اخبار
افزایش قیمت برق پرمصرفها
از  ۱بهمن ۱۴۰۰

بر اساس قانون بودجه سال جاری و مصوبه
هیئت وزیران در دیماه امس��ال ،از ابتدای
بهمن ماه قیمت برق مش��ترکان پرمصرف،
ب��ا تعرفههای جدید محاس��به میش��ود .به
گزارش تس��نیم ،براس��اس مصوب��ه هیئت
وزی��ران ،از دو روز آین��ده (اول بهمنم��اه)
مشترکانی که مصرف برق آنها از الگوهای
تعریف ش��ده بیشتر میش��ود ،قیمت برق را
براس��اس تعرفههای جدید پرداخت خواهند
کرد؛ البت��ه این افزایش تعرفه ش��امل حال
بخ��ش عمدهای از مش��ترکان برق نخواهد
شد.براس��اس این ط��رح ،الگوی مصرف در
فصل سرد سال برای همه استانها از جمله
گرم ،سرد یا معتدل  200کیلووات ساعت در
هر ماه تعریف شده است؛ بنابراین مشترکانی
ک��ه از این الگو بیش��تر مص��رف کنند باید
هزینههای بیش��تری را نی��ز پرداخت کنند.
غالمعلی رخش��انی مهر ،معاون توزیع برق
ش��رکت توانیر در این خص��وص گفت85 :
درصد از مش��ترکان برق مصرف ش��ان در
قال��ب الگوی تعریف ش��ده ق��رار دارد بنابر
این ش��امل افزایش قیمت تعرفهها نخواهد
شد.وی افزود :الگوهای مصرف اگر چه برای
فصل س��رد سال پاییز ،زمس��تان و ماههای
فروردین و اردیبهشت  200کیلووات ساعت
تعریف ش��ده اس��ت ،در فصل گ��رم یعنی
خرداد تا شهریور براس��اس اقلیم هر استان
تغیی��ر میکند به نحوی که در اس��تانهای
عادی از جمله تهران  300کیلووات ساعت،
استانهای گرمس��یر یک 3 ،هزار کیلووات
ساعت ،گرمسیر دو 2 ،هزار کیلووات ساعت،
گرمسیر سه ،هزار کیلووات ساعت و گرمسیر
چهار 400 ،کیلووات س��اعت اس��ت چرا که
اس��تانهای گرمس��یر در فصل گرم سال از
کولرهای گازی استفاده میکنند.
سفر رئیسجمهور به روسیه آغاز
گشایش مبادالت بانکی بین دو کشور

وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی گفت :تس��هیل
تب��ادالت ارزی و بانک��ی از دیگر محورهای
مذاک��ره بود که در ای��ن زمینه نکاتی مطرح
کردیم و امیدواریم با تعامالت بانک مرکزی
در ای��ن زمین��ه ،س��فر آقای رئی��س جمهور
ش��روع یک گشایش ویژه باش��د .به گزارش
فارس ،سید احس��ان خاندوزی ظهر امروز در
بیان جزئیات س��فر رئیس جمهور به روسیه
اظهارداش��ت :با توج��ه به راهب��ردی بودن
رواب��ط جمهوری اس�لامی ایران و روس��یه
یکی از محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی
دولت س��یزدهم احیای این ظرفیت بود.وزیر
امور اقتصاد و دارایی با اش��اره به اینکه برای
موثرتر ش��دن سفر آقای رئیس جمهور دیروز
بنده به همراه وزیر نفت جلسات مقدماتی را با
همتایان روسی برگزار کردیم ،گفت :مذاکرات
خوب��ی در حوزه تعامالت باالدس��تی نفت و
مسئله پتروپاالیشگاهها انجام شد ،همچنین
در ارتب��اط با خط اعتب��اری  5میلیارد دالری
که تاکنون  2پروژه نیروگاه س��یریک و خط
آهن اینچه برون را پوشش میدهد نیز بحث
شد.وی ادامه داد :سرعت تحوالت پروژههایی
که از خط اعتباری استفاده میکنند قابل قبول
نبود که تدابیری برای افزایش س��رعت اجرا
اتخاذ ش��د.خاندوزی درخص��وص پروژههای
پیش رو با اس��تفاده از خط اعتباری  5میلیارد
دالری ،گف��ت 3 :پ��روژه نیروگاهی دیگر و
خط آهن رشت آس��تارا برای تکمیل کریدور
شمال به جنوب از سمت ایران برای استفاده
از خط اعتباری مطرح شد و مورد توافق اولیه
طرف روس ه��م قرار گرف��ت .عضو کابینه
دولت س��یزدهم افزود :در مورد خرید 2000
لکوموتیو در قالب خط اعتباری نیز جلسهای
برقرار ش��د.خاندوزی در پایان گفت :تسهیل
تب��ادالت ارزی و بانک��ی از دیگر محورهای
مذاک��ره بود که در ای��ن زمینه نکاتی مطرح
کردیم و امیدواریم با تعامالت بانک مرکزی
در این زمینه ،سفر آقای رئیس جمهور شروع
یک گشایش ویژه باشد.
مصوبات  ۱۰گانه بورسی ستاد
اقتصادی دولت هنوز ابالغ نشده است

