اخبار
سهم  ۶۰درصدی زنجیره پروپیلن در
طرحهای پیشران صنعت پتروشیمی

مدی��ر برنامهریزی و توس��عه ش��رکت ملی
صنای��ع پتروش��یمی از س��هم  ۶۰درصدی
زنجیره پروپیلن در  ۳۳طرح پیشران صنعت
پتروش��یمی خب��ر داد .ب��ه گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،حس��ن عب��اسزاده مدیر
برنامهریزی و توس��عه ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی با اش��اره به تعری��ف  ۳۳طرح
پیش��ران برای کاه��ش واردات محصوالت
پتروش��یمی ب ه کش��ور ،گفت :با اجرای این
طرحها ،واردات محصوالت پتروش��یمی ب ه
کشور بیش از یک میلیارد دالر کاهش خواهد
داشت.او با اشاره ب ه اینکه سالیانه حدود یک و
نیم میلیارد دالر محصول پتروشیمی ب ه کشور
وارد میشود ،افزود :با اجرای این طرح ها در
کشور ،واردات محصوالت پتروشیمی تا ۷۰
درصد کاهش مییابد.عباس زاده با اشاره ب ه
اینکه با اجرای طرحهای پیشران ،حدود ۲۰
محصول جدید تولید میشود ،افزود :شرکت
ملی صنایع پتروشیمی جهت تنوع بخشی به
سبد محصوالت پتروشیمی ،کاهش واردات
و ایجاد توازن در توس��عه صنعت پتروشیمی
رویکرد تکمیل ارزش و استفاده از محصوالت
فعلی ب ه عنوان خ��وراک در طرحهای جدید
را در دس��تور کار دارد.او ب��ا تاکی��د بر اینکه،
طرحهای پیش��ران صنعت پتروشیمی در ۶
زنجیره تعریف ش��ده ،گف��ت :برای  ۲۰طرح
پیش��ران مانند آکریلیک اس��ید ،اسایپی،
پروپیلن اکساید و  ...سرمایهگذار آمده و مجوز
صادر شدهاس��ت.مدیر برنامهریزی و توسعه
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد :برای
اج��رای  ۳۳طرح پیش��ران ۳.۳ ،میلیارد دالر
سرمایهگذاری نیاز است و جمع ظرفیت آن ها
نیز ب ه  ۳میلیون تن میرسد.او در پایان افزود:
با توس��عه این طرحها ضمن اینکه از واردات
عمده محصوالت بینیاز میش��ویم ،خوراک
صنایع پاییندستی نیز تامین میشود.
ترانزیت کاال به افغانستان از طریق
بندر چابهار از سر گرفته شد

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
با اشاره به ازسرگیری ترانزیت کاال به افغانستان
از طریق بندر چابهار گفت :روزانه  ۱۰۰تا ۲۰۰
دس��تگاه کامیون بین ایران و افغانستان تردد
میکنند.ب��ه گزارش مهر به نقل از س��ازمان
بن��ادر و دریانوردی ،بهروز آقایی با اش��اره به
توقف چندروزه مبادالت تجاری به افغانستان
از طریق بندر چابهار بهدلیل حوادث اخیر این
کش��ور ،اظهار داشت :با توجه به اتفاقات اخیر
کشور افغانستان ،پایانه مرزی میلک  ۱۴مرداد
بسته و بهمنظور تردد مسافر در تاریخ  ۱۸مرداد
بازگشایی شد.وی یادآور شد :این مرز  ۲۴مرداد
جهت تردد کامیون حامل بار نیز بازگش��ایی
ش��د.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و
بلوچستان با بیان اینکه میانگین تردد روزانه
بین  ۱۰۰تا  ۲۰۰دستگاه کامیون است ،گفت:
آمار کاالهای رسوبی بهمقصد کشور افغانستان
در بندر چابهار قابل مالحظه نیست.
کسری٣٠٠هزارمیلیاردیبودجهامسال

