
بازاروسرمایهپنجشنبه / 6 بهمن 1401 / شماره 5297 www.ebtekarnews.com

6

در نخستین روز بهمن ماه
دفتر بازاریابی و هماهنگی منطقه ای استان یزد بیمه باران افتتاح شد

 نخستین روز بهمن ماه 1401با افتتاح شانزدهمین دفتر بازاریابی و هماهنگی منطقه ای بیمه باران مصادف شد و در نشستی که به همین 
منظور برگزار شده بود، علیرضا هادی مدیرعامل، حسین حاتمی معاون مدیرعامل، سروناز درواری عضو هیات مدیره و مدیر فنی بیمه های 
زندگی، مهسا محمدیان سرپرست سرمایه انسانی و مهرداد شهبازی منشادی مدیر دفتر بازاریابی و هماهنگی منطقه ای استان یزد 
حضور پیدا کردند. به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل بیمه باران با اشاره به اهمیت توسعه شبکه فروش و ظرفیت های استان یزد، 
این نشست را آغاز کرد و در ادامه افزود: ضمن آرزوی توفیق برای دفتر بازاریابی و هماهنگی منطقه ای یزد و نمایندگان آن، تصور 
می کنم این استان با ظرفیت های متعددی که دارد، می تواند نتایج درخشانی در تولید حق بیمه داشته باشد. علیرضا هادی تصریح 
کرد: مهم ترین عامل در فروش بیمه زندگی، ترویج فرهنگ آن است. بنابراین در ابتدای فعالیت دفتر یزد، در تالش خواهیم بود با 
ایجاد زیرساخت های فرهنگی و اطالع رسانی، بتوانیم در حوزه تبلیغات بیمه های زندگی عملکرد موثری داشته باشیم. مدیر عامل بیمه 
باران با تاکید بر اهمیت افزایش دانش مالی نمایندگان و انواع اجزای شبکه فروش، گفت: امروزه نمایندگان و شبکه فروش بیمه زندگی 
باید مجهز به دانش در همه زمینه های مالی باشند تا بتوانند با جلب اعتماد مشتری به عنوان یک کارشناس مشاور مالی اقدام به ارائه خدمات 
کنند. رویکردی که امروز در صنعت بیمه دنیا کارشناسان فروش بیمه در پیش گرفته اند و ما برای تعمیق روابط خود با آحاد جامعه و مطلع شدن از نیازها و خواسته های 
آن ها ناگزیر به تبعیت از همین رویه هستیم. او در ادامه افزود: شبکه فروش رابط میان سازمان و مردم است. بنابراین هر اندازه این پل ارتباطی قدرتمند تر باشد، تفاهم 
و درک بهتری در این رابطه دوسویه شکل می گیرد تا بتوانیم به چشم انداز دقیق تری از نیازها و خواسته های توده جامعه برای طراحی و به روزرسانی محصوالت بیمه ای 
برسیم. هادی گفت: با توجه به اینکه اساس محصوالت بیمه زندگی رفع دغدغه های جامعه است، ما از بدو تاسیس بیمه باران و در روند طراحی محصوالت بیمه زندگی 
به این رکن توجه داشتیم و هر یک از محصوالت بیمه باران در پاسخ به یک سری از دغدغه های افراد طراحی و ارائه شده اند. او در ادامه ضمن تشریح عملکرد بیمه باران، 
افزود: از ابتدای فعالیت این شرکت، مبلغ 1.712.398 میلیون ریال به عنوان سرمایه بیمه های زندگی به بیمه گزاران پرداخت شده است، که این مبلغ شامل ذخیره 
ریاضی به عالوه سودهای حاصله بیمه نامه ها می شود. او افزود: در حال حاضر بیمه باران ماهیانه به مشتریان مستمری پرداخت می کند و بخشی از مبالغ پرداخت شده 
شامل مستمری های ماهیانه است. مدیرعامل بیمه باران در ادامه سخنان خود بر ضرورت تفکیک پرداخت سرمایه بیمه به بیمه گزاران از خسارت تاکید کرد و گفت، 
مبالغ پرداختی به بیمه گزاران در قالب سرمایه بیمه نباید به عنوان خسارت لحاظ شوند، گفت: اگرچه در صورت های مالی و گزارش های آماری این مبالغ نیز تحت عنوان 
خسارت قرار می گیرند، اما بهتر است عبارت صحیح تری برای این مبالغ در نظر گرفته شود تا مخاطبان بتوانند تصویر شفاف تری از عملکرد شرکت های بیمه گر پیدا کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری:
بانک سپه ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را به درستی درک می کند

