مدیرکل گمرک چابهار خبر داد:

ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودرو
طی سه هفته آینده
مدیرکل گمرک چابهار گفت :از  ۳هزار کانتینر قطعات خودرویی که در این گمرک
دپو شده بود ،یکهزار کانتینر در گمرک باقی است که حداکثر تا  ۲یا  ۳هفته آینده
ترخیص میشود.

عزیزا ..شمس درمورد ترخیص یکهزار کانتینر قطعات خودروی باقی مانده در
گمرک چابهار ،اظهار داشت :در گمرک چابهار بیش از  ۳هزار کانتینر قطعات
خودرو دپو شده بود که اواخر سال گذشته پس از اینکه هشدار الزم مبنی بر امکان
متروکه شدن این کاالها را دادیم ۲ ،هزار کانتینر ترخیص و به صنعت خودروسازی
کشور تحویل شد.
مدیرکل گمرک چابهار افزود :قرار بود یکهزار کانتینر باقی مانده نیز طی فروردین
ماه سال جاری ترخیص شود که به دلیل برخی مشکالت جزئی ،ترخیص این
کاالها حداکثر تا  ۲یا  ۳هفته آینده انجام میشود.

وزیر کشاورزی گفت :تا به امروز بخش
کشاورزی  ۱۳هزار میلیارد تومان خسارت
دیده است که سه هزار میلیارد تومان آن
مربوط به کشت خوزستان است و هنوز هم
آسیبها ادام ه دارد.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در
صحن علنی مجلس گفت :خیلی از هموطنان
ما در سیل اخیر آسیبهای جدی دیدند که
امیدواریم در بخش مالی با کمک دولت و
مجلس شورای اسالمی و آحاد مردم نسبت
به جبران آن اقدام کنیم .باران برکات زیادی
داشته است که آثار آن را امسال و سالهای
آینده خواهیم دید .در استانهای گلستان و
مازندران اگر ریشهیابی کنیم این بارش شدت
بی سابقهای داشت و متاسفانه ما آماده نبودیم
که آن را در میسرهای طبیعی خود عبور دهیم.
وزیر کشاورزی گفت :تا به امروز بخش کشاورزی  ۱۳هزار میلیارد تومان خسارت دیده است که سه هزار میلیارد
تومان آن مربوط به کشت خوزستان است و هنوز هم آسیبها ادام ه دارد.
وی با اشاره به اینکه ما مصوباتی در این زمینه داشتهایم که ابالغ شد ،گفت :بخشی از آن کمکهای بالعوض
بود که  ۵۰درصد از آن تخصیص داده شد ۵۴۰ .میلیارد تومان کمک بالعوض دیده شده است و به چهار بانک
هم ابالغ شده که به خسارتدیدگان وام اعطا شود.

سیالب  2100میلیارد تومان به تاسیسات
آب و برق خسارت زد

وزیر نیرو با بیان اینکه سیالب هفته های اخیر  2100میلیارد تومان خسارت
به تاسیسات آب و برق وارد کرد ،گفت :برق  2هزار و  352روستا به علت
سیالب قطع شد اما اکنون تنها برق  35روستا به علت عدم دسترسی همچنان
قطع است«.رضا اردکانیان» دیروز برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک
رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل ،در مجلس
شورای اسالمی حضور یافت.وزیر نیرو با بیان اینکه  23استان کشور درگیر
سیل بود ،اضافه کرد :آنچه که در سه هفته گذشته در کشور رخ داد ،ناشی از
بارش های شدید در مدت زمانی طوالنی و در پهنه گسترده ای از کشور بود.
اردکانیان افزود :آبرسانی به سه هزار و  788روستا به علت سیالب قطع شد،
اما اکنون تنها  1.5درصد این روستاها مشکل برقراری شبکه آب را دارند.وزیر
نیرو افزود :وقوع سیالب ،امری اجتناب ناپذیر است و در سایر کشورها نیز رخ
می دهد ،اما باید با کمک دانش و اطالعات و تجربیات موجود ،خسارت های
آن را کاهش دهیم.وی ادامه داد :بر اساس آمار ،بارندگی  2هفته اول فروردین
کشور در سال گذشته حدود سه میلی متر و میانگین بلندمدت  50ساله 20.8
میلی متر بوده است ،اما امسال با رشد  19برابری نسبت به سال گذشته به
 57میلی متر رسید .وزیر نیرو اظهار داشت :به عنوان نمونه در حوضه آبریز
کرخه در مدت مشابه پارسال حدود  5.4میلی متر بارندگی بود اما امسال با
 108میلی متر بارش در این حوضه آبریز مواجه شدیم.اردکانیان بیان اینکه
ایران کشور خشک و نیمه خشکی است ،گفت :برخی نظریه ها درباره تغییر
اقلیم کشور مطرح شده که البته باید بررسی شود که بر اساس آنها ،کشور
ما خشکسالی ها و ترسالی های شدید خواهد داشت؛ بنابراین باید بتوانیم در
زمان ترسالی بیشترین سود را از بارش ها ببریم.وی یادآور شد :سیل با وجود

