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بازدید رئیس هیئت  مدیره و مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون از شهرستان چگنی 
رئیس هیئت  مدیره مدیرعامل بانک توسعه تعاون 
به اتفاق تنی چند از مدیران این بانک از بخش ویسان 
و روستاهای سیل زده شهرستان چگنی بازدید به عمل 

آوردند.
حجت اهلل مهدیان درخصوص کمک های غیرنقدی 
بانک به س��یل زدگان اس��تان لرس��تان گفت: مجموع 
کمک های اهدایی شامل: 4 تن برنج، 200 کیلو گوشت، 
100 ع��دد چادر 8 نفره دوالیه، 2500 عدد تن ماهی، 
900 ع��دد روغن مایع، 500 عدد مایع دستش��ویی، 8 
میلیون پوش��ک بچه و وسایل بهداش��تی،3000 عدد 
آب معدن��ی،5 کارتن کیک، 300 بس��ته ن��ان، 1000 
بس��ته کبری��ت و 200 جفت کفش بوده اس��ت که در 
قال��ب بس��ته های مختلف در اختیار مردم شهرس��تان 
پلدختر، معموالن و روستاهای شهرستان چگنی شامل 
روستاهای قالبی علیا 38 بسته، روستای حیات والغیب 
85 بس��ته، روستای اثر زمین 40 بسته، روستای قالبی 
سفلی 90 بسته، روستای چم حیدر 32 بسته، روستای 

دم رود ۶5 بسته در اختیار سیل زدگان قرار گرفت.

 انسداد حساب مشتریان فاقد کد شهاب
از اول اردیبهشت

مش��تریان بانک مس��کن که در زمان افتتاح حساب 
اطالعات کامل شناسایی خود را اعالم نکرده یا ناقص اعالم 
کرده اند، باید به منظور جلوگیری از انسداد حساب اطالعات 

خود را تا قبل از اردیبهشت نزد شعب تکمیل کنند. 
با توجه به آخرین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران، تم��ام بانک ه��ا و موسس��ات مالی و 
اعتباری کش��ور موظف ش��ده اند ارائ��ه خدمات بانکی 
به س��پرده گذاران را منوط به دریافت شناس��ه هویت 
الکترونیکی بانکی )ش��هاب( کنند. براس��اس بخشنامه 
بان��ک مرکزی، بانک ها و موسس��ات مال��ی و اعتباری 
به زودی ناگزیر خواهند بود نس��بت به انسداد حساب 
کسانی که به دلیل نقص در اطالعات هویتی، کد شهاب 

برای آنها صادر نشده، اقدام کنند.
از این رو مش��تریان بانک مس��کن که ممکن است 
در زمان افتتاح حس��اب آنها در سال های گذشته اعالم 
کامل اطالعات شناس��ایی از قبیل شماره ملی، شماره 
شناس��نامه و سایر اطالعات هویتی و برای اتباع بیگانه 
کد اختصاصی مربوطه، صورت نگرفته است، اکنون باید 
در فرص��ت اندک باقی مانده تا زمان اجرای بخش��نامه 
بانک مرکزی درخصوص انس��داد حس��اب، نس��بت به 
تکمی��ل اطالعات هویتی خود نزد ش��عبی که در آنجا 
حس��اب دارند، اق��دام کنند. طبق دس��تورالعمل بانک 
مرکزی در صورتی که دارندگان حساب در تمام بانک ها 
و موسسات اعتباری در سراسر کشور، اطالعات مربوط 
به کد ملی، نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، آدرس 
منزل، شماره تماس، ش��غل و... خود را به شعبه محل 
افتتاح حس��اب ارائه نکرده و کد شهاب خود را نگرفته 
باش��ند، در آینده نزدیک با مسدود شدن حساب خود 
مواجه می شوند. کد شهاب، یک کد واحد و اختصاصی 
به ازای هر یک از دارندگان حس��اب در سیستم بانکی 
کشور اس��ت که حاوی اطالعات بانکی فرد سپرده گذار 
در کل شبکه بانکی است و مشابه کد ملی برای شبکه 
بانکی محس��وب می ش��ود. نقص در اطالعات در زمان 
افتتاح حس��اب سبب می شود مشتریان بانکی از امکان 
دریافت کد شهاب محروم شده و مشمول اجرای دستور 

بانک مرکزی درخصوص انسداد حساب شوند.

