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بانک ها تعطیل نیستند 
در پی تشدید شیوع ویروس کرونا و اعمال محدویت ها و تعطیالت کرونایی، 
رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی به تازگی از تعطیلی تمام ادارات به جز 
مراکزی که حضور آن ها ضروری اســت، خبر داد که با این حســاب، بانک ها به 
علت ضرورت خدمات رسانی آن ها در هفته آینده همچنان به فعالیت خود ادامه 
می دهند. تشدید شیوع ویروس کرونا و ثبت رکوردهای فاجعه آور در ابتال و مرگ 
و میر ناشــی از این ویروس باعث شد تا محدودیت ها و تعطیالت کرونایی کمی 
جدی تر شود و کشور به مدت دو هفته نیمه تعطیل شود. در این بین، فعالیت ها 
در هر شهر و منطقه ای بسته به وضعیت ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا متوقف 
یا نیمه متوقف شــد؛ به گونه ای که بانک ها مکانی حائــز اهمیت برای مردم در 
زمینه امور اقتصادی آن ها اســت، در شهرهای با هشدار قرمز به صورت نوبتی با 
حداکثر ۵۰ درصد از کارکنان خود و در شهرهایی با هشدار نارنجی به تعداد دو 
سوم کارکنان خود فعالیت می کنند.همچنین، در سایر شهرها نیز با حضور ۱۰۰ 
درصدی کارکنان به ارائه خدمات بانکی اقدام می کنند.نکته حائز اهمیت در این 
زمینه ســاعت کاری بانک ها است که تغییری نکرده است و مشتریان می توانند 
در روزهای هفته از ســاعت ۸  تا  ۱۴  و در پنجشــنبه ها تا ســاعت ۱۲:۳۰ از 
خدمات بانکی حضوری اســتفاده کنند.دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و 
نیمه دولتی، شرایط فعالیت شعب و کارکنان بانکها را اعالم کرد و از مردم خواست 
تا خدمات بانکی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.علیرضا قیطاســی، دبیر 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی گفت: با توجه به هماهنگی به 
عمل آمده با مراجع ذیربط، در خصوص نحوه فعالیت شعب و کارکنان بانک ها در 
مناطق قرمز از امروز )۸ آذرماه ۱۳۹۹( به مدت یک هفته تصمیماتی اتخاذ شد 
که بر مبنای آن، در شهرهای تک شعبه ای فعالیت با ۱۰۰ درصد پرسنل صورت 
خواهد گرفت؛ ضمن اینکه در ســایر شهرهای مناطق قرمز ۵۰ درصد شعب با 

۱۰۰ درصد پرسنل فعالیت خواهند داشت.

همراه کارت بانک آینده؛ دومین نرم افزار پرداخت 
پرطرفدار کشور

ســامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاری ســاده، کاربردی و رایگان است 
که در حال حاضر، قابل اســتفاده برای تلفن های همراه و تبلت های هوشمند با 
سیســتم عامل های اندروید و iOS  است.این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر 
کارت همچون: انتقال وجه کارت به کارت از مبدا ۳۲ بانک معتبر کشور، دریافت 
موجودی، خرید شــارژ و اینترنت، پرداخت قبوض شهری، نیکوکاری، خدمات 
خودرو، اعتبارسنجی بانکی و پرداخت های اینترنتی، توانسته است؛ جایگاه ویژه ای 
را در میــان تمام کاربران بانکداری الکترونیکی برای خود، کســب کند.در حال 
حاضر، همراه کارت بانک آینده با خدمت رسانی به ۱۰ میلیون کاربر، رتبه دوم 
را در بین نرم افزارهای پرداخت، به خود اختصاص داده اســت.آمارها نیز نشانگر 
آن است که همراه کارت بانک آینده در »گوگل پلی« و »کافه بازار« به ترتیب با 
بیش از ۵ میلیون و ۲ میلیون بارگذاری و نیز کسب امتیازهای ۶/۴ و ۷/۴ از ۵، 
در مقایسه با دیگر نرم افزارهای مشابه، پیشتاز بوده است که این دستاورد، نشان 
از رضایــت مطلوب کاربران از این محصــول دارد. طراحان این نرم افزار، یکی از 
اصلی ترین دالیل رشد همراه کارت را مشارکت کاربران فعلی در معرفی این نرم 
افزار به دیگران می دانند که این امر می تواند به دلیل استفاده آسان و دلچسب 
همراه کارت باشد که نهایتا رضایت مشتری را در پی دارد.در طراحی همراه کارت 
سعی شده است که ارائه خدمات متداول پرداخت، با خالقیت توام باشد. به عنوان 
مثال: در حال حاضر، کاربران سیستم عامل های اندروید و iOS می توانند ویجت 
خرید شارژ را بر روی صفحه اصلی )Home( گوشی خود اضافه کرده و تنها با 
لمس یک دکمه، شارژ خود را خریداری کنند.امکان انتقال وجه کارت به کارت 
بدون ارائه یا اطالع از شماره کارت مقصد و صرفا از طریق شماره تلفن همراه، از 
دیگر نوآوری های همراه کارت است.همچنین برای خوانش ۱۶ رقم کارت بانکی، 
امکان اسکن کارت پیش بینی شده که در این صورت با خوانش خودکار کارت، 
امــکان انتقال وجه کارت به کارت، بین مبــدا و مقصد، فراهم خواهد بود.همراه 
کارت بانک آینده در ترسیم استراتژی آینده خود نیز عرصه های متعددی را مد 
نظر دارد که یکی از آن ها، ورود به عرصه خدمات »فینتک« یا خدمات مالی است 
که از جمله آن ها می توان به خرید »بیمه خودرو«  اشاره کرد.خرید اعتباری از 
طریق »کیف پول همراه کارت«، امکان دیگری است که در نسخه جدید همراه 

