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 گزارشی از رشد ۵۰ درصدی
 منابع  حاصل از فروش نفت 

 یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به گزارش وزیر نفت از عملکرد ۳ ماهه نخست 
ای��ن وزارت خان��ه در حوزه درآمدی گفت: در مقایس��ه تطبیقی 
عملکرد وزارت نفت در حوزه درآمدی، منابع حاصل از فروش 
نفت خام و میعانات گازی در ۳ ماهه نخست امسال نسبت به 
سال قبل حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. محمد خدابخشی 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به حضور وزیر نفت در جلسه هفته 
گذش��ته کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور آقای اوجی وزیر 
نفت برگزار ش��د، گزارش��ی از فروش نفت خام و میعانات گازی 
ارائه شد. وی افزود: بر اساس گزارش وزیر نفت، هم وضعیت 
ف��روش نف��ت بهتر ش��ده و هم مبالغی که در برخی کش��ورها 
داش��تیم، آزاد ش��ده است؛ در مقایس��ه تطبیقی عملکرد وزارت 
نف��ت در ح��وزه درآم��دی، منابع حاصل از ف��روش نفت خام و 
میعانات گازی در ۳ ماهه نخس��ت امس��ال نس��بت به سال قبل 
حدود ۵۰ درصد رش��د داش��ته است. این نماینده مجلس درباره 
میزان طلب وصول شده ایران از عراق خاطرنشان کرد: عراق 
۲.6 میلیارد دالر بابت واردات گاز از ایران بدهکاری داشت که 
۱ میلیارد دالر آن را س��ال قبل پرداخت کرد و الباقی نیز طی 

روزهای قبل وصول شد. 

ضرر قطعی برق صنایع متوجه مردم می شود
 یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که باید وزارت نیرو 
از قبل اطالع رسانی درستی برای قطعی برق به صنایع داشته 
باشد اما این نکته هم مهم است که در نهایت ضرر قطعی برق 
صنایع با فاصله به مردم وارد می شود. مجتبی یوسفی در گفت و 
گو با ایسنا، در توضیح علت برنامه وزارت نیرو برای قطعی برق 
صنایع گفت: حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی تولید برق داریم 
ک��ه ب��ا این وضعیت نمی توان در اوج مصرف برق، برق صنایع 
را تامین کرد حال اینکه قرار بود طبق برنامه ششم توسعه ۲۵ 
ه��زار م��گاوات ظرفی��ت تولید برق افزایش یابد و این اتفاق رخ 
نداد. وی با بیان اینکه حداقل ۵ سال برای ساخت یک نیروگاه 
زمان الزم اس��ت، گفت: در چنین ش��رایطی برای حل مش��کل 
تامین برق چاره ای جز قطعی برق صنایع وجود ندارد چون به 
دلیل تولید نش��دن  ۲۵ هزار مگاوات برق با ناترازی مواجهیم. 
در دولت قبل ساعتها برق بدون برنامه قطع می شد اما امسال 
دول��ت فعلی به س��مت قطعی ب��رق صنایع حرکت کرد و برای 

این کار مشوقهایی در نظر گرفت. 

اخبار كوتاه

انرژی

مصرف انرژی بیت کوین شیب نزولی پیدا کردقطعی آب برنامه ریزی شده نداریم
 مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: با همکاری مردم و تالش 
بی وقفه همکاران شرکت های آب و فاضالب قطعی برنامه ریزی شده آب نداریم. به 
گزارش ایسنا، اتابک جعفری با حضور در برنامه ای تلویزیونی در مورد وضعیت ذخیره 
سدهای کشور گفت: میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در کشور ۲۲ درصد 
کاهش یافته و ذخیره حال  حاضر س��دهای کش��ور ۲6.۵ میلیارد متر مکعب اس��ت که 
این میزان ۵۳ درصد ظرفیت کل مخازن سدهاست. جعفری ادامه داد: رعایت الگوی 
مدیریت مصرف با وجود افزایش جمعیت به ویژه در بخش خانگی ارتقا یافته است و در 

