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رشد 10 درصدی مصرف برق 
در مقایسه با پارسال

بر اساس اعالم شرکت مدیریت شبکه برق ایران، آمارها میزان مصرف برق 
صنایع بزرگ کشــور در روز جاری را 5 هزار مگاوات نشان می دهد که نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل در همین زمان حدود 10 درصد رشد داشته است.

به گزارش وزارت نیرو، بر اســاس این گزارش، پیک بار مصرف برق در مدت 
مشابه در سال گذشته 49 هزار و 816 مگاوات بوده که نشان می دهد میزان 
مصرف برق نســبت به سال قبل حدود 4 هزار مگاوات افزایش یافته است.در 
این گزارش آمده است، محدودیت اســتفاده از نیروگاه های برق آبی کماکان 
وجــود دارد و چهار نیــروگاه بخاری مطابق برنامــه زمانبندی برای عملیات 
تعمیرات اساســی از مدار خارج شــده اند که پس از تعمیرات سالیانه به مدار 

تولید بازخواهند گشت.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران از هموطنان تقاضا کرده است، با رعایت 
پیوســته برنامه های مدیریت مصرف انرژی از جمله آب، برق و گاز، در توسعه  
اقتصادی و اجتماعی کشــور مشارکت کنند.در این گزارش عنوان شده است، 
پیش بینی نیاز مصرف برق کشور در روز جاری حدود 53 هزار و 800 مگاوات 
اســت که با توجه به قابلیت تولید نیروگاه ها مشکلی در تامین برق هموطنان 

وجود ندارد.

تأثیر تغییر ساعت در فصل زمستان 
در کاهش مصرف برق 

ســخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه تغییر ساعت در فصل زمستان و 
تغییر ساعات اداری در کاهش مصرف برق تأثیر زیادی دارد، افزود: این اقدام 
در حال حاضر در بیش از ۷0 کشور به همین منظور انجام می شودبه گزارش 
وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه یکی از دالیل تغییر ساعت 
در نیمه دوم سال استفاده بیشتر از نور طبیعی روز و در نتیجه کاهش مصرف 
انرژی اســت، گفت: این اقدام در حال حاضر در بیش از ۷0 کشور به همین 
منظور انجام می شود. حدود 150 سال پیش هم برای صرفه جویی در مصرف 

شمع و یا زغال سنگ هم تغییر ساعت انجام می گرفته است.
رجبی مشهدی ادامه داد: بررســی های چند سال اخیر نشان می دهد که 
این کاهش مصرف در نتیجه تغییر ساعت، حدود یک تا 1.5 درصد در کاهش 
مصرف برق تأثیر دارد که این میزان معادل مصرف برق اســتان ســمنان در 
این دوره از ســال است.سخنگوی صنعت برق افزود: حتی در سال های اخیر 
ما درخواست کردیم که به منظور کاهش بیشتر مصرف در نیمه اول سال که 
محدودیت ها در تأمین برق و فشــار بر نیروگاه ها بیشــتر است، ساعت کاری 
ادارات هم تغییر کند یعنی ادارات یک ســاعت زودتر شــروع به کار کنند تا 
با یک ســاعت زودتر خاتمه دادن به کار و خاموش شــدن وسایل سرمایشی 
مصرف، کاهش بیشتری پیدا کند.مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
تغییر ساعت تابستانی را تاثیرگذارتر از تغییر ساعت زمستانی دانست و گفت: 
حتی این تغییر ســاعت در برخی از کشــورها که عرض جغرافیایی بیشتری 
دارند تا چهار بار در سال یعنی هر سه ماه یک بار اتفاق می افتد و در هر نوبت 

بیش از یک ساعت است.

مصرف برق بیت کوین تا به اینجای ۲0۲1 
بیشتر از کل ۲0۲0 

مطالعات جدید دانشــگاه کمبریج نشان می دهد بزرگترین رمزارز جهان، 
بیت کوین، تا پایان امسال 95.68 تراوات ساعت یا یک تریلیون وات در ساعت 
برق مصرف خواهد کرد. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، مطالعات 
جدید دانشــگاه کمبریج نشان می دهد بزرگترین رمزارز جهان، بیت کوین، تا 
پایان امسال 95.68 تراوات ساعت یا یک تریلیون وات در ساعت برق مصرف 

