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کره  جنوبی در تجارت با ایران به منافع یک طرفه اصرار دارد

کره ای های سودجو
  محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: در المپیک ایران تحریم است؛ اما برای تسخیر بازار ایران تحریم نیست!

 درآمد سامسونگ از بازار موبایل ایران ساالنه دو میلیارد و 700 میلیون دالر است

4

شهروند| کره ای هایی که بازار ایران را به تسخیر 
خود درآورده انــد ایرانی ها را خشــمگین کردند. 
گلکسی نوت 8 در المپیک زمستانه پیونگ چانگ 
حســابی در ایران خبرساز شــد. کره  جنوبی که 
برای نخستین بار اســت میزبان المپیک زمستانی 
می شــود، میزبان خوبی برای ایران نبود و در حالی 
 که سامسونگ گوشــی های تلفن همراه گلکسی 
نوت 8 خود را آماده کرده بود تا در اختیار بازیکنان 
المپیک قرار دهد، این گوشی ها به نماینده کاروان 
ایران و کره  شــمالی تحویل داده نشد. این موضوع 
خشــم ایرانی ها را به دنبال داشــت؛ ایرانی هایی 
که معتقدند با این رفتار به آنها بی احترامی شــده 
اســت. در این میان خبرهایی به گوش می رسید 
که محمدجواد آذری جهرمی، وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات به این مسأله واکنش نشان داده 
و گفته است که به زودی پاسخ سامسونگ را در بازار 
ایران می دهد! از آن ســو محمدجواد ظریف، وزیر 
امورخارجه ایران هم که پیشتر گوشی سامسونگ 
به دست دیده شده بود، اعالم کرد در اعتراض به این 
موضوع گوشی سامســونگ خود را کنار می گذارد 
و محمد شــریعتمداری، وزیر صنعــت هم رفتار 

مشابهی را نشان داد. 
با این حال سامسونگ در بیانیه ای اعالم کرد که 
ماجرا به این برند ارتباطی نــدارد و آنها چهار هزار 
گوشی برای تمام بازیکنان المپیک زمستانه آماده 
کرده بودند اما کمیته المپیک به بهانه تحریم ایران 
از تحویل این گوشــی ها به کاروان ایران خودداری 

کرده است. 
گر چه محمــد الهوتی، رئیس کنفدراســیون 
صادرات اتــاق ایران عقیــده دارد ممکن اســت 
سامسونگ هم شیطنت کرده باشــد، زیرا بیشتر 
برندهای کره ای تحت الیســنس آمریکا فعالیت 
می کنند و بنابراین مواضع سیاسی آمریکا در قبال 
ایران برایشان مهم اســت. او به »شهروند« تأکید 
می کند: اگر سامسونگ شیطنت کرده باشد، چگونه 
است که برای فروش محصوالت خود در بازار ایران 
و گرفتن بیشترین سهم بازار کاالی الکترونیک ما 
تحریم قایل نیســت اما نوبت المپیک که می رسد 
ایران تحریم می شــود؟! بنابراین، این موضوع باید 
به صورت دقیق از سوی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی 
شــود و در صورت اثبات قصور رفتار تنبیهی برای 

تجارت با سامسونگ اعمال شود.
الهوتی ادامه می دهد: اگر هم مســأله به کمیته 
اجرایی المپیک مربوط است که ایران باید به مجامع 

بین المللی شکایت کند.
نیمی از بازار موبایل ایران در قبضه 

سامسونگ
جنجال سامسونگ و میزبانی غیرمحترمانه کره 
از ایرانی ها در المپیک زمستانه 2018 در شرایطی 
رخ می دهد که کره  جنوبی ســهم بزرگی در بازار 
ایران دارد. سامســونگ به  عنوان یک برند تجاری 
کره  جنوبی به تنهایی بیشتر از نیمی از بازار موبایل 
ایران را به چنگ گرفته است. بر اساس آمار موسسه 
تحقیقات بازار GFK در تابســتان 96 سامسونگ 
51 درصد بــازار موبایل ایران را در اختیار داشــته 
است. پس از سامسونگ، هوآوی چینی با اختالف 
زیاد 14 درصد، دیگر برند کره ای یعنی LG معادل 
13 درصد، اپل 11 درصد، HTC به اندازه 4 درصد، 
برند کره ای SONY معادل 2 درصد و سایر برندها 

