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سرپرست سازمان خصوصی سازی:

رفع مشکالت کارکنان هپکو آغاز شده است
سرپرســت ســازمان خصوصــی
ســازی گفــت :بــا همــکاری
ســهامدار فعلــی ،رفــع
مشــکالت و معوقــات کارکنــان
شــرکت هپکــو را از هفتــه
گذشــته آغــاز کردیــم.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،داوود خانــی در ارتبــاط
تلفنــی بــا تحریریــه بخــش خبــری  ۲۱شــبکه یــک
ســیما دربــاره فســخ قــرارداد بــا شــرکت «هیدرواطلــس»
و تاثیــر آن بــر شــرکت «هپکــو» افــزود :ســازمان خصوصــی
ســازی در صــدد آن اســت بــا کســانی کــه شــرایط کافــی
و اهلیــت الزم را دارنــد مذاکــره کنــد و جابجایــی ســهامدار
را انجــام دهــد و ایــن بــه معنــای فســخ قــرارداد نیســت
بلکــه جابجایــی قــرارداد اســت .وی افــزود :در چنــد روز
آینــده ســعی مــی کنیــم ایــن جابجایــی را انجــام دهیــم و
امیدواریــم بــا ایــن کار بخشــی از مشــکالت شــرکت هپکــو
برطــرف شــود .معــاون برنامــه ریــزی ،توســعه منابــع و امــور
پشــتیبانی ســازمان خصوصــی ســازی افــزود :بــا  ۲تــا ۳
گروهــی کــه توانمنــدی الزم را داشــته باشــند و زمینــه
فعالیــت آن هــا بــه نوعــی بــا موضــوع فعالیــت شــرکت
هپکــو مرتبــط باشــد مذاکــره اولیــه ای آغــاز شــده اســت و
جلســات جــدی تــر را بــا شــرکت هــای متقاضــی خواهیــم
داشــت و ســعی مــی کنیــم از بیــن آن هــا یکــی از شــرکت
هــا و کنسرســیوم هــای دارای بهتریــن شــرایط و منابــع
مالــی را انتخــاب کنیــم .آقــای خانــی اضافــه کــرد :البتــه
چــون شــرکت ســهامی در بــورس معاملــه مــی شــود بایــد
هماهنگــی هــا و تمهیــدات الزم را بــرای ایــن جابجایــی از
طریــق بــورس هــم بــه عمــل بیاوریــم.
او افــزود :یکــی از شــروطی کــه بــا ســهامداران جدیــد در
مذاکراتمــان داریــم ایــن اســت کــه بایــد حقــوق و مطالبــات
معــوق کارکنــان شــرکت هپکــو را تامیــن کننــد و ایــن
معوقــات پرداخــت خواهــد شــد.

