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 درخواست شافعی
از روحانی: مهلت ارائه 

اظهارنامه مالیاتی تا پایان 
شهریور تمدید شود

رئیساتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزی
ایران،درنامهایبهرئیسجمهوریدرخواستکردکه
مدتقانونیارائهاظهارنامهمالیاتیاشــخاصحقوقی

راتاپایانشهریورماهتمدیدکند.
غالمحســین  ایــران،  بازرگانــی  اتــاق  گــزارش  بــه 
شــافعی دربــاره تمدید مهلت قانونــی اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه به رئیس جمهوری 

نامه نوشت.
بــه حســن روحانــی  نامــه شــافعی  از  در بخشــی 
آمــده اســت: فعــاالن اقتصــادی بخش خصوصی کشــور 
کــه بــا مشــکالت بزرگــی همچــون تحریم هــای ظالمانــه 
بین المللــی مواجــه بوده انــد، از ســال ۱۳۹۹ بــا چالــش 

شیوع بیماری همه گیر کرونا نیز روبرو شده اند.
و  تولیــدی  واحدهــای  افــزود:  نامــه  ایــن  در  وی 
خدماتــی کشــور در اثر شــیوع بیماری مزبــور به دفعات 
در راســتای اجرایی شــدن مصوبات ســتاد ملی مقاله با 
کرونا، حفظ سالمتی نیروی انسانی خود و قطع زنجیره 
شــیوع بیماری اقدام به تعطیلــی بنگاه های اقتصادی یا 
کاهــش نیــروی انســانی حاضــر در محــل کار و تبــع آن 

کاهش ظرفیت تولید کردند.
کــرد:  تصریــح  نامــه  ایــن  در  ایــران  اتــاق  رئیــس 
تعطیلی هــا و کاهــش ظرفیــت تولیــد بــه کاهش شــدید 
درآمــد فعــاالن اقتصادی، افزایــش هزینه ها و همچنین 
عــدم امــکان ایفــای بــه موقــع تعهــدات اداری و مالــی 

بنگاه های اقتصادی منجر شده است.

آمریکا: زمان برگزاری دور 
آتی مذاکرات وین همچنان 

مشخص نیست
ســخنگویوزارتخارجــهآمریــکاتاکیــدکــردکــه
زمانبرگزاریدورآتیگفتوگوهایوینبرســراحیای

برجاممشخصنیست.
بــه گــزارش ایســنا، ند پرایــس، ســخنگوی وزارت 
خبــری  کنفرانســی  در  پنج شــنبه  روز  آمریــکا  خارجــه 
امــروز مــن  گفــت:  خبرنــگاری  ســوال  بــه  پاســخ   در 

بــروز رســانی جدیــدی درخصــوص گفت وگوهــای ویــن 
نــدارم. مــا دیــروز در ایــن خصــوص صحبــت کردیــم. 
نشــده  اعــالم  همچنــان  مذاکــرات  هفتــم  دور  تاریــخ 
اســت. هیــات ایرانــی بــرای مشــاوره در تهــران اســت. 
آن هــا تــا بدین لحظه بــه هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
اطــالع نداده انــد کــه کــی بــرای دور بعــدی مذاکــرات 
هنــوز  هفتــم  دور  تاریــخ  بنابرایــن  می شــوند.  آمــاده 
تعییــن نشــده اســت و مــا در موقعیتــی نیســتیم کــه 
بخواهیــم درباره زمان برگــزاری آن گمانه زنی کنیم. ما 
همچنیــن درخصوص فعالیت های کنونی هیات ایرانی 
و فراینــد تصمیم گیری آن هــا گمانه زنی نخواهیم کرد.

وی ادامــه داد: همانطــور کــه می دانیــد، نماینــده 
بازگشــته اند.  اینجــا  بــه  تیمــش  و  مالــی  رابــرت  ویــژه 
کارهــای زیــادی وجــود دارد که مالی و تیمش باید خارج 
از مذاکــرات ویــن انجام دهنــد، بنابرایــن در وزارت خانه 
مشــغول هســتند. آن هــا وزیــر خارجــه و دیگــر مقامات 

عالی رتبه را در جریان خالصه گفت وگوها گذاشتند. 
پرایــس در انتهــا تصریــح کرد که مالــی به کار خود 
ادامــه خواهــد داد تــا ببیند که »آیا می تــوان به پایبندی 

دوجانبه به برجام بازگشت یا نه”.

