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انتقال تقاضای سرمایه ای ارز به بازار طال و سکه 
 سکه گرمی در مرز 3میلیون تومان

قرار گرفت
افزایش قیمت جهان�ی طال از یک س�و و محدودیت ه�ای اعمال 
ش�ده در بازار ارز، بازار طال و س�که را س�که ک�رده، به طوری که 
س�که یک گرمی خود را به مرز 3 میلیون تومان رس�انده اس�ت.

به گزارش »جوان«، در پی رش��د نرخ جهانی طال و رس��یدن هر انس 
جهانی به محدوده  هزار و 850دالر، نرخ طال و سکه در بازار داخلی با 
افزایش مواجه شده است. رشد نرخ جهانی طال تنها عامل افزایش نرخ 
در بازار طال و سکه نیست، چراکه آمارها نشان می دهد حباب در بازار 
سکه با رشد مواجه شده است که برخی از تحلیلگران این رخداد را به 
افزایش تقاضا در بازار طال نسبت می دهند. شاید یکی از دالیل افزایش 
تقاضا در بازار طال و سکه، محدودیت های اعمال شده در حوزه ارز باشد، 
زیرا چندی پیش اعالم شد بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، نگهداری 
بیش از 10 هزار دالر غیرقانونی اس��ت، در کنار این موضوع نرخ ارز در 
بازار داخلی نیز با نوس��ان هایی همراه است و س��رمایه گذاران ترجیح 

می دهند به جای ورود به بازار ارز به بازار طال یا سکه ورود کنند.
در اثر محدودیت های وضع شده در بازار ارز به نظر می رسد  بازار طال نیز 
با افزایش تقاضا روبه رو شده، به طوری که نرخ هر سکه گرمی به 3میلیون 
تومان نزدیک شده است. نرخ ربع سکه نیز در بازار داخلی به 5 میلیون 
تومان رسیده و بهای نیم س��که هم نزدیک 8 میلیون تومان شده است. 
همچنین نرخ سکه تمام به محدوده 14میلیون و 500 تومان نزدیک شده 
است. قیمت انواع سکه در بازار طال به دنبال افزایش اونس جهانی، افزایش 
قیمت را تجربه می کند، به گونه ای که قیمت سکه امامی ٢٧0 هزار تومان 
افزایش یافته است. قیمت س��که امامی در بازار تنها در یک روز نزدیک 
به 300 هزار تومان رشد داشته اس��ت. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، 
محدودیت های وضع شده در رابطه تقاضای سرمایه ای در بازار ارز، فضایی 
ایجاد کرده که متقاضیان سرمایه ای ارز به بازار طال و سکه روی آورده اند 

و همین عامل حباب سکه در بازار را افزایش داده است.
.................................................................................................................
پرداخت 16/5 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

ارزان به تولیدکنندگان گوشت و لبنیات
۱۶۵ه�زار میلیارد ری�ال تس�هیالت ارزان قیم�ت قرار اس�ت به 
تولیدکنندگان گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصوالت لبنی پرداخت شود.
به گزارش تس��نیم، حس��ین دماوندی ن��ژاد، معاون ام��ور دام وزارت 
جهاد کش��اورزی اظهار کرد: »دولت پس از اصالح یارانه ها، تسهیالت 
ارزان قیمت به تولیدکنندگان می دهد تا آنها در قبال دریافت نهاده با 
نرخ جدید، تولیدشان را با قدرت ادامه دهند.« معاون امور دام وزارت 
جهاد کشاورزی افزود: »165هزار میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت 
قرار است به تولیدکنندگان گوشت، مرغ، تخم مرغ و محصوالت لبنی 
پرداخت شود.«  وی افزود: »تولیدکنندگان می توانند به بانک کشاورزی 

که عاملیت پرداخت این تسهیالت را دارد، مراجعه کنند.«
همچنین معاون امور دام وزارت جهاد از صادرات جوجه یک روزه و تخم مرغ 
نطفه دار خبر داد و گفت: »صادرات تخم مرغ نطفه دار به میزان 5 میلیون 
عدد در ماه و جوجه یک روزه به میزان یک میلیون قطعه در روز به منظور 
مدیریت تولید و بازار گوشت، مرغ و جوجه یک روزه آزاد شد.« دماوندی نژاد 
با ارسال نامه ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس 
سازمان دامپزشکی کش��ور با موضوع صادرات تخم مرغ نطفه دار و جوجه 
یک روزه نوشت: »با عنایت به مصوبات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد 
کشاورزی، صادرات تخم مرغ نطفه دار به میزان 5میلیون عدد در ماه و جوجه 
یک روزه به میزان یک میلیون قطعه در روز به منظور مدیریت تولید و بازار 
گوشت، مرغ و جوجه یک روزه با عاملیت انجمن جوجه یک روزه و با نظارت 

این معاونت در پایش میزان تولید و شرایط بازار بالمانع است.«
.................................................................................................................

