
س�امانه ملي امالك و اسكان امس�ال عملياتي 
مي شود.  با عملياتي شدن آن امكان اخذ ماليات 
از خانه هاي خالي فراهم و قيمت مس�كن ارزان 
مي شود؛ هر چند قيمت مسكن و روند شتابان آن 
هم اكنون نيز با افت مواجه شده است و در سطح 
كشور ش�اهد وادادگي قيمت مس�كن هستيم. 
محمد اس��امي در حاشيه مراس��م بهره برداري از 
مركز عمليات ايمني و اضطراري شركت فرودگاه ها 
در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه سامانه ملي اماك 
و اسكان به عنوان پيش نياز اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي در چه مرحله اي قرار دارد، اظهار كرد: »براي 
راه اندازي سامانه ملي اماك و اسكان يك سيستم 
ميان بر در دس��تور كار قرار گرفته ك��ه با عملياتي 
شدن آن امكان اخذ ماليات از خانه هاي خالي فراهم 
مي شود.    وظيفه راه اندازي اين س��امانه به وزارت 
راه سپرده شده، اين در حالي بود كه اين وزارتخانه 
در اي��ن زمينه از قبل وظيفه اي نداش��ته اس��ت.«

  اسامی ادامه داد: »با توجه به سياست جديد دولت 
و وزارت راه نظام رديابي و ثبت اطاعات در يك مدل 
نرم افزاري ايجاد و به س��ازمان امور مالياتي متصل 
مي شود، بر اين اس��اس خانه هاي خالي شناسايي 
مي ش��وند و پس از آن از اين خانه ه��ا ماليات اخذ 
مي شود. سامانه ملي اماك و اسكان امسال عملياتي 

مي شود.« 
محمد اسامي افزود: »در حال حاضر به دنبال اين 
هستيم كه تمام اطاعات درباره واحدهاي مسكوني 
جمع آوري شود و با يك مدل نرم افزاري اين اطاعات 
را به سازمان امور مالياتي متصل كنيم تا خانه هاي 

خالي شناسايي شود.« 

  اولویت با خانه اولی ها
وي درب��اره طرح مس��كن كارمن��دان دولت اظهار 
داشت: »اين طرح فقط شامل كاركنان دولت نيست، 
بلكه شامل كارگران و تمام اقشاري كه در يك بنگاه 
اقتصادي مشغول به كار هستند مي شود. بنگاه هاي 
اقتصادي مراكز دولت��ي و غيردولتي  ب��راي اينكه 
بتوانند از طرح مسكن كارمندان استفاده كنند، بايد 
نس��بت به ايجاد صندوق هاي پس انداز اقدام كنند.  
ما اراضي مورد نياز را در اختيار آنها قرار مي دهيم و 

اولويت با كساني است كه خانه اولي هستند.« 
اسامي با بيان اينكه اين طرح را تقديم رئيس جمهور 
كرده ايم، گفت: »اين طرح و ساخت 400 هزار واحد 
مسكوني و تكميل مسكن مهر، نرخ اميد براي خريد 

خانه در بين جوانان را افزايش مي دهد.« 
  30 درصد كمتر یا بيشتر

وزير راه و شهرس��ازي درباره افزايش 30 درصدي 
اجاره بها اظهار داش��ت: »مبناي اع��ام اين درصد 
اطاعات رس��مي اس��ت و البته اين معدل افزايش 
قيمت  اجاره بها در س��ه ماه اول امس��ال نسبت به 
مدت زمان مشابه در س��ال گذشته 30 درصد بوده 
و ممكن اس��ت در برخي مناطق اين ن��رخ كمتر يا 

بيشتر باشد.« 
  چرا گفتم خانه نخرید ؟ 

اسامی در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه 
چرا به مردم توصيه كرديد كه نسبت به خريد خانه 
اقدام نكنند و اين باعث انباش��ت تقاضا خواهد شد، 
گفت: »جامعه هدف م��ا خانوارهايي هس��تند كه 
متقاضي خري��د خانه هاي زير 100 متر هس��تند و 
ما در سال هاي 98 و 99 نسبت به ساخت و تحويل 

