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اقتصاد

امیرحسین زمانینیا ،معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی در گفتگو با ایلنا ،درباره سرانجام صادرات گاز ایران به پاکستان با توجه به اخباری مبنی بر توافق اسالم آباد – عشق آباد برای ارسال گاز به این کشور
اظهار داشت :ترکمنستان هم کشوری است که منابع گازی دارد ما نیز با کشور پاکستان قراردادی داریم که باید تکلیف آن روشن شود .وی درباره تغییر نخست وزیر پاکستان و تاثیر آن روی اجرایی شدن صادرات گاز از
ایران به پاکستان گفت :این موضوع مسئله داخلی کشور خودشان است و ارتباطی به مسئله قرارداد گازی با ما ندارد .براساس اعالم برخی منابع خبری؛ حزب حاکم پاکستان ،شاهد خاقان عباسی ،وزیر نفت سابق این کشور
را بهعنوان نخستوزیر موقت انتخاب کرده است .زمانی نیا تاکید کرد :ما با کشور پاکستان قرارداد داریم و باید به دنبال این باشیم که تکلیف آن مشخص شود .وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان از برنامه این کشور برای
آغاز واردات گاز از ترکمنستان در سال  2020خبر داده و گفته است :قرار است این گاز از طریق خط لوله ترکمنستان  -افغانستان  -پاکستان  -هند موسوم به تاپی به پاکستان منتقل شود.

باید تکلیف قرارداد
صادرات گاز به
پاکستان مشخص
شود

با افتتاح خط لوله دامغان  -ساری صورت ميگيرد

پایان وابستگی استانهای شمالی به گاز از ترکمنستان

افتتاح خط لوله دامغان  -کیاسر -ساری عالوه بر پایداری و
تاب آوری شبکه گاز استانهای مازندران ،گیالن و گلستان ،در
واقع پایان نیاز و وابستگی به واردات گاز از کشور ترکمنستان
است .براساس برنامه ریزی شرکت گاز استان مازندران ،خط
انتقال  42اینچ دامغان  -کیاســر  -ســاری با سرمایهگذاری
یکهزار میلیارد تومان روز ســه شنبه این هفته با حضور وزیر
نفت افتتاح و بهرهبرداری میشــود .به گزارش ایرنا ،واردات
روزانه حدود 10میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان از طریق
ایستگاه دشت شاد گرگان ،همواره کمک و تقویت کننده گاز
خانگی اســتان مازندران در فصل زمســتان بوده است و نیاز
و وابستگی استانهای شــمالی به واردات گاز از ترکمنستان
ســبب شد تا شرکت ترکمن گاز این کشــور همواره ایران را
دچار مشکل کند.
کارشناســان و مســئوالن صنعت نفت در استان مازندران
میگویند با جریان گاز در خط لوله 42اینچ دامغان  -ســاری
،نه تنها وابســتگی به گاز ترکمنستان قطع شده حتی نیاز گاز
از طریق لولههای گرگان و رشــت نیز کم خواهد شدو مازاد
مصرف گاز در اســتان مازندران زمینه ای برای تامین سوخت
واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی اســت .از آنجا که اســتان
مازندران در انتهای خط لوله گازی کشــور قرار دارد ،در پیک
مصرف این انرژی فســیلی ،این استان بویژه در زمستانهای
سرد و ســخت با کمبود گاز مواجه میشود و به همین خاطر
بخشی از گاز مورد نیاز فصل زمستان مازندران ازطریق واردات
از ترکمنستان تامین میشد.
شرکت ترکمن گاز ترکمنستان در دی ماه  1386که سرمای
زمســتان به اوج خود رسیده بود و بیش از  20استان کشور با
افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند ،با سوءاستفاده از
این فرصت و مغایر با قرارداد منعقد شده ،قیمت گاز صادراتی
خود بــه ایران را  9برابر کــرد و از  40دالر به ازای هر هزار
مترمکعــب به  360دالر افزایش داد .بدین ترتیب براســاس
محاسبات ترکمن ها ،طلبی حدود  1.8میلیارد دالر به حساب
ایران نوشته شد .شرکت ترکمن گاز 12دی ماه سال پیش در
اوج ســرما بار دیگر با مشاهده ســرمای کم سابقه در مناطق
مختلف ایران به دنبال سوءاســتفاده از موقعیت افتاده و ادامه
صــادرات گاز به ایران را به دریافــت طلب واهی  1.8میلیارد
دالری مشروط کرده ،این درحالی است که تهران آن را قبول
ندارد و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی است.
دولت تدبیر و امید با انجام کار کارشناسی از سه سال گذشته
عــاوه بر پرداخت ماهانه پول گاز وارداتی از ترکمنســتان و
تســویه تمامی بدهیهای قانونی ،میــزان واردات گاز از این
کشور را هم کاهش داد و عملیاتی شدن خط انتقال گاز دامغان
-ساری را شتاب بخشید .امروز کارشناسان حقوقی و اقتصادی

