
گروه معیشت  كــش گ��روه م عیش��ت- همزمان با خـط 
آغاز هفته دولت ؛آمار و ارقام متعددی  در خصوص 
اقدامات و عملکرد دولت در طول یکس��ال گذشته 
منتش��ر و بر روی آن اعالم نظر شده است. براساس 
آنچه رئیس جمهور در جلس��ه دیدار با مقام معظم 
رهبری به همین مناس��بت اعالم کرده اند در طول 
یکسال اخیر اقدامات خوبی در حوزه ارز وبازگشت 
ثبات ب��ه این بازار و همچنین خودکفایی درس��ایر 

بخش ها صورت گرفته است.
رئیس جمهور در س��خنان خود با اشاره به اقدامات 
بانک مرکزی و بخش اقتص��ادی دولت برای ایجاد 
آرام��ش در بازار این گونه عن��وان کردند که قیمت 
ارز تا حدی متعادل ش��ده، ضمن اینکه نس��بت به 
تأمین کاالهای اساس��ی و ضروری��ات زندگی مردم 

اطمینان داریم. 
ای��ن صحبت ها در حالی مطرح ش��ده که به گفته 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ،حرکت درچنین 
مسیری خیلی زودتر از این ها باید شکل می گرفت 
و اگرچه این اقدامات زمانی آغاز ش��د که ش��یرازه 
اقتصاد بازار ارز از دس��ت دولت خارج ش��ده بود اما 
هرچه ک��ه بود درنوع خود با وج��ود همه تبعات و 
مشکالتی که همچنان پابرجاست اقدام قابل قبولی 

بود.
روحانی همچنین وی در آمارهای خود به این نکته 
اشاره کرد که از »اردیبهشت ماه امسال، تورم نقطه 
به نقطه و ماهانه رو به کاهش اس��ت.« این صحبت 
های وی در حالی مطرح ش��ده که طبق آمار مرکز 
آمار  ؛ نرخ تورم ۱۲ ماهه خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات در پایان مرداد ۹۸ به  ۶۳.۳ درصدرسیده 
است به این ترتیب که نرخ تورم خوراکی ها نسبت 
به ماه قبل ۲.۹ درصد رشد داشته است. در ۱۲ ماهه 

منته��ی به پایان تیر ۹۸ نرخ تورم خوراکی ها ۶0.4 
درصد اعالم شده بود.

ب��ر اس��اس این گزارش ن��رخ ت��ورم ۱۲ ماهه مواد 
غیرخوراکی نیز در پایان مرداد ۳۳.7 درصد بوده که 
این رقم نس��بت به ماه قبل ۱.۶ درصد رشد داشته 
است. تورم غیرخوارکی ها در پایان تیر ۳۲.۱ درصد 
اعالم ش��ده بود.همچنین نرخ تورم شهری خوراکی 
ها در پایان مرداد ۶۳.5 و همین نرخ در روس��تاها 
۶۲.۶ درصد بوده اس��ت. تورم مواد غیرخوراکی در 
ش��هرها نیز ۳۳.5 درصد و درروستاها ۳5.5 درصد 

محاسبه شده است.
 رئیس جمه��ور همچنی��ن در صحبت های خود به 
موض��وع کاهش بیکاری اش��اره کرد و مدعی ش��د 
که  کاهش بیکاری  از دیگر اقدامات صورت گرفته 
توس��ط دولتمردان بوده است . این سخنان روحانی 
در حالی مطرح ش��د ک��ه طبق آمار ن��رخ بیکاری 
بهار ۹۸، ۱0.۸درصد اعالم ش��ده که  با وجود رشد 
تورم و نوس��انات نرخ ارز و البته نبود رشد اقتصادی 
قابل توجه  دراین ماهها همچنان کارشناس��ان در 
م��ورد کاهش ۱.۳ درصدی نرخ بیکاری در بهار ۹۸  

متعجب هستند. 
 براس��اس گ��زارش یاد ش��ده  در به��ار ۱۳۹۸، به 
میزان 40.۶ درصد جمعیت ۱0 س��اله و بیش تر از 
نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن 
یا بی��کاران ق��رار گرفته اند. بررس��ی تغییرات نرخ 
مش��ارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نس��بت به فصل مشابه در س��ال قبل )بهار ۱۳۹7( 
0.5 درصد کاهش داش��ته است. جمعیت شاغلین 
۱0 س��اله و بیشتر در این فصل ۲4 میلیون و ۳۸۲ 
هزار نفر بوده که نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
)بهار ۱۳۹7( ، ۳۲۱ هزار نفر افزایش داش��ته است. 
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 

می ده��د که در بهار ۱۳۹۸، بخش خدمات با 4۹.۶ 
درصد بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در مراتب بع��دی بخش های صنعت با 
۳۱.5 درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارند.

