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وزارت تعاون در صدر جدولمهران ابراهیمیان 
پيرترين وزارتخانه هاي اقتصادي ايران 

معرفي شدند  
يك�ي از انتقادات�ي كه ب�ه دولت حس�ن روحان�ي هم�واره وارد 
ب�وده و هس�ت پي�ر و خس�ته ب�ودن مدي�ران دولت�ي اس�ت. 
آمار س�ني مديران دول�ت نيز ب�ر اين انتق�اد صح�ه مي گذارد. 
از داليل اس��تيضاح اس��فند ماه س��ال ۹۶ علي ربيعي، وزير كار خسته 
و پيرب��ودن بدن��ه وزارت كار و زي��ر مجموعه هاي آن اس��ت. فريدون 
حسنوند، رئيس كميس��يون انرژي مجلس در جلسه كميسيون و قبل 
از استيضاح ربيعي با ذكر اين نكته خطاب به وزير كار گفت: آقاي ربيعي 
ميانگين سني مديرانت را بگير و ببين خروجي اين مديران پير و خسته 
چه بوده است، ميانگين س��ني مديران وزارت كار يعني توسعه، تعقل، 
نظارت و اشتغال تعطيل است، با اين مديران پير و خسته نمي توان كاري 
كرد. بعد از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي وزارت صنعت معدن تجارت 

با ميانگين سني حدود ۵۴ سال دومين وزارتخانه پير است. 
به گزارش پارسينه، يكي از انتقاداتي كه به دولت روحاني همواره وارد 
بوده و هست پير و خسته بودن مديران دولتي است، آمار سني مديران 
دولت نيز بر اين انتقاد صحه مي گذارد و اين نقد را وارد مي كند. مديران 
برخي از وزارتخانه ها نيز پير هستند، از جمله در رأس اين وزارتخانه ها، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه ميانگين سن مديران آن ۵۷ 

سال كه پيرترين وزارتخانه اقتصادي از لحاظ سني است. 
وزارتخانه ه��اي اقتصاد با ميانگين س��ني ۵1/۷ و راه و شهرس��ازي با 
ميانگين سني ۵1/3 به ترتيب در رتبه هاي سوم و چهارم وزارتخانه هاي 
اقتصادي پير قرار دارند. اين در حالي است كه جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور و جمش��يد انص��اري، معاون رئيس جمه��وري و رئيس 
سازمان اداري استخدامي كشور از كاهش هش��ت  ساله سن مديران 
كشور خبر داده و يكي از وعده هاي رئيس جمهور نيز استفاده از جوانان 
است. براي كش��وري كه متوسط س��ني و اصطالحاً ميانگين سني آن 
حدود 31 سال )سرشماري س��ال 13۹۵( است، اين مديران با شكاف 

نسلي آشكار و عميق تلقي مي شود. 
..................................................................................................................

روغن ۹ تا ۱۶ درصد گران شد
روز گذشته توليدكنندگان روغن افزايش ۹ تا ۱۶ درصدي محصوالت 
خود را اعمال و نسبت به عرضه محصوالت آن هم با قيمت هاي جديد 
اقدام كرده اند. به عنوان نمونه روغن يك ليتري يكي از شركت هاي 
روغن از۵ه�زار و ۳۰۰ تومان به۵ه�زار و ۷۵۰ تغيير كرده اس�ت. 
به گزارش »تسنيم«، در طول چند هفته اخير كاهش عرضه محصوالت 
در سطح بازار باعث شده تا مشكالتي متعددي براي مردم به وجود آيد. 
در اين شرايط توليدكنندگان با اين استدالل كه ارزي براي تأمين مواد 
اوليه خود ندارند، افزايش قيمت را هم اعمال كرده اند كه اين موضوع 
تش��ديد ركود در بازار را افزايش داده است. در چند روز اخير اعتراض 
توليدكنندگان در افزايش قيمت مواد اوليه باعث شد، اتاق اصناف ايران 
اعالم كند هر واحد صنفي بين ۷ تا 1۷ درصد مي تواند براي كاال هاي 

