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شاخص
استان های رکورددار تورم
لوازم خانگی در فروردین

فــروردیــن امسال ،گــروه کاالهای مبلمان و
لــوازم خانگی با ثبت تــورم نقطه ای 71.3
درصد ،بیشترین رشد قیمت را در بین دیگر
کاالها نسبت به فروردین سال گذشته ثبت
کرد و رشد قیمت این گــروه در استان های
مختلف از  60تا بیش از  82درصد تغییر را
نشان می دهد .استان های زنجان ،فارس و
آذربایجان شرقی شاهد بیشترین رشد و استان
های سمنان ،قم و تهران شاهد کمترین رشد
قیمت این کاالها در فروردین  1400نسبت
به فروردین  99بوده اند .تولید لوازم خانگی
در سال گذشته همزمان با رشد  60درصدی
نرخ ارز ،با رشد قابل مالحظه ای مواجه شد.
با این حال طی امسال و به رغم ثبات نرخ ارز،
انتظار می رود رشد دستمزدها به همراه رشد
قیمت فوالد و محصوالت پتروشیمی قیمت
این کاالها را حداقل  10تا  15درصد افزایش
دهد( .منابع :مرکز آمار ایران ،تجارت نیوز به
نقل از نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم
خانگی 3 ،فروردین )1400

بازار خبر

سکه درکانال  ۹میلیون تومان

ایرنا -هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید
در بازار تهران دیروز با  ۱۲۰هزار تومان کاهش
نسبت به روز کاری قبل به  ۹میلیون و ۹۸۰هزار
تومان رسید .روند نزولی قیمت ها در بازار سکه و
طال درروزهایاخیر،تشدیدشدهاست.بهنظرمی
رسدکهبهدلیلتحوالت سیاستخارجیوچشم
اندازکاهشینرخدالر،قیمتهادربازارسکهوطال
تمایل به افت بیشتر دارد به طوری که فعاالن این
بازارانتظارکاهشبیشترقیمتهارادارند.

پیشنهاد یارانه یک میلیونی
روغن به هر ایرانی در سال
فارس-قاسمعلیحسنی،دبیراتحادیهبنکداران
موادغذاییباانتقادازاختصاصارز 4200بهمواد
غذایی گفت :اگر یارانه واردات روغن ساالنه به
صورت مستقیم بین مردم تقسیم شود ،هر ایرانی
ساالنه می تواند یک میلیون و  20هزار تومان به
صورتمستقیمیارانهروغنرادریافتکند.

جهش  60درصدی تولید
در خاستگاه کرونا
مهر-ووهانچین،شهریکهزمانیمرکزپاندمی
جهانی کرونا بود ،در سه ماهه اول  ،۲۰۲۱یک
سال پس از این که بحران کرونا اقتصاد چین را
فلج کرد ،با جهش 58.4درصدی تولید ناخالص
داخلی روبه رو شد .به گزارش راشاتودی ،گزارش
رسمی دولت چین نشان میدهد که در سه ماهه
ژانویهتامارستولیدناخالصداخلیشهر ووهان به
 357.4میلیارد یوآن ( ۵۵میلیارد دالر) رسیده
است .تولید ناخالص داخلی استان ووهان در سه
ماهاولسالگذشته ۴۰درصدافتکردهبود.

رئیس اتحادیه امالک :قیمت
مسکن باید  ۲۵درصد کاهش یابد
ایسنا  -مصطفی قلی خسروی ،رئیس اتحادیه
مــشــاوران ام ــاک گــفــت :ب ــرای ایــن کــه مــردم
مقداری توان خرید پیدا کنند ،باید قیمت مسکن
حداقل  ۲۵درصد کاهش پیدا کند.

احتمال تعطیلی صرافی های ارز
دیجیتالی ،این بار در کره جنوبی؟
ایسنا-مدیرکمیسیونخدماتمالیکرهجنوبی
گفت:هرکسیکهواردمعامالتارزهایدیجیتالی
میشود،خودشبایدمسئولیتهمهچیزراقبول
کند.بهگزارشکویندسک،اونسونگسو-مدیر
کمیسیونخدماتمالیکرهجنوبیبااشارهبهاین
که هیچ کدام از صرافی های ارزهای دیجیتالی
فعالدراینکشورتاکنوندرخواستیبرایدریافت
مجوز از این نهاد برای فعالیت در کره نداشته اند،
هشداردادقانونبرخوردبافعالیتهایغیرقانونی
در حوزه ارزهای دیجیتالی به زودی اجرایی می
شودواحتمالتعطیلیاینصرافیهاتاماهسپتامبر
وجود دارد .در روزهای اخیر تعطیلی دو صرافی
ارزهایدیجیتالیدرترکیهسروصدایزیادیبهپا
کردهاست.برخیازگزارشهاهمچنینازاحتمال
ممنوعیتفعالیتهایمرتبطباارزهایدیجیتالی
درهندخبرمیدهند.