کاهش ادامهدار قیمت کاغذ چاپ
و تحریر در بازار
قیمــت کاغــذ چــاپ و تحریــر در هفتههــای گذشــته بــا
کاهــش روبــرو شــده اســت ،بــه طــوری کــه هــر بنــد کاغــذ
چــاپ و تحریــر اندونــزی امــروز در بــازاره بــا  ۴۲۰هــزار تومان
معاملــه شــده اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،کاهــش قیمــت کاغــذ در
بــازار آزاد در هفتــه گذشــته ادامــه داشــت و کاغــذ بــه قیمــت
 420هــزار تومــان رســید .طــی هفتههــای گذشــته بــه
دنبــال افزایــش واردات کاغــذ چــاپ و تحریــر و نبــود صقــف
بــرای ایــن واردات کاغــذ بــا کاهــش قیمــت مواجــه شــده
اســت و از بنــدی  500هــزازر تومــان بــه بنــدی  470هــزار
تومــان و ســپس بــه بنــدی  420هــزار تومــان رســیده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه قیمــت کاغــذ گالســه در هفتههــای
گذشــته بــه دلیــل تعییــن ســقف واردات افزایــش داشــته
اســت و بــا نــرخ  21هــزار و  500تومــان بــه ازای هــر کیلــو
محاســبه شــده اســت .بســیاری از واردکننــدگان از تعییــن
ســقف واردات بــرای انــواغ کاغــذ بــه جــز چــاپ و تحریــر
انتقــاد داشــته و آن را موجــب نابســامانی بــازار تــازه بــه ثبــات
رســیده ایــن نــوع کاغذهــا عنــوان کردهانــد.
کاهــش قیمــت چنــد  10هــزار تومانــی کاغــذ چــاپ و تحریــر
در حالــی رخ داده اســت کــه انتظــار میرفــت ،قیمــت
کاغــذ چــاپ و تحریــر ماههــا قبــل بــا کاهــش جدیتــر
روبــرو شــود .برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه نبایــد بــه
ایــن کاهشهــای جزئــی دلخــوش کــرد ،چــرا کــه کاغــذ
بــا قیمــت واقعــی هنــوز فاصلــه بســیار دارد .از ســوی دیگــر
برخــی معتقدنــد بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت جهانــی کاغــذ
ایــن قیمتهــا چنــدان دور از واقــع نیــز نیســت.
بــرای نمونــه سیدحســن میرباقــری رئیــس اتحادیــه
واردکننــدگان کاغــذ و مقــوا میگویــد :بــا توجــه بــه افزایــش
قیمــت جهانــی کاغــذ و افزایــش نــرخ حمــل و نقــل قیمــت
کاغــذ چــاپ و تحریــر بایــد بیــن  300تــا  350هــزار تومــان
باشــد،؛ بنابرایــن قیمــت فعلــی قیمــت چنــدان دور از واقعیــت
نیســت ،اگرچــه ایــن انتظــار وجــود دارد کــه بــازار بــه ثبــات
معقولتــری برســد.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی:

تحریم صندوق توسعهملی ،در پرداخت تسهیالت ارزی تاثیر ندارد
عضــو هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی گفــت:
تحریمهــای آمریــکا تاثیــری بــر عملکــرد ایــن صنــدوق
نداشــته و ارائــه خدمــات و تســهیالت ارزی بــه بخــش تولیــد
همچنــان تــداوم خواهــد یافــت.
محمــد حســینی در گفــت گــو بــا ایرنــا دربــاره تحریــم
صنــدوق توســعه ملــی توســط آمریــکا ،افــزود :صنــدوق
توســعه ملــی در ماههــای گذشــته بــه دلیــل تحریمهــای
نفتــی و بانکــی تحــت تاثیــر پیامدهــای تحریــم قــرار داشــته
بنابرایــن تحریمهــای جدیــد کــه بــه طــور مســتقیم ایــن
صنــدوق را هــدف قــرار داده ،تاثیــر بزرگــی بــر عملکــرد آن
نخواهــد داشــت.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه از
رســالتهای صنــدوق توســعه ملــی ارائــه تســهیالت ارزی
بــه بخــش تولیــد اســت ،ادامــه داد :تحریمهــای آمریــکا
تاثیــری بــر عملکــرد ایــن صنــدوق نداشــته و ارائــه خدمــات و
تســهیالت ارزی همچنــان تــداوم خواهــد یافــت.
وی اضافــه کــرد :نظــام مالــی و بانکــی کشــور دوران تحریــم،

تجربههــای خوبــی را کســب کــرده انــد ،بنابرایــن تشــدید
تحریمهــا نمیتوانــد بــر عملکــرد صنــدوق و اجــرای کارهــا
تاثیــر منفــی داشــته باشــد.
حســینی گفــت :شــاید بــا تحریمهــا انجــام کارهــا مقــداری
ســخت شــود ،امــا متوقــف نخواهــد شــد .معمــوال صنــدوق
هــای مشــابه صنــدوق توســعه ملــی ،منابــع در اختیــار خــود
را اهــرم مــی کننــد تــا بتواننــد از منابــع خارجــی اســتفاده
کننــد ،امــا خوشــبختانه صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجــرای
پــروژه هــا و تامیــن فاینــاس ،منابعــی را در خــارج کشــور
نداشــته اســت ،بنابرایــن تحریمهــا خطــر بلوکــه کــردن
امــوال و دارایــی هــای صنــدوق را نیــز نــدارد.
عضــو هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی تاکیــد کــرد :ایــن
تحریمهــا نمیتوانــد بــر حــوزه پولــی و بانکــی کشــور تاثیــر
منفــی داشــته باشــد و بــا اتخــاذ تدابیــر الزم ،صنــدوق توســعه
ملــی هماننــد گذشــته بــه اعطــای تســهیالت ارزی بــه بخــش
تولیــد ادامــه خواهــد داد.
حســینی ادامــه داد :صنــدوق توســعه ملــی بــر اســاس

