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نایبرئیس اتحادیه امالک:

سقف افزایش اجاره مسکن رعایت میشود

صادرات زعفران از سر گرفته شد

نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران با بیان
اینکه صادرات زعفران به برخی کشورهای
مقصد از سر گرفته شده است ،گفت :متوسط
قیمت این محصول  ۷ت��ا  ۸درصد افزایش
یافته است.غالمرضا میری در گفتگو با مهر
ب��ا بیان اینکه هم اکن��ون حداقل قیمت هر
کیلوگ��رم زعفران  ۶و نی��م میلیون تومان و
حداکثر ن��رخ آن  ۱۲میلیون تومان اس��ت،
گفت :قیمت انواع زعفران افزایش داشته اما
بیش��ترین درصد افزایش مربوط به زعفران
نگین س��وپر بوده اس��ت .به طور متوس��ط
میتوان گفت قیمت ه��ر کیلوگرم زعفران
بین  ۷تا  ۸درصد افزایش داش��ته است.وی
درباره دالیل این مس��اله توضیح داد :نسبت
به ماههای گذش��ته آرامش بیشتری بر بازار
حاکم شده و برخی کشورها که درگیر کرونا
بوده اند با بهبود اوضاع ،بازگش��ایی شده اند
در نتیجه صادرات زعفران به این کش��ورها
از س��ر گرفت��ه ش��ده و کم و بی��ش انجام
میش��ود.میری وضعیت صادرات زعفران را
در خردادماه امس��ال مطلوب توصیف کرد و
گف��ت :میزان صادرات در خ��رداد  ۹۹تقریب ًا
با میزان آن در مدت مش��ابه سال قبل برابر
بوده است.
بخش خصوصی غیرنفتی عربستان
سعودی دوباره آب رفت

در م��اه ژوئن در حالی ک��ه محدودیتهای
وضع ش��ده ب��رای مقابله با ش��یوع ویروس
کرونا تقاضای مصرفکنندگان عربستانی را
کاه��ش داده بود ،بخش خصوصی غیرنفتی
این کش��ور برای چهارمین م��اه متوالی آب
رفت.به گزارش مهر به نقل از رویترز ،در ماه
ژوئن در حالی که محدودیتهای وضع شده
برای مقابله با شیوع ویروس کرونا تقاضای
مصرفکنندگان عربس��تانی را کاهش داده
ب��ود ،بخش خصوصی غیرنفتی این کش��ور
برای چهارمین ماه متوالی آب رفت.شاخص
آیاچاس مارکیت مدیران خرید عربس��تان
س��عودی (پیامآی) از  ۴۸.۱واحد در ماه می
به  ۴۷.۷واح��د در ماه ژوئن افت کرد .اعداد
پایینتر از  ۵۰این ش��اخص نشاندهنده آب
رفتن بخش خصوصی غیرنفتی عربس��تان
اس��ت.تیم م��ور ،رئی��س بخ��ش اقتص��اد
آیاچاس مارکیت ،میگوی��د :دادههای ماه
ژوئ��ن نش��اندهنده یک ماه س��خت دیگر
ب��رای اقتص��اد بخش خصوص��ی غیرنفتی
عربستان است .کاهش شدید هزینهکردهای
مصرفکنندگان و ش��رکتها و افت میزان
دریافت سفارش��ات جدید مش��اهده ش��ده
است.در ماه ژوئن بازار کار بخش خصوصی
عربس��تان با شدیدترین افت خود از آگوست
 ،۲۰۰۹که جمعآوری این دادهها شروع شد،
روبرو شده است.
هدفگذاری جهش  ۱۰۰درصدی در
اکتشافات معدنی

