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مجوز قانون بودجه برای تامین
دیه زندانیان معسر
بردبار-قانون بودجه  1400تدابیر خاصی را
برای آزادی زندانیان دیه غیرعمد که در ناتوانی
مالی بــه ســر مــی بــرنــد ،درنــظــر گرفته اســت از
جمله به وزیــر دادگستری بــرای تامین اعتبار
دیه زندانیان معسر جرایم غیرعمد تصادفات
رانندگی تا سقف  350میلیارد تومان مجوز
داده است.بر اساس بند الف تبصره  11قانون
بودجه امسال ،به منظور تأمین کسری اعتبارات
دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از
تــصــادف بــا اولــویــت زنــان معسر و مـــواردی که
پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده
بیتالمال یا دولت است ،وزیر دادگستری مجاز
است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین
خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و 500
میلیارد ریــال از منابع درآمــد ساالنه موضوع
بندهای ث و ج مــاده  ۲۴قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه را از محل اعتبارات ردیف
 ۱۱۰۶۰۰جدول شماره  ۷این قانون دریافت
و هزینه کند.بر این اساس ،مدیرعامل صندوق
تامین خسارت های بدنی مکلف است با اعالم
وزیر دادگستری ،مبلغ یادشده را در مقاطع سه
ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد
این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیو نهای
بــرنــامــه و بــودجــه و مــحــاســبــات ،اقــتــصــادی،
اجتماعی ،قضایی و حقوقی مجلس شــورای
اسالمی ارائه کند.همچنین طبق جزء دوم از بند
الف تبصره  11قانون بودجه امسال ،صندوق
تأمین خــســار تهــای بــدنــی مکلف اســت دیه
زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل
هرگونه محدودیت سقف تعهداتشرکتهای
بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند
و قبل از الزماالجــرا شدن قانون بیمه اجباری
خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه ،زندانی شد هاند ،تأمین
کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت
بالعوض برای آزادی آن ها اقدام شود.

خبر

نخستین صعود متوالی بورس
در 1400
شاخص کل بورس برای دومین روز
متوالی به لطف نمادهای بزرگ
افزایش یافت

شــاخــص کــل بـــورس بــا خ ــوش بینی دربـــاره
تصمیمات  10گانه برای بهبود بازار ،دیروز پنج
هزار واحد افزایش یافت تا برای نخستین بار از
ابتدای سال تاکنون با دو روز رشد متوالی مواجه
باشد.در معامالت دیروز ،شاخص کل بورس پنج
هزار و  72واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون
و  207هــزار واحــد رسید .در معامالت آخرین
روز کاری هفته ،قیمت سهام نمادهای بزرگ و
شاخصساز بازار سهام رشد کرد و موجب رشد
شاخص کل شد .ناظران علت رشــد تقاضای
نمادهای بزرگ را افزایش تقاضای حقیقیهای
بزرگان میدانند .در روزی که خالص تغییر
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود ،شاهد
ورود  50میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به
نمادهای بزرگ بازار از جمله وبملت ،وتجارت،
خبهمن و وبصادر بودیم.
در پایان معامالتروز چهارشنبه 75 ،نماد رشد
قیمت داشتند که  58نماد بورسی و  17نماد
فرابورسی بودند .همچنین  266نماد کاهش
قیمت داشتند که  167نماد بورسی و  99نماد
فرابورسی بودند .به عبارت دیگر 16،درصد بازار
رشد قیمت و  57درصد بازار افت قیمت داشتند
که نشان می دهد حمایت حقوقی ها از بزرگان
دلیل اصلی رشد شاخص کل بوده است.
در روز چهارشنبه برای دهمین روز متوالی شاهد
خــروج پــول حقیقی از بــورس بودیم امــا ارزش
تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بــازار با افت
 42درصــدی بــه  103میلیارد تومان کاهش
یافت .همچنین ارزش صفهای خرید نسبت
به پایان روز گذشته  104درصد افزایش یافت
و در رقــم  98میلیارد تــومــان ایستاد .ارزش
صـفهــای فــروش نیز  5درصــد کاهش یافت
و ســه هــزار و  788میلیارد تومان شــد .ارزش
صفهای فــروش نیز  5درصــد کاهش یافت و
به سه هزار و  788میلیارد تومان رسید.ارزش
معامالت کل بازار سهام به رقم پنج هزار و 416
میلیارد تومان رسید که نسبت به روزسهشنبه
 47درصد کاهش یافت .ارزش معامالت خرد
نیز با کاهش  3.5درصدی نسبت به روز گذشته
بــه رق ــم چــهــار هـــزار و  113مــیــلــیــارد تــومــان
رسید.در معامالت دیــروز ،قیمت سهام اغلب
شرکتهای گرو ههای بانکها و موسسات
اعتباری (مانند وبملت ،وتجارت ،وبصادر ،ونوین،
وخاور و وپاسار) و خودروسازیها (مانند خساپا،
خودرو ،خبهمن و خگستر) افزایش یافت.

