
تمدید تسهیالت خرید مسکن به 
صورت توام تا پایان سال 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
بانک مس��کن با هدف کمک به خانه دارشدن اقشار 
مختلف جامع��ه و تقویت قدرت خری��د متقاضیان 
مسکن و همچنین کاهش هزینه های اخذ تسهیالت، 
طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده را 
تا پایان س��ال در دستور کار خود قرار داده است. از 
۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تاسیس 
بانک مس��کن، طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن 
ب��ه صورت توام )بدون س��پرده و اوراق گواهی حق 
تقدم استفاده از تس��هیالت مسکن( در دستور کار 
شعب بانک قرار گرفته است.سقف تسهیالت مذکور 
در مرکز اس��تان، برای خرید انف��رادی 80 میلیون 
توم��ان و برای زوجی��ن 160 میلی��ون تومان و در 
شهرستانهای استان برای خرید انفرادی 60 میلیون 
تومان و برای زوجین 1۲0 میلیون تومان اعالم کرد.
تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی که تا پایان 
سالجاری درخواست بهره مندی از تسهیالت خرید 
مس��کن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از 
تس��هیالت مسکن را دارند، تسهیالت موصوف را به 

صورت توام  پرداخت می کنند.

دستاوردهای پست بانک حاصل 
برنامه محوری، نتیجه گرائی و تالش 

دکتر بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک ایران، در 
مراس��م تجلیل از روسای ش��عب برتر بانک اظهار 
داشت: دستاوردهای امروز پست بانک ایران بی تردید 
نتیجه برنامه مح��وری، هدف گذاری، نتیجه گرائی و 
تالش همه همکاران به ویژه در س��طح شبکه شعب 
و باجه های بانکی اس��ت. به گزارش روابط عمومی 
پس��ت بانک ایران، دکتر شیری در این مراسم که با 
حضور معاونین، مدیران امور و س��ه رئیس ش��عبه 
برگزیده به همراه حضور آنالین دیگر روسای شعب 
منتخب، مدیریت شعب اس��تان ها و مناطق تهران 
برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای راه 
خدمت در ش��بکه بانکی کش��ور به ویژه پست بانک 
ای��ران، از هم��کاران کوش��ا و پرت��الش ش��عب و 
کارگزاران باجه های بانکی روستایی کشور که بدون 
وقفه در شرایط س��خت کرونایی خدمات بانکی به 
هم وطنان و مشتریان ارائه می کنند، قدردانی کرد.

مدیرعام��ل بانک، با اش��اره به انتخاب پس��ت بانک 
ایران به عنوان برترین بانک دولتی در سال 1398، 
س��ودآوری بانک در س��ال 1398 و خارج شدن از 
وضعیت زیان دهی و دس��تیابی ب��ه ۵۵00 میلیارد 
ریال س��ود عملیاتی در نه ماهه اول س��ال جاری را 
نش��ان از برنامه ریزی و اج��رای طرح های عملیاتی 

همراه با پایش و دیده بانی مستمر دانست.

اعالم شعب برتر بانک ایران زمین در 
یازدهمین گردهمایی روسای موفق 

شعب بانک های کشور
مراس��م یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب 
بانک های کش��ور روز گذش��ته به ص��ورت مجازی 
برگزار و از روس��ای برتر تمامی بانک های کشور در 
س��ال 1399 تقدیر شد.به همین مناسبت مراسمی 
به صورت همزمان در ساختمان مرکزی بانک ایران 
زمین با حضور مدیرعامل، ریاست هیات مدیره، مدیر 
امور شعب استان ها، مدیر امور شعب استان تهران، 
ریاست حوزه مدیرعامل، ریاست اداره روابط عمومی، 
مدیر منطقه یک اس��تان ته��ران و مدیر منطقه دو 
اس��تان تهران برگزار ش��د.در این مراس��م دو تن از 
روس��ای ش��عب به صورت نمادین و به نمایندگی از 
س��ایرین حضور و ل��وح تقدیر و هدای��ای خود را از 
مدیرعامل و ریاس��ت هیئت مدی��ره دریافت کردند.

