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قیمت طال، سکه و ارز در ۳ دی ماه

امروز قیمت طال و ارز اندکی صعودی بود.
به گزارش ایسنا، در لحظه ارسال این گزارش قیمت سکه طرح جدید تمام بهار 
آزادی سه میلیون و ۵۱۰ هزار تومان و قیمت سه تمام بهار طرح قدیم سه میلیون 

و ۳۵۰ هزار تومان است.
نیم سکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 

و سکه یک گرمی ۶۵۰ هزار تومان به فروش می رسد.
قیمت هر مثقال طالی ۱۷ عیار نیز یک میلیون و ۳۵۳ هزار تومان و هر گرم طالی 

۱۸ عیار ۳۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان است.
انس جهانی طال نیز ۱۲۶۲.۵۰ دالر است.

نرخ دالر بانکی ۵ رقمی شد
اما امروز نرخ خرید دالر در بانک ها با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته بار دیگر 

پنج رقمی شد.
بانک مرکزی از چندماه پیش و همزمان با کاهش نرخ ارز در بازار آزاد به بانک ها 
مجوز داد تا نسبت به خرید ارز مردم با قیمتی که بانک مرکزی روزانه اعالم می کند، 

اقدام کنند.
این نرخ در ابتدا تفاوت قابل توجهی با بازار آزاد داشت و به همین دلیل، کمتر کسی 
برای فروش ارز خود به بانک ها مراجعه می کرد، اما به تدریج با کاهش نرخ ارز در بازار 
آزاد و افزایش قیمت خرید ارز در بانک ها این نرخ به بازار نزدیک شد و حتی در برخی 

روزها از قیمت بازار آزاد نیز عبور کرد.
براساس این گزارش، امروز - سوم دی - بانک ها هر دالر آمریکا را با افزایش حدود 
۱۰۰ تومانی نسبت به روز گذشته با نرخ ۱۰ هزار و ۹ تومان می خرند و قیمت خرید 

یورو نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته و ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان است.
این در حالی است که نرخ خرید پوند در بانک ها نیز امروز با افزایش همراه بود و به 

۱۲ هزار و ۶۸۵ تومان رسید.
ارز مسافرتی در صورت تکمیل مدارک  بانک های عامل فروش  از سوی دیگر 
مسافران، برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع تا سقف ۵۰۰ یورو و برای سایر 
کشورها تا سقف ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی پرداخت می کنند که نرخ ارز پرداختی 
به متقاضیان نیز نسبت به روز گذشته افزایش یافته و همان ۱۱ هزار و ۷۳۳ تومان 
است که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به حدود ۱۲ هزار و ۱۰۰ 

تومان می رسد.

افزایش قیمت  در بورس ادامه دار شد

در ادامه رشد قیمت ها در بورس و فرابورس ایران امروز نیز بیشتر سهم ها با 
رشد آرام قیمت ها مواجه بودند و بانکی ها برای بار دیگر با صف خرید مواجه 
شدند. در عین حال در گروه فلزات اساسی و تعدادی از نمادهای پاالیش 

پتروشیمی سهم ها روی نماگر اصلی بازار تاثیر بسزایی داشتند.
به  گزارش  ایسنا، شاخص کل نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۷۹۰ واحد 
رشد کرد و تا عدد ۱۵۷ هزار و ۴۸۴ واحدی باال رفت. همچنین شاخص کل هم 
وزن نیز در حرکتی هماهنگ با شاخص اصلی ۱۱۰ واحد رشد کرد تا رقم ۲۷ هزار 

و ۲۱ واحدی باال رفت.
شاخص آزاد شناور نیز با ۱۳۲۹ واحد افزایش رقم ۱۷۰ هزار و ۶۲۷ واحد را تجربه 

کرد و شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۸۶۲ و ۲۲۲ واحد رشد کردند.
امروز فوالدی ها، پتروشیمی ها و بانکی ها از تاثیرگذاران عمده روی نوسانات بورس 
تهران بودند؛ به طوری که ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و پاالیش 
نفت اصفهان هر یک به ترتیب ۱۶۴، ۱۱۶ و ۷۵ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص های 
بازار داشتند. اما در طرف مقابل صنایع پتانسیل  خلیج فارس، سرمایه گذاری گاز، نفت 
و پتانسیل  تامین و همچنین پتانسیل  خارک هر یک به ترتیب ۱۵۸، ۷۷ و ۶۳ واحد 

