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رئیس سازمان بورس:

امسال با جدیت کیفیت افشای اطالعات
شرکتهای بورسی را افزایش میدهیم
رئیــس ســازمان بــورس بــا اشــاره
بــه اینکــه دفعــات افشــای اطالعــات
شــرکتهای بورســی بســیار مهــم اســت،
گفــت :دفعــات افشــای اطالعــات در بــازار
ســرمایه ایــران مناســب اســت ،امســال
بــا جدیــت بــه افزایــش کیفیــت افشــا
میپردازیــم چــرا کــه دفعــات افشــا در
کنــار افزایــش کیفیــت افشــا بــرای بــازار
ســرمایه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،شــاپور محمــدی
در دیــدار نــوروزی مدیــران ارشــد بــازار
ســرمایه کــه توســط کانــون کارگــزاران
بــورس اوراق بهــادار برگــزار شــد بــا اشــاره
بــه عملکــرد ســازمان بــورس در دو ســال
گذشــته ،گفــت :امســال بــا هــدف توســعه
بــازار ،بــرای هــر معاونــت حداقــل پنــج
برنامــه در نظــر گرفتهایــم کــه بــه تدریــج
ابــاغ و اجرایــی خواهنــد ش ـد.
وی ادامــه داد :بــازار ســرمایه در ســال
 ۱۳۹۷شــرایط نســبت ًا خوبــی را تجربــه
کــرد بــه نحــوی کــه حجــم معامــات،
یــک تجربــه خــوب تاریخــی را پشــت ســر
گذاشــت و حجــم آن از  ۲۵۶هــزار میلیــارد
تومــان در ســال  ۹۶بــه  ۴۵۰هــزار میلیــارد
تومــان در ســال  ۹۷رســید.
رئیــس ســازمان بــورس در بــاره طراحــی
ابزارهــای جدیــد مالــی نیــز گفــت :جعبــه
ابزارهــای مالــی بــورس بــا نهایــی شــدن
چنــد ابــزار همچــون فــروش اســتقراضی
تــا یکــی دو مــاه آینــده تکمیــل خواهــد
شد.
محمــدی در بــاره افشــای اطالعــات
مالــی شــرکتهای بورســی نیــز بیــان
کــرد :امســال ارتقــای چارچــوب افشــا
را در دســتور کار خواهیــم داشــت .اگــر
چــه در ســالهای گذشــته نیــز فراوانــی
افشــا را افزایــش دادیــم و هــم اکنــون ۱۲
بــار افشــای تولیــد و فــروش شــرکتها
را در کنــار اطالعــات بــا اهمیــت شــاهد
هســتیم.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار،
در ادامــه بــه اقدامــات ایــن ســازمان در

حوزههــای مقرراتــی اشــاره و تاکیــد
کــرد :در ســال جدیــد تقویــت مقــررات و
نظــارت بــر بــازار پایــه انجــام و در حــوزه
هیأتهــای پذیــرش نیــز امســال تغییــرات
و اصالحاتــی را خواهیــم داشــت .همچنیــن
موضــوع ســهام ممتــاز و ادغامهــا در
حــوزه ناشــران دنبــال میشــود.
محمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه تدویــن
دســتورالعمل جامــع صندوقهــا اظهــار
داشــت :هــم اکنــون مقــررات خوبــی
بــرای صندوقهــا داریــم امــا در ســال
جــاری ،ضمــن بازنگریهایــی چارچــوب
جامعتــری را دنبــال خواهیــم کــرد ،بــه
نحــوی کــه در الگــوی جدیــد امــکان

رویدادهــای طبیعــی دریافــت کــرده کــه از
آن اســتقبال میکنیــم و بایــد عملیاتــی
شــود ،چراکــه اقداماتــی ایــن چنیــن بــه
هویــت هرچــه بیشــتر بــازار ســرمایه
کمــک خواهــد کــرد.
محمــدی ســپس اشــارهای هــم بــه
ســامانههای فعــال در خصــوص معامــات
کــرد و توضیــح داد :هــم اکنــون ســازمان
بــورس بــه شــکل مســتقیم و غیر مســتقیم
بیــش از  ۳۶ســامانه را نظــارت و راهبــری
میکنــد و در آینــده نزدیــک ،توســعه
ســامانه معامــات بومــی    را عملیاتــی
میکنیــم ،ضمــن اینکــه ســامانههای
مــوازی را هــم بــا رفــع اشــکاالت