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دو نامه
به معاون اول رئیس جمه��ور و وزیر نفت به
ترتیب خواس��تار ابالغ مصوبات دهگانه ستاد
اقتصادی دولت و تغییر فرمول نرخ گاز خوراک
پتروشیمیها شد.به گزارش خبرگزاری صداو
سیما به نقل از بازار سرمایه ،آقای مجید عشقی
با توجه به اهمیت حمایت نهادهای قانونی در
مدیریت ریسک بازار و درخواست فعاالن بازار
س��رمایه در دو نام��ه جداگانه ب��ه معاون اول
رئی��س جمهور و وزیر نف��ت دو موضوع مهم
برای بازار س��رمایه را پیگیری کرد.عشقی در
نامهای به مع��اون اول رئیس جمهور با توجه
به بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق خواستار
ابالغ مصوبات دهگانه حمایتی از بازار شد و در
نامهای دیگر با توجه به فرمول تعیین نرخ گاز
خوراک پتروشیمیها در بودجه  ۴( ۱۴۰۱هاب)
خواستار تغییر این فرمول شد.

طاهری:

دولت باید برای جبران مابهالتفاوت قیمت کاالهای مشمول ارز ترجیحی در سال  ۱۴۰۱تضمین دهد
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن
مجلس میگویددولت بای��د برای جبران
مابهالتفاوت قیمت کاالهای مش��مول ارز
ترجیح��ی در س��ال  ۱۴۰۱تضمین دهد.
توگو خانه ملت
مصطفی طاه��ری در گف 
درباره ح��ذف ارز  4200تومانی در الیحه
بودج��ه ،گفت :هرچند برخی بر این باورند
که اگر ارز ترجیحی به درستی حذف شود،
اتف��اق و رویداد خوبی اس��ت ام��ا تمامی

اف��راد از نحوه اجرای آن نگران هس��تند.
نماین��ده مردم زنج��ان و طارم در مجلس
شورای اسالمی افزود :اگر نحوه حذف ارز
ترجیحی به درستی اجرایی شود و همانند
اجرای موضوع افزایش قیمت بنزین نباشد،
مناسب است اما در صورتی که به درستی
اجرا نشود ،تبعاتی به دنبال دارد.وی اضافه
ک��رد :دولت باید تضمین دهد مابهالتفاوت
قیمت روغن ،مرغ ،گوشت و کاالهایی که

ارز ترجیحی دریافت میکنند با بهای این
کاالها در سال  1401جبران و در انتهای
زنجیره به مردم میپ��ردازد در این روش
باید مصرف س��رانه هر فرد و مابه التفاوت
مش��خص ش��ود.این نماینده در مجلس
یازدهم ادامه داد :یکی دیگر از روشهایی
که میتوان به جای ارز ترجیحی استفاده
کرد به گون��های که موجب تورم نباش��د
و مانن��د یاران��ه  45هزار تومان��ی پش از

مدتی اثر خود را از دس��ت ندهد ،استفاده
از کارت الکترونی��ک اس��ت به طور مثال
اختالف قیم��ت کاالهای اساس��ی مانند
مرغ در سال  1400با  1401از طریق این
کارت تامین شود.عضو کمیسیون صنایع و
معادن تصریح ک��رد :در حال حاضر یارانه
به ابتدای زنجیره یعنی واردکننده پرداخت
میشود که همه معتقدند ،حدود  70درصد
از این یارانه به هدف نمیرسد.

