
 »صبح جمعه« با رئیس جمهور 
در میدان مرغ فروش ها

88498433سرويساقتصادي4

ش��نبه24ارديبهش��ت1401| 12ش��وال1443|| روزنامهجوان| شماره6481
رشد 0/7 درصدي ارزش سهام عدالت

ارزش س�هام عدالت در دو س�ال گذش�ته با نوس�ان همراه بوده 
و ارزش اين س�هام در هفته گذش�ته با رش�د مواجه شده اس�ت. 
به گزارش فارس، پس از آزادسازي سهام عدالت، مشموالن اين سهام كه 
روش مستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب كرده بودند، مي  توانند 
با مراجعه به سامانه https://sahamedalat. ir ارزش واقعي سهام 
و جزئيات دارايي خود را مش��اهده كنند. اين ارزش يكس��ان نيست و 

تحت تأثير نوسانات بازار افزايشي يا كاهشي مي شود. 
هر چند ارزش واقعي سهام عدالت متأثر از شرايط صعودي بازار سرمايه 
نسبت به ماه قبل افزايش داشته اس��ت، اما همچنان امكان فروش اين 
سهام براي مشموالن وجود ندارد و هنوز زماني براي آغاز فروش اعالم 

نشده است. 
در نيمه اول اس��فند ماه ارزش اين س��هام افزايش ياف��ت، اما به دليل 
استقبال سهامداران از نمادهاي كوچك، در نيمه دوم اسفند ماه ارزش 
سبد سهام عدالت با كاهش ارزش مواجه شد. ارزش اين سهام در هفته 
كاري اول فروردين ماه برخالف رش��د ش��اخص هاي عملكردي بازار 
سرمايه، با كاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردين ماه و با 
رشد شاخص كل، ارزش سهام عدالت نيز رشد قابل قبولي داشته است، 

البته ارزش اين سهام در هفته سوم فروردين ماه با افت مواجه شد. 
طي هفته پاياني فروردين ماه ارزش اين سهام رشد 4 درصدي را ثبت 
كرد. ارزش س��هام عدالت در هفته اول ارديبهش��ت ماه با رشد 0/85 
درصدي مواجه شده است. ارزش سهام عدالت در هفته دوم ارديبهشت 

ماه كاهش 0/42 درصدي يافت. 
ارزش برگه هاي س��هام عدالت در هفته گذشته با رشد 0/68 درصدي 
داشته است. اين مس��ئله در حالي رخ داده است كه شاخص كل بورس 
با افزايش 2/3 درصدي و شاخص كل هم وزن بورس نيز افزايش 3/77 

درصدي داشته اند. 
برگه هاي س��هام عدالت در قيمت هاي اسمي 409 هزار توماني، 492 
هزار توماني، 532 ه��زار توماني و يك ميليون توماني در هفته س��وم 
ارديبهش��ت ماه به ترتيب با افزايش 51 هزار توماني، 62 هزار توماني، 
67 هزار توماني و 126 هزار توماني نسبت به هفته دوم ارديبهشت ماه 

مواجه شده اند. 
بسياري از كارشناسان معتقدند، نمادهاي حاضر در سبد سهام عدالت از 
ارزنده ترين سهم هاي بازار سرمايه هستند. با اين حال، ارزش برگه هاي 
س��هام عدالت در برگه هاي مختلف به ترتيب برابر است با 7 ميليون و 
630 هزار تومان، 9 ميليون و 178 هزار تومان، 9 ميليون و 924 هزار 

تومان و 18 ميليون و 655 هزار تومان. 
...................................................................................................................

