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روزگارخاکستری گندم کاران استان
حمیــدی /بنــا بــر اذعــان رئیــس ســازمان جهاد
کشــاورزی اســتان ،مانده مطالبات گنــدم کاران
استان از مرز  2300میلیارد تومان گذشت.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،دولــت نــرخ خرید
تضمینی گنــدم را امســال گران کرد تا کشــاورزان
رغبتکنندومحصولخودرابهدولتتحویلدهند.
از ابتــدای امســال قیمــت جهانی گندم نوســانات
زیادی را متأثر از بحران اوکرایــن تجربه کرد و همه
کشورهابرایتأمیناینذخیرهاستراتژیکدستبه
کار شدند یا ممنوعیت صادرات یا واردات به انحای
مختلف ،این شرایط بازار را برای فعالیت واسطهها و
بازارسیاهگندمفراهمکردبازاریکهبهدلیلتفاوت
قیمت این محصول با نرخ آن در کشورهای همسایه
حتی خروج آن بهصورت قاچــاق را دامن زده و این
یکیازدالیلمهمدولتبرایاجرایسیاستتعدیل
یارانه آرد در کشــور اســت .خرید تضمینی گندم با
قیمت 12هزار تومان مشوق خوبی برایکشاورزان
اســت اما ســابقه دولت در پرداخت مطالبات گندم
طی چند سال گذشته چندان مطلوب نبوده و شاید
همین عامــل باعث کاهــش خریــد تضمینی گندم
ن حال دولت وعده
توســط دولت شــده اســت .با ای 
داده است امسال مطالبات را ســه روزه نقد کند اما
بعد از گذشت حدود دو ماه از خرید تضمینی گندم
در استان باز هم دولت در پرداخت پول گندم کاران
خلف وعــده کرده اســت .هر چند در ابتــدای خرید
تضمینی که از  27اردیبهشت شروع شد مطالبات
ک بــاره از نیمــه دوم خرداد
پرداخت شــد اما بــهیــ 
مــاه مطالبــات گنــدم کاران معلق و قطــرهچکانی
ن طور که رئیس ســازمان
به آنهــا پرداخت شــد .آ 
جهاد کشــاورزی اســتان میگوید مانده مطالبات
کشاورزاناستانکهدرهفتهگذشتهکمتراز1500
میلیارد تومان بوده روز گذشــته بــه بیش از 2300
میلیارد تومان رسیده است.
اورانــی در گفت وگو با خراســان رضوی میگوید:
امسال با توجه به قیمت تعیین شده از سوی دولت
خرید تضمینی گندم نســبت به سال گذشته رشد
قابلتوجهی کرده است به طوری که تا  14تیرماه
میزان گنــدم خریــداری شــده از ســوی دولت در
استان به حدود  253هزار تن رسیده که در مقایسه
بــا ســال گذشــته افزایــش حــدود  180درصدی
داشته است.
وی ارزش کل گنــدم خریــداریشــده در اســتان
را حــدود  2920میلیارد تومان اعــام می کند و
میافزاید :از این مبلغ حدود  589میلیارد تومان
پرداختشده اســت  .یعنی دولت تمام مطالبات
گندم کاران اســتان را تا  15خرداد تســویه کرده
بود و طــی دو روز گذشــته بقیــه مطالبــات تا 20
خرداد نیــز پرداخت شــد و دولت قــول داده طی
امــروز و فــردا پرداختهــا ادامه خواهد داشــت.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان با اذعان
به اینکــه بیش از  2300میلیــارد تومان از طلب
گندم کاران استان هنوز نقد نشده است از گالیه
گنــدم کاران دفاع می کند و مــی گوید :گندمکار
االن بــرای پرداخــت پــول کمبایــن و هزینههای
برداشــت به نقدینگی نیــاز دارد وقتــی دولت در
پرداخت پــول کشــاورز تعلــل میکند گنــدمکار
ناچار اســت محصول خود را  500تومان ارزانتر
از نرخ دولتی بهواســطه و دالل بفروشــد تا بتواند
هزینههای برداشت گندم را پرداخت کند.

