
اخبار كوتاه

پرونده دستمزد۹۶ بسته شد؛
حداقل دستمزد۹۳۰ هزار تومان؛ 

افزایش 14/5 درصدی
س��رانجام پس از نشست ۱۲ساعته شورای 

كار و  عال��ی کار،حداقل دس��تمزد کارگران برای كس�ب 
س��ال۹۶ با افزای��ش ۱۴.۵ درصدی به رقم 
۹۳۰هزار تومان رس��ید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲درصدی 

به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال تعیین شد.
به گزارش مهر، س��رانجام پس از نشس��ت بیش از ۱۲ ساعته 
شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، 
دستمزد سال ۹۶ در دو بخش به تصویب شورای عالی کار رسید 
به این ترتیب که دس��تمزد حداقلی بگیران به میزان ۱۴.۵ درصد 
و س��ایر س��طوح مزدی ۱۲ درصد آخرین مزد س��ال ۹۵ افزایش 
یافت. به این ترتیب حداقل دس��تمزد روزانه از ۲۷۰۷۲۲ ریال در 
س��ال جاری به ۳۰۹۹۷۷ ریال برای سال ۹۶ افزایش یافت. با این 
تفاصیل حداقل عیدی س��ال ۹۶ مبلغ ی��ک میلیون و ۸۶۰ هزار 
تومان و حداکثر عیدی برای س��ال ۹۶ نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار 

تومان محاسبه می شود. 
با توجه به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دس��تمزد 
ساالنه بایدبراس��اس دو شاخص »نرخ تورم« و »معیشت« تعیین 
ش��ود، با همین رویکرد، امسال برای نخس��تین بار پیش از ورود 
مس��تقیم ب��ه تعیین دس��تمزد، در جلس��ه نهم اس��فند کارگروه 
تخصصی دس��تمزد، هر س��ه گروه کارفرمای��ی، دولتی و کارگری 
بر س��ر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند که در 
نهایت این هزینه با در نظ��ر گرفتن میانگین تعداد ۳.۵ نفر برای 

خانوار، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
پس از بی نتیجه ماندن دو جلسه شورای عالی کار طی حدود 

۱۰ روز گذشته، س��ومین جلسه این شورا از ساعت ۱۵ دیروز به 
طور غیر رس��می و از س��اعت ۱۷ به طور رسمی به منظور تعیین 
تکلیف نهایی دستمزد در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آغاز ش��د که در نهایت با گذش��ت بیش از ۱۲ س��اعت ش��رکای 
اجتماعی بر س��ر افزایش ۱۴.۵ درصدی حداقل دس��تمزد س��ال 

آینده و ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی به توافق رسیدند.
در این جلس��ه که به ریاس��ت علی ربیعی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برگزار ش��د، نماین��دگان وزرای »اقتصاد و دارایی« 
و »صنعت، معدن و تجارت« نیز حضور داش��تند. حداقل دستمزد 
س��ال ۹۵ با افزایش ۱۴ درصدی، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین 

شده بود.
جزئیات کامل مصوبات ش��ورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ 

به شرح زیر است:

۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین 
می شود.

۲- س��ایر سطوح مزدی از ابتدای س��ال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ 
درصد آخرین مزد )ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار( سال 

۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد.
تبص��ره - ب��ا اعمال افزای��ش این بند مزد ش��غل کارکرگرن 
مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت س��ایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 

۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود.
۳- نرخ پایه س��نوات در س��ال ۹۶ در م��ورد کارگران دارای 
قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه 
کار ش��ده و یا یک س��ال از دریافت آخرین پایه )سنوات( آنان در 
همان کارگاه گذش��ته باش��د، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای 

پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال 
تعیین می شود.

تبصره )۱(- نرخ پایه)س��نوات( کارگران مش��مول طرح های 
طبقه بندی مش��اغل برای گروه یک مبلغ مذکور و س��قف آن در 
گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند س��ال گذش��ته خواهد بود و 
برای س��ایر گروه هابراس��اس جدول اعالمی اداره کل روابط کار و 

جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره )۲(- به کارگران فصلی به نس��بت مدت کارکردش��ان 
در س��ال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند )یا تبصره ۱ آن حس��ب 

مورد( تعلق می گیرد.
۴- مبل��غ کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار به عنوان مزایای 
رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک 

میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
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 خودروسازان، پیشرو در رشد شاخص
تولید کارگاه های بزرگ صنعتی

گزارش بانک مرکزی از وضعیت تولید در کارگاه های بزرگ 
صنعتی کش��ور نش��ان می دهد ک��ه گروه »تولید وس��ایل نقلیه 
موتوری، تریلر و نیم تریلر« بیش��ترین اثر را بر مثبت ش��دن این 

شاخص در ۹ ماهه امسال گذاشته است.

