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بازار کار ایران در کل سال 1400از 

محدودیت های کرونــا و بی ثباتی کار
اقتصادی رنج می برد و عاقبت هم 
آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، نتوانست 
انتظار سیاستگذاران حوزه اشتغال را برآورده کند. 
نکته تأمل برانگیز مناســبات بازار کار در زمستان 
1400این اســت که بخش های کشاورزی باز هم با 

ریزش قابل توجه تعداد شاغالن مواجه شده است.
به گزارش همشهری، در زمستان 1400همچنان 
روند کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی ادامه 
و باوجوداین، نرخ بیکاری نســبت بــه فصل پاییز 
0.5درصد افزایش پیدا کرده اســت. البته این نرخ 
در مقایسه با زمستان سال 1399حدود 0.3درصد 
بهبود پیدا کــرده؛ اما نکته اینجاســت که باوجود 
این مقدار کاهش در نرخ بیکاری، نرخ اشــتغال نیز 
به واسطه خروج نیروی کار از بازار، 0.2درصد کاهش 

یافته است.

نماگرهای بازار کار
از کل جمعیت 85میلیون نفری ایران، 63.3میلیون 
نفر 15سال و بیشتر سن دارند و از این تعداد، کمتر 
از 25.6میلیون نفر )معادل 40.4درصد( حاضر به 
مشارکت اقتصادی بوده و به فراخور شرایط بازار به 
گروه شاغالن یا بیکاران پیوسته اند. براساس اطالعات 
منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت 
اقتصادی در زمستان 1400معادل 0.3درصد کمتر 
از فصل پاییز بوده و باوجود اضافه شــدن 721هزار 
نفر به جمعیت 15ساله و بیشتر، تعداد افراد دارای 
مشارکت اقتصادی حدود 30هزار نفر کمتر از فصل 
قبل شــده اســت؛ درحالی که برای حفظ شرایط 
موجود بازار کار، باید به ازای اضافه شدن 721هزار 
نفر به جمعیت در سن کار کشور، همین میزان نیز به 

جمعیت شاغالن و بیکاران اضافه می شد.
به گزارش همشهری، این روایت ارزیابی از بازار کار 
کشور اســت و همانگونه که حجت اهلل عبدالملکی، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکنون چندین 
بار اعالم کرده، در کشــور 14میلیون نفر از شــغل 

شایسته ای برخوردار نیســتند به گونه ای که عالوه 
بر 5میلیون نفر بیکاران پیدا و پنهان، 7میلیون نفر 
شغل غیررسمی دارند و اشتغال 2میلیون نیز ناقص 
است. در این بازار نامساعد، بررسی آمارهای رسمی 
نشان می دهد فقط در فصل زمستان 1400حدود 
179هزار نفر به جمعیت در ســن کار کشور اضافه 
شــده اما به واسطه شــرایط نامســاعد اقتصادی، 
255هزار نفــر از افراد دارای مشــارکت اقتصادی 
غیرفعال شــده اند و تعداد شــاغالن 361هزار نفر 
نســبت به فصل پاییز کاهش پیدا کرده اســت. از 
این تعداد فقط 106هزار نفر بــه جمعیت بیکاران 
پیوسته اند و مابقی کاًل قید حضور در بازار کار را زده 

و غیرفعال شده اند.

تداوم خروج زنان از بازار کار
یکی از اتفاقات نگران کننــده ای که برای چندمین 
فصل پیاپی در بازار کار ایران رخ داده، ریزش شدید 
تعداد شاغالن زن بوده که به مردانه تر شدن چهره 
بازار کار منجر شده اســت. براساس اطالعات مرکز 
آمار ایران، در شــرایطی که در زمســتان پارسال 
374هزار نفــر به جمعیت زنان در ســن کار اضافه 
شده، تعداد زنان متمایل به مشارکت اقتصادی در 
این فصل 111هزار و 531نفر، تعداد شــاغالن زن 
29.2هزار نفر و تعداد بیکاران زن 82.3هزار نفر کمتر 
شده است. در این وضعیت سهم زنان از بازار کار ایران 
که در ســال های نه چندان دور به حوالی 15درصد 
رسیده بود، تا 10.9درصد سقوط کرده است. بررسی 
حضور زنــان در بخش های مختلــف اقتصادی نیز 
نشان می دهد در زمستان سال گذشته، سهم زنان 
در اشتغال بخش کشاورزی 2.6درصد )93هزار نفر( 
و در اشــتغال بخش صنعت 0.5درصد )25.6هزار 
نفر( کاهش و در مقابل تعداد شــاغالن زن فعال در 
بخش خدمات 3.1درصد )89.5هزار نفر( افزایش 

پیدا کرده است.

