سرمقاله

بیماری فساد
در اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد:

سهامعدالتجدیدی
عرضهنخواهدشد

حسینکریمی
سردبیر

اگرچهحرکتپرانرژیبرایمبارزهبافسادشروع
شدهاماهنوزکافینیستچراکهدادگاههاپشتسر
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
اقتصادیبهخزانهکشوررادردیدعمومقراردهد.
و کارشناســان اقتصادی می گویند :تا زمانی که
ساختار اقتصادی در کشــور رانتیری است ،با هیچ
دادگاهی ریشــه فساد در کشــور از بین نمیرود .با
وجود قوانینی که محل فرار را برای ســوء استفاده
کنندههاایجادمیکندبرخوردبامتخلفیناقتصادی
نیاز جامعــه را برطــرف نمیکند .وجود مفاســد
اقتصادی برای ما عالمتی اســت که در اداره کشور
و وضع قوانین مشــکل داشــتهایم .به همین دلیل
اســت که میگویم برای درمان ریشهای فساد باید
ساختارهااصالحشود.
مجموعهها و نهادهای نظارتی و در رأس آن قوه
قضائیه باید روش و منش مســتقل داشته باشند .تا
زمانی که این نهادها بر اساس قرابتهای سیاسی و
متأثر از گرایشهای جناحی خود به این موضوعات
بپردازند ،هیــچ امیدی به حل مســائل پیش آمده
نیست.
افکار عمومی برگزاری ایــن دادگاهها را پیش از
آن که تنها راه حل بداند ،آن را توجیه افکار عمومی
میخواند؛ چراکه هیچ مقام رسمی و صاحب نفوذی
تابهحالبهخاطرفسادمحاکمهنشدهاست.
ایندرحالیستکهدرفسادهایمبالغزیادامکان
نداردفقطدویاسهنفردرگیرماجراباشدیقیناتعداد
زیادیدرارتباطبارانتوفساددرگیرهستندومردم
دقیقامیخواهندهمهافراددرگیرمحاکمهشوند.
از سویی دیگر ما هنوز در شرایطی قرار داریم که
او ٌال حلقه مدیریتهای مهم کشور بسیار تنگ و بسته
اســت و ثانی ٌا 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
داردشانسانتخابمییابد.
همینطور کمتر پیش می آید که فســاد رخ داده
در یک سازمان به محض کشف ،آشکار شود .تالش
مدیرانآنمجموعهبرایالپوشانی،کهبهزعمایشان
برای حفظ آبروی سازمان انجام می شود ،باعث می
شود سوء ظن ذینفعان بیرونی ،از شخص به سازمان
تغییریابدولذازمانیموضوعاعالنمیشودکهدیگر
شایعات و اخبار غیر رسمی همه جا را پرکرده است
و درجه مقبولیت و اعتماد به آن ســازمان به شدت
کاهشیافتهاست.
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
ولذافردفاسدباآسودگیخاطرحکومتخودمختار
راهمیاندازد.

تولید نفت روسیه به  ۱۱.۳۵میلیون
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 ژانویه۲۰۱۹
بودهاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم  ،روسیه در ماه آوریل
قبل از اجرایی شــدن قرارداد کاهش تولید46.4۵ ،
میلیون تن معادل  ۱۱.۳۵میلیون بشکه در روز نفت
و میعانات گازی تولید کرد .این کشــور در ماه مارس
۱۱.۲۹میلیونبشکهدرروزتولیدکردهبود.
اطالعات وزارت انرژی روسیه نشان میدهد تولید
نفت این کشور در ماه آوریل باالترین میانگین ماهانه
تولیدازژانویه ۲۰۱۹بودهاستیعنیزمانیکهروسیه
۱۱.۳8میلیونبشکهدرروزتولیدکرد.
سازمان کشــورهای صادر کننده نفت به همراه
روسیه و سایر تولیدکنندگان متحد آن طی ائتالفی
با عنوان اوپک پالس ماه گذشــته توافق کردند جمعاً
تولیدخودراحدود ۱۰میلیونبشکهدرروزمعادل۱۰
درصد عرضه جهانی نفت در ماه های مه و ژوئن پایین
بیاورند تا بدین ترتیب با آســیب های اقتصادی همه
گیریویروسکرونامقابلهکنند.
آمریکا ،نروژ ،کانادا و برزیل هم احتماالً تولید خود
را پایین مــی آورند تا مقدار کل کاهــش تولید به۲۰
میلیون بشکه در روز معادل  ۲۰درصد عرضه جهانی
نفت برســد .ولی بحران همه گیری ویــروس کرونا
تقاضایجهانینفترا ۳۰درصدکاهشدادهکهباعث
سقوط قیمت آن شده اســت .انتظار می رود روسیه
تولید نفت خود را در ماه هــای مه و ژوئن ۲.۵میلیون
بشکه در روز نسبت به سطح مبنای ۱۱میلیون بشکه
کاهشدهد.اینرقمشاملتولیدمیعاناتگازیونفت
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 48۰و ۵۰۰میلیون
تن معــادل  ۹.6تا  ۱۰میلیون بشــکه در روز کاهش
دهد .تولید گاز طبیعی روسیه در ماه آوریل به ۵۵.۱4
میلیارد متر مکعب رســید که ۱4.۳درصد نسبت به
همینماهدرسالگذشتهکاهشداشت.
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عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی:

کارگرانراسهامدارکنید

سهام ترجیحی
مالیات دوران طالیی بورس به کارگران

رنگبندی شهرها مانع
افزایش تردد و انتقال کرونا

عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماریهای عفونی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :رنگبندی شهرها
به صورت قرمز ،سفید و زرد گمراه کننده است و باعث افزایش
تردد به شــهرها و انتقال بیماری از مناطق آلودهتر به مناطق
کمترآلودهبهکرونامیشود.مسعودمردانیدرگفتوگوباایرنا
افزود :اپیدمی کرونا از بین نرفته اما فروکش کرده است .این
واقعیتیاستکهازاوجاپیدمیکاستهشدهاست.مواردابتالرو
بهتزایدبودکهکاهشیشدهاست.دراکثرشهرهایایرانپیک
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
هرحالمندرکمیتهعلمیستادملیکروناهستیمودوستان
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
بهنظرمنسفیدوزردوقرمزکردنشهرها....

چشمامیداقتصادبهدانشبنیانها
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دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان مطرح کرد:

زیان قابل توجه قطعهسازان به دلیل
اصالح نشدن به موقع قیمتها
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عراق:

بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟

بهدنبالشیوعکرونا،میزانبدهیاقتصادهای
بزرگ به شــدت افزایش یافته است.به گزارش
ایسنا،پیشبینیمیشودکهمجموعبدهیهای
جهان شــامل بدهیهــای دولت ،شــرکتها
و بدهیهای خارجــی تا پایان ســال جاری به
حدود ۳۰۰تریلیون دالر برسد که در طول تاریخ
بیسابقه 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 گونهای که این کشور
اکنون بیشتر  ۱۰برابر اندازه اقتصاد خود بدهی
خارجیدارد.درادامهبا ۱۰کشوریکهبیشترین
نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا
میشوید:
-1ایرلند
جمعیت:چهارمیلیونو8۱8هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
بهآوریل ۲۵6:و 8۲8میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۱۰۱۱.۲8درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 8۷.4۷درصد
-2هلند
جمعیت۱۷:میلیونو۱۰6هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
بهآوریل8۲۰:میلیاردو8۵۳میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 6۲6.4۳درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۷۲.8۵درصد
-3سوئیس
جمعیت:هشتمیلیونو6۱۳هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
بهآوریل6۹۷:میلیاردو664میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۲۹۷.4۳درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 4۹.68درصد
-4بلژیک
جمعیت۱۱:میلیونو۵۵8هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
بهآوریل4۹۰:میلیاردو۷۲۷میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۲۹6.۹۳درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۱۲6.68درصد
-5یونان
جمعیت۱۰:میلیونو4۵6هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی

خبر

بهآوریل۲۰۳:میلیاردو۲۹4میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۲6۷.۰۷درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۲۱8.۰۷درصد
-6پرتغال
جمعیت۱۰:میلیونو۲۱۵هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
بهآوریل۲۱۰:میلیاردو8۷۳میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۲4۱.68درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۱۵4.۳۷درصد
رتبهدیگرکشورها:
آمریکاجمعیت۳۲۹:میلیونو۵۹۳هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
به آوریــل ۲۱ :تریلیون  ۳۹۰میلیــارد و ۹۳۱
میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۱۰۰.6۳درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۷۰.۰۱درصد
چینجمعیت :یک میلیارد و  4۳۵میلیون و 84۳
هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
به آوریــل  ۱۳ :تریلیون و  6۹۲میلیــارد و 68۰
میلیوندالر
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد۱6.64:
درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۵۲.۵۳درصد
ژاپنجمعیت۱۲6:میلیونو۷4۵هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
به آوریل :چهار تریلیــون و  ۲6۵میلیارد و ۷۲8
میلیوندالر
نسبتبدهیخارجیبهاندازهاقتصاد۹۵.8۵:
درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی:
 ۲۷۹.۹۹درصد
آلمانجمعیت8۳:میلیونو648هزارنفر
میزانتولیدناخالصداخلیدر ۱۲ماهمنتهی
به آوریل :ســه تریلیون و  ۵۷۰میلیــارد و ۱۷۱
میلیوندالر
نســبت بدهی خارجی بــه انــدازه اقتصاد:
 ۱۷۲.۳۹درصد
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وارداتگازازایرانادامه
خواهدداشت
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وقت چندانی برای بازنگری در مزد  ۹۹وجود ندارد
رئیس کانون عالی انجمنهای 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 ۹۹هرچه 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 پیشبینی شده در ماده
 4۱قانون کار ،گفت :قانون دربارهی نحوهی تعیین
دستمزد بر مبنای دو شــاخص تورم و هزینههای
سبد معیشــت ،صراحت دارد اما دولت در روزهای
مذاکــرات مزدی ســال  ۹۹تالش کرد که ســاز و
کارهایموجودراکناربزندتالشدولتمنجربهاین
شدکهحداقلدستمزدصرفا ۲۱درصدافزایشپیدا
کند .بهتر بگوییم که دولت ماده  4۱قانون کار را دور
زدوموادحمایتیآنرازایلکرد.
وی افزود :از آنجا کــه دولت در روزهای مذاکرات
مزدی ســال  ،۹۹تالش 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  ۹۹هرچه

سریعترموردبازنگریقرارگیرد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری
ایران با بیان اینکه دولت مدعی است که دستمزد را
عادالنهافزایشدادهاست،گفت:استداللدولتاین
اســت که چون مزد و مزایای مزدی کارگران بسته
به متاهل یا مجرد بودن آنها بیــن  ۲میلیون و 4۰۰
تا  ۲میلیون  8۰۰هزار تومان افزایش یافته ،عدالت
محقق شده است؛ درحالیکه عدالت زمانی محقق
میشود که حداقل دســتمزد به اندازهی هزینهی
سبد معیشت در ســال  ۹۹یعنی  4میلیون و ۹4۰
هزارتومانافزایشیابد.
چمنیافزود:ضمناینکهتنهابااعمالافزایشها
بررویحداقلدستمزد،میتوانیمتضمیندهیمکه
افزایش دستمزد فراگیر اســت؛ چراکه در بسیاری
از کارگاههــای کوچک مزایای مــزدی به کارگران
پرداخت نمیشود .در این شــرایط از عدالت سخن
گفتن به بیراهه رفتن و مصــداق کامل عوامفریبی
است .این شیوهها نخ نما شدهاند .کارگران هم خوب
میفهمند که چگونه عدالت را ابزار قرار میدهند تا
مزدآنراحبسکنند.
وی بــا اشــاره بــه تضعیــف جایــگاه نهادی
سهجانبهگرایی ،گفت :ســهجانبهگرایی هم مانند
عدالت به ابزار عوامفریبی و فرافکنی تبدیل شــده
است .اگر دولت به سهجانبهگرایی اعتقاد دارد ،چرا

افزایش  ۲۱درصدی 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
تلفکردناست.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری
ایران با بیــان اینکه باید هرچه ســریعتر مزد مورد
بازنگری قرار گیرد ،گفت :از آنجا کــه میدانیم در
برخی از موارد گفتگو و اجمــاع معنی ندارد ،چنین
شــکایتی را به جریان انداختیم امــا وقت چندانی
هم برای بازنگــری در مزد ۹۹وجود نــدارد .فارغ از
اینکه شــکایت کانون عالــی انجمنهای صنفی
کارگری ایران چه زمانی به نتیجه میرســد ،دولت
باید هرچه سریعتر با ارســال دعوتنامه برای اعضا،
جلسات شورایعالی کار را برای تعیین مجدد حداقل
دستمزد،برگزارکند.
چمنی افزود :هرگونه تاخیــری در این زمینه،
تاثیرات ناگواری را بر معیشــت کارگران میگذارد.
در کل یا دولت یا در قبال معیشت حدود ۱4میلیون
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
مذاکرهبرمیگرداند.

جبران کسری بودجه با اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد
یککارشناساقتصادیگفت:یکیازموانعرونق
تولید همین اســت که ما داریم از تولیدکننده واقعا
مالیات میگیریم ولی از بخشهــای موازی تولید
مانندداللی،مالیاتنمیگیریم.
به گزارش اقتصادآنالین  ،بسیاری از کارشناسان
معتقدند که نظام مالیاتی کنونی به دلیل حمایت از
رقبایبخشمولدازطریقعدماخذمالیاتعمالضد
رونق و جهش تولید اســت .در واقع مالیات به جای
آن که عاملی برای رشد و توسعه بخش مولد باشد به
مانعیدربرابرآنتبدیلشدهاست.
میرهادی رهگشــای کارشــناس اقتصادی در
گفتوگو درباره این موضوع گفــت :این یک بحث
خیلیدامنهداروسابقهداریاستکهنظاممالیاتیما
مشکل دارد .در این شرایط یکی از موانع رونق تولید
همین است که ما داریم از تولیدکننده واقعاً مالیات
میگیریم ولی از بخشهای مــوازی تولید ،مالیات
نمی گیریم .حاال اسم آن بخش ها را به صورت کلی
میشــود داللی گذاشت یا واســطهگری یا هر کار
غیربهینه دیگری که مثل تولید مالیات نمیگیریم،
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 نمیکند مثل معافیت
های مناطق آزاد و خیلــی جاهای دیگر که به تولید
نمیرسد .هم یک سری جاها هست که تولیدکننده
واقعاًنیازاستکهمالیاتشراکمکنیمومالیاتشزیاد
است و یک سری پایههای مالیاتی جدید باید اضافه
شــود که کمک کند راههای مــوازی تولید جذاب
نباشدونهایتاسرمایههابهسمتتولیدبرود.
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 ایــدهآل به
نظر من ایــن موضوع
در قالــب مالیــات از
درآمــد اشــخاص

حقیقی میرود .در این بحث مالیات از اشــخاص
حقیقی بهتر اســت که مالیات بر مجموع درآمد
اعمال شــود .مالیات بر مجمــوع درآمد یعنی ما
اص ً
ال 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 نمیشود.
البته سود ســپردهها فعال معاف از مالیات است و
در نتیجه ،اگر مالیات بــر مجموع درآمدها هم اگر
بخواهند اجرا کنند ،میگویند این بخش که معاف
از مالیات است.

دوشنبه  15اردیبهشت1399
نگره

تداوم روزهای تاریک
صنعت هوایی تا  ۳سال
دیگر!
بسیاری از کارشناســان برآورد و اعالم
کردند که صنعت هوایــی در جهان حداقل
تا ســال ۲۰۲۳میالدی قادر نخواهد بود به
حالتعادیبازگردد.
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 وبسایت
 simpleflyingآمــده 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
گستردهترازحدتصورخواهدبودبهگونهای
که انتظار می رود شــرکت های هواپیمایی
در سراســر جهان تحت تاثیر بحران های
کنونیحداقلتاسال ۲۰۲۳میالدیدرگیر
بوده و قادر نخواهند بود به وضعیت عادی و
سودآوریباالدستیابند.
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،خبرناخوشایندیبهشمارخواهدرفت
چرا که هم اکنون شمار زیادی از خلبانان و
کادرپروازیفعالدرشرکتهایهواپیمایی
مختلفدرسراسرجهانبهخصوصدراروپا
و آمریکای شمالی نیز به شدت تحت تاثیر
شیوع گســترده ویروس کرونا و بحرانهای
مالی ناشــی از آن قرار گرفته و شغل خود را
ازدستدادهاند.

تجارت ایران و اوراسیا از
مرز  ۵میلیون تن گذشت
دبیــر شــورای اطالعرســانی گمرک
ایران گفت :بعد از شش ماه از اجرایی شدن
موافقتنامه 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  ، ۹۹حجم تجارت
کشــورمان با این اتحادیه به پنج میلیون و
 ۱۰4هزار و  ۹84تن به ارزش یک میلیارد و
 ۷8۲میلیونو ۵۷۷هزارو ۷۱۹دالررسید.
وی افزود :ســهم صادرات کشور به این
اتحادیه ،یک میلیون و  ۳44هــزار و ۳۷۷
تن به ارزش  ۵۳۹میلیون و 6۱۲هزار و 4۵6
دالر در این مدت بوده است که روسیه با ۵۳
درصد ،ارمنستان با  ۲۳درصد و قزاقستان با
 ۱6درصد 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
با۱4درصد ،پســته با ۱۲درصد ،گاز مایع با
 ۹درصد ،کیوی با  ۷.۵درصد ،انگور با ســه
درصد و خیار و ترشــی خیار بــا ۲.۵درصد
و فلفل بــا  ۲.۲درصد عمــده محصوالت
صادراتی کشــورمان به ایــن اتحادیه را در
شش ماه گذشته تشکیل میدهند.لطیفی
در خصوص واردات از این اتحادیه نیز اعالم
کرد :بعــد از اجرای این موافقتنامه ،ســه
میلیون و  ۷6۰هزار و 6۰۷تن کاال به ارزش
یک میلیارد و  ۲4۲میلیــون و  ۹6۵هزار و
 ۲6۳دالر 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  ۳۰درصد ،ذرت دامی با  ۱8.۵درصد،
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 موافقتنامه رویه
واردات یا صادرات را طــی کردند ،گفت :از
بیش از یــک میلیــارد و ۷8۲میلیون دالر
کارنامه تجاری شــش ماهه کشــور با این
اتحادیه ،یــک میلیارد و شــش میلیون و
 ۹۵۰هــزار و ۵4۱دالر در چارجوب اجرای
موافقت نامه تجارت ترجیحی ،عمل شده
که می توان به سهم  ۵6درصدی آن در کل
تجارتاشارهکرد.
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دستمزد کارگران عمرانی
سال گذشته چقدر بود ؟
میانگین دســتمزد کارگــران طرحهای
عمرانی در ســال گذشته ســاعتی بیش از
 ۲۰هزار تومان بود و نســبت به ســال قبل از
آن ( )۱۳۹۷به طور متوســط در حوزه های
مختلف۲۵درصدرشدداشت.
طرح آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی
شاغل در طرحهای عمرانی از سال  ۱۳6۵به
صورت شــشماهه در سطح اســتان تهران
توسطمرکزآمارایراناجرامیشود.
این مرکز میانگین دســتمزد ســاعتی
کارگران طرح های عمرانی در ســال گذشته
را اعالم کرد  .بررســی جداول نشان میدهد
بیشــترین دســتمزد مربوط به اســتادکار
تاسیســات اســت که در نیمه نخست سال
گذشــته ۲6هزار و ۵۱۱تومان و در نیمه دوم
 ۲۹هزارو ۵۰۰توماندریافتکردهاند.
همچنین یک کارگر ساده در نیمه نخست
سال ساعتی  ۱۲هزار و ۷88تومان می گرفت
که در نیمه دوم یک هزار تومان افزایش یافت.
این در حالی است که در نیمه دوم سال۱۳۹۷
هر کارگر ساده عمرانی  ۱۰هزار و  ۵66تومان
میگرفت.

کاهش  ۱.۵درصدی نرخ
بیکاری در سال ۹٨
بر اساس اعالم مرکز ملی آمار ،نرخ بیکاری
افراد ۱۵سال و بیشــتر در سال ۱۳۹8برابر با
 ۱۰.۷درصد بود که نسبت به سال قبل از ۱.۵
درصدکاهشیافتهاست.
مرکز ملی آمــار نتایج طــرح آمارگیری
نیرویکار در ســال  ۱۳۹8را منتشر کرد و بر
این اساس بررسی نرخ بیکاری افراد  ۱۵ساله
و بیشتر نشــان میدهد کــه ۱۰.۷درصد از
جمعیت فعال (شــاغل و بیــکار) طی چهار
هفته منتهی به هفته مرجع آمارگیری بیکار
بودهاند.
همچنین سال گذشــته به میزان 44.۱
درصد جمعیت  ۱۵ســاله و بیشتــر از نظر
اقتصادیفعالبودهاند،یعنیدرگروهشاغالن
یابیکارانقرارگرفتهاند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی
نشــان می دهد که این نرخ در سال گذشته
نســبت به ســال قبل ( ۰.4 )۱۳۹۷درصد
کاهشداشتهاست.
جمعیت شاغلین  ۱۵ساله و بیشتر در این
سال۲4میلیونو۲۷4هزارنفربودهکهنسبت
به ســال قبل حدود 4۳۰هزار نفــر افزایش
داشتهاست.
بررســی اشــتغال در بخشهای عمده
اقتصادی نشــان میدهد که در سال ،۱۳۹8
بخشخدماتبا ۵۰.۳درصدبیشنرخبیکاری
جوانان ۱۵تا ۲4ساله حاکی از آن است که۲6
درصد از فعاالن این گروه سنی در سال۱۳۹8
بیکار بودهاند.بررسی نرخ بیکاری گروه سنی
 ۱8تا ۳۵ساله نیز نشــان میدهد که در سال
گذشــته ۱۷.۹درصد از جمعیــت فعال این
گروهسنیبیکاربودهاند.ایندرحالیاستکه
تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان میدهد
این نرخ نسبت به ســال ،۱۳۹۷به میزان۱.۷
درصد کاهش یافته است.براساس اعالم مرکز
آمار ۹.۹درصد از جمعیت ۱۵ســال بیشتر و
شاغل به بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال
ناقص  ۱۵ســاله و بیشتر به دالیل اقتصادی
(فصل غیرکاری ،رکود کاری ،پیدا نکردن کار
با ساعت بیشتر و…) کمتر از  44ساعت در
هفته کار کرده و آمــاده برای انجام کار اضافی
بودهاند.این در حالی اســت کــه در این دوره
 ۳8درصد از شــاغلین ۱۵ساله و بیشتر4۹،
ساعتوبیشتردرهفتهکارکردهاند.