معتقدنــد که با بهرهبرداری از خط  42اینچ دامغان  -ســاری
شــرکت ترکمن گاز ترکمنستان بازنده اصلی این ماجرا است
،زیرا بزرگ ترین مشتری خود را از دست داده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
طرح بزرگ خط انتقال گاز دامغان به ســاری از خدمات بسیار
ارزشــمند دولت تدبیر و امید در خطه شــمال است که نقش
موثری در امنیت انرژی ایران خواهد داشــت .علی نجفی در
گفتگو با ایرنا افزود :با بهرهبرداری از این طرح ملی ،وابستگی
مناطق شــمالی ایــران به واردات گاز از ترکمنســتان از بین
خواهد رفت و از این پس معادله همکاری انرژی میان ایران و
ترکمنستان براساس منافع مشترک و نه اجبار و اضطرار تغییر
خواهد یافت .وی ادامه داد :این طرح بزرگ نه تنها دغدغههای
مصارف گاز خانگی در اســتانهای شمالی را برطرف میکند
بلکه در تامین سوخت صنایع و واحدهای تولیدی بسیار اثرگذار
اســت که این امر میتواند یکی از مولفههای اساســی تامین
زیرســاختهای الزم برای توسعه اشــتغال پایدار در مناطق
شمالی باشد.
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ناحیه ســاری
اجرای پروژه خــط 42اینچ را در صرفه جویی ســوختهای
فســیلی قابل توجه دانســت و گفت :فقط روزانه در توزیع و
مصرف 13میلیون لیتر نفت کوره و گازوئیل در ســه کارخانه
سیمان کیاسر ،صنایع چوب و کاغذ و نیروگاه نکا صرفه جویی
میشود .حسینعلی طالبی در گفتگو با ایرنا افزود :همچنین با
اجرایی شــدن خط دامغان  -ساری و گاز دار شدن واحدهای
مســکونی و تولیدی و صنعتی 3بخش دودانگه ،چهاردانگه و
کلیجانروستاق ساالنه از مصرف 74میلیون لیتر فرآوردههای
نفتی به ارزش حدود 19میلیارد تومان صرفه جویی میشــود.

وی خاطر نشان کرد :با گاز دار شدن این مناطق خسارتهای
زیســت محیطی که در اثر حمل و نقل و برداشــت چوب از
جنگل وارد میشده نیز از بین میرود .خط  42اینچ گاز رسانی
دامغان-کیاسر-ساری به مثابه یک تیرو چند نشان دولت تدبیر
و امید است که عالوه بر گذراز توقف واردات گاز ترکمنستان،
پایداری گاز مشترکان خانگی و صنعتی ،حذف شدن مصرف
سوخت فسیلی و برداشت چوب از جنگل توسط روستانشینان
حاشیه جنگل ها را نیز به دنبال دارد.
محمد اسماعیل ابراهیمزاده مدیر عامل شرکت گاز مازندران
در ایــن خصوص گفت :برای اجرای طرح خط لوله انتقال گاز
از اســتان سمنان با هدف پایداری گاز مشترکان این استان و
گازرسانی به روستاهای ییالقی واقع در جنگلهای هیرکانی
بیش از یکهزار میلیارد تومان هزینه شــده اســت .وی اضافه
کرد :اجرای این طرح از زمســتان سال  86و پس از نخستین
بدعهدی کشور ترکمنستان در تامین گاز مورد نیاز کشورمان
در دستور کار قرار گرفت ولی تا پایان عمر دولت گذشته تنها
 30درصد پیشــرفت فیزیکی داشت .ابراهیمزاده بیان داشت:
براساس برنامه ریزی این طرح ساعت  15روز سه شنبه هفته
جاری با حضور وزیر نفت و اســتاندار مازندران در محل هتل
بادله ســاری افتتاح میشــود .وی در توضیح سابقه و اهمیت
ایجاد خط انتقال گاز ســمنان به مازندران ،گفت :این طرح در
 6سال دولت نهم و دهم کمتر از  30درصد پیشرفت فیزیکی
داشت و دولت یازدهم از سه سال پیش تاکنون تمام همت و
تالشــش را بر بهرهبرداری از این طرح در سریع ترین زمان
ممکن متمرکز کرد تا دیگر زمســتان اســتانهای شمالی با
افــت و یا قطع جریان گاز مواجه نشــود .وی تصریح کرد :با
جریــان روزانه  40میلیون مترمکعب گاز در خط لوله  42اینچ