حال و روز بیکاران
آمارهای رسمی نشان می دهد تعداد بیکاران اقتصاد 

ایران در زمستان سال گذشته 2.4میلیون نفر بوده 
که این تعداد 68.7هزار نفر کمتر از زمستان سال99 
و 106هزار نفر بیش از فصل پاییز1400 اســت. در 
این وضعیت، نــرخ بیکاری جوانان 15تا 24ســال 
0.5درصد نسبت به زمستان ســال قبل افت کرده 
و به 23.1درصد رسیده و نرخ بیکاری جوانان 18تا 
35سال نیز با افت 0.2درصدی روی رقم 16.6درصد 
ایستاده است. در این فصل نســبت به فصل پاییز، 
حدود 19هزار نفر از جمعیت بیکاران 15تا 24سال 
کاسته شده و در مقابل تعداد بیکاران 18تا 35سال 
33هزار نفر بیشتر شده است. براساس گزارش بازار 
کار زمســتان 1400، فارغ التحصیل آموزش عالی 
در زمستان پارســال 918هزار نفر بوده که نسبت 
به فصل پاییز 56.5هزار نفر و نســبت به زمســتان 
سال قبل 42.7هزار نفر کمتر اســت. نکته مثبت 
در گزارش بازار کار در زمستان 1400این است که 
سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی از جمعیت شاغالن 
از 25.3درصد در زمســتان 99و 25درصد در پاییز 
1400به 26.6درصد در زمستان 1400افزایش پیدا 
کرده و سهمیه فارغ التحصیالن از جمعیت شاغالن 
حدود 311هزار نفر نسبت به سال قبل بیشتر شده 
است. بخشــی از این افزایش می تواند ناشی از ادامه 
تحصیل شاغالن فعلی باشد اما بخش بزرگی از آن 
نتیجه جذب فارغ التحصیالن آموزش عالی در بازار 

کار است که اتفاق مثبتی است.

غروب اشتغال کشاورزی
با استمرار خشکســالی و تضعیف صرفه اقتصادی 
فعالیت های بخش کشاورزی و دامداری، سهم این 
بخش از بازار کار ایران باز هــم کاهش پیدا کرده و 
از 15.8درصد در زمســتان 99بــه 14.5درصد در 
زمستان 1400رسیده اســت. این شاخص در پاییز 
1400معــادل 15.4درصد و در فصل پاییز ســال 
1398معادل 16.5درصد بود. همچنین در زمستان 
1400اشــتغال بخش صنعت کشــور نیز با ریزش 
شاغالن مواجه بوده و 38هزار نفر از شاغالن خود را 
از دست داده است. با این اتفاق سهم بخش صنعت 

از بازار کار ایران از 33.8درصد در زمستان 1399به 
33.6درصد در زمستان 1400رسیده است. در این 
میان، بخش خدمات به عنــوان بزرگ ترین بخش 
بازار کار ایــران از حوالی 49درصد در ســال 98به 
50.4درصد در زمستان 99و 51.9درصد در زمستان 
1400افزایش پیدا کرده و به یکی از باالترین مقادیر 
خود رســیده است. کاهش نسبی شــیوع کرونا در 
نیمه دوم سال گذشته و افزایش چتر واکسیناسیون 
ازجمله عواملی است که باعث شده اشتغال بخش 
خدمات در مقایســه با ســایر بخش های اقتصادی 

افزایش پیدا کند.