همکاری 2غول گازی دنیا در تقابل با آمریکا در بازار انرژی جهان؛

بازی گازی برد-برد ایران و روسیه چگونه شکل میگیرد؟

گروه اقتصادی :ایران ،روس��یه و کشورهای عرضهکننده
مناب��ع هیدروکربوری از نظم جدی��د آمریکاییها در بازار
انرژی آس��یب خواهند دید و در نتیجه منافع کالن روسیه
و ایران در بازار انرژی در مقابل این نظم تعریف میش��ود
 ،تاکنون در فضای رس��انهای کش��ور به بحث گس��ترده
تجارت ایران و روس��یه تنها از دریچه تنگ صادرات گاز
به اروپا پرداخته ش��ده است .یعنی تا صحبت از گسترش
تعامالت تجاری دو کشور به میان میآید،اذهان عمومی
به سمت رقابت دو کشور برای صادرات گاز به اروپا هدایت
یشود و همیشه سایر ظرفیتها برای گسترش تعامالت
م
یرود.
اقتصادی ایران و روس��یه فاکتور شده و به حاشیه م 
البته حتی در حوزه انرژی نیز ظرفیتهای مشترک زیادی
برای همکاری ایران و روسیه وجود دارد و صرفا در حوزه
صادرات گاز به اروپا دو کش��ور رقیب یکدیگر هستند .اما
با وجود ظرفیتهای اقتصادی باال و منافع مش��ترک دو
کشور در گسترش تعامالت اقتصادی ،تاکنون رسانهها به
گونهای روایت کردند که انگار دو کشور ایران و روسیه در
همه حوزهها همیش��ه رقیب یکدیگر هستند ،درحالی که
با توجه به قرار گرفتن دو کش��ور در بلوک مقابل آمریکا،
ظرفیت همکاری بینظیری روبروی دو کش��ور قرار دارد.
بررس��یها نش��ان میدهد که ب��ه احتمال زی��اد با توجه
تحوالت کالن حوزه انرژی دنیا ،دو کشور ایران و روسیه
همگرایی بیشتری در حوزه اقتصادی و به خصوص نفت و
گاز با یکدیگر خواهند داشت .به گزارش فارس ،در آستانه
سفر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به کشور روسیه و
دیدار با والدیمیر پوتین رئیسجمهور روس��یه به بررسی
ظرفیتهای همکاری دو کش��ور با تمرکز بر حوزه انرژی
خواهیم پرداخت.
در این راستا دکتر محمدصادق جوکار سرپرست موسسه
مطالعات بینالمللی انرژی گفت :با توجه به وضعیت تراز
گازی ایران و بازارهای در دسترس منطقه و فناوری موجود
برای تولید  LNGو س��ایر مولفههای مهم و با توجه به
س��طح تقاضای گاز در بازار اروپا ،قیم��ت گاز و بازیگران
فعال آن به نظر میرسد بازار مطلوب و مورد هدف ایران،
بازار گاز کشورهای منطقه و صادرات گاز به آنها از طریق
خط لوله باش��د.اگر ایران گازی برای صادرات داشته باشد
قطع��ا اولویت مثال با صادرات گاز به عمان اس��ت .وقتی
بازار گاز عمان در دس��ترس ایران است چرا باید گاز را به
اروپایی صادر کنیم که هم قیمت آن پایینتر است و هم
مجبور هستیم یک مبلغی را بهعنوان «ترانزیت فی» نیز
بابت ترانزیت از خاک ترکیه به اروپا به این کشور پرداخت

تحریم روسیه ،لیبی و ونزوئال و سایر کشورها اقدام میکند.
پس در این نظم همه عرضهکنندگان منابع هیدروکربوری
دچار آسیب خواهند شد که ادارهکننده آن نیز دولت آمریکا
و تیم آقای بایدن است.

