواپيمايي � ريالي 
است كه جمع آن 988 ميليارد و 9۶5 ميليون و ۲00 
هزار تومان است. مطالبات از مشتريان شامل مبلغ 
۲۶ ميليارد و 781 ميليون و 400 هزار تومان طلب 
از فرماندهي آش��يانه و 48 ميليارد و 83۶ ميليون و 
100 هزار تومان طلب از نهاد رياست جمهوري است.

     مطالبات از ايرالين ها و  آژانس ها 
مطالبات از شركت هاي هواپيمايي و آژانس ها شامل 
مبلغ 101 ميليارد و 519 ميليون و 400 هزار تومان، 
طلب از ايران ايرتور، مبلغ ۲5 ميليارد و 537 ميليون 
و 500 هزار تومان، طلب از قشم اير مبلغ 5 ميليارد 
و 9۶0 ميلي��ون تومان، طلب از آتا مبلغ يك ميليارد 
و 7۶0 ميليون و 800 هزار تومان، طلب از ش��ركت 
هواپيمايي اترك مبلغ 7 ميلي��ارد و 477 ميليون و 
۶00 ه��زار تومان، طلب از ش��ركت زاگرس مبلغ ۲ 
ميليارد و ۲۲3 ميلي��ون و ۶00 هزار تومان، طلب از 
معراج مبلغ 3 ميلي��ارد و 543 ميليون و ۲00 هزار 
تومان، طلب از آسمان مبلغ ۲ ميليارد و 4۶9 ميليون 
و 300 هزار توم��ان، طلب از تابان مبلغ يك ميليارد 
و 531 ميليون تومان، طلب از كاس��پين مبلغ 118 
ميليارد و 410 ميلي��ون و 700 هزار تومان، طلب از 

دفاتر خدمات مسافرتي است.

     ارزش 273 موتور  يدكي هواپيماهاي هما
موتوره��اي يدك��ي هواپيماهاي ايران اي��ر در تاريخ 
ترازنامه متشكل از دو موتور بوئينگ 737، تعداد ۲۶ 
موتور بوئين��گ 7۲7-۲00، 81 موتور ايرباس 300، 
47 موتور فوكر 100، 14 موتور ايرباس ۶00-300، 
3103-300، 14 موتور ايرباس 310- 5

۲00، ۶9 موتور بوئينگ 747 و 15 موتور ايرباس 3۲0 
جمعا با بهاي تمام شده 574 ميليارد و 911 ميليون و 

900 هزار تومان است.

     بهاي تمام شده هواپيماهاي از رده خارج هما  
طبق يادداشت توضيحي صورت هاي مالي هما در سال 
منتهي به ۲9 اسفند 97، تعداد 19 فروند هواپيماي از 
رده خارج شده هما در بخش )ساير دارايي ها( 3 ميليارد 
و ۶57 ميليون و 500 هزار تومان محاسبه شده است.

بهاي تمام ش��ده و ارزش دفتري هواپيماهاي از رده 
خارج، به ترتيب 10۶ ميليارد و ۲99 ميليون و 900 
هزار تومان و 3 ميليارد و ۶57 ميليون و 500 هزار تومان 

و بابت 19 فروند هواپيما، است.
همچنين در يادداش��ت  هاي توضيحي صورت هاي 
مالي هما در سال 97، در بخش  پيش پرداخت هزينه 
تعميرات هواپيما، بر اساس دستورالعمل شماره ۲3 
كميته تفاس��ير ثابت و دايمي مانن��د ذخيره اورهال 
در س��ال جاري تعديل و به ميزان  54 ميليارد و 344 
ميليون و 300 هزار 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 
احتساب برگشت هزينه هاي جاري تعميرات سال هاي 
88 تا 9۶ توسط سازمان امور مالياتي رقم 194 ميليارد 

و 9۲ ميليون و 700 هزار تومان بوده است.

     5 فرون�د ATR هم�ا  472 ميلي�ارد توم�ان 
تمام  شد

در س��ال 97، تعداد 5 فرون��د هواپيماي ATR جمعا 
به مبلغ 471 ميلي��ارد و 741 ميلي��ون و 900 هزار 
تومان توسط ش��ركت ايران اير )هما( خريداري و در 

حساب هاي اين شركت ثبت شده  است.
در يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي ايران اير 
در سال منتهي به ۲9 اسفند 97، مجموع دارايي هاي 
ثابت مش��هود هما در صورت هاي مالي سال منتهي 
به ۲9 اسفند 97 عدد 738۲ ميليارد و 13۲ ميليون 
و 900 هزار تومان بوده است كه در سال 9۶ اين رقم 
4817 ميلي��ارد و 354 ميلي��ون و 100 هزار تومان 
بوده است. در اين موضوع )دارايي هاي ثابت مشهود( 
بهاي تمام شده/تجديد ارزيابي در مورد هواپيماهاي 
هما 43۲7 ميليارد و 7۶۶ ميليون و 900 هزار تومان 
است.  هواپيماهاي ايران اير در تاريخ ترازنامه متشكل 
از يك فرون��د بويينگ 747 با بهاي تمام ش��ده ۲0 
ميليارد و ۶59 ميلي��ون و 400 هزار تومان، ۶ فروند 
ايرباس 3۲0 با بهاي تمام شده 1۶5 ميليارد و 54۲ 
 300B4 ميليون و 800 هزار تومان، ۶ فروند ايرباس
با بهاي تمام شده 3۲ ميليارد و 77۶ ميليون و ۶00 
 ،300B۲ هزار تومان و همچنين يك فروند ايرباس
تعداد ۲ فروند ايرباس 330، يك فروند ايرباس 3۲1، 
تعداد دو فرون��د ايرباس 300-۶00، تعداد دو فروند 
ايرباس 300-۶05، دو فروند ايرباس 300-310، 1۶ 
فروند فوكر 100 و 13 فروند ATR7۲-۶00 جمعا 
5۲ فرو ند با بهاي تمام ش��ده 43۲7 ميليارد و 7۶۶ 
ميليون و 900 هزار تومان است. در سال مالي مورد 
گزارش، 5 فروند هواپيماي ATR جمعا به مبلغ 471 
ميليارد و 741 ميليون و 900 هزار تومان خريداري و 

در حساب ها ثبت شده  است.

    تخفيف 26.3 ميلياردي براي هما 
در س��ال مالي مورد گزارش باب��ت تخفيفات قرارداد 
خريد هواپيماي ATR مبلغ ۲1 ميليارد و 458 ميليون 
تومان بابت خريد هواپيماها و مبلغ 4 ميليارد و 7۶7 
ميليون و 400 هزار تومان بابت خريد سميالتور از بهاي 
تمام شده 13 فروند هواپيماي ATR كسر 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 ۲101 ميليارد و ۶10 ميليون و 
900 هزار تومان، در دفاتر به طرفيت بهاي تمام شده 
هواپيماهاي خريداري شده از محل آن تسهيالت طبق 

بند ۲9 استاندارد شماره 19 منظور شده است.
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سرنوشت بودجه 1400 در سايه 
هماهنگي هاي سياسي داخلي

 كش��ورهاي جهان كاهش خواهد يافت و اصولگرايان 
مسووليت وضعيت اقتصاد را به عهده خواهند گرفت. در 
نتيجه مي توان به گشايش فضاي بين المللي و منطقه اي 
و محيط كسب وكار بهتر براي اقتصاد ايران، رفع تحريم ها 
و انجام مذاكرات با كش��ورهاي خارجي اميد داشت و 
همين موضوع نيز مي تواند 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 تصميم گير نظ��ام، نمي تواند بدون بهبود 
شرايط سياست داخلي و تصميم گيري هاي منطقي 
و قانوني مبتني بر مقررات بين المللي باشد. به عنوان 
مثال، حتي در شرايط بازگشت امريكا به برجام و رفع 
تحريم هاي 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 FATF تصويب نش��ده، همچنان مشكالت 
گ��روه اقدام مالي و محدوديت ه��اي موجود بانك ها 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، مي تواند موضوع بازگشت امريكا به 
برجام و رفع تحريم ها را با تاخير و طوالني ش��دن روند 
مذاكرات و شرط و شروط هاي طرفين مواجه كند و همه 
اين موضوعات، عمال روند بهبود فضاي كسب وكار براي 
اقتصاد ايران را با تاخيرمواجه مي كند. براين اساس، بايد 
توجه داش��ت كه تحقق بودجه 1400 كه با رشد قابل 
توجه ارقام درآمد و هزينه همراه است به اقدامات سياسي 
و هماهنگي هاي داخلي نياز دارد و اصولگرايان بايد به اين 
پرسش پاسخ دهند كه آيا به دنبال ايجاد فضاي كسب 
وكار مناسب براي تحقق بودجه 1400 هستند يا خير؟ 
به عبارت ديگر، تصويب لوايح FATF را در دستور كار 
قرار مي دهند، آيا طرح اخير مجلس كه كاهش تعهدات 
دولت را الزام آور ساخته مي تواند با اصالحاتي همراه شود 
و ماندن ايران و كشورهاي اروپايي در برجام را تشويق 
كند و زمينه ساز رفع تحريم ها شود؟بودجه سال آينده 
از نظر منابع ۲435هزار ميليارد توماني شامل 1540 
هزار ميليارد تومان بودجه ش��ركت هاي دولتي و 8۶1 
هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت، فروش اوراق، 
افزايش ماليات و ع��وارض، فروش دالر به نرخ 11500 
تومان ب��راي واردات كاال و... اس��ت كه نش��ان دهنده 
خوش بيني بيش از حد دولت اس��ت و بودجه عمومي 
دولت حدود 841 هزار ميلي��ارد تومان خواهد بود كه 
به نسبت س��ال جاري47 درصد افزايش داشته است. 
درآمدهاي نفتي سال آينده به نسبت قانون سال جاري 
بيش از دو برابر و درآمد حاص��ل از واگذاري هاي مالي 
را بيش از 1.5 برابر در نظر گرفته اس��ت. يعني فروش 
نف��ت را حدود ۲ ميليون و 300 هزار بش��كه در روز در 
نظر گرفته كه در سطح فروش نفت كشور در سال 9۶ 
و پيش از تحريم ها بوده است اين درحالي است كه در 
سال جاري فروش نفت به طور ميانگين حدود 500 هزار 
بشكه در روز بوده است. منابع اختصاصي دولت در سال 
1400 نيز به نسبت سال جاري1۲ درصد رشد را نشان 
مي دهدو هزينه هاي سال آينده خود را 47 درصد افزايش 
خواهد داد. اما نكته مهم برنامه ريزي مالي دولت براي 
سال آينده در پيش بيني هايي است كه دولت از افزايش 
درآمدهاي خود در س��ال 1400 داشته است.براساس 
اليحه بودجه 1400، از حدود 841 هزار ميليارد تومان 
منابع عمومي دولت، حدود ۶317 هزار ميليارد تومان 
آن )معادل 38 درصد( از محل ماليات ها و ساير درآمدها 
تامين مي شود كه ۲47 هزار ميليارد تومان آن از محل 
ماليات ها پيش بيني شده اس��ت. درآمدهاي مالياتي 
قانون بودجه 99 حدود ۲04 هزار ميليارد تومان بوده 
كه براي سال آينده دولت رشد ۲1 درصدي را براي آن 
متصور شده است. رشد5 برابري فروش نفت در اليحه 
بودجه 1400، به اين معني است كه حدود ۲7 درصد 
از منابع عمومي دولت را واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
تش��كيل مي دهد و دولت پيش بيني كرده ۲۲5 هزار 
ميليارد تومان از منابع عمومي دولت از محل واگذاري 
دارايي هاي سرمايه اي يا به عبارت ديگر فروش نفت و 
مشتقات آن حاصل خواهد شد. اين در حالي است كه در 
قانون بودجه 99، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي رقمي 
در حدود 107 هزار ميليارد تومان داشته است. براي سال 
جاري10.5 ميليارد دالر ارز 4۲00 توماني براي كاالهاي 
اساسي در نظر گرفته شده بود كه گفته شده تا انتهاي 
آبان ماه بالغ  بر ۶.7 ميليارد دالر پرداخت ش��ده است.  
رشد71 درصدي استقراض دولت و واگذاري دارايي هاي 
مالي كه سهم 35 درصدي از بودجه را تشكيل مي دهد 
به اين معني است كه۲98 هزار ميليارد تومان از منابع 
عمومي خود را با واگذاري دارايي هاي مالي تامين كند. 
در قانون بودجه س��ال جاري حدود 174 هزار ميليارد 
تومان تامين مالي از راه واگذاري دارايي هاي مالي در نظر 
گرفته بود كه ارقام اليحه بودجه 1400 به نسبت قانون 
بودجه 99 رشد 70 درصدي را نشان مي دهد. جزييات 
اين ارقام نش��ان مي دهد كه دولت پيش بيني كرده در 
سال آينده 1۲5 هزار ميليارد تومان از محل فروش اوراق 
دولتي، 95 هزار ميليارد تومان از فروش ش��ركت هاي 
دولتي و 75 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه 
ملي تامين مالي كند. اما بايد در نظر داشت كه دولت تا 
پايان آبان ماه سال جاري تنها توانسته است حدود 110 
هزار ميليارد تومان از محل فروش اسناد خزانه اسالمي 
و اوراق نقدي دولتي تامين مالي كند.دولت پيش بيني 
كرده است كه ۶37 هزار ميليارد تومان براي هزينه هاي 
جاري هزينه كند كه اين رقم به نس��بت قانون بودجه 
سال جاري رشد 4۶ درصدي داشته است. هزينه هاي 
جاري بيش از 75 درصد از كل مصارف عمومي دولت 
را تشكيل مي دهد. تملك دارايي هاي مالي نيز سهم 1۲ 
درصدي را تشكيل مي دهد. بازپرداخت بدهي و ديون 
حدود 100 هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه خواهد 
داشت كه به نسبت بودجه سال جاري رشد بيش از دو 
برابري داشته است. اين افزايش بيش از 113 درصدي در 
تملك دارايي هاي مالي به دليل تسويه بدهي هاي دولت 

براي فروش اوراق دولتي در سال جاري است.