وارداتي افزايش قيمت دهد و بيشتر از آن تخلف است.
 اعالم همين مطلب كافي بود تا مجوز گراني صادر ش��ود و واحدهاي 
صنفي نس��بت به اجراي آن اقدام كنند. ديروز توليدكنندگان روغن 
افزايش ۹ تا 1۶ درصدي محصوالت خود را اعمال و نس��بت به عرضه 
محصوالت آن هم با قيمت هاي جديد اقدام كرده اند. به عنوان نمونه 
روغن يك ليتري يكي از ش��ركت هاي روغن از۵ه��زار و 300 تومان 
به۵هزار و ۷۵0 تغيير كرده اس��ت. شركت ديگري قيمت روغن سرخ 
كردني خود را از۴هزار و 300 تومان به۴هزار و 800 تومان رس��انده 
اس��ت. برخي از ش��ركت ها هم افزايش 1۶ درصدي قيم��ت را اجرا 
كرده اند  و مطابق با آن روغن يك ليتري خود را از۵هزار و 300 تومان 

با قيمت۶هزار و 1۵0 تومان به فروش مي رسانند.

يارانه دالری سفر تفريحی قطع شد

چالش اختصاص ارز مس�افرتي روز گذشته با 
اعالم خبر توق�ف فروش اين ارز به مس�افران 
وارد ف�از تازه اي ش�د. جاي�ي كه از يك س�و 
يك مقام مس�ئول در نظ�ام بانكي كش�ور به 
خبرگزاري مهر گف�ت تا زم�ان تصميم گيري 
نهايي در مورد دستورالعمل بانك مركزي براي 
تخصيص ارز تمام بانك ها مكلف هستند مطابق 
دستورالعمل هاي گذشته بانك مركزي در تأمين 
ارز مسافري اقدام كنند و نبايد هيچ گونه خللي 
در اين موضوع ايجاد ش�ود، اما در سوي ديگر 
احمد اصغري، رئيس كميسيون گردشگري اتاق 
بازرگاني ايران مدعي ش�د كه با دستور بانك 
مركزي از روز ۳۰ تيرماه فروش ارز مس�افرتي 
در همه بانك هاي عامل متوقف ش�ده اس�ت. 
اين در حالي است كه همزمان با اين اخبار مدير كل 
سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي گفته است 
كه نحوه پرداخت ارز مس��افرتي تا چند روز آينده 
مشخص مي ش��ود و بانك مركزي پيشنهادهاي 
جديدي براي اصالح نحوه پرداخت ارز مسافرتي 
مطرح كرده اس��ت. تصميم بان��ك مركزي براي 

اصالح سياس��ت هاي تخصيص ارز مسافرتي در 
حال��ي روي مي دهد كه اختصاص ارز مس��افرتي 
با سهميه ۵00 يورو براي مسافرت به كشورهاي 
همسايه و سهميه هزار يورو براي سفر به كشورهاي 
دور از زمان آغاز سياس��ت های جدي��د ارزی در 
حال اجرا است. از اين رو، بسياري از كارشناسان 
اقتصادي معتق��د بودند دولت در ش��رايط فعلي 
كشور كه براي تأمين ارز مصارف حياتي با مشكل 
روبه رو است، بايد نس��بت به اصالح اين سياست 
هرچه سريع تر اقدام كند. روز جمعه بانك مركزي 
طي واكنشي تأييد كرد كه قرار است ارز مسافرتي 
تعيين تكليف و نحوه پرداخت آن مشخص شود. آن 
طور كه مهدي كسرايي پور، مدير كل سياست ها و 
مقررات ارزي بانك مركزي اعالم كرده، اين بانك 
پيشنهادات جديدي را براي اصالح نحوه پرداخت 
ارز مس��افرتي مطرح كرده كه در ستاد اقتصادي 

دولت در حال بررسي است. 
   نمايندگان به دنبال حذف ارز مسافرتي

در همين ارتب��اط طيبه سياوش��ي از نمايندگان 
مجلس ب��ا تأكيد بر ل��زوم حذف ارز مس��افرتي، 

اختصاص آن را به گردش��گران در ش��رايط فعلي 
غيرمنطقي دانست و گفت: ارز دولتي تنها بايد به 
بيماران، دانشجويان و افرادي كه شرايط اضطراري 