البته نکته قابل تامل ماجرا آنجاست که با وجود این 
کاهش ۲ درصدی که متولیان و دس��ت اندرکاران 
از آن ش��ادمان هس��تند ؛گزارش ه��ای مرکز آمار 
نشان می دهد که ۳۸ درصد جمعیت بیکار۱0ساله 
و بی��ش ت��ر از کل بیکاران را  را ف��ارغ التحصیالن 
آموزش عالی  تش��کیل می دهن��د. به عبارت دیگر 
بیکاری جمعیت فارغ التحصیالن  بیکار۱0س��اله و 
بی��ش تر از کل بیکاران  به تفکیک  نقاط ش��هری 
و روس��تایی به 4۱.4 درصد می رس��د و این بدان 
معناست که نرخ بیکاری جمعیت ۱0 ساله و بیشتر 
فارغ التحصیالن دانشگاهی در شهرها حدود ۱7.7 
درصد و تعداد آنها یک میلیون و ۱۲۱ هزار و 7۱۹ 
نفر و در روس��تاها نرخ بیکاری جمعیت ۱0س��اله 
وبیش��تر فارغ التحصیالن دانش��گاهی حدود ۲۲.۳ 

درصد و تعداد آنها ۱۳۲ هزار و ۳۳0 نفر است.
رشد 4۳ درصدی گردشگری ؛ تحول در روستاها در 
زمینه آب، برق، راه، بهداشت و درمان و ارتباطات در 
طول یکسال گذشته از دیگر مواردی بود که رئیس 
جمهور در س��خنان خود به آن اش��اره  کرد اما در 
میان  گفته  های رئیس جمهور هیچ نگاهی به آمار 

معیشتی و تنگتر شدن سفره مردم نبود. 
طب��ق آمار و ارقام موجود  ب��ا وجود تورم موجود و 
مشکالت معیشتی که به واس��طه گرانی ورشد بی 
رویه قیمت ها و کاالها رخ داده منجر به آن ش��ده 
تا اکثر مردم که عمدتا قش��ر متوس��ط رو به پایین 
هس��تند بخش قابل توجهی از کاالهای اساس��ی را  
همچون گوشت،مرغ و ماهی را از سبد خانوار خود 
ح��ذف کنن��د و دلیل این مهم چیزی نیس��ت جز 

ناهمخوانی دس��تمزد های مصوب و رشد ناچیز آن 
در سال جار یدرمقابل نرخ تورمی که خوددولت هم  
نتوانس��ته  در آمارهای خودبه آن اشاره کند و تنها 
به یک کلمه مقایس��ه ای در بیان آن به جای ارایه 
آمارو ارقام اکتفا کرده اس��ت. قدر مس��لم تورم ۶0 
درصدی ک��ه مرکزآماراعالم کرده  با ترکیب گرانی 
کاالها و  دس��تمزد یک میلیون و 500 هزارتومانی 
کارگران پاسخگوی همخوانی ندارد و همین مساله 

نشان از نقطه ضعف اصلی متولیان دارد. 
متولیان و دس��ت اندرکاران با تکیه بر این مساله که 
نرخ دستمزد در سال ۹۸ رشد ۳۶ درصدی را شاهد 
ب��وده همواره براین اقدام بی مثال خودبالیده اند  اما 
هیچگاه به این مس��اله توجه نکرده اند که رشد ۳۶ 

درصدی در مقابسه با تورم ۶0 درصدی نه تنها دردی 
را درم��ان نمی کندبلکه  ه��ر روز یک زخم بر زخم 
معیش��تی مردم افزوده و می افزاید . در شرایطی که 
هر روز بر فش��ار های اقتصادی افزوده ش��ده و مردم 
همچنان  کمرشان در زیر بار گرانی و  افزایش بها خم 
می شود و  درمقابل نظارت ها و بررسی های متولیان 
هم آنگونه نیست که بتوانداندکی از درد مردم بکاهد 
ج��ا دارد دس��تاندرکاران و مجریان ب��ا نگاهی باز به  
عملکرد یکس��اله و چند س��اله خود بنگرند و گمان 
نبرند که با ارایه برش��ی از اقدامات می تواند کارنامه 
خاکس��تری و بعضا س��یاه آنها را س��فید جلوه دهد 
چرا که رنگ رخس��ازه معیشت مردم حکایت واقعی 