خواهد کرد.
طبق داده های به دست آمده از شاخص مصرف انرژی الکتریکی بیت کوین 
دانشــگاه کمبریج، این میزان مصرف انرژی الکتریکی معادل مصرف برق کل 
کشور فیلیپین است.بلومبرگ هم در تحقیقاتی مشابه گزارش داد که مصرف 
برق شــبکه بیت کوین تا پایان امســال 91 تراوات ساعت برق مصرف خواهد 
کرد و مصرف آن تا این لحظه از 6۷ تراوات ساعتی که در سال ۲0۲0 مصرف 
کرده بود فراتر رفته اســت.مطالعه جداگانه ای هم از ســوی ساینس دایرکت 
انجام شــد و نشان داد استخراج کنندگان بیت کوین از چرخه رو به رشدی از 
سخت افزارهای با عمر کوتاه استفاده می کنند که می تواند باعث رشد هدر رفت 
وسایل الکترونیکی جهان شود.در گزارش ساینس دایرکت تخمین زده شده 
است بیت کوین می تواند منجر به ایجاد 64,400 تن زباله وسایل الکترونیکی 
شود.زباله وسایل الکترونیکی معموالً به کامپیوترهایی گفته می شود که پس از 
استفاده سنگین برای تولید بیت کوین فرسوده شده و باید دور انداخته شوند.

قیمت نفت به مسیر صعود بازگشت
قیمت نفت روز ســه شنبه تحت تاثیر دورنمای محدودیت عرضه آمریکا، 
افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با 95 سنت معادل 
1.3 درصد افزایش، به ۷4 دالر و 8۷ ســنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت 
روز دوشنبه حدود دو درصد ســقوط کرده بود.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا با 1.3 درصــد افزایش، به ۷1 دالر و ۲0 ســنت در هر 
بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشــته ۲.3 درصد ریزش کرده بود.
تحلیلگــران گروه تحقیقات ANZ اعالم کردند نیروگاههای جهانی به دلیل 
افزایش قیمتهای گاز و زغال سنگ و طوالنی شدن اختالالت عرضه در خلیج 
مکزیکو پس از طوفان آیدا، به استفاده از نفت کوره روی می آورند. اگرچه رشد 
اقتصادی آهسته تر چین و ابهام پیرامون زمان آغاز تعدیل برنامه خرید اوراق 
قرضه بانک مرکزی آمریکا روی فضای بازار سنگینی می کند اما تحوالت دیگر 

به قیمتهای باالتر نفت اشاره دارند.
 با این حال سرمایه گذاران در بازارهای داراییهای مالی از پیامدهای بحران 
بدهی سنگین شرکت اورگراند چین و تاثیر آن بر بازارهای مالی در بلندمدت 
به وحشت افتاده اند.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار شرکت OANDA گفت: 
مشــکالت اورگراند دورنمای دومین اقتصاد بزرگ جهان را تهدید می کند و 
بعضی از سرمایه گذاران دورنمای رشد اقتصادی چین و مطمئن بودن سرمایه 
گذاری در این کشــور را زیر ســوال برده اند.بر اساس گزارش رویترز، اگرچه 
دورنمای اقتصاد چین بر بازار سنگینی می کند اما انتظار می رود بانک مرکزی 
آمریکا تحکیم سیاســت پولی خود را آغاز کند که ســرمایه گذاران را نسبت 
به داراییهای پرریســک تری مانند نفت محتاط تر می کند.در این بین، اوپک 
برگزاری مراسم حضوری برای گرامیداشــت شصتمین سالگرد تاسیس این 
ســازمان در بغداد را از 30 سپتامبر )هشتم مهر( به اوایل سال ۲0۲۲ موکول 
کرد. اوپک با امید به امکان برگزاری حضوری این مراسم که  نخستین مراسم 
حضوری این گروه از مارس ســال ۲0۲0 خواهد بود، در ژوئن دعوتنامه هایی 
برای این مراسم ارسال کرده بود اما منابع آگاه به رویترز گفتند محدودیتهای 

مربوط به کرونا مانع برگزاری این رویداد شد.

پیش بینی صعود نفت به ۸۵ دالر تا پایان امسال
گلدمن ســاکس پیش بینی کرد یک زمستان سردتر و افزایش قیمت گاز 
طبیعی در بازار جهانی ممکن است به قیمت باالتر از حد انتظار نفت در پایان 
ســال ۲0۲1 منتهی شود و پتانســیل صعود قیمتها به 85 دالر در هر بشکه 
در ســه ماهه چهارم وجود دارد.به گزارش ایسنا، تحلیلگران گلدمن ساکس 
در یادداشــتی نوشتند: این بانک آمریکایی که قیمت نفت در سه ماهه پایانی 
ســال ۲0۲1 را 80 دالر در هر بشکه پیش بینی کرده است، بر این باور است 
که کمبود گاز طبیعی به همراه زمستان سردتر از حد معمول در اروپا و آسیا 
ریسک افزایش پنج دالری قیمت هر بشکه نفت نسبت به پیش بینی قیمت 
ســه ماهه چهارم را به همراه دارد.به گفته تحلیلگران گلدمن ساکس، کمبود 
عرضه جهانی گاز عامل مثبتی برای بازار نفت در زمســتان امسال خواهد بود 
و از ریسک نزولی آســیب دیدن تقاضای جهانی برای نفت از یک موج دیگر 

