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 تاثیر دوگانه جنگ و تخفیف های
 نفتی روسیه بر بازار ایران

 س��فیر س��ابق ایران در چین گفت: چینی ها از س��ال ها قبل بازار 
خود را روی روزانه حداقل 500 تا ۶00 هزار بشکه نفت ایران 
بس��ته اند و در طول ۱0 س��ال گذش��ته این ارقام بیش��تر شده و 
کمتر نش��ده اس��ت. حتی اگر به ضررش��ان باشد، نفت ایران را 
حفظ می کنند. سیدمحمدحس��ین مالئک در گفت وگو با ایلنا، 
درباره امکان اش��غال بازار ایران در چین توس��ط روس��یه اظهار 
داشت: رویترز خبری منتشر کرده که حدود ۳۷ میلیون بشکه 
نفت ایران در ۱۸ نفتکش در بنادر ش��رق آس��یا پارک کردند و 
از آوریل به بعد 5 میلیون بشکه هم به این میزان افزوده شده 
است، اکنون نمی توان در خصوص صحت و سقم این موضوع 
اظهارنظری کرد اما این واقعیت هم وجود دارد که وقتی روس ها 
حدود 40 درصد روی نفت خودشان تخفیف اعمال می کنند هر 
ش��رکتی را تحریک می کنند که از این فرصت اس��تفاده کند، از 
این بابت اگر ما تخفیف بیش��تر اعمال نکنیم بازارهای فروش 
خودم��ان را تحت تاثی��ر قرار داده ایم.  وی افزود: موضوع دیگر 
اینکه گفته می ش��ود چینی ها در آوریل پاالیش��گاه های خود را 
تعمیر می کنند و نفت ایران کمتر روانه این کش��ور می ش��ود، 
بنابراین مجموعه ای از اطالعات درس��ت و غلط کنار هم قرار 
گرفته و ممکن اس��ت این نتیجه حاصل ش��ود که یک ترند در 

حال شکل گیری است.  

دستگاه های اجرایی مکلف به ایجاد مولد 
اضطراری شدند

  با موافقت نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی دستگاه های 
اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند. به گزارش ایسنا، 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جریان بررس��ی طرح 
توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور ماده ۱۸ این طرح را 
به ش��رح زیر تصویب کردند: ماده ۱۸- تعرفه س��وخت نیروگاه 
ه��ای خ��ود تأمین که بن��ا بر اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل 
تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، 
به میزان س��وخت معرفی برای برق تحویل ش��ده به ش��بکه در 
س��اعات اوج مصرف معادل تعرفه س��وخت نیروگاهی براساس 
متوس��ط بازدهی نیروگاه های حرارتی س��ال قبل تعیین می 
ش��ود. تبصره- باالترین مقام کلیه وزارتخانه ها، دس��تگاه های 
اجرایی، مراکز نظامی، ش��هرداری ها، بیمارس��تان ها و مراکز 
درمانی و دیگر تاسیس��ات و س��اختمان ها به تشخیص سازمان 
پدافن��د غیرعام��ل مکلفند با اس��تفاده از منابع داخلی خود مولد 

اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند.

اخبار كوتاه

انرژی

نصب 1۵0 مخزن آب اضطراری تا پایان سالپاداش ۵ برابری صرفه جویی برای مشترکان برق
 وزیر نیرو با تش��ریح جزئیات مش��وق های وزرات نیرو برای کاهش مصرف برق، 
گفت: از ابتدای خردادماه، مشترکان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف، 
5 براب��ر تعرف��ه ب��رق هر کیلووات یعنی معادل 500 توم��ان پاداش می گیرند. به 
گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان اظهار کرد: امسال برای افرادی که در مصرف 
خ��ود صرفه جوی��ی می کنند، پاداش های��ی پیش بینی کردیم که با انجام اقدامات 
کوچ��ک مدیری��ت مصرفی می توانند پاداش الزم را ب��رای صرفه جویی بگیرند. 
وی با بیان اینکه الگوی مصرف ایام گرم سال در مناطق غیرگرم و عادی ۳00 

