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نرخ سود بانکی افزایش یافت 
نرخ ســود بانکی از دیروز بر اســاس آخرین مصوبه 
شــورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ براین اساس، به 
انواع ســپرده های کوتاه و بلند مدت از پنج درصد تا 
۲۲.۵ درصد سود تعلق می گیرد و نرخ سود تسهیالت 
هم ۲۳ درصد تعیین  شده که افزایش پنج درصدی 
دارد.به گزارش ایســنا، پیش از این، آخرین مصوبه 
شــورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ 
بود که در آن نرخ سود سپرده  سرمایه گذاری کوتاه  
مدت و بلند مدت ۱۰ درصــد تا ۱۸ درصد تعریف 
شده بود. اما این نرخ در مصوبه شورای پول و اعتبار 
که  ابالغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد اعالم شد.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده هایی 
هستند که به صورت ماه شمار بوده و واریز و برداشت 
از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود این 
سپرده ها تا شب گذشته ۱۰ درصد بود و تنها این نوع 
از سپرده ها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف 
یعنی پنج درصد رسید.نرخ سود سپرده کوتاه مدت 
ســه ماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شورای 
پول و اعتبار ۱۲  درصد تعیین شده بود، بدون تغییر 
باقی ماند و همین نرخ در جلســه اخیر شورای پول 
و اعتبار به تصویب رسید. اما سود سپرده های کوتاه 
مدت شش ماهه با افزایش سه درصدی مواجه شد و 

از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید.
افزایش ۴.۵ درصدی نرخ ســود ســپرده بلند مدت 
یکســاله یکی دیگر از بندهای مصوبه شورای پول و 
اعتبار است. یعنی از امروز به سپرده های بلند مدت 
یکســاله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق می گیرد که 
البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن 

صورت بگیرد.
نرخ ســود سپرده بلند مدت دو ساله تا شب گذشته 
۱۸ درصد بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد رســید و 
به سپرده های بلند مدت سه ساله هم طبق مصوبه 
جدید ســود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت که 
این مسئله نشان دهنده سیاست گذاری برای سوق 
دادن نقدینگی به سمت سپرده های بلند مدت است.

 سود وام های بانکی ۵ درصد بیشتر شد
البته نرخ سود تســهیالت بانکی که ۱۸ درصد بود 
بــه ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی 
دریافت کنید باید پنج درصد بیشــتر از گذشته به 
بانک سود پرداخت کنید.مصوبه دوشنبه شب گذشته 
البته تفاوت ها بسیاری با مصوبه های قبلی دارد و آن 
اینکه بخشــنامه های تفصیلی برای ســپرده گذاری 
و تســهیالت دارد.یکی از این بخشنامه ها این است 
که اگر برداشت از حساب سپرده های مدت دار پیش 
از سررســید انجام شــود، یک درصد از سود آن کم 
می شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده 
کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت 
کند، نرخ ســود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد 
می رسد.اما نرخ سود ســپرده های مدت دار بسته به 
ماندگاری ســپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب 
شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که 
همه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در صورت 
ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد 
ســود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه 

مدت عادی خواهد شد.
به سپرده کوتاه مدت شش ماهه و انواع سپرده های 
بلند مدت که از سه ماه تا شش ماه ماندگاری داشته 
باشند ۱۱ درصد سود تعلق می گیرد. سپرده های بلند 
مدت یکســال، دو سال و سه سال اگر بین شش ماه 
تا یکســال ماندگاری داشته باشند، ۱۶ درصد سود 

دریافت خواهند کرد.
ســود سپرده های دو ساله و ســه ساله هم که بین 
یک ســال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، ۱۹.۵ 
درصد خواهد بود و نهایتا نرخ ســود ســپرده بلند 
مدت سه ساله که بیشــتر از دو سال و کمتر از سه 
سال ماندگاری داشته باشد، ۲۰.۵ درصد است.دیگر 
بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مربوط به 
تخلفاتی است که بعضا برخی بانک های در سال های 
گذشته درباره همین نرخ ســود و رعایت نکردن و 
دور زدن مصوبات قبلی داشــتند. بنابراین در همین 
مصوبه تاکید شده اســت که به هیچ وجه و روشی 
بانک ها نباید از این نرخ سود تخطی کنند و در انواع 
تبلیغات خــود نباید به چیزی غیر از مصوبه مذکور 
اشاره داشته باشند.به عنوان مثال واریز هر گونه وجه 
به حساب های مختلف سپرده گذاری، تحت عنوان 
سود مازاد ممنوع شــده است چرا که بعضا بانک ها 
این کار را انجام داده تا از سوی توسط بانک مرکزی 
و بازرســان آن شناسایی و مواخذه نشوند و از سوی 

دیگر بتوانند سپرده های بیشتری جذب کنند.
 شرط سپرده گذاری جدید

البته اگــر هم اکنون ســپرده ای نزد بانــک دارید 
که مربوط به قبل از این مصوبه اســت، تا رســیدن 
سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و در 
این مصوبه آمده اســت که اگر مردم می خواهند با 
نرخ سود جدید سپرده گذاری کنند باید ابتدا حساب 
سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند 
و دوباره ســپرده گذاری کنند.برخــورد، رد تاییدیه 
صالحیت و عزل مدیران بانکی از جمله هشدارهای 
بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر 
برای بانک هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.

اما برای تســهیالت بانکی یک مورد به این مصوبه 
اشــاره شده است و آن اینکه دریافت هر گونه وثیقه 
نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیالت یا مسدود شدن 
بخشی از تسهیالت اعطایی به هر نحو توسط بانک ها 
ممنوع است.البته در سال های گذشته این ممنوعیت 
وجود داشته است اما برخی بانک ها برای اعطای وام 
به مردم همواره از این روش استفاده کرده و می کنند 
و باید دید در ادامه چه تصمیمی برای جلوگیری از 

این تخلف گرفته خواهد شد.

خبر

 تسهیالت آسان با طرح »بهارانه«
 بانک آینده

 بانک آینده به منظور پاسخ گویی به نیازهای ُخرد جامعه و 
با هدف ارائه تسهیالت آسان به سپرده گذاران و مشتریان 
حقیقی، تســهیالت طرح »بهارانه«، مبتنی بر میانگین 
حساب های جاری را در بازه زمانی محدود، ارائه می  کند.

این تسهیالت تا ســقف ۳میلیاردریال، ویژه مشتریان 
حقیقی بر اساس میانگین گیری ۳ماهه از حساب جاری؛ 
یک و نیم برابر و میانگین گیری ۴ماهه؛ دو برابر، پرداخت 
می شــود. بازپرداخت این تسهیالت، ۲۴ماهه و سود آن 
۱۸درصد است.برای آن دسته از مشتریان که دارای رتبه 
اعتباری A هســتند، اخذ این تسهیالت بدون معرفی 

ضامن و با چک صیادی، امکان پذیر خواهد بود.

رشد 200 درصدی پرداخت وام 
قرض الحسنه ازدواج توسط بانک سینا 

 پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان در بانک 
ســینا تا پایان دی ماه سال جاری از رشد ۲۰۰ درصدی 
نسبت به ســال قبل برخوردار شده اســت.به گزارش 
روابط عمومی بانک ســینا، این بانک همراســتا با نظام 
بانکی در حمایت از بخش  های مختلف جامعه و عمل به 
مسئولیت های اجتماعی تا پایان دی ماه سال جاری تعداد 
چهار هزار و ۱۸۲ فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش 
بیش از پنج هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲۰۰ درصدی 
را تجربه کرده است.این بانک همچنین عالوه بر پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه در زمینه های مختلف اقتصاد، به 
منظور حمایت ازمستاجران تا پایان دی ماه سال جاری 
شــش هزار و ۹۹۵ فقره وام به ارزشــی بالغ بر سه هزار 
و ۹۵۰ میلیــارد ریال به صورت ودیعه مســکن به افراد 
فاقد مســکن پرداخت کرد.پرداخت وام های تکلیفی و 
قرض الحسنه بانک سینا برای رفع مشکالت خانواده ها و 
بهبود وضعیت معیشت آنها همچنان ادامه داشته و برای 
تحقق اهداف مورد نظر، این بانک تا پایان دی ماه ســال 
جاری در مجموع با پرداخــت بیش از ۱۷ هزار و صد و 
سی ویک فقره تسهیالت تکلیفی به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار 
و سیصدو هشتاد میلیارد ریال از اقشار مختلف مردم در 
زمینه های ازدواج، فرزندآوری، تسهیالت قرض الحسنه 

کمیته امداد و سازمان بهزیستی حمایت کرده است.

از سوی بانک گردشگری صورت گرفت؛
 ارسال و توزیع 2000 تخته پتو

 میان زلزله زدگان خوی
 در راســتای مســئولیت های اجتماعی گــروه مالی 
گردشگری و بانک گردشــگری در همان ساعات اولیه 
وقوع زلزله و بنابر دســتور رییس گروه مالی گردشگری 
تعداد ۲۰۰۰ تخته پتو به منظور کمک رسانی به آوارگان 
و زلزله زدگان شهرســتان خوی بــه دلیل برودت هوا و 
یخبندان در منطقه ارسال شد.به گزارش روابط عمومی 
گروه مالی گردشــگری، پتوهای ارسالی به منطقه زلزله 
زده،  در راســتای ابراز همدردی و نوع دوســتی با زلزله 
زدگان خوی از طریق بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی 
)س( و مقامات استانی و محلی تحویل و توزیع شد.بنیاد 
نیکوکاری یاس فاطمه النبی )س( وابسته به گروه مالی 
گردشگری، از سال ۹۳ تاسیس شده و تمام فعالیت های 
آن طبق سیاست های هیات امنا گروه مالی گردشگری 
و حمایت بانک گردشــگری انجام می شود.این گزارش 
حاکیست: زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس  
امواج درونی ) ریشتر( ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه شنبه شب 
)۸بهمن( شهرستان خوی در شمال آذربایجان غربی را 
لرزاند.شهرســتان خوی یکی از مناطق سردسیر استان 
آذربایجان غربی است. این زمین لرزه در مناطق زیادی 
از استان به ویژه شهر ارومیه احساس و باعث نگرانی مردم 
شد.زلزله خوی سبب آسیب رسیدن ۲۰ تا ۵۰ درصدی 
به واحدهای مســکونی در ۷۰ روســتا شده است.طبق 
آخرین آمار این زلزله ۸۱۶ مصدوم و سه نفر فوتی داشت.

بانک و بیمه

همدلی| چیزی تا رســیدن تعطیالت سال 
آینده باقی نمانده و حاال درســت در چنین 
بلیط  قیمت  افزایش  زمزمه هــای  روزهایی 
هواپیما مطرح شده اســت. رئیس سازمان 
هواپیمایی کشــوری می گویــد: »هر گونه 
قیمت گذاری جدید بلیــت هواپیما پس از 
تصویب در ســتاد تنظیم بازار ابالغ خواهد 
شد«. به گفته محمد محمدی بخش درباره 
بلیــت هواپیما:  سرنوشــت قیمت گذاری 
»تغییر قیمت، مشمول طی کردن فرآیندی 
قانونی است تا به مصوبه تبدیل شود؛ البته 
درخواســت ایرالین ها برای افزایش نرخ ها 
در شورای عالی هواپیمایی بررسی شد، اما 

ابالغ نشده است«.
 معاون وزیر راه و شهرســازی توضیح داد: 
»پس از ابالغ رئیس جمهور، شــورای عالی 
هواپیمایی از تعیین قیمــت بلیت هواپیما 
منع شــد و بر اساس دســتورالعمل کنونی 
ســتاد تنظیم بازار مســئول قیمت گذاری 

بلیت هواپیما است«.
 به گفته محمدی بخــش، پس از تصویب 
نرخ هــا در شــورای عالی هواپیمایــی، نرخ 
جدید به ســتاد تنظیم بازار اعالم شــده و 
مســئول تأیید و تعیین نــرخ نهایی بلیت 
هواپیما، ســتاد تنظیم بازار است. در چنین 
شــرایطی قیمت بلیط هواپیما و رشــد آن 
در هفته هــای جــاری به صــورت معضلی 
برای مســافران شده و این نوسان قیمت از 
سوی برخی از دفاتر بلیت هواپیمایی برای 
مسافرانی که قصد سفر با این وسیله حمل 
و نقل را دارند مشــکالتی بــه وجود آورده 
اســت. حاال درحالی ایرالین هــای داخلی 
با ورود دادســتانی از موضع گرانفروشــی 
عقب نشینی کردند که به نظر می رسد برخی 
از شــرکت های هواپیمایی با هدف فشــار 
برای افزایش قیمت، عرضه بلیت پروازهای 
داخلــی را کاهش داده اند بــا منتظر ابالغ 

قیمت جدید هستند. 
ماجرای  می دهد  نشــان  گزارش ها  آن طور 
افزایــش قیمت بلیت پروازهــای داخلی از 
اظهارات رئیس کمیســیون عمران مجلس 
آغــاز شــد. محمدرضــا رضایــی کوچی 
اواسط مردادماه امســال با اشاره به مصوبه 
اردیبهشــت امسال شورای عالی هواپیمایی 
برای افزایــش ۳۰ درصــدی قیمت بلیت 
پروازهــای داخلــی،  گفته بود:   »ســه ماه 
است که این کار را متوقف کرده ایم. در این 
بین برخی شــرکت  های هواپیمایی به طور 
غیرمســتقیم هواپیماهای خود را زمین گیر 
می کنند«. وی توضیح داد: »به همین دلیل 
نیز بلیت پرواز به ســختی تهیه می شود. در 
زمــان حاضر حدود ۱۱۵ فرونــد از ناوگان 
مســافری کشور فعال اســت. این در حالی 
اســت که ناوگان هوایی مســافربری کشور 

دارای حدود ۴۰۰ فروند هواپیماست«. 
رئیس کمیســیون عمران مجلس در پاسخ 
به این پرســش که آیا برخی شــرکت های 
هواپیمایی عمدا در حــال زمین گیر کردن 
نــاوگان خود برای فشــار جهــت افزایش 
قیمت ها هســتند، گفت: »دلیل زمین گیر 
شدن هواپیماها ترکیبی از اقدامات عمدی و 
غیرعمدی است. به عبارت دیگر ایرالین ها از 
یک طرف می گویند قطعه نداریم و قطعات 

معیوب شــده اســت. هم این که  به دنبال 
افزایش قیمت بلیت پروازها هستند«. 

رضایی کوچی در پاســخ به این پرســش 
که مجلس تا چه زمانــی می تواند در برابر 
افزایش قیمت بلیت پروازها مقاومت کنند، 
اضافه کرد: »ایــن افزایش ۳۰ درصدی در 
شــورای عالی هواپیمایی تصویب شــده و 
ایرالین ها در انتظار ابالغ آن هســتند«.  در 
ادامه البتــه رئیس ســازمان هواپیمایی با 
صراحت مصوبه شورای عالی هواپیمایی در 
خصوص افزایش ۳۰ درصدی را تایید نکرد. 
محمدی بخش چهارم شهریور امسال با بیان 
این که امســال افزایش قیمت ها را در همه 
حوزه ها داشــته ایم، گفته بود: »دیماه سال 
گذشــته ۱۵ درصد قیمت بلیت را کاهش 
دادیم و در ســایت ایرالین ها آنرا همچنان 
کنتــرل می کنیم. شــرکت های هواپیمایی 
بــا توجه به تمــام اتفاقــات روی داده در 
حوزه های مختلــف و افزایش قیمت ها که 
در صنعت هوانوردی وجود دارد، درخواست 
افزایش قیمت بلیت هواپیما را داشــته اند«. 
رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری یادآور 
شــد: »این درخواســت در شــورای عالی 
هواپیمایی مطرح شده که در صورت نهایی 

شدن آنرا اطالع رسانی خواهیم کرد«. 
محمد بخش در پاســخ به این پرســش که 
افزایش ۳۰ درصــدی قیمت بلیت هواپیما 
را تایید می کنید، گفــت: این عدد را تایید 
نمی کنیــم. روال اجرایی شــدن مصوبات 
شورای عالی هواپیمایی این بوده که پس از 
تایید سازمان های ذی ربط از جمله سازمان 
حمایت ، بخشنامه های مربوطه برای اجرا به 
شرکت های هواپیمایی ابالغ می شود. اما در 
مورد افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت این 
فرآیند تا امــروز یعنی ۶ بهمن ۱۴۰۱ اجرا 
نشده است.اما با این حال برخی شرکت های 
هواپیمایی بی ســر و صدا از ماه گذشــته 
اقدام به افزایــش ۳۰ درصدی قیمت بلیت 
پروازهای خود کردند. موضوعی  مسیرهای 
که باعث شــد مردم از ایرالین ها به سازمان 

تعزیرات حکومتی شکایت کنند. 
خروجی این شــکایت جریمه ۱۱۹ میلیارد 
تومان ۸ شرکت )۴ ایرالین و ۴ شرکت عرضه 

کننده بلیت هواپیما( بود. غالمرضا صالحی 
رئیس شــعبه مهم و ملی سازمان تعزیرات 
حکومتی ســوم ماه جاری در این باره گفته 
بــود: »درپی اخبــار و گزارش های مردمی 
مبنی بــر افزایش خودســرانه نرخ فروش 
بلیت هواپیما، تخلف هشت شرکت از طرف 
شعب ملی سازمان تعزیرات حکومتی محرز 

تشخیص داده شد«.
 وی افزود: »چهار شــرکت که مبادرت به 
ارائه و فــروش بلیت می کردند به مبلغ ۷۷ 
میلیارد تومان و چهار شرکت هواپیمایی هم 
به مبلــغ ۴۲ میلیارد تومان جمعا به میزان 
یکصد و ۱۹ میلیارد تومان در حق صندوق 
دولت محکوم شــدند«. رئیس شعبه مهم و 
ملی ســازمان تعزیرات حکومتی گفت: این 
هشت شــرکت عالوه بر میزان محکومیتی 
که در حق صندوق دولت داشــتند به اعاده 
نــرخ برابر نرخ هــای مصوبی کــه از ناحیه 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

و تولید کنندگان داشتند مکلف شدند.
در ادامه عباس فرزادنیا سرپرست دادسرای 
ناحیــه ۳۰ فرودگاه های کشــور به همراه 
نمایندگان ســازمان تعزیــرات حکومتی از 

چند شرکت هواپیمایی بازدید کرد.
وی در این بــاره گفــت: »افزایــش قیمتی 
کــه اخیــرا از طریق انجمن شــرکت های 
هواپیمایی به شــرکت های هواپیمایی ابالغ 
شد، مصوبه ستاد تنظیم بازار را نداشت. به 
صورت جدی به موضــوع ورود پیدا کردیم 
و مصمــم هســتیم تک تک شــرکت های 
هواپیمایــی را از نزدیک بازرســی کرده و 
جایی کــه افزایش قیمت باشــد، برخورد 
قانونــی صورت گیرد. ایــن اضافه دریافتی 
که در شرکت های هواپیمایی صورت گرفته 
حتما باید به مردم و به مسافرین برگردانده 

شود«. 
وی افزود: »با تذکراتی که دادسرای تهران 
به شــرکت ها داده است، عرضه قیمت های 
خــالف قانون متوقف شــده و ســامانه ها 
و سیســتم های هواپیمایــی در حــال به 
روزرســانی به حالت قیمت های قبل از دی 

ماه هستند«.  
ســرانجام چند وقــت پیش دبیــر انجمن 

»تابع  بیــان  با  هواپیمایــی  شــرکت های 
دستورات دادستان درباره نرخ بلیت هواپیما 
هســتیم«، گفت: »بــا تداوم رونــد فعلی، 
هواپیماهای بیشــتری زمین گیر می شود.« 
مقصود اسعدی سامانی در خصوص افزایش 
قیمت بلیت هواپیما و دســتور دادســتان 
تهران در این رابطه، اظهار کرد:»شرکت های 
هواپیمایی تابع دستورات دادستان هستند 
و بر اســاس این دســتورات عمل خواهند 
کرد.«وی تصریح کرد: »نرخ بلیت پروازهای 

داخلی به قیمت قبلی بازگشته است«. 
وی همچنین با اشــاره بــه افزایش هزینه 
نرخ  رشد  به دلیل  هواپیمایی  شــرکت های 
ارز، افزود:  »بیشــترین هزینــه ایرالین ها، 
ارزی اســت و با توجه به نوســانات نرخ ارز 
افزایش یافته  هزینه شرکت های به شــدت 

است«. 
درحالی کم تر از ۲۴ ساعت از اظهارنظر دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی می گذرد که 
به نظر می رسد فرآیند کاهش خدمات رسانی 
شــرکت  های هواپیمایی داخلی آغاز شــده 
اســت. ماجرا از این قرار است که برخالف 
روزها و هفته اخیر عرضه بلیت بســیاری از 
مسیرهای پرواز به شدت کاهش یافته است. 
بررســی یکی از ســایت های بزرگ فروش 
بلیت هواپیما نشــان می دهــد بلیتی برای 
مسیرهای پروازی پرتقاضا از جمله تهران-

مشهد وجود ندارد. 
در رابطه با ســایر مســیرهای پروازی نیز 
این قضیه صدق می کند؛  در مســیر پروازی 
تهران-کیش نیز تا آخــر هفته آینده هیچ 
بلیتــی برای خرید وجود ندارد. از شــواهد 
امر پیداســت که شــرکت  های هواپیمایی 
همیشــه ناراضــی که با وجود آزادســازی 
قیمت بلیت هواپیما در آذرماه ۹۴ همچنان 
از یارانه هــای دولتــی از جملــه ســوخت 
تقریبا رایگان اســتفاده می کننــد به بهانه 
کمبود نقدینگــی در حال زمین گیر کردن 
هواپیماهای خود برای فشــار جهت اعمال 
افزایش قیمت هستند. بر این اساس بهترین 
راهکار برای مقابله با این اقدام ورود دوباره 
نهادهای نظارتــی مانند جلوگیری از تداوم 

گران فروشی است.

ارزیابی ها از افزایش هزینه مسافرت هوایی از سوی برخی شرکت ها حکایت دارد  

گرانی بلیت هواپیما دور از چشم رادار

قیمت نفت روز سه شــنبه تحت تاثیر تهدید 
افزایش بیشــتر نرخ بهره و ادامه صادرات نفت 
روســیه با وجود تحریم ها، به روند کاهشــی 
ادامه داد. بر اســاس گزارش ها، بهای معامالت 
نفت برنت برای تحویل در مارس با پنج سنت 
کاهش، به ۸۴ دالر و ۸۵ ســنت در هر بشکه 
رســید. قراردادهای تحویل آوریل با ۳۲ سنت 
معــادل ۰.۳۸ درصد کاهش، به ۸۴ دالر و ۱۸ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳۳ سنت معادل 
۰.۴۲ درصد کاهش، به ۷۷ دالر و ۵۷ سنت در 
هر بشکه رسید. معامالت نفت برنت و شاخص 
نفت آمریکا شــب گذشته با بیش از دو درصد 
کاهش، بســته شده بودند. تینا تِنگ، تحلیلگر 
بازار در شرکت »سی ام سی مارکتس« در این 
باره گفت: بازارهای نفت با فشــار نزولی روبرو 
هســتند زیرا معامالت ریسک گریز در آستانه 
نشست سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا و 
صعود ارزش دالر، غالب شده اند. با تاثیرناپذیری 
صادرات روسیه از تحریم ها و با وجود بازگشایی 
اقتصاد چین، دورنمای تقاضا همچنان نامعلوم 
است.سرمایه گذاران انتظار دارند فدرال رزرو روز 
چهارشــنبه، نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد و 
بانک مرکــزی انگلیس و بانک مرکزی اروپا به 
میــزان ۵۰ واحد افزایش دهد. نرخ بهره باالتر، 
اقتصاد جهانی را کند کرده و تقاضا برای نفت 
را ضعیف می کند. بازار همچنین منتظر جلسه 
مجازی وزیران اوپک پالس است که اول فوریه 
برگزار می شود. پنج منبع آگاه در اوپک پالس 
به رویترز گفتند: انتظار می رود کمیته نظارتی 
مشترک وزیران اوپک پالس در نشست هفته 

جاری خود، حفظ سیاست فعلی تولید نفت را 
به وزیــران این گروه توصیه کند. وزیران اوپک 
پالس اکتبر گذشــته توافق کردنــد از نوامبر، 
هدف تولید را به میزان دو میلیون بشــکه در 
روز معــادل حدود دو درصد از تقاضای جهانی 
کاهش دهند.روسیه با وجود تحریم های غربی و 
سقف قیمت گروه هفت که بر سر جنگ اوکراین 
وضع شــده اند، به صادرات نفت به بازار جهانی 
ادامه می دهد. آمار نشان می دهد بارگیری نفت 
از بنادر روســیه در دریای بالتیک، در ژانویه به 
میزان ۵۰ درصد نسبت به دسامبر افزایش پیدا 
خواهد کرد.آمار بهتر از حد مطلوب شــاخص 
مدیران خرید چین که منعکس کننده بهبود 
تقاضای آتی بود، روند کاهشی قیمت های نفت 
را محدود کرد.بر اساس گزارش رویترز، صندوق 
بین المللی پول )IMF( نرخ مورد پیش بینی از 
رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را به دلیل 
تــاب آوری غیرمنتظره تقاضا در آمریکا و اروپا، 
کاهش هزینه های انرژی و بازگشــایی اقتصاد 
چین پس از اجرای تدابیر سخت گیرانه کووید 

۱۹ توسط پکن، به میزان اندکی افزایش داد.

کاهش قیمت نفت در پی تحریم های ناموفق