ورود بورس به قله 8 ماه قبل
ب�ورس در هفت�ه س�وم ارديبهش�ت ب�ا رش�دي ك�ه داش�ت، 
برس�د.  خ�ود  گذش�ته  م�اه  هش�ت  قل�ه  ب�ه  توانس�ت 
به گزارش فارس، بازار سرمايه براي سومين هفته پياپي روند صعودي 
خود را حفظ كرده است. اين مسئله كه با ورود پول حقيقي همراه بوده، 
مي تواند تأييد كننده ش��كل گيري روندي برخالف آنچه در سال 99 و 

1400 رخ داده است، باشد. 
شاخص كل بورس طي معامالت هفته گذشته به باالترين رقم در هشت 
ماه اخير خود صعود كرد. البته شكس��ته شدن مقاومت يك ميليون و 
560 هزار واحدي در معامالت روز چهارشنبه نيز كمك قابل توجهي به 

معامالت روزهاي آينده خواهد كرد. 
حذف ارز ترجيح��ي از اقتصاد اي��ران مهم ترين خبر هفته گذش��ته 
بوده است كه باعث رشد نمادهاي گروه زراعت و كشاورزي شده است. 
در صورتي كه همين روند ادامه دار باشد، مي توان گفت جراحي اقتصاد 
كشور مي تواند خبر خوبي براي شركت هاي بورسي باشد و قيمت گذاري 
دستوري كه در سال هاي گذشته بالي جان بورس شده بود، به صورت 
آهسته از سياست گذاري اقتصادي كشور خارج شده و مي توان اميدوار 

به روزهاي آينده بود. 
به نظر مي  رسد يكي از مزيت  هاي حذف ارز 4هزارو200 توماني، كوتاهي 
دست دالالن از كاالهايي است كه اين ارز به آنها اختصاص داده مي  شد. 
مهم ترين تبعات اين اتفاق، پايين نگهداشتن و مصنوعي بودن قيمت 
محصوالت بود كه منجر به افزايش قاچ��اق در برخي از اقالم، افزايش 

مصرف و كاهش عرضه در بازار اين كاالها شد. 
حذف ارز 4ه��زارو200 تومان��ي به  طور حت��م منجر به ش��فافيت و 
تك نرخي شدن، حركت دولت به سمت اقتصاد آزاد و دوري از اقتصاد 
دستوري خواهد شد كه اين امر كمك زيادي را به روند معامالت بازار 

سرمايه دارد و نخستين گام مثبت در مسير اين بازار خواهد بود. 
...................................................................................................................

 قالیباف: الزم است گاز را 
مبناي صادرات قرار دهیم

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس ش�وراي اس�امي صبح ديروز 
در افتتاحيه بيست و شش�مين نمايش�گاه بين المللي نفت، گاز، 
پااليش و پتروش�يمي در محل نمايش�گاه هاي بين المللي تهران 
حضور ياف�ت. رئيس مجلس ش�وراي اس�امي پ�س از بازديد از 
س�الن هاي اين نمايش�گاه در س�الن خليج فارس با بي�ان اينكه 
همواره خام فروش�ي را نقد مي كني�م و مي گويي�م هزينه كردن 
70 ي�ا 80 درص�د آن در هزينه هاي كش�ور بد اس�ت، ام�ا باز هم 
اين ش�يوه را در پي�ش گرفته اي�م، گفت:»بدتر از خام فروش�ي، 
خام انديش�ي و بد حكمران�ي كردن ب�ر حوزه صنعت نف�ت، گاز و 
انرژي در كش�ور اس�ت كه در حقيقت بايد از ثروت حاصل از نفت 
صيانت كنيم ب�ه جاي اينك�ه از خود نف�ت خام صيان�ت كنيم.«

به گزارش فارس، رئيس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه دولت 
و مجلس وظيفه دارند به اقتصاد مردمي ايمان داش��ته باشند، اظهار 
داشت:»بايد راه فرصت طلبي هاي زشت اقتصاد بيمار كشور را ببنديم و 

نقدينگي را به سمت توليد سوق دهيم.«
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه ب��راي دور زدن تحريم ها، ثبات درآمد و 
افزايش ارزش افزوده بايد جهت گيري ها را اصالح كنيم، عنوان كرد:»در 
اين راستا الزم است گاز را مبناي صادرات قرار دهيم كه با ثبات تر بوده 

