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آغاز ارسال اخطار به مشتركان پرمصرف 
آب تهران از اول خرداد

معلاون درآملد و املور مشلتركين شلركت آب و فاضلاب 
اسلتان تهلران گفلت: از اول خلرداد  ماه بله تمامي مشلتركان 
پرمصلرف و بدمصلرف اخطلار ارسلال خواهلد شلد و در 
صلورت تلداوم، محدوديلت مصلرف را اعملال خواهيلم كرد. 
به گزارش تسنيم، سيدرس��ول باقري، معاون درآمد و امور مشتركين 
شركت آب و فاضالب استان تهران با اش��اره به روند صعودي افزايش 
مصرف آب در پايتخت گفت: س��ناريوهايي براي روزهاي س��بز، زرد، 
نارنجي و قرمز تدوين شده است و اولويت برخورد با مصارف فضاي سبز 
و بنايي، مشتركان تجاري و دولتي و در آخر پرمصرف ها و بدمصرف هاي 

خانگي خواهد بود. 
باقري با بيان اينكه 60درصد از مشتركان تهراني باالي الگوي مصرف، 
آب مصرف مي كنند، گفت: اخطاريه هايي ب��راي اين گروه از مصارف 
خانگي ارسال خواهد شد و در صورتي كه در رفتار مصرف خود تغييري 

ايجاد نكنند با محدوديت مصرف مواجه خواهند شد. 
معاون درآمد و امور مش��تركين ش��ركت آب و فاضالب استان تهران 
افزود: الگوي مصرف آب براي هر واحد مسكوني در شهر تهران در يك 

ماه 14هزار ليتر )14مترمكعب( آب است. 
او ادامه داد: واحدهاي مسكوني كه تا 28هزار ليتر )28 مترمكعب( آب 
در ماه مصرف كنند، جزو پرمصرف ها و گروهي كه بيش از 28مترمكعب 
آب در ماه مص��رف كنند در رده بدمصرف هاي آب اس��تان تهران قرار 
خواهند گرفت. باقري با اش��اره به وجود 16هزار رشته انشعاب بنايي 
در استان تهران گفت: مأموران تشخيص شركت آب و فاضالب استان 
تهران تمامي اشتراكات بنايي را شناسايي و رصد مي كنند و در صورت 
ش��روع اعمال محدوديت ها، اولويت برخورد و اعمال محدوديت ها از 

مصارف بنايي آغاز خواهد شد. 
به گفته معاون درآمد و امور مشتركين ش��ركت آب و فاضالب استان 
تهران با هماهنگي هاي انجام شده با استانداري تهران، تمامي ادارات و 
نهادهاي دولتي اين استان مكلف خواهند بود مصارف خود را 20درصد 

نسبت به سال گذشته كاهش دهند. 
........................................................................................................................

قيمت نجومی ميوه هاي فصل 
با ورود ميوه هلاي فصل به بلازار كه البتله هنوز برخلي از آنها به 
صورت نوبرانه هسلتند، اين سؤال ايجاد مي شلود كه خانواده ها 
براي خريلد چند نلوع ميلوه فصل چقلدر بايلد هزينله كنند؟

به گزارش ايسنا، بر اساس مشاهدات ميداني از برخي از خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران قيمت هركيلو گيالس 1۳۵هزارتومان، گوجه سبز 
۹0هزار تومان، توت فرنگي ۵۵هزار تومان، زردآلو ۵0هزار تومان، توت 
س��فيد 20هزارتومان، هلو ۳۹هزار تومان، ملون 7هزارو۹00 تومان و 

شاه پسند8هزارو۹00 تومان است. 
به عبارتي اگر فردي قصد خريد چند قلم از ميوه هاي فصل و نوبرانه را 

داشته باشد بايد حداقل 100 تا حداكثر ۳00هزار تومان هزينه كند. 
گفتني است قيمت هاي ذكر شده حدودي بوده و ممكن است در برخي 

مناطق بسته به نوع و كيفيت قيمت ها بيشتر يا كمتر باشد. 
در ميادين ميوه وتره بار نيز قيمت هركيلو توت سفيد 12هزار تومان، 
توت فرنگي ۳۳هزار و ۵00تومان، چاغاله بادام ۳2هزار تومان، خربزه 
مش��هدي 6هزارو200 تومان، انواع خربزه و ملون۵هزارو200 تومان، 
انواع طالبي و گرمك 7هزارو۳00 تومان، زردآلو ۳8هزار تومان و انواع 

گوجه سبز ۳۵ تا 47هزار تومان است. 
........................................................................................................................

