
بانک آینده سقف کارت به کارت را به 
6  میلیون تومان افزایش داد

نظر به روند صعودی و موج دوم همه گیری ویروس 
کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به 
ش��عب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات 
غیرحضوری و بر خط به هم وطنان توس��ط شبکه 
بانکی، سقف خدمات مبتنی بر کارت از روز دوشنبه 

23 تیرماه افزایش یافت.
براین اس��اس، س��قف مجاز انتقال وج��ه کارت به 
کارت )ش��تابی و درون بانکی( از طریق درگاه های 
اینترنت��ی، خودپردازها و کیوس��ک از مبلغ س��ی 
میلیون ریال در هر ش��بانه  روز از مبدأ هر کارت به 

شصت میلیون ریال افزایش یافت.
همچنین س��قف مجاز انتق��ال وجه کارت به کارت 
از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی 
میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق ش��ماره 
ملی دارنده کارت و ش��ماره ملی دارنده سیم کارت 

انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. 
همچنین در همین راس��تا، تاریخ انقضاء کارت های 
بانکی آینده بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری 

به مدت یک سال و تا اطالع ثانوی تمدید شد. 

توضیحات بانک ملی ایران به 
فروشندگان سهام عدالت    

بانک ملی ایران در پی تماس های مکرر مش��تریان 
درب��اره نحوه واری��ز مبالغ حاصل از فروش س��هام 

عدالت، توضیحات تازه ای ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس 
تعهدنامه ای که، فروش��ندگان 30 درصد از سهام 
عدالت هنگام ثبت درخواست فروش امضا می کنند؛ 
کارگزار مجاز است سهام را به قیمتی که در لحظه 
فروش س��هام در بازار ام��کان فروش آن را دارد، به 
فروش رساند.فروشنده سهام همچنین تایید کرده 
اس��ت که انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به 
فروش برس��د؛ بر عهده کارگزار ب��ا هماهنگی ناظر 
ب��ازار اس��ت و در این خصوص اختی��ار تام به ناظر 
بازار و کارگزار می دهد.از سوی دیگر دارنده سهام 
عدالت هنگام ثبت س��فارش فروش، تایید کرده که 
اعتبار سفارش تا زمان اجرای مفاد سفارش بوده و 

حق تغییر و لغو آن را ندارد.

افزایش سقف انتقال کارت به کارت و 
تمدید غیرحضوری کارت های نقدی 

پارسیان
بانک پارس��یان با توجه به شرایط خاص بهداشتی 
کشور، براساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا ، سقف 
انتقال وجه کارت به کارت ش��تابی از طریق درگاه 
ه��ای اینترنت��ی و خودپردازهای خ��ود را از مبلغ 
س��ی میلیون ریال در هرشبانه روز به مبلغ شصت 
میلیون ریال افزایش داد.ش��ایان ذکر است؛کارمزد 
انتقال وجه بیش از س��ی میلی��ون ریال به صورت 
پلکانی محاسبه خواهد شد.همچنین به منظور رفاه 
حال مش��تریان گرامی، تمام��ی کارت های نقدی 
بانک پارس��یان با تاریخ انقض��ای تیر ماه 1399 به 

صورت خودکار به مدت یکسال تمدید شد.

سقف انتقال وجه کارت به کارت به 6 
میلیون تومان افزایش یافت

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا و بنا 
به ابالغیه بانک مرکزی، جهت رفاه حال مش��تریان 
و کاهش مراجعه غیرضروری به ش��عبه ها، س��قف 
خدم��ات مبتنی بر کارت افزای��ش یافت.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، س��قف مجاز انتقال 
وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طریق 
درگاه های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ 
30 میلیون ریال در هر شبانه  روز از مبدأ هر کارت 
به ۶0میلیون ریال افزایش یافت.بانک پاس��ارگاد در 
اقدامی دیگ��ر، کارت های نقدی این بانک را که در 
ماه های تیر و مرداد منقضی می شوند، بدون نیاز به 

مراجعه حضوری مشتری به شعبه ها، تمدید کرد.