کارت، پیش بینی خواهد شد.

صدور بیمه نامه های الکترونیکی برای صاحبان خودرو 
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: در شــرایط اعمــال محدودیت های کرونایی 
بــا توجه به حذف فیزیکی بیمــه نامه ها؛ صاحبان خــودرو می توانند از طریق 
الکترونیکی بیمه نامه های خود را دریافت کنند.به گزارش صدا و سیما، غالمرضا 
سلیمانی اظهار داشت: در شرایط اعمال محدودیت های کرونایی با توجه به حذف 
فیزیکی بیمه نامه ها؛ صاحبان خودرو می توانند از طریق الکترونیکی بیمه نامه های 
خود را دریافت کنند. نمایندگی های بیمه نیز می توانند بدون حضور فیزیکی بیمه 
شدگان؛ حتی در منزل از طریق نرم افزاری که به شرکت های بیمه متصل است 
بیمه نامه صادر کنند و هیچ مشــکلی در این زمینه وجود ندارد.رئیس کل بیمه 
مرکزی افزود: حتی شعبات بیمه نیز با توجه به بخشنامه ستاد مقابله با کرونا به 
صورت یک ســوم فعال هستند و اگر خسارتی اتفاق بیفتد شعبات وظیفه دارند 
خسارت را پرداخت کنند.ســلیمانی به روز ملی بیمه اشاره کرد و گفت: امسال 
همایش روز ملی بیمه در ۱۳ آذرماه با توجه به شرایط کروناو وضعیت قرمز تهران 
به صورت وبینار و با حضور چند هزار نفر به صورت مجازی برگزار می شــود.وی 
ابراز امیدواری کرد: در همایش امســال موضوع بیمه، ریسک های نوظهور درباره 
کرونا و تغییرات اقلیمی مطرح و نتیجه آن موجب رشــد صنعت بیمه شــود تا 

عالقمندان ریسک های خود را پوشش دهند.

پرواز ۷ درصدی قیمت طالی سیاه در هفته گذشته
قیمت نفت هفته گذشته تحت تاثیر موفقیت شرکت  های دارویی در ساخت 
واکسن کرونا و همچنین احتمال تمدید توافق کاهش تولید ۷.۷ میلیون بشکه ای 
نفت توسط اوپک پالس، بیش از هفت درصد افزایش یافت و در آستانه ورود به 
کانال ۵۰ دالری قرار گرفت.ساخت واکسن کرونا می تواند زندگی مردم جهان را 
به شرایط عادی باز گرداند تا تقاضا برای سوخت نیز باال رود.موضوعی که با اعالم 
موفقیت چند شرکت دارویی در جهان باعث شده تا جو بازار نفت مثبت شود و 
قیمت ها در یک هفته گذشــته بیش از هفت درصد رشد یافت. ضمن اینکه در 
کنار این موضوع،  حمله یمنی ها به تاسیســات نفتی عربستان نیز قیمت نفت را 
با افزایش همراه ساخت.عالوه براین افزایش ذخیره نفت در کشورهای جهان به 
ویژه چین و آمریکا به عنوان عامل تضعیف قیمت نفت اجازه رشد بیشتر قیمت ها 
را نداد.بــا توجه به این موارد، نفت برنت که ابتدای هفته ۴۴ دالر و ۹۶ ســنت 
قیمت خورده بود،  در پایان معامالت روز جمعه به ۴۸ دالر و ۱۸ ســنت رســید 
که نشــان دهنده رشدی هفت درصدی است.نفت شاخص آمریکا نیز ۷.۹ درصد 
گران تر از ابتدای هفته قیمت خورد و معامالت هفتگی را با ۴۵ دالر و ۵۲ سنت 
در هر بشکه به پایان برد.به گزارش ایرنا،  اغلب کارشناسان معتقدند حتی چنانچه 
واکسن کرونا در کوتاه مدت وارد بازار نشود،  باز هم قیمت نفت بین ۴۰ تا ۴۵ دالر 
در هر بشکه تثبیت خواهد شد، اما با توزیع واکسن کرونا می توان انتظار رسیدن 

به کانال های قیمتی باالتر را داشت.

