اقتصاد

10
بازار خبر

«ارج» آگهی استخدام منتشرکرد
خراسان  -با انتشار تصویری از آگهی استخدام
در کارخانه ارج به نظر می رسد این کارخانه
قدیمی لوازم خانگی در مسیر احیا قرار گرفته
است .بر اساس این آگهی قرار است ،شرکت ارج
 100نیروی کار استخدام کند.

تراز تجاری منفی ۲میلیارد
یورویی ایران و اروپا
مهر  -تراز تجاری ایران و اروپا تا پایان ماه نهم
 ،۲۰۲۱منفی  ۲میلیارد یورو است که هرچند
نسبت به مــدت مشابه ســال گذشته بهبود ۴
درصــدی را نشان میدهد اما با فاصلهای زیاد
به نفع اروپا و به ضرر ایران است .به گزارش اتاق
بازرگانی تهران ،بر اساس آمارهای ارائه شده
تا پایان ماه نهم سال  ۲۰۲۱ایران از اروپا ۲.۷
میلیارد یورو واردات داشته و  ۵۵۴میلیون یورو
نیز به این اتحادیه صادر کرده است.

رکورد ترانزیت کاال شکست
ایسنا  -طبق اعالم گمرک ایــران ،با عبور یک
میلیون و ۱۵۳هزار تن کاالی خارجی از مسیر
ایــران در آبــان مــاه ،رکــورد ترانزیت ماهانه از
کشورمان شکست .به این ترتیب در هشت ماه
نخست امسال  8.1میلیون تن کاالی خارجی
از مسیر کشورمان عبور کرده که یک میلیون و
۱۵۳هزار تن آن در آبان ماه بوده که رکوردی تازه
در سه سال گذشته برای ترانزیت عبوری از کشور
در یک ماه را به ثبت رسانده است .عالوه بر این
که کل ترانزیت خارجی در سال  ۹۹و  ۹۸حدود
 7.5میلیون تن در هر سال بوده است.

پرونده مالیاتی  ۵۰درصد
ابزارهای پرداخت تشکیل شد
ایبنا  -معاون سازمان مالیاتی با بیان این که ۵۰
درصد از  ۱۲/5میلیون دستگاه ابزار پرداخت،
پرونده مالیاتی دارند،اظهار کرد :با هماهنگی
بانک مرکزی یا باید برای آنها پرونده مالیاتی
تشکیل دهیم یا این دستگاهها باید از نظام بانکی
کشور ،قطع شود.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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غفلت از  32هزار میلیارد بودجه اشتغال!

شاخص
روند نامتعارف مصرف بنزین

قالیباف ضرب االجل 20روزه ای برای 2وزیر به منظور اختصاص اعتبارات اشتغال زایی بودجه به استان ها تعیین کرد
روز گذشته مجلس صحنه بحث
و بررسی دربــاره بودجه  32هزار
میلیارد تومانی اشتغال زایــی در
ســال جـــاری بـــود .بــودجــه ای که
اختصاص بخش انــدکــی از آن تا
پایان مهر موجب اعتراض قالیباف
به تعلل دولــت قبل و حتی به طور
ضمنی دولت فعلی در این زمینه شد
و ضرب االجل وی برای پرداخت این
بودجه تا پایان ماه جاری را به دنبال
داشت .در این میان وزیر کار هم آمار
بحث برانگیزی از اشتغال زایی در
سه ماه اخیر ارائــه کرد.به گزارش
خانه ملت ،قالیباف در جلسه علنی
دیروز مجلس پس از قرائت گزارش
کمیسیون ویـــژه جــهــش و رونــق
تولید درخصوص نحوه اجرای بند
(الــف) تبصره ( )18قانون بودجه
ســال  1400کل کشور با انتقاد
صریح از تحقق نیافتن اعتبار 32
هــزار میلیارد تومانی بــرای ایجاد

اشتغال در اســتــان کــه در تبصره
 18قــانــون بــودجــه  1400دولــت
مکلف بــه اجـــرای آن شــده اســت،
افــزود :بند  28تبصره  14تاکنون
 103درصد منابع ورودی داشته
و درآمدهای آن تحقق یافته است،
اما هم اکنون این اعتبار را بلوکه و
در بخش های دیگر هزینه کرده اند
و به اشتغال تخصیص داده نشده
است.وی با تاکید بر این که وزارت
امور اقتصادی و دارایــی و سازمان
برنامه و بودجه مکلف هستند تا پایان

