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17 Feb 2020
از بزرگراه همت
به سمت شمال بروید

 ٨٩٠نیاز فناورانه در صنعت نفت
شناسایی شد

راهاندازی صندوق  ۱۰۰میلیارد تومانی
برای پژوهش و نوآوری

آزادراه تهران– شمال
به اسفند ماه میرسد

گالیههای بیمهای کارآفرینان در اتاق

سمت و سوی بازار طال و ارز با ورود پارامترهای روانی

در صفحات بعدی بخوانید

توقف تولید
به هیچ قیمت

سبزه میدان نوسانی شد

وضعیت بازار طال و ســکه یعنی همان سبزه میدان
و بــازار طــا فروشهــا ،در آســتانه ورود بــه آخریــن
ماه ســال چگونه اســت؟ این بازار چه رفتــاری دارد،
آیــا خریــداران وارد بــازار شــدهاند یــا ســفته بــازان و
نوسانگیران حرفهای در حال تاخت و تاز هستند.موتور نوسان قیمتها
چگونه روشــن شــده اســت و دنده یک این موتور چقدر ســرعت میرود.
بازارهای سرمایه پذیر صنعتی کشور از دیروز شاهد ورود نیروهای جدید
بود .به گونهای که سکه تمام بهار آزادی در این روز ،به سطح پنج میلیون
و  ۱۸۵هزار تومان و دالر به سطح  13هزار و  900تومان رسید .تغییر قیمت
دالر باعــث تحرک قیمت ســکه در بازارهای محلی و ملی شــد و دالر به
سمت کانال  14هزار حرکت کرد .سایر ارزها هم روند همگرا داشتند.

+86
درصد

پایگاه خبری اتاق ایران

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

بورس تهران پرشتاب میتازد

روزهای سودآور «وجتال»

عطف گزارش

وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی در حاشــیه نشســت با
اعضای اتاق بازرگانی در جمع خبرنگاران گفت :از هفته
گذشــته پرداخت عیــدی در ســازمان تأمیــن اجتماعی
بــرای جامعه مســتمری بگیــران آغاز شــده اســت .وی
افزود :میزان دســتمزد کارگران برای سال  ۹۹با تصویب
در شــورای عالــی کار بــزودی نهایی خواهد شــد .محمد
شــریعتمداری در خصــوص افزایــش تــورم و جبــران
افزایــش نرخها بــرای واحدهای تولیدی در ســال  ۹۹نیز
گفت :تورم خیلی زیادی در سال  ۹۹گریبانگیر واحدهای
تولیدی نخواهد بــود و مجموعه نرخ تورم بعد از تخلیه

میلیارد تومان کسری دارد .بدین جهت
سعی ما این است که با حمایت از تولید،
تــا حــد امــکان از اخــراج نیروی انســانی
جلوگیــری کنیم .مــا در شــرایط خوبی از
نظر پرداختهای کارگری قرار نداریم.
او خاطرنشان کرد :میزان افراد بیکار
رو به افزایش است بهگونهای که در سال
 80نزدیک به  93هزار نفر بیکار را تحت
پوشــش داشــتیم و در ســال  98تعــداد
پوشــش بیمه بیــکاری ما به حــدود 250
هزار نفر افزایش یافته است.
 97ëëدرصد قراردادها ســفید امضا شــده
است
شــریعتمداری در گفتوگویــش
خطــاب بــه کارفرماهــا گفت :چند ســال
پیــش تنهــا  3درصــد قراردادهــا ســفید
امضا بــود ولی اکنون ایــن عدد برعکس
شــده اســت .این موضــوع به نفــع کارگر
نیســت .کارگــر و کارفرمــا بایــد کنــار هم
باشــند تــا اصالحــات اساســی صــورت
گیــرد .دعوای کارگر و کارفرمــا دیگر د ُ
ِم ِد
شــده اســت .موضــوع دیگــری کــه مورد
تأکیــد شــریعتمداری قرار گرفــت اصرار
کارفرماها به قرار گرفتن مشاغل آنها در
زمره مشاغل سخت و زیان آور است.
ëëتمامقوانینبهنفعشمااست
او ادامــه داد :دولت بــرای حمایت از
تولید از هیچ کوششی دریغ نمیکند ،من
از ســازمان تأمیــن اجتماعی خواســتهام
که قانون و مقــررات جدید به نفع حفظ
تولیــدات داخلــی وضــع شــود .بــرای

