
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت های دولتی 
حیاط خلوت دولتها هستند، گفت: سهم قابل توجه این 
شرکتها از بودجه سال ۹۸ کل کشور در حالی است که 

شفافیتی درباره دخل و خرج آنها وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، الیحه بودجه ۱۳۹۸ چهارم دی ماه از 
سوی دولت به مجلس تقدیم شد. الیحه دولت علیرغم اصالحاتی 
که قرار بود روی آن انجام شود، همچنان دارای اشکاالتی است که نه 
تنها با شرایط تحریمی سال آینده کشور و اهداف کلی نظام بلکه با 

شعارهای دولت دوازدهم نیز همخوانی ندارد.
یکی از این ایرادات اساسی که مورد انتقاد بسیاری نیز قرار گرفته 
است، افزایش ۵۱.۸ درصدی بودجه مربوط به موسسات انتفاعی 
وابسته به دولت و بانک ها است؛ این مساله در حالی رخ داده که 
یکی از وعده های همیشگی دولت ها کوچک سازی حجم دولت 
و واسپاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بوده است. اما بودجه 
پیشنهادی سال آینده نشان می دهد که دولت دوازدهم نه تنها 
تمایلی به کوچک سازی بدنه خود ندارد بلکه حاضر شده با رشد سهم 
شرکت های دولتی، سقف بودجه را نیز به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان 
برساند. رقمی که نسبت به سال جاری رشد ۴۰ درصدی یافته است.
در همین ارتباط، وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از اهداف سیاست های 
اصل ۴۴ این بود که اندازه دولت کوچک تر شود و دخالت دولت در 
اقتصاد کاهش یابد، همچنین هدف از سایر سیاست های کلی نظام 
نیز منطقی سازی انداره دولت، افزایش شفافیت و کاهش هزینه های 

غیرضرور بود.
وی افزود: برای سال آینده، بودجه شرکتهای دولتی ۴۰ درصد 
افزایش یافته این در حالی است که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، 
حیاط خلوت دولت ها، عدم شفافیت، آشنابازی و بده بستان های 

پشت پرده.
 دخل و خرج شرکت ها باید شفاف شود

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم شفاف شدن دخل و خرج 
شرکت های دولتی در الیحه بودجه ادامه داد: قرار بود به تدریج 
شرکت های دولتی کوچک شوند و عملکردشان شفاف شود؛ قرار بود 
این شرکتها سودآور باشند و از سود این شرکتها به بودجه عمومی 
اضافه شود و مبتنی بر سود و فروش و عملکردشان از بودجه دولت 
منتفع شوند. اما متاسفانه این شرکت ها، هم عملکردشان و هم رویه 

استخدام و فرایندهایشان غیرشفاف است.
وی با بیان اینکه شرکتهای دولتی در اقتصاد دخالت می کنند و 
جلوی ورود بخش خصوصی و غیردولتی به اقتصاد را می گیرند، 
گفت: با این وضعیت درگیر یک اقتصاد سایه، پنهان و پشت پرده 
دولت هستیم. افزایش بودجه شرکت ها به معنای افزایش اندازه و 

هزینه بری دولت و بر خالف سیاست های کلی نظام است.
شرکت دولتی یعنی بده بستان های پشت پرده

شقاقی با بیان اینکه شرکت های دولتی به منزله بده بستان های 
پشت پرده هستند، اظهار داشت: شرکت های دولتی عملکرد شفافی 
ندارند و نظارت بر این شرکتها پایین است. مفسده در این شرکتها 
بسیار گسترده بوده و این شرکتها تبدیل به محل هزینه برای دولت 

ها شده اند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هرگز گزارش عملکرد شفافی 
از این شرکت ها نداشته ایم از این رو نمی توانیم  تحلیل درستی از 

عملکرد آنها داشته باشیم.
وی افزود: منابع ملی در اختیارشان است ولی هیچ گونه بازخوردی 