سایر مصارف )غیرخانگی( هم نیازمند بهبود رفتار مصرف هستیم. او در پاسخ به نحوه برخورد با صاحبان استخرهای خانگی 
در شهری مثل تهران که به دلیل مصرف بیش از حد آب از سوی بخش کوچکی از جمعیت موجب تضییع حقوق سایر 
شهروندان می شود توضیح داد: عموم مردم یعنی 6۵ درصد جمعیت کم مصرف و در حد الگو هستند، ۲۵ درصد پرمصرف 
و بیش از الگو مصرف می کنند و ۵ درصد بدمصرف هستند که در شهر تهران این ۵درصد جمعیت، حدود ۱۵ درصد مصرف 
را به خود اختصاص داده اند که در وهله اول درخواست توجه بیشتر و رعایت الگوی مصرف از سوی آن ها را داریم. مشاور 
وزیر نیرو تصریح کرد: در بحث تعرفه ها با افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، سعی در کنترل الگوی مصرف شده است و 

اگر رعایت نکنند، مطابق جداول طراحی شده از نیم ساعت تا ۵ ساعت با قطع آب مواجه خواهند شد.

 قیمت بیت کوین پس از سقوط آزادی که در ماه ژوئن داشت، پایین مانده و مصرف 
عظیم برق این بالک چین هم به طور مشابه شیب پیدا کرده است.  به گزارش ایسنا، 
طبق برآورد مصرف برق توسط الکس دو وریز، اقتصاددان ارز دیجیتال، طی چند هفته 
گذشته مصرف برق بیت کوین بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده است. عطش بیت 
کوین برای مصرف انرژی، باعث نگرانی فعاالن محیط زیست و مدافعان حقوق مصرف 
کننده نسبت به آلودگی و قیمت برق شده است. مصرف انرژی بیت کوین بر مبنای 
س��االنه از ۲۰۴ تراوات س��اعت در یازدهم ژوئن، به حدود ۱۳۲ تراوات س��اعت در ۲۳ 

ژوئن کاهش پیدا کرد. با وجود کاهش مصرف، این میزان مصرف همچنان بسیار باال محسوب می شود و تقریبا معادل 
میزان برقی است که آرژانتین در یک سال مصرف می کند. این که شبکه بیت کوین چه میزان انرژی مصرف می کند، به 
ارزش آن مربوط است؛ هرچه ارزش بیت کوین باالتر باشد، ماینرها انگیزه بیشتری برای افزایش فعالیتشان دارند و شاید 
دستگاه های جدیدی برای استخراج بیت کوین خریداری کنند. قیمت بیت کوین در نوامبر سال ۲۰۲۱، به حدود 6۹ هزار 
دالر رسید. در زمان پیک قیمت بیت کوین، مصرف برق ساالنه بالک چین، بین ۱8۰ تا ۲۰۰ تراوات ساعت بود که مشابه 
میزان مصرف برق ساالنه همه دیتاسنترهای جهان بود. ارزش بیت کوین ماه هاست که روند نزولی پیدا کرده است اما به 

کاهش فوری مصرف انرژی منتهی نشده است زیرا قیمت این رمزارز باالی سقف کلیدی مانده است. 

