واکنش بورسهای منطقه به درگذشت امیر کویت

بهدنبال کسب درآمد از «مالیات خانههای خالی» نیستیم

مهر :امیر ۹۱ساله سابق کویت پس از یک دوره طوالنی بیماری در آمریکا درگذشت .مرگ وی که بهعنوان یکی از میانجیگران مهم
منطقه شمرده میشد ،موجب نگرانی معاملهگران بورسهای منطقه شد؛ چراکه این امکان وجود دارد که مناقشات در خاورمیانه
تشدید شود .وی پانزدهمین امیر خاندان صباح بود« .نواف االحمد الجابر الصباح» که پیشتر ولیعهد کویت بود با نظر کابینه این
کشور به جانشینی «شیخ احمد» برگزیده شد .بورسهای عربی بهدنبال مرگ امیر کویت با ریزشهای محسوسی بسته شد .در
معامالت بورسهای عربی ،شاخص بورس ریاض عربستان ۰.۶درصد سقوط کرد« .محمد زیدان» استراتژیست بازار گفت :واضح
است که ترس از گسترش تنشها به بورسها کشیده شدهاست؛ فکر میکنم روند ریزش شاخصها در روزهای آینده نیز ادامه
خواهد داشت.

مهر :معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت :درخصوص مالیات از امالک خالی ،سازمان امور مالیاتی
بهدنبال تأمین مالی نیست و هدف از اجرای آن تنظیمگری و تعادلبخشی به حوزه عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی است.
محمدمسیحی تاکید کرد :در سازمان امور مالیاتی کشور امیدواریم که قانون مالیات بر خانههای خالی به خوبی اجرا شود .قانون
مالیات بر امالک خالی طی سال ۱۳۹۴توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و در سال ۱۳۹۵با ابالغ توسط دولت الزماالجرا شده
است و به موجب آن در شهرهای باالی صدهزارنفر جمعیت ،خانههایی که تا یکسال خالی باشد ،مشمول مالیات نخواهد بود اما
اگر در سال دوم همچنان خالی بماند ،نصف مالیات اجاره خانهای مشابه به عنوان مالیات دریافت خواهد شد .در سال سوم معادل
مالیات اجاره واحد مشابه و در سال چهارم یک و نیم برابر اجاره باید مالیات پرداخت شود.

بازار
ج ارزان
 توافق مهم درباره برن 

ایسنا :درحالی بیش از یــک ماه از ممنوعیت
واردات برنج گذشــته که معاون فنــی و امور
گمرکی گمرک ایران اعالم کــرده ،قرار بر این
اســت ارز الزم برای ترخیــص برنجهای دپو
شده تأمین شــود .وی گفت :طبق این توافق
قرار شده ۸۰میلیون دالر جهت تخصیص ارز
به برنجهایی که به صــورت درصدی ترخیص
شدهاند ،اختصاص داده شود .وی گفت با رعایت
شرایط مصوبات ابالغی ستاد تنظیم بازار حدود
 ۲۳۰هزار تن برنجی که در بنادر و گمرک باقی
مانده ،در آستانه ترخیص قرار خواهد گرفت.