 واردات برق 
براي دور زدن خاموشي

سلخنگوي صنعلت بلرق گفلت: صلادرات و واردات بلرق برابر 
چارچوب هاي قراردادي با كشورهاي همسايه انجام مي شود اما در 
شرايط كمبود، اولويت با تأمين برق داخل است، البته پيش بيني ما 
اين است كه امسال نسبت به سال گذشته برق بيشتري وارد كنيم. 
مصطفي رجبي مش��هدي در گفت و گو با ايس��نا، با اش��اره به افزايش 
روزافزون مصرف برق در كشور و كمبود ظرفيت توليد برقابي ها  اظهار 
كرد: در شرايط فعلي مديريت مصرف مهم ترين ركن براي تأمين برق 
پايدار كشور است، به همين دليل از تمام مشتركان تقاضاي همكاري 

بيشتري داريم. 
وي افزود: در صورت نياز به افزايش واردات، اين اقدام در سطح مقدورات 

كشورهاي همسايه هماهنگ خواهد شد. 
سخنگوي صنعت برق با اشاره به افزايش مصرف برق در كشور گفت: 
فروردين امس��ال 22درصد انرژي بيشتري نس��بت به فروردين سال 
گذشته در كشور مصرف ش��د كه بخش��ي از آن به گرماي زودرس و 
كم آبي و بخش��ي هم با رمزارزهاي غيرمجاز مرتبط بوده كه به شدت 

دنبال مي شود اما بخش عمده به تحرك توليد برمي گردد. 
رجبي مشهدي با اشاره به راهكارهاي جايگزين براي جبران اين ميزان 
كمبود توليد گفت: همواره بيش از 60درصد از مصرف برق در ماه هاي 

گرم سال به وسايل سرمايشي اختصاص دارد. 
........................................................................................................................

بانك مركزي: 
 امريكا نتوانست دالرهاي ايران 
در لوكزامبورگ را مصادره كند

طبق اعام بانك مركزي، دارايي 1/6ميليارد دالري بلوكه شده ايران 
در پي تصميم دادگاه لوكزامبورگ به امريكا منتقل نخواهد شلد. 
بانك مركزي اعالم كرد: با پيگيري حقوقي ايران، دارايي هاي مسدود 
ش��ده در لوكزامبورگ ب��ه امريكا منتقل نخواهد ش��د. ق��وه قضائيه 
لوكزامبورگ هم مانند ايتاليا و فرانس��ه، مانع انتقال دارايي هاي بانك 

مركزي ايران به واشنگتن شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، طبق تغيي��رات اخير قانونگ��ذاري در امريكا، 
دادگاه هاي امريكا مي توانند مستقيماً دستور انتقال برخي دارايي ها را 
كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به نهادهاي ايراني تعلق دارند، صادر 
كنند اما بانك مرك��زي ايران با اقدامي بموق��ع از دادگاه لوكزامبورگ 

درخواست كرد دستور ممنوعيت انتقال دارايي ها را صادر كند. 
دادگاه لوكزامبورگ نيز ضمن موافقت با اين درخواس��ت و صدور 
دس��تور منع انتقال، تأييد كرد هرگونه حكم دادگاه خارجي قبل 
از اجرا بايد توس��ط دادگاه هاي لوكزامبورگ به رسميت شناخته 
و قابل اجرا اعالم ش��ود. سال گذش��ته رئيس جمهور و رئيس كل 
بانك مركزي از آزادس��ازي 1/6ميليارد دالر بلوكه ش��ده ايران در 
لوكزامبورگ خبر دادند كه تكذيب و اعالم شد اين پرونده همچنان 
در دست بررسي است. امريكا درخواست داده بود اين دارايي توقيف 
و مصادره ش��ود تا به بازماندگان حادثه تروريس��تي 11سپتامبر 

اختصاص يابد.