ربع سکه

نیم سکه

36/000/۰۰۰ 55/000/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال
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98/250
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مجلس :جدول ادعایی ایرنا از بودجه جعلی است

کاهش تجارت با اوراسیا پس از عضویت!
تجارت ایران با اوراسیا با وجود پیوستن به این اتحادیه در سال
گذشته  ۱۱درصد کاهش یافت
تجارت ایــران با اتحادیه اوراســیــا در
ســال  ۹۹مــعــادل  2.1میلیارد دالر
بــوده کــه نسبت بــه ســال  ۹۸کاهش
حدود  ۱۱درصدی داشته است .این در
حالی است که از اواسط سال گذشته با
پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا انتظار
می رفت تجارت ایران با کشورهای این
منطقه تقویت شود.به گزارش مهر به
نقل از اتــاق بازرگانی تهران ،تجارت
کاالیی بدون نفت خام ایران با اتحادیه
اوراسیا در سال ۹۹معادل 2.1میلیارد
دالر بــوده که حــدود یک میلیارد دالر
آن واردات ایران از این اتحادیه و 1.1
میلیارد دالر آن نیز صادرات ایران به این
کشورها بوده است.
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال
 ۹۹نسبت به سال  ۹۸با کاهش حدود
 ۱۱درصــدی همراه بوده که حدود ۲
واحد درصد آن ناشی از افت صادرات
( ۴درصدی) و  ۹واحد درصد آن ناشی
از افت واردات ( 16.5درصدی) بوده
است .کاهش توأم صــادرات و واردات