و خاص دارند، اختصاص يابد. 
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه برخي 
از اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس به دنبال 
حذف ارز مسافرتي هستند، افزود: هيچ توجيه و 
ضرورتي براي اختصاص ارز دولتي به گردشگران 
وجود ندارد، زيرا از وضعيت مالي مناسبي برخوردار 
هستند، البته مش��خص نيس��ت كه دولت بر چه 
اساس��ي حذف ارز دولتي را در دس��تور كار قرار 

نداده است. 
    هجوم مردم به بانك ها

بيان همين مطلب كافي بود تا روز شنبه، مسافران 
متقاضي ارز دولتي، به شعب بانك ها هجوم ببرند 
و از آخرين روزهاي اختصاص ارز مسافرتي براي 
دريافت اين تس��هيالت بهره ببرند. ميزان هجوم 
مس��افران به ش��عب بانك ها به حدي بود كه در 
بسياري از شعب بانك هاي عامل، صف هاي طوالني 

شكل گرفت. 

اين در حالي بود كه تا پايان وقت روز شنبه، هيچ 
پيشنهادي از سوي مسئوالن بانك مركزي براي 
جايگزين��ي روش فعلي پرداخت ارز اعالم نش��د. 
اگرچه برخ��ي منابع خبر از توق��ف اختصاص ارز 
مس��افرتي از اول مرداد ماه با نرخ رس��مي دولتي 
دادند، گفتند كه ارائه ارز مسافرتي از سوي دولت 
با دو نرخ دولتي و بازار ثانوي��ه از اين پس صورت 
خواهد گرفت و متقاضيان مي توانند بر اساس آن 

نيازهاي خود را تأمين كنند. 
   راهكاري براي كاهش رانت

احتمال توقف ارائه ارز مس��افرتي بار ديگر باعث 
نگراني مسافران شده؛ چراكه بر اساس دستورالعمل 
دولت، هر گونه خريد و فروش ارز از س��وي مردم 
عادي در بازار مصداق قاچاق اعالم شده و مسافران 
اجازه ندارند در ب��ازار آزاد ارزي براي س��فر خود 
تأمين كنند. حاال با توجه به احتمال توقف ارائه ارز 
دولتي و عدم اعالم سياست جديد بانك مركزي در 
اين خصوص، براي بسياري از مسافران اين سؤال 
پيش مي آيد كه ارز مورد نياز خود را از چه محلي 

بايد تأمين كنند؟
در پاس��خ به اين پرس��ش بايد به اخب��ار مختلف 
رس��انه ها اتكا كرد كه بر اس��اس آن ادعا مي شود 
كه مذاكرات زيادي بين بانك مركزي و س��ازمان 
گردشگري براي ايجاد راهكار تأمين ارز مسافران 
انجام ش��ده، اما هنوز موضوعي مشخص و نهايي 
نشده اما گفته مي شود كه دولت به دنبال تأمين ارز 

مسافران در بازار ثانويه ارزي است. 
بر اين اساس، بازار ثانويه ارزي محلي براي تأمين 
ارز وارد كنندگاني اس��ت كه مي خواهند كاالهاي 
گروه س��وم را كه واردات آن از ض��رورت كمتري 
برخوردار است، وارد كنند. اين تأمين ارز در سامانه 
نظام يكپارچه ارزي )نيما( صورت مي گيرد و اگر ارز 
مسافران جزو گروه كاالهاي گروه سوم قرار بگيرد، 
به نظر مي رس��د از اين پس مسافران بايد ارز مورد 
نياز خود را بر اس��اس هر دالر در محدوده ۷هزار و 
۵00 تومان تأمين كنند؛ اتفاقي كه به نظر مي رسد 
باعث كاهش رانت ارز مسافرتي خواهد شد. البته 
اين واهمه نيز وجود دارد كه دارندگان ارز صادراتي 
همچون گذشته حاضر به عرضه ارز خود در سامانه 
نيما نشوند و همين روند باعث شود كه مسافران به 
س��مت بازار قاچاق هجوم ببرند. اتفاقي كه پيشتر 
نيز در س��امانه نيما ش��اهد آن بوديم و بسياري از 
دارن��دگان ارز صادراتي از جمله پتروش��يمي ها، 
حاضر به فروش ارز خود با نرخ دس��توري دولتي 
نمي شدند و ترجيح مي دادند ارز خود را با نرخ آزاد 

به متقاضيان واگذار كنند.