از حمایت های  تقدیر  با  بنیان رئیس جمهوری  و اقتصاد دانش  فناوری  فیروزآبادی معاون علمی،  الله دهقانی  دکتر روح 
مدیرعامل بانک سپه در حمایت از اقتصاد دانش بنیان گفت: بانک سپه ارزش سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان را به 

درستی درک می کند، چرا که اقتصاد دانش بنیان بدون حضور بانک ها قابل تصور نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه کارخانه هوشمندسازی و نوآوری امیدبوم با بیان اینکه وقتی در مورد اقتصاد 
حرف می زنیم، نمی شود بدون بانک ها به این مقوله فکر کرد، گفت: اینکه بخواهیم اقتصاد دانش بنیان رقم بخورد 

و بانک ها حضور نداشته باشد، اشتباه است. در دنیا نیز در کنار افکار و ایده ها، نظام های مالی حضور دارند.
وی افزود: متاسفانه فرهنگی ترویج شده که دانش بنیان ها باید حمایت شوند، ولی واقعیت این است که دانش  بنیان ها 
باید ما را حمایت کنند. دنیا، اقتصاد دانش بنیان ها را از کلید توسعه می داند، چرا که نرم افزارها، سخت افزارها و افکار همگی 

ارزش ایجاد می کنند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی با تاکید بر اینکه حوزه دانش بنیان، حوزه ای است که ارزش افزوده بسیار باالیی برای کشور ایجاد می کند، گفت: دنیا، دنیای 

رقابت در دانش است و امروز علم قوت، قدرت، حاکمیت و فرمانروایی را رقم می زند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با بیان اینکه ما، دولت و بانک ها باید ارزش  واقعی دانش بنیان ها را متوجه شویم، اظهار 
داشت: این شرکت  ها می توانند با حرف جدید و ایده نو اقتصاد ایجاد کنند و بر همین اساس قسمت عمده ای از اقتصاد کشورهای بزرگ دنیا نیز بر مبنای 

مالکیت فکری است.
رئیس بنیاد ملی نخبگان در این رابطه عنوان کرد: بانک سپه و بانک های دیگر در کشور بزرگترین منابع مالی را مدیریت می کنند و باید این فضا را ایجاد 

کنیم که مشتریان، سرمایه گذران بانک ها و مردم درک کنند که سرمایه گذاری بر دانش، ارزش افزوده های قابل توجهی ایجاد می کند.
دکتر دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: وظیفه ما در معاونت علمی و فناوری حمایت و پشتیبانی از ایده های اولیه برای رسیدن به محصوالت جدید 
قابل ارائه است و بانک ها نیز باید با شرکت های دانش بنیان عجین شوند و در پتنت ها و شرکت ها، سرمایه گذاری کنند. به امید روزی که ابرشرکت های 

تولید کننده فناوری و ارزش برای کشور داشته باشیم.

