
کاهش ماهانه 20 درصد از سهمیه پایه 
بنزین وانتبارها از 2 ماه آینده

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری با 
بیان اینکه در حال حاضر اختصاص سهمیه سوخت به 
وانتبارها بر اساس »پیمایش« و »سهمیه پایه« است، 
گفت: س��همیه بنزین پایه وانتبارها از 2 ماه آینده به 

صورت پلهای هر ماه 20 درصد کاهش مییابد.
 غالمحسین دغاغله در باره آخرین جزئیات سهمیه 
س��وخت وانتبارهای برون ش��هری اظهار داش��ت: 
س��ال گذش��ته بر اس��اس مصوبهای که در دولت 
تصویب ش��د، کارگروهی به نام »کارگروه تخصیص 
س��وخت برای وانتبارها و س��واریهای درونشهری و 

برونشهری« تشکیل شد.
وی با بیان این که س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جادهای متولی حمل و نقل برونشهری است، اضافه 
کرد: بر اساس تصمیمات این کارگروه، مقرر شد در 
ابتدا به وانتبارها سهمیه بنزین پایه اختصاص یابد 
و این سهمیه فارغ از کارکرد آنها باشد، این سهمیه 
بنزین پایه برای وانتباره��ای کممصرف 300 لیتر 
در م��اه و برای وانت بارهای پرمصرف 400 لیتر در 

ماه تعیین شد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری 
و حم��ل و نق��ل جاده��ای ادام��ه داد: در مصوبه 
کارگ��روه، مقرر ش��د ظ��رف دو م��اه، وزارت راه و 
شهرس��ازی درباره وانتبارهای برونشهری و وزارت 
کش��ور در باره وانتبارهای درون ش��هری تمهیدات 
الزم را بیندیش��ند ت��ا پس از دو ماه، س��همیههای 
تخصیص داده شده )سهمیه بنزین پایه( به تدریج 
کاهش یابد و براس��اس پیمایش و کارکرد، سهمیه 

سوخت به این ناوگان اختصاص یابد. 
مدیر کل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری 
و حم��ل و نقل جادهای در باره زمان صفر ش��دن 
س��همیه بنزین پایه ناوگان وانتبار ، توضیح داد: بر 
اس��اس مصوبه کارگروه، پیش بینی شده بود در 2 
ماه، هم س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای 
و هم وزارت کشور امکان را برای ثبت نام وانتبارها 
و مس��تند کردن پیمایش آنه��ا فراهم کنند، ما در 
س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جادهای تجربه 
سهمیه سوخت گازوئیل در بخش ناوگان کامیونی 
 را داش��تیم و ازن باب��ت نگران��ی وج��ود نداش��ت.

 وزارت راه و شهرسازی

تداوم تبادالت تجاری ایران  با 
آذربایجان و ترکیه  

وزی��ر راه گف��ت: تبادالت تج��اری با کش��ورهای 
آذربایجان و ترکیه در حال انجام اس��ت و تبادالت 
تجاری در دو پایانه ریلی سرخس و اینچهبرون نیز 

به زودی از سر گرفته خواهد شد.
جلس��ه رؤس��ای کمیتههای تخصصی س��تاد ملی 
مقابله با کرونا روز پنجش��نبه ۱۸ اردیبهش��تماه با 

حضور رئیسجمهور برگزار شد.
وزیر راه و شهرس��ازی در بخش��ی از این جلسه به 
ارائه گزارش��ی از آخرین وضعیت حمل و نقل بین 
ش��هری با رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین 
اقدامات انجام ش��ده، ش��امل تبادل تجاری در ۱۱ 
پایانه مرزی جادهای با رعایت پروتکلهای بهداشتی 

پرداخت.
اسالمی گفت: تبادالت تجاری در پایانههای مرزی 
با کشورهای آذربایجان و ترکیه در حال انجام است 
و با رایزنی انجام شده، تبادالت تجاری در پایانههای 
ریلی س��رخس و اینچهبرون نیز با توافقات حاصله، 

بزودی از سر گرفته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد: کاالهای 
اساسی موجود در بنادر نس��بتبه سال گذشته ۶3 
درص��د افزای��ش دارد و می��زان خ��روج از بندر با 
 قطار نسبت به سال گذش��ته 2.۵ برابر شده است.