طی  2هفته گذشته

امحای  2تُن موادغذایی فاسد
در سبزوار
کالته /فاطمه نوده ،معاون بهداشتی دانشــگاه و
رئیس مرکز بهداشت شهرستان سبزوار از کشف
و معدوم ســازی  2تن موادغذایی فاسد و غیرقابل
مصرف طــی دو هفته گذشــته در این شهرســتان
خبر داد .وی اظهار کرد :شهروندان در زمان خرید
موادغذایی به مشــخصات کامل بهداشتی مندرج
روی بسته بندی از جمله پروانه ساخت ،تاریخ تولید
و انقضا و مهر استاندارد توجه کنند.

بر اساس داده های مرکز آمار کشور درباره آمار نیروی کار بهار امسال مشخص شد

افزایشنرخبیکاریدرعینبهبودنسبتاشتغالدراستان!
مســعود حمیــدی /افزایــش همزمــان نــرخ
مشــارکت با نرخ بیکاری و نســبت اشتغال در
استاندربهار امسالنسبتبهبهارسالگذشته
ضمناینکهبیانگرافزایشافرادجویایشغل
در استان است ،نســبت اشــتغال را هم بهبود
بخشیدهاماافزایشنرخبیکاریتأثیرمثبتآن
راخنثیکردهاست.
بهگزارشخراسانرضوی،مرکزآمارکشورروز
گذشــته چکیده نتایج طــرح آمارگیری نیروی
کار بهــار  1401را منتشــر کرد که بر اســاس
آن متوسط نرخ بیکاری کشــور در بهار امسال
به  9.2درصد رســیده که نســبت به بهار سال
گذشتهنیمدرصدافزایشداشتهاست.
•افزایشنرخبیکاری

بر اســاس این دادههــا ،نرخ بیکاری اســتان
خراسان رضوی در بهار امسال به  7.9درصد
رسیده که نسبت به بهار سال گذشته که نرخ
بیکاری استان  6.8درصد بوده افزایش 1.1
درصد داشــته اســت .این دادههــا بیانگر آن
است که وضعیت بیکاری در استان نسبت به
بهار سال گذشته بدتر شده و به نسبت کشور
نیز اگر چه نــرخ بیــکاری کمتری در اســتان
وجود دارد اما میزان تغییر استان در مقایسه
با متوسط کشوری بیشتر بوده است.
•بهبودنرخمشارکت

اما آن چه در مســئله نرخ بیکاری باید مدنظر
قرار گیــرد نرخ مشــارکت اســت .بر اســاس
تعریف مرکز آمار کشور ،نرخ مشارکت عبارت
اســت از  «:نســبت جمعیــت فعال( شــاغل و
بیکار)  15ســاله و بیشــتر به جمعیت در سن
کار  15ســاله و بیشــتر ضــرب در  »100این
تعریف نمایانگر جمعیت جویای شــغل در هر
اســتان اســت که این جمعیت فارغ از این که
موفق به اشتغال شده باشند یا بیکار هستند
جویای شغلاند .بنا بر اذعان رئیس سازمان
مدیریــت و برنامهریزی اســتان ،بــا تغییر یک
درصدی در نرخ مشــارکت حداقل  50هزار
نفر جویای شغل در استان افزایش یا کاهش
پیدا میکند.

