
نخستين روزنامه
 
 اقتصادي ايران

سال بيست وهشتم شماره 7342
شنبه 21 تير 1399
19 ذی القعده 1441  - 11 جوالی 2020
8 صفحه تك شماره 10000 ريال

واحدهاي زير 75متردرتهران و زير 90 متر درشهرها تسهيالت مي گيرند 

وام وديعه مسكن همچنان در مرحله شرط گذاري
صفحه 4

5 توليد

8 بازار سرمايه

 در صفحه هاي ديگر

معاون وزير صمت خبر داد

نمادهاي كوچك در مسير ريزش قرار دارند 

كاهش 50درصدي 
خودروهاي ناقص كف پاركينگ 

آغاز گمانه زني ها درباره قرمزپوش شدن بورس

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: قیمت پراید از ١٨ میلیون تومان به ٤٠ میلیون 
تومان یعنی تقریباً ٢ برابر شد در حالی که قیمت نهاده ها ٨٨ درصد رشد داشت

به گزارش جهان اقتصاد، مهدی صادقی نیارکی در نشست قطعه سازان با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی افزود: امسال تعداد خودروهای ناقص با رسیدن به عدد ٩٣ 

هزار دستگاه ٥٠ درصد کاهش داشته است.

شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته نزدیک به ٩ درصد رشد کرد اما شاخص 
کل هم وزن با رشــد ٢.6 درصدی به نسبت بسیار پایین تر از شاخص کل بورس 
تهران تقویت شد، تا گمانه زنی ها از احتمال قرمز پوشی شاخص کل بورس در هفته 
جاری به گوش برسد. به گزارش جهان اقتصاد، در آخرین روز کاری هفته گذشته ...

سرمقاله

 عقب ماندگی
 يا رها كردن اقتصاد كشور
   مهدی نظيفی- تحليلگر اقتصادي 
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تحليلگر

بازار بورس
 در انتظار انفجار بزرگ

  وحيد ميرزائی -  کارشناس اقتصادی و نویسنده مجموعه کتاب های کسب و کار

8

اختالف وزارتخانه هاي نفت و كار بر سر فوق العاده های شغلی باال گرفت 

مانعي تازه پيش روي 
بهبود معيشت پيمانکاران نفت 

در سال های اخیر بحث رعایت حقوق کارمندان و کارگران شاغل در صنعت نفت همواره یکی از 
چالش های جدی این وزارتخانه بوده اســت و اخیرا باال گرفتن اختالف وزارتخانه هاي »نفت« و 
»کار« بر سر فوق العاده های شغلی بن بستي دیگر بر سر راه بهبود معیشت پیمانکاران قرار داده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با گذشت حدود چهارماه از ابالغ مصوبه بهبود معیشت کارکنان 
پیمانکار مستمر و غیرپروژه ای صنعت نفت، تاکنون از اعطاي بیمه تکمیلی و ترمیم حقوق کارکنان 
پیمانکار صنعت نفت خبری نشده و مسئوالن وزارت نفت هم پاسخگوی سواالت و ابهامات جامعه 
کارگری صنعت نفت نیستند و چه بسا اگر در این ایام، تنها به اطالع رسانی از سوي مسئوالن هم 
بسنده شود و مشکالت صادقانه و شفاف بیان شود، بسیاری از نگرانی ها حل و فصل خواهد شد. 
در این راستا، »جلیل مختار« نماینده آبادان در مجلس شورای اسالمی پس از انجام گفتگوهایی با 
وزارتخانه هاي نفت و کار از وجود اختالفات ریشه ای بین دو وزارت خانه بر سر فوق العاده های 

شغلی پیمانکاران خبر داده است.
آخرین خبرها نشــان می دهد، کلیات طرح و کتابچه جامع مشــاغل پیمانکاری وزارت نفت با 
همکاری وزارت کار ابالغ شده است و بازنگری و تطبیق مشاغل کارگران براساس نوع تخصصی 
شغلی، سابقه و مدرک تحصیلی، بررسی، صحت سنجی و احراز شده و لیست مشاغل در سامانه 

ثبت شده است.
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بازار ارز )حواله نيما(: دالر  169.208   يورو 188.102
بورس تهران: شاخص كل 1.753.678

قيمت طال :  سکه بهار آزادی 105.280.000    

قيمت نفت: سبد اوپك 43/15

نشست مجازی »عدالت و آزادی در انديشه شهيد بهشتی« برگزار شد

انديشه شهيد بهشتی نسخه امروز ايران بحران زده

دوست و همكار گرامی 

جناب آقای علی فاضلی
انتخاب مجدد جنابعالی به ریاست اتحادیه صنف مصنوعات آلومینیومی تهران، که نشانه شایستگی جنابعالی و 
اعتماد اعضای محترم صنف است را خدمت جنابعالی، اعضای صنف و خانواده اصناف تبریک عرض می کنیم.