شیوع کرونا بزرگتر است.
این بانک ســرمایه گذاری پیش بینی کرد اگر زمستان در نیمکره شمالی 
ســردتر از حد معمول باشــد، تقاضا برای نفت ممکن است 900 هزار بشکه 
در روز افزایش پیدا کند.محدودیت عرضه در بازار گاز اروپا، ســرعت کم باد، 
ذخایــر پایینتر از حد معمول و قیمت بــاالی کربن در هفته های اخیر باعث 
صعود سرســام آور قیمت گاز در بازار اروپا شــده و قیمت برق در بزرگترین 
اقتصادهای این منطقه را به رکورد باالیی رســانده اســت. افزایش کم سابقه 
قیمــت گاز طبیعی در اروپا باعث صعود قیمت محموله های تک LNG بازار 

آسیا شده است.

اخبار انرژی

تحلیلگر موسســه بین المللی کپلر گفت: در سال جاری 
صادرات گاز به عراق و ترکیه، به عنوان بزرگترین مشتریان 
گازی ایران، برای مدت بلندی تقریبا به صفر رسید تا شرکت 
ملی گاز بتواند به مصرف کنندگان داخلی اولویت دهد. این 
در حالی است که بازار جهانی گاز با رشد وحشتناک قیمت 
مواجه شده اســت و ایران می توانست گاز خود را با قیمت 
باالیی به همســایگان تحویل دهد.همایون فلکشــاهی در 
گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت کنونی 
ایــران در بازار نفت و انرژی بویژه حوزه گاز اظهار داشــت: 
متاســفانه با وجودی که ایران پتانســیل عظیمی در حوزه 
نفت و گاز دارد، تاکنون در تبدیل این پتانسیل به واقعیت 
اقتصادی ناموفق بوده اســت و احتماال در آینده کوتاه مدت 
ناموفق خواهد ماند. ایــران دومین بزرگترین ذخیره گازی 
دنیــا و چهارمین ذخایر نفتی جهان را در مالکیت دارد، اما 
تولید و صادرات کشور به خاطر دالیل مختلف محدود است.
وی گفــت: در حوزه نفت دلیل اصلی عقب ماندن کشــور 
در بازار، تحریم های آمریکا اســت که فشار حداکثری را بر 
خریداران تحمیل کرده و همین موضوع تمایل خرید نفت 
از ایران را به شــدت کاهش داده است. تنها کشورهایی که 
هنوز با ایران معامله می کنند، چین و ســوریه هســتند اما 
نفتی که به سوریه فرستاده می شود به احتمال زیاد فروشی 
نیست و تصمیم »میدان« است.تحلیلگر موسسه بین المللی 
کپلر خاطرنشــان کرد: در حوزه گاز نیز با اینکه ســومین 
تولیدکننده دنیا هســتیم، اما مصرف داخلی هر سال رشد 
پیدا کرده و پتانســیل صادرات را محدود می کند. در سال 
جاری صادرات گاز به عــراق و ترکیه، به عنوان بزرگترین 
مشــتریان گازی ایران، برای مدت بلنــدی تقریبا به صفر 
رســید تا شرکت ملی گاز بتواند به مصرف کنندگان داخلی 
اولویت دهد. این در حالی است که بازار جهانی گاز با رشد 
وحشتناک قیمت مواجه شده است و ایران می توانست گاز 

خود را با قیمت باالیی را به همسایگان تحویل دهد.
سرگردانی گاز ایران در تحریم ها 

و ولع قطری ها برای ا ل ان جی
وی تاکید کرد: تحریم ها و فشار دولت آمریکا دلیل دیگر 
عقب ماندگی ایران در بازار جهانی گاز اســت. در دهه قبل 
چهار قــرارداد ال ان جی با شــرکت های مختلف اروپایی و 
آسیایی امضا شده بود تا تکنولوژی ال ان جی به ایران برسد 
و توسعه پارس جنوبی ســریع تر انجام شود، اما تحریم های 
اقتصادی اوباما، در پاســخ به برنامه هســته ای ایران اجازه 
تداوم حضور این شرکت ها را نداد. همچنین مشکالت ویژه 
دیگری که بر ســر قرارداد کرســنت رخ داد صدمه  دیگری 
وارد کرد. بنابراین با اینکه ایران ســومین تولیدکننده گاز 
دنیا است، ســهم کشــور در بازار جهانی گاز کمتر از یک 
درصد است. اما آن سوی خلیج فارس، قطر سالی نزدیک به 
80 میلیون تن ال ان جی صادر می کند و قصد دارد تا 4 سال 
آینده این حجم را به 130 میلیون تن برساند.فلکشــاهی 
یادآور شد: در کوتاه مدت نیز اوضاع خوش بینانه نیست. نیاز 

به سرمایه گذاری و تکنولوژی به حدی رسیده که شاهد افت 
سریع تولید گاز پارس جنوبی هستیم و همزمان مصرف گاز 
به ویژه به خاطر سیاست یارانه انرژی در بخش های مختلف 

