
عدم حدنصاب مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده بانک آینده

نظر به محدودیت های مربوط به ش��رایط نامساعد 
وی��روس کرونا، مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق 
العاده بانک آینده  در روز یکشنبه  مورخ دوم آذرماه 
1399 برگزار ؛ الکن، با توجه به عدم حضور بیش از 
50 درصد س��هامداران، مجمع به حد نصاب قانونی 
نرس��ید.دکتر مرادی ریاس��ت هیات مدیره و رئیس 
مجمع گفت پس از بهبودی نسبی وضعیت کرونایی 
کشور و با اطالع رسانی قبلی از طریق روزنامه های 
کثیر االنتش��ار بانک، مجمع پیش گفت��ه با اعمال 
مالحظات مفاد ماده)87( اصالحیه قانون تجارت و 

ماده)52( اساسنامه بانک برگزار خواهد شد.

توسعه متروی تهران در گرو همکاری 
و تعامل متقابل است

در پ��ی انتش��ار برخی اخبار در رس��انه ها و فضای 
مج��ازی مبنی بر ع��دم پرداخت وج��وه حاصل از 
فروش اوراق مشارکت شهرداری تهران توسط بانک 
رفاه کارگران، روابط عمومی این بانک توضیحاتی را 

جهت تنویر افکار عمومی منتشر کرد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، 
ب��ا توجه ب��ه اتمام مهلت انتش��ار اوراق مش��ارکت 
ش��هرداری ها جهت توس��عه ن��اوگان حمل و نقل 
عموم��ی با در نظر گرفتن تمدید مربوطه باس��تناد 
بند د تبصره 5 قانون بودجه کشور، شهرداری های 
کش��ور با تائید وزارت کش��ور مجاز به انتشار اوراق 
مشارکت با تضمین خود و باز پرداخت اصل و سود 
آن توس��ط خود ب��وده که علی رغم اخ��ذ مجوز از 
س��ازمان برنامه و بودجه در تاری��خ 98.11.29 در 
واپسین روز مهلت باقی مانده در تاریخ 99.04.31 
و در پ��ی عدم توفیق ش��هرداری تهران جهت اخذ 
مصوب��ه بانک ها جهت قب��ول رکن عامل و ضامن، 
درخواست شهرداری تهران  به منظور انتشار اوراق 
مشارکت در توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی و 
اصالح زیر س��اخت های شهری با هدف هم افزایی 
در عمران و آبادانی کالن ش��هر تهران ضمن توجه 
به مشکالت و موانع پیش روی کشور به بانک رفاه 
کارگران ارس��ال و با همکاری این بانک مبادرت به 
انتشار اوراق مش��ارکت به میزان 15.000 میلیارد 
ریال نموده اس��ت و مدیران عالی شهرداری تهران 
طی صورتجلس��ه و قرارداد متعهد به سپردن وثائق 

مورد نیاز در کمترین زمان ممکن گردیدند.
 با گذش��ت حدود چهار م��اه از زمان توافق صورت 
گرفته، ترهین بخشی از وثائق تکمیل شده و مابقی 
بنا بر دالیل متعدد از جمله اینکه امالک پیشنهادی 
بابت توثیق فاق��د پایانکار، فاقد گواهی عدم خالف، 
دارای معارض، مش��اعی، دارای اسناد مالکیت مغایر 
از لح��اظ جانمائی و ابعاد و ... بوده، تکمیل نگردیده 
است که مراتب با همکاری مدیران محترم شهرداری 

تهران در حال حل و فصل می باشند. 
علی ایح��ال بانک رفاه کارگران ب��ا همکاری بانک 
مرک��زی ج.ا. ا ترتیب��ی اتخ��اذ نم��وده اس��ت که 
معادل وثائق ترهین ش��ده توسط شهرداری تهران 
ب��ا لحاظ ضرای��ب قانونی و به نس��بت اصل و فرع 
مبلغ اوراق، نس��بت به واریز وجوه حاصل از فروش 
اوراق مش��ارکت به حساب بانک مرکزی و برگشت 
به حس��اب های ش��هرداری جهت هزین��ه کرد در 
محل موضوع مشارکت اقدام نماید که مراحل اخذ 
مجوز این فرآیند انجام و در تاریخ 99.09.02 )روز 
جاری( این مجوز ص��ادر و اولین مرحله واریز وجه 