داستان را روایت می کند .
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  کارت »سپهر دانش« 
بانک صادرات به  148هزاردانش آموز

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از 
سایت خبری»بانکداری ایرانی«، دانش آموزان سراسر 
کشور در یک سال گذشته از این طرح استقبال کرده به 
نحوی که طبق تازه ترین آمار، تا ۲7 مرداد ۹۸ بیش از  
۱47 هزار و ۸۹۶ دانش آموز در سراسر کشور در این 
طرح مشارکت کرده و عضو باشگاه لیگ دانش آموزی 
بانک صادرات ایران ش��دند و انتظار می رود همزمان با 
بازگش��ایی مدارس این رقم رش��د چشمگیری داشته 
باش��د.بانک صادرات ایران از س��ال گذشته با طرحی 
نوآورانه دانش آموزان را وارد عرصه بانکداری کرد و  با 
فرهنگ سازی آن در مدارس سراسر کشور، طرحی را 
با عنوان حس��اب »سپهر دانش« راه اندازی کرده است 
که تا پایان مردادماه س��ال جاری نزدیک به ۱4۸هزار 
دانش آم��وز، در ای��ن طرح عضو ش��ده و حس��اب باز 
کرده اند. این طرح که با هدف آش��نایی دانش آموزان 
با صنعت بانکداری از س��وی بانک صادرات ایران اجرا 
ش��ده، همزمان با بازگشایی مدارس در مهر ۹7  آغاز 
ش��د و  توس��عه فرهنگ بانکداری و آش��نایی بیشتر 
دانش آموزان با خدمات نوین بانکی را در دس��تور کار 
خود قرار داد.آش��نایی با امور بانک��ی، ورود به عرصه 
خدمات بانکداری و آم��وزش تدریجی مبادالت پولی 
و مال��ی ب��ه دانش آموزان و امکان واریز و برداش��ت از 

حساب شخصی، از جمله اهداف این طرح است. 

 رفاه و سالمت ایرانی؛ 
اندیشه بزرگ بانک رفاه کارگران

بزرگتری��ن  از  یک��ی  به عن��وان  س��المتی  ش��اخص 
شاخص های توسعه پایدار برای ارزیابی کشورها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد؛ زیرا سالمتی خود ضامن رشد 
و بالندگی یک جامعه اس��ت.به گزارش روابط عمومی 
بانک رف��اه کارگران به نقل از خبرگ��زاری مهر، برای 
باال بردن ش��اخص سالمتی همه دولت ها، برنامه ها و 
اس��تراتژی های مختلفی تبیین و در دستور کار خود 
قرار می دهند، برنامه هایی که در چند بخش مختلِف 
آموزش، پیشگیری و در نهایت درمان اتخاذ می شوند. 
اما اجرای این برنامه ها به ویژه در بخش درمان همواره 
بسیار هزینه بردار بوده و هست، چه از نظر مالی و چه 
از نظر نیروی انس��انی، وجود تعداد زیادی انجمن های 
خیری��ه مردم نهاد و همچنی��ن برنامه های بنگاه های 
اقتصادی ب��ا عنوان مس��ئولیت های اجتماعی در رفع 
و بهبود کاس��تی های حوزه سالمت بر نقش بی بدیل 
این سازمان ها در پیشرفت این حوزه اشاره دارد.نقش 
یاری رساندن توس��ط بنگاه های اقتصادی و بانک ها 
صرفا به کمک های بالعوض معطوف نمی ش��ود، بلکه 
می تواند با اندیش��یدن به گس��تره ی حوزه س��المت 
و نیازس��نجی و برنامه ریزی براس��اس آن اثربخش��ی 
بیشتری داشته باشد.بانک رفاه کارگران نیز با دغدغه 
ی رش��د بیش از پیش استانداردهای سالمت همواره 
با ارائه طرح ه��ای نوین بانکی در بخش های مختلف 
بانک��ی و همچنین عمل به مس��ئولیت های اجتماعی 
خویش به فکر کمک به این حوزه بوده و هس��ت.این 
احساس مس��ئولیت به خاطر بازار فعالیت استراتژیک 
بان��ک رفاه به واس��طه بزرگترین مش��تریان آن یعنی 
تأمین اجتماعی، حوزه های درمانی، س��المت و حوزه 
ه��ای اقتصادی زی��ر مجموعه آن و ارائ��ه خدمات به 
دانشگاه ها، بیمارس��تان های علوم پزشکی و بیش از 