کشور هر سال رشد شدیدی پیدا می کند.
نگاه تمام دنیا به چین و هند 

وی درباره لــزوم ورود ایران به بازارهــای نوظهور و در 
حال توســعه گفت: کشــورهای نوظهور مانند چین و هند 
بزرگترین اولویت اقتصادی نــه فقط صادرکنندگان انرژی 
بلکه تقریبا تمامی حوزه های اقتصادی دنیا هستند، زیرا اکثر 
رشد اقتصادی جهانی در آینده بلندمدت را در این کشور ها 
مشــاهده خواهیم کرد. با باال رفتن قــدرت خرید طبقات 
متوســط این کشورها، مصرف اقتصادی و در ضمن مصرف 
انرژی این کشــورها رو به افزایش است. بنابراین کشورهای 
صادرکننده نفت مانند عربســتان، عراق، امارات، روسیه و 
صادرکنندگان گاز مثل روسیه، آمریکا، قطر و استرالیا سعی 
می کنند تا ســهم بیشــتری از این بازار به دست بیاورند. 
اما برای ایران اهمیت دادن به این کشــورها در استراتژی 
اقتصادی نه فقط یک دلیل اقتصادی دارد بلکه یک تصمیم 

سیاسی هم هست.
تحلیلگر موسســه بین المللی کپلر ادامــه داد: به دلیل 
تحریم هــا، تعداد زیادی از بازارهــای جهانی درها را بروی 
شرکت های ایرانی بســته اند و ایران حق انتخابی ندارد جز 
اینکه به طرف شرق برود به خصوص چین که حاضر است 
تا حدی از ریســک تحریم های آمریکا بگذرد. همچنین به 

خاطر مشــکالت اقتصادی؛ دولت و دیگر نهادهای داخلی، 
چاره ای جز دنبال کردن پشتیبانی اقتصادی برخی کشورها 

از جمله چین، ندارند.
نفت سنگین ایران بهترین گزینه برای اروپا

وی درباره پتانســیل ایران برای دسترســی به بازارهای 
دســت اول بیان داشــت: تا زمانی که تحریم ها لغو نشوند 
تقریبا هیچ شانسی نداریم. تنها چند شرکت چینی احتماال 
بــه خاطر پاداش و تخفیف شــگفت انگیز حاضر به معامله 
با ایران هســتند. به نظر من متاســفانه اگر تغییر سیاسی 
مهمی اتفاق نیفتد، آمریکا جلوی پیشــرفت اقتصادی ایران 
را خواهد گرفت. اما از طرف دیگر کشورهای آسیایی مانند 
هند و ژاپن از تمایل خود برای خرید نفت ایران در صورت 
لغــو تحریم ها خبر داده اند. در نهایــت، تصمیم تراکنش با 
ایران یک تصمیم اقتصادی اســت. مثال اگر شــرکت های 
پاالیشــی اروپا دنبال نفت سنگین با قیمت پایین باشند و 
ایران بهترین گزینه باشــد، آن زمان ایران می تواند به این 
بازارها دســتیابی پیدا کند، البته به شــرط این که ریسک 

تحریم آمریکا وجود نداشته باشد.
توسعه نفتی امارات با ژاپن و پاکستانی ها

فلکشــاهی با اشــاره به برنامه های صادراتی کشورهای 
نفت خیــز گفت: در ســال ۲0۲1، 80 درصد صادرات نفت 
عربستان به مقصد آسیا رفته، ۷6 درصد صادرات عراق هم 
با در نظر گرفتن صادرات اقلیم کردســتان به کشــورهای 
آســیایی اســت، به نظر بنده جالب ترین امارت است زیرا 

رابطه نفتی خیلــی خوبی با ژاپن دارد، در ســال های 50 
میالدی اولین شرکت های خارجی که برای توسعه صنعت 
نفت این کشــور ورود کردند ژاپنی ها بودند، بنابراین اولین 
مقصد نفت این کشور هم  ژاپن بوده اما در چند سال اخیر 
سهم ژاپن کوچک تر و ســهم چین و هند بیشتر شده، در 
ســال۲015 و ۲018 شرکت های چینی و هندی با ادنوک 
امارات قراردادهای نفتی زیــادی منعقد کردند، همچنین 
اخیرا شرکت های پاکستانی عملیات اکتشاف در یک بلوک 
نفتی را در امارات برنده شده اند که قطعا در پی آن صادرات 
از امارات به پاکستان افزایش می یابد، در کل از ۲,3 میلیون 
بشــکه نفت صادراتی امارات ۲,۲ میلیون بشکه در روز به 
بازارهای آسیایی ارسال می شود، بنابراین شرکت ملی نفت 