واقع گرایی دولت در قیمتگذاری نفت 
برای بودجه سال ۱۴۰۰

یک کارشــناس بازار انرژی گفت: قیمت نفت در شرایط فعلی بین ۴۰ تا ۴۵ 
دالر در هر بشکه در نوسان است که چنانچه شیوع کرونا در جهان کنترل شود،  
قیمت ها بیشــتر نیز خواهد شد. بنابراین قیمت ۴۰ دالری نفت در بودجه سال 
آینده برآورد درست و واقع گرایانه ای به شمار می رود.مرتضی بهروزی فر در گفت 
و گو با ایرنا با بیان اینکه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و شیوع کرونا، 
قیمت نفت تعیین شده برای بودجه سال ۱۴۰۰ منطقی به نظر می رسد، افزود: 
چنانچه اتفاق خاصی پیش نیاید و شــیوع کرونا ادامه داشــته باشد، پیش بینی 
 قیمت نفت درســال آینده در ۴۰ تا ۴۵ دالر منطقی اســت، اما بابرطرف شدن 
مشکل کرونا، احتمال افزایش قیمت وجود دارد.  به گفته بهروزی فر، برای ایران، 
به جز رشد قیمت، حجم صادرات نیز اهمیت دارد و با توجه به نتایج انتخابات در 
آمریکا،  احتمال بازگشت آمریکا به برجام و عزم ایران برای تعامل با دنیا، بازگشت 
نفت صادراتی ایران به بازارهای جهانی محتمل است.وی با اشاره به اینکه ایران 
می توان در ۶ ماه،  صادرات نفت خود را به دو میلیون بشکه در روز برساند، اضافه 
کرد: چنانچه بازار نفت مهیا باشــد،  در صورت همکاری ایران با کشورهای اوپک 
پالس،  مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران از ۲.۵ میلیون بشــکه فراتر 

خواهد رفت.

اخبار کوتاه

بازار انرژی

قیمــت مرغ علی رغم وعده هــا و اقداماتی که نهادهای 
مختلف از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس، وزارت صمت، 
وزارت جهاد کشــاورزی و دیگران داشــتند، باز هم پایین 
نیامد و همزمان با این اتفاق قیمت قســمت های مختلف 
مــرغ از جمله »پای مرغ« هم رشــد کــرد و حتی قیمت 
آن بیشــتر از نرخ مصوب به ۲۷ هزار ۷۰۰ تومان رسید!به 
گزارش مردم ســاالری آنالین، پس از رشد افسارگسیخته 
قیمت مرغ، سازمان ها و نهادهای مختلفی وارد این موضوع 
شــدند تا بتوانند قیمت ها را کنترل کنند. با این حال علت 
اصلی این موضوع که  همان گرانی نهاده های دامی  اســت، 
پابرجا باقی مانده و همین امر هم سبب شده تا مرغداران با 
سرکشی از قیمت های مصوب، با تغییراتی در میزان عرضه، 
موجب افزایش بی ســابقه قیمت ایــن محصول پروتئینی 
شوند.پس از رسیدن قیمت گوشــت قرمز به حدود ۱۲۰ 
تا ۱۵۰ هزار تومان در انواع مختلف آن، بســیاری از مردم 
به دلیــل کاهش توان خرید به ســمت مصرف مرغ روی 
آوردند. مرغداران همیشــه از میزان قیمت تعیین شــده 
برای این ماده پروتئینی گالیه داشــتند و همیشه خود را 
متضــرر از این روند تعیین قیمت می دانســتند و از هیچ 
تالشــی هم برای گران شــدن آن دریغ نکردند.نمونه بارز 
آن معدوم ســازی بیش از ۳ میلیون قطعه جوجه یکروزه 
اســت که هنوز هم نتیجه این پرونده که افکار عمومی  را 
جریحه دار کرد و حتی رئیس جمهور هم دســتور پیگیری 
و برخــورد با متخلفان را داد، مشــخص نیســت.برخی از 
کارشناســان اقتصادی معتقدند بازار مــرغ از مرغداران و 
دالالنی دستور می گیرد که مدیریت تولید تا عرضه به بازار 
را در دســت گرفته و همه مردم در دســتان اینها بازیچه 
شده اند و آنطور هم که پیداست مسئوالن هنوز نتوانسته اند 

جبهه خود در برابر آنها تقویت کنند!
 پای مرغ 27 هزار و 700 تومان!

