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در صفحات بعدی بخوانید

رؤسای سازمان برنامه و بودجه سنــــد مالی
سال آینده را تشریح کردند

بودجه  99در  29قاب

الیحه بودجه سال  1399به عنوان نخستین بودجهای که نفت در
هزینههای جاری آن هیچ سهمی ندارد ،در موعد قانونی خود به
مجلس رفت و هم اکنون مراحل بررسی خود را در مجلس شورای
اسالمی سپری میکند .درحالی که چندین سال از تدوین بودجه به
روش عملیاتی و قیمت تمام شده میگذرد ،اما بودجه سال آینده به صورت صد درصد
مبتنی بر عملکرد تدوین شــد .بدین ترتیب هر دســتگاهی براساس قیمت تمام شده
خدماتی که ارائه میدهد ،سهمی از بودجه میبرد .دراین میان استانهای مختلف نیز
بر همین اساس بودجه دریافت میکنند به گونهای که سهم استانهای کمتر برخوردار
از اســتانهای برخــوردار بخصــوص در بودجــه عمرانی بیشــتر اســت .در ایــن گزارش
رؤسای سازمان برنامه و بودجه  29استان ویژگیها و شاخصهای بودجه استان خود را
تشریح کردهاند.

زنگنه پای درد دل دانشگاهیها

گسترشحضوردانشگاهها
دربخشباالدستینفت
گروه اقتصادی

گزارش خبری
عکس تزئینی است

پاخور
بنگاههای مسکن
زیاد شد
رشد  13درصدی در دی ماه

معامالت مسکن دو رقمی شد
سهیال یادگاری
خبرنگار

بــر اســاس جدیدترین آمــار مربوط
به بازار مسکن که دفتر برنامهریزی
و اقتصــاد مســکن وزارت راه و
شهرســازی منتشــر کــرد ،در دی
مــاه امســال  ۱۰هــزار و  ۸۶۲فقــره
معامله مســکن به ثبت رســیده که
نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی
 )۹۷کــه تعــداد معامــات مســکن
 ۶هــزار و  ۸۶۵فقــره بــود ،رشــد
 ۳۶.۷درصــدی را نشــان میدهــد.
همچنین در دی ماه امسال ،تعداد
معامــات مســکن نســبت بــه مــاه
قبل (آذر  )۹۸که  ۹هزار و  ۶۶۴فقره
معامله به ثبت رســیده بــود نیز ،با
رشد  ۱۳.۲درصدی همراه شد.
ëëمتوسط قیمت
در دی ماه متوســط قیمــت هر متر
مربــع واحــد مســکونی  ۱۳میلیــون
و  ۸۸۲هــزار و  ۷۰۰تومــان بــود.
میانگیــن قیمت هر متر مربع واحد
مســکونی در دی ماه ســال گذشته،
 ۹میلیــون و  ۷۷۸هزار و  ۴۰۰تومان
بوده که رشد  ۲۹.۵درصدی قیمت
را در دیماه امســال نســبت به سال
قبل نشــان میدهد.از ســوی دیگر،
متوســط قیمــت هــر متــر مســکن

در دی مــاه نســبت بــه آذرمــاه نیز،
افزایــش  ۳درصدی داشــته اســت.
ایــن افزایش  ۳درصدی بر اســاس
آمــار وزارت راه و شهرســازی در
حالــی اتفــاق افتاده که ماه گذشــته
قیمتهــا  ۶.۸درصــد بــاال رفتــه
بود .بنابراین ســرعت رشــد ماهانه
قیمت ۳.۸ ،درصد کمتر از ماه قبل
بوده است.
ارزش ریالــی مبایعات انجام شــده
در دیمــاه  ۱۳۹۸بالــغ بــر  ۱۱هــزار
و  ۹۰۰میلیــارد تومــان بــوده کــه از
رشــد  ۱۴.۲و  ۱۱۱درصدی به ترتیب
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال
قبل حکایت دارد.

