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سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان 
اينكه »هنوز خودروس�ازان ما در حاشيه زيان 
هستند و قيمت فروش هر دو خودرو ساز بزرگ 
ما كمتر از هزينه هاي اوليه ش�ان است«، خاطر 
نشان كرد: به همين دليل زيان انباشته دارند و 
صورت هاي مالي شان گواهي بر زيان آنهاست. 
به گ��زارش »ايس��نا«، حس��ين مدرس خياباني 
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت(، 
در حاشيه جلسه صبح چهارشنبه هيئت دولت در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه مهم ترين برنامه ما 
براي وزارت صمت بحث تقويت بخش توليد داخل 
و توسعه صادرات و افزايش همه ابعاد توليد چه در 
بحث كمي و كيفي است و بيشتر از آن، اتكا به توان 
توليد داخل اس��ت، اظهار كرد: دراكثر رسته هاي 
كااليي شاهد افزايش توليد هستيم؛ مشخصاً در 
حوزه س��واري با ۱۹ درصد، در حوزه آلومينيوم با 
۵۰ درصد، در بخش الي��اف آكلريك ۱۶۰درصد، 
در بخش تلويزيون خانگي با ۷۰ درصد، در زمينه 
انواع لوازم خانگي با ۵ ال��ي ۳۰ درصد، در بخش 
فوالد با ۷/۵ درصد، در مس ح��دود ۱/۵ درصد و 
در بخش س��يمان با ۵ درصد رشد مواجه هستيم 
و به رغم ش��رايط بسيار دش��وار اقتصادي و تنگ 
ش��دن حلقه هاي تحريم، توليد به كار خود ادامه 

مي دهند. 
سرپرست وزارت صمت در پاسخ به پرسشي درباره 
عدم عرضه شمش فوالد در بورس كاال گفت: ساز 
و كار بورس مربوط به ماده ۹۵ قانون برنامه توسعه 
سوم است و دولت به هيچ وجه قصد خروج فوالد از 
بورس كاال را ندارد؛ بورس يك شبكه توزيع است 

كه در آن اصل شفاف سازي وجود دارد. 
مدرس خياباني ادامه داد: آنچه اخيراً اتفاق افتاده، 
افزايش قيمت ارز است؛ بسياري از صادر كنندگان 
در اين شرايط صادرات خود را افزايش مي دهند. 
آنچه در قال��ب ش��يوه نامه در اين زمين��ه مورد 
جمع بندي قرار گرفته و ابالغ شده است، اين است 

كه به تناس��ب صادرات كه براي سال كاري براي 
ما اهميت بس��ياري دارد، كف عرضه براي تأمين 

خوراك اوليه تعيين شود و مازاد نياز صادر شود. 
وي در ادامه در پاس��خ به پرسشي دربار ه قسمت 
عرضه ماسك در بازار اظهار كرد: وزارت صمت در 
زمينه توليد و عرضه ماسك در كشور برنامه هاي 
خود را اعالم كرده است؛ در روزهاي نخست شيوع 
كرونا در كشور كل توليد ماس��ك در كشور ۲۰۰ 
هزار ماسك در روز توليد مي شد، اما در حال حاضر 
روزانه ۱۱ ميليون ماسك توليد مي شود و تقريباً 
همه ماسك دارند. سرپرست وزارت صمت افزود: 
يكي ديگر از اقداماتي كه در زمينه توليد ماسك در 
حال انجام هستيم، ايجاد تنوع در پارچه اي مورد 
استفاده در ماسك است؛ در حال حاضر پارچه اي 
جديد به وزارت بهداشت پيش��نهاد داديم و يكي 
از توليد كنندگان در حال توليد اين پارچه اس��ت 
و اگر نوع پارچه مورد تأييد ق��رار بگيرد، ظرفيت 
توليد ماس��ك در كش��ور ح��دود ۴ ميليون عدد 

اضافه مي شود. 
وي درباره عرضه س��هام ش��ركت هاي دولتي زير 
مجموعه وزارت صمت گفت: اين تلقي كه بخش 
عمده اي از شركت هاي دولتي زير مجموعه وزارت 
صمت هستند، تلقي اشتباهي هست و در بخشي 
مانند خودروسازي ما فقط ۱۳ درصد سهام داريم و 
عمده سهام وزارت صمت واگذار شده است. ما هم 
يكي دو واحد داريم كه در حال برنامه ريزي براي 
عرضه سهام شناورشان هستيم؛ درباره عرضه اوليه 
حدود شش واحد نيز با وزارت اقتصاد به جمع بندي 

رسيده ايم. 
سرپرست وزارت صمت درباره واگذاري ايميدرو نيز 
اظهار كرد: در اولويت نخست واگذاري سهام باقي 

