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1.579.691

اونسطال

یکشنبه  ۱خرداد 1401

1.846

مثقالطال

59.970.000

طال ۱۸عیار

 13.845.000ربعسکه

جاماندگان یارانه نقدی که هنوز نسبت به نامنویسی
در سایت هدفمندی یارانهها اقــدام نکردهاند ،امــروز
(یکشنبه) میتوانند بدون محدودیت مربوط به شماره
کــارت ملی نسبت به ثبت نــام اقــدام کنند .به گــزارش
تسنیم ،براساس برنامه زمانبندی سازمان هدفمندی
یارانهها بــرای نامنویسی از جاماندگان یارانه نقدی،

امروز آخرین مهلت
نامنویسی
جاماندگان یارانه

تلویزیون

 ۲۰شوال1443

 ۲۲می 2022

سال سی و پنجم

شماره ۹۸۱۲

سامسونگ 43N5980
 12,000,۰۰۰تومان

الجی 43LJ52100GI
 13,000,۰۰۰تومان

 49.020.000نیمسکه

 78.950.000سکه

 136.960.000دالر (سنا)

اول خ ــرداد مــاه متقاضیان میتوانند ب ــدون رعایت
ش ــم ــاره آخـ ــر ک ــد مــلــی بــــرای نــامنــویــســی ب ــه آدرس
اینترنتی  my.gov.irمراجعه کنند .بــر پایه اعــام
سازمان هدفمندسازی یارانهها ،ثبتنام از متقاضیان
دریافت یارانه شامل افراد جدید و جامانده در راستای
تکلیف مقرر در جزء  1بند ص تبصره  1قانون بودجه سال

ایکس ویژن 55XTU725
 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰تومان

254.026

 1401کل کشور و در راستای مردمیسازی و توزیع عادالنه
یارانهها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها آغاز شده
است .با اتمام زمان ثبتنام ،فرصت متقاضیان برای
ثبتنام دریافت یارانه جدید نیز تمام میشود و باید دید
آیا باز هم سازمان هدفمندسازی یارانهها زمان دیگری را
مشخص و اعالم خواهد کرد یا خیر.

تلویزیون اسنوا 50SA1260U
 ۹,900,۰۰۰تومان

سونی 65X8000H
 28,700,000تومان

ت برای اصالح قانون اصل  44خبر از تحول جدیدی در اقتصاد ایران میدهد؟
آیا طرح دول 

خصوصیسازی در اتاق عمل

مـــهـــدی پـــنـــاهـــی
نخستین رویــداد بینالمللی
خصوصیسازی در اقتصاد
ایـ ــران روز گذشته در سالن
اجـ ــاس سـ ــران در تــهــران با
حضور رئیسجمهور برگزار
شد .محتوای این رویــداد که همزمان با سالروز
ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
برگزار میشود ،از شروع یکی دیگر از اصالحات
اقتصادی کشور حکایت میکند.
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی توسط
رهبر معظم انقالب در اول خــرداد  1384ابالغ
شد .قانون اجــرای این سیاستها نیز در سال
 ۸۷به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و
دستهبندی فعالیتهای حاکمیت به گروههای
مختلف انجام شد ،با ابالغیههای دولت وقت
قــرار بــود کــه دولــت از تصدیگری خــارج شود
و کــار اجــرایــی را بــه بخش خصوصی بسپارد
اما بنا بر دالیــل مختلف این واگــذاریهــا موفق
نبود؛ دالیلی که در نخستین رویداد بینالمللی
خصوصیسازی در ایــران بررسی و دورنمایی
از ایــن موضوع بــرای افکار عمومی و نخبگان
ترسیم شد.

◾

◾رئیسی:قراراستدرکشورتصمیمهایسخت
بگیریم

اظ ــه ــارات رئــیــســی و ســایــر مــقــامــات دولــتــی و
خصوصی نشان میدهد که تحولی جدید در
اقتصاد ایران در راه است« .قرار است در کشور
تصمیمهای سخت بگیریم .اشکال ندارد برخی
با ما موافق نباشند .اینکه کسانی با نگاه نقادانه
نسبت به کارهای انجام شده یا در حال انجام
نظر بدهند ،اشکالی ندارد و ما را به افق پیشروی
کشور رهنمود میکند .همه مردم دغدغه و رشد
و پیشرفت کشور را دارند» .این اظهارات رئیسی
در جلسه روز گذشته میتواند مؤید همین تحول
جدید باشد.

