
 نگاهی به عملکرد بانک صادرات ایران 
در سال ۱۳۹۸؛

تحوالت اتفاق افتاده از جمله افزایش سرمایه بیش 
از ۲۰۰ درصدی،کاه��ش تعداد و کارایی ش��عب از 
طریق ادغام ش��عب کوچک تر با ش��عب بزرگ تر و 
س��ودده، کاهش تعداد کارکنان و کاهش مطالبات 
غیرج��اری، کاهش هزین��ه تأمین مناب��ع و بهبود 
ترکی��ب دارایی ها و همچنین س��اختار صورت های 
مالی، منجر به شناس��ایی س��ود خالص »وبصادر« 
از س��ه ماه��ه اول س��ال ۱۳۹۸ ش��د.به گ��زارش 
روابط عموم��ی بانک صادرات ایران ب��ه نقل پایگاه 
خبری تحلیلی »بورس امروز«، بانک صادرات ایران 
ب��ه عنوان یک��ی از بزرگ ترین بانک های کش��ور و 
همچنی��ن بورس اوراق بهادار ته��ران همواره مورد 

توجه فعاالن بازار سرمایه بوده است. 
تحوالت اتفاق افتاده از جمله افزایش سرمایه بیش 
از ۲۰۰ درص��دی این بانک از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها، در اسفندماه ۱۳۹۷ که موجب خروج این 
بانک از مش��مولیت ماده ۱۴۱ ش��د، کاهش تعداد 
و کارایی ش��عب از طریق ادغام ش��عب کوچک تر با 
شعب بزرگ تر و س��ودده، کاهش تعداد کارکنان و 
کاهش مطالبات غیرجاری، بهبود ترکیب دارایی ها 
و س��اختار صورت ه��ای مالی، منجر به شناس��ایی 
س��ود خالص از سه ماهه اول س��ال ۱۳۹۸ شد.بر 
اساس گزارش��ات فعالیت ماهانه، مجموع منابع در 
اختیار بانک مش��تمل بر انواع سپرده در اسفندماه 
۱۳۹۸ نس��بت به ماه مش��ابه در سال قبل بیش از 
۴۵ درصد افزایش یافت��ه و به بیش از ۲ میلیون و 
۲۱۳ هزار میلیارد ریال رس��ید ک��ه ۲۶ درصد آن 
از طریق س��پرده های کم هزینه )انواع سپرده های 

قرض الحسنه( تأمین شده است.
 افزای��ش درصد ج��ذب منابع کم هزینه در س��ال 
۱۳۹۸ مع��ادل ۲ درصد بوده ک��ه منجر به کاهش 

بهای پول برای بانک می شود.
 با توجه به رشد نقدینگی کشور که در سالهای آتی 
نیز ادامه خواهد داش��ت، عملکرد بان��ک صادرات از 
منظر جذب منابع و همچنین سیاست های انبساطی 
اعمالی از جمله کاهش نسبت مالکانه بانک ها، انتظار 
افزایش ش��دید در منابع بانک ها و افزایش سودآوری 
آن ها برای سال ۱۳۹۹ معقول مینماید.هزینه تأمین 
منابع از محل سپرده ها در اسفند ماه ۱۳۹۸ با کاهش 
۳ درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته به ۱۰ درصد 
رس��یده و از این رو می ت��وان گفت عملکرد بانک در 