اخبار گزارش

رئیس مرکز آمار با بیان اینکه در بهار 99 نس��بت به فصل 
به��ار 9۸، حدود یک میلیون و ۵00 ه��زار نفر از جمعیت 
ش��اغل کاس��ته ش��ده اس��ت، گفت: ۵09 هزار نفر نیز به 

جمعیت دارای درآمد بدون کار افزوده شده است.
  جواد حس��ین زاده، گفت: در بهار 1399، بررس��ی نسبت 
اشتغال جمعیت 1۵ ساله و بیش تر بیانگر آن است که 3۶, 
9 درصد از جمعیت در سن کار )1۵ ساله و بیش تر( شاغل 
بوده اند. این ش��اخص در بین م��ردان بیش تر از زنان و در 
نقاط روس��تایی بیش تر از نقاط شهری بوده است. ارزیابی 
این شاخص گویای آنست که در بهار 1399 نسبت به بهار 
139۸، نس��بت اش��تغال به میزان 2.9 درصد کاهش یافته 
است و در واقع در بهار سال جاری نسبت به فصل بهار سال 
گذشته حدود 1 میلیون و ۵00 هزار نفر از جمعیت شاغل 

کاسته شده است.
رئیس مرکز آمار ادامه داد: چنانچه میدانید با شیوع بیماری 
کووید 19 بس��یاری از کس��ب و کارها به حالت تعطیل یا 
نیم��ه تعطیل درآمدند و به عب��ارت دیگر در ماه های اخیر 
بازار کار نه تنها در کشور ما بلکه در کل جهان متأثر از این 
بحران بوده اس��ت که به طرق مختلف این اثرات نمود پیدا 
کرده اند، بررس��ی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نش��ان 
می دهد این بیماری بازار اش��تغال ایران را به ش��دت تحت 

تأثیر قرار داده است.

بیکاری ۳۶۵ هزار نفر در بخش کشاورزی
وی درباره آم��ار بیکاری بخش های مختلف اقتصاد در بهار 
99، گفت: بررس��ی اش��تغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشان می دهد که بخش خدمات با ٤9, ٧ درصد بیش ترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است که بخش های 
صنعت با 31.۸ و کش��اورزی ب��ا 1۸.۶ درصد در رتبه های 

بعدی قرار دارند.
حس��ین زاده افزود: با نگاهی به جمعیت ش��اغل مشاهده 
می شود، جمعیت شاغل بخش کشاورزی بیش از 3۶۵ هزار 
نفر یعنی ٧.۸ درصد نس��بت به بهار س��ال گذشته کاهش 
یافته است. همچنین بررس��ی جمعیت بخش های صنعت 
و خدمات نیز نشان می دهد جمعیت بخش های مذکور در 
بهار 1399 نس��بت به بهار 139۸ به ترتیب به میزان ٤02 
هزار نفر معادل ۵.2 درصد و ٧33 هزار نفر معادل ۶ درصد 

کاهش یافته اند.
رئیس مرکز آمار ایران در زمینه آمار کار گروه های اقتصادی، 
گفت: اگر بخواهیم به صورت دقیق تر بگوییم، به طور کلی 
از 20 گ��روه فعالیت ه��ای عمده اقتص��ادی، فقط ۵ گروه 
فعالیتی با افزایش جمعیت شاغل در بهار 1399 نسبت به 
بهار139۸ مواجه شده اند و سایر گروه های فعالیتی کاهش 

شاغالن را در دوره مورد بررسی تجربه کرده اند.
وی اظهار داش��ت: الزم به ذکر اس��ت که بیشترین میزان 
افزایش جمعیت ش��اغل مربوط به گروه س��المت انس��ان 
و مددکاری اجتماعی اس��ت که این نیز خود ش��اهدی بر 
تأثیر بیماری کووید 19 بر بازار کار کش��ور در دوره مذکور 
است. بیش��ترین کاهش نیز مربوط به رش��ته فعالیت های 
کشاورزی، صنعت–س��اخت، عمده فروشی و خرده فروشی، 

حمل و نقل، آموزش و هتل و رستوران می باشد.

خروج ۲ میلیون نفر از جمعیت فعال کار کشور
حس��ین زاده با مقایسه جمعیت فعال کش��ور در بهار 99 
و بهار 9۸، گفت: بررس��ی نتایج حاکی از مشهود بودن اثر 
کووید 19 بر بازار کار کش��ور در فصل بهار نسبت به فصل 
مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال 
کش��ور افزایش و جمعیت ش��اغل و بیکار کشور )جمعیت 

