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اخبار

پیش بینی عربستان از
میانگین قیمت نفت تا سه سال آینده

بررسی بودجه عربستان سعودی از سوی تحلیلگران
بانک گلدمن ساکس نشان داد که برنامه بودجه این
کشور بر مبنای قیمت  ۵۰دالر هر بشکه نفت برنت
در فاصله س��ال  ۲۰۲۰تا  ۲۰۲۳اس��ت .به گزارش
ایس��نا ،پیش بینی قیمت  ۵۰دالر برای هر بش��که
نفت برنت از سوی عربستان سعودی از آنچه عوامل
بنیادین بازار نشان می دهند ،بسیار خوش بینانه تر
به نظر می رسد .اما حتی قیمت  ۵۰دالر هر بشکه
نفت برنت برای کاهش کس��ری بودجه عربس��تان
س��عودی کاف��ی نخواهد بود .مقامات س��عودی به
تاثیر پاندمی ویروس کرونا روی وضعیت فاینانس
این کش��ور اذعان کرده اند .رییس رگوالتور پولی
عربس��تان س��عودی اخیرا اظهار کرده که دورنمای
مالی امسال نامعلوم مانده است.صندوق بین المللی
پول در ژوییه اعالم کرد کاهش قیمت و تولید نفت
ب��ه صادرکنندگان نفت خاورمیانه و ش��مال آفریقا
به ش��دت آس��یب زده و مجموع درآمد این کشورها
امس��ال  ۲۷۰میلیارد دالر در مقایس��ه با سال ۲۰۱۹
سقوط می کند.

تولید نفت امارات
طبق وعده کاهش یافت

ام��ارات متحده عرب��ی به منظور جبران مازاد تولید
نفت در ماه اوت ،تولیدش در سپتامبر را هشت درصد
کاهش داد و به  ۲.۴۷۶میلیون بشکه در روز رساند و
به نرخ پایبندی  ۱۱۶درصد به توافق اوپک پالس
دست یافت .به گزارش ایسنا ،این تولیدکننده عضو
اوپک در ماه اوت  ۲.۶۹۳میلیون بشکه در روز نفت
تولید کرده بود که  ۱۰۳هزار بش��که در روز باالتر
از سهمیه تولید  ۲.۵۹۰میلیون بشکه در روز تحت
توافق کاهش تولید اوپک پالس بود.

اتصال  ۳۵هزار
روستا به شبکه گاز
تا پایان دولت

خــبرویـژه

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت :تا پایان دولت دوازدهم ،تعداد روستاهای متصل به شبکه گاز طبیعی به  ۳۵هزار روستا میرسد .حسن منتظرتربتی افزود :یکی از مشخصههای دولتهای یازدهم و
دوازدهم ،گازرسانی روستایی و دو اتفاق ویژه در حوزه گاز بوده است ،که شامل افزایش تولید در عسلویه و افزایش گازرسانی به روستاها میشود.وی ادامه داد :در ابتدای دولت یازدهم  14هزار روستای
گازدار در کشور وجود داشت ،اما امروز این تعداد به  32هزار روستا رسیده؛ گازرسانی به  4هزار و  200روستا نیز در حال اجرا است و تا پایان دولت دوازدهم  35هزار روستای گازدار خواهیم داشت .به
این ترتیب در مجموع دولتهای یازدهم و دوازدهم  21هزار روستا به شبکه گاز کشور متصل شده و خواهند شد که تقریب ًا معادل گازرسانی به بیش از  50روستا در هر هفته است.