این خصوص بهبود یافته است.
 مجموع تس��هیالت اعطایی در اس��فندماه ۱۳۹۸ 
اع��م از عقود مش��ارکتی و مبادل��ه ای بیش از یک 
میلیون و ۳۵۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به 
سال گذش��ته ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد که 
این میزان کمتر از رش��د منابع بانک بوده و نش��ان 
دهنده کاهش نرخ مصارف به منابع اس��ت. مجموع 
درآمد بانک از محل تسهیالت اعطایی در اسفندماه 
۱۳۹۸ از ۱۴۲ ه��زار  میلی��ارد ریال فراتر رفت که 
حکایت از رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته 
دارد. کاهش بیش��تر نرخ س��پرده )هزینه( نس��بت 
به کاهش نرخ تس��هیالت )درآم��د( منجر به بهبود 
وضعیت درآمدهای مش��اع در س��ال ۱۳۹۸ نسبت 
به س��ال قبل از آن شده است.بر اساس صورت های 
مالی منتش��ر ش��ده، س��ود خالص بهار، تابستان و 
پاییز س��ال ۱۳۹۸ به ترتیب مع��ادل ۱۴۲ میلیارد 
ریال، ۳۸۵ میلیارد ریال و ۳۴۹ میلیارد ریال است. 
س��ود خالص دوره ۹ ماهه به ازای هر سهم معادل 
۵ ریال اعالم شده اس��ت. سرمایه گذاری های بانک 
صادرات ایران از وضعیت مطلوب و پتانسیل خوبی 
برای شناسایی سود برخوردار است که در این میان 
می توان به سرمایه گذاری در شرکتهای پتروشیمی 
داراب، پتروش��یمی فسا، پتروش��یمی جهرم، کود 
شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی گلستان و گروه 

مالی سپهر صادرات اشاره کرد.
در نهایت افزایش تقاضا برای س��هام بانک صادرات 
ایران در چند ماه گذش��ته و رس��یدن به بیشترین 
قیمت س��هام، باعث ش��ده توجه هم��ه فعاالن به 
س��هام این شرکت جذب شود، شرکتی که به دلیل 
وجود دارایی های ارزش��مند مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت.نرخ میانگین جذب پول و مناب��ع بانکی در 
بان��ک صادرات از ۱۰٫۶ درصد در س��ال ۹۶ به ۹ 
درصد در س��ال ۹۷ و ۷٫۸۵ درص��د در ۱۰ ماهه 
نخس��ت سال ۹۸ کاهش داشته و در دو سال اخیر، 
هر س��ال بیش از یک درصد کمتر ش��ده اس��ت و 
به دنبال افزایش س��هم س��پرده های کم هزینه و 
رش��د درآمد تس��هیالت، نرخ جذب منابع در بانک 
صادرات کاهش یافته و به سودآوری بانک در سال 
۹۸ کم��ک ک��رده و همان طور ک��ه مدیرعامل آن 
گفته بود سال ۹۸ برای بانک صادرات سال جهش 

بزرگ بوده است

تا آخر فروردین؛ 
دستمزد ۹۹ کارگران بازنگری می شود

خبرگزاری دولت از آغاز جلسات بازنگری دستمزد 
۹۹ کارگ��ران درپی باالگرفت��ن انتقادها به مصوبه 
اخیر شورای عالی کار خبر داد و نوشت: پیش بینی 
می شود مصوبه مزد ۹۹ دستخوش تغییرات شده و 

این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعالم شود.
 "تعیین دس��تمزد ۹۹ کارگران در هفته گذش��ته با 
حاش��یه های زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه 
شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری همراه بود. 
پس از آن مناقش��ات، بین کارگران و کارفرمایان در 
خصوص مزد ۹۹ در رسانه های مختلف ادامه داشت و 
در این بین کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز وارد میدان شدند و نظرات خود را 
در تایید و رد افزایش مزد ۹۹ بیان کردند. تسنیم 

اخبار

 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 تامین منافع سازندگان و متقاضیان
در طرح اقدام ملی مسکن

معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرس��ازی گفت: در اجرای مسکن ملی، 
مناف��ع متقاضیان و س��رمایه گذاران توامان تامین می ش��ود و متقاضیان اطمینان 

داشته باشند که واحد ها تحت نظارت دولت احداث خواهد شد.
محمود محمودزاده معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی راهکار های 
دولت را برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی 

