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دالراز 4100تومان هم فراتر رفت

«رشد اقتصادی» ،بیکاری فزاینده جوانان
را درمان خواهد کرد؟
بین اقتصاددانان همیشه درباره این مسئله که "آیا با هدف
قرار دادن رشد اقتصادی می توان به همه اهداف اقتصادی
مطلوب جامعه رسید؟" اختالف نظر وجود دارد .منظور این
سوال مورد اختالف این است که اگر رشد اقتصادی افزایش
یابد ،مشکل بیکاری حل خواهد شد؟ مشکل فقر چطور؟
مثال اگر در یک حالت بسیار خوش بینانه ،بتوانیم در طول
تمام سال های برنامه ششم توسعه ساالنه  10درصد رشد
اقتصادی را تجربه کنیم ،میزان بیکاری و میزان فقر آنقدر
کاهش خواهد یافت تا بتوانیم با قدرت بگوییم که از این دو
نظر با بحران مواجه نیستیم؟
شواهد ،پاسخ منفی به این سوال می دهند .بارها در ایران و
جهان اتفاق افتاده که نرخ رشد قابل توجهی رخ داده است
اما – با وجود کاهش نرخ فقر و نرخ بیکاری -مقادیر این دو
شاخص مهم در حد بحران مانده اند .یعنی یک رشد بی
کیفیت اقتصادی رخ داده است که چند ویژگی دارد؛ رشد
عمدتا در حوزه های سرمایه رخ داده است که نیروی کار
زیادی نمی طلبد یا اینکه رشد به صورت نامتوازن در یک
منطقه یا یک بخش رخ داده و به بخش های دیگر سرایت
نکرده است لذا جمعیت قابل توجهی در یک حوزه بیکار یا
فقیر مانده اند.نسخه مناسب برای این شرایط اتخاذ یک
سیاست اقتصادی است که متکی بر رشد نیست .یا اینکه
هدف اولیه آن کاهش بیکاری یا کاهش فقر است و نه رشد.
یا حتی هدف اساسی تمام برنامه ریزی ها کاهش بیکاری
در یک قشر خاص – مثال جوانان -قرار می گیرد و منابع به
این سمت گسیل می شود.
شرایط فعلی کشور تشابه قابل توجهی به وضعیت رشد
بی کیفیت دارد؛ رشد اقتصادی باالی  5درصد رخ داده
اما نرخ بیکاری جوانان صعودی و باالی  30درصد است.
این موضوع در حد بحران است .در مورد فقر متاسفانه آمار
رسمی وجود ندارد اما با توجه به رکود سنگین مسکن و
وابستگی معیشت بسیاری از اقشار کم درآمد به این بخش،
احتماال اقشار کم درآمد وضعیت خوبی ندارند.
با این حال ،دولت یازدهم (و تقریبا تمام دولت های پیشین)
نشان داده اند که هیچ عالقه ای به برنامه ریزی برای ایجاد
یک رشد باکیفیت و اشتغالزا ندارند .بلکه نرخ رشد عمومی
اقتصاد همواره هم شاخص اصلی برنامه ریزی ها و هم
مولفه اصلی گزارش های اقتصادی دولت هاست؛ دقیقا
مثل همین روزها.
ایندرحالیاستکهشرایطفعلیجامعهومخصوصابحران
فزاینده بیکاری جوانان نیازمند رویکرد رشد اشتغالزا برای
این بخش است .یک پیشنهاد اولیه می تواند برنامه ریزی و
تجهیز منابع برای ایجاد اشتغال در بخش های خاص مثال
آی تی باشد که اشتغال بخشی از نیروی کار تحصیلکرده
جوان را تامین کند .یا گسترش گردشگری که به شدت
اشتغالزاست می تواند هدف سیاستگذاری باشد .باید
توجه کرد که ممکن است سرمایه گذاری در این بخش ها
رشد اقتصادی بسیار کمتری نسبت به سرمایه گذاری در
برخی بخش های دیگر (مثال معدن و نفت) به ارمغان آورد
اما بحران های موجود را حل کند .نکته آخر اینکه اینها مثال
استومیتوانباتحلیلهایدقیقترحوزههایخاصیرابه
ِ
هدف متناسب با بحران های موجود برگزید اما مهم
عنوان
آن است که تصمیم گیران اوال بپذیرند که در برخی حوزه
ها با بحران مواجهیم و ثانیا احتمال آنکه "رشد اقتصادی
صرف" ما را از این بحران ها نرهاند کم نیست.