چگونگی بازگشایی مشاغل
پرخطر فردا مشخص میشود
رئیساتاقاصنافتهرانازبررسیوضعیت
وچگونگیبازگشاییمشاغلپرخطردرجلسه
فردای ســتاد ملی کرونا خبر داد.به گزارش
اقتصادآنالین،قاسمنودهفراهانیدرخصوص
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:بادستورروزگذشتهرئیسجمهور
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.

خبر
اتاق بازرگانی تهــران در جدیدترین گزارش خود به بررســی
شــاخصهای نیروی کار زنان و مردان استان تهران در پاییز سال
۱۳۹8پرداخته که براین اســاس نرخ بیکاری زنان ۱۵تا ۲4ساله
در اســتان تهران بیش از4۵درصد است.به گزارش ایلنا ،براساس
اطالعات ارائه شــده در این گزارش ،نرخ بیکاری مردان  ۱۵تا ۲4
ساله در استان تهران  ۱۷درصد بوده است و نرخ بیکاری زنان قرار
گرفته در این بازه سنی در سراسر کشــور حدودا  ۳8درصد اعالم

بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی تهران؛ زنان در بیکاری پیشی گرفتند

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

است.همینآماردربارهمرداندرسطحکشور 4۱درصدودرسطح
استان تهران  ۵۲درصد اعالم شده است .همچنین نرخ مشارکت
اقتصادی نیروی کار باالی  ۱۵ســال در میان زنان کل کشور ۱۷
درصدودراستانتهرانکمتراز ۱۵درصداعالمشدهاست.
در نرخ بیکاری نیروی کار باالی ۱۵ســال وضعیت مردان بهتر
از زنان بوده است و در سراسر کشــور نرخ بیکاری مردان  8.۹و در
استانتهران۷.4درصداعالمشدهاست.

عضو کمیته کشوری بیماریهای عفونی:

رنگبندی شهرها مانع افزایش تردد و انتقال کرونا

عضوکمیتهکشوریمبارزهبابیماریهایعفونی
وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی گفت:
رنگبندی شهرها به صورت قرمز ،سفید و زرد گمراه
کننده اســت و باعث افزایش تردد به شهرها و انتقال
بیماری از مناطق آلودهتر بــه مناطق کمتر آلوده به
کرونامیشود.
مسعود مردانی در گفت وگو با ایرنا افزود :اپیدمی
کروناازبیننرفتهامافروکشکردهاست.اینواقعیتی
استکهازاوجاپیدمیکاستهشدهاست.مواردابتالرو
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
راهنماییغلطبدهد.
عضوکمیتهعلمیستادملیکروناافزود:بهعنوان
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.
ممکناستهمینافرادناقلویروسباشندوبیماری
را به آن استان منتقل کنند و استانی که تعداد موارد
معدودی از کرونا داشــت به این ترتیب با موج جدید
اپیدمیکرونامواجهمیشود.
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
دستاوردهایقبلیراهمخرابکند.
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
میشوندچنانکهدربرخیاستانهامثلخوزستانکه
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
خوزستاناست.
عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماریهای 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
شودومواردبیماریافزایشمییابد.
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
میرسداکثریتمردماحتماالآنتیبادیدارند.
شیوع60درصدکرونادربرخیبیمارستانها
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  6۰تا  ۷۰درصد پرسنل
این بیمارستانها به کرونا مبتال شده و مصونیت پیدا
کردهاند.
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
 ۱۵درصد 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
کههمدربینافرادعادیوهموابستگانبیمارانوهم
پرسنل پزشکی انجام می شــود و نشان می دهد که
چند درصد به ویروس کرونا مبتال شده اند و به زودی
جوابآنمنتشرمیشود.

اجرایطرحخریداعتباریباهدفتحریکتقاضابرایکاالهایایرانی

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
تقاضادرکشوراجرامیشود.
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
تولیدوتوزیعیباهدفتحریکتقاضادرکشوراجرامیشود.
وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی افزود :این طــرح می تواند کمک
شایان توجهیبه تحریک تقاضاو ایجاد تقاضای مطمئنبرای بازار تولید
کاالهایایرانیباشد.
ویادامهداد:دولتباشیوعویروسکرونادرکشورتاکنونتصمیمات
مختلفیرااتخاذکردهاست.
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
جامعهاقداماتخوبیدرمملکتانجامشدهاست.
وی افزود :برای مثال دولت برای  ۷6میلیون و  ۳۰۰هزار نفر در قالب
 ۲4میلیون خانوار که از مجموعه حساب یارانه استفاده می کنند اعتبار
یکمیلیونتومانیقرضالحسنهمعینکردکهمرحلهاولودومآنتابه
امروزپرداختشدهاست.
شریعتمداریتصریحکرد:تاکنوننزدیکبه ۱۹میلیونو 4۰۰تا۱۹
میلیونو۵۰۰هزارنفرازمجموعهخانوارهایایرانیمشمولدریافتاین
تسهیالتقرضالحسنهشدهاند.
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 6۰۰هزارتومانییارانهایدولتبهازایخانوارتکنفره،پنجنفروبهباال
قرارگرفتهاند.
وزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیگفت:اینرقمدراسفندوفروردینماه
پرداختشدهودرماهمبارکرمضانبصورتمضاعفانجامخواهدشد.
وی افزود :بدیهی اســت که در ماه های اردیبهشــت و خرداد سال
جاری نیز این سه میلیون خانوار از یارانه  ۲۰۰تا  6۰۰هزار تومانی دولت
برخوردارخواهندشد.
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
کهازاینمیزان ۱۳هزارمیلیاردتومانمربوطبهبخشبهداشتودرمان
و پنج هزار میلیارد تومان مقرر شده برای کمک به صندوق بیمه بیکاری
تخصیصیابدکههنوزمبلغیپرداختنشدهاست.
وی ادامه داد :عالوه بر این با کمک نهادهای انقالبی و حمایتی ،سپاه
پاسدارانانقالباسالمی،بنیادمستضعفان،ستاداجراییفرمانحضرت
امام و همه نهادهایــی که متصل به دفتر مقام معظم رهبری هســتند

هماهنگیهایالزمبهعملآمدوهرکدامدریکحرکتهمدالنهباملت
ایرانمشارکتکردند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :خوشبختانه ۳.۵میلیون 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
سراسرکشورتوزیعشدهاست.
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
حضرتامامدربینخانوادههاینیازمندسراسرکشورتوزیعمیشود.
شریعتمداری اظهارداشــت :عالوه بر این  ۵۰۰هزار 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
مجاورودیگرنیازمنداندرسراسرکشورقرارگرفتهاست.
وی تصریح کرد :همچنین  ۲۵۰هزار 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
کمکیبهرفعمشکالتجاریکشورباشد.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :نزدیک بــه ۵۰هزار میلیارد
تومانمنابعدراختیار ۱۱رستهشغلیتاثیرپذیرازبروزویروسمنحوس
کروناقراردادهخواهدشد.
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 ۵۰هزار میلیارد تومان منابع بدین منظور ایجاد شده
است .شریعتمداری اظهارداشت :تسهیالت  ۱۲درصدی در اختیار ۱۱
رسته شغلی از واحدهای مختلف تولیدی کشور که در اثر شیوع ویروس
کرونالطمهدیدهاندبصورتمستقیمیاغیرمستقیمقراردادهمیشود.
وی اضافه کرد :واحدهای که بصورت مستقیم از طرف دولت تعطیل
اعالم شــده اند به ازای هر نفر بیمه شــده به میزان ۱6میلیون تومان از
تسهیالت  ۱۲درصد بهره مند خواهند شــد البته این موضوع مشروط
به حفظ نیروی کاراســت اما واحدهای که بطور مستقیم از طرف دولت
تعطیلاعالمنشدهاندولیدررستههاییهستندکهباتصویبستادملی
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 تسهیالت۱۲
میلیونتومانبهرهمندخواهندشد.
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  ۵۰نفر کارگر دارند فقط با تودیع سفته ،بنگاه هایی که باالی ۵۰
نفر کارگر دارند سفته بعالوه یک تا سه ضامن و از  ۲۰۰میلیون تومان به
باال تسهیالت اگر در اختیار قرار گرفته باشد سایر وثایق مورد قبول نظام

بانکی از واحدهای تولیدی برای این وام ۱۲درصد در اختیار بانک ها قرار
میگیرد.
وی افزود :وام مزبور تاســه ماه تنفس و ۲4ماه هم زمان پرداخت دارد
یعنیدرمدتدوسالاینمنابعبایدبهسیستمبانکیعودتدادهشود.
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
گذشتهدراختیارداشتهاندهمانافرادرادوبارهبکارگیریکنند.
وی اظهارداشت :این هم اقدام مناســبی که از پایان اردیبهشت ماه
سالجاریآغازمیشود.
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
شهرداریهابیشترباآنهادرتماسوارتباطبودندمثلدستفروشان۱8۲
هزار نفر در تهران و یک میلیون نفر در ســطح کشور از طریق شهرداری
تهرانوهمینطورشهرداریهایسراسرکشورالبتهباگرایششهرداری
های کالنشهرها شناسایی و از وام قرض الحسنه دو میلیون تومانی بهره
مندخواهندشد.
وی افزود :بین  ۲۳تا  ۲۵هزار میلیارد تومــان منابعی که بانک ها در
اختیار مردم برای افزایش قدرت خرید مــردم قرار می دهند که در واقع
یک شوک  ۲۵هزار 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 توجهیبه تحریک تقاضاو ایجاد تقاضای مطمئنبرای بازار تولید
کاالهایایرانیباشد.

عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران مطرح کرد؛

درنشست«دستمزد»باابراهیمرئیسیچهگذشت؟

شوکت گفت :آقای رئیسی در جلسهای که آقای
هادی ابوی ،دبیر کانون عالــی انجمنهای صنفی
کارگران ایــران هم در آن حاضر بــود ،قول پیگیری
دادند.
بهگزارشخبرنگارایلنا،اکبرشوکت(عضوهیئت
مدیرهکانونعالیانجمنهایصنفیکارگرانایران)
درباره آخرین خبرها درباره احتمال برگزاری مجدد
جلسه شورایعالی کار برای افزایش حداقل دستمزد
کارگران گفت :هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای
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 میکنند .هیچ
جایقانوننوشتهنشدهکهتورمبایددردستمزدسال
گذشته کارگر ضرب شود .او ادامه داد :رقم ریالی تورم
حدودا ًیک میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که باید به
رقم دستمزد کارگران در سال جدید اضافه میشد.
آنها یک قانون مــن درآوردی دارند که رقم تورم را در
پایه حقوق ســال قبل میکنند .اگر رقم ریالی تورم
به حقوق کارگران اضافه شــود ،قدرت خرید ســال
گذشته را میتوانیم به دست بیاوریم .چون این اتفاق
نیفتاده است .شوکت خاطرنشــان کرد :کانون عالی

انجمنهای صنفی کشور تصمیم گرفت که شکایتی
تنظیم کند و شکایت به قوه قضاییه هم ارسال شده
است .کانون عالی انجمنهای صنفی شامل کارگران
ســاختمانی ،راننــدگان ،بخش صنعــت ،ایمنی و
بهداشت و گردشگری و  ...را شامل میشود .که بیش
از ۱6۰۰انجمن صنفی در کشور وجود دارد .بعضی از
آنها مثل رانندگان و ساختمانیها با دو میلیون عضو
قدرتمندترهستندوبرخیاصنافتعدادشانکمتر
است.
وی افزود :وظیفه ما این بود که برای دفاع از حق و
حقوق کارگر این کار را انجــام بدهیم و تالش خود را
میکنیم که به نتیجه برسد .اینکه برخی میگویند

چون ســهجانبهگرایی بوده اســت ،دیوان عدالت
نمیتواندورودکند.
عضوهیئتمدیرهکانونعالیانجمنهایصنفی
کارگران ایران تصریح کرد :دولــت باید این را بداند،
فاصلهای که بین دستمزد یا همان خط مرگ و سبد
معیشتکهخطفقراست،نتیجههمیندستکارها
بوده است .درحالیکه در دولت روحانی بهتر از دولت
احمدینژاد نیز عمل شده است .حداقل اینکه سبد
معیشت را به رسمیت شناخته اســت و تاحدودی
افزایشها نسبت به دولت گذشته قابل قبولتر بوده
استولیاینکافینیست.
او ادامه داد :حداقل باید رقــم ریالی تورم را اضافه
میکردند و در ســالهایی که توان آن را دارند ،سعی
کنندتاچیزیاضافهترازرقمریالیتورمتصویبکنند
تا بتوانیم ،خط فقر و دســتمزد را به هم برسانیم .نه
اینکههرروزفاصلهبیشترشود.

آغاز عرضه اوراق گواهی سپرده مدتدار در شعب بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنویــن با هدف ایجاد بســتر مناســب و مطمئن
ســرمایهگذاری برای مشــتریان ،بر اســاس مجوز بانک مرکزی
جمهوری اســالمی ایران ،اوراق گواهی ســپرده مــدتدار ویژه
سرمایهگذاری(عام)منتشرمیکند.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین ،مرحله سیام اوراق
گواهی سپرده سرمایهگذاری (عام) از روز شنبه  ۱۳اردیبهشتماه
تا پایان شهریورماه ســال جاری در تمام شعب این بانک در سراسر

کشورعرضهخواهدشد.
این اوراق یکســاله ،با نرخ ســود علیالحســاب  ۱8درصد
ســاالنه ،معاف از مالیات و مبالغ آن ضریبی از یکمیلیون ریال
است.
اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه ســرمایهگذاری (عام) این
بانک ،الکترونیکی و بانام ،غیرقابلانتقال به غیر و همراه با قابلیت
بازخرید قبل از سررسید نزد شــعب بانک اقتصادنوین (با نرخ ۱۰

بانک و بیمه

درصد ساالنه) است.
همچنین مقاطع پرداخت سود علیالحســاب این اوراق ماهانه
خواهد بود و پرداخت اصل و سودهای علیالحساب آن توسط بانک
اقتصادنوینتضمینشدهاست.
عالقهمندانبهاستفادهازاینفرصتبرایکسباطالعاتبیشتر
میتوانند با مرکز  ۲4ساعته ارتباط با مشتریان این بانک به شماره
۰۲۱48۰۳۱۰۰۰تماسحاصلکنند.

رونمایی از دستگاه خودکار تحویل فرم به مشتری در بانک دی
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک
دی از دســتگاه خودکار تحویل فرم به مشتری در
شعبهمرکزیرونماییشد.
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،
رونماییکردند.
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
بهمشتریانگامموثریبرداریم.
ویبااشارهبهاینکهرعایتاصلمشتریمداری
در بانک دی ســرلوحه تمامی امور اســت ،گفت:

باید تالش کنیم با اســتفاده از ابزارهای موجود در
رویکردهای نویــن بازاریابی به ســطح باالتری از
رضایتمشتریاندستیابیم.
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
مشتریوبانکقرارمیگیرد.
وی افزود :جوانی ،انگیــزه ،دانش و خالقیت از
مهم ترین ویژگی های ســرمایه های انسانی بانک
دی هستند که میتوانند زمینه درخشش و تعالی
بانک را در نظــام بانکی فراهم آورنــد و امیدوارم با
تداوم چنیــن نوآوریهایی در بانک دی ،شــاهد
شکوفایی و پیشرفت هر چه بیشتر این بانک ارزش
آفرینباشیم.گفتنیاست،محسنهوکری،همکار
شعبه کرمانشاه بانک دی در سال  ۱۳۹6موفق به
ثبت اختراع دستگاه خودکار تحویل فرم شد و این
اختراع در سال  ۱۳۹۷به عنوان یک ایده در سامانه
نظام پیشــنهادهای بانک به ثبت رســید و با نظر
موافقاعضاءوحداکثرنمرهمصوبشد.
شایان ذکر است ،در سال  ۱۳۹8این 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

رونماییشد.
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
نظرخودرا دریافتکند.

پذیرهنویسی سهام شرکتهای دولتی از طریق شعب و پیشخوانهای اینترنتی بانک مسکن
سرمایهگذاریهمهایرانیاندرسهامشرکتهایدولتیتسهیلشد
بانک مســکن به زودی امکان پذیرهنویسی غیرحضوری واحدهای
ســرمایهگذاری صندوق واســطهگری مالی یکم را از طریق امکانات
بانکداریالکترونیکفراهممیکند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن  هیبنا  ،وزارت اقتصاد در هفته
جاری طی اطالعیــهای فراخوان واگذاری واحدهای ســرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری قابل معامله(« )ETFواسطهگری مالی یکم» را
منتشرکرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ایــن واگذاری ،به نمایندگی
از دولت جمهوری اســالمی ایران ،باقیمانده ســهام خود در بانکهای
ملت ،تجارت و صادرات ایران و بیمههای البــرز و اتکایی امین را واگذار
خواهد کرد .این واگذاری ،فرصت کمنظیری برای ورود آحاد جامعه به
سرمایهگذاری در سهام شرکتهای 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 میکند .در همین
راســتا ویژگی بارز این واگذاری ،بهرهمندی همــه ایرانیان عالقمند به
سرمایهگذاریدراینامرازتخفیف۲۰درصدیاست
سقفسرمایهگذاریهرشخصحقیقی(هرکدملی)،بیستمیلیون
ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده اســت .پذیرهنویسی برای هر فرد
دارای کد ملی امکانپذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود

ندارد.
پذیره نویســی واحدهای این صنــدوق برای اشــخاص دارای کد
معامالتی (کد بورســی) از طریق کارگزاریهای بورس و ســامانههای
آنالینمعامالتیودرگاههایغیرحضوریوحضوریبانکهایمنتخب
و برای اشــخاص فاقد کد بورســی ،از طریق درگاههای غیرحضوری و
حضوریبانکهایمنتخبازجملهبانکمسکنصورتمیپذیرد.
در همین راســتا و به دنبال معرفی بانک مســکن به عنوان یکی از
بانکهای منتخب که در امر واگذاری واحدهای سرمایهگذاری مذکور
مشــارکت میکند ،حوزه بانکداری الکترونیک بانک مســکن در حال
آماده ســازی بســترهای مورد نیاز به منظور پذیرهنویسی واحدهای
صندوقهای قابل معاملــه در بورس()ETFبه ویــژه از طریق امکانات
غیرحضوریاست.
به همیــن منظور پیادهســازی امــکان پذیرهنویســی واحدهای
سرمایهگذاری صندوق واســطهگری مالی یکم در پیشخوان اینترنتی
(سایتبانک)،موبایلبانکجدید(بخشپیشخوان)ونیزکیوسکبانک
مسکندردستورکارقرارگرفتهوتازمانشروعپذیرهنویسیبهسرانجام
خواهد رسید تا مشتریان بانک مسکن در صورت عالقمندی به شرکت
در این ســرمایهگذاری در صورت نداشــتن کد بورســی بتوانند از این
ظرفیتها اســتفاده کنند .بر اســاس اعالم اولیه وزارت اقتصاد ،شروع
پذیره نویســی از تاریخ ۱4اردیبهشــت ۹۹و پایان آن ۳۱اردیبهشت

خواهدبود
مخاطبان برای آگاهی از متن کامل این فراخوان میتوانند به پورتال
وزارت اقتصاد ،www.mefa.irشبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران
(شادا)www.shada.irوپایگاهاطالعرسانیصندوقسرمایهگذاری
قابل معامله(« )ETFواســطهگری مالی یکم»www.etf.mefa.ir
مراجعهکنند.
الزمبهذکراست،داشتنکدبورسیبرایپذیرهنویسیالزامینیست.
اما متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که پس از ۲ماه از تخصیص
امکان پذیر اســت ،میتوانند به تدریج طی ماههــای آینده و در فرصت
مناسب نسبت به ثبتنام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق
رویه های شرکت سپردهگذاری مرکزی و تســویه وجوه اقدام کنند.به
گزارش هیبنا ،صندوق ETFیــا Exchangetraded fundنوعی
از صندوقهای سرمایهگذاری اســت که از داراییهای متنوع تشکیل
شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله میشود و
ساختاری شبیه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دارند؛ یعنی شما
درطولساعاتوروزهاییکهبازارمعامالتسهامبازاستمیتوانیدیک
یا چند واحد از یک صندوق ETFرا بخرید ،یا چند واحد از آن را بفروشید.
شــما با خرید واحدهای ،ETFپول خود را در صندوقی سرمایهگذاری
میکنید که با اســتفاده از یک تیم مدیریت حرفهای سعی میکند تا با
تشکیلپرتفوییازسهاموانواعاوراقبهادار،سودکسبکنند.