مانده شركت هاي تابعه در اولويت هستند. 
مدرس خياباني در پاسخ به پرسش ديگري درباره 
نابس��اماني بازار خودرو اظهار كرد: حدود دو سال 
است كه خودروسازان فرانسوي و كره اي از كشور 
خارج ش��ده اند؛ با وجود خروج اين خودروسازان 

امسال يك ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در 
برنامه توليد داريم و در چهار ماه نخست بعد از دو 
سال رش��د منفي، با حدود ۲۰ درصد رشد مواجه 
هستيم. وي ادامه داد: امروز نسبت به چهار ماهه 
سال قبل حدود ۵۰ درصد عرضه خودرو را اضافه 
كرده ايم و ۷۱ درص��د از تعهدات خودروس��ازان 
نيز كاه��ش يافته اس��ت. وي اضافه ك��رد: در اين 
زمينه سايپا تا آخر شهريور و ايران خودرو تا پايان 
ماه جاري ديگر هيچ تعهد معوق��ي ندارند و ما به 
كارخانجاتي اجازه فروش مي دهيم كه تعهد معوق 
نداشته  باشند. همچنين در حال جمع آوري تمام 
خودروهاي ناقص موجود در پاركينگ خودروسازان 
هستيم و در بخش عرضه مشكلي نداريم، اما بايد 
توجه داشته باشيم كه قيمت خودرو تابعي از قيمت 
مواد اوليه اش اس��ت؛ مثاًل فوالد يكي از مواد اوليه 
خودروسازي است كه امروز تابعي از بورس است و 

شاهد افزايش قيمت در اين زمينه هستيم. 
سرپرس��ت وزارت صمت ب��ا بيان اينك��ه »هنوز 
خودروس��ازان م��ا در حاش��يه زيان هس��تند و 
قيمت فروش هر دو خودرو س��از بزرگ ما كمتر از 
هزينه هاي اوليه شان اس��ت«، خاطر نشان كرد: 
به همين دليل زيان انباش��ته دارند و صورت هاي 
مالي شان گواهي بر زيان آنهاست. در بخش واقعي 
كردن تقاضا سعي كرديم خيلي سختگيرانه عمل 
كنيم؛ چراكه زماني كه فاصله بين قيمت ها در بازار 
و كارخانه زياد مي شود، عده اي سعي مي كنند از 

اين فضا سوء استفاده كنند. 
وي تأكيد كرد: به همين دليل در تالش هستيم تا 
خودرو را در اختيار متقاضيان واقعي قرار دهيم. در 
روز اول براي ۲۵ هزار خودرو كه ثبت نام انجام شد، 
۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر ثبت نام كردند، در ثبت نام 
اخير كه ايران خودرو ب��راي ۱۵هزار خودرو انجام 
داده است، ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام كرده اند؛ يعني هم 
متقاضيان واقعي ثبت نام كرده اند و هم رانت ميان 

كارخانه تا بازار از بين رفته است.

ايران خودرو و سايپا ناتوان از سودرسانی و ارتقای کیفی
سرپرست وزارت صمت: خودروسازان ما در حاشيه زيان هستند و صورت های مالی شان گواهی بر زيان آنهاست

    گزارش 2

 تخلف ۲۷۰۰ ميلياردتوماني
۲۴ توليدكننده محصوالت مسي

مدير كل ام�ور حقوق�ي و تعزيرات س�ازمان حماي�ت، از تخلف 
۲۷00 ميليارد توماني ۲4 ش�ركت توليدكننده محصوالت مس�ي 
و عرضه خ�ارج از ش�بكه ۷5 درصد محصوالت ش�ان خب�ر داد. 
سيد مجتبي سجادي در گفت وگو با مهر از تخلف ۲۷ هزار ميليارد ريالي 
)۲۷۰۰ ميليارد توماني( ۲۴ شركت توليدكننده محصوالت مسي در 
بورس خبر داد و گفت: پس از بررسي عملكرد شركت هاي توليد كننده 
محصوالت مسي در سال ۹۸، پرونده ش��ركت هاي متخلف تشكيل و 

جهت صدور رأي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شد. 
وي اظهار داش��ت: طي بررس��ي هاي صورت گرفته و اقدامات نظارتي 
س��ازمان حمايت در خص��وص عملك��رد ش��ركت هاي توليدكننده 
محصوالت مسي در بورس كاالي ايران مشخص شد، تعداد ۲۴ شركت 
كه مواد اوليه خود را از بورس تهيه كرده اند، با وجود آنكه كاالي توليدي 
آنها قابليت عرضه در بورس را داشته اس��ت اما بر خالف الزام كارگروه 
تنظيم بازار، نسبت به عرضه ۷۵ درصد از كاالي توليدي خود در بورس 