بعد از مهلت 4۸ 
س�اعته اي كه     خبر

دادس�تاني براي بان�ك مركزي ب�ه منظور 
ارسال اس�امي دريافت كنندگان ارز دولتي 
تعيين كرد، اين ليست تحويل شده است؛ اما 
همچنان بحث ها براي انتشار كامل اسامي و 
پابرجاس�ت.  آن  ش�دن  رس�انه اي 
اواخر هفته گذشته بود كه منتظري- دادستان 
كل كش��ور- اعالم كرد كه از رئي��س كل بانك 
مركزي خواسته تا ظرف ۴8 ساعت ليست كامل 
دريافت كنندگان ارز دولتي را تحويل دهد. پايان 
زمان تعيين شده روز پنج شنبه )۲8 تيرماه( بود 
و انتظ��ار مي رفت تا بانك مرك��زي كه در مدت 
اخير در انتشار كامل ليست تا حدي تعلل كرده 
بود، آن را به دادستاني ارسال كند. اين در حالي 
است كه اخيراً ولي اهلل س��يف- رئيس كل بانك 
مركزي- اعالم كرده كه فهرس��ت كامل تمامي 
ارزهاي تأمين شده، براي دادستان ارسال شده 
است. اين اعالم س��يف درباره ارسال اسامي به 
قوه قضائيه تا حدي توقعات براي اعالم ليس��ت 
دريافت كنندگان ارز از اين قوه را هم در كنار بانك 
مركزي تقويت كرده و اين انتظار را ايجاد مي كند 
كه دادستاني بنابر تشخيص خود نسبت به اعالم 

اسامي اقدام كند. 
اما ماجراي انتشار ليست ظاهراً قرار نيست به پايان 
برسد؛ چراكه در همين جريان كه اسامي در حال 
رسيدن به دادس��تان بود، بار ديگر وزير صنعت، 
معدن و تجارت)صمت( خواس��تار اعالم عمومي 
اسامي شده است. شريعتمداري گفته كه براي بار 
سوم به صورت كتبي از بانك مركزي خواسته ام تا 
اسامي افراد و شركت هايي را كه به آنها ارز دولتي 
تخصيص يافته منتشر كند. وي همچنين تأكيد 
داشته كه وزارت صمت متولي تخصيص ارز نيست 

و ما فقط بر اساس قانون و درخواست در سيستم 
ثبت س��فارش، در صورتي كه ج��زو اولويت هاي 
واردات به كشور باشد، درخواست را تأييد مي كنيم 
و به بانك مركزي مي فرستيم و اين بانك مركزي 
اس��ت كه بر اس��اس منابع در اختي��ار، مقدار ارز 
تخصيصي را تعيين و به افراد و ش��ركت ها ابالغ 
مي كند و طبيعتاً هيچ مرجعي غير از بانك مركزي 

اين ليست را در اختيار ندارد تا منتشر كند. 
در شرايطي تأخير بانك مركزي در انتشار كامل 
ليست جاي س��ؤال ايجاد كرده كه چرا با وجود 
اصرار وزارت صمت در اين باره اقدام نمي كند كه 
سيف در اعالم اخير خود تأكيد كرده است كه بانك 
مركزي تمامي اطالعات را به موقع اطالع رساني 
كرده و به دنبال شفافيت بوده است. در اين حالت 
همچنان اين ابهام وجود دارد كه اگر بانك مركزي 
هيچ محدوديتي در اعالم اس��امي ندارد، چرا در 
اعالم كامل اسامي تعلل كرده است و چرا بين دو 
دستگاه يعني وزارت صمت و بانك مركزي بايد 
بحث ها رسانه اي شده و نتوانس��ته اند درباره اين 
موضوع به توافق برس��ند؟ اين در حالي است كه 
شنيده ها از اين حكايت دارد كه در نهايت ليستي 
كه بانك مركزي منتش��ر مي كند باي��د به تأييد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت رسيده باشد. 
 بايد يادآور ش��د كه بعد از آنكه دولت در سياست 
جديد ارزي خود معامالت بازار آزاد را به رسميت 
نشناخته و به تمامي درخواست هاي واردات بدون 
هيچ اولويت بندي ارز ب��ا نرخ۴هزار و ۲00 تومان 
داد، در نهاي��ت اختالف قيمت ب��ازار آزاد )حدود 
8هزار تومان( و نرخ رس��مي موجب ايجاد رانت 
قابل توجهي براي واردكنن��دگان مصرف كننده 
از ارز دولتي ش��د و با ش��دت گرفتن انتقادات به 
اين موضوع رئيس جمهور خواستار اعالم اسامي 