 وزارت راه و شهرسازی

آماده باش نیروهای توزیع برق و آبفا 
تا ۷2 ساعت آینده

در پ��ی وقوع زلزله تهران، نیروهای عملیاتی توزیع 
برق تهران بزرگ و آب و فاضالب اس��تان تهران، تا 

۷2 ساعت آینده در آماده باش کامل هستند.
پ��س از وقوع زلزله ۵.۱ ریش��تری بامداد امروز در 
حوالی شهرس��تان دماوند اس��تان تهران، نیروهای 
عملیات��ی توزیع ب��رق و آب و فاض��الب تهران در 
ش��رایط آماده باش کامل قرار گرفته اندو این آماده 

باش، تا ۷2 ساعت آینده ادامه دارد.
حس��ین صبوری، مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ در ای��ن خصوص گفت: نیروها و 
عوام��ل عملیاتی و کش��یک ها در این ش��رکت در 
وضعی��ت آماده ب��اش ۱00 درصد ب��رای مدیریت 

پیامدهای احتمالی زلزله اخیر قرار دارند.
وی افزود: مردم شریف تهران آرامش خود را حفظ 
کنند، ما در کنار آنها هس��تیم و نخواهیم گذاشت 
خل��ل کوچکی در تأمین برق در ش��رایط به وجود 

آمده، پیش آید.
همچنین، طبق اعالم آبفای تهران، نیروهای عملیاتی 
و تیم های تخصصی آبفای ش��رق استان تهران نیز 
در شب گذشته بالفاصله با حضور در منطقه کانون 
زمین لرزه، ضمن بررس��ی خطوط انتقال و ش��بکه 
توزیع آب شرب از سالم بودن آنها اطمینان یافتند. 
به گفته رحمت اله محمدی مدیرعامل آبفای شرق 
اس��تان تهران، تاکنون هیچ آسیبی به تأسیسات و 
شبکه آب رسانی منطقه وارد نشده است و وضعیت 
تأمین آب در ش��رایط پایدار ق��رار دارد. وی افزود: 
برای رخدادهای احتمالی، تانکرهای آب رس��ان در 
منطقه دماوند و نواحی اطراف آن از دیشب مستقر 

شده است. پاون 

اخبار

رئیس کل بانک مرکزی مدعی شد؛

بهبود شرایط پولی و ارزی کشور  
رئی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد تالش��های بانک مرکزی و کمک 
های دولت به همراه تالش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامه های خود، 
شرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسب تری نسبت به دوسال 
پیش قرار داده اس��ت.   رئیس کل بانک مرکزی گفت:تالشهای بانک 
مرکزی و کمک های دول��ت به همراه تالش بانکها در بهبود وضعیت 
ترازنامه های خود، ش��رایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسب 
تری نس��بت به دوسال پیش قرار داده اس��ت. وی افزود:امروز، شرایط 
بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین 
کس��ری بودجه، از راه عرضه س��هام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از 
همه،انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی،که هر دو ضد تورمی 
هس��تند،فراهم کرده است که امید اس��ت دولت از آن استفاده نماید. 
همت��ی تصریح کرد:با توجه به گزارش های��ی که از فعالیتهای بخش 
های کشاورزی ، صنعت و معدن و خدمات ، خصوصاً خدمات مدرن و 
مبتنی بر دانش و فناوریهای نوین میرسد،قطعاً امسال شاهد تحوالت 
قاب��ل توجهی در عرصه تولید ملی خواهیم بود. اما باید اذعان کرد که 
اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیین کننده ای را می 
گذراند. اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است.  مهر 

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کش��ور 
با اشاره به اینکه درصد زیادی از جامعه کارگری با از 
دست دادن قدرت خرید خود به سمت مشاغل کاذب 
رفتند گفت:تعداد کارگرانی که شغل خود را از دست 

داده اند زیاد است.
ناص��ر چمنی ، رئیس کان��ون عالی انجمنهای صنفی 
کارگران کش��ور با اش��اره به اهمیت ق��رارداد موقت 
گفت:متأس��فانه یک��ی از بزرگتری��ن ایرادهای��ی که 
درجامعه آماری داریم نداشتن اطالعات دقیق در کلیه 
موارد است. در حال حاضر اطالعاتی از جامعه آماری 
دقیقی نداریم که چند درصد از جامعه کارگری شغل 
کاذب دارند.   چمنی ب��ا بیان اینکه درصد زیادی از 
جامع��ه کارگری با از دس��ت دادن قدرت خرید خود 
به س��مت مش��اغل کاذب رفتند گفت:کارگران برای 
تأمین امرار معاش خود به سمت شغل های کاذب رو 
آوردند. درصد و آمار دقیقی را نمی توان برای جامعه 
کارگ��ری بیان کرد.اگر در گذش��ته در ه��ر میدانی 