خاموشی موتور بازار کار در زمستان
 نرخ بیکاری در زمستان 1400با 0.5درصد افزایش نسبت به فصل پاییز روی رقم 9.4درصد ایستاد

البته این رقم همچنان 0.3درصد کمتر از نرخ زمستان 1399است

امتناع کامیون داران از حمل محصوالت کشاورزی از جنوب کشور، قیمت انواع صیفی را به شدت باال برده است
توقف کامیون ها قیمت گوجه فرنگی  را باال برد

افزایش قیمت در حوزه میوه و سبزی موضوعی است که 

هر از گاهــی به دالیل مختلفی ازجمله خشکســالی، گزارش
سرمازدگی، افزایش هزینه تولید و حمل ونقل یا تمایل 
تولیدکنندگان به صادرات، شــاهد آن هســتیم، این بار اما مشکالت 

کامیون داران به عنوان متهم اصلی گرانی ها مطرح شده است. 
قیمت گوجه فرنگی در مغازه های میوه فروشی تا کیلویی 30هزار تومان 
باال رفته، بعضی دیگر از صیفی جات مثل هندوانه هم در روزهای اخیر 
قیمتشان 2برابر شده و این گرانی به امتناع کامیون داران از حمل کاالهای 
کشاورزی نسبت داده می شود. بخش بزرگی از صیفی جات مورد استفاده 
در بازار تهران، از استان های جنوبی تامین می شود، در چنین شرایطی 
هرگونه اختالل در حوزه حمل ونقل، قیمت را در مقصد افزایش می دهد.

به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و سبزی تهران توزیع گوجه در 
میدان اصلی میوه وتره بار تهران تقریبا به صفر رسیده و قیمت ها به علت 
همین کمبود تا 25هزار تومان افزایش یافته است. مصطفی دارایی نژاد 
با اشاره به اینکه در شرایط عادی روزانه 2 تا 3هزار تن گوجه فرنگی وارد 
میدان میوه و تره بار می شــود اما این میزان در 2روز گذشته به 50تن 
تقلیل پیدا کرده، این مشکل را ناشی از ناکافی بودن افزایش تعرفه حمل 
بار برای کامیون داران دانســت و افزود: فقط 17درصد به تعرفه حمل 
بار کامیون داران افزوده شده، به همین دلیل بســیاری از آنها برای بار 
زدن محصوالت کشاورزی تمایلی ندارند و بخش زیادی از محصوالت 
کشاورزان در مزرعه مانده است. به گفته او، میزان بار ورودی گوجه فرنگی 
به تهران در روز سه شنبه به 10کامیون کاهش یافته که این حجم از بار 

فقط نیاز نصف یک سالن در میدان میوه و تره بار را تامین می کند.

قیمت باال سرمزرعه
گفته می شود قیمت بعضی از محصوالت ازجمله همین گوجه فرنگی 
ســر مزرعه نیز بسیار باالســت و این محصوالت تا رســیدن به دست 
مصرف کننده ها به قیمت های عجیبی خواهند رســید. رئیس اتحادیه 

بارفروشان میوه وتره بار تهران با اشاره به کشت قابل توجه گوجه، قیمت 
17هزار تومانی این محصول ســر مزرعه را غیرمنطقی دانست و افزود: 
این گوجه تا به تهران برســد نرخ آن کیلویی 20هزار تومان می شود و 
خریداران در واحدهای صنفی باید گوجه فرنگی را کیلویی 25تا 30هزار 
تومان خریداری کنند. در چنین شرایطی مشکالت حمل ونقل هم مزید 
بر علت شده زیرا محصول گوجه در میناب رسیده و آماده توزیع است 
اما از آنجا  که هیچ کامیون داری حاضر به حمل بار نیست قیمت گوجه 
افزایش پیدا کرده است. گفته می شود در هفته گذشته عالوه بر گوجه 
دیگر صیفی جات هم متاثر از مشکالت حمل ونقل رشد قیمت زیادی 
داشته اند. بعد از تعلل کامیون داران از بارگیری هندوانه، قیمت آن در 
میدان اصلی از کیلویی 5هزار تومــان به کیلویی 9هزار تومان و قیمت 
سبزی خوردن از کیلویی 8هزار تومان به کیلویی 11هزار تومان رسیده 
است، مسئوالن ذیربط بارها اعالم کرده اند در ماه رمضان افزایش قیمت 

نخواهیم داشت.

