خودروســازان ،خودروهایی با کیفیت پایین را برای پیشفروش گذاشتهاند .مازیار بیگلو ،دبیر انجمن
قطعهسازان با اعالم این موضوع به ایلنا گفت :خودروسازها تصمیم گرفتهاند خودروهایی را پیشفروش
کنند که نیاز کمتری به قطعه وارداتی داشــته باشــد .او درباره علت پیشفروش خودروهای قدیمی
و کمطرفدارتر نسبت به خودروهای جدید گفت :با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها ،خودروسازها
تصمیم گرفتند خودروهایی را تعهد بدهند که میزان تولید داخلی آن بیشتر باشد؛ خودروهایی مانند
ساندرووال 90کهتوسطسایپاتولیدمیشوند،میزانوارداتآنهازیاداست.

خودروهای
کمطرفدار
پیشفروش
میشود

درحاشیه

رشته دانشگاهی بیشتر بیکاران چیست؟!
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بورس هر دقیقه  ۳۰واحد رشد کرد
شهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه تعداد
3میلیارد و 369میلیون ســهم و حقتقدم بــه ارزش یکهزار و
139میلیارد تومان در219هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و
شاخص بورس با رشد6483واحدی در ارتفاع155هزار و61واحد
قرار گرفت .شــاخصهای اصلی بازار ســرمایه هم روز مثبتی را
پشتسر گذاشتند ،به طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی)
1895واحد،کل(هموزن)743واحد،قیمت(هموزن)526واحد،
آزاد شناور 6831واحد و شــاخصهای بازار اول و دوم به ترتیب
 5130و11210واحد رشد کردند.

بازار طال و ارز

برای شــروع کار کافی است یکی از نمونههای کاری
خود را در اختیار شــرکتهای مربوطــه ببرید تا در
صورت تایید ،شــروع به کار کنید و در غیر این صورت
در کالسهای آموزشــی شــرکت کنید .کالسهایی
که انتظارات خود را بــه متقاضیان آموزش میدهند و
هزینه آن را دریافــت میکنند .اما در چه صورت مورد
تایید برای کار قرار میگیرند ،آن هم بدون شرکت در
کالسهای آموزشی.
مســئول یکی از شــرکتهای کار در منــزل به ما
میگوید« :زمانی کــه افراد نمونههای خــود را ارایه
میدهند ،حتما باید شــبیه محصول ما باشد ،در غیر
این صورت باید در کالسها شــرکت کنند ».برخی از
این شرکتها میگویند از متقاضیان کار چک و سفته
برای ضمانت دریافت نمیکننــد .درحالیکه تمامی
وسایل مورد نیاز برای ساخت جعبه در اختیار متقاضی
کار قرار میگیرد .اما به گفته مســئول این شــرکت
«پس از برگزاری کالسهای آموزشــی ،شرکت مواد
اولیه را در اختیار متقاضیان قرار میدهد و بهازای آن
مبلغی را دریافت میکند که مبلغ دریافتی هم با اتمام
کارهای اول و دوم برای متقاضی جبران میشود».
با این حال ،بیشتر این شرایطی که در اول کار گفته
میشــود ،فریبی بیش نیست .بســیاری از کارآموزان
این آموزشگاهها میگویند موفق به استخدام نشدهاند
و پولشــان را برای یادگیری مهارتهای بهدردنخور و
غیرکاربردی هــدر دادهانــد؛ مهارتهایی که ممکن
است تا آخر عمر مورد نیازشان نباشد.
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بورس

