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درگاه آماري

جهش صادراتي به روايت آمار

رشد  240درصدي شاخص بهاي
كاالهاي صادراتي

شاخص بهايكاالهاي صادراتي ايران به مدد تغيير نرخ
برابري ريال در مقابل ارزهاي عمده در پايان شهريورماه
امسال با جهش240.6درصدي نسبت به مدت مشابه
پارسال روبهرو شد.
پس از بروز نوسان ارزي ،كارشناسان پيشبيني كردند
كه اين كار به تقويت و رش��د صادرات غيرنفتي كشور
منجر ش��ود و اكنون آمارهاي بانك مركزي اين امر را
تاييد ميكند.در نيمه نخست امسال مجموع صادرات
غيرنفتي به بيش از  23ميليارد دالر رسيد و در مقابل
22ميلياردو 182ميليوندالركاالواردكشورشدتاتراز
تجاري مثبت 940ميليون دالري ثبت شود.
نگاهي به ش��اخص بهاي كاالهاي صادراتي ايران كه
در  16گروه كااليي رتبهبندي ميشود ،نشان ميدهد
همهايناقالمدرمقايسهباشهريورماهپارسالبهصورت
جهشي رشد داشتهاند.
جدولهاي بانك مركزي درباره شاخص بهاي 16گروه
كاالي صادراتي ايران نش��ان ميدهد؛ اين شاخص در
شهريورماه امسال به عدد  849.2رسيد و نسبت به ماه
قبل 25.9درصد افزايش داش��ت .اين شاخص نسبت
به ماه مشابه پارسال برابر240.6درصد افزايش يافت.
اينشاخصدرنيمهنخستامسالنسبتبهدورهمشابه
سال پيش معادل 126.4درصد و در  12ماه منتهي به
شهريور امسال نسبت به  12ماه منتهي به شهريور 96
معادل77.4درصد افزايش داشته است.
دراينماهشاخصبهايتعدادمحدوديازاقالمازجمله
آدامس نسبت به ماه قبل كاهش يافت.
نگاهيبهوضعيتقيمتفروشمحصوالتپتروشيمي
در ش��هريورماه امس��ال نش��ان ميدهد كه اين گروه
اختصاصي در اين ماه نسبت به مردادماه30.1درصد و
در مقايسه با شهريورماه پارسال 271.7درصد رشد را
تجربه كرده است.
در شهريورماه امسال شاخص بهاي گروه محصوالت
نباتيدرمقايسهباماهپيشمعادل24.1درصدافزايش
داشت .اين رش��د بهطور عمده به دليل ترقي شاخص
قيمت پس��ته برابر 23.4درصد« ،كشمش و سبزه»
30درصد ،خرما 24.8درص��د ،زعفران 10.1درصد و
پودر عصاره شيرين بيان12.9درصد بود.
شاخص بهاي اين گروه در مقايسه با ماه مشابه پارسال
228.7درصد افزايش داشته است.
در ماه مورد بررسي ،ترقي شاخص بهاي برخي از اقالم
مانند پروپان مايع ش��ده مع��ادل 25.3درصد ،بوتان
مايع ش��ده 31.1درصد ،روغن صنعتي 24.8درصد،
كنسانتره مس 21.3درصد ،قير 26.6درصد ،سيمان
8.4درصد،مومپارافين25.4درصدوروغنموتور،پودر
باريت و پودر بنتونيت هر يك برابر 24.8درصد سبب
شد تا شاخص قيمت گروه محصوالت معدني به ميزان
23.9درصد نسبت به ماه پيش افزايش داشته باشد .در
مقايسه با ماه مشابه پارسال شاخص قيمت اين گروه
برابر 230.5درصد افزايش داشت.
در ماه مورد گزارش ،شاخص قيمت گروه محصوالت