افزایش 70تا 100درصدی قیمت صیفی جات
گرانی های اخیر صدای فروشندگان را هم درآورده و آنها که از افت شدید 
خرید میوه شب عید متضرر شده بودند حاال با گرانی اقالمی مواجه اند 

که در صدر فهرست خرید خانوارها در فصل گرماست. رئیس اتحادیه 
فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به افزایش 70تا 100درصدی 
قیمت برخی محصــوالت از ابتدای هفته جاری، به همشــهری گفت: 
گرانی های اخیر در حالی اســت که در هیچ محصولی کاهش تولید و 
کمبود نداریم و صرفا مشکالت حمل کاال به مرکز، بر قیمت این اقالم در 

تهران تأثیرگذار بوده است.
اسداهلل کارگر افزود: گفته می شود بخشی از مشــکالت اخیر ناشی از 
کمبود گازوئیل و بخشــی به دلیل اعتصاب کامیون داران ایجاد شده و 
از آنجا که بخش زیادی از محصول ســبزی و صیفی مورد نیاز پایتخت 
از اســتان های جنوبی تامین می شــود، دود این مشــکالت به چشم 

مصرف کنندگان می رود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ســبزی تهران، درباره اینکه گفته 
می شود بخشی از گرانی گوجه به قیمت باالی این محصول سر مزرعه 
ارتباط دارد، گفت: تا همین چند روز پیش قیمت گوجه در مغازه ها بین 
8تا 15هزار تومان بود که نشان می دهد خرید قبلی مغازه دار که احتماال 
مربوط به 2هفته پیش بوده قیمت باالیی نداشته و طبعتا این مشکل به 
تازگی و در چند روز اخیر ایجاد شده، پس نمی تواند ناشی از تغییر یکباره 

قیمت در استان های تولیدکننده باشد.
به گفته کارگر، از روز دوشــنبه هفته جاری همــه صیفی جاتی که از 
جنوب تامین می شوند، افزایش قیمت چشمگیری داشته اند که گوجه 
بیشترین رشد را داشته اما هندوانه، سیب زمینی و لوبیا سبز هم نزدیک 
به 100درصد گران شده اند. این مقام صنفی با اشــاره به اینکه تغییر 
قیمت با درصدهای پایین می تواند تاحدی قابل قبول باشد اما افزایش 
70تا 100درصدی بهای کاالهای مصرفی پذیرفته نیست، افزود: مردم 
به محض گرانی میوه و سبزی جات، فروشندگان را متهم و مقصر می دانند 
درحالی که ما و مردم در یک تیم هستیم و ما هم مثل آنها خریداریم، به 
همین دلیل به این میزان افزایش قیمت به شدت انتقاد و اعتراض داریم و 

معتقدیم به سرعت باید به این مشکل رسیدگی شود.

و ســبزی  میــوه  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
درگفت وگو با همشــهری: قیمت همه صیفی جات 
از روز دوشــنبه هفتــه جــاری بــه این ســو بیــن 70تا 
100درصد باال رفته، این درحالی اســت که در هیچ 

محصولی کمبود تولید نداریم

ترمز رشد دالر کشیده شد
با وجود یک دور نزول قیمت دالر تا محدوده 25هزار تومان در 
اواخر سال گذشته از ابتدای امسال، قیمت هر دالر آمریکا دوباره 
شیب صعودی پیدا کرده و قیمت آن در هفته جاری برای ورود 
به کانال 28هزار تومان خیز برداشت اما دیروز به دنبال انتشار 
خبرهایی مبنی بر احتمال آزادسازی دالرهای بلوکه شدن ایران 

