
بانک هــا موظف بــه دریافت ســفارش فروش 
سهام عدالت شدندبانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی مکلفند به نمایندگی از شــرکت های 
کارگزاری بــا انعقاد قرارداد نســبت به دریافت 
سفارش فروش ســهام شــرکت های بورسی و 
فرابورســی متعلق به دارندگان ســهام عدالت 

اقدام کنند.
به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، با توجه به نقش 
و جایگاه پراهمیت و برجسته نظام بانکی کشور 

در تسهیل اجرا و پیشــبرد سیاست های کالن 
کشور درخصوص ســهام عدالت، در جلسه 30 
اردیبهشــت ماه 1399 شــورای عالی بورس و 
اوراق بهادار با نظر مثبت و حمایت بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران تصویب شد:
»بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی 
مکلفند به نمایندگی از شــرکت های کارگزاری 
با انعقــاد قرارداد نســبت به دریافت ســفارش 
فروش سهام شرکت های بورســی و فرابورسی 

متعلق بــه دارنــدگان ســهام عدالــت اقدام 
 کنند و در صــورت نیاز به کارگــزاری مربوطه

 ارایه دهند«.
همچنین ضروری اســت بانک هــا، اقدامات و 
تمهیــدات الزم را به قید فوریــت در خصوص 
دریافــت ســفارش فــروش ســهام متعلق به 
دارندگان ســهام عدالت از تاریــخ 6 خرداد ماه 
 1399 مطابــق دســتورالعمل اجرایــی، انجام 

دهند.

مدیرعامل شــرکت فیس بوک به تازگی اعالم کرده 
تمامی کارمنــدان به جز آن دســته از افــرادی که 
حضورشان الزامی اســت، امکان تمدید دورکاری تا 

همیشه را خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، مارک زاکربرگ موسس و مدیرعامل 
فیس بوک به تازگی در مصاحبه و گفتگویی از نحوه 
فعالیت کارکنان و پرسنل خود سخن گفته و شرایط 

کاری در دوران پسا کرونا را توصیف کرده است.  
بر اســاس گزارشــی که در وب ســایت زد دی نت 

آمده است، فیسبوک که بدون شــک از بزرگترین و 
پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در جهان به شمار 
می رود، به تازگی امکان دورکاری تمامی کارکنان در 
پرسنل خود را تا همیشه تمدید کرده و تنها آن دسته از 
کارمندانی را که حضورشان در محل کار الزامی است به 
صورت شیفتی و گردشی به شعبه و مراکز فیس بوک 
فراخوانده است. فیس بوک یکی از نخستین شرکت های 
بود که برنامه و طرح دورکاری را برای کارمندان خود 
در زمان شروع گســترده و بحران پاندمی کرونا اعالم 

و مطرح کرد. پیشتر نیز اخبار های منتشر شده حاکی 
از آن بود که کارمندان فیس بوک می توانند به انتخاب 
خود تا پایان سال جاری میالدی به فعالیتشان به صورت 
دورکاری ادامه دهند و این بدان معناســت که لزومی 
ندارند آنها برای دریافت حقوق و سایر مزایای شغلی در 
 محل کار خود حضور یابند و تنها کافیست تمامی کار و 
فعالیت های شــغل خــود را از خانه و با اســتفاده از 
 رایانــه های شــخصی خود بــه صورت کامــل و به 

موقع انجام دهند.

پس از پایان مهلــت حضور در پذیره نویســی 
صندوق واســطه گری مالی دولت، بیش از 3.۴ 
میلیون نفر با سرمایه گذاری نزدیک به ۵.9 هزار 

میلیارد تومان در این امر مشارکت داشتند.
بیش از ســه میلیون و چهار صد و هشتاد ویک 
میلیون )3۴81000( نفر با سرمایه گذاری بیش 
از ۵886 میلیارد تومــان از آحاد مردم در پذیره 
نویسی  صندوق واسطه گری مالی یکم مشارکت 
نمودند که بیانگر تشــکیل بزرگترین صندوق 
 )ETF( ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس
در کشور از نظر ارزش ســرمایه گذاری و تعداد 

سهامداران است.
الزم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
راستای اجرای جزء )2( بند الف تبصره )2( قانون 
بودجه کل کشور و به منظور واگذاری باقیمانده 
سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات 
و دو شرکت بیمه ای البرز و اتکایی امین اقدام به 
تأسیس صندوق واسطه گری مالی یکم و امکان 
پذیره نویســی واحدهای این صندوق از سوی 

عموم مردم نمود. 

گفتنی اســت، در این پذیره  نویســی از سامانه 
های کارگزاری  های بورس و سامانه  های آنالین 
معامالتی و درگاه  های غیرحضوری و حضوری 
1۴ بانک  منتخب از تاریــخ 1۴/2/1399 لغایت 

1/3/1399  استفاده شد.
به اعتقاد وزارت اقتصاد، این واگذاری، فرصتی را 
برای ورود آحاد جامعه به سرمایه گذاری در سهام 
شرکت های معتبر کشور با هدف مردمی کردن 
اقتصاد و امکان دسترســی آحاد مردم کشور به 

بازار سرمایه و انتفاع از رشد این بازار فراهم آورد.
به گزارش تســنیم، دو صندوق قابل معامله آتی 
)پاالیشی و پتروشیمی و صنایع فلزی و خوردویی( 
نیز با توجه به آنکه فرصتی مشــابه این صندوق  
میسازد، همچنان مورد توجه قرار گرفته و نتیجه 
آن رونق و تعمیق بازار ســرمایه کشور در کنار 
تحقق هــدف واالی تقویت بخــش خصوصی و 
مردمی کردن اقتصاد باشد، چرا که رونق، تعمیق 
و بلوغ بازار ســرمایه هدفی اســت راهبردی که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره آن را دنبال 

خواهد کرد.

تعداد 21 هزار و 18۴ شکایت در یک ماه گذشته 
در سامانه 19۵ ثبت شده که 12 هزار عدد از این 
شــکایات، یعنی بیش از نیمی از آنها مربوط به 

اینترنت است.
به گزارش ایســنا، ســامانه ثبت و پاسخگویی 
به شــکایات 19۵ به منظور افزایــش رضایت 
کاربران و رســیدگی به شکایت های مردمی در 
حوزه های مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات 
شــامل تلفن ثابــت، اینترنت، تلفــن همراه، 
خدمات پستی، تشعشــعات و دفاتر پیشخوان 
راه اندازی شــده اســت. کاربران سرویس های 
ارتباطی، فناوری اطالعات و پســتی می توانند 
با مراجعه به ســایت cra.ir.19۵//:https یا 
تماس با تلفن گویای 19۵ شــکایت های خود 
 را از ســرویس های مختلف حوزه ICT ثبت و 

پیگیری کنند.
کاربران در مراجعه به سامانه ثبت و پاسخگویی 
به شــکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی، 
ابتدا بایــد محل شــکایت خــود را در منوی 
جســت وجو انتخــاب و روی نقشــه به صورت 

دقیــق مشــخص کننــد و در مرحلــه بعدی 
اطالعات شکایت شامل ســرویس، نام اپراتور، 
نوع و موضوع شــکایت را وارد کرده و با انتخاب 
 دکمه مرحله بعد وارد منــوی اطالعات تماس

 شوند.
در این مرحله پــس از ورود اطالعات تماس و 
متن شکایت، گزینه ثبت را انتخاب کنند. پس 
از ثبت شکایت کاربر، کد رهگیری شکایت روی 
صفحه نمایش داده شــده و همزمان به شماره 
تلفن همراه درج شده در اطالعات تماس ارسال 

می شود.
کاربــران می توانند بــا مراجعه مجــدد به این 
ســامانه و انتخــاب گزینه پیگیری شــکایت 
و وارد کــردن کــد پیگیــری از وضعیــت 
رســیدگی به شــکایت خــود مطلع شــوند. 
همچنین مشترکان در این ســامانه می توانند 
شکایت های ســایر مشــترکان در حوزه های 
مختلف ICT را مشــاهده کنند و یا درصورت 
 مستندات شــامل تصویر، صوت آن را ضمیمه 

کنند.

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، اکثریت هر دو گروه 
کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران پیش بینی 
کردند که طال در هفته جاری روند افزایشی خواهد 
داشت. به گزارش ایسنا، معامله گران و تحلیلگرانی که 
در نظرسنجی وال استریت کیتکونیوز شرکت کردند، 
به روند تسهیل سیاست پولی که با هدف تعدیل تبعات 
سنگین شیوع پاندمی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی 
ادامه دارد و همچنین افزایش تنشــها میان آمریکا 
و چین از جمله دالیل خــوش بینی خود به افزایش 

قیمت طال اشاره کردند.
دولت ترامپ پیش از این چین را به دلیل عملکردش 
در شــیوع پاندمی ویروس کرونا هدف قرار داده بود. 
اکنون خبر پیشنهاد پکن برای وضع قوانین امنیت 
ملی مربوط به هنگ کنگ که به معنای آغاز فعالیت 
آژانسهای اطالعاتی ســرزمین اصلی چین در این 

منطقه است، واکنش آمریکا را به دنبال داشته است.
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد بازار در "گروه پرایس 
فیوچرز" در این باره گفت: عــالوه بر نرخهای بهره 
اندک و تدابیر محرک مالی پشتیبانی کننده از اقتصاد، 

تنشهای فزاینده میان آمریکا و چین ممکن است طال 
را در مسیر شکستن قیمتهای باالتر نگه دارد.

در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت 
برای هفته جاری، 1۷ نفر شرکت کردند که از میان 
آنها 10 نفر معادل ۵9 درصد به افزایش قیمت طال و 
پنج نفر معادل 29 درصد به کاهش قیمت طال رای 

دادند و دو نفر معادل 12 درصد نظری نداشتند.
در این بیــن، 1809 نفــر در نظرســنجی آنالین 
کیتکونیوز شــرکت کردند که از میان آنها، 1038 
نفر معادل ۵۷ درصد افزایش قیمت طال و ۴6۷ نفر 
معادل 26 درصد کاهش قیمت طال در هفته جاری 
را پیش بینی کردند و 30۴ نفر معادل 1۷ درصد نظر 
خنثی داشتند. در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته 
گذشــته اکثر کارشناسان وال اســتریت و سرمایه 
گذاران افزایش قیمت طال را پیش بینی کرده بودند. 
بهای معامالت آتی هر اونس طال در بازار نیویورک روز 
جمعه 13 دالر و 60 سنت معادل 0.8 درصد افزایش 
پیدا کرد و در 1۷3۵ دالر و ۵0 ســنت بسته شد اما 

برای کل هفته 1.2 درصد کاهش قیمت نشان داد.

دبیرکل اوپک اعــالم کرد: واکنش بــازار نفت به 
کاهش بی سابقه تولید اوپک پالس مطلوب بود.

به گزارش رویترز، محمد سانوسی بارکیندو، اعالم 
کرد که باال رفتن قیمت نفت و پایبندی کشورهای 
عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت)اوپک( به 
توافق کاهش تولید اخیر این سازمان، سبب افزایش 
انگیزه اعضای آن شده است. این در حالی است که 
برخی منابع گفتند که این ســازمان انجام اقدام ها 

بیشتر برای حمایت از بازار را رد نکرده است.
اوپک، روسیه و سایر متحدانش، متعهد شدند برای 
مقابله با کاهش قیمت و کاهش تقاضای ناشــی از 
شیوع ویروس کرونا، تولید روزانه خود را از اول ماه 
مه )12 اردیبهشت ماه( 9 میلیون و ۷00 هزار بشکه  

در ماه های مه و ژوئن کاهش دهند.