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت:
این دغدغه وجود دارد که کس��ری بودجه در
پایان س��ال حدود  ۲۵۰ت��ا  ۳۰۰هزار میلیارد
تومان باشد و باید برای این کسری تمهیداتی
اندیشید.به گزارش از صدا و سیما ،محمدرضا
پورابراهیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب»
ش��بکه خبر با بیان اینکه وضعیت منابع ما در
بخشهای مختلف دچار اش��کاالت اساسی
اس��ت ،گفت :مجموع درآمدهای ما در بخش
مالیات��ی ( ۹۰درصد) و بخش ف��روش اوراق
تقریب ًا تحقق یافته ،ولی در بخش درآمدهای
گمرکی ( ۳۵درصد) ،فروش نفت ( ۱۵درصد) و
درآمدهای حاصل از شرکتهای دولتی بسیار
پایین اس��ت.وی افزود :این دغدغه وجود دارد
که کسری بودجه در پایان سال حدود  ۲۵۰تا
 ۳۰۰هزار میلیارد تومان باشد و باید برای این
کس��ری تمهیداتی اندیشید.رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت گذشته
در استفاده از فرصت فروش فرآوردههای نفتی
س��هل انگاری کرد ،گفت :جالب است مردم
بدانن��د ما تحریم نفت هس��تیم ،ولی تحریم
فرآوردههای نفتی نیس��تیم.پورابراهیمی بیان
کرد :مطالبه جدی ما در کمیسیون اقتصادی
از وزیر نفت دولت سیزدهم تغییر و بازنگری در
ساختار فروش نفت و تغییر ماهیت فروش نفت
خام و تبدیل به فرآوردههای نفتی است.س��ید
محمدهادی سبحانیان ،کارشناس بودجه نیز با
حضور در این برنامه گفت :اگر کسری بودجه
جبران نشود ،تأمین کسری بودجه از راههایی
صورت میگیرد که تورم سنگینی را به سفره
مردم تحمیل میکند.به گفته این کارشناس،
طبق آمار و ارقام منتش��ر ش��ده در حوزه تورم
تولیدکننده در بهار  ،۱۴۰۰رقمی قابل توجه و
باالی  ۷۰درصد اس��ت و ای��ن رقم به زودی
وارد س��بد مصرفی خانوار میش��ود به همین
دلیل الزم اس��ت بودجه اصالح شود.وی بیان
کرد :یکی از مشکالت بودجه کشور تخصیص
آن به دستگاهها به جای تخصیص بودجه به
برنامه است.

حسین زاده مطرح کرد؛

افزایش درآمد کشور درصورت تصویب «طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی»

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس
گفت :درصورت قانونی شدن «طرح تشکیل
شرکت ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی»
زنجیره ارزش افزوده تکمیل میشود و این
مهم منجر به افزایش درآمد کشور خواهد
شد .حسین حسین زاده در گفتوگو با خانه
ملت در توضیح «طرح تش��کیل شرکت
مل��ی پاالیش��ی و پتروش��یمی» ،گفت :از
آنجا که «پتروش��یمیها» مواد شیمیایی و

«پاالیشگاهها» مواد نفتی تولید میکنند و
این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند ،تجمیع
ش��رکتهای تولیدکننده مواد شیمیایی و
نفتی در جهان بسیار اتفاق افتاده است ،اما
کش��ور ما از این تجمیع عقب افتاده است
در حالی که بزرگترین پتروپاالیشگاههای
جهان در کش��ورهایی مانند ونزوئال ،هند،
کرهجنوبی ،آمری��کا ،ژاپن و ...ق��رار دارد.
نماینده مردم الرس��تان و خنج و گراش و

اوز در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد:
ب��ا توجه به اینکه در آین��ده صنعت انرژی
به سمت س��وختهای پاک و انرژیهای
تجدیدپذیر م��یرود پاالیش��گاههایی که
تولی��د آنها تک محصولی هس��تند دیگر
صرفه اقتصادی نخواهند داش��ت بنابراین
تجمیع پتروشیمی با پاالیشگاه و تشکیل
پتروپاالیشگاه بهمنظور تولید محصوالت
متنوع ضروری اس��ت.وی افزود :همچنین

از آنج��ا که مس��ئولیت پتروش��یمیها با
«وزارت صمت» و مسئولیت پاالیشگاهها
ب��ا «وزارت نفت» اس��ت تجمی��ع این دو
نیاز به اصالح اساس��نامه آنها دارد چراکه
درص��ورت اقدام به تجمیع ابتدا باید هر دو
زیر نظر یک وزارتخانه قرار گیرند البته در
این طرح ب��رای این مهم نیز راهکارهایی
اندیشیده شده اس��ت.به گفته حسین زاده
درصورت قانونی ش��دن «طرح تش��کیل

شرکت ملی صنایع پاالیشی و پتروشیمی»
زنجیره ارزش افزوده تکمیل میشود و این
مهم منجر به افزایش درآمد کشور خواهد
شد.این نماینده مجلس بیان کرد :در جریان
تصویب «طرح تشکیل شرکت ملی صنایع
پاالیشی و پتروش��یمی» تمامی وظایف و
اختیارات مربوط ب��ه مدیریت و نظارت بر
صنایع پاالیش��ی نفت خام به شرکت ملی
صنایع پتروشیمی واگذار میشود.