انعطــاف پذیــری بیشــتر را فراهــم خواهیــم
کرد.رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار
همچنیــن ادامــه داد :بــا همــکاری خــوب
کانــون کارگــزاران ،نظــارت بیشــتری بــر
کارگزاریهــا اعمــال میکنیــم .البتــه
اینهــا محدودیتــی نیســت و بیشــتر بــر
شــفافیت و امنیــت باالتــر تمرکــز خواهیــم
کــرد؛ چــرا کــه معتقدیــم نمیتــوان
توســعه بــازار ســرمایه را بــه بهانــه نظــارت
و افزایــش ریســک ،متوقــف کــرد.
وی افــزود :رســالت مــا ایــن اســت کــه
بــه هــر شــکل ممکــن بــازار ســرمایه را
توســعه دهیــم .اخیــرا ً ســازمان بــورس
پیشــنهادی مبنــی بــر تشــکیل صنــدوق

احتمالــی تقویــت خواهیــم کــرد.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری فاینکــس
 ۲۰۱۹گفــت :ایــن برنامههــا شــامل
 ۳۰موضــوع مختلــف در نظــر گرفتــه
شــدهاند .اگرچــه از مــوارد پیشــنهادی
کانونهــا ،ســبد گردانهــا و کلیــه
نهادهــای بــازار ســرمایه در ایــن خصــوص
اســتقبال و حمایــت میکنیــم.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
تاکیــد کــرد :ســال گذشــته معاملــه نفــت
خــام در بــورس اتفــاق مهمی    بــود
کــه انجــام شــد .بــه نظــر مــن کمبــود
مشــتری نیــز در ایــن خصــوص اهمیــت
زیــادی نــدارد ،بلکــه نکتــه بــا اهمیــت