انجام خواهد شد. 
آغاز جشنواره اپليکيشن هپ بانک 

ملی ایران
جشنواره "اپلیکیشن هپ کانون جوانه های بانک ملی 

ایران" با جوایز ویژه، از امروز دوم آذرماه، آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نوجوانان 
)تا 18 س��ال(، می توانند با نصب اپلیکیشن هپ از 
دوم آذر تا دوم دي ماه سال جاري در این جشنواره 
ش��رکت کنند و ب��ه قید قرعه از جوای��ز ارزنده آن 
ش��امل کمک هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی 
PS4 هر کدام ب��ه ارزش 10 میلیون تومان، کمک 
هزینه خرید 10 عدد گوشی تلفن همراه هر یک به 
ارزش شش میلیون تومان و کمک هزینه خرید 50 
عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش یک میلیون 

تومان برخوردار شوند.
گفتنی اس��ت کاربرانی در قرعه کش��ی شرکت داده 
می ش��وند که تا زمان قرعه کش��ی، اپلیکیشن هپ 
را بر روی گوش��ی یا تبلت خود داشته باشند. ضمنا 
کاربرانی که پیش از این نیز اپلیکیش��ن هپ را روی 
گوشی یا تبلت خود نصب کرده اند، مشمول شرکت 
در قرعه کشی هس��تند. اپلیکیشن هپ جدیدترین 
محص��ول کانون جوانه های بانک مل��ی ایران و یک 
اپلیکیش��ن آموزشی-سرگرمی اس��ت که با توجه به 
نی��از نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف 
پرورش هوش مالی آنها، در اختیار کاربران قرار گرفته 
است و در بخش های مختلفی مانند مدرسه اقتصاد، 
مدرسه هوش مصنوعی، مدرسه کسب و کار، مدرسه 
شهروندی، مدرسه مشاوره و هدایت تحصیلی، همیار 
پلی��س، کتابخان��ه دیجیتال، بازی و انیمیش��ن و ... 

مطالب مفید و متنوعی را ارایه مي کند.
عالقه مندان به نصب اپلیکیش��ن ه��پ می توانند 
این اپلیکیش��ن را از طریق س��ایت بانک ملی ایران 
و اپلیکیش��ن های بازار، مایک��ت و چارخونه دانلود 
و نص��ب کنند.الزم به ذکر اس��ت پس از پایان این 
جش��نواره، کان��ون جوانه ه��ای بانک مل��ی ایران، 
جش��نواره های دیگ��ری را ب��رای کارب��ران فعال 

اپلیکیشن هپ در دستور کار خود خواهد داشت.

اخبار گزارش

قدیم ترها اگر کس��ی وضعیت اقتصادی خوبی نداشت می 
توانس��ت ش��ب را با نان و پنیر و گوجه و خیار س��ر کند.  
امروزه ش��رایط به ط��وری پیش می رود که ن��ان و پنیر و 
گوجه و خیار نیز خود غذایی اعیانی است. نگاهی به قیمت 
ه��ای صیفی جات در بازار  از تورم لجام گس��یخته قیمت 
ها خبر می دهد ؛ گوجه فرنگی کیلویی بیست  و هفت  تا 
س��ی هزار تومان، خیار کیلویی ده پانزده هزارتومان، پنیر 
کوچکی ح��دود ده هزار تومان. مجم��وع تمام این رقم ها  
عددی  بیش از یارانه 45 هزارتومانی است که دولت  برای 

پرداخت آن از واژه مصیبت عظمی یاد می کند. 
خیار هم مثل گوجه گران شد

قیم��ت محصوالت جالیزی مانن��د گوجه فرنگی و خیار در 
این مقطع س��ال ب��ا توجه به ورود به فصل س��رما افزایش 
می یاب��د و بازار در اختیار محصوالت گلخانه ای و تولیداتی 
است که از جنوب کشور می آید اما قیمت هایی که امسال 