انتقال محصوالت ایرانول از طریق خطوط ریلی

بنگاه

بــا بهرهبــرداری از پــروژه خطوط ریلی و بــا ورود اولین ســری واگنها انتقال
اولین محموله محصوالت شرکت نفت ایرانول از طریق خطوط ریلی آغاز
شــد .بهگزارش روابط عمومی شــرکت نفت ایرانول ،محمد حســین رزاقی
مدیرعامل شــرکت نفت ایرانول ،گفت :به منظور رفع مشکالت مربوط به
حمل جادهای محصوالت صادراتی ،افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای
حمــل ،شــرکت نفــت ایرانــول اقــدام بــه راهاندازی خطــوط ریلــی و حمل
محصوالت از طریق خطوط ریلی کرده است .وی تصریح کرد :در سال1398
به منظور ارزیابی زیرساختها و امکانات موجود ،شناسایی نواقص و موانع
احتمالــی مربوط به حمل مــواد از طریق خطوط ریلــی انتقال محصوالت
بالک جانبی از تهران به مقصد بندر امام خمینی(ره) به طور آزمایشی و در
چنــد مرحله انجام گردید .مدیرعامل شــرکت ایرانول با بیان اینکه با تمام
توان نسبت به ارتقای جایگاه شرکت نفت ایرانول اقدام خواهیم کرد ،تأکید
کرد:درسیاستهایجدیداینشرکتتوسعهزیرساختها،کاهشهزینهها
و افزایش سود شرکت محور اصلی اجرای پروژهها خواهند بود.

اثر افزایشــی نرخ ارز ،در حال کنترل اســت ،این در حالی
است که تورم تولیدکنندگان و شاخص کل تورم که تحت
تأثیر افزایش قیمت ارز بوده ،اکنون در حال کنترل است.
به گفته شریعتمداری ،شاخص بهای تولیدکننده نیز که
در واقــع نشــانگر تورم آتی نیــز خواهد بــود ،دارای ثبات
بــوده و روند مطلوبی دارد؛ پس ما تورم انتظاری بدی را
پیشبینی نمیکنیم .وزیر تعاون از استقرار نظام آزمون
وسع برای شناسایی دقیق افراد نیازمند خبر داد و گفت:
یــک میلیــون و  ۱۰۰هــزار نفــر از افــرادی که بــرای یارانه
معیشتی اعتراض کرده بودند ،اکنون یارانه میگیرند.

اینکــه کســری بودجه برخــی از بخشها
ُپر شــود ،نباید فشــار بــه تولیــد وارد کرد.
شــریعتمداری اذعان داشــت :ســازمان
تأمیــن اجتماعی بــرای پرداخت حقوق
 ۳میلیــون و  ۳۰۰هــزار بازنشســته در
هــر مــاه با مشــکل مواجه اســت ،اما این
ایجــاب نمیکنــد بــرای دریافــت حقوق
مســلم خودمان ،چرخ واحــد تولیدی را
از کار بیندازیــم .وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعی گفت :در شــرایط فعلی کشور
معتقدم اگر بنگاهی فرار مالیاتی داشته
باشــد و از دودکــش آن بنــگاه اقتصادی
دود بلنــد میشــود و یک عــده در آن کار
میکنند و تولید در جریان است نباید به
فکر پس گرفتن آن فرار مالیاتی باشیم.
ëëخنجردرپهلو
شــریعتمداری با اشاره به فشار ناشی
از تحریمهــا افــزود :صــورت ظاهری این
تحریمها آن است که آنها به دولت فشار
میآورند اما در باطن این تحریمها وقتی
منابع ارزی کشور محدود و جلوی فروش
نفــت و پتروشــیمی گرفتــه میشــود این
است که دود این تحریمها به چشم ملت
ایــران وارد میشــود و نتایــج آن کوچــک
شــدن ســفره مردم و کاهــش ارزش پول
ملی است و بدین ترتیب آنها خنجرشان
را در پهلوی ملت ایران فرو کردهاند.
وی بیان داشت :راه حل این است که
ما در همه ســختیها در کنار یکدیگر قرار
بگیریم و از هیچ تالشی فروگذار نکنیم تا
مسیر توسعه را ادامه دهیم.