مع��اون وزی��ر صم��ت گف��ت :ب��ا ت�لاش
مدیران ،متخصصان و کارشناس��ان سازمان
اکتشافاتمعدنی کشور ،در سال جاری شاهد
رش��د  ۱۰۰درص��دی در حوزه شناس��ایی و
پیجویی اکتش��اف م��واد معدنی در کش��ور
خواهیم بود.به گزارش وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،علیرضا ش��هیدی گف��ت :در پی
نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید
از سوی رهبر انقالب اسالمی و برنامهریزی
جهت حرکت این سازمان به سمت تحول و
جهش در عملکرد تخصصی به ویژه در حوزه
کشف ذخایر معدنی جدید ،با تالش مدیران،
متخصصان و کارشناس��ان این سازمان ،در
س��ال جاری شاهد رش��د  ۱۰۰درصدی در
ح��وزه شناس��ایی و پیجویی اکتش��اف مواد
معدنی در کشور خواهیم بود.رئیس سازمان
زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ادامه
داد :ب��ر اس��اس هدفگذاری س��االنه برنامه
انجام عملیات اکتشافی به میزان  ۱۵۰هزار
کیلومتر مربع در س��طح کشور را با توجه به
منابع مالی در اختیار داش��تیم که بر اس��اس
منویات مقام معظم رهبری و در پی دس��تور
مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت موضوع
ایجاد تحول در بخش اکتشاف را در دستور
کار س��ازمان قراردادیم ک��ه در حال حاضر
رس��یدن به هدف  ۳۰۰هزار کیلومتر مربعی
را در دس��تور کار داریم.وی تأمین مواد اولیه
م��ورد نیاز صنایع معدنی را به عنوان دغدغه
کشور یاد کرد و افزود :این سازمان در بسته
پیشنهادی خود به صاحبان صنایع مذکور و
در فاز اول ،پویش اکتشاف ذخایر آهن و در
پ��ی آن ذخایر دیگر م��واد معدنی را طراحی
ک��رد که با توج��ه به اس��تقبال بخشهای
خصوص��ی مختل��ف صنعتی-معدنی جهت
تأمین نیاز خ��ود در حوزه تأمین مواد معدنی
و ظرفیتس��ازی تخصصی در بدنه سازمان،
انتظار تحول  ۱۰۰درصدی را در شناس��ایی
و پیجویی ذخایر معدنی کش��ور طی س��ال
جاری داریم.

نایبرئی��س اتحادی��ه ام�لاک ب��ا بیان
“بخ��ش اج��اره مس��کن در بحرانیترین
ش��رایط ۵۰س��ال اخی��ر بهس��ر میبرد”
گف��ت :قراردادهای اج��اره مطابق مصوبه
س��تاد ملی کرونا تنظیم میش��ود .حسام

عقبایی در گفتوگو با تس��نیم با تأکید بر
اینکه وظیفه دولت است که برای تأمین
مسکن متناسب مردم برنامهریزی کند ،در
پاس��خ به این پرسش که آیا تعیین سقف
افزایش اجارهبها توس��ط ستاد ملی کرونا
مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر
نمیش��ود ،اظه��ار کرد :وضعی��ت کنونی
کش��ور با وضعی��ت س��الهای  90و 91
متفاوت است؛ درس��ت است که آن زمان

مش��کل اجارهنشینی داش��تیم اما مشکل
درآمد عمومی و تورم باال را نداشتیم.وی با
بیان این که “هماکنون در وضعیت کام ً
ال
بحرانی در بخش مسکن بهسر میبریم”،
افزود :بخش اجاره مس��کن بحرانیترین
ش��رایط نیم قرن اخی��ر را تجربه میکند،
ب��ر این اس��اس دول��ت باید ب��ه این امر
ورود پیدا میک��رد.وی در عین حال ادامه
داد :بر اس��اس قواعد فقهی مانند تسلیط

و ...ورود ب��ه ح��وزه خصوصی امالک کار
سختی اس��ت و این کار مصوبات مجلس
و تأییدیه شورای نگهبان را میخواهد ،اما
در شرایط کنونی کشور که اقتصاد خوابیده
است ،مشاغل دچار کسادی و رکود هستند
ضمن این که هم افزایش حقوق متناسب
با تورم نبوده ،مصوبات ستاد ملی مبارزه با
ویروس کرون��ا در حکم قانون قرار دارد و
در مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.
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نایبرئیس اتحادیه مشاوران امالک با ابراز
“با توجه به اینکه س��ه قوه در این س��تاد
حض��ور دارند الجرم مصوبات این س��تاد
در حکم قانون اس��ت” گفت :دولت اعالم
کرده در تهران سقف افزایش اجارهبها 25
درصد ،کالنش��هرها  20درصد و س��ایر
شهرها  15درصد است .این مصوبه هم تا
سه ماه پس از سفید شدن وضعیت کشور
الزم االجراست.