قیمت های شــاخص نفت برنت از زمانی که در ماه 
آوریل به کمترین میزان در 21 سال اخیر) پایین تر 
از 16 دالر برای هر بشکه( سقوط کرد، بیش از دو 

برابر شده است.
بر اساس داده های دو شرکت ردیاب محموله های 
نفتی، صادرات نفت خام کشورهای اوپک پالس از 
ابتدای ماه مه تا کنون، حدود 6 میلیون بشکه در روز 
کاهش یافته است، که نشان دهنده شروع خوب این 

کشورها برای پایبندی به توافق اوپک پالس است.
وی گفــت: بازارهــای نفت بــه توافــق تاریخی 
اوپــک پــالس و همچنیــن پایبنــدی کامــل 
 کشــورهای شــرکت کننده به آن واکنش مثبت 

نشان داده اند.
دبیرکل اوپک افزود: در کل، یک همگرایی تدریجی 

اما پایدار، در اصول اولیه عرضه و تقاضا ایجاد شده 
است.

یک نماینده اوپک نیز دید مثبتی در این باره داشت 
و اظهار کرد: اگرچه قیمت ها روند صعودی داشته اند، 
اما هنوز خیلــی پایینتر از نیاز بودجه بســیاری از 

کشورها هستند.
این نماینده درباره کاهش صادرات گفت: نشــانه 
خوبی برای قیمت هاست.  ازین لحاظ ایمن هستیم، 
اما برای اطمینان بیشتر به زمان بیشتری نیاز داریم 

- شاید تا ماه ژوئیه یا اوت.
یکی دیگر از نمایندگان اوپک گفت: نشــانه های 
خوبی درباره پایبندی اعضــا وجود دارد و به تازگی 
شاهد افزایش قیمت ها هســتیم، اما بازار هنوز بی 

ثبات است، بیایید صبر کنیم.

به دنبال نهمین دور کاهش متوالــی نرخ بهره در 
ترکیه، ارزش لیر بار دیگر کاهش یافت.

به گزارش الجزیره، بانک مرکزی ترکیه در نشست 
اخیر خود تصمیم گفت تا نرخ بهره را با 0.۵ درصد 
کاهش به 8.2۵ درصد برساند. این کاهش که نهمین 
کاهش متوالی نرخ بهره در ترکیه محسوب می شود 
در شرایطی اتفاق می افتد که برخی نهادهای مهم 
نظیر صندوق بین المللی پول به این کشور نسبت 
به عواقب کاهش بیش از حد سریع نرخ بهره هشدار 

داده اند.
کمیته پولــی بانک مرکزی ترکیــه این تصمیم را 
حساب شده خوانده و تاکید کرده است که اقدامات 
الزم را برای ثبات بخشی بیشتر به بازار پول اتخاذ 

خواهد کرد.

پیش از این، بانــک مرکزی ترکیــه برای حصول 
اطمینــان از جلوگیــری بیشــتر ارزش لیــر، 
اقداماتی نظیــر افزایش ســقف ســواپ ارزی با 
بانک هــای مرکزی مختلــف و محــدود کردن 
 میــزان مجــاز خــروج ارز از کشــور را اجرایی 

کرده بود.
 در آخرین دور از معامالت ارزی استانبول، هر دالر 
با 0.2 درصد افزایش به 6.81۴ لیر رسید. لیر ترکیه 
کماکان نسبت به ابتدای سال در موقعیتی ضعیف 
قرار دارد و تنها طی چهار ماه، 13 درصد ارزش خود 

در برابر دالر را از دست داده است.
در حال حاضر بانک مرکزی ترکیه تنها 26 میلیارد 
دالر ذخیره ارزی در اختیــار دارد که این رقم 1۴ 
میلیارد دالر کمتر از رقم ثبت شده در ابتدای سال 

اســت. طبق گفته فعاالن ارزی، بانــک مرکزی از 
ابتدای سال تاکنون حدود 30 میلیارد دالر ارز برای 

حفظ ثبات نسبی لیر به بازار تزریق کرده است.  
به گفته کارشناسان، اگر ترکیه نتواند به منابع ارزی 
جدیدی دست پیدا کند باید منتظر  عواقب شدیدی 
در بازار ارز باشد به ویژه حاال که کاهش های متوالی 
نرخ بهره در این کشور بر توانایی بانک مرکزی برای 
اجرای سیاست های حمایتی تاثیر زیادی گذاشته 

است.  
ارزش پول ملی ترکیه از ســال 2018 تاکنون ۴۵ 
درصد در برابر اســکناس آمریکایی تضعیف شده 
اســت. در برابر دیگر ارزهای مهم، نرخ برابری هر 
یورو معادل ۷.۴26 لیر و هــر پوند معادل 8.29۵ 

لیر اعالم شد.

امکان دورکاری کارمندان فیسبوک تا همیشهبانک ها موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت شدند

ثبت ۱۲ هزار شکایت اینترنتی در یک ماه۳.۴  میلیون نفر در پذیره نویسی ETF  بانکی شرکت کردند

ریزش مجدد لیر با تصمیم عجیب بانک مرکزی ترکیهواکنش مثبت بازار نفت به کاهش تولید اوپک پالس 
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72  درصد از کسب وکارهای اینترنتی 
از شیوع کرونا متضرر  شدند

رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت فوالد مبارکه خبر داد

رشد تورم نقطه  به  نقطه 
بعد از ۱۱ ماه
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سرمقاله

تامین مالی بنگاه ها 
در پساکرونا

بحــران کرونا در کشــور 
زیرساخت های اقتصادی را 
از بین نبرده و فعالیت آن را با 
وقفه روبرو کرده است. البته 
نباید از این مسئله غافل بود که این توقف نیز کامال 
اجتناب ناپذیر بوده و به هر میزان که بتوانیم مانع 
جدی برای عدم تداوم شیوع این بیماری ایجاد 
کنیم از ادامه دار بودن آثار زیان بار آن بر اقتصاد 

جلوگیری خواهیم کرد.

  آلبرت بغزیان، اقتصاددان

متن کامل  د ر صفحه ۳
۲

۲

رشد 14/9 درصدی اجاره بها در تهران

قیمت  مسکن  متری
 ۱۷ میلیون تومان شد

بحران کمبود 
مواد اولیه تولید

بنگاه ها هنوز تسهیالت کرونایی دولت  را  دریافت نکرده اند

تاخیر در  پرداخت تسهیالت کرونایی
صفحه۳

صفحه۳

پیش فروش 25 هزار خودرو  با  قیمتی  نامعلوم 
تعهدات  قبلی خودروسازان  هنوز  اجرایی  نشده  است

متوســط قیمت مســکن در تهران در معامالت 
اردیبهشت ماه 99، به 1۷ میلیون تومان در هر متر 
مربع رسید. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت 
راه و شهرسازی آمار بازار مسکن اردیبهشت ماه 99 
تهران را منتشر کرد که بر اساس آن، متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در تهران 1۷ میلیون و 
66 هزار تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته 
که متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی 1۵ میلیون 
و ۵۴۵ هزار و ۷00 تومان بود افزایش یک میلیون 
و ۵00 هزار تومانی نشان می دهد. متوسط قیمت 
هر متر مربع واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال 
گذشته 12 میلیون و ۷12 هزار و 600 تومان بود که 

طی یک سال رشد ۴ میلیون...

به اعتقاد کارشناسان مشــکالت اقتصادی ناشی از 
بحران کرونا از سه جهت »اختالل در زنجیره تأمین«، 
» تأخیــر و تعلل مصرف کنندگان و شــرکت های 
تولیدی در خرید به دلیل نــا اطمینانی از وضعیت 
آینده« و »اختالل در عرضه مســتقیم محصوالت 
به دلیل مشکالت ناشی از شــیوع ویروس کرونا« 
واحدهای تولیدی را با چالش روبه رو کرده است.به 
گزارش اتاق بازرگانی تهران، شوکه اقتصادی ناشی از 
کرونا واحدهای تولیدی را در شرایط سختی قرار داده 
و باوجوداینکه چندهفته  است بسیاری از تولیدی ها 
به خصوص واحدهای کوچک دوباره فعالیت هایشان 
را شــروع کرده اند اما بیشــتر صاحبان کسب وکار 
 اعالم می کنند با چالش های جدی مواجه شده اند و 

ادامه مسیر برایشان بسیار...

در نظرسنجی کیتکونیوز پیش بینی شد

تجدیدقوای طال برای شکستن قیمت باالتر



اقتصاد2
ایران وجهان

رشد تورم نقطه به نقطه بعد از 
۱۱ ماه

محاسبات نشان می دهد نرخ تورم نقطه به نقطه 
در اردیبهشت ماه قاعده نزولی ۱۱ ماه گذشته 
را به هم ریخته و دوباره رو به افزایش گذاشته 
است؛ روندی که با توجه به الگوی تورم ماهانه 
به نظر می رسد پایدار هم باشد.به گزارش ایرنا 
پالس مرکز آمار کشور محاســبات خود را از 
نرخ تورم اردیبهشت ماه منتشر کرد. مطابق 
جداول ایــن نهاد آماری، نرخ تــورم نقطه به 
نقطه  بعد از ۱۱ ماه رفتار کاهشی، دوباره سیر 
صعودی به خود گرفته است. این شاخص بعد 
از ســقف تاریخی  ۵۰.۴ درصدی خرداد سال 
گذشــته، به جز یک ارتقای استثنائی در آذر 
ماه به دلیل رشد قیمت بنزین، همواره روندی 
کاهشــی داشــته، تا جایی که شاخص نقطه 
به نقطــه قیمت مصرف کننــده در فروردین 
امسال به ۱۹.۸ درصد نزول کرد.با این حال، 
این روند در اردیبهشت شکسته شده و نوک 
پیکان شــاخص بعد از این ۱۱ مــاه رو به باال 
نهاده و نســبت به اردیبهشــت ماه سال قبل 
۲۱ درصد رشد کرده اســت. البته همان طور 
که گفته شــد این قاعده ۱۱ ماهــه تنها یک 
بار در آذر ماه به دلیــل افزایش قیمت بنزین 
شکسته شده بود، اما این بار به نظر نمی رسد 
یک اتفاق خاص و فصلی موجبات این رشــد 
را فراهم کرده باشــد؛ چرا که اهرم رشد تورم، 
تک کاالیی و ویژه نبوده است.دلیلش هم این 
است که شاخص ماهانه، این روند صعودی را 
از اسفند ماه نشان می دهد. ســه ماه متوالی 
رشــد ماهانه می تواند تا حدود زیادی از یک 
روند پایدار حکایــت کند. طبق گزارش مرکز 
آمار، شاخص ماهانه که از مهر ماه سال گذشته 
)به استثنای آذر ماه(  روندی افولی داشته، در 
اسفند ماه سال گذشته تغییر مسیر داده است. 
نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۳۹۸ به میزان ۱.۷ 
درصد بوده که در ادامه روندی نزولی در بهمن 
ماه به ۱.۱ درصد رســیده است. اما در اسفند 
ماه شــاخص ماهانه اولین گام صعودی خود 
را برداشــت و به ۱.۵ درصد رسید و در دو ماه 
بعدی به وارد کانال های باالتری شد. نرخ تورم 
ماهانه فروردین و اردیبهشت ماه به ترتیب ۲.۱ 
و ۲.۵ درصد شده اســت. این نشان می دهد 
که شاخص از یک عامل موقتی و فصلی تأثیر 
نگرفته و احتماالً با روندی جدید از رشد تورمی 
مواجه باشیم که در ماه های آینده خود را در 
شــاخص میانگین هم نشــان خواهد داد. در 
حال حاضر بر اســاس گزارش مرکز آمار نرخ 
تورم ۱۲ ماهه کشــور در اردیبهشت به ۲۹.۸ 
درصد رسیده که نســبت به فروردین )۳۲.۲ 
درصد(  ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
نرخ های ۱۲ ماهه به دلیــل اینکه میانگینی 
از یک دوره را در نظر می گیرد، نســبت به دو 
شاخص دیگر حساسیت کمتری به تغییرات 

جدید دارد.

