
www.forsatnet . i r

یکشنبه
21 اسفند 1401

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شاخص کل بورس تهران همسو با دالر و سکه ریزش کرد

واگرایی بازارها
فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران در معامالت بیستمین روز اسفندماه همسو با ریزش قیمت دالر و سکه، 
کاهش یافت، اما شاخص هم وزن بیش از 3 هزار واحد رشد کرد. شاخص کل بورس که نیم ساعت ابتدایی معامالت 
شنبه توانسته بود تا رقم یک میلیون و ۸۲۸ هزار واحد صعود کند، در ساعات میانی و پایانی معامالت، روندی نزولی 

به خود گرفت و در نهایت با ۸7۲ واحد افت در سطح یک میلیون و ۸۱۶ هزار واحد ایستاد.
تنها شش روز معامالتی تا پایان سال باقی است و هنوز مشخص نیست که نماگر اصلی بورس تهران در چه ارتفاعی 
سال ۱40۱ را به پایان می رساند. شاخص کل بورس تهران در هفته نخست اسفندماه به بازدهی هفتگی ۸.۶4 درصد 
و در هفته دوم اسفند به بازدهی حدود ۱0 درصد رسید، اما در هفته سوم با ثبت بازدهی منفی 0.۲3 درصد در ارتفاع 
یک میلیون و ۸۱7 هزار واحد به کار خود پایان داد. برخالف نماگر اصلی اما نماگر هم وزن که از تمام نمادها به یک 

اندازه تاثیر می پذیرد و معیار دقیق تری برای رصد تحوالت بازار است، در معامالت هفته گذشته با رشد...

کنترل بازار نفت به دست اوپک افتاد

دورنمای طالی سیاه
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آزادی اقتصادی ایران و جهان بدتر شد

رنکینگ آزادی اقتصادی 2023
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فرصت امروز: نرخ بهره بین بانکی در هفته های پایانی ســال 1401 پله پله باالتر می رود. در هفته سوم 
اســفندماه، نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی افزایش یافت و رکورد هفت ساله را بهبود 

بخشــید. به گفته بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 17 اسفندماه به رقم 
23.14 درصد رسیده و از هفته قبل خود تقریبا 0.05 واحد درصد بیشتر شده است....

نرخ سود بین بانکی برای سومین هفته متوالی افزایش یافت

قله جدید نرخ بهره بین بانکی

نگــــاه
»اکونومیست« بررسی کرد

چطور از جنگ 
تایوان بپرهیزیم؟

در  »اکونومیســت«  هفته نامــه 
سرمقاله این هفته خود به کشمکش 
آمریکا و چین بر سر تایوان پرداخته 
و از احتمال وقوع یک جنگ ســرد 
خبر داده است. این گزارش با طرح 
این پرســش کــه چطــور می توان 
از جنگ بر ســر تایــوان جلوگیری 
کرد؟ هشــدار می دهــد که جنگ 
ابرقدرت ها، جهــان را تکان خواهد 
داد. به نوشــته »اکونومیست«، اروپا 
شــاهد خونین ترین جنگ فرامرزی 
خود از سال ۱945 است، اما آسیا در 
معرض خطر بدتری است؛ کشمکش 
بیــن آمریکا و چین بر ســر تایوان. 
میزان تنش ها باالست؛ زیرا نیروهای 
آمریکایــی بــه دکتریــن جدیدی 
موســوم به »کشــندگی پراکنده« 
)Distributed Lethality( روی 
آورده اند که بــرای کاهش حمالت 
موشــکی چین طراحی شده است. 
هفته گذشته ده ها جت چینی وارد 
»منطقه شناســایی پدافند هوایی« 
تایوان شــده و حریم هوایی تایوان 
را نقــض کردنــد. این هفتــه وزیر 
خارجه چین، آنچه را که استراتژی 
آمریکا برای »محدودیت و سرکوب 
همه جانبه، بازی مــرگ و زندگی با 

جمع صفر« خواند، محکوم کرد.
در حالــی که آمریــکا دوباره در 
آسیا مسلح می شود و تالش می کند 
متحــدان خود را تقویــت کند، دو 

ســوال پیش می آید: اول 
2اینکه آیا آمریکا حاضر...

۱9 شعبان ۱443 - سـال هفتم
شماره   ۲۲05

۸ صفحه - 5000 تومان

Sun.12 Mar 2023

فرصت امروز: به نظر می رســد قوانین بازی در بازارهای مالی 
تغییر کرده اســت. بلــک راک )BlackRock( یک شــرکت 
چندملیتی سرمایه گذاری آمریکایی است که در سال ۱9۸۸ به 
عنوان شرکت مدیریت ریسک تاسیس شد و حاال به بزرگترین 
شــرکت مدیریت سرمایه دنیا تبدیل شــده است. بلک راک تا 
ژانویه ۲0۲۲ حدود ۱0 تریلیون دالر ســرمایه را تحت مدیریت 
خود داشــته است. این شرکت نشــان داده که در پیش بینی ها 
قوی عمل می کند. مثال وقتی به گزارش ســه سال پیش بلک 
راک در پیش بینی رفتارهــای فدرال رزرو آمریکا نگاه می کنیم 
)آمادگی برای رکود بعدی( می بینیم که تقریبا اکثرش درســت 

از آب درآمده است.
شرکت بلک راک اخیرا گزارش »دورنمای جهانی ۲0۲3« را 
منتشــر کرده که در عنوان فرعی آن، عبارت »راهنمای جدید 
ســرمایه گذاری« به چشــم می خورد. با نگاهی به این گزارش 
می توان دریافت که بزرگترین شــرکت سرمایه گذاری دنیا چه 
برآوردی از ســرمایه گذاری در سال ۲0۲3 دارد. در مقدمه این 
گزارش از عبارت »اعتدال طوالنی« اســتفاده شــده است. این 
دوره ای ســی و چند ســاله از تورم پاییــن و پرثبات در آمریکا 
بود که از میانه دهه ۱9۸0 شــروع شــد و تا بحران مالی سال 
۲007 طول کشــید. وضعیت اقتصاد جهانی نشان می دهد که 
دوران »اعتدال طوالنی« مدت هاست به پایان رسیده: نرخ تورم 
اروپا دورقمی شده و تورم آمریکا هم با دورقمی شدن فاصله ای 
ندارد. نویســندگان گزارش معتقدند که ما در آستانه رکود قرار 
داریــم؛ چراکه بانک های مرکزی دنیا برای کنترل تورم، پول در 
گردش را کاهش دادند و تقاضا را پایین آوردند. چنین شرایطی، 
سرمایه گذاری هوشمندانه را دشوار می کند. بلک راک پیش بینی 
می کند که ضربه افزایش نرخ بهــره به اقتصاد نهایتا بانک های 
مرکزی را مجبور به بازبینی سیاست های شــان می کند. به هر 
حــال، تورم پایین خواهد آمد اما نه آنقدر که بانک های مرکزی 
امید داشــتند. تورم ۲ درصدی مورد عالقه بانک های مرکزی، 

امری نشدنی است.
مهمترین سوال سال 2023

روند تورمی که در دو ســال اخیر در دنیا دیده ایم، ناشــی از 
»شــوک های عرضه« بوده است. این شوک ها ناشی از دو عامل 
اصلی هســتند: اولی بحران کرونا که باعث شــد مردم در خانه 
بمانند و برعکس قبل که بیشــتر خدمات می خریدند، حاال کاال 
بخرند؛ یعنی ناگهان شــکل خرج کردن مردم عوض شد و این 
روند هنوز هم ادامه دارد. عامل دیگر، کمبود نیروی کار اســت. 
این روند ابتدا با کرونا شــروع شــد و مردم به صورت داوطلبانه 

شروع به استعفا از شغل های کم درآمد خود کردند. علتش واضح 
بود: کرونا باعث شد ریسک مشاغلی مثل صندوق داری فروشگاه 
باال برود. نکته اینجاست که با وجود گذار نسبی از دوران کرونا، 
روند استعفاها ادامه دارد و احتماال علتش پیر شدن جمعیت در 
جهان توســعه یافته است و افراد مســن تر هم بعد از بیش از دو 
ســال کم کاری و عادت کردن به آن، ترجیح می دهند کمتر از 
گذشــته کار کنند. آیا در سال های آینده این دو عامل کمرنگ 
می شود؟ مطمئنا کرونا ضعیف خواهد شد، اما پیرشدن جمعیت، 
مشکلی جدی اســت که روز به روز بدتر می شود. به این عامل 
باید تنش های ژئوپلیتیکی )مثل روسیه با اروپا و آمریکا با چین( 
را هم اضافه کرد که باعث اختالل در زنجیره های تامین شده و 
جهان را با مشــکالت گوناگون نظیر بحران انرژی مواجه کرده 
است. مســئله اصلی گزارش بلک راک، پاسخ به این معماست: 
می دانیم که سیاست های انقباضی بانک های مرکزی - افزایش 
نرخ بهره با هدف مهار تورم - باعث ســقوط بازارهای مالی شده 
اســت، اما عمق خسارت این سیاســت به کلیت اقتصاد هنوز 
کامال نمایان نشده است و احتماال در سال ۲0۲3 شاهد رکود و 
افزایش بیکاری خواهیم بود. نکته اینجاست که اصوال بازارهای 
مالی زودتر از بقیه بازارها به اخبار واکنش نشان می دهند. پس 
آیا می توان امیدوار بود که بازار کریپتو سقوط خود را زودتر کرده 
و دیگر در ســال ۲0۲3 که اقتصاد احتماال وارد رکود می شود، 
سقوط ســنگین نخواهد داشــت؟ یا باز هم شاهد سقوط های 
ســنگین بیت کوین خواهیم بود؟ نویسندگان گزارش می گویند 
که قرار نیســت به این زودی ها به تورم ۲ درصدی بازگردیم و 
تورم بــاال مدت ها همراه ما خواهد بود؛ یعنی بانک های مرکزی 
باید این حد از تورم را بپذیرند و برای رســاندن آن به ۲ درصد، 

اقتصاد را به رکود نکشانند.
سرمایه گذاری در رکود تورمی

نکته اینجاســت که بانک های مرکزی به پیشنهادهای بقیه 
گوش نمی کنند. بلک راک پیش بینی می کند که در سال ۲0۲3 
شاهد رکود خواهیم بود و برخالف رکودهای قبلی که دولت به 
سرعت تغییر سیاســت می داد و نرخ بهره را پایین می آورد - تا 
نقدینگی باال برود و اقتصاد جان بگیرد – احتماال این بار چنین 
چیزی رخ نخواهد داد؛ چرا؟ چون تورم کنونی، رکوردهای چند 
دهه ای را شکسته اســت و مقابله با آن آسان نیست. لحظه ای 
که بانک های مرکزی بخواهند بــه خاطر رکود، نرخ بهره را باال 
ببرند، تورم دوباره جان می گیرد و می تازد. به این خاطر همچنان 
نمی شــود با اطمینان گفت که بازارهای مالی، ســقوط خود را 

کرده اند و اوضاع بدتر از این نمی شود.

اوضاع در یک حوزه دیگر هم در حال بدتر شــدن است و آن 
بازار مسکن است. افزایش نرخ بهره بانکی به معنای افزایش نرخ 
بهره وام مســکن هم بوده و این باعث شده مردم کمتر از قبل 
به دنبال خرید خانه باشــند و بازار به سمت رکود حرکت کند. 
در ســال های گذشته هم که فدرال رزرو نرخ بهره را باال می برد، 
بازار مســکن دچار چنین سقوطی می شــد، اما امسال اوضاع 
بدتر از دوره های قبل اســت و سریع ترین ســقوط را شاهدیم. 
در اروپا شــوک کمبود انرژی را هم داریم که ناشــی از جنگ 
اوکراین است و باعث شده کارخانه ها، کسب وکارهای کوچک و 
خانواده ها مجبور شوند چند برابر قبل برای انرژی هزینه کنند. 
البته شرکت های بزرگ می توانند افزایش هزینه را تاب بیاورند، 
اما کســب وکارهای کوچک و خانوادگی زیر فشار خم شده اند. 
حتی بعضی از شرکت های مهم تصمیم گرفته اند مثال از آلمان 
به آمریکا کوچ کنند که در آن هزینه انرژی باال نیست. به همین 
خاطر نویسندگان بلک راک به سال ۲0۲3 خوشبین نیستند و 
معتقدند بازارهای بورس در کشورهای توسعه یافته در واکنش به 
ورود اقتصاد به رکود، سقوط های بیشتری را تجربه خواهند کرد. 
البتــه آنها انتظار دارند که فــدرال رزرو در واکنش به این رکود 
مجبور به مداخله شود و دیگر نرخ بهره را باال نبرد و اجازه دهد 
بازار کمی به ثبات برسد. احتماال فدرال رزرو نرخ بهره را از ۱.5 
درصد باالتر نخواهد برد، اما اینکه چه زمانی شروع به کاهش نرخ 

بهره می کند، اصال معلوم نیست.
نیروی کاری که پیر می شود

تمرکز بی سابقه دولت روی کاهش تورم باعث ضربه به اقتصاد 
و اشتغال زایی شده است. سیاست های ضدتورمی اخیر بانک های 
مرکزی، ضربه بیشتری از خود تورم به اقتصادها وارد کرده است، 
اما نهایتا قرار نیست حتی با ورود ما به رکود شاهد بازگشت تورم 
به نرخ رویایی ۲درصد باشــیم. در سال های آینده مطمئنا تورم 
بیش از ۲ درصد خواهیم داشــت. پس سال ۲0۲3، سال رکود 
تورمی خواهد بود. حاال می رسیم به استراتژی های سرمایه گذاری. 
در چهــار دهه اخیر که در دوران کم تورم »اعتدال طوالنی« به 
سر می بردیم، مردم به این نتیجه رسیده بودند که سرمایه گذاری 
به شیوه ۶0 به 40، شیوه کم ریسک عاقالنه ای برای رسیدن به 
یک سود مناسب است. آنها ۶0 درصد سرمایه شان را در بورس 
می گذاشــتند و با بقیه اوراق قرضه می خریدند. این روش دیگر 

جواب نمی دهد.
این شــاید یکی از جالب ترین بخش هــای گزارش بلک راک 
باشــد. جمعیت - و به تبع آن، نیــروی کار - در تعداد زیادی 
از کشــورها در حال پیر شدن اســت و این عواقب مهمی برای 

اقتصاد خواهد داشت. شاید اولین نتیجه، کاهش نیروی کار باشد. 
نیروی کار کمتر به معنای ارزشــمندتر شــدن نیروی کار و در 
نتیجه افزایش دستمزدها خواهد بود. افزایش دستمزد به معنای 
افزایــش قیمت ها خواهد بود و این یعنی تورم باالتر. البته کرونا 
ضربه شــدیدی به نیروی کار زد و تعداد آنها را پایین آورد، اما 
حاال با پایان یافتن نســبی کرونا - یا عادی تر شدن برای مردم 
- هنوز تعداد افراد شــاغل به وضع پیش از کرونا برنگشته است. 
به نظر می رســد یک عامل چنین روندی، افزایش تعداد افرادی 
باشــد که در حال بازنشستگی اند. اینکه تعداد افراد بازنشسته با 
ســرعت باال برود، خبر خوبی برای اقتصاد نیســت و باعث کند 
شــدن رشد اقتصادی می شود: هم تولید کمتر خواهد شد و هم 
اینکه افراد سالمند کمتر از جوانان مصرف خواهند کرد. جامعه 
پیرتر همچنین به معنای مخارج بیشتر برای دولت است و نوک 

کوه بدهی دولت ها را باالتر خواهد برد.
راهنمای سرمایه گذاری بازارها

بخش دیگــری از گزارش بلک راک به افزایش ریســک های 
ژئوپلیتیکی برمی گردد. تردیدی نیســت که جهان در سه سال 
اخیر بیشــتر از گذشته بی ثبات شده اســت. این پریشان ترین 
وضعیت جهان از زمان جنگ جهانی دوم است و می توان گفت 
دنیای پس از جنگ ســرد به پایان رسیده و وارد عصر جدیدی 
شــده ایم. نتیجه اینکه شــاهد از هم گســیختگی ژئوپلیتیکی 
شده ایم: همکاری ژئوپلیتیکی کشورها با یکدیگر پایین آمده و 
روندی که به اسم جهانی سازی ترویج می شد، به بن بست رسیده 
و حتی دچار عقبگرد شــده است. این یعنی روند سابق حرکت 
آسان تر مواد خام در جهان دچار مشکل شده و کاالهای بیشتری 
باید در خود کشورها تولید شوند. پس هزینه تولید بیشتر شده 
و بازده اقتصادی پایین آمده است. در نهایت این به معنای تورم 
و گرانی بیشتر است. تحریم ها علیه روسیه به کشورهای اروپایی 
نشان داد که چقدر به انرژی روسی وابسته اند و به روسیه نشان 
داد که چقدر به واردات از غرب و سیســتم مالی جهانی وابسته 
اســت. نتیجه حرکت به ســمت خودکفایی اقتصادی در هر دو 
سوی میدان است. دیگر کشورها هم با دقت این وضعیت را رصد 
می کنند و چین جزو همین کشورهاســت که انتظار می رود در 

نهایت به تنشی جدی با بلوک غرب برسد.
کارشناسان بلک راک در این گزارش، چند پیشنهاد برای سبد 
سرمایه گذاری شــما دارند. آنها سرمایه گذاری ها را به دو دسته 
تقســیم می کنند: سرمایه گذاری اســتراتژیک و سرمایه گذاری 
تاکتیکی. سرمایه گذاری اســتراتژیک، سرمایه گذاری بلندمدت 
اســت و سرمایه گذاری تاکتیکی به ۶ تا ۱۲ ماه آینده نظر دارد. 

در مورد سرمایه گذاری در بازارهای بورس، آنها در کوتاه مدت به 
بازار خوشبین نیستند، اما در بلندمدت به سوددهی خوب بورس 
کامال امیدوارند. بلک راک بر این باور است که در بازه ۱0 ساله، 
سود بورس از دیگر اوراق قرضه باالتر خواهد بود، اما در بازه های 
کوتاه و میان مدت احتماال سیاســت های بانک های مرکزی در 
کنتــرل تورم و افزایش نرخ بهره، به ضــرر بورس خواهد بود و 
سقوط های یک ســال اخیر ادامه خواهد داشت. در مورد اوراق 
قرضه دولتی، بلک راک هم در ســرمایه گذاری تاکتیکی و هم 

استراتژیک خوشبین نیست و آن را توصیه نمی کند.
احتمال احیای بازارهای مالی

بلــک راک در پایان گزارش می گوید، تورم قرار نیســت طی 
ماه ها و حتی ســال های آینده به رقم رویایی ۲ درصد برسد که 
هدف بانک های مرکزی غربی تعیین شده است. تورم نسبتا باال 
با ما خواهد ماند. پس قرار نیســت فدرال رزرو به این زودی ها، 
سیاست انقباضی خود را تغییر دهد و نرخ بهره را پایین بیاورد. 
پس ما باید برای چندین ســال با نرخ بهره باال، تورم باال و رشد 
پایین اقتصادی آماده شویم. این یعنی ما نوعی از »رکود تورمی« 
را تجربــه خواهیم کرد که بدون شــک تجربه دردناکی خواهد 
بود. بماند که در برخی کشــورهای اروپایی همین حاال هم وارد 
رکود شده ایم. باال ماندن نرخ بهره به معنای کم ماندن نقدینگی 
در بازار اســت و این یعنی شــرکت ها و افراد پول کمتری برای 
سرمایه گذاریهای پرریســک تر مثل کریپتو و بورس دارند. پس 
در کوتاه مدت - تا زمانی که فدرال رزرو شــروع به کاهش نرخ 
بهره نکند – ماه های سختی را در بازارهای مالی خواهیم داشت 
و بیت کوین حتی اگر سقوط سنگین هم نداشته باشد، به حرکت 

کجدار و مریز ادامه خواهد داد.
البته ایــن احتمال هم وجود دارد که بانک های مرکزی 
از رکود بیشــتر از تورم بترســند و بپذیرند که تورم قرار 
نیست دیگر به ۲درصد کاهش پیدا کند. در چنین صورتی 
آنها باید در ســال ۲0۲3، افزایش نــرخ بهره را متوقف و 
حتی کاهش آن را شــروع کنند. این بهترین حالت برای 
سرمایه گذاری های پرریسک بخصوص کریپتو خواهد بود 
و در چنین صورتی احتمــاال از اواخر ۲0۲3 روند احیای 
بازارهای مالی شــروع خواهد شــد. در سال ۲0۲3 شاید 
مهمتریــن کاری که به عنوان ســرمایه گذار در بازارهای 
کریپتو انجام می دهید، رصد رفتارهای فدرال رزرو آمریکا و 
وضعیت تورم در این کشور باشد. لحظه تغییر سیاست های 
انقباضی کنونی، لحظه سرنوشت سازی برای بیت کوین در 

این چرخه و برای سرمایه گذاری های شما خواهد بود.

