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توضیحات سیف درباره ارز مسافرتی
و نرخ ارز در بازار ثانویه

...
اخبار

شنیدهها از تغییر در تیم اقتصاد دولت

بازگشت طیب نیا این بار بانک مرکزی
یا سازمان برنامه؟
در حالی که همه منتظــر اعالم تغییــرات در تیم اقتصادی
دولت هستند ،شــنیدهها حکایت از قطعی شدن بازگشت
طیب نیا به تیم اقتصادی ،آن هم به عنوان فرد اصلی این تیم
دارد .در این باره ،روزنامه رسمی دولت (ایران) نوشت که
احتمال پیوستن علی طیبنیا به دولت قوت گرفته است.
خبرگزاری ایسنا نیز به استناد شــنیدههای خبرنگارخود
گزارش داد :وزیر ســابق اقتصاد یکــی از گزینههای جدی
ریاســت بانک مرکزی و جایگزینی ولیا ...سیف است .اما
پایگاه خبری تابناک نیز بر اساس شنیدهها گزارش داد که
قرار است طیب نیا جای نوبخت را در سازمان برنامه بگیرد
و محور اصلی تیم اقتصادی شود .شــاپور محمدی ،رئیس
فعلی ســازمان بورس وزیر اقتصاد میشود و همتی رئیس
ســابق بیمه مرکزی به بانک مرکزی میرود .بر این اساس
کرباســیان هم از وزارت اقتصــاد به صنعــت خواهد رفت.
هر چند اقتصاد آنالین مدعی شــده است که کرباسیان در
وزارت اقتصــاد میماند.برخی دیگر از رســانهها اســامی
دیگری مثل دیوانــدری ،رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی
را نیز به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی اعالم کردهاند.

نشانههای جهش نرخ تورم در گزارش
جدید مرکز آمار

طبق آخرین گزارش مرکــز آمار ایران از وضعیت شــاخص
قیمتهای ســبد مصرفی خانوار ،تــورم کل ( 12ماهه) به
 8.7درصد رسیده است که نســبت به تورم  12ماه منتهی
به خردادماه  0.5درصد رشــد را نشــان میدهــد .اگرچه
اثر رشــد قیمتها در تورم کل به دلیل لحاظ متوســط 12
ماهه ،خیلی مشهود نیست اما تورم ماهانه و نقطه به نقطه
به خوبی نشــان دهنده رشــد قیمت هاســت .تورم ماهانه
که نشــان دهنده تغییرات قیمتها در تیر نسبت به خرداد
است به 4.4درصد رسیده است؛ یعنی متوسط قیمت سبد
مصرفی خانوار در یک ماه  4.4درصد گران شــده که رقم
باالیی است .تورم نقطه به نقطه ،یعنی تیر  97نسبت به تیر
 96هم به  13.8درصد رسیده که  3.5واحد درصد بیشتر
نقطه به نقطه خرداد است.

َابَر تورم یک میلیون درصدی در انتظار ونزوئال
مهر  -یــک مقــام رســمی صنــدوق بینالمللی پــول ،روز
دوشنبه نوشــت :تورم ونزوئال احتماال در ســال  ۲۰۱۸به
یک میلیون درصد خواهد رســید و آن را بــه یکی از بدترین
َا َبرتورمهــای تاریخ مــدرن ،تبدیل خواهد کــرد .الخاندرو
وارنر ،رئیس دپارتمان نیمکره غربــی صندوق بینالمللی
پول در پست جدیدی که در وبالگ این سازمان منتشر کرده
است ،مینویســد :ما پیشبینی میکنیم تورم این کشور تا
پایان سال  ۲۰۱۸به یک میلیون درصد برسد تا نشان دهد
شرایط در ونزوئال مشابه آلمان  ۱۹۲۳یا زیمبابوه در اواخر
سال ۲۰۰۰است .از سال ۲۰۱۷مجلس این کشور شروع
به منتشــر کردن دادههای تــورم خود کرده اســت؛ چراکه
بانک مرکزی ونزوئال دیگر این دادهها را منتشر نمیکند.