کیلووات است، اضافه کرد: مشترکانی که در مصرف برق صرفه جویی و الگوی مصرف را رعایت کنند، بابت هر 
کیلووات به طور متوس��ط ۱00 تومان پرداخت خواهند کرد و این مش��ترکان در صورت صرفه جویی و به ازای هر 
کیلووات س��اعت 5 برابر تش��ویق می ش��وند یعنی به ازای هر کیلووات س��اعت 500 تومان تش��ویق می شوند. وزیر 
نیرو تصریح کرد: اگر این مش��ترک فقط 50 کیلووات صرفه جویی کند به طور مثال س��ال گذش��ته ۳00 کیلووات 
مصرف داشته و امسال مصرف را به 250 کیلووات برساند، قبض برق این مشترک رایگان شده و هیچ پولی بابت 
برق پرداخت نمی کند. محرابیان خاطرنشان کرد: اگر مشترک 200 کیلووات مصرف و ۱00 کیلوات صرفه جویی 

کند، 50 هزارتومان منفعت خواهد شد .

 مدیر عامل سازمان آب و فاضالب از نصب ۱20 مخزن آب اضطراری تا پایان 
سال خبر داد. به گزارش ایسنا، محمدرضا بختیاری صبح امروز با حضور در جلسه 
شورای شهر تهران، درباره وضعیت آب در پایتخت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
شهر تهران، توسط پنج سد تامین آب می شود و مخازن آب تهران، ۱ میلیارد متر 
مکعب گنجایش دارد و تقریبا  ۷0 درصد آب  در س��الهای نرمال از طریق س��دها 
و  ۳0 درص��د از طری��ق آب ه��ای زیر زمینی تامین می ش��ود؛ به گونه ای که ۶00 
حلقه چاه داریم که ۳0 درصد آب مورد نیاز را تامین می کند. وی با بیان این که ۹ 

میلیون و 455 هزار نفر بر اساس سرشماری از آب شرب استفاده می کنند که به نظر می رسد این جمعیت بیشتر 
اس��ت گفت: امس��ال دومین س��ال  خشکس��الی متوالی را پشت سر می گذاریم و متاسفانه امسال وضعیت بارندگی 
مناسب نیست چراکه تا به حال تنها ۱۷۹ میلیمتر باران باریده و این در حالی  است که در مدت مشابه سال قبل 
25۹ میلیمتر باران باریده بود و امسال  تهران جزو 5 الی ۶ استانی است که به شدت از لحاظ آبی در تنش است. 
او با بیان این که در مورد وضعیت مخازن سدها باید بگویم که 200 میلیون لیتر کاهش مخازن را داریم که یک 
مقدار وضعیت تهران را با مش��کل مواجه می کند گفت: با تمام ظرفیت چاه ها در مدار هس��تند چراکه مجبوریم 

مخازن استراتژیک را برای شهریورماه نگه داریم و به همین دلیل تمام  چاه ها در مدار هستند. 