محصول »بانکداری ویدئویی پاســارگاد« در »هفتمین 
جشــنواره ملی نوآوری برتر ایرانی« به  عنوان محصول و 
نوآوری  برتر ایرانی معرفی شــد. به گزارش روابط عمومی 
بانک  پاســارگاد، در »هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر 
ایرانی« که ۱4 اســفندماه به  همت دفتر توسعه فناوری ها 
و نوآوری هــای صنعتی شــریف )تکنوشــریف( در محل 

دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علم و فناوری 
ریاست جمهوری برگزار شد، محصول »بانکداری ویدئویی 
پاســارگاد« که هم راســتا با تحوالت نوین جهانی و ارائه 
خدمات غیرحضوری بانکی طراحی شــده است، به  عنوان 

نوآوری  برتر ایرانی معرفی و تقدیر شد.

بانک پاسارگاد به  عنوان بانکی پیشرو در ارائه خدمات نوین 
بانکی، محصول »بانکداری ویدئویی« را که یکی از راهکارهای 
بانکداری دیجیتال اســت و در دسته بندی محصوالت حوزه 
بانکداری تعاملــی قرار می گیرد، با هــدف کاهش مراجعه 
حضوری مشتریان به شــعب بانک، افزایش رضایت مندی و 
ارتباط موثرتر با مشتریان ارائه کرده است. محصول » بانکداری 

ویدئویی « با هدف ارائه نســل جدید خدمات بانکی، فارغ از 
موقعیت فیزیکی مشــتری و یا بانک تولید شده است. این 
محصول با ایجاد یک بســتر کامل بــرای ارتباط تصویری و 
صوتی بین بانکدار و مشتری، امکان ارائه انواع خدمات بانکی 
و مالی را فراهم می سازد. با کمک بانکداری ویدئویی، مشتری 
می تواند در هر نقطه جغرافیایی بدون حضور در شعبه، پس از 

ثبت درخواست با بانکدار ارتباط تصویری برقرار نموده و پس 
از احــراز هویت، خدمات بانکی قابل ارائه را دریافت کند. این 
محصول نوآورانه با توجه به ویژگی های جذاب و خاص خود 
ضمن جلب نظــر هیأت داوران در فرآیند ارزیابی »هفتمین 
جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی« موفق به کسب لوح زرین و 

تقدیرنامه نوآوری محصول برتر ایرانی شد.

در هفتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی
»بانکداری ویدئویی پاسارگاد« خوش درخشید

پیش بینی بزرگترین شرکت سرمایه گذاری دنیا نشان می دهد

تغییر قوانین بازی در بازارهای مالی

پردرآمدترین فوتبالیست های جهان در سال 2023
بدون تردید جذاب ترین آمار اقتصــادی درباره فوتبال به عنوان 
محبوب ترین ورزش جهان، میزان درآمد بازیکنان می باشد. در سال 
جدید قراردادها با تغییرات جالبی همراه شــده که در ادامه آنها را 
بررسی خواهیم کرد و پیش بینی هایی نسبت به وضعیت قرارداد هر 
یک از بازیکنان هم خواهیم داشــت. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که به تازگی جام جهانی به عنوان مهمترین 
رویداد ورزشــی جهان، به اتمام رســیده و اکنون جو فوتبالی، در 

باالترین حد خود قرار دارد. به همین خاطر اکنون بهترین زمان...
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ایــران در آخرین گزارش آزادی اقتصادی بنیــاد هریتیج به رتبه ۱۶9 
از بین ۱۸4 کشــور جهان رســید. وضعیت آزادی اقتصــادی جهان نیز 
تعریفی نــدارد و آنطور که گزارش ۲0۲3 بنیاد هریتیج نشــان می دهد، 
آزادی اقتصادی رو به وخامت گذاشته و اقتصاد جهانی در وضعیت »عمدتا 

غیرآزاد« قرار گرفته است.
همانطور که هر زمان ســخن از عدالت به میــان می آید، این اقتصاددانان 
سوسیالیســت هستند که از آن دفاع می کنند، هر گاه سخن از آزادی مطرح 
می شــود، این اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد هســتند که مدعی اصالت آن 
هســتند. آزادی اقتصادی در اندیشــه اقتصاددانان بازار آزاد به معنای رهایی 
از چنگال محدودیت های دولتی اســت؛ یعنی هرچه درجه دخالت دولت در 
مکانیسم بازار کمتر باشد، آزادی اقتصادی بیشتر محقق می شود. از سوی دیگر، 
آزادی اقتصادی در اندیشه اقتصاددانان سوسیالیست به معنای رهایی از چنگال 
سرمایه داران است که طبقه کارگر را استثمار می کنند. در نتیجه هر چقدر قدرت 
سرمایه داران محدودتر شود و به مالکیت اشتراکی احترام بیشتری گذاشته شود، 
آزادی اقتصادی نیز بیشتر محقق شده است. بنابراین آزادی اقتصادی، مفهومی 
با گستره معنایی است که عمدتا به مقررات و محدودیت های دولتی کمتر برای 
مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. به عبارت بهتر، آزادی 
اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه 
اقتصادی حاصل شود. دو موسسه فریزر و بنیاد هریتیج همه ساله از وضعیت 
آزادی اقتصادی در کشورها گزارش می دهند. شاخص آزادی اقتصادی جهان 
)EFW( از ســوی موسسه فریزر و شاخص آزادی اقتصادی )IEF( از سوی 
بنیاد هریتیج ایجاد شده است. حاال آنطور که بنیاد هریتیج در نسخه ۲0۲3 
شاخص آزادی اقتصادی گزارش داده، میانگین نمره آزادی اقتصادی جهان به 
رقم 59.3 رسیده است که کمترین رقم طی دو دهه گذشته به شمار می رود.

از اقتصاد آزاد تا آزادی اقتصادی
آزادی اقتصــادی را می تــوان به طور خالصه، فرآینــد کاهش نظارت 
مســتقیم بر اقتصاد دانست. همه ســاله ارزیابی های مختلفی به منظور 
اندازه گیری آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد 
و دو شــاخص آزادی اقتصادی جهان )EFW( و شاخص آزادی اقتصادی 
)IEF( مهمترین معیارهای ســنجش این مقوله اســت. شاخص اول که 
توسط گوارتنی، السن و بالک در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال ۲000 
بسیار رایج بود و بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش های اقتصادی 
و اجتماعی داشــت. در مقابل شــاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد 
هریتیج معرفی شــد، به دلیل جامعیت در ارزیابــی پژوهش های آماری 
مناسب تر اســت، اما از آنجا که این شاخص در سال ۱995 ایجاد شده و 
اطالعات آن برای سال های پیش از این تاریخ در دسترس نیست، در انجام 

پژوهش های مقایســه ای - تاریخی کاربرد کمتری دارد. با این وجود، بنیاد 
هریتیج ابعاد بیشتری از فعالیت های بخش خصوصی را در سنجش آزادی 
اقتصادی در نظر می گیرد و کارشناســان بانک جهانی هم برای محاسبه 
تغییرات سرمایه گذاری در کشورهای مختلف از شاخص آزادی اقتصادی 

بنیاد هریتیج استفاده می کنند.
بنیاد هریتیج در تهیه شاخص آزادی اقتصادی، چهار فاکتور قانونمندی، 
بزرگــی دولت، راندمان قانــون و در نهایت باز بــودن بازارهای اقتصادی 
را بررســی می کند و هر فاکتور شــامل ســه زیربخش بسیار مهم است. 
زیربخش های فاکتور قانونمندی عبارتند از حقوق دارایی ها، کارایی نظام 
قضایی و عملکــرد دولت در اجرای قانون. دومیــن فاکتور کارایی قانون 
اســت که زیربخش های آن نیز شامل آزادي کســب و کارها، آزادي بازار 
کار و آزادي پولــی اســت. در بخش اندازه دولت هم ســه زیربخش مهم 
دیده می شــود که عبارتند از هزینه های دولتی، فشــار مالیاتی و سالمت 
مالی در اقتصاد کشــور. همچنین در بخش باز بودن بازارها سه زیربخش 
مورد مطالعه قرار گرفته اســت که آزادي تجارت، آزادي سرمایه گذاری و 
آزادي فضای مالی را تشــکیل می دهند. حاال آنطور که بنیاد هریتیج در 
گزارش ۲0۲3 شاخص آزادی اقتصادی خود گزارش داده، آزادی اقتصادی 
در سراســر جهان رو به وخامت گذاشــته و اقتصاد جهانی در مجموع در 
شرایط »عمدتا غیرآزاد« قرار گرفته است؛ تا جایی که متوسط امتیاز آزادی 
اقتصادی جهان از رقم ۶0 در سال گذشته به رقم 59.3 کاهش پیدا کرده 

است که کمترین میزان در دو دهه گذشته محسوب می شود.
آزادی رو به افول اقتصاد ایران

ایران نیز در گزارش سال ۲0۲3 بنیاد هریتیج به رتبه ۱۶9 از بین ۱۸4 
کشور جهان رسیده اســت. نمره آزادی اقتصادی ایران از ۱00 )که برای 
آزادترین اقتصاد در نظر گرفته شده است( بالغ بر 4۲.۲ بوده است. ایران در 
سال گذشته میالدی نیز امتیاز 4۲.4 را کسب کرده بود. در مجموع، امتیاز 
ایران از ســال ۲0۱۸ به بعد، روندی نزولی را طی کرده و از نمره 50.9 در 
این سال به نمره 4۲.۲ در سال ۲0۲3 رسیده است؛ نمره ای که متاسفانه 
نــه تنها از میانگین جهانی یعنی امتیاز 59.3 کمتر اســت، حتی از نمره 
میانگین منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا یعنی امتیاز 5۶.۸ نیز پایین تر 
است. اقتصاد ایران با کسب این نمره در سال ۲0۲3 در جمع اقتصادهای 

سرکوب شده جهان ایستاده است.
گــزارش تازه بنیاد هریتیج نشــان می دهد که مداخلــه دولت تمامی 
معیارهای آزادی اقتصادی محاسبه شــده در این گزارش را تضعیف کرده 
است. دولت بر فعالیت های تولیدی نظارت کامل دارد و بیشتر درآمد خود 
را از فروش نفت به دســت می آورد. محیــط نظارتی محدودکننده نیز به 
حاشــیه رانده شدن بخش خصوصی را در پی داشته است. ایران در معیار 
حاکمیت قانون، عملکرد بسیار ضعیفی را به ثبت رسانده است، به طوری 

که امتیاز ایران در زیرمولفه های این معیار از جمله حقوق مالکیت، کارایی 
قضایی و یکپارچگی دولت کمتر از میانگین جهانی بوده است. با این وجود، 
اقتصاد ایران در معیار اندازه دولت عملکرد بهتری را به ثبت رسانده است، 
به طوری که عوامل بار مالیاتی، هزینه دولت و سالمت مالی با افزایش نمره 
در گزارش امسال مواجه شده اند. معیار کارایی نظارتی نیز در سال ۲0۲3، 
عملکرد ضعیفی را ثبت کرده است و تمامی عوامل تعیین کننده آن، کمتر 
از میانگین جهانی بوده اند. بخش خصوصی در ایران همچنان توسط یک 
محیط نظارتی محدود شده است؛ مقررات استخدام محدودکننده هستند 
و بازار کار کشــور راکد باقی مانده اســت. ثبات پولی نیز ضعیف است و 
کنترل های شــدید دولت، ســطح قیمت ها را مخدوش کرده است. معیار 
بازارهای باز نیز در حالت کلی ضعیف بوده است. متوسط نرخ تعرفه موزون 
تجاری ایران، ۱۲.۱ درصد است. دولت همچنان توسعه اقتصادی را محدود 
و جریان تجارت و ســرمایه گذاری را تضعیف می کند. کنترل های دولتی، 
دسترسی کسب وکارها به منابع مالی را محدود کرده و بانک های تجاری و 

موسسات مالی، عمده دارایی های بخش بانکی را تشکیل می دهند.
تهدید جهانی آزادی اقتصادی

در گزارش امســال بنیاد هریتیج همچنان ســنگاپور جایگاه خود را به 
عنوان آزادترین اقتصاد جهان حفظ کرده است. سوئیس در رتبه دوم قرار 
گرفته و ایرلند، تایوان، نیوزیلند، استونی، لوکزامبورگ، هلند، دانمارک و 
سوئد به ترتیب در رتبه های بعدی آزادترین اقتصادهای جهان ایستاده اند. 
در سمت مقابل نیز کره شمالی، کوبا، ونزوئال، سودان و زیمبابوه پایین ترین 
نمره آزادی اقتصادی را کســب کرده اند. همچنین نمره آزادی اقتصادی 
آمریکا با ۱.5 نمره کاهش نسبت به سال قبل به 70.۶ رسیده و پایین ترین 
نمره خود را در تاریخ این شــاخص به ثبت رســانده است. آمریکا پس از 
سقوط از رتبه ۲0 به رتبه ۲5 در سال ۲0۲۲، رتبه جهانی ۲5 را در سال 

۲0۲3 حفظ کرده است.
از منظر پژوهشــگران بنیاد هریتیج، اقتصاد جهان از میانه سال ۲0۲۱، 
ماه های پرتالطمی را ســپری کرده است و همچنان کاهش سرعت رشد 
و اثــرات ادامه دار کووید-۱9 و جنگ در اوکراین بر آن حاکم اســت. کنار 
گذاشــتن ناگهانی اصول آزادی اقتصادی در بســیاری از کشورها موجب 
پیچیده تر شــدن این شرایط شده اســت که نه  تنها باعث به خطر افتادن 
بهبود اقتصادی، بلکه تاب آوری و شکوفایی بلندمدت اقتصادی هم می شود. 
در این شــرایط بازگشت به کســب وکار طبق معمول قبل کافی نخواهد 
بود؛ عالوه بر تاثیرات همه گیری بر مالیه عمومی، کشــورها با چالش های 
ســاختاری بلندمدت بسیاری در حوزه های سیاستی شفافیت، کارایی، باز 
بودن و کارآمدی دولت مواجه هســتند. بنابراین بیش از هر زمان دیگری 
باید به خاطر داشــت که ظرفیت واقعی یک ملت برای رشــد و شکوفایی 

پایدار به کیفیت نهادها و نظام اقتصادی آن بستگی دارد.

آزادی اقتصادی ایران و جهان بدتر شد

رنکینگ آزادی اقتصادی 2023

مدیران صنعت انرژی آمریکا می گویند اوپک بار دیگر به تاثیرگذارترین 
نیرو در عرضه جهانی نفت تبدیل شده و در آینده نزدیک، به همین منوال 
خواهد ماند. به گزارش »ایســنا«، روزهای رشد انفجاری تولید آمریکا به 
دلیل انضباط مالی تولیدکنندگان و تمرکز آنها به سوددهی به سهامداران، 
محدودیت هــای زنجیره تامین، تورم هزینــه و تولید کمتر چاه، پیش از 
پایان یافتن دوران پاندمی به آخر رســیده بــود. در دهه ۲0۱0، صنعت 
شیل پس از آنکه شرکت های حفاری هرچه می توانستند حفاری کردند تا 
تولیــد آمریکا را افزایش دهند، رونق پیدا کرد. تولید نفت آمریکا به حدی 
ســریع افزایش پیدا کرد که از این کشور به عنوان تولیدکننده موازنه ساز 
جدیدی یاد شد که قادر است در شرایط افزایش قیمت و تقاضای جهانی، 
تولیدش را به سرعت باال ببرد، اما واقعیت دوران پساکرونا، کامال متفاوت 
بوده و تولید شــیل آمریکا بهبود پیدا کرده، اما روند آن آهســته بوده و 
تولید به رکوردی که از اواخر ســال ۲0۱9 تا اوایل ســال ۲0۲0 داشت، 

برنگشته است.
اداره اطالعــات انــرژی آمریکا در جدیدترین گــزارش دورنمای انرژی 
کوتاه مدت، برآورد کرد تولید نفت آمریکا از ۱۱.۸۸ میلیون بشکه در روز 
در ســال ۲0۲۲، به ۱۲.44 میلیون بشکه در روز در سال میالدی جاری 
رشد خواهد کرد. رشــد روزانه 5۶0 هزار بشکه ای برمبنای ساالنه، نصف 
روند رشد تولید نفت آمریکا پیش از دوران کروناست. به مدت چند سال، 
تولید نفت آمریکا از سال ۲0۱9، ساالنه بیش از یک میلیون بشکه در روز 
افزایش داشــت. مدیران نفتی آمریکا هم در کنفرانس انرژی سراویک که 
هفته گذشــته در هیوستون برگزار شد، رشــد تولید امسال را 500 هزار 

بشکه در روز پیش بینی کردند.
رشــد تولید آمریکا در سال ۲0۲4، آهســته تر خواهد شد و به ۱۲.۶3 

میلیون بشــکه در روز می رسد که به منزله رشد کمتر از ۲00 هزار بشکه 
در روز نســبت به سطح تولید سال ۲0۲3 خواهد بود. صنعت نفت آمریکا 
با وجود انتقاد کاخ ســفید، اکنون سوددهی به ســهامداران را در اولویت 
قرار داده است. نرخ افت سریع تر بسیاری از چاه ها به همراه کمبود نیروی 
کار و موانع زنجیره تامین، مانع رشــد بیشتر تولید خواهد شد. به عنوان 
مثال، شرکت شــورون هفته پیش هشــدار داد که عملکردش در حوزه 
دالویــر در پرمیان، به دلیل نرخ افت باالتر از حــد انتظار چاه های نفت، 
مطابق با اهداف تعیین شــده نخواهد بود. همزمان با کندشدن رشد تولید 
آمریکا، ســهم بازار اوپک و نفوذ این گروه بر عرضه جهانی نفت، افزایش 
پیدا خواهد کرد. مدیران شــیل آمریکا می گوینــد این گروه که در رأس 
آنها، بزرگترین تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس قرار دارند، اکنون 
کنترل بازارهای نفت را در دســت دارد. رئیس شرکت کونوکو فیلیپس به 
حاضران در کنفرانس ســراویک گفت: »دنیا به وضعیتی بازخواهد گشت 
که در دهه 70 و دهه ۸0 داشــتیم، مگر اینکه کاری برای تغییر این روند 
انجام دهیم.« طبق صحبت های این مدیر، سهم بازار اوپک با عرضه بیشتر 
توسط تولیدکنندگان اوپک و رشد شیل از حدود 30 درصد به 50 درصد 
در آینده خواهد رسید. »اسکات شفیلد«، مدیرعامل شرکت »پایونیر نچرال 
ریسورســز« که بزرگترین تولیدکننده شیل اســت، در حاشیه کنفرانس 
ســراویک به روزنامه »فایننشیال تایمز« گفت: »تصور می کنم کسانی که 
اکنون کنترل بازار نفت را در اختیار دارند، ســه کشور عربستان، امارات و 
کویت هســتند و این کشورها در ۲5 سال آینده، کنترل بازار را در دست 
خواهند شد.« هر ســه کشور تولیدکننده عربستان، امارات و کویت قصد 
دارد ظرفیت تولید نفت خود را در دهه جاری افزایش دهند. همچنان که 
این کشــورها، سهم رو به رشدی از درخواست جهانی برای نفت را تامین 

