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مع��اون ام��ور دام وزیر جهاد کش��اورزی 
گفت: به ان��دازه نیاز مصرف مردم در بازار بــــازار روز

گوش��ت تازه گوسفندی و مرغ وجود دارد 
و با تزریق گوشت به بازار، اجازه افزایش قیمت را نمی دهیم.

حسن رکنی در گفت وگو با فارس، در مورد تأمین گوشت و مرغ 
بازار ش��ب عید به مردم اطمینان خاطر داد که این کاالها به اندازه 

کافی در بازار وجود داشته و هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: پس از آنکه قیمت گوشت قرمز گوسفندی 
از دو م��اه پیش ب��ه یکباره افزایش یافت، گوش��ت گ��رم و تازه 
کیلوی��ی 31 هزار و 500 تومان در محل های مش��خص توس��ط 
شرکت پشتیبانی امور دام توزیع شد، تا حدی که موجب کاهش 

5 هزار تومانی قیمت گوشت در بازار آزاد شد. 
این س��خنان معاون وزیر جهاد کشاورزی در حالی است که 
قیمت گوش��ت طی دو ماه گذش��ته در بازار آزاد به کیلویی 50 

هزار تومان هم رسیده بود. 
مع��اون حجتی اطمینان خاطر داد که در ایام تعطیالت نوروز 
در اس��تان های گردش پذیر و پرمصرف مانن��د اصفهان، فارس و 
اس��تان های شمالی، مراکز عرضه گوش��ت با قیمت مصوب فعال 
هستند، تا جلوی سوءاستفاده های احتمالی گرفته شود. همچنین 
در پایتخت نیز مرغ منجمد کیلویی 5 هزار و 500 تومان، گوشت 
منجمد 28 هزار تومان و گوشت تازه گوسفندی کیلویی 31 هزار 

و 500 تومان در نمایشگاه های بهاره در حال عرضه است. 

معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
تامین گوشت و مرغ شب عید مردم 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران با اش��اره به می��زان مصرف و پتـــــرول

تولید بنزین در کشور اظهار کرد: در حال 
حاض��ر روزان��ه فاصله 15 میلی��ون لیتری بی��ن تولید و مصرف 

نبنزین در کشور وجود دارد.
منصور ریاحی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه میانگین 
بنزین مصرفی امس��ال ۷۴ میلیون و 200 هزار لیتر بوده اس��ت، 
در م��ورد واردات بنزین اظهار کرد: میزان واردات بنزین در حال 
حاض��ر 12 میلیون لیتر اس��ت که این میزان با ب��ه مدار آمدن 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس کم تر خواهد شد.
وی در م��ورد فاصل��ه بین میزان مصرف بنزین در کش��ور و 

واردات بنزین به کش��ور اظهار ک��رد: فاصله میان تولید و مصرف 
روزان��ه 15 میلی��ون لیتر اس��ت که ب��رای جب��ران آن از ذخایر 
اس��تراتژیک هم استفاده می کنیم. اگر سه فاز ستاره خلیج فارس 
تکمیل ش��ود 3۶ میلیون لیتر بنزین در کش��ور تولید می شود و 

ایران به یکی از صادرکنندگان بنزین تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مورد 
صادرات CNG نیز توضیح داد: یک ش��رکت خصوصی وارد این 
موضوع شده و موافقت اصولی را هم کسب کرده است اما نتوانسته 

به ظرفیت الزم برسد تا CNG را از طریق مرزها صادر کند.
وی در مورد کشورهای هدف ایران برای صادرات CNG تصریح 

کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس نخستین هدف ایران هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد
اختالف ۱۵ میلیون لیتری بین مصرف و تولید بنزین 
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گوشت گوسفند ۱۰۰۰ تومان ارزان شد 
رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با بیان اینکه قیمت این 
نوع گوش��ت طی دو هفته اخیر هزار تومان کاهش یافته اس��ت، 

گفت: دام به اندازه کافی در بازار وجود دارد و کمبودی نداریم.
علی اصغ��ر ملکی در گفت وگو با مهر وضعیت بازار گوش��ت 
را آرام توصی��ف کرد و اظهارداش��ت: طی یک الی دو هفته اخیر 
قیمت گوشت گوسفندی حدود هزار تومان کاهش یافته است. 

وی ادامه داد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم ش��قه بدون 
دنب��ه برای مغازه د ار 3۴ ت��ا 35 هزارتومان و برای مصرف کننده 

38 هزار تومان است. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه چه پیش بینی 

برای وضعیت بازار در روزهای آینده دارید؟، تصریح کرد: ما طی 
روزهای آینده هیچ تغییری در شرایط بازار حس نخواهیم کرد و 
هر اتفاقی که باید می افتاد، افتاده اس��ت؛ از روز چهارشنبه مردم 

کم کم تهران را ترک می کنند و شهر خلوت می شود. 