اظهارات وزیر نفت از وضعیت نه چندان مطلوب
ظرفیت پاالیشی کشور در نتیجه نبود سرمایه
گذاری در سال های اخیر حکایت دارد .اوجی
به روند صعودی مصرف سوخت نسبت به تولید
هشداردادهوگفتهاستکهدرصورتنبودکرونا
مصرفبنزیندرکشوربیشاز ۱۲۰میلیونلیتر
در روز بود در حالی که تولید ۱۰۶ ،میلیون لیتر
درروزاست.باادامهاینوضعیتدردوتاسهسال
آینده باید به مقدار نصف مصرف فراورده نفتی
کشور،وارداتداشتهباشیم.وزیرنفتهمچنین
از عزم دولت برای افزایش ظرفیت پاالیشی و
مکاتبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبری برای
تامین خــوراک پاالیشگاه ها خبر داده است.
به گزارش خراسان ،با شیوع کرونا در کشور،
اقتصاد حمل و نقل و به تبع آن مصرف بنزین در

آذر این اعتبار را به شــورای برنامه
ریزی استان ها واگــذار کند ،ادامه
داد :ما توقع و سوال داریم که چرا
در  9ماه گذشته ،دولت این خطا را
انجامداد؟البتهبیشترخطادردولت
گذشته بوده  ،زیرا دولت جدید حدود
سه ماه است که کار خود را آغاز کرده
است ،باید مشخص شود که چرا این
موضوع پیگیری نشد.شایان ذکر
است که براساس گزارش کمیسیون
ویژه مجلس ،تا تاریخ  28مهر فقط
مبلغ  8.8هزار میلیارد از  32هزار

میلیارد تومان مقرر در قانون به
حساب دستگاه های اجرایی واریز
شده که تا پایان آبان امسال ،مبلغی
به عنوان تسهیالت بــرای طرح ها
و برنامه های اشتغال زایــی صرف
نشده است.احسان خاندوزی ،وزیر
اقتصاد نیز با ارائــه توضیحاتی در
صحن علنی مجلس اعالم کرد :اول
آذربــا کمک وزارت کشور تمامی
استانداران فراخوانده شدند تا برای
اجرای بند (الف) تبصره  18قانون
بودجه ،درخصوص اولویت بندی
استان ها و ایجاد اشتغال پایدار
برنامه ریزی کنیم .پیش بینی ما این
است که اجرای قانون در ماه آینده
انجام می شود و به ماه های بهمن و
اسفند موکول نخواهد شد.
▪آمار سوال برانگیز عبدالملکی از
اشتغال زایی  351هزار نفری

در همین حال گزارش وزیر تعاون،

هشدار نسبت به کسری پنهان 14میلیون لیتری بنزین
کشور با افت محسوسی مواجه شد به طوری که
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در  19آبان
 99به نقل از رئیس کانون انجمن جایگاه داران
سوخت ،نشان می دهد مصرف بنزین نسبت به
قبل از شیوع کرونا تا 20درصد افت کرده است.
طبق آماری که در آن زمان صالحی ارائه کرده،
مصرف بنزین از 85میلیون لیتر در روز در بهمن
سال  ،98به  70میلیون لیتر در روز رسیده
است .با این حال ،این روند در ماه های اخیر
که شرایط کرونا تا حدی بهبود یافته ،معکوس
شده و همین موضوع نگرانی هایی را در زمینه
منفی شدن تراز مصرف نسبت به تولید سوخت
در کشور پدیدار کرده است .سخنان دیروز وزیر

نفت در این خصوص ابعادی از این مسئله را
نشان می دهد .به گزارش فارس ،جواد اوجی،
وزیر نفت در نشست با سرمایه گذاران شرکت
هایپتروپاالیشکشور،اظهارکرد«:شایدبتوان
گفت که اگر کرونا نبود مصرف بنزین در کشور
بیش از ۱۲۰میلیون لیتر در روز بود در حالی که
تولیدمان  ۱۰۶میلیون لیتر در روز است» .وزیر
نفت ادامه داد :در چند سال اخیر هم در حوزه
افزایش ظرفیت پاالیش کشور سرمایهگذاری
نشده و طرحها(ی سرمایه گذاری در این حوزه)
بهبهرهبردارینرسیدهاست،اگرباهمینفرمان
حرکتکنیموطرحهاهمزمینبمانددغدغهای
که امــروز برای کسری گاز وجود دارد به مرور