زنان درسخوانده بیکارترند

دانشجویانی که در رشته معماری و ســاختمان درس خواندهاند ،برخالف تصور عموم بیکارترند .آمارهای وزارت
کار نشان میدهد که بیشترین نرخ بیکاری به رشتههای تحصیلی حفاظت محیطزیست ،علوم حیاتی ،معماری و
ساختمانیوعلومفیزیکیاختصاصدارد،همچنینکمتریننرخبیکاریمربوطبهگروهبهداشتاست.
بررسی وضع فعالیت جمعیت فارغالتحصیل یا درحال تحصیل دورههای عالی در ســال  96از سوی مرکز آمار و
اطالعات راهبردی وزارت کار بیانگر این است که نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل یا درحال تحصیل دورههای
عالی در سال  96برای گروه مردان و زنان در کل کشــور  19.4درصد ،برای گروه مردان 13.5درصد و برای گروه زنان
30.4درصدبودهاست.
ازحدود12.5میلیوننفرجمعیتفارغالتحصیالنیادرحالتحصیلدورههایعالیحدود7.1میلیوننفر((56.9
فعال اقتصادی هستند که از این تعداد5.7میلیون نفر ( 80.6درصد) شاغل و1.4میلیون نفر ( 19.4درصد) بیکارند،
همچنین5.4میلیوننفر(43.1درصد)غیرفعالاقتصادیهستند.
سال  96در مقایسه با سال  95بیش از 424هزار نفر به جمعیت فعال این گروه اضافه شده است ،همچنین حدود
385هزارنفربهجامعهشاغالنوبیشاز39هزارنفربهجامعهبیکارانافزودهشدهاست.نرخبیکاریدرسال 96نسبت
بهسالقبل0.6درصدکاهشداشتهاست.
دربینگروههایعمدهرشتهتحصیلی،بیشتریننرخبیکاریبهترتیبمربوطبهگروههای«حفاظتمحیطزیست»
( 37.5درصد)« ،علومحیاتی (زیستی)» (28.4درصد) و «معماری و ساختمان(ســازی)» ( 26.2درصد) و «علوم
فیزیکی(طبیعی)»( 25.7درصد)است،همچنینکمتریننرخبیکاریمربوطبهگروه«بهداشت»( 87درصد)است.
از کل جمعیت دارای تحصیل عالی یا درحال تحصیل دورههای عالی کشور52.6،درصد را مردان تشکیل دادهاند
کهازاینمیزان70.7درصدفعال(86.5درصدشاغلو13.5درصدبیکار)و29.3درصدغیرفعالاقتصادیاست.
از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی یا درحال تحصیل دورههای عالی کشور47.4،درصد را زنان تشکیل دادهاند
کهازاینمیزان41.6درصدفعال(69.61درصدشاغلو30.4درصدبیکار)و58.4درصدغیرفعالاقتصادیهستند.
بر اساس همین نتایج ،باالترین نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل یا درحال تحصیل دورههای عالی به ترتیب به
استانهای کرمانشــاه ( 36.2درصد) ،چهارمحالوبختیاری (27.1درصد) و کرمان (25.7درصد) اختصاص دارد،
همچنینکمتریننرخبیکاریمربوطبهاستانقم(11.3درصد)است.

بازار سکهوطال(قيمتهابهتومان)
نوع

قيمت

بازار جهاني

تغيير

قيمت

نوع

سكه طرح قدیم

4001000

هر اونس طال

1196.26

سكه طرح جدید

4390000

نقره

14.20

هر بشكه نفت اوپك

75.2

نيم سكه

2120000

ربع سكه

1120000

-

سكه یك گرمي

620000

-

هر گرم طالي  18عيار

371230

هر بشكه نفت برنت

نرخبرابريارزها
یورو به دالر

تغيير

پوند به دالر
دالر به درهم

3.663

79.19

دالر آمریكا
یورو

15636

4868.9

پوند انگليس 1756.7

5464.5

درهم امارات 3677

1143.7

بازارکاال

کمپرسور

4200

-

-

قیمت(تومان)
 356هزار

کمپرسوربادفندکیشیلدرمدلSH2B
کمپرسوربادفندکیتورنادومدلBT4

 180هزار

کمپرسوربادفندکیکنزاکسمدلKAC-11

 375هزار

کمپرسوربادفندکیمدل965KP

 136هزار

کمپرسورپمپبادفندکیمدل IS201بههمراهجاکلیدیطرحبرجایفل

 119هزار

کمپرسوربادفندکیرونیکسمدلRH-4261B

 895هزار

کمپرسوربادفندکیمدلMA-018

 98هزار

کمپرسوربادفندکیکنزاکسمدلKAC-12

 195هزار

کمپرسورهوایایکس-سانمدل628

 385هزار

کمپرسوربادفندکیدوومدلDW20L-P-Plus

 129هزار

کمپرسورهوایهیوندایمدلAC-2425
کمپرسوربادفندکیدوومدلDW25
کمپرسوربادفندکیرونیکسمدلRH-4260

گوشــیها به دلیــل نوســان قیمــت خــودداری کنند،
رونــد فــروش کاالها در این فروشــگاهها کاهشــی شــد.
همین باعث شده اکنون خریداران کمتری به این فروشگاهها
مراجعه کنند و سود این فروشــگاهها به طرز عجیبی کاهش
پیداکند.رضاالفتنسب،دبیرانجمنکسبوکارهایاینترنتی
دربارهتأثیرارایهنشدنگوشیهایتلفنهمراهبهفروشگاههای
اینترنتی میگوید« :تعلل در روشنشــدن سرنوشت عرضه
گوشــیهای تلفنهمراه همچنان که بازار سنتی عرضه را با
مشــکل مواجه میکند ،برای آینده فروشگاههای اینترنتی
نیز زیانبار است و جای دارد مسئوالن در اینباره هرچه زودتر
تدبیری اتخاذ کنند ،وگرنــه روزهای بدتــری در انتظار این
فروشگاههایاینترنتیخواهدبود».