تقدیر از فرزندان شاهد و ایثارگر بانک دی
فرزندان ش��اهد و ایثارگر شاغل در بانک دی 
در مراس��می با حضور سرپرس��ت و معاونان 

بانک تقدیر شدند.
این مراس��م که به مناسبت 22 اسفند و 
گرامیداشت سالروز تاس��یس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
برگزار ش��د، علیرضا عاطفی فر سرپرست بانک دی با اشاره 
به تقدس مقام شهید گفت: خرسندیم که فرهنگ شهادت 
و ایثار در کشور روز به روز هویداتر می شود و شاهد هستیم 
که فرزندان شهدای گرانقدر برای دفاع از انقالب اسالمی در 
مقابل هر نامالیمتی و اجحاف در حق این نظام، ایستادگی 
می کنند و حوادثی مانند 9 دی را رقم می زنند.وی تصریح 
کرد: فرزندان ش��اهد و ایثارگر بازوان تنومند نظام در کنار 
مقام معظم رهبری هستند و ایستاده اند تا این انقالب را به 

سرمنزل خود که انقالب مهدی موعود است، برسانند.

رتبه نخست بانک صنعت و معدن در اعطای 
تسهیالت رونق تولید به صنایع استان مازندران
بان��ک صنعت و مع��دن رتبه نخس��ت را در 
پرداخت تس��هیالت ب��ه صنای��ع کوچک و 
متوسط استان مازندران در قالب تسهیالت 

بسته حمایتی رونق تولید به دست آورد.
ای��ن بانک بیش از یک هزار میلیارد ریال تس��هیالت 
در قالب طرح یاد ش��ده ب��ه 10۶ واحد صنعتی کوچک و 
متوسط استان مازندران پرداخت کرده است. این بانک در 
مجموع مبلغ 20 هزار میلیارد ریال تسهیالت را به منظور 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی و در قالب طرح رونق تولید - که 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و با همکاری 
نظام بانکی کش��ور به اجرا درآمده - در اختیار یک هزار و 

322 طرح صنعتی در سراسر کشور قرار داده است. 

  نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات
سال ۱396 اعالم شد

نرخ حق الوکاله سال 139۶ برای سپرده های 
مختل��ف بانک توس��عه ص��ادرات ایران 2.5 

درصد تعیین شد.
نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران 
که از سوی هیئت مدیره این بانک تصویب و به شعب ابالغ 
شده، همانند سال گذش��ته تعیین شده است. حق الوکاله 
مبلغی اس��ت که بانک ها می توانند در قب��ال به کارگیری 
منابع س��پرده شده توسط س��پرده گذاران، از آنان دریافت 
کنند. این گزارش می افزاید، بدیهی است در صورت کمتر 
شدن سود حاصله از سود علی الحساب پرداختی هیچگونه 
وجه��ی به عن��وان حق الوکال��ه از س��پرده گذاران دریافت 
نخواهد ش��د و با هزینه بانک س��ود علی الحساب از سوی 

بانک تضمین شده است.

بانک ایران زمین به اصل حمایت از محیط زیست 
به عنوان یک بنگاه اقتصادی اعتقاد دارد

عض��و هیات مدی��ره بانک ای��ران زمین گفت: 
هیات مدیره بانک به این اصل اعتقاد دارد که 
یک��ی از وظایف اصلی اش به عنوان یک بنگاه 

اقتصادی، حفاظت از محیط زیست است.
هادی قدیمی در مراس��م رونمایی از کمپین »همین 
یک زمین« گفت: بانک ایران زمین حدود یکس��ال است 
ک��ه حوزه مس��ئولیت اجتماعی خود را محیط زیس��ت و 
حفاظ��ت از آن تعری��ف ک��رده اس��ت؛ بنابرای��ن تمامی 
مراس��م ها، همایش ها و اقداماتی که در حوزه مس��ئولیت 
اجتماعی انجام می دهد، با تمرکز بر بحث محیط زیس��ت 
اس��ت. وی افزود: هیات مدیره بانک ای��ران زمین به این 
اصل اعتقاد دارد، که یکی از وظایفش به عنوان یک بنگاه 

اقتصادی حفاظت از محیط زیست است. 
عض��و هیات مدی��ره بانک ای��ران زمین با اش��اره به 
برگ��زاری دومی��ن دوره پویش همین ی��ک زمین گفت: 
فلس��فه این پویش پاکس��ازی محیط زیست و تالش برای 
آگاه س��ازی و افزایش حساسیت همه گروه های مردمی به 

بحث آلودگی محیط زیست است.

 ارائه خدمات موردنظر مشتریان
ضامن موفقیت ثامن

سرپرس��ت مدیریت ش��عب آذربایجان غربي با تأکید 
برجذب منابع ارزان قیمت گفت: در ش��رایط کنوني ارائه 

خدمات موردنظر مشتریان ضامن موفقیت ثامن است.
علیرضا طلیس��چي گفت: بانک��داري امروز تبدیل به 
نیازسنجي مشتریان و ارائه طرح هاي جدید، بکر و خدمات 
مبتني بر آن شده، به نحوي که این رویکرد ضامن موفقیت 
و حرکت روبه جلوي آنها شده است. وي بر خلق طرح هاي 
تسهیالتي جدید براي جذب بیشتر منابع تأکید داشت و 
اضافه کرد: بانک ها و مؤسساتي موفق ترند که بتوانند براي 

مشتریان و جامعه یک نیاز جدید ایجاد کنند.
طلیسچي همچنین در جمع روساي شعب آذربایجان 
غربي وصول مطالبات را شامل کل مطالبات اعم از فروش 
اقساطي و دیگر طرح هاي تسهیالت دانست. وي با تأکید 
بر تقس��یم کار در پیگیري مطالبات، اظه��ار کرد: نظارت 
ب��ر عملکرد زیرمجموع��ه و اخذ گ��زارش از نحوه وصول 
مطالب��ات، رصد و کنترل پیگیري مطالبات از اولویت هاي 

کاري روساي شعب است.
طلیس��چي با یادآوري اینک��ه پیگیري مطالبات فقط 
براي ارقام درشت و وام هاي مشارکتي نیست، افزود: توان 
س��نجي صحیح مش��تریان و اخذ وثایق معتبر از بهترین 

روش هاي پیشگیري از ایجاد مطالبات است.