می کنند، صنعت نفت شیل آمریکا نمی تواند و نمی خواهد با تولید باالتر، 
به بهبود تقاضا واکنش نشان دهد. مدل شیل دیگر قطعه یک تولیدکننده 
موازنه ساز نیســت. کنترل بازار اکنون به دست اوپک افتاده اما این گروه 
نمی تواند به تنهایی همه رشد پیش بینی شده تقاضا را تامین کند. مقامات 
اوپک می گویند مطمئنا بزرگترین تولیدکنندگان اوپک در خاورمیانه، برای 
افزایش ظرفیت تولید، ســرمایه گذاری می کنند اما رشد تولید در مناطق 
دیگر کاهش پیدا کرده یا متوقف شــده اســت و سرمایه گذاری در تولید 
سال هاست که ضعیف شــده اســت. »هیثم الغیص«، دبیرکل اوپک در 
هیوستون گفت: »افزایش ظرفیت و عرضه، یک مسئولیت جهانی است که 

اوپک نمی تواند به تنهایی به دوش بکشد.«
صنعت نفت به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد تا تولید را در سطح فعلی 
حفظ کند. اوپک ممکن اســت سهم خودش را انجام دهد اما معدودی از 
تولیدکنندگان هیچ اقدامی انجام نمی دهند و شرکت های نفتی خصوصی 
در واکنش به پیامدهای متضادی که از سیاستگذاران درباره آینده صنعت 
نفت دریافت می کنند، دست از اقدام کشیده اند. مقامات اوپک سال هاست 
که هشــدار می دهند اگر دنیا می خواهد از افتادن در بحران کمبود انرژی 
اجتناب کند، ســرمایه گذاری در نفت باید به میزان قابل توجهی افزایش 
یابد. به گفته دبیــرکل اوپک، »مادامی که ســرمایه گذاری افزایش پیدا 
نکند، متاسفانه برای امنیت و مقرون به صرفه بودن امنیت انرژی، مشکل 
خواهیم داشــت.« به گزارش »اویل پرایس«، »الغیص« با مدیران ارشــد 
صنعت شیل آمریکا درباره عرضه جهانی نفت و محدودشدن ظرفیت مازاد 
تولید، گفت وگو کرد. »سهیل المزروعی«، وزیر انرژی امارات نیز ماه گذشته 
به »بلومبرگ« گفت که »من نســبت به عرضه نگرانی ندارم. آنچه نگرانم 

می کند، این است که آیا عرضه کافی در آینده خواهیم داشت.«

کنترل بازار نفت به دست اوپک افتاد

دورنمای طالی سیاه

نگــــاه

»اکونومیست« بررسی کرد
چطور از جنگ تایوان بپرهیزیم؟

هفته نامه »اکونومیســت« در ســرمقاله این هفته خود به کشمکش آمریکا 
و چین بر ســر تایــوان پرداخته و از احتمال وقوع یک جنگ ســرد خبر داده 
اســت. این گزارش با طرح این پرسش که چطور می توان از جنگ بر سر تایوان 
جلوگیری کرد؟ هشدار می دهد که جنگ ابرقدرت ها، جهان را تکان خواهد داد. 
به نوشــته »اکونومیست«، اروپا شاهد خونین ترین جنگ فرامرزی خود از سال 
۱945 است، اما آسیا در معرض خطر بدتری است؛ کشمکش بین آمریکا و چین 
بر سر تایوان. میزان تنش ها باالست؛ زیرا نیروهای آمریکایی به دکترین جدیدی 
موسوم به »کشندگی پراکنده« )Distributed Lethality( روی آورده اند که 
برای کاهش حمالت موشکی چین طراحی شده است. هفته گذشته ده ها جت 
چینی وارد »منطقه شناسایی پدافند هوایی« تایوان شده و حریم هوایی تایوان 
را نقض کردند. این هفته وزیر خارجه چین، آنچه را که اســتراتژی آمریکا برای 
»محدودیت و ســرکوب همه جانبه، بازی مرگ و زندگی با جمع صفر« خواند، 

محکوم کرد.
در حالی که آمریکا دوباره در آســیا مسلح می شود و تالش می کند متحدان 
خود را تقویت کند، دو سوال پیش می آید: اول اینکه آیا آمریکا حاضر است برای 
دفاع از تایوان، ریســک جنگ مســتقیم با یک قدرت هسته ای دیگر را به جان 
بخرد؟ چیزی که برای اوکراین آماده انجام آن نبوده است؟ سوال دوم این است 
که آیا ممکن است آمریکا با رقابت نظامی با چین در آسیا، به همان جنگی که 
می خواهد از آن جلوگیری کند، دامن بزند؟ هیچ کس نمی تواند مطمئن باشد که 
حمله به تایوان چگونه ممکن است آغاز شود. چین ممکن است از تاکتیک های 
»منطقه خاکستری« برای محاصره جزیره خودمختار و تضعیف اقتصاد و روحیه 
آن استفاده کند. همچنین می تواند حمالت موشکی پیشگیرانه را به پایگاه های 
آمریکایی در گوام و ژاپن انجام دهد و راه را برای یک عملیات آبی-خاکی باز کند. 
از آنجا که تایوان می تواند تنها برای روزها یا هفته ها در برابر حمله مقاومت کند، 

هر درگیری می تواند به سرعت به یک جنگ ابرقدرت ها تبدیل شود.
به جای خندق ها و حمالت موج انســانی که در اوکراین دیده می شود، جنگ 
بر سر تایوان می تواند شامل نسل جدیدی از تسلیحات مانند موشک های مافوق 
صوت و سالح های ضدماهواره باشد که باعث تخریب های بی شمار و دامن زدن 
به تالفی های غیرقابل پیش بینی می شود. پیامدهای اقتصادی نیز ویرانگر خواهد 
بود. تایوان تامین کننده ضروری نیمه هادی های پیشرفته در جهان است. آمریکا، 
چین و ژاپن، ســه اقتصاد بزرگ و به هم پیوســته احتمــاال تحریم ها را اعمال 
خواهند کرد که تجارت جهانی را فلج می کند. آمریکا از اروپا و دیگر دوستانش 

می خواهد که چین را تحریم کنند.
جنگ دیگر یک احتمال دور از دسترس نیست. از دهه ۱970، آمریکا مراقب 
بود که نه تایوان را رسما برای اعالم استقالل تشویق کند و نه صراحتا قول دفاع 
از آن را بدهد. چین نیز گفته بود که طرفدار اتحاد مجدد صلح آمیز است. اما این 
مواضع در حال تغییر هستند. به گفته سیا، رئیس جمهور »شی جین پینگ« به 
ارتش آزادی بخش خلق گفته است که تا سال ۲0۲7 برای تهاجم آماده باشند. 
رئیس جمهور »جــو بایدن« هم گفته که اگر چین حمله کند، آمریکا از تایوان 
دفاع خواهد کرد. موازنه نظامی دیگر همانند دهه ۱990 به نفع آمریکا نیست. 
افکار عمومی نیز در تایوان تغییر کرده، به ویژه به دلیل اینکه چین آزادی ها را 
در هنگ کنگ ســلب کرده اســت. تنها 7 درصد از مردم تایوان طرفدار اتحاد 

مجدد هستند.
هر دو طرف در حال تقویت مواضع خود هســتند و سعی می کنند عزم خود 
را نشــان دهند که پیامدهای بی ثبات کننده ای دارد. برخی اقدامات، تیتر اصلی 
خبرها می شوند، مانند زمانی که »نانسی پلوسی«، رئیس وقت مجلس نمایندگان 
در سال گذشته از تایپه بازدید کرد. بقیه تقریبا نامرئی هستند، مانند قطع مرموز 
کابل های اینترنت زیردریایی جزایر دورافتاده تایوان. دیپلماســی متوقف شده 
است. مقامات ارشد دفاعی آمریکا و چین از ماه نوامبر تاکنون صحبتی نکرده اند. 
لفاظی هایی که مخاطبان داخلی را هدف قرار می دهند، چه در مبارزات انتخاباتی 
آمریکا و چه از سوی رهبران ارشد چین نظامی تر شده است. مشخص نیست که 
آمریکا برای دفاع از تایوان تا کجا پیش خواهد رفت. تایوان یک دومینو نیست. 
چین طرح های فراســرزمینی خود را دارد، اما نمی خواهد به تمام آســیا حمله 
کند یا مستقیما بر آن حکومت کند. همچنین مشخص نیست که چه تعداد از 

تایوانی ها، چین را به عنوان یک تهدید واقعی می بینند یا انگیزه مبارزه دارند.
تایوانی ها نیز مانند اوکراینی ها مســتحق کمک آمریکا هســتند. این جزیره 
به طور قابل تحســینی، لیبرال و دموکراتیک اســت و گواه این است که چنین 
ارزش هایی با فرهنگ چینی بیگانه نیستند. اگر مردم تایوان مجبور به تسلیم در 
برابر دیکتاتوری شوند، یک فاجعه خواهد بود. اگر آمریکا کنار برود، اعتبار چتر 
امنیتی آن در آسیا به شــدت زیر سوال می رود. برخی از کشورهای آسیایی با 
چین، سازگاری بیشتری خواهند یافت. کره جنوبی و ژاپن ممکن است به دنبال 
سالح هسته ای باشــند. این امر باعث تقویت این جهان بینی چین می شود که 

منافع دولت ها بر آزادی های فردی مقدم است.
اما کمکی که تایــوان دریافت می کند باید با هدف جلوگیری از حمله چین 
و بدون دامن زدن به حمله باشــد. آمریکا باید محاسبات »شی جین پینگ« را 
در نظر بگیرد. ضمانت امنیتی فراگیر آمریکا ممکن اســت به تایوان برای اعالم 
استقالل رسمی که خط قرمز »شی« است، جرأت ببخشد. وعده حضور نظامی 
گســترده تر آمریکا در تایوان همچنین می تواند چین را به حمله سریع، قبل از 
رسیدن نیروهای آمریکایی به تایوان سوق دهد. با این حال، یک تهاجم ناموفق 
برای »شی جین پینگ« و حزب کمونیست گران تمام خواهد شد. آمریکا باید 
مواضع خود را تنظیم کند: به آقای »شــی« اطمینان دهد که خطوط قرمز او 
دســت نخورده باقی می ماند، اما او را متقاعــد کند که تجاوز خطرات غیرقابل 
قبولی دارد. هدف نباید حل مسئله تایوان باشد، بلکه باید آن را به تعویق انداخت.

تایوان از تحریک اجتناب کرده است. رئیس جمهور »تسای اینگ ون« اعالم 
اســتقالل نکرده، اما برای جلوگیری از همسایه اش باید اقدامات بیشتری انجام 
دهد. مثال با افزایش مخارج دفاعی به گونه ای که بتواند بدون کمک آمریکا دوام 
بیاورد یا شهروندانش را برای مقاومت در برابر تاکتیک های منطقه خاکستری، 
از اطالعات نادرســت گرفته تا تقلب در رأی آماده کند. آمریکا نیز به نوبه خود 
باید بیشــتر تالش کند تا هم به چین در مورد خطوط قرمزش اطمینان دهد و 
هم از حمله جلوگیری کند. آمریکا باید از اقدامات نمادینی که چین را تحریک 
می کند، اجتناب نماید. باید به مدرن سازی نیروهای مسلح خود و متحد کردن 
متحدان خود ادامه دهد و برای شکســتن محاصره آینده با انباشــت سوخت، 
برنامه ریــزی حمل ونقل هوایــی، ارائه لینک های اینترنتی پشــتیبان و اجماع 

متحدان در مورد تحریم ها آماده شود.
آمریــکا و رژیم امروز چین هرگز درباره تایوان به توافق نخواهند رســید، اما 
آنها منافع مشترکی در اجتناب از جنگ جهانی سوم دارند. ۱5 سال اول جنگ 
سرد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، آمیزه ای از وحشتناک ترین و فاجعه بارترین 
اشتباهات بود تا اینکه بحران موشکی کوبا باعث احیای دیپلماسی شد. این همان 
نقطه ای است که جهان اکنون در آن قرار دارد. متأسفانه زمینه مشترک بالقوه 
آمریکا و چین در مورد تایوان در حال کاهش است، اما دو سیستم رقیب باید به 

نحوی برای زندگی پرخطرتر با هم راهی پیدا کنند.
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فرصت امروز: نرخ بهره بین بانکی در هفته های پایانی ســال ۱40۱ پله 
پله باالتر می رود. در هفته سوم اسفندماه، نرخ بهره بین بانکی برای سومین 
هفته متوالی افزایش یافت و رکورد هفت ســاله را بهبود بخشید. به گفته 
بانــک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱7 اســفندماه به 
رقم ۲3.۱4 درصد رســیده و از هفته قبل خود تقریبا 0.05 واحد درصد 
بیشــتر شده است. این باالترین سطح نرخ ســود بین بانکی است که در 
طول هفته های گذشــته، رکوردهای تازه ای را به ثبت رسانده که در طول 

سال های گذشته بی سابقه بوده است.
منظور از بازار بین   بانکی، بازاری اســت کــه در آن بانک هایی که دارای 
کسری منابع هستند از بانک های دارای منابع مازاد یا بانک  مرکزی استقراض 
می کننــد. این اتفاق معموال زمانی می   افتد که یــک  بانک با اعطای وام به 
مشتریان خود، باید ذخایر قانونی آن را به بانک  مرکزی ارائه دهد. اگر بانک 
موردنظر به     قدری منابع مازاد نداشته باشد که بتواند ذخایر قانونی را پوشش 
دهد، با اســتقراض از ســایر بانک ها منابع موردنیاز خود را تامین می کند. 
در چنین حالتی بانک ها با دادوســتد پول بیــن یکدیگر در بازار بین   بانکی 
و با توجه به عرضه و تقاضای پول، نرخ مبادله   ای را تشــکیل می دهند که 
همان نرخ بهره بازار بین   بانکی است. افزایش نرخ بهره بین   بانکی از دو طریق 
به کنترل تورم کمک می کند. با افزایش ســود بین   بانکی، هزینه خلق پول 
برای بانک هــا افزایش می   یابد و عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی تورم 
است، کاهش می   یابد. افزایش نرخ بهره بین   بانکی همچنین موجب افزایش 
ســود ســپرده   ها و اوراق دولتی می شود که مردم را به ســپرده   گذاری در 
بانک ها و خرید اوراق دولتی ترغیب می کند. در نتیجه آنها کمتر به ســمت 
سرمایه گذاری در بازار   های ارز، ســکه و خودرو می   روند. این موضوع باعث 
کاهش تقاضا برای خرید این دارایی   ها شده و قیمت آنها را کاهش می دهد 

و با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز مهار می شود.
هت تریک بانک مرکزی در دقیقه 90

نرخ بهره بین بانکی، رکورد هفت ســاله خود را بهبود بخشید. در هفته 
سوم اسفند نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته متوالی به رکورد هفت 

ساله رسیده رسیده است. این اتفاق به عقیده بانک مرکزی عاملی مهم در 
جهت کنترل تورم محسوب می شود که البته این سیاست منتقدانی دارد. 
به گزارش »اکوایران«، نرخ بهره بین بانکی افسارگسیخته تر از قبل شده و 
پرش های بی سابقه ای را رقم زده است. شاخص مهم اقتصاد که عالمتی از 
تورم و کنترل آن محسوب می شود، در این ماه های زمستانی جهش هایی را 
ثبت کرده که در سال های اخیر سابقه نداشته است؛ اتفاقی که البته عمدتا 
از ناحیه سیاست های بانک مرکزی شــکل گرفته است. بانک مرکزی به 
منظور بهبود اوضاع تورمی تصمیم در سروسامان دادن اوضاع بانکی کشور 
گرفته و طی آن از مهمترین ابزار خود یعنی نرخ سود بهره جسته است. در 
راســتای همین اتفاق، نرخ بهره بین بانکی به رکورد بی سابقه رسیده و در 

باالترین سطح خود ایستاده است.
در هفته منتهی به ۱7 اســفندماه امســال، نرخ بهره بین بانکی برابر با 
۲3.۱4 درصد شــده و از هفته قبل خود تقریبا 0.05 واحد درصد بیشتر 
شده است. مسیری که این شــاخص در هفته های گذشته پیموده اکیدا 
صعودی بوده و هر هفته با افزایشی قابل تأمل مواجه شده است. بررسی ها 
نشان می دهد این سومین هفته ای است که نرخ بهره بین بانکی به رکورد 
هفت ساله خود می رســد. در ابتدای اسفند نخستین بار این رکورد ثبت 
شده و همچنان هفته به هفته این رکوردزنی تمدید شده است. البته بانک 

مرکزی در هفته اخیر تزریق باالیی را در بازار شبانه رقم زده بود.
در بازار شبانه، بانک هایی که نقدینگی مازاد دارند، می توانند به بانک هایی 
که مشکل کسری نقدینگی دارند، پول قرض دهند. استقراض پول در این 
بازار حامل نرخ سودی است که دامنه آن در بازه تعیین شده از سوی بانک 
مرکزی قرار دارد. این نهاد در هفته های اخیر، دامنه نرخ ســود بده بستان 
در این معامالت را که به مدت سه سال بازه ۱4 تا ۲۲ درصد قرار داشت، 
رشــد داده و اکنون به ۱7 تا ۲4 درصد رسانده است. افزایش کریدور نرخ 
سود در این معامالت موجب می شود تا نرخ سود بده بستان میان بانک ها 
افزایش پیدا کرده و در نهایت بانک ها با محدودیت بیشتری اقدام به قرض 

پول از بانک های دارای مازاد کنند.

کنترل تورم از داالن نرخ بهره
امروزه در اکثر کشورهایی که بانک  مرکزی در آنها مسئول سیاستگذاری 
پولی اســت، تعیین و تنظیم نرخ بهره، مهمترین ابزار سیاستگذاری پولی به 
   شمار می رود. دلیل اهمیت این متغیر، تاثیری است که بر سایر بازارهای مالی 
و شاخص   های اقتصادی می   گذارد؛ چراکه بانک  مرکزی می   تواند با تغییر در 
نرخ بهره، بر تورم و رشــد اقتصادی تاثیرگذار باشد. بانک  مرکزی در صورت 
اتخاذ سیاست افزایش نرخ بهره، تقاضا در اقتصاد را به دوره   های بعدی منتقل 
می کند؛ زیرا به دلیل جذاب   تر شدن سودی که به پس   اندازها داده می شود، 
تمایل افراد به خرج   کردن پول در زمان حال به آینده موکول می شود و افراد 
ترجیح می دهند دارایی خود را در عوض هزینه   کردن، پس   انداز کنند. با اعمال 
این سیاست، تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می کند و تورم نیز کنترل می شود. 
از ســوی دیگر در دوره   هایی کشــور در رکود به    سر می   برد، بانک  مرکزی با 
سیاســت کاهش نرخ بهره در حقیقت تقاضا در اقتصاد را تحریک می کند و 
این موضوع باعث می شود در کوتاه   مدت رشد اقتصادی نیز افزایش پیدا کند. 
در اقتصاد ایران، نرخ بهره   ای که ســایر نرخ های بهــره در بازارهای مالی به 
دنبال آن حرکت می کنند، نرخ بهره بین   بانکی است که در بازار بین   بانکی یا 
همان بازار شبانه تعیین می شود. افزایش نرخ بهره بین   بانکی به    صورت بالقوه 
می   تواند از دو جهت به کنترل تورم کمک کند. اولین مورد این اســت که با 
افزایش ســود بین   بانکی، هزینه خلق پول برای بانک ها افزایش می   یابد و به 
این ترتیب عرضه پول در اقتصاد، که عامل اصلی تورم است، کاهش می   یابد. 
از ســوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین   بانکی موجب افزایش سود سپرده   ها و 
اوراق دولتی می شود که این اتفاق مردم را به سپرده   گذاری در بانک ها و خرید 
اوراق دولتی ترغیب می کند. به این ترتیب آنها کمتر به سمت سرمایه گذاری 
در بازار   های طال، ارز، خودرو و... می   روند. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای 
خرید این دارایی   ها شده و قیمت آنها را کاهش می دهد و با کاهش انتظارات 
تورمی، تورم نیز کنترل می شود. البته فاکتورهای مهم دیگری نیز در افزایش 
قیمت این دارایی   ها دخیل اســت که در واقع می   تواند اثر افزایش نرخ بهره 

بین   بانکی بر قیمت شان را خنثی کند.