راه و مسکن 

اخبار كوتاه

»تجارت« نفش استانداران در ساخت 4 میلیون واحد مسکونی را بررسی کرد

بازوی کمکی برای پیش برد نهضت ملی مسکن
 گروه راه و مسکن : با توجه به عزم دولت در ساخت چهار میلیون 
واحد مس��کونی طی چهار س��ال آینده، انتظار می رود استانداران 
به عنوان رئیس شورای مسکن استان ها نقش پررنگ تری را در 
اجرای یکی از مهم ترین برنامه های دولت سیزدهم ایفا کنند. به 
گزارش »تجارت«،استانداران در واقع باید پیش قراوالن اجرای 
طرح نهضت ملی مس��کن باش��ند. این موضوعی اس��ت که در 
روزهای اخیر  رئیس جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و معاونان 
او بر آن تاکید کرده اند. طبق قانون، اس��تانداران رئیس ش��ورای 
مسکن استان هستند و مسئولیت تامین مسکن  در استان ها و 
شهرهای کشور بر عهده ی آنهاست. از 400 هزار واحدی که در 
قالب طرح ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سال 
اول برعهده بنیاد مسکن در شهرهای کوچک قرار گرفته، تامین 
زمین ۱00 هزار واحد انجام شده، ۷0 هزار متقاضی شناسایی و 
۶5 هزار واحد به مرحله اجرا رس��یده اس��ت؛ همچنین قرار است 
اولین پروژه ها در ش��هر قم توس��ط بنیاد مسکن در خرداد ۱40۱ 
افتتاح ش��ود. از 4 میلیون واحد هدف گذاری ش��ده در قالب طرح 
جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی مسکن( احداث یک 
میلیون و ۶00 هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد که ساخت 
سالیانه 400 هزار واحد در برنامه گنجانده شده است. حمیدرضا 
س��هرابی - معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن - در تشریح 
آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد 
مسکن گفت: سهم بنیاد از ساخت واحدهای جهش تولید و تامین 
مس��کن، س��الیانه 400 هزار واحد اس��ت که 200 هزار واحد در 
روس��تاها و 200 هزار واحد در ش��هرهای کمتر از ۱00 هزار نفر 
احداث خواهد ش��د. وی افزود: تاکنون اراضی حدود ۱00 هزار 
واحد مس��کونی به بنیاد مس��کن تحویل ش��ده که مابه ازای این 
تع��داد اراض��ی نیز حدود ۷0 ه��زار نفر متقاضی معرفی و اجرای 
حدود ۶5 هزار واحد مس��کن ش��هری طرح نهضت ملی مسکن 
آغاز ش��ده اس��ت.  در روزهای اخیر آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی 
� رئیس جمهوری در س��ومین نشس��ت شورای عالی مسکن به 
اهمیت نقش استانداران در طرح نهضت ملی مسکن  اشاره کرد. 
او اس��تانداران را موظف کرد که ظرف یک ماه اراضی در اختیار 
دس��تگاه ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و 
شهرسازی اعالم کنند. روز گذشته هم رستم قاسمی � وزیر راه و 
شهرسازی اظهار کرد: در جلسه آتی شورایعالی مسکن به ریاست 

رییس جمهوری، اس��تانداران روند پیش��رفت طرح نهضت ملی 
مسکن را در بخش های تامین اراضی، تعیین تکلیف متقاضیان 
نام نویس��ی و معرفی ش��ده و ش��روع عملیات اجرایی واحدهای 
طرح ارایه خواهند کرد. وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم این که 
۷0 درصد اراضی مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن تامین 
ش��ده اس��ت وعده داد که 2 میلیون واحد مس��کونی این طرح در 
شش ماهه نخست امسال عملیاتی شود. وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد که هم اکنون حدود 2 میلیون و 400 هزار واحد زمین 
آماده آغاز عملیات اجرایی است که با این میزان زمینی که آماده 
شده است به همراه آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۸0 هزار واحد 
مس��کونی، بیش از ۷0 درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن تامین شده است.  از زمان تصویب قانون جهش تولید و 
تامین مسکن در ۱۷ مردادماه ۱400 که هدف آن ساخت سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی است حدود ۹ ماه می گذرد اما سرعت 
اجرای طرح در حد انتظارات نبوده است. در این خصوص انتظار 
می رود ش��ورای مس��کن استان ها به عنوان ناظر و سیاست گذار 
در همکاری با همکاری ادارات کل راه و شهرس��ازی اس��تان ها 
به عنوان بازوی اجرایی، قوی تر از قبل در پیش��رفت این طرح 
عمل کنند. آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن حاکی  از 

آن اس��ت که تا پایان خردادماه به اس��تان ها برای تامین اراضی، 
پاالیش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده است. بنا به 
گفته محمود محمودزاده � معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی 
یک میلیون و ۳۶4 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن با کاربری 
مس��کونی تامین ش��ده است. بیشترین تامین زمین در سیستان 
و بلوچس��تان و بوش��هر و کمترین اراضی در کردستان، لرستان، 
کرمان، تهران تامین شده است که ضرورت دارد تا روند تامین 
اراضی سرعت یابد. وی هم چنین گفت: بیش از ۳ میلیون و ۷00 
هزار نفر از متقاضیان نیز به کارتابل استان ها معرفی شده اند تا 

روند پاالیش آنها تکمیل شود.