نرخ ارز

(سامانهسنا)
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کمیآمارهایاشتغالدرسالهای 93تا 98رااعالمکرد:
مرکزپژوهشهایمجلس،پشتپردهرشد ّ
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رواجمشاغلبیدفاعدربازارکار
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس
در خصوص وضعیت بازار کار سال های اخیر
نشان می دهد که در بازه سال های  93تا 98
دوره جدیدی از بــازار کار کشور رقم خورده
است .در این دوره با افزایش ملموس و 3.5
میلیون نفری جمعیت فعال کشور و شاغل
شدن سه میلیون نفر مواجه هستیم .با این
حال ،این آمارهای کمی مثبت ،همزمان با افت
کیفیت شاخص های بازار کار رخ داده است،
به طوری که به عنوان مثال ،تنها  28درصد
شاغالن اضافه شده به جمعیت شاغل ،دارای
پوشش بیمه به واسطه شغل خود بوده اند.
بــه گـــزارش خــراســان ،مرکز پــژوهــش های
مجلس در گزارش خود ،به بررسی تحوالت
بـــازار کــار در دوره ســال هــای  93تــا 98
پرداخت .در این گزارش با بیان این که پاییز
 93نقطه شروع دوره جدیدی از بازار کار کشور
بوده ،آمده است :از این تاریخ یک تغییر بنیادی
در بازار کارکشور بروز کرد که مشخصه آن،
تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و
خارج نماندن از آن به منظور تحصیالت ،خانه
داری یا  ...است.بدین ترتیب در این دوره
به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل
مشابه ســال قبل از آن ،بیش از  700هزار
نفر به جمعیت فعال اضافه شده است .به این
معنا که با برآورد مقادیر ساالنه ،در سال های
 93تا  ،98حدود  3.5میلیون نفر به جمعیت
فعال کشور افـــزوده شــده که در مقایسه با
افزایش نیافتن جمعیت فعال در دهه قبل از
آن ،افزایش قابل مالحظه ای است .در بروز
این تحول ،زنان ،جمعیت دارای تحصیالت
دانشگاهی و متولدان دهه  70نقش پررنگی
داشته اند.اما تحول اساسی تر در این دوره،
آن است که حدود  85درصد جمعیت اضافه
شده به جمعیت فعال ،شاغل شده اند .بررسی
آمارهای بازار کار نشان می دهد در پنج سال

و نیم منتهی به زمستان  ،98همواره جمعیت
شاغل افزایش یافته و به طور متوسط در هر
فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل621 ،
هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است
(سه میلیون نفر در طول دوره) .این موضوع در
شرایطی رخ داده که انتظار چنین عملکردی
برای افزایش اشتغال ،غیر ممکن می نمود.
با این حال ،باید گفت که اشتغال محقق شده
در دوره بررسی شده تفاوت های قابل مالحظه
ای با ترکیب اشتغال در دهه قبل از آن داشته
است که به طور خالصه می توان آن را کاهش
کیفیت اشتغال و ساختار بــازار کــار کشور
دانست .مرکز پژوهش ها این تحوالت را در
پنج محور زیر بررسی کرده است:
 -1آمــار نگران کننده پوشش بیمه تازه
شاغالن :بررسی انجام شده نشان می دهد
که در  22فصل بررسی شده به طور متوسط
تنها  28درصد شاغالن اضافه شده به جمعیت
شاغل ،دارای پوشش بیمه به واسطه شغل
خود بوده و  72درصد در مشاغلی مشغول کار
شده اند که بیمه نداشته است .این در حالی
است که آمارهای طرح نیروی کار در سال
های ابتدایی دهه  90نشان می دهد که حدود
 40درصد شاغالن کشور دارای پوشش بیمه