 تدوین 42 برنامه ویژه و تحولی
سازمان صنایع کوچک در سال 96

مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ای��ران در هفتمی��ن گردهمایی مدی��ران عامل 
شرکت ش��هرک های صنعتی سراسر کشور ضمن تشریح 
مهمترین اولویت های س��ازمان در س��ال 9۶ از ارائه ۴2 
برنامه محوری و ویژه در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی 
خب��رداد و وخواس��تار تش��کیل اتاق فک��ری از نخبگان، 

تشکل ها و کار آفرینان در هر استان شد.
علی یزدانی در آخرین گردهمایی سال جاری با اشاره 
ب��ه ایجاد تح��ول در ارائه خدمات بهینه ب��ه صنعتگران و 
متقاضیان اظهار کرد: در راستای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی و سیاس��ت های کلی برنامه شش��م توسعه کشور 
و همچنین دستیابی به رش��د اقتصادی پایدار و اشتغال زا 
و افزایش س��هم تولی��د و صادرات محص��والت و خدمات 
دانش بنیان برنامه های ویژه و تحولی در این راستا تدوین و 

جهت اجرا به همه شرکت های استانی ابالغ می گردد.

روایت آم��اری از وضعیت بازار 
کار و  از کسـب  همچن��ان  کش��ور،  در  کار 

عقب ماندگی طرح های اشتغال زا 
نسبت به نیاز بازار کار حکایت دارد؛ به قولی، می توان 
گفت که طرح های اشتغال زا به گرد پای جمعیت بیکار 

هم نرسیده است.
به گزارش مهر، در حالی که س��ال 95 روزهای 
پایانی خود را سپری می کند وضعیت بازار کار مورد 
بررس��ی قرار گرفت. جمعیت فعال، نرخ مش��ارکت 
اقتصادی، آمار بیکاران و ش��اغالن هم مانند س��ایر 
متغییره��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی طبیعتا تغییر 
کردند. اما آیا آمار مربوط به اش��تغال س��یگنال های 
مثبت��ی از روند این وضعیت در آین��ده به جمعیت 

جوان جویای کار می دهند؟
»اشتغال« نه در سال 95 که طی چند سال اخیر 
به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد و »بیکاری« به 
یکی از معضالت اقتصاد ایران تبدیل شده. تحلیل وضع 
بیکاری و اشتغال متاثر از جمعیت مشارکت اقتصادی 
اس��ت که براساس آن مش��خص می شود چند درصد 
از جمعیت در سن کار، فعال )شاغل یا بیکار( هستند.

براس��اس آمار رس��می، آخری��ن آم��ار از نرخ 
مش��ارکت اقتصادی ۴0.۴ درصد بوده است که این 
نرخ در تابستان 95 نسبت به تابستان 9۴ به میزان 
1.5 درصد رشد داشته است. سال 95 در حالی آغاز 
شد که س��ال 9۴ با نرخ بیکاری 11 درصدی پایان 
یافت. اما در بهار امس��ال نرخ بیکاری با افزایش 1.2 
درصدی به 12.2 درصد و در تابس��تان نیز به 12.۷ 
درصد رس��ید که نشان از افزایش نرخ بیکاری دارد. 
در عین حال افزایش نرخ مش��ارکت اقتصادی را نیز 
نباید نادیده گرفت، چراکه افزایش نرخ مشارکت نیز 

در افزایش تعداد بیکاران موثر بود.
از طرفی، مس��ئوالن سیاستگذار در امر اشتغال 
بر این باورند که نرخ بیکاری شاخص مناسبی برای 
قضاوت وضعیت بازار کش��ور نیست؛ آنها می گویند 
که این نرخ فقط ش��اخصی است برای مقایسه روند 

بیکاری و اشتغال جهت سیاستگذاری های آتی.
براساس آمار مرکز آمار ایران در تابستان، بیشترین 
نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 20 تا 2۴ ساله با نرخ 
31.9 درصدی بوده است. بررسی این شاخص در بین 
مردان و زنان نشان  می دهد همین گروه سنی در بین 

م��ردان با 2۶.۶ درصد و در بی��ن زنان با 50.۶ درصد 
باالترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. اما 
بررس��ی آمار بیکاری نسبت به سال 9۴ حکایت از آن 
دارد که این شاخص در تابستان 95 نسبت به تابستان 
9۴ به میزان 1.8 درصد افزایش داش��ته است که این 
ن��رخ در جمعیت م��ردان 1.5 درصد و در بین زنان 2 

درصد رشد را نشان می دهد.
بررس��ی روند نرخ بیکاری از ابتدای سال جاری 
نیز نشان می دهد این نرخ در تابستان امسال نسبت 
به بهار معادل 0.5 درصد افزایش یافته اس��ت. البته 
این ش��اخص در نقاط ش��هری 0.۷ درصد و در نقاط 
روستایی نیز 0.3 درصد کاهش داشته است. همچنین 
تغییرات نرخ بیکاری در بین مردان 0.1 درصد و در 

بین زنان 1.5 درصد رشد را نشان می دهد.