تاثیر کاهنده روی نوسانات کاهنده که نماگر بازار داشتند.
امروز نیز مانند روز گذشته بانکی ها در راستای تقویت شاخص های بازار حرکت 
کردند؛ به طوری که بانک تجارت از جمله محرک های مثبت شاخص بود و توانست 
امروز در قیمت آخرین معامله پنج درصد رشد داشته باشد و سقف رشد را رقم بزند.
در این نماد حجم تقاضاها به حدی بود که  بار دیگر صف های میلیونی خرید برای 
این سهم به وجود آمد و در نهایت نیز معامالت با صف خرید به پایان رسید. از دیگر 
نماد پر معامله در این گروه می توان به سهام بانک صادرات ایران اشاره کرد که در 
تابلوی اول بورس تهران مورد داد و ستد قرار گیرد. آخرین قیمت معامله این سهم 
با ۲.۹۵ درصد رشد نسبت به روز گذشته به رقم ۱۲۵۵ ریال رسید. همچنین بانک 
صادرات نیز که امروز با صف خرید روبرو شد پنج درصد در آخرین قیمت معامله رشد 
را نشان داد. اکثر خریداران سهم های یاد شده حقیقی بودند. البته  در کفه عرضه نیز 
این حقیقی ها بودند که سنگینی می کردند. در گروه فلزات اساسی نیز امروز قیمت 
نیمی از سهم ها افزایشی و نیمی کاهشی بود، اما شتاب افزایش قیمت در این گروه 
بیشتر ملموس بود. به طور نمونه صنایع مس ایران که از تاثیرگذاران عمده روی 
شاخص کل بود، در قیمت آخرین معامله ۲.۳۶ درصد رشد کرد و به قیمت دو هزا رو 
۹۴۵ تومان رسید. ۶۹ درصد از خریداران این سهم امروز افراد حقیقی و  ۶۳ درصد 
از عرضه کنندگان حقوقی بودند. در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای 
نیز معامله گران بازار روند افزایش قیمت را شاهد بودند و پاالیش نفت تبریز در این 
گروه در قیمت پایانی ۲.۸۲ درصد رشد را نشان داد. در  عین  حال سهام شرکت گروه 
خودرو و قطعات با کمتر از سه درصد نوسان روبرو شد و تقریبا نیمی از سهم این 

گروه نوسان رو به پایین داشتند.
ارزش معامالت بورس تهران امروز به رقم ۵۸۹ میلیارد تومان رسید و حجم 
معامالت رقم ۲.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی را شاهد بود. همچنین تعداد معامالت 

این گروه به رقم ۱۳۰ هزار و ۶۱۴  نوبت رسید.
آیفکس نیز ۹.۷۶ واحد رشد کرد و به رقم ۱۸۳۶ واحدی رسید. ارزش معامالت 
این بازار تا رقم ۲۶۱ میلیارد تومان باال رفت و حجم معامالت رقم ۵۶۲ میلیون سهم 

و اوراق مالی را به خود دید.

باید بودجه را بر پایه عوارض و مالیات ببندند!اخبار

فرارهای ویرانگر
هر دولتی در هر زمانی برای حفظ امنیت و ایجاد بستر 
مناسب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... نیازمند درآمد 
نیاز  مورد  درآمد  تامین  از  وقتی حرف  است.  مشخصی 
جلوه  پرنگ  حضوری  با  مالیات  می آید  میان  به  دولت 
و  درآمد  از  مقداری  مالیات  ساده تر  عبارتی  به  می کند. 
دارایی افراد است که توسط دولت برای تامین منابع مالی 
از  مالیات  که  بگوییم  بنابراین می توانیم  گرفته می شود 