نرخ سود بین بانکی برای سومین هفته متوالی افزایش یافت

قله جدید نرخ بهره بین بانکی

در پی کاهش نرخ ارز در هفته گذشــته، این روند نزولی در آغاز هفته 
جاری هم ادامه یافت و هر دالر آمریکا در بازار آزاد و غیررسمی تا مرز 45 
هزار و 500 تومان هم پایین آمد. از ابتدای هفته ســوم اسفندماه، قیمت 
انواع ارز روند کاهشی به خود گرفت و هر دالر آمریکا تا کمتر از 47 هزار 
تومان در بازار آزاد و غیررسمی پایتخت کاهش یافت. روز گذشته )شنبه 
۲0 اســفندماه( نیز در ادامه روند نزولی نرخ ارز، قیمت دالر به نیمه کانال 
45 هزار تومان رسید و البته به نظر می رسد بازار همچنان به روند کاهش 
قیمت ادامه خواهد داد؛ چراکه هر دالر آمریکا در بازار غیررسمی از حدود 
47 هزار و 500 تومان معامالت خود را آغاز کرد و نهایتا تا لحظه تنظیم 
این گزارش، با کاهش حدود ۲ هزار تومانی قیمت به حدود 45 هزار و 500 
تومان رسید. به موازات دالر، قیمت یورو نیز در بازار غیررسمی با بیش از 
یک هزار تومان کاهش قیمت به حدود 50 هزار تومان رسید. گزارش های 
میدانی نشان می دهد که بازار ارز در روز گذشته برخالف هفته های گذشته 
تب و تابی ندارد و خریدار چندانی برای دالر و یورو نیســت؛ زیرا مردم با 
توجه به سیگنال های مثبتی که دریافت کرده اند عمدتا خواهان فروش ارز 
خود هســتند. بنابراین صرافی ها دیروز ساعات خلوتی را در آغاز کار این 

هفته شان سپری کردند.
در همیــن حال، قیمت هر اســکناس دالر در مرکز مبادله ارز و طالی 
ایران با کاهش یک هزار و ۲۱0 تومانی نسبت به پنجشنبه هفته گذشته 
به 4۱ هزار و ۲3۶ تومان و نرخ حواله دالر به 37 هزار و 4۸7 تومان رسید. 
براســاس معامالت بازار مبادله ارز و طالی ایران، قیمت هر اسکناس دالر 
در روز شــنبه 4۱ هزار و ۲3۶ تومان و قیمت حواله دالر 37 هزار و 4۸7 
تومان، هر اسکناس یورو 43 هزار و 94۶ تومان و بهای حواله یورو 39 هزار 
و 95۱ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۲۲۸ تومان و هر حواله درهم 

۱0 هزار و ۲07 تومان کشف شد.
همصدا با افت قیمت ارز، قیمت ســکه و طال نیز به روند کاهشی خود 

ادامه داد و قیمت سکه دیروز بالغ بر 3 میلیون تومان کاهش را تجربه کرد. 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید در دادوستدهای روز شنبه با 
3 میلیون تومان کاهش )نسبت به پنجشنبه هفته گذشته( با قیمت ۲3 
میلیون و 700 هزار تومان معامله شــد. براساس نرخ های اعالمی اتحادیه 
صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه 
طرح جدید به ۲3 میلیون و 700 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با 3 میلیون تومان کاهش قیمت نسبت به روز کاری قبل با 
رقم ۲۱ میلیون تومان خرید و فروش شد. همچنین نیم سکه ۱5 میلیون 
تومان، ربع  سکه 9 میلیون تومان و سکه یک گرمی 5 میلیون و ۲00 هزار 
تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار 
۲ میلیون و 39 هزار تومان و قیمت هر مثقال طال ۸ میلیون و ۸35 هزار 
تومان تعیین شد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک  هزار و ۸۶۸ 

دالر و ۲ سنت اعالم شد.
جدای از توافق غیرمنتظره ایران و عربســتان که تاثیر قابل توجهی بر 
بازارها داشــته است، فرآیند آزادســازی منابع ارزی ایران نیز ادامه دارد. 
براســاس آخرین اخبار و اطالعات به دست آمده، ایران بیش از 4 میلیارد 
دالر منابع ارزی مسدودشــده در عراق دارد که تاکنون بخشی از آن آزاد 
شده و این فرآیند ادامه خواهد داشت. »ایسنا« با اشاره به جزییات منابع 
ارزی آزادشــده ایران در عراق در این زمینه گزارش داد: در پی پیگیری ها 
و براســاس اطالعات به دســت آمده، ایران بیش از 4میلیارد دالر منابع 
مسدودشــده ارزی در عراق دارد که تا هفته گذشته بیش از ۸00 میلیون 
دالر آن در مراحل مختلف طی دو ماه گذشــته آزاد شده است. همچنین 
»سیدحمید حسینی«، عضو هیأت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در این 
باره گفت که براســاس توافقات صورت گرفته بین ایران و عراق، آزادسازی 
منابع ارزی بلوکه شده در این کشور در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده 
عراق 500 میلیون دالر دیگر از پول های بلوکه شــده ایران نزد بانک های 

خود را بازگردانــد. البته این عضو اتاق بازرگانی مدعی شــده که »بانک 
مرکزی میزان بدهی عراق به ایران را بیش از ۱0 میلیارد دالر عنوان کرده 
است.« با این حساب و کتاب و در صورت آزادشدن 500 میلیون دالر دیگر 
از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق، مجموع این منابع آزادشده به یک 
میلیارد و 300 میلیون دالر می رسد که با توجه به توافق صورت گرفته بین 
ایران و عراق و توافق اخیر انجام شده بین ایران و عربستان برای ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک، پیش بینی می شود که منابع ارزی بیشتری از کشورهای 

مختلف به ایران بازگردانده شود.

جزییات منابع ارزی آزادشده ایران در عراق

دالر وارد کانال 45 هزار تومان شد

بانکنامه

براساس بیانیه تروئیکای اروپایی
اینستکس با رأی سهامداران منحل شد

سهامداران اینستکس به انحالل این سازوکار مالی رأی مثبت دادند. سخنگوی 
وزارت خارجه ایران، دلیل این تصمیم را نبود اراده جدی دولت های اروپایی در 
ایفای تعهدات شان عنوان کرد. سازوکار مالی اینستکس که قرار بود نجات دهنده 
برجام باشد، پنجشنبه شــب، هیجدهم اسفندماه با بیانیه مشترک تروئیکای 
اروپایی منحل شد. در بخشی از بیانیه تروئیکای اروپایی آمده است: »سهامداران 
اینســتکس یعنی بلژیک، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسپانیا،  
سوئد و انگلیس تصمیم به منحل کردن اینستکس گرفته اند.« آنها ادعا کرده اند: 
»ایران به طور سیســتماتیک و به دالیل سیاســی از انجام وظایف اینستکس 
جلوگیری کرده است. ایران تنها در اوایل ۲0۲0 به یک تبادل مالی برای واردات 
کاالهای پزشــکی از اروپا به ایران راضی شد. ایران پس از آن به طور پیوسته و 
عامدانه جلوی پیشنهادات برای تبادل میان انگلیس، نروژ، اتحادیه اروپا و ایران 
را گرفته. این مسئله ناشی از عزم سیاسی برای ممانعت از استفاده از اینستکس 

تحت هیچ شرایطی بوده است.«
در بیانیه ســه کشور اروپایی آمده اســت: اینستکس در سال ۲0۱9 توسط 
فرانسه، آلمان و انگلیس راه اندازی شد تا تجارت قانونی میان ایران و اروپا به ویژه 
در زمینه بشردوســتانه را تسهیل کند. در طی چهار سال اخیر، اینستکس به 
طــور مداوم تالش کرده تا تبادالت تجاری میان ایران و اروپا را تســهیل کند. 
تقاضای قوی از صوی صادرکنندگان اروپایی - عمدتا در بخش بشردوستانه - 
برای استفاده از سازوکار اینستکس وجود داشت. سهامداران اینستکس به دلیل 
ممانعت مستمر ایران از تبادل با شرکت به این نتیجه رسیدند که دیگر دلیلی 
برای حفظ فعالیت اینســتکس وجود ندارد. سهامداران اینستکس در مجمع 
عمومی نهم مارس ۲0۲3 به نفع انحالل اینستکس رأی دادند. این تصمیم تماما 

به دالیل تجاری اتخاد شده است.
این ادعا توسط کشورهای اروپایی در حالی مطرح می شود که »ناصر کنعانی«،  
سخنگوی وزارت خارجه درباره تعطیلی اینستکس می گوید: این مسئله بخشی 
از عدم التزام دولت های اروپایی به تعهدشان در مسیر جبران خروج غیرقانونی 
و یک جانبه آمریکا از برجام بود و روشن شد که عمال اقدام الزم را انجام ندادند. 
او تصمیم کشورهای سهامدار اینستکس برای تعطیلی این سامانه و دلیل اصلی 
ناکامی اینســتکس را نبود اراده جدی و ناتوانی دولت هــای اروپایی در ایفای 
تعهدات شان در مسیر جبران خروج یک جانبه آمریکا از برجام و همراهی آنها با 

تحریم های غیرقانونی آمریکا دانست.

شرط برداشت کامل در صورت کاالبرگ
آخرین یارانه سال واریز شد

آخرین یارانه ســال جاری در حالی به حساب سرپرستان خانوار کل کشور 
واریز شد که اگر سرپرستان خانوار از کاالبرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند 
رقم کامل یارانه برای شان قابل برداشت است. به گزارش »ایسنا«، یارانه کمک 
معیشــتی مرحله ۱45 مربوط به اسفندماه ۱40۱ به حساب کلیه سرپرستان 
خانوار مشــمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲4 روز شنبه 
)۲0 اســفندماه( قابل برداشت است. این یارانه براساس دهک بندی اعالمی از 
سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مطابق معمول، به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می شــود. در صورتی که سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا 
ســوم هســتند، مبلغ 400 هزار تومان به  ازای هر نفــر و در صورتی که جزو 
دهک های چهارم تا نهم قــرار دارند، مبلغ 300 هزار تومان به  ازای هر نفر به 
حساب آنان واریز خواهد شد. همچنین چنانچه سرپرستان خانوار از کاالبرگ 
الکترونیکی استفاده نکرده باشند، رقم کامل یارانه برای شان قابل برداشت است 
و در صورت استفاده به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی مانده مبلغ 

به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
از سوی دیگر، در صورتی که سرپرستان خانوار پیش از این نسبت به دریافت 
تسهیالت قرض الحسنه ۱0 میلیون ریالی دوم کرونا اقدام کرده اند، باقی مانده 
اقساط این تسهیالت از مبلغ واریزی به حساب آنان کسر خواهد شد. همچنین 
سرپرســتان خانواری که تسهیالت اعزام به عتبات عالیات )اربعین( را دریافت 
نموده اند اقساط این تسهیالت به نسبت بعد خانوار از حساب ایشان کسر خواهد 

شد.
در این مرحله، سرپرستان خانواری که اقدام به ثبت نام نکرده اند چنانچه در 
آزمون انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک های اول تا نهم قرار گرفته باشند، 
یارانه اسفندماه را مطابق دهک بندی اعالم شده دریافت خواهند کرد. همچنین 
سرپرســتان خانواری که یارانه نقدی آنها در اردیبهشــت ماه قطع شده بود و 
درخواســت بازبینی خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت 
کرده بودند، چنانچه در بازبینی انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک های اول 
تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه اسفندماه را مطابق دهک بندی اعالم شده دریافت 
خواهند کرد. متقاضیان بازبینی دهک بندی اعالم شده، می توانند جهت ثبت یا 
پیگیری درخواست خود به سامانه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به 
آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir( مراجعه کرده یا با تلفن گویای 

09۲0000۶3۶9 تماس حاصل کنند.
ثبت نــام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده اند یا متقاضی 
جدید دریافت یارانه هســتند نیــز همچنان ادامه دارد. ایــن افراد می توانند 
https:// با مراجعه به تارنمای پنجره ملی خدمات هوشــمند )بــه آدرس
my.gov.ir( نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام کنند. جهت ثبت نام در این 
سامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به  نام سرپرست خانوار، کد ملی، 
کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی 

جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است.
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رئیس سازمان بورس پاسخ داد
چرا پاالیش یکم رشد کرد اما دارا یکم نه؟

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در مورد دالیل رشــد 
 ETF پاالیشــی یکم و رشد نکردن صندوق ETF صندوق
دارا یکــم توضیحاتــی داد. »مجید عشــقی« در گفت وگو با 
»ایسنا« در مورد صندوق های پاالیش یکم و دارا یکم عنوان 
کرد: از ســال گذشــته پیگیر بحث اصالح اساسنامه این دو 
صندوق شــدیم کــه این اصالح در هیأت دولت انجام شــد. 
چند ماه درگیــر تعیین بازارگردان بودیم، کار انجام شــد و 
بازارگردان در حال حاضر به صورت فعال روی نماد پاالیشی 
یکم فعال اســت. به گفته »عشــقی«، پاالیشی یکم پیش از 
اصالح اساســنامه زیر قیمت NAV معامله می شد اما اکنون 

باالی 90 درصد معامله می شود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در مورد دالیل اینکه 
صنــدوق دارا یکم هنوز زیر قیمت NAV معامله می شــود، 
توضیــح داد: این موضوع به ماهیــت دو صندوق برمی گردد. 
صنعت پاالیش ســال جاری رشــد خوبی داشته وضعیت آن 
مناسب تر اســت. صنعت بانکداری ماهیت متفاوتی دارد. این 
موضوع باعث شده اســت دارا یکم نتواند مانند پاالیش یکم 

رشد کند.
گفتنی اســت در روزهای رو به اوج بازار ســرمایه در سال 
 ETF ۱399 بود که وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب
از ســوی دولتمردان داده و قرار شــد صندوق نخست بانکی 
و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشــی و صندوق سوم خودرویی 
و فلزی باشــد. دولت بنا داشــت تا باقیمانده ســهم خود در 
برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های خودرویی و 
فــوالدی را در بــازار عرضه و از این طریق ســهام خود را به 
مــردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲0 تا 30 درصد تخفیف 
به مردم واگذار شــد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانســت 

خریدار آنها باشد.
اما این صندوق ها هــم در گرداب ریزش بورس قرار گرفته 
و تا مدت ها زیر قیمت NAV معامله می شــدند؛ اتفاقی که 
باعث شــد رئیس سازمان بورس دســت به اصالح اساسنامه 
صندوق ها بزند و برای این صندوق ها بازارگردان تعیین کند. 
اصالحات اساسنامه صندوق های ســرمایه گذاری دارا یکم و 
پاالیشــی که به تصویب هیأت وزیران رســید به این صورت 
است که این صندوق ها به صندوق های سرمایه گذاری بخشی 
تبدیل شدند. همچنین مدیریت صندوق از مدیریت غیرفعال 
به فعال تبدیل شــد. از طرف دیگر، رکــن بازارگردان برای 
صندوق های مزبور اضافه شــد. با اعمال اصالحات اساسنامه 
به شرح فوق، صندوق امکان تغییر پرتفوی سهام خود مطابق 
امیدنامــه و صنعت مربوطــه را دارد و بازارگردان صندوق به 
عنوان یک شــخص حقوقی به ارکان صندوق اضافه شــده و 
در راستای نقدشوندگی صندوق و کاهش فاصله بین nav و 
قیمت بازار مجاز به صدور و ابطال واحدهای ســرمایه گذاری 

صندوق های سرمایه گذاری دارا یکم و پاالیشی یکم است.

گواهی سپرده نفت، جایگزینی برای 
سرمایه گذاری ارز

به عقیده یک کارشــناس مالی، با اجــرای طرح فروش نفت 
خام در قالب اوراق گواهی ســپرده کاالیی، ســرمایه گذاران با 
استفاده از پیش بینی قیمت نفت و در کنار آن پیش بینی قیمت 
ارز می توانند یک ســرمایه گذاری در حوزه نفت داشــته باشند. 
»کیارش مهرانی«، استادیار دانشــگاه و کارشناس مالی درباره 
طرح فروش نفت خام در قالب اوراق گواهی ســپرده کاالیی و 
مزایای آن به »پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران« گفت: اوراق 
ســپرده کاالیی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده آن 
بر مقدار معینی کاال اســت و پشتوانه آن قبض انبار استانداری 
اســت که به واســطه انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود. 
به طور حتم با اجرای این طرح شــاهد جذابیت های بیشتر در 
بحث مربوط به سرمایه گذاری  خواهیم بود؛ چراکه با انتشار این 
اوراق به روش گواهی سپرده کاالیی، شرکت های حقوقی و افراد 
حقیقی در خرید و فروش نفت وارد خواهند شد. سرمایه گذاران 
با پیش بینــی قیمت نفت و در کنــار آن پیش بینی قیمت ارز 

می توانند یک سرمایه گذاری در حوزه نفت داشته باشند.
به گفته این مدرس دانشگاه، با توجه به اینکه تاکنون امکان 
چنین ســرمایه گذاری وجود نداشته، اگر اعتماد مردم به این 
اوراق تامین شــود، این اوراق می تواند منابع مالی مناســبی 
را برای دولت فراهم کند تا بتواند بخشــی از کســری بودجه 
خود را جبران کرده و از طرف دیگر با پیش بینی قیمت ارز و 
قیمت نفت، سرمایه گذاران می توانند این اوراق را در مالکیت 

خود قرار دهند.
»مهرانی« با اشــاره به اینکه با این طرح می توان بســیاری 
از پروژه های نفتی کشــور را فعال کرد، گفت: پول این اوراق 
در پروژه های نفتی اســتفاده می شــود لذا این پروژه ها قطعا 
برای صاحبان ســرمایه منافع زیادی خواهد داشــت. گواهی 
سپرده کاالیی همانند ســایر ابزارهای بازار سرمایه با اهداف 
خاص و براســاس کاربردهای مشخصی طراحی و عرضه شده 
اســت. عالوه بر اینکه این ابزار موجب ســهولت داد و ستد 
کاالها می شــود، یک نوع ابزار تامیــن مالی و ابزار تحویل در 

قراردادهای آتی و اختیار معامله است.
به گفته این کارشناس مالی؛ دارنده این اوراق در واقع مالک 
آن کاال اســت و در حوزه های کاالیــی همانند نفت، مس و 
فوالد دارندگان این کاال که تولیدکنندگان نهایی هستند اگر 
با مشکل موجودی کاال و عدم فروش مواجه باشند می توانند 
ایــن کاال را در انبارهایی نزد بورس کاال و در محدوده ای که 
تابع مقررات خاصی اســت، مالکیــت آن را به افرادی که آن 
گواهی ســپرده را خریداری می کنند، منتقل کنند. مشکالت 
مالیاتی این گواهی ســپرده کاالیــی در قانون بودجه مرتفع 
شده است و اوراقی اســت که می تواند منتج به تامین منابع 

مالی برای دارندگان کاال و یا تولیدکننده شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران در معامالت بیســتمین روز 
اسفندماه همســو با ریزش قیمت دالر و سکه، کاهش یافت، اما شاخص 
هم وزن بیش از 3 هزار واحد رشد کرد. شاخص کل بورس که نیم ساعت 
ابتدایی معامالت شــنبه توانسته بود تا رقم یک میلیون و ۸۲۸ هزار واحد 
صعود کند، در ســاعات میانی و پایانی معامــالت، روندی نزولی به خود 
گرفــت و در نهایت با ۸7۲ واحد افت در ســطح یک میلیون و ۸۱۶ هزار 