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

بررسی های »تجارت«  نشان می دهد

گرانیمسکنازتورمجاماند
 گروه راه و مس�کن:  در ش��رایطی که تورم عمومی متاثر از تغییر 
قیم��ت کااله��ای اساس��ی از ۵۲ درصد عبور کرد، میزان رش��د 
سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۲6 درصد بود که دقیقا نصف 
میزان افزایش تورم محسوب می شود. به گزارش »تجارت«، بازار 
مس��کن پس از یک دوره رکود یک س��اله در اردیبهش��ت امسال 
مقداری به تحرک رسید. رشد ۱66 درصدی معامالت شهر تهران 
نشان دهنده تالش برای حفظ سرمایه از طریق خرید ملک بود. با 
توجه به شرایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کاالهای اساسی، 
مسکن به عنوان یک دارایی امن، بخشی از سرمایه های سرگردان 
را به س��مت خود جذب کرد. یک کارش��ناس بازار مس��کن گفت: 
افزایش ش��ش درصدی ماهیانه قیمت خانه در ش��رایطی رخ داد 
که بازارهای طال، ارز و بورس، رشدی متناسب با تورم نداشتند 
و به همین خاطر بخشی از سرمایه ها به منظور حفظ ارزش پول 
وارد بازار مسکن شد اما اگر دولت بتواند تحرکی در حوزه ساخت 
و ساز ایجاد کند قیمت مسکن تا حدودی کنترل می شود. حسن 
محتشم اظهار کرد: رونق نسبی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، 
همزمان با تغییر قیمت کاالهای اساس��ی، افزایش قیمت دیگر 
کاالها و رشد حدود ۵۰ درصدی دستمزد چندان غیرمنتظره نبود. 
بعضی کاالها مثل روغن تا ۴۰۰ درصد رشد داشتند و طبیعی است 
که این مساله به شکل ملموس یا روانی بر بازارها تاثیر می گذارد. 
وی افزود: وقتی تورم ایجاد می شود همه کاالها از جمله نهاده های 
ساختمانی با تغییر قیمت مواجه می شوند و مسکن نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. حتی آمار گویای آن است که مسکن نسبت به بقیه 
کاالها از درصد رشد کمتری برخوردار بوده است. این کارشناس 
بازار مسکن با بیان اینکه دولت باید جلوی افزایش تورم را بگیرد 
تصری��ح ک��رد: تا زمانی که روال کنونی در اقتصاد ادامه پیدا کند، 
مس��کن نیز روندی رو به باال خواهد داش��ت. هرچند معتقدم به 
دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن امسال نیز این بازار پایین تر از 
نرخ تورم حرکت می کند. محتش��م با اش��اره به انعقاد حدود ۱۰.۵ 
هزار فقره معامله در شهر تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ خاطرنشان 
کرد: تقاضای مصرفی به ش��دت کاهش یافته اما عمده خریدها 
از نوع سرمایه گذاری است. جریان نقدینگی به سمت بازارهای 
مولد سوق نیافته است. از آن طرف بازار ارز تا حدودی بالتکلیف 
است، طال هم به تبعیت از ارز رشد چندانی نداشته، بورس نیز در 
حال درجا زدن است. تنها بازاری که باقی می ماند مسکن است 

که در اس��فند پارس��ال و اردیبهشت امسال مقداری سرمایه ها را 
ب��ه س��مت خود جذب ک��رد. وی درخصوص وضعیت نهاده های 
ساختمانی گفت: در سال جاری که زمزمه افزایش ۵7 درصدی 
دس��تمزدها به گوش رس��ید قیمت مصالح ساختمانی دچار تغییر 
شد و در هفته های اخیر نیز مقداری دیگر افزایش پیدا کرد. این 

مساله باعث افزایش هزینه های ساخت می شود. 
اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۴۹۰ معامله مسکن در شهر تهران 
منعقد ش��د که در مقایس��ه با فروردین س��ال جاری ۲۰6 درصد و 
نس��بت به اردیبهش��ت سال گذش��ته ۱66 درصد افزایش یافت. 
متوس��ط قیم��ت ه��م ۳6 میلیون و ۳۵۰ ه��زار تومان در هر متر 
مربع ش��د که افزایش ۲6 درصدی را نس��بت به س��ال گذشته به 
ثبت رس��اند. در مقایس��ه با فروردین امس��ال هم 6.۱ درصد رشد 
کرد. این افزایش غافلگیرکننده در شرایطی رخ داد که طی یک 
سال اخیر بازار به لحاظ حجم معامالت و قیمت در آرامش نسبی 
قرار گرفته بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته 
می ت��وان ب��ه ق��رار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار 
برای احیای برجام و افت شدید توان متقاضیان خرید ملک اشاره 
کرد. طی بازه زمانی ۱۳۹6 تا ۱۴۰۰ مس��کن حدود 6۰۰ درصد 
رشد قیمت را تجربه کرده بود و به همین لحاظ متقاضیان واقعی 

