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 کاهش شدید پروازها 
در موج چهارم کرونا

ایسنا- دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی از 
کاهش شدید پروازهای 
مسافری در موج چهار 
کرونا خبــر داد و گفت: 
در شرایطی که ایرالین ها در ضرر و زیان سنگینی 
ناشــی از کاهش درآمد و افزایش هزینه های خود 
به سر می برند، انتظار می رود دولت از شرکت های 
هواپیمایی به صورت ویژه ای حمایت کند. مقصود 
اسعدی سامانی گفت: شرکت های هواپیمایی در 
دوران شــیوع ویروس کرونا و طی ۱۴ ماه گذشته 
همچنان در شــرایط اضطــرار هســتند و نیاز به 
حمایت های بیشتر و ویژه ای از سوی دولت دارند. 
چرا که تنها پروازهای مسافری و خارجی و داخلی 
در موج چهارم کرونا و در این ایام کاهش شدیدی 
پیدا کرده است بلکه هزینه های ایرالین ها نیز بیشتر 
شده و آن ها را در وضعیت بدی قرار داده است. وی 
افزود: پرواز به عراق و ترکیه همواره جزو بیشترین 
پروازهای خارجی بود که یکــی ممنوع و دیگری 
به شدت محدود شده اســت و هم اکنون به دلیل 
رعایت محدودیت ظرفیت ۶۰ درصدی مسافر نیز 
درآمدهای ایرالین ها به شدت کاهش یافته و این 
مسئله خود سبب بروز مشکالت بسیاری شده است 

که نیاز به حمایت ویژه از سوی دولت داریم.
    

صادرات شتر آزاد شد
فارس- گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات 
اجرایی کشور، رفع ممنوعیت شتر نر مولد با مجوز 
وزارت جهاد کشاورزی را ابالغ کرد. علی اکبر شامانی 
مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای 
به گمرکات اجرایی کشــور اعالم کرد: بر اســاس 
اعالم جدید وزارت صمت در ۲۵ فروردین ۱۴۰۰، 
ممنوعیت صادرات شتر نر و مولد با دریافت مجوز از 

وزارت جهاد کشاورزی رفع شده است.
    

بیت کوین دوباره سقوط کرد
فارس- بیت کوین 
در معامالت امروز بازار 
جهانی ارزهای مجازی، 
۱۱ درصد سقوط کرد. 
در معامــالت بازارهای 
ارزهای مجازی قیمت بیــت کوین ۱۰.7۶ درصد 
نسبت به ۲۴ ساعت گذشته سقوط کرد و به حدود 
۴8 هزار و ۶8۰ دالر رســید. این نخستین بار طی 
حدود یک ماه گذشته است که قیمت بیت کوین 
به زیر ۵۰ هزار دالر می رســد. با این حساب قیمت 
بیت کوین نســبت به 7 روز پیش هم ۲۰.۵ درصد 
پایین تر است.  ارزش بازار بیت کوین هم که هفته ها 
باالی هزار میلیارد دالر بــود، حاال به 9۱9 میلیارد 
دالر رسیده است. در روز گذشته ۱.7۵ میلیون بیت 
کوین در بازار جهانی خرید و فروش شده که ارزش 

این معامالت 8۶ میلیارد دالر برآورد می شود.
    

 افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه 
صدور پروانه ساختمانی

تسنیم- دبیر کانون سراســری انبوه سازان با 
انتقاد از سازمان  نظام مهندســی و شهرداری ها به 
دلیل افزایش هزینه های ساخت، گفت:هزینه صدور 
پروانه ساختمانی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. 
فرشید پورحاجت با اشاره به افزایش قیمت نهاده های 
ساختمانی طی سال های اخیر و تاثیر آن بر ساخت 
و ساز مســکن گفت: مصیبت های بخش مسکن 
در ســال 98 و 99  گریبان بخش تولید را نیز گرفته 
است. به عبارت دیگر این بخش دچار مشکل شده 
و نقدینگی در این بخش به شدت کاهش یافته است. 