400 هزار واحد مسكوني با اين مشخصات به جامعه 
هدف اقدام خواهيم كرد.   مبلغ اين واحدها چيزي 
حدود 300 ميليون تومان خواه��د بود و متراژ آنها 

بين 70 تا 100 متر است. «
  ساخت 400 هزار واحد مسكوني براي تعادل 

عرضه و تقاضا
وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا بي��ان اينك��ه در حال 
حاض��ر واحدهايي ك��ه در ب��ازار عرضه مي ش��ود 
جنس س��وداگري دارد و عرضه اي��ن واحدها برای 
سرمايه گذاري است، ادامه داد: »براي ايجاد توازن 
بين عرضه و تقاضا ساخت 400 هزار واحد مسكوني 
را در دس��تور كار قرار داديم كه 60 ه��زار واحد آن 
متعلق به تهران و ش��هرهاي اطراف تهران است، از 
س��وي ديگر براي ش��هر تهران هم قرارداد ساخت 
100 هزار واحدي با وزارت دفاع منعقد كرده ايم. اين 
واحدها به مخاطب و قشر اصلي كه نيازمند مسكن 

هستند عرضه مي شود.« 
وی با اشاره به ميزان ازدواج در سال گذشته و تقاضا 
براي مسكن اظهار داشت: »در سال 97 حدود 545 
هزار فقره ازدواج ثبت شده است كه ما 80 درصد اين 
ازدواج ها را جامع هدف خود مي دانيم و 400 هزار 

واحد بايد بين آنها توزيع شود.« 
اس��امي همچنين درباره تحويل مس��كن مهر در 
دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به دولت نهم و دهم 
گفت: »رس��انه ها بدانند در دولت نهم و دهم كمتر 
از 700 هزار واحد مس��كن مهر تحويل شد، اين در 
حاليست كه در دولت يازدهم و و دوازدهم بيش از 
يك ميليون و 100 هزار واحد مسكن مهر را تحويل 

مردم داديم كه اين نشان از اراده دولت دارد.« 
وي تأكيد كرد: »در حال حاضر ح��دود 330 هزار 
واحد مس��كن مهر باقي مانده كه 65 هزار واحد آن 
آماده تحويل است، اما تمام مسكن مهر تا سال 99 

تحويل داده مي شود.«
  مش�اوران : سراش�يبي بازار مس�كن در ۹ 

منطقه از تهران
عاوه بر اظه��ارات وزير درباره تخلي��ه حباب كه از 
نگاه او رون��د افزايش عرضه در ماه ه��اي آتي باعث 
كاهش قيمت ها خواهد شد، به تأييد دفاتر اماك، 
روند نزولي قيمت پيشنهادي مسكن در دست كم 9 

منطقه از تهران آغاز شده است.
 يك كارشناس مي گويد كه حباب قيمت ها تخليه 
مي ش��ود و در ماه هاي محرم و صفر شاهد كسادي 

بازار مسكن خواهيم بود. 
 خردادماه 1398 بر اساس آمار رسمي قيمت مسكن 
در س��ه منطقه 14، 15 و 20 به ترتيب 3/6، 2/2 و 
0/7 درصد نسبت به ارديبهشت ماه كاهش يافت و 
منطقه 4 نيز رشد ناچيز 0/7 درصد ماهانه را تجربه 
كرد. البته معدل كل پايتخت نشان داد كه 7 درصد 
از شتاب رشد قيمت ملك كاس��ته شده و به رقم 5 

درصد ماهانه رسيده است. 
گزارش هاي ميداني از روند نزولي قيمت آپارتمان در 
بعضي مناطق حكايت مي كند. دفاتر اماك از ايجاد 
نوعي كس��ادي در بازار ملك پس از خردادماه خبر 
دادند. مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه اماك 
نيز گفت كه طبق گزارش مشاوران اماك، قيمت 
پيش��نهادي مالكان در مناطق يك، 5، 22، 12 و 7 