وضعیت اشتغال در سال ۹۵
نرخ اشتغال طبیعتا نش��ان دهنده این است که 
چند درصد از جمعیت در س��ن کار کش��ور، شاغل 

هس��تند. گزارش های رس��می حاکی از آن است که 
نرخ اشتغال در آخرین ماه مورد گزارش 35.3 درصد 
بوده که این نسبت برای مردان 58.2 و در بین زنان 

12.5 درصد بوده است. 
بررس��ی ش��اخص های اش��تغال در بخش های 
عمومی و خصوصی نیز نشان می دهد، درصد شاغالن 
در بخ��ش خصوصی یعن��ی کارفرمای��ان، کارکنان، 
مس��تقل، مزد و حق��وق بگیران بخ��ش خصوصی و 
تعاون��ی بی��ش از درصد ش��اغالن در بخش عمومی 
یعن��ی مزد و حقوق بگیران بخش عمومی اس��ت به 
طوریکه س��هم اش��تغال در بخ��ش خصوصی 83.9 

درصد و در بخش عمومی 1۶.1 درصد بوده است.

آمار اشتغال در دولت یازدهم
براس��اس آخرین گزارش های دولت از وضعیت 
بازار کار، تا قبل از س��ال 93 نرخ مش��ارکت پایین 
بود اما از س��ال 93 این نرخ، رشد فزاینده ای به خود 
گرفته به طوری که از همان س��ال، یک میلیون نفر 

ساالنه وارد بازار کار شدند.
دولت مدعی اس��ت، در2 س��ال گذشته به طور 
متوسط ساالنه حدود ۷00 هزار نفر به جمعیت شاغل 
کشور اضافه شدند و جمعیت فعال کشور از حدود 23 
میلیون و 800 هزار نفر در س��ال92 به 2۶ میلیون و 
300 هزار نفر در س��ال 95 رس��ید و جمعیت شاغل 
کشور نیز از 21 میلیون و 300 هزار نفر در سال 92 

به حدود 23 میلیون نفر در سال 95 افزایش یافت.
طب��ق این آمار، در یک س��ال منتهی به س��ال 
95 ح��دود یک میلیون و 200 هزار نفر به جمعیت 
فعال کش��ور اضافه شده است که این رشد جمعیت 
فعال نش��ان می دهد فارغ از جمعیت تلنبار بیکار از 
سال های گذش��ته، همچنان در ایجاد شغل به رغم 

فعالیت های انجام شده عقب ماندگی داریم.

بازخوانی وضعیت نیروی کار در ۱۰ سال گذشته
در عین حال آمار رسمی نشان می دهد در دهه 
8۴ تا 9۴ جمعیت ش��اغل نیروی جوان کش��ور در 

گروه سنی 15 تا 29 سال کاهش پیدا کرده است به 
طوریکه این نرخ از ۷ میلیون و ۴00 هزار نفر نیروی 
ش��اغل در سال 8۴ به 5 میلیون و ۴00 هزار نفر در 

سال 9۴ رسیده است.
اما برخالف ثبات نسبی تعداد بیکاران طی دهه 
گذش��ته، ترکیب تحصیلی جمعی��ت بیکار تغییرات 
قابل توجهی داش��ته به گون��ه ای که درصد جمعیت 
بیکار دارای تحصیالت دانش��گاهی از 20 درصد در 

سال 8۴ به نزدیک ۴0 درصد در سال 93 رسید.
ع��الوه بر این در بازه زمان��ی 8۴ تا 9۴، حدود 
9.۴ میلیون نفر به جمعیت کش��ور افزوده ش��ده و 
از این تع��داد، نزدیک 8 میلیون نفر نیز به جمعیت 
در س��ن کار اضافه شده است. یکی از مشکالت بازار 
کار و عقب ماندگی سیاس��ت های اشتغال زا نسبت به 
جمعیت بیکار کش��ور، افزایش بیکاری در یک دهه 
گذشته و عدم ایجاد اشتغال طی سال های 8۴ تا 92 

بنابر ادعای دولت یازدهم است.
براساس گزارش��اتی که از سوی مسئوالن دولتی 
ارائه می ش��ود میزان نیروی شاغل کشور در سال 8۴ 
ح��دود 20 میلیون و ۶00 هزار نفر بود که این میزان 
فرد شاغل در سال 92 تغییری نکرده است و این یعنی 
نرخ ایجاد اش��تغال در این سال ها صفر بوده است. از 
طرفی عالوه بر جمعیت انباش��ت بیکاری از سال های 
گذش��ته، متولدین دهه ۷0 نیز به جمعیت متقاضای 
شغل اضافه می شوند و این حجم از ورودی به بازار کار، 

