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سرمایه گذاری 200 میلیون یورویی بانک صادرات ایران در صنعت نفت و پتروشیمی
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: این بانک در سال گذشته، بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در بخش نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری 
کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، امیر یوسفیان در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان این خبر گفت: 
استفاده از ظرفیت های اعتباری نظام بانکی به جای استفاده از تسهیالت ریالی برای تأمین مالی واحد های تولیدی در این صنعت 
ضروری است. بانک های بزرگ ساالنه حداکثر توان پرداخت معادل ریالی ۱.۵ تا ۳ میلیارد دالر تسهیالت جدید به بخش های مختلف 
اقتصادی را دارند و این در مقایسه با حجم تقاضای موجود، بسیار اندک است. وی در این همایش که با حضور حجت الله 
عبدالملکی، مشاور رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد، مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی، 
افشار فتح الهی مدیرعامل منطقه آزاد قشم، سیدعلی اکبر صالحی، رییس اسبق سازمان انرژی اتمی و  رئیس انجمن باشگاه صاحب 
نظران انرژی، فعاالن صنعت پتروشیمی، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و مسئوالن و مقامات محلی برگزار شد، افزود: با توجه به 
افزایش شدید هزینه های مختلف تولید، شرکت هایی که سال گذشته از بانک صادرات ایران تسهیالت دریافت کرده اند، متقاضی افزایش ۳۰ 
 تا ۱۰۰ درصدی تسهیالت جدید هستند. در صورتی که پاسخ به تمامی این درخواست ها موجب کاهش شدید نقدینگی بانک ها خواهد شد و بانک ها 
توان تامین مالی همزمان همه بخش های اقتصادی کشور را ندارند. وی تاکید کرد: شرایط فعلی اقتصادی امکان انجام معامالت اعتباری در فعالیت های تجاری را حذف 
کرده است. تحریم موجب حذف اعتبارات خارجی شده ضمن اینکه در شرایط تورمی، فروش اعتباری و نسیه فروشی کاهش یافته است. عضو هیئت مدیره بانک صادرات 
ایران با تاکید بر اینکه باید فروش اعتباری و منش نسیه فروشی را دوباره احیا کنیم، افزود: نظام بانکی در سال های اخیر طرح های مختلفی معرفی کرد و بانک صادرات 
ایران با ارایه طرح »طراوت«، استفاده از اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی به جای اعتبارات اسنادی ارزی را برای تأمین مالی واحد های اقتصادی ترویج داد و پس از آن بانک 
مرکزی، اوراق »گام« را به سیستم بانکی معرفی کرد تا اعتبار دوباره وارد سیستم بانکی شود. یوسفیان با اشاره به تنزیل زودهنگام اعتبارات اسنادی افزود: متاسفانه زنجیره 
استفاده از اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی با تنزیل زودهنگام در شعب موجب کاهش نقدینگی بانک ها و کاهش موفقیت قابل انتظار اعتبارات اسنادی در چرخش 
اعتبار و تکمیل زنجیره تامین در واحد های اقتصادی شده است. یوسفیان با اشاره به ظرفیت های ریالی نظام بانکی و انتظارات تامین مالی بانک ها برای صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی، درخواست کرد تا استفاده از ظرفیت اعتباری نظام بانکی به صورت back to back تسری یابد تا شرایط تامین مالی ۵ برابری با یک واحد تسهیالتی بهتر 
از گذشته فراهم شود. عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران تاکید کرد: برای تامین مالی تقریبا ۳۰ میلیارد دالری قابل انتظار در این صنعت باید امکان گردش چندین 
مرتبه ای اعتبارات بانکی به خصوص اعتبارات اسنادی ریالی در این صنعت را فراهم کرد. یوسفیان از اعالم آمادگی بانک های بزرگ برای تأمین مالی بهینه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی با رعایت مدل و الگوی مناسب استفاده متواتر از اعتبارات اسنادی ریالی خبر داد و افزود: در تالش هستیم تا از طریق بسط بیشتر از خدمات اعتباری 

بانک ها در این صنعت، عملکرد مؤثرتری داشته باشیم.

