
نیمی از سدهای ایران آب ندارند
وزارت نیللرو اعللام کرد: 
۴۱درصد سدهای کشور بین 
۴۰ تللا ۹۰ درصللد و مابقی 
کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. 
وزارت نیرو با انتشار گزارشی 
درباره آخرین وضعیت ذخایر 
آب سللدهای کشللور، اعام 
کرد: از ابتدای سللال آبی تا ۵ 
آبان مللاه جاری حجم مخازن 
۸۷ سد کشور از جمله سدهای الر، زاینده رود، درودزن،  ساوه،  ۱۵ 
خرداد، اسللتقال و دوستی کمتر از ۴۰ درصد آب دارد.حجم مخازن 
۱۳ سللد کشللور از جمله سللدهای دز،  مهاباد، گیانغرب، اکباتان و 
کردکنللدی بیللن ۴۰ تللا ۵۰ درصد آب دارند. از سللوی دیگر حجم 
مخازن ۲۸ سللد کشور از جمله سللدهای تهم، شهید رجایی،  کوثر،   
کرخه و طالقان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد آب دارند.حجم مخازن ۲۷ سد 
کشور از جمله سدهای کرج،   لتیان، قشاق، سلیمان شاه و البرز بین 
۷۰ تا ۹۰ درصد آب و فقط ۱۴ سد کشور از جمله سدهای گیارلو، 

میجران، دویرج، ایام و کاران بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد آب دارد. 
بانک ها پیچ سختگیری را شل کنند

تقاضامندیم وزارت راه در بهره برداری و یا نوسازی راه آهن 
کشللور سفارشللات خارجی خود را کاهش دهللد. اگرچه وجود 
فاینانللس بللرای خرید از خارج کشللور رغبت ایجللاد می کند. 
محمدرضا نعمت زاده در آئین افتتاح کارخانه تولید ریل ملی در 
ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب و با اشللاره به این که اینکه 
ذوب آهن سرمنشللا تحوالتی بزرگ در اسللتان و کشللور بوده 
اسللت، اظهار کرد: قرار بود درسللت یک سللال پیش این ریل به 
بازار تحویل داده شود اما متاسفانه کمبود نقدینگی وجود داشت 
و منابع پیش بینی شده در سال ۹۳ حاصل نشد. پروژه کارخانه 

تولید ریل ملی بدون کمک تسهیات بانکی اجرا شده است. 
11/8 میلیون خانوار سرشماری شده اند

 رئیللس مرکللز آمار ایران می گوید، تللا روز چهاردهم آبان ماه 
۱۱میلیون و ۸۰۰هزار خانوار شللامل ۳۹ میلیون و ۴۰۰هزار نفر 
سرشماری حضوری شده اند که ۴6/۲درصد خانوارهای کشور 
را در بر می گیرد. امیدعلی پارسللا افزود: مرحله دوم سرشللماری 
نفوس و مسللکن ۱۳۹۵ که به صورت حضوری اجرا می شللود از 
۲۸ مهر آغاز شللده و تا ۲۸ آبان ادامه دارد. وی اظهار داشللت: در 
این مرحله ماموران سرشماری به تمام خانوارهای کشور مراجعه 
می کننللد؛ از خانوارهایللی که در سرشللماری اینترنتی شللرکت 

کرده اند کد آماری را دریافت می کنند. 
امکان راه اندازی بازار آتی ارز تا پایان سال

عضو شللورای عالی بورس گفت: سللازمان بورس به صورت 
جدی پیگیر راه اندازی بازار مشللتقه ارزی و در مرحله نخسللت 
بللازار آتللی ارز بوده و البتلله در این زمینه منتظللر اقدام بانک 
مرکزی برای تک نرخی شدن ارز است. قاسم محسنی، از امکان 
راه انللدازی بللازار آتللی ارز تا پایان سللال جللاری در صورت 
تک نرخی شللدن ارز خبللر داد و گفت: با توجلله به اینکه بانک 
مرکزی بر تک نرخی شللدن ارز تا پایان سللال اصللرار دارد، در 
صورت تحقق این مهم شرایط برای راه اندازی بازار آتی ارز نیز 

فراهم شده و این بازار آغاز به کار خواهد کرد. 
قیمت کاغذ به خانه اول بازگشت

پللس از افزایش ۱۰ درصدی قیمت کاغللذ در ابتدای مهرماه، 
قیمت این کاال به شللرایط عادی بازگشت تا کاهش ۱۰ درصدی 
را به همراه داشللته باشد. رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا 
با اعام این خبر افزود: پس از افزایش ۱۰ درصدی قیمت کاغذ، 
بازار این کاال به وضعیت قبلی بازگشته و با کاهش ۱۰ درصدی 
همراه بوده اسللت. حسللین میرباقری عنوان کللرد: یکی از دالیل 
افزایش قیمت بحث ترخیص کاغدهای وارداتی از گمرک بود که 
در این رابطه مشکاتی برای واردکنندگان پیش آمده و بازار با 
خا مواجه شد که البته این مسئله از نظر زمانی کوتاه مدت بود. 
کاهش توان مالی مردم برای خرید گوشت