خبر

افزایش  ٦درصدی نرخ زعفران

نایب رئیس شورای ملی زعفران از افزایش  ٦درصدی قیمت
این محصول خبر داد و گفت :قیمت طالی سرخ حداکثر به
کیلویی  ١٢میلیون تومان رسیده است.غالمرضا میری با بیان
اینکه آخرین آمار صادرات زعفران مربوط به پایان آبانماه ٩٧
است و هنوز آمار جدیدی در این زمینه اعالم نشده است ،گفت:
متأسفانه پیگیریهای ما در این زمینه منجر به نتیجه نشده
است.به گفته وی ،در این مدت ارزش صادرات طالی سرخ
از خراسان رضوی  ٢٤٠میلیون دالر بوده که نسبت به مدت
مشابه سال  ٤٦ ،٩٦درصد رشد داشته است.نایب رئیس شورای
ملی زعفران همچنین از افزایش قیمت این محصول در سال
جدید خبر داد و گفت :نرخ طالی سرخ حدود  ٦درصد افزایش
یافته است.میری افزود :دلیل افزایش قیمت آن است که از ٢٥
اسفندماه عرضه زعفران در بازار مقداری کاهش مییابد.وی
قیمت هرکیلوگرم از این محصول را حداقل  ٧میلیون و ٥٠٠
هزارتومان و حداکثر  ١٢میلیون تومان اعالم کرد.میری گفت:
بنده فکر نمیکنم قیمتها بیشتر از این افزایش یابد و احتما ًال
در همین حدود باقی میماند.وی ادامه داد :با اینکه آماری از
صادرات نداریم اما صادرات به روال خود انجام میشود.

قیمت دالر یک پله دیگر
کاهش یافت

در جریان معامالت دیروز قیمت هر دالر آمریکادر صرافیهای
بانکی یک پله  ۱۰۰تومانی دیگر هم کاهش یافت و نرخ به
 ۱۳۵۰۰تومان رسید.صرافیهای بانکی در جریان معامالت
دیروز ،نرخ دالر را یک پله دیگر هم کاهش داده و به ۱۳,۵۰۰
تومان رساندند .بر این اساس قیمت دالر اکنون به میانه کانال
 ۱۳هزار تومانی رسیده است تا یک بار دیگر سناریوی عبور از
مرز  ۱۴هزار تومان را کنار بزند.بر این اساس قیمت هر دالر
آمریکا در صرافیهای بانکی برای خرید  ۱۳,۴۰۰تومان و برای
فروش  ۱۳,۵۰۰تومان است.همچنین هر یورو نیز برای خرید
 ۱۵,۲۰۰تومان و برای فروش  ۱۵,۳۰۰تومان است.
 ۲۷فروردین انجام میشود؛