عملکرد درخشان بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخگویی سریع به درخواست های مشتریان و شهروندان
بر اساس اطالعات سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف تکریم مشتریان به همه درخواست های 

مطرح شده در این سامانه، ظرف مدت مقرر پاسخ داده است.
به گزارش روابط عمومی و امور مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری موسوم به سامانه 
۱۱۱ در اسفند سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد. از آن زمان تا کنون ۱۳۶۷ مورد درخواست )به طور ماهانه بالغ بر ۱۳۵ مورد( مربوط به بانک 

قرض الحسنه مهر ایران در این سامانه ثبت شده است.
بنابر این گزارش، اکثریت مطلق درخواست های مطرح شده و نزدیک به ۹۵ درصد موارد ثبت شده، مربوط به درخواست وام از 
بانک بوده که موارد متناسب با محل سکونت متقاضیان، در کوتاه ترین زمان ممکن برای رسیدگی و اقدام به سرپرستی و شعب بانک 

ارجاع شده و مراتب نیز در اسرع وقت به اطالع متقاضیان رسیده است.
بخشی از موارد ثبت شده نیز حاوی اعتراض نسبت به طوالنی بودن فرآیندها و ابراز گالیه مندی از کُندی ارائه خدمات توسط بانک بوده 
که بر اساس موارد مطرح شده، ضمن ارجاع به ادارات کل مربوطه در بانک، نتیجه اقدامات با رویکرد تسریع روند رسیدگی به درخواست ها 

یا ارائه توضیحات تکمیلی در این زمینه، ظرف مدت مقرر در سامانه بارگذاری شده و هیچ درخواستی بدون پاسخ نمانده است.
گفتنی است هیچ یک از شکایت های مشتریان در حوزه بازرسی، مربوط به تخلف کارکنان بانک نبوده و عمدتاً به  علت عدم اشراف کافی مشتریان از قوانین و مقررات 
به ویژه در حوزه اعطای وام بدون ضامن بوده است. در این زمینه نیز ضوابط قانونی در بخش اعتبارسنجی مشتریان و نحوه ارائه خدمت و سایر محدودیت های قانونی 

مربوطه به طور کامل برای مشتریان شرح داده می شود.
این گزارش می افزاید، درخواست های مردمی با موضوع جذب و استخدام در بانک نیز بخش سوم درخواست های ثبت شده در سامانه را به خود اختصاص داده 
که همه به اداره کل توسعه سرمایه انسانی ارجاع شده و پاسخ بانک درباره نحوه استخدام در بانک از طریق شرکت در آزمون های استخدامی به  نحو مقتضی به اطالع 

شهروندان رسیده است.
رسیدگی به شکوائیه های ثبت شده در سامانه نظارت مردمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیز بخش دیگری از اقدامات بانک در حوزه ارتقای پاسخگویی و شفافیت 

بوده که در این زمینه تا کنون ۲۰۰ درخواست ثبت شده در سامانه، از سوی بانک مورد رسیدگی و پاسخگویی قرار گرفته است.
در همین زمینه با همکاری اداره کل بازرسی بانک و مجموعه شعب سراسر کشور، همه درخواست های ثبت شده در این سامانه مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و پاسخ 

جامع و کامل در هر زمینه، در زمان مقرر در سامانه بارگذاری شده است.
گفتنی است هیچ یک از پاسخ های ارائه شده از سوی بانک نیازمند پیگیری مجدد یا درخواست ارائه توضیحات بیشتر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص 

داده نشده که این امر به منزله کفایت اقدامات و پاسخ های ارائه شده از سوی بانک است.

اخباراخبار

درخشش بانک پاسارگاد در میان 
500 شرکت برتر کشور

بانک پاسارگاد در بیست وپنجمین دوره رتبه بندی 
به کسب  )IMI۱۰۰( موفق  ایران  برتر  شرکت های 
رتبه اول از نظر شاخص های بهره وری کل عوامل 