صادرات پیاز راه حل برون رفت از مشکل؛

لغو قانون تمرکز کمر پیازکاران جنوب کرمان را شکست

نبود مدیریت واحد در کشاورزی کشور ،عامل
اصلی مش��کالت پیازکاران جن��وب کرمان
است .به گزارش فارس ،با فرا رسیدن فصل
برداشت پیاز و اشباع بازار داخل در شرایطی
که پی��ازکاران کرمانی منتظر صادر ش��دن
پیازش��ان به کشورهای دیگر بودند با اعمال
محدودیت صادراتی برای پیاز مواجه ش��دند.
وض��ع تعرفه ده هزارتومانی ب��رای صادرات
پیاز از سوی وزارت صمت به انباشت پیاز در
جنوب کرمان و متضرر شدن کشاورزان منجر
ش��د .مشکالت پیش آمده نتیجه عدم وجود
مدیری��ت یکپارچه در زنجیره تولید تا عرضه
محصوالت کش��اورزی و لغ��و قانون تمرکز
بوده است .چند ماهی اس��ت که کشاورزان
جن��وب کرمان با کاهش ش��دید قیمت پیاز
مواجه ش��دهاند .این روند از بهمن ماه س��ال
گذش��ته آغاز ش��د و تا اواخر خرداد ماه سال
ج��اری ادامه یافت و بنا به گفته رئیس جهاد
کشاورزی جنوب استان کرمان ،کاهش تقاضا
ب��رای خرید محصوالت کش��اورزی موجب
متضرر شدن کشاورزان و تولیدکنندگان شده
اس��ت .این در حالی است که جنوب کرمان
یک میلی��ون نفر جمعیت دارد که اش��تغال
 80درصد از این جمعیت به کش��اورزی گره
خورده است.از طرفی شیوع ویروس کرونا و
به دنبال آن تعطیلی رستوران ها ،مراسمات
و جش��ن ها نیز موجب کاهش شدید حجم
مصرف داخلی پیاز ش��ده است .این کاهش
مصرف داخلی از یک طرف و کشت گسترده
این محصول از ط��رف دیگر موجب عرضه
مازاد بر مصرف داخلی این محصول گردیده
است.در ش��رایط کنونی که تولید پیاز بیش
از مصرف داخلی اس��ت ،عرضه پیاز به بازار
کشور های دیگر راه حلی منطقی برای حل
مش��کالت پیازکاران است .بر همین اساس
هم مدیرکل جهادکش��اورزی جنوب کرمان
کلی��د حل مش��کل را در عرضه محصوالت
به بازار کش��ورهای خارجی دانس��ته و بیان

کشاورزی موفق به افزایش تولید و صادرات
محصوالت کشاورزی و کاهش واردات این
محصوالت شود و به حوزه کنترل بازار ورود
کند.بررس��ی های انجام شده نشان می دهد
در سالهای  92تا  95با اجرای بخش هایی
از قانون تمرکز ،واردات مواد غذایی کش��ور
کاهش چش��مگیری را تجربه کرده اس��ت.
خودکفایی در تولید گن��دم و کاهش واردات
برنج ،کاهش واردات شکر  ،مدیریت واردات
روغن و دانههای روغنی به نفع صنایع داخلی
و افزایش صادرات محصوالت کشاورزی از
دیگر نتیجه مثبت اجرایی شدن قانون تمرکز
است.
چه بالیی بر سر قانون تمرکز آمد؟