اردکانیان: فعال خاموشی 
نداریم

رضــااردکانیــانوزیــرنیــروبــاتاکیــدبرایــنکــه
همکاریوکمکمردمدرصرفهجویی،چیزیازوظیفه
ماکمنمیکند،گفتکهفعالخاموشینداریموبرای

تامینبرقباتمامظرفیتونیروتالشمیکنیم.
بــه گزارش ایرنا، اردکانیان عصر پنجشــنبه در یک 
گفــت وگــوی زنــده تلویزیونی درخصوص خاموشــی های 
اخیــر در کشــور افــزود: با رفع مشــکالت پیــش آمده به 
مــرور خاموشــی ها کاهــش پیــدا کرد و در شــرایط فعلی 

خاموشی نداریم.
وی بــا تاکیــد برایــن که همــکاران فنی ما مشــغول 
فعالیــت شــبانه روزی هســتند، تصریــح کــرد: بایــد تــا 
 شــنبه وضع تامین برق کشــور تثبیت شود چراکه هفته

آینده دوباره هوای گرم پایدار خواهیم داشت.
وزیــر نیــرو در ادامــه گفــت: امــروز نیــاز مصــرف 
و هــزار   ۶۵ گذشــته  روز  مــگاوات،   ۹۹۰ و  هــزار   ۶۳ 
سه شنبه ۶۶ هزار مگاوات بوده است. ۴۰ درصد از این 
میزان مصرف مربوط به دســتگاه های سرمایشــی اســت 
یعنــی حــدود ۲۵ هــزار مــگاوات کــه ۴ هزار مــگاوات در 

دستگاه های دولتی مصرف می شود.
وی بــا تاکیــد بر اینکه مشــکالت پیش آمده ناشــی 
 از بــی تدبیــری نیســت، افــزود: بــا رخدادهــای غیرقابــل

پیش بینی مواجه شــدیم، بطور مثال از اواخر خرداد تا 
اواســط تیــر، نیــروگاه اتمی بوشــهر از مدار خارج شــد و 
هر روز ۲۴ میلیون کیلووات ســاعت انرژی را از دســت 
دادیــم کــه با بازگشــت ایــن نیــروگاه به مدار بخشــی از 

کمبود تولید جبران شد.
 وزیــر نیــرو گفت: همکاری صنایع بزرگ با صنعت 
بــرق باعــث کاهــش بــار مصرفی شــد و فشــار زیــادی از 
شــبکه برداشــته شــد. صنایعــی کــه در این مــدت انرژی 
مصــرف نکننــد، در آینــده به همیــن اندازه، بــرق رایگان 
دریافــت مــی کننــد. او ادامــه داد: همچنیــن تقســیط 
مالیــات و بیمــه صنایعــی که با صنعت بــرق در این ایام 

همکاری کنند، از دیگر تصمیم های دولت است.

اخبـــــــــــــــــار

اظهــار مصاحبــهای در طالبــان ســخنگوی
کــردکــهاینجنبــشتهدیدیمتوجهکشــورهای
همسایهافغانستاننمیکنداماازآنهاخواست
ازمداخلــهدرامــورداخلــیافغانســتانپرهیــز

کنند.
بــه گــزارش ایســنا، محمد نعیم، ســخنگوی 
طالبــان در مصاحبــه ای بــا خبرگــزاری اســپوتنیک 
گفــت: در ارتبــاط بــا مســاله مرزهــا مــا بــه همــه 
مــا  ســمت  از  مشــکلی  کــه  می دهیــم  اطمینــان 
وجود نخواهد داشــت. ما به همه همســایگانمان 
اطمینان می دهیم که آرامش نســبی در مرزهای 

ما برقرار خواهد بود.
جنبــش  کــرد:  نشــان  خاطــر  نعیــم  محمــد 
طالبــان تا به حال مســاله برگــزاری مذاکرات بین 
افغانی در مسکو را در نظر نگرفته اما این مساله 
در نشســت های بعــدی مــورد بحــث قــرار خواهد 