فعال( با کاهش ملموسی مواجه شده است.
وی ادامه داد: بررسی نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت( 
جمعیت 1۵ س��اله و بیش تر در بهار 1399 نشان می دهد 
که ٤1, 0 درصد جمعیت در سن کار )1۵ ساله و بیش تر( 
از نظ��ر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه ش��اغالن یا 
بی��کاران قرار گرفته اند. هم چنین نتایج نش��ان می دهد که 
ن��رخ مش��ارکت اقتصادی در بین زنان نس��بت به مردان و 
در نقاط ش��هری نسبت به نقاط روستایی کم تر بوده است. 
بررس��ی روند تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی کل کشور 
نش��ان می دهد که این شاخص، نس��بت به فصل مشابه در 

سال قبل )بهار139۸(، 3.٧ درصد کاهش داشته است.
رئی��س مرکز آمار ایران اظهار داش��ت: به عب��ارت دیگر در 
فصل بهار س��ال جاری نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
حدود 2 میلیون نفر از بازار کار خارج ش��ده اند که بیش از 
یک میلیون و 20 هزار نفر آن را زنان و 9٧0 هزار نفر آن را 

مردان تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: جمعیت غیرفعال نش��ان می دهد، چه تعداد 
از جمعیت در س��ن کار خارج از بازار کار هس��تند. در بهار 
1399 بی��ش از 3۶ میلیون و ٧00 هزار نفر از جمعیت در 
س��ن کار، خارج از بازار کار بوده اند که در مقایس��ه با فصل 
مش��ابه س��ال قبل به میزان 2 میلیون و ٧۶0 هزار نفر به 
جمعیت غیر فعال افزوده شده است. از این میزان در حدود 

1 میلی��ون و 300 هزار نفر مردان و بیش از یک میلیون و 
٤۶0 هزار نفر از زنان در فصل بهار 1399 نس��بت به فصل 

مشابه سال قبل به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.
اضافه ش��دن ۵09 هزار نفر به جمعیت دارای درآمد بدون 

کار افزوده شده
حس��ین زاده افزود: نتایج این بررسی نشان می دهد بخش 
قابل توجه��ی از این میزان افزای��ش در جمعیت غیرفعال 
مربوط به افزایش جمعیت زنان خانه دار با رقم یک میلیون 
و ٧2 ه��زار نفر بوده و ۵09 هزار نفر نیز به جمعیت دارای 
درآمد بدون کار افزوده ش��ده که ٤30 هزار نفر آن مربوط 

به مردان بوده است.
وی در پایان گفت: الزم به توضیح است اشتغال در بازار کار 
ایران تنوع زیادی دارد؛ از اشتغال پاره وقت، موقتی، کارکن 
فامیل��ی بدون مزد و غیررس��می و غیرمتش��کل گرفته تا 
قراردادهای کاری کوتاه مدت. بعضاً نیز درصدی از شاغلین 
کش��ور از ثبات و دوام کمتری برخوردار بوده اند. در نتیجه، 
در ش��رایطی نظیر شیوع بیماری کرونا که در همه کشورها 
بر اقتص��اد و بازار کار تأثیرات قابل توجهی گذاش��ته، این 
دس��ته از ش��اغلین، یا به جمعیت بیکار اضافه شده اند و یا 
در مواردی که اش��تغال افراد از اولویت کمتری در معیشت 
خانوار برخوردار بوده، به جمعیت غیرفعال افزوده شده اند.

 مرکز آمار 
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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی اعالم کرد؛

کاهش 85 درصدی قیمت برخی 
میوه های تابستانه  

رئیس اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی با 
بیان اینکه قیمت برخی از میوه های تابستانه 
۸۵ درصد کاهش داش��ته است،گفت: قیمت 
م��وز نیز با کاهش 90 درصدی به کیلویی ۸ 

تا 11 هزار تومان رسیده است.
اسداهلل کارگر گفت: قیمت میوه های تابستانه 
از فص��ل نوبرانگی تا حدود 20 روز قبل، بین 
۶۵ تا ٧0 درصد کاه��ش یافت ضمن اینکه 
از حدود ی��ک هفته قبل نیز قیمت برخی از 

ای��ن میوه ها 10 تا 1۵ درص��د دیگر کاهش 
یافته است.