بين 8 تا 18 درصد كاهش يافته است. 
يك كارشناس بازار مسكن نيز به خبرگزاري ميزان 
درباره نق��ش كاهش قيمت ارز گف��ت: »با توجه به 
اقدامات اخير وزارت راه و شهرس��ازي و همچنين 
اقداماتي كه بانك ها در خصوص تس��هيات انجام 
دادند، درصورتي كه روند نزول��ي قيمت دالر ادامه 
پيدا كند، تا پايان تابس��تان و در اواسط سال جاري 
ش��اهد رونق در ب��ازار و كاهش چش��م گير قيمت 

مسكن باشيم.« 
احمدرضا سرحدي در خصوص تأثير كاهش قيمت 
دالر بر بازار مسكن اظهار كرد: »كاهش قيمت دالر بر 
بازار مسكن در بلند مدت تأثير خواهد داشت، چراكه 
آپارتمان هايي كه ب��ا مصالح با قيمت هاي جديد در 
دست ساختند، حداقل تا 10 ماه آينده آماده تحويل 

خواهند شد.« 
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وزير: قيمت مسكن »وا« داده است

با توج�ه به اقدام�ات اخير 
وزارت راه و شهرس�ازي 
اقدامات�ي  همچني�ن  و 
ك�ه بانك ه�ا در خص�وص 
تس�هيالت انج�ام دادند، 
درصورتي كه رون�د نزولي 
قيمت دالر ادامه پيدا كند، 
تا پایان تابستان و در اواسط 
سال جاري شاهد رونق در 
ب�ازار و كاهش چش�م گير 
باش�يم مس�كن  قيم�ت 

 اخذ ماليات از خانه هاي خالي با راه اندازي سامانه ملي امالك، كاهش قيمت ارز و احتمال عرضه بيشتر مسكن
 تا پایان سال از عوامل كاهش احتمالي نرخ مسكن است

مهران ابراهيميان 
  گزارش  یک

 توان بخش خصوصي
گروگان آزمون  و خطاي دولت

 توان بخش خصوصي؛ گروگان آزمون  و خطاي دولت ش�ده اس�ت.  
رئيس اتاق ايران در تشريح نقش��ه راه دوره نهم اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران با توجه به عملكرد دور قبل نام اين دوره اتاق 
بازرگاني را اتاق تصميم ساز و شاخص گذاش��ت و گفت: »غامحسين 
شافعي طي سخناني در نخستين نشس��ت دوره نهم هيئت نمايندگان 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران كه در مشهد برگزار شد، 

مهم ترين اولويت هاي اتاق در دوره جديد را مطرح كرد.« 
 رئيس اتاق ايران با اش��اره به وضعيت خاص اقتصاد كش��ور در شرايط 
تحريم، اعام كرد: »اتاق ايران در دوره نهم به دنبال نقش آفريني بيشتر 
در تصميم س��ازي هاي اقتصادي كش��ور و همچني��ن اصاحات درون 

سازماني است.« 
شافعي در نشس��ت هيئت نمايندگان كه به ميزباني اتاق مشهد برگزار 
شد، گفت: »در يك سال اخير بخشي از سياستگذاري ها و ارائه راهكارها 
براي حل و فصل مشكات پيش آمده ناشي از تحريم ها از طريق آزمون 
و خطا و با هزينه هاي هنگفت براي همه به ويژه توليدكنندگان و قش��ر 
آسيب پذير جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به كارگيري خرد و تجربه و 
بهره گيري از دانش نخبگان دانش��گاهي و فعاالن اقتصادي بايد بيش از 
گذشته در تصميم سازي هاي اقتصادي نقش آفريني كنند و توصيه هايي 
نه بر منفعت گروهي خاص كه براساس تجربه و منافع ملي ارائه دهند.« 
پرداختن به شفافيت در اقتصاد ايران و در فعاليت هاي اتاق، مطالبه گري 
براي تقويت رويكردهاي توليدمحور، توانمندس��ازي بخش خصوصي 
واقعي و همچنين اجراي صحيح مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط 
كسب وكار، پيگيري اقدامات الزم براي توسعه صادرات، تأسيس مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران و استفاده از سيستم هاي جديد برنامه ريزي در 
اتاق ايران ديگر اولويت هاي اعام شده از سوي غامحسين شافعي بود. 

