
افزايش قيمت موادغذايي از يكسو و شيوع كرونا از 
سوي ديگر شرايطي ايجاد كرد تا اشخاص كمتري براي 
صرف غذا در رستوران ها حاضر شوند، اين در حالي 
است كه بعد از مدت ها تعطيالت كرونايي بسياري از 
اصناف، رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف 
س�رويس تهران گفت: گراني مواداوليه مانند برنج، 
گوشت و روغن موجب ريزش مشتريان شده است. 
كرونا از ابتداي شيوع با بسياري از كسب و كارها سر 
جنگ داشت و اين جنگ را تا جايي ادامه داد كه در 
كسب و كارها را تخته كرد و در كنار صاحبان مشاغل 
بسياری را نيز خانه نشين كرد، رستوران داراني كه در 
ايران به دليل افزايش هزينه هاي موادغذايي و كاهش 
قدرت خريد مردم از سال ٩٦ تا نيمه ابتدايي ٩٨ با 

ركود و كسادي كسب و كار مواجه بودند به يك باره 
كرونا را مقابل خود ديدند و مجبور ش��دند كركره 
مغازه هاي خود را پايين بكشند. گزارش هاي مركز 
آمار نش��ان مي دهد يك خانوار شهري در سال ٩٦ 
ساالنه ٧ميليون و ٦٠٠ هزار تومان هزينه خوراكي 
و دخاني داشته اس��ت كه اين هزينه در سال ٩٧ به 
٩ميليون و ٥٠٠ تومان و در سال ٩٨ به ١١ ميليون 
و ٧٥٠ هزار تومان نزديك شده و بي شك اين روند 
صعودي در سال ٩٩ نيز تشديد شده است. متوسط 
درآمد ساالنه يك خانوار ش��هري در سال ٩٦ بالغ 
بر ٣٦ ميليون تومان و س��ال ٩٧ بالغ بر ٤٣ ميليون 
تومان بوده است، اين در حالي است كه درآمد ساالنه 
خانوار شهري در س��ال ٩٨ نيز ٥٤ ميليون تومانی 

محاسبه شده است. وجود هزينه هاي ديگري چون 
مسكن، سوخت و روشنايي و پوشاك و كفش، لوازم، 
اثاث و خدمات خانوار، بهداشت و درمان، حمل و نقل 
و ارتباطات، تفريحات و سرگرمي و خدمات فرهنگي 
و كاال و خدمات متفرقه خانوار بي شك صرفه جويي 
در حوزه هزينه هاي خوراك��ي را پيش روي خانوار 

قرار داده است. 
   همچنان بر مدار ضرر

علي اصغر ميرابراهيمي، رئي��س اتحاديه دارندگان 
رستوران و س��لف س��رويس تهران در گفت وگو با 
فارس گفت: »پس از اتمام تعطيلي هاي تعيين شده 
از سوي ستاد ملي كرونا و بازگشايي واحدهاي صنفي 
رستوران  ها در آخرين روزهاي ارديبهشت، بيش از 

يك ماه از آغاز فعاليت واحدهاي صنفي مي گذرد، اما 
به رغم بازگشايي واحدهاي صنفي تعداد مشتريان به 

علت گراني ريزش كرده است.«
وي با بيان اينكه قيمت كاالهاي اساسي و به عبارتي 
مواد اوليه توليد انواع غذاها از جمله مرغ، گوش��ت، 
برنج و روغن گران است، گفت: »براين اساس قيمت 
تمام شده محصول توليدي رستوران ها نيز افزايش 

يافته است.«
رئيس اتحاديه دارندگان رستوران و سلف سرويس 
تهران با اشاره به تعطيلي يك ساله اين صنف بعد از 
كرونا از اسفند ٩٨ تا اواخر سال ٩٩ اظهاركرد: »طي 
يك و نيم سالي كه كشور درگير ويروس كرونا شده 
است، رستوران ها و سلف سرويس ها براي فعاليت 
صنفي دچار محدوديت فراوان��ي بودند، به طوري 
كه اين واحدها اغلب اجازه فعاليت صنفي نداشتند، 
بنابراين تعداد زيادي از واحدهاي صنفي به دليل ضرر 