در شهر

 4500 ميليارد تومان 
هزينه ساخت پل صدر

به گفته پيروز حناچي، ش��هردار تهران روزي كه 
مديريت شهري پيشين شهر مي خواست پل صدر را 
احداث كند، اعالم كرد كه بين 500 تا 700 ميليارد 
تومان براي آن هزينه شده، اما عمال ساخت اين پل 
بيش از 4 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه برده است 
كه اگر تملكات اراضي اطراف براي احداث پل را نيز 
به آن اضافه كنيد، بيش از اين رقم است. به گزارش 
ايلنا، حناچي با بيان اينكه بعد از اينكه اين همه هزينه 
براي احداث پل صدر شده است، منطقي نيست كه 
نسبت به جمع آوري 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 
مي كرديم حداقل به ۲0 مورد پل در حال جمع آوري 
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 
را در اينچئون اجرا مي كنم و واقعا اين كار را كرد و من 
مرتب به آن پروژه اشاره مي كردم. انتقاد من هم اين 
بود، زماني كه همه دارند اين سازه ها را بر مي چينند، 
چرا شما آن را اجرا مي كنيد.  شهردار تهران دربخشي 
ديگر از اين گفت وگو اظهار كرد: امروز مي توانم ادعا 
كنم كه بر مبناي طرح تفصيل��ي پيش مي رويم، 
اگرچ��ه به معني آن نيس��ت كه تخلف��ي صورت 
نمي گيرد يا پرونده كسي به كميسيون ماده 100 
نمي رود؛ م��ي رود، اما پرونده خالف طرح تفصيلي 
صادر نمي شود كه اين اقدام مهمي است.  او افزود: 
ما يك برنامه پنج ساله براي اين موضوع داشتيم و 
بعد از عبور از سال دوم مديريتم مي توانم اين ادعا را 
مطرح كنم. البته شرايط سختي را براي تحقق آن 
پشت سر گذاشتيم. ما هم اگر سه سال پشت سر هم 
30 ميليون مترمربع پروانه صادر مي كرديم، 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 مي شود اين موضوع به 
چه معناست، اين انتظار نمي رود. ما تالش كرديم 
مس��ير دوم را انتخاب كنيم. شهر را آرام تر كرديم، 
هزينه هاي اداره ش��هر را كمتر و س��عي كرديم با 
روش هاي خالقانه تر آن را اداره كنيم.  حناچي اظهار 
كرد: براي مثال كوچه دوستي را حتما ديده ايد، يك 
كار خيلي س��اده بود كه با رنگ اجرا شد و با همين 
كارهاي س��اده مي توان 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 
مزاح آميز و فان مي توانيد خيلي از مش��كالت را در 
شهر با هزينه خيلي كم حل كنيد و من همكارانم را 
تشويق مي كنم كه چنين اتفاقي رخ دهد.  وي افزود: 
تالش مي كنيم كه شهر را كم عارضه تر و ارزان تر اداره 
كنيم و فقط هم به دوره خودمان فكر نكنيم، چرا كه 
اگر مي خواستيم تنها به دوره خودمان نگاه كنيم، 
مي توانستيم دو س��ه قلم از اموال بزرگ شهرداري 
تهران را بفروشيم و مشكالتمان حل مي شد. خيلي 
از بانكي ها 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.

راه اندازي سامانه تسهيالت  و 
سرمايه گذاري شهرداري هاي كشور

سيد س��لمان س��اماني، س��خنگوي وزارت كشور از 
راه ان��دازي س��امانه تس��هيالت و س��رمايه گذاري 
ش��هرداري هاي كش��ور خبر داد.به گزارش ايس��نا، 
س��اماني از راه اندازي و آغاز به كار س��امانه تسهيالت 
و س��رمايه گذاري ش��هرداري هاي كش��ور خبر داد 
و اظهارك��رد: با راه ان��دازي اين س��امانه فرآيندهاي 
سرمايه گذاري در شهرداري ها ساماندهي خواهد شد 
و از سوي ديگر شاهد كاهش مراجعات غير ضروري، 
تجمي��ع اطالع��ات و الكترونيكي ك��ردن فرآيند ها 
خواهيم بود.وي افزود: فعاليت س��امانه تسهيالت و 
سرمايه گذاري ش��هرداري ها امكان تحليل اطالعات 
كشور براي بهبود تصميم سازي هاي كالن كشوري 
و اس��تاني در حوزه تامين مالي شهرداري ها از طريق 
تس��هيالت و اوراق مش��اركت را بيش از پيش فراهم 
مي كند. مع��اون هماهنگ��ي وزارت كش��ور با بيان 
اينكه هم اكنون اس��تفاده از اين سامانه براي تمامي 
اس��تانداري ها و شهرداري هاي سراس��ر كشور قابل 
بهره برداري است، تصريح كرد: بخش زيادي از زمان 
دس��تگاه ها از جمله ش��هرداري ها، اس��تانداري ها و 
نهادهاي حاكميتي به تجميع اطالعات و گزارش دهي 
مي گذرد همچنين دسترسي به اطالعات به روز و قابل 
استناد بس��يار زمان بر 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 مي دهد 
بنابراين راه اندازي اين سامانه مي تواند 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��هرداري ها و 
دهياري هاي كشور در حوزه پرداخت تسهيالت بانكي 
و اوراق مشاركت به شهرداري هاي كشور تاكيد كرد: 
با اجرايي شدن سامانه تس��هيالت و سرمايه گذاري 
شهرداري ها اقداماتي همچون شناسايي پروژه هاي 
سرمايه گذاري شهرداري ها، شناسايي سرمايه گذاران 
حوزه مديريت شهري، ايجاد بانك اطالعات تسهيالت 
بانكي پرداختي به ش��هرداري ها در سنوات مختلف، 
ايجاد بانك اطالعاتي اوراق مش��اركت منتش��ر شده 
توسط شهرداري ها به تفكيك هر سال، ايجاد ارتباط 
في مابين سرمايه گذاران و پروژه هاي شهرداري، تجميع 
مشخصات شركت ها و س��ازمان هاي سرمايه گذاري 
شهرداري ها و تجميع قوانين مرتبط با سرمايه گذاري 

و تسهيالت شهرداري ها صورت مي گيرد.

»تعادل« داليل زيان 4.7 هزار ميليارد توماني ايران اير را بررسي مي كند

بار سنگين زيان انباشته بر شانه هاي هما

معاون مسكن وزير راه اعالم كرد

هجوم خريداران غير ايراني 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 ۲5 استان قيمت مسكن زير 10 ميليون تومان 
است. همچنين در 9 استان متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مس��كوني كمتر از 5 ميليون تومان است. تنها در 
دو ش��هر تهران و اهواز متوسط قيمت مسكن باالي ۲0 
ميليون تومان برآورد شده كه در تهران متوسط قيمت 
مسكن در آبان ماه متري ۲7 ميليون و 800 هزار تومان و 
در اهواز متري ۲3 ميليون و 500 هزار تومان بوده است. 
محم��ودزاده با بيان اينكه در س��ال 98 هزينه خانوار در 
بخش مس��كن 3۶ درصد درآمد متوسط دهك ها بود، 

گفت: مقايسه رشد قيمت مسكن طي 10 سال گذشته 
نش��ان مي دهد كه متوسط قيمت مسكن در سال 88 از 
متري يك ميليون و ۲00 هزار تومان به متري ۲7 ميليون 
و 800 هزار تومان در آبان امسال افزايش يافته است. سال 
جاري نيز شاهد رونق معامالت بوده ايم. به گفته اين مقام 
مسوول، گران ترين شهر كش��ور از نظر متوسط قيمت 
مسكن، تهران با قيمت هر مترمربع ۲7 ميليون و 800 
هزار تومان و ارزان ترين، كهگيلويه و بوير احمد با متري 3 
ميليون و ۲00 هزار تومان بوده است. همچنين متوسط 
قيمت مسكن در شهرهايي چون خوزستان برابر متري 
۲3.5 ميليون تومان، فارس متري 11 ميليون و 400 هزار 
تومان، اصفهان متري 11 ميلي��ون و 100 هزار تومان، 
ايالم متري 4 ميليون تومان، بيرجند متري 4 ميليون و 
۲00 هزار تومان، بجن��ورد متري 4 ميليون و 500 هزار 
تومان، كرمانشاه متري چهار ميليون و ۶00 هزار تومان 

و اراك و زنجان نيز باالتر از 10 ميليون تومان بوده است. 
متوسط قيمت مسكن در ساير مراكز استان ها زير متري 
10 ميليون تومان بوده است. وي متوسط قيمت مسكن 
در كل كشور را متري 15 ميليون و ۲00 هزار تومان عنوان 
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 
پيش از آن، اهواز شهر گران قيمتي در بخش مسكن نبوده 
است. محمودزاده درباره مقايسه قيمت مسكن در تهران 
با قيمت دالر گفت: در سال 87 باالترين قيمت مسكن 
به دالر در تهران در 15 س��ال اخير رخ داد به گونه اي كه 
متوسط يك مترمربع واحد مسكوني در تهران در سال 
مزبور، ۲۲44 دالر اس��ت درحالي كه در آبان ماه امسال 
متوسط يك مترمربع مسكن در پايتخت با محاسبه هر 
دالر ۲5 هزار تومان، حدود 1051 دالر برآورد ش��ده كه 

50 درصد قيمت مسكن نسبت به سال 87 است. معاون 
مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي علت كاهش 
ارزش مسكن در سال جاري نسبت به سال هاي گذشته 
را كاهش ارزش پول ملي دانس��ت و گفت: از آنجايي كه 
دالر مبناي ثابتي در دنيا و تراز ثابت بين المللي محسوب 
مي شود، 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 
است كه بازار ملك اعم از مسكن، ساختمان و زمين، يكي از 
پايدارترين منابع حبس سرمايه گذاري است. محمودزاده 
درباره مقايسه قيمت مسكن با ساير بازارهاي موازي گفت: 
از سال 88 تا 98 متوس��ط ساالنه رشد ارزش بازار سهام 
51 درصد، بازار سكه 43 درصد، بازار ارز 3۶ درصد و بازار 
مسكن ۲۶ درصد بوده كه نشان دهنده كم بازده بودن بازار 

مسكن نسبت به ساير بازارهاي موازي است.



مهدي بيك| مي گويند يكي از وظايف اصلي نقاالن 
شاهنامه خوان در كش�ورمان، انتقال آگاهي هاي 
تاريخي، هويتي و فرهنگي تمدن ايراني به نسل هاي 
مختلف بوده اس�ت. نقاالني كه تالش مي كردند تا 
با اس�تفاده از عبارات، كلمات و اشعار ايراني، افكار 
عمومي را متوجه ظرفيت هاي كلي جامعه اي كنند 
كه ظرفيت بااليي براي تمدن س�ازي و رشد داشته 
اس�ت. از منظري خاص، راويان مباحث توسعه در 
كشورمان نيز به نوعي شبيه همان نقاالن شاهنامه 
خوان هستند كه تالش مي كنند تا از طريق سير و 
غور در بطن تاريخ معاصر، نسل هاي مختلف ايراني 
را با ظرفيت ها و داشته هاي كشورشان براي نيل به 
توسعه پايدار آشنا كنند. كمال اطهاري يكي از همين 
راويان امر توسعه در كشور است كه تالش مي كند با 
بازخواني تاريخ كشور، چالش ها و انقطاع هاي كشور 
در مسير توسعه را استخراج و در دسترس مخاطبان 
قرار دهد. در اين روايت و از ميان گفت وگوي »تعادل« 
با كمال اطهاري تالش كرديم به بهانه مباحث مرتبط 
با بودجه؛ نوري به ابعاد پنهان ارتباط متقابل توسعه 
و نظامات بودجه اي كشور بتابانيم. اطهاري با تاكيد 
بر اي�ن واقعيت كه درخش�ان ترين تجربه اقتصاد 
ايران در مسير توس�عه، مربوط به دوره اي است كه 
مشاركت مردم و مجموعه گروه هاي تاثيرگذار كشور 
در بخش هاي مذهبي، سياسي، فرهنگي و...صنعت 
نفت را ملي و زمينه ساختارس�ازي هاي نهادي در 
اقتصاد ايران را فراهم كردند. بستري كه باعث شد 
اقتصاد ايران در دهه40خورشيدي رشد اقتصادي 

باالي 15درصدي را تجربه كند

    بعد از مطرح شدن بحث بودجه، روزنامه تعادل در 
پرونده هاي تحليلي متفاوت تالش مي كند تا نسبت 
و تناسب بودجه هاي كش�ورمان با توسعه پايدار را 
بررسي كند. از زمان صنيع الدوله هدايت و دوران پس 
از آن تا به امروز، ظاهرا تالش شده تا بودجه ها مبتني 
بر توسعه پايدار كشور، طراحي و تدارك شوند اما اين 
ضرورت هرگز محقق نشده است. اين ارتباط متقابل 
ميان بودجه و توسعه پايدار چرا در فضاي اقتصاد و 