20دس��تفروش بود. اکنون ش��اهد هستیم که در هر 
میدانی حدود 40 دستفروش وجود دارد. یعنی تعداد 
دستفروش��ان تقریباًدو برابر ش��ده اس��ت. اما همین 
دستفروش��ان در زم��ان کرونا دچار آس��یب ش��دند.   
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور  
رش��د تعداد دستفروشان  نشان دهنده این است که 
حقوق کارگران کفاف زندگی را نمی دهد افزود: عاله 

بر این مسئله اکثر قراردادهای کار موقت هستند. 
کارفرمایان با این هدف قرارداد موقت منعقد می کنند، 
تا به راحتی هنگام ش��کایت کارگران بتوانند در بوق 
و کرن��ا کنند که قراردادی هم وجود داش��ته اس��ت. 
متأس��فانه حتی یک نسخه از این قرارداد را به دست 

کارگران نمی دهند. 
قرارداد موق��ت کاغذ پاره ای بیش نیس��ت.  چمنی 
با اش��اره به اینک��ه حقوق کار بدون داش��تن امنیت 
ش��غلی بی ارزش است اظهار داشت:از سویی افزایش 
س��طح تولید، باال رفتن بهرهورِی عوامل تولید، رشد 

اقتصادی، توس��عه و ثبات، بدون امنیت شغلی و رفاِه 
عام��الن تولید، محقق نمیش��وند. تمام این موارد در 
کنار هم هس��تند و امنیت شغلی و رفاه بر همه مقدم 

است. 
وی با بیان اینکه س��امانه جام��ع قراردادهای کار، به 
کار کارگران نیامد گفت: امنیت ش��غلی کارگران در 
صنایع��ی که نوع کار در آنها دائمی اس��ت و هیچگاه 
به واس��طه حمایت دولت، قرار نیس��ت تعطیل شوند 
ب��ه مح��اق رفته اس��ت.  نائ��ب رئیس کان��ون عالی 
انجمنه��ای صنفی کارگ��ران ایران درباره »س��امانه 
جام��ع قراردادهای کار«، گفت: قرار بود این س��امانه 
برای ثب��ت قراردادهای کار راهاندازی ش��ود تا هیچ 
کارفرمایی نتواند قرارداد مخدوش و بیاعتبار با کارگر 
منعق��د کند؛ اما هیچگاه مفید نبود و به کار کارگران 
نیامد. البته از نظر ما این سامانه فقط وسیلهای برای 
س��اماندهی قرارداده��ای موقت و نه چیزی بیش��تر 

است.  تسنیم 

گزارش

این روزها بی س��رو س��امانی در بازار خودرو  موج می زند 
و چنان یک��ه تازی میکند که خ��ود متولیان هم  متعجب 
از روند حرکتی بازارها اقدام  به هش��دار و  توصیه به مردم 

کرده اند.
بررس��ی روند حرکتی بازار به خوبی از تفاوت فاحش قیمت 
خودروهای کارخانه و بازار  خبر می دهد اتفاقی که نه ازدید 
مردم و ن��ه از دید متولیان این بازار قابل قبول و پذیرفتنی 
نیس��ت اما روند را برای فعالیت دالالن بس��یار جذاب و دل 

نشین کرده است. 
متولی��ان و دس��ت اندرکاران به روال همیش��ه  بروز چنین 
اتفاقات��ی را به حضور دالالن نس��بت داده و معتقداند تمام 
به��م ریختگی این ب��ازار ماحصل فعالیت این افراد اس��ت. 
اگرچه همیشه پای یک دالل در میان تمام بی نظارتی ها و 
نامالیم��ات بازار وجود دارد اما قطه به یقین دالالن تنها در 
بازارهای��ی فعالیت می کنند که متولیان کمرت آن را رصد 

کرده و موردتوجه قرار می دهند. 
 دستور ویژه آقای وزیر  

این نوس��انات بازار  کار را به جایی رسانده که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به صور دستور ویژه به رئیس سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان اقدام کرد و از 
مس��ئوالن این سازمان خواس��ته  تا با توجه به وجود برخی 
قیم��ت های غی��ر متع��ارف و فاصله دار نس��بت به قیمت 
واقعی خ��ودرو در بازار آزاد نس��بت به قیم��ت کارخانه، با 
همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد 

