
چشمامیداقتصادبهدانشبنیانها
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان مطرح کرد:

زیان قابل توجه قطعه سازان به دلیل 
اصالح نشدن به موقع قیمت ها

عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی:

رنگ بندی شهرها مانع 
افزایش تردد و انتقال کرونا 

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های عفونی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: رنگ بندی شهرها 
به صورت قرمز، سفید و زرد گمراه کننده است و باعث افزایش 
تردد به شــهرها و انتقال بیماری از مناطق آلوده تر به مناطق 
کمتر آلوده به کرونا می شود.مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا 
افزود: اپیدمی کرونا از بین نرفته اما فروکش کرده است. این 
واقعیتی است که از اوج اپیدمی کاسته شده است. موارد ابتال رو 
به تزاید بود که کاهشی شده است. در اکثر شهرهای ایران پیک 
اپیدمی کرونا را پشت سر گذاشته ایم اما رنگ بندی شهرها به 
صورت رنگ ســفید، زرد و قرمز نه تنها هیچ عملکردی ندارد 
بلکه می تواند مردم و مســئوالن را به اشتباه بیاندازد و گمراه 
کند و در واقع راهنمایی غلط بدهد.عضو کمیته علمی ستاد 
ملی کرونا افزود: به عنوان مثال اگر به مردم بگوییم خوزستان 

یا آذربایجان غربی سفید اســت، عده ای از مردم با خود می 
گویند که آنجا خبری نیست و به این استان کم خطر برویم. 
ممکن است همین افراد ناقل ویروس باشند و بیماری را به آن 
استان منتقل کنند و استانی که تعداد موارد معدودی از کرونا 
داشــت به این ترتیب با موج جدید اپیدمی کرونا مواجه می 
شود.وی گفت: علت رنگ بندی شهرها را متوجه نمی شوم، 
شاید با این روند می خواهند مدارس یا مساجد را باز کنند، به 
هر حال من در کمیته علمی ستاد ملی کرونا هستیم و دوستان 
در کمیته اجرایی در مورد بازگشــایی ها تصمیم گیری می 
کنند اما این روند بازگشــایی ها نگران کننده است.مردانی 
افزود: مردم با طرح فاصله گذاری فیزیکی همکاری کردند اما 
گاهی برخی اقدامات به مردم اطالعات و پیام غلط می دهد و 

به نظر من سفید و زرد و قرمز کردن شهرها....

وارداتگازازایرانادامه
خواهدداشت

وزیر اقتصاد:

سهامعدالتجدیدی
عرضهنخواهدشد
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اگر چه حرکت پر انرژی برای مبارزه با فساد شروع 
شده اما هنوز کافی نیست چرا که دادگاه ها پشت سر 
هم تشکیل می شــوند اما نتیجه دادگاه ها به مردم 
گزارش نمی شــود. باید صدا وســیما برنامه هایی 
را درست کند که نتیجه بازگشــت مبالغ از مفاسد 

اقتصادی به خزانه کشور را در دید عموم قرار دهد .
و کارشناســان اقتصادی می گویند: تا زمانی که 
ساختار اقتصادی در کشــور رانتیری است، با هیچ 
دادگاهی ریشــه فساد در کشــور از بین نمی رود. با 
وجود قوانینی که محل فرار را برای ســوء استفاده 
کننده ها ایجاد می کند برخورد با متخلفین اقتصادی 
نیاز جامعــه را برطــرف نمی کند. وجود مفاســد 
اقتصادی برای ما عالمتی اســت که در اداره کشور 
و وضع قوانین مشــکل داشــته ایم. به همین دلیل 
اســت که می گویم برای درمان ریشه ای فساد باید 

ساختارها اصالح شود.
  مجموعه ها و نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه 
قضائیه باید روش و منش مســتقل داشته باشند. تا 
زمانی که این نهادها بر اساس قرابت های سیاسی و 
متأثر از گرایش های جناحی خود به این موضوعات 
بپردازند، هیــچ امیدی به حل مســائل پیش آمده 

نیست.
 افکار عمومی برگزاری ایــن دادگاه ها را پیش از 
آن که تنها راه حل بداند، آن را توجیه افکار عمومی 
می خواند؛ چراکه هیچ مقام رسمی و صاحب نفوذی 

تا به حال به خاطر فساد محاکمه نشده است. 
این در حالیست که در فساد های مبالغ زیاد امکان 
ندارد فقط دو یا سه نفر درگیر ماجرا باشد یقینا تعداد 
زیادی در ارتباط با رانت وفساد درگیر هستند و مردم 

دقیقا می خواهند همه افراد درگیر محاکمه شوند. 
از سویی دیگر ما هنوز در شرایطی قرار داریم که 
اوالٌ حلقه مدیریتهای مهم کشور بسیار تنگ و بسته 
اســت و ثانیاٌ انتخاب “مدیران شایسته” جای خود 
را به انتخاب “مریدان وابســته” داده است. یعنی نه 
آنکه بیشترین تخصص و کارامدی را دارد، بلکه آنکه 
بیشترین میزان ارادت و بله گویی را در کارنامه خود 

دارد شانس انتخاب می یابد.
 همینطور کمتر پیش می آید که فســاد رخ داده 
در یک سازمان به محض کشف، آشکار شود. تالش 
مدیران آن مجموعه برای الپوشانی، که به زعم ایشان 
برای حفظ آبروی سازمان انجام می شود، باعث می 
شود سوء ظن ذینفعان بیرونی، از شخص به سازمان 
تغییر یابد و لذا زمانی موضوع اعالن می شود که دیگر 
شایعات و اخبار غیر رسمی همه جا را پرکرده است 
و درجه مقبولیت و اعتماد به آن ســازمان به شدت 

کاهش یافته است.
باید یادآور شــد در نظام اداری و قضایی کشــور 
ما افراد بیش از انــدازه مهم و مؤثرنــد. در ادارات و 
دادگاهها قدرت یک کارشــناس، ممیز، مســئول 
دفتر، بازپرس و مانند اینهــا در اثرگذاری بر فرایند 
یک کار بسیار باالســت. او می تواند کاری را در چند 
دقیقه انجام دهد یا آنرا چند مــاه به عقب بیاندازد و 
این تفاوت آشکار در زمان، در هیچ جای فرایند کار 
قابلیت رصدکردن یا جلوگیری خودکار ندارد. شیوه 
توزیع وظائف به گونه ایست که کارشکنیها در جایی 
از فرایند سازمانی بیرون نمی زند تا ایراد آشکار شود 
و لذا فرد فاسد با آسودگی خاطر حکومت خود مختار 

راه می اندازد.

تولید نفت روسیه به ۱۱.۳۵ میلیون 
بشکه در روز رسید

روسیه در ماه آوریل و پیش از اجرایی شدن قرارداد 
کاهش تولید، ۱۱.۳۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد که باالترین میانگین ماهانه تولید از ژانویه ۲۰۱۹ 

بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روسیه در ماه آوریل 
قبل از اجرایی شــدن قرارداد کاهش تولید، 46.4۵ 
میلیون تن معادل ۱۱.۳۵ میلیون بشکه در روز نفت 
و میعانات گازی تولید کرد. این کشــور در ماه مارس 

۱۱.۲۹ میلیون بشکه در روز تولید کرده بود.
 اطالعات وزارت انرژی روسیه نشان می دهد تولید 
نفت این کشور در ماه آوریل باالترین میانگین ماهانه 
تولید از ژانویه ۲۰۱۹ بوده است یعنی زمانی که روسیه 

۱۱.۳8 میلیون بشکه در روز تولید کرد.
 سازمان کشــورهای صادر کننده نفت به همراه 
روسیه و سایر تولیدکنندگان متحد آن طی ائتالفی 
با عنوان اوپک پالس ماه گذشــته توافق کردند جمعاً 
تولید خود را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز معادل ۱۰ 
درصد عرضه جهانی نفت در ماه های مه و ژوئن پایین 
بیاورند تا بدین ترتیب با آســیب های اقتصادی همه 

گیری ویروس کرونا مقابله کنند.
 آمریکا، نروژ، کانادا و برزیل هم احتماالً تولید خود 
را پایین مــی آورند تا مقدار کل کاهــش تولید به ۲۰ 
میلیون بشکه در روز معادل ۲۰ درصد عرضه جهانی 
نفت برســد. ولی بحران همه گیری ویــروس کرونا 
تقاضای جهانی نفت را ۳۰ درصد کاهش داده که باعث 
سقوط قیمت آن شده اســت. انتظار می رود روسیه 
تولید نفت خود را در ماه هــای مه و ژوئن ۲.۵ میلیون 
بشکه در روز نسبت به سطح مبنای ۱۱ میلیون بشکه 
کاهش دهد.این رقم شامل تولید میعانات گازی و نفت 
سبک نمی شود. وزارت انرژی روسیه به طور جداگانه 
تولید میعانات گازی را اعالم نکرده است. روسیه قول 
داده کامال به تعهد خود نسبت به قرارداد کاهش تولید 
پایبند بماند و تولید خود را تا بین 48۰ و ۵۰۰ میلیون 
تن معــادل ۹.6 تا ۱۰ میلیون بشــکه در روز کاهش 
دهد. تولید گاز طبیعی روسیه در ماه آوریل به ۵۵.۱4 
میلیارد متر مکعب رســید که ۱4.۳ درصد نسبت به 

همین ماه در سال گذشته کاهش داشت.
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بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟
به دنبال شیوع کرونا، میزان بدهی اقتصادهای 
بزرگ به شــدت افزایش یافته است.به گزارش 
ایسنا، پیش بینی می شود که مجموع بدهی های 
جهان شــامل بدهی هــای دولت، شــرکت ها 
و بدهی های خارجــی تا پایان ســال جاری به 
حدود ۳۰۰ تریلیون دالر برسد که در طول تاریخ 
بی سابقه بوده اســت.طبق اعالم سایت بدهی 
آمریکا، تا پایان مــاه آوریل، ایرلند بیشــترین 
نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را 
در جهان داشته اســت؛ به گونه ای که این کشور 
اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی 
خارجی دارد.در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین 
نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا 

می شوید:
1- ایرلند

جمعیت: چهار میلیون و 8۱8 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 

به آوریل: ۲۵6 و 8۲8 میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۱۰۱۱.۲8 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

8۷.4۷ درصد
2- هلند

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۰6 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 

به آوریل: 8۲۰ میلیارد و 8۵۳ میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

6۲6.4۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۷۲.8۵ درصد
3- سوئیس

جمعیت: هشت میلیون و 6۱۳ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 

به آوریل: 6۹۷ میلیارد و 664 میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۲۹۷.4۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

4۹.68 درصد
4- بلژیک

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۵8 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 

به آوریل: 4۹۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۲۹6.۹۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۱۲6.68 درصد
5- یونان

جمعیت: ۱۰ میلیون و 4۵6 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 

به آوریل: ۲۰۳ میلیارد و ۲۹4 میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۲6۷.۰۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۲۱8.۰۷ درصد
6- پرتغال

جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۱۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 

به آوریل : ۲۱۰ میلیارد و 8۷۳ میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۲4۱.68 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۱۵4.۳۷ درصد
رتبه دیگر کشورها:

- آمریکا
جمعیت: ۳۲۹ میلیون و ۵۹۳ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 
به آوریــل: ۲۱ تریلیون ۳۹۰ میلیــارد و ۹۳۱ 

میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۱۰۰.6۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۷۰.۰۱ درصد
- چین

جمعیت: یک میلیارد و 4۳۵ میلیون و 84۳ 
هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 
به آوریــل : ۱۳ تریلیون و 6۹۲ میلیــارد و 68۰ 

میلیون دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱6.64 

درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۵۲.۵۳ درصد
- ژاپن

جمعیت: ۱۲6 میلیون و ۷4۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 
به آوریل: چهار تریلیــون و ۲6۵ میلیارد و ۷۲8 

میلیون دالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۵.8۵ 

درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 

۲۷۹.۹۹ درصد
- آلمان

جمعیت: 8۳ میلیون و 648 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی 
به آوریل: ســه تریلیون و ۵۷۰ میلیــارد و ۱۷۱ 

میلیون دالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد: 

۱۷۲.۳۹ درصد

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
ایران با اشاره به شکایت این نهاد از وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری، گفت: از آنجا 
که دولت در روزهــای مذاکرات مزدی ســال ۹۹، 
تالش کرد تا دستمزد به شکل عادالنه افزایش پیدا 
نکند، از وزارت کار شکایت کردیم و انتظار داریم که 
با ورود سازمان بازرســی کل کشور و دستور رئیس 
قوه قضاییه، مزد ۹۹ هرچه ســریعتر مورد بازنگری 
قرار گیرد.»ناصر چمنی« در گفتگو با خبرنگار ایلنا، 
با اظهار نگرانی نســبت به خارج شدن روال تعیین 
دستمزد از ســاز و کارهای پیش بینی شده در ماده 
4۱ قانون کار، گفت: قانون درباره ی نحوه ی تعیین 
دستمزد بر مبنای دو شــاخص تورم و هزینه های 
سبد معیشــت، صراحت دارد اما دولت در روزهای 
مذاکــرات مزدی ســال ۹۹ تالش کرد که ســاز و 
کارهای موجود را کنار بزند تالش دولت منجر به این 
شد که حداقل دستمزد صرفا ۲۱ درصد افزایش پیدا 
کند. بهتر بگوییم که دولت ماده 4۱ قانون کار را دور 

زد و مواد حمایتی آن را زایل کرد.
وی افزود: از آنجا کــه دولت در روزهای مذاکرات 
مزدی ســال ۹۹، تالش کرد تا دســتمزد به شکل 
عادالنه افزایــش پیدا نکند، از وزارت کار شــکایت 
کردیم و انتظار داریم که با ورود سازمان بازرسی کل 
کشور و دســتور رئیس قوه قضاییه، مزد ۹۹ هرچه 

سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
ایران با بیان اینکه دولت مدعی است که دستمزد را 
عادالنه افزایش داده است، گفت: استدالل دولت این 
اســت که چون مزد و مزایای مزدی کارگران بسته 
به متاهل یا مجرد بودن آنها بیــن  ۲ میلیون و 4۰۰ 
تا ۲ میلیون 8۰۰ هزار تومان افزایش یافته، عدالت 
محقق شده است؛ درحالی که عدالت زمانی محقق 
می شود که حداقل دســتمزد به اندازه ی هزینه ی 
سبد معیشت در ســال ۹۹ یعنی 4 میلیون و ۹4۰ 

هزار تومان افزایش یابد.
چمنی افزود: ضمن اینکه تنها با اعمال افزایش  ها 
بر روی حداقل دستمزد، می توانیم تضمین دهیم که 
افزایش دستمزد فراگیر اســت؛ چراکه در بسیاری 
از کارگاه هــای کوچک مزایای مــزدی به کارگران 
پرداخت نمی شود. در این شــرایط از عدالت سخن 
گفتن به بیراهه رفتن و مصــداق کامل عوام فریبی 
است. این شیوه ها نخ نما شده اند. کارگران هم خوب 
می فهمند که چگونه عدالت را ابزار قرار می دهند تا 

مزد آن را حبس کنند.
وی بــا اشــاره بــه تضعیــف جایــگاه نهادی 
سه جانبه گرایی، گفت: ســه جانبه گرایی هم مانند 
عدالت به ابزار عوام فریبی و فرافکنی تبدیل شــده 
است. اگر دولت به سه جانبه  گرایی اعتقاد دارد، چرا 

افزایش ۲۱ درصدی دســتمزد را بدون جلب نظر 
نمایندگان کارگران در شــورایعالی کار برای اجرا 
ابالغ کرد؟! بنابراین تالش دولت برای تاکید بر خارج 
نشدن از مســیر گفتگوی اجتماعی بیهوده و وقت 

تلف کردن است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری 
ایران با بیــان اینکه باید هرچه ســریعتر مزد مورد 
بازنگری قرار گیرد، گفت: از آنجا کــه می دانیم در 
برخی از موارد گفتگو و اجمــاع معنی ندارد، چنین 
شــکایتی را به جریان انداختیم امــا وقت چندانی 
هم برای بازنگــری در مزد ۹۹ وجود نــدارد. فارغ از 
اینکه شــکایت کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگری ایران چه زمانی به نتیجه می رســد، دولت 
باید هرچه سریعتر با ارســال دعوت نامه برای اعضا، 
جلسات شورایعالی کار را برای تعیین مجدد حداقل 

دستمزد، برگزار کند.
چمنی افزود: هرگونه تاخیــری در این زمینه، 
تاثیرات ناگواری را بر معیشــت کارگران می گذارد. 
در کل یا دولت یا در قبال معیشت حدود ۱4 میلیون 
خانوار کارگری مسئولیت دارد. عدم تعهد دولت به 
معنای جدی نگرفتن تامین معیشــت است که با 
شعارهای انتخاباتی آقای روحانی همخوانی ندارد. 
درنهایت شکایت ابزاری اســت که دولت را به میز 

مذاکره برمی گرداند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از موانع رونق 
تولید همین اســت که ما داریم از تولید کننده واقعا 
مالیات می گیریم ولی از بخش  هــای موازی تولید 

مانند داللی، مالیات نمی گیریم.
به گزارش اقتصادآنالین ، بسیاری از کارشناسان 
معتقدند که نظام مالیاتی کنونی به دلیل حمایت از 
رقبای بخش مولد از طریق عدم اخذ مالیات عمال ضد 
رونق و جهش تولید اســت. در واقع مالیات به جای 
آن که عاملی برای رشد و توسعه بخش مولد باشد به 

مانعی در برابر آن تبدیل شده است.
میرهادی رهگشــای کارشــناس اقتصادی در 
گفت وگو درباره این موضوع گفــت: این یک بحث 
خیلی دامنه  دار و سابقه  داری است که نظام مالیاتی ما 
مشکل دارد. در این شرایط یکی از موانع رونق تولید 
همین است که ما داریم از تولید کننده واقعاً مالیات 
می  گیریم ولی از بخش  های مــوازی تولید، مالیات 
نمی گیریم. حاال اسم آن بخش ها را به صورت کلی 
می  شــود داللی گذاشت یا واســطه  گری یا هر کار 
غیربهینه  دیگری که مثل تولید مالیات نمی  گیریم، 
گذاشت.این کارشــناس اقتصادی در پاسخ به این 
ســوال که اصالحات الزم برای اینکه نظام مالیاتی 

به ابزاری برای کمک به بخش تولید تبدیل شــود، 
چیست؛ نیز اظهار داشت: هم یک سری معافیت 

های اضافی داده شــده که از هدفش منحرف شده 
است و صرفاً به تولید اصابت نمی  کند مثل معافیت 
های مناطق آزاد و خیلــی جاهای دیگر که به تولید 
نمی  رسد. هم یک سری جاها هست که تولید کننده 
واقعاً نیاز است که مالیاتش را کم کنیم و مالیاتش زیاد 
است و یک سری پایه  های مالیاتی جدید باید اضافه 
شــود که کمک کند راه  های مــوازی تولید جذاب 

نباشد و نهایتا سرمایه  ها به سمت تولید برود.
رهگشــای در باره تاثیر اخذ مالیات از ســود 
ســپرده های کالن بانکی بر افزایش درآمدهای 
دولت و تقویت بخش تولید گفت: در شرایط فعلی 

اگــر بخواهیم بگوییم 
مالیات بر سود سپرده

 هــای کالن بگیریــم 
کار بدی نیســت ولی 
در حالت ایــده  آل به 
نظر من ایــن موضوع 
در قالــب مالیــات از 
اشــخاص  درآمــد 

حقیقی می  رود. در این بحث مالیات از اشــخاص 
حقیقی بهتر اســت که مالیات بر مجموع درآمد 
اعمال شــود. مالیات بر مجمــوع درآمد یعنی ما 
اصاًل کاری نداریم شما این درآمد را از سود سپرده 
گرفتی یــا از خرید و فروش به دســت آوردی یا از 
هر کار دیگری. در نهایت مجموع درآمدت را باید 
بر اســاس آن پلکان مالیاتی، مالیاتش را پرداخت 
کنید. ما اآلن قانــون مالیات بر مجموع درآمدها را 
برای اشخاص حقیقی داریم منتها اجرا نمی شود. 
البته سود ســپرده  ها فعال معاف از مالیات است و 
در نتیجه، اگر مالیات بــر مجموع درآمدها هم اگر 
بخواهند اجرا کنند، می گویند این بخش که معاف 

از مالیات است.

کارگران را سهام دار کنید

 بیماری فساد 
در اقتصاد ایران  

حسین کریمی 
سردبیر

وقت چندانی برای بازنگری در مزد ۹۹ وجود ندارد

جبران کسری بودجه با اخذ مالیات از فعالیت های غیرمولد

سرمقاله

 سهام ترجیحی
مالیات دوران طالیی بورس به کارگران



اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به بررســی 
شــاخص های نیروی کار زنان و مردان استان تهران در پاییز سال 
۱۳۹8پرداخته که براین اســاس نرخ بیکاری زنان ۱۵تا ۲4ساله 
در اســتان تهران بیش از 4۵درصد است.به گزارش ایلنا، براساس 
اطالعات ارائه شــده در این گزارش، نرخ بیکاری مردان ۱۵ تا ۲4 
ساله در استان تهران ۱۷ درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان قرار 
گرفته در این بازه سنی در سراسر کشــور حدودا ۳8 درصد اعالم 

شده است.طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از ۷۱ درصد زنان 
شاغل در استان تهران در بخش خصوصی فعال هستند و این آمار 
برای مردان 84 درصد اعالم شده است.همچنین در استان تهران 
بیش از ۷6 درصد از زنان و 6۳ درصــد از مردان در بخش خدمات 
مشــغول به کار هستند. برآوردها نشــان می دهد، سهم شاغالن 
بیشتر از ۱۵ ســال که در هفته بیش از 4۹ ساعت کار می کنند در 
میان زنان کل کشــور ۱۳ و در زنان اســتان تهران ۲۰ درصد بوده 

است.همین آمار درباره  مردان در سطح کشور 4۱ درصد و در سطح 
استان تهران ۵۲ درصد اعالم شده است. همچنین نرخ مشارکت 
اقتصادی نیروی کار باالی ۱۵ ســال در میان زنان کل کشور ۱۷ 

درصد و در استان تهران کمتر از ۱۵ درصد اعالم شده است.
در نرخ بیکاری نیروی کار باالی ۱۵ ســال وضعیت مردان بهتر 
از زنان بوده است و در سراسر کشــور نرخ بیکاری مردان 8.۹ و در 

استان تهران ۷.4 درصد اعالم شده است.

بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی تهران؛ زنان در بیکاری پیشی گرفتندخبر ۲ دوشنبه   15 اردیبهشت  1399         شماره   1246

دستمزد کارگران عمرانی 
سال گذشته چقدر بود ؟

میانگین دســتمزد کارگــران طرح های 
عمرانی در ســال گذشته ســاعتی بیش از 
۲۰ هزار تومان بود و نســبت به ســال قبل از 
آن )۱۳۹۷( به طور متوســط در حوزه های 

مختلف ۲۵ درصد رشد داشت.
طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی 
شاغل در طرح های عمرانی از سال ۱۳6۵ به 
 صورت شــش ماهه در سطح اســتان تهران 

توسط مرکز آمار ایران اجرا می شود.
این مرکز میانگین دســتمزد ســاعتی 
کارگران طرح های عمرانی در ســال گذشته 
را اعالم کرد . بررســی جداول نشان می دهد 
بیشــترین دســتمزد مربوط به اســتادکار 
تاسیســات اســت که در نیمه نخست سال 
گذشــته ۲6 هزار و ۵۱۱ تومان و در نیمه دوم 

۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده اند. 
همچنین یک کارگر ساده در نیمه نخست 
سال ساعتی  ۱۲ هزار و ۷88 تومان می گرفت 
که در نیمه دوم یک هزار تومان افزایش یافت. 
این در حالی است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ 
هر کارگر ساده عمرانی ۱۰ هزار و ۵66 تومان 

می گرفت.

کاهش ۱.۵ درصدی نرخ 
بیکاری در سال ۹٨

بر اساس اعالم مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری 
افراد ۱۵ سال و بیشــتر در سال ۱۳۹8 برابر با 
۱۰.۷ درصد بود که نسبت به سال قبل از ۱.۵ 

درصد کاهش یافته است.
مرکز ملی آمــار نتایج طــرح آمارگیری 
نیروی کار در ســال ۱۳۹8 را منتشر کرد و بر 
این اساس بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله 
و بیش تر نشــان می دهد کــه ۱۰.۷ درصد از 
جمعیت فعال )شــاغل و بیــکار( طی چهار 
هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار 

بوده اند. 
همچنین سال گذشــته به میزان 44.۱ 
درصد جمعیت ۱۵ ســاله و بیش تــر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن 

یا بیکاران قرار گرفته اند. 
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی 
نشــان می دهد که این نرخ در سال گذشته 
نســبت به ســال قبل )۱۳۹۷( ۰.4 درصد 

کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این 
سال ۲4 میلیون و ۲۷4 هزار نفر بوده که نسبت 
به ســال قبل حدود4۳۰ هزار نفــر افزایش 

داشته است. 
بررســی اشــتغال در بخش های عمده 
اقتصادی نشــان می دهد که در سال ۱۳۹8، 
بخش خدمات با ۵۰.۳ درصد بیشنرخ بیکاری 
جوانان ۱۵ تا ۲4 ساله حاکی از آن است که ۲6 
درصد از فعاالن این گروه سنی در سال ۱۳۹8 
بیکار بوده اند.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی  
۱8 تا ۳۵ ساله نیز نشــان می دهد که در سال 
گذشــته ۱۷.۹ درصد از جمعیــت فعال این 
گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است که 
تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد 
این نرخ نسبت به ســال ۱۳۹۷، به میزان ۱.۷ 
درصد کاهش یافته است.براساس اعالم مرکز 
آمار ۹.۹ درصد از جمعیت ۱۵ ســال بیشتر و 
شاغل به بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال 
ناقص ۱۵ ســاله و بیش تر به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار 
با ساعت بیش تر و…( کم تر از 44 ساعت در 
هفته کار کرده و آمــاده برای انجام کار اضافی 
بوده اند.این در حالی اســت کــه در این دوره 
۳8 درصد از شــاغلین ۱۵ ساله و بیش تر، 4۹ 

ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.

چگونگی بازگشایی مشاغل 
پرخطر فردا مشخص می شود

رئیس اتاق اصناف تهران از بررسی وضعیت 
و چگونگی بازگشایی مشاغل پرخطر در جلسه 
فردای ســتاد ملی کرونا خبر داد.به گزارش 
اقتصادآنالین ، قاسم نوده فراهانی در خصوص 
وضعیــت صنوفی کــه از اول اردیبهشــت 
بازگشایی شــده اظهار داشــت: صنوفی که 
اجازه بازگشایی به آنها در استان تهران از اول 
اردیبهشــت داده شد، دســتورالعمل های 
بهداشــتی و فاصله اجتماعــی را رعایت می 
کنند و با صنوفی نیز که به ندرت این پروتکل 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند برخورد شده 
است.وی با بیان اینکه صنوف می دانند که اگر 
رعایت نکنند، واحد تجاری آنها پلمب خواهد 
شد، گفت: با دستور روز گذشته رئیس جمهور 
به وزیر بهداشت مبنی بر تصمیم گیری برای 
صنوف پر خطر، فردا جلسه ستاد ملی کرونا به 
منظور بررسی وضعیت مشاغل پرریسک که 
تا کنون تعطیل بوده اند، برگزار خواهد شد.به 
گفته رئیس اتــاق اصناف تهران، انشــاءاهلل 
پیشنهادات چگونگی بازگشایی این مشاغل 
فردا بررسی و نتیجه  آن که آیا اجازه فعالیت به 
این صنوف داده می شود یا خیر، اعالم خواهد 

شد.

تداوم روزهای تاریک 
صنعت هوایی تا ۳ سال 

دیگر!
بسیاری از کارشناســان برآورد و اعالم 
کردند که صنعت هوایــی در جهان حداقل 
تا ســال ۲۰۲۳ میالدی قادر نخواهد بود به 

حالت عادی بازگردد.
به گــزارش ایســنا، همزمان با شــیوع 
گســترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا 
بســیاری از دولت های مختلف در سراسر 
جهان به بســتن مرزهای هوایــی و اعالم 
قرنطینه و اعمــال محدودیت های جدی 
و ســخت گیرانه بــرای تردد شــهروندان 
روی آوردند تا بتوانند بدین ترتیب به قطع 
زنجیره انتقال و انتشار این بیماری کشنده 

بپردازند.
بر اســاس گزارشــی که در وب سایت 
simpleflying آمــده اســت، حــاال به 
تازگی کارشناســان و تحلیلگران فعال در 
حوزه هوانوردی برآورد و اعالم کرده اند که 
ضرر و زیان های ناشــی از شیوع گسترده 
ویروس کرونا در صنعت هوایی جهان بسیار 
گسترده تر از حد تصور خواهد بود به گونه ای 
که انتظار می رود شــرکت های هواپیمایی 
در سراســر جهان تحت تاثیر بحران های 
کنونی حداقل تا سال ۲۰۲۳ میالدی درگیر 
بوده و قادر نخواهند بود به وضعیت عادی و 

سودآوری باال دست یابند.
از طرف دیگر آنها پیــش بینی کرده اند 
که رکود اقتصــادی و بحران صنعت هوایی 
جهان برای آن دسته از دانشجویان خلبانی 
که امیدوار بودن در ماهها و سالهای آتی به 
استخدام ایرالین های مختلف در خواهند 
آمد، خبر ناخوشایندی به شمار خواهد رفت 
چرا که هم اکنون شمار زیادی از خلبانان و 
کادر پروازی فعال در شرکت های هواپیمایی 
مختلف در سراسر جهان به خصوص در اروپا 
و آمریکای شمالی نیز به شدت تحت تاثیر 
شیوع گســترده ویروس کرونا و بحرانهای 
مالی ناشــی از آن قرار گرفته و شغل خود را 

از دست داده اند.

