اخبار

همتی در جمع فعاالن اقتصادی:

احتمال تغییر رویکرد اوپک به کاهش
تولید نفت

نشست آینده سازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) ممکن اس��ت از ی��ک رویکرد
ت��ازه درب��اره کاه��ش تولید نف��ت رونمایی
کند .ب��ه گزارش مهر به نق��ل از بلومبرگ،
در ش��رایطی که هیاهو ب��رای کاهش تولید
نفت س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت
(اوپک) فزونی مییابد و این س��ازمان وعده
میده��د که هر اق��دام الزم را در نظر گیرد،
ممکن است نشس��ت آینده این سازمان یک
اقدام نامعمول را در بر داش��ته باشد :کاهش
پیشگیرانه تولید.برای مهار عرضه مازاد نفت
ب��ه دلیل اف��ت تقاضا و افزای��ش تولید نفت
آمری��کا ،اوپک و متحدانش در س��ال جاری
می�لادی تولید نفت خود را کاه��ش دادهاند.
همزم��ان با پیشبینیها درباره مازاد بیش��تر
عرضه در س��ال آینده میالدی ،مجموعهای
از پیش��نهادها از بانکهایی همچون مورگن
اس��تنلی و کومرزبانک مطرح شده که اوپک
در نشس��ت ماه دسامبر امسال ،کاهش تولید
خ��ود را عمیقتر کند.با این همه ،در ماههای
اخیر بازارهای جهانی با محدودیت بیشتری در
عرضه رو به رو شدهاند و این مسئله ضرورت
اقدام فوری را از میان برده اس��ت .اگر تشدید
کاهش تولید اعالم ش��ود ،مصداقی از نقض
س��نت اوپک خواهد بود ک��ه به طور معمول
منتظر میماند عرضه مازاد محقق شود.
ورود مجدد دولت به بازار زعفران

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از
تجهیز منابع مالی الزم برای ورود گسترده تر
در بازار زعفران به کمک ش��بکه تعاونیهای
روس��تایی کش��ور خبر داد.به گزارش وزارت
جهاد کشاورزی ،حسین شیرزاد رئیس هیئت
مدی��ره و مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون
روستایی ایران اظهار داشت :با توجه به شرح
وظایف و رسالتهای سازمان مرکزی تعاون
روس��تایی در زمینه حمایت از تولید کنندگان
و تنظی��م بازار محصوالت کش��اورزی ،رصد
مداوم بازار زعفران و پایش مستمر قیمت این
محصول با شروع فصل برداشت ،به ویژه در
مراکز اصلی تولید نظیر اس��تانهای خراسان
رض��وی و جنوبی ،در دس��تور کار س��ازمان
مرکزی تعاون روس��تایی کش��ور قرار داشته
تا اقدامات عوامل واس��طه و سودجو و تبانی
احتمالی آنها در بازار ،قیمت زعفران را با شیب
کاهنده و غیر منصفانه روبهرو نسازد.این مقام
مسئول در ارتباط با نحوه اقدام سازمان متبوع
خود در تعادل بخش��ی به بازار زعفران سال
ج��اری تصریح کرد :در ح��ال حاضر ،تجهیز
منابع مالی الزم برای ورود گسترده تر در بازار
زعفران به کمک شبکه تعاونیهای روستایی
کشور در مرحله نهایی قرار دارد و با همکاری
بانک کش��اورزی مقرر ش��ده تا خط اعتباری
قابل مالحظهای در راستای خرید توافقی این
محصول به منظور تأمین به هنگام منابع مالی
اتحادیههای متقاضی خرید فراهم آید.معاون
وزیر جهاد کش��اورزی ،همچنین خاطرنشان
ک��رد :عالوه بر این ،س��ازمان مرکزی تعاون
روس��تایی ایران نیز درصدد است تا از محل
منابع در اختی��ار خود -امکان��ات مالی قابل
توجهی را ب��ه اتحادیههای ملی تزریق نماید
و تالش جدی ما آن اس��ت که با خرید حجم
بیشتری در این دو استان وارد بازار شویم.
خطآهن شلمچه-بصره درمرحله
تحویل زمین

رییس کل بان��ک مرکزی ،با بیان اینکه تجار
ایران��ی موفقیت ایران را در عرصه بین المللی
تضمین کردند ،گفت :رشد اقتصادی غیرنفتی
ایران مثبت ش��د.به گزارش مه��ر ،عبدالناصر
همت��ی ،رییس کل بانک مرکزی در جلس��ه

