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اخبار روز
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری
در تابستان 94را منتشر کرد

خراسانرضوی هفتمین
استان دربیکاری

رشد18درصدیوصول
درآمدهایمالیاتیاستان
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی
خراسان رضوی گفت :میزان وصول
درآمدهای مالیاتی در این استان طی
9ماه گذشته امسال در مقایسه با مدت
مشابه پارسال 18درصــد رشد داشته
است.سیدعلی شهابی در گفتگو
با ایرنا افــزود :تا پایان آذر 13هــزار و
819میلیارد ریال درآمــد مالیاتی در
خراسان رضــوی وصــول شد .شهابی
افــزود :بیشترین درآمدهای مالیاتی
وصول شده از ابتدای امسال بهترتیب
مربوط به مالیات بر ارزش افــزوده،
مالیات مربوط به شرکتها(اشخاص
حقوقی) و مالیات بر حقوق کارکنان
دولــت و غیردولت و نیز مالیات بر
مشاغل بوده است.

رقمسبدهزینهخانوارهای
کارگریاعالمشد
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران کشور هزینه ماهانه خانوارهای
کارگری را بیش از سهمیلیون تومان
اعالم کرد و گفت :در صورتی که سبد
هزینه معیشت خانوارهای کارگری
تعریف و تورم اقالم مهم مصرفی مالک
تعیین مزد قرار گیرد ،دستمزد کارگران
بهسمت واقعیشدن پیش میرود.
هادی ابوی در گفتگو با ایسنا اظهار
کــرد :وقتی کــارگــر بــا چنین رقمی
روبــهرو میشود ،ناچار است یا برای
امرارمعاش و تامین خانواده خود به
شیفتهای طوالنی کار روی بیاورد یا
اعضای خانواده را برای گذراندن چرخ
زندگی به کارکردن ترغیب کند که در هر
دو حالت کیان خانواده به هم میریزد و
پیامدهای نامطلوبی بهدنبال دارد.

اقتصاد ایران

بورس هیجانزدهشد
بعد از 2سال رکود

علیرضا ظهیری -بورس که در سال 1392و در چنین
روزی آخرین روز مثبت خود را سپری کرد و بعد از آن
گرفتار روند ریزشی و رکودی شد ،امروز بعد از مدتها
رونــد مثبت و قوی خود را آغــاز کرد و موفق به رشد
300واحدی شاخص تا نیمه معامالت شد.
البته بورس در هفته اخیر رشدهای محدود و ناچیزی
را تجربه کرده و اندکی از روند نزولی خود فاصله گرفته
بود،امادرمعامالتروزگذشته بعدازماهها،روندمثبت
به خود گرفت و با رشد اکثر سهام شرکتها و همچنین
افزایش قوی شاخص مواجه شد .به طوری که قیمت
سهام شرکتهای بورسی که در دو سال اخیر بسیار
کاهش یافته و به کمتر از ارزش ذاتی رسیده است،
روز گذشته با افزایش قیمت و همچنین تقاضای خرید
مواجه شد و شاخص بورس بعد از ماهها توقف در کانال
61هزار واحدی ،موفق به بازپسگیری کانال 62هزار
واحدی شد.همچنین روز گذشته بورس های منطقه
تا حدودی تحت تاثیر روابط سیاسی ایران و عربستان
و قطع روابط اقتصادی برخی کشورهای عربی با ایران
قرار گرفت.براین اساس درحالی که مسئوالن و برخی
کارشناسان اعالم کرده بودند که قطع روابط اقتصادی
برخی از کشورهای عربی با ایران به ضرر آنها خواهد
بود ،اولین نشانههای خود را نمایان ساخت و کاهش
شاخصهای بورسی در بازارهای دبی ،ابوظبی و حتی
قطر نشا ندهنده روزهــای سیا هتری در حوزههای
مالی و پولی برای این کشورها خواهد بود.
در همین رابطه مهدی دانایی ،کارشناس و کارگزار
بورس در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه خوشبختانه
اتفاقات سیاسی چند روز اخیر بین ایران و کشورهای
منطقه تاثیر منفی را روی بازار سرمایه کشور نگذاشته
است ،اظهار داشت :اتفاقات حوزه سیاسی چند روز
اخیر که البته خوشایند نبود و تلخ بود ،اما کشورهای
حوزه خلیج فارس تاثیر ویژه روی بازار بورس ایران
ندارند چرا که روابط ما با کشورهای مهم جهان شکل
گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه این اتفاقات سیاسی بیشتر از
اینکه روی ایــران تاثیر بگذارد ،روی شاخصهای
بورسی کشورهای منطقه تاثیر میگذارد ،ادامه داد:
اقداماتی که سران عربی برخی کشورهای منطقه
انجام دادهاند در حوزه بورس بیشتر به ضرر خودشان