اسامی روسای برتر:معصومه شفیعی جوکار از استان 
تهران-محمد جواد پور رضایی از استان یزد-سمانه 
مهدوی از اس��تان مازندران -رضا زارع دیس��فانی از 
استان تهران -اصغر اکبری ده چشمه از استان البرز

تقدیر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 
از عملکرد بانک توسعه تعاون

وزی��ر تعاون کار و رفاه اجتماع��ی از عملکرد بانک 
توسعه تعاون در طرح اشتغال پایدار روستایی وزیر 
تع��اون کار و رفاه اجتماعی در مراس��م رونمایی از 
14۲ هزار طرح اش��تغال روستایی ضمن بیان این 
نکت��ه که این ط��رح موجب افزای��ش 64 درصدی 
متوس��ط درآمد روستاییان در سطح کشور شده، از 
تعام��ل و همکاری مدیر عامل بانک توس��عه تعاون 
در اجرایی ش��دن موفق طرح ملی اش��تغال پایدار 
روس��تایی و عش��ایری و تحقق دس��تاوردهای آن 
تقدیر و تش��کر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
توسعه تعاون، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار 
و رف��اه اجتماعی در مراس��م رونمایی از 14۲ هزار 
طرح اشتغال روستایی و عش��ایری در ایام مبارک 
ده��ه فجر با بیان این نکته که با اجرای طرح ایجاد 
اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری، سهم اشتغال 
روس��تایی در سبد اشتغال کشور از 3 به ۲9 درصد 
افزای��ش یافت��ه از کلیه عوامل اجرای��ی و بانکهای 
عامل در این طرح تش��کر کرد.وی در این مراس��م 
گفت: بسیار خرس��ندم که در این ، شاهد رونمایی 
از یک��ی از برنامه های بزرگی هس��تیم که موجب 
تعادل بخش��ی به س��کونت گاه های کشور، ایجاد و 
افزایش قاب��ل مالحظه تولیدات ملی، تامین امنیت 
غذایی در عرصه های گوناگون، افزایش سطح رفاه 
و کاهش فقر در مرکز توسعه ملی روستا که همان 

روستاهای زیر 10 هزار نفر هستند، شده است.

اخبار گزارش

در حال��ی ک��ه وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی پیش از این 
اعالم کرد، امس��ال از تأمین مالی هزار هزار میلیارد تومانی 
اقتصاد، نصف این رقم از طریق بورس تأمین ش��ده اس��ت، 
س��ؤالی که پیش می آی��د چقدر از این تأمی��ن مالی برای 

دولت و شرکتهای دولتی بوده است.
  یک��ی از کارکرده��ای بازار س��رمایه یعنی ب��ورس اوراق 
به��ادار ، فرابورس  ، بورس ه��ای کاالیی و همچنین بورس 
انرژی تأمین مالی ش��رکت های دولتی و شرکت های بزرگ 
حاضر در بورس اس��ت که معموالً با انتشار اوراق یا فروش 
سهام جدید و یا صرف نظر از حق تقدم ها و صرف سهام به 
جمع آوری نقدینگی اقدام می کنند که اقدام بسیار مناسبی 