صنايع شيميايي و صنايع وابس��ته با افزايشي معادل
33درصد مواجه ش��د؛ اين افزايش بيشتر تحتتاثير
ترقي شاخص بهاي تعدادي از اقالم به ويژه متانول برابر
35درصد ،استيرن 36.8درصد ،كود اوره 32.8درصد،
آمونياك 36.2درصد ،منواتيلن گاليكول 25درصد،
«پودرها و مايعات ش��وينده» 22.7درصد ،چس��ب
24.8درصد ،اكس��يد موليبدن 26.1درصد ،ش��امپو
24.5درصد ،صابون 24.8درصد ،كريستال مالمين
25درصدواسپريرنگورنگهايساختمانيهركدام
برابر 24.8درصد بود.
شاخصبهايگروه ياد شدهنسبتبه ماه مشابهپارسال
برابر313.5درصد افزايش يافت.
در اين ماه ،ترقي ش��اخص به��اي اقالمي مانند فرش
پشمي دستباف به ميزان 24.8درصد ،فرش ماشيني
14.7درصد ،گون��ي پروپيلن و موكت ه��ر يك برابر
24.8درصد و پارچه تورباف 9.2درصد س��بب ش��د
تا ش��اخص بهاي گ��روه مواد نس��جي و مصنوعات از
ايـن مواد نس��بت ب��ه ماه پيش مع��ادل 23.3درصد
افزايش يابد .شاخص بهاي كاال در اين گروه به ميزان
 17 .8درصد باالتر از عدد ش��اخص ماه مش��ابه سال
گذشته بود.
در ماه مورد بررسي ،شاخص بهاي گروه فلزات معمولي
و مصنوعات آنها نس��بت بـه ماه پيش به ميزان 20.2
درصد ترقي داشت؛ اين افزايش بهطور عمده بر اثر باال
رفتن ش��اخص قيمت برخي اق�لام بهويژه مس كاتد
معادل 22.2درصد ،آهن كالف گرم برابر 23.6درصد،
شمش آلومينيوم 24.8درصد ،تيرآهن 22.5درصد،
ش��مش روي 4.8درصد ،فروموليب��دن 23.5درصد،
شمش سرب 4درصد و ميلگرد 28.3درصد بود.
ش��اخص قيمت گروه ياد شده نس��بت به ماه مشابه
پارسال برابر230.4درصد افزايش داشته است.
براس��اس جداول بانك مركزي ،در شهريورماه امسال
نسبت به ماه پيش از آن ،قيمتها در گروه «محصوالت
حيواني»23.4درصد« ،چربيها و روغنهاي حيواني و
نباتي» 29درصد« ،محصوالت صنايع غذايي ،نوشابه
و توت��ون» 18.1درصد« ،پوس��ت ،چرم و محصوالت
چرم��ي» 24.8درص��د« ،چ��وب و اش��ياي چوبي»
20.4درصد« ،انواع كفش» 24.9درصد« ،مصنوعات
ساخته شده از انواع سنگ»34.2درصد« ،ماشينآالت
مكانيكي و ادوات برقي» 24.7درصد« ،وسايل نقليه
زميني و تجهيزات ترابري» 29.8درصد رش��د كرده
است .همچنين در شهريور امسال ،قيمتها در گروه
«محص��والت حيوان��ي» 227درص��د« ،چربيها و
روغنهايحيوانيونباتي»244.3درصد«،محصوالت
صنايعغذايي،نوشابهوتوتون»212.9درصد«،پوست،
چرم و محص��والت چرم��ي» 236.6درصد« ،چوب
و اش��ياي چوب��ي» 217.1درص��د« ،ان��واع كفش»
212.4درص��د« ،مصنوعات س��اخته ش��ده از انواع
س��نگ» 232.5درصد« ،ماش��ينآالت مكانيكي و
ادوات برقي» 225.6درصد و «وسايل نقليه زميني و
تجهيزات ترابري»171.2درصد نسبت به شهريورماه
پارسال رشد كرده است.
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 665ميليون دالر