وی همچنی��ن از کاهش 90 درصدی قیمت 
م��وز خبر داد و اف��زود: قیمت ای��ن میوه با 
کاه��ش 10 ه��زار تومانی به ۸ ت��ا 11 هزار 

تومان رسیده است.
این فعال بخ��ش خصوصی اضاف��ه کرد: در 
حال حاض��ر قیمت هر کیلوگ��رم هلو پیش 
رس در می��دان مرکزی می��وه و تره بار بین 
٤ تا ٧ هزار تومان و هر کیلوگرم هلو هس��ته 

جدا بین ٧ تا 12 هزار تومان است.
وی قیمت هر کیلوگ��رم زرد آلوی بادامی را 
بین ۵ تا 12 هزار تومان، زرد آلوی قیسی را 
بین ٤ تا ۸ هزار تومان و زرد آلوی کاشان را 

نیز بین ٤ تا ۸ هزار تومان اعالم کرد.
کارگر اضافه کرد: قیمت هر کیلو گرم شلیل 
شبرنگ نیز ۵ تا 13 هزار تومان است. قیمت 
گی��الس تک دان��ه 1۵ تا 23 ه��زار تومان، 
گیالس صورتی ۵ تا 10 هزار تومان و گیالس 
مش��کی ٧ تا 12 هزار تومان عرضه می شود. 
به گفته کارگر مغ��ازه داران محصوالت فوق 
را با احتس��اب 3۵ درصد سود در سطح شهر 

عرضه می کنند.  مهر 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
ETFها همچنان برقرار است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید 
 ETF ب��ر اینکه تصمیم��ی مبنی ب��ر توقف
)صندوق س��رمایه گذاری قاب��ل معامله( ها 
گرفته نش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: ETFها 

همچنان برقرار هستند.
حس��ن قالیباف اصل درمورد مباحثی مبنی 
بر اینکه ممکن است ETF ها متوقف شوند، 
اظهار ک��رد: وزیر ام��ور اقتص��اد و دارایی و 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی صحبتی از 
کنسل ش��دن ETFها نکردند. حتی رئیس 
سازمان خصوصی سازی اعالم کرد ETFها 

همچنان برقرار است.
وی ب��ا بیان اینکه باید درخواس��ت ETF از 
س��وی وزارت اقتصاد به سازمان بورس اعالم 
ش��ود، اظهار کرد: زمانی که درخواس��ت به 
س��ازمان ارائه شود، کارها را انجام می دهیم 

اما تا کنون چنین چیزی اعالم نشده است.
بر اساس این گزارش، دولت قصد داشت باقی 
مانده س��هام خود را س��ه گروه بانکی و بیمه 
ای، پاالیش��ی،صنایع  فلزی و خودروس��ازی  
در قالب ETF در بازار س��رمایه عرضه کند. 
در ای��ن راس��تا عرضه نخس��تین ETF که 
شامل گروه بانکی و بیمه ای می شد چندی 
پیش با نماد دارایک��م صورت گرفت و گفته 
می ش��ود گروه بعدی صنایع فلزی و خودرو 
است که ش��امل فوالد مبارکه و صنایع مس 
و س��هام متعل��ق به دولت در س��ایپا و ایران 

خودرو می شود. 
گفتنی اس��ت؛ صندوق ETF دولتی به یکی 
از انواع صن��دوق های س��رمایه گذاری گفته 
می ش��ود ک��ه ام��کان خرید و ف��روش آن به 
عنوان دارایی وج��ود دارد.در واقع این نوع از 
صندوق ها، همانند سهام عادی در بورس قابل 
خرید و فروش هستند. باشگاه خبرنگاران

معاون سازمان امور مالیاتی خبر داد
مهلت دو هفته ای سازمان امور 

مالیاتی به بانکها برای ارائه اطالعات
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: با گذشت 
یکس��ال از مهلت بانکها ب��رای ارائه تراکنش 
های بانکی، فرصت دو هفته ای برای این امر 

در نظر گرفته شده است.
محم��ود علیزاده در م��ورد دریافت اطالعات 
مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از دستگاه های 
مختلف نیز، گفت: بانک مرکزی باید اطالعات 
تراکنش ها را از طریق بانک ها به سازمان امور 
مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب 
سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده ایم 

آنطور که در نظر داریم، اطالعات را در اختیار 
بگیریم. این اطالعات ش��امل تراکنش فعاالن 

اقتصادی و تفکیک اطالعاتی آنها می شود.
معاون حقوقی و فنی س��ازمان امور مالیاتی 
ادام��ه داد: اخی��راً مکاتب��ه ای ب��ا تمام��ی 
س��ازمان هایی که مکلف به ارائه اطالعات به 
س��ازمان امور مالیاتی هستند انجام داده ایم 
و بای��د هر چه س��ریع تر اطالعات را در قالب 
وب سرویس در اختیار ما قرار دهند؛ اگر این 
اتفاق نیفتد، علی رغم اینکه متخلف محسوب 
می ش��وند و باید ض��رر وارده به س��ازمان را 
جبرانن کنند، این مس��اله از س��ال 9۵ جرم 
تلقی می ش��ود و قابلی��ت پیگرد قانونی را در 