بوده اند و به تدریج این روند در حال افزایش
بوده است.
 -2رشــد اشــتــغــال در بخش هــای غیر
شرکتی و کاربر :نکته قابل تامل دیگر در
خصوص ویژگی مشاغل ایجاد شده این است
که سهم بنگاه هــای دارای یک تا چهار نفر
کارکن از سهم اشتغال افزایش یافته است.
به گونه ای که در این دوره به طور متوسط 75
درصد اشتغال ایجاد شده در این بنگاه ها بوده
اســت .این موضوع نشان می دهد اشتغال
اضافه شده در فصول اخیر غالب ًا ناشی از ایجاد
اشتغال در بخش های غیر شرکتی و کاربر
بوده است.
 -3رشد اشتغال خدماتی :در سال های
گذشته ،بخش خــدمــات  55تــا  60درصــد
اشتغال کشور را به خود اختصاص داده بود،
اما تحوالت اخیر باعث شده سهم این بخش
از اشتغال کشور ،افزایش یابد و به بیش از 60
درصد برسد ،چرا که اشتغال اضافه شده در
سال های اخیر غالب ًا در بخش خدمات بوده
است.
 -4رشد حدود دو برابری اشتغال ناقص:
سهم اشتغال ناقص از کل اشتغال کشور در
سال های اخیر حدود  9درصد بوده است .به

فساد  250هزار تن میوه و خواب
مستولی بر نهادهای ناظر!
این معنا که  9درصد تعداد شاغالن کشور بر
خالف تمایل خود در هفته کمتر از  44ساعت،
کــار کردند امــا نتایج محاسبات در فصول
اخیر بیانگر ایــن موضوع اســت که متوسط
سطح اشتغال ناقص از اشتغال اضافه شده
بیش از  17درصــد بــوده اســت و ایــن میزان
از شاغالن اضافه شــده به بــازار کــار تمایل
بیشتری داشتهاند تا ساعات بیشتری کار
کنند .این تفاوت بین ساختار بازار کار کشور
و اشتغال اضافه شده در فصول اخیر از منظر
اشتغال ناقص نشان می دهد بخشی از مشاغل
ایجادشده از کیفیت قابل قبولی برای شاغالن
برخوردار نبوده و این افراد تمایل داشته اند که
در شغل های پایدارتری مشغول کار شوند.
 -5خود اشتغالی خرد گسترش یافت:
بررسی های انجام شده در خصوص وضعیت
شغلی افـــراد نــشــان مــی دهــد کــه ساختار
اشتغال کشور از منظر وضعیت شغلی افراد،
وضعیت کم نوسانی داشته است ،به طوری
که  40درصد شاغالن کشور را گروه کارفرما و
کارکنان مستقل یعنی کسانی که مزد و حقوق
بگیر نیستند و در بخش هــای غیر شرکتی
مشغول کــار هستند ،تشکیل مــی دهند.
نزدیک به  40درصد نیز مزد و حقوق بگیران
بخش خصوصی هستند .بین 15تا 18درصد
مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و تعاونی و بقیه
(حدود  5درصد) نیز کارکنان فامیلی بدون
مزد هستند .با این حال در سال های اخیر
تمرکز بیشتر بر ایجاد شغل توسط کارکنان
مستقل بوده است .این موضوع می تواند یکی
از علل ملموس نبودن افزایش اشتغال در
دوره اخیر باشد .بر این اساس سهم افزایش
شاغالن دارای وضعیت شغلی کارکن مستقل
از کل افزایش اشتغال این دوره ،بیش از 50
درصد است و این رقم در بازه زمانی  95تا 97
به آستانه  70درصد نیز می رسد.

درسومینروزهفتهبهمدد 2گروهپتروشیمیوفلزات

حال و هوای بورس بهتر شد

در سومین روز هفته ،اگــرچــه شاخص های
بورسی همچنان سرخپوش ماندند اما حال و
هوایبازاربهتربودوبرخیتکنمادهاتوانستند
جامه سبز بپوشند.به گزارش خراسان ،بورس
دیروز را نیز منفی آغاز کرد اما در ادامه شاهد
اقبال به نمادهای برخی گروه ها ،مخصوصا
شرکت های بزرگ صادراتی بودیم .به نحوی
که شاخص کل افت چهار هزار واحــدی اولیه
را جبران کرد و در نهایت با  886واحــد افت
معامالت روز دوشنبه را پشت سر گذاشت .کمتر
از 80درصد بازار صف فروش را تجربه کردند که
نسبت به روزهای قبل وضعیت بهتری را گزارش