دالر در حالی دیروز به  4150تومان رسید که دولتی ها
دلیل این افزایش را متوجه سفته بازی و شرایط روانی می
دانند .در این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از
برگزاری نشست این کمیسیون با «طیب نیا« و «سیف»
برای بررسی افزایش قیمت ارز خبر داد.دالر دیروز هم
نرخ صعودی داش��ت .به گ��زارش ف��ارس دی��روز تابلوی
صرافی ها رقم  4150تومان را ب��رای دالر نشان می
داد .با این حال تا بعد از ظهر دیروز ،اتحادیه طال و جواهر
تهران ،این نرخ را  4126و سامانه سنا نیز میانگین آن را
تا ساعت  4067 ،17تومان ثبت کرد.

تسنیم -در حالی شرکت خودروسازی
سایپا مدرن ترین کارخانه خودروسازی
ایران را برای فروش به پژو  ۳۰۰میلیون
دالر قیمت گذاری کرده است که اسناد
رسمی این شرکت نشان می دهد مبلغی بیش از ۴۸۰
میلیون دالر برای ساخت این کارخانه هزینه شده است.

عکس و شرح

ایرباس سه طبقه در امارات
فعاالن شبکه های اجتماعی امارات در توییتر از ورود
هواپیمای ایرباس  6موتوره و  3طبقه به خطوط هوایی
این کشور خبر دادند .این هواپیمای سفارشی ساخت
کشور فرانسه است( .منبع :جام نیوز)

 /٩٥٢٩٣٣٥٤ت

▪ ▪سخنگوی دولت :افزایش نرخ ارز ،روانی است

در این حال ،دیروز دو مقام دولت و بانک مرکزی نسبت
به رکوردشکنی های دالر اظهار نظر کردند .به گزارش
تسنیم ،نوبخت سخنگوی دولت ،با اشاره به افزایش نرخ
ارز طی روزهای گذشته ،این افزایش را روانی دانست و
گفت :افزایش  100تومانی نرخ دالر در یک روز متناسب
با شرایط اقتصاد کشور نیست و در روزهای آینده شاهد
کاهش نرخ ارز خواهیم بود.وی افزایش هیجانی نرخ
ارز در بازار را دارای آثار منفی بر اقتصاد کشور خواند و
افزود :همکاران ما در بانک مرکزی در تالش هستند تا
با استفاده از ابزارهای قانونی نسبت به تعدیل نرخ دالر و
واقعی کردن آن اقدام کنند.
▪ ▪مدیر اداره صادرات بانک مرکزی :دلیل نوسانات
نرخ ارز ،سفته بازی است

از سوی دیگر ،خبرگزاری فارس به نقل از مدیر اداره
صادرات بانک مرکزی گفت :نوسانات نرخ ارز در حال
حاضر ،ناشی از سفته بازی است .صمد کریمی افزود:



شاخص کل

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم ضمن درخواست شفاف سازی درآمد  80هزار میلیاردی یارانه ها اعالم کرد:

ورود مجلس به ماجرای افزایش نرخ ارز با احضارسیف و طیب نیا

چوب حراج به مدرنترین کارخانه
خودروسازی ایران

سکه طرح جدید

معاونمسکنوساختمانوزیرراهگفت:ساختمانهایکشوردرراستایاجرایطرحاصالحمصرف،برچسبانرژیمیگیرند .بهگزارشایرنا،
مظاهریان روز یکشنبه در نخستین همایش ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در محمود آباد مازندران افزود  :در این طرح ،ساختمان ها همانند
لوازم خانگی باید برچسب انرژی دریافت کنند و مهندسان نیز در این ارتباط آموزش های الزم را برای برچسب گذاری در کشور فرا می گیرند.