هی��ات نمایندگان اتاق بازرگان��ی ایران گفت:
بانک مرکزی همه دولت یا همه نظام نیست و
بخشی از تصمیمات آن به تایید مراکزی مرتبط
می ش��ود که در اختیار بنده نیست .البته بانک
مرکزی نیز فروگذار از تالش نبوده است؛ اما باید
به صراحت گفت که این تجار ایرانی هستند که
موفقیت ایران را در عرصه بین المللی تضمین
کردند.ریی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه
سامانه نیما فقط یک سامانه است و البته هدف

ما این است که ارز به چرخه اقتصادی برگردد،
گفت :ما دست تجار را در بازگشت ارز صادراتی
باز گذاشتیم ،بنابراین ما به صادرکنندگان مهلت
بیش��تری برای بازگش��ت ارز خود می دهیم،
مشروط به اینکه واردکنندگان شکایت نداشته
باشند؛ چراکه در دوره ای از زمان بانک مرکزی
ارز نفت��ی را در اختیار داش��ت و می توانس��ت
واردات را تامی��ن کند ،اما اکنون بخش عمده
ای از نیازهای ارزی کش��ور ،ب��ا ارز حاصل از

صادرات تامین میشود.وی اظهار داشت :رشد
غیرنفتی مثبت است و اثر منفی به دلیل رشد
نفتی است که رشد اقتصادی را کم کرده است؛
پس اقتصاد ایران در حال حرکت است .همتی
با بیان اینکه کارهای خوبی با کشورهای منطقه
در حال انجام اس��ت ،گفت :بسیاری از روسای
بانکه��ای مرکزی دنیا ،به دنب��ال کار با ایران
هستند و عالقمند هستند که کار را پیش برند،
این در شرایطی است که به موازات این ،ما به

برخی کشورهایی که سفر می کنیم ،اما به دلیل
مس��ائل تحریمی ،جزییات را اعالم نخواهیم
کرد .وی با بیان اینکه رییس جمهور مسئولیت
سیاستگذاری ارزی را به من سپرده است ،گفت:
باید در این حوزه هم پاس��خگو باشم؛ این در
شرایطی است که برخی می گویند که نرخ ارز
باید واقعی باشد؛ اما باید توجه داشت که مردم را
هم باید در نظر گرفت و اجازه نداد قشر متوسط
و ضعیف آسیب ببینند.

