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بازار  سکه و طال
نوع

سکه طرح قديم

سکه طرح جديد

نيم سکه

ربع سکه

سکه يك گرمي

هر گرم طالي 18 عيار

978000

978500

509000

275000

182000

100030

تغييرقيمت

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1210.80

16.56

55.77

60.79

تغييرقيمت )دالر(

بازار  ارز
مبادالتینوع ارز تغييرتغييربازار آزاد

دالر آمريکا

يورو

پوند انگليس

درهم امارات

3410

3807

5248

934

2784

3081

4248

758

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تغييرنرخ برابري ارزها

يورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0948

1.5179

3.673

مقایسه نرخ برق، آب و گاز با درآمد، در 9 کشور جهان

نام کشور 

چين 

آمريکا 

 هند

روسيه

ژاپن

آلمان

ترکيه 

آفريقای جنوبی

ايران 

 مصرف برق 

)ميليارد کيلووات ساعت در سال(

5463

4260

1111

1016

859

582

 246

234

199

 توليد برق

)ميليارد کيلووات ساعت در سال(

5523

 4686

1102

1088

1088

1069

239

256

263

 جمعيت 

)ميليون نفر(

1.360

317

1.242

146

127

80

76

52

77

نرخ برق )سنت آمريکا به 

ازای هر کيلووات ساعت(

7.5 تا 10.7

12.58

0.1 تا 18 

2.4 تا 14

20 تا 24

36.25

12.57 تا 18.36

8 تا 14

2 تا 19

نسبت  درصد هزينه 

برق، آب و گاز به درآمد 

3.5

6.7

4.9

5.8

8.9

8.9

8.6

8.8

5.3

تعرفه هاي برق مصرفي در کشورها، يكسان نيستند 
و حتی تعرفه برق در مناطق مختلف يک کش��ور نيز 
متفاوت اس��ت. يكی از داليل اين تف��اوت، قيمت )يا 
هزينه( تمام ش��ده توليد برق است. قيمت تمام شده 
برق به نوع و قيمت س��وخت )ان��رژي اوليه(، قوانين 
دولتی و حتی آب وهوای محل احداث نيروگاه بستگی 
دارد. همچنين هزينه يا نرخ برق براساس مصرف برق 
در ساعات مختلف ش��بانه روز فرق می کند. از سوی 
ديگر هزينه برق مصرفی برای مش��تريان مسكونی، 
تجاری و صنعتی يكس��ان نبوده و مصرف برق آنان با 

تعرفه های گوناگونی محاسبه و دريافت می شود.
حدود 80 درصد م��ردم جهان به برق دسترس��ی 
دارند و مصرف انرژي برق يكي از ش��اخصه های مهم 
رفاه اجتماعي يک جامعه به ش��مار مي رود. هرچند 
ک��ه در ايران از عن��وان »پرمص��رف« ک��ه داراي بار 
منفي اس��ت، براي مصرف بيشتر اس��تفاده می شود 
اما در جهان، اين معي��ار رفاه اجتماع��ي را با در نظر 
گرفتن و بررسي انواع مصرف برق )خانگي، صنعتي، 
کش��اورزي و ...( به روش��ی علمی تر تحليل و ارزيابی 
می کنن��د. اکنون در عرص��ه جهانی، اي��ن رقم طی 
يک دهه گذشته افزايش هم داش��ته، زيرا روند رو به 
گسترش شهرنشينی را شاهد هستيم. به طور مثال 
يک خانوار آمريكايی در س��ال 2010 حدود 20 برابر 
بيش از يک خانوار نيجريه ای و 2تا 3برابر يک خانوار 
اروپايی برق مصرف کرده است. براساس آمار سازمان 
جهانی انرژی متوس��ط مصرف يک خانوار اروپايی در  
سال 2010 حدود 3500 کيلووات ساعت بوده است 
که عوامل مختلفی مانند ميزان رفاه، سطح زيربنای 
خانه، استاندارد دستگاه های برقی، تعرفه برق، شرايط 
محيطی و جغرافيايی و دسترسی به حامل هاي انرژي 
برای پخت وپز، سرمايش و گرمايش، در ميزان مصرف 