کمک  بانک ملی به هموطنان سیل زده
کمک های خودجوش کارکن��ان بانک ملی ایران 
به هموطنان س��یل زده در کنار کمک های س��ازمانی 

همچنان ادامه دارد.
شرکت توسعه صنایع بهشهر در مناطق سیل زده 
اس��تان گلس��تان، ف��ارس، کهگیلویه و بوی��ر احمد و 
خوزس��تان انواع اقالم بهداشتی و خوراکی توزیع کرد.
شرکت پتروشیمی شازند نیز از تخصیص وجه نقد، کاال 
و تجهیزات راه س��ازی به س��یل زدگان استان لرستان 
خبر داد.کارکنان بانک ملی ایران در ادارات امور شعب 
استان های گیالن، زنجان، بوشهر، مازندران، کرمانشاه، 
قزوین، تهران، البرز، س��منان، کهگیلویه و بویر احمد، 
ایالم، آذربایجان ش��رقی و کردس��تان نیز هر کدام به 
س��هم خود بخش��ی از حق��وق ماهیانه را به حس��اب 
س��یل زدگان واریز و یا کمک های نقدی و غیرنقدی را 

به این دسته از هموطنان عزیز اهدا کرده اند.

پرداخت کمک های بالعوض بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به دانشجویان نیازمند

بانک قرض الحس��نه مهر ایران در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت هاي اجتماعي خود و ب��ه منظور حمایت از 
دانش��جویان به عنوان بانیان توسعه و تحول اقتصادي 
کش��ور در آین��ده، ط��ي هم��کاري با دانش��گاه عالمه 
طباطبایي به پرداخت کمک اي بالعوض به دانشجویان 

نیازمند اقدام خواهد کرد.
طبق ای��ن همکاری، دانش��گاه عالم��ه طباطبایي 
مسئول شناسایي و معرفي دانشجویان مستعد و نیازمند 
به بانک مي باشد و بانک در راستاي ایفاي مسئولیت هاي 
اجتماعي خود براي حمایت از دانش��جویان و براس��اس 

مجوزها، قوانین و مقررات بانک از آنان حمایت مي کند.

اخبار

تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
رئی��س کل بانک مرکزی با توجه به موض��وع اهمیت بیمه حوادث طبیعی از 

تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با راهبری بیمه مرکزی خبر داد.
 عبدالناصر همتی گفت: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوع 
اهمیت بیمه حوادث طبیعی و ضرورت انجام همگانی آن مورد تأکید قرار گرفت. 

وی افزود: از 1۶ سال پیش دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 
بودم. در دور اول مسؤلیتم در بیمه مرکزی در سال 82 موضوع تشکیل صندوق را به 
صورت الیحه به دولت وقت ارائه کردیم الیحه از آن سال هم به نتیجه نهایی نرسید.

همتی تصریح کرد: با مباحث انجام ش��ده در جلس��ه ش��ورای هماهنگی اقتصادی 
مطمئن شدم با پیگیری وزیراقتصاد بعد از 1۶ سال و با توجه به حادثه خیز بودن کشور، 
این صندوق تأس��یس و کار خود را با راهبری بیمه مرکزی برای خدمت رسانی به مردم 

شروع خواهد کرد.  مهر

چتر
مجوز جذب ۶۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بازار سرمایه، سال 98 را با روند مناسبی 
آغاز کرده است، گفت: مجوز جذب ۶0 میلیارد دالر سرمایه خارجی صادر شد.