تا محدوده 27هزار و 400تومان عقب نشست.
به گزارش همشهری، برخی خبرها حاکی از آن است  که حجم 
صادرات نفت ایران تا 1.5میلیون بشکه افزایش یافته، هم زمان 
قیمت نفت نیز تا مرز 100دالر رشــد کرده اســت. در چنین 
شــرایطی، می توان برآورد کرد، ارزش روزانه درآمدهای نفتی 
ایران به 100تا 150میلیون دالر رســیده است. از سوی دیگر 
درحالی  که پس از توافق ایران و انگلیس 470میلیون یورو ارز 
وارد کشور شده، خبرهای تازه نشان می دهد که بخشی از منابع 
ارزی بلوکه شده ایران نیز در حال آزاد شدن است. دیروز حتی 
برخی خبرگزاری های داخلی از فراهم شدن مقدمات آزادسازی 
7میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در کره جنوبی خبر دادند که 
می تواند نقش زیادی در افزایش توان ارزی دولت و افزایش عرضه 
در بازار داشته باشد؛ اما با وجود این تحوالت، قیمت ارز از اسفند 
ماه تاکنون به نزول تمایل زیادی نشــان نداده، حتی از ابتدای 
امسال شیب صعود قیمت دالر بیشتر شده و به نگرانی ها نسبت 

به تداوم این رشد دامن زده است.

نوسان های قیمت ارز 
نرخ دالر از اواخر بهمن تا هفته سوم اسفندماه و به دنبال افزایش 
احتمال احیای توافق هســته ای تا محدوده 25هــزار تومان 
عقب نشــینی کرده بود. در ادامه شیب قیمت دالر از هفته آخر 
اسفند صعودی شــده و حتی در مبادالت روز سه شنبه هفته 
جاری تا محدوده 27هزار و700تومان هم پیشروی کرده است؛ 
اما دیروز ترمز رشد قیمت هر دالر آمریکا تحت تأثیر اخبار مربوط 
به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران کشیده شد و دالر در 
محدوده 27هزار و400تومان دادوستد شد و همچنان در برابر 

نزول بیشتر مقاومت کرد.

نقش رفع تحریم ها
به زعم کارشناسان، تداوم گشایش ها در تجارت خارجی و رفع 
تحریم ها، تحت تأثیر توافق هســته ای یا عوامل دیگر می تواند 
قیمت هردالر آمریکا را تا محدوده 22هزار تومان کاهش دهد، 
اما در غیر این  صورت، قیمت دالر تمایل بیشــتری برای صعود 
پیدا می کند. روزبه شریعتی، کارشناس بازار سرمایه می گوید: 
درصورت رفع نشدن تحریم ها، احتمال رشد قیمت دالر تا بیش 
از 32 هزار تومان هم وجود دارد. حمید حسینی، فعال اقتصادی 
نیز معتقد است: با توجه به حجم نقدینگی و تورم باال، قیمت ارز 
در میان مدت و بلندمدت افزایشی است اما رفع تحریم ها سبب 
می شــود که دالر در محدوده 24 تا 28 هزار تومان باقی بماند. 
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز اعتقاد دارد: 
نرخ دالر آمریکا در میان مدت در محــدوده 25هزار تا 27هزار 
تومان نوسان خواهد کرد، اما می توان امیدوار بود که با احیاي 

برجام، تا 22 هزار تومان افت کند.

خطر بازگشت ایران به باشگاه 
واردکنندگان بنزین

پایــان محدودیت هــای کرونایــی پــس از گســترش چتر 
واکسیناسیون، خیلی ها را به فکر سفرهای درون شهری و برون 
شهری انداخته و حاال خطر اینجاســت که در نتیجه تاخیر در 
اجرای سیاست های اصالح نظام انرژی، دوباره ایران به باشگاه 

واردکنندگان بنزین تبدیل شود.
به گزارش همشهری، کاهش میانگین مصرف بنزین در ایران در 
سال99 آن هم پس از یک روند صعودی دستکم 10ساله ناشی 
از 2 عامل بوده، یکی سهمیه بندی دوباره بنزین در آبان سال98 
و دیگری شوک کرونا در بهمن همان ســال؛ اما روند صعودی 
مصرف بنزین در سال گذشته استمرار پیدا کرد و قابل پیش بینی 
است که امسال و ســال های آینده هم این روند ادامه پیدا کند. 
بر اساس برآوردهای رســمی، میانگین مصرف بنزین در سال 
گذشته نسبت به سال قبل رشدی 14درصدی را تجربه کرده و 
تخمین زده می شود که در یک افق 3ساله مصرف این فرآورده 
به 110تا120میلیون لیتر در روز برسد که در این صورت تولید 

و مصرف بنزین برابر خواهد شد. 