اخبار

تحلیلگران شرکت توتال پیش بینی کردند کردند؛

پایان دوران طالیی نفت در سال 2030

گروه نفت و نیرو:تحلیلگران شرکت توتال در
مقال��ه ای اع�لام نمودند که تقاضا برای نفت
پس از س��ال  2030کاهش مییابد .به گفته
تحلیلگران توتال ،جهان به تدریج به س��مت
منابع انرژی س��ازگارتر با محیط زیست پیش
خواهد رفت .به گزارش اسکناس از بلومبرگ،
تحلیلگران ش��رکت توتال در مقاله ای اعالم
نمودند که تقاضا برای نفت پس از سال 2030
کاهش می یابد.
به گفته تحلیلگران توتال ،جهان به تدریج به
سمت منابع انرژی سازگارتر با محیط زیست
پیش خواهد رفت .این شرکت اعالم نمود که
امیدوار کننده ترین منبع سوخت ،گاز طبیعی
اس��ت که انتظار می رود در دهه های آینده
نقش��ی اساس��ی در بازار جهانی داشته باشد.
ع�لاوه بر این ،تا س��ال  ، 2050تحلیلگران
انتظ��ار دارند تقاضا ب��رای برق افزایش یابد
و  40-30درصد انرژی مورد نیاز انس��ان را
پوشش می دهد .در حال حاضر ،این رقم در
 20درصد است .توتال و شرکای اروپایی آن
در انتظار تغییر انرژی به منابع سبزتر هستند
و در انرژی خورشیدی و بادی ،توسعه باتری
و توسعه شبکه های شارژ برای وسایل نقلیه
الکتریکی در سرمایه گذاری خبر می دهند.
پی��ش از ای��ن در خبرها آمده بود که مارتین
فرن��کل ،رئی��س S&P Global Platts
خاطرنش��ان کرد که تا پایان س��ال جاری،
تقاض��ای جهان��ی برای مواد اولیه ،هش��ت
میلیون بشکه در روز کاهش می یابد.

چشم انداز کوتاه مدت بازار نفت


میتوان گفت که چش��م ان��داز بازار جهانی
نفت ،دس��ت کم در س��ال جاری میالدی ،به
ش��دت تحت تأثیر ش��یوع ویروس کرونا قرار
دارد و نوعی عدم اطمینان بر این بازار حاکم
شده اس��ت.به گزارش ایرنا،تقاضای جهانی
برای نفت از زمان رکود سال  ۲۰۰۹تا کنون
اینگون��ه ب��ا انقباض رو به رو نش��ده اس��ت.
وضعیت این بازار ناپایدار و س��یال اس��ت و به
همین خاطر پیشبینی و ارائه چشماندازی بلند
مدت و حتی میان مدت از آن بس��یار س��خت
و دش��وار اس��ت.آژانس بین المللی انرژی بر
مبنای دادههای متنوعی همچون تقاضا برای
سوخت حمل و نقل و دادههای مربوط به تولید

ناخالص داخلی که از سوی «سازمان توسعه
و همکاری اقتصادی» ( )OECDمنتشر شده
است چشم اندازی از آینده نفت تا پایان ۲۰۲۰
ارائه داده اس��ت .همچنین ،سعی نموده است
طبق روال گذش��ته برای میان مدت نیز یک
پیش بینی از بازار ارائه کند .کارشناسان این
س��ازمان معتقدند که به رغم کنترل ویروس
کرونا در پایان نیمه نخس��ت س��ال میالدی
در چین ،ش��مار مبتالیان در بقیه کش��ورهای
جهان در حال افزایش است .انتظار میرود که
اقدامات کنترلی اعمال ش��ده در شما آمریکا،
اروپا و جاهای دیگر کمتر از چین بر تقاضای
نفت اثر بگذارد .با این حال کاهش تقاضا در
بخش حمل و نقل هوایی ادامه خواهد یافت.