نخستین عرضه سال ۹۸
میعانات گازی در بورس انرژی

اطالعیه نخستین عرضه سال  ۹۸میعانات گازی پارس
جنوبی در رینگ بینالملل بورس انرژی برای تاریخ ۲۷
فروردین ،منتشر شد.اطالعیه عرضه یک میلیون بشکه
میعانات گازی پارس جنوبی در رینگ بینالملل بورس
انرژی با قیمت پایه  ۶۷دالر و  ۸۵سنت برای هر بشکه
منتشر شد.شرایط عرضه در این دوره نیز مانند عرضه نفت
خام است .امکان واریز پیش پرداخت  ۶درصد به صورت
ارزی فراهم شده است و برای تسویه باقیمانده وجه المعامله،
خریداران میتوانند از سازوکارهای ارزی مورد تأیید شرکت
ملی نفت ایران استفاده کنند.خریداران میتوانند تا چهار ماه
پس از انجام معامله ،محموله را تحویل بگیرند و تحویل
محموله در دیگر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی نفت
ایران امکانپذیر است.در این مرحله یک میلیون بشکه
میعانات گازی در محمولههای  ۳۵هزار بشکهای عرضه
خواهد شد.

روزنـامه

وارش

بهترین رسانه برای تبلیغات شما

تلفن های تماس33304401 -3 :

خسارات و صدمات زیادی که وارد کرد ،مزایایی نیز داشت از جمله در نتیجه
بارش ها بیش از  40تاالب کشور از  40تا  100درصد سیراب شدند.وزیر نیرو
با بیان اینکه همچنین امسال سدهای بزرگ نیازهایشان تامین شد ،افزود:
پارسال  340شهر ما تحت تاثیر تنش کم آبی قرار داشتند .کاهش تولید
برقابی باعث کمبود برق شده و مشکل ریزگردها نیز ایجاد شده بود.اردکانیان
خاطر نشان کرد :برنامه ریزی ما همانگونه که رهبر معظم انقالب در دیدار
روز  13فروردین تاکید کردند این است که از برکات سیل استفاده کرده و
صدمات آن را کاهش دهیم.وی اضافه کرد :اصل موضوع سیل اجتناب ناپذیر
است ،اما باید تالش شود تا هر مقدار که امکانات الزم است فراهم شود تا
پیش بینی ها دقیق تر باشد.وزیر نیرو با بیان این که هر سه ماه یکبار سازمان
هواشناسی پیش بینی خود را در جلسات شورای عالی آب ارایه می کند ،گفت:
آخرین پیش بینی ارایه شده در شورای عالی آب در  29بهمن  97حاکی از
آن بود که در سه ماه اسفند ،فروردین و اردیبهشت ،شرایط ما از نظر بارش
ها ،نرمال و طبیعی خواهد بود .اردکانیان اضافه کرد :در حوضه های آبی که
سیالب داشتیم ،به علت محدودیت مخازن و حجم سیالب ها ،خسارات و
مشکالتی ایجاد شد.وی با خاطر نشان کردن اینکه باید پس از بحران در
جلسات کارشناسی به موضوع سیالب رسیدگی شود ،گفت :با دستور رئیس
جمهوری به مسایل مربوط به سیل و مدیریت بحران و مسایل مرتبط با آن
خواهیم پرداخت.اردکانیان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حریم رودخانه ها
اشاره کرد و گفت :قوانین خوبی درباره حریم رودخانه ها وجود دارد که باید
اجرا شود.وزیر نیرو ادامه داد :باید پهنه بندی حدود  75هزار کیلومتر از رودخانه
های مهم کشور انجام شده و حریم و بستر آنها مشخص شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

برخی مالکان مسکن مهر واحدهای خود را تحویل نمیگیرند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه
مشکل  6400واحد مسکن مهر معارضدار
پردیس رفع شد ،گفت :مشکل اصلی ما در
پردیس واحدهای آمادهای هستند که مالکان،
آنها را به موقع تحویل نمیگیرند.حبیباله
طاهرخانی با بیان اینکه جدای از واحدهایی که
عملیات اجراییشان در سال گذشته آغاز شده
است ،مابقی مسکن مهر پردیس در سال ۹۸
به پایان خواهد رسید ،گفت :در حال حاضر
مشکل اصلی ما در پردیس واحدهای آمادهای
هستند که مالکانشان آنها را به موقع تحویل
نمیگیرند.وی با بیان اینکه در سال گذشته
موفق به رفع مشکل نزدیک به  6400واحد
مسکن مهر معارضدار پردیس شدیم ،گفت:
خوشبختانه با این رقم تمامی کمبودهای ما برای
متقاضیانی که به تعهدات مالی خود عمل کرده
بودند ،رفع شده و به ازای هر متقاضی یک واحد
در دستور کار قرار گرفت که عملیات اجرایی