و ارزش افزوده آن كمتر از حوزه نفت در فناوري است.«

 امضاي 50 قرارداد نفتي به ارزش 
16/7 میلیارد دالر از ابتداي دولت سیزدهم

در 9 ماه نخس�ت اس�تقرار دولت س�يزدهم وزارت نفت موفق 
شده اس�ت با بهره گي�ري از ت�وان هلدينگ هاي ب�زرگ نفتي 
و پتروش�يمي، ظرفيت مال�ي بانك ه�ا و همچني�ن مذاكره با 
ش�ركت هاي معتبر بين المللي بيش از 50 قرارداد و تفاهمنامه 
ب�ه ارزش بي�ش از 16 ميلي�ارد و 700 ميلي�ون دالر امضا كند. 
به گزارش تس��نيم، جواد اوجي، وزي��ر نفت در مراس��م آغاز به كار 
بيست وششمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي 
اظهار داشت:»نمايش��گاه صنعت نفت ايران ميثاق س��االنه و محل 
تعامل و جمع ش��دن فعاالن داخلي و خارجي در صنعت نفت ايران 
و يكي از نمايشگاه هاي بزرگ صنعت نفت جهان است. دانش بنيان 
كردن صنعت نفت و توجه به ساخت داخل، اولويت اصلي وزارت نفت 
در شرايط كنوني به شمار مي رود كه در كل جهان همچنين است و 

صنعت نفت جهان محل توسعه بسياري از فناوري هاي نو است.«
اوجي با تأكيد بر اينكه رويكرد ما در دانش بنيان كردن صنعت نفت 
و توجه به س��اخت داخل به  هيچ عنوان ش��عاري نيست، به تبيين 
مهم ترين اقدام ه��اي وزارت نفت در اين زمين��ه پرداخت و درباره 
نخس��تين اقدام گفت:» وزارت نفت برنامه و اح��كام مورد نياز براي 
توليد دانش بنيان و ايجاد اش��تغال در صنعت نف��ت را با همكاري 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تهيه و تنظيم كرده است 

كه ان شاءاهلل به زودي به تصويب هيئت وزيران مي رسد.«
وزير نفت دومين اقدام در دانش بنيان ك��ردن صنعت نفت و توجه 
به ساخت داخل را انتش��ار فراخواني براي مش��اركت شركت هاي 
دانش بنيان در زمينه هاي اولويت دار صنعت نفت در ماه هاي ابتدايي 
دولت س��يزدهم بيان كرد و افزود:» در اين فراخ��وان بيش از 300 
شركت براي دانش بنيان كردن صنعت نفت در زمينه هاي اولويت دار 
و اشتغال آفرين چون بهينه سازي، احياي چاه هاي كم بازده و توسعه 
زنجيره ارزش مش��اركت كردند. هم اكنون امضاي ق��رارداد و ارائه 
تسهيالت و حمايت از اين شركت ها با بهره گيري از ظرفيت تبصره 
18 قانون بودجه آغاز شده اس��ت.« به گفته اوجي، ارائه تمهيدات و 
حمايت از ش��ركت هاي دانش بنيان براي ساخت كاالهاي بار اول و 
تجهيزات مورد نياز صنعت نفت با تمركز بر اقالم اساسي و گروه هاي 
كااليي كه داراي ارزب��ري قابل توجهي بوده اند و اكنون وابس��تگي 
زيادي به واردات دارند از ديگر اقدام هايي اس��ت كه در دستور كار 