با رشد قیمت مرغ بسیاری از خریداران از بازار آزاد کنار 
رفتند و همین موضوع هم به کاهــش تقاضا در بازار آزاد 
انجامید و این تقاضا به ســمت مرغ های دولتی در میادین 
رفت.مهدی یوسف خانی، رییس اتحادیه پرنده و ماهی، با 
بیان اینکه حدودا ۷۰ درصد با کاهش تقاضا در این حوزه 

مواجه هســتیم، گفت: »درباره مرغ با نرخ آزاد این کاهش 
تقاضا تا ۱۰۰ درصد اتفــاق افتاده و مردم به دنبال خرید 
مرغ دولتی گرم و منجمد هســتند که همین مساله منجر 
به ایجاد صف های طویل در مراکز عرضه شده است.«نکته 
مهم این اســت که همیــن مرغ دولتی هم بــه خیلی از 
متقاضیان نمی رســد و برخی اصال توان خرید مرغ کامل 
را ندارند. با رشــد قیمت کلی مرغ، مــردم و بویژه آنهایی 
کــه قدرت خرید کمتری دارند، بــرای دادن طعم مرغ به 

غذاهایشــان به ســراغ بال، گردن و پای مرغ می روند که 
ســابقا قیمت های بسیار پایین تری داشتند.ولی همزمان با 
افزایش تقاضا در این موارد، قیمت ها رشد کردند تا جایی 
که براساس قیمت های اعالم شده در یکی از فروشگاه های 
زنجیره ای عرضه کننده این قسمت ها، بال مرغ ۹۰۰ گرمی 
 حدود ۴۹ هزار تومان، گردن مرغ بدون پوست کیلویی ۱۳ 
هزار تومان و پای مرغ به ۲۸ هزار تومان رسیده است.این 
درحالیست که حداکثر قیمت مصوب مرغ در بازار ۲۰ هزار 

و ۴۰۰ تومان است و هر کیلوگرم پای مرغ در میادین میوه 
و تره بار تهران ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان و باالتر از نرخ مصوب 
خود مرغ به فروش می رســد.در حال حاضر هر بسته پای 
مــرغ ۴۰۰ گرمی  در میادین میوه و تره بار تهران ۱۱ هزار 
و ۱۰۰ تومان به فروش می رســد در حالی که قیمت این 
محصول پیــش از گرانی مرغ ۶ هزار تومان بود و همزمان 
با افزایش قیمت مرغ در بــازار قیمت پای آن نیز افزایش 
یافته است.بخشی از پای  مرغ های تولید شده در کشور به 
چین صادر می شود و بخشی از پای مرغ نیز در بازار و برای 
مصارف مختلف استفاده می شــود که با گرانی مرغ تقاضا 

برای خرید پای آن افزایش یافت.
توزیع دو هزار تن مرغ بدون نتیجه!

رضا سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران به 
خبرگزاری صداوســیما گفت: »با تالش های صورت گرفته 
روزانه ۶۵۰ تن مرغ گرم و ۳۰۰ تن مرغ منجمد در میادین 
میوه و تره بار استان تهران و فروشگاه های زنجیره ای توزیع 
خواهد شــد. اکنون روزانه بین یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار 
تن مرغ گرم و منجمد به بازار سراسر کشور عرضه و توزیع 
می شــود که پیش از این روزانه بین ۶۰۰ تن مرغ منجمد 
و گوشت مرغ گرم در سراسر کشور توزیع می شد.« با این 
حال مرغ در بــازار به قیمت های متفاوت و البته بســیار 
باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسد و از قیمت های  ۳۳ 
هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان رد شــده است، اما این 
محصول توسط شرکت پشتیبانی امور دام در میادین میوه 
و تره بار به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان توزیع می شود که پایین 
تر از نرخ مصوب تنظیم بازار هم هست ولی این توزیع هم 
کمکی به کاهش قیمت مرغ نکرده اســت.به لطف مدیران 
اقتصادی کشــور چنان اوضاع قمر در عقربی بوجود آمده 
اســت که دیگر مردم نمی دانند چه باید بخورند و چه باید 
بخرند! بعد از حذف خود مرغ حاال نوبت قســمت هایی از 
مرغ است که شاید برخی ها تنها توان خرید آن را داشتند.

داستان فروش اسکلت مرغ که چندی پیش رو شد، نشان 
داد برخی حتی توان خرید همین بخش های مرغ را حتی با 
قیمت های قبلی هم نداشتند چه برسد به حاال که قیمت ها 

همینطور افزایش می یابد.

دبیــرکل اوپک بــا تاکید بر نیاز صنعــت نفت به ۱۲ 
تریلیــون و ۶۰۰ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری، گفت: با 
وجــود همه چالش ها، آینده روشــنی برای صنعت انرژی 
پــس از همه گیری کرونا ترســیم می شــود.به گزارش 
دبیرخانه ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک(، 
محمد سانوســی بارکیندو در یکصد و ســی و چهارمین 
نشســت کمیســیون اقتصادی اوپــک )ECB( که روز 
چهارشنبه )پنجم آذرماه( از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، گفت: شاهد بازگشت تدریجی به سطح تقاضای نفت 
پیش از همه گیری کرونا و پس از آن شــاهد رشــد قابل 
توجه تقاضا در اواسط این دهه خواهیم بود.وی با اشاره به 
دستاوردهای توافقنامه همکاری در برقراری توازن بازار و 
عملکرد صحیح صنعت نفت و چشــم انداز اقتصاد جهانی، 
افزود: همه تالش های ما از جمله کاهش عرضه بی ســابقه 
نفت منجر به شکل گیری بزرگ ترین تعهد برای ثبات در 
تاریخ بازار نفت )مقدار و مدت زمان( شــد.دبیرکل اوپک 
درباره اقتصاد جهان، گفت: اوپک پیش بینی می کند رشد 
اقتصــاد جهانی در ســال ۲۰۲۰، ۴.۳ درصد کاهش و در 
سال ۲۰۲۱، ۴.۴ درصد افزایش یابد.بارکیندو تأکید کرد: 
برای حمایت از روند بازیابی بازار نفت از همه گیری کرونا 
و تأمین انرژی مورد نیاز آینده جهان، همه انواع انرژی، از 