بورس بیش از 15 هزار واحد افت کرد
بازار س�رمایه دیروز قرمزپوش بود و ش�اخص کل ب�ورس بیش از 

هزار واحد کاهش یافت.  ۱۵
غلبه عرضه بر تقاضای سهام همزمان با انتشار گزارش های عملکردی 
پاالیشی ها و پتروشیمی ها باعث شده بورس تهران برای بازیابی مجدد 
منتظر اخبار مؤثر در روزهای آینده باش��د. به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس در معامالت دیروز با 15 هزار و ٢٧۹  واحد کاهش تا رقم یک 
میلیون و 5٧۹ هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
٢ هزار و 43۹ واحد کاهش یافت و رقم 440 هزار و 184 واحد را ثبت 
کرد. در این بازار 645 هزار معامله ب��ه ارزش 61هزار و ٧1٢ میلیارد 
ریال انجام شد. شاخص کل فرابورس نیز با 104 واحد کاهش در رقم 

٢1 هزار و 53۹واحد ایستاد.
   بازار مبهم و فروشنده های سردرگم

غلبه عرضه بر تقاضای سهام همزمان با انتشار گزارش های عملکردی 
پاالیشی ها و پتروشیمی ها باعث شده بورس تهران برای بازیابی مجدد 

منتظر اخبار مؤثر در روزهای آینده باشد.
به گزارش مهر، بازار سهام طی آخرین روز معامالتی خود در اردیبهشت 
ماه 1401 در حالی با غلبه فروش��ندگان در اغلب نمادهای معامالتی 
شاخص س��از، به ویژه در پاالیش��ی ها و پتروش��یمی ها مواجه بود که 
در گروه بانک ه��ا و البته غذایی  و س��یمانی ها اوضاع برعکس س��ایر 
گروه های پرتراکنش بازار دیده می ش��د. در گروه پاالیشی ها، ابهام از 
نرخ پایه خوراک نفتی و یارانه به عالوه خرید فرآورده همزمان با انتشار 
گزارش های عملکردی لیدرهای این گروه در کنار گزارش های نه چندان 
دلچسب در گروه پتروشیمی ها باعث شده برخی معامله گران در انتظار 
برطرف کردن ابهام ها در بازار به دنبال پرسه زدن در بازاری باشند که 

چندان میلی برای فروش پرحجم ندارد.
در گروه خودرویی ها، اما انتظار برای انتشار گزارش های عملکردی جاده 
مخصوصی ها با نزدیک ش��دن به موعد برگزاری مجامع عادی ساالنه 
در حالی است که یادداش��ت های توضیحی حسابرس در شرکت های 
تابعه این ش��رکت ها از نکات بااهمیتی رونمایی کرده اس��ت. در این 
گروه حسابرس شرکت تجارت ستاره ایران از آمادگی برای فعال شدن 
نمایندگی خود برای یک مدل خودروی بنز آلمان همزمان با اجرایی 

شدن واردات خودرو خبر داده است.

واردات خودرو باید با تعرفه کم باشد
در صورت�ی ک�ه نظ�ام تعرف�ه گم�رک تغیی�ر نکن�د، انتظ�ار 
واردات خ�ودرو کمت�ر از ۸۰۰ میلی�ون توم�ان بج�ا نیس�ت.