تجارت ایران و اوراسیا از 
مرز ۵ میلیون تن گذشت

دبیــر شــورای اطالع رســانی گمرک 
ایران گفت: بعد از شش ماه از اجرایی شدن 
موافقت نامه تجارت ترجیحــی با اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا، حجم تجــارت با این 
اتحادیه به بیــش از پنج میلیــون تن کاال 

رسید.
به گزارش ایسنا، ســید روح اله لطیفی 
اظهــار کــرد: از زمــان اجــرای موافقت 
نامه تجــارت ترجیحی ایران، بــا اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا از پنجم آبان سال ۱۳۹8 
تا پنجم اردیبهشت سال ۹۹ ، حجم تجارت 
کشــورمان با این اتحادیه به پنج میلیون و 
۱۰4 هزار و ۹84 تن به ارزش یک میلیارد و 

۷8۲ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۷۱۹ دالر رسید.
وی افزود: ســهم صادرات کشور به این 
اتحادیه، یک میلیون و ۳44 هــزار و ۳۷۷ 
تن به ارزش ۵۳۹ میلیون و6۱۲ هزار و 4۵6 
دالر در این مدت بوده است که روسیه با ۵۳ 
درصد، ارمنستان با ۲۳ درصد و قزاقستان با 
۱6 درصد کل صادرات کشورمان به ترتیب 
مقاصــد اول تا ســوم کاالهــای صادراتی 
کشورمان به این اتحادیه بودند.سخنگوی 
گمرک ایران در خصــوص کاالهای اصلی 
صادراتی به این اتحادیه گفت: ســیب تازه 
با ۱4درصد، پســته با ۱۲ درصد، گاز مایع با 
۹ درصد، کیوی با ۷.۵ درصد، انگور با ســه 
درصد و خیار و ترشــی خیار بــا ۲.۵ درصد 
و فلفل بــا ۲.۲ درصد عمــده محصوالت 
صادراتی کشــورمان به ایــن اتحادیه را در 
شش ماه گذشته تشکیل می دهند.لطیفی 
در خصوص واردات از این اتحادیه نیز اعالم 
کرد: بعــد از اجرای این موافقت نامه، ســه 
میلیون و ۷6۰ هزار و6۰۷ تن کاال به ارزش 
یک میلیارد و ۲4۲ میلیــون و ۹6۵ هزار و 
۲6۳ دالر  به کشور وارد شده است که عمده 
واردات ما از این اتحادیه کاالهای اساسی و 
مورد نیاز کشور بوده است.به گفته وی، جو با 
حدود ۳۰ درصد، ذرت دامی با ۱8.۵ درصد، 
گندم با ۱۷.۵درصد، روغن دانه آفتابگردان 
با ۱۲درصد، الشه و شــقه بره با سه درصد، 
عدس و نخ هرکدام بــا ۱.۳درصد و کاغذ و 
ماشــین االت صنعتی به ترتیب کاالهای 
وارداتی از این اتحادیه به کشور هستند.دبیر 
شورای اطالع رســانی گمرک در خصوص 
ســهم کل کاالهای تجاری ایران با اتحادیه 
اوراســیا که در چارچوب موافقت نامه رویه 
واردات یا صادرات را طــی کردند، گفت: از 
بیش از یــک میلیــارد و ۷8۲ میلیون دالر 
کارنامه تجاری شــش ماهه کشــور با این 
اتحادیه، یــک میلیارد و شــش میلیون و 
۹۵۰ هــزار و ۵4۱ دالر در چارجوب اجرای 
موافقت نامه تجارت ترجیحی، عمل شده 
که می توان به سهم ۵6 درصدی آن در کل 

تجارت اشاره کرد.

خبر نگره

عضو کمیته کشوری بیماری های عفونی:

رنگ بندی شهرها مانع افزایش تردد و انتقال کرونا 
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های عفونی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: 
رنگ بندی شهرها به صورت قرمز، سفید و زرد گمراه 
کننده اســت و باعث افزایش تردد به شهرها و انتقال 
بیماری از مناطق آلوده تر بــه مناطق کمتر آلوده به 

کرونا می شود.
مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود: اپیدمی 
کرونا از بین نرفته اما فروکش کرده است. این واقعیتی 
است که از اوج اپیدمی کاسته شده است. موارد ابتال رو 
به تزاید بود که کاهشی شده است. در اکثر شهرهای 
ایران پیک اپیدمی کرونا را پشت سر گذاشته ایم اما 
رنگ بندی شهرها به صورت رنگ سفید، زرد و قرمز 
نه تنها هیچ عملکردی ندارد بلکــه می تواند مردم و 
مسئوالن را به اشتباه بیاندازد و گمراه کند و در واقع 

راهنمایی غلط بدهد.
عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا افزود: به عنوان 
مثال اگر به مردم بگوییم خوزســتان یا آذربایجان 
غربی سفید است، عده ای از مردم با خود می گویند 
که آنجا خبری نیست و به این استان کم خطر برویم. 
ممکن است همین افراد ناقل ویروس باشند و بیماری 
را به آن استان منتقل کنند و استانی که تعداد موارد 
معدودی از کرونا داشــت به این ترتیب با موج جدید 

اپیدمی کرونا مواجه می شود.
وی گفت: علت رنــگ بندی شــهرها را متوجه 
نمی شوم، شــاید با این روند می خواهند مدارس یا 
مســاجد را باز کنند، به هر حال من در کمیته علمی 
ستاد ملی کرونا هستیم و دوستان در کمیته اجرایی 

در مورد بازگشایی ها تصمیم گیری می کنند اما این 
روند بازگشایی ها نگران کننده است.مردانی افزود: 
مردم با طرح فاصله گذاری فیزیکی همکاری کردند 
اما گاهی برخی اقدامات به مردم اطالعات و پیام غلط 
می دهد و به نظر من سفید و زرد و قرمز کردن شهرها 
پاسخگوی شرایط کرونایی کشور نیست و می تواند 

دستاوردهای قبلی را هم خراب کند.
وی ادامه داد: به هر حــال با همکاری مردم، موارد 
بیماری در بیمارستانها پایین آمده اما استانهایی که 
تاکنون موارد زیادی از کرونا نداشتند با عادی شدن 
شرایط احتماال دوباره با افزایش موارد بیماری مواجه 
می شوند چنانکه در برخی استانها مثل خوزستان که 
می گفتند موارد بیماری کم است شاهد روند افزایش 

دوباره بیماران کرونا در بیمارستانها هستیم و اکنون 
یکی از استانهایی که بیشترین شــیوع کرونا را دارد 

خوزستان است.
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
گفت: در استانی که قبال تعداد کمی از افراد به کرونا 
مبتال شــده اند، تعداد کمی از مردم آنتی بادی دارند 
بنابراین حتی اگر چند نفــر محدود مبتال به کرونا به 
این اســتان بروند خیلی زود این ویروس پخش می 

شود و موارد بیماری افزایش می یابد.
وی افزود: هنــوز در فاز اپیدمی کرونا هســتیم و 
مهمترین تاکید و توصیه این اســت که ترددها را به 
حداقل برسانیم. ویروس کرونا ویروسی است که هر 
فردی آنتی بادی آن را نداشــته باشد به آن مبتال می 

شود.
مردانی گفت: در شهرهایی مثل رشت، قم که در 
ابتدای اپیدمی کرونا فاجعــه اتفاق افتاد، اکنون عده 
قابل توجهی از مردم مبتال و مصون شده اند بنابراین 
اگر دوباره موج بیماری در این اســتانها اتفاق بیفتد 
دیگر شــاهد افزایش فاجعه بار نخواهیم بود و به نظر 

می رسد اکثریت مردم احتماال آنتی بادی دارند.
شیوع 60 درصد کرونا در برخی بیمارستانها

وی افزود: البته باید مطالعه آنتی بادی برای مردم 
این اســتانها انجام شــود تا وضعیت واقعی را درباره 
میزان مصونیت افــراد متوجه شــویم. در تعدادی 
از بیمارســتانهای تهران این مطالعه انجام شــده و 
مشخص شده است که بین 6۰ تا ۷۰ درصد پرسنل 
این بیمارستانها به کرونا مبتال شده و مصونیت پیدا 

کرده اند.
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت گفت: خیلی از کشورها این مطالعه 
را برای مردم انجام داده اند و متوجه شده اند که مثال 
۱۵ درصد کل مردم بدون اینکه هیچ عالمتی داشته 
باشــند، ویروس کرونا را گرفته اند و آنتی بادی را در 
بدنشان دارند.وی افزود: یک مطالعه خیلی وسیع به 
سرپرستی دکتر ملک زاده برای برآورد میزان شیوع 
و مصونیت افراد به کرونا در کشور در حال انجام است 
که هم در بین افراد عادی و هم وابستگان بیماران و هم 
پرسنل پزشکی انجام می شــود و نشان می دهد که 
چند درصد به ویروس کرونا مبتال شده اند و به زودی 

جواب آن منتشر می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه طرح خرید اعتباری خبر داد 
و گفت این طرح در ماه های آتــی با همکاری بانک مرکزی، نظام بانکی، 
وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سیستم تولید و توزیعی با هدف تحریک 

تقاضا در کشور اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد شــریعتمداری در مصاحبه با 
رادیو گفت:  طرح اعتبار مصرف کننده در ماه های آتی با همکاری بانک 
مرکزی، نظام بانکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و سیســتم 

تولید و توزیعی با هدف تحریک تقاضا در کشور اجرا می شود.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزود: این طــرح می تواند کمک 
شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید 

کاالهای ایرانی باشد.
وی ادامه داد: دولت با شیوع ویروس کرونا در کشور تاکنون تصمیمات 

مختلفی را اتخاذ کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای حمایت عمومی از تمامی 
اقشار جامعه، افزایش قدرت خرید برای تامین نیاز واحدهای تولیدی و 
همچنین کمک به تامین معیشــت خانوارهای متوســط و ضعیف در 

جامعه اقدامات خوبی در مملکت انجام شده است.
وی افزود: برای مثال دولت برای ۷6 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب 
۲4 میلیون خانوار که از مجموعه حساب یارانه استفاده می کنند اعتبار 
یک میلیون تومانی قرض الحسنه معین کرد که مرحله اول و دوم آن تا به 

امروز پرداخت شده است.
شریعتمداری تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۱۹ میلیون و 4۰۰ تا ۱۹ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مجموعه خانوارهای ایرانی مشمول دریافت این 

تسهیالت قرض الحسنه شده اند.
وی ادامه داد: جدا از این ســه میلیون خانواده که از حداقل درآمدها و 
هزینه ها در سطح کشور برخوردار بودند تحت پوشش کمک های ۲۰۰ 
تا 6۰۰ هزار تومانی یارانه ای دولت به ازای خانوار تک نفره، پنج نفر و به باال 

قرار گرفته اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این رقم در اسفند و فروردین ماه 

پرداخت شده و در ماه مبارک رمضان بصورت مضاعف انجام خواهد شد.
وی افزود: بدیهی اســت که در ماه های اردیبهشــت و خرداد سال 
جاری نیز این سه میلیون خانوار از یارانه ۲۰۰ تا 6۰۰ هزار تومانی دولت 

برخوردار خواهند شد.
شریعتمداری تصریح کرد: یک میلیارد یورو با تصویب دولت و با اذن 
رهبری معظم انقالب از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش 
بهداشت و درمان و سایر نیازمندی های حوزه کرونا اختصاص پیدا کرده 
که از این میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش بهداشت و درمان 
و پنج هزار میلیارد تومان مقرر شده برای کمک به صندوق بیمه بیکاری 

تخصیص یابد که هنوز مبلغی پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این با کمک نهادهای انقالبی و حمایتی، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام و همه نهادهایــی که متصل به دفتر مقام معظم رهبری هســتند 

هماهنگی های الزم به عمل آمد و هرکدام در یک حرکت همدالنه با ملت 
ایران مشارکت کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشبختانه ۳.۵ میلیون بسته 
غذایی و کمک حمایت معیشتی از طرف ســپاه و کمکی که خیران در 
اختیار ســپاه قرار دادند در نیمه اول ماه مبارک رمضان بین نیازمندان 

سراسر کشورتوزیع شده است.
وی افزود: جدا از این یک میلیون بسته حمایتی معیشتی که برنامه 
نمادین آن از شــهر ری آغاز خواهد شد از طرف ســتاد اجرایی فرمان 

حضرت امام در بین خانواده های نیازمند سراسر کشور توزیع می شود.
شریعتمداری اظهارداشــت: عالوه بر این ۵۰۰ هزار بسته حمایتی 
معیشتی تامین مالی شده از سوی بنیاد مستضعفان و همینطور 44۵ 
هزار بسته حمایتی معیشتی از سوی آســتان قدس رضوی در اختیار 
محرومان جامعه البته با گرایش استان خراســان رضوی، استان های 

مجاور و دیگر نیازمندان در سراسر کشور قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: همچنین ۲۵۰ هزار بسته حمایتی معیشتی هم از 
سوی هالل احمر جمهوری اســالمی ایران در اختیار مردم محروم زیر 
پوشــش بهزیســتی و کمیته امداد قرارگرفته که به نوبه خود می تواند 

کمکی به رفع مشکالت جاری کشور باشد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نزدیک بــه ۵۰ هزار میلیارد 
تومان منابع در اختیار ۱۱ رسته شغلی تاثیر پذیر از بروز ویروس منحوس 

کرونا قرار داده خواهد شد.
وی در پاسخ به ســئوالی مبنی بر اینکه این منابع از چه محلی تامین 
خواهد شــد، افزود: بانک مرکزی برخی از ذخایر قانونی بانک ها را برای 
تحقق این هدف آزاد و در ضمن بانک ها را همزمــان مکلف کرده که از 
محل منابع داخلی خود معادل همان میــزان اعتبار وارد صحنه کنند و 
در جمع نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بدین منظور ایجاد شده 
است. شریعتمداری اظهارداشت: تسهیالت ۱۲ درصدی در اختیار ۱۱ 
رسته شغلی از واحدهای مختلف تولیدی کشور که در اثر شیوع ویروس 

کرونا لطمه دیده اند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم قرار داده می شود.
وی اضافه کرد: واحدهای که بصورت مستقیم از طرف دولت تعطیل 
اعالم شــده اند به ازای هر نفر بیمه شــده به میزان ۱6 میلیون تومان از 
تسهیالت ۱۲ درصد بهره مند خواهند شــد البته این موضوع مشروط 
به حفظ نیروی کاراســت اما واحدهای که بطور مستقیم از طرف دولت 
تعطیل اعالم نشده اند ولی در رسته هایی هستند که با تصویب ستاد ملی 
کرونا تاثیر پذیر بودن از تعطیلی سایر واحدها یا شیوع ویروس کرونا به 
ازای هر نفر کارگر رسمی دارای کد بیمه ماه دی و بهمن از تسهیالت ۱۲ 

میلیون تومان بهره مند خواهند شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این تسهیالت با وثیقه سهل و 
راحت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد بطوری که واحدهایی 
که زیر ۵۰ نفر کارگر دارند فقط با تودیع سفته، بنگاه هایی که باالی ۵۰ 
نفر کارگر دارند سفته بعالوه یک تا سه ضامن و از ۲۰۰ میلیون تومان به 
باال تسهیالت اگر در اختیار قرار گرفته باشد سایر وثایق مورد قبول نظام 

بانکی از واحدهای تولیدی برای این وام ۱۲ درصد در اختیار بانک ها قرار 
می گیرد.

وی افزود: وام مزبور تاســه ماه تنفس و ۲4 ماه هم زمان پرداخت دارد 
یعنی در مدت دو سال این منابع باید به سیستم بانکی عودت داده شود.

شریعتمداری اظهارداشت: این تســهیالت به بنگاه های اقتصادی 
پرداخت می شود که نســبت به اخراج کارگران خود اقدام نکرده اند و به 
یک معنا همان تعداد کارگر بیمه شــده ای که در دی و بهمن ماه سال 

گذشته در اختیار داشته اند همان افراد را دوباره بکارگیری کنند.
وی اظهارداشت: این هم اقدام مناســبی که از پایان اردیبهشت ماه 

سال جاری آغاز می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عالوه بر این عده ای در مشاغل 
غیر رسمی یا در خانه های مردم کار می کردند و اگر مشاغلی هم داشتند 
شهرداری ها بیشتر با آنها در تماس و ارتباط بودند مثل دستفروشان ۱8۲ 
هزار نفر در تهران و یک میلیون نفر در ســطح کشور از طریق شهرداری 
تهران و همینطور شهرداری های سراسر کشور البته با گرایش شهرداری 
های کالنشهرها شناسایی و از وام قرض الحسنه دو میلیون تومانی بهره 

مند خواهند شد.
وی افزود: بین ۲۳ تا ۲۵ هزار میلیارد تومــان منابعی که بانک ها در 
اختیار مردم برای افزایش قدرت خرید مــردم قرار می دهند که در واقع 
یک شوک ۲۵ هزار میلیارد تومانی به بازار که حداکثر دو ماه تحت تاثیر 
مشکالت ناشی کرونا بوده به نظر می رســد برای راه اندازی واحدها رقم 
قابل قبولی باشد اما برای تحریک تقاضا باید روش های جدیدی در ادامه 
برنامه ها عملیاتی شــود که در این زمینه مذاکرات زیادی با بخش های 
مختلف دولتی به خصوص در جهت ایجاد اعتبار مصرف کننده صورت 
گرفته است. شــریعتمداری اظهار امیدواری کرد که در ماه های آتی با 
همکاری بانک مرکزی، سیســتم بانکی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سیســتم تولید و توزیعی طرح اعتبار مصرف 
کننده در کشور راه اندازی شود که بدون شک این طرح می تواند کمک 
شایان توجهی به تحریک تقاضا و ایجاد تقاضای مطمئن برای بازار تولید 

کاالهای ایرانی باشد.

شوکت گفت: آقای رئیسی در جلسه ای که آقای 
هادی ابوی، دبیر کانون عالــی انجمن های صنفی 
کارگران ایــران هم در آن حاضر بــود، قول پیگیری 

دادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اکبر شوکت )عضو هیئت 
مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران( 
درباره آخرین خبرها درباره احتمال برگزاری مجدد 
جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل دستمزد 
کارگران گفت: هیئت مدیره کانون عالی انجمن های 
صنفی کارگران ایران، مصوب کردند که شــکایتی 
را نسبت به دســتمزد مصوب شورایعالی کار تنظیم 
کنند و به دیوان عدالــت اداری ببرند. ما اعتقاد داریم 

که باید برای افزایش حداقل دستمزد کارگران باید 
رقم ریالی تورم لحاظ شــود؛ نه درصد تورمی که در 
حقوق سال گذشــته کارگران ضرب می کنند. هیچ 
جای قانون نوشته نشده که تورم باید در دستمزد سال 
گذشته کارگر ضرب شود. او ادامه داد: رقم ریالی تورم 
حدوداً یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که باید به 
رقم دستمزد کارگران در سال جدید اضافه می شد. 
آنها یک قانون مــن درآوردی دارند که رقم تورم را در 
پایه حقوق ســال قبل می کنند. اگر رقم ریالی تورم 
به حقوق کارگران اضافه شــود، قدرت خرید ســال 
گذشته را می توانیم به دست بیاوریم. چون این اتفاق 
نیفتاده است. شوکت خاطرنشــان کرد: کانون عالی 

انجمن های صنفی کشور تصمیم گرفت که شکایتی 
تنظیم کند و شکایت به قوه قضاییه هم ارسال شده 
است. کانون عالی انجمن های صنفی شامل کارگران 
ســاختمانی، راننــدگان، بخش صنعــت، ایمنی و 
بهداشت و گردشگری و ... را شامل می شود. که بیش 
از ۱6۰۰ انجمن صنفی در کشور وجود دارد. بعضی از 
آنها مثل رانندگان و ساختمانی ها با دو میلیون عضو 
قدرت مندتر هستند و برخی اصناف تعدادشان کمتر 

است.   
وی افزود: وظیفه ما این بود که برای دفاع از حق و 
حقوق کارگر این کار را انجــام بدهیم و تالش خود را 
می کنیم که به نتیجه برسد. اینکه برخی می گویند 

چون ســه جانبه گرایی بوده اســت، دیوان عدالت 
نمی تواند ورود کند. 

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران تصریح کرد: دولــت باید این را بداند، 
فاصله ای که بین دستمزد یا همان خط مرگ و سبد 
معیشت که خط فقر است، نتیجه همین دست کارها 
بوده است. درحالیکه در دولت روحانی بهتر از دولت 
احمدی نژاد نیز عمل شده است. حداقل اینکه سبد 
معیشت را به رسمیت شناخته اســت و تاحدودی 
افزایش ها نسبت به دولت گذشته قابل قبول تر بوده 

است ولی این کافی نیست. 
او ادامه داد: حداقل باید رقــم ریالی تورم را اضافه 
می کردند و در ســال هایی که توان آن را دارند، سعی 
کنند تا چیزی اضافه تر از رقم ریالی تورم تصویب کنند 
تا بتوانیم، خط فقر و دســتمزد را به هم برسانیم. نه 

اینکه هر روز فاصله بیشتر شود.

اجرایطرحخریداعتباریباهدفتحریکتقاضابرایکاالهایایرانی

عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران مطرح کرد؛
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بانک اقتصادنویــن با هدف ایجاد بســتر مناســب و مطمئن 
ســرمایه گذاری برای مشــتریان، بر اســاس مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران، اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه 

سرمایه گذاری )عام( منتشر می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، مرحله سی ام اوراق 
گواهی سپرده سرمایه گذاری )عام( از روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه 
تا پایان شهریورماه ســال جاری در تمام شعب این بانک در سراسر 

کشور عرضه خواهد شد.
این اوراق یک ســاله، با نرخ ســود علی الحســاب ۱8 درصد 
ســاالنه، معاف از مالیات و مبالغ آن ضریبی از یک میلیون ریال 

است. 
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه ســرمایه گذاری )عام( این 
بانک، الکترونیکی و بانام، غیرقابل انتقال به غیر و همراه با قابلیت 
بازخرید قبل از سررسید نزد شــعب بانک اقتصادنوین )با نرخ ۱۰ 

درصد ساالنه( است.
همچنین مقاطع پرداخت سود علی الحســاب این اوراق ماهانه 
خواهد بود و پرداخت اصل و سودهای علی الحساب آن توسط بانک 

اقتصادنوین تضمین شده است.
عالقه مندان به استفاده از این فرصت برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند با مرکز ۲4 ساعته ارتباط با مشتریان این بانک به شماره 

۰۲۱48۰۳۱۰۰۰ تماس حاصل کنند.

آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار در شعب بانک اقتصادنوین

با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک 
دی از دســتگاه خودکار تحویل فرم به مشتری در 

شعبه مرکزی رونمایی شد.
به گــزارش روابــط عمومی بانــک دی، برات 
کریمی، مدیرعامل، نصرت اهلل شــهبازی، رییس 
هیئت مدیره، فریدون رشیدی، نایب رییس هیئت 
مدیره، رحیم طاهری، عضو هیئت مدیره به همراه 
جمعی از مدیران بانک از دستگاه خودکار تحویل 
فرم به مشتری که توسط محسن هوکری، همکار 
جوان و مبتکر شعبه کرمانشاه اختراع شده است، 

رونمایی کردند.
بر اســاس این گزارش، بــرات کریمی ضمن 
قدردانــی از اهتمام و خالقیت و نوآوری محســن 
هوکری برای ساخت این دســتگاه گفت: سرعت 
در ارائه خدمات بانکی و استفاده از تکنولوژی برای 
تسهیل خدمت رسانی به مشــتریان، یک مزیت 
رقابتی در جذب مشتری محســوب می شود  که 
با بهره برداری از دســتگاه خودکار تحویل فرم در 
شعب بانک دی می توانیم در پاسخگویی مطلوب 

به مشتریان گام موثری برداریم.
وی با اشاره به این که رعایت اصل مشتری مداری 
در بانک دی ســرلوحه تمامی امور اســت، گفت: 

باید تالش کنیم با اســتفاده از ابزارهای موجود در 
رویکردهای نویــن بازاریابی به ســطح باالتری از 

رضایت مشتریان دست یابیم.
مدیرعامل بانک دی صرفه جویــی در زمان را 
مهم ترین نیاز مشــتریان در جامعه امروز دانست 
و افزود: هر شــیوه و ابزاری که بتوانــد ضمن ارائه 
خدمات مطلوب و با کیفیــت از مدت زمان حضور 
مشتری در شعبه بکاهد، بدون شک مورد استقبال 

مشتری و بانک قرار می گیرد.
وی افزود: جوانی، انگیــزه، دانش و خالقیت از 
مهم ترین ویژگی های ســرمایه های انسانی بانک 
دی هستند که می توانند زمینه درخشش و تعالی 
بانک را در نظــام بانکی فراهم آورنــد و امیدوارم با 
تداوم چنیــن نوآوری هایی در بانک دی،  شــاهد 
شکوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر این بانک ارزش 
آفرین باشیم.گفتنی است، محسن هوکری، همکار 
شعبه کرمانشاه بانک دی در سال ۱۳۹6 موفق به 
ثبت اختراع دستگاه خودکار تحویل فرم شد و این 
اختراع در سال ۱۳۹۷ به عنوان یک ایده در سامانه 
نظام پیشــنهادهای بانک به ثبت رســید و با نظر 

موافق اعضاء و حداکثر نمره مصوب شد.
شایان ذکر است، در سال ۱۳۹8 این دستگاه به 

صورت آزمایشی در سه شعبه میدان ونک، شهرک 
راه آهن و کرمانشــاه بانک دی با هدف تســریع و 
تســهیل در ارائه فرم به مشــتریان، مورد استفاده 
قرار گرفت که پس از دریافت بازخورد از مشتریان 
و همکاران و ارتقای نقاط قابل بهبود، نسخه نهایی 
و صنعتی آن در شــعبه مرکزی به صورت نمادین 

رونمایی شد.
این طرح که مورد حمایت مرکز نخبگان شاهد 
و ایثارگر نیز قرار گرفته است هم اکنون قادر به ارائه 
پرکاربردترین فرم های بانکی به مشتریان است و 
مشتری می تواند با فشــردن  یک کلید، فرم مورد 

نظر خود را  دریافت کند.

۳بانک و بیمه
هشدار بانک سامان در خصوص 

صفحات جعلی نت بانک
بانک سامان در خصوص اســتفاده از صفحات 

جعلی برای ورود به نت بانک هشدار داد.
به گزارش سامان رســانه، همزمان با مشاهده 
برخی صفحات جعلی برای ترغیب و تشویق کاربران 
نت بانک سامان به ورود از طریق آنها، بانک سامان 
در خصوص وارد کردن اطالعات بانکی در صفحاتی 

به غیر از نشانی رسمی و اصلی نت بانک هشدار داد.
بر اســاس این گــزارش تنها صفحه رســمی 
https:// برای ورود مشــتریان به نت بانک سامان

ir.ib.sb۲4 اســت و تمامی نشــانیهای جعلی و 
متقلبانه که با ظاهری شــبیه به نت بانک ســامان 
فعالیت می کنند غیرقابل تایید بوده و وارد کردن نام 
کاربری و رمز عبور تهدیدی جدی برای متشریان 

محسوب می شود.
شایان ذکر است در همین خصوص چند صفحه 
جعلی در مدت زمان کوتاهی شناســایی و از طریق 
مراجع ذیصــالح انتظامی فعالیت آنها مســدود و 

متوقف شده اند.
مشــتریان در صورت مواجه با چنین صفحاتی 
الزم اســت ضمن اجتنات از وارد کردن اطالعات 
شــخصی خود در آنها مراتب را برای پیگیری های 
الزم با مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱64۲۲ در 

میان بگذارند.