•بهترشدنوضعیتنسبتاشتغال

•افزایش نرخ بیکاری و مشارکت همزمان

این که افراد جویای شغل در استانها کاهش
پیدا کند لزوم ًا بیانگر این نیســت که فرد چون
شغلپیداکردهجویایشغلنیستبلکهبیشتر
متأثر از آن اســت که فرد بنــا بر دالیلــی از پیدا
کردن شــغل منصرف شــده یا ناامیــد از یافتن
شغل مدنظرش است.نرخ مشارکت در استان
خراسان رضوی به دلیل وجود جمعیت جوان
در دوره اشتغال معمو ًال باالست و طی دو سال
گذشــته این شــاخص متأثر از بحــران کرونا از
حــدود 44درصد بــه 40درصد در بهار ســال
گذشته تنزلپیداکردهبود.امابهارامسالاین
نرخ به 41.9درصد افزایش پیدا کرده اســت.
این تغییر را میتوان متأثر از دو عامل دانســت
اولاینکهفضایرکودحاکمبراستانوکشور
بهدلیلکروناکمیبهبودیافتهوافرادبیشتری
براییافتنشغلفعالشدهاند.
ازسویدیگراینکهجمعیتفعالافزایشپیدا
کرده بیانگر وضعیت مثبت در اســتان نیســت
زیرا به همان نسبت نرخ بیکاری در استان هم
افزایش پیدا کرده یعنی بــا افزایش یک درصد
نرخ مشارکت ،نرخ بیکاری هم به همان نسبت
افزایش پیدا کرده اســت .افزایش نرخ بیکاری
دراستانوحتیدرکشورراشایدبتوانمتأثراز
دوعاملاساسیتحلیلکرد.
ابتدا این که بعد از افزایش 57درصدی حقوق
کارگران طی امسال بخشــی از کارفرمایان به
دلیلناتوانیدرپرداختحقوحقوقکارگران

ناچاربهتعدیلنیروشدهاندکهالبتهآماردقیقی
از تعدیل نیروی انجا م شده در استان از ابتدای
امسالمنتشرنشدهاست.عالوهبراینباتعدیل
یارانــهای انجام شــده در اردیبهشــت امســال
بخشــی از صنــوف بــه دلیل بــه صرفــه نبودن
فعالیت شان یا تعطیل شده یا کاهش ظرفیت
کاریداشتهاند.متأثرازایندودلیلاصلیمی
توان افزایش نرخ بیکاری در اســتان را تحلیل
کرد.بااینحالنرخمشارکتمتوسطکشوری
درمقایسهباخراسانرضوینهتنهابیشترنشده
بلکه در مقایسه با ســال گذشته کمتر هم شده
اســت .یعنی جمعیت جویای شــغل در کشور
نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم داشته
اســت .شــاید بتوان گفت یکی دیگــر از دالیل
افزایشنرخمشارکتدراستانعالوهبرتعدیل
نیرو و بهبود وضعیت کرونا ،ورود اتباع خارجی
بیشتربهاستاندرمقایسهباسالگذشتهاست
هر چند آمارهــا حکایت از افزایــش قابل توجه
جمعیت اتباع به استان و کشور بعد از تحوالت
سال گذشته افغانســتان دارد اما نمی توان به
طورقطعیافزایشجمعیتاتباعخارجیرادر
تعدیل نیرو در شــرکت ها و امثال آن تاثیرگذار
دانست.

شاخصقابلتوجهدیگردرآماربیکارینسبت
اشتغال اســت که بر اســاس تعریف مرکز آمار«
نسبتاشتغالعبارتاستاز:نسبتجمعیت
شاغل 15سالهوبیشتریابهکلجمعیتباالی
 15ســاله و بیشــتر ضرب در . »100بر اساس
داده های مرکز آمار کشــور ،نسبت اشتغال در
استانخراسانرضویدربهارامسالبه38.6
درصدرسیدهکهدرمقایسهبابهارسالگذشته
حدود یــک درصد بهبــود پیدا کرده اســت .در
حالیکهنسبتاشتغالدراستانزنجانبیش
از 45درصد و در استان ایالم حدود 30درصد
ومتوسطکشوری 37.1درصداست.
بر اســاس داده های مرکــز آمــار ،باالترین نرخ
بیکاری کشور در بهار امسال مربوط به استان
کرمانشــاه بــا 15.4درصد اســت که وضعیت
بدتری نســبت به ســال گذشــته پیدا کــرده و
استانهرمزگانکهبهارگذشتهبا 16.6درصد
باالتریننرخبیکاریکشوررابهخوداختصاص
داده بود امســال در رتبه بعد از کرمانشــاه قرار
گرفتهاست.
این آمار نشــان می دهد بیشــتر اســتان های
کشــور برخالف اســتان خراســان رضــوی با
کاهش قابل توجه نرخ مشارکت ،مواجه شده
اند اما یک قاعده کلی رعایت شده که با کاهش
نرخ مشارکت نرخ بیکاری در استان ها هم رو
به کاهش بوده اســت .باالترین نرخ مشارکت
کشور در بهار امســال مربوط به استان زنجان
با  47.7درصد اســت که نســبت به بهار سال
گذشــته نرخ مشــارکت ایــن اســتان افزایش
پیدا کــرده اســت .در حالــی که نــرخ بیکاری
این اســتان از  6.7درصد بهار ســال گذشــته
به  5.4درصد در بهار امســال رسیده که قابل
تامل است  .همزمان با افزایش نرخ مشارکت
جمعیت نرخ بیکاری این اســتان هم کمترین
نرخ بیکاری بین استان های کشور است.

