
سبد تسهیالتی متنوع بانک مسکن 
برای فعال سازی ساخت و ساز

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس��کن 
همزم��ان مهم تری��ن اقدامات این بان��ک در حوزه 
بازس��ازی واحدهای مس��کونی کش��ور طی یکسال 
گذش��ته را تش��ریح کرد.مس��عود ایزدی مدیر امور 
ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مس��کن همزمان با 
فرارسیدن هفته دولت، به پایگاه خبری بانک مسکن-

هیبنا، گفت: با توجه به تاکید رییس جمهوری مبنی 
بر فعال س��ازی بخش ساخت و ساز کشور به عنوان 
یک صنعت پیشرو و همزمان حمایت از اقشار آسیب 
دیده در این بخش، بانک مس��کن یکی از مهم ترین 
سیاس��ت های اعتباری خود طی چند سال اخیر را 
بازس��ازی واحدهای مس��کونی در مناطق روستایی 
و ش��هری کش��ور قرار داده اس��ت.وی ادامه داد: در 
راستای تحقق پذیری این هدف در سبد تسهیالتی 
بانک مسکن سهم ویژه ای برای بازسازی واحدهای 
مس��کونی پیش بینی شده اس��ت. به طوریکه بانک 
مسکن از یک سو به اعطای تسهیالت برای بازسازی 
واحدهای مس��کونی واق��ع در بافت های فرس��وده 
کش��ور پرداخت و از س��وی دیگر با هدف حمایت از 
هموطنان آس��یب دیده در حوادثی همچون سیل و 
زلزله، پرداخت تسهیالت بازسازی واحدهای مسکونی 
خس��ارت دیده در جریان این وقایع را در دستور کار 
قرار داده است.وی به کارنامه یکسال اخیر تسهیالت 
دهی بانک مس��کن ب��ه واحدهای مس��کونی بافت 
فرسوده اشاره و اظهار کرد: مطابق با گزارش عملکرد 
به دس��ت آمده از ابتدای س��ال گذشته تا تاریخ اول 
ش��هریور ماه امسال، مجموعا 13،852 واحد کلنگی 
در بافت فرس��وده شهرهای کشور با تسهیالت بانک 
مسکن احیا و نوسازی شده اند. مدیر امور ارتباطات 
و حوزه مدیریت بانک مس��کن ارزش کل تسهیالت 
منعق��ده و پرداختی در این ح��وزه را رقمی بالغ بر 
8،380 میلیارد ریال و 5،936 میلیارد ریال دانست و 
افزود: از مجموع تعداد تسهیالت پرداختی، 11،257 
فقره مربوط به دوره زمانی ابتدای فروردین ماه سال 
گذش��ته تا پایان اسفندماه 98 و تعداد 2،595 فقره 
نیز از ابتدای س��الجاری تا پایان دوره زمانی مذکور 

پرداخت شده است.

آموزش قوانین و مقررات بانکی 
موجب ارتقای شفافیت و سالمت 

سازمانی می گردد
مدی��ر مرکز آموزش و پژوهش بانک توس��عه تعاون 
: اهمی��ت و تدابی��ر این مرکز بروزرس��انی اطالعات 
مدی��ران و کارکنان از قوانین و مق��ررات بانکی می 
باشد .کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش 
بانک توس��عه تعاون با اعالم خبر تدوین و عملیاتی 
نمودن سیاست و برنامه آموزش و یادگیری مقررات، 
آیین نامه ها، دس��تورالعمل ها و بخش��نامه ها گفت: 
توسعه شناخت مدیران و کارکنان بانک از قوانین و 
مقررات همسو باسیاست ارتقای شفافیت و سالمت 
س��ازمانی در بخش تعاون کش��ور در مرکز آموزش 
و پژوهش بانک توس��عه تعاون اجرایی ش��ده است.