۶000 هزار داروخانه و مراکز درمانی است.
این بانک در س��ال ۱۳۳۹ برای سرمایه گذاری و بهره 
برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین 
رفاه و ایجاد تس��هیالت الزم برای رفع نیازمندی های 
طبقه کارگر ش��روع ب��ه کار کرد و در مهر ماه س��ال 
۱۳۹0  تبدی��ل به بانک خصوصی ش��د تا زمینه برای 
افزایش فعالیت ها و خدمات مطلوبتر به مش��تریان از 

طریق ۱۳00 شعبه و واحدهای خدماتی فراهم آید.
به ه��ر روی، بان��ک رف��اه در خصوص رف��اه همگان 
خدمات خود را بس��ط و توس��عه داد، این لزوم زمانی 
احساس ش��د که در اوایل ایجاد بانک، بیشتر فعالیت 
ه��ای پایه مدنظر ب��ود اما به مرور ب��ا توجه به هدف 
اصلی بانک هر روز با دیدی جدید و تکیه بر تحقیقات 
و همچنین نظرخواهی از مشتریان، بر کیفیت و تعداد 

این خدمات افزوده شد.

  ثبت ۷۶ درصد مشتركان در سامانه طرح ملی 
نشان داد؛

 ۲8 میلیون مشترک برق
متقاضی قبض سبز

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مش��ترکین 
ش��رکت توانیر از ثبت اطالعات بی��ش از ۲۸ میلیون 
مش��ترک برق کش��ور معادل 7۶ درصد مشترکان در 

سامانه طرح ملی قبض سبز خبر داد.
هادی مدقق با اش��اره به بسیج تمامی منابع و امکانات 
الزم در قالب یک طرح ضربتی، برای پیشبرد این طرح 
در کشور افزود: تقریبا از تمامی درگاه های الکترونیکی 
که در  دسترس مردم قرار دارد، برای ثبت نام استفاده 
شده و ساده ترین راه ثبت نام از طریق پیامک و ارسال 
شناس��ه قبض برق ب��ه سرش��ماره ۱000۱5۲۱ برای 
شهروندان تهرانی و ۲000۱5۲۱ برای سایر هم وطنان 

در دیگر استان ها پیش بینی شده است.

اخبار

  سهم ۲درصدی ایران از بازار عمان
 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به سهم 7۲۸میلیون دالری 
ای��ران از واردات ۲۸میلی��ارد دالری عم��ان، 4 دلیل اصلی برای امکان توس��عه 

تجارت میان ایران و عمان را تشریح کرد.
محس��ن ضرابی با اشاره به ظرفیت کشور عمان و سهم کشورمان از واردات ۲۸ 

میلیارد دالری این کشور اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه در تجارت با عمان 
ظرفیت این کش��ور است؛ این کشوربا جمعیت 4.۶ میلیون نفری پایگاه بسیار خوبی 

برای صادرات کاالهای ایرانی اس��ت. وی افزود: واردات کاال به عمان س��االنه بالغ بر ۲۸ 
میلیارد دالر است که سهم ایران از این رقم، حدود 7۲۸ میلیون دالر است و قطعاً سهم 
ما از این رقم می تواند بیشتر باشد، لذا باید بررسی کنیم که از این رقم ۲۸ میلیارد دالر 
کاالیی که به عمان وارد می ش��ود، در کدام یک از آن ها مزیت تولید داریم و نس��بت به 

صادرات آن اقدام کنیم تا سهم مان از بازار افزایش یابد.  تسنیم 

تالش برای افزایش درآمدهای ارزی نفت 
رئی��س کل بانک مرک��زی با بیان اینکه تالش ها ب��رای افزایش درآمدهای ارزی 
ناش��ی از ص��ادرات نف��ت و فرآورده های نفتی در حال گس��ترش اس��ت، گفت: 

نشانه های حرکت به سمت ثبات پدیدار شد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که امید به بهبود شرایط با 

توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تالش 
برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به ۶ ماه پیش فزونی یافته است.