به شمار می رود.
ب��ه طور س��نتی تأمین مال��ی اقتصاد در کش��ور ما حدود 
80 درص��د متکی ب��ه منابع بانک��ی و ۲0 درص��د از بازار 
س��رمایه انجام می شد، اما امس��ال به دلیل اقبال مردم به 
س��رمایه گذاری در بورس این رق��م تغییر کرده، به گونه ای 
که فرهاد دژپس��ند وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی حدود دو 
هفته پی��ش اعالم کرد امس��ال از تأمین مال��ی هزار هزار 
میلیارد تومانی که در اقتصاد کشور صورت می گیرد حدود 
۵0 درص��د یعنی ۵00 هزار میلیارد تومان از طریق بورس 
صورت گرفته اس��ت. این ش��ائبه در ذهن بسیاری از مردم 
پیش آم��د که دولت به خاطر تأمین کس��ری بودجه خود 
امس��ال به بورس رونق داده و ش��اهد مث��ال آن هم از راه 
رسید، در حالی که باید به دقت به این مسأله توجه کرد که 
همه تأمین مالی بورس به جیب دولت و شرکت های دولتی 
نمی رود، گرچه می دانیم حدود 80 درصد از اقتصاد کشور 
دولتی و وابس��ته به ش��رکت های دولتی است، اما در عین 
حال عمده این تأمین مالی ها توس��ط شرکت های بورسی و 
فرابورس��ی که معموال شرکت های بزرگ به شمار می روند، 
انجام ش��ده و این تأمین مالی ص��رف اجرای پروژه ها و نیز  

جبران هزینه های جاری شرکت ها شده است.

تامین مالی از بورس
در ای��ن زمین��ه آم��اری از منابع معتبر رس��ید که نش��ان 
می دهد، منابع تجهیز شده در بازار سرمایه امسال تا پایان 
دی ماه سال جاری 141 هزار میلیارد تومان برای دولت و 

شرکت های دولتی صورت گرفته است.

همچنین برای ش��هرداری و بانک ها 300 میلیارد تومان و 
اوراق منتشر شده شرکتی شامل اوراق سلف، اجاره، مرابحه، 
اوراق رهن��ی، اوراق منفعت، مش��ارکت و خرید در مجموع 
۲3 ه��زار و 900 میلیارد تومان بوده اس��ت بنابراین حجم 
کل بازار اوراق در بازار س��رمایه ایران تا اول بهمن امس��ال 

16۵ هزار و ۲19 میلیارد تومان بوده است.
همچنین امس��ال منابع تجهیز شده در بازار سرمایه توسط 
شرکت های بورسی شامل تأسیس شرکت های سهامی عام 
410 میلیارد تومان، افزایش ش��رکت های س��هامی عام به 
ج��ز مازاد تجدید ارزیابی با مجوزهای ارائه ش��ده 67 هزار 
و 86 میلیارد تومان همچنین افزایش س��رمایه شرکت های 
سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی با مجوزهای صادر 
ش��ده 4۲ هزار و 67۵ میلیارد تومان و عرضه اولیه س��هام 
شرکت ها در بورس اوراق و فرابورس ایران امسال ۲8 هزار 
و 81میلی��ارد تومان و جمع تأمین مالی از محل س��رمایه 
در بازار س��رمایه امس��ال 138 هزار و ۲۵3 میلیارد تومان 

بوده است.

انتشار اوراق در بازار سرمایه
در بازار اوراق بدهی امس��ال با انتشار انواع ابزارهای تأمین 

مال��ی 16۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی ش��ده اس��ت، 
همچنی��ن از محل صندوق ه��ا 196 هزار میلی��ارد تومان 
تأمین مالی صورت گرفته اس��ت، به هر ح��ال با ابزارهای 
بازار س��رمایه، انتشار اوراق بدهی و انتشار اوراق امسال در 
مجموع حدود ۵00 هزار میلیارد تومان تأمین مالی از بازار 
سرمایه صورت گرفته است که عمده آن توسط شرکت های 
بورس��ی و فرابورسی بوده است و بخشی از تامین مالی نیز 

جذب دولت و شرکت های دولتی شده است.
امس��ال از اول سال تا اول بهمن 600 هزار و 617 میلیارد 
توم��ان در بورس و فرابورس ایران تامین مالی برای اقتصاد 

کشور صورت گرفته است.