و بازده فروش شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مراسم 
معرفی شرکت های برتر ایران که هرساله به همت 
سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، در سال 
با  ۳بهمن۱۴۰۱  مورخ  دوشنبه  روز  در  نیز  جاری 
حضور مقامات اقتصادی و صنعتی کشور، مدیران 
اقتصادی  و صاحب نظران  ایران  برتر  شرکت های 
و صنعتی در محل مرکز همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شد. در این مراسم ضمن تشریح 
مهم ترین نتایج رتبه بندی ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور، 
شرکت های پیشرو و شرکت های برتر، مورد تقدیر 
در  پاسارگاد  بانک  راستا،  این  در  گرفتند.  قرار 
رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر ایران ضمن کسب رتبه 
اول از نظر بهره وری کل عوامل، موفق به کسب 
بازده فروش نیز شد و  رتبه نخست در شاخص 
موفقیت دیگری را در سال ۱۴۰۱ به نام خود ثبت 
مهمی  نقش  که  است شرکت هایی  گفتنی  کرد. 
به طور  و  صادرات  اشتغال زایی،  ملی،  تولید  در 
کلی توسعه اقتصادی کشور دارند در این رویداد 
رتبه بندی شده و بدین ترتیب تصویر شفاف تری از 
وضعیت فعاالن اقتصادی در صنایع مختلف جهت 

تدوین برنامه های توسعه ای ایجاد می شود.

عملکرد بانک دی به روایت آمار
بانک دی موفق شده است با تمرکز بر بهداشت 
اعتباری، وصول مطالبات غیرجاری و نیز کاهش 
هزینه های غیرضرور، رشد قابل توجهی را در 

کارنامه سه فصل نخست امسال ثبت کند.
رشد  دی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
رشد  غیرعملیاتی،  درآمدهای  درصدی   ۵۵۲
افزایش ۲۲  و  ۳۰ درصدی درآمدهای کارمزدی 
درصدی درآمد تسهیالت و سپرده گذاری در کنار 
کاهش ۱۹ درصدی هزینه های عملیاتی و کاهش 
۵۰ درصدی هزینه های کارمزدی، تنها بخشی از 
دستاوردهای بانک دی در این دوره است. این 
بانک موفق شده است با تشکیل کارگروه های 
و  غیرجاری  مطالبات  وصول  منظور  به  ویژه 
تعیین تکلیف آنها در کنار افزایش درآمد ناشی 
از پرداخت تسهیالت، سپرده گذاری و سرمایه 
گذاری فعالیت های بانکی، فروش وثایق تملیکی 
الکترونیک و استقرار  بانکداری  و مازاد، ترویج 
سرویس¬های نوین بانکی، همزمان درآمدهای 
خود را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد. درآمد 
عملیاتی بانک شامل درآمد تسهیالت، سپرده 
گذاری و سرمایه گذاری فعالیت های بانکی در 
دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال جاری بالغ بر 
۲۲ هزار و 8۵۹ میلیارد ریال بوده که که نسبت 
به دوره مالی مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد 
نشان می دهد. هزینه های عملیاتی بانک دی 
شامل هزینه کارمزد، هزینه های اداری و عمومی 
و هزینه مطالبات مشکوک الوصول در دوره مالی 
جاری  سال  ماه  آذر  پایان  به  منتهی  ماهه   ۹
حدود هفت هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال بوده که با 
رعایت بهداشت اعتباری، این رقم در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد کمتر 
غیرعملیاتی  درآمدهای  حوزه  در  است.  شده 
مازاد، در دوره  و  تملیکی  وثایق  فروش  شامل 
مرحله  شش  برگزاری  دلیل  به  گزارش  مورد 
مزایده و فروش ۲۱ فقره ملک، مبلغ یک هزار 
و ۶۷ میلیارد ریال درآمد ایجاد شده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود ۵۵۲ 
بانک دی در حوزه  را ثبت کرده است.  درصد 
ترویج  به  ویژه  نگاه  با  نیز  کارمزدی  درآمدهای 
های  سرویس  استقرار  الکترونیک،  بانکداری 
نوین بانکی، توسعه قابلیت ماشین های بانکی، 
و دی  جت  دی  های  سامانه  قابلیت  توسعه 
نت و همچنین افزایش خدمات در بخش صدور 
ضمانت نامه، بیش از یک هزار و 8۴۱ میلیارد 
 ۳۰ حدود  رقم  این  که  داشته  درآمدزایی  ریال 
درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است. 
از سوی دیگر، هزینه های کارمزدی بانک در ۹ 
ماه نخست سال جاری به علت داشتن تعداد 
زیاد خودپرداز در شبکه بانکی مبلغ ۲۶۹ میلیارد 
ریال بوده که این رقم نسبت به دوره مالی مشابه 
سال ۱۴۰۰، کاهش حدود ۵۰ درصدی را تجربه 

کرده است.