چرا سرمايهگذار خارجي براي توليد به ايران نميآيد؟

واردات دارو در  6ماهه نخست
امسال

توليدمغفولازنگاهسرمايهگذاري

گمركجمهورياسالميايراناعالمكرد 665:ميليون
دالر محصوالت دارويي و  441ميليون دالر تجهيزات
پزشكي در  6ماهه نخست  1397وارد كشور شد.
به گزارش پايگاه اطالعرساني گمرك ايران ،پنج هزار و
 301تن محصوالت دارويي به ارزش 665ميليون دالر
در نيمه نخست امسال وارد كشور شد.
بنابراين گزارش ،پنج هزار و  69تن تجهيزات پزشكي
ب��ه ارزش  441ميليون دالر در همي��ن مدت واردات
داشتيم.
بر اساس اين گزارش ،با دستور «فرود عسگري» رييس
كل گمرك ايران ترخيص كاال سريع و حمل يكسره
كاالهاي اساسي و ضروري از گمرك به كارخانهها انجام
ميشود و نيز با پيگيريهاي وي خدمات شبانهروزي و
 24ساعته گمرك در شرايط ويژه اقتصادي به كاالهاي
اساسي در گمركات مهم كشور صورت ميگيرد و روند
ترخيص اين كاالها به صورت لحظهاي به كمك سامانه
جام��ع گمركي در مركز پايش دفت��ر واردات گمرك
رصد ميشود.
گمرگ در اين گزارش خاطرنشان كرد :پايش اطالعات
ترخيص كاالها در امسال نش��ان ميدهد  90درصد
كاالهايي كه وارد گمرك ميشوند در كمتر از سه روز
يا  72ساعت ترخيص ميشوند و در اين بين ترخيص
كاالهاي اساسي در اولويت قرار دارد.

 ۲۲۰۰ميليارد تومان

نرگس رسولي
يكي از اما و اگرهاي هميش��گي در اقتصاد ايران عدم
حضوروشايدتمايلسرمايهگذارخارجيدرحوزهتوليد
در ايران است .اين امر درحالي است كه طي سالهاي
گذش��ته برنامهها و تصميمات مختلفي براي جذب
سرمايهگذارخارجيوداخليجهتفعالترشدنبخش
توليد در كشور اجرايي شده؛ اما اين مجموعه فعاليتها
نتوانسته است بخش توليد را آن طور كه بايد و شايد در
داخل كشور فعال كند؛ موضوعي كه در صورت تحقق
ميتواند كش��ور را در مقابل هجمههاي بيروني ايمن
كرده و چرخ اقتصاد را نيز تندتر به حركت درآورد.
موضوعي ك��ه در صورت تحقق آن ميتوانس��ت در
مواجهه با تحريمهاي جديد بخش توليدي را مصون
از زيانهاي آن كرده و با توجه به وابس��تگيهايي كه
با س��رمايهگذارن اروپايي يا آس��يايي روي ميداد،
ميتوانستيم روزگار پسابرجام را نيز به آرامي پشت
س��ر بگذاريم .موضوعي كه حتي مورد توجه اعضاي
پارلمان اقتصادي نيز هست .ابراهيم جميلي ،رييس
خانه اقتصاد ايران و از اعضاي اتاق بازرگاني با اش��اره
به همين موضوع در نشس��ت بررس��ي راهكارهاي
جذب توليدكنن��دگان خارجي براي توليد در ايران،
ميگويد«:بايد واقعگرايانه صحبت كنيم .اين تحريم
يك فرصت اس��ت كه ما از اروپا استفاده كنيم و آنها
هم بتوانند ب��ا م��ا وارد تعامل اقتصادي ش��وند .در
شرايط كنوني بايد مس��ائل سياسي را حل كنيم اما
در همين شرايط هم اگر كس��ي از خارج پول بياورد
براي توليد در ايران حتما س��ودآور اس��ت چون نرخ
ارز در ايران باالس��ت و براي سرمايهگذاري خارجي
به صرفه است».
وي ادامه داد«:در ايران تعداد دانش��گاههايمان هم از
چين بيش��تر اس��ت و هم از امريكا .تعداد كارخانجات
موتوسيكلتسازي ما از چين هم بيشتر است اما ميزان
توليدمان خيلي كمتر از آنهاست .شعبههاي بانكي ما