    
تعطیلی اصناف تهران یک هفته 

دیگر تمدید شد
توســعه ایرانی- 
رئیــس اتــاق اصناف 
تهــران دربــاره تمدید 
محدودیت هــای ضــد 
کرونایی در تهران اظهار 
داشت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و ابالغ استاندار 
تهران، گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ همچون هفته های 
گذشته تعطیل هستند. قاسم نوده فراهانی با اشاره 
تمدید تعطیلی بازار بزرگ تهران، افزود: این تعطیلی 
از شنبه ۴ اردیبهشت ماه آغاز و تا جمعه ۱۰ اردیبهشت 
ماه ادامه خواهد داشــت. نوده فراهانی ضمن انتقاد 
از تعطیلی صنوف و فعالیت ســازمان های مرتبط با 
اصناف گفت: اصناف بــرای فعالیت آمادگی اجرای 
هرنوع پروتکل بهداشــتی را دارند، اما بسته بودن 
واحدهای صنفی و فعالیت بانک ها و ســازمان امور 
مالیاتی و... با توجه به شرایط اقتصادی سخت اصناف 
اصالً کارشناسی نیست و بارها مراتب اعتراض خود را 

به استاندار تهران و ستاد ملی کرونا اعالم کرده ایم.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

امســال زودتر از موعد همیشگی 
صدای پای بحران به گوش می رسد. هر 
ساله با از راه رسیدن اولین ماه تابستان، 
توانیر با انتشــار اطالعیه های متعدد 
شــهروندان را به صرفه جویی دعوت 
می کند، امــا امســال وضعیت کمی 

متفاوت از سال های گذشته است. 
 محدودیت های کرونایی، بسیاری 
از اصناف را در محاق تعطیلی فرو برده 
و وضعیت تولید در بسیاری از واحدهای 
صنعتی را نیز تحت الشــعاع خود قرار 
داده اســت اما با این حال سوت بحران 
در صنعت برق زودتــر از موعد به صدا 

درآمده است. 
 صنعت کــه مرغ عروســی و عزای 
ساختار انرژی در ایران است، در تابستان 
با کمبود برق روبروست و در زمستان با 
کمبود گاز، امسال اما گویا به مدد از راه 

رسیدن صنعت جدید یعنی استخراج ارز 
مجازی، شرایط دستخوش تغییر شده 
است. استخراج کنندگان غیرمجاز حاال 
فشار بر شبکه برق ایران را چنان افزایش 
داده اند که کمتر ماهی است که اقتصاد 

ایران با تهدید خاموشی روبرو نباشد. 
تصمیمات عجیب در روزهای 

سخت
تابستان گذشــته وزارت نیرو براي 
نخستین بار عده اي را از پرداخت بهاي 
برق معاف و اعالم کــرد که اگر مصرف 
برق هر خانوار به میزان تعیین شــده 
وزارت نیرویي ها برســد بــرق مجاني 
میزبان خانه هایشان خواهد شد. حسن 
روحانــی، رئیس جمهور ایــن اقدام را 
تحقق شعارهای پیشین یعنی مجانی 
شدن برق برای کم مصرف ها دانست و 
تاکید کرد: قسمتی از سخنان امام )ره( در 
بهشت زهرا توسط برخی دنبال می شد 
و آن سخن این بود که ما کاری می کنیم 

که آب و برق برای مستضعفین مجانی 
شود، دولت افتخار می کند که این کار 

را انجام داده است.
 با این حال بسیاری از کارشناسان 
این رویه را رویه ای اشتباه دانسته و تاکید 
داشتند در حالی که صنعت برق با بحران 
جدی از نظر مالی روبروســت، مجانی 
شــدن برق برای برخی مشترکان پیام 
خوبی برای اقتصــاد انرژی محور ایران 
نیســت. این انتقاد تا جایی پیش رفت 
که مرتضی الویری، عضو شورای شهر 
تهران در حالی که رایگان شــدن برق 
برای مشــترکان کم مصرف را حرکت 
پوپولیستی دولت تدبیر و امید توصیف 
می کرد، گفت: به دولت توصیه می کنیم 
از این حرکت ها که در ســال های اخیر 
مورد انتقــاد بوده اســت دوری کند و 
گرفتار آن نشود .وی تاکید کرد:  مصرف 
انرژی در ایران ۴ برابر دنیا و 7 برابر ژاپن 
است. مصرف ما بسیار باالست و به لحاظ 

یارانه ای نیز مقام اول را در ارتباط با انرژی 
به خود اختصاص داده ایم.