رئیس اتحادیه گوشت گوساله گفت: در سال های پیش مصرف 
سللرانه گوشللت ۱۲ کیلو بود و در حال حاضر ۹ تا ۹/۵ کیلو شده 
اسللت؛ یعنی مصرف سللرانه سلله کیلو کمتر شللده اسللت. علی 
خندان روی جوان در رابطه با وضعیت قیمت گوشللت گوساله در 
بللازار بیان داشللت:در بازار هیچ کمبللودی در تامین این محصول 
وجود ندارد و عرضه آن نیز مناسللب است. او افزود: قدرت خرید 
مردم کم شللده است به طوری که تا سال های پیش مصرف سرانه 
گوشللت ۱۲ تا ۵/۱۲کیلو بود و االن ۹ تا ۵/۹کیلو شللده اسللت 

یعنی سه کیلو مصرف سرانه کمتر شده است.  
 بازارهای مالی رابطه خوبی با ترامپ ندارند

منحنی تغییرات شللاخص دالر آمریکا با اعام FBI مبنی بر 
بررسللی دوباره پرونده ایمیل های کلینتون با شیب قابل توجهی 
رو به کاهش است. موسسه مطالعاتی بامداد در تحلیل اخیر خود 
درباره روند تغییرات شللاخص دالر آمریکا متذکر شده است که 
این روند به خوبی نشان می دهد که بازارهای مالی رابطه خوبی 
با ترامپ ندارند. شاخص دالر طی روزهای گذشته و در پی خبر 
پلیس فدرال آمریکا در رابطه با بررسی دوباره پرونده ایمیل های 
هیاری کلینتون، افت قابل توجهی پیدا کرده است. رئیس پلیس 
فللدرال آمریللکا در روزهللای گذشللته اعام کرد کلله پرونده 
ایمیل هللای هیللاری کلینتون با توجه به مللدارک جدیدی که به 
دست آمده، دوباره باز می شود. کلینتون متهم است در زمانی که 
مسوولیت دولتی داشت، با استفاده از سرورهای شخصی ایمیل، 

در مدیریت ایمیل های محرمانه سهل انگاری کرده است.
تولید برنج از مرز ۲ میلیون تن گذشت

دبیرانجمن برنج ایران حداکثر نیاز واردات برنج در سال جاری 
را بللا توجه به افزایش کمللی و کیفی تولید داخلی ۸۰۰ هزار تن 
اعام کرد. جمیل علیزاده شللایق اظهار داشللت: امسللال بیش از 
۲میلیللون و ۲۰۰ هزار تن برنج تولید می شللود درحالی که نیاز 
کشور ۳ میلیون تن است و کمبود آن با واردات جبران می شود. 
وی افزود: درسللالجاری به دلیل خزانه گیری زودتر برنج کاران 
)۲۰ اسللفند(، برداشللت برنج از دهم مرداد شروع شد در حالی که 

همیشه از اواخر مرداد برداشت می شد. 
چرا ایران از خودروسازی دست برنمی دارد؟ 
عضللو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشللاره به 
اینکلله ایللران هیللچ گاه در حللوزه اتومبیل موفق نبللوده، ولی 
همواره سللعی داشللته که از قبل انقاب اتومبیل سللاز شللود، 
می گوید: بعد از گذشللت دهه ها، همچنان خودرو را به شللکل 
بللدی در داخل بلله صورت مونتاژ تولیللد می کنیم یا اینکه به 
صورت سللی کی دی از سللایر کشورها وارد کرده و به مونتاژ 
می پردازیللم و از این کار هم دسللت بردار نیسللتیم و اقرار هم 

نمی کنیم که ما خودروسللازی بلد نیسللتیم.
 رضللی میری، معتقد اسللت: باید صللادرات صنعتی را در تمامی 
رشته هایی که مزیت داریم، به عنوان یک اصل پذیرفته و از تولید 
کاالهایی که توان رقابتی در بازارهای جهانی ندارند، در کارخانه های 
صنعتی خود جلوگیری کنیم. اگر به این نکته توجه جدی نشود، آنگاه 
نتیجه انبارهایی خواهد بود که مملو از کاالست و متاسفانه، خریداری 
ندارد و این دردی اسللت که اکنون صنعت ایران به آن دچار شللده 
اسللت. در حالی که اگر تمرکز اصلی مللا روی صادرات صنعتی و 
استفاده از مزیت های تولید صنعتی بود، کشور به شکل فعلی با رکود 

و بحران مواجه نمی شد. 

وضعیت تولید خودرو در ۷ ماهه امسال
هفت ماهه امسللال تولید انواع خودرو در ایران ۲6/۱درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته افزایش یافته است. 
در این مدت تولید انواع خودرو از مرز 6۰۰ هزار دستگاه گذشته و از ۵۴۸ 
هزار و ۱۷۵ دسللتگاه در هفت ماهه نخسللت سللال گذشته به 6۹۱ هزار و ۴۲۷ 
دسللتگاه رسیده است. تولید انواع سواری در هفت ماهه نخست امسال افزایش 
۲۷ درصدی داشته و از ۵۰۲ هزار و ۷6۳ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته 
به 6۳۸ هزار و ۵۹۹ دستگاه رسیده است. هفت ماهه نخست امسال تولید انواع 
وانت نیز با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده و از ۳۸ هزار و ۲۵۵ دستگاه در مدت 
مشللابه سللال گذشته به ۴۵ هزار و ۱۵۷ دسللتگاه افزایش یافته است. همچنین 
تولید انواع مینی بوس و میدل باس نیز ۱۷. ۹ درصد رشللد داشللته و از ۳۹۱ 

دستگاه در هفت ماهه نخست سال گذشته به ۴6۱ دستگاه رسیده است. 
 روزی چند پراید راهی خیابان ها شده است؟ 

پراید، پرتیراژترین خودروی تولید داخل است که آخرین سال های حضورش 
در خط تولید خودروسازی در ایران را پشت سر می گذارد. 