نسخه جدید موبایل بانک سینا با 
خدمات متمایز منتشر شد

ارائه  الکترونیک و  بانکداری  در راستای توسعه 
نسخه  مشتریان،  به  متمایز  و  مطلوب   خدمات 
عامل  سیستم  دو  برای  سینا  موبایل بانک  جدید 

اندروید و ios منتشر شد.
این نسخه  بانک سینا  به گزارش روابط عمومی 
با هدف ارائه خدمات متمایز به مشتریان منتشر 
شده و از طراحی مناسب و قابلیت های متعددی 
این  جدید  خدمات  جمله  از  است.  برخوردار 
ساتنا،  وجه  انتقال  امکان  به  می توان  سامانه 
انتقال چک های صیادی، مدیریت کارت  و  ثبت 
صورت حساب  کارپوشه،  سرویس های  اعتباری، 
)پرداخت  پل  وجه  انتقال  قابلیت  کارت، 
سماچک  سامانه  خیریه،  به  کمک  لحظه ای(، 
کرد. اشاره  تراکنش ها  کلی  سوابق  مشاهده   و 

نسخه جدید موبایل بانک سینا از طریق سایت بانک 
خدمات  آدرس https://sinabank.ir منوی  به 
بانکداری الکترونیک قابل دریافت و استفاده است.

هت تریک بیمه تجارت نو در ششمین 
دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

نوآوری  ملی  جایزه  سطح  باالترین  دریافت  با 
تحول  ملی  ارزیابی  دوره  ششمین  در  رهبری  و 
دیجیتال، شرکت بیمه تجارت نو سه جایزه را از آن 

خود کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو؛ 
در مراسم اختتامیه این رویداد که روز سه شنبه ۴ 
بهمن ۱۴۰۱ با حضور نخبگان دیجیتال شرکت های 
دانشکده  همایش های  مرکز  در  کشور  بزرگ 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، تندیس سیمین 
رهبری دیجیتال، تندیس سیمین نوآوری دیجیتال 
و تندیس برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال به این 

شرکت رسید.
رهبری  سیمین  گزارش تندیس  این  بر  بنا 
دیجیتال به مهندس مهرداد غالمزاده، عضو هیات 
سیمین  و تندیس  تجارت نو  بیمه  شرکت  مدیره 
بنو« و تندیس  دیجیتال به »اپلیکیشن  نوآوری 
برنزین سطح سه زبدگی دیجیتال به شرکت بیمه 
تجارت نو تعلق گرفت. مهندس مهرداد غالمزاده، 
عضو هیات مدیره و ناظر بر امور مرکز فناوری و 
نوآوری شرکت بیمه تجارت نو پس از دریافت جوایز 
این دوره، گفت: از سال گذشته تا کنون به بلوغی 
رسیده ایم که می توانیم با یک نقشه راه مدون در 
حوزه فناوری اطالعات و نوآوری، فعالیت های خود 
در حوزه تحول دیجیتال را ادامه دهیم. وی با بیان 
این که حرکت در جهت اهداف نقشه راه تحول 
دیجیتال بیمه تجارت نو تا سال آینده ادامه خواهد 
دوره  در ششمین  از حضور  هدف  افزود:  یافت، 
ارزیابی ملی تحول دیجیتال، سنجیدن عملکرد بیمه 
تجارت نو در حوزه فناوری و تحول دیجیتال بود و 
اکنون مشخص شده است که اقدامات زیرساختی 

شرکت در این حوزه ها بسیار اثرگذار بوده است.
در این رویداد که به صورت ساالنه برگزار و در 
آن آخرین اقدامات شرکت ها و سازمان های حاضر 
در حوزه تحول دیجیتال بررسی وداوری می شود، 
و  فرهنگ  اکوسیستم،  و  کار  و  محورهای کسب 
تجربه  مشتری،  تجربه  داده،  و  پلتفرم  مهارت، 
و  استراتژی  فرآیند،  نوآوری،  حکمرانی،  کارکنان، 
توسط  دقیق،  شاخص  یکصد  تحلیل  با  فناوری 