و زيان هاي شديد مالي دچار ورشكستگي شدند.«
ميرابراهيمي با اش��اره به لزوم ارائه اظهارنامه هاي 
مالياتي تا ١٥تيرم��اه بيان داشت:»س��ازمان امور 
مالياتي به وضعيت كس��ب و كار رستوران ها در يك 
سال و نيم گذشته آگاه اس��ت و مي داند كه درآمد 
اين بخش از اصناف به شدت كاهش يافته و برخي 
نيز ورشكسته شده اند.« وي با انتقاد از اينكه دولت 
شرايط اصنافي را كه به علت كرونا درآمد خود را از 
دست داده اند، درك نمي كند، گفت: »دولت به جاي 
فشار به اصناف، بايد جلوي فرارهاي مالياتي را بگيرد 
و اجازه ندهد، برخي با درآمدهاي هنگفت از پرداخت 

ماليات فرار كنند.«
از سوی ديگر برخی از فعاالن صنف رستوران داري 
ترجيح دادند از اين صنف خارج ش��وند،  »خس��رو 
ابراهيمي ني��ا« رئيس اتحادي��ه تاالرهاي پذيرايي 
و سالن مجالس از ورشكس��تگي صددرصدي اين 
صنف خبر داد و گفت: »عده اي از سالن داران براي 
ادامه حيات به رستوران گرداني روي آورده اند، زيرا 
تعطيلي اين مراكز در ماه هاي گذش��ته خس��ارت 
جبران ناپذيري را به س��الن داران وارد كرده است. 
براين اس��اس بيش از ٧٠واحد صنف��ي از اتحاديه 
دارندگان رستوران و سلف سرويس تهران پروانه هاي 

خود را باطل كردند.«
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 رستوران دارها 
ناامید از حمایت دولت و غلبه بر ضرر و زیان کرونا

برخی تولیدکنند ه ها از گرانی سیر نمی شوند! 
در هفته هاي اخير همزمان با داغ ش�دن رقابت ه�اي انتخاباتي، اخبار 
افزايش قيمت انواع كاالهاي مصرفي اعم از شوينده ها، غذاهاي كنسروي 
به ويژه تن ماهي، مرغ، روغن و برنج در البه الي اخبار گم شد. برخي ديگر 
از توليدكنندگان مانند دامداران و صنايع لبني نيز زمزمه افزايش مجدد 
قيمت ها را به راه انداختند. فعاالن بازار نسبت به كاهش قدرت خريد مردم 
و عدم كشش بازار هشدار داده و از ستاد تنظيم بازار مي خواهند در ۴۵روز 
باقيمانده از دولت با امتياز گيري برخي از فرصت طلبان و توليدكنندگان 
سود جومقابله كنند و دفاع از حقوق مصرف كنندگان را  فراموش نكنند. 
در هفته هاي گذش��ته، در حالي كه كش��ور درگير مناظره ها و رقابت هاي 
انتخاباتي رياس��ت جمهوري بود، برخي از توليدكنندگان با گرفتن مجوز 
افزايش قيمت از ستاد تنظيم بازار و بعضاً سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان قيمت كاالي توليدي شان را بين ١٠تا ٣٠درصد افزايش 
دادند. در اين ايام قيمت تن ماهي، انواع رب و غذاهاي آماده، قيمت گوشت 
قرمز و مرغ، انواع روغن و شوينده ها در افزايش قيمت ها در سومين ماه سال 