مشخصات ،ارکان و شرایط خرید شفاف شد:

جزییاتدرجنمادصندوقسرمایهگذاریبانکهاوبیمههادربورس

بورساوراقبهادارتهرانباصدوراطالعیهایاعالم
کرد :صندوق ســرمایهگذاری در سهام قابل معامله
واسطه گری مالی یکم با نماد «دارا یکم» در فهرست
نرخ صندوقهای ســرمایهگذاری قابــل معامله در
بورسدرجشد.
براساسمجوزپذیرهنویسیشماره۱۲۲/6۳648
ســازمان بورس و اوراق بهادار ،اولین صندوق سهام
عرضه شــده دولت در بخش بانک و بیمه با مدیریت
غیرفعال شامل شرکتهای«بیمهاتکاییامین،بیمه
البرز ،بانــک صادرات ،بانک ملــت ،بانک تجارت» با
نسبت های مشــخص کهدرامیدنامهصندوقذکر
شده است و با نام صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله
واســطه گری مالی یکم در بورس اوراق بهادار تهران

درجشد.
براســاس این گــزارش از این تاریخ (ســیزدهم
اردیبهشــت ماه)۱۳۹۹صندوقســرمایهگذاری
قابل معامله واسطه گری مالی یکم با نماد «دارا یکم
( »)DARA YEKOMدر فهرســت نرخهای بازار
صندوقهای ســرمایهگذاری قابل معامله در بورس
اوراقبهادارتهراندرجشد.
مدیرومتولیصندوق
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 حســابرسآنموسســهحسابرسی
شاخصاندیشانمعرفیشدهاند.

شیوهتعیینقیمت
گفتنی اســت  :قیمتســهامتشــکیلدهنده
واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ،متوسط قیمت
سهام در سی روز گذشته (منتهی به تاریخ فراخوان
واگــذاری) با احتســاب ۲۰درصد تخفیف اســت
مشــروط براینکه پس از اعمال تخفیف از ۷۰درصد
قیمت پایانــی روز معامالتی قبلازشــروعپذیره
نویســی کمتر نباشــد ۵ .درصد ازداراییصندوق
به عنوان دارایی ســرمایه گذاران و بــه منظور انجام
عملیاتبازارگردانینزدصنــدوقنگهداریخواهد
شد .واحدهای پذیره نویسی شده حداقل ۲ماهپس
از پایان پذیره نویســی ،قابلیت معاملهدربازارثانویه
بورساوراقبهادارتهرانراخواهدداشت.

الزم به ذکر اســت  :صندوق واســطهگری مالی
یکم بــا ثبت نزد ســازمان بــورس و اوراق بهادار از
جمله صندوق های ســرمایه گــذاری موضوع بند
( )۲۰مــاده ( )۱قانون بازار اوراق بهــادار و بند (هـ)
مــاده ( )۱قانون توســعه ابزارهــا و نهادهای مالی
جدید و جزء  ۲بند (الف) تبصــره ( )۲قانون بودجه
سال  ۱۳۹۹کل 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.

فعالیت۶۳هزارو۲۰۸دستگاهکارتخوانشعبهایتاپایانسال۱۳۹۸

جدیدترین گزارش منتشــره از وضعیتابزارهایپرداختنشــان
میدهد که تا پایان اســفند ماه ۹8بالغ بر 6۳هزار و ۲۰8دستگاه پایانه
شعب ( کارتخوان شعبهای) فعال بوده و تعداد این ابزار کاهش پیدا کرده
است.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت کارتخوان شــعبهای
(کارتخوانهای بانکی مورد استفاده در شــعب) نشان از فعالیت بالغ بر
 6۳هزار و ۲۰8دستگاه پایانه شعبه در ســطح کشور تا پایان اسفند ماه
 ۹8در شبکه بانکی دارد که این آمار نسبت به ماههای سال  ۹8حاکی از
آن است که تعداد مجموع پایانههای شعب در شبکه بانکی کاهش یافته
اما از سویی دیگر تعداد این دستگاهها در شعب بانکهای استان تهران با
افزایشروبروبودهاست.
دستگاههای 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
سامانههای الکترونیکی مانند خودپرداز ،اینترنت بانک و موبایل بانک
انجام می شود .این خدمت تا ســقف  ۱۵میلیون تومان بوده و بر خالف
انتقالوجهازطریقپایایاساتنا،بهصورتلحظهایانجاممیشود.
بر اساس آمارهای منتشر شــده ،بانک صادرات ایران با ۷هزار و۳8۲
دستگاه پایانه شعب و در ادامه بانکهای 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 دستگاههای این بانک در
حدود6هزارو۷۰۰دستگاهکاهشپیداکردهاست.
استان تهران :آمار منتشر شــده از وضعیت کارتخوانهای شعب در
استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر  ۱۳هزار
دستگاهکارتخوانشعبهایتوسطشبکهبانکیبهصورتفعالپشتیبانی

میشودکهازاینمیانبیشترینسهم ازتعداداینابزارپرداختدرتهران
مربوط به بانکهــای صادرات ایران ،ملی ایــران و ملت اختصاص دارد؛
دستگاههای 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
باتوجهبهتعدادتراکنشهابرایرشدپایانهشعبهبهمنظوراموربانکیبه
ویژه انتقال وجه کارت به کارت با سقف باالتر از سایر کانالهای بانکداری
الکترونیک دارد.سایر استانها :آمار نشان میدهد در سایر استانهای
ایران در حدود  ۵۰هزار و و  ۲۰8دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که
بانک ملی با حدود 6هزار و 64۱دســتگاه پایانه شعبه بیشترین سهم از
این ابزار پرداخت در شهرستانها را دارد؛ این در حالی است که بانک ملی
ایران در آبان ماه با تعداد  ۱۲هزار دستگاه کارتخوان شعبهای بیشترین
دستگاه در میان استانهای کشــور به جز تهران را داشته که این عدد با
کاهشبیشاز6هزاردستگاهروبروشدهاست.

ثبتسود۴۸درصدیدرسال۹۸

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان ســهام شرکت پرداخت نوین
آرینبرایسالمالیمنتهیبه۲۹اسفند۱۳۹8برگزارشد.
به گزارش روابط عمومــی بانک اقتصادنوین ،ایــن مجمع با حضور
اکثریت سهامداران ،حســابرس و بازرس قانونی ،مدیرعامل و اعضای
هیئتمدیرهاینشرکتبرگزارشدوگزارشعملکردوصورتهایمالی

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 فعالیتهای شرکت در سال گذشته ،در خصوص فعالیتهای
محوری این شــرکت گفت :بازاریابی و نصب پایانههای فــروش ،ارائه

خدمات نوین در حوزه پرداخت ،بازاریابی ،جانمایی ،نصب و پشتیبانی
دســتگاههای خودپرداز ،ارائــه خدمات پرداختهــای غیرحضوری
اینترنتی و موبایلی ،بررسی و تامین ســرمایه برای کسبوکارهای نوپا
و ارائه خدمات کارت اعتباری و پی پرداخت اهم فعالیتهای شــرکت
پرداختنوینآریناست.

۳

دوشنبه  15اردیبهشت1399
نگره

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
خدمترســانی 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 ویژگیهای مشتریان اســت که این مهم جز
با ایجاد این نگاه در سراســر بدنــه بانک محقق
نخواهدشد.

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

آمادگی بانک سپه برای پذیره
نویسی واحدهای سرمایه
گذاری صندوق سرمایه گذاری
قابل معامله ()ETF
پایگاهاطالعرسانیبانکسپه:مشتریانبانک
ســپه می توانند از طریق مراجعه به درگاههای
غیرحضوری و حضوری بانــک و با ارائه اطالعات
مورد نیاز ،نســبت به پذیرهنویســی واحدهای
ســرمایهگذاری از تاریخ ۱4تا ۳۱اردیبهشــت
ماه  ۱۳۹۹اقدام کنند.به گــزارش پایگاه اطالع
رســانی بانک ســپه،این بانک به عنوان یکی از
بانکهای عامل پذیرهنویســی واحدهای سرمایه
گذاری صندوق ســرمایه گــذاری قابل معامله
( )ETFدولتی این امکان را برای مشتریان فراهم
کرده اســت تا از طریق مراجعه بــه درگاههای
غیرحضــوری و حضــوری و با ارائــه اطالعات
مورد نیاز ،نســبت به پذیرهنویســی واحدهای
سرمایه گذاری از تاریخ ۱4تا ۳۱اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۹اقدام 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 امکانپذیر اســت و محدودیت
ســنی برای متقاضیانوجــودندارد.باتوجهبه
تأکیداتستادملیمبارزهباکروناتوصیهمیشود
هموطنان عزیز به منظور حفظ سالمت ،جز در
موارد ضروری ،از مراجعه حضوری به شعب بانک
جدا ًپرهیز نموده و پذیره نویسی را از طریق درگاه
های غیرحضوری بانک(ib.ebanksepah.
)irانجامدهند.

رشد چشمگیر عملکرد
بانکپاسارگاد در ارائه «بسته
حمایتی» در سال ۹٨
بانکپاسارگاد با بسته حمایتی ویژه خدمات
بانکی ،اقدامات ارزشمندی را در راستای افزایش
تولید و اشــتغالزایی انجام دادهاست.به گزارش
روابطعمومی بانکپاسارگاد ،این بانک با هدف
کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و چرخه
اقتصاد کشور ،از سال  ۱۳۹۷بسته حمایتی ویژه
خدمات بانکی را که شــامل«اعطای تسهیالت
ارزانقیمت»«،گشایشاعتباراسنادیداخلی»،
«صدور انواع ضمانتنامه بانکی» و «ارائه خدمات
مشاورهای» اســت ،ارائه میدهد.بسته حمایتی
ب انکپاسارگاد در سال  ۱۳۹8با استقبال بسیار
خوب مشــتریان مواجه شد .بهطوریکه نسبت
به سال پیش از آن ،شاهد رشــد  ۱8۷درصدی
در بخش گشــایش اعتبار اســنادی ،رشد۱4۹
درصدی در بخش صدور ضمانتنامه و رشد۳۱8
درصدی در بخش اعطای تسهیالت ارزانقیمت
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 تمامشده به بنگاهها،
از ویژگیهای بســته حمایتی بانکپاســارگاد
است.گفتنی است مشتریان میتوانند با مراجعه
به «ســامانه ثبت درخواست خدمات بانکی» در
سایت بانکپاسارگاد به نشانیhttps://www.
 ، bpi.ir/campaignضمن ثبت مشــخصات
خود ،خدمت مــورد نظر در بســته حمایتی و
شــعبهی دلخواه را جهت دریافــت آن خدمت
انتخابکنند.
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هشدار بانک سامان در خصوص
صفحات جعلی نت بانک
بانک سامان در خصوص اســتفاده از صفحات
جعلیبرایورودبهنتبانکهشدارداد.
به گزارش سامان رســانه ،همزمان با مشاهده
برخیصفحاتجعلیبرایترغیبوتشویقکاربران
نت بانک سامان به ورود از طریق آنها ،بانک سامان
در خصوص وارد کردن اطالعات بانکی در صفحاتی
بهغیرازنشانیرسمیواصلینتبانکهشدارداد.
بر اســاس این گــزارش تنها صفحه رســمی
برای ورود مشــتریان به نت بانک سامان https://
 ir.ib.sb۲4اســت و تمامی نشــانیهای جعلی و
متقلبانه که با ظاهری شــبیه به نت بانک ســامان
فعالیتمیکنندغیرقابلتاییدبودهوواردکردننام
کاربری و رمز عبور تهدیدی جدی برای متشریان
محسوبمیشود.
شایان ذکر است در همین خصوص چند صفحه
جعلی در مدت زمان کوتاهی شناســایی و از طریق
مراجع ذیصــالح انتظامی فعالیت آنها مســدود و
متوقفشدهاند.
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  ۰۲۱64۲۲در
میانبگذارند.

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت
در قالب طرح پردیس بانک سینا
به متقاضیان
درراستای تحققآرمانهایبانکداریاسالمیو
کمک به اشتغالزایی در مقیاس های کوچک ،بانک
سیناتسهیالتارزانقیمتدرقالبطرحپردیسرا
بهمتقاضیانپرداختمیکند.
براساسطرحسپردهسرمایهگذاریکوتاهمدت
پردیس که ویژه اشــخاص حقیقی و حقوقی است،
متقاضیان با افتتاح حساب ســپرده ای حداقل به
مبلغ  ۵میلیون ریال می توانند از وام قرض الحسنه
این طرح تا ســقف  ۳۰۰میلیون ریال بــا کارمزد
 4درصد بهره مند شــوند.به سپرده متقاضیان این
طرح،سودسالیانهعلیالحساببهمیزان۰.۵درصد
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 ۳۰۰میلیون ریال اقدام نمایند.متقاضیان بنابر
میانگین موجودی حساب خود در بازه های زمانی
 ۳ماهه 6 ،ماهه ۹ ،ماهه و  ۱۲ماهه امکان استفاده از
تسهیالت به میزان  8۰ ،6۰و  ۱۰۰درصد سپرده را
دارند و در بازه های زمانی مختلف  ۵تا  6۰ماهه نیز
میتوانندنسبتبهپرداختاقساطاقدامنمایند.

بانک رفاه اعالم کرد

جامعه هدف طرح رفاه کاال،
گسترده تر شد
جامعه هدف طرح رفاه کاال که در آن مشــتریان
میتوانند وسایل مورد نیاز خود را از فروشگاه های
طرفقراردادبانکرفاهبهصورتاقساطیخریداری
کنند ،به منظور توســعه طرح و بهرهگیری 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
توانندازمزایایطرحرفاهکاالاستفادهکنند.

پرداخت  ۲۱٦هزار میلیارد ریال
تسهیالت حمایتی توسط بانک
صادرات ایران در سال ۹٨

بانک صادرات ایران در سال  ۹8با اعطای بیش
از  ۲۰6هزار فقره تسهیالت حمایتی ،بالغ بر ۲۱6
هزار میلیارد ریال به اقشــار آســیبپذیر سراسر
کشــور پرداخت کرد.به گــزارش روابطعمومی
بانک صادرات ایران ،این بانک در راســتای عمل
به مســئولیت اجتماعی ،حمایــت از بنگاههای
تولیدی کوچک و متوسط و ارتقای زیرساختهای
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  8۰فقــره وام به ارزش بالغ بــر  ۲۱6هزار و
 4۰۹میلیارد ریال توســط بانک صادرات ایران به
این امر اختصاص یافت.اعطای وام قرضالحسنه
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 آسیبدیدگان حوادث
غیرمترقبه از جمله ســیل با نرخهای ترجیحی و
همچنین وامهای ضروری و وام زندانیان نیازمند
از مهمترین موارد تخصیص این تسهیالت در سال
 ۹8است.

دوشنبه  15اردیبهشت1399
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نماینده وزیر صمت در اصناف
کشور:

مهلت ارسال معامالت فصلی
زمستان  ۹٨و بهار  ۹۹تمدید
شد
نماینــده وزیر صمت در اصناف کشــور و
نماینده اصناف در ســازمان امــور مالیاتی از
تمدید مهلت ارسال معامالت فصلی زمستان
 ۱۳۹8وبهار ۱۳۹۹خبرداد.
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
۱۳۹8تامورخ۱۵/۰4/۱۳۹۹تمدیدگردد.
نماینده اصناف در ســازمان امور مالیاتی
کشــور افزود :همچنین مقرر گردید مهلت
ارسال معامالت فصلی بهار ســال  ۱۳۹۹تا
مورخ۱۵/۰۷/۱۳۹۹تمدیدگردد.
درســتی تاکید کرد :این تصمیمات امروز
طی بخشنامه ای توسط سازمان امور مالیاتی
بهمدیرانکلامورمالیاتیکشورابالغشد.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان
لوازم خانگی ایران ؛

حذف ارز نیمایی مراکز
تولید لوازم خانگی را تعطیل
میکند
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم
خانگی ایران گفت :درحال حاضر زمزمههای
حذف ارز نیمایی تخصیص یافته در این صنف
به گوش میرســد که اگر این اتفاق رخ دهد،
موجب ایجاد مشکالت فراوانی در این صنف
خواهد شــد .زیرا در این صورت قیمت لوازم
خانگی افزایش مییابــد و در نتیجه آن توان
خریدمردمکاهشخواهدیافت.
اســماعیل بازارچی در گفتوگو با ایلنا در
مورد آخریــن وضعیت تولید لــوازم خانگی
گفت :وضعیت تولید در هر شرکت با توجه به
تسهیالت و نقدینگیهای آن متفاوت است،
برخی از آنان با  8۰درصد و برخی با  ۳۰درصد
ظرفیتخطوطدرحالتولیدهستند.
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
تعطیلیصنفخودجلوگیریکنند.
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
تولیدلوازمخانگیهستند.
وی ادامه داد :درحال حاضر نیز زمزمههای
حذف ارز نیمایی تخصیص یافته در این صنف
به گوش میرســد که اگر این اتفاق رخ دهد،
موجب ایجاد مشکالت فراوانی در این صنف
خواهد شــد .زیرا در این صورت قیمت لوازم
خانگی افزایش مییابــد و در نتیجه آن توان
خریدمردمکاهشخواهدیافت.درنهایتاین
مسئله موجب کاهش تولید در نتیجه تعدیل
نیرووتعطیلیمراکزتولیدمیشود.
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
خودسرانهقیمتجلوگیریکند.
وی در پایان تاکید کــرد :تاثیر اصلی کرونا
در بازار خرید خواهد بود ،و اگر خریدی صورت
نگیردتولیدینیزوجودنخواهدداشت.

سال  ۹۸رقم خورد؛

تامین مالی  ۳۳.۵هزار
میلیارد تومانی بنگاههای
کوچک و متوسط
بر پایــه آمارهای اعالمــی وزارت صنعت
معدن و تجــارت ،در ســال  ۹8بابت تامین
م الی بنگاه های تولیدی کوچک ،متوســط
و طرحهای نیمه تمام با پیشــرفت باالی 6۰
درصد ،در راستای اقتصاد مقاومتی  ۳۳هزار و
۵۷۷میلیاردتومانپرداختشدهاست.
این پرداختی ها در قالــب  ۲۰هزار و ۹۳۰
فقرهتسهیالتبودهاست.
بخشــی از این پرداختی ها بــه صورت
مستقیم توســط بانک ها انجام می شود که
شامل  ۱6هزار و  ۵۳۳فقره تسهیالت به مبلغ
 ۲۰هزار و  8۵۵میلیارد تومان بوده و بخشی
دیگر به صــورت پرداخــت در فرآیند رونق
تعریف شد که شامل چهار هزار و  ۳۹۷فقره
به مبلغ  ۱۲هــزار و  ۷۲۱میلیارد تومان بوده
است.
بیشترین پرداختی مربوط به استان تهران
با یکهزار و  4۳4فقره و مجموع مبلغ  6هزار
و  ۷44میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به
جنوب کرمان با سه فقره به مبلغ یک میلیارد
و4۵۰میلیونتومانبودهاست.
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توانمندسازی مهارتی
دانشجویان و فارغ
التحصیالن برای اشتغال
بر اساس تفاهمنامه همکاری آموزشی
بین ســازمان آموزش فنــی و حرفهای
کشــور و دانشــگاه فرهنگیــان ،فرایند
توانمندســازیمهارتیدانشــجویانو
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.
توانمندســازیدانشــجومعلمانو
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 ظرفیتهای آموزشی،
پژوهشــی طرفیــن در راســتای انجام
ماموریت ها و تکالیف ســازمانی از جمله
اهداف این تفاهمنامه است .
در زمستان ۹8ســهم 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  ۱.4درصد افزایش داشته است.

هشدار درباره گرانی و
کمبود اقالم بهداشتی برای
حفاظت از کارگران چای
شمال
م دیر اجرایی سندیکای کارخانههای
چ ای کشــور نســبت به کمبــود اقالم
بهداشــتی برای کارگــران کارخانههای
چای شمال هشــدار داد و گفت :به رغم
پیگیریهای انجام شده با کمبود و گرانی
دســتکش ،ماســک و مــواد ضدعفونی
کننده بــرای حفاظت ار جــان کارگران
مواجه شدهایم.
م حمدصادق حســنی در گفتوگو 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 کارخانههای چای
آغاز شده است.
وی ادامه داد :برداشت برگ سبز چای
بهاره از مهمترین دورههای برداشت این
محصول است.
حســنی با تاکید بر اینکه شمال کشور
یکی از مناطــق خطرناک برای شــیوع
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 میدهد.
وی اضافه کرد :عــالوه بر کارگرانی که
برداشت برگ سبز چای را انجام میدهند
کارگــران مشــغول در کارخانهها 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 خطرناکترین مناطق کشور محافظت
کنیم.
وی از بینتیجــه مانــده پیگیــری
سندیکای کارخانههای چای کشور برای
دریافت اقالم بهداشتی برای کارگران به
میزان نیاز و با قیمت مناســب خبر داد و
گفت :به رغم دستور دستگاههای ذیربط
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
شویندهها نیز با مشکالت روبهرو هستیم.
به گفتــه مدیــر اجرایی ســندیکای
کارخانه هــای چــای کشــور؛ بــا تمام
تالش های انجام شده و مکاتبات صورت
گرفته توسط این ســندیکا نتوانستهایم
تب ســنج با قیمت مناســب برای ۱6۰
کارخانه چای تهیه کنیم.
حســنی گفت :گران فروشی حتی در
شرکت هایبخشــیکهدســتگاههای
ذیربــط به مــا معرفــی میکننــد نیز
رخ میدهــد و در ایــن میــان هیچکس
پاسخگوی ما نیست.

