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اقتصادی
شنبه  15آبان 1395
سال بیست و دوم
شماره 3817

نرخ طال و ارز در بازار آزاد

سکه بهار قدیم

11.150.000

دالر مبادله ای

31.796ریال

سکه بهارجدید

11 .230.000

دالر آزاد

36.230ریال

نیم سکه بهار

5.630.000

یورو مبادلهای 35.349ریال

ربع سکه بهار

2.980.000

یورو آزاد

40.160ریال

سکه گرمی

1.880.000

پوند مبادله ای

39.211ریال

پوند آزاد

44.550ریال

درهم آزاد

9.930ریال

یک گرم طالی18عیار
یک اونس طالدر جهان(به دالر)

1.126.790
1113

یادداشت
حا ِل تورم کاالها و خدمات تاثیرگذار بر

?

زندگی ما مردم چطور است؟

صادق صدرایی

نوع مواجههی با نرخ تورم اعالمی دولت در این س��الها که این عدد رو به
کاهش نهاده معموال با انکار جامعه همراه بوده اس��ت و چنین گفته میش��ود که
هم��هی این آمارها دروغ اس��ت .آنها که چنین ادع��ای بزرگ و بیمبنایی را
مطرح میکنند هرگز به این س��وال مش��خص پاسخ نمیدهند که اگر آمارهای
اقتصادی دروغ اس��ت پس بر اس��اس چه شاخص هایی باید عملکرد اقتصادی
دولتها را سنجید؟ آیا سنجهای به جز همین شاخصهای اقتصادی وجود دارد؟
یا س��وال دیگر این اس��ت که چرا وقتی همین مراکز آماری از آمارهای ناامید
کنندهای مثل نرخ رش��د یک درصد در س��ال  94گفتند مورد اس��تناد همهی
منتقدان قرار میگیرد اما آمارهای امیدوار کننده کذب و جعلی است؟
اینکه بگوییممالک تورم جیب مردم اس��ت ،حرفهایی است غیر منطقی که
از فق��دان مبان��ی علمی رنج میبرن��د .البته از زاویهای دیگ��ر این دیر باوری
موفقیته��ا در جامعه دالیل جامعه شناس��انه و روانشناس��انهای هم میتواند
داشته باشد به این معنا که اساسا در جامعهی ایرانی به موفقیتها روی خوش
نشان نمیدهیم و همواره عالقهمند هستیم که ضعفها و نیمهی خالی لیوان را
نش��ان همدیگر بدهیم ،این اش��کالی است که دهه هاست وجود دارد و میتوان
در مجالی دیگر از آن گفت .اما در کنار انکار آمارهای رسمی گاهی مشاهده
میش��ود که عدهای با قبول این آمارها مدعیاند که سبد کاالها و خدماتی که
بر اساس آن نرخ تورم سنجیده میشود آن چنان متناسب با زندگی روزمرهی
مردم نیس��ت و کاهش تورم (به معنای کم ش��دن س��رعت افزایش قیمت ها)
مربوط به کاالها و خدماتی از این سبد است که آن چنان بر زندگی و معیشت
روزمره مردم تاثیر گذار نیستند .احتماال همه موافق باشیم که مهمترین بخش
از این س��بد کاال و خدمات که بر زندگی روزمرهی ما مردم تاثیر مهمی دارد
این موارد باش��د :خوراکیها و آش��امیدنیها ،پوشاک و کفش ،مسکن و آب و
برق و گاز و س��ایر س��وختها ،اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه،
بهداش��ت و درمان ،حمل و نقل ،تحصیل ،تفریح و امور فرهنگی .با مراجعه به
آماره��ای بان��ک مرکزی میتوان به تفکیک ،میزان ت��ورم در هر کدام از این
قس��متها را مشاهده کرد .برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید
میتوانی��م می��زان تورم در این موارد تاثیرگذار ب��ر زندگی روزمره مان را در
خرداد  92با تورم این کاالها و خدمات در شهریور 95مقایسه کنیم.
تورم در شهریور 95
تورم در خرداد92
نام کاال یا خدمت
 5/9درصد
خوراکیها و آشامیدنیها؛  3/56درصد،
 9/6درصد
 7/64درصد،
پوشاک و کفش؛
1/9درصد
4/20درصد،
مسکن ،آب ،برق ،گاز؛
 5/4درصد
6/81درصد،
اثاث و لوازم خانه؛
1/18درصد
 1/41درصد،
بهداشت و درمان؛
 8/6درصد
5/52درصد،
حمل و نقل؛
 7/10درصد
 7/56درصد،
تفریح و امورفرهنگی؛
7/21درصد
 5/11درصد،
تحصیل؛
همانطور که مشاهده میشود در این موارد که تاثیر مستقیمی بر معیشت و
زندگی روزمرهی متن جامعه دارد به استثناء موضوع تحصیل که در این سالها
سرعت افزایش قیمتها در آن بیشتر شده است در سایر موارد شاهد کاهش تورم
یا به زبان سادهتر و عامیانهتر کم شدن سرعت افزایش قیمتها هستیم.
در نتیجه این گزاره که س��بدی که بر اس��اس آن نرخ تورم اعالم میش��ود
متناس��ب با معیش��ت مردم نیست چندان نمیتواند درس��ت باشد زیرا در این
س��بد انتخابی که همهی مواردش موثر بر زندگی روزمرهی مردم اس��ت هم
ش��اهد کم ش��دن ش��اخص تورم در طی این س��ه سال هس��تیم به گونهای که
میانگی��ن ن��رخ تورم این موارد در خرداد  1/48 ،92درصد بوده اس��ت و در
شهریور  95به  9/10درصد رسیده است.
البته که این نرخ تورم در قیاس با تورمی که مطلوب اس��ت یعنی دو تا س��ه
درص��د فاصل��هی زیادی دارد و کامال طبیعی اس��ت که مردم همچنان از گرانی
ناراحت باشند اما از آنان که اهل عدد و رقم هستند و نام کارشناس اقتصادی را
ی��دک میکش��ند توقع م��یرود به جای س��خن عوامانه با اعداد و ش��اخصها
عملکردها را بسنجند .علم اقتصاد علم اعداد است و بسیار بیرحمتر از آن است
که بتوان با سیاست بازیهای مرسوم آن را به بازی گرفت.

