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دوشنبه  24خرداد ۱۴۰۰
 3ذی القعده .۱۴۴۲شماره ۲۰۶۸3
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پوند

325/989 285/426

یوان

درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید

36/102

62/897

10/794/540

)/900/000(107/200/000

بهبود وضعیت مطالبات
غیر جاری در نظام بانکی

برگریزانمشاغلخدماتیدرسال99

مطابق با آمارهای بانکی تا پایان پاییز ،99
سهم مطالبات غیر ج ــاری بــه کــل مانده
تسهیالت (ارزی و ریــالــی) در پاییز سال
گذشته 8.5 ،درصد بوده که این رقم نسبت
به فصل قبل 0.2 ،واحد درصد و نسبت به
فصل مشابه ســال قبل  1.7واحــد درصد
کاهش را نشان می دهد .این روند می تواند
حاکی از بهبود نسبی بازگشت تسهیالت به
شمار آید.
(منبع :اتاق بازرگانی تهران)

داده های مرکز آمــار ،نگرانی ها در خصوص
وضعیت ناپایداری اشتغال شکل گرفته در
سال های  93تا 98را تایید می کند به طوری
که در سال گذشته 75 ،درصد تعداد بیکاران
از مجموع یک میلیون افت اشتغال ،مربوط به
بخش خدمات بوده است.به گزارش خراسان،
اوایل اردیبهشت امسال بود که مرکز پژوهش
های مجلس در گزارشی نتایج بررسی روند
شاخص های اصلی بازار کار از سال  93تا 98
را منتشر کرد .طبق این گزارش ،از پاییز  93به
بعد ،به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل
مشابه سال قبل از آن ،بیش از  700هزار نفر به
جمعیت فعال اضافه شده است.به این ترتیب
در سال های مورد اشــاره حدود  3.5میلیون
نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده اند که در
مقایسه با افزایش نیافتن جمعیت فعال در دهه
قبل از آن ،بسیار قابل توجه است .در بیان دلیل
اینرشدجمعیتفعال،میتوانبهتغییرتصمیم
جوانان برای ورود به بازار کار و خارج نماندن
از این بازار به منظور تحصیالت ،خانه داری یا
علل دیگر اشاره کرد .موضوعی که در آن زنان،
جمعیتدارایتحصیالتدانشگاهیومتولدان

نیم سکه

ربع سکه

37/500/۰۰۰ 58/500/۰۰۰

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

122/660

84/205

رصد بازار اکسیژن ساز

همزمان با خروج 2میلیون نفر از بازار کار 750هزار شغل خدماتی از بین رفت

بازار خبر

رشد  5میلیون تومانی یک
خودروی داخلی در  2روز!
اقتصادنیوز -رصد بازار خودرو نشان دهنده
آن است که دیروز همانند دو روز گذشته «سمند
 LXبا موتور  »EF7با رشد قیمت مواجه شد .بر این
اساس پس از رشد سه میلیون تومانی در دو روز
قبل ،قیمت این خودرو دو میلیون تومان دیگر
نیز افزایش یافت تا در مجموع در دو روز ،قیمت
این خودرو در بازار پنج میلیون تومان افزایش
یافته باشد .به گفته فعاالن بازار خودرو ،عرضه
قطره چکانی این خودرو در بازار طی روزهای
اخیر موجب شده است تا بازار با کمبود عرضه
آن مواجه شود و با این که معامله چندانی در بازار
صورت نمی گیرد ،کمبود عرضه به صورت روانی
بازار را تحت تاثیر قرار داده و افزایش قیمت پنج
میلیونی این خودرو طی دو روز گذشته را رقم
زده است.