بیانیه اخیر « » FATFهمسویی این نهاد با تحریمهای آمریکا را تایید کرد

لزوم قطع همکاری با « » FATF

گروه اقتصادی :یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه
کارکرد  FATFهمس��و ب��ا تحریم های آمریکاس��ت،
گفت:ضریب نفوذ تحریم ها بس��یار باال و خواس��ته های
 FATFهمس��و با تحریم هاس��ت از این رو دلیلی برای
ادامه همکاری نیست.مسعود براتی ،کارشناس تحریم در
گفت و گو با خبرنگار مهر درباره بیانیه جدید  FATFکه
روز جمعه منتشر ش��د ،اظهار داشت :بیانیه اخیر FATF
ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد ،این ساختار تشکیل
ش��ده از یک مقدمه که ش��امل س��ابقه تعامالت ایران و
 FATFاز ژوئن  ۲۰۱۶است و بعد از آن به اقداماتی که
از س��وی ایران انجام شده اشاره داشته است و موارد باقی
مانده از برنامه اقدام را ذیل  ۷سرفصل عنوان کرده است؛
و در نهایت به تصمیم های��ی که  FATFدر مورد ایران
گرفته اش��اره می کند.این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود:
بخش��ی از این تصمیمات مربوط به اجرای مواردی است
که در بیانیه قبلی عنوان ش��ده بود؛ در بیانیه قبلی عنوان
شد در صورتی که ایران دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی
تروریس��م را تصویب و اجرا نکند مشمول فعال شدن دو
بند از کانترمژر (اقدام متقابل) می ش��ود که در بیانیه جدید
روز جمع��ه ،این دو بند فعال ش��د.وی ادامه داد :همچنین
بیان شده اس��ت که اگر تا نشست بعدی که فوریه ۲۰۲۰
می ش��ود ایران دو کنوانس��یون مذکور را تصویب و اجرا
نکن��د کلیه اقدامات مربوط به کانترمژر باز می گردد ،یا به
عبارت دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه برداشته می شود
و  FATFدیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد .در انتهای بیانیه
نیز همچون بیانیه های قبلی عنوان شده است که با توجه
به اینکه ریس��ک تامین مالی تروریسم در ایران وجود دارد
کشورها باید طبق توصیه شماره  ۱۹به اقدامات احتیاطی
روی بیاورند تا ریس��ک را پوش��ش دهند؛ این اقدامات نیز
شامل «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده»
و «جمع آوری اطالعات مرتبط با تراکنش ها» است.وی
با بیان اینکه بیانیه اخیر واقعیت��ی را در رابطه با FATF
نمای��ان می کند ،گفت :تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو
کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم ،بیانگر این است
که  FATFیک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی
نیست؛ همانطور که در بیانیه اشاره شده است ،اگر ایران تا ۴
ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت
ای��ران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد ۹۵
باز می گردد .این نشان می دهد که دو کنوانسیون ،جوهر
برنامه اقدامی است که  FATFبرای ایران در نظر گرفته
بود .در واقع از  ۴۱اقدامی که به ایران توصیه شده بود ،تنها
دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی اس��ت که این دو
اقدام در بحث مربوط به پولشویی ،مسائل اساسی نیستند
زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است.
براتی افزود :این مساله بارها از سوی منتقدان  FATFدر
داخل کش��ور عنوان شده که  FATFکارکردی همسو با
تحریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی علیه ایران
دارد.وی ادامه داد :اگر  FATFصرفا یک نهاد فنی برای
مبارزه با پولشویی بود ،اقدامات جدی و مهمی که ایران در
این حوزه و زیرساخت های اطالعاتی و ایجاد شفافیت انجام

ایران باید قطع همکاری با  FATFرا اعالم کند


داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که
 FATFبه دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم
«ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست ».براتی
گفت :س��والی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده
اند این اس��ت که چ��را با وجود اعم��ال تحریم های فلج
کننده ،ایران همچنان می تواند کارهای خود را انجام دهد؛
 FATFبه دنبال پاس��خ دادن به این س��وال است و این
بیانیه سندی برای این ادعاست.این تحلیلگر اقتصاد سیاسی
با اشاره به حالت تعلیق کانترمژر برای ایران ،اظهار داشت:
واقعی��ت تعامل ایران با  FATFاین اس��ت که هیچ گاه
ایران به معنای واقعی کلمه از وضعیت کانترمژر تعلیق نشده
اس��ت؛ در توضیح باید بگویم اگر بیانیه های منتشر شده
توسط  FATFرا از ژوئن  ۲۰۱۶تا به امروز بررسی کنید،
در انتهای تمام بیانیه ها عبارت مربوط به ریسک «تامین
مالی تروریسم» مش��اهده می شود و از اعضای FATF
می خواهد طبق توصیه شماره  ۱۹اقدامات احتیاطی شامل
«شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده» و «جمع
آوری اطالعات مرتبط با تراکنش ها» را انجام دهند .یعنی
در مدت س��ه سال گذشته بخش اصلی اقدامات کانترمژر
علیه ایران فعال بوده است.وی افزود :اگر به توصیه شماره
 ۱۹رجوع ش��ود مشخص می ش��ود که این بند به شدت
روابط و تعام�لات بانکی را کند می کند زیرا نیاز به جمع
آوری اطالعات تکمیلی و احتیاط بیش��تر دارد؛ این موارد
روی روابط عادی بانکی تاثیر می گذارد .بنابراین ایران در
عمل هیچ گاه تعلیق نش��ده و این تعلیق فقط در حرف و
کالم بوده است.

ضریب نف�ود باالی توصی�ه ه�ای وزارت خزانه داری

آمریکا در نظام بانکی جهانی

براتی گفت :نکته مهمتر این است که اقدامات وزارت خزانه
داری آمریکا در اعمال تحریم های بانکی علیه کش��ورها
بس��یار موثرتر و مهم تر از توصیه های  FATFاس��ت.
وی توضی��ح داد :در وزارت خزان��ه داری آمری��کا دو نهاد
مهم تحت عنوان «اوفک» و «شبکه مبارزه با جرائم مالی
 »FinCenوجود دارد .این شبکه نهادی مانند FATF
اس��ت و همان واحد اطالعات مالی ( )FIUآمریکاس��ت.

