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از تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه خبر؟
تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان از مهم ترین موضوعاتی است که وراث این 
افراد مدت هاســت چشم انتظار آن هستند، با این حال زمان نهایی آن همچنان 
در هاله ای از ابهام قرار دارد.به گزارش ایســنا، آمارها از فوت سه میلیون مشمول 
سهام عدالت طی سال های گذشته خبر می دهند اما طی این سال ها امکان انتقال 
ســهام متوفیان به وراث وجود نداشته است. البته وعده تعیین تکلیف این سهام 
بارها از سوی مسئوالن داده شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. البته باید 
به این نکته توجه داشــت که سود سالیانه ای که طی این سال ها برای مشموالن 
دیگر واریز شده است برای متوفیان محفوظ مانده و به محض تعیین تکلیف، به 
حســاب وراث واریز خواهد شــد.اتفاقی که در بین رخ داده، این است که وراث 
برخی از مشموالن هم فوت کرده اند و بازار سرمایه و قوه قضاییه باید در ارتباط 
با یکدیگر افراد را شناسایی کرده و سهام را به صورت غیرحضوری منتقل کنند. 
روش غیرحضــوری به دلیل تعداد باالی افراد در نظر گرفته شــده تا از مراجعه 
حضوری و ازدحام جلوگیری شــود.پیش از این اعالم شده بود که اطالعات الزم 
که از قوه قضاییه به ســمات در حال ارسال است و پایان شهریور زمانی بود که 
برای به نتیجه رســیدن این فرایند اعالم شــده بود. اما به نظر نمی رسد این امر 
محقق شــود؛ چراکه پیمان حدادی - مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام 
عدالت - در آخرین اظهار نظر خود درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان 
گفته که قوه قضاییه در ارسال اطالعات به سپرده گذاری کمی از برنامه عقب است.

بنابراین ممکن است این فرایند با تاخیر بیشتری انجام و تعیین تکلیف شود. اما 
در هر حال الزم نیســت وراث به صورت حضوری به هیچ مکانی مراجعه کنند و 

فقط باید منتظر اعالم مسئوالن بمانند.

۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
 پرداخت نشده است

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در حال حاضر ۷ هزار میلیارد تومان از 
مطالبات گندمکاران هنوز پرداخت نشده است که امیدواریم تا هفته آینده کل 
مطالبات تســویه شود.عطااهلل هاشمی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت 
حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار بود، گفت: از این میزان ۵ 
هزار میلیارد تومان در ســه روز گذشته پرداخت شده و حدود ۷ هزار میلیارد 

تومان از این بدهی همچنان باقی مانده است.
وی ادامه داد: چهارشنبه همین هفته با وزیر جهاد کشاورزی و بانکهای عامل 
جلسه داریم و امیدوارم تا هفته آینده کل مطالبات گندمکاران پرداخت شود.به 
گزارش ایسنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجموع خرید تضمینی گندم 
امسال به ۷ میلیون و ۱۶۹ هزار تن رسیده است که نسبت به سال گذشته که 
۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن بود، ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار تن افزایش و به عبارتی، 
۵۸ درصد رشد داشته است.بنا بر این گزارش، ارزش گندم خریداری شده در 
ســال جاری، ۸۲ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان است که ۷۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد 
تومان آن معادل ۸۸ درصد پرداخت شده و کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن 
باقی مانده که پرداخت آن در دستور کار قرار دارد.تاکنون پول گندم کشاورزان 
۱۲ اســتان به صورت کامل به حساب آنها واریز شده، مطالبات کشاورزان ۱۷ 
استان بین ۶۰ تا ۹۶ درصد پرداخت شده و تنها مطالبات کشاورزان ۲ استان، 
کمتر از ۶۰ درصد پرداخت شــده که به زودی با تأمین اعتبارات الزم، مابقی 

مطالبات کشاورزان در سراسر کشور نیز به طور کامل پرداخت می شود.

پرداخت 23/6 هزار میلیارد وام بدون ضامن
بانک های دولتی از ابتدای بهمن پارســال تا پایان مرداد امسال، ۲۳ هزار و 
۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیالت به ۷۰۳ هزار و ۴۶۰ نفر پرداخت 
کرده اند.به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از اواخر دی ماه بانک های 
دولتی را موظف کرد در پرداخت تسهیالت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا 
اعتبارســنجی را مالک پرداخت قرار دهند و از روش سنتی درخواست ضامن 