مديريت كشور شكل نگرفته است؟
س��وال جالبي اس��ت.مي توان گف��ت در دوران معاصر، 
بودجه بندي به تدريج در دوره رضا پهلوي شكل گرفت و 
قبل از آن معناي دقيقي از بودجه بندي مدرن در كش��ور 
وجود نداشت. در واقع اين هنر و توانمندي نه مربوط به رضا 
پهلوي بلكه مربوط به روشنفكران مشروطه است كه روند 
كلي نام بودجه ريزي را به تدريج در قالب يك الگوي توسعه 
سامان مي دهند. در واقع روشنفكران مشروطه فرزندان زمانه 
خودشان بودند. از تحوالت پساجنگ جهاني اول استفاده 
مي كنند و قدم هاي بلندي در درك برنامه ريزي هاي جديد 
بودجه اي برداشته، بعد آن را پياده سازي مي كنند. حتي اين 
دسته از روشنفكران رشته هاي درسي خود را متناسب با 
ضرورت هاي توسعه كشور انتخاب مي كنند . اولين قانون 
اقتصادي در مجلس اول بعد از مش��روطه، وضع ماليات بر 
قند، شكر و چاي براي ساختن راه آهن و راه است. اين قانون 
در آن زمان در مجلس اول تاييد نمي شود، ولي پس از آن در 
زمان تاسيس سلسله پهلوي، اين روشنفكران اين قانون را 
تصويب مي كنند و رضا شاه هم آن را عمل مي كند. تشخيص 
شان در جهت دهي بودجه، اتفاقا بسيار سنجيده و منطبق 

بر الگوي توسعه است.
    اين ضرورت از چه طريقي در ذهن اين دس�ته از 
روشنفكران شكل گرفته شود. پيشينه اين تشخيص 

از كجا مي آيد؟
 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 
دانسته ها و تجربياتي كه داشتند اين ضرورت را درك كرده 
بودند. دريافته بودند به قول ميرزا ملكم خان دو آفت بر ايران 
وارد است، »يكي نداش��تن قانون و ديگري نداشتن، راه.« 
اين تشخيص كامال علمي است، چرا كه اگر راه ايجاد شود، 
مابين مناطق مختلف ايران ارتباط اقتصادي و تجاري ايجاد 
مي شود و همين شبكه هاي ارتباطي ارزش افزوده ايجاد و 

اقتصاد شكوفا مي شود. به قول امروزي ها زير ساخت هاي 
سخت را در كنار زيرساخت هاي نرم )كه نهاد سازي است( 
هدف گرفته بودند. نهاده��ا را ايجاد مي كنند و در كنارش 
راه ها را سامان مي دهند. اساسا برنامه ريزي به اين معناست 
كه منابع محدود خ��ود را براي اهدافي صرف كنيد كه هر 
چه سريعتر شما را به توسعه برساند. بنابراين در آن زمان به 
درستي دريافته بودند كه نيازهاي توسعه اي كشور را كدام 

موارد تشكيل مي دهند.
    بعد از اين دوران ايران اشغال مي شود و تحوالت 
دهه 20 و 30خورشيدي و ملي شدن صنعت نفت از 

راه مي رسد.
بله، به همين ترتيب ادامه پيدا مي كند و بعد از ارايه نخستين 
برنامه توسعه 5ساله كشور در سال1327، ايران ر سما در 
زمره كش��ورهايي قرار مي گيرد كه برنامه ريزي اقتصادي 
در آن قانون مند مي ش��ود. چون سيستم به درستي عمل 
مي كند و سازمان برنامه به عنوان سرچشمه برنامه ريزي ها در 
ساماندهي امور، هدف گذاري ها و شناسايي اولويت ها درست 
عمل مي كند. برخي مي گويند توسعه به درستي در آن ايام 
ايجاد نشد، من مخالفم، توسعه زيرساختهاي سخت در آن 
ايام به درستي ايجاد شدند.براي همين هم در دهه40 اقتصاد 
ايران رشد 40درصدي در صنايع را تجربه كرد. رشدي كه 
بدون ايجاد زيرسختهاي س��خت امكان پذير نبود. با يك 
مثال مصداقي بهتر مي توان موضوع را درك كرد. لوله نفت 
از پااليشگاه آبادان به تهران در دهه30 خورشيدي كشيده 
شده است. بعد از اين تصميم است كه صنايع مهم و بزرگ در 
تهران شكل مي گيرند. چون بدون زيرساخت هاي انرژيك و با 
كاميون كه نمي شود نياز كارخانه هاي بزرگ صنعتي را تامين 
كرد. اين زيرساخت ها در دهه 20نه توسط غربي ها انجام 

شد و نه مديران ايراني توانايي يك چنين كاري را داشتند.
    دقيق�ا ك�دام گ�روه از روش�نفكران ايراني اين 
دس�ته از ضرورت ها را درك كردند. در بخش�ي از 
صحبت هايتان به نسل اول روشنفكران مشروطه 
اش�اره كرديد، اما در اين برهه كه وارد دهه 30 و 40 
خورشيدي مي ش�ويم، كدام دسته از روشنفكران 
توانس�تند اين ض�رورت را درك و زيربن�اي آن را 

ايجاد كنند؟
اين ضرورت ها در زمان ملي ش��دن صنعت نفت و دوران 
دكتر مصدق مطرح و برنامه ريزي براي تحقق آنها در دستور 
كار قرار گرفت. يعن��ي كار مهم دكتر مصدق اين بود كه از 
منظر قانوني نهادي را بنيان گذاشت كه مبتني بر آن اجبارا 
بايد اين لوله و اين زيرساخت ها ايجاد مي شدند. بعد از اين 
تصميمات مهم، خصلت جزيره اي پااليشگاه آبادان و اساسا 
خصلت جزيره اي اقتصاد ايران از بين رفت و نسيم تازه اي 
از آگاهي و ارتباطات تازه در مناسبات اقتصادي و عمومي 
كشور وزيدن گرفت. خصلت جزيره اي يعني اينكه پااليشگاه 
آبادان فقط در مسير صادرات نفت فعاليت كند و سهمي را 
در مسير توسعه كشور نداشته باشد. دكتر مصدق با ملي 
كردن صنعت نفت، ظرفيت هاي انرژي كشور را در مسير 
توسعه صنايع و... به كار گرفت. هرچند شخص دكتر مصدق 
قرباني شد، اما اين ضرورت مهم درك و پياده سازي شد. از 
آن پس ايران زيرساختهاي سخت و نرم را همزمان به كار 
گرفت. همانطور كه قانون كار هم در سال 1338 تصويب 
شد و اين ساختار حداقلي از مزد در كشور شكل گرفت در 
آن دوره انجام شد. بودجه ها نيز مبتني بر اين الگوي درست 
به درستي صرف مي ش��د. مبتني بر اين الگوي منطقي و 
توسعه محور هرچه زمان مي گذشت توانمندي سازمان 
برنامه، نيروي كار و نيروي انساني بيشتر مي شد، اين فرايند 
كامل تر مي شد. ما مي توانيم بگوئيم در نيمه دوم دهه40 
خورش��يدي در زمان برنامه چهارم توسعه، نهادهاي الزم 
براي يك رشد پايدار اقتصادي را داشتيم. مثل تشكل سازمان 
تامين اجتماعي براي ايجاد رفاه اجتماعي، قانون براي بيمه 
روستايي، مسكن اجتماعي و... به طور كلي اكثر قوانين مهم 

امروز اصالحيه هايي است بر همان قوانين درست قبلي. 
    اين روند كه شما اشاره مي كنيد، قاعدتا مي بايست 
توسعه كش�ور را در دهه هاي آينده شكل دهد؛ اما 
از منظر تاريخي اقتص�اد ايران در نيم�ه دوم دهه 
50خورش�يدي با مش�كالت زيربنايي عديده اي 
در صحنه ه�اي اقتصادي مواجه اس�ت. چ�را اين 

بسترسازي مناس�ب اقتصاد ايران را به كرانه هاي 
توسعه نرساند؟

مشكالتي كه در اين مسير ايجاد شد، برآمده از توهم شاهانه 
محمدرضا پهلوي بود كه ناگهان احساس كرد، داراي نبوغ 
خاص و هاله اي نوراني اس��ت كه مي توان��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 مي شوند، همانطور كه 
محمود احمدي نژاد هم حدفاصل س��ال هاي 84 تا 92 با 
اين رويكرد، اقتصاد كش��ور و خودش را به اين روز انداخت 
كه امروز مي بينيد. اين فرايند توسعه اي كه بعد از صنعت 
ملي ش��دن رخ داد، الگويي بود كه در بسياري از زمينه ها 
پاسخگوي نيازهاي توسعه اي 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 
قابل اثبات است. به هر حال هر اقتصادي به راحتي نمي تواند 
رشد 15درصدي را بدون ايجاد اين توانايي، دانايي، مهارت 

و كارايي تجربه كند.
    اي�ن دانايي و توانايي رس�وب ش�ده ك�ه درباره 
آن صحب�ت مي كنيد، مس�اله خيل�ي پيچيده اي 
اس�ت؟يعني منظورم اين اس�ت كه اينقدر مساله 

غامض است كه اجراي آن شدني نيست؟
خير موضوع پيچيده اي نيست، وقتي مي گوييم تصميمات 
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 پرورده هاي آنان انجام شد.يعني مجموعه قوانيني 
كه داشتند با هم همخواني داشت. يك مثال ديگر در بخش 
مسكن بزنم؛ انبوه سازي كه اين ساختار طراحي و پياده سازي 
مي كرد، مثال پروژه اكباتان بود، آپادانا بود. اينگونه نبود كه 
ناگهان باغ ها را نابود كنند در يك كوچه 6 متري مجوز ساخت 
برج هاي چند ده طبقه داده شود و حقوق شهروندي را در 
قالب تراكم بفروش برسانند. وقتي به اين الگو بي اعتنايي 
شد، و محمدرضا پهلوي احساس كرد كه مي تواند به تنهايي 
بار توسعه را به دوش بكشد در جريان برنامه پنجم توسعه 

در بودجه دست مي برد، كل ساختار دچار فروپاشي شد.
    بعد از فروپاش�ي به دوران انقالب اسالمي مردم 
ايران و دوران پس از آن مي رسيم؛ ارتباطات متقابل 
توسعه و بودجه در دوره بعد از شكل گيري جمهوري 

اسالمي چگونه شكل مي گيرد؟
دهه اول انقالب كه دهه جنگ و حركت هاي انقالبي است، 
كشورتحت تاثير اين اتمسفر قرار دارد و بلوك انقالبي كشور 
را در دست دارد. در اين برهه كشور به هيچ عنوان اين بلوك 
درگير رانت جويي و ويژه خواري نيس��ت و حركاتي مثل 
جهاد سازندگي و توسعه افزون تر روستاها شكل مي گيرد. 
اما يك مشكل اساسي در اين دوران وجود دارد و ان اينكه 
الگوي شايسته اي براي توس��عه تدوين نمي كنند. وقتي 
شما الگو نداشته باش��يد، نهادها ناقص شكل مي گيرند و 
نهاد ناقص به نهاد كژكاركرد مي انجامد. ساختار گژكاركرد 
يعني فساد، يعني رانت و ثروت اندوزي. هرچند در دهه اول 
فساد و رانتي وجود ندارد اما عدم نهادسازي درست، زمينه 
ايجاد اين ناهنجاري ها را در دهه هاي بعد فراهم مي كند. 
البته مساله جنگ در فقدان اين نهادسازي بي تاثير نبوده 
اس��ت. نظام بودجه ريزي نيز در اين دوران تحت تاثير اين 

گزاره ها قرار دارد.
    ب�ه دوران پ�س از جنگ 8س�اله مي رس�يم. در 
سال هاي ابتدايي دهه70 گفتمان سازندگي و توسعه 
ظاهرا گفتمان غالب بوده است، اما چرا تالش هاي اين 

دوره فاصله كشور را با توسعه كم نكرد؟
بالفاصله پس از جنگ به صورت شتابزده بدون تهيه الگوي 
توسعه شايسته كشور، تغيير سرمشق يا پارادايم شيفت 
صورت مي گيرد. آزادس��ازي اقتصادي در دستور كار قرار 
مي گيرد كه در عمل جامعه را به بازار مي س��پارد. چرا كه 
اقتصاد ايران رقابتي نيس��ت. يك قانوني وج��ود دارد كه 
مي گويد هرچه قدر تنوع را در روندها بيش��تر كنيد، بايد 

نظارت هاي متنوع تري را نيز به كار بگيريد. اساسا اين نظام 
بازار است كه با افزايش رقابت بايد نةارت ها را نيز به صورت 
فزاينده كرد.به عنوان مثال زماني كه حمل و نقل از طريق 
مترو باشد، نظارت ها بسيار شفاف تر و روان تر صورت مي گيرد 
تا هر شخصي با خودروي شخصي بخواهد در شهر باال و پايين 
برود. هزينه هاي لجستيكي هم با مترو و حمل و نقل عمومي 
بسيار پايين تر است. در خصوص بازار هم همين روند حاكم 
است. وقتي سراسيمه اقتصاد را توسعه مي دهيد اما زمينه 
نهادي براي نظارت و س��رويس دهي به اين ساختارهاي 
اقتصادي ايجاد نمي شود، مشكالت را ايجاد مي كند. اين 