ëëتکانههاینظاماقتصادیکشور
وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی
بــا اشــاره بــه بودجه دولــت در ســال 98
گفــت :وقتــی دولــت بودجــ ه را تقدیــم
مجلس کــرد رقم آن  470هــزار میلیارد
تومــان بــود ،در مرحلــه اول ایــن بودجه
بــه  407هــزار میلیــارد تومــان کاهــش
یافــت و در مرحلــه دوم بــه  380هــزار
میلیارد تومان وامــروز  301هزار میلیارد
تومــان شــده اســت ،بــه عبارتــی بودجه
مالــی دولتــی در یــک ســال  170هــزار
میلیــارد تومــان قابلیــت عمــل نــدارد و
طبیعی اســت بــا این شــرایط تکانههای
فوقالعــادهای بر نظام اقتصادی کشــور
ایجاد شــود .شــریعتمداری درباره طرح
معیشت نیز خاطرنشــان کرد ۴۶ :پایگاه
اطالعاتــی بــزرگ در کشــور داریــم کــه
میتواننــد وضعیت داراییهــا و توانایی
مالی خانوادهها را تقســیمبندی کنند که
البتــه تمــام اطالعــات آنها با دسترســی
به اطالعات بانکی نیســت .وی با اشــاره
به حــذف خانوارها بــرای دریافت یارانه
گفــت :در مرحلــه اول  ۱۲درصــد حذف
شــدگان نســبت به ایــن اقــدام اعتراض
کردنــد که در مرحله دوم بــه  4.5درصد
رســید و همین نشان دهنده غنای بانک
اطالعاتی است.
ëëناآشناییبافرهنگکار
در ایــن میان غالمحســین شــافعی،
رئیــس اتــاق ایران هــم گفــت :گهگاهی
در محافــل مختلــف موضوعاتــی بیــان

راهاندازی آناالیزرهای آنالین سنجش کیفی آب باقرشهر

 5دســتگاه آناالیزر آنالین ســنجش کیفی آب شــرب چاههای باقرشهر با حضور
رئیس شــورای اســامی و شــهردار باقرشــهر ،مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفت
تهران و جمعی از مســئوالن شــهری و محلی راهاندازی شــد .همزمان با چهل و
یکمین سالروز فجر انقالب اسالمی ،شرکت پاالیش نفت تهران در راستای ایفای
مســئولیتهای اجتماعی خــود و ارتقای ســامت شــهروندان و مطابق مصوبه
فرمانــداری شهرســتان ری بــا هدف ارزیابی ســریع کیفیــت آب منطقه با صرف
هزینهای بالغ بر  30میلیارد ریال اقدام به نصب و راهاندازی ایســتگاه هوشــمند
ســنجش کیفی  5حلقه چاه آب شرب باقرشهر نموده و قابلیت کنترل لحظهای
کیفیت آنها در هر لحظه از شبانه روز را فراهم ساخته است .از ویژگیهای بارز این
پروژه ،هوشمندسازی تمامی ارکان ایستگاه از قبیل کنترل پارامترهای حساس و
کلیدی همانند بار آلی ،نیترات ،کدورت ،ذرات معلق ،هدایت الکتریکی ،قدرت
اسید و بازی ،دما ،ذرات محلول TOC,BOD,COD ،و برخی پارامترهای دیگر در
کنار کنترل عوامل فیزیکی همانند فرماندهی به پمپها ،کنترل فشار آب ،عوامل
امنیتی ایستگاه و غیره است.