خودرو
وضعیت تولید خودرو در  ۷ماهه امسال

هفت ماهه امس��ال تولید انواع خودرو در ایران 26/1درصد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
در این مدت تولید انواع خودرو از مرز  ۶۰۰هزار دستگاه گذشته و از ۵۴۸
هزار و  ۱۷۵دس��تگاه در هفت ماهه نخس��ت س��ال گذشته به  ۶۹۱هزار و ۴۲۷
دس��تگاه رسیده است .تولید انواع سواری در هفت ماهه نخست امسال افزایش
 ۲۷درصدی داشته و از  ۵۰۲هزار و  ۷۶۳دستگاه در مدت مشابه سال گذشته
به  ۶۳۸هزار و  ۵۹۹دستگاه رسیده است .هفت ماهه نخست امسال تولید انواع
وانت نیز با رشد  ۱۸درصدی همراه بوده و از  ۳۸هزار و  ۲۵۵دستگاه در مدت
مش��ابه س��ال گذشته به  ۴۵هزار و  ۱۵۷دس��تگاه افزایش یافته است .همچنین
تولید انواع مینیبوس و میدلباس نیز  ۹ .۱۷درصد رش��د داش��ته و از ۳۹۱
دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به  ۴۶۱دستگاه رسیده است.

روزی چند پراید راهی خیابانها شده است؟

پراید ،پرتیراژترین خودروی تولید داخل است که آخرین سالهای حضورش
در خط تولید خودروسازی در ایران را پشت سر میگذارد.
بررس��یها نش��ان میدهد این از ابتدای س��ال جاری تا پایان مهر ماه هر روز
 731دس��تگاه پراید از خط تولید خودروس��ازی در ایران خارج ش��ده است ،تا
ای��ن عنوان ب��رای ارزانترین خودروی تولیدی در ایران حفظ ش��ود .پیش از
پراید ،پیکان پرتیراژترین خودروی تولید داخلی بود .س��ابقه طوالنی حضور
پیکان در خط تولید خودروسازی در ایران و همچنین اشکاالت فنی و ظاهری
آن ،کم کم انتقادات نس��بت به خودروس��ازی در ایران را افزایش داده و باعث
ش��د عناوینی چون مدیریت پیکانی و اقتصاد پیکانی و ...در ادبیات سیاس��ی
ایران جا باز کند .بر اس��اس این گزارش با خروج پیکان از خط تولید و س��پرده
ش��دن آن به موزه ،پراید ،خودروی ارزان قیمتی که تکنولوزی تولید آن نه از
یک کشور اروپایی ،که از کشور آسیایی کره جنوبی خریداری شده بود ،جان
گرفت و عنوان پرتیراژترین خودروی تولیدی در ایران را از آن خود کرد.

قیمت طال و سکه روی ریل صعود

در ادامه افزایش قیمت طال وسکه در هفتههای اخیر ،این هفته نیز قیمت طال و
سکه چه در بازارهای جهانی و چه در بازار ایران با رشد قابل توجهی روبرو بود.

رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال و جواهربا اشاره به اینکه قیمت طالی
جهانی به ازای هر اونس با افزایش  ۳۰دالری طی هفته گذش��ته روبرو بود ،اظهار کرد:
یک��ی از دالی��ل افزایش قیمت ط�لای جهانی کاهش ارزش دالر طی هفته گذش��ته بود.
محمدکش��تیآرای با بیان اینکه قیمت طال وس��که نیز در بازار ایران با افزایش قیمت طی
هفته گذش��ته روبرو بود ،عنوان کرد :از عوامل افزایش قیمت طال و س��که در بازار ایران

میتوان به روند صعودی طالی جهانی و نیز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد اشاره کرد.
به گفته رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان طال و جواهر قیمت س��که طی هفته
گذشته از یک میلیون و  ۹۲هزار تومان به یک میلیون و  ۱۲۴هزار تومان رسید که نشان
دهنده افزایش  ۳۱هزار تومانی اس��ت .کش��تیآرای در مورد احتماالت افزایش یا کاهش
قیمت طال و سکه طی هفته آینده نیز گفت :افزایش یا کاهش قیمت طالی جهانی در هفته
آینده به میزان نرخ بهره در آمریکا بستگی دارد .عالوه براین هرچقدر به تاریخ انتخابات
ریاس��تجمهوری آمریکا نزدیکتر میشویم ،تاثیر پذیری بازارهای مالی از این مسئله
افزای��ش مییاب��د .وی همچنین با تاکید بر ادامه روند کاهش س��طح تقاضا در بازار طال
وسکه ،اظهار کرد :همچنان میزان تقاضا و دادوستد در بازار طال وسکه پایین است.