دهه  70نقش پررنگی داشته اند .نکته جالب
تر این است که در این دوره ،حدود  85درصد
جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال ،شاغل
شده اند به طوری که به طور متوسط در هر فصل
نسبت به فصل مشابه سال قبل 621 ،هزار نفر
به جمعیت شاغل اضافه شده است .این گزارش
اما روی ناهنجار آمارهای مثبت یاد شده را نیز
نشان داده و افزوده است :افزایش اشتغال در
این دوره ،عمدت ًا در بخش «خدمات» و بنگاه های
بسیار کوچک (دارای کمتر از چهار نفر کارکن)،

باوضعیتشغلی«کارکنمستقل»وفاقدقرارداد
به معنای متعارف بوده و مخرج مشترک تمام
مولفه های فوق ،خود را در سهم کمتر شاغالن
دارای پوشش بیمه نشان داده است به طوری
که در مدت یاد شده به طور متوسط تنها 28
درصد شاغالن اضافه شده به جمعیت شاغل
دارای پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده
انــد و بقیه  72درص ــد ،در مشاغلی مشغول
کار شده اند که دارای بیمه نبوده است .مرکز
پژوهش ها با استناد به این وضعیت که کیفیت

نامناسب اشتغال ایجادشده در سال های 93
تا  98رانشان می دهد و همچنین بروز کرونا که
سبب شد این روند اشتغال زایی اقتصاد ایران
دفعت ًا قطع شود ،هشدار داده بود که شرایط یاد
شده بسیار ناپایدار بوده و اقدامات مخرب در
سطح اقتصاد کالن می تواند منجر به تخریب
بنگاههای خرد و اشتغال حاصل از آن ها شود.
با این اوصــاف ،آمارهای مرکز آمار از وضعیت
اشتغال در سال گذشته ،نتایج گــزارش مرکز
پژوهش ها را تایید می کند .گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از مرکز آمار ،نشان می دهد که در
سال گذشته ،همزمان با کاهش حدود  3واحد
درصدی نرخ مشارکت و افت دو میلیون نفری
جمعیت فعال ،خروج یک میلیون و  200هزار
نفری زنان از بازار کار رقم خورده است .از سوی
دیگر افت یک میلیون نفری تعداد شاغالن رقم
خورده که سهم بخش کشاورزی در این میان
حدود  250هزار نفر ،سهم بخش صنعت حدود
 17هزار و  500نفر و سهم بخش خدمات حدود
 740هزار نفر بوده است .همان بخشی که اتفاق ًا
بیشترین نقش را در شکل گیری اشتغال کم
کیفیت پنج سال قبل ایفا کرده بود.

دعوایدژپسندوهمتیدرباره مقصرسقوطبورس
دژپسند :نرخ بهره بین بانکی و انفجار نقدینگی باعث ریزش شاخص بورس شد
وزیر اقتصاد در اظهاراتی با بیان این که افزایش
نرخ بهره بین بانکی و انفجار نقدینگی باعث
ریزش شاخص بورس شد ،نامه ای را که همتی
در جریان مناظره در خصوص هشدار نسبت
به ریزش بورس مطرح کرد فرافکنی خواند.
چند روز قبل بود که وزیر اقتصاد از تاثیر منفی
سیاست هــای بانک مرکزی بر بــازار سهام
انتقاد کرد .به گزارش تسنیم ،فرهاد دژپسند
سوء مدیریت در مدیریت نرخ بهره بین بانکی

در سال گذشته را باعث ریزش بورس خواند
و گفت« :اگر نوسانات نرخ بهره بین بانکی
با سوء مدیریت مواجه نمیشد ،چشم انداز
مثبت روند رو به رشد بازار سهام به گونه ای
بود که میتوانستیم حتی به بانک مرکزی
در هدایت نقدینگی کمک کنیم ،چنان چه
در مهر و آبان این اتفاق افتاد» .این اظهارات
در مناظره سوم کاندیداها با واکنش همتی
مواجه شد .وی از نامه خود به رئیس جمهور و
دفتر مقام معظم رهبری که در آن درخصوص
ریزش بورس هشدار داده بود ،سخن گفت
و افــزود« :مشکل بورس هیچ ربطی به بانک
مرکزی ندارد .باال پایین رفتن نرخ بهره بین
بانکی به دلیل تعلل وزارت اقتصاد در فروش