*ل�زوم ایجاد سیس�تم تراکنشهای غی�ردالری بین

ایران و روسیه

کنیم؟وقتی بازار گاز عراق و کویت در دسترس ایران برای
صادرات اس��ت چرا بای��د گاز را به اروپ��ا ببریم؟ از لحاظ
اقتصادی این موضوع اصال صرفه ندارد.جوکار افزود :البته
از لحاظ سیاسی برخی صادرات گاز ایران به اروپا را اینگونه
توجیه میکنند که این صادرات باعث وابستگی اروپا به گاز
ایران میشود .سوال اول بنده این است که ایران میتواند
چه سهمی از بازار اروپا را به دست آورد؟کشوری میتواند
ادعا کند که اروپا را به گاز خود وابسته کرده است که مثل
روسیه برنامه داشته باشد ساالنه ( BCM 200میلیارد متر
مکعب) گاز صادر کند .واقعا فکر میکنند مثال با صادرات
س��االنه  10میلیارد متر مکعب اروپا به گاز ایران وابس��ته
میشود؟در نتیجه فضای بازی ایران و روسیه در بازار گاز
در محدودههای معطوف شده است که فعال تعارض منافع
و رقاب��ت خاصی در این حوزه وجود ندارد .اگر ایران طبق
اولویتهای اقتصادی و سیاسی خودش در بازار گاز برای
تصاحب بازار پاکس��تان و جنوب خلیج فارس اقدام کند،
روس��یه با این موضوع اساسا تعارضی ندارد زیرا نقشی در
آن حوزه برای خودش قائل نش��ده اس��ت .البته در برخی
بازارها همچنان بین ایران و روس��یه رقابت است؛ مثال در
بازار گاز ترکیه.

تقابل ایران و روس�یه با نظ�م جدید آمریکایی در بازار

انرژی جهانی

وی تصری��ح ک��رد :اجازه دهید ابتدا مقدم��های را درباره

جوکار یاداورش��د :بهطور کلی عرص��ه همکاری ایران و
روس��یه در حوزه انرژی بسیار گسترده است اما بنده چند
نمون��ه از مهمترین آنها را ذکر میکنم .االن آمریکاییها
مفهوم��ی به نام پترو-دالر را مطرح کر دهاند .آمریکاییها
در بخش  232به بعد در قانون کاتسا تحریمهای مالی و
فناوری را علیه روس��یه اعمال کردهاند و این امکان وجود
دارد که بعده��ا تحریمه��ای دالری را نیز علیه روسها
اعمال کنند.البته آمریکا تحریمهای دالری را علیه ایران
اعمال کرده است و این خطر برای روسها هم وجود دارد
و البته آنها نیز از همین االن به فکر این موضوع هستند.
در نتیجه ایجاد سیستم تراکنشهای غیردالری بین ایران
و روسیه از جمله مهمترین اولویتهاست.

تح��والت بازار انرژی دنیا توضی��ح دهم .نظم بینالمللی
انرژی در حال تغییراتی اس��ت که چ��ه در دوره ترامپ و
چه در دوره بایدن این روند در حال س��رعت گرفتن است.
ترامپ قصد داش��ت که تس��لط انرژی آمری��کا در دنیا را
محقق کند و االن بایدن رئیس جمهور فعلی برنامه خود
را بر حکمرانی انرژیهای نو متمرکز کرده است.این نظم
جدید که با محوریت آمریکا در حال وقوع است بر وضعیت
عرضهکنندگان انرژیهای فس��یلی تاثیر میگذارد .مثال
برجسته شدن موضوع پیک تقاضا از جمله نشانههای این
نظم جدید اس��ت.در گذشته بحث درباره «پیک عرضه»
سوخت فسیلی مطرح بود ،یعنی ممکن است کشورهای
عرض هکننده بیشتر از یک حدی نتوانند به تقاضای سوخت
پاس��خ دهند ،ولی االن بحث اصلی در محافل مطالعاتی
بینالمللی انرژی به موض��وع «پیک تقاضا» تغییر کرده
است .یعنی تقاضای سوخت فسیلی تا سال  2029به پیک
خود میرسد و از آن به بعد برای عرضه سوختهای فسیلی
دیگر تقاضایی وجود نخواهد داشت.جوکار افزود :این نظم
جدید از سوی آمریکاییها بر حوزه انرژی جهانی در حال
تحمیل است که این نظم یک پایههایی دارد .یکی از این
پایهها ،حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر است که
این موضوع به عرضهکنندگان سنتی منابع هیدروکربوری
مثل ایران ،روسیه و عربستان آسیب خواهد زد.حتی االن
آمریکا با اتکا به این سیاست با فراغ بال بیشتری نسبت به