بدهي چين نگران كننده  شد
چي�ن اكن�ون بي�ش از س�ه براب�ر ان�دازه اقتص�اد خ�ود بده�ي 
دارد ك�ه همي�ن موض�وع نگراني های�ي را در پي داش�ته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بانك تس��ويه بين الملل در گزارش جديد خود از وضعيت 
بدهي كشورهاي جهان اعام كرد براي نخس��تين بار نسبت بدهي به توليد 
ناخالص داخلي چين به 303 درصد رس��يده اس��ت تا دومين اقتصاد بزرگ 
جهان به دومين بدهكار بزرگ در جهان نيز تبديل شود. اين مؤسسه با اشاره 
به اينكه حدود 15درصد كل بدهي هاي جهان مربوط به چين است، افزود كه 
با وجود تاش هاي دولت براي محدود كردن چرخه بدهي در اين كشور، حجم 

بدهي هاي دومين اقتصاد بزرگ جهان به 40 تريليون دالر رسيده است. 
مقامات چين در واكنش به اين گزارش اطمينان داده اند كه بدهي هاي 
اين كشور در سطح قابل مديريت قرار دارد و جاي نگراني نيست. چين در 
سه ماهه دوم امسال رشد 6/2 درصدي را به ثبت رساند كه ضعيف ترين 
رشد فصلي اين كشور در طول 27 سال اخير محسوب مي شود. از زمان 
تشديد جنگ تجاري بين چين و امريكا، رشد اقتصادي چين كاهش و 
ميزان بدهي اين كشور افزايش يافته است. البته نبايد فراموش كرد كه 

اقتصاد امريكا نيز وضعيت مشابهي را تجربه كرده است. 
بيش از نيمي از بدهي هاي جهاني مربوط به سه كشور امريكا، چين و ژاپن 
است كه سه اقتصاد نخست جهان از نظر توليد ناخالص داخلي محسوب 
مي شوند. مقامات چيني براي كاهش سطح بدهي هاي خود كه يكي از 
عوامل كاهش رش��د اقتصادی اين كشور نيز محسوب مي شود، تاكنون 

تغييرات گسترده اي در بخش مالي و بانكي اين كشور اعمال كرده اند. 
طبق اعام وزارت دارايي چين، در نيمه نخست سال 2019 اين كشور 
2/17 تريليون يوآن )316/5 ميليارد دالر( اوراق قرضه صادر كرده است. 
سال گذشته صندوق بين المللي پول به دنبال بررسي سامت بخش مالي 
چين به اين كشور هشدار داد كه اقتصاد آن وابستگي زيادي به بدهي پيدا 
كرده است. تجزيه و تحليل سيستم مالي چين نشان داد ميزان اعتبارات 
در اين كشور از استانداردهاي جهاني بسيار باالتر است. رشد اقتصادي 
سريع چين نيز بيشتر مديون استقراض هاي محلي و دولتي بوده است. 

 نگرانی تجار برزيل
 به خاطر از دست دادن بازار ايران

درحالي كه رئيس جمهور برزیل تالش مي كند با جلب رضایت ترامپ 
از تجارت با ایران چشم بپوشد، تجار این كشور به دليل از دست دادن 
ایران به عنوان یكي از بزرگ ترین مشتریان غالت این كشور نگرانند. 
به گزارش رويترز، ژائير بولسونارو، رئيس جمهور برزيل گفت: دولت برزيل 
به شركت هاي داخلي در مورد تحريم هاي اعمال شده امريكا عليه ايران و 

پيامدهاي احتمالي عدم تبعيت از آنها هشدار داده است. 
اين اظهارات يك روز پس از اينكه رويترز گزارش داد دو كشتي ايراني در 
س��واحل برزيل گير كرده اند و به علت نداشتن سوخت قادر به بازگشت 
نيستند، ايراد شد. پتروپراس، شركت دولتي كه بازار محلي سوخت بانكر 