 پرداخت تسهیالت ارزان قیمت 
در قالب طرح پردیس بانک سینا 

به متقاضیان
در راستای تحقق آرمان های بانکداری اسالمی و 
کمک به اشتغالزایی در مقیاس های کوچک، بانک 
سینا تسهیالت ارزان قیمت در قالب طرح پردیس را 

به متقاضیان پرداخت می کند.
بر اساس طرح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
پردیس که ویژه اشــخاص حقیقی و حقوقی است، 
متقاضیان با افتتاح حساب ســپرده ای حداقل به 
مبلغ ۵ میلیون ریال می توانند از وام قرض الحسنه 
این طرح تا ســقف ۳۰۰ میلیون ریال بــا کارمزد 
4 درصد بهره مند شــوند.به سپرده متقاضیان این 
طرح، سود سالیانه علی الحساب به میزان ۰.۵ درصد 
پرداخت می شود که برای بهره مندی از این میزان 
سود، می بایست با حداقل یک میلیون ریال افتتاح 
حساب گردد.سازمانها و شــرکت ها نیز در صورت 
احراز شرایط جهت استفاده از مزایای طرح پردیس 
بانک ســینا، می توانند نســبت به ارائــه تقاضای 
دریافت تسهیالت جهت کارکنان خود تا سقف هر 
یک ۳۰۰ میلیون ریال اقدام نمایند.متقاضیان بنابر 
میانگین موجودی حساب خود در بازه های زمانی 
۳ ماهه، 6 ماهه، ۹ ماهه و ۱۲ ماهه امکان استفاده از 
تسهیالت به میزان 6۰، 8۰ و ۱۰۰ درصد سپرده را 
دارند و در بازه های زمانی مختلف ۵ تا 6۰ ماهه نیز 

می توانند نسبت به پرداخت اقساط اقدام نمایند.

بانک رفاه اعالم کرد
جامعه هدف طرح رفاه کاال، 

گسترده  تر شد
جامعه هدف طرح رفاه کاال که در آن مشــتریان 
می توانند وسایل مورد نیاز خود را از فروشگاه های 
طرف قرارداد بانک رفاه به صورت اقساطی خریداری 
کنند، به منظور توســعه طرح و بهره گیری طیف 
بیشتری از متقاضیان گســترده تر شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به منظور پوشش 
تعداد بیشــتر متقاضیان طرح رفــاه کاال، تمامی 
اشــخاص حقیقی )حقوق بگیران( که از بانک رفاه 
حقوق دریافت می کنند، مشــتریان اختصاصی و 
کارکنان و اقوام درجه یک آن ها، کارکنان مشتریان 
بانکداری شــرکتی در صورت انعقاد تفاهم نامه و 
قبول تعهد کســر اقســاط کارکنان آن ها از سوی 
مشــتریان شــرکتی)کارفرما( و متقاضیانی که 
درخواست دریافت تسهیالت دارند از این پس می 

توانند از مزایای طرح رفاه کاال استفاده کنند.

 پرداخت ۲۱٦ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت حمایتی توسط بانک 

صادرات ایران در سال ۹٨
بانک صادرات ایران در سال ۹8 با اعطای بیش 
از ۲۰6 هزار فقره تسهیالت حمایتی، بالغ بر ۲۱6 
هزار میلیارد ریال به اقشــار آســیب پذیر سراسر 
کشــور پرداخت کرد.به گــزارش روابط عمومی 
انک صادرات ایران، این بانک در راســتای عمل  ب
ه مســئولیت اجتماعی، حمایــت از بنگاه های  ب
تولیدی کوچک و متوسط و ارتقای زیر ساخت های 
اقتصادی در اقصی نقاط کشــور، طی ســال ۹8، 
سهم قابل توجهی در بهبود سطح معیشت مردم 
این مناطق داشــته به نحوی که در این سال ۲۰6 
هزار و 8۰ فقــره وام  به ارزش بالغ بــر ۲۱6 هزار و 
4۰۹ میلیارد ریال توســط بانک صادرات ایران به 
ین امر اختصاص یافت.اعطای وام  قرض الحسنه  ا
ازدواج و تهیه جهیزیه، حمایت از مشاغل خانگی، 
وام مسکن اقشــار ویژه، احداث حمام روستایی، 
بهســازی و نوسازی مســکن روســتایی و بافت 
فرســوده و پرداخت وام به آسیب دیدگان حوادث 
غیرمترقبه از جمله ســیل با نرخ های ترجیحی و 
همچنین وام های ضروری و وام زندانیان نیازمند 
از مهمترین موارد تخصیص این تسهیالت در سال 

۹8 است.

تاکید عضو هیات مدیره بانک 
ملی ایران بر اعتباربخشی به 
داده های مرتبط با مشتریان

سومین جلســه کمیته مضمون استراتژیک 
مشــتری محوری بانک ملــی ایــران برگزار و 
در آن راهکارهــای شناســایی شــده در حوزه  
خدمت رســانی متناسب به مشــتریان تشریح 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
عباس شــفیعی عضو هیات مدیره بانک در این 
جلسه با تاکید بر لزوم شناسایی تمام منابع داده 
ای و راه های ممکن برای پیشبرد اولین و اساسی 
ترین پروژه تعریف شــده یعنی اعتباربخشی به 
داده های مشتریان، خاطر نشان کرد: واحدهای 
متولی باید در پیشــبرد موضــوع و ارائه گزارش 
به کمیته، اهتمام کامل داشــته باشــند. هادی 
ســاالرخیلی مدیر امور طرح و برنامه نیز در این 
جلســه همســویی اقدامات ادارات کل با پروژه 
های تعریف شده در مضامین استراتژیک بانک 
را ضروری دانست.کمیته مشــتری محوری به 
منظور جاری ســازی اســتراتژی های بانک در 
حوزه »مضمون استراتژیک مشتری محوری« 
و با هدف نظارت بر راهکارهای حوزه مشــتری 
محوری ایجاد شده است.اساس مضمون مذکور 
تاکید بر اهمیت توجه به نیاز مشتری در طراحی 
محصوالت و خدمات است. جهت گیری و هدف 
غایي مضمون مشتری محوری شناخت عمیق 
تر از مشتریان، شناســایی مشتریان ارزشمند و 
نیازهای ایشان و طراحی و ارائه خدمات متناسب 
با ویژگی های مشتریان اســت که این مهم جز 
با ایجاد این نگاه در سراســر بدنــه بانک محقق 

نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
آمادگی بانک سپه برای پذیره 

نویسی واحدهای سرمایه  
گذاری صندوق سرمایه  گذاری 

 )ETF( قابل معامله
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مشتریان بانک 
ســپه می توانند از طریق مراجعه به درگاه های 
غیرحضوری و حضوری بانــک و با ارائه اطالعات 
مورد نیاز، نســبت به پذیره  نویســی واحدهای 
ســرمایه گذاری از تاریخ ۱4 تا ۳۱ اردیبهشــت 
ماه ۱۳۹۹ اقدام کنند.به گــزارش پایگاه اطالع 
رســانی بانک ســپه،این بانک به عنوان یکی از 
بانکهای عامل پذیره نویســی واحدهای سرمایه  
گذاری صندوق ســرمایه  گــذاری قابل معامله 
)ETF( دولتی این امکان را برای مشتریان فراهم 
کرده اســت تا از طریق مراجعه بــه درگاه های 
غیرحضــوری و حضــوری و با ارائــه اطالعات 
مورد نیاز، نســبت به پذیره  نویســی واحدهای 
سرمایه گذاری از تاریخ ۱4 تا ۳۱ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ اقدام کنند.بر اســاس این گزارش سقف 
سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی(، 
حداکثر بیست میلیون ریال )دو میلیون تومان( 
تعیین شده است وپذیره  نویســی برای هر فرد 
دارای کد ملــی امکان پذیر اســت و محدودیت 
ســنی برای متقاضیان وجــود ندارد.با توجه به 
تأکیدات ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه می شود 
هموطنان عزیز به منظور حفظ سالمت، جز در 
موارد ضروری، از مراجعه حضوری به شعب بانک 
جداً پرهیز نموده و پذیره نویسی را از طریق درگاه 
ib.ebanksepah.( های غیرحضوری بانک

ir( انجام دهند.

رشد چشمگیر عملکرد 
بانک پاسارگاد در ارائه »بسته 

حمایتی« در سال ۹٨
 بانک پاسارگاد با بسته حمایتی ویژه خدمات 
بانکی، اقدامات ارزشمندی را در راستای افزایش 
تولید و اشــتغال زایی انجام داده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک با هدف 
کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و چرخه 
اقتصاد کشور، از سال ۱۳۹۷ بسته حمایتی ویژه 
خدمات بانکی را که شــامل»اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت«، »گشایش اعتبار اسنادی داخلی«، 
»صدور انواع ضمانت نامه بانکی« و »ارائه خدمات 
مشاوره ای« اســت، ارائه می دهد.بسته حمایتی 
انک پاسارگاد در سال ۱۳۹8 با استقبال بسیار  ب
خوب مشــتریان مواجه شد. به طوری که نسبت 
به سال پیش از آن، شاهد رشــد ۱8۷ درصدی 
در بخش گشــایش اعتبار اســنادی، رشد ۱4۹ 
درصدی در بخش صدور ضمانت نامه و رشد ۳۱8 
درصدی در بخش اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
بودیم.ایجاد فضای قابل اعتماد و بدون ریســک 
بین خریــدار و فروشــنده، تســهیل مبادالت 
اقتصــادی و تجــاری، افزایش دامنــه خدمات 
بانکی، کمک به رشد اقتصاد کشور و ارائه بهترین 
راهکارها با کمترین قیمت تمام شده به بنگاه ها، 
از ویژگی های بســته حمایتی بانک پاســارگاد 
است.گفتنی است مشتریان می توانند با مراجعه 
به »ســامانه ثبت درخواست خدمات بانکی« در 
https://www. سایت بانک پاسارگاد به نشانی

bpi.ir/campaign ، ضمن ثبت مشــخصات 
خود، خدمت مــورد نظر در بســته حمایتی و 
شــعبه ی دلخواه را جهت دریافــت آن خدمت 

انتخاب کنند.

خبر نگره
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رونمایی از دستگاه خودکار تحویل فرم به مشتری در بانک دی

سرمایه گذاری همه ایرانیان در سهام شرکت های دولتی تسهیل شد
بانک مســکن به زودی امکان پذیره نویسی غیرحضوری واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق واســطه گری مالی یکم را از طریق امکانات 

بانکداری الکترونیک فراهم می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن  هیبنا ، وزارت اقتصاد در هفته 
جاری طی اطالعیــه ای فراخوان واگذاری واحدهای ســرمایه  گذاری 
صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله)ETF( »واسطه گری مالی یکم« را 

منتشر کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ایــن واگذاری، به نمایندگی 
از دولت جمهوری اســالمی ایران، باقیمانده ســهام خود در بانک های 
ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه  های البــرز و اتکایی امین را واگذار 
خواهد کرد.  این واگذاری، فرصت کم نظیری برای ورود آحاد جامعه به 
سرمایه گذاری در سهام شرکت های معتبری که دولت با هدف مردمی 
کردن اقتصاد و امکان دسترسی آحاد مردم کشور به بازار سرمایه و انتفاع 
از رشــد این بازار، قصد واگذاری آن را دارد، فراهــم می کند. در همین 
راســتا ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی همــه ایرانیان عالقمند به 

سرمایه گذاری در این امر از تخفیف ۲۰ درصدی است
سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی(، بیست میلیون 
ریال )دو میلیون تومان( تعیین شده اســت. پذیره  نویسی برای هر فرد 
دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود 

ندارد.
پذیره نویســی واحدهای این صنــدوق برای اشــخاص دارای کد 
معامالتی )کد بورســی( از طریق کارگزاری های بورس و ســامانه  های 
آنالین معامالتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب 
و برای اشــخاص فاقد کد بورســی، از طریق درگاه های غیرحضوری و 

حضوری بانک های منتخب از جمله بانک مسکن صورت می  پذیرد.
در همین راســتا و به دنبال معرفی بانک مســکن به عنوان یکی از 
بانک های منتخب که در امر واگذاری واحدهای سرمایه گذاری مذکور 
مشــارکت می کند، حوزه بانکداری الکترونیک بانک مســکن در حال 
آماده ســازی بســترهای مورد نیاز به منظور پذیره نویسی واحدهای 
صندوق های قابل معاملــه در بورس)ETF(به ویــژه از طریق امکانات 

غیرحضوری است.
به همیــن منظور پیاده ســازی امــکان پذیره نویســی واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق واســطه گری مالی یکم در پیشخوان اینترنتی 
)سایت بانک(، موبایل بانک جدید )بخش پیشخوان( و نیز کیوسک بانک 
مسکن در دستور کار قرار گرفته و تا زمان شروع پذیره نویسی به سرانجام 
خواهد رسید تا مشتریان بانک مسکن در صورت عالقمندی به شرکت 
در این ســرمایه گذاری در صورت نداشــتن کد بورســی بتوانند از این 
ظرفیت ها اســتفاده کنند. بر اســاس اعالم اولیه وزارت اقتصاد، شروع 
پذیره  نویســی از تاریخ ۱4 اردیبهشــت ۹۹ و پایان آن ۳۱ اردیبهشت 

خواهد بود
مخاطبان برای آگاهی از متن کامل این فراخوان می توانند به پورتال 
وزارت اقتصادwww.mefa.ir، شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران 
)شادا( www.shada.irو پایگاه اطالع رسانی صندوق سرمایه  گذاری 
www.etf.mefa.ir »واســطه گری مالی یکم« )ETF(قابل معامله

مراجعه کنند.
الزم به ذکر است، داشتن کد بورسی برای پذیره نویسی الزامی نیست. 
اما متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که پس از۲ ماه از تخصیص 
امکان  پذیر اســت، می  توانند به تدریج طی ماه هــای آینده و در فرصت 
مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق 
رویه  های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تســویه وجوه اقدام کنند.به 
گزارش هیبنا، صندوق ETF یــا Exchangetraded fund نوعی 
از صندوق های سرمایه گذاری اســت که از دارایی های متنوع تشکیل 
شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می شود و 
ساختاری شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند؛ یعنی شما 
در طول ساعات و روزهایی که بازار معامالت سهام باز است می توانید یک 
یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید. 
شــما با خرید واحدهای ETF، پول خود را در صندوقی سرمایه گذاری 
می کنید که با اســتفاده از یک تیم مدیریت حرفه ای سعی می کند تا با 

تشکیل پرتفویی از سهام و انواع اوراق بهادار، سود کسب کنند.

بورس اوراق بهادار تهران با صدور اطالعیه ای اعالم 
کرد: صندوق ســرمایه گذاری در سهام قابل معامله 
واسطه گری مالی یکم با نماد »دارا یکم« در فهرست 
نرخ صندوق های ســرمایه گذاری قابــل معامله در 

بورس درج شد.
براساس مجوز پذیره نویسی شماره ۱۲۲/6۳648 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق سهام 
عرضه شــده دولت در بخش بانک و بیمه با مدیریت 
غیرفعال شامل شرکت های »بیمه اتکایی امین، بیمه 
البرز، بانــک صادرات، بانک ملــت، بانک تجارت« با 
نسبت  های مشــخص که در امیدنامه صندوق ذکر 
شده است و با نام صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
واســطه  گری مالی یکم در بورس اوراق بهادار تهران 

درج شد.
براســاس این گــزارش از این تاریخ )ســیزدهم 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۹( صندوق ســرمایه گذاری 
قابل معامله واسطه  گری مالی یکم با نماد »دارا یکم 
)DARA YEKOM(« در فهرســت نرخ های بازار 
صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله در بورس 

اوراق بهادار تهران درج شد.
مدیر و متولی صندوق

بر اساس این اطالعیه، مدیر این صندوق شرکت 
تامین سرمایه بانک مسکن و موسس آن وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اســت و متولی صندوق سازمان 
حسابرسی و حســابرس آن موسســه حسابرسی 

شاخص اندیشان معرفی شده  اند.

شیوه تعیین قیمت
گفتنی اســت : قیمت ســهام تشــکیل دهنده 
واحدهای ســرمایه  گذاری صندوق، متوسط قیمت 
سهام در سی روز گذشته )منتهی به تاریخ فراخوان 
واگــذاری( با احتســاب ۲۰ درصد  تخفیف اســت 
مشــروط براینکه پس از اعمال تخفیف از ۷۰ درصد  
قیمت پایانــی روز معامالتی قبل از شــروع پذیره 
 نویســی کمتر نباشــد. ۵ درصد  از دارایی صندوق 
به عنوان دارایی ســرمایه  گذاران و بــه منظور انجام 
عملیات بازارگردانی نزد صنــدوق نگهداری خواهد 
شد. واحدهای پذیره نویسی شده حداقل ۲ ماه پس 
از پایان پذیره  نویســی، قابلیت معامله در بازار ثانویه 

بورس اوراق بهادار تهران را خواهد داشت.

الزم به ذکر اســت : صندوق واســطه گری مالی 
یکم بــا ثبت نزد ســازمان بــورس و اوراق بهادار از 
جمله صندوق های ســرمایه گــذاری موضوع بند 
)۲۰( مــاده )۱( قانون بازار اوراق بهــادار و بند )هـ( 
مــاده )۱( قانون توســعه ابزارهــا و نهادهای مالی 
جدید و جزء ۲ بند )الف( تبصــره )۲( قانون بودجه 
سال ۱۳۹۹ کل کشور به شمار خواهد آمد. صندوق 
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس 
مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد 
کرد. اطالعات این اطالعیه پذیره نویســی در مورد 
صندوق ســرمایه گذاری مورد نظر کامل نیســت. 
اطالعات کامل راجع به این صندوق در اساســنامه 

و امیدنامه آن درج شده است.

جدیدترین گزارش منتشــره از وضعیت ابزارهای پرداخت نشــان 
می دهد که تا پایان اســفند ماه ۹8 بالغ بر 6۳ هزار و ۲۰8 دستگاه پایانه 
شعب ) کارتخوان شعبه ای( فعال بوده و تعداد این ابزار کاهش پیدا کرده 

است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت کارتخوان شــعبه ای 
)کارتخوان های بانکی مورد استفاده در شــعب( نشان از فعالیت بالغ بر 
6۳ هزار و ۲۰8 دستگاه پایانه شعبه در ســطح کشور تا پایان اسفند ماه 
۹8 در شبکه بانکی دارد که این آمار نسبت به ماه های سال ۹8 حاکی از 
آن است که تعداد مجموع پایانه های شعب در شبکه بانکی کاهش یافته 
اما از سویی دیگر تعداد این دستگاه ها در شعب بانک های استان تهران با 

افزایش روبرو بوده است.
دستگاه های پایانه شعب برای تغییر رمز اول ملی کارت، فعال و غیر 
فعال کردن کارت بانکی  و واریز وجه استفاده می شوند. یکی از مهمترین 

کاربردهای این دســتگاه ها، انتقال وجه کارت بــه کارت از یک کارت 
عضو شتاب به کارت عضو شــتاب دیگر باالتر از سقفی است که در سایر 
سامانه های الکترونیکی مانند خودپرداز، اینترنت بانک و موبایل بانک 
انجام می شود. این خدمت تا ســقف ۱۵ میلیون تومان بوده و بر خالف 

انتقال وجه از طریق پایا یا ساتنا، به صورت لحظه ای انجام می شود.
بر اساس آمارهای منتشر شــده، بانک صادرات ایران با ۷ هزار و ۳8۲ 
دستگاه پایانه شعب و در ادامه بانک های کشاورزی و ملی ایران در رتبه 
اول تا سوم قرار دارند؛ گفتنی است، بانک ملی ایران نیز نسبت به آبان ماه 
در تعداد دستگاه روندی نزولی داشته و تعداد دستگاه های این بانک در 

حدود 6 هزار و ۷۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است.
استان تهران: آمار منتشر شــده از وضعیت کارتخوان های شعب در 
استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ هزار 
دستگاه کارتخوان شعبه ای توسط شبکه بانکی به صورت فعال پشتیبانی 

می شود که از این میان بیشترین سهم  از تعداد این ابزار پرداخت در تهران 
مربوط به بانک هــای صادرات ایران، ملی ایــران و ملت اختصاص دارد؛ 
دستگاه های فعال تا پایان اسفند ماه در تهران نســبت به آبان ماه سال 
جاری کمتر از یک هزار پایانه رشد داشته که نشان از افزایش درخواست 
با توجه به تعداد تراکنش ها برای رشد پایانه شعبه به منظور امور بانکی به 
ویژه انتقال وجه کارت به کارت با سقف باالتر از سایر کانال های بانکداری 
الکترونیک دارد.سایر استان ها: آمار نشان می دهد در سایر استان های 
ایران در حدود ۵۰ هزار و و ۲۰8 دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که  
بانک ملی با حدود 6 هزار و 64۱ دســتگاه پایانه شعبه بیشترین سهم از 
این ابزار پرداخت در شهرستان ها را دارد؛ این در حالی است که بانک ملی 
ایران در آبان ماه با تعداد ۱۲ هزار دستگاه کارتخوان شعبه ای بیشترین 
دستگاه در میان استان های کشــور به جز تهران را داشته که این عدد با 

کاهش بیش از 6 هزار دستگاه روبرو شده است.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان ســهام شرکت پرداخت نوین 
آرین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹8 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومــی بانک اقتصادنوین، ایــن مجمع با حضور  
اکثریت سهامداران، حســابرس و بازرس قانونی، مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره این شرکت برگزار شد و گزارش عملکرد و صورت های مالی 

این شرکت پس از قرائت گزارش حســابرس و بازرس قانونی به تصویب 
رسید.

وحید حجتی، مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین با ارائه گزارشی 
جامع از فعالیت های شرکت در سال گذشته، در خصوص فعالیت های 
محوری این شــرکت گفت: بازاریابی و نصب پایانه های فــروش، ارائه 

خدمات نوین در حوزه پرداخت، بازاریابی، جانمایی، نصب و پشتیبانی 
دســتگاه های خودپرداز، ارائــه خدمات پرداخت هــای غیرحضوری 
اینترنتی و موبایلی، بررسی و تامین ســرمایه برای کسب وکارهای نوپا 
و ارائه خدمات کارت اعتباری و پی پرداخت اهم فعالیت های شــرکت 

پرداخت نوین آرین است.

پذیره نویسی سهام شرکت های دولتی از طریق شعب و پیشخوان های اینترنتی بانک مسکن

مشخصات، ارکان و شرایط خرید شفاف شد:

جزییاتدرجنمادصندوقسرمایهگذاریبانکهاوبیمههادربورس

فعالیت۶۳هزارو۲۰۸دستگاهکارتخوانشعبهایتاپایانسال۱۳۹۸

ثبتسود۴۸درصدیدرسال۹۸



رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت: دستورالعمل 
پرداخت فوق العاده خدمات ارزنده کرونا در بخش بهداشت و درمان 
کشور در حال تهیه اســت و به زودی پرداخت می شود.به گزارش 
اقتصادآنالین ، »محمدباقر نوبخت« در صفحه اینستاگرام خود در 
رابطه با وضعیت کادر درمان و بهداشت، در مورد پرسش های مطرح 
شــده درباره پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر منظور فوق العاده شغل موضوع 
فصل هشتم آیین نامه مصوب هیأت امنا است که از ابتدای اسفند 
ماه سال ۱۳۹8 به همراه ســایر اقالم این فصل به میزان ۵۰ درصد 
اضافه شده است.وی درمورد آزمون اســتخدامی برای استخدام 
کارکنان جدید و تبدیل وضعیت کارکنان شــرکتی و قراردادی 
شاغل نیز گفت: اخیرا به دانشــگاه های علوم پزشکی ابالغ شد تا 

چهار هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال گذشته 
تا آخر اردیبهشــت را به کار بگیرند تا امکان استفاده از باقی مانده 
ظرفیت آزمون استخدامی فراهم شــود.نوبخت افزود: اخیرا برای 
جذب دو هزار و ۲8۰ نفر به صورت قراردادی تأمین اعتبار شــده 
و برای حدود ســه هزار نفر دیگر هم پس از بررســی های الزم در 

ماه های آینده تأمین اعتبار خواهد شده و به مرور جذب می شوند.

فوق العاده خدمات ارزنده کرونا به زودی پرداخت می شوداقتصاد و انرژی 4

خیلی ها بر این باورنــد که ما اکنــون در دوران 
طالیی بورس ایران به سر می بریم. سهم کارگران از 
رکوردشــکنی های هر روزه بازار سهام چیست؟ آیا 
اکنون زمان مناسبی برای سهام دار کردن کارگران 

است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، یک شــبه پولدار شدن 
با بورس بازی، چیزی اســت که قبــال آن را بار ها در 
داستان ها شنیده و در فیلم ها دیده بودیم. اگر تمامی 
این داستان ها و فیلم ها ما را به خیابان شماره ۱۱ وال 
اســتریت یعنی جایی که بورس نیویوک قرار دارد؛ 
می بردند، این روزها فاصله تا رویای سود ۳۰۰ و 4۰۰ 
درصدی با بورس بازی اینقدرها دور نیســت. بعضی 
مدعی هستند دارند این رویا را تجربه می کنند و البته 

شاخص ها و نمودارها هم همین را می گویند.
بــورس تهران در مــدت کوتاهــی قله های دور 
از انتظــاری را فتح کرده؛ شــاخص کل روز به روز با 
ســرعتی غیرقابل باور باال می رود و حاال واحد۹۱۰ 
هزار را رد کــرده و پیش بینی می شــود به زودی به 
واحد یک میلیون برســد. این رشد فزاینده خیلی ها 
را به جنب و جوش انداخته اســت. بازار سهام ایران 
پر از سهام دار ریز و درشت شــده و ارزش شرکت ها 

لحظه ای باال می رود.
هر چند بسیاری بدبینانه به اوضاع نگاه می کنند 
و از همین حاال شــمارش معکوس سقوط تاریخی 
را آغــاز کرده اند، اما مســئوالن دارند بــه هر دری 
می زنند تا شــرایط را حفظ کرده و از رکورد تاریخی 
محافظت کنند. ابر شرکت هایی مثل شستا به بورس 
وارد شــده اند و زمزمه هایی مبنی بر ورود بیشــتر 
شرکت های بزرگ و حتی باشگاه های پرطرفداری 
مثل پرســپولیس و اســتقالل به بــورس به گوش 
می رســد. همزمان خرید و فروش سهام عدالت آزاد 
شــده و این یعنی خود به خود حــدود ۵۰ میلیون 
ایرانی بورســی شــده اند. در روزهای طالیی بورس 
صداهایی که قبال یا اصال شــنیده نمی شد یا ضعیف 
شنیده می شد، کمی بلندتر به گوش می رسند؛ یکی 

از این صداها این است: کارگران را سهام دار کنید.
اعطای سهام به کارگران

سهام دار کردن کارگران در کارخانه هایی که در 
آن مشغول به کار هستند، موضوعی نیست که اکنون 
مطرح شده باشد. سال هاســت این موضوع مطرح 
می شود. از برخی اقدامات نصفه و نیمه که بگذریم، 
در عمل تقریبا اعطای ســهام به کارگران به شکلی 
که منجر به مدیریت شورایی آنها شود اتفاق نیفتاده 

است.
خرداد ســال گذشــته فرهاد دژپســند )وزیر 

امور اقتصــادی و دارایی( اظهارنظری داشــت که 
واکنش هایی را برانگیخت. او درباره پیشنهاد وزارت 
کار برای فروش ســهام برخی بنگاه ها به کارگران به 
صورت شورایی گفت: »این روش در مرحله کنونی 
فروش اجرا نمی شــود، امــا در واگذاری های آینده 

اعمال خواهد شد.«
همان زمــان احمــد حاتمی یزد )کارشــناس 
اقتصادی( در گفتگو با ایلنا گفت: در گذشــته و در 
جریان واگــذاری کارخانه ها، برخــی از بنگاه های 
اقتصادی را به افــرادی دادند که اهلیت کار صنعتی 
نداشــتند. به همین دلیل آنها کارخانــه را تعطیل 
کردنــد، دارایی هایش را فروختند و با آن مشــغول 
ساخت و ســاز شــدند یا مثال ملک، هتل و امثال آن 
خریدند. وقتی کارخانه دست کارگران باشد، چنین 
کاری نمی کنند. ادامه حیات اقتصادی کارگران بسته 
به ادامه حیات کارخانه است و با برج سازی، کارگران 
بیکار می شوند. بنابراین آنها کارخانه را نمی کوبند تا 

برج بسازند.
این مهم که واگذاری کارخانه ها به کارگران باعث 
تعلق خاطر شــده و در نهایت بهــره وری را افزایش 
می دهد، باعث می شود بســیاری، از سهام دار شدن 

کارگران دفاع کنند.
۲۳ آبان ســال گذشته حســن صادقی )رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری( گفت: از وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهیم که واگذاری 
۳۳ درصد ســهام ترجیحی واحدهای تولیدی را در 
دستور کار خود قرار دهند تا آنها مشارکت در تولید 
را به معنای واقعی در ذائقه خود حس کنند. واگذاری 
سهام ترجیحی به کارگران در گذشته ای نه چندان 
دور و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی کلید خورد 

و ما نیاز داریم تا بار دیگر ایــن امر را به منظور ارتقای 
سطح رفاه کارگران احیا کنیم.

