بدهي دولت به نيروگاهها
 1/5برابر بودجه عمراني وزارت نيرو!

مجموع بدهيهاي وزارت نيرو به فروشندگان برق در قالب بدهي
سه شركت مادرتخصصي زيرمجموعه اين وزارتخانه به37/95هزار
ميليارد تومان ميرسد .اين در حالي است كه اعتبار اين وزارتخانه
ب�راي هزينه در بخ�ش عمران�ي در بودجه س�ال  1400نزديك به
26هزار ميليارد تومان اس�ت .به عبارت ديگ�ر تنها بدهي وزارت
نيرو به فروش�ندگان برق به دليل نظام تعرفهگذاري ناكارآمد 1/5
برابر بودجه عمراني اين وزارتخانه در سال جاري به حساب ميآيد.

نظام غيراصولي تعرفهگذاري برق زمينه ايجاد بدهي  38هزار ميليارد
توماني وزارت نيرو به نيروگاهها را به وجود آورده اس��ت .از سوي ديگر
گردش مالي يك نيروگاه توليد برق در ايران به دليل نظام تعرفهگذاري
بيستوچهارم يك نيروگاه در ديگر نقاط دنياست.

اشتباه يك
صنعت برق كشور به عنوان يكي از مهمترين صنايع راهبردي در طول
 40سال گذشته به پيشرفتهاي قابل مالحظهاي دست يافته است .با
وجود رشد قابل توجه صنعت برق در كشور پس از انقالب اسالمي ،در
سالهاي اخير يك مانع قديمي بر سر راه پيشرفت اين صنعت بار ديگر
سر برآورده و روند رو به رشد آن را  43س��ال پس از انقالب با چالشی
جدي مواجه كرده است .اين مانع بسيار بزرگ بر سر راه پيشرفت صنعت
برق ،نظ��ام تعرفهگذاري غيراصولي مبتني بر پرداخ��ت يارانه به ازاي
مصرف برق به حساب ميآيد.
در اين راس��تا بايد گفت ،انتخاب نظام تعرفهگ��ذاري انرژي مبتني بر
يارانه ،زمينه ضرردهي مطلق در صنعت برق كش��ور را رقمزده است.
بسياري از شركتهاي بخش خصوصي فعال در اين حوزه با ضرر و زيان
قابل توجه مواجه ش��دهاند و بخش دولتي حاضر در اين صنعت نيز به
طور مداوم زيان ثبت كرده و اين زيان را از منابع متعلق به بودجه همه
مردم جبران ميكند.
يارانه انرژي ،بزرگترين مانع پيشرفت صنعت برق كشور
برخالف بسياري از نقاط دنيا ،تنها ايران و چند كشور معدود براي عرضه
انرژي از نظام يارانهاي استفاده ميكنند كه این زمينه كاهش قابل توجه
قيمت فروش برق نسبت به قيمت تمام شده آن را فراهم ميكند .رويه
مذكور عالوه بر ايجاد زيان سنگين براي بخش خصوصي و دولتي فعال
در صنعت برق ،زمينه كاهش ارزش انرژي نزد مشتركان را فراهم كرده
و اين مسئله بيتوجهي به اصالح الگوي مصرف را به دنبال دارد.
در اين ش��رايط ،مش��ترك صنعتي به دليل ارزان ب��ودن انرژي هيچ
انگيزهاي براي ارتق��اي فناوري تولي��د و كاهش مصرف ب��رق ندارد.
مشتركان بخش خانگي هم حسي از ارزش اين كاالي اساسي را ندارند
و بخشي از مشتركان نيز بدون توجه به صرفهجويي به استفاده از برق
ادامه ميدهند.
مش�تركان برق تنها  43درصد هزينه تبديل انرژي برق را
پرداخت ميكنند
به استناد آخرين حسابرسي انجام شده از صنعت برق ،هزينه تمام شده
برق فقط با احتساب هزينه تبديل انرژي و بدون در نظر گفتن هزينه
سوخت معادل  192تومان براي هر كيلووات ساعت انرژي محاسبه شده