عراق در آستانه تولید روزانه  6میلیون بشکه نفت؟
یمانـی ،النعیمـی    و خالـد الفالـح وزیـران انـرژی عربسـتان
سـعودی هسـتند کـه در  ۵۰سـال گذشـته بازارهـای نفـت
جهانـی را گاهـی با یک اشـاره هدایـت کردند اما عربسـتان
سـعودی ممکن اسـت بخشـی از قدرت خود را بـه زودی از
دسـت بدهد.
به گزارش ایسـنا ،رشـد بی سـر و صدای تولیـد نفت عراق،
در حـال تبدیـل کردن این کشـور بـه چهارمیـن تولیدکننده
بـزرگ جهان اسـت .عراقیهـا میخواهند قـدرت اظهارنظر
بیشـتری در اوپـک و در بـازی انرژی جهانـی پیدا کنند.
امـا وزارت نفـت عـراق مـدام در حـال خانه تکانی اسـت و
وزیـران نفـت در حـال تغییـر ایـن کشـور بـه ناظـری در اوپـک تنـزل یافتهانـد کـه در سـال  ۱۹۶۰در بغـداد
پایـه گـذاری شـد .عراق کـه از سـال  ۱۹۸۰درگیر جنـگ و منازعه بـود ،به مـدت دو دهه از سـهمیههای کاهش
تولیـد اوپـک معـاف شـد .نمایندگان ایـن کشـور در دیدارهای اوپـک در وین حرفی بـرای گفتن نداشـتند و قادر
نبودنـد تولیدشـان را بـرای کمـک به تقویـت قیمتها یـا جبران کمبـود عرضه تغییـر دهند.
دو برابـر شـدن تولیـد نفـت عـراق در یک دهـه اخیر سـرانجام به عـراق در بحثهـای اوپک ،قـدرت اظهارنظر
داد و باعـث ورود ایـن کشـور بـه جدیدترین دور کاهش تولید شـد .این کشـور اخیرا ً به کمیته نظـارت بر کاهش
تولیـد پیوسـته اسـت بـا ایـن حـال آمارهـای منابـع مختلف نشـان میدهـد که ایـن کشـور بـه محدودیتهای
عرضـه بـی اعتنـا بـوده اسـت امـا مقامـات عراقـی میگوینـد این کشـور بـه توافق کاهـش تولیـد پایبنـد بوده
است.شـاید از نظـر بزرگـی قـدرت در بازارهـای نفـت ،هیـچ کشـوری بـه انـدازه عربسـتان سـعودی قدرتمند
نباشـد .ایـن کشـور از ظرفیـت تولیـد  ۱۲.۵میلیـون بشـکه در روز نفـت برخـوردار اسـت .امـا روند رو به رشـد
تولیـد عـراق ،تهدیـد جـدی برای نفـوذ و برتـری عربسـتان سـعودی اسـت .حسـین الشهرسـتانی ،وزیر نفت
سـابق عـراق اوایـل دهـه جاری بـا افزایـش ارزیابـی ذخایر نفـت این کشـور و تحکیم شـراکت با شـرکتهای
اکسـون موبیـل ،لـوک اویل روسـیه BP ،و سـایر شـرکتها بـرای توسـعه میادیـن نفتی زمینـه افزایـش تولید
عـراق را فراهـم کرد.
ایـن اقدامـات نتیجـه بخشـید و ظرفیـت تولید نفـت عراق اکنـون حدود پنـج میلیون بشـکه در روز اسـت و این
کشـور افزایـش ظرفیـت تولیـد خـود بـه  ۷.۵میلیون بشـکه در روز تا سـال  ۲۰۲۵را هـدف گرفته اسـت .با این
حـال شـرکت مشـاوره وود مـک کنـزی پیـش بینی کـرده که عـراق ممکن اسـت بـه این هـدف نرسـد و تا آن
زمـان تولیـدش به شـش میلیـون بشـکه در روز برسـد .اما حتـی اگر موفق نشـود به هـدف خود برسـد ظرفیت
تولیـد رو بـه رشـد ایـن پیـام روشـن را به اوپـک میرسـاند کـه عـراق میتوانـد در بازارهـای جهانی نوسـان
ایجـاد کند.
بـه گفتـه ریـکاردو فابیانـی ،تحلیلگـر شـرکت مشـاوره تحقیقاتی "انـرژی اسـپکتس" ،ظرفیـت باالتـر تولید به
معنـای آن اسـت کـه  hdkتولیدکننـده میتوانـد در بـاره سـهمیه تولیـدش در اوپک چانـه زنی کند .عـراق عم ً
ال
تلاش میکنـد بـه تدریـج خـود را در موقعیـت دومیـن تولیدکننده پرنفـوذ اوپک جـای دهد.
اکثـر شـاخصهای اقتصـادی در عـراق بـه غیـر از نفـت چنـدان امیدوارکننـده نیسـتند .تنشهای سیاسـی بین
دولـت مرکـزی و منطقـه نیمـه خودمختـار کردسـتان ایـن کشـور ادامـه دارد .اقلیت سـنی احسـاس میکنند به
حاشـیه رانـده شـدهاند و اکثریت شـیعه از خدمـات عمومی    بی ثبـات ناراضی هسـتند .قیمت نفـت از پایینترین
رکوردش در سـال  ۲۰۱۶تقریباً دو برابر شـده و به  ۶۰تا  ۷۰دالر در هر بشـکه رسـیده اسـت و فاینانس عراق
را تقویـت کـرده اسـت بـا این حال شـاخص سـهام عراق طـی همین مـدت  ۳۵درصد افت داشـته اسـت .طبق
آمـار سـازمان ملـل متحـد ،خروج سـرمایه از عراق از سـرمایه خارجی که به این کشـور وارد شـده در پنج سـال
گذشـته بیش از  ۳۲میلیـارد دالر فراتر رفته اسـت.
افزایـش تولیـد نفـت چالشهایـی را بـه همـراه دارد .عـراق از سـوی اوپـک بـرای فدا کـردن درآمـد نفتی خود
و کمـک بـه محـدود کـردن اشـباع عرضـه جهانی تحـت فشـار قـرار دارد .این کشـور همچنـان نیـاز دارد نفت
بیشـتری بـرای بازسـازی خرابیهـای جنـگ بفروشـد و خدمات مناسـب را بـرای مـردم ناراضی فراهـم کرده و
شـرکتهای خارجـی کـه میادیـن ایـن کشـور را اداره میکنند خشـنود نگـه دارد .همچنیـن میخواهـد همزمان