اجتناب كرده اند. 
وي ارزش ريالي پرونده هاي متش��كله را بيش از ۲۷ هزار ميليارد ريال 
اعالم و تصريح كرد: عملكرد اين ش��ركت ها بيانگر حدود ۴۰ هزار تن 
كسري عرضه محصوالت مسي در بورس كاالي ايران است كه بر اين 
اساس سازمان حمايت به اس��تناد ماده ۵ و ۹ قانون تعزيرات حكومتي 
يعني عرضه خارج از ش��بكه و عدم رعايت ضوابط توزيع، پرونده هاي 

مذكور را جهت رسيدگي به تعزيرات فرستاده است. 
سجادي همچنين در خصوص تداوم برخورد با شركت هاي توليدكننده 
محصوالت بهداشتي افزود: طي روزهاي گذش��ته پرونده سه شركت 
متخلف در زمين��ه توليد محصوالت ضدعفوني كننده و بهداش��تي با 
ارزش ۴۰ ميليارد ريال تشكيل و جهت رسيدگي و سير مراحل قانوني 
به تعزيرات حكومتي ارس��ال شده اس��ت. البته نظارت اين سازمان به 
صورت مستمر ادامه دارد و اميدواريم تعزيرات نيز در به نتيجه رساندن 
پرونده هاي تخلفاتي همانند گذش��ته همكاري الزم را با اين سازمان 

داشته باشد. 
........................................................................................................................

اتمام حجت با متخلفان بازار لوازم خانگي
خريد و فروش بايد در سامانه جامع تجارت 

ثبت شود
سرپرس�ت مع�اون بازرگان�ي داخل�ي وزارت صمت ب�ا تأكيد 
ب�ر ل�زوم ثب�ت اطالع�ات خري�د و ف�روش فعالي�ن تجاري 
ب�ازار ل�وازم خانگ�ي گف�ت: هم�ه دس�تگاه هاي ذي رب�ط 
باي�د ب�راي ايج�اد ش�فافيت در ش�بكه توزي�ع و قابلي�ت 
رص�د در زنجي�ره كاالي�ي، اقدام�ات الزم را انج�ام دهن�د. 
به گزارش تس��نيم، با توجه به ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز و همچنين به منظور س��اماندهي آش��فته بازار لوازم خانگي و 
اهميت دسترسي به اسناد و اطالعات مورد نياز مانند ميزان واقعي 
توليد داخل، س��هم بازار توليدكنندگان و واردكنندگان، تعيين 
شبكه فروش و ايجاد ش��فافيت در ميزان موجودي و مصرف اين 
گروه كااليي، تمامي فعاليت هاي زنجيره تأمين لوازم خانگي بايد 
در سامانه جامع تجارت اظهار ش��ود. در اين خصوص محمدرضا 
كالمي، سرپرست معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت با ارسال 
نامه اي به مقامات مسئول اين وزارتخانه خواستار تسريع در اجرايي 
شدن مصوبات پيشين كارگروه تنظيم بازار مبني بر ثبت اطالعات 
خريد و فروش فعاالن تجاري بازار لوازم خانگي در س��امانه جامع 

تجارت شد. 
بر اساس محتواي نامه كالمي، با توجه به مصوبات و ابالغيه هاي پيشين 
و همچنين ارائه آموزش هاي الزم براي ثبت اطالعات لوازم خانگي در 
سامانه جامع تجارت، همه دستگاه هاي ذي ربط بايد براي اجرايي شدن 

اين مصوبات وظايف خود را انجام دهند. 
به نظر مي رسد با توجه به قيد فوريت اين نامه و همچنين مصوبات 
قبلي كارگروه تنظي��م بازار در روز ه��اي ۶ و ۱۵ تير ماه به ش��ماره 
۶۰/۹۳۳۶۶ و ۶۰/۸۵۱۹۷ مبني بر لزوم اظهار اسناد خريد و فروش 
در سامانه جامع تجارت، بايد منتظر برخورد با بازيگران متخلف بازار 

لوازم خانگي باشيم. 
پيش از اين نيز مجتبي شيري، معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت 
سازمان صمت استان تهران از الزام درج و تكميل اطالعات فعاالن 
لوازم خانگي در سامانه جامع تجارت خبر داده بود. به گفته وي تمام 
فعاالن بازار لوازم خانگي بايد از يك��م مرداد ماه تكاليف قانوني خود 
مربوط به اظهار اطالعات توليد و فروش در سامانه جامع تجارت را 

اجرايي كنند. 
با توجه به اينكه فروش��ندگان لوازم خانگي پيش از اين خواستار ثبت 
اين اطالعات در س��امانه جامع تجارت ش��دند، اين پرسش به وجود 
مي آيد كه كدام بازيگران صنعت لوازم خانگ��ي از ارائه اطالعات خود 
خودداري كرده و مانع سروس��امان يافتن بازار لوازم خانگي و متعادل 

شدن قيمت ها مي شوند. 
........................................................................................................................