زنگ خطر جوجه یک
روزه برای گرانی مرغ

یک مقام صنفی در
خصوص کاهش تولید مرغ
به دلیل گران شدن جوجه
یک روزه هشدار داد
دبــیــر کــانــون مــرغــداران گوشتی
کــشــور بــا هــشــدار دربــــاره کاهش
دوباره تولید مرغ گفت :جوجه یک
روزه به جای قیمت مصوب ۴۲۰۰
تومانی خود  ۷۰۰۰تومان به فروش
میرسد.
به گزارش تسنیم ،کانون مرغداران
گوشتی کشور بــا ارســـال نامه ای
مشترک به وزارتخانه های کشاورزی
و صنعت درباره کاهش دوباره تولید
مــرغ در کشور هشدار داد و اعالم
کرد ،قیمت مصوب جوجه یک روزه
از  2400به  4200تومان افزایش
یافت ،با وجود این  ،در بازار 7000
تومان به فروش می رسد.در این نامه
خطاب به وزارتخانه هــای صمت و
جهاد کشاورزی اعــام شده است:
چنان چه جوجه یک روزه تا هفته
آینده به قیمت مصوب عرضه نشود،
این تشکل صنفی هیچ مسئولیتی
در قبال کاهش تولید گوشت مرغ
در هفته های آینده نخواهد داشت.
هم اکنون قیمت رسمی مرغ  ۲۴و
هزار ۹۰۰تومان است.

می کند .دو گروه فلزات و پتروشیمی بیش از
بقیه موردتوجه قرار گرفتند و اکثر نمادهای
خود را سبزپوش دیدند .در این میان نماد ملی
مس ایــران با تاثیر مثبت  2300واحــدی بر
شاخص بیشترین تاثیر را بر کاهش افت شاخص
گذاشت .قیمت جهانی مس به سقف  10ساله
رسیده و انتظار برای رشد سودآوری این شرکت
قــوی اســت .همزمان رشــد قیمت در فلزات و
پتروشیمی ها نیز ملموس است و همین موضوع
چشماندازبنیادینبسیاریازنمادهاراصعودی
تصویر کرده است.گروه بانکی نیز تک نمادهای
مثبتی داشتند و جــزو گــروه هایی بودند که

نمادهای نقدشونده داشتند .این در حالی بود
کهرئیسکلبانکمرکزیدیروزبادرخواستها
برای موافقت با افزایش نرخ تسعیر دارایی های
ارزی بانک ها ،تلویحا مخالفت کرد .هم اکنون
دارایی های ارزی بانک ها با نرخ پایینی تسعیر
می شود که افزایش آن به شناسایی سود توسط

چالش با بانک مرکزی بر سر مسئولیت اجتماعی بانک ها
رئیس کمیته پولی بانکی مجلس با انتقاد از نگاه
اقتصادیصرفبهنظامبانکیوجایخالیمفهوم
«مسئولیت اجتماعی» بانک ها در زمینه تولید
گفت :یک چالش جدید بین ما و مدیران بانک
مرکزی در طرح جدید بانک داری و بانک مرکزی
این است که یکی از وظایف و اهداف بانک مرکزی
داشتن برنامه برای رشد تولید و اشتغال در نظر
گرفته شده است.به گزارش خبرگزاری فارس،
حجت االسالم دکتر حسین زاده بحرینی با اشاره
بهموانعبانکیبرسرراهتولیدگفت:درکشورهایی
که نظام بانکی پشت تولیدکننده هستند و عصای
دستاقتصادشانبهحسابمیآیند،میبینیمکه
مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی کام ً
ال تعریف
شده است اما اکنون در ایران بانک به عنوان یک
بنگاه اقتصادی شناخته میشود .یعنی یک مدیر
موفقبانک،مدیریاستکهبیشترینسودرابرای
سهامدار خود بخواهد تسهیل کند.به گفته وی،
تا زمانی که مفهوم مسئولیت اجتماعی به شبکه
بانکی و نظام بانکی تزریق نشود ،مشکل با برخورد