به گزارش نبض صنعت، فربد زاوه، کارش��ناس خودرو اظهار داش��ت: 
هرگونه محدودیتی در واردات خودرو در بازار اثرگذار است. در کنار آن  

موضوع هزینه ها، مسئله مربوط به تعرفه گمرک بی تأثیر نخواهد بود.
برخی ش��ایعات در خصوص محدودیت های واردات خودرو در فضای 
مجازی پخش شده که قرار است خودروسازان و وزارت صمت، واردات 
خ��ودرو را انجام دهند ک��ه زاوه می گوید: اگر ای��ن صحبت ها صحت 
داش��ته باش��د، نش��ان می دهد فرایند واردات با اخالل های اساسی 
مواجه می شود. مشخص نیست آیین نامه اجرایی طرح واردات خودرو 
چیست. اگر سقف ارزش��ی نیز بگذارند، این مس��ئله تعداد واردات را 

محدود می کند.
پیش از این دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: 
قرار اس��ت بندی قانونی در قیمت گ��ذاری خودرو های وارداتی 
اعمال شود و گزینه های دیگر مانند نرخ ارز، کاالی داخلی، میزان 
هزار  عوارض در نظر گرفته شود. نرخ ارز در سال های گذشته  4 
و ٢00 تومان بوده است که امس��ال با ٢4 هزار تومان محاسبه 
خواهد شد و تعرفه ها هم هیچ تغییری نسبت به گذشته نکرده 

و کاهشی نبوده است.
.................................................................................................................

 سهامداری قطعه سازان 
در شرکت های خودروسازی

عض�و هیئت رئیس�ه مجل�س با بی�ان اینک�ه گ�زارش تحقیق و 
تفحص از ش�رکت های خودروس�ازی در حال نگارش متن نهایی 
اس�ت، گفت: در این گ�زارش آمده اس�ت، قطعه س�ازان خود در 
ش�رکت های خودروس�ازی س�هامدار هس�تند و قطعه س�ازان 
عماًل خود ب�ر امورات ش�رکت های خودروس�ازی تس�لط دارند.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با فارس گفت: گزارش تحقیق و تفحص 
از شرکت های خودروس��ازی مراحل نهایی خود را         طی می کند و متن 
نهایی آن در حال نگارش است. پیش بینی می شود ظرف مدت یک ماه 
تا یک ماه و نیم دیگر این گزارش در صحن مجلس قرائت شود و علت 
تأخیر تا س��قف یک ماه و نیم تعطیلی دو هفته ای جلسات مجلس از 

هفتم خرداد است.
وی با اش��اره به جزئی��ات گزارش تحقی��ق و تفحص از ش��رکت های 
خودروسازی اظهار داشت: در این گزارش به مواردی همچون انبار تعداد 
زیادی از خودروها، بحث نوبت دهی، ثبت نام ها و امثال آن اشاره شده 
است. یکی از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده، سهامداری 
قعطه سازان در شرکت های خودروس��ازی است که قطعه سازان عماًل 

خود بر امورات شرکت های خودروسازی تسلط دارند.
وی افزود: سهامداری قطعه سازان در شرکت های خودروسازی باعث 
می شود نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی به درستی انجام نشود و 

ما شاهد تولید خودروهای با کیفیت پایین باشیم.
یوسفی خاطرنشان کرد: از س��وی دیگر تولید کنندگانی در حوزه 
قطعات خ��ودرو در کش��ور داریم ک��ه قطعات مرغوب��ی را تولید 
می کنند، اما با وجود تولیدات باکیفیتی که دارند، به خاطر اینکه 
رانت ندارند و نتوانستند ارتباطات خاصی با برخی ها داشته باشند 
از تولیدات آنها در صنعت خودروسازی کشور استفاده نمی شود. 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس اظهار داش��ت: یکی از مسائلی که در 
این گزارش به آن اشاره شده، تولید خودروهایی است که از ابتدا 
می دانستند قطعاتش به صورت کامل تأمین نشده است و همین 
مسئله باعث انبار خودروهای بس��یار زیادی شده که نقص قطعه 
دارند. یوسفی خاطرنشان کرد: در مورد ثبت نام و قرعه کشی به این 
شکل هم در گزارش نکاتی ذکر شده که نباید عرضه خودرو با این 
قیمت باال و با این کیفیت پایین و آن هم به این س��ختی به مردم 
عرضه ش��ود. البته در کنار این موارد مسائلی همچون گرانی مواد 
اولیه، فوالد و افزایش حقوق نیروها نیز مزید بر علت شده تا قیمت 

خودرو افزایش پیدا کند.
.................................................................................................................

 برنامه 4 ساله »پیشرفت« 
جایگزین برنامه 5 ساله »توسعه« می شود

طرح »اصالح نظام برنامه و بودجه کشور« با هدف اصالح ساختاری 
در نظام برنامه ریزی و بودجه نویس�ی کش�ور در کمیته تخصصی 
کمیس�یون برنامه و بودجه مجلس در دس�ت بررس�ی قرار دارد.