خيليزياداستامامشكالتاقتصاديماريشهدرهمين
سيستم بانكي دارد .در حال حاضر فرصت بوميسازي
است و خيلي از كاالها را ميشود بوميسازي كرد و ما
توانمنديمان هم از دوره جنگ باالتر است ،هم از دوره
تحريم سابق و همانديشيها ميتواند منجر به استفاده
از تجربيات ديگران و انتقال آن شود».
جميليتاكيدكرد«:دردو،سهماهآيندهفشارهايارزي
بيشتر خواهد شد و ما هم به دولت گفتيم كه ارز۴۲۰۰
توماني كاري از پيش نميبرد اما گوشي بدهكار نبود
و بايد اصالح س��اختار شود وگرنه مشكالت روز به روز
بيشتر خواهد شد ،قرار نيست فقط با كشورهاي بزرگ
كار كنيم .در ش��رايطي كه آنها عالقهمند به همكاري
اقتصادي نيستند ،ميتوانيم با كشورهاي كوچك كار
كنيم .كش��ورهاي اروپايي مثل ليتواني و استوني هم
كشورهايي هستند كه ميتوانيم با پژوهش نيازهاي
آنها را بسنجيم و با آنها همكاري كنيم».
حقوق فراموش شده بخش خصوصي
عبدالحسنمهنما،معاونوزيرصنايعدولتهايهفتم
وهشتمامامطالبهگريرانقطعهضعفبخشخصوصي
براي حضور در اين بازارها خواند و با اشاره به اينكه بايد
ابتدا جاذبههاي ايران را برشمريم گفت«:مزيتهاي
ايران در حوزه انرژي اس��ت .قيمت گاز طبيعي حدود
دو س��نت در مترمكعب اس��ت اما وقتي از مرز خارج
ميش��ود به  ۱۲سنت ميرس��د ،يعني قيمتهاي ما
واقعي نيس��ت .معدن و ماده معدن��ي هم مزيت ديگر
ايران است .در حال حاضر اگر ما فقط داخلي نگاه كنيم
فرصتهايسرمايهگذاريباپولايرانيفوقالعادهاست
اما اينكه چرا محقق نميشود به دليل ضعفهايي است
كه مثال در سيستم بانكي مشاهده ميشود .ما انتظار
داريم با اين درآمده��اي ريالي كه دولت دارد ،بانكها
به صنايع كمك كنند و س��رمايهگذاري رونق بگيرد.
متاسفانه بنبستهاي سياسي هم وجود دارد اما اگر در
همانديشيهاي اقتصادي بدون رودربايستي صحبت

كنيم ،بخش خصوصي به غير از كار اقتصادي بايد كار
فرهنگي هم در حوزه اقتصاد انجام بدهد .بايد البيهاي
تجاري را هم انجام بدهد .بايد بپذيريم كه فيتيله نفت
دارد خاموش ميش��ود و دولت هم بايد اين را بپذيرد.
متاس��فانه بخش خصوص ضعف مطالبهگري دارد و
نميتواند حقوق خود را محقق كند».
زمانجايگزيني
محمدحسين جبلعاملي ،پژوهشگر اقتصادي نيز با
اشاره به وضعيت كسب و كار در شرايط فعلي با اشاره به
سيگنالكشورهايمتقاضيتجارتباايرانگفت«:مثال
ايتالياييها كه مش��تركاتي هم با ايران دارند و مقبول
جامعه ايران هستند در چند حوزه از جمله دكوراسيون
و گردش��گري عالقهمند به همكاري با ايران هستند
و به نظر ميرس��د كه با توجه به اشتراكات تاريخي از
يك س��و و نامطمئن بودن فرانس��ويها در تجارت با
ايران از س��وي ديگر ،ميشود ايتالياييها را جايگزين
فرانس��ويها در اقتصاد ايران كرد .در حوزه معدن هم
ايران پتانسيلهاي بااليي دارد كه اگر تكنولوژيهاي
نوين را وارد كنيم ميتوانيم زنجيره ارزش را در اقتصاد
براي ايران فراهم كنيم».
وي در خصوص فاينان��س مالي پروژههاي اقتصادي
نيز تاكيد كرد«:در گذشته ش��رايط مناسبي در اين
خص��وص وجود داش��ت اما اينبار قرار نيس��ت يك
سرمايهگذار و بانك براي س��رمايهگذاري و توليد به
ايران بيايد بلكه قرار اس��ت ش��ركتهاي اقتصادي
كوچك و بزرگ به دليل ارزان بودن نيروي كار براي
س��رمايهگذاري و توليد به اي��ران بيايند .ايفيك كه
يكي از سازمانهاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد است
اين تضمي��ن را به س��رمايهگذاران خارجي ميدهد
كه بتوانند در هر زماني س��رمايه خ��ود را بدون ضرر
خارج كنند .ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه
همافزايي توان تولي��د ميتواند به جاي توليد صرف
محصول به انتقال تكنولوژي در صنعت منجر شود».