قانون اجتماعي و اقتصادي است.
    اين فرايند چه ش�رايطي را در اقتصاد و معيشت 

كشور ايجاد كرده است؟
اين ساده انگاري هايي كه راست مبتذل در زمينه اقتصاد 
به اس��م عقالنيت اقتصادي انجام داد، اقتص��اد ايران را به 
خصولتي ها 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 گروه هاي متعددي در 
بخش هاي مختلف حاكمي��ت، آمدند بدون برنامه، بدون 
تحزب و بدون الگوي شايسته. اين جريانات به كانون هايي 
وابس��تگي هاي 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 كرده اند. بودجه بايد 
از برنامه تبعيت كند، برنامه بايد از الگوي توس��عه تبعيت 
كند، نهادسازي بر برنامه ريزي و پروژه مقدم است. اول بايد 
نهادهاي الزم تشكيل شود بعد اقدام به آزاد سازي بازار كرد. 
اين 3عامل اصلي تبديل شده به الگ رولينگ يعني تاخت 
زدن. در مجلس به دولت فشار مي آورند كه اگر خواسته هاي 
بودجه اي من را تامين نكني، استيضاح مي كنم و...نمونه هاي 
اين شكل از تاخت زدن ها در بودجه هاي نهادهاي مذهبي، 
ورزشي، فرهنگي و...قابل مشاهده است.به اين ترتيب دولت 
توسعه در ايران كامال منحل شده، چون نه الگوي سياسي 
وجود دارد و نه برنامه اي وجود دارد.يكسري پروژه هايي است 

كه در آن تقسيم منافع مي شود. براي اينكه صداي مردم هم 
در نيايد هر ماه چندرغاز پول به عنوان يارانه در حسابشان 
واريز مي كنند كه بيشتر شكل حق السكوت شبيه است يا 

طرح هاي حمايتي.
    اساسا اين موضوع نظامات يارانه اي به اين شكل 
درست است. ما كش�ور ثروتمندي هستيم . مردم 
اين توانايي را دارند كه در يك بستر مناسب كسب و 
كار نيازهاي معيشتي خود را برطرف كنند. نظرشما 

چيست؟
كره جنوبي به عنوان سوگولي امريكا تنها 10الي 15ميليارد 
دالر حمايت ياران��ه اي از امريكا دريافت كرده كه اين روند 
حمايتي نيز در دهه 70 ميالدي قطع شد. در بحران بزرگي 
كه كره جنوبي و آسياي جنوب ش��رقي در اواخر دهه 90 
ايجاد شد، كل وام صندوق بين المللي پول به كره براي عبور 
از بحران، 52 ميليارد دالر بود. شما اين رقم را با 700ميليارد 
دالر درآمد نفتي كشورمان در دوره احمدي نژاد ايجاد شد، 
مقايسه كنيد. بعد جايگاه كره در اقتصاد را ببينيد، جايگاه 

اقتصادي ايران را هم بررسي كنيد. اينها نشانه چيست؟
    ش�رايط امروز كشور در خصوص بودجه را چطور 
ارزيابي مي كنيد، به هر حال مجلس با برخي رفتارهاي 

راديكال به دنبال ايجاد تغييرات است؟
همين امروز ب��ه چالش هاي بودج��ه اي مجلس كه نگاه 
مي كنيد، متوجه وخامت اوضاع مي شويد، فكر هم مي كنند 
كاري براي كشور انجام مي دهند. مجلس در حال تكه تكه 
كردن بودجه اس��ت تا آخرين توانمندي هاي بوروكراسي 
كشور در بودجه را نشانه گرفته اند. تا آخرين ظرفيت عقل 
ابزاري كشور هم به محاق ببرد. همان طور كه در دولت هاي 
نهم و دهم راي به انحالل نهادهاي برنامه ريز دادند.يعني 
حداقل تواناي��ي اداري براي اينكه بتواند س��ر و ته بودجه 
را به گونه اي س��امان دهند را نيز برنمي تابند. منتقدان به 
جز نفي اين الگو، هيچ الگوي جانش��يني ارايه نمي كنند، 
ضمن اينكه عقالنيت حداقلي اداري و بودجه ريزي كشور 
را تخريب مي كنند. من نس��بت به آقاي نوبخت انتقاداتي 

زيادي مطرح كردم، اما به هر حال نهاد گرايي را قبول دارد 
و سعي مي كند در راستاي الگوهاي توسعه، بودجه را پيش 
ببرد. منتقدان افراطي مي توانند برنامه اي را جايگزين كنند؟ 
اگر دو بار پاي درس و وعظ چهار تا اس��تاد )حتي راديكال( 
اقتصاد و توسعه نشسته بودند و برخي از اين اساتيد را دعوت 
مي كردند كه درباره توسعه صحبت كنند، متوجه موضوع 
مي شدند. نمي شود بدون دليل زير بودجه بزنند. يك زماني 
رييس جمهوري وجو.د داشت كه به پشتوانه 700ميليارد 
دالر درآمد ارزي زد زير كاس��ه كوزه س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي و ظرفيت هاي كش��ور را به ب��اد داد. امروز كه 
اين پول هم وجود ندارد كه بخواهيد بزنيد زير همه اصول 
منطقي. وقتي ديدگاه هاي گروه هاي افراطي در مجلس و 
حوزه هاي سياسي را بررسي مي كنيد، به نظر مي رسد اين 
عزيزان كتب دانشمندان اقتصادي مثل داگالس نورث و 
عجم اوغلو را جلويشان گذاشته اند و هر كاري را كه گفته اند 
در مسير توس��عه انجام ندهيد اين نمايندگان آن كار را در 

دستور كار قرار داده اند. 
    بنابراين بودجه 1400 هم در مسير بودجه هاي قبلي 

نمي تواند نسبتي با توسعه برقرار كند؟
مسلم اس��ت كه از اين س��اختار حداقل هاي برنامه هاي 
توس��عه اي در بودجه درنمي آيد. ش��ما دوره اصالحات را 
بررس��ي كنيد، در دوره اصالحات و آقاي خاتمي هرچند 
الگوي توس��عه وجود نداشت و برخي كاستي ها هم وجود 
داشت، اما چون برنامه اي وجود داشت و بر اين برنامه حداقل 
عقالنيت ابزاري حاكم بود و از سوي ديگر به جاي تنش زايي 
به دنبال تنش زدايي با جهان پيراموني بودند مردم در حوزه 
اقتصاد، معيشت و فرهنگ يك نفسي كشيدند. اميدوارم 
نظام سياسي هرچه سريع تر به خودش بيايد و قبل از اينكه 
بيشتر از اين دير شود، تالش كند كمي از درد و رنج مردم 
بكاهد. چرا كه در نهايت اين درد و رنج مردم منجر به وضعيتي 
خواهد شد كه هيچ كس دوست ندارد. بدون الگوي توسعه 
استراتژي در هيچ بخشي شكل نمي گيرد و اجزا نمي توانند 

هم افزايي براي يك حركت همه جانبه را ايجاد كنند.
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كمال اطهاري در گفت وگو با »تعادل« ارتباط متقابل بودجه هاي سنواتي و توسعه را بررسي مي كند

هدف گيري   نظام بودجه ريزي در مجلس

 برابر رای شماره 8025804 سال 99.731 موضوع قانون تعيين و تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکيت متقاضی هاش�م سوهانی به شماره کد ملی 
0043597998 صادره از تهران فرزند محمدمهدی ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 200 مترمربع دارای 
پالک 234 فرعی از پالک 45 اصلی بخش 3 واقع در قريه کراجوبکنارخريداری شده از مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتش�اراولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19907488
   تاريخ انتشار نوبت اول: 1399.09.09                       تاريخ انتشار نوبت دوم:1399.09.23

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

هادی مالحسينی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

 برابر رای ش�ماره 139960310001006559 م�ورخ 26-08-99 که در هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه يک ساری تصرفات مالکانه آقای /خانم/ هادی جانعلی پور فرزند تيمور 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مشتمل بر اتاقک احداثی به مساحت 103،55 متر مربع قسمتی از پالک 3448 اصلی واقع در 
يک بخش يک ثبت ساری خريداری از مالک رسمی پس از کسر سهم وقف محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. م الف 19907467
   تاريخ انتشار نوبت اول: 09-09-99                          تاريخ انتشار نوبت دوم:99-09-23

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

 مهدی داودی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

 کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ايران

٭  مشخصات مناقصه :

مبلغتضمینشرکتدرفرآيندارجاعکارمبلغبرآوردهرمناقصه)ريال(شمارهثبتدرپايگاهمليمناقصاتشمارهمناقصاتناممناقصهگزار

شرکتملیحفاریايران

99/33/06/559130/765/820211/280/192/0006/919/000/000

99/33/06/559230/766/594268/929/296/0008/071/000/000

99/33/06/559330/766/933218/325/328/0007/060/000/000

99/33/06/559430/767/407218/085/484/0007/055/000/000

٭ نحوه دريافت/ تحويل اسناد مناقصه :

دريافت اسناد

يک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم تاريخ شروع دريافت
12 روز پس از تاريخ شروع دريافت اسنادآخرين مهلت  دريافت

آدرس اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه-شرکت ملی حفاری ايران- ساختمان پايگاه عملياتی طبقه اول پارت  A اداره قراردادها محل دريافت
-  اتاق 108 شماره تماس 34146525- 061 

نحوهدريافت
IR5201000040011140040204911-ارائهفیشواريزیبهمبلغيکصدونودهزار000ر190ريالبهحسابشماره4001114004020491وشمارهشبا

نزدبانکمرکزیجمهوریاسالمیايرانتحتعنوانتمرکزوجوهدرآمدشرکتملیحفاریايران.
2-درخواسترسمیمتقاضی)باذکرنامدقیق(مبنیبردريافتاسنادمناقصه.

تحويلاسناد
متقاضیانمیبايستاطالعاتموردنیازمندرجدرفرمهایارزيابیکیفیراظرفمدت14روزپسازآخرينمهلتدريافتاسناددرقالبچهارعددآخرينمهلت

لوحفشردهتهیهوبهکمیسیونمناقصاتتحويلنمايند.

نشانی:اهواز-بلوارپاسدارانباالترازسهراهفرودگاه– شرکتملیحفاریايران– ساختمانپايگاهعملیاتی– طبقهاولپارتB– اتاق107-محلتحويل
دبیرخانهکمیسیونمناقصات-شمارهتماس34148569– 061-34148580

٭ ارزيابی کيفی مناقصه گران :

   بر اساس کسب حداقل امتياز )50 ( مربوط به معيارهای موجود در استعالمهای ارزيابی کيفی که توسط متقاضيان شرکت در مناقصه تکميل ميشود ، انجام می گردد.روشارزيابی

تذکر : با توجه به بخشنامه شماره 138665 / 98 مورخ 98/04/03 معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت مبنی بر بکارگيری سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( ثبت نام کليه متقاضيان حضور در مناقصات/ مزايدات 
شرکت ملی حفاری ايران در پايگاه  Setad.ir  الزامی می باشد.

٭ تضمين شركت در مناقصه )فرآيند ارجاع كار(:

انواعتضامینقابلقبول
   ضمانتنامه بانکی و يا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غيربانکی دارای مجوز فعاليت از سوی بانک مرکزی

    اصالصل فيش واريز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636وشماره شباIR350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ايران

90روز)برایيکباردرسقفمدتاعتباراولیهقابلتمديدباشد(مدتاعتبارپیشنهاد/تضمین

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای
 به روش نیمه فشرده )نوبت اول(

موضوعمناقصات:1– مناقصهشماره5591مربوطبهتامینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری6دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)93فتح،79فتح،78فتح،22فتح،21فتح،43فتح(
2-مناقصهشماره5592مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری6دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)20فتح،51فتح،50فتح،24فتح،23فتح،84فتح(

3-مناقصهشماره5593مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری5دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)87فتح،85فتح،75فتح،52فتح،91فتح(
4-مناقصهشماره5594مربوطبهتأمینخدماتتخصصیدستگاهحفاریجهتراهبری5دستگاهحفاریمديريتعملیاتحفاریدرخشکی3)71فتح،60فتح،37فتح،35فتح،28فتح(

شركت ملي حفاري                             اريان 
شركت ملي نفت                             اريان سهامي خاص

نوبت اول

1399.5257
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تعادل | 
جزييات توليدات ۴۰ كاالي صنعتي و معدني در هشت 
ماهه سال ۹۹ منتشر شد. مطابق آمارهاي منتشر شده 
از س��وي وزارت صمت، از مجم��وع ۴۰ كاالي منتخب 
صنعتي و معدني، ۲۶محصول رشد و ۱۴ محصول 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 كرده اند شامل »ظروف چيني«، »شيشه جام«، 
»كاشي وسراميك«، »ظروف شيشه اي« و»كنسانتره 

زغال سنگ« بوده اند.

