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وطن امروز

بودجه

سرخط خبر
تفکیک وزارت صنعت به تصویب مجلس میرسد؟

عملکرد دخل و خرج بودجه 97
عنوان

عملکرد

مصوب

تشکیل وزارت تجارت
و خدمات بازرگانی!

درصد
تحقق

منابع عمومی دولت 90 349.959.000 386.787.000
درآمدها

85 183.817.000 216.185.000

واگذاری داراییهای
107.561.000
سرمایهای

101 108.770.000

63.040.000

91

منابع واگذاری
داراییهای مالی
مصارفعمومی

شماره 3 2695

57.371.000

90 349.959.000 386.787.000

اعتباراتهزینهای 94 277.423.000 293.995.000
اعتباراتتملک
داراییهایسرمایهای

62.002.000

76 46.948.000

اعتباراتتملک
داراییهای مالی

30.790.000

83 25.588.000

* اعداد به میلیون تومان است

منبع:سازمان برنامه و بودجه

کار

 ۵۳درصد بیکاران جوان هستند

از ح��دود  ۳میلیون و  ۲۰۰ه��زار نفر بیکار
کشور ،حدود یکمیلیون و  ۷۰۰هزار نفر جوان
و کارجویان  ۱۵تا  ۲۹س��اله هستند ،یعنی ۵۳
درصد بیکاران را جوانان تش��کیل میدهند .به
گزارش تس��نیم ،کاوه کیان��ی ،معاون طرحهای
آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار با اعالم این آمار
افزود :از مجموع جمعیت  10تا  67ساله کشور
ک��ه حدود  67میلیون نفرند ،حدود  40میلیون
نفر غیرفعال اقتصادی هستند و به هر دلیل وارد
بازار کار نمیشوند و فقط حدود  24میلیون نفر
ش��اغلند .وی افزود :از مجموع نیروی کار فعال
کشور 80 ،درصد مرد و 20درصد زن هستند و با
این حساب میزان بیکاری مردان  10/1درصد و
زنان حدود  18/9درصد است .کیانی با اشاره به
آمار تفکیکشده اشتغال در بخشهای کشاورزی
( 17/7درصد) ،صنع��ت ( 32درصد) و خدمات
( 50درصد) تصریح کرد :در بخش خدمات ،آمار
شاغالن در سال  97بالغبر  246هزار نفر نسبت
به سال  96افزایش یافته است.

گزارش «وطنامروز» از علل افزایش بیسابقه شاخص کل بورس

رونق بورس به جای رونق تولید!

شاخص کل در حالی دیروز قله  201هزار واحدی را فتح کرد که اتفاق مثبتی در جهت بهبود شرایط تولید رخ نداده است
اسداهلل خسروی :در حالی سریال رکوردشکنیهای
ب��ورس ادام��ه دارد که نهتنها هی��چ اتفاق مثبتی
در جه��ت رونق اقتصادی و بهبود ش��رایط تولید
نیفتاده ،بلکه آمارها از منفی بودن رش��د اقتصادی
خبر میدهد .به گزارش «وطنامروز» ،روز گذشته
ش��اخص بورس در قله  201هزار واحد قرار گرفت
ی از رونق در بازار سرمایه به حد اعال برسد
تا شگفت 
اما بسیاری این عدد را غیرواقعی و رکوردشکنیها
را به علت ش��رایط خاص اقتصادی و نوسانات نرخ
ارز و رون��ق مقطعی در بخشهای محدودی مانند
پتروش��یمیها و بانکها میدانند .در این شرایط
دیروز صف خرید س��هام برخی پتروش��یمیها و
بانکها رکورد بیسابقه  201هزار را به ثبت رساند.
در جریان دادوس��تدهای دیروز بازار س��رمایه
7میلیارد و  617میلیون سهم
و حقتقدم ب��هارزش  14هزار
و  788میلی��ارد ری��ال در
 329هزار نوبت دادوس��تد
شد و ش��اخص بورس با
رش��د  5721واح��دی
در ارتف��اع  201هزار
و  805واح��د ق��رار
گرفت .بیش��ترین
اثر مثبت بر رشد