گرفت.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا جنبــش طالبان 
آماده برگزاری نشســت هایی با دولت افغانستان 
درمســکو اســت اظهــار کــرد: هنــوز در ایــن مــورد 
صحبتی مطرح نشــده است. بگذارید ببینید بعد 
چه اتفاقی می افتد. این مســاله در نشســت های 

آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
هیات طالبان همچنین گفت در توافق نامه 
مربــوط به افغانســتان درباره بــه اینکه به والیات 
حملــه نشــود، چیــزی ذکر نشــده اســت.عملی را 
انجــام نمی دهیــم که خون افغان ها در آن ریخته 

شود.
بــه گفتــه این هیــات طالبان، بیــش از ۲۵۰ 
منطقه افغانستان در کنترل آنها است و در بقیه 

ولسوالی ها نیز حضور دارند.
نماینده رســمی دفتر سیاســی گروه طالبان 
گفــت، کــه حقــوق زنــان که ناســازگاری با اســالم 

نداشته باشد را تضمین می کنیم. 
محمــد نعیــم نماینده رســمی دفتر سیاســی 
گــروه طالبــان )ممنوع در روســیه( به اســپوتنیک 
گفــت، طالبان تضمین می کند که حقوق زنان در 
کار و تحصیل احترام گذاشــته می شــود اگر آنها 

با اسالم ناسازگاری نداشته باشند.

نماینده گروه طالبان گفت: ما به طور مکرر 
مواضــع خــود را درباره حقوق زنان بیان کرده ایم. 
ما مسلمان هستیم و حقوق زنان در دین مقدس 
اســالم تضمیــن شــده اســت. ایــن مســئولیت مــا 
است، اگر این حق تحصیل یا کار، یا چیز دیگری 
بــا اســالم، ملــت و کشــور ما ناســازگاری نداشــته 
باشد، از این نظر مشکلی نداریم. ما این را بیش 

از یک بار گفته ایم.
قابل ذکر اســت در دوره پیش گروه طالبان 
بــه زنــان اجــازه تحصیــل را نمــی داد و زنــان اجازه 

بیرون رفتن بدون محرم را نداشت. 
هیئــت طالبــان در مســکو همچنیــن گفــت: 
آمریکا ما را به جهانیان گروه تروریســتی معرفی 

کرده است.
همچنین این هیات طالبان مدعی شد: ۸۵ 

درصد خاک افغانستان در کنترل داریم.
شهاب الدین دالور، سرپرست هیات طالبان 
در مســکو در نشســت خبــری هیــات طالبــان بــا 
رســانه های روسیه در مســکو گفت: داعش هیچ 
وقــت راهی به افغانســتان نــدارد و خاک ما علیه 

هیچ کشوری استفاده نمی شود.
و  اســالمی  اصــول  براســاس  افزود:مــا  وی 
افغانــی متعهــد بــه حقــوق اساســی همــه مــردم 

افغانستان از جمله حق آموزش هستیم.
شهاب الدین دالور همچنین در این نشست 
تاکید کرد: ما به جهانیان درباره مبارزه با قاچاق 

مواد مخدر ضمانت می دهیم.
در  گفــت:  ادامــه  در  دالور  شــهاب الدین 
فتوحــات جدید طالبان همســایگان ما در آرامش 
خواهنــد بــود و جــای نگرانــی نیســت؛ آمــاده رفع 

نگرانی کشورها از طریق مذاکره هستیم.
سرپرســت هیــات طالبــان در مســکو گفت: 
تمامــی نهادهــا از بیمارســتان ها تــا ادارات دولتی 
بــه کار خــود ادامــه می دهنــد؛ آمــاده همــکاری با 
تمــام موسســات جهانــی بــرای انتقــال کمک هــا 

هستیم.
گــروه طالبــان اظهــار کــرد که آنها براســاس 
اسول اسالمی متعهد به ادامه تحصیل زن و مرد 

هستند.