◾

◾پیشنویس الیحه اصالح قانون اصل۴۴
نشانه دیگر ایــن تحول را مـیتــوان در خبر روز
گذشته وزیــر اقتصاد دیــد .خــانــدوزی از آمــاده
شدن پیشنویس الیحه اصالح قانون اصل ۴۴
قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت:

◾

◾اهداف هشتگانه سیاستهای كلی اصل 44
چه بود و چرا موفق نشد؟

این پیشنویس به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه
شده و پس از تصویب در صحن دولت به مجلس
تقدیم میشود.
وی خاطرنشان کرد :در گام دوم شرکتها چه در
بخش دولتی و چه عمومی غیردولتی باید برای
افزایش کیفیت مدیریت و ارتقای بهرهوری تالش
کنند .در این راستا شفافسازی صورتهای مالی
بخش عمومی را در ادامه شفافسازی صورتهای
مالیشرکتهایدولتیطبقدستوررئیسجمهور
در سامانه کدال در دستور کار داریم .باید مدیران
بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی پاسخگوتر
باشند.
خاندوزی ،وزیر اقتصاد در این اجالس تصریح
کــرد «رهاشدگی مجموعههای واگ ــذار شــده به
ش ــدت مــشــهــود اس ــت و صــرفــا ًمیخواستند
شرکتهای دولتی را واگــذار کنند؛ بنابراین باید
در سیاستهای پیشینی و پسینی دقت کنیم».
بنابراین عالوه بر ارسال الیحه اصالحیه اصل 44
به دولت ،دو اقدام دیگر در وزارت اقتصاد درباره
خصوصیسازی نیز ر خ داده است؛  -1رونمایی از
سامانه شفافیت اطالعات واگذاریهای پیشین
 -2انتشار صــورتهــای مالی شرکتهای ذیل
نهادهای عمومی غیردولتی بــرای نخستین بار
در کدال.

◾

◾توفیقاتاندکدرمقابلفسادخصوصیسازی

امــا چــرا خصوصیسازی در کشور ما با وجود
تــجــرب ـههــای مــتــعــدد جــهــانــی م ــوف ــق نــبــوده

اس ــت؟ وزی ــر اقــتــصــاد هــر چند از توفیقهای
خصوصیسازی همچون گسترش مالکیت
عمومی ،سهیم شدن بخش زیــادی از مــردم از
سهام عــدالــت ،افــزایــش کدهای سهامداری و
افزایش ظرفیت تولید و کفایت سرمایه بانکها
از محل بازار سرمایه سخن گفت اما به صراحت
به موضوع فساد در برخی واگــذاریهــا اشــاره
و اضافه میکند :در واگــذاریهــای بــدون فساد
مجموعههای دولــتــی ،کــارنــامــه قــابــل دفاعی
نداشتیم .از منظر وزارت اقتصاد تداوم این حجم
از رد دیون به صندوقها نه مشکلی از صندوقها
حل میکند و نه شرکتها واقعا ًواگ ــذار شده
اســت .اگرچه بر اســاس قانون بودجه سنواتی
ملزم به اجرای قانون هستیم اما پیشنهاد ما این
است که ب ه صورت جدی در این مسیر در قوانین
بودجه ،تغییراتی رخ دهد.
وی افزود :برای امسال بر اساس مصوبه نخستین
جلسه هیئت واگــذاری که دو هفته پیش برگزار
شد ۱۸۷ ،شرکت دولتی با درصدهای مختلف
سهامداری دولت از  3تا 4درصد تا 100درصــد و
همچنین ۳۰۰دارایی متنوع در دستور کار واگذاری
قرار گرفت.
وزیر اقتصاد بیان کرد :تمایز ما در این دولت با
واگذاریهای گذشته در وزارت اقتصاد این است
که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز شود،
سپس مالکیت واگــذار شود؛ بنابراین قراردادها
به صــورت پیمان مدیریت بــوده و پس از مدتی
مالکیت واگذار میشود.

درهم امارات (سنا)

69.169

هر چند ابعاد الیحه اصالحیه دولت بر اصل 44
قانون اساسی تاکنون منتشر نشده است اما با
توجه به سخنان روز گذشته رئیسجمهور و وزیر
اقتصاد به نظر میرسد تغییر شیوه واگذاریها
مــحــور ایــن اصالحیه اســت تــا از ایــن طــریــق از
واگذاری به افراد نااهل جلوگیری کنند.
تـ ــاش دول ـ ــت س ــی ــزده ــم بـ ـ ـرای تــغــیــیــر ریــل
خصوصیسازی بــا اصالحیه در حالی است
کــه -1شــتــاب بخشیدن بــه رشــد اقتصاد ملی
 -2گسترش مالكیت در سطح عــمــوم مــردم
بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی  -3ارتقای
كارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهگیری از منابع
مادی ،انسانی و فناوری  -4افزایش رقابتپذیری
در اقتصاد ملی  -5افــزایــش سهم بخشهای
خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی  -6كاستن
از ب ــار مــالــی و مــدیــریــتــی دولـ ــت در تــصــدی
فعالیتهای اقتصادی  -7افزایش سطح عمومی
اشتغال  -8تشویق اقشار مردم به پسانداز و
سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها؛ هر کدام
از این اهداف ب ه صورت جداگانه قابلیت بررسی
دارنــد اما بهطور خالصه ،روشهــای واگــذاری،
قیمتگذاری و اهلیت خریداران سبب شده این
اهداف یا محقق نشوند یا در مقابل هزینههای
ایجاد شده ،بسیار ناچیز باشند.
ام ــا ریــشــه ای ــن چــال ـشهــا چــیــســت؟ یــکــی از
جدیترینپاسخهارامیتوانحوزهقوانینحقوقی
کشور دانــســت ،ابــهــام در تعریف شرکتهای
دولتی ،پیچیدگی و تورم مقررات و بیثباتی قانون
و اصالح همهجانبه قوانین کار کشور (قانون کار،
مالیات ،سرمایهگذاری و بــورس) تأمین حقوق
مالکیت را الزامی کرده است.
از همین روست که برخی کارشناسان معتقدند
تقویتبخشخصوصیبهجایخصوصیسازی
بابهبودغیرشعارىفضاىکسبوکارنیزمیتواند
اهــداف فوق را به شکلی دیگر و با عــوارض کمتر
تأمینکند.
تجربه خصوصیسازی در ایران بهخوبی نشان
میدهد که پس از خالی شدن داخل بنگاه (فروش
سرمایههایی مثل زمین ،ماشینآالت و )...به دلیل
پیامدهای اجتماعی تعطیلی بنگاه ،دولت ناچار
به رفع و رجوع كردن الشه تهی شده خواهد بود.