رشد قیمتی کاالهای بادوام
جداول مرکز آمار نشــان می دهد رشد تورم 
ماهانــه و نقطه به نقطــه این بار از ســمت 
کاالهــای غیرخوراکی نشــات می گیرد. بر 
اساس این اطالعات نرخ تورم ماهانه کاالهای 
غیرخوراکــی و خدمات در اردیبهشــت به 
میزان ۳.۵ درصد رشــد کرده، اما در مقابل 
نرخ تورم ماهانــه خوراکی ها ۰.۴ درصد بوده 
است. هرچند در شاخص بلندمت )۱۲ ماهه( 
همچنان تورم کاالهای خوراکی )۳۱.۲ درصد( 
باالتر از غیرخوراکی )۲۹.۲ درصد( اســت؛ 
موضوعی که نشان می دهد همچنان قیمت 
کاالهای خوراکی جلوتــر از غیرخوراکی ها 
قرار دارد و به نظر می رسد یک همسان سازی 
قیمتی در حال رخ دادن است. به ویژه اینکه 
این رشد بیشــتر در میان کاالهای بادوامی 
مانند خودرو، مبلمــان و تبلت صورت گرفته 
اســت. در میان کاالهای غیرخوراکی گروه  
حمل ونقل ۸.۶ درصد و گروه تفریح و فرهنگ 
۴.۲  درصد و گروه مبلمان و لوزام خانگی ۴.۶ 
درصد رشد ماهانه داشــته اند. گروه تفریح و 
فرهنگ شامل گوشی موبایل و تبلت و لپ تاپ 
و گروه حمل ونقل هم شــامل انــواع خودرو 
سواری می شود.رشــد کاالهای غیرخوراکی 
در مقابل خوراکی ها موجب شــده نرخ تورم 
در میــان دهک های باالی جامعه بیشــتر از 
دهک های کم درآمد که بیشــتر سهم سبد 
مصرفی شــان کاالهای خوراکی است، شود. 
نرخ تورم ماهانه اردیبهشــت ماه برای دهک 
اول درآمدی ۰.۷ درصد و برای دهک دهم ۴.۴ 

درصد محاسبه شده است.

خبر

خالصه تحــوالت بــازار کار 
در ســال ۹۸ حاکــی از این 
اســت که بــا کاهــش نرخ 
مشــارکت،۲۶هزار نفــر به 
جمعیــت فعــال ۱۵ســاله 
افزوده شــده اســت و این مســئله گویای این موضوع 
اســت که جوانان از یافتن شــغل مأیوس شــده اند. به 
گزارش تســنیم، در گزارش خالصه تحوالت بــازار کار 
وزارت کار ایجاد اشتغال،بیکاری، طرح های اشتغال زایی 
مورد بررسی قرار گرفته اســت.  در این گزارش آمده است 
براســاس نتایج طرح آمارگیری نیروی کارٰ طی یک سال 
گذشته نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت ۱۵ساله و بیشتر 
نسبت به مدت مشــابه ســال قبل آن به میزان ۰.۳ واحد 
درصد کاهش یافته است. در نتیجه کاهش نرخ مشارکت، 
صرفاً ۲۶هزار نفر، به جمعیت فعال ۱۵ساله و بیشتر افزوده 
شده اســت که به وضوح کاهش فشــار عرضه نیروی کار 
را نشــان می دهد و گویای این موضوع اســت که بخش 
زیادی از جوانان و زنان از پیدا کردن شــغل مایوس شده  و 
از بازار کار خارج شده اند .آنچه که از آمارهای طرح نیروی 
 کار در ســال جاری استخراج شده است نشــان می دهد 
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشــتر از ۱۲.۲ درصد در 
سال ۹۷، به ۱۰.۷ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است. روند 
شاخص مذکور برای اقشار خاص از جمله جوانان۲۴-۱۵ 
ساله و فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز کاهشی بوده است. 
در سال گذشته به رغم تشــدید تحریم های بین المللی و 
کاهش شــدید درآمدهای نفتی، حدود ۴۳۰هزار فرصت 
شغلی به طور خالص ایجاد شده است که به رغم عدم رشد 
تولید غیرنفتی، موفقیت نسبی برای کشور است. گفتنی 
است بخش قابل مالحظه ای از اشتغال ایجاد شده در شرایط 
فقدان رشــد اقتصادی به دلیل اجرای برنامه های اشتغال 
دولت بوده است. مطلب دیگر آن که بخش عمده ای از فرصت 
های شغلی ایجادی سال ۹۸ در بخش خدمات )۵۰درصد(
فراهم شده است که عمدتٔا فاقد حمایت بیمه ای هستند و 

از پایداری کافی برخوردار نیســتند. اشتغال ایجاد شده در 
بخش کشاورزی دارای وضعیت مشابهی است و با توجه به 
اینکه عمده اشتغال ایجاد شده در فعالیت های صنعتی نیز 
مربوط به بنگاه های خرد و کوچک اســت. لذا فرصت های 
شغلی ایجاد شده ممکن اســت از کیفیت باالیی برخوردار 
نباشد. به نظر می رسد آسیب ناشی از شیوع ویروس کووید 
۱۹ بر کسب و کارها منجر به ایجاد شوک بزرگ بر این بخش 
 از بازار کار کشور در آینده ای نزدیک گردد. از این رو، برای
 جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی و ریزش گسترده اشتغال، 
اتخاذ سیاست های افزایش تقاضا کل و بهبود قدرت خرید 
خانوارها و به تبع آن افزایش خرید کاالهای ایرانی و حفظ 
و ایجاد اشــتغال ناشــی از آن، از جانب دولت ضروری می 
 باشد. از طرف دیگر، اجرای سیاســت های یارانه دستمزد

 و معافیت حــق بیمه ســهم کارفرمــا در جهت کاهش 
هزینه استفاده از نیروی کاربرای بنگاه ها وکمک به حفظ 
نیروی کار در کســب و کارها از اهمیت زیــادی برخوردار 
اســت. همچنین مدیریت عرضــه کل اقتصــاد از منظر 

 تقویت تولید، بهبود ســرمایه انســانی و مهــارت آموزی
 وبهــره وری باری کمک بــه افزایش تــاب آوری اقتصاد 
وحفظ بنگاه هــای موجود و صیانت از اشــتغال کشــور 
حائز اهمیت اســت.مطلب دیگر آن کــه، کمک به افزاش 
تولید شــرکت های تولید کننده مواد دارویی،بهداشــتی 
وشــیمیایی که تقاضای داخلــی و خارجی بــرای آن ها 
 افزایش یافته است،فرصت مناسبی را برای جبران کاهش

 اشــتغال در فعالیت های آســیب دیده از کرونا فراهم می 
کند و حتی در صورت افزایش گســترده در تولید می توان 
با افزایش صادرات به افزایش درآمد ارزی کمیاب کشور نیز 
کمک نمود)مانند تجربه کشور چین در صادرات تجهیزات 
پزشکی( همچنین در شرایط شــیوع بیماری کرونا نیاز به 
خدمات بهداشتی ودرمان بیشتر می شود که می توان از این 
 فرصت برای افزایش اشتغال استفاده کرد. در نهایت فرصت 
دیگر  موجود، توســعه تجــارت الکترونیکی)فروشــگاه 
های اینترنتی( وهمچنین گســترده مشــاغل عمومی به 
ویِــژه برای شــاغالن غیررســمی بیکار شــده در زمینه 

های همچــون خریــد مایحتــاج ســالمندان و تحویل 
 در منــزل آنها مــی توانــد به افزایــش اشــتغال در این

 حوزه منجر شود.

دستاوردهای برنامه اشتغال ومقایسه با نتایج 
طرح نیروی کار

 در سال گذشــته، در راســتای اجرای تبصره ۱۸ قانون 
بودجه و همچنین قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری، برنامه های اشتغال با رویکرد تثبیت 
اشتغال و ایجاد فرصت های شغلی جدید عملیاتی گردید. 
علی رغم آن که اقتصاد ایــران با موانع مختلفی در بحث 
تحریم های اقتصادی مواجه بوده و رشد اقتصادی کشور 
طی ۹ماهه ابتدای ۹۸ بدون احتســاب نفت صفر بوده 

است.
 وزارت کار با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی و 
نهاد های حمایتی ، با اجرای برنامه های متعدد و متنوع 
از جمله حمایت از توســعه کســب و کارهای اشتغال 
زا در بخــش های مختلف اقتصادی در مناطق شــهری 
وروستایی،اجرای برنامه های فعال بازار کار برای اشتغال 
پذیری افراد بیــکار به ویژه جوانان و فــارغ التحصیالن 
دانشــگاهی، اعمال مشــوق هایی به کارفرمایان بنگاه 
های اقتصادی برای جذب نیروی کار جدید، حمایت از 
مشاغل خرد اقشار خاص و آسیب دیده و... زمینه ایجاد 
بیش از ۳۴۵.۳هزار فرصت جدید شــغلی را طی ۹ماهه 
ســال ۹۸ فراهم نمود. حال با توجه بــه نتایج داده های 
مرکز آمار ایران مبنی بر ایجاد ۴۳۰ هزارفرصت شــغلی 
خالص، برآورد میشــود حدود ۱۰۳۰ هزار فرصت شغلی 
جدید در اقتصاد ایجاد شده باشــد و با عنایت به این که 
در طی یک سال اخیر بیش از ۳۴۵.۳ هزار فرصت جدید 
شغلی در طی ۹ ماهه سال ۹۸ از طریق اقدامات و برنامه 
ای اشــتغال زایی دولت و نهایت های حمایتی و با لحاظ 
تفاوت زمانی ایجاد شده اســت می توان گفت که بخش 
قابل توجهی از ایجاد اشــتغال جدید از طریق اقدامات و 
برنامه های اشتغال زایی و نهادهای حمایتی صورت گرفته 

است و از این بعد، می تواند در خور توجه باشد.

جوانان از یافتن شغل مایوس شدند

عمده مشاغل ایجاد شده در سال ۹۸ فاقد بیمه بودند

رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا بیان کرد

حضور همه کارمندان در محیط 
کار از ۱۰ خرداد

رئیس جمهور اعالم کرد کــه در روند مبارزه 
و مهار کرونا در کشور، از ســه مرحله تقریبا 
عبور کرده ایم و کم کــم وارد مرحله چهارم 
می شویم که در این مرحله نظارت ها و بخش 
تشــخیص بیماری با هدف تســریع در روند 
 شناسایی مبتالیان و جداسازی آنان، تشدید

 می شود.حسن روحانی روز شنبه در جلسه 
ستاد ملی مقابله با کرونا در تشریح این مراحل 
سه گانه گفت که اعالم دقیق بیماری و بسیج 
همه کشــور برای مقابله با این بیماری، عبور 
از حالت خطرناک و کنترل شیوع آن با طرح 
فاصله گــذاری اجتماعی و فاصلــه گذاری 
هوشمند اجتماعی و بازگشایی های تدریجی 
و پلکانی کسب و کارها، سه مرحله ای بود که 
تقریبا به جز در برخــی مناطق، از آن مراحل 

عبور کرده ایم.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر اینکه 
ویروس کرونا ویروسی نوپدید و عالمگیر است 
و دســتور العمل ها و پروتکل های بهداشتی 
باید همچنان تا رسیدن به نقطه ای اطمینان 
بخش، رعایت شوند، اظهارداشت: امیدواریم 
به تدریج و با ســرعت همه کشور را به مرحله 
چهارم مهار کرونا برســانیم.دکتر روحانی با 
تاکید بر اینکه "عده ای دنبال هراس افکنی 
هســتند و این را نباید بپذیریم"،  تاکید کرد: 
مراقبت ها و احتیاط های بهداشــتی کامال 
باید رعایت شوند اما برخی می خواهند فضای 
روانی جامعه را ناامن کــرده و یا اینگونه القاء 
کنند که وضعیت غیرقابل بازگشــت است، 
درصورتی که چنین نیســت.رئیس جمهور 
همچنین با تشریح مصوبات این جلسه ستاد 
ملی مبارزه با کرونا ، گفت: اماکن و صحن حرم 
ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از بعد 
از عید فطر گشایش می یابد و درباره بازگشایی 
کل مساجد و پایان محدودیت برای فعالیت 
پاساژها، ظرف هفته جاری بررسی ها تکمیل 
و در جلسه شنبه آتی درباره آنها تصمیم گیری 

می شود.
روحانی اظهار داشــت: از هفته آتی یعنی از 
دهم خرداد همــه کارمنــدان اداری البته با 
مراعات تمامی دستورالعمل ها  از ساعت ۷ و 
۳۰ دقیقه تا ۱۴ و ۳۰ در محل کار خود حضور 
خواهند یافت .رئیس جمهور همچنین اظهار 
داشت: چارچوب "شهید خدمت" مشخص و 
ابالغ خواهد شد.روحانی بازگشایی موزه ها و 
اماکن تاریخی از فردا با رعایت پروتکل های 
بهداشتی را از دیگر مصوبات این جلسه ستاد 

ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد.