ب�ازی گازی برد-ب�رد ایران و روس�یه چگونه ش�کل

میگیرد؟

وی گفت :از طرفی یکی دیگر از زمینههای همکاری ایران
و روسیه تعیین تکلیف خط لوله ترانس کاسپین برای انتقال
گاز ترکمنستان از دریای خزر به آذربایجان و صادرات به
اروپاس��ت .با توج��ه موضوع رژیم دریایی خ��زر و تبعات
اقتصادی این خط لوله در دور زدن ایران و روس��یه ،منافع
هر دو کش��ور در مخالفت با احداث این خط لوله و اعمال
سیاستها و نقشههای مقابلهای تعریف شده است.روسها
تا س��ال  2023تعهد صادراتی به میزان  96.5میلیارد متر
مکعب در س��ال ایجاد کردهاند .مثال قرار است  38میلیارد
متر مکعب به چین صادر کنند 31.5 ،میلیارد متر مکعب دو
الین صادراتی جدید به ترکیه است و حتی نصف خط لوله
نورد استریم که معادل  27میلیارد متر مکعب است برای
صادرات به اروپا در نظر گرفته شده است که مجموع ایت
اع��داد بیش از  96.5میلیارد متر مکعب خواهد ش��د.نکته
مهم اینجاست که تولید گاز روسیه کفاف این میزان تعهد
صادراتی را نخواهد داد .حتی ما میتوانیم در همکاریهای
جدی��د خود ،روسها را به س��رمایهگذاری در باالدس��ت
صنعت گاز کشور هدایت کنیم و بخشی از این تولید گاز را
به خود روسیه صادر کنیم که کسری گاز روسیه حل بشود
و بخش دیگری از تولید گاز را صرف نیازهای خودمان یا
صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس کنیم.

پاالیشیها جذاب شدند

بازار سهام دیروز در حالی نیمه اول را با شوق
عب��ور از کانال حمایتی فعلی ش��اخص آغاز
کرد که در میانه معامالت همس��و با افزایش
خبرهای مذاک��رات دوباره به جای قبلی خود
بازگشت.به گزارش مهر ،دیروز چهارشنبه ۲۹
دی ماه  ۱۴۰۰شاخص کل قیمت و بازده نقدی
بورس تهران با افزایش  ۳هزار و  ۵۳۹واحدی
به رقم یک میلیون و  ۲۷۹هزار واحد رس��ید.
ش��اخص کل هم وزن نیز با افت یک هزار و
 ۳۸۵واحدی عدد  ۳۳۵هزار و  ۶۴۳واحد را به
نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما با  ۳هزار
و  ۴۵۴واحد افزایش به رقم  ۹۷۰هزار و ۴۰۲

حساسیت فصلی بورس به اخبار داخلی و خارجی

واحد دس��ت یافت و ش��اخص بازار دوم نیز با
 ۴ه��زار و  ۴۴۴واحد افزایش ،عدد  ۲میلیون
و  ۴۷۳ه��زار واح��د را تجربه ک��رد.در بورس
ته��ران دیروز  ۴هزار و  ۹۵۸میلیون س��هم و
اوراق مالی قابل معامل��ه در  ۳۱۳هزار و ۳۸۷
نوبت داد و س��تد شد که ارزشی بالغ بر  ۳هزار
و  ۱۵میلیارد تومان را در برداشت.در فرابورس
نیز ش��اخص کل این بازار با  ۱۲واحد کاهش
به رقم  ۱۷هزار و  ۶۴۲واحد دس��ت یافت .در
این بازار دیروز یک میلیارد و  ۳۷۰میلیون سهم
و اوراق مال��ی قابل معامله به ارزش  ۳هزار و
 ۱۴۵میلیارد تومان معامله شده که از این رقم

مبلغ یک ه��زار و  ۹۶۸میلیارد تومان مربوط
به معامالت اوراق مالی اس�لامی بوده است.
اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر شاخص کل
بورس تهران دیروز نمادهای ملی صنایع مس
ایران با  ۱۰۹۷واحد ،فوالد خوزستان با ۲۶۹و
اح��د و ذوب آهن ب��ا  ۱۹۶واحد کاهش بودند
در مقابل اما نمادهای معامالتی پاالیش نفت
بندرعباس با  ۹۰۵واحد ،پاالیش نفت اصفهان
ب��ا  ۷۳۰واح��د و معدنی و صنعتی گل گهر با
 ۶۴۸واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت بر روی
شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص
دادند.به گزارش مهر ،بورس تهران در آخرین