فرود ايران اير در باند ورشكستگی 
افزايش بدهي هاي هواپيمايي ايران اير )هما( اين شركت را در معرض ورشكستگي قرار داده است و خبرهاي موجود از احتمال تغيير 

مديريت اين شركت از سوي وزير راه و شهرسازي حكايت دارد

در حالي كه چنلد ماه بله پايان عملر دولت 
دوازدهم باقي نمانده است، شنيده ها حكايت 
از افزايلش اختافات وزير راه و شهرسلازي 
با مديرعامل ايلران ايلر دارد و ظاهراً محمد 
اسامي تغيير در رأس هرم مديريتي هما را در 
دستور كار قرار داده است، اما نكته اينجاست 
كه حجم بدهی های شركت  فوق به شدت اوج 
گرفته است به شكلی كه امكان دارد هواپيمايی 
هملا را در بانلد ورشكسلتگی فلرود آورد. 
بسياري از ش��ركت هاي زيان ده دولتي با رأس 
وزارتخان��ه اي كه تابع��ه آن هس��تند، در مورد 
مس��ائل مالي از جمله حقوق و پاداش پرس��نل 
و همچني��ن صن��دوق بازنشس��تگي اختالفات 
ج��دي دارند، تا كن��ون عموم��اً بدهي هايي كه 
اين دس��ت ش��ركت ها ايجاد كرده اند، به دولت 
يا بهتر بگوييم به ملت انتقال يافته اس��ت، اما در 

برخي از ش��ركت ها مش��كالت حاد تر است كه 
به نظر مي رس��د هواپيمايي اي��ران اير به عنوان 
قديمي ترين شركت هواپيمايي خاورميانه يكي 

از اين دست شركت ها باشد. 
   »ايران اير« در آستانه ورشكستگي

هواپيمايی ايران اير به عن��وان يكي از مهم ترين 
ايرالين هاي كش��ور به دليل بدهي هاي سنگين 
و عدم تس��ويه تس��هيالت بانك ها كه به واسطه 
تأمين هزينه هاي جاري اين ايرالين فراهم شده 
در نقطه اي قرار گرفته كه احتمال تعطيلي اين 

هواپيمايي رسمي دولتي دور از ذهن نيست. 
   صورت مالي شركت هواپيمايي جمهوري 

اسامي ايران
طبق صورت مالي شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران، اين شركت دولتي در سال منتهي 
به 2۹ اس��فند ۹7 رقم 8ه��زارو871 ميليارد و 

۳46 ميلي��ون و 100 هزار توم��ان بدهي ثبت 
كرده است. 

جمع كل بدهي ه��اي هما در س��ال منتهي به 
2۹ اسفند ۹7، رقم 8هزارو871 ميليارد و ۳46 
ميليون و 100 هزار تومان و جمع دارايي هاي اين 
شركت در همين تاريخ رقم 10هزارو۵47 ميليارد 

و ۹0 ميليون و ۹00 هزار تومان بوده است. 
جمع بدهي و حقوق صاحبان س��هام ش��ركت 
هواپيمايي جمهوري اس��المي ايران در س��ال 
منتهي به ۳0 اس��فند ۹7 رقم 10ه��زارو۵47 
ميليارد و ۹0 ميليون و ۹00 ه��زار تومان ثبت 

شده است. 
   زيان 714 ميليارد توماني ايران اير

بر اس��اس ص��ورت مال��ي ش��ركت هواپيمايي 
جمه��وري اس��المي ايران، زي��ان خال��ص اين 
ش��ركت در س��ال ۹7 رقم 714 ميليارد و 142 

ميليون و 200 هزار تومان و زيان انباش��ته هما 
در ابتداي س��ال ۹7، رق��م 4هزارو104 ميليارد 
و 8۹8 ميلي��ون و ۵00 هزار تومان بوده اس��ت، 
همچنين زيان انباش��ته هما در پايان سال ۹7، 
رقم 4هزارو760ميليارد و 102 ميليون و 200 هزار 

تومان ثبت شده است. 
   تعداد كاركنان شركت هما

ميانگين ماهان��ه تعداد كاركن��ان دائم و موقت 
ش��ركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران در 
پايان سال ۹7 ش��امل 2هزارو200 نفر كاركنان 
دائم و 6هزارو۳28 نف��ر كاركنان موقت و جمعاً 