    كارنامه توليدات صنعتي
جزييات آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت، بيانگر 
اين است كه »الياف الكريليك« با ۳۱۲ درصد بيشترين 
رشد توليد را داشته است. توليد اين محصول تا پايان ماه 
هشتم از س��ال جاري ۳ ميليون و۱۰۰ هزار تن گزارش 
شده است. »انواع تلويزيون« نيز از ديگر محصوالتي است 
كه توليد خود را از ۴۹۳ هزار دستگاه درهشت ماهه ۹۸ 
به ۸۰۱ هزار دستگاه در مدت مشابه سال جاري رسانده و 
رشد ۶۲ درصدي را به ثبت رسانده است. از ديگر كاالهايي 
كه بيشترين رشد را داش��ته اند، »ماشين لباسشويي« 
بوده كه با توليد ۶۶۵ هزار دس��تگاه رشد نزديك به ۵۹ 
درصدي را تجربه كرده اس��ت. ميزان توليد محصول در 
همين بازه زماني در س��ال ۹۸ برابر با ۴۲۰ هزار دستگاه 
بوده است. »كمباين« از ديگر محصوالتي است، كه رشد 
باالي ۴۰درصدي را تجربه كرده است. اما در بخش »انواع 
سواري« نيز تا پايان ماه هشتم، بيش از ۵۴۲ هزار دستگاه 
توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه رقم 
آن ۴۴۷ هزار دس��تگاه بوده، رشد ۲۱ درصدي را تجربه 
كرده است. دراين ميان توليدكنندگان »وانت«، نيز ۵۲ 
هزار و۸۲۸ دستگاه توليد كرده اند، كه رشد ۲۰ درصدي 
داشته است همچنين طبق آمار، طي هشت ماهه سال 
جاري ۱۶ ميليون و ۴۲۶ هزار و ۸۱۰ حلقه تاير در كشور 
توليد شده كه از نظر تعداد حلقه رشد ۲۳  درصدي را در 
مقايسه با هشت ماهه نخست سال گذشته نشان مي دهد 
اين تعداد الستيك، ۱۷۵ هزار و ۶۵۰ تن را شامل شده كه 
به لحاظ وزني ۲۲ درصد رشد در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته داشته اس��ت. تا پايان آبان  ماه سا ل جاري، 
۱۰۴ هزار و ۲۵ تن تاير خودروي سواري، ۱۶ هزار و ۱۳۵ 
تن تاير وانتي و ۳۶ هزار و ۳۰۵ تن تاير باري و اتوبوسي در 
كشور توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ترتيب ۲۷ درصد براي تاير سواري، ۱۲ درصد براي تاير 
وانت ها و ۱۴ درصد براي تاير باري و اتوبوسي، رشد توليد 
ديده مي شود. در هشت ماهه سال ۱۳۹۹، تاير كشاورزي 
سبك كه بيشترين ميزان رشد را به خود اختصاص داده 
است، ۳۰۵۲ تن توليد شده كه در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذشته رشد ۷۲ درصدي داشته است. همچنين تاير 
كشاورزي سنگين توليد شده با رقم ۱۱ هزار و ۹۸۳ تن 
مشمول رش��د ۱۹ درصدي نسبت به هشت ماه ابتدايي 
س��ال ۱۳۹۸ شده است.  از س��وي ديگر، ارزيابي آمارها 

نش��ان مي دهد، توليدات »اتوبوس، ميني بوس و ون« 
دراين بازه زماني با افت ۶درصدي مواجه بوده؛ به طوري كه 
توليد اين محصوالت از ۱۲۶۵ دستگاه به ۱۱۸۸ دستگاه 
كاهش داشته است. افت توليد در كااليي مانند »روغن 
ساخته نباتي« چشمگير است. رصد آمارها نشان مي دهد، 
ميزان توليد اين قلم كاال از يك ميليون و۱۶۸ هزارتن در 
ماه هشتم س��ال ۹۸، به ۹۳۷ هزارتن درماه هشتم سال 
۹۹ رسيده است، كه افت نزديك به ۲۰ درصدي را نشان 
مي دهد. مطابق داده هاي 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 قابل توجه است. 

     جزييات توليد محصوالت معدني
ارزيابي آماري داده هاي منتش��ر شده همچنين نشان 

مي دهد كه از ۱۲محصول منتخب معدني، ۷ محصول 
رش��د توليد را تا پايان آبان ماه در كارنامه كاري خود به 
ثبت رسانده اند. داده هاي وزارت صمت نشان مي دهد در 
هفت ماه ابتدايي سال۹۹ هفت محصول مختلف معدني 
كه به ترتيب شامل »محصوالت فوالدي«، »فوالد خام«، 
»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 كرده اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در آمار خود ميزان توليد ش��مش ف��والدي در دوره ۶ 
ماهه ابتدايي امس��ال را ۱۳ ميليون و ۹۲۹.۹ هزار تن 
ثبت كرد كه در مقايسه با ۱۲ ميليون و ۷۸۲.۳ هزار تن 
عملكرد نيمه نخست پارسال رشد ۹ درصدي داشت . 
اما براساس آمارهاي مورد بررسي، محصوالت فوالدي 
توليدي در هشت ماهه امسال به رقم ۱۷ ميليون و ۱۹۵ 

هزار تن رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 
۹.۴ درصد رشد را ثبت كرد. سال گذشته مجموع توليد 
محصوالت فوالدي در هش��ت ماه��ه ابتدايي رقم ۱۵ 
ميليون و ۷۱۴.۲ هزار تن بود. اين درحالي است كه در 
هفت ماهه ابتدايي امسال گوياي صدور چهار ميليون و 
۳۷۵ هزار و ۸۵۱ تن زنجي��ره و محصوالت فوالدي به 
ارزش يك ميليارد و ۵۹۰ ميليون 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 ۳۷ درصدي دارد. سال گذشته، مجموع 
صادرات شمش و محصوالت فوالدي از ۱۰.۵ ميليون تن 
هم فراتر رفت. صادرات ش��مش فوالدي در هفت ماهه 
امسال به رقم س��ه ميليون و ۱۹۱ هزار تن رسيد كه از 
اين رقم سهم بيلت و بلوم ۷۶.۸ درصد ثبت شد. واردات 
زنجي��ره و محصوالت فوالدي در هف��ت ماهه ابتدايي 
امسال به رقم ۶۳۳ هزار و ۶۶۵ تن رسيد كه در مقايسه 
با دوره مش��ابه پارس��ال افزايش ۵۱ درصدي را نشان 
مي دهد. ارزش واردات زنجيره و محصوالت فوالدي در 
دوره فروردين لغايت مهر ۹۹ بيش از ۷۱۴.۶ ميليون دالر 
ثبت شد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال ۹۸ رشد 

۳۲ درصدي را ثبت كرد. 
از آن سو، محصوالت منتخب معدني كه در اين دوره 
زماني بيش��ترين افت توليد را تجربه كرده اند شامل 
»ظروف چيني«، »شيشه جام«، »كاشي وسراميك«، 
»ظروف شيشه اي« و»كنسانتره زغال سنگ« بوده اند. 
به طوري كه طي ۸ ماهه امس��ال توليد ظروف چيني 
۱۱.۶ درصد، كاشي و س��راميك ۴.۵ درصد، شيشه 
جام ۳.۹ درصد و كنس��انتره زغال سنگ ۲.۳ درصد 

افت نسبت به ۸ ماهه سال قبل را تجربه كرده است.
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در مراسم امضاي تفاهم نامه هاي بزرگ 
بين ستاد اجرايي فرمان امام و وزارت 

جهادكشاورزي اعالم شد
تست انساني واكسن ايراني كرونا 

از اول دي 

آيين انعقاد تفاهم نامه طرح جهش توليد ديمزارهاي كشور 
و چند تفاهم نامه 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. 
صبح ديروز در مراسمي با حضور محمد مخبر رييس ستاد 
اجرايي فرمان امام، كاظم خاوازي وزير جهاد كشاورزي، 
مديران عامل بنيادهاي بركت، احسان، تدبير و هلدينگ 
كشاورزي ستاد اجرايي فرمان امام و معاونت هاي وزارت 
كشاورزي در محل نمايشگاه دايمي ستاد اجرايي فرمان 
امام در تهران، دو تفاهم نامه »طرح جهش توليد ديمزارهاي 
كشور«، »تأمين و توليد نهاده هاي دامي و گوشت« امضا 
وعمليات توليد و تكثير بذرهاي هيبريد سبزي و صيفي با 
همكاري دو مجموعه آغاز شد. محمد مخبر در اين مراسم 
با اشاره به اين تفاهم نامه ها اظهار كرد: پس از اينكه رهبر 
معظم انقالب در سال ۹۲ سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
را ابالغ كردند متوجه شديم كه تغيير نگرش دراين حوزه 
الزم و ضروري است. رييس ستاد اجرايي فرمان امام تأكيد 
كرد: روح اقتصاد مقاومتي، محوريت دادن و ميدان دادن 
به مردم است كه اگر اين اتفاق بيفتد خيلي از مسائل حل 
مي شود كه نمونه اش تفاهم نامه امروز بين ستاد و وزارت 
جهاد كش��اورزي اس��ت. وي افزود: در ۶ ماه آخر س��ال 
گذشته با اجراي ۱۰ هزار طرح در سيستان و بلوچستان 
توسط ستاد اجرايي، ۱۶ هزار تن گوشت قرمز توليد شد 
وبا اجراي تفاهم نامه امروز، تا پايان امسال نيز از سه طريق 
اشتغال هاي خرد و خانگي، تهاتر و ساماندهي توليدات، 
اين ميزان به ۴۸ هزار تن خواهد رسيد. مخبر با اشاره به 
اينكه ستاد اجرايي فرمان امام در هردوحوزه امنيت غذايي 
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 
ازهفته اول دي آغاز و در سه فاز ۲۸ روزه انجام خواهد شد. 
وي افزود: دانش��مندان ستاد اجرايي اطمينان دارند كه 
بهترين و مطمئن ترين واكس��ن كرونا در كشور را توليد 
خواهيم كرد و به دليل اس��تفاده از ويروس كشته شده، 
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 به ۵٠٠نفر 
تزريق خواهد شد و براي فاز سوم هيچ محدوديتي اعمال 
نمي شود و ما مي توانيم به توليد انبوه برسيم و ۳ الي ۴ ماه 
بعد از تست انساني ما به نقطه اي خواهيم رسيد كه كشور از 
واردات اين واكسن بي نياز خواهد شد. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام افزود: با سيل عظيمي از متقاضيان براي تست 
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 
محروميت زدايي رقم زده است.وزير جهادكشاورزي افزود: 
از مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام تشكر مي كنم كه در 
حوزه تأمين امنيت غذايي دركشور اقدامات بزرگي انجام 
داده اند. وي درخصوص تفاهم نامه با ستاد اجرايي گفت: 
طرحي كه امروزبا همكاري س��تاد آغاز ميشود، موجب 
افزايش درآمد كشاورزان در ديمزارها، افزايش تنوع گياهي 
دراين مزارع و موجب تقويت خاك ها و كاهش خطراتي 
مانند سيل و نابودي زمين مي شود.وي افزود: شركت هاي 
دانش بنيان 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 انگيزه بخشي اس��ت. وي افزود: اميدوارم با امضاي 
تفاهم نامه امروز، تا پايان سال ۱۴۰۰ شاهد خودكفايي 
كشور درحوزه توليد بذر باشيم.در ادامه اين مراسم ارتباط 
ويديو كنفرانسي با استان هاي گلستان و آذربايجان شرقي 
برقرار شد و استانداران اين دو استان در خصوص اجراي 
اين طرح ها در استان هايشان توضيحاتي را ارايه كردند. 
در انتهاي اين مراسم، تفاهم نامه هاي مختلفي در زمينه 
امنيت غذايي بي��ن مديران عامل هلدينگ ها و معاونان 
ستاد اجرايي فرمان امام و وزارت جهاد كشاورزي امضا شد.

 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 ۲۰ تا ۱۰۷ 
درصد افزايش يافته اس��ت. قيمت هر كيلوگرم 
برنج پاكستاني باسماتي درجه يك در آبان سال 
گذش��ته ۱۱۷ هزار و ۱۲۵ ريال بوده كه در آبان 
امسال با ۱۰۷ درصد افزايش به ۲۴۲۹۳۶ ريال 

رسيده است.
قيمت هر كيلوگرم برنج تايلندي نيز از ۷۷ هزار 
و ۱۰۴ ريال در آبان ماه سال گذشته با ۸۸ درصد 
افزايش ب��ه ۱۴۴ هزار و ۹۷۲ ري��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 
۹۸ تا آبان ۹۹ به ترتيب ۴۰ و ۳۹ درصد افزايش 
قيمت داش��ته اس��ت. قيمت هر كيلوگرم شكر 
س��فيد با ۶۴ درصد افزايش قيمت از ۵۰ هزار و 
۹۵۷ ريال در آبان ۹۸ به ۸۳ هزار و ۹۰۴ ريال در 

آبان امسال رسيد.
 قيمت هر كيلوگرم گوش��ت م��رغ تازه نيز با ۸۵ 
درصد افزاي��ش قيمت از ۱۳ ه��زار و ۷۱۶ ريال 
در آبان ۹۸ به ۲۴ ه��زار و ۱۱۴ ريال در آبان ۹۹ 

افزايش يافت.
در بازه زماني مذكور قيمت هر كيلوگرم گوشت 
گوس��اله ۲۰ درصد و قيمت هر كيلوگرم گوشت 
گوسفندي ۲۱ درصد افزايش يافته است.قيمت 
ش��كر بس��ته بندي نيز در آبان امسال نسبت به 
مدت مشابه س��ال گذش��ته ۵۳ درصد افزايش 

قيمت داشته است.

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

سيگار بوده است.

آغاز شماره گذاري محصوالت 
زامياد و پارس خودرو

قائم مقام مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا 
در امور فروش و خدمات پس از فروش از اجراي 
سه طرح فروش ديگر به شيوه فوق العاده )فوري( 
محصوالت سايپا تا پايان س��ال خبر داد و گفت 
در هر يك از اين طرح ها، انواع محصوالت سايپا 
با موعد تحويل كمتر از ۹۰ روز عرضه مي شود. 