اساســنامه و مصوبــات هیــات امنــا اقــدام بــه ارائــه تســهیالت
ارزی بــه ســرمایه گــذاران کــرده اســت کــه تاکنون با اســتفاده
از ایــن تســهیالت ،دســتاوردهای مطلوبــی در بخشهــای
مختلــف اقتصــادی ماننــد صنایــع باالدســتی ،پاییــن دســتی و
صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی داشــته اســت.
عضــو هیــات امنــای صنــدوق توســعه ملــی یــادآور شــد:
طرحهــای گســتردهای در کشــور بــا اســتفاده از منابــع
صنــدوق راه انــدازی شــده یــا در حــال ســاخت اســت کــه
تحریمهــای جدیــد تاثیــری بــر رونــد تامیــن تســهیالت ارزی
مــورد نیــاز آنهــا نخواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایرنــا ،وزارت خزانــه داری آمریــکا دیــروز (جمعــه)
صنــدوق توســعه ملــی را بــه همــراه بانــک مرکــزی و شــرکت
اعتمــاد تجــارت پــارس در فهرســت تحریــم قــرار داد.
تحریمهــای جدیــد آمریــکا علیــه ایــن نهادهــا بــه بهانــه
تامیــن مالــی تروریســم انجــام شــده اســت.

کانون سراسری انبوهسازان مسکن و ساختمان کشور :

انبوهسازان خواستار افزایش تسهیالت مسکن شدند

کانــون سراســری انبوهســازان مســکن و ســاختمان کشــور
در نامــهای بــه سرپرســت معاونــت ســاختمان وزارت راه
خواســتار افزایــش تســهیالت بانکــی بــه رقــم  ۱۵۰میلیــون
تومــان بــرای خریــد مســکن ۲۵۰ ،میلیــون تومــان بابــت
ســاخت هــر واحــد مســکونی و ۱۵۰میلیــون تومــان بــرای
بافــت فرســوده شــدند.
«فرشــید پورحاجــت» دبیرکانــون انبوهســازان کشــور روز
دوشــنبه بــه خبرنــگار اقتصــادی ایرنــا گفــت :ایــن کانــون
بــه عنــوان متولــی بخــش خصوصــی کشــور در حــوزه
تولیــد و عرضــه مســکن در ایــن نامــه خطــاب بــه محمــود
محمــودزاده ( سرپرســت معاونــت ســاختمان وزارت راه)
آورده اســت کــه بــه دلیــل افزایــش قابــل توجــه قیمــت
تمــام شــده ســاخت و در نتیجــه افزایــش قیمــت واحدهــا،
مبلــغ تســهیالت فعلــی بــرای خریــد مســکن انفــرادی
بــا ســپردهگذاری قبلــی بــه میــزان  ۶۰میلیــون تومــان
بــه اضافــه  ۲۰میلیــون تومــان بــه عنــوان جعالــه ،ســهم
ناچیــزی در قیمــت واحدهــای مســکونی دارد و بــرای خانــه

دار شــدن گــروه هــدف جامعــه بــه هیــچ عنــوان کافــی و
مؤثــر نیســت.
وی ادامــه داد :افزایــش ســقف تســهیالت خریــد و افزایــش
مبلــغ قابــل تقســیط همــراه بــا افزایــش مــدت بازپرداخــت
مــی توانــد موجــب تســهیل و تقویــت قــدرت خریــد
متقاضیــان و خانــهدار شــدن افــراد فاقــد مســکن ،علــی
الخصــوص گــروه هــدف جامعــه باشــد.
دبیــر کانــون انبوهســازان کشــور ادامــه داد :در ایــن نامــه
پیشــنهاد شــده اســت ســقف تســهیالت خریــد بــه صــورت
انفــرادی و بــا ســپردهگذاری حداقــل تــا مبلــغ ۱۵۰
میلیــون تومــان افزایــش یافتــه و مــدت بازپرداخــت آن نیــز
متناســب افزایــش داده شــود.
همچنیــن بــرای متقاضیــان خریــد بــدون ســپرده گــذاری،
تســهیالت خریــد تــا ســقف  ۲۵۰میلیــون تومــان و بــا ســود
تســهیالت حداکثــر ۱۲درصــد پیشبینــی شــود.
وی گفــت :افزایــش تســهیالت بانکــی بــرای ســاخت
مســکن نیــز مــورد تقاضــای انبــوه ســازان اســت.
پورحاجــت ادامــه داد :بــه دلیــل افزایــش هزینههــای
تولیــد مســکن و کاهــش نقدینگــی بخــش خصوصــی و
کاهــش ارزش پــول ملــی ،تســهیالت فعلــی بــه میــزان