را در اختيار دارد از فروش سوخت به اين كشتي ها خودداري مي كند. 
بولسونارو به خبرنگاران گفت: »اين مشكل وجود دارد؛ امريكا اين تحريم 
را يكجانبه عليه ايران اعمال كرده است. به شركت هاي برزيلي در مورد اين 
وضعيت اطاع داده ايم.« وي افزود: »تاش مي كند تا روابط بسيار نزديكي 
با امريكا برقرار كند كه به نفع برزيل است.«  رئيس جمهور برزيل ادامه داد: 
»من به صورت ويژه به ترامپ نزديك مي شوم؛ من دو بار با او ديدار كردم. 
امريكا اقتصاد شماره يك جهان، دومين بازار بزرگ ما است و برزيل اكنون 
دس��ت هايش را براي معامله و همكاري با آن باز كرده اس��ت.« برخي از 
تجار برزيل بيم دارند كه اين وضعيت كه كشتي هاي ايراني كه يكي ذرت 
بارگيري كرده و نمي تواند حركت كند، بر تج��ارت با ايران تأثير بگذارد. 
ايران يكي از بزرگ ترين واردكنندگان غات برزيل اس��ت.  بولس��ونارو 
گفت: »برزيل كشوري است كه هيچ اختاف، جنگ و درگيري ندارد و ما 
مي خواهيم اين وضعيت را حفظ كنيم... اما مي فهميم كه برخي كشورهاي 

ديگر مشكل دارند، اما ما بايد اول به فكر منافع خودمان باشيم.«

نياز كويت به نفت ۷۵ دالري 
ب�ه نظ�ر مي رس�د نقط�ه سر به س�ر ب�راي متع�ادل نگه داش�تن 
بودجه كویت نفت ح�دود ۷۵ دالر در هر بش�كه باش�د، ولي اكثر 
مؤسس�ات مال�ي بين الملل�ي تخمين مي زنن�د قيمت نف�ت براي 
هر بش�كه طي دو س�ال آین�ده از ۶۶ ت�ا ۶۸ دالر فرات�ر نمي رود. 
به گ��زارش عرب تايم��ز، كل ذخاير ط��ا و پول نقد كوي��ت نزديك به 
12ميليارد دينار )36 ميليارد دالر( تا پايان ماه گذشته بود. كل كسري 

بودجه كويت در سال جاري نزديك به 8 ميليارد دينار است. 
كمال الحرامي، تحليلگر مستقل نفت در كويت گفت: »قيمت تخميني ما 
براي نفت در بودجه كنوني 55 دالر در هر بشكه است. 2/7 ميليون بشكه 
در روز نفت توليد مي كنيم كه 700هزار بش��كه آن براي مصرف داخلي 
كنار گذاشته مي شود.«   به نظر مي رسد نقطه سربه سر براي متعادل نگه 
داشتن بودجه نفت حدود 75 دالر در هر بشكه باشد. اكثر مؤسسات مالي 
بين المللي تخمين مي زنند قيمت نفت براي هر بشكه طي دو سال آينده از 
66 تا 68 دالر فراتر نرود.  اين بدان معناست كه ذخاير فعلي كويت احتماالً 
تا پايان 2021 يا شايد زودتر پايان مي يابند.  دولت كويت براي اصاح اين 
شرايط چه مي كند؟ هيچ راه حل مناسب و جدي براي كم كردن هزينه ها 
وجود ندارد. به عبارت ديگر يك گروه ويژه بايد مسئول پيدا كردن راه حل 
و يافتن منابع درآمد جايگزين نفت باش��ند. چنين مأموريتي به نظر غير 

ممكن مي رسد، ولي كويت نياز دارد اين كار را آغاز كند. 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پایانینام شركت 

3860409سيمانداراب
7940716سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

11262895كارخانجاتداروپخش
58546تامينسرمايهاميد

6140477صنايعكاشيوسراميكسينا
131398سيمانصوفيان

8502430سراميكهايصنعتياردكان
8169389صنايعپتروشيميكرمانشاه

16696795بهپرداختملت
13147626فنرسازيخاور

553432635گروهصنعتيملي)هلدينگ
631863008پتروشيميفناوران

243271158قنداصفهان
18519881پتروشيميپرديس

17917851فرآوردههاينسوزپارس
4127196نوشمازندران

4849230گسترشنفتوگازپارسيان
12866604كارخانجاتداروپخش

9353439پتروشيميشيراز
2431114سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