جهات مختلف بر اقتصاد یک کشور تاثیر می گذارد.
یکی از مهم ترین محورهای مورد بحث اتکا دولت بر دریافت 
مالیات است. اما نکته مهمی که وجود دارد فرارهای مالیاتی 
است که به یک امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. وقتی طبق 
قوانینی نحوه پرداخت مالیات از سوی دولت مطرح می شود، 
هستند افراد و یا نهادهایی که به نوعی درصدد دور زدن این 
قوانین بر می آیند و از پرداخت مالیات فرار می کنند. اما سوال 
این است که با فرار مالیاتی چه بر سر اقتصاد کشور می آید 
و آن زمان که دولت تصمیم به سرمایه گذاری در زمینه های 
مختلف را دارد وقتی به واسطه فرار مالیاتی با کمبود بودجه 
مالیاتی  فرار  افراد  از  بسیاری  باید چه کند؟  روبه رو می شود 
را رفتار غیراخالقی می دانند که می تواند اقتصاد کشور را با 
چالش های جدی روبه رو کند. از طرفی دیگر برخی از صاحبان 
مشاغل بزرگ و کوچک پرداخت مالیات را دشوار می دانند و آن 
را مانعی برای سود آوری می بینند. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه 
و کارشناس مسائل اقتصادی دور زدن قوانین پرداخت مالیاتی 
را عملی غیراخالقی می داند و در این باره به »ابتکار« می گوید: 
فرار مالیاتی در واقع پرداخت نکردن مالیات و کتمان کردن 
درآمدی است که مشمول مالیات است بنابراین وقتی یک سری 
از افراد مالیات را پرداخت می کنند، در تامین هزینه های دولت 
شریک می شوند و در مقابل افرادی که از پرداخت آن سر باز 
می کنند، در این شرایط بی احترامی به حقوق دیگران می شود. 
اگر خود مالیات مورد بحث و انتقاد قرار بگیرد باید بگویم که راه 
تامین درآمد دولت همین مالیات است که با مشارکت مردمی 
همراه خواهد بود، پس نمی توان آن را نادیده گرفت. البته در 
کشور ما عادت بر این است که بودجه را بر پایه پول نفت و گاز 
ببندند و از آن طرف تالش مالیاتی کم شده است اما برعکس ما 
اکثر کشورها منابع مالی خود را بر پایه مالیات و عوارض تامین 
می کنند. با توجه به بحث های که اخیرا برای رهایی از وابستگی 
به درآمدهای نفتی مطرح شده مسلما چیزی که دولت باید بر 
آن تکیه کند درآمدهای مالیاتی است. در چنین شرایطی اگر 
فرار مالیاتی صورت بگیرد که نوعی رفتار نامشروع و  غیرقانونی 
است تاثیری زیادی را بر جامعه و اقتصاد می گذارد. از طرفی 

دیگر فردی که نمی خواهد طبق قانون مالیات را پرداخت کند، 
درآمدهایش را پنهان کرده و به عنوان مثال با پرداخت رشوه 
در بطن جامعه فسادسازی می کند. باتوجه به این مسائل عالوه 
 بر موارد ذکر شده همان طور که گفتم پیامدهای منفی را برای 

اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. 
مالیاتی  فرار  از  جلوگیری  برای  راهکارهایی  درخصوص  وی 
می گوید: جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار راحت است. یکی از آن 
راه ها شناسایی افرادی که با وجود درآمد مالیات نمی پردازند است. 
خود سازمان مالیاتی اگر دسترسی به حساب های بانکی افراد را 
داشته باشد می تواند به راحتی افرادی که کد مالیاتی ندارند را 
شناسایی کند. این راه با وجود اهمیت باال هیچ موقع مورد توجه 
قرار نگرفت. یکی دیگر از راهکارها برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
این است که سیستم های مالیاتی همکاری نکنند. ما به راحتی 
می توانیم فرار مالیاتی را متوقف کنیم و باید بگویم در این زمینه 

زیاد کار شده است. 
بغزیان با بیان اینکه بنگاه ها باید طبق تعهدی که دارند مالیات 

را در اختیار دولت قرار بدهند، می گوید: مسئله ای وجود دارد که 
باعث تعجب می شود. بسیاری بر بنگاه های کوچک و مالیاتی که 
باید بدهند تاکید زیادی دارند و آن را دور از انصاف می دانند. 
بنگاهی که سودآور باشد پس یک تعهد مشخصی برای پرداخت 
مالیات دارد و اگر بگوید میزان مالیات باال است از نظر من یک 
بهانه است. زمانی که بنگاه ها سود می دهند می گویند مالیات زیاد 
است و زمانی  هم که کاالیی ندارند، بازار را نمی شناسند، به نوعی 
خودشان زیان ده هستند و به خوبی مدیریت نمی شوند، باز هم 
می گویند که مالیات باال است. در این شکی نیست که برخی از 
این بنگاه ها زیان دارند و شرایط بسیار پیچیده ای پیش  روی شان 
هست اما این به معنا باال بودن نرخ مالیات نیست. اگر نگاه منطقی 
داشته باشیم متوجه می شویم که مالیات زمانی دریافت می شود 
که بنگاه ها دارای درآمد هستند. من معتقدم اینگونه افراد به دلیل 
غیرحرفه ای اداره شدن شان، در نظر نگرفتن تهدیدها و فرصت ها و 
ضعف های موجود شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه به بن بست 
می خورند و بعد از آن مدعی می شوند که در زمان رکود مشکل 