ادعای تخلف 40هزارمیلیاردی دولت درباره یارانه ها

پیشبینی ما این است با توجه به اینکه تمام نیازهای
واقعی ارز از طریق بانکها و صرافیهای مجاز تامین
میشود و با توجه به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی
به بازار تا پایان سال ،ثبات به بازار ارز بازگشته و شاهد
نرخهای کمتری در بازار باشیم.
▪ ▪ورود مجلس به ماجرای نرخ ارز

اما افزایش نرخ ارز ،پای مجلس را هم به ماجرا باز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،پورابراهیمی ،رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در روزهای
اخیر،ارزشپولملیکشور 17،درصدکاهشیافتهاست،
از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با "طیب
نیا" و "سیف "ب��رای بررسی افزایش قیمت ارز خبرداد.
وی تفاوت بین نرخ ارز مبادلهای با نرخ ارز آزاد را به نفع
اقتصادکشورندانستوافزود:بررسیهانشانمیدهدکه
دستهایی در کار است که حتی میخواهد این فاصلهها
بیشتر شود و دلیل آن ایجاد رانت و فساد اقتصادی است.

...



حمل و نقل

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفته است که
درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها  80هزار میلیارد
تومان است 35 .هزار میلیارد تومان آن به مردم پرداخت
می شود .او واریز نشدن بقیه درآمدها به خزانه را تخلف
قانونی دانسته است.اولین ب��ار مرکز پژوهش های
مجلس در گزارشی ،خواستار شفاف سازی درآمدهای
هدفمندی یارانه ها شده بود .بعد از آن و در جریان برنامه
ششم توسعه ،حاجی بابایی ،رئیس کمیسیون تلفیق
این برنامه ،چند بار موضوع را مطرح کرد و نهایتا از پیش
بینی موادی در الیحه برنامه ششم توسعه برای شفاف
سازی درآمدهای هدفمندی و واریز تمام درآمدها به
خزانه خبر داد.آخ��ری��ن اظهارات او در برنامه خبری
صدا و سیما و همچنین برنامه پایش یک شنبه شب این
هفته بازتاب های بسیاری داشت .حاجی بابایی یک
شنبه شب گفت که بعد از طرح موضوع ،سه مرجع به

محاسبه میزان درآمد دولت از هدفمندی پرداختند
که ارقام  77 ،78و  80هزار میلیارد تومان را به عنوان
درآمدهای هدفمندی محاسبه کردند .او گفت :درواقع
حدود  80هزار میلیارد تومان بر اساس قانون از مردم
دریافت شده که  7هزار میلیارد تومان آن مالیات است
و فقط حدود  35هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت
میشود که در جمع تقریب ًا  41700میلیارد تومان
میشود .این نماینده مجلس گفت  :بر اساس درآمد
بهدستآمده و مبلغ پرداختی یارانهها به عموم مردم
حدود  39هزار میلیارد تومان آن به خزانه بازنمی گردد.
به گزارش تسنیم حاجی بابایی افزود :تاکنون عوامل
تولید (یعنی شرکت های متصدی تولید و توزیع اقالم
مشمول هدفمندی مثل بنزین و گازوئیل و گازو برق
و آب و  ) . . .نمیگذاشتند مازاد این درآمد بهحساب
خزانه واریز شود.

پول یارانه ها کجا می رود؟
در این باره همان گونه که خود رئیس کمیسیون تلفیق هم تلویحا اشاره کرده باید به دو نکته توجه داشت -1.برای
محاسبه درآمدهای هدفمندی ،قیمت مرجع نرخ های سال ( 89قبل از اجرای قانون هدفمندی) است .مثال در
مورد بنزین قیمت امسال ( 1000تومان) از قیمت سال ( 89حدود  100تومان) کم شده و در حجم مصرف ضرب
می شود و مبلغ حاصل به عنوان درآمد طرح هدفمندی یارانه ها از بنزین محاسبه می شود .در طول این سال
ها ،طبیعتا هزینه های شرکت های مجری تولید و توزیع نیز افزایش یافته است اما نرخ پایه محاسبه تغییر نکرده
است -2.آن چه تخلف است واریز نشدن درآمدها به خزانه و هزینه کرد بخشی از درآمد توسط خود شرکت هاست.
این موضوع خالف ماده  12قانون هدفمندی است که می گوید " :دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای
این قانون را به حساب خاصی بهنام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند".لذا منظور حیف و میل
یا سوءاستفاده از منابع نیست بلکه خواسته کمیسیون تلفیق این است که شرکت ها کل درآمد را به خزانه واریز و
بعد از آن بر اساس قانون بابت هزینه های خود از خزانه دریافت کنند.