بـا حفـظ روابـط نزدیک بـا ایران ،سـرمایه گذاری عربسـتان سـعودی و آمریـکا را جـذب کند.ایـن اولویتهایی
هسـتند کـه صنعـت انـرژی عـراق بـا آنهـا سـروکار دارد .عـادل عبدالمهـدی که یـک وزیر نفت سـابق اسـت،
اکنـون در رأس دولـت عـراق قـرار دارد و ثامـر غضبـان وزیـر نفـت اسـت .همچنیـن لـوی الخطیب بـه عنوان
وزیـر بـرق منصوب شـده که بـا توجه به مشـکالت روشـنایی در این کشـور ،منصب حساسـی به شـمار میرود.
اگـر عـراق نتوانـد تولیـد نفـت خـود را حفـظ کنـد نمیتواند بـه هیـچ یـک از بلندپروازیهـای خود دسـت پیدا
کنـد .بـا ایـن حـال پیمـان کاهـش تولیـد اوپـک ،این هـدف را بـرای عـراق پیچیـده کرده اسـت .بـه خصوص
کـه صنعـت نفت عراق نسـبت به سـایر اعضـای اوپک بـه اپراتورهـای خارجـی وابسـتگی بیشـتری دارد و این
امـر ،محدودیـت تولیـد را بسـیار پیچیـده از بسـتن یـک شـیر میکند .کاهـش تولیـد از میادینـی کـه گاز تولید
میکننـد از ایـن هـم حسـاستر خواهـد بـود زیـرا عـراق بـرای تولید بـرق به شـدت نیازمنـد گاز اسـت.عراق
همچنیـن میخواهـد کاهـش تولیـد از ذخایـر تحـت اداره شـرکتهای خارجی کـه حـدود دو سـوم از تولید این
کشـور را تشـکیل میدهنـد اجتنـاب کند تـا با جریمـه و مشـکالت احتمالی در دسترسـی بـه سـرمایه و فناوری
خارجـی اجتنـاب کنـد .بنابرایـن دولـت عـراق ممکن اسـت ترجیـح دهد بـرای کاهش تولیـد جهـت پایبندی به
پیمـان اوپـک ،به جـای شـرکتهای خارجی به شـرکتهای داخلی متوسـل شـود.بر اسـاس گـزارش بلومبرگ،
در حالـی کـه بسـیاری از تحلیلگـران و سـرمایه گـذاران حداقل در بخشـی از خوش بینـی مقامات انـرژی عراق،
سـهیم هسـتند اما اکثـرا ً تردیدهایـی فراتـر از نگرانیهـای امنیتی دارند .مسـائلی همچون حاشـیه سـود اندک،
ناآرامی    سیاسـی ،بیتحرکـی بوروکراسـی ،فسـاد و زیربنای صـادرات ناکافی وجود دارد .اکسـون موبیـل ،توتال،
گازپـروم و سـایر غولهـای انـرژی در آخریـن مناقصه بلوکهای نفـت و گاز عـراق در آوریل سـال  ۲۰۱۸حاضر
نشـدند و میادیـن را بـه شـرکتهای کوچکتـر از امـارات متحـده عربـی و چیـن واگذار کردنـد که مایـل بودند
ریسـک کنند.
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عملــی شــدن انجــام ایــن معامــات و
نیــز رونــد افزایشــی حجــم عرضههــای
آن اســت .وی توســعه ابزارهــای بــازار
ســرمایه در هــر چهــار بــورس را از نقــاط
قــوت ایــن بــازار در ســال گذشــته دانســت
و گفــت :معامــات آتــی زعفــران یکــی
دیگــر از کارهــای بزرگــی بــود کــه در
ســال  ۱۳۹۷انجــام شــد.
محمــدی بــه روال سیســتم منــد و
ســامانهای موجــود در بــازار ســرمایه اشــاره
و تصریــح کــرد :ادامــه ایــن رونــد در
دســتور کار ســازمان بــورس وجــود دارد،
هرچنــد کــه در ایــن زمینــه نیازمنــد یــاری
فعــاالن بــازار ســرمایه هســتیم.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
نمایشــگاه فاینکــس  ۲۰۱۹کــه دوم
اردیبهشــت برگــزار میشــود را رویــداد
بزرگــی خوانــد و از همــه فعــاالن حتــی
کســانی کــه در ایــن نمایشــگاه غرفــه
ندارنــد ،خواســت تــا در ایــن گردهمایــی
حضــور داشــته باشــند.
محمــدی ضمــن تاکیــد بــر لــزوم تمرکــز
نکــردن بــر کارمــزد انــدک ابزارهــای
جدیــد ،بــه ســابقه ایجــاد معامــات آتــی
ســکه اشــاره کــرد و گفــت :ایــن معامــات
نیــز در ابتــدا کارمــزد کمی    داشــتند امــا
بــه مــرور و بــا رشــد معامــات شــاهد
پیشــرفت خوبــی در ایــن معامــات بودیــم.
بنابرایــن ،بــا ایــن پیشــینه بــه زودی
شــاهد رشــد مناســبی در دیگــر ابزارهــای
جدیــد نیــز خواهیــم بــود؛ در ایــن زمینــه
نیازمنــد حمایــت کارگــزاران نیــز هســتیم.
در زمینــه توســعه بــازار میتــوان بــه
افزایــش شــرکتهای بورســی در ابتــدای
شــکل گیــری بــازار از  ۲۰۰بــه ۶۰۰
شــرکت اشــاره کــرد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
اســتفاده از بســتر بــاک چیــن را
اقدامی    مناســب عنــوان کــرد و افــزود :در
ایــن خصــوص در بــازار ســرمایه ایــران
هــم کارهــای زیــادی میتــوان انجــام داد
البتــه بایــد در بــه تدویــن قوانیــن در ایــن
رابطــه هــم بپردازیــم.