اوراق بود و من اصرار کردم اما نتیجه نداد» .با
این حال ،دیروز دژپسند مجدد به این موضوع
به طور مفصل پرداخت .به گــزارش فارس،
وی نامه همتی به مقام معظم رهبری درباره
هشدار حباب بورس را فرافکنی خواند و با
بیان این که افزایش نرخ بهره بین بانکی و
انفجار نقدینگی باعث ریزش شاخص بورس
شد ،اظهار کرد :کاهش نرخ سود بینبانکی
در ابتدای سال  99به بــازار سرمایه عالمت
داد .وزیر اقتصاد ریزش بازار به دلیل اختالف
وی و وزیــر نفت در جریان صندوق پاالیشی
یکم را رد کرد و در این باره گفت :اختالف بر
سر متولی صندوق پاالیش یکم بود که بین
سازمان خصوصی سازی و شرکت ملی پاالیش

نبض بازار

و پخش ایجاد شده بود که باالخره مشخص شد
متولی این صندوق شرکت پاالیش و پخش
باشد و در صبح سه شنبهای که من متوجه شدم
تا ظهر همان روز با وزیر نفت جلسه گذاشتیم
و متولی صندوق پاالیش یکم مشخص شد
و همان روز از شبکه خبر اعــام و صندوق
پاالیشی از شهریور به مردم ارائه شد .در عین
حال روز گذشته اقتصاد آنالین با اشــاره به
این که در مهر  ۹۸که شاخص از  ۳۳۰هزار
تا  ۳۰۰هزار عقب نشینی کرد مصاحبه ای به
نقل از دژپسند منتشر کرد که وی می گوید
 :دژپسند اعتراف کرد :خودمان ترمز بازار را
کشیدیم چون یک سری از دوستان نسبت به
این رشد ابراز نگرانی کرده بودند.

بردبار -با طوالنی شدن شرایط و بروز موج های
کرونایی در کشورمان خرید و فروش دستگاه های
اکسیژن ساز و کپسول های اکسیژن افزایش
محسوسی یافته اســت ،متاسفانه دســت های
دالالن نیز در حال آلوده کردن این بازار است ،چرا
که خانواده هایی به بهای حفظ جان عزیزانشان
در برابر بیماری منحوس کرونا حاضرند هر
قیمتی بــپــردازنــد .بــا ایــن اوص ــاف نبض بــازار
امروز سری به بازار اکسیژن ساز پایتخت واقع
در خیابان ولی عصر نزدیک سه راه جمهوری
اسالمی زده و قیمت های زیر را برای انواع این
محصوالت رصد کرده است:
اکسیژن ساز ایرانی نفس یار( دو سال گارانتی
تعویض ) 14میلیون و  500هزار تومان
اکسیژن ساز ایرانی سوشیا( دو سال گارانتی
تعمیر)  14میلیون و  300هزار تومان
اکسیژن ساز ایرانی اکسیژن پــاس( دو سال
گارانتی تعمیر)  13میلیون و  300هزار تومان
اکسیژن ساز چینی جی بی ای  5لیتری 20
میلیون تومان
اکسیژن ســاز زنــیــت (چینی تحت لیسانس
سوئیس)  5لیتری  21 ،میلیون تومان
اکسیژنسازکروبرآلمان 5لیتری 70،میلیونتومان
اکسیژن ساز کروبر آلمان دست دوم 5 ،لیتری ،
 18میلیون تومان
اکسیژن ساز ویژن ایر  5لیتری  45میلیون تومان
اکسیژن ساز ویژن ایر  5لیتری دست دوم15 ،
میلیون تومان
اکسیژنسازالیت 5لیتری65،2018میلیونتومان
اکسیژن ســاز الیت  5لیتری دســت دوم 18،
میلیون تومان

بانکها تا آخر آبان تسهیالت
کرونایی میدهند
بانک مرکزی مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا
درخصوص مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیالت به
صاحبان کسبوکارهای به شدت آسیب دیده از
کرونا را به بانکها ابالغ کرد .به گزارش ایسنا،
بر ایــن اســاس مهلت ثبت نــام مشاغل و کسب و
کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی
دریــافــت تسهیالت کرونایی ،تا پایان شهریور
 ۱۴۰۰و با شرایط دستورالعمل ابالغ شده قبلی
توسطکارگروهاقتصادیمقابلهباکروناتمدیدشد.
بانکها و مؤسسات اعتباری نیز موظف به پرداخت
تسهیالت کرونایی اعــم از تسهیالت جدید یا
تسهیالتمراحلقبلتاپایانآبان  ۱۴۰۰هستند.