است .اين در حالي است كه تعرفه تكليفي فروش برق بهطور ميانگين
براي مشتركان برق تنها  82تومان بر كيلووات ساعت است.
به عبارت ديگر ،براساس اطالعات حسابرسي انجام شده در سال ،1398
فقط  43درصد از هزينه تبديل انرژي فارغ از هزينه سرسامآور سوخت
توسط مشتركان برق پرداخت شده و  57درصد باقيمانده از اين هزينه
در قال��ب يارانه انرژي از جي��ب بيتالمال به جيب مش��تركان عمدتاً
پرمصرف برق رفته است.
چنين نظام تعرفهگذاري ضربه كاري را بر پيك��ره نظام تعرفهگذاري
كشور وارد كرده است .بر اساس مقايس��ه صورت گرفته ميان گردش
مالي يك واحد نيروگاهي در ايران و س��اير نقاط جهان ،گردش مالي
يك نيروگاه توليد برق در اي��ران به دليل نظام تعرفهگذاري اش��تباه
توچهارم يك نيروگاه در ديگر نقاط دنياست.
يكبيس 
بدهي دولت به نيروگاهها
بر اساس آمار ارائه شده وزارت نيرو در قالب گزارش آماري ماهانه صنعت
آب و برق در مهرماه  ،1400ميزان بدهي س��ه شركت مادرتخصصي
زيرمجموعه اين وزارتخانه به فروش��ندگان ب��رق در قالب واحدهاي
نيروگاهي عددی شگفتآور است.
در اين راس��تا ،ميزان بدهي ش��ركت مادرتخصصي تواني��ر به عنوان
بزرگترين مجموعه صنعت برق به فروش��ندگان ب��رق  13/43هزار
ميليارد تومان عنوان ش��ده اس��ت .ع�لاوه بر ش��ركت مادرتخصصي
توانير ،شركت مادرتخصصي برق حرارتي نيز بدهي بسيار سنگيني به
فروشندگان برق دارد و ميزان اين بدهي تا انتهاي مهرماه  1400برابر با
 24/51هزار ميليارد تومان عنوان شده است.
س��ومين بدهكار بزرگ زيرمجموعه وزارت نيرو به فروشندگان برق،
شركت مديريت منابع آب ايران اس��ت كه متولي نيروگاههاي برقابي
تلقي ش��ده و بدهي  3/17ميليارد توماني به فروشندگان صنعت برق
دارد .بر اين اساس مجموع بدهيهاي وزارت نيرو به فروشندگان برق
در قالب بدهي سه شركت مادرتخصصي زيرمجموعه اين وزارتخانه به
 37/95هزار ميليارد تومان ميرسد.
اين بدهي س��نگين به دليل نظام تعرفهگذاري غيرمؤثر در ش��رايطي
رقم ميخورد كه به گفته مع��اون برنامهريزي و ام��ور اقتصادي وزير
نيرو ،اعتبار اين وزارتخانه براي هزينه در بخش عمراني در بودجه سال
 ،1400نزديك به  26هزار ميليارد تومان است.
به عبارت ديگ��ر ،تنها بدهي وزارت نيرو به فروش��ندگان برق به دليل
نظام تعرفهگ��ذاري ناكارآمد  1/5برابر بودجه عمران��ي اين وزارتخانه
در سال جاري به حساب ميآيد .در اين شرايط هزينهاي  37/94هزار
ميلياردي كه در قال��ب يارانه انرژي بايد توس��ط وزارت نيرو پرداخت
شود ،ميتوانست با حضور يك نظام كارآمد و مؤثر تعرفهگذاري نظير
تعرفهگذاري پلكاني مؤثر ،زمينه ساخت يك نيروگاه كالس  fسيكل
تركيبي هزار مگاواتي را فراهم كند ،اما اين رقم در شرايط كنوني بايد به
جيب پرمصرفهاي عمدتاً ثروتمند حركت كند.

واردات يونجه از روسيه

مديرعام�ل اتحادي�ه سراس�ري دام�داران اي�ران از
ورود يونجهه�اي روس�ي ب�ه بن�در آس�تارا خب�ر داد
و گف�ت :ب�ازار نهادههاي دام�ي هنوز به تعادل نرس�يده اس�ت.