اکنون که بحث بورس داغ اســت و هر لحظه خبر 
تازه و اغلب امیدبخشــی از بازار سرمایه می شنویم، 
شــاید بتوان مطالبه ســهام دار کردن کارگران را با 
صدای بلند تر بیان کرد. با این همه، نمی توان بی گدار 
به آب زد. آیا اکنون زمان مناســبی اســت و اساسا 

سهام دار شدن کارگران فایده ای برای آنها دارد؟
اعطای ســهام به کارگران اگــر در زمان 

مناسب باشد، کار درستی است
به همــان انــدازه که اخبــار مربوط بــه بورس 
وسوســه کننده اســت و فکر آدم هایی با ســرمایه 
خرد را به این مشــغول کرده که از این دوران طالیی 
طرفی ببندند، ترس و نگرانی و هشدار هم هست. در 
هفته های اخیر انبوهی تحلیل و گزارش درباره بورس 
منتشر شده است. در برخی از این مطالب، حرف های 
ناامیدکننده ای هست که خالصه می شود در اینکه 
بورس در حال حاضــر بیش از ۱۰ ابــر حباب دارد. 
کسانی که درباره ســرمایه گذاری در بورس هشدار 
می دهند عنوان می کنند که شرایط به گونه ای پیش 
رفته که ســهام بی ارزش برخی شرکت ها ارزشمند 
شده اند، حال آنکه واقعا این شرکت ها ورشکسته اند. 
در چنین شــرایطی آیا پیگیری ســهام دار کردن 

کارگران درست است؟
هادی ساداتی )فعال کارگری( در گفتگو با ایلنا، از 
کلیت بحث اعطای سهام به کارگران دفاع می کند، 
اما می گوید: باید شرایط را به درستی سنجید و زمان 

مناسبی را برای این کار انتخاب کرد.
او بیان می کند: شرایط اقتصادی جهان شرایط بد 
و پیچیده ای است. شیوع کرونا ضربات سهمگینی به 

اقتصاد کشور های مختلف وارد کرده که رد آن را در 
بازار سهام این کشور ها می بینیم. بورس های جهانی 
حال و اوضاع خوبی ندارند. اینکه در این شرایط شاهد 
رکوردشکنی پشت ســر هم بورس تهران هستیم، 

اندکی عجیب است و جای تامل دارد.
این فعــال کارگری با اشــاره به بحــث اعطای 
ســهام به کارگران، می گوید: از سال ها پیش چنین 
چیزی مطرح بوده است. ما در سال های اخیر شاهد 
واگذاری هایی بوده ایم که عاقبت خوبی نداشــته اند 
و نهایتا منجر به خسارت دیدن کارگران واحد های 
واگذار شده نظیر نیشــکر هفت تپه و هپکو بودیم. 
عنوان می شود که دادن سهام شرکت ها و کارخانه ها 
به کارگران باعث تعلق خاطر شده و در نهایت منجر 

به رونق کار و تولید می شود.
او ادامه می دهد: چنین چیزی پذیرفتنی اســت. 
می توان موارد فنی را بررسی کرد و دید چقدر از سهام 
شرکت ها و چگونه قابل واگذاری هستند. برای مثال 
همواره درصدی از سهام شرکت ها متعلق به دولت 
و غیرقابل واگذاری است. درصد دیگری می ماند که 
باتوجه به بدهی های شرکت ها به بانک ها کم است. 
تمامی این موارد را باید بررســی کــرد و بعد دنبال 

اعطای سهام به کارگران بود.
ساداتی تاکید می کند: واگذاری سهام به کارگران 
در زمان مناسب، خواسته ای بوده که قبال آن را بیان 
کرده و اکنون نیز بر آن تاکیــد می کنیم. با این همه 
نباید کارگران درگیر حباب های بورسی یا هر مساله 

دیگری شوند که به ضرر آنها تمام می شود.
اطمینان بخشــی به بورس با بازی دادن 

کارگران
منتقدان شرایط فعلی بورس بر این نظر هستند 
که اتفاقاتی که دارد می افتد سوداگری و حباب سازی 
اســت. کســانی بازار گرمی می کنند، سرمایه خرد 
را جمع می کنند و چند وقت دیگر این ســرمایه را با 
ارزشی کمتر به ســرمایه گذاران برمی گردانند. در 
واقع اشاره آنها به ارزش سازی صوری است که افراد را 
وسوسه می کند به بورس بروند، اما بعد از مدتی آنها نه 
تنها پول اولیه خود را ندارند که با کاهش ارزش سهام، 
متضرر هم می شوند. این اتفاق زمانی رخ می دهد که 
بورس زمین تاخت و تاز سوداگران باشد. اگر سهام در 
اختیار افرادی باشــد که نه برای سوداگری که برای 
ایفای نقش در تولید سرمایه گذاری کرده اند، خطر 
ترکیدن حباب ادعایی بســیار کمتر است. کارگران 
می توانند به تعادل بخشــی بورس کمک کنند و به 
این صورت واگذاری سهام به کارگران که می تواند به 

صورت سهام ترجیحی باشد، بازی برد – برد است.
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سهام ترجیحی، مالیات دوران طالیی بورس به کارگران

خبر

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقشــار ضعیفی که مشــمول سهام عدالت 
نیســتند، از فرصت ETF اســتفاده کنند، گفت: برنامــه ای داریم که 

محدودیت توسعه کارگزاری ها را حل کنیم.
فرهاد دژپســند در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال 
که آیا صندوق های ETF خصوصی سازی است یا خیر، گفت: خصوصی 
ســازی دو جز اصلی دارد؛ یک مالکیت و دو مدیریت. در ETF در فاز اول 

مالکیت و در فاز دوم مدیریت واگذار می شود.
وی ادامه داد: اگر کسی یک دهم درصد از سهام صندوق را بگیرد، بعد 

از قانون برنامه ششم می تواند وارد مدیریت صندوق شود.
دژپسند افزود: این کار برای جبران کسری بودجه روش مناسبی است 
که آثار پولی و مالی منفی ندارد و اتفاقاً کوچک سازی دولت را نیز به همراه 

داشته و ازدحام حضور دولت در اقتصاد را حذف می کند.
تفاوت آزاد ســازی ســهام عدالت به روش مستقیم و غیر 

مستقیم
وزیر اقتصاد در پاســخ به این ســوال که تفاوت روش مستقیم و غیر 
مستقیم در آزاد سازی سهام عدالت چیســت، گفت: در روش مستقیم 
مدیریت سهم به خود فرد واگذار می شود که می تواند آن را نگاه داشته یا 
بفروشد؛ اما در روش دیگر که نام صحیح تر آن روش واگذاری وکالتی به 
شرکت سرمایه گذاری استان است، اگر کســی وقت ندارد یا دانش الزم 
برای ورود به بازار بــورس و بازگردانی را ندارد، به نهــاد ایمنی مثل این 

شرکت ها وکالت می دهد

وی ادامه داد: این شــرکت ها بورس را آنالیز کرده و ریسک را ارزیابی 
می کنند؛ ضمن اینکه شرکت های ســرمایه گذاری استانی و منطقه ای 

همچنین ممکن است بتوانند ETF ایجاد کنند.
90 درصد آزادسازی مستقیم را انتخاب کردند

وزیر اقتصاد اظهار داشــت: حدود ۹۰ درصد مردم روش مستقیم را 
برای آزادسازی سهام عدالت انتخاب کردند.

وی گفت: در شیوه آزاد سازی یک پیشنهاد این بود که بازار گردانی را به 
بانک بسپاریم که من مخالفت کردم؛ چرا که ما نمی خواهیم دولتی را که 

مدیریتش را از در بیرون کرده ایم دوباره از پنجره وارد کنیم.
روزانه یک میلیون کد بورسی صادر خواهد شد

دژپسند درباره زیرساخت الزم برای این عملیات گفت: در حال حاضر 
روزانه ۱۰۰ هزار کد بورسی صادر می شــود؛ اما تا دو هفته دیگر این رقم 
به روزی یک میلیون کد بورســی خواهد رسید؛ ضمن اینکه تجهیزات؛ 
نرم افزارها و روش هایی مدیریتی نیز در حال اعمال است که مشکل زیر 
ساختی حل شود.وزیر اقتصاد با اشاره به ورود مهمان های جدید به بورس 
گفت: خوشبختانه شاهد ورود مهمانان جدید در بازار سرمایه هستیم و 
باید به بهترین صورت میزبانی کنیم. بخشی از این میزبانی زیر ساخت و 

بخشی عرضه است.
وی ادامه داد: در زمینه عرضه، در تالش هستیم شرکت های بیشتری 
را وارد بورس کنیم؛ امروز )یکشــنبه( با تعدادی از بنگاه دارهای بزرگ 
کشور که بورسی نیستند، جلســه دارم که آنها را برای حضور در بورس 

قانع کنم.
فرهاد دژپسند اظهار کرد: یک بحث هم بحث افزایش شناوری است 
و جمع بندی دولت این است که دستگاه ها باید برای افزایش شناوری به 

کمک دولت بیایند.
برای رفع محدودیت توسعه کارگزاری ها برنامه داریم

وی در پاسخ به این سوال که آیا انحصار کارگزاری ها شکسته می شود، 
گفت: پذیرش باید تسهیل شــود و حتی در نظر داشتیم ستاد تسهیل 
پذیرش تشکیل دهیم. درباره بحث کارگزاری ها باید یک بسته سیاستی 

در شورایعالی بورس بیاوریم و آن را حل کنیم.
دژپســند ادامه داد: سیاســت شــورای عالی بورس این است که در 
توسعه کارگزاری ها محدودیت ایجاد نکنیم بنابراین برنامه ای داریم که 
محدودیت تعداد کارگزاری ها را حل کنیم جمع بندی این تصمیمات در 

اوایل تیر نهایی می شود
هیچ برنامه جدیدی برای عرضه ســهام عدالت جدیــد وجود ندارد/ 

افرادی که مشمول نیستند فرصت ETF را استفاده کنند
وی درباره کارگرهایی که ســهام عدالت نگرفته اند نیز گفت: از نظر 
قانونی کاری نمی توان انجام داد. ما بدون اذن قانون گذار نمی توانیم بدون 
 ETF دریافت وجه اموال را واگذار کنیم حتی برای تخفیف صندوق های

نیز اجازه قانون گذار را گرفتیم.
دژپسند خاطرنشان کرد: عزیزانی که اقشار ضعیف هستند و مشمول 

سهام عدالت نبودند از فرصت ETF استفاده کنند.
وی درباره شیوه آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: جزئیات آن دوشنبه 
نهایی می شــود؛ اما در حالت کلی افراد باید در گام اول در ســایت سهام 
عدالت روش آزادســازی را انتخاب کنند و در گام دوم اگر کد بورســی 

ندارند، باید کد بورسی بگیرند

فروش باقیمانده ســهام دولت در بانک های تجارت، ملت، صادرات و 
بیمه های اتکایی امین و البرز در قالب واحدهای سرمایه گذاری صندوق 
ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( از امروز آغاز می شــود. اتفاقی که 
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که به جذب نقدینگی کمک بسیاری 
می کند.به گزارش ایســنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته 
طی اطالعیه ای فراخوان واگذاری )شــماره ۱( پذیره  نویسی واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله )ETF( “واسطه گری 
مالی یکم« را منتشــر کرد. در ایــن اطالعیه آمده بود کــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری 
اسالمی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات 

ایران و بیمه  های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
به طور کلی قرار اســت ۱6 هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام 
دولت در ســه بانک و دو شــرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF( با عنوان »واسطه گری مالی 

یکم« عرضه شود.

برای پذیره نویسی چه باید کرد؟
همچنین در اطالعیه شماره دو این وزارت خانه آمده است بانک های 
ملی، سپه، مسکن، کشــاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و 
قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱4 لغایت 
۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله )ETF( هستند. 
درواقع متقاضیان می توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه  

بانک های مذکور نسبت به پذیره نویسی اقدام کنند.
همه از تخفیف برخوردارند؟

ویژگی بارز ایــن واگذاری، بهره  مندی کلیه ایرانیــان، از تخفیف ۲۰ 
درصدی است. سقف ســرمایه گذاری هر شخص حقیقی )هر کد ملی(، 
۲۰ میلیون ریال )دو میلیون تومان( تعیین شده است. پذیره  نویسی برای 
هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان 
وجود ندارد. پذیره  نویســی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای 
کد معامالتی )کد بورسی( از طریق کارگزاری های بورس و سامانه های 

آنالین معامالتی و درگاه  های غیرحضوری و حضوری بانک  های منتخب 
و برای اشــخاص فاقد کد بورســی، از طریق درگاه  های غیرحضوری و 
حضوری بانک  های منتخب صورت می  پذیرد. شروع پذیره  نویسی از ۱4 
اردیبهشت و پایان پذیره  نویسی ۳۱ اردیبهشت  خواهد بود.متقاضیان 
باید توجه داشته باشند که  داشتن کد بورسی برای پذیره  نویسی الزامی 
نیســت. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها کــه از ۲ ماه به بعد از 
تخصیص امکان  پذیر اســت، می  توانند به تدریج طی ماه های آینده و در 
فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی 
مطابق رویه  های شرکت سپرده  گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.

کمک به جذب نقدینگی و متعادل سازی بازار
در این راستا یک کارشناس بازار ســرمایه بر این باور است که اقتصاد 
دانان و کارشناسان بالغ بر ۲۵ سال است که می خواهند اصل 44 قانون 
اساســی به طور کامل تحقق پیدا کند و تصدی گــری دولت به منظور 
افزایش بهره وری و کارایی در شــرکت ها به حداقل ممکن برســد. این 
موضوع در حال حاضر با حجوم نقدینگی سرشار به سمت بازار سرمایه و 
بورس مصادف شده و مســئوالن را به فکر وا داشته است که از این طریق 
طرف عرضه در این بازار را نسبت به طرف تقاضا متعادل کنند و به جذب 

نقدینگی کمک می کند.

وزیر اقتصاد:

سهامعدالتجدیدیعرضهنخواهدشد

تاثیرETFهابرجذبنقدینگی

توانمندسازی مهارتی 
دانشجویان و فارغ 

التحصیالن برای اشتغال
بر اساس تفاهم نامه همکاری آموزشی 
بین ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
کشــور و دانشــگاه فرهنگیــان، فرایند 
توانمندســازی مهارتی دانشــجویان و 
فــارغ التحصیالن دانشــگاهی با رویکرد 
اشتغال، ســرعت بیشــتری به خود می 

گیرد .
در این تفاهم نامه که به امضای »علی 
اوسط هاشــمی« رییس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای و »حسین خنیفر« رئیس 
دانشــگاه فرهنگیان رســید، مقرر شد تا 
تمامــی تعهــدات آن در قالــب » مراکز 
مهارت آموزی و مشاوره شغلی« و دستور 

العمل مربوط به آن، اجرا شود.
مندســازی دانشــجومعلمان و  ن ا و  ت
مربیان موسسات آموزش عالی وابسته به 
دانشــگاه فرهنگیان در راستای برآوردن 
نیاز کشــور به منابــع انســانی کارآمد و 
دارای تجــارب فنــی، مهارتــی و حرفه 
ای و اســتفاده از ظرفیت های آموزشی، 
پژوهشــی طرفیــن در راســتای انجام 
ماموریت ها و تکالیف ســازمانی از جمله 

اهداف این تفاهم نامه است . 
در زمستان ۹8 ســهم جمعیت بیکار 
فارغ التحصیالن عالی از کل بیکاران ۳۹ 
درصد بوده است که این سهم در بین زنان 
نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روســتایی باالتر است.بررســی 
تغییرات این شــاخص نشان می دهد که 
این شاخص نســبت به فصل مشابه سال 

قبل ۱.4 درصد افزایش داشته است.

هشدار درباره گرانی و 
کمبود اقالم بهداشتی برای 
حفاظت از کارگران چای 

شمال
دیر اجرایی سندیکای کارخانه های  م
چای کشــور نســبت به کمبــود اقالم 
بهداشــتی برای کارگــران کارخانه های 
چای شمال هشــدار داد و گفت: به رغم 
پیگیری های انجام شده با کمبود و گرانی 
دســتکش، ماســک و مــواد ضدعفونی 
کننده بــرای حفاظت ار جــان کارگران 

مواجه شده ایم.
محمدصادق حســنی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا با بیان اینکه برداشت برگ 
سبز چای آغاز شده اســت،  اظهار کرد: از 
هفتم اردیبهشت ماه جاری برداشت برگ 
ســبز چای و فعالیت کارخانه های چای 

آغاز شده است.
وی ادامه داد: برداشت برگ سبز چای 
ره از مهمترین دوره های برداشت این  ها ب

محصول است.
حســنی با تاکید بر اینکه شمال کشور 
ز مناطــق خطرناک برای شــیوع  یکی ا
و ابتالء به ویروس کرونا شــناخته شــده 
است، اظهار کرد: شدت شــیوع و ابتالء و 
تلفات ناشی از آن در شمال بیشتر از سایر 
مناطق کشــور بوده اســت و این موضوع 
اهمیت رعایت بیشتر نکات بهداشتی در 

محیط کار را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: عــالوه بر کارگرانی که 
برداشت برگ سبز چای را انجام می دهند 
کارگــران مشــغول در کارخانه ها نیز در 

معرض خطر است.
به گفته حســنی؛ ما وظیفــه داریم از 
جان کارگرانی که در حــال فعالیت برای 
زندگی خود و اقتصاد کشــور هستند، در 
برابر خطر ابتالء به ویروس کرونا در یکی 
از خطرناک ترین مناطق کشور محافظت 

کنیم.
ز بی نتیجــه مانــده پیگیــری   وی ا
سندیکای کارخانه های چای کشور برای 
دریافت اقالم بهداشتی برای کارگران به 
میزان نیاز و با قیمت مناســب خبر داد و 
گفت: به رغم دستور دستگاه های ذی ربط 
اقالم بهداشــتی مانند ماسک و دستکش 
به میزان کافــی و با قیمت مناســب در 
دســترس نیســت و آنچه در بازار یافت 
می شود نه تنها کافی و کیفی نیست بلکه 

قیمت بسیار باالیی دارد.
حســنی تاکید کرد: مــا همچنین در 
تامین مواد ضدعفونــی کننده، گندزدا و 
شوینده ها نیز با مشکالت روبه رو هستیم.

به گفتــه مدیــر اجرایی ســندیکای 
کارخانه هــای چــای کشــور؛ بــا تمام 
تالش های انجام شده و مکاتبات صورت 
گرفته توسط این ســندیکا نتوانسته ایم 
تب ســنج با قیمت مناســب برای ۱6۰ 

کارخانه چای تهیه کنیم.
حســنی گفت: گران فروشی حتی در 
شرکت های بخشــی که دســتگاه های 
ذی ربــط به مــا معرفــی می کننــد نیز 
رخ می دهــد و در ایــن میــان هیچکس 

پاسخگوی ما نیست.

نماینده وزیر صمت در اصناف 
کشور:

مهلت ارسال معامالت فصلی 
زمستان ۹٨ و بهار ۹۹ تمدید 

شد
نماینــده وزیر صمت در اصناف کشــور و 
نماینده اصناف در ســازمان امــور مالیاتی از 
تمدید مهلت ارسال معامالت فصلی زمستان 

۱۳۹8 و بهار ۱۳۹۹ خبر داد.
به گزارش ایســنا ، ابراهیم درستی، اظهار 
داشــت: طی مذاکرات صــورت پذیرفته با 
سازمان امور مالیاتی کشور و تشریح شرایط 
تعطیلی و رکود ناشــی از بحــران کرونا در 
اصناف، مقرر شــد مطابق اختیارات سازمان 
مهلت ارســال معامالت فصلی زمستان سال 

۱۳۹8 تا مورخ ۱۵/۰4/۱۳۹۹ تمدید گردد.
نماینده اصناف در ســازمان امور مالیاتی 
کشــور افزود: همچنین مقرر گردید مهلت 
ارسال معامالت فصلی بهار ســال ۱۳۹۹ تا 

مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ تمدید گردد.
درســتی تاکید کرد: این تصمیمات امروز 
طی بخشنامه ای توسط سازمان امور مالیاتی 

به مدیران کل امور مالیاتی کشور ابالغ شد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی ایران ؛

حذف ارز نیمایی مراکز 
تولید لوازم خانگی را تعطیل 

می کند
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی ایران گفت: درحال حاضر زمزمه های 
حذف ارز نیمایی تخصیص یافته در این صنف 
به گوش می رســد که اگر این اتفاق رخ دهد، 
موجب ایجاد مشکالت فراوانی در این صنف 
خواهد شــد. زیرا در این صورت قیمت لوازم 
خانگی افزایش می یابــد و در نتیجه آن توان 

خرید مردم کاهش خواهد یافت.
اســماعیل بازارچی در گفت وگو با ایلنا در 
مورد آخریــن وضعیت تولید لــوازم خانگی 
گفت: وضعیت تولید در هر شرکت با توجه به 
تسهیالت و نقدینگی های آن متفاوت است،  
برخی از آنان با 8۰ درصد و برخی با ۳۰ درصد 

ظرفیت خطوط درحال تولید هستند.
وی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکالت 
فعلی از جمله مواد اولیه، مسائل مالی و کرونا 
همه تولیدکنندگان در تالش هســتند تا از 

تعطیلی صنف خود جلوگیری کنند.
بازارچی عــدم تثبیت قیمت مــواد اولیه 
را از مشــکالت اصلی این صنف بیــان کرد و 
ادامه داد: عدم تثبیت قیمــت در مواد اولیه به 
ویژه در فلزات، عــدم تامین قطعات مورد نیاز 
و مشکالت مربوط به واردات قطعات از موانع 

تولید لوازم خانگی هستند.
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز زمزمه های 
حذف ارز نیمایی تخصیص یافته در این صنف 
به گوش می رســد که اگر این اتفاق رخ دهد، 
موجب ایجاد مشکالت فراوانی در این صنف 
خواهد شــد. زیرا در این صورت قیمت لوازم 
خانگی افزایش می یابــد و در نتیجه آن توان 
خرید مردم کاهش خواهد یافت. در نهایت این 
مسئله موجب کاهش تولید در نتیجه تعدیل 

نیرو و تعطیلی مراکز تولید می شود.
دبیر انجمن صنفــی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی ایران افزایش قیمــت مواد اولیه فوالد 
و پتروشــیمی را از دالیل افزایش قیمت لوازم 
خانگی در بــازار بیان کرد و ادامــه داد: دولت 
باید این مســئله را پیگیری کند و از افزایش 

خودسرانه قیمت جلوگیری کند.
وی در پایان تاکید کــرد: تاثیر اصلی کرونا 
در بازار خرید خواهد بود، و اگر خریدی صورت 

نگیرد تولیدی نیز وجود نخواهد داشت.

سال ۹۸ رقم خورد؛
تامین مالی ۳۳.۵ هزار 
میلیارد تومانی بنگاه های 

کوچک و متوسط
بر پایــه آمارهای اعالمــی وزارت صنعت 
معدن و تجــارت، در ســال ۹8 بابت تامین 
الی بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط  م
و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی 6۰ 
درصد، در راستای اقتصاد مقاومتی ۳۳ هزار و 

۵۷۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.
این پرداختی ها در قالــب ۲۰ هزار و ۹۳۰ 

فقره تسهیالت بوده است.
بخشــی از این پرداختی ها بــه صورت 
مستقیم توســط بانک ها انجام می شود که 
شامل ۱6 هزار و ۵۳۳ فقره تسهیالت به مبلغ 
۲۰ هزار و 8۵۵ میلیارد تومان بوده و بخشی 
دیگر به صــورت پرداخــت در فرآیند رونق 
تعریف شد که شامل چهار هزار و ۳۹۷ فقره 
به مبلغ ۱۲ هــزار و ۷۲۱ میلیارد تومان بوده 

است.
بیشترین پرداختی مربوط به استان تهران 
با یک هزار و 4۳4 فقره و مجموع مبلغ 6 هزار 
و ۷44 میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به 
جنوب کرمان با سه فقره به مبلغ یک میلیارد 

و 4۵۰ میلیون تومان بوده است.



فوالد مبارکه با اســتفاده از تجارب ارزندۀ خود در 
طول مسیر تعالی، مرزهای تولید را پشت سر گذاشته 
و عالوه بر این، برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و به تبع 
آن صنعت فوالد کشــور گام های بلنــدی در حوزۀ 
بومی سازی، ارتقای سطح تکنولوژی و کسب و انتقال 

دانش فنی صنعت فوالد برداشته است.
آنچه می خوانیدبرگرفته از یادداشتی از  مهندس 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه درخصوص نقش 
فوالد مبارکه در رونق اقتصادی و جهش تولید است 

. با ما همراه باشید.
نقش و جایگاه فوالد مبارکه 

شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت 
فوالدی کشور، با حدود سه دهه تجربه در تولید انواع 
محصوالت تخت فوالدی، نقش محوری در توســعۀ 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده داشته 
است. این شرکت در سال ۹8 با تولید ۷.۵ میلیون تن 
انواع محصوالت فوالدی عملکرد قابل توجهی داشته 
و در همین سال از رشدی بالغ بر ۱۲.۵ درصد نسبت 
به برنامه و 6۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

برخوردار بوده است.
 یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد 
ایران، پدیدۀ جهانی شدن اســت که برخورداری از 
صنعــت رقابت پذیر را برای اقتصــاد اجتناب ناپذیر 
می ســازد. یکی از اقدامات اساســی و مهم کشــور 
در دســتیابی به اهداف ترسیم شــده، بهبود فضای 
کسب وکار و رقابتی نمودن آن در کشور است. فضای 
کســب وکار از جمله شــاخص های تعیین کنندۀ 
وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن 
می توان به بررسی و تجزیه وتحلیل شرایط اقتصادی 
هر کشــور پرداخت. به همین دلیــل صنعت فوالد 
به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک و قابل رقابت، 
می تواند با افزایش قابلیت هــا و توانمندی های خود 

سهم قابل توجهی در بهبود فضای کسب وکار کشور 
ایفا کند.

رشد و تعالی آیندۀ صنعت فوالد
به طورکلی آیندۀ صنعت فوالد کشور به عواملی از 
قبیل تغییرات تکنولوژیک در صنایع پایین دست )از 
قبیل صنایع خودروســازی(، تکنولوژی دیجیتال و 
انقالب صنعتی چهارم، سرانۀ مصرف فوالد، بودجۀ 
عمرانی کشــور، نحوۀ مصرف انرژی و آب وابســته 
خواهد بود. همچنیــن با توجه به عوامــل مذکور و 
ه کارگیری مفاهیم برنامه ریزی اســتراتژیک، این  ب
شــرکت اقداماتی از قبیل احداث و توسعۀ خطوط 
تولیدی )پروژۀ نورد گرم ۲(، سرمایه گذاری در تولید 
اقالم اســتراتژیک مصرفی صنعت فــوالد ازجمله 
الکترود گرافیتــی و ســرمایه گذاری در طرح های 
معدنی را در دســتور کار خود قرار داده اســت. البته 
مانند ســایر شــرکت های بزرگ تولیدی و فعال در 

صنعت کشور، با چالش ها و مشکالتی در حوزۀ تأمین 
مواد اولیه )از قبیل سنگ آهن، کنسانتره و گندله(، 
محدودیت زیرساخت های حمل ونقل، تولید و توزیع 
حامل های انرژی، نرخ تأمین مالی باال و تحریم های 
خارجی مواجه اســت و ســعی کرده با بهره گیری از 
قابلیت ها و توانمندی های خود )از قبیل وجود سرمایۀ 
انسانی باتجربه، سیســتم های تولیدی و پشتیبانی 
کارا، افزایش چابکی و بهره وری فرایندهای تولیدی 
و...( تا حدود قابل توجهی بر مشــکالت یادشده فائق 

آید.
فوالد مبارکه با اســتفاده از تجارب ارزندۀ خود در 
طول مسیر تعالی، مرزهای تولید را پشت سر گذاشته 
و عالوه بر این، برای ارتقای جایگاه رقابتی خود و به تبع 
آن صنعت فوالد کشــور گام های بلنــدی در حوزۀ 
بومی سازی، ارتقای سطح تکنولوژی و کسب و انتقال 
دانش فنی صنعت فوالد برداشته است و امید است در 

آینده بتواند فراتر از تولیدکنندۀ فوالد، به شــرکتی 
تبدیل شود که دارای تکنولوژی ساخت کارخانه های 

فوالدسازی است.
شــعار ســال ۹۹ یعنی »جهش تولید« در سایۀ 
رشــد صنایع مادر محقق می گــردد. در این میان، 
زنجیرۀ تأمین گستردۀ فوالد مبارکه شامل ۲هزار و 
8۰۰ تأمین کنندۀ خدمات و کاال با حدود 8۲ درصد 
ساخت داخل و شبکۀ گســتردۀ مشتریان شرکت 
شــامل هزار کارخانــه و کارگاه به طور مســتقیم و 
۳ هزار کارخانه و کارگاه به طور غیرمســتقیم است. 
به طورکلی فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
شرکت های تولیدی کشور نقش بسزایی در تحقق 

این شعار ایفا می کند.
ترین دستاورد اخیر فوالد مبارکه در  مهم 

حوزۀ تولید
یکی دیگر از گام های اساســی فــوالد مبارکه 
حرکت به ســوی تولید محصــوالت ویژه خصوصا 
تولیــد ورق های مورداســتفاده در ســاخت لولۀ 
انتقال گازترش اســت که به حمداهلل با دســتیابی 
به این تکنولوژی توانســت در ســال ۹8 نخستین 
اســلب های API را که یکی از نیازهای اساســی 
وزارت نفت است، در ماشین ریخته گری شمارۀ ۵ 
خود تولید کند و گام مهمی در بی نیازی از واردات 

این محصول بردارد.
فوالد مبارکه به وسعت تمامی ایران

فوالد مبارکه همراه با شرکت های گروه خود، غیر 
از مرکز ایران، از جنوبی ترین نقطۀ کشور یعنی فوالد 
هرمزگان در بندرعباس تا فوالد ســنگان در شمال 
شرقی کشور را پوشش داده و عالوه بر توسعۀ تولید و 
درآمدزایی در نقاط مختلف، کمک شایان توجهی به 
اشتغال زایی و توسعۀ رفاه اجتماعی در سایر استان ها 

کرده است.