دست بکشند.
طبــق اعالم وزارت اقتصاد، به دنبال این رویکــرد، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اقتصاد در ۲۹ دی ماه سال گذشته طی بخشنامه ای بانک های دولتی را  
به پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک مرکزی 
بخشنامه مرتبط را در ۱۲ تیر ماه به شبکه بانکی ابالغ کرد اما بانک های دولتی 
از همان ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیالت بدون ضامن و براساس 
اعتبارســنجی را در دستور کار قرار دادند. در همین راستا از ابتدای بهمن ماه 
سال گذشته تا پایان تیر ماه امســال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون 
تومان تســهیالت در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیالت توسط بانک های 
دولتی پرداخت شده است که این آمار در پایان مرداد ماه با جهشی قابل توجه 
به ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیالت به ۷۰۳هزار و ۴۶۰ 
نفر رسید که تنها در یک ماه ۷۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان رشد داشته 
اســت.طبق این گزارش، بیشترین تسهیالت بدون ضامن توسط بانک سپه با 
۷۷۴۶ میلیارد تومان در ۲۷۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرداخت شــده است. در واقع 
۳۳درصد از کل تسهیالت پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده 

است.

ساخت پل مرزی مشترک در کمتر از دو سال  
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه ساخت 
پل مرزی مشــترک بین ایران و آذربایجان از زمان اجرای علمیات ۱.۵ ســال 
زمان می برد، گفت: ساخت این پل به تردد ایمن تر و سهل تر رانندگان ترانزیتی 
کمک می کند.محمدرضا کدخدازاده، عضو هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهــای حمل و نقل در گفت وگو با ایلنا درباره توافــق ایران و آذربایجان 
برای ســاخت پل مشترک مرزی بین دو کشور اظهار داشت: پروژه احداث پل 
مشترک مرزی روی رودخانه ارس در منطقه آغبند آغاز شده  و این پل در آینده 
ترانزیت ایران و آذربایجان را تســهیل می کند و باعث توسعه منطقه و تسریع 

ترانزیت در کشور آذربایجان می شود.
کدخدازاده درباره هزینه و مدت زمان ســاخت پل مرزی مشترک ایران و 
آذربایجان اظهار داشت: ساخت این پروژه از شروع عملیات اجرایی تا اتمام کار 
حدود ۱.۵ ســال زمان می برد و تا زمانی که مطالعات فنی و کارشناســی این 
پروژه تکمیل نشود، نمی توان هزینه دقیق ساخت را اعالم کرد و هزینه دقیق 

ساخت در کمیسیون مشترک دو کشور براورد و بررسی می شود.

شریک جدید تجاری ایران از شرق آسیا می آید
رئیس سازمان توسعه تجارت در جریان دیدار با سفیر تایلند در ایران برای 
برگزاری جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تایلند اعالم آمادگی کرد.

به گزارش ایسنا، وراووت پونگ پراپاپانت- سفیر تایلند در ایران در راس هیاتی 
در محل سازمان توسعه تجارت حضور یافت و در نشستی با علیرضا پیمان پاک 
و مدیران این سازمان، به بحث و تبادل نظر درباره توسعه همکاری های تجاری 

و اقتصادی میان دو کشور پرداخت.
وی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس سازمان توسعه تجارت جهت برگزاری این 
نشست، ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور ایران و تایلند در حوزه های 
مختلف خصوصا مباحث تجاری و اقتصادی افزایش یابد.پیمان پاک هم  با تشکر 
از سفیر تایلند، اعالم کرد که برنامه ریزی برای اعزام هیات های تجاری و تشکیل 
کارگروه جهت پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه تجارت میان دو کشور، باید 
در دســتورکار طرفین قرار بگیرد.وی همچنین در پیشنهادی به سفیر تایلند 
گفت: جهت حضور پرقدرت شرکت های ایرانی در نمایشگاه های جنوب شرق 
آســیا، ۶ یا ۷ نمایشگاه بین المللی ویژه که در این کشــور برگزار می شود، را 

انتخاب و به سازمان توسعه تجارت ایران معرفی کنند.

قیمت سکه ثابت ماند
قیمت سکه طرح جدید روز دوشنبه هفته جاری بدون تغییر نسبت به روز 
کاری قبلی )شنبه، دوم مهرماه( به نرخ ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله 
شد.به گزارش ایرنا، ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر قیمت 
نســبت به روز گذشته شــنبه، حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و 
فروش شــدهمچنین روزدوشنبه نیم سکه، هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، 
ربع  ســکه پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ســکه یک گرمی ۳ میلیون و ۵۰ 
هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 
به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال پنج میلیون و 
۶۹۰ هزار تومان شد.بهای انس جهانی در روز دوشنبه هفته جاری یک هزار و 

۶۳۸ دالر و پنج سنت بود.