مجتبي عالي در گفتوگو با مهر ،درباره آخرين وضعيت واردات يونجه
به كشور گفت :بخشي از اين محموله وارد بندر آستارا شده و در حال
حاضر پيگير انجام كارهاي قرنطينهاي آن هستيم تا ترخيص شود.
وي با بيان اينكه در مجموع قرار است ۱۵۰هزارتن يونجه وارد كشور
شود ،افزود :فع ً
ال محمولهاي  ۳۰تا ۴۰هزار تني وارد بندر آستارا شده تا
كيفيت آن بررسي و درباره ادامه واردات تصميم گيري شود .با تكميل
اقدام��ات قرنطينهاي در روزه��اي آينده ۱۲هزارت��ن از اين محموله
ترخيص و وارد بازار ميش��ود .وي گفت :اين يونجهها از مقصد كشور
روسيه وارد ايران شده اس��ت .اين فعال بخش خصوصي با بيان اينكه
ش��رايط بازار نهادههاي دامي هنوز عادي نش��ده و به تعادل نرسيده
اس��ت ،گفت :حدود  ۳۰تا ۴۰درصد نهادههاي مورد ني��از دامداران
توس��ط دولت و با قيمت مصوب تأمين ميشود و آنان بايد مابقي نياز
را از بازار آزاد تهيه كنند .عالي با اش��اره به اينكه فروشندگان بسته به
اينكه دامداران چقدر نياز داشتهباش��ند و گرفتار باش��ند نهادهها را
قيمتگذاري ميكنند و تحويل آنان ميدهند ،اضافه كرد :با تعادل در
نهادههاي دامي هنوز فاصله زيادي داريم.
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صندوقهاي سرمايهگذاري
سپر کنترل نقدینگی و ریسک

د مهدی صافی | جوان
محم 

س�رمايهگذاري در هر بازاري با ريسك همراه
است و تمامي سرمايهگذاران ميدانند كه براي
س�رمايهگذاري بايد ريس�ك آن را بپذیرند.
بنابراين طبيعي است كه هر س�رمايهگذار به
ميزان ريس�كي ك�ه متحمل ميش�ود انتظار
بازدهي داشته باش�د .به عبارت ديگر هرچه
سرمايهگذار ريسك بيش�تري را متقبل شود
انتظار بازدهي بيشتري هم دارد .همين كنترل
ريسك و بازدهي باعث شده ابزارهاي اقتصادي
در بخشهاي مختلف به وجود آید كه بتوان به
نوعي ريسك را پوشش داد تا بازدهي باالتري
را تضمين كرد .در بازار سرمايه نيز از اوايل دهه
 80همراه با گسترش آن و افزايش زيرساختها،
ابزاره�اي كنترل ريس�ك به منظ�ور كاهش
ريسك و تضمين سود بيشتر طراحي شد كه
يكي از آنها صندوقهاي سرمايهگذاري است.

یکی از اش��تباهات س��رمایهگذاران ب��ورس که
مالباخته شدند آن است که به جای ورود به بازار از
دریچه صندوقهای سرمایهگذاری خود مستقیم
س��هام خریدند .حال با توجه به وج��ود بیش از
4هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی و انگیزه برای
سرمایهگذاری بهتر است .سرمایهگذاران به جای
ورود مستقیم به بازار سهام محصول صندوقهای
س��رمایهگذاری را تهی��ه کنن��د .صندوقه��اي
سرمايهگذاري انواع مختلفي دارند؛ صندوقهاي
س��رمايهگذاري ب��ا درآمد ثاب��ت و صندوقهاي
س��رمايهگذاري با درآمد متغير كه ه��ر كدام در
بخشهاي مختلف چه در زمينه س��هام و چه در
خارج از س��هام و چه مختل��ط فعاليت ميكنند.
توصيه كارشناس��ان به اف��راد ت��ازهوارد در بازار
سرمايه اين اس��ت كه س��رمايه خود را از طريق
صندوقهاي سرمايهگذاري وارد بورس كنند تا به
صورت علمي با ضرر و ريسك کمتری مواجه شوند
تا احتمال سودآوري خود را باال ببرند .صندوقهاي
سرمايهگذاري با استفاده از سرمايههاي خرد مردم
و نيروهاي كارشناسي و با توجه به علم و تجربهاي
كه دارن��د ،اقدام ب��ه س��رمايهگذاري ميكنند.
بنابراين بديهي اس��ت كه در اين حالت ريس��ك
سرمايهگذاري به حداقل ممكن برسد.
اي��ن صندوقها در چند س��ال اخير رش��د قابل
مالحظهاي داشتهاند و به لحاظ تنوع نيز نسبت
خبر