عقب گرد 7306 واحدی شاخص بورس  
 ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران دیروز گر چه رو به ریزش��ی 
بود، ام��ا ارزش معامالت دو بازار بورس و فرابورس نش��ان 
می دهد، بازار ارزنده شده و اکثر سهام به قیمت کف رسیده 
و ش��رکت های بزرگ و افراد حرفه ای به جمع آوری س��هام 

ارزان از بازار اقدام کرده اند.
دیروز شاخص کل بورس با کاهش 7306 واحد به رقم یک 
میلیون و ۲۵7 هزار و 61 واحد رس��ید، اما ش��اخص کل با 

معیار هموزن با 1۲3 واحد رش��د به رقم 437 هزار و ۲۲۵ 
واحد رسید.

معامله گ��ران دیروز در بورس تهران بی��ش از 6.9 میلیارد 
س��هام حق تق��دم و اوراق مالی در قال��ب 783 هزار نوبت 
معامل��ه و ب��ه ارزش 7 ه��زار و 694 میلی��ارد تومان داد و 

ستد کردند.
اگ��ر ارزش معامالت فرابورس که دیروز به رقم چش��مگیر 
17 ه��زار و 361 میلیارد تومان رس��ید را در نظر بگیریم، 
معامله گ��ران دیروز در ب��ورس و فرابورس بیش از ۲۵ هزار 
و ۵6 میلیارد تومان داد و س��تد کردند.دیروز شاخص  کل 
ب��ورس و ش��اخص قیمت با ترازوی وزنی �  ارزش��ی 0.۵8 
درصد کاهش یافتند اما ش��اخص کل و ش��اخص قیمت با 
معیار هموزن 0.3 درصد رش��د کردند.شاخص آزاد شناور 
0.36 درصد کاهش یافت، ش��اخص بازار اول بورس 0.۵۲ 
درصد افت کرد و ش��اخص بازار دوم ب��ورس 0.66 درصد 

کاهش یافتند.
ب��ه هر حال ب��ورس اوراق بهادار به یک��ی از بازیگران مهم 
اقتصاد ایران تبدیل شده و یکه تازی شبکه بانکی در تأمین 
مالی برای اقتصاد کش��ور دیگ��ر معنا ندارد و بورس هم در 
کنار بانک می تواند به تأمین مالی کالن برای ش��رکت های 

بزرگ اقدام کند.
این نکته را باید به فال نیک گرفت، چون وقتی شرکت های 
ب��زرگ برای تأمین مالی به بان��ک مراجعه می کنند یکباره 
وام های چند صد میلیارد تومانی می گیرند، در حالی که با 
یک وام بزرگ می توان تقاضای میلیون ها نفر از شهروندان 
را با وام های کوچک پاس��خ داد ک��ه البته وام های کوچک 
برای مردم هم برای تحریک تقاضا در جامعه مؤثر اس��ت و 

آن هم رونق ایجاد می کند.
بای��د به اقتصاد به دید خرد و کالن نگاه کرد که هم تأمین 
مالی کالن و هزار میلیاردی برای ش��رکت های بزرگ مانند 
فوالد مبارکه، ملی مس یا پتروشیمی ها الزم است که باید از 
بورس و شرکتهای تامین سرمایه تامین شود و هم وام های 
خ��رد برای تحریک تقاضا در جامعه الزم اس��ت که باید از 
طریق بانک ها صورت گیرد.به هر حال بازار سرمایه خواهی 
نخواهی به یکی از بازیگران مهم اقتصاد تبدیل شده و باید 
با اصالح قوانین و مراقبت از سرمایه گذاران خرد مردم را به 

حضور در این بازار تشویق کنیم.  فارس

وزیر صنعت معدن و تجارت؛
قیمت مصوب مرغ به بازار برمی گردد

وزی��ر صنعت مع��دن و تجارت با تاکید ب��ر اینکه توزیع 
نهاده خوراکی دام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است 
از برگش��ت تعادل به بازار ظرف چند روز آینده خبر داد 
و گفت: مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی ظرف چند روز 

آینده نسبت به توزیع و عرضه مرغ در بازار اقدام کند.
علیرضا رزم حس��ینی در خصوص افزایش قیمت مرغ در 
بازار و مشکالت مربوط به تامین نهاده خوراکی دام گفت: 
وزارت صمت طبق مسئولیتی که دارد نهاده را به صورت 

مرتب در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می دهد.
وزی��ر صنعت معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه نهاده ها 
از بندرعباس تحویل وزارت جهاد کش��اورزی می شوند، 

اف��زود: ش��بکه توزی��ع نه��اده در اختی��ار وزارت جهاد 
کشاورزی است.