اهتمام شما در بهبود و ارتقاء وضعیت فعالیت و معیشت خانواده بزرگ اصناف و تالش های بی دریغ و خستگی 
ناپذیر شما در مسیر توسعه اقتصادی کشور، ستودنی است، سالمتی و موفقیت روزافزون شما را آرزومندیم.

صنف  اتحادیه  رئیس  غفاري رهبر،  جلیل 
صحاف  

صنف  اتحادیه  رئیس  آبادي،  فیض  صادق 
تجهیزات  تعمیركاران  و  تولیدكنندگان 

الكترونیكي و حفاظتي
رسول  شجري، رئیس اتحادیه صنف كفاشان 

دستدوز  
صنف  اتحادیه  رئیس  چي،  مرتضي منبع 

فخاران 
حسین محمدي، رئیس اتحادیه صنف كبابي ، 

حلیم و پزندگان غذا های سنتی 
محمدحسین نورائي آشتیاني، رئیس اتحادیه 

صنف پارچه فروشان 
حبیب طهماسبي نیك، رئیس اتحادیه صنف 

خیاطان زنانه و مردانه  
صنف  اتحادیه  رئیس  پوررجبیان،  محمد 

آهنگران و صنعتگران خودرو
صنف  اتحادیه  رئیس  محمدی،  معراج 
سازندگان كلیشه و لیتوگراف مهر و پالك و 

چاپ اسكرین 

علی اژدركش، رئیس اتحادیه صنف كفشهاي 
ماشیني و الستیكي  

اتحادیه صنف  رئیس  نجم آبادی،  محمدتقی 
لوازم  و  كشاورزي  اولیه  مواد  فروشندگان 

باغباني و بهداشتي دامي 
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه صنف 

مشاورین امالك
دستگاههاي  صنف  اتحادیه  رئیس  محبی،  مهدی 

مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي 
تولید  صنف  اتحادیه  رئیس  مصطفی زاده،  حسین 

كنندگان و فروشندگان لوازم ایمني،كاله وآتش نشاني 
صنف  اتحادیه  رئیس  جمالي،  علي 
تولیدكنندگان و تعمیركاران صنایع برودتي، 

تهویه مطبوع، لباسشوئي وقطعات یدكي 
صنف  اتحادیه  رئیس  ثابت قدم،  حمید 

سازندگان و فروشندگان عینك  
بهروز چوداري میالني، رئیس اتحادیه صنف 

تزئینات داخل ساختمان  
جبار ایل كا، رئیس اتحادیه صنف چادردوزان و 

برزنت فروشان

احمد ابوالحسنی، مدیرعامل شركت آروین 
مهر فجر 

صنف  اتحادیه  رئیس  علي اكبري،  تقي 
سازندگان و فروشندگان باطري 

اتحادیه صنف  سیدمجتبي عراقچي، رئیس 
فروشندگان فرش دستباف

صنف  اتحادیه  رئیس  ایلخاني،   علي اكبر 
تعمیركاران  و  كنندگان  تولید  و  آسانسور 

وسایل الكترومكانیكي  
صنف  اتحادیه  رئیس  خردمند،  محسن 

سراجان
صنف  اتحادیه  رئیس  احمدي،  عبدالرحیم  

فروشندگان و سازندگان ساعت  
صنف  اتحادیه  رئیس  فقیهی،  محسن 
دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و 

پاركینگ   
علي بهرمند، رئیس اتحادیه صنف دارندگان 

قنادي ، شیریني فروشي و كافه قنادي  
محمدعلي زرینه كفش، رئیس اتحادیه صنف 

بافندگان فرشهاي دستباف 

صنف  اتحادیه  رئیس  رجب زاده،  ابوالفضل 
خشكشوئي و لباسشوئي  

احمد محمدطاري مقدم، رئیس اتحادیه صنف 
نقاشان اتومبیل

حسن سلیمي، رئیس اتحادیه صنف صباغان 
و گلزنان

صنف  اتحادیه  رئیس  نریمانی،  علی اكبر 
چلوكباب و چلوخورش

كنندگان  تهیه  صنف  اتحادیه  رئیس  ده خدا،  داود 
فتوكپي،اوزالید و پلي كپي و تحریرات و طلق پرس 

صنف  اتحادیه  رئیس  محمدجوادكرمي، 
نان هاي فانتزي )حجیم و نیمه حجیم( 

محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه  

عبداله اقبالي، رئیس اتحادیه صنف سازندگان 
مصنوعات و فروشندگان فلزات رنگین 

بهمن  پورمند، رئیس اتحادیه صنف چاپخانه 
داران 

صنف  اتحادیه  رئیس  ناصري،  سیدحسین 
حلواساز و عصار