5 درصد از بازار ایران را در اختیار دارند. 
از نظر ارزش فروش بازار هم سامسونگ پیشتاز 
بازار موبایل ایران اســت و گر چــه محصوالت اپل 
بسیار گرانقیمت است و می توانست به لحاظ ارزش 
سهم سامسونگ را بشــکند اما کمپانی آمریکایی 

با گوشــی های گران خود همچنــان در بازار ایران 
عقب تر از سامســونگ اســت و این برنــد کره ای 
45 درصد ارزش فــروش بازار موبایل ایــران را در 
اختیار دارد. ارزش ساالنه بازار موبایل ایران 6 میلیارد 
دالر برآورد شده است و به این ترتیب می توان گفت 
سامسونگ از بازار ایران چیزی نزدیک به 3 میلیارد 
دالر و به عبارتي دقیق  تر دو میلیارد و 700 میلیون 

دالر تنها از محل فروش گوشی درآمد دارد. 
کره ای ها یکه تاز بازار تلویزیون ایران

در بازار کاالهای الکترونیک ایران مثل تلویزیون 
کره ای هــا تقریبــا یکه تاز هســتند. چهــار برند 
 PANASONIC  ،SONY  ،LG  ،SAMSUNG
بیشــترین فروش تلویزیون در ایران را دارند. از این 
میان سامسونگ یکه تاز بازار تلویزیون ایران هم بوده 
و 39 درصد از مجموع فروش بازار تلویزیون ایران را 
به خود اختصــاص می دهد. بعد از سامســونگ، 
ال.جی 34 درصد و سایر برندها درمجموع 27 درصد 

فروش بازار ایران را در اختیار دارند. 
کره در بازار لوازم خانگی ایران، چین را جا 

گذاشت 
در بازار لوازم خانگی ایران هم کره ای ها حرف اول 
را می زنند. براســاس اعالم سازمان تجارت جهانی 
کره ای ها حتی چینی ها را پشــت سر گذاشته اند و 
بیشــتر از یک چهارم بازار لوازم خانگی ایران یعنی 
27 درصد از ســهم این بازار را در اختیار دارند. پس 
از کره  جنوبی، چینی ها سهم 25درصدی، امارات 
14، آلمان 8، ترکیه 7 و ایتالیا 4 درصد از بازار لوازم 
خانگی ایران را در دست دارند؛ البته این سهم بندی 
را ســازمان تجارت جهانی با توجه به آمار واردات 
رسمی قایل شده اســت و اگر بخواهیم حجم قابل 
توجه قاچاق لوازم خانگی را به این مجموعه اضافه 
کنیم، ســهم کره ای ها از بازار لــوازم خانگی ایران 

بیشتر می شود. 
محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 

لوازم خانگی گفته اســت 65 درصد از مجموع بازار 
لوازم خانگی ایران در دســت خارجی هاســت که 
55 درصد این سهم را تنها دو برند کره ای،  ازجمله 

سامسونگ در اختیار دارد. 
در بازار خودرو هم کره جنوبی یکی از چهار برند 
بزرگ میدان دار بازار ایران است. ژاپن، فرانسه، چین 
و کره جنوبی بیشترین سهم را در بازار خودروهای 

خارجی ایران دارند. 
یک بام و دو هوای کره ای ها در تحریم ایران

از لوازم مصرفی که بگذریــم کره جنوبی در بازار 
کاالهای غیرمصرفی ایران هم نقش پررنگی دارد. با 
این حال کره ای ها در تجارت با ایران شرکای خوبی 
نبوده اند. آنها در دوران تحریم بالفاصله خرید نفت 
از ایــران را متوقف کردند و در حالــی  که از فروش 
کاالهای استراتژیک صنعت نفت به ایران خودداری 
می کردند، به راحتی کاالهــای مصرفی خود را به 
ایران می فروختند و تحریــم را نادیده می گرفتند. 
آنها درواقع تنها به بــازار ایران فکــر می کردند و 
مقابل منافع تجاری ایران ســنگ بزرگ تحریم را 
قرار می دادند. در پســابرجام هم کره ای ها تقریبا 
جزو آخرین کشورهایی بودند که حاضر به مراوده 