رمزگشایی از فرمول اشتغالزایی روحانی

سرنوشت یکدههای بازار کار

گروه اقتصادی :کارشناس�ان بازار کار معتقدند:دولت
چن�د برنام�ه و روش را برای تحرک در بازار کار میتواند
داش�ته باش�د؛ از جمله اینکه از
بیرون س�رمایه جذب و به بخش
خصوصی هدایت کند.

همچنی��ن به بخش دولتی زودتر س��ر و س��امان دهد و به
س��رعت برای بخش خصوصی نسخه الزم را
بپیچد.بیکاری و مس��اله اشتغال
جوانان سالیان متمادی است که
کش��ور را درگیر خ��ود کرده و
طی  10س��ال گذش��ته در حالی
میلیاردها تومان به ایجاد اشتغال در
کش��ور اختص��اص داده ش��د ،ام��ا
کارشناس��ان بازار کار معتقدند اقدام
دولتها نهتنها منجر به اش��تغالزایی
قابل توجه نشده ،بلکه روند نرخ
بیکاری نیز صعودی بوده است.
درحالحاضربهباورکارشناسان،
پیچیدهتری��ن و س��ختترین وضعت در
حوزه کار ،به دولت یازدهم به ارث رسیده
ک��ه حل آن ،نیازمند نس��خه قوی اقتصادی
اس��ت .اطالعات مرکز آمار ایران نش��ان میدهد که در بهار
امس��ال 12/2درصد از جمعیت فعال کشور ،بیکار بودهاند.
تعداد ش��اغالن کش��ور در بهار  ۱۳۹۵برابر با  ۲۲میلیون و
 ۶۰۴هزار و  ۷۱۸نفر بوده است که نسبت به بهار سال ۱۳۹۴
این میزان در حدود  ۷۴۲هزار و  ۸۸۲نفر افزایش یافته است.
طبق آمارهای رسمی کشور ،تعداد بیکاران کشور 3میلیون و
 145هزار و 797نفر در س��طح س��نی 15ساله و بیشتر است.
البته حدود یک میلیون و  791هزار و  110نفر بیکاری که در
کشور وجود دارد ،زیر 30سال هستند.
بررس��یها همچنین حاکی از آن اس��ت ک��ه از جمعیت78
میلیون و  800هزار نفری ایران 22 ،میلیون نفر شاغل هستند.
به اینترتیب با اشتغال  27درصدی جمعیت ایران ،به ازای هر
فردش��اغلدرایرانبیشازدونفرفاقدش��غل وجوددارند.این
بدانمعناستکهبارتامینهزینههای 3/5نفردرایران-شامل
یک فرد شاغل و 2/5فرد بدون شغل -برعهده یک نفر است.
ازجمعیت 79میلیوننفریایراننیز 57میلیوننفرهیچفعالیت
شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند .با توجه به این آمارها،
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر متذکر ش��ده است

که در صورت تداوم شرایط موجود ،نرخ بیکاری در
س��ال  ١٤٠٠نزدیک به
 ١٥درصد خواهد بود
که با هدف الیحه
برنامه شش��م
که  7درصد
تاسال١٣٩٩
است،تفاوت

فاحشیدارد.
براساس این گزارش ،در صورت حفظ نرخ بیکاری کنونی،
باید ساالنه به طور متوسط  ٦٨٥هزار شغل ایجاد شود که این
خ��ود یک��ی از باالترین رکورده��ای اقتصاد ای��ران از منظر
اش��تغالزایی ب��هحس��ابمیآید.ای��ندرحالیاس��تکهدر
مس��تندات برنامه شش��م ٩٥٥ ،هزار خالص اش��تغال ساالنه
پیشبینیش��دهاس��ت.تح��والتیکدههاخیرب��ازارکارو
نوساناتنرخاشتغال،بهترینتصویررادررابطهبابازارکاربه
هر بینندهای میدهد .حدفاصل سالهای ٨٤تا ٩٤حدود هشت
میلیون نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است؛ حال آنکه از
ای��ن تعداد تنها یک میلی��ون و ٤٥٠هزار نفر به جمعیت فعال
اقتصادیاضافهشدهاند.
آمار بازار کار ایران طی  10سال گذشته ،یعنی بهار 1385
تا بهار  ،1395حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی
اس��ت؛ به طوری که این نرخ از ح��دود 41/2درصد در بهار
س��ال  1385ب��ه 39/5درصد در به��ار  1395کاهش یافته
اس��ت .همچنین روند10س��اله سهم ش��اغالن با ساعت کار
معمول 49س��اعت و بیش��تر بیانگر آن اس��ت که این س��هم

انگلیس به دنبال ایجاد کانال روابط بانکی با ایران

لیام فاکس ،وزیر بازرگانی بریتانیا اعالم کرد :دولت این کشور
در ح�ال مطالعه برای رفع نگرانیهای بانکی به عنوان مانعی بر
سر توسعه روابط با ایران است و بر این اساس پیش بینی میکند
مبادالتبازرگانیمیانایرانوبریتانیاافزایشیابد.