به قبل متنوعتر شدهاند ،حتي صندوقهاي قابل
معامله ( ETFنقدشوندگي باال) نيز در چند سال
گذشته به بازار سرمايه افزوده شدهاند .به اعتقاد
تمامي كارشناس��ان ،قطعاً اين ابزارها ميتوانند
در حفظ تعادل بازار و خودانتظامي بيش��تر بازار
و كاهش نوس��انات مثب��ت و منف��ي بيدليل و
س��وداگرانه كه باعث كاهش اعتماد سرمايهگذار
و خروج نقدينگي ميش��ود منجر گردد .به نظر
ميرسد هماكنون قانونگذاران بايد توجه ويژهاي
به اين بخش داشته باشند ،چراكه بورس برخالف
سالهاي گذش��ته به يك بخش مهم در اقتصاد
كشور تبديل شده و مشاركت مردم نیز در آن باال
رفته است .از اينرو اجراي قوانين جديد ميتواند
از سوداگري در اين بازار جلوگيري کند .بنابراين
هرچه به ابزاره��اي مختلف بازار س��رمايه توجه
بيش��تري ش��ود ،يقيناً افت و خيزهاي بيدليل
كمتري را شاهد خواهيم بود و به نوعي عالج واقعه
قبل از وقوع خواهد بود.
از ط��رف ديگ��ر همانطور ك��ه ب��راي رانندگي
احتياج به گذراندن دورههاي آموزش��ي و گرفتن
گواهينامههاي معتبر است بايد قانونگذاران توجه
داشته باشند س��رمايهگذاري در بورس نيز امري
تخصصي اس��ت .كس��اني كه ميخواهند در اين
بازار اقدام به سرمايهگذاري کنند بايد گواهينامه
معتب��ري بگیرند ت��ا از ض��رر و زيان خودش��ان
جلوگيري کنند يا چنانكه قصد ندارند به صورت
مستقيم وارد بورس ش��وند ،قانونگذار الزاماتي را
مقرر كند تا س��رمايهگذار بدون تخصص و بدون
گواهينامه حتماً از طريق ابزارهايي مانند صندوق
س��رمايهگذاري اقدام به س��رمايهگذاري در بازار
س��رمايه کند تا در مواقع بحراني شاهد نوسانات
غيرمنطقي كه قطعاً و نهايتاً به ضرر تمامي فعاالن
بازار سرمايه است ،نباشيم.
به گزارش فارس ،بورس در  15ماه گذشته وضعيت
مطلوبي نداشته است .افت شاخص كل در روزهاي
متعدد و نوسانات ش��ديد به دليل كمبود تقاضا و
شكلگيري جريان خروج پول سهامداران خرد و
حقيقي از ديگر داليل شكلگيري ركود در بازار
سرمايه است.
اما رفتار هيجاني س��هامداران در انجام معامالت
20ماه گذش��ته كه بازار روند صع��ودي و نزولي

داش��ت ،يك��ي از اصليترين عل��ل جهتگيري
وضعيت بازار به ش��كل فعلي اس��ت .در بسياري
از مواقع و در نمادهاي مختلف مشاهده شده كه
در يك روز صف خريد چندده ميليوني براي يك
سهم وجود داشته اس��ت و در روز بعد نهتنها اين
صف از بين رفته ،بلكه سهامداران در صف فروش
قرار گرفتهان��د و در حال ف��روش دارايي خود با
ضرر هستند.
اين شيوه معاملهگري در ماههاي گذشته به دفعات
زيادي ديده شده است .روند بازار سرمايه در كنار
س��اير عواملي چون نوس��ان نرخ دالر ،مشخص
نبودن سياست دولت و س��ازمان بورس در حوزه
كنترل بازار س��رمايه ،قيمتگذاري دستوري و
مواردي از اين دست باعث ش��ده بازار با نوسانات
شديد مواجه شود.
عملكرد صندوقها با درآمد ثابت
صندوق سرمايهگذاري نوعي نهاد مالي است كه با
جمعآوري وجوه از افراد در موضوع فعاليت خود
سرمايهگذاري ميكند و هريك از سرمايهگذاران
نس��بت به آورده خود در س��ود و زي��ان صندوق
شريك ميش��وند .صندوقهاي س��رمايهگذاري
برحسب نوع ،منابع جمعآوري ش��ده را در انواع
اوراق به��ادار درآم��د ثابت ،س��هام و ان��واع كاال
بورس برخالف سا لهاي
گذش�ته ب�ه ي�ك بخش
مه�م در اقتصاد كش�ور
تبديل ش�ده و مشاركت
مردم نیز در آن باال رفته
اس�ت .از اي�نرو اجراي
قواني�ن جدي�د ميتواند
از سوداگري در اين بازار
جلوگيري کن�د .بنابراين
هرچ�ه ب�ه ابزاره�اي
مختل�ف ب�ازار س�رمايه
توجه بيشتري شود ،يقين ًا
افت و خيزه�اي بيدليل
كمتري را شاهد خواهيم
بود و به نوعي عالج واقعه
قبل از وق�وع خواهد بود