شاخص بورس ۲۷ هزار واحد 
افت کرد

شاخص بورس در جریان معامالت روز گذشته 
بازار سهام با ثبت افت ۲۷هزار و ۱۹واحد در 

ارتفاع ۹۵۹هزار و ۷۴۰واحد قرار گرفت.
در جریان دادوســتدهای روز گذشــته بازار 
ســرمایه ۸ میلیارد و ۸۱۴میلیون ســهم و 
حق تقدم بــه ارزش ۸هــزار و ۱۴۰میلیارد 
تومان در یک میلیون و ۱۰۷هزار نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 
۲۷هزار و ۱۵۶واحدی در ارتفاع ۹۵۹هزار و 

۶۰۲واحد قرار گرفت.
بیشترین اثر منفی بر رشد دماسنج بازار سهام 
در روز جاری نیز به نام نمادهای شرکت های 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه 
اصفهان و ملــی صنایع مس ایران شــد و در 
مقابل شرکت های پتروشــیمی پارس، بانک 
ملت و کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 
رشد خود مانع افت بیشــتر نماگر بازار سهام 

شدند.
بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس 
ایران هم با معاملــه ۲ میلیارد و ۶۹۰میلیون 
ورقه به ارزش ۴هزار و ۳۹۷میلیارد تومان در 
۶۹۹هزار نوبت، شاخص فرابورس )آیفکس( 
۹۰واحــد افت کــرد و در ارتفــاع ۱۱هزار و 

۲۲واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز گذشــته بیشــترین اثر 
منفی بر شــاخص فرابــورس در روز جاری 
نیز به نام نمادهای شــرکت های پتروشیمی 
تندگویان، ذوب آهن اصفهان و پتروشــیمی 
زاگرس شد و در مقابل شرکت های پتروشیمی 
مارون، سرمایه گذاری صبا تامین و توکاریل 
 رشــد خود مانع افت بیشــتر نماگــر بازار

 سهام شدند.

اخبار
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به اعتقاد کارشناسان مشکالت اقتصادی ناشی از بحران 
کرونا از سه جهت »اختالل در زنجیره تأمین«، » تأخیر و 
تعلل مصرف کنندگان و شرکت های تولیدی در خرید به 
دلیل نا اطمینانی از وضعیت آینده« و »اختالل در عرضه 
مستقیم محصوالت به دلیل مشــکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا« واحدهای تولیدی را با چالش روبه رو کرده 
اســت.به گزارش اتاق بازرگانی تهران، شوکه اقتصادی 
ناشی از کرونا واحدهای تولیدی را در شرایط سختی قرار 
داده و باوجوداینکه چندهفته  است بسیاری از تولیدی ها 
به خصوص واحدهای کوچک دوباره فعالیت هایشــان 
را شروع کرده اند اما بیشــتر صاحبان کسب وکار اعالم 
می کنند با چالش های جدی مواجه شده اند و ادامه مسیر 
برایشان بسیار سخت است. یکی از تولیدکنندگان لباس 
با اشاره به اینکه از ابتدای عید تاکنون سه چک دریافتی 
او از مغازه دارها برگشت خورده است، می گوید:» نقدینگی 

در بازار نیست و اصالً مشتری برای تولیدات ما وجود ندارد 
برای همین مغازه ها دائم اعالم می کنند که پول ندارند. در 
دو ماه گذشته سه تا از چک های خود من به مبلغ ۱۰، ۱۵ 
و ۵ میلیون تومان که از فروشگاه ها گرفته ام برگشت خورده 
و صاحبان مانتوفروشی ها هم می گویند که پول ندارند. 
شــاید باور نکنید یکی از مغازه دارها که برای کاالهایی 
که مهر به او تحویل داده بودم چک آخر اســفند گذشته 
را داده بود حاال که چکش برگشت خورده می گوید چک 
قبلی را بیاور تا یک چک برج ۵ به تو بدهم؛ یعنی جنس 
را سال قبل داده ام و پولش را حدود یک سال بعد دریافت 
کنم.«صاحب یک واحد تولیدی کفش هم با اشــاره به 
مشکالت مالی پیش آمده برای واحدها می گوید:» بازار 
یک چرخه است اگر مشتری نباشد فروش هم نیست و 
تولید هم معنی ندارد؛ فروشندگان دائم می گویند فروش 
نداشته اند و پولی به واحدهای تولیدی پرداخت نمی کنند 

ولی از طرف دیگر جنس فروش ها به واحدهای تولیدی 
فشــار می آورند که پول مواد اولیه شان را پرداخت کنیم 
و در این شرایط عمال ادامه کار ممکن نیست.«به اعتقاد 
کارشناسان مشــکالت اقتصادی ناشی از بحران کرونا از 
سه جهت »اختالل در زنجیره تأمین«، » تأخیر و تعلل 
مصرف کنندگان و شرکت های تولیدی در خرید به دلیل نا 
اطمینانی از وضعیت آینده« و »اختالل در عرضه مستقیم 
محصوالت به دلیل مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا« 
واحدهای تولیدی را با چالش روبه رو کرده اســت. مرکز 
پژوهش های مجلس هم در گزارشی با اشاره به بحران هایی 
که واحدهای تولیدی با آن ها روبه رو شده اند؛ نوشته است:» 
ویروس کرونا بر حوزه صنعت تولیدی کشور می توان چهار 
چالش اصلی »بالتکلیفی واحدهــای تولیدی«، »دیون 
عقب افتاده واحدهای تولیدی«، »مشکالت شرکت های 
طرح« و »عدم تمایل به انجام مراودات توســط شرکای 

تجاری« را ایجاد کند. همچنین با شیوع ویروس کرونا، 
شوک منفی سمت عرضه در قالب ایجاد چالش در تأمین 
مواد اولیه و شوک منفی تقاضا به صورت کاهش در تقاضا 
منجر به رکود در صنایع می شود.«البته این مشکالت تنها 
شامل واحدهای تولیدی کوچک نمی شود. روز گذشته 
و در جریان نشست حیات نمایندگان اتاق تهران محمد 
الهوتی با اشاره به نام گذاری ســال جاری به عنوان سال 
»جهش تولید« گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز از مجرای 
بانک مرکزی طی دو ماه گذشته، در حال حاضر واحدهای 
تولیدی به شــدت با کمبود مواد اولیه مواجه هســتند. 
بســیاری از واحدهای تولیدی حتی کارخانه های دارای 
بیش از ۵۰۰ نیروی کار،  اعــالم کرده اند که ذخیره مواد 
اولیه آن ها تا یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و با خطر 

تعطیلی کامل مواجه هستند.«

متوســط قیمت مســکن در تهران در معامالت 
اردیبهشــت ماه ۹۹، به ۱۷ میلیون تومان در هر 

متر مربع رسید.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی آمار بازار مســکن اردیبهشت ماه ۹۹ 
تهران را منتشــر کرد که بر اســاس آن، متوسط 
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۱۷ 
میلیون و ۶۶ هزار تومان برآورد شــده که نسبت 
به ماه گذشته که متوســط قیمت هر متر واحد 
مســکونی ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار و ۷۰۰ تومان 
بود افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نشان 

می دهد.
متوســط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در 
اردیبهشت ماه سال گذشــته ۱۲ میلیون و ۷۱۲ 
هزار و ۶۰۰ تومان بود که طی یک ســال رشد ۴ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هر متر داشته است.
همچنین تعداد مبایعه نامه های صادر شــده در 
بخش مســکن در اردیبهشت امســال ۱۱ هزار 

و ۵۶۹ واحــد بوده، در حالی که در اردیبهشــت 
 مــاه ســال گذشــته ۱۲ هــزار و ۳۱۷ واحــد

 مســکونی به فروش رســیده اســت، بنابراین 
تعداد مبایعات در اردیبهشــت امسال نسبت به 
ماه قبل )فروردیــن ۹۹( که هــزار و ۶۰۰ واحد 

معامله شــد، معادل ۷۸۹.۹ درصد رشد داشته 
اما نســبت به ماه مشابه ســال قبل )اردیبهشت 
 ۹۸( معــادل منفــی ۶.۱ درصد کاهش نشــان 

می دهد.
قیمت مســکن نیز در تهران در اردیبهشت ماه 

امسال نسبت به فروردین ماه رشد ۹.۴ درصدی و 
نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته رشد ۳۳.۸ 

درصد داشته است.
گران ترین منطقه تهران ماننــد یک دهه اخیر، 
منطقه یک با متوسط قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ 

هزار و ۴۰۰ تومان بود.
ارزان ترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت 
۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته 

شده است.
در معامالت مســکن اردیبهشــت ماه ۷ منطقه 
تهران میانگیــن قیمت زیر متــری ۱۰ میلیون 
تومان داشــتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوســط 
قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان 

اعالم شده است.
بیشــترین تعداد معامــالت به منطقــه پنج با 
یک هزار و ۶۰۸ فقــره و کمترین تعداد معامالت 
 به منطقــه ۱۹ با ۶۴ فقــره معاملــه اختصاص

 دارد.

مرکز آمار کشور اعالم کرد: میزان اجاره بها شهر تهران در 
زمستان ۹۸ نسبت به پاییز، ۱۴.۹ درصد افزایش یافت در 

حالیکه تعداد معامالت ۵۰.۴ درصد کم شده بود.
مرکز آمار کشور میزان فروش و اجاره بها شهر تهران در 

زمستان ۹۸ را منتشر کرد. 
بررســی جداول آماری نشــان می دهد که در این دوره 
متوسط مبلغ اجاره بها به عالوه ســه درصد ودیعه یک 

مترمربع برابر ۵۰۷ هزار و ۴۶۵ ریال است. 
همچنین مقایسه اجاره بها زمستان ۹۸ نسبت به مدت 

مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که اگرچه معامالت 
۴۸.۷ درصد کم شده است اما اجاره بها۴۷.۹ درصد افزایش 

یافته است. 

جزییات معامالت زمین کلنگی در زمستان ٩٨
متوســط قیمت فروش هــر مترمربع زمیــن یا زمین 
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی شهر تهران در زمستان ۹۸ برابر با ۲۰۸ 
میلیون و ۱۵۰ هزارریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع 

بوده است. فروش زمین کلنگی در زمستان ۹۸ نسبت به 
پاییز همان سال ۱۱.۱ درصد ونسبت به زمستان ۹۷ نیز 
۴۳.۱ رشد داشته است. تعداد معامالت در زمستان ۹۸ 
نسبت زمستان سال قبل از آن ۱۰.۳ درصد کم و نسبت به 

پاییز همان سال ۳۷.۲ درصد رشد داشته است. 

خرید و فروش زمین و مســکن تهران در فصل 
گذسته

براســاس جداول مرکز آمار متوســط قیمت فروش هر 

مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شهر تهران معادل ۱۵۳ میلیون و ۳۴۲ 
هزار ریال با میانگین مساحت ۸۸ مترمربع و متوسط عمر 
بنای ۱۱ سال است. متوسط قیمت فروش در شهر تهران 
در زمستان ۹۸ نسبت به پاییز ۹۸ رشد ۱۱.۱ درصدی را 
تجربه کرده است و معامالت نیز ۳۷.۲ درصد رشد داشته 
است. با رشــد ۴۳.۱ درصدی قیمت فروش مسکن در 
زمستان ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معامالت 

۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.