روز کاری خود در هفته جاری همچنان تحت
تأثیر اخبار داخلی و خارجی منتظر تعیین تکلیف
نتایج برخی تصمیم سازی ها در کشور است.
بطور مشخص اصلی ترین دغدغه فعاالن بازار
سهام این روزها تحت تأثیر لوایح بودجه سال
آینده کشور در مجلس و تغییرات احتمالی در
تعدیل قیمت خوراک مصرفی پاالیشگاهها و
صنایع پتروشیمی اس��ت.با اظهار نظر دیروز
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون
حمایت از اصالحات  ۱۰بندی در الیحه بودجه
س��ال آینده ،گروه پاالیشیها با اقبال معامله
گران اغلب حقیقی بازار روبرو ش��د.همچنین

در ملی مس نیز با ثبت افزایش سرمایه ۱۰۰
درصدی این ش��رکت در اداره ثبت شرکتها
و قابلیت معامله حق تقدمهای تبدیل شده به
سهام شاهد فشار فروش سنگین در این نماد
معامالتی بودیم که ب��ا رفتار طبیعی حقوقی
س��هم ،صف فروش در «فملی» جمع آوری
ش��د.به نظر میرسد بازار سهام در هفته آینده
نیز همچنان در انتظار تعیین تکلیف اخبار مؤثر
در ح��وزه اقتصاد و سیاس��ت خارجی ،رفتاری
متعادل اما بدون حج��م و در محدوده قیمت
پایانی س��هام در اغلب نمادهای معامالتی را
شاهد باشد.

درماندگی آمریکا همزمان با افزایش قیمت نفت؛

گزینههای کاخ سفید برای کنترل بازار نفت ته کشید

همزم��ان با افزایش قیمت نف��ت در بازارهای جهانی،
مقامات آمریکایی و کاخ س��فید در واقع درمانده شده و
منتظرند ببینند چه اتفاقی در پس این ماجرا رخ خواهد
داد .ب��ه گزارش فارس ،باوجود تم��ام تالشهای کاخ
سفید ،قیمت نفت در بازارهای جهانی روندی افزایشی
در پیش گرفته و مقامات و دولت بایدن را درمانده کرد.به
گزارش راشاتودی ،کشورهای عضو اوپک هم بهخاطر
مش��کالت فنی فعال امکان افزای��ش قابل توجه تولید
ندارند .زمانی که دولت بایدن اعالم کرده که میخواهد
 50میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را با
هدف پایین آوردن قیمت سوخت وارد بازار کند ،بسیاری
از کارشناس��ان هش��دار دادند که این اقدام اثری کوتاه
مدت خواهد داش��ت.در واقع پس از این اعالم ش��اهد
پایین آمدن قیمت نفت برای چند روز بودیم و حاال هم
پیشبینیهای زیادی حاکی از سه رقمی شدن قیمت
نفت در بازار جهانی است.قیمت نفت در بازار جهانی به
چند دلیل رو به افزایش گذاش��ته است که یکی از آنها
افزایش تقاض��ا و دیگری محدود بودن عرضه نفت به
بازار جهانی از س��وی اوپک بوده و تالش دولت بایدن

برای عرضه نفت بیش��تر در واقع اقدامی بیثمر برای
پایین آوردن قیمت بنزین بوده است.پیشبینی میشد
که شیوع اومیکرون در جهان هم بتواند تأثیری کاهشی
بر قیمت نفت بگذارد که البته در روزهای نخست شیوع
این س��ویه جدید کرونا این تأثیر را هم گذاشته و فقط
در  24ساعت قیمت نفت برنت را  10دالر در هر بشکه
پایین آورد؛ اما حاال شاهد این هستیم که تأثیر کاهشی
ش��یوع این ویروس خنثی ش��ده و بازار هر آنچه که از
دست داده بود ،دوباره گرفته است.
پیشبینی  3رقمی شدن قیمت نفت


موسس��ه بانکی مورگان اس��تنلی پیشبینی کرده که
انتظار میرود ،امس��ال قیمت نف��ت از  90دالر در هر
بش��که عبور کند.جی پی مورگان هم در همین رابطه
گفته این احتمال وجود دارد که طی سال جاری قیمت
نفت از  ۱۰۰دالر در هر بشکه هم عبور کند .دلیلی که
این بانک برای این ادع��ا را مطرح کرده کاهش توان
اوپک برای تولید و عرضه نفت بیشتر است .اخیراً مدیر
بخش آس��یای ش��رکت نفتی ویتول نیز در مصاحبه با
بلومب��رگ اعالم کرد که به خاطر محدود بودن عرضه