فرهاد دژپس��ند ب��ا تاکید بر اینکه یکی از ضرورت ه��ای رونق تولید، بهبود 
ضریب بهره برداری از ظرفیت های موجود است، گفت: تأمین منابع را می توان در 

حوزه داخلی و خارجی و با استفاده از این ظرفیت ها رقم زد. وی با اشاره به اینکه 
بازار س��رمایه سال گذشته سال خوبی را تجربه کرده و جهشی در شاخص ها داشت، 

ادامه داد: بازار سرمایه سال 98 نیز شروع خوبی داشت، اما سهم آن در اقتصاد آنقدر که 
باید نیست که برای توسعه و گسترش این بازار باید برنامه ویژه طراحی شود.

 وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه برای جذب منابع مالی از خارج به داخل کشور نباید 
از هیچ تالش��ی دریغ کرد افزود: که جذب س��رمایه گذاری خارج��ی باید دغدغه دائمی 

سازمان سرمایه گذاری باشد.  سنا

تجارت 
پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم در سال زراعی جاری

مع��اون امور زراعت وزیر جهادکش��اورزی گفت: برآورد تولید گندم امس��ال 
برای کشت های پاییزه 15 و نیم میلیون تن بود، اما با توجه به سیالب های اخیر 

اکنون برآورد ما تولید حدود 14 و نیم میلیون تن است.
 عباس کش��اورز اظهار کرد: بخش��ی از این آسیب، آبگرفتگی موقت است و 

در بخشی، محصول دچار خوابیدگی می شود سپس این عارضه مرتفع می شود در 
بخشی هم، آبگرفتگی بیشتر است و موجب پوسیدگی محصول می شود و در بخشی 

هم سیل، زمین یا باغ کشاورز را با خود برده است. وی با اشاره به اینکه حدود 55 درصد 
این اراضی بین 25 تا 55 درصد آسیب دید، ادامه داد: بنابراین حدود 50 درصد زمین ها 

و محصوالت کشاورزی آسیب دیده قابل برگشت است.
کش��اورز افزود: حدد 250 هزار هکتار از محصوالت کش��اورزی و حدود 150 هزار 

هکتار باغ بر اثر سیالب های اخیر از بین رفته است.  میزان

راه سبز

اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان  كــش در سال 9۷ با افزایش تقاضا از خـط 
سوی مصرف کنندگان برای خرید برخی کاالهایشان 
مواجه بودند، اما اکنون سایه خاکستری تعمیق رکود 

بر سر بازارها سنگینی می کند.
سال 98 بیم ها و امیدهای زیادی را برای تولید 
و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده 
اس��ت. از یک سو گرانی بر سر بس��یاری از بازارها 
س��ایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی 
را برای بس��یاری از فروش��ندگان و صاحبان کسب 
و کارها ب��ه ارمغان آورده و از س��وی دیگر، گرانی 
خرید مواد اولیه و برخی مش��کالت در حمل و نقل 
و انتقاالت مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده 
است. در این میان آنچه نوید می رسد، تعمیق رکود 
در بسیاری از بازارها است که زمینه ساز دل نگرانی 

برای فضای کسب و کار ایران شده است.
آنگون��ه که گزارش ه��ای بین المللی نیز بر این 
ش��رایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته 
است، سال 2019 میالدی، سال آسانی برای اقتصاد 
ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک 
جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط 
به رش��د اقتصادی 18 کش��ور منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا )منا( را که در اکتبر 2018 اعالم کرده 
بود، بازنگری کرده و براس��اس آن پیش بینی نموده 

که میانگین رشد این منطقه طی سال های 2019 تا 
2021 میالدی، به 1.5 تا 3.5 درصد برسد.