دامغان  -ســاری ،عالوه ایجاد پایداری در شبکه گاز خانگی،
 13میلیون مترمکعب گاز مورد نیاز کارخانههای سیمان ،صنایع
چوب و کاغذ و نیــروگاه نکا بهعنوان واحدهای صنعتی مهم
اســتان تامین و گاز مورد نیاز برای یک واحد پتروشیمی نیز
ذخیره میشود.
میانگیــن روزانه مصرف گاز در اســتان مازندران  22تا 26
میلیون مترمکعب است که با جریان گاز در خط انتقال  40اینچ
دامغان به ساری ،دیگر نیازی به واردات روزانه حدود 10میلیون
مترمکعب گاز از ترکمنستان نیســت .مدیرعامل شرکت گاز
مازندران گفت :زمســتان امســال نه تنها پایداری گاز برای
مشــترکان خانگی تضمین میشود ،بلکه واحدهای صنعتی و
تولیدی مازندران که در زمان افت فشــار به سوخت جایگزین
فسیلی از جمله گازوئیل شیفت میشدند ،دیگر از سوخت گران
قیمت و آلوده کننده زیست محیطی استفاده نخواهند کرد .وی
یکی از مزیتهای جانبی این طرح را گازرســانی به  2شــهر
کیاسر و فریم در شهرستان ساری و 160روستای بخشهای
چهاردانگه و دودانگه این شهرســتان اعالم کــرد .او افزود:
با جریان یافتــن گاز در خط لوله دامغان  -ســاری و گازدار
شدن بیش از  100هزار واحد مسکونی بخشهای دودانگه و
چهاردانگــه در واقع انقالبی در حفاظت از عرصههای طبیعی
و جنگلی محسوب میشــود و با گازرسانی به شهر کیاسر و
بیش از  95روســتای این بخش ،اســتفاده از سوخت فسیلی
بویژه چوب و هیزم جنگلی از بین میرود .ابراهیمزاده گفت :به
پشتوانه عملیاتی شدن و عبور خط  42اینچ دامغان  -ساری از
این بخش ،در حال حاضر شرکت گاز مازندران چندین پیمانکار
را برای لوله گذاری در روســتاهای این منطقه انتخاب کرده
که مشغول کار هستند .مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطر
نشان کرد :با پشتیبانی این خط 300 ،میلیارد تومان اعتبار برای
گاز رســانی به روستاهای مازندران تعریف شده است و اکنون
لولــه گذاری گاز و ایجاد علمک با حضور بیش از  25پیمانکار
در شهرهای کیاسر ،فریم و  160روستای  2بخش دودانگه و
چهاردانگه ساری و  151روستای هزار جریب نکا و بهشهر در
حال انجام است.
طبق آمار  99درصد از شهرها و حدود  90درصد از جمعیت
روستاهای استان مازندران در حال حاضر از نعمت گاز برخوردار
هستند .براساس اعالم شرکت گاز مازندران ،تا پایان سال 97
طبق برنامه مصوب ســفر رئیس جمهوری به این استان تمام
روســتاهای باالی  20خانوار مازندران که  650روستا برآورد
شــده از نعمت گاز برخوردار خواهند شد .بنابر امارهای رسمی
مازندران حــدود  3میلیون و  200هزارنفــر جمعیت دارد که
بیــش از 55درصد در شــهرها و مابقی در روســتاها زندگی
میکنند.

تازمانیکه بهمردم پول میدهند،مشکالتاقتصادی حل نمیشود

عضو هیات علمی دانشگاه عالمهطباطبایی گفت :اصالح
روند پرداخت یارانهها نیاز به یک برنامه و سیاستگذاری
است که به وسیله متخصصان و اقتصاددان انجام شود؛ تا
زمانــی که مردم به این صورت پــول میگیرند ،نمیتوان
مشــکالت کالن اقتصادی را حل کرد .جمشــید پژویان
در گفتگو با خبرآنالین با اشــاره به سایه سنگین یارانهها
روی اقتصاد کشــور ،اظهار داشــت :اصال قرار نبوده که از
ابتــدا یارانه نقدی به مردم بدهند؛ یک چنین چیزی یک
مســاله ناباورانه و غیرقابل قبول در دنیا است .عضو هیات
علمی دانشگاه عالمهطباطبایی با بیان اینکه در هیچکجای
دنیا به کل مردم ســر ماه یک مبلغی را نمیدهند ،افزود:
حاال شاید در کشــورهای کوچک که درآمد نفتیشان ،3
 4برابر ایران اســت ،در این رابطه کارهایی میکنند ،ولی
در چارچوب اقتصاد ایران ،یعنی اقتصادی که  70میلیون
متقاضی یارانه دارد و دارای منابع و امکانات فراوان اســت،
این نوع تصمیمگیری و سیاستهای مدیریتی اقتصادی در
طول سالهای گذشته غلط بوده است.
پژویان با اشــاره به اتخاذ سیاســت پرداخت یارانههای
نقــدی در دولت احمدینژاد ،تصریح کرد :نتیجه اینگونه
سیاســتها به اینجا رســیده که ما امروز در جایی قرار
گرفتیم که اصال محق آن نیســتیم .ما به جایی رسیدیم
که به مردم یارانه و پول میدهیم .آخر سر برای چه یارانه