...

اقتصاد کالن



...
خودرو

 600واگن از  5هزار واگن روسی
آماده تحویل به ایران شد

وزیر اقتصاد :از وضعیت معیشتی مردم راضی نیستیم
اما باید محدودیت ها را به یاد داشته باشیم

رئیس شورای رقابت :گرانی خودرو تا اردیبهشت ۹۶
منتفی است

شرکت «اورال واگن زاود» روسیه طرف قرارداد ساخت پنج هزار واگن
باری برای ایران از آغاز بارگیری نخستین مجموعه واگن های ساخته
شده برای تحویل به جمهوری اسالمی خبر داد .به گزارش ایرنا« ،اولگ
سیینکو» مدیر عامل شرکت علمی تولیدی «اورال واگن زاود» روسیه
اعالم کرد :بارگیری واگن ها برای ارسال به ایران آغاز شده و اکنون
 600واگن برای انتقال آماده شده است .گفتنی است تحویل پنج
هزار واگن باری در قالب اعطای وام  130میلیون دالری روسیه به ایران
انجام می گیرد .روزنامه کامرسانت نیز به نقل از یک مقام شرکت واگن
سازی در روسیه نوشت که این معامله با وام «ونش اکونوم بانک» روسی
به ایران تحویل می شود.

وزیر اقتصاد با تکرار حرفهای گذشته گفت :دولت قبل با وجود درآمد
نفتی ۸۰۰میلیارد دالری و فروش بنگاه های دولتی به مبلغ ۱۵۰هزار
میلیارد تومان چیزی برای دولت یازدهم در صندوق ذخیره باقی نگذاشت
و ۶۰۰ه��زار میلیارد تومان برای دولت جدید بدهی به وجود آورد .به
گزارش خبرگزاری تسنیم ،طیب نیا افزود :با این وجود توانستیم رشد
اقتصادی منفی 6.8درصدی را به رشد مثبت 7.4درصدی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه بانک جهانی اعالم کرد که ایران بهترین عملکرد را در
میان کشورهای نفت خیز داشته است ،افزود :ما از وضع مردم و وضعیت
معیشتی راضی نیستیم اما باید به یاد داشته باشیم که با محدودیتهای
زیادیمواجههستیموانشاءا...درزمانگشایش،سختیهارابهیادآوریم.

رئیس شورای رقابت با اعالم این که در اردیبهشت ماه سال آینده در
صورت تغییر متغیرهای قیمتی اقدام به افزایش یا کاهش قیمت خودرو
خواهیم ک��رد ،گفت :قبل از این تاریخ خ��ودروس��ازان به هیچ عنوان
نمیتوانند به بهانه گران شدن مواد اولیه اقدام به گران فروشی کنند.
به گزارش تسنیم ،وی با اشاره به این که دستورالعمل متغیرهای قیمت
محصوالت خودروسازان ساالنه مورد بررسی قرار میگیرد ،اظهار کرد:
متغیرهای این دستورالعمل شامل تورم نهادههای تولید ،بهره وری و
کیفیت است که فقط از بانک مرکزی دریافت میشود.وی با بیان این که
این اطالعات را نه از قطعهساز و نه خودروساز دریافت میکنیم ،افزود:
اطالعات شورای رقابت از منابع رسمی آماری کشور دریافت میشود.