شرایط را برای اشتغال زایی دشوار کرده است.
ب��ه هر ح��ال باید منتظ��ر اعالم ن��رخ بیکاری 
س��ال 95 ماند تا بت��وان درباره وضعیت اش��تغال و 
بیکاری نس��بت به گذش��ته قضاوت ک��رد اما طبق 
گفته مس��ئوالن در حال حاضر به رغ��م اقدامات و 
شغلهای ایجاد شده اما اشتغال زایی همچنان عقب تر 

از جمعیت متقاضی شغل حرکت می کند.
بناب��ر این گزارش، اما در س��ال 9۶، نرخ بیکاری 
براس��اس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه باید 0.8 
درصد نسبت به نرخ اعالمی بیکاری 95 کاهش یابد. 
البته بررس��ی تکالیف قوانین برنامه توس��عه نشان از 
ناکامی برنامه های توس��عه ای در بخش اشتغال دارد 
ک��ه باید منتظر مان��د و دید آیا طلس��م ناکامی های 
برنامه های توسعه ای در حوزه اشتغال در برنامه ششم 

توسعه می شکند یا خیر.

معاون اقتصادی بانک مرکزی 
رش��د اقتصادی 9 ماهه کشور پشـت باجـه

را 11.۶ درص��د اع��الم کرد و 
گفت: رشد اقتصادی نه ماهه امسال بدون احتساب 

نفت 1.9 درصد است.
پیمان قربانی در نشست خبری خود با خبرنگاران 
گفت: در نه ماهه امسال، ارقام رشد اقتصادی براساس 
سال پایه 90، نشانگر این است که رشد اقتصادی در 
فصل اول به ۷.۴ درصد رس��یده اس��ت، این رقم در 
گروه کشاورزی 3.5 درصد، 5۶.1 درصد نفت، ۴.9- 
صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و 
ساختمان نیز منفی بوده است، اما در فصل دوم رشد 
اقتصادی به 11.9 درصد رسیده است که متشکل از 
رشد ۴.1 درصدی کش��اورزی، ۶5.۷ درصدی گروه 
نفت، 3.1 درصدی گروه صنایع و معادن بوده است.

وی ادام��ه داد: در نه ماهه امس��ال، رش��د گروه 
کش��اورزی ۴.2 درصد، گروه نفت ۶5.۴ درصد، گروه 
صنای��ع و مع��ادن 0.3 درصد بوده اس��ت و در گروه 
خدم��ات رش��د 2.۴ درصدی را ش��اهد بوده ایم. وی 
تاکی��د کرد: در گروه صنایع و معادن بخش معدن به 
منفی 0.2 درصد بهبود یافته و بخش برق، آب و گاز 
رش��د 5.1 درصدی، صنعت 5.8 درصد و س��اختمان 
منف��ی 1۷.1 درصد بوده اس��ت. قربانی همچنین با 
اشاره به سیاست کنترل تورم دولت یازدهم گفت: در 
حوزه تورم، دولت یازدهم عملکرد خوبی داشته و نرخ 
تورم نقطه به نقطه باالی ۴5 درصد بوده که با کاهش 
چش��مگیر در یک روند مستمر در سه سال گذشته، 
اکنون به 8.۷ درصد رس��یده است و امسال را بعد از 

25 سال می توانیم، تورم تک رقمی داشته باشیم.
مع��اون اقتصادی بان��ک مرکزی اف��زود: تورم 
تولیدکنن��ده نرخ ت��ورم ۴.5 درص��دی دارد، ضمن 
اینکه تورم نقطه به نقطه نیز به 8.9 درصد رس��یده 
است که روند خوبی را سپری می کند، این در حالی 
اس��ت که تورم نقطه به نقطه افزایش یافته، بیش��تر 
در حوزه س��اخت و صنعت بوده است که حکایت از 

خروج از رکود در حوزه صنعت دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص و پیچیده 
ابتدای دولت یازدهم در حوزه رش��د س��رمایه گذاری 
منفی، تمرکز بر این ش��د که هدف بر مهار تورم قرار 
گی��رد و بازار ارز متالطم، آرام ش��د و از آن برای مهار 
انتظارات تورمی استفاده شد؛ اما از اواخر سال 93 که 
ش��وک منفی نفت که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار 
داد، فعالیت های اقتصادی سال 9۴ را تحت تاثیر قرار 
داد، ام��ا ما صیانت مطلوبی در حوزه حفظ ثبات بازار 

ارز داشتیم و کاهش تورم نیز رقم خورد.
قربانی ب��ا بیان اینکه، امس��ال در پایان دی ماه 
نقدینگی ب��ه 119۶ ه��زار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت، اظهار داش��ت: نقدینگی رش��د 2۶ درصدی 
نس��بت به س��ال قبل دارد و در صدد هستیم که با 
تقوی��ت انضباط پولی و مالی رش��د را کاهش داده و 
بتوانیم از این رهیافت، گام مناسبی در جهت تثبیت 

دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته باشیم.
وی افزود: نقدینگی دی ماه نسبت به اسفندماه 
1۷.۶ درصد رشد کرده است، اما این امر نشانگر این 
اس��ت که سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است و 
این نشانگر توجه نظام بانکی به صنعت و کشاورزی 
بوده اس��ت، به نحوی که خری��د تضمینی گندم نیز 
ص��ورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک 

و متوسط مورد حمایت قرار گرفته است.
به گفت��ه قربانی، در اجزای پای��ه پولی مالحظه 
می ش��ود که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
3.۶ درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بخش دولتی 3 درصد کاهش و سهم مطالبات بانک 