خیز بدهکار بانکی برای
تسویه  ۱۳هزار میلیاردی

میدهیــم؟ عضو هیات علمی دانشــگاه عالمهطباطبایی
عنوان کرد :اصل نظریــهای که هدفمند کردن یارانهها را
مطرح کرد ،این بود که باید اصالح ســاختاری اقتصادی
صورت گیرد و قیمتهای نســبی اصالح شــود .پژویان
ادامه داد :در واقع بســیاری از اقالم مثل نفت ،گاز و ...قابل
صادرات بودند ،اما قیمتشان پایین بود و به همین دلیل
مصرفشان در کشور افزایش یافته بود .حاال اینکه ما این
اقالم را با قیمتهای پایین میدهیم ،به عبارتی داریم یارانه
به کســانی میدهیم که بیشترین استفاده از این کاالها را
دارند .وی گفت :این در شــرایطی است که بعد از اجرای
قانون هدفمند کردن یارانهها قرار شــد یک پولی به مردم
برای جبران این افزایش قیمتها داده شود .کاری ندارم به
اینکه این کار درســت بود یا غلط ،ولی این موضوع دلیل
نمیشود که مادامالعمر ادامه پیدا کند.
ایجاد ساختار باثبات اقتصادی
عضو هیات علمی دانشگاه عالمهطباطبایی افزود :مساله
اساسی این اســت که برای حمایت مردم به یک ساختار
اقتصادی باثبات و یک سازمان تامین اجتماعی باثبات نیاز
است .در واقع به یک سازمان تامین اجتماعیای نیاز است
که بخواهد تمام پوشش حمایتی را برای مردمی که نیازمند
هستند ،فراهم کند؛ مثل همه جای دنیا .پژویان متذکر شد:
شــما اگر به این سیستمها در کشورهای دیگر سر بزنید،

در حالی آخرین آمارها از روند رو به رشد بدهی دولت به سیستم
بانکــی و افزایش آن تا  ۲۲۵هزار میلیــارد تومان حکایت دارد که
ظاهرا هنوز بخشــی از این بدهی با منابع حدود  ۱۳هزار میلیاردی
که به منظور حذف بخشــی از آن در نظر گرفته شــده بود ،تسویه
نشده است .به گزارش ایســنا ،در حال حاضر دولت و شرکتهای
زیرمجموعه آن با رقمی بالغ بر  ۲۲۵هزار میلیارد تومان بزرگترین
بدهکار بانکی به شــمار میرود .این بدهی از سال  ۱۳۹۲که حدود
 ۹۶هزار میلیارد تومان بوده با روندی رو رشد تا بیش از  ۱۲۵هزار
میلیارد تومان افزایش داشته است .آخرین آماری که بانک مرکزی
ن ماه منتشر کرده
از داراییها و بدهیهای شــبکه بانکی در فروردی 
است ،نشــان از آن دارد که روند افزایش بدهی دولت به بانکها تا
حدی کند شده به طوری که در فروردین ماه امسال نسبت به همین
ماه در ســال قبل حدود  ۲۱.۳درصد رشد داشته ،ولی در فروردین
ماه سال  ۱۳۹۵در مقایسه با فروردین  ،۱۳۹۴این رشد تا  ۲۳درصد
گزارش شده بود که نشــان از کاهش سرعت رشد بدهی دارد .اما
در سویی دیگر قرار بر این بوده که طبق تبصره ( )۳۵قانون بودجه
 ۱۳۹۵بخشــی از بدهی دولت به بانکها از طریق منابع ناشــی از
تســعیر نرخ ارز تسویه شود .بر این اســاس حدود  ۱۵هزار میلیارد
تومان از  ۴۵هزار میلیارد مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی برای تســویه بدهی دولت به بانکها و البته
به طور خاص بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند در نظر
گرفته شد .این مصوبه در پایان سال گذشته به بانک مرکزی ابالغ
و در دستور کار قرار گرفت و این انتظار وجود دارد که با این تسویه
بخشــی از بدهی دولت به شبکه بانکی حذف شود ،با این حال آمار
فروردین ماه نشــان داد که ظاهرا تغییری در این بدهی ایجاد نشده
و کاهشی وجود ندارد که ناشی از تسویه  ۱۵هزار میلیاردی باشد.