اقساط سنگین تسهیالت مسکن
بر دوش خانوارها
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وزیر نفت با حضور درجلســه علنی دیروز
مجلس شورای اســامی به پرسشهای
تعدادی از نمایندگان پاســخ داد .بررسی
گزارش کمیســیون ویژه جهــش و رونق
تولید درمورد طرح الحــاق یک تبصره به
ماده پنج قانون اجرای سیاســتهای کلی
اصل ۴۴قانون اساســی ،انتخاب سه نفر از
اعضای کمیســیون امور داخلی کشــور و
شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل۹۰
جهت عضویت در هیئت مرکزی نظارت بر
انتخابات شوراهای اسالمی کشور ،بررسی
گزارش کمیســیون آموزش و تحقیقات
درخصوص رد طرح یــک فوریتی اصالح
ماده الحاقی مصوب سیزدهم سال۱۳۹۷
در قانون تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت
سوادآموزی ،بررسی گزارش شعب ۱۵گانه
درخصوص اعتبارنامه نمایندگان مجلس
و بررسی ســؤال ابراهیم رضایی و گروهی
از نمایندگان از وزیر نفت در دســتور کار
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی قرار
گرفت« .بیژن زنگنه» درجریان جلسه علنی
مجلس و در پاسخ به پرسش ابراهیمرضایی
نماینده دشتستان درخصوص علت تأخیر
در بهرهبرداری از فاز  ۱۴پارسجنوبی بیان
کرد :ســال  ۱۳۹۲که بنده در وزارت نفت
حضور یافتم ،با کمبود عظیم گاز در کشور
مواجه بودیم .اولین کاری که به عنوان کار
مدیریتی انجام دادم اولویتبندی فازهای
پروژه برای پیشــرفت و بهرهبــرداری بود.
بــا اولویتبندی که صــورت گرفت امروز
 ۲۰۰میلیون مترمکعــب از این محل گاز
تولید میشــود .چه خاصیتی داشت که ما
هر  ۱۷فاز پارس جنوبــی را جلو میبردیم
و تــا  ۸۰درصد میرســاندیم ،اما تولیدی
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یک روز بعد از رای قاطع مجلس به وزیر صمت ،نمایندگان از توضیحات وزیر نفت قانع نشدند

زنگنه زرد گرفت!

عکس  :خانه ملت

خانه ملت :نماینده مجلس یازدهم گفت :یکی
از موضوعــات مهم در رابطه با افزایش ســقف
تسهیالت خرید مســکن ،افزایش مدت زمان
پرداخت اقساط اســت واگر این مسئله محقق
شــود ،فشــار کمتری به وام گیرندگان برای
پرداخت اقساط وارد خواهد شد .نماینده مجلس
یازدهم گفت :در چند سال اخیر قیمت مسکن
افزایش نجومی داشته و این مسئله موجب شده
مردم قدرت مالی کافی را برای خرید مســکن
نداشــته باشــند .حال وزارت راه و شهرسازی
با همکاری بانکهای عامــل ،اقدام به افزایش
سقف خرید مسکن به  400میلیون تومان کرده
است .وی گفت :افزایش سقف تسهیالت خرید
مسکن موجب افزایش قدرت مالی خریداران
میشود و شاید برخی زوجهای جوان بتوانند از
این ابزار برای خانهدارشدن استفاده کنند؛ اما
تسهیالت 400میلیون تومانی اقساط سنگینی
را به دوش خانوارها میاندازد واکثریت زوجهای
جوان قادر به دریافت این تســهیالت نخواهند
بود.

اقتصاد
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نداشــتیم درحالیکه امروز  ۲۰۰میلیون
مترمکعب از این محل گاز تولید میشود؟ ما
توانستیم گاز را از دریا بیرون بیاوریم و آن را
شیرین کنیم و به استاندارد شبکه برسانیم
و مورد استفاده قرار دهیم .وی اظهار کرد:
در مواردی به دلیــل تحریمها،تجهیزات
الزم را نداشتیم .ما منابع مالی خود را برای
اتمام هر چه سریعتر این پروژه اولویتبندی
کردیم .امروز تمام بخش دریایی این پروژه
به اتمام رســیده و در آنجا تولید گاز داریم.
در فاز  ۱۴پاالیشــگاه خلیج فــارس امروز
چهار ســکو در دریا فعال شــده است و از

نمایندگان با  ۸۲رأی موافق
۱۲۹رأی مخالف و ۹رأی
ممتنع ازمجموع۲۴۱نماینده
حاضر در مجلس اعالم کردند
که از پاسخهای وزیر نفت
قانع نشدند

خبر ویژه
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی:

سال  ۹۷کار شروع شده و ما گاز به خشکی
میآوریم و در آنجا تصفیه میکنیم .تاکنون
 ۴۲میلیارد مترمکعب گاز آورده شده و آن
را تصفیه کردهایم .افتتاح سه تریلیر از فاز
 ۱۴این پاالیشگاه تا سال آینده تأثیری در
مقدار تولید نخواهد داشت و ظرفیت اضافه
پاالیشگاه محسوب میشــود .وی تصریح
کرد :در فاز  ۱۴پارسجنوبی با مشــکالت
زیادی روبهرو بودیــم؛ چراکه تعداد زیادی
از شرکتها مسئولیت اجرای این پروژه را
برعهده داشتند .بنده در پروژههای زیادی
کار کردهام؛ از پروژههای کوچک گرفته تا