گــزارش روزنامــه نیویورک تایمــز درباره«ماجیــج وجتال» جوان  ۳۶ســاله
لهســتانی که در کمتر از  ۳ســال گذشــته با ســرمایهگذاری در بــورس تهران
سرمایه خود را بیش از  ۵برابر کرده است ،این روزها در شبکههای اجتماعی
دســت به دســت میشــود ،او که بــا  13.5میلیون دالر؛ ســهام شــرکتهای
مختلــف ایرانی را خریــداری کرده ،کارگزار ســرمایهگذار  ۲۰فــرد ثروتمند با
 ۶ملیت انگلیســی ،آلمانی ،ســوئدی ،سوئیســی ،بلژیکی و لهستانی است.
ســودآوری وجتال ،زمینه مباحثه بســیاری در کانالهای تلگرامی بورســی را
آورده است بویژه آنکه روز گذشته ،رکوردشکنی شاخص کل بورس در ادامه
روند روزهای گذشته و افزایش ارزش سهام نیز رشد داشته و زمینه سودآوری
تمامی سرمایهگذاران خارجی در بورس کشور را فراهم ساخته است.

سخنگوی صنعت برق احتمال داد:

قطع برق خانگی به دلیل افزایش مصرف گاز

برق

«دولــت قصــد نــدارد بــه تولیدکنندگان
بیرحمــی کنــد ،برعکس اگــر مطالبات
بحق دولت(نظیر مالیات و ســایرموارد)
از تولیدکننــدگان باشــد ،بهخاطــر حفظ
تولیــد و کاهــش فشــار بــه تولیدکنندگان
بایــد عقــب انداختــه شــود .هیــچ واحد
تولیدی نباید به خاطــر مطالبات دولت
تعطیل شود».
«این موضوعی است که طی ماههای
اخیــر وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
بــا جدیــت دنبــال میکنــد ،همانگونــه
کــه چنیــن حمایتــی را از ســازمان تأمین
اجتماعــی خواســتهام ،از ســازمان امــور
مالیاتــی هــم میخواهــم کــه شــرایط
تولیدکننــدگان را درک کننــد و تصمیمی
نگیرند که کارخانه و کارگاه تولیدی مجبور
به تعطیلی یا کاهش نیرو شود».
ایندوپاراگرافگزیدههاییازصحبتهای
محمد شــریعتمداری؛ وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیبافعاالناتاقبازرگانیایراناست.
ëëکاردمدیرمنبایدببرد
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه
میدهد :اگــر میگویم فالن بدهی واحد
صنعتی باید تقســیط شــود ،نبایــد برای
اجــرا نکــردن آن و بــا اســتناد بــه قوانین
مــوازی ،هــزار بهانــه بــرای اجــرا نکردن
آن بیاوریــم! اگــر رئیس ســازمان تأمین
اجتماعــی در حمایــت از واحدهــای
صنعتی تصمیمی میگیرد ،باید کارد او
ببرد نه اینکه در بخشهای میانی به آن
اهمیت داده نشود.
ëëنیرویکارخودرااخراجنکنید
وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی که
بعــد از شــنیدن گالیههای اعضــای اتاق
بازرگانی ایران درباره مشکالت مربوط به
تأمین اجتماعی سخنرانی میکرد ،ادامه
داد :از تمــام تولیدکننــدگان میخواهــم
کــه به دولــت کمک کننــد و تــا جایی که
میتوانند حتی با حداقل حقوق ،نیروی
کار خــود را حفظ کنند .وقتی نیروی کار از
مجموعهای اخــراج میشــود ،به دولت
فشــار مالی زیادی وارد میشود .در حال
حاضــر صنــدوق بیمــه بیــکاری  2هــزار