بررسللی ها نشللان می دهد این از ابتدای سللال جاری تا پایان مهر ماه هر روز 
۷۳۱ دسللتگاه پراید از خط تولید خودروسللازی در ایران خارج شللده است، تا 
ایللن عنوان بللرای ارزان ترین خودروی تولیدی در ایران حفظ شللود. پیش از 
پراید، پیکان پرتیراژترین خودروی تولید داخلی بود. سللابقه طوالنی حضور 
پیکان در خط تولید خودروسازی در ایران و همچنین اشکاالت فنی و ظاهری 
آن، کم کم انتقادات نسللبت به خودروسللازی در ایران را افزایش داده و باعث 
شللد عناوینی چون مدیریت پیکانی و اقتصاد پیکانی و... در ادبیات سیاسللی 
ایران جا باز کند. بر اسللاس این گزارش با خروج پیکان از خط تولید و سللپرده 
شللدن آن به موزه، پراید، خودروی ارزان قیمتی که تکنولوزی تولید آن نه از 
یک کشور اروپایی، که از کشور آسیایی کره جنوبی خریداری شده بود، جان 

گرفت و عنوان پرتیراژترین خودروی تولیدی در ایران را از آن خود کرد.  

قیمت طال و سکه روی ریل صعود
در ادامه افزایش قیمت طال وسکه در هفته های اخیر، این هفته نیز قیمت طال و 

سکه چه در بازارهای جهانی و چه در بازار ایران با رشد قابل توجهی روبرو بود. 
 رئیس اتحادیه سللازندگان و فروشللندگان طا و جواهربا اشاره به اینکه قیمت طای 
جهانی به ازای هر اونس با افزایش ۳۰ دالری طی هفته گذشللته روبرو بود، اظهار کرد: 
یکللی از دالیللل افزایش قیمت طللای جهانی کاهش ارزش دالر طی هفته گذشللته بود. 
محمدکشللتی آرای با بیان اینکه قیمت طا وسللکه نیز در بازار ایران با افزایش قیمت طی 
هفته گذشللته روبرو بود، عنوان کرد: از عوامل افزایش قیمت طا و سللکه در بازار ایران 

می توان به روند صعودی طای جهانی و نیز افزایش قیمت ارز در بازار آزاد اشاره کرد.
 به گفته رئیس اتحادیه سللازندگان و فروشللندگان طا و جواهر قیمت سللکه طی هفته 
گذشته از یک میلیون و ۹۲ هزار تومان به یک میلیون و ۱۲۴ هزار تومان رسید که نشان 
دهنده افزایش ۳۱ هزار تومانی اسللت. کشللتی آرای در مورد احتماالت افزایش یا کاهش 
قیمت طا و سکه طی هفته آینده نیز گفت: افزایش یا کاهش قیمت طای جهانی در هفته 
آینده به میزان نرخ بهره در آمریکا بستگی دارد. عاوه براین هرچقدر به تاریخ انتخابات 
ریاسللت جمهوری آمریکا نزدیک تر می شویم، تاثیر پذیری بازارهای مالی از این مسئله 
افزایللش می یابللد. وی همچنین با تاکید بر ادامه روند کاهش سللطح تقاضا در بازار طا 

وسکه، اظهار کرد: همچنان میزان تقاضا و دادوستد در بازار طا وسکه پایین است. 
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خودرو

گروه اقتصادی:  کارشناس�ان بازار کار معتقدند:    دولت 
چن�د برنام�ه و روش را برای تحرک در بازار کار می تواند 

داش�ته باش�د؛ از جمله این که از 
بیرون س�رمایه جذب و به بخش 

خصوصی هدایت کند. 
همچنیللن به بخش دولتی زودتر سللر و سللامان دهد و به 

سللرعت برای بخش خصوصی نسخه الزم را 
بپیچد.    بیکاری و مسللاله اشتغال 
جوانان سالیان متمادی است که 
کشللور را درگیر خللود کرده و 

طی ۱۰ سللال گذشللته در حالی 
میلیاردها تومان به ایجاد اشتغال در 

کشللور اختصللاص داده شللد، امللا 
کارشناسللان بازار کار معتقدند اقدام 
دولت ها نه تنها منجر به اشللتغال زایی 

قابل توجه نشده، بلکه روند نرخ 
بیکاری نیز صعودی بوده است. 