سرمايهگذاري ميكنند.
انواع اصلي صندوقهاي س��رمايهگذاري از منظر
نوع دارايي تحت تملك به سه دسته صندوقهاي
درآمد ثابت ،صندوقهاي سهامي و صندوقهاي
مختلط تقسيم ميشوند.
ويژگي صندوقها
اين صندوقها به دليل داش��تن حداقل بازدهي
تضمين شده براي افرادي با ريسكپذيري پايين
مناسب بوده و به همين دليل منابع مالي حاصل
از فروش اين صندوقه��ا را عمدتاً به خريد اوراق
بهادار بدون ريس��ك يا كمريس��ك مانند اوراق
مشاركت ،اوراق اجاره ،سپرده بانكي و ...اختصاص
ميدهند .قسمت بسيار كمي از منابع در اختيار
اين صندوقها در بورس سرمايهگذاري ميشود.
اين صندوقها ان��واع مختلفي دارن��د؛ برخي از
اين صندوقها داراي س��ود تقس��يمي هس��تند
و در تاري��خ مش��خصي از ماه به پرداخت س��ود
ميپردازند ،اما برخي ديگر داراي سود تقسيمي
نيس��تند و با افزايش ارزش واحد ،س��رمايهگذار
را بهرهمند ميكنند .انتخاب بين اين دو ش��يوه
از س��رمايهگذاري ،به هدف سرمايهگذار بستگي
دارد.
دو مزيت مهم اين صندوق ش��امل بازدهي باالتر
نس��بت به بانك و امنيت س��رمايهگذاري است.
بيشتر صندوقهاي با درآمد ثابت يك ركن به نام
ضامن نقدشوندگي دارند كه اصوالً يك نهاد مالي
معتبر مانند بانك است.
صندوق سهامي
صندو قه��اي س��رمايهگذاري در س��هام،
صندوقهايي هستند كه اكثر منابع جذب شده
را در سهام ش��ركتهاي موجود در بازار بورس و
فرابورس سرمايهگذاري ميكنند .اين صندوقها
پرداخت سود دورهاي و سود تضمين شده ندارند
و سود يا ضرر سرمايه گذاران از مابهالتفاوت قيمت
صدور و ابطال آنها حاصل ميشود.
يعني س��رمايهگذاران از طري��ق افزايش قيمت
واحدهاي اين صندوق به سود ميرسند .با توجه
به ريسك بااليي كه در اين صندوقها وجود دارد،
امكان كسب بازدهي بيشتر نسبت به صندوقهاي
درآمد ثابت وجود دارد.
نوعي از صندوقهاي س��هامي نیز وجود دارد كه
مبتني بر شاخص است .اين شاخص متناسب با
نظر مدير صندوق ميتواند شاخص كل ،شاخص
كل ه��موزن و ...باش��د ،يعن��ي ارزش صندوق
( ،)NAVهمسو و همراس��تا با شاخص حركت
ميكند .اصوالً پرتفوي اين صندوقها متش��كل
از سهمهاي شاخصس��از بوده و اغلب در تركيب
دارايي اين صندوقه��ا تغيي��رات خاصي اتفاق
نميافتد .مزيتي كه در اين صندوقها وجود دارد،
اين اس��ت كه هزينه كمي داش��ته و ريسك آنها
تقريباً مطابق با ريسك بازار است.
بيش��تر منابع موجود در صندوقهاي سهامي در
سهام شركتهاي بورسي سرمايهگذاري ميشود
و مابقي اي��ن مبلغ طبق تصميم مدي��ر در اوراق
و س��پردههاي بانكي س��رمايهگذاري ميش��ود.
صندوقهاي سهامي بيشتر مناسب افرادي است
كه قصد سرمايهگذاري در بازار سرمايه را دارند ،اما
زمان و تخصص كافي در اين زمينه را ندارند.
صندوق مختلط
صن��دوق س��رمايهگذاري مختل��ط ه��م مانند
صندوقهاي سهامي سود تضمين شده و پرداخت
س��ود دورهاي ندارند و س��ود و ضرر سرمايهگذار
ناش��ي از افزايش ي��ا كاه��ش ارزش ()NAV
واحده��اي صن��دوق اس��ت .در صندوقه��اي
مختل��ط منابع موج��ود در صندوق ب��ه صورت
تركيب منصفانهاي از سهام و اوراق با درآمد ثابت
سرمايهگذاري ميشود.