مدی��ر مرکز آموزش و پژوهش در این رابطه اش��اره 
ک��رد: افزایش آگاه��ی و دانش مدی��ران و کارکنان 
بان��ک از قوانین و مقررات جاری می تواند س��ازوکار 
مطلوبی برای کاه��ش و حذف خطاهای غیرعمدی 
سرمایه انسانی و درنتیجه ارتقای شفافیت و سالمت 
س��ازمانی باش��د.وی ضمن تبیین اه��داف طراحی 
چنی��ن س��ازوکاری در مرکز آم��وزش و پژوهش از 
قبیل توس��عه فرهنگ قانون گرای��ی، قانون محوری، 
بهبود سالمت س��ازمانی، اهتمام عملی به شفافیت، 
نهادینه نمودن مفاد دستورالعمل ها، مقررات ابالغی 
و بخش��نامه ها در اندیشه و عمل مدیران و کارکنان، 
تأکید نمود: س��المت سازمانی و فساد اداری دو بعد 
معکوس هس��تند که توسعه یکی با کاهش و حذف 
دیگری همراه خواه��د بود و مرکز با طراحی چنین 
س��ازوکار آموزشی به دنبال توسعه سالمت سازمانی 
و بهبود شفافیت و کاهش اشتباهات سرمایه انسانی 

در سطح بانک از مسیر یادگیری می باشد.

اخبار گزارش

گویا هنوز هم اراده ای در دولتمردان برای توجه به وضعیت 
کارگران وجود ندارد چنانکه رئیس کمیته دستمزد شورای 
عالی کار با اش��اره به خل��ف وعده های تیم اقتصادی دولت 
در مورد کارگران، گفت: باید مشخص شود که آیا در مورد 
معیش��ت، س��المت و خانوار کارگران اص��ال نگرانی وجود 

دارد.
فرامرر توفیقی در گفت و گو با مهر در مورد حواش��ی حق 
مس��کن کارگران، اظهار داش��ت: بحث من در مورد نادیده 
گرفتن 600 هزار تومان )معوقه حق مسکن در فصل بهار( 
فق��ط مربوط به رقم و ع��دد نبود بلکه بح��ث این بود که 
چرا باید یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در س��رجمع دستمزد 
کارگ��ران پس از تصویب ش��دن توس��ط 3 ضلع ش��ورای 
عالی کار، دوباره در هیأت دولت مطرح ش��ود. این موضوع 
برابر با کدام قانون اس��ت؟ در نظام دستمزد چه جایگاهی 
دارد؟رئیس کمیته دستمزد ش��ورای عالی کار افزود: حال 
که قرار بر مطرح ش��دن حق مسکن در هیأت دولت است، 
چرا باید بررس��ی این موضوع اینقدر با تأخیر انجام ش��ود؟ 
در کنار این مس��اله باید مشخص شود که چرا تاریخ اعمال 
حق مس��کن از س��وی وزیر کار، تیرماه اعالم شد در حالی 
که در مصوبه شورای عالی کار وجود نداشت.وی ادامه داد: 
می گویند ما دروغ می گوئیم که تاریخ اعمال حق مس��کن 
در مصوبه ش��ورای عالی کار وجود نداشت، اگر چنین است 

پس باید با ارائه مدرک، ادعای ما را رد کنند.
توفیقی گفت: از س��ویی دیگر باید به این نکته اشاره شود 
که طب��ق مصوبه کمیته دس��تمزد باید جلس��ات علمی و 
پژوهش��ی در مورد قابلیت اجرای م��زد صنفی و منطقه ای 
برگزار شود؛ چرا کس��انی که نگران هستند، در مورد لزوم 
تشکیل این جلسات چیزی نمی گویند؟ چرا پی گیر تشکیل 

این جلسات نیستند؟
این فعال کارگری افزود: همچنین شورای عالی کار موظف 
اس��ت حداقل ماهی یک بار تشکیل جلس��ه دهد، ما وارد 
شش��مین ماه از سال شده ایم چند جلس��ه داشته ایم؟وی 
ادامه داد: در جلس��ه پایانی س��ال 98 توسط تیم اقتصادی 
دولت به نمایندگان کارگری قول هایی داده شد، چقدر این 