دريافت كنندگان ارز دولتي شد. 

عض�و هيئ�ت 
مديره اتحاديه     بازار

فروش�ندگان طال و جواهر ضمن اعالم اينكه 
سكه هاي تحويل ش�ده به بازار عرضه نشده 
است، از افزايش حباب ۲۰۰ هزار توماني سكه 
طي يك هفته خبر داد و گفت: در حال حاضر 
قيمت سكه حدود ۷۰۰ هزار تومان حباب دارد. 
محمد كش��تي آراي در گفت وگو با »ايسنا« با 
اش��اره به قيمت هاي روز شنبه بازار طال و سكه 
اظهار كرد: ديروز قيمت سكه تمام طرح جديد 
به بي��ش از3  ميليون تومان رس��يد و در بازار 3 
ميليون و 13۲ هزار تومان معامله شد كه نسبت 

به روز پنج ش��نبه 180 هزار تومان افزايش در 
قيمت آن مشاهده مي شود. وي افزود: نيم سكه 
در بازار يك ميليون و ۴۶1 هزار تومان، ربع سكه 
۷۴1 هزار تومان و س��كه  يك گرمي ۴۲۲ هزار 
تومان معامله ش��د. عضو هيئت مديره اتحاديه 
فروشندگان طال و جواهر با بيان اينكه هر مثقال 
طالي آب شده در روز پنج شنبه يك ميليون و 
۴0 هزار تومان بوده است، اظهار كرد: اين قيمت 
امروز به يك ميليون و ۶۶ هزار تومان رسيد. اما 
موضوعي كه بايد درباره طال گفت، اين است كه 
قيمت طال هيچ حبابي ندارد و هرگونه افزايش 

قيمت آن ناشي از افزايش قيمت ارز است.

اعالم اسامي دريافت كنندگان ارز دولتي كامل نشد

ليست پرحاشيه به دادستاني رسيد

حباب سكه به ۷۰۰ هزار تومان رسيد

گاز انبر كسري بودجه و پول بانك ها  
خوشبختانه دولتمردان و مجلس از الك انكار تأثير تحريم هاي پيش رو 
بيرون آمده اند و كما و بيش با بيان مطالب منطقي نس��بت به ترسيم 
وضعيت آتي كمي با مداقه بيش��تر برخورد كرده و با مردم و رسانه ها 
س��خن مي گويند. هر چند كه هنوز تالش بعضي وزرا در قهر بودن با 
رسانه هاي داخلي مشهود است و با عالقه به رسانه هاي مجازي مانند 
توييتر و اينس��تاگرام برخي فعاليت هاي فانتزي و واقعي خود را تبليغ 
مي كنند.  حقيقت پيش رو از دو واقعيت در بازار پولي و بانكي كش��ور 
خبر مي دهد كه از يك س��و درآمدهاي نفتي ما كاه��ش مي يابد و از 
سوي ديگر بايد مراقب سيس��تم بانكي با دارايي هاي سمي اش بود كه 
درچنين فضايي به شكل دو بازوي جدي تحريم ها و به شكل گاز انبري 

دارايي هاي مردم را هدف قرار ندهند. 
 امروز بيش از پيش بايد بر انضباط مالي دولت تأكيد داش��ت و در اين 
باره بايد مديريت منابع حتي در حوزه حقوق مديران نيزلحاظ شود اين 
انقباض بودجه اي به خصوص در حوزه بودجه هاي جاري با ش��دت و 
قوت بسيار اطالع رساني شود؛ چراكه اگر مردم احساس كنند به تنهايي 
در بين گاز انبر مالي قرار گرفته اند، واكنش هاي متفاوتي از برهم زدن 