نمایند و مراتب را مستمراً به مردم اطالع رسانی کنند. 
وزی��ر صنعت  در دس��تور خود ب��ه ضرورانج��ام  اقداماتی 

همچون پیگیری، شناس��ایی و برخورد با متخلفان احتمالی 
احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی 
از طری��ق مراجع نظارتی و قضایی با س��ایت های اینترنتی 
متخل��ف که با ارائه قیمت ه��ای کاذب فضای بازار را دچار 
الته��اب میکنند؛  تاکید کرده وازمتولیان س��ازمان حمایت 

خواسته این مهم را در دستور کار جدی خود قرار دهند. 
اگرچ��ه این نوع ن��گاه ها و برخوردها از س��وی وزیر مراتب 
تقدیرو تشکر به همراه دارد اما این اقداماتی که امروز وزیر از 
نهادهای ذی ربط خواسته چیزی است که در شرح وظایف 
تک تک این ارگان ها ثبت ش��ده واگر درست اجرا می شد، 

نیازی به مصوبه و دستور نداشت.
اصالح قیمتی 

  البت��ه درمیان تمام تب و تابی ک��ه در بازار خودرو وجود 
دارد و همچن��ان مردن در ش��وک  پرای��د ۷0 میلیونی به 
س��ر می برند ؛ معاون دفتر خ��ودرو و نیروی محرکه وزارت 
صنعت معدن و تجارت گفته است؛»اطمینان میدهم که به 

زودی قیمت خودرو در بازار اصالح میش��ود و دیگر مردم با 
قیمتهای باال مواجه نخواهند شد.«

هرچند این بار اولی نیس��ت که چنین وعده هایی از سوی 
متولیان وزارت صنعت به مردم  سرداده می شود اما تجربه 
نشان داده که مردم به همین وعده ها هم دل خوش میکنند 
شاید گره ای از کارآنها باز شود. به گفته معاون دفتر خودرو 
و نی��روی محرکه وزارت صنعت مع��دن و تجارت به زودی 
قیم��ت خ��ودرو در کارخانههای خودروس��ازی تجدیدنظر 
میشود و با بررس��یهای دقیقی انجام گرفته  قیمت خودرو 
به نحوی تعیین می ش��ود که با بازار تفاوت زیادی نخواهد 
داش��ت.  وی براین اعتقاد اس��ت که  این امرعالوه بر حذف 
دالالن مانع از رش��د هیجانی قیمتها و بروز مشکالت دیگر 
برای مردم خواهد بود. این مقام مس��ئول این توصیه را هم 
به مردم داشته که » تا اعالم قیمت خودروها به هیچ عنوان 
از ب��ازار خ��ودرو خریداری نکنند و مطمئنا باش��ند که بعد 
از تصمیم نهایی س��تاد تنظیم ب��ازار ضمن ترکیدن حباب 

قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد ش��د و 
در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.«

 البت��ه این گفته ب��ه خوبی حکایت از نب��ود نظارت دراین 
بازارو تالش متولیان برای برپایی آن خبر می دهد وش��اید 
به این مهم هم اش��اره داش��ته باش��د که مردم خودش��ان 
تقاضاهایش��ان را مدیریت کنند  و دس��ت به خرید نشوند 
تا بلکه دس��تاندرکاران بتوانند این بازار را مدیریت و دست 

دالالن را ازآن کوتاه کنند. 
وقتی نظارتی نبود 

فعاالن این بازار در کنار نظارتی که کمرنگ بودن آن ،روند 
حرکتی بازار خودرو را دچار آشوب کرده بر این اعتقادند که 
موارد دیگری مانند   تعیین تکلیف نش��دن قیمت خودرو، 
کاهش تولید در س��ال گذش��ته و همچنین  محدود شدن 

واردات  هم دراین بین بی تاثیر نبوده است.
ب��ه باور این فعاالن این قبیل اتفاقات به خوبی   نمایان می 
کند که ثبات قیمت در کارخانه مانع افزایش قیمت در بازار 
نمی شود و تنها ضررو زیان میلیاردی برای خودروسازان به 
همراه دارد و اگر فکری به حال آن نشود تبعات پررنگ تری 