دالور درمورد قاچاق مواد مخدر گفت: مواد 
مخــدر یک مشــکل جهانی اســت، ما بــه جهانیان 
درمــورد جلوگیــری از قاچاق مــواد مخدر اطمینان 

می دهیم.
وی افــزود کــه عمارت اســالمی پیــش از این 

نیز قاچاق مواد مخدر را به صفر رسانده بود.
سرپرســت هیــات نمایندگــی گــروه طالبــان 
نیســتیم،  قــدرت  انحصــار  فکــر  در  مــا  گفــت: 
می خواهیم که همه اقوام و مردم افغانستان در 

حکومت سهم داشته باشند.
همچنیــن در اقدامــات میدانــی نیــز جنبش 
مــرزی  گــذرگاه  کنتــرل  پنجشــنبه  روز  طالبــان 
»اســالم قلعــه« بیــن ایــران و افغانســتان را بــه 

دست گرفت.
رســانه های محلــی از یــک مقــام افغــان کــه 
خواســت نامــش فــاش نشــود نقــل کردنــد کــه 
طالبــان کنتــرل گــذرگاه مــرزی با ایران در اســتان 

هرات غربی را تحت کنترل خود درآورده اند.
ذبیــح هللا مجاهــد، ســخنگوی طالبــان در 
توئیتــر خــود یــک ویدئــو کلیــپ منتشــر کــرد کــه 
جشن شبه نظامیان طالبان در کنترل بر گذرگاه 

مرزی اسالم قلعه را نشان می دهد.
گذرگاه مرزی اسالم قلعه در ۱۲۰ کیلومتری 

استان هرات واقع شده است.
ازسویی دیگر سید روح اله لطیفی سخنگوی 
گمرک یا تایید ضمنی کنترل این گذرگاه از سوی 
طالبــان از تجار خواســت که به دلیل تحوالت در 
گمــرک اســالم قلعه و ابونصرفراهی افغانســتان، 
تاجــران تــا اطــالع ثانــوی از ارســال محموله هــای 
تجاری در رویه های مختلف به مرزهای دوغارون 

و ماهیرود خودداری کنند.
عصــر  از  کــرد:  اظهــار  گمــرک  ســخنگوی 
پنجشــنبه و متاثــر از تحــوالت صــورت گرفتــه در 
کشــور افغانســتان در اســالم قلعه والیت هرات 
در نزدیــک مــرز مقابــل دوغارون خراســان رضوی 
و  بندر ابونصر فراهی در والیت فراه افغانستان 
در مقابل مرز ماهیرود در خراســان جنوبی روند 

تجارت کشور با افغانستان متوقف شد.
وی افزود: از تاجران و بازرگانان درخواست 

مــی شــود تا اطالع ثانــوی از ارســال محموله های 
تجــاری بــه مرزهــای »دوغــارون« و »ماهیــرود« 

خودداری کنند.

اســتان  در  میلــک  مــرز  گفــت:  لطیفــی 
سیســتان و بلوچســتان شــامل ایــن محدودیــت 

نیست و فعال است.

مرکــزآمــارواطالعــاتراهبــردیوزارتتعــاون،
کارورفــاهاجتماعــیپیشبینیکردنرختورمتا

پایانامسالبهرقم۲۹.۸درصدکاهشیابد.
بررســی داده هــای آمــاری نشــان می دهــد کــه از 
دهه ۱۳۸۰ تا کنون نرخ تورم تک رقمی فقط طی 

دو سال پیاپی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ثبت شده است.
افزایش تورم در موج اول سال ۱۳۸۷ را می توان 
کشــور  اقتصــاد  در  نقدینگــی  افزایــش  حاصــل 
دانست. موج دوم در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را 

باید به دور اول تحریم ها مرتبط دانست.
طبــق آخریــن داده هــای آمــاری نــرخ تــورم 
روســتایی طــی ســال های ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۲ و نیــز 
سال های ۱۳۹۵ تا ۹۹ از نرخ تورم شهری پیشی 
گرفتــه کــه بــه نظــر می رســد بــه دلیــل وابســته 
بــودن روســتاها بــه شــهرها و افزایش شــدت آن 
در شــرایط تــورم خــاص اســت و در نتیجــه تاثیــر 
تورم در ســال های مذکور بر خانوارهای روستایی 

بیشتر بوده است.