در حال حاضر به باور کارشناسان، 
پیچیده تریللن و سللخت ترین وضعت در 
حوزه کار، به دولت یازدهم به ارث رسیده 

کلله حل آن، نیازمند نسللخه قوی اقتصادی 
اسللت. اطاعات مرکز آمار ایران نشللان می دهد که در بهار 
امسللال ۱۲/۲درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده اند. 
تعداد شللاغان کشللور در بهار ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ میلیون و 
6۰۴ هزار و ۷۱۸ نفر بوده است که نسبت به بهار سال ۱۳۹۴ 
این میزان در حدود ۷۴۲ هزار و ۸۸۲ نفر افزایش یافته است. 
طبق آمارهای رسمی کشور، تعداد بیکاران کشور ۳ میلیون و 
۱۴۵ هزار و ۷۹۷ نفر در سللطح سللنی ۱۵ ساله و بیشتر است. 
البته حدود یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۱۱۰ نفر بیکاری که در 

کشور وجود دارد، زیر ۳۰ سال هستند. 
بررسللی ها همچنین حاکی از آن اسللت کلله از جمعیت ۷۸ 
میلیون و ۸۰۰ هزار نفری ایران، ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند. 
به این ترتیب با اشتغال ۲۷ درصدی جمعیت ایران، به ازای هر 
فرد شللاغل در ایران بیش از دو نفر فاقد شللغل وجود دارند. این 
بدان معناست که بار تامین هزینه های ۳/۵ نفر در ایران - شامل 
یک فرد شاغل و ۲/۵فرد بدون شغل- برعهده یک نفر است. 
از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران نیز ۵۷ میلیون نفر هیچ فعالیت 
شغلی و اقتصادی در حال حاضر ندارند. با توجه به این آمارها، 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر متذکر شللده است 

که در صورت تداوم شرایط موجود، نرخ بیکاری در 
سللال ۱۴۰۰ نزدیک به 
۱۵ درصد خواهد بود 
که با هدف الیحه 
برنامه ششللم 
که ۷ درصد 
تا سال ۱۳۹۹ 
است، تفاوت 

فاحشی دارد. 
براساس این گزارش، در صورت حفظ نرخ بیکاری کنونی، 
باید ساالنه به طور متوسط 6۸۵ هزار شغل ایجاد شود که این 
خللود یکللی از باالترین رکوردهللای اقتصاد ایللران از منظر 
اشللتغا لزایی بلله حسللاب می آید. ایللن در حالی اسللت که در 
مسللتندات برنامه ششللم، ۹۵۵ هزار خالص اشللتغال ساالنه 
پیش بینی شللده اسللت. تحللوالت یک دهه اخیر بللازار کار و 
نوسانات نرخ اشتغال، بهترین تصویر را در رابطه با بازار کار به 
هر بیننده ای می دهد. حدفاصل سال های ۸۴ تا ۹۴ حدود هشت 
میلیون نفر به جمعیت سن کار اضافه شده است؛ حال آنکه از 
ایللن تعداد تنها یک میلیللون و ۴۵۰ هزار نفر به جمعیت فعال 

اقتصادی اضافه شده اند.
 آمار بازار کار ایران طی ۱۰ سال گذشته، یعنی بهار ۱۳۸۵ 
تا بهار ۱۳۹۵، حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی 
اسللت؛ به طوری که این نرخ از حللدود ۴۱/۲درصد در بهار 
سللال ۱۳۸۵ بلله ۳۹/۵درصد در بهللار ۱۳۹۵ کاهش یافته 
اسللت. همچنین روند ۱۰سللاله سهم شللاغان با ساعت کار 
معمول ۴۹ سللاعت و بیشللتر بیانگر آن اسللت که این سللهم 

روندی کاهشی داشته است. چکیده نتایج آماری نیروی کار 
در بهار ۱۳۹۵ حاکی از آن اسللت که ۳۹/۵درصد از نیروی 
کار کشللور، ۴۹ سللاعت و بیشللتر از سللاعات معمول کار 
می کننللد؛ ایللن در حالی اسللت که این نللرخ در ۱۳۸۵ حدود 
۴۵/۴ درصد بود. در چنین شللرایطی، در طول سه سال و نیم 
گذشللته که دولت یازدهم بر سللر کار آمده اسللت، اشتغال به 
عنوان یکی از بزرگ ترین خواسللته ها و مسللایل پیش روی 
جوانان مطرح شللده و تیم اقتصادی روحانی نیز وعده داده در 

این باره اقدامات موثری انجام دهد. 
حسللن روحانی در اولیللن گزارش 
۱۰۰ روزه از فعالیللت دولللت خللود، 
پرداختللن به مسللاله بیللکاری را از 
مهم ترین برنامه های این دولت اعام 
کللرد. وی همچنیللن دربللاره وضعیللت 
اشللتغالی عنوان کرد:    دولت قبل شللغل زیاد ایجاد 

کرد، اما برای چینی  ها و کره ای ها.   
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
سیزدهم آذر سللال ۱۳۹۲ با ارائه گزارش ۱۰۰ روزه 
ایللن وزارتخانلله، گفتلله بللود:   در آینده ای 
نزدیللک با ورود ۴/۵میلیون دانشللجو به 
بللازار کار و ۳ میلیللون بیکار فعلی به ۷/۵ 