حاال درست در آســتانه یک ساله 
شدن تخصیص برق مجانی برای برخی 
مشــترکان، مســئوالن وزارت نیرو با 
ادبیاتی متفاوت و بدون  پرده پوشي، خبر 
از رسیدن سال سخت برقي مي دهند و 
برای توصیف وضعیت تاکید دارند این 

سال بسیار سخت خواهد بود. 
سال هاســت که موضــوع تامین 
برق - بخوانید افزایش ظرفیت تولید-  
نیروگاه ها به دغدغــه اي جدي تبدیل 
شده و ســرمایه گذاري براي افزایش 
طرفیت تولید یکی از الزامات توســعه 
اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد 
در صورت عادی شدن شرایط و برداشته 
شدن تحریم ها اتفاقا کمبود برق برای 
صنعت به مانعی بر سر راه عادی شدن 
وضعیت اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد. 

خاموشی در راه است
غالمعلی رخشــانی مهــر، معاون 
هماهنگی توزیع توانیر امسال را سال 
بسیار سخت اعالم می کند تا رسما آب 
پاکي را روي دســت مشترکان بریزد و 
تلویحا اعالم کند احتمال خاموشي هاي 
گسترده در تابستان و یا حتي بهار ۱۴۰۰ 
محتمل تر از آن چیزي است که در باور 

بگنجد.
وي در پاســخ به این پرســش که 
آیا با توجه به این شــرایط ســخت، در 
تابســتان دچار خاموشي خواهیم شد 
یا خیر؟ مي گوید: از آنجــا که ۲۴ هزار 
مگاوات از مصرف ۶۰ هزار مگاواتي برق 
کشور در اوج تابستان به سیستم هاي 
سرمایشي اختصاص دارد، در صورتي 
که مشترکان تنها دو نکته تنظیم درجه 
کولرهاي گازي روي عدد ۲۴ و استفاده 
از دور کند کولرهاي آبي را در نظر داشته 
باشند و به آن عمل کنند، دچار خاموشي 

نخواهیم شد.

معاون هماهنگي توزیع توانیر اذعان 
کرده که ما در انتظار تابســتان سختي 
نیستیم بلکه مي دانیم تابستان بسیار 
سختي پیش رو داریم چراکه شاهد افت 
شدید ذخایر ســدهاي کشور به دلیل 

کاهش بارندگي ها هستیم .
برآوردها نشان می دهد میزان بارش 
در ســال آبی جاری ۳۰ تا ۳۵ درصدي 
کاهش یافته و همین امر سبب شده است 
ظرفیت تولید برق نیروگاه هاي برق آبي 

به شدت کاهش یابد.
از ســوی دیگر اســتفاده غیرمجاز 
از برق براي اســتخراج رمز ارز از سوی 
معاون هماهنگي توزیع توانیرنیز تایید 

شده است. 
جایزه معرفی غیرمجازها کارساز 

است؟
همین روزها در شرایطی که وزارت 
نیرو در آماده رویارویی با روزهای سخت 
برقی اســت، در اطالعیه های رسمی 
تاکید شده است به کساني که فعالیت 
ماینرهای غیر مجــاز را اطالع بدهند 
۲۰ میلیون تومان جایزه تعلق می گیرد 
و حاال رخشــاني مهر با تاکیــد بر این 
که نیازمند برنامه ها و اقدامات فراگیر 
براي مدیریت بار تابستان هستیم، مي 
افزاید: درراستاي اقدامات فراگیر و در 
قدم نخســت، به مبازه با رمــز ارزهاي 
غیرمجاز رفته ایم و تمام تالش خود را 
براي جمع آوري مراکز و دستگاه هایي 
کــه در منازل به صورت فــردي به کار 
گرفته شــده و از برق غیرمجــاز براي 
استخراج رمز ارز استفاده مي کنند، به 

کار خواهیم گرفت.
افزایش شدید مصرف در سال 99

 بررســی ها نشــان می دهد میزان 
مصرف برق در سال گذشته افزایشی ۲۵ 
درصدی را نسبت به سال 98 تجربه کرده 
اســت. این افزایش مصرف را می توان 
ناشــی از وضعیت زندگــی و افزایش 

اســتخراج ارز مجازی در دوره شیوع 
کرونا دانست. 