واحد ایستاد.
تنها شش روز معامالتی تا پایان سال باقی است و هنوز مشخص نیست 
کــه نماگر اصلی بورس تهــران در چه ارتفاعی ســال ۱40۱ را به پایان 
می رساند. شاخص کل بورس تهران در هفته نخست اسفندماه به بازدهی 
هفتگی ۸.۶4 درصد و در هفته دوم اســفند به بازدهی حدود ۱0 درصد 
رســید، اما در هفته سوم با ثبت بازدهی منفی 0.۲3 درصد در ارتفاع یک 
میلیــون و ۸۱7 هزار واحد به کار خود پایــان داد. برخالف نماگر اصلی 
اما نماگر هــم وزن که از تمام نمادها به یک اندازه تاثیر می پذیرد و معیار 
دقیق تری برای رصد تحوالت بازار است، در معامالت هفته گذشته با رشد 
۱.45 درصدی مواجه شد که از چرخش بازار به سمت سهم های کوچک تر 
حکایت دارد؛ اتفاقی که در معامالت روز گذشته تکرار شد و نماگر هم وزن 
بازار برخالف نماگر اصلی با رشــد مواجه شــد. هرچند بورس تهران در 
مجموع در دادوستدهای اسفندماه عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش 
گذاشته، اما از بازدهی هفتگی شاخص ها می توان گفت که بورس تهران با 
ورود به هفته ســوم اسفندماه از طراوت و شادابی روزهای ابتدایی این ماه 
فاصله گرفته است. تحلیلگران خوش بین می گویند بورس همانند سالیان 
گذشــته در پایان اسفندماه روند صعودی خواهد داشت اما ناظران بدبین 
بازار سهام معتقدند سقف شــاخص کل، کانال ۱.۸ میلیون واحد است و 

شاخص کل در همین سطح سال را به پایان می رساند.
نیم ساعت صعود، 3 ساعت نزول

همســو با ریزش قیمت ارز و سکه، شاخص کل بورس تهران نیز ریزش 

کرد، اما شــاخص هم وزن برخالف نماگر اصلی به رشــد مثبت رسید در 
معامالت روز شنبه ۲0 اسفندماه، شاخص کل بورس در نیم ساعت ابتدایی 
با روند صعودی تا سطح یک میلیون و ۸۲۸ هزار واحد صعود افزایش یافت، 
اما پس از آن تنزل کرد و در پایان معامالت ۸45 واحد پایین تر از ســطح 
روز کاری قبل ایستاد و به رقم یک میلیون و ۸۱۶ هزار و 7۶5 واحد بسنده 
کرد، اما شــاخص هم وزن با رشد 3 هزار و ۶07 واحدی در رقم 549 هزار 
و ۲۶4 واحدی ایســتاد. بدین ترتیب شاخص کل به بازدهی منفی 0.05 
درصد و شاخص هم وزن به بازدهی مثبت 0.۶۶ درصد رسید. شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( نیز با افزایش 37 واحدی در سطح ۲3 هزار و ۸3 واحد 
قرار گرفت. همچنین شــاخص کل هم وزن فرابورس 439 واحد رشد کرد 
و به رقم 95 هزار و ۸۶4  واحد رسید. در پایان معامالت شنبه، ۲۸۲ نماد 
رشد قیمت و 35۶ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 44 درصد 

بازار رشد قیمت داشتند و 5۶ درصد بازار افت قیمت را تجربه کردند.
ارزش خالــص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بــازار پس از یک روز 
وقفه بار دیگر منفی شد و 54۲ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شــد. در معامالت روز شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خودرو 
)شــرکت ایران خودرو( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقی آن ۶۱ میلیارد تومان بود. فوالد دومین رتبه خروج را داشــت 
و پس از آن نمادهای بپاس، فملی و کاوه بیشترین خروج پول حقیقی را 
داشتند. در سوی دیگر، نماد بورس بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد 

و وبملت، وبصادر و اخابر در رتبه های بعدی بودند.
نمادهای بزرگ بازار؛ فوالد، فملی، کگل، فارس، کچاد و شستا بیشترین 
تأثیر را در افت شــاخص کل بورس داشــتند و در مقابل نمادهای بانکی؛ 
وبملت، وپاســار و وتجارت بزرگان ســبزپوش بازار بودند. در فرابورس نیز 
نمادهای فرابورس، وهور و کوثر بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
فرابورس و نمادهای زاگرس، شگویا و فزر بیشترین اثر کاهنده را داشتند. 
در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز شســتا بیشترین تراکنش را داشت 

و فوالد و وبملت در رتبه های بعدی ایســتادند. در فرابورس نیز نمادهای 
انتخاب، دی و گدنا پرتراکنش ترین نمادها بودند.

افت ارزش معامالت خرد سهام
گروه خودرو در جریان معامالت روز گذشــته با ۸۲ هزار و ۱9۶ معامله 
به ارزش ۸ هزار و ۲۲5 میلیارد ریال در صدر گروه های بورســی نشست. 
همچنیــن گروه بانک ها با 4۸ هزار و 409 معامله به ارزش 7 هزار و 779 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با ۶5 هزار و ۱3 معامله به ارزش ۶ هزار 
و ۸۶9 میلیارد ریال، گروه شــیمیایی با 44 هزار و ۱۲۶ معامله به ارزش 
4 هزار و 7۶۸ میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با ۲7 هزار و 7۱۲ 
معاملــه به ارزش 3 هزار و ۶۶۶ میلیارد ریــال به ترتیب در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
بیش از ۱4 میلیارد و 955 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۱0۱ هزار و 47۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد 
شد. ارزش معامالت کل بازار سهام به 4۲ هزار و ۸9۸ میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویه ۲۶ هزار و 4۸4 میلیارد تومان 
بود که ۶۲ درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شامل می شود. 
ارزش معامالت خرد سهام نیز با کاهش ۶ درصدی به نسبت روز معامالتی 
قبل به رقم 9 هزار و ۶5 میلیارد تومان رسید. در معامالت شنبه، ۶9 نماد 
صف خرید داشتند و 54 نماد با صف فروش مواجه بودند. ارزش صف های 
خرید با افت 40 درصدی به ۲5۶ میلیارد تومان رســید و ارزش صف های 
فروش نیز با 5۲ درصد افزایش، 347 میلیارد تومان بود. در پایان معامالت 
نماد انرژی3 )سایر اشخاص بورس انرژی( با صف خرید 35 میلیارد تومانی 
در صــدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از انرژی3، نمادهای 
غویتا )شرکت ویتانا( و تنوین )شرکت تأمین سرمایه نوین( بیشترین صف 
خرید را داشتند. در سمت دیگر در پایان معامالت، نماد خزامیا بیشترین 
صف فروش را داشت و فاذر، حآفرین، غدشت و غپونه دیگر نمادهایی بودند 

که -پس از خزامیا- بیشترین صف فروش را داشتند.

شاخص کل بورس تهران همسو با دالر و سکه ریزش کرد

واگرایی بازارها

در حالی که مدت هاســت زمزمه های عرضه گواهی سپرده نفت خام به 
گوش می رسد، می توان گفت که عرضه این گواهی به ایستگاه پایانی نزدیک 
شده و قرار است امروز )یکشنبه ۲۱ اسفندماه( این گواهی راه اندازی شود. 
به گزارش »ایســنا«، میانه تابستان امسال بود که مدیرعامل شرکت ملی 
نفت به گواهی سپرده نفت خام اشاره کرد و گفت که قرار است این طرح 
همسو با اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد باشد و به تنوع روش های 
فروش در شرکت ملی نفت ایران کمک کند. او از این روش به عنوان ابزاری 
نو یاد کرد و توضیح داد که طبقه ای تازه از دارایی ها برای ســرمایه گذاری 
مردم و بازاری نو برای نفت خام و میعانات گازی فراهم خواهد شد؛ به این 
ترتیب مردم قادر خواهند بود به صورت اوراق بهادار با پشتوانه نفت، شکلی 
نوین از سرمایه گذاری و پس انداز را تجربه کنند که سبب ثروت اندوزی ملی 
می شود. این روش می تواند کنترل کننده تورم و ایجادکننده رونق اقتصادی 

در سطح کالن شود.
در نهایت در اوایل اسفندماه مدیرعامل بورس انرژی، جزییات جدیدی 
از انتشــار گواهی سپرده نفت خام ارائه کرد و گفت: این گواهی به صورت 
مستقیم ارتباطی به اشخاص حقیقی نخواهد داشت و حداقل خرید، حجم 
باالیی خواهد بود. در واقع، مخاطبان این گواهی اشخاص حقوقی هستند 
و اشــخاص حقیقی به صورت غیرمستقیم وارد بازار می شوند؛ زیرا هدف 
آن ســهامدار خرد و مردم عادی نیستند. ســهامداران خرد نیز از طریق 
صندوق های کاالیی یا از طریق شرکت های سبدگردان می توانند نسبت به 

خرید این گواهی اقدام کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ســپس در ادامه در مورد نحوه فروش گواهی 
ســپرده نفت خام و میعانات گازی نیــز توضیح داد: دارایی این گواهی، 
نفت خام یا میعانات گازی خواهد بود و خریداران وارد فرآیند فروش و 
تحویل می شــوند. در واقع، این گواهی سررسید ندارد. گواهی میعانات 
گازی بــرای بازار داخلی و برای شــرکت های پاالیشــگاه های کوچک 
طراحی می شــود تا این پاالیشــگاه ها به خوراک پایدارتری دست پیدا 

کنند.
بر همین اســاس حاال خبرها حکایــت از آن دارد که گواهی مذکور 
در روز یکشــنبه با حضور وزیر نفت و وزیر اقتصــاد راه اندازی و از روز 
دوشنبه قابل معامله خواهد شد، اما سوال مهم این است که فرق گواهی 
ســپرده نفت با طرح گشــایش نفتی چیســت؟ در پاسخ بدین پرسش 
باید به چند تفاوت اشــاره کرد. تفاوت نخســت گواهی سپرده نفت با 
طرح گشــایش نفتی که در دولت دوازدهم مطرح شــد، این است که 
گواهی سپرده نفت یک ابزار اســتاندارد و شفاف برای فروش است که 
به پشــتوانه نفت موجود در مخازن یا انبارهای شرکت ملی نفت منتشر 
شــده و به صورت فروش قطعی نفت بوده و سررســید ندارد؛ در حالی 
که اوراق سلف موازی استاندارد برمبنای عقد سلف منتشر شده و برای 
تامین مالی پروژها در چارچوب پیش فروش نفت در سررسید مشخصی 
در آینده انجام می شود. اوراق سلف جزو ابزارهای تامین مالی محسوب 
شــده و سبب ایجاد تعهدات برای ناشــر آن می شود که حجم و میزان 
انتشار آن می تواند تبعاتی را برای ایفای تعهدات در آینده داشته باشد، 

اما در گواهی ســپرده، ناشــر )انباردار( ضامن تحویل کاال طبق شرایط 
اعالمی است.

تضمیــن تحویل دارایی پایه را می توان بــه  عنوان دومین تفاوت عمده 
گواهی ســپرده نفت خام با اوراق سلف نفتی برشمرد. گواهی سپرده نفت 
خام طبق شرایطی که در اطالعیه گشایش انبار منتشر می شود، منجر به 
تحویل شده و اشخاصی که به میزان معینی از گواهی ها را در اختیار داشته 
باشــند، درخواست تحویل خود را به شرکت ملی نفت ارائه کرده و نسبت 
به تحویل اقدام می کنند. همچنین شــرکت ملی نفت ایران این قابلیت را 
ایجاد کرده برای ســایر اشخاصی که توانایی تحویل ندارند در قالب ایجاد 
کنسرســیومی این شرکت به وکالت از دارندگان گواهی فرآیند تحویل را 
انجام دهد و برای این ابزار مالی امکان تســویه نقدی وجود ندارد، اما در 
قراردادهای ســلف موازی استاندارد امکان اعمال اختیار خرید یا فروش و 

تسویه برمبنای نرخ اختیار دیده شده است.
سومین تفاوت این اســت که عمده خریداران قراردادهای سلف موازی 
استاندارد نهادهای مالی از صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین 
ســرمایه هستند، اما در گواهی ســپرده فعاالن حوزه نفت و فرآورده های 
نفتی و ســرمایه گذاران بازارهای مالی حضور دارند. همچنین تفاوت دیگر 
این اســت که در طرح قبلی قرار بود حداقلی از ســود بــرای خریداران 
اوراق تضمین شــود، اما گواهی چنین نیست و سرمایه گذاران با توجه به 
قیمت های نفت خام می توانند به صورت روزانه نســبت به خرید یا فروش 

گواهی ها تصمیم گیری کند.

راه اندازی گواهی سپرده نفت خام به ایستگاه پایانی رسید

فرق گواهی سپرده نفت با طرح گشایش نفتی
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قیمت بنزین و گازوئیل افزایش نمی یابد
 تصمیمی برای بنزین نوروزی

گرفته نشده است
وزیر نفت گفــت هیچ گونه افزایش قیمت بنزیــن و گازوئیل در 
بودجه ســال ۱40۲ و در الیحه دولت مطرح نشده و برنامه ای برای 

افزایش قیمت وجود ندارد.
بــه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایســنا، جواد 
اوجی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت 
بــرای تغییر قیمت بنزین و گازوئیل اظهار کرد: با برنامه ریزی هایی 
که همکاران در شرکت پاالیش و پخش برای مصارف به خصوص در 
ایام پایان سال و نوروز انجام داده اند پیش بینی می شود که مشکلی 
برای تامین ســوخت وجود نداشته باشــد و برنامه ای برای افزایش 

قیمت بنزین و گازوئیل مطرح نیست.
وی ادامــه داد: تمام جایگاه ها را مجهز کرده ایم به طوری که ۶0 
هزار نفــر در ایام عید در آماده باش خواهنــد بود، افزایش ظرفیت 
تولید بنزین اتفاق افتاده و در حوزه انتقال و لجستیک نیز اقدامات 
بــه نحو مطلوب رقم می خورد و امیدواریــم با برنامه  ریزی هایی که 
انجام می شود و همکاری مردم هیچ گونه مشکلی برای تامین بنزین 

برای هموطنان به خصوص در ایام عید وجود نداشته باشد.
وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درخصوص آخرین وضعیت 
تخصیص بنزین نوروزی اظهار کرد: هنوز در دولت تصمیمی در این 

رابطه اتخاذ نشده است.
بهره برداری از فاز 11 تا 2 ماه آینده

اوجی درخصوص آخرین وضعیــت فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار 
کرد: نزدیک ۲0 سال است که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی روی 
فاز ۱۱ پــارس جنوبی که یکی از مهمترین فازهای پارس جنوبی 
است صورت نگرفته است، در ستاد وزارت نفت برنامه خوبی انجام 
شــد و اقدامات عملیاتی صورت گرفت به طــوری که ظرف یک 
یا دو ماه آینده شــاهد بهره برداری از آخریــن فاز پارس جنوبی 

خواهیم بود.
وزیر نفت درخصوص اتفاقات اخیری که در کشور چین رخ داد، 
گفت: در رابطه با اتفاقاتی که در چند روز اخیر در راســتای بحث 
با کشور همسو چین اتفاق افتاد خوشبختانه پروژه های مختلفی را 

تعریف کردیم که به موقع به اطالع مردم می رسانیم.
خبرهای خوش وزیر نفت برای مردم

به گفتــه وی خبرهــای خوشــی را در راســتای قراردادها و 
توافق نامه هایــی که با کمپانی های بزرگ چیــن در همه حوزه ها 
منعقد شده اســت داریم که به مردم اطالع رسانی خواهیم کرد و 
قطعا از این اخبار مردم شاد خواهند شد. باید گفت که این مسئله 

بهره خوبی برای جمهوری اسالمی و کشور چین خواهد داشت.

رشد 5 درصدی صنعت در 9 ماهه امسال
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت رشد فصلی بخش معدن به ۲.۶ 

درصد و در صنعت به 5 درصد رسیده است.
به گزارش ایســنا، ســیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دیروز در 
همایش »بنگاه؛ فناوری و رشــد اقتصادی«، روند تولید در کشــور 
را »بســیار خــوب« توصیف کرد و گفت: براســاس آمار مرکز آمار 
تابســتان ۱400 رشــد فصلی معدن منفی 3.7 بــوده که در پاییز 
امسال به مثبت ۲.۶ درصد رسیده است. رشد فصلی بخش صنعت 
در تابســتان ۱400 نیز ۲ درصد بوده که در پاییز سال جاری به 5 
درصد رسیده است. رشــد بخش صنعت در 9 ماه ابتدای امسال از 
سال قبل و از میانگین رشد اقتصاد کل کشور بیشتر بوده و 5 درصد 
رشد داشته اســت و این آمار نشان می دهد که روند رشد در حال 

تداوم و حرکت است.
وی با بیان اینکه در ۱5 ســال گذشــته تمرکز در بخش صنعت، 
عرضه محور بود و بیشتر به سمت اســتفاده از محصوالت پارک های 
فناوری حرکت می کردیم، تصریح کرد: اما اکنون در کنار تقویت عرضه 
دانش بنیانی، باید رویکرد تقاضامحور تقویت شود تا متناسب با تقاضا، 
صنعت کارهای دانش بنیانی شــکل گیرد. برای مثال در هر محصول 
معدنی که بیش از یک میلیــون دالر واردات داریم، باید تولید داخل 

شود.
وزیــر صمت همچنین از راه اندازی ســامانه ای خبر داد و گفت: در 
حال حاضر تا 34 هزار تجهیزات صنعتی در داخل ســاخته شده که 
اکنون ۲4 هزار تقاضا برای ســاخت ثبت شده است. باید با توجه به 
رشــد صنعت یک رویکرد تقاضامحور را در پیش بگیریم. قدم ســوم 
این است که شاخصی پیدا کنیم که علم و ثروت و قدرت را هم زمان 
اندازه گیری کند. علم، قدرت اســت و باید این دو را به یکدیگر متصل 
کنیم. شــاخصی که قدرت و دانش بنیان را بررسی می کند، شاخص 
»پیچیدگی« است که برنامه ریزی شده این رتبه از ۶5 آن را به جایگاه 
40 برسد. ممکن است در شاخص های علم سنجی و مقاله رتبه خوبی 
داشته باشیم، اما در آن به جای حل مسائل خودمان، مسائل دیگران 

را حل کنیم.

نماگربازارسهام

متعاقب سفر رئیس جمهور به چین گشایش هایی درخصوص منابع ارزی 
ایران در چین رخ داده و بانک مرکزی عالوه بر استفاده از منابع ارزی خود 
در عراق، استفاده از منابع ارزی در چین را نیز آغاز کرده و هم اکنون بخش 

زیادی از تامین ارز واردات خودرو درحال انجام است.
به گزارش جام جم آنالین، طرح فروش خودروهای وارداتی بعد از ماه ها 
به مرحله اجرایی رسیده و قرعه کشی ثبت نامی های اولیه خرید خودروهای 
وارداتی امروز انجام می شود. تأمین ارز واردات خودرو موضوع مهمی است 
که در محافل خبری مطرح بود؛ به گفته سخنگوی وزارت صنعت، واردات 
خودرو به یک میلیارد یــورو ارز نیاز دارد که بانک مرکزی در حال انجام 

آن است.
مدیرطرح واردات خودرو وزارت صنعت نیز در همین ارتباط تأکید کرده 
که بخش زیادی از ارزی که در واردات خودرو اســتفاده می شود از منابع 
ارزی رفع تعهد شــده و منابع خارج از کشور است که با برنامه ریزی بانک 

مرکزی تخصیص ارز انجام خواهد شد.
کسب اطالع خبرنگار تســنیم از منابع مطلع بیانگر آن است که بانک 

مرکزی به منظور تأمین ارز خودروهای وارداتی از منابع ارزی خود در چین 
و ترکیه استفاده کرده است.