ركورد زد و در روزهاي پاياني عمر دولت تدبير، امتياز گرفتند. 
همچنين اخباري از بازار شيرخام و فرآورده هاي لبني منتشرشد مبني بر 
اينكه توليدكنندگان شيرخام كه در ماه هاي اخير باالترين افزايش قيمت 
را در يك سال اخير داشته اند، بار ديگر به بهانه گراني نهاده ها و آزاد سازي 
قيمت سبوس به دنبال گراني قيمت شير به ٦تا ٧هزار تومان هستند. انگار 
برخی از اينها از گرانی سير نمی شوند. زياده خواهي دامداران و كارخانجات 
لبني در حالي است كه در يك سال اخير مصرف شير و لبنيات به شدت افت 
كرده و با افزايش مجدد قيمت ها بيم آن مي رود كه در تابستان بازار با ركود 
مواجه شده و شير و لبنيات به كارخانجات برگشت بخورد. فعاالن بازار از 
كاهش قدرت خريد مردم خبر مي دهند و با توجه به كاهش تقاضا نسبت به 
افزايش قيمت كاالهاي مصرفي هشدار مي دهند. فعاالن بازار مي گويند: در 
يك ماه گذشته فروش شير و لبنيات، حبوبات، روغن و برنج به دليل گراني 
افت كرده و روزانه بخش زيادي از لبنيات و كاالهاي فسادپذير به كارخانه 
و مراكز پخش بازگشت مي خورد. مصرف شوينده ها نيز كاهش يافته و با 
توجه به شيوع ويروس كرونا افت بازار ها زنگ خطر بزرگي براي متوليان 
بازار و سالمت كشور است. به گفته آنها، ستاد تنظيم بازار با صدور مجوز هاي 
گراني قيمت ها در روزهاي پاياني عمر دولت ركورد زده و مصرف كنندگان 
و صنوف توزيعي را با چالش جدي مواج��ه كرده اند و ادامه اين وضعيت در 
٤٥روز باقي مانده، دولت آينده را با مشكل افزايش تورم كاالهاي مصرفي 
مواجه خواهد كرد. از بازار مرغ وگوشت قرمز نيز خبر مي رسد كه نبود نظارت 
بر سيستم توزيع قيمت مرغ را بين ٣٠ تا ٣٥درصد نگه داشته و مرغ تنظيم 
بازار بسيار كمياب شده است. براساس مشاهدات ميداني از خرده فروشي هاي 
سطح شهر تهران هر كيلو مرغ كامل آماده طبخ با قيمت هاي ۲٨تا ٣٥ هزار 
تومان عرضه مي ش��ود. همچنين برخي از خرده فروشي ها مرغ گرم كامل 
نداشته و اقدام به فروش مرغ قطعه بندي شده مي كنند؛ به طوري كه قيمت 
هر كيلو سينه پاك شده حدود ٥٩هزارتومان و ران نيز حدود ۲٩ هزارتومان 
اس��ت. در حالي كه قيمت مصوب مرغ براساس آخرين تصميمات قرارگاه 

ساماندهي مرغ كشور در فروردين ماه ۲٤هزار و٩٠٠تومان شد. 
 به عبارت ديگر بازار ها در هفته هاي پاياني دولت رها شده است. ستاد تنظيم 
بازار با افزايش قيمت كاالها موافقت مي كند و تعزيرات و سازمان حمايت نيز 
نظارت بر سيستم توزيع را كامالً تعطيل كرده اند. بازار گوشت قرمز هم به حال 

روز مرغ دچار شده و قيمت ها سقف مشخصي ندارد. 

خیال راحت اوپك از اتفاقات نفتي امریكا
اوپک اع�الم كرد: افزاي�ش قيمت  ها در ب�ازار نفت، مح�دود خواهد 
ماند و به اين گروه قدرت بيش�تري براي مديريت بازار در كوتاه مدت 
و پيش از رش�د ق�وي تولي�د نف�ت ش�يل در س�ال 2۰22 مي دهد. 
به گزارش رويترز، منابع آگاه در اوپك اظهار كردند: مقامات كميس��يون 
اقتصادي اوپك و كارشناسان بيروني روز سه شنبه در جلسه اي حضور پيدا 
كردند كه به موضوع توليد نفت امريكا متمركز بود. كارشناسان خارج از اوپك 
روز پنج شنبه در نشست جداگانه اي پيش بيني خود از ميزان توليد نفت 
امريكا در سال هاي ۲٠۲١ و ۲٠۲۲ را در اختيار مقامات اين گروه قرار دادند. 
اگرچه توافق عمومي بر اين است كه رشد توليد نفت امريكا امسال محدود 
خواهد بود، اما يك منبع صنعتي اعالم كرد: پيش بيني ها براي سال ۲٠۲۲ 