در این سال را میتوان ناشی از بحران
کووید ۱۹-دانست.
ارزش صـــادرات ایـــران بــه اتحادیه
اوراســیــا در فهرست اقــام موافقت
نامه ،بیش از  ۲۵۶میلیون دالر بوده
که حدود  ۲۵درصد از کل صادرات
ای ــران به اتحادیه اوراســیــا در سال
 ۹۹را تشکیل مــی دهــد.اتــحــادیــه
اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است
کــه اعــضــای آن بیشتر کشورهای
شمال منطقه اوراسیا ،در شرق اروپا
هستند .معاهده تشکیل این اتحادیه
در  ۲۹می  ۲۰۱۴توسط بالروس،
قزاقستان و روسیه امضا و از یکم ژانویه
 ۲۰۱۵عم ً
ال اجرا شد .ایده تأسیس
فضای واحــد اقتصادی موجب شد
رؤســای جمهور روســیــه ،بــاروس و
قزاقستان توافق نامه ایجاد اتحادیه
اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۱۴
امضا کنند که در اول ژانــویــه سال
 ۲۰۱۵اجرایی شد.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا با انتشار جدولی از
تغییرات در برخی ارقــام و جــداول بودجه مدعی
تغییر بــودجــه برخی مــراکــز سیاسی و فرهنگی
شد .ادعایی که با واکنش خبرگزاری خانه ملت
(خبرگزاری متعلق به مجلس) مواجه شد و این
جدول را جعلی دانست.در گزارش خبرگزاری ایرنا
آمده بود که کمیسیون تلفیق بودجه در اقدامی
بیسابقه پس از تصویب الیحه بودجه  ۱۴۰۰در
مجلس و قبل از ابالغ به دولت در برخی جدولهای
بودجه تغییراتی شامل حذف یا کاهش در برخی
ردیفها و افزایش یا تخصیص بودجه به گروهها و
نهادهای مختلف ،ایجاد کرده است.با این حال،
خبرگزاری خانه ملت با انتشار متنی با اشاره به این
که گزارش خبرگزاری ایرنا با هدف به حاشیه بردن
ماجرای انتشار مصاحبه محرمانه وزیر خارجه از
شبکه سعودی منتشر شده است ،اعالم کرد :امروز
(دیروز) جدولی جعلی ابتدا در خبرگزاری دولتی
ایرنا و سپس به صورت هماهنگ توسط برخی رسانه
ها و کاربران فضای مجازی منتشر شد که ادعای
دستکاری بودجه توسط مجلس را داشت .درحالی
که این جدول حاوی ستون های دروغ و جعل شده
اســت به نحوی که ستونی که با عنوان «مصوبه
مجلس» در جدول جعلی ایرنا آمده در حقیقت اعداد
و ارقــام «الیحه دولــت» است! و آن چه خبرگزاری
دولت از آن به دروغ به عنوان «ابالغ شده به دولت»
یاد کرده همان مصوبه مجلس شورای اسالمی است
که در حقیقت حاصل مصوبات کمیسیون تلفیق و
آرای صحن علنی درباره الیحه بودجه است.
ایــن گــزارش می افــزایــد :خبرگزاری ایرنا با این
تهمت پراکنی و جعل جدول به دنبال به حاشیه
بردن افتضاح انتشار مصاحبه محرمانه وزیر خارجه
از شبکه سعودی است و مجلس شورای اسالمی از
این اقدام شکایت رسمی خواهد کرد تا هم ایرنا و
هم دیگر رسانه ها و کسانی که این جدول جعلی را
بازنشر کرده اند ،در مرجع قضایی پاسخ گو باشند.

در همین حال مشاور رئیس و دبیر کارگروه مشورتی
تحول مجلس در پاسخ به ادعاها درباره تغییر جدول
بودجه گفت :هیچ تعارضی بین عملکرد کمیسیون
تلفیق ،هیئت رئیسه ایــن کمیسیون و صحن در
موضوع جداول بودجه وجود ندارد.به گزارش سایت
خبری فردا نیوز ،حسین قربان زاده افزود :آن چه در
مجلس اتفاق افتاده ،هیچ تفاوتی با روال سال های
قبل نداشته بلکه نسبت به سال  99بسیار دقیق تر
انجام شده است.
در واقــع صحن مجلس امسال با تفویضی که به
کمیسیون تلفیق اختیارات داد زمینه را فراهم
ساخت و این کمیسیون با توجه به ایراداتی که شورای
نگهبان گرفت برای رفع این موارد اقدام کرد.وی
ادامه داد :این جدولی که امروز برخی کانال ها و
سایت ها منتشر کردند ،فاجعه است .واقعا عجیب
است که چنین ادعایی مطرح می شود در حالی که آن
رقمیراکهالیحهدولتاستبهعنوانمصوبهمجلس
نوشته و مصوبه مجلس را به عنوان عدد ابالغ شده به
دولت نشان داده اند و در نهایت می گویند مجلس
یک چیزی تصویب کــرده و چیز دیگری به دولت
ابالغ شده است.به گفته وی ستون اولی که نوشته
شده ارقامی هستند که در الیحه اول دولت پیشنهاد
شده و خود دولت در الیحه بعدی آن را اصالح کرده
است .این جدول به واقع فاجعه و شیطنت رسانه ای
است .در همین حال احمد توکلی رئیس دیده بان
شفافیت در نامه ای به رئیس مجلس با تاکیدبراینکه
تغییر ارقام در بودجه در جهت منافع فردی یا منافع
اشخاص حقیقی و حقوقی خاص خیانت است و به
هیچ وجه قابل چشمپوشی نیست ،به گزارش الیاس
نادران رئیس کمیسیون تلفیق در نشست دیده بان
شفافیت اشاره کرد و افــزود :این نهاد توضیحات
نادران را شفافساز بسیاری از ابهامات دانست .به
جنابعالیپیشنهادمیکنم کهترتیبیمقررفرمایید
تا ابتدا رئیس کمیسیون در نخستین جلسه علنی
مجلس گزارش خود را به نمایندگان ارائه کند.