عکس  :آرشیو

سارا صبا  -در تازهترین گزارشی که
مرکز آمــار ایــران از نیروی کــار کشور
در تابستان 94منتشر کــرده است،
باالترین نــرخ بیکاری جــوانــان زیر
30سال48.7 ،درصــد اعالم شده که
این نرخ درمورد زنان به 85.9درصد
رسیده است.
در این میان خراسان رضــوی با نرخ
بیکاری 39.17درصد بین جوانان 15
تا 24سال ،پس از استانهای کهکیلویه
و بویراحمد ،چهارمحال بختیاری،
کرمانشاه ،مازندران ،اردبیل و ایالم
رتبه هفتم را در کشور به خود اختصاص
داده است.
در این ارتباط رئیس کانون کارآفرینان
برتر خراسان رضوی با اشاره بهدالیل
بیکاری در این قشر اظهار کــرد :در
درجه اول مشکالت اقتصادی حاکم
بر فضای کشور که درنتیجه استفاده
نادرست از منابع نفتی در زمان فراوانی
و نبود مدیریت صحیح اســت ،باعث
شده تا اشتغال کشور هم تحتالشعاع
قرار بگیرد.
محمدحسین روشنک افــزود :اما در
شرایط فعلی موقعیتهای شغلی
مختلفی وجود دارد که نیروی کار کافی
بــرای آن موجود نیست ،درحالیکه
نیروهایی در همان زمینه شغلی
وجود دارنــد که بیکار هستند و دلیل
اصلی آن به نظام نادرست دانشگاهی
برمیگردد.
وی با انتقاد از عملکرد نظام دانشگاهی
کشور خاطرنشان کــرد :متأسفانه
ُ
نظام دانشگاهی کشور نیروی کارکن
مانند سنگکار ،قالبکار ،جوشکار،
کاشیکار و ...تربیت نکرده و نیروهایی
ً
تحویل جامعه داده که صرفا خواهان
نظارت و امرکردن هستند.
روشنک ادامــه داد :این درحالیست
که در یک پــروژه یا کارگاه عمرانی در
ُ
درجه اول  700تا 1000نیروی کارکن
الزم اســت و در صــورت بهکارگیری
این افراد حداکثر به 20مهندس نیاز
است اما درحال حاضر تعداد نیروهای
فار غالتحصیل دانشگاهی که جویای
کار هستند ،بسیار بیشتر از نیروهای
کــارگــری غیردانشگاهی اســت .وی
ُ
اضافه کرد :دانشگاه باید نیروی کارکن
و کارگر تربیت کند تا جوانان در اوج
جوانی و سرزندگی بتوانند مشغول به
کار شوند.