گزارش

اخبار کوتاه

طبــق آمار اعالمی مرکز آمــار که در همان 
تیرماه اعالم و از طریق خبرگزاری ها به ســمع 
و نظر مخاطبان رســید، نرخ بیکاری کشور به 
میزان ۹.۲ درصد در کل کشــور رسیده است.
چندی پیش مرکز آمار ایران با انتشار کتابچه 
آماری از شاخص های کالن اقتصادی، اطالعات 
اعالم شده خود طی ماه های اخیر را به صورت 
تجمیع شده در یک بســته واحد عرضه کرد. 
یکی از موارد این آمارهای بروزرســانی شده تا 
تاریخ شهریورماه ۱۴۰۱، شاخص نرخ بیکاری 
اســت که متاسفانه از نیمه تیرماه امسال مورد 
بروزرسانی قرار نگرفته اســت.به گزارش ایلنا، 
بر اساس آخرین اعالم مرکز آمار، نرخ بیکاری 
کشور به میزان ۹.۲ درصد در کل کشور رسیده 
اســت.این میزان )۹.۲ درصد جمعیت بیکار به 
نسبت جمعیت فعال( در قیاس با نرخ بیکاری 
۱۱ درصدی بهار سال ۱۴۰۰ کاهش داشته اما 
به نسبت زمستان همان سال، ۰.۴ درصد افزایش 
نیز داشته است. تک رقمی شدن نرخ بیکاری در 
ابتدای امر آمار بســیار مثبتی به نظر می رسد 
و دولت و وزیر اقتصاد هم )به عنوان سخنگوی 
اقتصادی دولت( از آن اســتقبال و آن را اعالم 
کرد؛ اما به هر ترتیب باید دید که نحوه استخراج 
این ارقام و علت رسیدن دولت به این رقم قابل 
توجه چیست.براساس این آمار، تعداد بیکاران 
کشور به نســبت زمســتان ۱۴۰۰ در ابتدای 
تابستان ۱۰ هزار نفر کاهش نیز داشته است.بر 
اساس این گزارش، در بهار امسال، ۴۰.۹ درصد 
جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال 
بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند. جمعیت شاغالن ۱۵ ساله و بیشتر در 
این فصل ۲۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر بوده که 
نسبت به فصل مشــابه سال قبل ۹۸ هزار نفر 
کاهش دارد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله 
حاکی از آن اســت کــه ۲۴.۰ درصد از فعاالن 
این گروه سنی در بهار ۱۴۰۱ بیکار بودند.سهم 
جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ ساله 
و بیشــتر نیز چندان تغییر نیافته و حدود ۹.۷ 
درصد جمعیت شــاغل، به دالیــل اقتصادی 
مختلف )فصل غیرکاری، اشتغال به کار فصلی، 
رکود کاری، پیــدا نکردن کار به صورت موقت 
پس از تغییر شــغل با ساعات متغیر کار و…( 
کم تر از ۴۴ ســاعت در هفته کار کرده و آماده 
برای انجام کار اضافی بودند؛ این در حالی است 
که ۴۰.۳ درصد از شــاغالن ۱۵ ساله و بیش تر، 
بیش از ۴۹ ســاعت در هفته کار کرده اند. این 
درحالی اســت که بخش خدمــات و بازرگانی 
عمال هنوز اکثریت ســهم بازار کار ایران را به 
خود اختصاص داده و ۵۱ درصد شاغلین کشور 
در این حوزه مشغول به خدمت و کسب معاش 
خویش هستند.یکی از انتقادات دیرپا و شناخته 
شده در مورد نحوه محاسبه نرخ بیکاری، تغییر 
تعریف شــاغل و بیکار و تمایز آن است.از نظر 
سازمان جهانی کار )ILO(، بیکار کسی است 
که بیش از ۱۵ســال سن داشــته باشد اما نه 
مشــغول تحصیل یا آموزش به منظور کسب 
مهارت باشــد و حتی برای یکساعت در هفته 
برای کار مراجعه نکرده باشد یا طی یک تا سه 
ماه به دنبال یافتن شغل بوده باشد. در قوانین و 
تعاریف حوزه اشــتغال و بیکاری ایران اما این 
تعریف ســال ۱۹۸۲ سازمان جهانی کار وجود 
نداشــت و اتفاقا نگاه واقع بینانه تر و انسانی تری 
به تعریف شاغل حقیقی مشاهده می شد. طبق 
این تعریف قدیمی از بیکار، شغل فاقد شغل یا 
بیکار فرد غیر محصل باالی ۱۶ سالی محسوب 
می شد که در عین جستجوی کار، نتواند شغلی 
داشــته باشد که به صورت هفتگی بیش از ۱۶ 
ســاعت )۲ روز کاری کامل( در آن مشغول به 
کار باشد. این تعریف در دولت دوم سیدمحمد 
خاتمی تغییر و با تقلیل آن به تعریف ســازمان 
جهانی کار در ســال ۱۳۸۱، به یک ساعت در 