ایران رقبای منطقه ای زیادی دارد.
آیا نفت ایران در چاه ها باقی خواهد ماند؟

وی درباره احتمال دست نخورده ماندن نفت ایران گفت: 
همین اتفاق را اکنون مشــاهده می کنیم. تولید نفت حدود 
یک میلیون و 500 هزار بشــکه در روز پایین تر از ظرفیت 
تولید اســت، تنها به ایــن دلیل که ایران بــرای این نفت 
مشــتری ندارد. صادرات نفت کشــور از اواخر سال ۲0۲0 
و انتخــاب جو بایدن از میانگین 300 هزار بشــکه در روز 
به 600-۷00 هزار بشــکه در روز رسیده است، اما این آمار 
به ســقف رسیده است و امکان افزایش قابل توجه این آمار 
خیلی کم است، مخصوصا با سخت تر گرفتن این موضوع از 
طرف دولت بایدن. در حالی که قبل از بازگشــت تحریم از 
سوی دونالد ترامپ، صادرات نفتی به ۲,۲ میلیون بشکه در 
روز و با میعانات گازی به ۲,6 میلیون بشکه در روز رسیده 
بود.تحلیلگر موسســه بین المللی موسسه کپلر خاطرنشان 
کرد: یکی از چالش های مهم این اســت که مصرف داخلی 
محصوالت نفتی افزایش پیدا کرده و باالتر از سطح ظرفیت 
پاالیش کشور رسید. در این زمینه، تکمیل پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس بیشترین اهمیت را در پروژه های انرژی  داخلی 
داشته اســت تا کمبود تولید بنزین جبران شود. اما، سوال 
اینجا اســت که تا چه زمانی ایران می تواند در حوزه انرژی 
چه در تعادل محصوالت نفتی و در تولید گاز خودکفا بماند؟

چرا تولید ونزوئال فرو ریخت؟
وی تاکید کرد: در نهایت بزرگترین چالش برای اقتصاد 
کشــور، فرار مغزها اســت. این رویداد در ســال های اخیر 
برجســته تر شــده اســت. کمبود فرصت و امکانات شغلی 
متاســفانه راه را برای مهاجرت باز کرده است. ایران 4 دهه 
اســت که تحت تحریم اســت و تا به حال با کمک نیروی 
انسانی با استعداد کشور توانسته مقابل مشکالت اقتصادی 
تا حدی بایســتد اما اگر کیفیت و تعداد این نیروی انسانی 
کم شــود، امکان نجات دادن صنعت نفت و گاز کم رنگ تر 
خواهد شــد، دقیقا اتفاقی که بر سر ونزوئال افتاد، کشوری 
که در طول 5-6 سال تولید نفت از نزدیک 3 میلیون بشکه 
در روز به 500 هزار بشکه در روز فروریخت و اکنون تقریبا 

هیچ ظرفیت پاالیشی برای این کشور نمانده است.

تحلیلگر موسسه بین المللی کپلر مطرح کرد

نفت سنگین ایران بهترین گزینه برای اروپا است

رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران گفت: نمایشــگاه مجازی ایران و عمان فرصتی برای 
معرفی توانمندی هــا و جدیدترین محصوالت تکنولوژی ها 
و ابتــکارات به کار رفتــه در زمینه های صنعتی و تولیدی 
دو کشور است.به گزارش اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین 
شــافعی در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه مجازی ایران 
و عمان اظهار داشــت: باید از این فرصت به بهترین شکل 
اســتفاده شود و نباید هدف فقط خرید و فروش کاال باشد 
بلکه ایجاد فضایــی برای تبادل نظــرات و افکار جدید با 

رویکرد خلق ایده های بدیع در زمینه ســرمایه گذاری های 
مشــترک و ایجاد روابــط بلندمدت اقتصادی بــا نگاه به 
ظرفیت هــا و امکانات طبیعی در دو کشــور ایران و عمان 
باید مد نظر قرار گیرد. وی افزود: برگزاری این نمایشــگاه 
به مدد بهره گیری از فناوری های نوین در شرایط کرونایی 
کــه فعالیت های تجاری و کســب وکارهای خرد و کالن را 
تحت تأثیر قرار داده نشان گر عزم راسخ اتاق های بازرگانی 
ایران و عمان جهت توســعه مناســبات تجاری و صنعتی 
بین دو کشور اســت.وی ادامه داد: سلطنت عمان فعاالن 

اقتصادی ایران را برای ورود به بازار این کشور تشویق کرده 
و تــالش می کند محیط متنوع خوبــی به لحاظ اقتصادی 
برای بخش خصوصی ایجاد کرده و زمینه انتقال تجارب دو 
کشــور را فراهم کند. محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک 
ایران و عمان در مراسم افتتاح این نمایشگاه مجازی گفت: 
با توجه بــه ظرفیت تولیدی و تجاری، لجســتیک و بازار 
تقاضای دو کشــور، و با توجه به حســن روابط سیاسی و 
قرابت هــای فرهنگی و اهتمام دولت های دو کشــور برای 
توســعه روابط اقتصادی ایران و عمان، در تالش هســتیم 

که با ایجاد زیرساخت ها و برداشتن سدهای تجاری، شاهد 
رشد و توسعه ارتباطات تجاری میان ایران و عمان باشیم.