وزارت نفت قرار دارد. 
وي تأكيد كرد:»ترديد نداشته باشيد كه اگر در صنعت نفت به موقع 
س��رمايه گذاري انجام نش��ود، به طور حتم با كس��ري تراز توليد و 
مصرف انرژي در كشور روبه رو خواهيم شد، به همين دليل ما براي 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين صنعت بزرگ برنامه هاي 
متنوعي تدوين كرده ايم.« وزير نفت با اشاره به اينكه در 9 ماه نخست 
استقرار دولت سيزدهم اين وزارتخانه موفق شده است با بهره گيري 
از توان هلدينگ هاي بزرگ نفتي و پتروشيمي، ظرفيت مالي بانك ها 
همچنين مذاكره با شركت هاي معتبر بين المللي بيش از 50 قرارداد و 
تفاهمنامه به ارزش بيش از 16 ميليارد و 700 ميليون دالر امضا كند، 
گفت:»اولويت اين پروژه ها شامل توسعه ميدان هاي مشترك نفت 
و گاز، جمع آوري گازهاي مشعل، توسعه زنجيره ارزش پااليشگاهي 
و نيز بهره گيري از توان شركت هاي دانش بنيان و سازندگان داخلي 

بوده است.«
  بهره برداري از 48 طرح نيمه تمام تا پايان سال

اوجي با تأكيد بر اينكه بر اس��اس سياست هاي اصولي و كالن دولت، 
اولويت ما تكميل پروژه هاي نيمه تمام خواهد بود، افزود:»همسو با اين 
موضوع تالشمان اين است 48 طرح كالن و اولويت دار نيمه تمام در 
صنعت نفت را تا پايان امسال با سرمايه گذاري 13 ميليارد دالر تكميل 
و به بهره برداري برسانيم و در همين سال عمليات اجرايي 25 طرح 

عظيم با سرمايه گذاري 30 ميليارد دالر را آغاز كنيم.«
وي تصريح كرد:» اين طرح ها شاخص هايي چون افزايش توليد نفت 
و گاز از ميدان هاي مشترك، تأمين امنيت انرژي كشور، استفاده از 
ظرفيت شركت هاي دانش بنيان، ايجاد اش��تغال و تكميل زنجيره 
ارزش اولويت بندي و انتخاب شده اند كه در بخش باالدست صنعت 
نفت مانند توسعه ميدان هاي نفت و گاز و در بخش پايين دست اين 
صنعت مانند خط��وط انتقال گاز، طرح هاي پتروش��يمي و احداث 
پتروپااليشگاه هاي جديد با استفاده از امتياز تنفس خوراك خواهد 

بود.«
وزير نفت به موضوع تحريم اشاره كرد و با بيان اينكه مقابله با تحريم ها 
و ديپلماسي قوي انرژي از اولويت هاي وزارت نفت است، گفت:»در 
شرايط كنوني، صنعت نفت ايران در خط مقدم نبرد اقتصادي و مقابله 
با دشمنان قرار دارد.« وي با تأكيد بر اينكه تحريم ها نتوانسته توسعه 
صنعت نفت و صادراتمان را متوقف كند، ادامه داد:»ما ابتكار عمل را 
به دست گرفته ايم و توانستيم بازارهاي خود را متنوع و صادرات نفت 
را افزايش دهيم و كانال هاي مالي خود را تسهيل كرده ايم كه سبب 

جهش خيره كننده اي در وصول درآمدهاي ما بوده است.«
وزير نفت با بيان اينكه خوش��بختانه با ديپلماس��ي فعال انرژي در 
ماه هاي گذشته فروش نفت افزايش و وصول درآمدهاي آن با وجود 
س��ختگيري بيش��تر تحريم كنندگان صورت گرفته است، تصريح 
كرد:»همچنين بازگش��ت ايران به مس��ير تبادالت انرژي منطقه 
از طريق احياي س��وآپ گاز، يافت��ن بازارهاي جديد ب��راي نفت و 
فرآورده هاي نفتي و محصوالت پتروش��يمي و صدور خدمات فني 