جمله نفت و گاز، نیاز خواهد بود.دبیرکل اوپک همچنین 
در هشتمین کمیته مشــترک فنی اوپک و غیر اوپک که 
روز جمعه )هفتم آذرماه( و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار 
شد، گفت: انتظار عرضه واکسن کرونا سبب بهبود شرایط 

روانی بازار شده است. 
با ایــن حال، باید همچنــان موضع خــود را تا زمان 
کاهش مــوارد ابتالء به ویروس کوویــد -۱۹ حفظ کنی 
زیرا هنوز در اوج این فاجعه هســتیم.بارکیندو همچنین 
بــه تأثیر مخرب همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهان 
و بازار جهانی نفت اشــاره و اظهار کرد: سرمایه گذاری در 
صنعت نفت بسیار کاهش یافته است.دبیرکل اوپک گفت: 
ســرمایه گذاری در سال جاری تا ۳۰ درصد کاهش یافت، 
این رقم بیشتر از زمان رکود اقتصادی در سال های ۲۰۱۴ 
تا ۲۰۱۶ است. صنعت نفت حتی پیش از همه گیری کرونا 
همچنان درگیر آن بود.بارکیندو افزود: صنعت نفت به ۱۲ 
تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری نیاز دارد تا 
بتواند نوسان ها را کاهش دهد و از بحران احتمالی انرژی 

در آینده جلوگیری کند.
به تعویق افتادن نشست کمیته وزارتی نظارت 

بر توافق اوپک پالس
به گزارش رویترز به نقــل از یک منبع آگاه، برگزاری 
نشســت غیررسمی یکی از نشســت های اوپک پالس که 
قرار بود امروز )شنبه، هشتم آذرماه( برگزار شود به تعویق 
افتاد و قرار است روز جاری )یکشنبه، نهم آذرماه( برگزار 
شــود و اشــاره به دلیل به تعویق افتادن این نشست ذکر 
نشــده است.اوپک پالس در حال گفت وگو برای به تعویق 
انداختن تســهیل کاهــش تولید این ائتالف اســت، زیرا 
تقاضــای نفت همچنان در پی افزایــش ابتالء به ویروس 
کرونــا ضعیف اســت.قرار اســت بر اســاس برنامه ریزی 
مشخص شــده در توافق کاهش عرضه نفت اوپک پالس، 
کاهش تولید کنونی این ائتالف حدود ۲ میلیون بشــکه 
در روز تســهیل شــود.محمدو بوهاری، رئیس جمهوری 
نیجریه پنجشــنبه )ششم آذرماه( اعالم کرد که کشورش 
برای حمایت از اقتصاد و ایجاد زیرســاخت برای جمعیت 

قابل توجه خود که بســیاری از آنها فقیر هستند به تولید 
نفت بیشــتری نیاز دارد.بر اساس بیانیه دفتر بوهاری، وی 
از اوپک خواسته است هنگام تقسیم بندی سهمیه کاهش 
تولید نفت اعضا، این مسئله را در نظر گیرد.نیجریه اوایل 
ماه جاری میالدی، از اوپک خواســته بود که با قرار دادن 
میدان اگبامی این کشــور در طبقه بندی میعانات نفتی، 
ســهمیه تولید نفت نیجریه را ارزیابی کند.این درخواست 
به معنای افزایش ســهمیه تولید نفت این کشــور است، 
زیرا میعانات در ســهمیه بندی اوپک قرار نمی گیرند.این 
اقدام ســبب افزایش پایبندی نیجریه می شود، سه منبع 
از ۶ منبــع ثانویه اوپک ایــن میدان را در حوزه نفت خام 
و بقیه آن را میعانــات در نظر گرفته اند.الجزایر که اکنون 
ریاســت دوره ای اوپک را به عهــده دارد در این باره اظهار 
کرده بود که هر تالشــی برای تغییر ســهمیه های تولید 
نفت اوپک می تواند ســبب فروپاشی بازار نفت شود.یکصد 
و هشــتادمین نشست وزیران اوپک و دوازدهمین نشست 
وزیران اوپک و غیراوپک ۳۰ نوامبر و یکم دســامبر )دهم 
و یازدهم آذرماه( برگزار می شــود. این کمیته با توجه به 
شیوع دوباره ویروس کرونا در سراسر جهان و تأثیر مداوم 
آن بــر ثبات و بهبود بازار، به بررســی بازار نفت و اقتصاد 

جهانی پرداخت.