بازار
ستاد تنظیم بازار ،واردات گوشت
با ارز  4200تومانی را قطع کرد

فروش گوشت نیمایی
در فروشگاهها از اردیبهشت

توزیع گوش��ت تنظیم بازاری ب��ا ارز نیمایی
درحال��ی از اول اردیبهش��ت در فروش��گاههای
زنجیرهای از سرگرفته خواهد شد که قیمت آن
نسبت به قبل تفاوت بس��یاری دارد .به گزارش
تسنیم ،بهتازگی برخی فروشگاههای زنجیرهای
با درج اطالعیه «در این فروشگاه گوشت تنظیم
بازاری با ارز نیمایی فروخته میشود» نسبت به
فروش گوشت تنظیم بازاری اقدام میکنند .دور
جدید فروش گوشت تنظیم بازاری با گوشتهای
ارز نیمایی انجام میش��ود .در همینباره محمد
قبل��ه ،مدیرکل ام��ور خدمات بازرگان��ی وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه مصوبه
تنظیم ب��ازار برای واردات گوش��ت با ارز نیمایی
گفت :ش��بکه توزیع خاصی برای عرضه گوشت
با ارز نیمایی پیشبینی نش��ده اس��ت .قبله در
گفتوگ��و با فارس درباره ای��ن اقدام غیرقانونی
وزارت صنعت افزود :ممکن است انتقاداتی به این
تصمیم وجود داشته باشد اما این کار غیرقانونی
نیس��ت زیرا تعداد کاالهای اساس��ی در هر سال
را دول��ت مصوب میکند و ممکن اس��ت تعداد
کاالهای اساسی که باید با ارز  4200تومانی وارد
شود برحسب شرایط افزایش یا کاهش یابد .وی
افزود :قطع واردات گوش��ت با ارز  4200تومانی
و واردات آن ب��ا ارز نیمایی هم براس��اس مصوبه
س��تاد تنظیم بازار انجام شده است .بهگفته وی،
فروشگاههای زنجیرهای منعی برای عرضه این نوع
گوش��ت ندارند و میتوانند گوشت وارداتی با ارز
نیمایی را عرضه کنند .وی درباره قیمت گوشت
نیمایی یادآور شد :قیمت را باید سازمان حمایت
اعالم کند اما قطعا قیمت گوشت نیمایی نسبت
به گوشت عرضهشده در بازار کمتر خواهد بود.
فاوا