مرکز از بانک ها 1۶.۷ درصد بوده است.
وی اف��زود: امس��ال مطالبات بان��ک مرکزی از 

بانک ها، یکی از موارد مه��م افزایش پایه پولی بوده 
است که به دالیلی است که قبال ذکر شده، همچنین 
در حوزه ضریب فزاینده وقتی نگاه می کنیم، نسبت 
اس��کناس و مس��کوک در دس��ت اش��خاص به کل 
س��پرده ها، ب��ه 2.8 درص��د کاهش یافته اس��ت که 
نشانگر تاثیر بانکداری الکترونیک به نقدینه خواهی 
جامعه اس��ت، همچنین نسبت سپرده قانونی به کل 

سپرده ها نیز کاهش یافته است.
مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی ب��ا بیان اینکه 
ه��ر واحد افزای��ش پایه پولی، هف��ت واحد افزایش 
نقدینگی را به دنبال داشته است، تصریح کرد: یکی 
از مس��ائلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر روی 
آن تمرکز داشته و تالش کرده که از آن برای بهبود 
ش��رایط بانک ها استفاده کند، بازار بین بانکی است، 
که به واس��طه بحث تنگن��ای نقدینگی که در اواخر 
س��ال 93 با آن مواجه ش��دیم، نرخ س��ود بازار بین 
بانکی به باالی 28 درصد رسیده بود، اما اکنون این 
نرخ کاهش یافته و در پایان س��ال جاری به محدود 
1۶.5 درصد هم رس��یده است، ولی از مرداد به بعد، 

روی محدوده 19 درصد بوده است.
قربانی گفت: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک 
اعالم می کند، مالک عمل نیست و براساس اطالعات 
بانک مرکزی باید اعالم نرخ کرد. این در حالی است 
که یکی از مس��ائل مهمی ک��ه در اقتصاد ایران طی 
سال های گذش��ته روبه رو بودیم، شوک منفی قیمت 
نفت است که قیمت های نفت از محدوده باالی 100 
دالر در اوایل سال 93، به زیر 50 درصد رسیده است 
و استمرار کاهش قیمت آن، قیمت را به 25 دالر در 
بهمن 9۴ رسانده است، اما در نهایت در مدت اخیر، 

بهبود یافته و به محدوده 53 دالر رسیده است.

وی افزود: اقتصاد ایران با توجه به قرار داش��تن 
در تحریم ها و س��اختار و سهم مهم نفت در تولید و 
تامین مالی دولت، تحت فشار قرار گرفته است که با 
اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز از مس��یر باثبات خود 
خارج نش��د و توانست ثبات خود را حفظ کند و این 
از مصادی��ق بارز اقتصاد مقاومتی اس��ت که به بانک 
مرک��زی در مدیریت انتظ��ارات تورمی کمک کرده 
اس��ت تا امسال دستاورد تورم تک رقمی را به عنوان 

یک قول مهم دولت یازدهم، عملیاتی کنیم.
مع��اون اقتص��ادی بانک مرکزی گف��ت: یکی از 
مس��ائل مهم این بود که در مواجهه با ش��وک قیمت 
نفت، توانستیم تورم را کنترل کنیم، بر این اساس در 
دی ماه 3.1 درصد رش��د نرخ ارز را نسبت به ماه قبل 
داشتیم و بهمن ماه نسبت به دی ماه 3.1 درصد کاهش 
داشته ایم، البته عملیات سفته بازی محدودی هم انجام 
ش��د که در آن مقطع، رئی��س کل بانک مرکزی هم 
تاکید کرد که بانک مرکزی متعهد به این است که نرخ 
ارز را در مس��یر صحیح و متناسب با اقتضائات کالن 

هدایت کند و تحرکات و تحوالت مقطعی بود.
قربانی گفت: اکنون مس��یر بازار ارز نزولی است 
و در حال طی روند ترس��یم ش��ده اس��ت و بازار ارز 
به حالت ثبات برگش��ته اس��ت و در آینده نیز بانک 
مرکزی متعهد اس��ت و تالش می کن��د که از ثبات 
بازار دفاع کرده و نرخ ارز را در مس��یری متناسب با 
متغیرهای بنیادین در اقتصاد هدایت کند، به نوعی 

که تورم و ارزش پول ملی مورد صیانت واقع شود.
قربانی گف��ت: دولت به یکسان س��ازی نرخ ارز 
پایبند اس��ت و اگر مشاهده می ش��ودد که فاصله از 
این ه��دف گرفته ایم، به دلیل آن اس��ت که برخی 
ش��رایط در اقتصاد ایران وج��ود دارد که هنوز زمان 
را برای یکسان س��ازی مساعد نمی کند، چراکه ما به 

دنبال یکسان سازی پایدار هستیم.
وی با اشاره به ش��وک منفی قیمت نفت گفت: 
در این ش��وک منفی، اقتصاده��ای نفتی کامال متاثر 
می ش��وند، به این معن��ا که بودجه دول��ت و میزان 