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :

۱۳۰میلیــون تومــان و در صــورت اجــرای فنــاوری نویــن
 ۱۶۰میلیــون تومــان بابــت هــر واحــد مســکونی پاســخگوی
نیــاز بخــش تولیــد و ســاخت و ســاز مســکن نیســت و در
جهــت تأمیــن قــدرت خریــد متقاضیــان و خانــه دار شــدن
افــراد بــدون مســکن ،افزایــش آن حداقــل بــه  ۲۵۰میلیــون
تومــان بــرای انبــوه ســازان و تولیــد کننــدگان حرفــهای
مســکن ،آن هــم مشــروط بــه اجــازه فــروش اقســاطی و
انتقــال آن بــه خریــداران بــا کاهــش نــرخ ســود تســهیالت
پیشــنهاد مــی شــود.
وی گفــت :تســهیالت بانکــی بــرای بافــت فرســوده بــه
مبلــغ  ۵۰میلیــون تومــان مصــوب ســال  ۹۳اســت کــه
بــا توجــه بــه افزایــش هزینــه تولیــد و تفــاوت فاحــش آن
بــا ســال  ،۱۳۹۳تعدیــل مبلــغ مذکــور ضــروری بــه نظــر
میرســد .پیشــنهاد میشــود ایــن تســهیالت حداقــل
بــه ۱۵۰میلیــون تومــان تعدیــل شــود .در خصــوص ســود
تســهیالت آن نیــز پیشــنهاد میشــود تــا مبلــغ ۱۰۰
میلیــون تومــان از همــان محــل یارانــه دولتــی مــورد
محاســبه قــرار گیــرد و بــرای مــازاد آن بــا تصویــب شــورای
پــول و اعتبــار ،ســقف ســود تســهیالت ،از ۱۸درصــد فعلــی
حداکثــر بــه ۱۲درصــد تقلیــل یابــد.

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت :

توقف خام فروشی دلیل افزایش تعرفه صادرات معدن

 ۶۵درصد پهنههای قابل اکتشاف معدنی در اختیار ایمیدروست

بــا همــت مدیــران اســتان بســیاری از
موضوعــات قابــل رفــع و رجــوع هســتند
و مــواردی هــم بــرای بررســی و تصمیــم
گیــری در ســطح ملــی ارجــاع و حتمــا
پیگیــری هــای الزم انجــام خواهــد شــد
تــا رونــد توســعه اســتان اصفهــان تــداوم
داشــته باشــد.
وزیــر صنعــت افــزود :رونمایــی از میــز
ملــی نســاجی در اصفهــان یکــی از
جلســات مهمــی بــود کــه در راســتای
سیاســت هــای توســعه ای وزارتخانــه
در خصــوص صنایــع نســاجی و پوشــاک
تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــد کــه
امیدواریــم رونــد خــوب ایــن صنعــت در
کشــور شــتاب بیشــتری بگیــرد.
رحمانــی تصریــح کــرد :شــرایط کنونــی
کشــور فضــا را بــرای توســعه صــادرات
بیــش از پیــش فرآهــم آورده کــه حتمــا
پیــرو سیاســت هــای حمایتــی دولــت و
تــاش مجدانــه بخــش خصوصــی ایــن
فرصــت بــه تثبیــت افزونتــر اقتصــاد
کشــور کمــک خواهــد نمــود