ارسال پیامک تبلیغاتی محدود شد

بر اس��اس مصوب��ه  ۲۱ش��ورای عالی فضای
مجازی و آییننامههای مربوط به آن که از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه شده ،ارسال
پیامک انبوه ممنوع است .به گزارش ایسنا ،مجید
حق��ی ،معاون امور پس��تی ،ارتباط��ی و فناوری
اطالعات س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات
رادیویی در اینباره گفت :در مقررات تصویبشده
در شورای عالی فضای مجازی ،سقف مجاز برای
ارسال پیامک در ش��بانهروز  ۵۰۰پیامک تعیین
ش��ده که اپراتورهای تلفن همراه از  25فروردین
آن را اجرایی میکنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و
برکت
توسعه منابع استانداری فارس با
تقدیر از فعالیتهای بنیاد برکت وابس��ته به ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه اشتغالزایی
تأکید ک��رد :اقدامات اینچنینی بنیاد برکت باعث
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی استان فارس
میشود .به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت ،یداهلل
رحمانی با اشاره به تفاهمنامه  650میلیارد تومانی
میان س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و این
استانداری تصریح کرد :این تفاهمنامه در حوزههای
مختلف��ی ازجمله محرومیتزدایی ،اش��تغالزایی،
عمران��ی و زیربنایی ،اقتص��ادی و حمایتی تدوین
ش��ده که در بیش��تر حوزهها با پیشرفت مناسبی
در حال انجام اس��ت .رحمانی ادامه داد :پروژههای
اشتغالزایی ،زیربنایی و عمرانی این تفاهمنامه بویژه
صادق محمدی :یکی از بزرگترین
صنعت
واحدهای تولیدی ش��هر اصفهان
به دلیل نرس��یدن مواد اولیه و سختی ثبتسفارش
و بهرهه��ای باالی بانکی در مرز ورشکس��تگی قرار
دارد .جانش��ین مدیرعامل مجتمع تولیدی نساجی
توگو با «وطنامروز» ،درباره آخرین
زرریس در گف 
شرایط این شرکت گفت :نزدیک به  6ماه است که
قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیس��تیم و در
صورت ادامه این روند مجبوریم همین بخش اندکی
از کارخانه را که در حال فعالیت اس��ت هم تعطیل
کنیم .سعید شریعت درباره جایگاه این واحد تولیدی
در صنعت نس��اجی کش��ور ،گفت :ال��وان زرریس
تولیدکننده انواع نخ فرش ماشینی و تاپس اکریلیک
با ظرفیت حدود  9000تن در س��ال است .زرریس
در صورتی که بتواند با توان سابق خود فعالیت کند
توان تامین  30درصد از مواد اولیه نساجی کشور را
دارد .وی با بیان اینکه این واحد تولیدی در نطنز واقع
ش��ده ،گفت :جمعیت نطنز  12هزار نفر است که از
این تعداد بیش از هزار نفر به صورت غیرمستقیم و
 300نفر به صورت مستقیم از زرریس کسب روزی
میکنند .ش��ریعت در تش��ریح دالیل ورشکستگی
زرری��س گفت :این واحد تولیدی  3س��ال پیش با
بحران سرمایه در گردش روبهرو شد و برای پا برجا
ماندن مجبور به گرفتن تسهیالت شدیم؛ تا قبل از
شروع تحریمها و تصمیمات عجیب وزارت صنعت،
معدن و تجارت هیچ مش��کلی نداش��تیم اما وزارت

دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای
بان��ک تجارت ،معدنی و صنعت��ی گلگهر و فوالد
مبارکه اصفهان شد و در مقابل نمادهای معامالتی
ش��هد ،پتروش��یمی ش��یراز و قند اصفهان با افت
خود مانع افزایش بیش��تر ش��اخص بورس شدند.
ش��اخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و
مثبتی را پشتسر گذاشتند بهطوری که شاخص
قیمت (وزنی -ارزشی)  1649واحد ،کل (هموزن)
 866واحد ،قیمت (هموزن)  604واحد ،آزاد شناور
های بازار اول و دوم به ترتیب
 6957واحد و شاخص 
 4675واحد و  9228واحد رشد را بهثبت رساندند.
به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان ،ش��اخص کل
بورس ،شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت
فعلی اقتصاد نیست و عوامل گوناگونی مانند توقف
تخصی��ص ارز  4200تومانی ب��رای واردات برخی
کاالهای اساس��ی و همچنین کاهش ارزش پول
ملی باعث رونق بورس شده و آنچه دولت انجام
میدهد ،با اهداف تعیینشده برای رونق تولید و
تسهیل امور برای تولیدکنندگان فاصله بسیار
دارد.
■■رونق بورس ناشی از تسعیر نرخ ارز است

در همین حال هادی قوامی ،نایبرئیس
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس در
گفتوگو با «وطنامروز» ،رشد شاخص
بورس و عبور آن از قله  200هزار
واحدی را ناش��ی از تس��عیر
ن��رخ ارز دانس��ت و گفت:
رشد واقعی شاخص بورس
برگرفت��ه از رونق تولید و
تحرکبخشی کل اقتصاد
کش��ور اس��ت و اینکه
اکنون بازار سرمایه در
مسیر رونق ،پلههای
صعود را میپیماید
به علت تغییر نرخ

