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رئیس کل بانک مرکزی :

با اجرایی شدن طرح ملی مسکن
شاهد کنترل بازار مسکن خواهیم بود
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا
اشــاره بــه ارائــه طــرح ملــی
مســکن از ســوی دولــت بیــان
کــرد :انشــاءاهلل بــا اجرایــی شــدن
ایــن طــرح و پشــتیبانی سیســتم
بانکــی کشــور شــاهد کنتــرل قیمــت مســکن خواهیــم بــود.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالناصــر همتــی در جریــان جلســه
علنــی مجلــس شــورای اســامی و بررســی موضــوع
مســکن بیــان کــرد :یکــی از دالیــل افزایــش قیمــت
مســکن بــه علــت افزایــش تقاضــا و کاهــش عرضــه اســت
و مــا نیــاز داریــم عرضــه را تقویــت کنیــم تــا بــازار بــه
تعــادل برســد .امــا بخــش قابــل توجهــی از افزایــش قیمت
مســکن بــه دلیــل قیمتهــای نســبی و تمایــل مــردم بــه
خریــد مســکن و حفــظ ارزش ســرمایه در جامعــه بــوده
اســت .وی در ادامــه اظهــار کــرد :سیاســتهایی کــه
بــرای تثبیــت اقتصــادی در پیــش گرفتــه شــده اســت
ایــن روزهــا تأثیــر خــود را در بــازار گذاشــته و شــاهد
کاهــش قیمــت خیلــی از کاالهــا هســتیم کــه انشــاءاهلل
بــا اجرایــی شــدن برنامــه طــرح ملــی مســکن کــه دولــت
دارد و بــا پشــتیبانی بیشــتر بانکهــا شــاهد کنتــرل
قیمــت مســکن خواهیــم بــود.
رئیــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه تصریــح کــرد :یکــی از
کارهایــی کــه اواخــر ســال گذشــته از ســوی شــورای پــول
و اعتبــار انجــام شــد افزایــش وام ســاخت بــود بــا ایــن
ویژگــی کــه افــرادی کــه وام ســاخت دریافــت میکننــد
در پایــان ســال میتواننــد آن را بــه خریــدار منتقــل
کننــد و بــا ایــن کار حــدود  ۱۰الــی  ۱۵درصــد قــدرت
خریــد مــردم افزایــش مییابــد .وی افــزود :بــا حرکــت
وزارت مســکن و شهرســازی بــرای تولیــد و پشــتیبانی از
ســاخت  ۴۰۰هــزار واحــد مســکن شــاهد کنتــرل بــازار
مســکن خواهیــم بــود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد:

رسیدگی به  ۲پرونده عرضه خارج از
شبکه مواد پتروشیمی در لرستان

ســخنگوی ســازمان تعزیــرات
حکومتــی از رســیدگی بــه ۲
پرونــده عرضــه خــارج از شــبکه
مــواد پتروشــیمی در اســتان
لرســتان خبــر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،یاســر رایگانــی بــا اشــاره بــه تشــکیل
 ۲پرونــده عرضــه خــارج از شــبکه مــواد پتروشــیمی
گفــت :بــا بررسـیهای انجــام گرفتــه توســط اداره نظــارت
و بازرســی ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان از
یــک شــرکت مشــاهده شــد کــه علیرغــم دریافــت مــواد
اولیــه ،ایــن شــرکت هیــچ فعالیتــی نداشــته و مــواد را بــه
صــورت عرضــه خــارج از شــبکه بــه فــروش رســانده اســت.
وی افــزود :پرونــده متشــکله توســط شــعبه ســوم بــدوی
تعزیــرات حکومتــی شهرســتان خــرم آبــاد مورد بررســی و
رســیدگی قــرار گرفــت و شــعبه مذکــور متهــم پرونــده را
بــه پرداخــت مبلــغ یــازده میلیــارد و  ۸۵۱میلیــون ریــال
در حــق صنــدوق دولــت محکــوم کــرد.
رایگانــی همچنیــن از تشــکیل پرونــده دیگــری بــرای
عرضــه خــارج از شــبکه یــک میلیــون و  ۳۳۴هــزار
کیلوگــرم مــواد پتروشــیمی خبــر داد و اظهــار داشــت:
مدیرعامــل ایــن شــرکت بــا احــراز تخلــف بــه پرداخــت
 ۱۴۲میلیــارد و  ۸۴۶میلیــون ریــال جــزای قنــدی در
حــق صنــدوق دولــت محکــوم شــد.