کاهش  6درصدی معامالت ،افزایش  7درصدی قیمت
در حالی است که متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله شده
همچنان صعودی است .این روند صعودی قیمت که ابتدای امسال
شروع شده ،در آذرماه نیز ادامه یافت؛ متوسط یک مترمربع واحد
مسکونی در تهران در آذر امسال  4میلیون و  429هزار و 700
تومان بوده است که  0.5درصد بیشتر از آبان ماه و  7.7درصد
بیشتر از آذرماه  94است.آمار تجمعی نیز حکایت از آن دارد که
تعداد معامالت در  9ماه اول امسال نسبت به  9ماه اول سال قبل
 8.6درصد و متوسط قیمت  4.7درصد رشد کرده است.

جهش نرخ بیکاری جوانان در سه سال گذشته
آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در کشور،
حکایت از رشد قابل توجه نرخ بیکاری جوانان دارد.بر
اساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان  15تا  24ساله در
تابستانامسالبه 30.2درصدرسیدهاست.ایندرحالی
است که این نرخ در تابستان  94برابر با  25.7درصد و
در تابستان  22.9 ،93درصد بوده است .مالحظه نرخ
بیکاری برای جوانان  25تا  29ساله نیز حکایت از روند
صعودی نرخ بیکاری در کشور دارد .در این گروه سنی
نیز نرخ بیکاری طی تابستان سال های  94 ،93و 95
به ترتیب عبارت است از 18.2 :درصد 21.7 ،درصد و
 23.9درصد.نرخ بیکاری کل نیز طی این سه سال (بر
اساس آمار فصل تابستان) از  9.5درصد در تابستان 93

به 10.9درصد در تابستان 94و 12.7درصد در تابستان
 95رسیدهاست.البتهدرطولاینمدتعمدتااشتغالزایی
خالص (تعداد افراد مشغول به کار) نیز صعودی بوده است
اما آنچه باعث افزایش نرخ بیکاری بوده ،افزایش شدیدتر
تعدادمتقاضیانکاربودهاست.نرخمشارکتاقتصادیدر
سهتابستانگذشتهبهترتیبعبارتبودهاز38.9،37.2:
و  40.4درصد .این بدان معنی است که تعداد افرادی
که خواهان فعالیت شغلی هستند افزایش یافته است و
این افزایش بسیار بیشتر از میزان فرصت شغلی جدید
ایجاد شده است .با توجه به آمار فوق ،به نظر می رسد ورود
گسترده نیروی کار جوان به بازار علت اصلی افزایش نرخ
مشارکت و همچنین افزایش نرخ بیکاری است.

مراسمرونماییازصندوقهایسرمایهگذاریجسورانهو
بازارشرکتهایکوچکومتوسطفرابورس،برگزارشد.
مدیرعاملفرابورسنیزازدرخواستحدود 100شرکت
برای ورود به بازار شرکت های کوچک و متوسط بازار
سرمایه خبر داد و گفت :تاکنون  6شرکت پذیرش شده
است.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ایران،
مراسم رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
و همچنین بازگشایی بازار شرکت های کوچک و متوسط
فرابورس ،با حضور شاپور محمدی رییس سازمان بورس
و اوراق بهادار ،یزدانی رییس سازمان صنایع کوچک و
متوسط ،ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و
جمعدیگریازمدیرانارشدبازارسرمایهدرسالنمدرس
وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.بدین ترتیب عالوه بر
شرکت های بزرگ که تاکنون ،امکان حضور را در بازار
سرمایه ایران داشته اند ،هم اینک با رفع محدودیت های
ساختاری،اینامکانبرایشرکتهایکوچکومتوسط
و نیز صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در فرابورس
فراهم شده است تا از مزایای تامین مالی در بازار سرمایه