توقف خط تولید  8خودرو به دلیل مصرف
باالی سوخت
دستور توقف تولید هشت خودروی جدید از سوی سازمان
ملی اســتاندارد ایران بــه دلیل مصرف ســوخت باال صادر
شــد.به گــزارش ایســنا ،در فــاز دوم اجــرای طــرح تطابق
استاندارد مصرف ســوخت خودروها دســتور توقف تولید
هشت مدل خودروی جدید از سوی سازمان ملی استاندارد
ایران به پلیس راهور ناجــا و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای انجام اقدامات بعدی صادر شد.اســامی این هشــت
خودروعبار تانــد از MVMX33S( :دنــده دســتی)،
( HAIMA S۷ STATIONدنــده اتوماتیــک -نوع موتور:
 HM484Q 1995سیســی)( ،کامیونت پادرا Z24PA
دنــده دســتی) JAC S۵( ،دنــده دســتی)LIFAN 820( ،
 SEDANدنده اتوماتیک)London taxi TX4 SEDAN( ،
دنده اتوماتیک)( ،وانت تک کابین تک دیفرانسیل بنزینی
 CC1031PD05 Wingles5دنــده دســتی)BAIC( ،
 BJ40L HATCHBACKدنده اتوماتیک).

ارز وطال

دالر

یورو

مشهد
تهران (اعالمیبانکمرکزی)

پوند

یوان

درهم امارات هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

نرخی اعالم نشده است
) 70(43.800

) 1۳7( 51.189

) 116( 57.358

6.431

11.927

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به عملکرد مناســب بازار ثانویه گفت :هم اکنون نرخ ارز در این بازار حدود  7400تومان است و پیش بینی میشود
قیمتها با ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا مناسبتر شود .ولی ا ...سیف به خبرگزاری خانه ملت ،درباره ارز مسافرتی گفت :ارز مسافرتی به صورت
کامل قطع نمیشود اما ممکن است تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شود.

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

اونس جهانی

بورس ایران

2/793/000

32.000.000

) 1/000/000( 34.500.000

17.000.000

8.700/000

(دالر)

مقدار

108.396

شاخص کل

2.720/800

32.845.000

) 405/000( 34.930.000

17.035.000

8.625/000

)+۱( 1.225

تغییر

-263

شاخص

با توضیحات وزیر صنعت در برنامه زنده تلویزیونی و انتشار فهرست متخلفان واردات  6481دستگاه خودرو

شفاف سازیدرباره ابعاد فساد خودرویی

شریعتمداری :تصمیم نعمت زاده در توقف واردات خودرو غیرقانونی بود
شریعتمداری ،وزیر صنعت که حدود 10روز
قبل وعدهدادهبوددربارهجزئیاتکشففساد
در واردات خــودرو بــا مردم ســخن میگوید،
باالخره دیروز به برنامه زنــده تلویزیونی آمد و
با مرور مجدد ماجرا ،بســیاری از ناگفتهها در
این زمینه را بیان کرد.شریعتمداری در حالی
فهرســتی از متخلفان ثبت ســفارش 6481
خودرو را منتشر کرد که طی روزهای گذشته
نامهای نیز حاکی از توصیه وی به نفع یک وارد
کننده خودرو منتشر شده است هرچند وی در
این برنامه در این باره نیز توضیحاتی داد و این
اتهام را رد کرد.
▪تصمیم نعمت زاده برای ممنوعیت
واردات خودرو ،غیر قانونی بود