ارز از  4200تومان به بیش از  8هزار تومان اس��ت
که شرکتهای پتروش��یمی را سودآور کرده است.
وی با بیان اینکه تولید اکنون در کشور رمق و رونق
چندانی ندارد ،افزود :نباید رش��د شاخص بورس را
واقعی تلقی کنیم ،چرا که این رشد شاخص بورس
ناشی از  2برابر شدن قیمت کاالها در نتیجه تغییر
نرخ ارز از  4200تومان به  8200تومان اس��ت .این
نماین��ده مجلس تصریح کرد :آینده بازار س��رمایه
چنانچه با بیرمقی تولید در کشور همراه شود مثل
این روزهای بورس نخواهد بود .در چنین شرایطی
تمرکز بر رونق اقتصاد کش��ور بویژه توجه به تولید
ملی میتواند بورس را با رشد واقعی شاخصها پویا
کند.
■■رشد شاخص بورس دورهای است

حسن اعتضادی ،کارش��ناس بازار سرمایه نیز
در گفتوگو با «وطنام��روز» ،درباره وضعیت این
روزهای بازار س��رمایه گفت :شاخص بورس بیانگر
رونق اقتصاد در هر کش��ور است اما از آنجایی که
اکثر ش��رکتها و مراکز تولید ح��ال و روز خوبی
ندارند ،بنابراین رش��د ش��اخصها در بازار سرمایه
مبهم بوده و واقعی نیس��ت .وی رش��د شاخصها
در بازار س��رمایه را مقطعی و ناشی از رشد قیمت
محصوالت ش��رکتهای پتروش��یمی عنوان کرد
و اف��زود :تغییر نرخ ارز بورس را رونق داده اس��ت
اما نباید این رش��د را اصلی و واقعی دانس��ت .این
کارش��ناس بازار س��رمایه با بی��ان اینکه صنایع و
مراکز تولید با مشکل سرمایه در گردش مواجهند
و هزینههای آنها نیز با رش��د نرخ ارز برای تامین
مواد اولیه و ...افزایش یافته است ،افزود :پیشبینی
از آینده بازار س��رمایه سخت است ،چرا که تولید
روزهای خوبی را سپری نمیکند.
■■بازار سرمایه پررونقتر خواهد شد

محمد آرام ،کارشناس بازار سرمایه هم درباره علل
رشد شاخص بورس در چند ماه اخیر بویژه فروردین
س��ال جاری به «وطنامروز» گفت :رش��د شاخص

اقدامات بنیاد برکت در جنوب ایران تشریح شد

توانمندسازی استان فارس با اعتبار 650میلیارد تومانی
در شهرستان کازرون با سرعت
مناس��بی در حال انجام است
و پیشبینی میشود در زمان
مقرر به بهرهبرداری برس��ند.
مدیرعامل بنیاد برکت نیز در
اینباره ب��ا تأکید بر نیمهکاره
نماندن پروژههای در دس��ت اقدام در استان فارس
و انجام کارها به نحو احسن گفت :بزودی یک گروه
از مدیران و معاونان بنیاد برکت بهمنظور بررس��ی
و پاالی��ش اولیه طرحهای منتخب پیش��نهادی به
استان فارس س��فر خواهند کرد .سعید جعفری با

اش��اره به حضور بنیاد برکت
در  3هزار روس��تای کش��ور
خاطرنشان کرد :بنیاد برکت
تعام�لات گس��تردهای را ب��ا
هم��ه دس��تگاههای اجرایی
درباره در سراس��ر کشور دارد.
وی اشتغالزایی اجتماعمحور در شهرستان کازرون
یادآور شد :همه  150طرح پیشبینی شده در 20
روستای این شهرستان تا پایان سال به بهرهبرداری
کامل میرسند .مدیرعامل بنیاد برکت افزود :عالوهبر
ای��ن  150ط��رح ،اجرای  450طرح اش��تغالزایی

«وطنامروز» از تعطیلی یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی نساجی کشور گزارش میدهد

کارخانه زرریس در آستانه ورشکستگی

جانشین مدیرعامل شرکت نساجی زرریس :فشاری که وزارت صمت و بانکها
به تولید میآورند دست تحریمها را از پشت بسته است