نان و مرغ در صدر شكايات مردمي
رئي�س س�ازمان حماي�ت مصرف كنن�دگان و توليدكنندگان 
از درياف�ت ۲۱ ه�زار و ۹0۶ فق�ره گ�زارش و ش�كايت مردمي 
پيرام�ون كاال و خدم�ات از طري�ق س�تاد خبري مس�تقر در 
س�ازمان  صنعت، معدن و تجارت اس�تان ها در تير ماه امس�ال 
خب�ر داد و گفت كه بيش�ترين ش�كايت هاي واصل�ه در بخش 
كاال مرب�وط به ان�واع ن�ان و م�رغ و در بخش خدم�ات مربوط 
به نرخ تعمي�ر خودروهاي س�بك و مش�اورين امالك اس�ت. 
به گزارش ايسنا، عباس تابش در خصوص شكايات واصله به سازمان  
صنعت، معدن و تجارت استان ها در تير ماه سال ۱۳۹۹ اظهار كرد: 
از اين تعداد شكايات، ۱۸ هزار و ۷۷۹ فقره )۸۶ درصد( مربوط به 
كاال و ۳ ه��زار و ۱۲۷ فقره )۱۴درصد( مربوط ب��ه خدمات بوده و 
بيشترين ش��كايت هاي واصله در بخش كاال مربوط به انواع نان و 
مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمير خودروهاي سبك و 

مشاورين امالك است. 
وي با اعالم اينكه بيش��ترين شكايات براس��اس نوع تخلف مربوط به 
گرانفروش��ي و تقلب اس��ت، تصريح كرد: در ارتباط ب��ا نحوه دريافت 
ش��كايات در مجموع ۱۴ هزار و ۲۶۴ فقره )۶۵درصد( تلفني، ۳ هزار 
و ۹۰۶ فقره )۱۸درصد( حضوري و ۳ ه��زار و ۷۳۶ فقره )۱۷ درصد( 

كتبي بوده است. 
به گفته رئيس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از 
مجموع شكايات رسيدگي شده، تعداد ۶ هزار و ۳۱۲ فقره )۲۹ درصد( 
متخلف و ۸ هزار و ۸۰۸ فقره )۴۰ درصد( غير متخلف شناخته  شده و 

۶هزار و ۷۸۶ فقره )۳۱ درصد( تحت بررسي مي باشند. 
   رسيدگي به ۶۹ درصد از شكايات دريافتي

تابش با بيان اينكه از مجموع ش��كايات دريافتي طي تير ماه سال 
جاري، ۶۹ درصد شكايات رسيدگي و پاسخگويي شده و۳۱ درصد 
به دليل استعالم هاي حقوقي يا درخواس��ت نظريه كارشناسي در 
مرحله رسيدگي است، اظهار كرد: از مجموع شكايات رسيدگي شده 
كه منجر به تخلف شده اند ۷۴۷ فقره با برآورد ارزش ۵۹ ميليارد و 
۴۱۴ ميليون و ۷۷ هزار و ۷۲ ريال منجر به مصالحه و جلب رضايت 
شاكيان شده و از تش��كيل و ارجاع پرونده به ادارات كل تعزيرات و 

ديگر محاكم قضايي اجتناب شده است.

تأمين مال�ي دولت و بنگاه ها و ش�ركت ها ي 
ب�زرگ از مح�ل سيس�تم بانك�ي ب�ه يكي 
از معض�الت بخ�ش پ�ول و بان�ك تبدي�ل 
شده اس�ت، زيرا عدم تس�ويه ب�ه موقع اين 
منابع ناترازي را براي سيستم بانكي به همراه 
آورده است كه يكي از نتايجش خلق ۲00 هزار 
ميليارد تومان نقدينگي در هر فصل است، از 
اين رو جاي دارد با محدود سازي تأمين مالي 
دولت و بنگاه هاي بزرگ از سيس�تم بانكي، 
بازار بدهي در دل بازار س�رمايه به س�رعت 
تعميق ش�ود تا هم جلوي كاهش ارزش پول 
ملي گرفته ش�ود و هم اينك�ه نقدينگي در 
بازار س�رمايه به جاي اينكه به س�فته بازي 
در س�هام مش�غول باش�د، به تأمي�ن مالي 
دولت و ش�ركت هاي بزرگ مشغول شود در 
چنين ش�رايطي رفته رفت�ه بودجه عمومي 
و ش�ركت ها و بانك ها نيز بايد اصالح ش�ود. 
برخالف تصور عامه دارايي هاي سيستم بانكي 
متعلق به خودش نيست، بلكه متعلق به مردم و 
سپرده گذاران است، از اين رو دولت و شركت ها 
و بنگاه هاي بزرگ به ج��اي آنكه جهت تأمين 
مالي به سيس��تم بانكي فش��ار نياورند بايد به 
فكر بازار ديگري ب��راي تأمين مالي هاي بزرگ 
باش��ند كه آن بازار، بازار بدهي نام دارد كه بايد 
در دل بازار سرمايه به شكل صحيحي تشكيل 