وی با اعالم اینکه به زودی قیمت مرغ در بازار به حالت 
تعادلی برمی گردد، تصریح کرد: طبق اعالم وزارت جهاد 
کش��اورزی، این وزارتخانه مجددا ظرف چند روز آینده 
نسبت به توزیع و عرضه مرغ در بازار اقدام خواهد کرد و 

قیمت ها مجدداً به حالت تعادلی برمی گردد.
رزم حس��ینی در ادامه به بازار خودرو اشاره کرد و افزود: 
ظبق قان��ون، ش��ورای رقابت مس��ئولیت قیمت گذاری 
خودرو را برعهده گرفته اس��ت و بر اس��اس آن هر س��ه 
ماه یکب��ار با توجه به تورم، قیمت ه��ای جدید را اعالم 
می کن��د. وزیر صنعت معدن و تج��ارت روند قیمت های 
ب��ازار خودرو ه��ای داخل��ی در چند ماه اخی��ر را نزولی 
توصی��ف کرد و افزود: خودرو ه��ای خارجی نیز با رکود 

مواجه شده است و به قیمت ها رو به کاهش است.
وی ب��ا یادآوری سیاس��ت های وزارت صم��ت در حوزه 
خودرو، تاکی��د کرد: سیاس��ت وزارتخانه، در راس��تای 
افزایش تولید است و در این زمینه موفق بوده ایم؛ تولید 
و س��اخت قطعات داخلی هم رشد خوبی داشته است و 
ب��ا رونمایی از دو خودرو جدید در آین��ده نزدیک، بازار 
خ��ودرو وضعیت بهت��ری پیدا خواهد ک��رد و به زودی 
ش��اهد برگش��ت قیمت ها به حالت تعادلی و مناس��ب 

خواهیم بود.  میزان 

 از سوی دولت ارایه شد؛
  اصالحیه ۷ برگی الیحه بودجه ۱۴۰۰  

اصالحی��ه 7 برگی الیحه بودجه 1400 از س��وی دولت 
به مجلس ارائه ش��ده است، بر این اساس در 9 تبصره از 
ماده واحده بودجه تغییراتی اعمال ش��ده است. در متن 
الیحه اصالحی بودج��ه 1400 که در اختیار نمایندگان 
مجلس قرار داده شده است، در قسمت ماده واحده آمده 
است، بودجه 1400 از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲4 
میلیون و چهارصدر و نود و نه هزار و پانصد و ش��صت و 
هش��ت میلیارد و هش��تصد میلیوت ریال )تقریبا ۲4۵0 
ه��زار میلیارد تومان( میباش��د. همچنین منابع عمومی 
بودجه 8۵4 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. درامد 
اختصاصی دس��تگاهها نیز نزدیک ب��ه 8۵ هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است. بر اساس اصالحیه الیحه 
بودج��ه 1400، جمع کل مصارف بودجه به 8۵4.6 هزار 
میلیارد تومان تغییر کرده است،  در ابتدا مصارف بودجه 
841 هزار میلیارد تومان بود که بعد از نامه رئیس جمهور 
به مجلس این رقم ب��ه 8۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته بود اما با اصالحات انجام ش��ده این رقم حدود 400 
میلیارد تومان کاهش یافته اس��ت. اعتبارات هزینه ای در 
ابت��دا 637 هزار میلیارد تومان بود که در الیحه اصالحی 
به 6۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که بر این اساس 
رشد 1۵درصدی را شاهد بوده است و اعتبارات هزینه ای 
ملی و استانی ۵۵6 هزار میلیارد تومان بوده و 10 درصد 
رشد کرده و ردیفهای متفرقه نیز 96 هزار میلیارد تومان 