خودروسازیحیاطخلوتسیاسیون

وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه خط
آهن شلمچه-بصره در مرحله تحویل زمین
قرار دارد ،گفت:س��اخت بزرگ��راه مهران –
نج��ف در دس��تور کار ق��رار دارد که در این
راس��تا مذاکرات الزم با طرف عراقی انجام
ش��ده اس��ت.به گزارش س��ازمان راهداری
و حملونق��ل ج��ادهای ،محم��د اس�لامی
اظهار داش��ت :تعام��ل و پکپارچگی اجرایی
سازمانها و دستاندرکاران طرح جابهجایی
زائران اربعین حس��ینی ،تجربه موفقی را در
س��الجاری رقم زد.وی اف��زود :پیشبینی و
برنامهریزی در مراح��ل مختلف اجرای این
طرح و فراهم س��اختن امکانات سفر قبل از
آغاز ،باعث شد س��فر زائران به خوبی انجام
شود به گونهای که امس��ال با افزایش یک
میلیون و  ۵۰۰هزار نفری زائران نس��بت به
سال گذشته ،زائران با نظم مطلوبی به نجف
و کربال اعزام ش��دند.وزیر راه و شهرس��ازی
افزود :در راس��تای ارتقای خدمات مسافران
ب��ه عتبات عالیات ،اجرای عملیات س��اخت
بزرگراه مهران – نجف در دس��تور کار قرار
دارد که در این راستا مذاکرات الزم با طرف
عراقی انجام شده است همچنین اتصال خط
آهن از ش��لمچه به بص��ره در حال پیگیری
است که در مرحله تحویل زمین قرار دارد.

رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت شد
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هرچن��د که برخی بر طب��ل مخالفت با خصوصی
س��ازی در صنعت خودرو می کوبند ،ولی شواهد و
قرائن بسیاری وجود دارد که نشان می دهد صنعت
خودرو به ویژه ش��رکت های خودروس��ازی حیات
خلوت سیاس��یون شده اس��ت .به گزارش»پایگاه
خبری تحلیلی خط بازار»هرچند که برخی بر طبل
مخالفت با خصوصی س��ازی در صنعت خودرو می
کوبند ،ولی ش��واهد و قرائن بسیاری وجود دارد که
نشان می دهد صنعت خودرو به ویژه شرکت های
خودروس��ازی حیاط خلوت سیاسیون شده است.از
جمل��ه مواردی که موید این گزاره اس��ت ،ترکیب
مش��اورین مدیرعام��ل ایران خودرو اس��ت .طبق
اسناد به دست آمده مدیرعامل ایران خودرو دارای
 9مش��اور به شرح ذیل اس��ت:فارغ از اینکه اساسا
با وجود چند هزار نی��روی کار در ایران خودرو چه
نیازی به حضور چنین مش��اورینی اس��ت ،سوابق
کاری ای��ن اف��راد قابل تامل اس��ت .همانطور که
مشخص اس��ت در بین این مشاوران از قائم مقام

حزب جامعه اسالمی تا قائم مقام معاون هماهنگی،
حقوقی و امور مجلس وزارت صمت و عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران حضور دارند .البته ذکر دو
نکته در اینجا ضروری اس��ت .اول اینکه ش��نیده
شده سیدصالح س��یدزاده اقدم به تازگی از شرکت
ایس��اکو اس��تعفا داده و همچنین از وزارت صمت
به ایران خودرو مامور ش��ده است .علی ایحال نام
وی در لیست مدیران ارشد وزارت صمت همچنان
ب��ه عنوان قائم مقام مع��اون هماهنگی ،حقوقی و
ام��ور مجلس وزارت صمت وج��ود دارد .نکته دوم
هم اینکه طبق بررس��ی ها صورت گرفته س��عید
لیالز از دیرباز به اس��تخدام ایدرو درآمده و از آنجا
در گروه ایران خودرو مش��غول به فعالیت است.به
گزارش خط بازار به اعتقاد بس��یاری از کارشناسان
تا زمانی که صنعت خودرو از س��لطه سیاس��یون و
حض��ور مدیران دولتی و گاها امنیتی خارج نش��ود
و اداره آن به دس��ت بخش خصوصی واقعی نیفتاد
هیچ��گاه نمی توان انتظار بهبود در کارایی و بهره
وری شرکت های خودروسازی را داشت.