8242386فوالدخوزستان
18374856آلومراد

7211335ايرانياساتايرورابر
6955322شيشههمدان

13350616شيرپاستوريزهپگاهخراسان
234951067توليديمهرام
16116725نفتپارس

10527472كنترلخوردگيتكينكو
9460421سيمانهرمزگان
207392سيماندورود

3097136كارتاعتباريايرانكيش
4297185سايپاشيشه

3446147سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي
10523440ريختهگريتراكتورسازيايران

3991166تكنوتار
10220423سامانگستراصفهان

239699واسپاريملت
2704109س.نفتوگازوپتروشيميتأمين
274781096البراتوارداروسازيدكترعبيدي

416301624پتروشيميپارس
12991499كالسيمين
5988230كاشيالوند
5033192سيمانغرب
4471167سيماناروميه

240489سرمايهگذاريپرديس
11836438پرداختالكترونيكسامانكيش

217280سيمانكردستان
10444383كاشيپارس

7258262پتروشيميشازند
7203260حملونقلتوكا
166860سيمانسپاهان

8229291دادهپردازيايران
6329220توسعهمعادنرويايران

410121417درخشانتهران
277195سيمانصوفيان

9290317تراكتورسازيايران
3841131سيمانخزر

7903262پااليشنفتتهران
9391309كارخانجاتتوليديشهيدقندي

13516443توليدمواداوليهداروپخش
3685120كمكفنرايندامين

27537872پليپروپيلنجم-جمپيلن
8100253سيمانايالم

146145سرمايهگذاريمسكن
13502413سرمايهگذاريداروييتامين

7493228معدنيوصنعتيگلگهر
215365محورسازانايرانخودرو

486961463صنايعشيمياييسينا
217961سرمايهگذاريتوسعهصنعتوتجارت

285776چرخشگر
15505407پتروشيميخراسان

10543274سيمرغ
163042سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

6262158بينالملليمحصوالتپارس
233959توسعهشهريتوسگستر

220755گروهپتروشيميس.ايرانيان
11465284پتروشيميجم

122930زامياد
270965سرمايهگذاريصدرتامين

4594110ايرانارقام
11180265پااليشنفتاصفهان

5818137موتورسازانتراكتورسازيايران
26797621صنايعخاكچينيايران

114026پارسخودرو
17997407جامدارو
6720150افست

596521325فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
4729102سرمايهگذاريصنعتبيمه

5918127صنايعپتروشيميخليجفارس
9208194سيمانفارسنو

247251سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
242849تامينسرمايهلوتوسپارسيان