مشکل واحدهای تولیدی برای تأمین نقدینگی و مواد اولیه

بحران کمبود مواد اولیه تولید

رشد ۷9۰ درصدی معامالت

قیمت مسکن متری ۱۷ میلیون تومان شد

رشد ١۴.٩ درصدی اجاره بها شهر تهران در زمستان ٩٨

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com

قیمت سکه طرح جدید ۳ خرداد ۹۹ به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید شنبه ۳ خرداد ۹۹ به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان، 
نیم سکه ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۷۳۵ دالر و ۱۵ سنت 

و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۷۳۸ هزار و ۷۲۰ تومان است.
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مصرف کننده واقعی در بازار خودرو سهمی ندارد
بهرام پارسایی، نماینده مجلس

عالج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف های خودروسازان در حق مردم به طور قطع زمانبر خواهد بود اما به هر ترتیب جلوی ضرر را از هر کجا بگیری منفعت است. با توجه به مشکالتی که خودروسازان در سالهای اخیر با آن روبرو بوده اند 
و تخلفاتی که به دنبال آن در بازار خودرو اتفاق افتاد تنها متضرر اصلی مردم شدند. مصرف کننده واقعی در چندین سال اخیر نتوانسته در بازار خودرو سهمی داشته باشد و همواره دالالن و واسطه ها با سودهای کالن به دنبال کالهبرداری از 
مردم بوده اند. در این بین تنها عده ای خاص می توانند در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کنند. خودروسازان هم توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد. این شرکت ها به راحتی نحوه عرضه و قیمت گذاری خودرو را تعیین می کنند، 
بنابراین قوه قضاییه باید به موضوع زد و بندهای خودروسازان ورود کند. در حال حاضر تغییر مسئولیت در وزارت صمت را به فال نیک می گیریم و امیدو داریم دیگر شاهد تخلفات ادامه دار در صنعت و بازار خودرو نباشیم. شکایات بسیاری 

هم از طرف مصرف کنندگان رسیده که محصوالت خودروسازان فاقد کیفیت است و در این زمینه کاری از پیش برده نشده است.  

رییس اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف 
سرویس های تهران از آغاز به کار رستوران ها بعد 
از عید فطر خبرداد.سید علی اصغر میرابراهیمی 
با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده 
است که رستوران های می توانند بعد از عید فطر 
فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: رستوران ها باید 
در سامانه اصناف و صنایع وزارت بهداشت ثبت 
نام و کد رهگیری دریافت کنند. سپس این کد را 

درب رستوران  نصب کرده و فعالیت خود را از سر 
بگیرند. رییس اتحادیه صنف دارندگان رستوران 
و سلف سرویس های تهران ادامه داد:رستوران 
ها همچنین باید نکات بهداشتی را رعایت کنند 
و دراین راستا تعداد صندلی ها به جهت رعایت 
فاصله اجتماعی کم خواهد شــد و نظارت هایی 
نیز صورت می گیرد که رســتوران ها با رعایت 
کلیه نکات بهداشتی به فعالیت خود ادامه دهند.

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از کاهش 
۸۵ درصدی پروازهای عبوری طی فروردین ماه 
امسال خبر داد. بر اساس اعالم شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران طی فروردین امسال ۵162 
پرواز عبوری از فضای کشور انجام شده است. این 
رقم در مقایسه با تعداد پروازهای عبوری از فضای 
کشور طی فروردین سال 9۸ حکایت از کاهش 
۸۵ درصدی دارد. در فروردین سال گذشته 33 
هزار و 1۸9 پــرواز از فضای کشــور عبور کرده 
بود. پیش بینی می شود با گذر از دوره قرنطینه 
ناشی از شیوع ویروس کرونا )کووید 19( تعداد 

پروازهای عبوری از فضای کشور افزایش یابد.
همچنیــن بر اســاس شــرکت فرودگاه ها طی 
فروردین ماه امســال متوســط زمــان تاخیر 
پروازهــای تاخیــردار 16 ایرالیــن داخلی در 
پروازهای برنامه ای ۸7 دقیقه بوده است. بر این 
اساس در اولین ماه امســال ۵221 پرواز توسط 
شرکت های هواپیمایی داخلی انجام شده که از 
این تعداد ۸3۵ پرواز خروجی تاخیر بیش از 30 

دقیقه ای داشته اند. میزان تاخیر پرواز خروجی 
تاخیردار 30 دقیقه و بیشتر نیز 72 هزار و ۸۵9 

دقیقه بوده است.
در این بین بیشــترین تاخیر پــرواز با 1۵ هزار 
و 413 دقیقه مربوط بــه هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران )ایران ایر( اســت. پــس از این 
شــرکت، هواپیمایی ماهان بــا 14 هزار و 106 
دقیقه و ایرتور با 10 هزار و 66 دقیقه در رتبه های 
دوم و سوم بیشــترین تاخیر پروازهای تاخیردار 
30 دقیقه و بیشــتر قرار گرفته  انــد. همچنین 
هواپیمایی آسمان در فروردین ماه امسال 9 هزار 
و 14۸ دقیقه، هواپیمایــی کارون 7 هزار و 26۵ 
دقیقه، کاسپین 4 هزار و 627 دقیقه و هواپیمایی 
قشم ایر نیز 4 هزار و 347 دقیقه تاخیر پروازی را 
در پروازهای برنامه ای ثبت کرده اند. در ماه مورد 
اشاره هواپیمایی زاگرس فقط یک پرواز و پویا ایر 
نیز 4 پرواز را انجام داده انــد. هما با 1011 پرواز 
بیشــترین پرواز خروجی را در بین ایرالین های 

داخلی داشته است.

 در حالــی ضوابــط فروش 
فــوق العاده خودرو توســط 
حســین مــدرس خیابانی، 
سرپرســت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم شد که 
خودروسازان هنوز تعهدات قبلی خود را انجام نداده اند 
و بسیاری از متقاضیان به رغم گذشت یک سال از زمان 
ثبت نام هنوز خودروی خود را دریافت نکرده اند. عالوه بر 
این، خودروسازان تخلفات گسترده دیگری نیز در کارنامه 
خود دارند. نگهداری هزاران خودرو به بهانه نبود قطعه و 
امتناع از فروش آنها کارت زرد دیگری است که می توان به 
خودروسازان داد. از طرفی دیگر سرپرست وزارت صمت 
در حالی زمان و شــرایط فروش فوق العاده محصوالت 

خودرویی را تشریح کرد که هنوز تکلیف قیمت نهایی 
خودروها مشخص نشده و خود خودروسازها هم از قیمت 
نهایی عرضه محصوالتشان مطلع نیستند. به عبارتی قرار 
است 2۵ هزار خودرو با قیمتی نامعلوم به مردم فروخته 
شود و با وجود چنین تناقضات بزرگی مسئوالن این حوزه 
تاکید دارند که از بروز تخلف و نفوذ در سیستم فروش 

جلوگیری خواهد شد.
سرپرســت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشــریح 
ضوابط فروش 2۵ هزار دستگاه خودرو در ایام عید سعید 
فطر گفت: شرایط خاصی در ضوابط فروش و اولویت های 
تحویل در نظر گرفته شــده تا بتوان خــودرو را تنها به 
مصرف کنندگان واقعی فروخت و تقاضای کاذب را حذف 
کرد. حسین مدرس خیابانی در جلسه کمیته خودرو که 
به منظور بررسی نحوه فروش خودرو در ایام عید سعید 
فطر برگزار شد، با اشاره به سیاست های ابالغی ریاست 
محترم جمهوری به وزارت صنعــت، معدن و تجارت 

مبنی بر ســاماندهی بازار خودرو گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست های دولت، 
برنامه ریزی های منسجمی را برای ساماندهی بازار خودرو 
طراحی کرده که محور اصلی آن افزایش تولید به منظور 
پاسخگویی بهینه به تقاضای موجود در بازار است، اما در 
کنار آن، با مجموعه سیاست های تعریف شده، نظارت 
کافی صورت خواهد گرفت تا عالوه بر ساماندهی موضوع 
ثبت نام فروش و تحویل، زمینه برای عرضه مســتقیم 
محصوالت به مصرف کنندگان واقعی و حذف تقاضای 

کاذب از بازار خودرو نیز فراهم شود.
وی افزود: بر اساس سیاستگذاری های وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت و هماهنگی های به عمــل آمده با 
خودروســازان، فروش ویژه 2۵ هزار دســتگاه خودرو 
شامل 1۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران 
خودرو و 10 هزار دســتگاه خودروهای تولیدی گروه 
خودروسازی سایپا، در ایام عید سعید فطر صورت خواهد 

پذیرفت. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در این دوره از فروش های خودروسازان، شروط محکمی 
برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس 
آن، ثبت نام کنندگان عالوه بر شرایط اختصاصی، باید 
ظرف 36 ماه گذشــته هیچگونه خودرویی خریداری 
نکرده و پالک فعال به نام خود نداشــته باشــند. وی با 
تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی 
بر حذف دالالن از بازار خودرو و توجه ویژه نســبت به 
فروش خودرو به مصرف کننــدگان واقعی تصریح کرد: 
پیش  ثبت نام و به روز آوری اطالعات از روز یکشــنبه 4 
خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت 
ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به 
مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط 
سختگیرانه ای در ضوابط فروش و اولویت های تحویل در 
 نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف کنندگان 

واقعی فروخت.

تعهدات  قبلی خودروسازان  هنوز  اجرایی  نشده  است

پیش فروش 25 هزار خودرو  با  قیمتی  نامعلوم 
تخلف پشت تخلف در بازار فروش خودرو

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
بیان کرد: شــیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و 
کارها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد اما 
در این میان بیشترین آســیب متوجه کارگران 
ساختمانی بود زیرا ســایر کارگران بیکار شده 
 هم بر ســرگذرها آمدنــد ودر کنار آنهــا قرار 

گرفتند.
هادی ابــوی،  دبیــرکل کانون عالــی انجمن 
های صنفی کارگــران درباره آخرین جلســه 
ســازمان بازرســی گفت: در جلســه سازمان 
بازرســی مقرر شــد که جلسه شــورای عالی 
کار تشکیل جلســه دهد،اما متأســفانه هفته 
 گذشــته جلســه شــورای عالی کار به دالیلی 

لغو شد.
وی ادامــه داد: به نظــر می رســد وزارت کار 
با توجــه به صحبــت هایــی کــه دارد، قصد 
افزایش دســتمزد را ندارد و در نامه ای هم که 
برای دعوت شــورای عالی کار داشــت، اشاره 
 کرد بود که جلســه برای تعیین حق مســکن 

است.
ابوی بیان کرد:نمایندگان کارگران نظرشــان 
بر افزایش پایه حقوق اســت. چرا که با افزایش 
پایه حقوق اســت که فاصله خــط فقر و حقوق 
و دســتمزد کاهش می یابد. ما پیگیر هستیم، 
انشااهلل جلسه تشکیل شود، اگر جلسه هم نتیجه 
ندهد پیگیری های خودمان را ادامه خواهیم داد.