از ٥٠٠ هزار بشكه در روز تا ١/٣ ميليون بشكه در روز متغير است. 
يك منبع آگاه در يكي از شركت هايي كه پيش بيني هايي براي اوپك فراهم 
كرد، گفت: نظر عمومي درخصوص نفت شيل امريكا اين است كه با افزايش 
قيمت ها، بهبود پيدا خواهد كرد، اما روند بهبود توليد خيلي سريع نخواهد 
بود. توليد نفت شيل امريكا معموالً واكنش سريعي به سيگنال هاي قيمت 
نشان مي دهد و نفت امريكا هفته گذشته حدود ٧٣ دالر در هر بشكه صعود 
كرد كه باالترين قيمت از اكتبر سال ۲٠١٨ بود، اما توليدكنندگان امريكايي 
به جاي افزايش توليد، به ديسيپلين مالي و سود سهامداران متمركز شده اند. 
يك منبع آگاه در اوپك پالس ديسيپلين سرمايه گذاري و جريان نقدينگي 
آزاد براي سرمايه گذار را خالصه موضوعات مورد بحث در ديدار كميسيون 
اقتصادي اوپك برشمرد. اين كميسيون به وزيران اوپك توصيه ارائه مي كند، 
اما سياستگذار نيس��ت. دو منبع آگاه اظهار كردند: در گزارشي كه در اين 
ديدار ارائه شد، پيش بيني شد توليد امريكا به ميزان ۲٠٠ هزار بشكه در روز 
در سال ۲٠۲١ رشد مي كند. يك منبع سوم اظهار كرد: اكثر كارشناسان 

درباره اين سطح رشد پيش بيني شده توافق داشتند. 
عدم بهبود چشمگير توليد نفت شيل امريكا، مديريت بازار را براي گروه اوپك 
پالس راحت تر مي كند. اوپك پالس به تدريج محدوديت عرضه داوطلبانه اي 
را كه از سال گذشته به اجرا گذاشت، همزمان با بهبود تقاضا تسهيل مي كند و 

قرار است در نشست اول ژوئيه درباره سياست توليدش تصميم بگيرد. 

جبهه گیري انگلیس در برابر بیت کوین
مدير بخ�ش فناوري ه�اي مالي بان�ک مركزي انگلي�س بيت كوين 
را اب�زاري ناكارآم�د و ناس�ازگار ب�ا محيط زيس�ت خوان�د. 
به گزارش راش��اتودي، در ادام��ه مخالفت هاي بانك مرك��زي انگليس با 
بيت كوين و ارزهاي ديجيتالي فعلي موجود در ب��ازار، اين بار مدير بخش 
فناوري هاي مالي اين بانك با ناكارآمد دانستن بيت كوين گفته فناوري پشت 
پرده ارزهاي ديجيتالي رسمي بانك هاي مركزي دهها هزار برابر كارآمدتر از 
انجام تراكنش ها با استفاده از بيت كوين خواهد بود. تام ماتن كه در كنفرانسي 
تحت عنوان آينده فناوري هاي مالي سخن مي گفت با اشاره به ضرورت عقب 
نماندن از قافله توسعه روش هاي نوين پرداخت و گفت: با اين حال تا زماني 
كه مردم دوست دارند از وجه نقد استفاده كنند بايد از در دسترس بودن آن 

اطمينان حاصل كنيم. 
اين مقام ارشد انگليسي در بخش ديگري از سخنان خود، بيت كوين را ابزاري 
نامناسب براي استفاده به عنوان يك ارز رسمي دانست و گفت: ارزي كه از 
سوی بانك مركزي به عنوان ارز ديجيتالي رسمي معرفي خواهد شد، داراي 
تفاوت هاي زيادي با بيت كوين خواهد بود. وي همچنين به مردم توصيه كرد 
كه زياد درگير بيت كوين نشوند و آن را ارزي خواند كه براي استخراجش 
بايد مقدار زيادي انرژي مصرف شود. ماتن پتانسيل ارزهاي ديجيتالي را 
بسيار باال دانست، اما افزود كه بايد نگراني هاي زيست محيطي استخراج 
رمزارزها مرتفع شود تا در نهايت يك سيستم بهينه مالي جديد با سازگاري 
بيشتر با محيط زيست معرفي شود. اين اولين بار نيست كه يك مقام بانك 
مركزي انگليس از بيت كوين به شدت انتقاد مي كند. پيش از اين نيز اندرو 
بيلي- رئيس بانك مركزي انگليس- با هشدار نسبت به معامله بيت كوين 
گفته بود كسي كه در بازار ارزهاي ديجيتالي )موجود( سرمايه گذاري مي كند 
بايد آماده از دست دادن تمام ثروت خود باشد. اين مقام ارشد انگليسي كه 
يكي از منتقدان سرسخت آنها نيز محسوب مي شود گفته بود كماكان معتقد 

است كه رمزارزها داراي هيچ ارزش ذاتي نيستند. 
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190-16,250آلومينيومايران
420-19,920كاشيالوند