بر همین اساس پیش بینی آژانس بین المللی
انرژی این بوده اس��ت که چین در س��ه ماهه
اول سال  ۲۰۲۰با کاهش ساالنه  ۱.۸میلیون
بکشه در روز بیشترین کاهش تقاضا را تجربه
خواه��د ک��رد .همچنین تقاضای جهانی ۲.۵
میلیون بش��که در روز کاهش خواهد داشت.
با این حال ،در سه ماهه دوم بهبود وضعیت
در چی��ن کاه��ش تقاضا در جاه��ای دیگر را
جبران خواهد کرد .در نیمه دوم س��ال ۲۰۲۰
نیز بهبودی رخ خواهد داد .اما در مقایس��ه با
س��ال  ۲۰۱۹برای کل س��ال  ۲۰۲۰کاهش
تقاض��ا در نیمه نخس��ت ب��ه کاهش  ۹۰هزار
بشکه ای تقاضای جهانی نفت منجر خواهد
شد.سازمان بینالمللی انرژی در اقدامی دیگر
تقاضای جهانی نفت تا س��ال  ۲۰۲۵میالدی
را نیز پیشبینی کرده است.
در این مورد کارشناس��ان بر این باورند که به
دنبال انقباض تقاضا در س��ال  ۲۰۲۰و انتظار
بازگشت در سال  ۲۰۲۱رشد تقاضا به خاطر
رش��د کن��د مصرف س��وخت در حمل و نقل
ضعیفتر خواهد ش��د .پیش بینیها حاکی از
این اس��ت که بین  ۲۰۱۹تا  ۲۰۲۵نرخ رش��د
تقاضای جهانی زیر  ۱میلیون بش��که در روز
باش��د .به طور دقیقتر ،تا سال  ۲۰۲۵میزان
تقاضای جهانی نفت با نرخ رشد ساالنه ۹۵۰
هزار بشکه در روز به تولید روزانه  ۵.۷میلیون
بش��که افزای��ش خواه��د یافت.چین و هند
تقریب ًا نیمی از این رش��د را به خود اختصاص
خواهند داد.

بزرگترین بازرگان نفت جهان
فروشنده خودروهای کارکرده شد

گروه ویتول که سال گذشته بیش از هشت میلیون
بشکه نفت و فرآورده های نفتی را معامله کرد ،وارد
کس��ب و کار خودروهای کارکرده ش��د .به گزارش
ایسنا ،گروه ویتول شرکت جدیدی به نام واوا کارز
تاس��یس کرده و آن طور که در وب س��ایتش اعالم
کرده ،هدفش تبدیل شدن به مطمئن ترین پلتفرم
معامله خودرو در جهان اس��ت.این اس��تارتاپ خرید
و ف��روش خودروی کارک��رده ،جدیدترین نمونه از
تالش بزرگترین بازرگانان انرژی جهان برای متنوع
کردن کس��ب و کار خرید ،بلندینگ و حمل نفت و
ف��رآورده ه��ای نفتی در بحبوجه گرایش جهانی به
س��مت سوختهای پاک اس��ت.اگرچه ویتول پیش
بینی کرده که تقاضای جهانی برای نفت حداقل تا
سال  ۲۰۳۰به پیک خود نمی رسد اما تالش برای
متنوع سازی کسب و کار خود و فاصله گرفتن از نفت
را از هم اکنون با جدیت آغاز کرده است .این شرکت
س��رمایه گذاریهایی در انرژی بادی و خورش��یدی و
ذخیره س��ازی انرژی انجام داده و اخیرا کس��ب و
کارش در زمینه تجارت برق را تقویت کرده است.
ویتول در شرکتی که پالستیک را به دیزل و شرکتی
که از زغال س��نگ برای تولید مایعات هیدروکربن
استفاده می کند ،سرمایه گذاری کرده است اما راه
اندازی استارتاپی برای خرید و فروش خودروهای
کارکرده ،مسیر جدیدی برای این شرکت بازرگانی
نفت محسوب می شود.

صعود نفت در پی
بازگشت ترامپ به کاخ سفید

قیم��ت نف��ت در
معام�لات روز س��ه
ش��نبه تح��ت تاثیر
خوش بینی به تدابیر
محرک مالی بیش��تر
آمری��کا و مرخ��ص
شدن دونالد ترامپ از
بیمارستان ،افزایش پیدا کرد .به گزارش ایسنا ،بهای
معامالت وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در
نوامبر با  ۱۵سنت افزایش ،به  ۳۹دالر و  ۳۷سنت
در هر بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه
دو دالر و  ۱۷سنت افزایش پیدا کرده بود.