یکی از کارکردهای این شبکه ارائه شاخص های ریسک
در روابط بانکی اس��ت .شاخصهای ارایه شده توسط این
نهاد ضریب نفوذ بس��یار باالتری نس��بت به توصیههای
 FATFدر ش��بکه بانکی جهانی دارد.براتی ادامه داد :ما
در هیچ کدام از توصیه های احتیاطی  FATFنداریم که
اگر کشوری در منطقه پر ریسک قرار گرفت ارایه خدمات
بانکی برای افراد دارای تابعیت آن کش��ور دارای ریس��ک
اس��ت؛ اما در ش��اخصهای ارایه شده توسط این شبکه )
که اصطالحا  Red Flagخوانده میشوند) آمده است که
اگر یک نفر تابع یکی از کشورهای تحت تحریم آمریکا بود
دارای شاخص مهم ریسک است و بانکها باید به آن توجه
کنند .در نظام بانکی جهانی این موارد مورد توجه است .به
عبارت دیگر شاخص های اعالم شده توسط وزارت خزانه
داری آمریکا بسیار ضریب نفوذ باالتری نسبت به استاندارد
های FATFدارد.این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه
شدیدترین نوع تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی
ایران اعمال ش��ده اس��ت ،گفت :در این شرایط تمام نظام
بانکی جهانی در تعامل با ایران احتیاط می کند ،ش��رایط
به گونه ای اس��ت که حتی نهادهای مشروع ما به عنوان
نهادهای تروریستی توسط آمریکا شناسایی شده اند .وی
یادآور ش��د :این وضعیت نش��ان می دهد که توصیه های
 FATFدر مقابل توصیه های وزارت خزانه داری آمریکا
به نظام بانکی جهانی بسیار کم اثر و کم وزن تر است.
وزن  FATFقابل قیاس با تحریم های آمریکا نیست


برات��ی با بیان اینکه کانترمژر ۹ ،بند دارد و تاکنون  ۴مورد
فعال ش��ده و  ۵مورد دیگر تا  ۴ماه دیگر فعال می ش��ود،
اظهار داشت :هیچ کدام از این  ۹بند دستور به قطع رابطه
نمی دهد .حتی ش��دیدترین ادبیات مورد استفاده شده در
کانترمژر این اس��ت که اگر کشورها نیاز می بینند باید به
موسس��ات مالی توصیه کنند اگر نیاز احساس شد به قطع
همکاری با موسسات مالی ایران مبادرت کنند.وی با اشاره
ب��ه اینکه  FATFنهادی الزام آور نیس��ت ،گفت :وزن
 FATFدر مقابل تحریم های آمریکا که کامال به صورت
قاطع دستور به قطع همکاری می دهد و تنبیه های جدی
در نظر می گیرد ،قابل قیاس نیست.

براتی در پاس��خ به این س��وال که بهترین واکنش دولت
به بیانیه اخیر  FATFچه می تواند باش��د ،تصریح کرد:
می دانیم که به هیچ وجه کشورمان زیر بار دو کنوانسیون
مذکور نخواهد رفت؛ در نهادهای باالدستی همچون مجمع
تش��خیص مصلحت نظام در رابطه با این دو کنوانسیون
بحث شده و کمیسیونهای تخصصی مجمع به طور قاطع
پالرم��و را رد ک��رده اند .در مورد کنوانس��یون  CFTهم
وضعیت بهتر نخواهد بود .لذا تصمیم نظام روش��ن است.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود :با توجه به این وضعیت،
 ۴ماه دیگر گروه اقدام ویژه مالی سایر اقدامات کانترمژر را
فعال می کند و ایران به ش��رایط پیش از خرداد س��ال ۹۵
بازمی گردد ،بنابراین بهترین واکنش قطع همکاری ایران
با  FATFاست.براتی گفت :دلیل این مساله هم روشن
است .ما در شرایط تحریم قرار داریم و گستردگی و ضریب
نفوذ این تحریم ها بسیار باالست ،خواسته های FATF
نیز همسو با تحریم هاست بنابراین دلیلی برای همکاری
وجود ندارد به خصوص با لحن طلبکارانه ای که بیانیه تازه
 FATFدارد.
همکاری با  FATFنفعی برای کشور ندارد