هفته )۴ ســاعت در ماه( تنــزل یافت. به این 
ترتیب بســیاری از افرادی که تا دیروز تقریبا 
بیکار محســوب می شــدند، ناگهــان در زمره 
شاغالن محسوب شــده و آمار بیکاری کاهش 
یافت.البتــه در همان زمــان تبعیت از تعریف 
سازمان جهانی کار مدافعان و مخالفانی داشت. 
مدافعــان از ضرورت همسان ســازی الگوهای 
محاسباتی بیکاری و اشتغال با سطوح جهانی 
سخن می گفتند و شناسایی نشدن افراد دارای 
اشتغال ناقص را ظلم به آن ها ارزیابی می کردند، 
امــا مخالفان تغییر در تعریــف بیکاری به این 
نحو را یک تقلید گزینشــی نامناسب ارزیابی 
می کردند و در پاســخی طعنه آمیز، خواســتار 
تقلید در تعاریف دیگری از سازمان های جهانی 

شدند که آمارها را واقعی می کند!
نرخ بیکاری کار تمام وقت
 بیش از ۴۰ درصد می شود

حسین راغفر )استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا( 
با اشــاره به آمارهای اخیر بیکاری اعالم شده 
توســط مرکز آمار گفت: به نظر نمی آید که ما 
با کاهش نرخ بیکاری مواجه باشــیم. هرچند 
خود مفهوم بیکاری از مفاهیم مورد مناقشه در 
اقتصاد اســت و همیشه درباره اینکه چه کسی 
باید بیکار در نظر گرفته شود، بحث وجود داشته 
و در ایران نیز این بحث بسیار جدی بوده است.
وی افزود: هــدف از تعریف بیکاری پیامدهای 
اقتصادی و اجتماعی ناشــی از بیکاری است و 
اگر قرار باشــد یک زندگی انسانی برای کسی 
تامین شود، این مهم است که سرپرست خانوار 
چند ساعت کار می کند تا بتواند معاش خانوار 
را در حد شرافتمندانه تامین کند. با این تعریف 
از بیکاری یعنی با این تعریف که »فرد بتواند با 
یک شیفت کاری در روز زندگی خود را تامین 
کند«، سهم کسانی که فاقد اشتغال هستند از 
آمارها بسیار زیاد خواهد شد و اگر معیار هشت 
ســاعت کار روزانه بجز ایام تعطیل باشد، آمار 
بیکاری باید چند برابر رقم های اعالم شده مرکز 
آمار و چیزی بیش از ۴۰ الی ۴۵ درصد باشــد. 
این آمار برآوردی ۴۰-۴۵ درصد نرخ بیکاری در 
شرایطی است که ما تعریف »کار تمام وقت« و 
اشتغال متعارف را به عنوان شغل مانند بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته بپذیریم.راغفر تاکید 
کــرد: آمار بــرآوردی ما از اشــتغال متعارف، 
اســتاندارد و تمام وقت در دهه گذشته )حدود 
۹ سال پیش( چیزی حدود رقم ۳۲ درصد بود 
که در شــرایط کنونی با توجه به افت وضعیت 
اشــتغال متعارف در کشور، این رقم به بیش از 

۴۰ تا ۴۵ درصد رســید.این کارشــناس حوزه 
اقتصاد فقر و اشتغال با تاکید بر اینکه »وقتی ما 
نحوه رسیدن به آمارها و ارقام عجیب را روشن 
نکنیم، ممکن است با انتشــار برخی ارقام که 
قابل باور نیستند به نحوی معکوس نیت انتشار 
دهندگان را در جامعه مشــاهده کنیم« اظهار 
کرد: برخی آمارهای منتشره از سوی دولت گاه 
مخاطبان را بی اعتمادتر می کند و الزم اســت 
تعاریف از آمارها به طور دقیق مشخص شوند و 
تعاریف حداقلی از شاخص های اقتصادی مورد 
استفاده قرار نگیرند. حتی اگر این آمار به عنوان 
آمارهای موفقیت دولت ها عنوان نشــود، بهتر 

است.
نرخ بیکاری در اولین سال قرن جدید 

چه قدر است؟ 
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به 
موج افزایش مهاجرت نیروی کار از کشور گفت: 
افزایش خروج نیروی کار بالقوه از کشور و عدم 
متوقف شــدن روند آن حاکی از آن اســت که 
ظرفیت های شغلی در کشور هر روز محدودتر 
می شــود و به نحو تبعیض آمیز مشــاغلی که 
نیروی کار متخصــص و تحصیل کرده را الزم 
داشته و بر سر آن رقابت زیادی وجود دارد، در 
هسته های گزینش به صورتی توزیع می شود که 
عمال بسیاری از افراد آموزش دیده و حرفه ای را 
دچار سرخوردگی و میل به مهاجرت می کند.