193-3,669داروسازيامين
34,5401,640معدنيامالحايران

14,23060آسانپرداختپرشين
14,500380سراميكهايصنعتياردكان

1,990-37,940آبسال
18-1,708بيمهآسيا

30-9,100سرمايهگذاريآتيهدماوند
530-10,770آهنگريتراكتورسازيايران

4,636165سرمايهگذاريپرديس
144-2,746سايپاآذين
2,110-40,230معادنبافق

890-17,340مسشهيدباهنر
42-3,912بيمهالبرز

90-3,753سرمايهگذاريبوعلي
120-8,200باما

170-6,770سرمايهگذاريگروهتوسعهملي
860-23,640گروهصنعتيبارز

191-4,193بيمهدانا
37-1,789بهسازكاشانهتهران

10,220-194,360سايراشخاصبورسانرژي
3,210-61,010بهنوشايران

470-21,200فجرانرژيخليجفارس
50-1,224گروهبهمن

83-1,650سرمايهگذاريصنعتبيمه
8,31030بانكخاورميانه

38-3,800بانكملت
1,070-20,420بينالملليمحصوالتپارس

600-42,540پتروشيميبوعليسينا
1,200-22,920بورساوراقبهادارتهران

2,630-49,980گروهصنعتيبوتان
51-2,649بانكپارسيان
15,19010بانكپاسارگاد

23,6400پستبانكايران
1,9800بانكصادراتايران

88-1,950بينالملليتوسعهساختمان
39-2,181بانكتجارت

130-8,150بيمهما
630-11,990چرخشگر

920-17,610كشتوصنعتچينچين
151-4,030توليديچدنسازان

30-23,180معدنيوصنعتيچادرملو
23,2100معدنيوصنعتيچادرملو

280-5,550سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
360-7,030كمباينسازيايران

75,5801,720كربنايران
340-27,680داروسازيابوريحان

17,750190دادهپردازيايران
570-11,300البرزدارو

750-14,440داروسازيزاگرسفارمدپارس
1,840-88,490داروپخش)هلدينگ

440-37,130داروسازيفارابي
780-14,970داروسازيجابرابنحيان

97-4,125داروسازيكوثر
160-21,000داروييلقمان
112,7805,370معدنيدماوند

890-17,040دودهصنعتيپارس
1,400-26,640داروسازياسوه
770-42,130درخشانتهران
26,600350داروييرازك
380-14,220سبحاندارو

140-17,820داروسازيسينا
700-13,950گروهداروييسبحان

37,290160سرمايهگذاريداروييتامين
5,92080داروسازيزهراوي

60-5,080تجارتالكترونيكپارسيان
13,880140فوالدآلياژيايران

27,5101,310فوالداميركبيركاشان
1,240-11,190فيبرايران

970-20,980فوالدخراسان
100-14,960فوالدخوزستان

2,000-38,010فنرسازيزر
90-9,760فوالدمباركهاصفهان

270-5,240فروسيليسايران
25,4001,050فرآوريموادمعدنيايران

600-27,820غلتكسازانسپاهان
23,090490فرآوردههايتزريقيايران

30,800160پديدهشيميقرن
203-4,950گروهصنايعبهشهرايران

170-10,210سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
10,39010سرمايهگذاريغدير)هلدينگ

3,950-35,580كارخانجاتقندقزوين
29-1,920قطعاتاتومبيلايران

1,770-33,660قندلرستان
7,090-134,820گروهصنعتيملي)هلدينگ
15,670530معدنيوصنعتيگلگهر

2,38147گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
3,900-35,110گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