و تعميق شود. 
تكيه دولت و ش��ركت ها و بنگاه ها به سيس��تم 
بانكي جهت تأمين مال��ي و وام گيري انضباط 
اقتصادي و ارزش پ��ول ملي را مورد تهديد قرار 
داده  است، از اين رو به نظر مي رسد اقتصاد ايران به 

نقطه اي رسيده كه به شدت نيازمند نقش آفريني 
و توسعه بازاري به نام بازار بدهي است تا از اين 
پس دولت و شركت ها و بنگاه ها جهت پوشش 
هزينه هاي خ��ود به منابع در اختيار سيس��تم 
بانكي ) كه عموماً اين مناب��ع بدهي بانك ها به 
مردم است ( فشار نياورند كه نتيجه اش كاهش 
شديد ارزش پول ملي مي باشد، از اين رو به جاي 
آنكه نقدينگي در بازار سرمايه روي رشد قيمت 
سهام ش��ركت ها تمركز كند بايد روي توسعه 
بازار بدهي متمركز ش��ود تا سهم بازار بدهي از 
بازار س��رمايه حداقل به ۵۰ درصد يعني رقمي 
در حدود ۵هزار هزار ميليارد تومان معادل توليد 

ناخالص داخلي ايران برسد. 
در حالي كه توسل دولت و شركت ها و بنگاه ها به 
منابع بانكي جهت تأمين مالي انضباط اقتصادي 
كشور را به هم ريخته اس��ت به نظر مي رسد با 
فروش بخشي از دارايي هاي دولت و بانك ها بايد 
بخشي از نقدينگي در اقتصاد ايران جهت تقويت 
مجدد پول ملي از بين ب��رود ) كاهش مقداري 
پول( در عين حال اقتصاد ايران به شدت نيازمند 
توسعه بازار بدهي اس��ت تا از اين پس دولت و 
ش��ركت ها و بنگاه ها جهت پوشش هزينه هاي 
خود اقدام به انتش��ار اوراق قرضه بكنند كه اين 
اوراق هم سود تضمين ش��ده دارد و هم اينكه 
ريسكش از سهام كمتر است، همچنين امكان 
خريد و فروش آن در بازار ثانويه نيز وجود دارد 
بدين ترتيب قدرت نقدشوندگي اش نيز حفظ 
مي شود، بدين ترتيب به جاي اينكه تأمين هاي 
مالي كنوني دولت و شركت ها و بنگاه ها از محل 
منابع با ماهيت بدهي سيستم بانكي تأمين شود 

و به رشد حجم نقدينگي و پول و تورم در كشور 
بينجامد، از اين رو به جاي آنكه نقدينگي در بازار 
سرمايه جهت س��فته بازي و داللي و پر كردن 
ممتد حجم مبناي شركت هاي كوچك جهت 
رشد شارپي به كارگيري ش��ود، بايد در جهت 

توسعه و تعميق بازار بدهي به كارگيري شود 
به اعتق��اد بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي 
دولت و شركت هاي و بنگاه ها عموماً به بدترين 
روش ممكن تأمين مال��ي مي كنند كه نماد آن 
را مي توان در دو متغي��ر حجم نقدينگي و تورم 
مش��اهده كنيم، از اين رو انتظار مي رود تأمين 
مالي دولت و ش��ركت ها و بنگاه ه��اي بزرگ از 
طريق بدهي هاي سيس��تم بانكي ب��ه مردم و 
سپرده گذاران به شدت محدود و به بازار بدهي 
در دل بازار س��رمايه انتقال يابد تا هم ش��اهد 
رش��د حجم نقدينگي و تورم ب��ه دليل ناترازي 
ترازنامه هاي سيستم بانكي نباشيم و هم اينكه 
نقدينگ��ي موجود در بازار س��رمايه به مس��ير 
صحيحي هدايت شود كه همانا بازار بدهي براي 
استفاده دولت، ش��ركت ها و بنگاه ها مي باشد. 
بدين ترتيب زين پس به جاي اينكه نقدينگي در 
جهت رشد نرخ سهام شركت هاي عموماً حبابي 
شده به كارگيري شود، بايد به بازار بدهي هدايت 
شود تا سهم بازار بدهي از بازار سرمايه حداقل 
به ۵۰ درصد يعني رقمي در حدود ۵هزارهزار 
ميليارد توم��ان معادل تولي��د ناخالص داخلي 