براساس شنیده ها متعاقب ســفر رئیس جمهور به چین گشایش هایی 
درخصــوص منابع ارزی ایران در چیــن رخ داده و بانک مرکزی عالوه بر 
استفاده از منابع ارزی خود در عراق، استفاده از منابع ارزی در چین را نیز 
آغــاز کرده و هم اکنون بخش زیادی از تامین ارز واردات خودرو و تقاضای 
واردات بخش خصوصی از طریق این منابع در حال انجام اســت. عالوه بر 
این بخشی از منابع ارزی در ترکیه نیز توسط بانک مرکزی مورد استفاده 

قرار گرفته است.
گفتنی است، نرخ دالر که طی هفته های گذشته بر اثر برخی التهابات، 
فضاسازی ها و انتظارات روانی به ۶0 هزار تومان هم رسیده بود، طی هفته 
روندی کاهشــی داشت که این روند از غروب جمعه و با انتشار خبر توافق 
ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط سیاسی تشدید شد و صبح شنبه 

به کانال 44 هزار تومانی رسید.
بر این اساس فعاالن بازار و کارشناسان اقتصادی تداوم روند کاهشی دالر 

را پیش بینی می کنند و بازگشت دالر به کانال 30 هزار تومان را با توجه به 
عوامل سیاسی و اقتصادی را دور از انتظار نمی دانند.

ســلطانی زاده، عضو شــورای  عالی کانون صرافان گفت: امروز برخالف 
روزهای گذشته در مقابل صرافی ها صفی برای خرید دالر نیست و دالر با 

45 هزار و 500 تومان خریداری ندارد.
وی افزود: در ادامه کاهش قیمت ارز که از هفته گذشته شروع شده پس 
از توافق با عربستان شــدت کاهش نرخ ارز در بازار شدت بیشتری یافته 
است و پیش بینی می شود این رود ادامه دار خواهد بود و دالر به کانال 30 

هزار تومان هم خواهد آمد.
سلطانی زاده تاکید کرد: به مردم توصیه می کنیم توجه داشته باشند که 
کانال های تلگرامی به صورت کاذب نرخ های دالر را باال نگه می دارند تا از 
این طریق جلوی ضرر بیشــتر دالالن را بگیرند و دالر خود را با نرخ های 

باال بفروشند.
نرخ هایی که در کانال های تلگرامی اعالم می شود معموال هزار تا ۲ هزار 

تومان باالتر در حال نرخ سازی است.

ارز واردات خودرو از کجا تامین می شود؟

توافق نامــه همکاری معاونــت علمی، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری و وزارت صنعــت، معدن و تجارت به امضا رســید تا 
فناوری های گلوگاهی صنعت توســط دانش بنیان ها، با تکمیل زنجیره 
ارزش تامین شــود. به گزارش ایسنا، در این مراسم که با حضور روح اهلل 
دهقانــی معاون علمی، فناوری و اقتصــاد دانش بنیان رئیس جمهوری، 
ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معــدن و تجارت، محمدعلی زلفی 
گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از روســای دانشــگاه ها و 
فعاالن شرکت های دانش بنیان برگزار شد، توافق نامه همکاری به ارزش 

سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد ریال به امضا رسید.
تجاری ســازی و توســعه فناوری های گلوگاهی و راهبردی، با ایجاد 
کنسرسیوم های مشترک دانش بنیان، دانشگاهی و صنعتی از محورهای 

اصلی این توافق نامه همکاری است.
ایــن حمایت 40هزار میلیاردی در شــکل ها و قالب های گوناگون از 
جملــه اعتبارهای مالیاتی، ضمانت نامه ها و تســهیالت و  ... برای تولید 

محصوالت اولویت دار و گلوگاهی تخصیص خواهد یافت.
براســاس این توافق نامه همکاری، معاونت علمی متعهد می شــود با 
هدف کاهش ریســک توســعه فناوری و بازار، از طریــق ارزیابی دقیق 
شــرکت های دانش بنیان توانمندترین شــرکت های دانش بنیان را برای 
حضور در کنسرســیوم های صنعتی دانش بنیان مشترک شناسایی کند. 
همچنین شرکت های دانش بنیان عضو کنسرسیوم ها را تا مرحله تولید 

نمونه اولیه یا تولید نیمه صنعتی براساس ضوابط موجود حمایت کند.

وزارت صنعــت، معــدن و تجارت نیز موظف می شــود تــا زمینه را 
برای شــکل گیری کنسرســیوم ها با همکاری صنایع، اختصاص بازار به 
شــرکت های دانش بنیان و حمایت از پیوند کنسرسیوم های دانش بینان 

با صنایع فراهم کند.
همکاری، تعامل و هم افزایی مؤثر طرفین برای تحقق اقتصاد 

دانش بنیان
بــه نقل از معاونت علمی ریاســت جمهوری، در ذیــل این توافق نامه 
همچنین توافق نامه هایی برای پشــتیبانی آموزشــی از کنسرسیوم های 
فناوری، حمایت پژوهشی از کنسرسیوم ها و شراکت های فناورانه منعقد 
شــد. این حمایت در قالب اعطای فرصت مطالعاتی اســت و فرصتی را 
ایجاد خواهد کرد تا پایان نامه ها، طرح های پژوهشی و دانشگاهی در این 

قالب و با هدف توسعه کنسرسیوم ها توسعه پیدا کند.
* کنسرســیوم همکاری مشترک برای تولید غشاهای پلیمری الیاف 
نازک توخالی)هالوفایبر( که جزو محصوالت راهبردی دیالیز به شــمار 
می رود، امضا شد. دیالیز، ساالنه هزینه ای 90هزار میلیاردی را به کشور 
تحمیل می کند و بومی سازی این فناوری پیشرفته ساالنه 4هزار میلیارد 
تومان صرفه جویی را به ارمغان می آورد. طرح توسعه فناوری و تولید این 
محصول، سالیانه ۲5 میلیون یورو صرفه جویی ارزی را با پیشرفته ترین 

فناوری دیالیز به ارمغان خواهد آورد.
* کنسرســیوم بعدی توسط دانشــگاه های امیرکبیر، صنعتی شریف 
و یکی از شــرکت ها در راستای توســعه زنجیره ارزش سیلیکان امضا 

شــد؛ توافق نامه ای که زنجیره ارزش این صنعت از ســیلیس معدنی تا 
پانل های خورشــیدی را پوشش می دهد. 30 تا 35 هزار میلیارد تومان 
ارزش ســرمایه گذاری در این فناوری است و در مجموع ۱۶ کارخانه از 
۱7 کارخانه موردنیاز توسعه این فناوری و تولید محصوالت، ایجاد شده 
اســت که با امضای این توافق نامه روند تولید پانل های خورشــیدی در 

داخل کشور، سرعت می گیرد.
* توافق نامه دیگری میان یکی از شرکت های فناور و دانشگاه صنعتی 

شریف برای راه اندازی خط تولید کتترهای قلبی و عروقی امضا شد.
* همچنین کنسرسیوم حمایت از تولیدات میکروالکترونیک و تولید 
تراشــه های ارزبر خودرویی با تضمین خرید ریزتراشه های گلوگاهی در 
صنعــت خودرویی میان معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 

ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت، امضا شد.
* کنسرسیوم توسعه فناوری باتری لیتیومی پژوهشگاه مواد و انرژی 
کرمان باتری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد. شرکت کرمان باتری 
توســعه باتری لیتیومی برای خودروهــای الکتریکی را دنبال می کند و 
برای خودروهای تولیدی که در برنامه خودروســازان وجود دارد، ورود 
پیــدا می کند و خودروســازها باتری های لیتیومــی را از داخل تامین 

خواهند کرد.
* توســعه و تجاری فناوری اســتخراج و خالص ســازی ماده مؤثره 
گیاهان دارویی با مشارکت سه شــرکت  فناور و دانشگاه یاسوج نیز در 

این مراسم امضا شد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد گفت در چند روز 
گذشــته برای یکی از خودروسازان کشور به سبب عدم رعایت استاندارد، 

حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت خودرو صادر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم ابراهیمی دیروز در نشستی خبری 
اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد برای صیانت از حقوق مردم، مسئولیت 
نظارت بر تولیدکنندگان و ارائه کنندگان کاال را برعهده دارد و طبق قانون 
تقویت و توســعه نظام استاندارد قادر به برخورد با متخلفان در بخش های 

تولید و عرضه است.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ســازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: 
براســاس ماده 4۲ قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد، تولید کاال و 
خدمات مشمول اســتاندارد اجباری بدون به کار بردن عالمت استاندارد، 
اســتفاده از ظروف دارای عالمت اســتاندارد برای عرضــه فرآورده های 
غیراســتاندارد و چاپ عالمت اســتاندارد بدون دارا بودن پروانه استاندارد 
جرم اســت. در کنار آن واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد که اقدام 
به تولید کاال و خدمات پایین تر از حد استاندارد کنند در کمیسیون ماده 

4۲ که در همه استان ها نیز مرکز دارد، پیگیری می شود.
وی ادامه داد: در سال های اخیر بحث خودرو در سازمان ملی استاندارد 
به صورت جدی مورد بررسی قرار گرفت و تولید پنج مدل خودرو به واسطه 

عدم رعایت استانداردهای اجباری، متوقف شد.
ابراهیمی افزود: در کمیســیون ماده 4۲ با حضور نماینده دادستان کل 
کشور عملکرد خودروسازانی که االن فعال هستند و محصوالتی پایین تر از 

کیفیت استاندارد، تولید می کنند، بررسی و آرایی نیز صادر شد.

وی اضافه کرد: درواقع کیفیت تولید خودروهای یکی از خودروسازان و 
اجرای استانداردهای اجباری مورد بررسی قرار گرفت و پس از قطعی شدن 

رأی، اطالع رسانی می شود.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ســازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: 
همچنین در چند روز گذشته نیز برای یکی از خودروسازان کشور به سبب 
عدم رعایت استاندارد، حکمی مبنی بر جریمه نقدی و فراخوان بازگشت 
خودرو و اصالح و بهسازی قطعه غیراستاندارد صادر شد که البته این حکم 
هنوز قطعی نشده است. ابراهیمی در مورد لوازم خانگی نیز گفت: برخی از 
محصوالت لوازم خانگی مشمول استاندارد اجباری است و از اواسط امسال 

نیز مشمول خدمات پس از فروش اجباری شد.
وی به مبارزه با کم فروشــی اشــاره کرد و افزود: مبارزه با کم فروشی به 
صورت جدی در دستور کاست و اگر وزن کاالیی کمتر از وزن مندرج روی 
کاال باشــد، با آن برخورد می شود. مردم نیز اگر با این موارد مواجه شدند 
عدد ۱0 رقمی زیر عالمت اســتاندارد درج شده روی بسته بندی کاال را به 

شماره ۱000۱5۱7 ارسال کنند.
ابراهیمی با بیان اینکه امســال فقط 3 میلیارد تومان در زمینه کنترل 
کیفیت کاالها هزینه شد، ادامه داد: کمیت کاالهای پیش بسته بندی شده 
را کنترل و اطالعات قابل توجهی را احصا کردیم و برخوردهای قانونی نیز 

انجام شده است.
وی افزود: در بررســی های اولیه مشخص شد که 4۱ درصد کم فروشی 
داشتیم که در مرحله نخســت برخورد، ۱0 درصد کاهش یافت و نتیجه 

عملکرد مرحله دوم نیز هنوز ارائه نشده است.

ابراهیمی همچنین از اجرای طرح عیدانه ســازمان ملی اســتاندارد 
در ایــام نــوروز در تمامــی مراکز ارائه کننــده کاال و خدمــات اعم از 

سوپرمارکت ها، ترمینال ها، فروشگاه ها و... خبر داد.

شرکت های دانش بنیان نیازهای گلوگاهی زنجیره ارزش صنعت را تامین می کنند

اعالم جرم علیه یکی از خودروسازان به دلیل عدم رعایت استاندارد
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اخبار

با آغاز خانه تکانی های سال نو؛
مصرف آب در آذربایجان شرقی ۳۰ درصد افزایش یافت

تبریز - فالح: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
گفت: مصرف آب از ۱۰ اسفندماه جاری و با آغاز خانه تکانی های سال نو، نسبت 
به مدت زمان مشابه ماه های قبل، ۳۰ درصد افزایش یافت. محمد خانی افزود: 
همه ساله با آغاز خانه تکانی های عید در اسفند ماه با موضوع افت فشار آب به 
دلیل خانه تکانی، شستشــوها و نظافت ها مواجه هستیم. وی تاکید کرد: افت 
فشــار آب به دلیل کمبود آب نیست، آب کافی در تمام شهرها وجود دارد ولی 
همزمانی مصرف باعث افت فشــار آب می شود. خانی گفت: با توجه به کاهش 
میزان بارندگی نگران تابستان سال آینده در تامین آب مصرفی مشترکین استانی 

هستیم، بارش ها در حدی نیست که سدها پر شود و چاه ها به خوبی تغذیه شوند. وی از شهروندان خواست تا با رعایت شیوه های مدیریت 
مصرف و پرهیز از شتسشوهای غیرضروری در تامین پایدار آب شرب مشارکت کنند. شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در ۶۹ 
نقطه شهری و ۲ هزار و ۷۰۰ نقطه روستایی به حدود چهار میلیون نفر خدمات رسانی می کند. به گفته مسووالن میانگین مصرف روزانه آب 

در آذربایجان شرقی با احتساب ۲۰۰ لیتر برای هر فرد به ۸۰۰ میلیون لیتر معادل ۸۰۰ هزار متر مکعب می رسد.

شهردار بوشهر خبر داد
کاشت 22۰ هزار گل فصلی در بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شهردار بوشهر گفت: سرانه فضای سبز 
در بوشــهر اکنون به ۶.۳ مترمربع رسیده اســت که این میزان با اتمام پروژه 
های در حال احداث به ۷ مرمربع افزایش می یابد. به گزارش واحد خبر و رسانه 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین حیدری در 
آیین بزرگداشت روز درختکاری در دهکده گردشگری بوشهر اظهار کرد: از جمله 
پروژه های شهرداری بوشهر در راستای توسعه فضای سبز شامل پارک لیل، گذر 
سرتل – شهدای نیروگاه هسته ای، پارک حاشیه ای ورودی شهر بوشهر و پارک 
ملت است. وی بیان کرد: با توجه به کمبود جدی فضای سبز در بوشهر مدیریت 

شهری از آغاز فعالیت خود این مهم را به صورت یکی از راهبردهای اصلی دنبال می کند. شهردار ادامه داد: در نیمه دوم امسال نیز بیش از 
۲۲۰ هزار گل فصلی در بندر بوشهر کاشت شده است که رضایت مندی قابل توجهی از سوی شهروندان به دنبال داشته است. وی افزود: 
فرارســیدن روز درختکاری نیز فرصت مغتنمی بود تا مدیریت شــهری با کاشت درخت در چند پارک، شهروندان حساسیت و نگاه ویژه 
ای به فضای سبز پیرامونی خود داشته باشند. معاون خدمات شهری شهرداری بندر بوشهرنیز گفت: در زیباسازی محیط شهری یکی از 
رویکردهای اصلی توسعه فضای سبز است که در این زمینه پروژه های متعددی تعریف شده است. محمد حسن محمدی افزود: در حوزه 
سیما منظر همچنین پروژه نورپردازی در نقاط مختلفی از سطح شهر بوشهر اجرایی شده است که با توجه به تاثیر آن در زیباسازی منظر 
شهری این پروژه با جدیت تداوم می یابد.  رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندر بوشهر نیز گفت: در سطح شهر بیش 
از ۱۰ هزار درخت کنوکارپوس وجود دارد که از این شمار تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ درخت به فضاهای باز شهری از جمله پارک لیان قدیم و 

محدوده دهکده گردشگری بوشهر منتقل شده است.

آمادگی باغ فرشته ها برای برگزاری جشن تکلیف دختران 
قم- خبرنگار فرصت امروز: باغ فرشته های حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها، با فضاسازی و 
ارائه برنامه های جذاب و مناسب، آماده برگزاری جشن تکلیفی به یادماندنی برای دختران ۹ ساله به صورت 
خانوادگی و گروهی است. به گزارش پایگاه خبری آستان حضرت معصومه سالم اهلل علیها، امور فرهنگی 
خواهران حرم بانوی کرامت، ســالنی با عنوان »باغ فرشته ها« را با فضاسازی جذاب و زیبا در حرم مطهر، 
جهت برگزاری جشن تکلیفی به یادماندنی برای دختران ۹ ساله تدارک دیده است. در سالن باغ فرشته ها 
محتواهای مورد نیاز یک دختر نومکلف با فضاســازی مناســب و جذاب و حضور عوامل اجرایی در قالب 
برنامه های مختلف از قبیل جنگ، بازی و سرگرمی به مخاطبین ارائه می شود، این محتواها شامل واجبات و 
محرمات دینی، احکام، حجاب و پوشش، اصول دین و آشنایی با امامان است. امور فرهنگی خواهران حرم 
حضرت معصومه سالم اهلل علیها مراسم جشن تکلیف در باغ فرشته ها را به دو صورت خانوادگی و گروهی 

ویژه اردوهای مدارس در تمام طول ســال برگزار می کند که برای جشــن خانوادگی تعداد حاضرین باید حداکثر ۳۰ نفر و برای اردوهای 
مدارس حاضرین باید بین ۴۰ تا ۶۰ نفر باشند. یادآور می شود، عالقمندان برای حضور در سالن باغ فرشته ها با مراجعه به سایت آستان مهر 

به آدرس ir.amfm.astanehmehr//:https ضمن اطالع از شرایط و قوانین، برای برگزاری جشن تکلیف در این سالن، ثبت نام کنند.

شهردار اراک خبرداد:
اجرای طرح 2۴ متری اراک سه سال زمان می برد

اراک- فرناز امیدی: شــهردار اراک گفت: اجرای طرح ۲۴ متری اراک سه 
ســال زمان می برد و شــهرداری از تمام ظرفیت خود برای اجرا و بهره برداری 
به هنگام این طرح اســتفاده می کند. کریمی روز جمعه در آیین آغاز عملیات 
اجرایی طرح ۲۴ متری اراک، افزود: این طرح با ســاماندهی ترافیک در هسته 
مرکزی شــهر زمینه را برای اجرای طرح جامــع فراهم می کند. وی بیان کرد: 
طرح جامع و توجه به پدافند غیرعامل از اهداف این طرح است و با تسهیل در 
تردد خودروها در مرکز، شهروندان کاهش آلودگی هوا را نیز شاهد خواهند بود. 
شهردار اراک بیان داشــت: اراک شهری است که بافت میانی دارد و به صورت 

شــبکه در هم تنیده در کنار هم قرار دارد و عرض معابر آن کم اســت. کریمی به فرآیند اجرای طرح اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح 
تنگناهایی ایجاد کرده و باعث شده در شورای عالی معماری،کمیسیون ماده پنج، کارگروه امور زیربنایی و شورای توسعه برنامه ریزی استان 
مطرح شــود. وی گفت: دســتورالعمل اجرای این طرح مردادماه سال ۹۸ در شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه و در نهایت در سال 
۹۹ ابالغ و سال ۱۴۰۱ برای اجرا به شهرداری ابالغ شد. شهردار اراک بیان داشت: طرح ۲۴ متری از میدان ولیعصر)عج( آغاز و با تعریض 
معابر تا بلوار میرزای شیرازی ادامه می یابد. کریمی افزود: طوع این طرح ۲ کیلومتر وسعت و مساحت مجموع آن ۵۳ هزار و ۷۲۵ مترمربع 
پیش بینی شده که از این مساحت ۲۳ هزار و ۲۲۰ مترمربع ۲۴۵ پالک مسکونی و تجاری است. وی ادامه داد: ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
تملک ۷۰ تا ۱۰۰ درصد طرح اعتبار الزم است. شهردار اراک گفت: امید است طرح ۲۴ شریان مهمی باشد و در قلب اراک اجرایی شود و 
به سرنوشت ۵۸ متری دچار نشود. رییس شورای اسالمی شهر اراک نیز گفت: برخی طرح های عمرانی نیمه کاره شهر اراک عمر ۱۵ ساله 
دارند و طرح ۵۸ متری یکی از این طرح ها بود که امروز به ۲۴ متری رسیده است. پیمان عین القضاتی افزود: از سیاست های شواری ششم 

اراک، اجرای طرح محرک توسعه شهر است. 