اساتید این حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
گفتنی است پنج دوره گذشته این همایش، با 
حضور بیش از ۵۰ سازمان پیشرو در زمینه تحول 
دیجیتال برگزار شد که در پنجمین دوره ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال نیز شرکت بیمه تجارت نو لوح 
تقدیر »سطح یک اهتمام به زبدگی دیجیتال« را 
کنون محصوالتی  تا  تجارت نو  بیمه  کرد  دریافت 
چون بنوشاپ، پلتفرم خرده فروشی، پیام رسان 
تحول  حوزه  در  را  بنو  اپلیکیشن  و  »بنوگرام« 
دیجیتال طراحی و رونمایی کرده و این محصوالت 
مورد  نیز  مرکزی  بیمه  نوآوری  در سه شنبه های 
توجه و تشویق رئیس کل بیمه مرکزی و هیات 

عامل قرار گرفته است.

در  سرمایه گذاری  و  تجارت  فراز،  گزارش  به  بنا 
نشست امسال داووس، به عنوان یکی از مسایل 
اصلی این نشست مطرح شد. در سه ماه سوم سال 
۲۰۲۲، ارمنستان، ونزوئال و سنگال بهترین عملکرد 
صادراتی را داشته و اوکراین، روسیه، نیجریه و ایران 
از جمله کشورهایی با پایین ترین شاخص عملکرد 
دارند.   قرار  داووس  نشست  بررسی  در  صادراتی 
ادامه  گسترده،  تورم  علی رغم  اخیر،  ماه   ۱۲ طی 
اختالل های زنجیره تامین پس از همه گیری کرونا، 
شوک های ژئوپلیتیکی از جمله جنگ اوکراین، حجم 
رسید.  دالر  تریلیون   ۳۲ رکورد  به  جهانی  تجارت 
جهانی  تجارت  وضعیت  از   ۲۰۲۳ داووس  گزارش 
در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، با ارایه دو شاخص 
»عملکرد صادراتی«  و »نوسان صادرات«، وضعیت 
صادرات را کشورهای جهان به بررسی گذاشته است.

ایران در بین 8 کشور انتهای جدول
»عملکرد صادراتی«، یک شاخص ترکیبی شامل 
نرخ رشد، عملکرد در مقابل همتایان و رقابت در 
بازارهای اصلی و پویا است. امتیاز بیشتر، به معنای 

عملکرد صادراتی بهتر است.
نیز  »نوسان صادرات«  فراز، شاخص  گزارش  به 
عملکرد صادرات را در ۶ماه گذشته دنبال می کند 
تا الگوهای نوسان را شناسایی کند. شاخص نوسان 
بیشتر، به معنای آسیب پذیری باالتر در صادرات 
است. آمارهای مربوط به این دو شاخص حکایت از 
وضع نامناسب ایران نه فقط در دنیا بلکه در میان 

رقبای منطقه ای خود دارد. 
گرفته،  قرار  بررسی  مورد  کشورهای  میان  در 
ارمنستان با امتیاز ۱.۰۰، بهترین عملکرد اقتصادی را 
داشته و کشورهای ونزوئال، توگو، سنگال و کامرون 
به ترتیب بیشترین شاخص عملکرد صادراتی را به 
خود اختصاص داده اند. اوکراین با شاخص عملکرد 
صادراتی ۰.۰)صفر(، تانزانیا با شاخص ۰.۱۵، گینه نو 
با شاخص ۰.۲۰، روسیه با شاخص ۰.۲۱، نیجریه با 
شاخص ۰.۲۴، هندوراس و ایسلند با شاخص ۰.۲۶ 
و ایران با شاخص ۰.۲۷ بدترین عملکرد صادراتی را 

از منظر شاخص بررسی شده در داووس داشته اند.
وضعیت تجارت بین المللی در ایران سال ها است 
چالش های  با  غرب،  تحریم های  تاثیر  تحت  که 
بسیاری روبه رو بوده است. مقامات رسمی کشور 
در حالی از »رکوردشکنی« صادرات غیرنفتی کشور 
سخن می گویند که آمار جهانی، عملکرد صادراتی 