با آن که از ابتدای س��ال میالدی جاری بخش��ی از محدودیتهای
بانکهای بینالمللی برای سرمایهگذاری در ایران برداشته شده ،ایران
تنها توانسته است نظر تعداد اندکی از بانکهای کوچک خارجی را
جلب کند زیرا تحریمهای آمریکا علیه ایران همچنان برقرار است و به
همیندلیلمؤسس��اتبزرگمالیبینالمللینیزازبیمجریمهش��دن
احتمالیهمچنانازهمکاریباایرانخودداریمیورزند.
لی��ام فاک��س در جریان یک کنفرانس در زمینه امور مالی در لندن گفت:ش��رکتهای
بریتانیایی بار دیگر با اش��تیاق اما با طمأنینه تجارت با ایران را آغاز کردهاند و ما ش��اهد
نخستین نشانههای رشد بازرگانی میان دو کشور هستیم ،نگرانیهایی که در بخش بانکی
برای تس��هیل پرداختها و ارائه خدمات مالی وجود دارد ،س��بب ش��ده تا دستاوردهای

سیاستهای غلط و کم شدن خدمت به مردم

مع�اون اول رئیسجمه�ور گفت :ما نمیتوانیم اصفهان را از صنعتی ش�دن جدا
کنیم چراکه امروز اصفهان در حال حرکت به سمت صنعت دانش بنیان است.

اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح کارخانه بزرگ تولید ریل و ایستگاه یک میلیون تنی
ریخته گری و س��ه طرح زیس��ت محیطی در شرکت سهامی ذوب آهن ،با بیان اینکه بعد از
یک دوره طوالنی به این کارخانه آمده ام ،اظهار داش��ت :تعداد قابل توجهی از نخبگان و
مهندس��ان کش��ور در این شرکت فعال هس��تند و کارهای مهمی را در بخش صنعت انجام
دادهاند .وی اضافه کرد :امروز عزت ملت ایران بهره برداری از طرحهای بزرگ است و این
اتفاقاتخوباست.معاوناولرئیسجمهور درادامهگریزیهمبهبزرگداشت ۱۳آبانماه
و تس��خیر الن��ه جاسوس��ی آمریکا زد و گفت :ام��روز نیز همچنان خون دان��ش آموزان و
دانشجویان آن روزها میجوشد و در حال حاضر در راستای توسعه کشور گام برمیدارند.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه به میدان آمدن مردم و اقش��ار مختلف برای دفاع از
کشور باید با برنامهریزی و شناخت چالشهای روز کشور باشد ،ابراز داشت :در حال
حاض��ر عمدهترین چالش داخل کش��ور که رهبر معظم انق�لاب بارها در این خصوص
مطالبی بیان کردهاند و رئیسجمهور نیز تأکید دارند ،مسائل اقتصادی است .جهانگیری
افزود :به دلیل سیاستهای غلط در گذشته خدمت به مردم کم شده است و ما در مقطع
فعلی نیازمند این هستیم که ایران را از مولفههای اقتصادی برخوردارسازیم .وی افزود:
ما نیازمند باالبردن توان اقتصادی کش��ور هس��تیم و در این شرایط مبارزه با استکبار و
خدمت به کشور قطع ًا باید تالش برای راه افتادن اقتصاد باشد.

است.
حذف تحریمها همچنان تحقق نیابند .رفع این نگرانی برای دولت ما در اولویت 
فاکس همچنین یادآوری کرد که دولت بریتانیا در حال همکاری با بخش بانکی است تا
یک کانال مناس��ب برای پرداختهای ایران پیدا کند .به اعتقاد او
بریتانیا به خوبی میتواند به بانکهای خصوصی ایران در مس��یر
بانک��داری نوی��ن کمک کند .به گفت��ه وزیر بازرگان��ی بریتانیا،
اولویتی که این کش��ور برای فرصته��ای همکاری با ایران برای
صادرکنندگان خود در نظر گرفته بیش��تر ش��امل بازرگانی خرد و
تج��ارت در زمینههای لوازم آرایش��ی و بهداش��تی ،آب ،صنایع
پیشرفته ،صنایع معدنی و هوانوردی و فرودگاه خواهد بود.
او ب��ا ای��ن ح��ال ای��ران را کش��وری دش��وار ب��رای همکاری
خواند:ایران با این همه مکان دش��واری برای تجارت اس��ت و نیاز
دارد ت��ا خود را با اس��تانداردهای بانکی بینالمللی بیش��تر وفق ده��د .اگر میخواهد از
امتیازات پسابرجام سهم ببرد ،باید چنین اصالحاتی را آغاز کند .شرکتهای بریتانیایی
هم که قصد دارند با ایران تجارت یا در این کشور سرمایهگذاری کنند ،باید تحریمهای
موجود ،قواعد تجاری و نیز کنترلهای صادراتی را بشناس��ند و مراقب باش��ند که تمام
باشد.
فعالیتهای بازرگانی آنان کامال مطابق با قانون 