بررسی بازارهای مالی در پسا تعطیالت؛

بازارهای مالی چشم انتظار تائید صالحیت وزرا

در هفته پایانی مرداد ،بازارهای مالی تحت تاثیر تصمیم
س��تاد ملی مقابله با بیماری کرونا قرار گرفتند و تعطیل
شدند ،اما به نظر میرسد که در هفته پیش رو این بازارها
با افت و خیزهایی همراه باشند .البته قیمت دالر و سکه
همچنان رو به رشد هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران
ج��وان ،در هفته پایانی مردادم��اه  ،۱۴۰۰بازارهای مالی
تحت تاثیر تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی
بر تعطیلی  ۶روزه که از روز دوشنبه ( ۲۵مرداد ماه) آغاز
ش��ده و تا روز ش��نبه ( ۳۰مرداد ماه) ادامه داش��ت ،قرار
گرفتند.بر اس��اس مصوبه این ستاد ،اصناف و پاساژهای
سراسر کشور ،بانک ها ،موسسات مالی و اعتباری و تمام
معامالت بورس به مدت  ۶روز تعطیل شدند .در شرایط
فعالیت دو روزه این بازارها ،بازار ارز کاهشی بود و سکه
روند نزولی داش��ت .همچنین نرخ سکه در آستانه کانال
 ۱۲میلی��ون تومانی قرار گرفت و ش��اخص بورس نیز
ب��ه کانال یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحدی رس��ید .پس
از ای��ن دو روز نیز ،نمودار این بازارها به دلیل تعطیالت
ثابت ماند.شاخص کل بورس تهران روز شنبه ( ۲۳مرداد
ماه) در ابتدای معامالت این روز ،با رش��د  ۵هزار و ۷۶۶
واح��دی کار خود را آغ��از کرد و در ارتفاع یک میلیون و
 ۴۹۰هزار واحدی قرار گرفت و بعد با افت  ۳هزار و ۷۹۷
واح��دی ،روی پله یک میلیون و  ۴۸۰هزار واحدی قرار
گرفت .این ش��اخص در نهایت ،در آخرین روز معامالت
این هفته یعنی یکشنبه ( ۲۴مرداد ماه) ،با رشد  ۱۹هزار
و  ۱۹۷واحد ،روی پله یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحدی
ایستاد.
نرخ سکه همچنان صعودی است


قیمت هر قطعه س��که طرح جدید از  ۱۱میلیون و ۷۰۰
هزار تومان به  12میلیون و  220هزار تومان رس��ید .از
طرف دیگر هرگرم طالی  ۱۸عیار با افزایش بیش از ۲۶
ه��زار تومانی از قیمت یک میلی��ون و  ۱۱۲هزار و ۶۰۰
توم��ان به مبلغ یک میلیون و  546هزار و  ۷۰۰تومان
افزایش یافته و همچنان رو به افزایش است.
انتظ�ار عملکرد بهتر از ش�اخص هم وزن نس�بت به

شاخص کل پس از تعطیالت

علیرضا س��ادات کارشناس بازار س��رمایه در گفتوگو با
خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

س��رمایه بیان کرد :شاخص هم وزن مقاومتی که پیش رو
دارد یک چیزی حدود  ۴۴۳هزار واحد اس��ت که به نسبت
میتوانیم بگوییم قدرتش به علت اینکه تازه خط روند نزولی
را شکسته کمتر شده است و برای شاخص هم وزن سطح
 ۴۷۰تا  ۴۷۴هزار واحد مقاومت سنگینی است.