وی افزود: ثبات بازار قطعا به معنای توقف یا کاهش قیمت ها و رفع فش��ار اقتصادی بر 
طبقات درآمدی متوس��ط و پائین جامعه نیست و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا 
در نیل به اهدافش را نشان می دهد، لذا حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی 
با جدیت پیگیری شود و تالش ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی 

وغیرنفتی به روش های مختلف در حال گسترش است.  مهر

مطالعه برای تامین آب 1٧ استان از دریا
 وزیر نیرو از آغاز مطالعه برای تامین آب شرب ۱7 استان کشور خبر داد و گفت: 
در نظر داریم در یک نوار صد کیلومتری در جنوب کشور، آب شرب را از طریق 

دریا تامین کنیم.
رضا اردکانیان در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح تامین آب استان های شرقی 

کش��ور از طریق دریا گفت: در کش��وری که به آب های آزاد در ش��مال و جنوب 
دسترس��ی داریم و فناوری نمک زدایی باعث کاهش قیمت تمام شده، شده است، از 

این امکان برای تامین آب شرب برای امنیت خاطر شهروندان مخصوصا در منابع مرزی 
نخواهیم گذشت. وزیر نیرو  اظهار کرد: در این کارگروه ها اساس این است که برنامه های 
مدیریت مصرف در کنار تامین آب از منابع جدید اجرا ش��ود. در س��ه اس��تان خراسان 
رضوی، خراس��ان جنوبی و سیستان و بلوچستان طرح های مدیریت مصرف تهیه شده و 

طرح استان خراسان جنوبی در کارگروه تصویب شده است.  ایسنا

ج خانوارها  وضعیت دخل و خر
در سال ١۳٩٧ تعداد ۲٠۳۵٠ خانوار نمونه در نقاط شهری و ١٨۶١٠ خانوار نمونه در نقاط 

روستایی کشور در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مورد بررسی قرار گرفتند.
که   می دهد  نشان  روستایی  و  مناطق شهری  در  درسال ١۳٩٧  طرح  نتایج  اهم  به  نگاهی 
بوده  متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار شهری ۳٩۳ میلیون و ۲۲٧ هزار ریال 
از  دهد.  می  نشان  افزایش  درصد   ١٩.۳ قبل  سال  در  مشابه  رقم  به  نسبت  که  است 
هزینه  کل ساالنه  خانوار شهری ٩۴ میلیون و  ۵٠۵ هزار ریال با سهم ۲۴ درصد مربوط به 
هزینه های خوراکی و دخانی و ۲٩٨ میلیون و ٧۲۲ هزار ریال با سهم ٧۶ درصد مربوط به 
هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با  
۲١ درصد مربوط به هزینه  گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ 

درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
 متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک خانوار شهری ۴۳۴ میلیون و ٩٠۵ هزار ریال بوده 
است که نسبت به سال قبل، ١٨.۶ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 
ساالنه  کل  هزینه  رشد  به  نزدیک  شهری  خانوارهای  ساالنه  درآمد  متوسط  رشد   ١۳٩٧
از  درآمد  درصد   ۳۳.۴ که  دهد  می   نشان  شهری  خانوارهای  درآمد  تامین  منابع  است. 
مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۶.۴٩ 

درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
  متوسط هزینه  کل خالص ساالنه  یک خانوار روستایی ۲١۴ میلیون و ۴٧۲ هزار ریال بوده 
است که نسبت به سال قبل ۲٠ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه  کل ساالنه  خانوار 
روستایی ٨٠ میلیون و ۲۴۶ هزار ریال با سهم ۳٧ درصد مربوط به هزینه های خوراکی و 
دخانی و ١۳۴ میلیون و ۲۲۶ هزار ریال با سهم ۶۳ درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی 
به  مربوط  درصد  با ۲۴  بیشترین سهم  دخانی،  و  خوراکی  هزینه های  بین  در  است.  بوده 
هزینه  آرد، رشته، غالت، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین 

سهم با ۲٨ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
-  متوسط درآمد اظهار شده  ساالنه  یک خانوار روستایی ۲۳۳ میلیون و ١١۴ هزار ریال 
بوده است که نسبت به سال قبل ١۵.۵ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد 
خانوارهای روستایی نشان می  دهد که ۳٠.٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳١.٩ 
درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳٧.۴ درصد از محل درآمدهای متفرقه 

خانوار تأمین شده است.