بهره مند شوند.صندوق های جسورانه ،شرکت هایی
هستند که با هدف کسب سود ،نقاط ضعف این شرکت
های نوپا و نوآور در زمینه های مدیریتی ،منابع مالی و
بازار را پوشش می دهند .به گزارش اقتصاد نیوز ،در سال
 2005بیش از  128میلیارد دالر در دنیا برای صندوق
های جسورانه سرمایه گذاری شده است.به گزارش ایرنا،
در این حال ،مدیرعامل فرابورس از درخواست حدود
 100شرکت برای ورود به بازار شرکت های کوچک و
متوسط بازار سرمایه خبر داد و گفت :تاکنون  6شرکت
پذیرش ش��ده اس��ت .به گفته هامونی مجموع ارزش
شرکت های واردشده به بازار اس ام ای و صندوق های
جسورانه پذیرش شده به  2هزار و  400میلیارد ریال می
رسد.براساسدستورالعملاجرایینحوهانجاممعامالت
سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس
ایران،اشخاصحقوقیبدونمحدودیتدرورودسفارش
خریدوسرمایهگذاراننهادیواشخاصحقیقیبارعایت
حداقل ارزش هر سفارش خرید به میزان  500میلیون
تومان میتوانند خرید سهام این مجموعه را انجام دهند.

جام نیوز -داستان پرداخت سود های
باالتر از مصوبه بانک مرکزی در بانک ها و
موسسات مالی و اعتباری همچنان ادامه
دارد .بر اساس تازه ترین این موارد گفته
می شود یکی از بانک های خصوصی تصمیم گرفته به
سپرده کوتاه مدت خود سود  ۱۸درصدی پرداخت کند.
این بانک بزرگ اعالم کرده است به مشتریانی که با حداقل
 ۳۰میلیون تومان در این بانک حساب کوتاه مدت افتتاح
کنند سود  ۱۸درصدی پرداخت می کند.

خودروییها عامل افت دیروز بورس تهران

ایسنا -دو روزی هست که دماسنج بازار
سرمایه وارد کانال  ۷۹هزار واحدی شده
است .دیروز ،این شاخص به رقم  ۷۹هزار
و  ۹۶۶واحدی رسید .در معامالت دیروز
گروه خودرو بیشترین تاثیر را در نوسانات کاهشی شاخص
کل ایفا کرد .نماد معامالتی پارس خودرو با  ۱۹واحد تاثیر
منفی در شاخص کل بیشترین نقش را در این راستا داشت.
پ��س از آن نیز کشتیرانی جمهوری اس�لام��ی ای���ران،
ایرانخودرو و بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفتند.

هشدار نسبت به افزایش عرضه سکههای
تقلبی!

ایسنا -در حالیکه عمده سکههای موجود
در بازار به صورت بستهبندی و وکیوم شده
توسط صرافیها و طالفروشیها فروخته
میشود ،رئیس اتحادیه فروشندگان طال
و جواهر تاکید کرد که هیچ دستورالعملی مبنی بر فروش
سکه به صورت وکیوم شده وجود ندارد و بستهبندی سکهها
لزوما به معنی اصل بودن آنها نیست .کشتی آرای با بیان
این که این روزها جعل سکههای وکیوم و بسته بندی زیاد
شده است ،گفت :سکههای وکیوم و بسته بندی شده یک
ابتکارخصوصیمربوطبهخودواحدهاستاماازنظراتحادیه
طال و جواهر ،هم فروشندگان و هم خریداران باید به عینه
سکه را مورد اطمینان قرار دهند ،مگر آنکه بسته بندی آن
مورد تایید اتحادیه قرار گرفته و دارای هولوگرام باشد.

پیمان پولی  ۳جانبه بین تایلند ،اندونزی و
مالزی امضا شد

تسنیم -عیارآنالین خبر داد :بانکهای
مرکزی سه کشور تایلند ،اندونزی و مالزی
در روز جمعه توافق کردند که از پول ملی
خود ب��رای تجارت و سرمایه گ��ذاری در
میاناینسهکشور،استفادهکنند.اینپایگاهتحلیلیافزوده
است :با وجود فشارهای فراوانی که تحریم های بانکی از
طریق استفاده ایران از دالر و یورو بر ایران وارد می کنند،
متاسفانه بانک مرکزی تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی
خاصی در راستای پیمان های پولی انجام نداده است.