واردات تح��ت تاثی��ر قرار می گیرن��د؛ بنابراین وقتی 
قیمت به یک چه��ارم تنزل می یابد، قدرت عرضه ارز 
را محدود می کند اما در سال 9۴ نیز واردات کاهش 
یافته اس��ت، اما اثر منفی در رشد اقتصادی را هم به 
ثبت رساند و کشورهایی مثل قطر، امارات و عربستان 
و روس��یه، تحت تاثیر قرار گرفتند، البته در سال 9۴ 
رشد اقتصاد ایران هم از این محل تاثیر منفی گرفت 

که عالیم آن از سال 93 شروع شده بود.
قربانی گفت: در س��ال 9۴ بانک مرکزی انتشار 
آمار نداش��ت چراکه در ارقام رش��د اقتصادی س��ال 
93 با مرک��ز آمار اختالف داش��تیم، بنابراین دولت 
تصمیم گرفت که ارقام مرکز آمار را منتش��ر کند و 
کارگروهی هم برای دالیل اختالف تش��کیل شد که 
در نهایت، رئیس جمه��ور در مصاحبه تلویزیونی در 
دی ماه س��ال جاری نیز به بانک مرکزی و مرکز امار 
دستور داد که سال پایه را 90 اعالم کنند. بر همین 

اساس ارقام سال 95 را منتشر کردیم.
قربانی گفت: ارقام رشد اقتصادی مورد تجدیدنظر 
قرار گرفته اس��ت که بر این اس��اس اتفاقاتی در نرخ 
رشد صورت گرفته و تغییراتی داشته است. وی افزود: 
در سال 9۴ ش��وک منفی قیمت نفت، اثرات خود را 
در س��رمایه گذاری ساختمان نش��ان داده و بخشی از 
بودجه های عمرانی را انجام داده اس��ت، لذا در س��ال 
گذشته به واسطه شوک برون زایی که در اقتصاد ایران 
رخ داد، س��بب شد که کشور از لحاظ رشد اقتصادی 

کاهش را نسبت به سال 93 تجربه کنیم.
مع��اون اقتص��ادی بان��ک مرکزی خاطرنش��ان 
کرد: به لحاظ س��رمایه گذاری عملکرد هنوز عملکرد 
مناس��بی برای اقتصاد نیست ولی باید به اجزای آن 
دقی��ق نگاه کنی��م، آنچه که باعث این امر ش��ده به 
س��رمایه گذاری در بخش ساختمان بر می گردد ولی 
در حوزه تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص در بخش 
ماشین آالت، شاهد رشد مثبت هستیم که این رشد 
در فص��ل اول 2.3 درصد، فص��ل دوم 3.5 درصد و 

فصل سوم 10.5 درصد شده است.

فراز و فرود بازار کار

طرح های اشتغال زا به َگرِد پای بیکاران نرسید
نمای نزدیک

عضو ش��ورای عالی کار از پیش��نهاد دولتی ها برای افزایش دستمزد 
س��ال ۹۶ کارگ��ران در مح��دوده ۱۰ درصد خبر داد و گف��ت: نمایندگان 
کارگ��ری به دنبال توق��ف کاهش قدرت خرید کارگران ب��وده و به دنبال 
راهکاری برای دس��تیابی به س��بد معیش��ت هس��تند. نشس��ت دولت با 
شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون حصول 

نتیجه خاصی درباره میزان افزایش به کار خود پایان داد. 
براس��اس این گزارش، موضوع سبد معیش��ت کارگری و راهکارهای 

دستیابی به آن، مهم ترین محور نشست شورای عالی کار بود. 
در این باره علی خدایی با اشاره به لزوم یافتن راهکاری برای رسیدن 
به سبد معیشت کارگران که 2 میلیون و 5۰۰ هزار تومان اعالم شده، به 
فارس گفت: یکی از مهم ترین پیش��نهادات ما در شورای عالی کار، یافتن 

راهکاری برای توقف کاهش قدرت خرید کارگران در جامعه است. 
وی اف��زود: کارگران در س��ال های گذش��ته قدرت خریدش��ان را به 
ش��دت از دست داده اند و دستمزد فعلی کفاف حتی یک سوم هزینه های 

تأمین معیشت را نمی دهد. 
خدای��ی با بیان اینکه دولت در نشس��ت ش��ورای عال��ی کار تلویحاً در 
محدوده ۱۰ درصد افزایش دستمزد برای سال آینده صحبت کرده است، 
گفت: به نظر می رسد کارفرمایان نزدیک به پیشنهاد دولت، راهکارهایی را 
ارائه دهند. وی گفت: ما معتقدیم که باید عقب ماندگی های دستمزد در یک 
فرایند منطقی به طور ساالنه مورد اجماع همه شرکای اجتماعی قرار گیرد. 

این نماینده کارگری، نشس��ت بعدی ش��ورای عالی کار را امروز اعالم 
کرد و گفت:  در این نشست، نمایندگان دولت حاضر خواهند شد. 