مدیر عامل فوالد مبارکه گفت:

 فوالد مبارکه مولد و عامل جهش تولید و رونق اقتصادی

به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری رشت یک راه اصولی دفن زباله ها در سراوان بهره گیری از 
پوشش مخلوط شن و ماسه روی زباله ها و دفن اصولی آنها است که 

به طور ویژه در روزهای کرونایی مورد توجه است.
میثم حرفت خواه رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 

شــهری شــهرداری رشــت در این باره توضیح داد: برای دفن 
بهداشتی و اصولی زباله های دپو شــده در دفنگاه رباله سراوان 
و همکاری در جهت ایجاد پوشــش ضخیم مخلوط شن و ماسه 
روی زباله ها، روزانه کامیون های حمل مخلوط به مقصد سراوان 
بارگیری و تخلیه می شوند.وی افزود: سازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شــهری وظیفه خود می داند که به سازمان مرتبط در 
این زمینه یعنی مدیریت پسماند های زباله ها کمک کند.حرفت 
خواه خاطر نشــان کرد: با مجموعه اقدامات انجام شــده تکثیر 
حشــرات، پراکنش آلودگی ها و دفن اصولی زباله ها در سراوان 

به خوبی انجام  می شود.

۵شهرستانبا همکاری سازمان عمران شهرداری رشت؛ زباله های دفنگاه سراوان به صورت اصولی دفن می شوند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان البرز تاکید کرد
ضرورت اهداء خون به 

شهروندان به علت شیوع 
بیماری کرونا

البرز – محمــد رضا خمســه  مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز گفت: به 
علت شیوع بیماری کرونا ، آمار اهداء کنندگان 
خون با کاهش شــدید مواجه گردیده است از 
این روی اهمیت اهداء دوچندان شــده و باید 
همه در این زمینه پیش قدم شوند.ناصر مقدم ، 
ضمن سپاس و قدر دانی از زحمات کادر درمانی 
کشــور در مقابله با ویروس کرونا ، با اعالم این 
خبر اظهار داشت : اهدای خون سالم هدیه ای 
ارزشمند برای بیماران نیازمند است و در این 
شرایط ســخت که کرونا مهمان ناخوانده این 
روزهای استان البرز است ، اهمیت آن دوچندان 
شده و باید همه در این زمینه پیش قدم شوند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
افزود : به علت شیوع بیماری کرونا ، آمار اهداء 
کنندگان خون با کاهش شدید مواجه گردیده 
اســت .لذا با توجه به اهمیت و ضرورت تامین 
خون مورد نیاز بیماران تاالســمی ،سرطانی 
،پیوند،کبدی و ... و لزوم پیشــگیری از تبعات 
احتمالی آن شایسته اســت اصحاب محترم 
رسانه ی استان البرز همچون گذشته بصورت 
مســتمر در خصوص ضرورت اهــدا خون به 
شهروندان اطالع رسانی نمایند.وی در پایان از 
تالش ها و زحمات بی شائبه و خالصانه مدیران 
، خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه استان در 
خصوص آگاهی بخشی و اطالع رسانی به موقع 

و درست ویروس کرونا قدر دانی کرد

با حضور شهردار رشت؛ 
قرارداد پروژه مدیریت پارک 

حاشیه ای در رشت امضا شد
ه گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات  ب
و امور بین الملل شــهرداری رشت، دکتر حاج 
محمدی در آیین امضای قرارداد پروژه مدیریت 
پارک حاشیه ای )پارکومتر( که در دفتر سازمان 
سرمایه گذاری شــهرداری برگزار شد، اظهار 
کرد: با تالش های مجموعه مدیریت شــهری 
در رابطه با اجرای قوانین، این  پروژه پس از یک 
دوره تالش مســتمر هم اکنون به ثمر رسیده 
است.شــهردار رشــت گفت: همه شهرهای 
بزرگ نسبت به انجام این  پروژه اقدام کرده اند اما 
کالنشهر رشت از اجرای این پروژه بزرگ شهری 
تاکنون عقب مانده بود.وی افزود: رشت از نظر 
امکانات زیرساختی نسبت به دیگر شهرها عقب 
مانده است اما با سیستم های سرمایه گذاری 
جدید، بی شک درصد عقب ماندگی ها جبران 
خواهد شد.شهردار رشــت خاطر نشان کرد: 
قرارداد دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی دیگری 
نیز عالوه بر این طرح در هفته گذشــته برای 
شهرداری منعقد شده است.وی امسال را از نظر 
سرمایه گذاری ســال مطلوب برای شهرداری 
رشــت برشــمرد و ادامه داد: با وجود ویروس 
کرونا و فشارهای مضاعف بر شهرداری اما این 
نهاد، بستر های مناسبی برای پیشرفت فراهم 
کرده است نماینده شرکت ســرمایه گذار نیز 
ضمن تشریح جزییات پروژه، همکاری پلیس را 
برای اجرای موفقیت آمیز طرح بسیار ضروری 
دانست.رضایی گفت: رشــت نخستین شهر 
در کشور اســت که به صورت کامالً هوشمند و 

براساس خود اظهاری این پروژه انجام می شود.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان:

 ریزش خیابان میرزا 
طاهر ارتباطی به فرونشست 

زمین ندارد
ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: حادثه امروز خیابان میرزاطاهر 
اصفهان و ایجاد حفره در آن ارتباطی با موضوع 
فرونشســت و فروچاله در اصفهان ندارد و تنها 
به دلیل آب ناشــی از حوادث لوله آب که محل 
خط فاضالب قدیم بوده ، این محل اندکی دچار 
نشست شــد. اکبر بنی طبا درباره سقوط یک 
دستگاه اتوبوس شــرکت واحد در حفره ای به 
ابعاد ۱۰ متر در 4 متر به عمق یک ونیم الی ۲ متر  
در خیابان میرزاطاهر اصفهان، اظهار کرد: پیشتر 
در این محل یک خط شــبکه قدیمی فاضالب 
وجود داشــت که اکنون در مدار نیست، اما به 
دلیل شکستگی لوله آب شاهد ریزش این بخش 
از خیابان بودیم.وی با بیــان اینکه مدتی قبل 
اصالح شبکه فاضالب این منطقه انجام شده بود، 
گفت: مسیر قبلی فاضالب قبال از مدار خارج شده 
بود و با شکستگی لوله آب در این محل، میزانی 
آب تجمع پیدا کرده بود که متاسفانه منجر به 
نشســت زمین در خیابان میرزاطاهر اصفهان 
شد.سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر بار شــبکه 
فاضالب در این محل نیســت و تنها آب در این 
محل جمع شده است، تاکید کرد: این قسمت از 
زمین نیاز به بازسازی ندارد و شرکت آبفا به دنبال 
پر کردن زمین با شن و ماسه است و سپس این 

بخش از خیابان را آسفالت خواهد کرد.

چندین پروژه بزرگ رشت 
اجرایی می شود

به گزارش واحد خبــر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شــهرداری رشت، وی درباره 
آخرین وضعیت اجرای پروژه تراموای رشــت 
گفت: شــرط جمعیت بیــش از یک میلیون 
فر یکی از الزامــات احداث ترامــوا بوده که  ن
خوشبختانه با همکاری مسئوالن این مشکل 

حل شده است.
شــهردار رشــت با اشــاره به اینکه تعداد 
اتوبوس های ناوگان اتوبوســرانی رشــت در 
مقایسه با شهرهای بزرگ کشــور بسیار کم 
است، گفت: تمام تالش خود را به کار خواهم 
گرفت تا اتوبوس های جدید به اندازه کافی به 
شهر رشت آورده شود.دکتر حاج محمدی در 
زمینه اولویت بندی اجرای پروژه  های شهری 
نیز اظهار کــرد: تعریض خیابان پاســداران و 
اتصال میدان معراج شــهدا به میدان نیروی 
دریایی رشــت و اجرای پروژه زیر گذر میدان 
شــهرداری به عنوان پروژه  های اولویت دار 
در نظر گرفته شــده اند.شهردار رشت سپس 
ادامه داد: در خیابان نیروی دریایی تا پل عراق 
مشکلی که وجود دارد عرض کم خیابان است 
که در رایزنی  های انجام شده با ارتش و دست 
اندرکاران ســاختمان کنســولگری به نتایج 
خوبی برای رفع این مشکل رسیدیم.وی در باره 
اجرای پروژه پارک آبی نیز گفت: در هفته های 
آینده قرارداد اجرای این پروژه سرمایه گذاری 
به امضا خواهد رسید.شهردار رشت سپس به 
دیگر پروژه های اجرایی اشــاره کرد و گفت: 
اجرای پارک حاشیه ای یا پارکومتر رشت نیز 
به زودی آغاز خواهد شد.حاج محمدی تاکید 
کرد: اجرای 4۳ کیلومتر فیبر نوری در رشت 
یکی دیگر از پروژه های مهم انجام شده است.
وی پروژه های تصفیه خانه شیرابه زباله های 
سراوان و احداث زباله سوز از پروژه  های ملی 
عنوان کرد که در تاریخ مشــخص باید انجام 

شود.

در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی 
اهواز

سرنوشت قاچاقچی لوازم 
خانگی محکومیت بیش از ۳ 

میلیارد ریالی بود
اهواز : فرجبیرانوندی از محکومیت بیش از 
سه میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی در 

شهرستان اهواز خبر داد .
بنا به گفته نعمت اهلل بیرانونــدی ، پس از 
ارسال گزارشی از سوی نیروی انتظامی اهواز 
مبنی بر توقیف یک دســتگاه خودرو وانت و 
کشف قاچاق لوازم خانگی در حین حمل ،  این 
پرونده به تعزیرات حکومتی اهواز ارســال که 

جهت رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع گردید
بیرانوندی گفت : رئیس شــعبه هفتم پس 
از اســتعالمات الزم و اخذ دفاعیــات متهم و 
شناســایی مالک لوازم قاچاق هر دو متهم را 
عالوه بر ضبط کاالی مکشــوفه و همچنین 
ضبط خودرو حامل لوازم قاچــاق به مبلغ ۳ 
میلیارد و 4۱ میلیون و ۲۵۹ هزار ریال محکوم 

نمود .
مدیر کل تعزیرات حکومتی در پایان خاطر 
نشان کرد : این رای پس از اعتراض توسط یکی 
از متهمین مجددا در شعبه تجدید نظر استان 
رسیدگی و رای شــعبه هفتم مورد تایید قرار 
گرفت که جهت اجرا به اجرای احکام تعزیرات 

حکومتی اهواز ارسال شد .

رشد چشمگیر انتقال کاالهای 
اساسی از مجتمع بندری امام 

خمینی)ره( به اقصی نقاط 
کشور

اهواز : فرجبارگیری انواع کاالهای اساسی 
از انبارهای مجتمع بندری امام خمینی)ره( با 
رشد 44 درصدی به بیش از یک میلیون و 4۰۰ 

هزار تن رسید.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اســتان خوزســتان و مدیر منطقــه ویژه 
اقتصــادی بندرامــام خمینــی)ره(، دهم 
ردیبهشــت ماه با اشــاره بــه  نقش مهم  ا
مجتمع ببندری امام خمینی)ره( به عنوان 
دروازه  کانونی ورود کاالهای اساسی کشور 
بیان داشــت: به منظــور تســریع در روند 
خروج کاالهای اساســی  مورد نیاز کشــور 
و کمک بــه تنظیم بازار اقــالم پرمصرف در 
ماه مبــارک رمضان با تالش شــبانه روزی 
و خســتگی ناپذیر نیروهــای عملیاتی در 
مجتمع بــزرگ بندری امــام خمینی)ره(، 
یک میلیون و 4۲۳ هــزار  و 4۰۵ تن کاالی 
اساســی از انبارهای نگهداری کاال بارگیری 
و از طریق ناوگان ریلــی و جاده ای به اقصی 

نقاط کشور توزیع شد.
عادل دریــس همچنین افــزود: از ابتدای 
سال جاری تا اوائل اردیبیهشت ماه ۳۰ فروند 
کشتی حامل کاالهای اساســی در بندر امام 
خمینی)ره( پهلوگیری شــده و بیش از یک 
میلیون و ۷4۹ هزار تن انواع کاال از جمله انواع 

نهاده های دامی تخلیه کرده اند.

خبر خبر

دوشنبه   15 اردیبهشت  1399         شماره   1246

رئیس اتحادیه بین المللی اینتا: تجربه شــهرهای 
موفق جهان برای مقابله با کرونا را با اصفهان به اشتراک 

می گذاریم
بازیگران دیپلماسی شهری از همه قاره های جهان 
برای رد و بدل تجربه ها و اطالعــات مفید در مقابله با 
کرونا دست به کار شده اند و با ارسال پیام و نامه نگاری 
با شــهرهای مهم جهان از جمله اصفهان، خواســتار 

همکاری برای برون رفت از این شرایط شده اند.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری 
اصفهان، با شــیوع کرونا و بســته شــدن مرزهای 
جغرافیایی اما مرزهای ارتباطی شهرها با یکدیگر هنوز 
باز است و دریچه اشتراک تجربه ها و تبادل دانش برای 
غلبه بر مشکالت نه تنها بســته نشده بلکه شهرداران 
شهرهای خواهرخوانده و رئیس اتحادیه بین المللی 
اینتا )انجمن بین المللی توسعه شهری( را بر آن داشته 
تا شکل جدیدی از رابطه دیپلماتیک را میان همتایان 

خود برای تحکیم دیپلماسی شهری ترتیب دهند.
در همین راســتا رئیس اتحادیه بین المللی اینتا 
)انجمن بین المللی توسعه شهری( در نامه  ای خطاب 
به شهردار اصفهان، ضمن همدردی با مردم اصفهان در 
روزهای مبارزه با کرونا، بر مأموریت دشوار شهرهای 
ایران در مقایسه با همتایان خود در سرتاسر جهان به 

دلیل فشارهای ناشی از تحریم های آمریکا تأکید کرد.

فرناندو نونس داســیلوا در این نامه که پاسخی به 
مکاتبه اخیر شهردار اصفهان مبنی بر غیرانسانی بودن 
تحریم های آمریکا در زمان شــیوع بحران کرونا بود، 
نوشت: علیرغم همه فشارها، ما همواره همراه اصفهان 

بوده و خواهیم بود.
برگــزاری  پیشــنهاد  همچنیــن  ی  و
ویدیوکنفرانس هایــی میان گروه های کارشناســی 
از اصفهــان و شــهرهای برتــر عضو اینتــا در حوزه 

برنامه ریزی و پزشکی را مطرح کرد.
داســیلوا اعالم آمادگی کــرد تا با فراهــم آوردن 
بستری، تجربیات شهرهای موفق جهان و راهکارهای 
مفید آنها در مقابله با بیماری کووید ۱۹ را با اصفهان به 

اشتراک بگذارد.
گفتنی اســت،  INTAیک انجمن بیــن المللی 
عضویت اســت کــه در آن سیاســتگذاران دولتی، 
خصوصی و مسئوالن شــهری برای اشتراک دانش، 
تجربه و ابزارهای اجرایی برای توسعه یکپارچه شهری 

با یکدیگر جمع می شوند.
اعضای انجمن اینتا، متخصصان با تجربه در زمینه 
ای فرهنگ، خالقیــت، نوآوری شــهری، دانش،  ه
اقتصاد، معماری و طراحی و .... هســتند که فعالیت 
های خود را در این زمینه ها با تجربه و تخصص ترکیب 
می کنند تا با ایجاد هم افزایی به تعمیق درک توسعه 

یکپارچه شهری کمک کنند.
همچنین پنج شهر خواهرخوانده اصفهان همزمان 
با درگیری اکثر شــهرهای جهان از جمله اصفهان با 
بیماری کووید ۱۹، با ارســال پیام همدلی و آمادگی 
رای اشتراک تجربه های کرونایی، همچنان دریچه  ب
گفت و گو و ماندن در شبکه ارتباطی شهرها را باز نگه 

داشته اند.
خواهرخوانده های شهر اصفهان هم از این شبکه 
ارتباط جهانی خود را جدا نکرده اند و با ارســال پیام 
های همدلی به شهردار اصفهان، از آرزوهای خود برای 
شهرهای پساکرونا و روابط جدید مبتنی بر این شرایط 

گفته اند.
شهردار بارســلونا در پیامی به شهردار اصفهان در 
این زمینه گفت: شهرها به عنوان خط مقدم مشکالت 
جهانی هســتند اما با این حال باید راهکارهای آنها از 
طریق اشــتراک تجربیات و اســتراتژی ها به کمک 
یکدیگر بیاید تا ایــن همه گیری به بهترین شــکل 

مدیریت شود.
شــیان هم یکی دیگــر از این شــهرها بــود که 
شهردارش دســت به قلم شــده و در این روزها برای 

همتای اصفهانی خود نوشته است: 
 امیدوارم اصفهان هرچه زودتر در این جنگ پیروز 
شود تا به شــیوع )کرونا( نیز پایان داده شود. »دوست 

آن است که گیرد دست دوســت در پریشان حالی و 
درماندگــی«، بنابراین بهترین آرزوهــا را برای همه 

بیماران دارم و امیدوارم هرچه زودتر بهبود یابند.
شــهردار فرایبورگ هم پیام ســالمتی خود برای 
ساکنان شهرها را دریغ نکرده است و در پیامی آورده 
است:خواستارم شما را از همبســتگی خود )با شما( 
مطمئن کنم و برای شــما آرزوی توانایی و موفقیت 
در اجرای اقدامات مورد نیــاز دارم. آرزو می کنم همه 
شــهروندان شــهرهای خواهرخوانده ما در سالمتی 
باشــند و به زودی بهبودی یابند.شهردار کواالالمپور 
هم در روزهای سخت کرونایی به بزرگ تر کردن قاب 
روابط خود با اصفهان می اندیشد و اینگونه پیام خود 
را ابراز می کند:در این شرایط دشوار، بهترین آروزها را 
برای مردم بزرگ اصفهان دارم. در این شرایط ما با هم 
هستیم و با هم بهبود می یابیم. کواالالمپور در انتظار 
تقویت بیشتر روابط با اصفهان به عنوان خواهرخوانده 
خود است.ایتالیا هم که تاریخ دشــواری را برای فائق 
آمدن بر کووید ۱۹ از ســر می گذراند، با پیام شهردار 

فلورانس به ابراز همدلی با اصفهان پرداخت:
آرزومندم بر این کابوس غلبه کنیم و هرچه زودتر 
به زندگی عادی بازگردیم تــا دوباره بتوانیم برای یک 
بار دیگر تبادالت بین المللی داشته باشیم و روابط بین 

شهرهای خود را تقویت کنیم.

اهواز : فرجمدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در واکنش به انتشار 
مطالبی در برخی سایت های خبری ، خبرگزاری ها و  انعکاس در فضای 
مجازی در زمینه ترخیص تعدادی از دکل های حفاری این شرکت گفت: 
در زمان حاضر ناوگان حفاری خشکی و دریایی این شرکت در شش استان 
نفتخیز کشور مشــغول و آماده عملیات حفر چاه های نفت و گاز  و ارایه 

خدمات فنی و مهندسی براساس برنامه های صنعت نفت می باشند. 
مهندس سید عبداله موسوی افزود: گردش کار در شرکت ملی حفاری 
ایران با توجه به نیازهای صنعت نفت کشور به صورت موافقتنامه ، انعقاد 
قرارداد، پروژه ای و مشــارکتی صورت می پذیرد و اصوال پایان یک پروژه، 
آغاز قرار داد جدید، تغییر کارفرماها، توقف عملیاتی دکل های حفاری و 
کاریابی آنها در سایر پروژه ها امری طبیعی و این روند در 4۰ سال گذشته 

استمرار داشته است. 
موسوی اظهار کرد: ارایه آمارهای واقعی و منطبق بر واقعیت و مقایسه 
درست آن، اولین گام در اطالع رسانی صحیح به مخاطبان هوشمند می 

باشد و انتظار می رفت که رسانه ها  با ارتباط و پرسش از مسئوالن شرکت 
در انعکاس واقعیت ها دقت بیشتری به عمل آورند.  

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: بی تردید صنعت حفاری 
مهمترین حلقه زنجیره فرآیند تولید در بحث ایجاد ظرفیت های جدید، 
توسعه مخازن نفت و گاز و حفظ و نگهداشت تولید است و بر همین مبنا این 
شرکت به عنوان زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران در چهار دهه گذشته 
با وجود محدودیت ها و تحریم های ظالمانه، توانمنــدی های خود را به 

اثبات رسانده و پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور بوده است.  
وی افزود: ماهیت کار در صنعت حفاری منطبق بــر نیاز بازار و رقابت 
است و این شرکت نیز با توجه به تغییر شرایط کار در شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و شــروع طرح موسوم به توســعه ۲8 مخزن، برنامه های 
خود را با برنامه های صنعت نفت تطبیق داده تا با همکاری و مشــارکت 
در قراردادهــای مربوط به این طــرح در قالب عقد قــرارداد، تفاهمنامه 
و  مشارکت نامه با شــرکت های بخش خصوصی و همچنین حضور در 

قراردادهای EPD حضوری فعال داشته باشد. 
موســوی اظهار کرد: مدیرعامل محترم شــرکت ملی نفت ایران و 
مقامات استان خوزســتان تاکید دارند که در تغییر برنامه های توسعه 
مخازن نفــت و گاز، دکل های حفــاری طبق روال قبــل بکارگیری و 
هیچگونه مشکلی برای کارکنان شریف و زحمتکش این شرکت پیش 
نیاید که تاکنــون نیز احدی بیکار نشــده و حقــوق و مزایای مجموعه 
کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری به موقع و به طور مستمر 

پرداخت گردیده است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی بازار 
نفت و تحریم های ظالمانه موافق انتشار مطالب با هدف و انگیزه خاص به 
قصد زیر ســوال بردن مقامات وزارت نفت و ایجاد نگرانی برای کارکنان و 
خانواده های شرکت ملی حفاری ایران نیســتیم و از رسانه های محترم 
انتظار می رود با نگاهی ژرف و به دور از بازی های سیاسی با نقد منصفانه و 

نگاه حرفه ای صنعت نفت را یاری دهند.

کارکنان بلندهمت شرکت فوالد سنگان با تولید 
۳8۱ هــزار و ۹۳ تن گندله در فروردین ماه و ارســال 
روزانۀ ۱6 هزار و ۲۰۰ تن از این محصول توسط ناوگان 

ریلی به دو رکورد بی نظیر دست یافتند.
مدیرعامل فوالد ســنگان با اعالم این خبر گفت: 
کســب این افتخارات غرورآفرین در ســال جهش 
تولید با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن 
نقشــه های اســتراتژیک تولید شــرکت و با همت 
شبانه روزی تالشــگران فوالد سنگان به ثبت رسید 

و برگ زرین دیگری را به کتاب افتخارات این شرکت 
افزود.

علی امرائی در همیــن خصوص اظهار داشــت: 
تالشگران شرکت فوالد سنگان با سرلوحه قرار دادن 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تالش مضاعف و 
با هدف محقق کردن شــعار جهش تولید، علی رغم 
دشواری های موجود در تأمین مواد اولیه، توانستند به 
باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی 
از ابتدای راه اندازی کارخانه تاکنون دست یابند و گام 

موفق دیگری در تحقق اهداف بزرگ ترین فوالدساز 
خاورمیانه بردارند.

وی با اشاره به اهمیت مزیت های حمل ریلی تصریح 
کرد: اســتفاده از ظرفیت های ریلــی، ارتقای ایمنی 
جاده ها، کاهش قیمت تمام شــدۀ محصــول و فواید 

ارزشمند دیگری به همراه دارد.
مدیرعامل فوالد سنگان تأکید کرد: مسلما نقش 
راهبردی و بی بدیل فوالد سنگان در تأمین مواد اولیۀ 
خوراک کارخانجات فوالدی، موجب سرعت بخشی 

چرخۀ تولید در فــوالد مبارکه و جهشــی عظیم در 
زنجیرۀ فوالد خواهد بود و این مهم ارمغان پیشرفت، 

تولید و اشتغال مولد در کشور خواهد شد.
امرائی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی 
از زحمات کارکنان این شرکت خاطرنشان کرد: این 
موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شــرکت صنایع 
معدنی فوالد ســنگان در فروردین ماه به دست آمده 
نا سرآغاز دستاوردهای ارزشمندتری در سال  مطمئ

جهش تولید خواهد بود.

آرزوهای پساکرونایی شهرها جهان برای یکدیگر؛

پیامهایهمدلیبانصفجهانازکواالالمپورتافلورانس

واکنش مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به مطالب منتشره در سایت ها و خبرگزاری ها در ارتباط 
با ترخیص تعدادی دکل حفاری

ثبتباالترینرکوردهایتولیدماهانۀگندلهوحملریلیدرفوالدسنگان



شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در خصوص شبهات مطرح 
شــده پیرامون طرح های انتقال آب بیانیه ای صادر کرد.به گزارش 
خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تســنیم ، پیرو برخی فضاسازی های 
اخیر در خصــوص طرح های انتقــال آب به فالت مرکــزی، روابط 
عمومی شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران جهت تنویر افکار 
عمومی بیانیه ای منتشــر کرد.در این بیانیه آمده است: طرح انتقال 
آب به فالت مرکزی ایران )بهشــت آباد( با هدف تأمین آب شــرب، 

پس از مطالعات اولیه و اجرای یک کیلومتر تونل آبرسانی، با تصمیم 
متخذه در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳ به این 
شرکت جهت اجرا ابالغ شد.شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با 
به کارگیری خدمات مشاوره ای و تشکیل پانل های تخصصی با حضور 
صاحب نظران داخلی و خارجی، فقط تأمین آب شرب استان اصفهان 
از طریق طرح بهشت آباد را مورد تأیید قرار داد.بر این اساس بارگذاری 
بر روی زاینده رود به نســبت مطالعات قبلی به کمتر از نصف کاهش 

یافت.این مطالعه و بازنگری در چهلمین جلسه شورای عالی آب، مطرح 
و مقرر شد تا این شــرکت مطالعات را تا مرحله نهایی به انجام رساند.
بدیهی است وزارت نیرو همچون سایر طرح ها با استفاده از کارشناسان 
و مشاوران ذی صالح، گزینه های مختلف را بررسی و پس از انتخاب 
گزینه برتر در مراجع ذیربط نســبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام 
خواهد کرد.اجرای طرح بهشت آباد از سال ۱۳۹۳ تاکنون متوقف بوده 

و شروع مجدد آن منوط به اخذ مجوزهای قانونی می باشد.

اطالعیه رسمی در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون طرح های انتقال آباقتصاد و انرژی ٦

رئیس آژانــس بین المللی انرژی اعــالم کرد که 
کاهش تولیــد اجباری دیگــر تولیدکنندگان نفت 

غیرعضو اوپک را نباید دست کم گرفت.
فاتح بیرول روز پنجشنبه )۱۱ اردیبهشت ماه( در 
در یک وبینار مطبوعاتی گفت: تضعیف شدید تقاضا 
بر اثر ویروس همه گیری جهانی کرونا ســبب شــد 
شرکت های نفتی مجبور شوند تولید خود را بیشتر 

کاهش دهند.
وی افزود: مقــدار این کاهش ها ممکن اســت با 
کاهش تولید سازمان کشــورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و متحدانش موســوم به اوپک پالس برابری 

کند.
رئیس آژانس بین المللی انرژی  اظهار کرد: هنوز 
به آن مرحله نرسیده ایم، اما اکنون نیز شاهد کاهش 

تولید بعضی از کشورها هستیم.
به گزارش شــانا، وزیران نفت و انرژی کشورهای 
عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( در دهمین نشست فوق العاده خود از طریق 
وبینار در ۱۲ آوریل )۲4 فروردین ماه( متعهد شدند 
تولید روزانه خود را از اول ماه مه )۱۲ اردیبهشت ماه( 
۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشــکه  در ماه های مه و ژوئن 

کاهش دهند.
کشــورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک 
 Declaration of( حاضر در توافقنامه همــکاری
Cooperation( در ایــن نشســت توافق کردند 
پس از پایان دو ماه، به مــدت 6 ماه از یکم ژوئیه تا ۳۱ 
دســامبر ســال ۲۰۲۰ روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار 
بشــکه کاهش عرضه داشته باشــند و در بازه زمانی 
یکم ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به مدت ۱6 ماه 
نیز روزانه ۵ میلیون و 8۰۰ هزار بشــکه تولید خود را 

کاهش دهند.
خط پایــه و مبنای محاســبه تولید بــرای همه 
کشــورهای حاضر در این توافق به جز عربســتان 
و روســیه ماه اکتبر ســال ۲۰۱8 میالدی و مبنای 
محاسبه تولید برای روسیه و عربســتان روزانه ۱۱ 

میلیون بشکه تعیین شده است.

کشورهای ایران، لیبی و ونزوئال نیز بر اساس این 
توافق از کاهش تولید معاف هستند.