وی افزود FATF :سیاسی رفتار می کند و اقدامات خوب
دولت ایران را در موارد دیگر نادیده گرفته اس��ت؛ اگر قرار
اس��ت به خرداد س��ال  ۹۵بازگردیم معنایش این است که
ایران هیچ اقدامی در راستای اجرای توصیه های FATF
انجام نداده است؛ در حالیکه این سخن غلط است .بنابراین
همکاری با  FATFنفعی برای کشور ندارد.این تحلیلگر
اقتصاد سیاسی ادامه داد :از سوی دیگر مشاهده کردیم که
اقدامات احتیاطی  FATFکه در دو دوره اخیر علیه ایران
فعال شده است ،تاثیری بر روی روابط اقتصادی کشور در
شرایط تحریم نداشته است .بنابراین بهترین اقدام و واکنش
کشور به این بیانیه ،این است که با صدور یک بیانیه رسمی،
قطع همکاری با  FATFرا اعالم کند.
دیپلماسی مالی ضعیف کشور در بعد ایجابی و سلبی


وی گفت :ما در ح��وزه های مختلف که روابط با خارج از
کشور را شامل می شود باید دیپلماسی فعال داشته باشیم
و این موضوع به ویژه در حوزه تعامالت مالی بسیار اهمیت
دارد .دیپلماس��ی چه در بعد ایجابی که مسیرهایی را ایجاد
کند وچه در بعد سلبی که تهدیدها را از بین ببرد باید فعال
باش��د که البته در هر دو حوزه ضعف داشته ایم.وی افزود:
البته به تازگی بانک مرکزی در حوزه ایجابی با ایجاد روابط
با برخی کشورها همچون روسیه خوب عمل کرده است،
اما در حوزه سلبی به طور مشخص در مورد بحث FATF
دیپلماسی مالی منفعلی داشته ایم؛ ما فرصت طالیی را از
اردیبهشت سال  ۹۷تاکنون از دست داده ایم ،خروج آمریکا
از برجام شرایط محیطی را تغییر داد و ایران می توانست از
این تغییر ش��رایط استفاده حداکثری در موضوع FATF
کند.این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت :بارها این موضوع
مطرح ش��د اما به دلیل باورهای غلط��ی که در میان تیم
مذاکره کننده وجود داش��ت این موارد نادیده گرفته ش��د.
فرصتی بود که از دست رفت.

افزایش 109درصدی قیمت خانه در فصل بهار

متوس��ط قیمت فروش هر متر مرب��ع زمین یا زمین
ساختمان مس��کونی معامله شده از طریق بنگاههای
معامالت ملکی در شهر تهران در بهار امسال نسبت
به فصل قبل  22.7درصد و نس��بت به فصل مش��ابه
س��ال قبل  109.6درصد ،افزایش داش��ته اس��ت .به
گ��زارش فارس ،قیمت فروش ی��ک متر مربع زمین
ی��ا زمین س��اختمان مس��کونی کلنگی ب��ا افزایش
 174.6درص��دی روبرو شد.براس��اس گزارش مرکز
آمار بنگاههای معامالت ملکی کشور موظف هستند
مش��خصات کلیه معامالت خرید و فروش و اجاره را
در سامانه اطالعات مندرج مدیریت معامالت امالک
و مس��تغالت کش��ور ثبت نمایند.با توجه به این که
کاهش ی��ا افزایش حجم (تعداد) معامالت در مناطق
ش��هر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط
(حسابی) قیمت در سطح کل شهر میشود ،از متوسط
تعدیل شده (وزنی) که در آن ،وزن با استفاده از سهم
واحدهای مس��کونی دارای س��کنه محاسبه میشود،
اس��تفاده ش��ده تا بتوان با حذف اثر حجم معامالت،
تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.متوسط قیمت

فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی
کلنگی معامله ش��ده از طری��ق بنگاههای معامالت
ملکی در شهر تهران  169567هزار ریال با میانگین
مساحت  246متر مربع بوده است که نسبت به فصل
قبل  16.6درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل
 174.6درصد افزایش داش��ته است.متوس��ط قیمت
فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی
معامله ش��ده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
ش��هر تهران  130920هزار ریال با میانگین مساحت
 88متر مربع و متوسط عمر بنای  11سال بوده است
که نسبت به فصل قبل  22.7درصد و نسبت به فصل
مش��ابه سال قبل  109.6درصد ،افزایش داشته است.
متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه
پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی
معامله ش��ده از طریق بنگاههای معامالت ملکی در
ش��هر تهران  402673ریال با میانگین مساحت 80
متر مربع و متوسط عمر بنای  14سال بوده است که
نس��بت به فصل قبل  17.4درصد و نسبت به فصل
مشابه سال قبل  35.0درصد ،افزایش داشته است.