رکورد حجم و ارزش معامالت بورس در سال ۱۴۰۰

شکست

در پاس��خ به این پرسش که بورس در دو روز کاری این
هفته چه روندی را طی کرد؟ اظهار کرد :ش��اخص کل
ب��ورس در آخرین روز کاری این هفته با رش��د  ۱۹هزار
و  ۱۹۷واح��دی به عدد یک میلی��ون و  ۵۰۰هزار واحد
رس��ید که نمادهای شس��تا با یک ه��زار و  ۴۰۹واحد و
فارس با یک هزار و  ۳۵۲واحد بیشترین تاثیر را بر روی
عملکرد ش��اخص کل داشتند.سادات در خصوص ارزش
معامالت بازار س��رمایه در آخری��ن روز معامالتی گفت:
ارزش معام�لات خرد نیز در آخرین روز معامالتی یعنی
یکش��نبه ،به مبلغ  ۸هزار و  ۲۰۲میلیارد تومان رس��ید و
ش��اخص کل در س��طح  ۱.۵۰۰.۰۰۰واحد آرام گرفت و
هفته معامالتی به اتمام رسید.این کارشناس بازار سرمایه
افزود :بر اساس داده های آماری گردآوری و تفسیرشده،
تمرکز بیشتر سهامداران حقیقی در شرکتهایی با ارزش
بازار کمتر نس��بت به بزرگان بازار سرمایه مشهود بوده و
میتوان انتظار عملکرد بهتری از شاخص هم وزن نسبت
به شاخص کل و شرکتهای اصطالح ًا شاخصساز بازار
سرمایه را حداقل در کوتاهمدت و روزهای پیش رو پس
از تعطیالت داشت.

باید صبور باش�یم تا  ش�اخص کل بورس به محدوده

یک میلیون و  ۶۰۰هزار برسد

آراد پورکار کارش��ناس دیگر بازار سرمایه نیز در گفتوگو
با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،
بیان کرد :طبق انتظاری که داش��تیم شاخص به محدوده
یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحد رسید که این محدوده ،یک
محدوده بس��یار قوی اس��ت و باید صبور باشیم تا ببینیم
ش��اخص ،محدوده یک میلیون و  ۵۰۰هزار واحدی یا به
عب��ارت دقیقتر یک میلیون و  ۴۷۸ه��زار واحدی تا یک
میلیون و  ۵۴۰هزار واحدی را به سمت باال خواهد شکست
تا به محدوده یک میلیون و  ۶۰۰هزار یا یک میلیون و ۷۰۰
هزار واحدی برس��د.این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با
حمایت ش��اخص کل عنوان کرد :حمایت شاخص کل را
میتوانی��م بر روی یک میلی��ون و  ۴۰۰هزار واحد تا یک
میلیون و  ۳۰۰هزار واحد در نظر بگیریم تا اگر در شاخص
اصالحی صورت گرفت به این محدودهها برسد.پورکار در
رابطه با ش��اخص هم وزن تصریح کرد :شاخص هم وزن
نیز خط روند نزولی را شکسته است و محدوده  ۴۱۵تا ۴۱۹
هزار واحد را به سمت باال شکسته است.این کارشناس بازار

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه که با
رکوردشکنی حجم و ارزش معامالت بورس در سال ۱۴۰۰
همراه بود ،با رش��د ۱۵هزارواحدی روبرو ش��د .به گزارش
تس��نیم ،در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش
از 13میلیارد و 407میلیون سهم و حقتقدم بهارزشی بالغ
ب��ر 10هزار و 158میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و
366هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس
با رشد 15هزار و 555واحدی در ارتفاع یکمیلیون و 515
هزارواحد قرار گرفت.بیش��ترین اثر مثبت بر دماسنج بازار
سهام در روز جاری به نام نمادهای معامالتی شرکتهای
پتروشیمی نوری ،پاالیش نفت تهران و پتروشیمی پردیس
شد و در مقابل شرکتهای سرمای هگذاری تامین اجتماعی،
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و سرمایهگذاری
س��هام عدالت اس��تان خراس��ان رضوی با افت خود مانع
افزای��ش بیش��تر نماگر بازار س��هام شدند.ش��اخصهای
اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبتی را پشتسر گذاشتند؛
بهطوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 3893واحد،
کل (هموزن) 7707واحد ،قیمت (ه��موزن) 4865واحد،
های بازار اول و دوم
آزاد ش��ناور 14227واحد و ش��اخص 
به ترتیب  14184و  22657واحد رش��د کردند.بر اس��اس
ای��ن گزارش ،در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3
میلیارد و 910میلیون ورقه بهارزش 10هزار و 851میلیارد
توم��ان در 530هزار نوبت ،ش��اخص فرابورس (آیفکس)
318واحد رش��د کرد و در ارتفاع 21هزار و 876واحد قرار
گرفت.در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص
فراب��ورس به نام نمادهای معامالتی پتروش��یمی مارون،
پلیمر آریا ساس��ول و پتروش��یمی زاگرس شد و در مقابل
شرکتهای بیمه پاسارگاد ،سنگآهن گهر زمین و ذوب
آهن اصفهان بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام
خود ثبت کردند.