نرخ مالیات است. 
وی می افزاید: شرایطی را در نظر بگیریم که مالیات را صفر 
کنیم بازهم این افراد نمی توانند اوضاع شان را کنترل کنند. به 
عنوان مثال جریان مناطق آزاد را به خاطر بیاوریم. بنگاه هایی 
که از مالیات شکایت داشتند، می توانستند به این مناطق بروند 
و فعالیت شان را بدون پرداخت مالیات شروع کنند. در آن زمان 
هم با توجه به تمام مسائل باز هم ما شاهد شکوفایی نبودیم. من 
معتقدم این ها بهانه مناسبی برای زمانی است که می خواهند عیب 
و ضعفی را بپوشانند. در آن زمان راحت ترین راه این است که به 
سراغ مالیات بروند و از باال بودن آن شکایت داشته باشند. مسئله 
دیگر هم که با بیان آن می خواهند ضعف ها را نادیده بگیرند این 
است که مدعی می شوند هزینه مالی بسیار باال است پس درنتیجه 
برای ما مشکل ساز می شود. به نظر من دو بهانه ای که به آن اشاره 
کردم تنها برای زمانی استفاده می شود که می خواهند مشکالت را 
سرپوش بگذارند، چون هر بنگاهی باید طبق قوانین مالیات درآمد 

خود را به دولت پرداخت کند.

بیمه تجارت نودر همایش کاهش تلفات جاده ای نقش ایفا کرد
نشست هم اندیشی تلفات جاده ای ،چالش ها و راهکارها با حضور رییس کل بیمه مرکزی و مدیران عامل بیمه های کشور سوم دی در استان مازندران برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو در این گردهمایی غالمرضا سلیمانی 
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فاز 11، تنها فاز باقی مانده میدان گازی پارس جنوبی است که روزگاری قرار 
بود به عنوان نخستین IPC پرچم دار توسعه میادین نفتی و گازی ایران از 
طریق این قراردادها باشد، اما به صورت مستقیم تحت تاثیر تحریم های 
آمریکا علیه ایران قرار گرفت و نحوه توسعه آن فعال در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا،  تیرماه سال گذشته قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین 
شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم ایرانی-فرانسوی-چینی توتال، شاخه بین المللی 
شرکت ملی نفت چین )CNPCI( و پتروپارس امضا شد. مهم ترین پاراگراف این 
قرارداد، برای ایران خط هایی بود که از الگو شدن به کارگیری سیستم تقویت فشار 
در فاز ۱۱ برای سایر فازهای پارس جنوبی می گفت. جذب ۴.۸ میلیارد دالر سرمایه 
برای ایران و درآمد ۸۴ میلیارد دالری ایران از طریق اجرای قرارداد توسعه فاز ۱۱، 

در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
توتال کار خود را در این فاز آغاز و طبق برنامه حرکت کرد. ساخت نخستین جکت 
فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط شرکت های ایرانی، شروع به کار دفتر توتال در ایران، انجام 
کار توتال در فاز ۱۱ طبق زمان بندی، برگزاری مناقصه، هزینه ۹۰ میلیون دالری 
توتال در فاز ۱۱ از جمله مهم ترین اقدامات توتال بود. با خروج ترامپ از برجام، برگ 
جدیدی از تعامل بین ایران و توتال گشوده شد و زمزمه های رفتن توتال به گوش 
رسید. زمزمه هایی که تحقق یافت و این شرکت فرانسوی رسما قرارداد را ترک گفت.

