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قیمت نفت بزودی از  100دالر هم عبور می کند

فسخ و انصراف یکهزار و  ۶۷۱قرارداد راکد
در شهرکهای صنعتی کشور

اخبــــار

گروه اقتصــادی  /در حالی کــه صادرات
نفــت ایــران در ماههای اخیر افزایشــی
حدود  40درصدی داشته ،قیمت نفت
خــام نیــز در بازارهــای جهانــی روندی
صعــودی را در پیــش گرفتــه اســت و
مجمــوع این عوامــل از افزایش بیشــتر
درآمدهــای نفتی ایران در مــاه جاری و
احتماالً ماههای آتی خبر میدهد.
بررســی معامالت آتی بــازار جهانی
نفــت خــام نشــان میدهــد کــه در روز
گذشــته ارزش معامالتــی نفــت خــام
بــه بیــش از  88دالر در بشــکه رســید.
بــه ایــن ترتیــب کــه در زمــان تنظیــم
ایــن گــزارش ،ارزش معامــات آتــی
شــاخص برنــت  88دالر و  33ســنت
در بشــکه و شــاخص  WTIنیــز  86دالر
و  47ســنت در بشــکه بــود .درخصوص
دالیــل اصلــی ایــن افزایــش قیمــت،
ممدوح سالمه اقتصاددان بینالمللی
انــرژی بــه «ایران» توضیــح میدهد که
«بحران عرضه جهانی نفت عامل این
رونــد صعــودی قیمتهاســت .کاهش
قیمــت نفت طی ســال  2020به ســبب
بحران همهگیــری کرونا موجب کاهش
سرمایهگذاریهای در باالدست صنعت
نفت شده و این مسأله در کنار مدیریت
عرضه اوپک پالس شرایطی را رقم زده
که قیمت نفت اکنون در آستانه  90دالر
در بشــکه و در مســیر بشــکهای  100دالر
باشــد .قیمتهای کنونی از ســال 2014
بی سابقه بوده است».

ســامه پیشبینــی میکنــد کــه
قیمــت نفــت بــزودی از مــرز  100دالر
در هــر بشــکه نیــز عبــور کنــد و پــس از
مدتی دوبــاره با افزایــش عرضه نفت
قیمتها نزولی شــود .در همین حال،
بانــک امریکایــی گلدمــن ســاکس نیز
پیشبینــی میکنــد کــه قیمــت نفــت
امســال بــه بیــش از  ۱۰۰دالر بــرای هر
بشکه خواهد رسید.
بــه گــزارش رویتــرز ،تحلیلگــران
گلدمــن ســاکس بــرآورد کردنــد کــه
قیمــت نفــت خــام برنــت امســال
افزایــش مییابــد و بــه بیــش از ۱۰۰
دالر برای هر بشــکه میرســد و مشکل
کمبود نفت در بازار نیز باقی میماند،
چرا کــه تأثیر ســویه امیکــرون ویروس
کرونــا بســیار کمتــر از حد انتظــار بوده
اســت .ایــن بانــک انتظــار دارد کــه
مصــرف جهانی نفــت در ســال ۲۰۲۲
نســبت به سال  ۳ ،۲۰۲۱میلیون و ۵۰۰
هــزار بشــکه در روز افزایــش یابــد و در
سه ماه چهارم امسال به  ۱۰۱میلیون و
 ۶۰۰هزار بشکه در روز برسد.
مســأله دیگــر ،میزان عرضــه نفت
اوپــک پــاس اســت کــه اگرچــه رونــد
تســهیل توافــق کاهــش تولیــد نفــت
ماهانــه دنبــال میشــود امــا احتمــاالً
تولید ســازمان کشــورهای صادرکننده
نفــت (اوپــک) و متحدانــش (ائتــاف
اوپکپــاس) در ســال  ،۲۰۲۲بــاز هــم
بسیار کمتر از ســهمیههای اعالمشده

ساخت  3448واحد مسکونی آغاز شد

در یک ماه گذشــته قرارداد تسهیالت  3هزار 448
واحــد مســکونی نهضــت ملــی بــا بانک مســکن
منعقد و فرایند ســاخت این خانهها شــروع شده
است.
به گزارش فارس ،بر اســاس اطالعات مستند
از خالصه وضعیت پروژههای ســاخت مسکن در
قالــب طــرح اقدام ملی و نهضت ملی مســکن تا
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افزایش قیمت برق پرمصرفها از یکم بهمن ۱۴۰۰