تورم در آمریکا شدیدتر از همیشه؛

یک کارش��ناس امریکایی با هش��دار درباره
ش��روع دوران جدیدی از افزایش قیمت ها و
تورم در آمریکا تأکی��د کرد که دالر موقعیت
خ��ود را به عنوان ارز ذخیره جهان از دس��ت
خواهد داد .به گزارش تس��نیم ،روزنامه هیل
در مقال��ه ای به قلم «آلوارو وارگاس لوس��ا»،
یکی از اعضای ارش��د «موسسه مستقل» در
اوکلند کالیفرنیا نوش��ت :ف��درال رزرو (بانک
مرکزی آمری��کا) اصرار دارد ک��ه تورم فعلی
در این کش��ور «گذرا» است.با این حال ،تمام
نش��انه ها حکایت از عکس ای��ن قضیه دارد
و مردم آمریکا بای��د با پیامدهای اقتصادی و
سیاس��ی آنچه که قرار اس��ت آغاز شود یعنی
«دوران تورم باال» مواجه شوند.طی سال های

دالر دیگر ارز ذخیره جهان نخواهد بود

بین پایان جنگ جهانی دوم تا س��ال ،1980
کشورهای غربی از جمله ایاالت متحده ،تورم
ش��دید قیمت ها را تجربه کردند.این تورم در
اوایل دهه  1980پس از دهه ناگوار  1970که
طی آن فروپاشی سیستم پولی برتون وودز و
ظهور حکومت های دیکتاتوری در کشورهای
عرب��ی تولید کننده نفت به عن��وان بازیگران
اصلی سیاست جهانی رخ داد ،به پایان رسید.
ما در ش��رف ورود به دوران جدیدی از سلطه
تورم هستیم.سال هاست که ایاالت متحده و
سایر کشورهای غربی مبالغ هنگفتی را خرج
کرده و بدهی های هنگفتی را متحمل شده اند
و تنها افزایش ناچیزی در قیمت مصرف کننده
و تولیدکننده داش��ته اند.تورم در بخش های

دیگر (به عنوان مثال در دارایی های مالی) رخ
داد ،اما چاپ پول از سوی فدرال رزرو به طور
کلی افزایش قیمت را به همراه نداشت ،چرا که
خانواده ها و شرکت ها که از زیاده روی های
مالی قبلی رنج می بردند ،بدهی ها را پرداخت
کردند و هزینه ه��ا را کاهش دادند ،در حالی
که بانک ها بیش��تر از وام دادن بر بازگرداندن
سرمایه خود تمرکز کردند.اما همه اینها رو به
پایان است .نمی ش��ود که یک کشور بدهی
خود را طی دو س��ال  40درصد افزایش دهد
(همانطور که دولت آمریکا از سال  2019طبق
محاسبات من از بیانیه های ماهانه خزانه داری
درباره بدهی های دولت ،انجام داده است) و یا
بیش از  6تریلیون دالر در سال  2020هزینه

کند و  15درصد کسری مالی متحمل شود و
همه این ها بدون پیامد باشد.همچنین فدرال
رزرو نمی تواند برای خرید دارایی ،ترازنامه خود
را ب��ه بیش از  8تریلیون دالر (از  4.3تریلیون
دالر در س��ال  )2019افزای��ش دهد و انتظار
نداشته باشد که این پول در برهه ای از زمان
به اقتصاد سرایت کند .نشانه هایی وجود دارد
که نشان می دهد این اتفاق در حال رخ دادن
است و این فقط آغاز این فرآیند است.شاخص
قیمت مصرف کننده در ماه ژوئیه معادل 5.4
درصد در سال افزایش یافت که تقریبا سه برابر
هدف جادویی  2درصد که بانک های مرکزی
از آن استفاده می کردند ،بود و شاخص قیمت
تولیدکننده نیز به میزان خیره کننده  7.8درصد