به همراه خواهد داشت .
این گروه از فعاالن پیش بینی می کنند که تداوم این روند 
منجر به آن خواهد شد تا در ماههای آتی رشد قیمت ها به 
مراتب بیش از این رقم ها باش��د و تامادامی که متولیان در 
مس��یر کنترل بازار قدم برندارن��د این روند بهتر که نه بدتر 
خواهد ش��د و حتی می تواند به جایی برش��د که عنان این 

بازار از دست متولیان و تصمیم سازان خارج شود. 
 به باوراین تحلیلگران ادامه این روند تقریبا غیر ممکن است  
و درای��ن بین باید ب��ه فکر اجرای راهکارهای��ی موثر مانند 
فروش با قیمت ۵ درصد کم تر از حاش��یه بازار و ۵ درصد 
س��ود بر روی قیمت تمام ش��ده محصول ب��ود و اگر چنین 
نش��ود این رش��د قیمتی هم ش��رایط را برای خودروسازان 
سخت میکند وهم  مصرف کنندگان که همان مردم هستند 
با شرایطی سخت و دش��وار مواجه خواهند شد واین همان 
اتفاقی اس��ت که متولیان و تصمیم سازان این حوزه باید با 

نظارت و اقدام به جا مانع ازآن شوند. 
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در فروردین امسال
مسکن ارزان شد 

براس��اس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مسکن وزارت راه قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه 
امسال با کاهش حدود 2 درصدی، به میانگین قیمتی هر 

متر مربع ۱۵ میلیون و ۵4۵ هزار تومان رسید.
براس��اس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن در تهران 
در فروردین ماه امس��ال با کاهش حدود 2 درصدی، به 
میانگین قیمتی هر مت��ر مربع ۱۵ میلیون و ۵4۵ هزار 
تومان رسید. بعد از دوماه تعطیلی بنگاههای امالکی به 
دلیل ش��یوع ویروس کرونا و کاهش معامالت مسکن در 
پایتخ��ت تا حدود ۸0 درصد، گزارش فروردین ماه دفتر 
اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه از کاهش نسبی 
قیمتها در برخی مناطق 22 گانه پایتخت خبر میدهد.

این گزارش که به صورت ماهیانه وضعیت بازار مس��کن 
در ته��ران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش میدهد، 
میانگی��ن قیمت مس��کن در اولین ماه به��ار ۹۹ را ۱۵ 
میلی��ون و ۵4۵ ه��زار توم��ان اعالم کرده اس��ت؛ این 
درحالی است که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۱۵ 

میلیون و ۶۵۸ هزار تومان اعالم شده بود.
بر اس��اس این گزارش تع��داد معامالت ثبت ش��ده در 
فروردین ماه امسال کاهش قابل توجهی نسبت به اسفند 
س��ال گذشته داشته است و به رقم ۱300 ثبت خرید و 
فروش خانه در پایتخت رسیده است؛ این رقم در اسفند 

ماه امسال ۱0 هزار و 242 معامله مسکن بود.
کاه��ش معام��الت که دلی��ل اصلی آن ش��یوع کرونا و 
توقف فعالیتهای خرید و فروش مس��کن بود باعث ش��د 
که قیمتها در نخس��تین ماه بهار امسال ثابت بماند، در 
برخی مناطق کاهش ۵00 تا ۸00 هزار تومانی را در هر 
متر مربع تجربه کن��د و البته در برخی مناطق پرتقاضا 

نیز رشد نسبی را تجربه کند.
بر اس��اس آمار ارائه ش��ده از بازار مس��کن پایتخت در 
فروردین، قیمت گرانترین منطقه در تهران مثل ماههای 
گذش��ته به منطقه یک رسیده است با این تفاوت که در 
اسفندماه امس��ال قیمت خانه در این منطقه در هر متر 
مربع بیش از 33 میلیون و2۱۷ هزار تومان بود و اکنون 
با کاهش حدود 2میلی��ون تومانی، در هر متر مربع 3۱ 

میلیون و ۹20 هزار تومان به فروش میرسد.
ارزانتری��ن معامالت مس��کن پایتخت نیز ب��ار دیگر در 
فروردین امس��ال در منطقه ۱۸ ش��هر تهران با میانگین 
قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله 
ش��ده است که البته نس��بت به ماه گذشته خود کاهش 
قیمت حدود 400 هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه 