شماره 1887

بوده است و با توجه به آمار بورس ابوظبی و دبی پس
از قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران بهترتیب
1/3درصد و 1/2درصد افت شاخص بورس را تجربه
کرده است و بورس قطر در 9دقیقه ابتدایی معامالت
خود در روز گذشته با افت 9دهم درصدی مواجه شد.
15دی ،92روز سیاه تاریخ بورس ایران
دانایی درخصوص آخرین وضعیت بــورس کشور
نیز گفت15 :دی دومین سالگرد شــروع تاریخی
افت بورس ایران بود که در بازار سرمایه از 15دی92
خاطرهای بد دارند ،چرا که در این روز با افت نزدیک به
2هزار واحدی شاخص بورس مواجه شدیم و دقیقا یک
هفته پس از آن در روز 23دی  92یکشنبه سیاه بورس
نامگذاری شد ،چرا که در این روز شاهد تاریخیترین
سقوط شاخصهای بورسی در 47سال اخیر بودیم.
امید در بورس زنده شد
ایــن کارشناس بـــورس بــا اشـــاره بــه اینکه دالیــل
زیــادی روی افت شاخصهای بورسی در دو سال
اخیر دخیل بوده است ،تصریح کرد :خوشبختانه
دقیقا دو سال پس از آن روز در 15دی 94یعنی روز
گذشته ،بارقههای امید در بورس دیده شد و بورس
کشور افزایش تقاضا را در روز گذشته به خود دیده

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات :

امارات بازار ایران را از دست نمیدهد

مهسا رهنما  -رئیس اتاق مشترک ایران و امارات
در گفتگو با شهرآرا اظهار کرد :روابط اقتصادی
ایران با کشورهای عربی مانند عربستان ،بحرین،
ســودان ،جیبوتی و کویت گستردگی زیادی
نداشت و اقتصاد ایران متضرر نخواهد شد.
مسعود دانشمند با بیان اینکه عربستان از قطع
این روابــط متضرر خواهد شد ،گفت :هر سال
نزدیک به یک میلیون زائر ایرانی برای بجاآوردن
مراسم حج عمره و تمتع به ایــن کشور سفر
میکردند که باعث رونقبخشی به هتلها ،بازار و
هواپیماهای این کشور بود و نزدیک به یکمیلیارد
دالر درآمــد بــرای این کشور به همراه داشت؛
بنابراین با قطع روابط اقتصادی ،عربستان این
درآمد را از دست خواهد داد.
وی ادامـــه داد :تبدیل سفیر بــه کـــاردار در
کشورهایی مانند کویت نیز یک تصمیم سیاسی
است که تأثیری بر مسائل اقتصادی ندارد ،مگر
اینکه این کشورها تصمیم اقتصادی جداگانهای
اتخاذ کنند.
دانشمند با بیان اینکه تجارت ایــران با کویت
بیشتر از طریق دبــی اتفاق میافتد ،یــادآور
شد :این کشورها بیشتر پایگاه تجارت مجدد
هستند و مانند ژاپــن و آلمان تولید صنعتی
نــدارنــد؛ بــنــابــرایــن قطع روابـــط اقتصادی
بــا آنهـــا لــطــم ـهای بــه اقــتــصــاد ایــــران وارد
نمیکند.
وی دربــاره تجارت با دبــی نیز اظهار کــرد :از
هفت امیرنشین امارات ،ابوظبی مربوط به امور
سیاسی و دبــی مربوط به امــور تجاری است؛

بنابراین با توجه به تجارت 30میلیارد دالری
ایران و دبی ،فعالیت 80هزار شرکت ایرانی در این
کشور و رفتوآمد گردشگران ایرانی به آنجا ،بهنظر
میرسد مقامات دبی موضع بینابینی را اتخاذ
کنند تا متضرر نشوند.
ایــن عضو اتــاق بازرگانی ایــران با بیان اینکه
روابط اقتصادی ایران با بحرین مربوط به  10تا
20ســال پیش اســت ،خاطرنشان کــرد :کشور
بحرین کــشــوری صنعتی نیست کــه چیزی
بــرای عرضه داشته باشد؛ سا لها پیش از این
کشور گندله ،آلومینیوم و ...وارد میکردیم که
چون در حال حاضر این مــواد در داخــل تولید
مـیشــود ،ارتــبــاط بازرگانی خاصی با بحرین
نداریم.
دانشمند دربـــاره روابـــط بــازرگــانــی بــا کشور
ســـودان نیز یـــادآور شــد :ســـودان یــک کشور
فقیر اســت کــه در بحث کــشــاورزی بهدلیل
کمبود نیروی انسانی از ایــران تقاضا داشت تا
زمینهای کشاورزی این کشور را اجــاره کرده
و به تولید محصول در آن بپردازد ،همچنین در
تالش برای جذب سرمایهگذاران ایرانی بود؛
بنابراین در ایــن میان ســودان اســت که ضرر
میکند.
گفتنی است براساس آمارهای بانک جهانی در
ســال ،2014فقط 5درصــد کاالهای صادراتی
ایـــران بــه کشورهای عضو شـــورای همکاری
خلیجفارس رفته است که این رقم شامل 2درصد
به عربستان2 ،درصد به امــارات و یک درصد به
عمان بوده است.