رس��یده است.این امر به وضوح با این واقعیت
در ارتباط اس��ت که ب��ا افزایش فعالیت های
اقتصادی پول در حال تغییر اس��ت .به همین
دلیل اس��ت که  M2که «می��زان پول نقد،
سپرده ها دارایی های قابل تبدیل به پول» را
اندازه گیری می کند ،اکنون ساالنه  27درصد
رشد می کند .در عین حال ،کمبودها و کسری
ها در همه جا ظاهر شده اند ،از جمله در بازار
کار.دالر هنوز ارز ذخیره جهان محسوب می
شود اما در نهایت این وضعیت را از دست می
دهد همانطور که پوند انگلیس این موقعیت را
در دهه  1920از دس��ت داد و جای خود را به
دالر داد.سایر ارزها نیز قبل از آن تسلط خود را
در جهان از دست داده بودند.

افزایش  ۳۰درصدی تأمین ارز برای واردات کاال در  ۵ماهه امسال

ط��ی پنج ماه ابتدای��ی س��ال  ۱۸ ،۱۴۰۰میلیارد دالر
تأمین ارز از به صورت نیمایی و ترجیحی انجام ش��ده
است .به گزارش تسنیم ،از ابتدای سال جاری تا پایان
مرداد ،مبلغ  12.5میلیارد دالر از طریق س��امانه نیما و
نی��ز  5.5میلیارد دالر به نرخ ترجیحی تأمین ارز انجام
ش��ده است.این در حالی است که در سال گذشته و در
پنج ماهه ابتدایی سال  ،1399مجموع ًا  13میلیارد دالر

نش��ریه «اوی��ل پرایس» در ی��ک گزارش
تحلیلی به کش��ف اخیر یک می��دان گازی
در آبه��ای ش��مالی ایران اش��اره و تأکید
کرد که این کش��ور قادر خواهد بود حداقل
 ۲۰درصد گاز مورد نی��از اروپا را تأمین کند
و این موضوع جغرافیای سیاس��ی منطقه را
تغییر میده��د .به گزارش تس��نیم به نقل
از «اوی��ل پرایس» ،هفته گذش��ته ایران از
یک می��دان گازی ب��زرگ در آبهای این
کش��ور در دریای خزر رونمایی کرد .میدان
گازی «چالوس» قرار اس��ت با هدف ایجاد
یک قط��ب جدی��د گازی در ش��مال ایران
ب��رای تکمیل قطب جنوبی گاز این کش��ور

تأمین ارز صورت گرفته بود که  9.6میلیارد دالر آن از
محل س��امانه نیما و  3.4میلیارد دالر به نرخ ترجیحی
تأمین ارز انجام ش��ده است.لذا این امر به معنای رشد
 5میلی��ارد دالری تأمین ارز در ب��ازه زمانی پنج ماهه
ابتدایی س��ال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال
گذش��ته اس��ت که افزایش نزدیک به  30درصدی در
تأمین ارز واردات را نشان میدهد.خاطرنشان می شود،

تنها در مرداد ماه س��ال  1400و از طریق سامانه نیما،
 1.5میلیارد دالر تأمین ارز صورت گرفته است که این
امر نش��ان دهنده نقش کلیدی و موثر سامانه نیما در
نقشه ارزی کشور اس��ت.ذکر این نکته ضروری است
که عالوه بر موارد فوق الذکر ،بانک مرکزی در زمینه
تخصیص ارز ،از مکانیزم اعتباری نیز استفاده می کند.
در ای��ن فرایند واردکنندگان بزرگی که در این س��الها

میدان گازی جدید ایران جغرافیای سیاسی منطقه را تغییر میدهد

ب��ا محوریت می��دان عظیم پ��ارس جنوبی
احداث شود.توسعهدهنده اصلی میدان گازی
چالوس ،ش��رکت نفت خ��زر ()KEPCO
است اما کمکهای فنی و مالی نیز از روسیه
و چین دریافت میشود.اگر برآوردهای اولیه
از ذخایر گاز موجود در میدان چالوس درست
باش��د ،گاز ایران قادر خواهد بود حداقل 20
درص��د گاز مورد نیاز اروپ��ا را تأمین کند .با
ای��ن حال ،میزان ص��ادرات ،قیمت و مقصد
این گاز با روس��یه هماهنگ میشود و این
موضوع بر تس��لط مس��کو بر اروپا در زمینه
انرژی که در زمان حاضر یکی از موضوعات
اصلی اختالف بین اروپا و ش��ریک خود در