بازارها تا اعتراضات را رقم خواهند زد. 
 در سوي ديگر هم اكنون بنا به آمارهاي اعالم شده 1۲ درصد پول هاي 
بانك ها پول كثيف است و نرخ رش��د نقدينگي با سرعتي بيش از ۲۲ 
درصد ساالنه در جريان است. همين سرعت رشد به دليل عدم تناسب 
با توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد اقتصادي حاوي پيام خطرناكي است 
كه بنا به گفته معاون اقتصاي وزير اقتصاد در هر 3/۵ تا ۴ سال تورم را 

صد درصد مي كند كه اين به معناي فشار مضاعف به مردم است. 
 حال تصور كنيد ك��ه مانند تجربه تحريم س��ال ۹۲ بانك ها به عنوان 
نهادهاي مالي خواسته باشند بخش��ي از عقب ماندگي هاي سال هاي 
اخير ش��ان را در چنين ش��رايطي جبران كنند و بازاره��ا را به تالطم 

بياورند. 
 در چنين شرايطي گاز انبر تحريم به دليل تضاد منافع، فشاري خارج از 

تحمل مردم را وارد خواهد كرد. 
اين به معناي كار سخت دولت در نظام برنامه ريزي و هوشياري لحظه اي 
در سيستم بانكي كشور است. هر چند كه نبايد از خرده سرمايه هايي كه 

به عنوان پس انداز نيز در بانك ها موقتاً پارك شده اند، غافل بود. 
به اين عوامل بايد حتماً انتظ��ارات تورمي را كه ناش��ي از تجربه هاي 
مردمي در گذشته است نيز مد نظر قرار داد. با جميع جهات مطرح شده 
به راحتي مي توان دريافت كه اقدامات انجام شده به روال فعلي ناكافي 
بوده و در هر دو حوزه كنترل انتظ��ارات تورمي و عوامل بنيادين تورم 

كارهايي به مراتب بيشتر و سخت تر پرداخت. 
 به عنوان نمونه وزرا و مس��ئوالن ديگر نمي توانند تنها به توييت بازي 
و اينستاگرام بازي بس��نده كنند، بلكه در حوزه وظايف خود نسبت به 
اقداماتي كه در حال انجام هس��تند، گزارش دهن��د. به طور حتم اين 
نوع فعاليت ها در فضاي مجازي در كنترل تورم انتظاري نقش چنداني 

ايفا نمي كند. 
همچنين در حوزه رياضت بودجه اي دولت بايد مرتب به نوع تخصيص 
منابع و هدايت آنها به بخش هاي مولد و كم كردن رانت هاي خاص تأكيد 

بورزند و برنامه هاي عملياتي را اطالع رساني كنند. 
اين اطالع رس��اني ها و مجموعه اي از كارهاي بر زمين مانده در حوزه 
شفاف سازي مانند اجراي طرح جامع مالياتي مي تواند به تحرك بخش 

مولد كشور و تحمل سختي هاي پيش رو كمك كند. 
اما اقدام جدي ديگ��ري كه بايد از س��وي دولت و مجل��س به عنوان 
مطالبه اي جدي دنبال شود، نظارت هاي جدي بر بازار پول به منظور 
جلوگيري از برهم زدن بازارها با حركت غير متعارف نقدينگي و اعمال 
غير قانوني بانك ها است. بازار پولي با توجه نرخ باالي رشد نقدينگي كه 
چند سالي مرتب نسبت به آن هشدار داده شده بود، اكنون مانند فيلي 

ترسان در قفسي كوچك است !