صمت تصمیم گرفت قانون ثبتس��فارش را تغییر
دهد .وی افزود :با این تغییرات به یک باره واردات مواد
اولیه تنها با ثبت سفارش خود واحد تولیدی مقدور
ش��د ،ما پیشتر این موض��وع را از طریق بازرگانان
دنبال میکردیم؛ مرسوم هم همین بود ،یعنی تا قبل
از آن اساس��ا کارخانهها خود را درگیر ثبتسفارش،
ترخیص و این کارها نمیکردند .ش��ریعت گفت :در
بازهای که میخواس��تیم برای واردات آماده شویم،
سررسید بخشی از تسهیالت بانکی رسید؛ بانکها

تمام حس��ابهای ما را مس��دود کردند ،خب با این
تفاسیر دیگر نتوانستیم ثبتسفارش کنیم .جانشین
مدیرعام��ل مجتمع تولی��دی زرریس ادام��ه داد:
بانکها تمام حس��ابهای شرکت را مسدود و تمام
اموال و داراییهای ش��رکت ،مدیران و س��هامداران
را ک��ه چندین برابر میزان بدهی اس��ت هم توقیف
کردهاند .بهرغم توافق و تس��ویه با بعضی بانکها از
محل واگذاری و فروش امالک رهنی توقیفی بانکها،
آنها از آزادس��ازی حسابها خودداری میکنند و با