مسکن، اعالم کرد.
معاون مس��کن و ساختمان با اشاره به شعار س��ال؛ جهش تولید، گفت: وزارت راه 
و شهرس��ازی در بخش مس��کن، به منظور اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت های بخش 
خصوصی ابالغیه ای را به تمامی اس��تان ها ارسال کرده است. بر اساس ابالغ وزارت 
راه و شهرس��ازی، تمامی س��رمایه گ��ذاران حقیقی و حقوقی ک��ه دارای زمین در 
محدوده شهر ها هستند، یا دارای واحد های مسکونی نیمه تمام بوده و یا واحد های 
مس��کونی تکمیل ش��ده آماده فروش دارن��د می توانند در اجرای ط��رح اقدام ملی 
مس��کن همکاری کنن��د. محمودزاده تصریح کرد: این دس��ته از س��رمایه گذاران 
حقیقی و حقوقی می توانند با اس��تفاده از مش��وق های تعیین شده همچون اعطای 
تس��هیالت ساخت بدون سپرده یا تس��هیالت خرید مسکن، معرفی متقاضی خریِد 
واحد مس��کونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش 
فروش و همچنین در برخی از موارد از امکان تغییر کاربری اراضی، استفاده کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: آسیب شناسی سال های گذشته در خصوص 
اینکه چرا بخش خصوصی کمتر از نیاز، ساخت و ساز کرده، نشان می دهد که آینده 
بازار مس��کن برای سازندگان و متقاضیان مبهم است. بدین معنا همواره این نگرانی 
برای س��رمایه گذار و سازنده وجود داشته که چنانچه واحدی احداث شود که بدون 
متقاض��ی بمان��د و این نگرانی برای متقاضیان نیز بوده ک��ه در حین اجرا، به دلیل 
نبودن سرمایه کافی، کار ناتمام بماند و متقاضی نتواند در زمان مقرر واحد مسکونی 

خود را مورد بهره برداری قرار دهد.  وزارت راه و شهرسازی

بررس��ی ص��ورت  مالی ش��رکت ها و بنگاه های 
مختلف نش��ان می دهد دستمزد نیروی کار در 
قیمت تمام شده بسیاری از واحدهای تولیدی 

و خدماتی سهم باالیی دارد.
پ��س از تصویب دس��تمزد س��ال ۹۹ کارگران 
شاهد ایجاد حواشی بسیاری در جامعه کارگری 
و کارفرمایی بودیم. این مصوبه که بدون امضای 
نمایندگان کارگری، نهایی شد، منجر به افزایش 
۲۱ درصدی در پایه مزد برای حداقلی بگیران 
و افزایش ۱۵ درص��دی+ ۹۱ هزار تومان برای 
س��ایر سطوح مزدی ش��د. البته به موازات پایه 
مزد، سایر آیتم ها نظیر بن کارگری و حق اوالد 

و … نیز با رشد مواجه شده اند.
در این بین، جامعه کارگری با انتقادات فراوان 
نس��بت به تصمیم ش��ورای عال��ی کار، میزان 
افزایش نرخ دس��تمزد را حتی برای پوش��ش 
دادن هزینه های ابتدای��ی زندگی ۱۴ میلیون 
کارگر کاف��ی نمی دانند و می گویند که مصوبه 
بای��د به گونه ای تنظیم می ش��د که دس��تمزد 
هیچ کارگری کمت��ر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان نباشد. اما از آن طرف، بخش کارفرمایی 
می گوین��د، اگرچه پایه مزد ۲۱ درصد رش��د 
کرده، اما با لحاظ کردن سایر آیتم ها، مجموع 
دریافتی کارگران بین ۳۳ تا ۳۶ درصد رش��د 

کرده است.

بخ��ش کارفرمای��ی، البت��ه با ش��رح وضعیت 
اقتصادی کش��ور و میزان س��وددهی واحدها، 
می گوین��د بس��یاری از بنگاه ه��ا حت��ی توان 
پرداخ��ت همین می��زان مزد را ه��م ندارند و 
صرفاً به دلی��ل پادرمیانی وزیر تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی، مصوبه دس��تمزد را پذیرفته و 

امضا کرده اند.
یک��ی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار، 
تعیین حداقل دستمزد است. و این همواره یک 
موضوع مجادله برانگیز در عرصه کار بوده است 
که اث��رات اجتماعی-اقتصادی مختلف، هم بر 