مهندسي فراهم شده است.«
اوجي ب��ا تأكيد بر اينكه هم��كاري مؤثر با كش��ورهايي كه پيش از 
اين، ظرفيت هاي آنها مورد توجه قرار نداش��ت، از جمله كشورهاي 
امريكاي التين، فرصت هاي فوق العاده اي را در اختيار صنعت نفت 
و اقتصاد ملي ما قرار داده اس��ت، افزود:»براي نخستين بار آرزوي 
چند ده ساله كارشناسان صنعت نفت براي در اختيار گرفتن سهام 
پااليشگاه هاي فراسرزميني از طريق ديپلماسي فعال انرژي محقق 
شده و بازارهاي جديد و جذابي براي نفت و ميعانات و فرآورده هاي 
نفتي ايران حاصل شده كه در اين زمينه به توفيق هاي بزرگي دست 
پيدا كرده ايم كه نشان دهنده اهتمام وزارت نفت بر استفاده از تمامي 

ظرفيت هاي موجود در دنيا است.«

تفاوت اس�ت بين رئيس جمه�وري كه تازه 
صب�ح روز جمع�ه متوج�ه اص�اح قيمت 
س�وخت در كش�ور ش�د و رئيس جمهوري 
كه صبح روز جمعه در مي�دان بهمن تهران 
حاضر مي شود تا از نزديك در جريان توزيع 
كااله�اي ض�روري مورد ني�از م�ردم قرار 
بگيرد و با م�ردم نيز به گفت وگ�و بپردازد، 
بي ش�ك اگر بازاره�ا در دوره زماني اعمال 
اصاح�ات ارز ترجيح�ي به خوب�ي رصد و 
كنترل ش�ود و نتايج اصاحات نيز به سود 
مردم و اقتصاد ملي باش�د، اف�كار عمومي 
براي اصاحات آتي اقتصاد با دولت همراهي 
بهت�ر و بيش�تري خواهند داش�ت، چراكه 
رئيس جمه�ور اصاح ارز ترجيح�ي را تازه 
ابتداي اصاحات اقتصادي معرفي كرده بود. 
اعمال سياس��ت هاي اقتصادي كه به يكباره 
زندگي و معيش��ت مردم را تحت تأثير قرار 
مي دهد، نياز به اقناع و شفاف سازي از سوي 
دولت و كارشناسان و صاحبنظران دارد، به 
طور نمونه در گذشته زماني كه هدفمندي 
يارانه ها در اواخر دهه 80 كليد خورد، مردم 
براي اجراي اين طرح با سياستگذار همراهي 
كردند و مش��كل خاصي هم پي��ش نيامد و 
مطالع��ات اقتصادي نش��ان داد كه در س��ه 
س��ال ابتدايي طرح هدفمند سازي يارانه ها 
ضريب جين��ي در جامع��ه بهب��ود يافت كه 
نش��ان از بهبود روند توزيع عادالنه ثروت در 

جامعه داشت. 
    عقبگرد دولت سيزدهم 

هر چند آمارهاي اقتصادي بيانگر آن است كه 
در سال 92 وضعيت ضريب جيني در اقتصاد 
ايران خوب بود، اما در اين سال تئوريسين هاي 
اقتصادي دول��ت وقت و ب��ه وي��ژه ليدرهاي 
مؤسسه نياوراني ها به يكباره مدعي شدند كه 
سياست هاي اعمالي طي سال هاي 84 تا 92 به 
انحراف شديد اقتصادي منتج شده است و نياز 

است سياست هاي اعمالي اصالح شود. 
از اين رو به يكباره شاهد اين موضوع بوديم 
كه دقيق��اً زماني ك��ه اقتصاد اي��ران هنوز 
در تحريم ب��ود و برجام منعقد نش��ده بود، 
هزينه هاي جاري دول��ت افزايش پيدا كرد 
و از س��وي ديگر با وجودي ك��ه بانك ها از 
منظر كفايت سرمايه و دارايي هاي سمي و 
بنگاهداري در شرايط نامساعدي بودند براي 
جذب و جمع آوري نقدينگ��ي وارد رقابت 
مخرب با يكديگر ش��دند، به طوري كه نرخ 
س��ود افزايش يافت وصاحبان سپرده هاي 
كالن س��ودهاي دريافتي را مجدد سپرده 
مي كردند تا نهايت بهره را از دست و دلبازي 

بانك ها ببرند. 