دستگاه قضا دارد.
علی��زاده افزود: حداقل یک س��ال اس��ت که 
ب��ه دنبال برقراری اتصال برخط هس��تیم اما 
تاکنون این امر محقق نشده، اما االن حداکثر 
ددالین تعیین ش��ده برای ارائ��ه اطالعات از 
سوی همه دستگاه ها به سازمان امور مالیاتی 
دو هفته در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی در 
مورد فرار مالیاتی در کش��ور اظهار داش��ت: 
فرار مالیاتی ش��امل دو دسته کتمان درآمد و 
اجتناب از پرداخت می شود.  صدا و سیما 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

کرونا رقم زد

کاهش اشتغال در سه بخش 
اصلی اقتصاد 

سرپرست وزارت صمت از توانایی تامین مواد اولیه تولید 
روزانه 10 میلیون ماسک خبر داد و گفت: ظرفیت تولید 
ماس��ک پارچه ای از سوی اصناف افزایش خواهد یافت و 

بر این اساس، نگرانی از بابت تامین نیست.
حس��ین مدرس خیابانی در جلس��ه س��تاد ملی کرونا با 
بی��ان اینک��ه در واحدهای تولیدی م��ورد مبتال به کرونا 
نداش��ته ایم، بیان کرد: تمامی پروتکل های بهداشتی در 
واحدهای تولیدی سراس��ر کش��ور رعایت ش��ده است و 
مراقبت ها و فاصله های اجتماعی درون واحدهای تولیدی 

و کارخانجات به خوبی مدنظر قرار گرفته شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه نباید به خاطر ش��یوع بیماری کرونا 
فعالیت واحدهای تولیدی را محدود نمائیم، تصریح کرد: 
تولید مناس��ب اقالم مرتبط با کرونا، فراوانی دسترس��ی 
به ای��ن کاالها و متعاقب آن کاهش قیمت در بازار برای 

دسترسی عموم مردم را مد نظر داریم.
سرپرست وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود 
اعالم کرد: در ش��رایط خاصی قرار داریم و این ش��رایط 
خاص نیاز به اتخاذ تصمیمات خاص نیز دارد و در همین 
راس��تا تولید ماس��ک تا اطالع ثانوی نی��از به هیچ گونه 
مج��وز صنفی و صنعتی ندارد تا ماس��ک ب��ه راحتی در 

دسترس عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار گیرد.
م��درس خیابانی با بی��ان اینکه اعتقاد دول��ت رفتن به 
سمت ماس��ک های پارچه ای و قابل شستشو است، بیان 
کرد: کارگاه های تولیدی باید به این سمت بروند، چراکه 

هم رقابت در تولید ماسک زیاد خواهد شد و هم از لحاظ 
تأمین مواد اولیه ماسک پارچه ای مشکلی نداریم.

وی گف��ت: انتظارم��ان از ح��وزه صنفی افزای��ش تولید 
ماسک های پارچه ای است، تولید این نوع ماسک نیاز به 
مجوز ندارد و فقط وزارت بهداشت باید نوع پارچه مورد 

استفاده را سریعاً تعیین تکلیف کند.
سرپرست وزارت صمت بیان کرد: تولید ماسک پارچه ای 
باید گسترش پیدا کند، تاکید رئیس جمهور نیز بر همین 
اس��ت، به نحوی که باید بازاریابی در این حوزه ش��ود و 

رسانه ها و صدا و سیما آن را فرهنگ سازی کنند.
مدرس خیابانی در خصوص ظرفیت های تولید ماسک نیز 
گفت: بنابر آمار رس��یده 3.۵ میلیون ماسک کارگاهی در 
سراسر استان ها تولید می شود و همچنین ظرفیت تولید 
ماس��ک صنعتی نیز با توجه به ماش��ین آالت نصب شده 
۶ میلیون می باش��د. سرپرست وزارت صمت در خصوص 
تأمین م��واد اولیه واحدهای تولیدی نی��ز بیان کرد: باید 
انحصار تأمین مواد اولیه مختص یک یا دو کارخانه نباشد 
و مواد اولیه در کارخانه های مختلف تأمین بش��ود و نباید 
تأمین کننده یونیک در این حوزه باش��د. مدرس خیابانی 
بیان کرد: شبکه توزیع باید به گونه ای تنظیم بشود تا تولید 
کننده به ازای ارائه آمار تولید خود بتواند از ش��رکت های 
تأمین کننده مواد اولیه بدون واسطه و مستقیم، مواد اولیه 
خ��ود را تأمین کند و به ازای تحویل و تولید ماس��ک به 