بر اســاس قانــون بودجه ســالجاری و مصوبــه هیأت وزیــران در دیماه
امســال ،از ابتــدای بهمــن مــاه قیمــت بــرق مشــترکان پرمصــرف ،بــا
تعرفههای جدید محاسبه میشود.
به گزارش تسنیم ،غالمعلی رخشانی مهر ،معاون توزیع برق شرکت
توانیر در این خصوص گفت 85 :درصد از مشــترکان برق مصرفیشــان
در قالــب الگوی تعریف شــده قــرار دارد بنابراین شــامل افزایش قیمت
تعرفهها نخواهد شد.
وی افــزود :الگوهــای مصــرف اگــر چــه بــرای فصل ســرد ســال پاییز،
زمســتان و ماههای فروردین و اردیبهشــت  200کیلووات ســاعت تعریف
شــده اســت ،در فصــل گرم یعنی خــرداد تا شــهریور براســاس اقلیم هر
اســتان تغییر میکنــد به نحوی که در اســتانهای عــادی از جمله تهران
 300کیلووات ســاعت ،استانهای گرمسیر یک 3 ،هزار کیلووات ساعت،
گرمسیر دو 2 ،هزار کیلووات ساعت ،گرمسیر سه ،هزار کیلووات ساعت و
گرمســیر چهار 400 ،کیلووات ساعت است چرا که استانهای گرمسیر در
فصل گرم سال از کولرهای گازی استفاده میکنند.
براســاس آمار 30 ،میلیون مشترک برق در بخش خانگی وجود دارد
که این افزایش تعرفهها نیز شامل مشترکان پرمصرف خانگی است.
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ممدوح سالمه ،اقتصاددان و استاد اقتصاد انرژی دانشگاه تجارت  ESCPاروپا در گفتوگو با «ایران»:

تا پایان آذرماه رخ داد

مدیــر حقوقــی و امور قراردادهای ســازمان صنایع کوچک و شــهرکهای
صنعتی ایران از فسخ و انصراف یکهزار و  ۶۷۱قرارداد راکد به مساحت
 ۷۷۷هکتار در شهرکها و نواحی صنعتی کشور در  ۹ماه امسال خبر داد.
بــه گــزارش ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای صنعتــی ایران،
«فرهــاد اصــل ایرانیفــام» اظهــار داشــت :ایــن تعــداد قراردادهــای
اســتردادی و اراضی آزادسازی شده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور
در مراحــل «زمیــن خالی» یــا «دیوارکشــی» بودهاند که در پــی اقدامات
حقوقی انجام شده ،قابل واگذاری به سرمایهگذاران جدید است.
وی افــزود :در ایــن مدت و در نتیجه برگزاری  ۱۵۹نشســت هیأت حل
اختالف و داوری در شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتانها که به منظور
تعیین تکلیف قراردادهای ســنواتی راکد تا پایان ســال  ۱۳۹۶برگزار شد،
ســههزار و  ۶۷۵فقــره قرارداد راکد با مســاحتی افزون بر ســههزار و ۳۹۹
هکتار تعیین تکلیف شد که از این تعداد ،یکهزار و  ۶۷۱فقره قرارداد به
گســتره  ۷۷۷هکتار فسخ و پس از تشریفات قضایی ۷۰۰ ،هکتار منجر به
خلع ید یا توافق با طرفهای قرارداد برای انصراف از اجرای طرح شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران اضافهکرد :آزادســازی اراضی در  ۹ماه سالجاری معادل
 ۴۸۲هکتار بوده که نســبت به مدت مشــابه سال گذشته ۴۵ ،درصد رشد
داشته است.
اصــل ایرانیفــام ادامــهداد :ســازمان صنایــع کوچک و شــهرکهای
صنعتی ایران در تالش اســت تا پایان امســال همــه قراردادهای راکد در
حد تخصیص زمین و دیوارکشــی منتهی به ســال  ۱۳۹۶را در شهرکها و
نواحی صنعتی کشــور فســخ و در محاکم قضایی نســبت به خلع ید آنها
اقدام کند.
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این ائتالف باشــد و عرضه نفت اوپک
پــاس در  ۹ماه آینــده تنها  ۲میلیون و
 ۵۰۰هــزار بشــکه در روز افزایــش یابد.
پیشبینــی گلدمن ســاکس این اســت
که قیمت نفت خام برنت در ســه ماه
نخست امسال  ۹۰دالر برای هر بشکه،
در ســه ماه دوم  ۹۵دالر برای هر بشکه
و در نیمــه دوم امســال  ۱۰۰دالر بــرای
هر بشکه شود.
ëëدالیل جانبی افزایش قیمت نفت
در افزایــش پیاپــی قیمــت نفــت در
روزهــای اخیــر انتقــال نفــت از عــراق
بــه ترکیــه بهدلیــل تعطیلی خــط لوله
کرکــوک  -جیهان نقش داشــته اســت.
نگرانیهــای موجود درباره چشــمانداز

تاریــخ  25دی ماه ســال  ،1400قرارداد تســهیالت
بــرای  29هــزار  319پــروژه منعقــد و ســاخت این
واحدهای مسکونی آغاز شده است .این در حالی
اســت که یک مــاه پیش در تاریخ  20آذرماه ســال
 ،1400تعــداد  25هــزار  871قــرارداد تســهیالت
منعقد شــده بود .بر این اســاس طی  1ماه گذشته
قرار داد تســهیالت  3هزار  448واحد مسکونی در