به گزارش تسنیم ،وزیر صنعت در برنامه زنده
«حاال خورشــید» به دو بخشــنامه نعمت زاده
وزیر ســابق صنعــت اشــاره و اظهار کــرد :در
تاریخ  12دی ماه ســال  95اولین بخشنامه
ممنوعیــت واردات صادر شــد کــه مربوط به
زمان آقای نعمت زاده است و با مصوبه هیئت
دولت و معاون اول ابالغ شد.شــریعتمداری
با بیــان این کــه در پــی ایــن اقــدام ،واردات
خودرو از اشخاص حقیقی ،شرکتهای غیر
نمایندگی و نیز شرکتهای نمایندگی ،تنها
به شرکتهای نماینده کمپانیهای خارجی
محــدود شــد ،توضیــح داد :این موضــوع که
به قصــد دور شــدن از انحصار انجام شــد ،به
تشــدید این موضــوع دامــن زد و در نتیجه ما
شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم .وی با اشاره
به دستور دیگر وزیر صنعت قبل مبنی بر توقف
واردات همــه خودروها در تاریــخ  24تیرماه
 ،96این تصمیم را غیر قانونی خواند و گفت:
عم ً
ال دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی
مراجع باالتر صادر میشد.به گزارش فارس،
شریعتمداری در ادامه به تشریح بیشتر آن چه
در ماجرای تخلف در واردات  6481خودرو
اتفاق افتــاد ،پرداخت و گفت :دو بخشــنامه
صادره ،ایــن انگیــزه را ایجاد کردنــد که یک
عده این مســئله را دور بزنند .به همین دلیل
عدهای وارد سامانه ثبت سفارش شدند تا به
این ترتیب از کمند مقررات واردات و صادرات
فرار کنند.وی افزود :در این خصوص ،بعد از
این که یکی دو ماه از ورود من به وزارت صنعت
گذشــت به مــن اطــاع دادند کــه خبرهایی
در سیستم ثبت سفارش اســت و به مجموعه
حراســت وزارت صنعت ایــن خبر داده شــد

و آذرمــاه ســال  96من حراســت را مســئول
پیگیری کــردم .شــریعتمداری اظهــار کرد:
مجموعه حراست هم این موضوع را پیگیری
کرد و کلیه رکوردهای ثبت سفارش را بررسی
کردند (تاریخ بهمن  95تا آذر  )96و 6481
خودرو پیدا کردند که در ثبت ســفارش آنها
دستکاری شــده اســت .وی افزود :براساس
این بررســیها افراد متخلفی برای برخی از
شــرکتهایی که نمایندگان رسمی واردات
دارند یا نمایندگی رسمی نیستند ولی اجازه
واردات داشــتهاند بــا دسترســی به شناســه
اپراتورهــای ثبت ســفارش ایــن کار را انجام
داد هاند.
▪خودروهایی که دو ماهه پالک شدند

براساس اظهارات وزیر صنعت حدود ۱۶۰۰
خــودرو با تخلــف در ثبــت ســفارش دو ماهه
پالک گذاری و وارد بازار شــده است.وی در
ادامه سخنان خود با اشــاره به این که وزارت
صنعت چهار بار تأکیدهــای الزم را به وزارت
اطالعات برای تخلفات ثبت ســفارش اعالم
کــرد ،گفــت :البته به صــورت همزمــان نامه
نگاریها برای اطالع رسانی از این تخلف به
سازمان تعزیرات حکومتی ،سازمان حمایت
و حتی مراجع قضایی انجام شــد .همچنین
نامه نگاریهای الزم برای ممنوعیت شماره
گذاری ایــن خودروها صورت گرفــت .البته
گمرک هم بــه ما اعالم کــرده کــه از مجموع
 6481خودرویی که در ثبت ســفارش آنها
تخلف انجام شــده حــدود  4547دســتگاه
از این خودروها نــه اظهار و نه وارد شــدهاند.
همچنین گفته اســت که اعالم کرده 1934
خودرو وارد کشــور شــده که براســاس اعالم
واحدهای شماره گذاری  300و خردهای از
این خودروها هنوز پالک نشده است.
▪جزئیات جالب توجه فهرست خودرویی

وزیر صنعــت در ایــن برنامه ،فهرســت 100
شــرکت را که متهم به تخلف در ثبت سفارش
هستند برای انتشار ارائه کرد و گفت :اینها
 100شــرکتی هســتند کــه بــا اســتفاده از
متقاضیان یا کاربرانی وارد سیســتم شدهاند
و در آن تغییراتــی از جمله تغییــر در نام کاال و
تغییــر در تاریخ و مجــوز ثبت ســفارش انجام
دادهاند.نگاهی به فهرســت یادشــده ،نکات
قابــل تاملی را در خصوص ســوء اســتفادهها
در این زمینه (بنــا بر اظهــارات وزیر صنعت)