8هزارو۵28 كارمند دائم و موقت بوده است. 
همچنين هما در س��ال ۹7، تع��داد هزارو411 

كارمند شركت هاي خدماتي داشته است. 
آنط��ور ك��ه پيداس��ت تأمي��ن حق��وق و امور 
بازنشسته هاي اين شركت نيز مدت زيادي است 
از روال خارج ش��ده كه علت آن عدم سوددهي 

صندوق بازنشستگي كاركنان هما است. 
آنطور كه پي��ش از اين در رس��انه ها منتش��ر 
ش��د، مديريت اين هواپيمايي از كميس��يون 
تلفيق مجلس براي حل مشكالت اين شركت 
درخواست ياري داشته است، اما سياهه سنگين 
بدهي ه��اي موجود كم��ك به »اي��ران اير« را 
س��خت كرده اس��ت با اين حال دولت موظف 
اس��ت بدهي هاي اين ش��ركت ب��زرگ دولتي 
را پرداخ��ت كند. از س��وي ديگر ش��نيده ها از 
دريافت تس��هيالت ۵00ميلياردي براي كرونا 
توسط اين شركت حكايت دارد كه بازپرداخت 
ماهان��ه ۳8 ميليارد توم��ان تنها ي��ك قلم از 
اقالم بدهي هاي س��نگين »ايران اير«؛ يكي از 
قديمي ترين ش��ركت هاي هواپيمايي فعال در 

خاورميانه است. 
بايد ديد اين ايرالين بين المللي كش��ور كه تنها 
مسير پروازي به سمت اروپا هم هست، در ادامه 
مسير مي تواند بقاي خود را با حمايت احتمالي 
و اختصاص بودجه حفظ كند يا اين بدهي ها اين 

شركت را به ورشكستگي مي رساند. 
   برخور: زيان انباشته ايران اير

800 ميليون دالر
به گفته مدير عام��ل ايران  اير، اين ش��ركت 
هواپيماي��ي بدهي هاي س��نگين از يك دهه 
قبل تاكنون دارد، تع��داد پايين هواپيماهاي 

 مدير روابط عمومی و امور بين الملل شركت فوالد مباركه در شبكه اصفهان مطرح كرد:

 مسئوليت اجتماعی در فوالد مباركه به اندازه توليد اهميت دارد 
 كمك 20 میلیارد ریالی فوالد مباركه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

هادی نباتی نژاد، با حضلور در برنامه تلويزيونی 
»يك شلهر ضيافلت« شلبكه اصفهلان گفت: 
فلوالد مباركله بلا مشلاركت شلركت هلای 
زيرمجموعه گلروه فلوالد مباركه و بلا حمايت 
خيران ايلن مجموعله 20 ميليارد ريلال كمك 
كرد تا زمينله آزادی زندانيلان محكومان مالی 
از زنلدان هلای اسلتان اصفهلان فراهم شلود.

به گزارش خبرنگارروزنامه جوان  به نقل از ايراسين؛ 
مدير روابط عمومی و امور بين الملل شركت فوالد 
مباركه در برنامه »يك شهرضيافت« اظهار كرد: در 
چند سال گذشته حمايت از توليد كليدواژه بيانات 
مقام معظم رهبری بوده است و شركت فوالد مباركه 
در راس��تای تحقق منويات رهبری گام های مهمی 
برداشته است. وی افزود: شركت فوالدمباركه مولود 
انقالب اس��المی اس��ت و در زمينه توليد ورق های 
فوالدی در كشور پيش��رو است و ۵0 درصد از فوالد 

كشور را توليد می كند.
نباتی نژاد با اش��اره به اينكه ۳۵0 ه��زار نفر به طور 
غيرمس��تقيم با توليدات ش��ركت فوالد مباركه به 
اش��تغال گمارده ش��ده اند، تصريح كرد: در س��ال 
جهش توليد ش��ركت فوالد مباركه ب��ه ركوردهای 
متع��ددی در حوزه توليد دس��ت يافت و توانس��ت 
ركوردهای متع��ددی در بخش های فروش و توليد 
محصوالت جديد به ثبت برس��اند و در پايان س��ال 
نيز با همت و تالش مديران و همه كاركنان شركت 
فوالد مباركه موفق شد به ركورد توليد 7 تن تختال 