وعده ها جامه عمل پوشیده است؟
توفیقی گفت: آیا بررس��ی کرده اند که چه بالیی س��ر سبد 
معیشت خانوار و عوامل مؤثر بر آن به دلیل جایگزین شدن 
ارز نیمای��ی به جای دولتی، آمده اس��ت؟وی افزود: رئیس 
س��تاد تنظیم بازار می گوید قیمت مرغ در ماه محرم تکان 
نخورد! قیمت مرغ در بهترین حالت 19 هزار و 500 تومان 

اس��ت آیا دقت کرده اند ک��ه قیمت این خوراکی پارس��ال 
چقدر بود؟ آیا دوس��تانی که نگران هستند بررسی کرده اند 
که قیمت روغن های خوراکی، قند، ش��کر، کره، برنج، پنیر، 
تخم مرغ و نان چقدر ش��ده اس��ت؟ نرخ ماس��ک یک شبه 
از ه��زار تومان به ه��زار و 300 تومان رس��ید و همچنین 
قیم��ت برخی داروها همچون داروه��ای مربوط به قلب در 
داروخانه ها چند برابر شد، آیا این موضوع رصد شد؟رئیس 
کمیته دستمزد ش��ورای عالی کار گفت: فاصله دهک های 
تورم��ی، ضری��ب جینی، ش��کاف طبقاتی، ش��کاف عمیق 
دس��تمزد و هزینه و وضعیت خانوارهای کارگری بررس��ی 
شده اس��ت؟ می گویند میانگین درآمد کارمندان دولتی 6 
میلیون و 500 هزار تومان اس��ت، میانگین درآمد کارگران 
چقدر ش��ده است؟ آیا در مورد معیشت، سالمت و وضعیت 

خانواده کارگر نگرانی وجود دارد؟
وی با اش��اره به اینکه کمک هزینه مس��کن در س��ال های 

گذش��ته مورد غفلت واقع ش��ده بود، تصری��ح کرد: چرا از 
س��ال 70 در حق مس��کن به عنوان یک مؤلفه دس��تمزد 
کارگ��ری بازنگری صورت نگرفت؟ اگ��ر این اتفاق می افتاد 
امروز کمک هزینه 300 هزار تومانی خنده دار نبود.توفیقی 
با بی��ان اینکه هزاران خلف وع��ده و دل نگرانی وجود دارد، 
گف��ت: ما در مورد قانون بح��ث می کنیم نه عدد و رقم که 

متأسفانه هیچ نشانی از اجرای قانون نیست.
این در حالی است که در مرداد ماه ایسنا گزارش کرده بود 
در هفته های اخیر بس��یاری از فعاالن حوزه کار و مقامات 
کارگ��ری تصویب هر چه س��ریع تر افزایش حق مس��کن 
کارگری را خواستار شده و بر ضرورت پرداخت معوقات آن 

از ابتدای سال تاکید کردند.
ش��ورای عال��ی کار هفدهم خرداد ماه در دویس��ت و نود و 
دومین نشس��ت خود، پیش��نهاد افزایش 200 هزار تومانی 
حق مس��کن کارگران را با موافقت اعض��ا تصویب کرد؛ بر 

این اساس مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این یکصد 
ه��زار تومان بود به 300 هزار توم��ان افزایش یافت ولی با 
توجه به آنکه حق مس��کن برای اجرایی ش��دن به تصویب 
هیات وزی��ران نیاز دارد، وزیرکار پیش��نهاد افزایش کمک 
هزین��ه مس��کن کارگران مش��مول قان��ون کار را به هیات 
وزی��ران ب��رد و در 31 خ��رداد ماه طی نام��ه ای به معاون 
اول رئی��س جمهوری تصویب مصوبه ب��ا قید دو فوریت را 
خواستار شد.علیرغم آنکه وعده داده شده بود افزایش حق 
مس��کن در تیر ماه به تصویب می رس��د ای��ن امر به دلیل 
آنچه تمرکز کمیس��یون اقتصادی دول��ت بر الیحه اصالح 
قانون مالیاتها عنوان ش��ده بود با تاخیر همراه ش��د؛ با این 
حال مقام��ات کارگری تاخیر در تصوی��ب مصوبه افزایش 
حق مس��کن و تایید هیات وزیران را با توجه به حضور سه 
وزیر کابینه در جلس��ه شورای عالی کار موجه نمی دانند و 
ب��ر لزوم پرداخت معوقات آن از ابتدای س��ال تاکید دارند، 
هرچند که معاون روابط کار این مس��اله را ناش��ی از ضعف 
و مش��کالت قانون کار عنوان کرده و محاسبه افزایش حق 
مس��کن از ابتدای س��ال و عطف به ماسبق شدن آن برای 
چه��ار ماه گذش��ته را تابع نظر و تصوی��ب دولت می داند.
در نهایت مصوبه افزایش حق مس��کن پس از ارسال و نامه 
وزیر کار، به کمیس��یون اقتصادی دولت رفت و مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت تا در جلس��ه امروز تصمیم نهایی در 
خصوص آن گرفته ش��ود؛ همچنان که پیش از این معاون 
رواب��ط کار وزارت کار به ایس��نا خبر داده بود که بیس��تم 
مرداد قرار است نشست نهایی کمیسیون اقتصادی با محور 
بررس��ی مصوبه برگزار شود که پس از تصویب در یک رفت 
و برگش��ت به هیات وزیران ارسال شده و به تصویب نهایی 