کار و رفاه اجتماعی حاوی آماری
سوال برانگیز بود.
حجت عبدالملکی ،بــا اشـــاره به
جمعیت  14میلیون نفری مجموع
بــیــکــاران ،افـــراد دارای اشتغال
ناقص ،ناامیدشدگان از اشتغال،
شــاغــان کــم درآمــــد و شــاغــان
غیررسمی گفت :در سه ماه اخیر
 200هزار فرصت شغلی که قبل از
آغاز کار بنده به عنوان وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ثبت شده بود
به  351هزار و  155فرصت شغلی
افزایش پیدا کرد که نشان دهنده
افــزایــش  75درصـــدی اســت که
امیدواریم تا پایان سال به عدد خوبی
برسیم .وی البته توضیح نداد که این
آمار چگونه استخراج شده است.
به نظـر می رسـد پرهیـز دولتمردان
از ارائـه آمـار بـا مبنـای نامشـخص
و روش نامعلـوم در اسـتخراج آمـار
ضـروری اسـت.

وارد حوزه فراوردهها هم میشود( .در نتیجه)
دو تا سه سال آینده باید به مقدار نصف مصرف
فراورده کشور ،واردات داشته باشیم.
اوجی با تأکید بر این که یکی از برنامههای دولت
سیزدهم و رسالتهای مهم آن افزایش ظرفیت
پاالیشی است ،اظهار کرد :برای این موضوع
نظام پای کار آمده است ،طرحها مصوب شده
و مجوز الزم هم داریــم و خوشبختانه زحمات
زیادی کشیده شده است هر چند که پیشرفت
پروژهها همچنان با حد مطلوب فاصله دارد .وی
از مکاتبه رئیس جمهور با مقام معظم رهبری در
این خصوص خبر داد و گفت« :رئیسجمهور در
این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشته
است که اگر دغدغهای در تامین خوراک باشد
یشود».
برطرف م 

بررسی رونــد مصرف بنزین در کشورهای
منتخب حاکی از این است که در کشور ما
برخالف کشورهای دیگری که بعض ًا سرانه
خـــودروی بــاالتــری از کشور مــا حــداقــل در
سال های اخیر نیز داشته اند (مانند آلمان
و فرانسه) روند مصرف بنزین با شیب تندی
افزایش یافته است .بر این اساس پیش بینی
می شود در صورتی که سیاست های کنترلی
نظیر توسعه سوخت های جایگزین ،افزایش
بهره وری خودروها ،هدفمندی یارانه سوخت
و استفاده از حمل و نقل عمومی اتخاذ نشود،
ایران در سال های آینده ،مجدد به وارد کننده
سوخت تبدیل خواهد شد.

نبض بازار

سهم  2دهم درصدی ایران
از حق بیمه تولیدی در جهان
حسین بردبار -بیست و هشتمین همایش بیمه
و توسعه با عنوان «نقش صنعت بیمه در رونق
اقتصادی با محوریت تحول دیجیتال» از سیزدهم
آذر همزمان با روز ملی بیمه به مدت دو روز در
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا
برگزار می شود.به گزارش خراسان  ،دکتر حمید
کردبچه ،رئیس پژوهشکده بیمه صبح دیــروز در
نشست خبری برگزاری این همایش با اشــاره به
معرفیمدیرانشایستهصنعتبیمه،انتخابچهره
ماندگار و برگزیدگان کتاب سال در این همایش
افزود :تولید ناخالص ملی ایران نیم درصد از تولید
ناخالصجهاناستاماسهمماازحقبیمهتولیدی
درجهان 2دهمدرصداستکهنشانمیدهدهنوز
عقب افتادگی در این بخش داریم و ضریب نفوذ
بیمه در ایران به جایگاه شایسته خود نرسیده است.