جدی تر تجاری با ایران شدند. 
سودجویی سامسونگ از اقتصاد ایران

از این میان سامسونگ که ســال ها بازار ایران را 
بدون قید و شــرط در اختیار داشت در پسابرجام 
حاضر بــه ســرمایه گذاری در ایــران و راه اندازی 
کارخانه های تولیدی در کشــور نشــد و تنها خط 
مونتاژ خــود را به ایران منتقل کــرد؛ آن هم برای 
آن که از تعرفه های گمرکی ایران بیشترین استفاده 
را ببرد. مونتاژی که سامســونگ در ایــران انجام 
می دهد درواقع با لحاظ کردن کمترین ســود برای 
طرف ایرانی اســت. به این ترتیب که سامسونگ 
قطعات لوازم خود را به صورت SKD به ایران منتقل 
می کند و در کشور ما این قطعات کامال آماده را تنها 

سرهم بندی می کند تا به این ترتیب با راحت ترین 
روش ممکن تعرفــه 50 درصدی گمــرک ایران 
برای واردات لوازم خانگی را به 15 درصد برســاند. 
ســودجویی برندهای کره ای و ازجمله سامسونگ 
تنها به همین جا ختم نمی شود و شرکت های ایرانی 
که واردات محصوالت آنها را بر عهده گرفته اند، به 
بهانه مونتاژ در ایران از یارانــه ارزی ایرانی ها برای 
سامســونگ اســتفاده می کنند و با ارز مبادله ای 
لوازم تکه شــده لوازم خانگی کره ای را به ایران وارد 

می کنند. 
جالب است بدانید شرکت های واردکننده لوازم 
خانگی و محصوالت کــره ای در مناطق آزاد ثبت 
می شوند تا از این رهگذر هم به سود دیگری برسند. 
این در حالی است که سامسونگ برای تولید لوازم 
خانگی خود در ایران حاضر شــده اســت از میان 
تولیــدات ایرانی تنها به فوم و کارتن بســته بندی 

لوازمش رضایت بدهد. 
در ایــن میان گاهــی زمزمه هــای تخلف های 
گمرکی و تقلب برندهای کــره ای در ایران هم به 
گوش می رســد؛ ازجمله موضــوع تخلف گمرکی 
ال.جی یا دیگر برند کره ای »دوو« که به اسم پوسته 
یخچال، یخچال های آماده را به ایران وارد کرده تا 

تعرفه گمرکی را دور بزند. 
رفتار ایران با سرمایه گذاران مناسب 

نیست
با وجود این محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون 
صادرات اتاق ایــران تمایل نداشــتن خارجی ها و 
ازجمله کره ای ها بــرای تولید در ایــران را چندان 
عجیب نمی داند و به »شهروند« می گوید: کشورهای 
مختلف برای حضور برندهای خارجی در کشورشان 
برنامه ریزی های ویژه و سیاست خاص خود را دارند. 
به عنوان مثال امارات مبنای تجارت خود را خدمات 
قرار داده اســت و کاالهای خارجی به وفور و با تعرفه 
واردات پایین در بازار این کشــور دیده می شــود و 
امارات توانسته است هاب منطقه در زمینه حمل ونقل 

و صادرات دوباره کاال شود. 
او ادامه می دهد: ترکیه اما سیاست صنعتی شدن 
را در برنامه کاری خود قرار داده اســت و بازارش را بر 
مبنای سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی 
در اختیار خارجی ها می گــذارد، چنانکه هم اکنون 
ترکیه توانسته است با تولید مشترک با آلمان صاحب 
چند برند جهانی لوازم خانگی شود اما در ایران کمتر 