نهضت ملی مسکن در یک نگاه � 
 بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مس��کن )نهضت 
مل��ی مس��کن( مصوب ۱۷ مردادم��اه ۱400 یکی از برنامه های 
کالن دولت سیزدهم محسوب می شود. دولت با تلفیق دو طرح 
»نهضت ملی مس��کن« و »اقدام ملی مس��کن« قصد دارد چهار 
میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانک ها موظف 
شده اند سالیانه ۳۶0 هزار میلیارد تومان تسهیالت به طرح جهش 
تولید و تامین مس��کن اختصاص دهند. طبق آخرین آماری که 

محمودزاده � معاون وزیر راه و شهرسازی � ارایه داده تا روز 2۸ 
فروردین ۱40۱ تعداد 5۳0 هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، ۳2۱ 
هزار واحد نهضت ملی مسکن و ۱0۸ هزار واحد طرح خودمالکی 
که برای دریافت تس��هیالت به بانک معرفی ش��ده، در حال اجرا 
اس��ت. بر اس��اس آمار تا روز یکم خرداد ۱40۱ برای یک میلیون 
و ۳۶4 هزار واحد تامین زمین ش��ده اس��ت. مجموعا در دو طرح 
حمایتی نهضت ملی مسکن و اقدام ملی حدود 5 میلیون و 400 
هزار نفر ثبت نام کردند که 2 میلیون و ۳00 هزار نفر از شرایط الزم 
برخوردارند و تایید شدند. رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی 
وع��ده داده ک��ه تا پای��ان مردادماه ۱40۱ تعداد 2 میلیون واحد به 
مرحله اجرا برسد. وام این واحدها در تهران 450 میلیون تومان، 
دیگر کالنشهرها 400 میلیون، مراکز استانها ۳50 میلیون، سایر 
مناطق شهری ۳00 میلیون و روستاها 250 میلیون تومان با نرخ 
س��ود حداکثر ۱۸ درصد تعیین ش��ده است. طبق آخرین برآوردها 
قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مس��کن 4 میلیون و 
۷50 هزار تومان خواهد بود و زمان س��اخت پروژه ۱۸ تا 24 ماه 
تعیین شده است. اما معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره 
به اینکه پروژه های آغاز ش��ده در مناطق ش��هری توس��ط بنیاد از 
فرآیند صدور پروانه تا نازک کاری متفاوت است، افزود: عملیات 
س��اخت حدود ۶5 هزار واحد مس��کونی ش��روع شده و مابقی در 
مرحله الحاق به بافت، صدور پروانه، مجوز تکفیک و سایر موارد 
هستند. سهرابی تاکید کرد: برنامه ریزی شده تا در خردادماه ۱40۱، 
نخس��تین پروژه های طرح نهضت ملی مس��کن که بنیاد مسکن 

متعهد به ساخت آن است، در قم افتتاح شود. 
قان��ون جه��ش تولید و تامین مس��کن )نهضت ملی مس��کن( 
مص��وب ۱۷ مردادم��اه ۱400 یک��ی از برنامه های کالن دولت 
س��یزدهم محسوب می ش��ود. دولت با تلفیق دو طرح »نهضت 
مل��ی مس��کن« و »اق��دام مل��ی مس��کن« قص��د دارد چه��ار 
میلیون واحد مس��کونی طی چهار س��ال احداث کند. بانک ها 
موظف ش��ده اند س��الیانه ۳۶0 هزار میلیارد تومان تس��هیالت 
 ب��ه ط��رح جه��ش تولی��د و تامین مس��کن اختص��اص دهند.

 طب��ق آخری��ن آم��اری که وزارت راه و شهرس��ازی ارایه داده تا 
روز یکم اس��فندماه ۱400 تعداد ۳20 هزار واحد یا تکمیل ش��ده 
یا آماده عملیات اجرایی اس��ت و برای یک میلیون واحد تامین 

زمین شده است.