ابوی با اشــاره به بیــکاری بخش عمــده ای از 
کارگران در شــیوع کرونا اظهار داشــت: مبلغ 
مقرری بیمه بیکاری باید مطابق قانون پرداخت 
شود، چرا که اگر قرار بود مبلغ به صورت قانونی 
نباشــد و مبلغ کمتری به عنوان کمک هزینه 
باشــد، بخش عمده ای از کارگــران بودند که 
نیازمند کمک هزینه هر چند بــه مقدار اندک 
بودند، باید مشــمول بیمه بیکاری می شــدند.  
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
اظهار داشــت:بنابراین مقرری بیمــه بیکاری 
کرونا باید بر اساس سابقه و پرداختی حق بیمه 
و حقوق فرد باشــد. افرادی که مشمول قوانین 

روابط کار میان کارگر و کارفرما باشند، مشمول 
بیمه بیکاری می شوند و مشاغلی مانند کارگران 
ساختمانی که قوانین بیمه ای آنان خاص است، 

نمی توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.
هادی ابوی افزود: از آنجا که کارگران ساختمانی 
ثابت نیســتند، تقبل بیمه آنان برای ســازمان 
تأمین اجتماعی قدری دشــوار است به طوری 
که هر کارگر ساختمانی هفت درصد سهم خود 
را از بیمه پرداخت می کند اما کارفرمایی ندارد 
که سهم ســه درصدی خود از بیمه بیکاری را 
پرداخت نمایــد لذا طبق قانــون، مقرری بیمه 
بیکاری به کارگران ساختمانی تعلق نمی گیرد. 
وی ادامه داد: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب 
و کارهــا و بیــکاری و زیان کارگــران مختلف 
شــد اما در این میان بیشــترین آسیب متوجه 
کارگران ساختمانی بود زیرا سایر کارگران بیکار 
شده هم بر ســرگذرها آمدند و مانند کارگران 
ساختمانی جویای کار شــدند و به نوعی جای 
آنان را گرفتند. دبیرکل کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران گفت: پیشنهاد ما به دولت برای 
کمک به کارگران ســاختمانی این بود که حق 
بیمه از این کارگران برای ســه ماه که کشــور 
 درگیر کرونا بوده است، گرفته نشود اما بیمه آنها 

برقرار باشد.
وی افزود: برای اصــالح قانون بیمــه بیکاری 
کارگران ســاختمانی نیز از طریــق نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی پیگیری الزم انجام 
شــد تا در صورت پرداخت ســهم سه درصدی 
کارفرما از بیمه بیکاری توســط خود کارگران، 
آنان از شــمولیت بیمــه بیکاری با ســاز و کار 
خــاص برخوردار شــوند، این موضــوع اکنون 
توســط نمایندگان در حال پیگیری است. ابوی 
ادامه داد: البته این موضــوع را نباید از نظر دور 
داشــت که بیمه بیکاری صنــدوق جداگانه ای 
در ســازمان تامین اجتماعی دارد که منابع آن 
محدود اســت و تا حدی که منابع در آن وجود 
 داشته باشد، می توان به کارگران بیمه بیکاری 

پرداخت کرد.

در شــرایطی کــه کرونــا 
مشــکالتی را برای تولید و 
بنگاههای اقتصــادی ایجاد 
کرده بایــد از کارفرمایان و 
کارگران حمایت کرد. تمام 
دولتها در چنین شرایطی به میدان می آیند و از تولید، 
کارخانه هــا، تولیدکننده و کارگــر حمایت می کنند. 
دولت نیز برای حمایت از کســب و کارها و کارخانجات 
تولیدی تسهیالتی را در نظر گرفته اما با گذشت سه ماه 
از آغاز بحران هنوز حتی یک کارخانه دار هم تسهیالت 
کرونایی دولت را نگرفته است. الزم به ذکر است در جلسه 
اقتصادی ستاد مقابله با ویروس کرونا مصوب شد مبلغ 
7۵ هزار میلیارد تومان اعتبار با نرخ سود 12 درصد به 
منظور کمک به بنگاههای آسیب دیده از کرونا به شرط 
آنکه کارگران خود را اخراج نکنند، اختصاص یابد. اما تا 
به امروز و با گذشت سه ماه از آغاز بحران کرونا خبری از 
دریافت تسهیالت توسط کارخانجان نیست. نکته دیگر 
اینکه برخی از صاحب نظران اقتصادی باوجود آنکه از 
اقدامات دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر نظیر 
اعطای بیمه بیکاری و تسهیالت ابراز رضایت می کنند، 
اما معتقدند این اقدامات پاسخگوی نیاز های کارگران 

در شرایط فعلی نیست. عبدالوهاب سهل آبادی رئیس 
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این رابطه گفت: 
با گذشت دو ماه از سال جاری دولت هیچ اقدامی برای 
ارائه تسهیالت ارزان به واحدهای تولیدی  آسیب دیده از 
کرونا انجام نداده است. آسیب دیدگی شبکه توزیع کمتر 
از تولیدکنندگان نیست به نحوی که در این چند ماه رسماً 

هیچ کسب کاری نداشته اند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجــارت ایران افزود: 
دولت اعالم کرده بود کارگران آن دست از واحدهای 
تولیدی که مجبور به تعطیلی شــده اند می توانند 
برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند. متأســفانه 
هنوز روند ثبــت نام کارگران در ســامانه دریافت 
بیمه بیکاری آغاز نشــده و آنها بالتکلیف هستند 
زیرا هم ســابقه بیمه خود را از دست داده اند و هم 

نمی توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. سهل آبادی 
اظهار داشت: به من یک کارخانه دار نشان دهید که 
تســهیالت جدید دولت را دریافت کرده باشد. در 
حال حاضر واحدهای تولیدی به ســختی مشغول 
فعالیت هســتند و تمام تالش خود را برای حفظ 
نیروی انسانی خود انجام می دهند اما از آن طرف 

دولت نباید به جای کمک فقط وعده دهد.

بنگاه ها هنوز تسهیالت كرونایی دولت  را  دریافت نکرده اند

تاخیر در  پرداخت تسهیالت کرونایی

تامین مالی بنگاه ها در پساکرونا
آلبرت بغزیان، اقتصاددان

بحران کرونا در کشور زیرساخت های اقتصادی را از بین نبرده و فعالیت آن را با وقفه روبرو کرده است. البته نباید از این مسئله غافل بود که این توقف نیز کامال اجتناب ناپذیر بوده و به هر میزان که بتوانیم مانع جدی برای عدم تداوم شیوع 
این بیماری ایجاد کنیم از ادامه دار بودن آثار زیان بار آن بر اقتصاد جلوگیری خواهیم کرد.

به هر حال با شیوع این بحران طبعا، بسیاری از بخش های خدماتی به مانند رستوران ها، حوزه گردشگری و حمل و نقل متضرر شده اند و هیچ اقدامی نیز برای جبران آن امکان پذیر نخواهد بود. دولت ، تنها می تواند از محل سود صنایعی 
که به مانند تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و بهداشتی در این مدت فعال هستند، استفاده کرده و از محل وجوهات دریافتی از این بنگاه ها، خسارات بنگاه های زیان دیده را با راه هایی نظیر وام های کم بهره، معافیت های مالیاتی یا 
بخشش جرائم جبران کند. همچنین باید دید که بحران کرونا در کشور تا چه زمانی تداوم خواهد داشت. اگر بر فرض این مسئله تا 3 یا 4 ماه آتی ادامه داشته باشد، قضیه برای جبران خسارات به مراتب جدی تر از وضع فعلی خواهد بود.
از آن جا که در حال حاضر، تصوری از زمان پایان این بحران در کشور در دست نیست، باید برای تامین نیاز اقشاری نظیر، کارگران جز، دستفروشان و کاسبان خرد اقدام کرده و ضمن شناسایی این افراد با پرداخت وجوه قرض الحسنه یا 
اعتباری از فشار شدید به این طبقه از جامعه جلوگیری کنیم. در همه دنیا، دولت ها مقید هستند که در حوزه تامین اجتماعی، اندوخته الزم را برای رفع نیاز شهروندان خود در چنین شرایط بحرانی تمهید کنند. بنابراین، وقتی  دولت 
مالیات و عوارض را از شهروندان خود اخذ کرده و اداره کشور را می پذیرد، باید نسبت به چنین بحران هایی به مانند شیوع کرونا یا بروز سیل و امثال آن، پیش بینی های اعتباری الزم را نیز صورت داده باشد. باید تمامی تمهیدات الزم 

صورت بگیرد تا بتوان، سرمایه در گردش اقتصاد  را برای دوران پس از بحران کرونا به حد مطلوب رسانده و اقتصاد کشور را از رکود اجتناب ناپذیر کنونی نجات داد.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

معاون پارلمانی رییس جمهــور با بیان اینکه تاکید 
رییس جمهور این اســت که دولت بــا مجلس در 
چارچوب قانون اساســی کمال همکاری را داشته 
باشند، گفت: دولت هیچ مداخله ای در انتخاب رییس 

و هیات رییسه مجلس یازدهم ندارد.
حسینعلی امیری در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
حضور و سخنرانی رییس جمهور در جلسه افتتاحیه 
مجلس یازدهــم در روز هفتــم خرداد،اظهار کرد: 
براساس پروتکل وزارت بهداشت ابالغی به مجلس 
شورای اسالمی، امسال تعداد مهمانان مجلس در روز 
افتتاحیه کمتر خواهد بود و به همین دلیل از اعضای 
دولت هم افراد کمتری نسبت به دوره های گذشته در 

مجلس حضور می یابند.
وی درباره موضع دولت نســبت به انتخاب رییس و 
هیات رییسه مجلس ،تصریح کرد: این موضوع ،بحث 
داخلی نمایندگان مجلس بــوده و دولت هیچ گونه 
مداخله ای در انتخاب رییس یا هیات رییسه مجلس 

ندارد و هرکســی را که نمایندگان انتخاب کردند، 
برای دولت محترم خواهد بود.دولت قطعا به انتخاب 
نمایندگان مجلس احترام می گذارد و با رییس و هیات 
رییسه و کل نمایندگان مجلس همکاری خواهد کرد. 
در جلســه اخیر هیات دولت، رییس جمهور تاکید 
داشــت که دولت با مجلس یازدهم کمال همکاری 
را در چارچوب مشخص شده توسط قانون اساسی، 

خواهد داشت.
به گفته معاون پارلمانی رییس جمهور،  دولت منتظر 
می ماند تا ببیند اراده نمایندگان درباره رییس و هیات 

رییسه مجلس به چه کسانی تعلق خواهد گرفت.
امیری همچنین با سپاسگذاری از  رییس،هیات رییسه 
و نمایندگان مجلس دهم ،گفت: نمایندگان تعامل 
دولت و مجلس را در حد شایسته ای ارتقاء بخشیدند.
مدیریت ممتاز علی الریجانی برای کشور کارگشا و 
غنیمت بود.مدیریت حکیمانه وی توانست گره های 

قابل توجهی از مشکالت کشور را باز کند.

آغاز به کار رستوران ها بعد از عید فطر

کاهش ۸۵ درصدی پروازهای عبوری از آسمان کشور

نتیجه جلسه دستمزد در سازمان بازرسی منوط به تشکیل شورای عالی كار شد

زخم کاری کرونا  بر کارگران ساختمانی

معاون پارلمانی رییس جمهور :

دولت مداخله ای در انتخاب رئیس مجلس یازدهم ندارد
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معاون وزیر راه و شهرسازی:

تا رفع التهاب بازار مســكن، اجازه درج قيمت در 
آگهی های اينترنتی را نمی دهيم

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه و گروه ذی نفع در سایت های اینترنتی نسبت به 
درج قیمت های غیرواقعی اقدام کرده اند و تا زمانی که بازار مسکن به آرامش نرسد اجازه درج 
قیمت ها را نخواهیم داد. محمود محمودزاده درباره نقش سایت های اینترنتی اجاره و فروش 
امالک در التهاب بازار مسکن اظهار داشت: عده ای به دنبال التهاب در بازار مسکن و جریان 
سازی هستند که تمام این قیمت ها هم کاذب است و اساسا با این قیمت ها معامالتی هم صورت 
نمی گیرد. از این رو حذف قیمت از سایت های اینترنتی در معامالت مسکن چه در بخش اجاره 
و چه فروش تصمیم نظام است تا بتوان این بازار کاذب را مدیریت کرد. وی ادامه داد: تحلیل بازار 
نشان می دهد قیمت های درج شده در این سایت ها غیرواقعی است و عده ای قصد دارند با اعالم 
قیمت های غیرواقعی در این سایت ها جو روانی ایجاد کنند. به همین دلیل درخواست شد تا 
قیمت ها در این سایت ها درج نشود تا با قیمت های واقعی معامالت صورت بگیرد. معاون وزیر 
راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه البته حذف قیمت ها در تبلیغات سایت های اینترنتی همیشگی 
نیست، افزود: این اقدام ابزاری است برای کنترل جو روانی و پس از رفع التهابات بازار، امکان درج 

قیمت در آگهی های اینترنتی وجود خواهد داشت.