به گزارش فارس، چندی قبل بود که اعالم شد طرح »اصالح نظام برنامه 
و بودجه کشور« در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در آستانه بررس��ی قرار دارد. به گفته نمایندگان عضو این کمیسیون، 
هدف از تدوین و بررسی این طرح، تغییر ریل و اصالح اساسی در نظام 
برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور اس��ت که همچنان بر اساس قانون 

مصوب سال 1351 تدوین می شود. 
این اقدام از این جهت ضروری به نظر می رس��د که از چند س��ال قبل 
تاکنون، کارشناسان اقتصادی بارها بر ضرورت اصالح نظام بودجه ای 
کش��ور تأکید کرده اند. رهبری نیز از اوایل س��ال 13۹٧ و همزمان با 
تشدید جنگ اقتصادی دشمن، چندین بار لزوم اصالح ساختاری نظام 
بودجه ای کشور متناسب با ش��رایط جنگ اقتصادی را به دولت وقت 

گوشزد کردند، اما اقدامی در این باره صورت نگرفت.
حاال جمع��ی از نماین��دگان اقتص��اددان مجل��س در کمیته اصالح 
ساختار بودجه از مدتی پیش دست به کار شده اند و طرحی را با عنوان 
»نظام نامه برنامه ریزی و بودجه بندی کشور« تهیه کرده و تاکنون دو 
جلسه با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، 
وزارت اطالعات، مرکز پژوهش های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، به بررسی این طرح پرداخته اند.
.................................................................................................................

وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن 
روستایی پرداخت می شود

اعطای وام ساخت مس�کن ۲۰۰ میلیونی به روستاییان به زودی با 
سود ۵ درصدی آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی وام ٢00 میلیون تومانی مسکن روستایی 
را به بانک های عامل ابالغ ک��رده، اما آغاز پرداخ��ت، منوط به صدور 
ضمانتنامه مابه التفاوت نرخ سود از سوی سازمان برنامه و بودجه است 

که هنوز انجام نشده است.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مس��کن بعد از امض��ای تفاهمنامه همکاری 
مش��ترک بنیاد مس��کن و وزارت کش��ور، درب��اره آخری��ن وضعیت 
پرداخت وام ٢00میلیونی س��اخت مسکن روس��تایی گفت: موضوع 
وام مسکن روس��تایی دوباره در جلسه شورای عالی مسکن در خدمت 
رئیس جمهوری بررسی شد. این موضوع در صورتجلسه شورای عالی 
مسکن درج شده بود که سازمان برنامه و بودجه، نامه مربوط به قبول 
تعهد مابه التفاوت 13 درصدی نرخ تسهیالت وام روستایی را به بانک 

مرکزی بدهد و پرداخت وام آغاز شود.
وی تصریح کرد: محل بحث بنیاد مس��کن و س��ازمان برنامه و بودجه 
این است که یارانه وام روس��تایی عدد سنگینی می شود و پرداخت آن 
تورم زاست. پاسخ بنیاد مسکن نیز این بوده که تعداد کثیری از خانه های 

روستایی نیمه کاره در مرحله فنداسیون مانده است .
وی گفت: برای پرداخت وام مسکن روستایی  پیگیر هستیم و  با توجه 
به عنایت رئیس جمهوری روستاییان منتظر دریافت وام  ٢00 میلیون 

تومانی ساخت مسکن با نرخ سود 5 درصد باشند.

رئیس جمه�ور در نشس�تی ب�ا محوری�ت 
خصوصی س�ازی در اقتص�اد ای�ران اظه�ار 
داش�ت که قرار اس�ت تصمیم های س�ختی 
بگیریم. برخی از رس�انه ها پیش بینی کردند 
که ش�اید ق�رار اس�ت در ح�وزه واگ�ذاری 
بنگاه ه�ای دولتی، دولت س�یزدهم رویکرد 
جدی�دی را اتخ�اذ کن�د، زی�را در دهه های 
اخیر به رغم واگذاری های انجام ش�ده تحت 
خصوصی س�ازی باز هم شاهد بزرگ تر شدن 
دولت ه�ا در ح�وزه بنگاه�داری بوده ای�م.