بورس متاثر از عواملی نظیر اعمال سیاستهای بانک
مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی ،تزریق
منابع جدید به بازار س��رمایه ،رونق ب��ازار کاالهای
بورسی و در نهایت تصمیم به برداشت چند میلیارد
دالری از صندوق توسعه ملی برای پرداخت خسارت
به س��یلزدگان و مرمت و بازس��ازی خانه و کاشانه
آنهاست .وی با پیشبینی ثبات بازار سرمایه و رشد
شاخصها در این بازار مهم اقتصادی در آینده تصریح
کرد :از آنجایی که وضعیت ش��رکتهای بورسی در
مسیر سودآوری قرار گرفت ه است ،بنابراین اگر اتفاق
خاصی در اقتصاد کشور نیفتد بیشک بازار سرمایه
پویاتر و پررونقتر نیز خواهد شد .این کارشناس بازار
س��رمایه در پاسخ به اینکه بیش��تر شرکتها بویژه
بانکها در برگزاری مجامع با مشکالتی نظیر زیانده
بودن س��هام مواجه بودن��د ،از این رو چه تضمینی
درباره رش��د شاخصهای بازار س��رمایه وجود دارد،
گفت :خیلی از ش��رکتهای بورسی در سال جاری
هن��وز مجمعی برگزار نکردهان��د اما پیشبینی این
است که س��هام آنها سودآور گزارش شود ،از طرفی
نیز بانکها که مجامع برگزار کردهاند زیانش��ان به
نس��بت سال گذشته کمتر شده اس��ت و این خود
ترقی و سودآور ش��دن سهام بانکها و شرکتهای
زیرمجموعه آنها در آینده را نوی��د میدهد .آرام به
سرمایهگذاران نوپا در بازار سرمایه توصیه کرد بدون
آگاهی و اطالعات الزم وارد این بازار نشوند و اگر قصد
دارند وارد بازار س��رمایه شوند ابتدا در صندوقهای
س��رمایهگذاری ،س��رمایهگذاری کنند یا اینکه در
صندوقهایی که درآمد ثابت دارند یا ش��رکتهای
بزرگی چون صنایع ،فوالد و پتروشیمی که ریسک
کمتری دارن��د اقدام به س��رمایهگذاری کنند .این
کارش��ناس بازار سرمایه افزود :بورس اکنون شرایط
مناسبی برای سرمایهگذاری دارد و بهرغم مشکالت
موجود در اقتصاد کشور تنها بازاری است که سودآور
و مطمئن است و اگر اتفاق خاصی در اقتصاد کشور
رخ ندهد افقی روشن را پیش رو خواهد داشت.
اجتماعمح��ور دیگ��ر را در دیگر شهرس��تانهای
استان فارس از جمله نیریز ،استهبان ،آباده ،بوانات،
خرمبید و ممسنی پیشبینی کردهایم که امیدواریم
تا شهریورماه  98به بهرهبرداری برسند .جعفری در
ادامه بر تس��ریع در س��اخت  500واحد مسکونی
برای محرومان اس��تان ف��ارس در قالب تفاهمنامه
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و استانداری
فارس تأکید کرد :امس��ال در قالب طرح «سحاب»
بیش از  10هزار طرح اشتغالزایی را در  18استان
کشور راهاندازی کردهایم که ایجاد بیش از  40هزار
فرصت شغلی را در پی داشته است .مدیرعامل بنیاد
برکت خاطرنشان کرد :در سال  98اجرای  15هزار
طرح اشتغالزایی در قالب طرحهای اجتماعمحور،
تس��هیالتمحور و بنگاهمحور برکت هدفگذاری
شده است.
اقدام��ات حقوقی به دنبال وصول جرایم هس��تند.
وی با بیان اینکه ش��رکت تنها به یک حساب امن
برای عملیاتهای بانکی در داخل و خارج از کش��ور
نیاز دارد ،گفت :با چندین سرمایهگذار برای حیات
زرریس صحبت کردیم اما ه��ر کدام وقتی متوجه
میشوند با ثبتنام آنها در هیات مدیره شرکت امکان
انس��داد حسابش��ان وجود دارد ،از سرمایهگذاری
صرفنظر میکنند .شریعت در پاسخ به این سوال که
چرا در س��ال حمایت از تولید از خدمات ویژهای که
دولت برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته استفاده
نمیکنید ،گفت :حسابهای ما مسدود است ،من از
زمان وزارت نعمتزاده پیگیر حل مشکالت شرکت
بودهام؛ با ایشان و شریعتمداری چندین جلسه داشتم
که هیچکدام به نتیجه نرسید .این تولیدکننده افزود:
برای احداث زرریس  11/5میلیون یورو ماشینآالت
وارد کردی��م 15 ،میلی��ارد هم هزینه تاسیس��ات و
نهای مجتمع شده ،تمام این سرمایه امروز
ساختما 
در حال خاک خوردن است ،اگر این سرمایهگذاری
را  10س��ال پیش در بانک قرار میدادیم امروز سود
فراوان��ی کرده بودیم اما به دنبال اش��تغال در نطنز
بودیم که این بال س��ر ما آم��د .وی در پایان با بیان
اینکه بالیی که وزارت صمت و بانکها با سود مرکب
خود بر سر تولیدکننده آوردهاند بسیار قدرتمندتر از
تحریم است ،گفت :با وجود این مصائب تولید که در
کشور هست ،هیچ احتیاجی به تحریم نیست و در
کشور بهترین تحریمکنندگان وجود دارند.