ضرابی با بیان اینکه ســال گذشته حجم کل واردات عمان 
۲4 میلیارد دالر بوده است ادامه داد: سهم ایران از صادرات 
به کشــور عمان 438 میلیون دالر بوده و این یعنی کشور 
ما تنها 1.8 درصد از واردات کل عمان را پوشش می دهد. 
این در حالی اســت که کاالهای ایرانــی به دلیل کیفیت 
مناســب و قیمت تمام شده پایین تر دارای مزیت رقابتی با 

دیگر کشورها هستند.

افزایش رشــد اقتصادی در بهار ســال جاری در حالی 
با افزایــش همراه بود که هفت بخش در ایجاد آن ســهم 
داشــت و در بین آنها این نفت و گاز اســت که سهم خود 
را نســبت به پارســال افزایش داده است، بقیه عمدتا ثابت 
یا کاهشــی بودند.به گزارش ایســنا، آنچه مرکز آمار ایران 
اخیرا درباره وضعیت رشــد اقتصادی در بهار امسال اعالم 
کرد از این حکایت داشت که تولید ناخالص داخلی نسبت 
به دوره مشــابه ســال قبل افزایش و رشد اقتصادی مثبت 
شدهاســت؛ به گونه ای که رشد با احتســاب نفت به ۷.8 
درصــد و بدون نفت به 4.6 درصد رســید.اینکه رشــد در 
ایجاد رشد اقتصادی و تولید ناهالص داخلی هریک از بخش 
اقتصادی چه سهمی داشتند موضوعی است که بررسی آن  

در جزئیات نشان می دهد در سه ماه اول سال گذشته تولید 
ناخالص داخلی ایران 165 هزار و ۲00 میلیارد تومان بوده 
که این رقم در بهار امســال به 1۷۷ هــزار و ۷00 میلیارد 
افزایش داشــته اســت که در این حجم از تولید بیشترین 
سهم مربوط به حوزه خدمات است که در سال گذشته 54 
درصد بوده ولی به 53 درصد در ســال جاری کاهش دارد.

با این حال بخش خدمات همچنان در صدر بیشترین سهم 
از تولید قرار داشــته و رشد آن به 4.5 درصد رسیده است.
بخش خدمات مجموعه ای شــامل عمده و خرده فروشی، 
فعالیت هــای خدماتی مربوط به تامیــن جا و غذا ،حمل و 

نقل، انبارداری ،پســت، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های 
مالــی و بیمه مســتقالت کرایه و خدمات کســب و کار و 
دامپزشــکی، اداره امور عمومی و خدمات شــهری، آموزش 
فعالیت های مربوط به ســالمت انسان، مددکاری اجتماعی 
و سایر خدمات عمومی اجتماعی شخصی و خانگی می شود.
اما بعد از خدمات بیشــترین سهم مربوط به حوزه صنعت 
اســت که در سال گذشته و امسال سهم آن تغییری نکرده 
و 13 درصد و رشــد آن 5.5 درصد بوده اســت، البته رشد 
اقتصادی گروه صنایع و معادن در ســال جاری در مجموع 
13.8 درصد بوده که شامل ۲۷.5 درصد استخراج نفت خام 

و گاز طبیعی، منفی یک درصد معادن، صنعت 5.5، انرژی 
9 و ساختمان 1۲.9 درصد بوده است.همچنین 13 درصد 
ســهم تولید ناخالص داخلی در ســال گذشته به استخراج 
نفت و گاز طبیعی اختصاص داشــت که ســال جاری 15 
درصد رسیده که تنها بخشی است که سهم آن اضافه شده 
است.ســهم کشاورزی نیز از شش درصد در بهار گذشته به 
پنج درصد کاهش یافته که دارای رشــد منفی 4.5 درصد 
بوده اســت و شامل زراعات و باغداری، دامداری جنگدارای 
و ماهیگیری قرار می شــود. تامیــن آب برق و گاز طبیعی 
ســهم هشت درصدی ثابتی از سال گذشته تاکنون داشته، 
ساختمان نیز چهار درصد و سایر معادن با سهم دو درصد از 

سال 1399 تا بهار 1400 سهمی ثابتی داشته اند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

