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وزیر اقتصاد در نقد روند  20ساله
واگذاری شرکتهای دولتی مطرح کرد:

رهاشدگیبهجای
خصوصیسازی!

نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در
اقتصاد ایران در شرایطی برگزار شد که فهرست
و مصادیق متعددی از نقدهای مسئوالن دولتی
و بخش خصوصی به روند واگذاری شرکتهای
دولتی در سالهای گذشته و قول تغییر مسیر
واگذاریها در سالهای آینده مطرح شد .به
گــزارش فارس ،سیداحسان خاندوزی وزیر
اقتصاد در ایــن مراسم ضمن انتقاد از تــداوم
واگذاری شرکتهای دولتی در قالب رد دیون
طی امسال ،از تقدیم پیش نویس الیحه اصالح
قانون اصل  ۴۴به کمیسیون اقتصادی دولت
خبر داد و گفت :در رونــد واگــذاری شرکتها
یک نوع رهاشدگی دیده میشود .وی گفت:
براساس قانون بودجه  1401و مصوبه اولین
جلسه هیئت واگذاری که چند هفته قبل برگزار
شد ،امسال  187شرکت دولتی با درصدهای
مختلف سهم دولت که از  3تا  4درصد گرفته تا
صددرصد سهام دولت وجود دارد .همچنین
 300عنوان دارایــی متنوع دولــت در دستور
کار واگذاریقراردارد.خاندوزیافزود:تکالیف
قانون بودجه در سالهای گذشته و امسال
این است که دولت سهام خود در شرکتها را
به چند صندوق از جمله صندوق بازنشستگی
کشوری یا صندوق تأمین اجتماعی و صندوق
بازنشستگی نیروهای مسلح در قالب رد دیون
واگذار کند ،اما از نظر وزارت امور اقتصادی و
دارایی ،تداوم واگذاریها در قالب رد دیون نه به
بهرهوریشرکتهامنجرمیشودونهازآنطرف
مشکلنقدینگیصندوقهایتأمیناجتماعییا
بازنشستگی کشوری یا لشکری را حل میکند.

پذیرش آگهیهای ترحیم و تسلیت :پذیرشتلفنی37009999 - 37010:
پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

خواب بهاری بازار خودرو

▪کاهش  8میلیونی قیمت پژو  ۲۰۶و...

در ادامه مسیر نزولی قیمت خودرو ،پراید از  200میلیون هم عقب
نشینی کرد؛ کاهش قیمتها تداوم دارد؟

مصطفوی -بعد از اعالم خبر آزادشدن
واردات خــودروی خارجی بازار خودرو
هــرروز آرا مت ــر و وارد یک مسیر نزولی
شــد .ب ــازار خ ــودرو کــه از اواس ــط هفته
گذشته بــا شیب مالیمی وارد مرحله
کاهش قیمتها شــده بــود ،با آغــاز این
هفته بر شدت کاهش قیمتها افزوده
شد به گونهای که قیمت پژو  ۲۰۶تیپ
دو کاهش هشت میلیونی را ثبت کرد و
پراید  ۱۱۱سه میلیون تومان افت
قیمت را تجربه کرد.

اخبار

و خارجی در بازار مشهد روند نزولی به خود
گرفته است .بازار معامالت به شدت راکد
است و حتی در جمعه بازار خودرو که محلی
برای عرضه مستقیم خودرو و حتی دالالن
است خرید و فروش محسوسی مانند سابق
وجود نــدارد .خریداران و فروشندگان به
دنبال ثبات وضعیت و تعیین تکلیف نهایی
واردات خــودرو هستند تا زیان کمتری را
تجربه کنند.

در بازار خودرو که از اواسط هفته گذشته
وارد روند نزولی شده بود ،با آغاز این هفته
بر شدت کاهش قیمتها افــزوده شد .به
گونهای که قیمت پژو  ۲۰۶تیپ دو کاهش
هشت میلیونی را ثبت کرد و پراید  ۱۱۱نیز
سه میلیون تومان افت قیمت را تجربه کرد.
پژو  ۲۰۶هفته را با ادامه روند کاهشی خود
در هفته گذشته شروع کرد و با  ۸میلیون
تومان کاهش به ۳۰۵میلیون تومان رسید و
در حال خروج از کانال ۳۰۰میلیونی است.
پژو ۲۰۷دندهای پانوراما مدل ۱۴۰۱هم با
 ۸میلیون کاهش همراه بود و  ۴۰۷میلیون
تومان معامله شد پژو  ۴۰۵در نسخه GLX

▪همه منتظر سرنوشت واردات
خودرو هستند!

مشاهدات خبرنگار خراسان از جمعه
بازار خودرو در مشهد نشان میدهد
که اکنون قیمت خودروهای داخلی

و بنزینی در مدل  ۱۳۹۹که هفته گذشته
زیربارکاهشنمیرفتوهمچنانافزایشی
بود ،دیروز با  ۳میلیون تومان کاهش ۲۸۷
میلیون تومان معامله شد.
▪کاهش قیمت خودرو سرعت خواهد
گرفت؟

بازار خودرو در ماههای آینده چه روندی
خواهد داشــت؟ پرسشی که بسیاری از
فعاالن بــازار و متقاضیان خــودرو مطرح
میکنند .بسیاری از تحلیلگران بازار
خـــودرو معتقدند بــا واردات خـــودرو به
شکل صحیح ،قیمتها در بــازار خودرو
کاهشی خواهد شد .تاثیر واردات خودرو
بر بازار زمانی نمایان میشود که واردات
به شکل عادالنه و بــدون انحصار صورت
گیرد .هرچند که برخی معتقدند ورود
خودروهای وارداتی با نرخهای گمرکی و
مالیات و ...با قیمتهای باال و برای طبقه
مرفه جامعه خواهد بــود و ایــن قیمتها
تاثیر زیادی بر بازار خودروهای معمولی
نخواهد داشت.