بازگشت به عقب
ایران طی دهه90 با بحران تامین بنزین مواجه شــد، با تشدید 
فشــار تحریم ها، دولت محمود احمدی نژاد تصمیم گرفت تا 
برای پوشش کسری بنزین به تولید این فرآورده در مجتمع های 
پتروشیمی اقدام کند که ابهام های زیادی از جمله چالش های 
زیســت محیطی و آلودگی هوا را بــه همراه آورد تــا اینکه با 
بهره برداری از پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، ایران به جمع 
کشورهای صادرکنندگان بنزین پیوست. حاال با گذشت 4سال 
از زمان خودکفایی بنزینی، دوباره زنگ وابستگی بنزینی به صدا 
درآمده است. چندي پیش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از بازگشت مصرف بنزین به زمان پیش از کرونا خبر داد و اعالم 
کرد: ظرفیت فعلی پاالیش نفت خام و میعانات گازی از عهده 
شیب تند مصرف برنخواهد آمد. برآوردها حکایت از آن دارد که 
با ادامه روند فعلی میانگین مصرف روزانه بنزین در سال1405 
به 117میلیون لیتر، در سال1410 به 134میلیون لیتر و در افق 

سال1420 به بیش از 153میلیون لیتر در روز می رسد.

میانگین مصرف بنزین در دهه90 و پیش بینی سال 1401

این، صندوق صدقات نیست
  خبر: اختالف بر سر واریز مبلغ 200میلیون دالر 
از محل منابع صندوق توسعه ملی به حساب صندوق 

تثبیت بازار سهام دوباره سرباز کرده است.
  نقد: مسئوالن صندوق توسعه ملی می گویند: 
این صندوق به تعهــدات  خود پایبند اســت ولی 
صندوق تثبیت بازار هنــوز قــرارداد فی مابین را 
امضا نکرده است؛ در این شــرایط پرداخت پول از 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به لحاظ 
حقوقی خطاســت. در مقابل، مســئوالن سازمان 
بورس معتقدند قرارداد باید دوطرفه باشد و زیربار 
شروط صندوق توسعه ملی نمی روند. آنچه در این 
میان جای تامل دارد، نوع نگاه متفاوت دســتگاه ها 
به منابع صندوق ثروت ملی ایرانیان، یعنی صندوق 
توسعه ملی است. به نظر می رسد باید نگاه و دیدگاه 
همه دستگاه ها به این صندوق بین نسلی، تغییر کند. 
نباید صندوق توسعه ملی را با صندوق صدقات اشتباه 
گرفت. این تصور که پــول پرداختی از این صندوق 
قرار نیست دوباره به حساب آن بازگردد، قطعا اشتباه 
است. در این میان ضرورت دارد دست کم مسئوالن 
ســازمان بورس و فعــاالن بازار ســرمایه از چنین 
رویکردی فاصله بگیرند. آنها باید بپذیرند دریافت 
200میلیون دالر از صندوق توسعه ملی، نمی تواند 
بدون قاعده و تضمین محقق شــود زیــرا هر دالر 
صندوق یادشده متعلق به همه مردم است؛ ضمن 
اینکه قطعا مسئوالن بازار سرمایه هم بر این اعتقادند 
که نباید بازار سهام، به صدقه بگیر صندوق توسعه 
ملی تبدیل شود. اشتباه نکنیم، کمک صندوق توسعه 
ملی صرفا با هدف تثبیت بازار سهام صورت می گیرد 

و تنها یک سپر در برابر شوک های احتمالی است.