فروش گوشت بیش از  34هزار تومان
گرانفروشی است

شاخص

اعالم نرخ رشد مثبت برای  6ماه نخست این بار از سوی مرکز آمار

رشد  6.5درصدی نفتی و  4.5درصدی غیرنفتی در  6ماه نخست سال
پس از اعالم نرخ رشد  7.4درصدی برای نیمه نخست
سال توسط بانک مرکزی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه
به نقل از مرکز آمار از نرخ رشد  6.5درصدی با احتساب
نفت و  4.5درص��دی بدون احتساب نفت برای  ۶ماه
نخست سال خبر داد.به گزارش فارس ،نوبخت امروز
در حاشیه مراسم تجلیل از دست اندرکاران سرشماری
عمومی نفوس و مسکن در محل وزارت کشور با اشاره
به نرخ رشد اقتصادی اظهار کرد :نرخ رشد اقتصادی 6
ماه نخست سال با احتساب نفت  6.5درصد بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد :جزئیات این
نرخ ام��روز در جلسه سخنگوی دولت اعالم میشود.
 4.5درصد از این رشد بدون نفت و بقیه مربوط به نفت
است .نوبخت همچنین به ماجرای پیش خور شدن درآمد

نفتی امسال در اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت :در
نیمه نخست س��ال ج��اری درآم��ده��ای نفتی به دلیل
افت درآمد دولت در نیمه دوم سال گذشته به صورت
پیش فروش مصرف شد .به گزارش ایسنا ،وی درباره
وضعیت مالی دولت بیان کرد :در  6ماه دوم سال گذشته
روزهای بسیار سختی را در کشور احساس کردیم و افت
قیمت نفت به زیر  ٣٠دالر رسید و به این ترتیب قادر به
پرداخت طر حهای عمرانی نشدیم و در  6ماه نخست
سال درآمدهای نفتی را به صورت پیش فروش مصرف
کردیم .ولی خوشبختانه در نیمه نخست سال جاری
روزانه  ٢میلیون و  ٣٠٠هزار بشکه نفت فروش داشتیم
در حالی که در سال گذشته این میزان در حدود یک
میلیون و  ٢5٠هزار بشکه بود.

مدیر عامل فرابورس در مراسم رونمایی از بازار شرکت های کوچک و متوسط خبر داد:

درخواست  100شرکت کوچک و متوسط برای ورود به بازار سرمایه

سود ۱۸درصدییکبانکبهسپردهروزشمار!

ایسنا -در حالی گوشت قرمز به کیلویی
ح��دود  ۴۰ه��زار تومان در ب��ازار مصرف
رس��ی��ده اس��ت ک��ه طبق اع�ل�ام وزارت
ک��ش��اورزی حداکثر قیمت عرضه این
محصول  ۳۴هزار تومان است و فروش بیش از این قیمت،
گرانفروشی است .به گفته رییس مرکز اصالح نژاد دام
وزارت جهاد کشاورزی ،هماکنون قیمت دام زنده سبک با
کیفیت باال کیلویی حدود  ۱۴هزار تومان است.

یخ بندان معامالت مسکن در تهران به روایت بانک مرکزی

طبق گزارش جدید بانک مرکزی ،تعداد معامالت مسکن در تهران
طی سومین ماه پاییز هم به مقادیر تابستان بازنگشت تا یخ پاییزی
بازار مسکن در تهران همچنان آب نشود .این در حالی است که
تعداد معامالت واحد مسکونی در نیمه اول امسال عمدتا بیش از
 14هزار واحد بود و در تابستان به  17هزار واحد در ماه هم رسید.
اما با شروع پاییز معامالت سقوط کرد .تعداد معامالت در آذرماه
 11هزار و  800مورد بوده که نسبت به ماه قبل  5.1درصد و نسبت
به ماه مشابه سال قبل (آذر  5.9 )94درصد کاهش یافته است.این

...