آيا تاكسی های اينترنتی از شرايط كرونايی سوء استفاده می كنند؟
طی ماه های گذشته و به سبب گسترش بیماری کرونا، استفاده از تاکسی های اینترنتی افزایش 
یافته است ولی اگر شما از افراد پای ثابت استفاده از این سرویس ها بوده باشید حتماً متوجه 
افزایش قیمت های نامتعارفی در بسیاری از مسیرها و سرویس ها در این خصوص شده اید. با 
این اوصاف می توان عنوان کرد که تاکسی های اینترنتی از این شرایط سوءاستفاده می کنند؟ 
شرایط ایجادشده به واسطه گسترش بیماری کرونا در سراسر دنیا بیشتر از هر بعد زندگی مردم، 
وضعیت انواع کسب و کارهای را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این شرایط یکی از مهم ترین 
مشاغل متأثر، حمل و نقل عمومی و البته تاکسی های اینترنتی است. در واقع برای افرادی که 
مجهز به خودروی شهری نیستند و یا استفاده از آن در وضعیت کاری یا مسیر جابجایی خود 
را به صالح نمی دانند روی به استفاده از این تاکسی ها می آورند. اما همانطور که گفتیم برای 
بسیاری از مسیرها در شهرهای مختلف، قیمت ارائه خدمات این سرویس ها از ابتدای سال 
جاری به صورت قابل تأملی افزایش پیدا کرده است.  شاید بتوان نمونه ها و مسیرهایی را پیدا 
کرد که بعضاً تا 50 درصد نیز قیمت تردد و استفاده از خدمات در آنها افزایش پیدا کرده و این 
افزایش قیمت منحصر به یک سرویس دهنده خاص نیست. در این خصوص نیز چندی پیش 
داود محمدی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی نیز این گمانه زنی را مطرح کرده بود: »متاسفانه تاکسی های اینترنتی که در گذشته 
قیمت های مناسبی را برای سفرهای درون شهری مردم تعیین کرده بودند، امروز از وضعیت 
فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه های خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده اند.« در 
عین حال این نماینده مجلس پیشنهاد می کند که دولت باید در همه کسب و کارهایی که در آنها 
داد و ستد وجود دارد رو به قیمت گذاری بیاورد که البته شاید برخی از کارشناسان با این طرح 
موافق نباشند و یک راهکار بهتر را ایجاد رقابت سالم بین ارائه دهندگان خدمات و نظارت دولت 
و مراجع قضایی بر نحوه عملکرد آنها بدانند. به هر حال امیدواریم این موضوع به صورت ویژه از 
سوی نهادهای مرتبط بررسی شود تا در شرایطی که بسیاری از مردم در تأمین معیشت خود با 

مشکل مواجه هستند، شاهد اعمالی که نافی عدالت اجتماعی است نباشیم.

اخبار

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس گزارش دادند
ضعف های طرح تشکیل سازمان مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات به حدی است که مزایای آن را کم رنگ می کند

مرکز پژو هش هاس مجلس مغایرت با قانون اساسی، تعارض با قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای، مشخص نبودن موضوع فعالیت و  دامنه اختیارات و 
وظایف، تولید مجوز جدید و حتی نام انتخاب شده برای این سازمان را از جمله ایرادات طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده  است.

صرف نظــر از تحقــق یا عدم 
تحقق دولــت الکترونیک در 
سال های اخیر، اکنون با شیوع 
کرونا فرصتی برای عرض اندام 
کسب و کارهای اینترنتی و بر 
بستر مجازی فراهم آمده است. هرچند رئیس کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم می گوید:  »وزیر 
ارتباطات و دولت در گزارش های خود از پیشــرفت ۷0 تا 
۸0 درصدی در زیرســاخت و شبکه ملی اطالعات گزارش 
می دادند، ولی در عمل آن گونه که باید و شاید اجرای دولت 
الکترونیک محقق نشــد.« حال بیایید کلیــدواژه »دولت 
الکترونیک« را کنــار بگذاریم و »تجــارت الکترونیک« را 
جایگزین آن کنیم؛ همان حلقه مفقوده ای که سال هاست در 
گیر و  دار وزارتخانه ها و مشکالت زیرساختی گم شده است. 
در روزهایی که کرونا جان شــهروندان را نشانه می گیرد و 
بسیاری از اصناف و به ویژه اصناف سنتی از این موضوع متاثر 

می شوند، کسب و کارهای الکترونیک و آنالین در بسیاری 
از بخش ها توانستند توسعه یافته و رونق را تا حدودی تجربه 
کنند، البته نمی توان گفت که تمام کسب و کارهای اینترنتی 
با شیوع ویروس کرونا رونق داشته اند، چرا که برخی از آنها 
نیز متأثر از رکود حاکم بر بازار بوده اند. به هر حال تعدادی از 
آنها توانستند از این غائله جان سالم به در ببرند و اندکی نیز 

توانستند رشد 100 ساله را در عرض دو ماه تجربه کنند. 

کسب و کار سوپرمارکت های آنالین سکه شد
به جرأت می توان ســوپرمارکت های آنالین را موفق ترین 
شاخه کسب و کارهای اینترنتی در روزهای کرونایی دانست، 
مدیر یکی از این سوپرمارکت های آنالین که به ارائه اغلب 
مایحتاج مردم به طور اینترنتی و درب منزل پرداخته است، 
اظهار داشت: شاید بسیاری از کسبه در جریان شیوع ویروس 
کرونا آرزوی داشتن فروشگاه مناسب اینترنتی را داشتند، چرا 
که این کسب و کارها نه تنها دچار رکود کرونایی نشد، بلکه 
فروش ما در این ایام نزدیک به چهار برابر بود. وی اضافه کرد: 
قبل از شیوع کرونا دو پیک موتوری برای تحویل خریدهای 
مردمی داشتیم، اما در این مدت تعداد پیک های ما به 10 نفر 

رسیده است، البته با این افراد طی کردیم، که کار آنها موقت و 
تنها تا پایان شیوع این ویروس است، چرا که به نظر می رسد، 
این استقبال عمومی از سوپرمارکت های آنالین موقتی باشد و 
شاهد کاهش فروش پس از شکست کرونا باشیم. این متصدی 
سوپرمارکت اینترنتی نیز سرعت پایین اینترنت و عدم تکمیل 

بســیاری از تراکنش های بانکی به واسطه برخی مشکالت 
ناشی از رمزهای پویا را از اصلی ترین مشکالت واحد کسب 
و کار اینترنتی تحت مدیریت خود دانست.»کسب و کار« در 
گفتگو با یک کارشناس، فرصت رشد تجارت الکترونیک در 

روزهای کرونایی را بررسی می کند. 

72 درصد از كسب وكارهای اينترنتی از شيوع كرونا متضرر  شدند

نبض تند تجارت الکترونیک در بحران کرونا
گاليه كسب و كارهای اينترنتی از سرعت پايين اينترنت                                                                                              دنيای پس از كوويد19 ديجيتالی تر است

افزایش ضریب نفوذ تجارت الکترونیک با شیوع کرونا
محمود دودانگه، عضو سابق اتاق بازرگانی و معاون سابق وزیر صنعت

وقتی با شیوع کرونا تقاضا در بخش های مختلف کاهش پیدا کرده و شرایط کرونایی باعث شده بسیاری از مرزها بسته شود و مراودات تجاری دچار افت، کاهش و یا مسدود شود، طبیعتا صادرات و واردات ایران هم دچار افت قابل توجه می شود. بنابراین 
کرونا تاثیر معناداری روی مراودات تجاری کشور مثل همه کشورهای دیگر گذاشته است. در کنار آسیب بزرگی که شیوع کرونا به بخش های مختلف زد، فرصت هایی هم ایجاد شد. به هر صورت شرایط کرونا باعث شد در داخل کشور ضریب نفوذ تجارت 
الکترونیک حتی در بُعد خانوار افزایش پیدا کند. تجربه خریدهای اینترنتی در دوران قرنطینه نشان داد که ما در حوزه تجارت الکترونیک در داخل کشور مشکل خاصی نداریم. طبیعتا در این دوره استفاده کامل از ظرفیت ها شد و از سوی دیگر شرایط خوبی 
هم از طرف شرکت هایی که فروش های مجازی و آنالین داشتند اتفاق افتاد یا در حوزه های مختلف در بحث فرهنگ و آموزش. نکته این است که در این دوران تجارت الکترونیک در داخل کشور اتفاق افتاد. شرایط خارج و تعامالت آن تابع متغیرهای دیگری 
است که به دالیل بانکی و اقتصادی ما همچنان دچار محدودیت های جدی هستیم. طبیعتا امکان اینکه بتوانیم از ظرفیت های تجارت الکترونیک در سطح بین الملل استفاده کنیم میسر نیست چون به هر صورت نیاز است که حتما امکان پرداخت داشته 
باشیم و از آنجا که زیرساخت برای پرداخت وجود ندارد، محدودیت جدی در این حوزه وجود دارد؛ ولی طبیعتا در داخل کشور تجارت الکترونیک به طور کامل به عنوان یک فرصت در پس چالشی که ایجاد شد، وجود داشت و بخش هایی که در این حوزه 
فعال بودند رشد قابل توجهی داشتند، ولی مشکل و چالش ما در ارتباط با کشورهای مختلف بود که طبیعتا همانند ظرفیت سنتی تجارت در حوزه تجارت الکترونیک هم ما محدودیت های زیرساختی از قبیل دریافت و پرداخت و مسائل مالی و... داشتیم. 
چالش اصلی ما در رشد تجارت الکترونیک پهنای باند و اینترنت اســت که به آن درجه از بلوغ و سرعت نرسیده که بتواند پشــتیبانی کامل کند؛ ولی در حد همین ظرفیتی که وجود دارد بسیاری از بخش ها توانســتند حداکثر استفاده را از این 
شــرایط کنند و به هر صورت خدمات خود را بر بستر مجازی توســعه دهند از قبیل بانک، بیمه، بهداشــت، آموزش، فرهنگ و... با این خدمات عمال نگاه جدیدی اتفاق افتاد که به هر صورت ممکن است شــرایطی پیش بیاید که امکان استفاده 
از شرایط واقعی وجود نداشته باشــد، به همین دلیل باید تالش کنیم زیرساخت های الزم را برای اســتفاده بهینه از تجارت الکترونیک داشته باشــیم. بنابراین اگرچه محدودیت های جدی در حوزه اینترنت داشــتیم ولی با این وجود استفاده 
خوبی شد و همین پالس و هشــدار را به متولیان اینترنت و زیرســاخت های فناورانه داد که نیاز است که توسعه پیدا کند مخصوصا با توجه به اینکه شــرایط کرونایی به سرانجام نرسیده و ممکن اســت همچنان ما در یک فضای خاصی باشیم. 
 هرچند مانند بحران نخســت کرونا ممکن اســت این چالش و تهدید وجود نداشــته باشــد، ولی به هر صورت نیاز اســت که ما در دوره بعد از کرونا همچنان پروتکل های الزم را رعایت کنیم. طبیعتا رعایت این پروتکل هــا الزام ایجاد می کند

 که ما از زیرساخت های الزم استفاده بهینه کنیم. 