میلیون بیکار خواهیم رسید.
 همچنیللن یک بررسللی نشللان 
می دهد کلله ۲۰۰ واحد صنعتی با 
۳۸ هللزار میلیارد تومان بدهی در 
معرض تهدید قرار دارند که در آنها 
۱۴۰ هزار شللغل از بین خواهد رفت.   حال 
پس از گذشللت سلله سللال، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعللی در مردادمللاه ۱۳۹۵ در همایش 
ملی و بین المللی اشللتغال و مهارت آموزی اعام کرد:   اگر 
بتوانیللم سللاالنه بیش از ۸۰۰ هزار شللغل ایجللاد کنیم، به 
تک رقمی شللدن بیکاری دسللت پیللدا می کنیللم؛ هرچند 
درصدی از بیکاری را همچنان خواهیم داشت.   ربیعی متذکر 
شللد:   در حال حاضر بیللش از چهار میلیون دانشللجو آماده 
ورود به بازار کار داریم و میزان نسبت فارغ التحصیان در 

استان ها با رسته های مورد نیاز آنها ۲۰ درصد است.
   این عضو کابینه دولت یازدهم در آبان امسال در همین راستا 
خبر داد:   با دسللتور رئیس جمهور قرار است از طریق رایزنی با 
دانشگاه ها، شرایطی فراهم شود که دانشجویان در زمان ورود 
به دانشگاه و همزمان با انتخاب رشته، یک مهارت را انتخاب 
کننللد.   وی درباره راهکارهای اشللتغال زایی بللرای جوانان، 
گفت:   هر جوان باید به دنبال آموزش حداقل یک مهارت برود. 
آن هللم در شللرایطی کلله در حللال حاضر حتی کشللورهای 
توسللعه یافته، موضوع کسللب مهارت را در صدر برنامه ها و 
اهداف توسعه اشتغال خود قرار دارند. این اطمینان به جوانان 
داده می شللود که اگر هر ایرانی به دنبال آموختن حداقل یک 

مهارت برود، مدت زمان بیکاری وی طوالنی نخواهد بود.   

یک کارش�ناس اقتصادی می گوید: گرچه اگر ترامپ 
بیاید ممکن اس�ت برای برجام مشکل ایجاد کرده و در 
ورود س�رمایه گذار خارج�ی به ای�ران موانعی به وجود 
بیاید و در نتیجه به دنبال آن ایران نیز استراتژی خود را 
تغییر داده و به این ترتیب ترامپ برای ایران خطرناک تر 
از کلینتون باشد، ولی به هر حال اگر کلینتون نیز روی 
کار بیای�د ش�رایط آمری�کا از حی�ث عمل ب�ه برجام و 

پایبندی به آن، بهتر از زمان اوباما نخواهد شد. 
امیر جعفرزاده در پاسخ به این سئوال که با سر کار آمدن 
هیاری کلینتون و دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در 
آمریکا هر یک در اقتصاد ایران چه تاثیری خواهند گذاشت؟ 
بیان کرد: طبیعتا طبق گفته ترامپ اگر وی بر سللر کار بیاید 
قطعا تاش خواهد کرد که قرارداد برجام را ضعیف کرده و 
از بیللن ببللرد؛ به این خاطر که به نظر ترامللپ قرار داد یک 
توافق برد-باخت به ضرر آمریکا بوده اسللت و این قرارداد 
فقللط ایللران را قوی تللر کرده و باعث شللده اسللت که در 
پسللابرجام پول وارد ایران شللود. ترامپ در این زمینه گفته 
چنین اتفاقی باعث شللده است که ایران بتواند سیاست های 

خصمانلله خللود را بهتللر در منطقلله 
پی گیری کند. بنابراین اگر ترامپ بر 
سر کار بیاید از همه امکاناتی که دارد 
اسللتفاده خواهد کرد که برجام را زیر 

سئوال ببرد.
 او افزود: این موضوع از این جهت 
برای اقتصاد ما قابل توجه اسللت که 

ایران در پسللابرجام برای باز شدن فضای اقتصادی خود در 
عرصه بین الملل و ورود سرمایه گذار خارجی برنامه ریزی 
کرده اسللت و هر قدر هم که زمان بگذرد طبیعتا فضا برای 
ایران در حوزه بانکی،  فروش نفت و... بازتر می شود، ولی با 
حضور ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا طبیعا در بهبود 
شللرایط بین المللی اقتصادی ایران ممکن است موانع جدی 
ایجاد شود. این پژوهشگر اقتصاد کان همچنین بیان کرد: با 

این حال شرایط بر سر کار آمدن کلینتون متفاوت است.
 او اداملله دهنده راه اوباما خواهد بود و اصل برجام را قبول 
خواهد داشت ولی با این حال کلینتون نیز معتقد است که اوباما 
کمی سهل گیری کرده است. از این جهت گرچه اصل برجام 