صنعت ،معدن و تجارت
استاندار هرمزگان:

 ۸۰درصد نیروهای واحد گندله سازی مادکوش باید بومی باشند
اســتاندار هرمــزگان گفــت :مرحلــه اول واحــد تولیــدی
گندلــه ســازی مادکــوش کــه در حــال حاضــر  ۹۵درصــد
پیشــرفت فیزیکــی دارد ،بــه زودی بــا ظرفیــت تولیــد دو و
نیــم میلیــون تــن گندلــه افتتــاح خواهــد شــد.
بــه گــزارش ایرنــا ،فریــدون همتــی در نشســت کارگــروه
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد هرمــزگان اظهــار داشــت:
افــق در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن واحــد ،تولیــد ۱۰
میلیــون تــن گندلــه اســت کــه در راســتای رســیدن بــه
ایــن هــدف ،تأمیــن ســرمایه در گــردش و کمــک بــه آن
در اولویــت قــرار دارد.
وی افــزود :در تأمیــن نیــروی انســانی واحــد گندلــه
ســازی مادکــوش نیروهــای بومــی هرمــزگان بایــد در
اولویــت باشــند و  ۸۰درصــد نیروهــای ایــن واحــد از میــان
متقاضیــان و نیروهــای بومــی تأمیــن شــود.
مجتمــع گندلــه ســازی مادکــوش از ســال  ۸۴فعالیــت
خــود را بــه منظــور توســعه پایــدار صنعــت فــوالد آغــاز
کــرد و هــم اکنــون ظرفیــت تولیــد  ۵میلیــون تــن گندلــه
در ســال دارد .بــا توجــه بــه کمبــود گندلــه در کشــور ،ایــن
شــرکت فعالیــت خــود را در منطقــه ویــژه فــوالد هرمــزگان
و فــوالد کاوه جنــوب کــه نیــاز شــدیدی بــه گندلــه دارنــد
آغــاز کــرد .احــداث مرحلــه نخســت ایــن مجتمــع بــا
ظرفیــت  ۲میلیــون  ۵۰۰هزارتــن گندلــه در ســال ،از
ابتــدای ســال  ۹۲شــروع شــد و اکنــون بیــش از  ۹۵درصــد

پیشــرفت دارد.
شــرکت مادکــوش از زیــر مجموعههــای گــروه گســترش
ســرمایه گــذاری بیــن المللــی ارزش اســت.
همتــی در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود بــا تاکیــد
بــر لــزوم نظــارت بیشــتر ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــر
فعالیتهــای ایــن حــوزه در اســتان ،گفــت :اخیــرا ً حوادثــی
در انبارهــای کاالهــای موجــود در بنــادر و همچنیــن بــرای
برخــی شــناورها در بنــادر اســتان رخ داده کــه نیــاز اســت
ســازمان بنــادر و دریانــوردی ،نظارتهــای دقیقتــری را
در ایــن حــوزه داشــته باشــد.
اســتاندار هرمــزگان تاکیــد کــرد :بــا هــر مجموع ـهای کــه
در حــوزه بنــادر اســتانداردها را رعایــت نکنــد ،برخــورد
قانونــی خواهــد شــد و در ایــن حــوزه بایــد نظــارت جــدی
بــرای پیشــگیری و جلوگیــری از بــروز حــوادث وجــود
داشــته باشــد .وی در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اهمیــت
صنعــت هتلــداری ،خاطرنشــان کــرد :بنگاههــای اقتصــادی
فعــال در اســتان و همچنیــن دســتگاههای اجرایــی
هرمــزگان بایــد در راســتای حفــظ و تقویــت اشــتغال از
صنعــت هتلــداری حمایــت ویــژهای کننــد.
همتــی ابــراز داشــت :بــرای کمــک بــه رونــق فعالیــت
هتلهــا در هرمــزگان ،دســتگاههای اجرایــی بایــد بــه
طــور جــدی از ایجــاد مهمانســراهای دولتــی پرهیــز کننــد
و بــه جــای اســتفاده از آن ،از ظرفیــت هتلهــا بــرای