در پی تشدید محدودیت ها و تعطیالت کرونایی، برای 
حمایت از مشاغل آســیب دیده از کرونا باز هم خبری از 
تقســیط و بخشش مالیاتی نشد و حمایت ها تنها در قالب 
امهال مالیاتی باقی ماند که دردی از فشارها و سخت هایی 
که کرونا بر کسب وکارها تحمیل کرده است، دوا نمی کند.

وضعیت بحرانی کرونا و هشــدارهای وزارت بهداشت 
در رابطــه با شــرایط موجود موجب شــد در نهایت بعد 
از پیشــنهادهایی که برای تعطیلــی برخی مناطق وجود 
داشــت، ســتاد ملی مقابله بــا کرونا تصمیم بــه اعمال 
محدودیت هایی از ابتدای آذر ماه به مدت دو هفته بگیرد.

در این بیــن ، دولت هم برای حمایت از مردم به خصوص 
کسب وکارها و فعاالن اقتصادی که در پی محدودیت ها و 
تعطیالت کرونایی متضرر شده اند، اقداماتی چون پرداخت 
وام یک میلیونی به سرپرســت خانوارها و امهال مالیاتی 
)تمدیــد مهلت ارســال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلســات 
هیئت اختالف، تمدید مهلت بخشش جرایم قابل بخشش 
مالیات( را مجدد مدنظر قرار داد. این در حالی اســت که 
پیش از این هــم حمایت های مالیاتی دولت از مشــاغل 

آســیب دیده از کرونا حول امهــال مالیاتی می چرخید و 
کارشناســان اقتصادی ایــن قبیل حمایت ها را کارســاز 
نمی دانســتند اما مجدد دولت آن ها را از سر گرفته است؛ 
به نحوی که در این زمینه حیدر مســتخدمین حســینی 
می گوید »مالیات فعالیت های اقتصــادی که بر اثر کرونا 
تعطیل شــده اند را نباید برمبنای ۱۲ ماه محاســبه کرد، 
بلکه بایــد برای زمان هایی که فعالیــت اقتصادی صورت 

گرفته است، مالیات درنظر گرفته شود«.
همچنیــن به اعتقاد وی، مالیات در زمان های شــیوع 
ویروس کرونا باید به صورت اقســاطی پرداخته شود. در 
ایــن بین الزم به ذکر اســت که طبق اعــالم رئیس کل 
ســازمان امور مالیاتی، جزئیات بسته جدید مالیاتی برای 
حمایت از مشــاغل آســیب دیده از کرونا شامل مواردی 

چون تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره ســوم وچهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید 
به گزارش ایســنا، پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان 
مالیاتی، تمدید بخشــودگی جرایم پرداخت نشده بدهی 
مالیات و عوارض تا پایان ســال جــاری، عدم نیاز صدور 
یا تجدید پروانه کســب یا کار اشــخاص حقیقی تا پایان 
امســال به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی 
مالیاتــی، توقف وصول مالیات از اشــخاص حقیقی تا ۱۰ 
بهمــن ۱۳۹۹ و تمدید مهلت تســلیم اظهارنامه مالیات 
عملکرد اشخاص حقوقی تا ۱۵ بهمن سال جاری می شود. 
از ســوی دیگر، بعد از اتمام محدودیت ها و امکان مشاغل 
برای فعالیت هم اگر آن ها درآمدی بدست بیاورند؛ صرف 
هزینه ها و خســارات متحمل شده می کنند یا برای شروع 

فعالیت تولیدی خود و تامین مواد اولیه به آن درآمد نیاز 
دارند که با این تفاســیر توان پرداخت مالیات تعیین شده 
را ندارند.طبق قوانیــن مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین 
نرخ آن براســاس میزان درآمد افــراد و به صورت پلکانی 
اســت؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شــود، 
مالیات بیشــتری هم باید پرداخــت کند و در صورتی که 
فردی درآمدی نداشــته باشــد، آن شــخص از پرداخت 
مالیات معاف می شــود که با این حســاب، افراد و فعاالن 
اقتصادی آســیب دیــده از کرونا نیز، باید مشــمول این 
قانون باشــند اما ســازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه 
مجدد به امهال مالیاتی اکتفا کرده اســت.عالوه براین، در 
راستای این امر این سوال در ذهن شکل می گیرد که اگر 
قرار اســت تا حمایتی از اقشار آسیب دیده از کرونا شکل 
بگیرد که آن حمایت کارساز نیست و در واقعیت حمایتی 
صــورت نمی گیرد، چرا اصرار بر اجــرای آن وجود دارد و 
تصمیمی برای ابالغ و اجرای حمایتی کارساز که باری از 
دوش مشاغل و فعاالن اقتصادی در کنار روزهای سخت و 