    شيوه كار 
وضعيت مذكور يعني رش��د هزينه هاي جاري 
دولت و تأمين كسري بودجه دولت از راه هاي 
منتج به ايجاد تورم كه يكي از آنها اس��تقراض 
از بان��ك مركزي ب��ود و بزرگ تر ش��دن حجم 
نقدينگي به دليل پرداخت سود قابل مالحظه 
به س��پرده هاي بانكي وضعيت��ي را پديد آورد 
كه حتي آزاد س��ازي ارزهاي بلوكه شده ايران 
در جريان برج��ام كمك چنداني ب��ه اقتصاد 
ايران نكرد و دولت وقت در س��ال 97 با صدور 
مجوزه��اي افزاي��ش قيم��ت كاال موافق��ت 
ك��رد و در عين ح��ال با طراحي سياس��ت ارز 
4هزارو200توماني مدعي ش��د كه قصد دارد 
از اعمال فش��ار اقتصادي به طبقات ضعيف و 

كم برخوردار جامعه بكاهد. 
    ماجرای روز جمعه 

در دولت دوازدهم شاهد افزايش قيمت سريالي 
كاالها بوديم، ب��ه طوري كه ب��ه يكباره بدون 
اعالم قبلي حتي نرخ بنزين نيز افزايش يافت و 
رئيس جمهور در يك سخنراني بعد از افزايش 
نرخ ها گفت من خودم صبح روز جمعه متوجه 
افزايش قيمت ها شدم و اين اظهار نظر در صدر 
اخبار قرار گرفت، به طوري كه موجب دلخوري 

افكار عمومي شد. 
در نهايت نتيجه سياست هاي مذكور آن شد 
كه ضري��ب جيني كه در س��ال هاي ابتدايي 
اج��راي هدفمن��دي يارانه ه��ا بهب��ود پيدا 
كرده بود، به طور مجدد وضعيت بدي را تجربه 
كرد و حتي با وجود پرداخت ميليون ها دالر 
يارانه ارز ترجيحي در جامعه براي حمايت از 
نيازمندان اين طرح چندان موفق نبود و پس 
از مدتي كاشف به عمل آمد كه مفسده هاي 
طرح مذكور كم نبوده و جال��ب آنكه به رغم 

احكام قطع��ي بودجه براي اص��الح نرخ ارز 
ترجيحي دولت دوازدهم از زير بار اصالح اين 

طرح شانه خالي كرد. 
انحراف و هدر روي پرداخت يارانه ارز ترجيحي 
در دولت دوازدهم به قدري ب��ود كه برخي از 
اش��خاص نزديك به دولت به ط��ر ق مختلف 
از اي��ن ارز منتفع ش��دند و افزايش س��رمايه 
ش��ديدي را براي خود رقم زدن��د و در مقابل 
پرداخت ميليون ه��ا دالر ارز ترجيحي جهت 
واردات كاالهاي اساسي ارزانقيمت براي مردم 
نتوانست حتي جلوي گران شدن اين كاالها را 

در بازار داخلي بگيرد. 
    اصاحات دولت سيزدهم 

تحت اين شرايط دولت س��يزدهم عزم خود را 
جزم كرد تا شيوه پرداخت يارانه ارز ترجيحي 
را از پرداخ��ت به زنجيره ابتداي��ي تأمين كاال 
يعني واردكنن��دگان، ب��ه مصرف كنندگان و 
تقويت كنندگان توليد مل��ي تخصيص دهد  و 
براي اينكه آرامش در جامعه برقرار باش��د و از 
رفتارهاي هيجاني در بازار نيز پرهيز ش��ود،دو 
ماه يارانه به دهك هاي يك تا نهم پرداخت شد 