چشمک لوفتهانزا به ایرالینهای ایرانی

نایب رئیس اجرایی لوفتهانزا معتقد اس�ت :در صورت فراهم ش�دن برخی از
پیش شرطهای الزم امکان ارتباط و همکاری مستقیم میان این شرکت آلمانی با
ایرالینهای ایرانی وجود خواهد داشت.

ینسبیشوفدربارهتغییراتبهوجودآمدهدرجایگاهصنعتهواییایرانواحتمالقدرت
گرفتن دوباره ایرالینها ایرانی ،اظهار کرد :ما به طور جدی نسبت به این تغییرات خوش بین
هستیمودراینمسیرقطعاازافزایشهمکاریهااستقبالخواهیمکرد.بهگفتهوی،اینشرکت
آلمان��یدرح��الحاضرنیزرابطهبس��یارخوبیباایرانایردرچندح��وزههواییداردواین
موضوعبرایلوفتهانزااهمیتبسیارزیادیخواهدداشت.نایبرئیساجراییلوفتهانزابا
بیان اینکه امکان توافقهای جدی این شرکت با ایرالینهای ایرانی برای تبدیل شدن به یک
متح��د منطق��های وج��ود دارد ،تصریح کرد :لوفت هان��زا در حال حاضر با چن��د ایرالین از
آمریکایشمالیوکاناداگرفتهتاسنگاپوروژاپندرقالبیکگروهوتیممشارکتیفعالیت
میکندوازاضافهشدنایرالینهایایرانیبهاینچارچوباستقبالخواهندکرد.
بیش��وف اضافه کرد :البته افزایش همکاریها من��وط به برنامهها و مقاصد پروازی
اس��ت ک��ه ایرالینهای ایرانی تعریف خواهند کرد .در صورتی ک��ه ایران ایر به عنوان
شرکتی که در حال حاضر نیز با لوفت هانزا در ارتباط است ،مسیرهای پروازی خود را
نهایی کند ،امکان افزایش ارتباطها وجود خواهد داش��ت .به گفته وی این ش��رکت به
بازار ایران به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین بازارهای منطقه نگاه میکند و برای
افزایش حضور خود در این بازار برنامهریزی خواهد کرد.

کدامیک برای اقتصاد ایران بهترند؛ترامپ یا کلینتون؟

یک کارش�ناس اقتصادی میگوید :گرچه اگرترامپ
بیاید ممکن اس�ت برای برجام مشکل ایجاد کرده و در
ورود س�رمایهگذار خارج�ی به ای�ران موانعی به وجود
بیاید و در نتیجه به دنبال آن ایران نیز استراتژی خود را
تغییر داده و به اینترتیبترامپ برای ایران خطرناکتر
از کلینتون باشد ،ولی به هر حال اگر کلینتون نیز روی
کار بیای�د ش�رایط آمری�کا از حی�ث عمل ب�ه برجام و
پایبندی به آن ،بهتر از زمان اوباما نخواهد شد.

امیر جعفرزاده در پاسخ به این سئوال که با سر کار آمدن
هیالری کلینتون و دونالدترامپ به عنوان رئیسجمهور در
آمریکا هر یک در اقتصاد ایران چه تاثیری خواهند گذاشت؟
بیان کرد :طبیعتا طبق گفتهترامپ اگر وی بر س��ر کار بیاید
قطعا تالش خواهد کرد که قرارداد برجام را ضعیف کرده و
از بی��ن بب��رد؛ به این خاطر که به نظرترام��پ قرار داد یک
توافق برد-باخت به ضرر آمریکا بوده اس��ت و این قرارداد
فق��ط ای��ران را قویت��ر کرده و باعث ش��ده اس��ت که در
پس��ابرجام پول وارد ایران ش��ود.ترامپ در این زمینه گفته
چنین اتفاقی باعث ش��ده است که ایران بتواند سیاستهای