قوانينمزاحم
در همين حال شهرام رضايي ،اقتصاددان نگاه ديگري
ه��م دارد و معتقد اس��ت كه«:قوانين دس��ت و پاي
توليدكننده را بسته است و بايد اين قوانين را كه داراي
ثبات نيستند به ثبات برسانيم .چه توليدكننده داخلي
و چه توليدكننده خارجي بايد در شرايط اقتصادي آرام
فعاليت كنند .وقتي تالطم اقتصادي وجود داشته باشد
نميشود فعاليت كرد .پژوهشهاي دانشگاهي نشان
ميدهد كه واقعيت تحريم چيزي كه ميگويند نيست
ومثالمادربخشهاييازحوزهگازاصالتحريمنيستيم
و ميتوانيم جذب سرمايهگذار داشته باشيم».
وي ابراز تاس��ف كرد«:در كش��ورهاي همسايه مثل
آذربايجان و گرجستان در كمتر چند ساعت ميشود
شركتي را ثبت كرد و فعاليت اقتصادي را آغاز كرد .اين
يك تلنگر اس��ت به ما زيرا بروكراسي آنقدر زياد است
كه توليدكننده را خس��ته ميكن��د و اين معضل بايد
تسهيلشود».
يشويم
ژاپن 
امير س��لطاني از فعاالن صنعتي نيز با اشاره به روند
توس��عه ژاپن گفت«:بايد مثل ژاپنيه��ا جلو برويم.
بايد ش��ركتي تاسيس بش��ود با هدف بازاريابي براي
شركتهاي كوچك .چينيها هم هنوز همين سبك
را انجام ميدهند .وقتي به چين ميرويم شركتهاي
تجارياي وج��ود دارند كه كاال و خدمات را بازاريابي
ميكنند و ب��ا عوامل توليد در ارتباط هس��تند .اين
در شرايطي اس��ت كه بهترين شرايط توليد با دانش
خارجيها در كارخانجات ايراني موجود اس��ت و ما
بستر توليد بسياري از محصوالت را دارا هستيم .اگر
سرمايهگذاري مثال  ۵۰ميليون دالر سرمايهگذاري
كن��د و كاال را توليد كن��د و ريال بفروش��د به صرفه
نيست .اگر كسي بخواهد به ايران بيايد بهترين روش
اين است كه از پتانس��يلهاي داخلي استفاده كند و
سرمايهگذاري در شرايط فعلي سخت است».