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

مهدی کریمی تفرشی سفیر حسن نیت 
قرن گفت: در آینده نزدیک استارتاپ ها 
حرف اول را در رونق اقتصادی خواهند 
زد.به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک 
از تهران، مهدی کریمی تفرشــی که از 
سوی دفتر سازمان ملل متحد به عنوان 
ســفیر حســن نیت قرن انتخاب شده، 
در مراســم معارفه ای  که صبح امروز، 
شنبه برگزار شد، گفت: " در شرایطی که 
آمریــکا و هم پیمانانش جنگ اقتصادی 
عظیمی علیه ایران آغاز کرده اند و تمام 
قوای خود را برای تحت فشار قرار دادن و 
انزوای سیاسی کشورمان به کار گرفته اند، 
درخشش جوانان ایرانی همچنان ادامه 

دارد."سفیر حسن نیت قرن در خصوص 
لزوم جلوگیری از آســیب های کرونا به 
کسب و کار ها بیان کرد: " کرونا به حدی 
ویرانگر بوده است که نه تنها ایران بلکه 
دیگر کشور های جهان هم نتوانستند در 
برابر آسیب های آن کاری انجام دهند، اما 
باید تالش کرد تا از این شرایط بحرانی به 
خوبی بیرون آییم." او ادامه داد: " بیماری 
کرونا بســیاری از اصناف را درگیر کرده 
است و باید قدر با هم بودن را دانست. در 
حال حاضر به دلیل شیوع کرونا بسیاری 
از مشــاغل به صورت اینترنتی فعالیت 
می کننــد." کریمی با تاکیــد بر اینکه 
باید بتوان به ســمت کســب و کار های 

اینترنتی پیش رفــت، تصریح کرد: " در 
آینده نزدیک اســتارتاپ ها حرف اول را 
در رونق اقتصادی خواهند زد و هم اکنون 
کسب و کار های آسیب دیده می توانند به 
کسب و کار های اینترنتی رو آورند."او با 
تاکید بر اینکه راه اندازی کسب و کار ها 
نیاز به مدیریت صحیح دارند، ادامه داد: 
" در کشورمان بیش از 1٣0 میلیون تن 
مواد غذایی کشاورزی داریم که بیش از 
٢0 درصد آن هدررفــت دارد و بیش از 
50 میلیون هکتار زمین داریم که نیمی 
از آن استفاده نمی شــود، در نتیجه نیاز 
به مدیریت است تا از این منابع استفاده 

کنیم."

ثبت نام تامین کنندگان کاال در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برای تامین 
کاالی مــورد نیاز دســتگاه های دولتی 
غیرحضوری و رایگان شــد. به گزارش 
پیوســت، در ابالغیه  سرپرست وزارت 
صنعت معدن و تجارت به دستگاه های 
اجرایی، دستگاه های اجرایی باید اقدامات 
الزم برای استفاده حداکثری  از سامانه 
تدارکات الکترونیکــی را انجام دهند و 
از سوی دیگر تامین کنندگان کاال را به 
ســمت ثبت نام در ســامانه ستاد سوق 

دهند.
امکان ثبت نام غیرحضوری درســامانه 
ستاد و رایگان بودن این امکان از اسفند 
ماه گذشته فراهم شــده بود؛ اما به نظر 
می رسد این امکان به اطالع دستگاه های 
دولتی نرسیده بود و هم اکنون سرپرست 
جدید وزارت صنعت معدن وتجارت طی 
ابالغیه ای و دستگاه های اجرایی از آنها 
خواسته اســت که خریدهای خود را از 
طریق این سامانه انجام دهند. فقط تامین 
کنندگان کاال نباید در این سامانه ثبت نام 
کنند بلکه مزایده گر و مناقصه گر نیز برای 
اینکه بتوانند در مزایده ها و مناقصه های 
دولتی شــرکت کنند طبق قانون باید 
در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
ثبت نام کنند. از همیــن رو طی توافق 
صورت گرفته ثبت نام در ســامانه ستاد 
عالوه بر اینکه به صــورت الکترونیکی 
و غیرحضــوری صــورت می گیــرد 
تامین کننــدگان کاال نیازی به پرداخت 
هزینــه برای ثبت نــام در این ســامانه 
ندارند. پیش از این تامین کنندگان کاال 

برای اینکه بتوانند در ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت ثبت نــام کنند باید 
هزینه ای در حــدود ٢00 هزار تومان را 

پرداخت می کردند.
تکمیل تنوع تامین کنندگان کاال در ستاد 
منجر به افزایش میزان خریدهای دولتی 
از طریق ستاد خواهد شد. در گزارشی که 
از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری 
اطالعات تهیه شــده اســت هم اکنون 
کمتر از ۴ درصد از کل معامالت دولت از 
طریق ستاد انجام می شود، این در حالی 
است که طبق قانون تمامی دستگاه های 
دولتی باید تمامــی خریدهای خود را از 
طریق این سامانه انجام دهند. هر چند 
طی سال های گذشــته میزان استفاده 
از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به تدریج افزایش یافته اســت اما به نظر 
می رسد این افزایش هنوز به سطح قابل 
انتظار نرسیده اســت. گزارش 10 ماهه 
منتشر شده از سوی ستاد نشان می داد 
میزان معامالت دولت در ســامانه به ۴۶ 

هزار و 11۹ میلیــارد و ۷15 میلیون و 
1۹٣ هزار ریال می رسد که این رقم نسب 
به سال گذشته آن تقریبا 1۴ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافته است.
همچنین از ٢0 نوع معامله  و روش های 
آن که در دســتگاه های دولتــی از آن 
استفاده می شود هنوز ۷ نوع پیاده سازی 
نشده است. بررســی های صورت گرفته 
نشــان می دهد که دامنه شمول قانون 
کلیه مراکز هزینه دستگاه های اجرایی 
را شامل می شود که از این تعداد بالغ بر 
۸ هزار و 1۷۴ دســتگاه یا واحد ثبت نام 
کرده اند اما تاکنون 5 هاز رو 5۶5 دستگاه 
در این سامانه یک معامله را ثبت کرده اند. 
طبــق برآوردهــای صــورت گرفته از 
سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری 
اطالعات تعداد دستگاه های مشمول این 
قانون بیش از 100 هزار دســتگاه است 
که مقایســه این ارقام نشان می دهد که 
تقریبا ۸ درصد این تعداد به این سامانه 

متصل شده اند.

سفیر حسن نیت ایران رونق اقتصادی را وابسته به استارت آپ ها دانست

عزم دولت برای یکپارچه کردن خریدهای دولتی از طریق سامانه ستاد

سعید رشــیدی، رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت فوالد مبارکــه، در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد از دستیابی به رکورد حمل محصوالت به مقدار 
بیش از  ۸5۴.۸۶0 تن در اردیبهشت ماه سال جاری 
خبر داد. وی رکورد قبلی را مربوط به اردیبهشت ماه 
سال 1٣۹۸ و به مقدار ۷۶٣ هزار و ۶۴ تن اعالم کرد 
و افزود: به لطف خدا و با برنامه ریزی مناسب و تالش 
و پیگیری مســتمر کارکنان واحــد برنامه ریزی و 
کنترل حمل محصوالت، شاهد افزایش 1٢ درصدی 
حمل ماهانۀ محصوالت نســبت به رکورد قبلی در 
سال ۹۸ بوده ایم.رشــیدی همچنین از حمل بیش 
از ۷میلیون و ۴۹0 هزار تــن انواع محصوالت طبق 
سفارش مشتریان به اقصی نقاط کشور در سال ۹۸ 
خبر داد و اظهار داشت: در هر دو حوزۀ حمل جاده ای 
و حمل ریلــی رکوردهای جدیدی بــا بیش از 5.۷ 
درصد افزایش نسبت به رکورد سال ۹۶ حاصل شده 
است. رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت 
مبارکه حمل و تحویل این حجــم از محصوالت را 
در پاســخ گویی به تقاضای بازار تأثیرگذار دانست و 
گفت: تحویل به موقع ســفارش های مشتریان که 
صنایع پایین دستی صنعت فوالد را شامل می شود، 
موجــب افزایش رضایتمندی مشــتریان و کاهش 
التهاب بازار می شود. وی افزایش حمل محصوالت 
را موجب کاهش ماندگاری محصوالت تولیدشده در 
انبارها برشمرد و خاطرنشــان کرد: این امر کاهش 

هزینه ها و افزایش درآمد و ســودآوری شــرکت را 
به همراه خواهد داشت.ســعید رشیدی کسب این 
موفقیت ها را در شرایط سخت ناشی از شیوع بیماری 
کرونا و درحالی که بسیاری کشورها از این جهت با 
مشکالت زیادی روبه رو شده اند، مرهون لطف الهی 
و رهنمودهای مدیریت عالی شــرکت و نیز تالش 
و همکاری کارکنان محتــرم در واحدهای مختلف 
از قبیل حفاظت فیزیکی، قســمت توزین و ارسال 
محصوالت، راه آهن و همکاران پرتالش واحدهای 
بارگیری در نواحی تولید فوالدســازی، نورد گرم، 

نورد سرد و مجتمع فوالد سبا و سایر همکارانی که 
در فرایند حمل محصوالت ســهیم بوده اند دانست 
و در همین خصوص  از  همــکاری و تعامل تمامی 
مســئولین شهرســتان های هم جوار و  استان، که 
شرایط حمل این میزان محصول را در بخش جاده ای 
و ریلی تسهیل نمودند،  تشکر و قدردانی کرد. سعید 
رشیدی ابراز امیدواری کرد در سال جهش تولید و در 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در ادامۀ 
رکوردهای پیاپی در بخش های مختلف فوالد مبارکه 

شاهد رشد و پیشرفت صنعت ایران اسالمی باشیم.

تالشگران ناحیۀ آهنسازی در سال جهــــــش 
تولیـــــــد در ادامـــــــۀ عمـــــــــلکرد 
موفقیتآمیــز ایــن ناحیه بــا همــت و تالش 
مضاعـــــــف مـــــــوفق شدند تولیـــــد 
آهــن اســفنجی در مجمــوع واحدهــای احیا 
 مســتقیم را به ۷1۶ هــزار و 500 تــن افزایش

 دهند.
مدیــر ناحیــۀ آهنســازی ضمــن تأییــد این 
 خبــر افــزود: در مگامدولهای احیا مســتقیم

 شهید خرازی نیز رکورد تولید ٢55 هزار و ۷00 
تن به ثبت رسید.

داریوش رشیدی رکورد قبلی تولید آهن اسفنجی 
در مجموع واحدهای احیا مستقیم را ۷11 هزار 
و 500 تن و رکورد پیشین واحد شهید خرازی را 
٢51 هزار و ۶00 تن و مربوط به فروردینماه سال 

جاری اعالم کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط سخت مقابله با ویروس 
کرونا تأمین ســالمت نیروی انســانی و رعایت 
پروتکلهای مقابله با این بیماری در اولویت بوده 
است، از برنامهریزی حسابشده برای تأمین گندلۀ 
مناســب، کاهش توقفات و افزایــش بهرهوری 

با پشــتیبانی و همــکاری کارکنــان واحدهای 
گندلهسازی، انباشــت و برداشت، برنامهریزی و 
همچنین از همدلی مدیریت و کارکنان بهعنوان 
مهمترین عوامل تأثیرگذار در کسب این موفقیت 

یاد کرد.
مدیر ناحیۀ آهنســازی در بخش پایانی سخنان 

خود با تأکید بر اینکه بیشترین میزان تولید آهن 
اسفنجی کشــور مربوط به فوالد مبارکه است، 
در همین زمینه از تالش تمامی کارکنان ناحیۀ 
آهنسازی، پیمانکاران و واحدهای سرویسدهنده 
و پشتیبانی و همچنین حمایتهای مدیریت ارشد 

شرکت تشکر و قدردانی کرد.

رئيس برنامه ريزی و كنترل حمل محصوالت فوالد مباركه خبر داد

دستیابی به رکورد جدید حمل محصول

کسب رکورد ماهانۀ تولید آهن اسفنجی در ناحیۀ آهن سازی
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