اخبارخبر

شورای رقابت اطالعیه جدید صادر کرد
بازار خودرو مصداق بازار انحصاری 

است

خودرو  بازار  اینکه  بیان  با  رقابت  شورای 
شناسایی  بر  است،  انحصاری  بازار  مصداق 
اعمال  با  بازار  این  واقعی  مصرف کنندگان 
در  کرد.  تاکید  اعتباری  و  فنی  محدودیت های 
اطالعیه جدید جدید شورای ملی رقابت درمورد 

خودرو آمده است:
دلیل  به  کشور  خودرو  بازار  ساختار   -1
واردات(،  )تولید،  عرضه  طرف  محدودیت های 
مزاحم،  بعضاً  و  غیرضروری  مقررات  و  قوانین 
شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات 
ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله 
بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، 
در حال حاضر هیچ راه حل بهینه ای نداشته و 
لذا شورای رقابت تالش می کند بهترین نسخه را 
برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در 
دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی 
و عملیاتی کند.در این راستا برنامه کوتاه مدت 
شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و 
ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن 
منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در 
بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصالحات 
این  اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در 

بازار است.
سیاست های  اجرای  قانون   ۵8 ماده  2-طبق 
کلی اصل 44 قانون اساسی و مطالعات انجام 
شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق 
بازار انحصاری بوده و مشمول بند ۵ این ماده 

می باشد.
هزینه  مدل  خودرو  قیمت گذاری  مبنای   -3
تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این 
ذیربط  تخصصی  نهادهای  ظرفیت  از  راستا 

استفاده خواهد شد.
4- شناسایی مصرف کنندگان واقعی به منظور 
اعمال  طریق  از  بازار  به  دسترسی  و  تسهیل 
محدودیت های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت 

پذیرد.
۵- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت 

بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.
و  قوانین  اصالح  برای  الزم  پیشنهادات   -۶
شورای  طرف  از  غیرضروری  و  مزاحم  مقررات 

رقابت ارائه می شود.
7- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و 
تعدیالت الزم به صورت پویا در متغیرهای مربوط 
به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال 

شود.
و  ها  زنی  گمانه  می شود،  یادآور  خاتمه  در 
اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و 
منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی 
و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود. بند 
۵ ماده ۵8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی “تصویب دستورالعمل تنظیم 
قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و 
خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات 

مربوط” است.
این بیانیه در حالی صادر می شود که قیمت 
خودرو پس از جهش های عجیب و غریب طی 
هفته های گذشته باالخره روز سه شنبه کمی آرام 
گرفت و قیمت برخی خودرو ها ثابت و برخی 
کاهشی شدند و دلیل آن یک چیز بود: »کاهش 
قیمت دالر«. این روز ها فرمان بازار خودرو به 
دست اسکناس آمریکایی افتاده و با هر تب و 
تاب دالر، قیمت خودرو چند میلیونی جهش 
لحظه  در  خودرو  انواع  برخی  می کند.قیمت 
تنظیم این خبر به طور متوسط 10 تا 1۵ میلیون 
تومان کاهش داشته است؛ به طوری که قیمت 
محصول پرطرفدار ایران خودرو به نام پژو پارس 
تومان  میلیون  روز شنبه ۵70  که  TU۵ صفر 
بود در حال حاضر ۵۵0 میلیون تومان معامله 
نسبت  همان  به  هم  خودرو ها  بقیه  می شود. 
کاهش قیمت داشته اند.این در حالی است که 
در قرعه کشی جدید محصوالت ایران خودرو که 
به مناسب ایام دهه فجر انجام می شود شرط 
جدیدی وجود دارد. این شرط جدید عبارت است 
از اینکه »تنها کسانی می توانند در این قرعه کشی 
شرکت کنند که وجه خودرو در حساب هایشان 
موجود است و از طریق بانک مسدود می شود«.

اعالم اسامی دعوت شدگان به مصاحبه 
استخدامی سال ۱۴٠۱ بیمه البرز

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مرحله 
اول و آرزوی توفیق برای آنان در مرحله مصاحبه، 

به استحضار می رساند متقاضیان گرامی می 
توانند از طریق بخش پیگیری سامانه استخدامی 
بیمه البرز از وضعیت پرونده و تاریخ برگزاری 

مصاحبه خود مطلع گردند.
خواهشمند است افراد واجد شرایط دعوت به 
و مدارک  مکان  زمان،  از  اطالع  برای  مصاحبه 
الزم در روز مصاحبه حتما از طریق لینک فایل 
»راهنمای مصاحبه« را دانلود و با دقت مطالعه 
نمایند.  همچنین دعوت شدگان به مصاحبه الزم 
است فایل »کتابچه دانش سازمانی بیمه البرز« 
را به عنوان منبع مطالعاتی از طریق لینک دانلود 
و برای آمادگی در روز مصاحبه مطالعه فرمایند.