حرکت حساب شده ای در این زمینه وجود دارد.
الهوتی توضیــح می دهد: رتبه ایــران در زمینه 
سهولت کسب و کار در قعر فهرست جهانی است و 
این مسأله تاثیرگذاری مهمی بر رفتار سرمایه گذاری 
خارجی ها در ایــران دارد. ضمــن این که یک برند 
خارجی در ایران به هیچ عنوان نمی تواند برنامه ریزی 
بلندمدت داشته باشــد و سیاســت ها و رخدادها 
مقطعی و کوتاه مدت اســت. به عنوان مثال قیمت 
ارز در ماه های گذشــته 24 تا 25 درصد رشد داشته 
است. کجای جهان این اتفاق می افتد و سرمایه گذار 

می تواند این مسأله را بپذیرد؟
حاال تمام واکنش ایرانی ها به رفتار توهین آمیز در 
المپیک زمستانه، تهدید به تحریم بوده است و البته 
این تهدید به تحریم دســتمایه شوخی در فضای 
مجازی هم شده است. شــوخی هایی که می گوید 
ایران در صورت تحریم سامســونگ می خواهد چه 
نوع گوشــی را جایگزین کند؟ یا به تهدید تحریم 
اپل در بازار ایــران به دلیل حذف برنامه های ایرانی 
در اپ اســتور کنایه می زنند که بعد از مدتی امتیاز 
واردات رســمی آن به تأمین اجتماعی سپرده شد. 
شــوخی هایی که در متن خود رشــد و ســالمت 
اقتصادی را یک عامل مهــم قدرت نمایی ایران در 

عرصه های جهانی می داند.

ویترین خانواده

تغییر تخفیف بیمه شخص ثالث 
ایسنا| تخفیف های بیمه شخص ثالث تغییر 
کرد. این تغییرات براساس آیین نامه اجرایی ماده 

18 قانون بیمه شخص ثالث اعمال می شود. 
براساس ماده 6 آیین نامه جدید تخفیف های 
بیمه شخص ثالث از 10 درصد به 5 درصد کاهش 
داشته اســت و حداکثر تخفیف همان 7 درصد 
خواهد بود کــه در یک دوره 14ســاله حداکثر 
تخفیف لحاظ خواهد شد. شرکت های بیمه ای 
اعالم می کنند این موضوع با هدف جلوگیری از 
ضرر و زیان بیمه شدگان در صورت تصادف است. 
به عنوان مثال تخفیف یک بیمه نامه با 5  ســال 
تخفیف در آیین نامه قبلــی 40درصد بود که در 
آیین نامه جدید 3 سال دوره انتظار در نظر گرفته 
شده تا بیمه با 6 سال عدم خسارت تمدید شود؛ اما 
این آیین نامه یک امتیاز ویژه نیز برای بیمه گذاران 

دارد. 
در گذشــته بیمه گذاران اعتراض داشتند که 
با یک بار خسارت نباید تمام تخفیفات سال های 
گذشته از بین برود. این دغدغه مردم در آیین نامه 
برطرف شده و از این پس در صورت خسارت تمام 
تخفیف بیمه گذار به یک باره از بین نمی رود؛ بلکه 

این کاهش تخفیف پلکانی خواهد بود. 

تخم مرغ همچنان گران است
مهر| قیمــت تخم مــرغ در دو هفتــه اخیر 
همچنان روند افزایشی داشته است و قیمت هر 
شانه تخم مرغ در خرده فروشی ها بین 16 هزار و 
500 تومان تا 17 هزار تومان است. این در حالی 
اســت که چندی قبل کریم ذوالفقاری، رئیس 
سازمان  جهاد کشاورزی استان تهران گفته بود 
رقم مصوب برای هر شــانه تخم مــرغ 12 هزار و 
500 تومان اســت و هرگونه فــروش با قیمت 
بیشتر گرانفروشی است و با آن برخورد تعزیراتی 
می شــود. با این حال کارشناســان معتقدند با 
معدوم شدن 24 میلیون قطعه مرغ تخم گذار به 
دنبال شــیوع آنفلوآنزای مرغی، تولیدکنندگان 
در مضیقه هســتند و نمی توان با اعمال فشــار 
تعزیراتی آنهــا را مجبور کرد کــه تخم مرغ را با 
قیمت پایین تری بفروشند. ناصر نبی ور، رئیس 
هیأت مدیره اتحادیه مــرغ تخم گذار هم معتقد 
است دولت باید برای مردم توضیح دهد چه اتفاقی 
افتاده که تخم مرغ گران شده است؛ نه این که فشار 
خود را بر تولیدکنندگان و کارآفرینان ایجاد کند و 

فضای کسب و کار را تهدید کند. 