زیر سئوال نمی رود و این موضوع برای ایران بهتر است ولی 
به هر حال با آمدن کلینتون هم وی از حضور سرمایه گذاران 
خارجی در ایران استقبال نخواهد کرد. با 
این حال روند تعامات اقتصادی ایران با 
ثبات تر خواهد بود و گرچه با کندی ولی 
به مرور اوضاع روابط بین المللی اقتصاد 
ایللران بهتر خواهد شللد. ولی به هر حال 
باید به اینکه هم توجه کرد که شرایطی 
که امروز ایران در زمینه برجام دارد در 
هللر حالللت و بللا روی کار آمدن هر یک از ایللن دو کاندیدا 

)کلینتون و ترامپ( بهتر است.
 وی افللزود: اختللاف کلی دو کاندیللدا یعنی ترامپ و 
کلینتللون بر سللر روابط بین المللی آمریکا اسللت. ترامپ 
معتقد اسللت، زرادخانه هسللته آمریکا قدیمی شده و این 
موضوع باعث ضعف سیاسللی آمریکا شده است. بنابراین 
با آمدن ترامپ بر سللر کار این پیام به سراسللر دنیا خواهد 
رفت که در دوران وی تنش و جنگ در دنیا بیشتر خواهد 
شللد. حتللی اگر کار خاصی هم نکند فقللط انتخاب وی به 
ریاست جمهوری آمریکا این پیام به دنیا خواهد رفت. این 

مسئله باعث می شود که بی ثباتی در دنیا ایجاد شود.

 رمزگشایی از فرمول اشتغال زایی روحانی

سرنوشت یک دهه ای بازار کار

انگلیس به دنبال ایجاد کانال روابط بانکی با ایران 
 لیام فاکس، وزیر بازرگانی بریتانیا اعالم کرد: دولت این کشور 
در ح�ال مطالعه برای رفع نگرانی های بانکی به عنوان مانعی بر 
سر توسعه روابط با ایران است و بر این اساس پیش بینی می کند 

مبادالت بازرگانی میان ایران و بریتانیا افزایش  یابد. 
با آن که از ابتدای سللال میادی جاری بخشللی از محدودیت های 
بانک های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران برداشته شده، ایران 
تنها توانسته است نظر تعداد اندکی از بانک های کوچک خارجی را 
جلب کند زیرا تحریم های آمریکا علیه ایران همچنان برقرار است و به 
همین دلیل مؤسسللات بزرگ مالی بین المللی نیز از بیم جریمه شللدن 

احتمالی همچنان از همکاری با ایران خودداری می ورزند. 
لیللام فاکللس در جریان یک کنفرانس در زمینه امور مالی در لندن گفت:   شللرکت های 
بریتانیایی بار دیگر با اشللتیاق اما با طمأنینه تجارت با ایران را آغاز کرده اند و ما شللاهد 
نخستین نشانه های رشد بازرگانی میان دو کشور هستیم، نگرانی هایی که در بخش بانکی 
برای تسللهیل پرداخت ها و ارائه خدمات مالی وجود دارد، سللبب شللده تا دستاوردهای 

حذف تحریم ها هم چنان تحقق نیابند. رفع این نگرانی برای دولت ما در اولویت است.   
فاکس هم چنین یادآوری کرد که دولت بریتانیا در حال همکاری با بخش بانکی است تا 
یک کانال مناسللب برای پرداخت های ایران پیدا کند. به اعتقاد او 
بریتانیا به خوبی می تواند به بانک های خصوصی ایران در مسللیر 
بانکللداری نویللن کمک کند. به گفتلله وزیر بازرگانللی بریتانیا، 
اولویتی که این کشللور برای فرصت هللای همکاری با ایران برای 
صادرکنندگان خود در نظر گرفته بیشللتر شللامل بازرگانی خرد و 
تجللارت در زمینه های لوازم آرایشللی و بهداشللتی، آب، صنایع 

پیشرفته، صنایع معدنی و هوانوردی و فرودگاه خواهد بود.
 او بللا ایللن حللال ایللران را کشللوری دشللوار بللرای همکاری 
خواند:   ایران با این همه مکان دشللواری برای تجارت اسللت و نیاز 
دارد تللا خود را با اسللتانداردهای بانکی بین المللی بیشللتر وفق دهللد. اگر می خواهد از 
امتیازات پسابرجام سهم ببرد، باید چنین اصاحاتی را آغاز کند. شرکت های بریتانیایی 
هم که قصد دارند با ایران تجارت یا در این کشور سرمایه گذاری کنند، باید تحریم های 
موجود، قواعد تجاری و نیز کنترل های صادراتی را بشناسللند و مراقب باشللند که تمام 

فعالیت های بازرگانی آنان کاما مطابق با قانون باشد.   