هفته سوم سوپرلیگ کاراته با حضور 
تیم بیمه تعاون برگزار می شود

طبق اعالم روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفته 
سوم سوپر لیگ کاراته، روز جمعه 7 بهمن ماه در 
دانشگاه آزاد اسالمی استان همدان برگزار می شود.

وزن  تعاون،  عمومی بیمه  روابط  گزارش  به 
ساعت  از  بهمن   ۶ شنبه  پنج  روز  ها  تیم  کشی 
نیز  مسابقات  و  شد  خواهد  برگزار   18 الی   1۵
 از ساعت 9 صبح روز 7 بهمن آغاز خواهد شد.

در این دوره از مسابقات تیم بیمه تعاون در مرحله 
رفت به مبارزه با تیم آوای رزم می رود و در رقابت 
های دور برگشت نیز با تیم کان ذن ریو مسابقه 

خواهد داد.
گفتنی است در مسابقات سوپرلیگ کاراته، تیم 
بیمه تعاون با حضور قهرمانان پرتعداد تیم ملی 
حضور دارد که از جمله دستاوردهای فردی هرکدام 
کرد: اشاره  زیر  موارد  به  توان  می   در سال 1401 
شهریور ماه: کسب مدال نقره مسابقات کاراته وان 
باکو آذربایجان توسط بهمن عسگری کاراته کای 
 ملی پوش بیمه تعاون در وزن منهای 7۵ کیلوگرم

مهرماه: کسب مدال طال وزن 84- توسط مهدی 
 خدابخشی در لیگ جهانی کاراته وان سری آ کوجالی
مهرماه: کسب مدال برنز وزن ۶7- توسط مرتضی 
 نعمتی در لیگ جهانی کاراته وان سری آ کوجالی

کیلوگرم   -7۵ وزن  طالی  مدال  کسب  آبان: 
دوازدهمین  در  حیدری  علیرضا  توسط 
ترکیه در  جهان  قهرمانی  های  رقابت   دوره 

)وزن  کیانی  هادی  توسط  برنز  مدال  آذر: کسب 
 7۵ منهای  )وزن  حیدری  علیرضا  ۶7(؛  منهای 
کیلوگرم( و صالح اباذری )وزن +84 کیلوگرم( در 
ازبکستان تاشکند  در  آسیا  قهرمانی  های   رقابت 

توسط مهدی خدابخشی  نقره  مدال  دی: کسب 
پاریس اوپن  های  رقابت  در   -84 وزن   در 

دی: کسب مدال برنز توسط صالح اباذری در وزن 
84+ در رقابت های اوپن پاریس

شایان ذکر است که هم اکنون نیز تیم کاراته 
بیمه تعاون با 12 امتیاز تیمی و 84 امتیاز انفرادی، 
کاراته  سوپرلیگ  های  رقابت  جدول  صدرنشین 

است.

بهشتی نژاد سرپرست بیمه سرمد شد
با تصویب اعضای هیات مدیره، سید محمدمهدی 
بهشتی نژاد به عنوان سرپرست بیمه سرمد منصوب 

و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، در مراسمی 
با حضور اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران 
شرکت و نمایندگان سهامدران، سید محمدمهدی 
بهشتی نژاد به عنوان سرپرست شرکت بیمه سرمد 
منصوب و معرفی شد. بهشتی نژاد که سابقه حضور 
در نهادهای مهم بازارهای مالی و سرمایه کشور را 
پژوهی  آینده  دارد، دانش آموخته رشته مدیریت 
از دانشگاه تهران است. وی که سابقه حضور در 
صنعت بیمه کشور را در کسوت هیات مدیره دارد، 
پیش از حضور در بیمه سرمد، عضو هیات مدیره 
بیمه ملت بوده و در مقطعی نیز ریاست هیات 
مدیره این شرکت را برعهده داشته است. عضویت 
در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و ریاست 
کمیته حسابرسی و عضویت در کمیته ریسک بیمه 
ملت نیز از سوابق مدیریتی بهشتی نژاد در صنعت 
بیمه کشور است. وی همچنین سابقه تدریس در 
دانشگاه علوم اقتصادی، خوارزمی، دانشکده بیمه 

ایران و دانشگاه آزاد اسالمی را دارد.