انرژي

نسبت شاغالن بخش خدمات
در مناطق شهري ،نسبت به روستايي

فارين پاليسي :سياست ترامپ شكست ميخورد

صادرات نفت اين كشور عقبنشيني كند.
«نيك كانينگهام» افزود :مشكل كارزار موسوم به «فشار
حداكثري» اين اس��ت كه با يكي ديگر از اهداف ترامپ
يعنيپاييننگهداشتنقيمتبنزينتداخلپيداميكند.
وي پ��س از افزايش بهاي نفت در ماههاي «مه و ژوئن»
و سپس در ماه س��پتامبر ،چندين بار از اوپك (سازمان
كشورهاي صادركننده نفت) انتقاد كرده است.
ترامپ در ماه سپتامبر همزمان با رسيدن بهاي نفت به
باالترين حد در چهار س��ال گذشته يعني بشكهاي 80
دالر ،در اجالس مجمع عمومي سازمان ملل متحد به
اوپك و كشورهاي عضو اين سازمان حمله كرد.
فارين پاليس��ي ادامه داد :كاهش ص��ادرات نفت ايران
باعث فشار بر بازارهاي نفت شده و بهاي نفت از زماني كه
ترامپ از برجام خارج شد 10،درصد افزايش يافته است.
ازآنجاييكهنفتدرسطحجهانيقيمتگذاريميشود
امريكادربرابرافزايشقيمتهامصوننيست.درنتيجه،
صاحبان خودرو در امريكا براي اولينبار در چهار س��ال
گذشته بايد مبلغ بيشتري (حدود 2دالر و 80سنت) در

جايگاههاي عرضه سوخت پرداخت كنند.
اين نشريه اذعان كرد :هر قدر فشار امريكا بيشتر شود،
جلوگيري از افزايش بيش��تر قيمتها دشوارتر خواهد
شد .هر چند اختالفنظرهايي در اين زمينه وجود دارد
كه امكان كاهش صادرات نفت ايران تا چه ميزان وجود
دارد ،اما اين ميزان به صفر نخواهد رسيد.
اين نشريه افزود :حتي اگر س��طح صادرات نفت ايران
كاهش يابد ،در واقع اين امريكاس��ت كه شايد نهايتا از
موضع تهاجمي خود عقبنشيني كند .مقامهاي دولت
ترامپ اعالم كردهاند كه در حال بررسي معافيت برخي
كشورهاي خاص هستند تا بتوانند به واردات نفت خام
از ايران ادامه دهند كه نش��ان ميدهد كه واش��نگتن
فش��ارهاي ناش��ي از افزايش بهاي انرژي را احس��اس
كرده است.
تالشهاي امريكا براي فشار بر تهران به ظرفيت اضافي
توليدنفتدرصحرايعربستانوابستهاست.امااشكال
همين جاس��ت .حتي خوش��بينانهترين برآوردها از
ظرفيت عرضه اضافي ،كمتر از 1.6ميليون بشكه نفتي

رييس س��ازمان بورس ميگويد ب��راي خريد نفت در
بورس انرژي هيچ محدوديتي براي حضور خريداران
وجود ندارد و همه ميتوانند در اين معامالت نفت خام
را خريداري كنند .او ميگويد سازمان بورس اطالعات
خريداران نفت را همچون اطالعات سهامداران ،افشا
نميكند.
شاپور محمدي در نمايشگاه بورس كيش درباره مقدار
سرمايه خارجي كه در بازار سرمايه انجام شده ،گفت:
خارجيه��ا  ۲۲۰۰ميليارد تومان در بازار س��رمايه ما
سرمايهگذاري كردند كه نس��بت به ابتداي سال ۲۱
درصد و نس��بت به س��ال قبل حدود  ۳۰درصد رشد
داشتهاست،اينموضوعنشانميدهدكهباوجودتبليغ
برخيازرسانههايغربيكشورمادرجذبسرمايهگذار
خارجي موفق عمل كرده است.
ويافزود :بازده بازار سرمايه ايران بازده مناسبي است؛
از ابتداي سال تاكنون  ۹۵درصد در بورس و  ۹۲درصد
در فرابورس بازده داشتهايم.
رييس س��ازمان بورس اضافه كرد :بازار بدهي ما يك
فرصت بسيار خوبي براي كشورهاي مختلف از جمله
كره جنوبي است .برخي از سرمايهگذاران اين كشور به
ما اعالم كردند كه حاضر به خريد اوراق بدهي دولتي
از ما هستند و اميدواريم كه اين نوع نمايشگاهها باعث
شود هم ايرانيان مقيم خارج و هم خارجيها بتوانند به
بازار سرمايه ايران بيايند.
وي در پاسخ به اينكه آيا ايرادي بر اطالعيه عرضه نفت
سبك در بورس وجود دارد و ميتواند مشكلي ايجاد
كند؟ گفت :اين اطالعيه عرضه به وسيله كارشناسان
ش��ركت ملي نفت تهيه ش��ده و بحثهاي مربوط به
بازار س��رمايهاش را همكاران ما در ب��ورس انرژي و
سپردهگذاري مركزي طراحي كردند .اما در خصوص
ويژگيهاي محموله نفتي آنها متخصص هس��تند و
به نظر ما طراحي خوبي اس��ت و آن نفت انش��اءاهلل
مشتريهاي خود را خواهد داشت .حتما در اطالعات
عرضه بعدي متناسب با س��ليقه خريداران اطالعيه
عرضه ميتواند تغيير كند.

 ۲.۵برابر

بازار جهاني نفت و بازيگري ايران
بازار نفت جهان در روزهاي اخير بيش از
هرموضوعيتحتتاثيرتحريمپيشروي
ايران و گمانهزنيهاي گسترده حواشي آن قرار گرفته
است .اين در حالي است كه رس��انههاي بينالمللي از
شكس��ت كامل ترامپ براي به صفر رساندن صادرات
نفت ايران خبر ميدهند و منابع خبري از افزايش قيمت
جهاني نفت و تالش ايران و كش��ورها براي شكس��تن
تحريمهايجديدميگويند.
بلومبرگ به نقل از موسسه مديريت ريسك «هجآي»
اعالمكرد:بازارهايجهانينفتدرپياجرايتحريمهاي
نفتي امريكا بر صادرات نف��ت ايران تا حدود يك هفته
ديگر ،ممكن است شاهد تكانه و شگفتي ديگري باشد.
«جو مك مانيگل» رييس بخش سياس��ت انرژي هج
آي در يادداشتي نوشت :ما با احتمال بيش از  50درصد
پيشبيني ميكنيم كه اجراي زودهنگام تحريمهاي
واش��نگتن بر ايران ،با ارس��ال پيامي به بازارهاي نفت،
ديگران را براي قطع واردات نفت از ايران تحريك كند
و به نظر ما اين امر موجب ايجاد تكانه غيرمنتظرهاي در
بازارهاي نفت خواهد شد.
ج آي در گمانهزني ديگري،
اما كارشناسان موسس��ه ه 
چنين پيشبيني ميكنند كه با كاس��ته شدن عرضه
روزانه دستكم يك ميليون بشكه نفت از صادرات ايران
به بازارهاي جهان ،بهاي نفت خام برنت تا پنج دالر در هر
بشكه باال برود .به نظر مك منوگيل ،بهاي نفت شاخص
بينالمللي برنت درياي شمال ،حتي ممكن است براي
نخستينبار از س��ال  2014به اين سو به  90دالر براي
هر بشكه برسد و س��پس در حدود  85دالر براي بشكه
تثبيتشود.
تارنماي نشريه «فارين پاليسي» نيز پيش از اين در اين
باره نوشت :امريكا «محدوديتهاي رويكرد تقابلي» با
تهران و «فشار ناشي از افزايش بهاي نفت» را احساس
كرده و س��رانجام وادار خواهد ش��د از سياست «فشار
حداكث��ري» بر اي��ران و تالش براي به صفر رس��اندن