نمای نزدیک

انجمن جهانی فوالد اعالم كرد؛
رشد تولید ایران نزدیک به ۶ برابر جهان

انجم��ن جهانی فوالد در گزارش ماه جوالی ) ۱0 تیر تا  توسـعه ۹ مرداد( اعالم کرد: ایران با افزایش ۱۱ درصدی تولید چرخ 
فوالد، در بین ۶0 کش��ور جهان باالترین میزان رش��د از آن خود کرد.این در 
حالی اس��ت که در این دوره زمانی، میانگین افزایش تولید جهان ۱.۹ درصد 

بود.
روابط عمومی س��ازمان توس��عه ونوس��ازی معادن وصنایع معدن��ی ایران ) 
ایمیدرو( روز یکشنبه به نقل از انجمن جهانی فوالد اعالم کرد: مجموع تولید 
فوالد در هفت ماهه ابتدایی س��ال ۲0۱۹ میالدی ) ۱۱ دی تا ۹ مرداد ( در 

ایران، رشد ۶.4 درصدی و در جهان افزایش 4.5درصدی را نشان می دهد.
انجم��ن جهانی فوالد در گزارش خود افزوده اس��ت، ایران از ابتدای ژانویه تا 
پایان جوالی ۲0۱۹میالدی، ۱4میلیون و ۹۸۸ هزار تن فوالد خام تولید کرد 
که گویای  رش��د ۶.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲0۱۸ است، این 

میزان در مدت مشابه سال گذشته، ۱4 میلیون و ۹۱هزار تن بود.
همچنی��ن ای��ران در ماه جوالی ۲0۱۹ می��الدی، ۲ میلیون و ۲00 هزار تن 
فوالد میانی )خام( تولید کرد. این آمار در مدت مشابه سال گذشته میالدی، 
یک میلیون و ۹۸۱ هزار تن بود که رش��د ۱۱.۱ درصدی تولید فوالد خام را 

نسبت به ماه جوالی ۲0۱۸ نشان می دهد.
در هفت ماهه نخس��ت سال ۲0۱۹ میالدی، ۶4 کشور تولید کننده فوالد در 
مجموع یک میلیارد و ۸۳ میلیون و 55۸ هزار تن فوالد خام تولید کردند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی)یک میلیارد و ۳۶ میلیون و ۶۱۶ 
هزار تن(، 4.5 درصد افزایش یافته است. تولید جهانی فوالد خام در جوالی 
۲0۱۹ میالدی نیز با ۱.۹ درصد رش��د نسبت به س��ال قبل به ۱5۶میلیون 
و ۸۹۱ هزار تن رس��ید. براس��اس این گزارش چین با تولید 577 میلیون و 
۶4 هزار تن )رش��د۹ درصدی نسبت به مدت مش��ابه سال ۲0۱۸ میالدی( 

بیشترین میزان تولید فوالد خام جهان را به خود اختصاص داد.  ایرنا 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد
افتتاح ۱۰۰ پروژه به ارزش ۱۴ هزار میلیارد ریال 
دبیر ش��ورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از افتتاح  ت ر ۱00 پروژه به ارزش ۱4 ه��زار میلیارد ریال در مناطق تجــــا

آزاد به مناسبت هفته دولت خبر داد.
مرتضی بانک با اش��اره به اینکه روند پیش��رفت پروژه ها در کلیه بخش ها در 
مناطق آزاد علیرغم مش��کالت و ش��رایط اقتصادی در کشور مطلوب ارزیابی 
می ش��ود گف��ت: در هفته دولت، مناط��ق آزاد تجاری � صنعت��ی پروژه های 
متعددی را آماده افتت��اح و بهره برداری کرده اند که در بخش های تولیدی، 

زیرساختی، عمرانی، خدماتی، آموزشی، گردشگری و... تعریف شده اند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه همکاری بخش خصوصی با س��ازمان های مناطق آزاد 
تجاری � صنعتی نقش مؤثری در پیش��برد اه��داف این مناطق برای تکمیل 
زیرس��اخت های مورد نیاز دارد گفت: س��رمایه گ��ذاری بخش خصوصی در 
مناط��ق آزاد یکی از عوام��ل مهم و تاثیرگذار ایجاد اش��تغال جدید و پایدار 
در این مناطق اس��ت و هر پروژه ای که در هفته دولت در این مناطق افتتاح 