سید ابراهیم رئیسی در حالی برای دفاع از بودجه 
سال 1402 راهی مجلس شد که ادعای وی درباره 
ایجاد یک میلیون شغل باعث بروز حساسیت ها 
و گمانه زنی های تازه شد. رئیس  دولت سیزدهم 
بودجه  کلیات  از  دفاع  در  مجلس  صحن  در 
1402 به آمار ایجاد اشتغال در دولت خود اشاره 
بر اساس  ایجاد یک میلیون شغل  کرد و گفت: 
مستندات محقق شده است. مستندات بر اساس 
کد ملی، کد بیمه و محل اشتغال، تحقق نزدیک 
این  البته  را نشان می دهد  به یک میلیون شغل 
برای  باید  دستگاه ها  همه  و  نیست  کافی  میزان 

اشتغال بیشتر تالش کنند.
را  بیکاری  نرخ  رییسی  خبرانالین،  گزارش  به 
بررسی  است.  کرده  اعالم  درصد   8.9 با  برابر 
گزارش های اعالمی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
که نرخ بیکاری در پایان تابستان سال جاری برابر 
با 8.9 درصد بوده است. استناد به این آمار نشان 
منابع  از  باید  نیز  اعالمی  آمارهای  سایر  می دهد 
رسمی استخراج شده باشد اما نکته اینجاست که 
میزان اشتغال ایجاد شده در گزارش های رسمی با 
میزان اشتغال عنوان شده از سوی رییس  جمهوری 
و وزیر تعاون، کار، رفاه اجتماعی فاصله ای زیاد را 
داراست.نکته اینجاست که برخی دیگر از آمارهای 
اعالمی از سوی مقامات دولت سیزدهم از سوی 
کارشناسان محل سئوال بوده است. تشکیک بر 
 سر ادعای کاهش ١٩ درصدی تورم از جمله است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در پایان تابستان 
سال گذشته برابر با 9.۶ درصد بوده است. این 
بدان معنی است که نرخ بیکاری کاهشی برابر با 

هفت دهم درصد را تجربه کرده است.
در  موجود  اشتغال  رقم  به  نگاهی  حال  این  با 
کشور نشان می دهد تعداد اشتغال ایجاد شده در 
فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان سال جاری 
برابر با 373 هزار و 734 نفر بوده است. گذشته از 
شغل ایجاد شده کیفیت اشتغال ایجاد شده نیز از 
سوی کارشناسان محل بحث و نظر است. آن گونه 
میزان  است  مشخص  آمار  مرکز  گزارش  در  که 
اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی در فاصله 
تابستان سال گذشته تا کنون کاهش داشته است.
تعداد شاغالن بخش کشاورزی در تابستان سال 
گذشته برابر با چهار میلیون و ۶3 هزار نفر بوده 
است که در تابستان سال جاری به سه میلیون و 
7۶3 هزار تومان کاهش یافته است. به این ترتیب 
سیصد هزار شغل در بخش کشاورزی در این دوره 
زمانی از دست رفته است. از سوی دیگر اشتغال 
از  نفری  هزار   121 افزایش  با  صنعت  بخش  در 
هفت میلیون و نهصد هزار نفر به هشت میلیون و 