دست پيدا كند.
مديرروابط عمومی و امور بين الملل ش��ركت فوالد 
مباركه شيرينی دستيابی به ركوردهای متعدد در 
اين شركت را در زدودن موانعی نظير تحريم و كرونا 
دانس��ت و توضيح داد: بيماری كرونا در شركتی كه 
روزانه حدود 22 ه��زار نفر در آن ت��ردد دارند می 
توانس��ت مانعی در راه توليد شود كه خوشبختانه با 
رعايت دقيق دستورالعمل های بهداشتی و مديريت 
دقيق، كرونا نه تنها تاثير منفی بر روند توليد نگذاشت 
بلكه اين شركت به ركوردهای متعدد دست يافت.  

وی با اش��اره به تحريم های ظالمانه گفت: عليرغم 
اينكه ش��ركت فوالد مباركه در ليست تحريم های 
آمريكا قرار داشت؛ توانست اين مانع را هم پشت سر 
بگذارد و بر توليدات محصوالت بيفزايد و خرسنديم 
كه درپي��ام نوروزی رهب��ر معظم انق��الب، يكی از 
صنايعی كه توانست شعار سال را محقق كند، صنايع 

فوالدی بود.
نباتی نژاد گفت: در س��ال جاری هم روند دستيابی 
به ركوردهای جديد آغاز شده است كه می توان به 
توليد ماهيانه 700 هزار تن فوالد خام در فروردين 
ماه اش��اره كرد كه نسبت به مدت مش��ابه در سال 

گذشته ركورد بسيار مطلوبی است كه نشان می دهد 
شركت فوالد مباركه با عزمی راس��خ در پی تحقق 

شعار سال هستند.
وی در ادامه بر ايفای مس��ئوليت اجتماعی شركت 
فوالد مباركه تاكيد ويژه ای كرد و گفت: مسئوليت 
اجتماعی همتراز توليد برای ش��ركت فوالد مباركه 
مهم است كه در اين مس��ير می توان به اهدای 1۳ 
هزار تن اكسيژن رايگان به مراكز درمانگر كرونا در 

استانهای كشور اشاره كرد.
 مديرروابط عمومی و امور بين الملل شركت فوالد 
مباركه تاكيد كرد: اكسيژن در درمان بيماران مبتال 
به كرونا از اهميت بس��زايی برخوردار است و تبعات 
كمبود آن را در ديگر كشورها شاهد بوديم. اقدام مهم 
شركت فوالد مباركه در راس��تای ايفای مسئوليت 
اجتماعی مورد تقدير وزير بهداشت و درمان هم قرار 
گرفت؛ چراكه هيچ صنعتی اين حجم از اكس��يژن 

رايگان را دراختيار مراكز درمانی قرار نداده است.
وی به مجهز كردن بيمارس��تانهای شهرس��تانهای 
لنجان، مباركه و اصفهان توسط شركت فوالد مباركه 
اشاره ای كرد و گفت: با شيوع كرونا يكی از مشكالت 
مراكز درمانی كمبود تجهي��زات و امكانات الزم بود 
كه اين شركت برآن شد كه بيمارستانها را در درمان 

بيماران مبتال به كرونا مجهز كند.
نباتی نژاد به كمك های مومنانه شركت فوالد مباركه 
در ايام كرونا ه��م گريزی زد و گفت: در يك س��ال 
گذشته بسته های معيشتی متعدد در اختيار افراد 

نيازمند قرار گرفته است.
وی با اشاره به اينكه خشكسالی يكی از موضوع های 
مهم كشور است، گفت: شركت فوالد مباركه در چند 
دهه گذش��ته با راه اندازی پروژه ه��ای بازچرخانی 
پس��اب های صنعتی وگس��ترش تصفيه خانه ها و 
جمع آوری پسابهای فاضالب ۹ شهرستان مقدار آب 
مصرفی فوالد مباركه را به حداقل ممكن رسانده و 

كمك شايانی به حفظ محيط زيست كرده است.
مديرروابط عمومی و امور بين الملل ش��ركت فوالد 