پرفشار کرونایی بردارد، گرفته نمی شود؟

گزارش »مردم ساالری آنالین« از تداوم رشد قیمت مرغ

پای مرغ روی نرخ مصوب
محمد سیاح

 دبیر کل اوپک خبر داد

کاهش ۳۰ درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت

برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا 

باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

دبیر انجمن شرکت های هوایپیمایی گفت: با انجام 
استعالم گیری تســت کرونای مســافران درخواست 
حذف پروتکل پذیرش مســافر بــا ۶۰ درصد ظرفیت 
هواپیما را داده ایم.مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشــاره به کاهش شــدید 
تقاضا برای سفرهای هوایی اظهار داشت: آنقدر مسافر 
برای برخی از پروازها کم اســت کــه مدیران ترجیح 
می دهند پرواز را باطل کنند.وی ادامه داد: شرکت های 
هواپیمایی پایبنــد به مصوبات و دســتورالعمل های 
شــورای عالی هواپیمایی هستند و طبق مصوبات این 
شورا اجازه فروش بلیت هواپیما با کف نرخ را نداریم و 
همچنین سقف قیمتی را تا ۱۰ درصد می توان افزایش 
داد. هــر چند فعاالن صنعت و مدیران شــرکت های 
هواپیمایی نارضایتی خــود را از این تصمیمات اعالم 
کردنــد اما ملزم بــه اجرای آن هســتند.دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با اشــاره به استعالم از تست 

کرونای مســافران برای صدور بلیت و همچنین قبل 
از ســوار شدن به هواپیما گفت: از اول آذرماه استعالم 
تســت کرونای مســافران در دو مرحله یکبار قبل از 
صــدور بلیت و یکبار در داخل ترمینال فرودگاه انجام 
می شود و اگر تست افراد مثبت بوده و دوران ۱۴ روزه 
قرنطینه به پایان نرســیده باشد، اجازه سفر به مسافر 
داده نمی شود.اســعدی سامانی ادامه داد: با انجام این 
استعالم و غربالگری دیگری نیازی به اجرای پذیرش 
مسافر با ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما نیست اما همچنان 
ایرالین ها ملزم به اجرای این پروتکل هســتند.وی با 
بیان اینکه مجموع این تصمیمات باعث کاهش شدید 
تقاضا در سفرهای هوایی شده است، افزود: به سازمان 
هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی درخواست حذف 
پروتــکل محدودیــت در پذیرش مســافر را با توجه 
استعالم گیری تست کرونای مسافران داده ایم و وزارت 

بهداشت باید در این باره تصمیم بگیرد.   

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
امروز ) هشــتم آذرمــاه( با افت ۱۰۰ هــزار تومانی 
نسبت به روز پنجشنبه گذشته با سقوط به کانال ۱۰ 
میلیون تومانی پس از ماه ها، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان معامله شد.ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با کاهش قیمت نســبت به روز پنجشنبه  گذشته به 
۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رســید، اما سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت ۱۰ میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین قیمت نیم ســکه بهار آزادی با ۵۰ هزار 
تومان کاهش برابر با پنج میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، 
ربع ســکه بدون تغییر قیمت چهار میلیون تومان و 
ســکه یک گرمی نیز بدون تغییر قیمت دو میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان ارزش داشــت.عالوه بر این، در بازار 
طال نیز هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک  میلیون و ۴۳ 
هــزار تومان و هر مثقال طال بــه بهای چهار میلیون 

و ۵۲۰ هــزار تومــان فروخته شــد.انس جهانی طال 
نیز دیروز با کاهش نســبت به روز پنجشنبه گذشته 
بــه قیمت یک هزار و ۷۸۷ دالر و ۸۵ ســنت معامله 
شــد.به گزارش ایرنا، طی دو هفته اخیر قیمت سکه 
و طال متاثر از بازار ارز روند کاهشــی داشت و نوسان 
ارزی و ســیر نزولی قیمت ارز روی بازار طال نیز تاثیر 
گذاشت.بررسی روند معامالت ارزی در روزهای اخیر 
نشــان می دهد که کاهش ریسک های برون زا، حضور 
پرقدرت بازارســاز و تقویت عرضه اســکناس در بازار 
متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز، باعث 
افت قیمت ها در بازار ارز و همچنین بازار طال شــده 
است.بنابر این گزارش،نرخ فروش دالر در صرافی های 
بانکی  ۲۴ هــزار و ۷۵۰ تومان اعالم شــد و قیمت 
فروش یورو نیــز بدون تغییر نســبت به قیمت های 
پایانــی روز کاری قبل )پنجشــنبه(، معادل ۲۹ هزار 

و ۵۵۰ تومان شد.