بعد از توتال، طبق مفاد قرارداد مسئولیت این شرکت، باید سهم توتال به شرکت 
چینی واگذار شود. این اتفاق، شبهاتی را درباره ادامه کار در فاز ۱۱، مناقصه ها، مباحث 
مالی و به کارگیری سیستم تقویت فشار ایجاد کرد و آنچه که در این میان از اهمیت 

بیش تری برخوردار است، این که قرار بود سیستم تقویت فشار این فاز الگوی فازهای 
دیگر شود. افت فشار فازهای پارس جنوبی، یکی از موضوعات مهمی است که همواره 
ذهن مسووالن را به خود مشغول کرده است. طبق برنامه ریزی انجام شده، فاز دوم 
توسعه پارس جنوبی نیز به جلوگیری از افت فشار پارس جنوبی اختصاص دارد و 

هزینه مورد نیاز برای این فاز، حدود ۲۵ میلیارد دالر براورد شده است.
به گفته ی مسووالن، درباره تکمیل فاز ۱۱، از نظر مالی مشکلی وجود ندارد و 
چنانچه شرکت چینی جایگزین توتال شود، شرکت چینی سرمایه الزم را دارد. 
ازسوی دیگر، اگر شرکت چینی هم از قرارداد خارج شود، شرکت پتروپارس توانایی 
تولید گاز طبیعی از مخزن را با تجربه ای که در فازهای ۱۲ و ۱۹ کسب کرده، دارد. 

درواقع، موضوع مهم همان سیستم تقویت فشار است.
این مسائل، درحالی وجود دارد که زمزمه هایی مبنی بر خروج CNPC  از این 
قرارداد هم به گوش می رسد. هم چنین بیژن زنگنه - وزیر نفت - چندی پیش اعالم 
کرد: بعد از آن که توتال از این قرارداد خارج شد، قرار بود شرکت ملی نفت چین 
)CNPC( طبق قرارداد فاز ۱۱ را توسعه بدهد که اگر این کار را نکند، تخلف کرده 

است. با این حال ما به این فکر کرده ایم که چه باید بکنیم.
هرچند این حرف وزیر نفت، شائبه خروج این شرکت چینی را ایجاد کرد اما روز 
گذشته، محمد مشکین فام - مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس - در نشست خبری 
اعالم کرد که قرارداد سه جانبه ای بین توتال، CNPC و پتروپارس امضا شده و 
مراحل نهایی خود را طی می کند. اخباری هم وجود دارد مبنی بر این که شرکت 
چینی قصد دارد قرارداد را ترک کند اما این شرکت هنوز به صورت رسمی چیزی 
اعالم نکرده است. در هر حال، تا پایان سال، وضعیت پارس جنوبی مشخص می شود. 

توتال مدارک و مستندات را به شرکت چینی تحویل داده است.
در این میان، مهم ترین موضوع الگو شدن سیستم تقویت فشار فاز ۱۱ برای سایر 
فازها بود و این که اگر توتال از این قرارداد برود، تکلیف به کارگیری این سیستم در فاز 
۱۱ چه می شود؟ نگرانی ای که مشکین فام این طور به آن پاسخ داد: طراحی توتال، 
ظرف ١٥ ماه برای تقویت فشار در اختیار ما قرار دارد. مدارکی که قبل از تیرماه ٩٦ 
وجود نداشت و اگر شرکت چینی هم از قرارداد خارج شود، کار را بر اساس مدارک 

توتال توسط توتال ادامه می دهیم.

از سوی گروه اوپک پالس  اگر هدف کاهش تولید نفت 
به شکل  این توافق  این صورت  بود در  تقویت قیمت ها 

روشنی شکست خورده است.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری اویل پرایس با این مقدمه نوشت: 
اوپک پالس در تالش است تا راهی برای نجات قیمت نفت از 
در  اکنون  اینترمدیت  تگزاس  وست  کند.  پیدا  بیشتر  کاهش 

محدوده ۴۰ دالر و برنت در محدوده ۵۰ دالر است که پایین ترین 
قیمت در ۱۵ ماه گذشته به حساب می آید. شیل آمریکا حتی با 
وجودی که تولید کنندگان این صنعت اکنون در شرایط پایین 
رفتن قیمت ها با مشکالت مالی مواجه شدند، همچنان به روند 
رشد خود ادامه می دهند. معامله گران نفت به شکل واضحی نسبت 
به این که اوپک پالس تمایل دارد یا قادر است بازار نفت را متعادل 