مباركه به توسعه س��رانه ورزشی در استان اصفهان 
توس��ط ش��ركت فوالد مباركه به عنوان مسئوليت 
اجتماعی هم اش��اره ای ك��رد و گفت: در باش��گاه 
فرهنگی ورزش��ی س��پاهان عالوه بر تي��م فوتبال 
سپاهان، از 74 تيم ورزش��ی و سه هزار ورزشكار در 

رده های مختلف سنی حمايت صورت می گيرد.
وی اف��زود: يكی از مس��ائلی كه در ش��ركت فوالد 
مباركه به آن اهميت داده می شود موضوع زندانيان 

محكومان مالی در استان اصفهان است.
به گفته نباتی نژاد از س��ال 1۳۹۳ تاكنون هرساله 
گلريزان آزادس��ازی زندانيان غير عمد با هماهنگی 
ستاد ديه استان در مجموعه فوالد مباركه انجام می 
شود و در هفت سال گذش��ته اين شركت توانسته 
بيش از 1۳ ميلي��ارد تومان جم��ع آوری كند تا به 

آزادی هزار نفر منجر شود.
مديرروابط عمومی و امور بين الملل ش��ركت فوالد 
مباركه، در شب بيست و هشتم ماه مبارك رمضان 
و در برنامه تلويزيونی »يك شهر ضيافت« از شبكه 
اصفهان، ضمن تشكر از شركت تمام خيران مجموعه 
فوالد مباركه ك��ه در اين گلريزان ش��ركت كردند، 
اعالم كرد: فوالد مباركه با مش��اركت شركت های 
زيرمجموعه گروه فوالد مبارك��ه و حمايت خيران 
اين مجموعه 20 ميلي��ارد ريال كمك كرد تا زمينه 
آزادی زندانيان غيرعمد از زندان های استان اصفهان 

فراهم شود.
وی اضافه كرد: عالوه بر اين دو ميليارد تومان تصميم 
گرفته شد به 100 خانواده آزاد شده از بند محكومان 
مالی در اصفهان بس��ته های كمك های مومنانه به 
ارزش هر بسته دو ميليون تومان توسط فوالد مباركه 
اهدا شود تا اين افراد با فراغ خاطر به آغوش خانواده 
برگردند.  در پايان اي��ن برنامه با اهدای لوحی كه به 
امضا مدير نمايندگی س��تاد ديه اس��تان، مدير كل 
زندان های اس��تان و رئيس كل دادگستری استان 
اصفهان رسيده بود از حمايت فوالد مباركه و مدير 

عامل اين مجموعه تقدير به عمل آمد.

عمليات��ي هما به دليل نب��ود نقدينگي براي تهي��ه قطعه موجب 
شده اس��ت  درآمد ماهانه هما براي پرداخ��ت حقوق كاركنان هم 
كافي نباشد، چه برس��د به اينكه همسان س��ازي و تناسب سازي 

حقوق را انجام دهيم. 
عليرضا برخور تصريح كرد: زيان انباشته ايران اير حدود 800 ميليون 

دالر ارزي و ۳ هزار ميليارد تومان ريالي است. 
   هما بايد به صورت كامًا بازرگاني اداره شود

يك كارشناس اقتصاد حمل و نقل در اين باره به خبرنگار فارس مي گويد: 
در حوزه سودده يا زيان ده شدن يك شركت هواپيمايي، عوامل مختلفي 
دخيل است كه در اين  باره مي توان به مواردي نظير استفاده از يك نوع 
هواپيما جهت كاهش هزينه هاي تعمير و نگه��داري، دريافت هزينه 
جداگانه براي بار همراه مس��افر، قيمت پايين بليت، اس��تفاده نكردن 
از يك هاب پروازي جهت افزايش انعط��اف عملياتي و آزادي عمل كه 
منجر به دسترسي به تمام بازارها مي شود و داشتن كالس هاي مختلف 

پروازي  اشاره كرد. 
به گفته محمد حسني، پرهزينه بودن و زياندهي شركت هواپيمايي 
جمهوري اس��المي ايران، موضوعي است كه اين شركت هواپيمايي 
مدت هاست با آن  دس��ت به گريبان اس��ت و به تدريج زيان انباشته 
آن شده اس��ت. وي مي گويد: دو فرودگاهي بودن ايران اير، صندوق 
بازنشس��تگي هما، پروازه��ا و بليت ه��اي تكليفي، تن��وع ناوگان، 
تأخيرات پروازي، تسعير ارز و نوسانات ارزي و غيره در كنار مشكالت 
ش��ركت هاي هواپيمايي در اين ايام شيوع كرونا، از داليل زيان دهي 