سرمايهگذاري خارجيها در كشور

است كه ايران در حال حاضر صادر ميكند.
فارينپاليسيبااشارهبهاينكه«اگرظرفيتاضافياوپك
كاهش پيدا كند بازارها بيش از پيش متزلزل خواهند
شد» ،افزود :بهاي  80دالري نفت باعث شده كه دولت
امريكا از درد به خود بپيچد ،بنابراين به نظر نميرسد كه
دولتامريكابتواندافزايشبيشترقيمتهاراتحملكند.
اينها در ش��رايطي اس��ت كه ايگور سچين ،مديرعامل
روسنفت اعالم كرد اي��ران قصد دارد در مدت اكتبر تا
نوامبر،بيشاز ۲۰ميليونبشكهنفتبهبندرداليانچين
تحويلدهدكهنسبتبهحجممعمول ۳ميليونبشكه،
افزايش قابل توجهي محسوب ميشود.
اظهارات مديرعامل روسنفت با انتشار خبر بلومبرگ
همزمانشدكهبهنقلازمنابعآگاهنوشت:دولتچيناز
دوشركتنفتيدولتيخودخواستهاستدرماهآيندهاز
ايران واردات نداشته باشند .با اين حال منابع آگاه اظهار
كردهاند توقف واردات از سوي شركت ملي نفت چين
و سينوپك موقتي بوده و با توجه به نتيجه مذاكرات با
امريكا،ممكناستازسرگرفتهشود.اينتصميمپيش
از ديدار ميان شي جين پينگ ،رييسجمهور چين و
دونالدترامپ،همتايامريكاييويدرنشستماهآينده
گروه  ۲۰صورت گرفته و با افزايش تنش��هاي تجاري
ميان دو كش��ور مصادف شده اس��ت .برخالف دولت
چين ،هند اعالم كرده كه قصد دارد در نوامبر به خريد
نفت از ايران ادامه دهد .همه كشورها سرگرم مذاكره
با دولت امريكا براي درياف��ت معافيت از تحريمهاي
واشنگتنهستند.
دولتچينپيشازاينباتحريمهاييكجانبهامريكاعليه
ايران مخالفت كرده بود .مقامات امريكايي در اوت اظهار
كردهبودند،نتوانستهاندچينرامتقاعدكنندوارداتنفت
ايران را متوقف كند ب��ا اين حال چينيها موافقت كرده
بودند خريدشان را افزايش ندهند .چين در ماه آگوست
براي نخستينبار از س��ال  ۲۰۱۶خريد نفت امريكا را به
دنبال تشديد تنشهاي تجاري با اين كشور ،متوقف كرد.

طبق آخرين آمار مركز آمار ايران نسبت شاغالن بخش
خدمات در مناطق شهري در فصل بهار  ۱۳۹۷نسبت
به روستايي ۲.۵،برابر و در بخش صنعت ۹واحد درصد
بيشتراست.
ت��ا چند س��ال قبل ميزان اش��تغال بخ��ش خدمات
100تا200ش��غل بود اما اكنون با توجه به گسترش
فضاي مجازي و ظرفيته��اي جديدي كه در بخش
خدمات ايجاد ش��ده است تعداد مش��اغل اين بخش
افزايش يافته است.
با وجود آنكه امروز مشاغل خدماتي به باالترين سهم
اشتغال در بازار كار رسيده و جذابيت كسب و كارهاي
خدمات��ي ،بس��ياري از جويندگان كار را ب��ه اين نوع
مشاغل عالقهمند كرده است اما كارشناسان معتقدند
بدون همراهي بخشهاي صنعت و كشاورزي ،توسعه
اشتغال در بخش خدمات به ايجاد يك بازار كار متعادل
منجرنخواهد شد.
طبق آخرين آمار مركز آمار ايران نسبت شاغالن بخش
خدمات در مناطق شهري در فصل بهار  1397نسبت
به روستايي 2.5،برابر و در بخش صنعت 9واحد درصد
بيشتراست.
اين سهم در مناطق روستايي در بخش خدمات براي
فصل بهار  ،1397حدود  23.8درصد بوده كه نسبت
به فصل بهار  10سال پيش (سال  ،)1387حدود 4.7
واحد درصد و همچنين سهم بخش صنعت براي فصل
بهار  1397حدود  24.7بوده كه نس��بت به فصل بهار
ده سال پيش 0.9 ،واحد درصد افزايش يافته است.
سهم ش��اغالن ش��هري بخش خدمات در فصل بهار
،1397حدود 60.1درصدوبخشصنعت 33.7درصد
بوده است .براساس نتايج طرح آماري نيروي كار مركز
آمار ايران در بهار  ،1397سهم شاغالن بخش خدمات
نسبت به فصل بهار  10سال پيش (سال ،1387يعني
 59.6درصد) 0.5،واحد درصد افزايش و سهم شاغالن
ش��هري بخش صنعت نس��بت به فصل بهار  10سال
پيش 0.3 ،واحد درصد كاهش يافته است.