به گزارش ایرنا، رش��د تولید ناخالص داخلی در گروه صنایع 
و مع��ادن بنا بر آمار بانک مرکزی در فصل پاییز ۲.۴ درصد و در 
۹ ماهه نخست امسال ۰.۳ درصد رشد را ثبت کرد. این در حالی 
بود که رشد این گروه در ۹ ماهه پارسال منفی ۶.۹ درصد و برای 

کل پارس��ال منفی ۳.۱ درصد ثبت ش��ده بود. اکنون محاسبات 
انجام شده در زمینه شاخص کل تولید کارگاه های بزرگ صنعتی 
کشور در ۹ ماهه امسال بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ نشان می دهد 

که این شاخص به عدد ۹۶.۹ رسیده است.

روز گذشته س��خنگوی دولت 
راه نقش���ه 

گروه اقتصاد
در آخرین نشست خود از اعداد 
و ارقامی لب به س��خن گشود 
که در طول یکس��ال گذشته برای هر یک از آنها اما و 

اگر و ابهامات گسترده ای وجود داشته است.
محمدباقر نوبخت در آخرین نشست خبری خود 
ار پرداخت تس��هیالت به تولید س��خن گفت و اعالم 
کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۲۴ هزار و ۱۳۳ 
واحد تولیدی کوچک و متوس��ط نیمه فعال و فعال 
اعتباری ح��دود ۱۶ هزار و ۷۴۷ میلی��ارد تومان به 
عنوان سرمایه در گردش تسهیالت داده شده است.

این گفته وی در حالی مطرح شده که در یکسال 
گذش��ته اخبار و مس��تندات زیادی مبنی بر تعطیلی 

کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور صادر شده 
و هیچ ی��ک از متولیان پاس��خی ب��رای آن نداده اند و 
همواره به گونه ای عم��ل کرده اند که حوزه صنعت و 
تولید رو به رونق بوده و خبری از رکود؛ نبود نقدینگی 

و سایر مشکالت از این دست وجود ندارد.

ی  س��خنگو
حال��ی  در  دول��ت 
اعالم کرد که اش��تغال زایی 
در کش��ور رون��د مطلوبی 
داش��ته که براساس آمار 
مرک��ز آمار ب��ه عنوان 

نهاد رس��می کش��ور؛ نرخ بیکاری در کشور به جای 
تک رقمی شدن بیشتر ش��ده و به رقم ۱۲.۴ درصد 

رسیده است.
ب��ه گفته نوبخت "در پاییز ۹۲ جمعیت ش��اغل 
۲۰ میلی��ون و ۸۷۳ هزار نفر بودن��د که این میزان 
در پایی��ز ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۴۱۶ نفر 
رسیده  اس��ت که جمعیت شاغل از پاییز ۹۲ تا ۹۵، 
ی��ک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۱۳ نف��ر افزایش پیدا 

کرده است."
نکته جالب در گفته های نوبخت آن بود که وی 
در پاس��خ به انتقادات کارشناسان مبنی بر رقم رشد 
اقتصادی مدعی شد که "لزوماً نباید نرخ رشد منجر 
به افزایش نیروی کار ش��ود، تا زمانی که ما در رکود 

هستیم، تعداد کارکنان باید کم شود."
این گفته وی در حالی مطرح می شود که طبق 
گفته کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی بین نرخ 
رش��د اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان دو شاخص 
اقتصادی رابطه مس��تقیم و معناداری وجود دارد به 
این معنی که رش��د اقتص��ادی منجر به کاهش نرخ 

بیکاری می شود.
براس��اس آمار موجود؛ در س��ال ۹۱ نرخ رش��د 
اقتص��ادی حدود ۸ درصد کاهش یافته و منفی ۵.۴ 
درصد ش��ده که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ 
بیکاری فقط ۰.۱ درصد نس��بت سال ۹۰ تنزل پیدا 