 معاون وزیر راه و شهرسازی از بهره برداری باندرفت منطقه دو آزادراه تهران شمال تا پایان امسال خبر داد و گفت: در این صورت مردم می توانند 
از طریق این آزادراه تا پل زنگوله واقع در استان مازندران و به صورت چهار خطه عبور کنند. خیراله خادمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد:  همه 
تالش مان این اس��ت که باند رفت منطقه دو آزادراه تهران-ش��مال در س��ال جاری به صورت کامل آماده بهره برداری ش��ود و به این ترتیب مردم 
بتوانند از منطقه دو تا پل زنگوله که به صورت چهار خطه عبور کنند. وی افزود: اخیرا در بازددیدی که از این منطقه انجام ش��د، بیش از 2۱00 
نفر نیروی کار، هزار دس��تگاه ماش��ین آالت س��نگین و کارگاه های فعال متعددی هس��تند که با وجود ش��رایط س��خت در این آزادراه کار می کنند تا 

پایان امسال بتوانیم آن را تمام کنیم. بنابراین باید از پیمانکاران و سرمایه گذار  آزادراه تهران-شمال تشکر کرد. 

  مدیرکل دفتر توس��عه مهندس��ی س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی با بیان" تدبیر وزیر راه این اس��ت که هر اس��تان نماینده ای در شورای مرکزی 
نظام مهندسی داشته باشد" گفت: فهرست نهایی اعضای این شورا به زودی اعالم می شود. علیمحمد عبدی قهرودی در گفت وگو با خبرگزاری 
تس��نیم، اظهار کرد:  در س��نوات مربوط به تدوین و تصویب قانون نظام مهندس��ی  و کنترل س��اختمان در کش��ور 25 اس��تان وجود داش��ت و به نظر 
می رس��د ترکیب اعضای اصلی ش��ورای مرکزی نظام مهندس��ی س��اختمان نیز در همان زمان که قانونگذار پیش بینی کرده بود با همین نگاه بوده 
که هر اس��تان یک نماینده در این ش��ورا داش��ته باش��د. وی افزود: با این که طی 2۶ س��ال اخیر تعداد اس��تان های کشور افزایش یافته و به ۳۱ استان 

رسیده، اما تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی همچنان روی همان عدد 25 باقیمانده است. 

اعالم فهرست نهایی شورای مرکزی نظام مهندسی به زودیاتصال آزادراه تهران-شمال به مازندران تا پایان امسال

عوارض کامیون های ترانزیتی کاهش می یابد؟
 ب��ا توج��ه ب��ه پیگیری های صورت گرفته از س��وی وزارت راه و 
شهرسازی، مقرر شده تا عوارض کامیون های ایرانی در مرزهای 
ارمنس��تان و آذربایج��ان کاهش پیدا کن��د که یکی از بزرگترین 
مش��کالت کامیون داران برای ترانزیت در این کشورهاس��ت. به 
گزارش ایسنا، اخیرا و درپی بروز و تشدید اختالفات بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنس��تان، مش��کالتی برای کامیون داران ایرانی به 
وجود آمد و آن ها برای سفر به ارمنستان مجبور بودند که از بخشی 
از خاک آذربایجان هم عبور کنند و به غیر از س��خت گیری ها و 
مش��کالتی که برای کامیون داران ایرانی در این زمینه به وجود 
آمده بود، آن ها مجبور بودند در چندین مرحله مبالغ باالیی را به 
عنوان عوارض جاده ای و تردد به آذربایجان و ارمنستان پرداخت 
کنند و این مس��ائل کار را برای کامیون داران س��خت تر کرده بود. 
در ای��ن م��دت رایزنی ها و تالش هایی برای حل این مش��کل از 
سوی ایران صورت گرفت اما اخیرا در سفر گنل سانوسیان –وزیر 
مدیریت منطقه ای و زیرس��اخت ارمنس��تان- این مسئله از سوی 
هی��ات ایران��ی مطرح ش��د و نهایتا هر دو ط��رف به تالش برای 
کاهش و حتی به صفر رس��اندن این عوارض رضایت دادند. این 
وزیر ارمنس��تانی در این زمینه در پاس��خ به ایس��نا گفت: از همه 
کامیونداران که در این مسیر حرکت می کنُند عذرخواهی می کنم 
چرا که مشکالت و محدودیت هایی برایشان به وجود می آید اما 
دو خبر خوب برای آن ها دارم. وی با بیان اینکه تصمیمات خوبی 
درباره کاهش عوارض جاده ای نیز اتخاذ شده است، افزود: با توجه 
به مشکالتی که بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان وجود دارد، 
مسیر تزانزیتی ایران، آذربایجان و ارمنستان با مشکالتی مواجه 
ش��د و محدودیت های برای کامیونداران ایرانی به وجود آورد اما 
درصددیم تا هرچه سریعتر جاده جایگزین را اصالح کنیم و این 
مسیر تزانزیتی جدید بین ایران و ارمنستان را به زودی بازگشایی 
خواهیم کرد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی نیز در این باره 
اعالم کرد که باید نقشه راه مشخص شود و عوارض باید به صورت 
عادالنه اخذ ش��ود؛ ما در ایران این آمادگی را داریم که عوارض 
را به صفر برسانیم و تفاهم نامه ای را امضا کنیم تا مبنای توسعه 
حمل و نقل ترکیبی هر دو کشور باشد. پس از این جلسه، شاهین 
مصطفی اف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به ایران آمد 
و دیداری با وزیر راه و شهرسازی داشت و مسئله کاهش عوارض 