نات��و یعنی ایاالت متحده اس��ت ،میافزاید.
بهگفته «علی اصولی» ،مدیرعامل ش��رکت
نف��ت خزر ،تخمین زده میش��ود که میدان
چالوس دارای ذخایر گازی معادل یکچهارم
میدان گازی عظیم پ��ارس جنوبی یا حدود
 11فاز آن اس��ت.پارس جنوبی دارای 14.2
تریلیون مترمکع��ب ( )Tcmذخیره گاز به
همراه  18میلیارد بشکه میعانات گازی است
و در زم��ان حاضر ح��دود  40درصد از کل
 33.8تریلیون متر مکعب ذخایر گازی ایران
و حدود  80درصد از کل تولید گاز این کشور
را به خود اختصاص میدهد.س��ایت پارس
جنوب��ی ب��ه مس��احت  3700کیلومتر مربع

ضمن تعامل با فروش��ندگان خارجی ثابت کردهاند که
امکان دریافت اس��ناد حم��ل و ترخیص کاال در زمان
کوت��اه با تعهد پرداخت را دارند می توانند با هماهنگی
وزارتخان��ه ه��ای مربوطه و بانک مرکزی نس��بت به
واردات کاالها اقدام کنند که ارز آن با محاس��بهای که
از پیش بینی درآمدها وجود دارد ظرف سه ماه پرداخت
می شود.

بخشی از میدان  9700کیلومتر مربعی است
که با قطر مش��ترک اس��ت اما میدان گازی
چالوس به طور کام��ل در آبهای ایران در
دریای خزر واقع شده است.این موضوع هنوز
تحت تأثیر اختالفات اخیر بین پنج کش��ور
س��احلی خزر ک��ه نفت ،گاز و س��ایر حقوق
خود را در آن تقس��یم میکنند ،قرار نگرفته
است .این پنج کشور ش��امل روسیه ،ایران،
قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان میشود.
محور این اختالف��ات که به طور انحصاری
توسط نشریه اویل پرایس پوشش داده شده
و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ،تعیین نام
رس��می خزر به عنوان «دریا» یا «دریاچه»

در اوایل س��ال  2019بوده است .این تعیین
نام در نحوه تقس��یم منابع نف��ت و گاز خزر
بین این پنج کشور بسیار مهم بوده است.بر
اساس این گزارش ،به صورت محافظهکارانه
تخمین زده میش��ود که ذخایر ثبت شده و
احتمالی میدانهای گازی و نفتی وسیعتر در
منطقه خزر ،که شامل میدانهای ساحلی و
فراساحلی میشوند ،دارای  48میلیارد بشکه
نفت و  292تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی
باشد.روس��یه تصمیم گرفته است که دریای
خزر دوب��اره به عنوان دریا تعیین ش��ود ،نه
دریاچه ،که به طور اساس��ی تقس��یم درآمد
حاصل از آن را تغییر داده است.
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اخبار
تمدید یک هفتهای مهلت ارایه
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و
صاحبان امالک اجاری

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
کش��ور از تمدید مجدد مهلت ارایه اظهارنامه
مالیاتی اش��خاص حقوقی و صاحب��ان درآمد
امالک اجاری به اس��تناد مصوبه اخیر س��تاد
ملی مدیریت کرونا ،به مدت یک هفته دیگر
خب��ر داد .به گزارش فارس به نقل از رس��انه
مالیاتی ایران ،محمد مس��یحی با بیان اینکه
مطابق قانون مالیاتهای مستقیم 31 ،تیرماه
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص
حقوقی و صاحبان امالک اجاری است ،اما به
استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا ،مهلت
ارائ��ه اظهارنامه مالیاتی اش��خاص حقوقی و
صاحبان درآمد امالک اجاری تا پایان مردادماه
تمدید ش��ده بود؛ خاطرنشان کرد :با عنایت به
تعطیالت ش��ش روز اخیر و به استناد مصوبه
روز شنبه مورخ  30مردادماه ستاد ملی مدیریت
کرون��ا ،این مهلت به م��دت یک هفته دیگر
تمدید ش��د تا مودیان محترم مالیاتی فرصت
بیش��تری برای انجام تکالیف مالیاتی داش��ته
باشند لذا روز یکش��نبه  7شهریورماه ،آخرین
مهلت برای ارایه اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
مسیحی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع
تس��هیالت و معافیته��ای مالیاتی ،منوط به
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی
است ،عنوان داشت :فعاالن اقتصادی به منظور
بهره مندی از مشوقهای قانونی نرخ صفر و یا
هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی
خود را تا روز یکش��نبه هفتم شهریورماه سال
جاری به صورت الکترونیکی ارسال و مالیات
خود را پرداخت نمایند.
رأی قوه قضائیه مبنی بر خلع ید
خریدار هفت تپه ابالغ نشده است