آشــکار میکنــد .اولیــن نکتــه در خصــوص
ایــن فهرســت ایــن اســت کــه عموم ًا شــامل
خودروهای لوکس است .این نشان میدهد
که دســتهای پشــت پــرده حتــی در دوران
محدودیــت و ممنوعیــت واردات ،تــا چه حد
آماده فشــار آوردن به ســازو کارهای تجاری
رسمی کشــور برای دورزدن قانون هستند.
نکتــه دوم ،مربوط بــه انواع تخلفــات صورت
گرفته است .بر این اساس ،انواع خودروهای
وارد شده ذیل تخلفات مشخص طبقه بندی
شــدهاند .برخی خودروها با تمدیــد یا تغییر
تاریــخ مجــوز واردات ،وارد شــدهاند .بــرای
برخــی دیگــر از تقاضاهــای ثبت ســفارش،
تغییر کد تعرفه صورت گرفته است .به عنوان
مثال ،کد تعرفه بــرای واردات یک نوع باالبر
به تعرفه برای واردات بیام دبلیو تغییر یافته
اســت .در برخی از خودروها نیــز به پرداخت
مبالغ ثبت ســفارش ،بعــد از  13دی ماه 95
(محدودیت اولیه ثبت ســفارش) اشاره شده
است .همچنین گویا برخی نمایندگیها بعد
از ممنوعیــت واردات در تیرماه  ،96اقدام به
ثبت ســفارش کردهانــد که در فهرســت فوق
از آن بــه «نمایندگیهــای بعــد از  8تیر »96
اشاره شده است.مرور ستون متقاضیان ثبت
سفارش در این فهرست ،برخی واقعیات دیگر
را آشــکار میکند .مث ً
ال ،فردی به نام «محمد
آذرمهر» متقاضی ثبت سفارش برای بسیاری
از شــرکتهای وارداتی درج شــده است که
سوال برانگیز است .شنیدههای غیر رسمی
حاکی از بازداشت این فرد است.
▪از مردم عذرخواهی میکنم

به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در بخشی از سخنان
خود تصریح کــرد :این اتفاق به هــر دلیلی از
ســوی کاربران ،کارمنــدان و واردکنندگان
در ایــن دولــت یــا آن دولــت صــورت گرفته،
اتفاق خوبی نبوده اســت و از محضر شــریف
مردم ایران عذرخواهی میکنم و امیدوارم با
تمهیداتی کهاندیشیده شده است ،این فساد
به صفر برسد و روشهای ما موثر باشد.
▪توضیحات وزیر صنعت در خصوص
شائبه حمایت خاص وی از یک واردکننده

وزیر صنعــت در ادامــه ،در خصوص انتشــار
ســندی در رســانهها مبنی بر حمایــت ویژه و
خالف قانون وزیر صنعت از یــک وارد کننده

خودرو ،توضیــح داد .ماجرای این ســند این
بود که چنــد روز قبل ،خبرگــزاری مهر ،نامه
ارجاع شده توسط وزیر صنعت را منتشر کرد
که بر اســاس آن ،وزیر صنعت ســال گذشــته
دســتور داده بود با یک واردکننده خودروی
فاقد نمایندگی و نیز دارای ســابقه تخلف در
پیش فــروش خــودرو ،بــرای واردات بیش از
1100خودرو از گمرک در زمان ممنوعیت،
همراهی شود.شریعتمداری در این خصوص
به ذکر یک مقدمه پرداخت .او ضمن فسادزا
دانســتن محدودیتهای ایجادشــده در دی
ماه  95برای واردات خودرو توسط اشخاص
و شــرکتهای غیــر نمایندگــی ،برداشــت
از مــاده  4قانــون حمایــت از حقــوق مصرف
کننــدگان را نیــز دارای ایــراد دانســت .این
ماده قانونی ،بیان میکند هر کســی خودرو
وارد میکند بایــد دارای نمایندگی خدمات
پس از فروش باشــد .به گفته شریعتمداری،
ایــن مــاده نمیگویــد کــه حتمــا بایــد خــود
واردکننده نمایندگی داشته باشد .بنابراین
عقل حکــم میکنــد ،خودروهای وارد شــده
دارای نمایندگــی خدمات پــس از فروش در
ایران باشــند (چــه توســط واردکننــده و چه
توســط فردی غیر از واردکننده) .با این حال
برداشتی شده که باید همان فرد واردکننده،
نمایندگیخدماتپسازفروشداشتهباشد.