نفت به بازار جهانی قیمت طالی سیاه افزایش بیشتری
را تجربه خواهد کرد.
خبری که برای دولت بایدن خوش نیست


ای��ن پیش بینی ه��ا و اتفاقات برای دول��ت بایدن که
میخواه��د قیمت بنزین را همزامان با نزدیک ش��دن
به زمان برگزاری انتخابات میاندورهای کنگره و برای
خوشایند رای دهندگان آمریکایی پایین نگه دارد ،اص ً
ال
خوشایند نیست.
ممکن اس��ت دولت آمریکا دوباره به سمت استفاده از
ذخایر نفت اس��تراتژیک این کش��ور برود ،اما آن طور
که بس��یاری از کارشناسان میگویند ،این مسئله تاثیر
کمتری را نسبت به راهبرد مشابه قبلی و استفاده از این
ذخایر بر بازار نفت خواهد داش��ت ،چرا که کارشناسان
میگوین��د ،حتی در آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین
تولیدکنن��دگان نفت در جهان قیمت حاملهای انرژی
تحت تاثیر عوامل جهانی تعیین میشود و فاکتورهای
داخل��ی خیل��ی در کنت��رل قیمت حامله��ای انرژی
اثرگذار نیست.جفری هالی کارشناس بازار در موسسه
کارگزاری اوآندا در مصاحبه با رویترز میگوید ،با فرض

اینکه رشد اقتصادی چین کاهش قابل توجهی را تجربه
نکند و اینکه ش��اهد فروکش کردن شیوع اُمیکرون در
جهان باش��یم ،در کنار این مس��ئله ک��ه اعضای اپک
پالس ظرفیت محدودی برای باالبردن صادرات نفت
خود دارند ،من هیچ دلیلی برای اینکه قیمت نفت برنت
به س��مت  ۱۰۰دالر در هر بش��که در سه ماه نخست
سال  ۲۰۲۰و حتی زودتر نرود نمیبینم.در صورتی که
قیمت نفت برنت به سمت  ۱۰۰دالر برود قیمت نفت
آمری��کا هم حتی اگر این کش��ور تولید خود را افزایش
دهد ،خیلی از آن فاصله نخواهد گرفت .در واقع مشکل
کاخ سفید این است که حتی اگر آمریکا تولید نفت خود
را افزایش دهد ،بازار جهانی همچنان به خاطر محدود
بودن توانایی اوپک برای عرضه نفت با کمبود در تامین
تقاضا برای این حامل انرژی مواجه خواهد بود.بایدن به
صورت مستقیم و غیرمستقیم بارها از اوپک خواسته تا
با باال بردن عرضه نفت به بازار جهانی جلوی افزایش
قیمت را بگیرد .کاخ س��فید از این طریق میخواس��ت
قیمت بنزین را برای م��ردم آمریکا پایین بیاورد که تا
کنون این تیر به سنگ خورده است.
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اخبار
صادرات نفت عراق
به ترکیه متوقف شد