اســکان مهمانــان خــود اســتفاده کننــد.
اســتاندار هرمــزگان گفــت :ایــن کار عــاوه بــر حفــظ
اشــتغال در ایــن صنعــت ،موجــب افزایــش رغبــت ســرمایه
گــذاران ایــن حــوزه بــرای فعالیــت بیشــتر در هرمــزگان
خواهــد شــد .وی در بخــش دیگــری از صحبتهــای
خــود در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت
گرفتــه بــرای مقابلــه بــا هجــوم ملخهــای صحرایــی بــه
زمینهــای کشــاورزی هرمــزگان ،گفــت :دســتگاههای
مرتبــط بــرای مقابلــه بــا هجــوم ملخهــا بــا جدیــت و بــه
طــور مســتمر در حــال تــاش هســتند و در ایــن خصــوص
جــای نگرانــی وجــود نــدارد .وی اضافــه کــرد :همچنیــن
تــدارک الزم بــرای مقابلــه بــا مــوج دوم هجــوم ملخهــا در
اســتان در نظــر گرفتــه شــده و در صــورت بــروز ایــن مــورد
نیــز آمادگــی کافــی را خواهیــم داشــت.
اســتاندار هرمــزگان در ایــن نشســت خاطرنشــان کــرد:
ســال گذشــته از مجمــوع یــک هــزار و  ۴۶۱مصوبــه
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد هرمــزگان۹۲ ،
درصــد مصوبــات اجرایــی شــد و ایــن اســتان توانســت از
حیــث تحقــق مصوبــات ،رتبــه ســوم کشــور را بــه دســت
آورد.

وزیر راه و شهرسازی :

به دنبال پایدار کردن تولید مسکن هستم

وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه تحــوالت مســکن
رابطــه معنــاداری بــا تحــوالت نــرخ ارز دارد ،گفــت کــه
وزارت راه تــاش دارد بــا پایــدار کــردن تولیــد مســکن از
ایــن مرحلــه عبــور کنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد اســامی در جلســه علنــی
مجلــس شــورای اســامی اظهــار کــرد :مــا در بحــث
وضعیــت مســکن در وزارت راه از بــدو ورود نســبت
بــه روانســازی و ایجــاد گشــایش در تولیــد و عرضــه
مســکن اقــدام کردیــم تــا بتوانیــم تولیــد مســکن را بــه
یــک امــر پایــدار تبدیــل کنیــم و در جهــت پاســخگویی
بــه نیــاز واقعــی جامعــه اعتمادســازی الزم را بیــن
توســعهدهندگان ،انبوهســازان و مــردم ایجــاد کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه مهمتریــن دغدغــه وزارت راه ،همــوار
کــردن شــرایط بــرای خان ـهدار شــدن خانــه اولیهاســت،
یــادآور شــد :مــا بــه دنبــال ایــن بودیــم کــه مســکن مهــر
نیمهتمــام را تعییــن تکلیــف کنیــم و ایــن پــروژه را بــه
اتمــام برســانیم .در همیــن راســتا بــه جــز مــواردی کــه
مســائل قضائــی دارد ،ســایر مــوارد تعییــن تکلیــف شــده
اگرچــه تعــدادی از آنهــا فاقــد متقاضــی بــوده و بایــد بــا
ســاز و کار متفاوتــی بــرای آن تصمیمگیــری شــود.

اســامی بــا بیــان اینکــه وزارت راه برنامــه تولیــد ۴۰۰
هــزار واحــد مســکونی بــرای ســالهای  ۹۸و  ۹۹در کنــار
تکمیــل مســکن مهــر در برنامــه خــود قــرار داده ادامــه
داد ،شــاخص مهــم مــا تعــداد ازدواجهایــی اســت کــه
صــورت میگیــرد .بــه طــور مثــال در ســال ۵۳۳ ،۹۷
هــزار فقــره ازدواج ثبــت شــده کــه اگــر فــرض کنیــم ۲۰
درصــد آنهــا دارای تمکــن تأمیــن مســکن هســتند ،بــه
طــور طبیعــی بایــد بــرای  ۸۰درصــد برنامهریــزی کنیــم.
وظیفــه مهــم مــا تعــادل بخشــی بــه عرضــه و تولیــد
مســکن اســت.
اســامی بــا اشــاره بــه تــاش وزارت راه بــرای
توانمندســازی در ســاخت مســکن تصریــح کــرد :در
ایــن زمینــه یــک محــور مشــخص زمیــن اســت کــه بــا
ایجــاد گشــایش در مســیر فراهــم ســاختن دادن جــواز بــه
کســانی کــه میخواهنــد مســکن احــداث کننــد ،عرصــه
مســکن را روانســازی خواهیــم کــرد و در ایــن راســتا بــه
واحدهــای اســتانی تاکیــد کردیــم کــه در ایــن زمینــه
اقــدام کننــد.
وزیــر راه همچنیــن گفــت :در شــورای عالــی شهرســازی و
معمــاری روانســازی کردیــم تــا در مکانهایــی کــه الزم