کرده اس��ت . اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معناداری 
بین دو ش��اخص نرخ رش��د اقتصادی و نرخ بیکاری 
مشاهده ش��ده به طوریکه در این سال در حالی که 
نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال 
۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲ درصد رس��ید، 
ام��ا نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافته اس��ت؛ به 
طوریکه با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ 
ب��ه میزان ۵.۲ درصد نس��بت به ۹۲ اما نرخ بیکاری 
از ۱۰.۴ درصد در س��ال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال 
۹۳ افزایش یافته اس��ت. همچنین طی سال ۹۴ نیز 
نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک 
درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به 

۱۱ درصد رسید.
سخنگوی دولت در واکنش به انتقادهای صورت 
گرفته به دولت مدعی اس��ت "هیچ اش��کالی نیست 
و منتقدان دول��ت در هر موضوعی می توانند چالش 
کنند، منتهی وقتی آمار رسمی قانوناً اعالم می شود، 
همین جوری کلی گفتن که نیس��ت و القای شبهه، 
چیزی را حل نمی کن��د." این گفته نوبخت درحالی 
مط��رح می ش��ود که طبق آم��ار مرکز آم��ار که در 
دی ماه ۹۵ منتش��ر شد؛ شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش مع��دن در فصل پاییز ب��ا ۰.۹درصد کاهش، 
تورم منف��ی ۷ درصدی برای این بخش ایجاد کرده 
اس��ت. مرکز آمار دراین گزارش خود آورده است که 
ش��اخص قیمت تولیدکننده بخ��ش معدن در فصل 
پاییز س��ال ۱۳۹۵ به عدد ۱۹۷.۵رسیده که نسبت 
به شاخص فصل قبل )۱۹۹.۱(، ۰.۸ درصد کاهش و 
شاخص فصل مشابه سال قبل )۱۹۹.۴(، ۰.۹ درصد 

کاهش داشته است.
همچنین این مرکز به عنوان نهاد رسمی اعالم 

آم��ار آورده اس��ت که درصد تغییرات ش��اخص کل 
در۴ فصل منتهی به فصل پاییز س��ال ۱۳۹۵نسبت 
به دوره مش��ابه س��ال قبل )نرخ تورم تولید کننده 
کل بخ��ش معدن( منفی ۰.۷ درصد بوده اس��ت که 
نس��بت به ت��ورم ۴ فصل منتهی به فصل تابس��تان 

۱۳۹۵)منفی ۱۰.۱ درصد(، افزایش داشته است.
همچنین در س��ایر گزارش مرکز آم��ار ایران که 
بهمن م��اه ۹۵ اعالم ش��د؛ ت��ورم کل در دوازده ماهه 
منتهی به بهمن ۹۵ نس��بت به دوره مشابه سال قبل 
۶.۸ درصد بود؛ ضمن اینکه در این گزارش آمده است 
که تورم نقطه به نقطه هم به ۷.۱ درصد رسیده است. 
نوبخت بر این ادعاس��ت ک��ه "وقتی می گوییم 
»رش��د اقتصادی« این عدد اس��ت، می توانیم سؤال 
کنی��م این عدد محصول کدام اقدام اس��ت و ما هم 
بای��د آمار، ع��دد و رقم بگویی��م، همین طوری کلی 
و کیلوی��ی ح��رف زدن که به نظر نمی رس��د چنین 
عددی باشد، این حرف ها جواب عملی و کارشناسی 

نسبت به آمارهای رسمی دولت نیست."
اگر چه نوبخت مدعی اس��ت که روند اقتصاد در 
شرایط مطلوبی است اما آنچه از شواهد امر بر می آید 
اکثریت مردم با مش��کل معیش��تی روبه رو هستند و 
برخ��الف ادعای متولیان هیچ اتفاق خاصی در س��بد 
معیشت مردم به خصوص قشر متوسط و آسیب پذیر 
جامعه رخ نداده بلکه کم ش��دن قدرت خرید مردم را 
به همراه داش��ته است به طوریکه این افراد مجبور به 
حذف حجم وس��یعی از کاالهایی اساس��ی که نقش 
اساسی در سالمت و تندرستی افراد شده اند اما با این 
وجود متولیان همچنان معتقدند شرایط معیشتی برای 
مردم مطلوب و جای نگرانی وجود ندارد و رسانه ها در 