برای این محصوالت وجود دارد ، عجیب و غریب است.
قیمت ه��ر کیلوگرم خیار در تهران به 9700 تومان تا 17 
ه��زار تومان افزایش یافته و ای��ن محصول نیز مانند گوجه 
فرنگی در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه نمی شود. 
قیمت خیار هم به سرنوشت گوجه فرنگی دچار شده است 
و بر اس��اس مش��اهدات میدانی به 9 هزار و 700 تومان تا 
17 هزار تومان در ش��هر تهران رس��یده است؛ خیاری که 
تح��ت عنوان ارگانیک فروخته می ش��ود یک کیلوگرم آن 
25 هزار تومان قیمت دارد، همچنین قیمت خیار ساالدی 
5 تا 5500 تومان اس��ت. هر کیلوگرم گوجه فرنگی نیز 14 
هزار تومان تا 28 هزار تومان به فروش می رس��د و گوجه 

فرنگی ارگانیک 40 هزار تومان در تهران قیمت دارد.
صادرات بیش از اندازه صیفی جات به کشور های همسایه 
نیز در هفته های اخیر سرو صدای زیادی به پا کرده است، 
به طوری که با توجه به تفاوت قیمت باالیی این محصوالت 
با داخل کشور دارد به حدی محصوالت به عراق و پاکستان 
صادر می شود که بخشی از این محصوالت پس زده می شود 

و موجب قیمت شکنی در بازار آنها می شود.
همیشه پای ارز در میان است 

با وجود وعده های مسئوالن مربوطه مبنی بر کاهش قیمت 
صیف ج��ات در هفته ه��ای اخیر اما این مه��م هنوز اتفاق 

نیفتاده اس��ت.  چندی پیش مصطف��ی دارایی نژاد، رییس 
اتحادیه بار فروش��ان در پاس��خ به این سوال که چرا قیمت 
گوجه فرنگی در روزهای اخیر افزایش یافته است گفته بود: 
به علت بارندگی، برخی از محصوالت گوجه فرنگی آس��یب 
دی��د و همچنین به دلیل تعطی��الت، گوجه فرنگی از مبدا 
کمتر بارگیری ش��د. از طرفی صادرات هم  صورت گرفت و 

تمام این عوامل باعث افزایش قیمت گوجه فرنگی شد. 
وی ادام��ه داد: از هفت��ه های آینده قیم��ت گوجه فرنگی 
متع��ادل می ش��ود و ب��ه  کیلویی5000 ت��ا ۶000 تومان 
خواهد رس��ید زیرا بار فراوان اس��ت و گوج��ه فرنگی های 
جن��وب و تاکس��تان نیز آم��اده ورود به بازار اس��ت.رئیس 
اتحادیه بارفروش��ان اضافه کرد: زنجبیل نیز کاالی وارداتی 
اس��ت و در داخل تولید نمی شود؛ بنابراین نوسانات قیمت 

آن به نوسانات نرخ ارز  باز می گردد.
در حالی که بس��یاری از صاحبان زمین های کشاورزی در 
اس��تان های دور کش��ور نمی توانند محصوالت خود را به 
فروش برسانند خیلی راحت مسئوالن ما دم از آن می زنند 
ک��ه توجیه گرانی ها به خاطر قیمت ارز اس��ت. به نظر می 

رسد قیمت ارز بازیچه ای شده است تا بسیاری از مشکالت 
موجود در کشور الینحل بماند. 