روندی کاهشی داشته است .چکیده نتایج آماری نیروی کار
در بهار  1395حاکی از آن اس��ت که 39/5درصد از نیروی
کار کش��ور 49 ،س��اعت و بیش��تر از س��اعات معمول کار
میکنن��د؛ ای��ن در حالی اس��ت که این ن��رخ در 1385حدود
 45/4درصد بود .در چنین ش��رایطی ،در طول سه سال و نیم
گذش��ته که دولت یازدهم بر س��ر کار آمده اس��ت ،اشتغال به
عنوان یکی از بزرگترین خواس��تهها و مس��ایل پیش روی
جوانان مطرح ش��ده و تیم اقتصادی روحانی نیز وعده داده در
این باره اقدامات موثری انجام دهد.
حس��ن روحانی در اولی��ن گزارش
 100روزه از فعالی��ت دول��ت خ��ود،
پرداخت��ن به مس��اله بی��کاری را از
مهمترین برنامههای این دولت اعالم
ک��رد .وی همچنی��ن درب��اره وضعی��ت
اش��تغالی عنوان کرد:دولت قبل ش��غل زیاد ایجاد
ها.
کرد ،اما برای چینیها و کرهای 
علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز
سیزدهم آذر س��ال  1392با ارائه گزارش  100روزه
ای��ن وزارتخان��ه ،گفت��ه ب��ود:در آیندهای
نزدی��ک با ورود4/5میلیون دانش��جو به
ب��ازار کار و 3میلی��ون بیکار فعلی به7/5
میلیونبیکارخواهیمرسید.
همچنی��ن یک بررس��ی نش��ان
میدهد ک��ه  200واحد صنعتی با
 38ه��زار میلیارد تومان بدهی در
معرض تهدید قرار دارند که در آنها
 140هزار ش��غل از بین خواهد رفت.حال
پس از گذش��ت س��ه س��ال ،وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماع��ی در مردادم��اه  1395در همایش
ملی و بینالمللی اش��تغال و مهارتآموزی اعالم کرد:اگر
بتوانی��م س��االنه بیش از  ۸۰۰هزار ش��غل ایج��اد کنیم ،به
تکرقمی ش��دن بیکاری دس��ت پی��دا میکنی��م؛ هرچند
درصدی از بیکاری را همچنان خواهیم داشت.ربیعی متذکر
ش��د:در حال حاضر بی��ش از چهار میلیون دانش��جو آماده
ورود به بازار کار داریم و میزان نسبت فارغالتحصیالن در
استانها با رستههای مورد نیاز آنها  ۲۰درصد است.
این عضو کابینه دولت یازدهم در آبان امسال در همین راستا
خبر داد:با دس��تور رئیسجمهور قرار است از طریق رایزنی با
دانشگاهها ،شرایطی فراهم شود که دانشجویان در زمان ورود
به دانشگاه و همزمان با انتخاب رشته ،یک مهارت را انتخاب
کنن��د.وی درباره راهکارهای اش��تغالزایی ب��رای جوانان،
گفت:هر جوان باید به دنبال آموزش حداقل یک مهارت برود.
آن ه��م در ش��رایطی ک��ه در ح��ال حاضر حتی کش��ورهای
توس��عهیافته ،موضوع کس��ب مهارت را در صدر برنامهها و
اهداف توسعه اشتغال خود قرار دارند .این اطمینان به جوانان
داده میش��ود که اگر هر ایرانی به دنبال آموختن حداقل یک
بود.
مهارت برود ،مدت زمان بیکاری وی طوالنی نخواهد 

خصمان��ه خ��ود را بهت��ر در منطق��ه
پیگیری کند .بنابراین اگرترامپ بر
سر کار بیاید از همه امکاناتی که دارد
اس��تفاده خواهد کرد که برجام را زیر
سئوالببرد.
او افزود :این موضوع از این جهت
برای اقتصاد ما قابل توجه اس��ت که
ایران در پس��ابرجام برای باز شدن فضای اقتصادی خود در
عرصه بینالملل و ورود سرمایهگذار خارجی برنامهریزی
کرده اس��ت و هر قدر هم که زمان بگذرد طبیعتا فضا برای
ایران در حوزه بانکی،فروش نفت و ...بازتر میشود ،ولی با
حضورترامپبه عنوان رئیسجمهور آمریکا طبیعا در بهبود
ش��رایط بینالمللی اقتصادی ایران ممکن است موانع جدی
ایجاد شود .این پژوهشگر اقتصاد کالن همچنین بیان کرد :با
این حال شرایط بر سر کار آمدن کلینتون متفاوت است.
او ادام��ه دهنده راه اوباما خواهد بود و اصل برجام را قبول
خواهدداشتولیبااینحالکلینتوننیزمعتقداستکهاوباما
کمی سهلگیری کرده است .از این جهت گرچه اصل برجام

زیر سئوال نمیرود و این موضوع برای ایران بهتر است ولی
به هر حال با آمدن کلینتون هم وی از حضور سرمایهگذاران
خارجی در ایران استقبال نخواهد کرد .با
اینحالروندتعامالتاقتصادیایرانبا
ثباتترخواهدبودوگرچهباکندیولی
بهمروراوضاعروابطبینالمللیاقتصاد
ای��رانبهترخواهدش��د.ولیبههرحال
باید به اینکه هم توجه کرد که شرایطی
که امروز ایران در زمینه برجام دارد در
ه��ر حال��ت و ب��ا روی کار آمدن هر یک از ای��ن دو کاندیدا
(کلینتونوترامپ)بهتراست.
وی اف��زود :اخت�لاف کلی دو کاندی��دا یعنیترامپ و
کلینت��ون بر س��ر روابط بینالمللی آمریکا اس��ت.ترامپ
معتقد اس��ت ،زرادخانه هس��ته آمریکا قدیمی شده و این
موضوع باعث ضعف سیاس��ی آمریکا شده است .بنابراین
با آمدنترامپ بر س��ر کار این پیام به سراس��ر دنیا خواهد
رفت که در دوران وی تنش و جنگ در دنیا بیشتر خواهد
ش��د .حت��ی اگر کار خاصی هم نکند فق��ط انتخاب وی به
ریاستجمهوری آمریکا این پیام به دنیا خواهد رفت .این
مسئله باعث میشود که بیثباتی در دنیا ایجاد شود.