از لحاظ بهره وری و عملکری ندارند و عمدتا زیان ده بوده اند.
سهم شرکتهای دولتی از بودجه سال ۹۸ کل کشور- همت)هزار 

میلیارد تومان(
شقاقی با اشاره به بنگاهداری نهادهای دولتی، گفت: بانکهای دولتی 
ما شرکت داری می کنند؛ وزارتخانه ایی که نباید به مباحث اقتصادی 
ورود کند در زیرمحموعه خود شرکت دارد و با توجه به اینکه منافع 

زیادی دارند، مانع واگذاری این شرکتها نیز می شود.
وی با اشاره به سهم ۳۶ درصدی شرکت ملی نفت ایران و سهم 
۱۸ درصدی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد های نفتی از بودجه 
سال ۹۸ )۶۱۱ هزار میلیارد تومان( اظهار داشت: بودجه این شرکت 
ها هر سال فربه تر می شود اما شفافیتی درباره دخل و خرج شان 
وجود ندارد و مشخص نیست چنین اعداد بزرگی چگونه و با چه 

مکانیزمی هزینه می شود. 
شقاقی گفت: قرار بود از سود این شرکتها مالیات گرفته شود و به 
بودجه عمومی تزریق شود اما برعکس شده و برخی از این شرکتها 

حتی بدهکار شده اند.
شرکت های دولتی از موسسات مالی و اعتباری خطرناک 

تر هستند
شقاقی تصریح کرد: شرکت های دولتی به منابع بانک ها دست 
درازی کرده اند و ساالنه به میزان بدهی شرکت های دولتی افزوده 

می شود به گونه ای که یک انباشت بدهی پیدا کرده ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: وضعیت بدهی این شرکتها در آینده 
خطر بزرگی به مراتب بزرگتر از خطر موسسات مالی و اعتباری برای 

اقتصاد ایران خواهد شد.
وی افزود: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان مهر امسال بخش 
دولتی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار بوده که 
حدود ۳۰ هزار میلیارد آن متعلق به شرکت ها و موسسات دولتی و 

مابقی خاص خود دولت بوده است.
شقاقی ادامه داد: این میزان بدهی در حالی است که هنوز زمانی 
اصل  کلی  طور  به  و  نشده  مشخص  ها  بدهی  بازپرداخت  برای 

بازپرداخت در ابهام قرار دارد.
وی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی الیه پنهان کار است، 
تاکید کرد: هر زمان اندازه شرکتهای دولتی بزرگ تر شود فساد و 

دخالت دولت در اقتصاد نیز به مراتب بیشتر خواهد شد.
شقاقی گفت: وضعیت شرکت های دولتی به گونه ای شده که 
حتی با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر عدم بنگاهداری بانکها، باز 
هم شاهد تداوم این روند هستیم. این مساله نشان دهنده عمق فاجعه 

در این شرکت ها است.
وی یادآور شد: بسیاری از وزارتخانه ها شرکت هایی دارند که 
ارتباطی به ماموریتشان ندارند و در پشت پرده فعالیت می کنند 
و از سویی دیگر بدهی به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است.

شقاقی اظهار داشت: دولت خودش نمی خواهد تغییری در روند 
حرکتی شرکت ها ایجاد کند زیرا منفعت مالی این شرکتها برای 
دولت بسیار زیاد است از این رو روز به روز در حال بزرگتر شدن 

هستند.
مجلس بودجه شرکت ها را با دقت بررسی کند

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در بررسی الیحه بودجه باید 
بودجه شرکتها نیز مورد دقت و بررسی مجلس قرار بگیرد و بودجه ها 
براساس دخل و خرج شفاف شرکتها تصویب شود و مشخص باشد 