نیروگاهها و سدها .زمانی که در یک پروژه
چندین شرکت دخیل باشند ،اشکاالتی نیز
به وجود خواهد آمد .ما در ابتدا بخشهای
مختلف پروژه را تفکیک کردیم و هر کدام را
به یک شرکت سپردیم .بخش دریا را به یک
شرکت سپردیم که به نتیجه نیز رسیدیم
و بخشهای دیگر را نیــز به همین ترتیب
تقســیمبندی کردیم .در ایــن پروژه یک
اشتباه ساختاری انجام شده بود و خریدها به
یک شرکت دولتی و اجرا به سایر شرکتها
داده شده بود که از نظر عملیاتی با مشکل
روبهرو میشــدیم .زنگنه افزود :پیشرفت
پــروژه در ماههــای اول با ماههــای آخر
نیزتفاوت دارد .در آخرین ماهها نمیتوان با
درصد پیشرفت پروژه را بیان کرد بلکه باید
با سنگ نشانه فعالیتها را بسنجیم .هزاران
میلیارد دالر به تالش سربازان گمنام این
سرزمین از محل پارس جنوبی منابع برای
کشور حاصل شده و آنچه در پارس جنوبی
انجام شده کاری بیسابقه است.
نمایندگان مجلس قانع نشدند
بعد از توضیحات وزیر نفت ،رضایی
گفت که از پاســخهای وزیر قانع نشــده و
تقاضای رســیدگی حقوقی دربــاره این
موضوع را دارد؛ زیرا تکمیل نشدن فاز ۱۴
پارسجنوبی ،مصداق ترک فعل اســت و
حتی بایــد در این بــاره تحقیق و تفحص
صورت گیرد.
درنهایــت ،نمایندگان بــا  ۸۲رأی موافق
 ۱۲۹رأی مخالف و  ۹رأی ممتنع ازمجموع
۲۴۱نماینــده حاضر در مجلس شــورای
اســامی اعالم کردنــد که آنهــا هم از
پاسخهای وزیر نفت قانع نشدند؛ لذا مجلس
یازدهم اولین کارت زرد را به زنگنه داد.

خبر روز
رئیس انجمن نمایشگاههای بینالمللی ایران خبر داد:

سقوط قیمت بلیت پروازهای ترکیه

ایجاد 280هزار فرصت شغلی
توسط صنعت نمایشگاهی کشور

آگهی دعوت سهامداران
شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند (سهامی خاص)
به شماره ثبت  42227و شناسه ملی 10260600013
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