اســت ،اگــر افزایــش تراکــم اســت ،اقــدام شــود یــا اگــر
بــا کمبــود عرصــه مواجهیــم ،عرصههایــی را بــرای تولیــد
مســکن در نظــر بگیریــم .همچنیــن بــا هماهنگــی شــورای
پــول و اعتبــار منابــع مالــی مــورد نیــاز را افزایــش قابــل
مالحظــه دادیــم و ســاالنه  ۲۷هــزار میلیــارد تومــان را
بــرای پشــتیبانی آن در نظــر گرفتیــم .وی بــا بیــان اینکــه
در بخــش زمیــن ،مجــوز و تســهیالت پشــتیبان اقدامــات
زنجیــرهای در دســت اجــرا اســت ،گفــت :در خیلــی از
شــهرها در حــال تهیــه نقشــه در ایــن زمینــه هســتند.
اســامی بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی کشــور یــادآور
شــد :اگــر دوره تسلســل تحــوالت مســکن را ببینیــم،
رابطــه معنــاداری بــا تحــوالت نــرخ ارز دارد .بایــد توجــه
داشــته باشــیم کــه التهابــات بــازار متأثــر از حرکــت
دشــمن و بیگانــگان اســت کــه روی آن عملیــات روانــی
انجــام میدهنــد و بــه دنبــال کاهــش ارزش پــول ملــی
هســتند کــه ایــن امــر دامــن مســکن را هــم گرفتــه اســت.
مــا بایــد بــا هوشــیاری از ایــن مرحلــه عبــور کنیــم.

مدیر عامل پاالیشگاه روغن سازی ایرانول آبادان :

صادرات محصول روغن موتور تولید آبادان در بازارهای منطقه رو به افزایش است

ن ســازی ایرانــول آبــادان
مدیــر عامــل پاالیشــگاه روغــ 
تولیــد روغــن موتــور در مجتمــع بریــم ایــن پاالیشــگاه در
ســال گذشــته را  584میلیــون و  663هــزار لیتــر عنــوان
کــرد و گفــت :صــادرات محصــول روغــن موتــور تولیــد
ایــن پاالیشــگاه در بازارهــای منطقــه رو بــه افزایــش
اســت.
ســیدعلی هاشــمی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان
اینکــه محصــول روغــن موتــور تولیــد ایــن پاالیشــگاه
عــاوه بــر بــازار داخــل بــه کشــورهای مختلــف نیــز
صــادر میشــود اظهــار داشــت :روغــن موتــور تولیــد
ایــن پاالیشــگاه بــه صــورت بشــکهای و بســته بنــدی
فلکســی از طریــق بنــدر صادراتــی امــام خمینــی (ره) بــه
کشــورهای دیگــر صــادر میشــود.

وی بــا بیــان اینکــه بــه منظــور جلوگیــری از خــام
فروشــی ،صــادرات محصــول نهایــی روغــن موتــور در
دســتور کار قــرار دارد بــه بازاریابــی صــورت گرفتــه
بــرای صــادرات محصــول نهایــی تولیــد ایــن پاالیشــگاه
در کشــورهای چیــن ،هنــد ،پاکســتان ،عــراق ،کشــورهای
حاشــیه خلیــج فــارس ،جنــوب شــرق آســیای و آفریقــا
اشــاره کــرد و گفــت :پاالیشــگاه روغــن ســازی ایرانــول
آبــادان بــا ظرفیــت تولیــد مناســب بــه پایــگاه صــادرات
روغــن موتــور تبدیــل میشــود.
هاشــمی تصریــح کــرد :در ســال  ۹۶میــزان صــادرات
محصــوالت پاالیشــگاه روغــن ســازی ایرانــول آبــادان
 ۵۶۴میلیــون و  ۶۷۰هــزار لیتــر بــود کــه ایــن میــزان در
ســال  ۹۷چهــار درصــد افزایــش داشــته اســت.

وی اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد
پاالیشــگاه روغــن ســازی ایرانــول در ســال  ۹۷میــزان
 ۳۰درصــد ســهم بــازار تولیــد روغــن در اختیار پاالیشــگاه
ایرانــول آبــادان اســت.
وی بــه چشــم انــداز  ۱۰ســاله پاالیشــگاه روغــن ســازی
ایرانــول آبــادان اظهــار داشــت :در ایــن چشــم انــداز
میــزان صــادرات  ۳۰هــزار تــن در ســال دیــده شــده ولــی
بــرای اینکــه جلوتــر از ایــن چشــم انــداز حرکــت کردیــم
زودتــر از  ۱۰ســال بــه افزایــش تولیــد و صــادرات در ایــن
پاالیشــگاه دســت خواهیــم یافــت.