خواهد رسید.
آنط��ور که ش��اکرمی گفته مبلغ 300 هزار تومان مش��کل 
مسکن و اجاره بهای کارگران را در این شرایط برطرف نمی 
کند ولی حق مس��کن کارگران پیش از این ۴0 هزار تومان 
بود که در س��ال 1397 به 100 هزار تومان رسید و امسال 
ب��ا نگاه ویژه دول��ت در جهت کمک به معیش��ت کارگران 
افزای��ش یافته اس��ت.اگر چه در س��الهای گذش��ته فرایند 
تصویب افزایش حق مس��کن کارگ��ری در هیات وزیران با 
تاخیر همراه بوده اما با توجه به اجماع و نظر مثبت اعضای 
کمیس��یون اقتصادی با مبلغ پیشنهادی شورای عالی کار، 
چنانچه مصوبه در جلسه امروز به تصویب نهایی برسد ظرف 
مدت بسیار کوتاهی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ 

و در فیش حقوقی کارگران اعمال خواهد شد.
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رئیس مرکز ملی فرش ایران خبر داد
تصویب تداوم معافیت مالیاتی 
تولید کنندگان فرش دستباف 

رئی��س مرکز ملی ف��رش ای��ران از تصویب 
تداوم معافی��ت مالیاتی تولید کنندگان فرش 
دس��تباف در کمیس��یون اقتص��ادی دولت 

خبرداد.
 فرحن��از راف��ع گف��ت:  براس��اس پیگیری 
ه��ای به عمل آمده از س��وی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و مرکز مل��ی فرش ایران و 
تش��کل های فعال فرش دستباف در جلسه 
کمیس��یون اقتصادی دول��ت، معافیت ماده 
1۴2 قانون مالیات های مستقیم کارگاه های 

فرش دستباف به قوت خود باقی ماند.

رئیس مرکز ملی فرش دستباف اظهار داشت: 
سال گذشته پیش نویس الیحه اصالح قانون 
مالیات های مس��تقیم با ه��دف کاهش اتکا 
ب��ه درآمدهای نفت��ی از س��وی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی تدوین و به کمیس��یون 

اقتصادی هیات دولت ارسال شد.
رافع بیان داش��ت: بر اس��اس ماده 1۴1 صد 
درص��د درآم��د حاصل از ص��ادرات خدمات 
و کااله��ای غیرنفت��ی و محص��والت بخش 
کش��اورزی و 20 درص��د درآم��د حاصل از 
صادرات مواد خام مش��مول مالی��ات با نرخ 
صفر می ش��ود، همچنین براساس ماده 1۴2 
قان��ون مالیات های مس��تقیم درآمد کارگاه 
ه��ای ف��رش دس��تباف و صنایع دس��تی و 
ش��رکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی 
مربوطه از پرداخت مالیات معاف اس��ت.وی 
افزود: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برای 
نیل به اهداف س��ال »جهش تولید« و توجه 
ویژه به رفع برخی از مش��کالت فعاالن هنر- 
صنعت فرش دستباف، اقدام های عملی خود 
را برای حذف پیشنهادهای اصالحی بر قانون 
مالیات های مستقیم با مشارکت تشکل های 
تولیدی و صادراتی فرش دستباف را اجرایی 