مدیرکل بنیاد ایالم؛
برگزاری برنامه “سالم شهید” همزمان با هفته گرامیداشت شهدا در ایالم

ایالم-هدی منصوری:جمال اسدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت فرارسیدن گرامیداشت هفته شهدا، 
اظهار داشت: یکی از وظایف مهم بنیاد شهید خدمت رسانی به جامعه ایثارگر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است. وی افزود: ما به عنوان 
مسوول وظیفه داریم فرهنگ ایثار و شهادت را از نسلی به نسل دیگر منتقل کنیم و نقش رسانه ها در این بین مهم و تاثیر گذار است. 
مدیرکل بنیاد شهید ایالم ادامه داد: در هفته گرامیداشت شهدا، بیش از دهها برنامه از جمله برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، یادواره 
شهدا، غبارروبی شهدا و... برگزار می شود. اسدی بیان داشت:  از دیگر برنامه های هفته شهدا اجرای برنامه »سالم شهید« در قالب طرح 
سپاس است که ذیل این برنامه امام جمعه، استاندار و مسئولین استانی با خانواده شهدا دیدار خواهند کرد. وی خاطر نشان کرد: از اسفندماه 
سال گذشته تا کنون بیش از ۱۵ هزار طرح سپاس )دیدار و سرکشی از خانواده های شهدا( با همراهی کارکنان بنیاد، نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه ایالم، استاندار و معاونین وی برگزار شده است.
تبدیل وضعیت ۳۵۰۰ نیروی شاغل در دستگاه های اجرایی ایالم

مدیرکل بنیاد شهید ایالم افزود: تاکنون۳۵۰۰ نفر از نیروهای شاغل در دستگاه های اجرایی ایالم تبدیل وضعیت شده است. وی ادامه 
داد: این تعداد تاکنون به طور قطعی در سامانه استخدامی کشور ثبت شده اند و کد کارگزینی نیز دریافت کرده اندو احکام کارگزینی انها 
صادر شده است. اسدی عنوان کرد:  تالش می شود تا پایان سال جاری سایر نیروهای جامعه هدف ایثارگری سایر دستگاه ها نیز تعیین 

تکلیف و تبدیل وضعیت شوند.

غرس نهال در اداره مرکزی شرکت گاز استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: بمناسبت گرامیداشت ۱۵ اسفند روز درخت کاری،با هماهنگی امور HSE ، چند اصله نهال توسط 
مقصودلو مدیر بهره برداری  ،حجت االسالم رمضانی روحانی شرکت ، ضمیری رئیس  امور HSE  و مقدسی مسئول خدمات اجتماعی 
و رفاهی شرکت گازاستان گلستان در محوطه اداره مرکزی شرکت کاشته شد.همزمان با فرارسیدن ۱۵ اسفند روز درخت کاری ، شرکت 
گاز استان گلستان نیز در یک اقدام ملی به منظور گرامیداشت این روز ارزشمند و ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه سرسبزی همراه با 
سایر ادارات و اقشار مختلف ،چند اصله نهال را در محوطه  شرکت غرس نموده و به استقبال بهار رفتند. شایان ذکر است در همین راستا 
مدیر بهره برداری شرکت گازاستان گلستان ، روحانی شرکت و رئیس بهره برداری گاز مرکز استان نیز در مراسم متمرکز روز درخت کاری 
اداره کل منابع طبیعی استان که درمحوطه مجتمع توریستی باباطاهر در محل جاده ناهار خوران برگزار شده بود شرکت کرده و اقدام به 

کاشت چندین نهال کردند.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: در ســال جاری ۹۳ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی 

در قالب ۲۲ عنوان برای کارکنان شرکت در سطوح مختلف برگزار شد.
دکتر حمید رضا گلپایگانی در مراســم ِآغاز به کار نخستین همایش 
ملی ایمنی و بازرســی در صنعت حفاری ضمــن خوش آمد گویی به 
مدعوین ، افزود: این آموزش ها در قالب آموزش حین کار، ایمنی ســه 

گانه و صالحیت ایمنی پیمانکاران تشکیل گردید. 
وی موضوع آموزش را در راس برنامه های مرتبط با صیانت از نیروی 
انســانی مطرح و اظهار کرد: این شرکت بزرگترین و مجهز ترین مرکز 
آموزشی را در سطح صنعت نفت دارد و با توجه به برخورداری از اساتید 
و متخصصان با تجربه توانایی ارائه خدمات آموزشی به سایر شرکت های 
داخلی و خارجی را دارا می باشــد. گلپایگانی گفت: در این ارتباط تنها 
به مرکز آموزش موجود بسنده نشده و برای کارکنان اموزش کارگاهی 
و حین کار و نیز ارائه خدمات آموزشــی تخصصی مستمر برنامه ریزی 
شده است.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تامین تجهیزات ایمنی 
بر روی دســتگاه های حفاری را از نکات مهم در جهت حفظ ســالمت 
کارکنان عنوان و تامین و اختصاص ۳۷ دستگاه آمبوالنس به دکل های 
حفاری در سال ۱۴۰۱ را یادآور شد و افزود: تامین آمبوالنس های جدید 
و جایگزین برای تمامی دکل های حفاری در ســال آتی نیز در دستور 

کار است. 
وی به حضور ۱۵۰ افسر ایمنی برای نظارت بر اجرای دقیق مقررات و 
دستورالعمل های ایمنی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری اشاره 
و تاکیــد بر اول ایمنی و بعــد کار را از نکات مهم  در توجه به صیانت از 

نیروی انسانی عنوان کرد.
گلپایگانی باتشریح تاریخچه تاسیس شرکت به عنوان نخستین نهاد 
اقتصادی پس از پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: این شرکت در زمان 
حاضــر بزرگترین ناوگان حفاری و تجهیزات خدمات فنی در منطقه را 
دارد و با بهره مندی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل بخش عمده خدمات 
حفاری در کشــور را عهده است و به عنوان یک شرکت باالدستی نقش 

محوری در فرآیند تولید نفت و گاز ایفا می کند  .
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران، توضیح داد: صنعت راهبردی 
حفاری به لحاظ ماهیت کار در ردیف صنایع با ریســک باال و پر خطر 
می باشد و استانداردهای خاص ایمنی را در سطح بین المللی دارد که 
الزاما باید با دقت اجرا تا مخاطرات حین کار نظیر نشت گاز و فوران ها و 
سقوط از اتفاع و ... به حداقل ممکن برسد و قوانین ایمنی به نحو مطلوب 
اعمال گردد.  وی گفت : به همین منظور ۳۷ درصد دوره های آموزشی 

تخصصی و عمومی در شرکت به مبحث ایمنی اختصاص و در خصوص 
فرهنگ و بستر سازی، تالش مضاعفی صورت پذیرفته است.

گلپایگانی با قدردانی از همکاری های تنگاتنگ مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان خوزستان و همکاران ایشان در حسن توجه به این 
شرکت، افزود: تدوین آیین نامه انضباطی تشویقی نیروهای تابع قانون 
کار که در مرحله تصویب نهایی اســت، ایجاد کمیته های انضباطی در 
سال جاری و... از مواردی است که در تعامل میان اداره کل تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی استان و این شرکت اجرا یا در مراحل اجرایی می باشد. 

مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران اصالح نظام جبران خدمات، 
طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری، ساماندهی نیروهای ارکان ثالث و 
تبدیل پیمان کارکنان غیر مستمر پروژه ای به مستمر غیر پروژه ای را از 
اقدامات به عمل آمده در جهت رضایتمندی و ایجاد انگیزش کارکنان و 
بهره وری شرکت برشمرد که در طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحقق یافت . 
وی ضمن توصیه به شرکت کنندگان در همایش به بازدید از دستگاه 
های حفاری و آشنایی با عملیات و تالش شبانه روزی کارکنان و صعوبت 
و دشواری های کار ، از حضور دکتر رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشــد این وزارتخانه و همچنین 
مدیران ارشــد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در همایش تشکر 

و قدردانی کرد. 
رئیس هیئت مدیره شــرکت افزود: پیاده ســازی ســامانه مدیریت 
)IMS( استقرار سیستم های مدیریت های کیفیت، بهداشت حرفه ای و 
محیط زیست و اخذ گواهینامه های مربوط وکاربست ضوابط استاندارد و 
رضایتمندی کارکنان از نکات مهمی است که مورد اهتمام ویژه قرار دارد.

ســاری - دهقان : مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در نشســتی که با حضور مدیران و روســای 
نواحی مناطق شــمالی کشــور به منظور بررسی ســوخت رسانی در 
تعطیالت نوروزی برگزار شــد حضور مســتمر همکاران را در مجاری 
عرضه سوخت به منظور رعایت استانداردهای شرکت و خدمات رسانی 

مطلوب ضروری دانست .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد 
: نشســت هم اندیشی مناطق شمالی کشور با محوریت سوخت رسانی 
مطلوب ایام نوروزی با شــرکت مدیران و روســای نواحی تابعه مناطق 
خراسان شمالی ، گلستان ، ساری ، چالوس و گیالن به میزبانی منطقه 
ساری در سالن همایش این منطقه برگزار شد . وی افزود : در این نشست 
که با حضور علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی ایران و هیات همراه برگزار شد چالشها و مشکالت احتمالی سوخت 
رسانی ایام نوروز ۱۴۰۲ طرح و مورد بررسی قرار گرفت .

علی اکبر نژادعلی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران در این نشست با اشاره به نزدیک شدن پیک مصرف در ایام نوروز 
۱۴۰۲ اظهار کرد : مناطق شمالی کشور با توجه به اقلیم مناسب برای 
ســفرهای نوروزی همه ساله مورد اســتقبال مردم بوده و الزم است با 
بررسی آمارها و میزان مصرف و همچنین  تعداد خودروها و با راهکارهای 
علمی عالوه بر فرهنگ ســازی در مصرف بهینه ســوخت از هدر رفت 
سوخت های فســیلی جلوگیری کرده و با رویکرد شرکت داری علمی 

تدابیر مناسبی اندیشیده و بکارگیری نمایند .
علی اکبر نژادعلی ضمن اشاره به تشویق مردم برای استفاده از سوخت 
پاک به مدیران مناطق  تاکید کرد : هماهنگی پنج منطقه شــمالی به 
واسطه توریستی ، گردشگری و طریقت الرضا ) ع ( بودن الزم و ضروری 
بوده تا از کم و کیف چالشها و فرصت های مناطق همجوار بهره برداری 

الزم صورت پذیرد . نژادعلی اظهار کرد : اجرای صحیح دستورالعمل ها 
در مدیریت الگوی مصرف و رعایت پمس و کاهش کارت آزاد جایگاهها 
از وظایف این شــرکت بوده و هر گونه افزایش خارج از الگوی مصرف و 
هزینه ها قابل قبول نبوده و مدیریت علمی را در جهت بهبود هزینه ها 
و مصرف می طلبد . نژادعلی ادامه داد : با بررسی امکانات موجود ذخیره 
سازی ، ترابری و مشتریان و همچنین هم افزایی توانمندی های مناطق 

همجوار می تواند بر بسیاری از مشکالت فائق آمد .
در ادامه این نشست هر یک از مدیران مناطق شمالی کشور طرحها و 
برنامه های خود را در سوخت رسانی به موقع در ایام نوروز ۱۴۰۲ طرح 

کرده و تبادل نظر بعمل آمد .

یزد - سید محمد جواد عرفان فر: رئیس کمیسیون شهر هوشمند 
و بهبود روش ها شــورای اسالمی شهر یزد در جلسه با شهردار مطرح 
کرد: در آســتانه ســال نو که مردم رفت و آمد بیشتری در سطح شهر 
دارند با پروژه های عمرانی متعددی مواجه می شوند؛ موضوعی که باعث 

نارضایتی شهروندان شده است.
مجید تجملیان گفت: معضلی که طی سال های متمادی در شهرداری 
یزد با آن روبرو هستیم بحث متراکم شدن فعالیت های عمرانی و پروژه 
های مختلف شهرداری در چند ماه آخر سال است در حالی که در شش 
ماهه اول ســال فعالیت های عمرانی در سطح شهر بسیار کم مشاهده 

می شود.
به گفته وی: ارزیابی کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها شورای 
اســالمی شهر یزد از این مسئله حاکی از آنست که تعدادی از روندهای 

موجود در مراحل مختلف تعریف و اجرای پروژه ها باید اصالح شوند.
رئیس کمیسیون شهر هوشــمند و بهبود روش ها ادامه داد: مراحل 
این فرآیند عبارت از ابالغ بودجه، تدوین شرح خدمات یا RFP پروژه، 
درخواســت تخصیص، درخواســت تأمین اعتبار، برگزاری فراخوان یا 
مناقصه در سامانه ستاد، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد با پیمانکار، اجرای 

پروژه، تاییدیه ناظر و در نهایت تحویل پروژه است.
مجید تجملیان افزود: متأسفانه این فرآیند بنا به دالیل متعددی کند 
پیش می رود و گاهی آبان یا آذر ماه اجرای پروژه ها آغاز می شــود که 
در نتیجه به دلیل زمان کوتاه باقیمانده تا پایان ســال چند مشکل بروز 
می کند: اول، غالباً در کیفیت کار و اجرای پروژه تأثیر منفی می گذارد؛ 
دوم، امکان نظارت مؤثر بر کار را کاهش می دهد؛ سوم، مردم در روزهای 
پایانی سال وقتی برای رتق و فتق امور زندگی خود در سطح شهر تردد 

می کند با اقدامات عمرانی شهرداری و در نتیجه ازدحام خودروها مواجه 
می شوند که به نارضایتی شهروندان ختم می شود.

 رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها بیان کرد: یکی از 
اقداماتی که ضرورت دارد در ســال۱۴۰۲ انجام شود این است که این 
فرآیند اصالح شود به نحوی که پروژه ها حداکثر از اواخر فصل بهار آغاز 

شوند و اجرای پروژه ها به پایان سال موکول نشود.

تبریز - فالح: معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا گفت: 
آبفای کشور با تمام قدرت خود پشتیبان و پیگیر آبرسانی به روستاهای 
کشــور است. معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفای کشور به 
همراه معاون توسعه سرمایه گذاری و مدیر پروژه های ملی شرکت آب و 
فاضالب استان از پروژه مجتمع و تصفیه خانه آب ستارخان فاز ۲ ورزقان 
بازدید کردند. آقازاده حبشــی در این بازدید با اشاره به موضوع عدالت در 

برخورداری از آب سالم و پایدار گفت  از ابتدای دولت سیزدهم، آبرسانی 
به نقاط محروم از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده اســت. وی افزود: تالش 
همه ما این اســت تا آب باکیفیت و درخور شان این ملت را تامین کنیم. 
وی خطاب به مدیران و پیمانکاران حاضر در جلسه گفت: این را بدانید که 
آبفای کشور با تمام قدرت خود پشتیبان و پیگیر آبرسانی به روستاهای 
کشور است. وی ادامه داد: ان شاءاهلل اعتبارات خوبی برای تکمیل این پروژه 
ها در استان آذربایجان شرقی تا آخر سال اختصاص خواهد یافت و تالش 
داریم در اســرع وقت آبرســانی صورت گیرد. وی با تاکید به تالش های 
صورت گرفته اظهار کرد: مجتمع ســتارخان ورزقان پروژه بسیار بزرگی 
هم به لحاظ حجم و هم کیفیت می باشد و اینجانب به نوبه خودم از همه 
عوامل و دست اندرکاران به ویژه مدیرعامل آبفای استان که با همت خود 
کار را به اینجا رسانده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم. معاون برنامه ریزی 

و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز 
در ابتدای این دیدار گفت: در پروژه مجتمع و تصفیه خانه آب ستارخان فاز 
۲ ورزقان همکاری خوبی میان بسیج سازندگی، پیمانکاران و شرکت آبفا به 
عنوان کارفرما شکل گرفت. عباسی ادامه داد: این پروژه به ۶۰ روستا و شهر 
ورزقان برای جمعیتی حدود ۳۱ هزار نفر آب سالم و پایدار تامین خواهد 
کرد. وی افزود: این پروژه شامل بخش های مختلفی اعم از ۱۸۰ کیلومتر 
خطوط انتقال، تعداد ۲۸ مخزن و تصفیه خانه تشــکیل شده که ساخت 
تصفیه خانه این مجتمع با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است 
که ان شاءاهلل با تامین اعتبار الزم سیویل این پروژه طی ۲ ماه کاری به اتمام 
می رسد و بخش های الکتریکال و مکانیکال در پی آن انجام خواهد گرفت. 
وی افزود: این پروژه در منطقه ای کوهستانی با زمینی سنگی انجام شده و 

تالش شده تا در کمترین زمان تمام پروژه ها را به اتمام برسانیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در همایش ایمنی و بازرسی در صنعت حفاری:

۹۳ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارکنان شرکت در سطوح مختلف برگزار شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

هم اندیشی مدیران پنج منطقه نفتی شمال کشور با مدیرعامل 
به منظور سوخت رسانی تعطیالت نوروزی برگزار شد

ضرورت اجرای پروژه های عمرانی از ابتدای بهار ۱۴۰2

مردم از اجرای پروژه ها در پایان سال گالیه مند هستند

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آبفا:

آبفا پشتیبان و پیگیر آبرسانی به روستاهای کشور است

تبریـز - فـالح: مدیرکل امـور مالیاتی آذربایجان شـرقی با اشـاره 
بـه وصـول نزدیـک بـه ۹۳ هـزار میلیـارد ریالـی مالیـات در ۱۰ مـاه 
گذشـته سـالجاری در اسـتان، گفـت: ۳۵.۴۶ درصد از مجمـوع مالیات 
وصولـی در ایـن مـدت از اشـخاص حقوقی و شـرکت ها تحقـق یافته 
اسـت. عیسـی اروج زاده اظهـار کـرد: رتبه هـای بعـدی در درآمدهای 
مالیاتـی اسـتان بـه ارزش افـزوده کاالهـا و خدمـات بـا ۳۰.۲۲ درصد، 
مالیات مشـاغل بـا ۱۰.۳۴درصد، کارکنان بخش دولتی بـا ۵.۶۹درصد، 
ارزش افـزوده سـهم سـالمت بـا ۵.۴۱ درصـد، کارکنـان غیردولتـی با 
۴.۰۵ درصـد، نقـل و انتقـال خـودرو بـا ۲.۳۸ درصـد و نقـل و انتقـال 
سـرقفلی بـا ۱.۰۹ درصـد اختصـاص دارد. وی همچنیـن از واریز مبلغ 
۱۵ هـزار و ۶۴۴ میلیارد ریال به حسـاب شـهرداری ها و دهیاری های 
اسـتان در ایـن مـدت خبـرداد و گفـت: ۱۱ هـزار و ۳۱۶ میلیـارد ریال 
بـه حسـاب شـهرداری ها و چهار هـزار و ۳۴۸ میلیارد ریال به حسـاب 
دهیـاری های اسـتان واریز شـده و در مـاه جاری هـزار و ۷۲۰ میلیارد 

ریـال به شـهرداری تبریز پرداخت شـده اسـت.

واریز درآمد مالیاتی مس سونگون به آذربایجان شرقی
اروج زاده از واریز درآمد مالیاتی مس ســونگون به استان خبرداد و 
گفت: اصل مالیات این مجتمع ۴۵ هزار میلیارد ریال است که ۲۵ درصد 
آن برای آذربایجان شرقی تعیین شده و از این مبلغ تاکنون هزار میلیارد 
ریال وصول شــده که تا پایان ســال به ۱۰ هزار میلیارد ریال می رسد. 