خانوارها تأثير داشته است.
تعيين هرينه يا به��ای برق براس��اس تعرفه هاي 
برق توسط مس��ئوالن، هرچند کاری س��اده و شايد 
خس��ته کننده به نظر بياي��د، اما از لحاظ سياس��ی و 
اقتصادی آثار زيادی بر زندگی م��ردم دارد. حتی اين 
موضوع در آلمان و اس��تراليا،  در آس��تانه انتخابات به 

قدرتی تعيين کننده تبديل می شود.
درهرحال هزين��ه توليد برق 
دقيقه ب��ه دقيق��ه با نوس��انات 
مقدار تولي��د و مصرف آن تغيير 
می کند، اين نكته نش��ان دهنده 
تقاض��ای واقع��ی روزانه اس��ت. 
بيش��تر مصرف کنندگان بهای 
برق را براس��اس متوسط قيمت 
در بازه ه��ای زمان��ی بلندمدت 
پرداخت می کنند و به اين ترتيب 
از آثار نوسان قيمت )نرخ( در بازه 
مصرف درامان هستند. اما سوالی 
که در اين جا مطرح می شود اين 
است که برق در کجا واقعا گران و 

در کجا ارزان است و چرا؟ به همين منظور تعرفه برق 
در چند کشور مختلف ازجمله ايران را بررسی کرده ايم 
و در عمل آن چيزی که روش��ن می ش��ود اين است 
که س��هم هزينه برق از درآمد سرانه ايرانی ها نزديک 
به کشورهايی است که بس��يار ثروتمند تر از ايرانی ها 
هستند. اين درحالی است که ايران مزيت های فراوانی 
در سوخت های فسيلی )انرژي اوليه( ارزان برای توليد 
برق )ان��رژي ثانوي��ه( را در اختي��ار دارد. در ادامه اين 

مقايسه را می خوانيد.
خسارت های کالن هدردهی انرژی در ایران 

ايران با در اختيار داش��تن چهارمين ذخاير بزرگ 
نفت دنيا و دومين ذخيره گاز طبيعی، بالطبع سوخت 
ارزان در دس��ترس دارد. هرچند که ايران يک قدرت 
در بازار انرژی است. اما هميشه برای استفاده درست 
از منابع خود با مش��كالتی روبه رو ب��وده و با پرداخت 
تخفيف های مختلف و نياز به پيشرفت های فناوری، 
دس��ت و پنجه نرم می کند. براساس آمار  سال 2008 
هدر رفت انرژی در ايران س��االنه 6 ت��ا 7 ميليارد دالر 
خس��ارت وارد می کند. هرز روی انرژی و به خصوص 
برق در ايران بسيار باالتر از استانداردهای بين المللی 
اس��ت. ايران 28 درصد از نفت و گاز مصرف شده خود 
را برداشت می کند درحالی که اين شاخص در برخی 

کشورها به 60 درصد هم می رسد. براساس اطالعات 
و آمار منتش��ره وزارت نيرو بخش اعظم برق از طريق 
سوخت های فس��يلی و گاز طبيعی تأمين می شود. 
اي��ران در  س��ال 2011 ميالدی )1390 شمس��ي( 
240ميليارد کيلووات ساعت، توليد برق داشته که با 
کاهش 23 درصدی آن فق��ط 184ميليارد کيلووات 
س��اعت برق به مصرف کنندگان نهاي��ي، انرژي برق 
تحويل شده است. به اين ترتيب با اين مصرف، ايران 
رتبه نوزدهمين کش��ور از لحاظ مصرف برق در دنيا 