س��هامداری دول��ت در ش��رکت ها، بانک ه��ا و 
مؤسسات دولتی، نه تنها خیر چندانی برای خزانه 
از بعد سوددهی ندارد، بلکه زیان و بدهی هایی 
که ای��ن بنگاه ها تولید می کنند دس��ت کمی از 
دردس��رهای درگیری گروه های مختلف برای 
کسب کرسی های هیئت مدیره شرکت ها ندارد. 
از این رو با توجه به اینکه مجموع زیان بنگاه ها در 
پایان هر سال به وام خواری های بالعوض و چاپ 
پول منتج می ش��ود، واقعاً این پرس��ش مطرح 
می شود که فایده این دارایی های متعلق به دولت 
برای مردم و اقتصاد ملی چیس��ت، به ویژه آنکه 
توان رش��د اقتصادی هم ندارند. شاید به همین 
دلیل بوده که روز گذش��ته رئیس جمهور گفته 

»قرار است تصمیم های سختی بگیریم.«
  ش�رکت هایی که خیرش�ان به خزانه 

نمی رسد
بسیاری از ش��رکت های دولتی به کانون تولید 
زیان و ایجاد بدهی و گاهی مفس��ده در اقتصاد 
کالن کش��ور تبدیل ش��ده اند و حج��م و تعداد 
آنها آنق��در زیاد بوده که نظارت بر این س��اختار 
عریض و طویل بس��یار پرهزینه اس��ت و هیئت 
حاکمه های این شرکت ها آنقدر برای درآمدهای 
این بنگاه ه��ا چاله کنده اند که س��ود چندانی از 
محل شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود 

و با وجود اینکه بسیاری از مردم از مشاغل دولتی 
و ش��غل های دارای قرارداد محروم هستند، باید 
هر سال هزینه ناشی از بدهی  و زیان های تولیدی 
بنگاه های دولتی را به واسطه کاهش ارزش پول 
ملی و کاهش رفاهشان پرداخت کنند. از این رو 
باید دید رویکرد دولتی که مفسده ارز ترجیحی را 
بر نمی تابد در قبال شرکت های دولتی با لشکری 
از هیئت مدیره و گردش مالی نجومی و فوج فوج 
درخواس��ت  برای مدیریت و عضویت در هیئت 

مدیره شرکت ها چیست.
  در اقتصاد باید به مردم میدان داد

عدم خصوصی س��ازی فعالیت های��ی که بخش 
خصوصی مردم محور از پس اجرای آن بر می آیند، 
٧0 درصد بودجه کل کش��ور را به ش��رکت ها، 
بانک ها و مؤسسات وابس��ته به دولت اختصاص 
داده اس��ت و بدون تع��ارف باید گف��ت معموالً 
رقابت ناسالمی بر سر فتح کرسی هیئت مدیره 
شرکت ها بین گروه ها ش��کل می گیرد و اساساً 
رهایی از اقتصاد دولتی در گ��رو تعیین تکلیف 
٧0 درصد از بودجه ایران و اش��خاصی است که 
شرکت های دولتی را از خود دولت های منتخب 
بهتر می شناسند و می دانند در کدام شرکت چه 

امتیازهایی وجود دارد.
حال اینکه این اش��خاص چه کس��انی هستند 
و چرا اینقدر ب��ر ش��رکت ها و بنگاه های دولتی 
نظر دارن��د، مقوله ای اس��ت که در ای��ن مقال 
نمی گنج��د، اما ب��ه اختصار باید گف��ت عده ای 
س��رمایه دار بدون اینکه هزین��ه بنگاهداری را 
به جان و م��ال بخرند، صرفاً محصوالت و س��ود 
ش��رکت های دولتی را خواس��تار هس��تند و در 
دولت های گذشته نشان دادند که بلدند چگونه 
به این کار دست پیدا کنند، اما در دولت کنونی 
به نظر می رس��د ق��رار اس��ت رویدادهایی برای 
بنگاه های دولتی رقم بخورد تا اگر خیرش��ان به 

 مردم نمی رسد حداقل شرشان هم به مردم نرسد.
رهبر معظ��م انقالب به تمام��ی دولت ها توصیه 
کرده که خ��ود را از قید و بن��د بنگاهداری های 
غیرضروری برهانند و روی سیاستگذاری صحیح 

متمرکز شوند.
براس��اس سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون 
اساس��ی، دولت حق فعالیت اقتص��ادی جدید 
خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف اس��ت 
هرگونه فعالیت )شامل تداوم فعالیت های قبلی و 
بهره برداری از آن( را که مشمول عناوین اصل 44 
نباشد، به بخش های تعاونی، خصوصی و عمومی 
غیردولتی واگذار کند. در همه برنامه های توسعه 
تأکید شده است که دولت نباید متصدی باشد، 