بالفاصله پس از نشست اوپک پالس، وزیران نفت 
و انرژی کشورهای عضو گروه G۲۰( ۲۰( نیز گردهم 
آمدند و تصمیم گرفتند برای مدت یک ســال روزانه 

۳.۷ میلیون بشکه از تولید نفت خود بکاهند.
عبدالعزیز بن ســلمان، وزیر انرژی عربستان روز 
۲۵ فروردین ماه اعالم کــرده بود که با توجه به توافق 
کاهش تولید نفت اوپک پــالس، وعده کاهش دیگر 
کشــورهای تولیدکننده نفت در گروه G۲۰( ۲۰( و 
خرید نفت برای ذخیره ســازی، کاهش مؤثر عرضه 
جهانی نفت حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در 

روز خواهد بود.
تینا برو، وزیر نفت و انرژی نروژ روز پنجشنبه )۱۱ 
اردیبهشــت ماه( اعالم کرد: نروژ در ماه ژوئن تولید 
روزانه نفت خود را ۲۵۰ هزار بشــکه کاهش می دهد 
و در نیمه دوم سال جاری میالدی این مقدار کاهش 

روزانه ۱۳4 هزار بشکه در روز خواهد بود.
وی همچنین از به تأخیر انداختن بهره برداری از 

چند میدان نفتی تا سال ۲۰۲۱ میالدی خبر داد.
وزیر نفت و انرژی نروژ گفت: مجموع تولید روزانه 

نفت خام نروژ در دسامبر سال ۲۰۲۰ میالدی ۳۰۰ 
هزار بشــکه پایین تر از برنامه از پیش تعیین شــده 
شــرکت های نفتی فعال در صنعت نفت این کشور 

خواهد بود و این شرایط تا پایان امسال ادامه می یابد.
بیرول تصریح کرد که در کنار اعالم کاهش تولید 
اخیر نروژ، کاهش چشمگیر تولید در آمریکا، کانادا و 

برزیل نیز وجود داشته است.
رئیس آژانس بین المللی انرژی افزود: انتظار دارم، 
کاهش تولید کشــورهایی که بازارهــای نفتی آنها 
توسط شــرکت های خصوصی اداره می شود نیز در 

سطحی باشد که نتوان آن را دست کم گرفت.
براســاس داده های اداره اطالعات انرژی آمریکا، 
تولید نفت آمریکا، اکنون یک میلیون بشــکه در روز 
نســبت به تولید بی سابقه این کشــور در ماه مارس 

کاهش یافته است.
داده های اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد که 
کل تولید نفت خام ایاالت متحده در هفته منتهی به 
۲4 آوریل، ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به 
۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز، کمترین میزان 

از ژوئیه سال ۲۰۱۹، رسید.
آهنگ بهبود تقاضای نفت کند خواهد بود

رئیس آژانس بین المللی انرژی همچنین گفت: 
روند بهبود تقاضای نفت آهســته خواهد بود و این 
موضوع مستلزم رفع محدودیت های ناشی از ویروس 

کروناست.
بیرول افزود: از آنجایی که دوسوم مصرف نفت در 
بخش حمل ونقل است، بهبود شرایط به تدریج و ُکند 
خواهد بود. وی تصریح کرد: کاهش تقاضا همچنان 
در طول ســال ادامه خواهد یافت.اگرچه پیش از این 
آژانس بین المللی انرژی توافــق کاهش تولید نفت 
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش موسوم به اوپک پالس را »شروعی قاطع« 
نامید، اما پیش بینی کرد تقاضای نفت خام در سال 
۲۰۲۰ به طــور میانگین ۹.۳ میلیون بشــکه در روز 
کاهش یابــد. آژانس بین المللی انــرژی اعالم کرد: 
کاهش دوره محدودیت های ناشــی از ویروس کرونا 
و بهبود اقتصادی درخور توجه، در نیمه دوم ســال 
۲۰۲۰، می تواند کاهش ساالنه تقاضای نفت را به 6 
میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه در روز برساند که نسبت 
به برآورد اصلی کاهش روزانــه ۹ میلیون ۳۰۰ هزار 

بشکه ای این سازمان، ۳۰ درصد کمتر خواهد بود.
این در حالی است که این آژانس همچنین هشدار 
داد اگر موج دوم همه گیری کرونا اواخر امســال رخ 
دهد، آســیب تقاضای نفت می تواند حتی بیشتر از 
حد انتظار باشــد و دولت ها را وادار به از ســرگیری 

محدودیت ها کند. 
در این گزارش پیش بینی شــده اســت تقاضای 
انرژی جهان در ســال ۲۰۲۰ ، 6 درصد کاهش یابد 
که معادل هفت برابر کاهش تقاضا پس از بحران مالی 
جهان در ســال ۲۰۰8 خواهد بود.طبق این برآورد، 
انرژی های تجدیدپذیر تنها منابع انرژی خواهند بود 

که امسال ممکن است رشد تقاضا را تجربه  کنند.
الرا کوزی، مدیرعامل بخش الگوســازی انرژی 
آژانس بیــن المللی انــرژی اعالم کــرد: ۵۰ درصد 
تقاضا یا مصــرف جهانی انرژی، اکنــون تحت تأثیر 
محدودیت هــای اعمال شــده بــرای جلوگیری از 

گسترش ویروس کرونا قرار گرفته است.
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خبر

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، خبری مبنی 
بر دســتور وزیر نفت برای ترخیص ۲۰ دکل شرکت 
ملی حفاری را تکذیب و اعــالم کرد: انتظار می رود به 
جای استناد به سخنان راویان بدون نام و نشان نظیر 
»جمعی از کارشناســان مناطق نفت خیز جنوب«، 
تحلیل خود را بر اطالعات درست و دقیق کارشناسان 
دلسوزی که دارای نام و نشان مشــخص و آشکار در 

صنعت نفت کشور هستند مبتنی سازد.
به گزارش شــانا، شــرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب در واکنش به خبری تحت عنوان »وزیر نفت 
دستور ترخیص ۲۰ دکل شرکت ملی حفاری را صادر 
کرد« که  )۱۳ اردیبهشــت ماه( در خبرگزاری فارس 
منتشر شــد، ضمن تکذیب این خبر توضیحاتی به 

شرح زیر ارائه داد:
»یک نه تنها اساســاً وزیر محترم نفت هیچگونه 
دستوری مبنی بر بیکار کردن دکل های شرکت ملی 
حفاری ایران خطاب به این شــرکت صادر نکرده اند، 
لکه با وجود شرایط ســخت بین المللی و تحوالت  ب
صنعت نفت جهان، مشی همیشگی و تاکید همواره 
ایشان اجرای بدون وقفه برنامه های توسعه ای صنعت 
نفت و به ویژه بخش باالدســتی در راســتای رونق 
فضای کســب و کار، تقویت حداکثری سازندگان و 
صنعتگران ایرانی و حرکت به سمت استقالل صنعتی 

بوده و هست.
دو اصالح شــیوه اخذ خدمات حفاری و ارتقا از 
روش بسیار قدیمی »اجاره دکل« به روش »زنجیره 
کامل مهندســیتامین کاالحفاری )EPD(« که 
ده ها سال اســت در کل صنعت نفت دنیا امری تایید 
شده است، نه تنها ســبب افول صنعت حفاری ایران 
نخواهد شــد، بلکه در بحرانی تریــن مقطع کنونی 
صنعت نفت جهان، سبب رونق بیشتر صنعت حفاری 

کشور و پویایی بیش از پیش این صنعت خواهد شد.
سه ادعای عقب ماندگی 8۰ درصدی پروژه های 
طرح ۲8 مخــزن، ادعایــی اشــتباه و مبین درک 
نادرست از مبانی مدیریت پروژه در طرح های توسعه 
میدان های نفتی اســت و  وقفه موقتی در برگزاری 
مناقصه های مربوط به این طرح نیز تنها ناشی از تغییر 
در شرایط بازار سرمایه و در نتیجه لزوم انطباق اسناد 
مناقصه ها با شــرایط جدید بوده است که بی شک با 

اقدام های جبرانی مدیریت خواهد شد.
چهار ادعــای ارتزاق طرح ۲8 مخــزن از بودجه 
عمومی کشــور نیز از اســاس کذب بوده و سرمایه 
مورد نیاز طــرح به طور کامل از طریق یک شــرکت 
تامین کننده ســرمایه و با فروش اوراق تامین شــده 

است.
پنج از خبرگــزاری فــارس به عنــوان  یکی از 
خبرگزاری های رسمی کشور انتظار می رود همواره 

منادی دفاع از حق و حقیقت و ارزش های راســتین 
انقالب باشد و به جای استناد به سخنان راویان بدون 
نام و نشــان نظیر »جمعی از کارشناســان مناطق 
نفت خیز جنوب«، تحلیل خود را بر اطالعات درست 
و دقیق کارشناسان دلســوزی که دارای نام و نشان 
مشخص و آشــکار در صنعت نفت کشــور هستند 

مبتنی سازد.
در همین راستا تصریح می شــود: نخست، در هر 
دکل حفاری حداکثر ۱۳۰ نفر به کار اشتغال دارند و 

نه ۲۰۰ نفر.
دوم، با توجه به پرداخت کلیه مطالبات شــرکت 
ملی حفــاری ایــران پارســال )و به ویــژه تزریق 
بی ســابقه بیش از هزار میلیارد تومــان در نیمه دوم 
اســفند ماه ۱۳۹8 برای پرداخت طلب پیمانکاران و 
تامین کنندگان توسط شرکت ملی نفت ایران(، بدون 
شک نه تنها کارکنان خدوم رســمی و قراردادی این 

شرکت، بلکه حتی کارکنان ارکان ثالث و پیمانکاری 
نیز در دوره گذار از الگوی سنتی قراردادهای حفاری به 
الگوی نوین )EPD( برخالف سایر شرکت های بزرگ 
نفتی جهان، بیکار نشده و در دریافت دستمزد نیز با 
وقفه روبه رو نخواهند شد که این بی شک برگ زرینی 
در کارنامه مدیریت شــرکت ملی نفت ایران و وزارت 

نفت است.
ســوم، از مجموع 4۰ دکل شــرکت ملی حفاری 
ایران که در مناطق نفت خیز جنوب به کار اشــتغال 
دارند، تنها ۱۵ دکل کاندیــدای انتقال به پروژه های 
ای پی دی طرح ۲8 مخزن شده اندکه به مرور با شروع 
عملیات اجرایی طرح، مشــغول عملیــات حفاری 

خواهند شد.
چهارم، عالوه بر ۲۵ دکلی که هم اکنون در سطح 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب فعال هستند، 
بهزودی ۱8 دکل دیگــر با آغاز به کار هفت بســته 
جدید طرح ۲8 مخزن و ۱۵ دکل نیز پــس از آن و با 
فعال شدن 4 بسته در آســتانه انتخاب پیمانکار، به 
کار اشتغال خواهند یافت که معادل ۵8 دکل و بیش 
از کل تعداد دکل های کنونی شــرکت ملی حفاری 
در مناطق نفت خیز جنوب خواهد بود و این معنایی 
جز رونق دوچندان صنعت حفاری کشــور با اجرای 
طرح  ۲8 مخزن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

نخواهد داشت.
بی تردید در ســخت ترین روزهای صنعت نفت 
جهان که شرایط سخت تحریم ها از یک سو و اپیدمی 
ویروس کرونا از سوی دیگر، فرزندان فداکار ملت ایران 
در صنعت نفت را به چالشــی تاریخی کشیده است، 
کمترین انتظار آن است که دلسوزان نظام و این مرز و 
بوم، بر چهره خدمت و حقیقت تیغ نکشند و به شایعات 

مأیوس کننده و دشمن شادکن دامن نزنند«.

صنعت نفت کانادا که ۷۷.4 میلیارد دالر معــادل ۵.6 درصد از تولید 
ناخالص داخلی این کشــور را در ۲۰۱۹ تشکیل می داد، ضربه سختی از 
شوک عرضه و تقاضا طی دو ماه گذشته خورده و یکی از قربانیان نزاع بین 
عربستان و روسیه بوده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کانادا احتماالً 
به ســمت بدترین رکود در تاریخ پیش می رود و دورنمای آن در ماه مه 
تیره تر خواهد بود. منابع آماری و تحلیل گــران در این ماه تصویر کامل 
تری از فاجعه اقتصادی به وجود آمده توسط همه گیری ویروس کرونا و 
اقدامات اتخاذ شده برای مهار گسترش آن خواهند داشت. سقوط قیمت 
نفت به خاطر کاهش تقاضا در اثر شیوع ویروس کرونا و جنگ یک ماهه 
قیمت بین عربستان و روســیه بر فعالیت های اقتصادی کانادا فشار می 
آورد. ۵ درصد از این فعالیت های اقتصــادی مربوط به بخش نفت و گاز 
می شــود. صنعت نفت کانادا که ۷۷.4 میلیارد دالر معادل ۵.6 درصد از 
تولید ناخالص داخلی این کشور را در ۲۰۱۹ تشکیل می داد، ضربه سختی 
از شوک عرضه و تقاضا طی دو ماه گذشــته خورده و یکی از قربانیان نزاع 

بین عربستان و روسیه بوده است.بهبود صنعت نفت کانادا پس از گذشتن 
از این شوک بسیار آهسته خواهد بود، چون عرضه بیش از حد نفت تمام 
ذخایر موجود را تا اواسط ماه مه پر کرده و بسیاری شرکت ها از این سقوط 

قیمت جان سالم به در نمی برند.
 به خاطر اهمیت صنعت نفت در اقتصاد و تجارت کانادا، سرعت بهبود 
اقتصادی در این کشور کندتر از آن چیزی خواهد بود که تحلیل گران در 
ابتدا پیش بینی کرده بودند و حتی آهســته تر از اقتصادهای دیگری که 

تولیدکننده بزرگ نفت نیستند.
 نظرسنجی از ۲۵ اقتصاددان در پایان ماه آوریل نشان داد اقتصاد کانادا 
احتماالً در سه ماهه اول ســال جاری میالدی ۹.8 درصد کوچک شده و 

۳۷.۵ درصد در سه ماهه دوم سقوط می کند.
 موسسه آمار کانادا تخمین می زند که اقتصاد این کشور ۹ درصد در 
ماه مارس کوچک شده باشد که سریعترین کاهش ماهانه تولید ناخالص 
داخلی از ۱۹6۱ است. بیش از یک میلیون نفر در ماه مارس شغل خود را 

از دست داده اند و نرخ اشــتغال ۳.۳ درصد پایین آمده و به ۵8.۵ درصد 
رسیده است یعنی پایین ترین حد از آوریل ۱۹۹۷.

اگثر شــرکت های نفت و گاز کانادا شــوک فعلی را بدتر از سال های 
۲۰۰8 و ۲۰۱۵ می بینند چون دسترســی به منابع مالی سخت تر شده 

است.
 دولت فدرال کانادا ۷۱۷ میلیــارد دالر کمک برای پیمانکاران بخش 
خدمات میادین نفتی در نظر گرفته است تا جلوی بیکاری ۳۵۰۰ نفر در 
صنعت نفت گرفته شود، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران این 

بخش شغل خود را از دست می دهند.
پیش  بینی می شود تولید نفت کانادا ۱4  نسبت به ۳.۵ میلیون بشکه 
در روز تولید شــده در ۲۰۱۹ کاهش یابد که دلیل آن مسائل مربوط به 
همه گیری ویروس کرونا، کاهش تقاضا و سقوط قیمت نفت است. اکثر 
تحلیلگران عقیده دارند شرکت های نفت کانادا طی ماههای آینده مجبور 

می شوند حداقل یک میلیون بشکه در روز از تولید خود را کاهش دهند.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به خبرگزاری فارس پاسخ داد

برپایهاطالعاتکارشناسانتحلیلکنید؛نهراویانبینامونشان

ضربهسختکرونابهاقتصادنفتی۷۷میلیارددالریکانادا

شمار دکل های حفاری 
آمریکا برای هفتمین هفته 

پیاپی کاهش یافت
شــرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم 
کرد که شمار دکل های حفاری نفت در ایاالت 
متحده هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشــت 6۰ 

دستگاه کاهش یافت.
به گــزارش خبرگزاری رویترز، شــرکت 
خدمات حفــاری بیکرهیوز اعــالم کرد که 
شــرکت های انرژی آمریکا بــرای هفتمین 
هفته پیاپی شــمار دکل های حفاری نفت را 
کاهش دادند، زیرا تولیدکنندگان عمده این 
کشور، تولید نفت شــیل را هم زمان با کاهش 
قیمت های نفت خام و کاهش تقاضای سوخت 
به دلیــل محدودیت های اعمال شــده برای 
مقابله بــا همه گیری ویــروس کرونا کاهش 

داده اند.
شــرکت بیکرهیوز در گزارش روز جمعه 
)پنجم اردیبهشــت ماه( خود آورده اســت 
که با کاهش 6۰ دســتگاه، شــمار دکل های 
حفاری در هفته منتهی بــه یکم مه )جمعه، 
۱۲ اردیبهشــت ماه( به ۳۵۲ دستگاه، یعنی 

کمترین تعداد از ژوئن ۲۰۱6 رسید. 
تعــداد کل دکل های نفتی فعــال در این 
هفته، نســبت به هفته مشــابه آن در سال 
گذشته میالدی که 8۰۷ دســتگاه بود، 6۰ 

درصد کاهش یافت.
براســاس داده های بیکرهیوز که از سال 
۱۹4۰ موجود اســت، تعــداد کل دکل های 
نفت و گاز فعال در ایــاالت متحده این هفته 
با ۵۷ مورد کاهش به 4۰8 دســتگاه رسیده 
اســت، کمی باالتر از حداقل تعداد موجود در 
تاریخ که در طول هفته منتهی به ۲۰ مه ۲۰۱6 
اتفاق افتاد. تعداد کل دکل های نفت و گاز در 

آن زمان 4۰4 دستگاه بود.
تحلیلگران بانک ریموند جیمز پیش بینی 
کردند تعداد کل دکل های نفت و گاز طبیعی 
ایاالت متحده از 8۰۰ دســتگاه در پایان سال 
۲۰۱۹ به حدود 4۰۰ دستگاه در اواسط سال 
جاری و به حدود ۲۰۰ دستگاه در پایان سال 

۲۰۲۰ خواهد رسید.
این بانک سرمایه گذاری پیش بینی کرده 
اســت تعداد دکل ها در ســال ۲۰۲۱ به طور 

میانگین ۲۲۵ دستگاه خواهد بود.
شــمار دکل های حفاری نفت در آمریکا 
به عنوان شاخصی برای پیش بینی تولید نفت 
این کشــور در آینده مورد توجه فعاالن بازار 

نفت است.

واکنش مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری به شایعات اخیر

ناوگان حفاری خشکی و 
دریایی کشور فعال است

مدیرعامل شرکت ملی حفاری در واکنش 
به انتشار مطالبی در برخی رســانه ها درباره 
ترخیص تعــدادی از دکل های این شــرکت 
گفت: اکنون ناوگان حفاری خشکی و دریایی 
این شرکت در 6 استان نفت خیز کشور فعال و 
آماده حفر چاه های نفت و گاز و ارائه خدمات 
نی و مهندسی براساس برنامه های صنعت  ف

نفت است.  
به گزارش شــانا ،  ســید عبداهلل موسوی 
گفت: گــردش کار در شــرکت ملی حفاری 
با توجه بــه نیازهای صنعت نفت کشــور به 
صورت موافقتنامه، امضای قرارداد، پروژه ای و 
مشارکتی انجام می شود و در اصل پایان یک 
پروژه، آغاز قــرارداد جدید، تغییر کارفرماها، 
توقف عملیاتی دکل های حفاری و کاریابی آنها 
در دیگر پروژه ها امــری طبیعی و این روند در 

4۰ سال گذشته استمرار داشته است.  
وی اظهار کــرد: ارائه آمارهــای واقعی و 
منطبق بر واقعیت و مقایســه درســت آن، 
نخســتین گام در اطالع رســانی صحیح به 
مخاطبان هوشمند اســت و انتظار می رفت 
رســانه ها  با ارتباط و پرســش از مســئوالن 
شــرکت در بازتاب واقعیت ها دقت بیشتری 

کنند.   
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران 
گفت: بی تردید صنعت حفــاری مهم ترین 
قه زنجیره فرآیند تولیــد در بحث ایجاد  حل
ظرفیت های جدید، توســعه مخــازن نفت 
و گاز و حفظ و نگهداشــت تولید اســت و بر 
همین مبنا این شرکت به عنوان زیرمجموعه 
شرکت ملی نفت ایران در چهار دهه گذشته 
ا وجود محدودیت ها و تحریم های ظالمانه،  ب
توانمندی های خــود را به اثبات رســانده و 
پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور بوده 

است.   
موســوی افزود: ماهیــت کار در صنعت 
حفاری منطبق بــر نیاز بازار و رقابت اســت 
و این شــرکت نیز با توجه به تغییر شرایط کار 
در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و آغاز 
طرح موسوم به توسعه ۲8 مخزن، برنامه های 
خود را بــا برنامه های صنعــت نفت تطبیق 
داده تا با همکاری و مشارکت در قراردادهای 
مربوط به این طرح در قالــب امضای قرارداد، 
تفاهم نامه و  مشــارکت نامه با شــرکت های 
بخــش خصوصــی و همچنین حضــور در 
قراردادهای EPD حضوری فعال داشته باشد.  

عراق: واردات گاز از ایران 
ادامه خواهد داشت

وزیر برق عراق اعالم کرد که این کشــور 
به وارد کردن انرژی از ایران ادامه می دهد.

به گزارش ایســنا ، لوی الخطیب در یک 
سخنرانی با اشــاره به مشــکالت صنعت 
برق عــراق گفت که عراق بــه برنامه ریزی 
خود برای واردات بــرق از اردن و نیز اتصال 
به شــبکه برق کشــورهای عضو شــورای 
همکاری خلیج فارس و نیــز واردات گاز از 

ایران در آینده نزدیک ادامه می دهد.
وی افزود: با طــرف اردنی درباره قرارداد 
واردات برق مذاکره کردیم اما این امر به ۲4 
ماه زمان نیاز دارد که میزان آن تا حد زیادی 

با واردات برق ایران مساوی است.
وی با اشــاره به قــرارداد واردات برق از 
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس 
خاطرنشــان کرد: بهای برق وارداتی از این 
کشــورها به میزان ۱۵ درصد از بهای برق 
ایران پایین تر اســت و اجرای آن یک سال 
زمان می برد، امــا بهای برق ایران بســیار 

رقابتی است؛ زیرا مربوط به بازار آزاد است.

مدیرعامل حفاری ایران: 
 فعالیت دکل های 

حفاری طبق روال گذشته 
ادامه دارد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در 
واکنش به انتشار برخی اخبار منتشر شده 
مربوط بــه ترخیص تعــدادی از دکل های 
حفاری گفــت: ایــن دکل ها طبــق روال 
گذشته در حال فعالیت و آماده بکار هستند 

و هیچ نیرویی نیز تعدیل نشده است.
به گزارش ایرنا ، ســیدعبداله موســوی 
ر این خصــوص اظهارداشــت: در زمان  د
حاضر ناوگان حفاری خشکی و دریایی این 
شرکت در 6 استان نفت خیز کشور مشغول 
و آماده عملیات حفــر چاه های نفت و گاز  و 
رایه خدمات فنی و مهندســی براســاس  ا

برنامه های صنعت نفت هستند.
وی ادامــه داد: ماهیــت کار در صنعت 
حفاری منطبق بر نیاز بازار و رقابت اســت 
و این شــرکت نیز با توجه به تغییر شرایط 
کار در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
و شروع طرح موســوم به توسعه ۲8 مخزن، 
برنامه های خــود را بــا برنامه های صنعت 
نفت تطبیق داده تا با همکاری و مشــارکت 
در قراردادهای مربوط به این طرح در قالب 
عقد قرارداد، تفاهمنامه و  مشــارکت نامه با 
شــرکت های بخش خصوصی و همچنین 
حضور در قراردادهای EPD حضوری فعال 

داشته باشد.  
موســوی اظهار کرد: با توجــه به تاکید 
مجموعــه مدیریتی شــرکت ملــی نفت 
ایران و همچنین اســتان خوزستان، تغییر 
برنامه هــای توســعه مخازن نفــت و گاز، 
دکل های حفاری طبق روال قبل بکارگیری 
و هیچ نیرویی تعدیل نشــده است؛ عالوه بر 
این نیز حقوق و مزایــای مجموعه کارکنان 
رسمی، قراردادی و پیمانکاری به موقع و به 

طور مستمر پرداخت شده است.
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران 
تصریح کرد: در شرایطی که بازار نفت تحت 
تاثیر عوامل مختلفــی از جمله تحریم های 
ظالمانه قرار گرفته اســت ، انتشــار چنین 
اخبار غیر موثقی بــا هدف و انگیزه خاص به 
قصد زیر ســوال بردن مقامات وزارت نفت و 
ایجاد نگرانی بــرای کارکنان و خانواده های 
شــرکت ملی حفاری ایران صــورت گرفته 
و به همین دلیل از رســانه ها درخواســت 
می شود تا به دور از بازی های سیاسی با نگاه 
حرفه ای و نقد منصفانه صنعت نفت را یاری 

دهند.
وی یادآور شــد: گردش کار در شرکت 
ملی حفــاری ایران بــا توجه بــه نیازهای 
صنعت نفت کشــور به صورت موافقتنامه، 
انعقاد قرارداد، پروژه ای و مشارکتی صورت 
می پذیرد و اصول پایان یک پروژه، آغاز قرار 
داد جدید، تغییر کارفرماها، توقف عملیاتی 
دکل هــای حفاری و کاریابی آنها در ســایر 
پروژه ها امری طبیعی است که این روند در 

طول 4۰ سال گذشته نیز انجام می شد.
موســوی اظهار کرد: بی تردید صنعت 
حفــاری مهمترین حلقه زنجیــره فرآیند 
تولیــد در بحــث ایجــاد ظرفیت هــای 
جدید، توســعه مخازن نفــت و گاز و حفظ 
و نگهداشت تولید اســت و بر همین اساس 
این شــرکت به عنوان زیر مجموعه شرکت 
ملی نفت ایــران در چهار دهه گذشــته با 
وجود محدودیت ها و تحریم های ظالمانه، 
توانمندی های خود را به اثبات رســانده و 
پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور بوده 

است.
بر اساس این گزارش، صبح امروز برخی 
خبرگزاری ها و رســانه ها ،خبری مبنی بر 
دستور وزارت نفت برای ترخیص ۲۰ دکل 
حفاری و تعدیل چهار هزار نیروی شاغل در 

این دکل ها منتشر کردند.



نامه دوخودرو ســاز داخلی به معاون اول رئیــس جمهور مبنی 
بر به تعویق انداختن تولید خودرو ها با استاندارد یورو ۵ به 6 ماه پس 
از تحریم ها واکنش های محیط زیستی داشــت.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان،۳۰آبان سال8۹بود که سازمان محیط زیست و با 
همکاری وزارتخانه های نفت و صنایع و معادن به استناد ماده۱۱ قانون 
جلوگیری از آلودگی هوا، جدول زمانی استاندارد، حد مجاز آالیندگی 
انواع خودرو های بنزینی، گازوئیلی و دوگانه ســوز ســاخت داخل و 

همچنین موتورســیکلت ها را تعیین کرد که براساس این مصوبه از 
ابتدای سال ۹4 رعایت استاندارد آالیندگی روز اتحادیه اروپا به تایید 
سازمان محیط زیست برای تمام خودرو های تولید داخلی و همچنین 
وارداتی الزامی شد.گفتنی است که در حال حاضر استاندارد یورو ۵ و 
یورو 4 در اتحادیه اروپا برای آالیندگی مورد استناد قرار می گیرد.الزم 
به ذکر است که از این مصوبه حدود یک دهه می گذرد و دو خودروساز 
بزرگ کشور تنها در برخی از تولیدات خود به رعایت ضوابط پرداخته 

اند.حال که کشــور ما با تحریم های اقتصادی از ســوی کشور های 
اروپایی و آمریکایی رو به رو شده، دو خودروساز بزرگ ایران برای تولید 
محصوالت خود طبق اســتاندارد های بین المللی از مسئولیت خود 
شانه خالی می کنند، به گفته مدیران این دو شرکت تحریم های بین 
المللی تاثیرات زیادی بر روی محصوالت به خصوص تامین قطعات 
استاندارد خودرو گذاشته است به همین دلیل نمی توان محصوالت 

خودرویی را طبق استاندارد یور ۵ تولید کرد.