واحد تولیدی مواد اولیه داده شود. شاتنا

اعضای هیات مدی��ره انجمن ن��وردکاران فوالدی ایران 
اعالم کردند: امس��ال در دوره س��ه ماهه نخست حدود 
۸10 هزار تن شمش فوالدی مورد نیاز واحدهای نوردی 
در بورس کاال عرضه ش��د که ی��ک پنجم ظرفیت تولید 

کارخانه های این بخش محسوب می شود.
در نشس��ت اعض��ای هیات مدیره این انجمن با »س��عید 
عمرانی« معاون قضایی دادس��تان کل کشور و از اعضای 
س��تاد تنظیم بازار تصریح ش��د که ش��مش م��ورد نیاز 
واحدهای نوردی ماهانه یک میلیون تن است و در بورس 
کاال باید از ابتدای امس��ال تا کنون بیش از چهار میلیون 
تن ش��مش فوالد در بورس کاال عرضه می شد، اما حدود 
۸10 هزار تن عرضه ش��د. بنابراین گزارش، کارخانه های 
نوردی امس��ال با شرایط یاد ش��ده با 20 درصد ظرفیت 
فعالیت داشتند و این امر در روند صادرات نیز موثر است.
در دوره س��ه ماهه  امسال ۸10 هزار و 2٤٤ تن شمش 
فوالدی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
٤3 درصد کاهش دارد. برپایه این گزارش اکنون اختالف 
آماری موجود گویای آن اس��ت که در سه ماهه ابتدایی 
امس��ال 2.٤ میلیون تن ش��مش فوالد سازان در بورس 
عرضه نشده و به بازارهای صادراتی نیز راه نیافته است.

براس��اس این گزارش، همزمان با افزای��ش قیمت ارز و 
به تبع آن رش��د نرخ فوالد خام) شمش، بیلت و اسلب( 
عرضه این فلز راهبردی در بورس کاال کاهش یافته است 
و براورد می شود تاخیر در عرضه فوالد ، امکان فروش با 

قیمت باالتر و سود بیشتر را به همراه داشته باشد.
همچنین تش��دید تفاوت نرخ فوالد ، برخی معامالت به 
دلیل ب��اال بودن نرخ بورس در بازار، ابطال ش��ده و این 
وضعیت تقاضای بیش��تری در بازار دامن زده است و به 
افزای��ش نرخ کمک می کند. اکنون ۶3 کارخانه و واحد 
تولی��دی در انجمن مزبور عضویت دارند که ظرفیت آنها 
حدود 1۶ میلیون تن اس��ت و در واقع 91 درصد تولید 

مقاطع فوالدی کل کشور را دراختیار دارند.
اعضای هیات مدیره انجمن یاد ش��ده، براین اعتقادند که 
تداوم وضعیت مزبور خطر تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی 
این واحد ها را به دنبال خواهد داش��ت و این امر به زیان 
صنایع پایین دستی تمام خواهد شد. آنها معتقدند: مشکالت 
صنایع فوالدی ارتباطی به تحریم ها و افزایش نرخ ارز در 
کشور ندارد، بلکه عواملی نظیر مصوبه های بدون ضمانت 
اجرایی و بخش��نامه های یک شبه و ضعف مدیریتهاست. 
هیات مدیره نوردکاران تصریح کردند: تصمیم گیری های 
غیر اصولی پیامد رکود و تورم را به دنبال  دارد و ۸۵ درصد 
اشتغال در صنایع پایین دستی را به مخاطره می افکند و به 

کند شدن صادرات نیز می انجامد.
نوردکاران خاطرنشان ساختند: امروز بیش از دو برابر نیاز 
کش��ور تولید فوالد انجام می شود و عرضه نامتناسب آن 
در بازار، پیامد رقاب��ت کاذب و گرانی و حباب قیمت در 
بازار شده و ابطال معامالت بورس نیز اعمال نفوذ صنایع 

باالدستی و رانت جدید را به دنبال دارد.  ایرنا 

سرپرست وزارت صمت خبر داد

افزایش ظرفیت تولید ماسک پارچه ای از 
سوی اصناف

درسه ماه نخست امسال انجام شد؛

عرضه ۸۱۰ هزار تن شمش فوالدی در 
بورس کاال