بزرگترین خط لوله صادرات نفت خام عراق به
ترکیه منفجر شد به همین دلیل صادرات نفت
عراق به ترکیه به حالت توقف کامل رس��یده
است.به گزارش مهر به نقل از رویترز ،شرکت
نفت ترکیه (بوتاش) اع�لام کرد که به دلیل
انفجار خط لوله کرکوک به جیحان در نزدیکی
اس��تان قهرمان مرعش در جنوب این کشور
واردات نفت خود از عراق را به ش��دت کاهش
داده است.شرکت نفت ترکیه در بیانیهای اعالم
کرده اس��ت ک��ه در پی آتش س��وزی در این
خطوط نفتی آتش نشانان و نیروهای اورژانس
ب��رای اطفای حری��ق به محل حادث��ه اعزام
ش��دهاند.با این حال این شرکت میگوید که
علت انفجار در این خط لوله مشخص نیست
و این موضوع در دست بررسی است.مسئولین
محلی ترکیه اعالم کردهاند که خوش��بختانه
ای��ن انفجار هیچگونه تلف��ات جانی به همراه
نداشته است و در اسرع وقت تالش میکنیم
این آتش را خاموش کنیم.از طرف دیگر آتش
سوزی ناشی از انفجار به هیچ منطقه مسکونی
در نزدیک این خطوط لوله آس��یب وارد نکرده
اس��ت ولی با این حال بزرگراه و پل ارتباطی
بین کوهرامانماراش به غازیانتیپ را مس��دود
کرده است.مقامات ترکیه میگویند گروههای
آتش نشانی در حال مقابله با آتش هستند که
انتظار میرود این فرایند تا صبح ادامه داش��ته
باشد ،با این حال این خط لوله در گذشته مورد
حمالت گروهکهای تروریستی پ ک ک و
داعش قرار گرفته است.به طوری که این خط
لوله در معرض حمالت شدید گروه تروریستی
داعش قرار گرفته بود و حمالت این گروه در
سال  ۲۰۱۴باعث بسته شدن خط لوله از طرف
عراق ش��ده بود.در اواخر سپتامبر ،وزارت نفت
ع��راق اعالم کرد که ع��راق و ترکیه در حال
بازگش��ایی خط لوله  ۹۷۰کیلومتری هس��تند
که نفت خام عراق را از کرکوک به تأسیسات
صادراتی در جیهان در سواحل مدیترانه منتقل
میکند.
پیشبینی نفت ۱۰۵دالری در ۲۰۲۳

بانک س��رمایهگذاری گلدمن ساچز پیشبینی
میکند قیم��ت نفت در  ۲۰۲۳بهخاطر عرضه
محدود و تقاضای باال به ۱۰۵دالر در هر بشکه
برسد .بهگزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس،
بانک سرمایهگذاری گلدمن ساچز اعالم کرد
قیمت نفت در س��ال ج��اری میالدی به 100
دالر و در  2023ب��ه  105دالر در هر بش��که
خواهد رسید که نتیجه کسری عرضه نفت در
ب��ازار بهخاطر عدم تأثیر کرونای اومیکرون بر
تقاضای نفت دنیاست.طبق گفت ه تحلیلگران
گلدمن ،جایگزینینفت بهجای گاز ،اختاللهای
بهوجودآمده در عرضه و تقاضای باالتر از حد
انتظار در سهماهه پایانی  2021باعث میشود
ذخایر نفت کشورهای عضو سازمان همکاری
و توس��عه اقتصادی تا تابستان به پایینترین
رقم از س��ال  2000برس��د ،بهعالوه ظرفیت
مازاد ائتالف اوپکپالس هم کاهش مییابد
و به پایینترین رقم 1.2میلیون بشکه در روز
خواهد رسید.این بانک سرمایهگذاری تمام این
عوامل را برای افزایش قیمت نفت خام برنت تا
 105دالر در هر بشکه در  2023و  96دالر در
هر بشکه در  2022کافی میداند.
بنزین موجود در تمامی جایگاهها
استاندارد است

مدی��ر تأمی��ن و توزیع ش��رکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی گفت :س��وخت توزیعی در
جایگاههای سطح کشور در چهار مرحله مجزا
کنترل میش��ود و بنزین توزیع��ی در جایگاه
های سوخت کشور استاندارد است.به گزارش
مهر به نق��ل از روابط عموم��ی وزارت نفت،
جعفر ساالرینسب گفت :سوخت توزیعی در
جایگاههای کل کش��ور در چهار مرحله پس
از تولی��د در پاالیش��گاه ،در مخ��ازن ،هنگام
تحوی��ل خط و در مرحله آخ��ر هم در مخزن
جایگاهه��ای نمونهگیری و کنترل میش��ود.
وی با اش��اره به اخبار رس��انهها درباره مطابق
نبودن بنزین توزیعی در س��طح شهر تهران با
استانداردهای یورو  ۴بهدلیل مخلوط شدن با
دیگ��ر فرآوردهها در تانکرهای نفتکش افزود:
سیستم توزیع سوخت در کشور کام ً
ال مکانیزه
است و فرآوردههای مختلف در انبارهای نفت
در الینهای مختل��ف و کام ً
ال مجزا توزیع و
بارگیری میشود.مدیر تأمین و توزیع شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی درباره سیس��تم
توزیع س��وخت از طریق نفتکشها گفت :این
سیس��تم کام ً
ال مکانیزه اس��ت و هر نفتکش
کارت حم��ل مخصوص خ��ود را دارد که نوع
فرآورده توزیعی در آن قید شده است .