هما محسوب مي شود . 
به گفته اين كارشناس اقتصاد حمل و نقل، از سوي ديگر تأثير تحريم 
ورود هواپيما و قطعات آن به كش��ور، افزايش هزينه هاي تعميراتي و 
فرودگاه هاي داخلي و خارجي و اثرپذيري ش��ركت هاي هواپيمايي از 

نوسانات ارزي، از ديگر عوامل اصلي زيان هما به شمار مي روند. 
حسني مي گويد: در اين ميان صندوق بازنشستگي هما از داليل اصلي 
زيان هما اس��ت كه در چند ماه اخير هما و بازنشستگان اين شركت 
هواپيمايي را با چالش هاي جدي مواجه كرده است، بازنشستگان ايران 
اير چند وقتي است موضوع همسان سازي حقوق خود را دنبال مي كنند 
و مكرراً با تجمع مقابل مجلس شوراي اسالمي، وزارت راه و شهرسازي 

و ساختمان ايران اير، پيگير حق و حقوق خود هستند. 
وي اظهار كرد: از ديگ��ر داليل اصلي زيان هم��ا، دو فرودگاهي بودن 
اين شركت هواپيمايي است ؛ يعني انجام پروازهاي داخلي از فرودگاه 
مهرآباد و انجام پروازهاي بين المللي از فرودگاه امام خميني)ره( همواره 

از داليل  زيان دهي  هما برشمرده شده است. 
طبق آمار هما ساالنه حدود ۵۵0 الي 600 پرواز خالي بين دو فرودگاه 
امام و مهرآباد انجام مي دهد كه همين امر يكي از داليل زيان هاي هما 
را رقم زده است. هما در چند سال اخير سرمايه گذاري زيادي از منابع 
داخلي خود براي تجهيز ناوگان، توسعه تجهيزات زميني در فرودگاهي 
نظير فرودگاه امام خميني)ره( و فرودگاه مهرآباد  انجام داده است ضمن 
آنكه تجهيزات و نيروهاي انس��اني هما در دو ف��رودگاه امام و مهرآباد 

مستقر شده اند كه همين امر زيان هما را شامل مي شود. 
در حالي كه چند ماه به پايان عمر دولت دوازدهم باقي نمانده اس��ت، 
شنيده ها حكايت از افزايش اختالفات وزير راه و شهرسازي با مدير عامل 
ايران اير دارد و ظاهراً محمد اسالمي تغيير در رأس هرم مديريتي هما 

را در دستور كار قرار داده است.

بر اساس اعام    گزارش 2
آملار،  مركلز 
جمعيلت فعلال تحصيلكرده دانشلگاهي 
)مجموع شلاغان و بيلكاران تحصيلكرده 
دانشگاهي( در سلال 1۳۹۹ نسبت به سال 
1۳۹8 بالغ بر 421 هزار نفر كاهش يافته است، 
بر خي از كارشناسلان اقتصلادي معتقدند 
فارغ التحصيان از يافتن كار مناسب نااميد 
شده و بازار كار را ترك كرده اند، البته تحريم، 
كرونا، نوسلان بلازار سلهام و نااميلدي از 
تشلكيل خانلواده به دليل رشلد شلديد 
هزينه ها شايد در اين رويداد مؤثر بوده باشد. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، مقايسه نتايج 
طرح آمارگيري ني��روي كار مركز آمار ايران در 
سال 1۳۹۹ با سال 1۳۹8 ابعاد نگران كننده اي 
از وضعيت بازار كار كشور را روايت مي كند. يكي 
از شاخص هاي كامالً گمراه كننده بازار كار كشور، 
كاهش نرخ بيكاري تحصيلكرده هاي دانشگاهي 
از 7/16 درصد در سال 1۳۹8 به 2/14 درصد در 