نسلفردا /گروه اقتصاد رئیس انجمن نمایشــگاههای بینالمللی ایران گفت :صنعت
 news@ naslefarda.netنمایشــگاهی حدود 280هزار فرصت شــغلی مســتقیم و
غیرمستقیم درسراسر کشور ایجاد کرده است.علییارمحمدیان
در مجمع عمومی این انجمن که با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت کشور برگزار شد ،به میزان
اشتغالزایی صنعت نمایشــگاهی درسراسر کشــور اشــاره کرد و ادامه داد :براساس بررسیها و
برآوردهای صورت گرفته ،هماکنون یکهزار و  700نفر اشتغال مستقیم و بیش از  280هزار فرصت
شغلی غیرمستقیم توســط صنعت نمایشگاهی در کشــور ایجاد شده که حجم بســیاری از این
فرصتهای شغلی پس از شیوع کرونا از بین رفته و فعاالن این حوزه به مرز بیکاری و ورشکستگی
رسیدهاند .وی در بخشی از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه کرونا صنعت نمایشگاهی را به شدت
تحت تأثیر قرار داده و سبب تعطیلی رویدادهای نمایشگاهی شده است ،افزود :شیوع کرونا در کنار
ایجاد تحریمهای بیسابقه ،شرایط بسیار نابسامانی را برای اقتصاد و متعاقب آن صنعت نمایشگاهی
ایجاد کرده و موجب بروز زیانهای ســنگین برای فعاالن این صنعت شــده است .رئیس انجمن
نمایشگاههای بینالمللی ایران با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی ،نخستین صنعتی بود که پس از شیوع
کرونا تعطیل شد و آخرین کسب و کاری بود که محدودیتهای آن برای فعالیت مجدد برداشته شد
اظهار داشت :این رخداد سبب شد فعاالن حوزه نمایشگاهی شرایط بسیار سخت و دشواری را متحمل
شوند و بخش زیادی از فرصتهای شغلی ایجاد شده را از دست بدهند؛ بر اساس برآوردهای صورت
گرفته ،صنعت نمایشگاهی کشور در پی شیوع بیماری کرونا بیش از  1250میلیارد ریال زیان مالی
متحمل شده است .به گفته وی در سال  98بیش از  500عنوان نمایشگاهی در کشور برگزار شده اما
پس از شیوع کرونا و تا پایان شش ماهه نخست سال جاری ،فقط  30عنوان نمایشگاهی برگزار شده
است .یارمحمدیان ،با تاکید بر اینکه شرکتهای نمایشگاهی کشور تمام تالش خود را برای رعایت
سختگیرانه پروتکلهای بهداشتی در برگزاری رویدادهای نمایشگاهی به کار گرفتهاند ،تصریح کرد:
ناظران بهداشتی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی استانهای کشور ،پروتکلهای اعمال
شده در برپایی رویدادهای نمایشــگاهی را تأیید کردهاند اما متاسفانه شــاهد آن هستیم که در
پاساژها،مراکز خرید و بازارها ،پروتکلهای بهداشتی رعایت نمیشود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست با تاکید بر نقش تاثیرگذار صنعت نمایشگاهی
بر اقتصاد کشــور گفت :از زمانی که برگزاری رویدادهای نمایشگاهی به دلیل شیوع کرونا متوقف
شده ،رونق کسبوکارها و بازارها نیز از میان رفته است .حمید زادبوم ،خواستار نقشآفرینی بیشتر
شرکتهای نمایشگاهی اســتانی در برنامهریزیهای اقتصادی استانها شــد و افزود :به روسای
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانهای کشــور تکلیف خواهم کرد ،جایگاه ویژهای برای
برنامهریزی و سیاستگذاری نقشه راه اقتصادی به شرکتهای نمایشگاهی اختصاص دهند .وی
ادامه داد :سازمان توسعه تجارت آماده است شرایط برگزاری نمایشگاههای تخصصی و نیمهتخصصی
با رعایت کامل استانداردها و پروتکلهای بهداشتی را فراهم آورد تا بیش از این شاهد بروز زیان برای
صنعت نمایشگاهی کشور نباشیم.

اقتصادنیوز :دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت :با افزایش تعداد ایرالینهای ایرانی و پروازهای
روزانه در مسیر تهران – استانبول شاهد کاهش شدید قیمت بلیت پروازهای ترکیه هستیم و جالبتر اینکه
پروازهای قطرایرویز که پیش از آغاز پرواز شرکتهای هواپیمایی داخلی نرخی حدود  ۶۰میلیون تومان
داشت ،هم اکنون بلیت همین پرواز را حدود هشت میلیون تومان میفروشد .مقصود اسعدیسامانی در
این باره به ایسنا گفت :از همان ابتدا هم گفته بودیم که قیمت این پروازها به شدت کاهش خواهد یافت و
وقتی عرضه بلیت و عرضهکنندگان آن افزایش پیدا کند ،قیمت کاهش مییابد .وی با اشاره به کاهش شدید
قیمت بلیت پرواز قطر ایرویز در مسیر تهران-استانبول افزود :شرکتهای هواپیمایی قطر ایرویز انحصارش
شکسته شد و در نتیجه مجبور شد قیمت بلیت پروازهایش را کاهش دهد تا از این بازار عقب نماند و مسافر
جذب کند .دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد :همچنان و با افزایش تعداد پروازهای روزانه و
ایرالینهای ارائه کننده این پرواز در مسیر تهران-استانبول شاهد کاهش بیشتر قیمت این پروازها خواهیم
بود و این افت قیمت ادامه پیدا خواهد کرد تا به نرخ منطقی برسد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند (سهامی خاص) دعوت
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز یکشنبه مورخ  1399/07/21ساعت
 09:00صبحدرمحلاصفهان،خیابانتوحید،چهارراهپلیس،روبرویمسجدخاتماالنبیاء،پالک 83تشکیل
می گردد  ،حضور به هم رسانید.
دستورجلسه - :انتخاب مدیران ،انتخاب بازرس ،تصویب ترازمالی ،انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئـت مدیـره شرکت