استاندار:
سطحخدمترسانیبهروستاهاافزایشمییابد
اســتــانــدار خــراســان رضـــوی گــفــت :سطح
خدمترسانی به روستاهای خراسان رضوی
افزایش مییابد.
به گزارش تسنیم ،علیرضا رشیدیان در مراسم
بهرهبرداری از آموزشگاه 14کالسه رضوانشهر
بیدخت اظهار داشت :این آموزشگاه در مدت
زمان هشتماه به همت خیرین با هزینهای بالغ
بر یک میلیارد و 265میلیون تومان به بهرهبرداری
رسیده اســت.وی افــزود :مهمترین سرمایه هر
ملت ،فرزندان و جوانان آن کشور هستند که برای
استفاده بهینه از ظرفیت آنان برنامهریزیهای

مختلفی صورت گرفته است ،وظیفه همه دولتها
شناسایی ظرفیتهای بالقوه کشور است که این
امر را به فعلیت برسانند.
استاندار خــراســان رضــوی خاطرنشان کرد:
سیاستهای دولــت یازدهم در توزیع متوازن
امکانات ،توجه به نقاط کمتر توسعهیافته است
که با جدیت دنبال میشود از همین رو شاهد
ارتقای خدمترسانی در اقصی نقاط کشور بهویژه
مناطق روستایی هستیم و در خراسانرضوی نیز
در دوسال گذشته گامهای موثری در این راستا
برداشته شده است.

است.این کارشناس بازار سرمایه و بورس افزود :با
توجه به زمزمههای اجراییشدن برجام پس از دو
سال ،بورس لبخند شیرینی زد و میتوان گفت روزهای
بهتری در انتظار بازار بورس خواهدبود.
وی با اشــاره به اینکه شاخص بورس در روز گذشته
نــزدیــک بــه 380واحـــد رشــد داشــتــه اســت ،ادامــه
داد :حجم نقدینگی و معامالت روز گذشته به مرز
200میلیارد تومان رسید که نسبت به حجم بسیار
اندک بازار در این دو سال رشد خوبی محسوب میشود
و تقریبا غالب سهمها روند مثبتی را به خود دیده است.
جذابیت قیمتی
دانایی با اشاره به اینکه در این دوسال که بورس ریزش
داشته است ،امروز قیمتها به سطح بسیار جذابی
رسیده اســت ،خاطرنشان کــرد :رسیدن به سطح
جذابیت قیمتی یکی از عواملی است که روز گذشته
بازار سرمایه روند مثبتی داشت ،اما مسائل دیگری
همچون تاثیر روانی عملیاتیشدن برجام و کاهش
نرخ سود سپرد ههای بانکی ،تعیین تکلیف بودجه
سال آینده ،تغییر سیاستهای انقباضی بهسمت
سیاستهای انبساطی و نزدیکشدن به انتخابات
مجلس روی رشــد شاخصهای بورسی بهشدت
تاثیرگذار بوده است.