توان خرید خود را از دست دادند. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ بازار 
ملک به رکود رسید پیش بینی می شد که دست کم این رکود ۱۰ 
تا ۱۲ فصل باقی بماند. اما تحرک نسبی بازار در اردیبهشت سال 
جاری از عوامل متعددی نشأت گرفت؛ اول اینکه با تغییر قیمت 
کاالهای اساس��ی مواجه ش��دیم که مقداری به انتظارات تورمی 
و تالش برای حفظ س��رمایه از خرید دارایی های ثابت دامن زد. 
مساله دیگر اینکه معموال اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک شدن 
ب��ه پی��ک جابه جایی و عب��ور از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع 
پررونقی در بازار مسکن محسوب می شود. سومین عامل افزایش 
قیمتی بود که در نهاده های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت 

و ساز دامن زد.
 بر اساس گزارشی که مرکز آمارارایه داد تورم نهاده های ساختمانی 
ش��هر تهران در س��ال گذش��ته ۵۵ درصد بوده اس��ت. نرخ تورم 
عمومی هم در اردیبهش��ت امس��ال به رقم بی س��ابقه ۵۲ درصد 
رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک طرف تقاضا و افزایش 
قیمتهای پیش��نهادی، بخصوص برای واحدهای نوس��از در بازار 
مسکن شد. با همه این تفاسیر قیمت واقعی مسکن کاهش یافته 
اس��ت. نرخ رش��د سالیانه قیمت مسکن ۲6 درصد بوده، در حالی 
که تورم عمومی ۵۲ درصد اعالم شد. این نشان می دهد اگرچه 

قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا کرده، نرخ رشد سالیانه قیمت 
به حدود نصف میزان افزایش تورم رسیده و در واقع قیمت واقعی 
مسکن کاهش یافته است. کارشناسان پیش بینی می کنند که این 
وضعیت در سال جاری ادامه پیدا کند. یعنی ممکن است قیمت 
اسمی مسکن با رشد مواجه شود اما احتماال نرخ رشد آن در محدوده 
کمتر از نرخ تورم به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر دولت موفق 
ش��ود از طریق طرح نهضت ملی مس��کن، عرضه مناس��بی را در 
بازار ملک ایجاد کند، به ایجاد آرامش در این بازار کمک خواهد 
کرد. البته در حال حاضر از یک میلیون واحد هدف گذاری ش��ده 
در سال جاری به ۹۱ هزار واحد تسهیالت تعلق گرفته و در واقع 
می توان گفت این تعداد به مرحله ای از پیشرفت رسیده که بانک 
با پرداخت وام به آن موافقت کرده است.  سید محمد مرتضوی � 
رییس کانون انبوه سازان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن به 
ایسنا گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می شود. 
از آن طرف تغییر قیمت کاالهای اساسی را داشتیم که روی نرخ 
دیگر کاالها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت 
گرفت و باعث رشد هزینه های ساخت و افزایش قیمت ها در بازار 
مس��کن ش��د. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار 
مسکن کم رمق بود. علی رغم این که کمبود واحدهای مسکونی 
به صورت یک موضوع قطعی توس��ط مس��ئوالن و کارشناسان 
تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از 
نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی شد. در واقع تقاضای پنهانی 
را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را 
نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته 
خریدهای سرمایه ای پررنگ تر از مصرفی بود. مرتضوی اظهار 
کرد: در اسفندماه سال گذشته 6 درصد و در اردیبهشت ماه نیز 6 
درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای 
نگران کننده در ش��رایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نس��بت 
به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. درواقع رش��د ماهیانه قیمت مس��کن 
به حدود دو برابر تورم عمومی رس��ید. همین مس��اله انگاره های 
مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می برد. 
اگر این روند ادامه داشته باشد، احتماال دولت مجبور می شود در 
نیمه دوم س��ال به س��مت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش 
تس��هیالت بانکی برود که آن هم اثراتی در تش��دید تورم  بخش 

مسکن ایجاد می کند.  

 نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، گفت: الزم است در طرح کنترل اجاره بهای امالک مسکونی به صورت خودکار سالیانه 
قراردادهای اجاره تمدید ش��ود و موجران نتوانند بیش��تر از تعرفه معین افزایش قیمت داش��ته باش��ند. کمال علیپور در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
تصویب کلیات طرح س��اماندهی و کنترل اجاره بهای امالک مس��کونی، بیان کرد: متن طرح فعال دو بند دارد اما نیازمند تغییراتی اس��ت و الزم 
است که هم سیاست های تشویقی و هم سیاست های تنبیهی در این طرح دیده شود. از سوی دیگر کاهش تعرفه آژانس های امالک از دیگر 
موارد ضروری اس��ت که باید در این طرح پیش بینی ش��ود. نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه اظهار کرد: همچنین 

الزم است برخی از مسائل مرتبط با ساخت و ساز که به تبصره ماده ۱۰۰ بر می گردد و مربوط به اجاره امالک است در این طرح دیده شود. 

 مدیرعامل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران با بیان "در کشور ما صنعت دریایی مغفول مانده است"گفت: سازمان بنادر توجه بیشتری 
به صنعت دریایی کشور داشته باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سلمان ضربی با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع دریایی و توجه هرچه بیش تر 
به حمل  و نقل دریایی در اقتصاد ایران،  اظهار کرد: محوری ترین فعالیت اقتصادی هر کشوری حمل و نقل دریایی است و بسیاری از کشورها از 
ظرفیت دریایی خود به نحو مطلوب بهره  برده اند اما در کش��ور ما صنعت دریایی مغفول مانده اس��ت. وی با یادآوری این که در گذش��ته با س��ازمان 
بنادر همکاری های مختلفی داش��ته ایم، از این رو عالقمند به توس��عه همکاری ها با این س��ازمان در آینده هس��تیم، ادامه داد: در حوزه تعمیرات 

شناورها با سازمان بنادر به خوبی در حال همکاری هستیم. ضمن این که در حوزه ساخت به دنبال تعامل بیشتر با این سازمان هستیم. 

انتقاد از بی توجهی به صنعت دریایی افزایش اجاره بها باید یک ضریب معین سالیانه داشته باشد

 نرخ بلیت هواپیما برای 
مسافران غیرایرانی دالری شد! 

 تعدادی از شرکت های هواپیمایی ایران اعالم کردند نرخ بلیت 
پ��رواز در مس��یرهای داخلی ب��رای اتباع غیرایرانی، از این پس 
ارزی محاس��به می شود. به گزارش ایسنا، انجمن شرکت های 
هواپیمایی در آذرماه سال ۱۴۰۰  در بحبوحه گرانی بلیت پروازها 
در مسیرهای داخلی، در دستورالعملی به ایرالین ها، نرخ بلیت 
در مس��یرهای داخلی را برای مس��افر غیرایرانی متفاوت اعالم 
کرد. بر این اساس، سقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک ساعت 
۱۰۰ دالر و از یک س��اعت بیش��تر ۱۵۰ دالر تعیین ش��ده است. 
مقصود اس��عدی س��امانی � دبیر انجمن صنفی ش��رکت های 
هواپیمایی � نیز گفته بود: محاسبه قیمت فروش بلیت به این 
مسافران معادل قیمت "بیزینس کالس" است. این مصوبه به 
ش��رکت های هواپیمایی ابالغ ش��ده و مسافرانی که بخواهند با 
گذرنامه بلیت خریداری کنند، اتباع خارجی محسوب می شوند. 
حاال پس از گذش��ت حدود هفت ماه از ابالغ آن دس��تورالعمل، 
تعدادی از ش��رکت های هواپیمایی به دفاتر خدمات مس��افرتی 
و مراک��ز ف��روش بلیت اطالع دادند از ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ نرخ 
بلیت هواپیما در مس��یرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی ارزی 
محاس��به می شود. ش��رکت های هواپیمایی درحالی به عرضه 
خدمات پروازی در مسیرهای داخلی به نرخ ارزی اقدام کرده اند، 
ک��ه در روزه��ای اخی��ر زمزمه گرانی بلیت هواپیما بلند ش��ده 
اس��ت و س��ازمان هواپیمایی نیز چندین مرتبه به این شرکت ها 

اخطار داده است.  