میبینید ســازمان تامین اجتماعی با سازوکاری که دارد،
از کســانی که صدمه میبینند و بیکار میشوند و نیازمند
هســتند ،حمایت میکنند .اما سازمان تامیناجتماعی ما
چنین رویکردی را ندارد و به سیستم حمایتی توجه ندارد.
در نتیجه شرایط اینگونه میشود که دولت مجبور است
ماهانه میلیاردها تومان پول خرج کند.
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمهطباطبایی با تاکید بر
اینکه دولت دوازدهم باید در رابطه با پرداخت یارانههای
نقدی سیاست را تغییر دهد ،تصریح کرد :مگر این شرایط
را میشود ادامه داد؟ کدام کشــور در دنیا وجود دارد که
به تمام مردم بخواهد ماهانه مبلغی را بدهد؟ این اصال در
کجای دنیا قابل قبول اســت؟ تحت چه نظریه اقتصادی
میتوان یک چنین چیزی را پذیرفت؟ پژویان با تاکید بر
اینکه مدیریت اقتصــادی دولت در اینجا اهمیت زیادی
دارد ،عنوان کرد :من قبال گفتهام که باید یک سیستم نظام
تامین اجتماعی برقرار شود .وی با بیان اینکه اقتصاد کشور
را میشود به راحتی با یک برنامه اقتصادی درست نجات
داد ،متذکر شــد :اصال ادامه روند پرداخت یارانهها امکان
ندارد .اگر این روند ادامه پیدا کند ،باید با تورم آن را اصالح
کنید؟ چطور میشــود این کار را کرد؟ این مشکل قبلی
بوده است.
عضو هیات علمی دانشــگاه عالمهطباطبایی ادامه داد:

دولت ناتوان اســت از اینکه یارانه را روی مواد غذایی و...
بدهد؛ در صورتی که همچنان تــورم باال میرود و ارزش
یک مرغی که یارانهبگیر میخرید ،تبدیل به یک ران مرغ
و حتی کمتر میشود .پژویان خاطرنشان کرد :اصالح روند
پرداخت یارانهها نیاز به یک برنامه و سیاستگذاری است
که به وسیله متخصصان و اقتصاددانان انجام شود .تا زمانی
که مردم به این صورت پول میگیرند ،نمیتوان مشکالت
کالن اقتصادی را حل کرد.

بنزین ارزان ظلم به کشور و لطف به قاچاقچی است

يك کارشناس انرژی گفت :اگر در دولت نهم و دهم برنامه واگذاری
پاالیشگاهها درست اجرایی می شد،االن افزایش قیمت بنزین به قیمت
های فوب خلیج فارس موجب مقاومت نمی شــد،زیرا سهامداران نفع
خود را ترجیح می دادند .محمد خاقانی ،کارشناس انرژی در گفتگو با
خبرآنالین در رابطه با یارانه های وضع شده بر روی قیمت بنزین اظهار
داشــت:توزیع بنزین ارزان در ایــران به معنای زیان به مردم ،محیط
زیست و هم اقتصاد کشور است .از سوی دیگر به قاچاقچی ها و اقتصاد
کشورهای همسایه لطف می کنیم که بنزین ارزان ما به صورت قاچاق

به این کشــور می رود،حال آنکه درآمدسرانه ترکیه از کشور ما بیشتر
است اما در این کشور بنزین را با لیتری  ۶هزار تومان میفروشد .او با
طرح این ســئوال که چرا باید قیمت بنزین در داخل کشور پایین تر از
قیمت فوب خلیج فارس باشد،عنوان کرد :در دولت نهم و دهم خطایی
در خصوصیسازی ها اتفاق افتاد،.درحالی که در دولت هفتم و هشتم
برنامه این بود که پاالیشــگاه ها و نیروگاه ها به مردم واگذار شود .به
عبارتی مردم سهام دار پاالیشگاه می شدند در نتیجه از این که بنزین
ارزان بود گله نمی کردند چون سود سهامشان را از صنعت پاالیش می

گرفتند .خاقانی افزود :این در حالی اســت که به بهانه هدفمند کردن
یارانه ها این مســیر در یک جهتی که منجر به فساد و اختالس شد
تغییر کرد؛ به مردم یارانه نقدی داده شد که در منجر به تورم در اقتصاد
شد .این کارشناس انرژی با بیان اینکه دولت دوازدهم باید به دو تصمیم
مهم جهانی که یکی در پاریس و دیگری در لندن از سوی کشورهای
جهان گرفته شده،توجه کند،گفت :مقامات دولتی این کشورها اعالم
کرده اند که از  ۱۵الی  ۲۰ســال آینده اجازه نمیدهند خودروهایی با
سوخت فسیلی مثل بنزین و گازوئیل در خیابان ها تردد کنند.