این خصوص همواره درصدد سیاه نمایی هستند.
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آمادگی بانک ملی در روزهای آخر سال و نوروز
بیش از ۷ هزار خودپرداز به همراه پایانه های 
فروش بانک مل��ی ایران، برای ایجاد آرامش 
خاط��ر مردم در ای��ام پایان س��ال و نوروز، 

آمادگی کامل دارند.
ای��ن بانک ب��رای تامی��ن نقدینگی مورد نی��از مردم 
پیش بینی های الزم را نموده است و پشتیبانی همه جانبه 
و سیس��تماتیکی از ش��بکه خودپردازهای خ��ود خواهد 
داشت. نظارت مستمر مس��ئوالن شعب درخصوص فعال 
ب��ودن خودپردازها و اطمین��ان از پر بودن کاس��ت های 
اسکناس آنها از جمله اقدامات بانک ملی ایران در روزهای 
پایانی سال و نوروز است. گفتنی است با توجه به افزایش 
تقاضای خرید مردم در ایام پایانی سال و تعطیالت نوروز، 
تمامی دارندگان کارت های عضو شتاب می توانند به جای 
اس��تفاده از پول نقد برای خرید کاال و خدمات، از شبکه 
گس��ترده پایانه های ف��روش )pos( این بان��ک در مراکز 

خرید کاالها و فروشگاه ها بهره جویند.

 عدم پرداخت اقساط تسهیالت
با سامانه های الکترونیک بانک سینا

بانک س��ینا اعالم کرد به دلیل انجام عملیات 
پایان س��ال در روزهای ۲۹ و ۳۰ اسفندماه، 
اقساط تس��هیالت با سامانه های الکترونیک 

این بانک در ایام یاد شده پرداخت نشود.
 روابط عمومی بانک س��ینا از مش��تریان خواست با 
توجه به انجام عملیات پایان سال، اقساط تسهیالت خود 
را از س��اعت ۱۴ روز یکش��نبه ۲۹ اس��فند ۹۵ تا ابتدای 
روز سه ش��نبه اول فروردین ۹۶ با استفاده از سامانه های 

الکترونیک این بانک پرداخت نکنند.

مراسم پایان سال بانک گردشگری برگزار شد
مراس��م پایان سال بانک گردشگری با حضور 
مه��دی جهانگی��ری رئی��س گ��روه مال��ی 
گردش��گری، خس��رو خواجه حس��نی مدیر 
عامل بانک گردش��گری و معاونین و مدیران 

ارشد بانک برگزار شد.
 در این مراس��م اقدامات و فعالیت های س��ال ۹۵ هر 
واحد ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از آن 
رئوس اقدامات سال ۹۶ تبین و برنامه ریزی شد. براساس 
این گزارش مدیرعامل بانک گردشگری نظرات خود را در 
م��ورد برنامه های پیش روی هر واح��د ارائه کرده و عنوان 
کرد: طراحی خدمات و محصوالت جدید، مشتری مداری، 
مسئولیت های اجتماعی فعالیت هایی بود که در سال ۹۵ 
در اولوی��ت قرار گرفته و باید در س��ال آینده نیز در کنار 

سایر برنامه ها با قوت بیشتری به آن پرداخته شود.

افتتاح شعبه چهار راه جهان کودک بانک ملت
ش��عبه چهارراه جهان ک��ودک بانک ملت در 
خیاب��ان آفریقای تهران با حض��ور قائم مقام 
مدیرعام��ل و جمعی از مدیران ارش��د این 

بانک گشایش یافت.
 علیرض��ا لگزایی با قدردانی از همه دس��ت اندرکاران 
برنامه ریزی و راه اندازی این ش��عبه اظه��ار امیدواری کرد 
که افتتاح ش��عبه جدید، منش��أ خیری برای بانک ملت و 
مشتریان باشد و این شعبه و بقیه شعب در مسیر سودآوری 
و موفقیت بیشتر بانک تالش کنند. وی افزود: در چارچوب 
سیاس��ت توسعه و تنظیم ش��بکه کانال های ارائه خدمات 
شعبه، کاهش شعب فیزیکی و افزایش کانال های خدمات 

غیرحضوری در دستور بانک ملت قرار گرفته است.

اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
ك��ش مجلس گفت: سهم نفت از درامد خ�ط 

بودج��ه ۹۶ با افزای��ش قیمت و 
می��زان فروش نفت، متاس��فانه افزای��ش یافته که این 

مسئله مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه 
تلویزیونی دست خط در مورد عمل به اقتصاد مقاومتی 
در س��ال جاری بیان داشت: در سال ۹۵ سهم نفت در 
بودجه به پایین ترین حد یعنی ۲۵ درصد رسید و این 
موضوع از موارد مورد تاکید رهبری در اقتصاد مقاومتی 
بود، اما متاسفانه در بودجه سال ۹۶ شاهد هستیم که 
با افزایش قیمت نفت و میزان فروش آن، این س��هم به 
بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته که این مس��ئله مغایر 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
ای��ن نماینده مجلس ب��ا بیان اینک��ه اندازه گیری 
موفقی��ت در تحقق اقتص��اد مقاومت��ی در بخش های 
مختلف نیاز به بررسی دارد، گفت: در مجموع در سال 

۹۵ نسبت به ۹۴ چندان موفق تر نبوده ایم.
وی با اش��اره به شکل گیری ساختارهای نامناسب 
اقتصادی که مجموع اقتص��اد ایران را تحت تاثیر قرار 
داده اس��ت، گفت: کاهش س��هم دولت در اجرای اصل 
۴۴ به درس��تی انجام نش��ده و در ح��ال حاضر حضور 
دول��ت در نهاده��ای عموم��ی غیردولتی، ب��ه مراتب 
غیرتخصصی تر و همراه با عدم پاسخگویی شده است.

احس��ان خاندوزی اس��تاد اقتصاد دانش��گاه نیز با 
م��روری بر وضعیت اقتص��اد ایران در س��ال ۹۵ اظهار 
داش��ت: بهترین اتفاق امسال این بود که آخرین عکس 
یادگاری را با اقتصاد مقاومتی گرفتیم و بعید است که در 
سال ۹۶ و ۹۷ مجدداً به این وضعیت دست پیدا کنیم.

وی به موفقیت های به دس��ت آمده اقتصادی سال 
۹۵ اشاره کرد و گفت: در این مدت وابستگی بودجه به 
نفت به شدت کاهش یافت و تراز تجاری کشور مثبت 

ش��د اما در س��ال آینده اینگونه نخواهد بود. همچنین 
راه اندازی سامانه های گمرکی و کنترل قاچاق از دیگر 
اقدامات مثبت این سال بود. این استاد دانشگاه با بیان 
اینکه س��ال ۹۶ س��ال انتخابات و تغیی��ر دولت بوده و 
قطعا فرصت اعمال سیاست های اصالح گرایانه نیست، 
ادام��ه داد: برای نمون��ه نظام بودجه ریزی ب��ا ایراداتی 
مواجه است و مجموع درآمد نفت و مالیات فقط صرف 

حقوق و دستمزد و هزینه های جاری دولت می شود.
به گفته وی، بودجه ای که در روزهای گذش��ته در 
مجلس به تصویب رسید، نشان داد که دولت و مجلس 
از وسوس��ه برداشت بیش��تر از درآمدهای نفتی دست 

برنمی دارند.
خان��دوزی در پاس��خ به س��والی در م��ورد دالیل 
عدم تحق��ق وعده هایی نظیر حذف یارانه پردرآمدها و 
تک نرخی ش��دن ارز در س��ال ۹۵ بیان داشت: بخشی 
از ناکامی ها به دلیل آسیب شناس��ی س��طحی بود و در 
برخی موارد هم نتوانس��تیم از پس مش��کالت برآییم، 
ضمن اینکه دولت و مجلس برای اصالح ش��رایط باید 

هزینه سیاسی تصمیم خود و مخالفت ها را بپردازند.
این اس��تاد اقتص��اد با توضیح برخ��ی چالش های 
کشور در سال آینده اظهار داشت: تامین مالی بنگاه های 
اقتصادی از مهمترین این چالشها است و دولت با عدم 
ارائه قان��ون بانکداری کمکی به پیش��برد ام��ور نکرد. 
همچنین افزایش نرخ بیکاری مخصوصا در بین جوانان 

و تحصیل کردگان از دیگر مسائل مهم پیش روست.
وی خاطرنشان کرد: دولت قطعا سال سختی برای 

تحقق بودجه ۹۶ و همچنین تسویه اوراق بدهی دولتی 
خواهد داشت.

در بخ��ش دیگ��ری از برنام��ه تلویزیون��ی، رئیس 
اتحادیه آجیل و خش��کبار کش��ور با اش��اره به جایگاه 
ایران در بین ۵ کش��ور برتر تولید کننده خش��کبار در 
دنیا بیان کرد: متاس��فانه سیاست گذاری غلط در این 
ح��وزه موجب افزای��ش واردات و از بی��ن رفتن میزان 
زیادی از تولید داخلی ش��ده اس��ت، ب��ه طوری که در 
ح��ال حاضر ۹۰ درصد نیاز ب��ادام زمینی و ۶۵ درصد 
نیاز تخمه آفتابگردان از طریق واردات تامین می شود.

علیرضا ارزانی اضافه کرد: وزارت جهاد کش��اورزی 
و صنعت تصمیم گیران اصلی این موضوع هس��تند که 
در این مورد کار کارشناس��ی نکرده اند و در ش��رایطی 
که مش��کل ارز برای واردات دارو داشتیم برای واردات 
تخم��ه ارز مرجع اختصاص دادند و االن نیز ارز دولتی 

برای واردات برخی خشکبار داده می شود.
وی در مورد آجیل عرضه ش��ده در نمایشگاههای 
بهاره نیز گفت: این نمایش��گاهها به بازار مکاره تبدیل 
شده، زیرا عده زیادی از غرفه داران پس از اخذ مجوز، 
غرفه را به افراد نا آش��نا به این صنف واگذار و آنها نیز 

کاالی نامطلوب به مردم عرضه می کنند.
ارزان��ی ادامه داد: با توجه به اینک��ه این افراد عضو 
اتحادیه نیستند، در صورت نارضایتی مردم، هیچ روشی 
برای پیگیری این موضوع وجود ندارد بنابراین مردم سعی 
کنن��د، از واحدهای صنفی دارای مجوز خرید کنند. وی 
با بیان اینکه با توجه به پر بودن انبارها، هیچگونه کمبود 
آجی��ل و افزایش قیمتی نداریم ادامه داد: تنها در برخی 
اق��الم وارداتی که تولید داخل ندارد نظیر بادام هندی و 

زمینی ممکن است قیمت افزایش داشته باشد.
ب��ه گفته وی، واحد بازرس��ی اتاق اصناف و اتحادیه 
از ۱۵ اس��فند تا ۱۵ فروردی��ن به طور ویژه بر واحدهای 

صنفی نظارت دارند و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

سیاست روز ادعای شرایط مطلوب اقتصادی كشور را بررسی می كند؛

رشد اقتصادی کاغذی

نمای نزدیک

 از سوی مركز آمار ایران اعالم شد
12/4 درصد نرخ بیکاری ۹5

براس��اس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار س��ال ۹۵ که توسط 
مرکز آمار ایران منتش��ر شد، نرخ بیکاری در سال جاری با افزایش 

۱.۴ درصدی، ۱۲.۴ درصد اعالم شد.
به گزارش مهر، براس��اس نتایج این طرح در سال جاری ۳۹.۴ 
درصد جمعیت در س��ن کار )۱۰ ساله و بیش��تر(، از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند که نرخ مشارکت اقتصادی را نشان می دهد؛ یعنی در 

گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.
همچنین این نتایج نش��ان می دهد که نرخ مش��ارکت اقتصادی 
در بی��ن زنان نس��بت به مردان و در نقاط ش��هری نس��بت به نقاط 
روس��تایی کمتر بوده است. بررس��ی نرخ بیکاری نشان می دهد که 
۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند.براس��اس این نتایج، 

نرخ بیکاری در بین زنان نس��بت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی سهم اش��تغال ناقص که از دیگر شاخص های 
نیروی کار محس��وب می ش��ود نیز نش��ان می ده��د ۱۰.۳ درصد از 
جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند. اشتغال ناقص 
به فردی گفته می ش��ود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر 
کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دالیل اقتصادی نظیر رکود 
کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل 
غی��رکاری و... کمتر از ۴۴ س��اعت در هفت��ه کار می کند و خواهان 
انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و 

در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
نرخ بیکاری در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعالم شده بود که در حال 

حاضر با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.
براس��اس نتایج این طرح در س��ال جاری ۳۹.۴ درصد جمعیت 
در سن کار )۱۰ ساله و بیشتر(، از نظر اقتصادی فعال بوده اند که 
نرخ مش��ارکت اقتصادی را نشان می دهد؛ یعنی در گروه شاغالن یا 

بیکاران قرار گرفته اند.