برخی از آنها در سال  ۹۷آغاز شد.معاون وزیر
راه و شهرسازی در مورد افرادی که به دلیل عدم
پرداخت تعهدات مالی از سامانه مسکن مهر شهر
جدید پردیس خارج شده بودند ،گفت :تعدادی
از این افراد در حال حاضر به شهرهای پرند و
هشتگرد منتقل شده و پروژههای با پیشرفت
بسیار باال و خوبی را دریافت کردهاند.به گفته

وی ،بخش عمدهای از این مشکل در پردیس به
دلیل خرید و فروشهای داللها بوده که طبق
مجوز شورای مسکن استان هزینه نگهداری
از افرادی که دیر واحدهای خود را تحویل
میگیرند ،گرفته خواهد شد.این مقام مسئول
در مورد علت ارزشافزوده قابل توجه مسکن
مهر پردیس بیان کرد :مسکن مهر پردیس

به دلیل نزدیکی مسافت و دسترسی مناسب،
ارتباط منسجم و پیوستهای با بازار مسکن در
تهران دارد ،به همین دلیل با افزایش حدود ۹۰
درصدی قیمت مسکن در تهران در سال گذشته
شاهد این افزایش قیمت در پردیس نیز بودیم.
طاهرخانی در ادامه فعالشدن پروژههای مسکن
مهر و اجرای قابل توجه خدمات روبنایی در
سایت مسکن مهر پردیس را دلیل دیگر ارزش
افزوده مساکن آن دانست و گفت :خوشبختانه در
حال حاضر  ۲۰مدرسه در پردیس درحال ساخت
و نزدیک به  ۷مورد در سال گذشته به پایان
رسید.وی خاطرنشان کرد :در این راستا همچینن
تعداد زیادی مراکز محله ،واحدهای تجاری،
درمانی ،کالنتری و مساجد در این شهر در حال
ساخت است که ضمن باال بردن ارزش محیط
مسکونی ،مردم و سرمایهگذاران را نیز امیدوار
میکند که به تدریج با محیطی قابل سکونت با
کیفیت مواجه خواهند شد.

ورشکستگی برخی شرکتهای کرهای پس از تحریم آمریکا علیه ایران
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی گفت :بهدنبال
کاهش روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی پس از تحریم بسیاری
از شرکتهای موسوم به  SMEیا شرکتهای متوسط و کوچکی
که با ایران روابط داشتند ،دچار ورشکستگی شدند.
حسین تنهایی با اشاره به کاهش 70درصدی تجارت ایران و
کره جنوبی پس از اعمال تحریمهای آمریکا اظهار کرد :فعالیت
شرکتهای کره جنوبی بهشکل و شیوهای است که کام ً
ال مستقل
هستند و دولت نمیتواند فشاری بابت فعالیت آنها و روابطشان
با شرکتها و کشورهای دیگر وارد کند ولی شرکتهای بزرگ
این کشور که عمدت ًا در زمینه خودروسازی ،پتروشیمی و لوازم
خانگی فعالیت دارند ،با توجه به حجم روابطشان با آمریکا ،پس از
تحریمهای ایران از سوی ایاالت متحده ،مجبور به کاهش روابط
تجاریشان با ایران شدند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی با تأکید بر اینکه

کاهش روابط تجاری شرکتهای کرهای با ایران علیرغم میل
و اراده آنها است گفت :حجم روابط برخی از شرکتهای بزرگ
کره جنوبی با آمریکا بهاندازهای است که  25درصد تجارت آنها
با سایر کشورهای دنیا را شامل میشود و این در حالی است که
روابط تجاری آنها با ایران ،تنها یک درصد از حجم تجارت آنها
را تشکیل میدهد؛ این یعنی حجم تجارت آنها با آمریکا25 ،
برابر حجم تجارت این شرکتها با ایران است ولی با وجود این
و با توجه به تمایل بسیار شرکتهای کرهای برای ادامه فعالیت
تجاریشان با ایران ،حجم تجارت شرکتهای این کشور پس از
تحریمهای آمریکا بهمیزان  70درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به مشکالت پیشآمده در ادامه فعالیت تجاری
شرکتهای کره جنوبی و ایران افزود :پس از تحریم ،شرکتهای
بزرگ این کشور مجبور شدند با مالحظه بسیار زیادی به روابط
تجاری با ایران نگاه کنند و از سوی دیگر  2بانک بزرگ ووری