داشته است« :مشکل کشاورزان با مدیریت
صادرات حل میش��ود».از س��وی دیگر اما
مسلم مروجی رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت جنوب کرمان بر این عقیده است که
اولویت این سازمان ،تامین نیاز داخلی است.
برهمین اساس در  15اسفند سال گذشته از
س��وی وزارت صمت تعرفه  10هزارتومانی
برای صادرات هر کیلوگرم پیاز اعمال گردید
که صادرات این محصول را به شدت کاهش
داده است.وضع این تعرفه سنگین برای پیاز
که موجب صادر نشدن این محصول و نهایتا
انباشت آن روی دست کشاورزان شده است،
در جه��ت جلوگیری از کمبود پی��از در بازار
داخلی و گرانی اظهار می ش��ود.به دنبال این
موضوع دادس��تان عمومی و انقالب کرمان
نیز با اشاره به وضع تعرفه برای محصوالت
جالیزی اظهار داش��ت« :وضع این تعرفهها
صادرکننده را برای صادرات این محصوالت

بیانگیزه کرده و فرص��ت فوقالعاده موجود
در بازاره��ای منطقه با ارزآوری بس��یار باال
را تبدیل به چالش ورشکس��تی و بدهکاری
کش��اورزی و تولیدکننده داخلی و بیانگیزه
شدن آنها در امر تولید میکند»

نبود مدیریت یکپارچه در تولید و بازرگانی

محصوالت کشاورزی

وضع تعرفه صادراتی س��نگین ب��رای پیاز از
س��وی وزارت صمت که نتیجه آن دش��وار
ش��دن صادرات این محصول است درحالی
انجام می ش��ود که بر اس��اس ماده  1قانون
تمرکز وظای��ف و اختیارات مربوط به بخش
کش��اورزی در وزارت جهاد کشاورزی کلیه
اختیارات ،وظایف و امور مربوط به سیاس��ت
گذاری ،برنامه ریزی ،نظارت و انجام اقدامات
الزم جه��ت تنظی��م بازار داخل��ی و تجارت
خارجی می بایس��ت بر عه��ده وزارت جهاد
کشاورزی قرار داده شود.قانون تمرکز وظایف

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال:

یکمیلیونشناسهرهگیریلوازمخانگیثبتشد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه هماهنگی
ها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد کدرهگیری در ستاد
انجام ش��ده اس��ت ،گفت :تاکنون یک میلیون شناسه
رهگیری لوازم خانگی ثبت شده است.حمید رضا دهقانی
نی��ا در گفتگو با مهر گفت :درب��اره طرح مقابله با لوازم
خانگی فاقد شناس��ه ،جلس��های با حضور اعضای ستاد
برگزار شد .حوزه مقابله با قاچاق به ضابطین بازمیگردد
که هماهنگی آنرا س��تاد انجام میدهد .آنچه که برای
برخورد با عرضه قاچاق الزم اس��ت ،این است که طرح
شناس��هدار کردن کاال و شناسه کد رهگیری در سامانه
تجارت به بلوغ خود برسد تا بتوانیم کار برخورد با عرضه
کنندگان اقالم قاچاق را بصورت مؤثر به انجام برسانیم.
وی ادامه داد :تا کنون یک میلیون شناسه رهگیری برای
انواع لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان
دریافت شده است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز افزود :هماهنگیها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد
کد رهگیری در س��تاد انجام ش��د و از سازمان حمایت

مصرف کنندگان خواسته ایم زمانی که بازرسانشان برای
نظارت به سطح بازار میروند ،این کار را انجام دهند.وی
ادامه داد :دیروز هم به دس��تگاهها اعالم کردیم تا هفته
آینده آخرین توصیهها را به عرضه کنندگان لوازم خانگی
ارائه دهند .از نظر من کسی نمیتواند ادعا کند از اجرای
این طرح خبر دار نبوده است و نسبت به برخورد با اقالم
فاقد شناسه معترض باشد؛ البته از آنجا که در حوزه لوازم
خانگی به واسطه افزایش قیمت ،امکان مانع تراشی از
س��وی برخی از فعاالن بازار وجود دارد ،الزم بود که با
سازمان حمایت مصرف کنندگان هماهنگی تنگاتنگی
ب��ه وجود بیاید تا در وهل��ه اول هماهنگی قیمت انجام
ش��ود که این کار انجام ش��د و سازمان حمایت مصرف
کنندگان هم سقف و هم کف قیمت انواع لوازم خانگی
را اعالم کرد.وی تاکید کرد :برای مقابله با عرضه اقالم
فاقد شناس��ه ،باید طرح شناسه دار کردن به بلوغ برسد؛
به همین دلیل همه هم و غممان را گذاشته ایم تا این
کار با قوت پیش برود.