5907116صنايعپتروشيميخليجفارس
578181123معدنيامالحايران

441985سرمايهگذاريصنعتنفت
18810358گروهصنعتيبوتان

129524سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
5410100پارسمينو

294054سرمايهگذاريآتيهدماوند
164530سيمانشرق
11718206شهدايران
17704303سيمانقائن

422571مليصنايعمسايران
15360257باما

276146تجارتالكترونيكپارسيان
10079159لولهوماشينسازيايران
401462پگاهآذربايجانغربي

249638بيمهما
515475دودهصنعتيپارس

234333عمرانوتوسعهفارس
611186پمپسازيايران

631985ايرانترانسفو
9268122بورسكااليايران

8630113مسشهيدباهنر
305540مخابراتايران

9531123پاكسان
134217ليزينگرايانسايپا

509162سيمانهگمتان
583269توليدمحورخودرو
145117سرمايهگذاريشاهد

169019ليزينگصنعتومعدن
25500281الميران

579462كارخانجاتتوليديشيشهرازي
123913صنايعريختهگريايران

597858گروهمديريتسرمايهگذارياميد
622560داروسازيزاگرسفارمدپارس

270826سرمايهگذاريسپه
250724سيمانمازندران

17013160موتوژن
171414ماشينسازياراك

33751263گلوكوزان
15191117معادنمنگنزايران
812960فروسيليسايران

221116سرمايهگذاريتوسعهملي
14860105فوالداميركبيركاشان

19185131نفتبهران
704247داروسازيجابرابنحيان
292619الكتريكخودروشرق

595737گروهمديريتسرمايهگذارياميد
1042761داروسازياسوه

853148سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
1845795شكرشاهرود

14077بينالملليتوسعهساختمان
539325كشتيرانيجمهورياسالميايران

53537224گروهصنعتيپاكشو
244310گروهداروييبركت

12495نوسازيوساختمانتهران
2415690پارسسرام

16336مهركامپارس
792127گروهصنعتيسپاهان

424914سيمانكرمان
782521توليديچدنسازان

درس�ال 13۹۷ بنگاه هاي اقتص�ادي از محل 
رونق تولي�د براي تثبي�ت اش�تغال و بهينه 
ك�ردن خط�وط تولي�د و ادام�ه فعالي�ت، 
4ميليارد تومان تس�هيالت دریافت كردند.
كريم ياوري، مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه 
بيكاري وزارت تعاون، كار و رف��اه اجتماعي در 
گفت وگو با ف��ارس افزود: »شناس��ايي و رصد، 
پيگيري، بررس��ي و رس��يدگي و ح��ل و فصل 
مش��كات بنگاه هاي اقتصادي مش��كل دار در 
ابتدا به عهده سهامداران- مالكان- كارفرمايان 
و مديران بنگاه هاي اقتصادي اس��ت و چنانچه 
موفق به حل مشكل نشوند، از طريق وزارتخانه 
صادر كننده مجوز تأسيس و بهره برداري و پس از 
آن از طريق كارگروه هاي استاني و ملي تسهيل و 

رفع موانع توليد بايد پيگيري و اقدام كنند.« 
ياوري اين نكته را هم گفت: »وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي پيگيري و حل و فصل، مشكات 
بنگاه هاي اقتصادي برای صيانت از نيروي كار و 
تثبيت اش��تغال و پايداري توليد و حفظ حيات 
اقتصادي بنگاه ها رصد و پيگيري مي نمايد، اين 
موضوع از اولويت هاي كارگروه هاي تسهيل و رفع 
موانع توليد استان هاي كشور و كارگروه ملي به 

شمار مي رود.« 
به گفت��ه وي، ب��راي صيان��ت از ني��روي كار، 
كارفرمايان، كارآفرينان و سرمايه گذاران و حفظ 
حي��ات بنگاه هاي اقتصادي و پاي��داري توليد و 
تثبيت اشتغال رسيدگي حل و فصل مشكات 

بنگاه هاي اقتصادي مشكل دار ضروري است. 
ي��اوري اف��زود: »كارفرماي��ان، كار آفرين��ان و 
س��رمايه گذاراني ك��ه بخواهن��د هرگونه تغيير 
يا بازس��ازي خط توليد و جابه جاي��ي كارگاه و 
ماش��ين آالت را به منظور كاهش وابس��تگي و 
بهينه كردن توليد كه در راستاي سياست هاي 
اقتصادي و اجتماعي دولت صورت دهند و اصاح 
ساختار انجام دهند كارگران آنان در طول مدت 
زمان تغيير اقتصادي با مصوبه شوراي عالي كار 

تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند.«
  4۸00  كارگر بيكار ش�ده از س�يل بيمه 

بيكاري مي گيرند
مدير كل حمايت از مشاغل و بيمه بيكاري وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: »تعداد 4 هزار 
و 800 نفر از كارگران بيمه ش��ده كه در حادثه 
ناشي از سيل از كار بيكار شده اند، مقرري ماهانه 
بيمه بي��كاري دريافت مي كنن��د.«  وي يادآور 
شد: »حسب دس��تور و تأكيد وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي تمام امكان��ات وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي از ابتداي شروع سيل در كشور 
در اختيار حادثه ديدگان ناش��ي از س��يل قرار 
گرفته و خدمات رساني تمام اركان وزارتخانه به 
حادثه ديدگان تا رسيدن به شرايط عادي ادامه 