همچنین این نتایج نش��ان می دهد که نرخ مش��ارکت اقتصادی 
در بی��ن زنان نس��بت به مردان و در نقاط ش��هری نس��بت به نقاط 
روس��تایی کمتر بوده است. بررس��ی نرخ بیکاری نشان می دهد که 
۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند.براس��اس این نتایج، 
نرخ بیکاری در بین زنان نس��بت به مردان و در نقاط شهری نسبت 

به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
همچنین بررسی سهم اش��تغال ناقص که از دیگر شاخص های 
نیروی کار محس��وب می ش��ود نیز نش��ان می ده��د ۱۰.۳ درصد از 
جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند. اشتغال ناقص 
به فردی گفته می ش��ود که در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر 
کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دالیل اقتصادی نظیر رکود 
کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل 
غی��رکاری و ... کمتر از ۴۴ س��اعت در هفت��ه کار می کند و خواهان 
انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و 

در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
 نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعالم شده بود که در 

حال حاضر با رشد ۱.۴ درصدی به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس:
 واردات حتی

به آجیل شب عید رسید

تنظیم بازار؛ پرتقال را 4۰۰ تومان گران كرد
مدیرعام��ل س��ازمان میادین میوه و تره بار گفت: براس��اس 

تصمیم ستاد تنظیم بازار که روز چهارشنبه به ما اعالم شده ب����ازار روز
اس��ت قیمت هر کیلوگ��رم پرتقال والنس��یای مصری ۴۰۰ 

تومان افزایش یافت و به قیمت ۳۹۰۰ تومان رسید.
عبدالحسین رحیمی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد عرضه محصوالت کشاورزی 
تنظیم بازاری برای ش��ب عید برعهده پروانه سازمان میادین میوه و تره بار است اما 
تامین این محصوالت از لحاظ کمی و کیفی توس��ط دولت و با تصمیم ستاد تنظیم 

بازار وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.
وی افزود: س��تاد تنظیم بازار روز چهارش��نبه تصمی��م گرفت که هر کیلوگرم 
پرتقال وارداتی را در طرح تنظیم بازار ش��ب عید ۴۰۰ تومان گران تر در اختیار ما 

قرار دهد که این امر باعث رسیدن قیمت این محصول به ۳۹۰۰ تومان می شود.
مدیرعامل س��ازمان میادین میوه و تره بار ادامه داد دلیل این است به ما اعالم 

نشده است و در این خصوص ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته است و ما نیز مجری 
این تصمیم هستیم.

وی درب��اره کیفیت محصوالت تنظی��م بازاری تصویری ک��رد کیفیت پرتقال 
وارداتی والنس��یا مناسب اس��ت و مردم رضایت الزم از این محصول دارند سیب و 

پرتقال ایرانی از شده در میادین میوه و تره بار نیز کیفیت قابل قبولی دارد.
رحیمی گفت: به دلیل دلیل شرایط نامناسب محصوالت تولید شده کشاورزان در 
محل ذخیره سازی برخی از سیب و پرتقال های تنظیم بازاری کیفیت خود را از دست 

داد به همین این دلی بخشی از محموله های میوه تنظیم بازاری را برگشت دادیم.
وی درخصوص نارضایتی مردم درباره کیفیت پرتقال های تامس��ون پرتقال های 
شمال کشور اظهار داشت بخشی از پرتقال های شمال کشور با توجه به سرمازدگی 
ماه های گذشته کیفیت مناسبی نداشت اما با صورت انجام شده آنها اکنون با شرایط 

مناسب تری عرضه می شود و مردم نیز از خرید این محصوالت و رضایت دارند.
رحیمی در پایان صحبت های خود تأکید کرد در صورتی که مردم از هر کدام 
از محصوالت تنظیم بازاری رضایت الزم را نداش��ته باش��د این محصوالت برگشت 

خواهد شد و دیگر در میادین عرضه نمی شود.