انرژی تورم تخلیه شده است

میشــود مبنی بــر اینکه نســل جدید در
کشور عمدتاً به رفاه و خوشی عادت کرده
و از سختی و رنج گریزان است .این تعبیر
کامالً نادرســت است .مشکل اصلی این
است که ما نتوانستهایم آنها را با فرهنگ
کار آشــنا کنیــم .وی اظهار کــرد :فرهنگ
کار در اقتصادهایــی شــکل میگیــرد و
پــرورش مییابد که پاداشها بر اســاس
کار ،نوآوری ،شایستگی و اهمیت تقسیم
شــوند .امــا در اقتصــادی ماننــد مــا کــه
پاداشها براســاس روابط ،فعالیتهای
نامولد و داللی توزیع میشود ،نمیتوان
انتظار فرهنگ کار را داشت.
ëëنسبت اشتغال به جمعیت در سن کار
پاییناست
وی ادامــه داد :نســبت اشــتغال بــه
جمعیت در سن کار در ایران در مقایسه
با  187کشــور جهان براســاس آمــار ارائه
شــده در بانــک جهانــی در ســال 2019
نشــان میدهــد که مــا در رتبــه  178قرار
داریــم و این نســبت در ایــران  37و نیم
درصــد اســت در حالی که در بســیاری از
کشــورها و کشــورهای توســعهیافته ایــن
نســبت از  60درصــد هــم باالتــر اســت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :این
موضوع بیانگر این واقعیت اســت که ما

نتوانســتهایم در ایــن دو حــوزه در جهت
ایجاد اشتغال موفق عمل کنیم.
ëëبدهیتأمیناجتماعیبهمراکزدرمانی
صفرمیشود
مصطفی ساالری مدیرعامل سازمان
تأمیــن اجتماعــی نیــز گفــت :منابــع و
مصارف ما با سختیهایی در کوتاه مدت
با هــم میخواند اما اگر بــا هم همکاری
خوبی نداشــته باشیم ســختیها متوجه
ســازمان میشــود .در مجمــوع این طور
نیست که ما نگران زمین خوردن باشیم
و فکر کنیم دیگر نمیتوانیم بلند شویم.
وی افزود :پایان اســفند ســال گذشته
 43هــزار میلیارد تومان و خرداد امســال
با  46هزار میلیارد تومان بدهی انباشت
مواجــه شــدیم و در مجمــوع  30هــزار
میلیارد تومان بدهی به بانکها و  16هزار
میلیارد بدهی به مراکز درمانی داشــتیم
در ایــن میــان توانســتیم بخشــی از ایــن
بدهیهــا را پرداخــت کنیــم .مدیرعامل
ســازمان تأمین اجتماعی گفت 10 :هزار
میلیارد تومان از بدهی به مراکز درمانی
را در خرداد و تیر امسال پرداخت کردیم
و بقیه را هفته آینده پرداخت میکنیم تا
بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی
صفر شود.

پیشتازی
کلنگیها

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین
ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در شهر تهران در
پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  86.3درصد
افزایش داشتهاست.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به فعاالن اقتصادی میگوید
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آمارهای جدید دربازار
مسکن چه میگوید

ســخنگوی صنعت بــرق گفــت :اعمال خاموشــیهای اضطــراری در
بخــش خانگــی ،ناشــی از محدودیت ســوخت تحویلی بــه نیروگاهها
اجتنابناپذیــر بــوده و ایــن اقدام برای پایدار نگه داشــتن شــبکه برق
بســیار ضروری اســت .مصطفی رجبی مشهدی با انتشــار ویدئویی در
فضای مجازی افزود :هماکنون به دلیل گسترش سرمای هوا در کشور
و افزایش مصرف گاز توســط بخش خانگی ،اولویــت با تأمین گاز این
بخش (خانگی) اســت تا مشکلی در گرمایش منازل هموطنان ایجاد
نشــود ،که این امر ســبب شده میزان ســوخت تحویلی به نیروگاههای
کشــور کاهــش یابــد .وی بــا بیــان اینکــه هماکنــون ناچــار بــه اعمــال
خاموشیهای ناشی از محدودیت سوخت نیروگاهها در کشور شدهایم،
تأکیــد کــرد :این اقدام در جهت پایدار نگه داشــتن شــبکه برق بســیار
ضروری اســت و در صورتی که مردم بویژه در مناطق گرمســیر ،میزان
مصــرف برق و گاز خــود را در حدود  ۱۰درصد کاهش دهند ،بالفاصله
خاموشیهای اضطراری ناشی از این شرایط لغو خواهد شد /.ایرنا