الزم اس��ت نقل قولی از رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی استان تهران را نیز بازگو کنیم. اسداهلل کارگر گفته 
اس��ت حدود 10 تا 15 روز دیگر گوجه فرنگی های جنوب 

وارد بازار می شوند و بازار به تعادل خواهد رسید.
ب��ه گفته کارگر بیان این نکته اهمیت دارد که بدانیم فصل 
تغییر کرده اس��ت و به دلیل س��ردی هوا گوجه فرنگی در 

مناطق اطراف تهران کمتر و دیرتر عمل می آید.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر فقط جنوب کش��ور تامین 
کننده گوجه فرنگی کل کش��ور اس��ت و ت��ا این گوجه ها  
وارد بازار ش��وند و بازار نیز تنظیم ش��ود زم��ان می برد و 
ح��دود 10تا 15 روز دیگر گوج��ه فرنگی های جنوب وارد 
بازار خواهند شد. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه وسبزی 
استان تهران در پاسخ به این سوال که در برخی از مغازه ها 
هرکیلوگوجه فرنگی بیش از 20 هزارتومان هم به مشتریان 
عرضه می ش��ود  و آیا نظارتی براین واحدها وجود دارد یا 
خیر، گفت: بحث گرانفروش��ی مطرح نیست و گرانی بار از 

مبدا اس��ت. فروشندگان نیز براس��اس فاکتور خریدشان از 
میدان مرکزی با س��ود مصوب محصوالت خود را به فروش 

می رسانند.
وعده یارانه معیشتی  

شرایط اقتصادی مردم سخت شده است. بیماری کرونا نیز 
زندگی و کس��ب و کار بسیاری از خانواده ها را دچار تزلزل 
کرده اس��ت. در ش��رایطی که امیدی به بهبود اوضاع نمی 
رود نماین��دگان مجل��س خبر از یارانه های معیش��تی می 
دهند. یارانه هایی که��در بهترین حالت  کفاف خرج چند 
روز زندگی یک خانواده را بدهد. تازه اگر از سایر خرج های 
وارده ب��ر زندگی همچون کرایه مس��کن، پول آب و برق و 

مخارج ساده زندگی روزمره فاکتور گرفته شود.  
ابراهی��م رضایی نماینده مجلس با اش��اره به تصویب طرح 
ال��زام دولت ب��ه پرداخت یارانه کاالهای اساس��ی توس��ط 
شورای نگهبان در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوشت: 
با تصویب طرح »حمایت معیش��تی از مردم« در ش��ورای 
نگهبان، گام اول برای حل مشکالت معیشتی مردم در قوه 
مقننه برداش��ته ش��د، حاال نوبت قوه مجریه است.قالیباف، 
رییس مجلس نیز دیروز قانون الزام دولت به پرداخت یارانه 
کاالهای اساس��ی را ابالغ کرد. ش��ورای نگهبان در جلسه 
روز چهارش��نبه خود مصوبه مجلس درب��اره الزام دولت به 

پرداخت یارانه کاالهای اساسی را تایید کرده بود.
ح��اال باید منتظر بمانی��م و ببینیم کاالی اساس��ی از نظر 
دول��ت چیس��ت و در حالی که خط فقر در کش��ور بالغ بر 
ده میلیون تومان ش��ده اس��ت و اگر خان��واده ای زیر این 
میزان حقوق داش��ته باشد  جزو خانواده های کم برخوردار 
و ضعیف اس��ت، یارانه ای که دولت برای کاالهای اساس��ی 
در نظ��ر می گیرد چقدر اس��ت.  هرچند مردم ایران  تجربه 
خوبی از یارانه و صه یارانه بگیری ندارند اما گویی فرهنگ 
یارانه با کشور ما عقد اخوتی می خواهد ببندد.  یارانه ای که 
اگر مدیریت اصولی بر کش��ور حاکم باشد اصال نیاز نیست 
از آن سخنی به میان بیاید.  یادمان نرود سید علی آقازاده، 
نماینده مردم رش��ت در مجلس گفته است: حل مشکالت 
اقتصادی و معیش��تی مردم از اولویت ه��ای اصلی مجلس 
یازدهم است.مشکالتی که سال هاست قرار است حل شود 

اما نمی شود.

سخنگوی گمرک خبر داد؛
صادرات ۱۰۰ هزار دالری خودرو به اسپانيا

حدود هزار و 300 دستگاه خودرو به ارزش پنج میلیون 
و 722 هزار و 7 دالر به 9 کشور در سال 98 صادر شده 
است که 100 هزار دالر آن به کشور اسپانیا بوده است.
سخنگوی گمرک گفت: در سال 98 حدود هزار و 300 
دس��تگاه خودرو به ارزش پنج میلیون و 722 هزار و 7 

دالر به 9 کشور صادر شده است.