و اختی��ارات مربوط به بخش کش��اورزی در
وزارت جهاد کش��اورزی که به اختصار با نام
قانون تمرکز شناخته می شود ،در  24بهمن
ماه  1391به تصویب مجلس شورای اسالمی
رسید .به موجب این قانون کلیه امور مربوط
ب��ه حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کش��اورزی
به وزارت جهاد کش��اورزی س��پرده شد تا بر
اس��اس اصل مدیریت واحد و پاس��خگویی
واحد ،ناهماهنگی ه��ای موجود در مدیریت
و سیاستگذاری بخش های تولید و بازرگانی
محصوالت کش��اورزی پایان یابد.این قانون
در بس��یاری از کشورهای پیش��رفته عملی
ش��ده است که بر اس��اس آن اجرا ،مدیریت
و سیاس��تگذاری زنجی��ره تولید ت��ا عرضه
محص��والت کش��اورزی تمام��ا تحت یک
سازمان و مدیر قرارداده شده است .در ایران
نیز قانون تمرکز هرچند که به صورت ناقص
به اج��را درآمد اما موجب ش��د وزارت جهاد

پس از گذشت چند س��ال از تصویب قانون
تمرک��ز در ای��ران که می توانس��ت راه حل
بس��یاری از مشکالت ناش��ی از ناهماهنگی
های مدیریتی و سیاستگذاری در بخش های
تولید و بازرگانی محصوالت کشاورزی باشد
و علی رغ��م عملکردهای مثبت و روبه جلو
قانون مذکور حتی در ش��رایطی که به طور
ناقص اجرایی شد ،متاس��فانه از سال ۱۳۹۷
تالشهایی از سوی دولت برای ایجاد وزارت
بازرگانی و ملغی کردن قانون مذکور ش��روع
شد.علی رغم خواست دولت  ،مجلس شورای
اسالمی با ایجاد وزارت بازرگانی و ملغی شدن
قانون تمرکز مخالف نمود که نهایتا موضوع
در جلس��ه ش��ورایعالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا مطرح گردید .نتیجه مصوبه سران
قوا ،لغو قانون تمرکز و بازپسگیری اختیارات
بازرگانی مربوط به حوزه کشاورزی از وزارت
جهاد کش��اورزی بود .به دنبال ملغی ش��دن
قانون تمرکز ،سیاستگذاری بخش بازرگانی
و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی عمال از
کنت��رل وزارت جهاد کش��اورزی خارج و در
اختیار س��تاد تنظیم بازار تحت مدیریت قائم
مقام وزیر صنعت ،مع��دن و تجارت در امور
بازرگانی قرار گرفت.

رشد۷رقمی شاخص؛

رکوردهای باورنکردنی بورس تهران در ۳ماه

ش��اخص بورس از ابتدای امس��ال تا پایان هفته
گذش��ته در مدت  ۶۷روز معامالتی ،با ثبت بیش
از یکمیلی��ون و ۱۰۰ه��زار واحد رش��د ،بازدهی
۲۱۴درصدی را در این مدت نصیب سرمایهگذاران
خود کرده اس��ت .به گزارش تس��نیم ،در جریان
معامالت ب��ورس اوراق بهادار در س��ال جاری و
تا پایان هفته گذش��ته در مدت  67روز معامالتی،
تعداد  586میلیارد و  338میلیون سهم و حق تقدم
ب��هارزش  6487ه��زار و  422میلیارد ریال در 90
میلی��ون و  268هزار و  305نوبت در بورس اوراق
بهادار م��ورد معامله قرار گرفته اس��ت.همچنین
بررسی معامالت بازار سهام بهتفکیک بازار نشان
میده��د در این مدت  350میلیارد و  811میلیون
سهم بهارزش  3290هزار و  367میلیارد ریال در
 38میلیون و  737هزار و  232نوبت در بازار اول،
 220میلیارد و  201میلیون س��هم بهارزش 2966
ه��زار و  134میلیارد ری��ال در  50میلیون و 142