زیربنایی
اخـــبار

دو شرکت هواپیمایی اخطار گرفتند

دو ش��رکت هواپیمایی داخلی با شکایت مسافران
مبن��ی بر رعایت نکردن پروتکلهای بهداش��تی
از س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری اخط��ار نهایی
را دریاف��ت کردن��د .به گزارش اس��کناس ،روابط
عمومی س��ازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:
در راس��تای ضرورت اجرای مقررات ابالغی این
س��ازمان در خصوص رعایت کامل کلیه پروتکل
ه��ای بهداش��تی در پروازه��ا و گ��زارش وزارت
بهداش��ت مبنی بر شکایت مسافرین از پروازهای
دو شرکت هواپیمایی و با توجه به تذکرات سازمان،
آخرین اخطار به این شرکتها ابالغ شد.در صورت
اس��تمرار عدم رعایت مق��ررات ابالغی مندرج در
ش��یوهنامه  ۱۹۰۰س��ازمان هواپیمایی کشوری،
ضمن لغو کلیه مجوزهای پروازی ،نسبت به ارجاع
تخلفات شرکتهای مذکور به مقام قضایی اقدام
خواهد شد.

برقراری مجدد پروازهای شرکت
هواپیمایی کیش به دبی

پروازه��ای ش��رکت هواپیمایی کیش به دبی که با
ش��یوع ویروس کرونا متوقف ش��ده بود از  ۱۴مهر
به صورت مجدد برقرار شد .به گزارش اسکناس،
حسن نوریان  ،رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت
خارج��ه در صفح��ه توییتر خود ب��ا اعالم خبر فوق
نوش��ت  :پرواز های ش��رکت هواپیمایی کیش به
دبی که با ش��یوع ویروس کرونا متوقف ش��ده بود از
 ۱۴مهر به صورت مجدد برقرار ش��د.پرواز در این
مسیر هوایی دوشنبه هر هفته ،ساعت  ۱۳:۱۵دقیقه
ظهر فرودگاه جزیره کیش را ترک و پرواز بازگشت
آن ساعت  ۱۵:۳۰دقیقه به وقت محلی از فرودگاه
دبی وارد کیش خواهد شد.

رشد  64درصدی پروازهای هما

تع��داد پروازهای بینالملل��ی هواپیمایی جمهوری
اس�لامی ای��ران در مردادماه امس��ال با  64درصد
افزایش نس��بت به تیر ماه 347 ،پرواز بوده اس��ت.
ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران در ماه
مرداد توانسته است ،با جابهجایی  177هزار و 511
نفر در خطوط داخلی و  14هزار و  44نفر در خطوط
بینالمللی به ترتیب  37و  30درصد نسبت به تیرماه
رشد داشته باشد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران اعالم کرد

رونق اقتصادی با ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی
گ�روه زیربنایی:رئی��س انجمن انبوه س��ازان
اس��تان تهران گفت :ساخت حداقل  1میلیون
واحد مسکونی در  4سال ابتدایی اجرای طرح
جهش تولید و تامین مس��کن میتواند عالوه
بر حل مش��کل س��رپناه مردم ،منجر به خارج
ش��دن بنگاههای اقتصاد از رکود ش��ود ،زیرا
مس��کن جزء پیشرانهای اقتصاد است .ایرج
رهبر ،رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران
در گفتوگو با فارس ،ضمن اس��تقبال از طرح
مجلس شورای اسالمی در حوزه مسکن تحت
عن��وان جهش تولید و تامین مس��کن ،گفت:
انبوهس��ازان به عن��وان تخصصیترین صنف
فعال در حوزه مس��کن کشور ،از مدتها پیش
انتظار تصویب طرحی را میکشند که دولتها
را مکلف به س��اخت واحدهای مس��کونی به
منظور حل مش��کل س��رپناه مردم کند.رئیس
انجمنانبوهس��ازاناس��تانتهران،درتشریح
نقاط قوت طرح جهش تولید و تامین مسکن
گفت :مطابق جزئیات این طرح ،ساخت حداقل
 1میلیون واحد مس��کونی در  4س��ال ابتدایی

اجرای این طرح میتواند عالوه بر حل مشکل
مسکن مردم ،منجر به خارج شدن بنگاههای
اقتصاد از رکود ش��ود ،زیرا بخش مس��کن جزء
پیش��رانهای حوزه اقتصاد است و بسیاری از
مشاغلباحرکتمثبتاقتصادیخودرابارونق
گرفتن بازار مسکن از سر میگیرند.