راهاندازي بارنامه الكترونيكي در وزارت راه پاسكاري ميشود

مع�اون رئي�س جمه�ور گف�ت:پنجس�ال اس�ت ميگويي�م كه
بارنام�ه كااله�ا الكترونيكي ش�ود ب�ه وزارت راه و بن�ادر گفتيم
آنها ب�ه راه�داري پ�اس ميدهن�د .به س�تاد مب�ارزه ب�ا قاچاق
كاال ه�م گفتي�م و در ح�ال حاض�ر اي�ن مس�ئله نش�ده اس�ت.

به گزارش فارس ،سورنا س��تاري معاون رئيسجمهور در مراسم انعقاد
قرارداد توليد ايكسري كاميوني از بخش خصوصي براي گمرك ،اظهار
داشت :روزي ۲هزار نفر در ش��ركتهاي دانش بنيان در رابطه با هوش
مصنوعي كد مينويس��ند چرا دس��تگاههاي دولتي از اين ظرفيتها و

امكانات شركتهاي دانشبنيان استفاده نميكنند بارها به گمرك ناجا
و ساير مراكز گفتهام .وي با تأكيد بر اينكه فناوري هوش مصنوعي رو به
توسعه است ،گفت :توسعه هوش مصنوعي به مشتري بستگي دارد .يكي
از كليدهاي مبارزه با قاچاق كاال به بارنامه الكترونيكي است .پنج سال
است ميگوييم كه بارنامه كاالهاي الكترونيكي شود به وزارت راه و بنادر
گفتيم آنها به راهداري پاس ميدهند .به ستاد مبارزه با قاچاق كاال هم
گفتيم و در حال حاضر اين مسئله نشده است.
وي ادام��ه داد :اين موضوع در ح��وزه مبارزه با قاچاق كاال مؤثر اس��ت،

برنامههاي همكاري ايران و سوريه

از استقرار صنايع مونتاژ در سوريه
تا صادرات به ساير كشورهاي عربي

وزي�ر صنع�ت ،معدن و تج�ارت (صم�ت) گفت:
اگر بتوانيم صنايع مونتاژ را در س�وريه مس�تقر
كني�م ،ميتواني�م از ظرفي�ت تج�ارت آزاد بين
كش�ورهاي عرب�ي اس�تفاده کنی�م و ب�ه مصر،
اردن و س�اير كش�ورها صادرات داش�ته باشيم.

به گزارش ايسنا ،س��يد رضا فاطمي امين در جريان
سفر به سوريه با اشاره به فعاليت خطوط توليد ايراني
در سوريه از جمله در بخش لوازم خانگي و برنامهريزي
براي فعال كردن خط توليد خودرو در اين كشور اظهار
كرد :سوريه يك كشور در حال بازسازي است و امكان
سرمايهگذاري گس��ترده در اين كشور وجود دارد .از
طرف ديگر سوريه در آستانه ورود مجدد به اتحاديه
عرب است .به گفته وي :اگر بتوانيم صنايع مونتاژ را در

اين كشور مستقر كنيم ،ميتوانيم از ظرفيت تجارت
آزاد بين كشورهاي عربي اس��تفاده کنیم و به مصر،
اردن و ساير كشورها صادرات داشته باشيم.
اين مقام مسئول همچنين در حاش��يه ديدار با وزير
اقتصاد سوريه در جمع خبرنگاران گفت :تمركز من در
اين سفر روي روابط اقتصادي در بخشهاي مختلف
با كشور سوريه است و حتي ميتوان طرحهاي چند
جانبهاي داشته باشيم .براي مثال ميتوان محصوالت
متعددي در سوريه توليد و به ديگر كشورهاي عربي
و منطقه ص��ادر كرد .وي درب��اره ارتقاي همكارهاي
تجاري و اقتص��ادي نيز تصريح ك��رد :اولين نكتهاي
كه ما بر آن متمركز خواهيم ش��د متعادل كردن تراز
تجاري دو كشور است.

ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ

اما تأس��ف ميخورم مصوبات جدي كه در دولت گرفتي��م گير بارنامه
الكترونيكي است .ستاري افزود :عدهاي از اين شرايط سود ميبرند با اين
موضوع ميتوان تا ۵۰درصد هزينه حمل بار را كاهش داد۵۰ .درصد سود
آن به دست دالالن ميرس��د كه راننده را به بار وصل ميكند .قطعاً اگر
اين اتفاق بيفتد در كوتاه مدت نتيجه خواهد داد .معاون رئيس جمهور
با طرح اين س��وال كه چرا مثل تاكسيراني هوشمند درون شهري براي
حمل بار چنين چيزي نداريم بيان داشت :با هوشمندي جلوي مصوبات
را گرفتند ،اما بايد پيگيري شود تا مقاومت شكسته شود.