حاِل تورم کاالها و خدمات تاثیرگذار بر 
زندگی ما مردم چطور است؟ 

 ?صادق صدرایی
 نوع مواجهه ی با نرخ تورم اعامی دولت در این سللالها که این عدد رو به 
کاهش نهاده معموال با انکار جامعه همراه بوده اسللت و چنین گفته می شللود که 
هملله ی این آمارها دروغ اسللت. آن ها که چنین ادعللای بزرگ و بی مبنایی را 
مطرح می کنند هرگز به این سللوال مشللخص پاسخ نمی دهند که اگر آمارهای 
اقتصادی دروغ اسللت پس بر اسللاس چه شاخص هایی باید عملکرد اقتصادی 
دولت ها را سنجید؟ آیا سنجه ای به جز همین شاخص های اقتصادی وجود دارد؟ 
یا سللوال دیگر این اسللت که چرا وقتی همین مراکز آماری از آمارهای ناامید 
کننده ای مثل نرخ رشللد یک درصد در سللال ۹۴ گفتند مورد اسللتناد همه ی 

منتقدان قرار می گیرد اما آمارهای امیدوار کننده کذب و جعلی است؟ 
اینکه بگوییم   ماک تورم جیب مردم اسللت، حرف هایی است غیر منطقی که 
از فقللدان مبانللی علمی رنج می برنللد. البته از زاویه ای دیگللر این دیر باوری 
موفقیت هللا در جامعه دالیل جامعه شناسللانه و روانشناسللانه ای هم می تواند 
داشته باشد به این معنا که اساسا در جامعه ی ایرانی به موفقیت ها روی خوش 
نشان نمی دهیم و همواره عاقه مند هستیم که ضعف ها و نیمه ی خالی لیوان را 
نشللان همدیگر بدهیم، این اشللکالی است که دهه هاست وجود دارد و می توان 
در مجالی دیگر از آن گفت. اما در کنار انکار آمارهای رسمی گاهی مشاهده 
می شللود که عده ای با قبول این آمارها مدعی اند که سبد کاالها و خدماتی که 
بر اساس آن نرخ تورم سنجیده می شود آن چنان متناسب با زندگی روزمره ی 
مردم نیسللت و کاهش تورم )به معنای کم شللدن سللرعت افزایش قیمت ها( 
مربوط به کاالها و خدماتی از این سبد است که آن چنان بر زندگی و معیشت 
روزمره مردم تاثیر گذار نیستند. احتماال همه موافق باشیم که مهمترین بخش 
از این سللبد کاال و خدمات که بر زندگی روزمره ی ما مردم تاثیر مهمی دارد 
این موارد باشللد: خوراکی ها و آشللامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن و آب و 
برق و گاز و سللایر سللوخت ها، اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 
بهداشللت و درمان، حمل و نقل، تحصیل، تفریح و امور فرهنگی. با مراجعه به 
آمارهللای بانللک مرکزی می توان به تفکیک، میزان تللورم در هر کدام از این 
قسللمت ها را مشاهده کرد. برای سنجش عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید 
می توانیللم میللزان تورم در این موارد تاثیرگذار بللر زندگی روزمره مان را در 

خرداد ۹۲ با تورم این کاالها و خدمات در شهریور۹۵ مقایسه کنیم. 
 نام کاال یا خدمت              تورم در خرداد۹۲                   تورم در شهریور ۹۵

خوراکی ها و آشامیدنی ها؛       ۳/۵6 درصد،                 ۵/۹ درصد
پوشاک و کفش؛                          ۷/6۴ درصد،                ۹/6 درصد
مسکن، آب، برق، گاز؛             ۴/۲۰درصد،                  ۱/۹درصد
اثاث و لوازم خانه؛                      6/۸۱درصد،                 ۵/۴ درصد

بهداشت و درمان؛                       ۱/۴۱ درصد،                ۱/۱۸درصد
حمل و نقل؛                                   ۵/۵۲درصد،                 ۸/6 درصد

تفریح و امورفرهنگی؛                ۷/۵6 درصد،                ۷/۱۰ درصد
تحصیل؛                                        ۵/۱۱ درصد،                 ۷/۲۱درصد

 همانطور که مشاهده می شود در این موارد که تاثیر مستقیمی بر معیشت و 
زندگی روزمره ی متن جامعه دارد به استثناء موضوع تحصیل که در این سالها 
سرعت افزایش قیمت ها در آن بیشتر شده است در سایر موارد شاهد کاهش تورم 

یا به زبان ساده تر و عامیانه تر کم شدن سرعت افزایش قیمت ها هستیم.
در نتیجه این گزاره که سللبدی که بر اسللاس آن نرخ تورم اعام می شللود 
متناسللب با معیشللت مردم نیست چندان نمی تواند درسللت باشد زیرا در این 
سللبد انتخابی که همه ی مواردش موثر بر زندگی روزمره ی مردم اسللت هم 
شللاهد کم شللدن شللاخص تورم در طی این سلله سال هسللتیم به گونه ای که 
میانگیللن نللرخ تورم این موارد در خرداد ۹۲، ۱/۴۸ درصد بوده اسللت و در 

شهریور ۹۵ به ۹/۱۰ درصد رسیده است. 
البته که این نرخ تورم در قیاس با تورمی که مطلوب اسللت یعنی دو تا سلله 
درصللد فاصللله ی زیادی دارد و کاما طبیعی اسللت که مردم همچنان از گرانی 
ناراحت باشند اما از آنان که اهل عدد و رقم هستند و نام کارشناس اقتصادی را 
یللدک می کشللند توقع مللی رود به جای سللخن عوامانه با اعداد و شللاخص ها 
عملکردها را بسنجند. علم اقتصاد علم اعداد است و بسیار بی رحم تر از آن است 

که بتوان با سیاست بازی های مرسوم آن را به بازی گرفت. 