ایران را در 8 کشور قعر جدول ارزیابی کرده است.
به عبارتی نوع عریف شاخص «عملکرد اقتصادی« 
متاثر از عواملی مانند نرخ رشد اقتصادی، عملکرد 
در مقابل همتایان و رقابت در بازارهای اصلی و پویا 
است، درباره ایران حکایت از  دو چیز می کند؛ تثبیت 
رکود حاکم بر اقتصاد ایران و حذف ایران از بازارهای 
بین المللی و جهانی. در این میان مساله عملکرد 
در مقابل همتایان نیز قابل توجه است. چیزی که 
زنگ خطر را برای ایران در رقابت با رقبای همسطح 
و عموما منطقه ای را به صدا در آورده است.  ادامه 
این روند یعنی جدا شدن و فاصله گرفتن آن کشورها 
از ایران در سال های آتی و به عبارتی عقب افتادن 
کشورمان از رقبای خود حداقل در ابعاد اقتصادی و 
تجاری. چیزی که با توجه به رقابت های تعریف شده 
یا طبیعی ایران خصوصا در عرصه منطقه می تواند 
آثار پر دامنه ای از اقتصاد گرفته تا موضوعات امنیتی 

بر جای بگذارد. 
 شکار فرصت ها توسط همسایگان ایران

آغاز جنگ اوکراین به بحران انرژی به طور ویژه 
در اروپا و همچنین به افزایش هزینه مواد غذایی 
از جمله غالت در نظام های اقتصادی جهان دامن 

تاثیر  از  پس  اقتصادی  شوک  دومین  این،  زد. 
بود. جهان  اقتصادهای  بر  کووید-۱۹  همه گیری 
همسایه های  برای  را  بزرگی  فرصت های  همین، 
ایران در منطقه خلق کرد. قطر در ماه های اخیر، 
یک قرارداد گازی ۱۵ ساله با آلمان منعقد کرد که 
طبق آن، از سال ۲۰۲۶ ساالنه تا دو میلیون تن گاز 
طبیعی مایع به ترمینال گازی برونزبوتل در شمال 
آلمان صادر خواهد کرد. پیش از آن، قطر با امضای 
قراردادی ۲۷ ساله متعهد به تامین گاز طبیعی مایع 
چین نیز شده بود. این قرارداد در برخی رسانه های 
حوزه انرژی، طوالنی مدت ترین قرارداد تامین گاز در 

جهان توصیف شد.
از سوی دیگر، لبنان و اسراییل نیز برای بهره برداری 
از دو میدان گازی »کاریش« و »قانا«  شرق مدیترانه 

به یکدیگر به توافق رسیدند.
در  تجارت  بقای  برای  تالشی  قراردادها،  این 
به پیش بینی  آینده است. سال هایی که  سال های 
بسیاری از کارشناسان، دستخوش شوک ها اقتصادی 
و ژئوپولیتیکی متعددی خواهد بود و آسیب پذیری 
نظام های اقتصادی را در پی خواهد داشت. ایران اما، 
در آستانه ی انزوا در مجامع بین المللی و بازارهای پویا 
و با توجه به محدودیت های پولی، بانکی و اقتصادی 
که با احتمال منتفی شدن برجام، هرروز بیشتر و 
بیشتر می شوند، در بزنگاه های اقتصادی در رقابت با 

همتایانش در منطقه جا می ماند. 
سال  سوم  ماهه   ۳ در  جهانی  تجارت  وضعیت 
۲۰۲۲ در مجموع، مثبت ارزیابی شده اما با این حال، 
همچنان نگرانی هایی وجود دارد که بحران های جاری 
در جهان، منجر به رکود قابل توجه اقتصاد جهانی 
شود. با این وجود، شرکت کنندگان نشست ساالنه 
۲۰۲۳ داووس از جمله »کریستالینا جورجیوا«، مدیر 

عامل صندوق بین المللی پول، از دولت ها و بخش 
خصوصی خواست تا »عمل گرا باشند، همکاری کنند 
و اقتصاد جهانی را یکپارچه نگه دارند«. او این را به 