پايداري شبكه گاز كشور
با امضاي قرارداد سوآپ گازي

تعامالت گازي با تركمنستان بعد از  5سال توقف
در دولت سيزدهم احیا شد

براس�اس قرارداد س�وآپ گازي س�هجانبه بين تركمنستان،
ايران و آذربايجان ،س�االنه  1/5ت�ا  2ميلي�ارد مترمكعب گاز
از تركمنس�تان درياف�ت و از طريق بندر آس�تارا به جمهوري
آذربايجان سوآپ میش�ود .با اين قرارداد ،ضريب بهرهمندي
اس�تانهاي خراس�ان رضوي ،جنوبي و ش�مالي ،گلس�تان و
س�منان از گاز در فص�ول س�رد س�ال افزاي�ش ميياب�د.

در حاش��يه اج�لاس اكو ،ق��رارداد س��وآپ گازي س��هجانبه بين
تركمنس��تان ،ايران و آذربايجان منعقد شد که برطبق اين قرارداد
قرار است ساالنه  1/5تا ۲ميليارد مترمكعب گاز از تركمنستان به
جمهوري آذربايجان از خاك جمهوري اس�لامي ايران انتقال يابد.
بر اس��اس اين توافق كه در تركمنستان توس��ط وزراي نفت ايران
و جمهوري آذربايجان به امضا رس��يد ،تركمنس��تان روزانه  ۵تا ۶
ميليون مترمكعب گاز به جمهوري آذربايجان ميفروشد .اين گاز
از مسير ايران به جمهوري آذربايجان ترانزيت (سوآپ) خواهد شد
و ايران گاز مصرفي مورد نياز خود در پنج استان كشور را به عنوان
حق انتقال اين گاز برداشت خواهد كرد .اين قرارداد از اول ديماه
امسال بدون سقف زماني اجرا خواهد شد.
انعقاد قرارداد س��وآپ گازي بين ايران ،تركمنستان و آذربايجان،
مزاياي متفاوتي را از جنبه اقتصادي و سياسي براي كشور به همراه
دارد كه البته اين مزايا تقريباً در همه قراردادهاي گازي وجود دارد.
نخستين فايده اين قرارداد براي كش��ور اين است كه ايران ضمن
انتقال گاز از تركمنستان به آذربايجان ،بخشي از گاز مصرفي مورد
نياز پنج استان شمالي كشور (خراس��ان رضوي ،شمالي و جنوبي،
گلستان و سمنان) را به عنوان حق انتقال برداشت خواهد كرد كه
اين موضوع به پايداري شبكه گاز ايران نيز كمك ميكند.
عالوه بر مزاياي اقتصادي ،تمام��ي قراردادهاي تجارت گاز از ابعاد
سياسي -امنيتي بااليي برخوردار هس��تند كه موجب همسويي و
وابستگي متقابل سياسي كش��ورهاي طرف قرارداد ميشوند .اين
نكته درباره قرارداد سوآپ گازي بين ايران ،تركمنستان و آذربايجان
نيز مطرح است .البته اين بدان معنا نيست كه با انعقاد اين قرارداد،
مواضع سياسي سه كشور همسو ش��ود ،بلكه هرچه وزن تعامالت
گازي با كشورهاي مختلف افزايش يابد ،طبيعتاً همسويي سياسي
آنها نيز در مسائل منطقهاي بيش��تر ميشود .فع ً
ال وزارت نفت گام
اول را در سه ماهه اول كار خود محكم برداشته است.
احياي تعامالت گازي با تركمنس�تان در دولت سيزدهم
بعد از  5سال توقف
به گزارش فارس ،فارغ از مزاياي اقتصادي و سياسي قرارداد سوآپ
كه تاكنون به آن اشاره شده است ،اين قرارداد از دو جنبه كالنتر
نيز حامل پيامهاي مهمي اس��ت .در دولت يازده��م و دوازدهم در
س��ايه بيتدبيري وزارت نفت وقت ،تعامالت گازي ايران با كشور
تركمنس��تان از ديماه  95متوقف ش��د .انعقاد اين قرارداد نشان
ميدهد كه روابط اقتصادي ايران و تركمنستان در مسير بهبود قرار
گرفته و بعد از گذشت بيش از پنج سال دوباره تجارت گازي بين دو
كشور برقرار شده است.
اما از جنبه اس��تراتژيك يك پيام مهم ديگر ني��ز در دل انعقاد
قرارداد سوآپ گازي نهفته اس��ت كه اتفاقاً اين موضوع از جنبه
ترانزيتي نيز براي ايران اهميت بااليي دارد .در حال حاضر س��ه
كشور ،افغانس��تان ،تركمنس��تان و آذربايجان در حال پيشبرد
طرح ترانزيتي با عنوان «محور الجورد» هس��تند .در اين طرح
ترانزيتي عم ً
ال ايران دورزده ميشود و افغانستان را به اروپا وصل
ميكند .انعقاد قرارداد سوآپ گازي از سرخس به آستارا حامل
يك پيام مهم براي كش��ورهاي فعال در محور الجورد است كه
ميتوان از دريچهای ايجابي نيز به همكاري با ايران براي اتصال
به اروپا اقدام كرد.
مجيد ش��اكري ،اقتصاددان درباره مزاياي استراتژيك اين قرارداد
س��وآپ گازي ميگوي��د« :انصاف��اً منطق ق��رارداد س��واپ گاز از
تركمنس��تان به آذربايجان خيلي دقيق تنظيم شده است .موضوع
صرفاً تأمين يا عدم تأمين گاز پنج اس��تان ش��مالي ايران نيست،
بلكه ايران دريچهاي ايجابي براي همكارى ب��ا محور الجورد پيدا
كرده اس��ت ،چيزي كه تا همي��ن دو ماه قبل خيل��ي بعيد به نظر
ميرسيد».
......................................................................................................................