وی در پاسخ به این سوال که »مشاغل ناپایدار 
و غیرثابت مثل مشــاغل مربوط به مبادله رمز 
ارزها، ســبدگردانی، بــورس و معامله گری و 
داللــی مجازی کــه در ســال های اخیر رونق 
گرفتند، تاثیری در افزایش نرخ شاغلین داشته 
نداشته اند؟« جواب داد: بسیاری از مشاغلی که 
فوق الذکر در تعریف اشــتغال قرار نمی گیرند 
و خود آن ها نیز در زمره شــغل خودشــان را 
تعریف نمی کنند. لذا آمار این قبیل مشاغل که 
اکثرشــان نامولد و برخی از آن ها ممکن است 
مولد باشــند، تاثیری در افزایش و کاهش نرخ 
بیکاری نخواهد داشت. مشــاغلی که نام برده 
شد ذیل عنوان »مشاغل غیررسمی« شناخته 
می شوند و اکثریت قاطع آن ها مالیات نپرداخته 
و به همین دلیل شناســایی نمی شوند. ممکن 
اســت در بازارهای مالی حضور داشته باشند، 
اما شناســایی آن ها در جمع شــاغلین صورت 
نمی گیرد.راغفر درباره مشــاغل غیر رســمی و 
رشــد آن ها تصریح کرد: در اکثر کشــورهایی 
که سیاست های موسوم به »بنیادگرایی بازار« 
و مالی گرایی افراطی اجرا شــده اســت، شاهد 

افزایش گسترده این مشــاغل نامولد بوده ایم، 
هرچند گسترش فناوری های مجازی و فضای 
اینترنت و تلفن های هوشمند نیز نقشی به سزا 
در گســترش برخی مشاغل مشابه داشتند. به 
این معنا در همه جای جهان بخش مشاغل غیر 
رسمی رشد کرده است، اما شرایط خاص ایران 
باعث شده این رشد بیشتر قابل مشاهده بوده و 
فربه تر از گذشته باشد.عضو هیات علمی دانشگاه 
الزهرا با اشــاره به اینکه ممکن اســت بیش از 
۳۰ درصد شــاغلین اقتصاد ایران در مشــاغل 
غیررســمی حضور داشته باشــند، اظهار کرد: 
بسیاری از مشاغل خانگی که با حمایت دولت 
ایجاد نشــدند )مثل دوزندگی برای خانم های 
خانه دار( و زنانی که با ســفته  گذاری و حقوق 
بســیار نازل و بدون بیمه کار می کنند، عمدتا 
مورد شناســایی قــرار نمی گیرنــد و از جنبه 
اقتصادی نیز از شــغل غیرشایســته بهره مند 
هستند و جزء آمار شــاغالن رسمی محسوب 
نمی شــوند.وی با بیان اینکه »بخش بزرگی از 
اقتصاد ایران درحال اختصاص به مشــاغل غیر 
رسمی اســت و این بخش درحال رشد است« 
گفت: متاسفانه آمارهای رسمی ما هنوز در جنبه 
پوششــی فاقد ظرفیت های مطالعاتی روی این 
حوزه های رو به گسترش است و به این اعتبار 
نمی توان هنــوز درباره دقت نظام جامع آماری 
کشــور در حوزه اقتصادی و به خصوص فقر و 

اشتغال ادعایی مطرح کرد.
اعام دالیل کاهش نسبی بیکاری 

علیرضا حیدری )کارشناس اقتصادی حوزه 
کار و تامین اجتماعی( نیز با اشاره به آمارهای 
اعالم شــده درباره نرخ بیکاری از سوی دولت 
و مرکــز آمار گفت: طبق آمارهای دولت مبنی 
بــر کاهش نرخ بیکاری به رقــم ۹.۲ درصد در 
تابستان امســال، باید نتیجه گرفت که دولت 
طی یکســال اخیر ده ها هزار نفــر از بیکاران 
کشــور را کاســته و برای آن ها شــغل ایجاد 
کرده اســت. مسئله این اســت که مرکز آمار 
نیــز به طور قانونی مرجع اســت و معموال این 
مرکز برای مطالعات خود به جای آمارگیری از 
کل جامعه، یک جامعه نمونه تصادفی انتخاب 
و روی آن بررســی آماری انجام می دهد.نایب 
اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری  رئیس 
افزود: اینکه چه نوع جامعه آماری توسط مرکز 
آمار با چه کیفیتی انتخاب شده است از حوزه 
اطالعات ما کارشناسان عادی و فاقد دسترسی 
به منابع اصلی آماری خارج اســت اما با فرض 
اینکه مرکز آمار توسط قانون گذار مرجع اعالم 