به گزارش س��ايپانيوز، مجيد باقري در مراس��م 
قرعه كش��ي طرح فروش فوق العاده ۸ محصول 
س��ايپا اظهار كرد: عالوه بر اين طرح هاي فروش 
فوق العاده، س��ايپا طرح جديد فروش خودرو به 
ش��يوه پيش فروش با موعد تحويل كمتر از يك 
س��ال را نيز دي ماه امس��ال اجرا خواهد كرد كه 
براساس آن ۳۰ هزار خودرو از انواع محصوالت به 

مشتريان و متقاضيان عرضه خواهد شد.  
باقري ب��ا بيان اينكه در طرح ه��اي فروش گروه 
خودروسازي سايپا از خرداد امسال تاكنون، بيش 
از ۴ ميليون و ۶۰۰ هزار متقاضي مشاركت كرده 
و از اين بين حدود ۲۲۵ هزار نفر در فرآيند قرعه 
كشي انتخاب ش��ده اند، افزود: طرح هاي متنوع 
فروش محصوالت سايپا به صورت مستمر تا پايان 
س��ال ۹۹ ادامه مي يابد 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 محدوديت هاي 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 وانت هاي 
توليدي ش��ركت زامياد با مش��كل مواجه شده 
بود ك��ه با تالش هاي ص��ورت گرفته و همكاري 
نهاده��اي ذي رب��ط اين مش��كل رفع ش��ده و 
شماره گذاري محصوالت نيسان زامياد به زودي 

از سرگرفته مي شود. 
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 
رايزني هاي متعدد، مقرر ش��د محصوالت توليد 
شده ساندرو با مدل سال ۹۸ شماره گذاري شوند 

كه اين اقدام از روز، يكشنبه انجام خواهد شد.

 رشد ۷۱ درصدي 
جذب سرمايه  خارجي 

ايرنا | مطابق آمارهاي منتشر شده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، حجم كل سرمايه گذاري خارجي مصوب در اين 
بخش در هشت ماهه امسال يك ميليارد و ۲۲ ميليون دالر 
به ثبت رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
رشد ۷۱.۲ درصدي را نشان مي دهد بنابر آمارها، از ابتداي 
امسال تا پايان آبان ماه ۷۵ فقره سرمايه گذاري خارجي در 
طرح هاي صنعتي، معدني و تجاري به ارزش يك ميليارد 
و ۲۲ ميليون دالر به ثبت رسيد. اين آمار در مقايسه با رقم 
۵۹۷ ميليون دالري هش��ت ماهه ابتدايي پارسال رشد 
۷۱.۲ درصدي دارد. همچنين س��رمايه گذاري خارجي 
مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه 
امسال نس��بت به مدت مشابه پارس��ال از نظر تعداد به 
۵۵ فقره رسيد كه رشد ۳۶.۴ درصدي را نشان مي دهد. 
سرمايه گذاري خارجي مصوب شامل همه درخواست  ها 
اعم از سرمايه گذاري براي ايجاد طرح هاي جديد، خريد 
سهام شركت هاي موجود  همچنين سرمايه گذاري هاي 

خارجي در قالب ترتيبات قراردادي است. 

»تعادل« از روند توليد ۴۰   كاالي منتخب صنعتي و معدني گزارش مي دهد 

 گمرك به ادعاي بانك مركزي پاسخ داد 

كارنامه كاري توليدكنندگان در ميانه پاييز 

جزييات جديد از تامين ارز براي ترخيص كاالها 
تعادل| 

پ��س از ادعاي بانك مركزي مبني ب��ر اينكه حدود يك 
ميليارد و ۳۵۰ ميليون دالر تامين ارز انجام شده، اما كاالها 
از گمرك ترخيص نشده اند، 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 نمي كنند، در اظهاراتي گفته است كه مطابق 
اعالم گمرك وبراساس اسناد دريافتي از بانك مركزي، 
۹۰ درصد كاالهاي مشمول تامين ارز ۳۵۰ ميليون دالري 
از گمرك ترخيص شده ودر مورد ادعاي بانك مركزي در 
خصوص يك ميليارد دالري كه هنوز اظهار نش��ده، نيز 
پيگيري ها نشان مي دهد، اين كاالها در جريان اظهار و 

ترخيص قرار دارند.

  ۹۰   درصد 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 ۲۰ ميليارد دالر كد رهگيري اعالمي، تأمين 
ارز صادر كرده است كه به موجب اطالعات و آمار، تاكنون 
حدود يك ميليارد دالر از موارد ف��وق در گمرك اظهار 

نشده است. همچنين بيش از ۳۵۰ ميليون دالر به  رغم 
اظهار در گمرك، منجر به ترخيص كاال نشده، لذا به نظر 
مي رسد عدم صدور كد رهگيري تأمين ارز، علت اصلي 
عدم ترخيص كاالها از گمرك نباشد.« البته اين موضوع 
اخيرا نيز از س��وي رييس كل بانك مركزي يك بار ديگر 
مورد اشاره قرار گرفت. اما ادعاي رييس كل بانك مركزي 
واكنش گمرك را در پي داشت. به طوري كه مهرداد جمال 
ارونقي، معاون فني و امور گمركي گمرك ايران با اشاره به 
مكاتبات و بررسي هاي انجام شده جزئيات تازه اي 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 ۴۳۷۶ كد رهگيري 
اعالميه تامين ارز به ارزش ۸۹۲/۴۵۰/۵۳۰ يورو در هيچ 
اظهارنامه اي ثبت نش��ده و ۲۲۴۱ كد رهگيري اعالمي، 
تأمين ارز به ارزش ۳۶۹/۴۴۰/۱۳۵ يورو با وجود ثبت در 
اظهارنامه، ترخيص نشده است. ارونقي با بيان اينكه كليه 
۲۲۴۱ ركورد اعالمي مبني بر اظهار و عدم ترخيص كاال، 
توسط گمرك مورد بررسي قرار گرفت، افزود: ۱۷۴۵ فقره 
اظهارنامه، پس از صدور و اعمال كدرهگيري بانك هاي 
عامل، در مهلت مقرر قانوني، از گمركات كشور ترخيص 

و خارج ش��ده اند. همچنين تشريفات ترخيص قطعي و 
خروج ۲۸۹ فقره اظهارنامه درحال انجام است و اغلب اين 
كاالها به صورت درصدي با صدور مجوز خاص از گمرك 
ترخيص شده اند. ۲۰۶ فقره از اظهارنامه هاي اعالمي نيز 
حين انجام تشريفات گمركي يا اخذ مجوزهاي قانوني يا 
مكاتبه با دفاتر ستادي گمرك ايران به دليل تفاوت تعرفه، 
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 
ترخيص بيش از ۹۰ درصد اظهارنامه هايي كه كد رهگيري 
بانك آنها صادر شده، اقدام شده و اين امر نشان مي دهد 
صاحبان كاال پس از صدور كد رهگيري بانك، كاالي خود 

را از گمركات ترخيص مي كنند.

  جزييات يك ميليارد دالري كه اظهار نشده 
وي همچنين با اشاره به اينكه ايستايي درخصوص ۲۰۶ 
فقره اظهارنامه درحال انجام تشريفات گمركي طبيعي 
است، توضيح داد: از عوامل ايستايي اين اظهارنامه مي توان 
به عواملي از جمله تاخير در توديع حقوق ورودي توسط 

برخي شركت ها يا موسسات دولتي، انجام تشريفات و ارايه 
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 
آزمايش هاي الزم روي نمونه كاالي وارده، استنباط تفاوت 
ارزش يا تعرفه يا اتمام مهلت زماني ترخيص برخي از اقالم 
مشمول مصوبات خاص مانند خودرو و كاالهاي گروه )۴( 

و مسائلي از اين قبيل بوده است.
همچنين در بخشي از اظهارات معاون فني گمرك ايران به 
اعالم بانك مركزي در مورد يك ميليارد دالر اظهار نشده، 
اشاره شده و توضيح داده كه با توجه به بررسي تصادفي 
چند ركورد از ۴۳۷۶ كد رهگيري - كه مطابق نظر بانك 
مركزي به گمرك اظهار نشده و تكليفي در اين خصوص 
متوجه گمرك نيس��ت - به نظر مي رس��د اين وضعيت 
براي كاالهاي اظهار نشده به گمرك نيز صدق مي كند. 
بايد توجه داشت گمرك ايران اخيرا بخشنامه اي در اين 
خصوص صادر و به كليه مراجع تحويل گيرنده و گمركات 
اجرايي ابالغ كرد تا كاالهاي موجود در بنادر و گمركات به 

قيد فوريت تعيين تكليف شوند.

آمار تولید )مقدماتی( کاالهای منتخب معدنی و صنايع معدنی در 8 ماهه  ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل
درصد تغییر8 ماهه 813۹۹ ماهه 13۹8واحد سنجشعنوانرديفدرصد تغییر8 ماهه 813۹۹ ماهه 13۹8واحد سنجشعنوانرديف

5.5-24.523.1هزارتنسموم دفع آفات نباتي447.3542.621.315هزاردستگاهانواع سواري1
384.642۹.511.7هزارتنروغن صنعتي و موتور تصفیه اول43877.052828.020.416دستگاهوانت2
77.2۹0.317.0هزارتندوده6.117-1265.01188.0دستگاهاتوبوس ، میني بوس و ون3
0.83.1312.5هزارتنالیاف اکريلیک271.0383.041.318دستگاهكمباين4
۹.8-1۹7.5178.1هزارتننخ فیالمنت پلی استر12282.0133۹5.0۹.11۹دستگاهتراكتور5
8.1-156.4143.8هزارتنالیاف پلی استر1۹.820-1168.4۹37.5هزارتنروغن ساخته شده نباتی6
144.8181.225.1هزارتننخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی31.131.۹2.521میلیاردعددداروي انساني7
15.7-2۹.۹25.2میلیون فوت مربعچرم415.2422.81.۹22هزارتنپودر شوينده8
86.186.80.8میلیون زوجانواع پاپوش و کفش142.2177.725.023هزارتنالستیك خودرو۹
1032.71334.32۹.2هزاردستگاهيخچال و فريزر37.540.78.624میلیون تنپتروشیمی10
420.4665.258.2هزاردستگاهماشین لباسشويي46۹.7543.515.725هزارمترمكعبنئوپان11
4۹3.2801.662.5هزاردستگاهانواع تلويزيون3.826-685.365۹.4هزارتنانواع كاغذ12
11.2-854.2758.2هزاردستگاهكولر آبي350.0351.60.527هزارتن                         کارتن13
11.0-622۹.25543.1هزاردستگاهالكتروموتور1023.21041.۹1.828هزارمترمكعبفیبر14

آمار تولید )مقدماتی( کاالهای منتخب معدنی و صنايع معدنی در 8 ماهه  ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل
درصد تغییر8 ماهه 813۹۹ ماهه 13۹8واحد سنجشنام محصولرديف

17677.51۹166.۹8.4هزارتنفوالد خام۹
15714.2171۹5.0۹.4هزارتنمحصوالت فوالدي30
176.3188.۹7.1هزارتنكاتد مس31
177.۹271.352.5هزارتنشمش آلومینیوم خالص32
153.4156.۹2.3هزارتنآلومینا33
2.3-10۹5.1106۹.5هزارتنكنسانتره زغالسنگ34
41831.048447.815.8هزارتنسیمان35
4.5-2۹1330.0278220.5هزارمترمربعکاشی و سرامیک36
3.۹-768.873۹.2هزارتنشیشه جام37
1.3-47۹.۹473.6هزارتنظروف شیشه اي38
11.6-3۹.635.1هزارتنظروف چیني3۹
75.377.02.2هزارتنچینی بهداشتی40
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خبرروز

بيماران كوويد ۱۹ به يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيدند
سخنگوي وزارت بهداشت از فوت ۲۲۱ بيمار جديد كوويد۱۹ در كشور خبر داد. سيما سادات الري سخنگوي وزارت بهداشت گفت: از ديروز تا 
امروز ۲۲ آذر ۱۳۹۹  و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۸ هزار و ۲۰۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار 
و ۲۸۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به يك ميليون و ۱۰۰ هزار و ۸۱۸ نفر رسيد. او افزود: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۲۲۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۵۱ هزار و ۹۴۹ نفر رسيد. خوشبختانه تا 
كنون ۸۰۰ هزار و ۸۵۳ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. الري اظهار داشت: ۵۷۳۹ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۶ ميليون و ۶۵۷ هزار و ۹۷۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 

ويژه

اگر منتظر بمانيم كه بايدن بر سر كار بيايد 
و با پول هاي بلوكه شده واكسن تهيه كنيم، 
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 
تصميم گيري ها، پروتكل ها را با دقت بيش��تري رعايت 
كنند كه بتوانند جان خود را حفظ كنند.  رييس انجمن 
مراقبت هاي ويژه ايران در گفت وگو با ايلنا اظهار داشت: 
با توجه به س��اختار و ماهيت بيماري مذكور، اگر درمان 
بصورت تجويز تك تك داروها و خصوصا در مورد داروهايي 
كه هنوز تاييد شده نيستند مانند سووداك اجرا شود، قطعا 
نتيجه موثري نخواهيم داشت. توجه به اين نكته ضروري 
است كه تنها داروي آنتي وايرال تاييد شده »رمديسيور« 
است.  رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران با تاكيد بر اينكه 
بهبود ريه آسيب ديده ناشي از ابتال به كرونا زمانبر است، 
گفت: اينگونه نيست كه در انتهاي درمان بيمارستاني ريه 
مريض به حالت اول بر گردد بلكه اين بيمار پس از ترخيص 
از بيمارس��تان و پس از چند ماه يا با كورتون خوراكي يا 
با پرفنيدون مي تواند فيبروز ريه اي كه ايجاد ش��ده را تا 

حدودي برطرف سازد.