360-7,450گلتاش
231-4,391حملونقلبينالملليخليجفارس

530-18,400شركتارتباطاتسيارايران
200-5,800حفاريشمال
1,020-19,460حملونقلتوكا

420-8,140دادهگسترعصرنوين-هايوب
820-15,700ايرانارقام

390-7,450سرمايهگذارياعتبارايران
23-2,015ايرانخودرو

149-4,074سرمايهگذاريخوارزمي
5,49020خدماتانفورماتيك

250-7,590بيمهپارسيان
8,570150گروهپتروشيميس.ايرانيان

820-15,770ايراندارو
470-9,080جامدارو

17,680-336,020صنايعجوشكابيزد
68,500410پليپروپيلنجم-جمپيلن

1,470-28,020بورسكااليايران
2,850-54,150كابلالبرز

194-3,696گروهصنايعكاغذپارس
560-30,300صنايعخاكچينيايران

19,660-373,620خوراكدامپارس

ملیحه مرادی
  گزارش

توس�عه  هماهنگ�ي  دفت�ر  مدي�ركل 
و  كش�اورزي  محص�والت  ص�ادرات 
صناي�ع تبديلي س�ازمان توس�عه تجارت 
اي�ران از افزاي�ش ص�ادرات محص�والت 
خش�كبار طي دو م�اه س�ال 1۴۰۰ خبر داد. 
به گزارش مه��ر، محم��ود ب��ازاري از افزايش 
صادرات محصوالت خشكبار طي دو ماهه سال 
١٤٠٠، خبر داد و گفت: صادرات اين گروه طي 
دو ماهه نخست س��ال جاري با ارزشي معادل 
۲١۲ ميليون دالر و به وزن ٩٦ هزار تن صورت 
گرفته كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از 
نظر ارزشي ٣٦ درصد و به لحاظ وزني ۲٥ درصد 

رشد داشته است. 
مدي��ركل دفتر هماهنگ��ي توس��عه صادرات 
محصوالت كشاورزي و صنايع تبديلي سازمان 
توس��عه تجارت افزود: از اين مي��زان، صادرات 
پسته خود به تنهايي معادل ١۲۲ميليون دالر 
و ١٨ هزار تن بوده اس��ت كه ٥٧ درصد از كل 
صادرات اين گروه را به خ��ود اختصاص داده و 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از نظر ارزشي 

٤٣ درصد و از لحاظ وزني ٥٠ درصد افزايش را 
نشان مي دهد. 

بازاري بي��ان داش��ت: از مهم تري��ن بازارهاي 
هدف صادراتي محصوالت خش��كبار در دوره 
مذك��ور مي توان ب��ه چي��ن، ام��ارات متحده 
عربي، هندوس��تان، تركيه، عراق، پاكس��تان، 
 روس��يه، قزاقس��تان، ويتنام، افغانس��تان و... 

اشاره كرد. 
مدي��ركل دفتر هماهنگ��ي توس��عه صادرات 
محصوالت كش��اورزي و صنايع تبديلي اظهار 
داشت: صادرات خرما طي دو ماهه نخست سال 
جاري معادل ٤٨ هزارتن به ارزش ٤۲ميليون 
دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
نظر ارزشي ١۲درصد و از لحاظ وزني ١٣درصد 

افزايش را نشان مي دهد. 
بازاري گفت: صادرات كش��مش ني��ز طي دو 
ماهه س��ال جاري معادل ۲٧ هزار تن به ارزش 
٣٥ميليون دالر بوده كه نسبت به مدت مشابه 
قبل از نظر ارزش��ي و وزني با ٥٠درصد رش��د 

مواجه شده است. 

 افزايش ۳۶ درصدي 
صادرات خشكبار 

بازرس مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور 
درباره درخواست وزيركار از رئيس جمهور براي 
افزايش ۵۰درصدي فوق العاده شاغالن وزارت 
كار گفت: ع�دم امنيت ش�غلي، عقب ماندگي 
مزدي، كاهش قدرت خريد مشكالت كارگراني 
اس�ت كه هي�چ ك�س ب�ه فك�ر آنها نيس�ت. 
حميدرضا ام��ام قلي تبار، در گفت وگو با تس��نيم 
درباره شرايط دستمزد كارگران افزود: قشر غريب و 
بدون حامي حال حاضر كشورمان، اين روزها درگير 
مشكالت عديده و تصميمات غلط و غيركارشناسي 
برخي مس��ئوالن پرمدعاي اس��ت كه دانس��ته يا 
نادانسته تيشه به ريشه كارگران كم توقع و بي ادعاي 
اين سرزمين زده اند. عدم امنيت شغلي، عقب ماندگي 
مزدي، كاهش قدرت خريد، افزايش فاصله طبقاتي، 
افزايش فقر و از هم پاش��يدگي خانواده كارگران، 
آسيب هاي اجتماعي و ده ها مشكالت ديگر رهاورد 
مديراني است كه در كمتر از ١٠سال، فقر مطلق و 
فالكت را براي اقشار آسيب پذير و كارگران كشورمان 