لحاظ شده که رشد ۵درصدی داشته است.
 اعتبارات تملک دارایی س��رمایه ای از 104 هزار میلیارد 
تومان به 109 هزار میلیارد تومان تغییر کرده اس��ت که 
این فصل شاهد افزایش 4.8درصدی بوده است، همچنین 
مجم��وع اعتبارات تملک س��رمایه ای ملی نی��ز 4۵ هزار 
میلیارد تومان و اعتبارات س��رمایه ای استانی 17.۵ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده است. اعتبارات تملک 
دارای��ی ملی نیز از 100 ه��زار میلیارد تومان به 93 هزار 
میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت 
اصل اوراق اسالمی از 80 هزار میلیارد تومان به 70 هزار 

میلیارد تومان تنزل یافته است.  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

 بررسی ها نشان  داد؛

سهم دولت از 500 هزار میلیارد تومان تأمین مالی بورس 

اقتصادی سه شنبه  28 بهمن 1399  شماره 5528  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

قرار اس��ت کمیته دستمزد جلسه ای دیگر درباره عدد و 
رقم س��بد معیشت را برگزار شود و  نمایندگان کارگران 
امید دارند که در این جلس��ه عددو رقم نهایی ش��ود تا 
بتوانند از هفته آینده در جلسه رسمی شورای عالی کار 

دستمزد سال آینده کارگران را بررسی و تعیین کنند.
  جلس��ه کمیته دستمزد برای ورود به مزد 1400 است  
و نمایندگان کارگران امیدوارهستند که عددو رقم سبد 
معیشت کارگران نهایی شود تا در مدت کوتاه باقی مانده 
از سال بتوانند برای تعیین مزد به جلسات شورای عالی 
کار ورود کنند. چرا که طبق سنوات گذشته الزمه ورود 
به جلسات ش��ورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال 

آینده. تعیین سبد معیشت کارگران است.
ناصرچمنی.رئی��س کان��ون عال��ی انجمن ه��ای صنفی 
کارگران روز گذش��ته درباره دس��تمزد کارگران در سال 
1400 گفت: در جلسه روز دوشنبه کمیته دستمزد باید 
هزینه س��بد معیشت مشخص ش��ود. این جلسه در۲7 
بهمن ماه برگزار می ش��ود و کمیته دستمزد باید هزینه 
سبد معیشت که کامالً مش��خص است و مسئله پیچیده 
ای نیست را مش��خص کند. تا بتوانیم به جلسه شورای 
عال��ی کار ورود کنیم. فرصت زیادی برای بررس��ی های 

مزد نداریم.
چمنی معتقد اس��ت که اگر دولت بخواهد در ۲0دقیقه 

هم م��ی توانند عدد و رقم س��بد معیش��ت کارگران را 
تعیین کند. بنابراین اینکه تاکنون این رقم تعیین نشده 

است نشان از تعلل دولت و کارفرمایان دارد.
علی خدایی.  نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با 
اشاره به اینکه امیدواریم امروز هزینه سبد معیشت نهایی 
ش��ود گفت:خواس��ته ی ما این اس��ت که میزان افزایش 
دس��تمزد کارگران امس��ال به "ریال " تعیین شود. اعالم 

کنند که چقدر به دستمزد کارگران اضافه می شود.
فرامرز توفیقی. فعال کارگری با بیان اینکه دستمزد کارگران 
دچار عقب ماندگی مزدی است گفت: از بهمن 98تا ابتدای 
بهمن 99، یک میلیون و 174هزار تومان، هزینه خوراکی 
ها و آشامیدنی های خانوارهای کارگری افزایش یافته است 

که این افزایش، معادل 76.83 درصد است.
وی با اش��اره به اینکه دس��تمزد 61درصد از سبد عقب 
ت��ر اس��ت گف��ت: 873۵۲866=   30.9۵ /  100 × 
۲703۵71۲ بااین محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران 
در دی ماه حدود 8میلیون و 73۵هزار تومان اس��ت که 
در مقایس��ه با سبد معیش��ت کارگران در بهمن ماه 98 
حدود 3میلیون و 790 هزار تومان بیشتر است. پوشش 
سبد توسط دستمزد، فقط 38.47 درصد است. در واقع 
دس��تمزد کارگران فق��ط 38.47 درص��د از هزینه های 