س��ید روح اله لطیفی اظهار داشت: در سال 98، حدود 
هزار و 300 دستگاه خودرو به وزن یک هزار و 573 تن 
به 9 کشور هنگ کنک، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، 

چین، عراق و ترکیه صادر شده است.
وی افزود: کش��ور عراق با 3 میلیون و 122 هزار و 900 
دالر، آذربایج��ان با ی��ک میلیون و 159 ه��زار و 400 
دالر، س��وریه با 981 هزار و 825 دالر س��ه مقصد اول 

خودروهای ایرانی بودند.
لطیف��ی در خصوص میزان ص��ادرات خودرو گفت: هنگ 
کنگ با 11۶ هزار و 8۶2 دالر، اس��پانیا با 9۶ هزار و 3۶2 
دالر، تای��وان با 79 ه��زار و 521 دالر، چین با 3۶ هزار و 
۶00 دالر، ترکی��ه با هفت هزار دالر و امارات با چهار هزار 
و ۶۶2 دالر دیگ��ر خریداران خودرو از کش��ورمان بودند. 
سخنگوی گمرک در خصوص خودروهای صادراتی توضیح 
داد: خودروی ساینا بیش از 90 درصد سبد صادرات خودرو 
در س��ال 98 را به خود اختصاص داده است و پراید، تیبا، 
کوئیک، سمند، پارس، 207، هایما، دنا و …مابقی سهمی 

کمتر از 10 درصد را در بر می گیرند. گمرک ایران 

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اعالم کرد؛
مدیران صندوق ها؛ مسئول اطالعات و 

جبران ضرر سهامداران 
مدی��ر نظارت ب��ر نهادهای مالی س��ازمان بورس گفت: 
شرکت های س��هام عدالت از جمله ش��رکت های خوبی 

هستند که با ریسک پذیری زیادی همراه نیستند.
راضی��ه صباغی��ان درب��اره اختصاص 20 درص��د منابع 
صندوق های درآمد ثابت به س��هام عدالت نیز گفت: 3۶ 

ش��رکت که در س��بد س��هام عدالت قرار دارند از جمله 
ش��رکت های خوب و پایه ای بازار هستند که در مقایسه 
با شرکت های س��رمایه گذاری دیگر بازار سرمایه ریسک 

باالیی ندارند.
 وی با بیان اینکه این 20 درصد، س��قف میزانی اس��ت 
که یک صندوق می تواند در س��هام سرمایه گذاری کند، 
افزود: مدی��ران صندوق ها می توانن��د 10 درصد از این 
20 درصد را در ش��رکت هایی که مشمول سهام عدالت 

هستند سرمایه گذاری کنند.
مدی��ر نظارت بر نهاد های مالی س��ازمان بورس تصریح 
ک��رد: این طور نیس��ت که از ظرفیت صن��دوق ها برای 
جمع کردن بازار س��رمایه اس��تفاده کنن��د، هرکدام از 
شرکت های س��هام عدالت دارای بازار گردان هستند و  
ناش��ر بورسی محسوب می ش��وند و این سهامدار عمده 

است که باید از سهم خود حمایت کند.
صباغیان همچنین با اشاره به امیدنامه صندوق ها گفت: 
مدی��ران صندوق ه��ا مس��ئول اطالعات و جب��ران ضرر 

سهامداران هستند.  سنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

بررسی سیاست روز از وضعیت بازار صیفی جات؛ 

گرانی کش می آید؛ یارانه آب می رود 
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عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه شیوه نامه 
جدی��د فوالد ران��ت 100 ه��زار میلیارد تومان��ی ایجاد 
می کن��د، گفت: با این ش��یوه نامه می خواهند رانت را به 

کل زنجیره فوالد تعمیم بدهند.
س��ید رضا شهرستانی درباره شیوه نامه ساماندهی عرضه 
و تقاض��ای زنجیره فوالد که اخیراً از س��وی رئیس دفتر 
رئیس جمه��ور جهت اجرا به وزارت صمت ابالغ ش��ده 
است، اظهار داشت: هرجا که دولت برای ساماندهی یک 
بازار دخالت کرده، باعث ایجاد رانت ش��ده است. اقتصاد 
سالم، اقتصادی است که عرضه و تقاضا مبنا باشد و هیچ 