نمایشگاه مجازی؛ فرصتی برای معرفی توانمندی ها و محصوالت ایران و عمان

هفت بخش که رشد اقتصادی را ساخت

گزارش

بررسی ها از بازار خودروی پایتخت در روز جاری )دوشنبه، ۲9 شهریورماه( 
حاکــی از کاهش پنج تا 10 درصدی قیمت خودروهای خارجی از زمان مطرح 
شدن احتمال آزاد شدن واردات خودرو تاکنون است.به گزارش ایرنا، چهارشنبه 
هفته گذشته )۲4 شــهریورماه( نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی با اصالحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده 4 طرح ساماندهی صنعت 
خــودرو دربــاره واردات خودرو به منظور تامین نظر شــورای نگهبان موافقت 
کردند.در ماده 4 طرح ســاماندهی خودرو آمده اســت: هر شخص حقیقی یا 
حقوقــی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا ســایر کاالها و یا 
خدمات مرتبط بــا انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریــق واردات بدون انتقال 
ارز نســبت بــه واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویــی )هیبریدی( یا واردات 
خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب )B( و باالتر یا دارای شاخص 
ایمنی سه ستاره و باالتر بر اســاس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش 
صادراتی خود اقدام کند.بر اســاس تبصره یک واردات موضوع این ماده، نباید 
هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند. »کوروش طواحن« نمایشگاه دار 
در شمال تهران می گوید: اکنون خریداری در بازار وجود ندارد و اگر هم کسی 
فروشــنده باشــد، مجبور اســت خودروی خود را کمتر از آن قیمت هایی که 
در سایت ها مشــاهده می شود به فروش برســاند.این نمایشگاه دار خودروهای 

خارجی بیان داشت: اکنون خریداران دست نگه داشتند تا نتیجه کار و مشخص 
شدن وضعیت واردات خودروها را شــاهد باشند و اینکه باالخره شاهد حضور 
خودروهای مدل ۲0۲0 و ۲0۲1 در ســطح جاده هــا و خیابان ها خواهیم بود 
یــا خیر؟وی، تاثیر همین مباحث را افت دســت کم پنج تا 10 درصدی قیمت 
خودروهــای خارجی عنوان کرد و گفت:  به طــور مثال بی ام. و ۷30 که پیش 
از این حدود 6 میلیارد تومان قیمت داشــت، این روزها فروشندگان حاضرند تا 

300 میلیون تومان زیر قیمت آن را به فروش برسانند.
به گزارش ایرنا، در فضای مجازی و سایت های خودرویی هر دستگاه سانتافه 
)شاسی بلند هیوندایی کره جنوبی( مدل ۲01۷ با کارکرد 10 هزار کیلومتر ۲.1 
میلیــارد تومان و همین مدل با کارکرد 64 هــزار کیلومتر یک میلیارد و ۷90 
میلیون تومان قیمت گذاری شده اســت.همچنین هر دستگاه تیگوان )شاسی 
بلند شــرکت فولکس واگن آلمان( با مدل ۲018 صفــر کیلومتر 3.۲ میلیارد 
تومان، با 30 هزار کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و 550 میلیون تومان و با کارکرد 
50 هزار کیلومتر ۲.۲ میلیارد تومان قیمت خورده است.رنو تالیسمان فرانسوی 
نیز ۲ میلیارد و 1۷0 میلیون تومان در مدل ۲018 صفر کیلومتر و یک میلیارد 
و 380 میلیون تومان در مدل ۲01۷ با 30 هزار کیلومتر قیمت گذاری شــده 
است.با این حال، »اسد کرمی« نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران 

در ایــن زمینه به ایرنا گفت: باوجود مطرح شــدن موضــوع واردات خودرو در 
هفته های گذشــته، تاکنون بازار زیاد دســتخوش تغییر قیمت نشده است.به 
گزارش ایرنا، در بازار خودروهای و در گروه ســایپا نیز، امروز هر دستگاه پراید 
111 صفــر کیلومتر مدل 99 حدود 151 میلیون تومان، تیبا صندوق دار 140 
میلیــون تومان، تیبا هاچ بک 14۲ تا 15۷ میلیون تومان، ســاینا 156 میلیون 
تومــان، کوئیک دنده ای 156 تا 160 میلیون تومان و کوئیک اتوماتیک پالس 
۲30 میلیون تومان قیمت گذاری شــد.در گروه ایران خودرو، هر دســتگاه پژو 
۲06 تیــپ ۲ حدود ۲3۲ تا ۲45 میلیون تومان، پژو ۲06 تیپ 5 بین ۲90 تا 
۲9۷ میلیون تومان، پــژو ۲06 صندوق دار ۲85 میلیون تومان، پژو 405 اس. 
ال. ایکس ۲45 تا ۲59 میلیون تومان، پژو پارس ســاده ۲55 تا ۲۷0 میلیون 
تومان، پو پارس دوگانه ســوز ۲۷5 تا ۲90 میلیون تومان، پژو پارس ال. ایکس 
۲85 تا 300 میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک 355 میلیون تومان، پژو ۲0۷ 
دنده ای بیــن 310 تا 340 میلیون تومان، پــژو ۲0۷ اتوماتیک 400 تا 430 
میلیون تومان، دنا پالس توربوشــارژ اتوماتیــک 440 تا 45۷ میلیون تومان و 
تارا دنده ای 460 میلیون تومان ارزش گذاری شــد.در دسته مونتاژی ها نیز هر 
دستگاه جک اس3 کرمان موتور 500 تا 510 میلیون تومان، جک اس5 حدود 
۷50 میلیون تومان، هایما اس۷ ایران خودرو 80۷ میلیون تومان در رنگ سفید 
و 833 میلیون تومان در رنگ مشــکی و سیتروئن سی3 شرکت سایپا در مدل 