کرد. فارس

معاون وزیر صمت اعالم کرد
محدودیت برای مشوق های 

صادرات مواد خام و کاالهای واسطه
مع��اون طرح و برنامه وزارت صمت اعالم کرد: 
با پیش��نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تصویب کمیس��یون اقتصادی دول��ت، ایجاد 
محدودیت برای مشوق های صادرات مواد خام 
و کاالهای واسطه ای تصویب شد. سعید زرندی 
از تصویب ایجاد محدودیت برای مش��وق های 
صادرات مواد خام و کاالهای واس��طه ای خبر 
داد و گف��ت: در راس��تای منویات مقام معظم 
رهبری و تاکیدات ایشان بر جلوگیری از خام 
فروش��ی و نیز در جهت سیاس��ت های کلی 
بخش معدن و بند 5 سیاس��تهای کلی تولید 

ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی، موضوع 
"تکمیل زنجی��ره ارزش و فاصله گیری از خام 
فروش��ی" ماده 1۴1 قان��ون در الیحه اصالح 
مالیات مس��تقیم در دس��ت بررسی و تنظیم 
در س��طح دولت، مورد اصالح قرار گرفت.وی 
بیان کرد: بدین ترتیب امتیازات در نظر گرفته 
شده جهت صادرات کاالها و خدمات و مزایای 
محاس��به درآمد مالیاتی با ن��رخ صفر در این 
قانون برای صادرات مواد خام محدودتر گردید.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: سهم 
20 درصدی صادرات مواد خام مش��مول این 
مزی��ت در قانون فعلی ب��ه 10 درصد کاهش 
یافت.زرندی توضی��ح داد: در صورت تصویب 
ای��ن قانونی و عملیاتی ش��دن آن، 90 درصد 
صادرات مواد خام مشمول هیچگونه معافیت 
مالیات بر درآمدی نخواهند بود. زرندی تصریح 
کرد: با تصوی��ب و اجرایی ش��دن این قانون، 
انگی��زه صادرات مواد خام و کاالهای واس��طه 
ای محدود گردیده و بر اس��اس سیاست های 
توسعه صنعتی مدیریت خواهد شد. وی گفت: 
مقرر شد لیس��ت مواد خام با همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و اتاق 
بازرگان��ی تهیه و برای تصویب نهایی به دولت 
ارائه شود.  وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
سفارش ساخت 83 فروند شناور 

داخلی برای سازمان بنادر
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه 
تولیدکنن��ده داخلی 83 فروند ش��ناور برای 
کاربری های مختلف س��ازمان بنادر می سازد، 
گف��ت: از محل وجوه اداره ش��ده تس��هیالت 
ارزان قیمت خرید شناور ارائه می شود منوط 
به آنکه شناور مورد تقاضا، تولید داخل باشد. 
محمد راس��تاد   بیان کرد: مهمترین پروژه ای 
که برای اس��تفاده از صنایع دریایی داخلی در 
پیش داریم، ساخت 83 فروند شناور در داخل 
کشور برای ناوگان سازمان بنادر و دریانوردی 
اس��ت. وی ادامه داد: این پروژه 2۴0 میلیون 