هزار و  495نوبت در بازار دوم 22 ،میلیون و 200
هزار برگه بهارزش  21هزار و  926میلیارد ریال در
 5ه��زار و  656نوبت در بازار بدهی 18 ،میلیون و
 390ه��زار قرارداد بهارزش  6872میلیارد ریال در
 218هزار و  420نوبت در بازار مشتقه و  15میلیارد
و  285میلیون واحد از صندوقهای سرمایهگذاری
قابل معامله در بورس تهران بهارزش  202هزار و
 122میلی��ارد ریال در یکمیلی��ون و  164هزار و
 502نوبت مورد معامله قرار گرفته است.شاخص
کل نیز که معامالت امس��ال ب��ورس را از ارتفاع
 512هزار و  900واحد آغاز کرده اس��ت ،تاکنون
با یکمیلیون و  100هزار و  2واحد رش��د ،معادل
 214.47درصد افزایش را به ثبت رس��انده است.
ش��اخص بازار اول نیز در این مدت با رش��د 856
هزار و  256واحدی و ش��اخص بازار دوم با رش��د
 2میلی��ون و  11ه��زار و  421واح��دی بهترتیب
 236.06و  184.86درصد افزایش داشتهاند.

هپکو در پیچ و خم تصمیم گیری

ساز و کار بازگشت به دولت شفاف نیست

ش��رکت هپکو در حالی در آستانه س��ومین واگذاری قرار دارد که اینبار در حال
بازگشت به دولت است و به جهت شفاف نبودن شرایط واگذاری مشخص نیست
ب��ا این اق��دام ،بار دیگر به رونق قبلی خود بازمیگ��ردد یا خیر.به گزارش مهر،
شرکت هپکو اراک از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار میآید که تا کنون
نقش بس��زایی در توسعه عمران و سازندگی کشور ایفا کرده است .شرکتی که
س��الیانی بازوی اجرایی دولت در عمران و آبادانی کش��ور به شمار میرفت هم
اکنون با مش��کالت عدیده ای دست و پنجه نرم میکند .مشکالتی که عمدت ًا
بعد از واگذاریهای غیر اصولی ایجاد ش��ده و هم اکنون نیز میتواند شرکت را
بیش از پیش دچار مشکل کند.تسهیالت معوق و ربح مرکب وامها ،حقوق معوق
کارکنان ،کاهش شدید سفارش گیری ،مجوز واردات ماشین آالت مشابه تولید
داخل و ماشین آالت مستعمل ،نبود سرمایه در گردش کافی ،مشکالت تأمین
قطعات و مواد اولیه تولید و از این قبیل موارد ،اجازه فعالیت را مانند گذش��ته به
این شرکت نمیدهد و این شرکت را به موتور تولید بدهی تبدیل کرده است که
با گذشت هر روز بر بدهیهای این شرکت افزوده میشود .بخش قابل توجهی
از این مشکالت ناشی از حاکمیت مدیریت نادرست در شرکت است که با انجام
واگذاریهای غلط اتفاق افتاد.هم اکنون پس از دوبار واگذاری ناموفق (یکبار در
سال  ۱۳۸۵به شرکت واگن سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به شرکت
هیدرواطلس) ،این شرکت در تاریخ /۲۸/۰۶ ۱۳۹۸به دستور ریاست جمهور برای

بازگشت به دولت ،به صورت موقت جهت تعیین تکلیف به سازمان خصوصی
سازی منتقل شده است.
ابالغ شرایط واگذاری پس از انتقال سهام