آگهی دعوت هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت مهندسی مشاوره آراد صنعت نقش (سهامی خاص)
شماره ثبت  40437و شناسه ملی 10260581204

بدینوسیله از کلیه اعضا هیئت مدیره و سهامداران فوق دعوت می شود در جلسه هیئت مدیره و مجمع
عمومی عادی به طور فوق العاده که مورخ 1399/07/22تشکیل می گردد  ،حضور به هم رسانید.
دستور جلسههیئت مدیره ساعت 8صبح  -:انتقال سهام
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 9صبح- :انتخاب مدیران
محل تشکیل جلسه :کدپستی8183933798
استان اصفهان ،شهرستان اصفهان ،شهر اصفهان مرکزی ،جوزدان ،کوچه شهید مجتبی خرازی ها ،کوچه
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هیئـت مدیـره شرکت مهندسی مشاوره آراد صنعت نقش جهان (سهامی خاص)

کوتاه از اقتصاد
جزئیات تصمیمات ارزی دولت

شهر خبر :سخنگوی ستاد تنظیم بازار از ترخیص
کاالهای اساسی گروه یک ارزی به شیوه اعتباری خبر
داد .کالمی اظهار داشــت :در جلسهای که با حضور
معــاون اول رئیسجمهور در بندرعباس داشــتیم
مصوب شدکاالهای ضروری مردم که در گروه یک
ارزی قرار دارد ،به شیوه اعتباری ترخیص شود .وی
افزود :بانک مرکزی موظف شد نسبت به صدور کد
رهگیری و کد منشأ ارز اقدام کند تا کسانی که توانایی
دارند نسبت به ترخیص کاال به صورت اعتباری اقدام
کنند ،و ظرف سه ماه آینده ارز آنها تأمین شود .وی
افزود :رصد آخرین وضعیت قیمت کاالهای اساسی و
و روند تأمین آنها در جلسه تنظیم بازار بررسیشد.

هیچ زائری در مرزهای عراق نیست

ایسنا :طی هفتههای اخیر برخی زائران اربعین به
سمت مرزهای عراق ازجمله شلمچه حرکت کرده
بودند و این در حالی بود که از اســفند سال گذشته
و با شیوع کرونا تردد مسافر از مرزهای عراق وجود
نداشت ،ولی با اقدامات صورت گرفته زائران برگشته
بودند .در آستانه اربعین پرسوجوی وضعیت مرزهای
عراق از گمرک ایران با این اعالم سخنگوی گمرک
همراه بود که هیچ زائــری در مرزهای چهارگانهعربی با عراق یعنی مهران ،چذابه ،شلمچه و خسروی
حضور ندارند .وی افزود :طــی این مدت تمهیدات
ویژهای از سوی مسئوالن اندیشیده شده که ضمن
اطالعرسانی به عاشقان اهل بیت (ع) ،معدود افرادی
که قصد داشتند برای شرکت در پیادهروی اربعین به
شهرهای مرزی نزدیک شوند ،برگشت داده میشوند.