می شود موجب اشتغالزایی بسیاری از بومیان مناطق خواهد شد.
مش��اور رئیس جمهور، حجم س��رمایه گذاری های داخلی انجام ش��ده برای 
پروژه ه��ای قاب��ل افتتاح در هفت��ه دولت در مناط��ق آزاد را حدود ۱4 هزار 
میلی��ارد ری��ال )۱۳، 740، ۸۳0 میلیون ریال( اعالم کرد و گفت: این میزان 
س��رمایه گذاری که عمدتا از سوی بخش خصوصی انجام شده برای سه هزار 
نفر در مناطق آزاد اش��تغال ایجاده کرده است. بانک همچنین میزان سرمایه 
گ��ذاری خارجی در این پروژه ه��ا را بیش از ۹ میلیون ی��ورو در مناطق آزاد 
اع��الم کرد. وی تاکید ک��رد: افتتاح بیش از ۱00 پروژه در بخش های مختلف 
در این هفته نش��ان از آن دارد که مناطق آزاد اهداف و راهبرد هایی همچون 
جلب و جذب س��رمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل 
زیرس��اخت ها و رونق فضای کس��ب و کار و به دنبال آن توس��عه رویکرد های 

صادرات محوری را به صورت همزمان پیش برده اند.  میزان 

 در قالب یک طرح كلید خورد؛
تمدید زمان فروش زمین مسکن مهر در هشتگرد 
خونه  ط��رح واگذاری زمین های مس��کن مهر به س��اکنان  به  واحدهای س��اخته شده در این اراضی مدت ها پیش در خونه 
قال��ب یک ط��رح کلید خورد و دول��ت تصمیم گرفت با ح��ذف عنوان »۹۹ 

ساله«، مالکیت کامل مسکن مهر را به مردم واگذار کند.
 در همین راستا به منظور خدمت رسانی به مردم و تسهیل در خرید زمین، 
ش��رکت عمران شهرجدید هشتگرد برای اقش��ار مختلف جامعه تخفیف های 

مختلفی در نظر گرفت.
نایب رئیس هیأت مدیره ش��رکت عمران شهرجدیدهش��تگرد ضمن اش��اره به 
تخفیف های در نظر گرفته شده ، اظهار داشت: شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
برای متقاضیانی که تمایل به پرداخت نقدی سهم عرصه و تسویه حساب کامل 
دارند۳0 درصد تخفیف و برای متقاضیانی که به صورت اقساطی اقدام نمایند ۲0 

درصد نقد و الباقی به صورت پرداخت قسطی پنج ساله منظورشده است.
محمد علی حاجی زاده  افزود: این تخفیف ها برای افرادی که تحت پوش��ش 
نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند در صورت پرداخت نقدی 

عالوه بر ۳0 درصد تخفیف، ۲0 درصد تخفیف دیگر نیز لحاظ شده است.
نایب رئیس هیأت مدیره ش��رکت عمران هشتگرد از ارائه تخفیف ویژه  افزون 
بر تخفیف های قبلی برای فروش زمین مسکن مهر این شهر خبر داد و گفت: 
عالوه بر تخفیف های قبلی به مناس��بت اعیاد قربان و غدیر ۱5درصد تخفیف 
برای فروش عرصه مسکن مهر به متقاضیان در نظر گرفته شده است. حاجی زاده 
تصریح کرد:  این تخفیف ها بر اساس مصوبه مجمع عملیاتی شده است، در صورتیکه 
متقاضیان تا پایان شهریور برای خرید عرصه به صورت نقدی اقدام کنند می توانند زمین 
خود را به قیمت مناس��بی خریداری کنند. نایب رئیس هیأت  مدیره شرکت عمران 
هشتگرد گفت: حدود ۸۲ پروژه مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد وجود دارد که 
قیمت کارشناسی حدود 40 پروژه مشخص شده و مابقی قیمت ها نیز بزودی مشخص 

و فروش عرصه آنها نیز آغاز خواهد شد.  وزارت راه وشهرسازی 

با سفر معاون توسعه ی کارآفرینی اجتماع محور 
بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
ب��ه آذربایج��ان غربی، فرآیند ایج��اد ۱۲00 طرح 