عرضه این افزایش را رقم زده اســت که
همراستا با ســایر عوامل مؤثر بر کاهش
عرضه نفت در جهان است.
در همیــن حال ســازمان کشــورهای
صادرکننــده نفــت (اوپــک) در گــزارش
اخیــر ماهانه خود از خوشــبینی نســبت
بــه رشــد قابــل توجــه تقاضــای جهانی
نفت در سال  ۲۰۲۲با وجود شیوع سویه
امیکــرون و افزایــش نرخهای بهره خبر
میدهــد و تأکیــد میکنــد کــه مصــرف
نفت در سه ماه ســوم امسال از مرز ۱۰۰
میلیون بشکه در روز عبور میکند.
ëëدرآمدهای نفتی ایران برمدار صعودی
اوپــک در تازهتریــن گزارش خــود از
رشــد چشــمگیر قیمــت و حجــم نفت

قالب نهضت ملی مســکن منعقد شــده و فرایند
ســاخت این خانهها آغاز شــده اســت .از مجموع
قراردادهای منعقد شده تا تاریخ  25دی ماه سال
 ،1400فرایند ســاخت  4هزار  266واحد مســکونی
توســط اداره کل راه و شهرســازی آغاز شده است،
همچنین کلنــگ  4هزار  369واحد مســکونی نیز
توســط شــرکت عمران شــهرهای جدید به زمین

تولیدی ایران در ســال گذشــته میالدی
نیــز خبر میدهــد اما عالوه بــر افزایش
تعــداد بشــکههای نفــت صادراتــی،
قیمــت نفــت نیــز بــر درآمدهــای ارزی
کشــور مؤثــر اســت .بــه ایــن ترتیــب ،با
افزایــش قیمــت نفــت خــام و ادامهدار
بودن این روند در ماههای آتی  ،میتوان
انتظار داشت که درآمدهای نفتی ایران
نیز روند افزایشــی خود را ادامه دهد .بر
اســاس گزارش اوپــک که روز سهشــنبه
ی منتشــر شــد ،متوســط قیمــت
 ۲۸د 
نفت ایران در سال  ۲۰۲۱حدود  ۷۰دالر
بوده که  ۷۱درصد بیشــتر از ســال ۲۰۲۰
اســت .تولید نفت ایران نیز با رشدی ۲۱
درصدی به دو میلیون و  ۴۰۴هزار بشکه

خورده و  14هزار  510واحد مســکونی توسط بنیاد
مســکن انقالب اســامی ســاخته میشــود .عالوه
بر این ،روند ســاخت  5هزار  974واحد مســکونی
دیگــر نیــز در ســتاد اجرایــی فرمان امــام پیگیری
شــده و  200واحد مســکونی دیگر توســط سازمان
همیاریهای شهرداری تهران پیگیری میشود.
براســاس آمــار وضعیــت مبالــغ پرداختی به

در روز رســیده اســت کــه البتــه این رقم
برمبنای گزارش منابع ثانویه بازار نفت
است و در دوره تحریم دقیق نیست.
اکنــون قیمــت ســبد نفتــی اوپک از
 ۸۸دالر بــرای هــر بشــکه عبــور کــرده
اســت و به همیــن ســبب قیمت نفت
صادراتــی ایران نیــز در ارقــام باالتری
تعریف میشود.
کارشناســان و فعاالن بــازار جهانی
نفــت خام بر این باورند که در شــرایط
کنونــی قیمتهــا ،تحریمهــای نفتــی
ایران به ضرر مصرفکنندگان اســت و
بــه همین جهت امریــکا را در پیدایش
وضع فعلــی قیمتهای انرژی مقصر
میداننــد .بــه طــوری کــه فریــدون
برکشــلی  ،کارشــناس بــازار نفــت بــه
«ایران» میگویــد« :اکنون امریکا برای
کاهش تحریم نفتی ایران تحت فشــار
است».
گفتنی است ،درآمدهای نفتی ایران
در نیمه نخست امسال به  18میلیارد و
 677میلیون دالر رســید کــه  10میلیارد
دالر بیشــتر از درآمدهــای نفتــی  6مــاه
نخســت  1399بــوده اســت .پیشبینی
میشــود کــه در نیمــه دوم  1400میزان
درآمدهــای نفتــی ایران از ایــن رقم نیز
بیشتر باشد ،چرا که با بازاریابی گسترده،
صادرات نفت ایران بیشــتر و بازار نفت
آن بزرگتــر شــده اســت .ضمــن آنکــه
تمام این درآمد ارزی وصول میشــود و
معوقهای ندارد.

حســاب ســازنده از محــل آورده متقاضــی بــه 6
هــزار و  74میلیــارد تومــان میرســد ،در حالی که
بانک مســکن تــا این تاریــخ  864میلیــارد تومان
به حســاب سازندگان پرداخت کرده است .در این
راستا میزان پرداخت بانک مسکن از محل آورده
مــردم  7برابــر پرداختــی بانــک از منابــع خود در
قالب تسهیالت است.