سیاست دولت انقباضی است
همچنین طباطبایی ،کارشناس اقتصادی موسسه
ایتان نیز با اشاره به رشد اخیر بورس گفت :با توجه به
اینکه هنوز سیاست اقتصادی دولت انقباضی است
باید منتظر ماند تا در روزهای آینده مشخص شود که آیا
رشد بورس ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود :در واقع در زمانی که سیاستها انقباضی
بــوده و واحدهایی که در بــورس هستند در تامین
نیازهای مالی دچــار مشکل هستند ،تــداوم رشد
بورس در هالهای از ابهام قرار دارد .وی تصریح کرد:
براین اساس میتوان رشد روزهای گذشته بورس را
احساسی عنوان کرد چرا که هنور براساس آمارهای
رسمی ،تغییری در متغیرهای اقتصادی کشور اتقاق
نیفتاده است.
وی با اشاره به کاهش قیمت نفت گفت :همچنین
کاهش قیمت نفت تاثیر منفی بر سهام شرکتهای
پتروشیمی گذاشته است ازایــن رو باید دید که آیا
تدوام روند کاهش قیمت نفت تاثیری روی سهام این
شرکتها میگذارد؟
کارشناس اقتصادی موسسه ایتان تصریح کرد:
اگر وضعیت اقتصای کشور در سال آینده بهتر شود،
انعکاس آن در بورس چند ماه طول کشیده و خود را از
اواخر تابستان نشان خواهد داد.

هیجانی عمل نکنید
همچنین یک فعال بــازار سرمایه با بیان اینکه خبر
خاصی در بازار رخ نداده است ،گفت :روند مثبت امروز
بهدلیل نزدیکشدن به زمان لغو تحریمها و همچنین
ارزندگی سهام شرکتهاست ،اما سهامداران نباید در
این شرایط هیجانی شوند.
حمیدرضا مهرآور مدیرعامل کارگزاری بانک سامان
در گفتگو با ایسنا ،درخصوص علت روند مثبت امروز
بورس گفت :درست است که در شرایط فعلی قیمت
سهام شرکتها بسیار ارزنده است و با توجه به روند
نزولی بــورس ،قیمتها کمتر از ارزش ذاتــی خود
معامله میشوند ،اما پیشنهاد میکنیم که هیجانی
عمل نکنید.

تسهیلصادراتبهروسیه
مشرق :محسن جال لپور رئیس اتاق
بازرگانی ایــران گفت :قــرار اســت از
15ژانــویــه تعرفه ورود لبنیات ایــران
بــه خــاک روســیــه و از اواســـط فوریه
تعرفه سایر کاالها از سوی این کشور
برداشته شود .هرچند مسئوالن روس
اعــام کرد هاند که سختگیری آ نها
دربـــاره رعایت استانداردها بسیار
باالست.

دورهبازپرداختوامکاال

الف :محمدرضا ُد رافشار ،نایب رئیس
انجمن لوازم خانگی از کاهش تعداد
اقساط وام خرید کــاال از ۱۸مــاه به
۱۲ماه خبر داد و گفت :برخالف اعالم
بانک مرکزی ،دستورالعمل پرداخت
تسهیالت به بانکها ابــاغ نشده و
انباشت لوازم خانگی کارخانهها نیز
افزایش یافته است.

بررسیبودجه95

خانهملت :عضو هیئت رئیسه مجلس ،با
رد احتمال بررسی بودجه و برنامه ششم
بعد از برگزاری انتخابات مجلس ،گفت:
مجلس آماده بررسی اولویتدار بودجه
همزمان با ارســال آن از سوی دولت
است.مهرداد بذرپاش گفت :هر زمانی
ارسال این دو الیحه به مجلس صورت
بگیرد در اولویت کاری کمیسیونهای
تخصصی بــرای بررسی قــرار خواهد
گرفت.

گزارشمرکزآمارازمسکن

ایسنا :در تابستان سال ،۱۳۹۴تعداد
 ۸۵۷۸۱واحد مسکونی در پروانههای
صادرشده برای احداث ساختمان از
سوی شهرداریهای کشور پیشبینی
شده است که نسبت به فصل گذشته
حــدود 8/1درصـــد کاهش و نسبت
به فصل مشابه ســال گذشته حدود
0/3درصد افزایش داشته است.