اقتصاد و انرژی
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور گفت :دستورالعمل
پرداختفوقالعادهخدماتارزندهکرونادربخشبهداشتودرمان
کشور در حال تهیه اســت و به زودی پرداخت میشود.به گزارش
اقتصادآنالین«،محمدباقرنوبخت»درصفحهاینستاگرامخوددر
رابطهباوضعیتکادردرمانوبهداشت،درموردپرسشهایمطرح
شــده درباره پرداخت فوقالعاده ویژه کارکنان وزارت بهداشت،

فوقالعاده خدمات ارزنده کرونا بهزودی پرداخت میشود

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

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

کارگران را سهامدار کنید

سهام ترجیحی ،مالیات دوران طالیی بورس به کارگران
خیلیها بر این باورنــد که ما اکنــون در دوران
طالیی بورس ایران به سر میبریم .سهم کارگران از
رکوردشــکنیهای هر روزه بازار سهام چیست؟ آیا
اکنون زمان مناسبی برای سهامدار کردن کارگران
است؟
به گزارش خبرنگار ایلنا ،یکشــبه پولدار شدن
با بورسبازی ،چیزی اســت که قبــال آن را بارها در
داستانها شنیده و در فیلمها دیده بودیم .اگر تمامی
این داستانها و فیلمها ما را به خیابان شماره  ۱۱وال
اســتریت یعنی جایی که بورس نیویوک قرار دارد؛
میبردند ،این روزها فاصله تا رویای سود ۳۰۰و4۰۰
درصدی با بورسبازی اینقدرها دور نیســت .بعضی
مدعیهستنددارنداینرویاراتجربهمیکنندوالبته
شاخصهاونمودارهاهمهمینرامیگویند.
بــورس تهران در مــدت کوتاهــی قلههای دور
از انتظــاری را فتح کرده؛ شــاخص کل روز به روز با
ســرعتی غیرقابل باور باال میرود و حاال واحد۹۱۰
هزار را رد کــرده و پیشبینی میشــود به زودی به
واحد یک میلیون برســد .این رشد فزاینده خیلیها
را به جنب و جوش انداخته اســت .بازار سهام ایران
پر از سهامدار ریز و درشت شــده و ارزش شرکتها
لحظهایباالمیرود.
هر چند بسیاری بدبینانه به اوضاع نگاه میکنند
و از همین حاال شــمارش معکوس سقوط تاریخی
را آغــاز کردهاند ،اما مســئوالن دارند بــه هر دری
میزنند تا شــرایط را حفظ کرده و از رکورد تاریخی
محافظت کنند .ابر شرکتهایی مثل شستا به بورس
وارد شــدهاند و زمزمههایی مبنی بر ورود بیشــتر
شرکت های بزرگ و حتی باشگاههای پرطرفداری
مثل پرســپولیس و اســتقالل به بــورس به گوش
میرســد .همزمان خرید و فروش سهام عدالت آزاد
شــده و این یعنی خود به خود حــدود ۵۰میلیون
ایرانی بورســی شــدهاند .در روزهای طالیی بورس
صداهایی که قبال یا اصال شــنیده نمیشد یا ضعیف
شنیده میشد ،کمی بلندتر به گوش میرسند؛ یکی
ازاینصداهاایناست:کارگرانراسهامدارکنید.
اعطایسهامبهکارگران
سهام دار کردن کارگران در کارخانههایی که در
آنمشغولبهکارهستند،موضوعینیستکهاکنون
مطرح شده باشد .سالهاســت 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
واکنشهایی را برانگیخت .او درباره پیشنهاد وزارت
کار برای فروش ســهام برخی بنگاهها به کارگران به
صورت شورایی گفت« :این روش در مرحله کنونی
فروش اجرا نمیشــود ،امــا در واگذاریهای آینده
اعمالخواهدشد».
همان زمــان احمــد حاتمی یزد (کارشــناس
اقتصادی) در گفتگو با ایلنا گفت :در گذشــته و در
جریان واگــذاری کارخانهها ،برخــی از بنگاههای
اقتصادی را به افــرادی دادند که اهلیت کار صنعتی
نداشــتند .به همین دلیل آنها کارخانــه را تعطیل
کردنــد ،داراییهایش را فروختند و با آن مشــغول
ساختوســاز شــدند یا مثال ملک ،هتل و امثال آن
خریدند .وقتی کارخانه دست کارگران باشد ،چنین
کارینمیکنند.ادامهحیاتاقتصادیکارگرانبسته
به ادامه حیات کارخانه است و با برجسازی ،کارگران
بیکار میشوند .بنابراین آنها کارخانه را نمیکوبند تا
برجبسازند.
این مهم که واگذاری کارخانهها به کارگران باعث
تعلق خاطر شــده و در نهایت بهــرهوری را افزایش
میدهد ،باعث میشود بســیاری ،از سهامدار شدن
کارگراندفاعکنند.
 ۲۳آبان ســال گذشته حســن صادقی (رئیس
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) گفت :از وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی میخواهیم که واگذاری
 ۳۳درصد 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 گذشتهای نهچندان
دور و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی کلید خورد

و ما نیاز داریم تا بار دیگر ایــن امر را به منظور ارتقای
سطحرفاهکارگراناحیاکنیم.
اکنون که بحث بورس داغ اســت و هر لحظه خبر
تازه و اغلب امیدبخشــی از بازار سرمایه میشنویم،
شــاید بتوان مطالبه ســهامدار کردن کارگران را با
صدای بلندتر بیان کرد .با این همه ،نمیتوان بیگدار
به آب زد .آیا اکنون زمان مناســبی اســت و اساسا
سهامدارشدنکارگرانفایدهایبرایآنهادارد؟
اعطای ســهام به کارگراناگــردرزمان
مناسبباشد،کاردرستیاست
به همــان انــدازه که اخبــار مربوط بــه بورس
وسوســهکننده اســت و فکر آدمهاییبا ســرمایه
خرد را به این مشــغول کرده که از این دوران طالیی
طرفی ببندند ،ترس و نگرانی و هشدار هم هست .در
هفتههایاخیرانبوهیتحلیلوگزارشدربارهبورس
منتشر شده است .در برخی از این مطالب ،حرفهای
ناامیدکننده ای هست که خالصه میشوددراینکه
بورس در حال حاضــر بیش از  ۱۰ابــر حباب دارد.
کسانی که درباره ســرمایهگذاری دربورسهشدار
میدهند عنوان میکنند که شرایط به گونهای پیش
رفته که ســهام بیارزش برخی شرکتها ارزشمند
شدهاند ،حال آنکه واقعا این شرکتها ورشکستهاند.
درچنینشــرایطیآیاپیگیریســهام دارکردن
کارگراندرستاست؟
هادی ساداتی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا ،از
کلیت بحث اعطای سهامبهکارگراندفاعمیکند،
اما میگوید :باید شرایط را به درستی سنجید و زمان
مناسبیرابرایاینکارانتخابکرد.
او بیان میکند :شرایط اقتصادی جهان شرایط بد
و پیچیدهای است .شیوع کرونا ضربات سهمگینی به

وزیر اقتصاد:

سهامعدالتجدیدیعرضهنخواهدشد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقشــار ضعیفی که مشــمول سهام عدالت
نیســتند ،از فرصت  ETFاســتفاده کنند ،گفت :برنامــهای داریم که
محدودیتتوسعهکارگزاریهاراحلکنیم.
فرهاد دژپســند در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال
که آیا صندوقهای  ETFخصوصی سازی است یا خیر ،گفت :خصوصی
ســازی دو جز اصلی دارد؛ یک مالکیت و دو مدیریت .در ETFدر فاز اول
مالکیتودرفازدوممدیریتواگذارمیشود.
وی ادامه داد :اگر کسی یک دهم درصد از سهام صندوق را بگیرد ،بعد
ازقانونبرنامهششممیتواندواردمدیریتصندوقشود.
دژپسندافزود:اینکاربرایجبرانکسریبودجهروشمناسبیاست
کهآثارپولیومالیمنفینداردواتفاقاًکوچکسازیدولترانیزبههمراه
داشتهوازدحامحضوردولتدراقتصادراحذفمیکند.
تفاوتآزادســازیســهامعدالتبهروشمستقیموغیر
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 میشود که میتواند آن را نگاهداشته یا
بفروشد؛ اما در روش دیگر که نام صحیحتر آن روش واگذاری وکالتی به
شرکت سرمایهگذاری استان است ،اگر کســی وقت ندارد یا دانش الزم
برای ورود به بازار بــورس و بازگردانی را ندارد ،به نهــاد ایمنی مثل این
شرکتهاوکالتمیدهد

وی ادامه داد :این شــرکتها بورس را آنالیز کرده و ریسک را ارزیابی
میکنند؛ ضمن اینکه شرکتهای ســرمایهگذاری استانی و منطقهای
همچنینممکناستبتوانندETFایجادکنند.
90درصدآزادسازیمستقیمراانتخابکردند
وزیر اقتصاد اظهار داشــت :حدود  ۹۰درصد مردم روش مستقیم را
برایآزادسازیسهامعدالتانتخابکردند.
ویگفت:درشیوهآزادسازییکپیشنهاداینبودکهبازارگردانیرابه
بانک بسپاریم که من مخالفت کردم؛ چرا که ما نمیخواهیم دولتی را که
مدیریتشراازدربیرونکردهایمدوبارهازپنجرهواردکنیم.
روزانهیکمیلیونکدبورسیصادرخواهدشد
دژپسند درباره زیرساخت الزم برای این عملیات گفت :در حال حاضر
روزانه  ۱۰۰هزار کد بورسی صادر میشــود؛ اما تا دو هفته دیگر این رقم
به روزی یک میلیون کد بورســی خواهد رسید؛ ضمن اینکه تجهیزات؛
نرم افزارها و روشهایی مدیریتی نیز در حال اعمال است که مشکل زیر
ساختیحلشود.وزیراقتصادبااشارهبهورودمهمانهایجدیدبهبورس
گفت :خوشبختانه شاهد ورود مهمانان جدید در بازار سرمایه هستیم و
باید به بهترین صورت میزبانی کنیم .بخشی از این میزبانی زیر ساخت و
بخشیعرضهاست.
وی ادامه داد :در زمینه عرضه ،در تالش هستیم شرکتهای بیشتری
را وارد بورس کنیم؛ امروز (یکشــنبه) با تعدادی از بنگاهدارهای بزرگ
کشور که بورسی نیستند ،جلســه دارم که آنها را برای حضور در بورس

تاثیرETFهابرجذبنقدینگی
فروش باقیمانده ســهام دولت در بانکهای تجارت ،ملت ،صادرات و
بیمههای اتکایی امین و البرز در قالب واحدهای سرمایه گذاری صندوق
ســرمایه گذاری قابل معامله ( )ETFاز امروز آغاز می شــود .اتفاقی که
بسیاریازکارشناسانبراینباورندکهبهجذبنقدینگیکمکبسیاری
می کند.به گزارش ایســنا ،وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته
طی اطالعیهای فراخوان واگذاری (شــماره )۱پذیره نویسی واحدهای
سرمایهگذاریصندوقسرمایهگذاریقابلمعامله(“)ETFواسطهگری
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
ایرانوبیمههایالبرزواتکاییامینراواگذارخواهدکرد.
به طور کلی قرار اســت ۱6هزار ۵۰۰میلیارد تومان باقیمانده سهام
دولت در ســه بانک و دو شــرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق
سرمایهگذاریقابلمعاملهدربورس()ETFباعنوان«واسطهگریمالی
یکم»عرضهشود.

برایپذیرهنویسیچهبایدکرد؟
همچنین در اطالعیه شماره دو این وزارتخانه 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  ۱4لغایت
 ۳۱اردیبهشت ماه ،آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای
سرمایه گذاری صندوق ســرمایه گذاری قابل معامله ( )ETFهستند.
درواقع متقاضیان میتوانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه
بانکهایمذکورنسبتبهپذیرهنویسیاقدامکنند.
همهازتخفیفبرخوردارند؟
ویژگی بارز ایــن واگذاری ،بهره مندی کلیه ایرانیــان ،از تخفیف۲۰
درصدی است .سقف ســرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)،
 ۲۰میلیونریال(دومیلیونتومان)تعیینشدهاست.پذیرهنویسیبرای
هرفرددارایکدملیامکانپذیراستومحدودیتسنیبرایمتقاضیان
وجود ندارد .پذیره نویســی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای
کد معامالتی (کد بورسی) از طریق کارگزاریهای بورس و سامانههای

اقتصاد کشور های مختلف وارد کرده که رد آن را در
بازار سهام این کشورها میبینیم .بورسهای جهانی
حال و اوضاع خوبی ندارند .اینکه در این شرایط شاهد
رکوردشکنی پشت ســر همبورستهرانهستیم،
اندکیعجیباستوجایتاملدارد.
این فعــال کارگری با اشــاره به بحــث اعطای
ســهام به کارگران ،میگوید :از سالها پیش چنین
چیزی مطرح بوده است .ما در سالهای اخیر شاهد
واگذاریهایی بودهایم که عاقبت خوبی نداشــتهاند
و نهایتا منجر به خسارت دیدنکارگرانواحدهای
واگذار شده نظیر نیشــکر هفتتپهوهپکوبودیم.
عنوان میشود که دادن سهام شرکتها و کارخانهها
به کارگران باعث تعلق خاطر شده و در نهایت منجر
بهرونقکاروتولیدمیشود.
او ادامه میدهد :چنین چیزی پذیرفتنی اســت.
میتوان موارد فنی را بررسی کرد و دید چقدر از سهام
شرکتها و چگونه قابل واگذاری هستند .برای مثال
همواره درصدی از سهام شرکتها متعلق به دولت
و غیرقابل واگذاری است .درصد دیگری میماند که
باتوجه به بدهی های شرکت هابهبانکهاکماست.
تمامی این موارد را باید بررســی کــرد و بعد دنبال
اعطایسهامبهکارگرانبود.
ساداتی تاکید میکند :واگذاری سهام به کارگران
در زمان مناسب ،خواستهای بوده که قبال آن را بیان
کرده و اکنون نیز بر آن تاکیــد میکنیم .با این همه
نباید کارگران درگیر حبابهای بورسی یا هر مساله
دیگریشوندکهبهضررآنهاتماممیشود.
اطمینانبخشــیبهبورسبابازیدادن
کارگران
منتقدان شرایط فعلی بورس بر این نظر هستند
کهاتفاقاتیکهداردمیافتدسوداگریوحبابسازی
اســت .کســانی بازار گرمی میکنند ،سرمایه خرد
را جمع میکنند و چند وقت دیگر این ســرمایه را با
ارزشی کمتر به ســرمایهگذاران برمیگردانند .در
واقع اشاره آنها به ارزشسازی صوری است که افراد را
وسوسهمیکندبهبورسبروند،امابعدازمدتیآنهانه
تنهاپولاولیهخودراندارندکهباکاهشارزشسهام،
متضرر هم میشوند .این اتفاق زمانی رخ میدهد که
بورس زمین تاخت و تاز سوداگران باشد .اگر سهام در
اختیار افرادی باشــد که نه برای سوداگری که برای
ایفای نقش در تولید سرمایهگذاری کردهاند ،خطر
ترکیدن حباب ادعایی بســیار کمتر است .کارگران
میتوانند به تعادل بخشــی بورس کمک کنند و به
این صورت واگذاری سهام به کارگران که میتواند به
صورتسهامترجیحیباشد،بازیبرد–برداست.

قانعکنم.
فرهاد دژپسند اظهار کرد :یک بحث هم بحث افزایش شناوری است
و جمعبندی دولت این است که دستگاهها باید برای افزایش شناوری به
کمکدولتبیایند.
برایرفعمحدودیتتوسعهکارگزاریهابرنامهداریم
ویدرپاسخبهاین سوالکهآیاانحصارکارگزاریها شکسته میشود،
گفت :پذیرش باید تسهیل شــود و حتی در نظر داشتیم ستاد تسهیل
پذیرشتشکیلدهیم.دربارهبحثکارگزاریهابایدیکبستهسیاستی
درشورایعالیبورسبیاوریموآنراحلکنیم.
دژپســند ادامه داد :سیاســت شــورای عالی بورس این است که در
توسعه کارگزاریها محدودیت ایجاد نکنیم بنابراین برنامهای داریم که
محدودیت تعداد کارگزاریها را حل کنیم جمعبندی این تصمیمات در
اوایلتیرنهاییمیشود
هیچ برنامه جدیدی برای عرضه ســهام عدالت جدیــد وجود ندارد/
افرادیکهمشمولنیستندفرصتETFرااستفادهکنند
وی درباره کارگرهایی که ســهام عدالت نگرفتهاند نیز گفت :از نظر
قانونیکارینمیتوانانجامداد.مابدوناذنقانونگذارنمیتوانیمبدون
دریافت وجه اموال را واگذار کنیم حتی برای تخفیف صندوقهایETF
نیزاجازهقانونگذارراگرفتیم.
دژپسند خاطرنشانکرد :عزیزانی که اقشار ضعیف هستند و مشمول
سهامعدالتنبودندازفرصتETFاستفادهکنند.
ویدربارهشیوهآزادسازیسهامعدالتنیزگفت:جزئیاتآندوشنبه
نهایی میشــود؛ 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،بایدکدبورسیبگیرند
آنالینمعامالتیودرگاههایغیرحضوریوحضوریبانکهایمنتخب
و برای اشــخاص فاقد کد بورســی ،از طریق درگاه های غیرحضوری و
حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد .شروع پذیره نویسی از۱4
اردیبهشت و پایان پذیره نویسی  ۳۱اردیبهشت خواهد بود.متقاضیان
باید توجه داشته باشند که داشتن کد بورسی برای پذیره نویسی الزامی
نیســت .متقاضیان برای انجام معامله این واحدها کــه از ۲ماه به بعد از
تخصیصامکانپذیراســت،میتوانندبهتدریجطیماههایآیندهودر
فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی
مطابقرویههایشرکتسپردهگذاریمرکزیوتسویهوجوهاقدامکنند.
کمکبهجذبنقدینگیومتعادلسازیبازار
در این راستا یک کارشناس بازار ســرمایه بر این باور است که اقتصاد
دانان و کارشناسان بالغ بر  ۲۵سال است که می خواهند اصل  44قانون
اساســی به طور کامل تحقق پیدا کند و تصدی گــری دولت به منظور
افزایش بهرهوری 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
نقدینگیکمکمیکند.

شهرستان

با همکاری سازمان عمران شهرداری رشت؛ زباله های دفنگاه سراوان به صورت اصولی دفن می شوند
به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل
شهرداریرشتیکراهاصولیدفنزبالههادرسراوانبهرهگیریاز
پوششمخلوطشنوماسهرویزبالههاودفناصولیآنهااستکه
بهطورویژهدرروزهایکروناییموردتوجهاست.
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.