به وجود آورده اند. 
وي ادامه داد: در گيرودار ضربات مهلك تورمي كه 
بر اقشار جامعه تحميل شده است و شكست هاي 
تأسفبار حمايتي از قشر آس��يب پذير جامعه، اين 

روزها خبرهاي تأسفباري به گوش مي رسد. 
 امام قلي تبار گفت: درخواست وزير كار دولت تدبيرو 
اميد از رياس��ت جمهوري بابت افزايش ٥٠درصد 
فوق  العاده شغل كاركنان اين وزارتخانه، در حقيقت 

تير خالص به ش��عارهاي كساني است كه به گفته 
خودشان ش��ب ها از مشكالت اقش��ار آسيب پذير 
جامعه خواب ندارند. پيگيري ه��اي وزير و تأكيد 
ايش��ان به رئيس جمهور به اين دليل كه در پايان 
رياس��ت جمهوري آقاي روحاني يك يادگاري از 
خود به كاركنان ياد شده بدهد، تضاد آشكار با شعار 
دولتي دارد كه از نردبان كارگران و با شعار حمايت 
از اين قشر سكان دولت را در دست گرفته است، اما 
وقتي در روزهاي بزرگداشت روز كارگر تصاويري را 
مي بينيم كه رئيس دولت با اكراه از داخل شاسي بلند 
ژاپني به خط توليد ش��ركت ها م��ي رود و از داخل 
ماشين از كارگران س��ان مي بيند، درخواست اين 
چنيني وزير قابل پيش بيني بود كه دل كارگران اين 
مرزو بوم را به درد آورده اس��ت، اينكه چرا رئيس 
دولت و كابينه به جاي پيگيري و جبران معيشت 
كارگران عزيز اين س��رزمين كه حقوق و مزاياي 
آنان جوابگوي يك سوم نيازهاي حداقلي آنان را 
پوش��ش نمي دهد به فكر كاركنان وزارتخانه اي 
هستند كه از نظر معيش��ت و درآمد به مراتب از 
كارگران جلوتر بوده و به هي��چ وجه دغدغه اين 

قشر را تجربه نكرده اند... . !
وي ادامه داد: كارگران معتقدند توهين اين چنيني 
از سوي اين مسئوالن به اقشار آسيب پذير جامعه 
آن هم در واپسين روزهاي مديريت آنان شائبه اين 
مطلب است كه كارگران هرگز از اولويت هاي اين 

دولت نبوده و نيستند.

کامیون ها در صدر جدول افزایش تولید خودروسازهااقدام دقیقه نود  وزیرکار براي افزایش حقوق 
گزارش عملكرد خودروسازان داخلي در دو ماهه 
نخست سال جاري نشان مي دهد كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، توليد كاميون بيشترين 
ميزان افزايش و كمباين كمترين درصد افزايش 
توليد را داشته است؛ از س�وي ديگر تراكتور و 
خانواده وس�ايل حمل ونقل مسافري )اتوبوس، 
ميني ب�وس و ون(درصد منفي ثب�ت كرده اند. 
به گزارش ايس��نا، گ��زارش عملكرد تولي��د انواع 
خودروها براس��اس آمار وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( طي فروردين و ارديبهش��ت سال 
جاري نش��ان مي دهد ك��ه به ترتي��ب كاميون ها 
)كاميون، كاميونت و كشنده(، وانت، انواع سواري 
و كمباين )ماشين هاي برداشت محصوالت دانه دار 
كشاورزي( رشد ٦/٩درصد تا ٤٥/٥درصد داشته اند. 
در بخش خودروهاي مسافري اتوبوس، ميني بوس 
و ون ۲/٣ درصد و تراكت��ور ۲٣/٣درصد افت توليد 

نسبت به دوماهه سال ١٣٩٩ داشته اند. 
از ابتداي س��ال جاري تا پايان ارديبهشت امسال 
١۲٧هزار و ٧٠٠ دستگاه از انواع خودرو سواري توليد 
شده كه نسبت به تعداد دستگاه سواري توليد شده 
در دوماهه ابتدايي سال گذشته ) ١١٧ هزار و ٣٠٠ 

دستگاه(، رشد ٨/٨ درصدي را تجربه كرده است. 
ميزان توليد وانت  نيز در مدت مذكور س��ال جاري 
نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته ١۲/٩ درصد 
افزايش يافته و از ٨هزار و ٣٩۲ دستگاه به ٩ هزار و 

٤٧٧ دستگاه رسيده است. 