خواهد داشت.« 
   مشكل بنگاه هاي كشور فقط نقدینگي 

نيست
به گفته اين مقام مس��ئول، مشكات بنگاه هاي 
اقتص��ادي مش��كل دار فقط نقدينگي نيس��ت، 

بلكه پاره اي از مش��كات درون كارگاهي مانند 
) باال بودن هزينه هاي توليد، انباشت محصوالت 
توليدي، ني��از به اصاح س��اختار، اختاف بين 
سهامداران، بعضاً س��وء مديريت( و بخش برون 
كارگاه��ي همانن��د ) ركود صنع��ت، تحريم ها، 
واردات بي رويه، قاچاق كاال، مطالبات از س��اير 

سازمان ها( وجود دارد. 
ياوري يادآور شد: »در ش��رايطي كه بنگاه هاي 
اقتصادي با مش��كل مواجه مي ش��وند، نيروي 
كار و كارگران بايد نهاي��ت همراهي و همكاري 
را براي حل مش��كل در جهت پايداري توليد و 
حفظ حي��ات اقتصادي بنگاه ب��ا كارفرمايان به 

عمل آورند.« 
  پرداخت 4000 ميليارد تومان تسهيالت 

براي تثبيت اشتغال
ياوری گفت: »در سال 1397 بنگاه هاي اقتصادي 
از محل رونق توليد براي تثبيت اشتغال و بهينه 
كردن خطوط توليد و ادامه فعاليت بيش از 4 هزار 

ميليارد تومان تسهيات دريافت كردند.« 

وی افزود: »در سال 1398 نيز طرح رونق توليد 
ب��راي واحده��اي صنعتي و معدن��ي كوچك و 
متوسط اجرا مي شود. همچنين بنگاه هايي كه 
نياز به بازس��ازي و نوس��ازي دارند و طرح هاي 
نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي 60 درصد اجرا 
تس��هيات به آنان پرداخت مي ش��ود .  در سال 
98 نيز از هرگونه تغيير يا بازس��ازي خط توليد، 
جابه جايي كارگاه و ماشين آالت به منظور كاهش 
وابس��تگي و بهينه كردن توليد كه در راس��تاي 
سياست هاي اقتصادي و اجتماعي دولت صورت 
پذيرد ب��ا تأييد و تصويب طرح اصاح س��اختار 
توسط ش��وراي عالي كار حمايت مؤثر به عمل 

مي آيد.« 
  حمای�ت از 1۸41 بن�گاه ب�راي حف�ظ 

اشتغال
ياوري اين را نيز گفت: »در جهت صيانت از نيروي 
كار و پاي��داري تولي��د و حفظ حي��ات اقتصادي 
بنگاه ها در س��ال 97 با حمايت هاي مؤثر از هزار 
و 841 بنگاه، ش��رايط تثبيت ش��غلي براي 350 
هزار نفر فراهم شد، مسائل مربوط به هزار و 350 
بنگاه مشكل دار را با جديت رصد، پيگيري و دنبال 
مي كنيم و در جهت رفع مش��كات آن��ان براي 
پايداري توليد از هيچ كوششي دريغ نمي كنيم.« 
مدي��ركل حمايت از مش��اغل و بيم��ه بيكاري 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: 
»استانداران به عنوان رئيس كارگروه تسهيل و 
رفع موانع توليد به همراه تمامی اعضای كارگروه 
به گونه اي برنامه ريزي كنند كه هر روز يك بنگاه 
مشكل دار يا بحراني را مورد بازديد قرار داده و از 
محل بنگاه با همفكري مدي��ران، كارفرمايان و 
سهامداران كارگران مش��كات آنها را بررسي و 

رسيدگي و حل و فصل نمايند.« 
وي گفت: »مدي��ران و كارفرماي��ان بنگاه هاي 
اقتصادي متقاض��ي اصاح س��اختار اقتصادي 
بايد طرح خود را به تصوي��ب وزارتخانه ذيربط 

برسانند.« 

4 هزار ميليارد تومان تسهيالت براي تثبيت اشتغال بنگاه هاي اقتصادي
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