مدیر عامل فوالد مبارکه گفت:

فوالد مبارکه مولد و عامل جهش تولید و رونق اقتصادی

فوالد مبارکه با اســتفاده از تجارب ارزندۀ خود در
طولمسیرتعالی،مرزهایتولیدراپشتسرگذاشته
وعالوهبراین،برایارتقایجایگاهرقابتیخودوبهتبع
آن صنعت فوالد کشــور گامهای بلنــدی در حوزۀ
بومیسازی،ارتقایسطحتکنولوژیوکسبوانتقال
دانشفنیصنعتفوالدبرداشتهاست.
آنچه میخوانیدبرگرفته از یادداشتی از مهندس
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه درخصوص نقش
فوالد مبارکه در رونق اقتصادی و جهش تولید است
.باماهمراهباشید.
نقشوجایگاهفوالدمبارکه
شرکت فوالد مبارکه بهعنوان بزرگترین 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 ۹8با تولید ۷.۵میلیون تن
انواع محصوالت فوالدی عملکرد قابلتوجهی داشته
و در همین سال از رشدی بالغبر  ۱۲.۵درصد نسبت
به برنامه و  6۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل
برخورداربودهاست.
یکیازاساسیترینچالشهایچشماندازاقتصاد
ایران ،پدیدۀ جهانی شدن اســت که برخورداری از
صنعــت رقابتپذیر را برای اقتصــاد اجتنابناپذیر
میســازد .یکی از اقدامات اساســی و مهم کشــور
در دســتیابی به اهداف ترسیمشــده ،بهبود فضای
کسبوکار و رقابتی نمودن آن در کشور است .فضای
ک ســبوکار از جمله شــاخصهای تعیینکنندۀ
وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن
میتوان به بررسی و تجزیهوتحلیل شرایط اقتصادی
هر کشــور پرداخت .به همین دلیــل صنعت فوالد
بهعنوانیکیازصنایعمهمواستراتژیکوقابلرقابت،
میتواند با افزایش قابلیتهــا و توانمندیهای خود

سهم قابلتوجهی در بهبود فضای کسبوکار کشور
ایفاکند.
رشدوتعالیآیندۀصنعتفوالد
بهطورکلی آیندۀ صنعت فوالد کشور به عواملی از
قبیل تغییرات تکنولوژیک در صنایع پاییندست (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
بهکارگیری مفاهیم برنامهریزی اســتراتژیک ،این
شــرکت اقداماتی از قبیل احداث و توسعۀ خطوط
تولیدی (پروژۀ نورد گرم  ،)۲سرمایهگذاری در تولید
اقالم اســتراتژیک مصرفی صنعت فــوالد ازجمله
الکترود گرافیتــی و ســرمایهگذاری در طرحهای
معدنی را در دســتور کار خود قرار داده اســت .البته
مانند ســایر شــرکتهای بزرگ تولیدی و فعال در

صنعتکشور،باچالشهاومشکالتیدرحوزۀتأمین
مواد اولیه (از قبیل سنگآهن ،کنسانتره و گندله)،
محدودیتزیرساختهایحملونقل،تولیدوتوزیع
حاملهای انرژی ،نرخ تأمین مالی باال و تحریمهای
خارجی مواجه اســت و ســعی کرده با بهرهگیری از
قابلیتهاوتوانمندیهایخود(ازقبیلوجودسرمایۀ
انسانی باتجربه ،سیســتمهای تولیدی و پشتیبانی
کارا ،افزایش چابکی و بهرهوری فرایندهای تولیدی
و )...تا حدود قابلتوجهی بر مشــکالت یادشده فائق
آید.
فوالد مبارکه با اســتفاده از تجارب ارزندۀ خود در
طولمسیرتعالی،مرزهایتولیدراپشتسرگذاشته
وعالوهبراین،برایارتقایجایگاهرقابتیخودوبهتبع
آن صنعت فوالد کشــور گامهای بلنــدی در حوزۀ
بومیسازی،ارتقایسطحتکنولوژیوکسبوانتقال
دانشفنیصنعتفوالدبرداشتهاستوامیداستدر

آینده بتواند فراتر از تولیدکنندۀ فوالد ،به شــرکتی
تبدیلشودکهدارایتکنولوژیساختکارخانههای
فوالدسازیاست.
شــعار ســال ۹۹یعنی «جهش تولید» در سایۀ
رشــد صنایع مادر محقق میگــردد .در این میان،
زنجیرۀ تأمین گستردۀ فوالد مبارکه شامل ۲هزار و
 8۰۰تأمینکنندۀ خدمات و کاال با حدود  8۲درصد
ساخت داخل و شبکۀ گســتردۀ مشتریان شرکت
شــامل هزار کارخانــه و کارگاه بهطور مســتقیم و
 ۳هزار کارخانه و کارگاه بهطور غیرمســتقیم است.
بهطورکلی فوالد مبارکه بهعنوان یکی از بزرگترین
شرکت های تولیدی کشور نقش بسزایی در تحقق
اینشعارایفامیکند.
مهم ترین دستاورد اخیر فوالد مبارکه در
حوزۀتولید
یکی دیگر از گامهای اساســی فــوالد مبارکه
حرکت بهســوی تولید محصــوالت ویژه خصوصا
تولیــد ورقهای مورداســتفاده در ســاخت لولۀ
انتقال گازترش اســت که به حمداهلل با دســتیابی
به این تکنولوژی توانســت در ســال  ۹8نخستین
اســلب های  APIرا که یکی از نیازهای اساســی
وزارت نفت است ،در ماشین ریختهگری شمارۀ ۵
خود تولید کند و گام مهمی در بینیازی از واردات
این محصول بردارد.
فوالدمبارکهبهوسعتتمامیایران
فوالد مبارکه همراه با شرکتهای گروه خود ،غیر
از مرکز ایران ،از جنوبیترین 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
اشتغالزایی و توسعۀ رفاه اجتماعی در سایر استانها
کردهاست.

آرزوهای پساکرونایی شهرها جهان برای یکدیگر؛

پیامهایهمدلیبانصفجهانازکواالالمپورتافلورانس
رئیس اتحادیه بین المللی اینتا :تجربه شــهرهای
موفقجهانبرایمقابلهباکرونارابااصفهانبهاشتراک
میگذاریم
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
همکاریبرایبرونرفتازاینشرایطشدهاند.
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری
اصفهان ،با شــیوع کرونا و بســته شــدن مرزهای
جغرافیاییامامرزهایارتباطیشهرهابایکدیگرهنوز
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(انجمنبینالمللیتوسعهشهری)رابرآنداشته
تا شکل جدیدی از رابطه دیپلماتیک را میان همتایان
خودبرایتحکیمدیپلماسیشهریترتیبدهند.
در همین راســتا رئیس اتحادیه بینالمللی اینتا
(انجمن بین المللی توسعه شهری) در نامه ای خطاب
بهشهرداراصفهان،ضمنهمدردیبامردماصفهاندر
روزهای مبارزه با کرونا ،بر مأموریت دشوار شهرهای
ایران در مقایسه با همتایان خود در سرتاسر جهان به
دلیلفشارهایناشیازتحریمهایآمریکاتأکیدکرد.

فرناندو نونس داســیلوا در این نامه که پاسخی به
مکاتبهاخیرشهرداراصفهانمبنیبرغیرانسانیبودن
تحریمهای آمریکا در زمان شــیوع بحران کرونا بود،
نوشت :علیرغم همه فشارها ،ما همواره همراه اصفهان
بودهوخواهیمبود.
و ی همچنیــن پیشــنهاد برگــزاری
ویدیوکنفرانسهایــی میان گروههای کارشناســی
از اصفهــان و شــهرهای برتــر عضو اینتــا در حوزه
برنامهریزیوپزشکیرامطرحکرد.
داســیلوا اعالم آمادگی کــرد تا با فراهــم آوردن
بستری ،تجربیات شهرهای موفق جهان و راهکارهای
مفید آنها در مقابله با بیماری کووید ۱۹را با اصفهان به
اشتراکبگذارد.
گفتنی اســتINTA ،یک 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
بایکدیگرجمعمیشوند.
اعضای انجمن اینتا ،متخصصان با تجربه در زمینه
ه ای فرهنگ ،خالقیــت ،نوآوری شــهری ،دانش،
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

یکپارچهشهریکمککنند.
همچنینپنجشهرخواهرخواندهاصفهانهمزمان
با درگیری اکثر شــهرهای جهان از جمله اصفهان با
بیماری کووید  ،۱۹با ارســال پیام همدلی و آمادگی
برای اشتراک تجربه های کرونایی ،همچنان دریچه
گفت و گو و ماندن در شبکه ارتباطی شهرها را باز نگه
داشتهاند.
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
شهرهایپساکروناوروابطجدیدمبتنیبراینشرایط
گفتهاند.
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
مدیریتشود.
شــیان هم یکی دیگــر از این شــهرها بــود که
شهردارش دســت به قلم شــده و در این روزها برای
همتایاصفهانیخودنوشتهاست:
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
بیماراندارموامیدوارمهرچهزودتربهبودیابند.
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 ۱۹از ســر می گذراند ،با پیام شهردار
فلورانسبهابرازهمدلیبااصفهانپرداخت:
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
شهرهایخودراتقویتکنیم.

واکنش مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به مطالب منتشره در سایت ها و خبرگزاری ها در ارتباط
با ترخیص تعدادی دکل حفاری
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:
درزمانحاضرناوگانحفاریخشکیودریاییاینشرکتدرششاستان
نفتخیز کشور مشــغول و آماده عملیات حفر چاه های نفت و گاز و ارایه
خدماتفنیومهندسیبراساسبرنامههایصنعتنفتمیباشند.
مهندسسیدعبدالهموسویافزود:گردشکاردرشرکتملیحفاری
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 4۰سال گذشته
استمرارداشتهاست.
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
درانعکاسواقعیتهادقتبیشتریبهعملآورند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت :بی تردید صنعت حفاری
مهمترین حلقه زنجیره فرآیند تولید در بحث ایجاد ظرفیت های جدید،
توسعهمخازننفتوگازوحفظونگهداشتتولیداستوبرهمینمبنااین
شرکتبهعنوانزیرمجموعهشرکتملینفتایراندرچهاردههگذشته
با وجود محدودیت ها و تحریم های ظالمانه ،توانمنــدی های خود را به
اثباترساندهوپاسخگوینیازهایصنعتنفتکشوربودهاست.
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 ۲8مخزن ،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

قراردادهایEPDحضوریفعالداشتهباشد.
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
پرداختگردیدهاست.
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
نگاهحرفهایصنعتنفترایاریدهند.

ثبتباالترینرکوردهایتولیدماهانۀگندلهوحملریلیدرفوالدسنگان

کارکنان بلندهمت شرکتفوالدسنگانباتولید
 ۳8۱هــزار و  ۹۳تن گندله در فروردینماه و ارســال
روزانۀ ۱6هزار و ۲۰۰تن از این محصول توسط ناوگان
ریلیبهدورکوردبینظیردستیافتند.
مدیرعامل فوالد ســنگان با اعالم این خبر گفت:
کســب این افتخارات غرورآفرین در ســال جهش
تولید با توجه به برنامهریزی مدون و عملیاتی کردن
نقشــههای اســتراتژیک تولید شــرکت و با همت
شبانهروزی 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 ،علیرغم
دشواریهای موجود در تأمین مواد اولیه ،توانستند به
باالترین رکوردهای تولید ماهانۀ گندله و حمل ریلی
از ابتدای راهاندازی کارخانه تاکنون دست یابند و گام

موفق دیگری در تحقق اهداف بزرگترین فوالدساز
خاورمیانهبردارند.
ویبااشارهبهاهمیتمزیتهایحملریلیتصریح
کرد :اســتفاده از ظرفیتهای ریلــی ،ارتقای ایمنی
جادهها ،کاهش قیمت تمامشــدۀ محصــول و فواید
ارزشمنددیگریبههمراهدارد.
مدیرعامل فوالد سنگان تأکید کرد :مسلما نقش
راهبردی و بیبدیل فوالد سنگان در تأمین مواد اولیۀ
خوراک کارخانجات فوالدی ،موجب سرعتبخشی

چرخۀ تولید در فــوالد مبارکه و جهشــی عظیم در
زنجیرۀ فوالد خواهد بود و این مهم ارمغان پیشرفت،
تولیدواشتغالمولددرکشورخواهدشد.
امرائیدربخشپایانیسخنانخودضمنقدردانی
از زحمات کارکنان این شرکت خاطرنشان کرد :این
موفقیت که با همدلی تمامی ارکان شــرکت صنایع
معدنی فوالد ســنگان در فروردینماه به دست آمده
مطمئنا سرآغاز دستاوردهای ارزشمندتری در سال
جهشتولیدخواهدبود.

۵
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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
نفر یکی از الزامــات احداث ترامــوا بوده که
خوشبختانه با همکاری مسئوالن این مشکل
حلشدهاست.
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
خوبیبرایرفعاینمشکلرسیدیم.ویدرباره
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  4۳کیلومتر 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:فرجبیرانوندیازمحکومیتبیشاز
سه میلیارد ریالی قاچاقچیان لوازم خانگی در
شهرستاناهوازخبرداد.
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
جهترسیدگیبهشعبههفتمارجاعگردید
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 4۱میلیون و ۲۵۹هزار 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
حکومتیاهوازارسالشد.

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 44درصدیبهبیشازیکمیلیونو4۰۰
هزارتنرسید.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی
اســتان خوزســتان و مدیر منطقــه ویژه
اقتصــادی بندرامــام خمینــی(ره) ،دهم
اردیبهشــت ماه با اشــاره بــه نقش مهم
م جتمع 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 شــبانهروزی
و خســتگیناپذیر نیروهــای عملیاتی در
مجتمع بــزرگ بندری امــام خمینی(ره)،
یک میلیون و  4۲۳هــزار و  4۰۵تن 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  ۳۰فروند
کشتی حامل کاالهای اساســی در بندر امام
خمینی(ره) پهلوگیری شــده و بیش از یک
میلیون و  ۷4۹هزار تن انواع کاال از جمله انواع
نهادههایدامیتخلیهکردهاند.

شماره 1246
خبر

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
همهدراینزمینهپیشقدمشوند.ناصرمقدم،
ضمنسپاسوقدردانیاززحماتکادردرمانی
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
روزهایاستانالبرزاست،اهمیتآندوچندان
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
خصوصآگاهیبخشیواطالعرسانیبهموقع
ودرستویروسکروناقدردانیکرد

با حضور شهردار رشت؛
قرارداد پروژه مدیریت پارک
حاشیه ای در رشت امضا شد
به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات
و امور بین الملل شــهرداری رشت ،دکتر حاج
محمدیدرآیینامضایقراردادپروژهمدیریت
پارکحاشیهای(پارکومتر)کهدردفترسازمان
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
بزرگنسبتبهانجاماینپروژهاقدامکردهانداما
کالنشهررشتازاجرایاینپروژهبزرگشهری
تاکنون عقب مانده بود.وی افزود :رشت از نظر
امکاناتزیرساختینسبتبهدیگرشهرهاعقب
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  ۱۰۰میلیارد تومانی دیگری
نیز عالوه بر این طرح در هفته گذشــته برای
شهرداریمنعقدشدهاست.ویامسالراازنظر
سرمایهگذاریســالمطلوببرایشهرداری
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
ضمنتشریحجزییاتپروژه،همکاریپلیسرا
برای اجرای موفقیت آمیز طرح بسیار ضروری
دانست.رضایی گفت :رشــت نخستین شهر
درکشوراســتکهبهصورتکام ً
الهوشمندو
براساسخوداظهاریاینپروژهانجاممیشود.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان:

ریزش خیابان میرزا
طاهر ارتباطی به فرونشست
زمین ندارد

ســخنگویشــرکتآبوفاضالباستان
اصفهان گفت :حادثه امروز خیابان میرزاطاهر
اصفهان و ایجاد حفره در آن ارتباطی با موضوع
فرونشســتوفروچالهدراصفهاننداردوتنها
به دلیل آب ناشــی از حوادث لوله آب که محل
خط فاضالبقدیمبوده،اینمحلاندکیدچار
نشست شــد .اکبر بنی طبا درباره سقوط یک
دستگاه اتوبوس شــرکت واحد در حفره ای به
ابعاد ۱۰متردر 4متربهعمقیکونیمالی ۲متر
درخیابانمیرزاطاهراصفهان،اظهارکرد:پیشتر
دراینمحلیکخطشــبکهقدیمیفاضالب
وجود داشــت که اکنون در مدار نیست ،اما به
دلیلشکستگیلولهآبشاهدریزشاینبخش
از خیابان بودیم.وی با بیــان اینکه مدتی قبل
اصالحشبکهفاضالباینمنطقهانجامشدهبود،
گفت:مسیرقبلیفاضالبقبالازمدارخارجشده
بود و با شکستگی لوله آب در این محل ،میزانی
آب تجمع پیدا کرده بود که متاسفانه منجر به
نشســتزمیندرخیابانمیرزاطاهراصفهان
شد.سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان
اصفهانبابیاناینکهدرحالحاضربارشــبکه
فاضالبدراینمحلنیســتوتنهاآبدراین
محلجمعشدهاست،تاکیدکرد:اینقسمتاز
زمیننیازبهبازسازینداردوشرکتآبفابهدنبال
پر کردن زمین با شن و ماسه است و سپس این
بخشازخیابانراآسفالتخواهدکرد.

دوشنبه  15اردیبهشت1399
خبر

عراق :واردات گاز از ایران
ادامه خواهد داشت
وزیر برق عراق اعالم کرد که این کشــور
به وارد کردن انرژی از ایران ادامه میدهد.
به گزارش ایســنا  ،لوی الخطیب در یک
سخنرانی با اشــاره به مشــکالت صنعت
برق عــراق گفت که عراق بــه برنامهریزی
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 میدهد.
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  ۱۵درصد 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 دکلهای
حفاری طبق روال گذشته
ادامه دارد
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در
واکنش به انتشار برخی اخبار منتشر شده
مربوط بــه ترخیص تعــدادی از دکلهای
حفاری گفــت :ایــن دکلها طبــق روال
گذشته در حال فعالیت و آماده بکار هستند
و هیچ نیرویی نیز تعدیل نشدهاست.
به گزارش ایرنا  ،ســیدعبداله موســوی
د ر این خصــوص اظهارداشــت :در زمان
حاضر ناوگان حفاری خشکی و دریایی این
شرکت در  6استان نفتخیز کشور مشغول
و آماده عملیات حفــر چاههای نفت و گاز و
ارایه خدمات فنی و مهندســی براســاس
برنامههای صنعت نفت هستند.
وی ادامــهداد :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 نفتخیز جنوب
و شروع طرح موســوم به توسعه  ۲8مخزن،
برنامههای خــود را بــا برنامههای صنعت
نفت تطبیق داده تا با همکاری و مشــارکت
در قراردادهای مربوط به این طرح در قالب
عقد قرارداد ،تفاهمنامه و مشــارکتنامه با
ش ــرکتهای بخش خصوصی و همچنین
حضور در قراردادهای  EPDحضوری 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،
دکلهای 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 تحریمهای
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 خانوادههای
شــرکت ملی حفاری ایران صــورت گرفته
و به همین دلیل از رســانهها درخواســت
می شود تا به دور از بازیهای 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
دکلهــای حفاری و کاریابی آنها در ســایر
پروژه ها امری طبیعی است که این روند در
طول  4۰سال گذشته نیز انجام میشد.
موســوی اظهار کرد :بی تردید صنعت
حفــاری مهمترین حلقه زنجیــره فرآیند
تولیــد در بحــثایجــادظرفیتهــای
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 تحریمهای 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  ۲۰دکل
حفاری و تعدیل چهار هزار نیروی شاغل در
این دکل ها منتشر کردند.

شماره 1246
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نگره

شمار دکلهای حفاری
آمریکا برای هفتمین هفته
پیاپی کاهش یافت
شــرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم
کرد که شمار دکلهای حفاری نفت در ایاالت
متحده هفته منتهی به  ۱۲اردیبهشــت 6۰
دستگاهکاهشیافت.
به گــزارش خبرگزاری رویترز ،شــرکت
خدمات حفــاری بیکرهیوز اعــالم کرد که
شــرکتهای انرژیآمریکابــرایهفتمین
هفته پیاپی شــماردکلهایحفارینفترا
کاهش دادند ،زیرا تولیدکنندگان عمده این
کشور ،تولید نفت شــیل را همزمان با کاهش
قیمتهاینفتخاموکاهشتقاضایسوخت
به دلیــل محدودیتهایاعمالشــدهبرای
مقابله بــا همهگیریویــروسکروناکاهش
دادهاند.
شــرکت بیکرهیوزدرگزارشروزجمعه
(پنجم اردیبهشــتماه)خودآوردهاســت
که با کاهش 6۰دســتگاه ،شــمار دکلهای
حفاری در هفته منتهی بــه یکم مه (جمعه،
 ۱۲اردیبهشــتماه)به ۳۵۲دستگاه،یعنی
کمترینتعدادازژوئن۲۰۱6رسید.
تعــداد کل دکلهای نفتی فعــال در این
هفته ،نســبت به هفتهمشــابهآندرسال
گذشته میالدی که  8۰۷دســتگاه بود6۰،
درصدکاهشیافت.
براســاس داده های بیکرهیوز که از سال
 ۱۹4۰موجود اســت ،تعــداد کل دکلهای
نفت و گاز فعال در ایــاالت متحده این هفته
با  ۵۷مورد کاهش به  4۰8دســتگاه رسیده
اســت ،کمی باالتر از حداقل تعداد موجود در
تاریخکهدرطولهفتهمنتهیبه ۲۰مه۲۰۱6
اتفاق افتاد .تعداد کل دکلهای نفت و گاز در
آنزمان4۰4دستگاهبود.
تحلیلگرانبانکریموندجیمزپیشبینی
کردند تعداد کل دکلهای نفت و گاز طبیعی
ایاالت متحده از 8۰۰دســتگاه در پایان سال
 ۲۰۱۹به حدود  4۰۰دستگاه در اواسط سال
جاری و به حدود  ۲۰۰دستگاه در پایان سال
۲۰۲۰خواهدرسید.
این بانک سرمایه گذاریپیشبینیکرده
اســت تعداد دکلها در ســال ۲۰۲۱بهطور
میانگین۲۲۵دستگاهخواهدبود.
شــمار دکل های حفاری نفتدرآمریکا
بهعنوان شاخصی برای پیشبینی تولید نفت
این کشــور در آینده مورد توجه فعاالنبازار
نفتاست.

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 رســانهها درباره
ترخیص تعــدادی از دکلهای این شــرکت
گفت :اکنون ناوگان حفاری خشکی و دریایی
این شرکت در 6استان نفتخیز کشور فعال و
آماده حفر چاههای نفت و گاز و ارائه خدمات
فنی و مهندسی براساس برنامههای صنعت
نفتاست.
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 ،پروژهای و
مشارکتی انجام میشود و در اصل پایان یک
پروژه ،آغاز قــرارداد جدید ،تغییر کارفرماها،
توقفعملیاتیدکلهایحفاریوکاریابیآنها
در دیگر پروژهها امــری طبیعی و این روند در
4۰سالگذشتهاستمرارداشتهاست.
وی اظهار کــرد :ارائه آمارهــای واقعی و
منطبق بر واقعیت و مقایســه درســت آن،
نخســتین گام در اطالعرســانی صحیح به
مخاطبان هوشمند اســت و انتظار میرفت
رســانهها با ارتباط و پرســش از مســئوالن
شــرکت در بازتاب واقعیتها دقت بیشتری
کنند.
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران
گ ف ت :بیتردید صنعت حفــاری مهمترین
ح ل ق ه زنجیره فرآیند تولیــد در بحث ایجاد
ظرفیتهای جدید ،توســعه مخــازن نفت
و گاز و حفظ و نگهداشــت تولید اســت و بر
همین مبنا این شرکت بهعنوان زیرمجموعه
شرکت ملی نفت ایران در چهار دهه گذشته
با وجود محدودیتها و تحریمهای ظالمانه،
توانمندیهای 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 ۲8مخزن ،برنامههای
خود را بــا برنامههای صنعــت نفت تطبیق
داده تا با همکاری و مشارکت در قراردادهای
مربوط به این طرح در قالــب امضای قرارداد،
تفاهمنامه و مشــارکتنامه با شــرکتهای
بخــش خصوصــی و همچنین حضــور در
قراردادهایEPDحضوریفعالداشتهباشد.