ضرباالجلمجلسدربارهگندم
انتقاد رئیس کمیسیون کشاورزی از دور زدن مصوبه مجلس در قیمت گذاری گندم و درخواست تجدیدنظر
با وجــود افزایش هــزار تومانی قیمت خرید
تضمینی گــنــدم ،در هفته گذشته ،رئیس
کمیسیون کــشــاورزی ضمن انتقاد از نحوه
تصمیم گیری درب ــاره قیمت گــذاری گندم
بر خالف مصوبه مجلس ،در این باره به وزیر
جهادکشاورزی هشدار داد.ســادات ـینــژاد،
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش
به اقدام غیرقانونی دولت در دور زدن شورای
قیمت گذاری و افزودن هزار تومان به قیمت
گندم به عنوان جایزه تسریع در تحویل اظهار
کرد :باید شورای قیمت گــذاری محصوالت
استراتژیک که بر اساس قانون تشکیل شده،
قیمت خرید تضمینی گندم را تعیین کند و
دولت نمیتواند با عنوان تعیین جایزه ،قانون

و شورای قیمت گذاری را دور بزند.وی افزود:
این اقــدام دولت را در شأن کشاورزی کشور
یدانیم؛ مگر کشاورزان صدق هبگیر هستند
نم 
که دولــت میخواهد هــزار تومان جایزه به
آن ها بدهد؟!ساداتینژاد با تأکید بر این که
کشاورزی یک بنگاه تولیدی و واحد اقتصادی
اســت ،گفت:گندم هزینه تمام شــده تولید
دارد و بر این اساس باید با یک سود معقول از
کشاورزان خریداری شود.رئیس کمیسیون
کشاورزی مجلس تصریح کرد :شورای قیمت
گ ــذاری محصوالت استراتژیک کــه رئیس
آن ،وزیــر جهاد کــشــاورزی اســت ،باید هفته
آینده قیمت گندم را تعیین و اعالم کند چرا
که برداشت گندم نیز از مدتی قبل در کشور

آغاز شده است.ساداتینژاد درباره این که اگر
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک
هفته آینده قیمت را اصالح نکند ،با واکنش

مجلس مواجه خواهد شد ،افزود :اگر این کار
انجام نشود ،مصداق ترک فعل است و ما آن را
به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد.

صندوق توسعه :مصوبه شورای عالی امنیت ملی با پیگیری نکردن سازمان بورس و مشکالت ارزی بانک مرکزی اجرایی نشد

عامل ،به بانک مرکزی ابالغ شود.در جلسه فوق
العاده هیئت عامل صندوق ،مورخ  99.7.3نیز
اختصاص منابع مدنظر شــورای عالی امنیت
ملی بــرای بــورس مصوب و بــه بانک مرکزی
ابالغ شد ولی به دلیل پیگیری نکردن سازمان
بــورس اوراق بهادار از طریق بانک مرکزی و
مشکالت تسعیر ارز توسط بانک مرکزی ،این
مصوبه هنوز اجرایی نشده است( .با این حال و)
با توجه به مشکالت به وجود آمده اقتصادی ،با
هماهنگی به عمل آمده با هیئت نظارت صندوق
توسعه ملی ،مبلغ هزار میلیارد تومان پس از
تصویب در هیئت عامل صندوق ،در صندوق
تثبیت سرمایه سازمان بورس سپرده گذاری
شد.صندوق توسعه ملی همچنین بیان کرده
که در روز شنبه گذشته  28فروردین  1400در
جلسه ای با هماهنگی فرهاد دژپسند وزیر امور