ايران برسد. 
  تأمين مال�ي 50 هزار ميلي�ارد توماني 

دولت از انتشار اوراق بدهي
ط��ي ۱۰ مرحله ح��راج اوراق بده��ي تاكنون 

۴۹/۸۰۰ ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق، 
تأمين مالي شده اس��ت كه ح��دود ۷۲ درصد 
از طريق ب��ازار پول و ۲۸ درص��د از طريق بازار 

سرمايه اوراق فروخته شده است. 
به گ��زارش وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در 
ادامه اقدامات وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي 
براي تأمين مالي اقتصاد كشور با هدف كاهش 
تبع��ات تورمي، خزان��ه داري كل كش��ور طي 
ماه هاي اخير نسبت به انتش��ار و عرضه اوراق 
بهادار دولتي با اس��تفاده از روش هاي مختلف 
از جمله برگزاري ۱۰ مرحله حراج اوراق بدهي 
ميان بانك ها، مؤسس��ات اعتباري غيربانكي و 
نهادهاي مالي فعال در بازار س��رمايه )از قبيل 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و ش��ركت هاي 
تأمين مالي( از طريق كارگزاري بانك مركزي 
و سيس��تم مظنه يابي شركت مديريت فناوري 

بورس تهران اقدام كرده است. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش حس��ب تصميمات 
اتخاذ ش��ده در راس��تاي تأمين مالي بهينه، در 
دهمين مرحل��ه حراج اوراق مالي اس��المي كه 
در تاريخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ برگزار ش��د، پس از اخذ 
سفارش هاي خريد اوراق از متقاضيان يادشده 
در س��امانه هاي بازار بين بانكي كارگزاري بانك 
مركزي و مظنه يابي ش��ركت مديريت فناوري 
بورس ته��ران، مجموعاً مبل��غ ۲/۷۸۰ ميليارد 

تومان اوراق به فروش رسيد. 
  اس�تقراض 3۶هزارميليارد تومانی از بازار 

پول
اين گزارش مي افزايد،  تاكنون مجموعاً ۴۹/۸۰۰ 
ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق، تأمين مالي 
شده است. حدود ۷۲ درصد از طريق بازار پول و 
۲۸ درصد از طريق بازار سرمايه اوراق فروخته 

شده است. 
اين گزارش خاطر نشان مي كند، طي برگزاري 
۹ مرحله قبلي حراج اوراق بدهي دولت تا پايان 
هفته اول مردادم��اه ۱۳۹۹، در مجموع معادل 
۴۷/۰۲۰ ميلي��ارد تومان تأمي��ن مالي صورت 

گرفت.
گفتني است، وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)معاون��ت نظارت مال��ي و خزان��ه داري كل 
كش��ور( حس��ب وظايف قانوني و تخصصي 
خود با اس��تناد به نتايج تحليل جامع »روند 
تح��والت متغيره��اي اقتص��ادي«و »روند 
سنجه هاي پايداري بدهي هاي دولت در قالب 
سناريوهاي مختلف« و متناس��ب با برآورد 
جريان ورودي و خروج��ي منابع به عمومي 
و نيز ب��ا درنظر داش��تن اولويت س��ازگاري 
سياستي با چارچوب سياست گذاري پولي هر 
هفته نسبت به ارزيابي و پذيرش پيشنهادات 

خريد اقدام مي نمايد. 
بديهي است نتيجه رويكرد صدرالذكر حصول 
ب��ه اطمين��ان كام��ل از توانمن��دي دولت در 
بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشي از انتشار 
اوراق مالي اسالمي در سررسيد و در ادامه تعيين 
فاكتورهاي كليدي در پذيرش پيشنهادات بوده 

و خواهد بود.