سخنگوی ستاد تبصره  ۱۴بودجه خبر داد؛

میرزای��ی با بیان اینکه تاکن��ون  ۸۰درصد اعتراضات به قطع یارانه نقدی قانع
کننده نبوده است ،از آمادگی برای حذف میلیونی یارانه بگیران غیرنیازمند خبر
داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،حسین میرزایی سخنگوی ستاد اجرایی
تبصره  ۱۴بودجه در ارتباط زنده با بخش خبری  ۱۰:۳۰شبکه خبر درباره آخرین
وضعیت قطع یارانه نقدی خانوارهای غیرنیازمند اظهار کرد :در این مرحله یارانه
نق��دی  ۱۰۰هزار و  ۱۸۰خانوار که حدود  ۴۰۰ه��زار نفر از یارانه بگیران غیر
نیازمند بودند ،حذف ش��د و این افراد براس��اس همان ش��رایط و شاخصهای

حذف یارانه یک میلیون غیرنیازمند

قبلی یعنی دارایی ،درآمد و هزینه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند و تا روز
س��ه ش��نبه پیامک قطع یارانه نقدی برای آنها ارسال خواهد شد.وی با بیان
اینکه تا االن فقط  ۹درصد از کل جمعیتی که حذف ش��دند ،اعتراض داشته و
اعتراض ش��ان را ثبت کرده اند ،گفت :از بین افرادی که اعتراض خود را ثبت
کردند ،پس از بررس��ی مشخص شد که دالیل  ۸۰درصد از معترضان به قطع
یارانه نقدی قانع کننده نیس��ت و ح��دود  ۲۰درصد این افراد نیز دالیلی مانند
ورشکس��تگی ،بیماری و بیماری صعب العالج و  ...را برای برقرار ماندن یارانه

نقدی خانوارشان اعالم کردند؛ البته دالیل این افراد باید راستی آزمایی شود تا
در صورت استحقاق دریافت یارانه نقدی ،حقی از آنها تضییع نشود.وی با بیان
اینکه ثبت اعتراض فقط از س��وی  ۹درصد از خانوارهایی که یارانه شان قطع
شده ،بیانگر دقت باال در شناسایی اقشار غیرنیازمند است ،گفت :برخی از افرادی
که یارانه آنها در شهریورماه قطع شده در فهرستی که از سوی وزارت کار به
سازمان هدفمندی اعالم شده قرار نداشتند و مشمول حذف یارانه نبودند بلکه
یارانه آنها به اشتباه قطع شده که پیگیر رفع مشکل این افراد هستیم.
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اخبار
طوالنیترین پرواز بدون توقف جهان
بین آمریکا و استرالیا انجام شد

س��اعاتی پیش خطوط هواپیمای��ی کانتاس
اس��ترالیا طوالنیتری��ن پرواز ب��دون توقف
جهان را بی��ن نیویورک و س��یدنی به اتمام
رس��انده اس��ت .به گزارش فارس به نقل از
رویترز ،ش��رکت هواپیمایی کانتاس استرالیا
ام��روز طوالنیترین پرواز آزمایش��ی و بدون
توقف جهان را از نیویورک آمریکا به سیدنی
اس��ترالیا انجام داد.این پرواز با هدف تحقیق
درباره تاثیر پروازهای نزدیک به  20س��اعت
بر خلبانان ،مس��افران و خدمه پ��رواز انجام
شده است.پرواز  7879خطوط هوایی کانتاس
با ی��ک بوئینگ  787دریم الینر انجام ش��د
که مس��افت طی ش��ده این پرواز  16هزار و
 200کیلومتر و مدت زمان آن  19س��اعت و
 16دقیقه بوده است.آالن جویس مدیرعامل
کانتاس که در این پرواز حضور داشت گفت:
این یک اتفاق تاریخی برای کانتاس اس��ت
و در واقع یک لحظ��ه تاریخی برای صنعت
هوانوردی استرالیا و جهان محسوب میشود.
ب��ا توجه ب��ه افزایش تقاضا برای س��فرهای
هوایی و بهبود عملکرد هواپیماها شرکتهای
هواپیمایی به دنبال انجام پروازهای طوالنی
مدت و بدون توقف هستند.
رشد صادرات در اثر افزایش نرخ ارز
پایدار نمیماند