بیست و نه هزار نفر رسیده است.
استناد به کدام منبع است؟

نفری  هزار   ۵4۶ رشد  با  اما  خدمات  اشتغال 
سال  تابستان  در  خدمات  بخش  در  بود.  روبرو 
به  نفر مشغول  هزار  و 429  میلیون  یازده   1400
کار بودند اما این رقم در تابستان سال 1401 به 11 
یافته است. به  افزایش  میلیون و 97۶ هزار نفر 
این ترتیب خالص اشتغال 373 هزار نفر است.
خدمات  بخش  در  اشتغال  توجه  قابل  افزایش 
شغل های  از  مهمی  بخش  که  معناست  بدان 
جدید ایجاد شده ممکن است مرتبط با تاکسی های 
 ... و  موتوری  پیک های  مشاغلی چون  اینترنتی، 
نمی شوند.روشن  تلقی  پایدار  شغل  که  باشد 
نیست منبع آماری مورد استناد رئیس جمهوری و 
وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در خصوص یک 
میلیون شغل کجاست.ابان ماه سال جاری بود که 
مناقشه ای بزرگ بر سر تخصیص کنابع اشتغال زا 

میان دولت و مجلس به راه افتاد.
حساسیت ناتمام بر روی اشتغال 

هفدهم آبان ماه سال جاری بود که رئیس مجلس 
خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: مجلس روی اشتغال و معیشت مردم 

حساس است. ما در سال 1400 از بند 28 تبصره 
14، 32 همت برای بحث مربوط به اشتغال در نظر 
گرفتیم. از سوی دیگر کل منابع تبصره 14 تحقق 
یافته است و منابع معیشت به صورت صددرصد 
تخصیص یافته، اما چرا منابع را به اشتغال ندادید؟ 
متأسفانه به جای تخصیص 32 هزار میلیارد تومان 
تومان  میلیارد  19هزار  اشتغالزایی،  تحقق  برای 
اختصاص یافته و 13هزار میلیارد تومان دیگر هنوز 
اختصاص داده نشده است. سازمان برنامه و بودجه 
مکلف است این 13هزار میلیارد تومان را در ادامه 
سال به وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه های ذی ربط 

برای اشتغال تخصیص دهد.
پس  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  انتقاد  از 
درآمدهای  منابع  مجلس  در  می کنیم  خواهش 
زیرا تحقق  ندهید،  افزایش  را  بودجه  واقعی  غیر 
حدود   14 تبصره  گذشته  سال  عملکرد  نمی یابد، 
هیچ   1401 سال  در  است.  بوده  همت   340
افزایش قیمتی در حامل های انرژی و حجم تولید 
نداشته ایم، چطور شما این درآمد را از 330 به ۶40 

همت افزایش دادید؟
آمارهایی بدون سند و مدرک 

یک  ماجرای  می رسد  نظر  به  ترتیب  این  به 
به  نیاز  پیش  از  بیش  ایجاد شده  میلیون شغل 
امارهای  سایر  که  همان گونه  دارد  شفاف سازی 
اعالم از سوی مقامات دولت سیزدهم محلی برای 

بررسی است.
پژوهشگر  و  اقتصاددان  اطهاری  کمال  اما 
سیزدهم  دولت  رئیس  ادعای  درباره  توسعه 
 24 اقتصاد  به   اخیرا    1402 بودجه  شرایط  و 
»آنقدر  گفت:  شغل  میلیون  یک  ایجاد  درباره 
واقعیت  از  دور  و  عجیب  شده  طرح  ادعای 
نپردازم  آن  به  می دهم  ترجیح  که  است  موجود 
نیست.« پاسخگویی  برای  طرح  قابل  اساسا   و 

به  توجه  با  اما  ادامه  در  توسعه  پژوهشگر  این 
که  است  گفته  نیز  کشور  در  اشتغال  مساله 

هر  نداریم،  وضعیت  از  دقیقی  آمار  ما  :»وقتی 
ادعایی نیز قابل طرح است. البته مردم نیز بعدتر 
پاسخ این سخنان را به روش خود می دهند. اصال 
مساله این است که چطور امکان دارد هم با افت 
رشد اقتصادی همراه باشیم و هم اشتغال افزایش 
پیدا کرده باشد، این خیلی عجیب است. از سوی 
این  از  دیگر وقتی آمار به روز نداریم، حرف زدن 