اقتصادی و دارایی و با حضور اکثریت اعضای
هیئت عامل صندوق توسعه ملی ،مقرر شد از
محل مطالبات صندوق توسعه ملی از سازمان
امور مالیاتی ،مبلغ پنج هزار و  100میلیارد
تومان بــرای کمک به سازمان بــورس و اوراق
بهادار در صندوق «تثبیت بازار سرمایه» سپرده
گذاری شود که بالفاصله نامه مربوط به رئیس
سازمان امور مالیاتی کشور ابالغ و رونوشت آن
به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و وزیر امور
اقتصادی و دارایی ارسال شد.
▪تبعات اقتصادی تبدیل منابع ارزی
صندوق به ریال برای حمایت از بورس

به گــزارش خــراســان ،با ایــن اوصــاف باید گفت
گرفتن تصمیم اخیر مبنی بر تزریق پنج هزار
میلیارد تومان منابع به بورس ،بر اساس مصوبه

رکوردزنی شامخ قبل از شروع
تعطیالت کرونایی

شامخ که مخفف شاخص مدیران خرید بوده
و نشان دهنده میزان فعالیت ،تهیه مواد
اولیه و فروش واحدهای اقتصادی است ،در
اسفند سال گذشته به باالترین رقم از مهر98
رسید .این شاخص که رقمی بین صفر و100
است و در اکثر ماه های قبل در محدوده بین
 40تا  50نوسان داشــت ،در اسفند  99به
 54.73رسید .این رشد اگرچه نشان دهنده
خروج واحدهای اقتصادی از رکود است اما
احتماال در ماه های بعد دچار تنزل شود چرا
که با اوج گیری موج چهارم کرونا بخشی از
فعالیت های اقتصادی تعطیل شده است و
این تعطیلی به نظر می رسد در ماه اردیبهشت
هم تداوم داشته باشد.

بازار خبر

شکر  5نرخی شد
ایسنا -دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی از
پنج نرخی شدن شکر در بازار خبر داد .به گفته
حسنی ،نرخ مصوب واحدهای تولیدی ۶۶۵۰
تومان ،نرخ مصوب مصرف کننده  ۸۷۰۰تومان،
نرخ مصوب بنکداری ها ۱۱هزارو ۵۰۰تومان
و نرخ آزاد بنکداری ۱۳هــزار و ۵۰۰تومان به
صورت کیسه های  ۵۰کیلویی بوده و همچنین
نرخ آزاد مصرف کننده تا  ۱۴هزارتومان است.
وی ادامه داد :در فروش شکر گران فروشی رخ
داده و این گــران فروشی بعض ًا به بیش از ۹۰
درصد هم رسیده است .حسنی در پاسخ به این
که آیا میزان شکر در بازار کاهش یافته است؟
گفت :با قیمت های آزاد هر میزان شکری که
نیاز باشد ،وجود دارد و محدودیتی نیست ولی
تامین شکر با قیمت های مصوب و تنظیم بازاری
دشوار است.