وزیر صنعت:

دستیابی به حجم تجاری پنج میلیارد
دالری ایران و پاکستان با نهایی شدن
موافقتنامه تجارت آزاد

وزیــر صنعــت ،معــدن و
تجــارت ابــراز امیــدواری کــرد
بــا برقــراری روابــط بانکــی
و نهایــی شــدن موافقتنامــه
تجــارت آزاد ،چشــم انــداز
دســتیابی بــه حجــم مبــادالت
تجــاری ایــران و پاکســتان بــه
پنــج میلیــارد دالر برســد.
بــه گــزارش ایســنا ،رضــا
رحمانــی طــی ســخنانی در
مراســم روز ملــی پاکســتان اظهــار کــرد :ایــران و پاکســتان دارای
مشــترکات فراوانــی دینــی ،فرهنگــی و تاریخــی هســتند .روابــط
ایــران و پاکســتان بــه قدمــت تاریــخ اســتقالل این کشــور اســت و
در طــی ســالیان متمــادی همــواره روابــط خــوب و دوســتانهای بین
دو کشــور بــزرگ و قدرتمنــد منطقــه برقــرار بــوده اســت.
وزیــر صنعــت اظهــار کــرد :ایــران بــه عنــوان اولیــن کشــوری کــه
اســتقالل پاکســتان را بــه رســمیت شــناخت و اقــدام بــه تأســیس
ســفارتخانه در آن کشــور کــرد ،همــواره بــه پاکســتان بــه عنــوان
کشــوری مهــم و تأثیــر گــذار کــه نقــش تعییــن کننــدهای در
معــادالت منطق ـهای داشــته ،نــگاه کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد :در بیــن همســایگان ایــران و در بیــن
ســرزمینهای دارای تاریــخ کهــن ،پاکســتان بــه عنــوان دروازه
مهــم ورود مــا بــه شــرق همــواره از اهمیــت راهبــردی برخــوردار
بــوده اســت.
وی افــزود :تعامــل و همــکاری دو کشــور در حوزههــای
مختلــف عــاوه بــر عضویــت فعــال دو کشــور در مجامــع
بیــن المللــی نظیــر گــروه « ،»8 Dســازمان همکاریهــای
اســامی ،کشــورهای عضــو اکــو و جنبــش عــدم تعهــد ،نشــان
از گرایشهــای راهبــردی مشــابه و مشــترک دو کشــور در عصــر
حاضــر دارد.
وزیــر صنعــت در ادامــه گفــت :قــرار گرفتــن بیــن کشــورهای بــا
رشــد اقتصــادی بــاالی پــن درصــد بــرای دومیــن ســال متوالــی
و ثبــات امنیتــی بــه همــراه جمعیــت بــاال ،جملگــی باعــث شــده
اســت تــا پاکســتان بــه عنــوان کشــوری جــذاب بــرای بســیاری از
ســرمایه گــذاران ،تجــار و دولتهــا مطــرح شــود.
وی همچنیــن اظهــار کــرد :ایــران نیــز کشــوری بــا پتانســیلهای
اقتصــادی فــراوان اســت .بــازار و اقتصــاد ایــران بــرای فعــاالن
اقتصــادی و نیــز مســئولین سیاســی کشــورها قابــل صــرف نظــر
کــردن نخواهــد بــود .رکوردهــای موجــود بــرای اقتصــاد ایــران
همگــی از توانمنــدی بــاال و تــابآوری بســیار پرقــدرت اقتصــاد
ایــران در قبــال تنشهــا و فشــارهای خارجــی حکایــت دارد.
رحمانــی اظهــار کــرد :دو ملــت ایــران و پاکســتان بــه عنــوان
دو ملــت دوســت و مســتقل بــرای افزایــش قــدرت و رفــاه خــود
نیازمنــد توســعه همــه جانبــه هســتند و ایــن میتوانــد یــک
زمینــه همــکاری بلنــد مــدت و گســترده را فراهــم ســازد .ایــران
ظرفیتهــای مهــم را در زمینــه تولیــد انــواع مصالــح و تجهیــزات