 نظارت دو هزار بازرس 
به بازار شب عید

شــهروند| علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف 
کشور از برگزاری پنج نمایشگاه بهاره خبر داد و 
گفت: نمایشگاه های بهاره تهران با عرضه مستقیم 
کاال بین 10 تا 15 درصد تخفیف برای خریدهای 
مردمی دایر می شوند. او همچنین از تأمین بودن 
انبارها برای نیازهای شــب عید مردم خبر داد و 
گفت: هیچ گونه کمبود کاالیی در کشــور وجود 
ندارد و انبارها از کاالهای مــورد نیاز مردم مملو 
است؛ بنابراین دلیلی برای افزایش قیمت وجود 
ندارد. فاضلی در ادامه از نظارت و بازرسی دو  هزار 
بازرس به بازار شب عید خبر داد و گفت: در سراسر 
کشــور در مجموع یک هزار و 600 بازرس از اتاق 
اصناف به بازار شب عید نظارت می کنند و 400 
بازرس نیز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به این مجموعه اضافه خواهند شد 
که در مجموع دو هزار بازرس به بازارهای شب عید 

سراسر کشور نظارت دارند. 

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

تولید نخستین هواپیمای مسافربری 
چینی 

مهر| شرکت هواپیماسازی چینی کامک اعالم 
کرد نخســتین تولیدات مســافری این شرکت با 
نــام C919 در  ســال 2021 وارد بــازار هوانوردی 
جهان خواهد شــد. به گزارش رویترز شرکت تولید 
هواپیمــای غیرنظامی چین اعالم کرده اســت در 
سه ســال آینده دنیا شــاهد تالش یک دهه چین 
برای تولید هواپیماهای مســافربری خواهد بود و 
این شــرکت تصمیم دارد با کمپانی های بویینگ 
و ایرباس رقابت کند. لو ژونگ، مســئول بازاریابی و 
فروش کامک در حاشــیه ایرشوی سنگاپور 2018 
گفته است پیش بینی می شود دولت چین ظرف سه 
یا چهارسال آینده مجوز تولید این هواپیما را صادر 
کند. ضمن این که مجوزهای پروازی آژانس امنیت 
هوانوردی اروپا »ایسا EASA« نیز اعالم کرده است 
بالفاصله بعد از مجوز دولــت چین مجوزهای الزم 
برای تولید این هواپیما را صادر می کند. البته هنوز 
سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا FAA مجوزی برای 
C919 صادر نکرده اســت. ژونگ همچنین اعالم 
کرده است که مجوزهای پروازی داخلی و بین المللی 
هیچ گونه تأثیری روی نخســتین مشــتری سری 
هواپیماهای C919 نخواهد داشــت و شرکت های 
هواپیمایی چین شــرقی به عنوان مشــتری این 
هواپیماها منتظر نخستین خروجی این شرکت در 

 سال 2021 است. 

 نابودی ده هزار شغل خورشیدی
 در آمریکا

ایسنا| صنعت خورشیدی آمریکا  سال گذشته 
به دلیل ضرر شــدید در بازارهایی مانند کالیفرنیا و 