سال 1۳۹۹ است،اما چرا گمراه كننده؟
جمعيت فعال تحصيلكرده دانش��گاهي )مجموع 
ش��اغالن و بيكاران تحصيلكرده دانش��گاهي( در 
سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹8 بالغ بر 421 هزار 
نفر كاهش يافته اس��ت. بدين معنا ك��ه اين تعداد 
تحصيلكرده دانش��گاهي از يافتن ش��غل در سال 
1۳۹۹ دلس��رد ش��ده اند. در همين حال با كاهش 
180 هزار نفر شاغالن تحصيلكرده دانشگاهي در 
سال 1۳۹۹ نسبت به سال 1۳۹8، نسبت اشتغال 
آنها از 7/۹ درصد به ۳/۹ درصد كاهش يافته است. 
عالوه بر اين، نرخ مشاركت آنها در همين بازه زماني 
از 6/11درصد به 8/10 درصد كاهش يافته اس��ت. 
به نظر مي رس��د ب��ا توجه ب��ه كاه��ش همزمان 
جمعيت فعال، نرخ مش��اركت و نس��بت اشتغال 
تحصيلكرده هاي دانشگاهي در سال 1۳۹۹ نسبت 
به سال 1۳۹8، كاهش ۵/2 درصدي نرخ بيكاري اين 

گروه در اين بازه زماني گمراه كننده است. 
عباس علوي راد معتقد اس��ت، با توجه به اينكه 
در گزارش چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي 
كار مركز آمار ايران در س��ال 1۳۹۹ اطالعات 

جمعيت غير فعال تحصيلكرده هاي دانشگاهي 
منعكس نمي شود، فعاًل نمي توان در مورد تعداد 
خروج احتمالي اين گروه از بازار كشور اعالم نظر 
كرد. با اين همه كاهش بالغ بر 420 هزار نفر از 
جمعيت فعال تحصيلكرده دانشگاهي در بازار 
كشور در سال 1۳۹۹ نگران كننده است. به ويژه 
اگر دلسردي و نا اميدي از پيدا كردن شغل آنها 
را متقاعد كرده باش��د كه از كشور خارج شوند. 
هر چند اين موضوع ممكن است ناشي از بحران 

ويرانگر كرونا نيز باشد. 
   سهم 18 تا ۳۵ ساله ها از بيكاري 

چقدر است؟ 
بيش از 1/7 ميليون نفر از بيكاران را افراد 18 تا 

۳۵ ساله تشكيل داده اند. 
به گ��زارش ايس��نا، در س��ال گذش��ته بيش 
ميليون نفر در گروه جمعيتي 1۵ ساله  از62/۳ 
و بيشتر قرار داش��تند كه 2۵/7 ميليون نفر آن 
فعال )بيكار و شاغل( بوده اند. از اين تعداد حدود 
2۳/2 ميليون نفر شاغل و 2/4 ميليون نفر بيكار 
گزارش شده اس��ت كه در مجم��وع بيانگر نرخ 

بيكاري ۹/6 درصدي در سال 1۳۹۹ است. 
   وضعيت بيكاري 18 تا ۳۵ ساله ها

بررسي جزئيات گزارش بيكاري كه اخيراً مركز 
آمار ايران منتش��ر كرد، از اين حكايت دارد كه 
بيش از 1/7 ميليون نفر از اف��راد بيكار را گروه 
س��ني 18 تا ۳۵ ساله تش��كيل داده اند. اين در 
حالي است كه تعداد آنها در سال 1۳۹8 بالغ بر 
2/1 ميليون نفر بوده است. بر اين اساس از تعداد 
بيكاران در اين گروه س��ني ح��دود ۳8۳ هزار 
نفر كم ش��ده و نرخ بيكاري بين آنها از 17/۹ به 

16/7درصد در سال قبل رسيده است. 
   1/2 ميليلون نفر از بيلكاران 18 تا ۳۵ 

ساله مرد هستند 
از جمعي��ت 1/7 ميليون نفري بي��كاران 18 تا 
۳۵س��اله، 1/2 ميليون نفر مردان هس��تند كه 
البته نس��بت به س��ال 1۳۹8 حدود 17۳ هزار 
كمتر شده اند. همچنين تعداد زنان بيكار در اين 
گروه سني در س��ال قبل از حدود 7۵7 هزار به 

۵47 هزار كاهش داشته است.

 كاهش نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي
با خروج آنها از بازار كار

  گزارش   یک