دوشنبه   15 اردیبهشت  1399         شماره   71246صنعت و خودروخودرو هایی که با استاندارد یورو ۵ تولید نخواهند شد

بیــر انجمن صنایــع همگــن نیــرو محرکه و 
قطعه سازان گفت: اصالح قیمت های فروش قطعات 
ا وجود افزایش های چند باره قیمت های مواد اولیه  ب
و نهاده های تولید، به موقع انجام نمی شــود و بر این 
اساس در سال ۹8 خودروسازان و قطعه سازان با زیان 

قابل توجهی مواجه هستند.
ه گزارش ایرنا، آرش محبی نژاد افزود: مجموعه  ب
مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروســازان به 
حدود ۲8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که افزون 

بر ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
وی گفت: بخشــی از این افزایش به دلیل افزایش 
تیراژ تولید خــودرو و افزایش قیمــت قطعات بوده 
و بخشــی دیگر به علــت ناتوانی خودروســازان در 

بازپرداخت مطالبات زنجیره تامین است.
محبی نــژاد ادامه داد: اکنون بســیاری از تعدیل 
قیمت های قطعات سال ۹8 به ویژه مربوط به تغییر 
نرخ ارز محاسبه نشده و در حســاب های فی مابین 

اعمال نشده است.
مشکالت زنجیره تامین خودروسازی

این مقام صنفی بیان داشــت: مشکالت زنجیره 
تامین خودروسازی کشور شامل بحران نقدینگی به 

دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش 
چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید، مشکل 
قیمت فروش قطعات خودرو، دشــواری تامین مواد 
اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی و تخریب 

جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسووالن است.
وی ادامه داد: مشــکالت ذکر شــده، عــالوه بر 

وجود دو غول »تحریم« و »کرونا« اســت که موانعی 
بزرگ و خارج از کنترل و اختیــار تولیدکنندگان و 

سیاستگذاران صنعت خودرو هستند.
محبی نژاد اضافه کرد: همچنین، تیراژ پایین تولید 
موجب افزایش هزینه های سربار و ضرر و زیان کالن 
به قطعه سازی کشور شده است که با وجود سیاست 

چند منبعی در زنجیره تامین، مشکالت بیشتر هم 
شده است.

اشتغال در صنعت قطعه سازی
دبیر انجمــن صنایع همگــن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان اظهار داشت: کل اشــتغال مستقیم 
صنعت خودرو حدود ۷۰۰ هزار نفر اســت که ۵۵۰ 
هزار نفر در صنعت قطعــه ســازی و ۱۵۰ هزار نفر 
در خودروسازی ها اشــتغال به کار دارند.وی گفت: 
شاغالن مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده 
های ۱، ۲ و ۳ از کل ۵۵۰ هزار نفر در سه موج بیکاری 
در سال ۹۷ تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده 
است.محبی نژاد افزود: بخشی از نیروهای تعلیق شده 
با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت در پایان 
سال ۹۷ و بخشی با تزریق تسهیالت پنج هزار میلیارد 
تومانی در ســال ۹8 به طور موقت به کار بازگشتند و 
برآورد می شود با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات 
خودرو و تحقق شــعار »جهش تولیــد« باقی مانده 
نیروهای تعلیق یا تعدیل شده در زنجیره تامین به سر 
کار بازگردند.وی یادآوری کرد: از حدود یکهزار و ۲۰۰ 
قطعه ساز رسمی فعال در رده های ۱، ۲ و ۳ ، نزدیک به 

4۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل شده اند.

توسعه قابلیت های مقابله با 
کرونا در خودروسازی چین

شــرکت هــای خودروســازی در چین 
قابلیت هایی مختلف مانند سیســتم تهویه 
هوا با قابلیت غربال ذرات هوابرد و تعبیه المپ 
مافوق بنفش در دریچه تهویه کابین خودرو 

برای مقابله با کووید۱۹عرضه کرده اند.
به گــزارش مهر، برخــی تولیدکنندگان 
خودرو در چین ویژگی های مختلف طراحی 
کرده اند که از انتشار ویروس و باکتری مانند 

کووید۱۹ جلوگیری می کند.
شــرکت جیلی طرح »پــروژه خودروی 
سالم« را با بودجه ۵۲ میلیون دالر راه اندازی 
کرده تا با عرضه ویژگی های جدید مسافران را 

در برابر ویروس ها و باکتری ها محافظت کند.
خودروهایــی که در این طــرح تولید می 
شوند مجهز به یک سیستم مخصوص فیلتر 
هوا هســتند که GClean نام دارد. شرکت 
جیلی ادعا می کند قابلیت غربال ذرات هوابرد 
این سیستم با ماسک های پزشکی برابری می 

کند.
ســخنگوی جیلی در این بــاره می گوید: 
مشــتریان ما مــدت زمــان زیــادی را در 
خودروهایشــان می گذرانند. فقــط با تولید 
محصوالت بهتر می توان تقاضای مشتریان 

برای کیفیت بهتر را فراهم کرد.
این شــرکت همچنین قــول داده از مواد 
حافظ محیط زیســت با قابلیــت های آنتی 
باکتریایی و آنتی ویروســی در سیستم های 
تهویه هوا و سطوح مختلف که سرنشینان آنها 
را مرتبا لمس می کند) مانند دســتگیره ها و 

دکمه ها( استفاده کند.
عالوه بر جیلی، چند خودروســاز چینی 
دیگر نیز  با توجه به شــیوع ویــروس کرونا 
مشغول توسعه قابلیت های برای مقابله با این 

ویروس هستند.
شــرکت SAIC اکنــون گزینــه ای را 
برای مشــتریان فراهم کرده تــا یک المپ 
مافوق بنفش را به دریچه هــای تهویه هوای 
خودرویشــان اضافه کننــد. چنین المپی 
هوایی که در کابین خودرو جریان می یابد را 

پاکسازی می کند.
شرکت GAC نیز سیســتم تهویه هوایی 
عرضه کرده که از مســافران در برابر ویروس و 

باکتری محافظت می کند.

افت ٨٨ درصدی فروش 
خودروسازان فرانسوی!

یزان فروش خودروســازان فرانســوی  م
در آوریل ۲۰۲۰ تحت تاثیر شــیوع گسترده 
ویروس کرونــا و افت شــدید تقاضای 88.8 

درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایســنا، تازه ترین آمار و گزارش 
های منتشر شده از تاثیر و تبعات منفی شیوع 
گسترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا بر 
اقتصاد فرانســه حاکی از آن است که میزان 
فروش خودروسازان فرانسوی در ماه گذشته 
میالدی آوریل ۲۰۲۰ تحت تاثیر افت شدید 
تقاضای مشــتریان و قرنطینه ناشی از شیوع 
بیماری کووید ۱۹ کاهش بی سابقه ای یافته 
و یک افت 88.8 درصدی را به ثبت رســانده 

است.
دولت فرانسه به منظور جلوگیری و قطع 
زنجیره انتقال و انتشار این ویروس خطرناک 
در تاریخ ۱۷ مارس ســال جــاری میالدی 
اعالم وضعیت اضطــراری و قرنطینه کرد که 
به واســطه آن تمامی دفاتــر نمایندگی ها و 
ارخانه های شــرکت های خودروسازی در  ک

این کشور تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.
رانســیس رودیه، ســخنگوی کمیته  ف
انجمن خودروسازان فرانسه در این خصوص 
خاطرنشان کرده اســت: با اینکه به طور قطع 
نمی توان از آینده و روزهای پیش روی صنعت 
خودروسازی در این کشــور سخن گفت اما 
بدون شــک برنامه های متعددی به منظور 
کمک و احیای خودروسازان فرانسوی در نظر 

گرفته ایم.

سقوط ۹ درصدی ارزش سهام 
شرکت تسال پس از توئیت 

عجیب مدیرعامل
پس از آنکه مدیرعامل شــرکت تسال در 
توئیتر نوشــت که ارزش ســهام تسال، بیش 
از حد رشد کرده، قیمت ســهام این شرکت 
تولید خودروی الکتریکی در آمریکا، ۹ درصد 

ریخت.
الون ماســک، مدیرعامل شــرکت تولید 
خودروهای برقی تســالی آمریکا، در توئیتر 
نوشت: که ارزش ســهام این شرکت بیش از 
حد باال رفته است. همین مسئله بهانه ای شد تا 
در معامالت شب گذشته، ارزش سهام تسال، 
۹ درصد سقوط کند.این ســقوط ارزش، ۱۷ 
میلیارد دالر، از ارزش کل شرکت تسال را به باد 
داد و خود ماسک هم، به خاطر این توئیت، سه 

میلیارد دالر، ضرر کرد.
البته از ابتدای ماه آوریــل تاکنون، ارزش 

سهام تسال ۵۰ درصد رشد کرده است.

خبر

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان مطرح کرد:

زیان قابل توجه قطعه سازان به دلیل اصالح نشدن به موقع قیمت ها

دبیر انجمن خودروسازان:
تلفیق فرمول شورای رقابت و 
سازمان حمایت برای قیمت 
گذاری خودرو نتیجه نداد

دبیر انجمن خودروسازان گفت: ستاد تنظیم 
بازار بــه کمیته خودرو ماموریــت داد تا تلفیق 
فرمول شورای رقابت و ســازمان حمایت برای 
قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه ای درباره 

آن حاصل نشد.
به گزارش میزان، احمد نعمت بخش درباره 
قیمت گذاری خــودرو اظهار کــرد: روز به روز 
صنعت خودرو در حال تضعیف شــدن است، 
قیمت هایی که شــورای رقابت در ســال های 
گذشــته و تکلیفی که وزیر صنعــت مبنی بر 
فروش با قیمت بهمن ۹۷ به بر خودروســازان 
اعمال کردنــد موجب زیان انباشــته 4۰ هزار 

میلیارد تومانی خودروسازان شدند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: ایران خودرو 
و سایپا در اسفندماه با تجدید ارزیابی دارایی ها 
این زیان را پرداخت کردند و از نظر قانون تجارت 
از ماده ۱4۱ خارج شــدند، اما پولی وارد شرکت 

نشد و در حال زیان کردن هستند.
وی گفت: اگر تاکیــد بر فروش خــودرو با 
قیمت های فعلی باشــد ایران خودرو و ســایپا 
مجددا طی دو تا ســه ماه آینده مشــمول ماده 
۱4۱ می شوند و نمی توانند هزینه قطعه سازان 

را پرداخت کنند.
عمت بخش بیــان کرد: اختــالف قیمت  ن
کارخانه و بازار بسیار زیاد شده و زمانی که پیش 
فروشــی صورت می گیرد با انبوهــی از تقاضا 

مواجه می شود.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: 
۲.4 میلیارد میلیون تومــان نقدینگی در بازار 
وجود دارد و زمانی که اختالف قیمت ارزان ترین 
خودرو در کارخانه و بــازار به ۲۵ میلیون تومان 
می رسد مشخص اســت که تقاضا برای پیش 

فروش زیاد می شود.
وی تصریح کرد: دو هفته قبل ســتاد تنظیم 
بازار بــه کمیته خودرو ماموریــت داد تا تلفیق 
فرمول شورای رقابت و ســازمان حمایت برای 
قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجه ای درباره 

آن حاصل نشد.
نعمت بخش افزود: طبق نامه معاون حقوقی 
رئیس جمهور که در بهمن ماه ارسال شده بود و 
فصل الخطاب ستاد تنظیم بازار است مقرر شد 
فرمول سازمان حمایت به جلسه ستاد تنظیم 
بازار ارسال تا بر اساس آن تصمیم گیری شود که 

به جلسه تنظیم بازار نرسید.
دبیر انجمن خودروســازان تاکید کرد: اگر 
این روش اعمال شود شــرکت ها از زیان خارج 
می شوند هرچند اختالف قیمت کارخانه و بازار 

وجود خواهد داشت.
وی گفت: خودروســازان مخالفتی با فرمول 

سازمان حمایت ندارند و از زیان خارج می شوند.

سه هزار تاکسی به طور رایگان 
ایمن سازی می شوند

مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی تهران گفت: طرح رایگان جداسازی 
رانندگان از مســافران به منظور کاهش شیوع 
کرونا در سه هزار دستگاه تاکسی به پایان رسیده 

است.
»علیرضا قنادان« افزود: کارشناســان بعد 
از اتمــام مرحله اول، آغاز به بررســی و دریافت 

بازخوردها از این طرح کردند.
وی گفت: طبق نظرسنجی ها، تاکسیرانان 
از این طرح استقبال بســیاری داشته اند که بر 

همین اساس اجرای طرح ادامه خواهد داشت.
قنادان دربــاره چگونگی تامین صفحه های 
جداساز، گفت: در شــروع طرح، یک کارگاه با 
ظرفیت تولیــد حداکثر ۱۵۰ جداســاز در روز 
فعالیت داشت که اکنون به سه کارگاه افزایش 

یافته است.
وی ادامه داد: تعداد کارگاه های تولید کننده 
صفحه های جداساز باید افزایش پیدا کند تا روند 

اجرای طرح افزایش یابد. 
به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی تهران، صفحه های جداساز حداقل 
تا یکســال دوام خواهند داشــت و رانندگان به 
راحتی می توانند آن هــا را چندبار جمع آوری و 

نصب کنند.
قنادان ادامه داد: در مرحلــه دوم این طرح با 
همکاری اداره کل پشتیبانی، ۱۵ هزار دستگاه 
تاکسی به جداساز راننده از مسافر مجهز خواهند 

شد.
وی دربــاره یکی دیگــر از طرح های درحال 
پیگیری سازمان تاکســیرانی، گفت: قرار است 
براســاس خوداظهاری رانندگان تاکســی، آن 
دسته از افرادی که مشــکوک به بیماری کرونا 
هســتند، برای پایــش و انجــام آزمایش های 

مربوطه به شهر سالم معرفی شوند. 
قنادان بــا بیان اینکه ارســال بســته های 
معیشتی به تاکسیرانان مبتال به کرونا ادامه دارد، 
افزود: مرحله اول توزیع بسته ها انجام شده و در 

هفته جاری مرحله دوم ارسال آغاز می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در مرحله اول توزیع 
موادضدعفونــی کننده و ماســک بــا توجه به 
محدودیت در تامین ملزومات بهداشتی، کاالها 

به تاکسیرانان آسیب پذیرتر ارسال می شد. 

خبر

بازار خودروی انتظار تغییر قیمت محصول از درب 
کارخانه را می کشد، اما برخورد های سلیقه ای برخی 
متولیان امر با این ماجرا نتایج مطلوبــی را به همراه 

نخواهد داشت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، از حدود دو 
هفته پیش ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین قیمت 
خودرو در سال۹۹ را دستور کار قرار خود داده است، 
این موضــوع از طریق دو نهاد یعنی شــورای رقابت 
و ســازمان حمایت از مصرف کننــده و تولیدکننده 
پیگیری می شــود و برخی منابع آگاه خبری از بروز 
اختالف بر ســر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع 

تعیین قیمت خودرو باشد، خبر می دهند.
در حالی که تعلــل در تصمیم گیــری برای این 
موضوع بر تعلیق به وجود آمده در بازار دامن زده است. 
برخی رسانه ها مدعی شده اند که سازمان حمایت به 
هیچ وجه حاضر به واگذاری این جایگاه به شــورای 
رقابت نیست و طوالنی شدن جلسات کمیته خودرو 
نیز بیش از آن که مربوط به تعیین نحوه قیمت گذاری 

خودرو باشد، به این دلیل بوده است.
همچنین گفته شده ســازمان حمایت پیشنهاد 
تغییر قیمت را ارائه می کند ولی در این میان شورای 
رقابت معتقد اســت که اگرچه بایــد قیمت گذاری 
دســتوری خودرو حذف شــود، اما الزم نیست که 
زیان خودروسازان که بخشــی از آن متاثر از اقدامات 

خودشان بوده، از این محل جبران شود.
تصمیم جدید بــرای قیمت خودرو گرفته 

نشده است
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تغییر 
قیمت خودرو از درب کارخانه اظهار کرد: هنوز جلسه 
تصمیم گیری درباره تغییر قیمت خــودرو  از درب 
کارخانه برگزار نشده و تصمیمی درباره این موضوع 

گرفته نشده است.
او بیان کرد: بعد از برگزاری جلسه، مصوبات ستاد 
تنظیم بازار این موضوع ســریعا از طریق ســازمان 

حمایت اطالع رسانی خواهد شد.
سال گذشته مدیران عامل خودروسازی ها علت 
اصلی زیان خود را سیاست قیمت گذاری دستوری 
می دانستند؛ بنا بر گفته دبیر انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه  ســازان  مجموع زیان انباشــته 
خودروسازان و قطعه  سازان کشور را تا پایان سال ۹8، 

بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده اعالم کرد.
با این وجود برخی منابع خبــری اعالم می کنند 
علی رغم آشکار بودن تبعات قیمت گذاری دستوری 
خودرو، ســازمان حمایــت قصد عقب نشــینی از 
این سیاست اشــتباه را ندارد و اگر همچنان مرجع 
قیمت گذاری باشد همین سیاست را برای سال آینده 

هم اعمال خواهد کرد.
نرخ گذاری خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا 

واقعی می شود
فربد زاوه کارشــناس حوزه خودرو در این باره می 
گوید: نرخ خودرو باید به قیمت واقعی برســد.  به این 
معنا که این نوع قیمت گذاری هم بر اســاس فرمول 
عرضه و تقاضا و البتــه بــه دور از ورود دالالن به آن 

تعیین شود.
او گفت: متاسفانه در کشور آفتی با نام داللی وجود 
دارد، اما نمی توان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در 
ازار خودرو دانســت. علت فعالیت دالل ها سرمایه  ب
ســرگردانی بوده که در دست مردم باقی مانده است. 
مشکل از خلق نقدینگی اشتباهی است که  زمانی رخ 

داده و هنوز هم ادامه دارد.
زاوه گفت: قیمت گذاری دستوری زیان بسیاری 
را به خودروســاز ها تحمیل کرد و حــاال برای حل 

این مشــکل ســراغ تجدید ارزیابی رفته اند، یعنی 
صورت های مالی دست برده می شود تا شرایط برای 
درخواســت حمایت های دولتی را برای خود  فراهم 
کنند و این در حالی اســت که هنوز تسهیالت قبلی 
آن ها تسویه نشــده اســت. فروش خودرو با قیمت 
گذاری دســتوری در نهایت منجر به تغییر نرخ تورم 

و اخذ آن از همه مردم می شود.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: ۱6 سال از عمر 
شورای رقابت گذشته و هیچ قدمی برای رفع انحصار 
برنداشته است. در های بازار اقتصاد کشور ما باید باز 
شــود و طبق گفته رئیس جمهور دخالت دولت در 
آن کاسته شود. ترکیه را می توان به عنوان یک مثال 
مناسب برای این موضوع در نظر گرفت هیچ تعرفه ای 
بر هیچ کاالیی ندارد و توانســته سالیانه ۳۰ میلیارد 
دالر یعنی بیش از درآمد نفتی مــا در روز های اوج از  

صادرات قطعه درآمد داشته باشد.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروســازان 
دربــاره تغییر قیمت خــودرو در کارخانــه، گفت: 
خودروسازان از سیســتم قیمت گذاری دستوری و 
ثابت نگه داشــتن قیمــت در درب کارخانه تاکنون 
ضرر و زیان زیادی دیده اند چرا که تفاوت زیادی بین 

قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.
او بیان کرد: ســازمان حمایــت و وزارت صمت 
تصمیماتی در خصــوص تغییر قیمت خــودرو در 
کارخانه پیشــنهاد داده اند اما هنوز رسما موضوعی 
مطرح نشده است. در جلسات آینده  قیمت گذاری 
خودروهای تولیدی در کارخانه مشــخص شده و از 
طریق ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان اطالع رســانی می شــود. اکنون همین 
اختالف قیمت عامل اصلی در رشــد قیمت خودرو 

است.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکید بر اینکه 
خودروسازی ها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی 
مواجه هســتند، گفت: ادامه دار شــدن این روند در 
نهایت باعــث تغییر روزافزون ضرر خودروســاز ها و 
افزایش بدهی آن ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قیمت 
گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت 

تاثیر قرار می دهد.
نعمت بخش بیان کرد: زمانی که قیمت کارخانه 
تغییر پیدا کند، خودروســازان می توانند کیفیت و 
تنوع محصوالت را توسعه دهند. ما در  مقایسه با سال 
گذشته با افت تولید خودرو مواجه بودیم در صورتی 

که توان تولید ما بیشتر از این میزان است.
حاال در میان این اختالف نظرها، قیمت های بازار  
افسارگسیخته تر از قبل  شده است و از طرفی کاهش 
عرضه خودروسازان نیز بر این آشفته بازار دامن زده 
است. در مجموع این اتفاقات باعث شده تا عده ای از 
آشفته بازار این روز های کشور سو استفاده کرده و از 

آب گل آلود ماهی بگیرند.
با توجه به اظهارات مسئوالن این حوزه به احتمال 
زیاد با تغییر قیمت در کارخانه مواجه خواهیم شد اما 
این که تغییر قیمت تا چه میزان خواهد بود و چقدر به 
قیمت بازار نزدیک خواهد شد هنوز مشخص نیست؛ 
شیوه برخورد مسئوالن در دوران بعد از قیمت گذاری 

می تواند بسیار تعیین کننده باشد.
در صورتی که دولت بتواند در کنترل بازار عملکرد 
خوبی داشته باشــد این تغییر قیمت باعث کاهش 
فاصله قیمت بازار و کارخانه شــده و در نهایت دست 
دالل ها را تا حدودی کوتاه می کند اما در صورتی که 
کنترل مناسبی وجود نداشته باشد این تغییر قیمت 
به میزان مشابه بر قیمت های بازار اعمال خواهد شد 

و شاهد تغییر قیمت چشمگیر در بازار خواهیم بود.

بازار خودروی انتظار تغییر قیمت محصول از درب 
کارخانه را می کشد، اما برخورد های سلیقه ای برخی 
متولیان امر با این ماجرا نتایج مطلوبــی را به همراه 
نخواهد داشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، از 
حدود دو هفته پیش ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین 
قیمت خودرو در سال۹۹ را دستور کار قرار خود داده 
است، این موضوع از طریق دو نهاد یعنی شورای رقابت 
و ســازمان حمایت از مصرف کننــده و تولیدکننده 
پیگیری می شــود و برخی منابع آگاه خبری از بروز 

اختالف بر ســر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع 
تعیین قیمت خودرو باشــد، خبر می دهند.در حالی 
که تعلل در تصمیم گیری برای این موضوع بر تعلیق 
به وجود آمده در بازار دامن زده است. برخی رسانه ها 
مدعی شده اند که سازمان حمایت به هیچ وجه حاضر 
به واگذاری این جایگاه به شــورای رقابت نیســت و 
طوالنی شدن جلسات کمیته خودرو نیز بیش از آن 
که مربوط به تعیین نحوه قیمت گذاری خودرو باشد، 
به این دلیل بوده است.همچنین گفته شده سازمان 
ایت پیشنهاد تغییر  م ح
یمت را ارائــه می کند  ق
ولی در این میان شورای 
رقابت معتقد اســت که 
اگرچه باید قیمت گذاری 
توری خودرو حذف  س د
شــود، اما الزم نیســت 
که زیان خودروســازان 
که بخشــی از آن متاثر از 
اقدامات خودشان بوده، 

از این محل جبران شود.
عباس قبــادی دبیر 
ستاد تنظیم بازار درباره 
تغییــر قیمــت خودرو 
از درب کارخانــه اظهار 
کرد: هنوز جلسه تصمیم 
گیری درباره تغییر قیمت 

خــودرو  از درب کارخانه برگزار نشــده و تصمیمی 
درباره این موضوع گرفته نشده است.

او بیان کرد: بعد از برگزاری جلسه، مصوبات ستاد 
تنظیم بازار این موضوع ســریعا از طریق ســازمان 
حمایت اطالع رســانی خواهد شد.ســال گذشته 
مدیران عامل خودروسازی ها علت اصلی زیان خود 
را سیاســت قیمت گذاری دســتوری می دانستند؛ 
بنا بر گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه  ســازان  مجموع زیان انباشــته خودروسازان 
و قطعه  سازان کشــور را تا پایان سال ۹8، بیش از ۵۵ 
هزار میلیارد تومان رســیده اعالم کرد.با این وجود 
برخی منابع خبری اعالم می کنند علی رغم آشــکار 
بودن تبعات قیمت گذاری دستوری خودرو، سازمان 
حمایت قصد عقب نشــینی از این سیاست اشتباه را 
ندارد و اگر همچنان مرجع قیمت گذاری باشد همین 

سیاست را برای سال آینده هم اعمال خواهد کرد.
نرخ گذاری خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا 

واقعی می شود
فربد زاوه کارشــناس حوزه خودرو در این باره می 
گوید: نرخ خودرو باید به قیمت واقعی برســد.  به این 
معنا که این نوع قیمت گذاری هم بر اســاس فرمول 
عرضه و تقاضا و البتــه بــه دور از ورود دالالن به آن 

تعیین شود.
او گفت: متاسفانه در کشور آفتی با نام داللی وجود 
دارد، اما نمی توان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در 
بازار خودرو دانســت. علت فعالیت دالل ها سرمایه 

ســرگردانی بوده که در دست مردم باقی مانده است. 
مشکل از خلق نقدینگی اشتباهی است که  زمانی رخ 
داده و هنوز هم ادامــه دارد.زاوه گفت: قیمت گذاری 
دستوری زیان بســیاری را به خودروساز ها تحمیل 
کرد و حاال برای حل این مشکل سراغ تجدید ارزیابی 
رفته اند، یعنی صورت های مالی دست برده می شود 
تا شــرایط برای درخواســت حمایت های دولتی را 
برای خود  فراهم کنند و این در حالی اســت که هنوز 
تســهیالت قبلی آن ها تسویه نشــده است. فروش 
خودرو با قیمت گذاری دســتوری در نهایت منجر 
به تغییر نرخ تــورم و اخذ آن از همه مردم می شــود.
این کارشــناس خودرو تصریح کرد: ۱6 سال از عمر 
شورای رقابت گذشته و هیچ قدمی برای رفع انحصار 
برنداشته است. در های بازار اقتصاد کشور ما باید باز 
شود و طبق گفته رئیس جمهور دخالت دولت در آن 
کاســته شــود. ترکیه را می توان به عنوان یک مثال 
مناسب برای این موضوع در نظر گرفت هیچ تعرفه ای 
بر هیچ کاالیی ندارد و توانســته سالیانه ۳۰ میلیارد 
دالر یعنی بیش از درآمد نفتی مــا در روز های اوج از  
صادرات قطعه درآمد داشته باشد.احمد نعمت بخش 
دبیر انجمن خودروسازان درباره تغییر قیمت خودرو 
در کارخانه، گفت: خودروســازان از سیستم قیمت 
گذاری دســتوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب 
کارخانه تاکنون ضرر و زیــان زیادی دیده اند چرا که 
تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود 

دارد.

اختالف داخلی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو

قیمتکارخانهایخودروافزایشمییابد

اختالف داخلی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو

قیمتکارخانهایخودروافزایشمییابد
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دوشنبه 

شرکت های خودروسازی در چین قابلیت هایی مختلف مانند 
سیستم تهویه هوا با قابلیت غربال ذرات هوابرد و تعبیه المپ مافوق 
بنفش در دریچه تهویه کابین خودرو برای مقابله با کووید۱۹عرضه 

کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، برخی تولیدکنندگان خودرو در چین 
ویژگی های مختلف طراحی کرده اند که از انتشار ویروس و باکتری 

مانند کووید۱۹ جلوگیری می کند.

شــرکت جیلی طرح »پروژه خودروی ســالم« را با بودجه ۵۲ 
میلیون دالر راه اندازی کرده تا با عرضه ویژگی های جدید مسافران را 

در برابر ویروس ها و باکتری ها محافظت کند.
خودروهایی که در این طرح تولید می شوند مجهز به یک سیستم 
مخصوص فیلتر هوا هستند که GClean نام دارد. شرکت جیلی 
ادعا می کند قابلیت غربال ذرات هوابرد این سیستم با ماسک های 

پزشکی برابری می کند.

ســخنگوی جیلی در این باره می گوید: مشتریان ما مدت زمان 
زیادی را در خودروهایشان می گذرانند. فقط با تولید محصوالت بهتر 

می توان تقاضای مشتریان برای کیفیت بهتر را فراهم کرد.
این شــرکت همچنین قول داده از مواد حافظ محیط زیست با 
قابلیت های آنتی باکتریایی و آنتی ویروسی در سیستم های تهویه 
هوا و سطوح مختلف که سرنشینان آنها را مرتبا لمس می کند) مانند 

دستگیره ها و دکمه ها( استفاده کند.

توسعه قابلیت های مقابله با کرونا در خودروسازی چین
فن آوری 

عضو: انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی، انجمن مدیران رسانه، تعاونی مطبوعات

سلطنت هواوی در اوضاع 
وخیم بازار چین

میزان فروش گوشی های هوشمند در بازار 
چین در نخستین فصل از سال جاری میالدی 
تحت تاثیر شروع گسترده و ویروس کرونا ۲۲ 

درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس تازه ترین آمار و 
گزارش های منتشر شده از سوی کارشناسان 
و پژوهشگران فعال در موسسه تحقیقاتی کانتر 
پوینت، میزان فروش گوشی های هوشمند در 
چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تحت تاثیر شیوع 
گسترده ویروس خطرناک و مرگبار کرونا و افت 
شدید تقاضای مشتریان با کاهش قابل توجه 

۲۲ درصدی روبرو بوده است.
این در حالیســت که افت شدید تقاضای 
مشتریان ناشی از شیوع گســترده و ویروس 
کرونــا به تنهایــی در ماه فوریــه ۲۰۲۰ یک 
کاهش بی ســابقه ۳۵ درصدی را نســبت به 

مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
این کارشناسان همچنین در ادامه گزارش 
خود به سهم شرکت های تولید کننده موبایل 
در بازار چین که بدون شک یکی از بزرگترین و 
مهم ترین بازارهای فروش محصوالت مختلف 
از جمله گوشــی هوشمند به شــمار می رود، 

اشاره کرده اند.  
در این بازه زمانی هــواوی با اختصاص ۳۹ 
درصد از این بازار بیشترین سهم فروش موبایل 
را در این کشور به خود اختصاص داده و عنوان 
بزرگترین شرکت تولید و عرضه کننده گوشی 
های هوشمند را در چین از آن خود کرده است. 
بعد از آن شــرکت چینی ویوو و اوپو به ترتیب 
با اختصاص سهم ۱8 درصدی و ۱۷ درصدی 
در رتبه های دوم و سوم این فهرست رده بندی 
جای گرفته اند.اپل نیز با سهم ۱۰ درصدی در 
رتبه چهارم سهم شرکت های مختلف در بازار 

فروش موبایل در چین قرار گرفته است.