محسوب می شود.
حال آن که براس��اس گزارش پيش��ين س��ازمان 
اطالعات مرکزي آمريكا در س��ال 2007ايران در بين 
211کشور جهان بيست ويكمين کشور مصرف کننده 
در جهان شناخته شده بود. نگاهی به وضع درآمدی 
مردم در اي��ران از حداقل دس��تمزد 609 هزار تومان 
کارگ��ران )187 دالر( در م��اه خبر می ده��د که در 
مقايسه با تعرفه برق که به ازای هر ساعت حداقل 2 تا 
حداکثر 19سنت آمريكايی )برای اوج مصرف پلكانی( 
است که رقم قابل توجهی است. براساس اعالم سايت 

Numbeo که يک مرجع در اين حوزه است.
هرچند که براس��اس اعالم منابع داخل��ی، نرخ در 

پله ه��اي تعرفه خانگي ج��اري از 1.2 س��نت تا 8.3 
سنت )دالر 3250 تومان( تعيين شده اما با روش های 
موجود، به طور متوسط هزينه برق حدود 2.2 سنت 
به ازاي هر کيلو وات ساعت خواهد ش��د و در صورت 
مص��رف باالتر روش ه��ای پلكانی اين رق��م را به اوج 

می رساند و به سقف يادشده هم خواهد رسيد.
به هر س��و، يک ايرانی حداقل 5.3 درصد از درآمد 
خود را به آبونم��ان آب وگاز وبرق اختصاص می دهد؛ 
اگر هزينه برق مصرف��ي ماهانه 
18 ه��زار تومان )صورتحس��اب 
بهاي برق درحال حاضر حدود 45 
روزه صادرمي شود( در نظر گرفته 
ش��ود و با حداقل درآمد ايرانی ها 
)609 هزار تومان( مقايسه شود، 
نس��بت هزينه به درآم��د حدود 
2.95 درص��د خواهد ش��د. حال 
اگ��ر هزينه ه��اي ب��رق عمومي 
)ب��رق اش��تراکي آپارتمان هاي 
مس��كوني(، گاز و آب هم به اين 
رقم اضافه شود، سهم اين هزينه ها 
بي��ش از 5.3 درص��د از درآم��د 

حداقلي تعيين شده را شامل مي شود. 
 ضریب نفوذ 88 درصد برق

 در آفریقای جنوبی
نگاهی به مصرف برق در آفريقای جنوبی با جمعيت 
52.98 ميليونی هم نكات جالب آماری در خود نهفته 
دارد چرا که اين کش��ور يكی از چالش های بزرگش، 
توليد و تأمين برق اس��ت. اين کشور س��االنه حدود 
211 ميليارد کيلووات س��اعت ب��رق توليد می کند 
که بخش بيش��تر آن به مصرف داخلی می رس��د، اما 
با توجه ب��ه منابع کمی که در دس��ترس اس��ت کار 
دشواری در پيش دارد. عالوه بر آن حدود 12ميليارد 
کيلووات ساعت آن ساالنه به بوتس��وانا، موزامبيک، 
لسوتو، ناميبيا، زامبيا، زيمبابوه و کشورهای آفريقايی 
ديگر که در برنامه »تجميع نيروی آفريقای جنوبی« 
شرکت می کنند، صادر می ش��ود. در اين کشور اغلب 
نيروگاه های توليد برق به شرکت Eskom تعلق دارد 
که 95 درصد برق اين کشور و 45 درصد برق کل قاره 
آفريقا را توليد می کند. عالوه بر »اسكام« شرکت هايی 
مانن��د USP&E Africa نيز در توليد برق فعاليت 
می کنند. آفريقای جنوبی ذخاير غنی زغال سنگ دارد 
و اغلب واحدهای توليد برق آن زغال سنگی هستند 
به طوری که ح��دود 77 درصد کل ان��رژی موردنياز 