پیشبینینرختورمکمتراز۳۰ 
درصدتاپایانسال۱۴۰۰

در مناطق شهری، گروه »مسکن، آب، برق، 
گاز و ســوخت ها« دارای بیشــترین وزن بوده، در 
حالــی که در مناطق روســتایی گــروه »خوراکی ها 
و آشامیدنی ها« بیشترین وزن در سبد خانوار را 
بــه خود اختصــاص داده اســت. بنابراین هرگونه 
تغییــر قیمــت در این بخش ها اثــرات متفاوتی بر 

خانواردهای روستایی و شهری دارد.
افزایش هزینه های حمل و نقل )به واسطه 
افزایش قیمت ســوخت، افزایــش قیمت قطعات 

خــودرو و غیــره( بــه طور غیرمســتقیم بر افزایش 
قیمت ها در مناطق روستایی اثر بیشتری دارد.

تــورم در ســال های اخیــر حاصــل  افزایــش 
افزایــش حجــم نقدینگــی، افزایــش قیمــت دالر، 
افزایــش تــورم انتظــاری کــه تــورم کاذب را در پی 
داشــته و افزایــش تقاضای یکبــاره برخی از اقالم 
ماننــد مرکبــات، مــواد شــوینده و مــواردی از ایــن 

قبیل به علت شیوع بیماری کرونا است.

پیشبینینرختورمتاپایان
سال۱۴۰۰

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون 
بــه کمــک آمــار و اطالعاتی کــه در اختیار داشــت 
نرخ تورم سالیانه در ماه های مختلف سال ۱۴۰۰ 
را پیــش بینی کرده اســت. براســاس این گزارش 
در اردیبهشــت مــاه پیش بینی کــرده بود که رقم 
۴۱.۲ درصــد کــه تقریبــا بــا ۰.۲ درصــد اختــالف 
محقق شــد. همچنین در خردادماه نیز نرخ تورم 
ســالیانه ۴۳.۴ درصــد را پیــش بینــی کرد که رقم 
۴۳ درصــد محقــق شــد. مرکــز آمــار و اطالعــات 
راهبــردی وزارت تعــاون اعــالم کرد که پیش بینی 

می کند نرخ تورم در ســه ماه تابســتان نزدیک به 
۴۵ درصــد باشــد. یعنــی به ترتیــب در تیر، مرداد 
و شــهریور برابر ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد باشــد. 
براســاس پیــش بینی ایــن مرکز نرخ تــورم از اول 
پاییــز رونــد نزولــی خواهــد داشــت و در آذرمــاه 
۳۸.۲ درصد برســد. همچنین این افت نرخ تورم 

در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ براساس پیش بینی 
مرکــز آمــار و اطالعــات راهبــردی وزارت تعاون نه 
تنها ادامه خواهد داشت بلکه به کمترین رقم از 
ابتدای ســال خواهد رســید. به این صورت که در 
دی مــاه ۳۵.۶ درصــد،  بهمــن مــاه ۳۲.۷ درصد و 
در آخرین ماه سال نیز برابر ۲۹.۸ درصد برسد.

اعــالم پــالس اوپــک در آگاه منبــع ســه
کردنــدروســیهتالشهابرایرفــعاختالفمیان
عربســتانســعودیوامــاراتمتحــدهعربــیو
کمــکبــهانعقادتوافقبرایافزایشتولیدنفت

درماههایآیندهراپیشمیبرد.
بــه گــزارش ایســنا، اختــالف میــان دو متحد 
قدیمــی در منطقــه خلیــج فــارس و عضــو اوپــک 
هفتــه گذشــته علنــی شــد. ابوظبــی بــا پیشــنهاد 
افزایــش تولیــد دو میلیــون بشــکه در روز نفــت 
از اوت تــا دســامبر ســال ۲۰۲۱ موافقــت کــرد اما 
مخالــف تمدیــد مــدت اجــرای توافــق محدودیــت 
عرضــه تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ اســت و خواســتار 
مذاکــره در ایــن خصوص در زمان دیگری شــد اما 
ریــاض حاضــر نیســت بــا ایــن خواســته موافقــت 
کند.ایــن اختــالف کــم ســابقه باعــث شــد پس از 
چنــد روز مذاکــره، نشســت وزیــران انــرژی گــروه 
اوپــک پــالس در روز دوشــنبه لغــو شــود و تاریــخ 