وی اضافه کرد: مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از مالیات مس سونگون مربوط 
به ارزش افزوده اســت که این رقم به صورت مستقیم در استان هزینه 
می شــود. مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین از تشکیل 
پرونده مالیاتی برای بیش از ۱۹۴ هزار دارنده کارتخوان در اســتان در 
سال گذشته خبرداد و گفت: در سال جاری نیز برای بیش از ۱۷۲ هزار 
دارنده کارتخوان پرونده مالیاتی تشکیل شده و در مجموع بیش از ۳۶۶ 
هزار مودی مالیاتی در اســتان در ۲ سال اخیر شناسایی شده اند. اروج 
زاده بیان کرد: بیشــترین مالیات در ســالجاری از تبریز با ۷۷.۹ درصد 
محقق شــده گفت: مرند با ۲.۳۷، آذرشهر با ۲.۳۵، مراغه با ۲.۲۹، بناب 
با ۱.۸۷، صوفیان با ۱.۸، جلفا با ۱.۶۵، بســتان آباد با ۱.۵۴، میانه با ۹۲ 
صدم و دیگر شهرســتان ها با ۷.۳۲ درصد در رده های بعدی هستند. 
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی همچنین به تعداد مودیان مالیاتی 
در آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: ۶۷۷ هزار و ۸۳۴ مودی مالیاتی 
در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۴۶ هزار و ۱۶۱ مودی فاقد اظهار 

نامه و ۲۳۱ هزار و ۶۷۳ مورد دارای اظهارنامه هستند.

طی ۱۰ ماه گذشته سال جاری؛

۹۳ هزار میلیارد ریال مالیات در آذربایجان شرقی وصول شد
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بدون تردیــد جذاب ترین آمار اقتصادی درباره فوتبال به 
عنوان محبوب ترین ورزش جهــان، میزان درآمد بازیکنان 
می باشد. در سال جدید قراردادها با تغییرات جالبی همراه 
شده که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد و پیش بینی هایی 
نســبت به وضعیت قرارداد هر یک از بازیکنان هم خواهیم 
داشت. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که به تازگی جام جهانی به عنوان مهمترین رویداد ورزشی 
جهان، به اتمام رسیده و اکنون جو فوتبالی، در باالترین حد 
خود قرار دارد. به همیــن خاطر اکنون بهترین زمان برای 

صحبت کردن در رابطه با آمارهای این ورزش می باشد. 
1-کریستیانو رونالدو

سن: 38 سال 
کشور: پرتغال

باشگاه: النصر )عربستان(
مجموع درآمد: 274 میلیون دالر )214 میلیون از 

باشگاه و 60 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
پس از دو فصل فاجعه بار در تیم منچستر یونایتد و عدم 
موفقیت در جام جهانی، ابرســتاره پرتغالی تصمیم گرفت 
تــا به فوتبال خود در باالترین ســطح پایان بدهد. درواقع 
پیشنهاد تاریخی تیم عربستانی، بدون شک در این تصمیم، 
باالترین تاثیر را داشته است. وی در حال حاضر با اختالفی 
فاحش، پردرآمدترین فوتبالیست و در عین حال ورزشکار 
جهان می باشــد. این امر در حالی اســت که در فهرست 
سال گذشته، وی جایگاه سوم را داشته و با توجه به مدت 
زمان ســه ســاله قرارداد او، به نظر می رسد که باید شاهد 
خداحافظی وی در این تیم باشــیم. در زمینه تبلیغات نیز 
وی به مانند پنج ســال اخیر، همچنان باالترین درآمد را 
به خود اختصاص داده و ۶0 میلیون دالر درآمد را داشــته 
است. با توجه به این دستمزد فوق العاده، بدون شک وی تا 
دو سال دیگر که زمان پایان قرارداد او نیز محسوب می شود، 

عنوان نخست را در اختیار خواهد داشت. 
2-کیلیان امباپه
سن: 24 سال 
کشور: فرانسه

باشگاه: پاریسن ژرمن )فرانسه(
مجموع درآمد: 83 میلیون دالر )63 میلیون از 

باشگاه و 20 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
از امباپه به عنوان فردی نام برده می شــود که قادر است 
تا امپراتوری ۱۲ ساله مســی و رونالدو را به اتمام برساند. 
وی تا به همین ســن عنوان قهرمانی در جام جهانی را در 
کارنامه خود دارد و باشگاه پاریسن ژرمن سال گذشته تمام 
تالش خــود را کرد تا مانع انتقال او بــه تیم رئال مادرید 
شــود. همین موضوع باعث شــد تا درآمد وی نسبت به 
سال گذشته با افزایش چشمگیر همراه شود. وی با به ثمر 
رساندن ســه گل در دیدار فینال جام جهانی، نشان داده 
است که تا چه اندازه بازیکن تاثیرگذاری محسوب می شود. 
با اضافه شدن لیونل مسی و داشتن ستارگان بزرگی نظیر 
راموس، این تیم شــانس اول قهرمانی در رقابت های لیگ 
قهرمانان نیز محسوب می شود. با توجه به این امر که مالکان 
قطری پاریسن ژرمن ابدا نمی خواهند ستاره اول خود را از 
دست بدهند، به نظر می رسد که در سال آینده نیز درآمد 
باشگاهی وی افزایش خواهد داشت. با این حال با توجه به 
اختالف ۱9۱ میلیون دالری با نفر اول )کریستیانو رونالدو( 
بدون شــک وی تنها قادر خواهد بود تا جایگاه دوم خود را 
حفظ کند. در این مســیر اگر وی بتواند تیم خود را برای 
اولین بار قهرمان لیگ قهرمانان کند، بدون شک درآمدهای 
تبلیغاتی او نیز دو برابر خواهد شــد. در رابطه با امباپه ذکر 
این نکته ضروری اســت که او تنها بازیکن فهرست امسال 

محسوب می شود که باشگاه او برای کشورش می باشد.  
3-لیونل مسی
سن: 35 سال 
کشور: آرژانتین

باشگاه: پاریسن ژرمن )فرانسه(
مجموع درآمد: 89 میلیون دالر )41 میلیون از 
باشگاه و 48 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(

با قهرمانی در جام جهانی، لیونل مسی به پرافتخارترین 

فوتبالیســت تاریخ تبدیل شــد که جای هیچ جامی در 
کارنامه او خالی نیســت. درواقــع وی به تمامی جام های 
ممکن دســت پیدا کــرده و این یــک موفقیت تاریخی 
محسوب می شــود. همین امر باعث شده است که حتی 
منتقــدان نیز به این موضــوع اظهار نمایند که مســی 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال محســوب می شود. درواقع 
مهمترین انتقادات به وی این بوده است که در رده ملی، 
موفقیت خاصی را نداشــته ولی با به دست آوردن کوپا و 
جام جهانی، این نقص را نیز به خوبی پوشش داده است. 
درواقع این روزها برای فوق ستاره آرژانتینی کامال رویایی 
می باشد و جایزه بهترین بازیکن سال را نیز دریافت کرده 
است. وی شــانس نخست دریافت توپ طال نیز محسوب 
می شــود که این موضوع باعث خواهد شــد تا با هشــت 
عنوان، اختالف فاحشی با نزدیک ترین رقیب خود)رونالدو 
با 5 توپ طال( برســد. این موضوع کامال بعید اســت که 
بازیکنی بتواند افتخارات مسی را تکرار نماید. نکته ای که 
در رابطه با این بازیکن باید مورد توجه داشته باشید این 
اســت که او هنوز هم در باالترین سطح فوتبال، عملکرد 
خیره کننده ای را دارد و ممکن است رکوردهای بیشتری 

را به دســت آورد. در این مسیر عدم قهرمانی چند ساله 
در لیگ قهرمانان، با تیم کهکشانی امسال پاریسن ژرمن، 
ابدا دور از انتظار نیســت. این موضوع بدون شــک باعث 
خواهد شــد تا حداقل درآمد تبلیغاتی وی، رشد خوبی را 
داشته باشــد و این موضوع می تواند زمینه را فراهم کند 
تا برای نخســتین بار او بتواند درآمد تبلیغاتی خود را از 
رونالدو، بیشتر کند. در رابطه با جایگاه وی در سال آینده 
با توجه به ســن او، بعید است که شاهد افزایشی در مبلغ 
قرارداد باشــیم. درواقع با توجه به این امر که اگر مســی 
قرارداد خود را با تیم متمول پاریسن ژرمن تمدید نکند، 
گزینه اصلی بازگشت به بارســلونایی است که مشکالت 
مالی فراوانی را دارد. حتی ممکن اســت درآمد باشگاهی 
وی با کاهشــی چشمگیر مواجه شــود. به همین خاطر 
نمی توان نســبت به جایگاه وی در فهرست سال آینده، با 
اطمینان صحبت کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری است 
که اگرچه مجموع درآمد مســی از امباپه بیشتر است، با 
این حال مالک اصلی درآمد باشــگاهی می باشد. درواقع 
مسی تنها بازیکن فهرست امسال محسوب می شود که از 
تبلیغات، درآمد باالتری نسبت به قرارداد باشگاهی دارد. 

4-نیمار
سن: 31 سال 
کشور: برزیل

باشگاه: پاریسن ژرمن )فرانسه(
مجموع درآمد: 69 میلیون دالر )37 میلیون از 

باشگاه و 32 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
نیمــار رکورددار هزینه نقــل و انتقاالت با ۲۲۲ میلیون 
دالر می باشــد. با این حال وی تاکنون موفق نشــده است 
که به مانند دوران خود در بارســلونا، درخشان ظاهر شود. 
درواقع وی همواره زیر ســایه امباپه قرار داشته و با آمدن 
مسی، این وضعیت بدتر شده است. مصدومیت های مداوم 
نیز باعث شــده تا مسئوالن پاریسن ژرمن دیگر تمایلی به 
تمدید قرارداد وی نداشــته باشند. وی در جام جهانی نیز 
کامال فاجعه بار ظاهر شد و بسیاری از طرفداران این بازیکن 
خوش تکنیک، نگران آینده او هســتند. درواقع بعید است 
که تیمی دیگر حاضر باشد چنین مبلغ باالیی برای کیفیت 
حال حاضر نیمار بپردازد. به همین خاطر در صورتی که وی 
بخواهد در باالترین ســطح فوتبال به کار خود ادامه دهد، 
به نظر می رسد که حقوقی بیشتر از ۱5 میلیون را نخواهد 
داشت. در کنار این مسئله وی همچنان در زمینه تبلیغات 
بسیار فعال بوده و 3۲ میلیون دالر را به دست آورده است. 
در این زمینه ســقوط جایگاه وی در فهرست سال آینده 
حتمی بوده و حتی ممکن اســت پس از چند سال حضور 
متوالی، در فهرست ۱0 نفره سال آینده جایی نداشته باشد. 
نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که با 
مصدومیت اخیر، فصل به صورت کامل برای او تمام شده و 

فرصتی برای بهبود وضعیت وجود ندارد.  

5-محمد صالح 
سن: 30 سال 

کشور: مصر
باشگاه: لیورپول )انگلستان(

مجموع درآمد: 53 میلیون دالر )35 میلیون از 
باشگاه و 18 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(

بدون تردید مهمترین ستاره در شکوفایی لیورپول، این 
ســتاره مصری بوده که با تیم خود عنوان لیگ قهرمانان و 
قهرمانی در لیگ را به دســت آورده است. این امر در حالی 
رقــم خورد که لیورپول برای بیش از ۱0 ســال، جامی را 
به دســت نیاورد. با این حال عدم راهیابی به جام جهانی، 
بزرگ ترین ضربه را به برند صالح وارد کرد و باعث شــد تا 
وی نتواند در زمینه تبلیغات رشــد خاصی را داشته باشد. 
بــا توجه به این امر که وی به تازگی قرارداد خود را تمدید 
کرده است، بدون شک شاهد افزایش درآمد باشگاهی وی 
نخواهیم بود و این موضوع می تواند باعث شــود که وی در 
فهرست سال آینده، به رتبه های آخر برسد. نکته دیگری که 
باید به آن توجه داشــته باشید این است که این تیم عمال 
شانسی برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ ندارد و باخت 
سنگین در دیدار رفت مرحله حذفی لیگ قهرمانان، زمینه 
را فراهم کرده است که لیورپول سالی بدون جام را داشته 
باشد که خود بدون شک در زمینه درآمدهای تبلیغاتی وی، 

تاثیر منفی دارد. 
6-ارلینگ هالند
سن: 22 سال 
کشور: نروژ 

باشگاه: منچسترسیتی )انگلستان(
مجموع درآمد: 53 میلیون دالر )35 میلیون از 

باشگاه و 18 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
در طول تاریخ آمار درآمــد بازیکنان، این موضوع که 
دو بازیکن درآمد مشــابه در زمینه باشگاهی و تبلیغاتی 
داشــته باشــند کامال بی سابقه بوده اســت. با این حال 
درآمد هالند و صالح، کامال مشابه است. این بازیکن در 
سال اول حضور خود در تیم منچستر سیتی، درخشش 
خیره کننده ای را داشــته و آقای گل جهان نیز محسوب 
می شود. مسئوالن باشگاه نیز عنوان کرده اند که قرارداد 
وی در پایان ســال، با افزایش چشــمگیر مواجه خواهد 
شــد. به همیــن خاطر در رابطه با وضعیت او در ســال 
آینده، بدون شک شاهد رشد حداقل یک پله ای خواهیم 
بــود. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشــته 
باشید این است که تیم او، مدعی دوم قهرمانی در لیگ 
قهرمانان محســوب می شــود و اکثر تحلیلگران بر این 
باور هســتند که علی رغم قرار داشــتن در جایگاه دوم 
لیــگ، این تیم می تواند از قهرمانی فصل گذشــته خود 
دفاع نماید. درواقع تنها نقطه تاریک در کارنامه امســال 
وی، عدم حضور در جام جهانی می باشــد که با توجه به 

تیم ملی ضعیف، مقصر ایــن موضوع را نمی توان هالند 
دانست. نکته مهم دیگر در رابطه با این بازیکن این است 
که وی جوان ترین فرد فهرست امسال محسوب می شود 
و شانس باالیی برای افزایش درآمدهای تبلیغاتی خود به 

واسطه آقای گلی و جام های احتمالی، دارد. 
7-آندرس اینیستا

سن: 38 سال 
کشور: اسپانیا

باشگاه: ویسل کوبه )ژاپن(
مجموع درآمد: 36 میلیون دالر )31 میلیون از 

باشگاه و 5 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
اگر بخواهیم پنج هافبک برتر تاریخ را نام ببریم، بدون 
شک اینیستا یکی از آنها خواهد بود. وی در تیم بارسلونا 
به تمامی جام های ممکن دســت پیــدا کرد و تک گل 
تنها قهرمانی تاریخ اســپانیا را نیز به ثمر رسانده است. 
وی در حــال حاضر چهارمین فصل حضور خود در ژاپن 
را ســپری می کند که اگرچه باعث شده است تا درآمد 
تبلیغاتی وی کم باشــد، با این حال از باشگاه خود 3۱ 
میلیون دالر دریافت می کند که رقم قابل توجهی است. 
بــا توجه به این امر که وی حداقــل تا یک فصل آینده 
قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد، بعید اســت که در 
فهرست سال آینده نیز حضور نداشته باشد. با این حال 
ممکن اســت ســتارگان جوانی نظیر پدری، بلینگهام، 
فودن و... با افزایش چشــمگیر قرارداد خود مواجه شوند 

که این موضوع می تواند همه چیز را تغییر دهد. 
8-رابرت لواندوفسکی

سن: 34 سال
کشور: لهستان

باشگاه: بارسلونا )اسپانیا(
مجموع درآمد: 35 میلیون دالر )27 میلیون از 

باشگاه و 8 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
در رابطه با ماشین گلزنی لهستانی ذکر این نکته ضروری 
است که به عقیده اکثر کارشناس ها وی تصمیم نادرستی 
را برای پیوستن به باشگاه بارسلونا گرفته است. درواقع وی 
هر ساله عنوان آقای گلی جهان را با بایرن به دست می آورد 
و به تیمی پیوست که در کنار مشکالت مالی متعدد، حتی 
موفق نشــد تا از گروه خود در لیگ قهرمانان برای دومین 
سال پیاپی، صعود نماید. در لیگ اروپا نیز این تیم موفقیتی 
را به دست نیاورد و سال گذشته را بدون جام پسری کرد. با 
این حال بارسلونا شانس اول قهرمانی در لیگ و جام حذفی 
می باشد و قهرمانی سوپر کاپ را نیز به دست آورده است. با 
این حال با توجه به وضعیت بد مالی باشگاه بعید است که 
شاهد افزایش مبلغ قرارداد وی باشیم. همچنین به واسطه 
عــدم حضور در لیگ قهرمانــان و عدم حضور در یک تیم 
ملی قدرتمند، بعید است که وضعیت تبلیغات وی با تغییر 
خاصی همراه باشد. به همین خاطر احتماال این بازیکن در 

فهرست سال آینده جایی نخواهد داشت. 
9-ادن هازارد
سن: 32 سال 
کشور: بلژیک

باشگاه: رئال مادرید )اسپانیا(
مجموع درآمد: 31 میلیون دالر )27 میلیون از 

باشگاه و4 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(
قــرار گرفتن این بازیکن در فهرســت پردرآمدترین ها 
بدون شک یک اشــتباه تاریخی از ســوی رئال مادرید 
محسوب می شــود. درواقع وی از ابتدای فصل تنها چند 
بازی انجام داده و بیش از دو ماه است که حتی به عنوان 
بازیکن تعویضی نیز حضوری را نداشته است. این امر در 
حالی است که او مشابه لواندوفسکی حقوق می گیرد که 
آقای گل لیگ اسپانیا می باشد. درواقع وی در طول چهار 
فصــل حضور خود در رئال مادرید، حتی ســایه خود در 
زمان حضور در چلسی نبوده و بدون شک قرارداد وی در 
پایان فصل تمدید نخواهد شــد. تحت این شرایط درآمد 
باشگاهی وی در بهترین حالت از 5 میلیون فراتر نخواهد 
رفت. در رابطه با درآمدهای تبلیغاتی وی نیز بعید است 
که در سال آینده بتواند حتی یک میلیون دالر هم درآمد 
داشــته باشــد. به همین خاطر با اطمینان می توان این 
موضوع را عنوان کرد که وی حتی در فهرست 30 بازیکن 
پردرآمد نیز جایی را نخواهد داشــت. در جام جهانی نیز 
تیم بلژیک عملکرد فاجعه باری را داشت و از ادن هازارد 
بــه عنوان بدترین بازیکن تیم نام برده شــد. تمامی این 
موضوعات نشــان می دهد که ســتاره اول سابق چلسی، 
بدترین سقوط را تجربه کرده است و تمامی هواداران وی 
امیدوار هســتند که او با بازگشت احتمالی به چلسی در 

پایان فصل، بتواند به سطح سابق خود بازگردد. 
10-کوین دی بروین

سن: 31 سال 
کشور: بلژیک

باشگاه: منچسترسیتی )انگلستان(
مجموع درآمد: 50 میلیون دالر )25 میلیون از 
باشگاه و 25 میلیون از فعالیت های تبلیغاتی(

این ســتاره بلژیکی بدون شک بازیکن اول سیتیزن ها 
در موفقیت های چند سال اخیر محسوب می شود و وی 
پردرآمدترین هافبک تاریخ محســوب می شود و امسال 
نیز عملکرد درخشانی را داشته است. وی شانس باالیی 
بــرای افزایش درآمد باشــگاهی و تبلیغاتی خود دارد و 
به همین خاطر بدون شــک در فهرست سال آینده نیز 
حضور خواهد داشت. نکته ای که در رابطه با این بازیکن 
باید به آن توجه داشته باشید این است که اگرچه درآمد 
وی حتی از نفر هفتم فهرســت نیز بیشتر است، با این 
حال معیار اصلی درآمد باشگاهی می باشد که باعث شده 
است تا او در جایگاه آخر قرار بگیرد.  از جمله نکات مهم 
در فهرست امسال، حضور ســه نماینده از تیم پاریسن 
ژرمن و دو نماینده از تیم منچسترســیتی می باشد که 
مالکیت این دو تیم در اختیار ثروتمندان قطری است. 
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