 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي هشدار داد

 تهران و ۱۷  استان 
در خطر باالي فرو نشست زمين

عضو هيئ�ت علمي مرك�ز تحقيقات راه، مس�كن و شهرس�ازي، 
تهران و ۱۷ استان كشور را در خطر باالي فرو نشست زمين اعالم 
كرد و گفت: علت اين فرونشس�ت خشكسالي هاي ممتد چندين 
س�اله در كش�ور و اس�تحصال بي رويه آب هاي زيرزميني است. 
علي بيت اللهي، ميزان فرونشست زمين را در استان ها و شهر هاي كشور 
بر اس��اس آخرين مطالعاتي كه انجام شده، تش��ريح كرد و بر ضرورت 
كاهش ريسك اين مخاطره ها كه هم اكنون بسياري از زيرساخت هاي 
شهري، برون ش��هري، راه ها و ديگر زيرساخت هاي كش��ور را تهديد 
مي كند، تأكيد كرد. بيت  اللهي با اشاره به اينكه بر اساس آخرين آمار 
سرشماري كشور در ۳۱ استان، جمعيتي برابر با ۷۹ ميليون و ۹۲۶ هزار 
و ۲۷۰ نفر زندگي مي كنند كه اين جمعيت در ۱۳ ميليون و ۵۹ هزار و 
۵۲۲ واحد مسكوني داراي اس��كلت و ۹ ميليون و ۷۰۲ هزار و ۸۱۵ نفر 
در واحد هاي فاقد اسكلت زندگي مي كنند، گفت: استان تهران داراي 
بيش��ترين جمعيت و تراكم جمعيتي به دليل قرار داشتن شهر تهران 

است. 
عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي افزود: بر 
مبناي مطالعات انجام شده از ۳۱  استان كشور در محدوده ۱۸  استان با 

خطر باالي فرونشست زمين گسترش يافته است. 
بر اس��اس اعالم بيت اللهي اسامي اس��تان هاي دربردارنده پهنه هاي 
با خطر باالي فرونشس��ت زمين به ترتيب گس��ترش شامل: اصفهان، 
تهران، كرمان، خراس��ان رضوي، البرز، فارس، يزد، همدان، مركزي، 
چهارمحال و بختياري، آذربايجان شرقي، زنجان، قم، اردبيل، كردستان، 

آذربايجان غربي، خراسان شمالي و كرمانشاه است. 
به گفته عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي، بر 
اساس مطالعات انجام شده، اس��تان اصفهان با ۳۱ شهر واقع بر پهنه هاي 
باخطر باالي فرونشست زمين در رديف اول از نظر سكونتگاه هاي شهري 
است كه بيشترين زون فرونشست را دارد و بعد از آن استان هاي تهران با 
۳۰ شهر، كرمان با ۲۵ و خراسان رضوي با ۲۴ ش��هر رتبه هاي بعدي را از 
منظر اين مخاطره به خود اختصاص داده اند. بيت اللهي ادامه داد: از نظر 
تعداد جمعيت شهري نيز استان هاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان، البرز، 
كرمان و قم، هركدام با جمعيتي باالي يك ميليون نفر در رديف استان هاي 

با ريسك جمعيتي باال در معرض خطر فرونشست زمين، قرار دارند. 
وي با اش��اره به اينكه عالوه بر تعداد جمعيتي ك��ه ويژگي مهمي در 
محاسبات ريسك است، تعداد واحد هاي مسكوني آسيب پذير را از ديگر 
مشخصات اساسي در ريسك مخاطرات برشمرد و گفت: طبق آخرين 
آمار، در ميان محدوده هاي واقع بر پهنه هاي با خطر باالي فرونشست 
زمين، شهر هاي استان خراسان رضوي وضعيت نامطلوب تري نسبت به 
ديگر شهر ها دارند. بعد از آن اس��تان هاي تهران، اصفهان، يزد، كرمان 
و قم داراي تعداد واحد هاي مس��كوني فاقد اس��كلت بيشتري واقع بر 

پهنه هاي فرونشستي با خطر باال هستند. 
عضو هيئت علمي مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرس��ازي افزود: 
از آنجايي كه واحد هاي مس��كوني فاقد اس��كلت در مقابل واحد هاي 
مسكوني داراي اس��كلت، آس��يب پذيري بيش��تري دارند و احتمال 
فروريزش آنها سريعتر است و در عين حال با ديگر مخاطرات همچون 
زلزله ني��ز مقاومت كمتري از خود نش��ان مي دهند، ب��ه همين دليل 
ضرورت دارد تا واحد هاي مس��كوني همگي با مقاومت ساخته شده و 
عالوه بر قرارگيري در نقاط امن از نظر زون لرزه خيزي، تالش شود تا 

تمامي واحد هاي مسكوني مقاوم سازي شده و داراي اسكلت شوند.  
........................................................................................................................