دینارعراق (سنا)

173

خبر
خوب

دوو مدل 55k5900U-DSL
 ۱۴,600,۰۰۰تومان

خبر
ابالغ تغییر تعرفههای گاز
از اوایل خرداد

مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت :تغییر
تعرفههایگازامسالازاوایلخردادابالغمیشودتا
مردمفرصتانجاماقداماتبرایمدیریتمصرف
را داشته باشند .به گزارش صداوسیما سیدجالل
نورموسوی ادامــه داد :با ابــاغ زودتــر تعرفههای
جدید،عالوهبرپرداختهزینههایکمتردربخش
خانگی با تشکیل بــازار گاز در بــورس ،مشترکان
میتوانندازمحلگازمازادبرمصرفداخلی،دراین
بازارمشارکتکنند.ازسویدیگرمیتوانیماعمال
محدودیت کمتر و پوشش گازرسانی بیشتری را
برایصنایعباالدستیداشتهباشیم.

افزایش قیمت کاالهای ایرانی
در افغانستان

فروشندگان مواد غذایی در افغانستان میگویند
افزایشقیمتموادغذاییدرایرانتأثیرمستقیمی
بربازارهایاینکشورگذاشتهوکاالهاییکهازایران
وارد میشوند در بازار هرات و شهرهای دیگر با دو
برابر قیمت ب ه فروش میرسند .به گزارش فارس،
پس از افزایش قیمت کاالهای یارانهای در کشور
ایران،افغانستانکهبهگفتهبازرگاناننزدیکبه80
درصد از نیازمندیهای خود را از ایران وارد میکند،
با افزایش قیمت این کاالها روبهروست .در حال
حاضر مواد غذایی چون ماکارونی ،برنج ،روغن،
شکالت و مــواد شوینده در بــازار هـرات با دو برابر
قیمتفروختهمیشود.

سخنگوی مسکن
بهزودی معرفی میشود

رســتــم قــاســمــی ،وزی ــر راه و شــهــرســازی اظهار
کــرد :ب ـهزودی سخنگوی وزارت راه و شهرسازی
برای بخش مسکن معرفی میشود که آخرین
وضعیت پیشرفت پــروژههــا را بــه اطــاع مــردم
خــواهــد رســانــد .وی دربـ ــاره آخــریــن وضعیت
ساختوساز نهضت ملی مسکن ،گفت :اکنون
یکمیلیون و ۳۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن
در مراحل ساخت اعم از خاکبرداری تا اجرای
فونداسیون قرار دارد و آمار بـهزودی و بهصورت
مرتب از سوی سخنگوی مسکن به اطالع مردم
خواهد رسید .به گزارش ایرنا ،معاونت مسکن
وزارت راه اعالم کرده است هزینه هر مترمربع از
واحدهای نهضت ملی مسکن  ۴میلیون و ۷۵۰
هزار تومان است که واحدهای اولیه در ماههای
آینده با همین مبلغ تحویل میشود.

کاهش
۳۰درصدی
درآمد سرانه
کشور در دهه 90

سیدمحمدهادی
سبحانیان ،معاون
اقتصادی وزیر
اقتصاد نوشت« :در
دهه گذشته به دلیل
تورم باال و رشد
اقتصادی تقریب ًا
صفر ،درآمد سرانه
ما  ۳۰درصد کاهش
یافت .لذا امروز
ارتقایمعیشت مردم
اولویت اصلی دولت
است .گرچه عادالنه
کردن توزیعیارانهها
در کوتاهمدت قدرت
خرید دهکهای
پایین و متوسط را
افزایش میدهد ،ولی
راهکار اصلی کاهش
پایدارتورم است».
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اقتصاد