چنین اعداد درشتی قرار است در کجا هزینه شود.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس الیحه بودجه پیشنهادی دولت 
برای سال ۹۸، از کل بودجه کشور ۷۵ درصد را بودجه شرکتهای 
دولتی تشکیل می دهد که در بین شرکتهای دولتی سه شرکت 
باالترین سهم از بودجه را به خود اختصاص  داده اند به گونه ای که 
شرکت ملی نفت ایران با ۶۱۱ هزار میلیاردتومان بودجه،  ۳۶ درصد 
از کل بودجه عمومی کشور و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی ایران با ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بودجه، ۱۸ درصد از کل 
بودجه عمومی کشور و شرکت ملی گاز ایران با ۶۶ هزار میلیارد تومان 
بودجه، ۴ درصد از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده و سهم 
سایر شرکتهای دولتی از بودجه۲۸۹ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷ 

درصد است. 
۲۵ درصد باقیمانده بودجه کشور معادل ۴۰۷ هزار میلیارد تومان 

نیز به سایر بخش های )بودجه عمومی( اختصاص دارد. 

اقتصادی 5

کاهش نرخ تورم کشورهای منطقه یورو

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به محدود شدن رشد بهای انرژی در 
اروپا کمک کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو 
منطقه یورو در سال ۲۰۱۸ معادل ۱.۶ درصد اعالم شد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۰.۳ درصد کمتر است. به گفته مرکز آمار اتحادیه اروپا، کاهش 
تورم در بخش انرژی مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم در منطقه یورو بوده است 
به گونه ای که تورم این بخش از ۹.۱ درصد در ماه نوامبر به ۵.۵ درصد در 
ماه دسامبر کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم منطقه یورو ۰.۱ درصد باالتر از 
پیش بینی های قبلی است. این نرخ هم چنین اندکی کمتر از تورم ۲ درصدی 
هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی اروپا است. بخش انرژی، مواد غذایی و تنباکو 
کماکان پرچمداران افزایش قیمت در منطقه یورو هستند. پایین ترین نرخ تورم 
دوازده ماهه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مربوط به دانمارک با ۰.۷ درصد، ایسلند 
با ۰.۸ درصد و پرتغال با ۰.۹ درصد بوده و بیشترین نرخ تورم نیز در کشورهای 

استونی، مجارستان و رومانی با ۳.۲ درصد به ثبت رسیده است.

بهترین و بدترین عملکرد بورسی سال ۲۰۱۸ متعلق به 
کدام کشورها بوده است؟

هر چند که بازارهای مالی جهان در سال گذشته بدترین عملکرد یک دهه 
اخیر خود را به ثبت رساندند، اما عملکرد برخی از آن ها بهتر و برخی بدتر 

از متوسط جهانی بود.
به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، جنگ تجاری بین دو اقتصاد برتر جهان، 
افزایش نرخ بهره، بریگزیت و تنش های سیاسی باعث شد تا در مجموع سال ۲۰۱۸ 
سال تلخی برای بورس های جهان باشد. با این حال ۵ بورسی که بهترین عملکرد را 

از نظر افزایش ارزش بر حسب دالر داشته اند عبارت اند از:
۱.اوکراین: شاخص بورس کیف اوکراین بیش از ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۸ رشد 
داشت که در سطح جهان بی نظیر بود. این افزایش علی رغم مشکالت اقتصادی 
اوکراین و درخواست این کشور از متحدان غربی و سازمان های بین المللی برای کمک 

مالی رخ داده است.
توانست رشدی ۳۰.۴۱  مقدونیه در سال ۲۰۱۸  بورس  مقدونیه: شاخص   .۲
درصدی را تجربه کند. رشد بورس مقدونیه پس از آن شدت گرفت که به دنبال 
توافق این کشور و یونان برای تغییر نام مقدونیه، امیدها به عضویت این کشور در ناتو 

و اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
۳.قطر: شاخص بورس دوحه با رشد ۲۰.۸۷ درصدی در سال ۲۰۱۸، سومین 
شاخص موفق جهان بود. این کشور اخیرا در بیانیه ای اعالم کرد تصمیم گرفته است 