بلکه باید هدایتگر، نظارتگر و حمایتگر باشد.
رئیس جمهور روز گذشته در همایش نخستین 
رویداد بین المللی خصوصی س��ازی در اقتصاد 
ایران گفت: »برای همگان روشن است اقتصادی 
که حدود 80 درصد آن دولتی اس��ت مشکالت 
زی��ادی دارد. همچنین برای همگان مش��خص 
است که باید براساس قانون اساسی عمل کنیم و 

در قانون اساسی بر اصل 44 تأکید شده است.«
به گفته حجت االسالم رئیس��ی، هدف پافشاری 
بر سیاس��ت ذیل اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد 
مقاومتی و میدان واقعی دادن به بخش خصوصی 
اس��ت، که بس��یاری از اوق��ات گفته می ش��ود 
خصوصی سازی صورت گرفته است، اما دولت با 
تابلو یا بی تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری 
به سازمان تأمین اجتماعی، برخی بانک ها و برخی 
شهرداری هاست که این موضوع تداوم تصدی گری 

دولت با عناوین دیگر محسوب می شود.
رئیس جمهور در ادامه گفت: »پس از آنکه کارخانه 
هم واگذار می شود، دولت بخش خصوصی را رها 
می کند، در حال��ی که ت��ازه در آن زمان وظیفه 
دولت شروع می شود و باید در کسوت یک ناظر و 

حامی وارد عمل شود. بنابراین سازوکار متناسب 
با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی 
که به بخش خصوصی واگذار ش��ده است، پیام 
خوبی ن��دارد و باید دید که چ��ه کنیم پیام های 

منفی به پیام های مثبت تبدیل شود.«
به گفته حجت االس��الم رئیس��ی، برخی گمان 
می کنند اگر یک خصوصی س��ازی دچار مشکل 
شود کل فرایند باید متوقف شود، اما این موضوع 
درست نیست، بلکه این کشتی باید اصالح شود و 
در این راستا باید از دانشگاه ها و فعاالن اقتصادی 

به عنوان بازار کمک گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه قرار اس��ت در کشور 
تصمیم های سختی بگیریم، اظهار کرد: »شاید 
برخی موافق این موضوع نباش��ند، اما اگر با نگاه 
نقادانه به کارها نگاه کنند، اش��کالی ندارد، ما را 
رهنمود می کند به افق روش��نی که پیش روی 

اقتصاد است.«
  اطالعات مال�ی ش�رکت های نهادهای 

عمومی فردا منتشر می شود
از سوی دیگر سیداحس��ان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در صفحه فضای مجازی خود 
نوشت: »روز گذشته در حاشیه نشست ارزیابی 
دو دهه خصوصی سازی با حضور رئیس جمهور 
محترم، سامانه شفافیت اطالعات واگذاری های 
پیش��ین افتتاح ش��د. ام��روز در س��الگرد ابالغ 
سیاست های کلی اصل 44 نیز صورت های مالی 
شرکت های ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را 

برای اولین بار در کدال شفاف خواهیم کرد.«
  رد دی�ون با خصوصی س�ازی همخوانی 

ندارد
همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به 
سیاست های اصل 44 اظهار کرد: »نتیجه اقدامات 
انجام شده این است که امروزه بخش های مختلف 
مانند بخش خصوصی، تعاونی، دولت و مجلس از 
روند خصوصی سازی ناراضی هستند. در واقع هم 

خریدار و هم فروشنده ناراضی است.«
غالمحس��ین ش��افعی ادام��ه داد: »ه��دف 
سیاست های ابالغ شده، ش��تاب به سمت رشد 
اقتصاد ملی، بهره وری منابع انس��انی، گسترش 
مالکیت در سطح عموم، ارتقای بنگاه ها و افزایش 
س��هم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد 
ملی بود، اما ارزیابی های انجام شده و همچنین 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد 
به اهداف در نظر گرفته شده نزدیک نشده ایم. در 
حقیقت به جای آنکه خصوصی سازی به سمت 
اقتصاد مولد حرکت کند، رون��دی معکوس در 

پیش گرفته است.«
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه عدم 
اصالح مس��یر، ما را ب��ه جای مناس��بی هدایت 
نمی کند، تأکید کرد: بزرگ ترین مشکل موجود، 
نگاه بودجه ای به خصوصی س��ازی است. در این 
مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی سازی ندارد و 

خصوصی سازی به حساب نمی آید.
شافعی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، 
فعاالن اقتصادی نمی توانند ماه های آتی خود را 
تصور کنند و همین موضوع این ریس��ک را باال 
می برد. حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به 
صاحبان خصوصی سازی وجود دارد، چراکه هنوز 
این باور وجود ندارد که راه نجات کشور، مردمی 

کردن اقتصاد است.