تصویب ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
راه های خراسان شمالی

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: در سفر ریاست 
جمهوری و هیأت دولت به استان، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای راه های اس��تان تصویب ش��د. قاسم قاسمی در گفت وگو 
با ایس��نا اظهار کرد: در س��فر آیت اهلل رئیس��ی رئیس جمهور و 
هیئت دولت به خراسان شمالی برای راه های روستایی، اصلی، 
فرعی، راه آهن، تکمیل و آماده سازی زیرساخت های نهضت 
جهش تولید مسکن در کوی وحدت شیروان، مسکن گلستان 
ش��هر بجنورد و سایر ش��هرهای استان، تصمیمات و اعتبارات 

مناسبی در نظر گرفته شد. 

  گ�روه ان�رژی: هنگام��ی که روس��یه جریان گاز در خط لوله نورد 
استریم ۱ را برای تعمیرات، در ماه ژوییه متوقف کند، اروپا نگران 
آن خواه��د ب��ود که این خط لوله دوباره وصل نش��ود. به گزارش 
»تجارت«، روسیه هفته گذشته جریان گاز خط لوله نورد استریم ۱ 
به اروپا را به ۴۰ درصد از ظرفیت این خط لوله کاهش داد و تاخیر 
در تعمیرات تجهیزات، را عامل این کاهش اعالم کرد. درنتیجه، 
آلمان و دولتهای اروپایی دیگر را برای یافتن منابع جایگزین برای 
دفع خطر س��همیه بندی گاز در زمس��تان، به تکاپو افتادند. اکنون 
اروپا از این واهمه دارد که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، 
به تالفی تحریم هایی که بر س��ر حمله نظامی به اوکراین علیه 
مسکو وضع شده است، از برنامه تعمیرات این خط لوله از ۱۱ تا 
۲۱ ژوییه، استفاده کند و این منطقه را تحت فشار قرار داده و مانع 
تالش ها برای ذخیره سازی گاز شود. جوزف سیکال، وزیر صنعت 
جمه��وری چ��ک، روز جمع��ه گفت: ما در فصل دیگری از جنگ 
انرژی هستیم که از سوی پوتین به راه افتاده است و نمی دانیم تا 
کجا تشدید خواهد شد. بعید نیست که جریان صادرات گاز روسیه، 
کاهش پیدا کرده یا کامال متوقف ش��ود. مدیر آژانس بین المللی 
انرژی چهارش��نبه گذش��ته هش��دار داده بود روسیه ممکن است 
عرضه گاز به اروپا را به طور کامل قطع کند یا نفوذ سیاسی خود 
را تقویت کند. کرملین اعالم کرده که روسیه تامین کننده انرژی 
مطمئن مانده و به تعهداتش در قبال اروپا به دقت عمل می کند 
و تحریم هایی که بازگش��ت تجهیزات س��رویس شده از کانادا به 
گازپروم را به تاخیر انداخته است را عامل کاهش عرضه گاز اعالم 
کرد. با این حال بعضی از کشورهای اروپایی می گویند این اقدام 
بهانه ای برای ارس��ال کمتر گاز و باال بردن قیمتهاس��ت. آلمان 
مرحله اول پالن گاز اضطراری خود را فعال کرده و کش��ورهای 
دیگر تدابیری را برای جلوگیری از کمبود گاز در زمستان طراحی 
کرده اند. رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: اگر عرضه 