به نیم قرن عضویت خود در اوپک خاتمه دهد.
۴. امارات: سلطان بن سعید آل منصور، وزیر اقتصاد امارات گفته است انتظار دارد 
نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال جاری میالدی بین ۲، ۵ تا ۳ درصد باشد. بورس 
ابوظبی این کشور با رشد ۱۱.۷۵ درصدی در سال ۲۰۱۸ یکی از برترین بورس های 

جهان بود.
۵.عربستان: با وجود مشکالت داخلی عربستان در سالی که گذشت بورس ریاض 
با رشد ۸.۷۷ درصدی توانست رده پنجم بورس های موفق جهانی را از آن خود کند.

از طرف دیگر ۵ بورسی که بدترین عملکرد را داشته اند عبارت اند از:
۱.ونزویال: شاخص بورس کشور بحران زده ونزویال در سال گذشته ۹۴.۸۹ درصد 
سقوط کرد. تالش های دولت مادورو برای نجات اقتصاد این کشور نیز تاکنون تنها 

به وخیم تر شدن اوضاع منجر شده است.
۲.آرژانتین: شاخص بورس آرژانتین با بیش از ۵۰.۲ درصد ریزش به کار خود در 
سال ۲۰۱۸ خاتمه داد. کاهشارزش پزو در برابر دالر باعث شده است تا نرخ تورم 

افزایش و مشکالت اقتصادی این کشور افزایش یابد.
۳. ترکیه: بورس استانبول به دلیل کاهش ارزش لیر و افزایش نرخ تورم با زیان 

۴۳.۳۵ درصدی به کار خود در سال ۲۰۱۸ خاتمه داد.
۴. چین: علی رغم نرخ رشد اقتصادی باال، به دلیل جنگ تجاری چین و آمریکا، 
شاخص بورس شانگهای چین در سال گذشته ۲۸.۶۴ درصد سقوط کرد تا این 

کشور در رده چهارم بدترین عملکرد بورسی جهان جای گیرد.
۵. پاکستان: شاخص بورس کراچی پاکستان در سال گذشته با ریزش ۲۸.۰۷ 

درصدی بسته شد.

حرکت کند تولید کامیون در آذرماه
طبق جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع کامیون در 
آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۱.۹ درصد کاهش داشته 

است.
به گزارش ایسنا، بر این اساس تولید انواع کامیون در آذرماه سال جاری به ۷۰۰  
دستگاه رسیده که نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، 

۵۱.۹ درصد کاهش یافته است.
در این مدت میزان تولید کامیون در شرکت های آریا دیزل موتور، آذهایتکس و 
تیراژه دیزل کاهش صد درصدی داشته  است. به عبارتی آریا دیزل موتور از تولید 
۱۰ دستگاه، آذهایتکس از ۱۱ دستگاه و تیراژه دیزل نیز از ۱۰ دستگاه در آذرماه ماه 

سال گذشته به صفر رسیده است.
شرکت ماموت نیز در آذرماه امسال کاهش تولید ۶۶.۸ درصدی داشته است. میزان 
تولید این شرکت در آذرماه امسال ۷۹ دستگاه بوده در صورتی که در مدت مشابه 

سال گذشته ۲۳۸ دستگاه تولید داشته است.
همچنین سروش دیزل مبنا، سایپا دیزل و گروه بهمن نیز با کاهش تولید در آذرماه 

امسال روبرو بوده اند.
شرکت سروش دیزل مبنا در آذرماه سال گذشته ۶۱ دستگاه و در آذرماه امسال 
۶۰ دستگاه تولید کرده است. سایپا دیزل نیز از تولید ۵۴۲ دستگاهی در آذر سال 
گذشته به تولید ۸۵ دستگاه رسیده و شاهد کاهش تولید ۸۴.۳ درصدی بوده است.
گروه بهمن نیز در آذرماه امسال کاهش تولید ۶۲.۳ درصدی داشته و از ۳۹۳ 

دستگاه به ۱۴۸ دستگاه رسیده است.
در این میان تولید انواع کامیون در ایران خودرودیزل، زامیاد و کاریزان خودرو 
افزایش یافته است. میزان تولید کامیون در ایران خودرودیزل با رشد ۴۰.۲ درصدی 
از ۹۲ دستگاه در آذرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۲۹ دستگاه در آذرماه امسال رسیده است.