رک�ود بخ�ش مس�کن ،زمینه س�از ضرر

انبوهسازان شد

وی با اش��اره به مش��کالت گستردۀ به وجود
آمده ناشی از رکود صنعت مسکن در سالهای
اخیر ،افزود :انبوهسازان به واسطه رکود صنعت
مس��کن در طول  7س��ال گذشته پس از یک
خی��زش عظی��م تولید واحد مس��کونی ،ضرر
اقتصادی فراوانی را متحمل ش��دند.رهبر در
بیان آس��یبهای رکود بخش مس��کن ،تاکید
ک��رد :پس از رونق گرفتن بخش مس��کن در

دول��ت قبل ،نیاز به صنعتیس��ازی واحدهای
مسکونی حس شد و در همین راستا بسیاری
از انبوهس��ازان ب��ه امی��د ت��داوم رونق بخش
مسکن ،سرمایهگذاری عظیمی را برای ورود
تجهیزات صنعتیسازی انجام دادند ،اما رکود
حوزه مسکن در سالهای پس از آن منجر به
تحمیل ضرر شد.این مقام صنفی ،ضمن تاکید
بر این نکته که قوانین باید س��اخت مس��کن را
ب��ه عنوان تکلیف به همه دس��تگاههای ذی
ربط ابالغ کند ،گفت :متاس��فانه در سالهای
اخیر شاهد آن بودیم که مهمترین نیاز اساسی
مردم یعنی تامین سرپناه تحت تاثیر سلیقه در
دولتها مختلف قرار گرفته و شرایط نوسانیرا
تجربه کرده اس��ت و همین امر تامین مسکن
م��ردم را به مخاطره میاندازد.براس��اس این
گزارش،بای��د تاکی��د کرد ک��ه دولت باید فورا
زمینه های رونق یافتن ساخت و ساز مسکن
را ایج��اد کن��د و به تدریج در بین س��ازندگان
خوش��نام انگیزه کافی برای فعالیت دوباره را
فراهم کند.

افتتاح راهآهن خواف-هرات تا آبان ماه؛

قطارایرانبهافغانستانرسید

گروه زیربنایی:معاون س��اخت و توس��عه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حملونقل کشور از افتتاح خط
ریلی  ۱۳۹کیلومتری خواف-هرات تا پایان قطعه سوم در آبان ماه
امس��ال خبر داد و گفت :با بهرهبرداری از این پروژه مس��افران به
غیر از مراحل اداری میتوانند حدود  ۹۰دقیقه از خواف تا ایس��تگاه
روزنک افغانس��تان با قطار س��فر کنند و پس از یک س��اعت از طریق
جاده حدود  ۶۰کیلومتری به هرات برس��ند .به گزارش اس��کناس به
نقل از ایس��نا ،پروژه راه آهن خواف – هرات که از س��الهای ۱۳۸۱
  ۱۳۸۲استارت خورده است ،دارای چهار قطعه بوده که سه قطعهآن از خواف تا ایس��تگاه ش��معتیغ و پس از آن ایس��تگاه جونو در تعهد
ایران است و قطعه چهارم که از این ایستگاه شروع شده و به هرات
میرس��د را افغانس��تانیها متعهد به ساخت و بهرهبرداری از آن شده
اند .این خط ریلی که قرار بود تا پایان س��ال گذش��ته به بهرهبرداری
برسد به دلیل آنچه ناامنی در خاک این کشور همسایه عنوان میشد

به تاخیر افتاد و حاال به نظر میرس��د آماده بهرهبرداری بوده و آبان
ماه امس��ال به بهرهبرداری خواهد رس��ید.عباس خطیبی  -معاون
ساخت و توسعه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها شرکت ساخت و توسعه
زیر بناهای حملونقل کش��ور – در این باره گفت :س��ه قطعه از خط
ریلی خواف-هرات که به طول  ۱۳۹کیلومتر از ایس��تگاه خواف تا
ایستگاه روزنک در افغانستان است در تعهد ایران بوده که تقریبا آماده
ش��ده و تمام تالشمان این اس��ت که تا آبان ماه آن را افتتاح کنیم.
وی افزود :از این ۱۳۹کیلومتر  ۱۹کیلومتر قبل افتتاح ش��ده و ۱۲۰
کیلومتر را ماه آینده به بهرهبرداری میرس��انیم و طرف افغانس��تانی
ب��ر اس��اس آخرین مذاکرات صورت گرفته ب��رای قطعه چهارم ۸۲
کیلومتری این خط ریلی مقرر ش��ده که از ایس��تگاه روزنک تا هرات
را با قراردادی که اخیرا با قزاقستان امضاء کردهاند به پایان برسانند.
معاون ساخت و توسعه راهآهن ،بنادر و فرودگاهها شرکت ساخت و
توس��عه زیر بناهای حملونقل کش��ور ادامه داد :این خط ریلی شش