 تعيين تكليف حق مسكن كارگران 
دوشنبه آينده

مع�اون رواب�ط كار با بي�ان اينك�ه دوش�نبه آينده حق مس�كن 
كارگران در كميس�يون اقتصادي دولت تعيين تكليف  مي ش�ود، 
گفت: حق مس�كن كارگران بع�د از انقالب تنها پنج ب�ار افزايش 
يافته است. حق مس�كن چيزي نيست كه هر س�اله اضافه شود. 
معاون رواب��ط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاس��خ به اين 
اينكه چرا شوراي عالي كار اختيار تصويب مصوبه افزايش حق مسكن 
را ندارد، گفت: به نظر من اين يكي از مش��كالت قانون كار است، البته 
مصوبات شوراي كار همگي الزم االجراست، فقط در حق مسكن است 
كه قانون گفته اس��ت بايد به تصويب دولت برس��د، وگرنه موارد ديگر 
مانند حق خواربار، پايه سنوات كارگري و حداقل مزد كارگران همگي 
جزو اختيارات شوراي عالي كار است و فقط حق مسكن بايد به پيشنهاد 
شورايعالي كار و تأييد دولت برسد. اميدواريم كه دوشنبه هفته آينده 

افزايش حق مسكن كارگران به تصويب دولت برسد. 
حاتم شاكرمي همچنين در مورد اينكه آيا حق مسكن كارگران براي 
چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق مي شود يا نه، گفت: همگي اينها 
بستگي به نظر و تصويب دولت دارد. حق مسكن كارگران چيزي نيست 
كه هر س��ال تصويب ش��ود. از ابتداي انقالب تاكنون فقط پنج بار حق 
مسكن كارگران افزايش يافته است و هيچ الزامي ندارد كه حق مسكن 
كارگران هر ساله اضافه شود، بنابراين تصويب دولت در مورد افزايش 

حق مسكن كارگران با پيشنهاد شوراي عالي كار بسيار مهم است. 
   مشكالت كارگران هفت تپه

وي همچنين در مورد مشكل كارگران هفت تپه و حقوق عقب افتاده آنها 
گفت: آن طور كه مديران هفت تپه مي گويند، حساب هاي آنها توسط 
مقام قضايي بسته شده اس��ت، در اين زمينه جلساتي برگزار كرديم و 
نمايندگان همه دستگاه هاي مرتبط با ش��ركت هفت تپه و همچنين 
معاون قوه قضائيه نيز حضور داش��ت و در آنجا دو تصميم گرفته شد، 
يكي پرداخت حقوق معوق كارگران كه دو س��ه ماه عقب مانده و قرار 
شد حقوق كارگران به روز شود. مس��ئله دوم، اين بود كه چون آينده 
گروه صنعتي هفت تپه شامل يك مجتمع بزرگ است، نياز به طرح هاي 
توسعه دارد، قرار شد طرح هاي توسعه اي در اين مجتمع به بهره برداري 
برسد و كارفرما تعهد كرده ظرف س��ه ماه آينده پنج واحد توسعه اين 

مجتمع را راه اندازي كند. 
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين در مورد 
مش��كل كارگران هفت تپه گفت: بهانه اي كه مي آورند اين اس��ت كه 
مي گويند حساب هاي شركت مسدود شده است كه در جلسه مشترك 
قرار شد با كمك دستگاه قضايي بخشي از حساب ها رفع مسدودي شود 
كه البته اين دراختيار مقام قضايي و قوه قضائيه است و اين گونه نيست 
كه مسبب اصلي مشكالت ش��ركت را به مقام قضايي ربط دهيم، بلكه 
كارفرما بايد تعهدات خود را عمل مي كرد. اميدواريم با پرداخت حقوق 

كارگران در هفت تپه به تجمع كارگران خاتمه داده شود. 
شاكرمي همچنين در مورد امكان برگشت كشت و صنعت هفت تپه به 
دولت گفت: اين مسئله در صالحيت سازمان خصوصي سازي قرار دارد و 
وزارت كار هيچ نقشي در واگذاري واحدها ندارد و اين هم يك خأل قانون 
است كه وقتي شركت ها واگذار مي شود، وزارت كار در جريان نيست، اما 
وقتي مشكالت كارگري ايجاد مي شود، بايد آن را برطرف كنيم. اگر در 
زمان واگذاري تصدي هاي دولتي به ويژه در زمينه صالحيت حرفه اي 

متقاضي با وزارت كار هم مشورت شود، مشكالت كمتر خواهد شد. 
به گفته وي، اميدواريم با حفظ صالحيت فني و بنيه مالي متقاضيان، روند 
توليد و اشتغال در واحدهاي واگذار ش��ده ادامه پيدا كند. طبق جلسه اي 
كه در مورد هفت تپه برگزار شد، مقرر شد تا ۱۰ مردادماه با رفع مسدودي 
تعدادي از حساب هاي شركت هفت تپه حقوق كارگران پرداخت شود كه 

اميدواريم با همكاري دستگاه قضايي هر چه زودتر اين مشكل حل شود.

   گزارش  یک
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