شاغالن بازار کار و هم بر بنگاهها دارد.
اگرچ��ه طی روزه��ای گذش��ته تح��ت تأثیر 
نارضایت��ی جامع��ه کارگری از می��زان افزایش 
دس��تمزد امسال، بسیاری از رس��انه ها از زاویه 
قدرت خرید و هزینه معیش��ت خانوار کارگری 
به موض��وع ورود کرده و اعت��راض کارگران را 
به ح��ق می دانند اما این موض��وع زوایای مهم 
دیگ��ری هم دارد که نبای��د در تحلیل موضوع 
مورد غفلت قرار بگیرد. یکی از جنبه های بسیار 
مهم تأثیر حداقل دس��تمزد، تأثیر دستمزد بر 
هزینه های تولید، و در نتیجه، س��طح عمومی 
قیمت هاست. زیرا افزایش سطح دستمزد اثرات 

مرحله ای در کلیه بخش های اقتصادی دارد.
افزایش حداقل دس��تمزد که معموالً به منظور 

حف��ظ قدرت خرید گروهه��ای کارگری انجام 
می ش��ود، خود می تواند باعث تورم ش��ود. چرا 
که افزایش حداقل دستمزدها منجر به افزایش 
هزینه های نی��روی کار و افزایش هزینه تولید 
ی��ا خدمات خواهد ش��د و اگ��ر هزینه افزایش 
یافت��ه نیروی کار را مصرف کنندگان آن کاال و 
خدم��ات بپردازند، در این صورت قدرت خرید 
واقع��ی مصرف کنندگان کاه��ش خواهد یافت 
و خانواره��ای کم درآم��د که افزای��ش حداقل 
دس��تمزد، بیش��تر برای کمک به آنها صورت 
گرفته بود، آسیب بیشتری می بینند. به عبارت 
دیگر، افزایش در حداقل دستمزد ممکن است 

خود باعث کاهش دستمزد واقعی شود.
نگاهی به مبانی نظری خرد در خصوص حداقل 
دس��تمزد نیز گویای آن اس��ت ک��ه کارفرماها 
هنگامی که ب��ا افزایش های حداقل دس��تمزد 
مواجه می ش��وند، از تعداد شاغلین در بنگاهها 
می کاهند. همین امر باعث شده است که شواهد 
گس��ترده ای درباره تأثیرات حداقل دستمزد بر 
اشتغال وجود داشته باشد. این نظریات اقتصادی 
پیش بینی می کنند که اگر بنگاه با یک ش��وک 
هزینه، همانند افزایش های حداقل دس��تمزد، 
مواجه ش��ود، می تواند آن را به قیمت ها )قیمت 

کاال یا خدمات نهایی بنگاه( منتقل کند.
بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد زمانی که 
کارفرما نتواند یا نخواهد فشار افزایش دستمزد 
را با تعدیل نیروی کار تخلیه کند، برای حفظ و 
بقای بنگاه، به ناچار قیمت تمام شده محصول 

یا خدمت خود را افزایش می دهد. مهر 

 نظارت گم شده 
در کوچه پس کوچه های بازار ملک 

سیاست روز وضعیت بازار مسکن را بررسی می کند؛

گزارش

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری

قریب به دو ماه از زمانی که شیوع کرونا به شکل رسمی در 
کشور اعالم شد می گذرد و بازارهای اقتصادی یک به یک 
در حال نمایان کردن اثرات ش��یوع این ویروس بر اقتصاد 
کشور هستند. بازار دالر ،طال همزمان با شیوع این ویروس 
ب��ا وجود رکود حاکم بر اقتصاد اما درس��ت از حرکت روبه 
رشد برنداشتند و  کار را به جایی رساندند که  دیگر امروز 
تحلیلگران دالر ۲۵ هزار تومانی را دور از ذهن نمی دانند.

 ام��ا در میان تمام بازاره��ای موازی اقتصادی در کش��ور 
بازار مس��کن روند متفاوتی از پیش بینی ها درپیش گرفت  
هرچند آمارها از روند نزولی معامالت آن خبر می دادند. 