نشست بعدی این گروه اعالم نشد.
بــه  انــد  کــرده  اعــالم  تولیدکننــدگان  ایــن 
تصمیــم  خــود  آتــی  دیــدار  تاریــخ  دربــاره  موقــع 
خواهنــد گرفــت و هیــچ ســیگنالی دربــاره این که 
آیــا مصالحــه ای در روزهــای آینده صورت خواهد 

گرفت، نگفته اند.
ســه منبــع آگاه در اوپــک پــالس بــه رویتــرز 
بــردن ســطح  بــاال  کــه خواهــان  گفتنــد: مســکو 
تولیــد نفت اســت، پشــت صحنه در تــالش برای 
بازگردانــدن ریــاض و ابوظبی به پــای میز مذاکره 

روســیه  اســت.  توافــق  بــرای  مســیری  یافتــن  و 
روابط سیاســی و اقتصادی قوی با هر دو کشــور 

عربستان سعودی و امارات متحده عربی دارد.
یکــی از ایــن منابــع از ســمت روســیه گفت: 
آنهــا زمــان برای رســیدن بــه یک تصمیــم را دارند 
و امیــد مــی رود کــه هفتــه جــاری دیــدار کــرده و 
توافقــی حاصــل کنیم. دو منبــع آگاه دیگر گفتند 
کــه کویــت هــم در تــالش بــرای آشــتی دادن دو 
کشــور و حل اختالف میان عربســتان ســعودی و 

امارات متحده عربی است.
کاخ سفید سه شنبه هفته جاری اعالم کرد 
آمریــکا بــه دقــت مذاکــرات اوپــک و متحدانش را 
رصد می کند و مکالمات رده باالیی با مقامات در 
عربســتان سعودی و امارات متحده عربی داشته 

است.
دو منبــع آگاه دیگــر در اوپــک گفتنــد: هیــچ 
پیشــرفتی در مذاکــرات وجــود نداشــته و هیــچ 
تاریخــی بــرای نشســت جدیــد پیشــنهاد نشــده 

است.
امــارات متحــده عربی خواســتار تغییر تولید 
مبنــای ایــن کشــور شــده کــه کاهــش تولیــد بــر 
اســاس آن محاسبه می شــود اما این درخواست 
مــورد موافقــت عربســتان ســعودی قــرار نگرفتــه 
اســت. ابوظبــی پیشــنهاد کــرده کــه ســطح تولید 
آوریــل ســال ۲۰۲۰ به عنوان مبنــای جدید تولید 
بــرای ایــن کشــور در نظــر گرفته شــود امــا ریاض 
بر این باور اســت که چنین تغییری ممکن اســت 

روی پایبندی اعضای دیگر به تولید مبنای تعیین 
شــده بــرای آنهــا تاثیر بگــذارد به خصــوص که در 
آوریــل ســال ۲۰۲۰ در نتیجــه جنــگ قیمت میان 
عربســتان سعودی و روســیه بسیاری از کشورها 

تولیدشان را افزایش داده بودند.

نفتامیدیبهصعودندارد
از ســویی دیگــر قیمت های نفــت روز جمعه 
بــه دلیــل ابهامات درباره عرضه جهانی که ناشــی 
از بن بست مذاکرات اوپک پالس است و کاهش 
حرکــت  مســیر  آمریــکا،  بنزیــن  و  نفــت  ذخایــر 
متفاوتــی پیــدا کردنــد امــا در مســیر ثبت کاهش 

هفتگی قرار گرفتند.
بهــای معامــالت نفــت برنــت بــا ســه ســنت 
کاهــش، بــه ۷۴ دالر و ۹ ســنت در هــر بشــکه 
رســید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با شش سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، 

به ۷۳ دالر در هر بشکه رسید.
بــا ۰.۹ درصــد  نفــت برنــت شــب گذشــته 
افزایــش و شــاخص نفــت آمریــکا بــا یــک درصــد 
افزایــش بســته شــده بودنــد امــا همچنــان حدود 
ســه دالر پایینتــر از قیمــت روز دوشــنبه ماندنــد 
زیــرا معاملــه گران نگــران فروپاشــی توافق اوپک 
پــالس و اشــباع عرضــه در بــازار جهانی هســتند. 
هر دو شــاخص در مســیر ثبت حدود ســه درصد 