حزبکارگردرانتخاباتسراسریاسترالیاپیروزشد
انتخابات ســراســری در استرالیا دیــروز
در حــالــی بــرگــزار شــد کــه حــزب کارگر
چپمیانه پس از  ۹سال حضور در جایگاه
اپوزیسیون،بهپیروزیدراینرقابتدست
یافت .در پی اعــام نتایج اولیه ،اسکات
موریسون،نخستوزیراسترالیابهشکست
در انتخابات ســراســری در ایــن کشور
اذعان کرده است .موریسون در صحبت با
هوادارانش به آنتونی آلبانیز ،رهبر حزب
مخالف کارگر که انتظار مـیرود نخست

وزیــر آینده شــود ،تبریک گفت .رسانههای
محلی پیش بینی میکنند که حزب کارگر
کرسی کافی برای تشکیل یک دولت جدید
به دست بیاورد ،اما هنوز معلوم نیست که
دولتبعدیائتالفیخواهدبودیادراکثریت
ایــن حــزب .در پارلمان فعلی که کــارش به
اتمام رسیده ،ائتالف لیبرال-ناسیونال ۷۶
کرسی از  ۱۵۱کرسی مجلس را در اختیار
داشت،درحالیکهحزبکارگر ۶۸کرسیرا
باهفتعضوکوچکحزبیومستقلدراختیار

داشت .این پیروزی در حالی به دست آمده
که در طول مبارزات انتخاباتی ،حزب کارگر
اعالم کرده بود با هدف مقابله با کمبود کادر
آموزشی و افزایش استانداردهای آموزشی
مبلغ 146.5میلیون دالر در قالب یک طرح
 ۴ساله اختصاص میدهد که بر اساس آن
به دانشجویان مایل به ادامه تحصیل و ورود
به عرصه آمــوزش ،ساالنه تا سقف  ۱۲هزار
دالر پرداخت میشود .پیشنهاد حزب کارگر
استرالیا برای تخصیص  ۴۰۰میلیون دالر
به منظور تجهیز و نوسازی
مرکز درمانی فالیندرز در
بوثبی ،درص ــورت پیروزی
در انتخابات فدرال ،از طرف
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دولت استرالیای جنوبی با استقبال مواجه
شد .قرار است  ۵۰درصد هزینه اجرای این
طرحازطرفدولتایالتیتامینشود.آلبانیز
از افزایش حداقل دستمزد برای همگامی با
افزایش تورم که در سطح  5.1درصد قرار
داردحمایتکردهاستومیگویدحمایتاز
کودکان باعث میشود شمار زنان بیشتری
به نیروی کار بازگردند .افزایش حداقل
دستمزد ،افزایش دستمزد کارگران شاغل
در بخش مراقبت از سالمندان و اصالح
بخشآموزشدورانکودکیباهدفافزایش
مشارکت زنان در محل کار ،بخشی از برنامه
حزبکارگربرایمقابلهباهزینههایدرحال
افزایشزندگیخواهدبود.

ساعتهاجستوجوینافرجام
دخترگمشده

ادامهجستوجوهابراییافتندختر ۸سالهدرجنگل

رئــیــس شعبه هــال احــمــر شهرستان میامی اســتــان سمنان
گفت :بعدازظهر جمعه گذشته یک دختر  ۸ساله در منطقه
جنگلی بین استان گلستان و سمنان گم شد و جست وجوها
بــرای یافتن وی ادامــه دارد .به گــزارش صــدا و سیما ،حسین
اسماعیلی ظهر دیــروز در یک برنامه تلویزیونی افــزود :ساعت
 17:40جمعه گذشته خبر مفقودی یــک دختر  ۸ساله در
منطقه دشت شاد منطقه کارکوش حدفاصل استان سمنان و
گلستان به هالل احمر استان اعــام شد و بالفاصله سه تیم از
شهرستان میامی ،یک تیم از شهرستان شاهرود و یک تیم از مرکز
استان سمنان به همراه دو قــاده سگ به منطقه اعــزام شدند.
وی ادامه داد :با هماهنگیهایی که با استان گلستان به وجود
آمد چهار تیم هم از استان گلستان اعزام شدند و عملیات امداد
و نجات به صورت مستمر با توجه به شرایط جوی نامناسب ادامه
دارد .همچنین مردم محلی راه بلد ،در کنار نیروهای امدادی،
نیر وهای انتظامی و مــردم منطقه به جست وجــو پرداختند.
رئیس شعبه هالل احمر شهرستان میامی گفت :جمعه در این
منطقه جشنواره دشت شقایق برگزار شده بود و جمعیت بسیار
زیادی در منطقه حضور داشتند و فردی که مفقود شده است به
اتفاق خانواده در منطقه حضور پیدا کرده بود .این دختر هشت ساله
با کودکان دیگر مشغول بازی بودهاند که با فاصله گرفتن از کودکان
دیگر ،مفقود شده است .وی با بیان این که با وجود مه گرفتگی و
بارندگی در این منطقه ،امدادگران به همراه دو قالده سگ زنده یاب
به جست وجو ادامه میدهند ،افزود :جست وجو برای پیدا کردن
این کودک تا فردا (امروز) بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