ســاختمانی از قبیــل فــوالد ،شــیرآالت ،چینــی ســاختمانی ،کاشــی
و ســرامیک ،گــچ و خصوصــ ًا دو کاالی مهــم قیــر و ســیمان
داراســت و یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان
در ایــن عرصــه اســت.
وزیــر صنعــت همچنیــن بیــان کــرد :بــا توجــه بــه ســند توســعه
همکاریهــای اقتصــادی بیــن دو کشــور و چشــمانداز دســتیابی
بــه حجــم پنــج میلیــارد دالر مناســبات تجــاری تــا ســال ۲۰۲۱
امیدواریــم بــا برقــراری روابــط بانکــی و نهایــی شــدن موافقتنامــه
تجــارت آزاد کــه مقــرر اســت چهارمیــن دوره مذاکــرات آن بــه
زودی در اســام آبــاد برگــزار شــود ،ایــن مهــم محقــق شــود.
رحمانــی همچنیــن ابــراز امیــدواری کــرد کــه در ســال جــاری
بیســت و یکمیــن دور اجــاس کمیســیون مشــترک همکاریهــای
اقتصــادی دو کشــور برگــزار شــود و ایــران و پاکســتان در ایــن
نشســت بــه توافقــات مهــم در توســعه روابــط دســت یابنــد.
وی در پایــان گفــت :امیــدوارم روابــط دو کشــور کــه بــا اراده
سیاســی بســیار مثبــت و ســازنده مقامهــای عالیــه دو کشــور
تدویــن شــده و از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت بــا شــتاب
روزافــزون خــود هــر چــه بیشــتر تعمیــق و توســعه یابــد.

چقدر از فارغالتحصیالن بیکارند؟

از بیــن جمعیــت بیــش
از ســه میلیونــی بیــکار
کشــور حــدود  38درصــد از
فارغالتحصیــان آمــوزش
عالــی هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،وضعیــت
بیــکاری و اشــتغالی کــه
آخرینبــار از ســوی مرکــز
آمــار منتشــر شــد نشــان از
نــرخ  ۱۲درصــدی بیــکاری در پایــان ســال  ۱۳۹۷داشــت کــه در
مقایســه بــا ســال  ،۱۳۹۶معــادل  ۰.۱درصــد افزایــش یافتــه بــود.
در ایــن شــرایط ســه میلیــون و  ۲۶۰هــزار بیــکار وجــود دارنــد.
بررســی وضعیــت بیــکاران از ایــن حکایــت دارد در پایــان ســال
گذشــته  ۳۸.۵درصــد آنهــا از فارغالتحصیــان آمــوزش عالــی
بودنــد کــه تعدادشــان در مقایســه بــا ســال  ۱.۴ ،۱۳۹۶درصــد
افزایــش یافتنــد.
از فارغالتحصیــان بیــکار  ۲۶.۱درصــد را مــردان تشــکیل
میدهنــد کــه تعدادشــان  ۱.۷درصــد افزایــش داشــته اســت.
همچنیــن  ۶۵.۹درصــد فارغالتحصیــان بیــکار بــه زنــان
اختصــاص دارد کــه تعــداد آنهــا هــم  ۱.۶درصــد رشــد داشــته
اســت.
امــا آمــار نیــروی کار نشــان داد کــه  ۲۳میلیــون و  ۸۱۳هــزار
نفــر در حــال حاضــر شــاغل هســتند .از ایــن تعــداد وضعیــت
فارغالتحصیــان شــاغل از ایــن حکایــت دارد کــه  ۲۳.۹درصــد
شــاغالن را تشــکیل دادنــد کــه تعدادشــان در ســال گذشــته ۲.۴
درصــد افزایــش داشــته اســت.
از مجمــوع فارغالتحصیــان آمــوزش عالــی شــاغل  ۲۰.۴درصــد
را مــردان و  ۳۹.۲درصــد را زنــان تشــکیل دادهانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد فارغالتحصیــل مــرد شــاغل در
پایــان ســال گذشــته  ۲.۱درصــد و زنــان شــاغل فارغالتحصیــل
 ۲.۹درصــد در مقایســه بــا پایــان ســال  ۱۳۹۶افزایــش دارد.

مقایسه شرایط کاری در کشورهای مختلف جهان

ایران ،بهشت تعطیالت کاری!
ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورها ،باالتریــن
میــزان تعطیــات را دارد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از دیجیتــال
اینفورمیشــن ،کار کــردن بــرای کســب درآمــد

بســیار متفــاوت اســت.
در ایــن گــزارش کــه بــا اســتفاده از دادههــای
ســازمان جهانــی کار و مؤسســه تحلیــل دادههــای
جهانــی بــه دســت آمــده اســت ،آمارهــای جالبــی از

و تأمیــن هزینههــای زندگــی بــه یکــی از
اصلیتریــن واقعیــات زندگــی اکثــر مــا تبدیــل
شــده اســت .بــا ایــن حــال گاهــی اوقــات کار کــردن
مانــع پرداختــن بــه ســایر امــور زندگــی ،بــودن در
کنــار دوســتان و خانــواده و خســارات شــغلی نظیــر
آســیبهای روحــی و جسمی    میشــود .بــا ایــن
حــال بررســی شــرایط کاری در کشــورهای مختلــف
نشــان میدهــد کــه میــزان آزادی کارکنــان در
محیــط کاری در کشــورهای مختلــف بــا یکدیگــر