وزیر اسبق صنعت با انتقاد از سرمایه گذاری
بخش خصوصی در کان��ادا ،امارات و ترکیه
گفت :واردات باید به نف��ع صادرات جریمه
ش��ود تا سود حاصله به صادرات تعلق گیرد.
به گ��زارش تس��نیم ،مه��دی غضنفری در
مصاحبه با رادیو در خصوص افزایش میزان
ارز صادراتی اظهار داشت« :برخی پدیده ها
پایدار نیست؛ از اینرو با باال رفتن قیمت ارز،
مردم ب��ا قیمت نجومی کااله��ا مواجه می
شوند؛ در این شرایط صادرات به صرفه می
ش��ود و یکباره حجم باالی��ی از کاال صادر
می شود و احساس می کنیم روند خوبی در
صادرات غیر نفتی انجام داده ایم».وی ادامه
داد« :با کمال تاس��ف چنین جهش��ی پایدار
نیس��ت؛ چراکه وقتی افزایش قیمت به همه
کاالها نفوذ می کند ،قدرت صادراتی خود را
از دس��ت داده و به مقادیر گذشته صادرات
باز می گردی��م ».غضنفری ص��ادرات غیر
نفتی پایدار را موجب نرخ رشد مستمر خواند
و تصری��ح کرد« :ب��رای اینکه صادرات غیر
نفتی به آهنگ رشد خود ادامه دهد ،نیازمند
برخی پش��تیبانی های مالی و پولی هستیم
که کمک می کند سرمایه در گردش میزان
کمتری باش��د یا از طریق منابع مالی بانکی
انجام ش��ود ».وی گفت« :بس��ته حمایت از
صادرات غیر نفتی باید نرخ س��ودی کمتر از
س��ایر کاالها داشته باشد تا صادرکننده قادر
به ارز آوری باشد».
وزارت دفاع متقاضی واحدهای فاقد
متقاضی مسکن مهر شد

در حالی عض��و کارگری ش��ورایعالی کار از
تفاهم با وزارت راه برای اس��تفاده از ظرفیت
مس��کن مه��ر در حال تکمیل ب��رای تامین
مس��کن کارگران خب��ر داده ک��ه بر خالف
این اظهارات وزارت دفاع به دنبال اس��تفاده
از این امکان برای نیروهای مس��لح اس��ت.
به گزارش تس��نیم ،پنجش��نبه گذشته علی
خدایی در گفتوگو با ش��بکه خبر با اشاره به
وج��ود  13.5میلیون کارگر در کش��ور ،گفته
ب��ود :برآوردهای اولیه پی��ش بینی کردهایم
که به یک میلیون مسکن برای حل مشکل
کارگران نیاز داشته باشیم.وی با بیان اینکه
طرحه��ای ما صرفا طرح تملیکی نیس��ت و
بر اس��اس قانون تامین مسکن آحاد بر عده
دولت اس��ت ،افزود :ش��اید به سمت مسکن
استیجاری که کارگان توان استفاده از آن را
دارند.وی با اشاره به چند ماده آییننامه قانون
کار از ضرورت تامین مسکن کارگران توسط
کارفرمای��ان ،تصریح کرد :وزارت مس��کن
و شهرس��ازی (راه و شهرس��ازی) موظف به
تامی��ن زمین مورد نیاز تعاونیهای مس��کن
است.اما ش��اید بتوان از س��خنان خدایی به
عنوان عضو کارگری ش��ورایعالی کار مربوط
به استفاده از ظرفیتهای طرح مسکن مهر
در حال تکمیل برای تامین مسکن کارگران
ل برانگیزین
را جالبترین و در عین حال تام 
گفتوگو با شبکه خبر نام برد.وی در اینباره
میگوی��د :طرحهای مختلفی ب��رای تامین
مسکن کارگران بررس��ی شده که اولین آن
منجر به تفاهمنامه بین وزارت کار و مسکن
و شهرس��ازی (راه و شهرس��ازی) شد که در
مراحل نهایی قرار دارد.