جاده ای نیز در آن جلسه مطرح شد.

 گروه انرژی: نگرانی رو به رشدی در بازار نفت وجود دارد که رکود 
احتمالی می تواند به ش��دت روی تقاضا برای نفت تاثیر بگذارد.   
قیمت جهانی نفت با واهمه از کاهش رونق اقتصاد جهان یا حتی 
رکودی ش��دن آن با افت قیمت مواجه ش��ده و در مقابل رقیب 
تاریخی آن یعنی طال توانسته است با فراغت از نرخ بهره فدرال 
رزرو در مسیر صعود باقی بماند. به گزارش »تجارت«، بازار نفت 
هفته گذش��ته یک هفته نوس��انی دیگر را سپری کرد که طی آن 
رویارویی عوامل مثبت و منفی باعث شد قیمتها حدود پنج دالر 
در هر بشکه افت و خیز داشته باشند. هر دو شاخص نفت برنت 
و وس��ت تگزاس اینترمدیت پس از این که اوایل معامالت س��ه 
شنبه گذشته به باالترین رکورد هشت هفته اخیر صعود کردند، 
اواخر همان روز عقب نشینی کرده و روز چهارشنبه به ریزش وال 
اس��تریت پیوس��تند که بر اثر تجدید نگرانی های سرمایه گذاران 
نس��بت ب��ه احتم��ال وقوع رکود تحت تاثی��ر افزایش نرخ تورم و 
محدودیت ه��ای زنجی��ره تامین، روی داد. در هفته منتهی به 20 
مه، شرکت کنندگان بازار نفت به نگرانیهای رکود توجه بیشتری 
نسبت به گزارش هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا 
نشان دادند. هر چند که این آمار از کاهش هفتگی ذخایر بنزین و 
وجود تقاضای باال به رغم افزایش بی سابقه قیمت ها در آمریکا 
حکایت داش��ت. انتظار می رود افزایش قیمتهای بنزین با آغاز 
فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، بیشتر شود.اندرو لیپو، رئیس 
لیپو اویل آسوشیتدپرس در هیوستون روز پنج شنبه که قیمتهای 
نفت پس از ریزش سنگین در ابتدای معامالت همان روز، تحت 
تاثیر افت ارزش دالر در س��طح باالتری بس��ته ش��دند. به رویترز 
گفت: بازار س��اعت به س��اعت به همه نوع خبری واکنش نش��ان 
می ده��د و حرک��ت قیمت در بازارهای نفت بر مبنای روز به روز، 
اغراق آمیزتر می شود. در کل، به نظر می رسد بازار بیشتر نگران 
افزای��ش احتمال وقوع رکود اس��ت ت��ا این که نگران افت ذخایر 