ëëمنطقه یک کاهشی شد
منطقــه یــک کــه همیشــه افزایــش
قیمــت مســکن را دارد ،امــا در دی
مــاه امســال ،منطقه یک بــا کاهش
متوســط قیمت مواجه بود .منطقه
یــک تهــران در مــاه گذشــته ،بــا
وجود کاهــش قیمت امــا همچنان
گرانتریــن منطقــه پایتخــت اســت.
این منطقه امسال میانگین قیمتی
متری  ۳۰میلیون و  ۲۱۸هزار تومان
را داشــت ولــی منطقــه  ۲۰بهطــور
متوســط با متــری  ۷میلیــون و ۱۸۲
هــزار و  ۳۰۰تومــان ،ارزانتریــن
منطقــه پایتخــت را بهنــام خــود به

ثبت رسانده است.

ëëپرمعاملهترین منطقه
ُپرمعاملهتریــن منطقــه تهــران در
بازار مسکن دی ماه نیز مانند  ۹ماه
گذشــته ،به منطقه  ۵بــا  ۱۶۶۱فقره
مبایعــه نامــه و کــم معاملهتریــن
منطقه نیز به منطقه  ۱۹با  ۷۲فقره
مبایعه نامه اختصاص داشت.
ëëافزایــش  ۱۲درصــدی ســاخت و
سازها
از سوی دیگر تعداد واحد مسکونی
در پروانههای ساختمانی صادره در
آذرمــاه  ۱۳۹۸که گزارش آن در دی
ماه ارائه شــده حاکی از آن است که
در آذرمــاه  ۵۶۵۸واحد مســکونی،
پروانــه ســاخت گرفتهاند که نشــان
میدهد نســبت به آبان ماه امسال
 ۱۲.۲درصــد افزایــش داشــته امــا
نســبت بــه آذرمــاه پارســال ۱۰.۷
درصد کاهش یافته است.
ëëکاهش  ۴۳درصدی معامالت
گــزارش تجمیعــی وضعیــت بــازار
مسکن شــهر تهران نیز حاکی از آن
اســت طــی  ۱۰ماهه نخســت ســال
 ۱۳۹۸تعــداد معامــات  ۶۱هــزار
و  ۱۰۹فقــره بــوده کــه  ۴۳.۳درصد
نســبت بــه زمان مشــابه ســال قبل

کاهش یافته است.
متوسط قیمت یک متر مربع واحد
مســکونی آپارتمانــی در  ۱۰ماهــه
نخســت  ۱۳۹۸بالغ بر  ۱۲میلیون و
 ۹۸۹هزار تومان بوده که از رشد ۷۰
درصدی نسبت به  ۱۰ماهه نخست
 ۱۳۹۷حکایت دارد.
ارزش ریالــی مبایعات انجام شــده
در  ۱۰ماهــه نخســت امســال ۶۵
هــزار و  ۳۰۰میلیــارد تومان بوده که
نســبت به همین زمان در سال قبل
 ۵.۲درصد پایین آمده است.
تعداد واحد مســکونی در پروانههای
ساختمانی صادره نیز  ۴۷هزار و ۹۲۹
فقره بوده که این شاخص نیز نسبت
به  ۱۰ماهه نخست سال گذشته ۱۶.۸
درصد کاهش نشان میدهد.
ëëگرانترین قیمت
هرچنــد رشــد قیمــت مســکن در
دی مــاه نســب بــه آذرمــاه کاهــش
 3درصدی را نشــان میدهــد اما با
وجود این ،متوســط قیمــت هر متر
مربــع واحــد مســکونی  ۱۳میلیــون
و  ۸۸۲هــزار و  ۷۰۰تومــان بــود کــه
گرانترین بازار مســکن در یک دهه
اخیــر را رقــم زده و ایــن در حالــی
اســت کــه میانگیــن قیمت هــر متر
مربــع واحــد مســکونی در دی مــاه
سال گذشته ۹ ،میلیون و  ۷۷۸هزار

و  ۴۰۰تومــان بــوده کــه رشــد ۲۹.۵
درصدی را نشــان میدهد .با توجه
بــه اینکه بر اســاس آمــار مرکز آمار
کشــور ،تورم عمومی نقطه به نقطه
در دی مــاه امســال نســبت بــه دی
ماه ســال گذشته ۲۶.۳ ،درصد بود،
بــه این ترتیب تــورم نقطه به نقطه
بخــش مســکن ،از تــورم عمومــی
جلوتر زده است.
ëëاشباعسقفقیمتی
نکته جالب در آمــار مربوط به بازار
مســکن در دیمــاه ،این اســت که در
منطقــه یک تهران که همواره رشــد
قیمتی را تجربه کرد است در دیماه
رشــد قیمت در این منطقه متوقف
و اندکــی هــم کاهش یافته اســت و
برخــی کارشناســان معتقدند علت
کاهش رشــد قیمت در منطقه یک،
اشــباع ســقف قیمتــی اســت و این
منطقــه احتمــاالً در ماههــای آینده
نیز رشد قیمت نخواهد داشت.
نکتــه دیگــری کار کارشناســان
مطرح میکنند این اســت که رشــد
 6درصدی قیمت مسکن در آذرماه
احتمــاالً تحــت تأثیر ســهمیهبندی
شــدن بنزیــن و افزایــش قیمت آن
بــود و بههمیــن دلیــل در دیمــاه با
تخلیه حبــاب تورمی ،رشــد قیمت
مسکن کند شد.

متوسط قیمت
هر متر مربع واحد
مسکونی ۱۳
میلیون و  ۸۸۲هزار
و  ۷۰۰تومان بود
که گرانترین بازار
مسکن در یک دهه
اخیر را رقم زده
است
رشد  6درصدی
قیمت مسکن در
آذرماه احتماالً
تحت تأثیر
سهمیهبندی شدن
بنزین و افزایش
قیمت آن بود و
بههمین دلیل در
دیماه با تخلیه
حباب تورمی ،رشد
قیمت مسکن کند
شد

ســاعت 15:30؛ مرکــز همایشهــای کوشــک وزارت نفت .وزیــر نفت و مدیــران رده
باالی این صنعت وارد ســاختمان میشوند .اما این بار نه برای امضای تفاهمنامه و
قرارداد با شرکتهای خارجی ،بلکه برای دیدار با رؤسا و استادان دانشگاههای طرف
قرارداد طرحهای میدانمحور صنعت نفت .دیداری که نشان دهنده و مؤکد رویکرد
داخلی وزارت نفت در این برهه از زمان است .البته قبالً هم نفتیها برای قراردادهای
داخلی در این مرکز حاضر شدهاند .اما سوابق را که بررسی میکنیم ،یک وجه تمایز
بین تمام این دیدارها و قراردادها وجود دارد؛ آن هم دانش بنیان و علمی بودن این
دیدار اســت .این فرش قرمز صنعت نفت برای دانشــگاهها و مراکز تحقیقاتی ،چند
سالی است ،پهن شده است و اگر به نتیجه برسد ،فاصله میان صنعت و دانشگاه کم
میشود .موضوعی که برای یک کشور نفت خیز ضروری و راهگشاست.
ëëتبیینمشکالتبدونخودسانسوری
وزیر نفت در شــروع جلسه با رؤسا و اســتادان دانشگاههای کشور علت برگزاری این
نشســت را چنین به تصویر میکشــد« :این جلســه تشــکیل شده اســت تا در جریان
مشــکالت و چالشهــای پیــش روی ایــن طرحها قــرار بگیریــم؛ بنابراین از رؤســای
دانشــگاهها میخواهم مشــکالت خود را بدون سانسور بگویند تا برای رفع آن اقدام
شــود ».بهگزارش شــانا ،بیــژن زنگنه با اشــاره به پیشــبرد قراردادهــای میدانمحور
صنعت نفــت که بــا همکاری
دانشــگاهها دنبــال میشــود،
بــا
ابــراز امیــدواری کــرد کــه
توسعه فاز  ۱۱پارسجنوبی در
تــداوم ایــن رونــد ،زمینــه ارتقا
دستور کار پتروپارس است
و توســعه فناوریهــای بخش
رویکــرد توســعه داخلــی تنهــا مربــوط بــه
باالدست صنعت نفت فراهم
دانشــگاهها نیســت .اکنــون شــرکتها و
شــود .او بــا یــادآوری اینکــه
پیمانــکاران صنعــت نفــت نیــز داخلــی
مهمتریــن بحث بــرای انجام
هستند .شاید علت اصلی آن تحریم باشد
فعالیتهــای پژوهشــی در
اما بههر حال توســعه این صنعت متوقف
نفــت ،بحث افزایــش ضریب
نشــده و جریــان دارد .در ایــن رابطــه ،وزیــر
بازیافــت نفــت اســت ،ادامــه
نفت روز گذشته به خانه ملت گفت :شرکت
داد :میادیــن موضوع قــرارداد
سیانپیســی و توتــال کامــاً از قــرارداد
بــا دانشــگاهها میادیــن بزرگی
توســعه فاز  ۱۱پارسجنوبی خارج شــدهاند
هستند که ذخیره نفت درجای
و شــرکت پتروپارس بهتنهایی توســعه فاز
قابــل توجهی دارنــد و از اینرو
 ۱۱را عملیاتــی میکنــد .زنگنــه با اشــاره به
افزایــش ضریــب بازیافــت در
آخریــن وضع توســعه فــاز  ۱۱میــدان گازی
آنها از اهمیت زیادی برخوردار
پارسجنوبی ،گفت :شــرکت پتروپارس کار
اســت .وزیر نفت با بیان اینکه
خــود را آغاز کرده و در حــال انعقاد قرارداد
یکــی از اهــداف اجــرای ایــن
برای اصالح جکت و تأمین کاالهای اساسی
طرحهــا ،حضــور دانشــجویان
بهمنظور حفاری چاهها است.
مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا
در بطن کار بوده اســت ،گفت:
به دانشــگاههای طرف قرارداد
گفتهایم که در صورت نیاز در اجرای این طرحها ،از همکاری دانشگاههای بینالمللی
و مؤسســات برجسته پژوهشــی خارجی اســتفاده کنند .زنگنه به آغاز تالشها برای
ایجاد ظرفیت علمی صنعت نفت در بخش آموزش عالی کشــور از حدود  ۲۱ســال
پیش اشــاره کرد و افزود :آنچه امروز شــاهدیم نشــان میدهد در این ظرفیتسازی
موفق عمل شــده اســت و نیروهــای خوبی در این عرصه پــرورش یافتهاند .وی ابراز
امیدواری کرد که فاز دوم این جهش نیز با ارتقا و توسعه فناوریهای بخش باالدست
صنعت نفت با همکاری دانشگاهها دنبال شود.
ëëکدامدانشگاههاباصنعتنفتقرارداددارند؟
اطالعات وزارت نفت نشان میدهد ،بر اساس قراردادهای توسعه فناورانه  ۹میدان
نفتی کشور که بین شرکت ملی نفت ایران و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر کشور
امضا شــد ،میدان آزادگان به انستیتو مهندســی نفت دانشگاه تهران ،میدان نفتی
دارخوین به دانشگاه امیر کبیر ،میدان نفتی سروش به دانشگاه سهند تبریز ،میدان
اهواز به پژوهشگاه صنعت نفت ،میدان کرنج به دانشگاه آزاد اسالمی ،میدان کوپال
به دانشــگاه صنعتی شریف ،میدان منصوری به دانشگاه شــیراز ،میدان گچساران
بــه دانشــگاه صنعت نفت و میــدان بیبیحکیمه به پژوهشــکده ازدیاد برداشــت
(پژوهشــگاه صنعت نفت) واگذار شــده اســت .هــدف اصلی توســعه فناوریهای
بخش باالدســت صنعت نفت و ازدیاد برداشــت اســت .گفتنی است ،جلسه وزیر
نفت با رؤسا و استادان دانشگاههای فنی کشور بیش از  2ساعت طول کشید.