برنامــه ریــزی شــده اســت و از رشــد ۳۶
درصــدی صــادرات فــوالد خبــر داد .وزارت
صنعــت ،معــدن وتجــارت براســاس ســند
چشــم انــداز  ۱۴۰۴دســتیابی بــه ظرفیــت
 ۵۵میلیــون تنــی فــوالد را پیــش بینــی
کــرده و اکنــون بــا تحقــق  ۳۵میلیــون
تــن ،تــا هــدف مزبــور  ۲۰میلیــون تــن
فاصلــه دارد .رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو
خاطرنشــان ســاخت :اکنــون از رقــم ۳۴
هــزار میلیــارد تومــان در بــازار ســرمایه،
ســهم شــرکت هــای معدنــی و صنایــع
مربوطــه  ۱۶هــزار میلیــارد تومــان اســت
و امســال فــوالد مبارکــه حداقــل هفــت
هــزار میلیــارد تومــان برنامــه افزایــش
ســرمایه دارد .غریــب پــور بــا بیــان اینکــه
امــروز خــروج بانــک هــا از بنگاهــداری کلیــد
خــورده و شســتا نیــز ایــن مهــم را اجرایــی
ســاخته ،بنابرایــن فعــال ســازی بنــگاه
هــای بــزرگ در قالــب کنسرســیوم مــی
توانــد نقــش موثــر خــود را در بخــش هــای
مختلــف بــه ویــژه بخــش معــدن و صنایــع
معدنــی بــه اثبــات برســاند.

وزیــر صنعــت گفــت :بــا اصــاح تعرفــه
صادراتــی شــاهد ایجــاد رونــدی مثبــت
در حجــم تولیــدات صنایــع معدنــی در
داخــل خواهیــم بــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،رضــا
رحمانــی در حاشــیه ســفر یکــروزه
خــود بــه اســتان اصفهــان در خصــوص
جلوگیــری از خــام فروشــی برخــی
تولیــدات معدنــی ،اظهــار داشــت :بــا
اصــاح تعرفــه صادراتــی و ممنوعیــت
هــای اعمــال شــده بــا لحــاظ آمــار
کاهشــی در صــادرات ایــن اقــام در
ســال گذشــته ،شــاهد ایجــاد رونــدی
مثبــت در حجــم تولیــدات صنایــع
معدنــی در داخــل هســتیم کــه البتــه
قطعــاً ایــن سیاســت تــداوم خواهــد
داشــت.
وی در خصــوص تولیــدات صنعتــی و
معدنــی و همچنیــن حــوزه تجــارت
اســتان اصفهــان ،گفــت :مــوارد متعــددی
از ســوی تولیــد کننــدگان اصفهانــی
مطــرح و تصمیماتــی اتخــاذ شــد کــه

معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن وتجــارت
گفــت :امــروز  ۶۵درصــد پهنههــای
معدنــی قابــل اکتشــاف در اختیــار ســازمان
توســعه ونوســازی معــادن وصنایــع معدنــی
ایــران (ایمیــدرو) قــرار دارد« .خــداداد
غریبپــور» در مجمــع عمومــی عــادی
(ســالیانه) ســازمان ایمیــدرو ،بــا بیــان
اینکــه قــرار اســت  ۳۸۰هــزار کیلومتــر بــه
ظرفیــت اکتشــافی افــزوده شــود ،گفــت:
میــزان ســرمایه گــذاری انجــام شــده توســط
ســازمان ایمیــدرو بــرای شناســایی مــواد
معدنــی تــا ســال گذشــته بالــغ بــر ۱۴.۵
میلیــارد دالر اســت و تــا پایــان شــهریور ۹۷
پوشــش  ۲۷۰هــزار کیلومتــر مربــع را بــه
دنبــال داشــت .وی تصریــح کــرد :رویکــرد
ســازمان ایمیــدرو برپایــه سیاســت توســعه
معــادن بــا توانمنــد ســازی بخــش خصوصــی
در ایــن عرصــه دنبــال مــی شــود و اکنــون
بــا شــکل گیــری جدیــد کنسرســیوم
هــای بــزرگ معدنــی عــاوه بــر اکتشــاف،
تولیــد  ۱۰میلیــون تــن فــوالد در ســواحل
هرمــزگان و پنــج میلیــون تــن در مکــران