مساله سخت تر نیز می شود.«
کمال اطهاری که در میان پژوهشگران اقتصادی 
ایران به صراحت بیان شهره است البته در ادامه 
توضیحاتش و در پاسخ به مساله توسعه و اشتغال 
و  توسعه  به  توجه  عدم  و  بودجه 1402  در  زایی 
نیز  زایی  اشتغال  امکان  با  بودجه  این  ضدیت 
توسعه  الگوی  فاقد  مدتهاست  »ایران  می گوید: 
نمی کند.  تبعیت  نیز  برنامه ای  هیچ  از  و  است 
بدون  به ملغمه ای  نیز  این دولت مردمی  اجزای 
ارتباط با یکدیگر و بسیار متناقض تبدیل شده که 
از یک طرف مسکن را موتور توسعه اعالم می کند 
بخش  در  تورمی  رکود  برای  نیز  دیگر  از سوی  و 

مسکن هیچ برنامه ای ندارد«.
وی می افزاید: »از سوی دیگر توانی برای اقداماتی 
ندارد.  وجود  داشته  را  انجامش  قصد  دولت  که 
مجموع این موارد نشان می دهد که موتور توسعه 
در کشور کار نمی کند. تورم نیز بسیار شدید است 
تعطیل  زمان  نیز در طول  کارگاه ها  از  بسیاری  و 
شده اند، چرا که بیشتر صنایع کوچک و متوسط 
امکان دریافت تسهیالت و وام نیز برایشان وجود 
ندارد. بانک ها نیز خودشان در همین بخش مسکن 
که اکنون قفل شده است، سپرده ها را به آجر و 
آهن تبدیل کرده اند. پس هیچ کدام از شرایطی 
که برای افزایش و رشد اشتغال مورد نظر است، 
پژوهش ها  که  خصوص  به  ندارد،  وجود  اساسا 
نشان می دهد در یک دهه گذشته رابطه منفی بین 

سرمایه گذاری و اشتغال وجود داشته است.«
اطهاری در ادامه می گوید: »این نکته هم قابل 
ذکر است که در این دوران حتی اشتغال هایی که 

پیش از دوران کرونا و در زمان محدود توافق برجام 
ایجاد شده بود نیز در دوران کرونا از بین رفتند 
و بعد هم این تورم باعث شده که اشتغال هایی 
که مستقیم به مردم مربوط است )مثل رفتن به 
رستوران( نیز به دلیل بحران معیشت شهروندان 
در حال نابود شدن است چرا که مردم درآمدی 
ندارند که به این نوع خرج ها، تفریحات یا حتی 

رفتار های فرهنگی بپردازند.«
کاهش بودجه عمرانی اشتغال زا نیست

این پژوهشگر اقتصادی می افزاید: »در واقع همه 
گذاری  منفی سرمایه  به همراه رشد  این شواهد 
ما  به  یارانه ها  میزان  افزایش  کنار  در  کشور  در 
می گوید که عمال بودجه های عمرانی کاهش پیدا 
این مجموعه نشان می دهد که  اند و خب  کرده 
شرایط و فرایند به هیچ وجه نمی تواند اشتغال زا 
تحقیقات  مثال  برای  که  کنید  توجه  حاال  باشد. 
مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد که 
ایران تعیین نشده  اولویت های صنعتی اصال در 
ایجاد  برای  یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی  و 
و  است  نگرفته  صورت  آزاد  مناطق  در  اشتغال 
عامل اصلی این بخش نیز عدم پیوستن ایران به 
FATF است. به این ترتیب بودجه هایی که صرف 
از  بلکه  نمی کنند  تبعیت  برنامه  از  نیز  می شوند 
یک قانونگذاری پراکنده یا متناقض از هم پیروی 
می کند و در واقع این بودجه تابع برنامه نیست. 
این بودجه تابع امیال نمایندگان است که بیشتر 
این امیال نیز بر مبنای دسترسی به رانت است.«