اوایل خرداد ماه ،نامهای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست
وزارت صمت ،مبنی بر «واگذاری بدون پیش ش��رط ش��رکت هپکو و تمامی
ش��رکتهای متعلق به آن با حفظ کلیه حقوق مرتبط ،به س��ازمان گسترش و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعمال حق مالکیت» منتشر شد
و در آن از تاریخ /۰۶/۰۳ ۱۳۹۹ش��رکت هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد.
نامه مذکور موید قطعی بودن انتقال س��هام و مالکیت شرکت به وزارت صمت
و سازمان ایمیدرو است.از قرار معلوم به جهت تسریع در امور ،ابتدا سهام هپکو
منتقل میشود و پس از انجام انتقا ل ،شرط و شروط واگذاری در دولت بررسی و
به ایمیدرو ابالغ خواهد شد .هرچند گفته شده این انتقال موقت و در جهت حل
مشکالت و اصالح ساختار شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا باید شرط
و ش��روط واگذاری پس از انتقال سهام ابالغ شود.با اینکه ایمیدرو یک سازمان
توسعهای اس��ت اما در مقاطعی دچار مشکالت مدیریتی شده و به واسطه این
مشکالت بسیاری از طرحهای توسعهای کشور در زمینه اکتشاف و بهره برداری
متوقف ،یا پیشرفت آنها با کندی مواجه شد .عالوه بر این ،نکته قابل توجه در
این خصوص امکان واگذاری ایمیدرو به صورت س��هامی عام در بورس اوراق

بهادار در آینده نزدیک است ،خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل ایمیدرو
مطرح شد و با توجه به مشکالت کالن دولت در بودجه سال  ۱۳۹۹و روند فعلی
واگذاری شرکتهای تحت مدیریت دولت ،بسیار نزدیک تلقی میشود.از طرفی
در واگذاریهای پیشین شرکت هپکو ،که از خریداران تضمینهایی برای حفظ
اش��تغال و تولید صورت گرفته بود و شروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود
داشت ،مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد مدیران شرکت از اهمیت رونق تولید
به سو استفاده از زمینهای شرکت و سرمایه گذاری در بخشهای غیر مرتبط
با فعالیت ش��رکت ،تبدیل شد .در واقع زمینهای با ارزش شرکت پاشنه آشیل
کاهش تولید آن شده و تولید را از اولویتهای شرکت هپکو خارج کرد.
انتقال هپکو به ایمیدرو ابهام دارد


واگذاری هپکو به یک س��ازمان توسعهای نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری
شفاف و اصولی ،آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه خواهد کرد .سازمان ایمیدرو
یا هر سازمان دولتی دیگر که مدیریت شرکت هپکو را به عهده خواهد گرفت باید
قبل از واگذاری برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای احیای شرکت
به دولت و سهامداران ارائه کند تا براساس این برنامه و عملکرد مدیریتی ،مورد
ارزیابی قرار گیرد .کارکنان شرکت و سهامداران انتظار دارند بعد از گذشت بیش از
یک سال و نیم بالتکلیفی بهترین تصمیم برای این شرکت گرفته شود و هپکو
به رونق گذشته بازگردد.
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اخبار
اهتمام وزارت راه برای مسدودسازی
تقاضاهای غیرمصرفی در بازار مسکن

وزیر راه و شهرسازی ،با اشاره به برنامهریزی
وزارتخانه برای مدیریت بازار مس��کن ،گفت:
یکی از برنامه های وزارتخانه ،مسدودس��ازی
تقاضاهای غیرمصرفی در بازار مسکن است،
در شرایط کنونی التهابات بازار مسکن ریشه
در عرض��ه و تقاض��ا ندارد بلک��ه تحت تأثیر
بازارهای موازی همچون دالر و تورم اس��ت.
به گزارش خانه ملت ،نشست ویژه کمیسیون
عم��ران مجلس بعد از ظهر ام��روز با حضور
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و مدیران
مرتبط بخش مس��کن با هدف بررسی برنامه
ه��ا و اقدامات صورت گرفته در حوزه تولید و
مدیریت بازار مسکن برگزار شد.در این نشست
محمد اسالمی با اشاره به برنامه ریزی وزارت
راه و شهرس��ازی برای مدیریت بازار مسکن،
گف��ت :یک��ی از برنام��ه ه��ای وزارتخان��ه،
مسدودسازی تقاضاهای غیرمصرفی در بازار
مسکن است ،در شرایط کنونی التهابات بازار
مس��کن ریش��ه در عرضه و تقاضا ندارد بلکه
تحت تأثی��ر بازارهای موازی همچون دالر و
تورم اس��ت.وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد:
بر اس��اس قانون اساسی خانه دار کردن مردم
جزء وظایف حکومت و دولت است ،در شرایط
کنونی میزان حداقلی تولید مسکن در کشور
ح��دود  300هزار واحد اس��ت ،حال س��االنه
باید  700هزار واحد مس��کن ش��هری و 200
هزار واحد مس��کن روستایی تولید شود تا هم
مس��کن خانه اولی ها و هم موارد جایگزینی
تأمین شود.وی گفت :وزارت راه و شهرسازی
برنام��ه کالنی برای تأمین مس��کن اقش��ار
آس��یب پذیر و سایر اقشار دارد ،از طرف دیگر
اقدامات قاب��ل قبولی برای تکمیل واحدهای
باقی مانده مس��کن مهر صورت گرفته است،
کل واحدهای مس��کن مهر  2میلیون و 200
هزار واحد بوده که تا االن یک میلیون و 930
هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده است،
همچنی��ن  120هزار واحد آماده ش��ده که با
تکمیل انشعابات ،واحدها تحویل خواهد شد.
واردات گوشی تلفن همراه  ۳برابر
شده است