بیکاری در کدام استانها بیشتر کم
و کجا زیاد شد؟

بنابراین در زمان وزارت نعمــتزاده واردات
خودرو توسط نمایندگیها و با ابالغ دولت در
سال  95ممنوع شد .وی اظهار کرد :عالوه بر
این ،بدون پیشآگهی انجام شد و باید تکلیف
همه السیهای معتبر و تکلیف خودروهای
در راه روشــن میشــد در حالی که این اتفاق
نیفتاده بود و در خصوص یکی دو نفر هم نبود
و  100تــا  120نامــه میرســید.وی پس از
این مقدمه ،به موضوع نامه یادشده پرداخت
و بــا تصریح بر ایــن که ایــن نامــه در نهایت به
اقدام نرســید ،گفت :نامه به آقای خسروتاج
ارجاع شد و آقای خسروتاج رسیدگی کردند
و اداره کل مقررات صــادرات و واردات اعالم
کرد که بر اســاس قانون  4حمایــت از حقوق
مصرفکنندگان این نامه مشــمول مقررات
نمیشود و برآن اســاس وارداتی هم صورت
نگرفــت .ضمن این کــه اگر اقدامی میشــد
هم به جا بود چون تصمیم ما آن موقع تصمیم
کاملی نبود.

فرا خبر

« تخصیص» با «تامین ارز» تفاوت دارد
بیشترین آمار اعالمی از سوی مسئوالن در خصوص اعطای ارز  4200تومانی برای واردات
حدود  25میلیارد دالر بوده است این در حالی است که روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه
اعالم کرد که در سه ماهه امسال و از همان تاریخی که بنا شد ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات
اختصاص یابد بیش از  ۵۰میلیارد دالر ارز برای این منظور تخصیص یافته است .حال این
سوال پیش میآید این تفاوت  25میلیارد دالری به چه معناست ؟به نظر میرسد ریشه این
شــائبه برای افکار عمومی در تعریف این اصطالحات نفهفته اســت در حالی که از دیدگاه
بسیاری از مردم عادی «،اختصاص»« ،تامین« »،تخصیص »و «پرداخت ارز » عمدتا یک معنی
را میدهد اما ،طبق اظهارات مسئوالن ،ظاهر ًا ارز تامین شده به معنای ارز دریافت شده از
سوی متقاضیان بوده اســت نه ارز تخصیص یافته .کنایه دیروز شــریعتمداری وزیر صنعت
خطاب به وزیر ارتباطات نیز ناظر به این موضوع بود .محمد شریعتمداری با اشاره به مباحثی
که به تازگی بین وی با وزیر ارتباطات در ماجرای انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه با
ارز دولتی ایجاد شده بود ،گفت :من با آقای آذری جهرمی رفیق هستم و بین ما دعوا ایجاد
نمیشود .اما فهرست تامین ارز با تخصیص ارز تفاوت دارد" .با این توضیحات به نظر میرسد
تخصیص ارز یک مرحله قبل از تامین آن است و چه بسا وارد کنندهای که مجوز تخصیص ارز
به وی تایید شده به دالیلی موفق به دریافت آن یا همان «تامین ارز» نشده است.

نتایــج آمارگیری نیــروی کار کشــور در بهار  97نشــان
میدهد کــه نــرخ بیــکاری نســبت بــه بهــار 0.5 ،96
واحد درصد بهبود یافته اســت .در بازه زمانی یادشده،
استانهای اردبیل ،گلستان ،البرز و خراسان رضوی،
اســتانهایی بودند که بیشــترین بهبود نرخ بیکاری را
داشتهاند.نرخ بیکاری در ایناستانها به ترتیب به،7.7
 15.6 ،8.8و  10.7درصد رســیده اســت .در مقابل،
استانهای سیستان و بلوچستان ،لرستان و آذربایجان
غربی ،بیشــترین رشــد نرخ بیکاری را داشــتهاند .نرخ
بیکاری در این اســتانها به ترتیب بــه  15.9 ،18.6و
 14.9درصد رسیده اســت .نرخ بیکاری کل کشور در
بهار  12.1 97درصــد و نرخ بیکاری اســتان تهران در
این مدت  13.3درصد بوده است.