ماساچوست حدود ده هزار شغل را از دست داد. 
تحقیقات شرکت سوالر فوندیشن نشان می دهد 
 ســال میالدی گذشته برای نخســتین بار بود که 
اشتغال در این صنعت برخوردار از رشد سریع، کاهش 
پیدا کرده اســت. اشــتغال در صنعت خورشیدی 
آمریکا در مقایســه با 260 هزار و 77 شغل در  سال 
2016 با 3.8 درصد کاهش به 250 هزار و 271 شغل 
در  سال 2017 رســید. کاهش نصب سیستم های 
خورشیدی مســکونی، تجاری و همچنین نگرانی 
نسبت به تعرفه واردات پنل های خورشیدی عامل 
کاهش این مشاغل بوده اســت. طبق آمار اشتغال 
فدرال میزان اشتغال در صنعت خورشیدی باالتر از 

صنایع زغال سنگ، بادی و انرژی هسته ای است. 
تأسیسات خورشــیدی آمریکا پس از رکوردزنی 
در  ســال 2016 که به دلیل تالش سازندگان برای 
ســودبردن از تخفیف مالیاتی فدرال بود، در  ســال 
2017 کاهش یافت. اعتبار مالیاتی از سوی کنگره 
تأمین شــد اما بازســازی خطوط لوله پروژه برای 

شرکت ها زمان بر است.

 رکوردزنی 
فروش ساعت های هوشمند اپل 

ایسنا| شــرکت اپل با فروش 8 میلیون دستگاه 
ساعت هوشمند اپل واچ در سه ماهه پایانی  سال 201 
میالدی به رکوردی بی سابقه دست پیدا کرده است. 
به گزارش وب سایت ســی نت، موسسه تحقیقاتی 
کانالیز به تازگی در تازه ترین گزارش آماری خود این 
رکورد را اعالم کرده است. پیش از این شرکت فیت 
بیت که در عرضــه و تولید محصوالت الکترونیکی 
پوشیدنی و ساعت های هوشــمند فعال و پیشگام 
بود رتبه نخست را در فهرست غول های تکنولوژی 
ارایه دهنده دســتگاه های پوشیدنی و هوشمند به 
خود اختصــاص داده بود. فیت بیت در ســه ماهه 
چهارم  سال 2015 تعداد 6.1 میلیون دستگاه ساعت 
هوشمند را به بازار عرضه کرده بود و همین رقم باال 
هم جایگاه این شرکت را برای دو سال متوالی در صدر 
این فهرست حفظ کرده بود. از دیگر رقبای معروف 
و محبوب اپل واچ می توان به ساعت های هوشمند 
سامســونگ Gear s3 و هوآوی واچ 2 اشاره کرد. 
با این که این دو محصول توانایی پشــتیبانی هردو 
سیســتم عامل اندروید و ios را دارند اما اپل هیچ 
عالقه ای به استفاده از سیستم عامل اندروید نشان 

نمی دهد. 

عرضه 157 ایموجی جدید 
مهر| ماه آگوست امسال 157 ایموجی جدید برای 
موبایل عرضه می شود که در این میان ایموجی زنان 
و مردان با رنگ پوست و سن های مختلف وجود دارد. 
به گزارش پی سی مگ ایموجی های جدید ازجمله 
پرچم دزدان دریایی، خرس عروســکی و خرچنگ 

امسال عرضه می شوند. 

 ممنوعیت تبلیغ سامسونگ 
در یک رسانه

فــارس|  تبلیغ محصــوالت سامســونگ در 
خبرگزاری فارس ممنوع شــد. این خبرگزاری به 
دنبال رخــدادی که برای کاروان ورزشــی ایران در 
المپیک زمســتانی اتفاق افتاد تمــام قراردادهای 
بازرگانی خود را با شــرکت سامسونگ در ایران لغو 
کرد. مسئوالن برگزاری بازی های المپیک زمستانی 
2018 پیونگ چانــگ در کره جنوبی که قرار بود به 
تمام بازیکنان این المپیک گوشی های سامسونگ 
گلکسی نوت 8 اهدا کنند، از اهدای این گوشی ها به 
کاروان ورزشی ایران و کره شمالی خودداری کردند. 
این موضوع واکنش های زیادی را در ایران به دنبال 

داشت.
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منافع و الزامات بهره وري انرژي 

در فرآیند توسعه اقتصادي انرژي یکي از مهمترین 
نهاده ها به شــمار مي رود که تأمین پایــدار آن از 
اصلي ترین دغدغه هاي اقتصادهاي توسعه یافته و در 