س��خنگوی گمرک گفت :از ابتدای سال تا به
ام��روز  ۲میلیون و  ۴۰۴هزار و  ۹۳۳دس��تگاه
تلفن همراه وارد کشور شده است که این میزان
حدود س��ه برابر واردات تلف��ن همراه در مدت
مش��ابه سال قبل اس��ت.به گزارش مهر ،سید
روح اله لطیفی ،سخنگوی گمرک در واکنش
به برخی از خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن
همراه بیان داش��ت :بر خ�لاف ادعاهایی که
برخی از افراد با نیتهای مختلف در رس��انهها
بیان میکنند آمار رسمی واردات گوشی تلفن
همراه نش��ان میدهد از ابتدای سال  ۹۹تا ۱۵
تیرماه ،دو میلیون و  ۴۰۴هزار و  ۹۳۳دس��تگاه
تلفن همراه با  ۹۱۸اظهار نامه از گمرکات کشور
ترخیص شده و وارد بازار شده است.وی افزود:
واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴
هزار و  ۲۰۸دس��تگاه ،ب��ه ارزش  ۷۳میلیون و
 ۶۳۵ه��زار و  ۸۶۰دالر را ش��امل میش��د ،در
صورتی که ارزش تلفن همراه در مدت سه ماه
و نیم ابتدای سال  ۳۷۳ ،۹۹میلیون و  ۳۳۶هزار
و  ۵۹۰دالر اس��ت که از لحاظ ارزش نسبت به
مدت مشابه س��ال گذشته ۴۰۷ ،درصد رشد و
از لحاظ تعداد نیز رش��د  ۱۷۸درصدی را شاهد
بودیم.لطیفی اظهار داشت :با این حجم واردات
تلفن همراه ،در حالت طبیعی نباید مشکلی در
عرضه تلفن همراه در بازار به وجود بیاید.
 4شرکت جدید در صف عرضه اولیه
سهام در بورس هستند

مع��اون ب��ورس اوراق بهادار ته��ران با بیان
اینک��ه چهار ش��رکت ،آم��اده عرض��ه اولیه
در بورس هس��تند ،اظهار داش��ت« :شرکت
زرماکارون»« ،ش��رکت لیزینگ پارس��یان»،
«تامین س��رمایه امین» و «تامین س��رمایه
تمدن» در صف انتظار برای عرضه در بورس
هس��تند .به گزارش فارس ب��ا توجه به اقبال
مردم به س��رمایهگذاری در بورس ،شاخص
بورس تهران از حدود  300هزار واحد س��ال
گذش��ته به ی��ک میلیون و  655ه��زار واحد
نش��ان میده��د به دالیل مختل��ف از جمله
کمبود سهام شناور شرکتها ،افزایش نرخ دالر
و فش��ار تقاضا ناش��ی از نقدینگی سرگردان
باعث افزایش  5برابری شاخص بورس شده
اس��ت،در حالی که بخش واقعی اقتصاد این
همه رشد نکرده و بلکه برخی بخشها با افت
هم مواجه بودهاند.یکی از سیاستهای دولت،
تالش برای جذاب ک��ردن بازار بورس برای
حضور ش��رکتهای بزرگ در بازار س��رمایه و
عرضه اولیه سهام به مردم است.