گاز روسیه مثل حاال اندک بماند، آلمان به سوی کمبود گاز پیش 
می رود و اگر گاز بیش��تری تا زمس��تان تامین نشود، صنایع ناچار 
خواهند بود فعالیتشان را متوقف کنند.هابک با بیان این که کاهش 
عرضه گاز، بخشی از استراتژی پوتین برای ایجاد شکاف در این 
کشور است، به مجله اشپیگل گفت: شرکت ها ناچار خواهند بود 
تولیدش��ان را متوقف کنند، کارکنانش��ان را اخراج کنند. زنجیره 
تامین دچار فروپاشی می شود و افراد برای پرداخت صورتحساب 
گرمایشی خود زیر بار قرض می روند و فقیرتر می شوند. قبوض 
گاز در تابستان برای خانوارهای آلمان که همین حاال هم بیش 

از دو برابر س��ال گذش��ته پول گاز می دهند، افزایش بیشتری پیدا 
خواهد کرد. طی س��الهای گذش��ته، دوره تعمیرات نورد استریم ۱ 
که خط لوله اصلی صادرات گاز روسیه به آلمان است، همیشه به 
موقع تمام شده است. امسال معامله گران و تحلیلگران گاز گمان 
می کنند روسیه حداقل از این فرصت برای توقف طوالنی تر عرضه 
گاز استفاده کرده و قیمت های عمده فروشی بازار اروپا که امسال 
حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده است را تحت فشار صعودی بیشتری 
قرار دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین پنجشنبه گذشته 
به خبرنگاران گفت: همتایان آلمانی ما به خوبی از دوره های فنی 

تعمیرات خط لوله گاز مطلع هس��تند. این س��یکل های تعمیرات، 
سالها انجام شده و به درستی و بی عیب و نقص بوده است. بنابراین 
عجیب است که پای سیاست به وسط کشیده شود. اروپا ۴۰ درصد 
از گاز خود را از روسیه دریافت می کند و اگر عرضه گاز روسیه به 
طور کامل متوقف شود، هر دو طرف ضرر می کنند. در بازارهای 
انرژی، اختالالت برنامه ریزی شده برای تعمیرات زیرساخت مانند 
خطوط لوله و نیروگاه ها متداول بوده و بر اساس مقررات ایمنی، 
الزامی شده است. اپراتورها باید از قبل به بازار درباره چنین اختاللی 
اطالع دهند و فرصت این را دارند که در دوره هایی مانند تابستان 
که تقاضا برای انرژی معموال کمتر است، کار تعمیرات را انجام 
دهند. شناسایی و تعمیر مشکالت فنی بیشتر در طول دوره های 
تعمیرات، غیرمتداول نیست. اپراتورها می توانند دوره های تعمیر 
را ب��رای ای��ن منظور افزایش دهن��د اما باید به بازار اطالع دهند. 
وزارت دارایی روسیه اوایل ماه میالدی جاری اعالم کرد انتظار 
دارد ۳۹۳ میلی��ارد روب��ل )7.۳ میلی��ارد دالر( درآمد اضافی نفت و 
گاز در ژوئن دریافت کند. اوله هانس��ن، مدیر اس��تراتژی کاالی 
ساکسو بانک گفت: روسیه خریداران کافی برای جبران از دست 
رفتن خریداران اروپایی ندارد. برخالف نفت خام، روس��یه عمده 
گاز خود را از طریق خط لوله به اروپا و آسیا می فروشد و با توجه به 
محدودیتهای فعلی برای حمل کاالهای روسی، روسها خریداران 
دیگری ندارند که صف کشیده باشند. به گفته تحلیلگران گلدمن 
ساکس، اگر نورد استریم ۱ تا اواسط ژوییه تعمیر نشود، اروپا گاز 
کافی در طول زمستان نخواهد داشت و قیمتهای عمده فروشی 
گاز افزایش بیشتری پیدا می کند. اگرچه اروپا مجموعه تدابیری 
ش��امل ازس��رگیری فعالیت نیروگاه های زغال سوز را اتخاذ کرده 
اس��ت، در صورت وخامت اوضاع ش��اهد سیر صعودی قیمت گاز 
هلند و تش��دید محدودیت برای تامین تقاضای گاز در ش��مال و 

غرب اروپا خواهیم بود.  

»تجارت« از احتمال بستن خط لوله گازی روسیه به روی اروپا گزارش می دهد

پاتکگازیمسکوبهتحریمهایاروپا