9۷ و صفر کیلومتر بین 830 تا 900 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

افت ۵ تا 10 درصدی قیمت خودروهای خارجی در بازار

دخالت دولت صنعت خودروسازی را
 زمین زده است

مجتبی نظری، کارشــناس خودرو در مــورد واردات و قیمت خودرو گفت: 
وقتی دخالت دولت در بنگاه اقتصادی باشــد آن بنگاه دچار مشکالت می شود.
به گزارش مردم ســاالری آنالین، مجتبی نظری با تاکید بر اینکه هم اکنون در 
کشور ما دو خودرو ســاز بزرگ فعالیت دارند که توسط دولت با حداقل سهام، 
حتی مدیرعامل آن مشخص می شود گفت: باید دو کارخانه خودرو سازی ایران 
خودرو و سایپا از زیر سایه دخالت دولت خارج شوند و به صورت کامل خصوصی 
شوند.نظری در ادامه با تاکید بر اینکه حمایت از یک یا دو شرکت تولید خودرو 
در کشور کار درستی نیست اظهار داشت: اینکه هزینه های اقتصادی و سیاسی 
دولت از ســمت یک خودرو ساز یا بنگاه اقتصادی تامین شود یک اشتباه است.
این کارشناس خودرو با اشــاره به بیانات امام خمینی )ره( که تاکید بر اقتصاد 
مردمی داشته اند گفت: تمام نظریه پردازان بزرگ اقتصاد در تحلیل سیستم های 

دولتی معتقدند دست دولت در بنگاه اقتصادی دست کج و نا میمونی است که 
نمی گذارد تولید به نتیجه برســد.وی با اشاره به اینکه امروز در دنیا اگر شرکت 
خودرو سازی کمتر از 3 تا 4 میلیون تولید در سال داشته باشد، خودرو تولیدی 
آن خودروســاز اقتصادی نیست گفت: در کشــور ما در حال حاضر حدود یک 
میلیون و 400 هزار خودرو تولید می شــود.نظری در ادامه گفت: به دلیل اینکه 
دولت بیشــتر از سهم خود در شرکت های خودروسازی دخالت می کند، موجب 
ضررهایی به صنعت خودرو سازی کشور شده است و جریان خودرو سازی چاره 
ای جز اینکه اشتباهات سیستم دولتی و ورود دست کج دولت به صنعت خودرو 

را حل کند ندارد.

افزایشهزینه حمل قطعات خودرو 
از چین به ایران

هزینه های حمل و نقل دریایی از پاییز سال ۲0۲0 به شدت در حال افزایش 

است، اما در ماه هــای اول سال جاری شاهد جهش جدیدی در نرخ های مختلف 
حمل و نقل انواع کانتینر در مسیرهای اصلی تجاری بوده ایم. قیمت چندین خط 
تجاری نسبت به سال گذشته سه برابر شده و قیمت اجاره کشتی های کانتینری 
نیز افزایش مشابهی داشته استبــه گزارش مردم ســاالری آنالین،متاسفانه در 
کوتاه مدت نشــانه های کمی از تســکین و بهبود دیده می شود و احتمااًل نرخ ها 
در نیمه دوم سال جاری میــالدی نیز روند افزایشی خواهد داشت، زیرا افزایش 
تقاضــای جهانی همچنان با افزایش محدود ظرفیت حمل و نقل و اثرات مخرب 
قرنطینه های محلی )ناشی از همه گیری ویروس کرونا( روبرو خواهد شد. حتی 
با ورود ظرفیــت جدید حمل و نقل، ممکن است شرکت هــای کشتی رانی با 
مدیریت آن بخواهند نرخ حمل و نقل را در سطح باالتری نسبت به قبل از همه 
گیری حفظ کنند.از جمله دالیل افزایش این قیمت هــا می تــوان به عدم تعادل 
در عرضه و تقاضای کاالها در جهان، گزینه هــای محدود برای جایگزینی حمل 
و نقل دریایی، فرآیند نامتعادل بازیابی اقتصادی در سال ۲0۲1، لغو یا تعویق 
برنامه های حمل دریایی و  ازدحام و تعطیلی بنادر عاملی برای تاخیر اشاره کرد.

خودرو