آیینه آمار 
 بررس��ی آمار رس��می بازار مس��کن حاکی از آن است که 
طی اسفند سال گذشته تعداد معامالت ۲۴.۴درصد کاهش 
و قیمت مس��کن حدود ۸.۶درصد افزایش یافته اس��ت. بر 
اس��اس جدیدترین آمار رس��می وزارت راه و شهرسازی از 
بازار مسکن طی اسفند ماه سال گذشته متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مس��کونی در مناطق ۲۲گانه تهران با رشد 
حدود ۸.۶درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. 
در بهمن ماه س��ال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در مناط��ق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلی��ون و ۴۰۵ هزار تومان 
بود. طبق آمار ثبت ش��ده در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و 
۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال 

گذشته ۲۴.۴ درصد کاهش را نشان می دهد. 
نکته جالب توجه درآمارهای ثبت ش��ده بی ش��ک رش��د 

قیمت در منطقه یک  تهران اس��ت به این  معنا که شیوع 
کرون��ا و کاهش معامالت هم نتوانس��ت مان��ع از این روند 
صعودی قیمت در مناطق خاص شهر شود. آمارها  حکایت 
از آن دارند که بیش��ترین قیمت مس��کن مربوط به منطقه 
ی��ک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نس��بت به 
بهمن ماه )۲۹ میلی��ون و ۴۲۷ هزار تومان(  ۱۲.۸ درصد 
افزایش داش��ته و این نکته درمورد سایر مناطق هم صادق 
بوده  به این معنا که امالک معامله شده در اسفند ماه ۹۸ 
با وجود کاهش تعداد معامالت در ۲۱ منطقه تهران با رشد 

قیمت سال را به پایان رساندند. 

مرز واقعیت و رویا 
کاهش تعداد معامالت مس��کن در اس��فند ماه ۹۸ و عدم 
تمای��ل مردم به انج��ام معامالت ملکی در کن��ار آمارهایی 
ک��ه از کاهش تع��داد معامالت خبر م��ی داد منجر به آن 
ش��د که فع��االن این بازار  ب��ه این باور برس��ند که قیمت 
مسکن روند نزولی خواهد داشت.  در همین راستا همزمان 
با پای��ان تعطیلی نوروز و آغاز گمانه زن��ی برای  بازارهای 
مختل��ف در خصوص بازا رملک اینگون��ه عنوان کردند که  
بازار مسکن قفل ش��ده و این بازار به سمت کاهش قیمت 

پیش می رود. 

ارزانی یا توقف معامالت
رئیس اتحادیه امالک  در اواس��ط فروردین ماه  با انتش��ار 
مصاحبه ای با اشاره به اثر زودهنگام کرونا بر بازار مسکن از 
توقف معامالت مسکن خبرذ داد و مدعی شد» خانه ارزان 
می ش��ود«.  وی در تحلیل خود به این مساله اشاره داشت 
که شیوع ویروس کرونا باعث شد که روند معامالت مسکن 

در فروردین به صفر برسد.
وی مدعی شد با کاهش روند معامالت مسکن هیچ افزایش 
قیمتی در مس��کن مشاهده نمی ش��ود و پیش بینی ما این 
اس��ت که کاهش قیمت مسکن در سال ۹۹ ادامه دار است. 
چرا که نمی ش��ود بخ��ش کالن اقتصاد ی��ک جامعه ضربه 

ببیند اما قیمت مسکن روند افزایشی داشته باشد. تا زمانی 
که تقاضایی برای خرید مس��کن وجود نداشته باشد قیمت 