از میان خبرها
گوناگون

افزایش حقوق بازنشستگان
همچنانمعطلمسئوالن
حالجیان /مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی
از ابــاغ نشــدن مصوبه جدید بــه اداره کل اســتان در
خصوص افزایش حقوق بازنشســتگان خبر داد.نظام
خیرآبادیدرگفتوگوباخراسانرضویدربارهآخرین
وضعیــت پرداخت مطالبات مســتمری بازنشســتگی
اظهارکرد:تاکنوننهازمجلسونهازدولتبهماچیزی
اعال م نشــده اســت.او دربــاره اینکه مصوبــه افزایش
 10درصد بازنشستگان در بازبینی دوباره در مجلس
ملغی شــده اســت به کجا انجامید؟ گفت :ما بر مبنای
افزایش 10درصدی اقدام کردهایــم و فع ً
ال در این باره
نیزبخشنامهایبهمااعالمنشدهاست.خیرآبادیدرباره
مبنایعملسازماندرواریزیحقوقومستمریسایر
ســطوح درآمدی خاطر نشــان کرد :حقوق خــرداد بر
مبنایافزایش 10درصدیاعمالشدهاستودرتیرماه
مابهالتفاوت فروردین و در مردادمــاه هم مابهالتفاوت
اردیبهشتاعمالخواهدشدکهفع ً
البرمبنایافزایش
 10درصدی اســت و البتــه اگر تغییری ایجاد شــود بر
مبنای عــدد اعالمــی جدید اقــدام خواهیم کــرد.وی
در پایــان دربــاره زمان تعییــن تکلیف افزایــش حقوق
بازنشستگانومستمریبگیرانتأمیناجتماعیگفت:
زمانخاصیرانمیتوانمشخصکرد؛ضمناینکهما
دراستانتصمیمگیرندهنیستیمومجریقانونهستیم
بنابراینهرزمانبخشنامهبهدستمابرسد؛مامکلفبه
اجراخواهیمبود.

فرماندهیگانحفاظتسازمانملیزمینو
مسکناستانخبرداد:

رفع تصرف 348میلیارد ریالی در
مشهد

فرمانده یــگان حفاظت ســازمان ملی زمین و مســکن
خراســان رضوی از خلــع ید و رفــع تصــرف  174متر
مربــع از اراضــی ملــی در شهرســتان مشــهد از چنگ
متصرفان خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل
راه و شهرسازی خراسان رضوی ،سرهنگ مجید علی
نیا فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن
خراسان رضوی گفت :طی گشت زنی نیروهای یگان
حفاظتسازمانملیزمینومسکنشهرستانمشهد
در منطقه قاســم آباد ،خیابان دکتر حسابی  ،مشاهده
شــد شــخصی یک باب منزل مســکونی را به مساحت
 174مترمربع از اراضی دولتی که ارزش آن مبلغ ســه
میلیارد و 480میلیون تومان بوده ؛ تصرف کرده است
کهباآرایصادرشدهازمراجعقضاییبرایاجرایحکم
قلعوقمع،رفعتصرفواعادهبهوضعسابقاقدامشد.