بي اطالعي وزير از آمار بيكاران
ربيعي: درباره نرخ بيكاري حضور ذهن ندارم   
در حالي كه اين روزها بيكاري تبديل به ابر چالش اقتصاد كش�ور 
ش�ده اس�ت، علي ربيعي به عنوان متول�ي وزارت كار آمار دقيق 
بي�كاران را نمي دان�د و درباره نرخ بي�كاري مي گوي�د كه حضور 
ذهن ن�دارم، اي�ن در حالي اس�ت كه ربيع�ي متول�ي مهم ترين 
وزارتخان�ه اقتص�ادي در كش�ور اس�ت ك�ه ب�ا ح�وزه اقتصاد، 
اش�تغال و صندوق هاي بازنشس�تگي ارتباط معن�ي داري دارد. 
به گزارش »تس��نيم«، اين روزه��ا با ركود حاك��م در اقتصاد وضعيت 
بنگاه هاي توليدي به سمتي رفته است كه با كمترين ظرفيت ممكن 
فعاليت مي كنند و در راستاي اين موضوع ميزان تعديل نيروي كار رو 

به افزايش است. 
در حالي كه طبق آخرين آمار اعالم شده از سوي مركز آمار نرخ بيكاري 
زمستان سال۹۶ حدود 1۲/1 درصد اعالم شد كه بررسي روند تغييرات 
نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي دهد كه اين شاخص، نسبت 
به فصل مشابه در س��ال قبل )زمس��تان13۹۵(، 0/8درصد افزايش و 

نسبت به فصل گذشته )پاييز13۹۶(، ۴ درصد كاهش داشته است. 
۲۵/۲درصد از جمعيت فعال ۲۹- 1۵ ساله بيكار بوده اند. اين شاخص 
در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي 
بيش تر بوده است. بررسي روند تغيي�رات نرخ بيكاري جوانان ۲۹- 1۵ 
ساله نشان مي دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال 
گذش��ته 0/3 درصد كاهش و نس��بت به فصل قبل0/۲درصد افزايش 

پيدا كرده است. 
 آمار تعداد بيكاران از س��وي مركز آمار حدود 3ميلي��ون و ۲00 هزار 
نفر در سال ۹۶ اعالم شده اس��ت، در حالي كه تعدادي از كارشناسان 
نرخ بيكاري را بيش از ۶ميليون نفر مي دانند و معتقدند بخش زيادي 
از شاغالني كه اشتغال ناقص دارند يا در مشاغل غير رسمي و با حقوقي 

كمتر از حداقل حقوق كار مي كنند، شاغل تلقي نمي شوند. 
در شرايط فعلي، بيكاري به بحران اول كشور تبديل شده است كه مقام 
معظم رهبري بارها تأكيدات متعددي را مبني بر حمايت از توليد داخل 
و توجه به اشتغال و اقتصاد مقاومتي و مبارزه جدي با قاچاق كاال و ارز و 

واردات غير ضروري كاال دارند. 
رهبر معظم انقالب اسالمي حتي سال ۹۵فرمودند: توليد داخلي، عالج 
ركود و اشتغال خيلي مهم است؛ شرمندگي اين حقير از اينكه جواني 

بيكار با دست خالي به خانه مي رود، كمتر از خود او نيست. 
 در حالي بيكاري اين روزها در ميان جوانان قابل لمس است كه چشم 
تعداد زيادي از جوانان بيكار به وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي است 
تا با ارائه سياست هاي درست بتواند تحركي در بازار كار ايجاد و مشكل 
اصلي عمده نيروي كار كه بيكاري را حل كند، اما شواهد حاكي از اين 
است كه وزير كار تمام تمركز خود را بيشتر در رفاه هزينه كرده است. 

علي ربيعي، وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي امروز در سفر استاني خود 
به شيراز در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص آخرين نرخ بيكاري 
كشور نيز گفت: فعاًل حضور ذهن ندارم. بر اساس اين گزارش، وزارت 
كار اگر بخواهد رأس��اً از طريق صدها بنگاه اقتص��ادي تابعه اش كاري 
براي بيكاران انجام دهد مي تواند بيكاري را ريشه كن كند، اما متأسفانه 
سياسي كاري در انتصابات شركت هاي متعدد اين وزارتخانه وضعيت 
تأسف باري به بار آورده است كه نمايندگان ادوار گذشته و فعلي مجلس 

در اين وضعيت گاهاً بي تقصير نيستند.

جعفر   تكبیري
   گزارش  یک
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