مسکن گران نخواهد شد.
اما نایب رئیس مش��اوران امالک در تش��ریح وضعیت بازار 
ملک با اعالم  اینکه »کرونا معامالت بازار مسکن را متوقف 
کرد« گفت: نیمه اول س��ال گذش��ته قیمت مس��کن رشد 
محسوسی داشت اما بازار مسکن در نیمه دوم بازار آرامش 
بیش��تری پیدا کرد و به نوعی رکود پیدا ش��د و تا اواس��ط 
بهمن ماه به طول انجامید و س��پس ما از اواس��ط بهمن تا 
اوایل اسفند ماه شاهد افزایش نسبی قیمت نسبت به رکود 
قبلی بودیم. وی براین اعتقاد اس��ت که ارزانی در کار نست 
و فقط معامالت متوقف ش��ده و پیش بینی کرد:» پس  از 
مساعد شدن شرایط ش��اهد وضعیت بهتر معامالت از نظر 
حجم هس��تیم و از نظر قیمت هم قیمت مس��کن زیر خط 
تورم افزایش خواهد داشت. تورم در بخش مسکن در حدود 
۲۰ تا ۳۰ درصد اس��ت و در بافت های مختلف کشور این 

افزایش قیمت متفاوت خواهد بود.
این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که واقعیت بازار 
ملک چیز دیگری اس��ت .همزمان با رکود س��ایر بازارها  و 
کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی مالکان و صاحب خانه ها 
در تالش هس��تند ت��ا هر آنچه ضرر اقتص��ادی دیده اند را 
از جیب مس��تاجر تامین کنند و با این وجود بدون در نظر 
گرفتن شرایط  مستاجرانی که سررسید تمدید قرارداد آنها 
با مالک رس��یده  ،در کنار مش��کالت ایجاد ش��ده ناشی از 
شیوع کرونا و بیکاری ناخواسته و ... دو گزینه بیشتر پیش 

رو ندارند یا به رقم های کالنی که مالکان  اعالم می کنند 
تن دهند و یا در شرایط کنونی   به دنبال جای جدید برای 

سکونت باشند .

نظارت گم شده
 این اتفاق��ات درحالی رخ داده که بنا به گفته نایب رئیس 
مش��اوران امالک کشور» در ایران ۲ برابر استاندارد جهانی 
خانه خالی  وجود دارد به سخن دیگر  در کشورهای توسعه 
یافته تقریبا ۵ درصد از خانه هایش��ان خالی اس��ت اما در 

کشورما این رقم حدود ۱۰ درصد است.«
البته ناگفته نماند که  طبق آمار مرکز آمار در کشور تقریبا 
۲۵ میلیون واحد مس��کونی داریم که از این تعداد حدود ۲ 

تا ۲.۵ میلیون واحد خالی است..
   برآیند تمام این اتفاقات تنها از یک مس��اله پرده برداری 
می کند و آن هم حلقه گمش��ده ای اس��ت به نام نظارت و 
دیر زمانی اس��ت در جای جای بازارهای اقتصادی کش��ور 
گم ش��ده اس��ت. نظارتی که اگر باش��د نه قیمت ملک بی 
مهاب��ا و ب��دون منطق فوران می کند و ن��ه مالکان به خود 
اجازه می دهند این چنین با مس��تاجران خود رفتار کنند. 
البت��ه این نکت��ه را هم نباید فراموش کرد مس��تاجران که 
قش��ر قابل توجهی از آنها را کارگران تشکیل می دهند در 
حالی به این مش��کالت دچار هس��تند که متولیان تصمیم 
گیر برای س��ال ۹۹ هیچ افزایشی را برای حق مسکن آنها 
در نظر  نگرفته اند و معتقدند باز کردن این گره  در حیطه 

اختیارات آنها قرار ندارد.
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در سال 98 رخ داد؛
رشد ۱۲ درصدی تشکل های کارگری و 

کارفرمایی 
مدیرکل س��ازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت کار 
گفت: امروز شاهد رشد ۷۱ درصدی تشکل های کارگری 
و کارفرمایی نس��بت به سال ۹۲ و رشد ۱۲ درصدی آن 

در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ هستیم.
ف��رزاد یوس��فی   با بیان اینکه امروز ش��اهد رش��د ۷۱ 
درص��دی تش��کل های کارگری و کارفرمایی نس��بت به 
س��ال ۹۲ و رشد ۱۲ درصدی آن در سال ۹۸ نسبت به 