    بيماران با ۹۰ درصد درگيري ريه هم 
قابل درمان هستند

سوادكوهي با بيان اينكه نبايد انتطار داشت با ۹۰ درصد 
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 ۵ ماه پس از خروج از بيمارستان به 
فعاليت هاي عادي روزانه مي توانند بر گردند. او تاكيد كرد: 
بايد توجه داشت كه اين بيماري فوق العاده سنگين است 
و كرونا بيماري است كه ساخته شده و مي داند چه هدفي 
دارد و در نتيج��ه براي مب��ارزه آن بايد بدانيم كه چگونه 

مي توان با آن برخورد كرد.

    هراس از مراكز درماني 
دليل مراجعه ديرهنگام مبتاليان است

رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران در پاس��خ به اين 

سوال كه چرا بيماران در وضعيت سنگين و بحران خود 
را به بيمارستان مي رسانند، اظهار داشت: مردم از مراكز 
درماني هراس دارند و برخي از مردم هم صورت مس��اله 
را پاك مي كنند و معتقدند اگر به مراكز درماني مراجعه 
نكنند، بيماري ندارند اما وقتي كه كار به جايي مي كشد كه 
تنگي نفس به حدي مي رسد كه فرد را در شرايط سخت 
قرار مي دهد، در آن زمان ريه درگيري باالي دارد و در اين 

وضعيت خود را به مراكز درماني مي رسانند.

     بيماريابي در ايران ضعيف است
رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران با اشاره به اين موضوع 
كه چرا فوتي ها نس��بت به مبتالها عدد بااليي نسبت به 
ساير كشورهاست، اظهار داشت: اين موضوع به بيماريابي 
برمي گردد. متاس��فانه بيماريابي در ايران ضعيف است. 
در كش��ورهايي كه به دنبال بهبود اين شرايط هستند، 
بيماريابي را در اولويت قرار داده اند حتي براي بيماريابي 
هزينه مي پردازند براي مثال در حال حاضر ايتاليا اعالم 
كرده هر فردي كه واكسن بزند ۱۲۰۰ يورو دريافت خواهد 
كرد يا بيماري ك��ه خود را معرفي كند مبلغي را دريافت 

خواهد كرد اما در ايران چنين چيزي را نمي بينيم.

      در بيمارستان ها هزينه تمام خدمات 
از بيماران دريافت مي شود

وي با بيان اينكه تس��ت در بس��ياري از نقاط دنيا رايگان 
اس��ت و مهم تر از آن، تمام خدمات بيمارستاني شان هم 
رايگان است، گفت: در ايران هر چند رييس جمهور اعالم 
مي كند كه تمام مراحل رايگان است اما اينگونه نيست و 
در بيمارستان ها هزينه تمام خدمات از بيماران دريافت 
مي شود و يارانه اي از طرف دولت پرداخت نشده است. در 
واقع ادعاي رايگان بودن خدمات، حكايت همان واكسني 
است كه وزير بهداشت مي گويد رزرو كرده اما رييس بانك 
مركزي مدعي است كه چنين اعتباري را نداريم و تحريم 
اجازه خريد واكس��ن را نمي دهد. اين در حالي است كه 
فعاالن و واردكنندگان دارو مي گويند؛ واردات واكس��ن 
ارتباطي به تحريم ها ندارد. همين االن اگر اعتبار را در اختيار 
اين افراد قرار دهند مي توانند نسبت به واردات اقدام كنند.

     هنوز تفكر مسووالن ايمني گله اي است
رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران اظهار داشت: موضوع 
اين است كه پولي در ايران بابت اين سيستم خرج نشده 
است و هنوز تفكر مسووالن ايمني گله اي است كه من به 
عنوان رييس انجمن مراقبت هاي ويژه كامال مخالف ايمني 
گله اي هس��تم و چنين ديدگاهي را محكوم مي كنم. اما 
متاسفانه اين ديدگاه، سياست ارجح سيستم اجرايي كشور 
است و به اين معنا كه براي مبارزه با كرونا پول چنداني خرج 
نشده است. او خاطرنشان كرد: در بحث واكسن آنفلوآنزا 
مدعي ش��دند كه دو ميليون دوز واكسن سفارش دادند 
و مشخص ش��د كه ۲۵۰ هزار دوز وارد كشور شده است. 
عدم هماهنگي نشانه اين است كه اهميتي به اين موضوع 
نمي دهند و هنوز هم تفكر در سيستم اجرايي كشور اين 

است كه گويا همه بايد مبتال شوند.

     برگه سفارش واكسن را در اختيار رسانه ها 
قرار دهند

سوادكوهي گفت: اگر سفارشي براي واردات واكسن كرونا 
داده اند چرا برگه سفارشي وجود ندارد؟ تمام كشورها خريد 
و رزرو واردات واكسن را اطالع رساني مي كنند و كشور و 
شركت مقابل هم كه سفارشاتي را كه دريافت كرده، مبدا و 
ميزان سفارشات را در رسانه ها مطرح مي كند بنابراين اگر 
ايران سفارش��ي براي خريد واكسن كرونا داده بود، اعالم 
مي شد و چطور است كه ايران در هيچ ليستي از سفارشات 
هيچ كشوري قرار ندارد. رييس انجمن مراقبت هاي ويژه 
ايران ادامه داد: رييس بانك مركزي هر چند اعالم مي كند 
كه به دليل تحريم ها نمي توان واكسن وارد كرد اما دارو و 

واكسن مشمول تحريم ها نمي شوند.

   منتظر آمدن بايدن بمانيم
هموطنان بيشتري را از دست خواهيم داد

او تاكيد كرد: اگر منتظر بمانيم كه بايدن بر سر كار بيايد و با 
پول هاي بلوكه شده واكسن تهيه كنيم، هموطنان بيشتري 
را از دست خواهيم داد و تا تير ماه سال آينده بايد همين روند 
مرگ و مير باال را شاهد باشيم. حداقل مردم در اين شرايط 
و اين روند تصميم گيري ها، پروتكل ها را با دقت بيشتري 

رعايت كنند كه بتوانند جان خود را حفظ كنند. سوادكوهي 
گفت: عده اي مي گويند كه اين ويروس در ايران قوي تر 
است اما بايد ديد مبناي صحبت اين افراد چيست بايد ديد 
ژنوم جديدي از اين ويروس به دست آمده كه نشان دهد 
در ايران قوي تر عمل مي كند؟اين ادعاها مانند ادعاهايي از 
قبيل ادعاي واكسن سازي در ايران است. انستيتو پاستور 
قدرت تزريق واكسن را دارد اما در اين منطقه فقط كشور 
هند است كه قدرت واكسن سازي را دارد. او افزود: كشور 
پيشرفته اي مانند فرانس��ه هم قدرت ساخت واكسن را 
ندارد اما واكسن را از شركت فايزر رزرو مي كند. قرار نيست 
همه كشورها واكسن سازي داشته باشند در اين ميان فقط 
ايران اس��ت كه اصرار دارد برخالف جهت آب شنا كند. 
انستيتوپاستور براي فرانسه بوده اما آيا فرانسه در ساخت 
واكسن دخالتي داشته است؟ آيا در اين ۱۰ واكسني كه در 

دنيا مطرح شده نام فرانسه را مي بينيد؟

  اميد به توليد واكس�ن داخلي؛ دليل تعلل 
سيستم اجرايي براي خريد واكسن است

رييس انجمن مراقبت هاي 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 نمي كند چراكه به دنبال توليد واكس��ن داخلي 

اس��ت كه در نهايت هم كسي از واكسن داخلي استقبال 
نمي كند و در اين شرايط افرادي مانند دكتر محرز اعالم 
مي كنند كه براي داوطلب هاي واكسن داخلي در هتل ۵ 
ستاره اتاق رزرو مي كنيم و مبلغي را هم براي اين افراد در 
نظر مي گيريم كه معتقدم افراد علمي نبايد وارد اين ادبيات 

و اين موضوعات شوند.

    وق�ت طالي�ي را نباي�د ص�رف آزمودن 
داروهاي گياهي كرد

ريي��س انجمن مراقبت ه��اي ويژه ايران درب��اره ميزان 
اثرگذاري داروهاي گياهي در كنترل ويروس كرونا و بهبود 
بيمار كرونايي گفت: درم��ان گياهي را تا حدي مي توان 
پذيرفت اما نه در بيماري كرونا. در مبارزه با ويروس كرونا 
س��رعت عمل و قدرت دارويي حرف اول و آخر را مي زند. 
ويروس كرونا اين وقت را به افراد نمي دهد كه عرق رازيانه 
را براي امتحان مصرف كنند و در چند روزي كه افراد اين 
درمان ها را امتحان كنند كرونا كار را تمام مي كند چراكه 
سرعت عمل آن بسيار زياد است و دقيقا مي داند كه چه 
برنامه اي دارد و بايد چه كاري انجام دهد. او با بيان اينكه 
در بيماري هاي بسيار سنگين بسيار اشتباه است كه وقت 
طاليي بيمار را صرف آزمودن داروهاي گياهي كرد، گفت: 
ما اين موضوع را در روند بيماري آيت اهلل شاهرودي ديديم 

وقت و زماني كه از اين بيمار براي مصرف داروهاي گياهي 
گرفته شد باعث شد كه سرطان پيشرفت كند.

  آزمون و خطا به معناي قمار كردن بر س�ر 
جان بيمار است

سوادكوهي ادامه داد: مخالفتي با داروي گياهي ندارم براي 
مثال افراد با بيماري هاي ديابت طوالني، در كنار داروهايي 
كه پزش��ك تجويز كرده مي توانند داروي گياهي را هم 
استفاده كنند اما در بيماري هاي مهلك و كشنده اينكه 
بخواهيم آزمون و خطا انجام دهيم به معناي قمار كردن بر 

سر جان بيمار است.

   در بيماري كشنده نمي توان از ادرار شتر 
استفاده كرد

رييس انجمن مراقبت هاي وي��ژه ايران با تاكيد بر اينكه 
در بيماري كش��نده و سريع العمل نمي توان از ادرار شتر 
استفاده كرد و وقتي زمان از دست مي رود نمي توان بيمار 
را برگرداند، اظهار داشت: براي پزشكان هم درمان بيماران 
در اين مرحله با داروهاي اثبات شده سخت مي شود. حتي 
مصرف داروهاي اثبات نشده مانند سووداك هم اشتباه 
اس��ت. اين داروي ويروس هپتاتيت سي است و در هيچ 

كشوري براي كرونا مصرف نمي شود.

گزارش

رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران: 

برگه سفارش واكسن را در اختيار رسانه ها قرار دهيد
منتظر»بايدن«بمانيم،هموطنانبيشتريراازدستميدهيم

روز پنج شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹، عليرضا رزم حسيني، وزير 
صنعت، معدن و تج��ارت كه به همراه جمعي از معاونان 
خود از خط��وط توليد فوالد مباركه بازديد مي كرد، طي 
سخناني از وجيه اهلل جعفري رييس هيئت عامل ايميدرو 
خواس��ت تا پروژه نورد گرم ش��ماره ۲ فوالد مباركه را با 
همكاري مديران اين شركت در كوتاه ترين زمان ممكن 

عملياتي نمايد.
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 
بهره مند شده اس��ت، تصريح كرد: فوالد مباركه ازجمله 
س��ازمان هايي اس��ت كه با مديران شايس��ته پيشين و 
فعلي خود، ازجمله مهندس عظيميان كه سكان دار اين 
مجموعه اس��ت، با برنامه هايي كارآمد به ارتقاي سطح 
دانش، فناوري، توليد، كارايي، بهره وري و گسترش اين 
سازمان كمك و طرح هاي توسعه خود را به خوبي دنبال 

كرده اند.
رزم حسيني افزود: يكي از برنامه هاي جديد وزارت صمت 
تأمين سرمايه از محل بازار سرمايه است. امروز نقدينگي 
در كشور به ۳۴۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده و پول هاي 
سرگردان در اقتصاد ايران در بازارهاي غيركارآمد در حال 
چرخش است؛ در اين ش��رايط وظيفه دولت، مديران و 

سياست گذاران در عرصه پول و ارز اين است كه نقدينگي 
را به سمت افزايش توليد و برنامه هاي توليدمحور هدايت 
كنند. از اين رو وزارت صمت جمع آوري اين سرمايه هاي 
سرگردان در بازار سرمايه و جهت دهي آنها به سوي صنايع 
خودروس��ازي، فلزات رنگي و نساجي و لوازم خانگي را از 
برنامه هاي اساسي خود مي داند. بدون شك اين اقدام رشد 

اقتصادي و اشتغال زايي 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 به طور قطع آن 
را اجرا خواهيم كرد و چه بس��ا س��اير وزارتخانه ها 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 مي كنند، 

هموار خواهيم كرد.
وزي�����ر ص���مت از وجود كارخانه هاي فوالدسازي، 
پتروشيمي و ساير توليدكنندگان داخلي به عنوان عاملي 
مهم در تاب آوري در برابر تحريم ها نام برد و گفت: اگرچه 
تحريم ها و مبارزه با كرونا براي دولت هزينه هاي 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 

طرح هاي توسعه شروع و اجرا شده و به بار نشسته كه اين 
امر بسيار بزرگ و مهم است.