اين کشور از طريق زغال س��نگ توليد می شود. بقيه 
واحدهای توليد برق نيز هيدروليك��ی، گازی، بادی و 
خورشيدی هستند. در اين کشور نرخ در تعرفه برق به 
ازای هر کيلووات ساعت 8 تا 14 سنت آمريكايی است. 
اين کشور هرچند دارای منابع غنی زغال سنگ ونفت 
است اما هنوز درحال توسعه است و بخش های بسيار 
زيادی از آن توسعه نيافته است. در کشوری که حداقل 
درآمد مردم آن به ازای هر ساعت 90سنت در مناطق 
ش��هری و 77س��نت در مناطق حومه ای و روستايی 
است، برق کااليی لوکس محسوب می شود. درهرحال 
هزينه ماهانه برق، آب و گاز حدود 8.8 درصد از درآمد 
ه��ر ش��هروند آفريقای جنوبی را به خ��ود اختصاص 
می دهد. هم اکنون 88 درصد مردم اين کشور به برق 
دسترسی دارند. براساس آمار 2011 »سازمان جهانی 
انرژی« ميزان مصرف برق س��االنه هر خانوار در اين 
کشور آفريقايی 4380 کيلو وات س��اعت است. اين 
کشور در اين  سال شانزدهمين کشور از نظر مصرف 

برق در دنيا محسوب شده است. 
تالش برای کاهش 25 درصدی مصرف برق 

در آلمان 
اما در حوزه کشورهای صنعتی وضع متفاوت است. 

آلمان قلب صنعتی اروپا محس��وب می ش��ود و در اين 
کشور توسعه يافته برق به طورکلی به وسيله سوخت های 
فسيلی توليد می شود. در سال های اخير بخشی از آن 
به وسيله انرژی هس��ته ای، بيومس يا زيست توده، باد 
و آب و خورش��يدی توليد می شود. اقتصاد اين کشور از 
لحاظ توليد ناخالص ملی چهارمين اقتصاد پيش��رفته 
دنيا محس��وب می ش��ود. ميزان مصرف برق آلمان در 
2012 ميالدی به 582 ميليارد کيلووات ساعت رسيد 

و به اين ترتيب به ششمين کشور 
از نظر مصرف برق در دنيا تبديل 

شد. 
يكی از سياس��ت های کليدی 
آلمان »تغيير اس��تفاده از انرژی 
اوليه« است. اين کشور قصد دارد 
تا  س��ال 2022 ميالدی استفاده 
از انرژی هس��ته ای را حذف کند. 
همچنين در اين کشور اقدامات 
زيادی برای مصرف بهينه انرژی و 
به خصوص برق انجام شده است. 
اکنون بسياری از لوازم خانگی که 
در اين کشور س��اخته و استفاده 

می ش��ود، دارای اس��تاندارد معينی هستند. به عنوان 
مثال براساس قانونی که  سال گذشته در اتحاديه اروپا 
تصويب شد، توليد و فروش جاروبرقی های پرمصرف 
دراين کش��ور ممنوع ش��د. در آلمان بين س��ال های 
1991تا 2006ميزان استفاده بهينه از انرژی 1.2 درصد 
در  س��ال افزايش يافته است. اين کش��ور قصد دارد تا 

2050 ميالدی 25 درصد از مصرف برق خود بكاهد.
در آلمان تعرفه برق مصرفی باالتر از آفريقای جنوبی 
و حدود 36.2 س��نت آمريكايی به ازای هر کيلووات 
ساعت اس��ت. اين درحالی است که حداقل دستمزد 
مردم اي��ن کش��ور 8.50 ي��ورو )9.70 دالر( به ازای 
هرس��اعت اس��ت و آلمانی ها 8.9 درصد درآمد خود 
را صرف هزينه ماهان��ه آب، گاز، برق و غيره می کنند. 
براساس آمار 2011 متوس��ط مصرف ساالنه برق هر 