یورو ارز ب��ری دارد و 55 ه��زار و 75 میلیارد 
ریال منابع ریالی دارد که صرف آن می ش��ود؛ 
در ساخت ش��ناورها باالخره برخی قطعات و 
تجهیزات، وارداتی اس��ت ک��ه همان طور که 
گفته ش��د س��هم ارزی آن 2۴0 میلیون یورو 
و س��هم ریالی آن 55 هزار و 75 میلیارد ریال 
است. مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
درباره بکارگی��ری این ش��ناورها اظهار کرد: 
بخشی از این شناورها شامل شناورهایی است 
که برای جس��ت وجو و نجات دریایی استفاده 
خواهد شد، بخشی ش��ناورهایی است که در 
بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها مورد استفاده 
ق��رار می گیرد، تعدادی ش��امل ش��ناورهایی 
اس��ت که برای ب��ردن راهنما روی کش��تی 
اس��تفاده می  شود )ش��ناور پایلوت( و بخشی 
هم شناورهای اس��تقرار عالئم کمک ناوبری 
در دریا، اس��ت. راس��تاد ادامه داد: همچنین 
ش��ناور یدک کش برای پهلودهی و جداسازی 
کشتی ها به اسکله ها، شناورهای اطفاء حریق 
)آتش خوار( که در بنادر به کار گرفته می شوند 
و ش��ناورهای یگان حفاظت، بخشی دیگر از 
این ش��ناورهای در حال س��اخت است و در 
مجموع 83 فروند شناور در این قرارداد توسط 

تولیدکننده داخل تولید می شود. فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد؛

خلف وعده  دولت به کارگران

علی رغ��م توصیه های مکرر رهبری مبنی بر عدم واردات 
کاالهای لوکس و برخ��الف تصمیم اولیه دولت، واردات 
گوش��ی های گرانقیمت ادامه دارد و س��االنه بیش از نیم 

میلیارد یورو از منابع ارزی را می بلعد.
ممنوعیت واردات گوشی با ارزش باالی 300 یورو که در 
راستای »مدیریت منابع ارزی« و تجدید نظر در تخصیص 
ارز ب��ه »اجن��اس لوکس و غیر ض��روری« مدتی قبل با 
توجه به ش��رایط خاص کشور و لزوم صرفه جویی هرچه 
بیشتر در مصارف ارزی اتخاذ شد، به دلیل هوچی گری و 
شیطنت برخی فعاالن بازار ناگهان با مخالفت وزیر جوان 
ارتباطات و هجمه هایی از س��وی برخی رسانه ها مواجه 
گردید و در نهایت به عقب نش��ینی وزارت صمت از این 
تصمیم انجامید.اما رهبر انقالب یکش��نبه گذش��ته، دوم 
ش��هریورماه، در دیدار مجازی با هیئ��ت دولت به نوعی 
این عقب نش��ینی منفعالنه را زیر س��وال بردند و گفتند: 
»گاهی واردات به کش��ور لوکس است یعنی هیچ نیازی 
به آن نیس��ت؛ ش��نیدم که برای واردات یک نوع گوشی 
لوکس آمریکایی )آیفون( در سال 98 حدود نیم میلیارد 
یورو ارز تخصیصی داده شده است. البته بخش خصوصی 
ای��ن کار را می کند، منتها دولت بایس��تی جلوی این را 

بگیرد«.
گوش��ی های آیفون از س��ال 97 با رشد چشمگیر قیمت 

ارز، در زمره گوش��ی های خاص و گران قیمت قرار گرفته 
ک��ه صرفاً دهک ه��ای باالی درآمدی ت��وان خرید آن را 
دارند.بررسی آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا 
نش��انگر آن است که در سال 98، مجموعاً 15.3 میلیون 
دس��تگاه تلفن همراه به ارزش بیش از 2.۴ میلیارد یورو 
وارد کش��ور ش��ده که از این میزان، س��هم گوشی های 
باالی 300 یورو به لح��اظ تعداد، تنها 9 درصد بوده اما 
این گوش��ی های گران قیمت حدود 35 درصد از کل ارز 
تخصیص داده شده به واردات گوشی تلفن همراه )حدوداً 
850 میلیون یورو( را به خود اختصاص داده است.مطابق 
آمار، از 850 میلیون یورویی که در س��ال 98 به واردات 
گوشی های گران قیمت تخصیص داده شده، حدود 500 
میلی��ون یورو متعلق به برند آیفون بوده اس��ت. الزم به 
ذکر اس��ت این برند آمریکایی فق��ط ۴ درصد نیاز بازار 
موبایل را در این سال تأمین کرده که با توجه به افزایش 
قیمت ارز و باالرفتن ش��دید قیمت این گوشی ها، عمدتاً 