-

مبادالتی تغيير

-

جکهیدرولیکروغنیخودرواکتیومدلAC3002

چهبرسرفروشگاههایاینترنتیمیآید؟
این روزها بازار سنتی هم کساد است چه برسد به فروشگاههای
اینترنتی .بخش عمدهای از کاالها در این فروشگاهها مهر ناموجود
خوردهاند و دیگر خبــری از فراوانی کاالهــای ایرانی هم در این
فروشگاهها نیست ،چه برســد به کاالهای خارجی .الفتنسب
درباره اینکه این روزها چه کاالهایی را میتوانیم از فروشگاههای
اینترنتی بخریم ،میگوید« :طبیعی است که درحال حاضر وضع
فروشگاههای اینترنتی مثل بازار و حتی از آن بدتر هم باشد .عمده
محصوالتی که االن در این فروشــگاهها برای خرید وجود دارند،
محصوالت داخلی هستند ،چون واردات که کال به حال تعطیل
درآمده و کاالهای قاچاق هم جایی در این فروشگاهها ندارند .در
واقعکاالییکهاینروزهاشمامیتوانیددرفروشگاههایاینترنتی
پیدا کنید ،کاالهای ایرانی هســتند که همانها هم محدودیت
زیادیدارند،چوناولویتاغلبتولیدکنندگانعرضهکاالهایشان
به بازار است و در این وانفســای اوضاع اقتصادی و کاهش عرضه
فروشــگاههای اینترنتی در اولویت نیستند ،به همین دلیل این
فروشــگاهها کمبود زیادی دارند .افزایش قیمــت دالر ،کاهش
عرضه کاال و پایینآمدن قدرت خرید مردم از دالیل بیرونقشدن
بازار فروشگاههای اینترنتی اســت که آنها را با مشکالت زیادی
مواجه میکند ».الفتنســب درباره اینکه چه آیندهای در انتظار
فروشــگاههای اینترنتی خواهد بود ،میگوید« :این فروشگاهها
زمانزیادیراصرفکردندتابینمردمجابیفتنداماحاالبادردسر
زیادی مواجه شده و حتی حیاتشــان به خطر افتاده است .آنها
درحال حاضر با تعدیل نیرو به دنبال حل مشکالتشان هستند اما
بدبینانهنیستاگربگوییمباادامهاینروندفروشگاههایاینترنتی
دیگرقادربهادامهحیاتنخواهندبودوتعطیلمیشوند».

-

بازار ارز (قيمتها به تومان)

1.1584
1.299

تغيير

(دالر)

بازار آزاد تغيير

نمودار

اســت؛ برای نمونه مدلهــای جدید برندهای برتــر در بازار
تلفنهمراه ایران قیمتهایی بــاالی 10میلیون تومان دارند.
کارشناسان میگویند که فروشگاههای اینترنتی 100درصد
از عرضهنشــدن گوشــیهای تلفنهمراه متضرر شــدهاند.
این درحالی اســت کــه پیش از التهــاب بــازار تلفنهمراه
فروشگاههایی که اقدام به فروش گوشی تلفنهمراه میکردند،
مورد توجــه خریداران قــرار میگرفتند ،بهگونــهای که در
بســیاری از تالشها برای خرید گوشــی از این فروشگاهها،
خریــداران کاالهای دیگــری نیز خریــداری میکردند و به
این ترتیب رونــد فروش آنها مطلــوب بود ،اما حــاال بعد از
بــروز التهــاب در بــازار گوشــیهای تلفنهمــراه کــه
ســبب شــد فروشــگاههای اینترنتــی هــم از ارایــه

موقعیـت پناهگاههـا یـا
گریزگاههـای امـن منطقـه
سـکونت خود (مثال پـارک ها
یـا سـوله هـا) را بـرای مواقع
بحرانـی شناسـایی کنیـد.

دخل و خرج

1.315میلیون

 113هزار
 149هزار
 587هزار

قیمت واقعی دالر چقدر است؟
محاسبهقیمتواقعیدالرفرمولهایمختلفوالبته
پیچیدهای دارد .به همین دلیل اســت که کارشناسان
برای قیمت واقعــی دالر عددهای مختلفی میدهند.
با وجود این ،تعداد زیادی از کارشناســان اعتقاد دارند
قیمت واقعی دالر در شرایط فعلی  7هزار تومان و کمتر
است .محاسبات احسان ســلطانی ،پژوهشگر اقتصاد
نشان میدهد که اگر بخواهیم رشد قیمتهای داخلی

و جهانی را از شهریور سال  92در نظر بگیریم و قیمت
دالر را بر اســاس اختالف قیمتهای داخلی و خارجی
محاسبه کنیم ،متوجه میشویم که قیمت دالر باید زیر
 5هزار تومان باشد .این موضوع در حالی رخ میدهد که
قیمت دالر در بازار ایران تا سهبرابر این نرخ رسیده است
که به عقیده کارشناسان این قیمتها حبابی و ناشی از
فعالیتهایسوداگرانهدربازارارزاست.