خانوار در اين کشور 3454 کيلووات ساعت است.
توليد برق با انرژی وارداتی در ترکيه 

اهمي��ت ترکيه دربازاره��ای ان��رژی و اقتصاد دنيا 
درحال افزايش است. اين کشور همزمان به يک مرکز 
ترانزيت انرژی منطق��ه ای و مصرف کننده ای بزرگ 
تبديل می شود و تقاضای برق اين کشور طی سال های 
اخير به ش��دت افزايش يافته است. اين درحالی است 
که ترکيه به ش��دت به واردات گاز طبيعی وابس��ته 

است و آن را به عنوان س��وخت برای توليد برق به کار 
می برد و شايد به همين دليل باشد که واحدهای برق 
زغال سنگی در اين کش��ور اهميت زيادی دارند. اين 
کشور 23 درصد از زغال س��نگ موردنياز خود را وارد 
می کند. پس از بازس��ازی صنعت برق در دهه 1990 
ميالدی مصرف و توليد برق ترکيه افزايش يافته است. 
بخش بيشتر برق در اين کشور از طريق سوخت های 
فسيلی توليد می شود هرچند اين کشور تصميم دارد 
بخش��ی از ظرفيت توليد برق خود را به برق هسته ای 
اختصاص دهد.براساس آخرين آمار رسمی ترکيه اين 
کشور در  سال گذشته بيش از 246 ميليارد کيلووات 
ساعت برق مصرف کرده و به اين ترتيب چهاردهمين 
مصرف کننده برق در دنيا محسوب می شود. از فوريه 
2014 نرخ برق در اين کشور 12.57 تا 18.36 سنت 
به ازاي هر کيلووات ساعت بوده اس��ت. اين درحالی 
اس��ت که حداق��ل دس��تمزد در اين کش��ور ماهانه 
1134ليره ترکيه )475.76دالر( اس��ت. بنابراين هر 
فرد به طور متوس��ط 8.6 درصد از درآمد خود را برای 
پرداخ��ت هزينه ماهان��ه آب و گاز و ب��رق اختصاص 
می دهد. مصرف سرانه برق در ترکيه 2952 کيلووات 

ساعت است.
بازار داغ توليد برق در قطب صنعتی دنيا 

صنعت ب��رق آمري��كا ش��امل طيف وس��يعی از 
سهامداران اس��ت که از طريق توليد، انتقال، توزيع و 
بازاريابی برق برای مشتريان صنعتی، تجاری، عمومی 
و مسكونی خدمات رسانی می کند، همچنين شامل 
موسس��ه های دولتی قانون گذار است. در  سال 1996 
ميالدی صنعت برق آمريكا شامل 3195 واحد بود که 
بيش از  هزار مورد آنها در بخش توليد فعاليت داشتند. 
به اين ترتيب واحدهای کوچک تر درگير توزيع برق 
هستند. در اين کش��ور 65 بازار برق وجود دارد و برق 
به وسيله سوخت های فسيلی و به طورکلی زغال سنگ 
توليد می شود. براساس آمار 2006 ميالدی 70 درصد 
برق توليدی از سوخت های فسيلی، 20 درصد از انرژی 
هس��ته ای، 7 درصد از آب و 3 درصد از انواع انرژی های 
تجديدپذير به دست می آيد. در  سال 2008 متوسط 
نرخ برق در آمريكا 9.82 س��نت به ازای هر کيلووات 
س��اعت بوده که بهای آن از اس��تراليا، کانادا، فرانسه، 
سوئد و فنالند بيشتر بوده اس��ت. اين کشور در  سال 
2013 ميالدی بيش از4686 ميليارد کيلووات ساعت، 
برق مصرف کرده و به اين ترتيب دومين مصرف کننده 
بزرگ دنيا در اين  س��ال محس��وب می ش��ود. سرانه 
مصرف برق در آمريكا 12000 کيلووات ساعت است. 
اين کشور به مكزيک و کانادا برق 