دخالتی در قیمت گذاری وجود نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: متأسفانه 
شیوه نامه جدید فوالد بدون در نظر گرفتن عواقبش تدوین 
و ابالغ شده و مساله این است که اوالً اجرایی نیست و دوماً 
رانت هنگفتی ایجاد خواهد کرد و موجب تعطیلی بسیاری 
از کارخانجات فوالدی می ش��ود. شهرستانی ادامه داد: یک 
رانت حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در شیوه نامه جدید 
نهفته است. در صنعت فوالد به ویژه در بخش ورق همیشه 
رانت وجود داش��ته اما حاال می خواهند این رانت را در کل 

زنجیره فوالد گسترده کنند.
وی درب��اره چگونگی ایجاد این ران��ت 100 هزار میلیارد 
تومانی گفت: در ش��یوه نامه ابالغی آمده است که قیمت 
پایه ش��مش، اسلب و میلگرد در بورس، 80 درصد قیمت 
منطقه CIS با تسعیر نرخ نیما باشد. این قیمت با قیمت 
فوب 10 درص��د اختالف دارد لذا این اختالف 70 درصد 
می ش��ود. همچنین گفته اند 5 درص��د به صورت رقابتی 
قیمت پایین بیای��د. بنابراین قیمت عرضه در بورس، ۶5 
درصد فوت خلیج فارس خواهد بود. چون مازاد عرضه در 

داخل کشور داریم و برای همه 30 میلیون تن عرضه شده 
در بورس خریدار نداریم، مس��لماً باید با قیمت پایه باشد. 
بنابراین قیمت عرضه این محصوالت در بورس، 35 درصد 
پایین ت��ر از نرخ فوت خلیج فارس اس��ت. در حال حاضر 
قیمت فوالد 430 تا 450 دالر است و اگر میانگین قیمت 
را روی 440 دالر در نظ��ر بگیریم، این عدد ضرب در 30 
میلی��ون تن برابر با 13 میلیارد دالر می ش��ود. با توجه به 
الزام عرضه همه محصوالت حتی اقالم صادراتی در بورس 
کاال، اگر قرار باش��د روی این 13 میلیارد دالر، 35 درصد 
تخفیف ارائه ش��ود، حدود 4 میلیارد دالر می ش��ود که با 
ارز نیمایی برابر با 100 هزار میلیارد تومان اس��ت. و این 

تخفیف، رانتی است که دولت قصد توزیع آن را دارد.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر می��زان تولید فوالد در 
کش��ور مازاد بر نیاز داخلی اس��ت، گفت: 30 میلیون تن 
تولید ف��والد داریم که حداکث��ر 15 میلیون تن مصرف 
داخل��ی اس��ت و 15 میلیون ت��ن دیگر ب��رای صادرات 
می ماند. این 15 میلیون تنی که می خواهیم صادر کنیم، 
باید ببینیم که بیش��ترین ارزش را برای صادرات داشته 
باشد. محصولی باید صادر شود که بیشترین ارزش افزوده 
را دارد و به هیچ عنوان باالدستی نباید صادر شود؛ اگر به 
جای سنگ ارزش افزوده کنسانتره باالتر باشد، کنسانتره 

را صادر می کنیم ولی باید واقعیت ها را دید.
شهرس��تانی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در تمام دنی��ا وقتی 
می خواهند سیاس��تی را اجرا کنند مش��اوره می گیرند و 
عواقب را می س��نجند، افزود: مس��ئوالن اطالعات غلطی 
گرفتن��د و عجیب اس��ت که آق��ای نهاوندی��ان معاون 
اقتصادی رئیس جمهوری چنین ش��یوه نامه ای را امضا 

کرده است. 