معاون حقوقی سازمان خصوصیسازی گفت:
رأی قوه قضائیه مبنی بر خلع ید خریدار هفت
تپه هنوز ابالغ نشده است .به گزارش فارس،
برخ��ی از نمایندگان مجلس روز گذش��ته در
توئیتهای جداگانه اعالم کردند که رأی خلع
ید خریدار ش��رکت کشت و صنعت هفت تپه
به صورت قطعی صادر شده و این شرکت به
دولت برمیگردد.در این زمینه خبرنگار فارس
با محمدامین یوسفی معاون حقوقی سازمان
خصوصیسازی تماس گرفت و از وی پرسید
آی��ا رأی قطعی خلع ید خری��دار هفت تپه و
برگشت آن به دولت انجام شده است ،گفت:
هنوز این رأی به ما ابالغ نش��ده و باید از قوه
قضائیه و نمایندگانی که خبر را ذکر کردهاند
س��ؤال کنید.به گفته وی طب��ق روال قانونی
این دعوا س��ال گذشته اقامه شده و در هیات
داوری مطرح شد و سپس برای اعتراض آن
سازمان خصوصیسازی به نمایندگی از دولت
اعت��راض زده و پرونده را ب��رای اعالم رأی
قطعی به قوه قضائیه مجتمع ش��هید بهشتی
ارسال کرده است .ما هم شنیدهایم ،این رأی
صادر ش��ده اما هنوز به طرفی��ن دعوا یعنی
سازمان خصوصی سازی و خریدار قبلی ابالغ
نشده است ،چون ابالغ رأی معموال به صورت
همزمان به طرفین دعوا اعالم میشود.معاون
حقوقی سازمان خصوصیسازی اظهار داشت:
اگر از ما س��ؤال کنید میگوییم تا این لحظه
هنوز رأی قطعی ابالغ نشده و تعیین تکلیف
این پرونده دست قوه قضائیه است.
برنامههای خاندوزی برای مدیریت
تعارض منافع چیست؟

در برنامه های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی
امور اقتصادی و دارایی در دولت س��یزدهم به
موضوع مدیریت تعارض منافع توجه ویژه ای
شده است .به گزارش فارس ،یکی از مهمترین
مشکالت کش��ور در حوزه اقتصادی و یکی از
عوامل اصلی ایجاد فساد ،تعارض منافع است.
در یک تعری��ف کلی ،منظور از تعارض منافع،
قرارگیری در موقعیت انتخاب بین دو نفع است:
نفع بهجا (یا نفع اولیه) و نفع نابهجا (یا ثانویه).
منظ��ور از نفع بهجا نفعی اس��ت ک��ه از منظر
قانونی ،اخالقی یا عرفی از فرد ،گروه یا سازمان
انتظار میرود در یک موقعیت خاص ،به دنبال
تحقق آن نفع باش��د .بدیهی است هر نفعی به
جز نفع بهجا در زمرهی منافع نابهجا (یا ثانویه)
قرار میگیرد .برای مثال از رئیس بانک مرکزی
انتظار میرود به دنبال تحقق نفع عمومی جامعه
از طریق سیاستگذاری و نظارت بر حوزه بانکی
کش��ور باشد (نفع اولیه یا بهجا) .در صورتی که
در موقعیته��ای تصمیمگیری و اقدام ،امکان
مداخل�� ه منافع دیگ��ری (از جمله منافع مادی
شخصی ،سازمانی ،حزبی ،قومی و غیره) فراهم
شود ،رئیس بانک مرکزی در موقعیت تعارض
منافع قرار گرفته است.