صادر می کند.
در اين کشور حداقل دستمزد 
ماهانه 1300 تا 1400 دالر است 
اين درحالی اس��ت که طی  سال 
گذشته ميالدی قيمت برق در اين 
کشور 12.58 س��نت به ازای هر 
کيلووات س��اعت بود. به طورکلی 
هر فرد در ماه 6.7 درصد از درآمد 
خ��ود را صرف هزين��ه ماهانه آب 
و برق و گاز می کن��د.  در پايان بد 
نيس��ت به چين هم اشاره داشته 
باش��يم ک��ه در رتب��ه اول )کل( 
مصرف برق در دنيا ق��رار دارد و به دليل جمعيت باال و 
حجم باالی توليد ارقام شگفت انگيز مصرف برق را به 
ثبت رسانده است. چين 5463ميليارد کيلووات ساعت 

مصرف ساالنه برق دارد. 

منابع:
سازمان آمار ملی چين
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CIA Factbook
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مصرف   الكتريسيته
 /https: //www.cia.gov :
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 درص��دی از درآمد ف��رد که ب��رای آبونمان صرف 
می کند
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مقایسه تعرفه برق با درآمد سرانه ایرانی ها با کشورهای صنعتی نشان داد

 گران فروشی برق در ایران
با وجود مزیت های انرژی 

  سهم برق از هزینه ایرانی ها چقدر است؟

از تاالر چه خبر 

   راه اندازی قرارداد معامالتی آتی زعفران 
از  سال آینده| حسين پناهيان مديرعامل بورس 
کاال با اشاره به توسعه  معامالت قراردادهای سلف 
موازی گفت: راه ان��دازی معامالت ق��رارداد آتی 
بر روی کنجاله س��ويا، ذرت، زعف��ران و ميلگرد 
به عنوان يكی از استراتژی های توسعه بازار مشتقه 
در س��ال آتی به ش��مار می رود. او افزود: مطالعه 
و بررس��ی س��اختار بازارهای کااليی در راستای 
عملياتی کردن مصوبه هيأت وزيران درخصوص 
هدايت معامالت ش��رکت ها و موسسات دولتی 
به بورس کاالی ايران و سيس��تمی نمودن کليه 
فرآيندها و توسعه منطقه ای بورس کاالی ايران با 

جديت دنبال خواهد شد.

   ش�اخص های جدی�د نماگ�ر بازارن�د| 
علی عباس کريمی هدف از معرفی شاخص های 
جديد را پاس��خگويی به س��اليق مختلف و ارايه 
اطالعات بيش��تر به فعاالن بازار و سرمايه گذاران 
عنوان کرد و اف��زود: به طور قطع هرچه اطالعات 
بيشتری در اختيار باشد، تصميم گيری راحت تر 
و امكان پيش بينی ها براس��اس اي��ن اطالعات، 
آسان تر خواهد شد. ش��اخص های جديد، عمال 
نماگرهای جديدی از وضع بازار است و می تواند 
روند بازار را با ترکيب��ات و متدولوژی های جديد 

نشان دهد. 

   نف�ت خ�ام  س�ال آین�ده ب�ه ب�ورس 
برمی گردد| علی کاردر معاون س��رمايه گذاری 
ش��رکت ملی نفت از رفع موان��ع و نگرانی  درباره 
عرضه نفت خام در بورس انرژی خبر داد و گفت: 
از س��وی خريداران ه��م از عرضه نف��ت خام در 
بورس استقبال شده است و عده ای برای ورود به 
اين عرصه  ابراز تمايل کرده ان��د. وی ادامه داد: اگر 
مجوزهای الزم اخذ شد، در  سال جاری وارد بازار 
می شويم اما اگر اين اتفاق نيفتد عرضه نفت خام 
در بورس به  س��ال آينده موکول خواهد ش��د که 
به احتمال زياد هم اين اتفاق خواهد افتاد، چون 

دريافت مجوز به اين آسانی نيست.