وي در همين خصوص تصريح كرد: فوالد مباركه مي تواند 
محور توسعه استان قرار بگيرد. با برنامه اي كه مديران در 
نظر دارند و برنامه پيوس��ت اجتماعي براي شركت هاي 
نام��دار و بزرگ كه تقويت كننده ش��ركت هاي كوچك 
به ش��مار مي آيند، به راحتي كس��ب وكارها و وضعيت 
فرصت هاي شغلي خرد و ش��اخص هاي 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 ۲۵۰ هزار نفر به شهرهاي 
بزرگ و حاشيه نشيني ۲۵ ميليون نفر از جمعيت كشور 
اصال زيبنده ايران نيس��ت. امروز در روس��تاها اينترنت 
پرسرعت داريم، اما مردم اين روستاها هنوز كسب وكار 
ندارن��د. از اين رو چنانچه اس��تاندار محت��رم اصفهان، 
نماين��دگان ولي فقيه 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 به يقين اين 
امر امكان پذير اس��ت. وزير صم��ت در بخش ديگري از 
سخنان خود از آزاد ش��دن صادرات در هفته هاي اخير 
به عنوان گامي بلند در جهت توس��عه واردات كاالهاي 

ضروري و مواد اوليه نام برد و گفت: هم اكنون ش��رايطي 
فراهم شده است كه به جاي اينكه صادركننده در دادگاه 
پرونده پيدا كند، در مسير تأمين كاالهاي ضروري و مواد 
اوليه كارخانه ها حركت مي كند. طبق تصميم شجاعانه 
رييس جمهوري در چند هفته گذشته، قرار است ۸۴۰۰ 
ميليون كاالي رسوب شده 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 به س��بب حمايت از 
توليد بوده است، گفت: بر اساس شيوه نامه ابالغي ستاد 
اقتصادي دولت، تمامي محصوالت فوالدي بايد در بورس 

كاال عرضه شوند و از مازاد آن صادرات صورت گيرد.
عليرضا رزم حس��يني همچنين تصريح ك��رد: هدف از 
ابالغ اين ش��يوه نامه تقويت توليد بوده است تا عرضه و 
تقاضاي محصول در بورس كاال به صورت ش��فاف انجام 
گيرد. اس��تفاده از اي��ن روش و ش��يوه نامه باعث تعادل 
قيمت ها خواهد ش��د. وي افزود: در سند فوالدي كشور 
با تعامل تش��كل هاي بخش خصوصي، سهميه بندي ها 
انجام شده و هيچ محدوديتي در صادرات وجود ندارد و با 
اين روش صادرات نيز مي تواند انجام گيرد. رزم حسيني 
يكي از اهداف بازدي��د خود و هيئت همراه را راه اندازي و 
آغاز جدي فعاليت هاي مربوط به طرح توسعه خط نورد 

گرم ش��ماره۲ فوالد مباركه خواند و ادامه داد: طرح هاي 
توسعه اي اين شركت با س��رمايه گذاري نزديك به يك 
ميليارد يورو و ۳۰ هزار ميليارد تومان در دست اجراست 
كه يك سرمايه گذاري بسيار خوب است. وي با بيان اينكه 
صنعت فوالد كشور در رفع تحريم ها و تأمين مواد اوليه 
كارخانه هاي مرتبط نقش مهمي ايفا كرده است، ادامه داد: 
صنعت فوالد كشور عالوه بر تأمين نيازهاي داخلي، بخش 
مهمي از محصوالت خود را صادر كرده و براي كشور در 

مقطع حساس كنوني ارزآوري داشته است. وزير صمت 
با اعالم اين مطلب كه در اين وزارتخانه بالغ بر ۱۰۰ هزار 
ميليارد تومان پروژه اقتصادي در حوزه صنعت و معدن 
تدوين شده اس��ت، گفت: براي تأمين مالي اين پروژه ها 
با همكاري خوب وزارت اقتصاد و سازمان بورس، از بازار 
سرمايه كمك مي گيريم تا به بانك ها فشار وارد نشود و 
مردم هم مي توانند با مش��اركت در اين پروژه ها به طور 

مستقيم در توليد شركت كنند.

رييس هيئت عامل ايميدرو: 

شركت به 304هزار و 500 ميليارد ريال 
خواهد رسيد

مديرعامل فوالد مباركه: 

وزير صمت دستور اجراي پروژه نورد گرم شماره ۲ فوالد مبار كه را صادر كرد

با تصويب در مجمع عمومي پيش رو ارزش سرمايه شركت به 304 هزار و 500 ميليارد ريال خواهد رسيد همكاري در زمينه اجراي پروژه 
نورد گرم شماره ۲ فوالد مباركه 

مديرعامل فوالد مباركه، در جريان بازديد وزير صمت از اين وظيفه ملي است
كارخانه، ضمن ارائه گزارشي از روند توليد و دستاوردهاي 
فوالد مباركه در س��ال هاي اخير گفت: فوالد مباركه مولود 
انقالب اس��المي اس��ت و مديران و پيمانكاراني در دوران 
دفاع مقدس با پايمردي خود اين ش��ركت را بنا كردند و به 
بهره برداري رساندند و به اين وسيله براي كشور عزت و افتخار 
آفريدند. حميدرضا عظيميان از گروه فوالد مباركه به عنوان 
بزرگ ترين توليدكننده آهن اسفنجي در جهان و بزرگ ترين 
فوالدساز منطقه خاورميانه و منطقه منا با سهم ۲۰ درصدي 
توليد ف��والد نام برد و گفت: با تصوي��ب در مجمع عمومي 
پيش رو ارزش سرمايه شركت به ۳۰۴هزار و ۵۰۰ميليارد 
ريال خواهد رسيد و ارزش بازار اين شركت در حال حاضر به 
باالي ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. هم اكنون ۷.۲ 
ميليون تن فوالد در داخل شركت توليد مي شود و در گروه 
فوالد مباركه )فوالد مباركه، فوالد هرمزگان و مجتمع فوالد 
سبا( نيز ظرفيت توليد به حدود ۱۰.۲ ميليون تن افزايش 
يافته اس��ت. وي ادامه داد: حدود ۱۰۰۰ كارخانه در كشور 
تأمين كاال و مواد مصرفي ف��والد مباركه را بر عهده دارند و 
حدود ۳۰۰۰ كارگاه نيز از محصوالت اين شركت در خطوط 
توليد خود استفاده و ورق فوالد مباركه را به محصوالت نهايي 
تبديل مي كنند. مديرعامل فوالد مباركه با اشاره به اينكه در 
حال حاضر به طور مستقيم و غيرمستقيم حدود ۳۵۰ هزار 
فرصت ش��غلي در زنجيره توليد فوالد مبارك��ه وجود دارد 
گفت: عالوه بر شركت هاي يادشده، هلدينگ هاي ديگري 

شامل توكافوالد، آتيه فوالد، هلدينگ سرمايه گذاري 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 بزرگ ترين 
هلدينگ هاي مالي كش��ور توسط مباركه در حال تأسيس 
و راه اندازي است. وي از وجود زنجيره كامل توليد در فوالد 
مباركه به عنوان عامل اصلي افزايش سود و درآمد اين شركت 
نام برد و اظهار داشت: فروش فوالد مباركه در سال ۹۷ حدود 
۲۳ هزار ميليارد تومان و در سال ۹۸ حدود ۴۰ هزار ميليارد 
تومان بوده و امسال پيش بيني مي شود اين عدد به مرز ۵۵ 
هزار ميليارد تومان فروش برس��د. به همين دليل مي توان 
گفت فوالد مباركه عالوه بر اينكه يك بنگاه صنعتي است، 
يك بنگاه اقتصادي هم هست و در بازار سرمايه نقش بسيار 
مهمي دارد. وي در تشريح عملكرد خطوط توليد اين شركت 
گفت: شركت در هشت ماهه سال جاري در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل روند روبه رشدي داشته است؛ به نحوي كه با 
تالش كاركنان آن، توليد گندله در بازه زماني مذكور در سال 
۹۷ نزديك به ۶ ميليون تن بوده و امسال به حدود ۷ ميليون 
تن افزايش يافته است. در توليد آهن اسفنجي از ۷ ميليون 
تن به ۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تن و در فوالد خام از ۶ ميليون و 
۲۰۰ هزار تن به ۶ ميليون ۶۹۰ هزار تن رسيده ايم. وي با بيان 
اينكه شركت در سال گذشته با افت توليد مواجه شد، تصريح 
كرد: دو دليل عمده، يعني نرسيدن مواد اوليه و قطعي حدود 
دوماهه گاز مهم ترين داليل افت توليد بوده است كه مي طلبد 
مسووالن محترم براي آن چاره انديشي كنند و اقدام عاجل 

به عمل آورند. به خاطر داشته باشيم فوالد مباركه در سال 
۹۸ حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان، به داليلي كه به آن اش��اره 
شد، متضرر گرديد. نبايد فراموش كرد كه فوالد مباركه جزو 
كارخانه هايي است كه مي تواند بيشتر از ظرفيت اسمي خود 
توليد كند، اما باعث تأسف است كه به  دليل كمبود مواد اوليه 
از اين ظرفيت استفاده نكنيم. وي تصريح كرد: فوالد مباركه 
براي كنترل و آرامش بازار سعي مي كند كاال را به مشتري 
و مصرف كننده برس��اند و بنا بر تأكيد مسووالن وزارتخانه 
بر تأمين حداكثري بازار داخل، امس��ال شاهد كاهش ۳۲ 
درصدي صادرات بوديم و كاهش صادرات در درازمدت براي 
سازمان مشكالت خاص خود را به همراه مي آورد. وي از ايجاد 
هلدينگ مالي در فوالد مباركه خبر داد و گفت: از سال ۹۷ تا 
به حال سرمايه ثبتي فوالد مباركه از ۷۵۰۰ ميليارد تومان تا 
دي ماه سال جاري با تصويب و تصميم مجمع عمومي پيش 

رو به ۳۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. عظيميان تصريح 
كرد: بسياري از شركت هاي 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 
توزيع نشده انباشت شده سهام داران انجام مي شود و لذا سهام 
فوالد مباركه سهام بسيار ارزشمندي است. مديرعامل فوالد 
مباركه با بيان اينكه به دليل التهابات پيش آمده در دو سه ماه 
گذشته، اولين مجوز ايجاد سهام خزانه به نام فوالد مباركه 
صادر شده است، گفت: همان گونه كه مي دانيم 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 ۲۰۸۰ ميليارد تومان 
از سهام فوالد خريداري شد. همچنين شركت در راستاي 
حمايت از سهام ش��ركت هاي گروه فوالد مباركه، اقدام به 
تأسيس صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني با سرمايه ۸۰۰ 
ميليارد تومان نموده و اين صندوق هم اكنون در بازار سرمايه 
در حال فعاليت است. وقتي افزايش سرمايه شركت عملياتي 
گردد، فوالد مباركه بزرگ ترين شركت بورسي به لحاظ ارزش 
اسمي خواهد بود. وي در ادامه از تعريف حدود يك ميليارد 
يورو پروژه در فوالد مباركه خبر داد و گفت: ۲۰ هزار ميليارد 
تومان نيز سهم داخل اس��ت. اين پروژه ها شامل نورد گرم 
ش��ماره ۲، افزايش ۵۰۰ هزار تني ظرفيت فوالد هرمزگان 
)رس��يدن به ظرفيت ۲ ميليون تن(، راه اندازي فوالدسازي 
۸۰۰ هزار تني فوالد سفيددش��ت، كارخانه توليد الكترود 

گرافيتي اردكان، افزايش ظرفيت شركت ورق خودرو كاشان 
است. همچنين حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان به پيمانكاران 
داخلي در سراسر كشور واگذار مي شود 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 ۲ فوالد 
مباركه به عنوان يكي از اصلي ترين پروژه هاي حوزه صنعت 
فوالد كشور نام برد و گفت: با توليد ورق خام موردنياز در توليد 
لوله هاي انتقال نفت و گازترش از گوره به جاسك نشان داديم 
كه در حوزه توليد فوالد خام از دنيا عقب نيستيم و همپاي 
دنيا جلو رفته ايم، ولي در توليد ورق از دنيا عقبيم. اگر ما در 
۳ تا ۵ سال آينده ورق هاي با گريد جديد توليد نكنيم، فوالد 
مباركه نيز به سرنوشت كارخانه هاي عقب مانده 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 مي كوشد همگام با دنيا 
به سمت نس��ل چهارم پيش برود كه بسيار هوشمند است 
و اين دقيقا همان حركت در مس��ير دانش افزايي 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 معراج الشهداي فوالد مباركه 
به مقام شامخ شهدا اداي احترام كردند و در ادامه در باغچه 
فضاي سبز شخصيت هاي اين ش��ركت يك نهال به رسم 

يادبود غرس نمودند. 

معاون وزير صمت و رييس هيئت عامل ايميدرو نيز در حاشيه 
بازديد وزير صمت از ش��ركت فوالد مباركه و در مصاحبه با 
خبرنگار فوالد، همكاري در اجراي ابر پروژه نورد گرم شماره ۲ 
فوالد مباركه را وظيفه اي ملي خواند. وجيه اهلل جعفري طرح 
نورد گرم شماره ۲ فوالد مباركه و تأمين مواد اوليه را دو موضوع 
مهم و اساس��ي براي اين مجموعه عظيم عنوان كرد و گفت: 
در خصوص طرح نورد گرم شماره ۲ بايد پيگيري هايي انجام 
شود تا به اتفاق همكاران و مجموعه مديريتي فوالد مباركه، 
در يك بازه زماني كوتاه اين موضوع را به نتيجه برسانيم. وي 
افزود: به طور قطع طرح نورد گرم شماره ۲ بايد هرچه سريع تر 
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 
عنوان نهاد ناظر، وظيفه خود مي دانيم فوالد مباركه را در تأمين 
مواد اوليه همراهي كنيم، افزود: سعي مي كنيم در بازه زماني 
كوتاه، بسته اي براي تأمين بدون دغدغه مواد اوليه فوالد مباركه 
تدوين كنيم. وي در پايان خاطرنشان كرد: در زمينه تأمين 
مواد اوليه، قطعا همكاري ايميدرو، وزارتخانه و وزير صمت را 

شاهد خواهيم بود.
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