...
بازارخبر

اولین «ایکس ری» کامیونی پر سرعت
تولید داخل در مرز ترکیه نصب شد
فارس  -اولین ایکس ری کامیونی پر ســرعت تولید داخل
با حضــور رئیس کل گمــرک ایــران در گمرک بــازرگان به
بهره برداری رســید .این ایکس ری کامیونی پیشــرفته در
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح ســاخته شــده و
قرار است چهار دســتگاه دیگر نیز به زودی تحویل گمرک
شــود .گمرک بازرگان پیــش از این مجهز به یک دســتگاه
ایکس ری کامیونی بود و با بهره برداری از ایکس ری جدید،
این گمرک با دو دســتگاه ایکس ری کامیونی کنترلهای
گمرکی را انجام خواهد داد.

 H30پیشنهاد جایگزین ایران خودرو به
خریداران ال90
تسنیم  -ایران خودرو با انتشار بخشنامهای به نمایندگان
خود در سراسر کشــور ،محصول جایگزین برای خودروی
تنــدر  90را مشــخص کــرد .شــرکت ایــران خــودرو در
بخشنامهای به نمایندگان خود اعالم کرد :با توجه به تاخیر
در تعهدات تکمیل وجه خودروهای تندر E2دستی و تندر
پالس اتومــات مطابق برنامــه فروشهای ذیل ،مشــتریان
میتواننــد در صــورت تمایــل خــودروی  H30 CROSSرا
جایگزین کنند.
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نرخ بیکاریاندکیکاهش یافت
مرکزآمارایرانگزارشاشتغالوبیکاریبهار 1397راهم
منتشر کرد که بر اساس آن نرخ مشــارکت اقتصادی 0.5
واحددرصدافزایشونرخبیکاری 0.5درصدنسبتبهبهار
 96کاهش داشته است؛ یعنی با وجود افزایش تعداد افراد
متقاضی شــغل ،درصد بیکاران کاهش یافته است .البته
مقایسهآماربافصلقبلیعنیزمستان 96حکایتازثبات
نرخبیکاریدارد.بهگزارشخراسانوبراساسنتایجطرح
آمارگیرینیرویکاربهار ١٣٩٧کهتوسطمرکزآمارایران
منتشرشد،نرخمشارکتاقتصادیهمچنانروندصعودی
خود را حفظ کرده است .یعنی درصد بیشتری از جمعیت
خواهان فعالیت شغلی هستند (کاهش نرخ در زمستان به
دلیل کاهش فعالیت کشــاورزان و برخی دیگر از مشــاغل

در این فصل طبیعی اســت) .بر این اســاس در بهار امسال
 41.1درصدازجمعیتباسنبیشاز 10سال خواهانکار
بودهاندکهازاینمیزان 12.1،درصدبیکارماندهوبقیه،به
میزانحداقلیکساعتدرهفتهفعالیتشغلیداشتهاند.
تعداداینافراد(شاغالن)دربهارامسالبه 24میلیونو65
هزارنفررسیدهاست.
▪با یک ساعت کار در هفته ،زندگی میچرخد؟

شــاید بگویید کــه بــا یــک ســاعت کار در هفته کــه زندگی
نمیچرخد .واقعیت این است تعداد بسیار کمی از افرادی
که به عنوان شــاغل شناســایی شــدهاند( 24میلیون و65
هزار نفر) کمتر از مقدار معمول کار میکننــد .مرکز آمار در

طرح آمارگیری خود از افراد شــاغل میپرســد کــه در هفته
چند ســاعت کار میکنند و نتایج را گــزارش میکند .یکی
از متغیرهــای مهمی کــه بر این اســاس محاســبه و گزارش
میشود،اشتغالناقصاست.منظورازاشتغالناقصسهمی
از شاغالن است که کمتر از 44ساعت در هفته کار کردهاند
و تمایل به کار بیشتر هم داشــتهاند .این نرخ در بهار امسال
 10.2درصدبودهاستیعنیفقطحدود 2.4میلیوننفراز
شاغالن کمتر از 44ساعت در هفته کار میکنند و تمایل به
کاربیشترهمدارند.تعدادافرادیکهفعالیتشغلیکمتری
دارند (مثال زیر  20ســاعت در هفته) به مراتب کمتر است.
طبقاینگزارش 40.1درصدازشاغالنهمبیشترازمقدار
متعارفیعنی 44ساعتدرهفتهکارکردهاند.
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