سوخت آمریکا به پایین ترین سطح چند سال اخیر برای این وقت 
از س��ال باش��د. س��رمایه گذاران به دلیل نگرانی از کندی اقتصاد 
جهانی و حتی رکود، از نفت که یک دارایی پرریسک به حساب 
می آید، عقب نش��ینی کرده اند و ریس��ک گریزی آنها شدت پیدا 
کرده است. سباستین بیسشری، استراتژیست تجارت نفت و گاز 
در شرکت "سان شاین پرافیتس" در اینوستینگ نوشت: احتمال 
تسهیل تحریمهای آمریکا علیه ونزوئال هم عامل منفی دیگری 
محسوب می شود که به اقدام مجارستان در وتوی برنامه اتحادیه 
اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روسیه اضافه شد. اتحادیه اروپا 

همچنان در تالش برای متقاعد کردن مجارستان برای موافقت با 
تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه است. عامل منفی 
دیگر، موجهای جدید شیوع کووید در چین بوده است و با وجود 
برنامه ش��انگهای برای بازگش��ایی، موارد ابتال در منطقه پکن 
افزایش پیدا کرده است.با این حال بازار در حالی که به دورنماهای 
اقتصادی تیره متمرکز ش��ده، حداقل هفته گذش��ته سطح اندک 
ذخایر سوخت آمریکا را نادیده گرفت.نه این که تقاضا برای نفت 
افزایش زیادی پیدا کرده باشد بلکه ظرفیت عرضه در سطح جهان 
و آمریکا چند میلیون بشکه در روز کمتر از دوران پیش از شیوع 

پاندمی شده است. تقاضای رو به رشد از زمان بازگشایی اقتصادها 
و ازس��رگیری س��فرهای مردم، به همراه ظرفیت پاالیش کمتر و 
کمبود عرضه در بازارهای سوخت، میانگین ذخایر سوخت آمریکا 
را به شدت کاهش داده است. طبق آمار هفتگی اداره اطالعات 
انرژی آمریکا، ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ مه، به 
میزان 4.۸ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و حدود هشت درصد 
پایین میانگین پنج ساله برای این وقت از سال است. ذخایر بنزین 
آمریکا در پایین ترین سطح از سال 20۱4 برای این وقت از سال 
است و ذخایر کرانه شرقی در پایین ترین سطح از سال 20۱۱ قرار 
دارند.به گفته ونیو یو و وارن پاترسون، استراتژیستهای موسسه 
ING، اگرچه پاالیشگاه ها فضا برای افزایش ظرفیت تولید دارند 
اما تقاضا برای بنزین احتماال در فصل رانندگی افزایش پیدا خواهد 
کرد و بازار بنزین آمریکا دچار محدودیت عرضه بیشتری خواهد 
شد. و احتماال شاهد آن خواهیم بود که دولت آمریکا تحت فشار 
بیشتری برای کنترل قیمت بنزین قرار خواهد گرفت. بر اساس 
گزارش اویل پرایس، تیم اس��تراتژی ساکس��و بانک در یادداشتی 
هشدار داد نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی و متعاقبا، تقاضا برای 
سوختها هنوز در آمار فعلی منعکس نشده اند. این نگرانی هنوز در 
ذخایر نفت و بنزین انعکاس پیدا نکرده و اگرچه تقاضا برای بنزین 
کاهش پیدا کرده اما با وجود گرانی کم سابقه قیمتها، همچنان 
قوی مانده است. در چین هم تسهیل قرنطینه ها با موجود جدید 
ش��یوع، خوب پیش نمی رود و روند عادی س��ازی را آهسته کرده 
اس��ت. تا آن زمان، بازار احتماال به س��طح کلی ریس��ک پذیری 
متمرکز اس��ت که در حال حاضر به چالش کش��یده ش��ده است. 
هووی لی، اقتصاددان گروه بانکی OCBC سنگاپور، با اشاره به 
رشد چشمگیر شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، اظهار کرد: 
این نگرانی های رکود ش��دت بیش��تری پیدا کرده و باعث افت 

قیمتهای نفت در معامالت صبح روز جاری شدند. 

بررسی های »تجارت« نشان می دهد

خطر رکود در بازار جهانی نفت