آمار شناخته شده است، باید فرض را بر صحت 
محاســبات آن قرار دهیم. اما الزم است مرکز 
آمار در آمارهای حســاس مانند بیکاری و تورم 
تحلیل های آماری خود را نیز منتشر کند؛ زیرا 
الزم اســت مردم و کارشناسان بدانند که چه 
نحوه محاسبه و چه جامعه انتخابی خاصی با چه 
تعاریفی سبب شده تا نتایجی گاه تعجب آفرین 
اعالم شــود.حیدری با اشــاره به سیاست های 
اشتغالی دولت در یکسال اخیر گفت: مجموعه 
سیاست های دولت در زمینه حفظ شرایط تولید 
و توسعه فرصت های شــغلی با ایجاد ثبات در 
فضای کسب و کار و کنترل شاخص های کالن 
اقتصادی منجر به بهبود اشتغال می شود و با در 
نظر گرفتن این سیاست ها و شاخص های کالن 
بی ثبات شــده و محیط کسب و کار، می توانیم 
در جایگاه کارشناسی بگوییم اقدامات در جهت 
ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت بیکاری صورت 
نگرفته است.وی در پاسخ به این سوال که آمار 
افزایش اشتغال اعالمی احتماال از کجا استخراج 
شــده اســت؟ گفت: در شــرایطی که یکی از 
پرسودترین بخش های اقتصاد ایران یعنی نفت و 
پتروشیمی تغییر قابل اعتنایی در زمینه اشتغال 
نداشته، به نظر می رسد به یک دلیل مشخص، 
افزایش نسبی میزان شاغلین و کاهش بیکاری 
به دلیل مقدار مشــخصی تحرک در دو بخش 
کشاورزی و معدنی کشور است.این اقتصاددان 
با تاکید بر این مطلب که رشــد اشتغال بخش 
کشاورزی و معدنی به دلیل مزیت های صادراتی 
ایجاد شده است، توضیح داد: از آنجا که ارزش 
پول کشــور به نسبت سال های گذشته باز هم 
کاهش داشته و نرخ ارز افزایش یافته است، لذا 
صادرات محصوالت داخلــی مزیت پیدا کرده 
و استخدام و ســرمایه گذاری این دو حوزه که 
چندان خود نیازمند واردات نیست، بهبود یافته 
است. در شرایطی که ارزش محصوالت در این 
دو حوزه بــرای صادرات چند برابر می شــود، 
شاهد رشد استخدام نیرو در باغات، واحدهای 
تولیــد دام و طیور و همچنیــن برخی معادن 
کشور هستیم زیرا ســود ناشی از صادرات این 
محصوالت به نسبت هزینه های ریالی داخلی و 
فروش دالری محصول به کشــورهای همسایه 
بسیار باالتر اســت و به طور طبیعی نیروی کار 
جدید می تواند بیشتر در این بخش جذب شود.
عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران 
با بیان اینکه ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شــغلی 
جدید طی حدود یکســال برای اقتصادی که 
ســاالنه نیازمند ایجاد ۸۰۰ هزار شغل جدید 
اســت، عدد چندان قابل توجهی نیســت، به 
مشــاغل جدید حوزه های اینترنتی و مبادالتی 
و رمز ارز و. . اشــاره کرد و افزود: این مشــاغل 
از قبیل مبادله گری یا )تریدرها( یا فروشندگان 
سهام بورس و فرابورس و رمز ارز و مبادله گری 
در فضــای مجازی )نه فقط در ایــران( که در 
بســیاری از کشورهای جهان رشد داشته است 
و باتوجه به شرایط توسعه صنعتی خاص ایران 
به طور طبیعی اســتقبال بیشتری در کشور از 
این شغل ها شده است.حیدری در پایان تصریح 
کرد: این افــراد در صورت اعالم خود به عنوان 
فرد شاغل تمام وقت، تاثیر معنادار و موثری بر 
میزان نرخ بیکاری اعالم شده توسط مرکز آمار 
خواهند داشــت. باتوجه به گسترش روزافزون 
این مشاغل، الزم است اطالعات جزئی مشاغل 
و برخی مستندات کیفی آمارهای مرکز آمار نیز 
بررسی شــود تا مشخص شود حجم اشتغال و 
بیکاری موجود بیشــتر باعــث گرایش نیروی 
کار به چه مشــاغلی شده است. باتوجه به رشد 
فضای مجازی و جمعیت نیروی کار مستعد اما 
بیکار نسل جوان تحصیل کرده -که توان ورود 
به این حوزه ها را نیــز دارند- قطعا این بحش 
بدون تردید روی جابه جایی آمار بیکاری موثر 

خواهد بود.