اطالعات کاربران گوشی های 
شیائومی به سرقت می رود؟

تازه ترین گزارش های منتشر شده حاکی 
از آن است که شــیائومی بدون کسب اجازه از 
کاربران گوشــی های این برند چینی تمامی 
اطالعات مرورگر وب آنها را جمع آوری کرده 
است.به گزارش ایسنا، شیائومی که بدون شک 
یکی از بزرگترین و محبوب ترین شرکت های 
تولیدکننده گوشــی های هوشمند در جهان 
محسوب می شود و توانسته در سال های اخیر 
در بســیاری از بازارهای موبایل در کشورهای 
مختلف ســهم قابــل توجهــی را بــه خود 
اختصاص دهد، طبق گزارش های منتشــر 
شده در وب ســایت gsmarena، به تازگی 
گرفتار دردسر بزرگی شده است چرا که گفته 
می شود این شرکت چینی با دور زدن بسیاری 
از مسائل امنیتی و حفاظت از حریم خصوصی 
کاربــران، بخش زیادی از اطالعــات مرورگر 
وب آنها در کنار داده هایی از سیســتم عامل و 
تنظیمات گوشــی کاربران را به طور مخفیانه 
رصد و جمع آوری می کرده است.طبق دیگر 
گزارش هایی که توسط مجله فوربس منتشر 
شده است، گوشــی های برند شیائومی بدون 
کسب اجازه از کاربران و به طور مخفیانه توسط 
این شــرکت رصد شــده و اطالعات مربوط 
به کاربران به ســرور هایی که توسط شرکت 
چینی علی بابا میزبانی می شــوند و شیائومی 
آنها را اجاره کرده اســت، فرستاده شده اند.  در 
این گزارش همچنین گفته می شــود سرقت 
اطالعات کاربران حتــی در حالت خصوصی 
مرورگر و جســتجوی کاربران گوشــی های 
شیائومی نیز ادامه دارد و این بدان معناست که 
تمامی وب سایت ها و کلمات جستجو شده در 
موتورهای جستجوی خصوصی توسط کاربر 
نیز جمع آوری شده و پس از فشرده سازی در 
قالب پکیج هایی به سرور های این کمپانی در 
کشور ســنگاپور، چین و روسیه فرستاده می 
شود.این در حالیست که شــرکت شیائومی 
مشــکالت امنیتی و حریم خصوصی مطرح 
شده در فضای مجازی را به کلی تکذیب کرده 
و ســخنگوی آن در این خصوص خاطرنشان 
کرده اســت که تمامــی این اطالعــات در 
زمان ارسال رمزگذاری می شــوند تا به طور 
کامــل از حریم خصوصی کاربــران حفاظت 
شــود.هرچند که بســیاری از کارشناسان و 
یلگران فعال در حوزه فنــاوری و امنیت  تحل
ســایبری بر این باورند که با توجه به انتخاب 
سیستم رمزگذاری base64 تنها چند ثانیه 
زمان الزم اســت تا این رمزگذاری ها شکسته 
شود و اطالعات مجدداً به دیتای قابل خوانش 

تبدیل شود.

به دالیل امنیتی؛
گوگل پلی بزرگترین برنامه 

VPN اندرویدی را حذف کرد

گوگل بزرگترین برنامه VPN اندرویدی را 
به دالیل امنیتی از پلی استور حذف کرد.

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ، برنامه 
SuperVPN Free VPN Client یــک 
برنامه موفق اندرویدی رایگان اســت که از 4 
ســال پیش با ۱۰ هزار نصب شروع به فعالیت 
کرد و هم اکنون بیــش از ۱۰۰ میلیون نصب 

فعال دارد.
گوگل تایید کرده اســت که ایــن برنامه 
با بیــش از ۱۰۰ میلیون نصب فعــال دارای 
آسیب پذیری اســت که منجر به شنود همه  

ترافیک کاربر می شود.
مرکز ماهر با بررســی این آســیب پذیری 
 VPNpro که توســط محققان امنیتــی در
کشف شده است، اعالم کرد: با تحلیل بیشتر 
مشــخص شــد که این برنامه به هاست های 
متعدد متصــل می شــود و در یکــی از این 
هاست ها payload مشکوکی با اتصال نا امن 

HTTP از برنامه به هاست ارسال می شود.

این payload حاوی داده های رمزنگاری 
شــده بود که در پاســخ، payload مشابه  

دریافت می کرد.
این payload حاوی کلیدهای مورد نیاز 
برای رمزگشایی داده بود که با رمزگشایی آن، 
اطالعات حساس سرور شامل گواهینامه های 
سرور و اعتبارنامه ها که سرور VPN برای احراز 

هویت احتیاج داشت به دست آمد.
محققان بــا جایگذاری اطالعات ســرور 
SuperVpn با ســرور آزمون خود، به نتایج 

زیر دست یافتند.
 اتصاالتی کــه از HTTP نا امن و آشــکار 
استفاده می کنند ممنوع نیســتند: ترافیک 
HTTP رمزنــگاری نمی شــوند در نتیجــه 

هر فردی با رهگیری ترافیک قادر به شــنود 
ارتباطات کاربر خواهد بود.

 Payloadهای ارســالی مبهم ســازی 
)obfuscated( شده اند: اطالعات ارسالی 

از برنامه )کاربر( و سرور رمزنگاری شده است.
زنــگاری  م ی ر ا ـ ـ ده ی ل ه ک ـ ـ م ا ن ر ر ب د
hardcode شــده یافت شــد: متاسفانه با 
وجود رمزنــگاری payloadهــای مذکور، 
کلیدهای موردنیاز برای رمزگشــایی در خود 

برنامه موجود است.
 Payloadهــا حــاوی اعتبارنامه های 
EAP هســتند: VPNهــا از اعتبارنامه های 

EAP برای جلوگیری از اتصاالت خارج از برنامه 

به سرور خود اســتفاده می کنند. اما با ارسال 
اعتبارنامه های EAP در payloadهایی که 
رمزنگاری نشده اند یا رمزنگاری ضعیفی دارند 
استفاده از اعتبارنامه های EAP عمال بی فایده 

خواهد بود.
با اســتفاده از این آســیب پذیری عالوه بر 
امکان حمله مــرد میانی و شــنود ترافیک، 
 ،VPN مهاجم می تواند با تغییر جزییات اتصال
کاربر را به جای اتصال به ســرور VPN اصلی 

 مجبور به اتصال به سرور مخرب خود کند.
برنامه Supervpn پیش تر در سال ۲۰۱6 
در مقاله ای پروهشــی به عنوان برنامه مخرب 
شناخته شــده بود.این برنامه به تازگی از پلی 

استور گوگل حذف شده است.

اپلیکیشن رصد کرونا در 
انگلیس با استفاده از بلوتوث

اپلیکیشــن اختصاصــی انگلیــس برای 
ردگیری و شناســایی افراد مبتال به کرونا در 
حال طراحی است و پیش بینی می شود ظرف 
دو تا سه هفته آینده در دســترس عموم قرار 
بگیرد.به گزارش خبرگزاری مهر ، طراحی این 
اپلیکیشن با همکاری شرکت ان اچ اس ایکس 
صورت می گیرد. دولــت انگلیس اعالم کرده 
که عموم مردم این کشــور باید از اپلیکیشن 
ردگیری کرونا در سطح ملی استفاده کنند تا 
بتوان به کاهش شیوع ویروس مذکور امیدوار 
بود.اپلیکیشــن یادشــده با بررسی موقعیت 
جغرافیایی افراد مبتال به کرونا به ســایرین در 
مورد عبور از محله های آلــوده به این ویروس 
یا رد شــدن از کنار مبتالیان به کرونا هشدار 
می دهــد. بر ایــن اســاس افــراد می توانند 
مسیرهای ایمن تری را در حین رفت و آمد در 
مناطق مختلف انتخاب کنند تا احتمال ابتالی 
آنها به کرونا کمتر شــود. اپلیکیشن یادشده 
بر مبنای اســتفاده از فنــاوری بلوتوث عمل 
می کند.دولت انگلیس امیدوار اســت حداقل 
6۰ درصد از مردم این کشور اپلیکیشن یادشده 
را نصب کرده و مورد استفاده قرار دهند تا بتوان 

ویروس کرونا را مهار کرد.

خبرخبر

٨

ویروس کرونا یا بهتر است بگوییم ویروس جهانی 
کرونا، تمام ابعاد سالمت و اقتصاد کشورها را تحت 
تاثیر قرار داده و حتی کشورهایی را که دارای قدرت 

اقتصادی باال هستند، دچار بحران کرده است.
با شــیوع ویروس کرونــا و تشــدید تحریم ها 
لیه کشــور خبرهای زیــادی از کاهش قیمت  ع
نفت و چالش های اقتصادی پیش رو شــنیده شد. 
خبرهایی که باز هم زنگ خطر سیســتم اقتصاد 
نفتی کشــور را به صدا درآورد تا به تغییر سیستم 
از اقتصاد نفتی به دانش بنیان، کســب و کارهای 

کوچک و های تک بیش از پیش اهمیت دهیم.
توجه به تولیــد داخلی، افزایــش ارزش افزوده 
محصوالت ایرانی و توســعه صــادرات غیرنفتی 
مستلزم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است و تحقق 

آنها موجب رونق اقتصاد می شود.
در بحران کرونا ما شــاهد کاهش قیمت نفت و 
حتی بحران اقتصاد نفتی شدیم که اقتصاد ما نیز از 
این بحران بی تاثیر نبود. در مقابل آن دانش بنیان 
ها بسیاری از نیاز کشور در شرایط کرونا مثل الکل 
دعفونی، ماســک ضدویروس، دستکش های  ض
التکس، ونتیالتور، دستگاه سی تی اسکن و کیت 
های تشــخیص را با همکاری محققان دانشگاهی 
تهیه و تولیــد کردند و همچنین توانســته اند در 
زمانی که اکثر مشاغل در قرنطینه به سر می بردند، 

اشتغال زایی کنند.
دانش بنیان ها، هســته های نــوآور، کارخانه 
های نوآوری که اکثر آنها از دل دانشــگاه ها و فارغ 
التحصیالن بیرون آمده انــد در زمانه تحریم بارها 
رسالت خود را در موقعیت های حساس نشان داده 
اند. بنابراین به نظر می رســد زمان اعتماد به آنها 
رسیده اســت البته فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی 
به معنای امتناع مطلق از فروش نفت نیست بلکه 
باید رویکرد اقتصاد کالن را از ســوی اقتصاد نفتی 
)سنتی( به سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم. 
در مورد اقتصاد نفتی نیز نیاز اســت با برنامه های 
راهبردی، درآمد حاصل از فروش نفت در راستای 
رونق تولید و افزایش کارخانجات صرف شود. در این 
شرایط نفت نه تنها ما را از فناوری و نگاه به تولیدات 
غیرنفتی دور نمی کند بلکه روز به روز به اقتصاد ما 

رونق می بخشد.

جهش تولید و نقش موثر مردم
رهبر معظم انقالب اسالمی ســال ۹۹ را سال 
جهش تولید نامگذاری کردند که نشان از اهمیت 
تولید محصوالت غیرنفتی و تغییر رویکرد سنتی 
دارد. در شرایط تحریم که بسیاری از سرمایه های 
کشور بلوکه و انتقال پول و صادرات با مشکل مواجه 
است، افزایش اشتغال زایی، رونق تولید و در نهایت 
جهش تولید تنها با نگاه به داخل محقق می شود که 
این موضوع نیاز به همت تمام نهادها به ویژه مردم 

دارد.
بنا به فرموده رهبر معظم انقالب ما باید با مصرف 
تولیدات داخلی هر کدام بــه نوبه  خود در چرخش 
سریع تر این چرخه تولید ســهیم و آب به آسیاب 
تولید داخلی بریزیم. در ایــن زمینه جلوگیری از 
واردات کاالهایی که توان تولید آن در داخل کشور 
وجود دارد، فرهنگ ســازی در جامعــه، تدوین 
قوانین راهبردی و تسهیل فعالیت دانش بنیان ها 

و تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است.
رسانه ها در فرهنگ سازی در راستای استفاده 
مردم از تولیدات داخلی نقش بسیار موثری دارند. 
زمانی که اســتفاده از کاالهای داخلــی افزایش 
پیدا کنــد، رقابت بین تولیدکننــدگان و کیفیت 
محصوالت افزایــش و در نهایــت قیمت اجناس 

کاهش می یابد.   
تکیه بر نیروی انســانی و ارزش افزوده 

بیشتر
خروجی اقتصــاد دانش بنیــان، ارزش افزوده 

چندین برابری و برخورداری از علم، دانش و فناوری 
کاربردِی روز است.

سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری پیش تر با یــادآوری وجود تفاوت هایی 
جدی میان اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد متکی بر 
نفت گفت: در اقتصاد نفتی، خام فروشــِی منابع، 
افتخار اســت و به واقع اشتغال با استخدام مترادف 

می شود.
وی تصریــح کرد: چنیــن تمرکــزی تبعات 
ناخوشایند و ویرانگری را برای اقتصاد در پی دارد و 
باید با تکیه بر استعدادهای موجود همچون نیروی 
انسانی تحصیلکرده و خالق به نوآوری هر چه بیشتر 
و به تبع آن حصول ارزش افزوده، افزون تر مبادرت 
ورزید و این ساز و کار و رویکردی است که در مراکز 

سنتی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
 کوچک سازی دولت و کاهش زمان اخذ 

مجوز دانش بنیان ها
معاون فناوری پژوهشــگاه شیمی و مهندسی 
شــیمی ایران هم در گفت و گو بــا خبرنگار گروه 
دانشگاه و آموزش ایرنا در این باره اظهار داشت: یک 
محقق هیچ گاه نباید از جایگاه خود راضی باشد که 

یک نوع نارضایتی خالق است.
محمدرضا حلواگر ادامه داد: باید از شرکت های 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها حمایت های درست 
و بدون تبعیض شــود؛ زیرا می توان قالب امید در 
خصوص اشــتغال و رونق اقتصاد را به آنها متصل 
کرد. در غیر این صورت سیســتم هــای قدیمی و 

دست و پا گیر باز هم اقتصاد را در حالت لختی قرار 
می دهند.

وی یادآور شد: نیاز اســت سیستم های دولتی 
کوچک شــده و به گروه های کوچک کسب و کار 
توجه ویژه ای شود تا تمام نیازهای کشور رفع شود. 
همچنین ریشــه دانش بنیان در مراکز آموزشی و 
دانشگاه ها است؛ بنابراین نتایج بسیار بیشتری از 
مراکز دولتی خواهد داشــت.حلواگر تصریح کرد: 
چراغ امید اقتصاد در دانش بنیان و اســتارتاپ ها 
روشن می شود. زیرا دستگاه های دولتی با سیستم 
های کند خود باعث ایجاد موانــع در کار و حرکت 
دانش بنیان می شوند. به عنوان مثال فناوری می 
خواهد ایده مورد نیاز کشور را به محصول برساند اما 
از زمان داشت ایده تا رساندن آن به تولید انبوه بین 
دو تا سه ســال زمان می برد؛ این زمان باید کاهش 
پیدا کند و در طول این مسیر قوانین دست و پا گیر و 

مسائل و مشکالت به راحتی شناسایی شوند.
معاون فناوری پژوهشگاه شیمی افزود: در حال 
حاضر اخذ مجوز مدت زمان زیادی طول می کشد 
و انرژی بسیاری از فناوران را کاهش می دهد. دولت 
موظف است زمان رســیدن ایده به عمل را پایش 
کند و مسائل پیش روی دانش بنیان را رفع و مراحل 

اخذ مجوز را به یک ماه برساند.
به گفته حلواگر اگر بتوانیم فاصله ایده تا عمل را 
به چند ماه و چند روز برسانیم جزو پیشرفته ترین 

کشورهای دنیا خواهیم بود.
وی اظهــار داشــت: مطلوب اســت مجموعه 
دانشگاهی اهتمام بیشتری به بیانات مقام معظم 
رهبری در جهت چابک کردن سیســتم ها داشته 
باشند. برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم 
اما اتفاقات مثبتی در کشور در حال رخ دادن است. 
زیرا حمایت از دانش بنیان و دانش فنی در کشــور 

بسیاری از مشکالت را مثل بیکاری رفع می کند.
معاون فناوری پژوهشــگاه شیمی در خصوص 
روش مناسب برای کوچک سازی دولت هم تصریح 
کرد: یک سیســتم قدیمی خود نمی تواند متولی 
چابکی باشد زیرا از یک سیســتم کهنه نمی توان 
انتظار نوسازی داشت و حتما نیاز به نیروهای متفکر 
و تیم سازی دارد تا ساز و کار رسیدن ایده به عمل را 

از چند سال به چند ماه ترغیب کنند.

چشم امید اقتصاد به دانش بنیان ها

مدیرکل ســنجش از دور ســازمان فضایی ایران 
از راه اندازی ســامانه پایش پهنه هــای آبی و میزان 
ریسک سیالب بر مبنای فناوری سنجش از دور، در 
راســتای پایش ماهانه مســاحت آب سدهای مهم 
کشور در ســال ۹۹ خبر داد.مصطفی منصورپور در 
گفتگو با خبرنگار مهر، پایش منظم مســاحت آبی 
سدهای مهم کشور با استفاده از فناوری سنجش از 
دور را، یکی از برنامه های سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: 
تاکنون پایش ماهواره ای مساحت سدهای کشور به 
صورت منظم انجام نمی شــد، بلکه با توجه به نیاز و 
حسب مورد بارندگی های قابل توجه، این اتقاق می 
افتاد. به این معنی که تغییرات ســدهایی که در پی 
بارندگی، آبگیری قابل توجهی داشتند با استفاده از 
تصاویر ماهواره ای محاسبه شــده و به سازمان های 
مرتبط گزارش می شد.وی ادامه داد: اما در سال ۹۹ 
برنامه پایش ســدها با تغییراتی همراه شده است. به 
این نحو که به صورت ماهیانه و مستمر سدهای مهم 
کشور را با اســتفاده از داده های ماهواره ای بر مبنای  
نمودار تغییرات سطح آب و میزان تاثیر بارندگی ها 
بر آبگیری آنها پایش کرده و گــزارش آنها را در پرتال 

سنجش از دور سازمان فضایی ایران اعالم می کنیم.
تولید نقشــه های ماهــواره ای وضعیت 

سیالب در حد استانداردهای اروپا
منصورپور با بیان اینکه کمیته هشــدار به موقع و 
پایش ســریع مخاطرات طبیعی را اواخر سال ۹8 در 
سازمان فضایی ایران ایجاد کردیم، گفت: با ارتباط با 

سازمان های مدیریت بحران و هالل احمر، نقشه های 
مناطق و پهنه های سیل گرفته و نیز میزان خسارت 
را در سریع ترین زمان ممکن با اســتفاده از تصاویر 
ماهواره ای تولید و در اختیار این سازمان های امداد 

رسان قرار می دهیم.
وی اضافه کرد: با توجه به تجربه ســالیان گذشته 
در پایش سیالب، ما در ایام تعطیالت عید نوروز ۹۹ 
نیز به صورت شــبانه روزی به تولید نقشه ها و پایش 
ســیالب اقدام کردیم که این داده هــا از نظر دقت و 
محتوای اطالعاتی در حد اســتاندارد های اروپایی 
تولید و در اختیار کاربران قرار گرفت. با این ویژگی، این 
نقشــه برای پایش ماهواره ای وضعیت سیالب ها در 
سریعترین زمان ممکن تولید شد و در اختیار مراجع 
امدادرسان و سازمان های متولی مدیریت بحران قرار 

گرفت.
هشدار به موقع وقوع ســیل با استفاده از 

داده های ماهواره ای
مدیرکل ســنجش از دور ســازمان فضایی ایران 
گفت: ما در ســال ۹۹ به موضــوع پایش مخاطرات 
طبیعی و پاسخ سریع، بحث هشدار را نیز اضافه کرده 
ایم. به این معنی که بنا به تقاضای سازمانها و نهادهای 
متولی بحران، بحث هشــدار به موقع مخاطرات را با 
توجه به اطالعات سازمان هواشناسی و تحلیل های 
مختلف و نیز میزان ریسک و وقوع سیالب را در نقشه 
های خاص تولیــد کرده و قبل از رخــداد، در اختیار 

سازمان ها قرار می دهیم تا تمهیدات الزم را ببینند.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه و داشبورد 
مدیریتی پایش سیالب بر مبنای فناوری سنجش از 
دور نیز در دســتور کار قرار دارد که احتماال در اوایل 
تابستان به بهره برداری می رســد. این سامانه به ما 
کمک می کند که ســدها را به صورت مستمر پایش 
کرده و وضعیت پهنه های آبی و میزان ریسک سیالب 

را به طور منظم در اختیار داشته باشیم.
استفاده از تجربیات کشورهای اپسکو در 

مدیریت مخاطرات سیل
منصورپور اضافه کرد: در همیــن حال با توجه به 
تغییر اقلیم و بارش هایی که ظرف پارسال و امسال رخ 
داده است، یک پروژه بین المللی با سازمان همکاری 
های فضایی آسیا و اقیانوسیه )اپسکو( تعریف کردیم 
که نتایج آن می تواند برای کشور مفید باشد. این پروژه 
نیز مربوط به بحث مدیریت مخاطرات طبیعی ناشی از 
سیل و بارش های سیل آسا اســت و ما این دو اقدام را 

همزمان جلو می بریم.
مدیرکل ســنجش از دور ســازمان فضایی ایران 
گفت: مدل همکاری مان مشخص است و این پروژه 
بین المللی برمبنای انتقال تجربیات میان 8 کشور و 
با توجه به ظرفیت های اپسکو و داده هایی که چین 
در اختیار ما قرار می دهد، اجرایی می شود. در همین 
حال در این پروژه، تجربیات ســایر کشــورها مانند 
پاکستان نیز به ما مننقل می شود و ما هم می توانیم 

تجربیاتمان را منتقل کنیم.
وی اضافه کرد: در فاز بعدی نیز یک همکاری بین 

المللی در خصوص پایش مخاطرات طبیعی در بین 
کشورهای عضو اپسکو صورت می گیرد تا در صورت 
وقوع بحران بتوان از کمک یکدیگــر در لحظه برای 
پایش ماهواره ای استفاده کرد. همچنین همکاری در 
تولید محصوالت پایش ماهواره ای در زمان وقوع سیل 

از دیگر موضوعات این پروژه بین المللی است.
پایش ماهواره ای وقوع حریق و ریســک 

آتش سوزی
منصورپور افزود: از ســوی دیگر پیرو وقوع سیل 
های اوایل سال ۹8 ، پیش بینی تصاویر ماهواره ای این 
بود که این موضوع باعث رشد پوشش گیاهی فصلی 
و سرسبزشدن مراتع می شود که بالفاصله با گرمای 
هوا، همه تبدیل به علفزارهای خشک می شوند که 
حریق را باال می برد. از این رو بــه دلیل بارندگی ها و 
تغییر دما و خشک شــدن علفزارهای موقتی، بحث 
پایش ماهواره ای آتش ســوزی را نیز در دستور کار 
قرار دادیم که پهنه های آتش گرفته و مساحت آن را 
با تصاویر ماهواره ای شناسایی کنیم.وی گفت: امسال 
نیز در برنامه داریم که بتوانیم هشدار و ریسک آتش 
سوزی را بهتر از قبل به سازمان ها و مراکز مرتبط اعالم 
کنیم. یعنی نه تنها قصد شناســایی حریق را مانند 
سال گذشته در دســتور کار داریم، بلکه قبل از وقوع 
حریق نیز، هشدارهای الزم را به سازمان های مختلف 
مانند محیط زیســت و مدیریت بحران خواهیم داد 
و احتمال وقوع حریق، آتش ســوزی و نقشــه وقوع 

ریسک حریق را منتشر می کنیم.

در شــرایطی که شــیوع کرونــا تاثیر منفــی روی میــزان عرضه 
پردازنده های موبایلی برندهای مختلف گذاشته، HiSilicon موفق شد 
میزان تولید خود را در سه ماهه اول ســال جاری میالدی، در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد.
HiSilicon به عنوان زیرمجموعه شــرکت هــوآوی به عنوان برند 
فعال در زمینه تولید نیمه هادی و چیپســت موفق شد در زمینه عرضه 
پردازنده های ویژه گوشــی های هوشــمند در چین، از کوالکام پیشی 

بگیرد.
بر اســاس گزارش های منتشر شــده در ســه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
میــالدی، HiSilicon موفق شــده ۲۲.۲۱ میلیــون پردازنده ویژه 
گوشی های هوشمند را به بازار عرضه کند. این آمار و ارقام توسط شرکت 
تحقیقاتی CINNO و در جدیدترین گزارش ماهیانه از وضعیت صنعت 
تولید نیمه هادی در چین منتشر شده است. HiSilicon در سه ماهه اول 
سال گذشــته میالدی ۲۲.۱۷ میلیون پردازنده مخصوص گوشی های 
هوشمند تولید کرده بود. اگرچه این رقم افزایش جزئی میزان تولیدات 
این شرکت را در مقایسه با سال گذشته میالدی نشان می دهد اما از این 
جهت اهمیت دارد که HiSilicon را به تنها برند این بازار تبدیل کرده که 

در مقایسه با سال قبل میزان تولیدش کاهش نداشته است.  
این میزان تولید باعث شده زیرمجموعه فعال هوآوی در زمینه تولید 
تراشه گوشی های هوشمند، ســهم 4۳.۹ درصدی را از این بازار به خود 
 HiSilicon اختصاص دهد. این رقم در مقابل ســهم ۳6.۵ درصدی
از بازار در مدت مشابه سال گذشــته میالدی قرار می گیرد. نکته قابل 
توجه پیش گرفتن HiSilicon از Qualcomm بــرای اولین بار در 
تاریخ است؛ سبقتی که باعث شــده HiSilicon به عنوان بزرگ ترین 

تأمین کننده تراشه گوشی های هوشمند در چین شناخته شود.  
عملکرد پایدار HiSilicon در شــرایطی به ثبت رســیده که بازار 
گوشی های هوشــمند در چین همچنان با تاخیر در عرضه محصوالت 
به دلیل شیوع کرونا دست و پنجه نرم می کند. بر اساس گزارش ماهیانه 
آکادمی فناوری اطالعات و ارتباطات چین که در ماه جاری منتشر شده، 
میزان عرضه گوشی های هوشمند در این کشــور در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۰ میالدی با کاهــش ۳4.۷ درصدی، به 4۷.۷ میلیون دســتگاه 
رسیده اســت.  گزارش CINNO حکایت از آن دارد که روند مشابهی را 
در زمینه عرضه چیپست های ویژه گوشی های هوشمند شاهد هستیم. 
مجموع عرضه تراشه های گوشی های هوشمند در کشور چین، کاهش 

44.۵ درصدی را در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۰ میالدی، در مقایسه با 
مدت مشابه در سال گذشته داشته است.  شــرکت آمریکایی کوالکام 
که مدت ها پیشــتاز این بازار بوده، با کاهش میزان عرضه پردازنده های 
موبایلی از ۳۷.8 درصد در ســال گذشــته میالدی بــه ۳۲.8 درصد 
در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۰ میالدی، به جایگاه دوم سقوط کرده و 
MediaTek هم با سهم ۱۳.۱ درصد از بازار در سال جاری، در مقایسه 
با میزان ۱4 درصدی سهم از بازار در سه ماهه اول سال گذشته میالدی 
در جایگاه سوم قرار گرفته است.  هوآوی به دالیل مختلف به تازگی تولید 
 TSMC را از HiSilicon چیپ های طراحی شده توســط متخصصان
بــه   )(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
 SMIC (Semiconductor سمت برند مستقر در شــانگهای یعنی
Manufacturing International Corp( بــرده اســت. یکی 
از دالیل این تغییر تالش واشــنگتن برای آماده سازی قوانین جدیدی 
است که بر اساس آن  شــرکت های خارجی که از تجهیزات تولید تراشه 
آمریکایی اســتفاده می کنند، باید پیش از تامین چیپ های مورد نیاز 
هوآوی، گواهی  ویژه ای را از مراجع قانونی ایاالت متحده آمریکا دریافت 

کنند.  
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HiSilicon با عبور از کوالکام در چین به صدر لیست تولیدکنندگان تراشه گوشی های هوشمند صعود کرد