میکند.
در منطقه ۵ تهران که به طور معمول بیشترین معامالت 
مس��کن پایتخت را به خود اختصاص میدهد، با افزایش 
قیمت ۵00 هزار تومانی نسبت به ماه قبل مواجه هستیم 
و خانه در این منطقه در هر متر مربع به میانگین قیمتی 

۱۹ میلیون و 2۹۵ هزار تومان رسیده است. مهر 

معاون وزیر صنعت ابالغ کرد؛
بخشنامه ضد صادراتی وزارت صمت 

مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت صمت طی 
نامه��ای به واحدهای تولیدکننده میلگرد و تیرآهن آنها 
را مل��زم کرد، تا تنها 2۵ درصد از تولیدات خود را صادر 

کنند.
داریوش اس��ماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صم��ت طی نامه��ای به واحده��ای تولیدکننده 
میلگ��رد و تیرآهن آنها را ملزم نمود تا تنها 2۵ درصد از 

تولیدات خود را صادر کنند.
براساس ابالغیه جدید وزارت صمت، صادرات فوالد باید 
در س��ال جاری کاهش یابد. این در حالی اس��ت که به 
دلیل رکود در صنعت ساختمان، مصرف داخلی مقاطع 
طویل فوالدی نیز کاهش یافته و اتفاقاً کش��ور در سال 

»جهش تولید« به صادرات بیشتر نیاز دارد.
 این دس��تور در حالی به واحدهای تولیدی ابالغ ش��ده 
که در سال ۹۸، عماًل در کشور، مصرف ظاهری میلگرد 
به دلیل رکود در صنعت س��اختمان کاهش دو درصدی 
داشته و با بحران کرونا، پیشبینی میشود، مصرف مقاطع 
طویل فوالدی در سال جاری نسبت به سال ۹۸، کاهش 

بیشتری را نیز تجربه کند.
نکته تأمل اینجاس��ت، بنا به برنامه تولید، قرار است تولید 
فوالد کشور در سال جاری ۱۱ درصد افزایش یابد و از 2۷ 
میلیون تن به 30 میلیون تن برسد. اگر قرار باشد صادرات 
فوالد نس��بت به س��ال ۹۸ کاهش یابد، ن��ه تنها افزایش 
تولید رقم نخواه��د خورد، بلکه احتماالً برای نخس��تین 
بار در س��الیان اخیر، تولید فوالد ایران نیز کاهش خواهد 
یافت البته پیش از دس��تور جدی��د وزارت صمت، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ای��ران طی نامهای به وزیر صمت با 
توجه به شرایط ایجادشده توسط بحران کرونا و همچنین 
محدودیتهای ش��دید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، 
نسبت به کاهش صادرات فوالد کشور و کاهش درآمدهای 

ارزی صنعت فوالد اعالم خطر کرده بود.
انجمن تولیدکنندگان فوالد در نامه خود به وزیر صمت 
نوش��ته بود: »در سال جدید که قیمت نفت به کمترین 
میزان خود در ۶ س��ال اخیر رس��یده و صادرات نفت و 
مشتقات نفتی کش��ور هم کاهش شدیدی داشته است، 
چش��م امید مردم و مسئولین برای ورود ارز به کشور و 
تنظی��م بازار آن، به صنایع معدنی و در صدر آن، آهن و 
فوالد دوخته شده است. این در حالی است که عالوه بر 
تحریمها، بحران کرون��ا نیز محدودیتهای خارجی پیش 
روی صادرات فوالد ایران را به حداکثر رس��انده است و 
انتظار میرود نظام تصمیمگیری داخلی کشور با درک و 
توجه به این مولفهها، تسهیل فرآیندها و حذف مقررات 
محدودکننده توسعه صادرات را در دستور کار عملیاتی 
ج��دی قرار ده��د حال آنکه برعکس، ص��ادرات فوالد و 
گ��ذر از فرآیندهای محدود کنن��ده متعدد آن از جمله 
دریافت مجوزهای محموله ب��ه محوله و همچنین الزام 
به عرضههای س��نگین در بورس کاال، از سختترین امور 

واحدهای تولیدی شده است!«  تسنیم 

خ��ب��رخ��ب��ر

سیاست روز بی سر و سامانی بازار خودرو را بررسی میکند؛

ویراژ دالالن  در جاده بی مدیریتی مسئوالن 

رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور

جهش تولید بدون امنیت شغلی کارگران محقق نمی شود

sara.aliyari@gmail.com

سارا علیاری