قضایی حل نخواهد شد .هر چند هم اینک قوه
قضاییه ورود خوبی به میدان کرده است و ما شاهد
تحول هستیم اما این موضوع به این معنا نیست که
مفهوم مسئولیت اجتماعی به بانکها تزریق شده
است .فشار قوه قضاییه صرف ًا باعث می شود که
بانک در برههای کوتاه بیاید.حسین زاده بحرینی
با بیان این که در مجلس قانون جدید بانک داری
و بانک مرکزی را آماده میکنیم و به زودی بخش
بانک مرکزی به صحن می آید ،گفت :یک چالش
جدید بین ما و مدیران بانک مرکزی این است که
به صراحت در طرح خودمان نوشته ایم که یکی از
وظایف و اهداف بانک مرکزی این است که باید
در زمینه رشد تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم
و احساس مسئولیت کنیم .با این حال دوستان
اصرار دارند که این موضوعات باید از قانون بانک
مرکزی حذف شود.وی با اشاره به این که وظیفه
بانک داران را تغییر دادیم و همین موضوع چالش
جدیبابانکمرکزیشدهاست،گفت:ربحمرکب
برای تولیدکنندگان حذف شد.

یادداشت

این بنگاه های مالی منجر خواهد شد.گفتنی
است ،با توجه به تحوالت دیروز ،انتظار می رود
بازار امروز را مثبت شروع کند ،چرا که بخش
نقدشونده بــازار (حــدود  20درصــد نمادها)
عمدتا در شرایطی به معامالت پایان دادند که
قیمت پایانی کمتر از قیمت آخرین معامله بود.

خبر اعالمی از رئیس اتحادیه بارفروشان تهران به
نقل از ایرنا درخصوص مسئله فاسد شدن 250
هزار تن سیب و پرتقال به دلیل طمع دالالن و
انبارکنندگان این میزان میوه و عرضه نشدن آن
ها در شب عید به بازار نشان از یک تضاد تلخ در
اقتصاد ایران دارد که متاسفانه هر از گاهی به
شیوه های مختلف نمود پیدا می کند؛ یک روز
با گرانی مرغ و گوشت دربرابر کشتن هزاران
جوجه یک روزه یا رســوب ه ــزاران تن گوشت
منجمد وارداتــی در گمرک و روز دیگر با گرانی
میوه دربرابر تــراژدی فساد ده ها هزارتن میوه
در انبارها!
آماری که به تازگی مصطفی دارایی نژاد ،رئیس
اتحادیه بارفروشان تهران به خبرگزاری ایرنا
اعالم کرده ،بسیار تکان دهنده و بهت آور است.
به گفته وی ۲۵۰ ،هــزار تن میوه در انبارها و
سردخانههای تهران در آستانه فاسد شدن است.
این ها توسط دالالن ،کشاورزان و بارکنان در
انبارها و سردخانهها ذخیره شده است که اگر
تا  ٢٠اردیبهشت به فــروش نرسد کامال فاسد
میشود ،از مجموع  ٢۵۰هزار تن سیب و پرتقال
 ۱۵٠هــزار تن آن سیب و  ١٠٠هــزار تن دیگر
پرتقال است .این مقام مسئول می افزاید :قبل
از عید که هر کیلوگرم پرتقال به قیمت  ١٠تا ١٢
هزار تومان به فروش می رسید به فعاالن این حوزه
اعــام کردیم که کل مرکبات خود به خصوص
پرتقال را به بازار عرضه کنند اما آن ها برای سود
بیشتر طمع کردند و به حرف ما گوش ندادند.
سهم هریک از گروه های احتکار کننده نیز در
بیان رئیس اتحادیه بارفروشان درخور توجه است
به طوری که به گفته وی از میزان  ١٠٠هزار تن
پرتقال انبار شده  ۶۰درصد آن در دست دالالن،
 ٢٠درصد کشاورزان و  ٢٠درصد دیگر در دست
بارکنان-کسانی که بار به شهرهای دیگر ارسال
می کنند -است.این در حالی است که این روزها
قیمت پرتقال در تهران از کیلویی  12هزار تومان
تا  17هزار تومان و بیشتر نیز مشاهده می شود.
اکنونبایدازمقاماتمسئولدرنهادهاینظارتی
ازجمله اتــاق اصــنــاف ،وزارت صمت و وزارت
جهادکشاورزی پرسید ،چه مجازات و جرایمی
را برای این گونه محتکران در نظر گرفته اند؟ چه
طرحی برای برخورد با این مجرمان اندیشیده
اند؟ کسانی که از یک سو با مواد غذایی مورد نیاز
مردم بازی می کنند و از سوی دیگر در شرایطی
که باید از تولید حمایت کرد و موانع را از سر راه
آن برداشت ،تیشه به ریشه تولید میوه یا دیگر
محصوالت غذایی مورد نیاز مردم می زنند.