وقت�ی ارز ترجیح�ی اصالح می ش�ود و ن�رخ محصوالت 
کشاورزی و مواد غذایی رشد می کند، بالطبع سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی بیشتر می شود و شاید به همین دلیل 
است که آگهی  حفر چاه عمیق با مجوز و بی مجوز در فضای 
مجازی موج می زند، اما پرس�ش اینجاست که در شرایط 
خشکسالی چه بخشی باید از موجودی آب کشور صیانت 
کند و بهره وری را در بخش مصرف و به ویژه کشاورزی چنان 
باال ببرد که با کمترین مصرف بیشترین بازدهی رقم بخورد.

به گزارش جوان، با وجودی که در وضعیت خشکسالی باید بیش 
از هر زمان دیگری از منابع آبی حفظ و حراست شود و تمامی 
بخش ها و به ویژه بخش کش��اورزی بیش از ه��ر زمان دیگری 
مسیرهای بهره وری و کاهش مصرف را تجربه کند، متأسفانه در 
فضای مجازی برای حفر چاه های عمیق در استان های مختلف 
آگهی هم می دهند و جالب اینکه برای این کار دفتر و دستک 
هم راه اندازی کرده اند. حال رگالتور سرمایه ملی مهم و حیاتی 

چون آب چه بخشی است، موضوعی است که وزارت نیرو باید به 
آن پاسخ دهد. البته وزارت کشاورزی هم به عنوان حوزه ای که 
بیشترین مصرف از این بخش آب می خورد باید پاسخگو باشد.

شاید در وضعیت خشکسالی کاالیی طالتر از آب وجود نداشته 
باشد، اما چرا به این سرمایه بسیار مهم کم توجه یا بی توجهیم، 

موضوعی که باید سیاستگذار به آن پاسخ دهد.
آب از چنان ارزش��ی برخوردار اس��ت که اگر نباشد بسیاری 
از کاالها، چ��ون زمین و س��اختمان نی��ز از ارزش می افتند. 
از ای��ن جهت صیان��ت از مناب��ع آبی کش��ور باید پیوس��ته 
مورد توجه سیاس��تگذار باش��د، به ویژه اینکه ح��اال با حذف 
ارز ترجیح��ی و رش��د به��ای محص��والت غذایی بی ش��ک 
اس��تفاده از آب در حوزه کش��اورزی نیز تش��دید می شود و 
ش��اید دلیل اینکه آگهی های حف��ر چاه عمی��ق بی مجوز و 
 بامجوز در فضای مجازی موج می زند همین موضوع باش��د.

اگر نگاهی به آگهی های درج شده در دیوار و شیپور بیندازیم 

با آگهی های زی��ادی در حوزه کس��ب و کار و پیش��ه روبه رو 
می ش��ویم که مربوط به اخذ مجوز برای حف��ر چاه عمیق در 
زمین های کش��اورزی یا س��وله های صنعتی هستیم. جالب 
اینکه این آگهی ها مربوط به تمامی اقصی نقاط کشور است، 
حتی مناطقی که به دلیل خشکسالی و برداشت های بی رویه از 
ذخایر زیرزمینی آب دیگر با فرونشست های بسیار جدی زمین 
و ساختمان های مس��کونی روبه رو هستیم و مشخص نیست 
چه زمانی قرار است مس��ئله صیانت از ذخایر زیرزمینی آب و 

برخورد با حفر چاه های غیرمجاز و مجاز عمیق صورت گیرد.
به نظر می رس��د مس��ئله ای چون کمبود آب در کشور جدی 
گرفته نمی شود و این مشکل هم همانند سایر مشکالت قرار 
است زمانی مورد توجه قرار گیرد که یا خیلی دیر شده و باید 
اصالحات از سر جبر رقم بخورد یا اینکه کار از کار گذشته است 
و برای پنهان کردن مشکل مجبور به هزینه های سنگین چون 

خرید و انتقال آب شویم.