تابستان سال 99 با پیک هایی حدود 
۴۰۰۰ مگاواتی، پیک مصرف برق کشور 
زیر ۵8 هزار و ۵۰۰ مگاوات نگه داشته 
شد. بر اساس بررسی های کارشناسی، 
ظرفیت عملــی تولید برق در کشــور 
در تابســتان 99 به میــزان ۵8 هزار و 
۵۰۰ مگاوات بود که بــا وجود به مدار 
بهره برداری وارد شدن واحد های جدید 
حرارتی تا پیک ۱۴۰۰، ظرفیت عملی 
تولید برق کشور از مرز ۶۲ هزار مگاوات 

عبور نخواهد کرد.
با فرض ادامه شــرایط ســال 99 از 
نظر رشد مصرف ناشی از شیوع کرونا، 
حداقل رشــد ۱۰ درصدی در مصرف 
گاز و برق پیشــبینی می شود تابستان 
امسال تابستانی ســخت باشد. هنوز 
خاطره خاموشی های گســترده دی 
ماه ســال 99 از خاطر مشترکان برق 
نرفته اســت. کمبود برق در تابستان و 
همچنین کمبود گاز در زمستان که خود 
هشــداری برای تداوم بحران برقی در 
نیمه دوم سال است، حکایت از روزهای 
ســخت برق دارد. آیا قرار است خاطره 
خاموشــی های برنامه ریزی شده دهه 
8۰ در ذهن مشترکان زنده شود؟ باید 

صبر کرد و دید. 

توانیر: سال بسیار سخت برقی در راه است

چراغهاراماینرهایغیرمجازخاموشمیکنند؟!
معاون هماهنگي توزیع 
توانیر اذعان کرده که ما 

در انتظار تابستان سختي 
نیستیم بلكه مي دانیم 
تابستان بسیار سختي 

پیش رو داریم، چراکه شاهد 
افت شدید ذخایر سدهاي 

کشور به دلیل کاهش 
بارندگي ها هستیم

رییس کمیته خودرو کمیســیون صنایع و معدن مجلس 
گفت: فــروش خودرویی که از بورس خریداری می شــود تا ۲ 
سال مشــمول مالیات ۳۰ درصدی نسبت به قیمت خریداری 
شده می شود. این کار می تواند کمک کند تا جلوی سوداگری 
و خرید خودور به قصد سود گرفته شــود. روح اهلل ایزدخواه در 
گفت وگو با ایلنا در مورد تصویب عرضه خودرو در بورس کاال در 
کمیسیون صنایع افزود: عرضه خودرو در بورس در کمیسیون 

صنایع تصویب شده و باید در صحن هم به رای گیری گذاشته 
شود، سپس به شورای نگهبان می رود در صورت تصویب، نهایی 
می شود. در این طرح مطرح شده است آن دسته از خودروهایی 
که طبق قانون اجرایی اصل ۴۴ مشمول قیمت گذاری می شوند، 
در بورس کاال عرضه می شوند. وی در مورد نحوه قیمت گذاری 
اضافه کرد: قیمت پایه عرضه در بورس کاال توسط شورای رقابت 
بر مبنای قیمت تمام شده بر اساس هزینه های همان سال تعیین 

می شود، اولویت تقاضا هم توسط شورای رقابت تعیین می شود 
که بر اساس افراد و خانواده های فاقد خودرو است.