طي دو ماه نخست س��ال ١٤٠٠ بيشترين ميزان 
افزايش توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
مختص كاميون ، كاميونت و كشنده است كه از ٦٥٧ 
دستگاه با افزايش ٤٥/٥درصدي به ٩٥٦ دستگاه 
رسيده است. برخالف هميشه كه كمباين ها در صدر 
افزايش توليد هستند، اينبار كمترين ميزان افزايش 
توليد انواع خودروها متعلق به كمباين هاست كه 
رشد ٦/٩درصدي نسبت به آمار توليد اين خودروها 
در دوماه نخست سال گذشته رقم زده و ٦۲ دستگاه 
توليد شده اس��ت. در مجموع دو ماه ابتدايي سال 
گذش��ته ٥٨ دس��تگاه از اين مدل خودروها توليد 
شده بود. در مقابل، طبق آمار، ميزان توليد اتوبوس، 
ميني بوس و ون مجدد ورق خود در فروردين ماه را 
كه افزايشي بود به سمت كاهشي شدن برگرداند و 
طي دو ماهه نخست س��ال جاري نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افت ۲/٣ درصدي را ثبت كرد. 
در حالي در مجموع فروردين و ارديبهشت امسال 
۲١٥ دستگاه اتوبوس، ميني بوس و ون توليد شده 
كه ميزان توليد آن در دو ماه نخست سال گذشته 

۲۲٠ دستگاه بوده است. 
پس از آن بيش��ترين كاهش توليد را تراكتور ثبت 
كرده اس��ت. ميزان توليد اين نوع خودرو از ۲ هزار 
و ٦٥٣ دس��تگاه در دو ماهه نخس��ت سال ١٣٩٩ 
به ۲ هزار و ٣٦ دس��تگاه در دو ماه نخس��ت س��ال 
١٤٠٠ رس��يده و كاهش ۲٣/٣درصدي را تجربه 

كرده است. 

  گزیده خبر

   کشاورزی

آگهی فراخوان  تجدید مناقصه عمومی همزمان با  ارزیابي کیفي  یك مرحله ای )نوبت سوم(
)خرید تجهیزات تكمیلي اکتیو  مراکز داده  دولت الكترونیك(

به شماره مناقصه  99/10
شماره مناقصه در سامانه ستاد)2000001011000008(

سازمان فناوری اطالعات ايران در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با  ارزيابی كيفي  يك مرحله ای )خريد تجهيزات تكميلي اكتيو  مراكز 
داده  دولت الكترونيك(به شماره مناقصه  ٩٩/١٠ و شماره مناقصه در سامانه ستاد )۲٠٠٠٠٠١٠١١٠٠٠٠٠٨( را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكی دولت )ستاد( مجدداً برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاريخ ١٤٠٠/٠٣/۲٦ می باشد. 
مهلت زمانی دريافت  اسناد مناقصه از سايت: ساعت: ١٨:٠٠ روز سه شنبه تاريخ: ١٤٠٠/٠٤/٠١ 

مهلت زمانی ارسال پيشنهاد : ساعت ١٨:٠٠ روز چهارشنبه تاريخ ١٤٠٠/٠٤/١٦ 
جلسه پرسش و پاسخ به منظور شفاف سازی اسناد مناقصه: ساعت ١٠:٠٠ صبح روز شنبه تاريخ ١٤٠٠/٠٤/١۲ در محل آدرس ذيل و در 

طبقه ٦ ، سالن جلسات برگزار می گردد.
زمان بازگشايی پاكتها: ساعت١٠:٠٠ صبح روزشنبه  تاريخ ١٤٠٠/٠٤/١٩

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاكت الف )ضمانتنامه شركت در 
فرآيند ارجاع كار(: آدرس خيابان شريعتی نرسيده به پل سيدخندان ورودی شماره ۲۲ سازمان فناوری اطالعات ايران طبقه دوم اتاق ۲٠٩ 

و تلفن : ٨٨١١٥٩٠٦ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس: ٤١٩٣٤-٠۲١ 

دفتر ثبت نام: ٨٨٩٦٩٧٣٧ و ٨٥١٩٣٧٦٨ 

م الف 1۰17 شناسه آگهی 11۴9238