خبر
نیمی از سدهای ایران آب ندارند

وزارت نی��رو اع�لام کرد:
۴۱درصد سدهای کشور بین
 ۴۰ت��ا  ۹۰درص��د و مابقی
کمتر از ۴۰درصد آب دارند.
وزارتنیروباانتشارگزارشی
درباره آخرین وضعیت ذخایر
آب س��دهای کش��ور ،اعالم
کرد :از ابتدای س��ال آبی تا۵
آبان م��اه جاری حجم مخازن
 ۸۷سد کشور از جمله سدهای الر ،زاینده رود ،درودزن،ساوه۱۵،
خرداد ،اس��تقالل و دوستی کمتر از ۴۰درصد آب دارد.حجم مخازن
 ۱۳س��دکش��ورازجملهس��دهایدز،مهاباد،گیالنغرب،اکباتانو
کردکن��دیبی��ن ۴۰ت��ا ۵۰درصدآبدارند.ازس��ویدیگرحجم
مخازن ۲۸س��د کشور از جمله س��دهای تهم ،شهید رجایی،کوثر،
کرخه و طالقان بین ۵۰تا ۷۰درصد آب دارند.حجم مخازن ۲۷سد
کشور از جمله سدهای کرج ،لتیان ،قشالق ،سلیمان شاه و البرز بین
 ۷۰تا ۹۰درصد آب و فقط ۱۴سد کشور از جمله سدهای گیالرلو،
میجران ،دویرج ،ایالم و کاران بین ۹۰تا ۱۰۰درصد آب دارد.

بانکها پیچ سختگیری را شل کنند

تقاضامندیم وزارت راه در بهره برداری و یا نوسازی راه آهن
کش��ور سفارش��ات خارجی خود را کاهش ده��د .اگرچه وجود
فاینان��س ب��رای خرید از خارج کش��ور رغبت ایج��اد میکند.
محمدرضا نعمتزاده در آئین افتتاح کارخانه تولید ریل ملی در
ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب و با اش��اره به اینکه اینکه
ذوب آهن سرمنش��ا تحوالتی بزرگ در اس��تان و کش��ور بوده
اس��ت ،اظهار کرد :قرار بود درس��ت یک س��ال پیش این ریل به
بازار تحویل داده شود اما متاسفانه کمبود نقدینگی وجود داشت
و منابع پیش بینی شده در سال  ۹۳حاصل نشد .پروژه کارخانه
تولید ریل ملی بدون کمک تسهیالت بانکی اجرا شده است.

 11/8میلیون خانوار سرشماری شده اند

رئی��س مرک��ز آمار ایران میگوید ،ت��ا روز چهاردهم آبان ماه
١١میلیون و ٨٠٠هزار خانوار ش��امل  ٣٩میلیون و ٤٠٠هزار نفر
سرشماری حضوری شدهاند که 46/2درصد خانوارهای کشور
را در بر میگیرد .امیدعلی پارس��ا افزود :مرحله دوم سرش��ماری
نفوس و مس��کن  1395که به صورت حضوری اجرا میش��ود از
 28مهر آغاز ش��ده و تا  28آبان ادامه دارد .وی اظهار داش��ت :در
این مرحله ماموران سرشماری به تمام خانوارهای کشور مراجعه
میکنن��د؛ از خانوارهای��ی که در سرش��ماری اینترنتی ش��رکت
کردهاند کد آماری را دریافت میکنند.

امکان راهاندازی بازار آتی ارز تا پایان سال

عضو ش��ورای عالی بورس گفت :س��ازمان بورس به صورت
جدی پیگیر راهاندازی بازار مش��تقه ارزی و در مرحله نخس��ت
ب��ازار آت��ی ارز بوده و البت��ه در این زمینه منتظ��ر اقدام بانک
مرکزی برای تکنرخی شدن ارز است .قاسم محسنی ،از امکان
راهان��دازی ب��ازار آت��ی ارز تا پایان س��ال ج��اری در صورت
تکنرخی ش��دن ارز خب��ر داد و گفت :با توج��ه به اینکه بانک
مرکزی بر تکنرخی ش��دن ارز تا پایان س��ال اص��رار دارد ،در
صورت تحقق این مهم شرایط برای راهاندازی بازار آتی ارز نیز
فراهم شده و این بازار آغاز به کار خواهد کرد.