تا سپس كاالبرگ جاي اين يارانه را بگيرد. 
در اين بين رئيس جمه��ور در اولين جمعه از 
زمان اعالم طرح اص��الح ارز ترجيحي در بازار 
ميدان بهمن حاضر شد تا از نزديك در جريان 
روند توزيع كاال و همچنين درد دل و گرفتاري 
مردم ق��رار گيرد، برخي از كارب��ران در فضاي 
مجازي با اش��اره به حضور آيت اهلل رئيسي در 
بازار جهت رصد اوضاع توزيع كاال به س��خنان 
رئيس دول��ت دوازده��م در خص��وص اينكه 
خودش روز جمعه تازه متوجه تغيير قيمت ها 
و اصالح نرخ سوخت ش��ده بود، اشاره كردند و 
در واقع به مقايس��ه رفتار دو رئيس جمهور در 

حوزه اصالح��ات اقتصادي و رص��د و كنترل 
بازارها پرداختند. 

    از اطاع تا بازديد روز جمعه 
رئيس جمهور در ميدان بهمن تهران از يكي 
از ش��عب فروش��گاه هاي زنجيره اي بازديد 
كرد و س��پس در جلسه س��تاد تنظيم بازار 

حضور يافت. 
پيش از اين رئيس جمهور ب��ه صراحت عنوان 
داش��ته بود كه در زمان اج��راي اصالحات ارز 
ترجيحي بازار تحت رصد دول��ت قرار خواهد 
داشت و با هر گونه افزايش بدون ضابطه قيمت 

كاال و خدمات نيز برخورد خواهد شد. 
حضور رئيس جمهور در ميدان بهمن كه صنف 
عرضه گوشت مرغ است، اين پيام را حوزه توليد 
و عرضه و مصرف مي دهد ك��ه اجراي صحيح 
اصالح طرح ارز ترجيحي براي دولت از اهميت 
ويژه اي برخوردار است و دولت در حوزه رصد و 

كنترل بازار بسيار پررنگ ظاهر مي شود. 
    نگرانی دلسوزان 

انحراف در سامانه شناسايي نيازمندان جهت 
درياف��ت ياران��ه 300 يا 400 ه��زار توماني 
اصالح ارز ترجيحي در دو ماه يا كاال برگ در 
آينده و ايجاد التهابات مصنوعي براي بر هم 
زدن نظم بازار يك��ي از نگراني هاي حاميان 
دلسوز دولت است و پيوسته اين توصيه را به 
دولت دارند كه در شناسايي دهك هاي يك تا 
نهم بر اساس شاخص هاي شفاف نهايت دقت 
عمل انج��ام گيرد و از دس��تكاري مصنوعي 
بازار توسط دالالن و بدخواهان غفلت نشود، 
بي ش��ك اش��خاصي كه در اثر سياست هاي 
اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم و به ويژه 
سياست ارز ترجيحي به سرمايه هاي هنگفت 
دست پيدا كردند، دل خوشي از اصالح نرخ 
ارز ترجيحي و تغيير قيمت چند قلم كاالي 
اساسي ندارند، بدين ترتيب طبيعي است كه 
تالش كنند تا دولت نتواند در كمال آرامش 
ارز ترجيحي را اص��الح كند، ب��ه ويژه آنكه 
رئيس جمهور اصالح نرخ ارز ترجيحي را تازه 
ابتداي سياست اصالحات اقتصادي معرفي 

كرده است. 
هر چند افكار عمومي تصور مي كند اصالحات 
اقتصادي ب��ه يك ي��ا چند سياس��ت محدود 
شده است، اما شواهد نشان مي دهد كه مجموعه 
سياست هاي اقتصادي براي اصالحات اقتصاد 
ايران در حال اعمال اس��ت، ب��ه همين دليل 
نتيجه سياست اصالح ارز ترجيحي بسيار مهم 
اس��ت، زيرا در ادامه اصالحاتي رقم مي خورد 
كه در همين س��ال جاري فقر مطلق از كشور 
ريشه كن مي شود و زمينه براي بهبود وضعيت 