قیمت برنج ايراني با  5درصد رشد
در آبان ماه ركورد زد

در آب�ان م�اه ،اقلام برن�ج ايران�ي درج�ه ي�ك ب�ا 1/5درصد،
رش�ته آش ب�ا 2/4درص�د و ش�يريني خش�ك ب�ا 0/4درص�د
بيش�ترين افزاي�ش قيم�ت را نس�بت ب�ه ماه قب�ل داش�تهاند.

به گزارش مرك��ز آمار ايران ،در آبان ماه  ١۴٠٠تغييرات متوس��ط
قيمت اقالم خوراك��ي منتخب براي گروهه��اي مختلف كاالهاي
خوراكي در مناطق شهري كشور به ش��رح زير است :در اين گروه،
اقالم برنج ايراني درجه يك با 1/5درصد ،رشته آش با2/4درصد و
شيريني خشك با0/4درصد بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به
ماه قبل داش��تهاند .در اين گروه ،اقالم مرغ ماش��يني با 8/7درصد و
ماهي قزل آال با 9/6درصد بيش��ترين افزايش قيمت را نس��بت به ماه
قبل داشتهاند.
در اين گروه ،بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط به
پنير ايراني پاس��توريزه با 5/4درصد ،كره پاس��توريزه (كره حيواني)
با 2/4درصد و دوغ پاس��توريزه با 4/3درصد بوده اس��ت .همچنين در
اين گروه روغن نباتي جامد با  -1/4درصد و روغن مايع با  -0/4درصد
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داش��تهاند .در اين گروه،
بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط ب��ه ليموترش با
4/5درصد و هلو با 4/3درصد اس��ت .همچنين در اين گروه پرتقال با
 -22/8درصد و موز با  -1/4درصد بيشترين كاهش قيمت را نسبت
به ماه قبل داشته اند

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭ ﻩ 400/46

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻛﻤﭙﻠﻮ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺧﺸﺎﻳﺎﺭ ﺗﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  60ﻣﺘﺮﻯ ﺩﺭ
ﺣﻮﺿﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  1,158,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ  ،ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ
ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1028040020ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﺮﻕ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ.
 ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺳﻬﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ: ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﺍﻫﻮﺍﺯ WWW.AEPDCO.IR : ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﺮWWW.TAVANIR.ORG.IR : ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻣﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ  - www.iets.mporg.ir :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ  - www.setadiran.ir :ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ  06134490700 :ﺩﺍﺧﻠﻰ 3245 ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  12:00ﻣﻮﺭﺥ 1400/09/27 ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ :ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ  12:30ﻣﻮﺭﺥ  1400/09/27ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﭘﺎﻛﺖ )ﺍﻟﻒ( ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/09/27ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﺮﻛﺖ ) ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﺍﻫﻮﺍﺯ – ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ( ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ  ،ﻣﺸﺮﻭﻁ  ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﻘﺮﺭ ﻭﺍﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺍﺳﺖ.ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ

