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 توافق ایران و عربستان
 برای قیمت نفت چه معنایی دارد؟

بازارهای انرژی هفته جاری را با کاهش قیمت آغاز کردند 
و نفت روز دوشنبه، درست چند روز پس از اعالم توافق 
ایران و عربســتان و پایان یافتن اختالف هفت ساله دو 

طرف، افت قابل توجهی پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، اما این کاهش قیمت ارتباطی به احیای 
روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان نداشت و ناشی از 
نگرانی ها نسبت به ورشکستگی بانک سیلیکون ولی و بروز 

یک بحران مالی جدید بود.
با این حال، تحلیلگران پیش بینی کردند که ترمیم روابط 
میان دو کشور، می تواند با تحکیم ثبات در منطقه، نرخ 
پریمیوم ژئوپلیتیکی که گاهی در بازار نفت به دلیل تنش 
میان ایران و عربستان ایجاد می شد را مالیم کند. جان 
کربی، سخنگوی شــورای امنیت ملی آمریکا هم از این 
توافق استقبال کرد.توافق ایران و عربستان، جدیدترین 
مورد از سلسله توافق های ژئوپلیتیکی است که این اواخر 
در خاورمیانه در جریان بوده اســت. بیش از یک ســال 
است که ترکیه و عربستان سعودی بی سر و صدا، سرگرم 
مذاکره برای عادی ســازی روابط دو کشور هستند که 
پس از واقعه قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی 
منتقد برجسته ریاض در استانبول، تیره شده بود. قطر 
هم اختالف پنج ساله با همسایگان خود در خلیج فارس 
را پشت سر گذاشت. همزمان، رژیم صهیونیستی روابط 
عربی خود را در شرایطی که منازعه با فلسطینی ها تشدید 

شده است، عمیق تر می کند.
*صادراتنفتایرانبهرکوردباالییمیرسد

صادرات نفت ایران سال گذشــته به باالترین رکورد از 
زمان وضع تحریم های آمریکا در ســال ۲۰۱۸ رسید. به 
گفته جواد اوجی، وزیر نفت، ایران ۸۱ میلیون بشــکه 
نفت بیشــتری از ۲۱ مارس ۲۰۲۲ )سال ۱۴۰۱( صادر 
کرده که بیشتر از مدت ۱۲ ماه قبل و ۱۹۰ میلیون بشکه 
بیشتر از هر یک از دو سال قبل است. صادرات گاز ایران 
هم بر مبنای ســال به سال، ۱۵ درصد رشد کرده است.

هر چند افزایش صادرات نفت ایران، ممکن است تعادل 
بازارهای نفت که هم اکنون شــاهد توازن ظریفی است 
را برهم بزند اما رشد صادرات ایران به عواملی نظیر رفع 
تحریم ها نیاز دارد تا روند پایداری پیدا کند.بر اســاس 
گزارش اویل پرایــس، اما حتی در صورت لغو تحریم ها 
هم توازن کلی بازار ممکن است تغییرات چشمگیری پیدا 
نکند زیرا داده های منابع رصد نفتکش نشان می دهد که 
صادرات نفت ایران به کشــورهایی نظیر چین، در حال 
حاضر به حد کافی باال بوده و ممکن است حتی در صورت 
بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی، افزایش عظیمی 

مشاهده نشود.

  بازگشت به برنامه ششم
 برای نوسازی صنایع

طبق گفته هــای رئیس ایدرو، به نظر می رســد بندی 
از برنامه ششم توســعه در رابطه با بازسازی و نوسازی 
صنایع که مرکز پژوهش های مجلس پیش تر عملکرد آن 
را فاقد اثربخشــی ارزیابی کرده بود، با تغییراتی دوباره 
در دســتور کار قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، اخیرا 
مرکــز پژوهش های مجلس با هدف آسیب شناســی و 
ارائــه رویکردهــای کالن جهت تدویــن برنامه هفتم 
توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در بخش های مختلف را ارزیابی کرد 
که یکی از بخش های آن مربوط به دالیل محقق نشدن 
هدف گذاری برنامه ششم برای نوسازی صنایع بود. برنامه 
ششم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی ایران بین ســال های ۱۳۹۶ تا۱۴۰۰ است و 
برنامه هفتم توسعه هنوز تصویب نشده است.بند ح ماده 
۴۶ برنامه ششــم درباره تهیه طرح نوسازی و بازسازی 
صنایع با هدف کاهش شــدت انرژی و افزایش بازدهی 
و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی حداکثر تا پایان سال 
اول اجرای برنامه بوده که دارای عملکرد فاقد اثربخشی 
ارزیابی شــده اســت. در اصل طرح نوسازی و بازسازی 
صنایع در دی ماه ســال ۱۴۰۰ توســط هیئت وزیران 
تصویب شد. سایر اقدامات برای بازسازی و نوسازی نیز 
شامل بازسازی و نوسازی تعداد ۱۳ واحد نساجی با جمع 
مبلغ بیش از ۵۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸، تایید و 
معرفی به بانک های عامل برای بازسازی و نوسازی تعداد 
۲۱ واحد نساجی با جمع مبلغ ۲۰۷ میلیارد تومان در 
سال ۱۳۹۹، معرفی دو واحد چرمی به بانک های عامل 
برای دریافت ۱۱ میلیارد تومان، ارســال نامه از ســوی 
مرکز برنامــه ریزی و نظارت بر دخانیات درباره موضوع 
تبصره ماده )۱۸( قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تخصیص 
۲۰ درصد منابع به بازسازی و نوسازی صنایع و تجهیزات 
فرسوده و لزوم بازسازی خطوط تولید و ماشین آالت به 
شرکت دخانیات ایران و تعیین اولویت های صنایع تحت 
پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن ها 
و تشــکل های تخصصی ذی ربط بوده است.علی نبوی، 
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو(، 
روز گذشته به همین موضوع تشــکیل کارگروه اشاره 
کرده و گفته که بند »ح« ماده ۴۶ قانون برنامه ششــم 
توسعه کشور، دولت را مکلف کرده بود تا برای بازسازی 
و نوسازی سرمایه گذاری ها و واحدهای تولیدی و صنعتی 
کشور برنامه ریزی کند، گفت که در این راستا بهمن ماه 
پارسال کارگروهی متشکل از دستگاه های محیط زیست، 
سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی، 
ســازمان ملی اســتاندارد، معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری و ... تشکیل شد.اما طبق گفته های او در 
دوره جدید، با برنامه ریزی برای ایجاد یک پلتفرم، قرار 
است متقاضیان نوسازی و بازسازی صنایع و افرادی که 
از توانمندی الزم برای این کار برخوردارند به هم رسانی 
شود.روند انجام نوسازی صنایع نیز به این شکل است که 
طرح نوسازی و بازسازی برای هر واحد تدوین می شود 
و اگر در کارگروه یاد شده به تصویب برسد، عارضه یابی 
عمیق انجام شده و طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای 

آن تهیه خواهد شد. 

خبر

 تامین مالی ۹۳۱۱ میلیارد ریالی 
طرح های گردشگری از محل منابع 

صندوق توسعه ملی
 بانک گردشــگری تاکنون در مجمــوع ۷۵ طرح حوزه 
گردشــگری را در مناطق برخوردار و کمتر توسعه یافته 
کشور به مبلغ بیش از ۹۳۱۱ میلیارد ریال از محل منابع 
صندوق توســعه ملی تامین مالی کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک به عنوان بانک 
عامل صندوق توســعه ملی در حوزه گردشــگری طی 
سال های گذشــته عملکرد مطلوبی داشته و ۶۳ پروژه 
بخش گردشــگری را در مناطق برخوردار از محل این 
صندوق تامین مالی کرده اســت.در خصوص ۶۳ طرح 
مذکور از محل منابع صندوق توسعه ملی ۹۸۶۵ میلیارد 
ریــال قرارداد منعقد و ۸۱۱۷ میلیارد ریال تســهیالت 
مصوب شــده که ۵۷۶۸ میلیارد ریال آن پرداخت شده 
اســت.پروژه های تامین مالی شده بخش گردشگری در 
مناطق کمتر توسعه یافته از محل منابع صندوق توسعه 
ملی نیز ۱۲ فقره به مبلغ ۱۱۹۴ میلیارد ریال تسهیالت 
مصوب است که تاکنون ۱۱۸۴ میلیارد ریال آن پرداخت 
شده است.طرح های در حال بررسی بخش گردشگری از 
محل منابع صندوق توسعه ملی نیز شامل ۱۲ طرح به 
مبلغ ۵۸۷۰ میلیارد ریال معرفی شده که ۲۶۳۰ میلیارد 

ریال آن مصوب شده است.

پرداخت بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت در قالب ۲۲ هزار فقره 

توسط بانک سپه در بهمن ماه
 بانک ســپه در بهمن ماه سال جاری بالغ بر ۱۸ هزار 
میلیارد ریال در قالب بیش از ۲۲ هزار فقره تسهیالت 
در حوزه هــای قرض الحســنه ازدواج، فرزنــدآوری، 
قرض الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد، بهزیستی و 
کمک ودیعه مسکن مستأجرین پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، این بانک که 
در زمره بانک های برتر در زمینه پرداخت تســهیالت 
قرض الحسنه ازدواج اســت، در بهمن ماه سال جاری 
بــه ۷ هزار و ۲۳۶ پرونده به میــزان ۱۰ هزار و ۱۳۸ 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با کارمزد 
۴ درصد پرداخت کرده اســت.این در حالی است که 
در حوزه تسهیالت قرض الحســنه فرزندآوری، بانک 
سپه بهمن ماه سال جاری ۳ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال 
برای ۸ هزار و ۷۱۵ فقره پرونده اختصاص داده است.

بانک سپه تســهیالت قرض الحسنه خوداشتغالی به 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( را به میزان 
۲هــزار و ۲۷۷ میلیارد ریال در قالــب ۲هزار و ۴۸۱ 
فقره پرونده، تسهیالت قرض الحسنه بهزیستی به مبلغ 
یکهزار و ۲۹۹ میلیارد ریال برای یکهزار و ۴۲۴ فقره 
پرونده و یکهزار و ۳۰۶ میلیارد ریال در قالب تسهیالت 
کمک ودیعه مســکن مســتأجرین به ۲هزار و ۱۸۷ 

مشمول، در بهمن ماه اختصاص داده است.

بانک و بیمه
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همدلی|بازار مسکن همانطور که پیش بینی 
می شــد در آخرین روزهای سال جاری به 
خواب رفت. واسطه های ملکی می گویند که 
با تعدیل نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات 
تورمــی، رونق شــب عید بازار مســکن به 
رکود نســبی انجامیده است؛ به طوری که 
متقاضیان مصمم تبدیل به خریداران مردد 
شــده اند و معامالت خــود را به بعد از عید 
بــازار می گویند  موکول کرده انــد. فعاالن 
بــا فروکش کردن التهابات بازار ارز، ســایه 
انتظارات تورمی از سر بازار مسکن برداشته 
شــد و بررســی های میدانی نشان می دهد 
در حال حاضر این بازار در فاز ســردرگمی 
قــرار گرفته اســت؛ به طوری کــه برخی 
فروشــندگان واقعی نرخ ها را تا ۱۵ درصد 
اما فروشــندگان محتاط و  کاهش داده اند 
کسانی که نیاز چندانی به نقدینگی ندارند 
نسبت به انطباق با شرایط موجود مقاومت 
نشــان می دهند. حاال بازار مسکن در حال 
حاضر با دو معضل حبــاب قیمتی و رکود 
از عقب نشینی ســفته بازان مواجه  ناشــی 
شده است. واسطه های ملکی می گویند که 
معامالت از دی ماه مقداری رونق گرفته بود 
اما با کاهــش قیمت ارز، طرف تقاضا خرید 
خود را به آینده موکول کرده و این مســاله 
باعث رکود معامالت شــده اســت. بررسی 
فایل های عرضه شده به بازار هم گویای آن 
است که هنوز برخی فایل ها با سطوح باالتر 
از عرف قیمت مسکن مناطق مختلف عرضه 
شــده اند. با این حال برخی از فروشندگان 
کــه انعطاف بیشــتری در قبال نوســانات 
اقتصادی دارند نرخ هــا را تعدیل کرده اند. 
مشــاوران امالک می گویند عمده معامالت 
در حــال حاضــر در آپارتمان های به قیمت 
انجام می شود یکی دیگر از عارضه هایی که 
در مواقعی بازار مسکن به آن دچار می شود 
و هم اکنون نیز دیده می شــود هرج و مرج 
قیمتی اســت. تعیین قیمت هــای دلخواه 
توسط برخی فروشــندگان غیرواقعی باعث 
شده تا کشف قیمت های واقعی دشوار شود. 
بــه این صورت که برخــی مالکان که قصد 
فروش ندارند یا دســت کم در حال حاضر 
فروشنده نیســتند صرفا به منظور اطالع از 
ظرفیت بــازار و قیمــت آپارتمان خود آن 
را آگهــی می کننــد و در زمانی که خریدار 
تماس می گیرد اعالم می کنند خانه فروخته 
شــده یا از فروش منصرف شده ام. از طرف 

دیگر در موارد بســیاری مشــاهده می شود 
که برای دو آپارتمان مشــابه در یک محله 
از تهــران نرخ هایی با اختــالف زیاد تعیین 
شده اســت. این رفتار باعث شده تا برآورد 
از قیمت های واقعی توســط فروشندگان و 
خریداران دشوار شــود. اما به طور کلی از 
بازار مســکن چنین  صحبت های فعــاالن 
استنباط می شود که بازار افت کرده و خرید 
و فروش ها به بعد از عید موکول شده است. 
قیمت ها نیز در یک شــیب مالیم کاهشی 

قرار دارد.
*ریزشسریالیقیمتارزومسکن

بازار مســکن شــهر تهــران در واکنش به 
ریزش ســریالی قیمت ارز دچار رکود شده 
و انتظارات تورمی که بعضا از ســوی برخی 
فعاالن بازار ملک القا می شــود را به چالش 
کشیده است. بر اساس گزارش ها، برخالف 
تصورات در روزهای اخیر بازار مسکن دچار 
رکود شــده اســت؛ در حالی که معموال در 
روزهــای منتهــی به پایان ســال، خرید و 
فروش خانه رونق داشــت. مشاوران امالک 
می گوینــد افت ادامــه دار قیمت ها در بازار 
ارز، در فاز اول جلوی بزرگ تر شدن حباب 
نرخ های پیشــنهادی را گرفتــه و حتی به 
کاهش تا ۱۵ درصدی نرخ های پیشنهادی 
منجر شده اســت. ممکن است در فاز دوم 
شــاهد ریزش قیمت های پیشــنهادی در 
سطح کلی بازار باشــیم. کاهش قیمت ارز 
که روزهای گذشــته هم ادامــه پیدا کرد، 
برآوردهــا از آینده بــازار ملک را به چالش 
کشــید. برخی کارشناسان مسکن که بعضا 

بــر طبل گرانــی می کوبند ایــن تئوری را 
مطرح کردند که مسکن از بازارهای موازی 
جا مانده و در ســال آینده با رشــد مواجه 
می شود؛   این در حالی است که قیمت خانه 
در تهران طی یک ســال اخیر بیش از نرخ 

تورم عمومی افزایش یافته است.
میانگین قیمت هر متر خانه در تهران طبق 
آخرین آمار به ۵۵ میلیون تومان رســیده 
که افزایش ۶۶ درصد را در یک ســال اخیر 
نشــان می دهد؛ در حالی که تورم عمومی 
ســالیانه ۴۷ درصد و تــورم نقطه به نقطه 
۵۳ درصد بود. در واقع مســکن در پایتخت 
۱۳ درصد باالتر از  سایر کاالها رشد قیمت 
داشته اســت. بنابراین فرضیه گرانی مجدد 

آن چندان منطقی نیست.
مشاوران امالک شهر تهران هم معتقدند که 
ظرفیتی برای رشد مجدد این بازار در سال 
آینده وجود ندارد. بخصوص این که بازارهای 
موازی مثل ارز و نهاده های ســاختمانی در 

روزهای اخیر دچار افت قیمت شده اند.
اما آخرین وضعیت بازار مســکن در شــهر 
تهــران گویای آن اســت کــه معامالت به 
ندرت انجام می شــود. هر دو گروه خریدار 
و فروشــنده از حدود ۱۰ روز قبل که روند 
ریــزش قیمت ها در بــازار ارز آغاز شــده 
معامالت را به حالت تعلیق درآورده اند. البته 
بســیاری از کسانی که نرخ های غیرمتعارف 
برای واحدهای خــود در نظر گرفته بودند 

قیمت ها را تعدیل کرده اند.
آن طور که واســطه های ملکی می گویند با 
توجــه به ماهیت دیرپذیری بازار مســکن، 

کنشــگران این بازار مدتی در انتظار نتایج 
تاثیر بازارهای موازی می مانند و در صورت 
ایجاد ثبات در اقتصاد کالن و بخصوص بازار 
ارز، کنترل بازار مسکن محتمل ترین سناریو 

برای سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
*رکودمسکن

واسطه های ملکی از رکود معامالت مسکن 
در روزهای پایانی ســال ســخن می گویند 
که این کســادی تا بعــد از تعطیالت نوروز 
ادامه خواهد داشــت. فروشــنده ها ترجیح 
می دهند واحدهای خود را در ســال آینده 
عرضه کنند و خریداران هم که عمدتا قصد 
تعویــض آپارتمان خود را دارند معامالت را 
به ســال بعد موکول کرده اند. پیگیری ها از 
بازار مسکن شهر تهران نشان می دهد که از 
۱۵ اسفندماه معامالت تقریبا متوقف شده 
است. امسال برخالف سال های گذشته که 
در هفته های پایانی ســال، انتظارات تورمی 
بر بازار ملک ســایه می انداخت، دو دیدگاه 

متضاد وجود دارد.
اثــرات غیراقتصادی  یک گروه تحت تاثیر 
مثبت، توافقات سیاســی و کاهش نرخ ارز 
معتقد به کاهش قیمت مســکن هســتند. 
گروه دیگر اما بــا توجه به انتظارات تورمی 
سیستماتیک در سال های گذشته و عواملی 
همچون افزایش نرخ دستمزد نظر متفاوتی 
دارنــد. در حــال حاضر تعــداد فایل های 
مرغوب عرضه شــده به بازار مسکن کاهش 
یافته اســت. از آن طرف مشتری خانه اولی 
وجود ندارد. معموال فروردین، ماه کســادی 
بازار ملک است و فعاالن بازار مسکن انتظار 

دارند بازار از اردیبهشت وارد رونق شود.
بررسی ها نشــان می دهد در روزهای اخیر 
تقاضا برای وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن 
کاهــش یافته و به تبــع  آن  قیمت اوراق 
افت کرده و در محــدوده ۱۰۴ هزار تومان 
قرار دارد. این در حالی اســت که هر فقره 
اوراق در اوایــل ماه جاری حدود ۱۱۸ هزار 
تومــان بود.میانگین قیمت هر متر خانه در 
تهران طبــق آخرین آمار بــه ۵۵ میلیون 
تومان رســیده که افزایش ۶۶ درصد را در 
یک ســال اخیر نشان می دهد؛ در حالی که 
تورم عمومی سالیانه ۴۷ درصد و تورم نقطه 
به نقطه ۵۳ درصد بود. در واقع مســکن در 
پایتخــت ۱۳ درصد باالتر از  ســایر کاالها 
رشد قیمت داشته اســت. بنابراین فرضیه 

گرانی مجدد آن چندان منطقی نیست.

باتعدیلنرخارزوفروکشکردنانتظاراتتورمی،رونقشبعیدبازارمسکنبهرکودنسبیانجامیدهاست

بازار مسکن در خواب نوروزی 

روسیه معادالت نفتی را بهم ریخت
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد بازارهای نفت جهانی با مازاد عرضه روبرو هســتند زیرا 
تولید روسیه پیش بینی هایی که از افت تولید این کشور وجود داشت را به چالش کشیده و 
 )IEA( همزمان، تقاضا برای سوخت، به کندی بهبود پیدا می کند. آژانس بین المللی انرژی
در جدیدترین گــزارش ماهانه خود اعالم کرد ذخایر نفت بــه باالترین میزان در ۱۸ ماه 
گذشته افزایش پیدا کرد زیرا تولید روسیه با وجود هشدارها مبنی بر این اینکه تولید این 
کشور از تحریم های بین المللی متاثر خواهد شد، ماه میالدی گذشته، در واقع افزایش پیدا 
کرد. اما تقاضا که انتظار می رفت اوج بیشتری پیدا کند، در بحبوحه تداوم نگرانی ها نسبت 
به بروز رکود، اندک مانده است.این آژانس که به اقتصادهای بزرگ مشاوره می دهد، اعالم 
کرد عرضه نفت جهان در نیمه اول امســال، از تقاضا فراتر خواهد رفت. بخش عمده مازاد 
عرضه، منعکس کننده تولید باالی روســیه اســت که به تغییر مسیر تجارت نفت خود به 
سمت مقصدهای جدید شتافته است.قیمت های نفت در آغاز سال شروع  پر افت و خیزی 
داشتند زیرا اقتصاد چین پس از سالها قرنطینه  ضدکرونایی، بازگشایی شد و همزمان، رشد 
بخش هــای دیگر جهان ضعیف ماند. بهای معامالت نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی 
است، هفته جاری به دلیل نگرانی نسبت به گسترش مشکالت در بخش بانکی آمریکا، به 

پایین مرز ۸۰ دالر در هر بشکه نزول کرد.
همچنین باال ماندن تولید نفت روسیه مانع پیشروی قیمت ها شده است و بر خالف پیش 
بینی های آژانس بین المللی انرژی ظاهر شــده که مکررا پیــش بینی کرده بود که تولید 
روسیه بالفاصله پس از حمله نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۲، به میزان ۲۵ درصد کاهش 
پیدا خواهد کرد. دو ماه پیش این آژانس پیش بینی کرده بود تولید روســیه در سه ماهه 
جاری، ۱.۶ میلیون بشــکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد.کرملین اعالم کرده است تولید 
نفت را در ماه میالدی جاری به تالفی تحریم های اتحادیه اروپا کاهش می دهد. این کاهش 
تنها بخشــی از کاهشی اســت که آژانس بین المللی انرژی و موسسات دیگر در ابتدا پیش 
بینی کرده بودند. آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود اعالم کرد که تولید روســیه به 
شکل شگفت آوری پس از حمله نظامی به اوکراین، حفظ شده است و این کشور با گذشت 
یک ســال از جنــگ و محکومیت بین المللی، همچنان میزان باالیــی نفت را به بازارهای 
جهانــی عرضه می کند.این آژانس پیش بینی خود از تولید روســیه را به میزان ۳۰۰ هزار 
بشــکه در روز باال برد و تخمین زد تولید این کشور ۷۴۰ هزار بشکه در روز معادل حدود 
هفت درصد در ســال ۲۰۲۳ کاهش پیدا خواهد کرد در حالی که ماه گذشته، کاهش یک 

میلیون بشکه ای را پیش بینی کرده بود.
در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است: باید دید آیا تقاضای کافی برای فرآورده های 
نفتی روســیه اکنون که سقف قیمت به اجرا گذاشته شده، وجود دارد یا تولید این کشور 

تحت وزن تحریم ها، شروع به کاهش خواهد کرد.
ذخایر جهانی نفت در ژانویه، به میزان ۵۲.۹ میلیون بشکه افزایش یافت و به ۷.۸ میلیارد 
بشــکه رسید که باالترین سطح از سپتامبر ســال ۲۰۲۱ بود. شاخص های مقدماتی برای 
فوریه، رشد بیشتر ذخایر  را نشان می دهد. اما بازارهای جهانی تحت تاثیر بهبود فعالیت 
اقتصادی و ســفر در چین که بزرگترین وارد کننده نفت در جهان، به ســوی محدودیت 
عرضــه در نیمه دوم ســال پیش می روند. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد رشــد 
تقاضای جهانی، ســال ۲۰۲۳ را ضعیف آغاز کرد اما پیش بینی می شود سال را با قدرت به 
پایان برساند. رشد کنونی تنشها را خواهد کاست و بازار را در نیمه دوم سال دچار کمبود 

عرضه می کند.
مصرف جهان امســال دو میلیون بشکه در روز افزایش پیدا خواهد کرد و به ۱۰۲ میلیون 
بشــکه در روز می رسد و به این ترتیب از سطح تقاضا در دوران پاندمی فراتر خواهد رفت. 
همزمان گروه اوپک پالس اعالم کرد قصد دارد تولید را تا پایان ســال ۲۰۲۳ بدون تغییر 
نگه دارد.بر اساس گزارش بلومبرگ، توریل بوسونی، مدیر بخش صنعت و بازارهای آژانس 
بین المللــی انرژی در مصاحبه با تلویزیون بلومبــرگ اظهار کرد: ما انتظار داریم که تقاضا 
برای نفت امسال بهبود چشمگیری داشته باشد. می توانیم به سرعت ببینیم که بازارها در 

ادامه سال دچار کمبود عرضه خواهند شد.