طرح پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران از سوی دولت

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

۱/9 درصد؛ رشد اقتصاد بدون نفت

با گذشت 2 سال؛
مشترکان پرمصرف جریمه نمی شوند

دو س��ال پیش طرحی به عنوان جریمه مشترکان پرمصرف روی 
ني گـــا ند می��ز مس��ئوالن قرار گرفت ک��ه به نظر می توانس��ت تا حدی به ز

مدیریت منابع آبی کشور کمک کند، اما دیری نگذشت که عمر 
این طرح به پایان رسید و طبق گفته وزارت نیرویی ها هنوز هیچ قانونی برای این طرح 

نوشته نشده است.
به  گزارش ایسنا، در حالی که ایران هر روز و هر ساعت با بحران آب دست وپنجه 
نرم می کند و مس��ئوالن آبی چش��م انتظار قانونی برای جریمه مش��ترکان پرمصرف 
هس��تند اما به گفته س��تار محمودی قائم مقام وزیر نیرو تاکنون تصمیمی برای اجرای 

این برنامه گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر مصوبه صریحی در قانون برای جریمه مش��ترکان 
پرمصرف وجود ندارد، به ایسنا گفت: ممکن است به صورت موردی در شورای تامین 
اس��تان ها چنین مصوبه هایی بر حس��ب ضرورت تصویب شود که آن هم برای گذر از 
ش��رایط بحرانی آن منطقه اس��ت. محمودی اظهار کرد:یک قانون و مصوبه مشخصی 
برای مش��ترکان پرمصرف وجود ندارد که اگر با توجه به ش��رایط آبی کشور قانونی با 

این ماهیت وجود داشت می توانست تاثیرات خوبی را برجای بگذارد.

تا اردیبهشت  96؛
 مسیر چهار خطه ریلی تهران - کرج 

تکمیل می شود
مدیرعامل ش��رکت س��اختمان و 

تأسیس��ات راه آهن ب��ا بیان اینکه کوپــــــه
بابت اج��رای پروژه ها حدود 120 
میلیارد تومان از راه آهن طلب داریم،  گفت: اجرای چهار 
خط��ه ریلی ته��ران - ک��رج در قالب قط��ار حومه ای تا 

اردیبهشت 9۶ به پایان می رسد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه، سیروس جعفری 
ب��ا بیان اینکه ش��رکت س��اختمان و تأسیس��ات راه آهن 
)باالس��ت(، ش��رکتی روس��ی اس��ت و 25 درصد سهام 
آن در فرابورس دادوس��تد می ش��ود،  گف��ت: جزو معدود 
شرکت های چندوجهی در خاورمیانه هستیم که به اندازه 
قدم��ت راه آهن س��ابقه داریم. وی ادام��ه داد: با توجه به 
توس��عه خطوط ریلی کشور برنامه بهره برداری 11 معدن 
در اختیار شرکت ساختمان و تأسیسات راه آهن )باالست( 

است. در مرور زمان نوسازی خطوط ریلی، پل ها و ابنیه ها 
و پس از آن نگهداری ساختمان ها و تأسیسات راه آهن به 

وظایف این شرکت اضافه شد.
جعفری ادامه داد: امروز ۴30 دستگاه واگن داریم و در 
5 بخش معدنی، ساختمانی، راه آهن و ریل فعال هستیم. 
وی با بیان اینکه 850 کیلومتر پروژه ریلی در دست اجرا 
و نگهداری داریم، بیان کرد: مجموعه پروژه های ما حدود 
800 میلیارد تومان اس��ت که بابت اجرای آن حدود 120 

میلیارد تومان از راه آهن طلب داریم.
مدیرعامل ش��رکت س��اختمان و تأسیسات راه آهن 
با اش��اره به اجرای بخش ایران خط آه��ن خواف - هراز 
توسط این شرکت، گفت: سهم ایران در این سطح ریلی 
تکمیل شده و ریل را از نقطه صفر مرزی عبور داده ایم. 
وی با اش��اره به اجرای پ��روژه خط آهن چهار خطه 
تهران - کرج در قالب قطارهای حومه ای بیان کرد: چهار 
خطه کردن محور ریلی تهران - کرج ۷0 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و تا ابتدای اردیبهشت 9۶ تکمیل می شود.

جعف��ری درب��اره نحوه تأمی��ن ریل ب��رای پروژه ها 

گفت: به دو طریق تأمین توس��ط کارفرما و خریداری از 
کشورهای خارجی ریل را تأمین می کنیم. 

مدیرعامل شرکت ساختمان و تأسیسات راه آهن بیان 
ک��رد: برنامه ریزی کرده ایم 15 درص��د واگن نو خریداری 
کنیم که البته این برنامه ریزی 2 س��اله و به ش��رط تأمین 
مالی و فاینانس است. وی به اجرای خط آهن میانه - تبریز، 
اش��اره کرد و گفت: در این پروژه که به تازگی شروع شده 

است زیرسازی مسیر در قطعه ۶ در دست اجرا است. 
جعفری همچنین از اجرای اتوبان کمربندی ش��هر 

ایلخچی به طول 9 کیلومتر به صورت ۴ باند خبر داد.
وی با اش��اره به برنده شدن مناقصه از نظر عددی در 
دو کش��ور ازبکستان و افغانس��تان، گفت: این پروژه های 
بین المللی ش��امل دو پروژه راهس��ازی در ازبکس��تان و 
یک پروژه در افغانس��تان است که هنوز در مراحل اداری 
 هستیم و تأمین مالی آن از طریق بانک جهانی خواهد بود.

وی افزود: بخش عمده باالست مورد نیاز کشور را از طریق 
همین 11 معدنی که پروانه بهره برداری آن را داریم تأمین 

می کنیم. در آینده تعداد معادن افزایش می یابد.