نفع همه کشورها دانست.
افزایش حجم تجارت رکورد شکست و منفی شد

پس از یک سال رکوردشکنی در آمار، رشد تجارت 
جهانی اکنون منفی شده است. حجم تجارت جهانی 
تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۳۲ تریلیون دالر رسید اما رشد 
آن در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ منفی شد. تقاضا برای 
کاالهای خارجی در طول سال ۲۰۲۲ حجم واردات را 
۳ درصد افزایش داد. تجارت در اقتصادهای شرق 
آسیا انعطاف پذیری بیشتری را در جنوب نشان داده 
است. انتظار می رود اصطکاک های ژئوپلیتیکی، تورم 
مداوم و کاهش تقاضای جهانی بر تجارت جهانی در 

سال ۲۰۲۳ تأثیر منفی بگذارد.
از مجموع ۳۲ تریلیون دالر حجم صادرات، حدود 
۲۵ تریلیون دالر به تجارت کاال )افزایش ۱۰درصدی 
نسبت به سال ۲۰۲۱( و حدود ۷ تریلیون دالر به 
تجارت خدمات )افزایشی ۱۵ درصدی نسبت به سال 
در حجم  رکورد  این  است.  یافته  اختصاص   )۲۰۲۱
تجارت، تا حد زیادی به دلیل رشد قوی در نیمه اول 
سال ۲۰۲۲ است. در مقابل، رشد تجارت در نیمه 
دوم سال کاهش یافته است. طی سه ماهه سوم 
۲۰۲۲، تجارت کاال نسبت به سه ماهه دوم ۲۰۲۲ 
حدود یک درصد کاهش یافت. تجارت خدمات در 
مدت مشابه حدود ۱.۳ درصد افزایش یافته است. 
روند واردات و صادرات برخی از اقتصادهای تجاری 
بزرگ جهان، نمونه خوبی برای نشان دادن الگوهای 
رشد تجارت در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ است. به 
جز روسیه، تجارت کاال برای همه اقتصادهای بزرگ 
جهان، بسیار باالتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ 

بود. با این حال، نرخ های سه ماهه نشان می دهد 
که این روندهای مثبت برای اکثر اقتصادها در سه 
ماهه سوم ۲۰۲۲ معکوس شده است. در سه ماهه 
اقتصادهای  اکثر  برای  تجارت خدمات  دوم ۲۰۲۲، 
بزرگ بیشتر از سه ماهه دوم ۲۰۲۱ بود. نرخ های 
رشد سه ماهه نشان می دهد که این روندهای مثبت 
به طور قابل توجهی در سه ماهه دوم ۲۰۲۲ ضعیف 

شده است.
با  برزیل  ۲۳درصد،  با  آمریکا   ، فراز  گزارش  به 
۱۶درصد و چین با ۱۰درصد افزایش صادرات کاال، به 
ترتیب بیشترین افزایش صادرات کاال را در ۳ماهه 
سوم سال ۲۰۲۲ داشته اند. در حوزه صادرات خدمات 
اما آفریقای جنوبی با ۴۰ درصد و برزیل و هند با 
۳۵ درصد، بیشترین نرخ رشد را رقم زده اند. رشد 
به طور عمده  تجارت در سال گذشته  توجه  قابل 
به دلیل افزایش ارزش محصوالت تجاری در حوزه 
انرژی بود. در حالی که تجارت در برخی بخش ها از 
جمله پوشاک، مواد شیمیایی و وسایل نقلیه جاده ای 
افزایش یافته،  ارزش تجارت در سه ماهه سوم ۲۰۲۲ 
در چندین بخش از جمله داروسازی، مواد معدنی، 
تجهیزات ارتباطی و تجهیزات حمل و نقل کمتر از 

سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ بوده است.
و  به سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲  مربوط  آمار  این 
مقایسه آن با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ میالدی 
و  اقتصادی  بحران های  طبیعی،  طور  به  است. 
 ۲۰۲۳ سال  آمار  جهان،  در  جاری  ژئوپولیتیکی 
رهبران  و  سیاست گذران  کرد.  خواهد  دگرگون  را 
با  بیشتر  ارتباط  با  تا  تالشند  در  جهان  اقتصادی 
اقتصاد جهانی و خلق مراودات و روابط بین المللی 
بیشتر، از تنگنای ایجادشده در جهان نوین خارج 

شوند.