اخبار

مردم تخلف مشاوران
امالک را گزارش کنند

رئیساتحادیهمشاورانامالکبابیاناینکهصدورکد
رهگیریبرایقراردادهایاجارهالزامیاستوهزینهای
ندارد ،گفت :مردم تخلف مش��اوران امالک را گزارش
کنند .مصطفی قلیخسروی در گفتوگو با تسنیم در
واکنش به این موضوع که همزمان با ثبتنام وام ودیعه
مس��کن و الزام به ارائه کد رهگیری برخی بنگاههای
امالک از مس��تأجران مبالغ باالیی را طلب میکنند،
اظه��ارک��رد:صدورکدرهگیریبرایتماممعامالت
مسکن از جمله قراردادهای اجاره الزامی است و مشاور
امالک ملزم به ارائه آن به طرفین معامله بدون دریافت
هزینهای است.وی با یادآوری اینکه “در واقع صدور
کد رهگیری برای قراردادهای اجاره در سامانه 5هزار
تومان و برای معامالت دیگر 10هزار تومان اس��ت”،
تصریح کرد :از مردم میخواهیم در صورت مش��اهده
درخواست پول برای صدور کد رهگیری قراردادهای
اجارهسریع ًابهاتحادیهامالکگزارشکنندتابدونفوت
وقت با آنها برخورد کنیم.وی ادامه داد :بر اساس ماده
 28در صورت بروز چنین تخلفی بنگاه امالک بهمدت
یک هفته پلمب میشود ،ضمن اینکه تا  4برابر مبلغ
دریافتیازسویتعزیراتجریمهخواهندشد،همچنین
بایدرضایتمتعاملیننیزتوسطمشاورامالکمتخلف
جلبشود.بهگزارشتسنیم،طیماههایاخیروبهدنبال
مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا برای پرداخت
وامودیعهمسکنبهمستأجران،برخیمشاورانامالک
درقبالصدورکدرهگیریمبالغیتا 2میلیونتومانرا
ازمستأجرانطلبمیکنند.

حقوقبگیران مناطق آزاد
باید مالیات پرداخت کنند

ایس��تگاه از خواف تا روزنک دارد که دو ایس��تگاه ش��معتیغ و روزنک
مس��افری بوده و چهار ایس��تگاه دیگر س��بقت – تالقی هس��تند و
مسافران از ایستگاه خواف میتوانند با حدود یک ساعت و نیم سیر
به روزنک و پس از آن نیز از طریق جاده حدود یک س��اعت بعد به
هرات برسند .البته پس از راهاندازی قطعه چهارم که تا ده روز آینده
از سوی قزاقها مراحل عملیاتی آن آغاز میشود ،از خواف ایران از
طریق ریل به هرات متصل خواهد شد.

مدی��ر امور مالیاتی کیش با بیان اینکه حقوقبگیران
مناطقآزادمشمولپرداختمالیاتهستند،گفت:درآمد
مالیاتیمنطقهآزادکیشسالگذشته۷۴۰۰میلیاردریال
بود .به گزارش اسکناس ،حمیدرضا منتظری با اشاره
به حمایت س��ازمان منطقه آزاد کیش و امور مالیاتی
ای��ن منطقه و اهتم��ام ویژه بر اجرای قانون چگونگی
اداره مناطق آزاد جهت مرتفع شدن مشکالت پیش رو
فع��االنعرص��هتولیددرجزیرهکیشاظهارکرد:بادر
اختیار گرفتن تسهیالت و امکانات قانونی برای تولید
کنن��دگانوکاه��شدغدغههایآناندرزمینهتولید؛
موجب رونق و جهش تولید در جزیره کیش می شود.