   100 ميليارد توم�ان اعتبار برای عرضه 
محص�والت کش�اورزی |  عب��اس پاپی زاده 
عضو کميسيون کشاورزی آب و منابع طبيعی 
مجلس درباره عرضه محصوالت کش��اورزی در 
بورس گفت: يكی از راهكارهای کمک به بخش 
کشاورزی شفاف سازی بازار است و در اين رابطه 
بايد از ابزار بورس کمک گرف��ت. او افزود: دولت 
هنوز به اهميت عرضه محصوالت کش��اورزی 
و نتايج حاصل از آن پی  نب��رده، به همين دليل 
اقدام خاصی در اين راستا انجام نشده درحالی که 
ب��ه نظر می رس��د با تخصي��ص اعتب��ار حدود 
100 ميليارد تومان بتوان اقدامات مهمی را در اين 

بخش انجام داد.

اتفاق روز

 برنامه ای برای تغییر قیمت 
و سهمیه بنزین نداریم

شاهرخ خسروانی معاون ش��رکت پااليش و 
پخش نفتی با بيان اين ک��ه در ايام نوروز تمامی 
جايگاه ها برای تأمين س��وخت م��ردم به حالت 
آماده باش در می آيند، گفت: برنامه ای برای تغيير 
قيمت و سهميه اعالم نشده است. او در گفت وگو 
با مهر افزود: در ش��رايط فعلی هيچ گونه نگرانی 
بابت تأمي��ن بنزين و حتی گازويي��ل مورد نياز 
مردم در هفته های پايانی اسفندماه و ايام نوروز 
وجود ندارد. او با اش��اره به راه اندازی جايگاه های 
سيار بنزين در برخی از مسيرهای پر رفت و آمد 
کشور، خاطرنشان کرد: پيش بينی می شود برای 
نوروز  سال  جاری متوسط مصرف بنزين کشور با 
يک جهش کوتاه مدت روبه رو شود که آمادگی 
تأمين بنزين و گازوييل مردم در هر ش��رايطی 
وجود دارد. خسروانی خاطرنش��ان کرد: امكان 
عرضه بيش از 100 ميليون ليتر بنزين به مردم در 
طول شبانه روز حتی در روزهای پايانی  سال و ايام 

نوروز وجود دارد.

 کاهش 37 واحدی شاخص کل 
در یک هفته

ش�هروند | در هفت��ه دوم اس��فندماه تع��داد 
2962 ميلي��ون س��هم در 199 هزار دفع��ه مورد 
معامله قرار گرفت که به ترتيب 10.6 و 2.6 درصد 
و ارزش کل معامالت س��هام و حق تقدم نيز در اين 
مدت به 5523 ميليارد ريال رس��يد که 2.7 درصد 
افزايش يافته اس��ت. همچنين تعداد 485 هزار و 
485 برگه اوراق مشارکت در هفته گذشته به ارزش 
488 ميليارد ريال معامله ش��د که به ترتيب 16 و 
15.5 درصد کاهش را به ثبت رسانده است. شاخص 
کل در پايان معامالت هفته منتهی به 15 اسفندماه 
با 37 واحد کاهش به رقم 64 هزار و 15 واحد رسيد.

نرخ نامهبازار سرمایه

نف�ت اوپک 55دالری ش�د: نف��ت برنت 
دريای ش��مال در معامالت روز جمعه بازارهای 
بين المللی ح��دود 0.5دالر افزاي��ش يافت و به 
60.79دالر در هر بشكه رسيد. قيمت نفت طی 
روز ابتدا کاهش و س��پس حدود 2دالر افزايش 
يافت. بنابر اعالم پايگاه اطالع رس��انی س��ازمان 
کش��ورهای صادر کننده نفت اوپک، هر بشكه 
نفت توليدی اين کشورها نيز در بازار بين المللی 
معادل 55.81دالر دادوس��تد ش��د که نسبت 
ب��ه اوايل  س��ال جاری مي��الدی افزايش قيمت 