متعلق به دهک های باالی درآمدی است.
نظ��ری عن��وان ک��رد: س��خن مق��ام معظ��م رهب��ری 
فصل الخطاب اس��ت، در حال حاضر کمیسیون اقتصادی 
توق��ع دارد ت��ا وزارت صمت مصوبه جدی��دی به منظور 
ممنوعیت واردات گوشی های لوکس باالی 300 یورو را 

تدوین و پیاده سازی کند. مهر

عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به فراز و نش��یبهای واگذاری شرکت تولید ماشین آالت 
راهسازی هپکو معتقد اس��ت، فروش وکالتی شرکتهای 
واگذارش��ده یکی از مهمترین چالشهای خصوصی سازی 

در عصر واگذاریهای خسارت بار دهه 80 بود.
 شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
ماشین آالت راه س��ازی در خاورمیانه این روزها به عنوان 
نمادی از ناکامی خصوصی س��ازی در کشور تبدیل شده 
اس��ت. فراز و نشیبهای واگذاری ش��رکت در حدود 15 
س��ال اخیر تنها باعث افول این تولیدکننده معتبر کشور 

شده است.
در بهمن ماه س��ال 1385 حدود 60 درصد از سهام هپکو 
متعلق به دولت به یک شرکت بخش خصوصی واگذار شد. 
با توجه به عرضه بلوکی مدیریت شرکت به صورت کامل )5 
س��یت مدیریتی( توسط یک شخص تعیین شد. در اواخر 
سال 1385 به عنوان اولین گروه هیئت مدیره، آقای زنگنه 
ک��ه بعد از س��ال 138۴ از وزارت نفت جدا ش��د به عنوان 

رئیس هیئت مدیره شرکت مجدداً آغاز به کار کرد.
عل��ی اکبر کریمی، با اش��اره به س��وابق واگ��ذاری این 
ش��رکت به مباحثه ای با پوری حس��ینی رئیس پیش��ین 
س��ازمان خصوصی سازی اش��اره می کند و به نقل از وی 
می گوی��د: تنها وظیفه ما وصول حقوق دولت ناش��ی از 

واگ��ذاری مذکور اس��ت.بر این اس��اس 25 درصد ثمن 
معامله نقد و مابقی تقسیط شد. به گفته کریمی در زمان 
خرید معادل مبلغ نقد مبلغی از بانک پارس��یان دریافت 
می ش��ود و خریدار یعنی ش��رکت واگن سازی کوثر تنها 
یک سال از فعالیتش گذشته بود. نهایتاً دو قسط آن هم 
ناقص به س��ازمان خصوصی س��ازی پرداخت شد و طبق 
قانون س��ازمان مذک��ور ملزم بود اقدام��ات الزم را برای 
بازپس گیری س��هام واگذارش��ده انجام دهد اما مکرراً به 

فرد مذکور مهلت داده شد.
در نهایت در س��ال 1395 با به هم ریخت��ن اوضاع مالی 
ش��رکت، س��ازمان خصوصی س��ازی پیگیری قضایی را 
دنبال کرد. فروش وکالتی شرکتهای واگذارشده از جمله 
مهمترین چالشهای خصوصی سازی در عصر واگذاریهای 
خس��ارت بار دهه 80 بود، بر این اس��اس بعد از واگذاری 
اولیه فروش وکالتی در دس��تور کار ق��رار می گرفت و با 
اس��تفاده از آن وکالت سازمان خصوصی سازی با قیمتی 
که خریدار قبلی بدهکار بود به فرد جدید واگذار می کرد، 
به این ترتیب به ارزش 215 میلیارد تومان خریدار جدید 
با دو س��ال تنفس و پرداخت 5ساله اقساط مالک جدید 
هپکو ش��د.اما در ش��هریور 98 با عدم پرداخت اقساط و 
ش��کل گیری تبعات امنیتی و سیاسی پیگیریهای جدی 

تسنیم برای بازگشت سهام به دولت آغاز شد. 

ممنوعیت واردات گوشی، اصلی که هرگز اجرا نشد

نیم میلیارد یورو هدیه دولت به ۴ درصدی ها!
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی تشریح کرد

پیدا و پنهان واگذاری هپکو