اشتغال زایی برکت در این استان آغاز شد. 
به گ��زارش روابط عمومی بنیاد برکِت س��تاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، در نشس��ت دکتر 
رضا راضی زاده و هیأت همراه با دکتر رضا حسینی، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه ی منابع 
استاندار آذربایجان غربی، که تسهیلگران و مجریان 
برکت نیز در آن حضور داشتند، ضمن آغاز فرآیند 
ایج��اد ۱۲00 ط��رح اش��تغال زایی اجتماع محور 
برکت در این اس��تان، نحوه ی هم��کاری و تعامل 
دس��تگاه های اجرایی با بنیاد برکت مورد بررس��ی 

و تأکی��د ق��رار گرف��ت. در این نشس��ت، الگوها و 
مدل های اش��تغال زایی و توانمندس��ازی اقتصادی 

بنیاد برکت در استان نیز ارایه و تبیین شد.
معاون توس��عه ی کارآفرینی اجتماع محور بنیاد 
برکِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت ام��ام)ره( در 
خصوص فعالیت های اشتغال زایی این بنیاد در استان 
آذربایجان غربی توضیح داد: س��ال گذشته تکاب به 
عنوان یکی از شهرس��تان های محروم کش��ور تحت 
پوش��ش فعالیت های اش��تغال زایی بنیاد برکت قرار 
گرفت و 4۶0 طرح اشتغال زایی اجتماع محور در این 

شهرستان و 7۲ روستای تابعه ی آن راه اندازی شد. 

دکتر راضی زاده ادامه داد: راه اندازی این تعداد 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور باعث ایجاد ۱500 
شغل در این مناطق شد.  بنیاد برکِت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( برای ایجاد ۱500 ش��غل 

مذکور، 4۱0 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد. 
وی از تحت پوش��ش قرارگرفتن 4 شهر جدید 
استان آذربایجان غربی در سال ۹۸ خبر داد و اظهار 
داش��ت: بنیاد برکت ب��رای س��ال ۹۸، ایجاد ۱۲00 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور را در شهرستان های 
شاهین دژ، ماکو، پلدشت و شوط هدف گذاری کرده 
است که این تعداد طرح اشتغال زایی تا پیش از بهمن  

ماه سال جاری به بهره برداری کامل خواهد رسید. 
معاون توس��عه ی کارآفرینی اجتماع محور بنیاد 
برک��ت اف��زود: با بهره ب��رداری از ای��ن ۱۲00 طرح 
اشتغال زایی، بیش از ۳۶00 شغل در ۳00 روستای 
این 4 شهرس��تان ایجاد می شود.  دکتر راضی زاده با 
اشاره به سرمایه گذاری بیش از ۱۱00 میلیارد ریالی 
بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( 
برای اش��تغال زایی در شهرس��تان های ش��اهین دژ، 
ماکو، پلدشت و شوط خاطرنشان کرد: سال گذشته 
یک مجری و ۶ تس��هیل گر بنیاد برکت در اس��تان 
آذربایجان غربی مشغول به خدمت رسانی بودند که 
با توجه به گسترش دامنه ی فعالیت ها، به ۲ مجری و 

۱۱ تسهیل گر در سال ۹۸ افزایش پیدا کرد. 

وی ادامه داد: از آن جایی که شهرستان ماکو نیز 
در خط مرزی قرار دارد، تمرکز ما ایجاد مشاغلی با 
تولید محصوالتی است که قابلیت صادرات را داشته 
باش��ند.  بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( در راس��تای محرومیت زدای��ی، توس��عه، 
پیشرفت، توانمندسازی اقتصادی و توزیع عادالنه ی 
امکانات و فرصت ها، نهضت ایجاد اشتغال زایی را در 
روس��تاها و مناطق محروم کش��ور راه اندازی کرده 
اس��ت. بنیاد برکت هم چنین در س��ال ۹۸ بیش از 
۱0 اس��تان را به استان های هدف خود در زمینه ی 
اش��تغال زایی اجتماع محور افزوده است و  هم اینک 
۲۸ استان، ۱75 شهرس��تان و ۶ هزار روستا تحت 

پوشش و حمایت کارآفرینی این بنیاد قرار دارند.

سیاست روزعملکرد آماری متولیان را به مناسبت 
هفته دولت بررسی می کند؛

ح اشتغال زایی بنیاد برکت در آذربایجان غربی آغاز شد فرآیند ایجاد ۱۲۰۰ طر

کارنامه  خاکستری