زندگی ماهانه را پوشش می دهد. تسنیم  

مدی��رکل نظارت ب��ر کاالهای فلزی و معدنی س��ازمان 
حمای��ت گفت: قطع برق، قطع گاز و افزایش کرایه های 
حمل طی هفته های اخیر موجب افزایش قیمت سیمان 

شده است.
حسن اله یاری در مورد وضعیت قیمت سیمان در بازار، 
اظهار داشت: علت نوسانات افزایشی نرخ فروش سیمان 
ط��ی هفته های اخیر در ب��ازار آزاد و فروش باالتر از نرخ 
مصرف کننده با لح��اظ ارزش افزوده و کلیه هزینه های 
قانونی )ب��ه عنوان مثال 19۵.000 ریال برای س��یمان 
پاکتی تیپ ۲(، ناشی از بروز مشکالتی از قبیل قطع برق 
توس��ط وزارت نیرو در اکث��ر کارخانجات به دلیل توزیع 
متناس��ب برق در س��طح ملی و قطع گاز توسط وزارت 
نفت اس��ت. مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: 
در نتیج��ه این دو اقدام منج��ر به کاهش تولید و عرضه 
س��یمان و ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع 

افزایش قیمت در سطح بازار شده است.
وی ادام��ه داد: از طرفی افزای��ش کرایه های حمل طی 
هفته ه��ای اخیر موجب کاهش حمل س��یمان از س��ایر 
استان ها به استان های پرمصرف نظیر تهران و در نتیجه 
کمب��ود مضاعف در برخ��ی مناطق و ایجاد بازار س��یاه 
توس��ط عوامل س��ودجو و فرصت طلب و سبب تشدید 

سیر صعودی افزایش قیمت ها شده است.
اله یاری در پاس��خ به این س��وال که آیا سازمان حمایت 
نظارتی بر این بازار دارد، گفت: از ابتدای سال جاری انواع 
محصوالت پرمصرف همچون س��یمان در زمره کاالهای 
اولوی��ت دار و تحت بازرس��ی ویژه هم��کاران بازرس در 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت در سراس��ر کشور 
قرار داشته و در صورت مشاهده فروش باالتر از نرخ های 
ابالغی و یا احتکار، قطعاً برخورد قانونی با عوامل متخلف 

وفق قوانین تعزیرات حکومتی صورت می پذیرد.
وی اف��زود: در این زمینه طی 10 ماه س��ال 99 ماحصل 
نظارت مس��تمر بر بازار مصالح س��اختمانی انجام تعداد 
79،996 مورد بازرس��ی و تش��کیل تع��داد 3،۲96 فقره 
پرون��ده تخلف به ارزش ریال��ی 3،1۵1،۵8۲،387،894 
)بی��ش از 31۵ میلی��ارد و 1۵8 میلی��ون توم��ان( در 
سراس��ر کشور است. مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و 
معدنی س��ازمان حمایت ادامه داد: البته با توجه به انجام 
هماهنگی و انعکاس مکاتبات هشداری به وزارتخانه های 
نفت و نیرو، پیش بینی می شود طی هفته های آینده و با 
رفع مشکالت مشروحه و عادی شدن روند تولید و توزیع 
در کارخانجات س��یمان، شاهد بازگشت آرامش به بازار و 
ایج��اد تعادل در عرضه و تقاضای این محصول و کمرنگ 
شدن نقش دالالن و عوامل فرصت طلب باشیم. مهر 

اگر دولت سنگ اندازی نکند،انجام می شود؛

نهایی شدن هزینه سبد معیشت کارگران  
مدیرکل نظارت سازمان حمایت اعالم کرد

۳ علت گرانی سیمان