کاهش قیمت شمش و میلگرد
بهزودی

ایرنا :معــاون وزیر صمت با اشــاره بــه افزایش
۱۰درصدی تولید شمش فوالد در نیمه نخست سال
گفت :در آیندهای نزدیک شاهد کاهش قیمت شمش
و میلگرد خواهیم بود .اسماعیلی اظهار داشت :امسال
بیش از  ۳۰میلیون تن شمش تولید میکنیم و در
 ۶ماه گذشته میزان تولید شمش  ۱۰درصد افزایش
داشته ،اما نوردکاران ،ورق کاران و مصرفکنندگان
مشکل دارند .وی افزود :بر اساس مصوبه ستاد تنظیم
بازار ،تولیدکنندگان شمش باید  ۶۰درصد تولید خود
را در بورس کاال عرضه کنند و بر این اساس ،انجمن
تولیدکنندگان فوالد از وزارت صمت اختیار سه ماه
خواست و قول داد این عرضه را انجام دهد و وزارت
صمت اجازه داد ،اما این عرضه محقق نشد.

کاهش 20درصدی تولید تخممرغ

باشــگاهخبرنگارانجوان :رئیس هیئتمدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت :به دلیل
کمبود نهادههای دامــی ،تولید تخممرغ ۲۰درصد
کاهش یافت .نبیپور اظهار کرد :متوســط نرخ هر
کیلو تخممرغ در مرغداری ۱۴هزار معادل شانهای
 ۲۸هزار تومان است .او افزود :تا زمانی که نهاده با نرخ
مصوب در اختیار مرغداران قرار نگیرد ،وعده دولت
برای کاهش قیمت تخممرغ محقق نمیشــود .وی
ادامه داد :در شرایطی که قیمت تمام شده هر کیلو
تخممرغ برای مرغدار  ۱۵هزار تمام میشود ،عرضه
تخممرغ با نرخ  ۱۲هزار تومان امکانپذیر نیست.

مجمع بررسی الیحه مناطقآزاد
را به تأخیر بیندازد

پارسیک :نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
خواســتار تعویق چندماهه بررســی الیحه توسعه
مناطق آزاد تجاری درمجمع تشخیص مصلحت نظام
با هدف اصالح قانون موجود درمجلس شد .خاندوزی
درباره نظر کمیســیون اقتصادی مجلس نسبت به
بررسی الیحه توســعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
که در مجلس دهم به تصویب رســید ولی به دلیل
عدم تأیید آن در شورای نگهبان ،به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارسال شد ،اظهار داشت :ایجاد مناطق
آزاد تجاری-صنعتی از ابزارهایی است که در صورت
طراحی ساختار ،میتواند به توسعه فناوریهای نو،
ایجاد اشــتغال و باال بردن توان صنعتی و تولیدی
کمک کند؛ امــا اگر طراحی ایــن مناطق ،طراحی
معیوبی باشــد میتواند به ضد اهداف اولیه خودش
تبدیل شود .وی ادامه داد :از مدافعان توسعه مناطق
آزاد مبتنی بر الگوی صحیح تولیدگرا هستم؛میان
سیاستگذاران کشور و کارشناسان در این خصوص
اجماع وجود دارد و معتقدند مدل فعلی مناطق آزاد
چندان همراستا با اهداف رشد تولید ،افزایش توان
صادراتی و ایجاد اشتغال پایدار نیست.وی یادآور شد:
مناطق آزاد در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و
صادراتی به شمار میآیند و بیشتر با رونق تجاری ،آن
هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم راستا هستند.

نفت  40دالر شد

فارس :بــا افزایش تعــداد مبتالیان بــه ویروس
کرونا کــه امکان اجرای محدودیتهای بیشــتر بر
فعالیتها را زیاد کرده ،قیمــت نفت کاهش یافت.
این محدودیتهــا میتواند تقاضا برای ســوخت
را کاهش دهد .هر بشــکه نفت برنت با  52ســنت
کاهش  40.51دالر و هر بشکه نفت خام آمریکا با 40
سنت کاهش  38.89دالر معامله شد .با عبور شمار
مبتالیان به کووید  19از یک میلیون نفر که در سه
ماه گذشته دو برابر شده ،هر دو شاخص نفتی بیش از
3درصد افت کرد .مدیر ارشد بخش کاالهای اساسی
در موسســه فیلیپ فیوچرز گفت« :افزایش شمار
روشن
مبتالیان ،زنگ خطر برای تقاضا برای انرژی را 
کرده است».