سرمایهگذاری  ۵۰۰۰میلیاردی در فروشگاههای زنجیرهای

 ۲۵هزار نفر در بخش فروشــگاه های زنجیره ای کشور به صورت
مستقیم مشــغول به فعالیت هستند و  ۲۵۰۰شعبه فروشگاهی تحت
 ۷۰برند به عنوان فروشــگاه های زنجیــره ای فعال بوده و بالغ بر ۵
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش انجام گرفته است .به
گزارش ایسنا ،رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در گفتوگویی
با ایسنا ،در این باره اظهار کرد:اکنون سهم فروشگاه های زنجیره ای از
بازار ایران حدود پنج تا هفت درصد است درحالیکه این رقم در دنیا به
 ۵۰درصد رسیده و در برخی کشورهای پیشرفته تا  ۸۰درصد پیشروی
دارد .امیرخسرو فخریان در عین حال تاکید کرد:گسترش فرهنگ خرید
از مراکز زنجیره ای باعث شــده تا دنیای فروشگاههای زنجیرهای به
فراسوی مرزها پیوند داشته باشــد.بدین ترتیب اغلب فروشگاه های
زنجیــره ای موفق دنیا ،فعالیت های خود را در کشــورهای دیگر نیز
توسعه می دهند .وی همچنین به مزایای عمده فروشگاه های زنجیره
ای اشاره کرد و افزود :در دسترس بودن نیازهای عمده خانوارها ،حذف
واسطه های غیرضروری ،ارائه کاالها با قیمت مشخص و تخفیف ویژه
در مقاطع خاص و امکان تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان ،کاهش

زمان بین تولید و مصرف ،اعمال نظارت بیشــتر بر فرآیندهای کاری
و صرفه جویی در وقت خرید و بهبود ترافیک در شــهرهای بزرگ را
میتوان از جمله این مزایا دانست.
فخریان در عین حال گفت :اما مهم ترین مزیت فروشــگاه های
زنجیره ای برای اقتصاد کشور " ،افزایش شفافیت مالی" است .چراکه
با توجه به تعداد باالی واحدهای صنفی و فروشندگان خرد ،حسابرسی
و اخــذ مالیات و عوارض روند دشــوار و پیچیده ای را طی می کند و
در بســیاری مواقع امکان نظارت و رصد وجود ندارد .وی ادامه داد :بر
همین اســاس حرکت به سمت تجمیع واحدهای صنفی در قالب زیر
مجموعههایی از فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی که به این روش
فرانچایز می گویند ،می تواند ما را در ایجاد شفافیت بیشتر در اطالعات
مالی یاری می کند .اما با وجود مزایایی که برای فعالیت فروشگاه های
زنجیره ای عنوان می شود میلیون ها واحد خرد فروش در کشور فعالیت
داشــته و سهمی قابل توجه از اشتغال را به خود اختصاص می دهند.
واحدهایی که در صورت شیوع فرهنگ خرید از فروشگاه های زنجیره
ای وضعیت فعالیت آنها در هاله ای از ابهام قرار گرفته و با مشکالت

متعدد همراه می شــود.بر همین اساس اصناف مختلف را می توان از
جمله مخالفان سیاســت گذاری برای ترویج این فروشگاه ها دانست.
البته مسئوالن دولت و اتاق اصناف دراین باره تاکید دارند که باید برنامه
ریزی ها به گونه ای باشد که این بخش هم متضرر نشود.
درباره چگونگی دستیابی به چنین هدفی فخریان توضیح داد :راهکار
علمی برای جلوگیری از آســیب و متضرر شدن کسبه خرده فروش و
واحدهای صنفی در پی ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای آن است
که موضوع فروشــگاه های زنجیره ای فرانچایز را دنبال کنیم .بدین
صورت که اعطای نمایندگی فروشــگاه های زنجیره ای به واحدهای
صنفی که به صورت قانونمند در فعالیت هستند ،در دستور کار داشته
باشــیم .وی در پایان گفت :مزایایی فروشگاه های فرانچایز آن است
که فعالیت یک واحد صنفی و کسبه خرده فروش تحت پوشش یک
برند قرار می گیرد و ضمن افزوده شــدن اعتبار وی در بازار می تواند
از تجربیان و دانش بین المللی بهره بگیرد و نیروهای متخصص را در
امر فروش بکار ببندد و از طرفی با مدیریت علمی به کاهش ریســک
زیاندهی خود کمک کند.
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حاشیه بازار