چهره روز

خبر

بنزین

نقد  خبر

ارز

شفاف سازی  معامالت پتروشیمی
آن طورکه محمدصــادق مفتح، قائم مقام 
وزیر صنعت، در امور بازرگانی اعالم کرده با 
توافق انجام شده بین وزارت صمت و وزارت 
نفت قرار اســت، همه محصوالت زنجیره 
پتروشیمی در یک دوره یک تا 2ماهه در بورس کاال عرضه  شود. 
در طول سال های گذشــته نظام قیمت گذاری در محصوالت 
پتروشــیمی با چالش های فراوانی مواجه بوده و حتی در موارد 
مختلفی چرخه عرضه و تقاضا در بازار محصوالت پتروشیمی را با 
دشواری مواجه کرده است. اما حاال عرضه محصوالت پتروشیمی 
در بورس کاال از یک طرف تامین این محصوالت را برای مصرف 
کننده  تسهیل  و از سوی دیگر زمینه را برای تعیین قیمت های 

منصفانه تر فراهم می کند. 
این اقدام می تواند نظام عرضه و تقاضا و قیمت گذاری محصوالت 
پتروشیمی را شفاف و از تشکیل بازارهای کاذب جلوگیری کند. 
وزارت صنعت اعالم کرده بعد از عرضه محصوالت پتروشیمی 
در بورس کاال، تولیدکننده هایی که دارای مازاد عرضه باشــند 
می توانند محصوالتشــان را به بازارهای جهانــی صادر کنند.

این موضوع نیز می تواند به افزایش درآمــد تولید کننده های 
پتروشیمی کمک  و حتی جریان ورود منابع ارزی به کشور را 
تقویت کند. چنین کاری، پارسال با موفقیت در بازار سیمان، با 
استفاده از ابزار بورس کاال مورد آزمون قرار گرفت و موجب شد 
التهاب بازار سیمان تا حد زیادی از بین برود. اکنون کار به جایی 
رسیده است که شرکت های تولیدکننده سیمان دیگر حاضر به 
خروج از بورس کاال نیستند به طوری که عبدالرضا شیخان، دبیر 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از این رویداد به عنوان 
یکی از موفقیت های صنعت سیمان در سال 1400 یاد می کند.

 شرط های مجانی شدن
آب، برق و گاز در 1401

 آب، برق و گاز مجانی برای نخستین بار از سال های پایانی دولت 
حســن روحانی آغاز شد و حاال براســاس قانون بودجه برخی 
مشــترکان صنعت آب و برق و گاز از پرداخت تعرفه و ســایر 
خدمات جانبی معاف هستند. سؤال اینجاست که چه مشترکانی 

می توانند از آب، برق و گاز مجانی استفاده کنند؟
به گزارش همشهری، دولت از بهمن سال گذشته تعرفه های برق 
و از ابتدای امسال تعرفه های آب را افزایش داده، به گفته علی اکبر 
محرابیان، وزیر نیرو، تعرفه آب بها در سال1401 برای مشترکانی 
که طبق الگو مصرف می کنند تغییر نکرده اما کساني که بیش 
از الگو، مصرف دارند به صورت پلکانی مشــمول افزایش قیمت 

می شوند و در مقابل آب و برق خوش مصرف ها رایگان می شود.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق هم می گوید: 
براساس این تغییر مشترکانی که مصرف آنها از الگوی تعریف 
شده برق کمتر باشــد از تعرفه یارانه ای برق برخوردار خواهند 
بود. به گفته این مقام مسئول، درصورتی که مصرف مشترکانی 
که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند کمتر از نصف 
الگوی تعیین شده باشد تعرفه آنها رایگان خواهد بود. او توضیح 
می دهد: این تغییرات شامل حال 25درصد از مشترکان می شود 
که 9درصد از آنها نیز کمی بیش از الگو مصرف دارند که با کمی 
کاهش در مصرف، می توانند مصرف خــود را به کمتر از الگوی 
تعریف شده برسانند. براساس آمارهای رسمی 5میلیون خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( و ســازمان بهزیستی قرار 
دارند. سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی 
گاز هم می گوید: تعداد مشترکانی که کمیته امداد و بهزیستی 
برای دریافت گاز رایگان معرفی و اطالعات شــان در ســامانه 
شرکت ملی گاز ثبت شده، از 600هزار خانوار فراتر رفته است. 
سیدجالل نورموسوی می گوید: همه اطالعات ارسالی کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی صحت سنجی و بعد از آن وارد سامانه 

شرکت ملی گاز شده است.

بی
اس

هم
ا ط

رض
علی

ی/ 
هر

مش
س: ه

عک

 چهره بازار کار در زمستان 1400
نسبت به زمستان 1399
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