دانش پورش�فیعی :نزدیک به  10سال از ادغام
وزارت بازرگان��ی با صنای��ع و معادن میگذرد؛
ادغامی ک��ه در دولت دوم محمود احمدینژاد
انجام ش��د اما این تصویب در دولت نخس��ت
حس��ن روحانی دچار تش��کیک شد و بخشی
از بدنه دولت به هم��راه تعدادی از نمایندگان
مجلس نهم و دهم ساز تفکیک وزارت بازرگانی
از صنعت ،مع��دن و تجارت را ک��وک کردند.
اگر چه در س��الهای نزدیک ب��ه ادغام این 2
وزارتخانه ،حمایت جدی از ادغام شد و اکنون
نی��ز برخی نمایندگان پارلمان و کارشناس��ان
بازرگانی و صنعت مخالف تفکیک هستند اما
زمینه برای جداسازی  2وزارتخانه جدی شده
تا آنجا که جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت
و خدمات بازرگان��ی از وزارت صنعت و معدن
در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی به تصویب رسید .بررس��یها نشان
میدهد یکی از دالیل موافقت کمیس��یون با
این مصوبه ،موافقت رضا رحمانی ،وزیر صنعت،
مع��دن و تجارت با تفکیک بازرگانی از صنعت
است.رحمانیگفتهاستوزارتخانهاشنمیتواند
با این حجم از کار ،به وضعیت بازار ،تنظیم آن و
نظارت بر توزیع و قیمت رسیدگی کند ،بنابراین
بهتر است تفکیک شوند .عبداهلل رضیان ،عضو
هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در تش��ریح این مصوبه گف��ت :تفکیک وزارت
تج��ارت و خدمات بازرگان��ی از وزارت صنعت
و معدن طرحی با یک م��اده واحده و دارای 5
تبصره است .وی افزود :براساس این طرح بخش
بازرگانی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت جدا
شده و وزارت بازرگانی تشکیل میشود .مطابق
این طرح قرار اس��ت بخش تجارت و بازرگانی
هم از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی
اضافه شود.
وی خاطرنش��ان ک��رد :بر اس��اس تبصره
یک «طرح تفکی��ک وزارت تجارت و خدمات
بازرگانی از وزارت صنعت و معدن» سازمانهای
تابعه مرب��وط به حوزه تجارت بای��د به وزارت
بازرگانی بازگرداندهشود .رضیان تصریح کرد:
دول��ت نمیتواند ب��هازای تش��کیل وزارتخانه
جدید هزینهای اضافه به کشور تحمیل کند و
باید با امکانات و بودجه موج��ود این وزارت را
تش��کیل دهد .وی ادامه داد :بانکهای توسعه،
تجارت ،کشاورزی و صنعت و معدن در اختیار
وزارتخانههای بازرگانی ،صنعت و معدن و جهاد
کشاورزی قرار میگیرند و وزارت اقتصاد نیز باید
مدیران این بانکها را تعیین کند.
دیوان

نظارت دیوان محاسبات
بر کمکهای مناطق سیلزده

همه کمکهای مردمی و دولتی به مناطق
س��یلزده تحت نظ��ارت دیوان محاس��بات
اس��ت ،چرا که بخشی از کمکها مستقیم از
بیتالمال بوده ،بنابراین مردم نگران هزینهکرد
این کمکها نباش��ند .به گزارش خانه ملت،
ع��ادلآذر ،رئی��س دی��وان محاس��بات کل
کش��ور با اشاره به نظارت دیوان محاسبات بر
حسابهای سازمان هالل احمر ،گفت :بهترین
مسیر کمک به س��یلزدهها واریز کمکهای
نقدی به حس��اب هاللاحمر یا سازمانهای
رس��می است ،چرا که حساب این نهادها زیر
نظر دس��تگاههای نظارتی از جمله س��ازمان
بازرس��ی و دیوان محاسبات اس��ت .عادلآذر
افزود :اگر مردم به نهادهای غیررس��می پولی
برای کمک به مناطق س��یلزده واریز کنند
قابل رصد و پیگیری نیس��ت .وی تاکید کرد:
به دلیل اعمال تحریمها در حال حاضر امکان
دریافت کمکهای ارزی نیست.

خصوصیسازی

سومین واگذاری هپکو در  11سال

طی  ۱۱سال گذشته شرکت  ۴۴ساله هپکو
که ساالنه میلیاردها تومان سودآوری داشت و
امروز حدود  ۶۰۰میلی��ارد تومان بدهی دارد،
 2بار واگذار ش��ده و قرار اس��ت برای بار سوم
تغییر مالکیت دهد .به گزارش مهر ،س��ازمان
خصوصیسازی با توجه به اختیار مالکانه 60/7
درصدی بر هپکو ،بتازگی اقدام به انتشار آگهی
فراخ��وان عمومی برای شناس��ایی متقاضیان
بالقوه خرید سهام هپکو کرده است .این آگهی
به منظور شناسایی متقاضیان بالقوه و تعیین
قیمت پایه س��هام قابل عرضه ،منتش��ر و در
مرحله بعدی ،نس��بت به عرضه سهام فوق به
صورت رقابتی در بازار فرابورس و طبق مقررات
آن بازار اقدام خواهد شد.