اقتصاد و انرژی
شرکتتوسعهمنابعآبونیرویایراندرخصوصشبهاتمطرح
شــده پیرامون طرحهای انتقال آب بیانیه ای صادر کرد.به گزارش
خبرنگاراقتصادیخبرگزاریتســنیم،پیروبرخیفضاسازیهای
اخیر در خصــوص طرحهای انتقــال آب به فالت مرکــزی ،روابط
عمومی شرکت توســعه منابع آب و نیروی ایران جهت تنویر افکار
عمومی بیانیهای منتشــر کرد.در این بیانیه آمده است :طرح انتقال
آب به فالت مرکزی ایران (بهشــتآباد) با هدف تأمین آب شــرب،

اطالعیه رسمی در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون طرحهای انتقال آب

پس از مطالعات اولیه و اجرای یک کیلومتر تونل آبرسانی ،با تصمیم
متخذه در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب در سال ۱۳۹۳به این
شرکت جهتاجراابالغشد.شرکتتوسعهمنابعآبونیرویایرانبا
بهکارگیریخدماتمشاورهایوتشکیلپانلهایتخصصیباحضور
صاحبنظرانداخلیوخارجی،فقطتأمینآبشرباستاناصفهان
از طریقطرحبهشتآبادراموردتأییدقرارداد.برایناساسبارگذاری
بر روی زایندهرودبهنســبتمطالعاتقبلیبهکمترازنصفکاهش

یافت.اینمطالعهوبازنگریدرچهلمینجلسهشورایعالیآب،مطرح
و مقرر شدتااینشــرکتمطالعاتراتامرحلهنهاییبهانجامرساند.
بدیهیاستوزارتنیروهمچونسایرطرحهابااستفادهازکارشناسان
و مشاوران ذیصالح ،گزینههای مختلف را بررسی و پس از انتخاب
گزینه برتر در مراجع ذیربط نســبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام
خواهدکرد.اجرایطرحبهشتآبادازسال۱۳۹۳تاکنونمتوقفبوده
وشروعمجددآنمنوطبهاخذمجوزهایقانونیمیباشد.

کاهش تولید اجباری تولیدکنندگان غیراوپکی را نباید دستکم گرفت

رئیس آژانــس بینالمللی انرژی اعــالم کرد که
کاهش تولیــد اجباری دیگــر تولیدکنندگان نفت
غیرعضواوپکرانبایددستکمگرفت.
فاتح بیرول روز پنجشنبه ( ۱۱اردیبهشتماه) در
در یک وبینار مطبوعاتی گفت :تضعیف شدید تقاضا
بر اثر ویروس همهگیری جهانی کرونا ســبب شــد
شرکتهای نفتی مجبور شوند تولید خود را بیشتر
کاهشدهند.
وی افزود :مقــدار این کاهشها ممکن اســت با
کاهش تولید سازمان کشــورهای صادرکننده نفت
(اوپک) و متحدانش موســوم به اوپک پالس برابری
کند.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی اظهار کرد :هنوز
به آن مرحله نرسیدهایم ،اما اکنون نیز شاهد کاهش
تولیدبعضیازکشورهاهستیم.
به گزارش شــانا ،وزیران نفت و انرژی کشورهای
عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت
(اوپک) در دهمین نشست فوقالعاده خود از طریق
وبینار در  ۱۲آوریل ( ۲4فروردینماه) متعهد شدند
تولید روزانه خود را از اول ماه مه ( ۱۲اردیبهشتماه)
 ۹میلیون و  ۷۰۰هزار بشــکه در ماههای مه و ژوئن
کاهشدهند.
کشــورهای تولیدکننده نفت اوپک و غیراوپک
حاضر در توافقنامه همــکاری (Declaration of
 )Cooperationدر ایــن نشســت توافق کردند
پس از پایان دو ماه ،به مــدت 6ماه از یکم ژوئیه تا۳۱
دســامبر ســال ۲۰۲۰روزانه ۷میلیون و ۷۰۰هزار
بشــکه کاهش عرضه داشته باشــند و در بازه زمانی
یکم ژانویه  ۲۰۲۱تا  ۳۰آوریل  ۲۰۲۲بهمدت  ۱6ماه
نیز روزانه ۵میلیون و 8۰۰هزار بشــکه تولید خود را
کاهشدهند.
خط پایــه و مبنای محاســبه تولید بــرای همه
کشــورهای حاضر در این توافق به جز عربســتان
و روســیه ماه اکتبر ســال  ۲۰۱8میالدی و مبنای
محاسبه تولید برای روسیه و عربســتان روزانه ۱۱
میلیونبشکهتعیینشدهاست.

کشورهای ایران ،لیبی و ونزوئال نیز بر اساس این
توافقازکاهشتولیدمعافهستند.
بالفاصله پس از نشست اوپک پالس ،وزیران نفت
و انرژی کشورهای عضو گروه  )G۲۰( ۲۰نیز گردهم
آمدند و تصمیم گرفتند برای مدت یک ســال روزانه
۳.۷میلیونبشکهازتولیدنفتخودبکاهند.
عبدالعزیز بن ســلمان ،وزیر انرژی عربستان روز
 ۲۵فروردینماه اعالم کــرده بود که با توجه به توافق
کاهش تولید نفت اوپک پــالس ،وعده کاهش دیگر
کشــورهای تولیدکننده نفت در گروه  )G۲۰( ۲۰و
خرید نفت برای ذخیرهســازی ،کاهش مؤثر عرضه
جهانی نفت حدود  ۱۹میلیون و  ۵۰۰هزار بشکه در
روزخواهدبود.
تینا برو ،وزیر نفت و انرژی نروژ روز پنجشنبه (۱۱
اردیبهشــتماه) اعالم کرد :نروژ در ماه ژوئن تولید
روزانه نفت خود را ۲۵۰هزار بشــکه کاهش میدهد
و در نیمه دوم سال جاری میالدی این مقدار کاهش
روزانه ۱۳4هزاربشکهدرروزخواهدبود.
وی همچنین از به تأخیر انداختن بهرهبرداری از
چندمیداننفتیتاسال۲۰۲۱میالدیخبرداد.
وزیر نفت و انرژی نروژ گفت :مجموع تولید روزانه

نفت خام نروژ در دسامبر سال  ۲۰۲۰میالدی ۳۰۰
هزار بشــکه پایینتر از برنامه از پیش تعیینشــده
شــرکتهای نفتی فعال در صنعت نفت این کشور
خواهدبودواینشرایطتاپایانامسالادامهمییابد.
بیرول تصریح کرد که در کنار اعالم کاهش تولید
اخیر نروژ ،کاهش چشمگیر تولید در آمریکا ،کانادا و
برزیلنیزوجودداشتهاست.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی افزود :انتظار دارم،
کاهش تولید کشــورهایی که بازارهــای نفتی آنها
توسط شــرکتهای خصوصی اداره میشود نیز در
سطحیباشدکهنتوانآنرادستکمگرفت.
براســاس دادههای اداره اطالعات انرژی آمریکا،
تولید نفت آمریکا ،اکنون یک میلیون بشــکه در روز
نســبت به تولید بیسابقه این کشــور در ماه مارس
کاهشیافتهاست.
دادههای اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد که
کل تولید نفت خام ایاالت متحده در هفته منتهی به
 ۲4آوریل ۱۰۰ ،هزار بشکه در روز کاهش یافت و به
 ۱۲میلیون و ۱۰۰هزار بشکه در روز ،کمترین میزان
ازژوئیهسال،۲۰۱۹رسید.
آهنگبهبودتقاضاینفتکندخواهدبود

رئیس آژانس بینالمللی انرژی همچنین گفت:
روند بهبود تقاضای نفت آهســته خواهد بود و این
موضوعمستلزمرفعمحدودیتهایناشیازویروس
کروناست.
بیرول افزود :از آنجایی که دوسوم مصرف نفت در
بخش حملونقل است ،بهبود شرایط بهتدریج و ُکند
خواهد بود .وی تصریح کرد :کاهش تقاضا همچنان
در طول ســال ادامه خواهد یافت.اگرچه پیش از این
آژانس بینالمللی انرژی توافــق کاهش تولید نفت
ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و
متحدانش موسوم به اوپک پالس را «شروعی قاطع»
نامید ،اما پیشبینی کرد تقاضای نفت خام در سال
 ۲۰۲۰بهطــور میانگین ۹.۳میلیون بشــکه در روز
کاهش یابــد .آژانس بین المللی انــرژی اعالم کرد:
کاهش دوره محدودیتهای ناشــی از ویروس کرونا
و بهبود اقتصادی درخور توجه ،در نیمه دوم ســال
 ،۲۰۲۰می تواند کاهش ساالنه تقاضای نفت را به 6
میلیون و ۵۰۰هزار بشــکه در روز برساند که نسبت
به برآورد اصلی کاهش روزانــه  ۹میلیون  ۳۰۰هزار
بشکهایاینسازمان۳۰،درصدکمترخواهدبود.
این در حالی است که این آژانس همچنین هشدار
داد اگر موج دوم همهگیری کرونا اواخر امســال رخ
دهد ،آســیب تقاضای نفت میتواند حتی بیشتر از
حد انتظار باشــد و دولتها را وادار به از ســرگیری
محدودیتهاکند.
در این گزارش پیشبینی شــده اســت تقاضای
انرژی جهان در ســال  6 ، ۲۰۲۰درصد کاهش یابد
که معادل هفت برابر کاهش تقاضا پس از بحران مالی
جهان در ســال ۲۰۰8خواهد بود.طبق این برآورد،
انرژیهای تجدیدپذیر تنها منابع انرژی خواهند بود
کهامسالممکناسترشدتقاضاراتجربهکنند.
الرا کوزی ،مدیرعامل بخش الگوســازی انرژی
آژانس بیــن المللی انــرژی اعالم کــرد ۵۰:درصد
تقاضا یا مصــرف جهانی انرژی ،اکنــون تحت تأثیر
محدودیتهــای اعمالشــدهبــرایجلوگیریاز
گسترشویروسکروناقرارگرفتهاست.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به خبرگزاری فارس پاسخ داد

برپایهاطالعاتکارشناسانتحلیلکنید؛نهراویانبینامونشان
شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب،خبریمبنی
بر دســتور وزیر نفت برای ترخیص  ۲۰دکل شرکت
ملی حفاری را تکذیب و اعــالم کرد :انتظار میرود به
جای استناد به سخنان راویان بدون نام و نشان نظیر
«جمعی از کارشناســان مناطق نفتخیز جنوب»،
تحلیل خود را بر اطالعات درست و دقیق کارشناسان
دلسوزی که دارای نام و نشان مشــخص و آشکار در
صنعتنفتکشورهستندمبتنیسازد.
به گزارش شــانا ،شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب در واکنش به خبری تحت عنوان «وزیر نفت
دستور ترخیص ۲۰دکل شرکت ملی حفاری را صادر
کرد» که ( ۱۳اردیبهشــتماه) در خبرگزاری فارس
منتشر شــد ،ضمن تکذیب این خبر توضیحاتی به
شرحزیرارائهداد:
«یک نه تنها اساســاًوزیر محترم نفت هیچگونه
دستوری مبنی بر بیکار کردن دکلهای شرکت ملی
حفاری ایران خطاب به این شــرکت صادر نکردهاند،
بلکه با وجود شرایط ســخت بینالمللی و تحوالت
صنعت نفت جهان ،مشی همیشگی و تاکید همواره
ایشاناجرایبدونوقفهبرنامههایتوسعهایصنعت
نفت و بهویژه بخش باالدســتی در راســتای رونق
فضای کســب و کار ،تقویت حداکثری سازندگان و
صنعتگرانایرانیوحرکتبهسمتاستقاللصنعتی
بودهوهست.
دو اصالح شــیوه اخذ خدمات حفاری و ارتقا از
روش بسیار قدیمی «اجاره دکل» به روش «زنجیره
کامل مهندســیتامین کاالحفاری ( »)EPDکه
دهها سال اســت در کل صنعت نفت دنیا امری تایید
شده است ،نهتنها ســبب افول صنعت حفاری ایران
نخواهد شــد ،بلکه در بحرانیتریــن مقطع کنونی
صنعتنفتجهان،سببرونقبیشترصنعتحفاری

کشوروپویاییبیشازپیشاینصنعتخواهدشد.
سه ادعای عقبماندگی  8۰درصدی پروژههای
طرح  ۲8مخــزن ،ادعایــی اشــتباه و مبین درک
نادرست از مبانی مدیریت پروژه در طرحهای توسعه
میدانهای نفتی اســت و وقفه موقتی در برگزاری
مناقصههایمربوطبهاینطرحنیزتنهاناشیازتغییر
در شرایط بازار سرمایه و در نتیجه لزوم انطباق اسناد
مناقصهها با شــرایط جدید بوده است که بیشک با
اقدامهایجبرانیمدیریتخواهدشد.
چهار ادعــای ارتزاق طرح ۲8مخــزن از بودجه
عمومی کشــور نیز از اســاس کذب بوده و سرمایه
مورد نیاز طــرح بهطور کامل از طریق یک شــرکت
تامینکننده ســرمایه و با فروش اوراق تامین شــده
است.
پنج از خبرگــزاری فــارس بهعنــوان یکی از
خبرگزاریهای رسمی کشور انتظار میرود همواره

منادی دفاع از حق و حقیقت و ارزشهای راســتین
انقالب باشد و به جای استناد به سخنان راویان بدون
نام و نشــان نظیر «جمعی از کارشناســان مناطق
نفتخیز جنوب» ،تحلیل خود را بر اطالعات درست
و دقیق کارشناسان دلســوزی که دارای نام و نشان
مشخص و آشــکار در صنعت نفت کشــور هستند
مبتنیسازد.
در همین راستا تصریح میشــود :نخست ،در هر
دکل حفاری حداکثر  ۱۳۰نفر به کار اشتغال دارند و
نه۲۰۰نفر.
دوم ،با توجه به پرداخت کلیه مطالبات شــرکت
ملی حفــاری ایــران پارســال (و بهویــژه تزریق
بیســابقه بیش از هزار میلیارد تومــان در نیمه دوم
اســفند ماه ۱۳۹8برای پرداخت طلب پیمانکاران و
تامینکنندگانتوسطشرکتملینفتایران)،بدون
شک نهتنها کارکنان خدوم رســمی و قراردادی این

شرکت ،بلکه حتی کارکنان ارکان ثالث و پیمانکاری
نیزدردورهگذارازالگویسنتیقراردادهایحفاریبه
الگوی نوین ( )EPDبرخالف سایر شرکتهای بزرگ
نفتی جهان ،بیکار نشده و در دریافت دستمزد نیز با
وقفه روبهرو نخواهند شد که این بیشک برگ زرینی
در کارنامه مدیریت شــرکت ملی نفت ایران و وزارت
نفتاست.
ســوم ،از مجموع 4۰دکل شــرکت ملی حفاری
ایران که در مناطق نفتخیز جنوب به کار اشــتغال
دارند ،تنها  ۱۵دکل کاندیــدای انتقال به پروژههای
ایپیدی طرح ۲8مخزن شدهاندکه به مرور با شروع
عملیات اجرایی طرح ،مشــغول عملیــات حفاری
خواهندشد.
چهارم ،عالوه بر  ۲۵دکلی که هماکنون در سطح
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب فعال هستند،
بهزودی  ۱8دکل دیگــر با آغاز به کار هفت بســته
جدید طرح  ۲8مخزن و  ۱۵دکل نیز پــس از آن و با
فعال شدن  4بسته در آســتانه انتخاب پیمانکار ،به
کار اشتغال خواهند یافت که معادل  ۵8دکل و بیش
از کل تعداد دکلهای کنونی شــرکت ملی حفاری
در مناطق نفتخیز جنوب خواهد بود و این معنایی
جز رونق دوچندان صنعت حفاری کشــور با اجرای
طرح  ۲8مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
نخواهدداشت.
بی تردید در ســختترین روزهای صنعت نفت
جهان که شرایط سخت تحریمها از یک سو و اپیدمی
ویروسکروناازسویدیگر،فرزندانفداکارملتایران
در صنعت نفت را به چالشــی تاریخی کشیده است،
کمترین انتظار آن است که دلسوزان نظام و این مرز و
بوم،برچهرهخدمتوحقیقتتیغنکشندوبهشایعات
مأیوسکنندهودشمنشادکندامننزنند».

ضربهسختکرونابهاقتصادنفتی۷۷میلیارددالریکانادا

صنعت نفت کانادا که ۷۷.4میلیارد دالر معــادل ۵.6درصد از تولید
ناخالص داخلی این کشــور را در ۲۰۱۹تشکیل می داد ،ضربه سختی از
شوک عرضه و تقاضا طی دو ماه گذشته خورده و یکی از قربانیان نزاع بین
عربستانوروسیهبودهاست.بهگزارشخبرگزاریتسنیم،کانادااحتماالً
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 مهارگسترش 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 فعالیتهای اقتصادی کانادا فشار می
آورد ۵ .درصد از این فعالیت های اقتصــادی مربوط به بخش نفت و گاز
می شــود .صنعت نفت کانادا که ۷۷.4میلیارد دالر معادل ۵.6درصد از
تولیدناخالصداخلیاینکشوررادر۲۰۱۹تشکیلمیداد،ضربهسختی
از شوک عرضه و تقاضا طی دو ماه گذشــته خورده و یکی از قربانیان نزاع

بینعربستانوروسیهبودهاست.بهبودصنعتنفتکاناداپسازگذشتن
از این شوک بسیار آهسته خواهد بود ،چون عرضه بیش از حد نفت تمام
ذخایرموجودراتااواسطماهمهپرکردهوبسیاریشرکتهاازاینسقوط
قیمتجانسالمبهدرنمیبرند.
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
تولیدکنندهبزرگنفتنیستند.
نظرسنجیاز ۲۵اقتصادداندرپایانماهآوریلنشانداداقتصادکانادا
احتماالً در سه ماهه اول ســال جاری میالدی ۹.8درصد کوچک شده و
 ۳۷.۵درصددرسهماههدومسقوطمیکند.
موسسه آمار کانادا تخمین می زند که اقتصاد این کشور  ۹درصد در
ماه مارسکوچکشدهباشدکهسریعترینکاهش ماهانهتولیدناخالص
داخلی از  ۱۹6۱است .بیش از یک میلیون نفر در ماه مارس شغل خود را

از دست داده اند و نرخ اشــتغال ۳.۳درصد پایین آمده و به ۵8.۵درصد
رسیدهاستیعنیپایینترینحدازآوریل.۱۹۹۷
اگثر شــرکت های نفت و گاز کانادا شــوک فعلی را بدتر از سالهای
 ۲۰۰8و  ۲۰۱۵میبینند چون دسترســی به منابع مالی سختتر شده
است.
دولت فدرال کانادا ۷۱۷میلیــارد دالر کمک برای پیمانکاران بخش
خدمات میادین نفتی در نظر گرفته است تا جلوی بیکاری ۳۵۰۰نفر در
صنعت نفت گرفته شود ،آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران این
بخششغلخودراازدستمیدهند.
پیش بینی میشود تولید نفت کانادا ۱4نسبت به ۳.۵میلیون بشکه
در روز تولید شــده در  ۲۰۱۹کاهش یابد که دلیل آن مسائل مربوط به
همه گیری ویروس کرونا ،کاهش تقاضا و سقوط قیمت نفت است .اکثر
تحلیلگرانعقیدهدارندشرکتهاینفتکاناداطیماههایآیندهمجبور
میشوندحداقلیکمیلیونبشکهدرروزازتولیدخودراکاهشدهند.