وضعیــت کار در کشــورهای مختلــف جهــان حاصــل
شــده اســت کــه در ادامــه آنهــا را بیــان میکنیــم:
بیشترین تعطیالت رسمی
تعطیــات عمومی    عالــی هســتند .روزهایــی کــه
نیــاز بــه کار کــردن نداریــد و میتوانیــد در کنــار
خانــواده یــا دوســتان خــود تفریــح کنیــد .در بیــن
کشــورهای جهــان ،ســه کشــور دارای بیشــترین
میــزان تعطیــات عمومی    هســتند :کامبــوج ،ایــران
و ویتنــام کــه هــر ســه در طــول ســال  ۲۷روز

عامری:

دو نرخی کردن بنزین بهترین راه است
مدیرعامــل پیشــین شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی ،چــارهای بــه
جــز ســهمیهبندی وجــود نــدارد ،دالیــل لــزوم
ســهمیهبندی را تشــریح کــرد.
فریــد عامــری در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره
بــه وضعیــت قاچــاق ســوخت در ایــران ،اظهــار کرد:
ایــن درســت اســت کــه شــرایط جامعــه در حــال
حاضــر بــه صورتــی اســت کــه قــدرت خریــد مــردم
محــدود شــده اســت ،امــا تفــاوت نــرخ بنزیــن در
ایــران بــا کشــورهای همســایه ،بســیار افزایــش
یافتــه و ایــن موضــوع باعــث افزایــش میــزان
قاچــاق میشــود.
وی افــزود :در حــال حاضــر تفــاوت نــرخ بنزیــن در
ایــران بــا کشــورهای همســایه تــا حــدی اســت کــه

اگــر همیــن روال ادامــه پیــدا کنــد و تدبیــری بــرای
آن اندیشــیده نشــود ،در آینــده نزدیــک شــاهد
نایــاب شــدن بنزیــن در مناطــق مــرزی خواهیــم
بــود و ایــران در ایــن مناطــق بــا بحــران روب ـهرو
خواهــد شــد.
مدیرعامــل پیشــین شــرکت ملــی پخــش
فرآوردههــای نفتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه جامعــه
کشــش افزایــش نــرخ بنزیــن را نــدارد ،گفــت :بــا
توجــه بــه اینکــه جامعــه کشــش افزایــش بنزیــن
را نــدارد ،بهتریــن راهــکار دو نرخــی کــردن آن
اســت .بــه نظــر مــن میزانــی از مصــرف معمــول
مــردم کــه مصــرف بهینــه اســت ،مشــخص
میشــود و ایــن میــزان بــا قیمــت کنونــی بنزیــن
محاســبه میشــود و اگــر فــردی بیــش از مصــرف
متعــارف جامعــه اســتفاده کنــد ،وجــه بیشتــری

تعطیلــی عمومی    هســتند.
از ســوی دیگــر ژاپــن ،صحــرای غربــی و مولــداوی
دارای کمتریــن تعطیــات عمومی    هســتند.
بیشترین مرخصی استعالجی
یکــی دیگــر از ویژگیهــای یــک کشــور خــوب،
توانایــی کارکنــان بــرای گرفتــن مرخصــی
اســتعالجی در زمانــی اســت کــه بــه دلیــل بیمــاری
شــدید قــادر بــه کار نیســتند .اگــر چــه در بســیاری
از شــرکتها دســت مدیــران بــرای تعییــن ســقف
ایــن مرخصیهــا بــاز اســت امــا اکثــر کشــورها
دارای حــد قانونــی هســتند.آمریکا در ایــن خصــوص
هیــچ محدودیتــی نــدارد و چیــن ،روســیه و کانــادا
از دیگــر کشــورهایی هســتند کــه بیشــترین مــدت
مجــاز مرخصــی اســتعالجی را دارنــد.
بیشترین مرخصی زایمان
مــادران کشــور لتونــی میتواننــد تــا ســقف ۶۵۸
روز مرخصــی بــا حقــوق دریافــت کننــد .انگلیــس
بــا  ۲۷۳روز مرخصــی بــا حقــوق و  ۹۱روز مرخصــی
بــی حقــوق در رده دوم و آمریــکا بــا  ۸۴روز مرخصی
بیحقــوق ،بیشــترین مرخصــی زایمــان را دارنــد.
از طــرف دیگــر کشــور بحریــن دارای بیشــترین
مرخصــی بــا حقــوق ســاالنه اســت بــه گونــهای
کــه کارکنــان بحرینــی میتواننــد تــا ســقف
 ۴۹روز در ســال بــه مرخصــی بــا حقــوق برونــد.
بیشــترین مــدت مرخصــی بــدون حقــوق در طــول
ســالیان کاری تــا بازنشســتگی بــرای مــردان متعلــق
بــه قزاقســتان و بــرای زنــان متعلــق بــه مغولســتان
اســت کــه بــه طــور متوســط و بــه ترتیــب معــادل
 ۱۱۱۶و  ۳۰۶۱روز اســت.
بایــد پرداخــت کنــد.
عامــری ادامــه داد :البتــه مشــخص نیســت اگــر
ســهمیهبندی بنزیــن قطعــی شــود ،چگونــه
اجرایــی خواهــد شــد .بــه نظــر مــن ،مجموعــه
نفــت بــه روش قبــل اعتقــاد بیشتــری دارد کــه
ســهمیه را بــه هــر خــودرو اختصــاص دهــد .دیــدگاه
دیگــری وجــود دارد کــه دیــدگاه عدالتمحورانــه
اســت و بــر ایــن تاکیــد دارد کــه یارانــه متعلــق بــه
همــه مــردم اســت و بایــد بــه همــه تعلــق بگیــرد.
البتــه ایــن دیــدگاه بــه بررســی بیشتــری نیــاز
دارد و ممکــن اســت هــرج و مــرج ایجــاد کنــد.