بانک و اینداستریال بانک کره ،مشکالت بسیاری برای ادامه
فعالیت با ایران داشتند؛ این در حالی است که شرکتهای
حملونقل و کشتیرانی بزرگ این کشور نیز حاضر به ادامه روابط
با ایران نبودند و بیمه کشتیرانی آنها برای بارگیری بهمقصد ایران
نیز دچار مشکالت تحریمی است.
تنهایی خاطرنشان کرد :همه این مشکالت باعث شد تا بهدنبال
کاهش روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی ،بسیاری از شرکتهای
موسوم به  SMEیا شرکتهای متوسط و کوچکی که با ایران
روابط داشتند ،دچار ورشکستگی شوند.بهگفته رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و کره جنوبی 20 ،تا  25درصد از کاهش روابط
تجاری این دو کشور مربوط به کاهش صادرات لوازم خانگی
دو شرکت بزرگ تولید لوازم خانگی کرهای به ایران است.وی در
پایان با اشاره به مذاکرات انجامشده ابراز امیدواری کرد که هرچه
لوفصل شود.
سریعتر این مشکالت ح 

برنامه ششم توسعه که کاهش ساالنه ۰.۸
درصدی نرخ بیکاری را پیش بینی کرده بود،
باز هم در تحقق این هدفگذاری ناکام ماند تا
تجربه پیش بینیهای غیرواقع برنامه پنجم
توسعه در برنامه ششم نیز تکرار شود.
برنامههای توسعهای به عنوان چشم انداز ۵
ساله کشور در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،شاخص نرخ بیکاری را نیز به عنوان
ابزاری برای سنجش وضعیت نیروی کار در
پایان دوره هدفگذاری میکنند.
به این ترتیب نرخ بیکاری در برنامه ششم
توسعه که وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی کشور را برای سالهای  ۱۳۹۶تا
 ۱۴۰۰را پیش بینی کرده است ،به گونهای
هدفگذاری شده که ساالنه این نرخ ۰.۸
درصد کاهش یابد .شاخصی که در بند (ز) ماده
( )۴این قانون پیش بینی شده است.
در سال  ۱۳۹۵که برنامه ششم توسعه به عنوان

سند چشم انداز  ۵ساله کشور به تصویب رسید،
نرخ بیکاری  ۱۲.۴درصد بود و در حالی که نرخ
بیکاری در سال  ۹۶به عنوان اولین سال اجرای
برنامه ششم باید به  ۱۱.۶درصد میرسید ،این
نرخ در این سال  ۱۱.۹درصد اعالم شد.
در عین حال به شرط تحقق هدفگذاری این
شاخص در سال  ،۹۷نرخ بیکاری در سالی که
گذشت باید از  ۱۱.۹درصد در سال  ۹۶به ۱۱.۱
درصد میرسید اما بر اساس آخرین گزارش
مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار ،نرخ
بیکاری سال  ۹۷به  ۱۲درصد رسید .در حالی
که با احتساب تحقق هدفگذاری کاهش ۰.۸
درصدی نرخ بیکاری در سالهای  ۹۶و ،۹۷
ِ
این نرخ باید در پایان سال گذشته به ۱۰.۸
درصد میرسید.
اما تجربه ناموفق هدفگذاری شاخص نرخ
بیکاری در برنامه پنجم توسعه نیز وجود داشت.
برنامه پنجم توسعه سند چشم انداز اقتصادی،

اقتصادی
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شماره تماس براي درج نظرات :
 (33300231 -3ساري)
شماره پيامك30005201:

E - mail :

vareshnewspaper@yahoo.com
هنوز خبری از سود سهام عدالت نیست ،پس چرا اعالم
کردند که قبل از سال  98این سود سهام به حساب همه
کسانی که سهام عدالت دارند واریز میشود مسئوالن
رسیدگی کنند.
شهروندی از ساری
******
در رسانهها اعالم کردند که بهمن  ۹۷یک سبد حمایتی به
حساب مددجویان بهزیستی واریز میشود .اینکه واریز نشد
هیچ ،سبد حمایتی عید هم واریز نشد!
شهروندی از بهشهر
خبر

یک مقام مسئول اعالم کرد:

فعالیت ناقص بیش از  ۱۰هزار
واحد تولیدی

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت:
 ۱۰هزار و  ۸۲۲واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی ،از
فعالیت کامل برخوردار نیستند.معاون برنامهریزی سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در برنامه
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت ۴۳ :هزار و
 ۴۵۸واحد تولیدی در  ۸۱۱شهرک و نواحی صنعتی کشور
پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که در صورت فعالیت
همه آنها ۸۷۶ ،هزار نفر مشغول به کار میشوند.محمدعلی
عزیزمحمدی گفت :با اقدامات صورت گرفته ،سال گذشته
 ۸۹۶واحد تولیدی غیرفعال با اشتغال  ۳۰هزار و  ۸۶۲نفر به
چرخه تولید بازگشتند.وی افزود :پارسال دو هزار و  ۳۷۷واحد
صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور به بهره برداری رسید
که  ۳۹هزار نفر در آنها مشغول به کار شدند.عزیزمحمدی
گفت :از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای
صنعتی ،شش هزار و  ۴۶۹واحد با ظرفیت باالی  ۷۰درصد
فعالیت کرده ۱۲ ،هزار و  ۵۳۳واحد ظرفیت تولید  ۵۰تا ۷۰
درصد دارند و بیش از  ۱۳هزار واحد با ظرفیت کمتر از
 ۵۰درصد فعال هستند.معاون برنامهریزی سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود :با برنامههای
پیش بینی شده ،امسال بیش از  ۱۹هزار واحد صنعتی
غیرفعال به چرخه تولید باز میگردند.عزیزمحمدی گفت:
پارسال واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرکهای
صنعتی سه میلیارد و  ۷۵۰میلیون دالر به  ۱۵کشور همسایه
صادرات داشتند.وی افزود :برای انتقال فناوریهای نوین
به واحدهای صنعتی ،با آلمان و کره جنوبی وارد مذاکره
شدهایم.عزیزمحمدی گفت ۳۰۰ :شرکت دانش بنیان هم
اکنون در شهرکهای صنعتی کشور فعال هستند.همچنین
در این برنامه ،حسین سالحورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی
ایران نیز گفت :برای رونق و افزایش توان تولید عالوه بر
توجه به عرضه و تقاضا و برنامههای کوتاه ،میان و بلندمدت
باید از شعار و سخنرانی بگذریم و اقدام عملی انجام دهیم.
وی افزود :برای رونق تولید باید دخالت در بازارها و مقررات
فضای کسب و کار اصالح شود.سالح ورزی گفت :تعداد
زیادی از واحدهای تولیدی در استانهای سیل زده خط
تولید و انبارهایشان آسیب دیده که از وزارت صنعت ،معدن
و تجارت میخواهیم از آنها حمایت کند.همچنین فرشاد
مقیمی ،معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
هم در این برنامه گفت :برای رونق تولید باید فرصتهای
جدید سرمایه گذاری در زمینههای مختلف به سرمایه
گذاران معرفی شود.وی افزود :ظرفیت و پتانسیلهای بسیار
مناسبی در صنعت غذا ،پوشاک ،کیف و کفش در کشور
وجود دارد.مقیمی گفت :برای رونق تولید باید تقسیم کار
ملی صورت گیرد و عالوه بر قانون گذاری ،مقررات جدید
تدوین و بازنگری شود.