خودروهایی که با استاندارد یورو  ۵تولید نخواهند شد

نامه دوخودرو ســاز داخلی به معاون اول رئیــس جمهور مبنی
بر به تعویق انداختن تولید خودروها با استاندارد یورو  ۵به  6ماه پس
از تحریمها واکنشهای محیط زیستی داشــت.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان۳۰،آبان سال8۹بود که سازمان محیط زیست و با
همکاریوزارتخانههاینفتوصنایعومعادنبهاستنادماده۱۱قانون
جلوگیریازآلودگیهوا،جدولزمانیاستاندارد،حدمجازآالیندگی
انواع خودروهای بنزینی ،گازوئیلی و دوگانه ســوز ســاخت داخل و

همچنین موتورســیکلتها را تعیین کرد که براساس این مصوبه از
ابتدای سال ۹4رعایت استاندارد آالیندگی روز اتحادیه اروپا به تایید
سازمانمحیطزیستبرایتمامخودروهایتولیدداخلیوهمچنین
وارداتی الزامی شد.گفتنی است که در حال حاضر استاندارد یورو ۵و
یورو 4در اتحادیه اروپابرای آالیندگی مورد استناد قرار میگیرد.الزم
به ذکر است که از این مصوبه حدود یک دهه میگذرد و دو خودروساز
بزرگ کشور تنها در برخی از تولیدات خود به رعایت ضوابط پرداخته

صنعت و خودرو

اند.حال که کشــور ما با تحریمهای اقتصادی از ســوی کشورهای
اروپاییوآمریکاییروبهروشده،دوخودروسازبزرگایرانبرایتولید
محصوالت خود طبق اســتانداردهای بین المللی از مسئولیت خود
شانه خالی میکنند ،به گفته مدیران این دو شرکت تحریمهای بین
المللی تاثیرات زیادی بر روی محصوالت به خصوص تامین قطعات
استاندارد خودرو گذاشته است به همین دلیل نمیتوان محصوالت
خودروییراطبقاستانداردیور۵تولیدکرد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان مطرح کرد:

زیان قابل توجه قطعهسازان به دلیل اصالح نشدن به موقع قیمتها
بیــر انجمن صنایــع همگــن نیــرو محرکه و
قطعهسازان گفت :اصالح قیمتهای فروش قطعات
با وجود افزایشهای چند باره قیمتهای مواد اولیه
و نهادههای تولید ،به موقع انجام نمیشــود و بر این
اساس در سال ۹8خودروسازان و قطعهسازان با زیان
قابلتوجهیمواجههستند.
به گزارش ایرنا ،آرش محبینژاد افزود :مجموعه
مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروســازان به
حدود ۲8هزار میلیارد تومان افزایش یافته که افزون
بر۱۲هزارمیلیاردتومانآنمطالباتمعوقاست.
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
بازپرداختمطالباتزنجیرهتامیناست.
محبی نــژاد ادامه داد :اکنون بســیاری از تعدیل
قیمتهای قطعات سال  ۹8به ویژه مربوط به تغییر
نرخ ارز محاسبه نشده و در حســابهای فی مابین
اعمالنشدهاست.
مشکالتزنجیرهتامینخودروسازی
این مقام صنفی بیان داشــت :مشکالت زنجیره
تامین خودروسازی کشور شامل بحران نقدینگی به

دلیل مطالبات قطعهسازان از خودروسازان و افزایش
چشمگیرقیمتمواداولیهونهادههایتولید،مشکل
قیمت فروش قطعات خودرو ،دشــواری تامین مواد
اولیهوقطعاتنیمهساختهداخلیوخارجیوتخریب
جایگاهصنعتخودرودرنظرمردمومسووالناست.
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
سیاستگذارانصنعتخودروهستند.
محبینژاداضافهکرد:همچنین،تیراژپایینتولید
موجب افزایش هزینههای سربار و ضرر و زیان کالن
به قطعهسازی کشور شده است که با وجود سیاست

چند منبعی در زنجیره تامین ،مشکالت بیشتر هم
شدهاست.
اشتغالدرصنعتقطعهسازی
دبیر انجمــن صنایع همگــن نیــرو محرکه و
قطعهســازان اظهار داشت :کل اشــتغال مستقیم
صنعت خودرو حدود  ۷۰۰هزار نفر اســت که ۵۵۰
هزار نفر در صنعت قطعــه ســازی و  ۱۵۰هزار نفر
در خودروسازی ها اشــتغال به کار دارند.وی گفت:
شاغالن مستقیم زنجیره تامین خودروسازی در رده
های  ۲ ،۱و  ۳از کل  ۵۵۰هزار نفر در سه موج بیکاری
در سال  ۹۷تا امروز به طور مرتب در حال نوسان بوده
است.محبینژادافزود:بخشیازنیروهایتعلیقشده
با تزریق چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت در پایان
سال ۹۷وبخشیباتزریقتسهیالتپنجهزارمیلیارد
تومانی در ســال ۹8به طور موقت به کار بازگشتند و
برآورد میشود با ادامه نهضت ساخت داخل قطعات
خودرو و تحقق شــعار «جهش تولیــد» باقیمانده
نیروهایتعلیقیاتعدیلشدهدرزنجیرهتامینبهسر
کاربازگردند.وییادآوریکرد:ازحدودیکهزارو۲۰۰
قطعهسازرسمیفعالدرردههای ۲،۱و، ۳نزدیکبه
4۰۰واحدتعطیلونیمهتعطیلشدهاند.

اختالف داخلی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو

قیمتکارخانهایخودروافزایشمییابد

بازارخودرویانتظارتغییرقیمتمحصولازدرب
کارخانه را میکشد ،اما برخوردهای سلیقهای برخی
متولیان امر با این ماجرا نتایج مطلوبــی را به همراه
نخواهدداشت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،از حدود دو
هفته پیش ستاد تنظیم بازار موضوع تعیین قیمت
خودرو در سال ۹۹را دستور کار قرار خود داده است،
این موضــوع از طریق دو نهاد یعنی شــورای رقابت
و ســازمان حمایت از مصرفکننــده و تولیدکننده
پیگیری میشــود و برخی منابع آگاه خبری از بروز
اختالف بر ســر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع
تعیینقیمتخودروباشد،خبرمیدهند.
در حالی که تعلــل در تصمیم گیــری برای این
موضوعبرتعلیقبهوجودآمدهدربازاردامنزدهاست.
برخی رسانهها مدعی شدهاند که سازمان حمایت به
هیچ وجه حاضر به واگذاری این جایگاه به شــورای
رقابت نیست و طوالنی شدن جلسات کمیته خودرو
نیزبیشازآنکهمربوطبهتعییننحوهقیمتگذاری
خودروباشد،بهایندلیلبودهاست.
همچنین گفته شده ســازمان حمایت پیشنهاد
تغییر قیمت را ارائه می کند ولی در این میان شورای
رقابت معتقد اســت که اگرچه بایــد قیمتگذاری
دســتوری خودرو حذف شــود ،اما الزم نیست که
زیان خودروسازان که بخشــی از آن متاثر از اقدامات
خودشانبوده،ازاینمحلجبرانشود.
تصمیم جدید بــرای قیمت خودرو گرفته
نشدهاست
عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تغییر
قیمت خودرو از دربکارخانه اظهارکرد :هنوز جلسه
تصمیم گیری درباره تغییر قیمت خــودرو از درب
کارخانه برگزار نشده و تصمیمی درباره این موضوع

گرفتهنشدهاست.
او بیان کرد :بعد از برگزاری جلسه ،مصوبات ستاد
تنظیم بازار این موضوع ســریعا از طریق ســازمان
حمایتاطالعرسانیخواهدشد.
سال گذشته مدیران عامل خودروسازیها علت
اصلی زیان خود را سیاست قیمت گذاری دستوری
میدانستند؛ 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
بیشاز۵۵هزارمیلیاردتومانرسیدهاعالمکرد.
با این وجود برخی منابع خبــری اعالم میکنند
علیرغم آشکار بودن تبعات قیمتگذاری دستوری
خودرو ،ســازمان حمایــت قصد عقبنشــینی از
این سیاست اشــتباه را ندارد و اگر همچنان مرجع
قیمتگذاریباشدهمینسیاسترابرایسالآینده
هماعمالخواهدکرد.
نرخ گذاری خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا
واقعیمیشود
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
تعیینشود.
او گفت :متاسفانه در کشور آفتی با نام داللی وجود
دارد ،اما نمیتوان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در
بازار خودرو دانســت .علت فعالیت داللها سرمایه
ســرگردانی بوده که در دست مردم باقی مانده است.
مشکل از خلق نقدینگی اشتباهی است که زمانی رخ
دادهوهنوزهمادامهدارد.
زاوه گفت :قیمت گذاری دستوری زیان بسیاری
را به خودروســازها تحمیل کرد و حــاال برای حل

این مشــکل ســراغ تجدید ارزیابی رفتهاند ،یعنی
صورتهای مالی دست برده میشود 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
واخذآنازهمهمردممیشود.
این کارشناس خودرو تصریح کرد ۱6:سال از عمر
شورای رقابت گذشته و هیچ قدمی برای رفع انحصار
برنداشته است .درهای بازار اقتصاد کشور ما باید باز
شــود و طبق گفته رئیس جمهور دخالت دولت در
آن کاسته شود .ترکیه را میتوان به عنوان یک مثال
مناسببرایاینموضوعدرنظرگرفتهیچتعرفهای
بر هیچ کاالیی ندارد و توانســته سالیانه  ۳۰میلیارد
دالر یعنی بیش از درآمد نفتی مــا در روزهای اوج از
صادراتقطعهدرآمدداشتهباشد.
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
قیمتکارخانهوحاشیهبازاروجوددارد.
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 میشــود .اکنون همین
اختالف قیمت عامل اصلی در رشــد قیمت خودرو
است.

دبیرانجمنواردکنندگانخودروباتاکیدبراینکه
خودروسازیها در شرایط فعلی با کمبود نقدینگی
مواجه هســتند ،گفت :ادامه دار شــدن این روند در
نهایت باعــث تغییر روزافزون ضرر خودروســازها و
افزایشبدهیآنهاخواهدشد؛ادامهدارشدنقیمت
گذاری دستوری آینده خودروسازی کشور را تحت
تاثیرقرارمیدهد.
نعمت بخش بیان کرد :زمانی که قیمت کارخانه
تغییر پیدا کند ،خودروســازان میتوانند کیفیت و
تنوع محصوالت را توسعه دهند .ما در مقایسه با سال
گذشته با افت تولید خودرو مواجه بودیم در صورتی
کهتوانتولیدمابیشترازاینمیزاناست.
حاال در میان این اختالف نظرها ،قیمتهای بازار
افسارگسیختهتر 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 عدهای از
آشفته بازار این روزهای کشور سو استفاده کرده و از
آبگلآلودماهیبگیرند.
با توجه به اظهارات مسئوالن این حوزه به احتمال
زیاد با تغییر قیمت در کارخانه مواجه خواهیم شد اما
اینکهتغییر قیمت تاچهمیزانخواهدبودوچقدربه
قیمت بازار نزدیک خواهد شد هنوز مشخص نیست؛
شیوهبرخوردمسئوالندردورانبعدازقیمتگذاری
میتواندبسیارتعیینکنندهباشد.
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
داللها را تا حدودی کوتاه میکند اما در صورتی که
کنترل مناسبی وجود نداشته باشد این تغییر قیمت
به میزان مشابه بر قیمتهای بازار اعمال خواهد شد
وشاهدتغییرقیمتچشمگیردربازارخواهیمبود.

اختالف داخلی وزارت صمت برای قیمت گذاری خودرو
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بازار خودروی انتظار تغییر قیمت محصول از درب
کارخانه را میکشد ،اما برخوردهای سلیقهای برخی
متولیان امر با این ماجرا نتایج مطلوبــی را به همراه
نخواهد داشت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،از
حدوددوهفتهپیشستادتنظیمبازارموضوعتعیین
قیمت خودرو در سال ۹۹را دستور کار قرار خود داده
است،اینموضوعازطریقدونهادیعنیشورایرقابت
و ســازمان حمایت از مصرفکننــده و تولیدکننده
پیگیری میشــود و برخی منابع آگاه خبری از بروز

اختالف بر ســر اینکه کدام یک از این دو نهاد مرجع
تعیین قیمت خودرو باشــد ،خبر میدهند.در حالی
که تعلل در تصمیم گیری برای این موضوع بر تعلیق
به وجود آمده در بازار دامن زده است .برخی رسانهها
مدعیشدهاندکهسازمانحمایتبههیچوجهحاضر
به واگذاری این جایگاه به شــورای رقابت نیســت و
طوالنی شدن جلسات کمیته خودرو نیز بیش از آن
که مربوط به تعیین نحوه قیمتگذاری خودرو باشد،
به این دلیل بوده است.همچنین گفته شده سازمان
ح م ایتپیشنهادتغییر
ق ی مت را ارائــه می کند
ولی در این میان شورای
رقابت معتقد اســت که
اگرچهبایدقیمتگذاری
د س توری خودرو حذف
شــود،اماالزمنیســت
که زیان خودروســازان
کهبخشــیازآنمتاثراز
اقدامات خودشان بوده،
ازاینمحلجبرانشود.
عباس قبــادی دبیر
ستاد تنظیم بازار درباره
تغییــرقیمــتخودرو
از درب کارخانــه اظهار
کرد :هنوز جلسه تصمیم
گیریدربارهتغییرقیمت

خــودرو از درب کارخانه برگزار نشــده و تصمیمی
دربارهاینموضوعگرفتهنشدهاست.
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 خودروسازیها علت اصلی زیان خود
را سیاســت قیمت گذاری دســتوری میدانستند؛
بنا بر گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و
قطعه ســازان مجموع زیان انباشــته خودروسازان
و قطعه سازان کشــور را تا پایان سال ،۹8بیش از۵۵
هزار میلیارد تومان رســیده اعالم کرد.با این وجود
برخی منابع خبری اعالم میکنند علیرغم آشــکار
بودن تبعات قیمتگذاری دستوری خودرو ،سازمان
حمایت قصد عقبنشــینی از این سیاست اشتباه را
نداردواگرهمچنانمرجعقیمتگذاریباشدهمین
سیاسترابرایسالآیندههماعمالخواهدکرد.
نرخ گذاری خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا
واقعیمیشود
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
تعیینشود.
او گفت :متاسفانه در کشور آفتی با نام داللی وجود
دارد ،اما نمیتوان آن را تنها عامل تغییر قیمت ها در
بازار خودرو دانســت .علت فعالیت داللها 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 خودروسازها تحمیل
کرد و حاال برای حل این مشکل سراغ تجدید ارزیابی
رفته اند ،یعنی صورتهای مالی دست برده میشود
تا شــرایط برای درخواســت حمایت های دولتی را
برای خود فراهم کنند و این در حالی اســت که هنوز
تســهیالت قبلی آنهاتسویهنشــدهاست.فروش
خودرو با قیمت گذاری دســتوری در نهایت منجر
به تغییر نرخ تــورم و اخذ آن از همه مردم میشــود.
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 میتوان به عنوان یک مثال
مناسببرایاینموضوعدرنظرگرفتهیچتعرفهای
بر هیچ کاالیی ندارد و توانســته سالیانه ۳۰میلیارد
دالر یعنی بیش از درآمد نفتی مــا در روزهای اوج از
صادراتقطعهدرآمدداشتهباشد.احمدنعمتبخش
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.
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دبیر انجمن خودروسازان:

تلفیق فرمول شورای رقابت و
سازمان حمایت برای قیمت
گذاری خودرو نتیجه نداد
دبیرانجمنخودروسازانگفت:ستادتنظیم
بازار بــه کمیته خودرو ماموریــت داد تا تلفیق
فرمول شورای رقابت و ســازمان حمایت برای
قیمت گذاری را بررسی کند که نتیجهای درباره
آنحاصلنشد.
به گزارش میزان ،احمد نعمت بخش درباره
قیمتگذاری خــودرو اظهار کــرد :روز به روز
صنعت خودرو در حال تضعیف شــدن است،
قیمتهایی که شــورای رقابت در ســالهای
گذشــته و تکلیفی که وزیر صنعــت مبنی بر
فروش با قیمت بهمن  ۹۷به بر خودروســازان
اعمال کردنــد موجب زیان انباشــته  4۰هزار
میلیاردتومانیخودروسازانشدند.
دبیر انجمن خودروسازان افزود :ایرانخودرو
و سایپا در اسفندماه با تجدید ارزیابی داراییها
این زیان را پرداخت کردند و از نظر قانون تجارت
از ماده ۱4۱خارج شــدند ،اما پولی وارد شرکت
نشدودرحالزیانکردنهستند.
وی گفت :اگر تاکیــد بر فروش خــودرو با
قیمتهای فعلی باشــد ایرانخودرو و ســایپا
مجددا طی دو تا ســه ماه آینده مشــمول ماده
 ۱4۱میشوند و نمیتوانند هزینه قطعه سازان
راپرداختکنند.
نعمت بخش بیــان کرد :اختــالف قیمت
کارخانه و بازار بسیار زیاد شده و زمانی که پیش
فروشــی صورت میگیرد با انبوهــی از تقاضا
مواجهمیشود.
دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد:
 ۲.4میلیارد میلیون تومــان نقدینگی در بازار
وجود دارد و زمانی که اختالف قیمت ارزانترین
خودرو در کارخانه و بــازار به ۲۵میلیون تومان
میرسد مشخص اســت که تقاضا برای پیش
فروشزیادمیشود.
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 نتیجهای درباره
آنحاصلنشد.
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
بهجلسهتنظیمبازارنرسید.
دبیر انجمن خودروســازان تاکید کرد :اگر
این روش اعمال شود شــرکتها از زیان خارج
میشوند هرچند اختالف قیمت کارخانه و بازار
وجودخواهدداشت.
وی گفت :خودروســازان مخالفتی با فرمول
سازمانحمایتندارندواززیانخارجمیشوند.

سه هزار تاکسی به طور رایگان
ایمن سازی میشوند
مدیرعامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر
تاکسیرانی تهران گفت :طرح رایگان جداسازی
رانندگان از مســافران به منظور کاهش شیوع
کرونادرسههزاردستگاهتاکسیبهپایانرسیده
است.
«علیرضا قنادان» افزود :کارشناســان بعد
از اتمــام مرحله اول ،آغاز به بررســی و دریافت
بازخوردهاازاینطرحکردند.
وی گفت :طبق نظرسنجیها ،تاکسیرانان
از این طرح استقبال بســیاری داشتهاند که بر
همیناساساجرایطرحادامهخواهدداشت.
قنادان دربــاره چگونگی تامین صفحههای
جداساز ،گفت :در شــروع طرح ،یک کارگاه با
ظرفیت تولیــد حداکثر ۱۵۰جداســاز در روز
فعالیت داشت که اکنون به سه کارگاه افزایش
یافتهاست.
وی ادامه داد :تعداد کارگاههای تولید کننده
صفحههایجداسازبایدافزایشپیداکندتاروند
اجرایطرحافزایشیابد.
بهگفتهمدیرعاملسازمانمدیریتونظارت
برتاکسیرانیتهران،صفحههایجداسازحداقل
تا یکســال دوام خواهند داشــت و رانندگان به
راحتی میتوانند آنهــا را چندبار جمع آوری و
نصبکنند.
قنادان ادامه داد :در مرحلــه دوم این طرح با
همکاری اداره کل پشتیبانی ۱۵ ،هزار دستگاه
تاکسیبهجداسازرانندهازمسافرمجهزخواهند
شد.
وی دربــاره یکی دیگــر از طرحهای 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 آزمایشهای
مربوطهبهشهرسالممعرفیشوند.
قنادان بــا بیان اینکه ارســال بســتههای
معیشتیبهتاکسیرانانمبتالبهکروناادامهدارد،
افزود :مرحله اول توزیع بستهها انجام شده و در
هفتهجاریمرحلهدومارسالآغازمیشود.
وی خاطرنشــان کرد :در مرحله اول توزیع
موادضدعفونــی کننده و ماســک بــا توجه به
محدودیت در تامین ملزومات بهداشتی ،کاالها
بهتاکسیرانانآسیبپذیرترارسالمیشد.

شماره 1246
خبر

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
برایمقابلهباکووید۱۹عرضهکردهاند.
به گــزارش مهر ،برخــی تولیدکنندگان
خودرو در چین ویژگی های مختلف طراحی
کرده اند که از انتشار ویروس و باکتری مانند
کووید۱۹جلوگیریمیکند.
شــرکت جیلی طرح «پــروژه خودروی
سالم» را با بودجه  ۵۲میلیون دالر راه اندازی
کرده تا با عرضه ویژگی های جدید مسافران را
دربرابرویروسهاوباکتریهامحافظتکند.
خودروهایــی که در این طــرح تولید می
شوند مجهز به یک سیستم مخصوص فیلتر
هوا هســتند که GCleanنام 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
برایکیفیتبهتررافراهمکرد.
این شــرکت همچنین قــول داده از مواد
حافظ محیط زیســت با قابلیــت های آنتی
باکتریایی و آنتی ویروســی در سیستم های
تهویههواوسطوحمختلفکهسرنشینانآنها
را مرتبا لمس می کند( مانند دســتگیره ها و
دکمهها)استفادهکند.
عالوه بر جیلی ،چند خودروســاز چینی
دیگر نیز با توجه به شــیوع ویــروس کرونا
مشغول توسعه قابلیت های برای مقابله با این
ویروسهستند.
شــرکت  SAICاکنــون گزینــه ای را
برای مشــتریانفراهمکردهتــایکالمپ
مافوق بنفش را به دریچه هــای تهویه هوای
خودرویشــان اضافهکننــد.چنینالمپی
هوایی که در کابین خودرو جریان می یابد را
پاکسازیمیکند.
شرکت  GACنیز سیســتم تهویه هوایی
عرضه کرده که از مســافران در برابر ویروس و
باکتریمحافظتمیکند.

افت  ٨٨درصدی فروش
خودروسازان فرانسوی!
میزان فروش خودروســازان فرانســوی
در آوریل  ۲۰۲۰تحت تاثیر شــیوع گسترده
ویروس کرونــا و افت شــدید تقاضای 88.8
درصدکاهشیافتهاست.
به گزارش ایســنا ،تازهترین 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  ۲۰۲۰تحت تاثیر افت شدید
تقاضای مشــتریان و قرنطینه ناشی از شیوع
بیماری کووید  ۱۹کاهش بی سابقه ای یافته
و یک افت  88.8درصدی را به ثبت رســانده
است.
دولت فرانسه به منظور جلوگیری و قطع
زنجیره انتقال و انتشار این ویروس خطرناک
در تاریخ  ۱۷مارس ســال جــاری میالدی
اعالم وضعیت اضطــراری و قرنطینه کرد که
به واســطه آن تمامی دفاتــر نمایندگیها و
ک ارخانههای شــرکتهای خودروسازی در
اینکشورتعطیلوفعالیتآنهامتوقفشد.
ف رانســیس رودیه ،ســخنگوی کمیته
انجمن خودروسازان فرانسه در این خصوص
خاطرنشان کرده اســت :با اینکه به طور قطع
نمیتوان 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
گرفتهایم.