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند برنامه 
»در  می کند:  اظهار   1402 بودجه  برای  ریزی 
با خرد محدود عده ای  واقع دولت تصور می کرد 
و  کرد  پیدا  دست  توسعه  به  می توان  محدود 
خود همین مساله نیز یک مانع بزرگ بر سر راه 
در  هم  مسئله  همین  و  است  کشور  در  توسعه 
بودجه مشاهده می شود؛ اما این خرد محدود که 
در بودجه منعکس شده است نمی تواند توسعه 

بخش باشد.«

فضای  کاربران  از  یکی  پرسش  به  پاسخ  در  فرزین  محمدرضا 
مجازی درباره چرایی حذف دالر توافقی و مشکالت پیش آمده برای 
خریداران دالر توافقی طی روز گذشته، اعالم کرد: بانک مرکزی با 
حذف دالر توافقی به دنبال برچیدن رانت به وجود آمده بوده است.
فرزین با اعالم این خبر خطاب به متقاضیان خرید ارز تأکید کرد: 
از این به بعد از تمامی صرافی ها بدون انجام ثبت نام، ارز خود را 

دریافت کنید؛ به نرخ تابلو بدون صف.
اینکه چرا دالر توافقی حذف  رئیس کل بانک مرکزی در مورد 
شده است، گفت: از این پس امکان خرید دالر و ارز بدون نوبت 
و ثبت نام از تمام صرافی ها با نرخ تابلو وجود دارد.البته باید توجه 
کرد که با توجه به این که سقف برداشت از هر کارت بانکی حدود 
100 میلیون تومان تعیین شده است خریداران باید به این موضوع 
توجه کنند و چند کارت بانکی البته با مشخصات خود به همراه 

داشته باشند.
هم چنین از امروز اشخاص حقیقی باالی 18 سال می توانند تا 
سقف ۵000 یورو یا معادل ارزی آن را از صرافی ها بخرند.به گزارش 
امروز  از  مرکزی،  بانک  بخشنامه جدید  آنالین؛ طبق  همشهری 
نکرده اند،  استفاده  دولتی خود  ارز  از سهمیه  تاکنون  که  افرادی 
می توانند تا سقف ۵000 یورو یا معادل ارزی آن را از صرافی های 
مجاز خریداری کنند.گفتنی است این امکان برای اشخاص حقیقی 
اگر  است.  فراهم  ایران  مقیم  و حقوقی  باالی 18 سال(  )ایرانیان 
فردی توانایی و یا تمایل به خرید سهمیه خود به طور کامل را ندارد 
می تواند مقدار تعیین شده را در چند مرحله خریداری کند.همچنین 
با توجه به اینکه سقف برداشت از هر کارت بانکی حدود 100 میلیون 
تومان تعیین شده است خریداران باید به این موضوع توجه کنند 

و چند کارت بانکی البته با مشخصات خود به همراه داشته باشند.

گزارش مرکز آمار از ایجاد ۳7۳ هزار شغل در فاصله تابستان سال 1400 تا تابستان امسال خبر می دهد 

معمای یک میلیون شغل
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.سخنان 
صولت مرتضوی تاییدیه ای بود بر آنچه رییس  جمهوری در جلسه مجلس شورای اسالمی اعالم کرد. وی که برای دفاع از بودجه در صحن علنی حضور یافته 

بود، میزان اشتغال ایجاد شده را در محدوده یک میلیون شغل اعالم کرد.

چطور ارز بخریم؟قیمت دالر توقفی در نوسان

آن گونه که در 
گزارش مرکز آمار 

مشخص است 
میزان اشتغال 
ایجاد شده در 

بخش کشاورزی 
در فاصله تابستان 

سال گذشته تا 
کنون کاهش 
داشته است.

تعداد شاغالن 
بخش کشاورزی 
در تابستان سال 

گذشته برابر با 
چهار میلیون و 6۳ 
هزار نفر بوده است 

که در تابستان 
سال جاری به سه 

میلیون و 76۳ 
هزار تومان کاهش 

یافته است