بازار خبر

معاون وزیرصنعت درپاسخ به خراسان:
بانک ها مجازنیستند تسهیالت رونق را بابت بازپرداخت معوقات واحدها بپردازند
حسین بردبار -معاون وزیرصنعت و مدیرعامل سازمان
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد
که بانک ها باید تسهیالت بانکی برای رونق تولید را به
نرخ مصوب شورای پول واعتبار بپردازند ومجازنیستند
این گونه تسهیالت را بابت معوقات وبدهی قبلی این
واحدها بپردازند.
به گزارش خراسان ،یزدانی دیروز دریک نشست خبری
درپاسخ به پرسش خراسان مبنی براین که شنیده شده
است که برخی بانک ها تسهیالت رونق را بابت معوقات
واحدهای تولیدی یا با نرخ سود باالتر می دهند یا برخی
از کارگزاران با صنعتگر شرط می کنند که درصدی
از تسهیالت را ب��رای خودشان بردارند ،گفت :بانک
ها مکلف ان��د طبق ن��رخ مصوب ش��ورای پ��ول واعتبار
تسهیالت بدهند وآن چه تاکنون از آن مطلع هستیم  ،آن
است که رقمی بیش از نرخ مصوب درقراردادها اعمال
نشده است وطبق تدابیر ستاد اقتصاد مقاومتی بانک ها

مجازنیستند حتی بابت بدهی های قبلی بنگاه ها این
گونه تسهیالت (رونق) را بپردازند.وی افزود :برخی از
شعبات بانک ها درگذشته ضوابط را رعایت نکرده بودند
که استانداران با مدیران استانی شان نشست داشتند
وبرخورد شده است.
مقیمی ،معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک
نیز درپاسخ به خراسان گفت:این گونه اقدامات خالف
مقررات بانک مرکزی و آیین نامه های مصوب درستاد
اقتصاد مقاومتی است و اگر جایی را به ما معرفی کنند
بالفاصله به بانک مرکزی یا مدیرعامل بانک مربوط
معرفی می کنیم و جلوی آن گرفته می شود.
به گفته وی 36درص��د از کل تسهیالت رون��ق تولید
به طرح های شهرک های صنعتی اختصاص یافته
است که در مجموع شامل دو هزارو 151طرح و واحد
صنعتی می شود و ه��زار و 116واح��د از آن ها مورد
بازدید قرارگرفته اند.

یک نمودار و هزار حرف
شاید این نمودار برای شما جذاب باشد .اداره آمار
آمریکا بر اس��اس بررسی های انجام ش��ده ،میزان
تمایل به مشاغل مختلف را پیش بینی کرده است .بر
این اساس متخصص توربین های بادی با بیشترین
رشدتقاضاازسویعرضهکنندگانکارمواجهخواهد
شد؛یعنیطیاین 10سال 108درصدرشدخواهد
کرد .بر اساس برخی تحلیل ها توجه سیاستگذاران
به انرژی های نو موجب رغبت به تحقیق و تحصیل
در این حوزه خواهد شد و متخصصان بیشتری در
این حوزه تربیت خواهند شد.اما فارغ از جزئیات
نتایج ،آنچه حائز اهمیت است ،تولید آمار جزئی از
مشاغل در یک کشور است .این آمار جزئی ،کمک
بسیاری به تحلیل دقیق و برنامه ریزی می کند .مثال
بر اساس آمارهای تولیدشده از شرایط فعلی و پیش
بینی آینده ،دانشگاه ها می توانند دوره های آموزشی
و تعداد اف��راد ج��ذب ش��ده در هر دوره را مدیریت
کنند .یعنی با تولید این آمار توسط دولت ،نهادهای
مختلف ،خودشان برای آینده برنامه ریزی می کنند.
این در حالی است که در کشور ما اینگونه آمار تولید
نمی شود و بر اساس آرزوها ،یا در نهایت تخمین ها
برای آینده برنامه ریزی می شود؛ نتیجه می شود
چندین صد ه��زار دانشجویی که هیچ تحصیالت
مرتبطی ندارند ،دانشگاه هایی که در حوزه های
غیرکاربردی رشد کرده و امروز باید تعطیل شوند و
نرخ بیکاری  30درصدی جوانان.ای کاش در برنامه
ششمتوسعهمقررشودبهجایاینکهمرکزآماروبانک
مرکزی به صورت موازی برخی آمارهای کلی را تولید
کنند،تولیداینآمارهایضروریومهمدردستورکار
یکی از این دو مرجع قرار گیرد.
CMYK