رییس کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معدن مجلس 
در ادامه خاطرنشان کرد: مابه التفاوت قیمت فروخته شده در 
بورس و قیمت پایه به حسابی در خزانه واریز می شود، ۳۰ درصد 
از آن صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود، 7۰ درصد هم 
به عنوان تسهیالت برای توسعه صنعت خودروسازی کشور و 
توسعه فناوری های جدید خودرویی هزینه می شود. وی با اعالم 
خبر تشکیل یک ستاد برای مدیریت منابع گفت:  برای مدیریت 
این منابع ســتادی به نام ستاد »نهضت قطعه سازی« تشکیل 

می شود. اعضای این ســتاد نمایندگان وزارت صمت، معاونت 
علمی ریاست جمهوری، شورای رقابت و انجمن قطعه سازی 
تشکیل می شود که تخصیص این منابع را مدیریت می کند.  تا 
۱۰ درصد از منابع را هم می تواند به قراردادهای تحقیق و توسعه 
دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان طرف قرارداد خودروسازان 
اختصاص دهد. ایزدخواه در ادامه اضافه کرد: این تسهیالت به 
خودروسازانی تعلق می گیرد که مطالبات معوق با قطعه سازان 
نداشته باشند. برای حمایت از قطعه سازی این موضوع را مطرح 
کردیم تا خودروســازانی که بدهی معوق به قطعه سازان دارند 

نتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

اعالم جزئیات عرضه خودرو در بورس کاال

خبر

خبر

طبق ارزیابی دو منبع غربی، صادرات نفت ایران از ابتدای 
آوریل تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در سطح 

باالیی مانده است.
به گزارش ایسنا، صادرات نفت ایران از اواخر سال ۲۰۲۰ با 
وجود ادامه تحریمهای آمریکا که از سوی دولت ترامپ وضع 
شده اند، رشد کرده اســت. دولت جو بایدن، رییس جمهور 
آمریکا که در ژانویه بر سر کار آمد، بازگشت به مسیر دیپلماسی 

را پیشنهاد کرد که ترامپ رها کرده بود.
صنعت نفت به دقت به ســطح صادرات نفت ایران چشم 
دوخته که در صورت رشد سریع ممکن است توازن بازار جهانی 
را دستخوش تغییر کند. در گذشته، سایر صادرکنندگان نفت 
اوپک برای تعدیل تاثیر بازگشــت صادرات نفت ایران روی 

قیمتها، تولیدشان را کاهش داده بودند.

شرکت پترولجستیک به رویترز اعالم کرد صادرات نفت 
ایران از ابتدای ماه میالدی جاری تاکنون ۵۰۰ هزار بشکه در 
روز بوده که کاهش ماهانه داشته اما نسبت به مدت مشابه سال 
۲۰۲۰ باالتر است. این شرکت در ابتدا صادرات مارس را کمتر 

از ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده بود.
دانیل گربر، مدیرعامل پترولجســتیک به رویترز گفت: 
صادرات در این ســطح طوالنی تر از انتظار ما ادامه پیدا کرده 
و با مذاکرات ســازنده ای که در وین در جریان است، ممکن 
است هرگز شاهد بازگشت به رکورد پایین سال ۲۰۲۰ نباشیم. 
مذاکرات میان ایران و قدرت های جهانی درباره توافق برجام  از 
اوایل آوریل در جریان است و هفته آینده بر اساس پیشرفتی که 
تاکنون حاصل شده است، ادامه پیدا می کند. یک منبع آگاه 
در یک شرکت دیگر اعالم کرد صادرات نفت ایران در دو هفته 

اول آوریل پایین ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده که کمتر از ۶۰۰ 
هزار بشکه در روز در مارس است اما این آمار می تواند بازبینی 
شود. هیچ آمار دقیقی درباره صادرات نفت ایران وجود ندارد. 
پترولجستیک و سایر شرکتها میزان صادرات نفت ایران را با 
ردگیری نفتکش ها برآورد می کنند. اما نفتکش ها می توانند 
دســتگاه ردیاب ماهواره ای خود را خاموش کــرده و برنامه 
سفرش را تغییر دهند یا از تاکتیکهای دیگری استفاده کنند 