یارانه معیشتی یک روز زودتر
پرداخت می شود

پشت پرده تعلل  8ماهه در تزریق ۲۰۰میلیون دالر به بورس

در شــرایــطــی دو روز قبل ســتــاد هماهنگی
اقــتــصــادی دولــت مصوب کــرد بــرای احیای
بــورس 200 ،میلیون دالر از منابع صندوق
توسعه ملی تخصیص یابد که توضیحات دیروز
صندوق توسعه ملی نشان می دهد این موضوع،
مهرماه سال گذشته به تصویب شــورای عالی
امنیت ملی رسیده و به دلیل پیگیری نکردن
سازمان بورس و نیز مشکالت تسعیر ارز توسط
بانک مرکزی اجرایی نشده بود.به گــزارش
خراسان ،یکی از  10مصوبه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت برای احیای بورس که دیروز
و در صفحه  10روزنامه خراسان جزئیات آن
به چاپ رسید ،تخصیص یک درصــد از منابع
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بــازار
سهام بــود .بر این اســاس 200 ،میلیون دالر
معادل پنج هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه
تزریق خواهد شد.این در حالی بود که گویا این
 200میلیون دالر قرار بوده چندین ماه قبل به
بازار سرمایه تزریق شود و در این میان ،شائبه
تعلل در تخصیص و کارسازی آن به وجود آمده
بود .در این باره دیروز تسنیم به نقل از صندوق
توسعه ملی توضیحاتی ارائه کرد که حاکی از
آن بودکه مشکل از جانب صندوق توسعه نبوده
است .صندوق توسعه ملی با استناد به مصوبه
شورای عالی امنیت ملی اعالم کرده است :در
تاریخ  99.7.2مصوبه شورای عالی امنیت ملی
در خصوص تخصیص منابع به سازمان بورس و
اوراق بهادار در هیئت امنای این صندوق مطرح
و مقرر شد که این مصوبه پس از طرح در هیئت

شاخص

شورای عالی امنیت ملی بوده که طبع ًا یک نهاد
امنیتی و استراتژیک است و صرف ًا یک تصمیم
فنی اقتصادی به شمار نمی رود .چه این که در
شرایطی که ارزهای این صندوق طبق اظهارات
قبلیمسئوالنچنداندردسترسنیستند،تزریق
این منابع عم ً
ال به معنای چاپ پول و استقراض
دولتازمنابعبانکمرکزیخواهدبود.بایدتوجه
داشت از آن جایی که این منابع متعلق به همه
مردم ایران است ،استفاده از آن در بازار سرمایه از
نظرفنیتنهازمانیتوجیهخواهدداشتکهسودو
انتفاعبیتالمالازاینمحلهمزمانبابهگردش
افتادن چرخ بازار سرمایه لحاظ شود .در غیر این
صورت ،معنایی جز رانت ویژه برای بازار سرمایه
نخواهد داشت .بــازاری که در ماه های گذشته
معلوم شده به ابــزاری برای تامین منابع برخی
حقوقی های کالن تبدیل شده است.

فــارس -سازمان هدفمندسازی یارانهها اعالم
کرد :هجدهمین مرحله یارانه معیشتی مربوط به
اردیبهشت امسال به دلیل مصادف شدن با روز
جمعه یک روز زودتــر از موعد مقرر در هر ماه و در
روز پنجشنبه  9اردیبهشت ساعت  24به حساب
سرپرستان خانوار واریز میشود .مانند دورههای
قبل ،خــانــوادههــای یــک نفره  55هــزار تومان،
خانوادههایدونفره 103هزارتومان،خانوادههای
سه نفره  138هزار تومان ،خانوادههای چهار نفره
 172هزار تومان و خانوادههای پنجنفره و بیشتر
 205هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند
کرد .همچنین پنجمین قسط از پرداخت دومین
مرحله وام یک میلیون تومان کرونایی از حساب
سرپرستان خانوارهایی که ایــن وام را دریافت
کردهاند ،کسر خواهد شد.

پیاز ارزان تر از کاه شد
تسنیم -عضو ش ــورای مرکزی نظام صنفی
کشاورزی با انتقاد از شورای اقتصاد برای تعیین
 ۵۹۶تومانی خرید تضمینی هرکیلوگرم پیاز
که نرخ آن را از کاه نیز ارزان تر در نظر گرفته
است ،گفت :قیمت تمام شده هر کیلوگرم از این
محصول  ۲۰۰۰تومان است؛ این شرایط باعث
شده برخی کشاورزان از برداشت پیاز از اراضی
کشاورزی خودداری کنند.

نیمی از مصرف برق ادارات قابل
مدیریت است
مهر -یک مقام مسئول گفت :سهم مصارف
سرمایشی از پیک شبکه غیرمنطقی و حدود ۲۷
هزار مگاوات بوده که پنج تا شش هزارمگاوات از
این میزان مصرف به بخش دولتی اختصاص دارد
و تا  ۵۰درصد آن قابل مدیریت است.