سقوط  ۹درصدی ارزش سهام
شرکت تسال پس از توئیت
عجیبمدیرعامل
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
حدباالرفتهاست.همینمسئلهبهانهایشدتا
در معامالت شب گذشته ،ارزش سهام تسال،
 ۹درصد سقوط کند.این ســقوط ارزش۱۷ ،
میلیارد دالر ،از ارزش کل شرکت تسال را به باد
داد و خود ماسک هم ،به خاطر این توئیت ،سه
میلیارددالر،ضررکرد.
البته از ابتدای ماه آوریــل تاکنون ،ارزش
سهامتسال۵۰درصدرشدکردهاست.

فن آوری

توسعه قابلیت های مقابله با کرونا در خودروسازی چین
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
کردهاند.
بهگزارشخبرگزاریمهر،برخیتولیدکنندگانخودرودرچین
ویژگی های مختلف طراحی کرده اند که از انتشار ویروس و باکتری
مانندکووید۱۹جلوگیریمیکند.

شــرکت جیلی طرح «پروژه خودروی ســالم» را با بودجه۵۲
میلیوندالرراهاندازیکردهتاباعرضهویژگیهایجدیدمسافرانرا
دربرابرویروسهاوباکتریهامحافظتکند.
خودروهاییکهدراینطرحتولیدمیشوندمجهزبهیکسیستم
مخصوص فیلتر هوا هستند که GCleanنام دارد .شرکت جیلی
ادعا می کند قابلیت غربال ذرات هوابرد این سیستم با ماسک های
پزشکیبرابریمیکند.

٨

ســخنگوی جیلی در این باره می گوید :مشتریان ما مدت زمان
زیادیرادرخودروهایشانمیگذرانند.فقطباتولیدمحصوالتبهتر
میتوانتقاضایمشتریانبرایکیفیتبهتررافراهمکرد.
این شــرکت همچنین قول داده از مواد حافظ محیط زیست با
قابلیت های آنتی باکتریایی و آنتی ویروسی در سیستم های تهویه
هواوسطوحمختلفکهسرنشینانآنهارامرتبالمسمیکند(مانند
دستگیرههاودکمهها)استفادهکند.

چشم امید اقتصاد به دانشبنیانها
ویروسکرونایابهتراستبگوییمویروسجهانی
کرونا ،تمام ابعاد سالمت و اقتصاد کشورها را تحت
تاثیر قرار داده و حتی کشورهایی را که دارای قدرت
اقتصادیباالهستند،دچاربحرانکردهاست.
با شــیوع ویروس کرونــا و تشــدید تحریم ها
علیه کشــور خبرهای زیــادی از کاهش قیمت
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
کوچکوهایتکبیشازپیشاهمیتدهیم.
توجه به تولیــد داخلی ،افزایــش ارزش افزوده
محصوالت ایرانی و توســعه صــادرات غیرنفتی
مستلزم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است و تحقق
آنهاموجبرونقاقتصادمیشود.
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
ض دعفونی ،ماســک ضدویروس ،دستکش های
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،
اشتغالزاییکنند.
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 موقعیتهای 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
رونقتولیدوافزایشکارخانجاتصرفشود.دراین
شرایط نفت نه تنها ما را از فناوری و نگاه به تولیدات
غیرنفتی دور نمی کند بلکه روز به روز به اقتصاد ما
رونقمیبخشد.

جهشتولیدونقشموثرمردم
رهبر معظم انقالب اسالمی ســال  ۹۹را 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
جهشتولیدتنهابانگاهبهداخلمحققمیشودکه
این موضوع نیاز به همت تمام نهادها به ویژه مردم
دارد.
بنابهفرمودهرهبرمعظمانقالبمابایدبامصرف
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
وتولیدکنندگانبسیارحائزاهمیتاست.
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
کاهشمییابد.
تکیه بر نیروی انســانی و ارزش افزوده
بیشتر
خروجی اقتصــاد دانش بنیــان ،ارزش افزوده

چندینبرابریوبرخورداریازعلم،دانشوفناوری
کاربردیِ روزاست.
سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس
جمهوری پیش تر با یــادآوری وجود تفاوت هایی
جدی میان اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد متکی بر
فروشــی منابع،
نفت گفت :در اقتصاد نفتی ،خام
ِ
افتخار اســت و به واقع اشتغال با استخدام مترادف
میشود.
وی تصریــح کرد :چنیــن تمرکــزی تبعات
ناخوشایند و ویرانگری را برای اقتصاد در پی دارد و
باید با تکیه بر استعدادهای موجود همچون نیروی
انسانیتحصیلکردهوخالقبهنوآوریهرچهبیشتر
و به تبع آن حصول ارزش افزوده ،افزون تر مبادرت
ورزید و این ساز و کار و رویکردی است که در مراکز
سنتیکمترموردتوجهقرارمیگیرد.
کوچکسازی دولت و کاهش زمان اخذ
مجوزدانشبنیانها
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
یکنوعنارضایتیخالقاست.
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

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  ۹۹خبر 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  ۹۹عنوان 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
سنجشازدورسازمانفضاییایراناعالممیکنیم.
تولید نقشــه های ماهــواره ای وضعیت
سیالبدرحداستانداردهایاروپا
منصورپور با بیان اینکه کمیته هشــدار به موقع و
پایش ســریع مخاطرات طبیعی را اواخر سال ۹8در
سازمان فضایی ایران ایجاد کردیم ،گفت :با ارتباط با

سازمانهایمدیریتبحرانوهاللاحمر،نقشههای
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
رسانقرارمیدهیم.
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
تولیدودراختیارکاربرانقرارگرفت.بااینویژگی،این
نقشــه برای پایش ماهواره ای وضعیت سیالب ها در
سریعترین زمان ممکن تولید شد و در اختیار مراجع
امدادرسانوسازمانهایمتولیمدیریتبحرانقرار
گرفت.
هشدار به موقع وقوع ســیل با استفاده از
دادههایماهوارهای
مدیرکل ســنجش از دور ســازمان فضایی ایران
گفت :ما در ســال  ۹۹به موضــوع پایش مخاطرات
طبیعی و پاسخ سریع ،بحث هشدار را نیز اضافه کرده
ایم.بهاینمعنیکهبنابهتقاضایسازمانهاونهادهای
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
سازمانهاقرارمیدهیمتاتمهیداتالزمراببینند.

دست و پا گیر باز هم اقتصاد را در حالت لختی قرار
میدهند.
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
مسائلومشکالتبهراحتیشناساییشوند.
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
کندومسائلپیشرویدانشبنیانرارفعومراحل
اخذمجوزرابهیکماهبرساند.
به گفته حلواگر اگر بتوانیم فاصله ایده تا عمل را
به چند ماه و چند روز برسانیم جزو پیشرفته ترین
کشورهایدنیاخواهیمبود.
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
بسیاریازمشکالترامثلبیکاریرفعمیکند.
معاون فناوری پژوهشــگاه شیمی در خصوص
روشمناسببرایکوچکسازیدولتهمتصریح
کرد :یک سیســتم قدیمی خود نمی تواند متولی
چابکی باشد زیرا از یک سیســتم کهنه نمی توان
انتظارنوسازیداشتوحتمانیازبهنیروهایمتفکر
و تیم سازی دارد تا ساز و کار رسیدن ایده به عمل را
ازچندسالبهچندماهترغیبکنند.

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
پایشماهوارهایاستفادهکرد.همچنینهمکاریدر
تولیدمحصوالتپایشماهوارهایدرزمانوقوعسیل
ازدیگرموضوعاتاینپروژهبینالمللیاست.
پایش ماهواره ای وقوع حریق و ریســک
آتشسوزی
منصورپور افزود :از ســوی دیگر پیرو وقوع سیل
هایاوایلسال، ۹8پیشبینیتصاویرماهوارهایاین
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
باتصاویرماهوارهایشناساییکنیم.ویگفت:امسال
نیز در برنامه داریم که بتوانیم هشدار و ریسک آتش
سوزیرابهترازقبلبهسازمانهاومراکزمرتبطاعالم
کنیم .یعنی نه تنها قصد شناســایی حریق را مانند
سال گذشته در دســتور کار داریم ،بلکه قبل از وقوع
حریقنیز،هشدارهایالزمرابهسازمانهایمختلف
مانند محیط زیســت و مدیریت بحران خواهیم داد
و احتمال وقوع حریق ،آتش ســوزی و نقشــه وقوع
ریسکحریقرامنتشرمیکنیم.

 HiSiliconبا عبور از کوالکام در چین به صدر لیست تولیدکنندگان تراشه گوشیهای هوشمند صعود کرد

در شــرایطی که شــیوع کرونــا تاثیر منفــی روی میــزان عرضه
پردازندههایموبایلیبرندهایمختلفگذاشته HiSilicon،موفقشد
میزان تولید خود را در سه ماهه اول ســال جاری میالدی ،در مقایسه با
مدتمشابهسالگذشتهافزایشدهد.
 HiSiliconبه عنوان زیرمجموعه شــرکت هــوآوی به عنوان برند
فعال در زمینه تولید نیمههادی و چیپســت موفق شد در زمینه عرضه
پردازندههای ویژه گوشــیهای هوشــمند در چین ،از کوالکام پیشی
بگیرد.
براســاسگزارشهایمنتشرشــدهدرســهماههاولسال۲۰۲۰
میــالدی HiSilicon ،موفق شــده  ۲۲.۲۱میلیــون پردازنده ویژه
گوشیهای هوشمند را به بازار عرضه کند .این آمار و ارقام توسط شرکت
تحقیقاتی CINNOو در جدیدترین گزارش ماهیانه از وضعیت صنعت
تولیدنیمههادیدرچینمنتشرشدهاستHiSilicon.درسهماههاول
سالگذشــتهمیالدی ۲۲.۱۷میلیونپردازندهمخصوصگوشیهای
هوشمند تولید کرده بود .اگرچه این رقم افزایش جزئی میزان تولیدات
این شرکت را در مقایسه با سال گذشته میالدی نشان میدهد اما از این
جهتاهمیتداردکه HiSiliconرابهتنهابرنداینبازارتبدیلکردهکه

درمقایسهباسالقبلمیزانتولیدشکاهشنداشتهاست.
این میزان تولید باعث شده زیرمجموعه فعال هوآوی در زمینه تولید
تراشه گوشیهای هوشمند ،ســهم 4۳.۹درصدی را از این بازار به خود
اختصاص دهد .این رقم در مقابل ســهم  ۳6.۵درصدی HiSilicon
از بازار در مدت مشابه سال گذشــته میالدی قرار میگیرد .نکته قابل
توجه پیش گرفتن  HiSiliconاز  Qualcommبــرای اولین بار در
تاریخ است؛ سبقتی که باعث شــده  HiSiliconبه عنوان بزرگترین
تأمینکنندهتراشهگوشیهایهوشمنددرچینشناختهشود.
عملکرد پایدار  HiSiliconدر شــرایطی به ثبت رســیده که بازار
گوشیهای هوشــمند در چین همچنان با تاخیر در عرضه محصوالت
به دلیل شیوع کرونا دست و پنجه نرم میکند .بر اساس گزارش ماهیانه
آکادمی فناوری اطالعات و ارتباطات چین که در ماه جاری منتشر شده،
میزان عرضه گوشیهای هوشمند در این کشــور در سهماهه اول سال
 ۲۰۲۰میالدی با کاهــش  ۳4.۷درصدی ،به  4۷.۷میلیون دســتگاه
رسیده اســت .گزارش CINNOحکایت از آن دارد که روند مشابهی را
درزمینهعرضهچیپستهایویژهگوشیهایهوشمندشاهدهستیم.
مجموع عرضه تراشههای گوشیهای هوشمند در کشور چین ،کاهش

آگهی ها66567763 - 09121838537 :
سازمان شهرستان ها 66567769-66567767 :
چاپ:شاخه سبز توزیع :شرکت دنیای اقتصاد تابان
نشانی الکترونیکیEmail: aftabeghtesadi@gmail.com :
پیامک3000141428 :
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تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)،
کوچه  26پالک ،10طبقه اول ،واحد یک

عضو :انجمن مدیران روزنامههای غیردولتی ،انجمن مدیران رسانه ،تعاونی مطبوعات

خبر

پایشماهانهمساحتآبسدهایمهمکشوربافناوریسنجشازدور
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
کردهووضعیتپهنههایآبیومیزانریسکسیالب
رابهطورمنظمدراختیارداشتهباشیم.
استفاده از تجربیات کشورهای اپسکو در
مدیریتمخاطراتسیل
منصورپور اضافه کرد :در همیــن حال با توجه به
تغییراقلیموبارشهاییکهظرفپارسالوامسالرخ
داده است ،یک پروژه بین المللی با سازمان همکاری
های فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) تعریف کردیم
کهنتایجآنمیتواندبرایکشورمفیدباشد.اینپروژه
نیزمربوطبهبحثمدیریتمخاطراتطبیعیناشیاز
سیل و بارش های سیل آسا اســت و ما این دو اقدام را
همزمانجلومیبریم.
مدیرکل ســنجش از دور ســازمان فضایی ایران
گفت :مدل همکاری مان مشخص است و این پروژه
بین المللی برمبنای انتقال تجربیات میان  8کشور 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
تجربیاتمانرامنتقلکنیم.
وی اضافه کرد :در فاز بعدی نیز یک همکاری بین

دوشنبه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری سردبیر :حسین کریمی

 44.۵درصدی را در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۰میالدی ،در مقایسه با
مدت مشابه در سال گذشته داشته است .شــرکت آمریکایی کوالکام
که مدتها پیشــتاز این بازار بوده ،با کاهش میزان عرضه پردازندههای
موبایلی از  ۳۷.8درصد در ســال گذشــته میالدی بــه  ۳۲.8درصد
در ســه ماهه اول ســال  ۲۰۲۰میالدی ،به جایگاه دوم سقوط کرده و
 MediaTekهم با سهم  ۱۳.۱درصد از بازار در سال جاری ،در مقایسه
با میزان  ۱4درصدی سهم از بازار در سه ماهه اول سال گذشته میالدی
درجایگاهسومقرارگرفتهاست .هوآویبهدالیلمختلفبهتازگیتولید
چیپهای طراحی شده توســط متخصصان  HiSiliconرا از TSMC
 )(Taiwan Semiconductor Manufacturing Coبــه
سمت برند مستقر در شــانگهای یعنیSMIC (Semiconductor
 )Manufacturing International Corpبــرده اســت .یکی
از دالیل این تغییر تالش واشــنگتن برای آمادهسازی قوانین جدیدی
است که بر اساس آن شــرکتهای خارجی که از تجهیزات تولید تراشه
آمریکایی اســتفاده میکنند ،باید پیش از تامین چیپهای مورد نیاز
هوآوی ،گواهی ویژهای را از مراجع قانونی ایاالت متحده آمریکا دریافت
کنند.

سلطنت هواوی در اوضاع
وخیم بازار چین
میزان فروش گوشیهای هوشمند در بازار
چین در نخستین فصل از سال جاری میالدی
تحت تاثیر شروع گسترده و ویروس کرونا۲۲
درصدکاهشیافتهاست.
به گزارش ایسنا ،بر اساس تازه ترین آمار و
گزارش های منتشر شده از سوی کارشناسان
وپژوهشگرانفعالدرموسسهتحقیقاتیکانتر
پوینت ،میزان فروش گوشیهای هوشمند در
چین در سه ماهه نخست سال  ۲۰۲۰نسبت
به مدت مشابه سال گذشته تحت تاثیر شیوع
گستردهویروسخطرناکومرگبارکروناوافت
شدید تقاضای مشتریان با کاهش قابل توجه
 ۲۲درصدیروبروبودهاست.
این در حالیســت که افت شدید تقاضای
مشتریان ناشی از شیوع گســترده و ویروس
کرونــا به تنهایــی در ماه فوریــه ۲۰۲۰یک
کاهش بی ســابقه ۳۵درصدی را نســبت به
مدتمشابهسالگذشتهثبتکردهاست.
این کارشناسان همچنین در ادامه گزارش
خود به سهم شرکت های تولید کننده موبایل
در بازار چین که بدون شک یکی از بزرگترین و
مهمترین بازارهای فروش محصوالت مختلف
از جمله گوشــی هوشمند به شــمار میرود،
اشارهکردهاند.
در این بازه زمانی هــواوی با اختصاص۳۹
درصدازاینبازاربیشترینسهمفروشموبایل
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  ۱8درصدی و ۱۷درصدی
در رتبههای دوم و سوم این فهرست رده بندی
جای گرفته اند.اپل نیز با سهم ۱۰درصدی در
رتبه چهارم سهم شرکت های مختلف در بازار
فروشموبایلدرچینقرارگرفتهاست.

اطالعات کاربران گوشیهای
شیائومی به سرقت میرود؟
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.بهگزارشایسنا،شیائومیکهبدونشک
یکی از بزرگترین و محبوب ترین شرکت های
تولیدکننده گوشــیهای هوشمند در جهان
محسوب میشود 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  ،gsmarenaبه تازگی
گرفتار دردسر بزرگی شده است چرا که گفته
میشود 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 جمعآوری می کرده است.طبق دیگر
گزارشهایی که توسط مجله فوربس منتشر
شده است ،گوشــی های برند شیائومی بدون
کسباجازهازکاربرانوبهطورمخفیانهتوسط
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
تحلیلگران فعال در حوزه فنــاوری و امنیت
ســایبری بر این باورند که با توجه به انتخاب
سیستم رمزگذاری base64تنها چند ثانیه
زمان الزم اســت تا این رمزگذاری ها شکسته
شود و اطالعات مجددا ًبه دیتای قابل خوانش
تبدیلشود.

خبر

به دالیل امنیتی؛

گوگل پلی بزرگترین برنامه
 VPNاندرویدی را حذف کرد
گوگل بزرگترین برنامه VPNاندرویدی را
بهدالیلامنیتیازپلیاستورحذفکرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر  ،برنامه
 SuperVPN Free VPN Clientیــک
برنامه موفق اندرویدی رایگان اســت که از 4
ســال پیش با ۱۰هزار نصب شروع به فعالیت
کرد و هم اکنون بیــش از ۱۰۰میلیون نصب
فعالدارد.
گوگل تایید کرده اســت که ایــن برنامه
با بیــش از  ۱۰۰میلیون نصب فعــال دارای
آسیب پذیری اســت که منجر به شنود همه
ترافیککاربرمیشود.
مرکز ماهر با بررســی این آســیبپذیری
که توســط محققانامنیتــیدرVPNpro
کشف شده است ،اعالم کرد :با تحلیل بیشتر
مشــخص شــد که این برنامهبههاستهای
متعدد متصــل می شــود ودریکــیازاین
هاستها payloadمشکوکی با اتصال نا امن
HTTPازبرنامهبههاستارسالمیشود.
این  payloadحاوی دادههای رمزنگاری
شــده بود که در پاســخ payload،مشابه
دریافتمیکرد.
این  payloadحاوی کلیدهای مورد نیاز
برای رمزگشایی داده بود که با رمزگشایی آن،
اطالعات حساس سرور شامل گواهینامههای
سرورواعتبارنامههاکهسرور VPNبرایاحراز
هویتاحتیاجداشتبهدستآمد.
محققانبــاجایگذاریاطالعاتســرور
 SuperVpnبا ســرور آزمون خود ،به نتایج
زیردستیافتند.
 اتصاالتی کــه از HTTPنا امن و آشــکار
استفاده می کنند ممنوعنیســتند:ترافیک
 HTTPرمزنــگاری نمیشــونددرنتیجــه
هر فردی با رهگیری ترافیک قادر به شــنود
ارتباطاتکاربرخواهدبود.
Payloadهای ارســالی مبهم ســازی
( )obfuscatedشده اند :اطالعات ارسالی
ازبرنامه(کاربر)وسروررمزنگاریشدهاست.
د بر ر ن ا م ـ ـ هک ل ی د ه ـ ـ ا یر م زنــگاری
 hardcodeشــده یافت شــد :متاسفانهبا
وجودرمزنــگاریpayloadهــایمذکور،
کلیدهای موردنیاز برای رمزگشــایی درخود
برنامهموجوداست.
Payloadهــا حــاوی اعتبارنامههای
 EAPهســتندVPN:هــاازاعتبارنامههای
EAPبرایجلوگیریازاتصاالتخارجازبرنامه
به سرور خود اســتفاده میکنند.اماباارسال
اعتبارنامههای  EAPدرpayloadهاییکه
رمزنگاری نشدهاند یا رمزنگاریضعیفیدارند
استفاده از اعتبارنامههای EAPعمالبیفایده
خواهدبود.
با اســتفاده از این آســیبپذیری عالوه بر
امکان حمله مــرد میانی و شــنود ترافیک،
مهاجممیتواندباتغییرجزییاتاتصال،VPN
کاربر را به جای اتصال به ســرور VPNاصلی
مجبوربهاتصالبهسرورمخربخودکند.
برنامه Supervpnپیشتردرسال۲۰۱6
در مقالهای پروهشــی به عنوان برنامه مخرب
شناخته شــده بود.این برنامه به تازگی از پلی
استورگوگلحذفشدهاست.

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 میشود 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 میگیرد .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 محلههای آلــوده به این ویروس
یا رد شــدن از کنار مبتالیان به کرونا هشدار
میدهــد .بر ایــن اســاس افــراد میتوانند
مسیرهای ایمن تری را در حین رفت و آمد در
مناطقمختلفانتخابکنندتااحتمالابتالی
آنها به کرونا کمتر شــود .اپلیکیشن یادشده
بر مبنای اســتفاده از فنــاوری بلوتوث عمل
میکند.دولت انگلیس امیدوار اســت حداقل
6۰درصدازمردماینکشوراپلیکیشنیادشده
رانصبکردهومورداستفادهقراردهندتابتوان
ویروسکرونارامهارکرد.