که ردگیری آنها را دشوارتر می کند. 
رفــع تحریمهای آمریکا بــه ایران امــکان خواهد داد 
صادرات نفت خود را به ۲.۵ میلیون بشکه در روز برگرداند 
که آخرین بار در ســال ۲۰۱8 هنگامی که ترامپ از توافق 
هسته ای خارج شد، مشاهده شد. بر اساس گزارش رویتر، 
بازرگانان، تحلیلگران و شرکت های اطالعات انرژی اعالم 
کرده انــد چین در ماه هــای اخیر نفت بیشــتری از ایران 
خریداری کرده اســت. یک بازرگان چینی با اشاره به نفت 
ایران، به رویترز گفته بود این بشکه های حساس مانع عرضه 
از نقاط دیگر شــده اند زیرا بســیار ارزان هستند. شرکت 

مشاوره ریستاد انرژی اواخر مارس اعالم کرده بود افزایش 
اخیر صادرات نفت ایران به چین و برداشت نفت از ذخایر، 
در ضعف بازار نفت ســهیم بوده و تالش های اوپک پالس 
برای محدودیت عرضه و تقویت قیمتها را تحلیل برده است. 
بنا بر برآورد تحلیلگران و معامله گران نفت، چین بزرگترین 
خریدار نفت ایران بوده و وارداتش از ایران در مارس به یک 

میلیون بشکه در روز رسیده است.

 ۱۰۰ هــزار تن پرتقال در انبار ها دپو شــده 
است. به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان، بیش از 
۳۰ درصد پرتقال هایی که در انبار ها دپو شده بود، 
خراب شده است. زیرا سیب و پرتقال تنظیم بازار 
با قیمت باالتر عرضه شد و روی دست دولت ماند.
به گــزارش تجارت نیــوز، در آســتانه عید 
نوروز، هــزاران تن ســیب و پرتقال را به اســم 
تنظیم بازار انبار شــد اما این محموله با قیمت 

باالتر از بازار عرضه شــده و همین دلیل فروش 
نرفت. هم زمان بــا این رخداد صــادرات را هم 
ممنوع کردند و حاال دبیر اتحادیه فروشندگان 
میوه گفته اســت که اگــر این میوه هــا تا یک 
 ماه بعد مصرف نشــود، باید دور ریخته شــوند. 
مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان 
تهران هم از فاســد شــدن هزاران تن پرتقال و 
سیب خبر داده و گفته است: پرتقال و سیب دیگر 

مشتری ندارد و بهای هر کیلوگرم پرتقال به پنج 
تا هفت هزار تومان کاهش داشته است اما تاریخ 
مصرف پرتقال تا پایان فروردین بوده و کسانی 
که هنوز پرتقال در انبار خود دارند، اکثر بارشان 

فاسد شده است.
دولت به حرف بخش خصوصی گوش نداد

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: شب عید به 
دولت هشدار دادیم که میوه های تنظیم بازاری 

را کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان روانه میدان کنند، 
اما برخی  این هشدار را جدی نگرفتند و برای اینکه 
این میوه را با نرخ باالتری بفروشند سیب و پرتقال 
را به بازار عرضه نکردند و حاال با گرم شــدن هوا 

هزاران تن پرتقال فاسد شده است.

دارایی نژاد گفت: ۱۰۰ هــزار تن پرتقال دپو 
شده که ۳۰ درصد این میوه دور ریز شده است. 
به طور کلی در ماه رمضان خرید پرتقال و سیب 
کمتر می شــود و همین کاهش استقبال مردم 

باعث شد دالل ها متضرر شوند.
او درباره قیمت روز انــواع میوه هم گفت: در 
حال حاضر سیب کیلویی ســه تا 9 هزار تومان 
اســت. موز هندی به کیلویی ۲۱ هــزار تومان 
رســیده اســت و موز اکوادوری ۲۵ هزار تومان 
قیمت دارد. هندوانه هم از کیلویی ســه هزار و 
۵۰۰ تومان تا چهار هزار تومان فروخته می شود.

جدیدترین ارزیابی منابع غربی از صادرات نفت ایران

فروش نفت ایران به رغم تحریم ها ادامه دارد

فساد ۳۰هزار تن پرتقال به خاطر تصمیم دولت؟