تولید کامیون در زامیاد نیز با رشد تولید ۲۲۰۰ درصدی از ۲ دستگاه در آذر سال 
گذشته به ۴۶ دستگاه در آذرماه سال جاری رسیده است.
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 5۰ درصد ارز حاصل از صادرات معدنی در سامانه نیما عرضه شد
 بررسی آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( حاکی از فروش بیش از ۵0 درصد ارز حاصل از صادرات توسط شرکت های معدنی در سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا 

برپایه آمارهای ایمیدرو، دریافتی شرکت های معدن و صنایع معدنی بزرگ از محل صادرات از آغاز امسال تا تاریخ ۱0 دی ماه معادل 2 میلیارد و ۱۹2 میلیون دالر بود. براساس این گزارش، شرکت های یاد شده تاکنون یک میلیارد و ۱00 میلیون دالر 
)معادل ۵0.۱ درصد( از مجموع صادرات خود را در سامانه نیما به فروش رسانده اند.

یک کارشناس اقتصادی: شرکت های دولتی حیاط خلوت هستند

مجلس در بررسی بودجه دقت کند
اخبار

پیش بینی ثبات نرخ ارز تا پایان سال

چند درصد فارغ التحصیالن دانشگاه بیکارند؟

ارز  ایران پیش بینی کرد که ثبات نسبی نرخ  بازرگانی  اتاق  نایب رییس 
همچنان ادامه خواهد داشت.

محمدرضا انصاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه که از ارزیابی بازار ارز در 
طول هفته های گذشته می توان به دست آورد آن است که دولت توانسته الاقل برای 
کوتاه مدت نرخ ارز را کنترل کند و صرف این مسئله برای اقتصاد کشور می تواند به 

عنوان عاملی تاثیرگذار مطرح شود.
به گفته وی با توجه به مدیریت صورت گرفته می توان انتظار داشت که روال کار به 
همین ترتیب ادامه پیدا کند و در دل این ثبات نسبی، فعاالن اقتصادی بتوانند برای 

آینده کاری خود برنامه ریزی کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران این را نیز گفت که با توجه به ثبات نسبی شکل 
گرفته، این تصور که بازار ارز در ماه های منتهی به پایان سال با شوک قیمتی خاصی 
رو به رو می شود، سخت است و پیش بینی می شود ثبات نسبی اخیر فعال حفظ شود.

انصاری با بیان اینکه در بازار ارز ایران امروز دو جریان خالف یکدیگر حرکت 
می کنند، توضیح داد: جریان اول مربوط به تحریم ها و دشواری وارد کردن ارز خارجی 
به ایران است که این مسئله قطعا چه برای دولت و چه برای بخش خصوصی مشکل 
آفرین می شود. با این وجود اما افزایش قابل توجه نرخ ارز در طول ماه های گذشته 
باعث شده ظرفیت صادراتی قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود آید. یعنی 
ما از سویی در وارد کردن ارز مشکل داریم و از سوی دیگر امکان بالقوه صادراتمان 

افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: دولت فعال و در طول ماه های گذشته به خوبی توانسته تقاضا 
برای ارز را کنترل کند و این امر خود را در ایجاد ثبات نسبی در بازار نشان داده است. 
اگر همین روال حفظ شود و ظرفیت صادراتی نیز به طور کامل مورد استفاده قرار 
گیرد، می توان انتظار داشت که الاقل برای بخشی از فشارهای اقتصادی ایجاد شده در 

ماه های اخیر راه حل هایی پیدا شود.

مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از اشتغال ۱۹ هزار نفر در طرح کارورزی خبر داد و گفت: ۵0 هزار نفر نیز در 

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار جذب بازار کار شده اند.
به گزارش ایسنا، عالءالدین ازوجی با اشاره به اجرای طرح اشتغال روستایی اظهار 
کرد: در راستای اجرای قانون اشتغال روستایی و عشایری ۱۵۰ هزار شغل تاکنون 
ایجاد شده و پیش بینی می شود تا پایان امسال، ۱۸۰ هزار شغل دیگر نیز به وجود آید.

به گفته وی بیش از ۹۴ درصد ایجاد اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط بوده و 
الزم است حمایتهای جدی از این بخش صورت گیرد.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در ادامه با بیان این که 
سهم شاغلین در بخش عمومی و دولتی از ۱۹ درصد در سال گذشته به ۱۷ درصد 
رسیده است، گفت: این امر به منزله آن است که اشتغال در بخشهای دولتی و عمومی 

کاهش یافته است.
۱0 درصد شاغلین اشتغال ناقص دارند

وی از ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در فاصله زمانی پاییز سال گذشته تا امسال خبر داد و 
گفت: قرار بود بر اساس هدفگذاری برنامه ششم توسعه ساالنه ۹۷۰ هزار شغل ایجاد 
شود که به دلیل عدم تحقق از سال گذشته این رقم به حدود یک میلیون نفر شغل 

رسید و از پاییز سال گذشته تا امسال نزدیک به ۶۰۰ هزار شغل به وجود آمده است.
ازوجی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می گفت، دلیل نامحسوس بودن آمار 
اشتغال را ناشی از اشتغال ناقص و دستمزدهای پایین دانست و تصریح کرد: بخشی 
از آمارهای اشتغال مربوط به اشتغال ناقص و متعلق به کسانی است که کمتر از ۴۴ 
ساعت در طول هفته کار می کنند و این عده ۱۰ درصد شاغلین را تشکیل می دهند.

در ادامه امیدعلی پارساییـ  رئیس مرکز آمار ایران به تازه ترین آمار این مرکز اشاره  
کرد و گفت: بر اساس آمارها نرخ بیکاری جوانان به ۲۷ درصد رسیده و میزان بیکاری 

فارغ التحصیالن دانشگاهی افزایش پیدا کرده است.
بیش از ۴0 درصد فارغ التحصیالن بیکارند

او سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی از کل بیکاران کشور را ۴۰.۵ درصد ذکر کرد و 
گفت: نزدیک به ۵۵۰ هزار شغل طی ۹ ماهه امسال ایجاد شده ولی به نسبت برنامه و 

نیاز کشور که حدود ۹۰۰ هزار شغل است، عقب هستیم.
رئیس مرکز آمار ایران با بین این که بخش اعظمی از جوانان به دنبال استخدام 
و اشتغال در بخشهای دولتی هستند، گفت: ایجاد شغل در کشور ما به دلیل برخی 

بروکراسی های پیچیده اداری سخت و دشوار است.
پارسایی با بیان این که بخش اعظمی از اشتغال کشور توسط بنگاه های کوچک و 

متوسط ایجاد می شود، گفت: بار اشتغال کشور بر دوش بسیاری از بنگاههای کوچک 
اقتصادی است از این رو حمایت از این بنگاهها باید در دستور کار قرار گیرد.

همچنین نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۴ درصد 
از فعاالن این گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ 
بیکاری این افراد نشان می دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه گذشته، به ۰.۶ 

درصد  کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
در پاییز سال ۱۳۹۷، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در پاییز امسال ۲۶.۹ درصد 
بوده که در مقایسه به مدت مشابه سال قبل ۱.۴ درصد کاهش یافته است؛ همچنین 
نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۴ درصد از فعاالن این 
گروه سنی در پاییز ١٣٩٧ بیکار بوده اند. نرخ بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در 
پاییز امسال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز ۱۸.۳ درصد بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل تغییری نکرده است. برابر آمارها،  بیش از سه میلیون بیکار در کشور 
وجود دارد و ساالنه ۸۰۰ هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار افزوده و وارد 
بازار کار می شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب برای جوانان 

جویای کار و تحصیلکردگان دانشگاهی امری ضروری به شمار می رود.