حال توسعه است.
به عبارتي دیگر دســتیابي به رشــد اقتصادي 
بدون افزایش مصرف انرژي بســیار دشوار خواهد 
بود؛ اما آنچه اهمیــت دارد نه مصرف مطلق انرژي 
بلکه بهره وري اســتفاده از انرژي اســت که توسط 
میزان تولید در ازاي مصرف واحد مشــخص انرژي 

اندازه گیري مي شود. 
همه کشــورهاي توســعه یافته در روند توسعه 
اقتصادي خود بــا افزایش مصرف انــرژي مواجه 
بوده اند. با وجود این بهره وري انرژي در این کشورها با 

اعمال روش هاي صرفه جویي بهبود یافته است.
تجارب کشورهاي موفق در این عرصه مي تواند 
راهگشاي جلوگیري از اتالف منابع باارزش انرژي در 
کشورهایي نظیر ایران باشد که هر چند با توجه به 
منابع عظیم هیدروکربوري با کمبود انرژي روبه رو 
نیســت، اما پیش بیني ها حاکي از آن است که در 
صورت ادامه روند موجود در آینده نزدیک محتاج 

واردات انرژي خواهد بود.
ایران از نظر مصرف انــرژي اولیه در رتبه یازدهم 

جهان و باالتر از کشورهایي نظیر فرانسه، انگلیس 
و ترکیه قرار دارد. با وجود این براســاس آمار بانک 
جهاني، این کشــور از نظر تولیــد ناخالص داخلي 
)براســاس برابري قدرت خرید( در رتبه هجدهم 

جهان ایستاده است. 
ترکیب این دو جایــگاه وضع بدتري را نشــان 
مي دهد تا جایي که شــاخص بهره وري انرژي در 
ایران را معادل 685 دالر به ازاي هر بشــکه مصرف 
معادل نفت خام قرار مي دهد. این در حالي است که 
شاخص بهره وري انرژي در کشورهایي نظیر ایتالیا، 
انگلیس و اندونزي حدود 2000 دالر و متوســط 
جهاني نیز 1170 دالر تولید ناخالص داخلي به ازاي 

مصرف هر بشکه معادل نفت خام است.
در کشورهاي همســایه نیز وضعیت ایران بدتر 
از سایر کشــورها است و تنها کشــورهایي نظیر 

ترکمنستان و عراق پایین تر از ایران قرار دارند. 
این آمارها همگي از لزوم توجه جدي به مبحث 
بهینه سازي مصرف انرژي در کشور حکایت دارد؛ به 
عبارتي دیگر با بکارگیري سیاست هاي صرفه جویي 
انرژي، بدون انجام سرمایه گذاري هاي کالن توسعه 
منابع نفت و گاز، از اتالف منابع کشور و آلودگي هاي 
زیســت محیطي نیز جلوگیري خواهد شد. گفته 

شده است با انجام 10 درصد صرفه جویي در مصرف 
انرژي کشور با قیمت هاي موجود نفت بیش از 10 

میلیارد دالر از اتالف منابع جلوگیري خواهد شد.
دســتیابي به اهداف بهره وري انــرژي نیازمند 
انجام برخي اصالحات در شیوه هاي قیمت گذاري 
انرژي، نوسازي و بکارگیري تکنولوژي هاي جدید 
در بخش هاي مصرف کننده انرژي و توسعه برخي 

زیرساخت هاي اقتصادي است. 
در سال هاي گذشــته سیاست هاي مناسبي در 
راســتاي بهینه ســازي مصرف انرژي اتخاذ شد و 
جهت استفاده از ظرفیت هاي بند ق تبصره 2 قانون 
بودجه  سال 1393 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر طرح هاي متعددي در حوزه هاي تولید، 