پیروزی نفتی اوپک
در یک قدمی    شکست

اوپـک پـس از ایـن کـه موفـق شـد قیمتهـای
نفـت را از طریـق کاهـش تولیـد بهبـود ببخشـد
اکنـون بـا بـاال رفتـن قیمتهـا در خطـر معکوس
کـردن ایـن موفقیـت قـرار دارد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محدودیتهـای تولیـد
هماهنگ در سـه ماهه اول امسـال توسـط اوپک و
هـم پیمانانـش ،کمک کـرد قیمت نفـت بزرگترین
افزایـش سـه ماهـه در یـک دهـه اخیـر را تجربه
کنـد و قیمتهـا به بیـش از  ۷۰دالر در هر بشـکه
صعـود کند.
عربسـتان سـعودی کـه بزرگتریـن عضـو ایـن
گـروه اسـت ،روشـن کـرده کـه مصمـم اسـت
محدودیـت عرضـه را حفـظ کنـد .امـا ریسـک
تکـرار وقایـع سـال  ۲۰۱۸کـه طـی آن کاهـش
تولیـد ،قیمتهـای نفـت را بـه باالتریـن حـد در
چهار سـال گذشـته رسـاند و باعث انتقـاد رئیس
جمهـور آمریـکا و معکـوس شـدن رونـد کاهـش
تولیـد عربسـتان شـد ،وجـود دارد.
اد مورس ،مدیر تحقیقات کاال در شـرکت "سـیتی
گـروپ" در ایـن باره اظهـار کرد :به نظر میرسـد
ایـن گـروه تولیدکننـده بـازار را بیـش از حد دچار
کمبـود عرضه کرده اسـت.
اوپـک و متحدانـش در آغاز سـال میلادی جاری
دور جدیـدی از توافـق کاهـش تولیـد را بـرای
مقابلـه بـا اشـباع عرضـه ناشـی از تولیـد باالتـر
آمریـکا و کنـدی رشـد تقاضـای جهانـی آغـاز
کردنـد .امـا محدودیـت عرضـه از سـوی ایـن
گـروه بـا افـت عرضـه ایـران و ونزوئلا بـه دلیل
تحریمهـای آمریـکا همزمـان شـده اسـت.
بـر اسـاس گـزارش بلومبـرگ ،اگر کاهـش تولید
ایـن گـروه ادامـه پیـدا کنـد ،ذخایر نفـت جهانی
تقریبـاً یـک میلیـون بشـکه در روز در سـه ماهـه
سـوم کاهـش پیـدا خواهـد کـرد که شـدیدترین
کاهـش در حـدود دو سـال اخیـر خواهـد بـود.
بـا ایـن حـال ایـن گـروه در بـاره تمدیـد توافـق
تـا زمـان دیـدار تعییـن شـده در اواخـر ژوئـن
تصمیمی    نخواهـد گرفـت.
فشـار کمبـود عرضـه بـر بازارهـا ممکـن اسـت
شـدیدتر هم شـود زیـرا جنـگ در لیبی شـعلهور
شـده و تولیـد ونزوئال به دلیـل بحـران اقتصادی،
در سراشـیبی سـقوط قـرار گرفته اسـت و آمریکا
هـم بایـد بـه زودی بایـد در بـاره تمدیـد معافیت
از تحریمهـای نفتـی علیـه ایـران تصمیـم
بگیرد.