یادداشت

نرخ طال و ارز در بازار آزاد
سکه بهار قدیم          11.150.000

سکه بهارجدید              230.000. 11

نیم سکه بهار                  5.630.000

ربع سکه بهار                 2.980.000

سکه گرمی                      1.880.000

یک گرم طالی18عیار            1.126.790

یک اونس طالدر جهان)به دالر(                      1113

دالر مبادله ای           31.796ریال

دالر آزاد                      36.230ریال

یورو مبادله ای       35.349ریال

یورو آزاد                        40.160ریال

پوند مبادله ای        39.211ریال

پوند آزاد                     44.550ریال

درهم آزاد                    9.930ریال

چشمک لوفت هانزا به ایرالین های ایرانی
نایب رئیس اجرایی لوفت هانزا معتقد اس�ت: در صورت فراهم ش�دن برخی از 
پیش شرط های الزم امکان ارتباط و همکاری مستقیم میان این شرکت آلمانی با 

ایرالین های ایرانی وجود خواهد داشت.
 ینس بیشوف درباره تغییرات به وجود آمده در جایگاه صنعت هوایی ایران و احتمال قدرت 
گرفتن دوباره ایرالین ها ایرانی، اظهار کرد: ما به طور جدی نسبت به این تغییرات خوش بین 
هستیم و در این مسیر قطعا از افزایش همکاری ها استقبال خواهیم کرد. به گفته وی، این شرکت 
آلمانللی در حللال حاضر نیز رابطه بسللیار خوبی با ایران ایر در چند حللوزه هوایی دارد و این 
موضوع برای لوفت هانزا اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. نایب رئیس اجرایی لوفت هانزا با 
بیان اینکه امکان توافق های جدی این شرکت با ایرالین های ایرانی برای تبدیل شدن به یک 
متحللد منطقلله ای وجللود دارد، تصریح کرد: لوفت هانللزا در حال حاضر با چنللد ایرالین از 
آمریکای شمالی و کانادا گرفته تا سنگاپور و ژاپن در قالب یک گروه و تیم مشارکتی فعالیت 

می کند و از اضافه شدن ایرالین های ایرانی به این چارچوب استقبال خواهند کرد. 
بیشللوف اضافه کرد: البته افزایش همکاری ها منللوط به برنامه ها و مقاصد پروازی 
اسللت کلله ایرالین های ایرانی تعریف خواهند کرد. در صورتی کلله ایران ایر به عنوان 
شرکتی که در حال حاضر نیز با لوفت هانزا در ارتباط است، مسیرهای پروازی خود را 
نهایی کند، امکان افزایش ارتباط ها وجود خواهد داشللت. به گفته وی این شللرکت به 
بازار ایران به عنوان یکی از بزرگترین و مهم ترین بازارهای منطقه نگاه می کند و برای 

افزایش حضور خود در این بازار برنامه ریزی خواهد کرد. 

سیاست های غلط و کم شدن خدمت به مردم 
 مع�اون اول رئیس جمه�ور گفت: ما نمی توانیم اصفهان را از صنعتی ش�دن جدا 

کنیم چراکه امروز اصفهان در حال حرکت به سمت صنعت دانش بنیان است.
 اسحاق جهانگیری در آئین افتتاح کارخانه بزرگ تولید ریل و ایستگاه یک میلیون تنی 
ریخته گری و سلله طرح زیسللت محیطی در شرکت سهامی ذوب آهن، با بیان اینکه بعد از 
یک دوره طوالنی به این کارخانه آمده ام، اظهار داشللت: تعداد قابل توجهی از نخبگان و 
مهندسللان کشللور در این شرکت فعال هسللتند و کارهای مهمی را در بخش صنعت انجام 
داده اند. وی اضافه کرد: امروز عزت ملت ایران بهره برداری از طرح های بزرگ است و این 
اتفاقات خوب است. معاون اول رئیس جمهور در ادامه گریزی هم به بزرگداشت ۱۳ آبان ماه 
و تسللخیر النلله جاسوسللی آمریکا زد و گفت: امللروز نیز همچنان خون دانللش آموزان و 
دانشجویان آن روزها می جوشد و در حال حاضر در راستای توسعه کشور گام برمی دارند. 

وی در ادامه با اشللاره به اینکه به میدان آمدن مردم و اقشللار مختلف برای دفاع از 
کشور باید با برنامه ریزی و شناخت چالش های روز کشور باشد، ابراز داشت: در حال 
حاضللر عمده ترین چالش داخل کشللور که رهبر معظم انقللاب بارها در این خصوص 
مطالبی بیان کرده اند و رئیس جمهور نیز تأکید دارند، مسائل اقتصادی است. جهانگیری  
افزود: به دلیل سیاست های غلط در گذشته خدمت به مردم کم شده است و ما در مقطع 
فعلی نیازمند این هستیم که ایران را از مولفه های اقتصادی برخوردار سازیم. وی  افزود: 
ما نیازمند باالبردن توان اقتصادی کشللور هسللتیم و در این شرایط مبارزه با استکبار و 

خدمت به کشور قطعًا باید تاش برای راه افتادن اقتصاد باشد. 

کدام یک برای اقتصاد ایران بهترند؛ ترامپ یا کلینتون؟ 