 مرک��ز پژوهش های مجلس گف��ت: در صورتی که افراد 
دلس��رد ش��ده یعنی افراد ش��اغل و بی��کار 1398 که در 
به��ار1399 غیرفعال ش��ده اند،همچنان در بازار کار باقی 
می ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد 
اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید.

اعالم نرخ بیکاری 9.8 درصدی از سوی مرکز آمار. بارها 
مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است و برخی 
می گویند که نرخ بیکاری بس��یار بیشتر از چیزی است 
که اعالم می ش��ود. اما عده ای دیگر به دفاع از این آمار 
می گویند. اش��تغال در مشاغل غیررسمی رونق گرفته و 

همین مسئله باعث کاهش نرخ بیکاری شده است.
 با شیوع کرونا اما تعداد بیکاران بیشتر شد و در گزارش 
مرک��ز آمار نیز اش��اره ای جزئی به آن ش��د. حاال مرکز 
پژوهش های مجلس طی گزارش��ی به »تحلیل شاخص 

های بازار کار در فصل بهار 1399«  پرداخته است.
 در این گزارش آمده اس��ت؛در صورتی که افراد دلس��رد 
ش��ده یعنی افراد شاغل و بیکار 1398 که در بهار1399 
غیرفعال ش��ده اند،همچنان در ب��ازار کار باقی می ماندند 
نرخ بی��کاری در بهار 1399 به ج��ای 9.8 درصد اعالم 

شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید.
 مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با انتش��ار 
گزارشی با عنوان »تحلیل شاخص های بازار کار در فصل 
بهار 1399« اعالم کرد: نتایج محاسبات نشان می دهد در 
صورتی که افراد دلسرد شده )شاغل و بیکار 1398 که در 
بهار1399  غیرفعال ش��ده اند( همچنان در بازار کار باقی 
می ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد 
اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می رسید.
در بخش��ی از این گزارش آمده اس��ت: »بررسی وضعیت 

بازار کار ایران در بهار 1399 نش��ان می دهد هرچند نرخ 
بیکاری کاهش 1.1 درصدی نسبت به بهار 1398 داشته 
است، اما با توجه به اینکه در این فصل، جمعیت غیرفعال 
افزای��ش قابل توجهی داش��ته؛ لذا کاهش ن��رخ بیکاری 
به دلیل کاهش نرخ مش��ارکت بوده اس��ت و این شاخص 
نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد. درواقع در 
چنین شرایطی نرخ بیکاری شاخصی کاماًل گمراه کننده 

برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.
ضمن اینکه بررس��ی و تحلیل میزان اتالف س��اعت کار 
س��ازمان جهانی کار نیز نش��ان میدهد که تمرکز صرف 
بر بی��کاری اجازه نمی دهد تا تأثیر کامل بحران کرونا در 
بازار کار س��نجیده شود و در اکثر کشورها، سهم بیکاری 
در اتالف س��اعات کاری بسیار اندک بوده است. به عنوان 
مثال در پرو90  درصد کاهش س��اعت کاری در افزایش 
جمعیت غیرفعال نمایان شده است. همچنین از آنجایی 
که ش��اغلین م��زد و حقوق بگیر در کش��ورهای آمریکا، 
آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و کره جنوبی درصد باالیی 
دارند، لذا در اثر شیوع بیماری کرونا این کشورها افزایش 
نرخ بیکاری داشته اند. اما چون این نسبت در ایران پایین 
اس��ت، بعد از بحران کرونا، نرخ بیکاری کاهش داش��ته 
است. از آنجایی که سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران 
باالس��ت تأثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و 
کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات 
نش��ان می دهد در صورتی که افراد دلسرد شده )شاغل و 
بیکار 1398 که در بهار1399  غیرفعال شده اند( همچنان 
در بازار کار باقی می ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به 
جای 9.8 درصد اعالم شده توسط مرکز آمار ایران به 24 

درصد می رسید. مرکز پژوهش های مجلس

عضو انجمن فوالد  اعالم کرد؛

رانت ۱۰۰ هزار میلیاردی در شیوه نامه جدید فوالد  
مرکز پژوهش های مجلس  اعالم کرد؛

24 درصد ؛  نرخ واقعی بیکاری  