چرا نظارتی بر آگهی حفر چاه های عمیق در فضای مجازی نیست؟!
  خبر

سخنگوی س�ازمان هدفمندس�ازی یارانه ها 
از مهل�ت دو روزه ب�رای ثبت ن�ام متقاضیان 

جامانده یارانه خبر داد.
طیب��ه حس��ینی در ارتباط زنده ب��ا بخش خبر 
شبکه یک س��یما گفت:  روز ش��نبه و یک شنبه 
آخرین مهلت برای ثبت نام متقاضی جاماندگان 
یارانه هاست و کس��انی که تاکنون در این زمینه 
اقدام نکرده اند، تقاضای خود را در سامانه سازمان 
 MY.GOV.IR هدفمندی یارانه ها به نشانی
ثبت کنند، بعد از ای��ن مرحله اطالعات دریافت 
شده برای س��امانه رفاه ایرانیان به نشانی پایگاه 

رفاه ایرانیان ارسال خواهد شد.
وی افزود: بع��د از اینکه اطالعات ب��رای وزارت 

تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ارس��ال ش��د، آنها 
اطالعات را بررس��ی می کنن��د و می گویند که 
یارانه به فرد تعلق می گیرد یا نه و در صورت تعلق 
دهک بندی درآمدی آنها را مشخص می کنند و 
اگر واجد شرایط شدند یارانه کمک معیشتی از 

ابتدای طرح برای آنها واریز می شود.
سخنگوی س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ها بر 
این نکته نیز تأکید کرد:  سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها صرفاً وظیفه ثبت نام از متقاضیان یارانه 
را دارد، بعد از آن اطالعات به وزارت رفاه ارسال 
می شود و دهک بندی افراد و شرایط احراز توسط 
وزارت رفاه بررسی خواهد ش��د که آیا فرد حائز 
دریافت یارانه هست یا نه. همچنین دهک بندی 

درآمدی نیز اعالم می شود.
حسینی در پاسخ به این پرسش که بعد از اتمام 
دو روز باقیمان��ده از مهلت ثبت ن��ام جاماندگان 
یارانه ها چه می شود، گفت:  در مرحله اول تالش 
می کنیم با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ثبت نام را تمدید کنیم، ولی این مسئله 
قطعی نش��ده اس��ت و ما موظفیم اطالعاتی که 
دریافت کرده ایم به وزارت رفاه اجتماعی ارجاع 
کنیم و کسانی که مشمول دریافت یارانه شوند 
و دهک بندی آنها مشخص ش��ود بعد از ابالغ به 
سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه آنها از ابتدای 
اجرای طرح معیشتی محاسبه و واریز می شود. 
وی در مورد ثبت نام افراد مجرد گفت:  کس��انی 

که قباًل یاران��ه دریافت می کردن��د و یارانه آنها 
قطع ش��ده اس��ت، می توانند به عنوان متقاضی 
جدید و فرد مجرد ثبت نام کنند، اما اگر کسی با 
خانواده پدری باشد به عنوان فرد مجرد نمی تواند 
خانوار خ��ود را جدا کند. س��خنگوی س��ازمان 
هدفمندسازی یارانه ها در مورد متولدان جدید 
عنوان کرد:  نوزادان به صورت سیستماتیک در 
همان خانوار اصلی ثبت نام می شوند و نیازی به 

مراجعه به سامانه نیست.
حس��ینی از مردم درخواس��ت کرد  کسانی که 
جامانده و متقاضی دریافت یارانه هس��تند، در 
فرصت دو روزه باقیمانده نسبت به ثبت تقاضای 

خود اقدام کنند.

آغاز مهلت دو روزه نام نویسی متقاضیان جامانده یارانه
  خبر

هاديغالمحسيني
  گزارش   یک

ریاست جمهوری

آگهى مناقصه عمومى

پشـتيبانى قـرارگاه نزاجـا در نظـر دارد 
ديواركشى مجتمع آموزشـى شهيد صياد 
شيرازى را از طريق مناقصه عمومى به شركت ها و پيمانكاران 
واجد شـرايط واگذار نمايد. لذا از شركت ها و پيمانكاران 
واجد شـرايط دعوت به عمل مى آيد ظرف مدت 7 روز از 
تاريخ درج آگهى با معرفى نامه، نسبت به دريافت مدارك 

به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
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