سال ۹۷ هستیم، اظهار داشت: مالک حائز شرایط بودن 
نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی استانی برای 
حضور در مجامع سراس��ری عالی و هیئت های مربوطه 
اعتبار نامه هایی است که با مسئولیت و تضمین مدیرکل 
اجرایی و مسئول واحد تشکل های استان مربوطه صادر 
می ش��ود. مدیرکل س��ازمان های کارگری و کارفرمایی 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به ممنوعیت 
برگزاری هرگونه گردهمایی از زمان شروع ویروس کرونا 
از سوی س��تاد ملی مدیریت کرونا گفت: تا زمان عادی 
شدن ش��رایط عمومی و عبور از بحران فعلی با موافقت 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهلت اعتبار تشکل ها تا 
زمانی که ممنوعیت برگزاری مجامع عمومی تشکل های 

کارگری و کارفرمایی برطرف شود تمدید شد.
وی این زمان را بهترین فرصت برای بازنگری و بازبینی 
پرونده های تش��کل های کارگری و کارفرمایی که دارای 
نواقص و ایراداتی هس��تند دانس��ت و افزود: افرادی که 
واجد شرایط نبوده و اعتبار نامه ای برای آنان صادر شده 
باشد احصاء و اعتبار نامه انتخابات آنان تصحیح می شود. 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 آمارها نشان داد؛
لیموترش و شیرین در صدر قیمت

در حال��ی که برخی از میوه جات و صیفی جات نس��بت 
به هفته های گذشته با کاهش قیمت نسبی مواجه شده 
است اما در بازار لیموترش و لیموشیرین هنوز هیچ کاهش 
قیمت��ی رخ ن��داده و در حال حاض��ر لیموترش با قیمت 
حدود ۴۰ تا ۴۴ هزارتومان و لیموشیرین با قیمت حدود 
۲۳ هزارتومان در خرده فروش��ی ها به مش��تریان عرضه 
می ش��ود. براساس مشاهدات میدانی، لیموترش کیلویی 
۴۰ تا ۴۴ هزار تومان، خیار کیلویی حدود ۵۰۰۰ تومان، 

گوجه فرنگ��ی بوته رس کیلویی حدود ۸۰۰۰ تومان، پیاز 
کیلویی۸۵۰۰ تومان، س��یر کیلویی۲۰ هزار تومان، فلفل 
دلم��ه کیلویی ۱۵ هزار تومان، لیموش��یرین کیلویی ۲۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان، س��یب کیلویی۹۸۰۰ تومان، پرتقال 
توس��رخ کیلویی ۱۲هزار تومان، م��وز کیلویی ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان، پرتقال تامسون کیلویی حدود ۸۰۰۰ تومان 

در خرده فروشی ها عرضه می شوند.
براس��اس کش��ف قیمت میدان میوه و تره بار مرکزی تا 
۳۱ فروردی��ن ماه، لیموترش س��نگی کیلویی ۱۸ تا ۲۹ 
هزارتوم��ان، گوج��ه فرنگی بوت��ه رس کیلویی۳۰۰۰ تا 
۶۵۰۰تومان، فلفل دلمه س��بز کیلویی ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰ 
تومان،  س��یر خشک کیلویی ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان، پیاز 
زرد کیلویی۲۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، موز کیلویی۱۱ هزار 
و ۵۰۰ توم��ان تا ۱۵ه��زار و۵۰۰ تومان، لیموش��یرین 
کیلوی��ی ۱۵ ت��ا ۲۴ هزار تومان، س��یب قرم��ز کیلویی 
۴۰۰۰ ت��ا ۸۰۰۰ توم��ان، خیار گلخان��ه کیلویی۳۵۰۰ 
تا۵۰۰۰ تومان، پرتقال تامسون کیلویی۴۵۰۰ تا ۷۵۰۰ 
تومان اس��ت ک��ه با اعمال س��ود ۳۵ درصدی در خرده 

فروشی ها به فروش می رسد. ایسنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

بررسی ها نشان داد؛

سهم باالی مزد در هزینه بنگاه ها  