عضو هیأت رییســه اتاق بازرگانی ایران می گوید بهبود 
شــرایط ایران در دیپلماســی اقتصادی، نیازمند عملکرد 
هماهنگ دســتگاه ها و چارچوب های مختلف اســت که 
هماهنگی آنهــا می تواند تاثیری مهم در توســعه تجارت 

کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی اظهار کرد: اقتصاد ایران 
ظرفیت های قابل توجهی برای توســعه صادرات و افزایش 
فعالیت های تجاری دارد اما برای آنکه امکان اســتفاده از 
تمام ایــن ظرفیت ها به وجود آید، باید تمام مقدمات الزم 
از ســوی دستگاه های مختلف دیده شــده و در چارچوب 
آن اقدامــات الزم در دســتور کار قرار گیرد.وی با اشــاره 
به پیگیری طرح دیپلماســی اقتصادی در مجلس شورای 

اســالمی تصریح کرد: آنچه که باید در چارچوب این طرح 
نهایی شــود، ایجاد هماهنگی الزم چه در سطح قوانین و 
چه در سطح دستگاه های اجرایی است. درواقع دیپلماسی 
اقتصادی از ســه ضلع اصلی تشکیل می شود و برای بهبود 
شــرایط در این حوزه ما باید در هر سه ضلع تغییرات الزم 

را اجرایی کنیم.
عضو هیأت رییســه اتاق بازرگانی ایران، وزارت خارجه 
را یکی از این اضالع دانســت و توضیح داد: وزارت خارجه 

چه در حوزه معاونت اقتصادی و چه در سطح سفارتخانه ها 
و دیپلمات هــای حاضــر در کشــورهای خارجی، نقش و 
سهمی مهم در پیگیری اولویت های اقتصادی دارد و باید در 
چارچوب دیپلماسی اقتصادی این بخش فعال شود.کاشفی 
ادامــه داد: ضلع دوم به قوانین و مقــررات بازمی گردد. ما 
در ســال های گذشته برای توســعه فعالیت های تجاری با 
مشــکالت و ناهماهنگی هایی در حــوزه مقررات صادراتی 
مواجه شــدیم و همیــن موضوع برای مــا چالش آفرین 

شــد. از ایــن رو تغییر و اصــالح یا هماهنگــی قوانین با 
این اولویت های تجاری برای مــا اهمیت فراوانی دارد.وی 
اتاق های بازرگانی را ســومین ضلع در این بخش دانست و 
به سایت اتاق ایران گفت: اتاق های بازرگانی مشترک که به 
شکل مستقیم با فضای اقتصادی کشورهای مقابل ارتباط 
دارند، در این حوزه ســهمی مهم ایفا می کنند و پس از آن 
هماهنگی ها در اتاق های بازرگانی کشور با فعاالن اقتصادی 
پیگیری خواهد شد.کاشــفی خاطرنشان کرد: با هماهنگ 
کردن این اضالع، در صورتی که شرایط برای احیای برجام 
و کنار رفتن تحریم ها فراهم شــود، می توان انتظار داشت 
که اقتصاد ایران شــرایط بهتری را تجربه کند و در حوزه 

تجارت، موفقیت هایی تازه به ثبت برسد.

کارشناسان اقتصادی آخرین آمار اعالمی  نرخ بیکاری را بررسی کردند

تعریف اشتغال چه تاثیری بر کاهش مصنوعی نرخ بیکاری دارد؟

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران مطرح کرد

سه پیش نیاز مهم برای توسعه تجارت ایران

معاون نظارت بانک مرکــزی اعالم کرد:  با توجه به 
پایان مهلت ارزیابــی بانک های متخلف در زمینه عدم 
رعایت نرخ ســود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری 
مدت دار، شــش بانک از نرخ های تعیین شــده تخطی 
کرده انــد که پرونده یکــی از آنها در حال ارســال به 
هیات انتظامی بانک ها اســت.به گزارش ایســنا، ابوذر 
ســروش گفت: با پایان مهلت دو هفته ای تعیین شده 
از سوی بانک مرکزی برای بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ ســود علی الحساب 
سپرده مدت دار، این موسسات و بانک های متخلف به 
هیات انتظامی بانک ها معرفی می شوند.طبق اعالم بانک 
مرکزی، معاون این بانک اظهار کرد: در بخشــنامه ای 
که هشتم شهریور امسال به تمامی بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی ابالغ شــد، آمده اســت » حسب 
بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله،  
برخی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان 
با توســل به روش ها و شــیوه های مختلف از نرخ های 
مصــوب ابالغی تخطی می کنند؛ لذا به این دســته از 
موسســات و بانک ها تذکر داده شــد«.وی افزود: ادامه 
روند نقض ضوابط ابالغی در خصوص نرخ های سود علی 
الحساب یاد شــده بدون توجه به پیامدهای آن توسط 
برخــی از بانک ها و موسســات اعتباری ضمن افزایش 
بهای تمام شــده پول در شــبکه بانکی کشور موجب 
تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، 