چشمگيری را تجربه کرده است. )رویترز(

قراردادهای یک ش�به نفت�ی آمریکا با 
ایران: اکونوميست با اشاره به اين که ايران بازار 
جذابی برای توليدکنندگان خارجی است به نقل 
از يک دالل نفتی نوش��ت: اگر توافق هس��ته ای 
منعقد شود، آمريكايی ها يک شبه قراردادهای 
يک ساله ای را در بهترين پروژه های نفتی با ايران 

منعقد خواهند کرد.)اکونوميست(

افزایش 1.1 درص�دی قيمت گاز طبيعی: 
س��ازمان اطالعات انرژی آمريكا روز پنجشنبه 
گزارش داد ذخاير گاز اين کشور در هفته منتهی 
به 27 فوريه 228 ميليارد فوت مكعب کاس��ته 
شده است. بر همين اساس تحليلگران تخمين 
می زنند روند نزولی کاهش ذخاير ادامه يابد و به 
225 ميليارد فوت مكعب برسد. بهای قراردادهای 
تحويل آتی اين کاال نيز با 1.1 درصد افزايش به 
ازای هر MBTU 2.80دالر معامله شد. اين در 
حالی است که يک سال قبل بهای گاز به ازای هر 

MBTU حدود 4دالر بود. )وال استریت(

11ميدان نفتی ليبی غيرفعالند: ش��رکت 
نفت ليبی اع��الم کرده به دلي��ل دزدی، غارت، 
خرابكاری و تخريب تجهيزات اس��تخراج نفت 
11ميدان نفتی غيرقابل بهره برداری هس��تند. 
ادامه حي��ات اقتصاد ليب��ی به مناب��ع نفتی و 
درآمد های حاصل از آن بس��تگی دارد اما جنگ 
ميان شبه نظاميان سبب شده بنادر ارسال نفت 
بسته بمانند و توليد طالی سياه در 4 سال اخير به 

شدت کاهش يابد. )نيویورک تایمز(

اقتصاد جهان

رخداد

ایران به جمع طرفداران نفت ارزان پيوست

نفت باالی ۶۰ دالر نمی رود
محس��ن قمصری مدير امور بين الملل ش��رکت 
ملی نفت اي��ران با بيان اين که نف��ت ارزان قيمت به 
نفع توليدکنندگان است، تأکيد کرد: تا 2 سال آينده 
قيمت نفت به بي��ش از 60 دالر افزايش نمی يابد. او 
افزود: همه شرکت های عرضه کننده نفت در جهان 
در تالش هستند تا سهم بيشتری از بازار را در اختيار 
داشته باشند و همين مس��أله قيمت نفت را رقابتی 
کرده اس��ت. به گزارش مهر، قمص��ری ادامه داد: در 
صورتی که اين مذاکرات به نتيجه برسد و تحريم های 
خريد نفت از ميان برداش��ته شود، ما به دنبال سهم 
خود از بازار هستيم، چرا که در زمان تحريم ها سهم 
فروش نف��ت ايران به نص��ف کاهش پيدا ک��رد و با 
برداشته شدن تحريم ها همه تالش خود را برای باز 
پس گرفتن اين سهم به کار می گيريم. او تأکيد کرد: 
براساس قراردادهای سنتی، قيمت های ما به صورت 
رسمی اعالم می شود و تخفيفی برای کشور خاصی 

در نظر گرفته نمی شود.

هدررفت انرژی در ایران 
ساالنه 6 تا 7 ميليارددالر 

خسارت وارد می کند

آبونمان برق، آب و گاز 
حدود 8.8درصد از درآمد یک 
شهروند   آفریقای جنوبی را به 

خود  اختصاص می دهد

70درصد برق توليدی 
آمریکا از سوخت های 
فسيلی به دست می آید

   آلمان قصد دارد 
 تا 2050 ميالدی

  25 درصد از تقاضای
 برق خود را بکاهد

شیوا سعیدی
روزنامهنگار

-