جایگزیني و مصرف انرژي معرفي شد. 
به  طور کلــی بخش هاي خانگــي، حمل ونقل، 
صنعت و کشــاورزي عمده ترین مصرف کنندگان 
انرژي در کشور هستند که در همین راستا طرح هاي 
بهینه ســازي نظیر جایگزینــي 17000 اتوبوس 
فرسوده با اتوبوس پایه گازســوز، نوسازي65000 
دستگاه کامیون و کشنده فرســوده باالي10 تن 
با ســن باالتر از 35ســال، جایگزیني 140000 
تاکسي و ون فرســوده با تاکســي پایه گازسوز با 

پیمایش باال، افزایش کارایي 600 هزار موتورخانه/
سامانه گرمایشي ساختمان هاي کشور و همچنین 
برق دار کردن چاه ها و تلمبه هاي آب کشــاورزي از 
سوي نهادهاي ذیربط و با مشارکت و حمایت مالي 
شرکت هاي زیرمجموعه وزارت نفت در دست اجرا 

قرار گرفته است. 
در هر یک از این طرح ها با تهیه زیرســاخت هاي 
عملیاتي و اجرایي کردن طرح، حوزه هاي پرمصرف 
انــرژي کنترل و منافــع حاصــل از صرفه جویي 
انرژي در چارچوب قراردادهاي مشخص شــده به 

سرمایه گذاران خصوصي پرداخت خواهد شد.
امروزه مصرف انرژي در اکثر بخش هاي کشــور 
باالتر از استانداردهاي جهاني است و بخش عمده اي 
از آن حتي با اصالح الگوي مصرف نیز اصالح ناپذیر 
است و الزمه اصالح آن افزایش تکنولوژي، نوسازي 
و ارتقاي بهره وري انرژي در برخي تولیدات انرژي بر 
نظیر لوازم خانگي، وسایل نقلیه، ماشین آالت صنعتي 

و بهبود و رعایت استانداردهاي ساختماني است. 
با وجود این اجراي همه موارد فوق بدون اصالح 
قیمت حامل هاي انرژي افزایش بهره وري انرژي را 
در پي نخواهد داشت و الزمه موفقیت اجراي توأمان 

سیاست هاي قیمتي و بهینه سازي است.

دیگه چه خبر

     سامسونگ نیمی از بازار موبایل ایران را در اختیار دارد
    چهار برند کره ای یکه تاز بازار تلویزیون ایران هستند

    کره ای ها در بازار لوازم خانگی ایران، چین را پشت سر گذاشتند
    کره جنوبی در زمان تحریم واردات نفت ایران را قطع کرد اما کاالهای مصرفی 

خود را به بازار ایران سرازیر کرد
    در زمان تحریم کره  جنوبی فروش کاالهای استراتژیک به ایران را متوقف 

کرد اما کاالهای مصرفی را به ایران می فروخت
    برندهای کره ای در پسابرجام زیر بار انتقال خط تولید و تکنولوژی خود به 

ایران نرفتند

184 واحد رشد هفتگی بورس 

در پایان معامالت هفته منتهی به 18 بهمن 96 
شاخص کل با 184 واحد افزایش نسبت به هفته 
قبل به رقم 98 هزار و 317 واحد رسید. شاخص 
بازار اول با 340 واحــد افزایش به رقم 69 هزار و 
789 واحد بالغ شد و شــاخص بازار دوم با 712 
واحد کاهش به عدد 209 هزار و 617 واحد رسید 
و به این ترتیب شاخص بازار اول و دوم به ترتیب 
با نیم درصد افزایش و ســه دهم درصد کاهش 
مواجه شــدند. در 5 روز کاری هفته گذشــته 
ارزش کل معامــالت اوراق بهــادار به 14 هزار و 
435 میلیارد ریال رســید که نســبت به هفته 
گذشــته 2درصد افزایش دارد. در هفته منتهی 
به 18 بهمن 96 معادل 5 هــزار و 501 میلیون 
انواع اوراق بهــادار در بیــش از 481 هزار دفعه 
مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 28 درصد و 
57.7 درصد افزایش را نســبت به هفته گذشته 
تجربه کردند. ایــن در حالی اســت که تعداد 
47 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش 
از 475 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتیب هر دو با 39 درصد کاهش نسبت به هفته 

گذشته همراه شدند.

بازار سرمایه
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