درخواست ٦ناشر برای انتشار اوراق مشارکت ارزی

معاون بورس تهران گفت :در همه بورس هایی که ما بررســی کردیم یک راه حل
مشابه وجود دارد و آن اینکه آنها منتظر نمی مانند همه اطالعات منتشر شود .شرکت
کامال یک فضای شفاف را تجربه می کنند که سهم آن قابلیت داد وستد داشته باشد
در همین شــرایط هم در بازارهای خاص این امکان برای سرمایه گذاران فراهم می
شــود .روح اهلل حســینی مقدم پیرامون زمان اجرایی شدن کاهش کارمزد معامالت
سهام به اقتصاد آنالین گفت :با توجه به اینکه درصدی از معامالت سهام تحت عنوان
کارمزد به سازمان بورس واوراق بهادار و سایرارکان بورس تعلق می گرفت ازاین رو
ســازمان در بدو امر با کاهش 25درصــدی کارمزد معامالت خود برای پایین آوردن
موثر کامزدها پیش قدم شد که البته باید مالیات معامالت نیز کاهش یاید .وی افزود:
در هر حال بازار سرمایه در مسیری است که باید این اتفاق رخ دهد و هزینه معامالت
برای سرمایهگذاران مثل سایر کشورها کاهش یاید .معاون بورس تهران در خصوص
راهکار حل توقف طوالنی مدت نمادهای معامالتی نیز اظهارداشت :وقتی نمادی توقف
طوالنی دارد ،کشف قیمت به درستی صورت نمیگیرد و عدم شفافیت ایجاد خواهد شد
از این رو سازمان بورس در تالش است تا نمادها طوالنی مدت متوقف نباشند .حسینی
این را هم یادآور شد ،وقتی قیمت درستی کشف شود و سرمایهگذاران با استراتژیهای
مختلف معامله انجام دهند ،شاهد شفافیت بیشتر ی خواهیم بود .معاون بورس تهران با
بیان اینکه با ایجاد بازار تحت نظارت امیدواریم مشکالت کمتر شود ،تصریح کرد :در
برنامه پیش رو به دنبال کاهش توقف نمادها به کمتر از 10روز هستیم این امر موجب
می شود که سرمایه گذاران بدانند در تاریخی سهام شرکت در بازار تحت نظارت معامله
میشود و ممکن است در این فضا محدودیتهایی الزم باشد ،ولی اجازه معامله به همه
سرمایهگذاران داده میشود.