سکه یکصد هزار تومان کاهش یافتابطال پروازها به دلیل کاهش تقاضا

سخنگوی گمرک ایران گفت: در ماه آبان 
با ســبقت گرفتن صــادرات از واردات، تراز 
تجاری کشــور مثبت ۱۱۸ میلیون دالر را 

نشان می دهد.
به گزارش گمرک، ســید روح اله لطیفی 
ایران  اظهار داشت: کارنامه تجارت خارجی 
در آبان ماه به ۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون دالر 
رسید که سهم صادرات، سه میلیارد و ۲۱۰ 
میلیون دالر و واردات نیز سه میلیارد و ۹۲ 
میلیون دالر بوده اســت.وی افزود: در آبان 
ماه صادرات کشور از لحاظ وزنی ۱۰ میلیون 
و ۲۴۸ هزار تن و واردات ۲ میلیون و ۵۴۹ 
هزار تن بوده است که چهار برابر شدن وزن 
صادراتی کشور نســبت به واردات را نشان 
می دهد.ســخنگوی گمــرک در خصوص 
کشورهای صادراتی، گفت: ایران  در هشت 
ماه نخست امسال، ۱۹ میلیون و ۳۴۸ هزار 

تن کاال به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۳ میلیون 
دالر به عراق صادر کرده است که نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل از لحاظ وزنی ۲۴.۸ 
درصد رشــد را نشان می دهد.به گفته وی، 
میزان صادرات هشــت ماهه به عراق ۲۵.۵ 
درصد وزن و ۲۵ درصد ارزش کل صادرات 
کشــور را در بر می گیرد، صادرات کشور به 
عــراق در آبان مــاه ۴۹۸ میلیون دالر بوده 
است که در میزان و ارزش صادراتی در رتبه 
نخست کشورهای خریدار کاالی ایرانی قرار 
دارد امــا با این وجود در مــاه آبان در رتبه 

دوم قرار گرفت.
وی افزود: کشــور چین نیز ۱۸ میلیون 
و ۱۹۰ هزار تــن کاال از ایران به ارزش پنج 
میلیــارد و ۳۵۱ میلیون دالر وارد کرده که 
۲۴ درصد وزن و ۲۵ درصد ارزش صادراتی 
ایران را به خود اختصاص داده است،به گفته 

وی، این کشــور در آبان مــاه با خرید ۹۱۲ 
میلیون دالر کاالی ایرانی، رتبه دوم هشــت 
ماهه و رتبه نخســت آبان ماه را در مقاصد 
صادراتی به دست آورده است.لطیفی گفت: 
امــارات متحده عربی بــا ۹ میلیون و ۹۵۶ 
هزار تن کاال به ارزش ۲ میلیارد و ۷۲۵ هزار 
تن ســومین مقصد صادراتی ایران بوده که 
صادرات کشــور ۲۸.۴ درصد از لحاظ وزنی 
نسبت به مدت مشــابه رشد داشته است و 
این کشــور ۱۳ درصــد وزن و ۱۲.۷ درصد 
کل ارزش صادراتی کشور را از ابتدای سال 
به خود اختصاص داده اســت، این در حالی 
است امارات در آبان ماه ۴۵۲ میلیون دالر از 
ایران کاال وارد کردسخنگوی گمرک تصریح 
کــرد: ترکیه ۶.۷ درصــد وزن و ۷.۵ درصد 
ارزش صادرات کشــور را بــا پنج میلیون و 
۵۹ هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ 

میلیون دالر به خــود اختصاص داد که ۴۲ 
درصــد کاهش را نســبت به مدت مشــابه 
هشــت ماهه سال ۹۸ را نشان می دهد.وی 
افزود: ترکیه در هشت ماهه چهارمین مقصد 
صادراتــی کاالهای ایرانی بــا ۱۲۹ میلیون 
دالر و در آبان پنجمین مقصد در به شــمار 
افغانستان  افزود:  رود.سخنگوی گمرک  می 
بــا چهار میلیون و ۷۴۴ هــزار تن به ارزش 
یک میلیــارد و ۵۱۸ میلیون دالر پنجمین 
مقصد صادراتی ایران در هشت ماهه بود که 
سهم ۶.۲ وزن و هفت درصد ارزش صادرات 
هشــت ماهه را با رشــد ۱۵.۲ درصدی از 

لحاظ وزن و ۱.۳ درصــدی از لحاظ ارزش 
نســبت به مدت مشــابه رقم زده است و با 
واردات ۱۹۳ میلیون دالری کاال از ایران در 
ماه آبان، چهارمین مقصد کاالهای صادراتی 
بوده است.لطیفی افزود: کل صادرات کشور 
در هشت ماهه نخست امسال ۷۵ میلیون و 
۸۲۱ هزار تن کاال بــه ارزش ۲۱ میلیارد و 
۴۴۸ میلیون دالر بوده اســت که سهم این 
پنج کشــور با ۵۷ میلیــون و ۲۹۷ هزار تن 
و ارزش ۱۶ میلیــارد و ۵۶۵ میلیــون دالر، 
۷۵.۵ درصــد وزن و ۷۷ درصــد ارزش کل 

صادرات کشور بوده است.

سخنگوی گمرک خبر داد

تراز تجاری کشور در آبان ماه مثبت شد