عمومي اقتصاد فراهم خواهد شد. 
    وزير اقتصاد: سياس�ت دولت پوشش 
حداكثري مستحقان دريافت يارانه است

وزير اقتصاد درباره دريافت نكردن يارانه توسط 
برخي افراد گفت: سياست دولت اين است كه 
حداكثر پوشش را نسبت به جمعيت مستحق 

دريافت يارانه ها انجام دهد. 
به گزارش خبرنگار گروه سياس��ي خبرگزاري 
فارس، سيد احس��ان خاندوزي، وزير اقتصاد 
جمعه 23 ارديبهشت در حاشيه نشست نسل 
نو در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سؤالي در 
مورد ساز و كار دولت براي جلوگيري از گراني 
مشتقات چهار قلم كاالي اساسي اظهار داشت: 
براي تمام مش��تقات اين چهار قلم در س��تاد 
تنظيم بازار مصوبه براي ابالغ به اتحاديه هاي 
كش��وري تهيه ش��ده و بدون ابالغيه س��تاد 
تنظيم بازار و س��ازمان حمايت توليد كننده و 
مصرف كننده اجازه هيچ گونه افزايش  قيمتي 

داده نخواهد شد. 
وي در خصوص دريافت نكردن يارانه توس��ط 
برخ��ي از اف��راد تصري��ح ك��رد: وزارت رفاه و 
تعاون قطعاً اعالم خواهد كرد كه از طريق چه 
سامانه اي براي كس��اني كه عقب مانده يا جزو 
مستحقان تشخيص داده نش��ده اند، مراجعه 
كنند و سياس��ت دولت مبني بر اين است كه 
حداكثر پوشش را نسبت به جمعيت مستحق 

انجام دهد.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش   یک
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مدت سه سال 
مهلـت دريافـت اسـناد: متقاضيـان مى تواننـد حداكثـر 
تـا سـاعت 12:00روز چهارشـنبه مـورخ 1401/2/28 با 
 مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى
 www.setadiran.ir  از طريـق لينك مربوط در 

سامانه فوق، اسناد مزايده را دريافت نمايند.
مهلت و محـل تحويل پيشـنهاد: حداكثر تا سـاعت 12:00صبح 

روز چهارشـنبه مورخ 1401/3/11  از طريق 
سامانه فوق

 ميزان سـپرده شـركت در مزايده: 39/811/728 ريال (سى و 
نه ميليون و هشـتصد و يازده هزار و هفتصد و بيسـت و 

هشت ريال)
زمان تشكيل جلسه مزايده و قرائت پيشنهادها: ساعت 10:30 صبح 

روز پنج شنبه مورخ 1401/3/12
كليه فرآيند برگـزارى مزايده در سـامانه مذكور انجام 
مى پذيرد؛ لذا الزم اسـت مزايده گـران در صورت عدم 
عضويت قبلى در سـامانه فوق و دريافت گواهى امضاى 

الكترونيكى نسبت به اخذ آنها اقدام نمايند.

اداره كل تداركات و پشتيبانى

م.الف 10923
نوبت اول

شـركت توليد نيروى برق تهران در نظر 
دارد مناقصه عمومى يك مرحله اى جهت 
خريد خدمـات حجمى پرسـنل نظافت، 
آبدارخانه، تايپ، دفترى و كارشناسى به 
شماره1401/02/م.ن و شماره فراخوان 2001001468000003را 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه 
مراحل مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت (سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد. تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانكى و 

معادل 1,065,000,000ريال ارائه گردد.

تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 
1401/02/24 مى باشد. 

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 8:00 روز شنبه مورخ 1401/02/24 تا 
ساعت 16:00 روز شنبه مورخ1401/02/31

مهلت ارسال پيشنهاد: از ساعت 8:00 روز يكشنبه مورخ 1401/03/01 
تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 1401/3/10

زمان بازگشـايى پاكات پيشنهاد: روز چهارشـنبه مورخ 1401/03/11 
ساعت 10 صبح
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