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برنامه وزارت صنعت برای ایجاد ثبات قیمت در  7کاالی
اساسی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به رصد
مستمر  100قلم کــاالی اساسی و ضــروری
گفت :قیمت هفت قلم کاالی اساسی متالطم
است بنابراین اقدمات الزم برای ایجاد ثبات
در قیمت آنهــا در دستور کــار قــرار دارد .به
گ ــزارش خبرگزاری ف ــارس ،وزیــر صمت در
جلسه تنظیم بــازار کشور گفت :رصد مستمر
قیمت  100قلم کــاالی اساسی و ضــروری
در کشور نشان از کاهش قیمت  93قلم کاال
داشته و البته به طور حتم علت تالطم قیمت
هفت قلم کاالی دیگر را نیز بررسی می کنیم
و اقدامات مقتضی برای ایجاد ثبات در قیمت
آن ها در دستور کار قرار دارد .رحمانی افزود:
پیش بینی ما و آمارها موید این نکته است که
روندآرامبازاروثباتموجوددرماههایآیندهنیز
تداومخواهدداشت.ویبیانکرد:خوشبختانه
روند تولید نیز در کشور روبه رشد است و در ماه
های پیش رو ،کاهش قیمت ها بر روند زندگی
مصرف کنندگان نیز تاثیرگذار خواهد بود.

خبر مرتبط

افتقیمتگوشتگوسالهوچایخارجیدربازار

اظهارات وزیر صمت در حالی است که روند قیمت در
برخی بازارها از تب و تاب صعود افتاده و حتی بعض ًا
نزولی هم شده است .در این باره ،دیروز رئیس هیئت
مدیرهانجمنصنفیگاودارانبااشارهبهروندکاهشی
قیمت گوشت در ماه های اخیر گفت :قیمت هرکیلو
گوشت گوساله با حدود  ۳۰هزارتومان کاهش به ۸۵
هزارتومانرسیدهاست.بهگزارشمهر،مقدسیپیش
بینیکردکهاینروندکاهشقیمتباتوجهبهفراوانی
عرضه ،ادامــه یابد .خبرگزاری تسنیم نیز از گوشه
دیگر بازار اقالم اساسی یعنی چای ،اظهارات رئیس
کمیسیونتخصصیچایرامنعکسکرد.دراینزمینه
احمدرضا بخشی ،با اشاره به تاثیرات حذف مالیات
و سود گمرکی واردات چای ،از کاهش قیمت چای
خارجی در بازار سخن گفت .وی ادامه داد :قیمت هر
 ۵۰۰گرم چای هندی که به 75هزار تومان نیز رسیده
بود،هماینکبه ۵۰تا ۵۲هزارتومانکاهشیافتهاست.
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خلعیدازسهامدارعمدههپکو

واگذاری مجدد هپکو در دستور کار سازمان خصوصی سازی

فرابورس ایــران با انتشار اطالعیهای از انتقال
سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به
دولت جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
اطالعیهایکهاگرچهبرخیبهغلطازآنبهدولتی
شدن این شرکت تعبیر کــرده اند اما اطالعات
تکمیلی نشان می دهد این بازگشت ،در حقیقت
خلع ید از سهامدار عمده و فراهم کردن مقدمات
برای واگذاری این شرکت به یک خریدار دارای
صالحیت است.به گزارش تسنیم ،انتقال سهام
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در حالی
رسم ًا اتفاق افتاده است که مدیرکل تعاون ،کار
و رفــاه اجتماعی استان مرکزی با بیان این که
هپکو دولتی نشده است ،در این باره اظهار کرد،

سازمان خصوصیسازی با وکالت بالعزل از سوی
سهامدار قبلی فرایند قانونی واگذاری شرکت را
طی میکند.سیدعلی آقازاده ،استاندار مرکزی
نیز در توضیح این ماجرا گفت :بنده درخواستی
از رئیسجمهور داشتم ،مبنی بر این که قرارداد
سهامدار عمده هپکو با سازمان خصوصیسازی
فسخ شود تا راه برای واگــذاری این سهام به یک
گروهصالحتروبااهلیتترهموارشودکهباموافقت
همراه شــد.وی تصریح کــرد :با دستور شخص
رئیسجمهور و طی یک فرایند  20روزه فسخ
قــرارداد با سهامدار عمده انجام و سهام هپکو
ب ـهصــورت موقت بــه ســازمــان خصوصیسازی
به عنوان متولی سهم  60درصــدی و نماینده

دولت بازگردانده شد.آقازاده افزود :هماکنون
زمینههای مناسب و مطلوب برای واگذاری سهام

هپکوبهافرادوگروههاوشرکتهاییکهصالحیت
این کار را دارند ،در حال آمادهسازی است.