رخداد

صادرات گاز ایران به بصره از چندماه دیگر

وزیر نفت از انتخاب یک مشاور بین المللی برای احداث خط لوله بین کرکوک و ایران
خبر داد و گفت :صادرات گاز از ایران به عراق از طریق خط بصره تا چند ماه آینده عملیاتی
خواهد شد .بیژن زنگنه پس از دیدار با وزیر نفت عراق با اشاره به رابطه تاریخی بین ایران
و عــراق ،اظهار کــرد :ایران و عراق به طور تاریخی و به ویژه بعد از آزاد شــدن عراق از
دیکتاتوری صدام روابط بسیار نزدیک و دوستانهای با یکدیگر دارند .به گزارش ایسنا ،وی با
اشاره به شرایط تولید و صادرات نفت اوپک ،گفت :اوپک با تصمیماتی که در سال گذشته
میالدی گرفت عزم خود را برای سامان دادن بازارهای جهانی جزم کرد و تصمیماتی گرفته
شــد که بسیار خوب در بازار اجرا میشود .اگر چه به دلیل باال رفتن تولید نفت در آمریکا
بیش از پیش بینی و همچنین تولید لیبی و نیجریه با کمی بی ثباتی در بازار مواجه بودیم،
اما امیدوارم با رعایت کامل تصمیم اوپک در ماههای آتی شاهد افزایش قیمت و تثبیت بازار
باشیم .وزیر نفت با تاکید بر این که ایران و عراق دو عضو بنیانگذار و بسیار مهم اوپک
محســوب میشوند ،بیان کرد :این دو کشور در این مسیر نقش و جایگاه خود را به خوبی
ایفا خواهند کرد .زنگنه در ادامه در مورد مذاکرهای که با وزیر نفت عراق داشت ،توضیح داد:
این مذاکرات در حوزههای مختلف صورت گرفت .هم در مورد بازار نفت بود وهم در مورد
همکاری دو جانبه بین دو کشور .این همکاری دو جانبه شامل احداث خط لوله بین کرکوک
و ایران بود که از قبل تصمیمات خوبی اخذ شده بود و امروز برای عملیاتی کردن تصمیمات
پیشین ،توافقات جدیدی انجام شد که در راستای این توافقات قرار شد یک مشاور مطالعات
الزم در این زمینه را انجام دهد و در اختیار دو کشور بگذارد تا اقدامات اجرایی انجام شود.
وی با بیان این که تصمیم دیگری که در دیدار مذکور گرفته شد در مورد خط لوله بین بصره
و آبادان بود ،اظهار کرد :قرار اســت از این خط لوله فرآورده انتقال یابد .همچنین موضوع
دیگری که در مورد آن صحبت شد صادرات گاز ایران به عراق بود .در این راستا یک خط
لوله از نفت شهر به عراق کشیده شده که صادرات گاز از طریق این خط لوله آغاز شده است.
وزیر نفت ادامه داد :خط لوله دیگر بصره اســت که ظرف چند ماه آینده عملیاتی خواهد
شد و از طریق آن گاز از بصره به عراق صادر میشود .وی با اشاره به میدانهای مشترک
نفتی بین ایران و عراق ،گفت :در مورد توســعه یکپارچه دو میدان کوچک مشــترک در
خرمشهر و نفت شهر نیز مذاکراتی انجام شد .البته در این مورد توافقاتی شده بود که قرار
شد توافقات قبلی دنبال شود و کارگروه مشترک فعال شود .زنگنه ادامه داد :تربیت نیروی
انسانی و برگزاری دورههای کوتاه مدت برای طرف عراق که آغاز شده و همچنین بورس
دانشجویان عراقی از دیگر موضوعات صحبت این دیدار بود که امیدواریم همه این موارد
با پیگیری وزیر نفت عراق به نتیجه برسد .وزیر نفت با اشاره به دیداری که اسفندماه سال
گذشــته با وزیر نفت عراق داشــت ،بیان کرد :همه مواردی که در اسفندماه سال گذشته
توافق شده بود در این جلسه پیگیری شد و چنانچه الزم به دستور جدیدی بود دستور جدید
صادر شد .وی در مورد نحوهی اخذ وجوه مالی در ازای صادرات گاز نیز توضیح داد :هنوز
با عراق برای ارتباطات بانکی مشکالتی وجود دارد ،اما تاکنون به ازای مقداری که صادر
شده پول دریافت شده است .زنگنه در ادامه در مورد پایبندی عراق به توافق اوپک ،اظهار
کرد :دوستان در عراق نظراتی در این مورد داشتند که توضیح دادند .آنها برای اقدامات خود
توجیحاتی دارند ،البته باز هم در این زمینه صحبت خواهیم کرد .عراق خود را به تعهد اوپک
متعهد میداند .در حال حاضر توافق اوپک بیش از  90درصد است .وزیر نفت در پایان در
پاسخ به سوالی مبنی بر حضور خود در کابینه دوازدهم ،اظهار کرد :برای روشن شدن این
موضوع باید چند روز صبر کنید.

آخرین خبر

تکذیب بی برقی در شهرک های صنعتی
معاون خدمات مشــترکین
شــرکت توزیع نیــروی برق
اســتان تهران ،بی برقی در
شــهرک هــای صنعتی این
اســتان را رد کــرد و گفت:
برق رســانی به مشــترکان
کنونی بدون هیچ مشــکلی
ادامــه دارد ،اما زیرســاخت
شــهرک های صنعتی تهران
برای واگذاری انشــعاب های
جدید بــرق آماده نیســت.
مســعود معماران در گفتگو
بــا ایرنا افــزود :بــه موازات
توسعه شهرک های صنعتی
باید امکانات و زیرســاخت های الزم برای فروش انشعاب جدید نیز ایجاد
شــود؛ این دو اقدام – یعنی توسعه شهرک و فراهم کردن زیرساخت ها-
در برخی شــهرک های صنعتی متناسب با یکدیگر پیش نرفته است .وی
ادامه داد :براساس مقررات ،زیرساخت های الزم برای تامین برق واحدهای
صنعتی مســتقر در شــهرک های صنعتی باید توســط آن شهرک فراهم
شــود؛ پس از آن ،شــهرک صنعتی به منظور احداث پست های مورد نیاز
باید با شــرکت برق منطقه ای استان همکاری و تعامل الزم را انجام دهد،
سپس شرکت های توزیع برق اجازه واگذاری انشعاب ا به مشترکان جدید
خواهند داشت .معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان
تهران اضافه کرد :با توجه به اینکه در برخی شــهرک های صنعتی بیش از
ظرفیت پست های احداث شــده ،انشعاب فروخته شده  ،مقرر شده است
شرکت شهرک های صنعتی ابتدا زیرساخت ها را برای انشعاب های جدید
فراهم کند .وی با تاکید بر اینکه همه فروش انشــعاب های ما در شهرک
های صنعتی ،هماهنگ با شرکت های شهرک های صنعتی انجام می شود،
گفت :آماده کردن زیرساخت های الزم برای واگذاری انشعاب های جدید،
از جمله اقدام هایی است که با مدیریت جدید شرکت شهرک های صنعتی
استان تهران در دستور کار قرار داده ایم.