کاهش هفتگی قرار دارند.
چیوکی چن، تحلیلگر ارشد شرکت سانوارد 

تریدینــگ در ایــن بــاره گفــت: بازارهــا بــه دلیــل 
ابهــام دربــاره روند تولید نفت گــروه اوپک پالس 
در اوت، هیــچ جهــت مشــخصی ندارنــد. کاهــش 
سطح ذخایر نفت آمریکا عامل مثبتی بود اما به 
دلیل افزایش مجدد موارد ابتال به ویروس کرونا 
در آمریــکا و نقــاط دیگر، ممکن اســت یک پدیده 
موقتــی باشــد. قرنطینه هــای جدیــدی کــه بــرای 
مقابله با شــیوع کووید ۱۹ ایجاد می شــود ممکن 
اســت روند احیای ســفرهای هوایی و تقاضا برای 

سوخت جت را ضعیف کند.
ژاپــن در پــی افزایــش شــیوع ویــروس کرونا 
کــه باعث شــد در توکیو – شــهر میزبــان بازیهای 
المپیــک – وضــع اضطــراری اعــالم شــود، حضــور 
تماشــاگران را بــرای بازیهــای المپیــک کــه در ۲۳ 

ژوییه آغاز می شود، ممنوع کرد.
در آمریکا، آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا 
در روز پنج شنبه نشان داد ذخایر نفت و بنزین 
کاهــش یافتــه و تقاضــا بــرای بنزیــن بــه باالترین 
میــزان از ســال ۲۰۱۹ رســیده کــه حاکــی از قــوت 
یافتن اقتصاد است. ذخایر نفت در هفته منتهی 
بــه دوم ژوییــه، بــه میــزان ۶.۹ میلیــون بشــکه 
کاهش یافت و به ۴۴۵.۵ میلیون بشــکه رســید 
کــه پایینتریــن ســطح از فوریه ســال ۲۰۲۰ بود و 
باالتــر از کاهــش چهــار میلیون بشــکه ای بود که 

در نظرسنجی رویترز پیش بینی شده بود.
ذخایــر بنزیــن آمریــکا در همیــن مــدت ۶.۱ 
میلیــون بشــکه کاهش یافت کــه فراتر از کاهش 

۲.۲ میلیون بشــکه ای پیش بینی شــده از ســوی 
تحلیلگران بود.

حتــی بــا وجــود ایــن کــه قیمــت نفــت بــه 
مــرز ۷۵ دالر رســید امــا شــرکتهای شــیل آمریــکا 
تعهــد خــود برای ثابت نگه داشــتن تولیدشــان را 
حفظ کردند که برخالف رویه مشــاهده شــده در 

سیکلهای قبلی رونق بازار بود.
تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۹ به نزدیک 
در  و ســپس  روز رســید  در  بشــکه  میلیــون   ۱۳
بحبوحه شیوع همه گیری کووید ۱۹ سقوط کرد. 
ســپس تولیــد بهبود یافت و به حــدود ۱۱ میلیون 
بشــکه در روز در اواســط ســال ۲۰۲۰ رســید و از 

آن زمان تقریبا ثابت مانده است.
به گفته هیروکی کیکوکاوا، مدیرکل شرکت 
تحقیقاتی نیســان ســکیوریتیز، از آنجا که تغییر 
عمده ای در تولید نفت شیل آمریکا وجود ندارد، 
بعضــی از ســرمایه گذاران با وجــود اختالف میان 
اعضای اوپک پالس، درباره دورنمای نفت خوش 

بین هستند.
آمــار ابتــال بــه کوویــد ۱۹ در آمریــکا افزایش 
پیدا کرده و تقریبا در میان افرادی بوده که هنوز 

واکسینه نشده اند.
با این حال قیمت نفت به دلیل این نگرانی 
کــه پــس از اختــالف میــان عربســتان ســعودی و 
امــارات متحده عربی، اعضای اوپک پالس ممکن 
اســت وسوســه شــده و محدودیت تولید نفت را 

رها کنند، از صعود بازمانده است.
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