کند بدبین هستند.
گروه اوپک پالس ماه میالدی جاری در وین توافق جدیدی 
منعقد کرد اما به نظر می رسد باید تالش بیشتری انجام دهد. 
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، در نامه ای به اعضای این گروه 
نوشت: آنها باید کاهش تولید بیشتری انجام دهند. در ابتدا گروه 
اوپک پالس پیشنهاد کرده بود که تولیدکنندگان باید میزان تولید 
خود را مجموعا ۲.۵ درصد کاهش دهند، اما بارکیندو گفته است 
کاهش ضروری برای رسیدن به کاهش ۱.۲ میلیون بشکه در روز 

توافق شده، بیش از سه درصد خواهد بود.
مهم تر از همه این گروه باید جزییات چگونگی کاهش تولید 
اعضای  به  نامه ای  بارکیندو در  را مشخص کند.  هر کشوری 
اوپک که از سوی رویترز مشاهده شده است نوشته است: در 
جهت شفافیت برای جلب اعتماد و خوش بینی بازار، الزم است 
برنامه  وجود  با  شود.  منتشر  کشوری  هر  تولید  جزییات  که 
کشور  هر  که  تولیدی  کاهش  میزان  دقیق  کردن  مشخص 
صورت می دهد، به نظر می رسد اوپک پالس راه طوالنی برای 
آرام کردن نگرانی های بازار درباره میزان جدیت این گروه در 

پیش دارد.
با این حال کاهش قیمت های نفت در ماه جاری بیانگر آن 
است که معامله گران متقاعد نشدند. هلیما کرافت، استراتژیست 
ارشد کاال در شرکت "آر بی سی" به وال استریت ژورنال چنین 
گفت: این دیدگاه وجود دارد که آمریکا بدون توجه به وضعیت 

قیمت و اقدامات اوپک به رشد تولید خود ادامه خواهد داد مگر 
این که مشکالت ژئوپلیتیکی واقعی در بگیرد که در غیر این صورت 

ملموس شدن این کاهش تولید زمان خواهد برد.
مانند  تولیدکنندگان  سوی  از  عرضه  کاهش  که  حالی  در 
عربستان سعودی کمک خواهد کرد میزان عرضه به بازار محدود 
شود، اوپک ممکن است به شکل ناخواسته ای به حذف مازاد 
عرضه کمک کند. بلومبرگ این احتمال را مطرح کرده که قیمت 
پایین نفت ممکن است ناآرامی در برخی کشورهای عضو اوپک را 
افزایش دهد. فروپاشی قیمت نفت در فاصله سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ 
به تشدید ناآرامی در لیبی، ونزوئال و نیجریه منتهی شد و این اتفاق 

ممکن است دوباره تکرار شود.
همه اعضای اوپک به قیمت باالتر نفت برای متعادل کردن 
برای  اجتناب  برای  عربستان سعودی  دارند.  نیاز  حسابهایشان 
متعادل نگه داشتن حسابش به قیمت ۸۸ دالر در هر بشکه نیاز 
و   دارد، در حالی که لیبی به قیمت ۱۱۴ دالر، نیجریه ۱۲۷ دالر 
ونزوئال ۲۱۶ دالر نیاز دارد. تنها کویت است که با نفت ۴۸ دالر 
در هر بشکه می تواند حساب های خود را متعادل کند. نفت برنت 
اکنون پایین ۵۰ دالر معامله می شود. این امر چشم انداز ناآرامی 

بیشتر را برانگیخته است.
با این حال با وجود مشکالت متعددی که برای متعادل کردن 
بازار پیش پای اوپک پالس وجود دارد یک عامل مهم است که 
عمدتا خارج از کنترل این گروه است. در حالی که اوپک پالس 
روی وضعیت بخش عرضه و این که این گروه تا چه میزان برای 
دستیابی به هدف قیمت خود باید نفت تولید کند متمرکز شده 
است اما مشکالتی که اکنون بازار نفت را فرا گرفته، ممکن است 
بزرگتر باشد به خصوص این که کندی اقتصاد جهانی ممکن است 
به معنای تقاضای بسیار کمتر باشد که چنین مشکلی از عهده 

اوپک پالس خارج خواهد بود.

توافق اوپک پالس برای نجات بازار نفت کافی نخواهد بود