بانک جهانی در گزارش آوریل 2019 میالدی 
خود رش��د اقتصادی ایران در سال 2018 میالدی 
را براب��ر با منف��ی 1.۶ درصد برآورد ک��رده که در 
مقایس��ه با گزارش اکتبر 2018 معادل 0.1 واحد 
درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
در گزارش خ��ود نیز اعالم کرده، رش��د اقتصادی 
ایران برای سال 2019 میالدی به منفی 3.8 درصد 
تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی 

در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.
مطاب��ق با گزارش اخیر این نه��اد بین المللی، 
ایران بعد از تجربه رکود در س��ال 2018 میالدی، 
مج��دد در س��ال 2019 میالدی نی��ز دچار رکود 
اقتص��ادی البته با ش��دت بیش��تری خواهد بود و 
این یعنی رکود عمیق تر ش��ده است. همچنین در 
این گزارش، ارقام نرخ های رش��د برای چشم انداز 

اقتصاد ایران در س��ال های 2020 تا 2021 نیز به 
ترتیب برابر با 0.9 و 1 درصد اس��ت که نویدبخش 
تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی 
از گرفتار ش��دن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف 

و کم جان است.

آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟
در ای��ن میان، گزارش های بان��ک جهانی البته 
چشم انداز بهای نفت را هم اعالم کرده و در گزارش 
خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای 
نفت برنت در سال 2018 میالدی برابر با ۷1 دالر در 
هر بش��که بوده که 31 درصد نسبت به سال 201۷ 
افزایش داش��ته است و البته بیش��ترین افزایش در 
فصل اول س��ال 2018 میالدی اتفاق افتاده اس��ت. 
اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم 
مج��دد ایران به همراه مختل ش��دن تولید نفت در 

ونزوئال، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است.
گ��زارش معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق 

بازرگانی تهران همچنین پیش بینی کرده که بهای 
نف��ت طی 5 س��ال آینده بین ۶0 ت��ا ۶5 دالر در 
هر بش��که باش��د و البته ریس��ک های رو به پایین 
مانن��د کاهش رش��د اقتص��ادی چی��ن و اتحادیه 
اروپ��ا و نیز افزایش تولی��د نفت در آمریکا در کنار 
ریس��ک های رو به باال مانند تحری��م علیه ایران و 
ونزوئال و محدود ش��دن دسترسی این کشورها به 
بازاره��ای بین المللی در کنار پتانس��یل نهفته در 
ایجاد اختالل در عرضه نفت در کش��ورهایی مانند 
لیبی نی��ز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت 

مؤثر خواهند بود.

چشم انداز تراز حساب جاری ایران
آنگون��ه که در گزارش های کارشناس��ی آمده 
است تراز حس��اب جاری ایران که زمانی جزو 10 
اقتصاد برتر جهان از حیث باال بودن این تراز بوده، 
طی س��ال های گذش��ته به تدریج روند نزولی در 
پی��ش گرفته تا اینکه در س��ال 201۷ میالدی به 

3.5 درصد تولید ناخالص داخلی رس��ید و در سال 
2018 میالدی نیز برآورد شده که به کمتر از 0.5 

درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
بر این اس��اس انتظار م��ی رود که این متغیر در 
سال 2019 میالدی نیز برابر با صفر و برای سال های 
2020 و 2021 همچن��ان کمتر از یک درصد تولید 
ناخال��ص داخلی یعنی به ترتی��ب 0.5 و 0.9 درصد 

تولید ناخالص داخلی باشد.
نکته دیگر تراز مالی ایران اس��ت که از س��ال 
2018 میالدی به بعد کس��ری تراز مالی ایران بر 
حس��ب درصدی از تولید ناخالص داخلی تش��دید 
ش��ده و از 1.8 درصد به 4.8 درصد رسیده و بانک 
جهانی پیش بینی کرده این موضوع در س��ال های 
2019 تا 2020 میالدی تش��دید شده و تراز مالی 
ایران به ترتیب ب��ه منفی 5.4 درصد و منفی 5.5 

درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
به هر حال، پی��ام دیگری که تعمیق رکود در 
ای��ن گزارش ها همراه خود دارد، بازارهایی اس��ت 
که کش��ش فروش ندارن��د و در بس��یاری از آنها، 
مش��تریان علی رغم اینکه قیمت ه��ا روز به روز به 
بهانه ه��ای مختلفی از جمله ن��رخ ارز یا نبود مواد 
اولی��ه باال می رود، اما بازارها را بیش��تر از روزهای 
قبل ترک می کنند و خود را برای ورود به رکودی 

عمیق تر آماده می کنند.  مهر

گزارشات آماری نشان داد؛

سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران

معاون مركز آمار اعالم كرد
۵۳درصد؛ جمعیت جوان بیکار 

مع��اون مرکز آمار گفت: از حدود 3 میلیون و  كار و  200 هزار نفر بیکار کشور، حدود یک میلیون كسـب 
و ۷00 هزار نفر جوان و کارجویان 15 تا 29 س��اله هس��تند، یعنی 

53 درصد بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
کاوه کیانی افزود: از مجموع جمعیت 10 تا ۶۷ ساله کشور که 
ح��دود ۶۷ میلیون نفرند، حدود 40 میلیون نفر غیرفعال اقتصادی 
هس��تند و به هر دلیل وارد بازار کار نمی ش��وند، اما از 2۷ میلیون 

جمعیت فعال که مشارکت اقتصادی در کشور دارند بخشی بیکارند 
و بخشی ش��اغل که از این میزان طبق استاندارد جهانی حدود 24 
میلیون نفر شاغل اند و حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر هم بیکارند.

وی با بیان اینکه طبق اس��تاندارد سازمان جهانی کار فردی 
که یک س��اعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می شود گفت: 
البته این به معنای آن نیس��ت که فردی که یک ساعت در هفته 
کار می کند ش��غل خوب و پردرآمدی دارد و مش��کالت معیشتی 
ندارد، بلکه صرفاً بحث اس��تاندارد جهانی آمار مطرح اس��ت و ما 
حداقل را روی یک س��اعت گذاشتیم تا همه حجم کار کشور در 
اقتصاد را اندازه گرفته باش��یم. کیانی میزان بیکاری در سال 9۷ 

را حدود 12 درصد اعالم کرد که نس��بت به س��ال 9۶ یک دهم 
درصد رشد داشته است.

مع��اون طرح های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار با تفکیک 
آمار بیکاران و شاغالن گفت: از مجموع نیروی کار فعال کشور، 80 
درصد مرد و 20 درصد زن هستند و با این حساب میزان بیکاری 
مردان 10.14 درصد و زنان حدود 18.9 درصد اس��ت. وی با بیان 
اینکه مراکز دولتی متولی آمار نمی توانند درباره وضع اش��تغال در 
کش��ور تحلیل تجویزی ارائه کنند، گفت: طبق آمار میزان اشتغال 
در سال 9۷ نسبت به 9۶ خیلی تغییر نکرده است هرچند به علت 

تحریم های ظالمانه رشد اقتصادی در سال 9۷ کمتر شده است.

کیانی با اش��اره به آمار تفکیک شده اش��تغال در بخش های 
کش��اورزی )1۷.۷درص��د(، صنعت )32 درص��د( و خدمات )50 
درصد( گفت: در بخش خدمات، آمار ش��اغالن در سال 9۷، 24۶ 

هزار نفر نسبت به سال 9۶ افزایش یافته است.
وی درباره انتقادها از مرکز آمار گفت: انتقاد از مرکز آمار زیاد 
می ش��ود، برخی از منتقدان پژوهش��گر و اقتصاددان هستند که 
اینها یا از توضیحات ما قانع می شوند و یا ما از راهنمایی های آنها 
اس��تفاده می کنیم، عده ای هم مسئوالن هستند که در این موارد 
ما خودمان را موظف می دانیم روش��ن تر و بهتر و کامل تر درباره 

آمارهایمان و دالیل آن توضیح دهیم.  تسنیم