قیمت کاغذ به خانه اول بازگشت

پ��س از افزایش  ۱۰درصدی قیمت کاغ��ذ در ابتدای مهرماه،
قیمت این کاال به ش��رایط عادی بازگشت تا کاهش  ۱۰درصدی
را به همراه داش��ته باشد .رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا
با اعالم این خبر افزود :پس از افزایش  ۱۰درصدی قیمت کاغذ،
بازار این کاال به وضعیت قبلی بازگشته و با کاهش  ۱۰درصدی
همراه بوده اس��ت .حس��ین میرباقری عنوان ک��رد :یکی از دالیل
افزایش قیمت بحثترخیص کاغدهای وارداتی از گمرک بود که
در این رابطه مشکالتی برای واردکنندگان پیش آمده و بازار با
خال مواجه شد که البته این مسئله از نظر زمانی کوتاه مدت بود.

کاهش توان مالی مردم برای خرید گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوساله گفت :در سالهای پیش مصرف
س��رانه گوش��ت 12کیلو بود و در حال حاضر  9تا  9/5کیلو شده
اس��ت؛ یعنی مصرف س��رانه س��ه کیلو کمتر ش��ده اس��ت .علی
خندانروی جوان در رابطه با وضعیت قیمت گوش��ت گوساله در
ب��ازار بیان داش��ت:در بازار هیچ کمب��ودی در تامین این محصول
وجود ندارد و عرضه آن نیز مناس��ب است .او افزود :قدرت خرید
مردم کم ش��ده است به طوری که تا سالهای پیش مصرف سرانه
گوش��ت  12تا 5/12کیلو بود و االن  9تا 5/9کیلو ش��ده اس��ت
یعنی سه کیلو مصرف سرانه کمتر شده است.

بازارهای مالی رابطه خوبی باترامپ ندارند

منحنى تغییرات ش��اخص دالر آمریکا با اعالم  FBIمبنى بر
بررس��ى دوباره پرونده ایمیلهاى کلینتون با شیب قابل توجهى
رو به کاهش است .موسسه مطالعاتی بامداد در تحلیل اخیر خود
درباره روند تغییرات ش��اخص دالر آمریکا متذکر شده است که
این روند به خوبى نشان مىدهد که بازارهاى مالى رابطه خوبى
باترامپ ندارند .شاخص دالر طی روزهای گذشته و در پی خبر
پلیس فدرال آمریکا در رابطه با بررسی دوباره پرونده ایمیلهای
هیالری کلینتون ،افت قابل توجهی پیدا کرده است .رئیس پلیس
ف��درال آمری��کا در روزه��ای گذش��ته اعالم کرد ک��ه پرونده
ایمیله��ای هی�لاری کلینتون با توجه به م��دارک جدیدی که به
دست آمده ،دوباره باز میشود .کلینتون متهم است در زمانی که
مسوولیت دولتی داشت ،با استفاده از سرورهای شخصی ایمیل،
در مدیریت ایمیلهای محرمانه سهلانگاری کرده است.

تولید برنج از مرز  ۲میلیون تن گذشت

دبیرانجمن برنج ایران حداکثر نیاز واردات برنج در سال جاری
را ب��ا توجه به افزایش کم��ی و کیفی تولید داخلی  ۸۰۰هزار تن
اعالم کرد .جمیل علیزاده ش��ایق اظهار داش��ت :امس��ال بیش از
۲میلی��ون و  ۲۰۰هزار تن برنج تولید میش��ود درحالی که نیاز
کشور  ۳میلیون تن است و کمبود آن با واردات جبران میشود.
وی افزود :درس��الجاری به دلیل خزانه گیری زودتر برنج کاران
( ۲۰اس��فند) ،برداش��ت برنج از دهم مرداد شروع شد در حالی که
همیشه از اواخر مرداد برداشت میشد.

چرا ایران از خودروسازی دست برنمیدارد؟

عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ،با اش��اره به
اینک��ه ای��ران هی��چگاه در ح��وزه اتومبیل موفق نب��وده ،ولی
همواره س��عی داش��ته که از قبل انقالب اتومبیلس��از ش��ود،
میگوید :بعد از گذش��ت دههها ،همچنان خودرو را به ش��کل
ب��دی در داخل ب��ه صورت مونتاژ تولی��د میکنیم یا اینکه به
صورت س��یکیدی از س��ایر کشورها وارد کرده و به مونتاژ
میپردازی��م و از این کار هم دس��تبردار نیس��تیم و اقرار هم
نمیکنیمکهماخودروس��ازیبلدنیس��تیم.
رض��یمیری،معتقداس��ت:بایدص��ادراتصنعتیرادرتمامی
رشتههایی که مزیت داریم ،به عنوان یک اصل پذیرفته و از تولید
کاالهاییکهتوانرقابتیدربازارهایجهانیندارند،درکارخانههای
صنعتیخودجلوگیریکنیم.اگربهایننکتهتوجهجدینشود،آنگاه
نتیجهانبارهاییخواهدبودکهمملوازکاالستومتاسفانه،خریداری
ندارد و این دردی اس��ت که اکنون صنعت ایران به آن دچار ش��ده
اس��ت .در حالی که اگر تمرکز اصلی م��ا روی صادرات صنعتی و
استفادهازمزیتهایتولیدصنعتیبود،کشوربهشکلفعلیبارکود
وبحرانمواجهنمیشد.