دولت درحالی درآمدی از محل مالیات خانه های خالی در الیحه 
بودجه سال آینده را پیش بینی کرده است که همواره انتقاداتی به 
شناسایی این خانه ها و تحقق درآمد دولت از محل مذکور در سال 
جاری وارد است؛ البته به نظر می رسد قرار است راهکارهای جدیدی 
برای این موضوع به کار گرفته شود. به گزارش ایسنا، آنطور که دولت 
در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده، قرار است از خانه های 
مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. این 
درحالی است که طبق آخرین آمار، مالیاتی که دولت در ۹ ماهه 
سال جاری از این محل اخذ کرده، یک میلیارد و ۴8۷ میلیون تومان 
بوده است. رقمی که به نظر نمیرسد تا پایان سال به بیش از دو 
میلیارد تومان هم برسد و مقایسه این ارقام نشان می دهد که دولت 
برای سال آینده روی مالیات خانه های خالی حساب زیادی باز کرده 
است.این درحالی است که از زمانی که قانون اخذ مالیات از خانه های 
خالی اجرا شد، انتقادات زیادی به آن مطرح بود. بر این اساس بنای 
اخذ مالیات از خانه های خالی سال گذشته گذاشته و قانون مالیات 
خانه های خالی آذرماه سال ۱۴۰۰ مصوب شد. طبق این قانون اگر واحد 
مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از 

سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به 
شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱8 برابر 
مالیات متعلقه خواهد شد. وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده 
وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک و اسکان گذاشته شده 
است که این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان نسبت به 
ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین 
شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، خانه آن ها به عنوان خاله 
خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی 
شد اما طبق نظر کارشناسان این وزارت خانه به عنوان نهاد مربوطه 

برای شناسایی خانه های خالی سریع و کارآمد عمل نمی کند.  
انتقاد منظور و به کارگیری یک روش جدید

موضوعی که داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی نیز به آن 
اشاره و اعالم کرده است با خود اظهاری نمی توان خانه های خالی را 
شناسایی کرد. تعریف خانه های خالی غلط است. تاکنون ۵۲۰ هزار 
رکورد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این 

میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است. 
وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که در شناسایی خانه های 
این  به  توجه  شود.با  استفاده  شهرداری  ظرفیت  از  باید  خالی 
موضوعات،  ابهام درمورد تحقق پیش بینی های درامدی دولت درمورد 
شناسایی  اخیرا  درمورد  منظور  البته  دارد.  وجود  خالی  خانه های 
خانه های خالی و لوکس از به کارگیری یک راه جدید خبر داده و اعالم 
کرده است که یکی از دالیلی که باعث شده مالیات خانه های خالی 
و خانه ها و خودروهای گران قیمت به طور کامل محقق نشود، ظرف 
اطالعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاه های تولیدکننده 
اطالعات دریافت کند. برای حل مشکل مذکور در الیحه تضامینی را 
در قانون پیش بینی می کنیم برای دستگاه هایی که باید اطالعات مورد 
نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین محکم بوده و 
مجازات هایی را برای دستگاه هایی که همکاری نمی کنند پیش بینی 
کرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: درمورد خانه های خالی 
پیشنهاداتی است برای بهبود دریافت اطالعات که این پیشنهادات 
به مجلس ارایه شده است و چنانچه در قانون تصویب شود می توان 

خانه های خالی را شناسایی و وصول کنیم.

داده های جدید ادعاهای اقتصادی دولت را درباره عملکرد صادراتی ایران رد می کند 

ایستاده در انتهای جدول صادرات
صادرات را باید یکی از اصلی ترین راه های ارتباط تجاری هر کشور با جهان دانست. شاخصی دارای اهمیت که نمودار اهمیت اقتصادی یک کشور را تعیین 

می کند. اما وضعیت ایران در این شرایط و با توجه به آمار داووس ۲۰۲۳ چگونه است؟

وی مالیات خانه های خالی  حساب ویژه دولت ر

آمریکا با 
2۳درصد، برزیل 

با 1۶درصد و 
چین با 10درصد 
افزایش صادرات 

کاال، به ترتیب 
بیشترین افزایش 

صادرات کاال 
را در ۳ماهه 

سوم سال 2022 
داشته اند. در 

حوزه صادرات 
خدمات اما 

آفریقای جنوبی با 
40 درصد و برزیل 

و هند با ۳5 
درصد، بیشترین 
نرخ رشد را رقم 

زده اند