شاخص بورس  ۸۸۲واحد
رشد کرد

ناکامی برنامه ششم در کاهش بیکاری
اجتماعی و فرهنگی برای سالهای  ۹۰تا ۹۴
بود که در سال  ۸۹به تصویب رسید .بر اساس
آنچه که در این برنامه پیش بینی شده بود ،نرخ
بیکاری در پایان سال برنامه یعنی در سال ۹۴
باید به  ۷درصد میرسید و تک رقمی میشد،
اما آمار از نرخ بیکاری  ۱۱درصدی در سال
 ۱۳۹۴حکایت دارد .یعنی  ۴درصد بیش از نرخ
پیش بینی شده برنامه.
ناکامی برنامه ششم توسعه در پیش بینی
شاخص نرخ بیکاری نشان میدهد،
هدفگذاریهای قوانین برنامههای توسعهای
در حوزه کاهش بیکاری منطبق با نگاه واقع
گرایانه نیست.
این هدفگذاریها در حالی است که عیسی
منصوری ،معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال
وزیر کار مخالف پیش بینی کاهش نرخ بیکاری
در برنامه ششم بوده و معتقد است که شاخص
نرخ بیکاری حتی شاخص دقیقی برای ارزیابی
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روزانمه

وزیر نیرو:

حجتی در صحن علنی مجلس:

آثار برکات باران را امسال و
سالهای آینده خواهیم دید

وی با بیان اینکه مشکلی در ترخیص قطعات خودرو وجود ندارد ،تصریح کرد:
با توجه به اینکه هم اکنون در فصل برداشت هندوانه در چابهار قرار داریم،
کامیونهای حمل و نقل در حال انتقال محصول هندوانه هستند و به همین دلیل،
تنها مشکل پیش روی ترخیص باقیمانده قطعات خودرو ،مربوط به حمل و نقل
است.شمس همچنین در مورد اینکه آیا کاالی دیگری در گمرک چابهار دپو شده
است یا خیر؟ گفت :در حال حاضر کاالی دپو شده نداریم؛ چراکه طبق دستور رئیس
کل گمرک به خصوص در مورد کاالهای اساسی همچون برنج و گوشت نباید هیچ
گونه مشکلی در ترخیص این اقالم وجود داشته باشد.

وضعیت نیروی کار نیست بلکه این شاخص
صرف ًا میتواند برای ارزیابی سیاستهای اجرا
شده باشد تا سیاستگذاران بازار کار «روند» ها
را بررسی کنند.
متغیر مهم در ارزیابی جمعیت شاغل و بیکار،
نرخ مشارکت اقتصادی است .شاخصی که
تحت عنوان جمعیت فعال شناخته میشود و
مجموع جمعیت بیکار و شاغل کشور را تشکیل
میدهد.در شاخص نرخ مشارکت ،تناسب
میزان افزایش جمعیت شاغل و بیکار مهم تلقی
میشود .به این معنا که ممکن است در یک
سال به جمعیت بیکار کشور اضافه شود ،اما
به واسطه افزایش نرخ مشارکت این احتمال
وجود دارد که به رغم افزایش جمعیت بیکار،
به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه شده باشد
که در اینجا تناسب رشد اشتغال و رشد بیکاری
میتواند در ارزیابی و سنجش شاخص نیروی
کار مورد ارزیابی قرار گیرد.

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه
۸۸۲واحد رشد کرد.در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه
تعداد  2میلیارد و 853میلیون سهم و حقتقدم بهارزش
946میلیارد ریال در 267هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت
و شاخص بورس با رشد 882واحدی در ارتفاع 196هزار و
84واحد قرار گرفت.بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار
سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی توسعه معادن
و فلزات ،گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه مپنا شد و در
مقابل نمادهای معامالتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،ملی
صنایع مس ایران و بانک ملت با افت خود مانع افزایش بیشتر
شاخص بورس شدند.شاخصهای اصلی بازار سرمایه هم روز
متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ بهطوری که شاخص
قیمت (وزنی ــ ارزشی) 254واحد ،کل (هموزن) 252واحد،
قیمت (هموزن) 176واحد ،آزاد شناور 1058واحد و شاخص
بازار اول  1076واحد رشد و شاخص بازار دوم 248واحد افت
را بهثبت رسانند.بر اساس این گزارش ،در بازارهای فرابورس
ایران هم با معامله 1059میلیون ورقه بهارزش 485میلیارد
تومان در 220هزار نوبت ،آیفکس  21واحد افت کرد و در
ارتفاع 2451واحد قرار گرفت.