سازمان  انسانی  منابع  و  توسعه  ریزی،  برنامه  معاون 
و  خصوصی  سازی گفت: سود سهام عدالت روستاییان 
عشایر سراسر کشور مربوط به عملکرد مالی سال ۱3۹6 
شرکت های سرمایه پذیر، از سه شنبه- هجدهم دی ماه- 

به تدریج به حساب آنان واریز می شود.
به گزارش شنبه تارنمای سازمان خصوصی سازی، داود خانی 
اعالم کرد ۱۳میلیون روستایی و عشایر مشمول دریافت این سود 
می شوند و مجموع واریزی به حساب آنها یک هزار و یکصدمیلیارد 

تومان است.
به گفته وی، در مرحله نخست حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار 
نفر از افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تدریج 
سود سهام عدالت خود را دریافت کردند که ارزش این میزان سود 

حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
خانی اضافه کرد: روستاییان و عشایر سراسر کشور که مشمول 
دریافت سهام عدالت می شوند در صورتی دریافت نکردن سود 

عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت های سرمایه پذیر، این مبلغ را 
به همراه سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ به طور یکجا می گیرند.

معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی سازمان خصوصی 
 سازی گفت: واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر مطابق 
با سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر با اولویت بانک هایی 
مانند ملی، صادرات، کشاورزی و پست بانک انجام می شود که 

شعبه های بیشتری در روستاها دارند.
وی افزود: سود سهام عدالت دیگر مشموالن سهام عدالت از 
جمله کارگران فصلی و ساختمانی نیز به صورت تدریجی تا پایان 

سال به حساب آنان واریز می شود.
به گزارش ایرنا، سهام عدالت نوعی یارانه است که از طریق 
شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشموالن آن واگذار می شود.

تعاون  بخش  سهم  گسترش  عدالت  سهام  عرضه  از  هدف 
در اقتصاد ایران اعالم شده است که طبق آن بخشی از سهام 
شرکت های دولتی معین به قشرهای کم درآمدتر فروخته می شود.

سبد سهام عدالت ترکیبی از ۶۰ شرکت بورس و فرابورس است.
آیین  نامه اجرایی »افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق 
گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت« نهم 
بهمن سال ۱۳۸۴ پس از اصالح متن اولیه که در بیست و سوم 
آبان همان سال به تصویب هیات وزیران رسیده بود، تصویب و این 

سهام پیش از آغاز سال ۱۳۸۵ در چهار استان به برخی مشموالن 
اعطا شد.

افراد زیر پوشش  برخی  به  در مرحله نخست، سهام عدالت 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و رزمندگان بیکار 
فاقد شغل تعلق یافت و برگه هایی به عنوان برگه سهام عدالت به 

مشموالن داده شد.
ارزش این برگه  ها در ابتدا معادل ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که 

سپس به یک میلیون تومان افزایش یافت.
سازمان خصوصی سازی سی ام آبان امسال در اطالعیه ای اعالم 
کرد واریز نوبت دوم سود مشموالن سهام عدالت از اول آذر آغاز 
می شود و مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان 

بهزیستی ۱۷۵ هزار تومان سود دریافت می کنند.
تاکنون نزدیک به ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سهام عدالت خود 
را به طور کامل دریافت کرده اند و سود اختصاص یافته به این 
دسته از مشموالن حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

 معاون سازمان خصوصی  سازی خبر داد

آغاز واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر از هجدهم دی ماه