 ســالمت و استحکام مالی بانک ها و موسسات اعتباری 
را فراهم کرده اســت.به گفته سروش، در این بخشنامه 
بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد 
و مجددا به بانک ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های 
ســود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده،  یادآوری 
شــد که مســئولیت حســن اجرای  ضوابط و دستور 
العمل های ابالغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل 
بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی است و تاکید 
شــد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده، 
نظــارت الزم را معمول و با موارد نقــض آن از طریق 
هیات انتظامی بانک ها برخورد قاطع خواهد کرد.معاون 
نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابالغ این بخشــنامه 
با اعضای هئیــت مدیره بانک های متخلف جلســات 
جداگانه ای برگزار شــد و مهلتــی دو هفته ای تا پایان 
شهریورماه برای اصالح امور به این بانک ها داده شد.وی 
گفت:  هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک ها آغاز 
شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش 
بانک و موسســه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین 
شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده 
و در حال ارسال به هیات انتظامی بانک ها است.سروش 
خاطرنشان کرد:  معرفی هیئت مدیره بانک ها به هیات 
انتظامی پیامدهای خاصی برای بانک ها دارد که با توجه 
به جمع بندی هیات انتظامی از تذکر تا سلب صالحیت 

حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.

نایب رئیس اتاق مشــترک ایــران و اوکراین خاطر 
نشان کرد: اوکراین به لحاظ اقتصادی کشور مهمی برای 
ایران محسوب نمی شــود و حجم مبادالت ایران با این 
کشور پیش از آغاز جنگ با روسیه از مرز ۲۰۰ میلیون 
دالر تجاوز نمی کرد.رضا نورانی در گفت وگو با خبرنگار 
اقصادی ایلنا، در پاســخ به این پرســش کــه اوکراین 
اعتبارنامه ســفیر ایران در اوکراین را تمدید نکرد و آیا 
این مسئله در حجم مبادالت تجاری بین این دو کشور 
تاثیر می گذارد؟ گفت: اوکراین به لحاظ اقتصادی کشور 
مهمی برای ایران محســوب نمی شود و حجم مبادالت 
ایران با این کشور پیش از  آغاز جنگ با روسیه از  مرز  

۲۰۰ میلیون دالر تجاوز نمی کرد.
وی با بیان اینکــه تنش های اخیر در اوکراین نقش 
این کشور را در مبادالت اقتصادی جهان کمرنگ کرد، 
افزود: اوکراین جزو بزرگترین  تولیدکنندگان غالت در 
دنیا محســوب می شود و ایران نیز از این کشور غالت و 
نهاده های دامی وارد می کرد؛ اما به نظر می رسد با حذف 
اوکراین از بازار تامین کنندگان، ایران به سمت بازارهای 
جدیــد رو آورده و در میان کشــورهای حوزه CIS و 
روســیه را انتخاب کرده است.به گفته عضو کمیسیون 
کشــاورزی اتاق ایران؛ تحریم ها امــکان مراودات مالی 
مســتقیم را برای تجار  ســلب کرده، و امکان صادرات 
در مســیرهای دور مانند اروپا و کشــورهای آســیایی 
شــرقی برای تجار و بازرگانان ایرانی وجود ندارد.رئیس 

اتحادیه محصوالت کشاورزی با اشاره به عضویت ایران 
در سازمان همکاری های شانگ های، خاطر نشان کرد: 
پیمان شانگهای تاثیر مهمی در توسعه تجاری ما خواهد 
گذاشت، درست اســت که کشورهای عضو شانگ های 
عموما تولیدکننده محسوب می شوند و می توان نیاز ما 
در حوزه غالت را تامین کنند اما از ســوی دیگر ما نیز 
می توانیم برخی از اقالم تولیدی خود را به این کشورها 
صــادر کنیم.نورانی ادامــه داد:  عضویت در ســازمان 
شــانگهای بازارهای جدیدی را برای ما گشــوده است 
و بــدون تردید محصوالت  کشــاورزی و صنعتی ما به 
ویژه محصوالت شیالتی و پروتئینی ما خریداران زیادی 
خواهند داشت.وی با بیان اینکه افزایش توسعه تجارت 
نیازمند فراهم شــدن زیرســاخت های صادراتی است، 
افزود: حمل و نقل جاده ای ما فرسوده است و این مسئله 
باعث افزایش قیمت تمام شــده محصوالت صادراتی ما 
شده است اما ما باید پیش از اینکه وارد بازارهای جدید 
بشویم، نخست باید برای توســعه زیرساخت ها تالش 
کنیم تا زمانی که بازارهای جدید برای ما باز شد بتوانیم 
از عهده آنها برآیم.این فعال اقتصــادی ادامه داد: برای 
توسعه زیرساخت های صادراتی باید عزم ملی ایجاد شود؛ 
بیش از ۲۵ سال است که صادرکنندگان اعالم می کنند 
که با کمبود کانتینرهای یخچالی مواجه اند اما به بهانه 
اینکه ما در داخل کشور اقدام به تولید کانتینر یخچالی 
می کنیم از ورود آنها به داخل کشور جلوگیری می شود.

آخرین وضعیت مبادالت تجاری ایران و اوکراینتخلف 6 بانک درپرداخت سود سپرده


